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ُ
ّ
أمل تصارع ذاتها :الكل يريد السلطة
تحقيق

ّ
كلما اجتمع مناصران
لحركة أمل ،كانت االنتخابات
ّ
البلدية ثالثهما .وكان
االعتراضات
الحديث عن ُ َ ّ
في القرى التي تعد معاقل
لحركة أمل هو أساس هذا
ُالحديث ،إذ يبدو أن الحركة
تعاني العديد من الخالفات
سبب بعضها عائلي ،واآلخر
ضعف التنظيم

ّ
للبلدية ،وخصوصًا أن
أن يكون رئيسًا
ّ
أداء ال��رئ �ي��س ال �ح��ال��ي ل��م ي�ك��ن جيدًا»،
ي �ق��ول أح ��د أ ّب �ن ��اء اّل �ص��رف �ن��د األمليني،
ُ
ويضيف« :لكن املرشحني ليسوا أفضل
م��ن ال��رئ�ي��س ال�ح��ال��ي ،ه��و ص ��راع نفوذ
داخل الحركة».
ي�ت�ك� ّ�رر ص ��راع ال�ن�ف��وذ ه��ذا والخالفات
ّ
ّ
البيسارية ،التي ُيسميها
العائلية في
ّ
أهلها «رعية املصيلح األوفى» ،ويعمل
ال�ع��دي��د م��ن أب�ن��ائ�ه��ا ف��ي ق�ص��ر الرئيس
ّ
البيسارية
نبيه بري في املصيلح .ففي
بدأت اللجنة االنتخابية في حركة أمل
اس�ت�ع��داده��ا ل�لان�ت�خ��اب��ات ال�ب�ل��دي��ة عبر
التحريض على رئيس بلديتها الحالي،
علي مشورب .وقد تبني أن معظم أعضاء
اللجنة االنتخابية طامحون إلى التربع
على كرسي الرئاسة .وتسللت الخالفات

إل��ى العائلة ال��واح��دة ،إذ تنازع اإلخوة
ع �ل��ى ت �م �ث �ي �ل �ه��ا .وي� �ق ��وم ال� �ص ��راع على
ال��رئ��اس��ة ب�ين عائلتي م�ش��ورب وجعفر
التي تعتمد على النفوذ الذي تستمده
م��ن ق �ي��ادة ال �ح��رك��ة ف��ي ق�ص��ر املصيلح
املجاور حيث يعمل عدد من أبنائها.
ومل ��ا ك ��ان ال �ح��رك� ّ�ي��ون ي �ن �ت �ظ��رون عودة
الرئيس نبيه ب��ري إل��ى املصيلح إلدارة
امل �ل ��ف االن �ت �خ��اب��ي وت��أك �ي��د خياراتهم
ب� �ع ��زل م � �ش � ��ورب ،خ � ��اب أم �ل �ه ��م بعدما
أص� ّ�ر ب��ري على إب�ق��اء م �ش��ورب ،ورفض
م�ق��اب�ل�ت�ه��م ع�ن��دم��ا وف� ��دوا ل�ل�ق��ائ��ه عصر
األحد الفائت.
وخ��وف��ًا م��ن املصير ال��ذي الق��اه أقرانهم
املتمردون على قرار القيادة في البلدات
األخ � � � ��رى ،ت ��وج� �ه ��وا إل � ��ى دع � ��م املرشح
املستقل علي الشامي ال��ذي كان قد ألف

