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سياسة

سياسة
تقرير

تقرير

جبيل« :التيار» المنقسم
على نفسه يواجه حزب الله

سعيد ّ
«عدو»
القوات ...المنسي

ّ
«البرودة» االنتخابية في قضاء كسروان ،ال تنسحب على قضاء جبيل .المعركة هنا «حامية» ،ألن عدد المقاعد قليل،
المحافظة على حيثيته .المعارك تنقسم إلى جبهات ّ
والجميع يطمح إما لحجز أحدها أو ُ
عدة :داخل الالئحة الواحدة بين
سيمون أبي رميا ووليد خوري ،بين حزب الله وأبي رميا ،وبين فارس سعيد والقوات اللبنانية
ليا القزي
مـنــذ اإلعـ ــان ع ــن خ ــوض االنـتـخــابــات
ـدد من الــدوائــر ،بلوائح
النيابية ،في عـ ٍ
م ـت ـن ــاف ـس ــة ،ح ــرص ــت قـ ـي ــادت ــا ال ـت ـي ــار
الوطني ّ
الحر وحزب الله على التأكيد
ّ
أن هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ال ت ـع ـك ــس خ ــاف ــا
سـ ـي ــاسـ ـي ــا ب ـ ــن االث ـ ـ ـنـ ـ ــن .فــامل ـص ـل ـحــة
االنتخابية للتيار العوني ،فرضت أن
تكون التحالفات وفــق الشكل الحالي.
وعـلــى رغــم «غــرابــة» أن يـكــون حــزبــان،
خـ ـصـ ـم ــان ان ـت ـخ ــاب ـي ــا (ي ـل ـت ـق ـي ــان فــي
ـدد م ــن ال ــدوائ ــر) وح ـل ـفــاء سـيــاسـيــا،
عـ ـ
ٍّ
ولكن حــزب الله والتيار العونيّ ،رددا
ّ
دائـمــا أن معركتهما ليست بمواجهة
بعضهما البعض .وااللتقاء من جديد،
ّ
هكذا
سيكون بعد ال ـســادس مــن أي ــارّ .
َو َعـ ـ ـ ــدا ج ـم ـه ــوره ـم ــا ،ق ـب ــل أن يـتـبــخــر
كالمهما في دائــرة جبل لبنان األولــى،
وتحديدًا في قضاء جبيل.
ق ـ ـ ّـرر «ال ـح ـل ـي ـف ــان االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــان»،
ُ
ّ
التناسي أن الـقــوات اللبنانية تحاول
ض ـ ــع رجـ ـ ـ ٍـل ل ـه ــا فــي
ل ـل ـم ـ ّـرة
األول ـ ـ ـ ــى ،و ً
ُ
ُ
ال ـق ـضــاء ،مـسـتـعـيـنــة بــمــرشـحـهــا زي ــاد
حـ ـ ـ ــواط .وأسـ ـقـ ـط ــا مـ ــن ح ـســابــات ـه ـمــا،
وجود النائب السابق فارس سعيد ،مع
ما ُيمثله من حيثية ،ال ّ
سيما في الجرد
ُ
الجبيلي .التيار العوني وح ــزب الله،
ّ
ّ
أضاعا البوصلة ضد «العدو» الفعلي،
ً
وقـ ّـررا فجأة توجيه أسلحتهما بوجه
البعض.
بعضهما َ َ
قبل ّأيــام ،نقل ُمرشح الئحة التضامن
الوطني (عن املقعد الشيعي في جبيل)
ح ـس ــن زع ـي ـت ــر ،الـ ـخ ــاف ب ـي ـنــه وب ــن
(صديقه) النائب سيمون أبي رميا ،إلى
اإلعالم .اختار شاشة «الجديد» ،للقول
ّ
إن «بعض املمارسات ال تليق بوحدة
ّ
ٌ
التيار .هناك انقسام حــاد أحــدثــه هذا
الـشـخــص ،نتيجة اسـتـئـثــاره فــي قــرار
ال ـت ـيــار ف ــي جـبـيــل… لــأســف سيمون
ُيدير معركته الشخصية وليس معركة
التيار» .لم يقف زعيتر عند هذا ّ
الحد،
ّ
ب ــل قـ ـ ّـدر أن الئ ـحــة ال ـع ـهــد ف ــي ال ــدائ ــرة
«ليست األقوى ،وخصوصًا في جبيل».
دخ ــول زعيتر على البيت العوني في
جبيل للرماية على نائب املنطقة (أبي
رم ـيــا) ،كــان لــه وق ـ ٌـع ســيء لــدى العديد
م ــن ُم ـن ــاص ــري «الـ ـتـ ـي ــار» وأب ـ ــي رم ـيــا.
ّ
يـقــول الـبـعــض إن األم ــر ُ«م ـنـ ّـســق» بني
ّ ّ
زعيتر وأبــي رميا من أجل أن يشد كل
ً
منهما عـصــب جـمـهــوره .ول ـكــن ،شكال
وم ـض ـم ــون ــا ،م ــا ي ـح ـصــل ُيـ ـس ــيء إل ــى
تـفــاهــم م ــار مـخــايــل .الـفــريـقــان ينفيان

