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ّ
ّ
سامي الجميل «يغدر» بمستقلي الشمال الثالثة:
أشهر من المعارك الدونكيشوتية ،عاد حزب الكتائب إلى بيت طاعة السلطة السياسية .فقد طوت قيادة الصيفي،
بعد
ٍ
ساعات من انتهاء مهلة تسجيل اللوائح عن تحالفها مع
يوم السبت ،صفحة خطابها «اإلصالحي» ّنهائيًا ،بتخليها قبل
ٍ
المستقلين في دائرة الشمال الثالثةُ ،مفضلة القوات اللبنانية
ليا القزي
خ ــال االن ـت ـخــابــات الـفــرعـيــة فــي املــن
ع ـ ــام  ،2007س ــأل ــت ُم ــراسـ ـل ــة مـحـطــة
ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة أح ـ ـ ــد املـ ـقـ ـت ــرع ــن« :مل ــن
ّ
اقترعت؟» .حــاول الرجل جاهدًا تذكر
ُ
اســم املــرشــح الطبيب كميل الـخــوري،
م ــن دون ج ـ ـ ــدوى« .م ـع ـق ــول ال تـعـلــم
مــن انـتـخـبــت؟» ،قــالــت لــه .ف ـ ّ
ـرد عليها:
ّ
ّ
«ولـ ـك ــنـ ـن ــي أعـ ـ ـ ــرف أمـ ـ ــن الـ ـجـ ـم ــي ــل».
جـ ــواب «فـلـسـفــي» ُم ـعـ ّـبــر ج ـ ـدًا ،يـصـ ّـح
إس ـقــاطــه حــالـيــا عـلــى ال ـنــائــب ســامــي
ّ
الجميل .فرئيس حزب الكتائب،
أمني
ّ
ُ
ب ـق ـ ُـي فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة ي ـ ــردد
لــ«املـشـكـكــن» فــي خطابه االصــاحــي
«انـتـظــروا واحـكـمــوا على تصرفاتنا،
ُ
ال ـتــي ســتـنـسـيـكــم تــاري ـخ ـنــا» .ل ــم يكن
الـ ـجـ ـم ـ ّـي ــل عـ ـل ــى قـ ـ ــدر ال ـ ــره ـ ــان ع ـل ـيــه.
ووجـ ـ ـ ـ ـ ــب ،م ـ ـنـ ــذ ال ـ ـ ـبـ ـ ــدايـ ـ ــة ،ت ـص ــدي ــق
عــارفـيــه فــي األمــانــة الـعــامــة لـقــوى 14

ّ
يقول قيصر معوض ّإن
التحالف مع القوات عزز فرص
الفوز في الكورة أو زغرتا

ّ
آذار (ســاب ـقــا) حــن قــالــوا إن «ســامــي
سـيـكــون أسـيــر الـتــركــة الـحــزبـيــة التي
ورثها ،ولن يكون قادرًا على أن يذهب
بعيدًا في خطابه التغييري» ،أي إنه
رئيس حزب الشيء ونقيضه.
ٌ
ّ
الجميل مــديــن الـيــوم باعتذار
سامي
ّ
إل ــى ك ــل م ــن ّأوه ـم ـه ــم ،طـ ــوال األش ـهــر
ّ
املــاضـيــة ،بــأنــه «قــائــد ال ـث ــورة» ،وب ــأن
ع ـ ــدد املـ ـق ــاع ــد الـ ـت ــي س ـي ـك ـس ـب ـهــا مــن
االنـتـخــابــات ال يـهـمــه ،بـقــدر مــا ُيــريــد
ـج ّسـيــاســي (أخــاقــي)
الـتــأسـيــس لـنـهـ ّ ٍ
ـزب ال
ُجــديــد .فـقــد تـبــن أن ــه رئـيــس ح ـ ٍ
يشبه إال السلطة القائمة ،وال يعرف
أن ُيـ ـم ــارس ال ـس ـيــاســة إال م ــن خــال
مؤسساتها .هكذا ظهر في األشرفية
وزحـ ـل ــة وال ـش ـم ــال ال ـثــال ـثــة وصـ ـي ــدا ـ
جزينُ .م ّ
ـث وراء مقاعد على
جرد الهـ ٍ
ُ
ل ــوائ ــح «ال ـس ـل ـط ــة» ،م ـم ـث ـلــة بــال ـقــوات
ّ
اللبنانية .واألن ـكــى ،أن حظوظ فــوزه
ف ــي زح ـلــة وال ـش ـمــال الـثــالـثــة وجــزيــن
شـ ـب ــه م ـ ـعـ ــدومـ ــة .وس ـي ـك ـت ـف ــي بـلـعــب
ّ
دور «الـ ُـســلــم» لــ«الـقــوات» ،حتى ترفع

