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سياسة

انتخابات

نقوال ناصيف

حيدر ( 1992خــاســرًا) ،سامي الخطيب (1992
و 1996و 2000نــائـبــا و 2005خ ــاس ــرًا) ،شــامــل
موزايا ( 2005نائبًا) ،جان اوغاسبيان (2000
و 2005و 2009نــائ ـبــا) ،ادغ ــار مـعـلــوف (2005
و 2009ن ــائ ـب ــا) انـ ـط ــوان س ـعــد ( 2009نــائ ـبــا)،
الوليد سكرية ( 2009نائبًا).
ال ـت ـج ــرب ــة االهـ ـ ــم ف ــي هـ ـ ــؤالء ج ـم ـي ـع ــا ،م ـخــاض
طــويــل تــداخــل فـيــه الـعـسـكــري بالسياسي على
م ـ ّـر مــراح ـلــه ب ـت ـطــورات م ـت ـصــاعــدة ال ح ــد لـهــا:
ن ـيــابــة  11ع ــام ــا ع ـل ــى رأس ك ـت ـلــة ك ـب ـي ــرة تـلــت
مـ ـس ــارًا اطـ ـ ــول :ق ــائ ــد س ــاب ــق ل ـل ـج ـيــش ( 1984ـ
 ،)1989رئـ ـي ــس ل ـح ـكــومــة ع ـس ـكــريــة ان ـت ـقــال ـيــة
ووزي ــر لحقيبتني بــاالصــالــة وث ــاث بــالــوكــالــة
ال ــى احـتـفــاظــه بـقـيــادة الـجـيــش ( 1988ـ )1990
قـ ـب ــل ان ي ـ ـتـ ـ ّـوج مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون هـ ـ ــذا الـ ـت ــداخ ــل
بانتخابه رئيسًا للجمهورية (.)2016
في انتخابات  ،2018قافلة جديدة من الضباط
املتقاعدين املرشحني :خمسة الوية هم جميل
الـسـ ّـيــد وع ـلــي ال ـحــاج واش ــرف ري ـفــي وان ـطــوان
سـ ـع ــد وع ـ ــدن ـ ــان مـ ــرعـ ــب ،والئ ـ ـحـ ــة ط ــويـ ـل ــة مــن
العمداء من بينهم شامل روكــز وانطوان بانو
وج ـ ــان ط ــال ــوزي ــان وال ــولـ ـي ــد س ـك ــري ــة ووه ـب ــي
قاطيشا وصالح جبران وسليم كالس وجورج
نــادر وادونيس نعمة وعماد القعقور ومــروان
حالوي وسامي الرماح ومازن الشمعة وخليل
الـحـلــو وبــاســم الـخــالــد واح ـمــد الـحـصـنــي ،الــى
آخـ ــر ف ــي قـ ــوى االم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي ع ـل ــي ال ـش ــاع ــر،
وثالثة في االمن العام دالل الرحباني ومعروف
عيتاني ويغيشه انــدونـيــان .بينهم مــن انضم
الــى لــوائــح ،وآخ ــرون عــزفــوا اذ لــم يعثروا على
مقاعد.
ال يــأتــي املــرشـحــون هــؤالء جميعًا الــى النيابة
ل ـل ـخ ــروج م ــن س ــأم ت ـق ــاع ــده ــم .ل ـي ـســوا جـمـيـعــا
يـبـحـثــون ع ــن مــوقــع اض ــاف ــي فـقــط يستكملون
ف ـيــه ال ـب ـق ــاء ف ــي الـ ـض ــوء ،او االضـ ـط ــاع ب ــدور
سـيــاســي يـكـبــر او يـصـغــر .بـيـنـهــم ،فــي مــراحــل
م ـح ـ ّـددةَ ،م ــن ك ــان ـ اب ــان ال ـبــزة وب ـعــدهــا ـ رأس
حربة فــي املعادلة الداخلية ،على نحو يجعل
ّ
ً
توقع وصوله الــى البرملان استكماال للتجربة
ّ
السابقة ،او رد اعتبار حقيقي الــى دور جبهه
فــي املــرحـلــة املـنـقـضـيــة .يـصـ ّـح ذلــك عـلــى جميل
س ـ ّـي ــد واش ـ ــرف ريـ ـف ــي ووهـ ـب ــي ق ــاط ـي ـش ــا ،اذ
ال ـ ّ
ي ـمــثــل تــرشـحـهــم ن ـم ــاذج شـخـصـيــات صــادمــة،
غـيــر مـسـبــوقــة ،مـتـنــافــرة فــي مــا بـيـنـهــا ،مثقلة
بــالـحـمــولــة .لـكــل مـنـهــم ـ وإن بـتـفــاوت اكـيــد في
قوة الحضور والفاعلية والنفوذ واملقدرة على

