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فارس في البلمند اليوم:
عصام
ّ
أسبوعان لجس النبض االنتخابي
بعيد انتخاب العماد ميشال
عون رئيسًا للجمهورية،
حضر نائب رئيس الحكومة
السابق عصام فارس في زيارة
خاطفة لتهنئته .أما مساء
أمس ،فعاد فارس في زيارة
تستمر أسبوعين حافلين
باللقاءات السياسيةّ ،
وتتوج
باحتفال شعبي كبير في
منزله في عكار .لكن لن يعلن
عن أي موقف سياسي أو
انتخابي ،سواء سلبيًا أو إيجابيًا،
في هذه الزيارة التي تهدف
إلى «جس النبض» فقط

 12عامًا هو السبب ،لعله األداء النيابي
اإلنمائي «العاطل» ،لعله قرف العكاريني
ّ
الحريري لهم
بعد اكتشافهم أن اإلهمال
ثــابــت ،س ــواء كــانــت قـيــادة تـيــار املستقبل
تأتمر بــأوامــر السوريني أو السعوديني،
ولعله يــأس السياسيني مــن أنفسهم ما
يـجـعـلـهــم ي ـح ـل ـمــون بـمـنـقــذ يــرف ـع ـهــم من
حـيــث يـتـخـ ّـبـطــون .وال شــك فــي أن فــارس
بتركيزه على اإلنماء والتالقي واالبتعاد
ع ــن املـ ـع ــارك ال ـع ـب ـث ـيــة ق ـ ــادر ع ـلــى تــأمــن
الحبال الالزمة لسحب هؤالء.
م ـ ــن هـ ـن ــا يـ ـمـ ـك ــن االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال إلـ ـ ــى ص ـلــب
املوضوع :جامعة البلمند التي لم يسبق
ل ـهــا أن م ـن ـحــت دك ـ ـتـ ــوراه ف ـخــريــة ألح ــد،
ط ـب ـعــت أول ن ـس ـخــة لـتـسـلـيـمـهــا غ ـ ـدًا ملن
ّ
تحمل نفقات تعليم آالف الـطــاب ،حتى
ّ
بعد مغادرته لبنان ،قبل أن يمول إنشاء
ف ــرع للجامعة فــي ع ـكــار .وال شــك فــي أن
ل ـق ــاءات كـثـيــرة طــرقــت ب ــاب الـبـطــريــركـيــة
األرثـ ــوذك ـ ـس ـ ـيـ ــة خـ ـ ــال األعـ ـ ـ ـ ــوام ال ـق ـل ـي ـلــة
املاضية ،لكنها تمسكت بالبقاء بعيدة،

غسان سعود

ّ
واإليرانيني لبث املسيرة .وتوصلت
ال ـل ـج ـن ــة إل ـ ــى اس ـت ـن ـت ــاج جـ ـ ــازم ب ــأن
«الفحوصات تثبت أن اعتراض البث
ح ـصــل ف ــي ال ــزم ــن ال ـح ـق ـي ـقــي ،وثـمــة
أرج ـح ـي ــة مــرت ـف ـعــة ألن ي ـك ــون حــزب
ال ـل ــه ه ــو ال ـ ــذي ت ـم ـكــن م ــن اع ـت ــراض
ال ـبــث بـشـكــل مـسـتـقــل» ،مــا يـعـنــي أن
أج ـ ـهـ ــزة حـ ـ ــزب الـ ـل ــه االس ـت ـخ ـب ــاري ــة

كانت تحصل على البث التصويري
لـلـطــائــرات اإلســرائـيـلـيــة املـسـ ّـيــرة عن
ُبعد ،في موازاة قيادة سالح البحرية
اإلســرائ ـي ـلــي .كــذلــك خلصت اللجنة
إلى أن «النتائج الفتاكة لالنفجارين
تثبت أيضًا أن مكان وضع العبوات
وات ـجــاه ـهــا الــدق ـيــق ي ـت ـعــارضــان مع
فرضية الصدفة».