المشكلة هي
استمرار النواب في
مواقعهم بحيث
يدينون لبري وال يعملون
للقاعدة

ثائر غندور
م ��ا ُي �س �م��ع ف ��ي ال� �ق ��رى ال �ج �ن��وب� ّ�ي��ة عن
خ�ل�اف ��ات داخ � ��ل ح� ُ�رك��ة أم� ��ل ي��دف��ع إلى
ال�س��ؤال اآلت��ي :ه��ل تعاني ه��ذه الحركة
ال �ت��ي ح�م�ل��ت اس ��م «ح��رك��ة املحرومني»
م �ش �ك �ل��ة ب� �ن� �ي � ّ
�وي ��ة؟ ال� �ن ��اش� �ط ��ون داخل
حركة أمل ُيحاذرون في الكالم على هذا
امل��وض��وع« ،ألن ��ه ال ُي �ث��ار ف��ي ّاإلعالم»،
ك�م��ا ي �ق��ول أح ��د ه� ��ؤالء ،ف��ي ظ ��ل تأكيد
امل� �س ��ؤول�ي�ن أن ح ��رك ��ة أم � ��ل ع �ل��ى خير
م��ا ُي� ��رام ،وال��دل �ي��ل «خ ��روج ال�ع��دي��د من
البلدات بالتزكية».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ي ��رى ب �ع��ض م��ن خ ��رج من
ح��رك��ة أم� ��ل ،أن ال �ت��زك �ي��ات ح�ص�ل��ت في
ال� �ق ��رى ح �ي��ث ال ت � ��زال ال �ح ��رك ��ة تمسك
ب �م �ف��اص��ل ال �ل �ع �ب��ة م ��ن خ�ل��ال توظيف
املناصرين ،إن في الدولة أو في القطاع
ال�خ��اصُ ،
فيشيرون إل��ى «اللويزة بلدة
ّ
ه��اش��م ح�ي��در ،ب��رج رح ��ال ب�ل��دة النائب
ع� �ل ��ي خ � ��ري � ��س ،ب� � ��رج ال� �ش� �م ��ال ��ي بلدة
رئيس
ش��ري��ف وه �ب ��ي ،ع��دش �ي��ت ب �ل��دة
ّ
املكتب السياسي ف��ي حركة أم��ل» .لكن
كالم هؤالء ال يخفي أن أمل استطاعت
ُ
أن تنجز بعض التزكيات ف��ي ع��دد من
البلدات في الساعات األخيرة قبل إقفال
ب��اب سحب الترشيحات .لكن البلدات
ُال �ت��ي ال ت� ��زال ت�ع�ي��ش ان �ق �س��ام��ًا حركيًا
َ ّ
ّ
رئيسية لحركة أمل.
تعد بلدات
فحتى ليل أمسّ ،لم يكن الوزير محمد
ج��واد خليفة ق��د أل��ف الئحة حركة أمل
ّ
يتمسك خليفة
في بلدته الصرفند ،إذ
ب �ش �ق �ي �ق��ه ح �س�ي�ن خ �ل �ي �ف��ة ال ّ� ��ذي يرأس
ّ
معارضة
البلدية منذ  ّ 12سنة ،في ظل
ٍ
ّ
حركية ل��هّ ،تتركز داخ��ل عائلة خليفة،
«إذ يطمح كل واحد من هذه العائلة إلى

ّ
املعركة االنتخابية مع حزب الله أسهل لجمهور أملي عريض (أرشيف ــ مروان طحطح)

صور على الوعد الصادق مع نبيه بري
صور ــ آمال خليل
يعلن ت�ح��ال��ف ح��زب ال�ل��ه وح��رك��ة أم��ل م�س��اء اليوم،
الئحته لالنتخابات البلدية في مدينة صور .إعالن
ُي �ع� ّ�د أق ��رب إل��ى ت�ك��ري��س ال�س�ي�ط��رة ال �خ �ض��راء على
البلدية ل �ل��دورة الثالثة على ال�ت��وال��ي ،بعد انسحاب
معظم املرشحني املعارضني.
معظم ما في مدينة صور يعلن والءه للرئيس نبيه
بري وحركة أمل .بدءًا من مدخل املدينة ،الذي تعلوه
والالفتات
صورة ضخمة للرجل واألقواس والرايات
ً
الخضراء التي يمر من تحتها اآلالف يوميًا ،وصوال
إلى بلديتها التي تواصل اخضرارها للسنة الثانية
عشرة منذ فوزها بكامل املقاعد في دورتي 1998
و .2004ولن يختلف عام  2010عن سابقيه ،ال بل
إنه سيحظى بأسبقية انسحاب عشرات املرشحني
املعارضني ،الذين لم يصمد منهم حتى مساء ّ أمس
سوى ثالثة ،منهم الطبيبة آنا وينزل ،التي ترشحت
بطلب من الحركة ،التي وعدتها ّ
بضمها إلى الالئحة
األرثوذكسي ،الذي عادت ومنحته آلخر.
لاّعن املقعد
ّ
ّ
إ أن آن��ا التي ترشحت في ال��دورة املاضية ضمن

