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ابراهيم األمين

ّ
َ
ّ
ّ
ليبتعد بري عن جزين ...ولتواجه فتنة «القوات»

حماية
وع � ��ن ع � ��زل االن� �ت� �خ ��اب ��ات وال � �ت ��واف ��ق عن
الخطاب السياسي ،الذي يبدو واضحًا أن
ّ
ّ
مصران على الحفاظ على حدته،
الطرفني
لعدم اإلي�ح��اء ب��أن التوافق البلدي يعني
بداية تحاور سياسي أو تسوية من خارج
السياق السياسي العام في البالد.
ولكن ،ما تزال الطريق أمام التوافق املنجز
ط��وي �ل��ة ،ف �ه �ن��اك ع��ام��ل ال ��وق ��ت ،وخاصة
أن ط��رح ال �ت��واف��ق ق�ب��ل ش�ه��ر وب ��دء إعالن
األس �م��اء ،وال ّ
سيما اس��م رئ�ي��س الالئحة
ّ
التوافقية ،ق��د يسهل ضربه أو حرقه مع
ال��وق��ت .ه ��ذه وج �ه��ة ن �ظ��ر ،وه �ن��اك وجهة
نظر أخرى تقول إن تقدم الوقت سيؤدي
إل ��ى ت��راك��م ّ م��واق��ف ول ��وائ ��ح وارتباطات
بأسماء مرشحة يكون من الصعب بعدها
إعالن توافق في املدينة.
ومن الصعوبات أمام التوافق أيضًا تأليف
عليها األطراف
الئ�ح��ة مكتملة ،ت�ت��واف��ق
ّ
كافة ،وال سيما أن األسماء املرشحة حتى
ال �ي��وم ل�ي�س��ت ك �ث �ي��رة ،وال�ج�م�ي��ع حريص
ع� �ل ��ى ع� � ��دم إع�ل��ان � �ه� ��ا ،وامل � �ط � �ل� ��وب لدفع
التوافق إل��ى النجاح االت�ف��اق على معظم
األس �م��اء ،وبعدها يصبح تمرير اس��م أو
اث �ن�ين ل �ط��رف أو آخ ��ر أم � �رًا م�م�ك�ن��ًا ،ولكن
على أساس شواذ القاعدة ،ال على أساس
تقاسم الحصص.
ُ
ول � ��م ت �ب �ح ��ث ب �ع ��د ال �ت �ف��اص �ي��ل الفعلية
ل�ل�ت��واف��ق ،ال م��ع ال �س �ع��ودي ال ��ذي ال يزال
في إطار تمهيد األجواء ،وال بني األطراف
ن �ف �س �ه��ا .ك ��ذل ��ك ،ف� ��إن ال �ع��ام��ل ال � ��ذي يراه
البعض األخطر هو «أننا في لبنان» ،أي
أن املفاجآت واردة.
س �ع ��د ،م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ،أك� ��د أم� ��س التزامه
التسوية ،حني استقبل السعودي وصرح
ّ
بعدها أن ثمة «أوضاعًا متردية تعانيها
م ��دي� �ن ��ة ص � �ي� ��دا ع� �ل ��ى م �خ �ت �ل��ف الصعد
التنموية واالجتماعية ،وأن هناك ضرورة
لقيام املجلس البلدي الجديد ب��دوره في
مجال التنمية الحقيقية بهدف تحسني
مستوى معيشة الناس ،وال سيما الفئات
الشعبية».
وق��ال سعد ل�ـ«األخ�ب��ار» إن «السعودي لم
يكن يوما بعيدًا عن التيار الذي نمثله وان
الفضل يعود إليه في فتح سوق العمل في
ال�خ��ارج للعديد من الشبان الصيداويني
املنتمني إلى تيارنا .ال نتنكر ذلك اطالقًا،
ل �ك �ن��ه الي �ع �ن��ي ان �ن��ا س�ن�م�ض��ي بمشروع
التوافق على اسمه على العمياني وقبل
ان نكتشف ان ال م �ن��اورة م��ن وراء طرح
اسمه».