يصعب تـحــديــد ال ـصــورة األه ــم :التجمع
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـك ــون ف ـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار
ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـســابــق عـصــام
ف ـ ــارس حـ ــول م ـنــزلــه ف ــي ع ـك ــار األس ـب ــوع
َ
امل ـق ـبــل أم وقـ ــوف ال ـب ـطــريــركــن امل ــارون ــي
واألرثوذكسي أحدهما قرب اآلخر لتكريم
فارس ،أم حضور ممثلي الرؤساء الثالثة
ومـعـظــم ال ـق ــادة األمـنـيــن وحـشــد رؤس ــاء
ال ـب ـلــديــات الـ ــذي س ـي ـت ـجــاوز ع ـك ــار ،وفــق
ّ
املنظمني ،ليشمل الشمال كله؟ ويصعب
فــي الـسـيــاق نـفـســه تحليل ه ــذا الـتــدافــع؛
فــالـسـيــاق الـطـبـيـعــي أو املـنـطـقــي لــأمــور
كان يفترض أن تحل األحزاب محل فارس
إث ــر م ـغــادرتــه لـبـنــان وتـكـمــل مــا ب ــدأه من
مشاريع إنمائية وتربوية ،خصوصًا أن
ه ـنــاك ب ــن الـشـخـصـيــات الـسـيــاسـيــة من
ب ـقــي وواج ـ ــه فـيـمــا ان ـك ـفــأ فـ ــارس ب ـهــدوء
وأط ـف ــأ م ـح ــرك ــات مــاكـيـنـتــه ال ــواح ــد تلو
اآلخر بعد إنجاز املشاريع الكبيرة ،وهي
أن ـج ــزت بــاملـنــاسـبــة ب ـعــد اع ـت ــزال ــه الـعـمــل
ّ
السياسي املباشر ولــم يتسن له رؤيتها
بـعــد .والــافــت أن رئـيــس الحكومة نفسه
الحالي يذهبان
ونائب رئيس الحكومة ّ
ويـجـيـئــان مــن دون أن ي ــرف ألح ــد جفن،
فيما تحظى حركة نائب رئيس الحكومة
السابق باهتمام كبير .ملاذا؟ لعل اإلحباط
الشعبي من أداء املمسكني بالسلطة منذ

بات «التيار الوطني الحر»
بحاجة إلى رافعة
ّ
تؤمن التوازن
التمثيلي الالزم
فـيـمــا ت ـقــدم حـمــاسـتـهــا وم ـشــارك ـت ـهــا في
ج ـم ـيــع األن ـش ـط ــة إل ـ ــى ن ـظ ــرت ـه ــا ل ـف ــارس
وعالقتها بــه ،علمًا بأنه يستهل حركته
ب ــزي ــارة لـلـبـلـمـنــد ح ـيــث ي ـع ـقــد اجـتـمــاعــا
موسعًا مع البطريرك واملطارنة والوزراء
والنواب األرثوذكس.
البطريركية املــارونـيــة الـتــي تـقـ ّـدر وقــوف
ف ــارس إل ــى جــانـبـهــا كـلـمــا احـتــاجــت إليه
ف ــي م ـش ــروع ،ت ــرى أن ق ــوان ــن االنـتـخــاب
والتسويات وغيرها ال ّ
تعوض املسيحيني
ال ـع ـك ــاري ــن ع ــن غ ـي ــاب امل ــرج ـع ـي ــة ،وه ــي
تعلم أهمية وجــود بيت سياسي مفتوح
لجميع الناس  24ساعة في اليوم .ولذلك
تضع نفسها في مقدمة ّ
املرحبني ،ويذهب
البطريرك املاروني إلى ّ
حد الصعود إلى
عكار للمشاركة في استقباله.
رؤس ــاء املجالس البلدية تعبوا بدورهم
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موطئ قدم لريفي في البقاع الغربي!
«ت ـس ــون ــام ــي أشـ ـ ــرف ريـ ـف ــي ي ـت ـمــدد
إلــى الـصــويــرة فــي الـبـقــاع الـغــربــي».
ّ
ذي ـل ــت ه ــذه ال ـع ـب ــارة صـ ــورة مكتب
ُر ُفعت عليه صــورة الوزير السابق،
ون ـش ــرت عـلــى صـفـحــة «فــايـسـبــوك»
لقطاع الشباب املوالي له في  9أيار.
امل ـك ـتــب ال ـث ــان ــي لــري ـفــي ف ــي مـنـطـقــة
البقاع أتى بعد مكتب مجدل عنجر
(البقاع األوسط) ،الذي أعلن رئيس
الـبـلــديــة سـعـيــد يــاســن ،فــي مقابلة
مع «األخبار» (العدد  3166األربعاء
 3أي ــار  ،)2017إقـفــالــه ،عـلــى اعتبار
أنـ ــه ك ـمــا ال ُي ـس ـمــح «لـ ـح ــزب الـبـعــث
أو امل ــرابـ ـط ــون أو س ــراي ــا امل ـق ــاوم ــة
بــافـتـتــاح م ـكــاتــب ،ال ُيـسـمــح لريفي
ّ
ب ــذل ــك» .وق ـي ــل ف ــي ح ـي ـنــه إن إق ـفــال
مكتب مـجــدل عنجر يقطع الطريق
ع ـ ـلـ ــى ريـ ـ ـف ـ ــي لـ ـلـ ـت ــوس ــع فـ ـ ــي ب ــاق ــي
ال ـب ـل ــدات ال ـب ـقــاع ـيــة .اف ـت ـتــاح املـكـتــب
الجديد فــي الـصــويــرة ،ونشر صور

