2

السبت  5أيار  2018العدد 3459

السبت  5أيار  2018العدد 3459

سياسة

سياسة

انتخابات

2018

ابراهيم األمين

ُ
ُ
إلى الصناديق در ...هناك تحسم األحجام النيابية

ُ
عند الساعة السابعة من صباح غد األحد ،تفتح صناديق االقتراع النتخاب  128نائبًا .نواب لن يغيروا جوهريًا في خريطة
القوى المسيطرة حاليًا على المجلس النيابي ،ويمكن افتراض أن أغلبيتهم باتت أسماؤهم معروفة قبل السادس من
أيار .هي االنتخابات األولى التي تجرى وفق النظام النسبي ،ووفق تحالفات ال تراعي سوى المصالح االنتخابية
إيلي الفرزلي
س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات قـ ـلـ ـيـ ـل ــة وتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدأ املـ ـع ــرك ــة
االن ـت ـخــاب ـيــة ،ال ـت ــي س ـت ـجــرى لـلـمــرة
األولــى في تاريخ لبنان وفــق قانون
نـ ـسـ ـب ــي مـ ـلـ ـبـ ـن ــن ،اخ ـ ـ ـ ُـت ـ ـ ـ َ
ـرع لـ ـي ــراع ــي
التوزيع الطائفي واملناطقي ملجلس
ال ـ ـنـ ــواب ،م ــن دون أن ت ـغ ـفــل «لـجـنــة
الـعـتــالــة» الـنـيــابـيــة ،مـصــالــح الـقــوى
السياسية الـتــي رجحته على غيره
م ــن الـ ـق ــوان ــن .بـ ــدا ذلـ ــك ف ــي ت ــوزي ــع
الـ ـ ـ ــدوائـ ـ ـ ــر االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة والـ ـ ـص ـ ــوت
ال ـت ـف ـض ـي ـل ــي ال ـ ــواح ـ ــد عـ ـل ــى أسـ ــاس
الدائرة الصغرى (القضاء).
وألنـ ــه ل ــم ي ـبــق م ــن ب ــن الـسـيــاسـيــن
من لم يرجم القانون االنتخابي ،فقد
صار جليًا أن املهمة األهم واألصعب
على ج ــدول أعـمــال املجلس الجديد
ستكون االتفاق على قانون انتخابي
ّ
ج ــدي ــد ،عــلــه ه ــذه املـ ــرة ي ـكــون ق ــادرًا
عـلــى تــأمــن ال ـعــدالــة واملـ ـس ــاواة بني
جميع اللبنانيني ويكون قــادرًا على
والثبات
تأمني االستقرار السياسي
َ
القانوني ،إذ لم يعد مسموحًا أن ُيق ّر
قانون لكل انتخابات.
بـ ـ ــدءًا م ــن م ـن ـت ـصــف ل ـي ــل ال ـج ـم ـعــة ـ ـ ـ
الـسـبــت ،تـتــوقــف حـمــات التجييش
ال ـطــائ ـفــي وامل ـن ــاط ـق ــي وال ـس ـيــاســي،
ف ـي ــرك ــن ال ـج ـم ـي ــع إل ـ ــى مـ ــا س ـت ـف ــرزه
الصناديق من نتائج ،ستعيد ،ولو
نسبيًا ،ترتيب األحـجــام السياسية
التي نفخت أو ّ
حجمت بفعل القانون
األكثري.
امل ـ ـعـ ــركـ ــة غـ ـي ــر مـ ـتـ ـك ــافـ ـئ ــة .ف ـ ـمـ ــوارد
ال ـس ـل ـط ــة امل ــوض ــوع ــة ب ـت ـص ــرف 16
وزيرًا مرشحًا ،واحزابهم وتياراتهم،
ألغت املـســاواة بــن املرشحني .هيئة
اإلشـ ـ ــراف ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات أعـلـنــت
بـنـفـسـهــا أن ـه ــا ع ــاج ــزة ع ــن مــراق ـبــة
املرشحني ،وخصوصًا أهل السلطة،
ألن القانون ال يسمح لها بذلك (.)...
وهــي بالتأكيد لن تكون قــادرة على
ض ـب ــط الـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـل ـن ــي ل ــأج ـه ــزة
األمنية ملصلحة لوائح السلطة.
إذا ك ـ ــان إجـ ـم ــال ــي اإلنـ ـ ـف ـ ــاق امل ـم ـكــن
قانونًا في االنتخابات الحالية يصل
إل ـ ــى  700م ـل ـي ــون دوالر ،فـ ــإن ت ــال
األموال النقدية املوجودة في املكاتب
االنتخابية ،والـتــي تستعمل لشراء

