
بارود يريد االنتخابات في موعدها وأن يقرّ املجلس النيابي
إصالحات القانون االنتخابي (أرشيف ــ بالل جاويش)

(http://www.al-akhbar.com) املصدر: جريدة األخبار

حكام الطوائف ال يريدون انتخابات بلدية
تيار املستقبل والرئيس ميشال سليمان واحلزب التقدمي االشتراكي وائتالف

حزب اهللا وحركة أمل والطاشناق لن يتضرروا إذا لم حتصل االنتخابات البلدية
في موعدها، لكنّ الوزير زياد بارود يجتهد إلقرار إصالحات قانون االنتخابات
البلدية لتجري االنتخابات في موعدها كما يرغب التيار الوطني احلر والقوات

واملردة

غسان سعود
دخل وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أمس إلى صلب النقاش احلاصل اليوم
بشأن حصول االنتخابات البلدية في موعدها أو تأجيلها بضعة أشهر، فأكد أن
هذه االنتخابات ستجري في موعدها. لكنه سرعان ما استدرك بأن لديه مشروع

قانون جاهزاً لتعديل قانون االنتخابات البلدية، لكنه ينتظر نيل احلكومة الثقة
ليرفعه إليها، منبّهاً إلى أن «تعديل القانون» دخل دائرة اخلطر جلهة املهل الزمنية.

اخلطر املحدق باالنتخابات ليس مرتبطاً بالتوقيت، إذ إن الكالم التمهيدي للتأجيل يشير إلى احتمال الدعوة إلى االنتخابات بعد ستة
أشهر من موعدها احلالي، على أمل أن تنضج خاللها الظروف، إما لتأجيل جديد قد ميتد لثالث سنوات، أو لستة أشهر إضافية. وهو
أمر محلّ توافق شبه عام، إذ ال تشهد الساحة السياسية أية صرخات محذرة من «تطيير» االنتخابات البلدية، كي ال يظهر أن هناك

حماسة لتنفيذ القانون املقرّ بحق شباب الـ18 سنة بالتصويت متهيداً ملشاركة أقوى في االنتخابات النيابية املقبلة.
القوى السياسية التي تعدّ نفسها معنية باالستحقاق االنتخابي ـــــ اإلمنائي ومتلك قدرة التحكم في سرعة إمرار املشروع في مجلسي

الوزراء والنواب، تتجنّب حتديد موقفها بشأن التأجيل أو عدمه. لكن الواضح أن أكثرية هذه القوى تفضّل تأجيل االنتخابات، ولكلّ منها
أسبابه اخلاصة:

سليمان في غنى عن الدخول في معارك أثبتت االنتخابات النيابية أن نتائجها لن تكون مضمونة حتى في بلدته عمشيت

ـــــ تيار املستقبل تنتظره «خناقة» هو في غنى عنها اليوم في مدينة طرابلس مع حليفيه الرئيس جنيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي.
واملستقبل الذي تتأخر انطالقته احلزبية لصعوبة تعيني مسؤولني في األحياء مقبولني من اجلمهور، سيجد نفسه مضطراً إلى املفاضلة
بني محبّيه ليختار من بينهم مرشحيه، ما يهدّد بحصول مشاكل كثيرة وانقسامات في كل بلدة وحيّ، تهدّد بتطيير االنطالقة املرتقبة

حلزب املستقبل. ويتزامن ذلك مع حلظة سياسية تشهد فقدان املستقبل خطابه التعبوي، سواء ضد حزب اهللا أو ضد النظام السوري،
إضافة إلى أن احلريري اليوم في موقع يكفيه ما فيه من مشاكل وهموم، وهو ال ميلك الوقت لزيارة جرود عكار إرضاءً ملرشح، كما فعل

عشية االنتخابات النيابية، وال للتوسط بني عشائر البقاع إلقناعهم بقبول الطبخات البلدية لفؤاد السنيورة، علماً بأن املتابعة امليدانية
قليالً ألوضاع املستقبل تؤكد أن اختيار املرشحني، في منطقة البقاع الغربي خصوصاً، لن تكون أبداً باألمر اليسير، نظراً إلى تطوّر

احلساسيات بني مسؤولي هذا التيار، وترصّد بعضهم بعضاً لتصفية حسابات مالية ومعنوية تراكمت في السنتني املاضيتني. في
املقابل، تبدو اإليجابية الوحيدة لتيار املستقبل من حصول االنتخابات اليوم هي الفوز برئاسة املجلس البلدي في صيدا، علماً بأن

اجلماعة اإلسالمية تعتقد أنها قدّمت في االنتخابات النيابية األخيرة تضحية كبيرة في صيدا متثّلت في سحب مرشحها ملصلحة الرئيس
السنيورة والنائبة بهية احلريري، وعليهما بالتالي اليوم ردّ اجلميل.

