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كسروان وبعبدا:
معركة كسر احتكار «التيار»

الحريري يتفيأ بالعمائم ...و«جيران قريطم»
يخوض الرئيس سعد الحريري
معركته االنــتــخــابــيــة ،بكل
مــا يمكن أن يتوافر لــه من
أسلحة .بعد أن كاد يستنفد
خــطــابــه الــســيــاســي ونــفــوذ
األجهزة األمنية التابعة له،
استنجد بــدار الفتوى ...يريد
رئــيــس الــحــكــومــة أن يتفيأ
بالعمائم ،وتسخير بيوت الله
ومنابرها من أجل دفع الناس
للتصويت للوائحه خصوصًا
في العاصمة
ميسم رزق
ّ
م ـن ــذ أي ـ ـ ــام تـ ــولـ ــى أح ـ ــد ُم ـس ـت ـش ــاري
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد ال ـح ــري ــري
(بسام تميم) ُم ّ
ّ
همة دعوة رجال الدين
فــي بـيــروت إلــى مــأدبــة غــداء فــي بيت
الوسطُ .يظهر ذلك حرصًا ُمستقبليًا
ك ـب ـي ـرًا ع ـلــى ح ـشــد أك ـبــر ع ــدد مـنـهــم.
فــاخ ـت ـيــار م ــوظ ــف بــرت ـبــة ُمـسـتـشــار
لتنفيذ ّ
مهمة كـهــذه ُ(يـمـكــن إيــاء هــا
ألي موظف في البروتوكول واملراسم)
دليل اهتمام بإنجاح اللقاء ،وتأمني
جمع من األئمة في جلباب سياسي
أزرق يستطيع الحريري أن يتفيأ به
انتخابيًا .مع ذلكّ ،
تغيب كثر من وزن
أمني دار الفتوى الشيخ أمني الكردي،
شيخ ّ
القراء محمود عكاوي ،القاضي
وامل ـس ـت ـش ــار ف ــي امل ـح ـك ـمــة الـشــرعـيــة
الـشـيــخ عـبــد الــرح ـمــن ال ـح ـلــو ،املــديــر
اإلداري في املحكمة الشرعية الشيخ
الـ ـق ــاض ــي م ـح ـم ــد الـ ـنـ ـق ــري ،وامل ــدي ــر
العام األسبق لألوقاف الشيخ هشام
خليفة (اعتذر مسبقًا).
ي ـ ـقـ ــول أحـ ـ ــد الـ ـح ــاض ــري ــن إن ال ــذي ــن
لـ ّـبــوا ال ــدع ــوة فــوجـئــوا عـنــد دخــولـهــم
ب ـت ـس ـج ـيــل األس ـ ـمـ ــاء الـ ـت ــي ح ـض ــرت،

ّرد رئيس الجمهورية
ّ
رد مكتب اإلعــام في رئاسة الجمهورية على
مــا تناقلته وســائــل اإلع ــام ومــواقــع التواصل
االج ـت ـمــاعــي م ــن م ـع ـلــومــات ع ــن زي ـ ــارة يـنــوي
رئيس الجمهورية العماد ميشال عــون القيام
بـهــا إل ــى منطقة ك ـس ــروان .وف ــي ب ـيــان لــه أكــد
املكتب اإلعالمي أن «ال صحة لهذه املعلومات،
وأن فخامته ،كما هو ُمعلن ومـعــروف ،سوف
يفتتح بعد ظهر اليوم في مدينة جبيل املؤتمر
الدولي حول «املساواة في الديموقراطية» الذي
ينظمه املركز الدولي لعلوم اإلنسان بالشراكة
مع جامعة البلمند .وأضــاف« :أما بالنسبة إلى
منطقة كسروان ،فإن فخامة الرئيس يعتبرها
منطقة غالية وعــزيــزة تـشـ ّـرف بتمثيل أهلها
منذ العام  2005وحتى تاريخ انتخابه رئيسًا
للجمهورية وزيارتها واجــب ،مثل كل املناطق
اللبنانية ،ملعاينة املشاريع اإلنمائية الكثيرة التي
تحققت فيها .أمــا موعد هــذه الــزيــارة فيقرره
فخامة الرئيس وحده وفق ما يراه مناسبًا وما
تقتضيه املصلحة الوطنية».

