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عمن يرشحه!
أبو الياس وحيدًا ...يبحث ّ
يبدو أن النائب ميشال المر سيكون
أول ضحايا القانون النسبي ،بعدما
بقي ألربعين سنة ع ّراب كل اللوائح
االنتخابية .تنفض األحزاب المسيحية يدها
من «الزعيم البتغريني» ،فيما تضاءل
حده األدنى ،وباتت
نفوذه البلدي إلى ّ
الدولة والسلطة بكامل مؤسساتها
وتفرعاتها خارج يديه
رلى إبراهيم
لطاملا كــان النائب ميشال املــر الزعيم
األوح ــد لغالبية رؤس ــاء بـلــديــات املنت
الشمالي .حتى في ذروة دخول التيار
الــوطـنــي الـحــر إل ــى الـقـضــاء قـبــل نحو
 11عــامــا ،لــم يتمكن العونيون مــن ّ
لي
ذراع امل ــر ،وال اسـتـطــاعــوا خــرق شبكة
ّ
«ري ـ ــاس ـ ــه» ومـ ـخ ــاتـ ـي ــره الـ ـت ــي حــافــظ
عليها فــي كــل االسـتـحـقــاقــات البلدية
بـ ـع ــد  .2005ول ـ ـطـ ــاملـ ــا شـ ـك ــل ه ـ ــؤالء
«ال ـ ّ
ـري ــاس» واملـخــاتـيــر ماكينة النائب
األرثــوذك ـســي االنـتـخــابـيــة الـتــي كانت
ت ـص ـن ــع م ـن ــه «ح ـ ــزب ـ ــا» ي ـن ــاف ــس بـقـيــة

األح ـ ـ ـ ــزاب امل ـس ـي ـح ـي ــة .كـ ــل ذل ـ ــك ي ـبــدو
اليوم من املاضي .عقب إقــرار القانون
النسبي وآلية االقتراع بحسب الصوت
الـتـفـضـيـلــي ،اه ـتــزت إم ـبــراطــوريــة املــر
للمرة األول ــى .وبعدما كانت األحــزاب
تلهث وراء انـضـمــام «زعـيــم الـعـمــارة»
ً
إلــى الئحتها ،بــات األخير عبئًا ثقيال
عـلــى أي الئـحــة حــزبـيــة .فيما ال قيمة
فعلية بعد اآلن لشبكة رؤساء البلدية
الــذيــن ك ــان باستطاعتهم املــونــة على
ناخبهم بتشطيب أحد األسماء مقابل
وض ــع اس ــم امل ــر م ـكــانــه .وال ق ــدرة لهم
عـلــى الـتــأثـيــر كـثـيـرًا فــي النتيجة كما
فـ ــي الـ ـس ــاب ــق ،إذ ب ـ ــات ي ـف ـت ــرض بـهــم
حسم خيارهم بوضوح بعد أن وضع
الناخب أمام خيار صعب يجبره على
انـتـخــاب الئـحــة والتقيد بـهــا ،فانتفت
ن ـق ـط ــة ق ـ ــوة امل ـ ــر الـ ـت ــي ك ــان ــت تـتـمـثــل
ب ــال ـن ــاخ ـب ــن املـ ـل ــون ــن« :كـ ـت ــائ ــب م ــر»
و«ق ــوات مــر» و«ت ـيــار م ــر» .إذ سيعود
هــؤالء في نهاية املطاف إلــى أحزابهم
ع ـن ــد ت ـخ ـي ـيــرهــم بـ ــن وه ـ ــب صــوت ـهــم
التفضيلي للحزب أو للنائب ميشال
املر.
فــي امل ـيــزان االنـتـخــابــي ،كــل الـلــوائــح ال
تــريــد «أبـ ــو الـ ـي ــاس» .فــالـكـتــائــب ال ــذي
ي ـس ـعــى ج ــاهـ ـدًا ل ـط ــرق بـ ــاب املـجـتـمــع

