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سياسة
تقرير

سامي رئيسًا للكتائب بعد حزيران ومعارضة نديم
ّ
الجميل بخطى
يسير سامي
ثابتة الى رئاسة حزب الكتائب خلفًا
لوالده ،رغم اعتراضات حزبية وعائلية.
في مقدم المعترضين نديم ،وريث
آل الجميل اآلخر الذي يرفض التسليم
بـ»الواقع ّ
المر»ّ .
عبأ «قواته» للمواجهة،
ّ ً
متكال على «حزب المعارضين لسامي»
ليكتشف أن المتحمسين
داخل الحزب...
ّ
لخوض المعركة قلة قليلة
ليا القزي
حـ ـ ـ ـ ـ ّـددت االمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـح ــزب
الكتائب مــوعــد املؤتمر الـعــام أيــام
 12و 13و 14حــزيــران املـقـبــل الــذي
س ـي ـش ـه ــد ت ـس ـل ـي ــم ال ــرئـ ـي ــس أم ــن
الجميل مشعل قيادة حزب الكتائب
الى ابنه النائب سامي .االجــراءات
ات ـ ـخـ ــذت ل ـن ــاح ـي ــة إب ـ ـ ــاغ االق ــال ـي ــم
ب ــامل ــوع ــد وتـ ـح ــدي ــد م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
الـتــرشـيـحــات لـلـمـنــدوبــن .املــرحـلــة
اآلن هــي تثبيت املــؤتـمــر وإص ــدار
البطاقات االنتخابية .مقربون من
بكفيا يتحدثون عــن ضـغــوط ،من
كــل الـجـهــات ،عـلــى «الـشـيــخ أم ــن»؛
م ــن زوج ـت ــه جــويــس ال ـتــي تضغط
م ــن أج ــل تـسـلـيــم االم ــان ــة لنجلها،
ومـ ــن اب ـن ـتــه ن ـي ـكــول ال ـت ــي ت ـحــاول
دائ ـم ــا ال ـتــوف ـيــق ب ــن جـمـيــع أف ــراد
عــائـلـتـهــا ال ـك ـب ـي ــرة ،ومـ ــن عـ ــدد من
الحزبيني املـعــارضــن لسامي ألنه
«بعد بكير عليه».
من ناحية وريث آل الجميل اآلخر،
ن ــدي ــم ،ال ت ـبــدو مــاض ـيــة بـســاســة.
يرفض األخير التسليم باألمر ،لذا
أعـ ّـد عدته من أجل «املقاومة» ،ولم
ُيبق األمر سريًا .تقول مصادر على
اتصال يومي به إنــه اتصل ّ
بعمه،
وأبلغه بالفم املــآن« :لعبة تسليم
ُ
الـكـتــائــب لـســامــي ســت ـحــدث خضة
في الحزب» ،وإذا «أردت أن تستقيل
فـ ــأنـ ــت حـ ـ ـ ّـر ف ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ــرارك ،ول ـك ـن ـنــي
سأعارض ذلك حتى لو كلف االمر
رفع الصوت في املؤتمر العام ...وال
تظنوا أنني وحدي في املعركة».
ي ـم ـضــي ن ــدي ــم ف ــي خ ـط ــوات ــه عـلــى

