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ه      دل  . حرب عصابات انتخابية ما آان ينقص هذا القانون اال امر واحد من الغريب انهم لم يفكروا في ب
م                  االآتفاء بخلط التنفيذي باالشتراعي من خالل تثبيت مواعيد االقتراع في متن القانون، آان يجدر به

ات وعدد االصوات       انوا وفّ   . الذهاب ابعد واعالن نتائج االنتخاب ذا آ ابيع     هك ا اس سهم وعّن روا عن انف
ين                    ى يق م عل سلطة وه ة التي يصرفها عدد من مرشحي ال ستكون مضنية، فضال عن االموال الطائل

ة        (انهم سيعوضونها بسرعة   ة الدول دما ال يكون الصرف مباشرة من خزين ذا عن انوا ضمنوا   ). ه وآ
.دبيرالنفسهم راحة االعصاب حيث ال مجال للمفاجآت فيما لو ُأتخذ هذا الت

ة        ة عقالني ام اي معارض اب ام ال الب الل اقف ن خ اطعين م أنوا المق ضا طم انوا اي ال  .  وآ ن الخي لك
توري" دود " الدس ه ح ع   . ل ى الوض احون ال م مرت م انه رف     : ث ارة ق ا الث يء تقريب ل ش وا آ د فعل لق

سلطة م        . نعم، نهيهم . المواطنين ونهيهم عن المشارآة في االنتخابات      دن أحد ان ال سبة    فال يعتّق ة بن عني
رعين ن     . المقت ضمونة بم ات م ان االنتخاب اء ب ّوت فرصة لاليح م تف ي ل ا، فه ك تمام يض ذل ى نق عل

ا            . حضر ة حيثم ارك االنتخابي ع المع ضا من خالل من ليس فقط من خالل تخاذلها الدستوري، وانما اي
رار، نجد طب                  . امكن واطنين عن الق اد الم ا من يرضخ    حيال هذه االرادة الرسمية الواضحة في ابع ع

ساحة            اخالء ال ل ب ة اخرى فيقب التين،   . فيسارع الى رآوب القطار، ونجد من يرضخ بطريق وفي الح
.فبالمقياس السياسي، هذان السلوآان هما وجهان لعملة واحدة. احباط وقنوط

ضاتها،                  لكننا نجد ايضا، ولحسن الحظ، من يعزم على استغالل ثغرات الجبهة الرسمية واستثمار تناق
زم االمر  في ارك ممنوعة، واذا ل وم باتت المع ارك ي ى المع ل عل ا"قب ارك ". يخترعه ؟ "مخترعة"مع

وآلتا الالئحتين  " ثانية"و" اولى"آالتي ادت مثال الى تقاسم الشمال بين الئحتين         " الفبرآة"ليس بمعنى   
ا م  ب فيه ؤر، تنقل ل ب ع، ب ار مواق ن خالل اختي ى حرب العصابات، اي م ا بمعن مية وانم وازين رس

صغيرة                 . حرب عصابات انتخابية اذاً   . القوى ارك ال سلة المع ذا لوصف سل شبيه ادق من ه يس من ت ل
ة             دوائر االنتخابي شهدها مختلف ال اع   (غير المنّسقة التي ت تثناء البق شاملة،        ). باس اب الخطة ال الى غي ف

ى تحقيق انتصار سريع                         ا ال تهدف ال ارك حرب العصابات من حيث آونه  ومباشر،   تشبه هذه المع
يكية            . وانما الى تسجيل مجموعة من النقاط يسمح تراآمها، بعد غد، باطالق حرب انتخابية اآثر آالس

                                                         ***
ادي   يم وف ان ونجاح واآ ليم الحص وعصام نعم وب، وس ي الجن مها حبيب صادق ف اط اس ذه النق  ه

لكن  . مغيزل في بيروت، وسمير فرنجيه في الشمال، وآميل زيادة في آسروان، وبيار حلو في عاليه              
ه في حرب       .  مخيبر -لحود  : اسمها االآبر صار، في لبنان وليس في المتن وحده، اسما مرآبا           فكما ان

ذه                   ذلك في ه العصابات ال تنجلي اهمية االنتصارات الصغيرة اال في ضوء معرآة آرامة مفصلية، آ
تن   ". معرآة آل لبنان  "االنتخابات، لن تسجل النقاط المتفرقة اال في ضوء          االسباب التي تجعل من الم

ا تخت          : صارت معروفة للجميع  " أم المعارك "ساحة   سلطة، بكل م ى رموز ال ه  وجود رمز من اعت زن
ر                         دآتور الب ل، ال ه تحالف شيخ المعارضة الجلي ف، يقابل ى العن ة عل آلمة سلطة من تجاوزات وطاق

فاالهم ربما من. لكن هذا ليس آل شيء. مخيبر، وقائد المعارضة االصالحية، النائب نسيب لحود
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مع  " انمعرآة آل لبن    "وبهذا المعنى، ال تخاض     . المعرآة هو امتحان قدرتها على تجييش المواطنين      
  .السلطة فقط، بل هي تدور في نفس آل مواطن، بين القنوط ونزعة التحدي
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