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سياسة
تقرير

«القوات» في االنتخابات النيابية ...بال «
ُتشكل أسماء المرشحين إلى االنتخابات
ظل القانون النسبي الذي
النيابية ،في ّ
جرب للمرة األولى ،أحد العوامل األساسية
ُي ّ
الستقطاب الناخبين .ال يبدو ّأن القوات
اللبنانية ُتقيم وزنًا لهذا المعيار ،والدليل
الطريقة التي تنتقي بها ممثليها في
»الدوائر حيث تفتقر إلى «أحصنة رابحة
ليا القزي

ّ
كانت حتى األمس القريب «تستخف»
ب ـهــم« .الـ ـف ــراغ» ف ــي املــرش ـحــن يشمل
أس ـ ــاس ـ ــا دوائـ ـ ـ ـ ــر الـ ـبـ ـق ــاع ــن األوس ـ ــط
والـغــربــي ،كـســروان ـ ـ جبيل ،البترون،
املنت ،طرابلس ـ املنية ـ الضنية ،املنت،
صيدا ـ جزين.
يعترف أحــد املسؤولني القواتيني في
زح ـل ــة ب ــوج ــود «م ـش ـك ـلــة لــدي ـنــا عـلــى
صعيد املرشحني ،بمعنى من سيكون
ال ـح ـص ــان ال ـ ــذي س ـي ـخــوض امل ـعــركــة؟

ل ـيــس لــدي ـنــا أحـ ـ ــد» .ي ـت ــراف ــق ذلـ ــك مع
«ال ـت ـح ـ ّـد ُي ال ـج ـ ّـدي ف ــي كـيـفـيــة تحفيز
الناخب امل ّ
تردد على االقتراع» .الطبيب
ميشال فتوش ،الذي كان من املفترض
أن ي ـقــود الئ ـحــة «الـ ـق ــوات» فــي زحـلــة،
«غير مقبول من القاعدة القواتية» ،كما
ّيقول املسؤول في حزب معراب .حتى
إنه باتت ُتطرح أسئلة ّ
عدة عن جدوى
تــرش ـي ـحــه ،وب ـح ــث إم ـكــان ـيــة تــرشـيــح
ش ـخ ـص ـيــة أخ ـ ـ ــرى .أرث ــوذوكـ ـسـ ـي ــا ،لــم

تكن قيادة القوات ،بحسب املعلومات،
ُراضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ع ـ ُـ ــن اإلطـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة
ملــرشـحـهــا املـفـتــرض ال ـيــاس أسـطـفــان،
وق ــد ح ــاول ــت ال ـق ـيــام بــاسـتـطــاع رأي
لرفع حظوظ النائب جوزف املعلوف،
ّ
إال أن األخـيــر ال يــزال ُمتمسكًا بقراره
عدم الترشح من جديد .أما في البقاع
الغربيُ ،
فمرشح «القوات» إيلي لحود
ً
ّ
«غير وازن شعبيًا ،فضال عن أن التيار
ً
الوطني الحر أصــا أقــوى حزبيًا في

يعترف أحد المسؤولين القواتيين في زحلة بوجود «مشكلة على صعيد المرشحين .ليس لدينا أحد» (هيثم الموسوي)

مـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة م ــع
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة عـ ــديـ ــدة ،وال
ـال واحـ ــد ،بــل ُيمكن
تنحصر فــي م ـجـ ٍ
ت ـق ـس ـي ـم ـه ــا إل ـ ـ ــى ثـ ــاثـ ــة مـ ـسـ ـت ــوي ــات.
ّ
امل ـس ـت ــوى األول ،ي ـت ـعــلــق بــال ـخ ـطــاب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي .ف ـ ـق ـ ـيـ ــادة مـ ـ ـع ـ ــراب ت ــري ــد
معارضة سياسة التيار الوطني الحر
وطريقته في ُ
الحكم ،ولكن في الوقت
نفسه ُت ّ
حيد «العهد القوي» والرئيس
ّ
ميشال عون ،كما لو أن هناك تعارضًا
ُ
ب ــن ب ـع ـبــدا وقـ ـي ــادة «الـ ـتـ ـي ــار» .ت ـق ـ ّـدم
ُ
مـعــراب نفسها «إصــاحـيــة» وتـحــارب
«الـ ـفـ ـس ــاد» ،ولــدي ـهــا مــاح ـظــات جـ ّـمــة
على أداء مجلس الــوزراء ،لكن ترفض
ُ
أن تـ ـصـ ـب ــح خ ـ ـ ـ ــارج ه ـ ـ ــذه امل ـن ـظ ــوم ــة
ّ
ُ
ال ـحــاك ـمــة .ي ـض ــاف إل ــى ذلـ ــك ،ال ـت ـبــدل
ال ـك ـب ـي ــر والـ ـضـ ـي ــاع ال ـ ــذي ظ ـه ــر عـلــى
م ـ ــواق ـ ــف رئ ـ ـيـ ــس «الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوات» س ـم ـيــر
جـعـجــع خ ــال أزمـ ــة اس ـت ـقــالــة رئـيــس
الحكومة سعد الـحــريــري واحـتـجــازه
فــي ال ـس ـعــوديــة .املـسـتــوى الـثــانــي هو
وقــوف جعجع ،حتى الـســاعــة ،وحيدًا
مــن دون تحالفات سياسية أساسية
تسمح له بتأمني الحاصل االنتخابي
ـدد كبير من الــدوائــر .كانت هذه
في عـ ٍ
إح ــدى نـتــائــج «م ـغ ــام ــرة» جـعـجــع مع
ال ـس ـع ــودي ــة ،والـ ــرهـ ــان ال ـف ــاش ــل عـلــى
إمكان القيام بانقالب وإطاحة حكومة
الـ ـح ــري ــري .ي ـق ــود ذلـ ــك إلـ ــى امل ـس ـتــوى
الثالث ،ومشكلة اختيار األسماء التي
سيخوض بها جعجع معركة إثبات
وجـ ـ ـ ـ ــوده .صـ ـ ــورة م ــرشـ ـح ــي الـ ـق ــوات
اللبنانية (لغاية اآلن) إلى االنتخابات
ـدد كبير مــن الــدوائــر،
ُالنيابية ،فــي ع ـ ٍ
ت ـش ـيــر إلـ ــى وج ـ ــود ع ـق ـبــة ُ م ـه ـمــة لــدى
ّ
ق ـيــادة م ـع ــراب .فـ ّـإمــا أن امل ـخ ـتــاريــن ال
ً
وقيمة إضافية
ُيملكون تمثيال شعبيًا ّ ّ
تـخــولـهــم امل ــواج ـه ــة ،وإمـ ــا أنـ ــه يــوجــد
نقص في الـكــوادر ،فتضطر «القوات»
إلى االستعانة بمستقلني« ،كفاءاتهم»
األولى هي في كونهم متمولني ،ولكن

