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في الواجهة

ـمين»
لم يصل إلى مسامع قيادة «الحزب»،
حتى اآلن ،أي جواب سلبي أو إيجابي
م ــن ال ـع ــون ـي ــن .ال ـح ـل ـي ـفــان بــان ـت ـظــار
اجـتـمــاع ال ـي ــوم ،ال ــذي سـ ُـي ـحـ ّـدد موقع
ّ
كــل منهما .االت ـجــاه ،بحسب مــا ُينقل
ع ــن م ـســؤولــن ف ــي ال ـت ـيــار ال ـح ــر ،هو
لتشكيل لوائح منفصلة عن حزب الله،
«املصلحة تقتضي إما تحالفًا مع تيار
عدد من الدوائر ،أو نكون
املستقبل ،في ٍ
وحـ ــدنـ ــا»ُ .يـ ـح ــاول ال ـع ــون ـيــون تـقــديــم
األمر كـ«اتفاق» بينهم وبني حزب الله،
بأن «نتعامل مع الدوائر على القطعة.
نتحالف حيث نجد مصلحة في ذلك».
فــي املـقــابــل ،لــم يستبعد قـيــادي فــي 8
آذار أن ُيبلغ حــزب الـلــه قـيــادة التيار
ّ
الحر بــأن مبدأ التحالف على القطعة
ً ّ
ليس مقبوال ،وأن «أسلوب التعامل مع
االنتخابات بالشكل الحاصل لم يعد
ُ
ـول أن ُينسب
مـمـكـنــا ّ .وم ـ ُـن غـيــر امل ـق ـبـ ٌ
للتيار أنه ال يناسبه تحالف مع حزب
الله في كسروان ـ جبيل ،على العكس
من بعلبك ـ الهرمل»ُ .
ه ــذه «الـ ـس ــوداوي ــة» امل ـش ــار إل ـي ـهــا ،إن
ك ــان ب ــن «امل ـس ـت ـق ـبــل» و«ال ـ ـقـ ــوات» أو
بني «التيار الحر» وحزب الله ،ال تجد
ّ
املستقبل ـ ـ التيار
بــرًا لها على جبهة ّ ُ
الحر .على هذا الخط ،املباحثات أكثر
«س ــاس ــة» وت ــأخ ــذ طــاب ـعــا إي ـجــاب ـيــا.
أك ـثــر مــن ُيـعـ ّـبــر عــن اق ـت ــراب التحالف
بينهما هــو الـتـيــار الـعــونــي ،فــي حني
ّ
ـؤولــن فــي التيار األزرق،
ُأن ّ أحــد املـسـ ّ
مطلع على ملف االنتخابات ،ال يزال
ّ
ي ــؤك ــد« :غ ـ ُيــر صـحـيــح أن االت ـف ــاق مع
ال ـعــون ـيــن أن ـج ــز ف ــي ص ـي ـ ُـدا ـ ـ ـ جــزيــن،
أو الـ ـشـ ـم ــال ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة» .املـ ـب ــاحـ ـث ــات
تتركز حــول هاتني الــدائــرتــن .أمــا في
ّ
عــكــار« ،فيبحث رئـيــس التيار جبران
ب ــاس ـي ــل ف ــي ك ـي ـف ـيــة إ ّيـ ـج ــاد اإلخـ ـ ــراج
ال ــازم لحفظ مــاء ُمــرشـحــه عــن املقعد
امل ــارون ــي جـيـمــي ج ـبــور ،بـعــد أن بــات
التحالف مــع املستقبل شبه ُمنجز».
ُوفـ ـ ّـي ط ــراب ـل ــس« ،ع ـل ــى األرجـ ـ ــح أن ال
نرشح أحدًا ،ونكتفي بممارسة دورنا
كمقترعني» .خالل االجتماع أمس ،بني
باسيل ومدير مكتب رئيس الحكومة
نـ ـ ــادر الـ ـح ــري ــري وم ـ ـسـ ــؤول املــاك ـي ـنــة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ف ـ ــي «الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار» ن ـس ـيــب
حاتم ،تناول النقاش مختلف الدوائر
ُ
وسيستكمل في اجتماع اليوم.
(األخبار)

