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قضية اليوم

قطار التوافق الصيداوي :انطالقة تحتاج إلى
من رفض التحالف املتبادل ،واالنتظار الذي
عاشته القوى الصيداوية ،وسط شعورها
ّ
الضمني بأن كل طرف يمكر باآلخر ويعد
ملعركة انتخابية ،إلى اتفاق على التوافق،
على األقل ،معلنًا من طرف وال اعتراض من
الطرف اآلخر ،وكل ذلك خالل ساعات قليلة
فداء عيتاني
ال ي �س �ت �ك�ين ط � ��رف إل � ��ى آخ � ��ر ف ��ي صيدا،
وك��ل ط��رف ي��رى أن ه�ن��اك مكيدة م��ا ّ
تدبر
ّ
ل � ��ه ،وأن اآلخ� ��ري� ��ن ي� �ش ��ن ��ون ح �م �ل��ة ،سرًا
ّ
يعدونها للحظة الحسم ،ولكن رغ��م ذلك،
ف��إن االنتخابات البلدية ف��ي صيدا تتجه
نحو االتفاق على مجلس بلدي ،برئاسة
ش �خ��ص م �ق �ب��ول م ��ن ال �ط ��رف�ي�ن ،ه ��و رجل
األعمال املهندس محمد السعودي (راجع
اإلطار).
أمس ،كان نهار التوافق في صيدا ،وبينما
ظهرت بداية التسوية من عند املعارضة،
وخاصة النائب السابق أسامة سعد ،فإن
من يتابعون حركة النائبة ّ
بهية الحريري
الحظوا أيضًا أن حركتها كانت تنحو نحو
تسهيل ت�م��ري��ر ال�ت��واف��ق ع�ل��ى السعودي،
ّ
رجل األعمال ال��ذي ال يعد مناصرًا لطرف
ّ
محدد ،من دون أن يكون بعيدًا عن أي من
الطرفني ،علمًا بأنه بنى حصانته وموقعه
ّ
م ��ن خ�ل�ال ان �ت �ف��اء أي ح��اج��ة ف�ع�ل�ي��ة إليه
بالتركيبة السياسية القائمة في البالد.
وق��د سبق ه��ذا امل�ن��اخ ال�ت��واف�ق��ي م��ا يشبه
االستعداد للمعركة ،فقد نقل عن النائبة
ّ
بهية الحريري أنها ال توافق على التحالف
م��ع أس��ام��ة سعد ورئ�ي��س البلدية الحالي
الدكتور عبد الرحمن البزري .في املقابل،
رد س �ع��د ،أم � ��س ،م �ن �ت �ق �دًا «ط��ري �ق��ة إدارة
الرئيسني فؤاد السنيورة وسعد الحريري
م� ��وض� ��وع ال �ت �ن �م �ي��ة ،ب �ع ��د ك� ��ل م� ��ا جنوه
ع�ل��ى ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ع �م��وم��ًا ،والصيداويني
خصوصًا»ّ ،
محمال فريقهما إيصال الدين
إلى «نحو  60مليار دوالر».
وق��ال تعليقًا على موقف ّ
بهية الحريري:
«خ� �ي� �رًا ك �ش �ف��ت ع ��ن ح�ق�ي�ق��ة م��وق �ف �ه��ا من

استحقاق االنتخابات البلدية ،هذا األمر
ال يفاجئنا» .ورأى «أن الكالم عن إشراك
جميع العائالت والقطاعات في القرار لم
يكن أكثر م��ن محاولة فاشلة ل� ّ
�ذر الرماد
ف��ي ال�ع�ي��ون ،بهدف االستئثار والتفرد».
إال أن كالم الصباح محاه ما بعد الظهر،
وبرأي متابعني مللف االنتخابات البلدية
وم�ع�ن�ي�ين ب �ه��ا ،ف ��إن ال �ت��واف��ق ال يخضع
ل�ل�م��واق��ف ال�س�ي��اس�ي��ة ،وإن ك�ل�ام س�ع��د لن
ّ
يتغير بعد ال��وص��ول إل��ى ال�ت��واف��ق إذا ما
سارت األمور على خير ما يرام.
ب �ع��د ه � ��ذا امل ��وق ��ف ل �س �ع��د ،ك � ��ان البزري
ي �ل �ت �ق��ي رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س ال � � �ن � ��واب نبيه
ب��ري ف��ي ع�ين ال�ت�ي�ن��ة ،وم��ن ب�ع��ده��ا كانت
النائبة الحريري تجتمع إلى األمني العام
ل�ل�ج�م��اع��ة اإلس�ل�ام �ي��ة إب��راه �ي��م املصري.
وق �ب��ل ه ��ذا وذاك ،ك ��ان وف ��د م��ن الجماعة
اإلسالمية ف��ي صيدا يلتقي مفتي صور
م�ح�م��د دال ��ي ب�ل�ط��ة ،وال �ح��دي��ث الرئيسي
هو التوافق على مجلس بلدي في صيدا
برئاسة ال�س�ع��ودي .ول�ك��ن ،كيف أت��ى هذا
ّ
الكم من الوئام فجأة؟
قبل نحو أسبوعني ،وبعدما أعلن البزري
ع� ��دم ن �ي �ت��ه ال �ت��رش��ح م � �ج ��ددًا ،ك� ��ان بحث
ع ��ن ك�ي�ف�ي��ة إخ � ��راج امل �ع��ارض��ة ف ��ي صيدا
م��ن اإلح ��راج ،وخ��اص��ة أن ال�ط��رف�ين ،أي آل
الحريري واملعارضة ،ال يملكان خيارات
حقيقية لترشيحها إل��ى رئ��اس��ة البلدية
على رأس ال�ل��وائ��ح امل�ن��وى تأليفها ،بعد
اس �ت �ط�لاع س��ري��ع مل�ج�م��وع��ة م��ن األسماء
ال�ت��ي رف�ض��ت ال�ت��رش��ح .وإن ك��ان الطرفان
في صيدا يقوالن إلى من يسأل إن الوقت
ما زال مبكرًا للبحث في األسماء.
ورأى املعارضون أن السعودي قريب من
سعد ،ومن البزري أيضًا ،وفي الوقت عينه

