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تقرير

يدق نفير االنتخابات:
«التيار» ّ
التحالف مع حزب اهلل غير محسوم!
تقول مصادر األخيرة .فما فعله في
ملف مرسوم منح األقدمية لضباط
«دورة ع ــون» لــم يـكــن مـجــرد تــراجــع
ع ــن ت ـع ـ ّـه ــده ب ـع ــدم تــوق ـيــع امل ــرس ــوم
إلــى جانب رئيس الجمهورية« ،بل
كـ ــان ت ــواطـ ـؤًا م ـق ـص ــودًا ،خـصــوصــا
أن ال ـحــريــري ك ــان عـلــى عـلــم بــه منذ
 5أش ـه ــر ،ول ــم ُي ـخ ـبــر الــرئ ـيــس ب ـ ّـري
ب ــاألم ــر» ،وه ــو مــا دف ــع األخ ـيــر أكثر
من مـ ّـرة إلــى تحميل الحريري جزءًا
ك ـب ـي ـرًا م ــن امل ـس ــؤول ـي ــة ،ولـ ــم ي ـت ـ ّـردد
بالتصريح بذلك أمام عدد من زواره.
ف ـ ــي خ ـ ـضـ ـ ّـم ه ـ ـ ــذه األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ت ـج ـت ــاح
ال ـ ـك ـ ــوال ـ ـي ـ ــس أسـ ـ ـئـ ـ ـل ـ ــة كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة ع ــن
انعكاسها على التحالف االنتخابي
ب ــن ح ــرك ــة أمـ ــل وامل ـس ـت ـق ـبــل ف ــي مــا
ب ـع ــد .االن ـط ـب ــاع ال ـس ــائ ــد ي ـشــي بــأن
ّ
سيتحول إلى قتال
القتال السياسي
انتخابي ،وال سيما أن حركة أمل قد
حـسـمــت أمــرهــا فــي مــا يتعلق بهذا
الـتـحــالــف ،وموقفها فــي هــذا الشأن
س ـل ـبــي .تـخـتـصــر ُم ـص ــادر ال ـحــركــة،
باإلضافة إلــى ما ذكــر ،إجابتها عن
هذا السؤال بالقول« :ما بعد املرسوم
ّ
وتفسر إجابتها بأن
بات مرسومًا».
قرار عني التينة بشأن هذا التحالف
ينطلق من معطيني :األول سياسي
ي ـت ـع ـل ــق «بـ ـ ـع ـ ــدم الـ ـثـ ـق ــة ب ــال ــرئ ـي ــس
الحريري» ،والثاني انتخابي مرتبط
«بــالـتـحــالــف املـحـتــوم مــع ح ــزب الله
في كل الــدوائــر» .تعود املصادر إلى
ك ــام األمـ ــن ال ـع ــام ل ـت ـيــار املستقبل
أحمد الـحــريــري الــذي حسم بــأن «ال
ت ـح ــال ــف م ــع الـ ـ ـح ـ ــزب» ،األمـ ـ ــر ال ــذي
«حـ ّـررنــا كحركة أمــل مــن ّ
أي تحالف
م ــع امل ـس ـت ـق ـب ــل» .وت ـع ـت ـبــر املـ ـص ــادر
أن الـتـحــالــف ف ــي ال ــدوائ ــر املـشـتــركــة
لـيــس مـنـطـقـيــا .فـفــي ص ـيــدا ـ ـ جــزيــن
والبقاع الغربي وزحلة «نحن ندعم
مــرش ـحــن م ـع ــروف ــن ل ــن ي ـق ـبــل بـهــم
ً
ال ـح ــري ــري» ،ف ـضــا عــن «أن ـنــا نجزم
بأنه سيتحالف مــع التيار الوطني
الـ ـح ـ ّـر» .أم ــا ف ــي ب ـي ــروت« ،فـسـيـكــون
ل ـن ــا الئـ ـح ــة واحـ ـ ـ ــدة مـ ــع ح ـ ــزب ال ـلــه
وح ـل ـفــائ ـنــا ،وب ــال ـت ــال ــي ال ُي ـم ـكــن أن
تجمعنا الئحة واحــدة» .في املقابل،
ّ
تعتبر مـصــادر مستقبلية بــارزة أن
«من غير الواضح بعد كيف سترسو
التحالفات االنتخابية فــي الــدوائــر
امل ـش ـت ــرك ــة» ،وم ــن اآلن ح ـتــى مــوعــد
االنـتـخــابــات «أم ــور كثيرة ُيمكن أن
ّ
تتبدل» .وتستند مصادر التيار إلى
التحالف السياسي مــع عــن التينة
«خ ــط أح ـم ــر» مـمـنــوع تـ ـج ــاوزه ،وال
ش ـ ّـك ف ــي أن ــه «س ـي ـكــون ل ــه انـعـكــاس
إيـجــابــي عـلــى الـتـحــالــف االنـتـخــابــي
رغم كل العقبات».