امل ــدن ــي ،ل ــم ت ـعــد ت ـنــاس ـبــه ص ـ ــورة املــر
إلــى جــانـبــه ،وح ــزب ال ـقــوات غـيــر قــادر
فعليًا على تأمني الحاصل االنتخابي
وي ـخ ـشــى ف ــي ح ــال تــأم ـي ـنــه ع ـبــر ضـ ّـم
املر إليه ،أن يفوز املر بفارق األصــوات
التفضيلية ويسقط مرشحه الخاص.
أما التيار الوطني الحر ،فلديه مرشحه
ال ـ ـخـ ــاص عـ ــن املـ ـقـ ـع ــد األرثـ ــوذك ـ ـسـ ــي،
ويفضل إن أراد إنجاح مرشح أن يكون
حــزبـيــا أو يـنـضــم إل ــى تـكـتــل التغيير
واإلصـ ـ ـ ــاح ،وه ــو م ــا ال يـنـطـبــق على
وضع املر .فيما يعجز الطاشناق ،هذه
املرة ،عن منح ولو صوتًا واحدًا لحليفه
ّ
لصب كل
التاريخي ،نظرًا إلى حاجته

بإمكان التيار تجريد
المر من آخر أسلحته،
أي رؤساء البلديات باسم
العهد القوي

أصواته في مصلحة مرشحه الخاص.
لذلك ال أفــق الـيــوم للنائب البتغريني
ســوى تشكيل الئحة مستقلة والعمل
ج ــاه ـدًا ع ـلــى ال ـت ـحــالــف م ــع مــرشـحــن
يضيفون إلى رصيده رصيدًا كي ينال
الحاصل االنتخابي.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـ ـ ــات امل ـ ـ ــر ي ـف ـت ـقــد
عـ ـن ــاص ــر قـ ــوتـ ــه الـ ـس ــابـ ـق ــة :ال ـس ـل ـط ــة،
رؤس ــاء البلديات واملخاتير .فبعد أن
كــان يسيطر عـلــى كــل مــؤسـســات املــن
العامة وإدارات ــه وقائمقاميته ،قضت
التشكيالت األخـيــرة على رجــالــه ،ولم
يبق لــه ســوى اتـحــاد بـلــديــات القضاء
الـ ـ ــذي ت ــرأس ــه اب ـن ـت ــه م ـي ــرن ــا ورئ ـي ــس
ال ـت ـن ـظ ـي ــم املـ ــدنـ ــي م ـي ـش ــال امل ـ ــر الـ ــذي
يـتـشــاركــه وال ـت ـيــار .كــذلــك خـســر أخـيـرًا
املوقع الرئيسي له في وزارة الداخلية،
املـ ـتـ ـمـ ـث ــل ب ــرئـ ـيـ ـس ــة دائ ـ ـ ـ ـ ــرة األح ـ ـ ـ ــوال
الشخصية سوزان خوري ،بعد أن حل
مكانها العميد الياس خوري .وأهمية
هـ ــذا امل ــوق ــع ت ـك ـمــن ف ــي ق ـ ــدرة الـتــأثـيــر
ب ــامل ـخ ــاف ــر وقـ ـ ــوى األم ـ ـ ــن .وه ـ ــو خـســر
قضائيًا مع دخــول األحــزاب املسيحية
إلـ ـ ـ ــى الـ ـسـ ـلـ ـط ــة وانـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ال ــرئـ ـي ــس
م ـي ـشــال عـ ــون رئ ـي ـســا ومـ ــا راف ـ ــق ذلــك
مــن تـشـكـيــات قـضــت عـلــى ج ــزء كبير
مــن نفوذ املــر .على املقلب الـبـلــدي ،إذا

(هيثم الموسوي)