ط ـ ــري ـ ــق امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ب ـ ـهـ ـ ّـمـ ــة ،ل ـك ـنــه
يكتشف ،دائ ـمــا ،أن ســامــي يسبقه
ب ـ ـخ ـ ـطـ ــوتـ ــن ...أو أكـ ـ ـث ـ ــر .ت ـش ـك ـيــل
«لـ ـ ـ ــواء مـ ـع ــارض ــة سـ ــامـ ــي» ،داخـ ــل
الـكـتــائــب ،بــدأ فــي األشـهــر األخـيــرة
مــن ال ـعــام امل ــاض ــي .مــن ل ـجــأوا الــى
كنف االشرفية (مقر نديم) هم من
ال ـحــزب ـيــن امل ـنــزع ـجــن م ــن طــريـقــة
ت ـع ــاط ــي س ــام ــي م ـع ـه ــم .وض ـع ــوا
إمكانياتهم في خدمة «نجل بشير
ال ـج ـم ـيــل» ،إذ إن ه ــذا ال ـن ـســب هو
وسـيـلـتـهــم ل ـش ـ ّـد ال ـع ـص ــب ،فـكــانــت
الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاءات فـ ـ ــي م ـن ــاط ــق
بيروت وبعبدا وكـســروان وجبيل.
ومؤخرًا ،بدأ العمل يتخذ ُبعدًا آخر
م ــع تـنـظـيــم اج ـت ـمــاعــات ب ــن نــديــم
و»رف ــاق» ممن كــانــوا معتكفني عن
العمل الحزبي ،ومع رؤساء أقاليم
ســابـقــن «يجمعهم رف ــض وصــول
ســامــي ال ــى رئ ــاس ــة الـ ـح ــزب» ،كما
ي ـق ــول م ـص ــدر ك ـتــائ ـبــي ف ــي زح ـلــة.
فــي جبيل ،استعان نديم بخبرات
طـنــوس قــرداحــي ،أمــا فــي كـســروان
«ف ـ ــإل ـ ــى ج ــانـ ـبـ ـن ــا رئ ـ ـيـ ــس االق ـل ـي ــم
السابق روفايل مــارون ،ونتواصل
مع جان عقيقي في الجرد» .االتكال
فـ ــي زحـ ـل ــة «عـ ـل ــى رئـ ـي ــس االق ـل ـي ــم
السابق بيار مطران ،أما في بعبدا
فنسعى ال ــى الـتــواصــل مــع توفيق
أنطوان غانم».
ول ـكــن ،عـلــى جـبـهــة نــديــم أي ـضــا ،ال
تبدو األمور ماضية بسالسة ،إذ إن
االجتماع املوسع االول بني هؤالء،
 16آذار املاضي
الذي كان مقررًا في ُ
في منزل نجل بشير ،أرجئ بسبب
ّ
«تذرع بعض املشاركني بارتباطات
خاصة» .لذلكُ ،ال تزال االجتماعات
حـتــى الـســاعــة تـعـقــد فــرديــا مــع كل
مسؤول.
ي ــوض ــح امل ـص ــدر املـ ـق ـ ّـرب م ــن نــديــم
أن «ح ــرك ـت ـن ــا ل ـي ـس ــت اع ـت ــراض ـي ــة
بــل تغييرية» .وعـلــى الــرغــم مــن أن
اآلم ـ ــال ك ــان ــت ،ب ــداي ــة ،كـبـيــرة ج ـدًا،
إال أن املصدر بات أكثر واقعية ،إذ
«ن ـع ــرف أن الـعـجــائــب ل ــن تتحقق.
لكن هذه ستكون خطوتنا االولــى.
خرجنا مــن املؤتمر األخـيــر ونحن
ال نملك شيئًا .هذه املــرة نتوقع أن
تــرتـفــع أسـهـمـنــا عـلــى االق ــل عشرة
في املئة» .واقعيتهم باتت تقتضي
االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراف بـ ـ ـ ــأن األمـ ـ ـ ـ ـ ــور ل ـي ـســت

ّ
يتصورونها،
بالسهولة التي كانوا
إذ إن «سامي متغلغل في االقاليم
وهـ ــو ي ـم ـلــك ك ــاري ــزم ــا ال يـسـتـهــان
بـهــا ،ويـعــرف كيف يـسـ ّـوق لنفسه.
وهذه النقطة نعمل عليها حاليًا».
كذلك ّ
يقر هؤالء بوجود مشاكل في
االقــال ـيــم املـحـســوبــة عـلــى «جـمــاعــة
نديم»« :في كسروان لم نحسم بعد
من سيكون رأس حربتنا» ،أما في
البترون فـ«سامر سعادة يريدنا أن
نخوض املعركة عنه».

ّ
مشجعة.
كسروانيًا ،ال تبدو األمور
أحــد الــذيــن ُيـعـ ّـول عليهم نــديــم في
ّ
متحمسًا .يقول إن
القضاء ال يبدو
«الحركة االعتراضية ال توصل الى
أي نتيجة ،بدليل ما ّ
مر به الحزب
م ـنــذ الـسـبـعـيـنـيــات ّح ـتــى ال ـي ــوم».
ويضيف« :القاعدة ملت من صراع
أمني وبشير سابقًا ،وال تريد تكراره
مع األوالد» ،ويزيد« :لنكن واقعيني،
ال دور ل ـنــديــم ح ــال ـي ــا» .وال ي ـبــدو،
اس ـت ـنــادًا ال ــى امل ـص ــدر ،أن الـحــركــة

االعتراضية ستدوم« ،إذ إن االفراد
ال ــذي ــن يـسـتـعــن بـهــم نــديــم ليسوا
مواكبني للتطورات الحزبية»ّ .
يقر
ب ــأن مـشـكـلــة ســامــي ه ــي ف ــي «ع ــدم
تعامله مــع الجيل الـقــديــم ،مــا أدى
ب ـق ـس ــم م ـن ـه ــم ال ـ ــى االن ـ ـك ـ ـفـ ــاء .وق ــد
تزامن ذلــك مع تراجع الحزب على
الصعد كافة» .لذلك ،حني بدأ نديم
العناوين التغييرية «التقينا
طرح
ُ
ب ــه قـبــل أن ن ـص ــدم .فــاالف ـكــار الـتــي
تقدم بها جميلة ولكن التنفيذ ما

الجميل :آمال كبيرة ّ
ّ
يبددها الواقع (هيثم الموسوي)
نديم
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ّ
فارس سعيد في «جورة المعازين» :األمر لي!
جسد النائب السابق
فارس سعيد في المجلس
الوطني لقوى  14آذار،
أما عقله وروحه ففي...
«جورة ّ
المعازين» .منسق
األمانة العامة مشغول
عن حرية الشعب السوري
والعبور الى الدولة في
لبنان بحفر بركة مياه في
«الجورة»!
البلدي المدعوم
المجلس
سعيد ّ
مصر على مشروع
من
بركة مياه رغم أضرارها
المؤكدة (مروان طحطح)

