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التقارب بين المردة والقوات :لعبة النكايات

املـلـحــة مــن الـكـهــربــاء ال ــى التعيينات
االدارية والدبلوماسية ،حتى إنه كان
ل ـلــريــاضــة حـصـتـهــا م ــن «ال ـن ـكــايــات»
امل ـت ـبــادلــة؛ ف ـقــرار الـحـكــومــة مـســاعــدة
اتحاد كرة السلة بمبلغ مليون دوالر
عــارضــه وزي ــران فقط :جـبــران باسيل
ورائد خوري( .في اليوم التالي ،جرى
توقيع عقد شراكة بني اتحاد «السلة»
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـعـ ــارضـ ــه بـ ــاس ـ ـيـ ــل ،وش ــرك ــة
«سانيتا» التي يملكها رجل االعمال
نـعـمــت اف ـ ــرام ،ال ــذي وض ــع نـفـســه في
كسروان في خانة حلفاء القوات).
س ـ ـ ــؤال م ـ ـصـ ــادر ال ـ ـقـ ــوات ع ـ ّـم ــا سـبــق
ي ـت ـل ـخــص ب ــإج ــاب ــة وحـ ـي ــدة ع ـل ــى كــل
الصعد« :فجع جبران باسيل ورغبته
ف ــي أك ــل أخ ـضــر ال ـح ـكــومــة ويــابـسـهــا
سـبــب ك ــل األزم ـ ــات» .وق ـبــل أيـ ــام ،قــال
وزير عوني لنواب من فريق  8آذار إن
«باسيل في السلطة يشبه السياسيني
الشيعة في العراق بعد سقوط صدام
حسني».
ّ
أمـ ـ ــا خ ــاص ــة كـ ــل مـ ــا سـ ـب ــق ف ـت ـبــشــر
بـ ـث ــابـ ـت ــة واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،وه ـ ـ ــي أن م ــوس ــم
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات قـ ــد ب ـ ــدأ ف ـع ـل ـي ــا ،وكـ ــان
يستلزم هزة قوية للتبشير بفرط عقد
ال ـت ـحــالــف ب ــن ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
وال ـق ــوات ،وبــالـتــالــي نعي املـلــف الــذي
كـ ــان ي ـف ـتــرض أن ي ـ ّ
ـرم ــم ال ـع ــاق ــة بني
الحزبني ويجمعهما حول استحقاق
معني .ويوم أمس كان جعجع واضحًا
فـ ــي دفـ ـ ــن ورق ـ ـ ــة ال ـ ـنـ ــوايـ ــا مـ ــن زح ـل ــة،
حيث قــال إن «فــي النظام االنتخابي
الجديد ال ل ــزوم للتحالفات ،فالتيار
وال ـق ــوات مـتـفــاهـمــان ،ولـكــن قــد تكون
مصلحتهما أن يكون كل واحد منهما
ف ــي الئـ ـح ــة» .أم ــا الـ ـف ــراق االن ـت ـخــابــي
فكان قد بــدأ قبيل يــوم أمــس بالطبع،
مــع حـســم ال ـقــوات اعـتـمــاد مــرشــح في
وج ـ ــه ب ــاس ـي ــل فـ ــي قـ ـض ــاء الـ ـبـ ـت ــرون،
وسعيها للتفاهم مــع امل ــردة فــي تلك
الدائرة ملواجهة التيار البرتقالي .أتى
ّ
رد التيار سريعًا بحسم هوية شاغل
املقعد الكاثوليكي في املنت الشمالي،
ل ـق ـط ــع الـ ـط ــري ــق عـ ـل ــى طـ ـم ــوح وزيـ ــر
اإلع ــام ملحم ريــاشــي ،لتفتح بعدها
أب ـ ــواب «ال ـن ـكــايــة» ع ـلــى مـ ّصــاريـعـهــا،
حيث عمدت معراب الى تبني ترشيح
رئـيــس بـلــديــة جبيل زي ــاد ح ــواط في
الــدائــرة التي ّ
يعدها التيار «معقله»،
فـ ــي مـ ــا عـ ـ ــدا ال ـخ ـص ــوم ــة مـ ــع حـ ــواط
الـ ـت ــي اسـ ـت ــدع ــت ت ـش ـك ـيــل ال ـعــون ـيــن
بـلــديــة ظ ــل ف ــي مـ ـ ــوازاة ال ـب ـلــديــة الـتــي
كــان يــرأسـهــا .تلى ذلــك تـ ّ
ـوجــه باسيل
الــى إح ــدى أّهــم الــدوائــر لــدى مـعــراب،
زحلة ،ليتبنى فيها مرشحًا إضافيًا
الــى جانب مرشحه املــارونــي املعتمد
(سـ ـلـ ـي ــم ع ـ ـ ـ ـ ــون) ،وهـ ـ ــو امل ـ ــرش ـ ــح عــن
امل ـق ـعــد الـكــاثــولـيـكــي م ـي ـشــال ضــاهــر،
وســط مقاطعة قواتية لـهــذه الــزيــارة.
