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ّحزب الله في كسروان ـ جبيل:
ولى زمن «االحتكار»

البقاع ّالغربي:
التيار يؤخر إعالن الئحة المستقبل ـ االشتراكي
الئحة  8آذار في البقاع الغربي اكتملت ،والئحة المجتمع المدني سجلت رسميًا في وزارة الداخلية .لم يبق سوى الئحة
المستقبل ــ االشتراكي ،المجمدة بانتظار حسم انضمام التيار الوطني الحر إليها من عدمه .الترجيحات تشير إلى أنه سيكون
جزءًا منها ،بمرشح وحيد عن المقعد الماروني ،لكن األرقام تشير إلى أن النتائج لن تتأثر بتموضع التيار
إيلي الفرزلي
سـ ــاهـ ــم ان ـ ـف ـ ـصـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب الـ ـس ــاب ــق
لرئيس مجلس النواب ،إيلي الفرزلي،
ترشحًا ،عن التيار الوطني الحر في
حلحلة كــل العقد فــي البقاع الغربي.
تـ ـح ـ ّـرر الـ ـف ــرزل ــي وح ـ ـ ـ ّـرر م ـع ــه ال ـت ـيــار
مــن أي ال ـتــزام تـجــاهــه .كــانــت معادلة
املفاوضات
الوزير جبران باسيل في
ّ
ليكون جزءًا من أي الئحة هو التمثل
َ
بمرشحني ينضمان في حال فوزهما
إلى تكتل اإلصالح والتغيير ،الفرزلي
امل ـح ـســوب عـلــى رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة،
ومـ ــرشـ ــح ح ــزب ــي م ـل ـت ــزم هـ ــو شــربــل
مارونُ .رفض طلبه من املستقبل ومن
 8آذار عـلــى الـ ـس ــواء 8 .آذار اعـتـبــرت
أن ــه يـحــق لــه بـمــرشــح واحـ ــد ،بالنظر
إلــى عــدد أص ــوات الـتـيــار فــي الــدائــرة،
فــواف ـقــت عـلــى أن ي ـكــون ال ـفــرزلــي هو
هــذا املــرشــح ،نظرًا إلــى الحيثية التي

المستقبل ّ
يصر على
ترشيح شديد،
تبني
ّ
والتيار يتمسك بمارون
ي ـم ـل ـك ـهــا فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة وقـ ــدرتـ ــه عـلــى
تجيير أصوات لالئحة .وفي املستقبل
تردد األمر نفسه ،لكن مع وضع فيتو
ع ـل ــى ت ــرش ـي ــح الـ ـف ــرزل ــي ،ب ـح ـجــة أن ــه
شخصية حليفة لسوريا (فــي الئحة
املستقبل نفسها حليف آخر لسوريا
هو محمد القرعاوي).
الـ ــدخـ ــول إلـ ــى الئ ـح ــة امل ـس ـت ـق ـبــل ك ــان
يـعـنــي بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـت ـيــار التخلي
عن مرشحه ،الذي كان محسومًا منذ
الـبــدايــة ،أي الـفــرزلــي ،وهــو خيار عاد
باسيل وأظهر ليونة تجاهه ،بخالف
َ
مرشحني في حال انتقاله
إصراره على
إلى صفوف الئحة عبد الرحيم مراد.
تلك االزدواجـيــة جعلت األمــور تتعثر
بني الحليفني املفترضني .حتى ُحكي
أن اللقاء األخير بني الفرزلي وباسيل

