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تقرير

الغربي
سكاف الــذي يترأس الالئحة (حسب
تأكيده لــ«األخـبــار») التزامًا بالعرف
فــي أن تـكــون رئــاســة الــائـحــة ملرشح
كاثوليكي مــن مدينة زحـلــة ،على ّأن
يسمي «املستقبل» املرشحني السني
(ال ـنــائــب عــاصــم ع ــراج ــي) والـشـيـعــي
(نـ ــزار مـحـســن دلـ ــول) واألرمـ ـن ــي ،في
حــال تــم التوافق مــع الطاشناق على
أن ي ـت ـخ ـلــى ع ــن م ــرش ـح ــه ف ــي زح ـلــة
جورج بوشكيان ،ملصلحة مرشح في
بـيــروت ،يكون على الئحة املستقبل،
علمًا ب ــأن م ـصــادر مـتــابـعــة كــانــت قد
أك ــدت أن الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر اتفق
أيـ ـض ــا مـ ــع الـ ـط ــاشـ ـن ــاق ع ـل ــى ت ـب ــادل
األصوات بني زحلة واملنت.
ه ــذه الــائـحــة ال ـتــي ُي ـت ــداول بــأسـمــاء
أعضائها فــي زحـلــة ،ال تبدو واقعية
بالنسبة إلى أحد املرشحني ،القتناعه
بأن املستقبل ال يمكنه أن يذهب إلى
ميريام سكاف،
هذا الحد في مواجهة ّ
مشيرًا إلــى أن الـتـيــار يفضل البحث
عن اسم كاثوليكي من غير آل سكاف.
لكن في املستقبل ،النقاش يؤخذ إلى
مكان آخر .وبحسب مصدر مستقبلي
موثوق ،فإن «الالئحة املتداولة» غير
دقيقة ،أضف إلى أن «املفاوضات مع
ميريام سكاف ال تزال مستمرة» .وهو
األم ـ ــر ال ـ ــذي ت ــؤك ــده مـ ـص ــادر عــونـيــة
أيضًا.
إذا لم تصل املفاوضات إلى ما تشتهيه
الكتلة الشعبية ،فإنها ستكون أمــام
خيارات عديدة ،أبرزها االنضمام إلى
الئحة حزب الله وحركة أمل والحزب
القومي والنائب نقوال فتوش ،إضافة
إلى بقاء تشكيل الئحة منفردة خيارًا
دائ ـ ـمـ ــا .وب ــان ـت ـظ ــار ت ـم ــوض ــع الـكـتـلــة
الشعبية ،تبقى ثــاث قــوى بانتظار
انجالء املشهد االنتخابي في الدائرة:
الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة امل ـن ـف ـت ـح ــة عـلــى
أكثر مــن تحالف ،والكتائب والــوزيــر
ال ـس ــاب ــق أش ـ ــرف ري ـف ــي الـ ـل ــذان صــار
مـ ّ
ـرجـحــا أنـهـمــا سـيـخــوضــان املعركة
االنتخابية معًا.

