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سياسة

وجهة نظر

المشنوق يصرف ّمفرداته
في غير محلها

«المجد» للسلطة!
الئحة واحدة
لـ«المدني» في
الشمال 3
بـ ـع ــد انـ ـ ـف ـ ــراط عـ ـق ــد الئ ـح ــة
املستقلني ـ ـ ح ــزب الكتائب
ف ــي دائـ ــرة ال ـش ـمــال الـثــالـثــة،
ال يــزال هناك الئحة واحــدة
ُ
ت ـم ـث ــل «امل ـج ـت ـم ــع املـ ــدنـ ــي»،
وه ـ ـ ــي تـ ـض ــم م ـم ـث ـل ــن عــن
حركة مواطنون ومواطنات
ف ــي دول ـ ــة ـ ـ حـ ــزب س ـب ـعــة ـ ـ
«صـ ّـح» .تضم هــذه الالئحة،
ع ــن بـ ـش ـ ّـري :إدم ـ ــون طــوق
وم ــوري ــس الـ ـك ــوره .زغ ــرت ــا:
رياض غزاله ،أنطونيا غمره،
أنطوان يمني .الكورة :بسام
غنطوس وف ــدوى ناصيف.
الـ ـبـ ـت ــرون :ل ـي ــال ب ــو مــوســي
وأنطوان الخوري حرب.
وق ـ ـ ـ ـ ــد ان ـ ـس ـ ـح ـ ــب ال ـ ـح ـ ــزب
الـ ـشـ ـي ــوع ــي الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي مــن
هــذه الــائـحــة ،بعد خالفات
م ــع حـ ــزب س ـب ـع ــة .وحـ ــاول
أع ـض ــاء الــائ ـحــة ال ـتــواصــل
م ــع ريـ ـ ــاض طـ ــوق ومـ ـ ــروان
امل ـع ـلــوف لــانـضـمــام إلـيـهــا،
من دون أن يوافقا.

ص ـب ــاح ــا» .ك ــان ــت ت ـلــك امل ـ ـنـ ــاورة ملنع
«املستقلني» مــن البحث عــن خـيــارات
أخرى.
مساء الجمعة« ،زرت سامر سعادة في
منزله فــي شبطني ،فكان ُمـصـ ّـرًا على
أن معوض يريد االتفاق مع القوات».
بالنائب السابق قيصر
اتصل طــوق
ّ
معوض «فأبلغني أنــه يسير بالقرار
الـ ـ ــذي ي ــري ــده سـ ـ ـع ـ ــادة» .أم ـ ــا نـتـيـجــة
لعبة تـقــاذف ال ـكــرة ،فكانت «اعـتــراف
ّ
س ـ ـعـ ــادة ب ـ ـ ــأن ال ـت ـف ــاه ــم مـ ــع ال ـ ـقـ ــوات،
ت ـ ّـم» .مل ــاذا انـسـحـبــت ،ول ــم تنضم إلــى
الئ ـحــة تـحــالــف وط ـنــي ـ ـ ح ــزب سبعة
ـ ـ ـ م ـ ّـواطـ ـن ــون وم ــواطـ ـن ــات ف ــي دولـ ــة؟
«ألننا على العكس من غيرنا ،ال نكون
ُملحقني عـلــى الئ ـحــة ،وال ننتقل بني
لـيـلــة وأخ ـ ــرى م ــن الئ ـح ــة إل ــى أخ ــرى.

