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سياسة
تحقيق

زحلة :دائرة التحالفات «المشربكـ

فقدت زحلة ،مع النسبية،
موقعها كـ«دائرة األكثرية البرلمانية».
ّ
إال أنها ال تزال من أصعب الدوائر .من
ُ
المبكر توقع ّالنتائج والتحالفات.
ولكن األكيد أن تمثيل القوات اللبنانية
سيقل عن ثالثة .وسيكون أمام التيار
الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل
فرصة إلعادة إحياء وجودهم النيابي.
أما ميريام سكاف ،صاحبة النسبة األكبر
في استطالعات الرأي ،فحظوظها
مرتفعة بإعادة النيابة إلى بيت سكاف
ليا القزي
ُ
ق ــوس ال ــق ــزح ال ـس ـيــاســي وال ـطــائ ـفــي
ُ
ال ــذي ُيـمـيــز دائ ــرة زح ـلــة ،سيحولها
إل ـ ـ ـ ــى واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ــن أك ـ ـ ـثـ ـ ــر ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر
االنـتـخــابـيــة صـعــوبــة وتـعـقـيـدًا .بعد
دخـ ـ ــول الـ ـب ــاد ف ــي ن ـظ ــام الـنـسـبـ ِّيــة،
أع ـي ــد خ ـلــط األوراق وب ـ ــات ُم ـت ـع ــذرًا
وضــع تـصـ ّـور واض ــح للتحالفات أو
النتائج .هــدف القوى السياسية في
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة األخـ ـي ــرة كــان
إقـفــال بيت آل سـكــاف .ومنذ سنوات
ُ
ط ــويـ ـل ــة ،تـ ـ ـح ـ ــاول األحـ ـ ـ ـ ــزاب «فـ ـت ــح»
ُ
ّ
زح ـلــة وإن ـه ــاء م ــا ي ـســمــى الـبـيــوتــات
والــزعــامــات التقليدية .ولـكــن الـيــوم،
ستكون أولويتها البحث عن الطريقة
األم ـث ــل ل ــ«ح ـفــظ الـ ـ ــرأس» .واألحـ ــزاب
نفسها ستبحث عن أحصنة طروادة
داخ ــل ال ـعــائــات وب ــن الشخصيات
املستقلة.
دائرة زحلة  7مقاعد ( 2كاثوليك،
في ّ
 1س ــن ــي 1 ،م ـ ــارون ـ ــي 1 ،ش ـي ـع ــي1 ،
أورث ــوذك ــس 1 ،أرم ــن) .أمــا الالعبون
ُ
ف ــك ـث ــر :تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،ح ـ ــزب ال ـلــه
وحــركــة أم ــل ،الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر،
ال ـقــوات اللبنانية ،الكتلة الشعبية،
آل فتوش ،حزب الكتائب ،الطاشناق،
الحزب السوري القومي االجتماعي،
تـ ـ ـي ـ ــار املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردة ،ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى ال ــوطـ ـنـ ـي ــة،
ّ
الشخصيات املستقلة ،الوزير أشرف
ريفي ،الجماعة اإلسالمية ...تتقاطع
هــذه الـقــوى بعضها مــع بعض .لكن
مــن الصعب إيـجــاد فــريــق ق ــادر على
إقناع حليفني له بالتعاون انتخابيًا:

ٌ
ـ ـ ح ــزب ال ـلــه حـلـيــف لـلـتـيــار الــوطـنــي
ال ـ ـحـ ــر ،وفـ ـ ـت ـ ــوش ،ورئـ ـيـ ـس ــة ال ـك ـت ـلــة
الشعبية ميريام سكاف ،والطاشناق،
وال ـح ــزب ال ـقــومــي .ول ـكــن س ـكــاف ما
زالت ترفض التحالف مع فتوش ،ملا
بينهما مــن ع ــداء سياسي ودع ــاوى
قضائية .وعــاقــة سـكــاف مــع رئيس
«التيار» الوزير جبران باسيل ليست
فـ ــي أفـ ـض ــل حـ ــاالت ـ ـهـ ــا ،مـ ـن ــذ وص ــف
ب ــاس ـي ــل لـلـمـسـتـقـلــن بـ ــ«الـ ـف ــراط ــة»،
ً
وص ـ ــوال إل ــى تــوج ـيــه س ـكــاف أقـســى
االنتقادات للقانون الجديد.
ـ ـ ت ـيــار املـسـتـقـبــل ال ـتــزامــاتــه كـثـيــرة:
الـ ـتـ ـي ــار الـ ـع ــون ــي ،س ـ ـكـ ــاف ،الـ ـق ــوات
اللبنانية .منذ  ،٢٠١٢والتيار األزرق
ُيــرســل إش ــارات إيجابية إلــى الكتلة
الـشـعـبـيــة لـعـقــد ت ـحــالــف ان ـت ـخــابــي.
ً
منحى
ال ـتــواصــل االن ـت ـخــابــي ات ـخــذ
جديًا أكثر قبل االنتخابات البلدية،
ّ
وم ــا رش ــح ع ــن أن رئ ـيــس الـحـكــومــة
سـعــد الـحــريــري يـهـ ّـمــه الـحـفــاظ على
ال ـك ـت ـل ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة .وبـ ـ ــن األخـ ـيـ ــرة
والقوات ،على «املستقبل» أن يختار
ّ
ط ــرف ــا واحـ ـ ـ ـدًا ألن س ـك ــاف ل ــن تـقـبــل
ال ـت ـح ــال ــف مـ ــع مـ ــن ت ـت ـه ـم ـهــم ب ـع ــدم
االعتراف بحجمها.
ـ التيار الوطني الحر عالقته جيدة
مــع فـتــوش ،وتجمعه بــالـقــوات ورقــة
ُ
نـ ـي ــات لـ ــم تـ ـت ــرج ــم بـ ـع ــد ،وت ـح ــال ــف
مصلحة مــع تيار املستقبل ،وحلف
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي مـ ــع حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه .أم ــا
الـ ـط ــاشـ ـن ــاق ،فـ ـه ــو ُج ـ ـ ــزء مـ ــن تـكـتــل
التغيير واإلصالح .ال ُيمكن «التيار»
خ ــابـ ـي ــا م ـ ــع ف ـت ــوش
الـ ـتـ ـح ــال ــف انـ ـتـ ـ ّ
والقوات .كذلك فإنه بعد االنتخابات
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ف ـ ــي  ،٢٠٠٩أص ـ ـبـ ــح مــن
ال ـص ـع ــب ال ـج ـم ــع بـ ــن «امل ـس ـت ـق ـب ــل»
ً
وفـ ـ ـت ـ ــوش .ول ـ ـيـ ــس س ـ ـهـ ــا ت ـش ـك ـيــل
الئـحــة تـضــم تـيــار املستقبل وحــزب
ال ـل ــه ،ال ــذي ل ــن يـقـبــل ب ــأي سـيـنــاريــو
يأتي على حساب ُحلفاء آخرين له،
كفتوش أو سكاف .وستجد القوات
ن ـف ـس ـهــا ُمـ ـح ــرج ــة ،أم ـ ــام ج ـم ـهــورهــا
وبقية حلفائها ،في تسويق تحالف
ّ
يضمها والتيار العوني وحزب الله.
ُ
يـبـلــغ ع ــدد ال ـنــاخ ـبــن امل ـس ـج ـلــن في
زحلة  ١٧٢٥٥٥منهم  ٩٤٦٨٤مسيحيًا
وُ ٧٦٢٧٥مـ ـسـ ـلـ ـم ــا .وبـ ـلـ ـغ ــت ن ـس ـبــة
االقـ ـت ــراع ف ــي الـ ـ ــدورة املــاض ـيــة .٪٥٩
ّ
ي ـقــول أح ــد ال ـخ ـبــراء االنـتـخــابـيــن إن
نسبة االقتراع بلغت ذروتها في ٢٠٠٩
بـسـبــب اس ـت ـخ ــدام املـ ــال االن ـت ـخــابــي،
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدام امل ـ ـ ـغ ـ ـ ـتـ ـ ــربـ ـ ــن ،وح ـ ـشـ ــد

تقرير

ّ
انتخابات المعلمين:
 59بالمئة لال أحد
ّ ً
و«المستقبل» يزداد ترهال
االنتخابات النقابية أشبه ّ
بعينات استطالعية أكثر دقة طبعًا من
استطالعات الرأي التي تنتشر بكثافة هذه األيام ،وإن كانت تتقاطع
معها في إظهار وجود أكثر من خمسين بالمئة ال يؤيدون أحدًا،
»سواء في السلطة أو في «المعارضة

األحزاب تبحث عن أحصنة طروادة داخل العائالت وبين الشخصيات المستقلة (مروان بوحيدر)

