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تقرير

استقاالت في بلدية جبيل:

معركة حواط النيابية لن تكون نزهة

منذ ّ
قرر رئيس بلدية جبيل
السابق زياد حواط الترشح إلى
االنتخابات النيابية المقبلة،
القوات اللبنانية،
مدعومًا من ّ
بدأت األمور تتفلت من تحت
سيطرته« .ممانعة» قواتية
جبيلية له .معارضة فعلية
بدأت تتشكل لكشف «حقيقة
الوهم» .واستقاالت داخل
المجلس البلدي ،تمهيدًا
لمحاربته في أيار ٢٠١٨
ليا القزي

الجيش ارسل تطمينات ،وجعل القرار السياسي يلحق بالقرار العسكري (أ ف ب)

ال ـ ـجـ ــرود وم ـخ ـي ـم ــات الـ ـن ــازح ــن فــي
ع ــرس ــال .ش ــدد ال ــى ذل ــك عـلــى تمسكه
بالتعاون مع الغرب في ّ
مده بالسالح
واالم ـك ــان ــات الـعـسـكــريــة امل ـت ـطــورة ما
دام ي ـخــوض وإي ـ ــاه مـعــركــة مشتركة
في مواجهة االره ــاب .في ذلــك طمأنة
رئيسية الــى ان ســاح الغرب هو بني
ايدي الجيش وهو َمن يستخدمه.
لـكــن ال ـجــانــب غـيــر املـعـلــن ف ــي مــوقــف
الجيش ـ وهو ليس ّ
سريًا بالضرورة
ولـ ـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن ك ـ ــذل ـ ــك وال م ـخ ـف ـي ــا ـ ـ ـ ـ ان

العمليات العسكرية على االرض هي
التي تحدد مسار الحرب ونتائجها،
وهي التي تفرض وقائعها وتطورها
والـ ـخـ ـي ــارات ال ـت ــي تـحـتـمـهــا م ــن اجــل
املحافظة على قــوى الجيش وامنها
وسالحها وعتادها.
ال ـ ــواض ـ ــح ان اطـ ـ ـ ــاق ق ــائ ــد ال ـج ـيــش
الـحـمـلــة الـعـسـكــريــة فـجــر  19آب كــان
ث ـمــرة تــوقـيــت عـسـكــري بـحــت لـكــل ما
يقتضي ان ينتظر حــرب ال ـجــرود ـ ـ 2
في ضوء املعطيات تلك كلها.

جانب بو صعب ،لم يحسم التيار وال
الـنــائــب غـســان مخيبر أمــرهـمــا بعد،
سواء عبر انضمام األخير إلى الئحة
التيار أو إلى الئحة أخرى .مخيبر أكد
لـ«األخبار» أنه ال يزال عضوًا في تكتل
التغيير واإلص ــاح« ،ول ــم يـجـ ِـر حتى
الساعة أي نقاش انتخابي مع التيار،
في انتظار جالء نتائج االستطالع في
أيلول املقبل» .ولكن ،في كل األحــوال،
«أنا مرشح ،سواء كحليف للتيار ،أو
على الئحة أخرى .واألفضلية لحلفي
مــع الـتـيــار ،ول ــن أبـحــث عــن تحالفات
أخـ ـ ـ ــرى إال عـ ـن ــد افـ ـت ــراقـ ـن ــا ودراسـ ـ ـ ــة
األنسب لكلينا» .أما كاثوليكيًا ،فبات
شبه محسوم أن مرشح التيار عن هذا
املقعد سيكون الناشط إدي معلوف.
وعلى املقلب األرمـنــي ،تؤكد مصادر
الطاشناق أن حلفها مع التيار ثابت،
وسيكون للحزب مرشح على الالئحة
العونية.