ال�ل�ائ �ح��ة امل �ع ��ارض ��ة ،ص � ّ�رح ��ت ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» بأنها
ستعلن انسحابها «إذا لم تعاود الحركة تسميتها
في الالئحة مجددًا».
وم��ا جعل االن�ت�خ��اب��ات البلدية ال�ص��وري��ة أق��رب إلى
ال �ت��زك �ي��ة ،ان �ض �م��ام ح ��زب ال �ل ��ه ،ال� ��ذي ق ��اد الالئحة
املعارضة في ال��دورة املاضية ،إلى «بوسطة» حركة
أم��ل ،ليحظى بخمسة أع�ض��اء ف��ي املجلس البلدي،
ّ
ال��ذي ّ
الشيوعيون
سمت أمل أعضاءه اآلخرين .أما
«السلطة» ،فقد اعتكفوا اعتراضًا
الذين تحالفوا مع
ُ
على «النهج املهني الذي اعتمد في طبخ االنتخابات»،
صور
بحسب مسؤول منظمة الحزب
ّ
الشيوعي في ّ
ّ
عماد بواب .إال أن املعارضة التي لم تتجل بالترشح
ضد الالئحة التوافقية «ال بد أن تبرز في مقاطعة
االن�ت�خ��اب��ات أو االق �ت��راع ب��ورق��ة ب�ي�ض��اء ف��ي معركة
محسومة النتائج سلفًا ،بغياب خطة إنمائية بديلة
واضحة».
«تزكية» بلدية صور ،لم يحسمها التوافق فحسب،
بل «استمرار هيمنة حركة أمل على قرارها» ،بحسب
الكثيرين .فعلى الرغم من استبدال الرئيس الحالي
ّ
عبد املحسن الحسيني بالحركي حسن دبوق ،فإن

«الخال» كما َ
ينادى« ،سوف يبقى حاضرًا في أروقة
املجلس البلدي» برأي هؤالء.
إذًا ،ما ُيصطلح عليه «الخال باق في صور» كشعار
ّ
للمرحلة يعني أن ال�ح��ال باقية على م��ا ه��ي عليه،
بغض النظر عن التغيير ال��ذي شمل معظم أعضاء
امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي .وي ��دع ��و أص� �ح ��اب ه ��ذه النظرية
إل��ى إل�ق��اء ن�ظ��رة على أن�ح��اء ّ امل��دي�ن��ة .فعند مدخلها
الرئيسي ،يماطل املتعهد املكلف بمد شبكة الصرف
ال� ُص�ح��ي م��ن امل��دي�ن��ة وب�ل��دات�ه��ا إل��ى ال�ب�ق�ب��وق ،حيث
ستنشأ محطة لتكرير امل�ي��اه املبتذلة ،منذ ثمانية
أشهر من دون إنجاز األش�غ��ال املتفق عليها ،التي
ي �م� ّ�ول �ه��ا ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي ب ��إش ��راف م �ج �ل��س اإلنماء
واإلعمار ،على الرغم من االحتجاجات والتحذيرات
التي سجلها الحسيني نفسه ضده ،علمًا بأن أحد
أعضائها املكلف باإلشراف على عمل املتعهد يعمل
استشاريًا أيضًا لدى املكتب الهندسي ال��ذي وضع
دراس��ات امل�ش��روع .املنطق ذات��ه معتمد في مشروع
اإلرث الثقافي ال��ذي طلبت البلدية م��ن ّ
مموله البنك
الدولي إجراء تعديالت جوهرية على مرحلته الثانية،
ما كاد أن ّ
يطير املشروع ّ
برمته.