ُ
ونقل عن سعد قوله إنه ال مشكلة بتأليف
م �ج �ل��س م �س �ت �ق��ل ع ��ن ال � �ق� ��وى ،ول� �ك ��ن في
السياسة ال تسوية م�ط��روح��ة ،ب��ل ك��ل ما
ي �ج��ري ه ��و إي� �ص ��ال م �ج �ل��س ب �ل��دي على
مسافة واح��دة من الجميع ،وإذا لم تصل
ه��ذه امل �ب��ادرة إل��ى النتيجة املطلوبة عبر
تمثيل الفئات االجتماعية في صيدا ،فإن
فريقه جاهز للمعركة االنتخابية ،وهو ما
أشار إليه أحد القريبني من االستعدادات
امليدانية حني قال إن طرح التوافق قد تم
منذ ساعات فقط ،ولم يبدأ بعد االنعكاس
على األرض.
وي��رى ه��ؤالء أن م��ن األس �ب��اب ال�ت��ي تدفع
سعد إل��ى السير ف��ي التوافق البلدي هو
أن الشارع الصيداوي ال يرى سببًا عميقًا
لخوض معركة ،وال سيما أنه غير ّ
مسيس
ب��امل�ع�ن��ى ال�ع�م�ي��ق ل�ل�ك�ل�م��ة ،وأن األكثرية
ت�ف�ض��ل أن ت �ص��ل األم � ��ور إل ��ى ات �ف ��اق بني
األط ��راف ،وه��و م��ا سيعطى فرصة كاملة
عبر محمد السعودي.
البزري ،من ناحيته ،قال بعد لقائه رئيس
مجلس ال �ن��واب إن «االن�ت�خ��اب��ات البلدية
واالخ� �ت� �ي ��اري ��ة ال ي �ج��ب أن ت �ع �ط��ل الشق
اإلن �م��ائ��ي وال �ش��ق ال �خ��دم��ات��ي» .ورأى أن
االس�ت�ق�ط��اب السياسي ف��ي ص�ي��دا م��ا زال
موجودًا ،والخالف في الرؤية في املدينة
ما زال موجودًا ،الفتًا إلى أننا ننظر إلى
األم � ��ور ن �ظ��رة م�خ�ت�ل�ف��ة ،ت �ح��دي �دًا ف ��ي ما
يتعلق بعالقة صيدا مع الجنوب ودورها
ف� ��ي ال� ��وط� ��ن ودور ال� ��وط� ��ن ف� ��ي محيطه
العربي ودعمه للمقاومة..

ّ
مسيحيو األقضية الجنوبية يومًا في
ل��م يكن
قلب مشروع «الدولة املسيحية» التي عملت قوى
الجبهة اللبنانية على تحقيقها في جبل لبنان
ق�ب��ل ال �ح��رب األه �ل� ّ�ي��ة وخ�لال �ه��ا .وع �ن��دم��ا قامت
امليليشيات الجنوبية بقيادة سعد ح��داد ،االبن
ال�س�ي��اس��ي ل�ل�ت�ي��ار ال�ش�م�ع��ون��ي ،ت�ش��ارك��ه كوادر
م��ن الكتائب وح � ّ�راس األرز والح�ق��ًا م��ن «القوات
ّ
تخص
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة» ،ك��ان��ت وظ�ي�ف�ت�ه��ا دف��اع� ّ�ي��ة
ّ
تتصرف الجبهة اللبنانية،
إسرائيل .ولذلك لم
و«ال �ق��وات» على وج��ه التحديد ،بمسؤولية في
ف�ت��رة ال�ح��رب القاسية ب�ين ع��ام��ي  1983و.1985
ب��ل ع�ل��ى ال�ع�ك��س ،م ��ارس س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع ّ
تهورًا
ّ
ّ
ال سابق له ،أدى في النهاية إلى فعل تهجيري
ّ
ل�ع�ش��رات األل ��وف م��ن مسيحيي س��اح��ل الشوف
ّ
وشرق صيدا ،دون أن يكون ملعظمهم أي ذنب في
معارك جعجع أو جرائمه.
