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سياسة
تقرير

ّ يستفيد ميشال
معوض من وجوده
خارج السلطة ليرفع
«معارضًا»
خطابًا سياسيًا
ِ
(هيثم الموسوي)

ّ
زغرتا :تحالف معوض ـ طوني فرنجية
بعيد المنال
يكتف رئيس حركة االستقالل
لم
ِ
ميشال معوض وطوني سليمان
فرنجية بلعب كرة القدم معًا .ذهبا
في الود إلى ّ
حد ممارسة رياضة
الغطس جنبًا إلى جنب .وحتى هذا بدا
غير كاف ،فتشاركا قارورة أوكسجين
واحدة تحت المياه .لكن مع ذلك ،ال
ّ
سياسي
يلوح في األفق أي تحالف
طويل األمد بين الطرفين
غسان سعود
ي ـق ــول م ـق ــرب ــون م ــن م ـي ـشــال مـعــوض
إن ــه يتحسس مــن «ل ـط ـشــات» النائب
سليمان فرنجية و«نـكــوزاتــه» لــه .وال
يخفي هــؤالء اعتقادهم بــأن معوض
س ـي ــري ــح فــرن ـج ـيــة ف ــي ح ـ ــال تـحــالـفــا
انتخابيًا من دون أن يجني أي مقابل.
ففي ظل دعــم العهد والتيار الوطني
ال ـ ـحـ ــر والـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وتـ ـي ــار
املستقبل ملـعــوض ،وتعاظم الشكوى
من سوء أداء أحد نواب زغرتا الثالثة،
ونـ ـض ــوج م ـع ــوض م ـق ــارن ــة ب ـمــا كــان
عليه قبل ثماني سنوات ،يعتقد هؤالء
بــأن ـهــم قـ ـ ــادرون ع ـلــى اخـ ـت ــراق الئـحــة
فرنجية أيــا كــان قانون االنتخاب من
ّ
دون منة مــن أحــد .ناهيك عــن حرص
ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاس ـيــل ع ـلــى طـمــأنــة
مـعــوض ومـضــاعـفــة ثقته بنفسه من
خ ــال الـصـيــغ االنـتـخــابـيــة امل ـتــداولــة.
ع ـل ـمــا أن مـ ــن ي ــرص ــد ح ــرك ــة األخ ـي ــر
يلحظ روزنــامــة حافلة تكاد ال تخلو
م ــن إط ـ ــاق مـ ـش ــروع إن ـم ــائ ــي حـيــوي
أس ـبــوع ـيــا ف ــي إحـ ــدى ب ـل ــدات زغ ــرت ــا.
فـفــي وق ــت تـعــانــي ال ـقــوى األخ ــرى من
شح املال واملشاريع ،تراكم «مؤسسة