ّ
المستقبل يحذر من
حصول حزب الله وحلفائه على
ثلث مجلس النواب
التيار يخوض معركة
الرئاسة على هامش
االنتخابات النيابية

الــذمــم ،بـعـيـدًا عــن ال ـق ــدرات الرقابية
لـهـيـئــة اإلشـ ـ ــراف عـلــى االن ـت ـخــابــات،
ت ــؤك ــد أن الـ ــرقـ ــم ال ـف ـع ـل ــي ل ــإن ـف ــاق
االنتخابي لن يقل عن مليار دوالر.
م ـل ـي ــار دوالر ت ـك ـل ـفــة االن ـت ـخ ــاب ــات
الـنـيــابـيــة فــي بـلــد مـفـلــس يستجدي
األمـ ـ ـ ـ ــوال فـ ــي املـ ــؤت ـ ـمـ ــرات ال ــدولـ ـي ــة،
ويعاني من شح التمويل الخارجي
ل ــأح ــزاب .لـكــن األخ ـي ــرة ك ــان لديها
الحل .رجال األعمال الطامحون إلى

سمة انتخابات  2018هي ما يسمى «المجتمع المدني» (مروان طحطح)

الـحـصــانــة الـنـيــابـيــة كـثــر .وه ــؤالء ال
مشكلة لديهم بالتضحية بالفتات
لتمويل الـلــوائــح أو ش ــراء الترشيح
من رئيس هذا الحزب أو ذاك.
الهدف أسمى من املال .هي انتخابات
رجــال األعـمــال واملتمولني ،الذين لو
تـمـكـنــوا جـمـيـعــا م ــن ال ـف ــوز باملقعد
ال ـن ـيــابــي ،فـسـيـشـكـلــون م ــع أقــران ـهــم
ال ـحــال ـيــن ،نـحــو  43بــاملـئــة م ــن عــدد
ن ــواب املـجـلــس الـجــديــد .ه ــذه السمة
سـتـكــون ه ــي الـطــاغـيــة عـلــى حـســاب
ال ـت ـش ــري ــع والـ ــرقـ ــابـ ــة ،م ــا س ـي ـفــرض
تغييرًا تدريجيًا في مجلس النواب،
م ــن م ـج ـلــس م ـش ـ ّـرع ــن الـ ــى مـجـلــس
رجال أعمال ومتمولني.
سـيــاسـيــا ،يــركــز ت ـيــار املـسـتـقـبــل في
خطاباته على التحذير من حصول
ح ــزب ال ـلــه وحـلـفــائــه عـلــى  43نائبًا
يشكلون ثلث مجلس النواب .حسبة
بسيطة تــؤكــد أن حــزب الـلــه وحركة
أمــل وامل ــردة والقومي الديموقراطي
وامل ـس ـت ـق ـلــن م ــن ح ـل ـفــائ ـهــم ،لـيـســوا
بعيدين عن ّتحقيق هذا الرقم .أحمد
الحريري حذر من السماح بذلك ،ألنه
بحسب قوله يشكل شرعنة لقرصنة
الحزب على مرافق الدولة ،وبالتالي
ال ـت ـح ــول م ــن ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى الـبـلــد
بالسالح غير الشرعي إلى السيطرة
عليه من ضمن املؤسسات.
أما حزب الله ،فيخوض االنتخابات
مستندًا إلى قدرته ،مع حليفته حركة
أم ــل ،على رفــع الـحــاصــل االنتخابي
ّ
يصعب
فــي ال ــدوائ ــر املـشـتــركــة ،بـمــا
م ـه ـم ــة املـ ـن ــافـ ـس ــن ،وال س ـي ـم ــا فــي
الجنوب .لكنه ،فــي املقابل ،يخوض

