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تقرير

المتن الشمالي :ال تحالف بين القوات والتيار؟
رلى إبراهيم

ماذا لو نجحت المفاوضات الجارية حاليًا بين القوات والكتائب
لخوض االنتخابات بلوائح مشتركة؟ (أرشيف)

والـ ـق ــوات ،لـكـنــه ق ــد ي ـتـبــدل وينتفي
كليًا .فهل يمكن ألي طــرف سياسي
أن يتخيل املـشـهــد االنـتـخــابــي فيما
لـ ــو ن ـج ـح ــت امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات الـ ـج ــاري ــة
حاليًا بني القوات والكتائب لخوض
االنتخابات معًا؟ وهذا ّيعني أن الال
حصرية في الشارع السني ستتحكم
أيضًا في الشارع املسيحي.
رابـ ـع ــا ،فـ ــرض ال ـق ــان ــون االن ـت ـخــابــي
تحديات حتى على مستوى االحزاب
الـسـيــاسـيــة نـفـسـهــا ومــرشـحـيـهــا .ال
يمكن إال التوقف عند أداء املرشحني
ال ــذي ــن ي ـت ـعــام ـلــون م ــع االن ـت ـخــابــات
عـ ـل ــى أنـ ـه ــا اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ف ـ ـ ـ ــردي ،ألن

عـلــى ك ــل م ــرش ــح ،وال سـيـمــا ال ـنــواب
الحاليني منهم ،بذل جهود مضاعفة
ال تشبه تلك التي سادت زمن النظام
االكثري واللوائح الحزبية الصافية.
لكل نائب ومرشح اليوم استحقاقه
الـخــاص ،وهــذه ليست مهمة سهلة،
ال سيما أن عناصر القوة االساسية
تبدو محصورة في كيفية تأمني املال
االنـتـخــابــي ،ووج ــود متمولني كبار
على اللوائح ،لتغطية كلفة الحمالت
االعالمية واالعالنية املرتفعة الثمن،
وباتت مطروحة في التداول ،بعدما
حجزت قوى سياسية مكانًا لها في
هذه الحمالت.

باق مع عون
ــابيٍ :
يرفض الدكتور في العالقات الدولية
الحديث أكثر عن خياراته االنتخابية،
«ريثما يتبلور املوقف النهائي بعد
أيام قليلة» .العديد من املعطيات ّأدت
ٍ
إل ــى «م ـي ــل» ال ـخ ــازن إل ــى االع ـت ـكــاف،
وأبـ ــرزهـ ــا «اعـ ـت ــراض ــي ع ـل ــى طــريـقــة
إدارة امل ـعــركــة االن ـت ـخــاب ـيــة» .يـشــرح
ّ
أن ظ ــروف االن ـت ـخــابــات ب ــن دورت ــي
 2005و ،2009تختلف عن استحقاق
أي ــار املـقـبــل« ،فــي املــاضــي ،كنت على
عالقة مباشرة مع العماد عونّ .
تغير
الواقع داخل الفريق الذي أنتمي إليه،
وبات عون رئيسًا للجمهورية» .يريد
الرجل إمــا أن «أشــارك في التحضير
لالنتخابات أو ال أكون ُمرشحًا».
راض عن تجربتي
يقول الخازن :أنا
ٍ
اإلنمائية في كسروان« ،أما تجربتي

فنتكلم عنها فــي وقتها».
النيابية،
ّ
على الرغم من أنــه يؤخذ على نائب
ك ـس ــروان ـ ـ ال ـف ـتــوح ع ــدم وجـ ــوده في
امل ـن ـط ـقــة ،وت ـق ـص ـيــره ال ـخــدمــاتــي ،ما
انعكس سلبًا على قدرته التجييرية،
سيما فــي الـجــرد .يـ ّ
وال ّ
ـرد بالسؤال،
ُ
«أنــا أدرك حيثيتي في املنطقة ،وما
ال ـ ــذي ق ـم ــت ب ــه م ــن مـ ـش ــاري ــع .ول ـكــن
ّ
علي تقديم جردة حساب ملن؟ لهؤالء
الذين ال يعرفون إال املناكفات؟».
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــة بـ ـ ـ ــن الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس مـ ـيـ ـش ــال
ع ـ ــون وال ـ ـخ ـ ــازن ب ـ ـ ــدأت م ـن ــذ أواخ ـ ــر
ث ـمــان ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي« ،ح ــن
ّ
ش ــارك ــت ف ــي تــأسـيــس مـجــلــة الــدفــاع
الوطني ،واستقلت منها بعد أحداث
 13تـ ـ ـش ـ ــري ـ ــن» .اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت الـ ـع ــاق ــة
ب ـع ــد ن ـف ــي «الـ ـجـ ـن ــرال» إلـ ــى فــرن ـســا،

