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تقرير

ّ ُ
النسبية «تحاصر» الصوت العلوي في الشمال
إيجابية القانون النسبي
هي السماح للناخبين
العلويين الـ 30ألفًا باختيار
ُمرشح «من ضلعهم» ،إذا
ما بقيت كتلتهم ّ
موحدة.
ولكن تأثيرهم سيكون
محصورًا بمقعدهم
فقط ،وبالتالي ال ُيشكلون
عامل ضغط على القيادات
السياسية في الشمال
ليا القزي

املــاكـيـنــات يستنتج بسرعة أن هناك
خـ ـم ــس ق ـ ـ ــوى سـ ـي ــاسـ ـي ــة سـ ـنـ ـي ــة فــي
املدينة (الـحــريــري – ميقاتي – ريفي
– الصفدي – كرامي) وخمسة مقاعد
للطائفة السنية فال يفترض أن تكون
هناك مشكلة ،إال أن املشكلة تكمن في
اعتقاد كل من الحريري وميقاتي أنه
ق ــادر على الـفــوز بمقعدين سنيني ال
مقعد واحد ،في وقت يذهب ريفي في
أحالمه حد القول إنه قادر على الفوز
بمقعدين أقله إضافة إلى مقعده.

ّ
حني صفقت قوى السلطة لنفسها على
القانون الــذي اتفقت عليه« ،طمأنتنا»
ّ
إلــى أن النسبية في  ١٥دائــرة ستسمح
والجماعات املستقلة بالتمثل.
لألقليات
ّ
ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ذل ــك ،تــنـفــس أب ـن ــاء الـطــائـفــة
ّ
أصواتهم
العلوية الصعداء ،بأن تحرير
ّ
ب ـ ــات ُم ـم ـك ـن ــا ،وف ــرص ــة نـ ـج ــاح ُم ــرش ــح
مــن نسيجهم ارت ـف ـعــت ،ع ــوض إسـقــاط
مــرش ـحــن عـلـيـهــم يـحـصـلــون ع ـلــى %3
ف ـق ــط م ــن أص ـ ـ ــوات طــائ ـف ـت ـهــم (ال ـن ــائ ــب
ً
خ ـض ــر ح ـب ـيــب ف ــي عـ ـك ــار م ـ ـثـ ــا) .أك ـثــر
الــذيــن ك ــان مــن املـفـتــرض أن يستفيدوا
علويًا ،هو الحزب العربي
من النسبيةُ ،
الــدي ـم ـقــراطــي ،امل ـم ـثــل الـسـيــاســي األول
لجماعته .الـطــائـفــة وال ـحــزب مرتبطان
ألس ـ ـبـ ــاب عـ ـ ـ ـ ّـدة ،ف ــأص ـب ــح مـ ــن ال ـص ـعــب
التفرقة بينهما .على الــرغــم مــن وجــود
شخصيات مستقلة وجمعيات مدنية،
ولكن لم تتمكن من فرض نفسها خيارًا
ً
بــديــا .حتى السياسيون فــي طرابلس
ّ
وع ـك ــار ،خ ــال ك ــل س ـن ــوات الـتـحــريــض
الذي مارسوه ّ
ضد العلويني ،لم يكونوا
ُيفرقون بينهم وبني حزب آل عيد.
ال ـ ـع ـ ـلـ ــويـ ــون ع ـ ــان ـ ــوا انـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــا خ ــال
َ
دورت ــي الـ ــ ٢٠٠٥وال ـ ــ ،٢٠٠٩فلم يتمكنوا
مــن مـمــارســة دوره ــم كــ«سـلـطــة أقـلـيــة».
الـسـبــب ه ــو غ ـيــاب اال ّن ـق ـســام الحقيقي
داخ ـ ــل الـ ـس ــاح ــة الـ ـس ــن ـي ــة ،األقـ ـ ـ ــوى فــي
طــراب ـلــس وع ـك ــار .فـلــم يـنـفــع للعلويني
ّ
أن أص ــوات ـه ــم غ ـيــر ُم ـش ـت ـتــة وق ــدرت ـهــم
ُ
ال ـت ـج ـي ـي ــري ــة ع ــالـ ـي ــة ،وح ـ ــرم ـ ــوا مـ ــن أن
ي ـكــونــوا «ب ـي ـضــة ال ـق ـب ــان» .م ــن األمـثـلــة
على ذلــك ،ال ــ ٪٩٠من األصــوات العلوية
ال ـت ــي نــال ـهــا رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ــراح ــل
عمر كــرامــي ُ(م ّ
تقدمًا على األمــن العام
للحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد

ــوت األرمني في المتن
بــإنـجــاح مــرشـحــه فـقــط ،إذ يفترض
بكل حزب أو تحالف الحصول أقله
على أكـثــر مــن  13ألــف صــوت للفوز
بمقعد (بـنـ ً
ـاء على نسبة املقترعني
فــي االنـتـخــابــات األخ ـي ــرة) .وهــو ما
يخوله الـفــوز باملقعد األرمـنــي فقط
من دون أي إضافة لالئحة .وللمرة
األول ـ ـ ــى ،س ـي ـك ــون ع ـل ــى ال ـطــاش ـنــاق
ح ـســم خـ ـي ــاره م ــا ب ــن الئ ـح ـتــن مــع
سقوط خيار «التشطيب» واالقتراع
ألكثر من الئحة.
يـقــول األم ــن ال ـعــام لـلـحــزب هــاغــوب
ب ـقــرادون ـيــان ل ــ«األخ ـب ــار» إن ــه ي ــردد
دائمًا مقولة «أننا عندما ندعم الئحة
ماُ ،ن ّ
حسن وضعها ،وهو ما ينطبق
ال ـيــوم عـلــى الـقــانــون النسبي أيـضــا.
ف ــوج ــودن ــا ع ـلــى أي الئ ـح ــة سـيـعــزز
فرص نجاحها وإنجاح العدد األكبر

م ــن امل ــرشـ ـح ــن» .املـ ـع ــادل ــة بـسـيـطــة
ه ـن ــا ب ـ ــرأي بـ ـق ــرادونـ ـي ــان“ :أص ـ ــوات
أكثر يعني رفع النسبة التي تنالها
ال ــائـ ـح ــة .ف ـع ـلــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،إذا
دخ ـ ــل ال ـط ــاش ـن ــاق ف ــي الئـ ـح ــة تـضــم
التيار الوطني الحر والقوات سيرفع
عــدد األص ــوات التي تنالها الالئحة
ويؤثر تاليًا في عدد املرشحني الذين
سـ ـي ــربـ ـح ــون» .ولـ ـك ــن ذل ـ ــك ال يـعـنــي
أن الـ ـح ــزب األرمـ ـن ــي ي ـع ـتــزم تــوزيــع
أصواته .فالقانون النسبي «يفرض
عـلــى األحـ ــزاب الـعـمــل بــاتـجــاه واحــد
م ــن أجـ ــل إنـ ـج ــاح الـ ـع ــدد األكـ ـب ــر مــن
مرشحيه .وفي حني يمكن لألحزاب
الـكـبـيــرة والـقــويــة تــوزيــع أصــواتـهــا،
ال يـمـكــن ل ــأح ــزاب ال ـتــي تـمـلــك عــددًا
مـ ـ ـح ـ ــددًا م ـ ــن الـ ـن ــاخـ ـب ــن الـ ـتـ ـص ــرف
بطريقة مماثلة ،بــل سيكون عليها

