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سياسة

سياسة

رسائل
إلى المحرر
«الداخلية»:
ال ّ
نتحمل مسؤولية
أخطاء لجان القيد
نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرت ج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار»
ً
بـ ـت ــاري ــخ  17أيـ ـ ـ ــار  2018مـ ـق ــاال
للسيد كمال فغالي بعنوان «في
وزارة الــداخـلـيــة  500أل ــف ناخب
ّ
إضــافــي» ،وهــو يوحي بــأن وزارة
الداخلية والبلديات أضافت 500
أل ـ ــف ن ــاخ ــب خ ـ ــال االن ـت ـخ ــاب ــات
ّ
النيابية ،في حني أن الحقيقة هو
ورود خطأ مطبعي فــي عــدد من
محاضر لجان القيد التي وردت
إل ــى ال ـ ـ ــوزارة ،ونـشــرتـهــا الـ ــوزارة
كما وردت ،بحسب ّ
نص القانون،
وهي أخطاء ال عالقة لها بعملية
ج ـم ــع واحـ ـتـ ـس ــاب الـ ـنـ ـت ــائ ــج ،بــل
ّ
تــتـصــل بــأعــداد الـنــاخـبــن وليس
من اقترع منهم.
لــذا ّ
يهم غرفة العمليات املركزية
الخاصة باالنتخابات النيابية،
ف ــي وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،تــوض ـيــح
اآلتي:
ّ
 -1إن وزارة الــداخـلـيــة ،والـتــزامــا
منها باعتماد الشفافية منهاجًا
لها فــي هــذه االنـتـخــابــات ،نشرت
م ـحــاضــر ل ـج ــان ا ّل ـق ـيــد ب ــاألرق ــام
كـمــا وردت ـه ــا ،مــوقـعــة مــن رؤس ــاء
وأع ـض ــاء ه ـ ّـذه ال ـل ـجــان ،بحضور
ّ
حرصا منها
مندوبي ّ املرشحني،
ّ
ع ـلــى ح ــق ال ـنــاخــب وامل ــرش ــح في
معرفة مصير األصوات التي أدلى
بها ّالناخبون ،وذلــك من دون أن
ت ـت ــدخ ــل الـ ـ ـ ــوزارة ف ــي ّ
أي عملية
تصحيح ،فــي حــال ورود أخطاء
فـ ــي ه ـ ــذه املـ ـح ــاض ــر ،وإن كــانــت
مطبعية.
 -2ي ـجــب ال ـت ـم ـي ـيــز ف ــي الـ ـج ــداول
ال ـ ـت ـ ــي ن ـ ـشـ ــرت ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ــن
ّ
ال ـخ ــان ـت ــن امل ـت ـع ــل ـق ـت ــن ،األول ـ ــى
ب ـعــدد الـنــاخـبــن وال ـثــان ـيــة بـعــدد
املـ ـقـ ـت ــرع ــن ،ف ـ ــي أقـ ـ ـ ــام ومـ ــراكـ ــز
ّ
االق ـ ـتـ ــراع .إذ إن عـ ــدد الـنــاخـبــن
ّ
فــي كــل مركز ال يدخل إطــاقــا في
عـمـ ّلـيــة ج ـمــع واح ـت ـس ــاب نـتــائــج
املرشحني الفائزين والخاسرين،
إن لجهة الحاصل االنتخابي أو
لجهة األصوات التفضيلية ،بل ما
ّ
يتصل بالنتيجة هو حصرًا عدد
ّ
املقترعني في كل قلم اقتراع.
 -3ت ـب ـ ّـن ورود ب ـع ــض األخ ـط ــاء
امل ـط ـب ـع ـيــة خ ـ ــال ع ـم ـل ـيــة إدخ ـ ــال
املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ض ـ ـ ـمـ ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــان ـ ــة
امل ـخـ ّـص ـصــة ل ـع ــدد ال ـنــاخ ـبــن في
بعض ّ أق ــام االق ـت ــراع .مـثــال على
ّ
ذل ــك أن ــه ورد فــي أح ــد األقـ ــام أن
عـ ـ ــدد ال ـن ــاخ ـب ــن هـ ــو ،315.617
ّ
ف ــي ح ــن أن ع ــدد املـقـتــرعــن كــان
ّ ّ
 .387وفي قلم آخر سجل أن عدد
ّ
الناخبني هو  ،62.581في حني أن
العدد الحقيقي هو .625
ّ
 -4إن تصحيح هــذا الخطأ ليس
م ــن ص ــاح ـي ــة وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة،
وال غ ـي ــره م ــن األخـ ـط ــاء الـ ـ ــواردة
فـ ــي م ـح ــاض ــر لـ ـج ــان الـ ـقـ ـي ــد ،بــل
يعود الحقًا للمجلس الدستوري
حـ ـصـ ـرًا ال ـ ـبـ ـ ّ ّـت بـ ـه ــذا املـ ــوضـ ــوع،
ّ
ع ـل ــى رغ ـ ــم أنـ ـ ــه ل ــن ي ـت ــرت ــب عـلــى
تصحيحها أي تغيير في نتائج
االنتخابات.
ّ
وزارة الداخلية والبلديات
ّ -5إن ّ
ّ
تــؤكــد أن ـهــا ال تتحمل مسؤولية
األخـ ـط ــاء امل ـط ـب ـع ـيــة الـ ـ ـ ــواردة في
محاضر لجان القيد.

