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تقرير

أوراق بري البيضاء ...من االنتخابات الرئاسية إلى النيابية

انـتـحــاريــة نــاج ـحــة» .وبـعــد ّ
تمسك
ّ
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـم ــواف ـق ـه ــم ،أكـ ـ ــد م ـصــدر
ّ
وزاري م ـشــارك أن بــاسـيــل أك ــد في
خـتــام الجلسة أن هــذا الـخــاف قد
ّ
ينتج أزمة سياسية كبيرة ،متهمًا
األطــراف املعترضة باالنقالب على
االت ـفــاق املسبق حــول االصــاحــات
ف ــي ال ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــي لـنــاحـيــة
البطاقة املمغنطة و«امليغاسنتر».
كالم باسيل استدعى ّ
ردًا من خليل
وفنيش ،وتأكيد الوزيرين على أن
أحـ ـدًا لــم ينقلب عـلــى ّ
أي ات ـفــاق ،ال
ّ
ّ
ّ
تقنيًا ،لـكــن املماطلة
سياسيًا وال
ف ــي ت ـن ـف ـيــذ االصـ ــاحـ ــات أوص ـل ــت
األم ــور إل ــى ه ــذه الـنـقـطــة ،وأن «مــا
يحصل الـيــوم هــو مضيعة للوقت
وتهديد لالنتخابات».
تـ ـط ــورات الـجـلـســة ح ـضــرت م ـسـ ً
ـاء
فــي عــن التينة ،حيث أف ــرد رئيس
املجلس النيابي مساحة للتعليق
ع ـل ـي ـه ــا أمـ ـ ـ ــام ّ
زواره .وبـ ـ ـ ــدا ب ــري
ّ
ّ
أم ــس مـمـتـعـضــا م ــم ــا س ــم ــاه خلق
أزم ــة جــديــدة فــي الـقــانــون ،لتهديد
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة .وق ــال بـ ّـري
إن «أحـ ـ ــد األطـ ـ ـ ــراف ك ـ ــان ي ـع ــارض
الـتـسـجـيــل امل ـس ـبــق واملـيـغــاسـنـتــر،
واآلن ي ـ ّ
ـؤي ــده ــا .ع ـج ـي ــب!» ،وس ــأل
«هـ ــل امل ـط ـل ــوب إيـ ـج ــاد ع ــراق ـي ــل؟».
ّ
وأكــد بـ ّـري أن «ال أحــد يستطيع أن
ي ــوق ــف االن ـت ـخ ــاب ــات ،وال ال ـخــاف
داخـ ـ ــل ال ـل ـج ـن ــة» .وشـ ـ ــرح ك ـي ــف أن
وزي ــر الــداخـلـيــة زاره وأطـلـعــه على
أن مــا يطالبون بــه لتعديل قانون
ً
االن ـت ـخ ــاب ي ـف ــرز  11ت ـع ــدي ــا على
ّ
الـ ـق ــا ًن ــون ،مـ ــؤك ـ ـدًا« :رفـ ـض ــت األم ــر
ً
جملة وتفصيال ،ألن الـخــوض في
تـعــديــل واحـ ــد س ـي ــؤدي إل ــى نسف
الـ ـق ــان ــون ب ــرم ـت ــه ،وم ــوق ـف ــي كـ ـ ّـرره
وزير الداخلية في اجتماع اللجنة،
وقال لهم إذا أردتم أن أبلع املوسى
ســأب ـل ـع ـهــا ،ون ـق ــل اعـ ـت ــراض ــي إل ــى
ال ـل ـج ـنــة» .وأع ـ ــرب رئ ـيــس املـجـلــس
ع ــن خـشـيـتــه م ــن «أن ي ـك ــون هـنــاك
م ــن يـ ـح ــاول تـعـطـيــل االن ـت ـخــابــات
وليس تأجيلها أو تعديل القانون،
وليكن معلومًا أن هذه االنتخابات
ستحصل في مواعيدها» ،مضيفًا:
ِّ
«خ ــل كــل واح ــد يكشف عــن زنــودو
ّ
وي ـ ــروح عـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات» .وأك ــد
أن «قانون االنتخاب يحمي إجراء
االنتخابات ،والبند األخير الــوارد
ف ـ ــي ال ـ ـقـ ــانـ ــون امل ـت ـع ـل ــق ب ـح ـصــول
االنتخابات حتى لو لم يكن هناك
بـطــاقــة بـيــومـتــريــة واض ـ ــح» ،وك ــرر
أن «هذه االنتخابات ستحصل في
موعدها ،وغير وارد أي تالعب ،ال
باالنتخابات وال بالقانون».
وحـ ــول م ـســألــة م ــرس ــوم األقــدم ـيــة،
بري أنه ليس هناك ّ
ّأكد ّ
أي جديد،
ّ
وال ـخــاف عـلــى حــالــه ،و«ك ــل طــرف
ي ـع ــرف مــوق ـفــه ويـتـمـســك ب ــه ،وأن ــا
ناطر ،ولست في وارد التراجع أمام
م ــا يـتـعـلــق بــالــدس ـتــور وال ـح ـقــوق.
ولو كانت االزمة ّ سياسية فحسب،
لكان باإلمكان حلها».
بدوره ،قال الحريري ،خالل اجتماع
ك ـت ـلــة امل ـس ـت ـق ـبــل ال ـن ـيــاب ـيــة« :أقـ ــوم
بدوري بما ّ
خص مرسوم الضباط
وف ــق ال ــدس ـت ــور ،وغ ـيــر مـعـنـ ّـي بما
يشاع عن اقتراحات تبقى من نسج
ّ
مخيالت إعالمية».