وبــوضــع إش ــارة «صــح» إلــى جانبها،
وك ــأن املـقـصــود الـتــدقـيــق بـمــن حضر
وب ـم ــن غـ ــاب .م ــن ح ـض ــر ،ت ـص ـ ّـور بــأن
ال ـه ــدف م ــن ال ـل ـق ــاء ه ــو ال ـت ـش ــاور في
هـمــوم وطـنـيــة وديـنـيــة عــامــة وبينها
«م ـش ـك ـل ــة ال ـت ـح ــوي ــات امل ــالـ ـي ــة ال ـتــي
تصرفها دولــة اإلم ــارات لــدار الفتوى
م ــن م ـخ ـص ـصــات امل ـف ـتــن وال ـخ ـط ـبــاء
وامل ـش ــاي ــخ وتــأم ـي ـنــات ـهــم ال ـص ـح ـيــة».
غ ـيـ َـر أن ال ـحــريــري أخ ــذ امل ـشــايــخ إلــى
مـكــان آخ ــر .أم ــام حـضــور لــم يتجاوز
امل ـئــة م ـع ـمــم ،ك ــان واض ـح ــا أن رئـيــس
تيار املستقبل «يريد استخدام السلك
الديني في معركته االنتخابية» .حتى
أن أحد الشيوخ حاول االستفسار عن
أم ــر امل ـس ــاع ــدات ،ف ـج ــاءه جـ ــواب أحــد
الحاضرين «مش وقتها»!
خالل مأدبة الغداء التي أقيمت على
شــرف رج ــال الــديــن ،يتقدمهم مفتي
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـش ـيــخ ع ـبــد الـلـطـيــف
دري ـ ـ ــان ،ف ــي ح ـض ــور ال ــرئ ـي ــس تـمــام
سالم ووزير الداخلية نهاد املشنوق
وم ــرش ـح ــي الئ ـح ــة «امل ـس ـت ـق ـبــل» في
ب ـي ــروت ال ـثــان ـيــة ،دع ــاه ــم ال ـحــريــري
إلى «التضامن لحماية هوية بيروت
وقـ ــرارهـ ــا ال ـس ـيــاســي وال ــوط ـن ــي من
خـ ـ ــال دعـ ـ ـ ــوة أهـ ـلـ ـه ــا ،لـ ــرفـ ــع نـسـبــة
االقـ ـت ــراع إل ــى ال ـحــد األق ـص ــى وقـطــع
الطريق أمام كل محاولة لوضع اليد
على العاصمة وممثليها».
عمليًا ،ليس كــام رئـيــس الحكومة
س ـ ـ ــوى دعـ ـ ـ ــوة سـ ـي ــاسـ ـي ــة م ـب ــاش ــرة
ّ
لألئمة لحث الناس على االنتخاب،
وانـ ـخ ــراط رجـ ــال ال ــدي ــن ف ــي تعبئة
عامة الناس .هي محاولة لتسييس
ب ـيــوت الـلــه والـ ـ ّ
ـزج بـهــا فــي ال ـصــراع
الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـ ـ ــذي يـ ـخ ــوض ــه ت ـي ــار
املـسـتـقـبــل ف ــي ب ـي ــروت وغ ـيــرهــا من
يستنجد الحريري
املناطق .فلماذا
ِ
بهم؟ أال ُيعد إقحام دار الفتوى في
االن ـت ـخــابــات خــرقــا ل ـب ـنــود امل ـب ــادرة
املـ ـص ــري ــة فـ ــي دار ال ـ ـف ـ ـتـ ــوى؟ كـيــف
ُيـ ـمـ ـك ــن لـ ـتـ ـي ــار يـ ـ ّـدعـ ــي ب ــأن ــه م ــدن ــي
وع ـ ــاب ـ ــر لـ ـلـ ـط ــوائ ــف واملـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق أن
يـسـتـخــدم مـنــابــر ال ـجــوامــع للتأثير
ف ــي ال ـنــاخ ـبــن؟ ه ــل اسـتـنـفــد الـتـيــار
كل وسائله السياسية واالنتخابية
ولم ّ
يتبق له بعد الخرزة الزرقاء إال
املشايخ الستنفارهم انتخابيًا؟

