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تقرير

«أحصنة»
تاريخيًا ،بصرف النظر عن اتجاهها
إل ــى تضخيم حجمها وأرقــام ـهــا .أمــا
فــي جـبـيــل ،فـيـسـعــى زي ــاد ح ــواط إلــى
تـجــاوز النائب السابق فــارس سعيد
ً
ف ــي األص ـ ـ ــوات ال ـت ـف ـض ـي ـل ـيــة ،م ـح ــاوال
الـ ـسـ ـي ــر ب ـ ــن ألـ ـ ـغ ـ ــام الـ ـق ــواتـ ـي ــن غـيــر
الــراضــن عنه ،وورثــة الكتلة الوطنية
امل ـعــاديــن ل ـل ـقــوات الـلـبـنــانـيــة .سيؤثر
عليه سلبًا عــدم انـضـمــام نعمة افــرام
إلــى الالئحة القواتية ،التي لــم تظهر
ً
نواتها أصال بعد.
لـيــس األم ــر «ب ـهــذا ال ـســوء» فــي دائ ــرة
ال ـ ـشـ ــوف ـ ـ ـ ع ــالـ ـي ــه« ،بـ ـسـ ـب ــب وجـ ــود
النائب جورج عدوان» .خلفية عدوان
ال ـن ـيــاب ـيــة ،ووجـ ـ ــوده ف ــي ق ـلــب ال ـقــرار
الـحــزبــي ،وعــاقـتــه الـجـيــدة بستريدا
ج ـ ـع ـ ـجـ ــع ،تـ ـنـ ـعـ ـك ــس إيـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــا ع ـل ــى
شعبيته فــي هــذه الــدائــرة .ولكن هذا

أوفد جعجع أحد
المسؤولين من معراب
إلى جزين الستنهاض
القواعد الحزبية من
دون أن ينجح
ّ
«العز» ،ال يحظى به املرشح عن املقعد
ّ
األرث ــوذوكـ ـس ــي أن ـيــس ن ــص ــار .زمـيــل
دراسة جعجع« ،غريب» بالنسبة إلى
أبناء منطقته .يسأل أحــد القواتيني:
«ه ـ ـ ـ ــل يـ ـكـ ـف ــي أن ي ـ ـك ـ ــون الـ ـشـ ـخ ــص
ً
م ـت ـم ــوال ّح ـتــى ن ـخ ــوض م ـعــركــة بــه؟
ً
خ ــاص ــة أن ـ ـ ــه أص ـ ـ ــا هـ ـن ــاك ص ـعــوبــة
لـ ـلـ ـف ــوز فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة مـ ــن دون
الـتـحــالــف مــع الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي».
يـتـحـكــم ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي بمصير
«الـ ـ ـق ـ ــوات» ف ــي دائ ـ ـ ــرة ب ـع ـب ــدا أي ـض ــا.
ّ
صحيح أن الضابط الـطـ ّـيــار السابق
ف ــي ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ،ال ــوزي ــر بـيــار
ّ
بــو عــاصــي يــواجــه نقمة نتيجة قلة
نشاطه الشعبي والخدماتي« ،ولكن
بــاس ـت ـطــاع ـتــه اس ـت ـم ــال ــة امل ـع ــارض ـ ّـن
للتيار الــوطـنــي الـحــر ،وال ّ
سيما أنــه
ُ
ال يوجد منافسون كـثــر .لكن ضعفه
األس ــاس ــي يـكـمــن ف ــي ال ـح ـصــول على
الحاصل االنتخابي لالئحة».
فــي املــن الشمالي ،كــان ُيمكن تحالفًا
بني القوات اللبنانية والتيار الوطني
الـحــر ،أو حــزب الـكـتــائــب ،أن ُ«يـهــدي»

