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ــة» يحسمها «المحايدون»

النتائج التفصيلية حيث تبني األرقام
أن مـحـفــوض ت ـفـ ّـوق بـنـحــو الضعفني
ع ـلــى ع ـب ــود ف ــي ب ـي ــروت ال ـت ــي تعتبر
ً
معقال لتيار املستقبل .أما في الشمال،
ً
الــذي يعتبر معقال حريريًا – عونيًا،
فنال نعمه محفوض  957صوتًا مقابل
 191صوتًا فقط لعبود .والواضح من
أرق ـ ــام ه ــات ــن امل ـحــاف ـظ ـتــن أن ضعف
تيار املستقبل الذي بينته االنتخابات
ال ـب ـل ــدي ــة إن ـم ــا ي ـت ـضــاعــف ي ــوم ــا بـعــد

نال محفوض في
الشمال خمسة
أضعاف ما ناله مرشح
التيار الوطني الحر
والمستقبل

آخـ ــر ،وي ـ ــزداد ال ــوض ــع سـ ــوءًا ب ــدل أن
يـتـحـســن .فـلــم يـنــل مـحـفــوض أربـعــن
ً
باملئة مــن األص ــوات فــي الشمال مثال
أو خمسني باملئة أو ستني باملئة ،بل
حصد خمسة أضعاف ما ناله املرشح
املدعوم من التيار الوطني الحر وتيار
املستقبل .ولعل تيار املستقبل سيقول
اآلن إن عينة األساتذة ال تعكس واقعًا
عامًا ،إال أن انتخابات األساتذة تأتي
بعد انتخابات املهندسني واملحامني
واألطـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء واالنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ال ـب ـل ــدي ــة
وغيرها من االستحقاقات التي تبني
أن املستقبليني ما عادوا يؤثرون بأكثر
م ــن ث ــاث ــن بــامل ـئــة م ــن امل ـق ـتــرعــن في
معاقل نفوذهم املفترضة ،وخصوصًا
فــي الـشـمــال وب ـيــروت .وال بـ ّـد هنا من
القول إن الجماعة اإلسالمية وجمعية
امل ـ ـقـ ــاصـ ــد أي ـ ــدت ـ ــا ائـ ـ ـت ـ ــاف ال ـس ـل ـط ــة،
فيما بـقــي دع ــم تـيــار ال ـعــزم ملحفوض
ً
خجوال ،لكن اصطفاف ريفي وميقاتي
وج ـم ـع ـيــة امل ـش ــاري ــع وح ـ ــزب االت ـح ــاد
والجماعة اإلســامـيــة فــي حــال الـتــزام
ال ـحــريــري بــاملــوقــف ال ـس ـعـ ّ
ـودي املعلن
ضـ ـ ــد اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـسـ ـلـ ـم ــن س ـي ـك ــون