السنيورة خالل جولة في أحياء صيدا (كامل جابر)
عالقاته جيدة مع آل الحريري في صيدا.
وبالتزامن مع طرح اسمه ،كان السعودي
ي��را ًج��ع سعد وال �ب��زري وغيرهما ،فيعلن
أوال ع��دم رغبته ف��ي خ��وض االنتخابات،
وخاصة أنها ستكون محرقة ،معتبرًا أن
سيعطل أي إمكانات
ال��دخ��ول ف��ي ص��راع
ّ
استشف الرجل ّ
جدية
عمل جدية ،وبعدما

بهية الحريري في طرح التوافق ،بادر إلى
الصيداوية،
االت�ص��ال بعدد م��ن األط ��راف ً
معلنًا أم��ام الجميع أم��ري��ن :أوال أن بهية
ال� �ح ��ري ��ري ج ��دي ��ة ف ��ي ط��رح �ه��ا أن يكون
رئيس بلدية لالئحة توافقية؛ وثانيًا أنه
ّ
سينسحب إذا أب��دى أي ط��رف معارضة،
س� ��واء ك ��ان س �ع��د وال� �ب ��زري أو غيرهما.

وط � �ل� ��ب م � ��ن ال � �ح� ��ري� ��ري ت �س �ه �ي��ل لقائه
ب��ال�ج�م��اع��ة اإلس�لام �ي��ة ،بصفتها الطرف
الوحيد الذي ال تربطه به عالقات سابقة.
ف ��ال� �ط ��رف ��ان ال ��رئ �ي �س �ي ��ان ف� ��ي املعارضة
واألكثرية يتحدثان عن مجلس بلدي من
خ� ��ارج امل �ح��اص �ص��ة ،وع ��ن م�ج�ل��س يضم
أشخاصًا مقبولني من الطرفني الرئيسيني،

محمد السعودي ...صيته سبقه
صيدا ــ خالد الغربي
«ال � �ت� ��واف� ��ق ع� �ل ��ى ت ��رش� �ي ��ح رج � ��ل األعمال
الصيداوي محمد السعودي لرئاسة بلدية
صيدا» ،هذا الخبر انتشر أمس في املدينة
ال �ت��ي ك ��ان م ��ن امل �ف �ت��رض أن ت �ج��ري فيها
م �ع��رك��ة ان �ت �خ��اب��ات ب �ل��دي��ة ق��اس �ي��ة .للوهلة
األول��ى ،ظ� ّ�ن الصيداويون أن األم��ر ال يعدو
أن يكون «رميًا» السم في بورصة األسماء
االنتخابية ،قبل أن يتأكد الخبر مع اجتماع
ع �ق��ده ال �س �ع��ودي وال��دك �ت��ور أس��ام��ة سعد،
ال � ��ذي اس �ت �ق �ب��ل م� �ن ��اص ��روه ال� �ت ��واف ��ق على
م �ض��ض ول ��م ي�ه�ض�م��وه ب �ع��د ،ال انتقاصًا
م��ن «امل�ع�ل��م» محمد كما يحلو لشباب من
التنظيم الشعبي ،م� ّ�د ال�س�ع��ودي ي��د العون
ل�ه��م وأرس �ل �ه��م إل��ى ال�ع�م��ل ف��ي دول عربية
وأج �ن �ب �ي ��ة ف� ��ي م� �ش ��اري ��ع ت �ن �ف��ذه��ا شركة
امل �ق��اوالت  C.C.Cال�ت��ي ك��ان ن��ائ�ب��ًا لرئيس
م�ج�ل��س إدارت� �ه ��ا ،وب ��ات راه �ن��ًا مستشارًا

