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علويو طرابلس:
«عجقة» مرشحين والقرار لدمشق
أكثر من عشرة مرشحين
علويين في طرابلس
يتنافسون على مقعد
واحد! غياب «المرجعية»
العلوية ،إثر خروج رفعت
عيد من جبل محسن،
فتحت شهية الطامحين.
إ ّلا ّأن العارفين يؤكدون ّأن
كثرًا من هؤالء سينزلون من
«البوسطة» قبل أيار ٢٠١٨
ليا القزي

كتلتان
نيابية
ووزارية
للرئيس
منحتاه
امتيازًا لم
يسبقه اليه
اسالفه
(مروان
طحطح)

على القائد نفسه.
ُ
 4ـ ـ ـ ف ــي مـ ـع ــزل ع ــن انـ ـ ـج ـ ــازات ت ـع ــزى
ال ــى الــرئ ـيــس كـ ــرأس ه ــرم ال ــدول ــة ،اال
ُ
انها تـعــزى الــى املعادلة الناجمة عن
التسوية السياسية كــون ايــا منها لم
ُي ـقــر ب ــا م ــراع ــاة مـصــالـحـهــم جميعًا
وح ـس ــاب ــات ـه ــم ال ـس ـي ــاس ـي ــة ك ـق ــوان ــن
االنـتـخــاب وسلسلة الــرتــب والــرواتــب
واملـ ـ ـ ــوازنـ ـ ـ ــة والـ ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب وم ــراسـ ـي ــم
ال ـن ـف ــط وال ـت ـع ـي ـي ـن ــات وال ـت ـش ـك ـيــات
االداري ــة والديبلوماسية والقضائية
والـعـسـكــريــة واالم ـن ـيــة ،لــم يفسح في
املجال كي ُينظر اليه على انــه رئيس
ت ــوافـ ـق ــي .فـ ــي االش ـ ـهـ ــر االخـ ـ ـي ـ ــرة مــن
تــرشـحــه رغ ــب ف ــي ان ي ـكــون تــوافـقـيــا

يلتقي الجميع على انتخابه .بعدما
ّ
يتصرف كرئيس
امسى في الحكم ال
ت ــواف ـق ــي ـ ـ ـ ـ ـ ه ــو الـ ـ ــذي ن ـب ــذ الـتـسـمـيــة
ومواصفاتها في العهد السابق ـ ـ بل
كرئيس طرف ،له خياراته وسياساته،
يختلف فيها عميقًا عن الحريري من
غير ان يتسبب خالفهما في تقويض
ال ـح ـكــومــة .تـكـمــن هـنــا ق ــوة الـتـســويــة
ودور الــرئـيــس فــي ان الـتـغــاضــي عن
تناقض املــواقــف من ســاح حــزب الله
اضحى احد اسرار االستقرار الداخلي
والتضامن الحكومي ،بشهادة رئيس
الحكومة نفسها ،من غير ان يتزحزح
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوري ــة ع ــن دع ـم ــه غـيــر
املشروط له.

ـية :إ ّنها االنتخابات
إلى مرحلة املأسسة» ،نافية أن تكون
االن ـت ـخ ــاب ــات م ـخــال ـفــة ل ـل ـشــري ـعــة ،أو
أن تـكــون «دالل ــة عـلــى انــدمــاج الهيئة
وذوبــانـهــا فــي النظام اللبناني ،فهي
ً
أصال ليست بعيدة عنه ،ولطاملا كانت
تنشد العدالة ورفــع الظلم إلــى جانب
تطبيق القوانني».
وع ـم ــا إذا ك ــان ــت االن ـت ـخ ــاب ــات داخ ــل
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة «ب ـ ـ ــروف ـ ـ ــة» ملـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا فــي
االنتخابات النيابية املقبلة ،أوضحت
امل ـص ــادر أن الـهـيـئــة «ت ـضــم جـمــاعــات
وأحــزابــا وحــركــات إسالمية مختلفة،
بعضها شارك في االنتخابات النيابية
الـســابـقــة ،كما أعـلــن أنــه سـيـشــارك في
استحقاق  ،2018كالجماعة اإلسالمية
ت ـحــدي ـدًا .لـكــن إعـ ــان الـهـيـئــة ترشيح
شخص باسمها أمــر لم يتبلور بعد،