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

َ ُ
هل يمثل النائب المنتخب
ميشال ضاهر أمام القضاء؟
متابعة

ّ
سيتحرك جرمانوس للتحقيق في إخبار تعامل ضاهر ،تجاريًا ،مع إسرائيليين؟ (الوكالة الوطنية لإلعالم)
هل

رضوان مرتضى
ُ
ص ـب ــاح االث ـن ــن امل ـق ـب ــل ،ت ـع ـقــد جلسة
اس ـت ـج ــواب ال ـنــائــب املـنـتـخــب مـيـشــال
ض ــاه ــر بـ ــدعـ ــوى االحـ ـتـ ـي ــال وإس ـ ـ ــاءة
األم ــان ــة أمـ ــام قــاضــي الـتـحـقـيــق األول
فـ ــي بـ ـعـ ـب ــدا نـ ـق ــوال مـ ـنـ ـص ــور .تـنـعـقــد
ه ــذه الـجـلـســة ال ـتــي ال ُي ـع ــرف إن كــان
س ـي ـح ـض ــره ــا م ــال ــك ش ــرك ــة «م ــاس ـت ــر
ّ
سيتغيب للمرة الثانية،
تشيبس» أم
فيما ينام إخبار ثان بشبهة التعامل
ال ـت ـج ــاري م ــع إســرائ ـي ـل ـيــن ف ــي أدراج

مـ ـ ـف ـ ــوض ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة لـ ـ ـ ــدى امل ـح ـك ـم ــة
العسكرية القاضي بيتر جرمانوس،
أحــالـهــا إلـيــه الـنــائــب ال ـعــام التمييزي
ال ـقــاض ــي سـمـيــر ح ـم ــود جـ ــراء إخ ـبــار
ت ـق ــدم ــت بـ ــه ح ـم ـل ــة م ـق ــاط ـع ــة داع ـم ــي
«إس ــرائ ـي ــل» ف ــي ل ـب ـنــان ،ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ما
ُ
ن ـش ــر ف ــي «األخ ـ ـبـ ــار» ي ــوم  13نـيـســان
 .2018ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة الـعـسـكــريــة لم
ت ـحــرك ســاكـنــا لــاسـتـمــاع إل ــى ضـ ُـاهــر
أو سؤاله أو حتى التدقيق في ما نشر
ُ
وعـ ـ ِـرض عـلــى وســائــل اإلعـ ــام املــرئـيــة
واملكتوبة .فهل يجوز االرتياب هنا من

كون مفوض الحكومة بيتر جرمانوس
مـعـ ّـيـنــا م ــن ال ـفــريــق ال ـس ـيــاســي نفسه
ال ـ ــذي ت ــرش ــح ض ــاه ــر ع ـل ــى الئ ـح ـت ــه؟
مل ـ ــاذا ل ــم ي ـكـلــف ال ـق ــاض ــي ن ـف ـســه عـنــاء
السؤال عن الوثائق واملستندات التي
ُيشتبه بموجبها بضاهر؟ هــل ُ
تج ُّب
التحالفات االنتخابية ما قبلها ويغفر
لـضــاهــر إع ــان ــه أن ــه سـيـتـبـ ّـرع بــراتـبــه
النيابي للجيش؟
نـ ـح ــن أم ـ ـ ـ ــام ق ـض ـي ـت ــن م ـن ـف ـص ـل ـتــن.
األول ــى ّ
تمس األمــن القومي اللبناني
وتتعلق بشبهات ت ــورط رجــل أعمال