ومـ ــا ع ـلــى ال ــراغ ـ ّـب فـعـلـيــا ف ــي بــروفــا
ان ـت ـخــاب ـيــة م ـص ــغ ــرة ع ـ ّـم ــا سيحصل
في األشهر القليلة املقبلة مع اقتراب
موعد االنتخابات النيابية بني التيار
والقوات ،سوى النظر الى ما أحدثته،
َ
جمهوري الحزبني ،الفتات عونية
بني
مـ ّ
ـرحـ ـب ــة ب ــرئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة فــي
بـلــدة ديــر الـقـمــر .فـلــوال وق ــوف رئيس
الـ ـح ــزب االشـ ـت ــراك ــي ولـ ـي ــد ج ـن ـبــاط
ّ
وتغيبه عن قــداس عيد
على الحياد،
س ـي ــدة ال ـت ـلــة ال ـ ــذي ح ـض ــره الــرئ ـيــس
ع ــون ،كما عــن ذك ــرى املصالحة التي
ّ
نظمها (جنبالط) بنفسه مع القوات،
وقــاطـعـهــا ال ـت ـيــار ،ك ــان مــن املـمـكــن أن
يشهد الشوف «حرب جبل» ،سياسية
ط ـب ـعــا ،ج ــدي ــدة ...ل ـكــن ه ــذه املـ ــرة بني
عرابي اتفاق «أوعا ّ
َ
خيك».

المصلحة االنتخابية،
والرغبة في استفزاز الوزير
جبران ّباسيل ،جمعت
«العدوين» القوات اللبنانية
المردة .يريدان إقناع
وتيار ّ
إمكانهما
الجميع بأن ّفي
ً
االلتقاء ،ولو أن بينهما جباال
من الخالفات التاريخية
واالستراتيجية،
والسياسية
ّ
وإقرارًا ُمشتركًا بأن التحالف
ال يزال صعبًا
ليا القزي
ال ينفتح رئـيــس ال ـقــوات اللبنانية
س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع عـ ـل ــى تـ ـي ــار املـ ـ ــردة
ورئيسه النائب سليمان فرنجية،
«إع ـجــابــا» بــاألخ ـيــر .م ـب ــادرة مــوفــد
القوات إلى بنشعي طوني الشدياق
باتجاه الــوزيــر الــزغــرتــاوي يوسف
سعادة ،قبل أسابيع ،إلعــادة وصل
ما انقطع بني الطرفني ،ال هدف لها
سوى تطويق رئيس التيار الوطني
الـ ـح ــر الـ ــوزيـ ــر جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل فــي
مسقط رأسه ،دائرة الشمال الثالثة
ّ
(ت ــض ــم أق ـض ـيــة الـ ـبـ ـت ــرون ،الـ ـك ــورة،
ُ
زغـ ــرتـ ــا ،بـ ـ ـش ـ ـ ّـري) .ي ـ ـ ــدرك امل ــردي ــون
ذلك ،ولم يزعجهم أن ينخرطوا في
َ
هــذه «الـلـعـبــة» ،مــا دام الـهــدف كسر
ّ
«العدو» (باسيل) املشترك ،أو على
األقل «نكايته».
