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تقرير

سليم عون مرشح القوات اللبنانية
ُي ـشــاع« :تـصــويــر األم ــر وكــأنــه تصفية
ح ـســابــات ب ــن اب ـن ـتــي ال ـع ــم (س ـتــريــدا
وم ـيــريــام ط ــوق) هــو تبسيط لــأمــور.
ال ـقــوات فـكــر وح ــزب وتــاريــخ نضالي،
وليست ستريدا من تديره ،خاصة أن
لكل منطقة خصوصيتها».
االنـتـقــادات التي تسمعها الـقــوات هي
«الـ ـش ــح الـ ـخ ــدم ــات ــي» .ال ـت ـح ـج ــج ب ــأن
«اإلعالم ضعيف ونحن خارج منظومة
ال ــدول ــة» ،لــم يـعــد يــرضــي الــزحــاويــن
«الـ ــذيـ ــن ي ـس ــأل ــون ـن ــا :شـ ــو ن ـح ـن ــا األم
ت ـي ــري ــزا؟» ،خــاصــة أن ـهــم يـلـمـســون في
املـقــابــل «اه ـت ـمــام» ال ـ ــوزارات بخدمات
َ
نائبي ّ
بشري .في زحلة «هناك تنافس
ع ـل ــى اح ـت ـك ــار الـ ـخ ــدم ــات وك ـ ــل فــريــق
ً
ينسبها إليه .مثال طريق الفرزل نحن
الــذيــن طــالـبـنــا ب ـهــا ،قـبــل أن يــأتــي من
يعتبرها من فضله».
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة ك ــان ــت املـخـتـبــر
األول ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات ،بـ ـع ــد وف ـ ـ ـ ــاة س ـك ــاف
والخالف السياسي مع تيار املستقبل
وال ـت ـحــالــف م ــع ال ـت ـيـ ّـار الــوط ـنــي الـحــر
ُ
لتثبت بــأنـهــا عــن ح ــق «كــرمــة زحـلــة».
ح ـص ـلــت الئ ـح ــة زغ ـي ــب امل ــدع ــوم ــة من
الـقــوات والتيار والكتائب على معدل
ّ
 10587صــوتــا ،وح ــل مرشحو الـقــوات
ف ــي امل ــرات ــب ال ـخ ـمــس األخـ ـي ــرة .تـقــول
مصادر «وسطية» في زحلة إن «أرقام
ال ـ ـقـ ــوات ف ــي ال ـب ـل ــدي ــة ل ــم ت ـك ــن ج ـ ّـي ــدة
خاصة إذا ما تمت مقارنتها مع الدورة
السابقة .فأين هــي الـقــوة التجييرية؟
وأيـ ــن ه ــم ق ــراب ــة ال ـث ــاث ــة آالف نــاخــب
جــديــد عـلــى لــوائــح الـشـطــب ،ال ّ
سيما
أن القوات تزعم أنها تستقطب الجيل
ال ـجــديــد؟» .الـحـجــج الـقــواتـيــة جــاهــزة.
أوال« ،ت ـســويــق أس ـعــد زغ ـيــب ل ــم يكن
ً
سهال بالرغم من كونه رجل مشاريع.
ُ
أهــل زحلة يعرفون كيف يحاسبون».
ُ
ثــان ـيــا« ،امل ـع ــرك ــة ل ــم تـكـلـفـنــا أك ـث ــر من
 800ألـ ـ ــف دوالر ،فـ ــي حـ ــن أن املـ ــال
االنتخابي كان خياليًا لدى الالئحتني
املنافستني» .وثالثًا« ،مرشحو ُالقوات
حلوا في ّاملراتب األخيرة ألننا شطبنا
م ــن ال ـســنــة وال ـش ـي ـع ــة» .أم ــا بالنسبة