أص ـبــح نــائـبــا ف ــي ال ـبــرملــان بــالـتـعــامــل
ال ـت ـجــاري م ــع إســرائ ـي ـل ـيــن .والـثــانـيــة
تـتـعـلــق بــإخ ـب ــار ق ــدم ــه رج ــل األع ـم ــال
ســامــر الـجـمـيــل ل ــدى ال ـن ـيــابــة الـعــامــة
املالية ،بتهمة اختالس أمواله املودعة
ل ـ ــدى ش ــرك ــة ضـ ــاهـ ــر .ك ـ ــان قـ ــد سـبـقــه
ت ـح ـق ـيــق ل ــوح ــدة ال ـت ـح ـق ـيــق ال ـتــاب ـعــة
لهيئة األس ــواق املــالـيــة وتــاهــا ادعــاء
لـلـنـيــابــة ال ـعــامــة املــال ـيــة ع ـلــى مـيـشــال
ضاهر وابنه مارك وشركتهما بجرائم
االح ـت ـيــال وإس ـ ــاءة األم ــان ــة ومـخــالـفــة
ق ــان ــون ال ـن ـقــد وال ـت ـس ـل ـيــف ومـخــالـفــة
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مقالة

المستقبل ،بين األوهام والواقع
محمد الدهيبي

ت ـن ـظ ـيــم م ـه ـنــة ال ــوس ــاط ــة امل ــال ـي ــة مــع
علمهم باألمر.
فـ ــي ق ـض ـي ــة الـ ـتـ ـع ــام ــل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري مــع
إســرائ ـي ـل ـيــن ،خ ــرج ال ـنــائــب املـنـتـخــب
قـبــل يــومــن مــن االنـتـخــابــات النيابية
عبر قـنــاة «أم تــي فــي» لـ ُـيـبـ ِّـرر شراكته
م ــع إس ــرائ ـي ـل ــي ،مــدع ـيــا أن ـه ــا شبيهة
بشراكة ٍّ
أي كان في شركة عمالقة مثل
«مــاكــدونــالــدز» .أوحــى ضاهر بوجود
آالف املـســاهـمــن فــي شــركــة كــان يملك
حصة فيها ،فكيف سيعلم أن أحدهم
إس ــرائ ـي ـل ــي؟ أراد ت ـس ـخ ـيــف الـقـضـيــة
فـ ــأجـ ــاب بـ ـم ــا ح ــرفـ ـيـ ـت ــه« :أنـ ـ ــا ش ــري ــك
بأربعني شركة بأميركا .ما فيي أعرف
كل واحد من وين جايي وشو أصولو.
إذا ب ــدي اش ـتــري أسـهــم بـمــاكــدونــالــدز
مـمـكــن ي ـكــون فـيـهــا إســرائ ـي ـلــي» .املـثــل
ال ـ ــذي ض ــرب ــه ض ــاه ــر أراد م ــن خــالــه
اإليحاء للرأي العام بأنه كمن يشتري
سهمًا فــي بــورصــة ال يعلم مــن فيها،
لكنه لــم يــذكــر أن ــه ك ــان عـضــو مجلس
إدارة وثــالــث أكـبــر مـســاهــم فــي شركة
يرأس مجلس إدارتها اإلسرائيلي درو
ن ـي ــف ،ال ـ ــذي جـ ـ ــاوره ل ـخ ـمــس س ـنــوات
في مجلس اإلدارة .ودرو نيف كان قد
خــدم فــي ســاح املــدرعــات فــي الجيش
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،وت ـ ـبـ ــاهـ ــى ف ـ ــي إح ـ ــدى
مـقــابــاتــه ب ــأن فــي شــركـتــه «مستثمرًا
لبنانيًا مهمًا» (راج ــع «األخ ـبــار» يوم
 13نيسان .)2018
وفــي سياق آخــرّ ،
رد ضاهر عبر قناة
ّ
املر زاعمًا أن سامر الجميل الذي ادعى
عليه باالحتيال وإساءة األمانة ،تقدم
ب ــدع ــوى ض ــده بـعــد سـنــة ون ـصــف من
خسارته  ٢١مليون دوالر .فقال إن حاكم
م ـص ــرف ل ـب ـنــان ريـ ــاض س ــام ــة أخـطــأ
بحقه ثم ّ
صحح خطأه ،مبرزًا مستندًا
أمام الكاميرا .وادعى أن الخطأ املادي
يـبــرئــه مــن االح ـت ـيــال وإس ـ ــاءة األمــانــة
ومــن مخالفة قانون النقد والتسليف
ومهنة تنظيم األس ــواق املالية املدعى
عليه فيها.
املسار القضائي في هذه القضية يبدو
ً
طويال ،في ظل الضغوط الكبيرة التي
ُ
تمارس .بداية سحب امللف من قاضي
التحقيق األول في بعبدا جان فرنيني
بتاريخ  25أيلول  ،2017بسبب دعوى
بـ ــاالرت ـ ـيـ ــاب امل ـ ـش ـ ــروع .أثـ ـب ــت امل ــدع ــي
بالدليل صــدق ارتـيــابــه .حــادثــة ثانية