جميل ّ
السيد واشرف ريفي
ووهبي قاطيشا:
ماض في الحاضر
مرشحو
ٍ

االشتباك ـ قصة طوت مقدارًا وافــرًا من فصول
انتظام لعبتي السياسة واالمن وتفككهما:
اول ـه ــم ،جـمـيــل ال ـسـ ّـيــد ،الـشـخـصـيــة الـعـسـكــريــة
االكثر اثارة للجدل واملشاعر املتناقضة .االكثر
ً
تداخال في لعبتي االمن والسياسة في العقدين
ّ
ون ـصــف ال ـع ـقــد امل ـن ـصــرمــة .ت ـقــلــب ب ــن مــديــريــة
امل ـخــابــرات واملــديــريــة الـعــامــة لــامــن ال ـعــام .في
كـلـتـيـهـمــا ل ـع ــب دورًا س ـيــاس ـيــا غ ـي ــر م ـح ــدود،
وف ــي ال ـغــالــب غ ـيــر م ـش ــروط .ف ــي االول ـ ــىُ ،ع ــزي
الــى مــوجـبــات االم ــن الـقــومــي ،فــي الـثــانـيــة ،الــى
الصالحيات املنصوص عليها في قانونها.
هو ايضًا ابن املعادلة السياسية واالمنية التي
ادارت البالد ما بني عامي  1990و ،2005اتاحت
له عند الوصول الى املفترق بعد استقالته من
االم ــن ال ـع ــام ع ــام  ،2005االع ـت ــراف بـقــاعــدتـهــا:
جـ ــاء م ــع االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا ال ـت ــي ح ـك ـمــت لـبـنــان
ويغادر برحيلها .من ثم كانت املحطة التالية