ّ
ّ
الجميل لرياض طوق إن «القرار في الشمال ال يعود له» (األخبار)
قال

ُ ّ
حاصلها االنتخابي ،وتـعــزز حظوظ
ّ
تخيل سمير
فــوزهــا باملقاعدُ .يمكن
جعجع ُيقهقه عاليًا ،بعد أن «أجبر»
الـ ـجـ ـم ـ ّـي ــل عـ ـل ــى االن ـ ـص ـ ـيـ ــاع لـ ـش ــروط
ً
م ـع ــراب ،م ــن دون أن ُي ـق ـ ّـدم ل ــه ت ـنــازال
واحدًا!
ّ
الجميل لـ«املستقلني»
آخر «طعنات»
ك ــان ــت فـ ــي دائـ ـ ـ ــرة الـ ـشـ ـم ــال ال ـث ــال ـث ــة.
فـقــد كــان ه ــؤالء ،صـبــاح يــوم السبت،
على مــوعـ ٍـد مــع إع ــان الئـحــة تحالف
ح ــزب ال ـك ـتــائــب ـ ـ املـسـتـقـلــن لـخــوض
االنتخابات النيابية .املفاجأة كانت
ّ
فـ ــي «تـ ـس ــل ــل» ق ـ ـيـ ــادة ال ـص ـي ـف ــي إل ــى
معراب ،وعقدها اتفاقًا معها ،من دون
أن ُي ـس ـحــب ُم ــرش ــح «ال ـ ـقـ ــوات» ف ــادي
سعد (كما كان يشترط النائب سامر
س ـع ــادة) ،أو تــأخــذ «ال ـك ـتــائــب» وع ـدًا

بتوحيد األصوات التفضيلية.
ي ـ ــوم أم ـ ــس ،أص ـ ــدر الـ ـن ــاش ــط امل ــدن ــي
مــروان معلوف بيانًا ُيعلن انسحابه
م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات .مـثـلــه ف ـعــل الــزمـيــل
ريـ ـ ـ ــاض طـ ـ ـ ــوق ،الـ ـ ـ ــذي عـ ـق ــد م ــؤت ـم ـرًا
ص ـح ــاف ـي ــاُ ،ي ـخ ـب ــر ف ـي ــه عـ ــن «أن ــان ـي ــة
بعض مــن يصف نفسه بأنه ّمجتمع
مدني،
ـزب أخبرنا أنــه ترك
وأنانية حـ ٍ
السلطةُ ،
ويريد املشاركة معنا لخلق
ّ
جو جديد في البلد».

يبدأ طــوق فــي حديثه إلــى «األخـبــار»
م ـ ــن ال ـ ـج ـ ـ ّـو الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــري ف ـ ــي بـ ـش ـ ّـري
الـ ـ ــذي «ت ـ ـطـ ـ ّـور ك ـث ـي ـرًا ف ــي األس ــاب ـي ــع
ّ
الـثــاثــة املــاض ـيــة ،فــوضــع جعجع كــل
ثـقـلــه ل ـعــزل ـنــا» .الـتـنـسـيــق ب ــن رئـيــس
«ال ـ ـقـ ــوات» وال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق قيصر
مـعــوض «ت ـطــور خ ــال أس ـبــوع حسم