رغم أنها ستدعم مرشحني منضوين
فـ ــي حـ ــركـ ــات وأحـ ـ ـ ـ ــزاب مـ ـش ــارك ــة فــي
ال ـه ـي ـئــة ،ك ـمــا فـعـلــت ف ــي االن ـت ـخــابــات
البلدية العام املاضي».
الشيخ بــال النعوشي الــذي اتنتخب
رئ ـي ـس ــا ل ـل ـم ـك ـتــب ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـهـيـئــة
فـ ــي ط ــرابـ ـل ــس ،ق ـ ــال لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» إن
«االنـتـخــابــات استكمال لعمل الهيئة
ال ـت ــي ق ــدم ــت الـكـثـيــر م ــن أج ــل لـبـنــان،
وأسـ ـهـ ـم ــت ب ـج ـه ــده ــا وع ـط ــائ ـه ــا فــي
تأليف القلوب وتوحيد الجهود ،وكان
ل ـهــا ّدور إي ـجــابــي ان ـع ـكــس ع ـلــى أهــل
الـســنــة فــي ل ـب ـنــان» .ورأى أن «الـهــدف
من االنتخابات تشكيل هرمية معينة
ليكون لكل فئة دورهــا ضمن الهيئة،
وف ـ ــق ن ـظ ــام ـه ــا ال ــداخـ ـل ــي ب ـع ـي ـدًا عــن
الفوضى».

مـ ـن ــذ خـ ـ ـ ــروج األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـح ــزب
العربي الديمقراطي رفعت علي عيد
مــن جـبــل محسن إل ــى س ــوري ــا ،ب ــدا أن
الـشـخـصـيــات الـعـلــويــة األخـ ــرى بــاتــت
ّ
أك ـث ــر ت ـفــل ـتــا م ــن ال ـق ـي ــود ال ـس ـيــاس ـيــة.
ارت ـف ــع مـنـســوب الــرغ ـبــة ل ــدى البعض
في ممارسة العمل السياسي ،نتيجة
ً
اق ـت ـن ــاع ـ ّـه ب ــأن ــه ي ـم ـلــك ت ـم ـث ـيــا ُي ـت ـيــح
ل ــه ال ـح ــق بــالـتــرشــح إل ــى االنـتـخــابــات
ّ
ال ـن ـي ــاب ـي ــة .ف ــي غـ ـي ــاب عـ ـي ـ ّـد ،ب ـ ــات ك ــل
سـيــاســي عـلــوي يعتقد بــأنــه مـشــروع
«زعيم» قــادر على القبض على نبض
الشارع .قبل ذلك« ،كانت األمــور تحت
السيطرة أكثر» ،يقول أحد السياسيني
الطرابلسيني.
في مدينة الفيحاء ،مقعد علوي واحد
يجذب إليه ،قبل اتخاذ املعركة طابعًا
جـ ــديـ ــا ،أكـ ـث ــر مـ ــن عـ ـش ــرة ُم ــرشـ ـح ــن.
األس ـمــاء ،التي بــدأت صــور أصحابها
ـن ،ع ــدي ــدة.
ت ـن ـت ـش ــر فـ ــي جـ ـب ــل مـ ـحـ ـس ـ ُ
ال ـب ـعــض يـنـتـمــي إلـ ــى ف ـئــة املــرش ـحــن
ال ــدائ ـم ــن ،وال ـب ـعــض اآلخـ ــر «حــديــث»
ع ـلــى ال ـس ــاح ــة ،وال ـق ـس ــم ال ـث ــال ــث كــان
ي ــدور ســابـقــا فــي فـلــك ال ـحــزب العربي
الديمقراطي.
الـ ـس ــؤال ع ــن ه ــوي ــة امل ــرش ـح ــن ،يـقــود
إلـ ـ ــى أسـ ـ ـم ـ ــاء عـ ـل ــي دروي ـ ـ ـ ـ ــش ،مـحـمــد
طرابلسي ُ(مـقــرب مــن الــوزيــر السابق
ف ـي ـصــل كـ ــرامـ ــي) ،أح ـم ــد عـ ـم ــران (اب ــن
شقيقة النائب الراحل أحمد حبوس)،
هويدا خضور ،خليل الشتوي ،محمد
جـ ـحـ ـج ــاح (م ـ ـح ـ ـسـ ــوب عـ ـل ــى الـ ــوزيـ ــر
ال ـســابــق أش ــرف ري ـف ــي) ،عـبــد الـخــالــق
عبد الخالق ،حافظ ديب (كــان يفتخر

