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ّ
نصرالله مجددًا:
سأخاطر بأمني ...إذا لزم األمر
اإلقبال بطيئًا على تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية ،على مسافة ثالثة أيام من انتهاء المهلة القانونية المخصصة
ال يزال ُ
لذلك .لم تسجل بعد سوى  13الئحة فقط ،ما يعني أن األيام المقبلة ستكون حافلة بإعالن اللوائح وتسجيلها ،لكن قبل
ذلك ينبغي حسم التحالفات العالقة في العديد من الدوائر .ويوم أمس ،ألقى األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله،
خطابًا بعيدًا عن اإلعالم ،وضع فيه معركة بعلبك ــ الهرمل في إطار سياسي
ّ
أك ــد األم ــن ال ـعــام ل ـحــزب ال ـلــه السيد
ح ـس ــن ن ـص ــرال ـل ــه أن ال ـ ـكـ ــام عـ ــن أن
خــرق «الئـحــة األم ــل والــوفــاء» بمقعد
شيعي واحــد يساوي املقاعد ال ـ 127
األخــرى في مجلس الـنــواب ،هو كالم
«س ـعــودي» ،مشيرًا إلــى أن التحالف
بني تيار املستقبل والقوات اللبنانية
في دائــرة البقاع الثالثة جاء بإيحاء
سعودي أميركي« ،وهما لم يتحالفا،
س ـيــاس ـيــا ،س ــوى ف ــي ه ــذه ال ــدائ ــرة».
ّ
وأك ــد أن مــا أعـلـنــه األس ـبــوع املــاضــي
عن استعداده للذهاب شخصيًا إلى
ال ـب ـقــاع لــدعــم الئ ـحــة امل ـقــاوم ــة «ك ــام
جــدي» ،الفتًا إلى أنه أبلغ املسؤولني
ع ــن ح ـمــاي ـتــه ب ـه ــذا األم ـ ـ ــر ،ل ـي ــأخ ــذوا
فــي حسبانهم اسـتـعــداده للمخاطرة
األمنية.
وف ـ ـ ـ ــي ل ـ ـق ـ ــاء داخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي م ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوادر
الحزبيني فــي منطقة بعلبك الهرمل
وزح ـلــة ،أم ــس ،س ــأل نـصــرالـلــه« :مل ــاذا
ّ
ت ـتــركــز حـمـلــة االن ـت ـق ــاد ع ـلــى منطقة

نصرالله :تحالف القوات
ــ المستقبل في البقاع الشمالي
بإيحاء سعودي ــ أميركي
جعجع :ما يجري في بعلبك
الهرمل ليس مجرد انتخابات،
بل انقالب تاريخي
بعلبك ـ ـ الهرمل ،فيما ال نسمع انتقادًا
ألداء الـنــواب والـ ــوزراء فــي الضاحية
الجنوبية أو فــي الـجـنــوب؟» ،مشيرًا
ال ــى أن ال ـق ــان ــون الـنـسـبــي بطبيعته
ّ
«سـيـمــكــن الـفــريــق اآلخ ــر مــن تحقيق
ّ
خ ــرق فــي مناطقنا ،كـمــا يمكننا من
استعادة مقاعد في مناطق أخرى في
املقابل».
وك ــرر نـصــرالـلــه أن ــه لـيــس كــل مــن هم
ف ــي ل ــوائ ــح م ـق ــاب ـل ــة ل ــائ ـح ــة «األم ـ ــل
والــوفــاء» خصوم للمقاومة« ،فهناك
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ،وهـنــاك حلفاء
ْ
آخ ـ ـ ـ ـ ــرون ف ـ ــي خـ ـطـ ـن ــا ن ـ ـف ـ ـسـ ــه» .ل ـك ــن
ه ـنــاك أي ـضــا مــرش ـحــون ل ـقــوى أي ــدت
الـ ـجـ ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـح ــة وقـ ــدمـ ــت لـهــا
الــدعــم امل ــادي واإلعــامــي والسياسي
وق ــام ــت بــزيــارت ـهــا وم ـن ـعــت الـجـيــش
اللبناني لـسـنــوات مــن حسم املعركة
معها .ولفت الى أن بعض املرشحني
م ــع ه ــذه ال ـج ـهــات ك ــان ــوا ســاب ـقــا في
س ــدة امل ـســؤول ـيــة ،فـمــا ال ــذي قـ ّـدمــوه؟
مـشـيـرًا إلــى أن تــرشــح ه ــؤالء سيزيد
في حجم الحاصل االنتخابي للقوى
ال ـتــي يـتــرشـحــون مـعـهــا ،مــن دون أن
يستفيدوا هم من ذلك.
وكــرر نصرالله أن حــزب الله سيولي
م ـل ــف م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد أولـ ــويـ ــة فــي

