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البون ـ سعيد :طالق سياسي وانتخابي
ليا القزي
ّ
�ي ق��اي �ل �ه��ن ع �ن��ي وص� �ل ��ول ��ي...
«ك� � ��ل ال� �ل � ّ
م ��ش م �ت��وق��ع م �ن��ك أن ��ت ه �ي��ك ب ��ال ��ذات...
ح��اج ت �ح��وم ...ح��اج ت� ��دور ...ح��اج تكذب
عالجمهور ...رح بتشوفّ ...
جرب غيري
وش � � ��وف» .ه �ن��ا ل �ي��س زي � ��اد ال��رح �ب��ان��ي
وس ��ام ��ي ح� ��واط ال� �ل ��ذان ي�غ�ن�ي��ان «روح
ّ
خبر» .استأذن النائب السابق منصور
ال� �ب ��ون ال��رح �ب��ان��ي ل �ي �ق��دم األغ �ن �ي��ة إل��ى
زم�ي�ل��ه وح�ل�ي�ف��ه ال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق ف��ارس
سعيد.
ع �ل��ى ح��ائ��ط م �ك �ت��ب ال �ب ��ون ف ��ي م �ن��زل��ه،
كانت هناك ثالث صور .األولى تجمعه
وس �ع �ي ��د م� ��ع ال � �ك ��اردي � �ن ��ال ن �ص ��ر ال �ل��ه
صفير .الثانية تضم الثنائي م��ع فتى
ّ
الجميل.
الكتائب النائب ال��راح��ل بيار
أم � ��ا ال� �ث ��ال� �ث ��ة ف �ي �ظ �ه��ر ف �ي �ه��ا ال��رئ �ي��س
أم�ي�ن ال�ج�م� ّ�ي��ل ،ال�ن��ائ��ب ول �ي��د ج�ن�ب�لاط،
وال �ن��ائ��ب ن�س�ي��ب ل �ح��ود ،إض��اف��ة طبعًا
إل��ى الثنائي ال��ذي ل��م يكن يفترق .هذه
ال� �ص ��ور ه��دي��ة م ��ن س �ع �ي��د إل ��ى «رف �ي��ق
ال� �ن� �ض ��ال» .أزال � �ه ��ا ال� �ب ��ون م ��ن م�ك�ت�ب��ه،
ّ
يسم بدنه كلما نظر إليهاّ .
قرر
حتى ال
ً
ف�س��خ ال�ع�لاق��ة ل�س�ب�ب�ين :أوال ،ه��و ليس
م�س�ت�ع�دًا للتضحية ب� ��دورة ان�ت�خ��اب�ي��ة
ث��ال�ث��ة .ث��ان�ي��ًا ،ي�ح� ّ�م��ل ال �ب��ون «ال�ح�ك�ي��م»
ّ
مسؤولية بث أخبار كاذبة عنه.
ال�ع�لاق��ة ب�ين العائلتني ت�ع��ود إل��ى أي��ام
ال��وال��دي��ن .اجتمع أنطون سعيد وف��ؤاد
البون وقررا بناء عالقة صداقة قبل أن
ت�ن�س�ح��ب إل ��ى ال �س �ي��اس��ة .ح �ت��ى ع�ن��دم��ا
ت ��وف ��ي س �ع �ي��د األب ،أص� � � ّ�ر ف� � ��ؤاد ع�ل��ى
أن ي��رق��ص ب��ال �ج �ث �م��ان م ��ن ال �ش �ي��ر ف��ي
ج��ون�ي��ة ح�ت��ى امل�ي�ن��ا ال �ج��دي��دة .انتقلت
األم ��ان ��ة م ��ن أن �ط ��ون إل ��ى ح��رم��ه ن �ه��اد،
وم��ن ف��ؤاد إل��ى ابنه منصور .أسهم في
ت��وط�ي��د ه��ذه ال�ع�لاق��ة ال�ن�ه��ج ال�ش�ه��اب��ي
ال��ذي ك��ان صلة الوصل بني العائلتني،
الجبيلية والكسروانية .لم يكن سعيد
حينها مهتمًا بالحياة السياسية ،كان
م �ه��ووس��ًا ب��ال�ط��ب وب��إج�ل�اء ال�ض�ح��اي��ا.
ك� ��ان� ��ت «ال� � �س � ��ت ن� � �ه � ��اد» ع � ��ازم � ��ة ع �ل��ى
الترشح إل��ى االنتخابات النيابية عام
 ،2000قبل أن تقرر أن ّ
مكونات املعركة

