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سياسة
تقرير

بعلبك ــ الهرمل :اإلرباك سيد الموقف
بينما يستعد حزب الله إلطالق ماكينته
االنتخابية يوم غد الجمعة ،في احتفال
يقيمه في بعلبك ،ال تزال صورة التحالفات
في البقاع الشمالي ضبابية ،وكذلك أسماء
المرشحين المنافسين لالئحة ثنائي حزب
الله ـ حركة أمل ،التي لم تحسم بعد
غادة حالوي
الـتـمـلـمــل ال ـش ـع ـبــي ،ب ـقــاعــا ،م ــن إع ــادة
تــرشـيــح بـعــض األس ـم ــاء لالنتخابات
النيابية املقبلة يمكن ّ
تلمسه بوضوح،
ع ـلــى األرض وع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي .ال ــافـ ـت ــة ال ـ ـتـ ــي ُرفـ ـع ــت
ف ــي ب ـل ــدة ت ـم ـنــن ض ــد أحـ ــد مــرشـحــي
حـُ ــزب الـ ـل ــه ،وإن ُس ـح ـب ــت ع ـل ــى عـجــل
ونـسـبــت إلــى «تـصــرف ف ــردي» ،مؤشر
عـ ـل ــى تـ ـص ــاع ــد وت ـ ـيـ ــرة ال ـت ـم ـل ـم ــل مــن
ت ـك ــرار تــرش ـيــح ال ــوج ــوه نـفـسـهــا منذ
نـحــو عـقــديــن ،بـعــدمــا ك ــان البقاعيون
ي ـ ـن ـ ـشـ ــدون تـ ـغـ ـيـ ـيـ ـرًا ي ـن ـع ـك ــس إن ـ ـمـ ـ ً
ـاء
حقيقيًا في الخزان الشعبي للمقاومة.
ال ُيقنع البقاعيني كثيرًا أن حــزب الله
ال ـقــادر على تغيير م ـعــادالت إقليمية
ودولية ،غير قادر على إخراج املنطقة
م ــن حــرمــانـهــا امل ــزم ــن ،وال ن ــواب ــه غير

حظوظ رحمة تتضاءل
وشمص يدرس الترشح بعد
حضوره ذكرى  14شباط
ً
ق ـ ــادري ـ ــن ،م ـ ـثـ ــا ،ع ـل ــى افـ ـتـ ـت ــاح مــركــز
ل ـل ـم ـعــاي ـنــة امل ـي ـكـ ّـان ـي ـك ـيــة فـ ــي ال ـب ـق ــاع
الشمالي ،بما يجنب أهل املنطقة عناء
«رحـ ـل ــة ط ــوي ـل ــة» الـ ــى زح ـل ــة لـيــدفـعــوا
الرسوم املتوجبة عليهم للدولة.
ح ــاول األم ــن الـعــام لـحــزب الـلــه السيد
ح ـســن ن ـص ــرال ـل ــه ،ف ــي كـلـمـتــه أول من
أمس ،امتصاص جزء من هذه النقمة.
ّ
يسهل املهمة كثيرًا على
لكن ذلــك لــن
ال ـح ــزب الـ ــذي عـلـيــه أن ي ــزي ــن بـمـيــزان
الــذهــب تــوزيــع األص ـ ــوات التفضيلية

على حزب الله أن يزين بميزان الذهب توزيع األصوات التفضيلية بين مرشحيه ومرشحي الحلفاء (هيثم الموسوي)

بني مرشحيه ومرشحي الحلفاء ،آخذًا
ف ــي االع ـت ـبــار ال ـح ـســاس ـيــات الـعــائـلـيــة
والعشائرية التي تتقدم في كثير من
األح ـيــان عـلــى الـحـســابــات السياسية.
وك ــذل ــك ال ـخ ـل ـيــط ال ـطــائ ـفــي واملــذه ـبــي
وال ـع ـشــائــري الـ ــذي يـضـفــي ع ـلــى هــذه
الدورة االنتخابية نكهة خاصة في ظل
القانون القائم على النسبية.
وف ـي ـم ــا أعـ ـل ــن ت ـح ــال ــف ح ـ ــزب الـ ـل ــه ـ ـ
حركة أمل أسماء مرشحيه الخمسة
عن املقاعد الشيعية (حسني الحاج
حسن ،علي املقداد ،إبراهيم املوسوي
ً
ب ـ ــدال م ــن ح ـســن املـ ــوسـ ــوي ،إي ـهــاب
ً
ح ـ ـمـ ــادة ب ـ ـ ــدال مـ ــن ن ـ ـ ــوار ال ـســاح ـلــي
وغ ــازي زعيتر) ،وتخصيص املقعد
الشيعي السادس للواء جميل السيد
(م ــن ب ـلــدة ال ـن ـبــي اي ــا ال ــزح ــاوي ــة)،
بدأت املاكينتان االنتخابيتان لحزب
عملهما على األرض ،جبرًا
الله وأمل
ً
للخواطر وفكفكة للعقد ،انطالقًا من
الثقة بــأن البيئة البقاعية حاضنة
للمقاومة بامتياز ،وال يمكن ترجمة

