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المشهد السياسي

وزراء في دمشق ...بصفة رسمية!
بدأت أمس زيارة الوزيرين حسين
الحاج حسن وغازي زعيتر
لسوريا ،بما تعنيه من فتح
صفحة جديدة في العالقات
اللبنانية السورية التي شهدت
تدهورًا غداة بدء األزمة
السورية .فيما تؤثر الحكومة
اللبنانية وبعض الوزراء دفن
رؤوسهم في الرمال تحت
عنوان النأي بالنفس للهروب
من االعتراف بزيارة الوزيرين
الرسمية ال الشخصية لدمشق
فــي الــوقــت ال ــذي ال ي ــزال فـيــه بعض
الـ ــوزراء يـعـتـلــون املـنــابــر لـتــأكـيــد أن
زيـ ــارة وزيـ ــر ال ــزراع ــة غـ ــازي زعـيـتــر
والـ ـصـ ـن ــاع ــة ح ـس ــن ال ـ ـحـ ــاج حـســن
لدمشق تأتي بصفتهما الشخصية
من منطلق نــأي الحكومة بنفسها،
ح ـظــي زع ـي ـتــر والـ ـح ــاج ح ـســن يــوم
أمـ ـ ــس ب ــاسـ ـتـ ـقـ ـب ــال رس ـ ـمـ ــي ح ــاش ــد

ت ـقــدمــه م ـحــافــظ ريـ ــف دم ـش ــق عــاء
م ـن ـيــر إب ــراهـ ـي ــم ووزي ـ ـ ــر االق ـت ـص ــاد
وال ـت ـجــارة الـخــارجـيــة محمد سامر
الـخـلـيــل ال ــذي ك ــان قــد وج ــه الــدعــوة
إل ـي ـه ـمــا .وي ـص ــل إل ــى دم ـش ــق ال ـيــوم
أيضًا وزيــر األشغال العامة والنقل
ي ــوس ــف ف ـن ـيــانــوس ،لـلـم ـشــاركــة في
م ـعــرض دم ـشــق ال ــدول ــي إل ــى جانب
زميليه ،بعد أن أعلن زيارته لسوريا
الـ ـ ـي ـ ــوم ب ـص ـف ـت ــه ال ــرسـ ـمـ ـي ــة .وك ـ ــان
ال ــوزي ــران الـحــاج حـســن وزعـيـتــر قد
وصـ ــا إلـ ــى م ـع ـبــر ج ــدي ــدة يــابــوس
ال ـحــدودي برفقة وفــد لبناني كبير
مـ ــن ال ـص ـن ــاع ـي ــن ورجـ ـ ـ ــال األعـ ـم ــال
وال ـت ـجــار والــزراع ـيــن الــذيــن قــدمــوا
ملشاركة همومهم وتعزيز التعاون
املـشـتــرك بــن الـبـلــديــن .وتـبــدأ الـيــوم
اللقاء ات الرسمية لــوزيــري الزراعة
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة ،ل ـت ـش ـم ــل ن ـظ ـيــري ـه ـمــا
ورئيس الحكومة السورية ،على أن
يـشــاركــا فــي افـتـتــاح مـعــرض دمشق
ال ـ ــدول ـ ــي ال ـ ـ ــذي يـ ـع ــود ل ـل ـع ـمــل بـعــد
خمس سنوات من الغياب على أثر
بدء األزمة السورية .ويعقد املعرض
ف ــي مــديـنــة امل ـع ــارض ال ـتــي تـقــع في
جنوب دمشق ضمن منطقة تحمل
داللة كبيرة بالنسبة إلى السوريني،