رينيه معوض» املشاريع املدعومة من
مؤسسات أميركية وأوروبية ،وحتى
َ
ق ــط ــري ــة .فـيـمــا يـسـتـفـيــد م ـع ــوض من
وجوده خارج السلطة ليسرح ويمرح
في التصعيد ضد الرئيس نبيه بري
حني يقترب وزيره من إحدى املوظفات
الزغرتاويات ،وضد الضرائب ،وضد
التقصير الحكومي .علمًا أن النائب
سـلـيـمــان فــرنـجـيــة رم ــى قـبــل سـنــوات
ال ـ ـحـ ــرم عـ ـل ــى رئـ ـي ــس نـ ـ ـ ــادي الـ ـس ــام
زغ ــرت ــا األب أس ـط ـفــان فــرنـجـيــة أكـثــر
مــن عــامــن ملـجــرد أنــه قـ ِـبــل تبرعًا مرة
من معوض ،فيما يستفيد األخير من
الهدنة مع املــردة ليدخل ويخرج إلى
نــادي الـســام وغـيــره مــن الصالونات
ال ـت ــي ك ــان ــت مـقـفـلــة ف ــي وج ـه ــه .وهــو
يعتذر من الوزير باسيل حني يقترح
األخ ـي ــر ق ـيــام ال ـت ـيــار بــزيــارتــه لبحث
قانون االنتخاب حتى ال يحرجه في
زغرتا أو يصوره شريكًا في املؤامرة
ع ـلــى فــرن ـج ـيــة ،ط ــامل ــا أن الـ ــزيـ ــارة لن
تـقــدم أو تــؤخــر بـشــيء ،لكنه ال ّ
يفوت
فــرصــة ل ـقــاء الـعــونـيــن الــزغــرتــاويــن
حــن يجتمعون فــي العشاء السنوي
فيلبي الدعوة بكل ســرور .وأجمل ما
في املوضوع أن َ
حزبي التيار والقوات
ي ـع ـت ـبــران آل فــرنـجـيــة م ــن الـبـيــوتــات
السياسية التي يفترض إقفالها ،أما
آل معوض فليسوا بيوتًا سياسية وال
إقطاعًا وال تقليدًا سياسيًا وغيرها
من مفردات األغاني العونية – القواتية
ّ
الشعبية .في ظل تأكيد معوض نفسه
أن هناك «عالقة تحالفية بيننا وبني
الـتـيــار وال ـق ــوات واملـسـتـقـبــل ترجمت
في أكثر من معركة نقابية وطالبية».
أمـ ــا «االئ ـ ـتـ ــاف ف ــي زغ ــرت ــا» فـشــرطــه
«استقالل الطرفني» .وكانت مؤسسة
غلوبل فيجن التي تصنف فــي خانة
القوات قد شملت زغرتا في ّاستطالع
ال ـ ـ ــرأي االن ـت ـخ ــاب ــي ال ـ ــذي ن ــف ــذت ــه فــي
معظم أقـضـيــة الـشـمــال وجـبــل لبنان
وزحلة وجزين واألشرفية ،وتبني في

العينة التي شملت  500مستطلع94 ،
في املئة منهم موارنة ،أن تأييد تفاهم
معراب ينخفض من نحو  90في املئة
في جميع األقضية إلى  65.2في املئة
فقط في زغرتا.
ول ــدى طـلــب الـشــركــة مــن املستطلعني
تسمية مرشحيهم املفضلني الثالثة
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـل ــة ،ي ـح ــل ال ـنــائــب
ً
سـلـيـمــان فــرنـجـيــة أوال وف ــق النسبة
التراكمية بمجموع  52.2من ثالثمئة،
ي ـل ـي ــه م ـي ـش ــال مـ ـع ــوض بـ ـ ـ  ،33.3ثــم
الـ ـن ــائ ــب أسـ ـطـ ـف ــان دوي ـ ـهـ ــي بـ ـ ـ ـ ــ،31.2
فالنائب السابق جواد بولس بـ،17.1
وبعيدًا ج ـدًا عــن فرنجية والــدويـهــي،
يـ ـح ــل ال ـ ـنـ ــائـ ــب س ـل ـي ــم ك ـ ـ ــرم خ ــام ـس ــا
بمجموع  16.3فقط .علمًا أن الشركة ال
تلزم املستطلعني بمرشح واحــد إنما
تدعوهم إلى تسمية ثالثة ،ثم تجري
حسبتها التراكمية لتتبني مجموع
كــل منهم .وه ــذا يعني أن مــن يسمي
فرنجية ق ــادر على تسمية الدويهي
وكــرم فــي الــوقــت نفسه ،لكن التفاوت
ال ـك ـب ـيــر ب ــن امل ــرش ـح ــن ي ـب ــن أن مــن
يؤيدون فرنجية ال يؤيدون الدويهي
وك ــرم بــال ـضــرورة .علمًا أن نسبة من
ّ
يسمون أح ـدًا أو يكتفون بتسمية
ال
فرنجية أو معوض فقط مرتفعة جدًا.

