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تقرير

ــحالفات
لـ ـلـ ـسـ ـع ــودي ــة إلعـ ـ ـ ـ ــادة تـ ـك ــوي ــن ج ـب ـهــة
معارضة لحزب الله ،ال يبدو حتى اآلن
أن معاملها واضحة.
لـكــن ال ــوق ــت ل ــم يـعــد مـفـتــوحــا لجميع
الذين يعملون على خط بناء تحالفات
تــرســم خريطة املستقبل ،يما يتعدى
تــذل ـيــل ال ـع ـق ـبــات الـسـيــاسـيــة ال ـطــارئــة
كـمـثــل م ــا يـحـصــل ال ـي ــوم ب ــن حليفي
حـ ــزب الـ ـل ــه ،حـ ــول م ــرس ــوم األق ــدم ـي ــة.
فـ ـق ــان ــون االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب الـ ـج ــدي ــد ف ــرض
ف ــي م ــادت ــه الـ ـ ـ  52ع ـلــى امل ــرش ـح ــن أن
ينتظموا في لوائح قبل أربعني يومًا
ك ـحــد أق ـصــى م ــن مــوعــد االن ـت ـخــابــات.
(ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــراق ت ـن ـت ـهــي م ـه ـلــة تـسـجـيــل
التحالفات في  7كانون الثاني الجاري
ب ـح ـســب امل ـفــوض ـيــة ال ـع ـل ـيــا املـسـتـقـلــة
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات) .وه ـ ــذا ي ـع ـنــي أن أم ــام
ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ـه ـل ــة أق ـص ــاه ــا
ثمانون يومًا لــإعــان عــن التحالفات
وتـشـكـيــل ال ـل ــوائ ــح ،بـمــا يـحـتــم عليها
م ــع ك ــل امل ـتــوج ـبــات األخ ـ ــرى املـتـعـلـقــة
ب ــاإلع ــان االن ـت ـخــابــي ،تـســريــع عملية
ال ـت ـح ـض ـيــر ل ـخ ــوض املـ ـع ــرك ــة .وفـيـمــا
ك ــان ــت ش ـخ ـص ـيــات س ـيــاس ـيــة مـعـنـيــة
ت ـت ـح ــدث عـ ــن أن م ـع ــال ــم ال ـت ـح ــال ـفــات
األول ـي ــة ق ــد ت ـبــدأ بــالـظـهــور م ــع بــدايــة
شـ ـب ــاط ،جـ ــاء الـ ـش ــرخ ال ـس ـي ــاس ــي بــن
املستقبل وحـلـفــائــه فــي ق ــوى  14آذار،
وفــي مقدمهم الـقــوات اللبنانية ،وبني
ال ـق ــوات وال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،على
خـلـفـيــة األزم ـ ــة م ــع ال ــري ــاض ،وأزمـ ــات
ال ـث ـق ــة ب ــن ال ـع ـه ــد والـ ـتـ ـي ــار الــوط ـنــي
ّ
ليغير املــواعـيــد
والــرئـيــس نبيه ب ــري،
ومعها التحالفات .وقد ظهرت الحاجة
ال ــى جـهــد مـضــاعــف لـصـيــاغـتـهــا على
ق ــواع ــد ج ــدي ــدة ق ـب ــل االن ـ ـصـ ــراف ال ــى
وضعها أمام الناخبني الذين يقترعون
وفق قانون نسبي جديد عليهم ،علمًا
بـ ــأن ال ــوق ــت داه ـ ــم ل ـتــذل ـيــل ال ـخــافــات
السياسية املستجدة قبل الشروع في
وضع أسماء املرشحني على الطاولة.
ورغ ــم أن املــاكـيـنــات االنـتـخــابـيــة بــدأت
عـمـلـهــا م ـنــذ أش ـه ــر قـلـيـلــة ،ف ــي لـبـنــان
ودول االنتشار ،كما مراكز االستطالع
واإلحـصــاءات ،وتسير عمليات غربلة
أسـ ـ ـم ـ ــاء املـ ــرش ـ ـحـ ــن داخ ـ ـ ــل األح ـ ـ ــزاب
وال ـت ـي ــارات ،إال أن الـجــانــب األســاســي
الــذي ال يــزال يشغل بــال معظم القوى
السياسية يبقى التمويل املالي .وعلى
ه ــذا ال ـجــانــب ال ـح ـســاس يـتـعـلــق جــزء
أســاســي مــن العملية االنتخابية ،كما
دور ال ـع ــوام ــل اإلق ـل ـي ـم ـيــة ف ــي تــأمـيـنــه
لـتـحــديــد م ـســار الـتـحــالـفــات واملـعــركــة
برمتها.