ل ـش ـب ــان أم ـ ــام م ـك ـتــب م ـج ــدل عـنـجــر
ل ـن ـف ــي ك ـ ــام يـ ــاسـ ــن ،مـ ــن شــأن ـه ـمــا
توجيه صفعة إلــى أصحاب نظرية
«تـقـطـيــع أوصـ ــال ري ـفــي الـبـقــاعـيــة»،
ّ
وإل ــى تـيــار املـسـتـقـبــل ،وإل ــى ك ــل من
ّ
يــرى أن حــدود وزيــر الـعــدل السابق
هي عاصمة الشمال .فحتى لو كان
اف ـت ـتــاح امل ـكــاتــب خ ـطــوة «ص ــوري ــة»
ً
أكـ ـث ــر م ـن ـه ــا دل ـ ـيـ ــا ع ـل ــى شـعـبـيـتــه
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة ،ولـ ـ ـك ـ ــن س ـ ـت ـ ـكـ ــون ل ـهــا
انعكاسات على الــرأي الـعــام الناقم
على تيار املستقبل واملؤيد لخطاب
ريفي.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،تـ ـق ــول مـ ـص ــادر
ال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق« :ت ــوق ـع ــوا افـتـتــاح
مكاتب جديدة في البقاعني األوسط
ّ
مؤكدة أنه «لم نبدأ عملنا
والغربي»،
حـ ـت ــى ن ـ ـتـ ــراجـ ــع ،وه ـ ـ ـ ــؤالء ال ـش ـب ــاب
ٍّ
البقاعيون مقدامون» .وفي ذلك تنب
م ــن ري ـفــي الف ـت ـتــاح امل ـكــاتــب ،بعدما

ّ
ك ــان ــت مـ ـص ــادره ت ــؤك ــد أن الـخـطــوة
«فردية».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ال يـ ــزال أخ ـص ــام ريـفــي
ّ
ّ
ُيقللون مــن شــأنــهُ ،مـصـ ّـريــن على أن
ُ
اف ـت ـتــاح امل ـكــاتــب «مـشـكـلــة لــه وليس
ً
حــا ،ألنه لن يكون قــادرًا على تلبية
طـ ـلـ ـب ــات ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـ ـتـ ــي س ـ ـتـ ــرده،
ـؤالء ال ـش ـبــان».
وع ـنــدهــا سـيـ ّتــركــه هـ ـ ّ
ويرى هؤالء أن «عدم تبني ريفي من
قبل ّ
أي رئـيــس بـلــديــة ،وع ــدم وجــود
فعاليات بقاعية داعمة له ،دليل على
أنه لن يكون ظاهرة تتمدد في البقاع
الذي يرفض الخطاب التحريضي».
(األخبار)

(مروان
طحطح)

