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المستقبل «يأكل بعضه» في المنية
محمد ملص

سـ ـ ـف ـ ــارات ل ـت ــأم ــن م ـ ــول ـ ــدات ك ـه ــرب ــاء
وس ـ ـ ـيـ ـ ــارات إط ـ ـفـ ــاء وح ـ ــدائ ـ ــق ع ــام ــة،
وم ــن الطبيعي أن ينعكس األم ــر في
االستثمار السياسي» ،على ما يقول
ّ
كــرم ل ــ«األخ ـبــار» .ويــؤكــد أن «الـقــوات
اللبنانية العــب أساسي في الكورة»،

مشيرًا إلى أن «ورقة إعالن النوايا مع
التيار الوطني ّ
الحر تظهر بشكل كبير
ف ــي ال ـت ـحــال ـفــات ال ـب ـل ــدي ــة» .وبـحـســب
الـطـبـيــب ال ـن ــائ ــب ،ف ــإن «ال ـج ـف ــاء» مع
مـ ـك ــاري ال ـ ــذي ن ـت ــج م ــن ال ـت ـب ــاي ــن فــي
اآلراء حــول التشريع النيابي انتهى،
و«العالقة مع دولة الرئيس هي عالقة
ّ
تـحــالــف» ،مــؤكـدًا أن «مـكــاري حليفنا
الـطـبـيـعــي ف ــي االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة
امل ـق ـب ـلــة ،ون ـع ـمــل م ــع ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الحر لتذليل العقبات».
أمـ ـ ّـا ع ـلــى م ـق ـلــب ال ـق ــوم ـي ــن ،فيقسم
منفذ عام الكورة في القومي ،جورج
ال ـبــرجــي رؤيـ ــة ال ـح ــزب لــانـ ّتـخــابــات
ال ـب ـل ــدي ــة ال ـح ــال ـي ــة إل ـ ــى ش ـ ــق ـ ـ ّـن .فــي
ال ـ ـشـ ــق األول ،يـ ـ ــرى الـ ـق ــومـ ـي ــون أن
«امل ـعــركــة الـبـلــديــة هــي مـعــركــة إنـمــاء
ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى ل ـت ـق ــدي ــم األف ـض ــل
واألكفأ لقضاء الكورة ،وفرصة لبعث
الـتـجـ ّـدد والـحـيــاة فــي جسم اإلدارات
املـحـلـ ّـيــة ل ـل ـب ـلــدات» .وف ــي الـسـيــاســة،
يؤكد البرجي أن «الـكــورة هي عرين
الحزب السوري القومي االجتماعي،
والحزب سيثبت قوته وحضوره في
هــذه االنـتـخــابــات» .يضيف« :نسمع
ّ
يتحدث عن اختصار الشارع
البعض
املـ ـسـ ـيـ ـح ــي ،وه ـ ـ ــذا لـ ـي ــس ص ـح ـي ـحــا،
ّ
فنحن قــوة مــوجــودة في كــل النسيج
االجـتـمــاعــي الـلـبـنــانــي ،وف ــي ال ـكــورة
نحن القوة األولــى ،ووجودنا يعطي
الـكــورة وجهها العلماني الحقيقي.
وال ـق ـضــاء تــاريـخـيــا ه ــو حـجــر عـثــرة
أمام مشاريع التقسيم والكانتونات،
وسـيـبـقــى ك ــذل ــك» .ول ـيــس بـعـيـدًا عن
خطاب القوميني وانتقادهم الحديث
ع ــن «اخ ـت ـص ــار الـ ـش ــارع املـسـيـحــي»،
ّ
ي ـ ــؤك ـ ــد ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي ف ـ ــي املـ ـ ـ ـ ــردة رام ـ ــي
ّ
لطوف ،أنه «صــار واضحًا محاوالت
الـقــوات والتيار عكس التحالف هنا
ف ــي الـ ـك ــورة ل ــاس ـت ـم ــرار ب ــال ـق ــول إن
التحالف يختصر القوى املسيحية،
ونحن بدورنا نتحالف مع القوميني
بـ ـتـ ـح ــال ــف ث ـ ــاب ـ ــت ،ول ـ ـنـ ــا ح ـض ــورن ــا
ت ــرشـ ـيـ ـح ــا وان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــا ف ـ ــي غــال ـب ـيــة
بلدات الـكــورة» .أمــا بالنسبة لعالقة
املـ ــردة ب ـم ـكــاري ،فـيـقــول ل ـط ـ ّـوف« :لــم
يعد مكاري خصمًا ،لكنه لم يصبح
حليفًا».

