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تقرير

الحريري يتموضع وحيدًا :ال قوات وال تيار؟
لبنان ،ينتظر أن يعود إلــى بيروت
فــي عطلة نـهــايــة األس ـب ــوع .وعلمت
«األخبار» من مصادر ّ
مقربة منه في
بيروت أن اللقاء الــذي جمعه بامللك
سلمان «كان مثمرًا وإيجابيًا» .فقد
أب ـل ــغ س ـل ـم ــان ض ـي ـفــه ال ـل ـب ـنــانــي أن
املـمـلـكــة س ـتــواصــل دع ـم ـهــا لـلـبـنــان،
وخ ـصــوصــا ملــؤس ـســاتــه الـعـسـكــريــة
واألمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وج ـ ـ ـ ـ ــزم ب ـ ـ ـ ــأن امل ـم ـل ـك ــة
س ـت ـشــارك ف ــي مــؤت ـمــري روم ــا (ه ــذا
الشهر) وباريس في الشهر املقبل.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر مـ ـق ـ ّـرب ــة ج ـ ـ ـدًا مــن
ال ـح ــري ــري ف ــي ب ـي ــروت ل ــ«األخ ـب ــار»
إن ال ـس ـع ــودي ــة ،وم ـن ــذ ب ــدء اإلعـ ــداد
للمؤتمرات الدولية الداعمة للبنان،
غـ ــداة أزمـ ــة االح ـت ـج ــاز ال ـق ـســري في
تشرين الثاني  ،2017كانت تتعامل
بـ ـ ـب ـ ــرودة وال م ـ ـبـ ــاالة مـ ــع دع ــوت ـه ــا
املتكررة إلى هذه املؤتمرات« ،ولكن
مع التطور الكبير املتمثل بمباركة
امللك سلمان للمؤتمرين املذكورين،
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــن
محسومة ،وهــذا األمــر مــن شــأنــه أن
يستدرج دولتي الكويت واإلمــارات،
للمشاركة الفاعلة».

ماكرون يرجئ زيارته للبنان
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،ت ـب ـل ـغــت ال ــدوائ ــر
الرسمية فــي القصر الجمهوري أن
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
أرجأ الزيارة التي كان ينوي القيام
ب ـه ــا ل ـل ـع ــراق ول ـب ـن ــان ف ــي ال ـن ـصــف
االول مــن شهر نيسان املـقـبــل« ،الــى
وقت آخر بسبب ارتباطات سابقة»،
كما تبلغ رئيس الجمهورية ميشال
عـ ــون م ــن س ـف ـيــر فــرن ـســا ف ــي لـبـنــان
برونو فوشيه ،موضحًا أن «مؤتمر
«س ـيــدر» لــدعــم لـبـنــان ســوف ينعقد
ف ــي  6ن ـي ـس ــان امل ـق ـب ــل ف ــي ب ــاري ــس،
على أن يعقد االجتماع التحضيري
لـ ــه عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى كـ ـب ــار امل ــوظ ـف ــن
ف ــي  26آذار ال ـج ــاري ف ــي الـعــاصـمــة
الفرنسية».
وعلمت «األخبار» أن السفير الفرنسي
في بيروت ،وخالل مأدبة غداء ضمته
أم ـ ــس مـ ــع ع ـ ــدد مـ ــن رج ـ ــال األع ـ ـمـ ــال،
وص ـ ــف ال ـح ــدي ــث ع ــن قـ ـ ــروض يـمـكــن
أن يـحـصــل عـلـيـهــا لـبـنــان مــن مؤتمر
بــاريــس بقيمة  ١٦مـلـيــار دوالر بأنه
أمــر مستحيل ،وق ــال إن الـحــد األعلى
الــذي يمكن أن يصل اليه املؤتمر هو
 ٤مليارات دوالر كـقــروض مشروطة،
وك ـشــف أن رئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـفــرنـســي
سيزور لبنان بعد املؤتمر مباشرة.
(األخبار)

