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على الغالف

ثمانون أبو الياس :بقايا العمارة
ال يعني تاريخ  29أيلول
ألبو الياس شيئًا ...ال هو
محطة مهمة في مسيرته
تعيينه
النيابية وال أحد أيام ً
وزيرًا .هو ليس مدرجًا أصال في
أجندته الخاصة .فلم يسبق
للنائب ميشال املر أن احتفل
ّ
لتتصدر
يومًا بعيد مولده
صوره صفحات املجالت
االجتماعية
روال ابراهيم
ح�ت��ى ل��و ق ��رر «ش �ي��خ ال �ش �ب��اب» االح�ت�ف��ال
ال�ي��وم بعيد م �ي�لاده ،ل��ن يجد ميشال املر
ب�ي�ن أف � � ��راد ع��ائ �ل �ت��ه امل �ق ��رب�ي�ن ك�ش�ق�ي�ق��ات��ه
وأش �ق��ائ��ه وأب �ن��ائ �ه �م��ا م��ن ي�ل�ت�ق��ط ص��ورة
ّ
م�ع��ه .وح�ت��ى نجله ال�ي��اس سيفكر مرتني
قبل حضوره مناسبة اجتماعية« .عائلة
ّ
املر ال تجتمع إال في العالم الثاني» ،يقول
أح ��د امل �ق��رب�ين م��ن ال �ع��ائ �ل��ة .ف��ي ال�ث�م��ان�ين
ع��ام��ًا ال�ت��ي م� ّ�رت م��ن ح�ي��اة امل��ر ،ل��م يحدث
أن أرسل له شقيقه غبريال بطاقة معايدة
واح��دة« .لم ت��درج العادة أصال أن يحتفل
أح��دن��ا ب�ع�ي��د م ��ول ��ده» ،ي�س�ت�ط��رد شقيقه
األصغر الذي فوجئ بمرور «سنة حلوة»
أخ��رى على إن�ج��ازات أخ�ي��ه« :كنت أعايده
في عيد م��ار مخايل ويتصل بي في عيد
س� ��ان غ� �ب ��ري ��ال» .وي �م �ك��ن «م �ع �ج �ب��ي» امل � ّ�ر
أن ي �ط �م �ئ �ن��وا ال� ��ى ح��ال �ت��ه ال �ص �ح �ي��ة :ه��و
ف��ي أح�س��ن ح ��ال ،ب��ل «وم�ش�ب�ش��ب ش��وي».
يتابع أعماله اليومية بانتظام كما منذ
س�ت�ين ع��ام��ًا ،ب��داي��ة م�س�ي��رت��ه ال�س�ي��اس�ي��ة.
يستقبل بعض املخاتير ورؤساء البلديات
ومفاتيح املنت االنتخابية دوري��ًا لالطالع
ع�ل��ى م�ش��اك�ل�ه��م وط�ل�ب��ات�ه��م وج � ّ�س نبض
شارعه االنتخابي.

املر يشكل الئحة  14آذار
ي��أب��ى امل ��ر ت ��رك ال �ن �ي��اب��ة اال ل �ل �ق��اء خ��ال�ق��ه.
ورغم إثقال شيخوخته رجليه ،يأبى مرور
شاردة انتخابية من وراء ظهره .لذلك أوفد
ابنته املدللة ميرنا ،رئيسة اتحاد بلديات
امل�تن ،ال��ى رج��ل األعمال سركيس سركيس
قبل بضعة أي��ام م��ن أج��ل «تبكيل» عملية
تبنيه على الئحة امل��ر ـ�ـ الكتائب ـ�ـ ال�ق��وات.
ّ
وعلمها كيف تتصل به من منزل سركيس
ف��ي اللحظة املناسبة التي يصدف م��روره
ق ��رب امل� �ن ��زل ،ل �ي��دع��وه س��رك �ي��س أن ي �ت� ّ�وج
ال�ص��دف��ة بانضمامه ال�ي�ه�م��ا .وه �ك��ذا ك��ان.
حسم االس��م امل��ارون��ي الثالث بعد النائب
سامي الجميل وعضو الهيئة التنفيذية
ف��ي ال �ق��وات اللبنانية إدي أب��ي ال�ل�م��ع .أما
امل��ارون��ي ال��راب��ع على الئحة  14آذار ،فقيد
ال �ت �ش��اور ب�ي�ن ال �ك �ت��ائ��ب وامل � ��ر ب �ع��د ات �ف��اق
االثنني على أفضلية الترشيح ألحد أبناء
ال � �ج ��رد وخ� �ص ��وص ��ًا ب �س �ك �ن �ت��ا ال� �ت ��ي ت�ع��د
ال�ص�ن��دوق االنتخابي األك�ب��ر ف��ي األع��ال��ي.
وهنا فتح ب��ازار األس�م��اء على مصراعيه،

