سياسة

الثالثاء  10كانون األول  2013العدد 2172

7

تحقيق

ثنائي األشرفية يسحب البساط من تحت فرعونها
نجح ميشال فرعون،
لسنوات ،في القبض على
دائرة األشرفية من ألفها الى
يائها عبر مفصلني أساسيني:
املال والخدمات ،لكن ،منذ
عامني ،تاريخ تولي نقوال
الصحناوي وزارة االتصاالت،
وافتتاح املرشح العوني الثاني
زياد عبس مكتبه االنتخابي
في هذه الدائرة ،لم تعد
األمور على ما كانت عليه
روال إبراهيم
ل��م ي�ك��د ي�ت��أك��د ن �ق��وال ال �ص �ح �ن��اوي أن نبأ
تربعه على وزارة االتصاالت أصبح واقعًا
ح �ت��ى ف��اق��ت س��رع��ة ال �ت��وت��ر ف ��ي ش��راي�ي�ن��ه
ال�ث�م��ان�ي��ة م�ي�غ��اب�ي��ت .ك ��ان م��ن ال �ض ��روري،
مل ��ن ال ي �ع ��رف ع ��ن ت �ل��ك ال � � � ��وزارة أك �ث ��ر من
أي م ��واط ��ن ،أن ي�م�س��ك ط ��رف خ�ي�ط�ه��ا من
م �ك��ان م� ��ا .اق �ت �ص��رت خ �ط �ت��ه ي��وم �ه��ا على
ّ
بندين« :تأجيل مسألة التسليم والتسلم
واالس �ت �ف ��ادة م��ن خ �ب��رات زم �ي �ل��ي وش��اغ��ل
ال ��وزارة قبلي ال��وزي��ر شربل ن�ح��اس» .عاد
الصحناوي ال��ى مقاعد ال��دراس��ة ليتتلمذ
نحاس ،ا َل��ذي ك��ان يمضي أياما
على ي��دي
ََ
بأكملها يشرح لخلفه ملفات الوزارة .ضاق
الوقت وضاقت ساعات الدراسة حتى باتت
ت�ق�ت�ص��ر ع �ل��ى خ �م��س س ��اع ��ات ي��وم �ي��ًا ،ثم
ساعتني .حرص نحاس على العودة بابن
األش��رف�ي��ة ال��ى ت��اري��خ ال ��وزارة ومشكالتها
منذ إعالن لبنان الكبير .وبعد عشرة أيام،
ي �ق��ول ص �ح �ن��اوي م�ب�ت�س�م��ًا« ،ك �ن��ا ب�ع��دن��ا
باألربعينات عندما مازحت زميلي طالبًا
منه ال �ع��ودة ال��ى وزارت ��ه (أي وزارة العمل
يومها) ،وأنا بشوف شو بدي أعمل.»...
ت�م�ك��ن ال �ص �ح �ن��اوي ،ب�ع��ده��ا ،ع�ب��ر ق��راء ت��ه
ل �ل �م �ل �ف��ات وال� �ت� �ق ��اري ��ر م� ��ن ال � ��دخ � ��ول ال ��ى
«امل� � �ه� � �ن � ��ة» ،وس � ��اع � ��ده ع� �ل ��ى ذل� � ��ك ف��ري �ق��ه
ال�ش�خ�ص��ي ال� ��ذي ي �ض� ّ�م أص ��دق ��اء م�ق��رب�ين
ورف ��اق ن�ض��ال م�م��ن يعملون ف��ي وظ��ائ��ف
تعنى جميعها بالقطاع ومتفرعاته.
ت� �م� �ك ��ن ال � � ��وزي � � ��ر وامل � � ��رش � � ��ح ع� � ��ن امل �ق �ع ��د
ال �ك��اث��ول �ي �ك��ي ف ��ي دائ � � ��رة ب� �ي ��روت األول� ��ى
وزم�ي�ل��ه امل��رش��ح ع��ن امل�ق�ع��د األرث��وذك �س��ي
ف ��ي ال� ��دائ� ��رة ع�ي�ن�ه��ا زي � ��اد ع �ب��س ،بفضل
وزارة االت �ص��االت ،م��ن اح�ك��ام سيطرتهما
على األرض التي ك��ان يمسك بها النائب
ميشال ف��رع��ون ب��دع��م م��ن ت�ي��ار املستقبل.
لعب الثنائي في ملعب فرعون التوظيفي
وال� �خ ��دم ��ات ��ي ،ف �ت �م �ك �ن��ا م ��ن ل �ج��م ن �ف��وذه
ومزاحمته على الطبق نفسه .يفتح عبس
ح��اس��وب��ه ل�ي�ق��رن أق��وال��ه ب��ال��دالئ��ل .يشير
الى الئحة من األسماء قائال« :هنا الئحة
ال�ب��ري��د االل�ك�ت��رون��ي ل�ك��ل ش��رك��ات القطاع
ال� �خ ��اص ال� ��دائ� ��رة ف ��ي ف �ل��ك االت � �ص� ��االت».
ي �س �ت��دي��ر م � �ج ��ددا ن �ح��و امل �ك �ت��ب ل�ي�م�س��ك
رزم � ��ة م ��ن األوراق« :وه � � ��ذه س �ي��ر ذات �ي��ة

