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سياسة

تقرير

خصوم «الثنائية المسيحية»
لم يرفعوا الرايات البيض بعد
فتحت االستطالعات االنتخابية األخيرة
للتيار الوطني الحر الباب مجددًا أمام
ّ
االنتخابي النيابي ،وأخرجت إلى
النقاش
العلن استطالعات أشمل أجرتها مراكز،
متعددة وأحيانًا متناقضة ،لكنها تقود
جميعها إلى النتائج نفسها تقريبًا ،وفي
خالصتها ما يستوجب التوقف عنده
غسان سعود
اقـتـصــرت االسـتـطــاعــات االنتخابية
األخ ـي ــرة لـلـتـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر على
تـخـي ـيــر امل ـس ـتـطـل ـعــن ب ــن مـجـمــوعــة
أسماء عونية فقط .وفي أقضية عدة،
لم يكن أمــام املستطلعني سوى خيار
واحـ ـ ــد ب ـح ـكــم وجـ ـ ــود م ــرش ــح ع ــون ـ ّـي
واحـ ــد ملـقـعــد واح ـ ــد .فــاملــرشــح غـســان
ً
ع ـط ــاال ـل ــه ،مـ ـث ــا ،كـ ــان ي ـنــافــس نفسه
على املقعد الكاثوليكي فــي الـشــوف،
ومثله املرشح أسعد درغام عن املقعد
األرثوذكسي في عكار ،والوزير الياس
بوصعب عن املقعد األرثــوذكـســي في
امل ـ ــن ،وامل ــرش ــح ط ــون ــي م ــارون ــي عن
املقعد املاروني في طرابلس وغيرهم.
أه ـم ـيــة امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة م ــن مـسـيــرة
اختيار املرشحني العونيني تكمن في
ً
توضيح الـصــورة قليال ،حيث توجد
زحمة مرشحني على مقعد واحد ،كما
هــي حــال املقاعد املــارونـيــة فــي بعبدا
واملــن وكسروان وجبيل .وباستثناء
ّ
العوني
عـكــار ،حيث تـعــرض املــرشــح
ال ـ ـ ـجـ ـ ـ ّ
ـدي ج ـي ـم ــي ج ـ ـبـ ــور الن ـت ـك ــاس ــة
صـغـيــرة أم ــام مــرشــح م ـغ ـمــور ،يمكن
الـقــول إن االستطالع العوني أنصف
ك ــل م ــن جـ ـ ّـد ف ــي ال ـع ـم ــل ،وأظـ ـه ــر فــي
املقابل هشاشة مــن يستقوون باملال
واإلع ــام والـعــاقــات الجانبية .إال أن
األهـ ــم م ــن ن ـتــائــج االس ـت ـطــاعــات هو
الـتـحــريــك الـعــونــي امل ـتــواصــل للركود
ال ـس ـيــاســي وت ـس ـل ـيــط األضـ ـ ــواء عـلــى

الواقع االنتخابي في أقضية عدة قبل
أشهر من املوعد املفترض لالنتخابات
النيابية.
فـ ـف ــي بـ ـعـ ـب ــدا ،ال ـ ـي ـ ــوم ،ثـ ـم ــة خ ــاص ــة
وحـيــدة تفيد بعدم وجــود أي مرشح
أو قـ ــوة أو حـ ــزب ق ـ ــادر ع ـلــى تجيير
عشرة في املئة على األقل من أصوات
املـ ـقـ ـت ــرع ــن امل ـس ـي ـح ـي ــن ألي الئ ـح ــة
أخ ــرى غـيــر تـلــك املــدعــومــة مــن رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة وال ـت ـي ــار الــوط ـنــي الـحــر
والقوات اللبنانية .وهو أمر سيحرج
ً
ً
ح ــزب ال ـلــه ،عــاجــا أو آج ــا ،فــي حــال
ـرر الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن مـ ـ ـخ ـ ــارج جــان ـب ـيــة
قــ ّ
تـجــنـبــه الـتـصــويــت ملــرشـحــي ال ـقــوات.
والالفت في هذا القضاء الذي يتمثل
بستة نواب (ثالثة موارنة وشيعيان
ودرزي) ،هو عدم وجود مرشحني .أما
فــي ك ـســروان ،حيث يفترض كثيرون
أن الـثـنــائـيــة املـسـيـحـيــة ،مــدعــومــة من

