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الحريري يحسم «حصته» في بيروت:

اخبار

محاولة لإليقاع بين حزب الله وجمهوره!
ميسم رزق

ع ـ ـلـ ــى رغ ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ــدء الـ ـ ـع ـ ـ ّـد الـ ـتـ ـن ــازل ــي
النطالق معركة االنتخابات البلدية
واالختيارية ،يبدو مشهد التحالفات
ب ــن األح ـ ــزاب وال ـت ـي ــارات ف ــي مدينة
بـ ـ ـي ـ ــروت ضـ ـب ــابـ ـي ــا وغ ـ ـيـ ــر م ـح ـس ــوم
ّ
ً
بـ ـص ــورة ك ـب ـي ــرة ،ف ـض ــا ع ــن تـشــتــت
ّ
وت ـ ـشـ ــرذم األطـ ـ ـ ــراف امل ـس ـت ـق ــلــة ال ـتــي
ُ
ت ـح ــاول ال ـخ ــروج ب ـلــوائــح ض ــد قــوى
«األم ــر الــواقــع» .حــالــة عــدم الــوضــوح
هـ ــذه ت ــدف ــع ال ـب ـعــض إلـ ــى االن ـت ـظ ــار،
كـمــا هــي ال ـحــال مــع حــركــة أم ــل التي
بقيت على مرشحها فــادي شحرور،
وحـ ــزب ال ـلــه الـ ــذي ل ــم ُي ـس ـ ّـم مــرشـحــه
بعد .والبعض اآلخــر يعمل بصورة
فـ ــرديـ ــة ،ك ـم ــا ي ـظ ـهــر م ــن الـتـسـمـيــات
التي بدأ رئيس تيار املستقبل سعد
ال ـحــريــري بـفــرضـهــا ،إذ بـعــد إعــانــه
ق ــرار تــرشـيــح جـمــال عيتاني رئيسًا
ل ـب ـلــديــة بـ ـي ــروت م ــن دون ال ـت ـش ــاور
م ــع أحـ ــد ،ح ـســم ال ـح ــري ــري أمـ ــره في
مــا يتعلق بــأربـعــة أسـمــاء أخ ــرى عن
امل ـق ــاع ــد ال ـس ـن ـيــة ال ـتــاب ـعــة لـحـ ّـصـتــه.
فإضافة إلى عيتاني ،حظي بالرضى
ّ
الحريري كل من هدى أسطة قصقص
(زوج ـ ـ ــة عـ ـص ــام ق ـص ـقــص مـسـتـشــار
محافظ بيروت زياد شبيب) ،عبدلله

ش ــاه ــن ،ي ـســرى ص ـيــدانــي ،وعــدنــان
ع ـ ـم ـ ـيـ ــرات ،ف ـي ـم ــا ال يـ ـ ـ ــزال م ـق ـع ــدان
م ـخ ـص ـصــان ل ـل ـطــائ ـفــة ال ـس ـن ـيــة غير
محسومني بـعــد .وعلمت «األخ ـبــار»
أن بـ ــن األسـ ـ ـم ـ ــاء امل ـ ـتـ ــداولـ ــة بـ ـق ــوة،
اإلعالمية في تلفزيون املستقبل لينا
دوغان ،وراشد دوغان (نجل املحامي
مـحـيــي ال ــدي ــن دوغـ ـ ــان املـ ـع ــروف في
ّ
يصر
منطقة الطريق الجديدة) ،فيما
ال ـح ــري ــري ع ـلــى إبـ ـق ــاء خ ـل ـيــل شقير
(عضو بلدية حالي عن أحــد املقاعد
الشيعية الـثــاثــة) ،علمًا بــأن تسمية
شقير في االنتخابات املاضية جاءت
نتيجة مقاطعة حزب الله االنتخابات
ت ــرش ـي ـح ــا وان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــا .فـ ـه ــل يـعـنــي
اإلص ــرار على إبـقــاء شقير ،املـعــروف
بعالقته القوية مع األمني العام لتيار
أحمد الحريري ،هروبًا من فتح باب
البلدية أمــام الـحــزب ،أم أن الحريري
يسعى إلى افتعال إشكال بني الحزب
وإح ــدى أبــرز الـعــائــات الشيعية في
ب ـيــروت املـمـثـلــة فــي املـجـلــس الـبـلــدي
ب ـ ـع ـ ـمـ ــاد بـ ـ ـيـ ـ ـض ـ ــون؟ خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن
األص ــداء القادمة من منزل الحريري
ّ
فــي وادي أب ــو جميل تــؤكــد أن ــه «فــي
حال ّ
سمى الحزب شخصًا عن املقعد
الـشـيـعــي ،ف ــإن الـتـســويــة سـتـتــم على
حساب بيضون ال شقير».