قبل ثالثة أشهر من االنتخابات،
ال يبدو الرئيس نبيه بري أو التيار
الوطني الحر في وارد التراجع
عن مواقفهما المتناقضة.
ال بل إن أزمة مرسوم الترقية
قد تشكل لكليهما فرصة
التحرر من عبء التحالف
االنتخابي
هيام القصيفي
ُك ـتــب ُ
وي ـك ـتــب الـكـثـيــر عــن عــاقــة رئـيــس
الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس
الـنــواب نبيه بــري ،ومــن املــرجــح أن تظل
الكتابة عنهما قائمة مهما كــان مصير
مرسوم األقدمية ،من اآلن وحتى حصول
االنتخابات النيابية وما بعدها.
فــاالنـتـخــابــات رك ــن أســاســي فــي مقاربة
هــذه الـعــاقــة ،منذ انتخابات عــام 2005
ً
وانتخابات عام  ،2009وصوال إلى موقف
عــون مــن التمديدين للمجلس النيابي
اللذين ّ
مهد لهما بري .وهي اليوم أيضًا
س ـتـكــون مـفـصـلـيــة ف ــي عــاقــة الـطــرفــن،
ماش
بعدما بدا أن التحالف الخماسي
ٍ
على قدم وساق بني املجموعات الحاكمة
واملنضوية تحت سقف الحكومة ،ما عدا
ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة .لـكــن أزم ــة امل ــرس ــوم،
بعد أزمة السعودية« ،أنقذت» في مكان
مــا ب ــري مــن ه ــذا الـتـحــالــف فــي أكـثــر من
دائرة .وكذلك بررت للتيار الوطني الحر
كل خالفاته التقليدية مع بري وحررته
من ثقل هذه العالقة االنتخابية التي لم
َ
ينس الطرفان بعد تداعياتها ،ليس في
جزين فحسب.
ال يمكن التعامل مــع خــاف بــري وعــون
من دون األخذ باالعتبار األوراق البيض
التي وضعتها كتلة الرئيس نبيه بري
في صندوق االقتراع ،في جلسة انتخاب
عون رئيسًا للجمهورية .ال يزال الطرفان
يتعامالن معها في بواطنهما .والتيار
بوصفه حزب العهد ،ال يريد القفز فوقها
إال من خالل تأكيد أحقيته في ممارسة
السلطة التي وصــل إليها ،مــن منظاره،
م ـت ـح ــررًا م ــن ع ــبء ال ـت ـحــالــف امل ـف ــروض
عليه ،بصفته حليف حــزب الـلــه .وبــري
يتعامل مع التيار والعهد ،بصفته مالكًا
لورقة االعتراض في وجههما .فهو ليس
ح ــزب ال ـل ــه لـ ـي ـ ّ
ـدور ال ــزواي ــا ف ــي أوض ــاع

