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سياسة
تقرير

ارتفاع أسهم تحالف «التيارين» يرسم مالمح معركة زحلة

«المستقبل» :الفرزلي لن يكون على الئحتنا في البقاع
ما دام تيارا الوطني الحر والمستقبل لم يعلنا موقفًا رسميًا بشأن التحالف بينهما ،يبقى كل شيء خاضعًا للتأويل .وبالرغم
من أن أسهم التحالف المرتفعة أسهمت في إعطاء صورة الالئحة في زحلة ربطًا بتوزيع المقاعد في البقاع الغربي ،إال
أن في المستقبل من يعيد األمور إلى نصابها ،مؤكدًا أن األسماء المتداولة غير دقيقة
إيلي الفرزلي
كل املعلومات تقود إلــى أن التحالف
بـ ــن الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر وتـ ـي ــار
امل ـس ـت ـق ـب ــل ص ـ ــار ق ــريـ ـب ــا .األول ـ ــوي ـ ــة
ت ـب ـقــى ل ـت ـحــالــف ف ــي ك ــل ل ـب ـن ــان ،لكن
إذا لــم يتحقق ذلــك فــا أحــد يعارض
التحالف على القطعة ووفق املصلحة
ّ
االنتخابية .نائب عوني مطلع يؤكد
ل ــ«األخ ـب ــار» أن ثـمــة تـقــدمــا كـبـيـرًا قد
ح ـصــل ف ــي ال ـت ـف ــاوض ،ل ـكــن م ـســؤول
املــاك ـي ـنــة االن ـت ـخــاب ـيــة لـلـتـيــار نسيب
ح ـ ــات ـ ــم ي ـ ـ ـحـ ـ ــرص ،فـ ـ ــي حـ ــدي ـ ـثـ ــه إلـ ــى
«األخـبــار» ،على إعــان موقف رسمي
واض ـ ــح :ال ـت ـف ــاوض ال يـ ــزال مـسـتـمـرًا
على أساس التحالف في كل الدوائر،
لكن ال شيء محسومًا بعد.
يأتي هذا التوضيح ّ
متممًا لتوضيح
صـ ـ ــدر عـ ــن ل ـج ـن ــة اإلع ـ ـ ـ ــام امل ــرك ــزي ــة

ميشال سكاف لـ«األخبار»:
سأكون رئيس الالئحة في زحلة
ف ــي «ال ـت ـي ــار» ي ــرى أن ك ــل م ــا يـصــدر
ف ــي اإلعـ ـ ــام م ــن ت ـح ـل ـيــات وم ـق ــاالت
وت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات وم ـ ـ ــواق ـ ـ ــف تـ ـتـ ـن ــاول
تـ ـح ــالـ ـف ــات ال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـح ــر
ومــرشـحـيــه ال يعتبر مــوقـفــا معتمدًا
أو نـهــائـيــا لـلـتـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر إال
إذا صدر ببيان رسمي عنه أو موقف
واضح من رئيسه.
ثـ ـم ــة مـ ــن يـ ـ ــرى فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـت ــوض ـي ــح
تمريرة يحتاج إليها تيار املستقبل،
قبيل وص ــول املــوفــد الـسـعــودي نــزار

