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الملف
رضوان عقيل

 64نائبًا جديدا و 15من السابقني إلى جنان البرملان
األحزاب تقبض سيطرتها بالنسبية ومستقلون يخرقون

مفاجآت يف االنتخابات واالحزاب عززت حصتها.

اكتملت اللوحة النيابية يف الربملان بعد تطبيق لبنان قانون النسبية للمرة االوىل ،عىل اثر رحلة طويلة مع النظام االكرثي.
تشكلت تكتالت لتتمكن من الحصول عىل اكرب عدد من الحقائب يف الحكومة الجديدة .ليس من املؤكد ان تصمد التحالفات
السياسية بعد تأليفها ،ألن مثة شخصيات مستقلة تطمح اىل التوزير .يبقى الهدف من بعض التكتالت املشاركة يف طاولة
الحوار املنتظرة يف قرص بعبدا
حملت االنتخابات النيابية يف  6ايار املنرصم
جملة من املفاجآت ،اال ان القوى الحزبية
الكربى حافظت عىل حضورها .دخل اىل
الربملان  79نائبا جديدا من بينهم  15سبق
ان حصلوا عىل لقب "صاحب السعادة" يف
دورات سابقة ،اشهرهم النائب الرب منصور
من دورة  .1972ترشح ثالثة من تلك الدورة
يف االنتخابات االخرية ومل يحالفهم الحظ هم
بطرس حرب ومخايل ضاهر وزاهر الخطيب.

من اكرب النواب سنا النائب ميشال املر الذي
عرف" افيون النيابة" -بحسب توصيف االستاذ
غسان تويني -فاز يف انتخابات دورة ،1968
وهو مستمر يف النيابة منذ عام  1992عىل
مدار ست دورات اىل اليوم.
كان من املالحظ ان القانون اول من خدم
الناخبني املسيحيني ،حيث متكنوا من انتخاب
ما ال يقل عن  52نائبا من طوائفهم ،نتيجة
النسبية واستفادتهم من توزيع الدوائر .مل

يستطيعوا يف قانون الستني السابق ان ينتخبوا
اكرث من  40نائبا باصواتهم .وكانت البقية
تصل يف اكناف سياسية اخرى.
قبل ان تصدر النتائج الرسمية ،سارعت
بعض القوى الحزبية اىل انشاء تكتالت كبرية
يف مقدمها "لبنان القوي" الذي يشكل عصبه
التيار الوطني الحر الذي تعاون مع رجال
اعامل وشخصيات مستقلة ،وخاض االستحقاق
معهم اىل جانب كادراته الحزبية .تعاون مع

النواب نعمة افرام يف جبيل ـ كرسوان ،وفريد
البستاين يف الشوف – عاليه ،وميشال ضاهر يف
زحلة .تحالف مع ميشال معوض الذي متكن
من انتزاع مقعد يف زغرتا من تيار املردة.
استعملت القوات اللبنانية االسلوب نفسه،
وضمت اىل تكتلها من غري الحزبيني الذين
خاضوا االنتخابات عىل لوائحها :قيرص
املعلوف يف زحلة ،وزياد حواط يف جبيل،
وجان طالوزيان يف بريوت االوىل .حلت هذه
الفئة بقوة عىل لوائح تيار املستقبل مثل
النواب :وليد البعريني ومحمد سليامن يف
عكار ،وهرني شديد ومحمد القرعاوي يف
البقاع الغريب ،ونزيه نجم يف بريوت الثانية.
ترجع استعانة االحزاب بوجوه من املتمولني
واملستقلني اىل دورات انتخابية سابقة ،مع
مالحظة ارتفاع عدد هؤالء الطامحني اىل
احتالل مقاعد يف الربملان عىل حساب املحامني
ورجال القانون والحزبيني انفسهم .وصل من
النواب الجدد  10من املحامني و 3اطباء.
من مفاجأت هذا القانون ان نوابا حصلوا عىل
حفنة من االصوات التفضيلية ،متكنوا خاللها
من الوصول اىل الربملان ،ابرزهم ادي دمرجيان
يف زحلة ( 77صوتا) ومصطفى الحسيني
( 256صوتا) يف جبيل ،يف وقت حصل كثريون
عىل الوف من االصوات التفضيلية ومل تتمكن
لوائحهم من تأمني الحواصل املطلوبة وهذا
ما حصل بالفعل مع النائبني السابقني فادي
كرم ونقوال فتوش ومرشح حزب الله يف جبيل
حسني زعيرت وناجي البستاين يف الشوف ـ عاليه
وسواهم .ارتفع عدد النائبات من  4اىل  6هن:
بهية الحريري ،سرتيدا جعجع ،عناية عزالدين،
دميا جاميل ،روىل الطبش ،بوال يعقوبيان.
كان ثنايئ امل وحزب الله اول القوى
املستفيدة من قانون االنتخاب ،حيث متكنا
من ايصال  26نائبا من طائفتهام من اصل ،27
ونائب جبيل ـ كرسوان مصطفى الحسيني
ال يخرج من فلكهام السيايس .اسرتدا ثالثة
مقاعد شيعية فاز بها محمد خواجة يف بريوت
الثانية ،ومحمد نرصالله يف البقاع الغريب،
وانور جمعة يف زحلة .متكنا ايضا من دعم
حلفاء لهام من داخل الطائفة السنية :اسامة
سعد ،عبد الرحيم مراد ،جهاد الصمد ،فيصل
كرامي ،اىل اخرين ،فضال عن نواب مسيحيني:

ابراهيم عازار ،اسعد حردان ،ميشال موىس.
التيار الوطني الحر فحافظ عىل حجمه يف
ً
كان تيار املستقبل يف مقدم الخارسين قياسا الشارع املسيحي ،وشكل تكتال وازنا من 29
بالحجم السابق لكتلته ،حيث فقد  13مقعدا ،نائبا بينهم  18حزبيا .خرس يف دوائر جزين
وكان من املتوقع ان يخرس  7نتيجة القانون واملنت الشاميل وجبيل .متدد حضوره النيايب
النسبي والبقية نتيجة سوء ادارة ماكيناته للمرة االوىل اىل البريوتني االوىل والثانية وعكار
لالنتخابات يف اكرث من دائرة .مل يكن يتوقع والشوف  -عاليه .خدمته النسبية وحافظ عىل
االزرق الوصول اىل هذه الخسارة ،ومتثلت متثيله عىل عكس حال تيار املستقبل الذي
صورتها الواضحة يف زحلة والبقاع الغريب ترضر من النسبية.
 راشيا وبريوت الثانية .شهد يف شكل عام نجحت القوات اللبنانية يف رفع رصيدهاتراجعا كبريا يف الدائرة االخرية  .يف انتخابات النيايب من  8اىل  15نائبا ،ومتثلت للمرة االوىل
 2009كان معدل اصوات تيار املستقبل  110يف عكار ،كرسوان ،جبيل ،عالية ،بعبدا .يبقى
االف ،ووصلت يف االنتخابات االخرية اىل  60املقعد املاروين االحب عىل قلبها هو حلول
الفا بحسب الباحث محمد شمس الدين .مرشحها انطوان حبيش يف املقعد املاروين يف
يف صيدا كان يف حجمه  25الفا ،ووصل اىل بعلبك  -الهرمل العتبارات عدة.
 15الفا ،وخرس مقعدا سنيا يف املدينة .كان متكن رئيس الحزب التقدمي االشرتايك
يف امكان التيار الفوز باملقعد الكاثولييك يف النائب السابق وليد جنبالط من الحفاظ
جزين ومل يستطع.
عىل حجمه ،وتسليمه راية الزعامة الدرزية
اما تكتل لبنان القوي الذي يشكل عامده اىل نجله النائب تيمور .خرس املقاعد

الكتلة

العدد

"لبنان القوي"

29

"تيار املستقبل"

20

"التنمية والتحرير"

17

"القوات اللبنانية"
"الوفاء للمقاومة"
"اللقاء الدميوقراطي"

15
13
9

"العزم"
"املردة"
القومي

4
3
3

الكتائب
"قلب القرار" (فريد الخازن -مصطفى الحسيني)
فيصل كرامي  -جهاد الصمد

3
2
2

املستقلون :ميشال املر -جميل السيد -عدنان
طرابليس (االحباش)  -عبد الرحيم مراد (حزب
االتحاد)  -اسامة سعد (التنظيم الشعبي النارصي) -
بوال يعقوبيان -ادي دمرجيان -فؤاد مخزومي
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مستفيدون ومترضرون ،لكن قانون االنتخاب عىل محك املستقبل.