المحرمات
هـنــاك «لـغــة تـخــاطــب جــديــدة لــم تكن
ُم ــوج ــودة س ــاب ـق ــا .األه ـ ــم أن ـن ــا بــدأنــا
نـ ـص ــال ــح ال ـج ـي ــل الـ ـق ــدي ــم ال ـ ــذي ك ــان
يرفضنا» .هــي الثقة بــوجــود «أنــاس
لديهم نوع من اإلستقاللية وكفوئني».
ربما لهذا السبب سرت معلومات عن
مـحــاولــة فرنجية وم ـعــوض الضغط
عـلــى الـنــاخـبــن لــرفــع نسبة اإلق ـتــراع
ملصلحتهما.
مــن جهته ،يــوضــح مخايل الدويهي
ّ
أن «ال ـف ـك ــرة ك ــان ــت واردة م ـنــذ زم ــن،
ّ
ل ـك ــن املـ ـب ــادرة إن ـط ـل ـقــت رس ـم ـيــا منذ
شـ ـه ــري ــن ون ـ ـصـ ــف شـ ـه ــر تـ ـق ــريـ ـب ــا».
ّ
السبب الرئيسي أن «زغرتا ينقصها
ال ـك ـث ـيــر ونـ ـح ــن ن ـس ـت ـط ـيــع أن ن ـخــدم
بـشـكــل أوسـ ــع م ــن اآلخ ــري ــن» .يــأســف
ً
املهندس الذي عاش فترة في الخارج
ُ
أن «امل ـي ــاه تـقـطــع ألس ـبــاب سياسية.
امل ـ ـعـ ــالـ ــم الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة ُيـ ـعـ ـت ــم ع ـل ـي ـهــا
ألس ـبــاب سـيــاسـيــة .ال يــوجــد اهتمام
بالبيئة أو مشاريع إنمائيةُ .يقال إنه
ه ـنــاك ن ـحــو  130شـخـصــا يقبضون
م ـع ــاش ــات ـه ــم مـ ــن دون أن ي ـع ـم ـل ــوا.
حاولنا الـتــواصــل مــع املـســؤولــن في
ال ـب ـلــديــة ،إال أن ـهــم م ـق ـي ــدون» .ينتقد