العلوال إلــى لبنان ،اليوم .فاملستقبل
يريد أن يمهد للتحالف سعوديًا ،قبل
اإلعالن عنه ،وهو يعتقد أن الحريري
قــادر على تسويق هذه الخطوة أمام
ضيفه ،بما يخدم أهــداف السعودية
في لبنان.
ذل ــك فــي الـس ـيــاســة ،أم ــا عـلــى األرض
ف ـق ــد ب ـ ـ ــدأت امل ــاكـ ـيـ ـن ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
تـعـمــل كـمــا ل ــو أن الـتـحــالــف حــاصــل.
ف ــي الـ ـبـ ـق ــاع ،ي ـت ـع ــام ــل الـ ـتـ ـي ــاران مــع
دائرتي زحلة والبقاع الغربي ـ راشيا
على أنهما دائرتان متكاملتان .وكل
م ــن ي ـتــابــع امل ـل ــف االن ـت ـخ ــاب ــي هـنــاك
ي ـج ــزم ب ــأن ال ـت ـحــالــف ف ــي ال ــدائ ــرت ــن
ص ــار ش ـبــه م ـن ـجــز ،ح ـتــى ل ــو ل ــم يتم
التحالف الشامل .لكن مــع ذلــك ،فإنه
ال أح ــد مـسـتـعــد لـلـتـخـلــي ع ــن ح ــذره.
وه ــذه املعطيات يمكن أن تتغير في
أي لحظة مــا دام الـتـحــالــف لــم يعلن
رسميًا بعد.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـ ــ«ول ـ ـكـ ــن»ُ ،ي ـن ـظ ــر إل ــى
سحب التيار الوطني الحر ملرشحته
عن املقعد املاروني في البقاع الغربي
رندلى جبور في إطار ترتيب البيت
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ل ـل ـت ـي ــاري ــن فـ ــي ال ـب ـقــاع
الغربي وزحلة معًا .يعطي العونيون
ف ــي ال ـب ـق ــاع ال ـغ ــرب ــي ويـ ــأخـ ــذون في
زحلة .وعليه ،فإنه سيكون للعونيني
م ــرش ــح واحـ ـ ــد ف ــي ال ـب ـق ــاع ال ـغــربــي
هــو النائب السابق لرئيس مجلس
ال ـن ــواب إيـلــي ال ـفــرزلــي ،فيما يذهب
املقعد املاروني إلى مرشح مستقبلي،
إال إذا انضم «القوات» إلى التحالف.
عندها سيكون مرشح الـقــوات إيلي
لـ ـح ــود ه ــو امل ــرش ــح امل ـ ــارون ـ ــي عـلــى
ّ
ال ــائـ ـح ــة .لـ ـك ــن مـ ـص ــدرًا مـسـتـقـبـلـيــا

هل ينجح الحريري في تسويق تحالفه مع «التيار» سعوديًا؟ (األخبار)

رفـيــع املـسـتــوى ينفي السيناريوات
املتداولة ،مكتفيًا بالقول إن الفرزلي
ل ــن ي ـكــون عـلــى الئـحـتـنــا .ه ــل يسير
ال ـع ــون ـي ــون ب ـت ـحــالــف م ــع املـسـتـقـبــل
م ــن دون الـ ـف ــرزل ــي أم أن ال ـت ـحــالــف
ن ـف ـســه س ـي ـص ـبــح ف ــي خ ـب ــر كـ ـ ــان؟ ال

أحد يملك اإلجابة حاليًا ،وإن يؤكد
مـصــدر متابع أنــه إذا جــرى االتـفــاق
ال ـش ــام ــل ب ــن الـ ـط ــرف ــن ،ف ـل ــن ي ـكــون
صعبًا تجاوز التحفظات على بعض
األسماء.
الـ ـتـ ـن ــازل ف ــي ال ـب ـق ــاع ال ـغ ــرب ــي ي ـكــون

تعويضه ،بالنسبة إلى العونيني ،في
زحلة .هم يأملون أن تكون حصتهم
في الالئحة أربعة مرشحني :املرشح
الـ ـح ــزب ــي س ـل ـي ــم ع ـ ـ ــون ،أسـ ـع ــد ن ـكــد،
ميشال الضاهر الــذي يطرح بوصفه
تقاطعًا بني التيار واملستقبل وميشال