ّ
استغلت «ال �ق� ّ�وات» ف��ي حينه امل��وق��ع الجغرافي
وال��دي �م��وغ��راف��ي ل �ه��ؤالء ف��ي م�ع��رك��ة ال��دف��اع عن
مشروع الدولة املسيحية في النصف الشمالي
م��ن جبل ل�ب�ن��ان ،وب�ع��ض مناطق ال�ش�م��ال حيث
ب ��دا ال �ن ��اس ف ��ي م��وق��ع م �ن��اق��ض ت �م��ام��ًا ملواقف
«القوات» وطموحاتها .وقد برزت هناك شعبية
العماد ميشال ع��ون التي قامت على مناهضة
سيطرة «القوات» وبرامجها .وهذه املناطق هي
نفسها التي تواجه «القوات» فيها اليوم صعوبة

«القوات»
تمهدان لحماية
حادثتان ّ
ّ
ومساعدتها على فتح نزاع طائفي
حقيقية على مستوى النفوذ واالنتشار.
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ك ��ان ��ت ال� �ق ��وى ال ��واق� �ع ��ة ف ��ي صف
ّ
تتصرف بطريقة
املواجهة مع مشروع «القوات»
متناقضة :وليد جنبالط لم َ
ير في كل ما حصل
ّ
آن��ذاك س��وى أن إم��ارت��ه ال��درزي��ة القائمة جنوبي
ّخط الشام ،تحتاج إل��ى «زن��ار حماية» .وه��و ما
اتخذه ّ
حجة ألعمال التدمير لكل القرى املسيحية
في الشوف ّوساحله .يومها ،أقنع جنبالط رفيق
الحريري بأن لهذا االستئصال وظيفة مزدوجة:
إبعاد املسيحيني ال��ذي يخدم املصالح الدرزية،
وم �ن��ع «ت��وط�ي�ن» ال�ش�ي�ع��ة ،ال ��ذي ي �خ��دم مشروع
ال �ح��ري��ري .وك��ان��ت ن�ق�ط��ة ال�ت�ق��اط��ع األول � ��ى عام
 .1985لكن الترجمة العملية لها ،جاءت بعد أقل
ّمن عقد ( )1994حني اعتقد جنبالط والحريري
أن الحل يقوم من خالل نقل ّ
تجمعات فلسطينية
م��ن م�خ� ّ�ي�م��ات ص�ي��دا وال�ج�ن��وب إل��ى ق�ل��ب إقليم
�روب ،ف�ك��ان م�ش��روع القريعة .وراه ��ن هؤالء
ال �خ� ّ
ع �ل��ى أن ح �ص��ول ال �ت��وط�ي�ن ك �ف �ي��ل ب�م�ن��ع عودة
ّ
ّ
املسيحيني إل� ّ�ى ق��راه��م ،ومنع أي ت�م��دد شيعي،
فيما ك��ان��ا ي�ف��ك��ران أي�ض��ًا ف��ي كيفية االستعانة
ّ
احتياطية تعمل
بالفلسطينيني لينشئوا ق� ّ�وة
في خدمة الحريري وجنبالط عند الحاجة.
ّ
ج �ن��ون «ال� �ق ��وات» ب �ق�ي��ادة ج�ع�ج��ع ن�ف�س��ه ،سهل
ع �ل��ى ال� �ح ��ري ��ري وج �ن �ب�ل�اط ال �خ �ط ��وة التالية.

ّ
ّ
ل �ك��ن امل �ف��اج��أة ك��ان��ت ف��ي أن امل �ش ��روع ن�ف�س��ه لم
ّ
ّ
ينجح .وقد أدت ًالتطورات إلى تراجع املشروع
هزيمته عام  ،2000وإلى
اإلسرائيلي وصوال إلى
ً
فشل مشاريع التسوية وص��وال إلى جيل جديد
من املقاومة الفلسطينية .وترافق ذلك مع تدهور
ف��ي م �س��ار امل �ش��روع األم �ي��رك��ي ان�ع�ك��س تراجعًا
في نفوذ الواليات املتحدة وحلفائها في لبنان
واملنطقة.
