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سياسة
بلديات 2016

الكورة :معركة التأسيس لالنتخابات النيابية
ّ
لالنتخابات البلدية في الكورة نكهة مغايرة عن باقي المناطق ،في ظل
بشكل عام باألحزاب السياسية .الحزب السوري القومي
ارتباط الكورانيين
ٍ
االجتماعي يريد تأكيد قوته وتحالفه مع تيار المردة ،والقوات اللبنانية
تريد استثمار ورقة إعالن النوايا مع التيار الوطني الحر .فيما يلعب النائب فريد
مكاري دور «الجوكر» باستثمار تحالفي القومي ـ المردة والقوات ـ التيار
فراس الشوفي
ترسم االنتخابات البلدية في قضاء
ال ـك ــورة ،مـشـهـدًا مـتـمــايـزًا عــن املشهد
ال ــذي عكسه االسـتـحـقــاق االنتخابي
فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف األقـ ـضـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة.
فــالـتـنــافــس والـ ـص ــراع الـسـيــاســي في
 36بـلــديــة ف ــي ال ـق ـضــاء ذي الـغــالـبـيــة
األرثــوذك ـس ـيــة ،يطغى عـلــى التركيبة

ال ـع ــائ ـل ـي ــة ،ال ـت ــي ل ـ ّـون ــت ج ـ ــزءًا كـبـيـرًا
ّ
مــن الـطــابــع املـحــلــي لــانـتـخــابــات في
بلدات جبل لبنان والبقاع والجنوب.
وب ــدا الف ـت ــا ،غ ـيــاب «م ــوض ــة املجتمع
املــدنــي» عــن مشهد الـتــرشـيـحــات ،في
ّ
بشكل عام في
ظل انضواء الكورانيني
ٍ
انتماءات سياسية حزبية ،ال تزال هي
الالعب األقوى والعصب األساس في
عملية الفرز السياسي.

أميون :الشيوعيون «يناكفون» القوميين
ّ
ال يراود ّ
الشك القوميني بأن «الئحة أميون» املدعومة منهم ومن تيار املردة ،برئاسة املرشح مالك مالك ،هي
ّ
الالئحة الفائزة .في مقابل الئحة القومي املكتملة من  15عضوًا ،تشكلت الئحة من  12عضوًا ،على رأسها
رئيس البلدية الحالي غسان كرم مدعومة من منظمة الحزب الشيوعي اللبناني في البلدة .كرم ،الذي خاض
االنتخابات البلدية املاضية في  2010على الئحة القومي ،يقول لـ«األخبار» إنه «كان يرغب في البقاء رئيسًا،
لكن بعض املسؤولني في الحزب لم يعودوا يريدونني ألسباب شخصية خاصة بهم» .وينفي كرم أن يكون
هاجمت مرات عديدة قريبي فادي
قد تلقى أي دعم من القوات اللبنانية« :يقولون إن القوات تدعمني ،وأنا
ّ
كرم بسبب الحزب القومي» .بدورهم ،يمتعض الشيوعيون من العرض الذي قدمه لهم القوميون بالحصول
على مقعدين مقابل الدخول في التحالف ،فرفضواّ ،
وقرروا بدل ذلك خوض املعركة إلى جانب كرم .ويقول
فادي النبوت عضو املكتب السياسي في الشيوعي لـ«األخبار» إن الحزب األحمر «يخوض املعركة للتغيير
ّ
ركبها القوميون ويريدون فرضها علينا» .غير أن ّ
النبوت ال ينفي أن الشيوعيني في
في وجه الالئحة التي
ً
البلدة التقوا بالنائب فادي كرم للبحث في االنتخابات البلدية في أميون ،قائال« :التقينا مع كرم ،لكن ال قوة
ّ
للقوات في أميون لتدعمنا ،وكل ما طلبه كرم أن تأتي بلدية تتواصل معه» .بدوره ،يؤكد النائب فادي كرم أن
«من غير املنطقي أن نخوض معركة ضد الحزب القومي في أميون ،أنا لست داعمًا لالئحة املقابلة ،وعندما
التقيت مع الشيوعيني نصحتهم بتشكيل الئحة من العائالت القريبة من  14آذار ،لكنني اعتبر وجود
جيدا ،فهناك من يقول ال لهيمنة الحزب القومي على أميون» .بدورهمّ ،
الالئحة أمرا ّ
يرد القوميون على
كالم منظمة الشيوعي ،بالتأكيد أنه «منذ البداية حرصنا على ترك مكان للحزب الشيوعي والتوافق معهم
ّ
لكنهم طالبوا بسبعة أعضاء ونائب رئيس ،واآلن لدينا على الئحتنا مرشح شيوعي هو يعقوب زيدان».
ّ
ويؤكد املنفذ العام للقومي جورج البرجي أن «غسان كرم كان يفاوضنا قبل أيام لنأخذه معنا على الالئحة
ويتخلى عن املرشحني الـ  11اآلخرين ،وعرض علينا أخيرًا بأنه ال مانع لديه ألن يكون رئيسًا لسنة واحدة
فقط» .وبحسب مصادر الالئحتني ،فإن من املتوقع أن يقترع نحو  2200مقترع من أصل حوالي 7000
يحق لهم االقتراع .ويترك القوميون هامشًا الحتمال أن يخرق غسان كرم الالئحة بشخصه ،ألن «البعض
في البلدة قد ينتخبه لوحده باإلضافة إلى الئحتنا ،بسبب الخدمات التي كان يقوم بها من أموال البلدية».