رغم الشيخوخة يأبى ّ
املر مرور شاردة انتخابية من وراء ظهره (أرشيف ـ هيثم املوسوي)
من رئيس مجلس القضاء األعلى السابق
غالب غانم الى رئيس حركة «املستقلون»
رازي وديع الحاج الى رئيس بلدية بسكنتا
ط��ان�ي��وس غ��ان��م ص��اح��ب ال�ح�ظ��وظ األوف��ر
ّ
يصر أبو الياس هذه املرة على
حتى اليوم.
ال�ف��وز بمرشح أرث��وذك�س��ي خ��اص ب��ه على
الئ �ح��ة  14آذار ،غ �ي��ره ط�ب�ع��ًا .واق�ت��راح��ات��ه
م �ت �ع ��ددة :أول� �ه ��م م ��ن ال� �ن ��وع األح� � � ّ�ب على
قلبه ،رج��ل أع �م��ال ف��ي رص �ي��ده الكثير من
األل� �ق ��اب ل �ي��س آخ��ره��ا ع�م�ي��د ال�ص�ن��اع�ي�ين
اللبنانيني ،أصله من الكورة اال أن نفوسه
حاليًا في الرابية التي يقطنها فضال عن
أن زوجته عضو في مجلس بلدية الرابية:
ج ��اك ص� � � ّ�راف .ث��ان�ي�ه��م خ�ل�ي��ل ال �ح �ج��ل من
ج��ل ال��دي��ب :ن ��ام كتائبيا ليستيقظ م� ّ�ري��ًا
ب�ع��د أن ض�م��ن ل��ه زع �ي��م ب�ت�غ��ري��ن امل��دي��ري��ة
ال�ع��ام��ة ل�ل�م�ج��ال��س واالدارات امل�ح�ل�ي��ة في
وزارة الداخلية والبلديات خالفًا للقانون.
وت� ��راه ال �ي��وم ط��ال�ب��ًا م�ج�ت�ه�دًا ع�ل��ى مقاعد

كلية الحقوق ساعيًا وراء االجازة لشرعنة
موقعه .وباتت استقالته قاب قوسني ،بعد
ض �م ��ان ت��رش �ي �ح��ه ط �ب �ع��ًا ح �ت��ى ال يخسر
اللقبني دفعة واح ��دة .أم��ا ال�ث��ال��ث ،فرئيس
م�ج�ل��س إدارة م�س�ت�ش�ف��ى ض �ه��ر ال�ب��اش��ق
ّ
روجيه حاموش ،وهو باملناسبة أحد القلة
الباقني من رجال ّ
املر األوفياء .ويكاد يجزم
العارفون بنوايا ّ
املر األب استبعاده تماما
ّ
التخلي عن سلطة «األنا» لصالح ابنه البارّ،
وه��و ال يترك مجلسا ضيقا وال اجتماعا
ب �ل��دي��ا أو س �ي��اس �ي��ا م ��ن دون ذك� ��ر اآلت� ��ي:
«أورث � ��ت ال �ي��اس امل ��ال وال � � ��وزارة اال أن ��ي ال
أستطيع توريثه النيابة التي تأتي بالجهد
الشخصي فقط» ..فضال عن انتقاده العلني
ل�س�ي��اس��ة ن�ج�ل��ه «غ �ي��ر ال�ن��اض �ج��ة» و«غ�ي��ر
االستراتيجية» بعكس والده.

يخوض المر
االنتخابات المقبلة
مجردا للمرة األولى من
ّ
أي وزارة تساعده في
إمساك األرض المتنية
بمن عليها

بقايا أبو الياس
ي�خ��وض أب��و ال �ي��اس االن�ت�خ��اب��ات املقبلة

 Happy birthdayأبو الياس
ل � ��م ي �ج �م ��ع األخ � ��وي � ��ن ماّ �ي �ش��ال
وغبريال املر استحقاق ال وكان
الخالف ثالثهما :من جيش ّ
املر
الى املقاوالت وزواريب السياسة
املتنية الى العالقات الشخصية
وال�ع��ائ�ل�ي��ة .وف��ي ح�ين وض��ع أبو
ال �ي��اس ق�ض�ي��ة إس �ق��اط شقيقه
ن �ص��ب أع �ي �ن��ه ان ان �ت �خ��اب �ي��ا أو
م��ن خ�ل�ال م�ح�ط��ة ال � � �ـ ،MTVلم

ي�ش�غ��ل ال�ش�ق�ي��ق األص �غ��ر وقته
في االعداد ّ
للرد على «حرتقات»
أخيه ،بل يبدي استعداده لدعم
األخير «اذا ما أثبت حقا وف��اءه
ل�ل�خ��ط اآلذاري ال ��داع ��م ل�ل�ح��ري��ة
واالس � �ت � �ق �ل�ال» .ورغ � ��م ت�ص��ال��ح
االثنني ،ما يزال التواصل بينهما
في حدوده الدنيا تتخلله لقاءات
ب��ال �ص��دف��ة ف ��ي ح� �ف�ل�ات زف ��اف