رغــب التيار الوطني الحر فــي خوض
مـعــركــة شــرســة ف ــي ال ـق ـضــاء (وه ــو ما
يـتــوقــع أن يـفـعـلــه) ،فــإنــه سـيـجــرد املــر
من آخر أسلحته ،أي رؤســاء البلديات
الــذيــن يــدركــون جـيـدًا معنى أن يكون
رئ ـيــس الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر الـســابــق
ميشال عون رئيسًا للجمهورية ومدى
ارتباط موقعهم ومصالحهم بالعهد.
أم ــا امل ـخــات ـيــر ،فـمــا عـ ــادوا يخضعون
لهيبة املر بعد أن كان يديرهم بواسطة
مــأمــوري النفوس .فهؤالء خرجوا من
دائرة نفوذه ،وآخر مأمورة نفوس من
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يهددون الحكومة :سنغرق لبنان في
أصحاب المولّدات ّ
السلطة في لبنان نفسها في
تضع ُ
مواقف «بايخة» .كأن ّه ينقصها .فعلتها
أخيرًا مع أصحاب المولّدات الكهربائ ّية
هددتهم
تحدتهم
فتحدوهاّ ،
ّ
الخاصةّ .
فهددوها ،انتصروا هم فيما خسرت
ّ
هي .إن ّهم فرع ِمن «الدولة العميقة».
لقد تجذّ روا .قض ّية معيش ّية أخرى
تذهب في المجهول
محمد نزال
ّ
فــي الـشـكــل ،أص ـبــح مــالـكــو امل ــول ــدات
ّ
الكهربائية الخاصة (تبع االشتراك)
ُ
أق ـ ـ ــوى ِمـ ـ ــن ال ــسـ ـلـ ـط ــة الـ ـح ــاكـ ـم ــة فــي
ل ـب ـنــان .ه ــذه ل ــم ت ـعــد م ـج ــازًا ل ـغـ ّ
ـويــا.
ل ـق ــد ث ـب ـتــت عـ ـي ــان ــا ...وعـ ـل ــى الـ ـه ــواء
ُ
م ـب ــاش ــرة .ك ـي ــف ح ـصــل ذل ـ ــك؟ ت ـق ـ ّـرر
وزارتـ ـ ــا ال ـطــاقــة واالق ـت ـص ــاد ،نـهــايــة
آب الفائت ،أن تفرضا على أصحاب
ّ
املولدات «استبدال القواطع ّ
بعدادات
الـكـيـلــوواط» ل ــدى جميع املشتركني
ُ
(امل ــواط ـن ــن) .تـمـهـلـهــم ش ـه ـرًا واحـ ـدًا
طائلة «اتخاذ التدابير
للتنفيذ تحت
ُ
ال ــرادع ــة» .انـتـهــت امل ـه ـلــة ،قـبــل ّأي ــام،
بـنـهــايــة أي ـل ــول .م ــا كــانــت النتيجة؟
ص ـلــوا ،على
ال ش ــيء .لــم يمتثلوا .أو
طريقتهم ،إل ــى املعنيني ّأن ــه ُ
«يمكن
ّ
ُ ّ
للدولة أن تبلّط البحر» .لقد بلطته
ً
فـ ـ ـع ـ ــا .ت ـض ــخ ـم ــت ذوات أصـ ـح ــاب
ّ
امل ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــدات ،عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى الـ ـسـ ـن ــوات
ّ
امل ــاضـ ـي ــة ،إل ـ ــى ح ــد أن أصـ ـب ــح ل ـكــل
ِم ـن ـه ــم وك ـي ـل ــه ال ـق ــان ــون ــي وا ّل ـن ــاط ــق
باسمه َ
ومن ينوب عنه ويمثله أمام
ّ
ُ
حضر وكــاؤهــم قبل أي ــام،
الــسـلـطــةُ .
بعد انتهاء املهلة ،واجتمعوا بوزير
الطاقةّ .
ّ
تتضمن
قدموا أمامه مذكرة
اعـتــراضـهــم ورفـضـهــم تنفيذ الـقــرار
(رقـ ـ ــم  .)135ط ـل ـب ــوا ت ـش ـك ـيــل ل ـجــان
ّ
مشتركة ،مؤلفة ِمــن مندوبني عنهم
وم ـن ــدوب ــن ع ــن الـ ُـس ـل ـطــة ،لـلــوصــول
ّ
إلـ ــى ح ـ ــل .أص ـب ـح ــت ال ـع ــاق ــة ن ـ ّـدي ــة.
هـ ــذا م ــا أذاعـ ـ ــه ِمـ ــن هـ ـن ــاكِ ،مـ ــن قلب