معارك شرسة للمرة األولى ،وخاصة
فــي عرينه بعلبك ـ ـ الـهــرمــل ،ساعيًا
إل ــى حـصــر ال ـخــرق بمقعد واح ــد أو
بمقعدين من عشرة ،مستعينًا بذلك
باتهام خصومه بأنهم حلفاء داعش
والـنـصــرة ،مقابل اتـهــامــه مــن هــؤالء
بــاسـتـغــال دم ــاء ال ـش ـهــداء وســاحــه
للسيطرة على املنطقة .أمــا املعركة
االستثنائية التي ال تــزال نتيجتها
غير واضحة ،فيخوضها الحزب في
دائرة كسروان جبيل بمرشح ملتزم،
ومـ ــن دون ح ـل ـي ـفــه ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ال ـح ــر ،صــاحــب الـتـ ّمـثـيــل األك ـب ــر في
املـنـطـقــة ،وال ـ ــذي فــضــل الـتـخـلــي عن
حليفه بذريعة أنه ليس ّ
«ربيحًا» في
ً
منطقة تضم ثقالّ مارونيًا هو األكبر
ف ــي ل ـب ـن ــان وت ـم ــث ــل ب ـس ـب ـعــة مـقــاعــد
مارونية.
ً
ك ـم ــا ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ف ـ ــإن ك ـ ــا مـ ــن أم ــل
واملـسـتـقـبــل وال ـت ـي ــار الــوط ـنــي الـحــر
ي ــواجـ ـه ــون ت ـح ــدي ــا جـ ــدي ـ ـدًا يـتـمـثــل
ب ـتــوزيــع األصـ ـ ــوات الـتـفـضـيـلـيــة في
اللوائح التي يشاركون فيها بأكثر
مـ ــن مـ ــرشـ ــح .ت ـل ــك م ـع ــرك ــة س ـت ــؤدي
ب ــالـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة إلـ ـ ـ ـ ــى كـ ـ ـش ـ ــف ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة
التجييرية لكل حــزب بشكل دقيق،
م ــا س ـيــؤشــر إل ــى األحـ ـج ــام الفعلية
لألحزاب.
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،يـ ـ ـخ ـ ــوض امل ـس ـت ـق ـب ــل
م ـع ــرك ــة ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ك ـت ـلــة كـبـيــرة
ف ــي م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب .وب ــال ــرغ ــم مــن
أن هـ ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات سـتـبـقــي على
زع ــام ــة ال ـحــريــري لـلـطــائـفــة الـسـنـيــة،
إال أنها سـتــؤدي إلــى انتهاء مرحلة
احـ ـتـ ـك ــاره ل ـت ـم ـث ـيــل ال ـط ــائ ـف ــة ،حـيــث

