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مقعد المنية لـ«المستقبل»
على طبق من فضة
آلية فرز األصوات في قانون االنتخابات الجديد تحتسب
نـسـبــة األص ـ ـ ــوات الـتـفـضـيـلـيــة ال ـت ــي جـمـعـهــا ك ــل مــرشــح
فــي قـضــائــه ،ال ع ــدد األص ـ ــوات ،ثــم تعمد إل ــى تــرتـيــب كل
امل ــرش ـح ــن ف ــي الـ ــدائـ ــرة ف ــي قــائ ـمــة واحـ ـ ــدة وف ـق ــا لنسبة
األصوات التفضيلية التي نالوها في أقضيتهم .ففي دائرة
املنية – الضنية ـ طرابلس ،هناك ثالثة أقضية ،ويفترض أن
تحتسب نسبة األصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح
في قضائه.
طــريـقــة االح ـت ـســاب ه ــذه ،وخــاصــة بـعــد فـصــل املـنـيــة عن
الضنية ،جعلت حظوظ املرشحني في املنية وفي الضنية
أفضل من حظوظ املرشحني في طرابلس .وبما أن قضاء
املـنـيــة يـضــم مـقـعـدًا واح ـ ـدًا ،ب ــات مــرشـحــو املـنـيــة يحظون
بفرصة ّ
للتقدم على مرشحي طرابلس والضنية .وبما أن
تيار املستقبل ال يزال ،حتى اللحظة ،يتمتع بتأييد ما ال يقل
عن خمسني في املئة من أصــوات الناخبني ،فــإن مرشحه
ً
سيحل أوال في الدائرة ،متفوقًا على الرئيس نجيب ميقاتي
وال ـل ــواء أش ــرف ريـفــي والـنــائــب محمد الـصـفــدي والـنــائــب
سـمـيــر الـجـســر وال ــوزي ــر مـحـمــد ك ـبــارة وال ــوزي ــر الـســابــق
فيصل كرامي ،وسائر املرشحني األقوياء ،كالنائب السابق
ج ـهــاد الـصـمــد وال ـنــائــب أح ـمــد فـتـفــت ف ــي الـضـنـيــة .ففي

طرابلس ،وبصرف النظر عن عــدد الناخبني ،يكاد يكون
ً
مستحيال أن يحصل اح ــد املــرشـحــن األق ــوي ــاء عـلــى 25
في املئة من األصــوات التفضيلية التي ستتوزع على عدد
كبير من املرشحني للفوز بـ 8مقاعد .أما فصل املنية عن
الضنية ،فمنح تيار املستقبل ،على طبق من فضة ،مقعد
املنية .مرشحو الضنية بدورهم سيتفوقون على مرشحي
طرابلس .ففي الضنية ،ثالثة مرشحني أقوياء يتنافسون
على مقعدين ،هم مرشحا تيار املستقبل والنائب السابق
جهاد الصمد .ويتوقع ،بالتالي ،أن ينال كل من الثالثة أكثر
مــن  25فــي املئة مــن األص ــوات .ومــن املحتمل أن تتجاوز
النسبة التي ينالها اثنان من الثالثة عتبة الثالثني في املئة،
علمًا أن الصمد نــال عــام  2009أكثر من  39في املئة من
أصوات الناخبني في الضنية ،لكن النظام االنتخابي يومها
ً
كان يسمح للناخب أن يضع كال من أحمد فتفت والصمد
في الوقت نفسه .أما في االنتخابات املقبلة ،فيتعني عليه
اختيار مرشح مفضل واحد .مع التأكيد أن وضع الصمد
في تحسن متواصل منذ عــام  2009فيما املستقبل في
ت ــراج ــع ،وال يـفـتــرض أن تـفـهــم املــاح ـظــة الـســابـقــة بأنها
تشكيك بقدرة الصمد على الحصول على  40في املئة من
أصوات الضنية التفضيلية.