ُ
املـجـنـســن .لــذلــك« ،هـنــاك إمكانية أن
ال ترتفع نسبة االق ـتــراع .ولكن نترك
أيـ ـض ــا احـ ـتـ ـم ــال أن ت ــرت ـف ــع ال ـن ـس ـبــة
إلـ ــى ح ـ ــدود  ،٪٦٥ف ـي ـكــون ال ـحــاصــل
االنتخابي نحو  ١٦ألف صوت».
ّ
صحيح أن الكتلة املسيحية كبيرة،
ّ
ولـ ـك ــن ت ـ ـعـ ــدد امل ــرجـ ـعـ ـي ــات ووج ـ ــود
 ٥م ـقــاعــد ت ـت ـنــافــس ع ـل ـي ـهــاُ ،يـشـتــت
األص ـ ـ ــوات .أم ــا ارتـ ـف ــاع الـنـقـمــة ضـ ّـد
الـ ـح ــري ــري ،وب ـ ـ ــروز ظ ــاه ــرة ال ــوزي ــر
الـســابــق أش ــرف ري ـفــي ،واح ـت ـمــال أن
ٌ
خيار مغاير
يكون لبعض العشائر
ل ـت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ف ـق ــد ي ــؤث ــر عـلــى
ّ
ت ـم ــاس ــك «الـ ـبـ ـل ــوك ال ـ ّـسـ ـن ــي» .ول ـك ــن
الـ ـح ــري ــري ال يـ ـ ــزال ص ــاح ــب ال ـق ــدرة
األكـبــر على التجيير ،وهــو سيعمل
فــي ال ــ ١٠أشهر املقبلة على تحسني
عالقته بالجمهور.
ّ
وي ـ ـقـ ــول خ ـب ـي ــر ان ـت ـخ ــاب ــي إن ت ـيــار
املستقبل «ق ــادر على الـفــوز باملقعد
الـ ـس ـ ّـن ــي ُ
ومـ ـمـ ـك ــن أن ي ــرب ــح امل ـق ـعــد
املـسـيـحــي األضـ ـع ــف ،أي األرمـ ـن ــي».
لــذلــك م ــن مـصـلـحـتــه تـشـكـيــل الئـحــة
ل ــوح ــده ف ـي ـك ــون ضـ ـ ّـم م ـق ـعــديــن إل ــى
كتلته .أم ــا عـلــى املـسـتــوى الشيعي،
ف ـت ـح ــال ــف حـ ـ ــزب الـ ـل ــه ـ ـ ـ ُ ح ــرك ــة أم ــل
سـ ـ ـيـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــن املـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد امل ـ ـخ ـ ـص ـ ــص
ل ـطــائ ـف ـت ـه ـمــا «وه ـ ـمـ ــا ق ـ ـ ـ ــادران عـلــى
ُمـســاعــدة شخص يملك  ٨آالف أو ٩
آالف لتأمني العتبة والفوز باملقعد.
ولكن ال يملك حزب الله وحركة أمل
فائضًا من األصوات ُيجيرانه ملرشح
ضـعـيـ ّـف ح ـتــى يـ ـف ــوز» .مـصــادرهـمــا
تؤكد أنهما بانتظار تحالفات القوى
األخرى حتى ُيحددا موقعهما.
سمح القانون الحالي بااللتفاف على
التحالفات الوطنية والتعامل «على
ال ـق ـط ـعــة» .ان ـط ــاق ــا م ــن ه ـن ــا ،يـجــري
ال ـتــرويــج ف ــي زح ـلــة لـتـحــالــف الـتـيــار
الوطني الحر وتيار املستقبل .حاول
«التيار» ،بحسب املعلومات ،أن يضم
حزب الله وسكاف إلى هذه الالئحة،
من دون أن يكون هناك أفق لتمنياته.
فإضافة إلى الخالفات السياسية بني
ال ـقــوى ،ال ُيمكن التعامل مــع سكاف
ب ـعــزل ـهــا ع ــن خـ ـي ــار والـ ــدهـ ــا ج ـب ــران
طوق في ّ
بشري ،األقرب إلى التحالف
مــع الـنــائــب سليمان فــرنـجـيــة .عكس
ال ــدورة السابقة« ،نحن ق ــادرون على
ّ
أن نكون مع كل القوى» ،يقول النائب
العوني السابق سليم عون .لم ُيحسم
شيء على مستوى التحالفات ،حتى
بــالـنـسـبــة إل ــى ح ــزب ال ـل ــه .وردًا على

منا في دوائر ّ
عدة من أجل سكاف؟»،
تـ ـ ـس ـ ــأل م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات .ي ـن ـت ـظــر
ال ـقــوات ـيــون «ق ـ ــرار املـسـتـقـبــل لنبني
على الشيء مقتضاه .هناك احتمال
ُ
أن ن ـش ـكــل الئ ـح ــة غ ـيــر ُم ـك ـت ـم ـلــة مع
ُمستقلني» ،خاصة أنه بعد «تصريح
الوزير باسيل بإمكانية عدم تحالف
ال ـ ـقـ ــوات والـ ـتـ ـي ــار فـ ــي دوائـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ّـدة،
وتـسـمـيـتــه زحـ ـل ــة ،ت ــراج ـع ــت آمــال ـنــا
بعقد تفاهم انتخابي».
غ ـ ـيـ ــاب امل ــرشـ ـح ــن املـ ـلـ ـت ــزم ــن ل ــدى
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ،دفـ ـعـ ـه ــا إلـ ـ ــى الـ ـبـ ـح ــث عــن
ّ
مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــن .وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن
ُ
ّ
املـ ـص ــادر ال ـق ــوات ـي ــة تـ ـش ــدد ع ـل ــى أن
ُ
األسماء لم تحسم ،يؤكد ابن شقيق
النائب نقوال فتوش ،الطبيب ميشال
فتوش ،لـ«األخبار» أن «ترشيحي مع
ال ـقــوات ُح ـســم» .وق ــد وص ــل الـخــاف
ب ــن م ـي ـشــال وع ــائ ـل ـت ــه ،ح ــد تنظيم
ك ـ ّـل مـنـهـمــا ،ع ـلــى حـ ــدة ،ع ـ ـ ً
ـزاء لــوالــد
مـيـشــال قـبــل أســابـيــع قـلـيـلــة .أع ــادت
القوات كذلك إحياء التواصل بينها
وب ــن ال ــوزي ــر ال ـســابــق سـلـيــم ُ وردة،
ُ
الذي استقبل في معراب مع املرشح