دائرة الشمال الثالثة ُتحرج تيار المستقبل؟
تنتظر دائرة الشمال الثالثة
منتصف كانون الثاني للبدء
عدد من المعطيات:
بحسم ٍ
ُالمرشحين ،التحالفات...
المعركة ستكون صعبة
ظهر
ومعقدة في دائرة ُت ِّ
ُ
أكثر فأكثر الخالف داخل
«فريق»  8آذار ـ التيار الوطني
الحر ،مقابل ترسيخ التقارب بين
حزبي الكتائب والقوات اللبنانية
ليا القزي
االنتخابات النيابية مصيرية في دائرة
ّ
(بشري ـ ُزغرتا ـ الكورة
الشمال الثالثة
ـ ـ ال ـب ـتــرون) .هــي دائ ــرة «املــرشـحــن إلى
ُ
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة» ،ال ـت ــي ســت ـحـ ّـدد
ـدد
«الــزعــامــة املــارون ـيــة» (تـضــم أكـبــر عـ ٍ
م ــن امل ــوارن ــة وي ـب ـلــغ ع ــدده ــم  162ألــف
نــاخــب ُمـسـجــل ،مقابل  132ألــف ناخب
ّ
في كسروان ـ جبيل) .كل حزب سياسي
وشخصية فيها ،تخوض معركة «إثبات
الــوجــود» .الصورة في الشمال الثالثة،
لناحية التحالفات وتــوجــه الناخبني،
ّغير واضـحــة كليًا .ولـكــنُ ،يمكن القول
ُ ّ
إنها دائرة انتخابية جديدة تعزز فرص
التحالف االنتخابي بني حزب الكتائب
والقوات اللبنانية ،والتقارب بني التيار
الــوطـنــي الـحــر وتـيــار املستقبل ،مقابل
التشتت ال ــذي ُ
سيصيب أح ــزاب فريق
 8آذار .فحتى الساعة ،وعلى الرغم من
ّ
ك ــل م ــا ُي ـح ـكــى ع ــن وس ــاط ــات ُيـجــريـهــا
الحلفاء لردم الهوة بني النائب سليمان
فرنجية والوزير جبران باسيل ،ال يزال
تيار املردة يستبعد إجراء أي مصالحة
تـ ــؤدي إل ــى تـحــالــف بـيـنــه وب ــن الـتـيــار
ال ـعــونــي قـبــل ت ــاري ــخ  6أيـ ــار .االخـتـبــار
سيشمل أيضًا الحزب السوري القومي
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ال ـ ـ ــذي ع ـل ـي ــه أن يـحـســم
موقعه :مع باسيل الذي قد ينسج معه
ّ
تحالفًا على مستوى كــل لبنان ،أم مع
فــرنـجـيــة الـحـلـيــف ال ـتــاري ـخــي واألقـ ــرب
س ـي ــاس ـي ــا واسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــا وش ـع ـب ـي ــا؟
وهناك حزب الله واألصوات التي يمون
عـلـيـهــا (ي ـب ـلــغ ع ــدد ال ـنــاخ ـبــن الشيعة
 1202شـخـصــا ،و 1034في
فــي ال ـك ــورة
ُ
البترون) ،ومــن املــرجــح أن يوزعها بني
ال ـح ـل ـي ـفــن .ولـ ـك ــن هـ ــذا ال ـخ ـي ــار سـيــف
ذو ح ـ ّـدي ــن :دع ــم بــاس ـيــل ف ــي ال ـب ـتــرون
ي ـع ـنــي ال ــوق ــوف ضـ ـ ّـد الئ ـح ــة فــرنـجـيــة،
ودعــم ُمــرشــح األخـيــر فــي الـكــورة يعني

يتحدث مكاري عن إمكانية ترشيح ابنه ،مع عدم استبعاد ترشحه شخصيًا (مروان طحطح)