هذه الدائرة من القوات» ،بحسب أحد
السياسيني في «الغربي».
البقاع إلــى دائ ــرة صيدا ـ ـ جزين،
مــن
ّ
حيث رشحت «الـقــوات» عجاج حداد
عــن املقعد الكاثوليكي« ،ال ــذي وصل
إلـ ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــوات بـ ـع ــد رفـ ـض ــه مـ ــن ِق ـب ــل
التيار العوني» .هذا ًكان أحد أسباب
تبنيه قــوات ـيــا ،إض ــاف ــة إل ــى «االت ـفــاق
ال ـقــديــم ب ــن املـ ـط ــران ال ــراح ــل أنــدريــه
حــداد والنائبة ستريدا جعجع على
طـ ّـي صفحة الحرب ُاألهلية وتفجير
املتهمة به القوات
املطرانية في زحلة ّ
اللبنانيةُ ،مقابل تبني ترشيح ابنة
أخـيــه عـجــاج حــداد فــي جــزيــن» .علمًا
ّ
أن والد حداد كان ُيطلق على جعجع
لـقــب «صــاحــب األق ـ ــدام الـتـهـجـيــريــة».
تــرش ـيــح م ـع ــراب ل ـح ــداد ف ــي ال ـ ــ2009
«خلق مشكلة داخلية لدينا في جزين،
ولــم تتقبله الـقــاعــدة الـقــواتـيــة» .وفي
ال ـ ــ ،2013حــن أع ــاد جعجع ترشيحه
ّ
ً
إحصاء داخليًا أظهر ضعف
«نظمنا
حــداد قــواتـيــا .جعجع لــم يأخذ رأينا
ب ــاالع ـت ـب ــارّ ،
وأدى ذلـ ــك حـيـنـهــا إلــى
اس ـت ـقــالــة امل ـنـســق فـ ــادي أب ــو عـتـ ّمــة».
لــم يتعظ جعجع مــن الـخـطــأ ،ورشــح
حــداد مــن جــديــد« ،وفــي مـحــاولــةٍ منه
الم ـت ـصــاص الـنـقـمــة الـشـعـبـيــة ،أوف ــد
مارون سمعان من معراب إلى جزين
الستنهاض القواعد الحزبية من دون
أن ينجح في ذلك».
الـنـقـمــة الـحــزبـيــة م ــوج ــودة أي ـضــا في
دائ ـ ـ ــرة ط ــراب ـل ــس ـ ـ امل ـن ـي ــة ـ ـ ال ـض ـن ـيــة،
ّ
ول ــو أن جـعـجــع تـمـكــن م ــن «قـمـعـهــا»،
فــارضــا عـلــى الـحــزبـيــن املــواف ـقــة على
تــرشـيــح مـسـتـشــاره إي ـلــي خـ ــوري عن
املقعد املــارونــي فــي طــرابـلــس ،عوض
ّ
منسق املنية ـ الضنية ميشال خوري
ثالثة ُ حواجز
هناك
نفسه.
املقعد
عن
ْ
يصطدم بها إيلي خوري :رفض قسم
مــن الحزبيني لترشيحه ،الحساسية
املارونية ـ األرثوذوكسية في طرابلس،
وعــدم استعداد الفيحاء بعد لتشريع
الوجود السياسي للقوات فيها.
االص ـطــدام بــن ق ــرار الـقـيــادة ورغـبــات
ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ـ ـ ـيـ ـ ــن ،مـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــود أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ف ــي
دائـ ـ ــرة كـ ـس ــروان ـ ـ ـ ج ـب ـيــل .ي ـظــن قـسـ ٌـم
ّ
مـ ــن الـ ـق ــواتـ ـي ــن أن ش ــوق ــي ال ــدك ــاش
ُ
(كسروان) ال يستحق أن يكون مرشح
الـ ـح ــزب ال ــرس ـم ــي ،ل ـع ــدم ق ــدرت ــه على
املنافسة فــي مــواجـهــة بقية األط ــراف،
ول ـعــدم امـتــاكــه عصبًا حــزبـيــا .ولكن
األمـ ــر نـفـســه ق ــد يـنـطـبــق عـلــى آخــريــن
ي ـ ـطـ ــرحـ ــون أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم «مـ ـن ــاضـ ـل ــن».
ّ
فــالـقـصــة األس ــاس ـي ــة تـتـعــلــق بضعف
ـزب ف ــي مـنـطـقــةٍ تـعــاديـهــا
ال ـق ــوات ك ـح ـ ٍ

تقرير

تريث انتخابي حتى بداية شباط
طرابلسّ :
عبد الكافي الصمد
ال يوحي الهدوء السياسي املسيطر
على طرابلس أن األطراف الرئيسيني
ف ـي ـهــا غ ـي ــر م ـع ـن ـيــن ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات
النيابية املقبلة ،أو أنهم مطمئنون
إل ــى واقـعـهــم االنـتـخــابــي والـشـعـبــي.
ّ
فتريث أغلب األطراف في عدم كشف
أوراقهم مبكرًا ،أو إعالن تحالفاتهم،
ي ـعــزى إل ــى أس ـب ــاب عـ ـ ّـدة بـعـيــدة عن
الطمأنينة.
أبـ ـ ـ ـ ــرز هـ ـ ـ ــذه األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب يـ ـ ـع ـ ــود إلـ ــى
حـ ـس ــاب ــات دق ـي ـق ــة ت ـج ــري ـه ــا ال ـق ــوى
الطرابلسية قبل تأليفها لــوائــح أو
دخولها فــي أخ ــرى؛ ذلــك أن القانون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي الـ ـج ــدي ــد الـ ـق ــائ ــم عـلــى

