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سياسة
تقرير

أخبار

ال لوائح مكتملة في بيروت الثانية
شهية مفتوحة على مقعد اإلنجيلي
تبدو جميع القوى
االنتخابية في بيروت الثانية
بحالة ارتباك .ال تحالفات
محسومة (باستثناء
حركة أمل وحزب الله)،
وال لوائح مكتملة حتى
اآلن .تسير األمور ببطء
شديد في هذه الدائرة.
لكن األكيد أنها ستكون
معركة «مدوزنة»،
بحيث سيكتفي حزب الله
وحركة أمل بمرشحين
َّ
سنيين أو ثالثة على أبعد
تقدير من أصل 6
ميسم رزق
ت ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــد «بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــروت الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة»
انـتـخــابـيــا لـنـهــايــة مــرحـلــة وبــدايــة
ُمرحلة سياسية ُجــديــدة ،ال مكان
ألح ــادي ــة تـ ّـيــار «املـسـتـقـبــل» فيها.
ال ـقــانــون ال ــذي سـتـجــري بموجبه
االن ـت ـخــابــات هــو ال ـع ـنــوان ال ـ ُبــارز.
هــذه هــي امل ــرة األول ــى الـتــي تطرح
ف ـي ـه ــا ج ــدي ــا الـ ـق ــاع ــدة ال ـن ـس ـب ـيــة،
وامل ـ ـ ّـرة األولـ ــى ال ـتــي سـيـ ِـجــد فيها
أك ـث ــر م ــن ط ـ ــرف ،ولـ ــو غ ـي ــر ن ــاف ــذ،
ُطــري ـقــا ل ــه ب ــات ـج ــاه ال ـب ــرمل ــان .لكن
امل ـ ـفـ ــارقـ ــة أن ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،رغ ــم
ك ــون ــه مـصـلـحــة حـقـيـقـيــة لـلـعــديــد
مــن الـشــرائــح الـبـيــروتـيــة املغبونة
سياسيًا ،أضــاع املشهد أكثر ّ
مما
ـارك ــة انـتـخــابــا
س ــاع ــد ال ـق ــوى امل ـش ـ ِ
وتــرشـيـحــا فــي تـحــديــد خـيــاراتـهــا.
ّ
ً
فـلـكــل ط ــرف ،فـضــا عــن حساباته
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ف ــي تـحـقـيــق مـكـســب ض ــد خـصـ ِـمــه
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،حـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات ت ــرت ـب ــط
بــالـحـفــاظ عـلــى ح ـض ــوره ه ــو ،من
ضـمــن االصـطـفــاف ال ــذي ينضوي
تحت لوائه ،ما يجعل التحالفات
وال ـت ـس ـم ـي ــات أكـ ـث ــر ت ـع ـق ـي ـدًا مـ ّـمــا
يتخيله ّالبعضُ .
على ضفة تيار «املستقبل» ُالذي
يــواجــه مـعـضـلــة الـتـسـمـيــات ،فـتــح
س ـ ــوق ال ـت ــرش ـي ـح ــات .بــاس ـت ـث ـنــاء
الــرئـيــس سعد الـحــريــري والــوزيــر
نـهــاد املشنوق والــرئـيــس السابق
تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام س ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول م ـ ـص ـ ــادر
م ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة إن «تـ ــرش ـ ـيـ ــح رج ــل
األعـ ـم ــال ،رئ ـي ــس ن ـقــابــة أص ـحــاب
م ـ ـصـ ــانـ ــع ال ـ ـ ــرخ ـ ـ ــام وال ـ ـغـ ــران ـ ـيـ ــت
ومصبوبات اإلسمنت في لبنان،
ّ
نــزيــه ن ـجــم ،أص ـبــح ش ـبــه م ــؤك ــد».
النظر
في ّاملقابل ،يعيد الحريري ّ
ـديــا فــي تــرشـيــح عـمــر مــوصــلــي
جـ
«بـ ـع ــد أن ك ـش ـفــت االس ـت ـط ــاع ــات
أنــه ال يـمـلــك الحيثية الـتــي كانت
مـتــوقـعــة ل ــه ،وبــالـتــالــي غـيــر قــادر
ع ـل ــى اس ـت ـق ـط ــاب ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مــن
األصوات» .وبعد أن جرى الحديث
عن استبدال النائب باسم الشاب
عــن ا ّملـقـعــد اإلنـجـيـلــي فــي بـيــروت،
ب ـم ــرش ــح ل ـل ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ـ ّـر
(على األغلب سيكون القس إدغار
طرابلسي) ،لفتت املصادر إلى أن
ّ
متمسك بباسم الشاب
الـحــريــري
وال ي ــزال األوف ــر حـظــا ،لــذا يــدرس
الـ ـتـ ـي ــار إم ـك ــان ـي ــة ت ــأل ـي ــف الئ ـح ــة
دون تـحــالــف مــع ال ـت ـيــار الــوطـنــي
ال ـ ـحـ ـ ّـر .وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،أفـ ــادت
بـ ـع ــض املـ ـعـ ـل ــوم ــات بـ ـ ــأن ال ـت ـي ــار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر «أبـ ـل ــغ حـ ــزب ال ـلــه
رغـبـتــه فــي تــرشـيــح إنـجـيـلــي على
الئ ـحــة  8آذار» .وم ــع أن الــرئـيــس
الـ ـح ــري ــري يـ ـب ــدو ح ــاس ـم ــا لـجـهــة
ت ــرشـ ـي ــح س ـ ـ ّـي ـ ــدة عـ ـل ــى الئـ ـحـ ـت ــه،