الزائدة عنده مثل االرثوذكيس يف البقاع
الغريب ،ومارونيني يف الشوف وعاليه .اسرتد
املقعد الدرزي يف بعبدا ،وكان من نصيب
هادي ابوالحسن .
كان حزب الكتائب يف مقدم املترضرين،
حيث اوصل ثالثة نواب 2 :يف املنت وواحد يف
بريوت االوىل .لو بقي قانون االكرثي لترضر
اكرث وخرس الحزب مقعدي نديم الجميل يف
بريوت االوىل والياس حنكش يف املنت.
تعود اسباب خسارة الكتائب صاحب اهم
ماكينة حزبية يف لبنان قبل انتخابات 1992
اىل تراجع شعبيته يف املناطق ،ومل يستفد من
نسج خريطة تحالفه مع القوات اللبنانية
يف زحلة والشامل .مل يتمكن من اتقان لعبة
املقايضة يف االصوات بني دائرة واخرى .واجه
من موقعه املعارض حربا رشسة من التيار
الوطني الحر فضال عن عالقته املتوترة مع
تيار املستقبل.
اما حزب الطاشناق فشهد تراجعا يف سيطرته
عىل االصوات االرمنية .يعود السبب اىل عدم
قدرة هذا الحزب الحديدي عىل السيطرة عىل
مجموع اصوات الناخبني .وان االرقام التي
قدرت سيطرته عليها بني  12الفا و 13الفا يف
املنت ليست دقيقة ،بدليل حصول مرشحه

النائب اغوب بقرادونيان عىل  7182صوتا.
مل يعد الطاشناق يشكل القوة االنتخابية
الضاربة ،فضال عن تراجع حضوره يف بريوت
االوىل .مثة هجرة ارمنية كبرية من لبنان تؤثر
عىل قواعد الحزب الذي لن تزيد قوته عىل
مستوى كل لبنان عن  18الف صوت.
من جهة اخرى لوحظ تراجع عدد النواب
املستقلني الذي وصلوا اىل املجلس .عىل
سبيل املثال رشحت لوائح "كلنا وطني" 66
مرشحا يف  9دوائر ،ومل ينجح منهم اال بوال
يعقوبيان يف بريوت االوىل ،مع االشارة اىل ان
مثة كتلة مذهبية مؤثرة صبت اصواتها لها
وكان مجموع اصوات املنضوين تحت مظلة
املجتمع املدين  38الفاً لـ"كلنا وطني" ،و55
الف لباقي القوى عىل مستوى كل لبنان.
من ااملستقلني الذين فرضوا انفسهم فؤاد
مخزومي يف بريوت ،والرئيس نجيب ميقايت
وفيصل كرامي يف طرابلس ،وجهاد الصمد
يف الضنية ،حيث كرسوا حضورهم يف البيئة
السنية .كانت املفاجأة الرقم الكبري الذي
حصل عليه الوزير السابق وئام وهاب
يف الشوف  -عاليه وكان يحتاج اىل نحو
 330صوتا لينجح ويحتل مقعد الوزير
مروان حامدة .من املفاجآت االخرى سقوط

الوزير ميشال فرعون يف االرشفية ونقوال
فتوش ومرييام سكاف يف زحلة.
بعد صدور نتائج االنتخابات والخريطة
التي رستمها يف ساحة النجمة ،اخذ كثريون
يعلنون براءتهم من القانون ويطالبون
برضورة تطويره مع الحفاظ عىل النسبية.
تتصدر القوات اللبنانية مقدم القوى التي
تدافع عن القانون الحايل وستتمسك به
نتيجة ما حققته يف اكرث من دائرة .ال بد من
االشارة اىل ان القانون اقر يف النهاية مبوافقة
الجميع بحسب الباحث شمس الدين،
وبرزت ثغر يف العملية االجرائية وكان من
الواضح انه يحوي مجموعة من االخطاء
ووافق الجميع عليه.
يستبعد شمس الدين حصول تعديل فيه من
نوع السامح للناخب بصوتني تفضيليني" :يف
االمكان اجراء تعديالت يف بعض االمور التقنية
الصغرية .سيبقى القانون كام هو اىل توزيع
الدوائر اضافة اىل الصوت التفضييل واالقرتاع
ضمن الدائرة الواحدة .من االصالحات قد
يتم االتفاق عىل االقرتاع بالبطاقة املمغنطة
والسامح للناخبني بالتصويت يف الـ"ميغا
سنرت" اي خارج مكان قيد الناخبني .وال ارى
ان القانون سيتغري بل سيتثبت".

13