الحريري يطل غدًا من عكار وبعد غد من طرابلس (مروان طحطح)

املرحلة املقبلة ،وسيتم تشكيل فريق
عمل متكامل ملتابعة هــذا األم ــر بكل
جــديــة .كما كــرر التحذير مــن تركيب
 17مـلـيــارًا مــن الــديــون الـجــديــدة على
لبنان في مؤتمر باريس ،مشيرًا إلى
أن هذه الديون ستأتي إلينا بشروط
البنك الدولي.
ف ــي اإلطـ ــار عـيـنــه ،ق ــال رئ ـيــس حــزب
الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،سـمـيــر جـعـجــع،
أم ـ ـ ــس ،إن «مـ ـ ــا ي ـح ـص ــل ال ـ ـيـ ــوم فــي
ّ
عملية
بعلبك ـ ـ الهرمل ليس مـجـ ّـرد
انـ ـتـ ـخ ــاب ـ ّـي ــة ،بـ ــل ان ـ ـقـ ــاب ت ــاري ـخ ــي.
ّ
فالقضية ليست ّ
مجرد انتخاب نائب
أو ع ــدم ــه ،وإن ـم ــا ه ــي أك ـبــر م ــن ذلــك
ّ
القضية مرتبطة بوجودنا،
بكثير.
ف ــإم ــا أن نـ ـك ــون م ــوج ــودي ــن أو ال».
أضاف« :في  7أيار ،سيكون لنا نائب
فـعـلــي فــي منطقة بعلبك ـ ـ ـ الـهــرمــل،

ّ
للمرة األولى منذ زمن بعيد».

زحمة إعالن لوائح
من جهة أخرى ،بدءًا من اليوم وحتى
األح ــد ،سـيـكــون تـيــار املستقبل على
موعد مع إعــان لوائحه في مختلف
املناطق .يبدأ اليوم من بيروت الثانية،
وأيضًا من زحلة حيث يعلن مع التيار
الــوطـنــي الـحــر الئحتهما فــي مؤتمر
ص ـحــافــي ي ـع ـقــد ف ــي ف ـن ــدق الـ ـق ــادري
ع ـن ــد ال ـخ ــام ـس ــة م ـ ـسـ ــاء ،ب ـع ــد حـســم
اس ــم امل ــرش ــح األرمـ ـن ــي ف ــي الــائ ـحــة،
ملـصـلـحــة مـ ــاري ج ــان بـيــاجـكـشـيــان،
بالتنسيق مــع حــزب الـطــاشـنــاق .أما
ي ـ ــوم غ ـ ــد ،ف ـس ـي ـكــون امل ـس ـت ـق ـبــل عـلــى
مــوعــد م ــع إعـ ــان الئ ـح ـتــه ف ــي ع ـكــار،
واألحــد في طرابلس ،حيث سيشارك
الرئيس سعد الحريري شخصيًا في

َ
اح ـت ـفــالــي إعـ ــان الــائ ـح ـتــن .وتـضــم
ً
الئ ـح ــة املـسـتـقـبــل ف ــي ع ـك ــار ك ــا مــن:
طـ ـ ـ ــارق امل ــرعـ ـب ــي ومـ ـحـ ـم ــد س ـل ـي ـمــان
ووليد البعريني عن املقاعد السنية،
هـ ــادي حـبـيــش ع ــن املـقـعــد امل ــارون ــي،
خضر حبيب عن املقعد العلوي ،جان
موسى ووهبي قاطيشا عن مقعدي
األرثوذكس.
والـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــي ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ح ـ ـسـ ــم أس ـ ـمـ ــاء
مــرش ـح ـيــه ف ــي بـعـلـبــك – ال ـه ــرم ــل ،إذ
سـتـضــم ال ــائ ـح ــة ،ال ـت ــي يـعـلــن عنها
ع ـنــد ال ــراب ـع ــة م ــن ب ـعــد ظ ـهــر الـسـبــت
ً
مــن إيـعــات ،كــا مــن :أنـطــوان حبشي،
يحيى شمص ،خضر طليس ،رفعت
املصري ،محمد سليمان ،غالب ياغي،
محمد حمية ،بكر الحجيري ،حسني
صلح وسليم كالس.
وفــي مقابل إنجاز املستقبل لوائحه