اخ �ت �ل �ف ��ت وح � � ��ان األوان ل� �ك ��ي ت �ن �ت �ق��ل
النيابة إلى فلذة كبدها .يقول مقربون
م��ن ال �ب��ون إن األخ �ي��ر «ورث سعيد من
أم ��ه» .ي ��روي أن�ه�م��ا «ات�ف�ق��ا ع�ل��ى إزاح��ة
الوالدة عن كرسي النيابة ،ألنها كانت
م�ت�م�س�ك��ة ب �ه��ا ت �م��ام��ًا ك��ال �ن��ائ��ب رش�ي��د
ال� �خ ��ازن ،ع �ل��ى أن ي �ت��رش��ح ه ��و» .ك��ان��ت
ال�ع�لاق��ة م�م�ي��زة ب�ين االث �ن�ي�ن ،ل��م يكونا
يختلفان «إال على املحرم ،أي النسوان».
حتى إن البون وع��د صديقه ب��أن يعيد
السيناريو ال��ذي نفذه ف��ؤاد ي��وم توفي
الوالد أنطون .لكن كل هذا الغزل أصبح
من املاضي .قرر «أبو ف��ؤاد» ،كما يحب
أن ُي� �ن ��ادى ،ك �س��ر ال� �ج � ّ�رة ح �ت��ى إش �ع��ار
آخ� ��ر .ت �ق��ول أوس � ��اط ال �ب��ون إن «ح�ك�ي��م
قرطبا» ّ
تغير« .لم يعد يريد أن يشتغل

انتخابات ،وإنما فقط تسجيل مواقف
السياسة» .تزيد املصادر أن «سعيد
في ّ
ومن لف لفيفه في األمانة العامة هواة
ف ��ي ال �ع �م��ل ال� �س� �ي ��اس ��ي ،ي �ع �ت �ب��رون أن
س ��ان ��دوي ��ش خ �ط ��اب ��ات م ��ن ش ��أن ��ه س��د
ج� ��وع ال� �ن ��اس ف ��ي ك � �س ��روان وج �ب �ي��ل»،
األم��ر ال��ذي يتناقض م��ع مفهوم البون
الذي يؤمن بأن «السياسة عمل يومي».
ّ
ي��زي��د امل�ص��در أن «ال�ن��اس م��ل��وا وتعبوا
منهم وم��ن خطاباتهم ،أصبحت هناك
نزعة استقاللية في كسروان».
لهذه األس�ب��اب ابتعد البون عن سعيد
م� �ن ��ذ أش � �ه� ��ر« ،ف � ��ال � ��ذي وه� � ��ب دورت� �ي��ن
متتاليتني ل�ي��س مستعدًا ألن يضحي
بالثالثة» .أك�ث��ر م��ن ذل��ك ،ي��ؤك��د مصدر
آخ��ر مقرب م��ن ال�ب��ون أن��ه إذا أعيد ضم

كسروان وجبيل انتخابيًا في ّالقانون
ال� �ج ��دي ��د ،ف � ��إن «أب� � ��و ف� � ��ؤاد ي �ف ��ض ��ل أن
يعتزل العمل االنتخابي على التحالف
مع سعيد» .يؤكد ذلك ت��رداد البون في

مصادر البون:
سعيد وجماعة األمانة
يعتبرون أن ساندويش
يسد جوع الناس
خطابات ّ

األمور من جهة البون محسومة :الطالق مع فارس سعيد (أرشيف ـ مروان طحطح)