«طالق» بين ميقاتي وكرامي في «الشمال الثانية»
مع مرور األيام ،تتوضح
صورة االنتخابات في دائرة
الشمال الثانية ،في ظل
اتجاه إلى أن تتنافس خمس
لوائح انتخابية :تيار العزم؛ تيار
المستقبل والتيار الوطني الحر؛ّ
فيصل كرامي وتيار المردة
وجهاد الصمد؛ أشرف ريفي؛
و«المجتمع المدني» .الحسابات
قضت أن ينفصل ميقاتي عن
بقية حلفاء  8آذار
ليا القزي
ي ــوم ال ـثــاثــاء ،عـلــى أبـعــد تـقــديــرُ ،يحسم
«االنـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــال» االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي بـ ــن رئ ـي ــس
الحكومة السابق نجيب ميقاتي والوزير
ّ
السابق فيصل كرامي .القرار بأن ُيشكل
ّ
ّ
ك ــل منهما الئ ـحــةُ ،مــتـخــذ مـنــذ األسـبــوع
امل ــاض ـ َـي ،م ــن دون أن يـعـنــي ذل ــك خــافــا
ّ
بــن ابــنــي طرابلس« ،فــاألرجــح أن ُيشكل
االثـنــان ،بعد االنتخابات النيابية ،كتلة
واح ــدة» ،يـقــول أحــد املـقـ ّـربــن مــن االثنني
في عاصمة الشمال.
ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ،كــانــت امل ـفــاوضــات
بـ ــن م ـي ـق ــات ــي وكـ ــرامـ ــي ت ـت ـم ـح ــور ح ــول
ق ـبــول األخ ـي ــر أو رف ـضــه االن ـض ـم ــام إلــى
الئ ـح ــة ت ـي ــار ال ُـ ـع ــزم «وح ـ ـي ـ ـدًا» ،م ــن دون
بقية حلفائه امل ـقـ ّـربــن مــن فــريــق  8آذار:
النائب السابق جهاد الصمد (الضنية)،
الحزب العربي الديمقراطي ،تيار املردة،
رئـيــس املــركــز الــوطـنــي فــي الـشـمــال كمال
الـخـيــر ...لــم تصل األم ــور إلــى خواتيمها
«ال ـس ـع ـي ــدة» .ب ـعــد ذلـ ــك ،حـ ــاول مـيـقــاتــي
إق ـنــاع تـيــار امل ــردة بترشيح رفـلــي ديــاب
(ع ــن املـقـعــد األرث ــوذك ـس ــي فــي طــرابـلــس)
على الئحته ،أيضًا من دون حلفاء حزب
الله .على ّ
ذمــة قيادي في «امل ــردة» ،باءت
املفاوضات بني حزبه وميقاتي بالفشل،
ّ
«ألننا ال نترشح من دون كرامي والصمد.
ّ
فك تحالفنا معهما ال ينجح ،إن كان مع
تيار املستقبل أو مع ميقاتي».