ل ـي ـســت املـ ـ ـ ّـرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي ُي ـح ــاول
ف ـي ـه ــا ج ـع ـج ــع «س ـ ـ ْـح ـ ــب» فــرن ـج ـيـ ّـة
ّ
إل ـ ــى «الـ ـ ـخ ـ ــط» الـ ـ ــذي ُي ـم ـث ـل ــه ،ودق
اإلس ـف ــن بـيـنــه وب ــن ح ـل ـفــائــه؛ ففي
أح ــد اج ـت ـمــاعــات الـلـجـنــة املـشـتــركــة
بني املردة والقوات ،فاجأ (كما روى
فرنجية أم ــام وفــد مــن الصحافيني
في شباط  )٢٠١٦الشدياق محاوريه
بنية الـقــوات دعــم ترشيح فرنجية
إلى رئاسة الجمهورية شرط تلبية

عدد من الشروط التي ُرفضت .ولكن
لم يكن ذلك سبب «تكويعة» جعجع
ُ ّ
«ج ــن
مــن بنشعي بــاتـجــاه الــراب ـيــة.
جـ ـن ــون» رئ ـي ــس الـ ـق ــوات ح ــن زاره
ال ــوزي ــر غ ـطــاس خ ــوري ع ــام ،٢٠١٥
ّ
ُمبلغًا إياه أن رئيس الحكومة سعد
الحريري قـ ّـرر ترشيح فرنجية إلى
رئاسة الجمهورية .فجعجع لم يكن
يومًا جديًا في إيصال الرجل الذي
ّ
يتهمه باغتيال عائلته ،إلى بعبدا.
ال ـت ــاري ــخ ن ـف ـســه ي ـت ـك ــرر ب ــن املـ ــردة
ّ
والـ ـ ـق ـ ــوات .تـ ـق ــول مـ ـص ــادر ُمــط ـل ـعــة
ع ـلــى واق ــع ال ـق ــوى ال ـث ــاث (ال ـق ــوات
ّ
والـعــونـيــون وال ـق ــوات) أن «جعجع
سـ ـيـ ـبـ ـق ــى يـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ـ ّـرب مـ ـ ــن ف ــرنـ ـجـ ـي ــة،
ويـ ـظ ــن أن ـ ــه ب ــذل ــك ُيـ ــرسـ ــل إشـ ـ ــارات
إيـجــابـيــة ّ إلــى حــزب الـلــه ،وفرنجية
ي ـع ـت ـقــد أن ـ ــه ب ــذل ــك ي ـس ـحــب جـعـجــع
م ــن ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر» .ول ـكــن،
ف ــي لـحـظــة ال ـح ـســم ،وح ــن «يـسـطــع
نـجــم فــرنـجـيــة الــرئــاســي مــن جــديــد،
يعود رئيس الـقــوات إلــى محاوالت
تطويقه ،و(رب ـمــا) ُيـعــاونــه فــي ذلك
بــاسـيــل» .بــاسـتـثـنــاء ِسـجــل جعجع
م ــع فــرن ـج ـيــة ،وطــري ـقــة تـعــامـلــه في
ال ـ ـ ـ ـ ــ ،٢٠١٥ال مـ ــؤشـ ــرات ت ــؤك ــد ك ــام
املـصــادر .على العكس ،يبدو املــردة
وال ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـوات م ـق ـت ـن ـع ــن ب ـت ـق ــارب ـه ـم ــا،
ُ
ويـ ـ ـب ـ ــش ـ ــران بـ ـ ــه ،مـ ــن ُبـ ـ ــاب «وجـ ـ ــود
ّ
م ـص ـل ـحـ ّـة ان ـت ـخــاب ـ ّيــة ت ـح ــت ــم ذلـ ــك»،
عـلـمــا ب ــأن ــه ي ــوم وقـ ــع م ـي ـشــال عــون
ورق ـ ــة ال ـن ــواي ــا م ــع س ـم ـيــر جـعـجــع،