المصارف اللبنانية ُت َض ِّيق
على الشركات الروسية
قـيــادة مـعــراب نائبًا فــي هــذه الــدائــرة.
ول ـ ـكـ ــن ،ب ـغ ـي ــاب ال ـت ـح ــال ـف ــات ُي ـص ـبــح
م ــن ش ـبــه امل ـس ـت ـح ـيــل ع ـلــى «الـ ـق ــوات»
أن تـ ـنـ ـج ــو بـ ـم ــرشـ ـحـ ـه ــا عـ ـ ــن امل ـق ـع ــد
ُ
املــارونــي إدي أبــي اللمع ،الــذي تظهر
استطالعات الرأي الفارق الكبير بينه
وبني النواب سامي الجميل وإبراهيم
كنعان ونبيل نقوال .في هذه الدائرة،
ٌ
كــان لـلـقــوات اللبنانية «ح ـصــان» هو
الــوزيــر ملحم ريــاشــي ،نجح فــي بناء
حيثية ُمـعـيـنــة ،وك ــان ُيـمـكــن أن ّ
يشد
العصب الحزبي ،ولكن قيادته قـ ّـررت
عدم ترشيحه .تمامًا كما ّقررت معراب
ّ
التخلي عن ترشيح أنطوان زهــرا في
البترون ،ملصلحة األمني العام السابق
فــي ال ـحــزب ف ــادي سـعــد .ورث األخـيــر
من منصبه كأمني عام ،احتكاكات مع
الحزبيني في البلدات ّالبترونية ،ومن
أبرز االنتقادات ّ
ضده أنه «غير شعبي
وخدماتي» ،وبالتالي من الصعب أن
«ت ــواج ــه هـ ــذه ال ـشـخ ـص ـيــة ُمــرش ـحــن
بارزين كالنائب بطرس حرب والوزير
ّ
جـبــران باسيل»ُ .يــذكــر أن سعد أطلق
قـبــل ّأيـ ــام مــاكـيـنـتــه االنـتـخــابـيــة ،وقــد
ـداس ولـقــاء شعبي فــي بلدة
بــدأهــا بـقـ ٍ
بشعلة.
أم ــا ف ــي ب ـي ــروت األول ـ ــى ،ف ـك ــان هـنــاك
انقسام بني قواتيني يــريــدون ترشيح
ال ــوزي ــر غـســان حــاصـبــانــي عــن ُ املقعد
األرث ــوذوك ـس ــي ،نــاقـمــن عـلــى املــرشــح
اآلخ ــر ع ـمــاد واك ـي ــم ،وب ــن مناصرين
لواكيم يعتبرون حاصباني «طارئًا»
ّ
نتعرف إليه إال قبل
على القوات «ولم
ثــاث سـنــوات حــن قـ ّـدم محاضرة عن
ال ـح ـكــومــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة» .ق ـبــل قــرابــة
ثــاثــة أســابـيــع ،زار وفــد مــن األشرفية
ً
م ـ ـعـ ــرابُ ،م ـ ـح ـ ــاوال ت ـس ــوي ــق تــرش ـيــح
ّ
حاصباني« ،فكان رد جعجع حاسمًا
ّ
ً
لجهة ترشيح واكـيــم ال ــذي يـحــل أوال
ف ــي االسـ ـتـ ـط ــاع ــات ،وهـ ــو ق ــري ــب مــن
الـ ـق ــاع ــدة» ،ع ـلــى ال ـع ـكــس م ــن املــرشــح
األرمـ ـن ــي ريـ ـش ــار ق ـيــوم ـج ـيــان «الـ ــذي
ال ي ـظ ـهــر إال ف ــي فـ ـت ــرة االن ـت ـخ ــاب ــات
النيابية».
ُ
ع ـ ــوام ـ ــل عـ ـ ـ ـ ّـدة تـ ــؤثـ ــر ف ـ ــي امل ــرشـ ـح ــن
الـقــواتـيــن إلــى االنـتـخــابــات النيابية.
شخصياتهم كأفراد تلعب دورًا مهمًا،
إضافة إلى كونهم «ضحايا» الضعف
الشعبي للقوات اللبنانية فــي دوائــر
ع ـ ـ ّـدة وافـ ـتـ ـق ــاده ــا ل ـل ـت ـحــال ـفــات ال ـتــي
ُ
ســتـنـقــذهــا .فــي امل ـقــابــل ،أكـثــر الــدوائــر
التي تبدو «القوات» مرتاحة لوضعها
فيها هي الشمال الثالثة ،وتحديدًا في
بـ ّشـ ّـري وال ـكــورة ،حيث ال تحتاج إلى
أحد للفوز في مقاعدها.
منة من ٍ