ـــــ الرئيس ميشال سليمان لم ينته بعد من تضميد اجلراح التي أصابت موقع «الرئيس القوي» إثر خسارة املرشحني املقرّبني منه في
االنتخابات النيابية األخيرة. وهو في غنى اليوم عن الدخول في معارك شعبية جديدة أثبتت االنتخابات النيابية األخيرة أن نتائجها لن
تكون مضمونة، حتى في بلدته عمشيت (حيث تغلّب مرشّح العماد ميشال عون ـــــ النائب وليد خوري على مرشّح الرئيس ـــــ النائب
السابق ناظم اخلوري)، فضالً عن أن احلليف األساسي للرئيس ـــــ النائب ميشال املر، مهدّد بتراجع جدّي لنفوذه في املنت (حتى لو

حتالف مع حزب الكتائب لن يكون سهالً بقاء ابنته ميرنا في موقع رئاسة احتاد بلديات املنت) وبعبدا (حيث سيخوض صهر املر، إدمون
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غاريوس، معركة إثبات وجود حقيقية).
ـــــ احلزب التقدمي االشتراكي سيكون أكثر اخلاسرين في هذه االنتخابات إذا حصلت في موعدها، إذ
سيدفع من كيسه البلدي في إقليم اخلروب ملصلحة تيار املستقبل (يسيطر اليوم احلزب االشتراكي على

مجالس بلدية كثيرة في اإلقليم)، وسيدخل في جتاذبات مع القوات اللبنانية والكتائب في البلدات التي لهما
فيها نفوذ، في الشوف وعاليه، وسيضطر إلى مسايرة رئيس احلزب الدميوقراطي طالل أرسالن في بعض

البلدات الدرزية، حماية منه لـ«مصلحة الطائفة الدرزية العليا».
ـــــ ائتالف حزب اهللا وحركة أمل الذي ال يخشى أن يخسر النفوذ البلدي ملصلحة قوى سياسية أخرى،
يخشى أموراً من نوع مختلف تتعلّق باخلالفات داخل البيت نفسه، وخصوصاً أن جتربة عمل البلديات في
مناطق اجلنوب والبقاع ال حتظى بترحيب واسع لدى الناخبني، الذين حسموا في غالبيتهم موقفهم املؤيّد

للمقاومة لكنّهم قد يعبّرون بطريقة مختلفة عن مواقفهم من السياسة الداخلية لفريق احلركة واحلزب، فضالً
عن أن التفاهم القائم بني الطرفني اآلن الذي سينسحب على البلديات، قد يجد في طريقة الصعوبات املتصلة باحلساسيات املحلية

الضيقة، وحيث تذهب السياسة حتلّ محلّها العصبيات العائلية الضيّقة وعناوين محلية. وإذا كان حزب اهللا ال يتهرّب من هذا
االستحقاق، إال أن الرئيس بري ال يرغب في هذا االختبار اآلن.

ـــــ حزب الطاشناق لم يهضم بعد نتائج االنتخابات النيابية، ويفترض أن يكون محرجاً في حتديد موقفه من التحالفات في االنتخابات
البلدية. ففي حال متسّكه بالتحالف مع التيار الوطني احلر،فهذا يعني خوض مواجهة محفوفة باملخاطر في املنت الشمالي إذا اتفق

النائب ميشال املر وحزب الكتائب على لوائح مشتركة، ومواجهة أخطر في انتخابات املخاتير في مناطق الرميل والصيفي واملدور في
بيروت. وطبعاً، سيؤثر حصول االنتخابات في موعدها سلباً على مسعى الطاشناق إلصالح ما خرب بينه وبني قوى األكثرية، وخصوصاً

أن بعض هذه القوى ال يحترم كثيراً مبدأ االحتكام إلى صناديق االقتراع.
في املقابل، بدأ آخرون باالستعداد لالنتخابات البلدية، وهم يعتقدون أن حصولها اليوم يفيدهم:

ـــــ حزب القوات اللبنانية يعتقد أنه قادر على الفوز في املجالس البلدية في بلدات بشري والبترون والكورة، فيتخلّص بذلك من رؤساء
املجالس البلدية املؤيّدين للمردة واحلزب السوري القومي االجتماعي والتيار الوطني احلر في هذه األقضية. وثمة في القوات من يعتقد
أن في استطاعته خوض معارك جديّة في بعض بلدات قضاء زغرتا بهدف زعزعة زعامة النائب سليمان فرجنية، فضالً عن أن القوات
ترى أن أيّ نشاط انتخابي في جبل لبنان يستدعي تعبئة تكون القوات عادة هي املستفيدة األولى منها، علماً بأن القوات ستكون أمام

حتدي تقدمي مرشّحني حزبيني يتجاوزون احلسابات العائلية وينجحون في فرض أنفسهم، ليتضح بذلك صحة أو عدم صحة الكالم
القواتي عن جتاوز عصب «القضية» للعصبيات العائلية.

التيار الوطني احلر والقوات واملردة أكثر املتحمّسني حلصول االنتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن

ـــــ حزب املردة، في املقابل، يرى أن االنتخابات البلدية فرصة لتعويض بعض اخلسارة املعنوية التي تكبّدها في االنتخابات النيابية،
وخصوصاً في الشمال. ويثق ناشطوه في هذا السياق بأن موازين القوى في غالبية بلدات البترون والكورة وزغرتا ستكون ملصلحتهم،
ما سيثبت للمتشكّكني أن خسارة املعارضة في هذه األقضية كانت بفعل الناخبني السنّة واستقدام املغتربني. ويُتداول في أوساط املردة

بإمكان تسمية املردة لبعض املرشحني إلى عضوية املجالس البلدية في بعبدا واملنت وكسروان وجبيل، للمرة األولى.
ـــــ التيار الوطني احلر قد يكون أكثر املتحمّسني حلصول االنتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن. ويذكر في هذا السياق أن مسؤولي

مناطق جدداً سيعيّنون قريباً الستنهاض التيار في املناطق استعداداًً لالنتخابات. ويعتقد التيّار، الذي لم يحقق انتصارات الفتة في
االنتخابات البلدية السابقة، أنه سيحقق نتائج جيدة في بعبدا واملنت وكسروان وجبيل، حيث إن قسماً كبيراً من رؤساء املجالس البلدية
وأعضائها محسوبون على جهات أبعدتها االنتخابات النيابية. ويبدو التيّار واثقاً بفوزه مع حليفه الوزير السابق إلياس سكاف في بلدية
زحلة، ليرفع بذلك معنويات سكاف التي انتكست أكثر إثر إعالن بطالن الطعون في نتائج االنتخابات النيابية. ويسود التيار اعتقاد بأن

حتقيق انتصارات في بلدات النفوذ العوني في عكار والشوف وعاليه سيعطي قيادة التيار ورقة قوية للوقوف في وجه استئثار تيار
املستقبل في القرار اإلمنائي في هذه البلدات.

يبقى حزب الكتائب الذي يصعب حتديد استفادته أو عدمها من حصول االنتخابات البلدية في موعدها، علماً بأن مجلس العمل البلدي
في الكتائب بدأ ورشة كبيرة في املناطق إلعداد بنك معلومات يفصّل فيه مراكز قوة الكتائب وضعفها بحسب البلدات واألحياء، ويحصي

من خالله أبرز املرشحني الكتائبيني، متهيداً لدخول الكتائب في نقاشات تفضي إلى التحالفات.

نتائج برسم املستقبل

في االنتخابات البلدية السابقة، عام 2004، فازت حركة أمل باملجالس البلدية في صور، ميس اجلبل، الصرفند، تبنني وحارة صيدا؛



فاز حزب اهللا في املجالس البلدية في النبطية (رئاسة احتاد الشقيف ذهب حلركة أمل)، بنت جبيل، اخليام، شقرا، جويا، بعلبك
والهرمل؛ حزب الطاشناق احتفظ في بلدية برج حمود وثبت حضوره في بلدات متنية أخرى، في حني فاز النائب ميشال املر بغالبية

املجالس البلدية في املنت؛ تيار املستقبل فاز برئاسة املجلس البلدي في بيروت وخسر في صيدا ملصلحة حتالف عبدالرحمن البزري ــ
أسامة سعد، وفاز حتالف الرئيس جنيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي برئاسة بلدية طرابلس. وجنح احلزب السوري القومي

االجتماعي في االنتخابات السابقة بالفوز بعدد كبير من املجالس البلدية على امتداد األراضي اللبنانية، خصوصاً في الشمال. في حني
فشلت القوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطني احلر بتحقيق انتصارات كبيرة في تلك االنتخابات.
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