غسان سعود
ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ن ـقــابــة امل ـع ـل ـمــن في
املـ ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة أخـ ـط ــأت بـتـعـيــن
م ــوع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات خـ ـ ــال ال ـع ـط ـلــة
الصيفية ،وأخطأت بعدم تبليغ جميع
األس ــات ــذة بـح ـصــول االن ـت ـخ ــاب ــات ،ما
أس ـهــم فــي خـفــض نـسـبــة االق ـت ــراع في
بـ ـي ــروت وج ـب ــل ل ـب ـنــان ب ـح ـكــم وج ــود
أســاتــذة هاتني املحافظتني في قراهم
وع ـ ــدم اس ـت ـع ــداده ــم ل ـق ـطــع إجــازت ـهــم
الصيفية ،وهو ما ضاعف في املقابل
مــن فـعــالـيــة املــاكـيـنــات الـحــزبـيــة التي
تـمـلــك الـ ـق ــدرة ع ـلــى ت ــأم ــن نــاخـبـيـهــا.
لكن ما سبق ال يلغي حقيقة أنــه لوال
ماكينتا حزب الله وحركة أمل اللتان
رف ـع ـت ــا ن ـس ـبــة االقـ ـ ـت ـ ــراع فـ ــي م ـنــاطــق
نـ ـف ــوذهـ ـم ــا إلـ ـ ــى نـ ـح ــو  70ب ــاملـ ـئ ــة ملــا
وص ـلــت نـسـبــة االق ـت ــراع ال ـعــام فــي كل
لـبـنــان إل ــى  41بــاملـئــة .نسبة االق ـتــراع
 41بــاملـئــة ف ـقــط ،رغ ــم أن ـهــا انـتـخــابــات
م ـف ـص ـل ـي ــة ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى م ـط ــال ــب
املعلمني ،ورغم أن الصوت ـ كل صوت
ـ ـ لــه تــأثـيــره الكبير ألن عــدد مــن يحق

لهم االقتراع ال يتجاوز  15ألفًا ،ورغم
قــرع األح ــزاب والنقيب السابق نعمه
محفوض كل طبول الحرب .وهذا هو
املؤشر األول منذ االنتخابات البلدية
في بيروت ،إال أنه يأتي في وقت تبني
فـيــه اسـتـطــاعــات ال ــرأي أن نسبة من
ي ـقــولــون إن ـهــم «ل ـي ـســوا م ــع أحـ ــد» وال
ينوون انتخاب أحد تصل إلى خمسني
باملئة في بعض األقضية ،األمــر الذي
يسمح بالقول إن على جميع األفرقاء،
سواء كانوا في السلطة أو خارجها ،أن
يتحسبوا أكثر لوجود أكثرية شعبية
ال تثق بهم ،وال تذهب إلــى صناديق
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع حـ ـت ــى حـ ــن ي ـت ـع ـل ــق األمـ ــر
بمطالب أســاسـيــة وحـيــويــة بالنسبة
إليها ،علمًا بــأن منح  43.7باملئة من
املقترعني أصــواتـهــم للنقيب السابق
م ـق ــاب ــل  63ب ــامل ـئ ــة ل ـل ـن ـق ـيــب ال ـج ــدي ــد
رودول ــف عبود يعطي انطباعًا ّ
أوليًا
مـهـمــا عــن م ــزاج الـنــاخـبــن ،مــع األخــذ
باالعتبار أن  43.7باملئة أيدوا النقيب
القديم ،رغم حقد إدارات املدارس عليه
وسعيها بوسائلها الـكـثـيــرة لعرقلة
مـ ـسـ ـي ــرت ــه ،مـ ـق ــاب ــل  63ب ــاملـ ـئ ــة أيـ ـ ــدوا

النقيب الجديد رغم أنه مرشح العهد
والـحـكــومــة ووزارة الـتــربـيــة ووســائــل
اإلع ـ ــام ال ـحــزب ـيــة واألح ـ ـ ــزاب ال ــوازن ــة
خدماتيًا وإدارات املدارس واملؤسسات
الدينية .وتجدر اإلش ــارة إلــى أن قوى
السلطة تعلمت من أخطائها في نقابة
املهندسني وغيرها ،فما كان من التيار
الــوط ـنــي ال ـح ــر س ــوى إع ـط ــاء ال ـق ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ث ــاث ــة م ـق ــاع ــد واالك ـت ـف ــاء
بـثــاثــة مـقــاعــد لـنـفـســه ،رغ ــم أن حجم
األساتذة َاملؤيدين للتيار وفق ماكينته
يبلغ ضعفي عدد األساتذة القواتيني،
إال أن خ ـش ـيــة ال ـت ـي ــار م ــن الـتـصــويــت
ال ـق ــوات ــي امل ـعــاكــس وعـ ــدم الــرغ ـبــة في
إق ــاق راح ــة الـتـفــاهــم امل ـعــرابـ ّـي دفـعــاه
إل ــى ه ــذا ال ـت ـن ــازل .ف ــي امل ـقــابــل ،أخـطــأ
محفوض كثيرًا حني ذهب مستسلمًا
إلى املعركة لتسجيل موقف فقط ،من
خالل تشكيل الئحة غير مكتملة تضم
 5مرشحني فقط ،بدل تأمني مرشحني
يعطونه دفعًا إضافيًا ،وهــو كــرر هنا
ال ــوق ــوع ف ــي أخ ـط ــاء غ ـيــره م ــن الـقــوى
ّ
املدني
العلمانية ومجموعات الحراك
وغيرهم .أمــا األهــم مــن هــذا كله ،فهي