ما بعد انتخابات أيار :تكريس ثالثية تسوية 2016
رغم انخراط االفرقاء في
قانون جديد لالنتخاب ،اال ان
ايًا منهم ال يتوهم من اآلن
ان نتائج االقتراع ستؤول الى
توازن سياسي جديد في
البرلمان المنتخب ،يختلف
عما أتاحه التصويت االكثري
في قانونين متباينين في
انتخابات  2005و2009
نقوال ناصيف
م ــن دون ال ـع ــودة ال ــى اص ـط ـفــاف قــوى
 8و 14آذار ،ن ــاه ـي ــك ب ـش ــح شـ ـع ــارات
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات  2018وج ـ ـفـ ــاف ع ـن ــاوي ــن
االستحقاقني السابقني باسم اغتيال
ال ــرئـ ـي ــس رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري وس ــوري ــا
واملـحـكـمــة الــدول ـيــة ،ف ــإن مــا ينتظر ما
ُ
حسب
بعد ايار يشبه كل ما كان قبله.
انتخابات  2018انها استحقاق عادي
ربـ ـم ــا .يـكـتـســب اه ـم ـي ـتــه م ــن حـصــولــه
للمرة االولى منذ عام  ،2009واعتماده
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة االولـ ـ ـ ـ ـ ــى قـ ـ ــانـ ـ ــون الـ ـتـ ـص ــوي ــت
النسبي ،وامل ــرة االول ــى منذ عــام 2000
ُ
تجرى االنتخابات وفــق قانون جديد
ّ
بعدما عول قانون  2009على تعديالت
طفيفة في قانون  ،1960وللمرة االولى
ال تتحكم النزعات املذهبية باملنافسة،
واك ـثــر مــن اي وق ــت مـضــى ال يـســع اي
زعـيــم خــوض االنـتـخــابــات بمفرده بال
ُحلفاء سواء أحبهم او توجس منهم او
أرغم على القبول بهم.
ّ
بجدية
السـبــاب كهذه ليس االُ ،ينظر
ال ــى االن ـت ـخــابــات املـقـبـلــة كــا ّسـتـحـقــاق
دستوري في ذاته ،من دون توقع انقالب
فــي مــوازيــن ال ـقــوى داخ ــل املـجـلــس ،ما
دام انعكاسًا ملوازين القوى ،السياسية
واملذهبية ،في الشارع.
م ــا ي ـع ـكــس االن ـط ـب ــاع بـ ــأن اسـتـحـقــاق
 2018لن يحمل مفاجآت ترسم مسارًا
مختلفًا للمرحلة التي تليه ،ان خيارات
ما بعد  6ايار ،قاطعة ،قد ُر ِسمت سلفًا
دون ـم ــا االتـ ـك ــال ع ـلــى ن ـتــائــج االق ـت ــراع
وتـ ــأويـ ــاتـ ــه .ب ـع ــدم ــا ب ــره ـن ــت تـســويــة
 2016ع ــن ص ـمــودهــا رغ ــم ال ـعــواصــف
الـتــي شهدتها عــاقــة الــرئـيــس ميشال
عــون بمحنة الــرئـيــس سعد الحريري