حيث كانت طوال السنوات املاضية
مـهــددة مــن املسلحني ،وبــاتــت اليوم
آم ـ ـنـ ــة .ك ــذل ــك ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي امل ـع ــرض
ممثلون ألكثر من  20دولة صناعية،
ف ـي ـم ــا ت ـ ـشـ ــارك أوروب ـ ـ ـ ــا اق ـت ـص ــادي ــا
وليس رسميًا ،إذ يحضر عدد كبير
من رجــال األعـمــال وممثلي شركات
ألك ـث ــر م ــن  20دول ـ ــة أوروبـ ـ ـي ـ ــة .أم ــا
الـصــن ،فتتمثل رسميًا وعـبــر عدد
كبير من الشركات .فيما أهم الدول
العربية الحاضرة إلى جانب لبنان
ه ــي ع ـم ــان والـ ـع ــراق وم ـص ــر ،علمًا
أن وف ــودًا فنية وصـلــت مــن القاهرة
أمس.
وتكتسب املشاركة اللبنانية طابعًا
اس ـت ـث ـنــائ ـيــا ب ـمــا تـعـنـيــه م ــن تــأكـيــد
لعمق العالقات السورية اللبنانية،
رغم كل األزمات التي مرت بها ،وهو
ما أشار إليه الوزيران اللبنانيان في
تصاريحهما .وقال الحاج حسن إنه
على قناعة بأن «العالقات اللبنانية
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة امل ـب ـن ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـت ــاري ــخ
وال ـج ـغ ــراف ـي ــا وامل ـص ــال ــح امل ـش ـتــركــة
عـ ـمـ ـيـ ـق ــة وس ـ ـت ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر» ،م ــوض ـح ــا
أن ـ ـ ــه ج ـ ـ ــاء ك ـ ــوزي ـ ــر ت ـل ـب ـي ــة ل ـل ــدع ــوة
الـ ـس ــوري ــة ع ـل ــى رأس وف ـ ــد ت ـج ــاوز
ع ــدده الـسـتــن شـخـصــا .وأوض ــح أن

«ب ـع ــض األف ــرق ــاء أثـ ـ ــاروا امل ــوض ــوع
ف ــي ج ـل ـســة ال ـح ـك ــوم ــة ،رغـ ــم أنـ ــه لــم
ي ـطــرح ال ـب ـنــد ع ـلــى جـ ــدول األع ـم ــال،
وق ــد أع ـل ـمــت الــرئ ـيــس م ـي ـشــال عــون
ورئ ـي ــس الـحـكــومــة سـعــد الـحــريــري
ش ـف ـه ـي ــا بـ ــاملـ ــوضـ ــوع ،ون ـ ـحـ ــن ب ـكــل
وضوح نقول إن العالقات اللبنانية
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ال تـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى نـ ـق ــاش،

حظي الوفد اللبناني
باستقبال رسمي حاشد عند معبر
جديدة يابوس الحدودي
وهناك عالقات اقتصادية واتفاقات
ثنائية ،وفي العديد من املستويات.
وغ ـ ـدًا (الـ ـي ــوم) س ـنــوجــه تـهـنـئــة من
الـقـلــب إل ــى ســوريــا والــرئـيــس بشار
األسـ ـ ــد ولـ ـك ــل ح ـل ـف ــاء سـ ــوريـ ــا بـعــد
االنـ ـتـ ـص ــار ع ـل ــى اإلرهـ ـ ـ ــاب ،واألي ـ ــام
قادمة» .ولفت الحاج حسن إلى أنه
لن يكون هناك توقيع اتفاقيات في
هـ ــذه الـ ــزيـ ــارة ،ول ـك ــن ه ـن ــاك مـلـفــات
ي ـج ــب ب ـح ـث ـه ــا .ج ـئ ـنــا إل ـ ــى س ــوري ــا

