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تحقيق

ّ
القوات في مالعب اآلخرين والخصوم مشغولون
تحت عنوان االنتخابات
البلدية ،تشهد أقضية زغرتا،
معارك:
الكورة وبشري مجموعة ّ
سليمان فرنجية يريد التمدد
خارج زغرتا ،سمير جعجع يريد
إثبات مرجعيته في املناطق
املسيحية خلف املدفون،
ميشال معوض يراها معركة
وجود ،وفريد مكاري يود إثبات
أنه باق باق باق مهما كانت
التحوالت
غسان سعود
ب� � � �ب � � ��طء ،ت � �س � �ي� ��ر ع � �ج � �ل� ��ة االستعداد
لالنتخابات البلدية ف��ي ال�ش�م��ال ،على
اعتبار أن األح ��زاب الرئيسية مشغولة
بانتخابات جبل لبنان التي يفترض أن
يكون لنتائجها تأثير على االنتخابات
ف� ��ي أق �ض �ي ��ة ال� �ش� �م ��ال .ل �ك ��ن رغ � ��م ذلك،
ب��دأت تتضح مجموعة م�ع��ارك بطالها
األس ��اس� �ي ��ان ه �م��ا رئ� �ي ��س ت� �ي ��ار املردة
النائب سليمان فرنجية ورئيس الهيئة
التنفيذية ف��ي ال�ق��وات اللبنانية سمير
جعجع .أما أدواتها فكثيرة.
البداية من زغرتا ،حيث تحاول القوات
ال �ل �ب �ن ��ان �ي ��ة ش� �غ ��ل ف ��رن� �ج� �ي ��ة وإلهاءه
بقضائه ،مستفيدة من ديناميكية رئيس
حركة االستقالل ميشال م�ع��وض .ومن
يمر بمدينة زغرتا يكتشف أن معوض
يكاد يقيم في أحاديث املواطنني نتيجة
بعض م��واق�ف��ه .فتعليق م�ع��وض صورًا
لنفسه إلى جانب الرئيس سعد الحريري
تحت عنوان «الوحدة الوطنية» يتطلب
ج��رأة وثقة كبيرة بالنفس .كذلك األمر
بالنسبة إلى تلبيته دعوة األب إسطفان
ف��رن �ج �ي��ة الف �ت �ت��اح م �س�ت�ش�ف��ى السيدة
ف��ي زغ��رت��ا ب�ع��د ت��وزي��ع ح��رك�ت��ه بيانات
ف��ي ال �ش��وارع ت�ط��ال��ب بتنحية فرنجية
ّ
«تكرم» معوض
النحيازه السياسي .أما
ب �م��د ال �ي��د ل�س�ل�ي�م��ان ف��رن�ج�ي��ة للتوافق
ال �ش ��ام ��ل ع �ل��ى م �س �ت��وى ق� �ض ��اء زغرتا
ف��ي االنتخابات البلدية ،فأمر ل��ه وقعه
وسط الزغرتاويني ،وخصوصًا أن بيان
«اليد امل�م��دودة» ادع��ى أن «ق��وى  14آذار
ف��ازت في أكثر من  34قرية من أصل 49
ف��ي ق �ض��اء زغ ��رت ��ا» .وع �ل��ى ف��رن�ج�ي��ة أن
يوافق على حصول معوض على رئاسة
البلدية التي نالت الئحته فيها أكثرية
األصوات.
ّ
تيار املردة ال يبالي كثيرًا بيد معوض،
لكنه ًيتوقف عند مفارقتني أساسيتني:
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ أوال ،ب�ح�س��ب أرق� ��ام وزارة الداخلية
وال� � �ب� � �ل � ��دي � ��ات ،ف � � � ��ازت الئ � �ح� ��ة معوض
ب��أك�ث��ري��ة األص � ��وات ف��ي  23ق��ري��ة ال في
 ،34كما يقول هو نفسه ،وه��ذه البلدات
ه��ي :أس�ل��وت ،أي�ط��و ،إي�ع��ال ،بسلوقيت،
ت � ��وال ال �ج �ب ��ة ،ح � ��ارة ال � �ف � ��وار ،حميص،
ح �ي�لان ،رش �ع�ين ،س�ب�ع��ل ،ع��رب��ة قزحيا،
عشاش ،علما ،قادرية ،كفرحاتا ،كفرفو،
ك�ف��ري��ا ،ك�ف��ري��اش�ي��ت ،م�ج��دل�ي��ا ،مرياطه،
م��زرع��ة ال �ت �ف��اح ،م��زرع��ة ال �ن �ه��ر ،مزرعة
ح��ري�ق��ص .أم��ا الئ�ح��ة فرنجية فتقدمت
على تحالف معوض ـــــ القوات اللبنانية
ـــــ تيار املستقبل في  25بلدة ،هي :إجبع،
أص� � �ل � ��ون ،ب� �ح� �ي ��رة ،ب� �ش� �ن�ي�ن ،بنشعي،
بوسيط ،بيت عبيد ،بيت عوكر ،حرف
أردة ،ح��رف م��زي��ارة ،داري ��ا ،رأس كيفا،
سرعل ،عرجس ،عينطورين ،قره باش،
ك � ��رم س � � ��ده ،ك � �ف� ��رح� ��ورا ،كفردالقوس،
كفرزينا ،كفرشخنا ،كفرصغاب ،مزرعة
ح��وق��ا ،م��زرع��ة ف��ري��دي��س وم��زي��ارة .وقد
ح ��ازت ال�لائ�ح�ت��ان م�ع��دل أص ��وات يبلغ
 %47.9ف��ي ب�ل��دة أردة .وت �ق��دم فرنجية
على م�ع��وض ب�ف��ارق كبير ف��ي زغ��رت��ا ـــــ
املدينة.
