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تقرير

لعنة الترشيحات تصيب القوات في زغرتا
ميقاتي ،مــا بــن عامي  2011و،2014
كــان فــي ص ــدارة تـيــار املستقبل يقود
معارضتها.
الحريري
ان
املعلومات
بعض
 4ـ ردد
ّ
طرح عليه في اجتماع االحد الترشح
في احدى ثالث دوائر :بيروت الثانية،
زحلة ،صيدا .جوابه ان من غير املالئم
َّ
صيداويني فيها (هو
لبيروت وجــود
والحريري) ،في زحلة وجــوده يسيء
اليه .في صيدا خاسر حتمًا.
 5ـ مع ان دعوته الى الترشح انطوت
على محاولة تعويض معنوي بــارد،
اال ان خـســارتــه املـحـتــومــة انـتـخــابــات
صيدا ليست بدورها سهلة التبرير.
ستجد ابسط تفسير لها اسـقــاط كل
س ـيــة الـتــي
م ـ ّـا مـثـلـتــه ال ـح ـق ـبــة ال ـس ـيــا ّ
تــزعــم فيها الـسـنـيــورة الـســنــة وليس
تيار املستقبل فحسب ،في مرحلة كان
شــركــاؤه فــي قــوى  14آذار ال يعثرون
في الحريري سوى على الــوارث الذي
ّ
يتدرج في بطء وكسل كي يخلف والده
الراحل .وهو مغزى اصطفاف النائب
وليد جنبالط وجعجع والرئيس امني
الـجـمـ ّـيــل وراءه واس ـت ـم ــرار عالقتهم
الوثيقة به الــى اآلن .على ان اسقاطه
سـ ـيـ ـك ــون ب ـ ــأص ـ ــوات ن ــاخـ ـب ــي تـ ـي ــاره
ب ــال ــذات ال ـت ــي س ـتــذهــب الـ ــى الـنــائـبــة
الحريري ،وليس باقتراع الخصوم.
هــزيـ ّمــة ك ـهــذه ،بــدالالت ـهــا فــي الــداخــل
الـســنــي وخــارجــه ،اكـثــر وقـعــا مــن تلك
الـتــي اصــابــت الــرئـيــس سليم الحص
ـ ـ ـ اس ـ ـتـ ــاذ الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة
االميركية ـ عندما اسقطه التصويت
ّ
الـ ـس ــن ــي وه ـ ــو ع ـل ــى رأس ال ـح ـكــومــة
فــي انتخابات  .2000كــانــت تلك املــرة
االولــى في تاريخ لبنان ُيهزم رئيس
للحكومة فــي انـتـخــابــات نيابية ،في
مــواج ـهــة م ـنــاف ـســه الــرئ ـيــس الـســابــق
رفيق الحريري يقود جرافة هائلة من
االمـكــانــات وامل ــال والتجييش ناهيك
باالدارة الرديئة للرئيس اميل لحود.
ثمة نظراء للسنيورة ،رؤساء سابقون
للحكومة ،هزمتهم انتخابات نيابية
ع ـ ــام ـ ــة ك ــال ــرئـ ـيـ ـس ــن ص ـ ــائ ـ ــب سـ ــام
وعبدالله اليافي عــام  ،1957واليافي
عامي  1964و ،1972والرئيس سامي
ال ـص ـلــح ع ــام ــي  1960و ،1968كــانــوا
في غمرة املواجهة مع خصومهم في
الالئحة كما في رأس الدولة.
لـيـســت ه ــذه ح ــال ان ـت ـخــابــات ص ـيــدا،
اذ يـقــف الـخـصــم وراء الـظـهــر .ليست
كذلك حال السنيورة املوصوم بحقبة
يختصرها اسمه.