إقـلـيـمـيــة وداخ ـل ـي ــة ح ــرج ــة ،وبــالـتــأكـيــد
ل ـيــس الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري لـيـكــون
مدينًا لعون في بقائه رئيسًا .واألوراق
ال ـب ـي ــض الـ ـت ــي وض ـع ـه ــا فـ ــي ص ـن ــدوق
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع ،هـ ــي ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي تـحـكـمــت
بـ ــإدارتـ ــه ل ـع ـبــة الـ ـتـ ـف ــاوض ف ــي تـشـكـيــل
الحكومة ،وهــي الـتــي يــريــد مضاعفتها
في االنتخابات النيابية.
ت ـش ـك ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة صـلــب
املـشـكـلــة بــن ع ــون وبـ ــري .ه ـنــاك شـعــور
لـ ـ ــدى الـ ـع ــونـ ـي ــن بـ ـ ــأن رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
الـنـيــابــي وق ــف لـهــم بــاملــرصــاد ف ــي أكـثــر
مــن نقطة لها عالقة باالنتخابات ،بــدءًا
من قانون االنتخاب الذي واجههم فيه،
وف ــرض عليهم إيـقــاعــه حـتــى تـمـكــن من
تـمــريــره .واألده ــى أنــه استعان بالقوات
اللبنانية ونائبها جــورج عــدوان ،للقفز
فـ ــوق ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،لـتـســويــق
قــانــون لــم يكن األخـيــر راضـيــا عنه وعن
تفاصيل كثيرة فيه.
ظــل بــري معارضًا لكل مــا طرحه التيار
الوطني الحر في شأن ما يعتبره التيار
إصالحات يريد إدخالها على القانون،
فلم يمرر التسجيل املسبق ،وال تمديد

مهلة تسجيل املغتربني .وما حصل أمس
حول البطاقة املمغنطة ومراكز االقتراع
دليل إضافي على أن لبري أوراقًا كثيرة
في يده انتخابيًا.
ل ـ ــم يـ ـط ــو مـ ـل ــف االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ق ــان ــون ــا
وإصــاحــات ،فــي مرحلته األول ــى ،حتى
ج ــاءت أزم ــة ال ـح ــري ــري ،فــأعـطــى الـتـيــار
الوطني لنفسه حق األفضلية في إنقاذ
الحكومة ،وعلى هذا األســاس اعتبر أنه
ق ــادر عـلــى تـمــريــر مــرســوم األقــدم ـيــةّ .
رد
فعل بــري ضاعف نقمة العونيني عليه،
وظهر وكأن التيار الوطني ،متكئًا على

من قال إن حلفاء بري
لن يبنوا أيضًا تحالفاتهم
معه بمعزل عن التيار
في أكثر من دائرة؟

ستكون لبري كلمة الفصل في تشكيل الحكومة المقبلة وضم حلفائه إليها (مروان طحطح)