الكل بانتظار عودة
الرئيس سعد ّالحريري من
السعودية ،علها تحمل
معها صورة التموضع
االنتخابي للمستقبل .هل
سيكون محكومًا بالتحالف
مع القوات والتخلي عن
حليفه العوني؟ أم أن
األرقام ستفرض نفسها،
فتحرر الحريري من عبء ّ
االختيار ،ويكون الحل بترشح
المستقبل وحيدًا؟
إيلي الفرزلي
زي ــارة املـصــالـحــة الـتــي ق ــام بـهــا املــوفــد
ال ـس ـع ــودي ن ـ ــزار ال ـع ـل ــوال إلـ ــى ل ـب ـنــان،
ك ـ ّـرس ــت ق ــاع ــدت ــن :إعـ ـ ــادة ف ـتــح أبـ ــواب
ال ـس ـع ــودي ــة فـ ــي وج ـ ــه ال ــرئـ ـي ــس سـعــد
الحريري وإن بآليات جديدة ،والتأكيد
أن أبــواب لبنان ،بالنسبة إلــى اململكة،
ً
ت ـم ــر أوال م ــن «م ـن ــزل ـه ــا» ف ــي م ـع ــراب.
امل ــواء م ــة بــن هــاتــن الـقــاعــدتــن تعني
أمـرًا واح ـدًا ،هو إعــادة ترميم التحالف
ال ـس ـي ــاس ــي بـ ــن امل ـس ـت ـق ـبــل وال ـ ـقـ ــوات،
وامل ـب ـن ــي ،ح ـســب سـمـيــر ج ـع ـجــع ،على
التمسك «بالتفاهم على الـحــد األدنــى
ّ
م ــن م ـســلـمــات وث ــواب ــت  14آذار» .ذلــك
سيفرض حدًا أدنى أيضًا من املواجهة
م ــع حـ ــزب ال ـل ــه وح ـل ـف ــائ ــه ،ب ـم ــن فـيـهــم
التيار الوطني الحر ،شريك الحريري
في الحكم.
يصعب ّ
تخيل مواجهة كهذه في الوقت
ال ـحــالــي ،خــاصــة أن االت ـف ــاق الــرئــاســي
«ت ـع ـ ّـم ــد» بــإن ـقــاذ رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة،
مدعومًا من فريق  8آذار ،الحريري من
االح ـت ـج ــاز ال ـس ـع ــودي ،عـلـمــا ب ــأن هــذا
االت ـف ــاق هــو وح ــده ال ــذي يـضـمــن بقاء
الحريري في رئاسة الحكومة.
ال م ــواج ـه ــة إذًا م ــع ع ـ ــون .ذلـ ــك أمـ ــر ال
يحتمله الـحــريــري فــي الــوقــت الــراهــن.
وهـ ـ ـ ــو ع ـ ـلـ ــى األرجـ ـ ـ ـ ـ ــح س ـي ـس ـت ـم ــر فــي
ت ـس ــوي ــق فـ ــوائـ ــد ت ـح ــال ـف ــه مـ ــع حـلـيــف
«حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه» س ـ ـعـ ــوديـ ــا ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره
الطريقة الــوحـيــدة ال ـقــادرة على إبعاد
الحليفني االستراتيجيني أحدهما عن
اآلخر .لديه من الشواهد الكثير ،أبرزها
املــوقــف املـتـنــاغــم عــونـيــا وحــريــريــا في
مـلــف ال ـح ــدود الـجـنــوبـيــة ،إضــافــة إلــى
امل ــواق ــف ال ـتــي أطـلـقـهــا ج ـب ــران باسيل
مؤخرًا وينتقد فيها «حزب الله».
ـردد أن الـجــانــب السعودي
مــع ذل ــك ،يـتـ ّ
ال ي ــزال مـتـحــفـظــا عـلــى تــرمـيــم الـعــاقــة
م ــع ع ــون ألس ـب ــاب تـتـعـلــق ب ـعــدم الثقة
بنجاح عملية إبعاده عن «حزب الله».

ً
البقاع الغربي ـ راشيا ،بدال من النائب الحالي زياد القادري
الــذي أظهرت استطالعات الــرأي أن نسبة تأييده منخفضة
جـدًا .وبالنسبة إلــى املقعد املــارونــي ،من املحتمل أن ينضم
إلى الئحة املستقبل املرشح هنري شديد ،الذي كان مرشحًا
على الئحة قوى  8آذار عامي  2005و .2009وكــان شديد قد
فاز في انتخابات  1996في البقاع الغربي ،لكنه سرعان ما
فقد مقعده بقرار أصدره املجلس الدستوري ،ملصلحة النائب
روبير غانم ،بضغط سوري.