وجود «لعبة» خلف الهجوم اإلعالمي
امل ـت ـب ــادل .وت ــؤك ــد م ـص ــادر «ا ّلـتـضــامــن
ّ
الوطني» أن أبي رميا «ال ُيوفر زعيتر
ً
ُ
ف ــي ل ـق ــاءات ــه االن ـت ـخــاب ـيــة ،مـ ـح ــاوال أن
ُي ـســوق ّلــربـيــع ع ـ ّـواد بــن ال ـن ــاس ،على
قاعدة أنهما ليسا بعيدين عن املقاومة
ّ
والتفاهم االستراتيجي ،حتى يتمكن
ّ
عواد من استقطاب ًناخبني من الطائفة
ّ
الـشـيـعـيــة» .إض ــاف ــة إل ــى أن ح ــزب الله
ُ«يـ ـح ـ ِّـم ــل أبـ ـ ــي رمـ ـي ــا م ـس ــؤول ـي ــة دف ــع
ّ
ع ـ ّـواد إل ــى تـقــديــم تــرشـيـحــه ،ألن هدفه
األصـلــي كــان اإلطــاحــة بالنائب عباس
ّ
هــاشــم» .علمًا أن املاكينة االنتخابية
ّ
لـ ٨آذار في جبيل ،تعتبر أن حزب الله
ّ
تمكن مــن وأد حــالــة االع ـتــراض ضـ ّـده،
ً
التي نتجت بعد ترشيح زعيتر« ،أوال
ّ
ألن املـعــركــة مـصـيــريــة ،وثــانـيــا بـعــد أن
ّ
اكـتـشــف ال ــرأي ال ـعــام أن ال ـطــرف اآلخــر
يعدهم بـمـســاعــدات مــن دون أن يكون
هناك مقدرة على تنفيذها» .هذا األمر
ّ
ينفيه الطرف اآلخــرُ ،معتبرًا أن «حزب
ّ
تمكن بنسبة  70في املئة من شدّ
الله
ّ
عصب الشارع ،ولكن ربيع عواد يتقدم
بني الناس بسبب التواصل والحضور
والخدمات».
حزب الله والتيار العوني ينتميان ،في
اإلط ــار ال ـعــام ،إلــى امل ـشــروع السياسي

ُيواجه أبي رميا
معركة مع العونيين
المعارضين له ،الداعمين
علنًا لوليد خوري

والــوط ـنــي نـفـســه .لــذل ــك ،اخـتـلــط األمــر
عـلــى ق ـسـ ٍـم مــن الـ ــرأي ال ـعــام الـ ُـجـبـيـلــي،
الـ ــذي ي ـســأل ع ــن ال ـف ــارق ب ــن ّاالق ـت ــراع
لهذه الالئحة أو لتلك ،طاملا أنهما في
نهاية املـطــاف حليفان« .لدينا واجــب
توضيح ال ـصــورة للناس بأننا لسنا
ج ـس ـم ــا واحـ ـ ـ ـ ـ ـدًا ،وه ـ ـنـ ــاك صـ ـ ـ ــراع بــن
ال ـلــوائــح االن ـت ـخــاب ـيــة» ،ت ـقــول مـصــادر
«الـ ـتـ ـض ــام ــن ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» .رف ـ ـ ــع س ـقــف
املواجهة مع أبي رميا ،يوضع في ّهذا
ّ
السياق .كما أن «التضامن» تعتقد أنها
بهذا «التكتيك» ،ستستقطب العونيني
الراضني على أداء أبي رميا .علمًا
ّغير ُ
أنه من املرجح ،أن تمنح النسبة األكبر

مــن «ال ـح ــردان ــن» صــوتـهــا التفضيلي
ل ـل ـنــائــب ول ـي ــد خ ـ ـ ــوري .وال ي ـت ـب ـقــى ل ـ
«ال ـت ـض ــام ــن ال ــوطـ ـن ــي» س ـ ــوى ال ـع ـمــل
عـلــى اسـتـمــالــة الـنــاقـمــن عـلــى سياسة
ّ
«التيار» ككل ،وليس فقط أبي رميا.
ّ
كالم زعيتر ضد أبي رميا ،أثار انزعاج
ابـ ــن اهـ ـم ــج ،ال ـ ــذي ت ـن ـفــي مـ ـص ــادره أن
ّ
يكون «تكلم ،ولو ملـ ّـرة واحــدة ،بطريقة
سلبية عــن زعـيـتــر .فــأبــي رمـيــا مؤمن
ب ــال ـع ــاق ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة مـ ــع ح ــزب
ال ـلــه» .م ــاذا عــن التسويق لربيع عــواد
«رب ـيــع دائـمــا
بــن الـنــاخـبــن الـشـيـعــة؟ ّ
تمنيه أن يفوز
ما يأخذ على أبي رميا ُ
الشيخ حسني باملقعد» .املستغرب من
أبــي رمـيــا أن «ح ــزب الـلــه يفتح معركة
رديـفــة معنا ،نحن الشركاء والحلفاء،
ويترك الخصوم ُالحقيقيني».
جـ ـبـ ـه ــات ع ـ ـ ـ ــدة ،فـ ـتـ ـح ــت بـ ــوجـ ــه أب ــي
ّ
ً
رم ـي ــا (حـ ـ ــل أوال ف ــي املـ ــراحـ ــل ال ـث ــاث
لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـتـ ـمـ ـهـ ـي ــدي ــة داخ ـ ـ ــل
«ال ـ ـت ـ ـيـ ــار») .ف ـق ـبــل خ ــاف ــه م ــع زع ـي ـتــر،
ُي ــواج ــه الـنــائــب مـعــركــة مــع ُمـعــارضـيــه
في جبيل ،الداعمني علنًا لوليد خوري.
خـ ــال اج ـت ـم ــاع ــات مــاك ـي ـنــة «ال ـت ـي ــار»،
ّ
بوضوح إن
قال الوزير جبران باسيل
ُ
األولوية هي إلنجاح أبي رميا «امللتزم
حــزبـيــا» ،وثــانـيــا خ ــوري ،وثــالـثــا ربيع

