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سياسة
تحقيق الكالم عن احتمال تأجيل االنتخابات البلدية ال يتردد صداه في البلدات .في جبيل ،بدأ البحث عن األسماء التي
قد تترشح وعن شكل اللوائح .أبرز معارك القضاء في مدينة جبيل ،حيث يترشح ّ
للمرة الثانية رئيس البلدية زياد
حواط ،حليف القوات اللبنانية .ورغم اطمئنانه إلى حسمه المعركة ،تنتشر أحاديث عن إمكانية تأليف الئحة
ثانية يدعمها التيار الوطني الحر يكون رئيسها جوزف الشامي

«بلدية» جبيل

حواط حليف القوات والتيار «يناور» بجوزف الشامي
ليا القزي
ُ
«العرف» في مدينة جبيل أنه كل يوم
أربعاء« ،يــداوم» رئيس البلدية زياد
حــواط فــي مقر املجلس الـبـلــدي .هو
ّ
النهار الوحيد الثابت الذي يستغله
الـسـكــان لتسيير مـعــامــاتـهــم ولـقــاء
الـ ـش ــاب األربـ ـعـ ـيـ ـن ــي .ل ــذل ــكُ ،يـفـضــل
أن ت ـك ــون امل ـق ــاب ـل ــة م ـع ــه ف ــي مـكـتـبــه
الـخــاص :بيت العقد القديم« .جبيل
أحـلــى» ليس مـجــرد شـعــار بالنسبة
إل ـي ــه ،والــدل ـيــل م ــا يـنـقـلــه ح ــواط عن
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ت ـم ــام س ـ ــام« :إذا
ب ـ ّـده ــا مــرتــي تـعـمــل م ـش ــوار بتقللي
ي ــا ت ـمــام خــدنــي ع ــا ج ـب ـيــل» .الــرجــل
ّ
ف ـخ ــور ب ـ ــأن مــدي ـن ـتــه «أص ـب ـح ــت في
مركز عاملي ،وهي عاصمة للسياحة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة» .ع ـل ـم ــا بـ ــأنـ ــه لـ ـي ــس هــو
«م ــن اخـتــرعـهــا ،ولـكــن نـحــن أظهرنا
مفاتنها .حني أتى فريق من الشباب
حـقـقـنــا ن ـمــوذجــا إن ـمــائ ـيــا نــاج ـحــا».
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن هـ ـن ــا ،ي ـس ـت ـعــد حـ ــواط
وف ــري ــق عـمـلــه ل ـخــوض االنـتـخــابــات
البلدية املقبلة فــي أي ــار .يبدو واثقًا
مــن ال ـفــوز ،فيقول ب ـهــدوء« :إنشالله
يصير فــي معركة بجبيل» ،موحيًا
أن ميزان القوى يميل إلى مصلحته،
فــي ظــل ع ــدم ب ــروز أي مــرشــح جــدي
ّ
ملواجهته .علمًا بأن في مدينة جبيل
مرشحني دائـمــن :رئـيــس مستشفى
س ـي ــدة مــاري ـت ـيــم واب ـ ــن ع ـ ّـم ــة ح ــواط