في قاموس حزب الطاشناق ،الكلمة األولى هي «الوفاء» ،على ما
يقولون؛ الوفاء لشراكة  50عامًا ملن ّ
وسع حضورهم في ساحل
املنت الشمالي وجعلهم شركاء فعليني له في مختلف املجاالت.
الوفاء هذا هو الذي دفع الطاشناق في عام  2005الى لعب الدور
الرئيسي في ّ
ضم النائب ميشال املر الى الئحة التيار الوطني الحر
في املنت الشمالي ،وهو ما يدفعهم اليوم الى بذل املستحيل إلعادة
عقارب الساعة  13عامًا الى الوراء .غير أن ما كان يصح آنذاك ّ
تغير
اليوم ،مع ترك املر لتكتل التغيير واالصالح ليناصر الرئيس السابق
ميشال سليمان وقوى  14آذار .والعودة الى بيت الطاعة العوني لن
ً
يكون سهال؛ فأولى االشارات اليوم في مسألة تحالف املر ـ التيار
سلبية جدًا ،وتتخللتها خمسة أحداث متتالية :األولى تمثلت في
قطع رئيس الجمهورية ميشال عون الطريق على «أبو الياس» خالل
زيارته لقصر بعبدا ،رافضًا الحديث بتحالف إال من خالل ما يقرر
عبر قيادة التيار الوطني الحر .الثانية كانت بمثابة ضربة موجعة
غير متوقعة؛ فأن يصدر حكم قضائي في مسألة خراج املتني
الذي استولى عليه املر منذ  40عامًا من دون أن يتمكن أحد من
إعادته الى أصحابه إال في عهد ميشال عون ،فتلك مسألة يجدر
ً
التوقف عندها طويال .الثالثة ،إقالة رجل املر وأحد أهم املسؤولني
في ماكينته ،مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جوزيف
نصير ،وتعيني جان جبران العوني مكانه .الرابعة ،إرسال مرشحني
متنيني (الياس بو صعب وإدي معلوف) لتمثيل التيار في اللقاء
الذي طلبه الطاشناق ،وعقده في مقره بني «أبو الياس» والعونيني.
الخامسة تمثلت في بيان اجتماع تكتل التغيير واإلصالح أول من
أمس ،والذي أكد أن التيار يجري لقاءات مع كل األطراف ولم يحسم
ّ
ضمني على إيحاء النائب آغوب
أي تحالف بعد ،وكان بمثابة ّرد
بقرادونيان ،خالل تصريحه قبيل يوم واحد ،بأن اللقاء كان مثمرًا
جدًا وحظوظ التحالف بني املر والتيار مرتفعة جدًا .وبحسب أحد
املسؤولني العونيني ،ما سبق ليس بمصادفة أبدًا ،بل نتيجة قرار
سياسي حاسم بوضع ّ
حد لتجاوزات املر وتمدد امبراطوريته.
من جهة أخرى ،حسابات املاكينة العونية ـ إذا ما توافرت االرادة
السياسية للتحالف مع املر ـ ال تشجعهم على هذا التعاون؛ فاألرقام
ضم أبو الياس ّ
تقول إن ّ
يخسر العونيني مقعدًا ،ألنه سيستعمل
رافعتهم لضمان حاصل انتخابي ال يملكه بقوته الشخصية.
ّ
وبالتالي سيحل محل أحد املرشحني الحزبيني املفترض فوزهم.
لذلك يبدو هذا التحالف مستبعدًا جدًا ،أقله من الجانب العوني.
إزاء ذلك ،عاد التداول باسم النائب غسان مخيبر ،الذي بعكس املر،
يشكل قيمة مضافة لالئحة .وتجدر االشارة الى أن التيار حسم
أسماء أربعة مرشحني من أصل  ،8هم النائب إبراهيم كنعان عن
املقعد املاروني ،والياس بو صعب عن املقعد األرثوذكسي (رغم
ّ
ترشحه باعتذار ّ
تقدمه له قناة «أو تي
أن األخير ال يزال يربط
في» بسبب هجومها عليه قبل أسابيع) ،وإدي معلوف عن املقعد
الكاثوليكي ،فيما املرشح الرابع هو مرشح حزب الطاشناق وأمينه
العام النائب آغوب بقرادونيان الذي يخوض املعركة مطمئنًا إلى
نيله غالبية أصوات األرمن .في ما عدا هؤالء املرشحني ،ال يزال
التيار يبحث في باقي أسماء املرشحني املوارنة مع عودة التداول
باسم النائب سليم سلهب ،بعد أن أثبتت االستطالعات ضعف باقي
املرشحني.