من النواب والــوزراء الذين يتقنون األخذ
ب ـ ــدل الـ ـعـ ـط ــاء ،وي ـ ــري ـ ــدون ال ـ ـخـ ــاص مــن
إصــرار املسؤولني الحزبيني على أن تمر
جميع املشاريع بهم.
أمــا تيار املستقبل فلم يكن رئيسه يعلم
الكثير عن فارس قبل  12عامًا .لكن عالقة
الحريري وابــن عمته نــادر توطدت كثيرًا
م ــع ال ـن ــائ ــب ال ـع ـك ــاري ال ـس ــاب ــق ،وهـ ــو ال
يحلم بشيء أكثر مــن قــول األخـيــر لــه إنه
سيأخذ فوز الالئحة الزرقاء ـ البرتقالية
ع ـل ــى ع ــاتـ ـق ــه ،خ ـص ــوص ــا أن ت ـســري ـبــات
ال ـ ـل ـ ــواء أشـ ـ ـ ــرف ري ـ ـفـ ــي ع ـ ــن ت ـ ـ ّ
ـزع ـ ــم رج ــل
ّ
الحريري السابق غسان املرعبي
األعمال
أو أحــد أبنائه لالئحته فــي عـكــار ـ ـ جنبًا
إلــى جنب العميد املتقاعد جــورج نــادر ـ
تقلق راحة املستقبل وتضعه في مواجهة
غـيــر محسوبة مــع مـلـيــارديــر يـنـحــدر من
أك ـبــر عــائــات ع ـكــار وأك ـثــرهــا تــأثـيـرًا في
صناديق االقتراع.
ب ـ ــدوره ،أج ــرى ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر كل
الـ ــدراسـ ــات ال ــازم ــة وف ــق جـمـيــع قــوانــن
االنتخاب ،وبات شبه متيقن من استحالة
ف ــوزه بــأكـثــر مــن مـقـعــد نـيــابـ ّـي واح ــد في
حال اعتماد النسبية طبعًا ،وبات يحتاج
إلى رافعة تؤمن التوازن التمثيلي الالزم،
ب ـصــرف الـنـظــر ع ــن ق ــان ــون االن ـت ـخــابــات،
علمًا بــأن كثيرين يـقــولــون إنـهــم يحبون
فـ ــارس ،لـكــن ف ــارس نـ ــادرًا مــا يـفـصــح عن
حقيقة مشاعره ،لكنه يتحدث بإيجابية
كـبـيــرة ع ــن رئ ـيــس ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
الوزير جبران باسيل.
م ــاذا عــن املحتفى ب ــه؟ حـتــى مـســاء أمــس،
ً
كان ّ
املقربون فعال من فارس يؤكدون عدم
معرفتهم البتة بخططه .كل ما يعلمونه أنه
يتحدث منذ سنوات عن «الظرف املؤاتي»
لزيارته بلدته مجددًا ،وهو ّ
تحمس كثيرًا
ع ـنــد ان ـت ـخــاب ع ــون رئ ـي ـســا ،ل ـكــن ظ ــروف
ال ــزي ــارة ال ـســري ـعــة ح ــال ــت دون إطــالـتـهــا.
أم ــا ه ــذه املـ ــرة ف ـهــو سـيـلـتـقــي الــرسـمـيــن
واإلك ـل ـي ــروس والـفـعــالـيــات الـشـعـبـيــة ،من
دون أي قـ ـ ــرار م ـس ـب ــق ،لـيـسـمــع وج ـه ــات
نظرهم ويقرر الحقًا ما ينوي فعله ،علمًا
ب ــأن مــوعــد ال ــزي ــارة تـ ّ
ـأجــل بسبب ّ
تعرض
ّ
ف ـ ــارس ل ـك ـســر ف ــي رجـ ـل ــه ،ل ـك ــن املـنـظـمــن
كانوا يأملون أن ّ
يقر قانون االنتخاب قبل
تحديد موعد آخر ،إال أن القانون لم يقر.
وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أن فــارس لــم يصدر
ّ
أي مــواقــف سياسية مـنــذ أكـثــر مــن عشر
سنوات ،إال أن عارفيه يعلمون أنه يتابع
التفاصيل السياسية ،وأنــه على تواصل
شبه يومي مع عدد من السياسيني.