املـنـتـصــرة عـلــى اإلره ـ ــاب كــي يـكــون
كل لبنان مــوجــودًا في دمشق ،وكل
اللبنانيني سيستفيدون من تحرك
ال ـع ـج ـلــة االق ـت ـص ــادي ــة وال ـتــرانــزيــت
ب ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن ،ول ـ ـب ـ ـنـ ــان يـ ـج ــب أن
ي ـك ــون ح ــاض ـرًا ف ــي إع ـم ــار س ــوري ــا.
ب ــدوره ،أكــد وزيــر الــزراعــة اللبناني
غــازي زعيتر ،أن «تعميق العالقات
الثنائية هو ملصلحة البلدين على
كـ ــل ال ـص ـع ــد األمـ ـنـ ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
واالق ـت ـص ــادي ــة ( )..ف ـســوريــة بــوابــة
لـبـنــان إلــى ال ــدول الـعــربـيــة» .وأشــار
إل ـ ــى أن ال ـب ـح ــث س ـي ـت ـن ــاول «س ـبــل
ت ـف ـع ـي ــل االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات امل ــوقـ ـع ــة بــن
الـ ـبـ ـل ــدي ــن عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ــزراع ـ ــة
والصناعة وغيرها من االتفاقيات»،
مـضـيـفــا« :إن ال ــزي ــارة س ـي ـكــون لها
نـتــائــج إيـجــابـيـ ُـة بــالــرغــم مــن كــل ما
قيل عنها ومــا أطلق عليها ،ونحن
بقناعة وإيمان حضرنا إلى سورية
الـ ـشـ ـقـ ـيـ ـق ــة» .وك ـ ـ ــرر زعـ ـيـ ـت ــر م ـســألــة
«ت ـع ـيــن س ـف ـيــر ل ـب ـنــانــي ج ــدي ــد فــي
س ــوري ــا مـنــذ أق ــل م ــن ش ـهــر» لينفي
وجود أي مقاطعة للدولة السورية:
«ه ـن ــاك ب ـعــض امل ــواق ــف الـسـيــاسـيــة
على أمل أن تتغير هذه املواقف بعد
النصر النهائي على اإلرهاب».

تقرير

ُ
جعجع :حجمنا في زحلة «نائب وربع»
«حرب زحلة» بين التيار
الوطني الحر والقوات
اللبنانية ،وزيارتا جبران باسيل
وسمير جعجع ،استفزت
ميريام سكاف أكثر بكثير
مما تركت تأثيرها ّفي
الشارع الزحالوي .قلة
المشاريع وخالفات «التيار»
والقوات الداخليةّ ،
تصعب
جار
من المهمة .العمل ٍ
لحل هذه الثغرات قبل
االنتخابات النيابية
ال ـقــانــون االنـتـخــابــي ال ـجــديــد أعـطــى
أه ـم ـيــة ل ــدوائ ــر ع ـلــى ح ـس ــاب دوائـ ــر
ّ
أخ ـ ــرى .إال أن زح ـلــة ال تـ ــزال واح ــدة
من أهــم الــدوائــر االنتخابية .الولوج
إل ـ ــى ع ــاص ـم ــة الـ ـبـ ـق ــاع ل ـي ــس ب ــاألم ــر
السهل ،وال ّ
سيما بالنسبة إلى التيار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر وال ـ ـقـ ــوات الـلـبـنــانـيــة
اللذين ُيعانيان من مشاكل تنظيمية
وخـ ــافـ ــات داخـ ـلـ ـي ــة ،ت ـن ـع ـكــس سـلـبــا
ع ـلــى عـمـلـهـمــا ال ـس ـيــاســيُ .ي ـق ــال في
ّ
زحلة إن زيــارة رئيس القوات سمير
جعجع إلـيـهــا أت ــت ردًا عـلــى العشاء
ال ــذي أقــامــه رج ــل األع ـم ــال ،واملــرشــح
إل ــى االن ـت ـخــابــات ال ـن ـيــاب ـيــة ،مـيـشــال
ال ـضــاهــر ع ـلــى ش ــرف رئ ـي ــس الـتـيــار
الوطني الحر الوزير جبران باسيل.
األخ ـي ــر ث ـ ّـب ــت تـحــالـفــا انـتـخــابـيــا مع
الـ ـض ــاه ــر ،ردًا أيـ ـض ــا ع ـل ــى تــرشـيــح
جعجع لرئيس بلدية جبيل السابق
زياد حواط إلى االنتخابات في دائرة
ّ
جبل لبنان األولى .إال أن ذلك ال يلغي
َ
ّ
ّ
أن زي ــارت ــي بــاسـيــل وجـعـجــع صبتا
فــي إط ــار ش ـ ّـد الـعـصــب الـحــزبــي لكل
منهما ،وإنهاء «التمردات» الداخلية
ُ ّ
التي يمكن أن تعكر صفو االنتخابات
النيابية.
ّ
ت ـقــول م ـص ــادر زح ــاوي ــة إن باسيل
وجـعـجــع يـقــومــان بــ«حـصــر ارث في

