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تقرير

رم ـ ــزت إل ـي ــه ع ــرس ــال م ـنــذ عـ ــام 2014
وم ــوقـ ـعـ ـه ــا املـ ـ ـن ـ ــاوئ لـ ــه فـ ــي الـ ـح ــرب
السورية.
 2ـ الـقــرار الحاسم بــن قيادتي حزب
الـلــه وأم ــل لـيــس االك ـت ـفــاء بالحصول
على كــل مقاعد الطائفة ( 27مقعدًا)،
بــل تفاهمهما على تقاسمها :مقعدا
ب ـ ـي ـ ــروت مـ ـن ــاصـ ـف ــة ،مـ ـقـ ـع ــدا ب ـع ـب ــدا
مناصفة ،مقعدا جبيل وزحلة لحزب
الـ ـل ــه ،م ـق ـعــد ال ـب ـق ــاع ال ـغ ــرب ــي لـحــركــة
أم ــل ،بـعـلـبــك ـ ال ـهــرمــل أرب ـع ــة للحزب
والـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــس لـ ـح ــرك ــة أم ـ ـ ـ ــل ،عـ ـل ــى أن
يتقاطع ال ـســادس بينهما مــن خــارج
تنظيميهما للواء الركن جميل السيد،
في دائرتي الجنوب تسعة لحركة أمل
وأربعة لحزب الله.
 3ـ مـقــدار ارتـيــاح تـيــار املستقبل إلى
الـ ــدائـ ــرة ال ـث ــان ّـي ــة ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى ضـعــف
منافسيه الـســنــة فيها ،يـتـ ّ
ـوجــس من
املنية
املــواجـهــة فــي دائ ــرة طــرابـلــس ـ ّ
ـ ال ـض ـن ـيــة .ه ـن ــاك ال ـن ــاخ ـب ــون ال ـســنــة
ـ خ ــاف ــا ل ـح ــال ال ـعــاص ـمــة ـ مـشـتـتــون
على قــوى تقليدية كالرئيس نجيب
ميقاتي والوزيرين السابقني محمد
الصفدي وفيصل كرامي أو املستجدة
كالوزير السابق اللواء أشــرف ريفي،
أضف أن للطائفة  8مقاعد من املقاعد
ال ـ ــ ،11مــا يضفي دالل ــة عـلــى الحاجة
إلى انتزاع ّأكبر مقدار منها لتكريس
الزعامة السنية في العاصمة الثانية
ـ ب ـعــد ن ـصــف ال ـعــاص ـ ّمــة األولـ ـ ــى ـ ما
دام ف ـقــدان املـقـعــد الـســنــي الـثــانــي في
صـ ـي ــدا م ـ ـهـ ـ ّـددًا وربـ ـم ــا واق ـ ـعـ ــا .لـعـلــه
االمـتـحــان الفعلي لـلـحــريــري بــالــذات
كي ال يمسي في هــذا االستحقاق ما
كان عليه والده الراحل في انتخابات
 1996و ،2000رئـيــس كتلة بيروتية
فـ ـحـ ـس ــب ،راح يـ ـ ـع ـ ـ ّـول عـ ـل ــى ح ـل ـف ــاء
ك ــال ــرئـ ـي ــس ن ـب ـي ــه بـ ـ ـ ـ ّـري فـ ــي صـ ـي ــدا،
وال ـنــائــب ول ـيــد جـنـبــاط فــي الـشــوف
وبعبدا وعاليه ،وعلى السوريني في
ع ـكــار والـضـنـيــة .ت ـ ّبــدو املـنــافـســة في
ثانية الــدوائــر السنية القوية مربكة.
الحليف الفعلي هناك هــم العلويون
أكـثــر منهم الـنــاخـبــون األرث ــوذوك ــس
واملوارنة .ليست هذه وحدها الدائرة
امل ـق ـل ـق ــة ل ـت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل .ت ـن ـت ـظــره
دائــرة البقاع الغربي ـ راشيا بخليط
م ـق ــاع ــده ــا ال ـس ـت ــة ،رغـ ــم أن ل ــه فـيـهــا
مـقـعــديــن س ـنـ ّـيــن يـ ـف ــوزان بــالـصــوت
التفضيلي .إال أن تحالفه عــالــق بني
مــا يـلـ ّـح عليه الـنــائــب ولـيــد جنبالط
ب ـم ـق ـع ــد أرث ـ ــوذوك ـ ـس ـ ــي إل ـ ــى امل ـق ـعــد
الدرزي ،وما ّ
يلح عليه التيار الوطني
بمقعد ماروني غير مضمون.