ال ـع ـهــد ،غـيــر مـعـنـ ّـي تـمــامــا بـتــأثـيــر هــذا
الـخــاف على االنـتـخــابــات .ردود الفعل
امل ـب ــاش ــرة ع ـلــى رئ ـي ــس امل ـج ـلــس صـ ّـبــت
فـ ــي خ ــان ــة واح ـ ـ ـ ــدة :الـ ـتـ ـي ــار ق ـ ـ ــادر عـلــى
تأمني مصالحه االنتخابية ،بمعزل عن
ً
بــري ،بوصفه أوال وآخـرًا حزب السلطة،
باعتماده على حزب الله واملستقبل.
كـمــا ال يـظـهــر الـتـيــار أن ــه مـعـنـ ّـي ب ــردود
فعل جزء من كــوادره على تزكية أسماء
مرشحني حلفاء على حساب العونيني،
فإنه أيضًا بدأ يشعر بأن تجربة جزين
عـ ــام  2009ي ـم ـكــن أن ت ـت ـكــرر م ــع ب ــري،
خـصــوصــا أن الـعــونـيــن ي ـش ـعــرون بــأن
رئيس حركة أمــل« ،بحكم التجربة ،لن
يحلب معهم صــافـيــا» ،مهما كــان شكل
التحالف ومصير االشتباك السياسي
األخ ـ ـيـ ــر .ع ـل ـمــا أن ث ـم ــة م ــن ي ـع ـت ـقــد أن
االح ـت ـكــاك املـبــاشــر بــن الـتـيــار وقــاعــدة
بري ال يتعدى في أقصى أحواله جزين
وال ـب ـقــاع ال ـغــربــي وج ـب ـيــل ،ف ــي ح ــن أن
الـ ــدوائـ ــر األخـ ـ ــرى ال ـت ــي ل ـل ـت ـيــار ت ـمـ ّ
ـاس
م ـب ــاش ــر مـ ــع الـ ـق ــواع ــد ال ـش ـي ـع ـيــة فـيـهــا
محسوبة على حــزب الـلــه .هــذا ال يعني
أن قــواعــد ب ــري فــي الـبـقــاع الـشـمــالــي أو
ب ـع ـبــدا أو بـ ـي ــروت ،غ ـيــر م ــؤث ــرة ،إال أن
ثمة حسابات انتخابية تتعلق بدوائر
ح ـســاســة يـع ـتـقــد م ــن ف ــي ال ـت ـي ــار أن ـهــم
ق ــادرون على خــوض االنـتـخــابــات فيها
مــن دون ب ــري« ،ول ــو أن الـثـقــل الشعبي
ً
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ل ـل ـش ـي ـعــة مـ ـث ــا فـ ــي دوائ ـ ــر
الـ ـشـ ـم ــال ي ـت ــأل ــف م ــن املـ ــوالـ ــن لــرئ ـيــس
املجلس» .في األسابيع املقبلة ستكون
االن ـت ـخــابــات ال ـحــد الـفــاصــل بــن العهد
والتيار ،وبــن بــري .فاألخير قــادر على
مضاعفة أوراقـ ــه الـبـيــض االعـتــراضـيــة،
ومعه أسلحة كثيرة ،منها التحالفات.
فـمــن ق ــال إن حـلـفــاء ب ــري ،وه ــم كـثــر ،لن
يبنوا أيضًا تحالفاتهم معه بمعزل عن
الـتـيــار فــي أكـثــر مــن دائـ ــرة؟ إال إذا كــان
لـحــزب الـلــه رأي آخ ــر .ومــن قــال إن بري
ليس واثقًا من أن نتائج االنتخابات لن
تغير في واقــع األمــر شيئًا؟ ألن حكومة
العهد الثانية ستكون كاألولى ،له كلمة
ال ـف ـص ــل ف ــي تـشـكـيـلـهــا وضـ ــم حـلـفــائــه
إليها ،وفي استعادة وزارة املال من دون
أي نقاش.
في عام  2009كان طموح بعض القوى
في  14آذار حني تفوز في االنتخابات
ً
أن تنتخب بــديــا مــن رئـيــس املجلس
الـنـيــابــي .قــد ال يـكــون أح ــد فــي التيار
ـال ف ـ ــي م ـ ــا ب ـعــد
ي ـف ـك ــر ف ـ ــي ص ـ ـ ــوت عـ ـ ـ ـ ٍ
االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة .لـكــن األك ـيــد أن
هناك من يحلم به.

