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سياسة
المشهد السياسي

الحريري بعد السعودية:

مواجهة حزب الله
«على طريقتي»

عاد الرئيس سعد الحريري من السعودية ،من دون تغيير جذري في استراتيجية تحالفاته التي يربطها
بمصلحة تيار المستقبل االنتخابية ،على عكس الرهانات بالقطع مع التيار الوطني الحر ،أو التحالف الكامل
الهوة مع القوات لن تردم ّ
مع القوات ،إذ إن ّ
نهائيًا ،ولكن جرى نزع فتائل التوتر بين الطرفين .أما على
جبهة حزب الله ،فإن الحريري سيستمر في المواجهة «على طريقتي» ـ بدل الطريقة السعودية ـ من
خالل الحفاظ على التسوية مع الرئيس ميشال عون سعيًا لعزل حلفاء حزب الله عنه
فراس الشوفي
نجحت الوساطة األميركية ـ اإلماراتية
ـ ـ ـ ال ـفــرن ـس ـيــة ف ــي إع ـ ـ ــادة ال ـع ــاق ــة بــن
الـسـعــوديــة والــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
إل ـ ـ ــى سـ ــابـ ــق عـ ـه ــده ــا ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
املــاض ـيــة ،بــوصــف ال ـحــريــري الحليف
ّ
األول للسياسة السعودية في لبنان؛
ّ
فــالـسـعــوديــة ال ـتــي ت ـعــرضــت لخسائر
ك ـب ـي ــرة فـ ــي الـ ـس ــاح ــات ال ـع ــرب ـي ــة ،مــن
تونس إلى اليمن إلى سوريا والعراق،
وتحاول اليوم بدعم إماراتي ـ أميركي
اقتنعت
اس ـت ـعــادة أدوارهـ ـ ــا ال ـعــرب ـيــة،
ّ
قـبــل زي ــارة الـحــريــري ب ــأن إدارة املـلــف

احتضان
لقاء صفا ــ باسيل:
الوطني الحرّ
انتخابي للتيار
ال ـل ـب ـن ــان ــي ب ــال ـش ـك ــل الـ ـ ـ ــذي ظـ ـه ــر مــع
اخ ـت ـطــاف رئ ـيــس الـحـكــومــة الـلـبـنــانــي
وإجباره على االستقالة ،تعطي حزب
ّ
وتسبب
الله هامشًا أكبر مــن النفوذ،
خسائر للمحور األميركي من البوابة
السعودية.
وعـلــى ه ــذا األس ــاس ،ج ــرى استغالل
الزيارة ّ
املقررة مسبقًا ملدير جهاز أمن
الدولة اإلماراتي حمد الشامسي إلى
لبنان ،لترتيب األجواء بني الحريري
وولي العهد السعودي األمير محمد