ُ
ّ
عواد« .فاملرشحون الحزبيون هم رموز
ا َل ـحــزب ،وبسقوطهم يـكــون الـتـيــار قد
خ ـ ِـس ــر» ،بحسب م ـصــادر «ال ـت ـيــار» في
ّ
جـبـيــل .إال أن ذل ــك لــم ي ــردع العونيني
ّ
ـ ـ ـ ج ـن ــاح خ ـ ــوري م ــن ال ـع ـمــل ضـ ــد أبــي
ّ
رم ـيــاُ .حـجــة ه ــؤالء أن «رفـيـقـهــم» كــان
ط ــرف ــا خـ ــال االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــداخ ـل ـي ــة.
ُ
االنـتـقــادات الـتــي تـســاق ضـ ّـد أبي
ومــن ّ
رمـيــا أن ــه «يـعــد الـنــاس بالخدمات وال
ُينفذها».
ّ
يـُسـتـفـيــد خ ـ ــوري م ــن الـ ـج ــو ال ـعــونــي
امل ـعــارض ألبــي رمـيــا ،مــن أجــل تعزيز
ً
ـاُ ،
بحكم وجــوده
مــوقـعــه ،الـجـ ّـيــد أص ـ
وع ــائ ـل ـت ــه وع ـم ـ ُل ـه ــم الـ ـخ ــدم ــات ــي فــي
ّ
ّ
املـنـطـقــة .إال أن امل ـت ـضـ ّـرر مــن ك ــل ذلــك
ّ
هو التيار العوني ،الذي يتجرع كأس
القانون والـصــوت التفضيليً .أيضًا،
عوض أن يخوض «التيار» معركة ّ
ضد
خصومه ،ال ّ
سيما القوات اللبنانية،
ّ
تلهى بالصراع الداخلي« .جماعة أبي
رم ـيــا» يـتـهـمــون خـ ــوري ،باستقطاب
ُ
عن دعم
املؤيدين البن اهمج .ويحكى ُ
مــادي لخوري ،من ابــن حميه املرشح
ن ـع ـمــة اف ـ ـ ــرام .أمـ ــا «ج ـم ــاع ــة خ ـ ــوري»،
ّ
ف ـي ـ ّ
ـردون ب ــأن طبيب عمشيت لــم يقم
ّ
ب ــأي شـ ــيء ،ب ــل ال ـح ــردان ــن ق ـ ــرروا أن
يؤيدوه .وهناك نفي ملا ُيحكى عن مال

ّ
أضاع «الحزب» و«التيار» البوصلة ّ
«العدو» الفعلي ّ
وقررا مهاجمة بعضهما البعض (مروان طحطح)
ضد

ّ
ُيمثل قـضــاء جبيل رمــزيــة سياسية
خاصة ،ما يجعل املعركة االنتخابية
ُمـحـتــدمــة .هــو الـقـضــاء ال ــذي لــم يكن
للقوات اللبنانية فيه يومًا ُمرشح ،فأتى
زياد حواط ُلي ّ
قدم لها هذه «الهدية» ،مع
احتمال الفوز باملقعد .معركة «القوات»
فــي جبيل ليست مــع أح ــد ،ســوى مع
النائب السابق فــارس سعيدُ .يحاول
حواط التحرك داخل ملعب سعيد ،في
الجرد .أمــا جعجع ،فيعمل شخصيًا
ع ـلــى ال ـق ــاع ــدة امل ـش ـتــركــة م ــع ُمـنـســق
األمانة العامة ملا كان ُيعرف بـ ١٤آذار.
وصل األمر بينهما ،إلى ّ
حد ُمجاهرة
سعيد ،خــال أحــد اللقاءات الشعبية،
ّأن «معركتكم (القوات) ليست معي».
ُيعتبر الـنــائــب الـســابــق« ،الـسـيــاســي»
ش ـب ــه ال ــوحـ ـي ــد ،فـ ــي قـ ـض ــاء ج ـب ـيــل،
ال ـ ـ ــذي ي ـم ـل ــك خ ـط ــاب ــا س ـي ــاس ـي ــا فــي
م ـق ــاب ــل ُمـ ــرشـ ــح ح ـ ــزب الـ ـل ــه ال ـش ـيــخ
حسني زعيتر .فــي حــن ّأن اآلخرين
يخوضون االنتخابات وفق حسابات
ّ
ـدد من
ب ـل ــدي ــة ،وم ــن ي ـف ــوز بــأك ـبــر ع ـ ـ ٍ
األص ـ ـ ـ ـ ـ ــوات .مـ ـع ــرك ــة س ـع ـي ــد الـ ـي ــوم
ه ــي م ــع الـ ـص ــوت ال ـت ـف ـض ـي ـلــي ،وق ــد
ي ـكــون «ضـحـيــة» الئـحـتــه وحاصلها
االن ـت ـخ ــاب ــي .ه ـ ّـو ي ــؤك ــد ّأن «ال ـ ُـوض ــع
منيح» ،فيما كــل االح ـصــاءات تشير
إلــى العكس .وأخصامه أسقطوه من
حساباتهم :القوات وحزب الله والتيار
الوطني الـحــرُ .يجمع الثالثة على ّأن
«نسينا سعيد ألنه لم يتمكن من خلق
دينامية انتخابية».