الئحة الـتــوافــق التي اخـتــارت رئيسًا
ّ
«لـيــس مـتـفــرغــا .اكتشفنا أن اإلنـمــاء
ال ّ
يهمهم ،ال يــريــدون ســوى توظيف
أحـ ــدهـ ــم وه ـ ـ ــذه إهـ ــانـ ــة ل ـل ـم ـج ـت ـمــع»،
ً
سائال« :هم ُيحبون بعضهم بعضا؟
اتـفـقــوا على أمــر واح ــد هــو املحافظة
على مراكزهم ومصالحهم الخاصة».
أم ــا «الئ ـح ــة اإلنـ ـم ــاء»  ،ف ـي ـقــول إنـهــا
تنظر ّإلى البلدية كـ«مشروع إنمائي.
ُ
سنسخر كل طاقاتنا ملصلحة زغرتا
ومـشــروعـهــا اإلن ـمــائــي حـتــى تصبح
لدينا مدينة مثالية ويعيش الشعب
بكرامته».
ُ
تتهم البيوتات السياسية في زغرتا
بــأن ـهــا ت ـج ـهــد لـلـتـعـتـيــم ع ـلــى الئـحــة
«اإلنـ ـم ــاء» ،واإلي ـح ــاء ب ــأن أعـضــاء هــا
أشخاص منفردون ال ُي ّ
كونون الئحة.
«ن ـح ــن  17ش ـخ ـصــا وزعـ ـن ــا  17أل ــف
منشور في زغرتا على أربــع مراحل.
مجتمعنا يعرفنا جيدًا»ُ ،يرد مخايل
ّ
الــدويـهــيُ .جــل مــا يــريــده املــرشــح إلى
ُ
رئاسة البلدية أن «يترجم التجاوب
الـ ـ ــزغـ ـ ــرتـ ـ ــاوي مـ ـعـ ـن ــا ف ـ ــي صـ ـن ــادي ــق
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع .ن ـح ــن ن ــري ــد أن ن ـت ـنــافــس
ديمقراطيا ونازلني لحتى نربح».

أقـفــل بــاب الترشيح فــي مدينة املنية
ع ـلــى  75مــرش ـحــا لـعـضــويــة املـجـلــس
الـبـلــدي ( 21عـضـوًا) .بــن ه ــؤالء أكثر
مـ ــن ث ـم ــان ـي ــة ط ــامـ ـح ــن إلـ ـ ــى رئ ــاس ــة
املجلس الـبـلــدي .إال أن مــا يــربــط بني
امل ــرش ـح ــن جـمـيـعــا هـ ــؤالء إعـ ــان كل
منهم خــوض املعركة تحت لــواء تيار
املستقبل ،ما وضع األخير في موقف
ال يمكن الخروج منه إال باملراوغة.
وكــان وفــد من املنية قد زار قبل نحو
ش ـهــر األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـت ـيــار املـسـتـقـبــل
أح ـم ــد ال ـح ــري ــري ف ــي ص ـي ــدا للبحث
معه في موضوع االنتخابات .وسمع
ه ــؤالء مــن الـحــريــري ،بــوضــوح« ،أننا
لن ندعم أي الئحة في املناطق والقرى،
باستثناء بيروت وصيدا وطرابلس،
وسنترك األمر للعائالت لتقرر مصير
ب ـلــديــات ـهــا» .جـ ــواب ك ــان كــاف ـيــا لــدفــع
كثيرين الــى الترشح سريعًا من دون
منة من املستقبل .لكن كثافة
انتظار ّ
املرشحني دفعت النائب كاظم الخير،
بــإيـعــاز مــن الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري،
إل ـ ــى دعـ ـ ــوة ال ـط ــام ـح ــن ال ـ ــى مـنـصــب
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــى اج ـت ـم ــاع ــات ل ـل ـخــروج
ـاء عـلـيــه ،عقدت
بصيغة تــوافـقـيــة .ب ـنـ ً
ثالث جلسات متتالية كان مصيرها
الفشل.
وبـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــات خ ـ ــاص ـ ــة
ل ــ»األخ ـب ــار» ،ك ــان الــرئ ـيــس الـحــريــري
«مـطـلـعــا ع ـلــى م ــا ي ـجــري داخـ ــل دارة
الخير في املنية .وهــو استدعى عددًا
من املرشحني الى بيت الوسط ،فارضًا
كال من عماد مطر
تحالفًا رباعيًا ضم ً
(رئاسة اتحاد بلديات املنية) ،وظافر
زري ـق ــة ونـ ـب ــراس ع ـلــم ال ــدي ــن (رئــاســة
الـبـلــديــة ل ـثــاث س ـنــوات لـكــل منهما)
وع ـ ـلـ ــي م ـح ـي ــش (ن ــائـ ـب ــا ل ـل ــرئ ـي ــس).
واشـتــرط الحريري على األربـعــة عدم
اإلع ــان عــن مضمون الــزيــارة وال عن
دع ــم ت ـيــار املـسـتـقـبــل ل ـه ــم» .وتضيف
امل ـع ـلــومــات أن ال ـخ ـيــر ل ــم ي ـكــن بـعـيـدًا