تستوجب الـتــوقــف عـنــدهــا ،وتـحــديـدًا
ل ــدى الـقــاضـيــة ريـتــا ح ـ ّـرو ابـنــة زحـلــة.
فقد اتخذت هــذه القاضية بتاريخ ٢٩
َ
موقعي «ليبانون
آذار  ٢٠١٨قرارًا ضد
ديـبــايــت» و«لـيـبــانــون نـيــوز أونــايــن»
باالمتناع عــن الـتــداول بـنــزاع قضائي
قائم بني سامر جميل وميشال ضاهر
بــذريـعــة مــا يـتــرتــب عليها مــن تبعات
تؤثر في نتيجة االنتخاباتّ ،
منصبة
ن ـف ـس ـهــا مـ ـك ــان ه ـي ـئــة اإلش ـ ـ ـ ــراف عـلــى
االنتخابات .ليس هذا فحسب ،تدقيق
بسيط فــي تــاريــخ قــرار القاضية حـ ّـرو
يبني أن هــذا الـقــرار كــان الوحيد الــذي
صــدر فــي ذلــك ال ـيــوم ،لـكــون كــل قضاة
ل ـب ـن ــان كـ ــانـ ــوا م ـع ـت ـك ـفــن بـ ــدعـ ــوة مــن
مجلس القضاء األعلى.
ف ــي امل ـلــف األم( ،دعـ ــوى الـجـمـيــل على
ضاهر)ُ ،حـ ِّـدد موعد جلسة االستماع
االثنني املقبل ،أي قبل يوم واحــد فقط
م ــن دخـ ــول نــائــب األمـ ــة قـ ّـبــة ال ـبــرملــان،
ّ
وق ـب ــل ت ـمــت ـعــه بــال ـح ـصــانــة الـنـيــابـيــة.

ُ ّ
الحصانة لن تشكل
درعًا لضاهر لكون
الجرم ،في حال ثبوته،
ال يرتبط بنيابته

الحصانة
غير ّأن ذلك ال يعني أن هذه ُ
ُ
ستشكل درعــا له الحقًا إذا ما أرجئت
الجلسة ،لكون الجرم ،في حال ثبوته،
ال يــرتـبــط بـنـيــابـتــه ،بــاعـتـبــاره سابقًا
الن ـت ـخ ــاب ــه ولـ ـي ــس ن ــات ـج ــا مـ ــن عـمـلــه
كنائب.
بـ ـع ــد الـ ـق ــاض ــي ف ــرن ـي ـن ــي وال ـق ــاض ـي ــة
ح ـ ـ ّـرو ،م ـ ــاذا سـيـفـعــل ال ـق ــاض ــي نـقــوال
م ـن ـص ــور غ ـ ـ ـدًا؟ وهـ ــل ُيـ ـف ــرج ال ـقــاضــي
ّ
ويتحرك
بيتر جرمانوس عن اإلخبار
ّ
ل ـل ـت ـح ـق ـيــق وإجـ ـ ـ ـ ــراء امل ـق ـت ـض ــى أم أن
القضاء سيثبت مرة جديدة أنه يعمل
بأمر السياسة؟

