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سياسة

ّ
معطلة!
املناطق ،خصوصًا إبان التحضير لالنتخابات النيابية .ويرتفع مستوى تلك
األهمية قبل استحقاق أيار  2018الذي تتعامل القوى السياسية املختلفة
معه بصفته محطة مفصلية لتحديد أحجام جميع األحزاب والتيارات،
لكونها املرة األولى التي ستخاض فيها االنتخابات وفق النظام النسبي.
وفي ما يأتي ،عرض ألبرز الهيئات الحزبية التي تعاني من انقسام ينعكس
سلبًا على وضع التيار في عدد من الدوائر .ورغم أن العونيني لم يخوضوا
أي انتخابات سابقًا كحزب سياسي بماكينة انتخابية حديدية ،بل كانوا
دومًا يستفيدون من الحالة الشعبية التي تؤيد الجنرال ميشال عون بال أطر
السؤال عن قدرة «الوطني الحر» على
تنظيمية ،إال أنه من الجائز اليوم طرح
ّ
خوض االنتخابات ب ّ
ـ«عدة شغل» شبه معطلة.

ال ــدات ــا ال ــازم ــة ل ـخــوض االنـتـخــابــات
بـنـجــاح وع ـلــى ت ــواص ــل م ــع املـخــاتـيــر
والـبـلــديــات ،وطـبـعــا هـيـئــات الـبـلــدات.
وليس املطلوب أب ـدًا أن تكون ال على
غرام وال انتقام مع املرشحني ،بل على
مسافة واحدة ،وهو ما تفعله اليوم».
رغـ ــم ذلـ ـ ــك ،ي ـس ـت ـمــر ب ـع ــض مـنــافـســي
كنعان العونيني في تأكيد أن «التيار
ال يمكنه خوض االنتخابات النيابية
امل ـق ـب ـل ــة ب ــال ـه ـي ـئ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة ،بـسـبــب
العالقة الوطيدة بني املنسق وكنعان،
وسوء عالقته بباقي مرشحي التيار».
أما في كسروان ،فيؤخذ على املنسق
ج ـي ـل ـب ـي ــر سـ ــامـ ــة أن ه ـي ـئ ـت ــه غ ـيــر
ف ـعــالــة وســاه ـمــت ف ــي إض ـف ــاء فـتــور
على العالقة بينها وبــن مناضلني
أساسيني فــي التيار كجوزيف فهد
وجــورج دغفل (عمل لسنوات مديرًا
مل ـك ـت ــب ال ـ ـنـ ــائـ ــب مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ـ ــون فــي
كسروان) ،إضافة إلى املرشح روجيه
عازار .ويشير املعارضون لها إلى أن
نصف أعضائها ال يعملون وال يمكن
ال ــذه ــاب إل ــى االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة
بهيئة غـيــر فـعــالــة فــي معقل التيار
الرئيسي .في املقابل ،تنفي مصادر
الهيئة ما سبق ،مؤكدة أنها «تجتمع
بــاس ـت ـمــرار وبــاق ـيــة ف ــي عـمـلـهــا بعد
نجاحها بــإدارة االختالف في الرأي
ُ
مع من ذكروا سابقًا».
ع ـلــى أن ُي ـب ـ ّـت بـمـصـيــر الـهـيـئــة بعد
ذلـ ــك .كــذلــك رف ــض زي ـ ــارة املــرشـحــن
ف ــي م ـنــازل ـهــم ،خ ـصــوصــا أن بعض
امل ــرشـ ـح ــن ال ـ ــذي ـ ــن ي ـت ـع ــام ـل ــون مــع
أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم كـ ـم ــرشـ ـح ــن ج ـ ــدي ـ ــن قــد
يشطبون من السباق قبيل الــزيــارة،
إذ سـتـعـلــن ن ـتــائــج املــرح ـلــة الـثــالـثــة
مــن انتخابات التيار الداخلية بعد
أسبوع.

