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سياسة

سياسة

ّ
تدخالت السلطة تهدد االنتخابات
قضية اليوم

ً
«إنها الفوضى»ّ .
ورشى وضغوط
يصح هذا التوصيف للهستيريا التي تسود معظم المناطق اللبنانية ،عشية االنتخابات النيابية .تدخالت
واستقدام مغتربين .استخدام فاجر لألجهزة األمنية .الرئاسات والوزارات واإلدارات األساسية تتحول إلى مكاتب انتخابية .إشكاالت أمنية
يومية .السؤال المطروح عن ّ
سر هذا التوتر وهل هو تعبير عن تراجع شعبية هذا التيار أو ذاك ،أم بسبب عدم قدرة على تمويل
االنتخابات ،وهل هناك من ّ
موال أكبر؟
ميسم رزق
أرقام قياسية في الخروق االنتخابية،
وال مــن ي ـســأل ،وال مــن يـجـيــب .كــل من
يـعـتــرض ل ــدى رئ ـيــس هـيـئــة اإلشـ ــراف
ع ـل ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ن ــدي ــم ع ـب ــد امل ـل ــك،
يأتيه ال ـجــواب بــأن الهيئة تفتقر إلى
ال ـ ّص ــاح ـي ــات ،وال يـمـكـنـهــا سـ ــوى أن
توثق ،وبمقدور كل معترض أن يطعن
في النتيجة بعد االنتخابات ،مستفيدًا
من هذا التوثيق!
ن ـعــم ،هــي دع ــوة بـصــريــح ال ـع ـبــارة من
أحــد ّ
القيمني على االنتخابات إلــى أن
ّ
يـ ّ
ـزور مــن يــريــد أن يـ ــزور ،وأن يخالف
م ــن ي ــري ــد أن ي ـخ ــال ــف .ال ح ـس ـيــب وال
رقيب .من عكار إلى بنت جبيل ،مرورًا
بــالـعــاصـمــة وط ــراب ـل ــس وج ـب ــل لـبـنــان
والـبـقــاع ،مخالفات بالجملة واملـفــرق،
َّ
لكن األخطر منها هو االفتعال املنظم

ّ
سخرت السلطة السياسية
األجهزة األمنية لمصلحتها
بنحو فاضح
َّ
بمقدرات السلطة،
لم يكتفوا
فقرروا االستنجاد بأجهزة
مخابرات عربية
إلش ـ ـ ـكـ ـ ــاالت أم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا فــي
العاصمة.
أرق ـ ــام قـيــاسـيــة ف ــي اإلشـ ـك ــاالت تـطــرح
أسئلة كبيرة وال تجد لها مطرحًا في
ط ـ ّـي ــات ت ـقــاريــر الـهـيـئــة االسـتـنـســابـيــة
(ع ـ ـف ـ ـوًا ه ـي ـئ ــة اإلشـ ـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى ت ــزوي ــر
االنـتـخــابــات) ،بدليل أن مشاهد حفلة
ّ
املتمددة أفقيًا من
الجنون االنتخابي
منطقة إلى أخرى ،والتي تتشارك فيها
ال ــرئ ــاس ــات وال ـ ـ ـ ــوزارات وك ــل مـكــونــات
الـسـلـطــة وأج ـهــزت ـهــا األم ـن ـيــة ،ال تـ ِـجــد
يوقفها في لحظة إقليمية دقيقة ال
من ِ
تحتمل املغامرات أو أي تفريط باألمن
ِ
واالستقرار.
أقل من ثالثة أسابيع تفصل البلد عن
موعد إج ــراء االنتخابات النيابية في

استدعاء مناصرين للتحقيق معهم ،وممارسة الترهيب على المفاتيح االنتخابية في عدد من المناطق لتطويعهم (هيثم الموسوي)

ُ
 6أي ــار امل ـق ـبــل .امل ـمــارســات «الـقـمـعـيــة»
و«الــزعــرنــات» تتصاعد يوميًا بــا أية
مـحــاسـبــة .يتهم أح ــد املــرشـحــن وزيــر
ال ــداخ ـل ـي ــة ب ــأن ــه «أزعـ ـ ـ ــر» ع ـلــى ال ـه ــواء
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة .ت ـ ـضـ ـ ّـج م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل

فصل جديد في الجفاء الحريري ـ ـ الجنبالطي
لألسبوع الثاني على التوالي ،اختار رئيس الحكومة سعد الحريري أن يعبر في الفضاء
االنتخابي الجنبالطي من دون أخذ إذن حليفه السابق وليد جنبالط .الجفاء في العالقة
بينهما بعد زيارة رئيس الحكومة لحاصبيا وخلوات البياضة والعرقوب من بوابة طالل
أرسالن ،يستكمله الحريري الخميس بجولة انتخابية ،بدءًا من برجا عاصمة إقليم
الخروب .أوساط مواكبة للزيارة جزمت بأن تيار املستقبل لم ِّ
ينسق زيارة زعيمه مع
االشتراكيني ،ال مركزيًا وال على مستوى إقليم الخروب ،على غرار ما حصل في حاصبيا.
والالفت لالنتباه أن الحريري يزور إقليم الخروب ،في ظل جفاء أصاب أيضًا عالقته
بالجماعة اإلسالمية التي رفض «املستقبل» التحالف معها انتخابيًا .ومن املنتظر أن
يرعى الحريري مهرجانًا انتخابيًا مركزيًا في برجا ،ومن ثم ينتقل إلى دارة عمته النائبة
بهية الحريري في مجدليون .ومن املقرر أن يبيت ليلته في عاصمة الجنوب ،على أن
يستكمل لقاءاته في اليوم التالي ويشارك في أداء صالة الجمعة في جامع بهاء الدين
الحريري.
(األخبار)

والتسجيالت
بالصور
والفيديوهات ّ
الـصــوتـيــةّ .
عينة ال تستحق وقـفــة من
أحد.
ُ
ت ـح ـج ــز طـ ــائـ ــرات وي ـ ـجـ ــري ال ـت ـنــافــس
بــن املــاكـيـنــات عـلــى تجنيد املـنــدوبــن
وتـ ــوس ـ ـيـ ــع امل ــاكـ ـيـ ـن ــات االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة.
ال ـت ـنــافــس يـنـتـقــل إل ــى داخـ ــل الــائـحــة
ال ـ ــواح ـ ــدة .ال صـ ـ ــورة رس ـم ـي ــة واح ـ ــدة
تجمع «أبطال» الئحة كسروان وجبيل
املدعومة مــن التيار الـحــر ،لعل رئيس
الجمهورية ينجح فــي جولته املـقــررة
غدًا بجمعهم ضمن «كادر» واحد!
ُي ـحــرج ف ــؤاد مـخــزومــي مـنــافـســه سعد
الـ ـح ــري ــري ب ـح ـج ــز ه ـ ـ ــواء ت ـل ـف ــزي ــون ــه.
ُيـجـنــد مــاكـيـنــة فــي الـعــاصـمــة يمكنها
أن تـتــولــى االنـتـخــابــات فــي كــل لبنان.
نـمــوذج بـيــروت مــوجــود فــي زحـلــة مع
وف ــرة املـتـمــولــن ه ـنــاك ،وع ـلــى رأسـهــم
يسري على
ميشال ضاهر .األمر نفسه ّ
نعمة أفرام في كسروان .ال يجند األخير
الـعــامـلــن فــي مــؤسـســاتــه وح ـســب ،وال
ي ـح ـج ــز م ـق ــاع ــد وفـ ـ ـن ـ ــادق ل ــآت ــن مــن
الخارج بني الثالث والسابع من أيار ،بل
صــار بمقدور كل من ّ
قصر في تسديد
فاتورة كهرباء أو ماء أو قسط مدرسة
أو ق ــرض شـخـصــي ،أن يــأتــي إل ــى أحــد
ً
مكاتبه الخدماتية متوسال ،فيكون له
ما يريده وعلى عينك يا دولة.
ممارسات بالجملة تخفي في ّ
طياتها

عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ش ـ ـ ـ ــراء والءات م ـ ــن خ ــال
تــوظ ـيــف األب أو االب ـ ــن أو االب ـن ــة في
املــاك ـي ـنــة ل ـقــاء بـ ــدالت ت ـصــل إل ــى ألـفــي
دوالر شـهــريــا بـحـســب ع ــدد األص ــوات
التي يمون عليها كــل مـنــدوب .ظاهرة
شـ ـ ــراء امل ـف ــات ـي ــح االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ص ــارت
ظــاهــرة «وطنية» بامتياز ،ومعظمهم
ه ـ ـ ــؤالء ص ـ ـ ــاروا مـ ـتـ ـع ــددي الـ ـ ـ ـ ــوالءات.
يقول أحدهم ألقــرب املقربني إنه يعمل
الـيــوم فــي ماكينة ف ــان ،لكنه فــي يوم
االنتخابات سيكشف أوراق ــه ملصلحة
خصمه االنتخابي!
ي ـقــول تــوفـيــق سـلـطــان إن ــه ال ف ــي أي ــام
املكتب الثاني ،وال في الزمن السوري،
ش ـه ــدن ــا م ــا ن ـش ـه ــده ف ــي ه ـ ــذه األيـ ـ ــام.
أج ـهــزة امل ـخــابــرات واألم ــن مـجـنــدة في
ع ــاصـ ـم ــة الـ ـشـ ـم ــال وبـ ــاقـ ــي األق ـض ـي ــة
ال ـش ـم ــال ـي ــة مل ـص ـل ـحــة تـ ـي ــار املـسـتـقـبــل
والتيار الوطني الحر .محافظ الشمال
يقوم بجوالت انتخابية ،وعندما تصل
ال ـش ـكــوى إل ــى وزارة الــداخ ـل ـيــة ،يـكــون
ال ـج ــواب :مل ــاذا ال تـثـيــرون القضية في
مؤتمر صحافي بدل الشكوى الخطية؟
يريد أحمد الحريري تناول صحن فول
أو ل ـعــب «ف ـتــة ورق» ف ــي أح ــد مـقــاهــي
طــرابـلــس ،فتتجند الـجـيــوش ال ـجــرارة
ل ــه ق ـط ـعــا ل ـل ـطــرق وتــأم ـي ـنــا لـلـمــواكــب
التي تبدأ وال تنتهي .يضيف سلطان:
تقدمت بطلب تجديد رخصة مسدس

حــربــي إل ــى وزارة ال ــدف ــاع عـلــى جــاري
عادتي منذ ثالثني سنة ،فكان الجواب
أنني ارتكبت مخالفة في عام  ،1962وال
يحق لي نيل رخصة مسدس!
التزوير علني ومكشوف ،ونحن أمام
استباحة كاملة ،يقول توفيق سلطان،
«والسبب شعور تيار املستقبل بأنه
خـســر ج ــزءًا مــن ج ـم ـهــوره .لــم يكتفوا
بـمـقــدرات السلطة .ق ــرروا االستنجاد
بأجهزة مـخــابــرات عــربـيــة ...وسيأتي
الـ ـي ــوم الـ ـ ــذي ن ـق ــول ف ـي ــه ك ــل األش ـي ــاء
بمسمياتها الحقيقية».
شهر مضىُ ،يمكن
يسترجع
أحداثّ ً ٍ
من َ ِ
يجمع ملفًا ُمـفــصــا أشـبــه بنشرة
أن
أمـنـيــة ـ ـ ـ سـيــاسـيــة ،يستطيع الــراصــد
لـهــا أن يــاحــظ بـسـهــولــة أن الـخـطــاب
السياسي في فترة االنتخابات يطغى
ُ
عليه التجريح واالنحطاط ،إذ تجترح
ـال من
تعبيرات ذات رنــن انفعالي ع ـ ٍ
جـهــة ،وم ــن جـهــة أخ ــرى ،ال تخلو من
لـغــة ال ـت ـهــديــد وال ــوع ـي ــد .يــزيــد الـطــن
بـلــة الـحـجــم الكبير لــاع ـتــداءات على
لوحات املرشحني الدعائية واملكاتب
االنتخابية للوائح املتنافسة.
صـ َـار طبيعيًا خبر االعـتــداء بالضرب
ـن ف ــي قلب
وال ـش ـت ــائ ــم ع ـلــى امل ــرش ـح ـ ّ
مكاتبهم ،كما حصل مع املرشح سيزار
ً
مـعـلــوف فــي زحـلــة مـنــذ يــومــن ،مـثــا.
كذلك خبر إطالق النار بني مناصرين
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تقرير