تكن كافية
الــذي نــال  )٪٨٣،٧والـتــي لــم ّ
لـ ُـيـعــوض إح ـجــام الـنــاخــب الـســنــي ّ(نــال
كــرامــي  %26.9مــن األص ـ ــوات الـســنـيــة)
عن االقتراع له .كذلك في عكار التي نال
فيها الـنــائــب الـســابــق وجـيــه البعريني
 %95.6مــن األص ـ ــوات اّلـع ـلــويــة ،مقابل
 %20.7من أصوات السنة.
فرصة جبل محسن بلعب دور انتخابي
ف ــاع ــل الح ـ ــت ب ـع ــد انـ ـقـ ـس ــام الـ ـقـ ـي ــادات
الشمالية .أصبحت خ ـيــارات العلويني
ُم ـ ـت ـ ـعـ ــددة ،وال س ـ ّـيـ ـم ــا أنـ ـه ــم ي ـم ـل ـكــون
«بـ ـل ــوك ــا» م ــن األصـ ـ ـ ــوات ُي ـش ـك ــل عــامــل
ّ
ضغط على كــل مــن يـحــاول تهميشهم.
فـ ــي نـ ـظ ــام تـ ـص ــوي ــت أكـ ـ ـث ـ ــري ،وتـ ـع ـ ّـدد
املــرجـعـيــات الـشـمــالـيــة ،كــانــت األص ــوات
ُ
ال ـع ـل ــوي ــة ســت ـش ـكــل رافـ ـع ــة ألي الئ ـحــة
تدعمها.
إقــرار قانون النسبية ،وتقسيم الدوائر
إلـ ــى  ،15أسـ ـق ــط ال ـف ــرص ــة الـ ـت ــي الح ــت
للعلويني .وبــات أقصى ما يمكن حزب
مقعد له،
آل عيد القيام بــه ،هــو ضمان
ٍ
شــرط انضمامه إلــى الئـحــة «قــويــة» أو
ع ـق ــد ت ـف ــاه ـم ــات (ول ـ ــو م ــع شـخـصـيــات
ّ ُ
ُم ـس ـت ـقــلــة) ت ـت ـيــح ل ـهــم ت ــأم ــن الـحــاصــل
ّ
االنتخابي ،ألنه حتى لو ارتفعت نسبة
التصويت بشكل استثنائي ،لــن يكون
بمقدور العلويني تأمني عتبة التمثيل
ّ
لـ ــوحـ ــدهـ ــم .ف ـ ـ ــإذا افـ ـت ــرضـ ـن ــا أن نـسـبــة
االقـتــراع فــي طرابلس ـ ـ املنية ـ ـ الضنية
ستبلغ قرابة الـ( %61في الـ ،2009اقترع
 %46.2في طرابلس ،و %56.6في املنية
ـ ـ ـ ال ـض ـن ـيــة) م ــن أص ــل  340أل ــف نــاخــب
ُمسجل ،يكون الحاصل االنتخابي 18
ّ
ألـ ــف صـ ــوت ت ـقــري ـبـ ُـا .ف ــي ح ــن أن عــدد
الناخبني العلويني املسجلني قرابة الـ16
صوت ُ(يضاف إليهم آالف األصوات
ألف ّ
من السنة والشيعة واملسيحيني ،الذين
اضطروا منذ سنوات طويلة إلى تبديل
ّ
مــذهـبـهــم حـتــى يـتـفــلـتــوا مــن التضييق
املمارس عليهم على صعيد الوظائف).
أما في عكارُ ،
فيشكل العلويون 13700
ناخب ُمسجل من أصل  277166ناخبًا.
ح ـســابــات م ـص ــادر ُم ـق ـ ّـرب ــة م ــن ال ـحــزب
ال ـعــربــي تـخـتـلــف عـ ّـمــا ت ـق ـ ّـدم« :ال ـصــوت
الـ ـعـ ـل ــوي ه ـ ــو الـ ــراف ـ ـعـ ــة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة فــي
ّ
طرابلس ألن الساحة األخــرى يتنافس
ّ
ع ـل ـي ـهــا زعـ ـم ــاء كـ ـث ــر» .وت ـش ـي ــر إلـ ــى أن
«مصلحة العربي الديمقراطي هي في
أن يكون ضمن الئحة يكون فيها أقوى
الـضـعـفــاء أو أقـ ــوى األق ــوي ــاء .خ ـيــارات
ال ـح ــزب ف ــي الـنـسـبـيــة أصـبـحــت أوس ــع،
وال ـ ـقـ ــدرة ع ـلــى إن ـج ــاح ن ــائ ــب ارت ـف ـعــت،
ـان» .يبدو
وحتى ّالتأثير على مرشح ُثـ ٍ
كما لو أن املصادر ما زالت تقارب امللف
االن ـت ـخ ــاب ــي بـعـقـلـيــة ال ـن ـظ ــام األكـ ـث ــري.