ال ـلــوائــح .ع ـقــدا جـلـســة ،مل ـ ّـدة ساعتني
ونصف ســاعــة ،طلب خاللها جعجع
من معوض إقناع الكتائب باالنضمام
إل ـ ــى الـ ــائ ـ ـحـ ــة» .مـ ـع ــوض هـ ــو نـفـســه
الشخص «الذي بدأ منذ تموز املاضي
العمل لتشكيل الئحة مستقلني ،وكان
أول من زارنا في ّ
بشري».
تـ ـح ــال ــف رئ ـ ـيـ ــس حـ ــركـ ــة االسـ ـتـ ـق ــال
مـيـشــال م ـعــوض مــع الـتـيــار الـعــونــي،
قـ ـ ّـرب قـيـصــر م ـعــوض م ــن «الـ ـق ــوات»،
ف ـبــدأ ض ـغــوطــه ع ـلــى ح ــزب الـكـتــائــب،
«ب ـ ـ ـ ــأن ي ـت ـح ــال ـف ــا م ـ ــع الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات ،وإال
فسينسحب من الالئحة» ،يقول طوق.
وف ـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،ك ـ ــان «سـ ـع ــادة،
ال ـخــائــف م ــن تـشـكـيــل الئ ـح ــة ال تـنــال
ّ
قواتية في
الحاصل ،يستقبل وفــودًا
م ـن ــزل ــه» .ل ــم ي ـكــن «امل ـس ـت ـق ـلــون» على

دراية بهذه التطورات« ،فقد كنا أيضًا
نجتمع مع سعادة ومعوض واليسار
الديمقراطي ،ونضع اللمسات األخيرة
على الئحتنا».
مـ ــع مـ ـ ـ ــرور األيـ ـ ـ ـ ــام ،واق ـ ـ ـتـ ـ ــراب إتـ ـم ــام
«ال ـص ـف ـق ــة» ب ــن مـ ـع ــراب وال ـص ـي ـفــي،
ّ«حاولنا طمأنة معوض ُ ،الــذي يبدو
ّأن ـ ـ ــه أوهـ ـمـ ـن ــا ب ــأرق ــام ــه املـ ـب ــال ــغ بـهــا
أن ــه ُيـمـكــن رف ــع حــاصــل الــائ ـحــة» .لم
يعد بــإمـكــان مـعــوض أن ُيـنــاور أكثر،
ّ
«فكشف أن الكتائب هم الذين يسعون
إلى التحالف مع القوات» .طلب طوق
م ــن س ـع ــادة وم ـع ــوض ُ
«مـصــارحـتـنــا
قبل انـتـهــاء مهلة تسجيل الـلــوائــح»،
َ
ف ـم ــا كـ ــان م ــن ش ــري ــك ــي ال ـت ـس ــوي ــة إال
ّ
«اإلص ــرار على تحالفنا معهما ،وأن
ُ
الالئحة ستعلن يوم السبت ،العاشرة

الئحة الحريري المفخخة في عكار ...بال رافعة
ال يختلف اثنان على أن
سعد الحريري ال يزال يتقدم اآلخرين في
شارعه .لكن من استمع إلى خطابيه ،في
عكار وطرابلس ،في اليومين الماضيين،
في
يدرك أن الرجل يريد التحشيد ً
مواجهة اثنين ال ثالث لهما :أوال ،نجيب
ميقاتي ،وثانيًا ،أشرف ريفي .أما «عدة
الشغل» ،فال بأس من تنويعها من سيد
القصر الذي استضافه يومًا في دمشق،
إلى سيد التسوية الذي أعاده إلى رئاسة
الحكومة

نجلة حمود
ُ
ت ـب ـعــد ال ـت ـح ــوالت ف ــي خ ـط ــاب تـيــار
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل وم ـ ـ ـمـ ـ ــارسـ ـ ــاتـ ـ ــه ب ـع ــض
جـمـهــوره وق ـيــاداتــه .لـكــن الجمهور
الـعــريــض مــن ه ــؤالء ،ال يــريــد ســوى
رؤي ـ ــة «ال ـش ـي ــخ س ـع ــد» ف ــي الـ ـك ــادر.
الــدل ـيــل ،تـلــك ال ــدم ــوع ال ـتــي أطلقها
ك ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــرون ل ـ ـح ـ ـظـ ــة خ ـ ـ ـ ـ ـ ــروج س ـع ــد
ال ـح ــري ــري ع ـلــى ج ـم ـهــوره ال ـع ـكــاري
ل ـ ـيـ ــزف إلـ ـيـ ـه ــم ال ــائـ ـح ــة ال ـع ـك ــاري ــة
املفخخة.
ال يمنع ذلــك بـعــض املـنــاصــريــن من
ال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن شـ ـع ــوره ــم ب ــال ـغ ــرب ــة
ع ــن زع ـي ـم ـه ــم .ك ـي ــف ي ـم ـكــن ل ـلــوزيــر
وال ـن ــائ ــب م ـعــن امل ــرع ـب ــي أن يـغـيــب