ومع أن االنتخابات البلدية واملحلية
بـشـكــل ع ـ ــام ،لـيـســت م ـع ـي ــارًا مل ــوازي ــن
ّ
القوى في االنتخابات النيابية ،إل أنه
ليس خافيًا أن الـقــوى السياسية في
الـكــورة تخوض االنتخابات البلدية،
ب ـع ـق ـل ـي ــة الـ ـت ــأسـ ـي ــس ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـنـيــابـيــة ،بـعــد إعـ ــادة خـلــط األوراق،
ال ــذي أحــدثــه تــرشـيــح تـيــار املستقبل
لــرئـيــس تـيــار امل ــردة الـنــائــب سليمان
فرنجية لرئاسة الجمهورية ،وترشيح
ّ
القوات اللبنانية رئيس تكتل التغيير
واإلصالح النائب ميشال عون.
ف ــي خ ــاص ــة ع ـ ّ
ـام ــة ،تـنـقـســم خــريـطــة
ال ـت ـح ــال ـف ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ب ـل ــدات
الـ ـقـ ـض ــاء الـ ـ ـ ــذي يـ ـت ـ ّ
ـوس ــط ج ـغ ــراف ـي ــا
طرابلس والضنية واملنية والبترون
وزغرتا وبشري ،إلى تحالف ثابت بني
الـحــزب الـســوري القومي االجتماعي
وتـ ـي ــار امل ـ ـ ــردة م ــن جـ ـه ــة ،ف ــي مـقــابــل
ت ـحــالــف الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة وال ـت ـيــار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،م ــع ت ــداخ ــل م ـحــدود
ف ــي ب ـعــض ال ـب ـل ــدات ،ح ـيــث يـتـحــالــف
ال ـق ــوم ـي ــون والـ ـع ــونـ ـي ــون ف ــي ل ــوائ ــح
واحـ ــدة ،ويـتــواجــه الـقــومـيــون وامل ــردة
في بلدة واحدة ،هي عفصديق .بعدما
كــانــت س ـمــة ال ـت ـحــال ـفــات ف ــي الـقـضــاء
في انتخابات  ،2010تخضع لتقسيم
 8و 14آذار ،حيث يتحالف القوميون
وامل ـ ـ ــردة وال ـع ــون ـي ــون ب ــوج ــه تـحــالــف
القوات ونائب رئيس مجلس النواب
فــريــد م ـك ــاري وال ـن ــائ ــب ن ـقــوال غصن
املستقبل.
كجزء من تيار
ّ
والـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم ،ي ـ ـس ـ ـت ـ ـحـ ــق مـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاري ل ـق ــب
«الجوكر» ،في ترجمة للسياسة التي
يـتـبـعـهــا ف ــي ت ـحــال ـفــاتــه االن ـت ـخــاب ـيــة
ف ــي ال ـ ـكـ ــورة ،ع ـب ــر م ـح ــاول ــة الـ ـت ــوازن
ف ــي ال ـع ــاق ــة ب ــن ت ـحــال ـفــي «ال ـقــومــي
ـ ـ امل ـ ــردة» و«الـ ـق ــوات ـ ـ عـ ــون» .وم ــع أن
«دولة الرئيس» ،يؤكد لـ«األخبار» إنه
ّ
يحيد نفسه عــن االنتخابات البلدية
ألنـهــا «وجـعــة راس» ،وهــو ال ــذي عاد
إلى لبنان من أميركا قبل أيــام قليلة،
يـ ـج ــزم أكـ ـث ــر مـ ــن ف ــاع ــل فـ ــي «ل ـع ـب ــة»
البلديات فــي القضاء مــن  8و 14آذار
ّ
بأن مكاري «يتابع التفاصيل كلها...
وهاتفه لم يهدأ من أميركا إلى الكورة
ّ
طــوال فترة غيابه» .لكن مـكــاري يرى
أن «االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة ونتائجها