تقرير

ّ
ّ
ّ
تشتت المعارضة يقلل فرص «تسللها» في البقاع الشمالي
أعطى األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله في خطابه ،أول من أمس،
بعدًا حماسيًا للمعركة االنتخابية التي
ستشهدها دائرة البقاع الشمالي (بعلبك
والهرمل) ،وهو خطاب سيتصاعد بهدف
شد عصب الجمهور الحزبي وحثه على
أوسع مشاركة من أجل تقليل فرص أي
الئحة معارضة في تحقيق أي خرق في
المقاعد الشيعية على وجه التحديد
غادة حالوي
ارت ـف ـع ــت ح ـ ـ ــرارة امل ـش ـه ــد االن ـت ـخــابــي
في دائــرة البقاع الشمالي مع ارتسام
معالم الئحة تحالف حــزب الله وأمــل،
ب ـكــل تـقــاطـعــاتـهــا ،فـيـمــا ت ـح ــاول قــوى
االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض س ـ ـ ــواء م ـ ــن داخ ـ ـ ــل ب ـي ـئــة
امل ـق ــاوم ــة أو خــارج ـهــا االس ـت ـف ــادة من
حــالــة ال ـتــذمــر م ــن ال ــواق ــع االجـتـمــاعــي
وال ـخ ــدم ــات ــي ال ـح ــال ــي ف ــي ال ـب ـق ــاع من
أجل استثمارها انتخابيًا ولو اقتضى
األمر ترشيح نواب سابقني ،سواء من
حــزب الـلــه أو مــن حــركــة أم ــل .مــن هنا،
ي ـم ـكــن االس ـت ـن ـت ــاج أن خ ـط ــاب الـسـيــد

نصرالله كــان موجهًا لبيئة املقاومة،
س ـع ـي ــا المـ ـتـ ـص ــاص حـ ــالـ ــة ال ـت ـم ـل ـمــل
املـ ـتـ ـص ــاع ــدة ،وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـب ـ ــار» أن
ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ـ ــري خ ـص ــص أخ ـي ـرًا
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا ل ـ ـق ـ ـيـ ــادات حـ ــركـ ــة أمـ ـ ــل فــي
البقاع للتأكيد على ضرورة التحشيد
ملصلحة مرشح الحركة الــوزيــر غازي
زعـيـتــر فــي مــواجـهــة أي خــرق محتمل
في هذه الدائرة.
وت ـح ـت ـض ــن دائـ ـ ـ ــرة الـ ـبـ ـق ــاع ال ـش ـمــالــي
حـضــورًا وازن ــا لكتلة سنية معارضة،
وال س ـي ـمــا ف ــي ع ــرس ــال وب ـع ــض قــرى
بعلبك وكتلة مسيحية مؤيدة للقوات
الـلـبـنــانـيــة (دي ــر األح ـمــر ومنطقتها)،
ً
ف ـض ــا ع ــن حـ ــراك م ـل ـحــوظ م ـنــذ فـتــرة
لـشـخـصـيــات ش ـي ـع ـيــة ،بـعـضـهــا ليس
بـعـيـدًا عــن بيئة املـقــاومــة ،وإذا مضت
في املعركة قد تؤثر سلبًا على رصيد
الئحة التحالف الثنائي .ال ينفي ذلك
وجــود شخصيات مستقلة لــم تحسم
أم ــر تــرش ـح ـهــا ،ح ـتــى اآلن ،كــالــرئـيــس
ح ـس ــن ال ـح ـس ـي ـنــي وي ـح ـي ــى ش ـمــص.
وتفيد التقديرات بأن ضبابية املشهد
قـ ــد تـ ـف ــرز لـ ــوائـ ــح عـ ـ ــدة فـ ــي م ــواج ـه ــة
الئحة التحالف وليس الئحة واحــدة،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـ ـحـ ــديـ ــث عــن
التباعد القائم بني املستقبل والقوات
اللبنانية .وتفيد شخصية تتحرك بني
الطرفني األخيرين بأن مشكلة القوات