ّ
ال ـ ـ ـ ــوزارة ،وك ـي ــل أصـ ـح ــاب امل ــول ــدات
املحامي محمود بعلبكي .طار القرار
ا ُلـ ـحـ ـك ــوم ــي .ط ـ ــار املـ ـل ــف إل ـ ــى ال ـع ــام
املقبل .خــرج الوفد منتصرًا ،أذعنت
ال ـ ُـس ّـل ـط ــة ،ف ـظ ـه ــرت م ـن ـك ـس ــرة .ب ــدت
وكأنها «أرنب».
ال ع ــاق ــة مل ــا آل إل ـي ــه ه ــذا امل ـل ــف ّ بما
ح ـص ــل ف ــي صـ ـي ــدا ق ـب ــل ّأي ـ ـ ـ ــام .إن ـه ــا
ّ
ال ـصــدفــة! أص ـحــاب امل ــول ــدات أقــويــاء
ّ
جدًاّ ،أقوى ِمن ُسلطة دولة ،أقوى إلى
ّ
ح ــد أن ـهــم يـتـعــاركــون فــي مــا بينهم،
فيقتلون َ
مـعــارك نـفــوذَ ،
ويـجــرحــون.
ق ـت ـي ــان وج ــرح ــى ح ـص ـي ـلــة امل ـعــركــة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ّ ف ـ ــي صـ ـ ـي ـ ــدا .اسـ ـتـ ـخ ــدم ــوا
أسلحة رشــاشــة .ليست امل ـ ّـرة األولــى
ال ـتــي تـحـصــل فـيـهــا «م ـع ــارك نـفــوذ»
ِمن هذا النوع جنوبًاَ .من أقوى ِمنهم
وهــم ُينيرون عتمة لبنان؟ الكهرباء
ّ
الحكومية فيها تقنني ،أما كهرباؤهم
ّ
فــدائـمــة ،وأحــدهــم يتعهد فــي حديث
م ـ ـ ــع «األخـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــار» مـ ـ ـ ـ ـ ّـد املـ ـشـ ـت ــرك ــن
بالكهرباء على مدار الساعةُ ّ .يدركون
مــدى «عجز» ُ
السلطة هنا .إنها اليد
التي تؤملها .بمعنى أدق «تفضحها».
قبل نحو ثالث سنوات أطلق هؤالء،
فرعهم البقاعي هذه ّ
املرة ،النار على
ّ
أح ـ ــد املـ ـ ـح ـ ـ ّـوالت ال ــرئ ـي ـس ــي ــة ل ـشــركــة
ك ـه ــرب ــاء زح ـل ــة .ت ـ ّـم تـعـطـيـلــه .حصل
هذا أكثر ِمن ّ
مرة وفي أكثر ِمن نقطة.
والدة ش ــرك ــة ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي زح ـل ــة،
الـتــي ع ــادت وول ــدت بمعجزة ،تعني
«قطع أرزاقـهــم» .بعضهم كــان يخرج
مـكـشــوف ال ــوج ــه ،فــي وض ــح الـنـهــار،
ّ
وي ّ
ُ
هدد أمام وسائل اإلعالم بحرق كل
ّ
محوالت الشركة إن جرى القفز فوقه.
ف ــي ال ـن ـهــايــة كـ ــان ال بـ ـ ّـد ِمـ ــن صـفـقــة.
حصل ذلــك .فرعهم الشمالي يجتمع
ب ــاملـ ـح ــاف ــظ فـ ــي قـ ـض ــاء زغـ ــرتـ ــا قـبــل
«مــن أعلى».
نحو عامنيُ .يفاوضون ِ
لــم يـنـ َـس سـكــان منطقة الصفير في
الضاحية الجنوبية لبيروت حادثة
«حــرق املبنى» .كــان ذلــك على خلفية
ّ
نـ ـف ــوذ أص ـ ـحـ ــاب امل ـ ـ ــول ـ ـ ــدات .لـ ــم تـكــن
حــادثــة عــابــرة او فــريــدة ِم ــن نوعها.
ّ
َمــن يجرؤ على مـ ّـد نفوذ مــولــده إلى
ّ
زاروب محسوب على مولد آخر؟ هذه

ما غاية الحكومة مِ ن «التطبيع» مع أصحاب المولدات طالما أن ّها تعد بـ«كهرباء كاملة» قريبًا (هيثم الموسوي)

ّ
الخوة تنفع أحيانًا .تكون
فيها قتل.
آالف الدوالرات ( 350ألف
بمئات
هذه
ً
مثال)ّ .إنه قطاع ّ
«ربيح»ُ .يقال
ّدوالر
إنـ ــه ُي ـن ـتــج ف ــي ل ـب ـنــان ن ـحــو مـلـيــاري
ّ
سنويًا (البنك الدولي).
دوالر
في االجتماع األخير لوكالء أصحاب
ّ
املــولــدات مــع وزيــر الطاقة ،قبل ّأيــام،
قـ ـ ــال أحـ ــدهـ ــم ل ـ ـلـ ــوزيـ ــر« :ع ـل ـي ـك ــم أن

