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جورج شاهني

مع دخول البالد مدار املهلة الدستورية النتخاب الرئيس العتيد للجمهورية يف 1 ايلول الجاري، توجهت االنظار اىل ما ميكن 
ان يوفر عبور هذا االستحقاق يف ظروف طبيعية تضمن انتقاال سلسا للسلطة. ما يجب توافره الزالة الغموض املحيط به 

واملخاوف الناتجة من فقدان اكرثية نيابية ثابتة لحسم اي خيار، فتح الباب واسعا امام امكان ان تنشأ تحالفات جديدة 

الغموض ال يزال يلّف اإلستحقاق الرئاسي 
فقدان األكثرية الحاسمة يقود إلى تحالفات جديدة 

الخبري يف الشؤون االنتخابية كامل فغايل.

اجرت   الدستوري  االستحقاق  هذا  عشية 
الشؤون  الخبري يف  العام" حوارا مع  "االمن 
للبحث  خصص  فغايل  كامل  االنتخابية 
النيايب  املجلس  وتركيبة  هيكلية  قراءة  يف 
من  املحتملة  وتلك  القامئة  والتحالفات 
للجمهورية.  العتيد  الرئيس  انتخاب  اجل 
املعطيات  جملة  عىل  الضوء  اللقاء  كذلك 

واملؤرشات التي تحايك الحارض واملستقبل.
 

تركيبة  يخترص  الذي  التوصيف  هو  ما   ■
والتحالفات  الكتل  ضوء  يف  النيايب  املجلس 

الجديدة؟
النيابية  االنتخابات  ان  الواضح  من   □
اىل  تنته  مل  ايار   15 يف  جرت  التي  االخرية 
ثابتة وحاسمة بشكل  نيابية   اكرثية  والدة 
صح  ان  متحركة  االكرثية  فبقيت  واضح. 
التوصيف اىل درجة ميكن القول معها انها 
املوضوع  وحسب  القطعة"  "عىل  باتت 
لذلك،  والتصويت.  النقاش  عىل  املطروح 
هذه  من  واحدة  الرئاسية  االنتخابات  فان 
عىل  املطروحة  الدستورية  االستحقاقات 
من  واضحا  ليس  الجديد.  النيايب  املجلس 
مع  املختلفة  الكتل  ستتعاطى  كيف  اليوم 
توزع  كيفية  االستحقاق يف معزل عن  هذا 
من  يجعل  ما  وهو  وتوجهاتها.  احجامها  
اصعب  من  الدورة  لهذه  املحطة  هذه 
اليوم.  حتى  عشناها  التي  االستحقاقات 
عىل  مفتوحة  املحتملة  املفاجات  فابواب 
مرصاعيها، طاملا ان ليس من بني الطامحني 
من هو يف  بعبدا  اىل قرص  السباق  لخوض 
امر  وهو  املرشحني،  بني  املتقدم  املوقع 
قبل.  من  االمور  عليه   كانت  عام  يختلف 
واىل الخالفات الداخلية عىل تنوعها، قد تأيت 
لتحسم  الخارجية  وااليحاءات  التدخالت 

املعركة لصالح هذا او ذاك او انها قد تأيت 
باسامء جديدة كام يرتدد يف اكرث من موقع 

مؤثر سواء كان داخليا او خارجيا. 

ضفتني  بني  القوى  مواقع  تتوزع  كيف   ■
اصابت  التي  املتغريات  هي  وما  اكرث؟  او 
من  وهل  السابقة،  النيابية  التوازنات 