عبس وصحناوي يلعبان وحدهما في ملعب فرعون التوظيفي والخدماتي (مروان طحطح)
ل �ك��ل ال��ذي��ن ي��رغ �ب��ون ب��وظ�ي�ف��ة م��ن س�ك��ان
األش��رف�ي��ة أو خ��ارج�ه��ا ب�م��ن فيهم أن�ص��ار
ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر طبعا .بعد جمعها
وادخالها الى الحاسوب ،نقوم بارسالها
ال��ى شبكة معارفنا ف��ي ال�ق�ط��اع ال�خ��اص،
التي ترسل الينا بعد االطالع على بريدنا
ح��اج�ت�ه��ا م �ن��ه .ه ��ذه ل�ي�س��ت خ��دم��ة مقابل
خ��دم��ة ب��ل ن �ف��وذ ق ��وي ل �ن��ا ل ��دى أص �ح��اب
ش��رك��ات يتعاملون م��ع ال ��وزارة على نحو
شبه يومي ويحتاجون إل��ى مساندتنا»،
لكن من هي شبكة امل�ع��ارف تلك؟ الالئحة
ت � �ط� ��ول ،م� ��ن م� ��وزع� ��ي ب� �ط ��اق ��ات ت �ش��ري��ج
الخلوي ال��ى وسائل االع�لام من تلفزيون
وغيرها ،وص��وال ال��ى سنتراالت االتصال
وم ��زودي االن�ت��رن��ت وأص�ح��اب الستااليت
وغيرهم الكثير .ويهم عبس أن يلفت هنا
الى أن تلك الوظائف محصورة في القطاع

ال �خ��اص وال ش ��أن ل�ه��ا ب� � ��االدارات ال�ع��ام��ة
ووظ��ائ��ف ال��دول��ة« :وظائفنا ليست داخ��ل
ال��دول��ة وال ف��ي أم��اك��ن ال تناسب طالبيها
وال ب��ال�ق��وة أو ع�ب��ر وض��ع أش �خ��اص غير
م�ن��اس�ب�ين أو أك �ف��اء ،ب��ل وف �ق��ا ل �ق��درات كل
ف��رد وف��رص عمل ال�ش��رك��ات امل�ت��اح��ة» .في
ال�ن�ت�ي�ج��ة م ��ن ي �ب �ح��ث ع ��ن وظ �ي �ف��ة ال �ي��وم،
وخ �ص��وص��ًا م��ن أب �ن��اء األش��رف �ي��ة ،يقصد
مكتب عبس قبل أي مكتب آخر.
ف ��ي م �ق��اب��ل ت �ل��ك ال� �خ ��دم ��ات ال �ت��وظ �ي �ف �ي��ة،
تأتي تسهيالت ال��وزارة .معروف أن وزارة
االتصاالت هي احدى أكثر الوزارات أهمية
وسيادية في الحكومة .لكن ال أحد يمكنه
تخيل نفوذها وأخطبوطيتها ،ففضال عن
تعاون الصحناوي وعبس مع زمالئهما
ال �ع��ون �ي�ين ف ��ي وزارات ال �ط��اق��ة وال�ث�ق��اف��ة
وال �ع �م��ل ،إلض ��اف ��ة امل ��زي ��د م ��ن اإلن� �ج ��ازات