ّ
ركب الحريري
تحالفًا رباعيًا من
تحت الطاولة

عــن ه ــذه الـتــركـيـبــة الـتــي حـصــد فيها
حـصــة مــن خمسة أع ـضــاء ،كـمــا نجح
فـ ــي ت ـق ـس ـيــم ال ـب ـل ــدي ــة ع ـل ــى ع ـ ــدد مــن
عائالت املنية ،وفــي إقصاء خصومه
األساسيني ومنعهم من منافسته في
االنتخابات النيابية .كذلك عمل على
تقسيم عائلة علم الدين عبر ترشيح
نبراس علم الدين ابــن شقيق النائب
الـســابــق هــاشــم عـلــم ال ــدي ــن ،فــي وجــه
عمه عثمان علم الدين ،لينقل املعركة
من الساحة النيابية الى البلدية كون
األخير منافسه األول في االنتخابات
(مروان طحطح)

ال ـن ـي ــاب ـي ــة .ف ـي ـمــا ي ـت ـجــه ع ـث ـم ــان عـلــم
الدين الى التحالف مع رئيس البلدية
ال ـحــالــي وحـلـيــف املـسـتـقـبــل لــدورتــن
م ـت ـتــال ـي ـتــن م ـص ـط ـفــى عـ ـق ــل .وق ــال ــت
مصادر األخير لـ»األخبار» إنه رفض
طرح املستقبل ترؤسه البلدية املقبلة
لثالث سنوات.
وفي اتصال مع «األخبار» ،نفى الخير
«كـ ــل م ــا ي ـش ــاع حـ ــول دع ـم ــي أيـ ــا مــن
املــرشـحــن» ،معلنًا «الـتــزامــي بموقف
ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،وب ــال ـب ـي ــان ال ـص ــادر
عنه» ،فيما نفى املرشح مطر حصول
أي تنسيق بينه وبني تيار املستقبل.
وم ــع إع ــان الئـحــة ال ـتــوافــق الــربــاعــي
في املنية ،سارع كل من تيار املستقبل
والخير الى التأكيد أنهما على مسافة
واح ــدة مــن جميع املرشحني ،وأنهما
تــركــا ملـنــاصــريـهـمــا حــريــة االخ ـت ـيــار.
وهـ ـ ــذا م ــا رأت ف ـي ــه مـ ـص ــادر مـطـلـعــة
مـحــاولــة لـتـفــادي املــواج ـهــة مــع باقي
العائالت ،عبر االلتفاف على حلفائه
وغـ ـس ــل ي ــدي ــه ظ ــاه ــري ــا م ــن ال ـت ــواف ــق
وإعالن وقوفه على الحياد .ودفع ذلك
بعدد من املرشحني الى االنسحاب من
املعركة؛ أبرزهم منسق تيار املستقبل
السابق املحامي بسام الرمالوي.
وفيما يعتبر املستقبل معركة املنية
سهلة نسبيًا ،كــون جميع املرشحني
من مناصريه ،وهم غالبًا ما يسعون
الى تبنيهم من قبل التيار ،إال أن هناك
ت ـس ــاؤالت عــن م ــدى ق ــدرة التيارعلى
مل ـل ـم ــة ذيـ ـ ـ ــول املـ ـع ــرك ــة وت ــأثـ ـي ــراتـ ـه ــا
السلبية عليه ،بعدما مــزق العائالت
والحلفاء فيها.
وفــي املـقــابــل ،يسجل غـيــاب شـبــه تــام
للقوى املحسوبة على الثامن من آذار
التي عجزت عن تشكيل الئحة أو تبني
تــرش ـيــح أي شـخـصـيــة .وقـ ــال ك ــل من
الشيخ مصطفى ملص وكمال الخير
لـ ــ»اإلخـ ـب ــار» إن ـه ـمــا ل ــن ي ـل ـتــزمــا بــأي
مــن الـلــوائــح ،وسيعمدان الــى تشكيل
لوائح خاصة بهما ،و»سننتخب على
أساس خدمة املنطقة».

