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سياسة
المشهد السياسي

المستقبل والتيار الحر يبتعدان عن حليفيهما «القديــ
ُ
بين األحزاب والكتل األساسية.
عقد
ت
يقترب جالء صورة ُالتحالفات ّ في االنتخابات النيابية ،مع تسارع وتيرة االجتماعات التي
ّ
ومن المفترض أن تحسم كل التفاصيل في ما تبقى من أيام لمهلة تقديم الترشيحات ،ولو أن إشارات قليلة بدأت تظهر،
أهمها ابتعاد تيار المستقبل والتيار الوطني ّ
ّ
الحر عن حليفيهما االستراتيجيين «القديمين» ،وتفضيلهما التحالف معًا
 158مــرش ـحــا لــان ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة
امل ـق ــررة ف ــي ال ـس ــادس م ــن أيـ ــار ،وذل ــك
حـتــى انـتـهــاء الـ ــدوام الــرس ـمــي ،أمــس،
بينهم ثماني نساء .الرقم ال ّ
يعبر عن
حـمــاســة انـتـخــابـيــة ،خـصــوصــا أن ــه لم
يعد يفصل الطامحني لكسب اللوحة
الزرقاء ،سوى سبعة أيــام .التعقيدات
املوجودة في ّ
طيات القانون النسبي،
و«أزمـ ــة» الـصــوت التفضيلي الــواحــد
ف ــي ال ـل ــوائ ــح ،جـعـلــت املـ ـع ــارك تنتقل
ل ـي ــس إل ـ ــى داخـ ـ ــل الـ ـص ــف ال ـس ـيــاســي
الــواحــد فحسب ،بــل إلــى داخ ــل البيت
الحزبي الواحد.
وفي انتظار ما سيتكشف غداة عودة
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري
ُ
م ــن ال ـس ـعــوديــة ،تـعـقــد ال ـي ــوم سلسلة

قيادي في  8آذار:
أسلوب تعامل «التيار»
مع االنتخابات غير مقبول
لقاءات سياسية ،من شأنها أن ّ
تبدد
الغموض الــذي يمنع تموضع معظم
ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ال ـك ـث ـي ــر مــن
ال ــدوائ ــر ،خـصــوصــا أن لـعـبــة األوان ــي
املستطرقة تنطبق إلى ّ
حد كبير على
املشهد االنتخابي ،وتـحــديـدًا ،مسألة
التحالفات.
اليوم هو موعد اجتماعات بني التيار
الــوط ـنــي ال ـحــر وت ـي ــار املـسـتـقـبــل؛ بني
حــزب الله والتيار الوطني الـحـ ّـر؛ بني
ت ـي ــار املـسـتـقـبــل والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة.
ً
تأتي هذه اللقاءات استكماال للقاءات
ُع ـ ـقـ ــدت أم ـ ــس ،وأب ـ ــرزه ـ ــا بـ ــن ال ـت ـيــار
ال ـحـ ّـر وت ـيــار املـسـتـقـبــل ،أو فــي األي ــام
ّ
املـ ــاض ـ ـيـ ــة .صـ ـحـ ـي ـ ٌـح أن ال ـك ـث ـي ــر مــن
الـتـفــاصـيــل م ــا زالـ ــت تـخـضــع للبحث
االنـتـخــابــي ،ولـكــن الـخــاصــة ّ
األول ـيــة،
ُ
وفــق معلومات «األخ ـبــار» ،تشير إلى
«شبه انـعــدام» إمكانية التحالف بني

تقول مصادر «التيار» ّإن القوات كانت أول من انسحب من التحالفً ،
بناء على دراسة انتخابية (أرشيف)

«القوات» و«املستقبل» ،وبني «القوات»
و«ال ـت ـيــار» ،والـتـبــاعــد االنـتـخــابــي بني
ال ـعــون ـيــن وحـ ــزب ال ـل ــهُ ،م ـقــابــل ت ـقـ ّـدم
ح ـظــوظ ال ـلــوائــح امل ـش ـتــركــة ب ــن تـيــار
املستقبل والتيار الحر.
خالل لقاء رئيس «الـقــوات» مع املوفد
ال ـس ـعــودي ن ــزار ال ـع ـلــوال ،فــي م ـعــراب،
ّ
قـ ــال سـم ـيــر ج ـع ـجــع إن «ال ـع ــاق ــة مع
رئيس الحكومة سعد الحريري أبعد
مــن االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة» ،وأض ــاف:
«أقـ ـص ــى ت ـم ـن ـيــاتــي ك ــان ــت أن تنتهي
ّ
ـات قـ ـب ــل  14ش ـ ـبـ ــاط ،ويـ ـع ــز
املـ ـب ــاحـ ـث ـ ُ
ع ـلـ ّـي أن ال أش ـ ــارك فــي ه ــذه املـنــاسـبــة

