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ّ
الحريري وجعجع ينتظران المنجم!
ّ
على بعد أقل من
أسبوعين عن آخر ُمهلة
لتسجيل اللوائح التي
ُ
ستخاض على أساسها
االنتخابات ّ
المقررة في
 6أيارٌ المقبل ،ال يزال ّ
قسم كبير منها متعثرًا.
ورغم التقارب بين تيار
المستقبل والقوات
اللبنانية ،فإن تحالفاتهما
ال تزال بحاجة إلى ّ
منجم،
على ّ
حد قول الرئيس
سعد الحريري أمس
على عكس األجواء اإليجابية التي
ُي ـحــاول الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
ورئ ـ ـيـ ــس «ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة»
س ـم ـيــر ج ـع ـجــع إش ــاع ـت ـه ــا ح ــول
العالقة بني حزبيهما وانعكاسها
على التحالف االنتخابي ،ال تزال
ُ
امل ـ ـفـ ــاوضـ ـ ّـات ب ـي ـن ـ ّه ـمــا لـتـشـكـيــل
تحالف مؤثر متعثرة في غالبية
ال ـ ــدوائ ـ ــر ذات ال ـث ـق ــل ال ـس ـيــاســي
ّ
واالن ـت ـخ ــاب ــيُ .
وي ـم ـكــن ال ـق ــول إن
نتائج زيارة الحريري للسعودية
ّ
ُ
لم تترجم حتى اآلن تجاه جعجع.
وتعكس خريطة التحالف حتى
اآلن اس ـت ـمــرار حــالــة ال ـج ـفــاء بني
معراب ووادي أبو جميل ،أقله من
جــانــب رئـيــس الحكومة .وليست
ُ
الـلـقــاءات وامل ـش ــاورات والــزيــارات
ُ
ّ
املـتـبــادلــة س ــوى حــركــة سياسية
ّ
ّ
تحتمها تفاهمات الـحــد األدنــى،
مـ ــع بـ ـق ــاء ج ـ ــذور ال ـ ـخـ ــاف الـ ــذي
وقـ ــع ع ـشـ ّـيــة أزم ـ ــة ال ـح ــري ــري مع
السعودية قبل أشهر.
فــال ـت ـحــالــف الـ ـج ـ ّـدي ب ــن ال ـق ـ ّـوات
وامل ـس ـت ـق ـب ــل ،وإن ك ـ ــان م ـتــوق ـعــا
ّ
تضمنه
م ــن جــانــب م ـع ــراب ع ــدم
ُ
إعطاء املستقبل أصواته لالئحة
القوات في دائرة الشمال الثالثة،
كان يستوجب على األقل تحالفًا
ف ــي دوائ ـ ــر مـفـصـلـيــة ،م ـ ّثــل زحـلــة
وبيروت األولى واملنت الشمالي.
ك ـ ــذل ـ ــك ،ف ـ ـ ـ ــإن «ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوات» ال ـ ــذي
ُ
ي ـت ـف ـ ّـه ــم ح ـ ــرص امل ـس ـت ـق ـب ــل عـلــى
مـ ـن ــح أص ـ ــوات ـ ــه لـ ـل ــوزي ــر جـ ـب ــران
بــاسـيــل ف ــي ال ـب ـتــرون الع ـت ـبــارات
ُ
ّ
ُ
تتعلق بالتحالف املتماسك بني
«امل ـس ـت ـق ـبــل» و«الـ ـتـ ـي ــار الــوط ـنــي
الحر» في تركيبة العهد الجديد،
ُ
كـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ــن امل ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــن أن ي ــرض ــى
ب ـت ـحــال ـفــات ف ــي زحـ ـل ــة وبـ ـي ــروت
األول ـ ـ ـ ــى مـ ـق ــاب ــل دعـ ـ ــم الـ ـح ــري ــري
املـبــاشــر لـبــاسـيــل ،عـلــى عـكــس ما
سيحصل في  6أيار من مواجهات
بني لوائح املستقبل والقوات في
ه ــذه ال ــدوائ ــر .وه ــذا األم ــر ُيشعر
القواتيني بــأن التحالف العميق
لـيــس مــع ال ـقــوات بــل مــع باسيل،
وأن الـتــوازن فــي عالقة الحريري
مع كل من القوات والتيار غائب،
ملصلحة عــاقــة رئـيــس الحكومة
بباسيل ،على حساب معراب.
