4

السبت  27كانون الثاني  2018العدد 3381

سياسة
تقرير

سعيد ـ الخازن:
التحالف االنتخابي ممكن
بعدما جمعهما منبر «ثورة األرز»،
والوشاح األبيض واألحمر في الـ ،2005
ترتفع إمكانية أن يجتمع النائبان
السابقان فارس سعيد وفريد هيكل
الخازن على الئحة انتخابية واحدة.
هما يؤكدان ّأن األمور لم ُتحسم ،لكن
مصلحتهما االنتخابية في مواجهة
العهد ُتق ّلص المسافات بينهما
ليا القزي
مــع ك ــل ف ـجـ ٍـر جــديــدُ ،ي ـج ـ ّـدد الـنــائــب
ّ
ال ـســابــق فـ ــارس سـعـيــد «تــوي ـتــريــا»
مــواق ـفــه ض ـ ّـد عـهــد الــرئ ـيــس ميشال
عـ ـ ـ ـ ــون ،وحـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ـ ــه ،داع ـ ـ ـيـ ـ ــا إلـ ــى
االتـ ـ ـح ـ ــاد «ف ـ ــي مـ ـع ــارض ــة وط ـن ـي ــة»
مل ــواج ـه ـت ـه ـم ــاُ .ي ـ ـ َـع ـ ـ ّـد ال ـط ـب ـي ــب مــن
أشـ ـ ـ ــرس حـ ـلـ ـف ــاء امل ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
امل ـعــارضــن لـتـحــالــف 8
ال ـس ـعــوديــةُ ،
ّ
الحر ،حتى لو
آذار والتيار الوطني
كـ ّـلـفــه ذل ــك خ ـســارة مـقـعــده لــدورتــن
متتاليتني ،فــي الـ ـ  2005والـ ـ .2009
حـ ّـتــى إن امل ـنـ ّـســق ال ـســابــق لــأمــانــة
ّ
العامة لقوى  14آذار ،وقف في وجه
حليفيه الـســابـقــن ،ت ـيــار املستقبل
ـوال إل ــى
وال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وص ـ ـ ً
ردًا ع ـل ــى ال ـت ـســويــة
حـ ـ ّـد ال ـق ـط ـي ـعــةّ ،
الرئاسية و«التنسيق» غير املباشر

م ــع ح ــزب ال ـل ــه .إال أن ذل ــك ل ــن يقف
ّ
ـات
ـا أم ــام نـســج سـعـيــد تـحــالـفـ ٍ
حــائـ ً
«ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة»ُ ،ت ـ ـسـ ــاعـ ــده ف ـ ــي رف ــع
حـظــوظ ف ــوزه بــأحــد مـقـعـ َـدي جبيل
حتى لو كانت «صديقة»
املارونينيّ ،
لـحــزب الـلــه ،كالنائب الـســابــق فريد
هيكل الخازن .معلومات «األخبار»
ُتشير إلــى أن الطرفني سيتحالفان
ّ
انـتـخــابـيــا ،وسـتـضــم الــائـحــة أيضًا
ب ـش ـك ــل أس ـ ــاس ـ ــي ح ـ ـ ــزب الـ ـكـ ـت ــائ ــب.
وتعزز إمكانية التحالف« ،انضمام
ُ
الـ ـن ـ ّـائ ــب الـ ـس ــاب ــق مـ ـنـ ـص ــور الـ ـب ــون
ورئيس مؤسسة االنتشار الوطني
نـعـمــة افـ ــرام وال ــوزي ــر الـســابــق زيــاد
بـ ــارود ،إل ــى الئ ـحــة الـتـيــار الـعــونــي،
وزياد حواط إلى القوات اللبنانية».
مــا ُيــؤخــر ب ـ ّـت الـتـحــالــف بــن سعيد
وال ـخ ــازن ،بحسب املـعـلــومــات« ،هو
قرار حزب الكتائب ،وما سيؤول إليه
حـ ــواره مــع ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ،رغــم
عــدم وج ــود إش ــارات على نجاحه».
صحيح أن املوقف السياسي ُيباعد
َّ
النائبني السابقني« ،لكن هناك
بني
مصلحة انتخابية تجمعهما .بعد
 10أيــام ،يتوقع أن تكون األمــور قد
تــوضـحــت» .إال أن سعيد يــؤكــد ّأنــه
ّ
لم يحسم تحالفاته مع أحد ،االتفاق
الــوح ـيــد ت ـ ّـم م ــع ح ــزب ال ـك ـتــائــب ،إذ
قـ ـ ـ ـ ّـررا «ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي فــي
امل ـن ـط ـق ــة مـ ـع ــا ،ون ـ ـخـ ــوض امل ـع ــرك ــة
ـار مـ ــوحـ ــد .نـ ـح ــن وال ـك ـت ــائ ــب
بـ ـشـ ـع ـ ٍ
ال ـت ـق ـي ـن ــا م ـن ــذ س ـن ــة وحـ ـت ــى ال ـي ــوم

