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سياسة
تقرير

القوات تريد «مصالحة» سكاف قبل االنتخابات
تشغل االنتخابات النيابية في زحلة بال القوات اللبنانية .فوفق معلومات «األخبار» ،بدأت القوات ،بنحو غير رسمي ،توجيه
رسائل إلى ميريام سكاف للتحالف انتخابيًا وعدم تكرار تجربة «البلدية» .رئيسة الكتلة الشعبية ّ
تمد يدها إلى الجميع ،شرط
أن ال يدفعها أحد إلى التنازل ّ
عما تراه حقها بثالثة مقاعد نيابية ...على األقل!
ليا القزي
تـ ـق ــدي ــم رئـ ـيـ ـس ــة ال ـك ـت ـل ــة ال ـش ـع ـب ـيــة
ميريام سكاف واجــب الـعــزاء بوفاة
والدة رئيس حزب القوات اللبنانية
س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع ،الق ـ ــى اس ـت ـح ـســان
الـقـيــادة الـقــواتـيــة .لــم يكن غريبًا أن
تقوم سكاف بهذه الخطوة ،فهي في
ّ
بشري وتربطها
األصل ابنة مدينة
عالقة عائلية بجعجع ،لكونها ابنة
عـ ـ ّـم ال ـن ــائ ـب ــة س ـت ــري ــدا ط ـ ــوق .كــذلــك
ّ
فـ ـ ــإن ال ـ ـقـ ــوات ش ــارك ــت ب ــوف ــد كـبـيــر
ف ــي ج ـن ــازة ال ـنــائــب ال ــراح ــل ال ـيــاس
س ـكــاف قـبــل أك ـثــر مــن س ـنــة .الــافــت
ك ــان االسـتـقـبــال ال ــذي القـتــه سكاف
واالهـتـمــام الـقــواتــي بـهــا ،وال ّ
سيما
م ــن قـبــل رئ ـيــس ال ـح ــزب .ف ــي إح ــدى
الـصــور الـتــي انـتـشــرت على وسائل
التواصل االجتماعي ،تظهر سكاف
ُ
ج ـن ـبــا إلـ ــى ج ـن ــب ج ـع ـجــع ت ـش ــارك ــه
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ب ــوال ــدت ــه .ول ـك ــن ،ال
ُي ـم ـك ــن ع ـ ــزل ال ـخ ـط ــوة ع ــن ال ـس ـيــاق
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،أي ب ـ ـ ــدء االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد

حاولت القوات إقناع التيار
بتبديل مقعد سليم عون الماروني
بمقعد كاثوليكي
لالنتخابات النيابية.
دائـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـب ـ ـقـ ــاع األوس ـ ـ ـ ـ ــط ،وزحـ ـل ــة
تحديدًا ،تتداخل فيها كل املكونات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــد .س ـت ـك ــون
م ـخ ـت ـب ـرًا أس ــاس ـي ــا ل ـت ـحــديــد مـتــانــة
ّ
املستجدين،
التحالفات بني الحلفاء
ّ
وق ـ ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات املـ ـسـ ـتـ ـق ــل ــة
ُ
والبيوتات السياسية التي تحاول
ال ـت ـحــال ـفــات االن ـت ـخــاب ـيــة الـثـنــائـيــة
إقـصــاء هــا .فــي االنـتـخــابــات البلدية
األخ ـيــرة ،تـبـ ّـن أن مدينة زحـلــة هي
ً
ف ـع ــا «م ـق ـب ــرة األحـ ـ ـ ـ ــزاب» .صـحـيــح
ّ
أن الئحتي كــل مــن الكتلة الشعبية
وال ــوزي ــر ال ـســابــق ن ـقــوال ف ـتــوش لم
تتمكنا من الربح ،ولكنهما أظهرتا
الشعبية لألحزاب التي
ضعف القوة ّ
اضـطــرت إلــى دق أج ــراس الكنائس

ُ
ّ ّ
تبين أن نسبة المترددين بلغت قرابة  ،%40وسكاف األولى كاثوليكيًا (هيثم الموسوي)
في آخر استطالع أجري في زحلة،

ل ـ ــدف ـ ــع ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـبـ ــن إلـ ـ ـ ــى االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع.
ورغ ــم ف ــوزه ــا ،ف ــإن الئ ـحــة األح ــزاب
ح ـص ـل ــت عـ ـل ــى عـ ـ ــدد أص ـ ـ ـ ــوات ي ـقــل
ع ــن مـجـمــوع م ــا ح ــازه مـنــافـســوهــا.
ال ت ــري ــد ال ـق ـي ــادات ال ـحــزب ـيــة ت ـ ّ
ـذوق
هـ ــذه امل ـ ـ ــرارة مـ ـج ــددًا ،ل ــذل ــك تـسـعــى

ُ ّ
إل ــى الئ ـح ــة تــواف ـق ـيــة ت ـج ــن ــب زحـلــة
امل ـع ــرك ــة .ت ـب ــدو الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة،
بحسب مصادر «حيادية» ومطلعة
على الجو االنتخابي في «الكرمة»،
أكثر املتحمسني لهذا الخيار ّ
لعدة
ّ
أس ـبــاب .تـشــرح امل ـصــادر بــأنــه «بــن

ّ
الحر نقزة
الـقــوات والتيار الوطني
م ـت ـبــادلــة ب ــأن يـتـحــالــف األخ ـي ــر مع
س ـك ــاف .ال ـعــون ـيــون ي ــري ــدون حـ ّـصــة
فــي املـقــاعــد مــوازيــة لحصة الـقــوات،
رغـ ــم أن ـه ــم أض ـع ــف ش ـع ـب ـيــا .كــذلــك،
حاولت القوات إقناع التيار بتبديل