بــن سـلـمــان ،ال ــذي يـحــرص ولــي عهد
أبــو ظبي محمد بن زايــد على مـ ّـد يد
ّ
ال ـعــون إلـيــه كــلـمــا دع ــت ال ـحــاجــة ،من
ً
ال ـســاحــات الـعــربـيــة ول ـب ـنــان وص ــوال
إل ــى ان ـت ـشــالــه م ــن حـمـلــة االن ـت ـق ــادات
التي طالته على خلفية شرائه لوحة
لـلــرســام لـيــونــاردو دافـنـشــي بحوالى
نـ ـص ــف مـ ـلـ ـي ــار دوالر ،وب ـم ـس ــارع ــة
اإلماراتيني إلى القول إن ابن سلمان
دفع ثمنها ألجل متحف «اللوفر» في
أبو ظبي ،وهي لم تعرض في املتحف
حتى الساعة.
ساعات قليلة أمضاها الشامسي في
بيروت آتيًا من باريس ،تناول خاللها
الغداء مع الحريري ،ثم عقد اجتماعًا
أمنيًا في مكتب الوزير نهاد املنشوق
بحضور بعض قادة األجهزة األمنية،
كـ ــانـ ــت ك ــافـ ـي ــة لـ ـيـ ـخ ــرج ال ـش ــام ـس ــي
بـ ـتـ ـص ـ ّـور عـ ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد الـ ـح ــري ــري
لـلـعــودة إلــى الكنف الـسـعــودي ،الــذي
ّ
لم يـغــادره إل إلــى الحضن األميركي
ـ الفرنسي.
وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،ف ـ ــإن زي ـ ــارة
الـ ـش ــامـ ـس ــي ،ومـ ـ ــا ت ــاه ــا مـ ــن زيـ ـ ــارة
الحريري للسعودية ،هدفها تحقيق
ثـ ــاثـ ــة ع ـ ـنـ ــاويـ ــن :م ـص ــال ـح ــة س ـنـ ّـيــة
ل ـب ـن ــان ـي ــة ـ ـ ـ ـ س ـ ـعـ ــوديـ ــة بـ ـع ــد أج ـ ـ ــواء
ّ
االمـ ـتـ ـع ــاض الـ ـت ــي خ ــل ـف ـه ــا اح ـت ـجــاز
الحريري على جمهور تيار املستقبل
ّ
رسمية
وبيئته في لبنان ،مصالحة
لـبـنــانـيــة ـ ـ ـ س ـعــوديــة بـ ــدأت بــالــزيــارة
ّ
«الودية» للموفد السعودي إلى لبنان

ّ
واملكلف بامللف اللبناني نزار العلوال
إلى رئيس الجمهورية ميشال عون،
ومواجهة حــزب الله بأساليب «أكثر
حــرفـ ّـيــة» مــن املــواجـهــة املـبــاشــرة التي
بدأتها السعودية باحتجاز الحريري
ّ
ثم انقلبت عليها .وتتضمن مواجهة
حــزب الله «استيعاب» حركة الحزب
وام ـت ـصــاص ـهــا وم ـح ــاول ــة ع ــزل ــه عــن
حلفائه ،والعمل على احتضان التيار
الوطني ّ
الحر والوزير جبران باسيل،
والــدفــع نحو تراكم امللفات الخالفية
بني الحزب والتيار الوطني الحر.
وم ـ ـ ــن امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن يـ ـص ــل ال ـع ـل ــوال
إل ــى ب ـيــروت خ ــال ال ـســاعــات املقبلة،
الس ـت ـك ـم ــال ال ـن ـق ــاش ــات ال ـت ــي ب ــدأه ــا
الحريري في السعودية.
وحـتــى مـســاء أم ــس ،لــم يكن الحريري
قـ ــد ق ـ ــال أم ـ ـ ــام ّ
زواره ،الـ ـن ــائ ــب ول ـيــد
جـنـبــاط وال ــوف ــد امل ــراف ــق وأمـ ــام وزيــر
اإلعالم ملحم الرياشي ،أكثر مما قاله
ّ
فــي اجـتـمــاع الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة املكلفة
بــدراســة مـشــروع قــانــون مــوازنــة 2018
ح ــول زي ــارت ــه ال ـس ـعــوديــة ،وأك ـث ــر مـ ّـمــا
قاله بعد لقائه أمام اإلعالم بعد لقائه
جنبالط .وحــرص الحريري مــن خالل
تصريحاته على اإلشارة إلى أن الزيارة
ل ـل ـس ـعــوديــة ل ــم ت ـغ ـ ّـي ــر ف ــي س ـيــاســاتــه
الــداخ ـل ـيــة وال ف ــي ت ـحــال ـفــاتــه ،وال في
ق ــراره الـتـحــالــف مــع األف ــرق ــاء اآلخــريــن
على أساس املصلحة االنتخابية.
وفيما حسم الـحــريــري علنًا تحالفه
مع جنبالط في كل الدوائر املشتركة،

الحريري يحسم أمر التحالف مع العونيين في «الشمال الثالثة» (داالتي ونهرا)