ع ــن اح ـت ـف ــال ي ــوج ــد ف ـيــه ال ـحــريــري
ش ـخ ـص ـي ــا« .ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــي» ،كـ ـم ــا ي ـط ـلــق
عليه الحريري ،فضل االعتكاف ،لم
يـحـضــر إع ــان الــائـحــة فــي بـيــروت
ولم تفلح كل االتصاالت في إقناعه
بـحـضــور إع ــان الــائـحــة فــي عـكــار،
ك ــذل ــك ف ـع ــل ال ـ ـنـ ــواب نـ ـض ــال طـعـمــة
وخـ ــالـ ــد زهـ ـ ــرمـ ـ ــان ،فـ ــي حـ ــن ذه ــب
ري ــاض رح ــال لـلـمـشــاركــة فــي الئحة
أخــرى هــي «عـكــار القوية» متحالفًا
مع التيار الوطني الحر.
غــاب املرعبي الــذي شكل على مــدار
األع ــوام املاضية الــرافـعــة األساسية
لـتـيــار املـسـتـقـبــل فــي ع ـكــار ،وحـضــر
زمـيـلــه ال ـنــائــب خــالــد ال ـضــاهــر بعد
إع ـ ـ ــان ت ــوب ـت ــه ق ـب ــل أي ـ ـ ــام مـ ــن بـيــت

الوسط.
ت ـس ـت ـك ـمــل ال ــده ـش ــة والـ ـحـ ـي ــرة ل ــدى
بعض الحاضرين في االحتفال مع
دخول عضو املكتب السياسي لتيار
املستقبل سامر حدارة ،فيبادر أحد
رؤسـ ـ ــاء ال ـب ـل ــدي ــات إلـ ــى س ــؤال ــه عــن
شقيقه محمود حدارة مرشح الئحة
«ع ـك ــار ال ـق ــوي ــة»(امل ــواج ـه ــة لــائـحــة
ال ـحــريــري) ،فيجيب ح ــدارة «حالنا
كحال آل البعريني» (األب مع  8آذار
واالبن مع الحريري).
وتبلغ الـحـيــرة ذروتـهــا عند هجوم
ال ـح ــري ــري ع ـلــى ال ــائ ـح ــة امل ـنــاف ـســة
ال ـت ــي س ـم ــاه ــا «الئـ ـح ــة حـ ــزب ال ـل ــه»
(الئ ـح ــة  8آذار ،وم ــن أب ــرز رمــوزهــا
وجـيــه الـبـعــريـنــي) ،فــأكــد أن مــا نــراه

اليوم «ال يمكن أن يمر مرور الكرام،
فـ ـه ــل عـ ـ ــاد بـ ـش ــار ي ـع ـم ــل عـ ـل ــى خــط
تشكيل اللوائح؟ وحزب الله يتولى
هذه املهمة هنا في عكار»؟
ك ــان ال ـح ــري ــري يـلـمــح إل ــى الـضـغــط
ال ـ ــذي م ــارس ــه ص ــدي ـق ــه زع ـي ــم ت ـيــار
امل ــردة سليمان فرنجية ،وأدى إلى
انضمام املرشح القومي إميل عبود
واملرشح العلوي حسن السلوم إلى
الئحة وجيه البعريني.
ق ـ ـ ــال الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري «ل ـ ـ ــن نـ ـسـ ـل ــم ق ـ ــرار
مـ ـنـ ـطـ ـقـ ـتـ ـن ــا لـ ـ ـل ـ ــوص ـ ــاي ـ ــة وح ـ ـل ـ ـفـ ــاء
الــوصــايــة» .كــامــه ك ــان مــوجـهــا الــى
وجيه البعريني ،بينما كان األصح
أن ي ــوج ـه ــه إل ـ ــى ال ـب ـع ــري ـن ــي االبـ ــن
(وليد) ،فلو تنازل له والده (وجيه)،