«نحنا ما معنا مصاري ،منييييح» .سعد الحريري في
احتفالية  ١٤شباط  ،2018البيال.
العبارة كان صداها طريفًا على الجمهور اللبناني،
والبعض استخدمها مبررًا رئيسيًا لشفافية تيار
املستقبل في عدم القدرة على شراء أصوات الناخبني.
في مؤتمر
بعد أقل من ّشهرين ،وقف سعد الحريري ّ
سيدر  ١ليزف خبر الـ ٩٠٠ألف وظيفة عمل للبنانيني.
خبر تداوله الناس بطريقة أكثر طرافة ،وال سيما
ً
استهزاء بتلك القدرات السحرية بخلق الوظائف،
لرئيس حكومة «لبنان» ،البلد الذي يصنف بمفهوم
العالقات الدولية بـ«الدولة الفاشلة» .Failed State
في ورقته البحثية «لبنان :السيادة املختلطة ،والسياسة
الخارجية األميركية»ّ ،
يوصف نجيب حوراني ،وهو
أستاذ الفلسفة في جامعة والية ميشيغن ،كيف
استطاعت األحزاب اللبنانية السيطرة على مقدرات
الدولة من خالل خلق شبكة عالقات قوية ومتينة
ُ
داخل بنية الدولة ،ترجمت بسيطرة األحزاب على
الوظائف في املؤسسات الحكومية ،ويعطي مثالني على
ذلك ،حزب الكتائب خالل فترة الحرب األهليةّ ،
وتيار
املستقبل في زمن رفيق الحريري .يشرح حوراني
كيف استطاعت شبكة الحريري  Hariri Networkمن
خالل اإلمبراطورية املالية «استعمار مؤسسات الدولة
وخلق منظمات مالية جديدة (بنك املتوسط وأوجيه
ّ
لبنان) لتسهيل التحكم باالقتصاد السياسي للبلد».
يستخلص حوراني بأن السياسة الحريرية استطاعت
االستفادة من األجهزة واملؤسسات الحكومية لخدمة
النهج الحريري ويعطي مثالني على ذلك (مجلس اإلنماء
واإلعمار املرتبط بمجلس الوزراء وفرع املعلومات).
في الحملة االنتخابية ونتائج االنتخابات:
من الوهم االعتقاد أن تيار املستقبل ،ستكون لديه
القدرة على تنفيذ مشاريع إنمائية في بيئة ناخبيه
باملفهوم البسيط ملعنى اإلنماء ،واملتمحور بخلق
مشاريع متوسطة أو كبيرة الحجم يكون لديها قدرة
تشغيلية مستمرة وخلق فرص أعمال .البيئة الناخبة
لألحزاب في لبنان هي بمعظمها من جمهور الطبقة
الفقيرة ،بعد أن فقدت الطبقة الوسطى أملها بالتغيير.
الكذبة الكبرى التي توهمها ناخبو تيار املستقبل،
هي فكرة الحصول على وظائف ليس بمقدور تيار
املستقبل تأمينها لهم .الجمهور الذي ينتمي بمجمله
إلى الطبقة الفقيرة خاطبه تيار املستقبل بكلمة واحدة
(الخرزة الزرقا لي بتحمي لبنان) دون أن يفسر ماهية
األخطار التي تحدق بهذه الفئة.
أنا أسأل ،ما الذي يحتاجه ابن قرية نائية في الضنية
مثل دعبل( ،ترتفع نحو  ٦٠٠متر عن سطح البحر
واد عميق ،وتبعد نحو  ٧٠كيلومترًا عن
داخل ٍ