اثـنــن رح يــربــح ،لـشــو تــرشـيــح اثنني
معًا .وإذا واحــد دايــر يرش ويرشرش
ّ
لنفسه وحاله ومسلم بنجاح الضد،
ل ـشــو هــال ـع ـج ـقــة .اق ـت ـن ـعــوا ب ــواح ــد»،
تغريدة من تغريدات عدة حملت نفس
املعنى ،ازدحــم بها حساب أســود في
األيــام املاضية .تلك التغريدة تعكس
الحرج الذي ّ
سببه الصوت التفضيلي
الــذي سـيــوزع بــن املقاعد الثالثة في
قضاء جزين« .كل واحد ّ
يشد اللحاف
لناحيته لكي يحقق أصــواتــا أكـثــر»،
قــال املـصــدر .فــي هــذا اإلط ــار ،قــال أبو
زي ـ ــد أم ـ ـ ــس ،فـ ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي:
«ذاهـبــون الــى انتخابات جزين بقلب
واحد كتيار وطني حر».
ع ـلــى ن ـحــو م ـب ــدئ ــي ،ي ـش ـكــل أبـ ــو زيــد
عـ ـنـ ـصـ ـرًا غـ ـي ــر قـ ــابـ ــل لـ ـلـ ـنـ ـق ــاش ع ـلــى
الــائـحــة الـعــونـيــة .حـتــى وق ــت قــريــب،
ك ــان تـثـبـيــت أس ــود فــي خـطــر فــي ظل

الشوف ـ عاليه:
هل ينتشل الحريري جنبالط؟
يجد النائب وليد جنبالط
صعوبة في الحفاظ على
تحالفاته االنتخابية التقليدية
في الشوف ،وال ّ
سيما مع تيار
المستقبل والقوات اللبنانية.
وفيما يضع عينه على
التحالف مع التيار الوطني
الحر ،يبدو الطريق محفوفًا
بالتنازالت ،أو بالمواجهة،
التي تعطي العونيين أكثر
مما قد ّ
ّ
يؤمنه التحالف مع
.جنبالط
فراس الشوفي
ّ
ل ــم ُي ـس ـعــف ال ـن ــائــب ول ـي ــد ج ـن ـب ــاط ،كــل
العون الــذي ّ
يقدمه له حــزب الله وحركة
أمــل .ارت ــاح جنبالط فــي بـيــروت وراشيا
وبـعـبــدا ،ألن «م ــن يـقــدر ال يــريــد» تهديد
ّ
الئحة
مقاعده ،ومن يقدر أيضًا ،لم يشكل ّ
كسر عظم لقوى  8آذار في وجهه .لكنه،
مــع ذل ــك ،غــرق فــي أزم ــة حلفائه ،لينتقل
التهديد إلــى عقر داره في دائــرة الشوف
ـ عاليه.
منذ ما قبل أزمــة احتجاز الرئيس سعد
الحريري في السعودية ،كان جنبالط قد
ّ
اتفق مع القوات على التحالف في الشوف
وعاليه ،على أن تكون القوات شريكًا في
اختيار األسـمــاء على الالئحة املشتركة
أيضًا ،ال كما جــرت الـعــادة ،بــأن ُيهندس
جنبالط الئحته ويترك أمكنة للراغبني
فـ ــي االنـ ـضـ ـم ــام إلـ ـيـ ـه ــا .غ ـي ــر أن رئ ـيــس
االشـ ـت ــراك ــي ،كـ ــان ق ــد ف ـتــح خ ـطــوطــا مع
الــوزيــر السابق ناجي البستاني لحجز
مقعد ملاروني على الئحته ،قطعًا للطريق
الحر ،في حال ِّ
أمــام التيار الوطني ّ
رسو
التفاهم العريض على «خواتيم سعيدة»،
ب ـع ـق ــد ت ـح ــال ــف ك ـب ـي ــر بـ ــن االشـ ـت ــراك ــي
واملستقبل والقوات والعونيني.
ان ـق ـل ــب ال ـس ـح ــر ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــر .ت ـح ـ ّـول
ترشيح البستاني املفاجئ ،إلى إشكالية
م ــع ال ـ ـقـ ــوات ،وس ـب ــب ل ــدف ــع الـ ـق ــوات إلــى
حضن التيار الـحـ ّـر ،ووص ــول األم ــور في
األيــام املاضية إلى إبــاغ التيار والقوات
إلــى املعنيني ،بــأن «الـ ّحــزبــن املسيحيني
ي ــري ــدان تـسـمـيــة امل ــرش ـح ــن املسيحيني

