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في الواجهة

ّ
االنتخاب الفرعي :مقعد الرئيس ال المرشح
والـعـسـكــري» ،مشيرة الــى أن املطالبة
ب ـح ـص ــر م ـه ـم ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق فـ ــي ه ــذه
العملية باألمم املتحدة كما دعت كتلة
املستقبل النيابية يعني تعقيد األمور
ال حلها ،ألن هذه املنظمة الدولية معنية
أســاســا بالضغط على دمـشــق بورقة
النازحني ،عبر تشجيعهم على البقاء
في املناطق التي لجأوا اليها ،استباقًا
ألي حل سياسي الحق يتضمن إجراء
ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ـي ــة .إذ ت ـ ــدرك األم ــم
املتحدة وال ــدول الفاعلة فيها أن إبقاء
خـمـســة م ــاي ــن نـ ــازح خـ ــارج ســوريــا
«ث ــروة» ال ينبغي التفريط بها فــي أي
انتخابات رئاسية سورية مقبلة.

النزوح
ّ
ال ـتــي ت ـهـ ّـدد ل ـب ـنــان» .وذكـ ــر عـلــي بــأن
«بـ ـع ــض األطـ ـ ـ ـ ــراف ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ال ـتــي
تــرفــض التنسيق مــع ســوريــا الـيــوم،
هي مسؤولة إلى ٍّ
حد كبير عن التغرير
بــال ـنــازحــن ال ـســوريــن ودف ـع ـهــم إلــى
تـ ــرك س ــوري ــا ،الس ـت ـخــدام ـهــم كــورقــة
ضغط ضد الحكومة السورية».
كـ ــذلـ ــك ف ـ ـ ــإن أطـ ـ ــرافـ ـ ــا ف ـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،سـ ـب ــق لـ ـه ــم أن ات ـه ـم ــوا
ّ
منظمات األمم املتحدة وبعض الدول
الداعمة ،بالرغبة في إبقاء النازحني
ال ـس ــوري ــن ف ــي ل ـب ـنــان ،وال ـع ـمــل على
م ـش ــاري ــع اق ـت ـص ــادي ــة طــوي ـلــة األمـ ــد،
بـ ـ ــدل الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى إعـ ــادت ـ ـهـ ــم ،وبـ ــأن
ّ
ب ـع ـض ـه ــم يـ ـمـ ـل ــك أجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدات ت ـت ـع ــل ــق
ب ـت ــوط ــن الـ ـن ــازح ــن الـ ـس ــوري ــن فــي
لبنان ،وهو ما أشار إليه مرارًا الوزير
جبران باسيل .وبالتالي ،كيف يمكن
ّ
التعويل على وســاطــة األمــم املتحدة
إذا كــانــت ل ــدى أطـ ــراف فــي الحكومة
هذه الشكوك؟