في هذا اإلطار ،بدأت االجتماعات
االن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ـي ـ ــة ع ـ ـل ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
امل ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــات ب ـ ـ ـ ــن «الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــوات»
و«امل ـس ـت ـق ـبــل» ،واالج ـت ـم ــاع ال ــذي
ُع ـ ـقـ ــد أم ـ ـ ــس ب ـ ــن خـ ــالـ ــد ش ـه ــاب
وشانتال سركيس هو االجتماع
األول ،وسـتـتـبـعــه ل ـق ــاءات أخ ــرى

خ ــال األسـ ـب ــوع ال ـح ــال ــي ،بـهــدف
ـدد
ب ـلــورة إم ـكــان ّالـتـحــالــف فــي عـ ّ ٍ
مــن ال ــدوائ ــر .إل أن انـتـقــال املـلــف
االن ـت ـخــابــي م ــن م ـس ـتــوى وزاري
كـ ـم ــا كـ ــانـ ــت عـ ـلـ ـي ــه ال ـ ـح ـ ــال ق ـبــل
أسـبــوع ،أي بــن الــوزيــريــن ملحم
ريـ ــاشـ ــي وغ ـ ـطـ ــاس خـ ـ ـ ــوري ،إل ــى
مـسـتــوى املــاكـيـنــات االنـتـخــابـيــة،
ي ـع ـك ــس تـ ــراج ـ ـعـ ــا ف ـ ــي ال ـت ـم ـث ـيــل
ومستوى النقاش .وهو وإن كان
ُيعطي بعدًا ّ
تقنيًا للمباحثات ،إال
أنــه أتــى نتيجة شعور الوزيرين
بـ ـ ــأن دوره ـ ـم ـ ــا قـ ــد انـ ـتـ ـه ــى ،وأن
االتـ ـ ـف ـ ــاق ـ ــات ل ـ ــن تـ ـتـ ـع ـ ّـدى ح ـ ــدود
املـ ـصـ ـلـ ـح ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ل ـت ـي ــار
ّ
ّ
ويرجح املطلعون أن
«املستقبل».
يجري التفاهم على التحالف في
بعلبك ـ ـ الـهــرمــل حـيــث املــواجـهــة
«دس ـم ــة» وم ـث ـمــرة ف ــي الـسـيــاســة
في وجه حزب الله ،بينما ال ّ
يعول
الفريقان كثيرًا على التفاهم في
البقاع الغربي ،حيث ّ
يحبذ ّتيار
املستقبل الـحـصــول على مرشح
ً
مــارونــي محسوب عليه ب ــدال من
منح املقعد للقوات.
وفيما أش ــار الـحــريــري أمــس إلى
أن الـ ـق ــوات «ت ـح ـت ــاج إل ــى مـنـ ّـجــم
مـ ـغ ــرب ــي» ل ـف ـه ــم م ـط ــال ـب ـه ــا ،فـقــد
ُع ـك ــس ك ــام ــه األجـ ـ ـ ــواء الـسـلـبـيــة
املـسـيـطــرة عـلــى مـســار الـتـفــاوض
االنتخابي بني الطرفني ،فيما كان
قد ّ
سجل اعتراضه على تصريح
مسؤول جهاز اإلعالم والتواصل
في القوات شــارل جبور وتأكيده
أن «ال تحالف وازن ــا بــن الـقــوات
واملستقبل» .ومن املالحظ تراجع
وت ـي ــرة ال ـح ــديــث ع ــن ل ـق ــاء قــريــب
بني الحريري وجعجع ،وما كالم
ال ـ ـحـ ــريـ ــري أن «ال شـ ـ ــيء ي ـح ــول
دون ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء» س ـ ــوى ت ـخــري ـجــة
دبلوماسية النتفاء أسباب اللقاء
بــن القياديني طاملا أن التحالف
االنتخابي ال يزال غير ُمنجز.
وفــي سـيــاق آخ ــر ،وبـعــد أن أنجز
«ال ـ ـقـ ــوات» و«ال ـك ـت ــائ ــب» االت ـف ــاق
ع ـل ــى ال ـت ـح ــال ــف ف ــي زحـ ـل ــة ،ع ــاد
املكتب السياسي الكتائبي وقرر،
ّ
التريث في حسم التحالف
أمس،
مــع «ال ـقــوات» ،بانتظار مزيد من

اعتراض على
«القوات» في
البقاع 3
ووج ــه مرشح «الـقــوات اللبنانية»
ِ
عن املقعد املاروني في دائرة البقاع
الـثــالـثــة (بعلبك ال ـهــرمــل) أنـطــوان
حبشي بانتقادات ملوقف القوات
مــن مــوارنــة املنطقة ،ومطالباتها
السابقة بسحب املقعد املــارونــي
م ــن ال ـب ـقــاع ال ـش ـمــالــي إل ــى دائ ــرة
ّ
بشري أو غيرها من الدوائر .وفي
أحــد الـلـقــاءات فــي إح ــدى البلدات
ذات «الـثـقــل ال ـقــواتــي» (غالبيتها
من أبناء الطوائف املسيحية) ّ
وجه
الـحـضــور أسـئـلــة تستفسر ّ
عما
إذا ك ــان جـعـجــع قــد غـ ّـيــر موقفه
من تنظيم «داع ــش» الــذي اعتبره
سابقًا «مزحة» ،بعدما ّ
تبي حجم
ّ
الخطر الذي كان يشكله على هذه
البلدات املسيحية بالتحديد.