فـ ــي م ـع ـظ ــم ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر ،ت ـب ـق ــى دائـ ـ ــرة
البقاع الغربي عالقة ،بانتظار حسم
ت ـحــال ـفــه م ــع ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر.
الخالف بينهما ال يــزال قائمًا بشان
اســم املــرشــح املــارونــي على الالئحة.
هــل يـكــون هـنــري شــديــد ،كما يطالب
املـسـتـقـبــل أم مــرشــح الـتـيــار الــوطـنــي
الحر شربل مارون؟
منافسو تـيــار املستقبل فــي عـكــار لم
ي ـن ـجــزوا تـحــالـفـهــم ب ـعــد .أع ــاد رفــض
الـ ـ ــوزيـ ـ ــر جـ ـ ـب ـ ــران ب ــاسـ ـي ــل ان ـض ـم ــام
وج ـيــه الـبـعــريـنــي إل ــى الــائـحــة خلط
األوراق م ـ ـجـ ــددًا ،وأدى إلـ ــى وج ــود
الئـحـتــن بـعــد رف ــض  8آذار التخلي
عن البعريني .وستضم األولى التيار
الوطني الحر (أسعد درغــام وجيمي
ج ـب ــور) ،مـحـمــد شــديــد عــن الجماعة
اإلسالمية ،إضافة الى النائب السابق
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ّ
حزب الله يغير معادلة
«المقاومة لنا واالقتصاد لكم»