كــان سيئًا للغاية ،وأسفر عن ابتعاد
األول عن حليفه املفترض ،مبقيًا على
ترشحه في ّ
مربع رئاسة الجمهورية.
أما الرئيس نبيه بري ،فكان له الدور
الحاسم في التأكيد أن محل الفرزلي
فــي الــائـحــة مـحـفــوظ ،بـصــرف النظر
عن التيار.
ً
وعليه ،صارت الئحة  8آذار تضم كال
من :عبد الرحيم مراد (سني) ،محمد
ن ـصــر ال ـل ــه (ش ـي ـع ــي) ،إي ـل ــي ال ـفــرزلــي
(أرثــوذك ـســي) ،فيصل ال ــداود (درزي)
وناجي غانم (ماروني) الذي كان بري
مصرًا على تسميته على الالئحة .أما
في ّ
املقعد السني الثانيُ ،
رجح أن يترك
فارغًا.
فــي املـقــابــل ،وبــالــرغــم مــن أن التحالف
بــن الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر واملستقبل
ل ــم ي ـح ـســم ب ـع ــد ،إال أن الـتــرج ـي ـحــات
تشير إلــى أنــه سيسلك الـطــريــق نحو
اإلن ـجــاز قــريـبــا ،حيث سيكون للتيار
م ــرش ــح م ــارون ــي ه ــو ش ــرب ــل م ـ ــارون،
فيما سيؤول املقعد األرثوذكسي إلى
امل ــرش ــح غ ـس ــان ال ـس ـك ــاف ،املـ ـق ـ ّـرب من
املستقبل .لكن املستقبل لم يرض بهذه
القسمة ،إذ يصر على أن يكون هنري
ش ــدي ــد مــرش ـحــا ع ــن امل ـق ـعــد امل ــارون ــي
ً
بـ ــدال م ــن م ـ ــارون ،بـسـبــب ق ــدرت ــه على
تــأمــن أص ــوات إضــافـيــة لــائـحــة .هذه
ّ
اإلشكالية لــم تحل حتى مساء أمــس،
علمًا بأن أحد الخيارات املطروحة كان
انضمام شديد إلى تكتل التغيير في
حال فوزه.
إلى حني إيجاد حل لهذه املعضلة ،فإن
املشهد االنتخابي في البقاع الغربي
بـ ــدأ ي ـك ـت ـمــل ،وخ ــاص ــة ب ـعــد تـسـجـيــل
الئ ـح ــة «امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي» ف ــي وزارة
الــداخـلـيــة أم ــس ،وال ـتــي تـضــم :فيصل
رح ــال وع ــاء الـشـمــالــي ع ــن املـقـعــديــن
الـ ـسـ ـنـ ـي ــن ،مـ ــاغـ ــي ع ـ ـ ــون ع ـ ــن امل ـق ـع ــد
امل ـ ــارون ـ ــي ،ج ـ ــوزف أي ـ ــوب ع ــن املـقـعــد
األرثــوذك ـســي وعـلــي صبح عــن املقعد
الشيعي.
وس ـت ـط ـل ــق ال ــائـ ـح ــة ،الـ ـت ــي اع ـت ـمــدت
األخ ـض ــر لــونــا ل ـهــا ،نـشــاطـهــا رسميًا

ً
الفرزلي مستقال عن التيار ...ال عن رئيس الجمهورية (بالل جاويش)

فــي احـتـفــال تقيمه فــي  30مــن الشهر
ال ـحــالــي ف ــي مـجـمــع ال ـس ـه ــول .يـعــرف
أعـ ـض ــاء ال ــائ ـح ــة أن امل ـع ــرك ــة لـيـســت
سهلة ،وخاصة وســط تنافس أحــزاب
الـسـلـطــة ع ـلــى انـ ـت ــزاع امل ـق ــاع ــد ،إال أن
ّ
رحـ ـ ــال ي ــؤك ــد أن اس ـت ـط ــاع ــات الـ ــرأي

ت ـع ـط ـي ـهــم األمـ ـ ــل ب ـت ـح ـق ـيــق ال ـحــاصــل
الذي قد ينخفض إلى  12ألفًا ،فالناس
يــريــدون تغيير الــواقــع ال ــذي فرضته
األحــزاب والذي كانت نتيجته حرمان
املنطقة مــن خــدمــات الحد األدن ــى .أما
ف ــي حـ ــال عـ ــدم وصـ ـ ــول ال ــائ ـح ــة إل ــى