ّ
مسيحيو الجنوب  ...3الواقع يناقض «الهوبرات»
تابعني لجهتني مختلفتني ،كان آخرها
اإلشكال الذي وقع بني شباب من تيار
التوحيد والحزب التقدمي االشتراكي
عـنــد م ـفــرق الـجــاهـلـيــة ف ــي ســرجـبــال.
م ــاذا عــن إشـكــال قصقص ال ــذي تجرأ
ف ـيــه ش ـب ــاب م ــن ت ـي ــار املـسـتـقـبــل على
مــرش ـحــن ض ـمــن الئ ـحــة مـنــافـســة في
الـعــاصـمــة؟ وم ــاذا عــن إش ـكــال منطقة
ُ
«كـ ـ ـ ــاراكـ ـ ـ ــاس» الـ ـ ـ ــذي اعـ ـ ــتـ ـ ــدي خ ــال ــه
ُ
على املــرشــح نبيل بــدر أم ــس ،ورشــق
بــالـحـجــارة أم ــام أع ــن ال ـقــوى األمنية
مــن دون أن تـحـ ّـرك ســاكـنــا؟ وم ــاذا عن
إطالق النار في حارة الناعمة وبرجا
ومناطق أخرى؟
طبعًا ،مثل هذه الوقائع ظاهرة للعلن،
لكن ما ال ترصده األعني ُ واإلعالم يبقى
َ
أف ــدح بكثير مــن تـلــك املـعــلـنــة .ال تبدأ
بــالــرشــى ال ـتــي يـعــرضـهــا املــرش ـحــون
عـلــى ال ـن ــاس ،وال تنتهي عـنــد حــدود
استخدام القوى السياسية لألجهزة
ً
األمنية من جهاز أمن الدولة ،وصوال
إلى فرع املعلومات ومخابرات الجيش.
ُ
ّ
وال شائعات أو
هذا ُاألمر لم يعد سرًاّ ،
تهم تطلق جزافًا .فقد سخرت السلطة
السياسية ه ــذه األج ـهــزة ملصلحتها
بنحو فــاضــح وعـلـنــي ،تضييقًا على
ّ
ً
مـ ــرش ـ ـحـ ــن مـ ـع ـ ّـيـ ـن ــن ،وص ـ ـ ـ ـ ــوال إل ــى
االبـ ـت ــزاز وال ـت ـهــديــد بـفـتــح مـلـفــات إذا
ل ــم ي ـن ـس ـح ـبــوا .اس ـت ــدع ــاء مـنــاصــريــن
لـلـتـحـقـيــق م ـع ـهــم .م ـم ــارس ــة الـضـغــط
والترهيب على املفاتيح االنتخابية
ف ـ ــي ع ـ ــدد م ـ ــن املـ ـن ــاط ــق ل ـت ـطــوي ـع ـهــم
وتـبــديــل والءات ـه ــم .مـنــع حـجــز بعض
األماكن الخاصة والتهديد بإقامة ُحرم
على من يجرؤ على تأجيرها للوائح
معينة ،خصوصًا في العاصمةُ .يمكن
هنا ال ـعــودة إلــى مــا أثـيــر حــول جهاز
أمن الدولة الذي يسعى إلى استجماع
أصــوات الناخبني ملصلحة لوائح من
لون سياسي محدد.
ال تقف التجاوزات هنا .فحتى الذين
يتولون مناصب في الدولة ،أصبحنا
ّ
يتصدرون
اليوم نراهم على الشاشات
ال ـص ـفــوف األم ــام ـي ــة ف ــي امل ـهــرجــانــات
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة .مـ ــن مـ ـح ــاف ــظ ال ـش ـم ــال
رم ــزي نـهــرا ،ومـفــوض الحكومة لدى
امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكــريــة ال ـق ــاض ــي بـيـتــر
ج ــرم ــان ــوس ،وامل ــدي ــر الـ ـع ــام لــرئــاســة
ً
الجمهورية أنطوان شقير .فضال عن
تسخير وزارات فــي كاملها ملصلحة
الـتـيــارات واألحـ ــزاب السياسية .كيف
الّ ،وأكـ ـث ــر م ــن ن ـص ــف ال ـح ـك ــوم ــة مــن
امل ــرشـ ـح ــن ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،يـتـقـ ّـدمـهــم
رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير
الــداخـلـيــة نـهــاد املـشـنــوق .الـكــل يعمل
لنفسه ول ـحــزبــه الـسـيــاســي أو تـيــاره
الـسـيــاســي .وال ـب ــارز أن أكـثــر األط ــراف
«ت ـ ــوتـ ـ ـرًا» هـ ــو تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل الـ ــذي
يـفـتـعــل م ـن ــاص ــروه يــوم ـيــا إش ـك ــاالت
ّ
متفرقة في املناطق ،ويضع رأســه في
رأس املرشحني على اللوائح املنافسة
ّ
لــه ،ولـعــل الـتـعــدي وال ـضــرب وافتعال
االشتباكات خير دليل على ذلك.
هـ ــذا ال ـج ــو ال ي ـع ـكــس ارتـ ـب ــاك الـت ـيــار
األزرق ،بل يطرح أسئلة ّ
عما أظهرته
بعض استطالعات الرأي التي أجراها
ه ــو أو أج ــرت ـه ــا ش ــرك ــات إح ـصــائ ـيــة
ملصلحته وجــاءت التوقعات واألرقــام
ص ــادم ــة .ال ـت ـســاؤالت بــاتــت مـشــروعــة
الـ ـ ـي ـ ــوم :ه ـ ــل م ـ ــا ي ـ ـجـ ــري ه ـ ــو م ـج ــرد
ّ
إشكاالت عفوية ،أم أنها منظمة بقدرة
قـ ــادر وع ــن ســابــق ت ـصــور وتـصـمـيــم،
وه ـ ـ ــل ه ـ ـنـ ــاك ش ـ ـ ــيء أك ـ ـبـ ــر ُيـ ـ ـ َـعـ ـ ـ ّـد فــي
الكواليس ،للهرب من الوهن الشعبي
والتنظيمي وحتى امل ــادي ،وبالتالي
هـ ــل ي ـت ـق ــاط ــع اسـ ـتـ ـشـ ـع ــار امل ـس ـت ـق ـبــل
بــالـخـطــر م ــع ق ــوى أخـ ــرى وازن ـ ــة إلــى
ّ
حد استخدام كل األساليب والوسائل
ً
املتاحة ،أو تلك املحظورة ،وصوال إلى
ُ
ما ال تحمد عقباه؟