عازار في كسروان ونقوال في المتن
ّ
كسروان روجيه
تبلغ املرشح الى االنتخابات النيابية في ّ ّ
عازار رسميًا من قيادة التيار الوطني الحر تبني ترشيحه
كحزبي على الالئحة التي يرأسها العميد املتقاعد شامل
روك ــز فــي ك ـســروان ـ ـ جـبـيــل .وفــي امل ــن ،تـقـ ّـدم الـنــائــب نبيل
ّ
نقوال رسميًا بطلب ترشحه رسميًا إلــى االنتخابات ،رغم
ما كان ُيشاع سابقًا عن أن قيادته أبلغته أنه لن يكون على

وبــالـتــالــي ،فــإن الـقــوات يبقى بالنسبة
إليه حليفًا استراتيجيًا في لبنان.
وعليه ،ماذا يمكن أن يطلب السعوديون
م ــن ال ـح ــري ــري أق ــل م ــن إع ـ ــادة الـلـحـمــة
إلــى العالقة بينه وبــن الـقــوات؟ وكيف
يـمـكــن أن يـتــرجــم الـتـحــالــف السياسي
على أبــواب االنتخابات ،إذا لم يترجم
بتحالف انتخابي أيضًا؟
ً
ل ـكــن ،هــل ف ـعــا مــن مصلحة املستقبل
وال ـ ـقـ ــوات أن ي ـت ـحــال ـفــا؟ ي ـق ــول مـصــدر
متابع للعالقة بني الطرفني أنهما في
الـ ـلـ ـق ــاءات ال ـت ــي جـمـعـتـهـمــا وال تـ ــزال،
ل ــم ي ـت ـن ــاوال ال ـت ـحــالــف ال ـس ـي ــاس ــي ،بل
تركز النقاش على بحث املصلحة من
الـتـحــالــف االن ـت ـخ ــاب ــي ...بـلـغــة األرقـ ــام،
ع ـل ـمــا بـ ــأن اإلش ـك ــال ـي ــة نـفـسـهــا تــواجــه
التحالف بني املستقبل والتيار الوطني
الـ ـح ــر ،ف ــي ظ ــل ق ـ ــرار مـسـتـقـبـلــي بـعــدم
الـتـخـلــي عــن أي مقعد مسيحي يمكن
ـون مــن نصيبه .وه ــذا الـقــرار هو
أن يـكـ ّ
أخر التحالف مع ّ
أي من الطرفني؛
الذي
فالحريري بحاجة إلى مقعد مسيحي
في جزين وفي البقاع الغربي لتعويض
ّ
ّ
سنيًا فــي كل
احـتـمــال خـســارتــه مقعدًا
منهما ،كما يطمح إلى التمثل مسيحيًا
في زحلة وطرابلس والشوف وبيروت...
معتمدًا على قدراته الذاتية.
«األخ ـبــار» تواصلت مــع ثــاث شركات
إحصاء لتبيان ما يمكن أن تكون نتيجة
التحالف املستقبلي القواتي في لبنان،
فكانت توقعات اثنتني منها أن التغيير
ف ــي الـنـتــائــج ل ــن ي ـكــون ك ـب ـي ـرًا ،وه ــو ال
يتعدى احتمال زيــادة الكتلة القواتية