ب ـعــاق ـتــه ب ــرف ـع ــت ع ـي ــد وب ـصــوره ـمــا
س ــوي ــة) ،نـ ـ ّـزار امل ــوع ــي ّ ُ(يـ ـق ــال بحسب
املعلومات إنه وضع ترشحه بتصرف
الـعــربــي الــديـمـقــراطــي) ،ليلى شـحــود،
ج ــاب ــر عـ ـب ــاس ،ال ـط ـب ـيــب ن ـصــر خضر
(والــد املحافظ بشير خضر ،وعالقته
جـيــدة بالعهد الــرئــاســي) ،بــدر حسني
عـ ـي ــد ،بـ ـس ــام ونـ ـ ــوس وعـ ــريـ ــن حـســن
ُ(م ـق ــرب ــان م ــن ت ـيــار امل ـسـتـق ـبــل) .سبب
هـ ـ ــذه «ال ـ ـع ـ ـج ـ ـقـ ــة» ،ب ـح ـس ــب عـ ـ ــدد مــن
امل ــرشـ ـح ــن الـ ــذيـ ــن ت ــواصـ ـل ــت مـعـهــم
«األخبار» وتحفظت عن ذكر أسمائهم
حــال ـيــا« ،غ ـي ــاب رف ـعــت ع ـيــد… أصـبــح
هناك هامش أكبر للحركة .نهدف من
الترشيح الى خلق ديناميكية ُمعينة
وتأمني املطالب األساسية لشارع جبل
محسن ال ــذي هــو جــزء مــن طــرابـلــس».
ّ
لكنهم ُيدركون ،بواقعية ،أن القرار في
مــا خـ ّـصّ املقعد الـعـلــوي فــي طرابلس
«أك ـبــر مــنــا» ،وه ــو يـعــود إل ــى ســوريــا،
«ل ــوج ــود ارت ـب ــاط ــات ع ـضــويــة بينها
وبني العلويني».
ّ
ّ
«السيد رفعت»
يقول عمران إن غياب

«العربي الديمقراطي»
ال يزال األقوى في جبل
محسن رغم غياب عيد

ال ـس ـب ــب األس ـ ـ ــاس لـ ـب ــروز امل ــرش ـح ــن،
ُ
فـ«الطموحون كثر وال ُيمكن حرمان
ّ
أحــد» .لكن يعتقد الرجل بــأن «الحزب
الـعــربــي ال ي ــزال ال ـطــرف األق ـ ــوى» .هل
ُ
ت ـع ـت ـبــر ال ـتّــرش ـي ـحــات ج ـ ّـدي ــة؟ ُيـجـيــب
ع ـم ــران ب ــأن ــه «ف ـقــط م ــن ي ـتــرشــح على
الئحة يكون ّ
جديًا».
لـ ـيـ ـس ــت امل ـ ـ ـ ـ ـ ّـرة األول ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـهــد
فـيـهــا ال ـســاحــة الـعـلــويــة ه ــذا ال ـك ـ ّـم من
ّ
الـتــرشـيـحــات ،أقــلــه مـنــذ بــدايــة األلفية
الجديدةُ .عني النائب الراحل علي عيد
عام  ١٩٩١نائبًا «فحاول الدكتور خضر
خـضــر ال ـتـ ّـرشــح ضـ ـ ّـده» ،اس ـت ـنــادًا إلــى
أحــد الباحثني الـعـلــويــن .تــرشــح عيد
منفردًا في انتخابات الـ ،١٩٩٢وتنافس
مع أحمد حبوس في دورة الــ .١٩٩٦لم