أحوال المناوئين للمستقبل في «المنية ــ الضنية» أفضل مما هم عليه في سائر المناطق (أرشيف)

مــواقــف الـنــواب الحريريني .وبضغط
مــن الـقـيــادة املــركــزيــة ،يـحــاول الـنــواب
أن يفعلوا شيئًا فينظموا مــع األمــن
ال ـعــام للهيئة الـعـلـيــا لــإغــاثــة ال ـلــواء
محمد خـيــر جــولــة إنـمــائـيــة يطلعون
فـيـهــا عـلــى سـيــر األع ـم ــال الــروتـيـنـيــة
فــي بعض الـطــرقــات ،قبل أن يتحدث
فتفت فيؤكد بحسب الوكالة الوطنية
لإلعالم «متابعته اليومية والحثيثة
لكل القضايا اإلنمائية والحياتية في
املـنـطـقــة» ،مــردفــا الـعـبــارة الـتــي يجب
ُ
أن تـقــال عنه ال أن يقولها عــن نفسه
بقضايا املنطقة «باعتباره
إنــه يهتم
ّ
واج ـ ـبـ ــا ال م ـ ــن ـ ــة» .وإذا أخ ـ ـ ــذت أزمـ ــة
الكهرباء التي عانت منها املنطقة أكثر
مــن سائر املناطق ألنها غير مجهزة
بمولدات خاصة كبيرة نتيجة تأمني
التغطية عادة أكثر من عشرين ساعة

ت ـب ـنــي ال ـن ــائ ــب ج ـ ــورج عـ ـ ــدوان ال ــذي
تـجـمـعــه ب ــه ع ــاق ــة ج ـي ــدة ،م ـقــابــل ال
ت ـع ــاون ف ــي ع ــال ـي ــه .أم ــا ع ـلــى املـقـلــب
ال ـ ـ ــدرزي ،ف ــاألم ــر ب ـيــد ال ـب ـيــك .وتـفـيــد
امل ـع ـلــومــات ب ــأن ــه سـ ُـيـبـقــي املـقـعــديــن
على ما هما عليه عبر إعادة ترشيح
أك ـ ــرم ش ـه ـي ــب ،وت ـ ــرك امل ـق ـع ــد اآلخـ ــر
للمير طــال أرســان .إشــارة هنا إلى
أن دائ ـ ــرة ال ـش ــوف ـ ـ ـ عــال ـيــه م ــن أكـثــر
الدوائر إرباكًا اليوم مع عدم اتضاح
صورة التحالفات ونظرًا إلى الخالف
املستجد بني املستقبل واالشتراكي.
لكن ال شك في أن الحزب االشتراكي
وتـ ـي ــار املـسـتـقـبــل ي ـح ـظ ـيــان بـتــأيـيــد
أكـ ـث ــر م ــن  50ف ــي املـ ـئ ــة م ــن نــاخ ـبــي
الـ ـش ــوف ،ف ــي م ـقــابــل أق ــل م ــن  30في
امل ـئــة لـنــاخـبــي الـتـيــار الــوطـنــي الحر
والـقــوات ،فيما دروز عاليه يشكلون
نحو  53في املئة من ناخبي القضاء.
ل ــذل ــك ،االش ـت ــراك ــي ال ـي ــوم ه ــو بيضة
قبان الشوف ـ عاليه .وحتى في حال
تـشـكـيـلــه الئ ـح ــة ب ـم ـف ــرده ي ـتــوقــع أن
يفوز ،بفضل مؤيديه الدروز حصرًا،
بخمسة مقاعد على األقــل ،من أصل
 5( 13في عاليه و 8في الشوف).

لوجود معامل إنتاج فيها؛ يالحظ أن
الحاج كمال الخير أصدر بيانًا عمليًا
بعد زيارته املدير العام لكهرباء لبنان
ً
يفند فيه اتفاقهما على :أوال ،رفع قدرة
الـحـمــولــة عـلــى ك ــل م ــن مـخــرجــي كــرم
األخ ــرس وسركيس حـمــدون  ٢٠ك.ف
بطريقة تمنع تكرار انقطاع املخرجني
املذكورين ،وذلك ضمن مهلة  ٤٨ساعة.
وثانيًا ،اتصال املدير العام بحضور
ً
الخير بالفنيني إلنهاء املشاكل حاال.
أما الرئيس الحريري ،فأصدر البيان
ال ـت ـق ـل ـي ــدي عـ ــن إجـ ــرائـ ــه االت ـ ـصـ ــاالت
الــازمــة لحل املسألة .وكــان الحريري
قد اختتم جوالته الرمضانية بزيارة
ّ
الضنية ،داعـيــا مــن كــان يعدهم باملن
مــن تدمير ســوريــا إلــى انتظار إعــادة
إع ـمــار ســوريــا لــرؤيــة االزده ـ ــار الــذي
سـتـعـيـشــه امل ـنــاطــق ال ـش ـمــال ـيــة كـلـهــا،