نسبة اقتراع الناخبين السنة في بيروت هل تتجاوز الـ 47في المئة؟ (داالتي ونهرا)

ُ
بـــ َ
ـات واض ـ ـحـ ــا ان تـ ـي ــار امل ـ ّس ـت ـق ـبــل
يـعـيــش أزم ـ ــة ث ـق ــة .ث ـقــة بـمــرشـحـيــه.
ثقة بـجـمـهــوره .ثقة بماكينته التي
اسـ ـت ــرجـ ـع ــت الـ ـ ـح ـ ــرس االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي
القديم .ثقة بضعف إمكانية التأثير
ل ـعــدم ت ــواف ــر امل ـ ــوارد املــال ـيــة أو عــدم
ك ـفــاي ـت ـهــا .أزمـ ــة ث ـقــة تـجـعـلــه يفتش
عــن أي ــة وسـيـلــة تـقـيــه ش ـ ّـر الـخـســارة
الـكـبــرى .لــذلــك ،ال بــد مما ال بــد منه.
استثمار العمامات الدينية وتقمص
دوره ـ ــم ب ــإص ــدار م ــا يـشـبــه الـفـتــوى
امللزمة لهم بحث الناخبني على رفع

ّ
تغيب كثر عن
الدعوة منهم أمين
الفتوى الشيخ
أمين الكردي

«الخرزة الزرقا» في مساجدهم.
لطاملا ّ
ميز تيار املستقبل نفسه كونه
تيارًا مدنيًا .وضع قواعد فصل بني
الـبـعــديــن الـ ّـديـنــي والـسـيــاســي ،وهــو
صــاحــب نظرية الـعـبــور إلــى الــدولــة.
ّ
وقد شكل طرحه االنفتاحي هذا بابًا
لـلــولــوج إلــى كــل املـنــاطــق والـطــوائــف
ولو أن الجمهور السني بقي رافعته
األولــى .لجوء املستقبل ّ إلى املشايخ
ّ
في زمــن االنتخابات ،إنما يــدل على
أزمـ ــة عـمـيـقــة بـيـنــه وب ــن ج ـم ـهــوره،
ّ
يتوسل دار الفتوى ونفوذها
جعلته

تدعيمًا ملواقعه االنتخابية.
صحيح أن الـلـجــوء إلــى املـ ّ
ـؤسـســات
الدينية من قبل أحزاب سياسية في
لبنان ُ
يعد أمرًا بديهيًا .لكن أن يصار
إل ــى تـحــويــل دار الـفـتــوى واملـشــايــخ
إلــى شريك سياسي مـضــارب ،فهذه
نقطة خطرة على البيئة ذاتها قبل
أن ت ـش ــد ال ـع ـص ــب امل ــذهـ ـب ــي ت ـج ــاه
اآلخ ـ ــري ـ ــن .قـ ــد يـ ـق ــول ق ــائ ــل إن ه ــذا
أسـ ـل ــوب تـتـبـعــه مـخـتـلــف ال ـج ـهــات،
ب ـمــن فـيـهــا ح ــزب ال ـلــه وح ــرك ــة أم ــل،
لـكــن ال ـف ــارق أن األخ ـيــريــن يــرسـمــان