في الرياض ،واشتباكه في الشارع مع
الرئيس نبيه ب ـ ّـري ،وأزم ــات الحكومة
ف ـل ــم ت ـن ـف ـجــر مـ ــن الـ ــداخـ ــل وال بـسـبــب
س ـي ــاس ـت ـه ــا الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وال بـسـبــب
حــزب الله الــذي أضحى اقــوى عناصر
اس ـ ـت ـ ـقـ ــرارهـ ــا ،بـ ــاتـ ــت الـ ـتـ ـس ــوي ــة ه ــذه
حجر الــزاويــة ملـ ّـد الثلثني الباقيني من
ال ــوالي ــة بــامل ـقـ ّـومــات نـفـسـهــا .بــذلــك لن
تـعــدو انتخابات اي ــار اكـثــر مــن محطة
كسواها:
ـ ـ ـ ي ـع ــود ب ـ ـ ّـري رئ ـي ـســا ملـجـلــس ال ـن ــواب
ل ــوالي ــة مـنـتـخـبــة سـ ــادسـ ــة ،وإن ل ـ ّـوح
ال ـب ـع ــض فـ ــي الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـح ـ ّـر
ب ــاحـ ـتـ ـم ــال امـ ـ ـ ـ ــرار ه ـ ـ ــذا االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق
ب ـش ــيء م ــن «الـ ـنـ ـك ــرزات» .ل ـيــس خ ـيــارًا
نهائيًا للثنائي الشيعي فحسب ،بل
اي ـضــا ملـعـظــم الـكـتــل الـنـيــابـيــة االخ ــرى
ك ــال ـح ــري ــري وال ـن ــائ ــب ول ـي ــد جـنـبــاط
والـنــائــب سليمان فرنجيه واالح ــزاب
والكتل الصغيرة الحليفة الــدائــرة في
فلكهم.
ـ ـ يـعــود الـحــريــري رئـيـســا لحكومة ما
بعد االنتخابات ايًا يكن حجم الكتلة
الـنـيــابـيــة ال ـتــي سـيـخـ ّـرج ب ـهــا ،فــي ظل
اقــاويــل وتكهنات بتوقع فقدانه نحو
ثلث مقاعدها اآلن .اال انــه سيظل ّفي
ً
كل حال االكثر تمثيال للشارع السني،
ال امل ـم ـث ــل ال ــوح ـي ــد ل ــه شـ ــأن ال ـث ـنــائــي
الـشـيـعــي .بـقــاء الـحــريــري فــي الـســرايــا
مـ ٌ
ـازم لــوجــود ع ــون فــي قـصــر بعبدا،
وه ــو ف ـحــوى تـســويـتـهـمــا ع ــام ،2016
دونما اي صلة مباشرة باالنتخابات
الـنـيــابـيــة ونـتــائـجـهــا .عـلــى ص ــورة ما
ك ــان عـلـيــه الــرئ ـي ـســان كـمـيــل شـمـعــون
وسـ ــامـ ــي الـ ـصـ ـل ــح ،وال ـ ـ ــرؤس ـ ـ ــاء فـ ــؤاد
ش ـهــاب وشـ ــارل حـلــو ورش ـيــد كــرامــي،

والرئيسان سليمان فرنجيه وصائب
سالمّ ،
يكرر عون والحريري املحاولة.
ـ لن تكون حكومة ما بعد االنتخابات
ســوى على ص ــورة الحكومة القائمة،
حكومة وح ــدة وطنية .على االق ــل في
ت ـك ــري ــس االح ـ ـجـ ــام ال ـح ــال ـي ــة ل ـقــواهــا
الــرئـيـسـيــة االربـ ـ ــع ،ال ـث ـنــائــي الشيعي
والحريري وجنبالط .لكن االمــر ليس
كذلك بالنسبة الــى التمثيل املسيحي
ّ
املـ ـ ـ ــوزع ع ـل ــى قـ ــوى م ـت ـن ــاف ــرة ،تـنـتـظــر
نـتــائــج االق ـت ــراع كــي ت ـفــرض حصتها
ف ــي الـحـكــومــة ال ـج ــدي ــدة :يــأمــل الـتـيــار
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى اك ـب ــر
عــدد مــن املقاعد املسيحية كــي يمسك
بغالبية الحصة الحكومية ،فــي وقت
ّ
تعول القوات اللبنانية على الوصول
ّ
ال ـ ــى ك ـت ـلــة ن ـي ــاب ـي ــة اكـ ـب ــر ت ــك ــرس لـهــا
عـلــى االق ــل الـحـصــة الـحــالـيــة بحقائب
ثــاث .االمــر نفسه بالنسبة الــى حزب
الكتائب كي ّ
يقرر بقاءه في املعارضة
ام الدخول الى السلطة .اما تيار املردة،
ال ـق ـل ـيــل ال ـت ــأث ـي ــر ف ــي ال ـح ـص ــول عـلــى
مقاعد اضافية ،فــإن دوره الفعلي مع
حلفائه يكمن ـ مقدار ما يستطيع ـ في