وفيما تطرح القوات اللبنانية نظرية
سجالية حــول أن «الـنــازحــن املوالني
ـوري ي ـم ـكــن أن ي ـع ــودوا
ل ـل ـن ـظــام الـ ـس ـ ّ
إل ـ ــى م ـن ــاط ــق ال ــنـ ـظ ــام ،واملـ ـع ــارض ــن
ّ
متحدثة عن
إلــى مناطق املـعــارضــة»،
إق ــام ــة م ـنــاطــق آمـ ـن ــة ،م ــن دون طــرح
آل ـيــة ل ــذل ــك ،تـشـيــر اإلح ـصــائ ـيــات إلــى
أن غالبية الـنــازحــن أتــوا مــن مناطق
ان ـت ـهــت فـيـهــا املـ ـع ــارك أو ع ـلــى وشــك
الـنـهــايــة ،وحـصـلــت فيها مصالحات
واس ـعــة ،وب ــدأت فــي بعضها ورشــات
إع ـ ـ ـ ـ ــادة اإلع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــار .وت ـ ـ ـقـ ـ ــول مـ ـص ــادر
ّ
سورية لـ«األخبار» إن «على األطراف
ّ ً
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة املـ ـع ــادي ــة لـ ـس ــوري ــا أوال
التخفيف مــن تخويف الـنــازحــن من
دول ـت ـهــم ،فــالــدولــة عـقــدت مصالحات
مع أفــراد حملوا السالح ّ
ضد الجيش
وق ـب ـلــت ب ـت ـســويــة أوض ــاع ـه ــم إلن ـهــاء
ال ـق ـت ــال ف ــي م ـن ــاط ــق واسـ ـع ــة ش ـهــدت
املـعــارك ،وبالتالي الدولة تقبل عودة
جميع مواطنيها وتسوية أوضاعهم.
ك ــذل ــك ف ـ ــإن الـ ــدولـ ــة الـ ـس ــوري ــة لــديـهــا
ّ
أول ــوي ــات ـه ــا ف ــي ال ـ ـحـ ــل ،وهـ ــي إعـ ــادة
النازحني داخــل ســوريــا إلــى بيوتهم،
والحقًا عودة السوريني من الخارج».
وأم ــام االنـقـســام ،لــم يكن أم ــام رئيس
الجمهورية ميشال عون سوى تأجيل
ّ
ّ
النقاش في الحكومة ،علمًا بأن تكتل
ّ
الـتـغـيـيــر واإلص ـ ــاح ك ــان ق ــد أكـ ــد في
ب ـيــانــه ق ـبــل ي ــوم ــن ،أنـ ــه ال م ــان ــع من
ّ
ال ـتــواصــل م ــع ال ــدول ــة ال ـســوريــة لـحــل
أزمة النازحني.
ّ
فهل يعطل االنـقـســام اللبناني عــودة
الـنــازحــن الـســوريــن إلــى بــادهــم؟ أم
يـنـتـظــر امل ـع ـتــرضــون ع ـلــى ال ـتــواصــل
م ــع ال ــدول ــة الـ ـس ــوري ــة ،ت ـغ ـيــر املــوقــف
الـ ـسـ ـع ــودي ل ـي ـت ـســاب ـقــوا ع ـل ــى زيـ ــارة
دمشق كما حصل في السابق؟