نافذًا فيها ،بل ألنهم كانوا يعتقدون أن ال
توافق مع الخصوم السياسيني ،أي مع تيار
ً
املستقبل ،ممثال بالنائبني بهية الحريري
وفؤاد السنيورة.
يروي ّ
شبان أسهم السعودي في توظيفهم
ّ
أنه وفر فرص عمل للعشرات من املحسوبني
على آل سعد ،يوم كان آل الحريري يحكمون
حصارهم التوظيفي على سعد ،حتى باتت
ّ
املعادلة أن الحريريني يسفرون الناس إلى
السعودية وبعض دول الخليج ،وأسامة عبر
ّ
محمد السعودي يوفر فرص عمل للشباب
ف��ي ك��ازاخ �س �ت��ان وال �س �ع��ودي��ة والبحرين
وأفريقيا وقطر ،وأن الصيداويني العاملني
في هذه املشاريع يتمتعون بحصانة اسمها
«السعودي» .ويشير أحد أقرباء السعودي،
واس �م��ه ح�س��ن ج� ��رادي ،إل��ى أن «أك �ث��ر من
مئتي شاب صيداوي يدينون للمعلم محمد
بتسفيرهم إلى الخارج للعمل في مشاريع
تنفذها شركة املقاوالت الكبرى ،وتحصيل

ق��وت ي��وم�ه��م ،وأن ��ه م��ن ال �ن��وع ال ��ذي يرفض
تمنني الناس ،ولطاملا ردد أنه واجب ّ
علي أن
أدعم أهل بلدي».
وي��ؤك��د ع��دد ُممن راف �ق��وا الشهيد معروف
سعد أن «هذا طرح ذات ّ
مرة ،وقبل نحو أربعة
عقود اقترح تعيني الشاب محمد السعودي
مهندسًا ب�ل��دي��ًا ف��ي ب�ل��دي��ة ص �ي��دا .ل�ك��ن هذا
ال �ش��اب ال ��ذي يحمل إج��ازت�ين ف��ي الهندسة
امل��دن �ي��ة وإدارة األع �م��ال س��اف��ر ل�ي�ب��دأ عمله
موظفًا بسيطًا في شركة املقاوالت ،C.C.C
ً
متنقال ب�ين ال ��دول ح�ي��ث م�ش��اري��ع الشركة
ومكاتبها ،من السعودية إلى اليونان .وخالل
عمله ف��ي ال �خ��ارج ت ��درج ف��ي ال�ش��رك��ة حتى
بات أحد اآلمرين والناهني داخلها وكلمته ال
ّ
املتحمسني له شخصيًا قبل
ترد» ،يقول أحد
ّ
قصة التوافق البلدي.
قبل ثالثة أشهر ،كانت عالقة محمد السعودي
بالقوى السياسية الصيداوية شبه محصورة
بعالقته ب��أس��ام��ة س�ع��د ،ي �ت��زاوران م�ت��ى جاء

ّ
«املعلم محمد» إلى صيدا ،إلى أن تلقى ذات يوم
ً
ات�ص��اال خ�لال وج��وده ف��ي منزله ف��ي الهاللية
ّ
جايي
من السيدة بهية الحريري« :سيد محمدّ ،
اشرب فنجان قهوة عندك» .ومن يومها وطدت
بهية الحريري عالقتها بالسعودي ،من دون
أن يقطع األخير عالقته بأسامة .وراحت بهية
ف��ي ل�ق��اءات�ه��ا ت�ت�ح��دث ع��ن ال�س�ع��ودي إيجابًا.
«ه �ن ��اك ك �ث��ر ف ��ي امل��دي �ن��ة ي �ق��دم��ون ي ��د العون
واملساعدة لها ،ومثال على ذلك السيد محمد
ال�س�ع��ودي» ،ك�لام ك� ّ�ررت��ه الحريري ول��م يفهم
م�غ��زاه ف��ي حينها ،ليكتشف أن��ه ك��ان بمثابة
تمهيد للرجل الحتالل موقع رئاسة البلدية،
وكلما رددت ذلك زادت من مفاجأة سامعيها،
على اعتبار أن ال�س�ع��ودي مصنف ف��ي خانة
أخ��رى غير خانة الحريرية .زي��ارات الحريري
املكثفة للسعودي جعلته في عداد املشاركني
في لقاء رج��ال األعمال ال��ذي ترعاه الحريري
وال �س �ن �ي��ورة ،وه��و ل�ق��اء ل��م ي �ت��ردد أس��ام��ة في
انتقاده وتشبيهه بمجلس اللوردات.