هدفها ،فيؤكد رحال أن العمل سيبدأ
بعد االنتخابات من خالل مراقبة أداء
النواب.
في «لــوائــح الشطب» ،يتبني أن العدد
اإلجمالي للناخبني في الدائرة يصل
إل ــى  143أل ـفــا و 673نــاخ ـبــا (م ــوارن ــة
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 10231نـ ــاخ ـ ـبـ ــا ،ك ــاث ــولـ ـي ــك
ّ
ناخبًا ،أرثوذكس  10080ناخبًا ،سنة
 70031نــاخ ـبــا ،شـيـعــة  21049ناخبًا
ودروز  21062نــاخ ـبــا) .وبــالــرغــم من
أن الــدراســات األولية كانت تشير إلى
أن ن ـس ـبــة االق ـ ـتـ ــراع ي ـم ـكــن أن تــرتـفــع
ربـطــا بالقانون النسبي ،ال ــذي ينهي
مرحلة املـحــادل ،إال أن عمل املاكينات
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ع ـل ــى األرض أظـ ـه ــر أن
نسب االق ـتــراع قــد ال تتغير عــن نسب
ع ــام  53.3( 2009ف ــي امل ـئ ــة) ألس ـبــاب
عــديــدة؛ أبــرزهــا النقمة عـلــى السلطة
وغـ ـي ــاب الـتـجـيـيــش ال ـ ــذي اع ـت ـمــد في
عــام  ،2009إضــافــة إلــى إل ــزام القانون
للناخبني بالتصويت لالئحة محددة
وصوت تفضيلي واحد .ومع افتراض
أن نسبة املقترعني ستكون ما بني 50
و 55في املئة ،أي ما بني  72و 79ألفًا،
فــإن العتبة االنتخابية قد تتراوح ما
بني  12و 13ألفًا بالحد األقصى.
وال ــاف ــت أن الـتـغـيـيــر الـ ــذي ط ــرأ على
التحالفات ،بابتعاد الفرزلي عن التيار
الوطني ،لم يغير في النتائج املتوقعة.
إذ ي ـتــوقــع أن ت ـح ـصــل الئ ـح ــة  8آذار
على ثالثة نواب ،مقابل ثالثة لالئحة
املستقبل ـ االشتراكي ،بصرف النظر
عن تموضع التيار الوطني .وبحسب
أكـثــر مــن مــاكـيـنــة ،ف ــإن الــائـحــة تملك
 2.6حاصل انتخابي ،مقابل نحو 3.2
لالئحة الثانية .وهذا يعني أن أصوات
الـتـيــار ،الـتــي تبلغ نحو  4000صوت
( 0.3حــاصــل) ،لــن تـســاهــم فــي تعديل
النتائج ،إذ إن الكسر األعلى سيبقى
ملصلحة الئحة  8آذار.
ّ
تـلــك األرق ـ ــام لــم يـســلــم بـهــا املستقبل،
الـ ـ ـ ــذي يـ ــراهـ ــن عـ ـل ــى امـ ـت ــاك ــه أربـ ـع ــة
ح ــواص ــل .ق ــد ي ـكــون ذل ــك مـمـكـنــا ،لكن
باملقارنة مع نتائج انتخابات ،2009
حـيــث ك ــان ال ـفــارق بــن الـخــاســر األول
والـ ــرابـ ــح األخـ ـي ــر ن ـح ــو خ ـم ـســة آالف
ص ـ ــوت فـ ـق ــط ،ي ـح ـت ــاج ل ـت ـح ـق ـيــق ه ــذا
ال ـه ــدف ال ــى اس ـت ـن ـفــار حـقـيـقــي ورف ــع
لـعــدد املـقـتــرعــن .وحـتــى امل ـقــارنــة بني
أرقــام املرشحني الشيعيني في حينها
أمني وهبي ( 34ألفًا) وناصر نصر الله
( 25ألـفــا) ،حــن كانت املعركة بينهما
أك ـثــر تـعـبـيـرًا ع ــن امل ـعــركــة الـسـيــاسـيــة
ُ
ال ـ ـحـ ــادة ب ــن  8و 14آذار ،ت ـظ ـه ــر أن
الفارق لم يكن شاسعًا ،وهــو ال يصل
في حسابات االنتخابات الحالية إلى
 0.7حاصل.