المتن
وكسروان
ّ
يتقيدان
بالتعليمات
خ ــاف ــا ل ـبــاقــي ال ـه ـي ـئــات ،ال مـشـكــات
داخلية فعلية بني أعضاء هيئة املنت
ال ـش ـمــالــي .غ ـيــر أن ب ـعــض املــرشـحــن
ي ــأخ ــذون عـلـيـهــا قــرب ـهــا م ــن ال ـنــائــب
إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ك ـ ـن ـ ـعـ ــان أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن ب ــاق ــي
املرشحني .وكما في مختلف األقضية،
ط ـل ــب ب ــاس ـي ــل م ـن ـهــا ت ـف ـع ـيــل ال ـح ــوار
والتنسيق مع مختلف األطراف ،وهو
ما بــادرت إليه وفقًا للمصادر ،وأدى
إلى مشاركة الجميع في النشاط الذي
أقــامـتــه بـمـنــاسـبــة ذك ــرى  13تـشــريــن.
تـ ــرفـ ــض مـ ـ ـص ـ ــادر ال ـه ـي ـئ ــة ات ـه ــام ـه ــا
بــالــوقــوف إل ــى جــانــب مــرشـحــن دون
اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن وت ـ ـ ـ ــرى أن وظ ـي ـف ـت ـه ــا أن
تـكــون «ممسكة ب ــاألرض ،ولــديـهــا كل

منسق عكار
المستقيل
عائد؟
ف ــي عـ ـك ــار ،اس ـت ـق ــال ــت ه ـي ـئــة ال ـت ـيــار
الــوط ـنــي ال ـحــر بــال ـتــوافــق وم ــن دون
أي خ ــاف ــات ،عـلــى مــا يـشـيــر عونيو
املنطقة .فنحو  6أعضاء من أصل 13
لم يعملوا جديًا نتيجة كسل البعض
م ــن جـ ـ ًه ــة ،والـ ـ ـت ـ ــزام ال ـب ـع ــض اآلخ ــر
وظـيـفــة وواجـ ـب ــات ،كتعيني أحــدهــم
م ــدي ـرًا ألهـ ـ ــراءات الـقـمــح ف ــي بـيــروت
وزواج إحــداهــن حديثًا .لــذلــك ،جرى
الـتــوافــق على استقالة الهيئة عقب
اجتماع أجــراه باسيل مع املرشحني
وال ـه ـي ـئــة وامل ـن ـس ــق ط ــون ــي عــاصــي.
ويـقــول املطلعون على مــا يـجــري إن
باسيل سيعيد تعيني عاصي منسقًا
للهيئة ويـبـقــي عـلــى قـســم كـبـيــر من
أعضائها ،فيما التغيير سيقتصر
على الذين أثبتوا قلة فاعليتهم حتى
ي ـعــاد تفعيل الـعـمــل ال ـحــزبــي بزخم
أكبر تحضيرًا لالنتخابات النيابية.
ويـ ـق ــول ع ــاص ــي لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن ما
ي ـح ـصــل ي ــدخ ــل ف ــي إطـ ـ ــار «ت ـجــديــد
ال ـن ـشــاط وتـحـقـيــق انــدفــاعــة جــديــدة
لـخــوض االن ـت ـخــابــات ،خـصــوصــا أن
الهيئة كانت غير مكتملة مع وجود
الـتــزامــات أخــرى لبعض أعضائها».
ويـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ــد أن االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــالـ ـ ــة «جـ ـ ـ ــرت
بالتنسيق مــع الـقـيــادة وال خالفات
داخلية أبدًا بني مختلف األطراف».
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تقرير