مجالسه الخاصة مقولة «ال�ل��ه يبعدن
وي �س �ع ��دن والد ج �ب �ي ��ل» .أم� ��ا إذا ق��رر
سعيد الترشح في كسروان ،فيكون قد
حكم على حليفه السابق بالهجرة؛ «إذ
إن الشيخ سيترشح مكان النائب سامر
سعادة في طرابلس!».
ّ
ال �ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن ال ��رج �ل�ي�ن ازدادت ت ��أزم ��ًا
ً
ب �ع��دم��ا ن �ش��رت «األخ � �ب� ��ار» م �ق ��اال تحت
ع �ن��وان «م �ع��راب ـ �ـ ج ��ورة ب � ��دران :ص��راع
ع�ل��ى ال� �ق ��رار» .اع�ت�ب��ر ال �ب��ون أن سعيد،
الذي كان يقول له دائمًا إنه زعيم محلي
ّ
ال أكثر ،مسؤول عن بث هذه املعلومات
إل ��ى ال �ص �ح��اف��ة .ك��ذل��ك ف ��إن أخ �ب��ارًا ع��دة
وردت��ه عن «معلومات مفبركة» يوزعها
ّ
األمني العام لـ  14آذار .لذلك ،مزق الصور
ول��م ي�ع��د ي��رد ع�ل��ى ات �ص��االت سعيد أو
أي م��ن رف�ق��ائ��ه اآلذاري �ي��ن .وب�ع��دم��ا ك��ان
ي�ت��ردد ،كل أس�ب��وع ،على األم��ان��ة العامة
ق��رر مقاطعتها نهائيًا .حتى الكوكتيل
ال��ذي ي�ق��ام ال�ي��وم ملناسبة ان�ت�ه��اء العام
ل��ن ي �ش��ارك ف�ي��ه .ه��ذه ه��ي أج ��واء ج��ورة
ب��دران .لكن في قرطبا يرفض «الحكيم»
ّ
أن يصدق أن البون تخلى عنه .وتؤكد
م� � �ص � ��ادره أن «ال � �ص � ��داق � ��ة واالح� � �ت � ��رام
املتبادل بني االثنني أكبر من أن يختلفا».
تشير امل�ص��ادر إل��ى أن االث�ن�ين يلتقيان
ع� �ل ��ى «ال� � �س� � �ي � ��ادة واالس � � �ت � � �ق �ل��ال ،ع �ل��ى
القاعدة املشتركة ،وأن فريق  14آذار ال
يضم أح��زاب��ًا فقط ،بل هناك مستقلون،
م��ع امل �ف��ارق��ة أن س�ع�ي��د ي�ع� ّ�ب��ر سياسيًا،
ّ
بينما ال�ب��ون يتحرك خ��دم��ات�ي��ًا» .تؤكد
أن االت� �ص ��االت (ك ��ان ��ت) أس �ب��وع �ي��ة بني
االث � �ن�ي��ن« ،وع� �ن ��دم ��ا ي �ج �ت �م �ع��ان ت �ك��ون
ال �ج �ل �س��ة م�ل�ي�ئ��ة ب��ال �ن �ك��ات وال �ض �ح��ك».
ت��وح��ي امل �ص ��ادر أن ال��رج �ل�ين «ف��اه�م�ين
عقالت بعض» .لكنها ّ
تقر ،أخ�ي�رًا ،بأنه
إذا كان من أمر يزعج األمني العام ،فهو
«ت �ق � ّ�رب ال �ب��ون م��ن ع ��ون إذا م��ا ح�ص��ل،
واالبتعاد عن األمانة العامة».
األم � � � ��ور م� ��ن ج� �ه ��ة ال � �ب� ��ون م �ح �س��وم��ة:
ال�ط�لاق م��ع ف��ارس سعيد .فيما األخير
ال ي��زال يحاول ترقيع هفواته وهفوات
فريقه مع «الزعيم املحلي» .فهل يؤذن
ال � �خ �ل�اف ب� �ت� �ق ��ارب ب �ي�ن ال � �ب� ��ون وس �ي��د
الرابية؟
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الحل
مصادر ميقاتي :استقالة غزال هي ّ
عبد الكافي الصمد
نسف رئيس بلدية طرابلس ن��ادر غزال
كل اآلم��ال الضعيفة في إمكانية إقناعه
ب ��ال� �ع ��ودة ع ��ن اس �ت �ق��ال �ت��ه م ��ن م�ن�ص�ب��ه
والتي أعلنها في األيام املاضية ،بعدما
ق �ط��ع ك ��ل ج �س��ور ال �ت��واص��ل م ��ع ال �ق��وى
ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ع��اص �م��ة ال �ش �م ��ال إث��ر
توجيهه انتقادات كبيرة إليها ،ما جعل
االس �ت �ق��ال��ة أم � �رًا واق �ع ��ًا ول �ي �س��ت م�ج��رد
تلويح منه لتحسني الشروط.
فبعد تسريبات ولقاءات مع سياسيني
وإع�ل�ام �ي�ي�ن ف��ي األس �ب��وع�ي�ن امل��اض �ي�ين،
ّ
أك� � ��د غ � � ��زال ،ف ��ي ل� �ق ��اء ي ��ن م ��ع م�ح�ط�ت�ين
ت�ل�ف��زي��ون�ي�ت�ين ف ��ي ال �ي��وم�ي�ن امل��اض �ي�ين،
أن اس�ت�ق��ال�ت��ه ن�ه��ائ�ي��ة ،وأن� ��ه سيعلنها
ف��ي غ�ض��ون أي��ام ،بعد أن ينجز تقريره
ع��ن ف�ت��رة السنتني ون�ص��ف السنة التي
ق�ض��اه��ا ف��ي رئ��اس��ة ال�ب�ل��دي��ة ،وي �ع� ّ�د ّ
ردا
على قوى سياسية وأعضاء في املجلس
ال �ب �ل��دي ل��م ي�ك��ن االن �س �ج��ام ق��ائ�م��ًا بينه
وبينهم.
ف��ي اإلط�ل�ال �ت�ي�ن ك ��رر غ� ��زال ال �ك�ل�ام ال��ذي
ك��ان ي�ق��ول��ه ف��ي م�ج��ال�س��ه ،وإن ك��ان ق��ال
إن��ه يحتفظ باملزيد ،وإن��ه سيكشف عن
م�ف��اج��آت ف��ي م��ؤت�م��ره ال�ص�ح��اف��ي ،ال��ذي
يتوقع أن يعقده األسبوع األول من العام
ال �ج��دي��د ،واض �ع��ًا م��رج �ع �ي��ات ط��راب�ل��س
إمام استحقاق اختيار بديل عنه.
ّ
ذك � ��ر غ � ��زال ب ��أن ��ه ج� ��اء رئ �ي �س��ًا ت��واف �ق �ي��ًا