مهمة حزب الله تشكيل
الئحة في كسروان ـ
جبيل ،تشوبها صعوبات
ّ
عدةّ ،
أهمها التحالف مع
شخصيات لها تأثير سياسي
وشعبي في المنطقة.
«هاجس» عدم تأمين حاصل
انتخابي ال يأتي من فراغ.
ولكن حزب الله ّ
قرر االنتقال
من مرحلة «الدفاع» ،إلى
مرحلة «الهجوم» ،وخوض
معركة إثبات وجود
ليا القزي
ح ــزب ال ـلــه ُيـعــانــد فــي دائـ ــرة ك ـســروان
ـ جـ ـبـ ـي ــل مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل تـ ـشـ ـكـ ـي ــل الئـ ـح ــة
تـ ّ
ـؤم ــن ال ـح ــاص ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــيُ .ح ـشــر
فــي ه ــذه ال ــزاوي ــة ،بـعــد أن أدار التيار
ّ
الحر ظهره لفرصة التحالف
الوطني
ّ
ُ
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي .هـ ـمـ ـس ــا ،كـ ـ ــان ي ـ ـقـ ــال إن
ال ـع ــون ـي ــن ل ــن ي ـق ـب ـلــوا ال ـت ـح ــال ــف مــع
ُمـ ـ ــرشـ ـ ــح «ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب» ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ح ـســن
زعـيـتــر« .الـ ُـح ـجــج» ع ــدي ــدة ،كانتمائه
إلــى بلدة القصر في البقاع الشمالي.
شخصيته الدينية .وظيفته الحزبية.
ّ
عـلـمــا أن زعـتـيــر ،هــو نـفـســه الشخص
ّ
ّ
الذي «درب» ماكينة التيار الحر خالل
الدورات االنتخابية السابقة.
ال ُيقيم «التيار» في هــذه االنتخابات
ً
أي اعتبار إال ملصلحته أوال .مــن هذا
املنطلق ،لــم يــرد أن ينطلق فــي جبيل
من خسارتني :خسارة املقعد الشيعي
م ــن ح ـ ّـص ــة «ال ـت ـك ـت ــل» ،وخـ ـس ــارة أحــد
املـقـعــديــن امل ــارون ـي ــن .حـصــل الـشـقــاق
ـف
ب ـ ــن ال ـ ـح ـ ـل ـ ـي ـ ـفـ ــن ،ول ـ ـك ـ ــن ل ـ ــم ي ـك ـت ـ ِ
«التيار» بتشكيل الئحتني منفصلتني
والتلويح بترشيح شخص َعنَ املقعد
الشيعي عـلــى الئـحـتــه ،بــل ضــغــط من
أجــل عرقلة أي إمكانية للتحالف بني
حـ ــزب ال ـل ــه وش ـخ ـص ـي ــات ك ـســروان ـيــة
ُ
وج ـب ـي ـل ـيــة «وازنـ ـ ـ ـ ــة» ،أبـ ــرزهـ ــا رئ ـيــس
اتحاد بلديات كسروان ـ الفتوح جوان
حبيش.
قـ ـ ــد ال يـ ـ ـك ـ ــون مـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــائـ ــز ت ـح ـم ـيــل
الحرج في
مسؤولية وضع حزب الله
ِ
دائ ـ ــرة ج ـبــل ل ـب ـنــان األولـ ـ ــى ،ف ـقــط إلــى

