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سياسة
تقرير

القوات في زحلة تحت «الحصار» :مطلوب مرشحون كاثوليك وموارنة!
ال يخلو حزب في لبنان من مشاكل
داخلية ـ تنظيمية ،ولو بنسب متفاوتة.
مشاكل القوات اللبنانية ـ زحلة «بسيطة» إذا
ما قورنت بمشاكلها في أقضية أخرى أو
ببقية األحزاب .هي أشبه بـ «صراع ديوك»
حول نفوذ محلي .لكن نتائج االنتخابات
البلدية األخيرة لم تكن على قدر توقعات
سمير جعجع .قوات زحلة تعاني من
نقص في الكوادر الكاثوليكية والمارونية
لترشيحها إلى االنتخابات النيابية ،ما يجعل
المعركة النيابية صعبة في ظل «حصار»
مطبق عليها من تيار المستقبل ،حزب
الله ،الكتلة الشعبية ،حزب الكتائب (حتى
الساعة) وآل فتوش

ليا القزي
ُ
ال تشبه زحلة أي منطقة لبنانية أخرى.
من بعيد ،تظهر وكأنها ذات طبيعتني.
األولى اجتماعية ـ دينية كونها مدينة
«الـكـثـلـكــة» ،عـلــى رغ ــم أن أق ــدم كنيسة
ّ
فيها أرثوذكسية ،وأن أرقام «املوارنة»
ُ
( 14577نــاخ ـبــا) ب ــدأت ت ـنــافــس أرق ــام
«الكاثوليك» ( 19755ناخبًا) .الطبيعة
ّ
الثانية سياسية ،ومفادها أن «زحلة
ق ـ ــوات ل ـب ـنــان ـيــة» .وه ـ ــذه ش ـبــه قـنــاعــة
ّ
رسختها «بروباغندا» الحرب األهلية
والسنني في الوجدان العام ،و«مالحم»
حـصــار زحـلــة و«ص ـمــودهــا» فــي وجــه
الجيش السوري ،وتقديم أكبر عدد من
«شهداء املقاومة اللبنانية».
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة األخـ ـي ــرة كــانــت
محطة في هــذا املـســار .ففيها ،تمكنت
ـن م ـع ــراب ـ ـ من
الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ـ ـ م ـ ً
نسج التحالفات ،فارضة مرشحًا كان
حتى األمــس القريب محسوبًا على آل
سكاف (أسعد زغيب) ،وكانت النتيجة

جعجع قال كلمته :خلص!
نهاية عام  2015وبداية العام الحالي ،زادت «النقمة» الداخلية ضد منسق القوات ،ميشال التنوري ،ابن
الـ َـكـ َـرك وأستاذ الرياضيات الــذي ُيـ ّ
ـدرس  35ساعة أسبوعيًا في مدرستني للراهبات .تزامن ذلــك ،مع
انتهاء واليته (ثالث سنوات) ومجاهرته بعدم رغبته التجديد لنفسه« .رؤوس» الفريق املعارض ،أي
مرشح القوات عن املقعد الكاثوليكي في زحلة جورج سماحة ومسؤول قطاع رجال األعمال السابق
جهاد النداف ومسؤول املراكز السابق نضال صليبا« ،حاولوا اإلضاءة على سيئات التنوري والتسويق
لسماحة كمنسق جديد» ،استنادًا إلى مسؤول في منسقية زحلة .في البداية ،اقتنعت معراب بخيار
سماحة «باعتبار أنه أحد مرشحيها املفترضني إلى النيابة وعمل في تنظيم االنتخابات سابقًا ،كما
أن التنوري لم يكن يريد املنصب من جديد»ّ .
تحول األمر إلى نوع من «التحدي بني التنوري والقواتيني
ّ
والصحافيني الزحالويني الذين يدعمونه وبني جبهة املعارضني لخطه» ،فعادت شهيته إلى تبو ّء املنصب
من جديدُ .
«حرق» اسم سماحة عبر انتشار خبر تعيينه قبل أن ُيحسم األمر في معراب وتولى بعض
القواتيني إيصال اعتراضاتهم إلى القيادة القواتية .نتيجة ُ «القيل والقال» ،أجري استفتاء في زحلة «نال
على إثره التنوري  ٪89من األصــوات» .عند هذا الحد «أقفل امللف .لم يكن لهذا النزاع الصغير تأثير
كبير على التنظيم ألن لكل شيء في القوات حدودًا .حني يقول سمير جعجع كلمته ،خلص!».