يـتــوقــع أن ي ـكــون ملـنــافـسـيــه حـضــور
ب ــارز فــي امل ـج ـلــس ،وأب ــرزه ــم نجيب
ميقاتي وعبد الرحيم مــراد وأسامة
سعد وجهاد الصمد وأشــرف ريفي
وفيصل كرامي وجمعية املشاريع...
ك ــذل ــك س ـي ـكــون «امل ـس ـت ـق ـبــل» ،لـلـمــرة
ّ
متفرد
األولـ ــى مـنــذ ع ــام  ،2000غـيــر
بتمثيل بـيــروت أو طــرابـلــس ،وهما
اللتان تشكالن الثقل السني األكبر
في لبنان.
ّ
السنية،
نعم ،معركة زعامة الطائفة
ُ
ال تـ ـخ ــاض ف ـقــط ف ــي دائـ ـ ــرة ب ـيــروت
الثانية ،حتى لو تنافست فيها تسع
ل ــوائ ــح انـتـخــابـيــة .ســاحـتـهــا األب ــرز،
في دائــرة الشمال الثانية (طرابلس
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املـ ـنـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـضـ ـنـ ـيـ ــة) ،ب ـ ــن ت ـي ــار
املستقبل من جهة ،وتيار العزم من
جـهــة أخ ــرىُ .يــريــد رئـيــس الحكومة
ال ـســابــق نـجـيــب مـيـقــاتــي أن ينطلق
من طرابلس ،بكتلة «وازنة»ُ ،لي ّ
كرس
ن ـف ـس ــه «م ــرجـ ـعـ ـي ــة» داخ ـ ـ ــل طــائ ـف ـتــه
وع ـ ـلـ ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ــوط ـ ـنـ ــي .ي ــرف ــع
شعار «خصوصية قــرار طرابلس»،
فـ ــي وجـ ـ ــه رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـعــد
الحريري ،اآلتي من صيدا ،لـ«يكسر»
َ
ابني البلد :ميقاتي بالدرجة األولى،
وأشرف ريفي بالدرجة الثانية.
انـطــاقــا مــن ه ـنــا ،أصـبـحــت الـشـمــال
الثانية ،محطة أسبوعية في برنامج
ع ـمــل األمـ ــن ال ـع ــام ل ـت ـيــار املستقبل
أح ـم ــد ال ـح ــري ــري .ويـ ــزورهـ ــا رئـيــس
الحكومة أكثر من ّ
مرة ،ضمن جوالت
«ال ـس ـي ـل ـف ــي» .م ــا ي ـص ـ ّـح م ــن مـعــركــة
لـ«املستقبل»ّ ،
ضد عبد الرحيم مراد
ف ــي ال ـب ـقــاع ال ـغ ــرب ــي ،يـنـطـبــق تـمــامــا