ّ
ٌ
فجزء من «الحق» يقع أيضًا
«التيار».
ّ
على «الحزب» ،الذي حدد وحركة أمل
منذ البداية ،هدفهما من االنتخابات:
ّ
«اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة» كـ ـ ــل املـ ـق ــاع ــد ال ـش ـي ـع ـيــة
تــرشـيـحــا .املـقـعــد ف ــي جـبـيــل جـ ـ ٌ
ـزء من
هذه املعادلة ،وقد اتفق الفريقان على
أن يكون من ّ حصة حزب الله .هذا كان
ّ
املرة األولى التي ُي ّ
«تحديًا» ،ألنها ّ
قرر
فـيـهــا «الـ ـح ــزب» خ ــوض االن ـت ـخــابــات،
ً
ُمباشرة ،في هذه الدائرة.
ٌ ّ
صحيح أن من حق حزب الله أن يكون
ُ
في املكان الذي يراه ُمناسبًا،
له مرشحه ّ
وليس من حق أحد أن يرفع في وجهه
خـطــاب «خصوصية املـنـطـقــة» .ولكن،
ّ
أخطأ حني اعتقد أن األمور مضمونة،
مــن دون أخــذ «االحـتـيــاطــات» الــازمــة،
كما ّ
تحضيرًا
عود جمهوره واآلخرين،
ّ
ل ـل ـم ــواج ـه ــة .فــان ـت ـهــى األمـ ـ ــر إل ـ ــى أن ــه
أص ـب ــح ف ــي ص ـلــب م ـع ــرك ــة ،ال ُيـمـكـنــه
ّ
أن ي ـن ـس ـحــب م ـن ـهــا ألن ذل ـ ــك سـ ُـي ـعـ ّـد
خسارة له ،وانتصارًا للفريق اإلقليمي
واملحلي الذي ّ
يحرض عليه.
مل ـ ــاذا وص ـل ــت األمـ ـ ــور إلـ ــى م ــا وصـلــت
إليه؟
االعـتـقــاد ال ــذي كــان ســائـدًا بــأن التيار
الـحــر لــن يـصــل إل ــى مــرحـلــة يـفـ ّـك فيها
الـتـحــالــف م ــع ال ـح ــزب ،ت ـقــول مـصــادر

ُ
ّ
فــي  8آذار .وتضيف أن «التيار حشر
ُ
حــزب الله ،ولــم يبلغه إال متأخرًا عدم
التحالف ،بطريقة مقصودة» .لم يكن
ـات،
ح ــزب ال ـل ــه ،طـ ــوال ف ـت ــرة امل ـف ــاوّض ـ ّ
يبحث عــن خ ـيــارات بــديـلــة ،حــتــى إنــه
رفض طلب النائب السابق فريد هيكل
ال ـ ـخـ ــازن ت ـج ـي ـيــر أصـ ـ ـ ــوات ال ـنــاخ ـبــن
ً
بناء
الشيعة فــي ك ـســروان ملصلحته،
على االلتزام مع العونيني.
أت ـ ـ ــى ت ــرشـ ـي ــح زعـ ـيـ ـت ــر ل ـي ـس ـت ـخ ــدم ــه
ّ
«ال ـت ـي ــار» ك ـحـ ّـجــة« ،وهـ ــي واه ـي ــة ،ألن
الـ ـشـ ـي ــخ مـ ـ ـس ـ ــؤول املـ ـنـ ـطـ ـق ــة مـ ـن ــذ 14
ع ــام ــا ،وي ـع ــرف ال ـب ـل ــدات بتفاصيلها
امل ـم ـل ــة» .ول ـك ــن« ،خـ ــاف ال ـعــون ـيــون أن
يــؤثــر وج ــود حــزب الـلــه على الالئحة،
بفوزهم باملقعد املاروني الثاني .علمًا

تتألف الالئحة من
قرداحي ونوفل وزعيتر
وزغيب والزايك

مصادر  8آذار :التيار ّ
حرر حزب الله انتخابيًا من االلتزام الصارم معه (مروان طحطح)