م ــا خـ ـ ّـص ال ـت ـحــال ـفــات «ي ـش ـمــل أيـضــا
حـ ــزب الـ ـل ــه» .ف ــاالن ـت ـخ ــاب ــات ،بحسب
مسؤولني عونيني« ،ترتبط هــذه املرة
بــاألح ـجــام ال بــالـخـيــارات السياسية.
وال يوجد أي انقسام سياسي عمودي
كما في السابق بني تكتلي 8و 14آذار.
وإذا ّ
مصلحتنا ومصلحة
تبي لنا أن
ّ
ّ
ح ـل ـفــائ ـنــا فـ ــي أل نـ ـت ــرش ــح مـ ـع ــا ،فــا
مــانــع مــن االت ـف ــاق مـعـهــم عـلــى خــوض
املعركة في لوائح منفصلة .وهذا األمر
ينطبق على حزب الله وعلى غيره من
الحلفاء».
أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل،
ف ـع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تـ ـق ـ ّـدم ال ـح ــدي ــث عن
ات ـف ــاق ان ـت ـخــابــي سـ ُـيـعـقــد بـيـنــه وبــن
ـدد مــن الــدوائــر
الـتـيــار ال ـعــونــي ،فــي ع ـ ٍ
ّ
أهمها صيدا ـ جزين ،البقاع األوسط،
وال ـش ـم ــال ال ـثــال ـثــة (بـ ـش ـ ّـري ـ ـ ـ زغ ــرت ــا ـ
ال ـك ــورة ـ ـ ال ـب ـتــرون)« ،ال ي ــزال النقاش
ـام مـ ــن دون ال ـغ ــوص
م ـع ــه ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ـ ٍ
ّ
بــالـتـفــاصـيــل .صـحـيــح أن وقـفـتـنــا مع
رئيس الحكومة سعد الحريري خالل
أزمـ ــة اسـتـقــالـتــه ق ـ ّـرب ــت ف ــي م ــا بيننا،
ولـ ـك ــن بـ ـص ــراح ــة ن ـب ـح ــث أيـ ـ ــن تـكـمــن
مصلحتنا بالدرجة األولى» .التنسيق
ب ـ ــن ب ــاسـ ـي ــل وم ـ ــدي ـ ــر م ـك ـت ــب رئ ـي ــس
ّ
والتقدم في
الحريري،
الحكومة نــادر
َ
العالقة بني الطرفني ،ف َرضا أن ينتقل
الـتــواصــل «إل ــى مـسـتــوى األم ــن الـعــام
لتيار املستقبل أحمد الحريري ،ونائب