اح ـت ـم ــال ت ــرش ـي ــح ال ــرابـ ـي ــة ملـسـتـشــار
رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة املـسـتـقـيــل ،جــان
ع ــزي ــز ،ع ــن امل ـق ـعــد امل ــارون ــي ال ـثــانــي.
يــؤكــد امل ـصــدر أن «اح ـت ـمــال عــزيــز قد
سقط نهائيًا».
ي ـس ــود ال ـظ ــن ب ــأن ع ـ ــازار سيستعيد
مقعد والده النائب الراحل سمير عازار
الــذي هزمه العونيون فــي انتخابات
 .2009لكن املاكينة البرتقالية ّ
ترجح
ف ــوز الـتـيــار بــاملـقــاعــد ال ـثــاثــة .تــراهــن
ع ـلــى ف ــائ ــض األص ـ ـ ــوات ال ـص ـيــداويــة
الـ ـت ــي س ـي ــرف ــد تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل بـهــا
ً
الالئحة ،فضال عن أصوات مناصري
ال ـن ــائ ــب ب ـه ـيــة ال ـح ــري ــري ف ــي جــزيــن.
وي ـقــول مـصــدر فــي املــاكـيـنــة العونية
إن أصوات حزب الله «ربما ستنقسم
بيننا وبني ابراهيم عازار».
مـ ـ ــاذا يـ ـق ــول ع ـ ـ ـ ــازار؟ ف ــي اتـ ـص ــال مــع
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،أقـ ـ ـ ّـر بـ ـ ــ«وج ـ ــود ض ـغــوط