ال �ع��ائ �ل��ة أو ات � �ص� ��االت ل ��دواع ��ي
ال � �ع � �م� ��ل .ي � �ع � ��ود غ � �ب� ��ري� ��ال ف��ي
ذكرياته الى ماضي الستينيات
والخمسينيات وما قبلهما ،يوم
ك��ان��ا ش��اب�ين ف��ي م�ق�ت�ب��ل العمر
تجمعهما املودة ورحالت السفر
املمتعة والسهرات و«الشيطنات»
امل�ش�ت��رك��ة ..كقيامهما بتمزيق
ص � ��ور خ �ص �م �ه �م��ا ال �س �ي��اس��ي

آن��ذاك ألبير مخيبر عن األعمدة
ل��دى عودتهما ف��ي وق��ت متأخر
م��ن ال�ل�ي��ل ال ��ى ب�ت�غ��ري��ن« :ك��ان��ت
ح� � �ي � ��اة م� �ت� �ض ��ام� �ن ��ة وواح� � � � ��دة
�ي ال� �س ��راء وال � �ض� ��راء ..ال ��ى أن
ف� ّ
تطلقنا» .يقولها بحسرة« :كنت
أتمنى أن نعود ّ
مجددا الى حياة
 ...1960وان �ش��ال �ل��ه م�ن��رج�ع�لا.
 Happy birthdayأبو الياس».