خـطــوطــا ح ـم ــراء تـتـعـلــق بــاملـحـظــور
امل ــذه ـب ــي ،ف ـه ــل لـلـمـسـتـقـبــل ال ـق ــدرة
ٌ
به… أضف
نفسها؟ هذا أمر مشكوك ُ
إلى ذلك ،أن ما يفعله تيار املستقبل
واملـفـتــي دري ــان ومجلسه الـشــرعــي،
يخرق املبادرة املصرية التي ّ
نصت
فــي أحــد بنودها على الـتــزام املفتي
الـجــديــد «الـحـفــاظ عـلــى دار الفتوى
كـمــرجـعـيــة وطـنـيــة إســام ـيــة بعيدًا
من الخالفات السياسية ،وتجنيب
الـ ــدار ال ـتــدخــات مــن الـسـيــاسـيــن»،
علمًا أن املفتي كان حاضرًا في عدد
من املهرجانات االنتخابية للتيار،
وتـ ـح ــديـ ـدًا ّع ـن ــدم ــا أع ـل ــن ال ـح ــري ــري
أس ـم ــاء مــرشـحـيــه إل ــى االنـتـخــابــات
في البيال.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت الف ـ ـ ـتـ ـ ــة لـ ــان ـ ـت ـ ـبـ ــاه دع ـ ـ ــوة
ال ـح ــري ــري ،أم ــس« ،ج ـي ــران قــريـطــم»
إلـ ـ ــى ب ــاح ــة قـ ـص ــر ق ــريـ ـط ــم .اض ـط ــر
ال ــرج ــل أك ـث ــر م ــن م ــرة لـقـطــع كلمته
«تـ ـ ــأث ـ ـ ـرًا» .اسـ ـت ــرج ــع أدبـ ـ ـي ـ ــات الـ ــدم
وال ـض ـح ـي ــة وال ـ ـش ـ ـهـ ــادة .ق ـ ــال إن ـن ــا
«نـ ـخ ــوض هـ ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات لـيــس
ألجـ ـ ــل الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،فـ ـه ــي آخـ ـ ــر ه ـم ــي،
وآخــر همي الكرسي .األهــم لدي هو
أن ـت ــم ،ال ـش ـبــاب وال ـش ــاب ــات ،كبيركم
وصـغـيــركــم .ه ــذا مــا ك ــان يـهــم رفيق
الحريري وهــذا مــا يهم الـيــوم سعد
الـحــريــري ،فقد أعطيتمونا الكثير،
ح ــن ك ــان رف ـيــق ال ـح ــري ــري ف ــي هــذا
البيت وحني ّاستشهد».
كل ما سبق ،يؤكد أن املستقبل يدخل
امل ـعــركــة ف ــي ظ ــل ظـ ــروف انـتـخــابـيــة
وسـيــاسـيــة ومــالـيــة صـعـبــة .ال يريد
التيار لنتائج االنتخابات أن تأتي
ّ
مخيبة .معظم األرقام واإلحصاء ات
تشي بنتائج غير جميلة… ما غداء
األمــس فــي بيت الــوســط الــذي تميز
بـ ـحـ ـض ــور ك ـث ـي ــف ل ـخ ـط ـب ــاء وأئـ ـم ــة
ص ــاة الـجـمـعــة ،وع ـصــرون ـيــة قصر
قريطم ســوى ترجمة للمخاوف ،ال
سـيـمــا أن األرقـ ــام األخ ـي ــرة تـحـ ّـدثــت
عن أن نسبة اقتراع الناخبني السنة
في بيروت لن تتجاوز الـ 47في املئة،
وأن نسبة املؤيدين له بني هــؤالء ال
تزيد على  55في املئة!
مـ ــاذا ب ـعــد ه ــذه وت ـل ــك؟ وه ــل يتخذ
الـ ـ ـق ـ ــرار ب ـج ـع ــل الـ ـ ـس ـ ــادس مـ ــن أيـ ــار
موعدًا غير مؤكد؟

علم
و خبر
إطاللة وحيدة لبري
ُت ّ
عد حركة أمــل للمهرجان االنتخابي الــذي يحضره ويتحدث
فـيــه رئـيـسـهــا نـبـيــه ب ــري ي ــوم الـسـبــت فــي  28نـيـســان املـقـبــل في
س ــاح ــة ال ـب ــواب ــة ف ــي مــدي ـنــة صـ ــور .وب ـح ـســب أوس ـ ــاط حــرك ـيــة،
س ـي ـك ــون املـ ـه ــرج ــان م ــرك ــزي ــا ويـ ـش ــارك ف ـي ــه م ـن ــاص ــرو ال ـحــركــة
مــن كــل امل ـنــاطــق .إطــالــة ب ــري قــد ت ـكــون الــوح ـيــدة ،فــي حــن أن
الجمهور األخضر اعتاد تنظيم جوالت شعبية لرئيسه تسبق
االنتخابات ،ويتخللها تدشني مشاريع خدماتية وتنموية في
الجنوب والبقاع.