ّ
وتــؤكــد مـصــادر  8آذار املطلعة على
سير املاكينة االنتخابية للحزب في
بيروت أن «ال مشاورات حصلت حتى
اآلن بــن حــزب الله وتـيــار املستقبل.

ال ُمشاورات حتى
اآلن بين حزب الله
وتيار المستقبل
فال الحريري حاول فتح قناة اتصال
مــع املعنيني فــي الـحــزب فــي بيروت،
وال ي ـجــد ال ـح ــزب ح ـتــى الـلـحـظــة ما
يدفعه إلى ذلك» ،خصوصًا أنه «غير
م ـ ـ ــزروك ،وقـ ــد أع ـ ـ ّـد ك ــل شـ ــيء ف ــي ما
يتعلق بانتخابات املخاتير ووضع
األس ـ ـمـ ــاء والـ ـل ــوائ ــح ف ــي ال ـب ــاش ــورة
وزقاق البالط واملصيطبة»ّ .
وفسرت
املـ ـص ــادر «ف ـ ــرض» ال ـح ــري ــري شقير
م ـ ـجـ ــددًا ب ــأن ــه «إشـ ـ ـ ـ ــارة أول ـ ـ ــى عـلــى
الـ ـه ــروب م ــن إشـ ـ ــراك حـ ــزب ال ـل ــه في
الئـحــة ائـتــافـيــة» ،و«افـتـعــال مشكلة
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بـ ــن ال ـ ـحـ ــزب وال ـ ـعـ ــائـ ــات الـشـيـعـيــة
البيروتية عبر اإليحاء بأن التسوية
ستكون على حسابها».
فــي امل ـقــابــل ،ال ت ـهــدأ حــركــة ال ـت ـيــارات
املستقلة سعيًا الى تأليف لوائح تضم
مــرشـحــن مــن الـحــركــات «املـنــاهـضــة»
لـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــج آل ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــري وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوى
الـسـيــاسـيــة األخـ ــرى ف ــي ب ـي ــروت .إلــى
ج ــان ــب ح ــرك ـت ــي «ب ـ ـيـ ــروت مــدي ـن ـتــي»
و«م ــواط ـن ــون ومــواط ـنــات فــي دول ــة»،
ينشط عــدد مــن املستقلني مــن بينهم
مـحـيــي ال ــدي ــن ال ـحــافــي (ع ــن جمعية
الــدعــاة اإلســام ـيــة) ،سهيل غالييني
(عـ ــن املـ ــراب ـ ـطـ ــون) ،إس ـم ــاع ـي ــل ك ـلــش،
محيي الدين مجبور (تجمع اللجان
وال ــرواب ــط الشعبية) ،محمد الـكــردي
(ل ـ ـقـ ــاء ب ـ ـيـ ــروت الـ ــوط ـ ـنـ ــي) .وي ـن ـ ّـس ــق
ه ـ ـ ــؤالء فـ ــي مـ ــا ب ـي ـن ـهــم فـ ــي م ـح ــاول ــة
ل ـت ــأل ـي ــف الئـ ـح ــة ت ـض ـ ّـم ـه ــم فـ ــي وج ــه
«ال ــائ ـح ــة الــرئ ـي ـس ـيــة» .ك ــذل ــك دخـلــت
على الخط «جمعية الــواقــع الثقافية
االج ـت ـمــاع ـيــة» عـبــر مــرشـحـهــا محمد
بالوظة .أما الجماعة اإلسالمية ،فلم
ُ
تعلن اســم مرشحها حتى اآلن ،بعد
للجماعة
رف ــض امل ـس ــؤول الـسـيــاســي
ّ
ف ــي بـ ـي ــروت ع ـمــر املـ ـص ــري ال ـت ــرش ــح،
خصوصًا أنه «موعود بمقعد نيابي»،
بحسب مصادر في تيار املستقبل.