ف ��ي ت �ل��ك ال �ل �ح �ظ��ة ،ك� ��ان ن �ب �ي��ه ب� ��ري أح� ��د رموز
الجبهة املقابلة للجبهة اللبنانية .لكنه كان ّفي
حالة ح��رب حقيقية مع اآلخ��ري��ن من أه��ل صفه،
م ��ن ول �ي��د ج �ن �ب�لاط وب �ع��ض ال �ق ��وى اليسارية،
إلى الفلسطينيني أنفسهم .ومع ذلكّ ،
تنبه ّ
بري
ّ
س�ت�ع��ادة ال�ح�ض��ور املسيحي ف��ي شرق
إل��ى أن ا
ّ
ّ
التنوع في
صيدا ،يمثل مصلحة حيوية لحماية
الجنوب ،كما يساعد على كبح مشاريع اإلمارات
الطائفية األخرى ،ويساعد على توجيه ضربات
إل��ى م �ش��روع «ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» ن�ف�س�ه��ا .وقد
ن�ج��ح ب��ري ف��ي ب�ن��اء ش��راك��ة حقيقية م��ع القوى
ال �ص �ي��داوي��ة ال �ت��ي خ��اص�م��ت ال �ح��ري��ري لتوفير
الحماية الفعلية لكل الوجود املسيحي الذي عاد
إل��ى ش��رق صيدا .ثم ج��اء سلوك مقاومة «حزب
الله» في منطقة جزين ،وفي بقية قرى الشريط
ال �ح��دودي (وخ�ص��وص��ًا املسيحية م�ن�ه��ا) ،وهو
سلوك حافظ على مسافة كبيرة من فعل االنتقام
الجماعي ،وق��د ج��رى التعبير عنه عند حصول
التحرير عام .2000
ّ
لذلك ،فإن األس��س غير املرتبة للتفاهم ال��ذي قام
بني التيار الوطني الحر وحزب الله ،كانت قائمة
الجماعية لجمهور
في ما هو محفوظ في الذاكرة
ً
الطرفني خالل سنوات الحرب ،إضافة إلى ما نشأ
من مصالح ،وليس ل��دى الجانبني وناسهما ما
يمكن استعادته على شكل مأساة .وبرغم قسوة
ال�ح��رب األهلية وبشاعتها ،ف��إن العقل الجمعي
لجمهور ح��زب الله والعماد ع��ون ،ظل في حالة
تنافر سياسي ،ال في حالة تصادم أهلي.
مناسبة هذه االستعادة ،ما يجري اآلن في جزين
وق��رى ش��رق ص�ي��دا ،حيث ي�ب��دو م�ن��اخ التصادم
االنتخابي مطابقًا ملا س��اد في  7ح��زي��ران .وثمة
وجهة واضحة لدى أنصار الرئيس نبيه بري في
خوض معركة تهدف إلى «استعادة الزعامة» في
املدينة ومحيطها .وثمة أدوات تعمل على تحقيق
هذا الهدف ،لكن مخاطر كثيرة تحتاج إلى إبراز،
ّ
تحصل:
ً
دون السؤال عن نتائج أي انتخابات ّ
أوال :ال ي�م�ك��ن اع �ت �ب��ار ال��رئ �ي��س ب ��ري أن� ��ه «غير
م �ع �ن��ي» ب��ان �ت �خ��اب��ات ج ��زي ��ن ،خ �ط��وة إيجابية،
املنطقة إل��ى بناء
بل ه��ذه دع��وة إل��ى أنصاره في
ّ
تحالفات ذات طبيعية سياسية ،مغلفة بعناوين
إنمائية .فأنصار رئيس املجلس في تلك املنطقة
ي��ر ّي��دون خ��وض م�ع��رك��ة ب��وج��ه ال�ت�ي��ار الوطني.
وألن وض�ع�ه��م االن�ت�خ��اب��ي ال يتيح ل�ه��م توازنًا،
س��وف يعمدون إل��ى بناء تحالفات م��ع الكتائب
القريبة
و«القوات» وبعض الشخصيات املستقلة
ّ
م ��ن م �ن��اخ  14آذار .وه � ��ذا ي �ع �ن��ي ،ب �ب �س��اط��ة ،أن
ّ
ال��رئ�ي��س ب��ري يسهل ق�ي��ام تحالف ب�ين أنصاره

وقوى  14آذار املعادية للمقاومة ولهّ ًولدوره في
وج��ه حليف امل�ق��اوم��ة املسيحي م�م��ث�لا بالعماد
عون.