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ث��ان �ي��ًا ،ي�ت�ب�ين م �م��ن ي �ع��دون أنفسهم
ل�ل�ت��رش��ح ب��اس��م ق ��وى  14آذار أن دعوة
م �ع��وض ال �ب��ري �ئ��ة ل �ل �ت��واف��ق م ��ا ه ��ي إال

القوات تلعب في االنتخابات دون سقف (أرشيف ــ هيثم املوسوي)
دع��وة لفرنجية لوضع ي��ده بيد جعجع
وتقاسمهما معًا امل�ج��ال��س البلدية في
زغرتا.
وب��ال �ت��ال��ي ،ال ب� ��وادر ات �ف��اق ف��ي زغرتا،
وس �ي��ذه��ب ال �ق �ض��اء إل ��ى م�ع��رك��ة جدية،
وخ � �ص ��وص ��ًا أن ال� �ن� �ت ��ائ ��ج ف � ��ي معظم
البلدات كانت متقاربة في االنتخابات
امل��اض �ي��ة .وف ��ي م� � ��وازاة إش ��اع ��ة أنصار
فرنجية ج�وًا من الطمأنينة لناحية أن
امل�غ�ت��رب�ين ال��ذي��ن رف ��دوا الئ�ح��ة معوض
وال� �ق ��وات ف��ي االن �ت �خ��اب��ات امل��اض �ي��ة هم
ن�ح� ّ�و أل�ف��ي ص ��وت ،وأص� ��وات املقترعني
السنة الذين اقترعوا بغالبيتهم لالئحة
معوض تتركز في  5بلدات فقط ،تبدو
ال�ق��وات اللبنانية واثقة بأنها ستنجح
ف � ��ي ت �ح �ج �ي��م ف ��رن� �ج� �ي ��ة .وي� � � � ��ردد أحد
مسؤوليها ف��ي زغ��رت��ا بثقة أن م��ن أتى
باملغتربني أول مرة بإمكانه املجيء بهم
مرة ثانية .و«القوات التي أثبتت قدرتها
على صناعة العجائب أول م��رة ،فازت

بثقة املتشككني ال��ذي��ن ت ��رددوا ف��ي املرة
املاضية باالقتراع وفق اقتناعاتهم».
ال �ق��وات تلعب دون س�ق��ف إذًا ف��ي أرض
ف ��رن �ج �ي ��ة ،أم � ��ا ف��رن �ج �ي��ة ف �ي �ب ��دو أقرب
ل �ن��اح �ي��ة ال �ح ��ذر إل ��ى الع �ب��ي الشطرنج
ف� ��ي ت �ح��ري �ك��ه األح � �ج� ��ار ف� ��ي ب� �ش ��ري ـــــ
ملعب ال �ق��وات ،وخ�ص��وص��ًا أن حلفاءه
املفترضني في جارة زغرتا يستسلمون
أكثر فأكثر يومًا تلو اآلخر .وفي مقابل
زهو قواتيي زغرتا بانتمائهم الحزبي،
ي�خ�ل��ع ب�ع��ض أن �ص��ار امل� ��ردة ف��ي بشري
ال��راي��ات ال �خ �ض��راء ع��ن أع�ن��اق�ه��م كأنهم
يخجلون من انتمائهم .علمًا بأن التنقل
ب�ين ال �ب�ل��دات يظهر أن ل�ل�م��ردة والتيار
ال��وط�ن��ي ال�ح��ر ن �ف��وذًا ف��ي م�ع�ظ��م بلدات
قضاء بشري يمكن البناء عليه لتحالفات
م��ع ال �ع��ائ�لات مل��واج �ه��ة ل��وائ��ح القوات.