جزمت املصادر بأنه لم يقرر بعد
اس ــم مــرشـحـتــه ،وأن ك ــل األس ـمــاء
التي يجري الحديث عنها ليست
مؤكدة ،وأن التسريبات ال تخرج
مــن «بـيــت الــوســط ،بــل مــن محيط
بعض الطامحات» ،إذ بعد تناقل
اس ــم اإلعــامـيــة لـيـنــا دوغ ــان ،بــرز
اسـ ــم ن ــادي ــن ج ـ ـ ــارودي ،ل ـكــن «كــل
ذلك يبقى ّ في إطار الشائعات».
في ما يتعلق بالئحة  8آذارُ ،يواجه
العقد التي تمنع
هذا الفريق بعض ِ
حــركــة أم ــل ـ ـ ح ــزب ال ـلــه م ــن إع ــان
أسماء مرشحيهما حتى اآلن .وفق
مصادرهما فإن الـ  10في املئة التي
تـ ـح ـ ّـدث ع ـن ـهــا ن ــائ ــب األم ـ ــن ال ـعــام
للحزب الشيخ نعيم قــاســم ،قصد
فيها دائ ــرة بـيــروت الـثــانـيــة .فبعد
سعي الحزب إلقناع النائب السابق
نـجــاح واكـيــم بالترشح شخصيًا،
انـ ـتـ ـه ــت امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ـع ــه م ـس ــاء
أمــس بشكل سلبي ،خصوصًا في
ـرار األخ ـيــر عـلــى أن حركة
ظــل إصـ ـ ّ
الـشـعــب رش ـحــت رئيسها ابــراهـيــم
الـحـلـبــي وع ـمــر واك ـي ــم ف ــي بـيــروت
الثانية ،وأنـهــا ستخوض املعركة
االنـتـخــابـيــة بـمــواجـهــة أم ــل وحــزب
الله جنوبًا.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،بـ ـع ــد أن ع ـ ِـم ــل أح ــد
اإلع ــام ـي ــن ،كــوس ـيــط ب ــن «أم ــل»
و«الحزب» والوزيرة ليلى الصلح