ال تزال كلمات ّسمير جعجع في عشاء مصلحة الطالب منذ أسابيع تتردد في سماء
زحلة .يومها ،ملح جعجع إلى أن عضو تكتل التغيير واإلصالح سليم عون سيكون
هــو املــرشــح عــن املقعد املــارونــي فــي زحـلــة .رســالــة اسـتـفــزت األقــربــن (ب ــول شربل
ُ
وابراهيم الصقر) واألبعدين (النائب إيلي ماروني) .تقلل مصادر القوات اللبنانية من
أبعاد كالم جعجع ،كون الحديث عن النيابة «ال يزال ُمبكرًا» .ال تنفي أن رجال األعمال
ً
املحسوبني عليها واملوعودين بالنيابة «سيحردون إذا ما تم فعال االتفاق على عون،
ولكن األهم هو الحفاظ على التحالف املسيحي ـ املسيحي» .وبالنسبة إلى امللتزمني
حزبيًا« ،االلتزام يكون بالقرار وال يترك الشخص ُويغادر حني ال يتوافق القرار مع
ُ
مصالحه .املشاعر ما بتمشي بزحلة» .تــدرك املصادر جيدًا «صعوبة االنتخابات
النيابية حتى الساعة .فالشيعة ضدنا .وخسرنا السنة بعد تحالفنا مع عــون ،وال
يمكننا الجزم بقدرتنا على التعويض في الـشــارع املسيحي في القضاء» .ولكنها
ُ
تعول على «عدم التزام جمهور تيار املستقبل بخياراته».
يهم جعجع في االنتخابات املقبلة عدم تكرار تجربة رئيس الكتلة طوني أبو خاطر
الــذي ال يفوت مناسبة من دون أن ُيجاهر بأنه ليس عضوًا في القوات اللبنانية .أو
تجربة النائب جوزف املعلوف الذي لم ُيفعل نشاطه سوى مع إعالنه عن «تقاعده»
النيابي .فلم يبق في امليدان سوى حزبي وحيد ،فخور بانتمائه ،هو النائب شانت
جنجنيان« .هناك مشكلة كــادرات» ،تقول مصادر «محايدة» .واألسماء التي برزت
ُ
ال يبدو أنها ستعتمد قواتيًا« :ميشال الضاهر توقف عــن زيــارة مـعــراب فــي وقت
ُيحاول أعضاء في املكتب السياسي الكتائبي التقرب منه ،ابراهيم الصقر غير مقبول
زحليًا ،مشكلة القاضي جــورج عقيص أنــه متطرف في معارضته للعماد ميشال
عون ،وأسعد نكد توقف عن زيارة معراب بعد املرة الثالثة».

ألصوات الجيل الجديد« ،فهي تشتتت
ب ــن امل ــرش ـح ــن ال ـ ـ ـ ــ ،63وهـ ـن ــاك عــامــل
ال ـقــربــة وال ـص ــداق ــة الـ ــذي ل ـعــب دورًا».
ه ــل هـ ــذا ي ـع ـنــي أن ال ـ ـشـ ــارع ال ـق ــوات ــي
ُمستعد أن يقبض امل ــال مــن منافسي
ال ـق ــوات؟ م ـصــادر عملت فــي ماكينات
انتخابية منافسة لالئحة زغيب تؤكد
ذلــك .أمــا املـصــدر املـســؤول فــي الـقــوات،
فيستدرك مــوضـحــا« :عـنــدمــا ّ
تحدثنا
عن املال االنتخابي ،كنا نقصد الكتلة
الوسطية».
ب ـعــد االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة «عــاتـبـتـنــا
ق ــاع ــدت ـن ــا ب ــأن ـن ــا ق ــدم ـن ــا ال ـك ـث ـي ــر مــن
التنازالت فيما نحن املحرك األساسي».
أم ــا عـلــى صـعـيــد ال ـق ـي ــادة« ،فــالـنـقــاش
ك ــانّ م ـف ـتــوحــا .ك ــان ث ـمــة رأيـ ـ ــان .رأي ـ
يتبناه جعجع ـ اعتبر أن الالئحة التي
تـضــم ه ـكــذا تـحــالــف ك ــان ال ـح ــري بها
أن تستقطب عــددًا أكبر مــن املقترعني
وأنــه لو اجتمع خصمانا لكانا ربحا