كرامتنا األساس» ،يقول طوق.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـ ـقـ ــول ق ـي ـص ــر م ـع ــوض
ّ
إن «األس ـ ـ ـ ـ ــاس كـ ـ ــان ت ـش ـك ـي ــل الئ ـح ــة
مستقلني ،مع الكتائب .واجهنا فيتو
مـ ــن قـ ـ ــوى يـ ـس ــاري ــة أو م ــدنـ ـي ــة عـلــى
م ـشــاركــة ال ـك ـتــائــب» .ب ــدأ الـ ـح ــوار مع
الـقــوات اللبنانية ،حيث هناك التقاء
في املوقف السياسي« ،وفي الحكومة،
لـ ـ ــدى وزراء الـ ـ ـق ـ ــوات حـ ـ ـ ّـد أدن ـ ـ ــى مــن
ّ
الشفافية التي ال تستفزنا» .ويسأل
الطبيب الزغرتاوي ،الحليف السابق
لتيار امل ــردة« ،هــل نــريــد املـعــركــة ّفقط
لتسجيل موقف أو ليصل ٌ
أحد منا؟».
ب ـعــد ال ـت ـحــالــف م ــع مـ ـع ــراب« ،ربـحـنــا
ّ
ّ
إعادة توحيد الخط السيادي ،وعززنا
ف ـ ــرص الـ ـف ــوز ب ـم ـق ـعــد ف ــي زغ ــرت ــا أو
ّ
ال ـ ـكـ ــورة ،ألن ال ـق ـصــة ف ــي الـ ـبـ ـت ــرون...
ُصعبة».
املرشحون على الالئحة هــم :ستريدا
طـ ــوق وجـ ـ ــوزف اسـ ـح ــاق ف ــي ب ـشــري.
ق ـي ـصــر م ـع ــوض وم ـي ـش ــال الــدوي ـهــي
وم ــاري ــوس بعيني فــي زغ ــرت ــا .فــادي
كرم وألبير اندراوس وجورج منصور
في الكورة .فادي سعد وسامر سعادة
في البترون.
يـقــول الـبـعــض ّإن الـجـمـ ّـيــل ُ
«مكتئب»
من مسار املفاوضات االنتخابية .ابن
عـ ّـمــه ،الـنــائــب نــديــم ّالـجـمـ ّـيــل ،وضعه
سيتحالف مع
أمام األمر الواقع ،بأنه ّ
ّ
يتحمل
«القوات» في األشرفية ألنه ال
ُ
ّ
الجميل» .اعت َبر
خسارة «مقعد بشير
وض ــع نــديــم «خ ـ ّ
ـاص ــا» ،لــذلــك ل ــم يـلــق
ّ
اعتراضًا داخل املكتب السياسي .ولكن
ّ
نــائــب زح ـل ــة ،إي ـلــي م ــارون ــي ،اسـتـغــل
وقرر ّ
هذه «الثغرة»ّ ،
جر رئيس حزبه
تحالف ُيناسب مصلحته .فكانت
إلى
ٍ
ال ـن ـت ـي ـجــة اع ـت ـك ــاف أحـ ــد مـسـتـشــاري
ّ
الجميل ،اعتراضًا على هذه السياسة،
ّ
واتجاه كتائبيني إلى العمل ضد قرار
قـ ـي ــادة ح ــزب ـه ــم« .الـ ــوضـ ــع الـ ـخ ـ ّ
ـاص»
انسحب أيضًا على سامر سعادة في
ّ
الجميل لرياض
الـبـتــرون ،حيث قــال
ّ
طــوق إن «الـقــرار فــي الشمال ال يعود
ل ـ ــه ،وال ـ ـقـ ــاعـ ــدة ال ـك ـت ــائ ـب ـي ــة س ـت ـتــأثــر
ّ
الجميل خيار
سلبًا فــي ُحــال عــارض
ّ
ّ
س ــام ــر» .املـضـحــك أن الـجـمـ ّـيــل تخل ّى
عن الوزير السابق سجعان قزي ألنه
رفــض االستقالة مــن الحكومة .وقبل
يــومــن ،ط ــرد رئـيـ َـســي إقـلـيــم كـســروان
ـ ـ الـفـتــوح السابقني ّ ســامــي الخويري
ُوروفايل مــارون ،ألنهما ّ ينشطان مع
ّ
املرشح نعمة افرام ،ولكنه ُيسلم أمره
ّ
الجميل وإيلي ماروني وسامر
لنديم
ّ
سـعــادة ،الــذيــن تتحكم فــي خياراتهم
ـري ّ
مصالح محض شخصية .حـ ّ
بأي
رئـ ـي ــس ح ـ ـ ــزب ،ال س ـل ـط ــة ل ــدي ــه عـلــى
ّ
مؤسسته ،أن يستقيل من منصبه.

