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سياسة
تقرير

انتخابات التيار :بين النائب والمناضل وصديق الوزير
طغى الطرد المقنع للقياديين في التيار
الوطني الحر جــورج تشاجيان وزيــاد عبس
عـلــى الـسـبــاق المميز ال ــذي يـجــريــه التيار
الــوطـنــي الـحــر للمحازبين الــذيــن يأملون
أن يكونوا مرشحي التيار إلــى االنتخابات
ّ
ديمقراطي
النيابية .فما يجريه التيار حدث
ّ
غير مسبوق في الحياة الحزبية اللبنانية
إلى
حيث يذهب حملة البطاقة البرتقالية ً
صناديق االقتراع النتخاب من يجدونه أهال
لتمثيلهم في المجلس النيابي
غسان سعود

ما يضمن عودتهم إلى الكار الحقًا.
ثــان ـيــا ،وج ــود مــرشـحــن م ــن جميع
األشـ ـك ــال واألنـ ـ ـ ــواع .ف ـه ـنــاك الـنــائــب
الـبـلـيــد ال ـحــالــي وال ـنــائــب املتحمس
ورجـ ـ ــل األعـ ـم ــل وم ـ ــن ي ـص ــف نـفـســه
باملناضل و»أصــدقــاء الــوزيــر» ومن
ل ـي ـســوا أص ــدق ــاء ال ــوزي ــر ،وغ ـيــرهــم.
ال ــورق ــة اآلن ف ــي م ـل ـعــب ال ـنــاخ ـبــن:
هــم قــالــوا فــي االنـتـخــابــات الحزبية
املـنــاطـقـيــة ال م ـ ّ
ـدوي ــة مل ــن يــوصـفــون
ب ــأص ــدق ــاء ال ــوزي ــر ،وي ـت ـعــن عليهم
الـتـجــديــد اآلن ألي مــرشــح يشبههم
ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـكـ ــل :ف ـ ــي جـ ـبـ ـي ــل ،الـ ـن ــائ ــب
سيمون أبــي رميا أم املناضل بسام
ال ـه ــاش ــم أم ص ــدي ــق الـ ــوزيـ ــر نــاجــي

ح ــاي ــك .ف ــي ك ـس ــروان يـتـســابــق أكـثــر
م ـ ــن ع ـ ـشـ ــرة م ــرشـ ـح ــن يـ ـت ــوق ــع أن
ال يـتـمـكــن أي م ـن ـهــم م ــن الـ ـق ــول فــي
ختام الـيــوم االنتخابي إن األمــر له.
ّ
بمحلية»
فــي عـكــار الـسـبــاق «أهـلـ ّـيــة
بــن أصــدقــاء الــوزيــر بــرغــم الحديث
عـ ــن مـ ـف ــاج ــآت .فـ ــي الـ ـبـ ـت ــرون ال ب ـ ّـد
مــن الـتــزكـيــة .فــي امل ــن أم ــام الناخب
مروحة كبيرة من الخيارات ،فهناك
اث ـ ـ ـنـ ـ ــان أو أكـ ـ ـث ـ ــر م ـ ـمـ ــن ي ــوصـ ـف ــون
بــامل ـنــاض ـلــن ون ـق ـطــة ع ـلــى ال ـس ـطــر،
ورج ـ ـ ـ ــل األعـ ـ ـم ـ ــال صـ ــديـ ــق الـ ــوزيـ ــر
ابراهيم املالح والنائبان نبيل نقوال
وابــراه ـيــم كـنـعــان .وفــي بـعـبــدا هــرج
ومــرج بــن الـنــواب الثالثة الحاليني

وأكثر من ثالثة يشتهون كراسيهم.
وال شك أن النواب سيمون ابي رميا
ونــاجــي غــاريــوس وابــراهـيــم كنعان

السباق
في ّعكار
ّ
«أهلية بمحلية» بين
الوزير ،وفي
أصدقاء
ّ
البترون ال بد من التزكية