ليلى الصلح تحدد
خياراتها بعد زيارتها
للرياض

ّ
ح ـم ــادة ل ـت ـكــون مــرش ـحــة ع ــن أحــد
املـ ـق ــاع ــد عـ ـل ــى الئـ ـح ــة  8آذار فــي
علمت «األخـبــار»
بـيــروت الثانيةِ ،
أن الصلح سـتــزور الــريــاض خالل
أيـ ـ ــام وت ـل ـت ـق ــي ال ــول ـي ــد ب ــن ط ــال،
تحدد خياراتها.
وبعد ذلك ّ
أما في ما يتعلق بجنعية املشاريع
الـخـيــريــة اإلســام ـيــة (األح ـب ــاش)،
فـ ـق ــد أك ـ ـ ـ ــدت م ـ ـص ـ ــادر  8آذار أن
«الـ ـ ّجـ ـمـ ـعـ ـي ــة» حـ ـسـ ـم ــت انـ ـضـ ـم ــام
م ــرش ـح ـه ــا إل ـ ــى ال ــائـ ـح ــة ،لـكـنـهــا
ّ
تتمسك بعدم إعالن ذلك ،إلى حني
ت ـبــديــد ب ـعــض امل ـش ــاك ــل الــداخ ـل ـيــة
ف ـي ـه ــا ،خ ـص ــوص ــا أنـ ـه ــا ت ـعــرضــت
لـ ـبـ ـع ــض ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط الـ ـخ ــارجـ ـي ــة.
وأشارت إلى أن «عدم تحالفها مع
أي جهة يضعف حظوظ مرشحها
ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ــوز ،ل ـص ـع ــوب ــة تــأم ـي ـن ـهــا
الحاصل االنتخابي وحدها».
وتـقــوم استراتيجية فــريــق  8آذار
فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة عـ ـل ــى ت ـش ـك ـيــل
الئـ ـح ــة غ ـي ــر م ـغ ـل ـقــة تـ ـح ــديـ ـدًا فــي
ّ
املقاعد السنية ،ولذلك ،تتجه إلى
تسمية ثالثة فقط ،لسببني :األول
ع ــدم قـ ــدرة ع ـلــى ال ـف ــوز بــأك ـثــر من
هذا العدد ،والثاني عدم استغالل
الحريري لهذه النقطة ولعب دور
ال ـض ـح ـيــة «فـ ــي الـ ـش ــارع ال ـس ـنــي».
أم ـ ـ ــا األسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ش ـ ـبـ ــه املـ ـحـ ـس ــوم ــة
على الــائـحــة حتى اآلن ،فهي عن
املقاعد السنية :عــدنــان طرابلسي
(األحـ ـ ـب ـ ــاش) ،س ــال ــم زه ـ ـ ــران ،وعــن
املـقــاعــد الشيعية أم ـ ّـن ش ـ ّـري .أمــا
إن ـج ـي ـل ـي ــا ،فـ ـ ــإن مـ ــرشـ ــح ال ــائ ـح ــة
هـ ـ ــو ف ـ ـ ـ ــارس س ـ ـعـ ــد (عـ ـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــزب
ال ـ ـسـ ــوري ال ـق ــوم ــي االج ـت ـم ــاع ــي)،
وهــو مــا يمكن ان يــؤدي إلــى ازمــة
داخ ـ ــل ال ـف ــري ــق الـ ــواحـ ــد ،ف ــي ح ــال
حـســم ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر أم ــره
ب ــاالنـ ـضـ ـم ــام إل ـ ــى الئـ ـح ــة  8آذار،
بمرشحه إدغار طرابلسي.