التصويت ضـ ّـد ُمــرشــح الـتـيــار العوني
ج ـ ــورج ع ـطــال ـلــه .األم ـ ــر ن ـف ـســه ينطبق
ع ـل ــى تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،الـ ـ ــذي ق ــد يـجــد
نفسه ُمـحــرجــا بــن مــا ُيـحـكــى عــن وعــد
ّ
قدمه لفرنجية بدعمه في االنتخابات
النيابية ،وبــن التحالف الوثيق بينه
وبـ ــن ال ـع ــون ـي ــن .وب ـح ـســب مـعـلــومــات
«األخبار» ،ال يستسيغ تيار املردة كثيرًا
«قصة توزيع األصوات ،ألنه ال ُيمكن أن
يكون املستقبل حليفًا ألحد الطرفني في
قضاء ،وخصمًا في قضاء آخر .وثانيًا،
ّ
ألن ذلك ُ
سيفقد الكتلة الناخبة السنية
(نحو  22ألف ناخب في أقضية الدائرة)
قيمتها املؤثرة» .ومن املتوقع أن يكون
أح ــد ش ــروط ال ـق ــوى ال ـتــي ق ــد يتحالف
م ـع ـه ــا تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ع ـ ــدم تـقـسـيــم
أصواته بينها وبني منافسيها.
ّ
ت ـ ـقـ ــول مـ ـ ـص ـ ــادر ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل إن ـ ــه
«ح ــري ــص عـلــى الـتـحــالــف ب ــن الـطــرفــن
(الـعــونــي واملـ ــردة) .الـحــديــث عــن توزيع
األصوات وسيناريوهات انتخابية ،هو
على مستوى املاكينات وليس القيادة،
الـتــي ستبدأ البحث فــي خياراتها هذا
الـشـهــر» .واألولــويــة هــي «لعقد تحالف
ث ــاث ــي :امل ـس ـت ـق ـبــل ـ ـ ـ ال ـت ـي ــار ال ـع ــون ــي ـ ـ
تـيــار املـ ــردة» .أمــا بالنسبة إلــى الـقــوات
الـلـبـنــانـيــة« ،ف ــاألم ــور مــرهــونــة بنتائج
ال ـح ــوار ب ــن ال ــوزي ــري ــن غ ـطــاس خ ــوري
وملحم رياشي».
العالقة السيئة بني العونيني واملردة ،لن
تكون «اإلحراج» الوحيد الذي سيواجه
ت ـيــار املـسـتـقـبــل فــي «ال ـش ـمــال الـثــالـثــة»،
ُ
تضاف إليها قضية النائب فريد مكاري.

ّ
كان األخير ،قبل أشهر ،يؤكد لسائليه أنه
قـ ّـرر اعـتــزال العمل السياسي ،وسيترك
الخيار لقاعدته الشعبية حتى تختار
م ــن ت ــري ــد .ول ـك ــن ،خ ــال ف ـت ــرة األع ـي ــاد،
ت ـب ـ ّـدل ّخ ـط ــاب مـ ـك ــاري .ب ــدأ ي ـق ــول أم ــام
زواره إن ــه يبحث فــي إمـكــانـيــة ترشيح
ابنه إلى النيابة .أما األوساط السياسية
رئيس
فــي الـشـمــال« ،الـصــديـقــة» لنائب ّ
مجلس النواب ،فال تستبعد أن يترشح
ش ـخ ـص ـيــا« .مـ ـ ـن ـ ــاورة» م ـ ـكـ ــاري ،تـشـمــل

مصادر تيار المستقبل:
األولوية هي لتحالف
المستقبل ــ التيار
العوني ــ المردة
أيضًا الطرف الذي سيتحالف معه :فهل
يـبـقــى صــديـقــا وشــري ـكــا آلل ال ـحــريــري،
ويقبل التحالف مع التيار العوني رغم
مجاهرته بموقفه السلبي مــن األخير؟
أم تـنـجــح امل ـفــاوضــات بـيـنــه وب ــن تيار
امل ــردة والـنــائــب بـطــرس ح ــرب ،وينضم
إل ــى الئـحـتـهـمــا؟ أم يـتـمــاهــى م ــع خـيــار
أك ـثــريــة قــاعــدتــه الـشـعـبـيــة ال ـقــريــب من
القوات اللبنانية ،ويكون حليف القوات
اللبنانية التي لديها ُمرشح في الكورة