يــؤثــر ُالــوجــود الـســوري فــي لبنان في
ع ــدد املــرش ـحــن الـعـلــويــن« ،ف ـفــي عــام
السباق  ٧مرشحني ،ليتكرر
 2000أكمل
ُ
األمر بعدها»ُ .املستغرب ،استنادًا إلى
الباحث ،كثرة املرشحني العلويني في
ّ
ظـ ــل ال ـق ــان ــون ال ـن ـس ـبــي وفـ ــق ال ـصــوت
التفضيلي« ،فــالـتـصــويــت الـعـلــوي له
ط ــاب ــع س ـيــاســي واض ـ ــح ،ه ــو ف ــري ــق ٨
آذار محليًا وسوريا إقليميًا» .من يريد
أن ُيقنع الناخب العلوي باالقتراع له
ُ
يتبنى طروحات أخرى».
«ال يمكن أن ّ
ّ ّ
يشرح الرجل بأنه «غير صحيح أن كل
الناس مع آل عيد أو مع الحزب العربي
الــديـمـقــراطــي ،االن ـت ـقــادات كـثـيــرة .لكن
ّ
الـعـلــويــن مــع ال ـخ ــط الـسـيــاســي ال ــذي
هم األقــوى».
ينتمي إليه آل عيد ،لهذا ُ
تـبـعــا ل ــذل ــك ،يـكـمــن ذك ـ ــاء امل ــرش ــح في
«إقناع الناخبني بأنه مؤيد للمقاومة
ولـ ـس ــوري ــا ،ع ـنــدئــذ ي ـك ــون الـ ـن ــاس قد
ً
وجدوا بديال للخروج من تحت عباءة
آل عـيــد .حــالـيــا ،ال أح ــد مــن املرشحني
يـسـتـطـيــع أن يـلـعــب ه ــذا الـ ـ ــدور .ومــن
املتوقع أن تتراجع طفرة الترشيحات
ّ
كلما اقتربنا من موعد االنتخابات».
ُ ّ
ّ
أوس ـ ــاط عـ ــدة ف ــي طــراب ـلــس ت ـقــلــل من
احـتـمــال أن ت ـكــون ك ـثــرة الـتــرشـيـحــات
ُ
«لـ ـعـ ـب ــة» مـ ــن ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
املـ ــدي ـ ـنـ ــة ب ـ ـهـ ــدف ت ـش ـت ـي ــت األصـ ـ ـ ــوات
العلوية ،وتقليص إمكانية فوز ُمرشح
ال ـح ــزب ال ـعــربــي الــدي ـم ـقــراطــي .يــوجــد
ّ
شبه تأكيد بــأن «األصــوات العلوية ال
تتشتت ،إذ ال يــوجــد طــرف ق ــادر على
أن ي ـمــون عـلــى أك ـثــر مــن  ٥٠٠شخص
ّ
بالحد األقصى».
ُ
مـ ـص ــادر م ـق ــرب ــة م ـ ّـن الـ ـح ــزب ال ـعــربــي
الديمقراطي تقول إنه «فعليًا ال يوجد
ّ
ّ
ُم ــرش ـح ــون .ك ــل واحـ ــد مـنـهــم يـسـتـغــل
غ ـيــاب رف ـعــت ع ـيــد ،وي ـقــول مل ــاذا ليس
أنــا؟ األمــور في بداياتها ،وما يحصل
ّ
غـيــر جـ ـ ّـدي» وتــؤكــد أن ال ُمـشـكـلــة مع
أي مــن املــرشـحــن« ،ولـكــن هناك ثالثة
ث ــواب ــت ي ـجــب االلـ ـت ــزام ب ـه ــا :امل ـقــاومــة
وسوريا وفلسطني .وال ُيمكن أن يأتي
م ــرش ــح غ ــري ــب ع ــن شـعـبــه وعـ ــن جبل
محسن» .أما حول ما ُحكي عن تشتيت
األصـ ـ ـ ــوات ال ـع ـل ــوي ــة« ،ف ـل ـن ـتــوقــف عــن
الكذب على بعض .العربي الديمقراطي
ي ـم ـلــك الـ ـق ــدرة األكـ ـب ــر ع ـلــى الـتـجـيـيــر.
وأكـبــر دلـيــل ،هــو االنـتـخــابــات البلدية
األخ ـيــرة حــن لــم يقترع الـعـلــو ُيــون إال
بعد أن أعطينا كلمة السر ،ولم نصوت
سوى للمختارين».

تريد الهيئة تلميع صورتها بعد
االنتخابات التي ُو ِّجهت إلى عدد من
رموزها (هيثم الموسوي)