(اسـتـنــادًا إلــى دراس ــة الباحثني ملحم
ش ـ ـ ـ ــاوول وشـ ــربـ ــل سـ ـك ــاف امل ـن ـش ــورة
فــي «ال ـن ـهــار» ي ــوم  11ح ــزي ــران ،2016
حـصـلــت الئ ـح ــة األح ـ ــزاب ع ـلــى م ـعـ ّـدل
 10587صــوتــا ،والئ ـحــة سـكــاف 7955
صــوتــا ،والئـحــة فـتــوش  6017صــوتــا).
في مقابل رأي آخر يرى أن النتيجة في
ظــل الـظــروف التي رافـقــت االنتخابات
جيدة وأكدت سيطرة القوات».
يجلس املتابع «املحايد» لشؤون زحلة
ف ــي أحـ ــد م ـقــاهــي الـ ـش ــارع ال ـت ـج ــاري،
ً
قــائــا« :زح ـلــة أق ــل ض ــررًا عـلــى الـقــوات
م ــن أق ـض ـي ــة أخ ـ ــرى وكـ ـح ــزب وض ـعــه
أفضل من غـيــره» .ال ينفي ذلــك وجود
«ثغرات» تنظيمية ولكن املشكلة األكبر
ه ــي ف ــي ال ـس ـيــاســة «وبـكـيـفـيــة خــوض
االنتخابات النيابية في غياب أسماء
ب ــارزة تطل بها وبــوجــود تحالف مع
ال ـعــون ـيــن وم ـح ــاص ــرة م ــن ق ـبــل تـيــار
املستقبل».

الحريري يستفتي كتلته:
عون للرئاسة؟
ميسم رزق
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــا ،ح ـ ـضـ ــر رئـ ـ ـي ـ ــس تـ ـي ــار
«املـسـتـقـبــل» الـنــائــب سـعــد الـحــريــري،
االث ـ ـ ـنـ ـ ــن امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ك ـت ـل ــة
«امل ـس ـت ـق ـب ــل» ال ـن ـي ــاب ـي ــة الـ ـت ــي أوكـ ــل
رئاستها منذ فـتــرة طويلة للرئيس
ف ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة .أوح ــى األم ــر وك ــأن
ّ
ثمة نقاشًا جديًا ال بد من أن يحسم
قـ ــرار ال ـت ـيــار ب ـش ــأن م ـلــف ان ـت ـخــابــات
الــرئــاســة .فــي االجـتـمــاع الــذي استمر
ّ
تحدث الحريري مع
نحو  4ساعات،
ن ــواب ــه ع ــن ت ــرش ـي ــح ال ـع ـم ــاد مـيـشــال
عــون لــرئــاســة الـجـمـهــوريــة ،متخطيًا
ك ــل م ــا ق ـيــل ســاب ـقــا ع ــن وج ــود فيتو
سـعــودي على عــون .وتـنــاول ترشيح
رئ ـ ـيـ ــس ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر واإلص ـ ـ ــاح
مـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ــاب امل ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة
والـسـيــاسـيــة ،فــي مـحــاولــة الستعادة
ال ـح ــد األدنـ ـ ــى م ــن امل ـك ـت ـس ـبــات ال ـتــي
خ ـس ــره ــا تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل س ـيــاس ـيــا
وش ـع ـب ـيــا م ـنــذ خـ ــروج ال ـح ــري ــري مــن
ال ـس ـل ـط ــة عـ ــام  .2011ل ـك ـنــه اص ـط ــدم
ـراض م ـع ـظ ــم أع ـ ـضـ ــاء ال ـك ـت ـلــة،
ب ــاعـ ـت ـ ّ
فيما شذ عن سرب املعترضني كل من
النواب :نهاد املشنوق ،هادي حبيش
وب ــاس ــم ال ـش ــاب ال ــذي ــن رأوا ض ــرورة
درس تأييد ترشيح عون جديًا.
مصادر في الكتلة ،كشفت لـ «األخبار»
بـعــض مــا ج ــرى فــي االج ـت ـمــاع ،الــذي
بقي محضره سريًا ،فــأشــارت إلــى أن
ال ـحــريــري ب ــدأ كــامــه عــن «ال ـخ ـيــارات
املطروحة أمامنا في ملف الرئاسة»،
وهــي« :اسـتـمــرار الــوضــع على مــا هو
عليه ،أي أن يبقى الفراغ سيد املوقف»،
أو «الـ ـلـ ـج ــوء إل ـ ــى خـ ـي ــار االن ـس ـح ــاب
مــن الـحـكــومــة اعـتــراضــا عـلــى الــوضــع
القائم» ،أو «البحث عن مخرج جديد،
بإعادة طرح فكرة املرشح التوافقي»،
وإال «التفكير جـ ّـديــا بتأييد ترشيح
العماد عون للرئاسة».
وب ـح ـســب املـ ـص ــادر ،مل ــس الـ ـن ــواب من