زحـ ـل ــة .ويـ ـحـ ـش ــدان م ــن أج ـ ــل تــأمــن
ّ
الـ ـح ــاص ــل االن ـت ـخ ــاب ــي ك ـ ــل ل ــوح ــده،
بعدها
بالتعاون مع املستقلني ،ليبدأ ّ
ال ـت ـفــاوض عـلــى ال ـت ـحــال ـفــات» .حــقــق
بــاسـيــل هــدفــه مــن زيـ ــارة زح ـلــة :ضـ ّـم
الـضــاهــر إل ــى صـفــوفــه ،بـعــد أن فشل
جعجع فــي أن ُيـحــولــه إل ــى «ح ــواط»
آخ ــر ،ثــم لــم ينجح فــي إقـنــاع شقيقه
عبدالله الضاهر فــي الترشح .وكــان
العشاء عند الضاهر ،بحضور رفيع
املـسـتــوى مــن جــانــب تـيــار املستقبل.
ف ـي ـك ــون ب ــذل ــك «ال ـ ـت ـ ـيـ ــار» ،قـ ــد حـســم
ُمــرشـ َـحــن لــه ،الـنــائــب الـســابــق سليم
ّ
عـ ـ ــون والـ ـ ـض ـ ــاه ـ ــر .إال أن امل ـ ـصـ ــادر
ُ
ّ
ال ــزح ــاوي ــة ت ـ ّـص ــر ع ـل ــى أن «زيـ ـ ــارة
ّ
باسيل لم تكن منظمة جيدًا ،ما أثار
غيظه .بعد انتهاء جولته ،عقد ً
لقاء
في شتورا ّ
ضم عون ومنسقية زحلة،
المـ ـه ــم خ ــال ــه ع ـل ــى ط ــري ـق ــة تــرت ـيــب
الزيارة».
ال توافق مصادر «التيار» الرسمية
على مــا تـقـ ّـدم« .زي ــارة باسيل كانت
أفضل مــن زي ــارة جعجع ،وال ّ
سيما
ّ
ّأن الـهــدف منها قــد تحقق» .وتؤكد
ّ
أنه ليس صحيحًا أن وزير الخارجية
«ع ـ ـقـ ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــا ألعـ ـ ـض ـ ـ ّـاء ال ـت ـي ــار
يلومهم فـيــه» .مــا حصل أنــه «لدينا
مـشــاكــل تـنـظـيـمـيــة ،مـنــذ  ٨س ـنــوات.
ّ
قرر باسيل عقد لقاء ملعالجة الخلل
الداخلي ،قبل االنتخابات النيابية».
حصل نقاش بني األجنحة العونية
املتناقضة في زحلة «ومن املفترض
أن تكون هناك تغييرات جزئية في
املنسقية .وخالل األسبوعني املقبلني
س ـن ـبــدأ نــاحــظ تـغـيـيـرًا م ــا ،لنعمل
ك ـف ــري ــق واحـ ـ ــد ونـ ـش ـ ّـد ال ـع ـص ــب مــن
جــديــد» ،بحسب امل ـصــادر الـعــونـيــة.
أما الزيارة الثانية التي سيقوم بها
باسيل للبقاع نهاية الشهر الحالي،
ّ
«فـ ــا ت ـع ـنــي أن األولـ ـ ــى ل ــم ت ـن ـجــح».
ّ
ولـكــن هـنــاك «ب ـلــدات ع ــدة فــي قضاء
زحـلــة لــم يسمح الــوقــت فــي الــذهــاب
إلـيـهــا .بـعــد زي ــارة الـبـقــاع الشمالي
نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـش ـ ـهـ ــر ،سـ ـيـ ـع ــود وي ـ ـ ــزور
املفتيني الشيعي والسني في البقاع
األوس ـ ـ ـ ـ ــط ،وع ـ ـ ـ ــددًا م ـ ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات
السنية املستقلة ،إضافة إلى األرمن
في مجدل عنجر».

زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة جـ ـعـ ـج ــع لـ ــزح ـ ـلـ ــة ،ت ـص ـف ـهــا
املـصــادر املحلية بأنها «فــي الشكل،
ّ
ك ـ ــان ـ ــت جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة» .رغـ ـ ـ ــم أن ط ــري ـق ــة
«اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء» ال ـس ـي ــاس ـي ــن ،ورج ـ ــال
ّ
الــديــن ،والفعاليات املحلية «شكلت
نوعًا من االستفزاز .فقد ّ
تذرع رئيس
الـ ـق ــوات ب ــال ـظ ــروف األم ـن ـيــة ال ـت ــي ال
تسمح لــه بــزيــارتـهــم فــي مـنــازلـهــم».
كان هذا أحد األسباب الذي دفع عددًا
مــن رؤس ــاء البلديات «السنية» إلى
مقاطعة الزيارة« ،إضافة إلى وجود
عتب على الطريقة التي تتعامل بها
منسقية القوات مع هذه البلدات».
ولـ ـ ـك ـ ــن ،عـ ـل ــى الـ ـعـ ـك ــس م ـ ــن ب ــاس ـي ــل
«ل ـ ــم ي ـح ـســم ّج ـع ـجــع ُم ــرش ـح ـي ــه فــي
ّ
زح ـل ــة .رغ ــم أنـ ــه ألـ ــزم ك ــل م ــن يــرغــب
ف ــي ال ـتــرشــح مـعــه ب ـش ــراء  ١٢بطاقة
إلــى حفلة العشاء السنوي ملنسقية
القوات» .ترك الباب مفتوحًا لـ«سليم
وردة ،م ــاغ ــدا رزق ،م ـي ـشــال ف ـتــوش،
أنطوان شديد ،سمير صادر ،يوسف
القرعوني ،طوني طعمة… مــن دون
أن ُيـ ـق ـ ّـدم وعـ ـ ـدًا ألح ـ ــد .ح ـتــى فـتــوش

ّ
الـ ــذي ي ـق ــول ف ــي زح ـل ــة إن تــرشـيـحــه
محسوم ،لــم ُيخصص لــه مكان على
الطاولة الرئيسية خالل العشاء».
م ـ ـض ـ ـمـ ــون كـ ـ ـ ــام ج ـ ـع ـ ـجـ ــع ،لـ ـ ــم ي ـكــن
م ـط ــاب ـق ــا ل ـل ـش ـك ــل الـ ـ ـ ــذي ظـ ـه ــر ف ـي ــه،
«كشخص يملك القدرة على استقبال
كــل املـكــونــات وكــأنــه صــاحــب مفتاح
ال ــدار» .خطابه كــان «قلقًا من نتائج
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ،وهـ ــو ال ــذي

ّ
كلف جعجع جوزف
بو جودة متابعة الملف
االنتخابي في زحلة
ّ
ُي ــدرك أنــه منذ الـ ــ ٢٠٠٩لــم يقم نوابه
ّ
ب ــأي م ـشــروع مــن أج ــل زح ـلــة» .تكلم
عن شعارات  ١٤آذار «وشـ ّـد العصب
كـمــا ُي ـحــب أه ــل زح ـل ــة ،ول ـكــن عمليًا
لـ ــم يـ ـت ــرك ت ــأثـ ـيـ ـرًا ب ـي ـن ـه ــم» ،مـ ــا ع ــدا
اس ـت ـف ــزاز رئ ـي ـســة ال ـك ـت ـلــة الـشـعـبـيــة