على ميقاتي وجهاد الصمد وفيصل
ك ــرام ــي وك ـم ــال الـخـيــر ف ــي طــرابـلــس
ّ
والضنية.
واملنية
ُ
هـنــاك معركة زعــامــة أيـضــا ،تخاض
ف ــي دائ ـ ــرة ال ـش ـمــال ال ـثــال ـثــة .أقضية
البترون ـ ـ الـكــورة ـ ـ زغــرتــا ـ ـ ّ
بشري،
ستشهد ُمنازلة ُصعبة بني «رؤساء
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة» امل ـ ـف ـ ـتـ ــرضـ ــن ،ع ـلــى
م ــن م ـن ـهــم ُي ـث ـ ّـب ــت دع ــائ ــم «ال ــزع ــام ــة
امل ــارونـ ـي ــة» ف ــي ال ــدائ ــرة ال ـت ــي تضم
النسبة األكبر من الناخبني املوارنة.
ت ـي ــار املـ ـ ــردة ،ي ـخ ــوض امل ـعــركــة ضـ ّـد
«ال ـع ـه ــد» ،وم ــن ُيـ َـمـثـلــه ف ــي ال ــدائ ــرة،
الوزير جبران باسيل .رئيس التيار
ّ
الحر ،يريد أن يحصد الرقم
الوطني
األعـلــى فــي الشمال  ،3ورفــع حاصل
ّ
الالئحة ،ليقول إن طريقه إلى رئاسة
الجمهورية ُم ّ
عمدة بشرعية شعبية
وبشرعية «الكتلة املسيحية األقوى».
ه ـ ـ ــي «م ـ ـي ـ ـنـ ــي مـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة» وج ـ ــودي ـ ــة
بالنسبة إلى بطرس حرب .ولكن ،في
مــا خ ـ ّـص ال ـقــوات اللبنانية وسمير
جعجع ،الهدف واضح :الشمال قلعة
قواتية.
أم ـ ــا فـ ــي دائـ ـ ـ ــرة ك ـ ـسـ ــروان ـ ـ ـ ـ ـ ج ـب ـيــل،
فــواضـ ٌـح مــن خ ــال خـطــابــات جـبــران
ّ
باسيل أن «الـعـهــد» يخوض معركة
ضـ ـ ّـد ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ف ــري ــد هـيـكــل
الـ ـ ـخ ـ ــازن ،وم ـ ــن خ ـل ـفــه تـ ـي ــار املـ ـ ــردة.
«وارث» مقعد ميشال عونُ ،يفترض
أن ي ـك ــون ال ـع ـم ـيــد امل ـت ـق ــاع ــد شــامــل
ّ
ولكن ،القوات اللبنانية ُت ّ
روكز.
عول
عـلــى الـقــانــون الـنـسـبــي ،لـتـ ِـلــج للمرة
ً
األول ــى إلــى هــذه ال ــدائ ــرةُ ،مستفيدة
من تحالفها مع رئيس بلدية جبيل
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ليست ليلة رأس السنة
ال ـســابــق زيـ ــاد ح ـ ــواط .أم ــا ال ـع ـنــوان
ّ
«األهم» ،فسيكون تشكيل درع وقاية
ف ــي ك ـس ــروان ـ ـ ـ ـ جـبـيــل ح ــول الـخـيــار
الـ ـسـ ـي ــاس ــي لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوم ــة ،م ـ ــن خ ــال
ُمـســاعــدة الئـحــة التضامن على نيل
الحاصل االنتخابي والـفــوز بمقعد
حسني زعيتر.
ل ـل ـت ـيــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ه ـ ــدف عـمــل
ل ــه طـ ـ ــوال ف ـت ــرة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .كـتـلــة
مستقلة وسطية تكون سندًا نيابيًا
للعهد ،وتسمى كتلة لبنان الـقــوي.
لـكـنــه ف ــي سـبـيــل ذل ــك ،رس ــم خريطة
تـحــالـفــات ال تــركــب عـلــى ق ــوس قــزح
عنوانها ،على ما أعلن جبران باسيل
من كـســروان :إسقاط املتآمرين على
العهد .مع الجماعة اإلسالمية ومع
ج ـم ـع ـيــة امل ـ ـشـ ــاريـ ــع .مـ ــع ح ـ ــزب ال ـلــه
وم ــع املـسـتـقـبــل .مــع حــركــة أم ــل ومــع
«املـجـتـمــع امل ــدن ــي» ،مــن دون نسيان
املتمولني الحاضرين بقوة في لوائح
التيار.