الحريريون ينتظرون ونديم يحب «ميكي ماوس»
منذ تأجيل االنتخابات النيابية وشح
الدفق املالي ،باتت مواعيد فتح مكتب
النائب ميشال فرعون واغالقه ّ
تضيع
قاصديه .ال ّ
هم اآلن ،سيعيد فتح أبوابه
بانتظام عند اقتراب االستحقاق .ما
سبق ليس بجديد ،هذا فرعون وهكذا
يضمن اعادة انتخابه دائما .يجبره
عيد امليالد على تنظيم حفل لألطفال،
فيظهر مجددا موزعا الهدايا في «بيال»
تيار املستقبل .النائبة نايلة جبران
تويني ،بعكس فرعون ،لم تفسد
يوما ناخبيها بالخدمات والهدايا ،ال

في امليالد أو غيره .هي فقط تترشح
كل أربع سنوات .حريريا األشرفية،
النائبان سيرج طورسركيسيان
وجان أوغسبيان ،ال يسعهما نشر
بهجة امليالد أو أي بهجة أخرى .سعد
الحريري واضح في ما يقول لهم ،ال
فرحة اال بعودته عبر مطار دمشق
الدولي .االثنان في االنتظار ،ثم إن
الوضع املادي ال يسمح بـ «البهورة».
وحده نديم الجميل يتمايز عن أصحاب
املعالي بوقوفه الى جانب أهالي
األشرفية ،فيحرص على السهر في

الجميزة ال جونية أو جبيل .وللجميل
عرف تقليدي في أعياد امليالد
يسمى الـ  .paradeفي كل عام ،تقوم
مؤسسة بشير الجميل بإلباس بعض
موظفيها ،اضافة الى فريق مكتب
نديم ،شخصيات كاريكاتورية للتجول
في شوارع األشرفية وتسلية األطفال
وتوزيع الهدايا .غالبا ما ال يظهر نديم
علنا خالل هذه املناسبة .هناك من
يقول إن سعادته معجب بشخصية
ميكي ماوس ،وميكي يتجول في
األشرفية ،لذلك ال تطالبوا برؤية نديم...

اليوم تقابل
خدماتنا خدماتهم
و«تشادور حزب اهلل»
دحضته «عباءة
داعش»