غسان سعود
بـ ـع ــد األبـ ـ ــاطـ ـ ــرة ال ـ ـ ــروم ـ ـ ــان ،وأبـ ــرزهـ ــم
ت ـي ـتــوس ،ال ــذي ــن ح ـف ــروا كـلـمــاتـهــم في
صخور بلدة العاقورة ،جاء دور منسق
األم ــان ــة الـعــامــة ل ـقــوى  14آذار الـنــائــب
ّ
ال ـســابــق ف ـ ــارس سـعـيــد لـيـخــلــد ذك ــراه
في البلدة املجاورة لبلدته قرطبا .بدل
حفر الكلمات ،يريد سعيد حفر بركة،
مهددًا املنطقة بكارثة أكبر من تلك التي
سببها سلفه اإلمبراطور الروماني دو
ميسيانوس قبل  1933عامًا.
أبناء البلدة التي تعلو أكثر من 1700
متر عن سطح البحر ،أنشأوا عشرات
الـ ـبـ ـحـ ـي ــرات االصـ ـطـ ـن ــاعـ ـي ــة ب ـطــري ـقــة
ف ــوض ــوي ــة ،لـ ــري ب ـســات ـي ـن ـهــم ،ق ـبــل أن
ي ـح ــذر املـ ـش ــروع األخـ ـض ــر عـ ــام 2002
من إنشاء أي بركة جديدة في منطقة
مـ ــرج ريـ ـم ــا ،أو ت ـس ــوي ــة األراضـ ـ ـ ــي أو
استصالحها ،بسبب الخشية من زحل

األراضــي ،علمًا بأن التاريخ العاقوري
حــافــل بــزحــل األراض ــي وانـهـيــار البرك
ال ـص ـغ ـي ــرة .ورغ ـ ــم دراسـ ـ ـ ــات ال ـخ ـب ــراء
التي أظـهــرت عــدم وجــود جــدوى فنية
واقـتـصــاديــة مــن حـفــر بـئــر جــديــدة في
املنطقة ،ومـنــع قائمقام جبيل ووزيــر
الداخلية السابق مــروان شربل إنشاء
وص ـيــانــة ب ــرك تــراب ـيــة أو خ ــزان ــات أو
غـ ـي ــره ــا ،أصـ ـ ــر امل ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي فــي
الـ ـع ــاق ــورة ،امل ــدع ــوم م ــن س ـع ـيــد ،على
إنشاء بحيرة كبيرة الجتذاب السياح،
لن تصب فوائدها إال في جيوب النواب
السابقني وأنصارهم ،من دون مباالة
بزحل األراضي أو تغيير مجرى املياه
أو جفاف البساتني ...وعلى قاعدة :من
بعدي الطوفان.
إال أن مناقضة املجلس البلدي لقراره
الـســابــق بــرفــض إنـشــاء البحيرة ليس
ً
أم ـرًا سـهــا ،لــذا ال بــد مــن تهريب قــرار
بلدي في هذا الشأن .وفي هذا السياق،

حصلت «األخ ـب ــار» عـلــى كـتــاب وجهه
نــائــب رئـيــس املـجـلــس الـبـلــدي جــوزف
الـهــاشــم ال ــى قــائـمـقــام جـبـيــل بــاإلنــابــة
نـ ـ ـج ـ ــوى سـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــدان ،أشـ ـ ـ ـ ــار ف ـ ـيـ ــه إلـ ــى
«م ـفــاجــأة» أب ـنــاء ال ـعــاقــورة بـبــدء أحــد
املقاولني أعمال الحفر في محلة مرج
ري ـم ــا ،زاع ـم ــا أن ــه يـنـفــذ قـ ــرار املـجـلــس
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي بـ ــإن ـ ـشـ ــاء بـ ـحـ ـي ــرة ل ـت ـج ـم ـيــع
املـيــاه .وســرعــان مــا ُوضــع فــي الـتــداول
محضر اجتماع منسوب ملجلس بلدية
العاقورة يحمل تاريخ .2014/10/22
ّ
ال ـه ــاش ــم أك ـ ــد أنـ ــه ش ـ ــارك ف ــي اجـت ـمــاع
بلدي في ذلك التاريخ في مبنى اتحاد
ب ـل ــدي ــات ج ـب ـيــل ،ات ـخ ــذت ف ـيــه قـ ــرارات
تتعلق بصرف أمــوال وفواتير أشغال
منفذة والتصديق على موازنة البلدية،
وق ــد كـتــب بنفسه مـحـضــر االجـتـمــاع،
مشيرًا الى أن املحضر املتداول مختلف
تمامًا ،وهو «مفبرك» من دون شك ،إذ
إنه ال يحمل تواقيع العديد من أعضاء