مدد القانون الجديد
لالنتخاب في عمر الحكومة
الحالية سنة اضافية .اال ان ما
ينتظر الرئيسين ميشال عون
وسعد الحريري في االنتخاب
الفرعي الوشيك ،قبل الوصول
الى انتخابات  2018بكثير ،اختبار
صدقية الزعامة في الشارع
مع تلك في السلطة
نقوال ناصيف
اذا صـ ّـح ان البالد ذاهبة الــى انتخاب
فرعي في دائرتي كسروان وطرابلس
ملـ ــلء ث ــاث ــة م ـقــاعــد ف ـق ــدت اع ـضــاء هــا
السباب متباينة ،بالشغور واالستقالة
والــوفــاة ،اال ان التوقعات امل ـقـ ّـدرة لها
باكرًا ،قبل بلوغ نتائج االقتراع ،ليست
قليلة االهمية:
اوالها ،ان االنتخاب الفرعي لن يختبر
الـ ـق ــان ــون الـ ـج ــدي ــد ل ــان ـت ـخ ــاب ن ـظ ـرًا
الــى ان االق ـتــراع سيعتمد احـكــامــا في
ال ـقــانــون املـلـغــى ،قــانــون  ،2008ســواء
بنظام التصويت االكـثــري او الــدائــرة
القضاء في كل من كسروان وطرابلس.
بذلك سيكون االقتراع املقبل اقرب الى
جس نبض سياسي منه الــى تجريب
الـقــانــون الـجــديــد واكـتـشــاف ثـغــره ،ما
دامت قاعدتاه الرئيسيتان مختلفتني
تمامًا ،وهما نظام التصويت وتقسيم
ال ـ ـ ـ ــدائ ـ ـ ـ ــرة .بـ ـ ــل س ـ ـيـ ــرسـ ــل االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب
الـ ـف ــرع ــي ،ق ـب ــل االق ـ ـت ـ ــراع وب ـ ـعـ ــده فــي
م ـع ــزل ع ــن نـتـيـجـتــه ،اك ـث ــر م ــن اش ــارة
الى طبيعة تحالفات انتخابات ،2018
اذ تـشـكــل ه ــذه قــاعــدتـهــا الـصـلـبــة .في
كـلــي الــدائــرتــن م ــوال ــون ومـعــارضــون
مـتـقــاربــو الـتــأثـيــر وال ـفــاع ـل ـيــة .ف ــي كل
منهما ذات الغالبية املذهبية املرجحة
ما ينبىء ايضًا بأن املواجهة ستكون
م ـ ــن داخـ ـ ـ ــل الـ ـط ــائـ ـف ــة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة عـلــى
زعامتها.
ثانيها ،اذا تأكد ان االنتخاب الفرعي
مرجح في ايلول ،لن تزيد املدة الفاصلة
عن موعد انتخابات  2018عن ثمانية
اشهر ،ما يشير الــى ما يماثل اقــل من
ربع واليــة طبيعية للنواب الثالثة .لن
تكون االشهر القليلة هذه ذات جدوى
اي ـض ــا ،ول ــن يـخـتـبــرهــا ال ـن ــواب الـجــدد
عن قرب مع دخول البالد في موسمها
االنتخابي والحمالت املــازمــة له منذ
رأس السنة الجديدة .لن تثقل املقاعد
الثالثة في اي كتلة ،او تخل بموازين
ق ــوى وتـحــالـفــات مـسـتـقــرة .عـلــى نحو
كـ ـه ــذا ي ـص ـبــح املـ ـقـ ـص ــود ب ــاالن ـت ـخ ــاب
ال ـفــرعــي الـتـيـقــن م ــن م ـق ــدرة الـسـلـطــات
ع ـل ــى خ ـ ــوض االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة
العامة في موعدها املقبل بال هواجس
مسبقة او ذرائ ــع واه ـيــة ،فــي ظروفها
السياسية واالمنية ،ورصد ردود الفعل
املــرتـبـطــة بــالـتـحــالـفــات .فـكـيــف عندما
تكون القوتان الرئيسيتان املعنيتان
باالنتخاب الفرعي ،وباملقاعد الثالثة
الـ ـش ــاغ ــرة ،ه ـمــا ب ــال ــذات ـ ـ ـ ووحــده ـمــا
مــن داخ ــل الحكم ـ ـ رئـيــس الجمهورية
مـيـشــال ع ــون ورئ ـيــس الـحـكــومــة سعد
الحريري؟
ثالثها ،ألن االنـتـخــاب الفرعي يرتبط
مباشرة بعون والـحــريــري ،وهما اآلن
ع ـل ــى رأس ال ـس ـل ـطــة ول ـي ـس ــا زعـيـمــن
سياسيني او قــائــدي حــزبــن فحسب،
ي ـم ـس ــي ل ــاس ـت ـح ـق ــاق م ـ ـغـ ــزى م ـف ـيــد.
لـ ـيـ ـس ــت امل ـ ـ ـ ــرة االول ـ ـ ـ ـ ــى يـ ـشـ ـغ ــر م ـق ـعــد
بانتخاب صاحبه رئيسًا للجمهورية
بـعــد ح ــاالت مـمــاثـلــة خـبــرهــا الــرؤســاء
ك ـم ـي ــل ش ـم ـع ــون وس ـل ـي ـم ــان فــرن ـج ـيــه
وامني الجميل ورينه معوض والياس
ً
هــراوي وصــوال الى عون .ليست ايضًا
املـ ـ ـ ــرة االول ـ ـ ـ ــى ي ـش ـغ ــر م ـق ـع ــد يـسـتـمــد
سمعته ومكانته من صاحبه الرئيس
املـنـتـخــب امل ـع ـنــي بـتـسـمـيــة خـلـفــه فيه