ْ
ِسير الضنية :فتفت الستعادة
ماء وجهه أو تكريس هزيمته
عبد الكافي الصمد
أكـ ـث ــر مـ ــن س ـب ــب ي ـج ـع ــل اس ـت ـح ـقــاق
اإلنـتـخــابــات الـبـلــديــة فــي بـلــدة سير،
امل ـ ــرك ـ ــز اإلداري ل ـل ـض ـن ـي ــة واملـ ــركـ ــز
الصيفي لقائمقامية قـضــاء املنية ـ ـ
الضنية ،محل إهتمام ومتابعة ،نظرًا
مل ــا تـمـثـلــه م ــن أه ـم ـيــة ع ـلــى الـصـعـيــد
السياسي تتجاوز كونها إنتخابات
ت ـت ـم ـت ــرس خ ـل ـف ـه ــا عـ ــائـ ــات ال ـب ـل ــدة
ف ـح ـســب ،كـمــا ه ــو ش ــأن اإلن ـت ـخــابــات
ال ـب ـل ــدي ــة فـ ــي أغـ ـل ــب م ـن ــاط ــق ال ــري ــف
واألطراف.
ويعود ذلك إلى ما أدت إليه انتخابات
 ،2010عندما اكتسحت الئحة رئيس
الـبـلــديــة الـحــالــي أحـمــد عـلــم الالئحة
التي كان يدعمها النائب أحمد فتفت،
ما أحدث دويًا ال تزال أصداؤه تتردد
حتى اآلن في أرجاء الضنية.
ع ـلــى م ـضــض ت ـقـ ّـبــل ف ـت ـفــت الـنـتــائــج
ال ـتــي ع ـ ّـرت ــه ف ــي ب ـلــدتــه ،وأمـ ــام قـيــادة
تـيــار املستقبل الـتــي أصيبت بخيبة
أمــل نتيجة عــدم قــدرة مــن تـعـ ّـده أحد
ص ـق ــوره ــا ع ـل ــى إثـ ـب ــات وج ـ ـ ــوده فــي
مسقط رأسه.
وزاد من قلق فتفت الحقًا تمكن علم
مــن تحقيق إن ـج ــازات وم ـشــاريــع في
بـلــدتــه ،أع ــادت إلــى الـبـلــدة بعضًا من
أل ـق ـه ــا ك ـم ــرك ــز إصـ ـطـ ـي ــاف رئ ـي ـس ــي،
وجعل غالبية أهاليها ّ
يرددون كالمًا
وصــل إلــى آذان فتفت يفيد بــأن علم
قـ ّـدم لسير في سـ ّـت سنوات أكثر مما
قدمه فتفت طيلة  20عامًا.
ع ـل ــى ه ـ ــذا األس ـ ـ ــاس ي ـ ــرى ف ـت ـفــت فــي

إنتخابات األحــد املقبل ّ
رد اعتبار له
ّ
فــي املـقــام األول .ورغ ــم أنــه ردد مــرارًا
أن ــه لــن يـتــدخــل فــي انـتـخــابــات بلدته
إل ـت ــزام ــا م ـنــه ب ـق ــرار ال ـق ـي ــادة ال ــزرق ــاء
عدم التدخل في اإلنتخابات البلدية
إال فــي امل ــدن الـكـبــرى ،فــإن هــذا الكالم
تدحضه وقائع كثيرة ،منها أن أبرز
مرافقيه ومساعديه ال يغادرون مبنى
قائمقامية القضاء ،بهدف معرفة كل
شــاردة وواردة تتعلق باالنتخابات،