(النائب فادي كرم)؟
التحالف األكثر وضوحًا ،حتى الساعة،
ه ـ ــو ب ـ ــن ثـ ــاثـ ــي ت ـ ـيـ ــار املـ ـ ـ ـ ــردة وح ـ ــرب
ووي ـل ـي ــام ج ـب ــران طـ ــوق .ت ـقــول م ـصــادر
ّ
ن ــائ ــب الـ ـبـ ـت ــرون إن «ال ـت ـح ــال ــف بـيـنـنــا
وب ــن فــرنـجـيــة ه ــو امل ـس ــار الـطـبـيـعــي».
ّ
الفائدة منه أن تيار امل ــردة ،الــذي يملك
ُ
حـيـثـيــة ج ـيــدة فــي ال ـب ـتــرون ،لــن يــرشــح
أحدًا في القضاء ،لذلك نستفيد بتبادل
ً
األصـ ـ ـ ــوات» .ال يـنـطـبــق ذل ــك م ـث ــا على
الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة« ،ح ـيــث ال مصلحة
في التحالف بينها وبــن حــرب ،بسبب
ّ
الـقــانــون املـلـعــون» .يفترض الـثــاثــي أن
ال ـح ــزب الـ ـس ــوري ال ـقــومــي االجـتـمــاعــي
ّ
سينضم إليه ،واتكاله على أن القاعدة
القومية «تــرتــاح أكثر لخيار فرنجية».
ال ت ـن ـفــي مـ ـص ــادر الـ ـح ــزب ال ـق ــوم ــي في
الشمال ذلك« ،ولكن االحتماالت ال تزال
م ـف ـتــوحــة أم ــام ـن ــا ،وع ـل ـي ـنــا أن ن ــرى إن
كانت التحالفات ستكون على مستوى
ّ
ّ
ك ـ ــل ل ـب ـن ــان أو ك ـ ــل دائـ ـ ــرة ع ـل ــى ح ـ ــدة».
وحـتــى تحسم قـيــادة الــروشــة خيارها،
ّ
يظهر أن حليف الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر
الــوحـيــد حــالـيــا هــو تـيــار املستقبل .أمــا
رئيس حركة االستقالل ميشال معوض،
الــذي ِّ
تعول قيادة «الوطني الحر» على
تحالف معه ،فهو ما زال يدرس خياراته
ٍ
لـ ُـي ـحـ ّـدد إن كــانــت مـصـلـحـتــه تـكـمــن في
الترشح مع العونيني أو مع القوات.
«ال ـح ـص ــار» الـ ــذي ت ـعــانــي م ـنــه ال ـق ــوات
اللبنانية في معظم الدوائر االنتخابية
راحتها في الشمال الثالثة .ال
ال يــؤرق
ّ
ُيمكن القول إنها ستخرج «منتصرة»،
لـ ـك ــون ح ـص ـت ـهــا الـ ـت ــي ت ـت ـك ــون حــال ـيــا
م ــن  4ن ـ ــواب (مـ ــن أصـ ــل  )10ف ــي دائـ ــرة
زغــرتــا ـ ـ بـشــري ـ ـ ال ـكــورة ـ ـ ال ـب ـتــرون ،قد
ّ
تـتـقــلــص وتـنـخـفــض .ول ـك ــن« ،ن ـحــن من
األق ـ ــوى ف ــي ه ــذه الـ ــدائـ ــرة ،ومــرتــاحــون
لشعبيتنا» ،تـقــول م ـصــادرهــا .يتطور
الكالم عن تحالف بني الكتائب والقوات،
ّ
و«خبرية» أن األخيرة ممكن أن تسحب
تــرشـيــح (أمـيـنـهــا ال ـعــام الـســابــق) فــادي
ـرون مل ـص ـل ـحــة ال ـن ــائ ــب
س ـع ــد فـ ــي الـ ـبـ ـت ـ ُ
س ــام ــر س ـ ـعـ ــادة« ،امل ـ ـصـ ــر ع ـل ــى خ ــوض
ّ
امل ـع ــرك ــة وإثـ ـب ــات وج ـ ـ ــوده ،مـه ـمــا كــلــف
األمـ ـ ــر» ،بـحـســب امل ـع ـل ــومــات .الـتـحــالــف
بــن الـحــزبــن ،إن حـصــل ،يعني تــراجــع
الـ ـن ــائ ــب س ــام ــي ال ـج ـم ـ ّـي ــل عـ ــن خ ـطــابــه
«الثوري» السابق ،ونيته تشكيل جبهة
وتحديده موقعه
مع «املجتمع املدني»،
ُ
فــي وج ــه أحـ ــزاب الـسـلـطــة امل ـشــاركــة في
ال ـح ـكــومــة .م ـص ــادر الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
تضع ما ُيحكى عن سحب ترشيح سعد
ّ
«ف ــي إطـ ــار ال ـت ـح ـل ـيــل» ،ألن الـ ـح ــوار مع
حــزب الـكـتــائــب «لــم يـصــل بـعــد إلــى هــذا
املستوى من النقاش».

