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سياسة
على الغالف

القوات و«البيزنس»:
يا رضى الله ورضى رجال األعمال
ي ـح ـظــى رج ـ ــال األع ـ ـمـ ــال ال ـعــون ـيــون
باالهتمام اإلعــامـ ّ
ـي كله ،باعتبارهم
يسرقون لقمة النيابة والوزارة من فم
المناضلين العونيين .إال أن ًالنظر ،عن
قرب ،إلى القوات اللبنانية ،مثالُ ،يظهر
أن حال األحزاب األخرى ليست أفضل من
حال التيار الوطني الحر
غسان سعود
إذا وقف رجــال أعمال التيار الوطني
الحر في صف ،ورجال أعمال القوات
اللبنانية في صف آخر ،فسيبلغ طول
ال ـث ــان ــي ض ـعــف طـ ــول ال ـص ــف األول.
الـ ـف ــارق أن الـ ـق ــوات تـعـيــش ف ــي الـظــل
فيما يمأل صخب العونيني األقضية.
ف ــي ال ـ ـقـ ــوات ،أق ـص ــى رئ ـي ــس ال ـح ــزب
ّ
املسلمني بأوامره
سمير جعجع غير ّ
منذ سـنــوات ،فيما يــدشــن العونيون
اآلن فـقــط بـيــت الـطــاعــة ال ـحــزبـ ّـي .وال
شــك فــي أن ال ـت ــداول نـيــابـيــا ووزاريـ ــا
ب ــأس ـم ــاء رجـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال ال ـعــون ـيــن
كشف األقنعة عن وجوههم ،فيما ال
ّ
يتصبحون
يزال رجال أعمال القوات
عـ ـن ــد ّزع ـ ـيـ ــم وي ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ـ ّـدون عـ ـن ــد آخ ــر
ويتعشون عند ثالث.
في كسروان ،ثمة رجال أعمال عونيان
هما روجيه عــازار وأنـطــوان عطاالله
ي ـجــري تـ ــداول اسـمـيـهـمــا كمرشحني
محتملني إلــى االنتخابات النيابية،
ف ـي ـم ــا ه ـ ـنـ ــاك أربـ ـ ـع ـ ــة رج ـ ـ ـ ــال أعـ ـم ــال
يـ ـ ـ ــدورون ف ــي ف ـل ــك ال ـ ـقـ ــوات ،أب ــرزه ــم
رئيس بلدية ّعشقوت ألكسندر رزق.
وهو كان يصنف كتائبيًا ،لكن العجز
التاريخي للرئيس أمــن الجميل عن
الـحـفــاظ عـلــى أصــدقــائــه جعله أقــرب
إلــى الـقــوات اللبنانية .وينتمي رزق
الــى أكبر العائالت العشقوتية ،وهو
أح ــد ورثـ ــة أح ــد أبـ ــرز رجـ ــال األع ـمــال
الـلـبـنــانـيــن ف ــؤاد رزق ال ــذي تــوزعــت
أعـ ـم ــال ــه مـ ــن ش ــرك ــة ي ـن ــاب ـي ــع ل ـب ـنــان
(صـنــن) إلــى أكـبــر شــركــات املـقــاوالت
والبناء في السعودية ،مــرورًا بفندق
«مزار أنتركونتيننتال».
الرئيس السابق لجمعية الصناعيني
والرئيس الحالي للمؤسسة املارونية
لالنتشار نعمة افرام ال يمكن وضعه
ف ــي خــانــة ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة تـمــامــا.
لكنه أقــرب بالتأكيد إلــى معراب منه
إلى ّ
أي مرجعية سياسية أخرى ،رغم
صــداق ـتــه م ــع ال ــوزي ــر ج ـب ــران باسيل
وعالقته الــوطـيــدة بالعميد املتقاعد
شامل روكز .وقد ذهب رئيس القوات
سمير جعجع في استرضائه إلى حد
«كسر خاطر» العماد ميشال عون في
انتخابات بلدية جونية األخيرة ،حني
دعـمــت ال ـقــوات الئـحـتــه ضــد الالئحة
املــدعــومــة مــن الـتـيــار .وافـ ــرام (يــرشــح
نفسه لــرئــاســة الـجـمـهــوريــة) مساهم
رئيسي في شركة «سنايديرو الشرق
األوسـ ـ ـ ــط» (ي ـ ـ ــرأس م ـج ـلــس إدارتـ ـه ــا
وزير القوات اللبنانية السابق روجيه
ديب) املتخصصة في تجارة املطابخ
والـ ـ ـخ ـ ــزائ ـ ــن ومـ ـ ـف ـ ــروش ـ ــات املـ ـك ــات ــب.
وهــو عضو مجلس إدارة فــي  4أو 5
شركات تعنى بتسيير شؤون شركة
«اندفكو» التي يرأس مجلس إدارتها
عمه شفيق افرام .وتنتج هذه الشركة
منتوجات «ســانـيـتــا» بكل أشكالها:
علب الكرتون والنايلون والبالستيك