ومـ ــا ع ـلــى م ــزارع ــي ال ـت ـف ــاح والـ ـ ــدراق
والكرز وغيرهم من مزارعي الضنية
ســوى الجلوس واالنـتـظــار .ولــم يجد
الـ ـح ــري ــري إنـ ـ ـج ـ ــازات يـ ـع ــدده ــا أمـ ــام
الـ ـح ــاض ــري ــن سـ ـ ــوى افـ ـتـ ـت ــاح مـكـتــب
إقليمي للصندوق الوطني للضمان
االجـتـمــاعــي ،وال ـبــدء بتنفيذ املرحلة
الثانية من طريق الضنية – الهرمل.
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى إعـ ـ ـ ــان إنـ ـ ـش ـ ــاء اتـ ـح ــاد
ب ـلــديــات ج ــرد ال ـض ـن ـيــة ،وه ــو ات ـحــاد
يتألف مــن ثــاث بـلــدات صغيرة جدًا
هي مــراح السفيرة وطــاران وحازمية
ي ـك ــاد ي ـك ــون الـ ـه ــدف ال ــوح ـي ــد لـتـيــار
املستقبل مــن الــوقــوف خـلــف إنشائه
هو القول إن لديه نفوذًا وسط بلديات
الـضـنـيــة ال ـتــي يـتـمـثــل غــالـبـيـتـهــا في
اتـحــاد بـلــديــات الضنية ال ــذي يرأسه
محمد سعدية املقرب من الصمد.

وفــي النتيجة يمكن القول إن كماشة
ميقاتي – ريفي التي تطبق على تيار
املستقبل في طرابلس توازيها كماشة
الخير – الصمد فــي املنية ـ ـ الضنية.
عام ّ 2005
غيرت صناديق املنية نتائج
االنتخابات في كل لبنان حني صبت
بـغــالـبـيـتـهــا ال ـس ــاح ــق ملـصـلـحــة تـيــار
املستقبل فعدلت النتيجة فــي دائــرة
املنية – طــرابـلــس – زغــرتــا – الـكــورة.
وفي تلك األيام ،لم يتمكن خصوم تيار
املستقبل من إيجاد مندوبني يقفون
ع ـل ــى صـ ـن ــادي ــق االق ـ ـت ـ ــراع فـ ــي أقـ ــام
املـنـيــة ،لـكــن مـقــارنــة أح ــوال املـنــاوئــن
ل ـت ـيــار املـسـتـقـبــل ف ــي جـمـيــع ال ــدوائ ــر
اليوم تؤكد أنهم في «املنية ـ الضنية»
أفضل مما هم عليه في سائر املناطق،
من دون ان يعني ذلك أن تأييد التيار
األزرق تراجع إلــى ما دون عتبة الــ50

في املئة من الناخبني .فحشد املهنئني
بالعيد فــي منزل كــل مــن كمال الخير
وج ـه ــاد ال ـص ـمــد ي ـت ـج ــاوز بــأضـعــاف
املـ ـهـ ـنـ ـئ ــن لـ ـلـ ـن ــائـ ـب ــن كـ ــاظـ ــم ال ـخ ـي ــر
وأحمد فتفت .وبــدل اتحاد البلديات
الصغير املستحدث ل ـلــدوران بالفلك
الحريري هناك اتحاد بلديات طويل
وعــريــض يــدور فــي فلك الصمد .وفي
مــواجـهــة الـ ــوزارات الـحــريــريــة وزارات
أخرى موضوعة بتصرف املعارضني،
وجامعات خاصة وأشكال كثيرة من
املـ ـس ــاع ــدات .واأله ـ ــم م ــن ه ــذا ك ـلــه أن
املعركة السياسية الحريرية املتمثلة
بالتحريض على حــزب الـلــه ،يصعب
تأمينها بحكم جلوس الحريري مع
الحزب إلى طاولة واحــدة في مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وخ ـ ــارج ـ ــه ،وي ـت ـع ــام ــل مـعــه
تعامل الشريك ال الحليف فقط.

