4

السبت  17شباط  2018العدد 3398

سياسة
في الواجهة

أيار  2018ينتظر إشارات االصطفاف والمال السياسي؟
ال تزال انتخابات أيار راقدة في التوقيت اللبناني .ال لوائح وال تحالفات بعد .ال شعارات وال اصطفافات .ال تجييش على استقدام
ناخبين من الخارج ،وال مظاهر مال سياسي يتجاوز مرشحين أثرياء يحارون في السخاء لتلميع صورة ترشيحهم
نقوال ناصيف
ل ـ ــم يـ ـعـ ـل ــن أح ـ ـ ــد م ـ ــن زع ـ ـم ـ ــاء الـ ـق ــوى
الرئيسية أسماء مرشحيه النتخابات
 6أيار ،رغم انقضاء ثلث مهلة الترشح
الـ ـت ــي ت ـن ـت ـه ــي فـ ــي  6آذار .ال ي ـب ــدو
ً
مستعجال أيضًا اإلفصاح عن لوائحه
وتحالفاته في املهملة امللزمة ما بني
 6آذار و 26م ـن ــه .ك ــل م ـن ـهــم يـنـتـظــر
اآلخـ ــر م ــن دون أن ي ـب ــدو ج ــازم ــا في
ما يشاع عن مــؤشــرات التحالفات .ال
ظـهــور واض ـّحــا تـمــامــا فــي انتخابات
 2018لـلـتـ َـدخــل ال ـخــارجــي الـ ــذي أدار
اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــي  2005و 2009ب ـ ــأدق
وال سبب مباشرًا للقول
تفاصيلهماّ ،
ً
ال ـيــوم ان ال تــدخــل خــارجـيــا محتمال
هذه املرة.
ب ــذل ــك ،تـ ـب ــدو ان ـت ـخ ــاب ــات  ،2018فــي
الـ ـظ ــاه ــر عـ ـل ــى األق ـ ـ ـ ــل ،كـ ـم ــا لـ ــو أن ـه ــا
انـتـخــابــات لـبـنــانـيــة م ـحــض ،يــديــرهــا
أصحاب البيت وحدهم بال شركاء .ال
وجــود لفريقي  8و 14آذار على أرض

الحريري في
امتحان ّ
الدوائر السنية لئال يقتصر
على كتلة بيروتية
االستحقاق ،مع أن املشروع اإلقليمي
ً
ل ـكــل مـنـهـمــا ال يـ ــزال م ــاث ــا أمــامـهـمــا
عـلــى نـحــو نــاف ــر ،وك ــان ف ــي صـلــب ما
ت ـحـ ّـدث عـنــه الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
فــي خ ـطــاب  14ش ـبــاط ،وت ـح ـ ّـدث عنه
الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه ،مـســاء أمــس.
مـ ـج ــرد ن ـع ــي ال ــزع ـي ـم ــن ب ـط ــري ـق ــة أو
أخـ ــرى ك ــا االئ ـتــافــن وال ــذه ــاب إلــى
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات  2018مـ ــن دون ـ ـه ـ ـمـ ــا ،ال
يحجب واقع أنهما في قلب مشروعني
إقليميني متناقضني منذ استحقاق
 ،2005وه ـم ــا الـ ـل ــذان أوجـ ـ ــدا قـ ــوى 8
و 14آذار .يـكـفــي انـتـمــاؤ ّهـمــا إليهما
كي ُيفتح الباب على تدخل الدولتني
اإلقليميتني املعنيتني بصراعهما.
لـ ــم ي ـك ــن مـ ــا ق ــال ــه وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركي ريكس تيليرسون الخميس
ف ــي ال ـســرايــا ع ــن أن عـلــى اللبنانيني
أن يقلقوا مما يفعله حــزب الـلــه بعد
نـعـتــه بــاملـنـظـمــة اإلره ــاب ـي ــة وات ـ ّهــامــه
ً
بسفك الــدمــاء ،إال استكماال منفرًا ملا

ّ
كالم تيليرسون عن حزب الله القى ما قاله الحريري ملطفًا في «بيال» (هيثم الموسوي)