كرامي :متفاهمون مع
ميقاتي سواء تحالفنا
انتخابيًا أو توزعنا على
الئحتين (مروان طحطح)

ح ـ ّـدد أواخ ــر الشهر ال ـجــاري موعدًا
«لـحـســم األم ـ ــور ،س ــواء بـمــا يتعلق
ب ــالـ ـت ــرشـ ـيـ ـح ــات ،أو ب ــال ـت ـح ــال ـف ــات
ّ
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة» .وأكـ ـ ـ ــد الـ ـش ــري ــف أن
م ـي ـقــاتــي «س ـي ـخ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات
بالئحة مكتملة».
داخـ ــل ت ـيــار املـسـتـقـبــل ت ـبــدو األم ــور
م ـشــاب ـهــة ف ــي م ـق ــارب ــة االس ـت ـح ـقــاق
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،إذ أك ـ ــد ع ـض ــو املـكـتــب
السياسي في التيار األزرق مصطفى
علوش لـ«األخبار» أن «األمور داخليًا
لم تحسم بعد ،لجهة تحديد أسماء
املرشحني» ،لكنه كشف أن «االختيار
سيكون على أســاس انتقاء األفضل
واألكـثــر شعبية مــن أجــل رفــع نسبة
األصـ ـ ــوات ال ـتــي سـتـنــالـهــا الــائ ـحــة،

ً
فـ ـض ــا عـ ــن ال ـك ـس ــب ال ـ ـ ــذي س ـي ـنــالــه
امل ـ ـ ــرش ـ ـ ــح ب ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـص ــوت
التفضيلي» .وأوض ــح أن «االختيار
سيكون قبل موعد فتح باب الترشح
مطلع الشهر املقبل».
وبـ ـمـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــات ،رأى
عـلــوش أن ــه «ف ــي الـنـظــام االنـتـخــابــي
الجديد الذي يلحظ اعتماد النسبية،
ال ح ــاج ــة ل ـل ـح ـل ـفــاء ،ال ب ــل إن ـه ــم قد
ي ـ ـضـ ـ ّـرون أك ـث ــر م ـ ّـم ــا ي ـن ـف ـع ــون ،لـكــن
ق ــد ي ـك ــون ه ـن ــاك ت ـف ــاه ـم ــات مـعـيـنــة
معهم ولـيــس تـحــالـفــات ،بمعنى أن
ن ـت ـبــادل أص ــوات ــا مـعـيـنــة مـعـهــم بني
دوائــر وأخــرى» .وكشف أن املستقبل
«سـ ـيـ ـخ ــوض االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات بــائ ـحــة
كاملة».

لم يترجم أي من المسؤولين اللبنانيين
للروس كيفية تطبيق نوايا التعاون (داالتي ونهرا)

فراس الشوفي
ّ
ال يوفر املسؤولون اللبنانيون فرصة للتعبير عن الرغبة في
التعاون التجاري والثقافي والعسكري مع روسيا االتحادية.
ومنذ أن خـ ّـرب األميركيون قبل نحو  9سنوات ،عبر رئيس
الحكومة سعد الـحــريــري ووزي ــر الــدفــاع األسـبــق الـيــاس املـ ّـر
وغيرهما من املسؤولني ،صفقة األسلحة الروسية مع الجيش،
ّ
يعبر اللبنانيون عن ّنيتهم تصحيح هــذا الخطأ ،بتأكيدهم
أفـضــل الـعــاقــات مــع روس ـيــا ،س ــواء فــي املــواقــف العلنية أو
ّخالل اللقاءات مع املسؤولني الــروس في موسكو أو بيروت.
إل أن هذه النيات اإليجابية دونها عقباتّ ،
أهمها التزام النظام
املصرفي اللبناني الكامل باألجندة األميركية ،وخصوصًا
لناحية العقوبات التي تفرضها الواليات املتحدة على بعض
الجهات والقطاعات الحكومية الروسية.
في اآلونة األخيرة ،زار موسكو أكثر من وفد رسمي ووزاري
وعسكري ،وتـ ّـوجــت اللقاءات بالزيارة التي قــام بها الرئيس
الحريري إلى العاصمة الروسية ،وإعالنه ّنية لبنان التعاون مع