م ـح ـم ــد يـ ـحـ ـي ــى ،ومـ ـحـ ـم ــود حـ ـ ـ ــدارة.
وبــالــرغــم مــن أن امل ـفــاوضــات ال تــزال
مـسـتـمــرة م ــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر،
إال أن ن ــواة الــائـحــة الـثــانـيــة صــارت
واض ـ ـحـ ــة ،وأبـ ـ ـ ــرز وج ــوهـ ـه ــا :وج ـيــه
البعريني ،مرشح تيار املــردة النائب
السابق كريم الراسي ،مرشح الحزب
ال ـق ــوم ــي إمـ ـي ــل عـ ـب ــود واملـ ــرشـ ــح عــن
املقعد العلوي حسن السلوم .وقد بدا
الفـتــا تــأكـيــد دع ــم رئـيــس تـيــار امل ــردة
سـلـيـمــان فــرنـجـيــة لــائ ـحــة األخ ـي ــرة،
مشيرًا إلــى أن الـهــدف األســاســي لها،
إلى جانب تحصيل عدد من املقاعد،
هو التصدي لالئحة التيار الوطني
الحر ومنع فوزها بأي مقعد.
ب ــدوره ،أنـجــز الــوزيــر الـســابــق أشــرف
ري ـفــي الــائ ـحــة ال ـتــي سـيـخــوض بها
مـعــركــة ع ـكــار وت ـض ــم :أح ـمــد جــوهــر،
بــدر اسماعيل ،إبراهيم مرعب ،إيلي
س ـعــد ،جــوزيــف وه ـبــة وزيـ ــاد بيطار
وأحمد رستم ،وسيتم اإلعــان عنها
مطلع األسبوع املقبل.
كما ستترأس رئيسة حزب الـ 10452
رل ــى املـ ــراد الئ ـحــة ن ـســاء ع ـك ــار ،الـتــي
ت ـضــم خ ـمــس ن ـس ــاء هـ ــن :ع ــن املـقـعــد
ال ـس ـنــي :رل ــى املـ ـ ــراد ،غـ ــوالي األس ـعــد
وس ـعــاد ص ــاح ،وع ــن امل ــوارن ــة مــاري
الخوري ،ونضال كرم سكاف عن أحد
مـقـعــدي ال ــروم األرث ــوذك ــس ،فــي حني
لــم تتضمن الــائـحــة أي مرشحة عن
املقعد العلوي.
أم ــا الــائـحــة الـســادســة الـتــي تنافس
في عكار ،فستكون لـ«تحالف وطني»،
وستعلن عن مرشحيها عند الرابعة
والـنـصــف مــن بـعــد ظـهــر ال ـيــوم ،قــرب
مطار القليعات .وتضم :الدكتور علي
عـمــر ،الــدكـتــور كـمــال خــزعــل ،العميد
باسم الخالد والعميد جورج نادر.
ف ــي دائ ـ ـ ــرة ال ـن ـب ـط ـيــة ـ ـ ـ ب ـن ــت ج ـب ـيــل ـ ـ
مرجعيون ـ حاصبيا ،يتوقع اإلعالن
عـ ــن الئ ـح ـت ــن مـ ـع ــارضـ ـت ــن ،األول ـ ــى
ل ـ ـل ـ ـحـ ــزب ال ـ ـش ـ ـيـ ــوعـ ــي واملـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــن،
وال ـث ــان ـي ــة ت ـض ــم ت ـح ــال ــف املـسـتـقـبــل
ـ ـ ـ ال ـت ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي .وت ـن ـض ــم ه ــات ــان
الــائـحـتــان إل ــى الئ ـحــة «فـيـنــا نغير»
ال ـتــي أعـلـنـهــا أح ـمــد األس ـعــد والئـحــة
«األمل والوفاء» التي يعتزم حزب الله
وحركة أمــل اإلعــان عنها يــوم األحد
املقبل في النبطية.
ّ
وق ـ ـ ـ ــد شـ ـ ــكـ ـ ــل ان ـ ـض ـ ـم ـ ــام املـ ــرش ـ ـحـ ــن
مصطفى بــدر الــديــن ونــديــم عسيران
الى الئحة املستقبل ـ التيار الوطني
إربـ ــاكـ ــا ل ـل ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ،ب ـعــدمــا
ك ــان وجــوده ـمــا عـلــى الئـحـتــه بحكم
املــؤكــد .وعـلـيــه ،فــإنــه يـ ّ
ـرجــح أن تضم
الئـ ـح ــة الـ ـشـ ـي ــوع ــي :ه ــال ــة أب ـ ــو كـســم
(أرثوذكسية) ،عاطف مــداح (درزي)،
سعيد عيسى (سني) ،خليل ريحان،
فــاديــا بــزي ،علي الـحــاج علي وأحمد
مراد (شيعة).
إلى ذلك ،يبدو أن االتفاق الذي أنجز
في الشوف وعاليه بني التيار الوطني
وال ـن ــائ ــب ط ــال ارس ـ ــان ق ــد انـعـكــس
على دائرة بعبدا ،حيث انضم املرشح
س ـه ـي ــل األع ـ ـ ـ ــور إلـ ـ ــى الئـ ـح ــة ال ـت ـي ــار
وحزب الله وأمل ،إال أن إصرار التيار
عـلــى حـصــولــه عـلــى ثــاثــة مرشحني
سيؤدي عمليًا إلى ابتعاد جو حبيقة
عن الالئحة.
(األخبار)