في المنية
حال عدم تبنيه من قبل األخير.
ب ـعــض كـ ـ ــوادر امل ـس ـت ـق ـبــل ف ــي املـنـيــة
ّ
باتوا يسلمون بــأن التغيير لم يعد
ً
مـحـتـمــا ،وب ــأن «االس ـت ـســام» لـقــرار
الرئيس الـحــريــري صــار أم ـرًا واقـعــا.
وي ـق ــول هـ ــؤالء إن رئ ـي ــس الـحـكــومــة
حــريــص عـلــى إع ــادة تــرشـيــح الخير
ً
ألسباب عــدة ،أبــرزهــا :أوال عــدم فتح
باب الصراعات بني عائالت املنطقة
وم ــع مــن يـطــرحــون أنفسهم لخالفة
ال ـخ ـي ــر ،وث ــان ـي ــا إثـ ـب ــات ال ـخ ـي ــر فــي
ك ــل ح ــدث س ـيــاســي ،بـ ــدءًا م ــن إع ــان
ال ــرئ ـي ــس الـ ـح ــري ــري ت ـب ـنــي تــرشـيــح
ً
ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال ع ـ ــون ،وصـ ـ ــوال الــى
استقالته اإلجبارية في السعودية،
وقوفه في الخط الداعم له.
مــن جهته ،يؤكد الخير لــ«األخـبــار»
أن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـل ــة ح ـســاســة،

وأن «املـعــركــة االنـتـخــابـيــة فــي املنية
ستكون دقيقة .ولكن في ظل القانون
ال ـج ــدي ــد ،أص ـبــح امل ـط ـلــوب الـتـعــويــل
على شعبية املــرشــح وقــوتــه ،بعدما
ّ
ولـ ـ ـ ــى زم ـ ـ ــن امل ـ ـ ـحـ ـ ــادل االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة،
ودخ ـل ـن ــا ع ــال ــم ال ـن ـس ـب ـيــة وال ـص ــوت
التفضيلي .وبالنهاية أهالي املنية
هم من سيحددون نائبهم».
يبقى السؤال املطروح اليوم من قبل
أه ــال ــي امل ـن ـي ــة ،ه ــل سـيـشـهــد قـضــاء
املـنـيــة الضنية مـفــاجــآت ت ــؤدي الــى
تـغـيـيــر ف ــي ن ــواب ــه ال ـثــاثــة؟ وإذا لم
يـ ـق ــدم تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل عـ ـل ــى ط ــرح
أس ـمــاء بــديـلــة ،هــل تتمكن الـجـهــات
السياسية األخرى من فرض نفسها
على الـســاحــة االنتخابية للوصول
الـ ــى ال ـت ـغ ـي ـيــر؟ أم أن س ـيــر امل ـعــركــة
سيكون كما يرسمه تيار املستقبل؟

المنية األسهل للتيار األزرق
ملنطقة املنية مقعد واحد في املجلس النيابي ،وهي
جزء من دائرة الشمال الثانية التي تضمها إلى الضنية
ُ
(مقعدان) وطرابلس ( 8مقاعد) .وتعد معركة املستقبل
في املنية األسهل ،مقارنة بباقي الدوائر ،بسبب عدم
وجود أكثر من مقعد واحد فيها ،ما يجعل االقتراع فيها
أقرب إلى األكثري في ظل الصوت التفضيلي .وبحسب
استطالعات الرأي املختلفة ،من شبه املستحيل تجاوز
ّ
مرشح تيار املستقبل في هذه الدائرة .وجرى تهريب
جعل املنية دائرة منفصلة عن الضنية في املجلس النيابي،
وهو ما لم ّ
يتنبه له معظم طابخي قانون االنتخابات من
خارج تيار املستقبل ،أو على األقل هذا ما يزعمونه.
يسلمون بأن التغيير مستبعد (مروان طحطح)
كوادر المستقبل في المنية ّ

