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سياسة
تقرير

ضغوط سعودية على الكويت :منع اعتماد السفير
ُ
من البوابة الخليجية ،تحاول
السعودية ّ
لي الذراع اللبنانية .ال يريد
ّ
ُحكام المملكة «السماح» بتعيين
سفير لبناني «شيعي» في الكويت،
من دون أن يرفع الجانب اللبناني
وال الكويتي الصوت اعتراضًا على
هذه التوجه ،فيما يفترض ،منطقيًا
وسياسيًا ،أن يتم التعامل مع
الدبلوماسي بوصفه سفير الدولة ال
الطائفة
ليا القزي
ّ
ّ
كـ ــل امل ـع ـط ـيــات ت ــوح ــي ب ـ ــأن املـمـلـكــة
العربية السعودية حسمت خيارها
بـتـحــويــل لـبـنــان إل ــى دول ــة مـعــاديــة،
أو عـلــى األق ــل ب ــدأت الـتـهــويــل بــذلــك
(«األخ ـبــار» ـ ـ الـعــدد  ،)٣٢٣٩ال ّ
سيما
بعد االنتصارات التي حققها املحور
الذي تعاديه ،مقابل مراكمة محورها
للهزائم« .جنون» اململكة ّ
ضد لبنان
ّ
ّ
س ـيــرت ـفــع ،كــلـمــا ش ـعــرت بـ ــأن ال ـقــرار

(هيثم الموسوي)

ّ
اللبناني يتفلت من تحت عباءتها.
ّ
تصب تهديدات وزيرها للشؤون
وال
الخليجية ،ثــامــر الـسـبـهــان ،للدولة
اللبنانية إال فــي هــذا اإلط ــار .راعية
فريق  14آذار االقليمية ستستعمل
ّ
ك ــل األدوات لتحقيق غــايــاتـهــا ،بما
فيها الورقة الدبلوماسية .فبحسب
م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ،ت ـض ـغــط
السعودية على دول ــة الـكــويــت لعدم
قـ ـب ــول اعـ ـتـ ـم ــاد ال ـس ـف ـي ــر ال ـل ـب ـنــانــي
لــدي ـهــا ري ـ ــان س ـع ـيــد ،ال ـ ــذي شملته

ال ـت ـش ـك ـي ــات ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ال ـت ــي
أقـ ّـرت ـهــا الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة فــي 20
تـ ـم ــوز املـ ــاضـ ــي .أم ـ ــا ال ـس ـب ــب «ف ـهــو
انتماء سعيد إلى الطائفة الشيعية»،
بحسب مصادر دبلوماسية .تزامن
ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر مـ ــع ص ـ ـ ــدور ح ـك ــم بـحــق
«خ ـل ـي ــة الـ ـعـ ـب ــدل ــي» ،الـ ـت ــي تـتـهـمـهــا
ال ـس ـل ـط ــات ف ــي ال ـك ــوي ــت ب ــاالرت ـب ــاط
بحزب الله وإيــران ،وإرســال الكويت
إلى «الخارجية» رسالة ّتصف فيها
ت ـصــرفــات ح ــزب ال ـلــه بــأن ـهــا تـهــديــد

ألم ـ ــن الـ ـك ــوي ــت واس ـ ـت ـ ـقـ ــرارهـ ــا .دف ــع
ذلــك وزارة ّالخارجية اللبنانية إلى
ّ
بحجة تفادي
تجميد مـلــف سعيد،
اإلح ـ ـ ــراج ف ــي حـ ــال رف ـض ــت ال ـكــويــت
اع ـت ـمــاد الـسـفـيــر بـعــد إرسـ ــال أوراق
اعتماده.
ّ
وص ـلــت األم ـ ــور ح ـ ّـد «ت ــدخ ــل رئـيــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ـ ـ ــون ،ع ـبــر
ال ـت ـخ ـط ـيــط لـتـنـظـيــم زيـ ـ ــارة رسـمـيــة
للكويت ولقاء األمير الشيخ صباح
ّ
األحمد الصباح» .إال أن سفر األخير
إلـ ــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة،
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ع ـ ـ ـ ــون ل ـ ـكـ ــل م ـ ـ ــن بـ ــاريـ ــس
ون ـيــويــورك« ،مـنـعــا الـلـقــاء اللبناني
ـ ـ الـكــويـتــي خ ــال شـهــر أي ـلــول .ولكن