ل ــم ي ـص ـمــد االت ـ ـفـ ــاق ب ــن ال ـعــون ـيــن
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات إلـ ـ ــى ح ـ ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
النيابية .بعد االنتخابات الرئاسية
ظـهــرت التشققات ،فكانت النتيجة
أن ت ـحــال ـفــات ال ـت ـيــار ال ـت ــي اتـسـعــت
لـلـجـمـيــع ،لــم تـسـتـثــن س ــوى ال ـقــوات
وامل ــردة .األ ّخـيــر يعود الـخــاف معه
إل ــى ي ــوم رشـ ــح ال ـحــري ــري سـلـيـمــان
فرنجية لرئاسة الجمهورية .هذان
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء ان ال ي ـم ـك ــن رب ـط ـه ـمــا
سوى بمعادلة وحيدة :االنتخابات
الرئاسية املقبلة والتي يسعى إليها
سـلـيـمــان فــرنـجـيــة وس ـم ـيــر جعجع
وج ـ ـبـ ــران ب ــاس ـي ــل ،وح ـت ـم ــا غ ـيــرهــم
م ـ ــن امل ـ ـ ــوارن ـ ـ ــة ،وهـ ـ ــم ك ـ ـثـ ــر .ب ــاس ـي ــل
سيدخل إلى املجلس النيابي نائبًا
بعد محاولتني فاشلتني فــي 2005
و.2009
مع ذلك ،فإن جعجع قد يكون الرابح
األكـ ـ ـب ـ ــر م ـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي
ال ـج ــدي ــد ،ح ـيــث ي ـتــوقــع أن يـحـصــل
على كتلة أكـبــر مــن كتلته الحالية.
أم ـ ــا ح ـ ــزب الـ ـكـ ـت ــائ ــب ،ال ـ ـتـ ــائـ ــه بــن
امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي وال ـس ـل ـطــة ق ـبــل أن
يستسلم ملـصـلـحـتــه ،فـيـتـحــالــف مع
القوات في زحلة وفي دائرة الشمال
ال ـثــال ـثــة ،خــافــا إلع ــان ــه ســابـقــا أنــه
س ـي ـخ ــوض االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ف ــي وج ــه
أركان السلطة.
الحزب التقدمي االشتراكي ،سيعود
إلـ ــى م ـج ـلــس الـ ـن ــواب بـكـتـلــة أصـغــر
مـ ــن ك ـت ـلــة  ،2009ل ـك ــن م ـب ـت ـع ـدًا عــن
حليفه املستقبل ملصلحة االق ـتــراب
م ــن «حـ ـ ــزب الـ ـل ــه» و«أم ـ ـ ـ ــل» ،ال ـلــذيــن
أبــديــا حــرصــا استثنائيًا على دوره
وتـمـثـيـلــه أثـ ـن ــاء م ـف ــاوض ــات قــانــون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ومـ ــن خـ ــال ال ـت ـحــال ـفــات
وخصوصًا في العاصمة.
سمة انتخابات  2018هي ما يسمى
«املـجـتـمــع امل ــدن ــي» .املـصـطـلــح ال ــذي
صـ ـ ــار صـ ـف ــة عـ ـق ــب أزم ـ ـ ــة ال ـن ـف ــاي ــات
ف ــي ع ـ ــام  2015ون ـ ـ ــزول اآلالف إل ــى
الـ ـش ــوارع رف ـض ــا لـخـطــط الـحـكــومــة،
تحول مع الوقت إلى هيكل سياسي
يـ ـه ــدف إلـ ـ ــى ال ـت ـغ ـي ـي ــر .ص ـح ـي ــح أن
هـ ــذا ال ـه ـي ـكــل ل ـيــس م ــوحـ ـدًا ،إال أنــه
اسـ ـتـ ـط ــاع أن يـ ـف ــرض ح ـ ـضـ ــوره فــي
كل الــدوائــر ،وبلوائح تضم أكثر من
 200مرشح فــي كــل لبنان 66 ،منهم
منضوون في لوائح «كلنا وطني»،
مع فرصة جدية باالنتقال من ساحة
ري ــاض الـصـلــح الـتــي شـهــدت معظم
الـتـظــاهــرات املــواجـهــة للحكومة إلى
ساحة النجمة ،حيث مجلس النواب.
تلك الساحة التي ظلت عصية على
املعتصمني ،الذين واجهتهم القوى
األمنية عندما أرادوا الدخول إليها
بالرصاص الحي.