رئـيــس التيار الوطني الـحــر للشؤون
اإلداري ــة رومــل صــابــر» .عقد الــرجــان،
حـتــى ال ـســاعــة ،ثــاثــة اجـتـمــاعــات كــان
آخرها في مركزية التيار العوني في
مـيــرنــا الـشــالــوحــي ،بــن عـيــدي املـيــاد
ورأس السنة .الهدف األساسي من ذلك،
«تقريب القواعد الحزبية والشعبية،
وال سـ ّـيـمــا تـلــك الـتــي لــديـهــا تـســاؤالت
حول التقارب بني التيارين» .بعد ذلك،
ُ
سيصبح التنسيق أيضًا على مستوى
منسقي األقضية ،والهيئات املحلية.
ـادر ،أن
وم ــن امل ـف ـتــرض ،بـحـســب املـ ـص ـ ً
ُيعقد اجتماع قريبًا يضم إضافة إلى
الحريري وصابر« ،مسؤولي النقابات،
والطالب ،واملناطق .وتشكيل لجنة من
 10أو  12شخصًا ،لوضع برنامج عمل
مشترك ،وتفعيل ُالتنسيق».
ت ـحــديــد أس ـم ــاء امل ــرش ـح ــن الـعــونـيــن
إل ـ ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،يـنـتـظــر
التحالفات السياسية .خــال الورشة
كانون الثاني ،جرى
االنتخابية في ُ 2
تقسيم املرشحني امللتزمني إلــى ثالث
ّ
فئات ،كل فئة عقدت في ذلك التاريخ،
اجـتـمــاعــا م ــع بــاسـيُــل ونـسـيــب حــاتــم.
الفئة األولى تضم املرشحني الثابتني،
ّ
«وهــم الذين حلوا باملراكز األولــى في
االستطالع الداخلي ،وبفارق كبير عن
زمالئهم» .من بني هؤالء هناك :أسعد
درغام وجيمي جبور في عكار ،باسيل
فــي الـبـتــرون ،وبـيــار رف ــول فــي زغــرتــا،
وج ــورج عطالله فــي ال ـكــورة ،سيمون
أب ــي رمـيــا فــي جـبـيــل ،إبــراهـيــم كنعان
والـ ـ ـي ـ ــاس بـ ــو ص ـع ــب وإدي م ـع ـلــوف
فــي امل ــن ،آالن عــون فــي بعبدا ،سيزار
أبـ ــي خ ـل ـيــل ف ــي عــال ـيــه وم ــاري ــو عــون
وطـ ــارق الـخـطـيــب ف ــي ال ـش ــوف ،نـقــوال
الصحناوي فــي بـيــروت األول ــى ،زيــاد
جزين.
أسود وأمل أبو زيد في ُ
فـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة امل ــرشـ ـح ــون
املـ ـحـ ـتـ ـمـ ـل ــون ،وهـ ـ ـ ــم :ط ــون ــي ع ـطــال ـلــه
(كـ ـ ـس ـ ــروان) ون ــاج ــي ح ــاي ــك (ج ـب ـيــل)،
طوني ماروني في طرابلس ،إبراهيم
امل ــاح فــي امل ــن ،خليل حـمــادة وغياث
البستاني في الشوف ،سليم الخوري
فــي جــزيــن ،نــاجــي غ ــاري ــوس وحكمت
ديـ ـ ــب فـ ــي بـ ـعـ ـب ــدا ،مـ ـيـ ـش ــال ال ـض ــاه ــر
فــي بعلبك ـ ـ الـهــرمــل (وه ــو غـيــر رجــل
األع ـ ـم ـ ــال مـ ـيـ ـش ــال الـ ـض ــاه ــر امل ــرش ــح
املحتمل في زحلة).
أم ــا امل ـج ـمــوعــة ال ـثــال ـثــة ،فــاملــرشـحــون
فيها حظوظهم شبه مـعــدومــة ،ولكن
يـبـقــى اع ـت ـمــادهــم ره ـن ــا بــالـتـحــالـفــات
وحاجة اللوائح إليهم ،ومنهم :خليل
شـمـعــون ف ــي بـعـلـبــك ـ ـ ال ـهــرمــل ،كاتيا
كيوان في الشوف ـ عاليه ،إيلي زوين
وميشال عواد في كسروان ،عمر طالب
في الشمال الثالثة.

منيي المخدرات»
قبضة «المعلومات» :مكافحة « َأ ّ

(مروان
طحطح)

ّ
ب ــأن ــه «جـ ـن ــدي م ـج ـه ــول» ف ــي م ـجــال
تـجــارة امل ـخــدرات ،ســواء الكوكاين أو
الكبتاغون ،معتبرة عملية التوقيف
إنـ ـ ـج ـ ــازًا أمـ ـنـ ـي ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا عـ ـل ــى صـعـيــد
م ـكــاف ـحــة امل ـ ـخـ ــدرات لـ ـك ــون امل ــوق ــوف
ل ـي ــس ذائـ ـ ــع ال ـص ـي ــت وغ ـي ــر م ـع ــروف
على مستوى ّ
املروجني الصغار ،لكن
ُيـ ـع ـ ّـد أحـ ــد أركـ ـ ــان تـ ـج ــارة ال ـكــوكــايــن
وح ـ ـب ـ ــوب الـ ـكـ ـبـ ـت ــاغ ــون ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان.
وذكــرت املـصــادر األمنية لـ «األخـبــار»
ّ
ّ
أن املــوقــوف تــاجــر جملة كبير ي ــوزّع
على باقي تجار املخدرات ،كاشفة أنه
الكوكايني» من
يستورد تحديدًا «باز ّ
ال ـخ ــارج ،ويـبـيـعــه للمصنعني الــذيــن