لقاء باسيل ــ صفا:
أولوية االنتخابات

علمت «األخـبــار» أن ً
لقاء جمع قبل أيــام قليلة
رئـيــس «الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر» الــوزيــر جبران
بــاسـيــل ورئ ـيــس وح ــدة األم ــن واالرتـ ـب ــاط في
«ح ــزب ال ـلــه» ال ـحــاج وف ـيــق صـفــا تـمـحــور في
الجزء األكبر منه حول االستحقاق االنتخابي،
ً
ف ـضــا ع ــن ش ــرح ظ ــروف تـصــريـحــات وزي ــر
الـخــارجـيــة األخ ـيــرة وأب ـعــادهــا ،فـكــان تشديد
مــن الـجــانـبــن عـلــى مـتــانــة «الـتـفــاهــم الـثـنــائــي»
ً
وض ـ ــرورة ت ـطــويــره وتـحـصـيـنــه ،وصـ ــوال إلــى
مـقــاربــة املـلــف االنـتـخــابــي عـلــى قــاعــدة تنظيم
االتفاق واالخـتــاف ،وهــذا معناه «التفاهم في
ّ
كــل املـنــاطــق انـتـخــابـيــا س ــواء كــنــا عـلــى الئحة
مـشـتــركــة أو ل ــم ن ـكــن» ع ـلــى ح ــد تـعـبـيــر أحــد
املتابعني للقاء.
ُ
وعلم أن باسيل أبلغ الحزب أنه لم يخطئ في
الحديث عــن املــوضــوع اإلسرائيلي« :تفاهمنا
م ــع الـ ـح ــزب ع ـلــى م ـســألــة ال ــدف ــاع ع ــن ل ـبـنــان،
وم ــا قلته فــي قـنــاة «امل ـيــاديــن» لــم يـخــرج ّ
عما
تـضـمـنـتــه امل ـ ـبـ ــادرة ال ـعــرب ـيــة ل ـل ـســام ورؤيـ ــة
الجامعة العربية ،أما ما قلته من أن حزب الله
ال يشاركنا في مشروع بناء الــدولــة ،فمقتنع
ب ــه أي ـضــا ألن لـلـحــزب أول ــوي ــات اسـتــراتـيـجـيــة
على حساب القضايا املحلية جعلته يقف إلى
جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري رغم كل
املالحظات عليه ،وبالتالي ما قلته لم يندرج في
سياق االبتعاد عن حزب الله أو ضرب التفاهم
الثنائي».

حزب الله يعلن ترشيحاته
هذا األسبوع

تقرير

ّ
االعتراض الجنوبي يتحرك ...بالمفرق
آمال خليل
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراك االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي فـ ـ ــي الـ ـ ــدوائـ ـ ــر
االنتخابية الجنوبية الثالث يتصاعد
تدريجيًا .بالتزامن مــع إط ــاق «حملة
صــور الــزهــرانــي» املـعــارضــة مــن صــور،
أول مــن أم ــس ،ب ــدأت تـتــوالــى مــؤشــرات
االعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراض م ـ ــن أق ـ ـض ـ ـيـ ــة ال ـن ـب ـط ـي ــة
وحاصبيا ـ مرجعيون.
مــن الـجـنــوب ،نشأ مصطلح «املحدلة»
م ــع أول ان ـت ـخ ــاب ــات ن ـيــاب ـيــة شـهــدهــا
ال ـج ـنــوب ف ــي ص ـيــف ع ــام  ،1992غ ــداة
الـ ـط ــائ ــف .م ـح ــدل ــة كـ ـ ّـرسـ ــت ال ـت ـحــالــف
ب ــن ح ــزب ال ـلــه وح ــرك ــة أم ــل وضـ ّـيـقــت
هوامش الالعبني اآلخرين ،وخصوصًا
اليسار وبقايا اإلقطاع وبعض الوجوه
املستقلة .املحدلة ذاتـهــا هــي الهاجس
األك ـ ـبـ ــر ال ـ ـي ـ ــوم ،فـ ــي أقـ ـضـ ـي ــة الـ ــدائـ ــرة
ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـث ــال ـث ــة (ال ـن ـب ـط ـيــة وب ـنــت
جـبـيــل وحــاصـبـيــا ـ ـ مــرج ـع ـيــون) ،رغــم
تـغـ ّـيــر ال ـقــانــون مــن أك ـثــري إل ــى نسبي.
امل ـع ـت ــرض ــون ي ّــأم ـل ــون خ ــرق ــا ف ــي أح ــد
املـقـعــديــن الـســنــي أو األرث ــوذك ـس ــي في
ق ـضــاء مــرجـعـيــون ـ ـ حــاصـبـيــا (ت ـتــوزع
املـقــاعــد فــي ال ــدائ ــرة الـثــالـثــة بــن ثالثة
شيعية في كل من بنت جبيل والنبطية

