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سياسة

ّ
السنيورة عازفًا :التسوية ال تتسع له
في الواجهة

اجابتان تنتظران بضعة ايام اخرى كي تجيب عن المخفي فيهما في حصيلة زيارة الرئيس سعد الحريري للسعودية ،هما ّ
سرا
الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع .االول اخرج نفسه الى العلن ،اما الثاني فيستمر غامضًا
نقوال ناصيف
ف ــي  28ش ـب ــاط غ ـ ــادر ال ــرئ ـي ــس سعد
ال ـحــريــري ال ــى ال ـس ـعــوديــة ،وم ـســاء 4
آذار رج ــع ،راسـمــا مرحلة جــديــدة في
عالقته باململكة بعد محنة االحتجاز
 18ي ــوم ــا .كــاه ـمــا ال ي ــري ــد ال ــرج ــوع
ال ـ ــى ال ـ ـ ـ ــوراء فـ ــي مـ ــا ح ـ ـ ــدث ،ل ـك ــن مــن
غ ـيــر ال ــواض ــح ح ـتــى اآلن اي تطبيع
س ـت ـس ـل ـكــه الـ ـع ــاق ــة ب ـي ـن ـه ـمــا .اي ـه ـمــا
اقـنــع اآلخــر بـصــواب وجـهــة نـظــره في
مقاربة انتخابات  6ايار كأحد البنود
الـتــي ناقشاها :ابتعاد الـحــريــري عن
رئيس حــزب القوات اللبنانية سمير
جعجع وتحالفه مــع الـتـيــار الوطني
ال ـحـ ّـر ،أم مسعى الــريــاض ال ــى اع ــادة
ربــط مــا انقطع بــن الــرجـلــن وتعزيز
دور جعجع وحصته على انه حليف
اسـ ــاسـ ــي لـ ـه ــا والـ ـحـ ـلـ ـي ــف امل ـس ـي ـحــي
االول؟
ث ـمــة عـ ـن ــوان آخـ ــر غ ـيــر م ـح ـســوب في

تيار المستقبل حسم
المفاضلة بوضع مقعد
صيدا عند بهية الحريري
ّ
زي ــارة اململكة تكشف على اثــر عــودة
رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة .فـ ــور ه ـب ــوط ــه ّزار
ال ــرئـ ـي ــس ف ـ ـ ــؤاد الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة وت ـم ــن ــى
عليه ترشيح نفسه النتخابات ايــار.
ات ــى الـطـلــب فــي الــوقــت امل ـتــأخــر ،غير
املـ ـج ــدي ،خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل مــرحـلــة
ً
شـهــدت تعتيمًا كــامــا ل ــدور الرئيس
الـســابــق لـلـحـكــومــة ،وال ـكــام امل ـتــداول
عـلــى ن ـطــاق واس ــع مــن ان ال م ـكــان له
في البرملان املقبل .ردود الفعل االولى
على زي ــارة منزل السنيوة فــي شــارع
ْب ـ ِـل ــس ل ـي ــل االح ـ ــد ان الـ ـح ــري ــري ع ــاد
ف ــي ال ـظ ــاه ــر ب ــرس ــال ــة ص ــري ـح ــة ،هــي
اع ــادة االح ـتــرام الــى مــوقــع السنيورة
ومـ ـك ــانـ ـت ــه الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة داخـ ـ ـ ــل ت ـي ــار
املستقبل وخ ــارج ــه .بـ ّيــد ان التعبير
عنها بدعوته الى الترشح في الوقت
الخطأ ،اعطى نتيجة معاكسة تمامًا.