لـصــالـحـهــا ،ول ــو فــي الـشـكــل .لـكــن هــذا
«االن ـت ـص ــار» الـحــزبــي عـلــى آل سكاف
وفـتــوش ،لــم ُيثلج قلب رئيس الحزب
سمير جعجع الذي كان يتوقع «نسبة
مشاركة قواتية أكـبــر» ،كما ينقل عنه
مسؤولون قواتيون زحالويون سمعوا
م ـنــه ان ـت ـق ــادًا وتـقـيـيـمــا لــان ـت ـخــابــات.
ك ــل ال ـح ـج ــج ع ــن «رش ـ ـ ــوة ال ـنــاخ ـبــن»
وتـشـ ّطـيــب املــرش ـحــن ال ـقــوات ـيــن «مــن
الـ ـس ــن ــة وال ـ ـش ـ ـي ـ ـعـ ــة» ،لـ ــم ُي ـ ـق ـ ـ ّـرش فــي
م ـ ـعـ ــراب الـ ـت ــي ت ـح ــدث ــت عـ ــن «مـش ـك ـلــة
فــي إي ـصــال الــرســالــة إل ــى الـنــاخـبــن».
هنا بــرزت أول ثغرة سياسية .الثغرة
الثانية هــي «وج ــود أزم ــة فــي اختيار
األش ـ ـخ ـ ــاص املـ ـ ــوارنـ ـ ــة والـ ـك ــاث ــولـ ـ ُي ــك.
هناك مشكلة أسـمــاء ،خاصة إذا ثبت
التحالف النيابي مــع الـتـيــار الوطني
ال ـحــر واخ ـت ـيــر سـلـيــم ع ــون عــن املقعد
املـ ـ ـ ــارونـ ـ ـ ــي» ،اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا إل ـ ــى مـ ـص ــادر
متابعة في مدينة الكرمة .تضاف إلى
ذلـ ــك ،مـ ـح ــاوالت ســاب ـقــة ل ـعــزل منسق
الـقــوات في زحلة ميشال التنوري من
قبل قواتيني زحالويني ،قبل أن يحسم
االستفتاء القواتي النتيجة لصالحه.
ق ـ ــوة ال ـ ـقـ ــوات ال ـت ـج ـي ـيــريــة ف ــي ق ـضــاء
زح ـلــة ،اس ـت ـنــادًا إل ــى م ـصــادر رسمية،
هــي « 12أل ــف ص ــوت ،مـنـهــا  7000في
املــدي ـنــة .أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى املنتسبني
فـهــم قــرابــة الـ ـ ــ 1500فــي الـقـضــاء و900
في املدينة» .هناك  27مركزًا حزبيًا في
القضاء ،إال أن الثقل فــي مدينة زحلة
هــو فــي أحـيــاء حــوش األم ــراء ،املعلقة،
املــدي ـنــة الـصـنــاعـيــة ووادي الـعــرايــش
«حـ ـي ــث هـ ـن ــاك أغ ـل ـب ـيــة مـ ــارون ـ ـيـ ــة» .ال
تذكر املـصــادر هــذه املعلومة «لغايات
طائفية» ،بــل لــإشــارة إلــى أن «امللعب
الكاثوليكي ،الذي ُيشكل هوية املنطقة،
ال يزال عصيًا على األحزاب .ليس لألمر
عالقة فقط بالقوات ،فطبيعة أبناء هذا
امل ــذه ــب أن ي ـكــون والؤه ـ ــم لـلــزعـيــم أو
العائالت التقليدية» .يبرز هذا النقص
أي ـضــا داخـ ــل مـنـسـقـيــة ال ـق ــوات «حـيــث
ال وج ــود ألعـضــاء كــاثــولـيــك» .ال ينفي
املصدر املسؤول في املنسقية «وجود

ُ
تدرك مصادر القوات صعوبة خوض االنتخابات النيابية حتى الساعة (هيثم الموسوي)

ّ
حل مرشحو القوات
إلى االنتخابات البلدية
في المراتب
الخمس األخيرة
ن ـقــص ف ــي ه ــذا املـ ـج ــال ،ون ـح ــن نعمل
ّ
على حله ألننا بدأنا نسمع انتقادات
في هذا الشأن».
على خريطة توزع املناطق «القواتية»،
ت ـ ــأت ـ ــي زحـ ـ ـل ـ ــة فـ ـ ــي امل ـ ـ ــرات ـ ـ ــب األولـ ـ ـ ـ ــى.
املـ ـعـ ـل ــوم ــات املـ ـ ـت ـ ــداول ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــارع

ّ
الزحالوي تفيد بأن «(النائبة) ستريدا
جـعـجــع ت ــري ــد م ــد ج ـس ــور ب ــن بـشــري
وزحـ ـل ــة ل ـت ـعــزيــز ن ـف ــوذه ــا وف ــرض ــه»،
خاصة بعد وفاة النائب السابق الياس
سكاف والحديث عن «تشتت» زعامته.
لتأكيد الـكــام ،يـعــودون بــالــذاكــرة إلى
فترة املفاوضات التي سبقت «البلدية»
ّ
السيدة ميريام سكاف ملعراب
وزيــارة
«ح ـيــث سـمـعــت كــامــا واض ـحــا عــن أن
االتفاق في بلدية زحلة مرهون بإقناع
والــدهــا الـنــائــب الـســابــق ج ـبــران طــوق
الوقوف إلى جانب ستريدا في ّ
بشري.
وهـ ـ ــا هـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ت ـس ـت ـعــن ب ـس ـي ــدات
زحالويات ملساعدتها في مهرجانات
األرز» .زحلة «بالنسبة إلينا مهمة من
النواحي كــافــة» ،يقول مسؤول قواتي
وهـ ــو ي ـج ـلــس ف ــي مـكـتـبــه ال ـخــدمــاتــي
«املـتــواضــع» .ال ُيفكر قبل أن ينفي ما
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خطاب «ما بعد بعد حيفا» شعارًا للجمهور االسرائيلي

مصداقية نصرالله ّ
ّ
سر نجاح حربه النفسية (هيثم الموسوي)

علي حيدر
لــم تقتصر مـفــاعـيــل خـطــابــات االمــن
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
عـلــى مـعـنــويــات جـمـهــور كـيــان الـعــدو
وج ـن ــوده ،بــل ك ـ ّـان لـهــا أثــرهــا الـفـعــال
أي ـضــا عـلــى صــنــاع ال ـق ــرار السياسي
واألمني في تل أبيب ،وهو ما شهدت

ب ــه أك ـث ــر م ــن م ـح ـطــة ق ـب ــل حـ ــرب ع ــام
 2006وخاللها وبعدها .لكن الجديد
ـ ـ ـ الـ ـق ــدي ــم هـ ــو املـ ــزيـ ــد مـ ــن امل ـع ـط ـيــات
اإلســرائـيـلـيــة الـتــي تكشف أن مــواقــف
الـسـيــد نـصــرالـلــه وخـطــابــاتــه تحولت
ال ـ ــى م ـ ــادة أس ــاسـ ـي ــة فـ ــي الـ ــدراسـ ــات
األكاديمية التي تتناول دور الحرب
النفسية في املعركة في تشكيل الوعي

الـقــومــي .ومــن أب ــرز املــواقــف الـتــي بدا
أن حـضــورهــا فــي إســرائـيــل ،جمهورًا
ونخبًا ،ال يقل ّ
عما هو عليه في لبنان
والعالم العربي ،خطاب «ما بعد بعد
حيفا» ،واستهداف سفينة «ساعر».
تـحــول خـطــاب السيد نصرالله الــذي
ألقاه في تموز عام « ،2006الى حيفا،
وصدقوني الى ما بعد حيفا والى ما
بعد بعد حـيـفــا» ،مـحــورًا ألطــروحــات
فــي األكــادي ـم ـيــة االســرائـيـلـيــة عــن أثــر
ً
ه ـ ــذا الـ ـخـ ـط ــاب ،وم ـ ـثـ ــاال مـ ـمـ ـت ــازًا عــن
ال ـق ــدرة عـلــى اإلق ـن ــاع ،بـحـســب رئيس
مــركــز أبـحــاث االم ــن القومي واالع ــام
فـ ــي ج ــامـ ـع ــة اري ـ ـي ـ ــل ،وال ـ ـبـ ــاحـ ــث فــي
م ـج ــاالت ح ــرب امل ـع ـلــومــات ،الــدك ـتــور
رون شــاي ـفــر ،ف ــي مـقــابـلــة م ــع مــوقــع
«والال» االسرائيلي.
وك ـش ــف شــاي ـفــر ع ــن حـقـيـقــة أن هــذا
املــوقــف تـحــول ال ــى م ــادة عـلــى ألسنة
الجمهور االســرائـيـلــي ،موضحًا ذلك
ب ــالـ ـق ــول إن «الـ ـسـ ـخ ــري ــة الـ ـكـ ـب ــرى أن
الجمهور في إسرائيل هو الذي ّ
حول
هذا الخطاب الى شعار» ،واصفًا إياه
بــأنــه «رســالــة تلتقطها األذن جـيـدًا»،
منتقدًا االعــام في إسرائيل ألنه سار
خلف الجمهور.
ورأى ش ــاي ـف ــر أن إس ــرائـ ـي ــل ملـســت
أهمية الحرب النفسية من خالل أداء
نصرالله .وأوضــح« :بفضل نصرالله
فهمنا أن الحرب النفسية مهمة ،وأن