وآالن ع ــون يــرتــاحــون إل ــى وضعهم
فـيـمــا ال ـت ـحــدي كـبـيــر أم ــام زمــائـهــم
زيـ ــاد أسـ ــود ونـبـيــل ن ـقــوال وحـكـمــت
ديب إلثبات حضورهم في صناديق
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع .ف ـه ـن ــاك ن ـ ـ ــواب ح ــزب ـي ــون
كانت أولويتهم استرضاء فعاليات
ً
مـخـتـلـفــة ب ــدل ال ـحــزب ـيــن أوال ،وإذا
بــآل ـيــة ان ـت ـقــاء املــرش ـحــن الـعــونـيــن
تعيدهم إلى مربعهم األول .املشكلة
األكـبــر تــواجــه نـقــوال ال ــذي ذهــب في
الــوقــوف إلــى جــانــب الـنــائــب ميشال
امل ــر ض ــد هـيـئــات ال ـت ـيــار ف ــي ســاحــل
امل ــن الـشـمــالــي حـتــى الـنـهــايــة ،فيما
يترشح ضده من كان ّ
يعول عليهم.
ث ــال ـث ــا ال ش ــك أن ال ـن ــاخ ــب ال ـع ــون ـ ّـي

ّ
نظام االقتراع فتت اإلئتالفات التي نشأت في انتخابات المناطق الحزبية (مروان طحطح)

م ــن فـ ّـصــل ال ـن ـظــام ال ــداخ ـل ـ ّـي للتيار
وق ـ ــان ـ ــون االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات امل ـن ــاط ـق ـي ــة
وقــانــون انـتـخــاب املـكـتــب السياسي
عـلــى ق ـيــاســه ،فـ ّـصــل ق ــان ــون اخـتـيــار
ال ـن ــواب عـلــى مـقــاســه أي ـضــا .يشوب
الـ ـق ــان ــون ع ـي ــب ك ـب ـي ــر ي ـح ـص ــر حــق
ال ـت ــرش ــح بــال ـجــام ـع ـيــن ف ـق ــط بــرغــم
وج ـ ـ ـ ــود مـ ـ ـ ـ ــزارع وجـ ـ ـن ـ ــدي م ـت ـق ــاع ــد
ّ
وم ـ ـعـ ــلـ ــم ب ـ ـنـ ــاء أق ـ ـ ـ ــدر عـ ـل ــى ت ـم ـث ـيــل
املواطنني من جامعيني كثر ،إضافة
ط ـب ـعــا إلـ ــى ت ــأم ــن الـ ــذرائـ ــع ال ــازم ــة
لرئيس الـحــزب مــن أجــل القفز فوق
ن ـت ــائ ــج االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء اذا لـ ــم تــائ ـمــه
نتائجه .إال أن كل ذلك ال يحول دون
ّ
العوني بشغف .فها
متابعة السباق
هم وزراء ونواب حاليون وسابقون
وقياديون كانوا يعتبرون أن مظالت
باهظة الثمن ستنزلهم في املجلس
ال ـن ـي ــاب ــي ي ـ ـعـ ــودون ع ـن ــد أب ـ ــو ج ــان
ودانيال و»تيتا لويزا» وغيرهما من
الناشطني العونيني السترضائهم
هنا وهناك.
ومع إقفال باب الترشيحات يتبني:
ً
أوال ،وجــود مجموعة جبناء خافوا
ّ
العوني فوجدوا
من انفضاح عريهم
ال ــذرائ ــع ال ــازم ــة لـلـفــرار فــي انـتـظــار
إفـتــاء رئـيــس الـحــزب جـبــران باسيل

 10مرشحين في بعبدا :زمن المحاسبة؟
فيما أحبط نظام االنتخابات المعتمد في
التيار الوطني الحر الختيار مرشحيه إلى
النيابة طموح الكثير من الحزبيين لعدم
تكافؤ الـفــرص بينهم وبين ال ـنــواب ،لم
يكترث عونيو قضاء بعبدا باألمر ،مسجلين
النسبة األك ـبــر مــن المرشحين فــي لبنان.
والنتيجة 10 :مرشحين يتبارون اليوم على
المقاعد المارونية الثالثة فــي القضاء،
بينهم النواب الثالثة
يكاد التنافس ينحصر بين النواب الثالثة وشهاب (أرشيف)