تـكـمــن ف ــي تـجـنــب أي ج ـهــة الـتـحــالــف
معها ،فيما يرى املستقبل نفسه ملزمًا
بــال ـت ـحــالــف م ـع ـه ــا ،وي ـح ـت ــاج ــان إل ــى
رافـعــة شيعية وازن ــة لــم يستقر الــرأي
عليها بـعــد ،ول ــو أن املــرشــح املحتمل
حتى اآلن هــو يحيى شمص بوصفه
أحد أبرز األسماء املطروحة للتحالف
مــع املـسـتـقـبــل ول ـيــس ال ـق ــوات ،غـيــر أن
خـ ـي ــاره ال ـن ـه ــائ ــي س ـي ـت ـحــدد يـ ــوم غــد
الثالثاء .أما تشكيلة القوات اللبنانية،
فـسـتـضــم إلـ ــى ج ــان ــب م ــرش ــح ال ـق ــوات
طوني حبشي ،املرشح الشيعي حارث
سليمان (تجدد ديموقراطي).
وي ـج ــري ال ـحــديــث ع ــن تـشـكـيــل الئـحــة

ت ـض ــم ع ـ ــددًا م ــن امل ـس ـت ـق ـلــن ق ــد يـعـلــن
ع ـن ـهــا يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ـق ـب ــل ،بــرئــاســة
الــرئـيــس حـســن الـحـسـيـنــي ،وم ــن بني
أسمائها املحتملة :غالب ياغي (وجه
م ـ ـعـ ــروف فـ ــي ب ـع ـل ـب ــك) ،ع ـل ــي ص ـبــري
حمادي ،مسعود الحجيري (عرسال)،
ع ـل ــي زع ـي ـت ــر (ط ـب ـي ــب ول ـ ــه ح ـض ــوره
على مستوى منطقة الهرمل) ،محمد
حـيــدر (بــدنــايــل) وشــوقــي فـخــري (ديــر
االحمر) .مثل هذه األسماء« ،ال تستفز
أهالي البقاع إال في حال تحالفها مع
القوات ،وهذا أمر مستبعد ،وهي حتمًا
ستستفيد من حالة االنزعاج البقاعي
من بعض مرشحي الئحة التحالف»،

تحشد المعارضة قواها ،ولو أن صورة تحالفاتها لم تتضح بعد (هيثم الموسوي)

على حد تعبير أحد العاملني على خط
تأليف الالئحة.
وم ـ ــن الـ ـل ــوائ ــح املـ ـت ــوقـ ـع ــة ،ت ـل ــك ال ـتــي
يـتــرأسـهــا اإلعــامــي عـلــي ح ـجــازي مع
عــدد من املستقلني ،مثل غسان البزال
(البزالية) ،عصام العزير (شمسطار)،
يوسف روفايل (راس بعلبك) ،غير أن
املـشــاورات لحسم األسـمــاء واستكمال
ال ــائـ ـح ــة س ـت ـن ـت ـهــي فـ ــي غـ ـض ــون 48
ســاعــة .أمــا الــوزيــر الـســابــق فــايــز شكر
(البعث) ،فيستعني بـ»الكتمان» حماية
لنواة الئحته ،مؤكدًا أنه سيعلن قريبًا
عن الئحة من  10أسماء من املستقلني،
ويـقــول إن تأمني الحاصل االنتخابي
«بمثابة تحصيل حاصل».
تعزز طبيعة الــدائــرة الثالثة بقاعًا من
حيث التنوع الطائفي والحزبي وارتفاع
منسوب االحتجاج من واقــع الخدمات
احتماالت الخرق ،وهي مسألة تضعها
بعض األحزاب في الحسبان ،فيما يردد
ق ـيــادي فــي  8آذار أن بعض الـسـفــارات
تـعـتـبــر أن امل ـك ــان األن ـس ــب الس ـت ـهــداف
حزب الله في االنتخابات يتمثل بخرق
أحــد مقاعده في البقاع الشمالي الذي
يشكل الحاضنة األساسية للمقاومة،
«وإذا حصل مثل هذا الخرق ،من وجهة
نظر املعارضة ،سيكسر حصرية حزب
الله وأمل لتمثيل هذه املنطقة منذ عام
.»1992