«أمل» :نريد مقاعدنا من «المستقبل»
ليست حركة أمل حليفة
حزب الله وحسب .موقعها،
وموقع رئيسها نبيه بري،
في السياسة اللبنانية ،يشدان
األنظار نحو توجهاتها ،وإن
المبدئية وغير النهائية،
في االنتخابات النيابية
المقبلة .تستعر التكهنات.
في مناطق انتشارها :هل
تتوحد في لوائح واحدة
مع توأمها حزب الله؟ هل
تقارع التيار الوطني الحر
والقوات اللبنانية وتهادن
«المستقبل»؟
آمال خليل
ف ــي ال ـع ـل ــن ،ال ي ـت ــوان ــى ق ـي ــادي ــو ثـنــائــي
حــركــة أمــل وح ــزب الـلــه عــن التعبير عن
راح ــة الـبــال إلج ــراء االنـتـخــابــات والـفــوز
الـســاحــق بــاملـقــاعــد الـشـيـعـيــة .فــي الـســر،
يـقـ ّـرون بــأن قــانــون النسبية سيأكل من
القالب الــذي تفردوا بصناعته منذ عام
 ،1992لكن ليس أكثر من نتف.
مــاذا عن التيار الشيعي املـعــارض الذي
ّ
تشكل أخيرًا وأعلن نيته مقارعة الثنائي
في االنتخابات املقبلة؟ «الناس أطلقت
حكمها عليهم» ،يقول قيادي في «أمل»
ل ــ«األخ ـب ــار» .إنـهــم «شـيـعــة ال ـس ـفــارات».
يـلـفــت إل ــى أن وزيـ ــر ال ــدول ــة ال ـس ـعــودي
لـشــؤون الخليج العربي ثامر السبهان
«أوع ـ ـ ـ ــز إلـ ـ ــى قـ ـ ـي ـ ــادات ووس ـ ــائ ـ ــل إعـ ــام
لـبـنــانـيــة بــدعــم جـمــاعــة الـبـيــت الشيعي
لقاء مبالغ مالية باهظة».
هاجسًا كبيرًا
الشيعة
ال يشكل معارضو
ّ
ل ــ«أمــل» .حتى اآلن ،لــم تشغل محركات
مــاك ـي ـنــات ـهــا االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وإن شـكـلــت
هيكليتها التنظيمية وعـيـنــت ممثلي
املـنــاطــق فـيـهــا :هيثم جمعة ومصطفى
فوعاني عن البقاع الشمالي واألوســط،
وقبالن قبالن عن البقاع الغربي ،وعلي
حسن خليل عــن حاصبيا ومرجعيون،
وه ــان ــي قـبـيـســي ع ــن ال ـن ـب ـط ـيــة ،وأي ــوب
حـ ـمـ ـي ــد عـ ـ ــن ب ـ ـنـ ــت ج ـ ـب ـ ـيـ ــل ،ون ــاصـ ـي ــف
سـقــاوي عــن صــور ،وخليل حـمــدان عن
ال ــزه ــران ــي ،وه ــاش ــم ح ـي ــدر ع ــن جــزيــن،
ومـفـيــد الخليل عــن الـضــاحـيــة ،ومحمد
ج ـب ــاوي ع ــن بـ ـي ــروت .هـيـكـلـيــة املــاكـيـنــة
ستستكمل خ ــال األس ـبــوعــن املقبلني
بانتخاب اللجنة املركزية ولجان القرى
ويبدأ العمل امليداني .لكن «أمل» ليست
غائبة حتى تحضر ميدانيًا .مشاركتها

املخضرمة فــي وزارات الــدولــة انعكست
فــي مناطق نـفــوذهــا مـشــاريــع وخــدمــات
وت ــوظ ـي ـف ــات ك ــان ــت ت ـت ـضــاعــف ع ـنــد كل
اسـتـحـقــاق ان ـت ـخــابــي ،نـيــابــي أو بـلــدي،
حني كان بري يمضي أيامًا في املصيلح
(الزهراني) ويجول بني البلدات مفتتحًا
املشاريع.
ت ـ ـبـ ـ ّـوأ وزراء «أم ـ ـ ـ ــل» وزارات ح ـيــويــة
وخ ــدم ــات ـي ــة ،اس ـت ـف ــادت م ـن ـهــا ال ـقــاعــدة
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء أو املـ ـحـ ـظـ ـي ــون م ـن ـه ــا عـلــى
أق ـ ــل تـ ـق ــدي ــر .ل ـك ــن زيـ ـ ـ ــادة ال ـخ ـي ــر خ ـيــر.
تــؤكــد مـصــادر بلدية أن الـبـلــديــات التي
ً
تسيطر عليها الـحــركــة ت ـصــرف أم ــواال
مـ ــن ص ـن ــدوق ـه ــا الـ ـبـ ـل ــدي ع ـل ــى أن ـش ـطــة
تـقـيـمـهــا «أم ـ ـ ــل» .أب ـ ــرز م ـث ــال ف ــي اآلون ــة
األخ ـ ـيـ ــرة« ،ت ـك ـب ــد ك ــل م ــن ب ـل ــدي ــة ص ــور
واتحاد بلدياتها تكاليف إحياء مراسم
عـ ــاشـ ــوراء ملـ ــدة ع ـش ــرة أي ـ ــام ف ــي خـيـمــة
نصبت في ساحة البوابة في صــور .إذ
بـلــغ ب ــدل إي ـجــار الخيمة يــومـيــا حــوالــى
ً
ثالثة آالف دوالر ،فضال عــن تكلفة نقل
املشاركني من البلدات بالباصات لتأمني
ح ـض ــور ي ــوم ــي ح ــاش ــد ك ــان ال ي ـقــل عن
عشرين ألفًا يوميًا» .ينفي القيادي تلك
املزاعم« .لسنا بحاجة إلى مال البلديات