منذ عودته من االحتجاز في الرياض
ّ
فــي  22تـشــريــن ال ـثــانــي ،اق ـتــرن تسلم
ال ـحــريــري ق ـي ــادة ت ـي ــاره بـحـجــب دور
س ـل ـفــه .ل ــم ي ـكــن االمـ ــر كــذلــك ف ــي امل ــدة
ال ـف ــاص ـل ــة م ــا ب ــن ان ـت ـخ ــاب الــرئ ـيــس
مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون و 4تـ ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي،
رغـ ــم م ـع ــارض ــة ال ـس ـن ـي ــورة الـتـســويــة
املقترنة بذلك االنـتـخــاب .ظــل يترأس
كتلة املستقبل واجتماعاتها .بعدما
شــاع عــن دور سلبي لــه راف ــق مرحلة
االح ـ ـت ـ ـج ـ ــاز ،ب ـ ـ ــدا ان ثـ ـم ــة مـ ـح ــاول ــة
الب ـع ــاده ب ـعــد اق ـص ــاء ع ــدد م ــن ن ــواب
تيار املستقبل الدائرين في فلكه عن
الصدارة ،وقيل انهم ـ مثله ـ ُ
سيب َعدون
عن البرملان املقبل.
ّ
لم يكن في االمكان سوى توقع عزوفه
عــن تــرشـيــح نفسه النـتـخــابــات دائــرة
صيدا ـ جزين .وهو ما فعله البارحة،
لكن السباب تتجاوز تلك ـ املسهبة ـ
التي اوردها في بيان العزوف ،ترتبط
مباشرة بمضيه في معارضة التسوية
الـ ـن ــاف ــذة بـ ــن رئ ـي ـس ــي ال ـج ـم ـه ــوري ــة
والـ ـحـ ـك ــوم ــة .لـ ــم ت ـك ــن ال ـت ـصــري ـحــات
املـتـبــادلــة بــن الــرج ـلــن واالف ـ ــراط في
ت ـبــادل املـشــاعــر الشخصية ،عـلــى اثــر
اج ـتـمــاع االحـ ــد ،س ــوى اتــاحــة املـجــال
امام الرئيس السابق كي ُيخرج نفسه
من سباق االستحقاق تبعًا لحججه.
م ــع ذلـ ــك اح ـي ـطــت دع ـ ــوة ال ـح ــري ــري ـ ـ
ال ـعــائــد ل ـتــوه مــن ال ــري ــاض ـ ـ اي ــاه الــى
ال ـت ــرش ـي ــح بـ ـتـ ـس ــاؤالت ح ـي ــال م ـغــزى
ال ـط ـل ــب ومـ ـ ـص ـ ــدره ب ـ ـ ـ ــإزاء شـخـصـيــة
ُع ــرف ــت م ـن ــذ ع ـ ــام  2005ب ـصــداق ـت ـهــا
الــوطـيــدة ،غير املشوبة بشكوك مــرة،
مع اململكة .كان رأس حربة سياستها
ف ــي م ــواج ـه ــة س ــوري ــا ف ــي ال ـس ـن ــوات
التالية ،ورأس حربة مواجهة حلفاء
سوريا اللبنانيني ايضًا من الداخل.
ع ـل ــى ان مـ ـق ــارب ــة ت ــرش ـي ـح ــه مل ـق ـعــده
الـحــالــي فــي صـيــدا لــن يفضي اال الى
بضعة نتائج معلومة سلفًا:
 1ـ ـ يــدرك الحريري ان ليس فــي وسع
ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ف ـ ــي ص ـ ـ ّيـ ــدا س ــوى
ال ـح ـص ــول ع ـلــى م ـق ـعــد س ــن ــي واحـ ــد،
ب ـي ـن ـمــا س ـ ـيـ ــؤول اآلخ ـ ــر ال ـ ــى ال ـنــائــب
ال ـســابــق اس ــام ــة س ـعــد بـمـعـيــة الــدعــم

ّ
ُ
طرح على السنيورة الترشح في بيروت وصيدا وزحلة ،فرفض (مروان بوحيدر)

الـ ــذي ي ـقـ ّـدمــه ح ــزب ال ـلــه وح ــرك ــة أمــل
لالئحته.
ّ
 2ـ ـ تــرشــح الـسـنـيــورة والـنــائـبــة بهية
الـحــريــري لهذين املقعدين على غــرار
ان ـت ـخ ــاب ــات  ،2009ي ـع ـنــي ان سـقــوط
اح ــدهـ ـم ــا ح ـت ـم ــي ،ك ـ ــون اص ــوات ـه ـم ــا
التفضيلية واح ــدة فــي صـحــن واحــد
هو ناخبو تيار املستقبل .في املوازاة
ال ي ـت ـحـ ّـدث رئ ـيــس الـحـكــومــة وت ـيــاره
ســوى عــن الـحــريــري الـعـ ّـمــة مرشحته
فــي الــدائــرة ـ ـ وهــو بــذلــك ثـ ّـبــت مسبقًا
املفاضلة ـ ما يــؤول الى توقع بقائها
هي في هذا املقعد.