االنتخابات النيابية
ال تقود حتمًا الى
انتخابات رئاسية

بعد االنتخابات ،يعود ّبري رئيسًا لمجلس النواب والحريري رئيسًا للحكومة (هيثم الموسوي)

تقليص تمدد هؤالء الى الدوائر االربع
تلك.
ورغــم تهافت االح ــزاب املسيحية على
م ـقــاعــد ال ـطــائ ـفــة ف ــي مـعـظــم امل ـنــاطــق،
السيما منها االطراف كالبقاع الغربي
وزحـلــة وعـكــار والـبـقــاع الشمالي ،في
م ــوازاة اح ـتــدام ال ـصــراع فــي مــا بينها
فــي جبل لبنان الشمالي والجنوبي،
واقـ ـ ـ ــع االمـ ـ ـ ــر ان ال ـ ــدالل ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ــوح ـي ــدة ف ــي هـ ــذا االس ـت ـح ـق ــاق ،هي
احتساب مكاسب كل منها في الدائرة
االكـثــر تعبيرًا عــن املـعــركــة السياسية
التي ستلي انتخابات ايار ،وهي دائرة
بشري ـ زغرتا ـ الكورة ـ البترون.
ومـ ـ ــع ان املـ ـق ــاع ــد الـ ـعـ ـش ــرة فـ ــي ه ــذه
ال ــدائ ــرة لـيـســت حـســابـيــا اك ـثــر اهمية
من املقاعد املسيحية الــ 10في دائرتي
بـ ـي ــروت ،وامل ـق ــاع ــد املـسـيـحـيــة ال ـ ــ 9في
دوائر البقاع ،واملقاعد الخمس في كل
مــن دوائ ــر الـجـنــوب ودائــرتــي الشمال
االخـ ــريـ ــن ،اال ان املـ ـغ ــزى ال ـس ـيــاســي
للقوة املسيحية املنتصرة فيها ،انها
تريد ان يكون لها اكثر من موطئ قدم
في استحقاق لم يصنع مرة استحقاقًا
آخر كرئاسة الجمهورية.
ليست املــرة االول ــى يحدث تــرابــط بني
انتخابات نيابية واخــرى رئاسية .اال
انها املــرة االولــى ُيظن فيها ان االولــى
ت ـقــود ال ــى ال ـثــان ـيــة ح ـت ـمــا ،ك ـمــا ل ــو ان
الفائز في تلك يحصد كرسي الثانية.
في ما مضى تزامن االستحقاقان في
اوقات متقاربة :انتخابات  1947سبقت
التمديد للرئيس بشارة الخوري عام
 ،1948وانتخابات  1957سبقت رئاسة
 1958بسنة ،وانتخابات  1964سبقت
رئاسة  1964بثالثة اشهر ،وانتخابات
 1968سـبـقــت رئ ــاس ــة  1970بسنتني.
م ــا خ ــا  ،1947ف ــإن اي ــا م ــن الــراب ـحــن
ف ــي ان ـت ـخــابــات  1957و 1964و1968
لم يصل الــى رئاسة الجمهورية ،فإذا
الرئيس مرشح غير محسوب ،يهبط
مــن مـكــان آخ ــر .اب ــان الحقبة السورية
ب ــدا االمـ ــر م ـغ ــاي ـرًا :قـ ــرار االن ـت ـخــابــات
النيابية لحلفاء دمشق كي يتقاسموا
امل ـق ــاع ــد ،ام ــا قـ ــرار الــرئ ـيــس فيصنعه
اصـبــع الــرئـيــس ال ـســوري وح ــده ،شأن
مــا فـعــل فــي الـتـمــديــد للرئيس الـيــاس
ه ـ ــراوي وف ــي ان ـت ـخــاب الــرئ ـيــس امـيــل
لحود وفي التمديد له.
فكيف عـنــدمــا تـكــون ال ــوالي ــة الحالية
للرئيس ـ بالكاد ـ في ثلثها االول؟

