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رسائل
إلى المحرر
نفي «المغامرة»
بوكالتنا العامة عن األستاذ باسل
نبيه بري ،ندلي بما يلي:
()...
حيث إن صحيفتكم طالعتنا بخبر
متعلق بــاألسـتــاذ بــاســل نبيه بري
مـنـشــور فــي الـصـفـحــة  9مــن الـعــدد
 2882الصادر بتاريخ 2016/5/11
بمقال عــن «مـغــامــرة» لـشــراء عقار،
ع ــار عــن الـصـحــة تـمــامــا وال أســاس
له من أي قبيل ،إنما يتسم بالخفة
وال ـف ـك ــاه ــة إض ــاف ــة مل ــا ي ـك ـت ـنــزه من
جرم جزائي نحتفظ بحق املالحقة
ب ـص ــدده أمـ ــام ال ـج ـهــات الـقـضــائـيــة
املختصة،
لذا،
ً
وعـمــا بأحكام قــانــون املطبوعات،
نطلب نشر هذا الرد في ذات موقع
ال ـخ ـبــر ب ـح ـيــث ي ـك ــون ال ـ ــرد بـنـفــس
حـ ـج ــم الـ ـخـ ـب ــر وفـ ـ ــي م ــوق ــع ي ــؤم ــن
اطــاعــا كافيا وواف ـيــا لـلـقــراء وذلــك
عـلــى الـنـسـخــة الــورق ـيــة كـمــا وعـلــى
النسخة االلكترونية ،طالبني منكم
حذف الخبر املنشور على موقعكم
االلكتروني فورًا محذرينكم مجددًا
مــن االسـتـمــرار فــي اخـتــاق األخبار
غـيــر الـصـحـيـحــة وامل ـشــوهــة والـتــي
تمس باملوكل وبسمعته وكرامته،
محتفظني بـكــافــة حـقــوقــه تجاهكم
خ ــاص ــة ل ـنــاح ـيــة مــاح ـق ـت ـكــم أم ــام
املراجع القضائية املختصة.
بكل تحفظ واحترام
بالوكالة
المحامي الدكتور علي فايز رحال

♦♦♦

 ...والقوات توضح
نشرت جريدة األخبار ()2016/5/11
ت ـق ــري ـرًا ع ــن االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة
في بلدة الرميلة ـ ـ الشوف بعنوان
«الرميلة مقسومة :إلـيــاس عطالله
لعب برأس مسؤول القوات».
ي ـه ــم م ـن ـس ـق ـيــة ال ـ ـشـ ــوف فـ ــي ح ــزب
القوات اللبنانية أن توضح ما يلي:
 1ـ ـ ـ إن ع ـنــوان الـتـقــريــر امل ـشــار إليه
أعاله غير صحيح إطالقا وال يعبر
ع ــن الـ ــواقـ ــع ال ـح ـق ـي ـقــي كـ ــون ح ــزب
ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ــم ي ـك ــن يــومــا
إال س ـيــد ن ـف ـســه بـجـمـيــع الـ ـق ــرارات
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـنـ ــه ك ـ ـمـ ــا ان ج ـم ـيــع
مسؤوليه يمارسون مسؤولياتهم
من هذه املنطلقات.
 2ـ ـ إن ما ورد في املقال لجهة «عدم
رضــى معراب وعــدم امتثال الرفيق
تابت لتعميم رئيس الحزب وفصله
من منصبه وتعيني السيد قرداحي
مـ ـك ــان ــه» ،إن هـ ــذه امل ـق ــول ــة ال تـمــت
إل ــى الـحـقـيـقــة بـصـلــة ك ــون ال ـق ــوات
اللبنانية وانسجامًا مــع أنظمتها
الداخلية ،اتخذت االجراءات الالزمة
في جميع البلدات والقرى الشوفية
لجهة تكليف مؤقت لترؤس املراكز
ال ـح ــزب ـي ــة الـ ـت ــي يـ ـن ــوي رؤس ــاؤه ــا
ال ـح ــال ـي ــون ال ـت ــرش ــح لــان ـت ـخــابــات
البلدية وهذا ما حصل في الدامور
والناعمة وعني الحور وغيرها من
البلدات الشوفية ،وتـجــدر اإلشــارة
إل ـ ــى أن ال ــرفـ ـي ــق ت ــاب ــت لـ ــم ي ـت ــوان
يومًا عن االمتثال لجميع القرارات
الـحــزبـيــة وم ـش ـهــود ل ــه بمناقبيته
الـ ـح ــزبـ ـي ــة وال يـ ــوجـ ــد أي شــائ ـبــة
تشوب ممارسته الحزبية في بلدته
الرميلة.
وع ـل ـي ــه ،ف ـ ــإن الـ ـقـ ـي ــادة ال ـس ـيــاس ـيــة
فــي ح ــزب ال ـقــوات اللبنانية ،تبقى
امل ــرج ــع ال ـصــالــح الــوح ـيــد لتحديد
االتـجــاهــات والـخـيــارات السياسية
ف ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ،وات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات
الحزبية امللزمة.
2016/5/11
منسق الشوف
اندره السرنوك
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بلدية جونية:

معركة الجنرال

لن يصدق من يمر
بجونية أنها مجرد
انتخابات بلدية تلك التي
تشهدها المدينة آخر
األسبوع :اللوحات اإلعالنية
والفيديوات ومهرجانات
إعالن اللوائح ومواكب
السيارات اليومية واستنفار
األحزاب لماكيناتها وما
ّ
انتخابي
يشاع عن مال
يرسم معالم المعركة
األكبر في جبل لبنان
غسان سعود
جــونـيــة وغـسـطــا مـثــل زغــرتــا وإه ــدن؛
تـ ـ ــداخـ ـ ــل عـ ـ ــائـ ـ ــات وسـ ـ ـك ـ ــن ون ـ ـفـ ــوس
إضــافــة إل ــى الـجـغــرافـيــا حـيــث ال يكاد
ُيـعــرف أيــن تنتهي جونية وأي ــن تبدأ
غسطا .إال أن الـقــوات اللبنانية تثور
ضد االقطاع فــوق الطاولة في غسطا
وت ـت ـح ــال ــف م ـع ــه ت ـح ــت الـ ـط ــاول ــة فــي
ج ــون ـي ــة .ف ــي غ ـس ـطــا ال ـت ــي يـعـتـبــرهــا
ال ـنــائــب ال ـســابــق فــريــد هـيـكــل ال ـخــازن
معقله األساسي ،تتحالف القوات مع
التيار الوطني الحر ملحاولة إطاحته.
وف ــي جــونـيــة ال ـتــي يـعـتـبــرهــا الـعـمــاد
ميشال عون عاصمتهّ ،
تنسق القوات
م ــع خ ـص ــوم ال ـت ـي ــار (وف ـ ــي مـقــدمـتـهــم

ال ـخ ــازن) ملـحــاولــة إطــاح ـتــه .فــاألمــر ال
يتعلق بمحاربة اإلقـطــاع وال بوحدة
املـسـيـحـيــن وط ــي صـفـحــة الـبـيــوتــات
السياسية وغيره من الشعارات؛ األمر
ً
يتعلق بمصلحة القوات أوال وأخيرًا،
وم ـص ـل ـح ـت ـهــا ت ـق ـت ـضــي إضـ ـع ــاف كــل
األف ـ ــرق ـ ــاء امل ـس ـي ـح ـي ــن ،سـ ـ ــواء تـطـلــب
األمر تحالفًا مع البيوتات السياسية
أو تـحــريـضــا عـلـيـهــم ،تــذم ـرًا م ــن املــال
االنتخابي أو تحالفًا معه ورفــع لواء
الـثـنــائـيــة املسيحية أو «ت ــرك الـحــريــة
للناخبني» ،علمًا بأن العونيني قدموا
ك ـ ــل الـ ـتـ ـضـ ـحـ ـي ــات الـ ـ ــازمـ ـ ــة إلنـ ـج ــاح
ت ـحــالــف األح ـ ــزاب ف ــي زح ـل ــة فـيـمــا لم
تـبــادلـهــم ال ـق ــوات بــاملـثــل ف ــي جــونـيــة،
رغم أن جونية بالنسبة للعونيني مثل
زحلة بالنسبة للقوات وأكثر .وتخرج
القوات بموقفها امللتبس على إجماع
حزبي يتمثل في تأييد التيار وحزبي
الكتائب والــوطـنـيــن األح ــرار لالئحة
«كــرامــة جــونـيــة» الـتــي يــرأسـهــا جــوان
حبيش .مع األخذ باالعتبار أن حضور
القوات رمـ ّ
ـزي في جونية ،وعــدد كبير
من قواتيي قرى جونية األربع تجمعه
ع ــاق ــة ش ـخ ـص ـي ــة وط ـ ـيـ ــدة بـحـبـيــش
دفـعــت بـعـضـهــم ،مـثــل م ـســؤول صربا
السابق فــي الـقــوات جــورج مهنا ،إلى
الـتــرشــح مـعــه ،فــي ظــل تـقــديــر ماكينة
ح ـب ـيــش أن ت ـص ـ ّـب أص ـ ـ ــوات ال ـق ــاع ــدة
القواتية ملصلحة الئحة مهنا بعكس
ت ــوج ـه ــات ح ــام ــل امل ـل ــف االن ـت ـخــابــات
ال ـب ـل ــدي ــة (الـ ـقـ ـي ـ ّ
ـادي ال ـك ـس ــروان ــي فــي
القوات) شوقي الدكاش.
بــدوره لم يظهر رئيس تكتل التغيير
واإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـع ـ ـمـ ــاد م ـ ـي ـ ـشـ ــال عـ ــون
ً
اهـ ـتـ ـم ــام ــا بـ ـمـ ـع ــرك ــة بـ ـل ــدي ــة م ـم ــاث ــا
اله ـت ـم ــام ــه ب ـج ــون ـي ــة ،وهـ ــو ت ــاب ــع مــع