علم
و خبر

ّ
أنــه سيثبت عــدم صحة هــذه النظرية.
ف ـح ـظــوظ اآلخ ــري ــن غ ـيــر بـسـيـطــة وال
ّ
ي ـس ـت ـط ـي ــع ال ـ ـت ـ ـيـ ــار أن يـ ـحـ ـت ــوي ك ــل
املقاعد» .كذلك كــان الـ«فيتو» العوني
ُ
«سيرفع في وجه أي ُمرشح لن يكون
ضمن تكتل التغيير واإلصالح» .لذلك،
لــم يـكــن واردًا سـحــب تــرشـيــح زعيتر،
«فحزب الله أيضًا يعمل وفق ما يراه
مناسبًا ،وليس حسب قواعد اآلخرين.
ج ـي ـدًا ق ـبــل اخـتـيــار
ه ــو درس خ ـي ــاره ّ
م ــرشـ ـح ــه ،ووج ـ ـ ــد أن ـ ـ ــه لـ ــم ي ـع ــد يــريــد
ممارسة النيابة فــي جبيل بالوكالة،
ب ـ ــل ب ـ ــاألص ـ ــال ـ ــة ،م ـ ــن أج ـ ـ ــل االهـ ـتـ ـم ــام
باملنطقة خدماتيًا وإنمائيًا».
ّ
الحر
الوطني
فريقان تركهما التيار
ُ
ُمعلقني :حــزب الـلــه ،وبقية املرشحني
الشيعة في جبيل« .طلب التيار منهم
جميعًا ال ـتــرشــح ،لـيـخـتــار بـعــدهــا من
ُ
تقول مـصــادر  8آذار .وبــرز
يناسبه»ّ ،
رأي يـعـتـبــر أنـ ــه يـجــب عـلــى «ال ـت ـيــار»
أحد عن املقعد الشيعي ،حتى
ترشيح ٍ
ال ي ــؤول املـقـعــد ،إن لــم تحصل الئحة
حــزب الله على الحاصل ،إلــى املرشح
الشيعي ّ فــي الئحة الـقــوات اللبنانية.
«عـلـمــا أن ــه ل ــو ك ــان ال ـت ـيــار يـبـحــث عن
ً
مصلحة حزب الله ،فعال ،ملا كان تبنى
ُمرشحًا شيعيًا ضـ ّـده» .هنا كــان الهمّ
األسـ ــاسـ ــي لـ ـح ــزب الـ ـل ــه« ،وقـ ـ ــد تـمـكــن
مــن تــرتـيــب الـبـيــت الــداخ ـلــي» مــن دون
الخوض في التفاصيل.
أمام الخيارات الضيقة ،كان هناك في
حــزب الله مــن قـ ّـرر النظر إلــى النصف
ّ
املـ ــآن م ــن الـ ـك ــوب« ،ب ـ ــأن ال ـت ـيــار ح ـ ّـرر
الـ ـح ــزب م ــن االل ـ ـتـ ــزام الـ ـص ــارم م ـعــه».
انـتـخــابـيــا ،يـبــدو ح ــزب الـلــه ُ
«مــرتــاحــا
ُ
إل ـ ــى ق ــدرت ــه ال ـت ـج ـي ـي ــري ــة .ول ـ ــن ي ـع ــدم
ُّ
السبل ،لرفع نسبة مشاركة الناخبني
ّ
الشيعة إل ــى أقـصــى ح ــد تبلغ 11500
مقترع ،وشرح وجهة نظرنا لفعاليات
مـسـيـحـيــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة» .الــائ ـحــة من
الـقــاطــع ُ
الجبيلي مكتملة ،تتألف من
رئـيــس الــائـحــة ال ــوزي ــر الـســابــق جــان
ل ــوي ق ــرداح ــي ون ــوف ــل نــوفــل وحـســن
املعضلة تكمن في كسروان.
زعيتر .لكن
ُ
فـبـعــد أن تـســاقــط املــرش ـحــون الــواحــد
تلو اآلخر ،وطلب أحدهم (ينتمي إلى
إح ــدى ب ـلــدات ال ـجــرد) َمبلغًا مــن املــال
ل ـقــاء االن ـض ـمــام ،لــم ي ـبــق مــن خ ـيــارات
سوى :جوزف زغيب وجوزف الزايك.
ثـ ــاثـ ــة أيـ ـ ـ ــام قـ ـب ــل ت ـس ـج ـي ــل الـ ـل ــوائ ــح
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة« ،ال ّي ـ ــزال ه ـن ــاك مسعى
جـ ـ ّـدي ألن ال يـت ـبــنــى ال ـت ـي ــار ُمــرشـحــا
شـيـعـيــا ،ف ــا ُيـعـتـبــر ذل ــك تـحــالـفــا وال
خصامًا».