ع ـلــى م ـســاحــة االعـ ـت ــراض نـفـسـهــا».
ٌ
ه ـن ــاك أن ـ ـ ــواع ع ـ ـ ّـدة ل ـل ـم ـعــارضــة فــي
لبنان« ،أنــا مـعــارض للعهد وحــزب
ال ـل ــه ،ف ــي ح ــن أن ال ـخ ــازن ُي ـعــارض
ّ
العهد وال ُيعادي حزب الله» ،يقول
ُ
سعيد لـ «األخبار» .ال يخفي وجود
ت ـ ــواص ـ ــل م ـ ــع ال ـ ـخ ـ ــازن وغـ ـ ـي ـ ــره مــن
القوى السياسية في دائرة كسروان
يهمه التشديد على
ـ ـ جبيل ،ولـكــن ّ ّ
أوال« ،ل ــدي كــامــل االحـتــرام
فـكــرتــنً .
للزعامات املحلية في كسروان ،التي
تمكنت من الحفاظ على وضعيتها
االنتخابية رغــم كــل الـظــروف ،وهذا
ّ
إن ـج ــاز» .أم ــا الـنـقـطــة الـثــانـيــة ،فهي
«أن ـ ـ ـ ـ ــي ص ـ ــاح ـ ــب م ـ ــوق ـ ــف س ـي ــاس ــي
ّ
واضـ ــح ،ال أت ــراج ــع عـنــه ألج ــل أحــد،
لكن مــن املمكن االلـتـقــاء فــي املوقف
االنـتـخــابــي» .يــوافــق سعيد أن ذلــك
ّ
يتعارض مع خياره إطالق مواجهة

الخازن :من غير
الممكن أن ُأحارب
سالح حزب اهلل

ن ـيــاب ـيــة ب ـع ـن ــوان س ـيــاســي واضـ ــح،
«ول ـ ـ ـكـ ـ ــن تـ ــوض ـ ـيـ ــح األم ـ ـ ـ ـ ــور ل ـ ـلـ ــرأي
ال ـعــام ،ب ــأن طبيعة الـقــانــون تفرض
ّ
قلل من األضرار،
تحالفات ُمعينةُ ،ت ّ
ّ
ش ـ ـ ــرط أن ي ـ ـكـ ــون ُم ـ ـ ـجـ ـ ــرد ت ـح ــال ــف
انتخابي».
يتحدث فريد هيكل
نفسه،
في اإلطار
ّ
الخازن .الحوار االنتخابي والتقارب
مــوجــود مــع سعيد «ومـجـمــوعــة من
الـقــوى السياسية فــي املنطقة ،التي
هي غير مستعدة ألن تقف على باب
الـ ــوالـ ــي ،كـ ـم ــارون ال ـح ـلــو وإب ــراه ـي ــم
حداد وسعيد وحزب الكتائب وجان
حـ ــواط .»...إال ّأنــه «ال يــزال مــن ُاملبكر
ّ
حسم التحالف بني أي منها .التنسيق
شيء ،والتحالف ٌ
أمر آخر» .وردًا على
سـ ــؤال ح ــول ال ـت ـع ــارض ف ــي املــواقــف
الـسـيــاسـيــة بـيـنــه وب ــن نــائــب جبيل
السابق ،يقول الخازن لـ«األخبار» إن
ّ
مشروعه هو «معارضة األداء املركزي
لـلـسـلـطــة وال ـف ـس ــاد امل ـس ـت ـشــري .كما
أن موقفي السياسي ـ االستراتيجي
ّ
أنتم يومًا إلى  8آذار وال
معروف ،لم
َِ
إلى  14آذار ،إال أن من غير املمكن أن
ّ
ُأح ـ ــارب س ــاح ح ــزب ال ـلــه أو ُأح ـ ّـول ــه
إلـ ـ ــى ع ـ ـنـ ــوان ملـ ـع ــركـ ـت ــي» .ال ـص ــدي ــق
الشخصي للنائب سليمان فرنجية،
«ال ُتـحــرجـنــي مــواقــف سـعـيــد .هناك
قواسم مشتركة ،والقواسم املشتركة
بيننا أكبر مــن النقاط التي ت ّ
فرقنا.
ُ
األم ـ ـ ـ ــر نـ ـفـ ـس ــه ي ـن ـط ـب ــق عـ ـل ــى ح ــزب
الكتائب».