سيحتم على القوات تشكيل الئحتها
ال ـخــاصــة .مــرشــح ال ـق ــوات ع ــن املقعد
املــارونــي إدي أبــي اللمع ينفي حسم
أمـ ــر ال ـت ـحــالــف أو االفـ ـ ـت ـ ــراق ،ويــؤكــد
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أنـ ـ ــه «مـ ــرشـ ــح ال ـ ـقـ ــوات
الــوحـيــد فــي ه ــذا ال ـق ـضــاء» ،مــا يعني
اسـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــاد ت ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــح ري ـ ـ ــاش ـ ـ ــي ع ــن
املـقـعــد الـكــاثــولـيـكــي ،رغ ــم حـلــولــه في
املــركــز األول كــاثــولـيـكـيــا فــي مختلف
االسـ ـتـ ـط ــاع ــات .مـ ـص ــادر م ـق ــرب ــة مــن
الوزير تنفي حسم أمر عدم ترشيحه.
ول ـك ــن م ــن امل ـن ـط ـقــي ،ه ـن ــا ،أن تتبنى
ّ
لصب
ال ـقــوات مرشحًا حزبيًا واحـ ـدًا
ك ــل األص ـ ــوات الـتـفـضـيـلـيــة ملصلحته
ب ـس ـب ــب شـ ـ ــدة املـ ـن ــافـ ـس ــة املـ ــارون ـ ـيـ ــة.
ويشير أبــي اللمع إلــى أن الـقــوات «ال
تزال تدرس وضع تحالفاتها ولديها
خـ ـي ــارات عـ ــدة أح ــده ــا ال ـت ـحــالــف مع
م ـس ـت ـق ـلــن» .وامل ـس ـت ـق ـلــون ه ـن ــا ،على
مــا تــؤكــد امل ـص ــادر ،هــم رئ ـيــس حركة
«امل ـس ـت ـق ـلــون» رازي الـ ـح ــاج ،املــرشــح
عن املقعد املاروني وصاحب الرصيد
الخدماتي ،والكتائبي السابق ميشال

القوات والمستقلون؟
افـ ـت ــراق الـ ـق ــوات وال ـت ـي ــار ان ـت ـخــاب ـيــا،

بعدما تحولت بلدية مدينة جبيل ،منذ
« ،٢٠١٠مربط خيل» لرئيسها السابق
زي ــاد ح ــواط ،يــريــد األخ ـيــر أن ُيحولها
إلــى «دكــانـتــه» فــي معركته االنتخابية
امل ـق ـب ـل ــة .ي ــأب ــى أن يـسـتـقـيــل م ـن ـهــا مــن
دون أن ُي ّ
حدد من يكون رئيسًا ،ونائبًا
ُ
للرئيس ،وكيف تــوزع املهمات .منطق
ف ــرض األشـ ـخ ــاص وإسـ ـق ــاط الـ ـق ــرارات
على أعضاء املجلس البلدي الـ ،١٨رفضه
ثالثة منهمّ ،
وأدى إلــى استقالتهم من
البلدية ،وهم :نائب الرئيس أيوب برق
وم ـي ـش ــال ق ــوي ــق (ي ـن ـت ـم ـيــان إلـ ــى حــزب
الكتائبّ ،
وقدما كتاب استقالتهما إلى
قائمقام جبيل باإلنابة نجوى سويدان
في  ٢١تموز املاضي) ،ونجوى باسيل
بييتون (زوج ــة سفير فرنسا السابق
ل ـ ــدى ل ـب ـن ــان دونـ ـي ــس ب ـي ـي ـت ــون) ال ـتــي
استقالت في  ٢١آب الجاري .وقد نشرت
ّ
بييتون كـتــاب استقالتها ال ــذي عللت
فيه أنها ترشحت إلى البلدية «ألساهم
ف ــي أن ت ـك ــون م ــدي ـن ــة ج ـب ـيــل ن ـمــوذجــا
ُ
لـيــس فـقــط فــي تنفيذ مـشــاريــع تحقق
نهضة اجتماعية واقتصادية للمدينة،
بل أيضًا في بناء حكم محلي يؤسس
لنمط متجدد في إدارة املرافق العامة،
م ـب ـنــي ع ـل ــى املـ ـم ــارس ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة
املـ ـن ــزه ــة عـ ــن الـ ـت ــدخ ــات الـ ـت ــي ت ـخــدم

تسعىّ القوات
إلى ضم مستقلين،
فيما يعمل المستقلون
على الئحة منفردة

مكتف عن املقعد الكاثوليكي ،رغم أن
املقربني منه ينفون فرضية ترشحه
مع القوات.