ق ـّـام ــت ق ـي ــام ــة امل ـ ـ ــردة ع ـل ــى اع ـت ـبــار
أن ـ ــه ال ج ــام ــع ب ــن ال ـت ـي ــار ال ـعــونــي
والـ ـ ـق ـ ــوات س ـ ــوى «إل ـ ـغـ ــاء األطـ ـ ــراف
املـسـيـحـيــة األخـ ـ ــرى» ،وب ــأن ــه ات ـفــاق
مـصـلـحــة ال مـصــالـحــة .ان ـطــاقــا من
هـنــا ،يـصـ ّـح أيـضــا س ــؤال امل ــردة عن
نـقــاط االلـتـقــاء بينهم وبــن الـقــوات
ّ
اللبنانية حتى يتحدثون ،ولــو من
باب املناورة ،عن تقارب .إذا تحالف
الـ ـتـ ـي ــار الـ ـع ــون ــي وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ،فـعـلــى
األقــل ُيمكنهما تبرير ذلــك بوجود
اتفاق بينهما .فكيف ُ
سيقنع املردة
جمهوره ،بني ليلة وضحاها ،بأنه
عـ ـ ــوض أن ي ـ ـكـ ــون ح ـل ـي ــف الـ ـح ــزب
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري الـ ـ ـق ـ ــوم ـ ــي االجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ــي
ف ــي ال ـش ـم ــال ،س ـي ـضــع يـ ــده ب ــأي ــدي

ّ
مرشحي سمير جعجع؟
ً
أوال« ،مـ ـ ـ ــا بـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ـع ــون ــي
وال ـ ـقـ ــوات م ــوض ــوع إنـ ـش ــاء ول ـيــس
ورق ــة ت ـفــاهــم .اتـفــاقـهـمــا حـصــل من
أج ـ ــل رئـ ــاسـ ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ف ـق ــط»،
ت ـ ــرد م ـ ـصـ ــادر امل ـ ـ ـ ــردة ،الـ ـت ــي ت ـســأل
مـسـتـنـكــرة« :م ـم ـنــوع عـلــى اآلخــريــن
أن ت ـكــون أبــواب ـهــم مـفـتــوحــة ،ولـكــن
ُيسمح للتيار الوطني الحر بذلك؟».
ُمـشـكـلــة امل ــردة أن ــه ُي ـقــدم إل ــى املـكــان
الـ ــذي ع ــاب ــه ع ـلــى «الـ ـتـ ـي ــار» ،ووف ــق
األدوات ن ـف ـس ـهــا ال ـت ــي ا ُسـتـعـمـلـهــا
األخ ـيــر .ولـكــن م ـصــادره تـ ّـصــر على
ّ
أن «كونه لم يعد هناك من انقسام
س ـي ــاس ــي (ع ـ ــاد ل ـي ـظ ـهــر ف ــي جـلـســة

تنفتح القوات على
المردة ،ألنها ال تريد أن
تضع كل أوراقها في
ّ
سلة باسيل

ّ
ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي ت ـ ـ ــوزع ال ـ ـ ـ ــوزراء بــن
مــؤيــد وم ـع ــارض ل ــزي ــارة س ــوري ــا)،
ّ
بــاتــت خ ـي ــارات ك ـ ًـل ط ــرف واس ـع ــة».
وتـضـيــف ســاخــرة« ،ج ـبــران باسيل
م ـ ــوه ـ ــوب .ح ـ ّـولـ ـن ــا إلـ ـ ــى أعـ ـ ـ ــداء ل ــه،
ونجح في تقريبنا من القوات التي
ّ
ت ـ ّـري ــد أن ال ت ـضــع ك ــل أوراقـ ـه ــا فــي
سلة وزير الخارجية».