تقرير

ُم ّرشح «القومي» في الكورة :حردان يريد سعادة
القرار ،شبه المحسوم ،لدى الحزب
السوري القومي االجتماعيّ ،أن ُمرشحه
في الكورة سيكون سليم سعادة .إال ّأن
هذا الخيار يواجه معارضة داخلية من
سيحاولون
قبل ٍ
عدد من القوميينُ ،
يبته المجلس
«إسقاط» هذا الخيار قبل أن ّ
األعلى القومي
ليا القزي
يــوم الخميس ُاملـقـبــل ،ينعقد مجلس
الـقـيــادة فــي الـحــزب ال ـســوري القومي
ـرش ـ َـح ــن
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي لـ ــ«ت ــأهـ ـي ــل» ُم ـ َ
حتملني إلــى االنـتـخــابــات النيابية،
ُم َ
ع ــن ك ــل دائ ـ ــرة ان ـت ـخــاب ـيــة .ف ــي ال ـيــوم
ّ
كحد أقصى ،يجتمع
التالي ،أو االثنني ّ
ُ
امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى ل ـل ـح ــزب ،وي ـص ــوت

أع ـضــاؤه الخـتـيــار ُمــرشــح «الـقــومــي»
ف ــي ك ــل ق ـض ــاء .ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن
ّ
تـنـتـهــي مــرح ـلــة اخ ـت ـي ــار األش ـخ ــاص
يوم أمس ،إال أن وفاة الرئيس السابق
ّ
ل ـل ـم ـج ـل ــس األعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ،م ـ ـح ـ ـمـ ــود ع ـبــد
ال ـخــالــقّ ،أدت إل ــى ت ـعــديـ ٍـل ف ــي ُامل ـهــل.
ال ُيمكن ،قبل األسـبــوع املقبل ،الجزم
بهوية ُمرشح قيادة الروشة في قضاء
ال ـكــورة ،ولــو أن معلومات «األخـبــار»
ّ
ُتشير إلــى أن رئيس املجلس األعلى،
ّ
الـ ـن ــائ ــب أسـ ـع ــد حـ ـ ـ ــردان «ي ـم ـي ــل إل ــى
تبني ترشيح الـنــائــب الـســابــق سليم
ّ