ففي مدينة ب�ش��ري حسمت ال�ق��وات أمر
ترشيح رئ�ي��س لجنة ج�ب��ران الوطنية،
أن �ط��وان ال �خ��وري ط��وق (تنتهي واليته

قوات الكورة نموذجًا
ّ
ّ
في الكورة ،البترون ،زغرتا وبشري ال تمل ماكينة القوات اللبنانية وال تكل .تمثل الكورة
نموذجًا عن عمل حزب القوات .إذ كان يفترض بالحزب السوري القومي االجتماعي أن
يجتهد بعد نتائج االنتخابات املاضية التي أقصت مرشحه في أحد املعاقل األساسية
حليفيه
ل�ل�ح��زب ف��ي أن ي�ض��ع خ�ط��ة ع�م��ل الس�ت�ع��ادة م��ا ي�ك��اد ي�ض�ي��ع .ل�ك��ن ال �ح��زب م��ع
ً
األساسيني ،التيار الوطني الحر وامل��ردة ،لم يفعلوا أكثر من تبادل االتهامات ،محمال
أح��ده��م اآلخ��ر سبب ال�خ�س��ارة .أم��ا ال�ق��وات فاجتهدت ف��ي العمل على ثالثة مستويات:
األول ،اجتذاب معظم أنصار النائب نقوال غصن ال��ذي خسر معظم نفوذه ،وحاله في
ذلك أسوأ من حال النائب فريد مكاري الذي نجح بإلزام القوات باحترام بعض الخطوط
الحمر .الثاني ،محاولة استقطاب بعض أنصار التيار الوطني الحر ،وخصوصًا الباحثني
بينهم عن وظائف وخدمات ،وقد اجتهد القواتيون في اجتذاب من اعتذر التيار عن تبني
ّ
املارونية في الكورة،
ترشيحهم لالنتخابات النيابية .الثالث ،تثبيت حيثيتها في البلدات
راعية النزوح البشراوي إلى الكورة لخلق جو عام قواتي في هذا القضاء .إضافة إلى ذلك،
يكاد يكون التنظيم القواتي في الكورة األكثر انضباطًا بحجة «وجود خصم أمني».

تحاول القوات
شغل فرنجية وإلهاءه
بقضائه مستفيدة من
ديناميكية معوض
حظوظ المعارضة
السابقة في الفوز
بأميون مرتفعة إال أن
تعد نفسها
القوات ّ
للمعركة

في رئاسة اللجنة الشهر املقبل) ،ويبدو
أن املناوئني للقوات يبحثون عن تسوية
تحفظ لهم ماء الوجه وتجنبهم معركة
خاسرة حكمًا .أما في حدشيت فترشح
القوات لرئاسة املجلس البلدي املحامي
إي �ل��ي ح �م �ص��ي ال � ��ذي ن �ق��ل ن �ف��وس��ه إلى
البلدة منذ نحو عام فقط ،ورغ��م ذلك ال
ترتفع أية أصوات جدية في معارضتها
ح�م�ص��ي .وف ��ي ب�ق��اع�ك�ف��را ي�ف�ت��رض فوز
القواتي إيلي مخلوف من دون حصول
معركة جدية .هذا في البلدات القواتية
ال� �ث�ل�اث ب��ام �ت �ي��از .أم� ��ا ف ��ي س ��ائ ��ر قرى
القضاء ،فال يزال رئيس بلدية بقرقاشا
روبير عريضة ،املناوئ للقوات ،األقوى.
وف � ��ي ب� ��زع� ��ون ت �ت �ن��اف��س الئ� �ح� �ت ��ان من
مناصري القوات ،ما يعزز حظوظ املردة
القوي في هذه البلدة .أما في حصرون
ّ
فيرجح أن يبقى االئتالف الذي يضم كل
األف��رق��اء ق��ائ�م��ًا ،وخ�ص��وص��ًا أن القوات
اح�ت��رم��ت ال�ح�ي�ث�ي��ات ال�ع��ائ�ل�ي��ة ف��ي هذه
البلدة ،في وقت لم تحسم فيه بعد هوية
املرشحني املناوئني ملرشحي القوات في
ط��رزا وح��دث الجبة رغ��م النفوذ الكبير
للمردة وال�ت� ّ�ي��ار وحلفائهما ف��ي هاتني
البلدتني .في وقت يفترض فيه أن ينجح
الرئيس الحالي ملجلس بلدية برحليون،
مرسيل سندروسي ،القريب من املردة،
بالحفاظ على موقعه .وهكذا يتبني أن
امل��ردة وحلفاؤه ق��ادران على أن يفرضا
ف��ي ق ��رى ق �ض��اء ب �ش��ري واق �ع��ًا مشابهًا
مل��ا ت�ح��اول ال�ق��وات اللبنانية ف��رض��ه في
قرى قضاء زغرتا .لكن الغريب أن املردة
ي�ت��ردد بذلك ويكتفي باللعب م��ن تحت
الطاولة.