لم يهضم كوادر في
القوات اللبنانية ـ قضاء زغرتا
ـ ترشيح القيادة لماريوس
بعيني إلى االنتخابات النيابية.
أثار األمر نقمة داخلية،
و«حربًا» على وسائل التواصل
االجتماعي بين جبهتين
قواتيتين
ليا القزي
ال يكاد يسلم حزب في لبنان من «لعنة»
الترشيحات إلى االنتخابات النيابية.
ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ف ــي قـ ـض ــاء زغ ــرت ــا
جـ ٌ
ـزء م ــن ه ــذه امل ـن ـظــومــة؛ ف ـق ــرار قـيــادة
«الـ ـ ـق ـ ــوات» تــرش ـيــح ن ـق ـيــب املـهـنــدســن
الـســابــق فــي الـشـمــال مــاريــوس بعيني،
عــن أح ــد املـقــاعــد املــارون ـيــة الـثــاثــة في
قضاء زغرتا ،أثار موجة اعتراض داخل
ص ـفــوف الـقــواتـيــن فــي املـنـطـقــة .وصــل
األم ــر إل ــى ح ـ ّـد تعليق ُم ـنـ ّـســق الـقـضــاء
في الحزب فهد جرجس عمله الحزبي.
ّ
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة احـ ـتـ ـج ــاجـ ـي ــة ،ول ـ ـك ـ ــن أح ــد
ّ
املسؤولني القواتيني في زغرتا يقول إن
ّ
«جرجس علق عمله بسبب سفره حاليًا
إلى الخارج».
طــرفــا ال ـص ــراع ال ـقــواتــي ـ ـ ال ـقــواتــي في
زغــرتــا هما بعيني (مــن بلدة مجدليا)
مــن ج ـهــة ،وامل ـنـ ّـســق الـســابــق للعالقات
السياسية فــي قـضــاء زغــرتــا – الــزاويــة
في «القوات» سركيس دويهي ،من جهة
أخبار ّأن األخير ّ
ٌ
قدم
أخــرى .وقد سرت
ّ
استقالته من الحزب ،إال أنه نفى ذلك في
اتصال مع «األخبار»ٌ .
جزء من القاعدة
الـ ـق ــواتـ ـي ــة ك ـ ــان ي ـط ـم ــح إل ـ ــى أن ي ـكــون
دوي ـهــي ُمــرشــح ال ـحــزب عـلــى الــائـحــة،
قـبــل أن يـحـســم «رئ ـيــس ال ـحــزب سمير
جعجع واألمينة العامة للقوات شانتال
سركيس الخيار ،عبر إصرارهما على
ُبعيني»ُ .
عترضني القواتيني في زغرتا
امل
مشكلة
ّ
ً
مع بعيني هي ّأنه أوال من خارج مدينة
ّ
زغرتا ،وثانيًا أنه «خالل تسلمه مهماته
كـ ُـم ـنـ ّـســق ل ـل ـق ـضــاء ،ان ـق ـســم ال ـقــوات ـيــون
إلــى أجنحة عـ ّـدةّ ،ولــم يكن األداء جيدًا.
استدعى ذلــك تدخل جعجع عبر إقالة
بعيني وتـعـيــن فـهــد جــرجــس مـكــانــه».
واألخ ـي ــر ،ضــابــط ســابــق فــي «ال ـق ــوات»
أيام الحرب األهلية ،وعلى عالقة جيدة
م ــع رئ ـي ــس ح ــرك ــة االسـ ـتـ ـق ــال مـيـشــال