ُيمانع باسيل
إعطاء قنصلية
وازنة للقوات
اللبنانية

مــن املمكن أن يجتمعا على هامش
افـتـتــاح أع ـمــال الجمعية العمومية
لألمم املتحدة» ،كما تقول املصادر.
في هذا الوقت ،وضعت «الخارجية»
ُ
ّ
خطة بديلة في حال لم تحل األزمــة،
تتمثل في نقل اعتماد السفير ألبير
س ـمــاحــة م ــن ُع ـم ــان إل ــى الـفــاتـيـكــان،
ً
بـُـديــا مــن جــونــي إبــراهـيــم ال ــذي من
امل ـتــوقــع أن تــرفــض الـسـلـطــات هناك
اعتماده النتمائه السابق إلى محفل
مــاســونــي .وف ــي ه ــذه ال ـحــالــةُ ،يـعـ ّـن
األخـيــر فــي الكويتُ ،
ويعتمد سعيد
فــي ُع ـمــان .وكــانــت دوائ ــر ال ـقــرار في
ق ـص ــر ب ـس ـت ــرس ق ــد ط ــرح ــت ســابـقــا
التبديل بني إبراهيم في الفاتيكان،
وسـ ـلـ ـي ــم بـ ـ ـ ـ ـ ّـدورة فـ ــي جـ ـنـ ـي ــف ،ك ــون
اع ـت ـمــاد سـفـيــر ل ــدى بـعـثــة دول ـي ــة ال
يحتاج إلى ّ
أي موافقة.
أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ب ـق ـيــة ال ـب ـع ـثــات
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،ف ـق ــد أتـ ــت امل ــواف ـق ــة
م ـ ــن ف ــرنـ ـس ــا والـ ـ ـص ـ ــن والـ ـبـ ـح ــري ــن
وسـ ـ ــوريـ ـ ــا وسـ ـلـ ـطـ ـن ــة عـ ـ ـم ـ ــان ،ع ـلــى
تعيني الدبلوماسيني في السفارات
ّ
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ل ــديـ ـه ــاُ .ي ـ ــذك ـ ــر أن مــن
«الـطـبـيـعــي» دبـلــومــاسـيــا أن يتأخر
صـ ــدور مــواف ـقــة الـ ــدول ع ـلــى تعيني
دب ـل ــوم ــاس ـي ــن ل ــديـ ـه ــا ،وق ـ ــد يـصــل
الـتــأخـيــر إل ــى سـتــة أش ـهــر .فــي حــال

تقرير

ُ
ُ
منافسة قواتية لمرشح القوات في كسروان!
لم تلتئم «جراح» القوات اللبنانية في
كسروان ،الناتجة من االنتخابات البلدية
األخيرة .المسؤولية ُي ّ
حملها الحزبيون إلى
شوقي الدكاشُ ،
المرشح إلى االنتخابات
النيابيةّ .
يلوحون بعدم منحه صوتهم
التفضيلي ،فيما هو ينفي أي معارضة
له في كسروان
أسقطت االنتخابات البلدية األخيرة
القناع عن «الحياة الوردية» للقوات
اللبنانية في كسروان .فالحزب الذي
ي ـن ـجــح ،ف ــي غ ــال ــب األح ـ ـيـ ــان ،بستر
التباينات وال ـصــراعــات والـخــافــات
ال ــداخـ ـلـ ـي ــةّ ،خ ــانـ ـت ــه ق ـ ـ ــواه فـ ــي أيـ ــار
املـ ـ ــاضـ ـ ــي« .رض ـ ـ ـ ـ ـ ــات» االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات

ـدد من
ال ـب ـلــديــة (أيـ ـ ــار  )2016ف ــي ع ـ ـ ٍ
ال ـب ـلــدات ال ـك ـســروان ـيــة ،الـنــاتـجــة من
غ ـيــاب ال ـق ــرار امل ـ ّ
ـوح ــد ،وعـ ــدم ال ـتــزام
بـعــض الـقــواتـيـ ّـن ب ـق ــرارات الـقـيــادة،
التي كانت ُممثلة بشوقي الدكاش،
ُ َ
ل ــم تـ ـع ــال ــج .وس ـي ـك ــون ع ـل ــى ال ــرج ــل
ً
حملها معه زوادة إلــى االنتخابات
النيابية املقبلة .في وقت بدأت تصل
ُ
ّ
بتوجه
فيه إلى معراب تقارير تفيد
قواتيني (بينهم مسؤولو قطاعات)
ُإلى عدم إعطاء أصواتهم التفضيلية
ملرشح الحزب.
«ورط ـ ـ ـ ـ ـ ــة» االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة،
ً
وت ـب ـع ــات ـه ــا ،ت ــراف ـق ــت أوال م ــع ع ــدم
ت ـك ـل ـي ــف الـ ـ ــدكـ ـ ــاش ب ـ ُـمـ ـت ــابـ ـع ــة مـلــف
االنتخابات النيابية .وهو ّما يؤكده
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ع ـب ــر ق ــول ــه إنـ ـ ــه «غ ـيــر
ّ
ُم ــوك ــل الـقـيــام بــامل ـفــاوضــات» ،لجهة
ُ
ُ
ّ
التحالفات .وحني يسأل عمن يتابع

املـلــف ،يجيب« :ال أع ــرف» .أمــا األمــر
ال ـث ــان ــي ،ف ـهــو تـعـيــن ُم ـنـ ّـســق جــديــد
ل ـ ــ«ال ـ ـقـ ــوات» ف ــي كـ ـس ــروان ه ــو جــان
الـشــامــي ،خلفًا لـجــوزف خليل الــذي
ُينقل عنه رغبته في وضع ترشيحه
إلى «النيابة» في عهدة معراب .ليس
ال ـش ــام ــي «خ ـص ـم ــا» لـ ـل ــدك ــاش ،لـكــن
عالقتهما غـيــر ثــابـتــة مـنــذ سـنــوات.
ُ
م ـص ــادر قــوات ـيــة ك ـســروان ـيــة تخفف
مــن انـعـكــاس اخـتـيــار الـشــامــي سلبًا
على الــدكــاش ،كــون املنسق الجديد
«يتعاطى السياسة بدبلوماسية من
دون الغوص في الخالفات الداخلية.
ونقطة قوته هي تواصله وقربه من
القاعدة الحزبية».
ّ
وال ـن ـق ـط ــة ال ـث ــال ـث ــة هـ ــي أن الـ ـق ــوات
ال ت ـ ــزال ع ــاج ــزة ع ــن تـفـعـيــل عملها
الـحــزبــي ،وم ــلء الـفــراغــات فــي بعض
الـ ـلـ ـج ــان امل ـح ـل ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أص ــاب ـت ـه ــا

الئحة «القوات» ...األضعف في كسروان ــ جبيل
في دراسة له عن موازين القوى في كسروان ،بعد اعتماد
ُ
صيغة النسبية والصوت التفضيلي (نشرت في «األخبار»
بتاريخ  11آب  ،)2017يذكر الخبير االنتخابي كمال فغالي
ّأن ُمرشح القوات اللبنانية شوقي الدكاش تراجع من املرتبة
السابعة بني املرشحني (في حال اعتماد النظام األكثري)
وبنسبة تأييد  ،%16.5إلى املرتبة الثامنة (بعد اعتماد
النسبية) ،بنسبة تأييد ال تتجاوز الـ  .%1في حني ّأن النائب
السابق منصور البون جاء في املرتبة األولى بنسبة ،%12.5
املرتبة الثانية مع
والوزير السابق فريد هيكل الخازن في ّ
 .%12أما العميد املتقاعد شامل روكز ،فحل ثالثًا بنسبة
 ،%10يليه نعمة افرام مع  ،%4والوزير السابق زياد بارود
الذي حاز  .%3.6تستند مصادر سياسية في كسروان إلى
ُ
ّ
هذه األرقام .وتضيف إليها «ما ُينقل عن لسان البون بأنه
ُ
سيشكل الئحة مع الخازن ،واملهندس مارون الحلو ،وحزب
ُ ّ
الكتائب الذي يفضل البون أن يتمثل بغير مسؤول اإلقليم
في كسروان شاكر سالمة ألنه برأيه ال ّ
يشد عصب عائلته
وبلدات وسط القضاء» .واتجاه البون إلى إعادة اللحمة بينه