خارظة واضحة لها؟ 
النيابية  الكتل  لخريطة  مقاربة  اي  ان   □
الجديدة تظهر تغيريات مهمة عىل مستوى 
االنتخابات  احيت  وان  القوى،  مواقع 
اىل  الكبرية  النيابية  الكتل  بعض  واعادت 
صغرية  كتل  بروز  فان  النجمة،  ساحة 
املجلس  هيكلية  من  الكثري  غرّي  ومتفرقة 
ومل يعد هناك اكرثية واضحة كام كانت يف 
حتام  سينعكس  ما  وهو  السابق،  املجلس 
االداء  يف  كام  الرئاسية  االنتخابات  عىل 
محطة  من  اكرث  عنه  عربت  الذي  املجليس 
البحث  فان  عليه،  اليوم.  حتى  نيابية 
مع  تعاطيها  وطريقة  توزعها  كيفية  عن 
يف  تأثريها  وحجم  الرئايس  االستحقاق 
احداثه، يقود اىل الحديث عن ثالث قوى. 
وثانيها  اذار   8 بقوى  يعرف  كان  ما  اوالها 
بينهام  وما  اذار   14 قوى  عليه  كانت  ما 
القوة الثالثة التي تجمع نواب املعارضة مع 
التغيرييني اذا اكتمل مساعي  النواب  تكتل 

التحالف يف ما بينهم.

اىل   العودة  دون  يحول  مفر  من  هل   ■
وهل  اذار؟  و14   8 بني  السابق  التصنيف 
ام متغرية؟  املعامل  الثالثة واضحة  القوة  ان 
او  الكتل  بعض  انتقال  احتامالت  هي  وما 

النواب من ضفة اىل اخرى؟
الفرز  اىل  العودة  نتجاهل  ان  ميكننا  ال   □

فرز  ال  ان  طاملا  قامئا،  كان  الذي  السابق 
فان  عليه،  ثابتة.  قوى  مواقع  وال  جديدا 
النيابية  اكرثيتها  فقدت  التي  اذار   8 قوى 
السابقة احتفظت بالعدد االكرب من النواب 
امل  تكتالت  من  نائبا   63 جمعت  بعدما 
واملردة  الحر  الوطني  والتيار  الله  وحزب 
وجمعية  االسالمية  والجامعة  والطاشناق 
ونواب  االشرتايك  العريب  والبعث  املشاريع 
مستقلني.. لكنها بقيت عاجزة عن امساكها 
بالثلثني اي بـ86 صوتا ومل تحتفظ بـ"االكرثية 
املطلقة" التي تحتسب بـ65 صوتا. لكن اي 
تحالف ميكن ان تنجزه بضم نائبني اضافيني 
وليكتمل  عليها.  تستحوذ  ان  ميكن  فقط 
هناك رشط  االنتخاب،  مجرى  عىل  تأثريها 
اللحظة  يتوافر بعد، فهي وحتى  اسايس مل 
مل تجمع بعد عىل املرشح الوحيد للرئاسة. 
نائبا   17 الذي يجمع  الحر  الوطني  فالتيار 
ملرشح  رافضا  اللحظة  هذه  حتى  زال  ما 
سليامن  السابق  الوزير  كان  اذا  اذار   8
فرنجية. وان سعت هذه املجموعة النيابية 
اىل تعويض هذا النقص، فليس مستغربا ان 
واخرين  نوابا مستقلني  يضم  تفاهام  تنجز 
والحزب  السابقني  املستقبل  نواب  من 
موقفه  يزال  ال  الذي  االشرتايك،  التقدمي 
اما  التوافق.  هذا  تحقيق  باحتامل  يسمح 
اذار،   14 بقوى  يعرف  كان  ما  اىل  بالنسبة 
وابرز  نائبا   38 مجموعه  ما  اليوم  فلديهم 
هذا  تحت  تحتسب  ان  ميكن  التي  القوى 
اللبنانية  القوات  نواب  كتلة  العنوان، 
ونواب  نائبا   18 تضم  التي  وحلفائها 
كتلة  ومعهام  نواب   7 السابقني  املستقبل 
نواب  ضمنها  ومن  الدميوقراطي  اللقاء 
الحزب التقدمي االشرتايك 8 نواب والجامعة 
وبعض  االحرار  الوطنيني  وحزب  االسالمية 