ال ــدك ـت ــور جـ ــوزف ال ـشــامــي وال ــوزي ــر
ورئ ـيــس الـبـلــديــة الـســابــق ج ــان لــوي
قرداحيُ .يعول التيار الوطني الحر
على الشامي من أجل خوض املعركة،
خاصة أنه وحواط يتقاسمان بعض
ّ
القاعدة الشعبية ،إال أن مصادر على
ص ـلــة بــرئ ـيــس ال ـب ـلــديــة تـعـتـبــر هــذا
األم ــر «تكتيكًا مــن الـعــونـيــن بهدف
رف ــع أسـهـمـهــم ف ــي امل ـف ــاوض ــات على
الحصص» ،مؤكدة العالقة «الجيدة
بــن ح ــواط والـشــامــي الـلــذيــن التقيا
منذ فترة» .أما قرداحيُ ،
في َع ّد «أكثر
املعارضني للنهج الحالي واألهالي
ي ـع ـت ـبــرونــه م ـل ـج ــأه ــم» ،ك ـم ــا ي ـ ّـدع ــي
مقربون منه .يلجأ هؤالء إلى املقارنة
بني العهدين من أجل إثبات «فشل»
حواط في مهماته« :في الحقبة التي
ّ
تسلم فيها قــرداحــي (تــرأس البلدية
ب ــن ال ـعــامــن  2004و .2007ل ــم يكن
ً
املجلس متعاونًا وكان قراره مكبال)،
أنشأنا املساحات العامة من أجل أن
يتنفس الناس ،حاليًا ال ُيمكن السير
بسبب انتشار املطاعم واملقاهي في
األسـ ـ ــواق ال ـقــدي ـمــة .ال ي ــوج ــد حـمــام
عام واحد في املدينة .املواقف العامة
ُ
تـحــول إلــى مــواقــف خــاصــة .واملبنى
ال ـب ـلــدي ال ـجــديــد ي ـجــري ب ـن ــاؤه عند
مــدخــل املــديـنــة عـلــى األوت ــوس ـت ــراد».
ّ
أمــا كــل مــا ُيحكى عــن التنمية ،فهو
«كـ ــام فـ ـ ــارغ .ال ـن ــاس ب ــاألس ــواق عم
ّ
تـبـكــي»ُ .ج ــل مــا يـبــرع بــه ح ــواط هو

حواط :أتى الجنرال إلى جبيل ليحاربني ،ثم نشأت عالقة احترام بيننا (مروان طحطح)

«التسويق الــذي ال ينسجم مع واقع
ال ـح ــال ف ــي امل ــدي ـن ــة» .ملـ ــاذا ال يــوجــد
مـ ـع ــارض ــة ح ـق ـي ـق ـي ــة؟ «ألن الـ ـن ــاس
ي ـخ ــاف ــون م ــن امل ــواجـ ـه ــة ،خ ــاص ــة أن
زي ــاد ق ــادر على عرقلة مصالحهم».
ولـ ـك ــن ،ال ي ـب ــدو أن ط ــري ــق ق ــرداح ــي
ً
ُم ّ
عبدة بالورود ،فهو أوال لم يحسم
قراره بخوض املعركة ،وثانيًا عائلته
غير موحدة حوله .هناك «إمكانية أن
تتوحد عائلة قرداحي ،ولكن بطريقة
فعالة .فقد آن األوان ألن يكون هناك
مــرشــح جــامــع وتـقـبــل ب ــه عـ ـ ّـدة قــوى
ف ــي امل ــدي ـن ــة» ،اس ـت ـن ــادًا إل ــى مـصــدر
«ق ــرداح ـ ّـي» ذي وزن سـيــاســي .حتى
ُالساعة «لم ُيحسم القرار .ال نريد أن
نعلن معارك مجانية».
ُيستفز حــواط من اتهامه بالتقصير
إنـمــائـيــا« ،خليني عـ ّـددلــك املـشــاريــع:
حــديـقــة ومــواقــف عــامــة ،تــأمــن أرض
مساحتها  7آالف متر من أجل تشييد
قصر بلدي ُ
(سيفتتح في  6نيسان)،
ّ
َّ
مجمع رياضي موله كارلوس سليم،
تأهيل وترميم واجهات سوق جبيل،
تــرقـيــم الـ ـش ــوارع وتـسـمـيـتـهــا ،تــأمــن
سيارة كهربائية لنقل السياح ،وضع
خطة سير لجبيل ،وضــع مخططات
ً
تنفيذ التلفريك من جبيل وصوال إلى
عنايا مرورًا بتعنايل ،تحسني حركة
املطاعم ومدخول الناس ،خلقنا بيئة
ّ
نظيفة وحافظنا على اآلث ــارات» .كل
هذه املشاريع ّ
«مولتها املصارف».
يـ ــأخـ ــذ ال ـ ـفـ ــريـ ــق امل ـ ـ ـعـ ـ ــارض لـ ـح ــواط
عليه أنه «استفاد من نفوذ الرئيس
ال ـس ــاب ــق م ـي ـش ــال س ـل ـي ـمــان (ش ـق ـيــق
حـ ـ ـ ــواط صـ ـه ــر سـ ـلـ ـيـ ـم ــان) وهـ ـ ــا هــو
ّ
يتنكر اليوم له ،معتبرًا أن أي عالقة
ت ــرب ـط ــه بـ ــه ُت ـ ـخـ ـ ّـسـ ــره» .ك ــذل ــك ُي ـ َـع ــدّ
«م ـم ـثــل ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ف ــي جـبـيــل،
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ُي ـخ ـب ــر ال ـن ــاس
أن الـكـتــائــب وال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة في
ُ
جيبه» .ابن الخلفية الكتلوية ،ينفي
ذل ـ ــك« :ال أمـ ـث ــل إال نـ ـفـ ـس ــي» .ه ـنــاك
ع ــاق ــة «صـ ــداقـ ــة م ــع ال ـ ـقـ ــوات ب ــدأت
بعد االنـتـخــابــات البلدية عــام 2010
والتحالف مع قيادتها ثابت .سمير
جعجع بيرفع الراس وبتنحط اإليد
بإيدو» .بالنسبة إلى حزب الكتائب

