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سياسة

رسائل
إلى المحرر
واكيم يوضح
جاءنا من النائب السابق نجاح
واكيم التوضيح اآلتي:
ف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي نـ ـش ــرت ــه
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ف ــي عـ ــدد األرب ـع ــاء
 21ش ـ ـب ـ ــاط  ،2018بـ ـعـ ـن ــوان
«امل ـ ـش ـ ــاريـ ــع ت ـ ـعـ ــود م ـ ــن ب ــواب ــة
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة» ،ورد أن
الرئيس نبيه بري «عرض ّ
علي
الـتـحــالــف والـتــرشــح عــن املقعد
األرثـ ــوذك ـ ـسـ ــي ض ـم ــن الئ ـح ــة 8
آذار ،وأنني طلبت ترشيح ابني
ع ـم ــر ع ــن هـ ــذا امل ـق ـع ــد ورئ ـي ــس
«ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب» إبـ ــراه ـ ـيـ ــم
الحلبي عن املقعد السني ،إال أن
بري أكد لـ«األخبار» أن العرض
هو لنجاح واكيم وليس ملمثلني
عنه» .الحقيقة أن الرئيس بري
ع ـ ــرض عـ ـل ـ ّـي ت ـ ـ ــرؤس الئـ ـح ــة 8
آذار ،لكني رفضت هذا العرض
ألس ـ ـبـ ــاب ع ـ ـ ــدة؛ م ـن ـه ــا أنـ ـن ــي ال
أن ـت ـمــي إل ــى ف ــري ــق  8آذار .ولــم
أع ـ ــرض أبـ ـ ـدًا تــرش ـيــح إبــراه ـيــم
ال ـح ـل ـبــي وال ع ـمــر واكـ ـي ــم على
هـ ــذه ال ــائ ـح ــة أبـ ـ ـ ـدًا .فــاقـتـضــى
التوضيح.

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

تقرير

التفاوض االنتخابي:

أولوية المقاعد ال التحالفات
حسابات االجتماعات
االنتخابية الحالية تصبّ
في خانة تختلف عن
الغاية االساسية منها.
سقف التفاوض ال يتعلق
بالتحالف السياسي الصرف،
بل في كيفية تجميع
كل فريق مقاعده ،ألنه
في القانون النسبي ال
هدايا وال مجانية
هيام القصيفي
أي ـه ـم ــا أه ـ ــم الـ ــدخـ ــول ال ـ ــى امل ـج ـلــس
النيابي أم بناء تحالفات سياسية
متجانسة؟
ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون أح ـ ـ ــد رؤسـ ـ ـ ـ ــاء االح ـ ـ ـ ــزاب
الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة واض ـ ـ ـحـ ـ ــا حـ ـ ــن يـ ـق ــول
«االول ــوي ــة لـبـنــاء تـحــالـفــات واضـحــة
سـيــاسـيــا واجـتـمــاعـيــا واق ـت ـصــاديــا،
لكن األهــم هو الوصول الــى املجلس
ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــي ،وعـ ـ ـل ـ ــى هـ ـ ـ ــذا االسـ ـ ـ ـ ــاس،
سنضطر الــى التخلي عن تحالفات
مبدئية ومنطقية من أجــل الوصول
الـ ــى س ــاح ــة ال ـن ـج ـمــة .وب ـع ــده ــا لكل
حادث حديث».
ال ينفرد رئـيــس الـحــزب بقوله هــذا.
فـ ــاألجـ ــواء االن ـت ـخــاب ـيــة لـ ــدى معظم
ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة االســاس ـيــة تبدو
م ـمــاث ـلــة .وب ـح ـســب م ـص ــادر نـيــابـيــة
وس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ت ـ ـ ـشـ ـ ــارك فـ ـ ــي لـ ـ ـق ـ ــاءات
انتخابية مفتوحة للكتل الرئيسية،
فــإن القوى السياسية ملست ،بعدما

فـ ـهـ ـم ــت ق ـ ــان ـ ــون االن ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب جـ ـيـ ـدًا،
واستوعبت حيثياته ،أن التحالفات
اليوم ليست في سلم االولويات« ،فال
أحد يريد تقديم هدايا انتخابية ألي
طرف مهما كان مستوى تحالفهما».
لذلك تــدور االجتماعات التشاورية،
ً
بناء على رغبة كل طــرف في
حاليًا،
تأمني وصوله الــى املجلس النيابي
بأكبر كتلة نيابية .أمــا التحالفات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ب ــاملـ ـعـ ـن ــى ال ـ ـعـ ــريـ ــض،
فمتروكة إلى ما بعد االنتخابات ،ال
سيما أن السقف املرسوم خالل عهد
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد ميشال
عــون أصبح مـعــروفــا ،بـعــودة رئيس
الحكومة سعد الحريري الى تشكيل
الحكومة .وعلى هذه القاعدة ،باتت
ال ـن ـق ــاش ــات تـقـنـيــة ب ـح ـتــة ،ولـ ــم تعد
سياسية...
وب ـ ـمـ ــا أن ـ ـ ــه ال ع ـ ـنـ ــاويـ ــن س ـيــاس ـيــة
ل ـل ـح ـم ــات االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،فـ ـ ــإن ثـمــة
عـ ـن ــاص ــر أس ــاسـ ـي ــة تـ ـتـ ـق ــدم امل ـش ـهــد
االنتخابي:

الال حصرية ّفي
الشارع السني
ستتحكم أيضًا في
الشارع المسيحي

ُ
ً
أوال ،لــم ت ـخــل م ـب ــادرة حــركــة «أم ــل»
و»حزب الله» الى تقديم مرشحيهما
مـ ــن م ــاحـ ـظ ــات ب ــدي ـه ـي ــة ،ال سـيـمــا
فــي مــا يتعلق بـمــوقــف الـطــرفــن من
«التيار الوطني الحر» ،إعطاء مقعد
شيعي فــي بعبدا لحركة «أم ــل» في
ّ
ع ـ ــز ال ـ ـخـ ــاف ب ـي ـن ـهــا وب ـ ــن ال ـت ـي ــار،
وسـ ـح ــب م ـق ـعــد ش ـي ـعــي م ــن «ت ـك ـتــل
التغيير واالصــاح» ملصلحة «حزب
ال ـ ـلـ ــه» فـ ــي كـ ـ ـس ـ ــروان ـ ـ ـ ج ـب ـي ــل .وأي
م ـبــادلــة بـمـقــاعــد أخـ ــرى ال تـقـلــل من
أهمية هذين املقعدين وحيثيتهما،
وال ت ـل ـغ ــي كـ ـ ــام س ـي ــاس ـي ــن أن مــا
ح ـصــل ق ــد ي ـك ــون م ــؤشـ ـرًا لتحجيم

الـتـيــار الــوطـنــي مــن جــانــب حلفائه،
بسبب كـثــرة االخـطــاء الـتــي ارتكبها
رئيسه في الفترة االخيرة وأحرجت
حزب الله .وهذا يؤدي تلقائيًا الى أن
يسعى الحزب الى تجميع حلفاء له
فــي أكـثــر مــن دائ ــرة ،فــي شكل يتقدم
على تفاهمه مع التيار.
ثانيًا ،طموح «التيار الحر» اليوم أن
يستعيد حصته النيابية الحالية.
ل ـك ــن هـ ـن ــاك م ــن ي ـت ـعــامــل بــواق ـع ـيــة،
مدركًا أنه لن يستطيع الوصول الى
الرقم الحالي ،وأقصى ما قد يحققه
ت ـق ـل ـيــص الـ ـه ــوة ب ـي ـنــه وبـ ــن ال ـق ــوى
امل ـس ـي ـح ـيــة األخ ـ ـ ــرى ال ـت ــي ت ـنــاف ـســه.
ه ـنــاك ك ــام ع ــن تـحـصـيــل  18مقعدًا
لـلـتـيــار الــوط ـنــي .لـكــن  18مـقـعـدًا من
أص ــل  64نــائـبــا مـسـيـحـيــا ،يـعـنــي أن
ال ـت ـيــار سـيـبـقــى ح ــزب ال ـع ـهــد ،لكنه
لـ ــن ي ـب ـق ــى االول ع ـن ــد امل ـس ـي ـح ـيــن.
وه ــذا يـضــع تـحــديــات كـبـيــرة أمــامــه،
عـلــى االق ــل لـلــوصــول ال ــى ه ــذا الــرقــم
ال ـط ـم ــوح ،م ـقــابــل ال ـق ــوى املـسـيـحـيــة
االخـ ــرى ،إضــافــة ال ــى أن ه ــذه الـقــوى
مجتمعة ،اعترفت منذ إقرار القانون
بــأنـهــا لــم تـعــد ق ــادرة عـلــى اسـتـعــادة
املقاعد املسيحية من الكتل النيابية
األخرى .الرئيس سعد الحريري كان
واض ـح ــا ف ــي خ ـطــابــه ف ــي  14شـبــاط
بــأنــه سـيـخــوض املـعــركــة بمرشحني
عــن كــل ال ـطــوائــف .لكنه ك ــان أوضــح
الحقًا حني طالب بحصص مسيحية
في الشوف وبـيــروت االولــى وجزين
وزح ـلــة والـشـمــال الـثــانـيــة والـثــالـثــة،
وبمقاعد مسيحية ،لــن يــوفــر جهدًا
للحصول عليها .وتـبـعــا لــذلــك ،فــإن
س ـق ــف الـ ـتـ ـف ــاوض االس ـ ــاس ـ ــي ،أن ال
م ـص ـل ـحــة ف ــي ال ـت ـح ــال ــف م ــع ال ـت ـيــار
الوطني بالدرجة االولى ومع القوات
بـ ــالـ ــدرجـ ــة ال ـث ــان ـي ــة إال بـ ـمـ ـق ــدار مــا
يـحـقــق رب ـحــا صــافـيــا ف ــي الحصص
املـسـيـحـيــة .فــال ـحــريــري يـ ــدرك سلفًا
أنـ ـ ـ ــه ،وإن ت ـح ـك ــم فـ ــي ك ـت ـل ــة س ـنـ ّـيــة
متينة ،فلن يبقى في ّاملستقبل زعيمًا
متفردًا بالشارع السني ،إذ ستكرس
انتخابات  2018تقاسم هذا الشارع
من صيدا الى الشمال والبقاع ،بينه
وبني زعامات ّ
سنية من الصف االول
وقيادات من الصف الثاني.
ثالثًا ،يعطي التيار الوطني لنفسه
ً
مـ ـج ــاال واسـ ـع ــا إلع ـ ــان ال ـت ـحــال ـفــات

