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زوبعة «القومي» تضرب بيته الداخلي
ال يزال مشهد االنتخابات بالنسبة
مستوى
إلى الحزب القومي ضبابيًا على ّ
التحالفات .أما الترشيحات ،فقد عكر
الكورة سليم
صفوها إعالن مرشح ّ
سعادة عزوفه عن الترشح بسبب خالفات
داخلية
غادة حالوي
ّ
عــكــرت «زوبـعــة صغيرة فــي فنجان»
ص ـفــو ت ـح ـض ـيــرات ال ـح ــزب ال ـس ــوري
القومي االجتماعي ملعركة السادس
م ــن أيـ ــار االن ـت ـخــاب ـيــة .تـنـقــل أوس ــاط
القومي «أن األزمة ّ
سببتها معلومات
تــوافــرت ل ــدى الـنــائــب الـســابــق سليم
سـ ـع ــادة ال ـ ــذي كـ ــان ي ـع ـتــزم ال ـتــرشــح
فـ ــي الـ ـ ـك ـ ــورة ،ت ـف ـي ــد ب ـ ــأن ال ـ ـحـ ــزب لــم
ي ـح ـس ــم ق ـ ـ ـ ــرار ت ــرشـ ـيـ ـح ــه ب ــان ـت ـظ ــار
نـتــائــج اسـتـطــاع يـجــريــه للمفاضلة
بـيـنــه وب ــن آخ ــري ــن .م ــا دف ــع سـعــادة
إلــى إع ــان سحب تــرشـحــه ،وتأييده
املرشح وليد العازار».
وفـيـمــا أك ــد ال ـحــزب تــرشـيــح سـعــادة،
ّ
وتـ ـط ــوي ــق م ــابـ ـس ــات األزمـ ـ ـ ـ ــة ،وزع
قـ ــوم ـ ـيـ ــون م ـ ـع ـ ـتـ ــرضـ ــون ع ـ ـلـ ــى أداء
سـلـيــم س ـع ــادة مـقـتـطـفــات م ــن أق ــوال
مؤسس الحزب أنطون سعادة حول
ّ
االنتخابات ،تذكر بالشروط الحزبية
ألي مرشح ينوي التقدم بترشيحه،
ومـنـهــا «أن يـكــون مــن امل ـحــازبــن في
ال ـص ـفــوف األم ــام ـي ــة»… وأن «يـكــون

أكد القومي ترشيح سعادة
وتطويق مالبسات األزمة
من غير الذين ظهر منهم ترجرج في
العقيدة أو النظام».
وبـهــذا املعنى يـكــون «الـقــومــي» أمــام
م ـع ـض ـل ــة قـ ــد ال ي ـت ـم ـك ــن مـ ــن حـصــر
تـ ــداع ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا مـ ـ ــع ن ـيــة
بـ ـع ــض امل ـ ـحـ ــازبـ ــن مـ ـم ــن ت ـ ـقـ ــدم مــن
القيادة بطلب ترشيحه املضي قدمًا
بترشيحه بمعزل عن قرار الحزب ،ما
ّ
يسبب معركة انتخابية داخل البيت
الواحد.
ً
وتـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــن أهـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وانعكاساتها ،أكد مصدر مسؤول أن
ورشــة «الـحــزب القومي» االنتخابية
«شــارفــت عـلــى نـهــايـتـهــا» ،كــاشـفــا أن
القيادة بصدد اختيار أسماء ثمانية
م ــرش ـح ــن مـ ــن بـ ــن خ ـم ـس ــن أبـ ـ ــدوا
ُ َ
رغ ـب ـت ـهــم ف ــي ال ـت ــرش ــح ،ســت ـعــلــن في
ُ
غضون األيام القليلة القادمة ،وتظهر
املـعـطـيــات أن تــرشـيـحــات «الـقــومــي»
والتحالفات كما غيرها لدى األحزاب
األخــرى ال تــزال عرضة لألخذ والــرد،
سواء داخل الحزب أو مع الحلفاء.
يـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــرض قـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــون عـ ـ ـل ـ ــى ت ـب ـن ــي
ت ــرش ـي ـح ــات مـ ــن خ ـ ــارج املـ ـح ــازب ــن،
ك ـت ــرش ـي ــح ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق أل ـب ـيــر
مـنـصــور عــن املـقـعــد الكاثوليكي في
البقاع الشمالي خلفًا للنائب مروان
فــارس الـعــازف عــن الترشح ألسباب
صحية .قابلهم رأي يعتبر أن ترشيح
ّ
املـحــازبــن قــد يـقــلــل ف ــرص ال ـفــوز في
ُ
تـلــك املـنـطـقــة ،قـبــل أن يـحـســم تأييد
الـغــالـبـيــة ملـنـصــور ال ــذي زار الـحــزب
«مبايعًا»( .بلغة األرق ــام للقومي ما
ي ـقــارب  5000ص ــوت يمكن لترشيح
م ـن ـصــور أن ي ــؤم ــن ل ــه  2000صــوت
إضافي ،ما يعزز احتمال الربح).
وش ـ ـمـ ــل اعـ ـت ــراضـ ـه ــم ت ــرشـ ـي ــح غـيــر
امل ـل ـتــزمــن ح ــزب ـي ــا ،ال ــوزي ــر ال ـســابــق
ف ـ ـ ــادي عـ ـب ــود «ا ّلـ ـق ــوم ــي مــوس ـم ـيــا»
وال ـ ــذي «ل ــم يـتـلــفــظ بـكـلـمــة الـقــومـيــة
م ـنــذ زم ـ ــن» ،وع ـنــدمــا ش ـغــل منصبًا