نائبني على األكثر .إال أن معركتها على
بعض املقاعد ستكون أسهل ،كما هي
الحال في البقاع الشمالي وبعبدا ،إذ
إن أصـ ـ ــوات ال ـق ــوات ـي ــن ف ــي ال ــدائ ــرت ــن
ّ
ت ـقــل ع ــن ال ـحــاصــل االن ـت ـخــابــي بقليل،
ّ
وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن أي ت ـحــالــف ي ـم ـكــن أن
يــرفــع احتمال أن يـمـ ّـر مرشحاها .لكن
ف ــي بـعـلـبــك ال ـه ــرم ــل ،يـخـشــى ال ـطــرفــان
ّ
يغرف كــل منهما مــن صحن اآلخــر،
أن ّ
فـ ـيـ ـف ــض ــان ب ــالـ ـت ــال ــي الـ ـتـ ـح ــال ــف مــع
ش ـخ ـص ـي ــات ش ـي ـع ـيــة م ـس ـت ـق ـلــة تـمـلــك
حضورًا في املنطقة وقادرة على تأمني
الحاصل املطلوب.
فــي عاليه وال ـشــوف ال يــريــح التحالف
الـطــرفــن .الئحتهما يمكن أن تحصل
ع ـل ــى ث ــاث ــة م ـق ــاع ــد (امل ـس ـت ـق ـبــل يـمـلــك
ً
حــاصــا ونـصــف وال ـق ــوات يملك ،)1.3
عـلـمــا ب ــأن ترشحهما مستقلني يبقي
ّ
اح ـت ـم ــال أن ي ـح ـصــل كـ ــل مـنـهـمــا على
مقعدين واردًا ،وإن مع ترجيح حصول
املـسـتـقـبــل عـلــى مـقـعــديــن مـقــابــل مقعد

تحالف المستقبل مع
محكوم
التيار أو القوات
«وهب» أيّ
برفضه
مقعد مجانًا

جعجع يريد حدًا أدنى من المواجهة مع حزب الله وحلفائه،
بمن فيهم العونيون (هيثم الموسوي)

الئحة التيار لالنتخابات املقبلة .وذكر نقوال على صفحته
على «فايسبوك» أن خطوته أتت ً
بناء على تعليمات رئيس
التيار الوزير جبران باسيل.

رزمة مرشحين لريفي في البقاع الغربي
يـخــوض املــديــر الـعــام الـســابــق لـقــوى األم ــن الــداخـلــي الـلــواء
أشرف ريفي مفاوضات مع عدد من الشخصيات والفاعليات
ف ــي مـنـطـقــة ال ـب ـقــاع ال ـغــربــي سـعـيــا لتشكيل الئ ـحــة تــواجــه
الئحتي تيار املستقبل وقــوى  8آذار .وبحسب املعلومات،
فإن ريفي يطمح إلى اختيار مرشحني عن املقعدين السنيني
من بني رزمــة مرشحني ،أبرزهم :محمد ياسني ،عمر حرب،
العميد املتقاعد علي مراد والعميد املتقاعد علي الصميلي.