الخدماتية اإلنمائية ،يطلب وزير الشؤون
االجتماعية وائ��ل أب��و ف��اع��ور ،على سبيل
املثال ،تسهيال ألحد األشخاص في وضع
ع �م��ود ارس � ��ال ف ��وق م �ن��زل��ه ،ف�ي�ل�ب��ى طلبه
ف� ��ورًا ،وط �ل��ب آخ ��ر ل��وزي��ر ال�ت��رب�ي��ة حسان
دي��اب وطلب ثالث لوزير ثالث ،ما يسهل
للصحناوي ت��وف�ي��ر ط�ل�ب��ات ق��اص��دي��ه في
ه��ذه ال� ��وزارات أي�ض��ًا .زد على ذل��ك أن ابن
األشرفية ،بخالف ابن كسروان أو األقضية
الباقية ،يشعر اليوم ب��أن مشكالته باتت
سهلة الحل ،أكانت تدور في فلك االتصاالت
أو غ� �ي ��ره ،وم ��ا ع �ل �ي��ه س ��وى ال �ت��وج��ه ال��ى
مكتب عبس ق��رب كنيسة السيدة اليجاد
ال �ح��ل امل �ن��اس��ب .ي�ش�م��ل ذل��ك ك��ل م��ا يعنى
ب��أم��ور بلدية ب�ي��روت ،التي ي��رت��دي معظم
أعضاء مجلسها البزة ال��زرق��اء ،وبالتالي
يفترض أن تكون أقرب الى فرعون منه الى
ثنائي األشرفية ،لكن تمكن األخ�ي��ران من
اللعب على خالف محافظ بيروت ورئيس
البلدية لنيل مبتغاهما من املجلس ولو
كره أعضاؤه ورئيسه.
ه �ك ��ذا س �ح��ب ص �ح �ن��اوي وع� �ب ��س ،خ�ل�ال
ال �ع ��ام�ي�ن امل �ن �ص��رم�ي�ن ،ب �س ��اط األش��رف �ي��ة
م��ن ت�ح��ت رج�ل��ي ف��رع��ون ،ال ��ذي ك��ان يفوز
سابقا وفقا لوسيلتني :امل��ال والخدمات.
فرغم أنه حمل لقب «وزي��ر دول��ة» من دون
حقيبة ،إال أنه كان يقضي نهاراته حامال
ح �ق �ي �ب��ة ط �ل �ب��ات ن��اخ �ب �ي��ه م ��ن وزارة ال��ى
أخرى ببطاقة مرور حريرية غير محدودة
ال �ص�لاح �ي��ة .ي��وم �ه��ا ك ��ان ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل
ّ
في ع��ز قوته وامل��ال السياسي يغدق على
الحلفاء من كل حدب وصوب ،لكن بعد عام
 ،2005بدأ نفوذ فرعون يتضاءل حتى بات
في  2013مجردًا من لقب الوزير والحقيبة.
ً
فضال ع��ن ب��دء التيار الوطني ال�ح��ر ،منذ
عامني ،بالعمل جديا للسيطرة على دائرة
بيروت األولى مستفيدًا من انحسار شبكة
عالقات فرعون في الوزارات وكسل مجلس
ب�ل��دي��ة ب �ي��روت وأي �ض��ا ت��رب��ع ال�ت �ي��ار على
سقف وزارات خدماتية بامتياز« .ال�ي��وم
ه�ن��اك س��وب��ر وزي ��ر ف��ي وزارة االت �ص��االت
ال�ت��ي تمر بها تقريبا ك��ل مفاصل ال��دول��ة
اللبنانية وال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،وه��و ي��ؤدي
دوري��ن ب��ال�ت��وازي :ش��اب يحاكي الشباب،
وم� ��رش� ��ح ي �ل �ب��ي ك� ��ل ال� � �خ � ��دم � ��ات» ،ي �ق��ول
امل��رش��ح زي ��اد ع�ب��س .وال�ش��ري�ح��ة الكبيرة
م��ن أب �ن��اء األش��رف �ي��ة ذات ال � ��رأي املستقل
ال� �ت ��ي ص ��وت ��ت س��اب �ق��ا مل �ص �ل �ح��ة ف��رع��ون
ون��اي�ل��ة تويني ون��دي��م الجميل خ��وف��ا من
«ت � �ش � ��ادور» ح� ��زب ال� �ل ��ه ،ك��ان��ت غ��ال �ب��ا م��ا
تتأثر بالخدمات والعاطفة« .اليوم تقابل
خدماتنا خدماتهم ،وت�ش��ادور ح��زب الله
دحضته عباءة داع��ش» .أما الصحناوي،
فيشير ال��ى أن «تعبئة زي��اد ل�ف��راغ التيار
االن �ت �خ��اب��ي األس ��اس ��ي م ��ن خ�ل��ال م�ك�ت��ب
خ��دم��ات��ه ووج � � ��وده ال ��دائ ��م ع �ل��ى األرض،
اض ��اف ��ة ال� ��ى ع �م��ل م��دي��ر م�ك�ت�ب��ي روج �ي��ه
ح��داد ،أسهما ف��ي حصولنا على ماكينة
انتخابية هائلة ...وتلك املاكينة ال تقاس
قيمتها اليوم بل نهار االنتخابات».
ال يشبه الصحناوي وطريقة عمله في
وزارة االتصاالت زميليه جبران باسيل
وشربل نحاس في شيء .ال هو مهندس
وال خبير اقتصادي أو ما شابه .يعمل
وف��ق ق��درات��ه الخاصة وميزاته« :أفهمت
أعضاء فريقي بأنهم هم ال��وزراء ال أنا».
ف��ي ع �ه��د ب��اس �ي��ل وش ��رب ��ل ،ك ��ان ال�س�ع��ي
الف��ادة التيار عبر اصالحات جذرية في
القطاع ،يستفيد منها كل املواطنني على
اع�ت�ب��ار أن خ�ف��ض تكلفة االت �ص��االت أو
غيرها ستنعكس ربحًا انتخابيًا صافيًا.
أما الصحناوي ،وبدعم من عبس ،فجاء
ليقول ان ه��ذه االص�لاح��ات «ال ب��د منها
للمنادين باالصالح والتغيير ،لكنها ال
تكفي لكسر منافسينا اذا ما واجهناهم
بسالحهم وألحقنا عملنا الوزاري بعمل
انتخابي وخدماتي مباشر على األرض
وب�ين الناخبني» .لذلك ،خالفًا لألقضية
ال �ب ��اق �ي ��ة ،ت �م �ك��ن ث �ن��ائ��ي األش ��رف� �ي ��ة م��ن
ح �م��اي��ة رب �ح��ه ال �س �ي��اس��ي ب�ش�ب�ك��ة أم��ان
تضمن وص��ول هذا الربح الى صناديق
االنتخاب .وربما ذلك يفسر نقمة فريق
 14آذار على وزارة االت �ص��االت وانتقال
القضية م��ن املطالبة باقالة باسيل الى
املطالبة بإقالة الصحناوي.