ألول مرة يأخذ خطاب األمين
العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ،اهتمامًا أبعد من
الواقع السياسي أو العسكري.
دخوله على خط االقتصاد
والوضع المالي ومحاربة
الفساد ،يغير في قواعد
اللعبة الداخلية في مرحلة ما
بعد االنتخابات النيابية
هيام القصيفي
كانت إطــالــة األمــن الـعــام لحزب الله
ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــرال ـلــه االن ـت ـخــاب ـيــة
أول م ــن أمـ ـ ــس ،خ ــارج ــة ع ــن امل ــأل ــوف
السياسي املعتاد .صحيح أن الخطاب
كان مبرمجًا للكالم عن برنامج الحزب
االنتخابي ،لكن الــافــت ،أنــه قــد يكون
الخطاب اليتيم في املرحلة االنتخابية
ال ـ ـ ــذي ت ـ ـنـ ــاول ال ـ ــواق ـ ــع امل ـح ـل ــي اآلنـ ــي
واملستقبلي بــأبـعــاد سـيــاسـيــة بحت.
فبعيدًا عن املهاترات االنتخابية وتنقل
املرشحني من الئحة إلى أخرى ،وعقد
صفقات بالتراضي إلنـتــاج تحالفات
عشوائية ،استحوذ خـطــاب نصرالله
عـلــى اهـتـمــام سـيــاسـيــن ،لـكــونــه رســم
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـ ـحـ ــزب ال ـس ـي ــاس ـي ــة -
االق ـت ـصــاديــة أك ـثــر مـنـهــا االنـتـخــابـيــة.
ه ــي م ــن امل ـ ـ ــرات الـ ـ ـن ـ ــادرة الـ ـت ــي يـضــع
حــزب الله عينه على الــواقــع الداخلي
بهذه التفاصيل الــذي شرحها أمينه
العام ،وال سيما في الشق االقتصادي
واملالي.
ل ـس ـنــوات خ ـل ــت ،ك ــان ــت امل ـع ــادل ــة الـتــي
حكمت البلد ،قائمة على أن املقاومة
لـ ـلـ ـح ــزب ،واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد وامل ـ ـ ـ ــال ل ـت ـيــار
امل ـس ـت ـق ـبــل وال ــرئـ ـي ــس الـ ــراحـ ــل رف ـيــق
ال ـ ـحـ ــريـ ــري وب ـ ـعـ ــده ل ـل ــرئ ـي ـس ــن فـ ــؤاد
ال ـس ـن ـيــورة وس ـعــد ال ـح ــري ــري ،قـبــل أن
يصبح العهد حاليًا شريكًا مضاربًا.
في خطابه األخير ،دخل حزب الله على
خ ــط االق ـت ـص ــاد م ــن ال ـب ــاب ال ـعــريــض،
فــي لحظة اقـتـصــاديــة ومــالـيــة دقيقة،
وكالم عن مخاطر الوضع االقتصادي
وامل ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،ف ـ ــي ظ ـ ــل م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت ح ــاك ــم

مصرف لبنان رياض سالمة املستمرة
لتهدئة النفوس الخائفة على سالمة
الليرة.
صـ ـحـ ـي ــح أن حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه كـ ـ ـ ــان أحـ ــد
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــاء األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن فـ ـ ــي ال ـح ـك ــم
ألع ـ ـ ــوام ط ــوي ـل ــة ،وص ـح ـي ــح أيـ ـض ــا أن
شريكه الرئيس نبيه بري أحد أعمدة
الترويكا والتركيبة التي مزجت العمل
السياسي باالقتصاد واملال ،لكن غطاء
املقاومة ظل حاضرًا أكثر فأكثر فوق
الحزب ،في الداخل والحقًا في سوريا،
األم ــر ال ــذي جعله مبتعدًا عــن امللفات
الداخلية ،املالية واالقتصادية ،تاركًا
ذل ــك لـحـلـيـفــه ب ـ ــري ،مـتـخـلـيــا ع ــن هــذا
الجانب في مقاربة تفاصيلها اليومية.
ح ـتــى إنـ ــه ل ــم يـتـسـلــم ف ــي ال ـح ـكــومــات
املتعاقبة أكثر من وزارات راوحت بني
العمل والصناعة والـشــؤون اإلداري ــة،
ول ــم يتسلم حـقــائــب تــدخــل فــي صلب
السياسات املالية واالقتصادية.
مع العقوبات األميركية على الحزب،
وفـ ـ ـ ـ ــرض قـ ـ ـي ـ ــود ع ـ ـلـ ــى ح ـ ــرك ـ ــة نـ ــوابـ ــه
وش ـخ ـص ـيــاتــه وم ــؤس ـس ــات ــه ،ان ـخ ــرط
ح ـ ــزب الـ ـل ــه ب ـ ـصـ ــورة مـ ـب ــاش ــرة وغ ـيــر
مباشرة مــع القطاع املــالــي واملصرفي
عبر لـقــاءات وات ـصــاالت ،مــا خفف من
وطــأة الخطوات األميركية عليه .لكن
ذل ــك ب ـقــي ف ــي إطـ ــار ث ـنــائــي مـحـصــور
ب ــن ال ـح ــزب واملـ ـص ــارف ،وم ــن خلفها
مصرف لبنان طبعًا.
مــن هنا اسـتـحــوذت مـقــاربــة نصرالله
لـ ـلـ ـمـ ـشـ ـه ــد لـ ـ ـل ـ ــوض ـ ــع االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي،