بـعــد تــركــه مـنـصـبــه ،هــي الــدخــول فــي مــواجـهــة
ح ـ ـ ــادة مـ ــن ط ـ ـ ــراز م ـخ ـت ـل ــف :ص ـ ـ ــراع مـ ــع ل ـجـنــة
الـتـحـقـيــق الــدول ـيــة ط ــوال ارب ــع س ـنــوات بعدما
اتـ ـه ــم وضـ ـب ــاط ث ــاث ــة آخ ـ ـ ــرون ب ــال ـض ـل ــوع فــي
اغـتـيــال رفـيــق الـحــريــري ،قبل ان تـقـ ّـرر املحكمة
الــدول ـيــة اع ــان ب ــراء ت ــه كــام ـلــة ،وتـنـ ّـصـلـهــا من
شهود زور قالت انهم خدعوا التحقيق الدولي
كي تخوض في اتهام آخرين بالجريمة.
املحطة الثالثة ،بدأت بعد عام  2009ومغادرته
االع ـت ـقــال ،هــي مــاحـقــة جـمـيــل الـسـ ّـيـ ّـد قضائيًا
املـتـسـ ّـبـبــن بـتــوقـيـفــه .بــذلــك يــأتــي تــرش ـحــه في
س ـي ــاق اع ـ ــادة االع ـت ـب ــار ال ــى ال ـ ــدور الـسـيــاســي
ـ وه ــو لــم يـتــوقــف يــومــا ـ بـعــد ض ـمــور املنصب
االمـ ـن ــي ،واس ـت ـك ـم ــال امل ــواج ـه ــة م ــع خ ـصــومــه،
لكن بعدة شغل ووسائل مختلفة لكن تختلف
كثيرًا باسلوبها.
ثانيهم ،اشــرف ريـفــي يـخــوض معركة تصفية
الحساب مع سعد الحريري .بدأها في حكومة
تمام سالم قبل ان يستقيل وال يستقيل ،من ثم
االنـتـخــابــات البلدية عــام  ،2016مــرورًا بمحنة
الــريــاض الـتــي خـبــرهــا رئـيــس الـحـكــومــة ،وكــان
ُ
يريد لها خاتمة مختلفة تخرج سعد الحريري
من املعادلة السياسية الحالية .يدين بوصوله
الـ ــى رأس قـ ــوى االم ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي الـ ــى ح ـكــومــة
ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي ،وب ـح ـق ـي ـبــة الـ ـع ــدل الـ ــى سـعــد
الحريري.
فــي انـتـخــابــات  2018ال يـخــوض ـ كــانـتـخــابــات
 2016ـ مـغــامــرة مــواجـهـتـهـمــا مـعــا فـحـســب .بل
ايضًا انتزاع ـ او محاولة انتزاع طرابلس ـ من
الـطــرابـلـســي نـجـيــب مـيـقــاتــي وم ــن ال ـص ـيــداوي
سعد الحريري ،كي ّ
يكرس نفسه زعيمًا موازيًا
ّ
فــي املــدي ـنــة وال ـطــائ ـفــة .بـيــد ان ــه ي ـت ـصــرف على
ان ــه ال ـ ــوارث ال ــوح ـي ــد ،ال ـصــائــب امل ـح ــق ،لــرفـيــق
الـ ـح ــري ــري ،والـ ـع ــدو ـ ال ال ـخ ـصــم ـ ل ـح ــزب ال ـلــه
وسوريا ،هو الذي صالح نظامها يوم صالحه
سعد الـحــريــري .يـصـ ّـح فــي اشــرف ريـفــي القول
ان ــه آخ ــر صـفـحــة ف ــي ق ــوى  14آذار يـتـنــازعـهــا
البقاء او الذوبان.
اعطته انتخابات  2016نشوة مبالغًا بها قبل
ان يـصــل ال ــى االس ـت ـح ـقــاق ال ـحــالــي بـحـســابــات
م ـغــايــرة ت ـمــامــا ،م ــن شــأن ـهــا ان تـجـعــل تـطــابــق
ضربًا من الوهم .يترشح للمرة
االستنتاجات
ّ
االول ـ ـ ــى .ق ـب ـلــه ت ــرش ــح والـ ـ ــده اح ـم ــد ري ـف ــي فــي
انتخابات  1972وخسرّ .
ثــالـثـهــم ،وهـبــي قــاطـيـشــا مــثــل بــن عــامــي 1988
و 1990نموذج العصيان على قيادته ،مذ ّ
تحول
االشتباك العسكري اداة في صراع سياسي كان
الـجـيــش وق ـ ــوده .ي ــوم وق ــع االق ـت ـتــال املـسـيـحــي،
غ ـ ـ ــادر وض ـ ـبـ ــاط آخـ ـ ـ ــرون ق ـ ـيـ ــادة م ـي ـش ــال ع ــون
والتحق بالقوات اللبنانية ،يقاتل في صفوفها
فــي مــواجـهــة الـجـيــش .فــي الحجة امل ــدالة ،تولى
كما ضباط آخــرون تنظيم صفوف العسكريني
املنقطعني عن ميشال عون ،الرافضني االنقالب
ع ـل ــى ال ـش ــرع ـي ــة ال ـن ــاش ـئ ــة ع ــن اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف.
انتظر اميل لحود حتى عام  1991كي يستعيد
ال ــى ق ـيــادتــه ال ـض ـبــاط والـعـسـكــريــن امللتحقني
بامليليشيا املسيحية ،وكانوا ّ
تجمعوا في اللواء
ال ـخــامــس امل ـش ـتــتُ ،
وي ـع ـيــد تــأهـيـلـهــم ويـشـطــف
منهم املرحلة السابقة .على غرار رفاقه ،لم يجد
وهبي قاطيشا صعوبة في مفاضلة امليليشيا
على املؤسسة العسكرية.
ب ـعــد ت ـق ــاع ــده ،ل ــزم ال ـت ـجــربّــة ال ـحــزب ـيــة لـسـمـيــر
ج ـع ـج ــع م ـس ـت ـش ــارًا ل ـ ــه .م ــث ــل ب ــذل ــك ال ـن ـم ــوذج
ال ـس ــاط ــع ل ـف ـحــوى ان ـق ـس ــام ال ـج ـي ــش ،اذ وضــع
نفسه فــي ات ــون الـسـيــاســةُ .ع ــزي مــا حـصــل الــى
اص ـ ــرار م ـي ـشــال ع ــون ع ـلــى ال ـب ـق ــاء ف ــي رئــاســة
الحكومة العسكرية االنتقالية ورفض التسليم
بــرئــاســة ال ـيــاس هـ ــراويُ .ع ــزي اي ـضــا ال ــى ثمن
ب ــاه ــظ ت ـك ـب ـ ّـده ال ـج ـي ــش ُح ـ ّـم ـل ــت وزره ق ـيــادتــه
املـسـيـحـيــة وض ـبــاطــه وعـسـكــريــوه املـسـيـحـيــون
ك ـم ــا الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،اذ ان ـت ـق ــا ب ــال ـصــراع
مــن ال ـعــداء لـســوريــا الــى اقـتـتــال داخـلــي فـحــواه
السلطة والنفوذ.
حينما كان وهبي قاطيشا يقاتل الوية ميشال
عــون ،كان شامل روكــز ـ املرشح ايضًا «الصل»
كما كان ميشال عون يدعوه وهو بعد مــازم ـ
في املقلب اآلخر منه ،يقاتله بدوره.
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هاني قبيسي ...العودة
إلى الشعبة الحركية
في حسينية النبطية ،اصطف
مرشحو حزب الله وحركة
أمل في النبطية وبنت جبيل
ومرجعيون – حاصبيا،
ومعهم أسعد حردان وأنور
وقاسم هاشم ،ليقدموا
الخليل
َّ
أنفسهم مرشحين عن الدائرة
الثالثة جنوبًا .عمليًا ،اجتمع
نواب ثالث دوائر سابقًا في
الصورة ـ الدائرة نفسها .المتغير
اليتيم في الصورة استبدال
هاني قبيسي بعبد اللطيف
الزين الذي اعتزل العمل
البرلماني مع  60سنة من النيابة
آمال خليل
في منزل النائب عبد اللطيف الزين ،تبادل
ال ـب ـيــك وال ـن ــائ ــب ه ــان ــي قـبـيـســي ورئ ـيــس
املـكـتــب الـسـيــاســي ف ــي حــركــة أم ــل جميل
ح ــاي ــك وع ـ ــدد م ــن ال ـق ـي ــادي ــن ال ـحــرك ـيــن،
االبتسامات أمام عدسات الكاميرا .تحلق
الحركيون حول بيك شغل النيابة ستني
عــامــا (منها  26عــامــا برعاية أم ــل) .هدف
الزيارة شكر الزين من جهة ،والتأكيد أن
منزله «سيبقى مقصدًا لكل الجنوبيني»
مــن جـهــة ثــانـيــة .ل ـبـ ّـري الـفـضــل فــي إبـقــاء
البيت السياسي آلل الــزيــن مفتوحًا منذ
ان ـت ـخ ــاب ــات  ،1992ي ـ ــوم اس ـت ـق ـط ــب عـبــد
اللطيف ضمن كتلته ،فــي مواجهة خطر
الـتـحــدي مــع آل األس ـع ــد ،خـصــوصــا أنها
ك ــان ــت امل ـ ــرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي ي ـخ ــوض فيها
املعركة االنتخابية بوجههم.
يشعر الحركيون بأنهم أدوا قسطهم آلل
ال ــزي ــن .لـلــرئـيــس ب ــري أن يـخـتــار تــوقـيــت
ال ـت ـك ــري ــم ل ـع ـم ـيــد م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،وه ــو
سيكون تكريمًا لبنانيًا ،وليس جنوبيًا.
لكن ماذا عن أسباب اختيار هاني قبيسي
(أبو حسن) ،خلفًا للزين دون سواه؟
فــي املصيلح ،هناك مــن يـقــول« :ال يصلح
ّ
أحد خلفًا للزين سوى قبيسي .سن البيك
وحالته الصحية تحوالن دون استمراره
ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــي» .فـ ـتـ ـح ــت ش ـه ـيــة
كثيرين فــي الـحــركــة ،طمعًا بـصــوت بري
الـتـفـضـيـلــي لـتــزكـيـتـهــم م ـكــان ال ــزي ــن .لكن
بــري ،تحسبًا من أن تتحول املنافسة إلى
وجد في ابن بلدة زبدين
معارك وأحقادَ ،
(قضاء النبطية) املخرج األنسب الــذي ال
يلقى اعتراضًا .يملك الحركيون تحليالت
عدة لقرار نقل قبيسي إلى النبطية .منهم
م ــن ي ــرى أن أم ــل ت ــري ــد م ــلء أح ــد مـقــاعــد
النبطية بحركي منظم ،ولـيــس بصديق
كما كــانــت حــالــة الــزيــن ،أو كما هــي حالة