تقرير

ال تحالف عونيا مع المر والقوات في المتن
رلى إبراهيم
اعـتــراضـيــة كالرئيس ف ــؤاد السنيورة
وخ ــال ــد ال ـض ــاه ــر» .وأش ـ ــارت إل ــى أنــه
«سيختار خالل أيام قليلة بني كل من
رلى عجوز ورلى الطبش جارودي ،أما
االس ـمــان الـشـيـعـيــان حـتــى اآلن ،فهما
ماهر بيضون وغازي يوسف».
وبينما يتزايد الحديث على الساحة
الـبـيــروتـيــة عــن الئ ـحــة رئ ـيــس تحرير
جــريــدة ‹›ال ـل ــواء›› صــاح س ــام ،التي
س ـت ـضـ ّـم ح ـتــى الـلـحـظــة رئ ـيــس ن ــادي
املركز
«األن ـصــار» نبيل بــدر ،ورئـيــس ّ
اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــي عـ ـ ـس ـ ــاف كـ ـم ــرش ــح
لـلــرئـيــس نـجـيــب مـيـقــاتــي ال ــذي يدعم
الــائ ـحــة ،ف ـ ّـج ــرت م ـص ــادر م ـقـ ّـربــة من
ســام ّمفاجأة انتخابية ،مشيرة إلى
أن «م ــرش ــح الـجـمــاعــة اإلســام ـيــة في
ب ـي ــروت ع ـم ــاد ال ـح ــوت س ـي ـكــون على
الالئحة» .لكن اتخاذ مثل هذا الخيار
أال يزعج السعوديني في ظل موقفهم
الـحــاد مــن «اإلخ ــوان»؟ تقول املصادر
ّ
إن «س ـ ــام ل ــن ي ـت ـخــذ ق ـ ــرارًا م ـس ـت ـفــزًا
للمملكة» ،من دون شرح التفاصيل.

أبـلــغ الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر ،خ ــال األس ـب ــوع امل ــاضــي ،بعض
ّ
مرشحيه عدم تبنيهم على لوائحه االنتخابية في االستحقاق
املقبل .وكان لدائرة املنت الشمالي حصتها من غربلة األسماء،
إذ اسـتـبـعــدت قـيــادة الـتـيــار املــرشـحــن املــارونـيــن طانيوس
حبيقة وإبراهيم مالح على ما تقول مصادرها ،فيما بقي
اسم نبيل نقوال معلقًا .وتعزو املصادر االستغناء عن كل
من حبيقة ومالح الى حسم التيار ثالثة مرشحني أساسيني
هم النائب إبراهيم كنعان عن املقعد املاروني ،الوزير السابق
الياس بو صعب عن املقعد األرثوذكسي ،واملرشح عن املقعد
الكاثوليكي إدي معلوف .ووفق دراسات املاكينة االنتخابية
للتيار ،فإن حصته لن تتجاوز ثالثة مقاعد .وبالتالي ،يسعى
العونيون الى توزيع أصواتهم على مرشحيهم الثالثة وعدم
تشتيتها على أربـعــة أو خمسة مــرشـحــن ،األم ــر ال ــذي من
شانه تخفيض فرص الربح.
في ما ّ
خص وضع نبيل نقوال ،فما زالت املاكينة اإلنتخابية
ّ
للتيار ،بحسب مصادرها ،تدرس احتمال تبنيه من عدمه،
آخذة باالعتبار حسم التحالفات مع الحزب القومي والقوات
اللبنانية ،اذ تعلو حظوظ نقوال في حال فشل التحالف مع
أحد الفريقني ،وتنخفض في حال نجاحه .وفي هذا السياق،