«ال ـش ـي ــخ س ــام ــي (ال ـج ـم ـ ّـي ــل) صــديــق
وعالقتي به أكثر من ممتازة» ،كذلك
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،إذ
ُيـعـ ّـد أحـمــد الـحــريــري صــديــق ّ
«ريــس
ج ـب ـيــل» .أم ــا ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر،
فبعد أن «أتى الجنرال (ميشال عون)
إلــى جبيل ليحاربني ،نـشــأت عالقة
سليمان؟
ـال ّ
اح ـتــرام بـيـنـنــا» .ومـيـشـ ُ
«أف ـت ـخــر بـقــربــي م ـنــه .أن ــا أس ــخ ــر كل
ع ــاق ــات ــي مل ـص ـل ـح ــة جـ ـبـ ـي ــل» .ل ــذل ــك
الـ ـه ــدف ه ــو «إكـ ـم ــال املـ ـش ــروع ال ــذي
بــدأنــاه قبل ســت سـنــوات وأطـلــب من
الجميع أن يكون مشاركًا فيه».
ص ـح ـي ــح أن الـ ـ ـق ـ ــوات «أبـ ـلـ ـغ ــت زيـ ــاد
أن ــه مــرش ـح ـهــا» ،كـمــا ت ـقــول امل ـصــادر
ال ـع ــون ـي ــة« ،ل ـك ــن ق ــد ُي ـب ــدل ــون رأي ـهــم
ل ـ ـضـ ــرورات ال ـت ـح ــال ــف» .امل ـف ــاوض ــات
ُيجريها عن التيار منسقه طوني أبي
يــونــس وع ــن الـ ـق ــوات امل ـن ـســق شــربــل

مصادر حواط:
ترشيح التيار للشامي
تكتيك يهدف إلى
رفع أسهمه في
المفاوضات

أب ــي ع ـقــل .أم ــا املــرج ـع ـيــة الـسـيــاسـيــة
للفريقني فتتمثل في النائب سيمون
أبـ ــي رم ـي ــا والـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق طــونــي
كـ ـ ــرم .ي ـت ــواص ــل الـ ـف ــريـ ـق ــان ،ت ـقــري ـبــا،
فــي قــرى الـقـضــاء الـ ــ .39أب ــرز البلدات
ال ـت ــي س ـت ـخــاض فـيـهــا مـ ـع ــارك ،وفــق
امل ـع ـلــومــات امل ـت ـقــاط ـعــة م ــن مـكــونــات
القضاء ،هي:
ـ ـ ـ ن ـه ــر إب ــراهـ ـي ــم :س ـي ـخ ــوض ال ـت ـيــار
العوني« ،وهو األقوى عدديا ُ
ويحدد
خـيــارات الـقــريــة» ،معركة ضـ ّـد رئيس
البلدية طوني مطر وقد ُيرشح بسام
صليبا.