لبلدية طرابلس ،وهو «توافق تاريخي
لكنه
غ�ي��ر م�س�ب��وق أع�ت�ب��ره ش��رف��ًا ل ��ي»ّ ،
ل �ف��ت ال� ��ى أن «ه � ��ذا ال �ت ��واف ��ق ك� ��ان ه��ش��ًا
وسرعان ما تبدد بعد اصطدامه بالواقع
على األرض ،وبالنزاع واملحاصصة بني
ال�س�ي��اس�ي�ين ،م��ا ج�ع��ل ال �ت��واف��ق يتبدد
ويصبح تنافقًا ،وبدأت الخالفات تظهر
داخ � ��ل ال �ب �ل��دي��ة م �ن��ذ األش� �ه ��ر األول� � ��ى».
وق��ال« :ك��ان عندي مشروع إستراتيجي
ي�م�ت��د ع �ل��ى  6س� �ن ��وات ،وت �ع� ّ�ه��دت أم ��ام
ال �س �ي��اس �ي�ين ب��أن �ن��ي س��أس �ل��م ط��راب�ل��س
أف�ض��ل م� ّ�م��ا ك��ان��ت عليه ي��وم تسلمتها.
لكنني اليوم أدفع الثمن بعدما تعرضت
لظلم كبير ،ف�ق��ررت أال أك��ون ورق��ة توت
لآلخرين ،أو شاهد زور على ما يجري،
أو أن أح � ّ�م ��ل ض �م �ي��ري م �س��ؤول �ي��ة م��ا
يحصل في البلدية».
السبب املعلن ال��ذي دف��ع غ��زال ال��ى ترك
منصبه هو «إعاقة العمل البلدي ،وعدم
إق��رار موازنة  2013من قبل املعارضني
داخ � ��ل ال �ب �ل��دي��ة ،ال ��ذي ��ن أق� � ��روا م ��وازن ��ة
م �م��اث �ل��ة ت �ق��ري �ب��ًا ل �ه��ا ال � �ع ��ام امل ��اض ��ي،
وأوقفوا مخصصاتي املالية» ،نافيًا أن
ي�ك��ون إي �ق��اف امل�خ�ص�ص��ات ه��و السبب
ال��رئ �ي �س��ي ل� �ق ��راره .ل �ك��ن امل �ف��اج��أة ال�ت��ي
ّ
فجرها غ��زال ل��م تكن اتهامه مجموعة
األعضاء ال �ـ 14املعارضني له بـ «التآمر
ع �ل �ي��ه» ،وت �ح��دي �دًا م��ن وص �ف��ه ب �ـ «رأس
امل�ع��ارض��ة» م��ن دون ان يسميه ،وال��ذي
قال إنه «يقف وراء قرار املجلس اعتماد