بقرادونيان :نعمل
على تحقيق تقارب
بين حليفينا ،المر
والتيار الوطني الحر

صـ ـ ــب أص ـ ــواتـ ـ ـه ـ ــا مل ـ ــرش ـ ــح واح ـ ـ ـ ــد».
وبصورة أوضح ،يقول بقرادونيان،
«ال قــدرة لنا على مساعدة حلفائنا
فــي التيار الوطني الحر أو حليفنا
أبــو الـيــاس (الـنــائــب ميشال امل ــر) أو
األطـ ــراف الـتــي نسعى إل ــى أن نكون
وإيــاهــا فــي الئحة واح ــدة ،بالصوت
الـتـفـضـيـلــي» ،عـلـمــا ب ــأن م ــن املـمـكــن
للطاشناق إنـجــاح مرشحه بنصف
األصوات التفضيلية وتجيير الباقي
ملرشح آخر من الالئحة لعدم وجود

ف ــ«ب ـل ــوك» األص ـ ــوات ال ـق ــادر أن ُيـجـيــره
الحزب العربي يؤمن نائبًا له فقط .وقد
تتحول الـقــدرة التجييرية إلــى «نقمة»
لــائ ـحــة ال ـت ــي س ـت ـض ـم ـهــا .ص ـح ـيـ ٌـح أن
الـعـلــويــن سـيــؤمـنــون أصــواتــا إضافية
لالئحة ،ولكن إذا كانت حصتها مقعدًا
فسيكون من نصيب العلويني ،هــذا إذا
لــم تنفض األص ــوات السنية عــن الئحة
تضم مرشحًا مدعومًا مــن رفعت عيد.
ّ
مــا يـعـنــي أن عـلــى ال ـق ـيــادات الشمالية
دراس ـ ــة وض ـع ـهــا ج ـي ـدًا ل ـت ـقــديــر م ــا إذا
كــان من مصلحتها التحالف مع قيادة
ً
ّ
جبل محسن .هــذا فـضــا عــن أن معظم
القيادات الشمالية التي ّ
تحدثت معها
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ت ــؤك ــد «صـ ـع ــوب ــة ت ـســويــق
ُمرشح علوي .فكيف إذا كان ينتمي إلى
العربي الديمقراطي ،أو يدور في الفلك
نفسه؟» .هذه نتيجة التحريض الطائفي
وال ـس ـيــاســي ض ـ ّـد أب ـن ــاء ج ـبــل مـحـســن.
يعترف سياسيو طرابلس بأن ال بديل
سـيــاسـيــا م ــن «ال ـعــربــي الــدي ـم ـقــراطــي»،
رغم وجود مستقلني وجمعيات عديدة،
«ول ـكــن الـتـحــالــف معهم يعني خـســارة
كتلة سنية وازن ـ ــة» .امل ـخــرج «املـقـبــول»
هــو فــي «إي ـجــاد تـســويــة ،ال يـكــون فيها
ُ
آل عيد في الواجهة ،وتختار شخصية
ُ
مقبولة من الجميع ،قد يسميها النائب
سليمان فرنجية».
ّ
ال ح ـ ــل أمـ ـ ــام «الـ ـع ــرب ــي ال ــدي ـم ـق ــراط ــي»
س ــوى ال ـق ـبــول بــالـتـســويــة« ،وال ّ
سيما
أن وض ـع ــه ت ــراج ــع ب ـعــد خ ـ ــروج رفـعــت
عيد من جبل محسن .والناس يؤيدون
الحزب في الحرب وليس في السلم» .ال
يوجد إثبات لكالم املصادر الطرابلسية.
وعـلــى الـعـكــسُ ،يمكن أن ُي ـقـ َّـدم احتفال
قـســم يـمــن االن ـت ـســاب إل ــى ال ـح ــزب ،في
آذار املــاضــي ،كــدلـيــل عـلــى وج ــود حالة
ُ
تسوية ال يكون فيها آل عيد في
يبحث عن ُ
الواجهة ،وتختار شخصية علوية مقبولة