التململ في صناديق االقـتــراع .رغم
ذلــك ،فــإن الحسابات يجب أن تكون
دق ـي ـق ــة ،ف ــي ظ ــل م ــا يـ ـت ــردد ع ــن نية
التحالف الحؤول دون حصول خرق
ف ــي أي م ــن امل ـقــاعــد الـشـيـعـيــة ال ـ ـ 27
ّ
فــي كــل ال ــدوائ ــر .وه ــذا يحتم توزيع
األصـ ــوات التفضيلية بــدقــة شــديــدة
عـلــى املــرشـحــن الـسـتــة ،وخصوصًا
فــي ظــل تــأكـيــد الــوزيــر الـســابــق فايز
شكر نيته تشكيل الئحة من ثمانية
مرشحني ،وكذلك نية الصحافي علي
ح ـج ــازي تـشـكـيــل الئ ـحــة تـضـمــه مع
عـصــام الـعــزيــر (شـمـسـطــار) وحسن
ال ـبــزال ويــوســف روفــايــل ،كما يتجه
الـشـيــخ صـبـحــي الـطـفـيـلــي إل ــى دعــم
ترشيح رئيس بلدية بريتال السابق
ع ـبــاس زك ــي اس ـمــاع ـيــل ع ـلــى الئـحــة
القوات اللبنانية.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا رجـ ـ ـح ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ،ت ـش ـك ـيــل
الــرئـيــس حـســن الـحـسـيـنــي ،متحالفًا
مع املستقبل ،الئحة تضمه الى عباس
يــاغــي ورف ـعــت امل ـصــري وعـلــي صبري

حمادة ،أبلغ الحسيني «األخـبــار» أنه
ال يـ ــزال ف ــي مــرح ـلــة اس ـت ـم ــزاج اآلراء،
وإذا ما قرر فسيعلن ترشحه األسبوع
امل ـق ـب ــل «م ـت ـحــال ـفــا م ــع ك ــل م ــن يــؤمــن
بإقامة دولة مدنية».
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر تـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف امل ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل م ــع
الحسيني ،إذا حصل ،مسألة جوهرية
يمكن أن تغير في املعطى االنتخابي،
وال سـيـمــا إذا ك ــان خــامــس املــرشـحــن
الـنــائــب الـســابــق يحيى شـمــص ،الــذي
أكـ ــد ل ـ ــ«االخ ـ ـبـ ــار» أن ق ـ ــراره ال ـن ـهــائــي
ره ـ ــن امل ـ ـ ـشـ ـ ــاورات الـ ـت ــي ي ـج ــري ـه ــا مــع
ب ـع ــض األط ـ ـ ـ ــراف وال ـ ـعـ ــائـ ــات .وق ـ ــال:
«قـ ــراري حـتــى ال ـيــوم لـيــس ال وال نعم.
ال أتـبــع أح ـدًا وال تحالف مــع أي جهة
بعد» ،نافيًا أن يكون على تواصل مع
ّ
الحسيني «ال ــذي أع ــزه وأقـ ــدره» .وعن
حضوره ذكــرى اغتيال الرئيس رفيق
الـحــريــري فــي  14شـبــاط ال ـجــاري ،أكد
أنها «ليست مؤشرًا على التحالف مع
املستقبل».
اسـمــا املرشحني للمقعدين السنيني