ح ـب ـي ــش ال ـت ـف ــاص ـي ــل ق ـب ــل أن ي ــدخــل
بنفسه عـلــى خــط اإلع ــان االنتخابي
عـبــر تـقــريــر تـلـفــزيــونــي تـمـنــى فـيــه أن
«ت ـخ ـت ــار ج ــون ـي ــة األفـ ـض ــل بــالـنـسـبــة
إليها ،وهو طبعًا الئحة حبيش» .في
ظــل شـعــور عــونـ ّـيــي املــديـنــة أن معركة
تحجيم آل اف ــرام والنائبني السابقني
منصور الـبــون وفــريــد هيكل الـخــازن
هــي معركتهم أكـثــر مــن أي أحــد آخــر،
بعدما بــات الخازن رمــز تمدد النائب
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ف ــرنـ ـجـ ـي ــة خـ ـ ـ ـ ــارج زغـ ــرتـ ــا
ومـحــاولـتــه «الـتـمــريــك» عـلــى ع ــون في
معقله ،فيما الـبــون يوهمهم كــل مرة
بأنه سيتعاون معهم وهــو انتقل من
مـحــاولــة خ ــداع الـنــائــب آالن ع ــون إلــى
الـتــذاكــي على العميد املتقاعد شامل
روكـ ـ ــز ،ف ـي ـمــا ي ـت ـهــم ال ـع ــون ـي ــون افـ ــرام
بقلة الــوفــاء من جهة ويرونها فرصة
لـتــوجـيــه ضــربــة مــوجـعــة ل ـهــذا الـنــوع
من املرشحني إلى رئاسة الجمهورية
مــن جهة أخــرى .وال شــك أن العونيني
يختارون هذه املرة بدقة معاركهم وال

األمر يتعلق
ً
بمصلحة القوات أوال
وأخيرًا ،ومصلحتها
تقتضي إضعاف كل
األفرقاء المسيحيين

يسمحون ألحد بتوريطهم في معركة
غ ـي ــر م ـح ـس ــوب ــة ،وت ـ ـبـ ــدو ان ـت ـخ ــاب ــات
جونية معركتهم الرئيسية فــي جبل
ل ـب ـنــان .أم ــا رئ ـي ــس الــائ ـحــة ال ـعــونـ ّـي
(لـ ـك ــن لـ ـي ــس ب ـب ـط ــاق ــة ح ــزبـ ـي ــة) فـهــو
رئيس بلدية سابق عانى فــي واليته
( 2004ـ  )2010من تقييد السياسيني
التقليديني لرئيس املجلس بمطالبهم
ال ـك ـث ـي ــرة وتــرب ـي ـح ـهــم ي ــوم ـي ــا رئ ـيــس
امل ـج ـلــس جـمـيــل إي ـصــالــه إل ــى رئــاســة
ال ـب ـلــديــة ،إض ــاف ــة إل ــى تـفـضـيــل ه ــؤالء