عون وباسيل ...كل يعود وحده
تدقق جهات سياسية عديدة في أسباب قرار وزير الخارجية
جبران باسيل ،عدم العودة على منت طائرة رئيس الجمهورية
ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال ع ــون م ــن ق ـمــة ال ـظ ـه ــران ي ــوم األحـ ــد امل ــاض ــي.
ول ــوح ــظ أن بــاس ـيــل ع ــاد ف ــي ال ـتــوق ـيــت ن ـف ـســه الـ ــذي ع ــاد فـيــه
الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري عـلــى مــن طــائــرة خــاصــة مــن الــدمــام،
وب ـف ــارق قـصـيــر ع ــن مــوعــد عـ ــودة ط ــائ ــرة رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
والوفد الرسمي املرافق.

أمل وحزب الله 27 :من !27
أظ ـهــرت دراسـ ــة مـيــدانـيــة ق ــام بـهــا ج ـهــاز أم ـنــي لـبـنــانــي رسـمــي
وتسلمته مراجع سياسية عديدة ،أن حزب الله وحركة أمل صار
بمقدورهما ضـمــان فــوز  27مقعدًا شيعيًا مــن أصــل  27مقعدًا
نيابيًا.

صيدا مسك الختام الحريري؟
ت ـل ـق ــى ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ن ـص ـي ـح ــة ب ـت ــأج ـي ــل زي ــارت ــه
املتوقعة لصيدا الخميس والجمعة املقبلني إلى ما قبل موعد
ّ
االنتخابات النيابية بأيام قليلة ،وذلــك من أجــل بــث الحماسة
في قاعدة تيار املستقبل ،قبيل االنتخابات مباشرة ،حتى تفعل
فعلها فــي صناديق االقـتــراع بعد األزم ــات التي الحقت التيار
أخيرًا .ووضعت ماكينة التيار تاريخ  2أيار موعدًا أوليًا لجولة
الحريري االنتخابية في مسقط رأسه ،أي قبل ساعات من انتهاء
مهلة تنظيم الحمالت االنتخابية ،علمًا بأنها ستكون الجولة
الصيداوية األولــى التي تسبق استحقاقًا انتخابيًا ،نيابيًا أو
ّ
ّ
بلديًا ،إذ كانت عمته النائبة بهية الحريري «بتكفي وبتوفي»
كما َّ
صرح سعد الحريري سابقًا.
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استقالة ...ال استقالة من هيئة اإلشراف
ّلوح أكثر من عضو في هيئة االنتخاب بإمكان تقديم استقاالتهم
م ــن ال ـه ـي ـئ ــة إذا اس ـت ـم ــر مـ ـس ــار ال ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات م ــن ق ـب ــل الـسـلـطــة
السياسية .ولجأ عدد من هؤالء إلى مراجعهم السياسية ،فكان
الجواب أن االستقالة «ستخدم من يريدون تطيير االنتخابات
وتزوير نتائجها».

نازحو بيت جن يعودون اليوم
بتأخير دام ثالثة أسابيع ،ينجز كل من الدولة السورية واألمن
الـعــام اللبناني ،الـيــوم ،عملية إع ــادة جــزء مــن أهــالــي بـلــدة بيت
جن ومزرعتها الذين كانوا قد نزحوا إلى شبعا بسبب املعارك
في الجنوب السوري .نحو  600نازح سجلوا أسماء هم للعودة
الطوعية واالستفادة من املصالحة التي توصلت إليها الدولة
ال ـســوريــة ب ــن أه ــال ــي بـيــت ج ــن وأه ــال ــي املـنـطـقــة املـحـيـطــة بـهــا.
وبحسب بيان األمن العام ،فإن الباصات التي خصصها النظام
لنقل الـنــازحــن ستعبر معبر املصنع ال ـحــدودي عند التاسعة
ّ
من صباح اليوم لتتوجه إلى شبعا وتقل النازحني عبر طريق
البقاع الغربي ـ ـ املصنع باتجاه األراضي السورية.