 3ـ ـ لـيــس مــن الـسـهــولــة بـمـكــان تلقف
هــزي ـمــة م ــدوي ــة ل ـل ـس ـن ـيــورة امل ــرش ــح،
كـمــا لــو ان املـقـصــود تـقــويــض حياته
الـسـيــاسـيــة ب ـخ ـســارة جـسـيـمــة كـهــذه
في انتخابات شعبيةِ ،كبريتها التيار
ن ـف ـســه .م ــا ب ــن ع ــام ــي  2005و2008
كـ ــان ال ـق ــائ ــد ال ـف ـع ـلــي ل ـق ــوى  14آذار
فــي ال ــداخ ــل ،وه ــو عـلــى رأس حكومة
الـغــالـبـيــة املـنـتـصــرة فــي االنـتـخــابــات
النيابية .بسهولة استوعب استقالة
ّ
وتمسك
ال ــوزراء الشيعة وقفز فوقها
ببقاء حكومته ،هو املحاور الرئيسي
املسموع الكلمة امام املجتمع الدولي

في معظم ملفات املرحلة تلك السيما
مـنـهــا الـتـحـقـيــق ال ــدول ــي ث ــم املحكمة
ال ــدول ـي ــة ،ال ــى قـ ـ ــرارات مـجـلــس االم ــن
حـ ـي ــال ت ــرس ـي ــم ال ـ ـحـ ــدود وال ـع ــاق ــات
الديبلوماسية مع سوريا ،واملواجهة
الصريحة واملباشرة مع ســاح حزب
ال ـلــه .ك ــان اي ـضــا واج ـهــة االن ـت ـقــال في
مــرح ـلــة م ــا ب ـعــد ات ـف ــاق ال ــدوح ــة عــام
ً
 2008وصوال الى االنتخابات النيابية
السنة التالية ،مفسحًا الطريق امــام
الحريري كــي يدخل الــى الـســرايــا .في
غياب الحريري فــي السنوات الثالث
فـ ــي عـ ـم ــر حـ ـك ــوم ــة ال ــرئـ ـي ــس نـجـيــب

تقرير

بيروت الثانية :باسيل يطالب بـ«مقعد القوميين»
انضم التيار الوطني ّ
الحر
إلى الئحة قوى  8آذار في
دائرة بيروت الثانية .وبعد
اتفاق بين التيار والحزب
القومي على تبادل
األصوات في بيروت األولى
والثانيةّ ،
غير الوزير جبران
باسيل موقفه وبات
ّ
إدغار
يصر على ترشيح ّ
طرابلسي مكان مرشح
القومي فارس سعد عن
المقعد االنجيلي

فراس الشوفي
ق ـبــل أقـ ــل م ــن  24س ــاع ــة ع ـلــى إق ـفــال
بــاب الترشيحات ،تــزداد التعقيدات
فــي دائ ــرة بـيــروت الثانية ،مــع تراكم
الـ ـتـ ـط ـ ّـورات ال ـس ـيــاس ـيــة وامل ـع ـط ـيــات
ّ
االنتخابية ،من دون أن تتمكن الئحة
ح ــال ــف أح ـ ـ ـ ــزاب  8آذار مـ ــن حـســم
تـ ّ
مرشحيها ،فيما حسم الرئيس سعد
ال ـح ــري ــري أسـ ـم ــاء أعـ ـض ــاء الئ ـح ـتــه،
«الصلحة»
مستفيدًا من انعكاسات ّ
مــع السعودية وت ـطـ ّـورات ملف زيــاد
عيتاني واملقدم سوزان الحاج.
وال يـ ـكـ ـف ــي أزمـ ـ ـ ـ ــة الئـ ـ ـح ـ ــة ت ـح ــال ــف
ّ
(تضم مرشحني لحزب الله
األحــزاب
وحركة أمــل هما أمــن شــري ومحمد
خ ــواج ــة ،وم ــرش ــح ال ـح ــزب ال ـس ــوري
ال ـق ــو ّم ــي االج ـت ـم ــاع ــي ف ـ ــارس س ـعــد،
ومــرشــح جمعية املـشــاريــع الخيرية