ُّ
«جل ما فعله افرام هو طلبه
انتخابي،
ُ
مــن املــوظـفــن الجبيليني فــي شركته،
االقتراع ملصلحة وليد خــوري ،إذا لم
يكن ذلك ُيحرجهم».
ّ
ُي ـن ـقــل ع ــن أبـ ــي رم ـي ــا ق ــول ــه إن «ف ــوز
مرشح الـقــوات اللبنانية زيــاد حواط
باملقعد املــارونــي الثاني (فــي جبيل)
م ـ ـض ـ ـم ـ ــون ،فـ ـلـ ـنـ ـعـ ـم ــل ع ـ ـلـ ــى ف ـ ـ ــوزي
ُ ّ
ـان
بــاملـقـعــد األول» .وه ــو م ــا ع ّــد بـمـكـ ٍ
مــا ،تسليم بالهزيمة .إال أن مصادر
ّ
ال ـنــائــب تـنـفــي ذل ــك« ،ق ــال إن حـظــوظ
زي ـ ـ ــاد (حـ ـ ـ ـ ــواط) م ــرت ـف ـع ــة .ب ــاإلم ـك ــان
مــواجـهـتــه ،إذا تــوقـفـنــا عــن األك ــل من
صحن بعضنا في التيار»ّ .أما حواط
(انتشرت إشــاعــة مفادها أنــه انتسب
إلـ ــى الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وهـ ــو ينفي
ذلـ ــك)« ،فــأرقــامــه ع ـبــارة عــن تضخيم
إع ــام ــي .وهــال ـتــه بـ ــدأت بــاالنـحـســار،
مـنــذ االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة األخ ـي ــرة».
ولـكــن ألـسـتــم فــي «ال ـت ـيــار» مسؤولني
ع ــن ت ـض ـخــم «ظـ ــاهـ ــرة» ح ـ ـ ــواط؟ ت ـ ّ
ـرد
ّ
امل ـص ــادر بــأنــه «ت ـع ــذر ســابـقــا خــوض
مـعــركــة ض ـ ّـد حـ ــواط ُالن ـب ـهــار ال ـنــاس،
ومنهم عونيون ،به .نحاول حاليًا من
خالل بلدية الظل ،فتح ملفات البلدية
وك ـ ـشـ ــف ال ـح ـق ـي ـق ــة .نـ ـت ــائ ــج امل ــدي ـن ــة
ُ
ستفاجئ الجميع».

يوم أحد في زحلة:

مشاوي وعرق وإجازة من االنتخابات
قبل أسبوعين من موعد
االنتخابات ،لم يتغير الكثير
في زحلة .الغموض ال يزال
سيد الموقف ،والمرشحون
يسعون ما أمكنهم إلى سحب
األصوات المترددة .لكن ذلك
ال يؤثر في عادات الزحليين.
يوم األحد في قاموسهم
مخصص لالسترخاء ،وهذا غير
قابل للتفاوض
إيلي الفرزلي
ت ـن ـط ـلــق م ـع ــرك ــة انـ ـتـ ـخ ــاب ــات زحـ ـل ــة مــن
صـ ــوفـ ــر .هـ ـن ــاك تـ ـب ــدأ ص ـ ــور امل ــرش ـح ــن
بالظهور قبل أن تتكثف في ضهر البيدر.
صــورة االفتتاح ألسعد نكد الــذي يطلب
مــن الــزحــاويــن التصويت «على ضــو».
بعد ذلك تكر السبحة .كل املرشحني لهم
بـصـمـتـهــم .ال ـش ـعــارات فــي أغـلـبـهــا تبدو
سطحية وبــا معنى .مجرد كــام ،كي ال
ت ـكــون ال ـص ــورة وح ـي ــدة .ج ــورج عقيص
مــرشــح ال ـق ــوات ع ــن املـقـعــد الـكــاثــولـيـكــي
يـعــد ب ــأن «زح ـل ــة  2022تـشـبــه تاريخها
وأح ــام ـن ــا» .مـ ــاذا يـعـنــي ذلـ ــك؟ منافسه
ع ــن امل ـق ـعــد ن ـف ـســه م ـي ـشــال ض ــاه ــر ي ــرد:
ّ
ّ
لنغير ورح نـغـ ّـيــر» .جيد.
نتغير
«بــدنــا
املنافس الثالث على املقعد ،نقوال فتوش،
يضع أمــوال العائلة على الطاولة ،داعيًا
الـنــاخـبــن إل ــى تفضيل ف ــرص الـعـمــل .ال
يفوته التذكير أنه «زحالوي أبًا عن جد».
على املــوجــة نفسها يالقيه النائب إيلي
ماروني ،مؤكدًا أنه «صناعة لبنانية».
الـنــائــب الــراحــل إيـلــي سـكــاف حــاضــر في
م ـعــركــة م ـي ــري ــام س ـك ــاف ل ـل ـفــوز بــاملـقـعــد
الكاثوليكي أيـضــا .صــورهــا إلــى جانبه
حـ ـ ــاضـ ـ ــرة ،وك ـ ــذل ـ ــك ص ـ ــوره ـ ــا تـحـتـضــن
ولديها .تلك رسائل عاطفية تلقى صداها
عند «األوفياء» الذين تتوجه إليهم سكاف
في شعارها األول «أنا مش لوحدي».
«ال ــوط ــن الـسـلـيــم ف ــي ال ـص ــوت الـسـلـيــم»،
ه ــذا ش ـعــار انـتـخــابــي أي ـض ــا .ول ــن يكون
صعبًا معرفة أن صاحبه هو سليم عون.
للمناسبة ،ال يبدو أن املرشحني عن املقعد
امل ــارون ــي ،أي ع ــون وم ــارون ــي ،قــد انـجــرا
إلــى معركة الـصــور .فـهــذه معركة مكلفة
واألحزاب هي أقل من يدفع في زحلة.