تقرير

تبتز الحريري :المال مقابل التحالف مع القوات
السعودية ّ
فراس الشوفي
ت ـع ـي ــر امل ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة
اهتمامًا كبيرًا لالنتخابات النيابية
املـقـبـلــة ،عـلــى اع ـت ـبــار أن االسـتـحـقــاق
ً
ّ
يشكل مفصال فــي الحياة السياسية
ً
ب ـمــا يـنـعـكــس م ـب ــاش ــرة ع ـلــى ال ـن ـفــوذ
الـسـعــودي وعـلــى ق ــوة فــريــق املـقــاومــة
ّ
ّ
وحلفائها .إل أن هذا االهتمام يتركز،
مــن الوجهة السعودية ،على محاولة
إل ـح ــاق ال ـهــزي ـمــة االن ـت ـخــاب ـيــة بـحــزب
الله وحلفائه ،ومنع فريق قوى  8آذار
التقليدي من تحقيق رصيد انتخابي
م ــرت ـف ــع ،ي ـض ـمــن نـ ـف ــوذه ف ــي مـجـلــس
ّ
النواب وفي النظام السياسي.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـ ــا وصـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ــى مـ ـس ــام ــع
م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــروت ،ب ـي ـن ـه ــم
ّ
م ـ ــراج ـ ــع رفـ ـيـ ـع ــة امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ،ت ـخ ــط ــط
ال ـس ـعــوديــة لـلـتــدخــل ف ــي االنـتـخــابــات
على النحو ال ــذي يسهم فــي إضعاف
ح ــزب ال ـلــه ،وإعـ ــادة تحصني ق ــوى 14
آذار ،اس ـت ـع ــدادًا الس ـت ـم ــرار املــواج ـهــة
ً
م ـس ـت ـق ـب ــا ،وت ــالـ ـي ــا إع ـ ـ ـ ــادة ال ـت ــأث ـي ــر
السعودي بعد الضربات التي ّ
تعرض

لها في السنوات املاضية ،وبعد أزمة
الرئيس سعد الحريري.
وبال ّ
شك ،فإن أزمة اختطاف الحريري
وإج ـب ــاره عـلــى تـقــديــم اسـتـقــالـتــه ومــا
ت ــاه ــا مـ ــن م ــوق ــف ل ـب ـن ــان ــي م ـ ّ
ـوح ــد،
ت ـض ــع ال ـط ـم ــوح ــات ال ـس ـع ــودي ــة أم ــام
ّ
املحك ،خصوصًا لجهة ّ
نية الحريري
االبـتـعــاد عــن تحالفاته التقليدية مع
بقايا قوى  14آذار ،وااللتصاق بالتيار
ّ
الحر الذي يتحالف مع حزب
الوطني
الله.
ّ
غير أن العالقة املتأزمة للحريري مع
ّ
تصل ّ
حد انفكاك رئيس
السعودية لم
الحكومة عن سياسة اململكة ،وال يعني
اتـســاع هامش املـنــاورة لديه أنــه قــادر
على مواجهة الخيارات السعودية في
«االنتخابات املصيرية» املقبلة.
وبـ ـحـ ـس ــب مـ ـعـ ـل ــوم ــات أحـ ـ ــد املـ ــراجـ ــع
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،فـ ـ ــإن الـ ـسـ ـع ــودي ــة ت ـضــع
شــروطــا على تحالفات الـحــريــري ،في
حــال أراد األخير أن يضمن الحصول
عـ ـل ــى الـ ــدعـ ــم ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،خ ـصــوصــا
ّ
املالي .وتؤكد مصادر وزارية لبنانية
ب ــارزة أن «الـسـعــوديــة تــربــط مساعدة

