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سياسة

ـى ...و«ضحايا» الصوت التفضيلي
عدد الناخبني الشيعة في هذه الدائرة
 ،20,689مــا يــرجــح سـحــب املـقـعــد من
تحته .وبحسب وهبي« ،ال يمكن حسم
الـنـتــائــج ف ــي ان ـت ـظــار ات ـض ــاح ص ــورة
التحالفات السياسية وكيفية توزيع
األصـ ـ ـ ـ ـ ــوات» .وف ـ ــي ال ـ ــدائ ـ ــرة ن ـف ـس ـهــا،
يــرجــح ال ـخ ـبــراء خ ـســارة «املـسـتـقـبــل»
مقعدًا سنيًا من اثنني ،والضحية على
األرج ـ ــح سـيـكــون زيـ ــاد الـ ـق ــادري ،ألن
وزارة االتـ ـص ــاالت يـفـتــرض أن تعيد
ترتيب أوضــاع الــوزيــر جمال الجراح
قبل موعد االنتخابات.
دائرة بعلبك ـ ـ الهرمل يرجح أن تشهد،
للمرة األول ــى منذ انـخــراط حــزب الله
في الشأن االنتخابي ،خسارة الحزب
مقعدين من أصل  .10ويفترض ،تاليًا،
َ
مرشحني
أن يختار حــزب الـلــه إنـقــاذ
اثنني من أصــل  4هــم :الوليد سكرية،
كــامــل الــرفــاعــي ،إمـيــل رحـمــة وم ــروان
ف ـ ـ ــارس .واألم ـ ـ ــر ن ـف ـســه ي ـن ـط ـبــق عـلــى
دائـ ــرة مــرجـعـيــون ـ ـ ـ حــاصـبـيــا ،حيث
ي ـف ـتــرض بـثـنــائــي ح ــزب ال ـلــه ـ ـ حــركــة
أمل املفاضلة بني دعم النائبني أسعد
حردان وقاسم هاشم.
ع ـ ـلـ ــى رأس «ض ـ ـ ـحـ ـ ــايـ ـ ــا» ال ـ ـقـ ــانـ ــون
وال ـت ـح ــال ـف ــات امل ـس ـت ـج ــدة ف ــي ق ـضــاء
الشوفّ ،
يتربع النائب دوري شمعون،
فيما مصير بقية املقاعد ينتظر جالء
ص ـ ــورة ال ـت ـح ــال ـف ــات .أمـ ــا ف ــي عــال ـيــه،
فيفترض بالنائب عن املقعد املاروني

م ـن ــذ  1991فـ ـ ــؤاد ال ـس ـع ــد أن يـتـهـيــأ
للمغادرة ،مفسحًا املـجــال ملرشح من
التيار الوطني الـحــر ،رغــم أن السعد
يــؤكــد أن ــه «ب ـعــد ب ـك ـيــر ...وال ـق ــرار بيد
اللقاء الديموقراطي».
ف ــي ج ــزي ــن ،اس ــم «ال ـض ـح ـيــة» عـصــام
صوايا الذي سيخلي مقعدًا لم يشغله
يومًا بشكل فعلي بعدما أمضى معظم
سني نيابته في الخارج .وفي بعبدا،
يرجح أن يخسر التيار الوطني الحر
واحدًا من ثالثة مقاعد مارونية ،علمًا
ب ــأن الـحـلـقــة األقـ ــوى فــي ال ـق ـضــاء هو
النائب آالن عــون .فيما ال يــزال وضع
املقعد الدرزي غير محسوم في انتظار
خريطة حزب الله لتوزيع األصوات.
تـتـغـيــر الـ ـص ــورة تــدري ـج ـيــا ف ــي املــن
الـشـمــالــي ،حـيــث «الـض ـح ـيــة» الـنــائــب
ّ
ّ
املشرعة
غسان مخيبر ،وهو من القلة
فــي بــرملــان ال ي ـش ـ ّـرع .ورغ ــم أن بـقــاءه
حاجة برملانية ألي حزب لندرة النواب
ّ
املشرعني ،إال أن وضعه ليس على ما
يـ ــرام نـتـيـجــة دخـ ــول ال ــوزي ــر الـســابــق
ال ـي ــاس بــوصـعــب عـلــى خ ــط الـتــرشــح
من جهة ،ووجــود النائب ميشال املر
من جهة أخرى .مخيبر (حليف التيار
الوطني) أكد لـ«األخبار» أنه «مرشح
في كل األحوال .أما التحالفات فتحدد
في وقتها».
في كسروان ،ال تزال تأثيرات القانون
ال ـن ـس ـبــي غ ـي ــر واضـ ـح ــة بـ ـع ــد .وه ـنــا

