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سياسة
تقرير

المنية ـ الضنية
ّ
ُ«كماشة» الخير والصمد
تطبق على المستقبل
ال حاجة إلى سؤال المناوئين لتيار
َ
قضاء ي المنية والضنية
المستقبل في
عن أحوالهم وأوضاع الناخبين .اختصر
الرئيس سعد الحريري المشهد كله حين
قال في إفطار تيار المستقبل في
»الضنية« :هذه المنطقة شبعت وعودًا
غسان سعود
مـ ــرة ي ـك ــون امل ــوق ــوف ــون اإلس ــام ـي ــون
هـ ــم امل ـ ــوض ـ ــوع ،ف ـي ـق ــف ال ـش ـي ــخ عـمــر
الرفاعي املكلف متابعة ملفاتهم في
داره لشكره على جهوده التي أفضت
إل ــى إخ ــاء سـبـيــل ع ـش ــرة ،والتمهيد
إلخـ ــاء سـبـيــل ع ـش ــرة آخ ــري ــن .وم ــرة
يـكــون انـقـطــاع الـكـهــربــاء هــو املشكلة،
فـ ـيـ ـعـ ـق ــد امل ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي ت ـلــو
التظاهرة ،فاالجتماع مع املدير العام
لشركة كـهــربــاء لـبـنــان .وم ــرة يصرف
ً
مـجـلــس بـلــديــة املـنـيــة أمـ ــواال فــي غير
فيجمع عددًا كبيرًا من شباب
محلهاّ ،
البلدة ليفند معهم أولــويــات اإلنفاق
م ــن ال ـك ـهــربــاء إل ــى امل ـي ــاه وال ـط ــرق ــات
والـصـحــة والـتــربـيــة .وال يـكــاد ي ــزوره
وفــد من املتعاقدين مع وزارة اإلعــام
حتى تصبح املطالبة بتثبيت هؤالء
شـغـلــه ال ـشــاغــل ع ــن ك ــل شـ ــيء .وحــن
ّ
يمر أسبوع من دون حــدث مــا ،يبادر
إلــى عقد مؤتمر صحافي يخصصه

للمطالبة بتوفير فرص عمل للشباب.
وفــي مقابالته التلفزيونية يسأل ما
يطرحه جميع املواطنني على أنفسهم
عن كيفية تحويل الكثير من عناصر
ال ــدرك وأم ــن الــدولــة إلــى خــدم وحشم
لدى أهل السياسة ،في حني أن املخافر
وامل ــراك ــز األمـنـيــة والـعـسـكــريــة تعاني
نقصًا حادًا في األفراد .وحني تختلف
عائلتان ،واح ــدة مــن صيدا واألخــرى
مــن املـنـيــة« ،يـطـيــر» كـمــال الـخـيــر إلــى
صـيــدا لعقد الـلـقــاءات مــع فعالياتها
من أجل حلحلة املوضوع.
الـ ـخـ ـي ــر أو «الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج» كـ ـم ــا ي ـس ـم ـيــه
أنـ ـص ــاره اش ـت ـهــر ب ــأن ــه ح ـل ـيــف حــزب
الله و«عاشق الرئيس السوري بشار
األس ـ ــد» ف ــي مـنـطـقــة م ــن ل ــون طــائـفـ ّـي
ُ
ً
واحــد ت َع ّد معقال لتيار املستقبل .إال
أن األهـ ــم م ــن ه ــذه وت ـلــك أن ــه ن ــال في
انـتـخــابــات املـنـيــة ـ ـ الـضـنـيــة الفرعية
ع ــام  2010أك ـثــر م ــن  40ف ــي امل ـئــة من
أص ــوات املـقـتــرعــن .فـفــي وق ــت حصل
فيه املرشح الفائز النائب كاظم الخير
على  20119صوتًا ،حصل الخير على
 14097صوتًا .يومها لم تكن وزارات
املــردة وحركة أمــل وحــزب الله وحتى
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر مـفـتــوحــة أم ــام
الخير كما هــي ال ـيــوم ،ولــم تكن حال
املستقبل سيئة فــي املـقــابــل كـمــا هي
الـ ـي ــوم .وم ــا ي ـجــب ال ـتــوقــف ع ـن ــده أن
الـخـيــر لــم يـعــد وح ــده فــي ه ــذا العالم
بـفـضــل ق ــان ــون االن ـت ـخــابــات الـجــديــد.
ف ـق ـض ــاء امل ـن ـي ــة ال ـ ـ ــذي ي ـم ـث ــل ب ـنــائــب
واح ـ ـ ــد ضـ ــم إلـ ـ ــى قـ ـ ـض ـ ـ َ
ـاء ي ال ـض ـن ـيــة

الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـم ـث ــل ب ـن ــائ ـب ــن وط ــرابـ ـل ــس
التي تتمثل بثمانية ن ــواب .ولــم يعد
ب ــوس ــع ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي أو
الوزير املتقاعد أشرف ريفي أن يديرا
ظ ـهــري ـه ـمــا لـلـمـنـيــة وال ـض ـن ـي ــة ،إن ـمــا
تنطبق شــروط وظــروف مواجهتهما
للمستقبل في طرابلس كما في املنية
والـضـنـيــة .ومــن يتابع حــركــة النائب
السابق جهاد الصمد ،يالحظ بسرعة
أن ديناميكيته اإلنمائية واإلعالمية
إنـمــا تــأثــرت ســريـعــا بتحالفه املعلن
م ــع ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب م ـي ـق ــاتــي .عـلـمــا
أن تحالف ميقاتي ـ ـ كــرامــي ـ ـ الصمد
ل ــم يـعـلــن ان ـض ـمــام ال ـخ ـيــر إل ـي ــه بـعــد،
ويرجح أن يتأخر إعالن هذا التحالف
ن ـظ ـرًا إل ــى ش ـعــور مـيـقــاتــي ب ــاإلح ــراج
م ــن ح ـمــاســة األخ ـي ــر ال ـس ـيــاس ـيــة ،إال
أن الصمد و«ال ـحــاج» كــانــا واضحني
ف ــي إفـ ـط ــار أق ــام ــه ب ـعــض املـهـنــدســن
فــي املنية ،أن مسارهما ومصيرهما

ّ
مثل فتفت سابقًا
رافعة لالئحة
الحريرية ،لكنه بات
يحتاج لمن يرفعه

م ـش ـتــرك ،وس ـي ـخــوضــان االنـتـخــابــات
مـ ـع ــا .والـ ـج ــدي ــر ذكـ ـ ــره أن ف ــي املـنـيــة
عـشــرات املــرشـحــن .لكن بيت املرشح
ك ـم ــال ال ـخ ـيــر ه ــو ال ـب ـيــت ال ـس ـيــاسـ ّـي
الوحيد املفتوح فــي هــذا القضاء24 ،
ساعة على  ،24دون كلل أو ملل .وما
ينطبق على الخير في املنية ينطبق
ع ـل ــى ال ـص ـم ــد فـ ــي ال ـض ـن ـي ــة وأج ـ ــزاء
واسـ ـع ــة م ــن امل ـن ـي ــة أيـ ـض ــا .فــال ـنــائــب
قاسم عبد العزيز مــن أنشط األطباء
في املنطقة ،لكن حركته متواضعة وال
يمكن ذكرها عند الحديث عن الفراغ
اإلن ـمــائــي وال ـخــدمــاتــي وامل ــال ــي ال ــذي
خلفه اعتكاف تيار املستقبل وإقفاله
مكاتبه وكل الحنفيات الجانبية .أما
زميله النائب أحمد فتفت ،فدفع ثمن
مــزايــدتــه الـسـيــاسـيــة الــدائ ـمــة بـعــد أن
ّ
الشعبي وق ــرر محاسبة
تغير امل ــزاج

املـسـتـقـبــل ع ـلــى ت ـق ـص ـيــره ال ـك ـب ـيــر ،ال
خدماتيًا وإنمائيًا فقط ،بل سياسيًا
أيـ ـّض ــا .ف ــي االس ـت ـح ـق ــاق ــات ال ـســاب ـقــة
مــثــل فتفت رافـعــة لالئحة الحريرية،
لـكـنــه ب ــات يـحـتــاج مل ــن يــرفـعــه ال ـيــوم:
عــاقـتــه مــع الــرئ ـيــس سـعــد الـحــريــري
ع ــادت لتتحسن بـعــد مــزايــدتــه عليه
ف ــي امل ـل ـف ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وال سـيـمــا
انتخاب العماد ميشال عــون رئيسًا،
لـكـنــه ل ــم يـعــد ال ــرج ــل ال ـق ــوي والـنــافــذ
فــي الـتـيــار .ولــم يتغير شــيء فــي أداء
فتفت منذ االنـتـخــابــات البلدية التي
ألحقت به مجموعة هزائم لم تلحقها
بـــ ّ
ـأي سـ ـي ــاس ــي آخ ـ ـ ــر .ع ـل ـم ــا أن آخ ــر
«بــوســت» على صفحة «أن ـصــار تيار
املـسـتـقـبــل ف ــي ال ـض ـن ـيــة» ع ـلــى مــوقــع
فايسبوك يعود إلــى  10كــانــون األول
 ،2014وال ـت ـفــاعــل ال ـش ـع ـبـ ّـي بـ ــارد مع