ث��ان �ي��ًا :ال ي�م�ك��ن إش �ع��ار أب �ن��اء ش ��رق ص �ي��دا من
املسيحيني ب� ّ�أن�ه��م م�ض�ط��رون إل��ى دف��ع «جزية»
ً
ّ
تارة بحجة أن الدور الذي يؤديه الرئيس بري في
حماية عودتهم إلى قراهم ،وفي تنميتها ،يجب
أن ي �ك��ون ل��ه م�ق��اب��ل بالتسليم ألن �ص��اره بإدارة
املنطقة سياسيًا وإن�م��ائ�ي��ًا .وه ��ذه م�ع��ادل��ة غير
حقيقية ،وال تشبه املناخ الذي أرساه التفاهم بني
«حزب ّالله» والتيار الوطني.
مشروعها نفسه،
�ى
ثالثًا :إن «ال �ق��وات» ع��ادت إل�
ً
وهي ال تجد سوى مبدأ الخوف ً،وسيلة للتعبئة
ف ��ي ص �ف��وف امل �س �ّي �ح �ي�ين ،ت � ��ارة ب��وج��ه الدروز،
ّ
ات»
وموقع
وأخرى بوجه السنة أو الشيعةّ .
«القو ّ
تولي ّ
مهمة بث
السياسي الحالي ،يدفعها إل��ى
ال��ذع��ر ف��ي األوس � ��اط امل�س�ي�ح� ّ�ي��ة م��ن أن املقاومة
ّ
يخص
تمثل مشروعًا طائفيًا على ّ مستوى لبنان
الشيعة وح��ده��م ،ك�م��ا ت�م��ث��ل م�ش��روع��ًا سياسيًا
غريبًا على مستوى املنطقة ،ومشروعًا تصادميًا
م ��ع ال� �غ ��رب امل �س �ي �ح��ي ع �ل��ى امل �س �ت��وى العاملي.
وب��ال�ت��ال��ي ،ف��إن م��واج�ه��ة امل�ق��اوم��ة ب��ات��ت أولوية
مطلقة لدى فريق «القوات»ّ .
رابعًا :يرى فريق «القوات» أن كل ما كان يفكر فيه
سابقًا صحيح .وخ�ط��اب جعجع األخ�ي��رّ ،
يثبت
ّ
عناوين املشروع نفسه .وبالتالي ،فإن «القوات»
التي لم تكن يومًا مهتمة بأبناء شرق صيدا ،ال
تزال تريدهم وقودًا ملعاركها في قراهم ،وعصبًا
ضمن مشروع الدولة املسيحية بعد تهجيرهم.
وه ��ذا م��ا يفسر ح�م��اس��ة ف��ري��ق «ال �ق ��وات» لخلق
مناخ تصادمي في شرق صيدا.
خ��ام�س��ًا :ش�ه��دت ص�ي��دا ومنطقتها خ�ل�ال العام
األ ّخ �ي��ر ح��ادث�ت�ين الف�ت�ت�ين :األول ��ى ع�ن��دم��ا جرت
تدخالت من مراجع مسيحية ،ومن «القوات» على
وجه التحديد ،مع النائبة بهية الحريري ّ
وتيار
«املستقبل» ملنع محاكمة عناصر م��ن «القوات»
ش��ارك��وا (ب�ح�س��ب شبهة التحقيق) ف��ي جريمة
خطف املناضل الصيداوي عبد الحميد حشيشو
وقتله ف��ي أي�ل� ّ�ول ع��ام  .1982وم��ورس��ت ضغوط
ت �ح��ت ح� ّ�ج��ة أن إدان� � ��ة أب� �ن ��اء م ��ن ش� ��رق صيدا،
ستخلق مناخًا متوترًا.
أم ��ا ال �ح��ادث��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ف �ق��د ج ��رت ق �ب��ل أي� ��ام في
منطقة حارة صيدا ـــــ مجدليون ،عندما استنفرت
«ال �ق��وات» لتحويل ح��ادث ف��ردي يحصل يوميًا،
إل��ى معركة ب�ين مسيحيي مجدليون وجوارها
وشيعة حارة صيدا .وجرت محاوالت الستنفار
أه��ال��ي ق��رى ش��رق ص�ي��دا ،وال�ق�ي�ّ�ام باعتصامات
ضد أهالي حارة صيدا ،لوال تدخل أحد مطارنة
صيدا في اللحظة املناسبة ،ولجوء الجيش إلى
إجراءات استثنائية حالت دون التجمعات ودون
الصدامات.