م��ن ّ ب�ش��ري إل��ى ال �ك��ورة ،يتخذ الصراع
امل�ق��ن��ع ب�ين فرنجية ـــــ ج�ع�ج��ع ،م��رة من
خ�ل��ال ال �ع ��ائ�ل�ات ف ��ي ب �ش��ري وم � ��رة من
خالل معوض في زغرتا ،طابعًا مكشوفًا
في الكورة املسيسة دائمًا .ولهذا القضاء
خ �م��س ب� �ل ��دات وازن� � ��ة أس��اس �ي��ة تعطي
الفائز بغالبيتها عباءة تمثيل القضاء،
ه��ي :أميون ،أنفة ،كفرعقا ،كسبا ودده،
علمًا ب��أن م�ص��ادر ك��ل م��ن امل��ردة ونائب
رئ �ي��س امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي ف��ري��د مكاري
ت��ؤك��د ع ��دم وج ��ود أي ش�ك��ل م��ن أشكال
التنسيق بني الطرفني رغم وجود بعض
األشخاص حول مكاري الذين ي��رون أن
االت �ف��اق م��ع امل� ��ردة ي�ق�ط��ع ال�ط��ري��ق على
ذوب��ان حيثية مكاري في حزب القوات،
وهو ما يظهر جليًا في مفاوضة القوات
ع �ل��ى ح �ص��ص ف ��ي ب� �ل ��دات ل ��م ي �ك��ن لها
فيها أي وجود ،ومن يطرق باب مكاري
للمفاوضة ليسوا إال أنصارًا سابقني له،
أت��ت ال�ق��وات لتقنعهم بأنهم قيمة بحد
ذاتهم.
ف� ��ي أم � �ي� ��ون ي �ت �م �ت��ع ال � �ح� ��زب السوري
ال�ق��وم��ي االج�ت�م��اع��ي بالثقل الرئيسي،
وي� � �ف� � �ت � ��رض أن امل� � �ع � ��رك � ��ة محسومة
ملصلحته ،لكن الغريب أن أي اتفاق بني
القومي واملردة والتيار الوطني الحر لم
ُ ّ
ويبدو أن هناك بعض املشاكل
يبت بعدّ ،
ال �ت��ي ي�ت�ح��ف��ظ م�خ�ت�ل��ف امل �س��ؤول�ي�ن في
األحزاب الثالثة على كشفها في انتظار
ت�ب�ل��ور ال �ن �ق��اش��ات .أم ��ا أن �ف��ة ،فلمكاري
(اب��ن ال�ب�ل��دة) الثقل األس��اس��ي ،وينتظر
ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر وح �ل �ف��اؤه موقف
امل��رش��ح ال�س��اب��ق إل��ى االن�ت�خ��اب��ات الذي
ان�س�ح��ب ملصلحة م��رش��ح ال�ت�ي��ار غابي
دريق ليحدد خياراته .ورغم أن حظوظ
املعارضة السابقة في الفوز في أميون
ّ
م��رت �ف �ع��ة ،إال أن ال � �ق� ��وات ت� �ع ��د نفسها
مل �ع��رك��ة .ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ت �ب ��دو املعارضة
السابقة فاقدة للمبادرة في أنفة ،حيث
يفترض أن مكاري يفوز بغالبية أعضاء
مجلسها البلدي .أما في كل من كفرعقا
وك �س �ب��ا ،ف�ت�خ�ت�ب��ئ ال� �ق ��وى السياسية،
حتى الساعة ،خلف العائالت ،في انتظار
ت �ب �ل��ور امل �ش �ه ��د .وف� ��ي دده ب� ��ات لتيار
امل�س�ت�ق�ب��ل ن�ت�ي�ج��ة ن �م��و ع ��دد الناخبني
ُّ
السنة ،كلمة أساسية في تحديد الفائز
في املجلس البلدي ،وهناك اتجاه لدى
امل �س �ت �ق �ب��ل إل� ��ى ت��زك �ي��ة ت��رش �ي��ح رئيس
ب �ل��دي��ة دده األس� �ب ��ق ،ج �ب��راي��ل الزاخم،
القريب من القوات اللبنانية ،في وقت لم
ينجح فيه التيار الوطني الحر وحلفاؤه
ببلورة خطة واضحة للمواجهة.