ً
روسيا في قطاعات عـ ّـدة ،فضال عن توقيع الجانب اللبناني
مع الروس  11اتفاقية للتعاون بني البلدين .ليس هذا فحسب،
إذ كان على جدول أعمال رئيس الحكومة طلب قرض بقيمة
مليار دوالر أمـيــركــي مــن الحكومة الــروسـيــة لتمويل عقود
ّعسكرية منوي توقيعها بني البلدين.
إل أن أحدًا في الجمهورية اللبنانية لم يترجم للروس كيفية
تطبيق هــذه االتـفــاقـيــات ،طــاملــا أن أي مبلغ مــالــي على لبنان
ّ
سيمر عبر املدققني األميركيني الذين
تحويله إلى موسكو،
تـتـعــاون معهم امل ـصــارف اللبنانية فــي أمـيــركــا ،بـمــا يسمح
لهؤالء برفض أو قبول فتح االعتمادات للشركات الروسية
والحواالت املالية في املصارف ،بصرف النظر إن كانت هذه
الـهـيـئــات أو الـجـهــات الــروسـيــة تخضع للعقوبات أو يشتبه
األميركيون بها «لغاية في نفس يعقوب»ّ .
وتبرر املصارف
للروس بأن هذه الـقــرارات مصدرها مصرف لبنان .لكن ما
تتوقف عنه موسكو أن بعض الشركات الروسية التي تتعرض
للمضايقات من املصارف اللبنانية ،تعمل في دول خليجية
وعربية أخــرى تربطها عالقات ّ
قوية بالواليات املتحدة ،من
دون أن تـقــوم هــذه ال ــدول بتنفيذ الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة على
الشركات الروسية ،طاملا أنها عقوبات أحادية لم تصدر عن
ّ
مجلس األمن الدولي أو األمم املتحدة.
ويـعـ ّـبــر املـســؤولــون ال ــروس عــن اسـتـيــاء شــديــد مــن إج ــراءات
امل ـصــارف اللبنانية .وي ـقــول أكـثــر مــن م ـســؤول دبلوماسي
روس ــي ل ــ«األخ ـب ــار» إن ــه ب ــات ه ـنــاك ش ـعــور ب ــأن «امل ـصــارف
اللبنانية تعمل بموجب توجهات سياسية» ،وإن «الشركات
الــروسـيــة واللبنانية وال ـشــركــات واملــؤس ـســات ذات األص ــول
الــروس ـيــة ،ول ــو كــانــت مسجلة فــي الـ ــدول الـعــربـيــة ،تـتـعـ ّـرض
ملـضــايـقــات وض ـغــوط مــن امل ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة ،وك ــأن هناك
فــرض عقوبات على الصناعات الروسية حتى ولــو سوقت
عبر طــرف ثــالــث ،وحتى فــي حــال عــدم وجــودهــا على الئحة
العقوبات األميركية».
مصرف لبنان ّعلى الروس خلق وسيط
في عام  ،2014طرح ّ
ً
ّ
مصرفي في أوروبــا ،إل أن هذا الحل لم يعمر طويال .وتبدو
على
االت ـفــاقــات الـلـبـنــانـيــة الــروس ـيــة املـشـتــركــة ،وخـ
صــوصــا ّ
صعيد التعاون العسكري اللبناني ـ الروسي ّ
مهددة ،في ظل
عــدم بحث األط ــراف اللبنانية عــن بــدائــل الستمرار التعاون.
وهنا يفتح بــاب األسئلة حــول األسـبــاب التي تدفع الحكومة
اللبنانية واملصرف املركزي إلى عدم البحث عن حلول ّ
جدية،
فهل يعجز النظام املصرفي اللبناني أمام القيود األميركية؟
أم أن القرار املصرفي يحمل خلفية سياسية لعدم التعاون مع
الروس ،خالفًا للنيات املعلنة؟
وأمام قلق املصارف من التعاون مع الروس خشية العقوبات
األميركية ،هل يكون البديل بتكوين لبنان احتياطيًا ماليًا من
العمالت األجنبية غير الدوالر األميركي ،مثل الروبل الروسي
أو اليوان الصيني ،لتغطية نفقات العقود وعدم تهديد التعاون
ً
الروسي ـ ـ اللبناني أو مستقبال التعاون اللبناني ـ الصيني؟