ّ
اعترض قوميون ملتزمون على تبني ترشيحات من خارج المحازبين كألبير منصور (هيثم الموسوي)

وزاريًا انضم إلى كتلة التيار الوطني
الحر؛ وسليم سعادة (الـكــورة) الذي
يـقـضــي أوق ــات ــه خـ ــارج ال ـب ــاد بفعل
طبيعة عمله .لكن الحزب ،قبل األزمة،
ك ــان يـعـتــزم حـســم ال ـن ـقــاش ملصلحة
امل ــرش ـ َـح ــن ،ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن لـعـبــود
ّ
حيثية مناطقية واقـتـصــاديــة تـعــزز
وضعه االنتخابي.
أم ــا س ـع ــادة ف ـهــو اب ــن الـ ـك ــورة عــريــن

القوميني فــي الجغرافيا السياسية،
وبـ ـل ــدة أمـ ـي ــون ال ـت ــي ت ــرت ــدي رمــزيــة
قــوم ـيــة تــاري ـخ ـيــا .وان ـت ــزع ــت ال ـقــوات
تـمـثـيــل ت ـلــك امل ـن ـط ـقــة ب ـف ـعــل أصـ ــوات
املوارنة حينذاك (غالبية األصوات في
أميون لقوميني ،وفي انتخابات 2009
نال القومي قرابة  2000صوت مقابل
نحو  500صوت لالئحة  14آذار).
ي ـط ـمــح «الـ ـق ــوم ــي» إل ـ ــى زي ـ ـ ــادة ع ــدد

ممثليه داخل الندوة البرملانية حتى
ال تقتصر عـلــى نــائـبــن (حــالـيــا هما
أسعد حــردان ومــروان فــارس)ّ .
يشرع
أب ــواب الـتـفــاوض مــع الـحـلـفــاء .يؤكد
تحالفه الثابت مع حركة أمل وحزب
الله ،واملــردة «مبدئيًا» .أما مع التيار
الــوطـنــي ال ـحــر ،فــ«املـنــاقـشــات بشأنه
إيـجــابـيــة وج ــدي ــة وقـطـعــت أش ــواط ــا،
وه ـ ـ ــي قـ ـي ــد االس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال» .ت ـح ــرج ــه

تقرير

باسيل :لم تروا مخالفات تيلرسون
اختتم وزير الخارجية جبران باسيل يومه الزحلي
الطويل بــإطــاق املاكينة االنتخابية للتيار الوطني
الحر في دائرة البقاع الثانية ،معلنًا أن «زمن الغياب
عن زحلة انتهى ونحن عائدون لتمثيلها عام .»2018
وأعـلــن باسيل أن مــرشــح الـتـيــار املـلـتــزم هــو النائب
السابق سليم عــون ،رافعًا سقف التحدي باإلعالن
أنه «إذا ربح عون في زحلة يكون التيار قد ربح ،وهو
سيربح ،وإذا خسر يكون التيار قد خسر» .وقــال:
«مــن الطبيعي أن يبحث التيار عن الصيغة األمثل،
وسنكون حرصاء أيضًا على األصدقاء والحلفاء».
وك ــان باسيل قــد بــدأ جولته صباحًا بــزيــارة منزل
األمني العام للمجلس األعلى لطائفة الروم الكاثوليك
واملــديــر العام ل ــوزارة الــزراعــة املهندس لويس لحود،
بحضور وزي ــر الـعــدل سليم جريصاتي وأساقفة
زح ـل ــة :ع ـص ــام يــوح ـنــا درويـ ـ ــش ،جـ ــوزف م ـعــوض،
أنطونيوس الصوري ،بولس سفر.
وزار باسيل أيـضــا أزهــر البقاع فــي مـجــدل عنجر،
حيث كان في استقباله مفتي زحلة والبقاع الشيخ
خ ـل ـيــل امل ـي ــس ووزي ـ ـ ــر االت ـ ـصـ ــاالت ج ـم ــال ال ـج ــراح
وح ـشــد م ــن فــاعـلـيــات املـنـطـقــة ورؤس ـ ــاء الـبـلــديــات.
وبعد ذلك ،التقى الهيئات االقتصادية في البقاع ،في
أوتـيــل ق ــادري الكبير ،معتبرًا أن «التسميم بعقلنا
السياسي دفــع البعض إلــى أن ينفذ مــا يمليه عليه
الخارج ،والدولة تخلت عن قرارها بموضوع النزوح
السوري خوفًا من الخارج» .أضاف« :باألمس زارنا
وزير خارجية أميركا (ريكس تيلرسون) ،فالجميع