يكاد التيار الوطني الحر
يتحول بكامله إلى ماكينة
انتخابية تحضيرًا لالنتخابات
النيابية .االجتماعات ُتعقد
بشكل دائم ،تحضيرًا لتحديد
المرشحين والتحالفات
ُ
االنتخابية .مع توقع مصادر
في «التيار» أن ُتحسم األمور
بداية شباط المقبل
ليا القزي
أول ما يشتكي منه ٌ
قسم من السياسيني
لدى سؤالهم عن االنتخابات النيابية،
ه ــو غ ـي ــاب ال ـح ـم ــاس ــة ب ــن ال ـنــاخ ـبــن
ّ
ل ـهــذا االس ـت ـح ـقــاق .ي ـقــولــون إن قسمًا
ّ
ّ
م ــن الـ ـن ــاس م ــا زال غ ـي ــر ُم ـ ـصـ ــدق أن
ُ ّ
االنتخابات ستنظم في  6أيــار املقبل.
وه ـنــاك الـقـســم ال ـثــانــي ال ــذي لــم يفهم
ّ
بـعــد كيفية االق ـت ــراع فــي ظ ــل الـقــانــون
ال ـجــديــد«ّ .أح ــد األس ــات ــذة الجامعيني
ي ـع ـت ـق ــد أن ـ ـ ـ ـ ُـه يـ ـح ــق ل ـ ــه مـ ـن ــح ص ــوت ــه
التفضيلي مل َ
رشحني»ُ ،يخبر سياسي
شـ ـم ــال ــي .ب ـي ــد أن «الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرودة» ت ـجــاه
ُ
االن ـت ـخ ــاب ــات ،ال ـتــي تـصـيــب جـ ــزءًا من
الرأي العام ،ال تشمل ماكينات غالبية
األحـ ـ ـ ــزاب وال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ال ـتــي
أطـلـقــت النفير ال ـعــام .الـتـيــار الوطني
الـ ـ ـح ـ ــر ،ه ـ ــو واحـ ـ ـ ــد م ـ ــن هـ ـ ــذه ال ـ ـقـ ــوى.
بــدايــة الـشـهــر ال ـج ــاري ،أط ـلــق رسميًا
اجتماعاته تحضيرًا للمرحلة األخيرة
م ــن ال ــورش ــة االن ـت ـخــاب ـيــة .وقـ ــد ّ
رج ــح
فــي حينه ،نــائــب زحـلــة السابق سليم
ّ
عـ ــون ،أن «الـ ـص ــورة ق ــد تـتـضــح خــال
ّ 10أي ـ ـ ــام» .ك ــان ذل ــك االج ـت ـم ــاع ال ـعــام
الــوح ـيــد« ،وف ــي غ ـضــون أي ــام سنعقد
االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـث ــان ــي م ــن أجـ ــل مـتــابـعــة
الـ ـنـ ـق ــاش» ،ب ـح ـســب مـ ـص ــادر عــون ـيــة،
ّ
ولكن االجتماعات املناطقية «مفتوحة
ّ
ّ
ُ
َ
لــدراســة كــل دائ ــرة قبل أن يـقــدم تقرير
فصل بوضعها ُ
ُم ّ
ويناقش مع رئيس
الـحــزب» الــوز ُيــر جـبــران ُباسيل .كذلك
ُ َ
سيستعان باملرشحني املحتملني في
الدوائر« ،لتقديم رؤيتهم لالنتخابات
ف ــي منطقتهم إل ــى بــاسـيــل وم ـســؤول
املــاك ـي ـنــة االن ـت ـخــاب ـيــة نـسـيــب ح ــات ــم».
وتتوقع املصادر أن «تتضح الصورة
بداية شباط املقبل».
ف ــي اج ـت ـمــاع  2ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ،بحث
املـ ـس ــؤول ــون ف ــي «الـ ـتـ ـي ــار» ف ــي معظم
الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاط املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة بـ ــاالن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات:
امل ـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــون ،ط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــة امل ـ ـ ـعـ ـ ــركـ ـ ــة،