باريس  4في سعدنايل
ف ــي ت ـع ـل ـبــايــا ،ت ــرت ــاح صـ ــور املــرش ـحــن
نسبيًا ،لتحل مكانها صورتان للرئيس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري وال ـس ـي ــد ح ـس ــن نـصــر
الله تتكرران على كــل األع ـمــدة ،ومعهما
تتداخل أعالم «حزب الله» و «املستقبل».
االزدحام يزداد في سعدنايل .تلك البلدة
ال ـت ــي دع ــاه ــا ع ــري ــف ال ـح ـفــل إلـ ــى ال ـفــرح
ألن «س ـع ــده ــا زاره ـ ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم» (األح ـ ـ ــد).

لـكــن سـعــد ال ـحــريــري ،ال ــذي ك ــان محاطًا
بــأعـضــاء الئـحــة «زح ـلــة لـلـكــل» ،ب ــدا أمــام
ً
الحشد الكبير الذي انتظره طويال خالي
ال ــوف ــاض .ال يملك شيئًا س ــوى الــوعــود
والسعي إلــى شد العصب املرتخي ،قبل
ّ
أسبوعني من االنتخابات .ذكر بـ 7أيار من
باب دعوة أهالي البلدة إلى وأد الفتنة في
 6أيار .ليس هذا فحسب .من يريد أن يؤكد
أنه ال يزال يحب رفيق الحريري عليه أن
يبرهن ذلــك فــي صـنــاديــق االق ـت ــراع .لكن
األســوأ أن الحريري لم يتردد في إقحام
مؤتمر سيدر في حملته االنتخابية ،هو
ال ــذي سبق أن رفــض الــربــط بــن املؤتمر
واالن ـت ـخــابــات .وص ــل إل ــى حــد ال ـقــول إن
استكمال إنجاز باريس ال ينقصه سوى
نـ ــزول أه ــل ال ـب ـلــدة لــاق ـتــراع ف ــي  6أي ــار.
مل ــاذا؟ ألنــه ،على مــا قــال رئيس الحكومة
املرشح ،إن في برنامج باريس  4مشاريع
مـخـصـصــة ل ـل ـب ـلــدة! ه ــل ف ــي ذل ــك اب ـت ــزاز
رسمي ألهالي البلدة في قضايا هي حق
لهم؟
بمجرد الــوصــول إل ــى مستديرة كسارة
ينتهي كل الصخب .يوم األحد في زحلة
لـيــس لــانـتـخــابــات .قـبــل الـظـهــر مساحة
زم ـن ـيــة ق ـص ـيــرة ل ـل ــواج ـب ــات والـ ــزيـ ــارات
والتعازي .لكن األولوية تبقى للمشاوي
وال ـع ــرق ظ ـه ـرًا ،ولـلـقـيـلــولــة بـعــد الـظـهــر.
الشوارع تخلو من السيارات واملارة .عند
مقاهي الـبــردونــي بعض الحركة ،لكنها
حركة زائرة في الغالب .ال تستعيد املدينة
نشاطها إال مع املغيب.
الحديث عــن أم املـعــارك ليس مبالغًا به.
ه ــي مـعــركــة بـكــل م ــا لـلـكـلـمــة م ــن معنى.
م ــري ــدو آل س ـك ــاف ي ـع ـت ـبــرون ـهــا مـعــركــة
وجـ ــود لـهــم ف ــي مــواج ـهــة األح ـ ــزاب الـتــي
تريد السيطرة على قــرار زحلة .العصب
ال ــزح ــاوي حــاضــر مهما سـعــى البعض
إلـ ـ ــى نـ ـك ــران ــه .ص ـ ـ ــراع األجـ ـ ـي ـ ــال حــاضــر
أيـ ـض ــا .ك ـب ــار الـ ـس ــن ،ف ــي م ـع ـظ ـم ـهــم ،مع
الست (ميريم سـكــاف) .يقول أبــو طوني
الرجل الثمانيني« ،طــول عمرنا مع بيت
سكاف ،مع إيلي سكاف ومع أبيه وجده.
لـكــن ن ـقــوال ف ـتــوش اب ــن حــارت ـنــا أي ـضــا».
م ــا ال ـع ـم ــل؟ س ـن ـق ـســم أص ــواتـ ـن ــا ،ي ـق ــول.
ثــاثــة مرشحني مــن كــل الئ ـحــة .ولـكــن يا
أب ــو طــونــي ه ــذا غـيــر ممكن فــي الـقــانــون
الحالي .يتفاجأ أبو طوني ،مضيئًا على
إشكالية ظن كثر أنه تم تخطيها .القانون
ً
االنتخابي ال يزال مجهوال من فئة وازنة
م ــن الـ ـن ــاس ،وت ـح ــدي ـدًا م ــن ك ـب ــار ال ـســن،
الذين اعـتــادوا القانون األكـثــري على مر
العقود .ولذلك ،ربما يوزع أحد املرشحني
ورق ـ ـ ــة تـ ـب ــدو ط ـب ــق األص ـ ـ ــل عـ ــن ال ــورق ــة
ال ــرس ـم ـي ــة الـ ـت ــي ي ـف ـت ــرض أن ت ـصــدرهــا
وزارة الــداخ ـل ـيــة وت ـس ـلــم لـلـنــاخـبــن في
أق ــام االق ـت ــراع .الــورقــة املــوزعــة لــم تغفل
شعار وزارة الداخلية وشعار انتخابات
 .2018وليكتمل التثقيف االنتخابي ،ها
هي إشارة  xموجودة في املربع الخاص
بــالــائ ـحــة ال ـت ــي يـنـتـمــي إل ـي ـهــا امل ــرش ــح،
وكذلك في املربع على يمني اسمه.
يـشـيــر اإلع ـ ــان الـ ــذي يـتـنـشــر ف ــي معظم