امل ـح ـت ـمــل ف ــي كـ ـس ــروان ن ـع ـمــة افـ ــرام
ورئ ـي ــس بـلــديــة جـبـيــل زيـ ــاد ح ــواط.
ّ
ي ـقــول وردة إن «االج ـت ـم ــاع ل ــم يكن
سلبيًا وال إيـجــابـيــا .أنــا أدرس قــرار
ترشحي ،وبكير أن نحسم».
سـكــاف تتجه أيـضــا لتشكيل الئحة
مـ ـنـ ـف ــردة ،إن ل ــم ت ـت ـحــالــف م ــع ت ـيــار
ُ
املستقبل (ال ــذي ال تنفك تـغــازلــه) أو
ّ
حزب اللهُ .
ويحكى أن هذه الالئحة،
س ـت ـضــم إل ـي ـه ــا امل ـس ـت ـق ـل ــن ،وح ــزب
الكتائب ،صاحب الخيارات الضيقة
ّ
ّ
في زحلة .إال أن ذلك يعني أن النائب
إي ـل ــي م ــارون ــي ،الـ ــذي ت ـضــع سـكــاف
«ف ـي ـت ــو» ع ـل ـيــه ،ل ــن ي ـك ــون ُمــرش ـحــا.
وس ـيــرســو ال ـخ ـيــار إم ــا عـلــى رئـيــس
اإلقليم السابق روالن خزاقة (املقعد
ال ـكــاثــول ـي ـكــي) أو م ـس ـت ـشــار رئـيــس
ح ـ ـ ــزب الـ ـكـ ـت ــائ ــب وع ـ ـضـ ــو ال ـب ـل ــدي ــة
شــارل سابا (املقعد األورثوذكسي).
وت ـ ـ ـ ــدرس س ـ ـكـ ــاف خ ـ ـي ـ ـ َ
ـاري الـ ــوزيـ ــر
السابق خليل الـهــراوي والصحافي
جوني منير للمقعد املاروني.
حزب الطاشناق ُمحرج بني حلفائه،
ووضـ ـع ــه االن ـت ـخ ــاب ــي ل ـيــس ُمــري ـحــا
ل ــدرج ــة ح ـســم إنـ ـج ــاح ُم ــرش ـح ــه ،إال
إذا تــوافــق الجميع على تــرك املقعد
األرمـ ـن ــي ل ـل ـطــاش ـنــاق .ي ـقــول الــوزيــر
هاغوب بقرادونيان« :لم ندرس زحلة
بعد ،والتحالفات غير واضحة .ولكن
إذا كان هناك تحالف ُيساعدنا على
فل َم ال؟».
إنجاح مرشحناِ ،
ّ
في ظل القانون الجديد ،بات بإمكان
أحـ ــزاب قــوتـهــا الـتـجـيـيــريــة بسيطة،
ُ
أن تطالب بالتمثل نيابيًا .كالحزب
القومي ،والقوى الوطنية واليسارية
ف ــي ب ـل ــدات ش ــرق زح ـل ــة ،والـجـمــاعــة
اإلس ــامـ ـي ــة… بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى نــائــب
رئيس الحزب القومي وليد زيتوني
«األمـ ـ ـ ـ ــور م ـب ـن ـيــة ع ـل ــى ال ـت ـُح ــال ـف ــات
العامة .هناك حلفاء لنا قد ن ِّ
جير لهم
ُ
قوتنا في زحلة ونبادل بمقعد آخر
في دائرة أخرى».
ال ـص ـع ــوب ــة ف ــي زحـ ـل ــة ال ت ـق ــف عـنــد
ح ـ ـ ـ ـ ــدود ال ـ ـت ـ ـحـ ــال ـ ـفـ ــات ب ـ ــن ال ـ ـقـ ــوى
املتداخلة واملتخاصمة .فخالفًا لكل
الـ ـ ـ ــدورات ال ـس ــاب ـق ــة ،ارت ـف ـع ــت نسبة
الكتلة «الحيادية» أو التي لم تحسم
توجهاتها بـعــد ،إل ــى ح ــدود ال ــ%30
ُ
كـمــا تـشـيــر اس ـت ـطــاعــات ال ـ ــرأي .في
ّ
ظـ ــل ان ـك ـف ــاء «امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي» عن
ت ـش ـك ـي ــل الئـ ـح ــة فـ ــي زح ـ ـلـ ــة ،ت ـص ـ ّـب
األح ــزاب اهتمامها على هــذه الكتلة
الجتذابها واالستفادة من أصواتها.