منافس جدي ملرشح الطاشناق على
مقعده.
خالفًا لباقي املاكينات االنتخابية،
ماكينة الطاشناق تعمل باستمرار
على مــا يـقــول األمــن الـعــام للحزب.
وي ـق ــوم ال ـي ــوم ش ـبــاب ه ــذه املــاكـيـنــة
بـتـحـضـيــر س ـي ـنــاريــوهــات مختلفة
بـطــريـقــة االق ـت ــراع وال ـت ـحــال ـفــات من
أج ــل ال ـح ـص ــول ع ـلــى أرق ـ ــام دقـيـقــة.
لــذلــك بــدأ املـســؤولــون بعقد لـقــاء ات
مـ ــع املـ ــواط ـ ـنـ ــن وال ـ ـق ـ ـيـ ــام بـ ــزيـ ــارات
لـ ـلـ ـع ــائ ــات فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف املـ ـن ــاط ــق.
ويـ ـ ـ ــرى ب ـ ـقـ ــرادون ـ ـيـ ــان أن الـ ـق ــان ــون
ال ـجــديــد أف ـض ــل م ــن ال ـس ـتــن بكثير
ولـ ــو أن ال ـن ـتــائــج ل ــن ت ــأت ــي بـنـسـبــة
 %100ك ـم ــا س ــاب ـق ــا ول ـ ــو أن ه ـنــاك
ت ـخــوفــا م ــن أال تــأتــي ال ـن ـتــائــج على
ق ــدر اآلمـ ــال .أم ــا ب ـشــأن الـتـحــالـفــات،