أح ـيــاء زحـلــة إل ــى أن املــرشــح أسـعــد نكد
سيالقي الناخبني في حوش الزراعنة في
مهرجان انتخابي يعقد عند الخامسة
وال ـن ـصــف .لــن يــدخــل املــرشــح إل ــى حيث
ينتظره الناس إال بالزفة .في هذا الوقت
يـمــر امل ــرش ــح مـيـشــال ضــاهــر ف ــي الـحــي،
تتبعه سيارتان مــن املرافقني املتأهبني.
ضاهر ونكد متحالفان في الئحة واحدة

أبو طوني يريد أن
ينتخب ميريام سكاف
ونقوال فتوش معًا

الحريري ألهالي سعدنايل :صوتكم لتنفيذ
باريس ( !4هيثم الموسوي)

(التيار الوطني الحر وتـيــار املستقبل)،
لكنهما خـصـمــان ف ــي مـعــركــة األص ــوات
التفضيلية ،بحسب القانون االنتخابي.

أبو حمرا مع الكل
بدأ الناس يتوافدون إلى مقهى أبو حمرا.
مقهى صغير في سوق زحلة ُينصح كل
من يريد أن يعاين نبض املدينة ،بزيارته.
صفان من الطاوالت على جانبي املكان،
يشغلهما الرواد الدائمني .يخال للغريب
أن كــل جــالــس على طــاولــة مــن الـطــاوالت
مـتـلــهٍ بــالـحــديــث مــع مـجــالـسـيــه .لـكــن ّمع
م ــرور الــوقــت لــن ي ـكــون غــريـبــا أن يعقب
ف ــان عـلــى حــديــث قــالــه آخ ــر عـلــى طــاولــة
أخرى.
صاحب املقهى هيكل (بكسر الكاف) على
عالقة طيبة مع كل املرشحني .ال مصلحة
له بمعاداة أحد بحكم طبيعة عمله ،لكنه
يؤكد أن «ما في القلب يبقى في القلب».
يجزم أن الحقيقة الوحيدة هي أن املعركة
غير واضحة املعالم ويكذب من يقول إنه
يعرف كيف ستكون النتيجة في  6أيار.
صاحب الدكان قبيل مقاهي البردوني له
نظرياته الخاصة .يراهن على أن النتيجة

ستكون صادمة ،ومخالفة لكل التوقعات.
يضع احتماالت مستحيلة ،كأن تحصل
الئ ـحــة واحـ ــدة عـلــى كــل امل ـقــاعــد ،مراهنًا
على أنـهــا ممكنة .للشاب مــن آل بعيني
حالة تتكرر على لسان أكثر من شخص.
ي ـقــول ال ـش ــاب إن ــه عــونــي ف ــي ك ــل لـبـنــان،
لكنه سـكــافــي فــي زح ـلــة .كـيــف ذل ــك؟ هو
بـبـســاطــة يــؤمــن بــالـتـيــار الــوط ـنــي الـحــر
كتيار عابر للوطن ،لكنه يؤمن أيضًا أن
لزحلة خصوصيتها ،التي تمر من بيت
آل س ـكــاف .أم ــا كـيــف سـيـكــون تصويته،
فيرفض البوح مؤكدًا في الوقت نفسه أنه
لن يتخلى عن سليم عون.