ُ
البعض «الترويج»
حاول
ي
لترشيح ُمنسق قضاء
كسروان ــ الفتوح في
«التيار» عن الجرد
َ
ورف ــض الـخــازن الترشح فــي دورت ــي
 1996و« 2000ألن ـن ــي ل ــم أك ــن أؤم ــن
ّ
باالنتخابات فــي ظــل الـظــروف التي
كانت سائدة آن ــذاك» ،يعني الوجود
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ف ـ ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان
وال ــوص ـّـاي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـلــى الـبـلــد.
ـاق إل ــى جــانــب الـعـمــاد
يــؤكــد أنـ ــه «ب ـ ـ ٍ
عون ،حتى ولو لم أترشح» ،والعالقة
م ــع رئ ـيــس «ال ـت ـي ــار» ال ــوزي ــر جـبــران
باسيل والعميد املتقاعد شامل روكز

من جهة أخرى ،يتابع التيار الوطني الحر جوالته على األحزاب
والقيادات السياسية ،وكان قد عقد ً
لقاء مع الحزب القومي وآخر
مع القوات على مستوى ماكينتي الحزبني أمس .في االجتماع األول
تركت األبواب مفتوحة الى حني حسم القوميني ملرشحهم وجالء
التحالفات مع مختلف األطراف ،على اعتبار أنه ال يمكن أن يكون
القومي والقواتي على الئحة واحدة .وفعليًا ،تلك املسألة قد تحسم
قريبًا ،إذ توصل االجتماع الثاني بني املاكينتني العونية والقواتية الى
خالصة أن «حظوظ التحالف بني الحزبني مرتفعة في الشوف وعاليه
ومتدنية في دوائر جبل لبنان األخرى» .وبالتالي ،من املفترض أن
ترتفع حظوظ تحالف التيار مع القومي في األيام القليلة املقبلة.

حرب القدامى بين القوات والكتائب
ّ
قبيل بدء املفاوضات بني التيار والقوات ،كان القواتيون يعدون
لالئحة في املنت الشمالي بالتعاون مع مستقلني ،على ما يؤكده
املرشح القواتي الرسمي عن املقعد املاروني إدي أبي اللمع
لـ«األخبار» .وحتى الساعة ،تضم هذه الالئحة ،الى جانب أبي اللمع،
رئيس حركة «مستقلون» رازي الحاج والرئيس السابق ملجلس
األقاليم واملحافظات في حزب الكتائب ميشال مكتف .واألخير هو
ّ
الجميل ،كان قد خرج من الحزب نتيجة خالف
الصهر السابق آلل
ّ
ّ
ّ
الجميل بعد اغتيال النائب بيار الجميل .ولكن الرجلني
مع سامي
ّ
ّ
تصالحا قبل نحو شهر .ورغم عرض الجميل على مكتف الترشح
ّ
على املقعد الكاثوليكي ضمن الالئحة التي يشكلها الكتائب ،يفضل
الكتائبي السابق التحالف مع القوات ،على ما يقوله ّ
املقربون منه ،مع
عدم إقفاله األبواب أمام الكتائب.
رصيد القوات في املنت الشمالي ال يبلغ الحاصل الذي يتوقع أن
يصل الى  14ألف صوت ،فيما ّ
يقدر املستطلعون رصيد الكتائب
بحاصل ونصف حاصل .وكما الحال عند القوات ،لم تقفل بكفيا
الئحتها بعد ،وتقتصر األسماء اليوم على ثالثة مرشحني موارنة:
ّ
الجميل ،وعضو املكتب السايسي في الكتائب الياس
النائب سامي
ّ
حنكش ،والقائد السابق للقوات اللبنانية فؤاد أبي ناضر الذي تعول
عليه القيادة لسحب أصوات من الئحة القوات ،تمامًا كما ّ
تعول
ّ
القوات على قدرة مكتف على استمالة أصوات كتائبيني .أما املرشح
املاروني الرابع سركيس سركيس فلم يحسم أمره بعد ،ويقول
ّ
الجميل االبن مجددًا ،إذ كان ّ
ّ
يمول
املقربون منه إنه «لن يقع في فخ
الالئحة من كيسه في الوقت الذي يعمل الكتائبيون على تشطيبه».
والتشطيب الذي يتحدث عنه سركيس ليس دقيقًا ،بل يبدو أقرب
إلى دعاية لتبرير رسوبه ورفع موقفه التفاوضي ،إذ ُيظهر فارق
األرقام التي نالها املرشحان في االنتخابات النيابية السابقة ،والذي
ّ
الجميل  47698وسركيس 45262
ال يتعدى  2500صوت (نال
ّ
صوتًا) ،أن الكتائبيني لم يتعمدوا تشطيب سركيس .وقد يكون
عنوان معركة األحزاب في االنتخابات املقبلة ربح العدد األكبر من
ّ
الجميل ّ
يزين معركته من منظار آخر ،رغم طموحه
املقاعد ،إال أن
بربح مقعدين .الحرب هنا شخصية بني األخير والنائب إبراهيم
كنعان ،بعد  9سنوات من حرب االستطالعات التي يتباريان فيها
ّ
ّ
الجميل هو في كسر
والتحدي الرئيسي اليوم لدى
على زعامة املنت.
َ
رقم كنعان الذي تصدر املركز األول في عامي  2005و ،2009الذي
يترجم في القانون النسبي بعدد األصوات التفضيلية.