انتخاب فرعي بطاله رئيسان يقتضي ان ال يخسرا (داالتي ونهرا)

كفرنجيه عندما اراد فيه نجله طوني،
وهــراوي عندما ّ
سمى له ـ وإن تعيينًا
ـ نجله روي ،وها هو الرئيس الحالي
يريد له صهره العميد املتقاعد شامل
روكـ ـ ــز .ه ــو م ـق ـعــد ال ــرئ ـي ــس اك ـث ــر منه
مقعد شاغر ،وفوزه به ال ُيعد انتصارًا
حــرزانــا ـ وذلــك ما يفترض ان يحدث ـ
مقدار ما يمكن او ُت ّ
عد خسارته هزيمة
مؤملة وقاسية للرئيس بالذات وتهمل
املرشح ايًا يكن.
حينما خسر الشهابيون في انتخابات
 1968املقاعد االربـعــة في كـســروان ُع ّد
املهزوم االول فيها قبل اي آخر سواه،
ب ـم ــن ف ـي ـهــم امل ــرشـ ـح ــون الـ ـخ ــاس ــرون،
الرئيس فؤاد شهاب ،وكان خارج الحكم
ّ
وال يرئس كتلة وال يتنكب مرشحني.
اال ان مقاعد كسروان تلك كانت مقاعد
ال ــرئ ـي ــس ف ــي دائ ـ ـ ــرة م ـس ـق ـطــه .لـيـســت
الحال هذه ،في استنتاجها وتأويلها،
مختلفة كثيرًا عن تجربة شهاب :اتى

استحقاقا كسروان
وطرابلس جس نبض
وإنقاذ سمعة سياسية

عون من حــارة حريك الى كسروان كي
يحصد املقاعد الخمسة فيها بصفتها
الـتــاريـخـيــة ارض الــزعــامــة املــارون ـيــة،
وت ـك ـ ّـرس ــه زع ـيــم امل ــوارن ــة م ـت ـم ـ ّـددًا الــى
جبيل واملنت وبعبدا وجزين .مذ صار
رئيسًا بدأ الكالم عن خطر يحوم حول
مصير املقاعد الخمسة مــن دون ــه .مع
ذلك ال يزال الى اآلن مقعد الرئيس .في
االنتخاب الفرعي في املنت عام  2007لم
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َيا أي ُتها النفس الط ُم ِئنة َّار ِج ِعي ِإل ٰى رب ِك ر ِ
ف ْادخ ِلي ِفي ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي َجن ِتي
ْ
َ َّ ْ
َص َدق الل ُه ال َع ِل ُّي ال َع ِظيم
رحمة الله تعالى املرحوم
إنتقل إلى
ِ

الحاج حسن هزيمة هزيمة

زوجته :الحاجة مريم محمد علي حجيج
شقيقة رئيس بلدية دير انطار قاسم حجيج
أبناؤه :هشام ،علي ،فاطمة ،ليليان وندى
أشقاؤه :نزار ،محمد ،املرحوم ابراهيم ،حسني ومصطفى
أصهرته :املرحوم علي محمد ّ
عباني ،املرحوم عباس
ّ
صالح ،علي قدوح ،محمد علي شعيتلي
يوارى جثمانه الطاهر الثرى في بلدته السلطانية وذلك
نهار الخميس الواقع في  ٠٦/٠٧/٢٠١٧بعد صالة الظهر
َ ّ
للفقيد َّ
األجر والثواب
الرحمة ولكم عظيم
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلســفــون آل هزيمة وآل حجيج وعموم أهالي بلدتي
السلطانية ودير انطار.