فريد هيكل الخازن
وسكاف بدآ بتنظيم
ماكينتيهما
االنتخابيتين

رئــاســة الجمهورية ،ستأكل األخضر
وال ـ ـيـ ــابـ ــس ،فـ ــا ش ـ ــيء مـ ــن ه ـ ــذا ك ـلــه.
ّ
ف ـخ ــال ال ــدورت ــن ال ـســاب ـق ـتــن ،شــكــل
ترشيح العماد ميشال عون شخصيًا
رافـعــة لالئحة الـعــونـيــة ،وهــو حرص
ع ـل ــى اسـ ـت ــرض ــاء ب ـي ــوت ــات سـيــاسـيــة
ع ــدة بتبني مــرشـحـيـهــا التقليديني،
فيما كان حضور القوات في صناديق
ال ـق ـض ــاء م ـتــواض ـعــا جـ ـ ـدًا .أمـ ــا ال ـيــوم
فــا رافـعــة مـبــاشــرة لالئحة مــع بلوغ
«ع ـ ـن ـ ـت ـ ــرات» بـ ـع ــض الـ ـع ــونـ ـي ــن حــد

الـتـشــاطــر عـلــى الـعـمـيــد شــامــل روك ــز،
وسيضطر التيار إلــى االستغناء عن
ممثلي العائالت األقــويــاء بمرشحني
ًَ
أقــل حـضــورا ،ســواء كانوا عونيني أو
قــواتـيــن ،علمًا بــأن النائبة جيلبرت
ً
زوي ـ ــن ،م ـث ــا ،تـحـظــى بـتــأيـيـ ّـد  90في
املئة من عائلتها ،وهؤالء يمثلون في
صـنــاديــق االق ـت ــراع ضـعــف القواتيني
ت ـقــري ـبــا .وخ ــاف ــا لـبـعـبــدا ال ـتــي تــرفــع
فــاعـلـيــاتـهــا ال ــراي ــات ال ـب ـي ــض ،يعمل
الـنــائــب الـســابــق فــريــد هيكل الـخــازن،
ل ـل ـمــرة األول ـ ـ ــى ،ف ــي دائ ــرت ــه بــذهـنـيــة
انتخابية حديثة بعيدًا عن «مراجل»
اإلق ـط ــاع الـتـقـلـيـ ّ
ـدي ،إذ كـلــف الـشــركــة
نـفـسـهــا ال ـت ــي أدارت مــاك ـي ـنــة الـتـيــار
ف ــي اس ـت ـح ـقــاقــات ان ـت ـخــاب ـيــة ســابـقــة
تنظيم حملته االنتخابية واستحداث
املــاكـيـنــة ومـتــابـعــة الـتـفــاصـيــل .وحــال
الـخــازن فــي كـســروان مــن حــال رئيسة
ال ـك ـت ـلــة ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي زح ـل ــة م ـيــريــام
سـكــاف .فــاألخـيــرة شــرعــت فــي تنظيم
امل ــاك ـي ـن ــة م ــع الـ ـش ــرك ــة ن ـف ـس ـهــا ال ـتــي
نظمت عمل ماكينتي التيار والقوات
فــي االنـتـخــابــات البلدية األخ ـيــرة .إال
أن إم ـك ــان ـي ــات سـ ـك ــاف ،شــأن ـهــا شــأن
ال ـخ ــازن ،م ـح ــدودة .وه ــي ق ــادرة على
مواجهة القوات اللبنانية ،ولكن ليس
ال ـقــوات واملـسـتـقـبــل وال ـت ـيــار ورئــاســة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة وح ــرك ــة أمـ ــل واملـ ـط ــران
عصام درويش وحزب الله وآل فتوش
الذين ال تشغلهم القوات وال الكتائب
وال امل ـس ـت ـق ـبــل ع ــن إضـ ـع ــاف الـكـتـلــة
الشعبية.
أما املنت الشمالي ،فمعالم ما ينتظره
أوض ــح بكثير :تـقــدم الـنــائــب ابراهيم
كـنـعــان بـعـيــد ت ـطــريــزه تـفــاهــم الـتـيــار
وال ـ ـقـ ــوات ن ـقــاطــا ع ـ ــدة ،ف ـي ـمــا تــراجــع
ً
الـ ـن ــائ ــب س ــام ــي ال ـج ـم ـي ــل قـ ـلـ ـي ــا .إال
أنهما ال يزاالن قريبني جدًا بعضهما
م ــن ب ـع ــض ف ــي ال ـ ـص ـ ــدارة ،ويـلـيـهـمــا
ب ـف ــارق كـبـيــر ك ــل م ــن ال ـنــائــب مـيـشــال
املــر والــوزيــر الـيــاس بوصعب اللذين
ت ـبــدو نـتـيـجــة ك ــل مـنـهـمــا ف ــي غالبية
االس ـت ـطــاعــات م ـت ـقــاربــة جـ ـدًا أي ـضــا،

ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن امل ـ ــر ي ـس ـت ـنــد إل ـ ــى ق ــاع ــدة
راس ـ ـخـ ــة ت ـت ـم ـثــل بـ ــرؤسـ ــاء امل ـجــالــس
ال ـب ـلــديــة وامل ـخــات ـيــر وعـ ــدد كـبـيــر من
املوظفني ،فيما قاعدة بوصعب ترتكز
على حضوره اإلعالمي وأدائــه املؤثر
بـ ــالـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام .وت ـش ـي ــر امل ـع ـل ــوم ــات
إل ــى أن ثـنــائـيــة الـجـمـيــل ـ ـ ـ ـ املـ ـ ّـر بــاتــت
تفتقر إل ــى ديـنــامــو الئحتهما املــالــي
امل ــرش ــح ســركـيــس ســركـيــس ال ــذي لن
يـ ـخ ــوض االس ـت ـح ـق ــاق م ــا ل ــم يـنـجــح
رئيس حــزب القوات اللبنانية سمير

جعجع في تأمني مقعد له على الئحة
الـعــونـيــن .وال شــك أن الـكـتــائــب واملــر
كانا يخططان لتعويض خساراتهما
املـتـفــرقــة بـتـفــاهــم واضـ ــح م ــع الـحــزب
الـ ـس ــوري ال ـقــومــي االج ـت ـمــاعــي ال ــذي
عانى دورتني متتاليتني من تشطيب
عــونــي ملــرشـحــه واسـتـبــدالــه بالنائب
بيار الجميل ،ثم سامي الجميل ،فيما
ً
بدأ كنعان تواصال جديًا مع القوميني
لقطع الطريق باكرًا على الجميل واملر.
وال ـج ــدي ــر ال ـتــوقــف ع ـن ــده ف ــي دراس ــة
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وائل أبو فاعور ...من الوزارة إلى المختارة
وزير الحزب ّاالشتراكي وائل أبو فاعور
كان بين قلة من وزراء الحكومة السابقة
ممن تحولوا إلى «وزراء نجوم» .لذلك،
طرح خروجه من مجلس الوزراء عالمات
استفهام حول ما إذا كان النائب وليد
جنبالط ُ«يعاقب» وزيره
لم يستسغ تيمور جنبالط قرار والده
عدم توزير أبو فاعور (مروان طحطح)

ليا القزي
قـ ـب ــل شـ ـه ــر تـ ـق ــريـ ـب ــا ،وفـ ـ ــي م ـ ـ ــوازاة
انـشـغــال الـقــوى السياسية بتوزيع
املـ ـغ ــان ــم ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،انـ ـتـ ـش ــرت فــي
ـاط الـسـيــاسـيــة والـصـحــافـيــة
األوس ـ ـ ّ
خ ـبــر ك ــف رئ ـي ــس ال ـح ــزب الـتـقــدمــي
االش ـتــراكــي ول ـيــد جـنـبــاط يــد أحــد
أب ـ ــرز وزرائ ـ ـ ــه وأق ــرب ـه ــم إلـ ـي ــه ،وائ ــل
أبو فاعور .استندت «الخبرية» الى
زي ــارات ســابـقــة قــام بـهــا أبــو فــاعــور
ل ـل ــري ــاض« ،م ـب ـع ــوث ــا» م ــن الــرئ ـيــس
نبيه بــري وجـنـبــاط ،لــاطــاع على
ح ـق ـي ـقــة م ــوق ــف حـ ـك ــام امل ـم ـل ـك ــة مــن
ت ــرش ـي ــح ال ــرئ ـي ــس س ـع ــد ال ـح ــري ــري
ل ـل ـع ـمــاد م ـي ـش ــال عـ ــون إلـ ــى رئ ــاس ــة
الجمهورية .في زيارته األولى ،ذهب
أبو فاعور «مختار ورجــع محتار»،
ُكما وصف بري األمر حينها ،بعدما
ّ
أبـ ـل ــغ وزيـ ـ ــر ال ـص ـح ــة ال ـس ــاب ــق ب ــأن
ال ـس ـعــوديــة ال تـتــدخــل ف ــي ال ـشــؤون
اللبنانية! فــي الــزيــارة الثانية ،كان