ي ـ ـن ـ ـظـ ــر امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردة ب ـ ــإيـ ـ ـج ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة إل ـ ــى
«املـ ـ ـب ـ ــادرت ـ ــن الـ ـلـ ـت ــن قـ ــامـ ــت ب ـه ـمــا
الـقــوات تـجــاه بنشعي عبر زيــارتــي
وزيــر االع ــام ملحم ريــاشــي ووزيــر
الـصـحــة غ ـســان حــاص ـبــانــي» ،علمًا
ّ
بأن هدف الزيارتني يتعلق بوزارتي
ّ
ك ـ ـ ــل مـ ـنـ ـهـ ـم ــا .م ـ ــن ب ـ ـعـ ــدهـ ــا ،ات ـص ــل
الـ ـش ــدي ــاق بـ ـسـ ـع ــادة ط ــال ـب ــا إع ـ ــادة
ت ُـفـعـيــل االج ـت ـم ــاع ــات .ال ـل ـقــاء األول
خ ّصص لتسجيل املــردة عتبه على
ال ـطــري ـقــة ال ـتــي ق ــارب ــت ب ـهــا ال ـقــوات

املـ ـل ــف الـ ــرئـ ــاسـ ــي ،وتـ ـص ـ ّـرفـ ـه ــا فــي
الــ .٢٠١٥وعوض عن أن تنشأ لجنة
م ــوسـ ـع ــة مـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ،اق ـت ـص ــرت
على سعادة والشدياق ،من دون أن
تـجـتـمــع ب ـص ــورة دوري ـ ــة« ،ب ــل حني
تدعو الحاجة».
ّ
ُي ـ ــدرك امل ـ ــردة أن «ال ـت ـحــالــف بـيـنـنــا
وب ــن ال ـق ــوات ف ــي ال ـش ـمــال ،يـضــرب
عــاقـتـهــم بــالـتـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر».
التحالف بني القوات واملردة «ليس
باألمر السهل ،ولكنه احتمال وارد،
ّ
ًّ
ألن كل منا يريد مصلحته» .وحتى
الـ ـس ــاع ــة« ،ال وعـ ـ ــود م ـت ـب ــادل ــة بــن
بـنـشـعــي ومـ ـع ــراب .ل ـس ـنــا مـتــأمـلــن
في أن يسير جعجع معنا بني ليلة
وضـ ـح ــاه ــا ،ول ـ ــن ت ـت ـط ــور ال ـع ــاق ــة
إل ــى مـسـتــوى الـتـفــاهــم الـخـطــي ،وال
لـقــاء بــن الـبـيــك وجـعـجــع فــي املــدى
امل ـ ـن ـ ـظـ ــور .إال أن ـ ـ ــه ال ش ـ ـ ــيء ي ـم ـنــع
املحاولة».
عـ ـل ــى ج ـب ـه ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة،
إيـجــابـيــة وارتـ ـي ــاح ُمــاح ـظــان لــدى
السؤال عن العالقة مع املردة .فبعد
«املـصــالـحــة بيننا وبــن الـعــونـيــن،
لم يعد هناك مشكلة مع أحــد» ،مع
ّ
إشـ ــارة امل ـص ــادر إل ــى أن املـصــالـحــة
م ــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ت ـطــورت
إلــى اتـفــاق وأخــذت مــدى أكبر «ألنــه
ّ
أن املــردة ّ
قوة
قــوة وطنية ،في حني
مـنــاطـقـيــة وبـعــدهــم الــوطـنــي مـ ّ
ـؤمــن
ع ـب ــر ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» .ت ـص ــف م ـص ــادر
رفيعة املستوى في القوات العالقة
بــن م ـعــراب واملـ ــردة بــأنـهــا «قــائـمــة
عـلــى أس ــاس صـفــر مـشــاكــل» .ولـكــن،
ّ
هي أيضًا توافق على أن «التحالف
بيننا أم ــر غـيــر م ـطــروح فــي الــوقــت
ال ـحــاضــر .وق ـبــل بــدايــة ال ـ ــ ،٢٠١٨لن
ُيحسم شيء» .احتمال التحالف إن
تحقق ،وال ّ
سيما فــي الــدائــرة التي
ي ـت ــرش ــح ع ـن ـهــا ب ــاس ـي ــل ،ألـ ــن يــؤثــر
ع ـل ــى ال ـع ــاق ــة م ــع ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ً
ال ـحــر؟ ت ـ ّ
ـرد م ـصــادر ُال ـق ــوات« :أوال،
طـبـيـعــة ال ـقــانــون ال ت ـل ــزم ّ
أي طــرف
باآلخر .وثانيًا ،العالقة بني القوات
والـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر دائـ ـم ــا مــا
ك ــان أســاسـهــا ثـنــائـيــة مـيـشــال عــون
وسمير جعجع ،ولم يكن ّ
مرة سمير
جعجع وجبران باسيل».