الفخ الكتائبي
الــائ ـحــة الـكـتــائـبـيــة فــي امل ــن يــرأسـهــا
ّ
الجميل الذي يفترض أن
النائب سامي
يعيد نسج تحالف انتخابي مع النائب
ميشال املر كما في  ،2009وفقًا ملصادر
الطرفني .مصادر املر تؤكد أن مصلحة
األخ ـي ــر ف ــي ع ــدم الـتـحــالــف م ــع الـتـيــار
إل ــى جــانــب ب ــو ص ـعــب ،إذ سينعكس
وجــودهـمــا فــي الــائـحــة نفسها سلبًا
على «أبو الياس» ،خصوصًا أن التيار
لـ ــن يـ ـك ــون ض ــام ـن ــا ال ـ ـفـ ــوز ب ـمـقـعــديــن
أرث ــوذك ـس ـي ــن ف ــي ال ـق ــان ــون الـنـسـبــي.

املصالح الخاصة قبل العامة» .وبعد أن
ّ
اعتقدت أن «العهد األول جعل أعضاء
املجلس البلدي يختبرون العمل ضمن
فريق ويكتشفون مكامن قــوة البعض
ومكامن ضعف البعض اآلخر (…) وأن
تلك التجربة ستعطي شرعية في تولي
املـنــاصــب انـطــاقــا مــن ال ـتــزام كــل عضو
امل ـه ــام ال ـتــي ق ــام ب ـهــا وامل ـش ــاري ــع الـتــي
اقترحها أو حققها أو تــابـعـهــا»ّ .
تبني
ّ
لها أنــه بعد استقالة حـ ُـواط من رئاسة
البلدية أصبح الواقع املستجد «مبنيًا
ع ـلــى الـ ـت ــوازن ــات الـتـقـلـيــديــة الـضـيـقــة،
وع ـل ــى ال ـع ــاق ــات الـشـخـصـيــة لتسليم
السلطة ،وعلى اللجوء إلــى التسويات
إلقـ ـن ــاع األفـ ـ ـ ــراد ،وك ــذل ــك ع ـلــى اع ـت ـمــاد
املنطق الذكوري الذي يحصر املناصب
في الرجال فقط».
بــدأت الخالفات داخــل املجلس البلدي
ُ
الجبيلي تطفو مع حسم حواط موقعه
ال ـس ـي ــاس ــي واس ـت ـق ــال ـت ــه م ــن ال ـب ـلــديــة.
ُ
ت ـحـ ّـدد م ـ ّصــادر فــي جبيل املـشـكـلــة مع
حــواط ّ بأنه «يريد البلدية ُملكًا له في
حني أننا نريدها في خدمة الجميع».
ت ـعــود امل ـص ــادر إل ــى ان ـت ـخــابــات الـعــام
املـ ــاضـ ــي حـ ــن «ت ـ ـقـ ـ ّـدم األخ ـ ـ ـ ــوان زيـ ــاد
ونبيل حــواط بطلبي ترشيحهما إلى
ال ـب ـلــديــة .تـكـتـمــا ح ــول تــرش ـيــح نـبـيــل،
وكـ ــانـ ــت خ ـط ـت ـه ـمــا أن يـ ـك ــون األخ ـي ــر
رئـيـســا لـلـبـلــديــة وي ـت ـفــرغ زي ــاد للعمل
الـ ـنـ ـي ــاب ــي» .لـ ــم يـ ـك ــن أح ـ ـ ـ ٌـد فـ ــي حـيـنــه
ق ــد ق ـ ـ ّـرر خـ ــوض م ـع ــرك ــة ح ـق ـي ـق ـيــة فــي
ّ
«البلدية» ضـ ّـد ح ــواط ،لذلك اعتبر أن
األم ـ ـ ــور س ـت ـك ــون م ـح ـســومــة لـشـقـيـقــه.
ومـ ــع ان ـك ـش ــاف تــرش ـيــح ص ـهــر رئـيــس
الجمهورية السابق ميشال سليمان،
«مــارســت الكتائب وال ـقــوات اللبنانية
وش ـخ ـص ـيــات جـبـيـلـيــة ض ـغــوطــا ملـنــع
ّ
ذل ـ ــك ،م ــن م ـن ـطـلــق أن ال ـب ـلــديــة لـيـســت
ّ
لـهـمــا حــتــى ُي ـق ــررا مــن دون اسـتـشــارة
أح ــد مــن سـيـتــرأسـهــا» .وت ـحــت تهديد
«تشكيل الئحة أخــرى ،وفــرط التوافق
بــن ح ــواط وال ـق ــوات والـكـتــائــب ،تـقـ ّـدم
نبيل في  ١٦أيار  ،٢٠١٦بطلب الرجوع
عـ ــن الـ ـت ــرشـ ـي ــح» .وق ـ ــد ُسـ ـ ّـجـ ــل ال ـط ـلــب
ال ــذي يحمل تــوقـيــع الـقــائـمـقــام نجوى
سويدان تحت الرقم املتسلسل  /٧ب.
نـجــح زيـ ــاد حـ ــواط ف ــي وج ــه منافسته