النائب ياسني جابر اليوم .األهم أن يتفرغ
أبو حسن للجنوب ،ويعيد ،بالتالي ،رص
الصفوف الخضراء.
ل ـي ــس خ ــاف ـي ــا ع ـن ــد ال ـح ــرك ـي ــن وغ ـيــرهــم
أن املـ ـس ــؤول ال ـع ـس ـكــري واألمـ ـن ــي ســابـقــا
(الجنوب وبيروت الغربية)« ،يمون» أكثر
من سواه على القواعد .نقله إلى العاصمة
سابقًا ،أعــاد ّ
رص مجموعات الحركة في
الباشورة وزقاق البالط واملصيطبة ،التي
ّ
اشتاقت أليام العز قبل عام .1992
ط ــاب ــور م ــن ال ـ ــزوار ي ـ ّ
ـؤم ــون م ـقـ ّـر املــاكـيـنــة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ل ـح ــرك ــة أم ـ ــل ف ــي ال ـن ـب ـط ـيــة.
ينتظرون دورهــم للقاء قبيسي .بعضهم
أصحاب حاجة أو شكوى ،والبعض اآلخر
جــاء للقول« :مـبــروك أبــو حـســن» .مظاهر
االبـتـهــاج تــوحــي بــأن األخـيــر فــاز مسبقًا.
غـيــر أن الــزحـمــة ال تــرتـبــط بــاالنـتـخــابــات،
بل بحضور أبو حسن نفسه .عندما كان
يشغل منصب املسؤول التنظيمي إلقليم
الجنوب في حركة أمل ،بالتزامن مع كونه
نــائـبــا عــن ب ـي ــروت ،ك ــان مكتبه اإلقليمي
فــي الـنـبـطـيــة قـبـلــة لـلـمـحـتــاجــن وطــالـبــي
الخدمة.
بعد استقالته مــن الـهـ ّـم الـحــركــي جنوبًا،
ل ـحــق ب ــه أص ـح ــاب امل ــراج ـع ــات إل ــى بيته
فــي زبــديــن أو مكتبه فــي مجلس الـنــواب.
الئحة املراجعات تتنوع من خدماتية إلى
توظيفية واجتماعية.
ل ــم يـنـتـظــر قـبـيـســي ل ـكــي ي ـص ـيــر رسـمـيــا
نائبًا عن النبطية حتى يبدأ مهماته .تراه