فالسؤال الــذي يطرحونه ،في
معوض.
ّ
ُهذه الحالة ،أنه «إذا كان هناك مسؤول
أقيل من مركزه بسبب شرذمته الحزب،
فلماذا ُيعاد ترشيحه إلــى االنتخابات
النيابية؟».
ال ـ ـقـ ـ ّـصـ ــة ب ـ ـ ـ ــدأت ح ـ ــن ط ـ ـ ــرح س ــرك ـي ــس
دويهي ضرورة ترشيح أحد القواتيني
الـحــزبـيــن إلــى االنـتـخــابــات فــي زغــرتــا.
تـ ـح ـ ّـرك «الـ ـ ـش ـ ــارع» الـ ـق ــوات ــي ،ضــاغـطــا
ُعـلــى ق ـي ــادة م ـع ــراب م ــن أج ــل أن يـكــون
امل ــرش ــح ال ـحــزبــي م ــن ز ّغ ــرت ــا ـ ـ ال ــزاوي ــة،
«وك ـ ــان دويـ ـه ــي يـ ــرى أن ـ ــه ب ـس ـبــب هــذا
ال ـش ــرط ،سـيــرســو االخ ـت ـيــار عـلـيــه» .إال
ّ
أن «الصفعة» املعرابية كانت بترشيح
ماريوس بعيني ،ما أثار زوبعة داخلية
فـ ــي الـ ـقـ ـض ــاء ،و«ح ـ ــرب ـ ــا» ع ـل ــى م ــواق ــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ب ــن ال ـفــري ـقــن:
بـعـيـنــي ودوي ـ ـهـ ــي .ب ـح ـســب مـعـلــومــات
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،حـ ـ ــاول س ـ ُـرك ـي ــس دوي ـه ــي
ّ
التلويح بأن «اختيار املرشح من خارج
امل ــديـ ـن ــة س ـي ـج ـع ـل ـنــا ن ـق ـت ــرع ملـصـلـحــة
مـ ـيـ ـش ــال م ـ ـعـ ــوضّ ،أيـ ـ ـ ــا تـ ـ ّك ــن ال ــائ ـح ــة
الـتــي يـتــرشــح عليها ،وبــأنــه سيستمر
ّ
ف ــي تــرشـحــه ّإل ــى االن ـت ـخ ــاب ــات» .إال أن
دويـهــي يتحفظ على مناقشة الخالف
ُ
ّ
فــي الـصـحــافــة« ،ألن ه ــذه أم ــور تـعــالــج
ضمن البيت الداخلي» .سيلتزم ّبخيار
«ال ـق ــوات» ،ولــن يـتـقـ ّـدم بطلب تــرشـحــه.
ّ
أم ــا م ــاري ــوس بـعـيـنــي ،ف ـيــرى أن حــالــة
االعـ ـ ـت ـ ــراض «الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة انـ ـتـ ـه ــت ،وم ــا
حصل كــان أم ـرًا طبيعيًا .البعض كان

ُ ّ
ّ
ُي ـفــضــل أن ي ـكــون ه ــو املـ ــرشـ ــح» .نقيب
ّ
املـهـنــدســن الـســابــق ت ـقــدم أم ــس بطلب
تــرشـحــه إ ُل ــى وزارة الــداخ ـل ـيــة« ،وبـعــد
أسبوع سنطلق املاكينة االنتخابية».
ل ــم ت ـك ــن ت ـل ــك املـ ـ ـ ـ ّـرة األولـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي ت ـ ّ
ـرد
فـيـهــا م ـع ــراب قـسـمــا م ــن الـحــزبـيــن في
زغــرتــا خــائـبــن .فــالـقـيــادة الـقــواتـيــة لم
تـسـتـجــب ل ـهــم أي ـض ــا« ،ح ــن ط ـل ـبــوا أن
ـاص قريبني من
يتم ّ التحالف مع أشـخـ ٍ
خــطـهــم ال ـس ـيــاســي ،كـمـيـشــال مـعــوض،
ال ــذي يـتـقــاســم ج ــزءًا مــن الـنــاخـبــن مع
ٌ ّ
صحيح أن معوض لم ّيحسم
القوات».
بعد تحالفاته االنتخابية ،ولكنه بات
ّ
خط التيار الوطني ّ
الحر.
أقرب إلى
ُ
حالة االعتراض على اختيار املرشحني
إلــى االنتخابات عانت منها «الـقــوات»

وصل الخالف بين
زغرتا
القواتيين في
إلى ّ
ّ
ُ
حد تعليق منسق
القضاء فهد جرجس
عمله الحزبي