ينتظر التيار الوطني والقوات
اللبنانية يوم  7أيار ،لتثبيت
الزعامة المسيحية .وعين
الطرفين على كسروان
وبعبدا ،لتحقيق فوز الفت
ألن للدائرتين رمزيتهما
هيام القصيفي
يثير املشهد االنتخابي للتيار الوطني
الحر والقوات اللبنانية ،اهتمام أوساط
سياسية بــارزة ألن الطرفني يخوضان
ت ـنــاف ـســا غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ع ـل ــى ال ـســاحــة
االن ـت ـخــاب ـيــة ،ي ــؤس ــس ملــرح ـلــة م ــا بعد
االنتخابات.
ث ـمــة وع ــي الف ــت ف ــي ه ــذه األوسـ ـ ــاط ملا
قامت به القوات من تحضير بنية يعول
ً
عليها مستقبال ،في كافة الدوائر التي
تخوض فيها املعركة االنتخابية وفي
طريقة اختيار مرشحيها ،وتوزيعهم
عـلــى ال ــدوائ ــر بـحـيــث ي ـكــون لـكــل دائ ــرة
مــرشــح حــزبــي ،مـضـمــون ف ــوزه بنسبة
عالية .على هذه القاعدة ،ارتفعت نسبة
ال ــذي ــن ت ـت ـح ــدث ال ـ ـقـ ــوات ع ــن أرج ـح ـيــة
فوزهم في االنتخابات ،إلى عشرة نواب
أصـبـحــوا مـضـمــونــن ،وم ــا بــن نائبني
إلـ ــى أربـ ـع ــة نـ ـ ــواب م ــرج ـح ــن .ح ـصــول
القوات على عشرة نــواب ككتلة قواتية
صــافـيــة ،أم ــر تتحسب لــه بـجــديــة ،كما
ي ـت ـح ـس ــب لـ ــه خ ـص ــوم ـه ــا وح ـل ـف ــاؤه ــا
ال ـســاب ـقــون ،اس ـت ـع ــدادًا ملــرحـلــة تشكيل
حكومة ما بعد االنتخابات ،ما يعني أن
إخــراج الـقــوات من أي تركيبة حكومية
سـيـكــون أم ـ ـرًا صـعـبــا ،م ــع وجـ ــود كتلة
نيابية من عشرة نواب على األقل.
فــي مراقبة أداء ال ـقــوات ،ثمة مــن يشبه
حركة هــذا الحزب االنتخابية وطريقة
عـ ـم ــل م ــاك ـي ـن ـت ــه االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،بــأن ـهــا
م ـحــاولــة ألن ت ـكــون أقـ ــرب إل ــى ماكينة
ح ــزب ال ـلــه ،مــن خ ــال التحسب مسبقًا
إل ـ ــى أي ـ ــن يـ ـج ــب أن تـ ـص ــب األصـ ـ ـ ــوات
التفضيلية .لكن ال يزال املزاج املسيحي
عـمــومــا ،مــع ت ـنــوع أح ــزاب ــه ،وع ـلــى رغــم
االلتزام الحزبي للقواتيني واملناصرين،
غير مضمون مئة في املئة ،وبعيد عن
صيغة «البلوك» االنتخابي الذي يميز
حزب الله وحركة أمل والطاشناق.
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،تـ ـشـ ـه ــد ح ـ ــرك ـ ــة الـ ـتـ ـي ــار
الوطني الحر استنفارًا عاليًا ،لكيفية
تــوزيــع األص ــوات التفضيلية ،لكن هذا
االس ـت ـن ـفــار ي ــواج ــه ف ــي بـعــض ال ــدوائ ــر
بصعوبة ،ال سيما حيث يــوجــد نــواب
حاليون يتنافسون مع بعضهم البعض
ف ــي دائ ــرتـ ـه ــم االن ـت ـخ ــاب ـي ــة .ب ــاع ـت ــراف
هـ ـ ــؤالء ،ت ـش ـكــل األص ـ ـ ــوات الـتـفـضـيـلـيــة
ً
م ـف ـصــا حـقـيـقـيــا إذ تـجـعــل املــرشـحــن
الـنــواب ينقلبون على زمــائـهــم ،بحكم
األمر الواقع .علمًا أن التيار ،الذي اعتمد
ع ـلــى تــرش ـيــح شـخـصـيــات ك ـث ـيــرة غير
حزبية ،فضل في بعض الدوائر اإلبقاء
ع ـلــى نـ ــواب حــال ـيــن ك ـمــرش ـحــن ،فيما
خففت الـقــوات مــن هــذا األم ــر إلــى الحد
األق ـصــى .وتتعمق املشكلة أكـثــر حيث
يوجد مرشحون حزبيون ومرشحون
حـلـفــاء عـلــى الئـحــة واحـ ــدة ،األم ــر الــذي
انقلب في األيــام األخـيــرة ،حربًا قاسية
ومعلنة ،إلــى حد تبادل االتهامات بني
امل ــرش ـح ــن ،خ ـصــوصــا ف ــي دوائـ ـ ــر لها
رمزيتها.
ت ـش ـك ــل بـ ـع ــض ال ـ ــدوائ ـ ــر االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
ح ـس ــاس ـي ــة أكـ ـث ــر مـ ــن غـ ـي ــره ــا ،ل ـل ـت ـيــار
وال ـ ـقـ ــوات ،ألن كـلـيـهـمــا يـسـعــى إل ــى أن
ي ـكــون ممسكًا ب ـقــرارهــا االن ـت ـخــابــي ،ال
مجرد الفوز بمقاعد فيها .هذه هي حال
بعبدا كما كسروان.
ت ـع ـت ـبــر ال ـ ـقـ ــوات ب ـع ـب ــدا ه ــدف ــا ب ــذات ـه ــا،
ألن ح ـصــول ـهــا ع ـلــى م ـق ـعــد ان ـت ـخــابــي،
ً
ف ــي دائـ ــرة يـمـثــل فـيـهــا ح ــزب ال ـلــه ثـقــا
سياسيًا وانتخابيًا ،أضيف إليه هذه