% 52مع سليمان
فرنجية و %13مع
طوني فرنجية
و % 7.7مع الئحة
سليمان وطوني

إذ تبلغ النسبة التراكمية ملن يقولون
ال أحد أو ال أعلم أو يرفضون اإلجابة
نحو  95في املئة .وهذه نسبة مرتفعة
جـ ـ ـدًا ف ــي دائـ ـ ـ ــرة ص ـغ ـي ــرة وم ـسـ ّـي ـســة
ومعروفة ّ
بحدة الــوالءات السياسية.
وال بـ ّـد هنا من اإلش ــارة إلــى أن نسبة
تأييد فرنجية أكبر من الرقم السابق
ذكـ ـ ــره ،ف ـه ـنــاك  13ف ــي امل ـئ ــة يـسـمــون
طوني فرنجية ،و 7.7مع الئحة طوني
وسليمان فرنجية .وفي املقابل تبلغ
النسبة التراكمية للوزير بيار رفول
خمسة في املئة فقط .علمًا أن ترشيح
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر ل ــوزي ــر الــدولــة
للشؤون الرئاسية سيكون من أجمل
الهدايا التي يقدمها العهد لفرنجية،
باعتبار رفول من بلدة مزيارة ،معقل
آل ال ـش ــاغ ــوري ال ــذي ــن سـيـضـعــون كل
ق ــدرات ـه ــم ع ـنــدهــا ب ـت ـصــرف فــرنـجـيــة
للحؤول دون وصول رفول .كما يبني
االسـ ـتـ ـط ــاع أن ش ـع ـب ـيــة امل ــرش ـح ــن
اآلخ ــري ــن م ــن آل دوي ـه ــي غـيــر مــؤثــرة
مقارنة مع النائب أسطفان الدويهي
الـ ــذي ك ــان ُي ـش ـكــك ســاب ـقــا ب ـقــوتــه في
ع ــائـ ـلـ ـت ــه ،حـ ـي ــث يـ ـحـ ـص ــل س ــرك ـي ــس
ال ــدويـ ـه ــي ع ـل ــى  1.5فـ ــي املـ ـئ ــة فـقــط
ويوسف الدويهي على  1.3في املئة،
ف ـي ـمــا ال ي ــذك ــر رئ ـي ــس ح ــرك ــة األرض
طالل الدويهي.
أم ـ ــا ع ـن ــد االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى س ـ ــؤال آخ ــر
ت ـعــرض فـيــه ال ـشــركــة أس ـم ــاء مـحــددة
وتـطـلــب مــن املستطلعني الخمسمئة
اخـ ـتـ ـي ــار ث ــاث ــة م ــرش ـح ــن فـتـخـتـلــف
ّ
ً
األم ـ ـ ــور :ي ـح ــل فــرن ـج ـيــة أوال بنسبة
تــراك ـم ـيــة تـبـلــغ  52.7ف ــي امل ـئ ــة ،يليه
معوض ب ــ 42.7فــي املـئــة ،ثــم اسطفان
ال ــدوي ـه ــي م ــع  40.1ف ــي املـ ـئ ــة ،ج ــواد
بــولــس  24فــي املـئــة ،سليم كــرم %.22
في املئة ،طوني فرنجية  22في املئة،
بيار رفول  14.6في املئة ،دونالد عبد
 11.4فــي امل ـئــة ،قيصر مـعــوض  8في
املئة ،سركيس بهاء الدويهي  6.8في
املـئــة ،يــوســف بـهــاء الــدويـهــي  4.5في