يقول نقوال لـ«األخبار» إنه «لم يبلغ بأي شيء حتى اآلن ،وأنه
ال يزال مرشحًا ،مشيرًا الى أنه لن يترشح بالتأكيد على أي
الئحة أخــرى سوى الئحة التيارّ .
وعما يمكن أن يقدمه من
إضافة الى هذه الالئحة ،يقول النائب املتني إنه بعد « 16عامًا
من النضال ،تلتها  12عامًا في خدمة املنت من دون تمييز
والعمل في املجلس النيابي ،ال أحتاج الى فحص دم».
ع ـلــى مـقـلــب ال ـنــائــب م ـي ـشــال املـ ــر ،ب ــات م ــن ش ـبــه املـحـســوم
لــدى قيادة التيار عــدم التحالف معه في املــن ..وفيما يؤكد
الطاشناق أن حلفه ثابت مــع التيار الحر فــي املــن كما في
باقي الدوائر ،علمت «األخبار» أن االجتماع الذي جمع الحزب
القومي بالتيار الحر ،يوم السبت املاضي ،كان إيجابيًا جدًا،
إذ تم االتفاق على التحالف في املنت الشمالي .وقد أبلغ رئيس
ً
املكتب السياسي في القومي كمال نابلسي كال من رئيس
ماكينة التيار نسيب حاتم والوزير السابق الياس بو صعب
أن مرشح الحزب سيكون الوزير السابق فادي عبود .ومن
ً
جهة أخــرى ،شهد اجتماع قومي داخلي ُعقد أخيرًا سجاال
عاصفًا عند التطرق الى اسم عبود ،خصوصًا بعد استبعاد
املجلس االعلى مرشحني حزبيني ،هما انطون خليل ونجيب
خنيصر ،نتيجة أرقامهما املنخفضة في استطالعات الرأي،
على ما يقول أحد الذين حضروا االجتماع .وتشير مصادر
القومي إلى أن مرشحه املتني «سيكون مارونيًا ،ومن ّ
املرجح

أن يكون عبود ،ألنه األوفر حظًا بحسب االرقام» ،فيما جرت
م ـحــاوالت ،بحسب مـصــادر متقاطعة ،لــوضــع الـعـصـ ّـي في
دواليب عبود عبر طرح اسمني هما :بيتر األشقر ويوسف
األشـقــر .وعلى االثــر اعتذر االول تلقائيًا ،فيما تم التحفظ
على االسم الثاني ،أي الرئيس االسبق للحزب ،وهو ابن عم
عبود أيضًا ،كونه بلغ الرابعة والثمانني من العمر .ويتوقع
أن يحسم القومي رسميًا اسم عبود خالل اليومني املقبلني.
تحالف التيار الوطني الحر والقومي يعني تلقائيًا أن الحديث
عــن تـحــالــف قــواتــي عــونــي فــي املــن انـتـهــى ،وذل ــك رغــم عــدم
إقفال باب التفاوض بينهما بعد ،إذ تقول املصادر العونية
إن املفاوضات لن تتوقف إال عند حسم التحالفات بشكل
رسمي .ولكن األمينة العامة للقوات شانتال سركيس أبلغت
التيار أن معراب ترى مصلحتها في تأليف الئحتها الخاصة
في املــن ،والتي ستضم مرشحها إدي أبي اللمع الى جانب
مستقلني كرازي الحاج وميشال مكتف .ويعمل الكتائب ،كما
القوات ،على تأليف الئحته املستقلة التي ما زالت أسماؤها
ّ
الجميل وعـضــو املكتب
تقتصر على اثـنــن :النائب ســامــي
السياسي الياس حنكش .وفــي هــذا السياق يقول مسؤول
كتائبي إن التحالف مع القوات في األشرفية ليس بقرار من
ّ
الجميل ،ولن
القيادة ،بل هو توجه فردي قام به النائب نديم
ينسحب على أي دائرة أخرى.