املــرة مرشح لحركة أمــل ،يعني اختراقًا
يؤسس ملستقبل واعــد في االنتخابات
الـنـيــابـيــة ع ــام  .2022وه ــي تـسـعــى إلــى
وجـ ـ ــود ف ــاع ــل ح ـي ــث ي ـك ـثــر خـصــومـهــا
االنـتـخــابـيــون ،مسيحيون ومسلمون،
عـلــى ال ـس ــواء .فتعمل عـلــى بـنــاء قــاعــدة
تـعـيــد الـحـضــور الـحــزبــي لـلـقــوات على
ً
م ـس ـت ــوى ن ـي ــاب ــي ،فـ ـض ــا ع ــن م ـقــارعــة
التيار الوطني في منطقة يعتبرها عقر
داره .وتـمـثــل لـلـتـيــار رم ــزي ــة ،أب ـعــد من
مجرد أنها تحتضن القصر الذي توافد
إليه العونيون عــام  1988وع ــادوا إليه
عندما انتخب عون رئيسًا.
ويـضــاعــف وج ــود ثــاثــة ن ــواب عونيني
حـ ــال ـ ـيـ ــن ك ـ ـمـ ــرش ـ ـحـ ــن ،مـ ـ ــن الـ ـتـ ـح ــدي
املفروض على التيار الحر للحفاظ على
ثقل الوجود في بعبدا وعلى االحتفاظ
ب ـح ـص ــة ن ـي ــاب ـي ــة ك ــام ـل ــة ب ــات ــت حـكـمــا
ف ــي خ ـطــر .وال ـط ــرف ــان بـحـســب خــريـطــة
تحركهما أخيرًا ،يحسبان بدقة أهمية
امل ـق ـعــد املـ ــارونـ ــي ال ـث ــال ــث ع ـلــى أس ــاس
أنهما واثقان إلى من سيؤول املقعدان
األوالن.
ل ـ ـك ـ ـسـ ــروان حـ ـك ــاي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى .هـ ــي ال ـت ــي
تزعمها انتخابيًا العماد ميشال عون
ب ـعــد ع ــودت ــه م ــن ب ــاري ــس ،نــائ ـبــا عنها
ل ـ ــدورت ـ ــن ان ـت ـخ ــاب ـي ـت ــن ع ــام ــي 2005
و ،2009وهــي التي تمثل الـيــوم كباشًا
حقيقيًا بني التيار والقوات ،والعائالت.
ال ي ـم ـك ــن الـ ـقـ ـف ــز ف ـ ـ ــوق ال ـ ـعـ ــائـ ــات فــي
كـ ـس ــروان ،ألن ع ــون نـفـســه اض ـطــر إلــى
التحالف معها ولم يتمكن من تخطيها،
فـنـجــح بــواس ـط ـت ـهــا ،سـ ــواء كمرشحني
أو كمناصرين وحـلـفــاء .والـتـيــار يلجأ
ً
ال ـي ــوم أي ـض ــا إل ــى ال ـع ــائ ــات مـسـتـبــدال