تقرير

الكتائب في عاليه :حلفنا مع جنبالط مقدس
يتأرجح المقعد األرثوذكسي
في عاليه على حبال احتمال استمرار
التحالف بين بكفيا والمختارة من عدمه،
رغم أن النائب الكتائبي فادي الهبر
َ
استطاع أن يستغل نيابته لتثبيت قدميه
وفرض نفسه رقمًا صعبًا
رلى إبراهيم
لعل قضاء عاليه هو واحــد من أكثر
األقـضـيــة ال ـتــي ال تـلـفــت األن ـظ ــار وال
يجري التطرق إليها ،بعكس قضاء
ً
كـســروان مـثــا ،رغــم أنهما متعادالن
في عدد النواب ( 5مقاعد) ،أو قضاء
ج ـب ـي ــل ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــل عـ ـ ــدد نـ ــوابـ ــه عــن
عــدد مقاعد عاليه .قــد يعود السبب
إل ــى ال ـه ــدوء ال ــذي يـطـغــى عـلــى عمل
ن ــوابـ ـه ــا وع ــاق ـت ـه ــم فـ ــي مـ ــا بـيـنـهــم
حـيــث كــانــت ت ـفــوز الئ ـحــة كــامـلــة من
دون خــرق ومــن دون منافسة جدية.
أحـ ـك ــم الـ ـح ــزب االشـ ـت ــراك ــي قـبـضـتــه
على ال ــدائ ــرة ،وحـظــي بـتــرف تسمية

النواب الــدروز واملسيحيني على ّ
حد
ســواء لعدة أسباب أبــرزهــا التهجير
وغياب التيار الوطني الحر والقوات
الـلـبـنــانـيــة ق ـبــل ع ــام  ،2005ث ــم عــدم
إيالء األحــزاب املسيحية أهمية لهذه
املنطقة بسبب القانون األكثري الذي
ق ــدم الـقـضــاء لـلـنــائــب ولـيــد جنبالط
ع ـلــى ط ـبــق ذه ـب ــي .أم ــا ال ـي ــوم فــأمــام
عاليه فرصة لكسر هذا االحتكار.
يمثل عاليه في البرملان اليوم خمسة
ن ــواب 2 :مــوارنــة للحزب االشتراكي
(هـ ـ ـن ـ ــري حـ ـل ــو وفـ ـ ـ ـ ــؤاد ال ـ ـس ـ ـعـ ــد)1 ،
أرثــوذك ـســي ل ـحــزب الـكـتــائــب (ف ــادي
الهبر) 2 ،دروز (أكرم شهيب وطالل
أرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان) .ويـ ـبـ ـل ــغ إج ـ ـمـ ــالـ ــي ع ــدد
الـنــاخـبــن نـحــو  ،125933فـيـمــا كــان
فــي عــام  2009نـحــو  116181ناخبًا
اقـتــرع  %51منهم .فــي استطالعات
ل ـل ــرأي شـمـلــت عـ ّـي ـنــة م ــن مسيحيي
ال ـق ـضــاء ،يـتـقـ ّـدم ال ــوزي ــر س ــازار أبــي
خليل املرشحني املوارنة ،فيما يحتل
النائب الكتائبي فادي الهبر املرتبة
األول ـ ــى ب ــن املــرش ـحــن األرث ــوذك ــس
(ي ـح ــل ف ــي امل ــرت ـب ــة ال ـث ــان ـي ــة مــرشــح
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ال ـيــاس حـنــا).