فيما ،من جهة أخرى ،هناك من يرى أن
ّ
سيعوم
ترشح املر إلى جانب الجميل
األخ ـي ــر ال ــذي سيستفيد م ــن أص ــوات
األول لرفع رصيد الئحته التي ّ
ترجح
الــدراســات حتى اآلن أنها لــن تتجاوز
الحاصل االنتخابي الواحد .وبالتالي
سيخسر املــر مقعده لعدم قدرته على
ّ
الجميل فــي األصــوات
منافسة سامي
التفضيلية .علمًا أن املرشح عن املقعد
امل ــارون ــي الـ ــذي س ـبــق أن تــرشــح على
ّ
الجميل في االنتخابات السابق
الئحة
ســرك ـي ــس س ــرك ـي ــس ،ل ــم ي ـح ـســم أم ــره
حتى الساعة .ومن املفترض أن يشكل
إض ــاف ــة ع ـلــى ال ــائ ـح ــة ط ـب ـقــا ل ــأرق ــام
العالية التي ينالها في االستطالعات.
إال أن املقربني منه يؤكدون تريثه وعدم
رغبته في لعب دور الشماعة إليصال
غيره على حسابه املالي واالنتخابي.
وال يستبعد هؤالء فرضية ترشحه مع
القوات هذه املرة.

«القوة الثالثة»
ف ـ ــي خـ ـض ــم االن ـ ـق ـ ـسـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي

كلود مرجي ،لدورة ثانية« ،وارثًا» معه
منذ ال ــ« ٢٠١٠اتفاقًا مع حــزب الكتائب
بأن يكون أيوب برق نائبًا للرئيس ،وإذا
قـ ّـرر حــواط االستقالة من أجــل النيابة،
تــؤول الــرئــاســة إلــى ب ــرق» .االتـفــاق كان
«أخــاق ـيــا وشـفـهـيــا» ،بحسب املـصــادر
ُ
الجبيلية التي شاركت في وضعه .بعد
استقالته ،حاول حواط طرح «إمكانية
ت ـقــاســم املـ ــدة ال ـبــاق ـيــة م ــن ال ــوالي ــة بني
ب ــرق وزعـ ـ ــرور ،عـلــى أن يـتــولــى األخـيــر
أول سنتني ونـصــف» .رفضت الكتائب
الـعــرض« ،وق ــرر حــواط نفض يديه من
ً
االتـ ـف ــاق ،ق ــائ ــا ب ــوض ــوح إن ــه يــريــد أن
ُ
تترك البلدية له ،حتى يتمكن من خدمة
ال ـ ـنـ ــاس» .أراد اإلتـ ـي ــان «دي ـم ـقــراط ـيــا»
بأحد املقربني منه ُليمارس من خالله
ّ
مهماته كرئيس ظــل .حصل االحتكاك
م ـ ــع م ـم ـث ـل ــي الـ ـكـ ـت ــائ ــب ف ـ ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــة،
اللذين قــررا االستقالة قبل ساعات من
«تعيني» وســام زع ــرور رئيسًا للبلدية
في  ٢١تموز.
يـ ـ ـ ــوم حـ ـصـ ـل ــت املـ ـشـ ـكـ ـل ــة بـ ـ ــن حـ ـ ــواط
والكتائب ،كانت بييتون مــن األعضاء
الــذيــن «وق ـف ــوا إل ــى جــانــب ب ــرق بـجــرأة
تميزت بها عن غيرها .وحتى يمتص
ح ــواط اع ـتــراض ـهــا ،وع ــده ــا ب ــأن تـكــون
هي نائبة الرئيس في املرحلة املقبلة».
لم يكن حواط جديًا في عرضه .إذ منذ
ال ـب ــداي ــة ك ــان يـعـمــل ع ـلــى «ت ــواف ــق بني
ج ــول ـي ــان زغ ـي ــب (ي ـت ـس ـلــم م ــرك ــز نــائــب
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ل ـس ـن ـت ــن ونـ ـ ـص ـ ــف) ورال ـ ـ ــف
ص ـل ـي ـبــا (ي ـت ـس ـلــم امل ــرك ــز ف ــي الـسـنـتــن
والـنـصــف األخـيــرتــن مــن ال ــوالي ــة)» .إذ
ّ
إن الــرج ـلــن يـنـتـمـيــان إل ــى اثـنـتــن من
أك ـب ــر ال ـع ــائ ــات الـجـبـيـلـيــة ال ـت ــي يــريــد
االستفادة من أصواتها.
االتفاق على منصب الرئيس وافق عليه
مـعـظــم األعـ ـض ــاء ،بــاسـتـثـنــاء بـيـيـتــون.
االعتراضية داخل بلدية جبيل
الحركة ُ
ليس من املــرجــح أن تتوسع مروحتها
ّ
أكثر من ذلك .ولكن األكيد أن «الفاوالت»
التي بــدأ حــواط بارتكابها ،وانكشاف
ح ـق ـي ـقــة «ال ـ ـبـ ــروبـ ــاغ ـ ـنـ ــدا» الـ ـت ــي نـجــح
فــي بنائها لنفسه عـلــى م ـ ّـر الـسـنــوات،
واملعارضة الحقيقية التي بــدأت تكبر
ضـ ـ ـ ـ ّـده ،لـ ــن ت ـج ـع ــل م ـس ـي ــرت ــه ُم ــرش ـح ــا
للنيابة سهلة.

الـ ـح ـ ّ
ـاد ال ـ ــذي ي ـخ ـيــم ع ـلــى ال ـص ــورة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ه ـن ــاك م ــن املـسـتـقـلــن
مــن يـتـحــدث عــن «الــائـحــة الثالثة»
أو «الـ ـق ــوة ال ـثــال ـثــة ال ـت ــي ال تـتـلـقــى
ً
ت ـم ــوي ــا س ـع ــودي ــا أو إي ــرانـ ـي ــا ،بــل
تـعـتـمــد ع ـلــى ج ـهــدهــا الـشـخـصــي».
وي ـ ـت ـ ـقـ ـ ّـدم ه ـ ـ ــؤالء م ـك ـت ــف وال ـ ـحـ ــاج،
رغــم قربهما السياسي من القوات،
وح ــدي ــث مـ ـع ــراب ع ــن رغ ـب ـت ـه ــا فــي
ضـ ـمـ ـهـ ـم ــا إل ـ ـ ـ ــى الئ ـ ـح ـ ـت ـ ـهـ ــا .ك ــذل ــك
يـعـتــزم ح ــزب «سـبـعــة» الــدخــول في
الئحة مستقلة بعيدًا عن العائالت
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واألحـ ـ ـ ـ ــزاب وورثـ ـتـ ـه ــا.
ويـ ـق ــول أحـ ــد مــرش ـحــي الـ ـح ــزب عــن
املقعد األرثوذكسي جورج رحباني،
لـ «األخبار» إن الحزب «منفتح على
الجميع ،باستثناء املــوجــوديــن في
السلطة حاليًا واملمددين ألنفسهم».
وأك ــد أنــه سـيـكــون هـنــاك مرشحون
ّ
غيره من الحزب الــذي يتطلع «إلى
الئحة مستقلة من ثمانية أشخاص
قوامها املجتمع األهلي املتني وكل
الذين يدورون في فلكه».