على الئحة حــزب الله ـ ـ أمــل ال يــزاالن
غـ ـي ــر مـ ـحـ ـس ــوم ــن ،م ـ ــع اتـ ـ ـج ـ ــاه ال ــى
تبني ترشيح النائب الوليد سكرية
وحسان الرفاعي (األحباش) .وتبدو
إمكانية الخرق في واحد من املقعدين
السنيني واردة ج ـدًا ،مــع وجــود أكثر
من مرشح من عــرســال ،أكبر البلدات
ال ـس ـن ـيــة ف ــي دائـ ـ ــرة ال ـب ـق ــاع ال ـثــال ـثــة.
فيما لم يحسم تيار «املستقبل» أمر
تحالفاته بـعــد ،وال ي ــزال فــي مرحلة
جوجلة األسماء ولو أن الترجيحات
تميل الــى ترشيحه حسني صلح من
ب ـع ـل ـبــك .م ـص ــادر «امل ـس ـت ـق ـبــل» تــؤكــد
أن ال ش ــيء مـحـســومــا ب ـعــد ،وال ـق ــرار
م ــره ــون بـمـعـطـيــات عـ ــدة؛ م ــن بينها
مدى توحد القوى الشيعية املعارضة
للثنائي ،وواق ــع الصوتني املسيحي
والسني .الثابت األكيد أن ال تحالف
مع حزب الله.
أم ـ ــا امل ـق ـع ــد ال ـك ــاث ــول ـي ـك ــي فـ ــي الئ ـحــة
الـ ـتـ ـح ــال ــف ،ف ـي ـب ــدو أن ـ ــه س ـي ـك ــون مــن
نصيب الوزير السابق ألبير منصور

«أبو جعغر» :من رئاسة حكومة «أمل» ...إلى النيابة
ّ
في ترشيحات حركة أمل ،اسم يفضل
العمل في الظل على الظهور اإلعالمي.
قد ال يبدو اسمه معروفًا عند كثير من
اللبنانيين ،لكن في «الحركة» كل األجيال
تعرفه .هو الذي رافق اإلمام السيد
موسى الصدر في البدايات وأكمل الطريق
مع «األخ نبيه بري» وال يزال .المرشح عن
المقعد الشيعي في البقاع الغربي محمد
لكنه يعد بأن
نصرالله ليس من المنطقةّ ،
يكون على قدر آمال من يمثل
إيلي الفرزلي
مــن يـعــرف املــرشــح محمد نصرالله
ي ــدرك أن حــركــة أم ــل ق ــررت أن تضع
ثـقـلـهــا ف ــي مـنـطـقــة ال ـب ـقــاع ال ـغــربــي.
وه ـ ـ ــي ب ـ ـهـ ــذا املـ ـعـ ـن ــى ال ت ـع ـت ـب ــر أن
ترشيح نصرالله عن املقعد الشيعي
فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة هـ ــو إس ـ ـقـ ــاط بــامل ـظ ـلــة
ملــرشــح مــن خــارجـهــا .فعندما يكون

هـ ــذا امل ــرش ــح م ــن وزن أبـ ــي جـعـفــر،
رئيس الهيئة التنفيذية في الحركة،
ت ـص ـب ــح امل ـ ـعـ ــادلـ ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة ،وه ــي
تشبه ،على حد قول أحد الحركيني،
«الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزول إل ـ ـ ــى امل ـ ـعـ ــركـ ــة ب ــالـ ـس ــاح
الثقيل».
ب ـ ــن نـ ـص ــرالـ ـل ــه والـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة ت ـض ـيــع
الفوارق .عمره من عمرها ،وتاريخه
م ــن تــاري ـخ ـهــا ،ه ــو الـ ــذي ل ــم يـخــرج
يومًا من عباءة اإلمام الصدر.
ب ــدأت تجربته الـحــركـيــة مــع الـصــدر
في عــام  ،1974وصــار عضو منطقة
ف ــي ع ــام  ،1975ق ـبــل أن يـنـتـقــل إلــى
األردن طالبًا للدراسة في عام ،1977
بمنحة مــن حــركــة أم ــل .ك ــان الـصــدر
حـيـنـهــا يـعـطــي األول ــوي ــة الـقـصــوى
للتعليم ،واثقًا بأنه الطريق الوحيد
مل ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات الـ ـق ــادم ــة .تلك
امل ـ ـن ـ ـحـ ــة ،كـ ــانـ ــت واحـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن ع ـشــر
ت ـق ــدم ـه ــا الـ ــدولـ ــة األردنـ ـ ـي ـ ــة س ـنــويــا
لإلمام الـصــدر ،إضافة إلــى منح من
دول عربية أخرى كسوريا والجزائر.
ع ــاد ال ـحــركــي ال ـش ــاب م ــن الـجــامـعــة
إلى الحركة ،مجازًا في إدارة األعمال
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد .ف ــي عـ ــام  1980ت ـف ـ ّـرغ