سـ ــاب ـ ـقـ ــا فـ ـ ــي ط ـ ــراب ـ ـل ـ ــس ،وال ـ ـب ـ ـت ـ ــرون،
وجـبـيــل ،وك ـس ــروان ،وزح ـلــة ،وجــزيــن...
ّ
إال أن وق ـع ـه ــا «األس ـ ـ ـ ــوأ» س ـي ـكــون فــي
ُ
«ال ـش ـمــال ال ـثــال ـثــة» ،فــي ح ــال لــم تلملم
ذيــول ـهــا؛ ف ــال ــدائ ــرة ال ـتــي تـضــم أقضية
ّ
بشري ـ زغرتا ـ الكورة ـ البترون ،تملك
فـيـهــا «الـ ـق ــوات» حــال ـيــا أرب ّـع ــة مـقــاعــد،
«عرينها» ،كما أنه ُينظر إلى
وتعتبرها
ّ
هــذه الــدائــرة على أنـهــا املـيــزان لتحديد
«الشرعية املسيحية» ،كونها تضم 10
مقاعد ُم ّ
خصصة للطائفتني املارونية
ُ
واالرثــوذك ـس ـيــة .ت ـحــاول «ال ـق ــوات» قدر
اإلم ـكــان الـحـفــاظ عـلــى وجــوده ــا فيها،
ولـ ـك ــن امل ـه ـم ــة ل ـي ـســت س ـه ـل ــة ،ب ــوج ــود
«صـ ــراع ص ــام ــت» ب ــن ال ـنــائــب أ ُن ـطـ ّـوان
زهـ ــرا وم ـنــاصــريــه م ــن ج ـهــة ،وامل ــرش ــح
ال ـقــواتــي ف ــي ال ـب ـتــرون فـ ــادي سـعــد من
ّ
جهة أخــرى .وآخــرهــا ،إيحاء األخير أن
زهرا يعمل ّ
والثاني،
ضده في البترون.
ّ
هو التوتر الجديد في زغرتا .كذلك فإنه
ّ
بالجو املـعــارض
ال ُيمكن االستخفاف
لـ«القوات» في ّ
بشري ،وبمدى إمكانية
املاكينة الحزبية تقسيم ُأصواتها بني
النائب ستريدا جعجع واملرشح الثاني
ج ـ ـ ــوزف إسـ ـ ـح ـ ــاق .أمـ ـ ــا الـ ـن ــائ ــب فـ ــادي
ك ــرم ،فـهــو ُمــرتــاح إلــى وض ـعــه .انطالقًا
مــن ه ـنــا ،ب ــرز رأي مــن أح ــد املـســؤولــن
ّ
َ
«خياري فادي
الرسميني في معراب أن
سعد ومــاريــوس بعيني ُ
سي ّ
خسراننا،
ما يؤدي إلى أن نكون ُمنطلقني في هذه
الدائرة من خسارة ملقعدين».

عانت «القوات» من االعتراض على اختيار ُ
المرشحين،
في طرابلس والبترون وجبيل وكسروان وزحلة وجزين وزغرتا

تقرير

مرشحان من برجا وشحيم في الئحة أرسالن
ّ
محمد الجنون
يوسف الطبش عن املرابطون ،هاني
فـيــاض (درزي) عــن «بــدنــا نحاسب»
وفراس منيمنة ،علمًا بأن ّبري سبق
أن عـ ــرض ع ـلــى واكـ ـي ــم ت ــرش ـح ــه عن
امل ـق ـع ــد األورثـ ــوذك ـ ـسـ ــي ع ـل ــى الئ ـحــة
ّ
تحالف األحزاب ،إل أن األخير رفض
ّ
العرض .وفيما تقلل مصادر واسعة
االطــاع من تأثير ّهــذه الالئحة على
الئ ـحــة  8آذار ،ت ـتــوقــع م ـصــادر تيار
املستقبل أن «يفوز تحالف حزب الله
وأمــل باملقعدين الشيعيني وبمقعد
األح ـ ـبـ ــاش» .وأظـ ـه ــرت اس ـت ـطــاعــات
ل ـلــرأي أن الئـحــة رج ــل االع ـم ــال فــؤاد
مخزومي ستحصل على مقعد واحد
على األقل.
وعـ ــن الئ ـح ــة الـ ـح ــري ــري ،أش ـ ــار أكـثــر
من مصدر إلى اكتمال عقد الالئحة،
وت ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ّـم إلـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري
واملشنوق وتمام ســام ،رولــى طبش