ـ ـ ـ حـ ـ ــاالت :ف ــي ال ـب ـل ــدة ن ـف ــوذ لــرئـيــس
مجلس إدارة امـتـيــاز كـهــربــاء جبيل
إي ـل ــي ب ــاس ـيــل ،الـ ــذي س ـيــدعــم الئـحــة
لــم يظهر «ح ـصــان طــروادت ـهــا» بعد،
مقابل نــائــب الــرئـيــس الـحــالــي جهاد
ضـ ــو «ال ـ ـ ـ ــذي مـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن يـثـمــر
التوافق القواتي ـ العوني اتفاقًا على
ترشيحه .ولكن حتى الساعة االثنان
يفاوضان التيار».
ـ ـ ـ ع ـم ـش ـيــت :ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن الـعــاقــة
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـئـ ــة ب ـ ـ ــن ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـسـ ــابـ ــق
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة مـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــال سـ ـلـ ـيـ ـم ــان
والــرئـيــس الحالي طــونــي عيسى ،إال
أن املعركة «شبه محسومة ملصلحة»
األ ّخـيــر ،والحديث يــدور عــن إمكانية
ترشح كل من الرئيس السابق إلقليم
جبيل الكتائبي روكز زغيب وروميو
غاريوس.
ـ قرطبا :هي «قلعة» النائب السابق
فارس سعيد .هناك محاوالت لخرقه
مــن قبل التحالف القواتي ـ ـ العوني،
خ ــاص ــة ب ـعــد تـنـظـيــم ع ـش ــاء مـشـتــرك
ت ـك ـل ـل ــت خ ــال ــه «الـ ـصـ ـلـ ـح ــة» ،إال أن
مـ ـص ــادر سـعـيــد ت ــؤك ــد أنـ ــه والـ ـق ــوات
واحد.
ـ ـ ـ الـ ـع ــاق ــورة :ه ـن ــاك م ـعــركــة ب ــن أحــد
امل ــرشـ ـح ــن ع ـ ــن آل الـ ـه ــاش ــم ال ــذي ــن
ُ
«ي ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــون ب ــال ــرئ ــاس ــة ملـ ـ ــدة ث ــاث
سـ ـ ـن ـ ــوات» وبـ ـ ــن «األه ـ ـ ــال ـ ـ ــي» ال ــذي ــن
سـ ـيـ ـت ــرش ــح عـ ـنـ ـه ــم مـ ـنـ ـس ــق امل ـ ـ ـ ــوارد
ال ـب ـشــريــة ف ــي ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـحــر
شادي كريدي ،مع طرح اسم منصور
وهبة.
ـ بجة :من املتوقع أن يترشح الكتائبي
رسـ ـ ـت ـ ــم صـ ـعـ ـيـ ـب ــي الـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـي ــواج ــه
معارضة من التيار .هناك أسماء عدة
ت ـط ــرح :أكـ ــرم خـ ــوري ،ريـ ــاض خليفة
وجوزف الحاج.
ـ إهمج :ال معركة في مسقط رأس أبي
رم ـي ــا ،سـيـفــوز بــالــرئــاســة م ــن جــديــد
نزيه بو سمعان.
ـ ـ ـ ت ــرت ــج :أم ــا ف ــي أك ـبــر ب ـل ــدات ال ـجــرد
الشمالي ،فسيكون هناك معركة بني
املقرب من القوات ،أحد وجهاء البلدة
نجيب خــوري والنائب السابق إميل
ّ
نوفل ،حيث ُيحكى عن دعم كل منهما
الئحة.