ترشيح
كالم الحريري أنه «يئس من
َ
الوزير فرنجية ألن هذا الطرح لم يلق
ت ـجــاوبــا م ــن ق ـبــل ح ــزب ال ـل ــه ،وحـتــى
الرئيس نبيه ّ
بري لم يستطع الوقوف
معه مصطدمًا بموقف حليفه .لكننا
حــاول ـنــا م ــن خ ــال ه ــذا ال ـتــرش ـيــح أن
ّ
نــذهــب إلــى حــل ،ظنًا منا بــأن الحزب
سـيـتـلـقــف ه ــذه امل ـب ــادرة ألن فرنجية
هو ابن هذا الفريق ومقرب من الحزب
بشكل كـبـيــر .لكننا فوجئنا بتمسك
الحزب بالعماد عون».
وب ـعــد اس ـت ـعــراض آراء ن ــواب الـكـتـلــة،
تبني أن هناك انقسامًا في اتجاهات
ع ـ ّـدة .أحــدهــا يعتبر أن «م ــن األفـضــل
طــرح اســم مـحــدد تنطبق عليه صفة
التوافقية» ،وآخر يؤكد أن «املستقبل
لن يستطيع إحداث خرق ما دام حزب
ال ـل ــه م ـص ـرًا ع ـلــى الـ ـف ــراغ ف ــي انـتـظــار
الـتـســويــة اإلقـلـيـمـيــة ،وبــالـتــالــي ليس
أمامنا سوى االنتظار» .وثالث ،وهو
رأي األغـلـبـيــة« ،رف ــض اعـتـمــاد خـيــار
العماد عون ،ألنه غير مضمون ،وهو
قــد ينقلب عـلــى أي اتـفــاق مــع الـتـيــار،
وخـ ـص ــوص ــا أن ـ ــه يـ ـق ــود ح ـم ـلــة تـحــت
ع ـن ــوان اس ـت ــرداد ال ـح ـقــوق املسيحية
فــي السلطة ،وأن الغالبية فــي التيار
الــوط ـنــي ال ـحــر تـتـهــم ت ـيــار املـسـتـقـبــل
بــدعــم اإلره ـ ــاب» ،وراب ــع ،ض ـ ّـم األقلية
ف ــي ال ـك ـت ـلــة ،رأى أن «ال ـت ـف ـك ـيــر جــديــا
ف ــي خ ـي ــار ال ـع ـم ــاد عـ ــون يـسـتـحــق أن
يعطى أولــويــة ،ألن الــوضــع اإلقليمي
والــدولــي ال يــوحــي بــأي تغيير قريب
على مستوى املوازين ،وبالتالي عدم
أخذ ترشيحه في االعتبار سيمدد من
عمر األزم ــة وال ـفــراغ» .مـصــادر التيار
أكــدت أن «كل اآلراء التي طرحت على
طاولة الكتلة استحوذت على اهتمام
الــرئ ـيــس ال ـح ــري ــري ب ـمــا فـيـهــا تــأيـيــد
عــون ،لكن من دون أن يحسم قــراره»،
معلنًا أنه «سيستمر في التواصل مع
جميع القوى ،ويبحث في طرح جديد
يقدمه في األيام املقبلة».

«أوجيه» تعلن إفالسها قريبًا؟
آمال خليل
فــي كــل وح ــدة عسكرية ،ليشارك في
ال ـه ـج ـمــات ع ـلــى م ــواق ــع ج ـيــش لحد
ويـ ــوثـ ــق ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ـه ــا .وخـ ــال
وقـ ــت ق ـص ـيــر ك ــان ــت الـ ـص ــور تنتشر
ُ
ف ــي أنـ ـح ــاء الـ ـع ــال ــم ،وك ــان ــت ت ـح ــرج
إســرائـيــل» .واعـتــرف بــأن «املصداقية
ه ــي ال ـك ـل ـمــة االس ــاس ـ ّي ــة ف ــي ال ـح ــرب
الـنـفـسـيــة» ال ـتــي يـشــنـهــا ح ــزب ال ـلــه.
وتـ ــابـ ــع أن «ح ـ ــزب الـ ـل ــه ون ـص ــرال ـل ــه
حافظا لسنني طويلة على مستوى
عــال من املصداقية ،وعندما يهددان
يـصـ ّـدقـهـمــا ال ـج ـم ـهــور ف ــي إســرائ ـيــل
وال ـ ـعـ ــالـ ــم» .ورأى أن «حـ ـ ــرب لـبـنــان
ً
الثانية شكلت تحوال في القدرة على
الـحـفــر فــي ذاكـ ــرة ال ـع ــدو ،حـتــى لــدى
املــواط ـنــن الـقــاطـنــن ف ــي مـنــازلـهــم».
وك ـ ـن ـ ـمـ ــوذج عـ ـل ــى املـ ـص ــداقـ ـي ــة ال ـت ــي
تحلى بها السيد نصرالله في حربه
النفسية على إسرائيل ،أورد بنياهو
العديد من االمثلة ،منها إعالن االمني
ال ـع ــام ل ـح ــزب ال ـل ــه اع ـت ـق ــال «الـعـقـيــد
ّ
وتعهده بإطالق الصواريخ
تننباوم،
ال ــى «م ــا بـعــد بـعــد ح ـي ـفــا» ،وبـعــدهــا
أطـ ـ ـل ـ ــق ص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ الـ ـ ـ ــى الـ ـخـ ـضـ ـي ــرة
وقـيـصــريــاه» .وت ـنــاول أيـضــا خطاب
ن ـص ــرال ـل ــه ال ـش ـه ـيــر ع ــن «اس ـت ـه ــداف
سفينة ساعر بالصواريخ ،في لحظة
ّ
مشددًا على أن «الجمهور
الحقيقة»،
والـعــالــم يـصــدق تـهــديــدات نصرالله
وحزب الله».