«ه ـ ـ ّـم» م ـي ـ ّقــاتــي األكـ ـب ــر أن ال «ت ــوص ــم»
الئحته بأنها « 8آذار» ،بل أن يبقى في
املــوقــع الــوسـطــي ال ــذي ارت ـضــاه لنفسه.
ان ـط ــاق ــا م ــن هـ ـن ــا ،ي ـت ـجــه إل ـ ــى تـشـكـيــل
«الئحة تيار العزم» في دائرة طرابلس ـ
أسماء ّ
ٌ
عدة باتت األكثر
املنية ـ الضنية.
تــرجـيـحــا عـلــى الئ ـحــة رئ ـيــس الـحـكــومــة
األس ـ ـبـ ــق ،م ـث ــل رش ـي ــد امل ـ ـقـ ـ ّـدم وم ـيــرفــت
الهوز ومحمد نديم الجسر (عن املقاعد
السنية) ،جــان عبيد (املقعد املــارونــي)،
ن ـق ــوال ن ـح ــاس (امل ـق ـع ــد األرث ــوذكـ ـس ــي)،
ج ـهــاد ال ـيــوســف ومـحـمــد ال ـفــاضــل (عــن
َ
مقعدي الضنية) ،ويبحث ميقاتي عن
شخصية مــن آل عـلــم الــديــن فــي املـنـيــة،
م ــع أرج ـح ـي ــة ت ـحــال ـفــه م ــع ع ـث ـمــان عـلــم
ال ــدي ــن .لـيــس م ــن امل ـف ـتــرض أن ُ
«ي ــزع ــج»
تــرش ـيــح ج ـهــاد ي ــوس ــف ،ج ـهــاد الـصـمــد
ف ــي ال ـض ـن ـيــة .وقـ ــد ت ـقـ ّـصــد م ـي ـقــاتــي أن
ال ّ«ي ـس ـت ـفــز» حـلـيـفــه ال ـس ــاب ــق ،فــاخ ـتــار
ُمرشحًا من قرصيتا (الجرد) وليس من
ّ
بخعون (ضيعة جهاد الصمد) ،كما أن
يوسف يأكل من صحن تيار املستقبل.
خـ ـي ــار م ـي ـقــاتــي ت ـش ـك ـيــل الئـ ـح ــة وح ـ ــده،
ً
ال ي ـت ــرك م ـج ــاال أم ـ ــام ك ــرام ــي و«امل ـ ـ ــردة»
وال ـص ـمــد س ــوى تـُشـكـيـ ٍـل الئ ـح ــة خــاصــة
ّ
ب ـهــم .ي ـقــول أح ــد امل ـقـ ّـربــن مــن كــرامــي إن
«مـ ـس ــاء الـ ـغ ــد (ال ـل ـي ـل ــة) ت ـص ـل ـنــا ن ـتــائــج
ال ـ ــدراس ـ ــة ل ـ ُـوض ـع ـن ــا االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،وم ــن
املـتــوقــع أن نـعـلــن ي ــوم ال ـثــاثــاء خـيــارنــا.
ّ
التحالف مــع ميقاتي أصـبــح بعيدًا ،ألن
هــذه االنتخابات تقوم على الحسابات،
ّ
وعـلــى حـلـفــاء ال يـتـخــلــى عنهم اب ــن عمر
ك ــرامــي .الـصـمــد حليف وصــديــق ووف ــي.
وم ــع ت ـيــار املـ ــردة ه ـنــاك عــاقــة تاريخية
ّ
وخاصة» .ويؤكد أن االبتعاد االنتخابي
مــع مـيـقــاتــي «ال ُيـلـ ِـغــي أنـنــا مــع الــرئـيــس
في خندق واحــد ورؤيــة واح ــدة» .أمــا في
املـنـيــة ،فعلى الــرغــم مــن الـحــالــة الشعبية
ّ
ال ـت ــي ي ـت ـم ـتــع ب ـه ــا ك ـم ــال ال ـخ ـي ــر ،إال أن
خـيــاراتــه السياسية إلــى جــانــب املقاومة
ُ
والـقـيــادة الـســوريــة تفرمل انــدفــاعــة بقية
حلفاء  8آذار للتحالف مـعــه .األرج ــح أن
الئحة كــرامــي ـ ـ تيار امل ــردة ـ ـ جهاد
تضم ُ
املنية ،من
من
زريقة
عادل
رشح
امل
الصمد،
ُ
دون أن ُيحسم بعد مــن سيكون املرشح
العلوي على الالئحة.
ّ
الئ ـح ــة ثــال ـثــة ف ــي ط ــراب ـل ــس سـ ُـيـشــكـلـهــا

تيار املستقبل« ،وهذه الدائرة ُمهمة جدًا
بالنسبة إلينا .مــن يدعمنا مــن األحــزاب
ذات الطابع املسيحي في معركتنا هنا،
ّ
سنرد له الجميل في دوائر أخرى» ،يقول
ٌ
مـســؤول فــي تيار املستقبل .واألرج ــح أن
يـكــون ّ
ّ
الحر
«رد اإلج ــر» للتيار الــوطـنــي
ّ
الثالثة (بشري ـ زغرتا ـ
في دائرة الشمال ُ ّ
ويتبنى ترشيح طوني
الكورة ـ البترون)،
ماروني عن املقعد املاروني في طرابلس.
أما عن املقعد األرثوذكسي ،فقد حاول تيار
املستقبل إقـنــاع النائب محمد الصفدي
بـتــرشـيــح زوج ـتــه فـيــولـيــت خـيــرالـلــه ،من
دون أن تتبلور األم ــور بينهما إيـجــابــا.
يشرح أحــد العاملني فــي فريق الصفدي
ّ
أن «الـعــائـلــة مــا زال ــت ت ــدرس خـيــاراتـهــا،
ً
ُ
ُ
ّ
فــالــوزيــر لــم ي ـقــرر أص ــا إن كــان يــريــد أن
يـتــرشــح أو ال» ،مــع ات ـجــاه إل ــى ال ـعــزوف
عن املشاركة في االنتخاباتُ .بحث خيار
ترشيح خيرالله «بسبب وجــود منافسة
شرسة على املقاعد السنية ،والــوزيــر لن