ّ
شكلت زيارة رئيس التيار
الوطني الحر الوزير جبران
باسيل ،يوم السبت الماضي،
إلى الدائرة الجنوبية الثالثة
(النبطية ومرجعيون
وحاصبيا وبنت جبيل) ،مناسبة
إلثارة قضية التصويت
المسيحي الذي يشكل نسبة
 %10من مجمل الناخبين،
وال يتمثلون سوى بمقعد
مسيحي واحد(أرثوذكسي)
تبعًا للتوزيع الطائفي
غادة حالوي
فـ ــي أح ـ ــد ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،فــي
العاصمة ،احتدم النقاش بني مرشحي
ما يسمى «املجتمع املدني» ومشاركني
ف ــي الـ ـلـ ـق ــاء .إح ـ ــدى الـ ـسـ ـي ــدات ال ـتــزمــت
ال ـص ـمــت ط ـي ـلــة س ــاع ــة ال ـل ـق ــاء ،ق ـبــل أن
ً
ي ـتــوجــه إل ـي ـهــا أحـ ــد امل ــرش ـح ــن ســائــا
ّ
ستصوتني»؟ أجابته:
«وأنت أين
إياهاُ :
«ليتني أصـ ـ ّـوت لـكــم ،لـكــن نـفــوســي في
الجنوب».
ابـنــة الـخـيــام ،الـتــي لــم تــزر قريتها منذ
سـنــوات ،ولــم تنتخب مــرة في حياتها،
ت ـ ـعـ ـ ّـد ال ـ ـع ـ ــدة م ـ ــع ع ــائـ ـلـ ـتـ ـه ــا ل ـل ـت ــوج ــه
ال ـ ــى الـ ـجـ ـن ــوب ف ــي ال ـ ـسـ ــادس م ــن أي ــار
وال ـت ـص ــوي ــت «ألي الئ ـح ــة م ــدنـ ـي ــة» .ال
تخفي السيدة األرثوذكسية انزعاجها
م ـ ــن االرتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاك الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـسـ ــود ص ـف ــوف
ّ
«املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة» فـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب وت ـش ــت ــت
صفوفها «لـكــن النتيجة ليست مهمة
بقدر ما يهمنا إيصال صوتنا والقول
لـحــزب الـلــه وأم ــل هـنــاك صــوت آخــر في
املنطقة».
ع ـنــدمــا يــوضــع ه ــذا امل ـثــل أمـ ــام رئـيــس
إح ــدى بلديات قــرى قـضــاء مرجعيون،
يجيب« :من يرى األمور من برج عاجي
عال ،غير أولئك الذين يعيشون هنا في
قراهم .املسيحيون املقيمون في قراهم ال
ينكرون حجم الخدمات التي ّ
تقدم لهم
تصرفت
منذ التحرير ،ولن ينسوا كيف
ّ
املقاومة بتسامح مع عائالت ومجندي
ميليشيا الـعـمـيــل أن ـط ــوان لـحــد .ل ــذا ال
تدخل في حساباتنا «هوبرات» جبران
باسيل أو سمير جعجع».
ال يمكن قــراءة الواقع السياسي للقوى
املـسـيـحـيــة ف ــي دائـ ــرة ال ـج ـنــوب الـثــالـثــة
خــارج إطــار اتجاهات االهــالــي فــي تلك
القرى:
ـ ـ امل ـق ـيــم امل ـتــأثــر إي ـجــابــا وامل ـت ـفــاعــل مع
املحيط الــذي يعيش فيه إلــى حـ ّـد ّ
تفهم
ال ـعــاقــة االي ـجــاب ـيــة بـيـنــه وب ــن الـقــوى
السياسية صاحبة الـحـضــور الطاغي
هناك.
ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــائـ ــات الـ ـت ــي ن ــزح ــت مـ ــن ق ــراه ــا
ال ـحــدوديــة إل ــى الـعــاصـمــة والـضــواحــي
القريبة منها منذ عـقــود والـتــي يتأثر
الـجـيــل الـجــديــد مــن أبـنــائـهــا بــاالحــزاب
املسيحية التي تتصدر املشهد (قــوات
وكتائب وتيار وطني حر).
ـ ـ فـئــة قليلة مــن املـقـيـمــن أو الـنــازحــن
تـتــأثــر ب ــاألح ــزاب الـعـقــائــديــة وتـحــديـدًا
الحزب الشيوعي والحزب القومي.