النسبية والـصــوت التفضيلي جعل
م ــن ال ـح ـل ـفــاء ض ـمــن ال ـل ــوائ ــح حـلـفــاء
وخصومًا في آن واحــدُ .يضاف إلى
ذلــك أن األح ـجــام الفعلية لكل طرف
فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع الـ ـط ــرابـ ـلـ ـس ــي ال تـ ــزال
غــامـضــة .وثـمــة صـعــوبــة فــي ف ــرز كل
فئة من املناصرين على حدة ،بعدما
اعتاد الناخبون في السابق أسلوب
الـتـشـطـيــب ،وه ــو م ــا ل ــم يـعــد ممكنًا
ف ــي االن ـت ـخــابــات املـقـبـلــة .ثـمــة سبب
رئيسي آخر للتريث ،هو البحث عن
تأمني تمويل للحمالت االنتخابية،
ّ
الشح املالي الذي تعاني منه
في ظل
غالبية القوى.
ي ـ ـ ـضـ ـ ــاف إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك أن الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون
االنتخابي جعل طرابلس في دائــرة

ُ
واحــدة مع املنية والضنية ،خ ِّص ّص
لها  11مقعدًا من بينهم  8نواب سنة،
وه ــي تـعـتـبــر م ــع دائـ ــرة ع ـك ــار ،الـتــي
ستتأثر حكمًا بالتحالفات واألجواء
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ف ــي ع ــاص ـم ــة ال ـ ّش ـم ــال،
مركز «الثقل» االنتخابي السني في
لبنان .وعليه ،ينظر إلــى انتخابات
«بوابة» للتنافس
طرابلس على أنها ّ
ع ـل ــى ال ــزع ــام ــة ال ـس ــن ـي ــة ،وبــال ـتــالــي
رئاسة الحكومة.
الوزير السابق فيصل كراميّ ،
رجح
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن «ت ـح ـســم ال ـق ـي ــادات
ً
ترشيحاتها ،فـضــا عــن تحالفاتها
أواخ ـ ـ ــر ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري ع ـل ــى أب ـعــد
حـ ـ ـ ــد» ،قـ ـب ــل فـ ـت ــح أبـ ـ ـ ـ ــواب ال ـت ــرش ــح
لــان ـت ـخــابــات رس ـم ـيــا ف ــي  5شـبــاط

ينظر إلى انتخابات
طرابلس على أنها
«بوابة» للتنافس على
السنية
الزعامة ّ
املـ ـقـ ـب ــل ،م ــوض ـح ــا أن «ت ـح ـض ـي ــرات
لوجستية ج ــرت وت ـجــري ،وتجهيز
للماكينات االنتخابية ،وعقد لقاءات
وإج ـ ـ ــراء اس ـت ـط ــاع ــات لـ ـل ــرأي ال ـعــام

ودراسة للواقع االنتخابي».
وكشف أنه «بعد اللقاء الذي عقدناه
فـ ـ ــي م ـ ـنـ ــزلـ ــي ال ـ ـش ـ ـهـ ــر املـ ـ ــاضـ ـ ــي مــع
ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي وال ـنــائــب
السابق جهاد الصمد ،توافقنا على
ع ـقــد اج ـت ـم ــاع آخـ ــر ب ـعــد  15الـشـهــر
الجاري» ،إال أن األفندي حرص على
التأكيد أن «هـنــاك تفاهمًا وتعاونًا
بيننا وبــن ّميقاتي ،ســواء تحالفنا
انتخابيًا وكنا في الئحة واحــدة ،أو
توزعنا على الئحتني».
ب ـ ـ ــاملـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار
السياسي مليقاتي ،خلدون الشريف،
ل ـ ـ «األخـ ـب ــار» أن «األمـ ـ ــر ل ــم يـتـبـلــور
بـعــد ،وأن جميع ال ـقــوى السياسية
فــي لـبـنــان تـفـضــل ال ـت ـ ّ
ـري ــث» ،إال أنــه