ّ
ّ
قرداحي «يحاكم» حواط :سنتصدى للوهم
ف ــي ث ــان ــوي ــة ج ـب ـيــل ال ــرس ـم ـي ــة ،ال ـتــي
سعى لويس قــرداحــي إلــى تشييدها
فــي تسعينيات الـقــرن املــاضــي ،جمع
ن ـج ـل ــه ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق جـ ـ ــان ل ــوي
ق ــرداح ــي ع ـ ــددًا م ــن ف ـعــال ـيــات جـبـيــل
ال ــدي ـن ـي ـّـة (ب ـي ـن ـهــا امل ـف ـت ـي ــان الـشـيـعــي
والـ ـ ـس ـ ــن ـ ــي) ،والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة (ال ـ ـنـ ــواب
س ـي ـمــون أب ــي رم ـي ــا ،ول ـي ــد ال ـخ ــوري،
عباس الهاشم ،مسؤول هيئة قضاء
ج ـب ـي ــل ف ـ ــي ال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـح ــر
طــونــي أبــي يــونــس ،الــرئـيــس السابق
إلقـ ـلـ ـي ــم ج ـب ـي ــل ف ـ ــي ح ـ ــزب ال ـك ـت ــائ ــب
طـنــوس قــرداحــي) ،واملحلية (رؤس ــاء
بلديات حاليون وسابقون ،وعدد من
ّ
املـخــاتـيــر ،والـبـعــض منهم ك ــان حتى
وقت قريب يدور في فلك رئيس بلدية
جـبـيــل ال ـســابــق زي ــاد ح ـ ــواط) ،وقـســم
كبير من املواطنني الجبيليني .الهدف
هــو «ال ـت ـصــدي لـلــوهــم ال ــذي ب ــدأ منذ
ّ
سبع سنوات وقـ ّـرر أن يتمدد إلــى كل
ّ
سنتصدى ل ــه» ،كما
الـقـضــاء ،ونـحــن
ّ
ق ــال ق ــرداح ــي .ولـلــوهــم ال ــذي يتحدث
عنه الوزير السابق عنوان وحيد ،هو
الــرئ ـيــس ال ـســابــق لـلـمـجـلــس الـبـلــدي،
زياد حواط ،الذي استقال من منصبه
وركــب حافلة الـقــوات اللبنانية ،على
أمل الوصول بها إلى املجلس النيابي.

الـ ـعـ ـب ــاءة ال ـس ـيــاس ـيــة الـ ـت ــي أوج ـ ــدت
«الـ ـ ــوهـ ـ ــم» ،أي رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
السابق ميشال سليمان (صهره هو
نسيب حواط)« ،انتهت وأصبح هناك
عهد جديد ،عهد الرئيس ميشال عون،
نتمنى من خالله تطبيق الدستور».
نـبــرة صــوت قــرداحــي كــانــت مرتفعة،
ّ
وهو يؤكد «مخطئ من يظن أن جبيل
ُ
حاسب .انتهى وهــم جبيل أحلى
ال ت ِ
وعاد صوت جبيل أعلى».
ق ـســم كـبـيــر م ــن ال ـن ــاس ي ـل ــوم الـتـيــار
ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــر ،والـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات
املعارضة ،على ترك الساحة الجبيلية
لحواط من دون ّ
أي معارضة.