وهو الشاطر ال بل األنيق في اختيار مفرداتها ،أو
ميسم رزق
ذهــب ضحية شعبوية ّ
يفسرها تعامل الجمهور
َ
أصاب نهاد املشنوق؟ ماذا حصل معه في الحاضر بحماسة مع كلمة أضحكت إلى هذا ّ
ما الذي
الحد.
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لحظة
ِ
لكن فات املشنوق أن مغامرة من هذا النوع ليست
ُ
ّ
منافسي تيار «املستقبل» في دائرة بيروت الثانية «ربيحة» دومًا.
لم ُ
بـ»األوباش»؟
يخرق املشنوق «البروتوكول االنتخابي» الدارج
ُ
من
به
يتحلى
ما
أو
املشنوق
به
يؤمن
أيــا يكن ما
هــذه األي ــام ،وق ــال مــا يطلبه املستمعون .فعل ذلك
ً
ّ
ّ
يعارضه« ،بطال ال ُمكرهًا» .أشعل مواقع التواصل االجتماعي
«نمطية خاصة» ،وبمعزل عمن يؤيده ُ أو ً
كلفة ،سواء تأييدًا ورفضًا ،وفي الحالتنيّ ،
ال ُيمكن لسقطات كهذه إال أن تكون م ِ
سجل دعاية انتخابية
اعتذر صاحبها أو لم يعتذر .فالخطاب ،سواء أكان لصالحه (لصالح ابنه أن يفيده في تقييم األمر) .مع
مباشرًا أم بصيغة بيان ،يفترض أن يكون محسوبًا ذلك ،ال ّبد من اإلشارة إلى اآلتي:
ً
بعناية شديدة.
فكيف إذا جاء على َلسان سياسي أوال ،املشنوق هو وزير داخلية كل لبنان ،ولو كان
ً
مخضرم ِ
يملك عقال سياسيًا وعــن إعــامــي في اسم رئيس حكومته سعد الحريري.
رؤيته الواقع ومتطلباته ،وقدرة على دوزنته؟
ٍ
حينئذ ثانيًا ،املشنوق رأس وزارة الداخلية املشرفة على
ُ
تصبح املسؤولية ُمضاعفة ،واملحاسبة كذلك!
سير العملية االنتخابية من ألفها إلى يائها .وبذلك
الزمن هو زمن انتخابي .وبحكم القانون
االنتخابي يكون قد أقحم الوزارة في بازار سياسي في غنى
ّ
«ال ـغـ ّـريــب وال ـع ـج ـيــب» ،ب ــات ل ــزام ــا عـلــى املــرشـحــن عـنــه .فمن هــاجــم املـشـنــوق ،أم ــس ،هاجمه بصفته
ّ
التخلي عن املنابر واملنص ّات والنزول إلى امليدان .وزيرًا للداخلية ،ال مرشحًا عن دائرة بيروت الثانية.
ال ـص ــوت الـتـفـضـيـلــي يـتـحــكــم ف ــي رقـ ــاب الـجـمـيــع .كذلك ،فإن هذه الوزارة هي املشرفة على عمل هيئة
ب ـس ـب ـبــه ،تـنـتـفــي ح ـ ّـج ــة ال ـظــرف
اإلشـ ـ ـ ـ ــراف عـ ـل ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات،
األمني .نراهم في الـشــوارع .في
الـ ـت ــي ت ــدخ ــل ض ـم ــن مـهـمــاتـهــا
املقاهي .في البيوت .في األسواق.
مــراق ـبــة ال ـخ ـطــابــات الـسـيــاسـيــة
ل ـل ـمــرش ـحــن .وب ــال ـت ــال ــي ،يـكــون
فــي األحـيــاء الفقيرة .يقتحمون لم ُ
المشنوق
ق
يخر
م ـ ـن ـ ــازل الـ ـبـ ـسـ ـط ــاء وال ـ ـف ـ ـقـ ــراء
الـ ــوزيـ ــر ُقـ ــد وض ـ ــع ال ـه ـي ـئ ــة فــي