ّ
قــالــه ال ـحــريــري مـلــطـفــا ف ــي ذك ــرى 14
شـبــاط .لــم ي ـ ّ
ـرد على كــام تيليرسون
وال استدركه ،طاويًا موافقة ضمنية
ت ــاق ــي ش ـ ـعـ ــاره النـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،2018
ف ــي اس ـت ـع ــادة ل ـك ــام م ـت ـشـ ّـدد مـمــاثــل
ك ــان رئ ـيــس الـحـكــومــة ق ــد سـمـعــه في
ال ـب ـيــت األب ـي ــض ف ــي  25ت ـم ــوز 2017
م ــن ال ــرئـ ـي ــس دونـ ــا ّلـ ــد ت ــرام ــب ب ـ ــإزاء
الحزب دونما أن يعقب عليه ،ما ّ
يقدم
ً
دل ـيــا إضــاف ـيــا ،فــي تــوقـيــت مـنــاســب،
عـلــى ال ــدور الـخــارجــي فــي الـتــوازنــات
ّ
الحري أن يكون
السياسية الداخلية.
كذلك عندما يتعلق األمر باستحقاق
ينشأ منه هذا التوازن.
كــامــا الــرئـيــس وال ــوزي ــر الـتـقـيــا على

فكرة واحــدة ،هي أن حزب الله تهديد
للدولة اللبنانية واملنطقة.
م ــا ي ـن ـقــص ل ـب ـن ـنــة ان ـت ـخ ــاب ــات 2018
ّ
تتشبه بانتخابات  2005و2009
كــي
هـمــا :االصـطـفــافــات وامل ــال السياسي.
يأت بعد.
كالهما لم ِ
مــا هــو معلن لــدى الكتل الرئيسية ال
يعكس بــال ـضــرورة مــا سـيـكــون عليه
تــألـيــف الـلــوائــح فــي الـشـهــر املـقـبــل .إذ
يدور استحقاق  2018برمته ـ وإن في
ظل الصوت التفضيلي املذهبي الذي
ـارات
يـنـيــب امل ــر
ش ــح ـ م ــن ح ــول ال ـخ ـيـ ّ
ّ
الـتــي لــم يبتها بعد الفريقان السني
وال ـش ـي ـع ــي ،ع ـل ــى غـ ـ ــرار م ــا ف ـع ــا فــي
انتخابات  2005حينما ّ
ثبتا التحالف

الرباعي من ضمن انقسام قوى  8و14
آذار ،وحينما عزما على املواجهة في
انتخابات :2009
 1ـ كالهما ،تـيــار املستقبل والثنائي
الشيعي (أمل وحزب الله) ،جزما باكرًا
ٌّ
بخيار املواجهة .كل بلوائح مكتملة أو
شبه مكتملة في دوائر اآلخر ،من دون
األخ ــذ بــاالعـتـبــار م ــراع ــاة الـخـصــم أو
التواطؤ الضمني .في الدائرة الثانية
في بيروت وفي صيدا ـ جزين ينافس
الثنائي الشيعي تيار املستقبل ،وفي
البقاع الشمالي ينافس تيار املستقبل
الثنائي الشيعي .كال الفريقني يتوقع
سلفًا خسارة مقاعد في دائرة اعتاد أن
ّ
يصح على احتمال فقدان
تكون له .ما

ّ
تـيــار املستقبل املقعد الـســنـ ّـي الثاني
ف ــي ص ـي ــدا ،ي ـص ـ ّـح ع ـلــى ت ــوق ــع حــزب
الله ّوحركة أمــل فقدان أحــد املقعدين
السنيني في بعلبك ـ الهرمل .وإذ ّ
أعد
الثنائي الشيعي العدة للقبض على
املقعدين الشيعيني في الدائرة الثانية
في بيروت كي يسترجع أحدهما من
تيار املستقبلّ ،
يعد أيضًا الـعـ ّـدة كي
صــول ت ـيــار املـسـتـقـبــل على
يـتــوقــع ح ـ ّ
املقاعد السنية الستة في هذه الدائرة،
إضافة إلــى وضــع اليد ،للمرة األو ّلــى
منذ انتخابات  ،1992على مقعد سني
في بعلبك ـ الهرمل ،في داللة سياسية
أكـثــر منها انتخابية ،بالغة األهمية
فــي عـقــر دار ح ــزب ال ـلــه ،مرتبطة بما