واملــؤت ـمــرات الــدول ـيــة الــداع ـمــة للبنان
وال ـق ــروض املـحـتـمـلــة ،عـلــى االهـتـمــام،
ألنـهــا مــن امل ــرات ال ـنــادرة الـتــي يتطرق
فيها إلــى ذل ــك ،بما يتعدى التماشي

مهلة السماح المالية
ـ االقتصادية انتهت،
والحزب لن يكون طرفًا
سياسيًا وحسب في
الحكومة المقبلة

م ــع ال ـج ــو الـ ـع ــام ال ـ ــذي أص ـب ــح نــاقـمــا
على تفشي الفساد وروائــح الصفقات
امل ـت ـتــال ـيــة ،خ ـصــوصــا أن ــه ك ــان دقـيـقــا
فــي توصيفه خ ـطــورة أوض ــاع املالية
ال ـع ــام ــة ،م ـخ ـت ـص ـرًا ب ـع ـب ــارة واض ـحــة
حقيقة ما يعيشه لبنان ماليًا ،من دون
تفاصيل لعدم إثارة املخاوف.
هـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـق ـ ــارب ـ ــة امل ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدة ،وب ـ ـهـ ــذا
الوضوح ،استوجبت طرح أسئلة عن
ّ
التوقيت واألهــداف .ومن الطبيعي أل
ً
يـكــون الـتــوقـيــت منفصال عــن سلسلة
وقـ ــائـ ــع ،ت ـت ـع ـلــق ب ــال ــوض ــع اإلق ـل ـي ـمــي
وال ــدول ــي املـحـيــط بـلـبـنــان ،والتطويق

كان نصرالله دقيقًا في توصيفه خطورة أوضاع المالية العامة (مروان بوحيدر)

األم ـي ــرك ــي ل ـح ــزب ال ـل ــه وإي ـ ـ ــران مــالـيــا
واقـتـصــاديــا ،ومــا يمكن أن يكون يعد
لـلـبـنــان مــن خـطــط لـلـحـصــار عـلـيــه ـ ـ ـ ـ ـ
ولعل هنا أهمية كالمه عن املؤتمرات
الدولية ومقاربته لها ـ ـ ـ ـ ـ ـ واستطرادًا
بــاملــرح ـلــة ال ـت ــي يـقـبــل عـلـيـهــا الــوضــع
الداخلي بعد االنتخابات واالستعداد
لتشكيل حكومة جديدة.
وألن كــا األمــريــن مرتبطان ويتركان
تأثيرًا مباشرًا على الـحــزب ،يستعيد
س ـيــاس ـيــون م ـقــاربــة ال ـح ــزب لــدخــولــه
االنتخابات باستعداد معلن لتركيب
قـ ــاعـ ــدة ق ــوي ــة فـ ــي امل ـج ـل ــس ال ـن ـيــابــي
املقبل ،إن بتحقيق سيطرته والرئيس
بري على كل املقاعد الـ  27الشيعية ،أو
مــن خــال تمتني التحالف االنتخابي
م ــع قـ ــوى س ـيــاس ـيــة ح ـل ـي ـفــة ،لـضـمــان
الـحـضــور الـقــوي والـفــاعــل فــي مجلس
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب بـ ـم ــا يـ ـحـ ـق ــق الـ ـقـ ـب ــض ع ـلــى
مـفــاصـلــه .وكــذلــك األم ــر بالنسبة إلــى
م ــرح ـل ــة ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـل ــة،
خصوصًا أن حزب الله وبري ينطلقان
مــن ثابتة أساسية هــي أن وزارة املــال
س ـت ـك ــون ح ـك ـم ــا مـ ــن ح ـص ــة ال ـطــائ ـفــة
الـشـيـعـيــة .وم ــع ك ــام نـصــرالـلــه يمكن
استخالص العبرة بني املطالبة بوزارة
امل ـ ـ ــال الـ ـت ــي لـ ــم ي ـت ــوق ــف أح ـ ــد ع ـنــدهــا
سابقًا ،والــرؤيــة االقتصادية واملالية
ل ـل ــوض ــع ال ــداخـ ـل ــي الـ ـت ــي ع ـ ّـب ــر عـنـهــا
نصرالله ،أول من أمس.
وانطالقًا من هذا الخطاب ،وألن قائله
هو األمني العام للحزب ،لم يعد ممكنًا
القفز فوق كالمه ،واستعداده للدخول
بقوة كطرف أساسي في مقاربة ملفات
اق ـت ـصــاديــة ح ـيــويــة ،بـقـيــت ح ـتــى اآلن
خارج إطار التداول بها .ولم يعد الحزب
قادرًا على الوقوف متفرجًا على خطط
حـكــومـيــة اق ـت ـصــادي ــة ،ت ـغــاضــى عنها
منذ أن دخــل إلــى املجلس النيابي في
مطلع تسعينيات القرن املاضي وحتى
اليوم .وهنا يكمن التحدي أمــام حزب
الـلــه وأم ــام الـقــوى السياسية املناوئة
والحليفة لــه على الـســواء .إذ يبدو أن
مهلة السماح «املــالـيــة واالقـتـصــاديــة»
ق ــد ان ـت ـه ــت ،والـ ـح ــزب ل ــن ي ـك ــون طــرفــا
سياسيًا وحسب في الحكومة املقبلة،
ألنـ ــه رفـ ــع س ـقــف املـ ـف ــاوض ــات م ــا بعد
انـ ـتـ ـخ ــاب امل ـج ـل ــس إل ـ ــى حـ ــد ي ـف ـتــرض
بالقوى األخــرى داخليًا وخارجيًا ،أن
تتحسب له.