تعاين  مجموعة  لكنها  املستقلني.  النواب 
مل  فهي  السابقة،  املجموعة  تعانيه  ما 
تظهر قدرتها بعد عىل التفاهم عىل مرشح 
مستحيال،  ذلك  يكن  مل  ان  واحد  رئايس 
بذلك.  توحي  عنها  املعلن  فمواقفهم 
حتى  يتموضع  يزال  ال  االشرتايك  فالحزب 
االنتقال  امكان  اليوم يف موقع وسطي مع 
اىل ضفة اخرى والتصويت مع مجموعة 8 
عىل  التفاهم  رهن  يبقى  قرار  وهو  اذار. 
انه  كام  مّل شملهم.  يعيد  من  وهو  املرشح 
ميكن ان تقدم القوات اللبنانية عىل خطوة 
مامثلة ميكن ان تحدث مفاجأة كام حصل 
يتوقع  من  هناك  كان  فهل   .2016 العام 
الحر  الوطني  التيار  التحالف مع   بحصول 
ما  لذلك،  عون؟  ميشال  العامد  وانتخاب 
تغيري  واي  مفككة.  املجموعة  هذه  زالت 
العالقة  بقيت  ان  انتظاره  محتمل سيطول 
درجة  اىل  الكربى  الثالث  القوى  بني  سيئة 
واحد.  مرشح  عىل  التفاهم  معها  يصعب 
اللبنانية  القوات  ابعدت  الحادة  فاملواقف 
املستقبل  ونواب  االشرتايك  التقدمي  عن 
من  جمعهم  اعادة  ميكن  وال  السابقني، 
لتوحيد  مثال  خارجية  مبادرة  اي  دون 
توقفنا  وان  االستحقاق.  هذا  من  املوقف 

التي  الرابعة  القوة  موقع  هو  اين   ■
القانوين الي جلسة  ميكنها تعطيل النصاب 

انتخابية؟
□ ال ميكن ان تشكل هذه القوة مجموعة 
من رحم هذه  تنشأ  ان  فهي ميكن  رابعة، 
القوى وهي تستند اىل اثبات وجودها عىل 
انها  واضح  النصاب.  تعطيل  عىل  قدرتها 
كتلة غري ثابتة وال نقاش يف قدرتها الحتمية 
الثلثني  نصاب  اىل  املساعي  تعطيل  عىل 
رئيسا  تنتخب  جلسة  دون  من  للحؤول 
االوىل،  الدورة  من  املطلوبة  االكرثية  بهذه 
مجموعات  بني  اتفاق  فأي  نائبا.   86 اي 
صغرية،  كانت  وان  الكتل  من  متعددة 
ان  انتخاب  جلسة  من  اكرث  تعطيل  ميكنها 
يجمعوا  مل  من  فوز  احتامل  من  توجسوا 

عىل انتخابه.

■ هل تتوقع امكان قيام مبادرات خارجية 
تنعكس عىل االستحقاق الرئايس؟

املرة  هذه  تكون  قد  سابقا  ارشنا  كام   □
تغري  ان  واحتامل  سابقاتها  عن  مختلفة 
الخارجية  او  الداخلية  املبادرات  بعض 
ليس مستبعدا لالطاحة بالغموض املسيطر 
لحظة.  اي  يف  اكرث  الصورة  فتنجيل  اليوم 
من  هناك  ليس  انه  الغموض  يزيد  ما 
آخر   عىل  رئايس  ملرشح  واضحة  افضلية 
حتى اللحظة، وهناك من ميثل خطا معينا 
قد  احدا  ان  يبدو  ال  مختلفة.  مواقع  ومن 
ايا  ان  مع  عليهم،  تقدم  او  االخرين  سبق 
منهم ميكن ان يصل بتسوية محتملة سواء 
انطلقت من الداخل او جاءت من الخارج. 
اجل  اىل  مسيطرا  الغموض  سيبقى  لذلك 
املعارك  ان حسمت  غري محدد. فقد سبق 
من  اكرث  االنتخابات  موعد  قبل  الرئاسية 
عدد  بني  واضحا  كان  السباق  ان  او  مرة، 
من الشخصيات ومل تحصل اي مفاجاة عند 

االستحقاق.