العزيزة على قلبي ،ولكن ال أستطيع
امل ـش ــارك ــة ف ــي ال ــذك ــرى دون الـتـفــاهــم
ع ـلــى األفـ ـك ــار االس ــاسـ ـي ــة .نـتـمـنــى أن
نتمسك مــع املستقبل بالتفاهم على
ال ـحــد األدنـ ــى مــن مّـسـلـمــات  14آذار».
ّ
تصريح جعجع مؤشر على أن العالقة
ّ
بني الحليفني القديمني ،والتي يتولى
إع ـ ـ ــادة ت ـج ـب ـيــرهــا ال ـ ــوزي ـ ــران غ ـطـ ّـاس
ُ
خ ـ ـ ــوري وم ـل ـح ــم ريـ ــاشـ ــي ،ال ت ـح ــق ــق
تقدمًا .األمر ال ينحصر فقط بمواقف
الـقــوات اللبنانية حــن كــان الحريري
ُمحتجزًا لدى السعودية ،بل بالتقارب
االن ـت ـخــابــي ب ــن «ال ـ ـقـ ــوات» وخ ـصــوم

تيار املستقبل ،ال ّ
سيما الوزير السابق
أشرف ريفي.
ّ
يتقاطع ذلــك مع معلومات بــأن اللقاء
االن ـت ـخ ــاب ــي ،ق ـب ــل أي ـ ــام ،ب ــن ري ــاش ــي
وخـ ـ ــوري س ــادت ــه أج ـ ـ ـ ٌ
ـواء س ـل ـب ـيــة ،من
دون أن يتمكن الفريقان من التوصل
إل ـ ـ ــى ت ـ ـفـ ــاه ـ ـمـ ــات .وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت ك ــان ــت
ُ
ّ
م ـعــراب ت ـع ـ ّـول عـلــى تـحــالـفــات فــي كــل
ّ
من البقاع األوس ــط ،وعــكــار ،والشمال
الـثــالـثــة ،وال ـشــوف ـ ـ عــالـيــه ...لــن يكون
دربـهــا مــع «املستقبل» ُمـيـ ّـسـرًا إال في
ال ـب ـق ــاع ال ـش ـم ــال ــي وب ـ ـيـ ــروت ال ـثــان ـيــة
ّ
ولكن ذلك ُم ّ
جرد احتمال
وطرابلس...

غ ـيــر م ـض ـم ــونُ ،ي ـع ـ ّـب ــر ع ــن «رغـ ـب ــات»
القوات اللبنانية .األمور «مش زابطة»
بــن ق ـيــادة م ـعــراب والـعــونـيــن أ ّيـضــا.
فتقول مصادر الرابية (سابقًا) إنه «لم
نصل مع القوات إلــى مستوى البحث
ّ
فكل منا ّ
أعد دراسة
في تقاسم املقاعد.
ان ـت ـخ ــاب ـي ــة ،تـ ـب ـ ّـن ع ـل ــى أث ــره ــا أن ال
مصلحة مشتركة .وكــان حزب القوات
أول من انسحب من التحالف ،وليس
نحن».
ما يسري على القوات اللبنانية وتيار
ّ
ينطبق أيضًا على تحالف
املستقبل،
ّ
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر مــع ح ــزب الـلــه.

تقرير

ُ
الحريري يفرج عن «بيروت الثانية» بعد زيارته الرياض
تنتظر دائرة بيروت
ِ
الثانية نتائج زيارة الموفد
الملكي السعودي نزار
العلوال للبنان ،في ظل
توجه إلعالن الرئيس سعد
الحريري الئحته البيروتية
قبل نهاية األسبوع
الحالي ،فيما كان الفتًا
لالنتباه تأكيد ماكينة
رئيس تحرير جريدة اللواء
صالح سالم أن «مرشح
الجماعة اإلسالمية عماد
الحوت سيكون على
الئحته»

