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سياسة
المشهد السياسي

عودة السعودية إلى بيروت:
استطالع انتخابي قبل التدخل
ّ
يصل اليوم إلى بيروت وفد سعودي ،الستطالع االحوال االنتخابية ،تمهيدًا للتدخل في ترتيب شؤون الحلفاء ،إثر التشتت
الذي أصابهم بعد االنتخابات الرئاسية ،وإثر فشل المحاولة االنقالبية في تشرين الثاني الفائت
مـنــذ الـثــانــي والـعـشــريــن مــن تشرين
ال ـثــانــي امل ــاض ــي ،م ــع ع ــودة الــرئـيــس
سعد الـحــريــري مــن إقــامـتــه الجبرية
فـ ــي الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،خ ــرج ــت ال ـس ـع ــودي ــة
مــن دائ ــرة التأثير املـبــاشــر فــي امللف
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي .ع ــاقـ ـتـ ـه ــا ب ــالـ ـح ــري ــري
صـ ــارت مـلـتـبـســة ،م ــن دون أن تـعـ ّـن
ل ــه «خ ـل ـي ـف ــة» ف ــي م ـن ـصــب الـحـلـيــف
ّ
األول للرياض .يومًا بعد آخر ،تتسع
امل ـســافــة ال ـتــي يــأخــذهــا رئ ـيــس تـيــار
املستقبل عــن دائ ــرة ال ـقــرار فــي شبه
الجزيرة العربية .ال ترضى بوضعه
االسـ ـتـ ـق ــرار أولـ ــويـ ــة ع ـل ــى م ــا ع ـ ــداه،
وال تـقـتـنــع بـسـعـيــه إل ــى االسـتـثـمــار
فــي ال ـه ــدوء الــداخ ـلــي ملــواجـهــة حــزب
الله عبر الــرهــان على ابتعاد حلفاء
امل ـقــاومــة عـنـهــا .انـتـهــج الـسـعــوديــون
خيار املواجهة في كافة دول اإلقليم،
وال تستقيم سياستهم مــع مــواقــف
الـ ـح ــري ــري «امل ـ ّـهـ ــادنـ ــة» ل ـح ــزب ال ـل ــه،
وآخــرهــا مــا بــثـتــه أمــس قـنــاة «أم تي
في» ،لجهة قوله إن حكومته ال تريد
«أخ ــذ س ــاح ح ــزب ال ـلــه .وف ــي رأي ــي،
حــزب الـلــه مــش غ ــاوي يحمل ســاح.

ّ
بري لـ«األخبار» :ال أتبنى
اقتراح رئيس الجمهورية
بشأن التحكيم

قــام بمهمة ويتمنى أن تكون الدولة
ّ
ً
ً
قوية ليسلم السالح عاجال أو آجال،
وبالتوافق مع الجيش اللبناني».
على جبهة رئيس الجمهورية العماد
مـيـشــال ع ــون ،لــم تـهـضــم الـسـعــوديــة
انتخابه بعد ،رغم محاولة الحريري
تزيني مواقف عــون والتيار الوطني
الحر فــي عيون واشنطن والــريــاض.
ُيـضــاف إلــى مــا سبق عــاقــة متوترة
م ــع رئ ـي ــس امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي ،نبيه
ب ـ ــري ،وت ـش ـتــت حـلـفــائـهــا ب ـعــد فشل
محاولتها االنقالبية يــوم احتجزت

ّ
يأمل ّ
مقربون من الحريري أن يتمكن من إقناع السعودية بخياراته االنتخابية (مروان طحطح)

علم
و خبر
ّ
تتقدم بين التيارين
المفاوضات
شهدت املفاوضات بني التيار الوطني الحر وتيار املستقبل
تـقـ ّـدمــا فــي ال ـســاعــات املــاض ـيــة ،وخــاصــة لـجـهــة االت ـف ــاق على
تأليف لــوائــح مشتركة فــي عـكــار وفــي دائ ــرة الشمال الثالثة
(بشري ـ زغرتا ـ الكورة ـ ّالبترون) وفي زحلة وبيروت االولى.
وال تزال املفاوضات متعثرة بشأن جزين ـ صيدا ،كما الشوف
ـ ـ عــال ـيــه ،حـيــث ال يـ ــزال ال ـعــون ـيــون يــرف ـضــون ع ــرض الـحــزب
التقدمي االشـتــراكــي الـحـصــول على ثــاثــة مقاعد فــي الئحة
ائتالفية .أما في طرابلس ـ املنية ـ الضنية ،فيريد «املستقبل»
أن يكون «الوطني الحر» إلى جانبه ،اقتراعًا ال ترشيحًا.