يرفض االشتراكي
دخول القوات إلى
قضاء عاليه ،فيما
يحبذ وجود عدوان
في الشوف

نتيجة الهبر الفـتــة .فهو نائب منذ
عام  2009فقط ،وإطالالته اإلعالمية
قليلة ،كذلك فإنه بال «غطاء وزاري»،
مـنــذ خ ــروج الـكـتــائــب مــن الـحـكــومــة.
ل ـكــن ح ـل ـفــاء ه وخ ـصــومــه يـعـتــرفــون
ب ـج ـه ــده ال ـش ـخ ـصــي وح ــرص ــه عـلــى
ع ــاق ــة مـتـيـنــة بــال ـحــزب االش ـتــراكــي
مــن جـهــة وبــأهــالــي الـجـبــل مــن جهة
أخ ـ ـ ـ ــرى .يـ ـس ــاع ــده فـ ــي ذلـ ـ ــك ض ـعــف
ن ــواب جـنـبــاط املسيحيني حـضــورًا

وخدمات .يقول الهبر لـ «األخبار» إن
السبب الرئيسي وراء األرقام العالية
الـتــي يـحـصــدهــا فــي االسـتـطــاعــات،
يعود إلى بروز الكتائب في القضاء
ع ـم ـل ـيــا م ـن ــذ ن ـه ــاي ــة ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات،
حني بــدأت األقـســام الحزبية تنتشر
على نطاق واســع في غالبية القرى
امل ـس ـي ـح ـي ــة« :ملـ ــا م ــا كـ ــان ف ــي ق ــوات
وعونية ،كان في كتائب واشتراكي».
هل سيعاد تحالف  2009بني بكفيا
واملـخـتــارة؟ يجيب الهبر« :تحالفنا
م ــع ج ـن ـبــاط م ـق ــدس ب ــدأ م ــن خــال
الــوثـيـقــة الـسـيــاسـيــة فــي بـيــت الــديــن
واستكمل بتحالف انتخابي في عام
 2000وال يزال ساريًا».
يـصـعــب عـلــى الـهـبــر تــأكـيــد ترشحه
ملـ ــرة ثــان ـيــة ف ــي عـ ــام  ،2017فــال ـقــرار
رهن حزبه ،إال أنه يحظى بما يجعله
متفوقًا على غيره مــن املــرشـحــن 1 :ـ
اس ـت ـغــالــه والي ـت ــه ال ـن ـيــاب ـيــة ،خــافــا
لكثر ،لتثبيب حيثيته فــي القضاء.
 2ـ تمكنه من تصدر قائمة املرشحني
األرث ـ ــوذك ـ ــس ،ف ــي م ــا عـ ــدا أن عــائـلــة
الـهـبــر ه ــي أك ـبــر عــائـلــة أرثــوذكـسـيــة
فــي عــالـيــه .يضحك الـهـبــر« :املــوارنــة

كـ ــانـ ــوا ي ـع ـم ـل ــوا كـ ـت ــائ ــب ،ب ــوج ــودي
عملوا األرثــوذكــس كتائب» .علمًا أن
الـهـبــر ن ــال فــي انـتـخــابــات ع ــام 2009
 %50من أصــوات األرثــوذكــس ونحو
 %49مــن أص ــوات املــوارنــة و %65من
أصوات الدروز (خيضت االنتخابات
ح ـي ـنــذاك م ــن ضـمــن تـحــالــف عــريــض
يـضــم جـمـيــع ق ــوى  14آذار) .وفيما
ينفي الهبر حصول أي نقاش حول
التحالفات السياسية املقبلة ،تشير
م ـصــادر مـقــربــة مــن امل ـخ ـتــارة إل ــى أن
جنبالط يضع فيتو على القوات في
عاليه ويرفض إدخالهم الى القضاء
عبر املقعد األرثوذكسي ،وال سيما أن
زعيم املختارة يتمسك بنائبه هنري
ح ـلــو ع ــن امل ـق ـعــد املـ ــارونـ ــي ويـمـكـنــه
إي ـصــالــه ،فـيـمــا يـصـعــب عـلـيــه تــأمــن
املـقـعــد امل ــارون ــي اآلخ ــر ال ــذي يطمح
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر إل ــى الحصول
عليه عـبــر الــوزيــر سـيــزار أبــي خليل
الـ ــذي ي ـت ـصــدر كــافــة االس ـت ـطــاعــات.
لذلك ال يبقى أمــام الـقــوات إال املقعد
األرث ــوذكـ ـس ــي .وه ـن ــا ت ـب ــرز فــرضـيــة
«الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـق ـ ـط ـ ـعـ ــة» ب ــن
االشتراكي والقوات في الشوف عبر