ّليس في تلك املنطقة من يحتاج إلى دليل ملعرفة
أن استمرار الرئيس بري في موقفه ،سيقود إلى
كارثةّ .أم��ا ال��رد بالحديث عن عناد ّ العماد عون،
فال ّ
يعبر عن حقيقة تستوجب التوقف عندها.

تقرير

ّ
ّ
زحلة :بلدية على وقع قنابل يدوية
عفيف دياب
استفاقت مدينة زحلة ،دار السالم و«مربى
األس� ��ود» ،أم ��س ،ع�ل��ى ض� ّ�ج��ة أم�ن�ي��ة طاولت
م� �ن ��زل ال� �ن ��ائ ��ب ال �ك �ت��ائ �ب��ي إي� �ل ��ي ماروني
وسيارتهّ ،
عشية االنتخابات البلدية ،وذكرى
م� � ��رور س �ن �ت�ي�ن ع �ل��ى اس �ت �ش �ه��اد شقيقه
نصري ورفيقه سليم عاصي ،التي يجري
االس �ت �ع��داد إلح�ي��ائ�ه��ا إلع ��ادة ت��أك�ي��د وحدة
ص��ف ق��وى  14آذار ف��ي امل��دي�ن��ة وخوضها
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ب �ل��دي��ة ف ��ي الئ� �ح ��ة واحدة،
إلياس
بمواجهة
الالئحة املدعومة من الوزير ّ
سكاف الذي ّ
تعرض لحملة اتهامات مبطنة
ّ
على ّ
هجوميتني
خلفية العثور على قنبلتني
م��وض��وع�ت�ين ع�ل��ى س �ي��ارة ال�ن��ائ��ب ماروني
وعلى مدخل منزله في ّ
حي البربارة بزحلة.
وق��د ح�ض��رت األج�ه��زة األمنية والقضائية
وباشرت تحقيقاتها لكشف خلفيات هذه
القضية األمنية التي هزت املدينة ومنطقتها.
وبدأت تتحول الى مادة سياسية ـــــ سجالية،
راف � �ع ��ة م ��ن ح � � ��رارة ال �ت �ن��اف��س االنتخابي
البلدي الذي اتفق جميع أفرقاء املدينة على
أن ��ه «م �ع��رك��ة» س�ي��اس�ي��ة ب��ام�ت�ي��از لتكريس

ان �ت �ص��ار االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة امل��اض �ي��ة أو
لتأكيد هويتها السكافية .هذا الصراع وصل
إلى ذروته صباح أمس مع اكتشاف «رسالة
ّ
كم األفواه» ،كما وصفها النائب ماروني في
دردش��ة م��ع «األخ �ب��ار» .أض��اف إن م��ا وجد
أم��ام ّ منزله «هو من ضمن األح��داث األمنية
املتنقلة ب�ه��دف إل�غ��اء االن�ت�خ��اب��ات البلدية».
وأكد أن «البلدية هي ألبناء زحلة التي تعشق
ّ
واملحبة ،ال القنابل» ،داعيًا األجهزة
الحوار
األمنية ال��ى ت��أم�ين الحماية ل��ه ّ بعد سحبها
ال �ع �ن��اص��ر ال ��ذي ��ن ك ��ان � ّ�وا م �ك��ل �ف�ين حمايته
وحراسة منزله خالل توليه حقيبة السياحة
في الحكومة السابقة.
ورأى ماروني أن  14آذار في زحلة «عرضت
التوافق على الوزير السابق إلياس سكاف»
في االنتخابات البلدية« ،لكنه رفض ويريد
معركة ثأرية وأن ينتقم من الوضع السياسي
في زحلة» .وأكد النائب الكتائبي أن انتخابات
بلدية زحلة «ستكون ّأم املعارك اإلنمائية من
ناحيتنا ،وليست معركة ثأرية».
