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ة       ". يريدون ترآيعنا ألننا نمثل الحالة البديلة من الحالة القائمة        " هذه الصرخة التي أطلقها سمير فرنجي

ات                ذي تفرضه التلفزيون من الديمان قد ال تكون سمعت من آل المواطنين اللبنانيين، في ظل التعتيم ال
ًا و  ا حصص ي أي منه ك ف ذي ال يمل و ال ز، وه ذا المرشح المتمي ى ه ًاعل دعاة . ال أزالم ك م ي ذل وف

ة              : لألسف، بل للتأسف مرتين    ة سمير فرنجي مرة ألن المواطنين آانوا على األرجح وجدوا في مطالع
اتهم         عن تشويه االنتخابات     ابيح       وصفًا أآثر مالءمة لما يستشعرونه هم ميدانيًا وفي حي ة من تس  اليومي

ذين يستوطن        مالتبجيل لل  ال ال ة      ماليك السلطة وسالطين الم رة ثاني ون الشاشات ساعات وساعات؟ وم
أآثر أن تكون بال                 ر ف ا أآث راد له ات ي ى النتخاب د في إعطاء معن ألن مثل هذا الكالم، لو سمعوه، يفي

 .معنى
 

ة          ة البديل اء الحال ة،             . المعنى؟ رفض الحالة القائمة وبن ة االنتخابي وان يختصر المعرآ ان من عن وإذ آ
 .وحة على المواطنين، فتلك هيوإذا آانت من مهمة مطر. فهذا هو

 
ا                         م التعليب فيم ة، فبعضها محك دوائر االنتخابي صحيح أن مثل هذه المهمة ليست مطروحة في آل ال

روت     ي بي ا ف يىء آم ا س اران آالهم رى، خي ازع أخ ات   . يتن دأ االنتخاب اء أن تب ة تش ن الروزنام لك
 .بالدوائر التي يحمل فيها التنافس أبعادًا سياسية واضحة

 
إ ود    ف يب لح ة نس ا معرآ انون    "ذا جمعن ة الق ة ودول تعادة الحري ل اس ن أج تن  " م ي الم ة "ف ومعرآ

بناء "التي تحدث عنها وليد جنبالط بنبرة أعلى فأعلى في الشوف وعاليه وبعبدا، ومعرآة              " االستقالل
ة معوض في     "الوفاق الوطني  ، آما وصف سمير فرنجية في الديمان مسعى الئحة عمر آرامي ونايل

ذ الطهراني    ا ذي أخ ة ال م بالجمل ول الحك ان قب ود باإلمك ة، ال يع مال الثاني ى  ونلش ه عل دد يطلقون  الج
 .العملية االنتخابية وفي طريقهم على مرشحي الرفض واالعتراض

 
رك صفير عن               ى آالم البطري تناد إل ّدعي االس ذي ي ة ال على العكس تمامًا، إن االنتشار المباغت للعف

ا السلطات                فيما هو يحوّ  " القرف" ره، يبدو أنه أصبح اليوم سالحًا في ترسانة الترآيع التي تغرف منه
من المال، وأجواء التهديد، واإلسفاف في       (لكن القرف المشروع    . القائمة وأشباحها إلسكات خصومها   

اه                    ) االتهامات الشخصية  ل في مي اواة ورمي الطف ال يبرر إقامة مساواة مصطنعة حيث تسود الالمس
ا المنظورة      . آما يقول المثل الفرنسي   الحمام،   إذ آيف يتساوى من يسّخر آل أدوات السلطة وأجهزته

ك     زة وتل ذه األجه ذات الضطهاد ه ن يتعرض بال ه، وم ورة لمصلحته ومصلحة أقربائ ر المنظ وغي
ا المر          األدوات؟ ذوق        وال  .  آل األذواق مباحة، هذا صحيح، بما فيه واطن في ال ًا لمناقشة م مجال تالي

ة وعمر            . إن آان يفّضل زيدًا على عمرو      ليمان فرنجي ة معوض تتساوى مع س ال إن نايل ولكن أن يق
 آرامي مع نجيب ميقاتي، أو وليد جنبالط مع طالل إرسالن أو سمير فرنجية مع جان عبيد أو حبيب
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ا ما يرفضه العقل وترفضه السياسة، فضًال  صادق مع نبيه بري، أو نسيب لحود مع ميشال المر، فهذ 
 .عن المعنيين أنفسهم، بمن فيهم من يقف على الطرف السلطوي من المعادلة

 
رامج               اختالف الشخصيات والب ا        (طبعًا، آل هذه الثنائيات يختلف عن اآلخر، ب رامج ومنه ة ب م، ثم نع

داً   ًا لوجه المتر                !). الجيد جي ا تضع وجه ا في أنه ا تشترك آله ا           ولكنه دعوم منه ع في السلطة أو الم ب
ألة ذوق،     . والمعترض على األمر الواقع الذي أنتجها      يس مس لذا، فإن االختالف في تقدير االشخاص ل

 .وإنما مسألة تقدير سياسي
ا في أي         لففي ال  اه  حظة التي لم يعد يعرف فيه ى               اتج تقبل ينتظر وصايتها عل ذهب سوريا، وأي مس  ت

عدمية تخليًا عن األمل؟ وفي اللحظة التي تنبري أصوات في سوريا نفسها             لبنان، أليس االنحياز إلى ال    
 مجلس الشعب، أليس القبول مسبقًا بمجلس شعب متالزم انهزامًا طوعيًا؟" ديموقراطية"منتقدة 

 
درة الم                    ه استمرار ق إلى إثبات ة  مفي المقابل، أال يكون الرفض في مثل هذه اللحظة قوة مضاعفة؟ ف انع

 . الحالة البديلةببناءلبناني، إن الرفض اليوم هو ما يسمح في المجتمع ال
 

 .الرفض هو ما يجب أن يخرج من الصناديق
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