يراهن ريفي على
تكرار سيناريو االنتخابات
البلدية في  6أيار

(أرشيف)

ُيخاطر في حال لم يكن املقعد مضمونًا».
ّ
ول ـك ــن ،ح ــت ــى خ ـيــرال ـلــه «غ ـي ــر ُمـتـحـ ّـمـســة
ل ـل ـتــرشــح» ،وت ـن ـفــي املـ ـص ــادر وج ـ ــود أي
خــاف عائلي بــن خيرالله واب ــن شقيق
كبديل
الصفدي ،أحمد الصفدي ،املطروح
ٍ
من وزير املال السابق منذ الــ .2013هناك
اتـ ـج ــاه لـ ــدى م ـح ـمــد ال ـص ـف ــدي لـتـجـيـيــر
أص ــوات ــه الـشـعـبـيــة ملصلحة الئ ـحــة تيار
امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ولـ ـك ــن خ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع عـمــل
بــن أحـمــد الـصـفــدي وال ـك ــوادر الشعبية
الداعمة له ،اعترض ٌ
عدد منهم على طلب
أحمد وضع ماكينة الصفدي االنتخابية
ف ــي تـ ـص ـ ّـرف «امل ـس ـت ـق ـب ــل» ،م ــن مـنـطـلــق
ّ
أن «أصــوات ـنــا ليست لـلـبـيــع» .وبــالـفـعــل،
انقسمت ق ــدرة الصفدي التجييرية بني
ت ـيــار املـسـتـقـبــل ومـيـقــاتــي وك ـب ــارة ال ــذي
استقطب مجموعة أساسية منهم .ليست
«املنافسة السنية» السبب الوحيد أمــام
عــزوف الصفدي؛ فقد تقاطعت األسباب
اللبنانية ـ ـ الـسـعــوديــة ،وال ّ
سيما وضع
«صديقه» تركي بن ناصر في الرياض.
فــي الـضـنـيــة ،سـ ُـيــرشــح املستقبل سامي
أح ـمــد ف ـت ـفــت .أم ــا ف ــي امل ـن ـيــة« ،فسيبقى
كــاظــم ال ـخ ـيــر ،رغ ــم صـعــوبــة الــوضــع في
املنطقة» ،يقول املـســؤول املستقبلي .أما
الجماعة االسالمية« ،فال يوجد حماسة
أو م ـص ـل ـحــة ل ـل ـت ـحــالــف مـ ـعـ ـه ــا» .يـبـقــى
ّ
أن ال ـح ـل ـيــف األول ل ـت ـيــار املـسـتـقـبــل في
طــرابـلــس ـ ـ املـنـيــة ـ ـ الضنية هــو األجـهــزة
األمنية« .األم ــر لديها» هــو لألمني العام
لتيار املستقبل أحمد الحريري أو ّ
منسق
«املـسـتـقـبــل» ف ــي طــراب ـلــس نــاصــر ع ــدره،
ُ ّ ّ
بت ملف
حيث ال ُيطلق سراح موقوف أو ي
أمني ما ،من دون تدخل أحدهما.
الـ ــوزيـ ــر الـ ـس ــاب ــق أشـ ـ ــرف ريـ ـف ــي يـنـتـظــر
«أخطاء» اآلخرين ،ليبني على أنقاضها
الئـحـتــه وت ـحــال ـفــاتــه ،قـبــل ذل ــك ل ــن ُيـقــدم
ع ـل ــى إع ـ ــان الئ ـح ـت ــه .ات ـك ــال ــه أن يـتـكــرر
سيناريو االنتخابات البلدية ،ال ّ
سيما
ُ
بعد أن «نـمــي» إليه احتمال أن يتحالف
رئيس الحكومة سعد الحريري ونجيب
ميقاتي ض ــده .يـقــول املـقـ ّـربــون مــن ريفي
إن ّ
رد ميقاتي كان سلبيًا ،وفق ما توافر
لديهم من معلومات ،ويؤكدون أن املوفد
ال ـس ـعــودي ل ــن يـغـ ّـيــر شـيـئــا ف ــي الــوقــائــع
االنتخابية« ،فهم لم يتدخلوا في السابق،
وال نية لديهم بالتدخل حاليًا»!