طرابلس) ،أكثر من حاجته للسماح له بتشحيل
أغصان السنديان الستخراج الفحم (املعروفة
باملشحرة) دون توقيفه من قبل األجهزة األمنية!
ما الذي يحتاجه ابن جيرون (القرية الواقعة بعد دعبل
على ارتفاع  ١١٠٠متر) غير السماح ألبنائها بإنشاء
ّ
الكسارات واملرامل الستخراج البحص والرمال دون
ّ
التنسيق مع نائب القضاء! في إحدى قرى الضنية
(بيت حاويك) مدرسة تكميلية رسمية موجودة في
ّ
قبو املسجد ،لم تتلق أي دعم من الدولة باستثناء
ما قدمته لها منظمة اليونيسف لوجود تالميذ من
الالجئني السوريني في املدرسة.
ّتيار املستقبل يعلم جيدًا أنه ال يستطيع تأمني
(الحماية) التي يبحث عنها جمهوره .هذا الجمهور
ّ
الذي ّ
صوت بنحو  ٢٠٠٠صوت ملرشحة مثل ديما
جمالي (أستاذة القيادة في كلية إدارة األعمال في
الجامعة األميركية وخريجة الجامعة العريقة «كينت»
واملقيمة الدائمة في بيروت) وأعطى نحو عشرة آالف
صوت ملرشح مثل عثمان علم الدين في املنية و٢٤
ألفًا ملرشح مثل وليد البعريني في عكار .ديما جمالي
لديها القدرة على توفير «الحماية» لشريحة األلفني
ناخب ،ولكن في بيروت وليس في طرابلس والشمال،
على عكس ما يمكن أن يقدمه ّنواب مثل علم الدين
والبعريني.
ّإن من يعتقد أن تيار املستقبل قادر على خلق فرص
عمل لجمهوره واهم .حتى إن مشروع بناء جسر أو
نفق أو جامعة أو مدرسة يستفيد منه وظيفيًا عدد
قليل جدًا من أهالي املنطقة .بالدرجة األولى ،تستفيد
منه الشركة املشغلة التابعة للحريري التي ينقسم
طاقم موظفيها إلى  ٣أقسام:
 -١إداريون ورؤساء أقسام ذوو رواتب خيالية
تنفيذيون أجورهم
مقيمون في بيروت -٢ ،مهندسون ِّ
ً
استرضاء
متوسطة ،وهم من مناطق مختلفة ُوظفوا
لفعاليات مستقبلية من عدة مناطق (قد يشغل
إحداها مهندس أو رئيس ّ
عمال واحد من املنطقة) -٣
ّ
عمال مياومون دون أية ضمانات ،وفي معظم األحيان
يكونون من العمالة األجنبية السورية بأجور ورواتب
زهيدة.
ال يملك تيار املستقبل القدرة على خلق أي وظائف
منتجة بمعنى مفهوم االقتصاد السياسي لإلنتاج
املستقر ،وأنا هنا ال أريد أن أكون متشائمًا ،ولكن
اإلنماء يكون من خالل تفعيل أدوار البلديات القادرة
ّ
وحدها على تبني سياسات مشجعة لالستثمار
وتنفيذها ،يستطيع من خاللها أبناء املناطق النائية
في املنية والضنية وعكار تأسيس مشاريع ريادية لها
صفة االستمرارية .ولكن حتى في بلديات هذه املناطق
ً
تيار املستقبل كان فاشال في تشكيلها.
(*) أستاذ جامعي

تقرير

ّ
األرقام الجنوبية :المقاومة بخير ...أمل بخير!
آمال خليل
ل ـي ــس خ ــاف ـي ــا ع ـل ــى أحـ ــد أن ش ـعــور
البيئة الـحــاضـنــة للمقاومة بخطر
االس ـ ـت ـ ـه ـ ــداف املـ ـ ـ ـ ـ ــزدوج (اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب
وال ـعــدو اإلســرائـيـلــي) أدى دورًا في
التجيير الكثيف لألصوات ملصلحة
حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه فـ ـ ــي دوائ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـجـ ـن ــوب
والـب ـقــاع وب ـيــروت وبـعـبــدا وجـبـيــل.
حتى إن جــزءًا من البيئة اليسارية،
م ــن خ ــال اس ـت ـش ـعــاره ه ــذا الـخـطــر،
أع ـطــى صــوتــه لـلـمـقــاومــة القـتـنــاعــه
بـخـيــاراتـهــا الـسـيــاسـيــة .لـكــن ذل ــك ال
ي ـل ـغــي وجـ ــود م ـســؤول ـيــة ت ـقــع على
الـ ـن ــائ ــب عـ ـل ــى صـ ـل ــة ب ـ ـ «ك ــاري ــزم ــا»
ً
حضوره في دائرته ،فضال عن قرار
الـ ـن ــاخ ــب ب ـم ـح ــاك ـم ــة سـ ـل ــوك نـ ــواب
على مــدى تسع س ـنــوات .فاالنتماء
الحزبي أو الحركي وحده ال يعوض