فاوالت انتخابية

ميقاتي «ينسحب» من عكار ترشيحًا
قـ ّـرر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عــدم تشكيل الئحة في دائــرة الشمال األولــى
(عكار) ،واالكتفاء بالئحة لتيار ّالعزم في طرابلس — املنية — الضنية .وبحسب املعلومات،
ّ
فإن رئيس تيار العزم يعرف «أنه غير قادر وحده على تشكيل الئحة قوية في عكار» .وبما
ّ
ُ
أن نائب طرابلس «ال يرى نفسه منسجمًا مع أي فريق سياسي ،ليتحالف معه في عكار،
ّ
ّ
فضل االنسحاب من املعركة ترشيحًا» .إال أن ذلك ال يعني عدم املشاركة في االنتخابات،
فميقاتي الذي يخوض معركة تثبيت وجود ّ
ضد تيار املستقبل ،لن يترك الساحة سائبة
جار عن الفريق الذي سيدعمه ميقاتي اقتراعًا في عكار».
أمام آل الحريري« ،والبحث ٍ

حرب شائعات بين الحريري وريفي في طرابلس
ٌ
أخبار ،مصدرها تيار املستقبل ،في طرابلس عن مصالحة ستحصل بني رئيس
انتشرت
ّ
ّ
الحكومة سعد الحريري والوزير السابق أشرف ريفيّ .
فردت ماكينة ريفي ببث خبرية أن
ّ
النائب خالد الضاهر اتصل بريفي يوم الثالثاء املاضي ،وأبلغه أن الحريري ُمستعد لزيارة
ّ
ّ
منزل اللواء املتقاعد في طرابلس لتكون «زيــارة اعـتــذار» .إال أن رد ريفي كــان تفضيله أن
يكون ذلك بعد االنتخابات .وقد سارع الضاهر إلى نفي التسريبات.

الخير ّ
يعول على باسيل
ّ
يقول رئيس املركز الوطني كمال الخير(املرشح عن املقعد السني في املنية) إنه عقد
اجتماعًا قبل أيام مع الوزير جبران باسيل ،و« %90سيكون هناك تحالف» في دائرة
املاروني
طرابلس ـ املنية ـ الضنية ،حيث سيكون لـ «التيار» ُمرشحان عن املقعدين
ً
(طوني مارون) واألرثوذكسي (النقيب عبد الله الشامي أو طوني حبيب) .وإضافة
إلــى هــؤالء ،يتواصل الخير مــع خــالــد رومـيــة وســالــم يكن وبــال شعبان عــن املقاعد
السنية فــي طرابلس ،وزيــن ديــب عــن املقعد العلوي ،وعلي هــرمــوش وأحـمــد شندب
في الضنية.

سحب مرشح األحرار من القوات
أخبار أمس ،عن تحالف انتخابي في كسروان ـ جبيل بني القوات اللبنانية
بعد انتشار
ٍ
ّ
واألحرار ،قالت مصادر في الئحة فريد هيكل الخازن ـ فارس سعيد ـ الكتائب ،إن الجهود
«األحرار» زياد خليفة هاشم ،من «القوات» .وقد استمرت
نجحت في إعادة سحب ُمرشح
ُ
امل ـفــاوضــات لـيــل أم ــس ،مــن أج ــل حـســم املــرشــح الـخــامــس عـلــى الئـحــة ال ـخــازن ـ ـ سعيد ـ
الكتائب ،بعدما أعلن املحامي جوزف أبو شرف انسحابه من االنتخابات.