«يجوز الوجهان» :إما أن تشهد هذه
ال ــدائ ــرة ال ـعــدد األك ـبــر مــن «ضـحــايــا»
النسبية ،أو تعيد النسبية االعتبار
ل ـن ــواب ـه ــا الـ ــذيـ ــن ك ـ ــان يـ ـن ــوي ال ـت ـيــار
الوطني الحر تبديلهم ،بعدما باتت
أصوات جيلبيرت زوين وفريد الياس
الخازن ويوسف خليل حاجة للتيار

«يحتاج إلى أحصنة رابحة» ،ويؤكد
أنه «مرشح حتى الساعة ،في انتظار
نتائج املرحلة الثالثة من االنتخابات
ال ـح ــزب ـي ــة ف ــي ال ـت ـي ــار ال ـت ــي سـتـحــدد
ت ـحــال ـفــات ال ـ ـحـ ــزب» ،م ـش ـي ـرًا الـ ــى أنــه
ليس حزبيًا ،بل حليف ،وينتظر قرار
التيار «بالتحالف معي أو ال».
ع ـلــى امل ـق ـلــب اآلخ ـ ــر ،ض ـ ُّـم ب ـش ــري الــى
زغـ ــرتـ ــا وال ـ ـك ـ ــورة وال ـ ـب ـ ـتـ ــرون يـطـيــح
ض ـح ـيــة أو أكـ ـث ــر ف ــي ك ــل قـ ـض ــاء مــع
حـ ـص ــر الـ ـ ـص ـ ــوت ال ـت ـف ـض ـي ـل ــي .ف ـفــي
زغرتاّ ،
يعد النائب سليم كرم الحلقة
األضـ ـ ـع ـ ــف ب ـ ــن الـ ـن ــائـ ـب ــن س ـل ـي ـم ــان
فرنجية واسطفان الدويهي .وهو ّ
يقر
بذلك ضمنًا ،مشيرًا الى أنه «متشائم
حتى يثبت الـعـكــس» ،وخصوصًا أن
ال ـقــانــون «مـعـمــول عـقـيــاســات معينة
ويمكن تسميته قانون البترون» .أما
فــي الـكــورة ،فــإن الحلقة األضـعــف هو
مرشح تيار «املستقبل» نقوال غصن،
ألن ال ـن ـس ـب ـيــة س ـت ـح ـتــم ع ـل ــى ال ـت ـيــار
األزرق التركيز في جهة واحدة يرجح
أن تكون ملصلحة النائب فريد مكاري،
ن ـظ ـرًا ال ــى ح ــدة امل ـعــركــة ف ــي ال ــدائ ــرة.
وفــي البترون ،ال يمكن تحديد هوية
«النومينيه» في انتظار جالء صورة
الـتـحــالـفــات ،فيما أضـعــف املرشحني
حـتــى ال ـســاعــة ه ــو ال ـنــائــب الكتائبي
سامر سعادة.
ت ـخ ـت ـلــط األم ـ ـ ــور ع ـن ــد الـ ــوصـ ــول ال ــى

في بيروت «المستقبل»
أول الخاسرين وعلى
حزب الله إنقاذ  2من 4
في بعلبك ـ الهرمل

ال ــذي ُيـتــوقــع ،فــي أحـســن األحـ ــوال ،أن
ي ـحــافــظ ع ـلــى ثــاثــة م ــن م ـق ــاع ــده ،ما
يزيد من حاجته الى مرشحني أقوياء.
وفي جبيل ،حيث فاز التيار البرتقالي
في  2009باملقاعد الثالثة (مارونيان
وشـيـعــي) ،سيحظى الفريق املنافس
ب ـف ــرص ــة ان ـ ـتـ ــزاع م ـق ـعــد مـ ــارونـ ــي مــن
ال ـعــون ـيــن .ال ـنــائــب ول ـيــد خ ــوري قــال
لـ«األخبار» إن التيار في هذه الدائرة