ُمـنـظـمــة تستقطب ال ـن ــاس .ي ـ ّ
ـرد األم ــن
الـعــام لحركة التوحيد اإلســامــي بالل
ّ
شعبان ،بــأن «املؤسسات واالنتسابات
ل ــدى تـيــار ال ـعــزم تـفــوق مــا ل ــدى الـحــزب
ال ـعــربــي ،ورغـ ــم ذل ــك ل ــم يـسـتـطــع الـعــزم
ـاف ف ــي ال ـب ـل ــدي ــة».
ال ـت ـج ـي ـيــر ّب ـن ـحــو كـ ـ ـ ٍ
ويــوضــح أن «ق ــدرة التجيير لــن تكون
عالية بغياب ُمرشح مباشر من الحزب
ّ
العربي» .القرار محسوم بأن عيد ليس
ُمرشحًا إلى االنتخابات النيابية .ولكن
«أبـنــاء جبل محسن والـحــزب ال يزالون
موجودين ولديهم القدرة على اختيار
ُمــرش ـح ـهــم» ،ت ـقــول م ـص ــادر ُم ـ ًقــربــة من
«العربي الديمقراطي» ،مضيفة أنه «ال
ُمشكلة لدينا مــع أي شخص ،شــرط أن
يكون مؤيدًا للمقاومة وسوريا األسد».
ال شـ ــيء م ـح ـس ــوم ب ـع ــد ع ـل ــى مـسـتــوى
ّ
«فرنجية الحليف
التحالفات .األكيد أن
ُ
ال ـثــابــت» ،بـحـســب امل ـص ــادر امل ـقــربــة من
الحزب العربي .لدى السؤال عن العالقة
ُ
م ــع ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب م ـي ـق ــاتــي ،تـجـيــب
املـصــادر بــأنــه« :ال ثـقــة» .أمــا مــع الوزير
السابق فيصل كــرامــي ،الــذي يــؤكــد أنه
ال ُيمكن التحالف مع ُمرشح من العربي
الديمقراطي« ،فحديثه مع قيادة الحزب
يـخـتـلــف عـ ّـمــا ُي ـن ـقــل ع ـنــه ف ــي اإلع ـ ــام».
على ّ
ذمــة املـصــادر ،هناك تواصل «غير
مـبــاشــر مــع الــرئ ـيــس سـعــد ال ـحــريــري».
بعد التسويات في البلدّ ،
تبدلت لهجة
الـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة «تـ ـ ـج ـ ــاه ال ـ ـحـ ــزب،
وب ـ ــات ج ــواب ـه ــم أن ـه ــم ي ــري ــدون دراسـ ــة
تأثير التحالف معنا عليهم سياسيًا
وان ـت ـخــاب ـيــا» .ول ـكــن يـبـقــى ال ـه ـ ّـم األول،
«محاولة توحيد صفوف فريق  ٨آذار».
ُ ّ
ّ
تمثل سوريا العمق االستراتيجي لكل
وهي تلعب دورًا أساسيا في
العلوينيَّ ُ .
اخ ـت ـيــار امل ــرش ــح ال ـع ـلــوي فــي طــرابـلــس
وع ـكــار ،والـتـحــالـفــات االنـتـخــابـيــة .دفــع
«العربي الديمقراطي» ورفعت عيد ثمن
ارتـبــاطـهــم بـســوريــا ،ونـجـحــت عمليات
التحريض ّ
ضدهم .بعد  6سنوات على
ّ
ٌ
ال ـحــرب ال ـســوريــة ،أم ــور كـثـيــرة تـبــدلــت،
الدولة الشقيقة
ونظرة
الطرابلسيني إلى ّ
ّ
أقل ّ
حدة .ميدانيًا ،الكفة تميل منذ
باتت
فـتــرة ملصلحة مـحــور الـنـظــام ال ُـســوري
وحـلـفــائــه .املـنــاطــق األســاسـيــة املـعــاديــة
لـلـنـظــام تـسـقــط ال ــواح ــدة تـلــو األخـ ــرى.
ّ
رئيس
انتخاب
ٍ
انعكس التقدم سوريًاٌ ،
للجمهورية في لبنان حليف للمقاومة.
ُ ّ
وشكلت «حكومة حلب» برئاسة سعد
الـ ـح ــري ــري .ف ـم ــا ال ـ ــذي ي ـم ـن ــع ،إذا بـقــي
«م ـحــور املـمــانـعــة» يـتـقـ ّـدم مـيــدانـيــا ،من
أن ُيفرض في أيــار املقبل ُمرشح علوي
داع ــم لـســوريــا وامل ـقــاومــة ،ال يخجل به
سياسيو طرابلس وعكار؟

فـ ـخ ــريـ ـط ــة ال ـ ـطـ ــاش ـ ـنـ ــاق واضـ ـ ـح ـ ــة:
«ع ــاق ـت ـن ــا ب ــال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
عالقة حليف ،وكذلك األمر بالنسبة
إل ــى ال ـنــائــب م ـي ـشــال املـ ــر ،تجمعنا
والـ ـق ــوات عــاقــة ص ــداق ــة ،ووضـعـنــا
جيد مــع الـكـتــائــب ...لكن الصداقات
ال تخدم في االنتخابات» .إذًا ،ماذا
سيكون الخيار في حال كان التيار
الوطني الحر على الئحة ،واملر على
الئ ـحــة أخـ ــرى؟ تـجـيــب دبـلــومــاسـيــة
بقرادونيان« :نسعى للتخفيف من
وطأة املعركة ولتأليف الئحة تتمثل
فيها أكبر نسبة من الشرائح .وفي
م ــوض ــوع ت ـحــال ـف ـنــا م ــع امل ـ ــر ،نـعـمــل
على تحقيق التقارب بني أبو الياس
والتيار ،وإن نجحنا في ذلك نكون
ً
قـ ــد أنـ ـج ــزن ــا عـ ـم ــا ص ــال ـح ــا لـلـمــن
الشمالي بأكمله».