س ـع ــادة .وق ــد طـلــب مـنــه تـقــديــم طلب
تــرش ـحــه رس ـم ـيــا إل ــى ق ـي ــادة ال ـحــزب،
ّ
ينص عليه النظام الداخلي
وفــق مــا
للقومي» ،علمًا بأن أحد أبرز املقربني
ّ
من حــردان في الكورة ،الــذي ال يشغل
فترة سابقة
موقعًا سياسيًا ،أقنع في ٍ
رجل األعمال غسان رزق بتقديم طلب
ترشيحه« ،قـبــل أن يحسم ح ــردان أن
ّ
املـصـلـحــة تـكـمــن ف ــي تـبـ ّـنــي س ـع ــادة».
إضـ ــافـ ـ ًـة إلـ ــى ال ــرجـ ـل ــن ،تـ ـق ـ ّـدم بـطـلــب
تــرشـيـحــه ك ــل م ــن :منفذ ع ــام منفذية
ّ
ال ـكــورة ج ــورج بــرجــي ،الطبيب وليد
ال ـ ـعـ ــازار (ال ـ ـ ــذي خـ ــاض االن ـت ـخ ــاب ــات
الفرعية عام  )2012وعميد الخارجية
حـ ّـســان ص ـقــر .مــا يـجـمــع بــن سـعــادة
ورزق وب ــرج ــي والـ ـ ـع ـ ــازار ،ه ــو ّأن ـهــم
مــن بـلــدة أم ـيــون ،الـتــي ُتـشـ ّـكــل عصب
الــوجــود القومي في الـكــورة .في حني
أن صـقــر مــن كـفــرحــاتــا ،إح ــدى بـلــدات
ّ
مـنـطـقــة «ال ـق ــوي ـط ــع» ،الـتـسـمـيــة الـتــي
ُت ـط ـل ــق ع ـل ــى ت ـج ـ ّـم ــع ب ـ ـلـ ــدات :ك ـفــريــا،
بــدنــايــل ،كـفــرحــاتــا ،كـفـتــون ،بتعبورة
وإج ـ ــدع ـ ـب ـ ــري ـ ــنُ .
وي ـ ـش ـ ـكـ ــل االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء

الجغرافي «نقطة ضعف» لصقر ،كون
«ال ـ ُـع ــرف» يـقـضــي ب ــأن ي ـكــون ُمــرشــح
الحزب القومي من عاصمة القضاء.
ُمـ ـ ـب ـ ـ ّـررات ت ــرش ـي ــح س ـ ـعـ ــادة ع ــدي ــدة:
ن ــائ ــب س ــاب ــق ،اب ــن ال ــرئ ـي ــس الـســابــق
لــ«الـقــومــي» الطبيب الــراحــل عبدالله
س ـعــادة ،وج ــود «حــالــة سـعــاديــة» في
ال ـ ـكـ ــورة؛ ص ــداق ـت ــه م ــع ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس النواب فريد مكاري ،ما ُيشكل
عامل راحة لألخير إذا ما ّ
قرر التحالف

هناك اتفاق بين
سعادة وغسان رزق
على دعم أي مرشح
من أميون

مــع الـقــومـيــن وت ـيــار املـ ــردة والـنــائــب
ب ـ ـطـ ــرس ح ـ ـ ـ ــرب؛ وتـ ـفـ ـضـ ـي ــل الـ ـن ــائ ــب
س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــة ت ــرش ـي ــح س ـع ــادة
على حساب أي شخصية أخرى .وردًا
على س ــؤال حــول مــا إذا كــان «امل ــردة»
تبني ترشيح
تمنى على ح ــردان ّ
قــد ّ
س ـ ـع ـ ــادةُ ،تـ ـجـ ـي ــب م ـ ـصـ ــادر بـنـشـعــي
(هيثم الموسوي)