تقرير

ّ
معوض يقترب من باسيل مكاري ينسحب لمصلحة نجار أو موسى
اللوائح في دائرة
ّ
بشري ـ زغرتا ـ الكورة ـ
البترون ،ال تزال تنتظر جالء
الصورة لدى تيار المستقبل
بالدرجة األولى ،وميشال
معوض بالدرجة الثانية.
رينيه ُ
ّاألمور لم تحسم بعد ،ولو
أن االثنين يميالن صوب التيار
الوطني ّ
الحر
ال ت ـ ــزال ه ـن ــاك ن ـق ـط ـتــان ع ــال ـق ـت ــان فــي
دائــرة الشمال الثالثة (بـشـ ّـري ـ زغرتا
ـ ـ ـ ال ـ ـكـ ــورة ـ ـ ـ ال ـ ـب ـ ـتـ ــرون) ،فـ ــي مـ ــا خ ـ ّـص
التحالفات االنتخابية ،بحاجةٍ إلى أن
ّ
ُيكشف النقاب عنهما .األولــى ،تتعلق
ب ـت ـمــوضــع ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،ه ــل يـكــون
حـلـيــف ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر أم تـيــار
املردة أم القوات اللبنانية؟ أما الثانية،
ف ـمــرت ـب ـطــة ب ـمــا إذا ك ــان رئ ـي ــس حــركــة
االسـتـقــال مـيـشــال مـعــوض سيترشح
ع ـ ـلـ ــى الئـ ـ ـح ـ ــة ّ«ال ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار» أو الـ ـ ـق ـ ــوات
اللبنانية ،أو أنــه سيلجأ إلــى تشكيل
الئ ـحــةٍ وح ــده .ومــن املـفـتــرض ،بحسب

معظم الكتل السياسية األساسية في
ُ
دائرة الشمال الثالثة أن تحسم األمور
هذا األسبوع ،إال إذا طرأ ما يستدعي
التأجيل ّ
مرة جديدة.
قـبــل أرب ــع س ـنــوات ،أعـلــن نــائــب رئيس
مـجـلــس الـ ـن ــواب ف ــري ــد م ـك ــاري عــزوفــه
عن الترشح إلى االنتخابات النيابية.
ّ
وعـنــد كــل مناسبة ،كــان ّ ُيعيد تمسكه
بخياره «االعتزال» ،وبأنه لن «يورث»
امل ـق ـعــد ال ـن ـيــابــي ّ
ألي ف ــرد م ــن عــائـلـتــه.
ّ
إال أن ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة ،وب ـمــن فيها
املستقبل ،بقيت
شخصيات داخل تيار
ّ
كأنه ُم ّ
جرد
تتعامل مع موقف ًمكاري
«مـ ـن ــاورة»ُ ،مــراه ـنــة عـلــى تــرشـحــه من
جــديــدَ .حـســم ه ــذه «اإلش ـكــال ـيــة» يــأتــي
م ــن ج ــان ــب أ ُحـ ــد املـ ـس ــؤول ــن ف ــي ت ـيــار
املـسـتـقـبــل ،املـطـلـعــن عـلــى امل ـفــاوضــات
االنتخابية ،بقوله« :مكاري غير ُمرشح
ّ
إلــى االنتخابات»ُ .
ويضيف بــأن نائب
الـ ـك ــورة ُ
«م ـل ـت ــزم م ــع رئ ـي ــس الـحـكــومــة
سـعــد الـحــريــري وتـيــار املستقبل ،ولــن
ي ـكــون ل ــه خ ـي ــارات سـيــاسـيــة مـنــاقـضــة
ّ
لهما» .حتى لو تحالف التيار األزرق
ً ّ
ّ
مــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر؟ «أص ــا كــل
خ ـي ــارات ـن ــا نـبـحـثـهــا م ــع مـ ـك ــاري ،ولــن
ُي ـت ـخــذ أي قـ ــرار إال ُ بــالـتـنـسـيــق م ـعــه»،
ُي ـج ـيــب امل ـس ــؤول املـسـتـقـبـلــي ردًا على
«األخبار».
سؤال ُ
ص ــورة امل ــرش ــح ال ـبــديــل م ــن م ـك ــاري ال