الحضور الخدماتي ،وال إرادة ممثل
الناس للتواصل معهم.
تظهر نسب االق ـتــراع لكل مــن حزب
الله وحركة أمل على حدة ،أن الحزب
حصد في النبطية نسبة  52في املئة
مــن األصـ ــوات ،مقابل  33.5فــي املئة
ملصلحة أم ــل .ون ــال فــي بـنــت جبيل
ن ـس ـب ــة  53فـ ــي املـ ـئ ــة مـ ــن األص ـ ـ ــوات
مقابل  22في املئة لحركة أمــل .وفي
مرجعيون حاصبيا ،حصد  40في
املئة من األصوات مقابل  24في املئة
لـلـحــركــة .فـتـكــون النسبة اإلجمالية
نيلهما معًا ما نسبته  83.2في املئة
مــن األص ــوات .ال يلغي ذلــك ضــرورة
ق ــراءة األرقـ ــام ملــا تحمله مــن دالالت
سـيــاسـيــة وإن ـمــائ ـيــة مـتـصـلــة ب ــدور
الـنــائــب وح ـض ـ َـوره فــي دائ ــرت ــه .هــذه
األرق ــام التي ّ
بينت أن أصــوات حزب
ال ـلــه ،بــاسـتـثـنــاء الــرئـيــس نبيه بــري

قبيسي لـ«األخبار»:
كل تفضيلي
للمقاومة تفضيل لنا
ألننا جزء ال يتجزأ منها

فــي صــور والــزهــرانــي ،شكلت رافعة
ملرشحي أمل.
غ ـي ــر أن م ـ ـصـ ــادر ح ــرك ـي ــة م ــرك ــزي ــة
ل ــم تـخــف ب ــأن رئ ـيــس ال ـحــركــة أب ــدى
انــزعــاجــه مــن تفاصيل األرق ــام التي
أفرزتها صناديق االقـتــراع وترتبط

بـخـلــل مــا عـلــى مـسـتــوى أداء بعض
املرشحني في دائرتهم االنتخابية.
يؤكد البعض أن القاعدة الخضراء،
سواء املنتسبة أو املؤيدة« ،تعمدت،
في حــاالت معينة ،تجيير أصواتها
التفضيلية ل ـنــواب ال ـحــزب كتعبير
عن جملة اعتراضات داخلية ،أبرزها
أن رئيس الحركة لم يف بوعد أطلقه
في وقت سابق بأن يجري تعديالت
ب ـن ـس ـبــة  50فـ ــي املـ ـئ ــة مـ ــن الـتـمـثـيــل
النيابي ،لكن التغيير لم يطل سوى
ن ــائ ــب ص ـ ــور الـ ـس ــاب ــق ع ـب ــد امل ـج ـيــد
صالح الذي استبدل بالوزيرة عناية
ع ــز ال ــدي ــن «ب ـه ــدف إدخ ـ ــال التمثيل
النسائي» .وهذا التغيير الوحيد لم
يـخــل مــن ال ـجــدل .بــرغــم مـبــاركــة كثر
لتمثيل امل ــرأة بحسب مــا وع ــد بــري
في وقت سابق ،إال أن البعض انتقد
أن يكون اإلنصاف النسائي تحديدًا

عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب صـ ــالـ ــح الـ ـ ـ ــذي يـمـثــل
رم ـزًا مــن رمــوز الرعيل األول لحركة
املـحــرومــن الــذيــن واك ـبــوا مؤسسها
اإلمام السيد موسى الصدر وحافظ
ف ــي سـلــوكــه ومـسـيــرتــه عـلــى مـبــادئ
«ح ـ ــرك ـ ــة امل ـ ـ ـحـ ـ ــرومـ ـ ــن» ،عـ ـلـ ـم ــا ب ــأن
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األص ـ ـ ـ ـ ــوات ت ـص ــاع ــدت
داخل الحركة تطالب بعدم التجديد
ل ـع ــدد م ــن الـ ـن ــواب «ب ـس ـبــب بـعــدهــم
عن القاعدة وتقديمهم نموذجًا في
السلوك يناقض سيرة الحركة التي
أسـسـهــا ال ـص ــدر» .أم ــا تـبــديــل هاني
ق ـب ـي ـســي ب ـم ـح ـمــد خ ــواج ــة ع ــن أح ــد
املقعدين الشيعيني في دائرة بيروت
ال ـثــان ـيــة ،ف ـكــان «أس ــاس ــه إع ـ ــادة ابــن
بلدة زبدين إلى مربعه الرئيسي في
النبطية بـعــد شـغــور أح ــد املقعدين
الشيعيني املحسوبني على أمــل في
ال ـق ـضــاء بـسـبــب الـ ـظ ــروف الـصـحـيــة