كالم ماروني استلحق بكالم مماثل لكتلة
ن��واب زحلة التي عقدت اجتماعًا في منزل
ماروني ،تحدث على أثره النائب طوني أبو

خاطر الذي لم ينف إمكان «وجود صلة ما»
وراء القنبلتني واالنتخابات البلدية «حيث
هناك أن��اس ال ي��ري��دون االستقرار لزحلة»،
متهمًا «أي��ادي محلية ،وغير محلية» بأنها
«ت��ري��د ال�ع�ب��ث ب��أم��ن ه ��ذه امل��دي �ن��ة» .وطالب
ال�ق�ض��اء وال �ع��دال��ة ب��أن «ي��أخ��ذا مجراهما».
وسأل عن توقيت زرع القنبلتني «بالتزامن
م ��ع ال ��ذك ��رى ال �ث��ان �ي��ة الس �ت �ش �ه��اد نصري
ماروني وسليم عاصي».
م �ح��اول��ة ن� ��واب زح �ل��ة «اس �ت �غ�ل�ال» العثور
على قنبلتني أم ��ام م�ن��زل م��ارون��ي ألهداف
انتخابية ،ع��دا السياسية األخ ��رى ،وف��ق ما
قاله أح��د ق��ادة تيار الكتلة الشعبية بزعامة
إلياس سكاف لـ«األخبار» ،سرعان ما ّ
ردت
عليه الكتلة ببيان استنكرت فيه «استهداف»
ّ
ماروني ،متمنية «الخير» للجميع في زحلة.
وأك� ��دت ال�ك�ت�ل��ة أن «زح �ل��ة ك��ان��ت وستبقى
مدينة السالم وال��وئ��ام ،ول��م ْ
تعتد يومًا على
اعتماد هذه الوسائل ،وترفض أي تحريض
أو عمل ي ��ؤدي إل��ى أذي ��ة أح ��د» .وطلبت من
القوى األمنية «إج��راء تحقيق سريع ملعرفة
الفاعلني ،ومحاسبتهم أيًا كانوا ،والتشديد
ع �ل��ى م�ع��اق�ب�ت�ه��م ك ��ي ال ت �ت �ك��رر م �ث��ل هذه

األساليب التي تثير الفتنة بني أبناء زحلة».
بيان تيار سكاف امل�ن� ّ�دد واملستنكر «جاء
ردًا على محاولة البعض اتهامنا بما عثر
عليه أم��ام منزل النائب م��ارون��ي» .يضيف
أحد قادة الكتلة الشعبية إن «زحلة ترفض
ه��ذه األس��ال�ي��ب الترهيبية أو التحريضية،
وال ي �م �ك��ن اس �ت �ب��اق ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات األمنية
وال�ق�ض��ائ�ي��ة .ف�لا يمكن أح �دًا ف��ي زح�ل��ة أن
ي�س�ت�غ��ل ح��ادث��ة أم �ن �ي��ة م��ا إلث � ��ارة الغرائز
وال �ت �ح ��ري ��ض ع �ل��ى أي ط � ��رف م �ه �م��ا كان
ال �خ�لاف ال�س�ي��اس��ي ،وم�ه�م��ا ك��ان��ت حماوة
املعركة االنتخابية املقبلة .فكلنا أبناء زحلة
وال أحد يريد إال الخير لهذه املدينة».
انتخابات بلدية زحلة التي يبدو أن معركتها
بدأت بقالقل أمنية تحسن القوى السياسية
ف��ي امل��دي�ن��ة اس�ت�غ�لال�ه��ا ،وب �ح��رب ضروس
ع�ل��ى امل��واق��ع اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ط��اول��ت ماروني
وغ�ي��ره م��ن ال�ق��وى الحزبية األخ ��رى ،كانت
ق��د ب��دأت ب��ات�ه��ام امل��وق��ع اإلل�ك�ت��رون��ي للكتلة
الشعبية النائب ماروني من دون أن يسميه
ب��دف��ع أح ��د م �ن��اص��ري ح ��زب ال �ك �ت��ائ��ب إلى
إغ ��راء م��راف��ق زوج ��ة س�ك��اف بمبلغ مالي،
مقابل نزع فرامل سيارتها.