ط ــرابـ ـل ــس ،إذ إن ال ـن ـس ـب ـيــة سـتـتـيــح
مل ـح ـم ــد الـ ـصـ ـف ــدي ون ـج ـي ــب م ـي ـقــاتــي
ومحمد كبارة وسمير الجسر العودة
ال ـ ــى املـ ـجـ ـل ــس .أم ـ ــا امل ـق ـع ــد ال ـع ـل ــوي،
الــذي كــان يشغله النائب الــراحــل بدر
ونـ ـ ــوس ،فـيـحـتـمــل أن يـشـغـلــه لـلـمــرة
األول ـ ـ ــى م ــرش ــح م ــن الـ ـح ــزب ال ـعــربــي
الديموقراطي باألصوات التفضيلية
العلوية .أمــا على مقلب «املستقبل»،
ّ
فيحوم الخطر فوق شاغلي املقعدين
األرثوذكسيني ريــاض رحــال ونضال
طـعـمــة ،مــع نـيــة الـتـيــار الــوطـنــي الحر
والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ،املـتـحــالـفــن مع
«امل ـس ـت ـق ـب ــل» ،تـسـمـيــة مــرش ـحــن عن
ه ــذي ــن امل ـق ـعــديــن ،فـيـمــا ي ــرك ــز الـتـيــار
األزرق اهتمامه على املقاعد السنية
في الدائرة ،علمًا بأن رحال يعتبر أن
كل هذه «تكهنات ،وما حدا فوق راسو
ّ ً
معوال على «عكار الوفية».
خيمة»،
النسبية أيضًا ستضع النائب هادي
ح ـب ـي ــش فـ ــي م ــوق ــف ح ـ ــرج ل ـحــاج ـتــه
ع ـلــى األقـ ــل ال ــى ن ـحــو  15أل ــف صــوت
تفضيلي لـلـفــوز م ـجــددًا ،فيما ينوي
التيار والـقــوات صـ ّـب كامل أصواتهم
ملرشح واحد هو منافس حبيش على
م ـق ـع ــده .ف ـي ـمــا ي ــواج ــه ال ـن ــائ ــب خــالــد
ضاهر تحديًا حقيقيًا ،ويتوقف فوزه
مـجــددًا على إمكانية تشكيله الئحة
ق ــوي ــة وت ـح ــال ـف ــه م ــع قـ ــوى م ـعــارضــة
يمكنها منافسة الئحة «املستقبل».

تقرير

دفعة ثانية من النازحين
عادت إلى عسال الورد

(األخبار)

رامح حمية
بعيدًا عن الجدال السياسي حول التواصل
مع دمشق إلعادة النازحني السوريني إلى
قراهم ،نجحت أمس املرحلة الثانية من عملية
إعادة عشرات العائالت من مخيمات النزوح
في عرسال إلى بلداتهم في منطقة القلمون
الغربي السورية ،وخصوصًا بلدة عسال
الورد .الفرح على وجوه العائدين ،قابله أسى
لدى أهالي بلدة طفيل اللبنانية الذين «تؤخر
سياسة التطنيش والكيديات التي تمارسها
الدولة اللبنانية بحقنا عودتنا الى بلدتنا» كما
يقول أحد ابناء البلدة.
الدفعة الثانية من أبناء بلدة عسال الورد بدأت
منذ مساء أول من أمس التحضير ملغادرة
مخيمات النزوح في بلدة عرسال 23 .آلية بني
بيك آب وسيارات وجرارات زراعية بلوحات
سورية تجمعت منذ الصباح الباكر في محلة
راس السرج ،عند املدخل الغربي لعرسال،

حيث أشرف األمن العام والجيش اللبناني
على إنجاز التحضيرات اللوجستية واألمنية
تمهيدًا النتقالهم في الطريق املعتمدة التي
رسمها حزب الله لعودتهم اآلمنة .لكن
عملية العودة تأخرت وكادت تتوقف إثر
نعي «سرايا أهل الشام» ،ليل أول من أمس،
القيادي فيها مهند شداد املعروف باسم
«أبو عبدالله العسالي» ،بعدما توفي متأثرًا
بجروح أصيب بها بانفجار عبوة ناسفة
في جرود عرسال منتصف شهر رمضان
الفائت .لكن اتصاالت رئيس تجمع وجهاء
القلمون محمد طه أدت الى استئناف العملية.
وتوجه طه بالشكر إلى الجيش اللبناني
وحزب الله لتعاونهما في تذليل العقبات
أمام عودة النازحني إلى بلداتهم ،متمنيًا
على الدولة السورية ّاإلسراع في إنجاز
التسهيالت لعودة من تبقى.
عدد النازحني تراجع من  300كما كان
مقررًا الى  100بعدما قرر بعضهم البقاء
لـ«ظروف خاصة» ،فيما حال عدم السماح
بعبور سيارات لبنانية إلى داخل األراضي
السورية دون عودة البعض اآلخر .ومع
إعطاء إشارة بدء العملية ،انطلقت قافلة
العودة من محلة رأس السرج في اتجاه وادي
الرعيان ،حيث آخر نقاط الجيش اللبناني،
ليتولى حزب الله اإلشراف من محلة وادي
الرعيان باتجاه عقبة الجرد فجرود نحلة
الى الحدود اللبنانية ـ السورية ،عبر ممرات
استحدثت أخيرًا بغية توفير عملية انتقال
آمنة للنازحني باتجاه بلداتهم في القلمون
الغربي .طه أكد لـ«األخبار» أن الدفعتني اللتني
انتقلتا إلى عسال الورد ليستا األخيرتني،
وأن عودة النازحني «ستستكمل قريبًا»،
كاشفًا عن «صعوبات عرقلت عودة عدد
أكبر من النازحني كان يربو على األلف».
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