لـهــذه الــدائــرة مقعد نيابي أرثوذكسي
م ــن أص ـ ــل  11م ـق ـع ـدًا ،ي ـت ـنــافــس عـلـيــه
خ ـم ـســة م ــرش ـح ــن هـ ــم :أس ـع ــد حـ ــردان
(حاصبيا) ،شادي مسعد (برج امللوك)،
ف ـ ــادي أبـ ــو ج ـم ــرا (ال ـك ـف ـي ــر) ،ه ــال ــة أبــو
كسم (جديدة مرجعيون) ،فادي سالمة
(القليعة) ومنح صعب (مرجعيون).
يبلغ عــدد الناخبني اإلجمالي في هذه
الــدائــرة  460491ناخبًا ،بينهم 45102
ن ــاخ ــب م ـس ـي ـحــي ،أي ب ـن ـس ـبــة  9.8فــي
املـ ـئ ــة ،يـ ـت ــوزع ــون ع ـل ــى ال ـش ـك ــل اآلت ـ ــي:
مــوارنــة  ،24069روم أرثــوذكــس ،11086
روم كــاثــولـيــك  ،8189إنـجـيـلـيــون 1355
وأقليات مسيحية .403
يــوجــد ال ـنــاخ ـبــون املـسـيـحـيــون ف ــي 27
ب ـل ــدة أب ــرزه ــا :رم ـي ــش ،ع ــن إبـ ــل ،دب ــل،
الـقـلـيـعــة ،مــرجـعـيــون ،ب ــرج امل ـل ــوك ،إبــل
ال ـس ـق ــي ،ك ــوك ـب ــا ،يـ ـ ـ ــارون ،ص ــرب ــا ،دي ــر
ميماس وراشيا الفخار.
لم يعزز وجــود خمس لوائح في دائــرة
الجنوب الثالثة شعور االهالي في هذه
القرى بأنهم معنيون باالنتخابات (لم
تتجاوز نسبة املشاركة في االنتخابات
الـ ـس ــابـ ـق ــة  .)%30واقـ ـ ـ ــع ي ــربـ ـط ــه أح ــد
املـ ــرش ـ ـحـ ــن امل ـس ـي ـح ـي ــن ف ـ ــي امل ـن ـط ـقــة
ب ـح ـصــر تـمـثـيــل الـ ــدائـ ــرة ك ـل ـهــا بمقعد
أرثوذكسي واحــد ،فيما يشكل املوارنة
ضعفي الناخبني األرثوذكس وال نائب
يمثلهم .يأمل أحد وجهاء بلدة رميش
بتصحيح «الخلل» بــإعــادة املقعد لهم
كـمــا ك ــان قــد اق ّـتــرح ذل ــك الــرئـيــس نبيه
بـ ــري ،فـيـمــا ف ــض ــل ال ـب ـطــريــرك الـســابــق
ن ـص ــرال ـل ــه ص ـف ـيــر ت ـ ّج ـي ـيــره ل ـطــراب ـلــس
وقـ ـت ــذاك .لـكــن م ــن ي ــدقــق ف ــي املـعـطـيــات
االنتخابية ،يشعر أن غالبية املقيمني
فــي ق ــرى ق ـضــاء بـنــت جـبـيــل املسيحية
سـيـصـ ّـوتــون لــائـحــة «ال ــوف ــاء واألم ــل»،
ّ
وس ـي ـت ــوزع صــوت ـهــم الـتـفـضـيـلــي على
املــرش ـحــن ال ـث ــاث ــة ،الـ ـن ــواب الـحــالـيــن
ع ـلــي بـ ــزي وح ـس ــن ف ـضــل ال ـل ــه وأيـ ــوب
حميد ،خصوصًا أن توجيهات الرئيس
ب ــري ك ـمــا ق ـي ــادة ح ــزب ال ـل ــه «واض ـح ــة
بعدم التمييز في الخدمات واملشاريع
بــن قــريــة وأخ ـ ــرى ،وه ــذا واق ــع يلمسه
األهــالــي يــومـيــا» ،على حـ ّـد تعبير أحد
نـ ـ ــواب امل ـن ـط ـق ــة ،ف ـي ـمــا ي ـخ ــال ـف ــه ال ـ ــرأي
رئيس بلدية عني إبل عماد اللوس الذي
يقول إن األهــالــي يشعرون بالتهميش