أيهما أقدم زحلة أم المعلقة؟
النزعة الزحالوية لها جذورها التاريخية
التي تمتد إلى ثالثة قرون مضت .يحتدم
ال ـن ـق ــاش ف ــي م ـحــل س ـم ـعــان فــري ـجــة في
املـعـلـقــة ،مستعيدًا تــاريــخ املــدي ـنــة ،التي
كان لها في مطلع القـرن الثامن عشر علم
خ ــاص ب ـهــا (ل ــون ــه أح ـمــر وأخ ـض ــر وفــي
أعاله حربة في رأسها صليب) .مجموعة
مـ ــن امل ـث ـق ـف ــن والـ ـكـ ـت ــاب وال ـص ـحــاف ـيــن
اع ـتــادوا اللقاء فــي ضيافة ف ــؤاد فريجي
ل ـل ـت ـب ــاح ــث ف ـ ــي قـ ـض ــاي ــا تـ ـ ـت ـ ــراوح بــن
إشـكــالـيــات كـبــرى فــي الـعــالــم وتفاصيل
ّ
محلية ال تنتهي .أيهما أقــدم املعلقة أو
ّ
زحـلــة؟ نقاش يميل أهــل املعلقة فيه إلى
تــأك ـيــد ع ــراق ــة مـنـطـقـتـهــم ،ف ـي ـمــا يسخر
الزحالنة من املقارنة .ال يصل أي نقاش
إلى حد االنفعال .دائمًا هنالك من يسحب
ال ـف ـت ـيــل بـنـكـتــة أو م ــزح ــة .االن ـت ـخــابــات
ج ــزء مــن املـشـهــد طـبـعــا .املــديـنــة صغيرة
وال ـنــاس تـعــرف بعضها .لــذلــك ،يصعب
على املرشحني محو ذاك ــرة ال ـنــاس .أهم
املعايير هــي «م ــاذا قدمت لــزحـلــة؟» .ذلك
س ـ ـ ــؤال ي ـس ـت ـن ـفــر أح ـ ــد امل ــؤي ــدي ــن ملـيـمــو
سكاف (املــرشــح الكاثوليكي على الئحة
التيارين ،ميشال سكاف ،ابن عم الراحل
إيلي سكاف) .ال يفهم ملاذا يجب أن تعقد
وراثـ ـ ــة إي ـل ــي س ـك ــاف س ـيــاس ـيــا لــزوجـتــه
ّ
حصرًا .يذكر أن ميمو هو َمن كان «صلة
الوصل بني البيك وبني الناس ،وهو الذي
ك ــان يـقــود لــه حـمــاتــه االنـتـخــابـيــة وهــو
حامي القاعدة السكافية» .لنكد حصة من
املديح أيضًا .كهرباء  365/24/24ليست
وهمًا ،كما في كل لبنان ،بل حقيقة دامغة.
لكن ،تحت هذا العنوان يبدأ النقاش وال
ينتهي في املحل .هل نكد يخالف القانون
لتأمني الكهرباء على مــدار الساعة ألهل
املنطقة أم ال؟ قلة هي من تعطي األولوية
للقانون مقابل االنجاز.
في املكاتب االنتخابية ال يختلف الوضع
كثيرًا عن شوارع املدينة .هدوء نهار األحد
يغلب حماوة املعركة .معظم املكاتب شبه
فارغة .تلك إشارة واضحة للماكينات في
زحلة .فالتحدي الفعلي سيكمن حينها
فــي إقـنــاع الناخبني بــالـنــزول إلــى مراكز
االقتراع قبل الظهر .أي استرخاء سيجعل
الناخبني أسرى مزاجية يفرضها الغداء
وك ـ ـ ــأس الـ ـ ـع ـ ــرق .وذل ـ ـ ــك ل ـي ــس مـسـتـحـبــا
بالنسبة للمرشحني الزحليني.

تقرير

«المستقبل» بعد االنتخابات :عودة إلى خطاب التسوية
يزعم تيار المستقبل أنه يملك تصورًا لمرحلة
ما بعد االنتخابات النيابية ،وهو تصور ال يشبه
أبدًا خريطة التحالفات .البارز فيه استمرار شهر
العسل مع العهد والتيار الوطني الحر ،تزكية
نبيه بري رئيسًا لمجلس النواب ،واستمرار مفاعيل
التسوية وبالتالي عودة سعد الحريري إلى رئاسة
الحكومة تبدو مضمونة منذ اآلن!

داود رمال
ال يغادر تيار املستقبل واقعيته التي
أع ــادت سـعــد ال ـحــريــري إل ــى الـســراي
ال ـك ـب ـي ــر م ـن ــذ س ـن ــة ون ـ ـيـ ــف .ي ـق ــر أن
التحالفات االنتخابية «عجائبية»،
ل ـكــن مـفــاعـيـلـهــا تـنـتـهــي م ــع ص ــدور
ن ـ ـتـ ــائـ ــج االن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة.
وف ــق ق ـي ــادي بـ ــارز ف ــي «املـسـتـقـبــل»،
س ـي ـس ـت ـغ ــرق ال ـت ـك ـل ـي ــف وال ـت ــأل ـي ــف

(ال ـح ـكــومــي) ،بـعــد االن ـت ـخــابــات «مــن
ش ـهــريــن ال ــى ث ــاث ــة وب ـت ـقــديــري إلــى
أيـ ـل ــول ع ـلــى أب ـع ــد ت ـق ــدي ــر» .ال مهلة
محددة أو ملزمة دستوريًا لتشكيل
الحكومة الـجــديــدة ،لكن هناك مناخ
مــن التحفيز ال ــدول ــي ،خـصــوصــا في
ضـ ــوء امل ــؤتـ ـم ــرات ال ــدول ـي ــة الــداع ـمــة
ل ـل ـب ـنــان ،خ ـصــوصــا مــؤت ـمــر بــاريــس
 ،4ولــذلــك ،تـبــدو الـســرعــة فــي تأليف
الـحـكــومــة مطلوبة ألن لـبـنــان مدعو