ً
وبني النائب السابق فارس سعيد في جبيل ،فضال عن النقمة
القواتية على ُمرشح القوات زياد حواط واألصوات املعارضة
للدكاش لتقول ّإن «الئحة القوات في كسروان ـ جبيل ستكون
الثالثة ،بعد الئحة العائالت والقوى املعارضة ،والئحة التيار
ً
الوطني الحر الذي ال يزال القوة التجييرية األولى» ،فضال
منصور،
عن وجود نسبة كبيرة من «قوات ـ فريد ،وقوات ـ
ّ
وقوات ـ فارس» .لم يكن تقاسم القواعد ُمشكلة في ظل
القانون األكثري السابق ،ولكن اليوم بات على الناخب أن
ُي ّ
حدد خياره« ،واألرجح أن يذهب إلى من ّ
يؤمن له مصالحه
الخدماتية .القوات ال تفعل شيئًا على هذا املستوى».
للدكاش رأي آخر ،ال يستند إلى أرقام ،فيؤكد ّأن القوات اللبنانية،
وحدها ،هي «القوة الثانية .نعرف حجمنا وكم بإمكاننا أن
ُ
ستظهر ذلك» .ملاذا إذًا ُت ّ
صرون على
نحشد ،واالنتخابات
ضم املستقلني؟ ّيرد ّ
ُ
ّ
بأن هؤالء «قيمة مضافة» .أما بالنسبة
ّ
إلى تقاسم القاعدة مع مرشحني مستقلني ،فهو يعتقد أنه «ال
يوجد سوى قوات واحدة ،والحزبي يلتزم بقرار القيادة مهما
يكن».

ُ ّ
لم تكلف القوات
ُشوقي الدكاش
بمتابعة ملف
االنتخابات النيابية

الـ ـ ـت ـ ــره ـ ــات كـ ـيـ ـحـ ـش ــوش وج ــونـ ـي ــة
وذوق مصبح وعـيـنـطــورة وريـفــون
وفيطرون وفاريا ...في هذه البلدات،
م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــون قـ ـ ــوات ـ ـ ـيـ ـ ــون س ــابـ ـق ــون
وح ــالـ ـي ــون ،ال ي ـخ ـفــون امـتـعــاضـهــم
مــن خـيــار ال ــدك ــاش :رئـيــس مصلحة
املـ ـعـ ـلـ ـم ــن رمـ ـ ـ ــزي بـ ـطـ ـي ــش ،رئ ـي ـس ــا
قـ ـط ــاع ال ـ ـجـ ــرد الـ ـس ــابـ ـق ــان نــاص ـيــف
ن ـ ـخـ ــول وط ـ ــون ـ ــي خـ ـلـ ـي ــل ،امل ـح ــام ــي
شــارل غصن ،مسؤول قطاع جونية
السابق عادل نجيم ،املهندس جورج
م ـه ـنــا .أم ــا ف ــي ال ـق ـل ـي ـعــات ،ف ــا ي ــزال
الــوضــع ُالـحــزبــي «تـحــت السيطرة»،
رغم ّأن امل ّ
نسق السابق زياد معلوف
ً
ّ
ُ
«يتحرك في القضاء محاوال تسويق
ُ
ُ
رشح ،من دون أن يعلن عن
نفسه كم ً
ذل ــك ص ــراح ــة» ،كـمــا ت ـقــول امل ـصــادر
ُ
ّ
ال ـ ـقـ ــوات ـ ـيـ ــة .وتـ ـضـ ـي ــف بـ ـ ـ ــأن أصـ ـ ــداء
«املـ ـعـ ـل ــوف بـ ــن الـ ـق ــاع ــدة ال ـق ــوات ـ ّـي ــة
أف ـضــل م ــن غ ـي ــره» .لـتـكــون النتيجة
ُم ــرش ـح ــا رس ـم ًـي ــا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات هــو
الدكاش ،إضافة إلى خليل واملعلوف،
ال ـطــام ـحــن إلـ ــى ذل ـ ــك .فـيـتـعــن على
ال ـ ـ ــدك ـ ـ ــاش «ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى ت ـخ ـف ـيــف
االحتقان ض ـ ّـده ،حتى ال يؤثر عليه
س ـل ـبــا ف ــي األص ـ ـ ــوات الـتـفـضـيـلـيــة»،
بـحـســب م ـس ــؤول ح ــزب ــي ك ـســروانــي
ُمّـنــاوئ ل ــ«ال ـقــوات» .مــع إشــارتــه إلى
أنــه «ال ُيمكن تحميل الــدكــاش كامل
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة مـ ـل ــف ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات ،ك ــون
رئ ـي ــس الـ ـح ــزب س ـم ـيــر جـعـجــع كــان
امل ــاي ـس ـت ــرو ال ـف ـع ـلــي .واألخـ ـي ــر ق ــادر