ال �ق��اع��دة اإلث� �ن ��ي ع �ش��ري��ة ل �ل �ص��رف م��ن
أجل تكبيلي» ،إنما كانت في توجيهه
ان�ت�ق��ادات ش��دي��دة إل��ى رئيس الحكومة
ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي ،ف ��ي ش �ك��ل ب� ��دا وك ��أن
غ��زال يتهم رئ�ي��س الحكومة بالوقوف
وراء إح��راج��ه إلخ��راج��ه .إذ س��أل غ��زال:
«م � ��اذا ف�ع�ل��ت ال �ح �ك��وم��ة ال �ح��ال �ي��ة ال�ت��ي
ه��ي حكومة طرابلسية بامتياز؟ وأي��ن
هو املشروع ال��ذي قص شريطه نجيب
ميقاتي؟ وأي��ن ه��و مبلغ ال �ـ 100مليون
دوالر لطرابلس؟ وبأي حق يقتطع منه
مبلغ يخصص للزفت ال��ذي وع��دن��ا به
وزير األشغال بشكل منفصل عن مبلغ
ال �ـ 100مليون دوالر؟» ،قبل أن يضيف
ً
س � ��ؤاال آخ� ��ر« :إذا ك ��ان ال� �ق ��رار امل�ت�ع�ل��ق
بإطالق عجلة اإلنماء في طرابلس ليس
ع�ن��د رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ووزراء ون ��واب
املدينة ،فعند من إذًا؟».
غ��زال ال��ذي ق��ال إن عالقته م��ع كثير من
السياسيني س��اءت «ألن�ه��م طلبوا مني
خ� ��دم� ��ات م �ع �ي �ن��ة ول � ��م أس �ت �ج ��ب ل �ه ��م»،
م��ؤك �دًا رف �ض��ه أن ي �ق��ال ل��ه «ن �ح��ن جئنا
ب��ك رئ�ي�س��ًا ل�ل�ب�ل��دي��ة» ،ش��دد ع�ل��ى «أن�ن��ي
ل ��ن أخ� ��رج م ��ن ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ش ��أن ال �ع��ام
لخدمة مدينتي ،بل سأبقى حيث يكون
ً
ق��راري ح� ّ�رًا وليس م�ك�ب�لا» .ول��م يوضح
م��ا اذا كانت استقالته مقدمة لترشحه
الى االنتخابات النيابية املقبلة ،بعدما
راجت شائعات أنه ربما يقدم على هذه
الخطوة.

رئيس بلدية
يحمل رئيس
طرابلس ّ
الحكومة مسؤولية
إحراجه الخراجه

ل �ك��ن أع �ض ��اء ف ��ي امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي ،من
ضمن مجموعة ال �ـ 14املعارضني لغزال
وغيرهم ،أكدوا لـ«األخبار» أن «أحدًا من
األع�ض��اء أو السياسيني ل��ن يعلق على
اس�ت�ق��ال��ة رئ �ي��س ال�ب�ل��دي��ة ح�ت��ى يعلنها
رس �م �ي��ًا ،ألن� ��ه ف �ق��د ص��دق �ي �ت��ه ن �ه��ائ �ي��ًا».
واس�ت�غ��رب األع�ض��اء «األرق ��ام والوقائع
ال� �ت ��ي ع��رض �ه��ا غ � � ��زال ،وال� �ت ��ي ت�ن��اق��ض
ال� ��واق� ��ع ت �م��ام��ًا ،ال� ��ى درج � ��ة ب� ��دا وك��أن��ه
يخاطب أناسًا من خارج املدينة وليس
أهلها ومسؤوليها».
أم��ا ميقاتي ال��ذي يبدو أن غ��زال ُي ّ
حمله
مباشرة املسؤولية ف��ي م��ا وصلت إليه
األم� � ��ور ،ف �ق��د أوض �ح��ت م �ص��ادر م�ق��رب��ة
منه لـ«األخبار» أن غزال «فوجئ عندما
ال �ت �ق��ى رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة الب�ل�اغ ��ه نيته
االس� �ت� �ق ��ال ��ة ع � ��دم ت �م� ّ�س��ك األخ � �ي� ��ر ب� ��ه»،
م�ش�ي��رة إل ��ى أن «م�ش��اك�ل��ه م��ع األع �ض��اء
س �ب �ب �ه��ا ق �ل��ة إن �ت ��اج �ي �ت ��ه» .وت� �س ��اء ل ��ت:
«ك �ي��ف ي�ف�س��ر وق� ��وف أك �ث��ري��ة األع �ض��اء
امل �ت �ن��وع�ين س�ي��اس�ي��ًا (ن �ج �ي��ب م�ي�ق��ات��ي،
س �ع��د ال� �ح ��ري ��ري ،ع �م��ر ك ��رام ��ي ،محمد
ال�ص�ف��دي ،محمد ك�ب��ارة ،روب�ي��ر فاضل،
الجماعة اإلسالمية) وطائفيًا ومذهبيًا
ض � � ��ده ،ل� ��و ل� ��م ت� �ك ��ن امل �ش �ك �ل��ة ع � �ن� ��ده؟».
وخلصت املصادر إلى القول إن «من أتوا
ب��ه رئ�ي�س��ًا ك��ان��وا ي��ري��دون ل��ه أن ينجح،
ّ
تحول إلى أس��رع شخص يخسر
ولكنه
إجماعًا سياسيًا التف حوله» ،معتبرة
أن «استقالته هي الحل».

