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زة . "الكلمة باتت على آل لسان، بل هي دخلت معجم البيانات االنتخابية، ترشيحا او عزوفا         من  " أجه
زة "هنا،   اك،     " أجه زة "من هن ول          " األجه ان، وأوال في العق ذا االنتشار اللغوي،     . في آل مك ولعل ه

نة   ات س ى اآلن النتخاب مة حت رز س و اب داني، ه د. ٢٠٠٠فضال عن المي اهرة فائ ب، للظ تها وال ري
.لكن الوجه اآلخر للعملة قد يكون الكسل الفكري. فتسمية االشياء بأسمائها تخفف من وطأتها

اموس بالجاسوس  دما نختصر الق دياق صاحب ( فعن ارس الش د ف ي احم ن محب االذن م الجاسوس "ب
ان نأخذ بكلمة   إذ، هل يكفي    . ، نجازف بفهمنا آتاب السياسة االنتخابية آما يكتب اآلن        ")على القاموس 

ا، فالحدس الشعبي                ) نظريًا(حتى يفهم المواطن المدعو     " االجهزة" ه؟ ربم ل الي ا تحي ار، م ى االختي ال
ان    ة أخرى         . يعوض أحيانا البي نًا، فلنطرح السؤال بطريق ة            : حس ذه الكلم واطنين ه هل يعطي آل الم

ك، هل يقصد آل من يتكلمون عن                ر من ذل زة "المعنى نفسه؟ أآث دخ " االجه التها، هل يقصدون   وت
االجهزة نفسها؟

دما   يم رودنسون يعترض عن ان المستعرب الفرنسي مكس بعينات، آ ي الس د اليساري ف ي عز الم  ف
ا   " االمبريالية"يسمع طالبه العرب يشتمون   من دون اي تحديد اضافي، فينبههم الى انه ال يجوز علمي

ه ال             ق، وان ة               وال مارآسيا استعمال هذه الكلمة على نحو مطل ال االمبريالي أن يق ا، آ د من نعت يليه  ب
.االميرآية او البريطانية او السوفياتية او خالفها، وإال فان معنى الكالم سيضيع

ى جانب فرص                  ات، ال ذه االنتخاب د تضيع في ه دة التي ق ياء العدي دا من االش  معنى الكالم هو تحدي
ى الكالم    ... حديث واالصالح السياسي     النهوض بالبالد واستعادة الديموقراطية وبناء المجتمع ال       ومعن

ا،  . ليس تفصيال، ولو من باب المقارنة بالمهمات الجسام، فهو وحده يحفظ لهذه الفرص حظوظها      طبع
ه العرب،                     تاذ الفرنسي طالب قد يكون من الصعب توخي الدقة العلمية نفسها التي آان يطالب بها االس

.ة اللبنانية وجمهور متتبعي اخبارهموانتظارها من المرشحين لالنتخابات النيابي
ام                        اظ باالبه ل، االحتف ى شيء من العق د المحافظة عل ا نري ا، إن آن د    .  اال انه لم يعد ممكن ا ق ا دمن وم

ه              خطونا خطوة أولى على طريق الخروج من منطق تجهيل الفاعل، عبر تسمية االشياء بأسمائها، فان
ى االسماء       يجدر بنا اآلن عدم التفريط بهذا المكسب وال        م    . ذهاب أبعد باضافة النعوت ال ه ل ه، فان وعلي

على نحو مطلق، مع ترك المواطن يتحزر        " االجهزة"يعد جائزا علميا وال ديموقراطيا استعمال آلمة        
ة   . اذا آان المقصود بها، تلك اللبنانية او السورية او الواصلة بينهما           ى آلم ، "تعليب "وآذلك بالنسبة ال

واطن  اج الم ار لمصنع تعليب  حيث يحت دو ان ال احتك ن، اذ يب ن، ولمصلحة م ب م ن يعّل م م ان يفه
.واحد