يحاول الحريري القول للعائالت إن حزب الله يريد تسوية على حسابكم (هيثم الموسوي)

«لوغو» تريد تقسيم بيروت!
في وقت يرهن فيه التوازن الطائفي بالتوافق
الـسـيــاســي ،نــاقـشــت جمعية «ل ــوغ ــو» اآللـيــة
«األفضل للتمثيل الصحيح» في ّ
بلدية بيروت
مؤكدة «الحرص على املناصفة الحقيقية في
املجلس البلدي من خالل اعتماد النسبية».
وش ـ ـ ــارك ف ـي ـهــا الـ ـع ــدي ــد م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات
البيروتية وغير البيروتية ،من بينهم النائبان
غسان مخيبر وسيرج
طـ ـ ـ ــورسـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان
وال ـ ــوزي ـ ــران ال ـســاب ـقــان
ن ـ ـ ـقـ ـ ــوال ال ـ ـص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ـ ــل نـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاس
وال ـن ــائ ــب ال ـســابــق أمــن
شــري ورئـيــس الــرابـطــة
السريانية حبيب افرام
وامل ـ ــرش ـ ــح الـ ـ ــى امل ـق ـعــد
امل ــارون ــي ف ــي األش ــرف ـي ــة م ـس ـعــود األش ـقــر،
ورئيس رابطة الروم االرثوذكس نقوال غالم،
ّ
واألمــن العام للقاء االرثوذكسي مــروان بو
فاضل.
وع ـ ــرض أحـ ــد م ـس ـت ـش ــاري ب ـل ــدي ــة ب ــاري ــس
ّ
املتخصص فــي ش ــؤون الــامــركــزيــة وادارة
ّ
السلطات املحلية بـيــار أوريــاكــومــب تجربة
تقسيم بـلــديــة بــاريــس إل ــى دوائ ــر وتقسيم
الضرائب بني الدوائر .وكانت كلمة للقيادي
التيار الوطني الحر زياد عبس ،أوضح فيها
أن «ه ـنــاك اشـكــالـيــة فــي الـتـمـثـيــل ال ب ـ ّـد من
معالجتها ألنها تنتج غبنًا على مستويني:
س ـي ــاس ــي واجـ ـتـ ـم ــاع ــي» .أمـ ــا ال ـح ــل ب ــرأي ــه،
فباعتماد الالمركزية اإلداري ــة مــن ضمنها
واحدة من اآلليات األربع:
 1ـ اعتماد قانون انتخابي حديث قائم على
الـنـسـبـيــة (بـ ـي ــروت دائ ـ ــرة واح ـ ـ ــدة) ،أو على
أس ــاس الـتـصــويــت ال ـفــردي one man one
( voteكل ناخب يقترع ملمثل واحد).
 2ـ تقسيم األحياء االنتخابية في بيروت الى
 12حيا وينتخب كل حي ممثليه باالكثرية
املطلقة.
 3ـ ـ تــوس ـيــع حـ ــدود ب ـلــديــة ب ـي ــروت االداري ـ ــة
لتشمل كافة ضواحي بيروت ُفيضم اليها
برج حمود والبوشرية والغبيري والشياح،
ل ـي ـص ـب ــح عـ ـ ــدد ن ــاخـ ـب ــي ال ـ ـطـ ــوائـ ــف الـ ـث ــاث
متساويًا الى ّ
حد ما.
 4ـ إنشاء ثالث بلديات في العاصمة يجمع
بينها اتحاد واحد.

ّ
مرشح «بدوام جزئي»

كـشـفــت الـنــائـبــة س ـتــريــدا جـعـجــع أم ــام وفــد
من حزب القوات اللبنانية في مدينة بشري
ّ
زارهــا للبحث في ملف االنتخابات البلدية،
أن «الـ ـ ـق ـ ــوات» اس ـت ـح ـص ـلــت ع ـل ــى إذن مــن
املدير املسؤول في الشركة التي يعمل فيها
مرشحها إلى رئاسة البلدية فريدي كيروز،
ليتمكن األخير من التغيب عن عمله أربعة
أيام في األسبوع ،والحضور إلى بشري.

أولى بلديات بقعاتة كنعان

البزري لم يحسم
موقفه علنًا بشأن
التحالف مع اللقاء
الوطني أو السير
بالئحة السعودي

حــق ديموقراطي والـنــاس هــي التي
تختار البرنامج الذي تراه األفضل»،
علمًا بــأنــه ال يـبــدو أن هـنــاك أفضل
مما حظيت به الحريري واملستقبل
ص ـي ــداوي ــا بـتــرشـيــح ال ـس ـع ــودي في