ّ
عاليه ــ الشوف 8 :آذار تتفرق!
بعد ّأيــام من املفاوضات والتجاذبات،
تـشـ ّـكـلــت الئ ـحــة ال ـح ــزب الــديـمــوقــراطــي
والتيار الوطني الحر والحزب السوري
ال ـقــومــي االج ـت ـمــاعــي ف ــي دائ ـ ــرة عــالـيــه
ـ ـ ـ الـ ـ ـش ـ ــوف ،ب ـع ــد قـ ـب ــول الـ ـن ــائ ــب ط ــال
ـرشـحــه
أرس ـ ــان ،م ـســاء أم ــس ،سـحــب مـ ّ
مروان بو فاضل عن املقعد األرثوذكسي
مرشح التيار إيلي
في عاليه ،ملصلحة ّ
حنا.
ّ
م ـ ـصـ ــادر م ـع ـن ـيــة فـ ــي الـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي
ّ
الحر ّأكــدت لـ«األخبار» حصول االتفاق
لناحية اعتماد ترشيح حـ ّـنــا ،وموافقة
أرس ـ ــان ع ـلــى س ـحــب ب ــو ف ــاض ــل ،فيما
تراجع التيار عن ترشيح الوزير طارق
الخطيب في الشوفّ .إل أن هذا االتفاق
خـ ـل ــق أزمـ ـ ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،كـ ــونـ ــه ي ـت ـضـ ّـمــن
ـرش ــح ال ـح ــزب ال ـق ــوم ــي في
ان ـس ـح ــاب م ـ ّ
ع ــال ـي ــه حـ ـس ــام الـ ـعـ ـس ــرواي ع ــن امل ـق ـعــد
الدرزي ،وترك املقعد الدرزي الثاني على
الالئحة فارغًا بعد إصرار أرسالن على
ذلــك .إذ علمت «األخـبــار» أن العسرواي

لــن يـنـسـحــب ،بــل سيعمل عـلــى تشكيل
وهاب ،ما
الئحة مع الوزير السابق وئام ّ
يقسم أصوات القوميني بني الالئحتني،
ـرشــح سمير عــون عن
فــي ظــل وج ــود املـ ّ
املقعد املــارونــي في الشوف على الئحة
أرسـ ـ ـ ـ ــان .وب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر م ـتــاب ـعــة
ل ـت ـفــاص ـيــل امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ،ف ـ ــإن أرس ـ ــان
أصـ ـ ّـر ع ـلــى تــرش ـيــح ب ــو ف ــاض ــل ،كــورقــة
ضـغــط عـلــى ال ـت ـيــار بـغـيــة ع ــدم تسمية
ـرشــح سـ ّـنــي ،وهــو اقـتــرح أن يكون في
مـ ّ
الالئحة مرشحان من برجا ،املدير العام
ال ـس ــاب ــق ل ـق ــوى األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي ال ـل ــواء
ومرشح آخر من البلدة ،في
علي الحاج
ّ
مقابل ترشيح ائتالف الحزب التقدمي
االش ـت ــراك ــي ـ ـ ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ـ ـ تـيــار
ـرش ـحــن م ــن ش ـح ـيــم ،هما
املـسـتـقـبــل ،مـ ّ
النائب محمد الحجار وبــال عبد الله.
واسـ ـتـ ـط ــاع أرس ـ ـ ــان اسـ ـتـ ـن ــزاف ال ـت ـيــار
الــوط ـنــي ال ـحــر ب ــإص ــراره عـلــى ترشيح
ب ـ ــو فـ ــاضـ ــل وامل ـ ـمـ ــاط ـ ـلـ ــة ب ــالـ ـتـ ـف ــاوض،
منتزعًا مقعدًا للحاج ،وإخراج الجماعة