العائلية في الجرد والسياسة في الساحل
لكل بلدة كسروانية معركتها الـخــاصــة .يتنافس
ال ـع ــون ـي ــون وال ـ ـقـ ــوات ف ــي مـ ـك ــان وي ــؤلـ ـف ــان ل ــوائ ــح
مشتركة فــي مكان آخــر .وحــن ال يجد العونيون
من ينافسهم ينقسمون سريعًا إلى فريقني .وفي
مقابل «الحزبية العائلية» فــي الـجــرد الكسرواني
تسيطر «الحزبية السياسية» في الساحل .البداية
مــن ذوق مصبح التي كــان رئيس بلديتها شربل
مرعب موضع ثقة الجنرال ومرشحه إلــى رئاسة
اتـحــاد بلديات كـســروان حتى تراكمت الشائعات
واألخـبــار بشأن هــدر وغـيــره فــي بلديته ،مــن دون
أن يبادر إلى الدفاع عن نفسه ،فتراجعت حماسة
الجنرال لــه رغــم تمسك هيئة التيار الوطني الحر
في ذوق مصبح بترشيحه .تنافسه الئحة يرأسها
عبدو الـحــاج املــدعــوم مــن بعض العونيني والـقــوات
اللبنانية .واملعركة بمعزل عن موقف الهيئة ،عونية
ـ عونية .أما في ذوق مكايل فاملعركة بني الئحتني،
ي ــرأس واح ــدة إيـلــي بعينو والثانية برئاسة وفيق
ط ــراد .واالثـنــان تاريخيًا مــن جماعة رئيس بلدية
ال ــذوق واتـحــاد بلديات كـســروان نهاد نــوفــل ،علمًا
ب ــأن ف ــي ذوق مـكــايــل قــوتــن نــاخـبـتــن ف ـقــط ،هما
نوفل والتيار .وكانت هاتان القوتان متخاصمتني
فــي الـســابــق ،لـكــن بـعــد اف ـتــراق نــوفــل عــن آل اف ــرام
وفتحه صفحة جديدة مع الرابية تغيرت األوضاع.
فرغم مواصلة نوفل القول إنه على مسافة واحدة
مــن املرشحني لخالفته ،تنتشر فــي ال ــذوق أخبار
كثيرة عن ميله لبعينو الذي يحظى بدعم العونيني
املـنــاوئــن تــاريـخـيــا لـنــوفــل ويـتــرشــح عـلــى منصب

ّ
التوصل إلى توافق في بلدته جعيتا
عجز بارود عن
فوقف على الحياد (هيثم الموسوي)

نــائــب الــرئ ـيــس مـعــه مـنـســق ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
فــي البلدة بيار األشـقــر .والــافــت أن الـصــراع على
ّ
العونيني يــدفــع ط ــراد إلــى تبني نظرية أنــه «عــونـ ّـي
الـهــوى» .إال أن ّ
عونيي ال ــذوق يعرفون طــراد جيدًا
منذ أواسط التسعينيات ،ولم ينسوا بعد احتفالياته
املختلفة في زمن الوصاية السورية وتبليغات أحد
داعميه املعروفني بكل تحركاتهم لألجهزة.
ب ــدوره ــا ع ـجــزت مـســاعــي ال ــوزي ــر ال ـســابــق زي ــاد
بـ ــارود لـلـتــوافــق ف ــي بـلــدتــه جـعـيـتــا ع ــن الـتــوصــل
إل ــى ح ــل .فانقسم آل ب ــارود وال ـعــائــات األخ ــرى

بني رئيس البلدية الحالي سمير بــارود ومرشح
التيار الوطني الحر وليد بارود ،فيما يلتزم الوزير
السابق الحياد .أما عرمون ـ ـ بلدة املرشح روجيه
عازار إلى االنتخابات النيابية ـ ـ فشملها التوافق
أيضًا على أن تؤول الرئاسة ثالث سنوات لريس
عــونــي وثــاثــا أخ ــرى لــريــس قــواتــي .وفــي املقابل
ي ـتــواجــه ال ـعــون ـيــون والـ ـق ــوات ف ــي ج ــدي ــدة غــزيــر.
وفي غزير املعركة شبه محسومة ملرشح التيار
الوطني الحر شارل حــداد .أما يحشوش العونية
الهوى فتشهد معركة عائلية عاصفة بني رئيس
البلدية الحالي كارل زوين ورجل األعمال جورج
بركات ،ويتوقع أن تكون معركة يحشوش الثالثة
من حيث الحماسة بعد جونية وغسطا التي تتخذ
معركتها طابع األح ــزاب ضد الزعامة الخازنية.
وفي العقيبة ّ
عم التوافق بني العونيني والقوات بعد
ً
إيجادهما مرشحًا مقبوال من الفريقني وتأجيل
الـبــت فــي وجـهــة تصويته عـلــى رئــاســة االت ـحــاد.
أما في جارتها البوار فالتوتر كبير بني العونيني
وال ـقــوات ،وصــل إلــى حـ ّـد «نبش القبور» معنويًا،
علمًا بأن املعركة الرئيسية تتعلق برئاسة اتحاد
البلديات الــذي ال يوجد مرشح جــدي لخطفه من
أم ــام الـعــونـيــن بـعــد تـقــاعــد ن ـهــاد نــوفــل وارت ـفــاع
ح ـظ ــوظ ج ـ ــوان ح ـب ـيــش ل ـل ـفــوز ف ــي ج ــون ـي ــة .أمــا
كفرذبيان وفــاريــا وميروبا وحــراجــل فمعاركها
تبق حزبًا أو تيارًا أو مرجعية سياسية
عائلية لم ِ
إال وقسمتها على نفسها عدة أجزاء.
غ .س