ميسم رزق
َ
قبل زيارة املوفد السعودي نزار العلوال
لـ ـبـ ـي ــروت ،ك ـ ــان ال ـ ـسـ ــؤال عـ ــن تـشـكـيــل
اللوائح االنتخابية فــي دائ ــرة بيروت
ال ـثــان ـيــة ـ ـ ـ بــاس ـت ـث ـنــاء الئ ـح ـتــي  8آذار
ومــا ّ
يسمى «املجتمع املــدنــي» – أشبه
ّ
ّ
ّ
ُ
يصعب فك شيفرتها،
عقدة
ّ
بحزورة م ّ
وإجابة املرشحني السنة املحتملني لم
ُ
تكن متوافرة بانتظار اتضاح املوقف
السعودي من االستحقاق االنتخابي.
ُ
ف ـهــل ت ــري ــد ال ــري ــاض خـ ــروج الــرئـيــس
ً
سعد الـحــريــري قــويــا ومـمـثــا وحـيـدًا،
أم ُتريد تشجيع حاالت ّ
سنية تخوض
بها االنتخابات ضد الحريري؟
بـ ـع ــد وصـ ـ ــول الـ ـعـ ـل ــوال إلـ ـ ــى بـ ـي ــروت،
أمــسّ ،
تغيرت النبرة ،حيث لفت أكثر
مــن ط ــرف إل ــى أن «ح ـســم ال ـلــوائــح في
ب ـي ــروت ال ـثــان ـيــة أص ـبــح قــري ـبــا جـ ـدًا».
متى؟ «بعد ُمغادرة الضيف السعودي
الذي ستكون لنا لقاءات معه» ،بحسب
معظم هؤالء.

َ
ح ـ ــن اسـ ـ ُتـ ـق ــال رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة مــن
ّ
حني غرة
الرياض ،أخذ الكثيرون على ُ ِ
بهذه االستقالة .مع ذلك ،سعى كثر في
ّ
ع ــز األزم ــة إل ــى ط ــرح أنـفـسـهــم كـبــدائــل
املعركة التي فشل في إدارتها
لخوض
ُ
رئـيــس تـيــار املـسـتـقـبــل ،ال سيما على
ُ
عـتـبــة انـتـخــابــات قــد تـعـيــدهــم جميعًا
َ
إلــى الــواجـهــة ببركة الــريــاض ،قـبــل أن
ُيطيح االلـتـفــاف الــرسـمــي والسياسي
والشعبي حــول رئيس تيار املستقبل
ج ــزءًا كـبـيـرًا مــن ّأح ــام ه ــؤالء .غـيــر أن
االلتباس الذي زنر طبيعة العالقة بني
اململكة وال ـحــريــري ،بعد أزم ــة اإلقــامــة
ّ
ّ
عصيًا على الفهم ،حتى
الجبرية ،ظل
إن البعض أحاط نفسه باقتناع مفاده
أن العالقة بــن الحريري والــريــاض ال
ُيمكن أن تعود إلى سابق عهدها ،وأن
ه ــذا ال ــواق ــع سـيــدفــع ال ـس ـعــوديــن إلــى
ُ
البحث ،إن لم يكن عن بدائل للحريري
في لبنان ،فبالتأكيد عن شركاء له في
الطائفة.
وف ــي ان ـت ـظــار م ــا سـتـسـفــر ع ـنــه زي ــارة

صالح سالم لن ّ
يتخذ قرارًا مستفزًا
للمملكة

رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ل ـ ـلـ ــريـ ــاض ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء
عـ ـل ــى دع ـ ـ ـ ــوة رسـ ـمـ ـي ــة وصـ ـلـ ـ ُت ــه ع ـبــر
املــوفــد ال ـس ـعــودي ،تـحـ ّـركــت املعطيات
االنتخابية فــي دائ ــرة بـيــروت الثانية
بعض الشيء .ففيما يتأخر الحريري
فـ ــي اإلع ـ ـ ـ ــان عـ ــن أس ـ ـمـ ــاء م ــرش ـح ـي ــه،
ّ
ستقبلية إن «رئـيــس
قــالــت م ـصــادر ُم
َ
الـحـكــومــة ،وبـعــد حـسـ ِـمــه اســمــي تمام
ّ
س ـ ّـام ون ـهــاد امل ـش ـنــوق ،ال ي ــزال يــؤكــد
تبنيه لــرجــل األع ـمــال نــزيــه نـجــم (عــن
ً
املقعد األرثــوذكـســي) ،بــدال مــن النائب
ع ــاط ــف م ـج ــدالن ــي ،إال ف ــي ح ــال اتـفــق
مــع الـعــونـيــن عـلــى الـتـحــالــف فــي هــذه
الدائرة .حينها سيعطيهم هذا املقعد،
م ـقــابــل االح ـت ـف ــاظ بــاملـقـعــد اإلنـجـيـلــي
وتــرشـيــح الـنــائــب بــاســم الـشــاب عنه».
وأكـ ــدت أن ال ـحــريــري «عـ ـ َـاد واستبعد
ح ـ ـسـ ــان قـ ـب ــان ــي بـ ـع ــدم ــا مل ـ ــس رف ــض
األخـيــر ُاالنصياع لـقــراره بتحويل كل
نــوابــه املـسـتـقـبـلـيــن ال ــى م ـجـ ّـرد أرق ــام
من دون هامش سياسي ،خوفًا من أن
تنبت داخــل كتلته فــي مــا بعد حــاالت