أعـلـنــت الـصـحــف الـسـعــوديــة أم ــس ،أن مستشفيات املـمـلـكــة أوقــف
التعامل مع موظفي شركة «سعودي أوجيه» .وذكرت هذه الصحف،
وبينها «عكاظ» ،ان عقد التأمني انتهى يوم  20تموز  ،2016وبالتالي،
لم تعد املستشفيات ملزمة باستقبال موظفي الشركة .والالفت أن
خبر «عكاظ» أشار إلى أن الشركة «قد تعلن إفالسها وفقا لتقارير
اقتصادية».
ّ
وكانت صحيفة «الحياة» السعودية أكدت ما نشرته «األخبار» في 3
آب الجاري ،لناحية وجود مفاوضات بني مالكي الشركة والسلطات
السعودية مع أطراف تجارية لبيع حصة تبلغ  60في املئة من أسهم
الشركة .وقالت الصحيفة السعودية إن خبراء مصرفيني يتوقعون
أن تبلغ ديون الشركة  15بليون ريال ( 4مليارات دوالر) .وأضافت
أنه «تم تحديد مهلة زمنية قصيرة ال تتجاوز أسبوعني للوصول إلى
صيغة اتفاق نهائي» ،مشيرًا إلى أن الشركة لديها التزامات لعدد من
املصارف اللبنانية بنحو  1.875بليون ريال (نحو  500مليون دوالر
أميركي).
من جهة ّاخرى ،لم تنقلب الدنيا وردية أمام موظفي «سعودي أوجيه»
َ
بعدما تبلغوا مــن مـنــدوبــي إمــارتــي الــريــاض وج ــدة بالتسوية التي
توصلت إليها السعودية لحل أزمة تأخر رواتبهم منذ تسعة أشهر.
قبل أسبوعُ ،دعي هؤالء إلى تسجيل أسمائهم ورفعها الى وزارة العمل
لصرف الرواتب املتأخرة حتى شهر تموز .لكن مشكالت املوظفني
والعمال لم تحل .اعتصموا مجددًا للمطالبة بتعويضاتهم التي لم تأت
ً
وزارة العمل السعودية على ذكرها ،فضال عن مطالبتهم بتوضيح
آلية صــرف الــرواتــب والـجــدول الزمني .عــدد من املوظفني اللبنانيني
تواصلوا مع السفير اللبناني عبد الستار عيسى لالستفسار عن
مصيرهم ،فأصدر عيسى أمس تعميمًا تدعو فيه املوظفني اللبنانيني
إلى تسجيل أسمائهم في السفارة لقبض رواتبهم.

Can a dishwasher
?earn you money
Yes it can! Buy ultimate performance Bosch
dishwasher and get 50 USD or 100 USD
voucher for your next purchase from Bosch.

*This campaign is valid between 01.08.2016 - 31.08.2016.
*50 USD voucher is given for the purchase of SMS43D02ME or SMS43D08ME.
*100 USD voucher is valid for the purchase of SMS68N02ME, SMS68N02ME,
SMS69N22ME, SMS69N28ME, SMS88TI03T.
*Offer available in all appointed dealers.