دخلها       " االجهزة" فحتى لو آانت العباءة واحدة، صار جليا ان     رئيس عمر آرامي بت ثال ال دد م التي ن
ر              ضده في طرابلس او تلك التي سماها النائب نجاح واآيم لتفسير انسحابه من معرآة بيروت هي غي

ى ترآيب             التي يش  ا مع التي عملت عل اطع آلي تكي منها مباشرة المواطن المتني، وهي بدورها ال تتق
. جبيل، مقحمة هذا المرشح تارة وشاطبة ذاك طورا- عاليه او آسروان -اللوائح في بعبدا 

ى شيء من التفصيل إذاً    دبير "في الشمال،  :  ال رئيس     " الت ة المضادة لل م من التعبئ ا يفه سوري، آم
 آرامي ومن الكالم الواضح الذي ال يتردد سمير فرنجية المرشح على الئحته عن اعالنه على المأل
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ة     ه الميداني اع،     . في جوالت دبير "في البق م نسمع اعتراضا          " الت ة   في الجب   . سوري ايضا وان ل ل، غلب
ا تحصين   " تدبير"في بيروت، ال . ، وال سيما في المقلب المسيحي منه      "التدبير"لبنانية في    طاغيا وانم

).والمدفوعات(سوري لميزان القوى 
ولكن، قد يقول قائل، المحصلة ذاتها مهما تعددت        .  وفي الجنوب، تالزم المسارين طبعا، فتلك ارضه       

ظر من يرعونها، مجلس نواب على شكل مجلس للشعب بالنسبة          انتخابات حرة ونزيهة في ن    : األيادي
ه، ان  . صحيح. الى آل من يعانون التعليب، وان يكن بعضه لبناني المنشأ     مع ذلك، يبقى للتمييز أهميت

رة             ى مستوى آل دائ وطني او عل دبير السلطوي السوري            . على المستوى ال ين الت اوال ألن التكامل ب
. يتعثر أحيانا، فيظهر تعارض آما حصل في بيروتوالتدبير السلطوي اللبناني 

ياق          ي س زى ف ارض مغ ل التع ل تحمي ي المقاب ي ف ر ال تعن دّبر وآخ ين م ز ب رورة التميي اال ان ض
ين         -العالقات اللبنانية    ا المب ان من   .  السورية، فأي من الطرفين المتعارضين ال يشكو من خلله واذا آ

ل الداخلي اللبناني، أي في تظهير مشهد ما بعد االنتخابات،      معنى سياسي لهذا التعارض، فهو في الحق      
ه      ري في رئيس رفيق الحري ين تكتسب        . وتحديدا دور ال دبرين والمعّلب ين الم ز ب د ان ضرورة التميي بي

ارة  ربح والخس د ال ي تحدي اهمتها ف ن مس م م ا األه ع، أي  . معناه ر الواق ودًا لألم ربح معق ان ال اذا آ ف
تقوية ب ورية مس ذا    لوصاية س ى ه ارض عل االت التع ن احتم ا تك ة، أي ة اللبناني ة الحاآم رضى الطبق

ل، رغم         التوجه او ذاك، واذا آانت الخسارة حتمية للجسم االنتخابي اللبناني، فان االنتخابات تبقى تمث
ى        . آل شيء، فرصة للحد من هذه الخسارة       ليس بتغيير صورة المجلس المقبل آما يعّلبها المعّلبون عل

تالفهم رفض اخ ى ال اني عل واطن اللبن درة الم ات ق ا باثب دبير  . ، وانم ين ت ز ب ة التميي دًا أهمي ا تحدي هن
.وتدبير، بين جهاز وجهاز

ة                         ر عن رفض بالجمل ا التعبي ه، وتالي د آل ى مستوى البل  فحين يكون مستحيال توحيد المعارضات عل
ا و                   دبير السوري هن رفض بالتفصيل، أي رفض الت ع، يصبح ال اك،      لألمر الواق اني هن السلطوي اللبن

ه                   اموس فيحرر من ى الق د الجاسوس ال تقبل يعي م بمس المقياس الوحيد لقدرة المجتمع اللبناني على الحل
 .النفوس
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