على أن يمتص امتعاض القواتيني
من الدكاش بسهولة».
ُ ّ
ب ـعــد اس ـت ـح ـقــاق أيـ ــار  ،2016شــكـلــت
لجنة تقصي الحقائق في معراب من
أجل البحث في االنتخابات البلدية.
ّ
يقول أحد الذين قدموا شهادتهم إن
«االسـتـنـتــاجــات بقيت ســريــة» ،آسفًا
الع ـت ـبــار ال ـح ــزب م ــا حـصــل «مــرحـلــة
وان ـق ـضــتّ .أمـ ــا ن ـحــن ،ف ــا نـ ــزال على
مــوق ـف ـنــا املـ ـ ـع ـ ــارض»ُ .ي ـص ــر امل ـصــدر
ّ
ع ـلــى أن ال ــدك ــاش «ال ي ـح ـصــل عـلــى
أكبر نسبة من األصوات التفضيلية.
ُ
قـ ـي ــادة الـ ـق ــوات تـ ـف ـ ّـوت ع ـلــى نفسها
فــرصــة الـتـمـثــل ف ــي أه ــم دوائـ ــر جبل
لـبـنــان االنـتـخــابـيــة ،بــإ ّصــرارهــا على
ُمــرش ـح ـهــا» ،وخــاصــة أن ــه فــي جبيل
أيضًا ،يواجه ُمرشحها زياد الحواط
معارضة مــن الحزبيني .انطالقًا من
ّ
ـولــى «وفـ ـ ٌ
ـود ول ـجــان قواتية
هـنــا ،تـتـ
مُــن الـبـلــدات الـكـســروانُـيــة نـقــل ال ــرأي
املعارض إلى معراب ،ملحاولة إنجاز
ـرق ما قبل االنتخابات النيابية».
خـ ٍ
وفي حال فشلها في مسعاها« ،نتجه
إل ــى أن ي ـكــون لــدي ـنــا خ ـيــار آخ ــر في
التفضيلي ،من دون أن يكون
الصوت ّ
هدفنا شق القوات».
ـدوء حــن ُيـســأل
يبتسم ال ــدك ــاش ب ـه ـ ٍ
عن املعطيات أعــاه ،حاسمًا النقاش
ّ
ب ـج ـم ـل ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة« :ك ـ ـ ــل ال ـ ـكـ ــام غـيــر
ص ـح ـيــح .ال ي ــوج ــد م ـع ــارض ــة داخ ــل
ال ـ ـق ـ ــوات .وال ع ـل ــم لـ ــي ب ـ ــزي ـ ــارات أو
ُ
ت ـقــاريــر تـ ـق ـ ّـدم إل ــى مـ ـع ــراب» .يعتقد
ّ
ّ
أن وضعه فــي كـســروان «جــيــد جـدًا»،
ـى ال ـحــزب بشكل
وكـ ّـذلــك بالنسبة إل ـ ّ
ـام .رغــم اعترافه بأنه «مهما ُفعلنا
عـ
ن ـب ـقــى ُم ـق ـ ّـص ــري ــن ويـ ـج ــب أن ن ـفـ ّـعــل
ّ
العمل الـخــدمــاتــي» .يؤكد أن عالقته
جـ ّـيــدة بكل األس ـمــاء امل ــذك ــورة ،ولكن
«سياسة القوات قائمة على ترشيح
ّ
ش ـخــص واحـ ــد ف ــي ك ــل دائـ ـ ــرة ،هـكــذا
فعلت في الـ  2005وال ـ  .»2009ولكن،
زحلة
لــم ينطبق الـنـ ًظــام نفسه على ّ
عام  ،2009مثال .يوضح الدكاش ّأنه
في الــدائــرة البقاعية «كنا نعرف أنه
يحق لنا بثالثة».
ل.ق