الخدماتي منذ سنوات طويلة ،ويعزو
السبب إلــى عــدم وجــود نائب مسيحي
يـحـمــل ق ـضــايــا األه ــال ــي إل ــى الـ ـ ــوزارات
واملؤسسات املعنية.
يشير اللوس إلى وجود تيارات حزبية
مختلفة في القرى والبلدات املسيحية،
م ــن ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـ ــى ال ـك ـتــائــب
وال ـت ـيــار الــوطـنــي ال ـحــر .قـبــل سـنــة ،بــدأ
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر ي ـفـ ّـعــل ح ـضــوره
داخ ــل ال ـب ـلــدة ،فــافـتـتــح بــرعــايــة الــوزيــر
جبران باسيل مركزًا حزبيًا في البلدة.
«ق ـب ـل ـه ــا لـ ــم ي ـك ــن هـ ـن ــاك ّ ال مـ ــراكـ ــز وال
مكاتب حزبية ألح ــد» .زخـمــت االحــزاب
املـسـيـحـيــة ح ـضــورهــا ف ــي املـنـطـقــة مع
صدور القانون النسبي.

مع جــوارنــا ونحصل على حقوقنا وال
أحد يهددنا بلقمة عيشنا.
القسم األكبر من أهالي رميش التي ّ
تعد
أكـبــر ال ـقــرى املسيحية فــي قـضــاء بنت
جـبـيــل يـعـمــل فــي ال ــزراع ــة ،وخـصــوصــا
زراعـ ــة ال ـت ـبــغ ،ويـ ــروي أرض ــه الــزراع ـيــة
من مياه راس العني (فــي صــور) .التبغ
واملـيــاه حيويان للناس كما االنـخــراط
في وظائف الدولة ،فيما يعتبر القطاع
ال ـخ ــاص ضـعـيـفــا ف ــي ه ــذه ال ـق ــرى ،كما
هي الحال في معظم القرى الحدودية،
بمعزل عن انتماءاتها الطائفية.
ي ـقــول أح ــد م ــزارع ــي ال ـت ـبــغ ف ــي رمـيــش
«بـكــرا إذا انتخبت الكتائب أو الـقــوات
أو التيار الحر ،هني بيصيرو بالسلطة
وأنا ما بالقي مي إسقي دخاناتي».

قضاء مرجعيون ـــ حاصبيا

توجيهات أمل
وحزب الله «واضحة
بعدم التمييز في
الخدمات والمشاريع
بين قرية وأخرى»

ي ـحــاول ال ـلــوس إق ـنــاع األه ــال ــي بأهمية
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ،ألن «ك ــل
ص ــوت وف ــق ال ـقــانــون ال ـجــديــد لــه قيمة،
ولـ ــذا ي ـجــب أن نـظـهــر قــوت ـنــا م ــن خــال
ً
ح ـجــم أص ــواتـ ـن ــا» ،آم ـ ــا أن ت ـك ــون هــذه
االنتخابات مختلفة عن انتخابات عام
 2009حيث كانت نسبة االقتراع ضعيفة.
ف ــي ب ـل ــدة رمـ ـي ــش ،أدت زي ـ ــارة ال ــوزي ــر
بــاسـيــل إل ــى تــزخـيــم ال ـجــو االنـتـخــابــي.
راع ــي أبــرشـيــة الـبـلــدة ال ـخــوري شوقي
ال ـع ـم ـيــل ال يـ ـت ــردد ف ــي الـ ـق ــول «ال ـن ــاس
ستنتخب الرئيس نبيه بــري وأعضاء
الئحته ألنــه يهتم بنا» .كالمه يتقاطع
وم ــوق ــف رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة رمـ ـي ــش ف ــادي
مخول الذي سارع إلى الرد على خطاب
بــاسـيــل الـتـحــريـضــي فــي ال ـب ـلــدة .يقول
م ـخ ــول إن ـن ــا ن ـع ـيــش ف ــي ق ــران ــا بـكــامــل
كرامتنا ونحافظ على أحسن العالقات