تـ ـ ــزال ُم ـب ـه ـم ــة .ال ـب ـح ــث ي ـن ـح ـص ــر بــن
شـ ـخـ ـص ــن ،رئـ ـي ــس ج ــامـ ـع ــة ال ـب ـل ـم ـنــد
م ـي ـشــال ن ـ ّـج ــار وم ــدي ــر م ـك ـتــب م ـكــاري
ن ـب ـيــل م ــوس ــى .ي ـت ـح ـ ّـدث املـ ـس ــؤول فــي
«املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» ب ــإيّ ـج ــاب ـي ــة عـ ــن نـ ـ ّـجـ ــار،
واص ـ ـفـ ــا إي ـ ـ ــاه بـ ــأنـ ــه ش ـخ ـص ـي ــة ُي ـم ـكــن
ّ
التعويل عليها .إال أن مكاري ،بحسب
مـ ــا ّ ُي ـ ـت ـ ــداول فـ ــي ال ـ ـك ـ ــورة ،ي ـم ـي ــل إل ــى
ت ـبــنــي خ ـي ــار م ــدي ــر م ـك ـت ـبــه (م ــوس ــى).
ال ـســؤال هــو ،إن كــان م ـكــاري يستطيع
ّ
الـحـفــاظ عـلــى قـ ُـدرتــه التجييرية حتى
ّ
لو لم يكن هو املرشح ،أم أن قسمًا من
قاعدته الشعبية ،وال ّ
سيما تلك التي
«ي ـت ـقــاس ـم ـهــا» م ــع الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة،
(هيثم الموسوي)

سـت ـع ـت ـبــر ق ـ ــرار مـ ـك ــاري عـ ــدم ال ـتــرشــح
«تحررًا» لها ولخياراتها االنتخابية؟