يكن ثمة فائز التفت اليه احــد .لم يكن
كميل خ ــوري مــرشــح عــون هــو الفائز،
بل الرئيس امني الجميل هو الخاسر،
ألن َم ــن ك ــان فــي املـقـعــد نجله الشهيد
بـيــار ولــم يصل الـيــه كــي يخلف والــده
بعد انتخابه رئيسًا اال بانقضاء اقل
م ــن ع ـقــديــن م ــن ال ــزم ــن .حـيـنـمــا خسر
روي ه ــراوي مقعد وال ــده الرئيس في
انـتـخــابــات  1992قـيــل ان اب ــن الرئيس
خسر وليس املرشح .بذلك تكمن اهمية
ما ينتظر كسروان .ليس مرشح التيار
الــوط ـن ــي ال ـح ــر ،ول ـي ــس حـتـمــا مــرشــح
رئـيــس الـتـيــارَ ،مــن يـخــوض االنتخاب
ال ـفــرعــي ،بــل صـهــر الــرئـيــس فــي مقعد
الرئيس .اذذاك فإن الرئيس َمن يقتضي
ان يربح.
رابـ ـعـ ـه ــا ،ان الـ ـح ــري ــري يـ ـخ ــوض فــي
مختلف.
طــرابـلــس امـتـحــانــا مــن ط ــراز ّ
ل ـيــس م ـنــاف ـســة ع ـلــى مـقـعــد س ــن ــي ذي
تأثير ،بل مواجهة على سمعة سياسية
من خالل مقعدين ،ارثوذكسي وعلوي،
مرشحيهما
من غير املمكن فوز اي من
ّ
فيهما مــا لــم يـحــوزا الغالبية السنية
الـطــرابـلـسـيــة .مــذ وج ــد املـقـعــد العلوي
في طرابلس عام ُ 1992وضع بني ايدي
الـســوريــن حـتــى انـتـخــابــات  2005كي
يــرثــه م ــن ورائ ـه ــم ال ـح ــري ــري ،ف ــي حني
ارتبط املقعد االرثوذكسي منذ ما قبل
اتفاق الطائف بزعيم طرابلس الرئيس
رش ـي ــد ك ــرام ــي ال ـ ــذي ي ـن ـيــب مــرش ـحــه.
منذ تداعيات ما حدث عام  2005صار
املقعدان ـ الــى املقعد املــارونــي املحدث
ـ ـ بــن اي ــدي الـحــريــري خـصــوصــا .على
ان ما نجم عن عصيان الوزير السابق
اش ـ ــرف ري ـف ــي ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـحــالــي
للحكومة ،مشفوعًا بفراغ نجم بدوره
عن غياب الزعامة التقليدية مع رحيل
ال ــرئ ـي ــس ع ـمــر ك ــرام ــي ،احـ ــال م ــوازي ــن
ال ـقــوى الـجــديــدة فــي املــديـنــة بــن قــوى
متقاربة االحجام .فيها الرئيس نجيب
ميقاتي والــوزيــر محمد الصفدي ،الى
التناحر املستجد بني الحريري وريفي
الى النائب خالد ضاهر.
ومـ ـق ــدار م ــا ي ـح ـتــاج ري ـف ــي الـ ــى اقـ ــران
برهانه االول فــي االنتخابات البلدية
واالخـتـيــاريــة عــام  2016بآخر ثــان في
االنتخاب الفرعي ،وإن بمقعدين غير
ّ
سنيني يحياله زعيمًا جديدًا للمدينة،
يحتاج الحريري الى ّما يجنبه خسارة
اي مقعد ـ وإن غير سني ـ في طرابلس
بعد الكثير الذي يقال عما ينتظره من
القانون الجديد لالنتخاب ،املرجح ان
يفقده املقعد الصيداوي الثاني ،مقعد
الرئيس فؤاد السنيورة ،ناهيك بمقعد
ّ
سني فــي البقاع الغربي ـ ـ راشـيــا ،الى
مفاجآت متوقعة من طرابلس .خسارة
م ـع ــرك ــة ص ـغ ـي ــرة فـ ــي امل ــديـ ـن ــة ت ـ ــوازن
فقدانه حربها كلها.