تصل إلى
مسامع فتفت
تعليقات األهالي عن
إنجازات علم

وضـ ـ ـغـ ـ ـط ـ ــه ب ـ ـ ـقـ ـ ــوة عـ ـ ـل ـ ــى م ــرشـ ـح ــن
لــإن ـت ـخــابــات ال ـب ـلــديــة واإلخ ـت ـيــاريــة
حــاولــوا ال ـت ـقـ ّـرب ّمــن رئـيــس البلدية.
وتـ ـ ـ ّـوج ف ـت ـفــت ت ــدخ ـل ــه ب ـتــول ـيــه أمــس
إعــان الالئحة الـتــي يدعمها ،والتي
يرأسها عارف درباس ،منافس علم.
وم ــا ي ــزي ــد م ــن ق ـلــق فـتـفــت أن بعض
أبـنــاء عائلته واملـقــربــن منه إنتقلوا
إل ــى صــف ع ـلــم ،أو عـلــى األق ــل وقـفــوا
ّ
يتحمسوا ملواجهة
على الحياد ولــم
رئـيــس الـبـلــديــة ال ــذي أثـبــت حـضــوره

وإستقطب عائالت كثيرة إلى جانبه،
م ــا ج ـعــل اإلن ـت ـخــابــات تـتـخــذ طــابـعــا
ع ــائـ ـلـ ـي ــا وخـ ــدمـ ــات ـ ـيـ ــا واض ـ ـ ـحـ ـ ــا ،مــن
غ ـيــر إس ـق ــاط ال ـطــابــع ال ـس ـيــاســي من
الحسبان.
ول ـ ـك ـ ــن ،بـ ــرغـ ــم ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ــدخـ ــل ب ـعــض
فاعليات البلدة للتوصل إلــى توافق
وتجنيب سير إنتخابات تنافسية،
وطــرحــوا أف ـكــارًا ع ـ ّـدة لتأليف الئحة
تــوافـقـيــة .وق ــد ب ــارك الــرئـيــس نجيب
مـ ـيـ ـق ــات ــي (ع ـ ـلـ ــم م ـ ـقـ ــرب م ـ ـنـ ــه) ه ــذه
املساعي ،ولكن عندما تعذر ذلك بفعل
شـ ــروط م ـت ـبــادلــة رف ـض ـهــا ال ـطــرفــان،
انسحب ميقاتي من الوساطة تاركًا
ال ـط ــرف ــن ي ـح ـت ـك ـمــان إل ـ ــى ص ـنــاديــق
اإلقـ ـت ــراع .وع ـل ـيــه ،أع ـلــن عـلــم الئحته
كاملة وهي ّ
مكونة من  15مرشحًا من
بينهم مرشحان مسيحيان سيكون
أحدهما وفــق العرف نائبًا للرئيس،
في مقابل الئحة فتفت التي يرأسها
عارف درباس.
والالفت أن عائلة درباس لم تكن يومًا
مـتـحــالـفــة سـيــاسـيــا م ــع آل ف ـت ـفــت ،ال
نيابيًا وال بلديًا ،بل كانت دومًا مقربة
من آغاوات آل رعد منافسي آل فتفت.
وهـ ـ ــذه املـ ـ ــرة األول ـ ـ ــى الـ ـت ــي تـتـحــالــف
فيها الـعــائـلـتــان ،علمًا أن الالئحتني
املـتـنــافـسـتــن ت ـضـ ّـمــان مــرشـحــن من
العائلتني ،كما من باقي عائالت سير،
م ــا سـيـجـعــل ت ــوق ــع ال ـن ـتــائــج صـعـبــا.
وه ــي نـتــائــج إم ــا ستعيد إل ــى فتفت
بعض ماء وجهه الذي فقده قبل ست
س ـنــوات ،أو تـكـ ّـرس سقوطه فــي عقر
داره.