امل ـئــة .وال ــواض ــح فــي ه ــذا االسـتـطــاع
وغيره من االستطالعات التي تجرى
أن الــدعــايــة امل ــردي ــة الـكـبـيــرة املــواكـبــة
لطوني فرنجية وإعــان رئيس املردة
مــرارًا وتـكــرارًا أن نجله من سيترشح
فــي االنتخابات املقبلة ال يلقيان في
زغــرتــا اآلذان الـصــاغـيــة .حـيــث يبدو
واضـ ـح ــا ت ـم ـســك األكـ ـث ــري ــة بـتــرشـيــح
فــرنـجـيــة األب .عـلـمــا أن م ــن يـلـتـقــون
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مقاولة وعاشق ومتنافسان على «استط ـ
تسلية المتنيين االنتخابيةِ :
رلى إبراهيم
ً
عادة ما يترافق بدء املوسم االنتخابي
مع تكاثر األخبار املسلية عقب كشف
املرشحني الطامحني إلى النيابية عن
أنفسهم .في املنت الشمالي ،لم ينتظر
املرشحون صدور قانون االنتخابات
حتى يطلوا على املتنيني كل بطريقته
الـخــاصــة .هـكــذا وج ــدت املــرشـحــة إلى
امل ـق ـع ــد املـ ــارونـ ــي م ــاغ ــدة ش ـ ــاال ،فــي
عـيــد األم مـنــاسـبــة لـنـشــر اسـمـهــا في
س ـمــاء امل ــن الـشـمــالــي عـبــر التحليق
فــي طـيــارة سيسنا ،ورمــي منشورات
باللون الزهري فــوق البلدات املتنية،
ك ـت ــب ع ـل ـي ـهــا« :وعـ ـي ــت ع ـه ــال ــدن ــي مــا
عندي أم ،كل أمهات املــن ّأم ــي» .ومن
ّ
الجو إلى ّ
البر حيث وزعت ماغدة ،كما
يقول الخبر اإلعالمي على صفحتها
الفايسبوكية 10452 ،نبتة خضراء في
ً
كافة املناطق املتنية ساحال ووسطًا،
ً
وص ـ ــوال إل ــى أع ــال ــي الـ ـج ــرد .وكـ ــان ال
بـ ـ ّـد بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال م ــن خ ـتــم ال ـيــوم
امل ــاراث ــون ــي بـمـقــابـلــة ع ـلــى ق ـن ــاة «أو
تي فــي» ،لتعاود ماغدة نشاطها من

جديد في اليوم التالي عبر رعايتها
اللقاء السنوي لهيئة التيار الوطني
الحر في ضبيه ـ عوكر ـ ذوق الخراب
ـ ـ ح ــارة الـبــانــة .الحـقــا ُرص ــدت شــاال
تتصدر الصفوف األمامية ،إلى جانب
ن ــواب ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر ،إلطــاق
ب ــرن ــام ــج ن ـش ــاط ــات هـيـئــة ال ـت ـي ــار في
الزلقا ـ عمارة شلهوب ،قبل أن تطلب
موعدًا من النائب أالن عون ملناقشته
فــي مـسـتـجــدات ال ـقــانــون االنـتـخــابــي.
ومل ــن ال ي ـع ــرف م ــاغ ــدة ،ف ـهــي رئـيـســة
ُ
جمعية «تمتني» التي تعنى بالبناء
وق ــد بـ ــرزت إل ــى ال ـض ــوء أخ ـي ـرًا ج ــراء
فـضـيـحــة ب ـيــع ش ـقــق م ـش ــروع سكني
كبير في بعبدات ـ الزاهريةّ ،
تبي أنه
تابع لشركة أخرى ال عالقة للجمعية
بها ،ال من قريب أو من بعد .في ما عدا
ً
أن الجمعية ليست جمعية أصال ولم
تستحصل على علم وخبر من وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة (راج ـ ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» ال ـعــدد
 ٣٠١٥االثنني  ٢٤تشرين األول .)٢٠١٦
ال ّ
هم ،ماغدة تؤمن بالكوتا النسائية،
ً
وه ــي ف ـعــا خـيــر مـمـثــل لـهــا فــي دولــة
مثل لبنان ال يأبه مسؤولوها لعملية

يتنافس كنعان َّ
وبوصعب ،رغم أن األول
ّ
مرشح عن المقعد
الماروني ،والثاني عن
«األرثوذوكسي»