التحالف
في كل الدائرة إذا أراد جنبالط َّ
العريض ،واالتفاق على أسماء مرش َحيه
املسيحيني ،نعمة طعمة وهنري حلو».
ولم يسلم تحالف جنبالط مع الحريري
أيضًا .إذ إن إصرار الحريري على النائب
مـحـمــد ال ـح ـ ّـج ــار ،اب ــن ش ـح ـيــم ،وإص ـ ــرار
جنبالط على بــال عبد الله ،ابــن شحيم
أيـ ـض ــا ،خ ـلــق أزم ـ ــة تـمـثـيــل ب ـل ــدة بــرجــا،
وصـ ّـعــب على جنبالط ضـمــان التحالف
مــع ال ـحــريــري ،مــا دام ت ـيــار املستقبل ال
يحتاج تحالفًا مع أي كتلة وازنة ،ويكفيه
التحالف مــع بعض الشخصيات ،حتى
يـفــوز بمقعدين فــي ال ـشــوف ،وه ــو الــذي
ّ
يرغب أيضًا فــي ترشيح الــوزيــر غطاس
مقعد ماروني في الشوف،
خوري لحجز
ٍ
إلى جانب تمثيله في اإلقليم.
ك ــل ه ــذه ال ـع ــوام ــل ،دف ـعــت ج ـن ـبــاط إلــى
الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن حـ ـ ـل ـ ــول .لـ ـق ــد ض ـ ـ ــاق ذرع ـ ــا
ـوات عـ ـل ــى ال ـ ًب ـس ـت ــان ــي،
بـ ــاع ـ ـتـ ــراض ال ـ ـق ـ ـ ّ
والـ ـح ــري ــري ل ــن ي ــوف ــر ف ــرص ــة لــانـتـقــام
م ــن الـ ـ ـق ـ ـ ّـوات ب ـس ـبــب مــوق ـف ـهــا م ــن أزم ــة
الـسـعــوديــة .ت ــداول الـحــريــري وجنبالط،
خ ـ ــال ل ـقــائ ـه ـمــا األخـ ـ ـي ـ ــر ،فـ ــي إم ـكــان ـيــة
ع ــزل الـ ـق ـ ّـوات وع ـق ــد ت ـحــالــف م ــع الـتـيــار
ال ـحـ ّـر لـضـمــان شــريــك مـسـيـحــي .ال ـقــوات
أي ـضــا تستطيع ال ـح ـفــاظ عـلــى مقعدها
فــي الـشــوف بتحالف «بسيط» ّربـمــا مع
حزب األحــرار ،الذي يسعى رئيسه أيضًا
النائب دوري شمعون إلى تشكيل الئحة
واملشاركة في االنتخابات.
ومع أن مصادر بارزة في القوات تقول إن
«الـحــريــري حريص على التحالف معنا
ويعمل على تذليل العقبات بيننا وبني
ّ
االشتراكي» ،يؤكد أكثر من مصدر اطلع
على مجريات لقاء الحريري ـ جنبالط ،أن
هذا الثنائي ،في حال نجاحه في استمالة

ّ
ليحن
عاد جنبالط
ّ
إلى ترشيح عالء ترو
بدل عبد الله

الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ـ ّـر ،س ـي ـع ـمــل عـلــى
إخــراج القوات بعيدًا من الالئحة ،خالفًا
للرغبة السعودية .بدوره ،وعد الحريري
جـنـبــاط بــالـعـمــل عـلـ ّـى تــذلـيــل الـعـقـبــات
م ــع ال ـت ـيــار الـ ـح ـ ّـر ،ل ـكــنــه طــالــب جنبالط
أيـضــا بــأمــريــن :األول ،هــو مساعدته في
الحصول على املقعد ّ
السني في حاصبيا
ـ ـ مــرجـعـيــون ،ثــم الـقـيــام ب ـم ـبــادرة حسن
نـ ّـيــة تـجــاه الــرئـيــس ميشال ع ــون .اعتذر
جـنـبــاط عــن األولـ ــى ،نــاصـحــا الـحــريــري
بعدم مواجهة الئحة حزب الله ـ أمل في
دائرة الجنوب الثالثة و«تزعيل» الرئيس
نبيه بري ،بينما حجز موعدًا على عجل
فــي الـقـصــر الـجـمـهــوري ،وأط ـلــق مديحًا
لعون بعد اللقاء.
م ـبــادرة «حـســن الـنـ ّـيــة» ،هــي أيـضــا نتاج
أجواء صدرت عن باسيل في األسبوعني
املاضيني ،عن أن جنبالط ينشد تحالفًا مع
التيار الحر ،ولكنه ال يتواصل مع رئيس
الـجـمـهــوريــة .ق ــال بــاسـيــل أم ــام أك ـثــر من
ّ
شخصية إن على جنبالط أن يزور بعبدا،
قبل البحث في أي تحالف .لم يحفل لقاء
عــون ـ جنبالط بــأي نقاش انتخابي ،بل
بأحاديث ّ
عامة عن الصراع الحدودي مع