يقترح أصحاب
المولّدات تلزيمهم
الكهرباء في لبنان
بال تقنين وبإشراف
الحكومة

ّ
حال
تعرفوا ،ونحن ال نمزح ،أنه في ّ
ُح ّرر ضبط مخالفة بحق أحدنا فإننا
ّ
جماعيًا بقطع الكهرباء
سنأخذ قرارًا
التي ّ
نقدمها فــي جميع املحافظات.
س ـن ـغ ــرق ل ـب ـن ــان ف ــي ال ـع ـت ـم ــة» .ه ــذه
ي ـن ـق ـل ـهــا وكـ ـي ــل أص ـ ـحـ ــاب املـ ــولـ ــدات،
مـ ـحـ ـم ــود ب ـع ـل ـب ـك ــي ،ل ـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار».
ويضيف« :نحن وحــدنــا مــن نجحنا
ف ــي خ ـل ــق وحـ ـ ــدة وط ـن ـ ّـي ــة (م ـم ــازح ــا
ّ
س ــاخـ ـرًا) ،فـنـحــن ِم ــن ك ــل ال ـط ــوائ ــف،
ِم ــن ال ـش ـمــال وال ـب ـق ــاع وج ـب ــل لـبـنــان
والجنوب وبـيــروت ،نحن عـبــارة عن
سبعة آالف عائلة نعيش بفضل هذا
القطاع .أحدنا اقترح على الحكومة
ُ ّ
أن ت ـ ـلـ ــزم الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،ك ــامـ ـل ــة ،إل ـي ـنــا
ّ
كــأصـحــاب م ــول ــدات ،عـلــى أن تشرف
ّ
املعنية على عملنا ،وعلى
ال ــوزارات
ـازوت ال ــذي نستخدمه،
ـ
ـ
مل
ا
ـم
أن ُي ــدع ـ
ّ
وعندها لكم منا بأن تكون الكهرباء
في منازل املواطنني على مــدار الـ 24
ساعة» .ما يقوله واقعي ّ
جدًا .أكثر ِمن
ّ
 27عامًا على انتهاء الحرب األهلية
ووعـ ـ ـ ــود الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ال ـك ــام ـل ــة تـجـتــر

فل َم ال؟
وعودًا .إن كان هؤالء هم الحلِ ،
تجربة جديدة على مستوى العالم.
ِلـ ـ َـم ال ،ول ـب ـنــان ب ـلــد ال ـ ـفـ ــرادة! عـنــدئــذ
سـ ُـي ـسـ ّـدد امل ــواط ــن الـلـبـنــانــي فــاتــورة
واح ــدة ال فــاتــورتــن .هــذا هــو منطق
«الخصخصة» اآلتـيــة ِمــن «الـشـ ّـبــاك»
ّ
هذه ّ
«املتحدث الرسمي»
املرة .يكشف
عــن خـبــرة اقـتـصـ ّ
ـاديــة أيـضــا ،فيقول:
ّ
«ه ـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــل ي ـب ـق ــي األمـ ـ ـ ـ ــوال داخـ ــل
لبنان ،بني املواطنني ،بــدل أن تذهب
إل ــى ش ــرك ــات خــاصــة وبـعـضـهــا إلــى
ال ـخ ــارج ،وب ــدلّ ال ـحــديــث عــن بــواخــر
ومــا شــاكــل» .إنـهــم ُيتابعون نشرات
األخبارُ .
ويكمل بعلبكي« :نحن ّلسنا
مالئكة ،نعرف هــذا ،والبعض منا ال
يلتزم بالتسعيرة التي ُت ّ
قررها وزارة
الطاقة ،والبعض اآلخــر يتسبب في
م ـش ــاك ــل ونـ ـ ــزاعـ ـ ــات ،ولـ ـك ــن ال ـب ـعــض
ُاآلخــر يلتزم وال أحــد يشكو منه .لو
ّ
ن ــظ ــم ه ــذا ال ـق ـطــاع ف ـلــن ت ـعــود هـنــاك
مشاكل».
في االجتماع مع الوزير ،أيضًا أيضًا،
حاول األخير أن يضغط عليهم مذكرًا