القومي :الكورة حجر عثرة أمام مشاريع الكانتونات وستبقى كذلك (هيثم الموسوي)

ال عــاقــة لها بــاالنـتـخــابــات النيابية،
ول ـ ـكـ ــل م ـن ـه ــا حـ ـس ــاب ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة»،
م ــن دون أن يـحـســم م ــن اآلن خريطة
تحالفاته النيابية.
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ال ـتــي
فـ ــازت بـنـيــابــة ال ـنــائــب فـ ــادي ك ــرم في

االن ـ ّت ـخ ــاب ــات ال ـفــرع ـيــة األخـ ـي ــرة على
مـ ــرشـ ــح الـ ـق ــوم ــي ولـ ـي ــد ع ـ ـ ـ ــازار ،بـعــد
وف ــاة الـنــائــب فــريــد حبيب ،فإنها في
«الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ق ـ ّـدم ــت الـكـثـيــر
مــن اإلن ـمــاء فــي ال ـك ــورة ،بـمــا تتجاوز
قيمته املـلـيــون دوالر عـبــر الــدعــم من

«المجتمع المدني» يواجه «اإلقطاع» في زغرتا :كسر
ليا القزي

ّ
وحد فرنجية
الصف مع
معوض
لتطويع
«األحزاب»
(مروان بوحيدر)

«أب ـنــاء الـبـيــت الـكـبـيــر» ،كـمــا يصفهم
الــروائــي الزغرتاوي جبور الدويهي،
ُ
ك ـثــر ف ــي زغ ــرت ــا .ال ـس ــواد األع ـظ ــم من
هؤالء يحمل ألقابًا عثمانية ورثوها
أب ــا ع ــن ج ــد ،أب ــرزه ــا ال ـب ـكــويــة .يـبــرز
منهم حاليًا اثنان :آل فرنجية بقيادة

النائب سليمان فرنجية وآل معوض
ال ــذي يحمل شعلتهم نـجــل الرئيس
ال ـ ــراح ـ ــل ريـ ـنـ ـي ــه مـ ـ ـع ـ ــوض ،م ـي ـش ــال.
الـتـبــاعــد الـسـيــاســي بــن «الــوري ـثــن»
واإلخ ـت ــاف فــي ال ـخ ـي ــارات ،كــانــت له
ارت ــدادت ــه عـلــى الـســاحــة الــزغــرتــاويــة،
حيث ّ
تعمق «ال ـصــراع» على أحادية
ّ
الزعامة وفــرض كــل منهما لوجوده.
اإلن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة كـ ــانـ ــت أح ــد
ُ
املالعب التي استعملت لهذه الغاية.
مـعــارك عــديــدة خيضت بينهما ،قبل
أن ُيقررا هذه الدورة «اإللتفاف» على
لقاء معراب بني التيار الوطني الحر
وال ـقــوات اللبنانيةّ .
وح ــدا الصفوف
في محاولة لتطويع «األح ــزاب» أمام
ّ
س ـ ــور زغـ ــرتـ ــا ،وت ـم ــك ـن ــا م ــن اإلع ـ ــان
يــوم الثالثاء عن الئحة «معًا لزغرتا
وإه ـ ـ ـ ــدن» ب ــرئ ــاس ــة ال ـط ـب ـي ــب س ـي ــزار
باسيم.
ُي ـ ـحـ ــاول أرك ـ ـ ــان ال ــائ ـح ــة ال ـتــواف ـق ـيــة
ّ
اإلي ـحــاء دائـمــا ب ــأن اخـتـيــار األعـضــاء
يجر وفقًا ملنطق املحاصصة ،لكن
لم
ِ
يكفي أن تكون والــدة طوني سليمان
ف ــرن ـج ـي ــة وزوجـ ـ ـ ــة م ـي ـش ــال م ـعــوض
وكاهن زغرتا بول دويهي من ضمن