االشتراكي ّ
يقدم ترشيحاته
قــدم الحــزب التقدمــي االشــتراكي أمــس ،رســميًا ،إلــى وزارة الداخليــة طلبــات الترشــيح
لالنتخابــات النيابيــة الخاصــة بأعضــاء اللقــاء الديمقراطــي .وتضمنــت األســماء
اآلتيــة :تيمــور جنبــاط ،مــروان حمــادة ،نعمــة طعمــة ،إيلــي عــون وبــال عبــد اللــه
عــن منطقــة الشــوف؛ أكــرم شــهيب وهنــري حلــو عــن منطقــة عاليــه ،هــادي أبــو
الحســن عــن منطقــة بعبــدا ،وائــل أبــو فاعــور عــن راشــيا – البقــاع الغربــي ،وفيصــل
الصايــغ عــن بيــروت الثانيــة .وذكــر موقــع «األنبــاء» اإللكترونــي ،الناطــق باســم الحــزب
االشــتراكي ،أن الوزيــر الســابق املرشــح ناجــي البســتاني «قــد تقــدم بطلــب ترشــيحه
يــوم الخميــس الفائــت».

مــن أعـلــى األص ـعــدة لتقسيم الـصــوت
ال ـش ـي ـعــي ،ال ب ــل ض ـم ــان ع ــدم خــرقـنــا
لالئحة التحالف بني العونيني وتيار
املـسـتـقـبــل» .لـكـنــه يستبعد أن يقسم
بسبب التزامه بدعم
الحزب أصــواتــه ّ
الــائ ـحــة ال ـتــي ي ـتــرشــح فـيـهــا أســامــة
سـ ـع ــد م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،واللـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــه ب ـع ـقــد
تحالف مــوحــد مــع حــركــة أمــل فــي كل
املناطق من جهة أخرى ،في وقت أعلن
فيه رئيس الحركة نبيه بري صراحة
دعم عازار في جزين .وتشكل أصوات
الناخبني الشيعة فــي جبل الريحان
(يتجاوز عددهم على لوائح الشطب
 12أل ــف ص ـ ــوت) ،بـيـضــة ال ـق ـبــان بني
الالئحتني املتنافستني .يجدد عــازار
تأكيد التحالف النهائي الــذي أرساه
مـ ــع سـ ـع ــد .ب ــاق ــي أع ـ ـضـ ــاء ال ــائ ـح ــة،
«س ـي ـع ـلــن ع ـن ـهــم ف ــي غـ ـض ــون ع ـشــرة
أيام».