وجود خمس لوائح في دائرة الجنوب الثالثة لم ينعكس
حماسة انتخابية حتى اآلن (هيثم الموسوي)

عـ ـ ــامـ ـ ــان يـ ـ ـم ـ ـ ّـي ـ ــزان االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات فــي
قـضــاءي مرجعيون وحاصبيا؛ األول،
وجــود خمسة مرشحني مــن أبـنــاء هذه
ال ـق ــرى ،بــاإلضــافــة ال ــى الـنــائــب الحالي
أسعد حــردان .الثاني ،هو تنوع القوى
ال ـح ــزب ـي ــة ،ح ـي ــث ل ـل ـحــزبــن ال ـش ـيــوعــي
وال ـقــومــي ح ـضــور وازن ،يـلـيــه حضور
القوات والكتائب والتيار الوطني الحر،
بنسب متفاوتة ،ولكل من هذه األحزاب
مرشحه ،باستثناء الكتائب.
ت ــرف ــض م ــرشـ ـح ــة ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي
ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـط ـب ـي ـب ــة ه ــال ــه أبـ ـ ــو كـســم
التحدث عن خصوصية طائفية للقرى
املسيحية فــي دائ ــرة الـجـنــوب الـثــالـثــة.
مـ ـج ــرد ت ــوصـ ـي ــف هـ ـ ــذه ال ـ ـقـ ــرى بــأن ـهــا
مـسـيـحـيــة يـسـتـفــز أبـ ــو ك ـس ــم ،فـتــرتـفــع
نبرتها فــي التعبير ،لتصبح املشكلة
فــي ط ــرح املــوضــوع مــن زاوي ــة طائفية.
ت ـقــول إن ال ـنــاس «مـتـشــوقــة لالنتخاب
فــي تلك الــدائــرة طلبًا للتغيير» .تأخذ
على االحــزاب الطائفية محاولة اللعب
ع ـلــى ال ــوت ــر ال ـط ــائ ـف ــي «لـ ـش ـ ّـد الـعـصــب
االن ـت ـخــابــي» .وع ـلــى سـبـيــل «األم ــان ــة»،
تقول «ميزة النائب أسعد حردان أنه لم
يترشح من منطلق طائفي».
تـ ـب ــدي أبـ ــو ك ـس ــم ارتـ ـي ــاح ــا الـ ــى املـ ــزاج
الـعــام للناخبني فــي الــدائــرة الجنوبية
ّ
الثالثة ،ما يعزز حظوظ مواجهة الئحة
«الــوفــاء واألم ــل» ،فــي إش ــارة إلــى رهــان
الشيوعيني على قرابة  14000صوت في
ً
فضال ّ
عما يمكن تجييره
هذه الدائرة،
من أصوات الناخبني املستقلني.
يـحــاول الـتـيــار الـحــر التحشيد ملرشحه
شادي مسعد ،رغم العود الطري للتنظيم
الـبــرتـقــالــي فــي ه ــذه املـنـطـقــة (ت ــم تعيني
م ـس ــؤول تـنـظـيـمــي ل ـل ـت ـيــار ف ــي املـنـطـقــة
قبل أسابيع قليلة) ،في حني أن الرهان
بالنسبة إلــى مــرشــح ال ـقــوات اللبنانية
ف ـ ــادي س ــام ــة ع ـل ــى ت ـح ـف ـيــز االق ـ ـتـ ــراع،
سواء بني املقيمني أو بني االهالي الذين
غ ــادروا بلداتهم بــاتـجــاه العاصمة ،في
ظل تقديرات قواتية بالقدرة على تجيير
حــوالــى سـتــة آالف ص ــوت لــائـحــة التي
ّ
تضم الـقــوات وشخصيات شيعية ضد
ح ــزب ال ـلــه وحــركــة أم ــل .ه ــذه األرق ـ ــام ال
يوافق عليها أحد املتابعني االنتخابيني،
ً
قائال أن قدرة الكتائب والقوات أكبر من
التيار فــي مرجعيون وحاصبيا ،ولكن
رقم الستة آالف مبالغ فيه.
يــذكــر أن هــذه الــدائــرة تضم  11مقعدًا،
ت ـت ــوزع ك ــاآلت ــي 3 :م ـقــاعــد شـيـعـيــة في
بنت
ال ـن ـب ـط ـيــة 3 ،م ـقــاعــد شـيـعـيــة ف ــي ّ
جبيل ،مقعدان شيعيان ومقعد سني
ومقعد درزي ومقعد أرثوذكسي.