ي ـح ـ ّـول ــون ك ــل ك ـي ـلــوغــرام م ــن «ال ـب ــاز»
إلــى  3.5كـيـلــوغــرامــات مــن الكوكايني
املـعــد للبيع .ولـفـتــت امل ـصــادر إل ــى أن
املحققني يشتبهون فــي وج ــود صلة
بـ ــن امل ـ ــوق ـ ــوف وش ـح ـن ــة ال ـك ــوك ــاي ــن
البالغة  ٣١كيلوغرامًا التي ضبطتها
مــديــريــة ال ـج ـمــارك ف ــي م ـ ُطــار بـيــروت
ال ـش ـهــر ال ـف ــائ ــت ،والـ ـت ــي أوقـ ـ ــف فيها
ضـ ــابـ ــط ورت ـ ـي ـ ـبـ ــان م ـ ــن ق ـ ـ ــوى األم ـ ــن
الداخلي لالشتباه فــي تورطهما في
عملية التهريب.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر أم ـن ـيــة لـ ــ«األخـ ـب ــار»
إن ق ــوى األمـ ــن ال ــداخّ ـل ــي ،ف ــي مـ ــوازاة
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ــي ت ـنــفــذهــا ف ــي مـجــال

ُعقدت ثالثة اجتماعات بين أحمد الحريري
ورومل صابر من أجل تقريب القواعد (مروان بوحيدر)

السيناريوهات املحتملة للتحالفات
وك ـي ـف ـي ــة ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع ب ـق ـي ــة ال ـق ــوى
السياسية ،اإلعــانــات والـتــواصــل مع
اإلعــام ،ميزانية االنتخابات ...العديد
من النقاط لم ُتحسم بعد« ،وال ّ
سيما
ّ
ّ
مــا يـتـعــلــق بــالـتـحــالـفــات ،ألن األم ــر ال
ّ
ي ـت ـعــلــق ب ـن ــا ح ـ ـص ـ ـرًا» .ول ـك ــن بـحـسـ ّـب
املـ ـص ــادر ،ق ــال بــاس ـيــل م ــا م ـع ـنــاه إن ــه
ّ
«سيجري التعامل مع كل منطقة على
ّ
ح ــدة ،وف ـقــا لـخـصــوصـيــات ك ــل دائ ــرة،
مــن دون أن تـكــون الـتـحــالـفــات واح ــدة
على صعيد لبنان» .وخـيــارات التيار
ّ
العوني مفتوحة على كل االحتماالت،
بما فيها إمـكــان فتح صفحة جديدة
م ــع ت ـي ــار املـ ـ ـ ــردة .فـبـحـســب املـ ـص ــادر،
«يعتبر باسيل أن ال مانع من التحالف
مــع الـنــائــب سليمان فرنجية إذا كــان
ٌ
هـنــاك احـتـمــال ذل ــك» .عــدم الحسم في

جرى تقسيم المرشحين
الملتزمين في «التيار»
إلى ثالث فئات

ّ
«مصممة على مالحقة
األمن الجنائي،
وتوقيف جميع الضباط والعناصر
الــذيــن يـثـبــت وج ــود أي صـلــة بينهم
وب ــن ال ـع ـصــابــات ،وب ـص ــورة خــاصــة
عصابات اإلتجار باملخدرات».
في موازاة هذه العملية النوعية التي
ّ
نفذها فرع املعلومات ،تمكنت مديرية
امل ـخــابــرات فــي الـجـيــش مــن اس ـتــدراج
وت ــوق ـي ــف ف.ن ،.أحـ ــد أك ـب ــر مــروجــي
امل ـخــدرات فــي الــزلـقــا .وقــد ُده ــم منزل
املشتبه فيه في جل الديب ،حيث ُع ِثر
عـلــى كـمـيــة م ــن املـ ـخ ــدرات واألسـلـحــة
واألموال.
(األخبار)