سننتخب أسامة
سعد في صيدا وإبراهيم
عازار في جزين

ل ـك ــي نـ ـخ ــدم ال ـ ـنـ ــاس .ن ـح ــن ف ــي ال ــدول ــة
مـنــذ الـثـمــانـيـنـيــات .وه ـ ّـم الــرئ ـيــس بــري
تـلـبـيــة ال ـح ــاج ــات ال ـح ـيــويــة ل ـل ـنــاس من
مـيــاه وكـهــربــاء وزف ــت وطـبــابــة وتعليم.
واملـ ـش ــاري ــع ت ـش ـهــد م ــن ال ـج ـن ــوب حـتــى
راشيا والبقاع الغربي وبعلبك».
ماذا عن الحركة داخليًا؟ هل هي مرتاحة
(مروان طحطح)

إلبقاء الوجوه والتحالفات على حالها؟
يــرفــض الـقـيــادي حـســم الـشــائـعــات التي
ت ـت ـك ـه ــن هـ ــويـ ــة م ــرشـ ـح ــي «أمـ ـ ـ ـ ــل» هـنــا
وهناك .يقر بأن القاعدة الرئيسية التي
سـتـحــدد اخ ـت ـيــار املــرش ـحــن« :ل ـيــس أيــا
كــان يستطيع أن يترشح ويفوز بسبب
املنافسة الشديدة والصوت التفضيلي
اللذين يفرضهما القانون الجديد» .من
هنا ،فــإن رئيس مجلس الجنوب قبالن
قبالن أبرز املرشحني الخضر عن املقعد
الشيعي في البقاع الغربي ،فيما يبدو
نــائــب ص ــور عـلــي خــريــس مــن الـثــابـتــن.
وعـ ــن ش ــائ ـع ــات اس ـت ـب ــدال ال ـن ــائ ــب عبد
املجيد صالح بــوزيــرة التنمية اإلداري ــة
عناية عز الدين واستبدال النائب عبد
ال ـل ـط ـيــف ال ــزي ــن ب ـن ــائ ــب بـ ـي ــروت هــانــي
قبيسي وإعفاء وزير الزراعة غازي زعيتر
مــن الترشح مـجــددًا عــن بعلبك الهرمل،
ي ـع ـلــق الـ ـقـ ـي ــادي« :ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــارع يـحـكــى
هكذا .لكن ال شيء ثابتًا لدينا» .الثابت
أن حــركــة أم ــل وح ــزب الـلــه سيخوضان
االنتخابات بلوائح مــوحــدة .على نحو
مبدئي ،لن تتكرر تجربة تبادل املقاعد
كما حصل فــي دورة عــام  ،2009عندما
أخــذت الحركة املقعد الشيعي في دائرة
بيروت الثانية مقابل املقعد الشيعي في
دائــرة بعبدا .مقعد بعبدا سيبقى بلون
أصفر« .لن نأخذ بعبدا ونترك بيروت».
لـكــن املـقـعــد الـشـيـعــي ف ــي دائـ ــرة بـيــروت
الثالثة (التي دمجت مع بيروت الثانية)
الذي يشغله حاليًا نائب املستقبل غازي
يوسف قــد يتغير مــن الـلــون األزرق إلى
األص ـفــر أو األخ ـض ــر .رج ــح ال ـق ـيــادي أن
يفرض الثنائي معركة للفوز باملقعدين.
«انـتـمــاء غالبية شيعة تلك الــدائــرة إلى
ثنائي الحزب والحركة يسمح بانتزاع
الفوز باملقعدين» بحسب القيادي.
عـ ـل ــى نـ ـح ــو مـ ـب ــدئ ــي ،ت ـت ـح ـض ــر «أمـ ـ ــل»
مل ـعــركــة م ــع «امل ـس ـت ـق ـبــل» ال ـ ــذي هــادنـتــه
أحيانًا .املعركة القادمة ليست محصورة
باملقعد الشيعي في البقاع الغربي الذي
يشغله نــائــب املستقبل أم ــن وهـبــي أو
بمقعد يــوســف فــي ب ـيــروت ،إنـمــا أيضًا
بمقعد النائبة بهية الحريري في صيدا،
الحليفة املخضرمة لبري« .أسامة سعد
م ــا فـيـنــا ن ـتــركــه» ي ـجــزم ال ـق ـي ــادي ،علمًا
بأن بري نفسه أعطى ضمانة شخصية
لسعد منذ مــدة بدعمه فــي االستحقاق
الـ ـنـ ـي ــاب ــي امل ـ ـق ـ ـبـ ــل .وب ـ ـمـ ــا أن م ـ ــن ش ـبــه
املستحيل أن يجتمع سعد والـحــريــري
فــي الئـحــة واح ــدة ،فــإن «أم ــل» ستختار
س ـعــد ف ــي ص ـي ــدا وإب ــراهـ ـي ــم ع ـ ــازار فــي
جزين« .ليس ضروريًا أن ننتخب بهية»
يقول الـقـيــادي ،تعليقًا على استعراض
العالقة املتينة بينها وبني بري« .األيام
تغيرت منذ عــام  .»2005أمــا العونيون،
ف ــإن اسـتـطــاعــوا أن يـتـحــالـفــوا مــع سعد
ً
ً
وع ـ ــازار «ف ــأه ــا وس ـه ــا بـهــم وبــدعـمـنــا
لهم».