واض ـ ـ ـحـ ـ ــا وحـ ـ ـ ـ ـ ــادًا فـ ـ ــي االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق
ال ـن ـيــابـ ّـي امل ـق ـبــل .وع ـنــد ق ـ ــراءة نـتــائــج
انتخابات املعلمني سياسيًا ،ال بد من
التوقف عند نتائج الجنوب والنبطية
والـ ـب ـ ـق ــاع وب ـع ـل ـب ــك – الـ ـه ــرم ــل .فـفــي
الجنوب ،حيث نفوذ حزب الله وحركة
ّ
أم ــل ،أي ــد  825معلمًا مــرشــح السلطة
ّ
مقابل  224فقط صوتوا ملحفوض .أما
فــي النبطية ،فــأيــد  514عـبــود مقابل
 126مـحـفــوض .وفــي الـبـقــاع ،أيــد 476
عـبــود مـقــابــل  356مـحـفــوظ نـظـرًا إلــى
وجـ ــود ت ـعــدديــة مــذهـبـيــة وسـيــاسـيــة.
أمــا فــي بعلبك – الـهــرمــل ،فـنــال عبود
 348صــوتــا مقابل حـصــول محفوض
ع ـلــى  42ص ــوت ــا ف ـق ــط .وع ـل ـيــه ،يمكن
ال ـ ـقـ ــول إن مـ ــن أنـ ـق ــذ الئـ ـح ــة الـسـلـطــة
عمومًا ومــرشــح التيار الوطني الحر
إلــى موقع النقيب خصوصًا ليس إال
ماكينة حــزب الـلــه وحــركــة أم ــل .حقق
م ـح ـفــوض أف ـض ــل م ــا ي ـم ـكــن تحقيقه
في مناطق نفوذ تيار املستقبل ،إال أن
صناديق حزب الله وحركة أمل سلبته
احتمال الخرق .وال بـ ّـد هنا من القول
إن ماكينة حزب الله وحركة أمل كانت

قـ ــادرة عـلــى اس ـت ـبــدال أح ــد املــرشـحــن
املنتمني إلــى حــزب ال ـقــوات اللبنانية
بمحفوض لحفظ ماء وجهه ،كما فعل
ً
أســاتــذة مــن املـقــاصــد مـثــا والجماعة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ال ـ ــذي ـ ــن ت ـ ـقـ ــول امل ـ ـصـ ــادر
املطلعة إنهم انتخبوا محفوض ،رغم
تحالفهما مــع الئـحــة الـسـلـطــة ،إال أن
حزب الله وحركة أمل انتخبا الالئحة
«زي ما هيي» بكل ما فيها من قوات
لبنانية .والــافــت أن حــزب الـلــه الــذي
ي ـقـ ّـدم نـفـســه دوم ــا بصفته مــن خــارج
النواة الصلبة للنظام الحاكم ،كان له
النصيب األكبر في فوز الئحة النظام.
ال شك في أن وقوفه إلى جانب حليفيه
التيار الوطني الـحــر وحــركــة أمــل هو
تـحـصـيــل ح ــاص ــل ،وأن م ـح ـفــوض لم
ُيـحـســن إدارة امل ـفــاوضــات مــع الـقــوى
السياسية ،إال أن ذلك ال يكفي لإلجابة
عــن س ــؤال مــركــزي وه ــو :مل ــاذا لــم يــدر
ال ـحــزب العملية االنـتـخــابـيــة بطريقة
تؤدي إلى الحفاظ على التوازن داخل
ال ـن ـقــابــة ،وتـسـمــح بتمثيل محفوض
وحلفائه على حساب مرشح للقوات
على سبيل املثال ال الحصر؟

ّ
فضل حزب الله وأمل التصويت لمرشحي القوات بدل حفظ
«ماء وجه» محفوض (مروان طحطح)

س ــؤال كـيــف ال يـكــون «ال ـت ـيــار» ق ــادرًا
عـلــى حـســم الـتـحــالــف إم ــا مــع حليف
استراتيجي كحزب الله ،أو الحليف
اآلنــي تيار املستقبل؟ ُي ّ
فرق عون بني
«ال ـخ ـيــارات الـسـيــاسـيــة والـتـحــالـفــات
ّ
االنـتـخــابـيــة .بــإمـكــان ك ــل األطـ ــراف أن
ُ
تترشح وحدها ،شرط أن ال يستهدف
أحد».
ال يلحظ احـتـمــال تحالف املستقبل
وال ـعــون ـيــن وجـ ــود الـ ـق ــوات معهما
على الالئحة .األخيرة غير ُمتوجسة
من ذلــك بقدر «نقزتها» من التقارب
بني الكتلة الشعبية واملستقبل« :هل
يـتــركـنــا ال ـحــريــري الـ ــذي سيستفيد

القوات :تراجعت
آمالنا بعقد تفاهم
انتخابي مع التيار
العوني