الناس الخارجون من العاصمة باتجاه املناطق ،يذهبون
بغالبيتهم للمشاركة في االنتخابات النيابية .صحيح أن
هواة االستجمام لهم حصتهم .لكن الذين يريدون االقتراع أو
املقاطعة يعرفون أن غدًا هو يوم مهم.
يوم مهم ،ألن لبنان مقبل على تحديات غير مسبوقة .برضى
أو بغير رضى أهله ،وهي تحديات ،ال تتصل هذه املرة بحجم
الدين العام ،أو بمصير مشروع إنمائي أو تشكيالت إدارية.
بل هي ،متصلة هذه املرة ،وأكثر من أي مرة ،بموقع لبنان في
املعركة اإلقليمية ـ ـ الدولية القائمة في املنطقة ،والتي ترتفع فيها
األسقف إلى حيث ال شيء إال السماء!
األسئلة الكثيرة الخاصة بالعملية االنتخابية قد توحي بأن
الناس الهية عما يجري حولنا .وبرغم أن الشعارات االنتخابية
تستخدم ملفات املنطقة كأداة للتعبئة ،إال أن القوى السياسية،
كما جمهورها ،تتصرف فعليًا بأن الخيارات االنتخابية هي

الساعات المتبقية ليوم غد هي لالستعداد لوقائع
ستدهمنا جميعًا ،ومن دون استثناء ،ذات صباح قريب!
حكمًا جزء من الخيارات السياسية الكبرى .وهذا ما ّ
يسهل
فهم التدخالت الخارجية في هذه االنتخابات ،وما يجب فهمه
أن هذا البلد يقوم على قواعد عمل ليست كلها من بنات أفكار
اللبنانيني ،وال من عضالتهم وال من جيوبهم .وإذا بقي الجميع
ُ
في حالة إنكار ،فإن ما نقبل عليه قريبًا جدًا سوف يجعل
انتخابات الغد ،كأنها «صبحية» متأخرة في أول يوم من السنة
الجديدة.
غدًا ،الجميع سيشاركون في العملية السياسية .املقترع
واملمتنع على حد سواء .ولكل فعل نتيجته املباشرة .لكن
الحقيقة التي سيعيشها الناس بعد األحد الكبير ،هي أن األزمة
الداخلية لم تكن متصلة بهذا القدر مع أزمة املنطقة .تعقدت
األمور وتداخلت الى حدود صار معها باإلمكان القول ،ال
االدعاء أو الزعم ،بأن اقتصاد لبنان رهن خياراته السياسية في
املنطقة .وأن عيش الناس وأعمالهم رهن خياراتهم السياسية.
وأن أحالمهم بالبقاء هنا ،أو الهجرة والبحث عن فرص في بالد
األحالم ،هي أيضًا رهن خياراتهم السياسية .كما أن مستقبل
اآلباء قبل األبناء ،هو فعليًا رهن هذه الخيارات السياسية.
من قرر االقتراع ،سوف يدفع قريبًا جدًا ثمن ما اقترفت يداه.
فلن تنفعه أبدًا كل تبريرات تستند الى حكاية الزعبرة اللبنانية.
سيعرف الذين رفضوا مساءلة من ّ
صوتوا لهم قبل تسع
سنوات ،أنهم إذا أعادوا ّ
الكرة ،فسيحصدون املزيد .وهذا املزيد
ليس إيجابًا في كل األمكنة .سوف يحصل امللتصقون بالخيار
األميركي ـ ـ السعودي على نتائج قاسية تشمل اإلحباط والتعب
والنزف ،إن هم اعتقدوا أن باإلمكان االستمرار بهذه الحالة

لعقد إضافي .وفي املقابل ،سيحصل امللتصقون بخيار
املقاومة على فرصة لحياة أفضل ،لكنها تحتاج الى خوض
معركة قاسية جديدة ،فيها الكثير من الدم والدموع .واملشكلة
التي تزعج قسمًا غير قليل من اللبنانيني ،أن محاولة تبني
الحياد ،والقول بخيار ثالث ،هي محاولة خارج الواقع ،وهي
ال تتصل أبدًا بما يجري في لبنان ومن حوله ،وهي محاولة
سخيفة تفترض أن هذا البلد لديه فائض بشري ومادي
وسيادي يتيح له ّ
التنمر على العالم ،وهي محاولة مجنونة،
تصب في خدمة أحد الفريقني الواضحني في خياراتهما .ومتى
وقعت الواقعة ،لن يبقى لهؤالء حتى حائط للبكاء.
ما هو مهم غدًا ،أن غالبية كبيرة جدًا من اللبنانيني املقيمني
فعليًا في هذا البلد ستشارك في العملية االنتخابية .أما شعار
األغلبية الصامتة ،فهو شبيه بكذبة الفرادة اللبنانية .هو
شعار العاطلني من الفعل السياسي .وهو شعار الخاسرين
غير القادرين على إقناع أنفسهم قبل اآلخرين بقدرتهم على
التغيير .ونتائج األحد الكبير ،ستكشف أن غالبية تالمس 85
باملئة من العائالت اللبنانية املقيمة هنا ،من مقترعني وأفراد
عائالتهم املمنوعني من االقتراع بسبب القانون ،هي التي
وضعت أوراقها في صناديق االقتراع .وأن خانة «ال أعرف»
أو «ال أحد» التي ترد كثيرًا في استطالعات الرأي ،ستكون «ال
شيء» في حصيلة يوم االنتخاب.
صحيح أن من قرر االقتراع قرر التعبير علنًا عن موقفه ،وأن
من قرر املقاطعة قرر التعبير علنًا عن قرفه ،لكن ،ليس هناك
من لم يدل بصوته .الجميع سيكون مقترعًا غدًا .ونتيجة
االقتراع التي تظهرعلى شكل توزيع ملقاعد نيابية ،هي التي
تمسك بمقاليد حياة الجميع ،مقترعني ومقاطعني .ولذلك ،فإن
كل محاوالت التغابي واإلنكار ،والهروب من السؤال الكبير
حول موقع لبنان في الصراع الكبير من حولنا ،هي محاوالت ال
تنفع في منع الناس من ّ
تحمل النتيجة قريبًا ،وقريبًا جدًا...
ما قد يرفض البعض اإلقرار به ،هو أن اللبنانيني الذين تورطوا
جميعًا في كل صراعات املنطقة سيكونون جميعًا على موعد
قريب مع مواجهة ،قد تكون األخيرة من نوعها في املنطقة.
وسيكون الجميع متورطًا فيها ،وعندها لن تنفعهم كل قصائد
«النأي بالنفس» و«العيش املشترك» و«املسافة الوحيدة من
الجميع» .وما ّ
يعد للمنطقة من مواجهة شاملة ،تقع فجأة أو
نتدحرج صوبها سريعًا ،لن يعيد سؤال الناس عن رأيهم في
أي خيار يفضلون ،كما لن يكون بمقدور فريق منع الفريق
اآلخر من القيام بما يتوجب عليه من خطوات ّ
تعبر ساعتها
عن حقيقة التزامه السياسي...
الساعات املتبقية ليوم غد ،ليست ساعات االستعداد لسهرة
رأس السنة ،بل هي ساعات االستعداد لوقائع ستدهمنا
جميعًا ،ومن دون استثناء ،ذات صباح قريب!