ّ
اإلسالمية عدنان طرابلسي ،ومرشح
امل ــؤتـ ـم ــر ال ـش ـع ـب ــي س ـم ـي ــر ك ـن ـي ـعــو،
وحــزب االتـحــاد هشام طـبــارة ،وعمر
غ ـن ــدور) ،وج ــود الئـحــة لـقــوى أخــرى
تنافسها على ذات الناخبني عمادها
حركة الشعب واملــرابـطــون ،بــل زادت
التعقيدات مع مطالبة الوزير جبران
واستبدال
باسيل باملقعد االنجيلي
ّ
مـ ــرشـ ــح الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـق ــوم ــي ب ـم ــرش ــح
ل ـل ـت ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـ ـح ـ ــر .وب ـح ـســب
املعلومات ،فــإن باسيل عــرض طلبه
خالل اجتماع ّ
ضمه إلى رئيس جهاز
االرتـ ـب ــاط والـتـنـسـيــق ف ــي ح ــزب الـلــه
وف ـيــق ص ـفــا م ـســاء الـسـبــت املــاضــي.
ـرت االت ـ ـصـ ــاالت
وي ـ ـ ــوم أمـ ـ ــس اسـ ـتـ ـم ـ ّ
السـ ـتـ ـب ــدال س ـع ــد ب ـم ــرش ــح الــوط ـنــي
الحر إدغ ــار الطرابلسي ،على الرغم
مــن أن الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحـ ّـر ك ــان قد
وعـ ــد الـ ـح ــزب ال ـق ــوم ــي ب ــرف ــده ب ـ ــ400

ص ـ ّـوت فــي ب ـيــروت الـثــانـيــة ملصلحة
مرشحه ،في مقابل رقم مماثل يملكه
القوميون في دائرة بيروت األولى.
ول ـي ــس واضـ ـح ــا ب ـع ــد خ ـل ـف ـيــات ه ــذا
ّ
التحول ،وما إذا كان الحزب القومي
ّ
ـراض
سـ ـي ــواف ــق ع ـل ـي ـ ّـه ،فـ ــي ظ ـ ــل اعـ ـت ـ ّ
من املتوقع
الرئيس نبيه بــري ،حيث ّ
أن يكون قد تم البحث في ملف بيروت
خالل االجتماع االنتخابي الذي ُعقد
ليل أمــس بني حــزب الله وحركة أمل.
وفـيـمــا امـتـنـعــت م ـص ــادر قــومـيــة عن
ّ
ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى هـ ــذه األن ـ ـبـ ــاء ،أكـ ــدت
مـ ـص ــادر أخ ـ ــرى أن الـ ـ ّح ــزب ال ـقــومــي
واف ّــق عـلــى سـحــب مــرشـحــه ملصلحة
مرشح التيار الوطني الحر .وأظهرت
أك ـث ــر م ــن دراسـ ـ ــة أج ــري ــت أخـ ـيـ ـرًا في
دائـ ـ ــرة ب ـ ّي ــروت ال ـثــان ـيــة ،ت ـق ـ ّـدم سعد
على املرشحني املسيحيني في الدائرة
الثانية ،لدى ناخبي قوى  8آذار.

وال ت ـ ــزال الئ ـح ــة ّحـ ــزب ال ـل ــه وحــركــة
أم ــل م ــن دون م ــرش ــح أورث ــوذك ـس ــي،
ّ
ف ــي ظ ــل حــديــث ع ــن مـطــالـبــة باسيل
باملقعد األورثــوذك ـســي أيـضــا .و ّهــذا
األمـ ـ ــر ي ـق ـطــع ال ـط ــري ــق ع ـل ــى م ــرش ــح
للحزب الديموقراطي اللبناني ،الذي
ّ
تـلــقــى رئـيـســه الـنــائـ ّـب ط ــال أرس ــان
عروضًا من ّ
بري ليرشح أحد األسماء
األورثوذكسية عوضًا عن عدم رغبة
ترشيح
الثنائي حــزب الله وأمــل في
ّ
ّ
م ــرش ــح درزي ف ــي م ــواج ـه ــة مــرشــح
النائب وليد جنبالط النائب السابق
فيصل الصايغ.
أزمـ ـ ــة أخـ ـ ــرى ل ــائ ـح ــة  8آذار ،وه ــي
تـشـكـيــل حــركــة ال ـش ـعــب وامل ــراب ـط ــون
الئحة ثانية ،تنافسها على أصــوات
ّ
وتضم الالئحة
بيروت.
قوى  8آذار في
ّ
إبراهيم الحلبي (سني) وعمر واكيم
(أورث ــوذكـ ـس ــي) ع ــن ح ــرك ــة الـشـعــب،