بدأ قرداحي بالحديث عن تجاوزات
املجلس البلدي برئاسة حواط« ،الذي
لــم يـكــن يـقـبــل إطــاع ـنــا عـلــى ملفات
الحساب ،واملوازنة .عجزنا رغم
قطع ّ
أن ــه ح ــق قــانــونــي .مــن ال يكشف عن
أوراقه ،ال شفافية لديه» .إضافة إلى
مــا ت ـق ـ ّـدم ،تـكـثــر مــاحـظــات قــرداحــي
على أداء حواط« :مئات املاليني التي
دف ـع ـهــا الـ ـن ــاس ل ـت ـمــويــل جـمـعـيــات،
الـنـفــايــات فــي ال ـش ــوارع ،الحفر تمأل
الـطــرقــات ،وال يــوجــد رؤي ــة إنمائية،
وك ـيــديــة فــي الـتـعــامــل مــع مــن يبدي
رأيـ ــه ،وض ــع ال ـبــاطــون عـلــى الـطــريــق

الروماني ،غياب الحمامات العامة،
تـلــزيــم األع ـم ــال ل ـشــركــات م ــن خ ــارج
جبيل ،بناء قصر بلدي مخالف على
هي نفسها الشعارات
األوتوستراد»ّ .
التي رفعتها املرشحة كلود مرجي
خ ــال االنـتـخــابــات الـبـلــديــة األخـيــرة
ول ـ ــم ت ـج ــد مـ ــن ي ـق ــف إل ـ ــى جــان ـب ـهــا.

ّ
التهجم
قرداحي:
على الشيعة وعلى
قياداتهم ال يخدم
الشراكة
مــدي ـنــة ج ـب ـيــل «ل ـي ـســت ب ـحــاجــة ملن
يرفع شأنها» ،قال قرداحي وهو ّ
يرد
ّ
على من يوحي وكأن البلدية برئاسة
ّ
في ذلــك .وشــدد على
حــواط أسهمت َ
أن ــه «ف ــي ع ـهـ ٍـد َرف ـ ــع ش ـ ُعــار مكافحة
الـ ـفـ ـس ــاد ،ال يـ ـج ــوز أن ن ـك ـم ــل ب ـهــذا
الشكل».

ت ـ ـحـ ـ ّـدث قـ ــرداحـ ــي أيـ ـض ــا فـ ــي ال ـشــق
الـسـيــاســي ،ف ـحـ ّـدد مــوقـعــه حــن قــال
ّ
الوطنية تبدأ بالتعاون
إن «الشراكة
ّ
اإليـجــابــي مــع الـســنــة ،ومــع الشيعة.
وال ـت ـهـ ّـجــم عـلــى الـشـيـعــة ف ــي جبيل،
وعلى قياداتهم ،ال يخدم الشراكة».
وفي ما ّ
خص عميد الكتلة الوطنية
ال ــراح ــل ري ـم ــون إده ،الـ ــذي تنتسب
عــائـلــة ح ــواط إلـيــه سـيــاسـيــا ،فــ«إمــا
ً
اقبلوا فكره كامال أو ابتعدوا عنه».
ّ
تمنى قرداحي لو كان مسؤول القوات
جبيل شربل أبــي عقل
اللبنانية في ُ
حــاض ـرًا «حـتــى أحـ ّـم ـلــه ســؤالــن إلــى
رئيس حزب القوات سمير جعجع».
فـخــال عـشــاء ّ
منسقية ال ـق ــوات ،قــال
ج ـع ـجــع إن ـ ــه وحـ ـ ـ ــواط س ـي ـخــوضــان
أقــوى معركة انتخابية .الـســؤال هو
«فــي ظل التفاهم مع التيار الوطني
الحر ،والشراكة مع الرئيس عون ،في
وجه من ستكون أقوى املعارك؟ نواب
تكتل التغيير واإلصـ ــاح؟ الــدكـتــور
فـ ــارس س ـع ـيــد؟ أو م ـ ــن؟» .أم ــا األم ــر
ّ
الثاني فهو حــول اعتبار جعجع أن
حواط نقل جبيل من مكان إلى آخر،
ّ
«ن ـقــول لــه إن أحـ ـدًا لـيــس ق ــادرًا على
نقل جبيل».
(األخبار)