تقرير

المستقبل ــ الصفدي :تحالف حذر
عبد الكافي الصمد
فتح رئيس الحكومة سعد الحريري باب تحالفاته في االنتخابات
النيابية املقبلة ،عندما أعلن ،من روما ،أنه سيعمل على تأليف
الئحة بالتعاون مع النائب محمد الصفدي في دائرة الشمال
الثانية ،ومع النائب وليد جنبالط في الشوف ،والنائب سليمان
فرنجية في زغرتا والكورة ،والقوات اللبنانية والتيار الوطني
الحر في البترون وبشري .الصفدي الذي اتصلت به «األخبار»
آثر ّ
التريث في تأكيد ّتحالفه مع تيار املستقبل .هذا الحذر عزته
مصادر سياسية مطلعة إلى أن «الوقت ال يزال مبكرًا ،رغم أن
الصفدي ،مقارنة ببقية القوى السياسية في الشمال ،هو األكثر
قربًا إلى الخط السياسي لتيار املستقبل»ّ .
وفسرت املصادر «عدم
ّ
تسرع الصفدي في إعالن تحالفه مع تيار املستقبل بأن تحالفًا
كهذا يعني أنه سيكون على الئحة واحدة مع النائبني محمد كبارة
وسمير الجسر .وبما أن هذه الالئحة لن تحصد ،وفق القانون
الجديد ،أكثر من مقعدين ّ
سنيني ( 5مقاعد سنية ،إلى جانب
مقعد علوي ومقعد ماروني ومقعد أرثوذوكسي) ،فإن أحد
الثالثة سيسقط في االنتخابات» .لذلك ،ال يجد الصفدي نفسه،

وفق املصادر« ،مطمئنًا في ظل املنافسة الشديدة التي ستشهدها
طرابلس ،مع وجود خصوم كثر لهم ثقل سياسي وانتخابي،
أبرزهم الرئيس نجيب ميقاتي والوزيران السابقان أشرف ريفي
وفيصل كرامي والجماعة اإلسالمية وغيرهم ،إضافة الى كتل
ناخبة كبيرة ومؤثرة في صلب فريق  8آذار (الناخبون العلويون
واألحباش والقوميون وحزب البعث وتيار املردة وسواهم)
ستحدد على نحو كبير مصير هذه االنتخابات».
عضو املكتب السياسي لتيار املستقبل النائب السابق مصطفى
علوش أكد لـ«األخبار» أن التحالف «محسوم» مع الصفدي ،وأن
االعالن عنه قبل سبعة أشهر من استحقاق أيار « 2018رسالة
ً
إلى قواعد الطرفني أوال ،وليس إلى أي طرف آخر» .لكنه لفت الى أن
كالم الحريري بمثابة «إعالن نوايا أكثر منه إعالنًا رسميًا للتحالف
االنتخابي الذي ال يعلن عنه عادة إال قبل شهرين على األكثر من
موعد االنتخابات» .ومع استبعاده التحالف مع أي ّمن ميقاتي
وريفي ،إال أنه ّميز بني الرجلني ،إذ إن «التحالف مع ريفي مشروط
بعودته إلى قواعد تيار املستقبل» ،أما ميقاتي «فال إمكانية له ،ألن
قواعد الطرفني على عداء بعضها مع بعض ،وألن مثل هذا التحالف
ّ
مضر لكال الطرفني بحسب نتائج االنتخابات السابقة».