للتفاعل مــع االصــاحــات التي التزم
بها وهــذا األمــر مسؤولية الحكومة
ال ـج ــدي ــدة م ـمــا يـعـنــي ع ــدم الـتــأخـيــر
في التأليف ،تحت طائلة عدم صرف
اعـ ـتـ ـم ــادات أي مـ ـش ــروع إذا ل ــم يـقــم
لبنان بما التزم به».
ال حماسة في تيار املستقبل ملوضوع
امل ــداورة في الحقائب« .امل ــداورة أقله
في الحقائب السيادية التي يطرحها
فريق أو أكثر أمر مرغوب ولكنه غير
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محسوم ،وإذا شكل هــذا األمــر عائقًا
أمـ ـ ــام ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ال ـج ــدي ــدة،
سيستمر توزيع ال ــوزارات السيادية
على الطوائف كما هي اآلن .القاعدة
أن ت ـكــون الـحـكــومــة املـقـبـلــة توافقية
وتعمل بروح الوحدة الوطنية».
مــا يـســري على املـ ــداورة يـســري على
ف ـصــل الـ ـ ـ ــوزارة ع ـلــى ال ـن ـي ــاب ــة .الـنـيــة
مـ ـ ــوجـ ـ ــودة ،ل ـك ــن الـ ـ ـق ـ ــرار ال ـس ـيــاســي
سيتخذ بعد االنتخابات ،وإن كانت

األرجحية للفصل أقله على مستوى
تـيــار املستقبل ،وه ــذا أمــر يـقــرره كل
م ـكــون م ـشــارك فــي الـحـكــومــة ،تمامًا
كما فعلت القوات اللبنانية ،بقرارها
تسمية وزراء من غير النواب.
بالنسبة إلى ملف الكهرباء .التوجه
هــو الــذهــاب «إل ــى الـحــل وف ــق قــاعــدة
وسطية ألن الــوضــع لــم يعد يحتمل
وم ــوس ــم االص ـط ـي ــاف ع ـلــى األب ـ ــواب
وهـ ـن ــاك ره ـ ــان ع ـل ــى م ــوس ــم واع ـ ــد».

«امل ـش ـك ـل ــة األب ـ ـ ــرز ه ــي ت ـق ــري ــر إدارة
املناقصات الــذي تمسك بــه البعض،
ولـكــن نتيجة تعقيدات املـلــف أعتقد
أن ـن ــا ذاهـ ـب ــون إلنـ ـج ــازه ق ـبــل دخ ــول
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة فـ ـ ــي مـ ــرح ـ ـلـ ــة ت ـص ــري ــف
األعمال» .ينسجم هذا املوقف مع ما
أعلنه رئيس الجمهورية ميشال عون
بعد عودته من قمة الظهران.
الـحـكــومــة ال ـجــديــدة مـثـلـمــا ستطلق
ورش ـ ــة إصـ ــاحـ ــات ،س ـت ـكــون معنية

بــإنـجــاز تعيينات إداريـ ــة ضــروريــة.
«املـ ـه ــم ب ـع ــد االن ـت ـخ ــاب ــات وتـشـكـيــل
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة ت ـع ـيــن رئ ـيــس
وأعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء جـ ـ ـ ــدد ملـ ـجـ ـل ــس اإلنـ ـ ـم ـ ــاء
واإلع ـمــار جــديــد عبر ضــخ دم جديد
واخـ ـتـ ـص ــاص ــات ج ــدي ــدة ومــوظ ـفــن
جـ ــدد (األرج ـ ـ ــح تـسـمـيــة ن ــدي ــم املـنــا
ل ــرئ ــاس ــة املـ ـجـ ـل ــس) ،ك ـ ــون امل ـش ــاري ــع
الـ ـج ــدي ــدة ،ال س ـي ـمــا امل ـل ـح ــوظ ــة فــي
ورق ـ ـ ـ ــة لـ ـبـ ـن ــان إل ـ ـ ــى م ــؤتـ ـم ــر س ـي ــدر

تتطلب طريقة مختلفة في عمل هذا
املجلس».
بالنسبة للعالقة مــع الــرئـيــس نبيه
ب ـ ــري ،ل ــن ي ـت ـج ــاوب ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
مـ ــع أي ت ـح ــري ــض ي ـص ــب فـ ــي خــانــة
عــدم انتخابه مـجــددًا رئيسًا ملجلس
النواب« ،بالنسبة إلينا بري هو جزء
ال يتجزأ من التسوية الرئاسية ،وما
يـ ـس ـ ّـرب ب ـه ــذا ال ـخ ـص ــوص ه ــو ج ــزء
مــن االشـتـبــاك السياسي االنتخابي

ب ــن ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر وأمـ ـ ــل».
ثـمــة ارت ـيــاح «مستقبلي» لـتــأكـيــدات
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ح ـ ـ ــول وض ــع
االستراتيجية الدفاعية على طاولة
ال ـ ـحـ ــوار« ،فـ ــا أحـ ــد ي ــري ــد ال ـت ـصــادم
أو هــز االس ـت ـقــرار ول ــوال ه ــذا املــوقــف
الــرئــاســي ملــا كــانــت مــؤتـمــرات الــدعــم،
خصوصًا روما  ،2قد اصدرت بيانات
ال تحمل نبرة مواجهة مع حزب الله
وسالحه».