وامل ــرش ـح ــن ،وك ــذل ــك تـفـعــل ال ـق ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة .واألخ ـ ـيـ ــرة ت ـت ـعــامــل مــع
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات عـ ـل ــى افـ ـ ـت ـ ــراض أن ـه ــا
سـتـعــزز حصتها الـحــالـيــة وتـقـتــرب
مـ ــن ح ـص ــة الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـح ــر،
وثمة رهــان على تحقيق رقم يوازي
ضعف عدد النواب الحاليني .وهناك
م ــن يـ ــرى أن الـ ـق ــوات ت ــزي ــد فــرصـهــا
ك ــون ـه ــا ص ـ ّـب ــت ث ـق ـل ـهــا ع ـل ــى مــرشــح
أسـ ــاسـ ــي فـ ــي كـ ــل دائـ ـ ـ ــرة ان ـت ـخــاب ـيــة
حـســاســة وم ـه ـمــة ،بـحـيــث تستطيع
تأمني وصــولــه .أمــا الباقي ،فمتروك
للتحالفات املوسعة .حتى اآلن ،يبدو
املشهد االنتخابي موزعًا بني التيار

تقرير

نهاية مشوار فريد الياس الخازن الني ـ
بعد أيام قليلة ،يحسم
النائب في تكتل التغيير
واإلصالح فريد الياس
الخازن عزوفه عن الترشح
لالنتخابات النيابية .بعد 13
العمل النيابي،
سنة من ّ
يجد الرجل أن طريقة إدارة
ُالعملية االنتخابية لم تعد
تناسبه

ليا القزي
ّ
ف ــي عـ ــام  ،2005تــل ـقــى ف ــري ــد ال ـيــاس
ً
الـخــازن اتـصــاال من ستريدا جعجع،
الـ ـت ــي لـ ــم ي ـك ــن ت ــرب ـط ــه ب ـه ــا م ـعــرفــة
شخصية .عرضت زوجة قائد القوات
الـلـبـنــانـيــة ،امل ـس ـجــون آنـ ـ ــذاك ،سمير
جعجع« ،الـتـعــاون معًا إذا نــويـ ُـت أن
أترشح لالنتخابات النيابية» .تحت
سقف لقاء قرنة شهوان ،كان الخازن
وستريدا جعجع يلتقيانّ .
رده ،كما
ّ
ُ ّ
يقول لـ»األخبار» ،كان أنه قد يفكر في
ّ
الترشح «فــي حــال شكلت املعارضة
ّ
ّ
تنضم إليها كــل ال ـقــوى ،بمن
الئـحــة
ّ
فيها الـعـمــاد مـيـشــال عـ ــون» .شكلت
ّ
هذه النقطة محط خالف داخل قرنة
ش ـه ــوان ،حـيــث انـقـســم األع ـض ــاء بني

راغب في التحالف مع عون ،وآخرين
ٍ
مـ ـع ــارض ــن لـ ـه ــذا الـ ـت ــوج ــه وألصـ ــل
عودته إلى لبنان!
ّ
ف ــض ــل الـ ـ ـخ ـ ــازن االع ـ ـ ـتـ ـ ــذار عـ ــن ع ــدم
ال ـت ـح ــال ــف مـ ــع الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
«وأب ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ـ ُـت جـ ـعـ ـج ــع بـ ــأن ـ ـنـ ــي ل ـســت
ُم ــرشـ ـح ــا» .إلـ ــى أن ت ــواص ــل ال ـخ ــازن
م ــع عـ ـ ــون ،وأصـ ـب ــح اب ـ ــن ك ـفــرذب ـيــان
(جرد كسروان) ُمرشحًا لالنتخابات
ال ـن ـيــاب ـيــة ،ونــائ ـبــا م ـنــذ « .2005تـلــك
(ان ـت ـخ ــاب ــات  )2005ك ــان ــت أول م ـ ّـرة
أت ــرش ــح ف ـي ـهــا وأقـ ـ ـت ـ ــرع» .ح ــال ـي ــا ،لم
يطلع الــدخــان األبيض بعد من دارة
الـ ـخ ــازن ،لـ ُـيـعـلــن قـ ــراره الـنـهــائــي في
ما خـ ّـص ّ
الترشح النتخابات  6أيار
 .2018لكن «يومًا بعد آخر ،أميل إلى
عدم الترشح».