ّ
وشيعيان وأرثوذكسي ودرزي وسني
في مرجعيون ـ حاصبيا).
ف ــي ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،أطـلـقــت
ح ـم ـل ـت ــان ان ـت ـخ ــاب ـي ـت ــان ت ـ ـ ـ ـ ــدوران فــي
فلك املـعــارضــة .األول ــى مــن إب ــل السقي
(حاصبيا) ،وهــي عـبــارة عــن مجموعة
من «املستقلني املعارضني غير املنتمني
ّ
إل ــى األحـ ـ ـ ــزاب» ،بـحـســب أح ــد منظمي
الـحـمـلــة ف ـ ــارس ال ـح ـل ـبــي .م ـنــذ خمسة
أشـهــر ،بــدأ ه ــؤالء جــوالتـهــم على قوى
جنوبية مـعــارضــة ،للبحث فــي إمكان
تــوحـيــد االع ـت ــراض فــي الئـحــة واح ــدة.
«سـ ـ ــوف ن ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى إعـ ـ ــان الئ ـحــة
تـجـمــع املـسـتـقـلــن وال ـح ــزب الشيوعي
نهاية الشهر الجاري ،يمتاز أعضاؤها
بمعايير تتناسب مع مستوى املعركة»،
حسب الحلبي.
وتحت الشعار ذاته ،أعلنت من النبطية
ً
نواة الئحة تضم حتى اآلن كال من ممثل
حركة الشعب في النبطية أسد غندور،
وامل ــرش ــح «املـسـتـقــل» أم ــن صــالــح ،عن
اثنني من املقاعد الشيعية .ومن املحتمل
أن ينضم إليهما املرشح عباس شرف
الدين عن أحــد املقاعد الشيعية أيضًا،
إل ــى جــانــب مــرشــح ت ـيــار الـنـهـضــة في
ال ـحــزب ال ـس ــوري ال ـقــومــي االجـتـمــاعــي

الشيوعي نحو احتمال
ترشيح الحاج علي في
النبطية وديبة في
مرجعيون

عــاطــف مـ ــداح ع ــن املـقـعــد الـ ـ ــدرزي (فــي
حاصبيا ـ ـ مــرجـعـيــون) .وأوض ــح أســد
غندور أن الالئحة ستستكمل بالتعاون
م ــع ح ــزب الـطـلـيـعــة (ال ـب ـعــث) وال ـحــزب
الشيوعي وشخصيات مستقلة تحت
سقف املقاومة والثوابت الوطنية ،لكن
ض ـم ــن خ ــط مـ ـع ــارض لـ ـق ــوى الـسـلـطــة
ال ـ ـفـ ــاسـ ــدة» .الـ ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ال ــذي
يشكل العمود الفقري ملعظم الحمالت
االعتراضية في الجنوب يجزم ،بلسان
أكثر من قيادي ،بأنه سيخوض املعركة
ف ــي هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة م ـس ـت ـف ـي ـدًا م ــن زخــم
س ـيــاســي وان ـت ـخ ــاب ــي ت ــاري ـخ ــي .وق ــال
ق ـي ــادي شـيــوعــي جـنــوبــي ل ــ«األخ ـب ــار»