محمد نصرالله في الحركة ،وال يزال
متفرغًا حتى يومنا هذا .باختصار،
كانت «أمل» وظيفته الوحيدة طوال
حياته املهنية – الحزبية .تنقل في
م ـنــاصــب عـ ــدة ،ك ــان أول ـه ــا م ـســؤول
مـنـطـقــة ب ـئــر ال ـع ـب ــد ،ق ـبــل أن ي ــرأس
إقليم بيروت لعشر سنوات .بعدها
ّ
ت ـســلــم م ـســؤول ـيــة امل ـك ـتــب ال ـتــربــوي
املركزي ،ثم املكتب الثقافي املركزي،
ً
وصوال إلى رئاسة الهيئة التنفيذية،
فــي ع ــام  ،2006وه ــو املـنـصــب الــذي
ً
ال ي ــزال يـشـغـلــه حـتــى ال ـي ــوم ،فـضــا
عــن عضويته فــي املكتب السياسي
للحركة منذ عام  ،1983والحقًا هيئة
الرئاسة.
فـ ــي ال ـت ـص ـن ـي ــف ال ـ ـحـ ــركـ ــي ،ي ـع ـت ـبــر
ن ـص ــرال ـل ــه ركـ ـي ــزة ال ـج ـن ــاح امل ـتــديــن
ف ــي «أمـ ـ ــل» .وصـفـحـتــه ع ـلــى تــويـتــر
ت ــؤك ــد ه ــذا الـت ـص ـنـيــف .لـلـمـنــاسـبــة،
اسـ ـتـ ـح ـ ّـدث ــت الـ ـصـ ـفـ ـح ــة ف ـ ــي الـ ـي ــوم
ال ـ ـ ــذي رش ـ ـحـ ــه ف ـي ــه ال ــرئـ ـي ــس نـبـيــه
ب ـ ــري ل ـل ـن ـي ــاب ــة ،وأول ال ـغ ـي ــث ك ــان
«بــرنــامـجـنــا االنـتـخــابــي كانتمائنا
ال ـحــركــي سـنـحــاســب أنـفـسـنــا عليه
أمام الله».

خالل ثالثة أيام من افتتاح الصفحة،
ك ــان ــت األول ــوي ــة ل ـل ـش ـهــداء ال ــذي ــن ال
يـغـيـبــون ع ــن أح ــادي ــث «ال ـح ــاج أبــو
ج ـع ـفــر» ،ت ـمــامــا ك ـمــا اإلم ـ ــام ال ـصــدر
الذي عاهده وعاهد الشهداء وأهالي
البقاع الغربي ولبنان على أن يبذل
يتفهم أبو جعفر الجو االعتراضي
في البقاع الغربي (مروان بو حيدر)

ّ
الجهد لخدمتهم «وأن يوفقنا الله
في مهمتنا الجديدة».
يـحـمــل نـصــرالـلــه كــل إرث ــه الـحــركــي،
مـتـفـهـمــا وجـ ــود ج ــو اع ـت ــراض ــي في
الـقــرى الشيعية فــي البقاع الغربي.
هــم ي ـســألــون :أال يــوجــد فــي املنطقة
ك ـ ـ ـ ـ ــوادر ق ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ــلء امل ـق ـع ــد
املخصص لهم؟ وهــو يعتبر نفسه،
ثقافيًا وأخــاقـيــا واجتماعيًا ،جــزءًا
مـ ــن ن ـس ـي ــج ت ـل ــك امل ـن ـط ـق ــة ،ك ـم ــا كــل
لـبـنــان .يـســأل «أيـهـمــا يفيد املنطقة
أكـ ـث ــر ،م ــرش ــح م ــن خ ــارج ـه ــا يــؤمــن
بمبادئ أبنائها وثقافتهم املقاومة،
أم مرشح من داخلها ال يؤمن بهذه
امل ـب ــادئ»؟ وعـلـيــه ،يـبــدو أب ــو جعفر
واث ـق ــا م ــن أن أه ــل املـنـطـقــة يــدركــون
أهـ ــداف ـ ـهـ ــم االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة وهـ ـ ــم ال
يضيعيون البوصلة.
ف ــي ق ـي ــادة ال ـح ــرك ــة ،ث ـقــة أي ـضــا بــأن
ً
مــوجــة االع ـت ــراض لــن ت ــدوم طــويــا،
انـطــاقــا مــن تفهم حقيقة أن وجــود
قـيــادي مــن طينة نـصــرالـلــه ،سيعزز
تمثيل املنطقة في املجلس النيابي
وينقل نبضها وحاجاتها إلى مركز
القرار.