األعضاء الـ 21حتى يتأكد ذلك .ويزعم
ّ
م ـع ــوض بـ ــأن الــائ ـحــة ال ـت ــي ُي ـش ــارك
فيها تضم ممثلني عن املجتمع املدني
وهــي تفصل بني السياسة واإلنـمــاء،
ل ـكــن يـكـفــي ل ــدح ــض ه ــذه امل ــزاع ــم أن
تـتــألــف ف ــي زغ ــرت ــا الئ ـحــة ثــانـيــة هي
«الئـ ـح ــة اإلن ـ ـمـ ــاء .ال ــائ ـح ــة املـسـتـقـلــة
ل ـخــدمــة زغ ــرت ــا ـ ـ ـ إهـ ـ ــدن» امل ــؤل ـف ــة من
م ـس ـت ـق ـل ــن وفـ ــاع ـ ـلـ ــن ف ـ ــي امل ـج ـت ـم ــع
املــدنــي ،الــذي يحلو ملعوض أن ُيقدم
نفسه على أنه ُممثله ،لدحضها.
الــائ ـحــة ال ـثــان ـيــة يــرأس ـهــا املـهـنــدس
مخايل الدويهي وهي ليست ُمكتملة،
ت ـضــم  17ع ـض ـوًا .ه ــي الئ ـحــة إن ـمــاء،
مشروعها يتألف مــن ثمانية أبــواب
تـ ـض ــم اقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــات عـ ـ ـ ـ ّـدة عـ ـل ــى ك ــاف ــة
ال ـص ـعــد .إض ــاف ــة إل ــى ت ـقــديــم تـصــور
لـشـخـصـيــة رئ ـي ــس ال ـب ـل ــدي ــة ووض ــع
إطـ ـ ـ ــار اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي لـ ـنـ ـم ـ ّـو م ـن ـســق
ومـسـتــدام .تبلورت الفكرة بــن ثالثة
شـبــان :بـيــار الــدويـهــي ،أنـطــوان يمني
وميشال الدويهي .نواة الحركة التي
ُعقد أول اجتماعاتها في آذار املاضي،
هي «حركة الشباب الزغرتاوي» قبل
أن ت ـتــوســع امل ــروح ــة لـتـضــم «أن ــاس ــا

ينتقد الدويهي الئحة
التوافق التي اختارت
متفرغ
رئيسًا غير
ٍ

خـلـفـيــاتـهــم إن ـمــائ ـيــة» ،إس ـت ـن ــادًا إلــى
أحدهم.
وهـ ــذه امل ـ ـ ّـرة األول ـ ــى ف ــي زغ ــرت ــا الـتــي
ت ـج ــرؤ ف ـي ـهــا م ـج ـمــوعــة ع ـل ــى «ك ـســر
امل ـح ــرم ــات وخ ـل ــق م ـســاحــة ن ـق ــاش».
يقول أفراد من املجموعة إن مشكلتهم
الرئيسية هي في املحاصصة ،حيث
تـ ـخـ ـت ــار كـ ــل ع ــائـ ـل ــة م ـم ـث ـل ـي ـهــا وف ـق ــا
ل ــأع ــراف ال ـقــائ ـمــة« ،م ــن دون األخ ــذ
في اإلعتبار معيار الكفاءة .أصبحت
البلدية مركزًا للتنفيعات الحزبية».
م ـح ــاوالت «املـجـتـمــع امل ــدن ــي» لـخــرق
الرأي العام الزغرتاوي فشلت سابقًا.

السبب في تركيبة هذا املجتمع الذي
ينظر إل ــى «الــزع ـيــم» بصفته مــوزعــا
لـلـخــدمــات وتــرب ـطــه بــه عــاقــة تـبــادل
م ـص ــال ــح .ف ــي زغ ــرت ــا «هـ ـن ــاك خ ــوف
مــن الـتـعــاطــي امل ـبــاشــر فــي الـسـيــاســة
أو انـتـقــاد الـعــائــات التقليدية .هــذه
هي املدينة الوحيدة التي لم يتمكن
أي حزب من الدخول إليها ،وخاصة
بعد طــرد الشيوعيني فــي ستينيات
ال ـقــرن املــاضــي .أتـ ــدرون مــا معنى أن
يترشح فريق ضد اإلقطاع السياسي
ّ
فــي املــديـنــة؟» .ظــلــت الئـحــة «اإلن ـمــاء»
تتحني فــرصـتـهــا ،إل ــى أن وج ــدت في
«تحالف فرنجية ـ معوض التوقيت
ـان قــائــم على
املـنــاســب لـطــرح خـيــار ث ـ ٍ
نظرة واضـحــة لإلنماء ،على العكس
من الئحتهم التي ال مشروع واضحا
لها».
م ـن ـس ــق الئ ـ ـحـ ــة اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــاء واألسـ ـ ـت ـ ــاذ
الجامعي ميشال دويهي يؤكد تفاعل
الشارع الزغرتاوي مع الالئحة التي
ق ــام ــت ب ـجــولــة ف ــي املــدي ـنــة األس ـب ــوع
ً
املاضي« .ملسنا تملمال لدى القواعد
الحزبية مــن الــزعــامــات وسمعنا عن
تشطيب وتشكيل لـلــوائــح» .يقول إن