إن الـ ـتـ ـن ــوع الـ ـح ــزب ــي والـ ـط ــائـ ـف ــي فــي
املـنـطـقــة يجعل املـعــركــة مـفـتــوحــة على
ك ــل االح ـت ـم ــاالت .وي ـض ـيــف أن ال ـحــزب
يـ ـت ــواص ــل م ـ ــع ش ـخ ـص ـي ــات مـسـتـقـلــة
لتشكيل جبهة واحدة ،وأبرزها النائب
الـ ـس ــاب ــق ح ـب ـيــب صـ ـ ـ ــادق .م ـت ــى تـعـلــن
الالئحة؟ يجيب« :األولوية اآلن لتشغيل
محركات املاكينة االنتخابية وتوحيد
قوى االعتراض في الئحة واحدة ،حتى
لو تأخرنا في إعالن املرشحني».
وق ــال ــت م ـص ــادر مــواك ـبــة لــانـتـخــابــات
لـ«األخبار» إن الحزب الشيوعي يتجه
نحو احتمال ترشيح علي الحاج علي
عــن ق ـضــاء النبطية وغ ـســان دي ـبــة عن
امل ـق ـع ــد األرثـ ــوذك ـ ـسـ ــي ف ــي مــرج ـع ـيــون
– حــاص ـب ـيــا ،ف ـي ـمــا ل ــم ي ـح ـســم املـكـتــب
ال ـس ـيــاســي تــرش ـيــح أن ـ ــور ي ــاس ــن عن
املـ ـقـ ـع ــد الـ ـشـ ـيـ ـع ــي ف ـ ــي م ــرجـ ـعـ ـي ــون –
حاصبيا ،علمًا بأنه عندما ترشح في
ع ــام  2005عــن بـنــت جبيل والــزهــرانــي
وص ـ ـ ـ ــور ،ن ـ ــال  19ألـ ـف ــا و 800صـ ــوت.
أم ـ ــا األس ـ ـيـ ــرة امل ـ ـحـ ــررة س ـه ــى ب ـش ــارة
(ابـنــة بـلــدة ديــر مـيـمــاس) الـتــي طالبت
القاعدة الحزبية بترشيحها عن املقعد
األرث ــوذك ـســي ،فـقــد رفـضــت ذل ــك رفضًا
قاطعًا ألسباب شخصية.

ي ـطــل األمـ ــن ال ـع ــام ل ـحــزب ال ـلــه ال ـس ـيــد حسن
نصرالله يــوم الجمعة املـقـبــل ،الـســاعــة الثالثة
والـنـصــف َع ـص ـرًا ،مــن مجمع سـيــد الـشـهــداء
في الضاحية الجنوبية لبيروت ،وذلك ملناسبة
الــذكــرى الـسـنــويــة السـتـشـهــاد :الـسـيــد عباس
املــوســوي ،الشيخ راغــب حــرب والقائد املقاوم
الحاج عماد مغنية.
وقبيل املهرجان الــذي يحمل عنوان «حفظنا
الــوصـيــة» ،ويــركــز خالله نصرالله فــي خطابه
على الـعـنــاويــن اإلقليمية ،وال سيما املتصلة
ب ــال ـص ــراع م ــع «إس ــرائـ ـي ــل» ،يـنـتـظــر أن يعلن
حزب الله هذا األسبوع أسماء جميع مرشحيه
لالنتخابات النيابية في دوائر الجنوب والبقاع
وبعبدا وبيروت وجبيل.

جيلبرت مستمرة

عقدت النائبة جيلبرت زوين ،قبل قرابة العشرة
أي ـ ــام ،اج ـت ـمــاعــا لـعــائـلــة زويـ ــن ف ــي ك ـس ــروان،
ت ـحـ ّـدثــت فـيــه بــإيـجــابـيــة ع ــن الـعـهــد الــرئــاســي
والعالقة مع الرئيس ميشال عون .إال ّأن زوين
كانت قد أبلغت رئيس الجمهورية خالل لقائها
ّ
األخـيــر بــه أنـهــا مستمرة بترشحها فــي حال
عدم ّ
ضمها إلى الئحة التيار الوطني ّ
الحر في
دائــرة كـســروان جبيل (أحــد املقاعد املارونية
في كـســروان) ،وال ّ
سيما إذا تحالف «التيار»
مع النائب السابق منصور البون.