ت ـ ــرك ه ــام ـش ــا ل ـت ـحــال ـفــه مـ ــع الـ ـق ــوات
اللبنانية وم ــع الـتـيــار الــوطـنــي بـنـ ً
ـاء
على املصلحة االنتخابية ،مع تأكيده
ع ـل ــى «الـ ـع ــاق ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة مــع
الـقــوات اللبنانية» .وهــذا املنطق هو
املـنـطــق ذات ــه ال ــذي وضـعــه الـحــريــري
أم ــام الـسـعــوديــن ،لناحية ض ــرورات
الـ ـتـ ـح ــال ــف االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي م ـ ــع ال ـت ـي ــار
الوطني الحر في بعض الدوائر التي
يـ ّ
ـؤمــن التحالف فيها مصلحة ّ
تيار
املستقبل.
ّ
م ـ ـصـ ــادر الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة أكـ ـ ــدت
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن ل ـ ـقـ ــاء ال ـ ـحـ ــريـ ــري ـ ـ

الرياشي «كــان إيجابيًا جـدًا وتناول
البحث تعزيز التحالف السياسي بني
الطرفني» .وقالت املصادر إن «النقاش
ـدد من
ي ـج ــري ح ــول ال ـت ـحــالــف ف ــي عـ ـ ٍ
الدوائر ،مثل البقاع الشمالي والغربي
ّ
وزحـلــة وعــكــار وعــالـيــه ـ ـ ال ـشــوف ،من
دون أن يحسم شــيء حتى الـســاعــة».
ف ــي امل ـقــابــل ،أشـ ــارت م ـص ــادر مطلعة
على الـلـقــاء ال ــذي استمر نحو ساعة
إلـ ــى أن ال ـح ــري ــري أب ـل ــغ ري ــاش ــي أنــه
مستعد للتحالف مع القوات في عكار،
حيث إمكان التحالف أسهل من باقي
الدوائر ،وفي زحلة ،حيث يضع تيار

علم
و خبر
صيدلي لهيكلة هيئة إدارة البترول!
في الوقت الذي تعاقدت فيه هيئة إدارة قطاع البترول ،قبل
ُ
ثالث سنوات ،مع شركة تدعى « »pwcبهدف هيكلة الهيئة
ووض ــع ن ـمــوذج تشغيلي بــن إدارات الهيئة وخــارجـهــا،
قــررت تلك الشركة آنــذاك التوقف عــن العمل بعدما ملست
ً
إهماال متعمدًا .وقد لجأت الهيئة إلى قبول برنامج ّ
ممول
من قبل االتحاد األوروب ــي لهيكلة اإلدارة كمشروع بديل
مــن مـشــروع الشركة السابقة.غير أن الخبراء األوروبـيــن
فــوج ـئــوا ب ـعــدم إظ ـه ــار جــديــة ف ــي الـعـمــل بــال ـبــرنــامــج ،ما
دفعهم إلــى املـغــادرة ،ما أفسح املجال أمــام رئاسة الهيئة
للبحث عن بدائل ،فاختارت شخصًا ال يؤهله اختصاصه
للعمل في مجال تنظيم اإلدارة ،إذ إنه متخصص في مهنة
الصيدلة .وقد دفع هذا األمر إلى اعتراض أعضاء الهيئة
سعد
املنتمني املحسوبني على الرئيس نبيه بري والرئيس َ
الحريري والنائب وليد جنبالط ،غير أن اعتراضهم لم يلق
ّ
أي تجاوب ،ألن الشخص الذي وقع عليه االختيار مدعوم
من رئيس الهيئة املحسوب على الوزير جبران باسيل.

زعيتر :إعالن قريب لالئحة كسروان ــ جبيل
أعلن مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله

واملرشح عن دائرة جبيل وكسروان الشيخ حسني زعيتر
أن ال تحالف انتخابيًا بــن حــزب الله والتيار الوطني
الحر في دائــرة جبيل وكسروان .كالم زعيتر جاء خالل
لـقــاء مــع رواب ــط الـعــائــات وال ـقــرى فــي جبيل وكـســروان
بدعوة من املاكينة االنتخابية لحزب الله في جبل لبنان
ّ
تضمه
والشمال .وأشار إلى اقتراب موعد إعالن الئحة
وشخصيات سياسية وطنية في جبيل وكسروان.