«ج ـيــدة» .ال يمنعه ذلــك مــن الـســؤال:
«مـ ـ ــا هـ ــو املـ ــوقـ ــف الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ــذي
ُ
ستخاض على أساسه االنتخابات؟
ون ـحــن ف ــي أي خــانــة وف ــي أي مــوقــع
سياسي سنكون؟» .في آخــر دورتــن
انتخابيتني« ،كان هناك عنوان ّ
تحد
وش ـ ّـد عـصــب ،مــا هــو ع ـنــوان املعركة
حاليًا؟».
كـ ــام ال ـ ـخـ ــازن ّ ي ـق ــود إلـ ــى اس ـت ـن ـتــاج
وح ـي ــد ،ول ــو أنـ ــه ال يـ ــزال يـ ـت ـ ّ
ـردد في
ّ
حسمه ،أنــه غير ُمرشح لالنتخابات
ّ
الـن ـيــاب ـيــة .م ــا يـعـنــي أن عـلــى الـتـيــار
الوطني الحر البحث عــن شخصية،
حزبية أو حليفة ،تنتمي إلــى إحدى
بلدات الجرد الكسروانيُ ،ليرشحها
ُ ّ
لــانـتـخــابــات .ف ـهــذه ال ـب ـلــدات تـشــكــل
الـخــزان االنتخابي األســاســي للتيار

الـعــونــي ،وتغييبها ترشيحًا يعني
ترك الجرد «سائبًا» أمام قوى أخرى،
أبــرزهــم الـنــائــب الـســابــق فــريــد هيكل
ال ـ ـخ ـ ــازن .لـ ــن يـ ـك ــون األم ـ ـ ــر ُمـ ـي ـ ّـسـ ـرًا،
لغياب األسـمــاء الحزبية «الــامـعــة».
ُ
ط ـ ـ ــرح س ــابـ ـق ــا اسـ ـ ــم ن ـق ـي ــب األطـ ـب ــاء
السابق شرف أبوشرف (كفرذبيان)،
«ول ـ ـكـ ــن لـ ــم ت ـك ــن أرقـ ــامـ ــه جـ ـي ــدة فــي
االس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــات» ،ب ـح ـس ــب م ـص ــادر
عونية .أمام هذه «املعضلة»ُ ،يحاول
ال ـب ـع ــض «ال ـ ـتـ ــرويـ ــج» الس ـ ــم ُم ـن ـســق
قضاء كسروان ـ الفتوح في «التيار»
ج ـي ـل ـب ـي ــر س ـ ــام ـ ــة (مـ ـ ـ ــن حـ ـ ــراجـ ـ ــل)،
«ول ـك ــن تــرش ـيــح س ــام ــة ،يـ ــؤدي إلــى
خــرق الـنـظــام الــداخـلــي للتيار ،الــذي
مـنــع منسقي األق ـض ـيــة مــن الـتــرشــح
لالنتخابات النيابية».