ب ــال ـن ـف ــي« ،ع ــاق ــة فــرن ـج ـيــة ب ـس ـعــادة
مميزة ،لكن الحزب القومي هو الذي
يختار ُمرشحه» .إال أن ذلك يتعارض
ّ
مــع ج ــواب س ـعــادة ل ــ«األخ ـب ــار» ،بعد
سؤاله عن سبب تبديل رأيــه ،واتخاذ
قــرار الترشح من جديد .قال إن هناك
ّ
ـامــة تتخطى ح ــدود الـكــورة،
«رغـبــة عـ ّ
فــا أق ــدر على زعــل صديقي سليمان
فرنجية .وقــال لي رئيس الحزب حنا
الناشف ّإنه ال ُيمكن أن أضع ترشحي
ف ــي ت ـص ـ ّـرف ال ـح ــزب م ــن دون تـقــديــم
الطلب رسميًا ،فوقعت على الورقة».
أم ــا إذا ُتـ ــرك ال ـخ ـيــار ل ـس ـع ــادة« ،فـمــا
بقا بعيني النيابة .بدأنا املشوار أنا
وفريد مكاري وفايز غصن ،ولكن اآلن
ّ
كـبــرنــا ول ــم يـعــد لـ ــدي ح ــاف ــز .أخـبــرت
ق ـيــادة ال ـحــزب حقيقة مــوقـفــي ،ولكن
بتصرفها مهما ّ
ّ
قررت» ،يقول كما
أنا
ٌ
ّ
لو ّأنه ُمجبر على تجرع هذه الكأس.
م ــاذا عــن وج ــود ات ـفــاق انـتـخــابــي مع
م ـ ـك ـ ــاري ،الـ ـ ـ ــذي سـ ــاهـ ــم سـ ـ ـع ـ ــادة فــي
«خـلــق» زعــامـتــه؟ «ل ــدى فــريــد أسـبــاب
كثيرة حتى ال يـتــرشــح ،وهــو ال يــزال
حتى الساعة ُمصرًا على ذلك».
ذم ـتــه،
ال مـشـكـلــة ل ــدى س ـع ــادة ،ع ـلــى ّ
ف ــي أن يـتـبـنــى «ال ـق ــوم ــي» أي ُمــرشــح
آخر «من أميون ،وسأكون جنديًا في
امل ـع ــرك ــة» .ق ــد يـثـيــر ت ـحــديــد «مـسـقــط
ـدد مــن
رأس» ُامل ـ ــرش ـ ــح اس ـ ـت ـ ـفـ ــزاز ع ـ ـ ـ ٍ
الـقــومـيــن الـكــورانـيــن ،ولـكــن سـعــادة
ي ـســأل« :ه ــل يـكــون لـلـقــوات اللبنانية
ُمــرشــح مــن أم ـيــون ،والـقــومــي ال؟ هنا
الثقل االنتخابي والحزبي واإلداري

ل ـل ـكــورة .وه ــذه الـحـقـيـقــة» ،عـلـمــا بــأن
ّ
سعادة نفسه رفض عام  2005ترشيح
ج ـ ـ ـ ــورج ال ـ ـبـ ــرجـ ــي م ـ ــن أم ـ ـ ـيـ ـ ــون ،إل ــى
االنتخابات النيابية« ،فارضًا ترشيح
حنا عيناتي مــن كـفــرحــزيــر» .السبب
بحسب مصادر في الكورة أن النائب
ّ
السابق «لــم يكن قــد حسم فــي حينه،
رغـبـتــه فــي اع ـتــزال الـعـمــل السياسي،
ولــم يرغب فــي خلق مرجعية جديدة
في أميون».
«الجدي» بعد سعادة،
الثاني
االســم
ّ
هو غسان رزق .يكشف نجل عبدالله
س ـ ـعـ ــادة عـ ــن وجـ ـ ـ ــود «ات ـ ـف ـ ــاق بـيـنــي
وب ــن رزق عـلــى أن نــدعــم أي ُمــرشــح
من أميون ،مع اإلشــارة إلــى أن غسان
ّ
شخص ممتاز ،ولديه خدماته وحالة
ُيمكن أن يستفيد منها الحزب».

مــن الصعوبة ،بعد استتباب الــوئــام
داخ ــل «ال ـقــومــي» ،أن ُيـخــالــف أعـضــاء
امل ـج ـلــس األع ـل ــى رغ ـب ــات رئ ـي ـســه في
اخ ـت ـيــار ُامل ــرش ـح ــن ،وم ـن ـهــم س ـعــادة.
ول ـك ــن ح ــرك ــة م ـع ــارض ــة ب ـ ــدأت تـنـشــأ
داخ ــل «ال ـق ــوم ــي» ،فــي م ـحــاولـ ٍـة منها
ـدد م ــن ط ـل ـبــات الـتــرشـيــح
إلس ـق ــاط عـ ـ ٍ
القومية إلى النيابة ،وإحداها ترشيح
سـ ـع ــادة .وت ـك ـشــف املـ ـص ــادر أن بقية
ّ
املــرش ـحــن «ي ـت ــواص ـل ــون م ــع أع ـضــاء
املجلس األعلى من أجل تغيير مجرى
األم ـ ــور .فـهــم يـعـتـقــدون بـ ــأن تــرشـيــح
ّ
أشخاص كسعادة في الكورة وفادي
ع ـب ــود ف ــي امل ــن وأل ـب ـيــر م ـن ـصــور في
ـرددات
البقاع الشمالي ،سيكون لــه ت ـ ّ
سلبية على القومي».