تقرير

جزين :الماكينة العونية تشترط المصالحة قبل االنطالق
آمال خليل

المقعد الكاثوليكي :معركة المعركة
لم تحسم معظم األطراف املتنازعة في جزين هوية مرشحها عن املقعد الكاثوليكي األوحد .على
مستوى التيار الوطني الحر ،رست بورصة املرشحني ،على نحو مبدئي ،على سليم الخوري وجاد
صوايا ،من دون حسم النتيجة ملصلحة ّأي منهما حتى اآلن ،مع تراجع أسهم الثاني يومًا بعد آخر .في
الالئحة املنافسة للعونيني ،فإن املرجع البارز فيها إبراهيم عازار أكد لـ«األخبار» أن املرشح الكاثوليكي
لم يحسم ،مشيرًا إلى وجود اتصاالت مع عدد من الشخصيات املستقلة.
أما القوات اللبنانية ،التي وإن كانت سبقت الجميع قبل أشهر بإعالن عجاج حداد مرشحها عن
املقعد نفسه ،فلم تحسم تحالفها االنتخابي بعد .في هذا اإلطار ،سرت شائعات عن اقتراحها على
العونيني من جهة وعلى عازار والرئيس نبيه بري من جهة أخرى استكمال الئحة كل منهما بحداد.
مصدر قيادي عوني أكد صحة الشائعات املتداولة .ورغم أنه ترك الباب مفتوحًا على كل االحتماالت،
لكنه استبعد التوصل إلى اتفاق .في املقابل ،قالت مصادر في الئحة عازار – أسامة سعد ،إن املقترح
القواتي رفض رفضًا قاطعًا من قبل سعد .تعليقًا على تلك الشائعات ،قال القيادي في القوات مارون
مارون لـ»األخبار» إن «التواصل قائم مع كل األفرقاء في دائرة جزين ـ صيدا ،والباب مفتوح على كل
االحتماالت».

دعت قيادة التيار الوطني الحر نوابها
وكوادرها في جزين إلى املشاركة في
خ ـل ــوة داخ ـل ـي ــة ت ـع ـقــد الـ ـي ــوم الـسـبــت
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ل ـل ـت ـشــاور ف ــي الـصـيـغــة
النهائية ملرشحي التيار وتحالفاته
لالنتخابات النيابية املقبلة ،تمهيدًا
إلطالق العمل في املاكينة االنتخابية.
مصدر جزيني مسؤول في التيار قال
لــ«األخـبــار» إن البند األســاســي الــذي
سيثيره كوادر القضاء هو الخالفات
الــداخ ـل ـيــة ال ـح ــادة ب ــن نــائـبـهــم زي ــاد
أس ــود وزم ـي ـلــه ال ـنــائــب أم ــل أب ــو زيــد
ورئـيــس اتـحــاد بلديات جزين خليل
حرفوش واملرشحني املفترضني جاد
صوايا وجان عزيز وسليم ّالخوري،
بعد أن طفت إلى السطح وأثرت على
القاعدة» .ولفت املصدر إلى أن الكوادر

س ـي ـش ـتــرطــون ع ـلــى ال ـق ـي ــادة «إج ـ ــراء
مصالحة بني األطــراف املتنازعة قبل
تشغيل املاكينة ،خصوصًا بني أسود
وأب ـ ــو زي ـ ــد ،امل ــرش ـح ــن ع ــن املـقـعــديــن
امل ـ ـ ــارونـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،بـ ـسـ ـب ــب دقـ ـ ـ ــة تـ ــوزيـ ــع
الـ ـص ــوت ال ـت ـف ـض ـي ـلــي ع ـل ــى مـسـتــوى
املـقــاعــد الجزينية الـثــاثــة فــي مقابل
قــوة الئـحــة املــرشــح املـنــافــس إبراهيم
ع ــازار وتـحــالـفــاتــه» .بحسب املـصــدر:
«فــي حــال لــم نتفق ونتصالح سوف
نخسر مـقـعـدًا عـلــى األق ــل مــن املقاعد
البرتقالية الثالثة».
رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـت ـ ـيـ ــار وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
وامل ـغ ـت ــرب ــن جـ ـب ــران بــاس ـيــل اسـتـبــق
ال ـخ ـلــوة وج ـمــع أسـ ــود وأبـ ــو زي ــد في
ج ـل ـس ـت ــن ،إحـ ــداه ـ ـمـ ــا ح ـص ـل ــت قـبــل
أسبوع والثانية ليل اإلثنني الفائت،
لكن من دون أن يخرج منهما الدخان
األبـيــض ،وإن بـ ّـدد السحابة الـســوداء

تغريدات أسود على
«تويتر» تكشف أن
«النفوس غير صافية»
بينه وبين أبو زيد
التي ظللت عالقة الزميلني منذ مدة،
آخــرهــا على خلفية اتـهــام أســود ألبو
زي ــد وح ــرف ــوش ب ــدع ــم رج ــل األع ـم ــال
محمد دنش باستثمار عقار في كفر
فــالــوس .بالنظر إلــى تغريدات أســود
على حسابه على «تــويـتــر» ،ال تبدو
النفوس صافية« .يعني إذا واحد من