ّ
ّ
تقول مصادر «التيار» إن زيارة باسيل أنجح من زيارة جعجع ألن الهدف منها تحقق (مروان طحطح)

ميريام سكاف .خــال اللقاءات التي
عقدهاّ ،
«عبر عن رغبة في التحالف
مــع املـسـتـقـبــل ،مــن دون أن يستبعد
االحتمال الكبير في أن يكون وحده».
ّ
وق ــال إن ــه فــي ه ــذه الـحــالــة «يحصد
نائبًا أو نائبًا ورب ــع» .يعمل الرجل
«ع ـل ــى ال ـف ــوز بــاملـقـعــد الـكــاثــولـيـكــي.
ويدرس إمكانية التركيز على املقعد
األرمـ ـن ــي ال ـ ــذي ُي ـع ــد األضـ ـع ــف .أم ــا
بقية املــرشـحــن ،فــالـهــدف منهم هو
تــأمــن الـحــاصــل االن ـت ـخــابــي» .األمــر
اآلخ ــر ال ــذي يسعى جعجع إلـيــه هو
«انتساب الشخصيات املستقلة التي
سـ ُـيــرشـحـهــا إل ــى ال ـق ــوات .وق ــد بعث
ب ـهــذه الــرســالــة إل ــى أح ــد املستقلني
األورثوذكس».
الـخــافــات الــداخـلـيــة بــن الـقــواتـيــن،
عادت لتطفو على السطح من جديد
بني املنسق ميشال التنوري من جهة،
والفريق اآلخــر الــذي يترأسه مرشح
ال ـقــوات عــن املقعد الكاثوليكي (في
ال ـ ـ ــ )٢٠١٣فــي زحـلــة ج ــورج سماحة،
مــن جهة أخ ــرى .وتستبعد املصادر
أي إم ـك ــان ـي ــة ل ـت ـغ ـي ـيــر امل ـن ـس ــق قـبــل
ّ
االنتخابات النيابية .ولكن كما كلف
جعجع فــي الـ ـ ــ ٢٠٠٩غـســان املعلوف
ّ
متابعة ملف النيابة ،وكــلــف مــارون
اسطفان إدارة االنتخابات البلدية،
«س ـ ُـي ـت ــاب ــع املـ ـل ــف االن ـت ـخ ــاب ــي ه ــذه
املرة ،إلى جانب التنوري ،جوزف بو
جودة».
مــن جهتها ،تصف مـصــادر معراب
الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة زحـ ـ ـل ـ ــة بـ ــأن ـ ـهـ ــا «خـ ـ ـ ــزان
أس ــاس ــي ل ـل ـقــوات الـلـبـنــانـيــة .لــذلــك،
الزيارة إليها ليست ردًا على أحد».
ّ
تـقــول املـصــادر إن الـقــوات «تتعامل
ـات ال ـن ـي ــاب ـي ــة بـشـكــل
م ــع االنـ ـتـ ـخ ــاب ـ ُ
جــدي .نريد أن نقوي حضورنا في
ُ
زح ـل ــة» .ال ت ــزال ال ـق ــوات ت ـعــانــي من
أزمة مرشحني إلى النيابة .والدليل
أن ـه ــا ف ــي واحـ ـ ــدة م ــن أهـ ــم امل ـنــاطــق
بالنسبة إلـيـهــا ،لــم تحسم بـعــد من
ه ــم امل ــرشـ ـح ــون ،ع ـل ــى غ ـ ــرار دوائـ ــر
أخـ ــرى« .االس ـت ـش ــارات قــائ ـمــة» ت ـ ّ
ـرد
امل ـ ـصـ ــادر .وحـ ــن ت ـج ـت ـمــع «ال ـه ـي ـئــة
الـتـنـفـيــذيــة ،مــن امل ـف ـتــرض فــي أقــرب
وقت أن ُيعلن عن املرشحني».
ل.ق