م�ج� ّ
�ردا للمرة األول��ى ،ه��و ونجله ،م��ن أي
وزارة تساعده في إمساك األرض املتنية
بمن عليها ،وتسخر جميع قدراتها لهذا
ّ
يتحدث امل�ت��رددون على بيت ّ
املر
ال�ه��دف.
والعمارة عن «أس��رار الدولة والتركيبات
وال � �ت� ��وج � �ه� ��ات ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ل �ل �م �ح �ط��ات
املفصلية اللبنانية» التي ك��ان��وا يثقلون
ب �ه��ا ج�ي��وب�ه��م ب �ع��د ل�ق��ائ�ه��م أح ��د امل� ّ�ري��ن.
ف �ض�ل�ا ع ��ن «م �ل�اح ��م ال � �ي ��اس ال �ع �س �ك��ري��ة
ف ��ي ال �ت �ع��اط��ي م ��ع األن� �ص ��ار وت �ه��دي��ده��م
ووع �ي��ده��م ب��ال �ح �س��اب ف��ي ال �ي��وم ال�ت��ال��ي
لنتائج االنتخابات النيابية» .أم��ا اليوم
فيخرج الزائر بروايات مكررة عن بطوالت
«القبضاي األرثوذكسي» و«شمعونياته»
ّ
و«أيام عزه» (الغابرة).
على صعيد البلديات واملخاتير وطالبي
ال �خ��دم��ات ،ل��م ي�ع��د امل� � ّ�ر امل�ق�ص��د ال��وح�ي��د
ل � � �ه� � ��ؤالء ب� � ��ل ب � ��ات � ��ت األح � � � � � ��زاب األخ� � � ��رى
تقاسمه «ودائ �ع��ه» وال ي�م� ّ�ر ع�ش��اء لهيئة
ّ
الحر في امل�تن أو اجتماع
التيار الوطني
م �ع��راب��ي ل�ل�م�خ��ات�ي��ر وال �ب �ل��دي��ات أو ل�ق��اء
سياسي كتائبي إال وت��رى رج��ال امل� ّ�ر ّأول
ال �ح��اض��ري��ن .ف �ق��دت ال �ع �م��ارة اح�ت�ك��اره��ا
للحركة السياسية واالن�م��ائ�ي��ة ،وح��ادت
ش��اح�ن��ات ال��زف��ت ع��ن م�س��اره��ا ل�ت�م� ّ�ر عبر
نواب تكتل التغيير واالصالح ووزاراتهم،
فضال ع��ن سحب النائب اب��راه�ي��م كنعان
ب� �س ��اط ال� �خ ��دم ��ات م ��ن ت �ح��ت أرج� � ��ل أب��و
الياس .وحتى محاوالت امل��ر ت��دارك األمر
ّ
«التشدد في اتحاد بلديات املنت في
عبر
ما خص منح الرخص وتلبية الخدمات
م ��ن أج � ��ل دف � ��ع امل �ع �ن �ي�ي�ن ال � ��ى ط � ��رق ب��اب
أب ��و ال �ي��اس ش�خ�ص�ي��ا ل�ت�س�ه�ي��ل أم��وره��م
العالقة وزي ��ادة أرص��دت��ه االن�ت�خ��اب�ي��ة» ال
تنفع كثيرًا ،يقول أح��د رؤس��اء البلديات
امل �ت �ن �ي��ة امل �ح �س��وب�ي�ن ع �ل��ى امل � � � ّ�ر .وخ�ل�اف��ا
للسياسيني ،ال يستسيغ امل� ّ�ر «ال�ت�س� ّ�ول»
علىّ أب ��واب وزارة األش �غ��ال بعد أن أقيل
«منفذ خدماته» املدير العام السابق فادي
ال�ن�م��ار م��ن دون ّأن يتمكن ه��و أو الياس
من حمايته .فيفضل اللجوء ال��ى مجلس
االن �م��اء واالع� �م ��ار ب�ش�خ��ص أم�ي�ن��ه ال�ع��ام
غازي حداد ،الذي شاءت الصدف أن يكون
هو اآلخر من بسكنتا.
ّ
املقربون من حاكم بتغرين ،فيوحون
أما
بتراجع شعبية األخير في عرينه فكيف
في امل�تن الشمالي بكل مناطقه وأح��زاب��ه،
ويعطون االنتخابات البلدية هناك أبرز
م �ث��ال .ف�ف� ّ�ي ال�س�ن��وات ال �ث�لاث ال�ت��ي خلت،
يكاد يتعذر على أي بتغريني املرور أمام
منزل أبو الياس ورؤية أبوابه ّ
مشرعة كما
دائما أو طرق بابه من دون سماع العبارة
نفسها« :دولته غير موجود حاليا يرجى
امل �ح��اول��ة الح�ق��ا وش� �ك ��را» ...ح�ت��ى ج�ه��ازه
امل � �س� ��ؤول ع ��ن امل ��راج� �ع ��ات غ �ي��ر م��وج��ود
ايضًا .ويشير هؤالء في معرض حديثهم
ع��ن ت��راج��ع امل� ّ�ر وق��درات��ه التجييرية ،إلى
ع ��دم اس �ت �ح��واذه ع�ل��ى أي ش�ع�ب�ي��ة وس��ط
جيل الشباب املسيحي الناشط جامعيًا
ّ
وت�خ��ل��ي أغ�ل�ب�ي��ة «ع��وام �ي��ده االن�ت�خ��اب�ي��ة»
عنه باستثناء مدير مكتبه نديم بو جودة
ورئ� �ي ��س ب �ل��دي��ة ال��زل �ق��ا ع� �م ��ارة ش�ل�ه��وب
م�ي�ش��ال ع �س��اف امل � ّ�ر (ال �ش��ري��ف) .ف�ي�م��ا لم
ي�ب��ق م��ن أت �ب��اع��ه امل�خ�ل�ص�ين م��ؤس�س��ات�ي��ًا
اال م� ��دي� ��ر ع� � ��ام م � �ي� ��اه ب � �ي � ��روت ج ��وزي ��ف
نصير وامل��دي��ر ال�ع��ام لالنشاء والتجهيز
ف ��ي وزارة االت � �ص� ��االت امل �ه �ن��دس ن��اج��ي
ان � � ��دراوس وح ��ام ��وش ال � ��ذي س �ب��ق ذك ��ره
ف��ي قائمة املرشحني .وسعادته ال ّ
يدعي
أساسًا محبة الناس له وال يلهث لكسب
مودتهم بل يكفيه شهوة كل حاكم بأمره:
«م �ه��اب��ة ال �ن��اس م�ن��ه واالق� �ت ��راع ل��ه خ��وف��ا
ال اق�ت�ن��اع��ا» ه �ك��ذا ك��ان ي �ق��ول .أم��ر ينفيه
م��ن ه��م على ع�لاق��ة وط�ي��دة ب��امل� ّ�ر م��ن دون
إن�ك��ار «أف ��ول نجمه ال�س��اط��ع إب��ان الحكم
ال �س ��وري وإم �س��اك��ه ه��و واب �ن��ه ب��وزارت��ي
الداخلية والدفاع» .ويؤكدون على املقلب
اآلخ� � ��ر «س �ي �ط��رت��ه ال� �ت ��ام ��ة ع �ل��ى األرض
امل�ت�ن�ي��ة م��ن ات �ح��اد ب �ل��دي��ات ال ��ى ب�ل��دي��ات
ومخاتير ودوائ ��ر عقارية وقائمقاميات
ودوائ � � ��ر امل� �ي ��اه وال �ك �ه ��رب ��اء وص � ��وال ال��ى
املخافر والقضاء ،ما يجعله بغض النظر
عن الحسابات األخ��رى الرجل الخدماتي
األول في املنت من دون منازع .وعليه تبنى
ال��ره��ان��ات وال�ت�ح��ال�ف��ات ف��ي ت��رج�ي��ح كفة
على أخرى».