ماذا عن تحالفات تيار رئيس
الحكومة في الشمال الثالثة؟
ف ـي ـمــا ت ـج ــزم م ـص ــادر ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
الـ ـ ـح ـ ــر أن ال ـ ـعـ ــون ـ ـيـ ــن وال ـ ـحـ ــريـ ــريـ ــن
سـ ـيـ ـك ــون ــون عـ ـل ــى الئـ ـح ــة واحـ ـ ـ ــدة فــي
ه ــذه ال ــدائ ــرة ،يــؤكــد م ـســؤول فــي تـيــار
ّ
امل ـس ـت ـق ـب ــل أن املـ ـف ــاضـ ـل ــة بـ ــن ال ـت ـي ــار
ال ـع ــون ــي وال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة وت ـي ــار
املـ ـ ـ ــردةُ ،
«م ــرت ـب ـط ــة بـ ــدوائـ ــر أخ ـ ـ ــرى .ال
ّ
يوجد شيء مجاني» .وتشرح بأن «من
غير املمكن أن نتحالف مــع امل ــردة ،إن
ّ
كان داعمًا لنجيب ميقاتي في عكار أو
طــرابـلــس .وال ـقــوات اللبنانية لــن تنال
أصواتنا ،إذا أعطت أصواتها ألشرف
ريـ ـف ــي .هـ ـن ــاك م ـع ــاي ـي ــر ال ت ـس ـم ــح لـنــا
بــالـتـعــامــل مــع ال ــدوائ ــر عـلــى الـقـطـعــة».
ول ــن ُيـمــانــع «املـسـتـقـبــل» الـتـحــالــف مع
ال ـعــون ـيــن أو املـ ـ ــردة ،ح ـتــى ل ــو ضـ ّـمــت
الـ ــائ ـ ـحـ ــة ُم ـ ــرش ـ ــح ال ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـسـ ــوري
ّ
ال ـقــومــي االج ـت ـم ــاع ــي ،ألن «ال ـحــريــري
ّ
كان واضحًا في خطاب  14شباط بأن
الـطــرف الوحيد الــذي ال يتحالف معه
هو حزب الله».
عـلــى جبهة مـيـشــال ريـنـيــه مـعــوض ،ال
ي ــزال الــرجــل ي ــدرس االح ـت ـمــاالت ،وهــو
ي ـضــع ث ــاث ــة م ـعــاي ـيــر ألي ت ـحــالــف قــد

ي ـن ـس ـجــه :ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى االس ـت ـقــال ـيــة
ال ـك ــام ـل ــة ب ـم ــواق ـف ــه؛ ت ــوض ـي ــح ال ـعــاقــة
الـسـيــاسـيــة مــع «حـلـيـفــه» املـفـتــرض ما
بعد االنتخابات؛ وأن يقوم بحساباته،
فال يتحالف مع فريق قد ُيشكل خطرًا
ع ـل ــى مـ ـقـ ـع ــده .امل ـع ـط ـي ــات ف ــي زغ ــرت ــا،
ُ
ّ
ت ـش ـيــر إل ــى أن «م ـي ـش ــال م ـع ــوض بــات
أق ــرب إل ــى ال ــوزي ــر ج ـبــران بــاسـيــل ،من
ّ
الـقــوات اللبنانية ،العتباره أن مقعده
ٌ
مضمون أكثر مع التيار العوني» .إال
ّ
أن أي قرار ّ
جدي لم يصدر عن معوض،
ّ
ّ
ح ــت ــى إن ـ ـ ــه ال ي ـ ـ ــزال ُي ـ ـلـ ــوح بــإم ـكــان ـيــة
تشكيل الئحة وحده مع حزب الكتائب
أو املجتمع املدني في الدائرة.
على صعيد آخ ــر ،يـقــول أحــد مسؤولي
ال ـح ــزب الـ ـس ــوري ال ـق ــوم ــي االجـتـمــاعــي
ّ
ف ــي ال ـش ـمــال إن «ال ـت ـحــال ـفــات ل ــم تظهر
ّ
بعد ،إال أن األرجح أن نكون على الئحة
تـ ـي ــار امل ـ ـ ــردة ـ ـ ـ ال ـن ــائ ــب بـ ـط ــرس ح ـ ــرب ـ ـ
ويليام طوق» .يتوافق ذلك ّمع ما يقوله
قـ ـي ــادي ف ــي ت ـي ــار املـ ـ ــردة ب ــأن ــه «بـ ّـامل ـبــدأ
نحن والقوميني سنكون معًا ،لكنهم لم
يـتـخــذوا قــرارهــم ب ـعــد» .الـتـقــاء «امل ــردة»
و«ال ـق ــوم ــي»ُ ،ي ـعـ ّـد أمـ ـرًا «طـبـيـعـيــا» ،وال
ّ
سيما مع قرار قيادة «القومي» ترشيح
الـ ـن ــائ ــب الـ ـس ــاب ــق س ـل ـي ــم س ـ ـعـ ــادة (ع ــن
أحــد املقاعد األرثــوذكـسـيــة فــي الـكــورة)،
صديق النائب سليمان فرنجية.
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