عندما ّ
يهدد
حزب الله فإن الجمهور
في إسرائيل
ّ
والعالم يصدقه

ح ــرب ال ـقــذائــف وال ـغ ــارات ليست هي
حـصـرًا مــا يحسم امل ـعــركــة» .ورأى أن
ّ
األمـ ــن ال ـع ــام ل ـحــزب ال ـلــه ي ــرك ــز على
هــذه الـحــرب ضــد إســرائـيــل ،كــونــه «ال
يملك القدرات التي نمتلكها ،والفكرة
االساسية التي تقوم عليها (الحرب
ال ـن ـف ـس ـي ــة) :إذا ل ــم ت ـك ــن قـ ـ ـ ــادرًا عـلــى
التأثير على بندقية عــدوك ،عليك أن
تؤثر على اإلصبع الذي يضغط على
الـ ــزنـ ــاد .وفـ ــي هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة ب ــال ــذات
نصرالله ممتاز».
ورأى ش ــايـ ـف ــر أن «أك ـ ـبـ ــر ك ــوارثـ ـن ــا
ه ــي أن ـنــا نـسـتـخــف بــال ـعــالــم الـعــربــي
ونـ ـعـ ـتـ ـب ــره م ـت ـخ ـل ـفــا عـ ـل ــى امل ـس ـت ــوى
سـتــراتـيـجــي .لكننا
التكنولوجي واال ً
نــرت ـكــب بــذلــك خ ـطــأ ف ــادح ــا» ،مـشـيـرًا
الــى أن «الـعــالــم أصـبــح يـعـ ّـج بوسائل

االتصاالت ونشر الشائعات ،والحرب
النفسية هي ُبعد إضافي يحتاج إليه
القتال» .وأضــاف الخبير االسرائيلي
أن «ح ــزب ال ـلــه ،وحــركــة حـمــاس التي
ت ـع ـل ـم ــت م ـ ـنـ ــه ،ي ـس ـت ـخ ــدم ــان أف ــام ــا
ّ
معدة جيدًا ويحرصان على إخضاع
عناصرهما لعملية إعــداد شامل في
هذا املجال ،ويطلقان خطابات مدوية
وكـجــزء مــن منهج هـجــوم ،وعندما ال
ترد عليهما تبدو كطرف مهزوم».
وت ـن ــاول مــوقــع «والـ ــا» ه ــذه املــواقــف
ف ــي م ـق ــال ــة ح ـم ـلــت عـ ـن ــوان «امل ـع ــرك ــة
عـ ـل ــى الـ ـ ــوعـ ـ ــي :ه ـ ـكـ ــذا ح ـ ـفـ ــرت ح ــرب
لبنان الثانية فــي الــذاكــرة القومية».
واستهلها بمقولة وزيــر االمــن خالل
ال ـح ــرب ع ـلــى ل ـب ـنــان ،عـمـيــر بـيــرتــس،
الـ ـت ــي ت ـع ـهــد خ ــال ـه ــا ب ـ ــأن ن ـصــرال ـلــه
ل ــن ي ـن ـســى اسـ ـم ــه» ،ورأى امل ــوق ــع أن
ح ــرب ع ــام  2006لــم تـكـ ِـو الــوعــي فقط
ب ـس ـبــب خ ـســائــرهــا ال ـك ـب ـيــرة وف ـق ــدان
ثقة الجمهور االسرائيلي بقادته ،بل
َّ
ُلـكــونـهــا شــكـلــت ال ـحــرب االولـ ــى الـتــي
أديرت فيها املعركة على الوعي بشكل
مخطط.
ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،أقـ ـ ـ ـ ّـر ال ـن ــاط ــق
األسـ ـ ـب ـ ــق بـ ــاسـ ــم ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ،ال ـع ـم ـيــد
آف ــي بـنـيــاهــو ،ب ــأن «ح ــزب الـلــه سبق
ال ـج ـي ــش االس ــرائـ ـيـ ـل ــي» ف ــي ال ـح ــرب
النفسية ،موضحًا ذلك بأنه «قبل 20
ِّ
مصورًا حربيًا
سنة ،وضع حزب الله