في القوات األولوية لـ«البيزنس مان» (هيثم الموسوي)

وورق ال ـح ـمــام وغ ـيــرهــا .كــذلــك فــإنــه
مساهم رئيسي في مصرف اإلسكان
وش ـ ــرك ـ ــة غ ـ ـ ــاز لـ ـبـ ـن ــان ون ـ ـحـ ــو ع ـشــر
شــركــات كبيرة أخ ــرى .ورغــم انكسار
أسـ ـط ــورة آل افـ ـ ــرام ف ــي االن ـت ـخــابــات
البلدية األخـيــرة وخسارتهم رئاسة
اتحاد بلديات كـســروان الــذي سيطر
عليه مـحــامــي شــركــاتـهــم نـهــاد نوفل
لسنوات طويلة ،فإن العالقة الوطيدة
التي تجمع افرام ورزق برئيس حزب
الـقــوات تكسر شبح العزلة العائلية
الكسروانية التي يعاني منها جعجع.
الـ ـث ــال ــث فـ ــي هـ ـ ــذه «الـ ــربـ ــاع ـ ـيـ ــة» هــو
املسؤول القواتي الكسرواني ّشوقي
الـ ــدكـ ــاش .وك ـ ــان ب ـعــض «امل ـع ــقــدي ــن»
يأخذون عليه قبل بضع سنوات أنه
م ـجــرد «شــوفـيــر ك ـم ـيــون» .لـكـنــه كبر
كثيرًا وتوسعت أعماله في السنوات
القليلة املاضية ،بما حجز له مقعدًا

في قائمة رجال األعمال.
نقيب املقاولني مارون الحلو ،بدوره،
ي ـضــع قــدمــا ف ــي م ـع ــراب وأخ ـ ــرى في
الـ ـس ــوديـ ـك ــو ل ـ ــدى ح ـ ــزب الــوط ـن ـيــن
األحـ ـ ـ ـ ــرار .وه ـ ــو ك ـ ــان ي ـح ـســب ضـمــن
كـ ـب ــار رجـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال ال ــذي ــن يـمـكـ ّـن
جعجع االت ـكــال عليهم فــي ح ــال دق
الخطر املالي أبوابه .إال أن تسريبات
«األح ـ ــرار» تـشــي بتعيينه قــريـبــا في
ّ
الحزبي الثاني بعد رئيس
املنصب
الحزب.
ف ــي امل ــن ال ـش ـمــالـ ّـي ،ال رجـ ــال أع ـمــال
أو أثرياء يتصدرون صفوف القوات
الـلـبـنــانـيــة .فــاملــرشــح إدي أب ــي اللمع
ومـ ـ ـس ـ ــؤول ج ـ ـهـ ــاز الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ّ (م ــع
ال ــرابـ ـي ــة) م ـل ـحــم ري ــاش ــي ي ـصــن ـفــان
فــي فئة «املـعـتــريــن» ...ولـكــن فــي حال
ّ
قواتي عتيق
صودف وجود مناضل
ورجل األعمال سركيس سركيس في

تبدو بلدة مزيارة
الزغرتاوية أشبه
بمصرف لمعراب رغم
النفوذ الكبير لفرنجية

صــالــون جعجع وك ــان هـنــاك كــرسـ ّـي
واحـ ـ ـ ــد ،فـ ــا شـ ــك فـ ــي أن «ال ـح ـك ـي ــم»
س ـي ـب ـق ــي املـ ـن ــاض ــل واق ـ ـفـ ــا لـ ُـي ـج ـلــس
سركيس .واألخير أصـ ّـر على تجربة
حظه مــع غالبية ســالــة آل الجميل،
ق ـبــل أن يـقـتـنــع بــاعـتـنــاقـهــم جميعًا
مبدأ األخذ من دون مقابل .لذلك ،هو
اليوم أقرب إلى رئيس حزب القوات.
وفي السياق نفسه ،هناك املرشح عن
املـقـعــد الـكــاثــولـيـكــي مـيـشــال مكتف.
ورغـ ــم أن االع ـت ـق ــاد ال ـس ــائ ــد ه ــو أنــه
متفرغ للعالقات العامة السياسية،
إال أن ـ ــه يـ ـق ــود امـ ـب ــراط ــوري ــة أع ـم ــال
مصرفية وسياحية وعقارية ضخمة
جدًا .وهو اليوم أقرب إلى القوات منه
إلــى أي طــرف سياسي آخــر فــي قوى
 14آذار.
في األشرفية ،ال يسع ناشطي القوات
الـلـبـنــانـيــة الـكــاثــولـيــك م ـجــرد الحلم