َ
واملنسيني (نموذج منير الصياد «البروتوكول االنتخابي» مــوقــع «امل ـح ــرج» .فهل لهيئة أن
ً
ُ
الرجل الوطني البيروتي العريق
تحاسب مسؤوال عنها ،أقله في
األيام
الدارج هذه
ُ
وأح ــد رم ــوز مـقــاومــة االح ـتــال
لبنان؟ ولو قررت أن تفعل ذلك،
به
يطل
ما
قال
بل
في عام  .)1982صار االستماع
مــاذا تكون النتيجة؟ ولــو أرادت
المستمعون
إل ــى كــل ه ــؤالء وغـيــرهــم فــرض
االنتفاضة لكرامتها ،هل يكون
واج ــب فــي ّأي حملة انتخابية.
أقل من استقالة رئيسها وباقي
لــم ن ّـ َـر مــرشـحــا الــى االنـتـخــابــات
األعضاء؟
يشذ عن هذه القاعدة .املشنوق
ثالثًا ،املشنوق هــو الــوزيــر الــذي
واح ـ ـ ــد مـ ــن ه ـ ـ ــؤالء امل ــرش ـح ــن،
ينتمي إلــى أصـحــاب فكرة ربط
الذين أبدعوا في الفترة األخيرة في مخاطبة الناس النزاع مع الفريق اآلخر (املعني هنا حزب الله) .وهو
ّ
والتقرب منهم .لكن ما ً سمعناه منه ـ وما نسمعه الــوزيــر الــذي كــان مــن أشــد املؤيدين لفكرة الحوار
من غيره ـ يطرح سؤاال وجيهًا عن نوعية الخطاب الثنائي بــن تـيــاره والـحــزب .وإذا كــان املشنوق قد
الـسـيــاســي الـ ــذي ي ـجــري تـســويـقــه حــال ـيــا .خـطــاب قصد بكلمة األوب ــاش «ســرايــا املـقــاومــة» ،ال يعفيه
ُ
طول البلد
وعرضه بمناسبة ّاالستحقاق ذل ــك مــن خـطــأ «إه ــان ــة» جـمـهــور بـيــروتــي ي ــرى في
يباع في ُ
ُ
ّ
االنتخابي املقبل .فهل لم يعد لدى أي مرشح موهبة هذه ّ السرايا ومن فيها واملسؤول عنها جهة تعنيه
إقـنــاع
ناخبيه بالخطاب التقليدي؟ وهــل بــات من وتمثله ،وبالتالي وجد نفسه مقصودًا بهذه الكلمة.
الـصـعــب ج ـ ّ
َ
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حني ظهرت «بــراءة» ُاملمثل البيروتي زياد عيتاني،
ّ
يستمعون الــى محدثهم من دون مهازل لغوية أو ك ــان املـشـنــوق أول امل ـســارعــن إل ــى االع ـت ــذار منه،
سياسية؟
ومطالبة اللبنانيني بذلك .قال حينها «ال يعرف الظلم
ال ُ
ُ
ّ
سيدات
مع
جمعه
لقاء
خالل
املشنوق،
كالم
يخرج
إال من يكابده» .أول من أمس ،أحس جمهور ،بمعزل
من بيروت وبشامون في خلدة أول من أمس ،وقوله عن وزنه ،بظلم سياسي بفعل هذا التوصيف ،فهل
إن هـنــاك « 45ألــف صــوت بـلــوك واح ــد ،حــركــة أمل شعر املشنوق بشيء منه؟ فعل االعتذار في حالة
وحزب الله واألحباش ،وفوقهم شوية أوباش» ،عن ك ـه ــذه ،ي ــا مـعــالــي ال ــوزي ــر ،كـبـيــر وكـبـيــر جـ ـدًا ،ولــو
ّ
سياق هــذه «املـهــزلــة» .وقــع املشنوق ضحية اللغة،
خسرك بضعة أصوات تفضيلية.