«عطلة االنتخابات» في المصارف:
قرار سياسي أم تعميم عادي؟
تدور أحاديث بني مصرفيني عن أن قرار جمعية املصارف بعدم اإلقفال يومي الجمعة
واالثنني ،بمناسبة االنتخابات ،هو قرار سياسي ،بمعنى أنه صدر بعد مشاورات
بني ممثلي املصارف الكبرى ،ظهر في خاللها أن الجميع تقريبًا متفق على عدم
جدوى فتح أبواب املصارف في هذين اليومني نظرًا إلى إقفال مصرف لبنان أبوابه،
وبالتالي فإن أكثرية املعامالت املهمة التي تجريها املصارف مع زبائنها ستكون
مؤجلة الى حني فتح مصرف لبنان أبوابه ،وال سيما معامالت مقاصة الشيكات التي
يبلغ حجمها نحو  6مليارات دوالر في الشهر ،ومعامالت التحويل الى الدوالر التي
َ
موسمي توزيع األموال في االنتخابات وتوزيع أنصبة
تشهد طلبًا مدفوعًا بتزامن
األرباح في الشركات (يتم التوزيع بالليرة غالبًا ،ويقوم املتلقون بتحويل األموال الى
ودائع بالدوالر) .وبحسب مصدر مصرفي شارك في هذه املشاورات ،ظهرت مواقف
تدعو الى إظهار بعض السلبية للتعبير عن استياء املصرفيني من نكوث رؤساء
الجمهورية والنواب والــوزراء بوعدهم لهم بتضمني قانون موازنة عام ( 2018الذي

أقر منذ شهرين تقريبًا) مادة ترمي الى إعفاء املصارف من موجب تأدية الضريبة
ّ
على ربح الفوائد املحقق من توظيفاتها لدى مصرف لبنان التي باتت تشكل أكثر من
نصف موجوداتها اإلجمالية ّ
وتعد مصدر الربح الرئيسي للمصارف.
ينفي مصدر آخر أي أســاس لهذه األحاديث ،ويضعها في ّ إطــار الثرثرات املعتادة
بني املصرفيني وتحليالتهم ،ويقول هذا املصدر إن القصة كلها أن جمعية املصارف
تلقت استفسارات من إدارات املصارف ّ
عما إذا كانت املذكرة الصادرة عن رئاسة
مجلس الوزارء باإلقفال يومي الجمعة واالثنني تشمل املصارف ،وكان رد الجمعية
«أن هذه املذكرة موجهة لإلدارات واملؤسسات العامة فقط ،وبالتالي فإن هذين اليومني
هما يوما عمل عاديان ،وال يوجد أي مبرر لإلقفال ،طاملا أن هناك معامالت كثيرة
تجريها املصارف مع زبائنها أو مع الخارج ال تتوقف بتوقف مصرف لبنان عن
العمل».
(األخبار)