املــوقــف ال ــذي نقله أبــو فــاعــور أكثر
وضــوحــا« :الـسـعــوديــة مــش ماشية
ـاء عـلــى ذل ــكّ ،
بــالـتـســويــة» .ب ـنـ ً
صعد
ب ــري وج ـن ـبــاط مــواقـفـهـمــا اعـتـقــادًا
م ـن ـه ـمــا أن ال ـت ـس ــوي ــة ال ــرئ ــاس ـي ــة ال
ي ـم ـك ــن أن تـ ـ ّـمـ ــر م ـ ــن دون م ـب ــارك ــة
س ـ ـعـ ــوديـ ــة .وب ـ ـعـ ــد زيـ ـ ـ ـ ــارة الـ ــوزيـ ــر
ال ـس ـع ــودي ث ــام ــر ال ـس ـب ـهــان لـلـبـنــان
وم ـب ــارك ـت ــه ان ـت ـخ ــاب ع ـ ــون ،حـ ّـمـلــت
عــن التينة وكليمنصو أبــو فاعور
م ـس ــؤول ـي ــة ن ـق ــل م ـع ـط ـيــات ت ـجــافــي
الـ ــواقـ ــع ،ف ـق ــرر ال ــزع ـي ــم االش ـت ــراك ــي
معاقبة وزيره النشيط بحرمانه من
املشاركة في حكومة سعد الحريري.
هكذا تقول الرواية التي يسخر منها
ّ
ّ
مقربون من أبــو فاعور مؤكدين أن
ّ
ُ
«األمــر لقلة أهميته لم يبحث حتى
ُ ّ
بينه وبني جنبالط» .املصادر تذكر
بــأن وزيــر الصحة السابق هو «ابن
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي اإلش ـ ـتـ ــراكـ ــي وهـ ـب ــي أب ــو
فاعور ومسؤولياته الحزبية بدأت
م ـنــذ أن ك ــان ف ــي مـصـلـحــة ال ـط ــاب.

ال يزال غير محسوم
عدم ترشيح
حمادة وشقير إلى
اإلنتخابات النيابية

ّ
وف ــي  ،2011تـسـلــم مــلــف الـتـفــاوض
مـ ــع الـ ـح ــري ــري وك ـ ـ ــان ح ـل ـق ــة وص ــل
ب ــن ج ـن ـب ــاط وال ــرئ ـي ـس ــن مـي ـشــال
سليمان ونجيب ميقاتي .فهل هذا
ال ـش ـخ ــص س ـي ـغــش ولـ ـي ــد ج ـن ـبــاط
أو ي ـت ـمــرد ع ـل ـي ــه؟» .وت ـل ـفــت ال ــى أن
أبـ ــو ف ــاع ــور ال ـت ـق ــى ف ــي ال ـس ـعــوديــة
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات ال ـ ـعـ ــامـ ــة
ال ـس ـعــوديــة ع ـلــي ال ـح ـم ـيــدان وع ــددًا

م ــن املـ ـس ــؤول ــن« ،وه ـ ــو كـ ــان يـكـتــب
كــل كلمة يسمعها وحـتــى الرسائل
النصية التي يتلقاها على هاتفه،
وكـ ـ ـ ــان ي ـب ـع ــث ب ـن ـس ـخ ــة م ـن ـه ــا إل ــى
جنبالط» .البعض ُيلقي املسؤولية
ع ـ ـلـ ــى «وجـ ـ ـ ـ ـ ــود تـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات عـ ـ ـ ــدة فــي
اململكة ،عمل كل منها على تسويق
امل ــوق ــف الـ ــذي يـتـمـنــى أن يـحـصــل».
فــال ـح ـم ـيــدان ك ــان م ــن ال ـفــريــق ال ــذي
يـقــوده ولــي العهد محمد بــن نايف
املعارض للتسوية .وأدى موقفه إلى
تضليل أبــو فــاعــور وآخــريــن ،تمامًا
ك ـم ــوق ــف ال ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال ال ـس ـف ــارة
السعودية في بيروت وليد البخاري
الـ ــذي ام ـت ــدح ال ــوزي ــر ال ـســابــق جــان
عبيد قبل  20يومًا من االنتخابات.
ّ
أمــا البعض اآلخ ــر فيقول إن رفض
ّ
انتخاب عون كان «يصدر حتى عن
امل ـل ــك س ـل ـم ــان» .وهـ ـن ــاك فــرضـيـتــان
ّأدت إل ــى ت ـعــديــل امل ـم ـل ـكــة ملــوقـفـهــا،
«األولـ ـ ـ ــى ه ــي ح ـص ــول اتـ ـص ــال بــن
السعودية وايــران اتفقا خالله على