طوافات لرؤساء اللوائح!

المرعبي
غاب معين ّ
الذي لطالما شكل
الرافعة األساسية لتيار
المستقبل في عكار

ع ـنــدهــا ك ــان يـمـكــن لــابــن أن يـكــون
امل ـنــافــس األول لـلـحــريــري بـتــرؤســه
الئحة قوى  8آذار.

ورب ـمــا تـعـمــد ال ـحــريــري تـجــاهــل ما
يـتــداولــه الـنــاس بــأن نـصــف الئحته
ال ـع ـك ــاري ــة ت ـح ـمــل ب ـش ـكــل أو بــآخــر
بصمات الضابط الـســوري السابق
محمد مفلح في عام  .2000الالئحة
التي فرضها الضابط املنشق فرضًا
ل ـت ـض ــم وجـ ـي ــه ال ـب ـع ــري ـن ــي وف ـ ــوزي
حـ ـبـ ـي ــش وط ـ ـ ـ ــال املـ ــرع ـ ـبـ ــي (أوالد
ال ـث ــاث ــة ص ـ ـ ــاروا الـ ـي ــوم ف ــي ال ـن ــواة
الصلبة لالئحة الحريري العكارية).
وع ـ ـلـ ــى هـ ــامـ ــش املـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ،ت ـل ـقــى
امل ــرش ــح طـ ــارق املــرع ـبــي دف ـع ــة دعــم
جـ ـ ــديـ ـ ــدة تـ ـجـ ـل ــت ب ـ ــدع ـ ــم الـ ـج ــامـ ـع ــة
املــرعـبـيــة ل ــه ،حـيــث وصـفــت األج ــواء
ب ــامل ـم ـت ــازة خـ ــال زي ـ ـ ــارة ال ـح ــري ــري
للجامعة قـبــل االحـتـفــال والتشديد

عـلــى أف ـضــل ال ـعــاقــات م ــع رئيسها
غسان املرعبي .هذه الدفعة تضاف
الى رصيد والده طالل املرعبي.
ك ــذل ــك ،ي ـبــدو ال ـنــائــب ه ــادي حبيش
يــراهــن على الـحـصــول على أصــوات
تفضيلية من الشارع السني العكاري
ب ـمــا يـمـكـنــه م ــن مـنــافـســة املــرشـحــن
املــوارنــة ،وهــم كثر (أربـعــة مرشحني
من القبيات) .لذلك ،ال يضيع هادي
حبيش وقته وفرصه ،وهو يدرك أن
معركته هذه السنة لن تكون سهلة.
أما املرشح محمد سليمان ،فيواجه
م ـه ـم ــة صـ ـعـ ـب ــة :ت ــوحـ ـي ــد ال ـع ـش ــائ ــر
الـ ـع ــربـ ـي ــة حـ ـ ــول ت ــرشـ ـيـ ـح ــه .امل ـه ـمــة
شبه مستحيلة ،بسبب الحسابات
العشائرية الخاصة ،ولعل منافسه

األول هو محمد يحيى ضمن الئحة
«عكار القوية» ،كونه األبرز في وادي
خالد ،كما أن العشائر في برج العرب
أعلنت قبل أيام دعمها ملرشح التيار
الوطني الحر أسعد درغام.
أمـ ـ ـ ــا امل ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــان األرث ـ ــوذكـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــان
امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس ج ـ ـ ــان مـ ــوسـ ــى ووهـ ـب ــي
قــاطـيـشــا ،ف ـبــدا أنـهـمــا غـيــر معنيني
ب ــرف ــد ال ـح ـش ــد فـ ــي احـ ـتـ ـف ــال إعـ ــان
ال ــائ ـح ــة ،فــاق ـت ـصــر ال ـح ـض ــور على
املـقــربــن منهما ،إضــافــة الــى موكب
للقوات من منسقية وادي خالد ،كما
حـضــر وزي ــر اإلع ــام مـلـحــم ريــاشــي
ب ــرف ـق ــة ق ــاط ـي ـش ــا ،وم ـن ـس ــق ال ـق ــوات
امل ـح ــام ــي جـ ــان ال ـش ــدي ــاق وامل ـن ـســق
السابق نبيل سركيس.

انـتـقــل سـعــد الـحــريــري مــن ب ـيــروت إلــى
الشمال برفقة ملحم رياشي على منت
طوافة عسكرية للجيش اللبناني ،وهو
األم ــر ال ــذي جـعــل ال ـل ــواء جـمـيــل السيد
ً
يـ ـغ ـ ّـرد قـ ــائـ ــا :س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ذه ــب
أم ــس إل ــى طــراب ـلــس ب ـطــوافــة عسكرية
لـلـقـيــام بـجــولــة انـتـخــابـيــة فــي ع ـكــار مع
وزي ـ ــر ق ــوات ــي .زاره ـ ــا كــرئ ـيــس الئ ـحــة
ول ـيــس كــرئـيــس حـكــومــة .كـلـفــة تحليق
الـهـلـيـكــوبـتــر وطــاق ـم ـهــا وم ـحــروقــات ـهــا
ي ــزي ــد ع ـلــى ع ـش ــرة آالف دوالر (عـلــى
ً
عاتق الدولة) .عمال بالقانون :على وزير
الدفاع وضع طوافات عسكرية بتصرف
رؤساء اللوائح األخرى».
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