مـقــابــل األزم ــة الـتــي يعانيها التيار
في املناطق؟ إذ ينقل عن أعضاء في
البلدية أن ترشيح السعودي «أنقذ
امل ـس ـت ـق ـبــل م ــن اخ ـت ـب ــار ص ـع ــب ك ــان
ليكرر هزيمة دورة عــام  2004أمــام
ت ـحــالــف الـتـنـظـيــم ورئ ـي ــس الـبـلــديــة
السابق عبد الرحمن البزري» .إذ إن
املستقبل لن يكون مضطرًا إلى شراء
األصوات باملال والخدمات كالعادة،
«بسبب أم ــوال وخــدمــات السعودي
وتوظيفه لكثير من الصيداويني».
الـ ـجـ ـم ــاع ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ل ـي ـس ــت أق ــل
ارتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاح ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن ح ـ ـل ـ ـي ـ ـف ـ ـهـ ــا .ت ـع ـه ــد
الـسـعــودي بإبقاء حصتها مــن دون
تـغـيـيــر (أرب ـع ــة أع ـض ــاء) .مـســؤولـهــا
ال ـسـيــاســي ف ــي ص ـيــدا ب ـســام حـمــود
أعـ ـل ــن أن ال ـج ـم ــاع ــة ت ــؤي ــد تــرش ـيــح

ال ـس ـع ــودي «ان ـط ــاق ــا م ــن مـعـطـيــات
واق ـ ـع ـ ـيـ ــة ونـ ـتـ ـيـ ـج ــة لـ ـتـ ـج ــرب ــة ســت
سـنــوات كــان ملمثلي الجماعة فيها
دور إيجابي وفاعل».
وينتظر أن يتابع السعودي جولته
االن ـت ـخــاب ـيــة ع ـلــى فــاعـل ـيــات املــديـنــة
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا زار
الحريري والبزري والجماعة ،فيما
ّ
فضل صديقه ،األمني العام للتنظيم
الشعبي الـنــاصــري الـنــائــب السابق
أسامة سعد ،عدم استقباله ،بسبب
إع ـ ــان ت ــرش ـح ــه م ــن م ـج ــدل ـي ــون مــن
دون التشاور مع مرجعيات املدينة
كافة .الجولة ستقود السعودي إلى
مقر حركة أمل ،علمًا بأن شخصيات
م ـح ـســوبــة عـلـيـهــا تـ ـش ــارك ف ــي لـقــاء
مـجــدلـيــون .يبقى مــوقــف ح ــزب الله

املــرهــون بموقف حلفائه فــي اللقاء
الوطني.
لكن ماذا عن البزري الذي كان حليفًا
فــي دورة  2004وبـيـضــة الـقـبــان في
دورة 2010؟ مساء الجمعة الفائت،
ّ
رد ال ـب ــزري ال ــزي ــارة لـسـعــد .أوس ــاط
مواكبة لفتت إلــى أن الـبــزري حــاول
إقـ ـ ـن ـ ــاع سـ ـع ــد ب ــالـ ـسـ ـي ــر ف ـ ــي الئ ـح ــة
ي ــرأسـ ـه ــا ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي .رفـ ـ ــض سـعــد
جــاء حاسمًا ،إذ إن اقـتــراح التوافق
ال يــأتــي بـعــد ف ــرض الـتــرشـيــح كأمر
واقع من مجدليون .لم يعلن البزري
موقفه صراحة بخوض االنتخابات
م ـ ــع ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء الـ ــوط ـ ـنـ ــي أو م ـ ــع ل ـق ــاء
مـجــدلـيــون ،عـلـمــا ب ــأن لــه حـصــة في
امل ـج ـلــس ال ـح ــال ــي (ث ــاث ــة أعـ ـض ــاء)،
التزم السعودي بعدم املساس بها.

تـخــوض بـلــدة بـقـعــاتــة كـنـعــان فــي كـســروان
أول ــى معاركها البلدية بعدما كــان تمثيلها
يقتصر على املخترة فقط .ويتوقع أن تنجح
الئحة التأسيس واالنماء بالتزكية نظرا الى
عــدم بــروز أي منافس لها .وتتألف الالئحة
م ــن تـسـعــة أع ـض ــاء م ــوزع ــن سـيــاسـيــا بني
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر والـ ـق ــوات ومستقلني،
يرأسها سميح نقوال الخازن وتضم :طوني
جرجس مبارك ،مارون عبدالله مبارك ،بسام
طــان ـيــوس ن ـع ـمــه ،م ـن ـصــور ي ــوس ــف ال ـح ــاج،
ادمون يوسف التنوري ،عبدو بطرس مظلوم،
سعيد منصور قرقماز ،وحنا جورج مهنا.