مـقـعــد ال ـنــائــب ال ـســابــق سـلـيــم عــون
املاروني بمقعد كاثوليكي .النتيجة
ُ
ل ــم ت ـح ـســم وي ـب ـقــى ه ــذا األمـ ــر رهـنــا
بالقانون وبالتطورات االنتخابية».
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،وعـ ـ ــد تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل
سي ِّ
«سكاف بأنه ُ
جير لها أصواته،

تقرير

ريفي يربك «المستقبل» في البقاع الغربي
أسامة القادري

(هيثم الموسوي)

َ
قضاء ي
بدأت املاكينات االنتخابية في
الـ ـبـ ـق ــاع الـ ـغ ــرب ــي وراشـ ـ ـي ـ ــا «ت ــزي ـي ــت»
ع ـج ــات ـه ــا .وتـ ـ ـ ــدور املـ ـع ــرك ــة فـ ــي ه ــذه
الــدائــرة الـتــي يعتبرها تـيــار املستقبل
عرينه ،على ستة مقاعد :اثنان للسنة،
وواحـ ـ ــد ل ـك ــل م ـ ــن :امل ـ ــوارن ـ ــة ،ال ـش ـي ـعــة،
الــدروز واألرثــوذكــس .حــرارة «الحركة»
ال تـقـتـصــر ع ـلــى ف ــري ــق س ـيــاســي دون
آخــر .إذ يعمل الجميع على استجماع
قواهم ،وإجراء اتصاالت مكثفة لتحديد
األسماء املمكن السير بها في املعركة.
االتصاالت تشير ،حتى اآلن ،إلى معركة
سيكون لها طعم مختلف عن السابق،
ف ــي ظ ــل خ ـفــوت الـتـجـيـيــش الـطــائـفــي،
وال ـشــح املــالــي ل ــدى االف ــرق ــاء ،وذه ــاب
األضداد نحو إنشاء محدلة تطحن كل
من يواجهها .وبدأ يطفو على السطح

حديث عن تحالف رباعي يضم :التيار
الوطني الحر ،القوات اللبنانية ،تيار
املستقبل والحزب التقدمي االشتراكي.
ُ
وت ـض ــاف إل ــى ه ــذه ال ـق ــوى حــركــة أمــل
أي ـضــا ،رغ ــم «اس ـت ـحــالــة» دخــول ـهــا في
تحالف ال يكون حزب الله جزءًا منه.
«تحالف األض ــداد» يدفع أنـصــار وزيــر
العدل السابق أشرف ريفي إلى محاولة
جــذب مؤيدين ج ــدد ،مراهنني على أن
«التحالف» سيرفع من منسوب مؤيدي
ّ
ويعول
ريفي في الشارع «املستقبلي».
«الــري ـف ـيــون» عـلــى «اق ـت ـنــاع» الجمهور
بــأن حركة وزيــر العدل السابق تحظى
بدعم من بهاء الدين الحريري ،ما ُيربك
تيار املستقبل .وتضاعف هــذا اإلربــاك
شائعات عن أن مشايخ بعض العشائر
العربية في البقاع الغربي بصدد زيارة
ريـ ـف ــي .ويـ ـج ــري ال ـ ـتـ ــداول بـمـعـلــومــات
تـفـيــد ب ــأن ال ـل ــواء املـتـقــاعــد سيخوض

«الريفيون» على
يعول
ّ
ّ
«اقتناع» الجمهور بأن
حركتهم تحظى بدعم
بهاء الدين الحريري
االنتخابات في البقاع الغربي عبر دعم
ترشيح اإلعالمي بسام القادري .ويؤكد
ـاض في
مصدر مقرب من ريفي أنــه «مـ ٍ
املعركة» ،وهــو ما يمكن أن يؤثر سلبًا
على مرشح املستقبل املحتمل النائب
زيــاد الـقــادري الــذي ُيـقـ ّـدر عــدد أصــوات
عائلته في الدائرة بنحو ثالثة آالف.

وعدا عن غرف بسام القادري من صحن
املستقبل ،وإمكان تحالفه مع التيارات
اإلس ــام ـي ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ل ــم يستبعد
م ـتــاب ـعــون أن ي ـن ـحــو امل ـش ـهــد الــري ـفــي
ن ـحــو تـشـكـيــل الئ ـح ــة م ــن املـسـتـقـلــن؛
أب ـ ـ ــرز امل ــرشـ ـح ــن ف ـي ـه ــا ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
القادري ،رجل األعمال علي الجاروش.
وفي حال تحقق هذا السيناريو ،فإنه
س ـي ـصـ ّـب ح ـت ـمــا ف ــي م ـص ـل ـحــة رئ ـيــس
حزب االتحاد عبد الرحيم مراد.
التيار األزرق يبدو متحسبًا ملا يجري
فــي هــذه ال ــدائ ــرة .فـيــوم أول مــن أمــس،
اف ـت ـتــح األمـ ــن ال ـع ــام ل ـت ـيــار املستقبل
أحـمــد الـحــريــري الـجــوالت االنتخابية
م ــن خ ـي ـمــة ش ـي ــخ ال ـع ـش ــائ ــر ال ـعــرب ـيــة
ج ــاس ــم ال ـع ـس ـكــر ف ــي بـ ـل ــدة ال ـخ ـي ــارة،
والتي تبعد أمتارًا عن «اإلمبراطورية
الـتـعـلـيـمـيــة» ال ـع ــائ ــدة ملـ ـ ــراد ،الـخـصــم
األول لـ»املستقبل» في البقاع الغربي.