للنائب السابق عبد اللطيف الزين.
وعليه ،ال يحسب كثير من الحركيني
لقيادتهم فضل التغيير والتجديد
في ممثليهم الذين دخل بعضهم في
سنته النيابية السادسة والعشرين!
غير أن قبيسي ،يقطع الطريق على
هـ ــذه ال ـت ـح ـل ـي ــات ،وال س ـي ـمــا ال ـتــي
«ت ـح ــاول االص ـط ـيــاد فــي امل ــاء العكر
ب ــن ال ـث ـن ــائ ــي ال ـش ـي ـع ــي» .ي ــؤك ــد أن
مــاك ـي ـنــات ال ـح ــزب وال ـح ــرك ــة اتـفـقــت
ع ـل ــى تـ ــوزيـ ــع األص ـ ـ ـ ــوات بــال ـطــري ـقــة
التي تدعم وتـعــزز مـشــروع املقاومة
وتؤمن حضورًا سياسيًا لحمايتها
ب ـمــواج ـهــة ال ـت ـح ــدي ــات» .ويـسـتـطــرد
ً
ق ــائ ــا« :ه ـ ــذا م ـشــروع ـنــا الـسـيــاســي
نريد أن نحميه .وإذا كانت املقاومة
ب ـخ ـي ــر ك ـل ـن ــا بـ ـخـ ـي ــر .وال ـت ـف ـض ـي ـلــي
للمقاومة تفضيل لنا ألنـنــا جــزء ال
يتجزأ منها».

ت ــوزي ــع األصـ ـ ـ ــوات بــال ـطــري ـقــة ال ـتــي
تـحــدث عنها قبيسي ،جـعــل الـفــارق
في األصوات التفضيلية ،بينه وبني
زم ـي ـل ــه ف ــي ق ـض ــاء ال ـن ـب ـط ـيــة مـحـمــد
رعـ ــد أك ـث ــر م ــن  13ألـ ــف ص ـ ــوت .هــل
ال ـح ــرك ــة ت ـبــرعــت ب ــأص ــوات ـه ــا ،أم أن
ب ـ ّعــض ال ـحــرك ـيــن وغ ـي ــر املنتسبني
ف ــض ـل ــوا الـ ـح ــزب ع ـل ــى أمـ ـ ــل؟ يـجـيــب
قبيسي« :لــم تكن قاعدتنا التنافس
عـلــى الـتـفـضـيـلــي ،ب ــل الـتـكــامــل على
مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب م ـ ــن أج ـ ـ ــل رف ــع
ال ـحــاصــل .وبــالـتــالــي ،أصـبـحـنــا كما
قــال بــري أمــام معادلة قانون أكثري
أتــاحــت لنا الـفــوز فــي املقاعد كلها».
وي ـ ـشـ ــدد ق ـب ـي ـســي ع ـ ّل ــى أن «ب ـعــض
الشباب الحركيني فضلوا املقاومة.
ال لخالفات واعتراضات داخلية ،بل
ألن الناس انقادوا عاطفيًا للمقاومة
امل ـ ـهـ ــددة إق ـل ـي ـم ـيــا وع ــامل ـي ــا وأرادوا

املساهمة في الدفاع عنها».
لـيـســت الـ ـف ــوارق الـتـفـضـيـلـيــة كبيرة
ب ــن نـ ـ ــواب الـ ـح ــزب وأمـ ـ ــل ف ـق ــط .فــي
الجنوب الثانية ،برز فارق الفت بني
بــري وزميليه فــي قـضــاء الــزهــرانــي.
ن ــال ب ــري  42137صــوتــا تفضيليًا.
أما النائب علي عسيران فنال 2203
م ـقــابــل  43746ع ــام  2009ومـيـشــال
م ــوس ــى  4162م ـق ــاب ــل  43648ع ــام
 ،2009علمًا ب ــأن ماكينة حــركــة أمــل
أوع ــزت إلــى املنتسبني واملناصرين
بـ ـت ــوزي ــع ال ـ ـصـ ــوت ال ـت ـف ـض ـي ـلــي بــن
الـثــاثــة .هـنــا يـبــرر قبيسي بــالـقــول:
«الـ ـن ــاس ف ـض ـلــوا ت ـل ـقــائ ـيــا بـ ــري من
دون االلـتـفــات إلــى حـســابــات أخــرى.
واألهم أنه لم يكن من حاجة لتوزيع
التفضيلي بعدما أثبتت مؤشرات ما
قبل االنتخابات أن الالئحة املنافسة
الوحيدة لن تؤمن الحاصل».

قبيسي :لم نكن ننافس على
التفضيلي ،بل عملنا لرفع الحاصل
(هيثم الموسوي)