الخداع التي مورست على املواطنني
العام املاضي من خالل مشروع السكن
الوهمي.
ويبدو أن هناك «طحشة» تجار بناء
مـتـنـيــن عـلــى املـقـعــد امل ــارون ــي .فــإلــى
جانب شــاال ،تــاجــران آخ ــران :أولهما
ّ
نصري نصري لحود الذي عكز سابقًا
على عمه الرئيس إميل لحود ،قبل أن
ّ
يـعــكــز ال ـيــوم عـلــى عـمــه الـثــانــي (وال ــد
زوجـتــه) وزي ــر الــدفــاع السابق سمير

مقبل .لحود واحد من الذين يؤمنون
بضرورة الحصول على لقب وجاهة
ل ـل ـتــألــق اج ـت ـمــاع ـيــا ،ف ـك ــان أن أصـبــح
ً
قنصال ململكة ســوازيــانــد األفريقية.
أمــا السبب الحقيقي لترشحه مــرارًا
إلــى االنتخابات النيابية ،فقد أعلنه
سعادة القنصل في مقابلة عام :2015
«ترشحت عن املقعد املاروني في املنت
الـشـمــالــي سـنــة  2013ـ ـ  ،2014تنفيذًا
ل ــرغ ـب ــة ال ـع ــائ ـل ــة ف ــي م ـتــاب ـعــة الـعـمــل
الـسـيــاســي ال ــذي ب ــدأه الـعـمــاد جميل
لحود خلفًا لشقيقه الــوزيــر والنائب
امل ـح ــام ــي إم ـي ــل ج ــري ــس لـ ـح ــود .لـكــن
الـتـمــديــد ك ــان سـيــد امل ــوق ــف» ...وربـمــا
ذلك لحسن حظ املتنيني!
وثـ ـ ــانـ ـ ــي املـ ــرش ـ ـحـ ــن ل ـ ـيـ ــس إال أحـ ــد
الـحــزبـيــن الــذيــن خــاضــوا املرحلتني
األولــى والثانية في انتخابات التيار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،وي ــدع ــى
إبراهيم امل ــاح .كــان االعتقاد السائد
في املنت أن زوجته تينا هي املرشحة،
قبل إعالن زوجها ترشحه هو .أخيرًا،
ّ
تعرف املتنيون عن كثب إلى مرشحهم
املحتمل بعد تسجيله حلقة «مؤثرة»

في عيد الفالنتني على شاشة «أو تي
في» ضمن أحد برامج الزفاف .يومها
جلس املــاح فــي االسـتــوديــو يحدثنا
عــن غــرامــه بــزوجـتــه الـتــي فاجأهتها
كــام ـيــرات املـحـطــة عـنــد وصــولـهــا إلــى
م ـط ــار بـ ـي ــروت ،ف ـب ـكــت ب ـعــد أن تـبــن
أن م ـع ـ ّـدي ال ـبــرنــامــج يصطحبونها
لـتــزيـيـنـهــا وتـبــريـجـهــا؛ قـبــل «تسليم
الـ ـ ـع ـ ــروس» إل ـ ــى زوجـ ـه ــا الـ ـ ــذي طـلــب
يــدهــا مــن جــديــد بـعــد  17عــامــا .علمًا
أن املــاح لم يتجاوز عتبة ال ــ %17في
ن ـتــائــج ان ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ـي ــار الــداخ ـل ـيــة
(نــال  )%16.32وهو الحلقة األضعف
بني املرشحني العونيني األربعة ،فبدا
ّ
يسوق أن التيار سيستبعد ابن بلدته
ّ
جل الديب النائب نبيل نقوال ألسباب
داخ ـل ـيــة .واض ـطــر ذل ــك رئ ـيــس الـتـيــار
الوزير جبران باسيل إلــى الــرد عليه،
بشكل غير مباشر ،بنشره فــي اليوم
التالي صورة يعانق فيها نقوال.
رغم كون املرشحني الواردين أعاله من
«أهضم» املرشحني حتى الساعة في
املنت الشمالي ،إال أن هناك من خطف
األضـ ــواء مـنـهــم .وحـتــى حـلــول موعد