مقعد واحد للمخزومي
فيما لم يجد رئيس حزب الحوار الوطني فــؤاد مخزومي

لـلـقــوات .أضــف إلــى أن ترشحهما معًا
سيقضي على حظوظ غطاس خــوري
بــال ـفــوز ،ألن ج ــورج عـ ــدوان سيحصل
على أصوات تفضيلية أكثر منه.
في زحلةّ ،
يرجح أن تفوز القوات بمقعد
واح ــد بالتحالف مــع املستقبل أو من
دونـ ـ ـ ــه؛ ف ـب ــال ـت ـح ــال ــف مـ ــع ش ـخ ـص ـيــات
مستقلة كـسـيــزار املـعـلــوف يمكنها أن
تــؤمــن ال ـحــاصــل ورب ـم ــا اث ـن ــن ،بينما
امل ـس ـت ـق ـب ــل ّ ي ـم ـك ـن ــه أن ي ـح ـص ــل ع ـلــى
مقعدين سني ومسيحي بقوته الذاتية.
تـتـبــايــن وج ـهــات الـنـظــر فــي مــا يتعلق
بعكار 5000 .صــوت قــواتّــي ال يمكنها
أن تأتي بنائب ،فيما يفضل املستقبل
أن يـتـحــالــف مــع الـتـيــار الــوطـنــي الحر
ص ــاح ــب ال ـح ـض ــور امل ـس ـي ـحــي األقـ ــوى
ّ
فــي املـنـطـقــة ،عــلــه يتمكن ،مــدعــومــا من
أصوات النائب السابق لرئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ع ـصــام ف ـ ــارس ،م ــن الـحـصــول
على  6مقاعد من سبعة.
ف ــي امل ــن وكـ ـس ــروان ـ ـ ـ جـبـيــل ال تــأثـيــر
للمستقبل ،وحتى إذا طلب من منصور
ال ـبــون الــدخــول فــي الئـحــة ال ـقــوات فــإن
األخير لن يقبل ،ألن ذلــك سيعني فوز
مرشح القوات على حسابه.
في بيروت األولــى ،يفترض أن يحصل
القوات على مقعد واحد ،بصرف النظر
عن تحالفه مع املستقبل.
وح ـ ـتـ ــى فـ ــي دائ ـ ـ ـ ــرة الـ ـشـ ـم ــال ال ـث ــال ـث ــة
(الـبـتــرون – زغــرتــا – الـكــورة – بشري)
يمتلك الـتـحــالــف هـنــاك بـعـدًا سياسيًا
صــافـيــا .وهــو يمكن أن يـكــون التعبير
األصـ ـ ــدق ع ــن ق ـ ــرار سـ ـع ــودي بــابـتـعــاد
الـ ـح ــري ــري ع ــن عـ ـ ــون .ع ـن ــده ــا سـيـفــوز
جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل وح ـ ـي ـ ـدًا ،ف ـي ـمــا يـمـكــن
أن تــرتـفــع حـصــة الئـحــة ال ـقــوات مقعدًا
واحـ ـ ـدًا (م ــن ث ــاث ــة إل ــى أرب ـع ــة نـ ــواب)،
بـفـضــل تـجـيـيــر األصـ ـ ــوات ال ـس ـنـ ّـيــة من
العونيني إلى القوات.
اثنتان من الشركات الثالث تعتبران أن
كتلة القوات ستتراوح بني  8و 12نائبًا.
لكن يبدو الفتًا أن ترجيح هذا االحتمال
أو ذاك ال يــرتـبــط ت ـحــدي ـدًا بــالـتـحــالــف
مع املستقبل ،بل بكيفية إدارة املعركة
االنتخابية ومعركة التحالفات بشكل
عـ ـ ــام .أمـ ــا ال ـث ــال ـث ــة ،ف ـت ــرى أن ال ـتــأث ـيــر
الفعلي لتحالف كهذا لن يكون بزيادة
حصة القوات فحسب ،بل بالضرر الذي
سيصيب التيار الوطني الحر في أكثر
مــن دائ ــرة مــن ج ـ ّـراء تـحــويــل األص ــوات
امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة م ــن ل ــوائ ـح ــه إل ـ ــى ل ــوائ ــح
القوات.
ومـقــابــل سعي العونيني وال ـقــوات إلى
ت ـع ــزي ــز ك ـت ـل ــة كـ ــل م ـن ـه ـمــا ب ــاالع ـت ـم ــاد
على الـحــريــري ،يبقى األخـيــر محتفظًا
بــالــورقــة ال ـتــي ت ـح ــرره م ــن ك ــل األث ـقــال
االن ـت ـخــاب ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ،أي ال ـنــزول
وح ـي ـدًا إل ــى امل ـي ــدان االنـتـخــابــي ورســم
تحالفات على القطعة .ذلك يفتح أمامه
باب تأليف كتلة مستقبلية صافية قد
يتجاوز عدد أعضائها عشرين نائبًا.

مصلحة لــه فــي الـتـحــالــف مــع أي مــن األحـ ــزاب وال ـت ـيــارات
املشاركة في انتخابات دائرة بيروت الثانية ،أكدت مصادر
قريبة منه أنــه سيعقد اجـتـمــاعــات يــومــي األح ــد واالثـنــن
لـحـســم أس ـم ــاء املــرش ـحــن ال ــذي ــن سـيـضـمـهــم إل ــى الئـحـتــه.
ومع أن اإلحصاء ات التي تصل الى مخزومي تتحدث عن
ف ــوز الئـحـتــه بـثــاثــة مـقــاعــد ،ملـحــت م ـصــادر أخ ــرى إل ــى أن
مخزومي ال يضمن سوى الفوز بمقعد واحد له.

ً
الشاعر بدال من بيضون
ُ
علمت «األخ ـبــار» أن تيار املستقبل طلب حتى اآلن مــن ٥٥
مرشحًا تقديم أوراق ترشحهم الــى االنتخابات النيابية،
وأنه تم حجز قاعة البيال يوم السبت لإلعالن عن األسماء
النهائية التي اختيرت لخوض االنـتـخــابــات .وفــي اإلطــار،
أشــارت مصادر املستقبل الى أن العميد علي الشاعر ربما
ّ
يحل مكان ماهر بيضون عن أحــد املقعدين الشيعيني في
دائرة بيروت الثانية.