إخراج القوات من
أي تركيبة حكومية
سيكون أمرًا صعبًا

عائالت بأخرى ،سبق أن أيدته ،فيرشح
منها ،كما فعلت بقية القوى السياسية
التي إما شكلت الئحة منها أو تحالفت
معها.
عـمـلـيــا ال ـت ـنــافــس ب ــن ال ـت ـيــار وال ـق ــوات
والئـحــة تحالف فريد الـخــازن – فــارس
سعيد والكتائب،على أشده ،خصوصًا
أن أك ـث ــر م ــن اس ـت ـط ــاع لـ ـل ــرأي ،خلص
إل ــى أن حـصــة ال ـت ـيــار مـنـحـســرة حتمًا
ف ـي ـه ــا .وال ـ ـق ـ ــوات ك ـم ــا الئـ ـح ــة ت ـحــالــف
الـخــازن  -سعيد ،تسعيان إلــى تعميق
ف ــارق األص ـ ــوات ،ألن فــي ذل ــك مصلحة
بسحب البساط من تحت زعامة التيار
وتـ ـف ــرده ب ـك ـس ــروان .مـشـكـلــة ال ـت ـيــار أن
التنافس داخل الالئحة الواحدة أصبح
أكثر حــدة في األيــام األخـيــرة ،وهــذا من
شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الالئحة ،إذا
استمر الكباش الحالي بني املرشحني،
الحزبيني وغـيــر الحزبيني ،والتنافس
على األصــوات التفضيلية .ال سيما أن
السباق يتركز على الفوز وعلى تصدر
األص ـ ــوات ،فـهــل يـمـكــن لـلـتـيــار أن يفوز
مرشحه «الرسمي» من دون أن يحصل
ع ـلــى امل ــرك ــز األول ،فـيـنــالــه حـلـيــف من
العائالت؟ وهــل يمكن ملرشحي الحزب
أن يجيروا األصوات لبعضهم ،من دون
احتساب خطورة أوضاعهم االنتخابية
الخاصة وقوة اللوائح املنافسة؟
ال شك في أن غياب عون كزعيم للتيار،
يفقد الئـحــة كـســروان العونية وهجها
وح ـض ــوره ــا ،وه ـنــا االس ـت ـح ـقــاق ال ــذي
يــواج ـهــه ال ـت ـيــار فــي اس ـت ـعــادة مــركــزيــة
الـ ـ ــزعـ ـ ــامـ ـ ــة ،فـ ـ ــا تـ ـعـ ـط ــى لـ ـحـ ـلـ ـي ــف مــن
الـعــائــات ،ويـكــون مــرشــح الـتـيــار ثانيًا
أو ث ــال ـث ــا .م ــن دون إغـ ـف ــال ح ـق ـي ـقــة أن
الالئحتني املنافستني باتتا تتحدثان
بواقعية عن الفوز بمقعدين حكمًا من
أصـ ــل خ ـم ـســة ،وال ـح ــدي ــث ه ـنــا حـصـرًا
عن كسروان ،ال دائــرة كسروان ـ ـ جبيل،
األمر الذي سيجعل التنافس على ثالثة
م ـق ــاع ــد ،واح ـ ــد م ـن ـهــا عــائ ـلــي بــامـتـيــاز
من املرجح أنــه شبه محسوم ،لتتحول
املعركة على املقعدين الباقيني معركة
بني الحزبيني حصرًا معركة أصوات ال
ســابــق لـهــا فــي صـفــوف الـتـيــار ،لتأمني
وص ـ ـ ـ ــول عـ ــون ـ ـيـ ــن ،واإلط ـ ـ ــاح ـ ـ ــة ب ــأح ــد
الحلفاء من العائالت أيضًا.
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