يأسف قبيسي ألنه
اقترض من أحد المصارف
لشراء شقة في
العاصمة لزوم النيابة

يتنقل بــن قصر الـعــدل ودائ ــرة النفوس.
يـتــابــع مـلــف ال ـن ـفــايــات وال ـك ـهــربــاء .صــار
مفهومه لإلنماء مرتبطًا بالتجربة« .في
بيروت ،يمكن النائب أن يتفرغ للسياسة
والتشريع .هناك ال أحــد يراجعني باملاء
والـكـهــربــاء والـهــاتــف .بينما فــي الجنوب
تطلب الناس البديهيات وتصبح النيابة
ش ـع ـب ـيــة ،ح ـتــى إنـ ــي أش ـع ــر بــأن ـنــي لست
نائبًا ،بــل مـســؤول شعبة فــي أمــل» ،يقول
قبيسي العائد إلى مربعه الحركي األول.
يأسف قبيسي فقط ألنه اضطر إلى طلب
قرض سكني من أحد املصارف لشراء شقة
في العاصمة لــزوم املقعد النيابي هناك،
«امل ـه ـمــة ل ــم ت ــدم ف ــي ب ـي ــروت س ــوى تسع
سـنــوات ( 2009ـ ـ  ،)2018بينما سيستمر
تسديد القرض لثالثني سنة».

ّ
«للهم الحركي الجنوبي» (هيثم الموسوي)
أبو حسن قبيسي يتفرغ