رلى إبراهيم
ف ــي ق ـض ــاء ب ـع ـبــدا ـ ـ ـ امل ــن الـجـنــوبــي
مرشحون جريئون لــم يحبط نظام
االقتراع املعتمد في انتخابات التيار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر ال ــداخ ـل ـي ــة الخ ـت ـبــار
املرشحني عزيمتهم .ومن منطلق أن
«أحـ ـدًا ال يمكنه أكــل صحن اآلخ ــر»،
ق ــدم  7أش ـخ ــاص طـلـبــات ترشحهم
إلى لجنة القبول وينتظرون إعالنها
رسميًا .يضاف إليهم النواب الثالثة
ال ــذي ــن يـ ــريـ ــدون ت ـج ــدي ــد والي ــات ـه ــم
م ــن خ ــال ان ـت ـخ ــاب دي ـم ـقــراطــي من
امل ـل ـت ــزم ــن ،ل ـي ـتــأه ـلــوا إلـ ــى املــرح ـلــة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ،االس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء الـ ـشـ ـعـ ـب ــي،
وي ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــون اج ـ ـت ـ ـيـ ــازه ب ـس ـه ــول ــة.
فالظلم بحسب البعض يقتصر على
املرحلة الثانية أكـثــر مــن األول ــى ،إذ
بالحد األدنــى
يمكن اجتياز األولــى
ّ
م ــن ال ـن ـش ــاط ال ـح ــزب ــي والـ ـع ــاق ــات،
لكن الصعوبة في أن الناخبني ،في
املرحلة الثانية ،سيفضلون اختيار
من يعرفونه وسمعوا به ـ كالنواب
ـ ـ عـلــى الــذيــن لــم يـسـمـعــوا بـهــم بعد.
وه ـ ـنـ ــا ي ـك ـم ــن «ع ـ ـ ـ ــدم الـ ـتـ ـك ــاف ــؤ فــي
الفرص».
يتبارى املرشحون العشرة على ثالثة
مقاعد تابعة للطائفة املارونية في
قضاء يضم نحو  1300حامل بطاقة

حزبية ،لم ينتخب منها ســوى 850
في خالل انتخابات مجلس القضاء
م ـن ــذ ن ـح ــو  6أشـ ـه ــر .ولـ ـك ــن يـتــوقــع
املـعـنـيــون أن يـصــل ال ـع ــدد إل ــى ألــف
صوت هذه املرة مع اشتداد التنافس
وكثرة املرشحني .الثقل في الساحل
م ــن حـ ــارة ح ــري ــك إل ــى ف ــرن الـشـبــاك
ـوال
فــالـشـيــاح مـ ــرورًا بــال ـحــدت ،وص ـ ً
إلــى املريجة وكفرشيما ،وثــاث من
هــذه البلدات (حــارة حــريــك ،الشياح
وال ـح ــدت) هــي مسقط رأس الـنــواب
أالن عون وناجي غاريوس وحكمت
ديب على التوالي .لذلك يفترض أن
يحصلوا فيها على النسبة األعلى.
فـبـحـســب عــونـيــن فــي ب ـع ـبــدا ،ال بـ ّـد
يشتد نتيجة
للعصب املناطقي أن
ّ
نظام االقـتــراع القائم على «الصوت
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــردي» .وإضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ــى ال ـ ـنـ ــواب
الثالثة ،ثمة مرشح رابــع هو رئيس
مـجــالــس األق ـض ـيــة فــي جـبــل لـبـنــان،
ف ــؤاد شـهــاب .واألخ ـيــر شـغــل سابقًا
مـنـصــب مـنـســق ال ـق ـضــاء ف ــي بـعـبــدا
وتــرشــح إل ــى االن ـت ـخــابــات النيابية
التي لم تحصل عام  .2013شهاب من
فرن الشباك ،يعرفه الحزبيون جيدًا،
وحافظ على عالقته بهيئات التيار،
ولـ ــم ي ــدخ ــل ف ــي ال ـخ ــاف ــات الـبـلــديــة
األخيرة .إلى جانب شهاب مرشحة
أخــرى من فرن الشباك تدعى نادين