إسرائيل .وبحسب املعلومات ،لم تحمل
«املفاوضات» العونية ـ االشتراكية أي
جديد ،وسط أجواء عند مختلف القوى
بصعوبة إنجاز تحالف كهذا اآلن ،برغم
اإللحاح الحريري .فالتيار ّ
الحر يستند
إل ــى عـنــاصــر قـ ـ ّـوة ،أهـ ّـمـهــا قــدرتــه على
الفوز بثالثة مقاعد في حال تحالفه مع
ّ
شخصيات وقوى «متواضعة» من دون
التحالف مع االشتراكي أو مع املستقبل
أو حتى ال ـقــوات فــي الجبل الجنوبي،
وهو ما ال يمكن أن ّ
يقدمه جنبالط له.
ّ
كذلك فــإن قــاعــدة التيار الـحــر ،تختلف
تـمــامــا عــن قــاعــدة ال ـق ــوات فــي ال ــدائ ــرة،
فجمهور التيار لن يكون متحمسًا في
حــال التحالف مــع جنبالط للمشاركة
ف ــي ّ االن ـت ـخ ــاب ــات ،وهـ ــذا م ــا ق ــد يجعل
مــرشــح الـتـيــار امل ــارون ــي ـ ـ ّأي ــا ك ــان ـ ـ في
الشوف ،في عني الخطر ،ما دام جنبالط
ال ّ
يقدم للتيار في حال التحالف مقاعد
ً
مضمونة ،مثل املقعد الكاثوليكي مثال.
ومن األفضل ل ّ
ـ«عدة الشغل» االنتخابية
للعونيني ،أن تكون املعركة في مواجهة
جـنـبــاط ،وبـعـنــوان «اس ـت ـعــادة حقوق
املـسـيـحـيــن» .كــذلــك ،ف ــإن الـتـحــالــف مع
ال ـت ـيــار ال ـح ـ ّـر ،سـيـضـطــر جـنـبــاط إلــى
ّ
التخلي عــن ترشيح البستاني ،الــذي
بدأ أيضًا بالتفكير بخيارات أخرى غير
التحالف مع االشتراكي.
وت ـك ـم ــن م ـش ـك ـلــة ج ـن ـب ــاط األكـ ـب ــر فــي
ّ
التخلي عن بالل عبد الله ،لتكون ّ
املرة
ّ
ّ
الـثــانـيــة ال ـتــي ي ـخــل ب ــوع ــده ل ــه بتبني
ت ــرش ـي ـح ــه ،خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد أن راج ــت
أجـ ــواء بـعــد لـقــاء ال ـحــريــري ـ ـ جنبالط،
ّ
ت ـش ـيــر إل ـ ــى أن ج ـن ـب ــاط ب ـ ــدأ «يـ ـح ــن»
إلــى إع ــادة ترشيح النائب عــاء الدين
ت ـ ّـرو .ويـبــدو جنبالط قلقًا على مقعد
ّ
من جهة يشن حملة
نعمة طعمة ،فهو ّ
ـرش ــح ال ـت ـي ــار ال ـح ــرّ
ت ـح ــري ــض ع ـل ــى م ـ
غسان عطالله ،والـقــول إنــه مــن ضيعة
م ــاص ـق ــة ل ـل ـم ـخ ـت ــارة ،و«ج ـ ـ ـ ـ ـ ّـده قـتـلــه
ومن جهة
الدروز ،وهو عائد لالنتقام»ّ .
ثانية ،بادر يوسف نجل نعمة ،للضغط
ّ
ع ـل ــى م ــوظ ـف ــن ف ــي ش ــرك ــة «امل ـب ــان ــي»
ف ــي ال ـس ـعــوديــة ،لـلـحـضــور إل ــى لبنان
ّ
واالقتراع ملصلحة والده .ويؤكد يوسف
ّ
نـعـمــة ف ــي رس ــال ــة ملــوظـفـيــه ،ب ـتــاريــخ 4
ش ـبــاط  ،2018إن «امل ـك ـتــب االنـتـخــابــي
للمهندس طعمة على استعداد لتأمني
االنتقال إلى لبنان لكل من يرغب في ذلك
ّ
قبل اليوم ّ
املقرر لالنتخابات .»...وتذكر
الــرســالــة ب ــ«أف ـضــال» نعمة فــي «إع ــادة
املهجرين إلى الجبل» ،و«جهاده».

علم
و خبر
تاجيل جديد لمؤتمر روما
بعد تأجيل مؤتمر روما ،الهادف إلى دعم الجيش والقوى األمنية الرسمية،
من  ٢٨شباط إلى  ١٥آذار ،تتوقع مصادر رسمية لبنانية تأجيله مجددًا إلى ما
بعد تشكيل الحكومة اإليطالية الجديدة التي ستتألف بعد إجراء االنتخابات
النيابية اإليطالية في  ٤آذار املقبل.

حسابات بترونية
لم تصدر بعد التعيينات اإلداريــة في وزارة الخارجية .القصة ال تنحصر
ّ
بمطالبة حركة أمل بإسناد مديرية املراسم للسفير بالل قبالن ،في حني أن
املسؤولني في «الخارجية» يريدون تعيينه في مديرية الشؤون االقتصادية.
بل هناك أيضًا عدم حماسة من الوزير جبران باسيل إلسناد مديرية إلى
السفيرة كــارال جــزار ،ابنة شقيقة النائب بطرس حــرب ،ألسباب انتخابية
بترونية.