ج ـ ــارودي ّورب ـي ــع حـســونــي وحـســان
قباني (سنة) ،علي الشاعر والنائب
غـ ــازي ي ــوس ــف (ش ـي ـع ــة) ،ن ــزي ــه نجم
(أورثـ ـ ـ ــوذك ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــي) وبـ ـ ــاسـ ـ ــم ال ـ ـشـ ــاب
(انجيلي) وفيصل الصايغ (درزي).
وال شـ ّـك فــي أن اختيار علي الشاعر
اب ـ ــن بـ ـل ــدة ه ــون ــن ،ج ـ ــاء بـ ـن ـ ً
ـاء عـلــى
تــوص ـيــات بـ ـض ــرورة االس ـت ـف ــادة من
أص ـ ــوات أه ــال ــي ال ـق ــرى ال ـس ـبــع ،بعد
بسبب عدم
امتعاضات وسط هؤالء ّ
اختيار حــزب الله وأمــل مرشحًا من
أبناء هذه القرى في بيروت.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـت ـ ـ ّ
ـردد أن رئ ـ ـيـ ــس ت ـحــريــر
جــريــدة الـلــواء صــاح ســام فــي وارد
فــرط الئحته التي تخوض املواجهة
ّ
مع الئحة الحريري ،أكدت مصادر أن
ّ
مصرًا على الئحته ،وأن
سالم ال يزال
املفاوضات مع وسطاء قائمة لثنيه
عن تشكيلها.

مع استمرار ضبابية التحالفات في دائرة الشوف ـ عاليه ،ما زالت
أزمــة تمثيل برجا نيابيًا (أحــد املقعدين السنيني فــي الشوف)
تتفاعل ،فيما واصلت لجنة «متابعة ملف االنتخابات النيابية
في برجا» جولتها على السياسيني ،والتقت أول من أمس رئيس
الـحــزب الــديـمـقــراطــي اللبناني الــوزيــر طــال أرس ــان .وبحسب
فإن «اللقاء كان ّ
مصادر متابعة للزيارةَّ ،
وديًا وإيجابيًا» ،وقالت
إن أرسالن شدد أمام الوفد على أهمية وجود مرشح لبرجا في
الئحته» .وتشير املـصــادر إلــى َّأن «هناك مفاوضات جدية بني
«الديمقراطي» واملدير العام السابق لقوى األمــن الداخلي اللواء
بترشيحه ،أمــس ،تمهيدًا النضمامه إلى
علي الحاج ،الــذي تقدم
ً
َّ
الئحة أرسالن وقوى  8آذار» ،الفتة إلى َّأن أرسالن أبلغ اللجنة أنه
ّ
سيسعى لتجيير أصواته في الشوف ملصلحة املرشح السني في
الئحته ،وذلك لضمان نجاحه».
ولم تستبعد املصادر أن يضم أرسالن إلى الئحته ُمرشحًا َّ
سنيًا

َّ
ثانيًا يمثل بلدة شحيم ،وأشــارت إلــى أنــه «إلــى جانب التواصل
مع علي الحاج ،وهو من برجاَّ ،
فإن االتصاالت قائمة مع أسعد
ريمون عويدات ،وهو من شحيم ،وهناك أيضًا احتمال ثالث من
شحيم وهو أحمد نجم الدين».
َّ
في غضون ذلك ،وفيما َ
أشيع خالل اليومني األخيرين أن «هناك
ً
تواصال بني التيار الوطني الحر واملدير العام السابق لقوى األمن
الداخلي الـلــواء إبراهيم بصبوص» ،قــال األخـيــر لــ»األخـبــار» إنه
َّ
سيتبي
اتخذ قرارًا بعدم الترشح لالنتخابات النيابية ،وهذا األمر
بشكل واض ــح بعد انـتـهــاء مهلة تقديم طلبات الترشيح
الـيــوم
ٍ
لالنتخابات.
إلى ذلكَّ ،تم اإلعالن في برجا عن ترشيح «الجماعة اإلسالمية»
للمهندس سالم سعد لالنتخابات النيابية .هذا اإلعالن لم ينفه أو
يؤكده بيان رسمي صدر عن قيادة «الجماعة» .وفي هذا السياق،
أكدت مصادر قيادية في الجماعة لـ»األخبار» ّأن «القيادة لم تطرح
مرشح لالنتخابات ،ال في برجا وال في الشوف ،وأن أي كالم
أي
ٍ
آخر يتم تداوله ال يعني الجماعة ال من قريب وال من بعيد».