الـ ـح ــري ــري وإعـ ـ ـ ــادة ت ـح ـســن ال ـعــاقــة
م ـعــه بـتـحــالـفــاتــه خ ــال االن ـت ـخــابــات،
وضرورة التزامه بالتحالف مع حلفاء
السعودية في لبنان ،ورفضه التحالف
مع حزب الله أو الجهات القريبة منه
ّ
ف ــي أي دائـ ـ ـ ــرة» .وت ــؤك ــد املـ ـص ــادر أن
ال ـس ـع ــودي ــة ط ـل ـبــت م ــن الـ ـح ــري ــري أن
يتحالف مــع ح ــزب ال ـقــوات اللبنانية
بشكل أساسي ومع عدد من املستقلني
املـسـيـحـيــن م ــن امل ـقــربــن لـلـسـعــوديــة،
السنية ،ال ّ
ّ
سيما
وبعض الشخصيات
الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس.
ّ
وتـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر أن ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
ت ـع ــارض ت ـحــالــف ت ـيــار املـسـتـقـبــل مع
التيار الوطني الحر وحــده ،بل ّ
تحبذ
تحالفًا عريضًا يجمع تيار املستقبل
ً
ّ
الحر فضال
والقوات والتيار الوطني
ّ
عــن الـشـخـصـيــات األخ ــرى امل ـقــربــة من
اململكة.
وفيما يقول املصدر إن «الحريري في
مـ ــأزق بـسـبــب حــاج ـتــه إل ــى الـحـصــول
ع ـلــى ال ــدع ــم امل ــال ــي ال ـس ـع ــودي وع ــدم
رغـ ـبـ ـت ــه ف ـ ــي الـ ـتـ ـح ــال ــف م ـ ــع ال ـ ـقـ ــوات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» ،تـ ـق ــول مـ ـص ــادر وزاريـ ـ ــة

ب ــارزة فــي تـيــار املستقبل لــ«األخـبــار»
إن «النقاش بني السعودية والحريري
حــول التحالفات االنتخابية لم يصل
بعد إلى التفاصيل».
ّ
ويصر املصدر الوزاري املستقبلي على
ّ
أن «الـبـحــث مــع السعودية لــم يتطرق
حتى اآلن إلى التحالفات ،واألمــور ما
زالت في بداياتها بعد األزمة األخيرة،
ّإل أنــه نـ ّ
ـرجــح أن السعودية تــريــد من
ال ـحــريــري أن يـتـحــالــف م ــع حلفائها،
خصوصًا حزب القوات اللبنانية».
وي ـ ـ ّ
ـرج ـ ــح امل ـ ـصـ ــدر أيـ ـض ــا أن «ي ــرب ــط
الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــودي ـ ـ ـ ــون ال ـ ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ـ ــم املـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي
ب ــال ـت ـح ــال ـف ــات» ،م ـس ـت ـب ـع ـدًا أن ت ـقــوم
الـسـعــوديــة بــدعــم الـحــريــري طــاملــا أنــه
قد يتحالف مع حلفاء حزب الله دون
ّ
سواهم .إل أن مصادر تيار املستقبل
تنفي نفيًا قاطعًا أن تكون السعودية
طلبت أو ترغب في تحالف الحريري
ّ
م ـ ــع مـ ـيـ ـق ــات ــي ،وت ـ ــؤك ـ ــد أن «املـ ــوقـ ــف
ّ
الـ ـسـ ـع ــودي تـ ـج ــاه م ـي ـق ــات ــي م ـت ـش ــدد
للغاية ،والسعودية لديها مالحظات
ك ـث ـي ــرة ع ـل ــى أدائ ـ ـ ــه خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
املاضية».