تنافس كتائبي كتائبي في زحلة
يستمر التنافس في زحلة بني ُم َ
رشحي حزب الكتائب
النائب إيلي ماروني ُ
ّ
ومستشار النائب سامي الجميل
ّ
ـظــم ســابــا لـقــاءً
ش ــارل ســابــا .ف ـيــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،نـ
ان ـت ـخــاب ـيــا ف ــي زح ـل ــة ،ج ـمــع ف ـيــه نــاخ ـبــن م ــن مـخـتـلــف
االن ـت ـم ــاء ات ال ـس ـيــاس ـيــة .ف ـمــا ك ــان م ــن م ــارون ــي إال أن
ّ
نظم فــي الــوقــت نفسه اجتماعًا حزبيًا فــي مركز إقليم
«ال ـك ـت ــائ ــب» ـ ـ ـ زح ـل ــة ،ف ــي م ـح ــاول ــةٍ م ـنــه لـخـفــض نـسـبــة
املشاركة الكتائبية في لقاء سابا.

«ماشي الحال» مع ميشال معوض
يـعـقــد رئ ـيــس حــركــة االس ـت ـقــال م ـي ـشــال م ـع ــوض ،بعد

ع ــودت ــه م ــن جــول ـتــه ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة،
ّ
اجتماعات انتخابية مع كل من رئيس التيار الوطني
ّ
الحر الوزير جبران باسيل ،ورئيس القوات اللبنانية
سمير جـعـجــع ،ورئـيــس حــزب الـكـتــائــب الـنــائــب سامي
الـجـمـ ّـيــل ،مــن أجــل حـســم تحالفه االنـتـخــابــي فــي دائــرة
ّ
الثالثة .مع اإلشــارة إلى أن جعجع يجزم أمام
الشمال ّ
ك ــوادره بــأنــه «مــاشــي ال ـحــال» مــع م ـعــوض ،وهــو األمــر
ّ
الحر.
نفسه الذي يؤكده مسؤولون في التيار الوطني

استنفار عوني الستيعاب آل حبيش
عـنــد الـخــامـســة وال ـن ـصــف مــن بـعــد ظـهــر ال ـي ــومُ ،يـعـلــن
الـعـمـيــد املـتـقــاعــد شــامــل روك ــز بــر نــامـجــه االنـتـخــابــي.
وك ـ ــان روك ـ ــز ُي ــري ــد أن ي ـت ــراف ــق عـ ــرض ال ـب ــرن ــام ــج مــع
س ـم ـي ــا ع ــن «الئـ ـح ــة ال ـع ـه ــد» ف ــي كـ ـس ــروان ـ ـ
االعـ ـ ــان ر ّ
جبيل ،إال أنــه لن يتمكن من ذلــك ،بسبب وجــود نقاط
ّ
داخ ـل ـي ــة ب ـح ــاج ــة إ لـ ــى ب ـع ــض «ال ـ ــر ت ـ ــوش» ،ع ـل ـمــا ب ــأن
الحر كان قد ّ
ّ
حد د يوم  24آذار لإلعالن
التيار الوطني
ّ
عــن اللوائح االنتخابية فــي كــل الــدوائــر .وكــانــت أمس
قد ظهرت «أزمــة» جديدة قد ُت ّ
ضر بالالئحة وبشامل
روك ـ ـ ــز ،وه ـ ــي إع ـ ـ ــداد ش ـق ـي ــق رئـ ـي ــس ات ـ ـحـ ــاد ب ـل ــدي ــات
كـ ـس ــروان ـ ـ ـ ال ـف ـت ــوح جـ ــوان ح ـب ـي ــش ،ي ــوس ــف ح ـب ـيــش،
ّ
ضجت املنطقة
أوراق ترشحه إلى االنتخابات .وما إن