ال دروز في قائمة
المرشحين ،فالنائب
فادي األعور ال يمتلك
بطاقة حزبية ،ويفترض
تاليًا معاملته كحليف
نعمة ،وهي مستشارة الوزير جبران
بــاس ـيــل .وذلـ ــك يـفـ ّـســر تـعـيـيـنـهــا في
مجلس القضاء بعد أن خسرت في
االن ـت ـخــابــات ت ـحــت ح ـجــة «ضـ ــرورة
تمثيل النساء» .ستترشح نعمة من
جــديــد ،ول ـكــن لــانـتـخــابــات املـمـهــدة
للترشيح إلــى االنتخابات النيابية
هذه املرة .وقد بدأت بتنظيم لقاءات
مع الحزبيني بشكل دوري .أما روبير
فغالي مــن وادي ش ـحــرور ،فـكــان قد
ترشح أيضًا لالنتخابات الحزبية،
من دون أن يحالفه الحظ هو اآلخر.
واليوم يجرب حظه ثانية ،علمًا أنه
ال يمكن نعمة وفغالي التعويل على
عـ ــدد األصـ ـ ـ ــوات ال ـت ــي ك ـس ـبــاهــا فــي
خالل االنتخابات الحزبية األخيرة،

ألن ـه ــا كـ ــان ُتـ ـج ــرى وفـ ــق لـ ــوائـ ــح ،ال
الصوت الفردي ملرشح واحد.
فــي مـقــابــل ه ــؤالء ،أرب ـعــة مرشحني
مــن الـجـبــل :أول ـهــم ب ـســام حــاتــم من
ب ـل ــدة ح ـمــانــا ،ك ــان ق ــد ع ـ ّـن ســابـقــا
نائبًا ملنسق قـضــاء بعبدا .ثانيهم
وث ــال ـث ـه ــم م ــرش ـح ــان م ــن ب ــزب ــدي ــن:
امل ـه ـنــدس يــوســف جــرمــانــي تــرشــح
إل ـ ــى رئ ــاس ــة ال ـب ـل ــدي ــة م ــن دون أن
ي ـ ـن ـ ـجـ ــح ،ولـ ـ ـ ــه حـ ـ ـض ـ ــور ج ـ ـيـ ــد بــن
امل ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــن ،واملـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي روجـ ـي ــه
طنوس الــذي فاز بعضوية مجلس
الـقـضــاء أخ ـي ـرًا .أمــا املــرشــح الــرابــع،
فـهــو ف ــادي جــرجــس مــن بـلــدة راس
ال ـ ـحـ ــرف .واألخ ـ ـيـ ــر ط ـب ـيــب أس ـن ــان
ت ــرش ــح س ــابـ ـق ــا إلـ ـ ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
النيابية .وإذا ما افترضنا أن لجنة
ال ـق ـبــول س ـتــوافــق ع ـلــى تــرشـيـحــات
ال ـع ـشــرة ال ـســابــق ذك ــره ــم ،يفترض
أن يـقـســم م ـج ـمــوع امل ـق ـتــرعــن على
الـ ـعـ ـش ــرة ل ـ ُـي ـع ـت ـ َـم ــد ث ـل ــث امل ـج ـم ــوع
ك ـم ـع ـ ّـدل الج ـت ـي ــاز امل ــرح ـل ــة األول ـ ــى.
وع ـلــى سـبـيــل امل ـثــال  1000صــوت/
 10مرشحني =  ،100أي يجب على
كل مرشح الحصول على  33صوتًا
لضمان تأهله .ورغــم أن الــرقــم غير
ك ـب ـيــر ،ف ــإن م ـتــابـعــن لــانـتـخــابــات
يرون أن من الصعب على املرشحني
ّ
تحصيل الـعــدد املـطـلــوب لتأهلهم،