اىل  نظرتك  تعزز  التي  العوامل  هي  ما   ■
عبور  الداخل  استطاعة  يف  وهل  االمور 
االستحقاق ام انه يحتاج اىل دفع خارجي؟

كتل  عن  الحديث  ميكننا  لالسف،   □

والتغيرييني  املعارضة  نواب  مجموعة  امام 
نائبا    27 حواىل  يجمعوا  ان  ميكن  الذين 
واحدا.  مرشحا  لديهم  ان  بعد  يظهر  مل 
يكشفوا  مل  نائبا،   13 التغيري،  قوى  فنواب 
عنه   يعلن  قد  الذي  مرشحهم  عن  بعد 
حسم  قبل  موحدة  مواصفات  وضع  بعد 
االسم. وتبقى قوى املعارضة االخرى ومنها 
الكتائب 4 نواب وكتلة تجدد 4 نواب ايضا 
ومعهم  النارصي  الشعبي  التنظيم  ونواب 
النائب نعمة افرام وحلفاؤهم، وقد يكون 
املعلن  غري  املرشحني  من  عدد  بينهم  من 
عدا  توحدهم.  دون  يحول  ما  وهو  عنهم 
ان  بعد  بينهم  ما  يف  التفاهم  صعوبة  عن 
النيابية  االنتخابات  اثناء  يف  منوذجا  قدموا 

يحول دون التفاهم.

ما من مرشح متقدم 
في السباق الى قصر بعبدا 

وال توافق مسبقا

مقابلة
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حاسام،  قرارا  ميتلكون  ال  واسامء  نيابية 
حتى ان تصنيفهم كقوى 8 اذار او 14 اذار 
يخترصها  اليوم  اذار   8 فـ  موجودا  يعد  مل 
اذار   14 من  يبق  ومل  الشيعي  الثنايئ 
يظهر  مل  جمعه.  اعادة  ميكن  ما  وتركيبتها 
ان هناك مساعي داخلية او خارجية العادة 
قبل.  من  كانت  كام  القوى  هذه  تجميع 
يقود  ان  ميكن  خارجي  تدخل  اي  ان  كام 
الجميع اىل عملية انتخابية تحمل مفاجآت 

غري محسوبة من اليوم.

مدار  ايلول  مطلع  البالد  دخلت   ■
االستحقاق الرئايس ما هي الحظوظ املقدرة 
ما  هناك  وهل  طبيعية؟  اجواء  يف  المتامه 

يربر املخاوف من الشغور الرئايس؟
وخصوصا  االزمات  مجموعة  ظل  يف   □
السياسية،  ومعها  نعيشها  التي   املالية 
هناك الكثري مام يوحي مبزيد من املخاطر 
فالدولة  الرئايس  االستحقاق  تهدد  التي 
ومؤسساتها غائبة، ومل ينجح املسؤولون يف 
معالجة اي من مظاهر االزمة الخطرية. ما 
يكون سهال  لن  االستحقاق  بأن  مقدر  هو 
يربر  مام  حقيقي،  خطر  يف  والبلد  وسلسا 
املخاوف من الشغور الرئايس  ومظاهره يف 
ظل الغياب املحتمل للرئيس والحكومة ان 
الدستورية  املواصفات  مكتملة  غري  كانت 

والخالفات الدستورية حول نتائج ذلك.

االشارة  ميكن  مفارقات  من  هل  ختاما   ■
اليها؟

□ ال ميكن ألي مراقب ان يغفل امرا مهام 
االن،  البعض حتى  يتجاهلها  يطرح ظاهرة 
وهي تقول بأن بعض املستحقني والطامحني 
يف  رغبتهم  عن  تراجعوا  قد  الرئاسة  اىل 
بأي  القيام  عن  فاحجموا  السباق  خوض 
مبادرة. وان كان البعض ما زال عند سعيه 
ما  احتسبوا  اذا  ينتظره،  ما  يتهيب  فهو 
سيتسلمونه من مقومات الدولة يف ظل ما 
منهم  للبعض  تتوافر  ال  وقد  تفككها  بلغه 
مع  والتعاطي  الصعوبات  لتجاوز  رؤية  اي 

ازمة مبثل هذا الحجم.
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