القومي لن ّ
يصوت للحلفاء في بيروت 2
ّ
فيما ال يــزال مرشح الحزب القومي عن املقعد اإلنجيلي في دائــرة بيروت الثانية فارس
ُ
االنتخابية ،بات واضحًا أنه استبعد من الئحة تحالف حزب الله ـ أمل ـ
سعد يتابع جوالته ّ
الحر ّ
مرشح التيار الوطني ّ
املعلومات،
وبحسب
الطرابلسي.
إدغار
القس
األحباش ،ملصلحة
ّ
ّ
فإن حزب الله طلب من الحزب القومي أن يرشح أرثوذكسيًا ،إل أن القومي رد بأنه لم يرشح
أرثوذكسيًا من البداية .وكذلك رفض القومي عــروض االنضمام إلى اللوائح األخــرى ،وال
ّ
سيما الئحة صوت الناس (حركة الشعب ـ املرابطون وحملة «بدنا نحاسب» ،أو تشكيل
ّ
ّ
الئحة مع زهير الخطيب .ومن املرجح أن يتخذ الحزب القومي قرارًا بعدم االقتراع لالئحة
ّ
تضم الطرابلسي.
التي

عقاب صقر «شفيع المنسحبين»
بعد مرافقته النائب خالد الضاهر إلى منزل الرئيس سعد الحريري في وادي أبو جميل،
ّ
وإعالن الضاهر عزوفه عن خوض االنتخابات في عكار في مواجهة الئحة الحريري ،رافق
النائب عقاب صقر املحامي نبيل الحلبي إلى منزل الحريري أيضًا ،الذي أعلن عزوفه عن
خوض االنتخابات ،ملصلحة الحريري .وعليه ،أطلق على صقر لقب «شفيع املنسحبني».

◄ سلطان يطالب بتنحية نهرا
قدم املرشح عن املقعد السني في طرابلس على «الئحة العزم»
توفيق سلطان ،إلى رئيس هيئة اإلشــراف على االنتخابات
القاضي نديم عبد امللك ،وأعضاء الهيئة ،أمــس ،مذكرة قال
«إنها مدعمة بالوثائق عن عدم أهلية محافظ الشمال رمزي
ن ـهــرا ل ــإش ــراف عـلــى االن ـت ـخــابــات ،الن ـح ـيــازه الـفــاضــح إلــى
فريق سياسي بشكل علني» .وعرض سلطان «أدلــة موثقة
بالصوت والصورة ،األمر الذي من شأنه أن يؤثر في حسن
سير العملية االنتخابية ،ويفقدها أحد أهم مقوماتها ،وهي
النزاهة والحيادية» ،مطالبًا وزيــر الداخلية بتنحية املحافظ
«فورًا».
◄ حرب يشكك بانتخابات املغتربني
انطلق املرشح عن املقعد املاروني في البترون بطرس حرب
مــن مضمون القانون االنتخابي الــذي اعتبر املغتربني في
شتى قارات العالم دائرة انتخابية واحدة ،ليلفت إلى أن «على
املرشحني أن يجوبوا الـقــارات للتواصل مع ناخبيهم ،وهو

أمــر يستحيل على أي مــرشــح ،باستثناء مــن يتولى وزارة
الخارجية ،الــذي يجول على املغتربني ،فيما يغطي نفقات
تـجــوالــه مــن األمـ ــوال العمومية الـتــي تـعــود للبنانيني وليس
لشخص أو فئة أو حــزب ،ما يجعل املنافسة بني املرشحني
غـيــر عــادلــة وغـيــر مـتـكــافـئــة» .وس ــأل ح ــرب« :م ــن سيراقب
العملية االنـتـخــابـيــة فــي بــاد االنـتـشــار؟ ومــا ال ــذي يضمن
سالمة هذه العملية إذا كان ضابطها مرشحًا لالنتخابات
يسخر كل
فضال عن أنه
النيابية ،وغير موثوق بحياديته،
ّ
ً
طاقات الدولة ،السياسية واملادية ،ملصالحه االنتخابية؟».
◄ رشوة في بيروت األولى
تـقــدم الـنــائــب سـيــرج طــورســركـيـسـيــان ،بــواسـطــة محاميه،
بإخبار «حول الرشوة االنتخابية واملــال االنتخابي املباشر
وغير املباشر الذي يحصل في دائرة بيروت األولى ،وتكليف
مــن يلزم مــن األجـهــزة األمنية املختصة إج ــراء التحقيقات
ال ــازم ــة» .وأحـيــل املـلــف على الـنــائــب الـعــام االستئنافي في
بيروت.