مرشح
اإلسالمية من الالئحة ،واعتماد ّ
جمعية املـشــاريــع الـخـيــريــة أحـمــد نجم
الــديــن عــن املـقـعــد الـسـنــي ال ـثــانــي .فيما
تتحدث املعلومات عــن وعــد مــن التيار
ّ
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر ب ـت ــوزي ــر ب ــو ف ــاض ــل في
الحكومة املقبلة ،وبالضغط على الحزب
القومي لسحب ترشيح العسراوي.
وبحسب معطيات «األخبار» أيضًا ،فإن
مـســؤولــي ح ــزب ال ـلــه ،كــانــوا قــد أبـلـغــوا
أرسالن والتيار الوطني ّ
الحر ابتعادهم
عــن م ـلـ ّـف ال ـت ـفــاوض مــع ت ـعـ ّـذر حصول
االتفاق صباح أمسّ ،إل أن هؤالء عادوا
وساهموا في إخــراج االتفاق بعد طلب
ّ
ويخيم اإلحــراج على
باسيل املساعدة.

م ــوق ــف ح ـ ــزب الـ ـل ــه ف ــي ال ـ ــدائ ـ ــرة ،ال ــذي
سـيـضـطــر أي ـضــا إل ــى اق ـت ـســام أصــواتــه
ووه ـ ـ ــاب ،بحيث
ب ــن الئ ـ ّح ـتــي أرس ـ ــان ّ
ـرج ــح أن يـنــال أرس ــان األص ــوات
مــن امل ـ
وه ــاب
ـال
ـ
ن
ـ
ي
وأن
ـه،
ـ
ي
ـ
ل
ـا
ـ
ع
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ي
ـ
ع
الـشـيـ
ّ
األص ـ ــوات الـشـيـعـيــة ف ــي ال ـش ــوف ،فيما
ل ــم تـحـســم بـعــد مـســألــة أصـ ــوات ســرايــا

ّ
املرجح أن
املقاومة في اإلقليم ،التي من
ترشح
تقترع ملصلحة الئحة أرسالن مع ّ
اللواء الحاج.
وسـ ـيـ ـت ــرك ت ـش ـك ـيــل الـ ـعـ ـس ــراوي الئ ـحــة
وهــاب أثــره على أصــوات القوميني،
مع ّ
الـ ــذيـ ــن س ـي ـض ـط ــرون أيـ ـض ــا إل ـ ــى مـنــح
املتوقع أن
أصواتهم لالئحتني ،فيما من
ّ
يأخذ أمر سحب العسراوي نقاشًا داخل
ق ـيــادة حــزبــه .ورغ ــم أن ال ـحــزب القومي
ال يــربــط تــرشـيــح ال ـع ـســراوي بترشيح
أرسـ ـ ــان وس ـ ــام ش ـ ــروف ف ــي حــاصـبـيــا،
ّ
ّ
مرشح
فإن «املير» يصر على أن شروف ّ
جــدي في مواجهة الئحة الرئيس نبيه
ب ـ ــري وح ـ ـ ــزب الـ ـل ــه وال ـ ـحـ ــزب ال ـق ــوم ــي،
تتعلق بــرفــض بــري التحالف
ألس ـبــاب
مع أرســان ّفي بيروت وضـ ّ
مرشح له
ـم
ّ
ـرشــح
إل ــى الئ ـحــة  8آذار فــي مــواجـهــة مـ ّ
جنبالط فيصل الصايغّ ،إل أن املرجح
أن ي ـبــدأ الـضـغــط لـسـحــب شـ ـ ّـروف ،بعد
التطورات في عاليه.
(األخبار)