راح يتطلع إل ــى مـخــالـفــات بــروتــوكــولـيــة لــم تحصل
ولــم يتطلع إلــى مخالفات الــوزيــر» .وأكــد باسيل «أن
ُ ِّ
التغيير يبدأ بتغيير العقلية ،فهناك وزراء لنا فتشوا
فــي امل ـطــارات األجـنـبـيــة ،أمــا نحن فنفتح صالونات
الشرف لكل قادم من الخارج».
(األخبار)
(هيثم الموسوي)

«مــونــة» الحلفاءُ ،
فيلبيهم ولــو على
حـ ـس ــاب م ـص ـل ـح ـتــه الـ ـح ــزبـ ـي ــة .أك ـثــر
م ــا ي ـق ـل ـقــه ح ـل ـيــف ي ــري ــد االس ـت ـف ــادة
م ــن ق ــدرت ــه الـتـجـيـيــريــة ف ــي مـنــاطــق،
ويـ ــرفـ ــض م ـب ــادل ـت ــه االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة فــي
مناطق أخرى ،أو ال يلتزم التحالف.
س ـي ـخــوض «ال ـق ــوم ــي» االن ـت ـخــابــات
ترشيحًا في كل من الكورة ،عكار ،املنت،
بيروت الثانية ،حاصبيا ـ مرجعيون،
ب ـع ـل ـب ــك ـ ـ ـ ال ـ ـهـ ــرمـ ــل ،زح ـ ـلـ ــة ،الـ ـش ــوف
ـ ـ ـ ع ــال ـي ــه .أم ـ ــا أصـ ــواتـ ــه الـتـفـضـيـلـيــة
فستذهب ملرشحني «سيقرر دعمهم
بعد التباحث مع أصدقائه وحلفائه
بما يؤمن مصلحة الطرفني».
وف ـي ـمــا ي ـب ــدو أن ال ـتــرش ـيــح الــوحـيــد
الـثــابــت هــو لــرئـيــس املـجـلــس األعـلــى
ال ـن ــائ ــب ال ـح ــال ــي أس ـع ــد ح ـ ـ ــردان عــن
ال ــدائ ــرة الـثــالـثــة جـنــوبــا (مــرجـعـيــون
ـ ـ ـ ـ ـ ح ـ ــاص ـ ـب ـ ـي ـ ــا) ،الـ ـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـخ ــوض
االنـتـخــابــات عـلــى الئـحــة أم ــل وحــزب
الـلــه ،قــد تـكــون بــورصــة الترشيحات
في بقية الدوائر على النحو اآلتي:
عـ ـ ـك ـ ــار :األرجـ ـ ـ ـ ــح أن ي ـ ـكـ ــون ل ـل ـح ــزب
مرشحان هما إميل عبود (أرثوذكس)
وعـبــد الـبــاســط عـبــاس (س ـنــي) .وفــي
الكورة املرشح األوفر حظًا هو سليم
س ـعــادة .أم ــا الـتـحــالـفــات ،فـمــن املبكر
ح ـس ـم ـهــا ،ولـ ــو أن ال ـت ــوج ــه امل ـبــدئــي
ه ــو لـلـتـحــالــف م ــع ال ـن ــائ ــب سـلـيـمــان
فرنجية.
وإل ــى تــرشـيــح عـبــود فــي امل ــنُ ،حسم
تـ ــرش ـ ـيـ ــح فـ ـ ـ ـ ــارس س ـ ـعـ ــد عـ ـ ــن م ـق ـعــد
األقـلـيــات فــي بـيــروت الثانية ،وجــرى
الوطني
االتـفــاق قبل أي ــام مــع التيار
ّ
ال ـح ـ ّـر ،عـلــى أن يــدعــم ال ـت ـيــار مــرشــح
ال ـقــومــي ف ــي ّب ـي ــروت ف ــي مـقــابــل دعــم
القوميني ملرشح التيار في األشرفية.
وفـ ـيـ ـم ــا ج ـ ـ ــرى ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن ح ـســم
تــرش ـيــح أل ـب ـيــر م ـن ـصــور ع ــن بعلبك
الـ ـه ــرم ــل ،ع ـ ــاد ال ـح ــدي ــث ف ــي األي ـ ــامامل ــا ّضـ ـي ــة عـ ــن إم ـك ــان ـي ــة ال ـب ـح ــث فــي
مــرشــح قــومــي حــزبــي ،بـسـبــب بعض
االعتراضات من املحازبني في البقاع
ّ
الشمالي ،وطاملا أن الربح عن مقعد
األقليات في بيروت في حال زاد عدد
ّ
امل ــرش ـح ــن ع ـلــى الئ ـح ــة أمـ ــل وح ــزب
ّ
الـلــه فــي الـعــاصـمــة ،يقلل مــن حظوظ
رب ــح الـقــومـيــن فــي ه ــذه ال ــدائ ــرة .أمــا