إسدال الستارة على تعيينات الخارجية
ّ
أس ــدل ــت ال ـس ـتــارة عـلــى م ـلــف الـتـعـيـيـنــات اإلداريـ ـ ــة ف ــي وزارة
الـخــارجـيــة واملـغـتــربــن .فـقــد اجـتـمــع ال ــوزي ــر ج ـبــران بــاسـيــل،
يــوم الجمعة املــاضــي ،مع الدبلوماسيني الذين شملهم قرار
التكليف (الذي ال يحتاج إلى مرسوم يمكن وزير املال عرقلة
ّ
إصداره) ،كل على حدة ،وأبلغهم تكليفهم بمهماتهم الجديدة.
ّ
ّ
وتقول مصادر ديبلوماسية إن حركة أمل لن تقوم بأي رد فعل
«إعطائها» مديرية املراسم ،وتكليف نجال رياشي
على عدم
ّ
بها ،ال ّ
سيما أنه لم يصدر مرسوم بذلك .وتتوقع املصادر أال
يصدر املرسوم إال غداة صدور نتائج االنتخابات النيابية.

التيار وحزب الله :انفصال ّ
حبي؟
تتجه املباحثات االنتخابية بني التيار الوطني الحر وحزب
ّ
الله إلــى ترشحهما فــي لــوائــح متنافسة فــي غالبية الــدوائــر
املشتركة .وسبق أن أبلغ حزب الله رئيس التيار الوزير جبران
ّ
باسيل أنه لن يمانع ّ
أي خيار تتخذه قيادة التيار ،سواء لجهة
التحالف أو خوض االستحقاق في لوائح متقابلة .وحتى يوم
أمس ،كان الخيار الثاني هو األكثر ترجيحًا.

ّ
الحسن مرشحة في طرابلس

ُ
علمت «األخ ـب ــار» أن رئـيــس تـيــار املـسـتـقـبــل سـعــد الـحــريــري
يدرس إمكان ترشيح السيدة آنا الحسن ،زوجة اللواء الشهيد
ّ
السنية في طرابلس ،في دائرة
وسام الحسن ،عن أحد املقاعد
الشمال الثالثة.

هدوء قومي في الكورة
ُعـقــد لـقـ ٌ
ـاء أمــس فــي مـنــزل الـنــائــب الـســابــق سليم س ـعــادة في
ّ ّ
ٌ
الكورة ،قاطعه عدد من الحزبيني ،بحجة أن الدعوة لم تصدر
عــن منفذية الـحــزب ال ـســوري الـقــومــي االجـتـمــاعــي .وال تنفي
مـصــادر «الـقــومــي» فــي الـكــورة وج ــود «حــالــة اع ـتــراض» على

القضاء الثالثة .أما
ترشيح الحزب لسعادة عن أحــد مقاعد
ّ
الطبيب ولـيــد ال ـع ــازار ،ال ــذي كــان قــد ه ـ ّـدد بــأنــه لــن ينسحب
لسعادة ،فقد حضر اللقاء في منزل األخير ،وأكد أنه سيلتزم
بقرار حزبه.

ماروني «المرشح الكتائبي األوحد»؟
ّ
يحاول النائب إيلي ماروني إشاعة أخبار في زحلة ،مفادها أن
ترشيح «زميله» مستشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي
ّ
الجميل ،شــارل سابا ،عن املقعد األرثــوذكـســي« ،هــو من أجل
ّ
ّ
املناورة ال أكثر ،وليس جديًا» ،ال سيما بعد أن كان ماروني
ُ
نفسه «املرشح الكتائبي األوحد» في زحلة ،ولم يتوقع
يعتبر ّ
ّ
أن يتم تبني ترشيح سابا الذي تربطه به عالقة سيئة.

كتائبيون مع عازار!
ّ
ُي ّ
ٌ
قسم من قاعدة حــزب الكتائب في جزين عن رغبةٍ في
عبر
ُ
ا ّلـتـحــالــف االنـتـخــابــي مــع امل ــرش ــح إبــراه ـيــم عـ ــازار ،إلدراك ـهــم
ٌ
االنتخابات ،فسينحسر
أنهم إن لم يكونوا ناخبًا له دور في ّ
تــأثـيــرهــم فــي املـسـتـقـبــل .فــي امل ـقــابــل ،فــضـلــت ق ـيــادة الكتائب
تسمية ُمرشحني في دائــرة صيدا ـ جزين ،هما جــوزف نهرا
(املقعد املــارونــي) وريـمــون ّ
نمور (املقعد الكاثوليكي) ،الذي
ّ
كان ُي ّ
عول على أن يتبناه عازار على الئحته.