الئحة من خمسة مستقلني .ووف��ق آخر
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ،ف� ��إن م �ص �ي �ل��ح ي �ص��ر على
ت�س�م�ي��ة م� �ش ��ورب ،ب �ع��د اج �ت �م��اع ليلي
على أن تترك له الخيار لتسمية أعضاء
ال�ل�ائ� �ح ��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ال �ل �ج �ن��ة في
مصيلح.
ّأم� ��ا ف��ي ال �خ��راي��ب ،امل �ع �ق��ل اآلخ� ��ر ألمل،
ف �ي �ت �ك� ّ�رر امل �ش �ه��د ع �ل��ى ن �ح��و مختلف،
وكذلك في بلدات معركة وطورا وصريفا
ّ
النبطية
وال �ق �ل �ي �ل��ة وك� �ف ��رح� �ت ��ى وف � ��ي
ّ
ّ
الغربية.
والنجارية وصير
وكفرتبنيت
عند الحديث مع أعضاء حركة أم��ل في
ه ��ذه ال �ب �ل��دات ُي �م �ك��ن ال �خ ��روج بسببني
رئيسيني وراء هذه املشاكل:
 1ـــــ االعتراض على التفاهم مع حزب الله
في البلدات التي يرى األمليون أنها حكر
ل�ه��م ،وه ��ذا ال�ت�ف��اه��م ال�س�ي��اس��ي ُ
«يعطي
ح ��زب ال �ل��ه م��ا ل��م ي��أخ��ذه ف��ي املعارك».
ُ
ويشير أحد املسؤولني املخضرمني في
ُ
أم��ل إل��ى أن «جماهير ال�ح��رك��ة ال يمكن
أن ت�ق�ب��ل ب�س�ه��ول��ة ال�ت�ف��اه��م السياسي،
وم��ا نقوله م��ن م�ج��ام�لات ف��ي السياسة
واإلع�ل�ام في بلد املجامالت ال ُيمكن أن
ُيترجم بسهولة على األرض»ُ .
ويعطي
ً
أح��د ه��ؤالء مثاال عندما ح��اول أن يزور
األسير املحرر مصطفى الديراني بلدة
معركة بعد خ��روج��ه م��ن األس ��ر« ،نزلنا
إل��ى ال �ش��ارع وأشعلنا ال��دوال�ي��ب رفضًا
ل��دخ��ول��ه ب �ل��دة ال �ش �ه �ي��د خ�ل�ي��ل جرادي
تحت شعار حزب الله».
ُي �ض �ي��ف ه� � ��ؤالء أن إع � �ط� ��اء ح � ��زب الله
حصصًا ف��ي ال�ب�ل� ّ
�دي��ات راوح ��ت ب�ين 20
ّ
و %45م ��ن أع� �ض ��اء ال� �ب� �ل ��دي ��ات ،سحب
م ��ن ح��رك��ة أم� ��ل ق��درت �ه��ا ع �ل��ى املناورة
ع�ب��ر إرض� ��اء ع��دد ك�ب�ي��ر م��ن املناصرين
والعائالت ،فاشتبكت معهم.
 2ـــــ يرى عدد كبير من مسؤولي حركة
أمل أن ميزة تنظيمهم هي وج��وده في
السلطة ،وقدرته على توفير الخدمات
والوظائف ملناصريه .لذلك ،يرى هؤالء
امل �س��ؤول��ون أن ب �ق��اء ه رم � �زًا ف��ي قريته
وق ��درت ��ه ع �ل��ى أن ي �ك��ون ص �ل��ة الوصل
بني املصيلح وال�ق��اع��دة ،يعتمدان على
ق��درت��ه ع�ل��ى ت��وف�ي��ر ال �خ��دم��ات .م��ن هنا
ّ
الداخلية في حركة
اشتعلت الصراعات
ّ
أحقية ال��وص��ول إل��ى السلطة
أم��ل على
ّ
املحلية.
ّ
ان �ط�لاق��ًا م ��ن ه��ذي��ن ال �س �ب �ب�ين ،يتحدث
ن� ��اش � �ط� ��ون ف � ��ي أم � � ��ل ع � ��ن أن املشكلة
ال �ح �ق �ي �ق� ّ�ي��ة ه ��ي أن ا ّل �ت �ن �ظ �ي��م الحركي
وأن حسم أي
يعيش حالة م��ن ال�ت��ره��لّ ،
خ�لاف فيه ،يحتاج إل��ى ت��دخ��ل الرئيس
ن�ب�ي��ه ب ��ري ش�خ�ص�ي��ًا .وه� ��ذا ال �ن��وع من
ال�ح�س��م ي �ت��رك آث� ��اره م��ع ال��وق��ت ،بحيث
ينتظر من وجد نفسه مغبونًا أي فرصة
ّ
ّ
البلديات
للرد ،وق��د وج��د الكثيرون في
ُ
وس �ي �ل��ة ل ��ذل ��ك .وي �ش �ي ��ر ه � ��ؤالء إل� ��ى أن
قرارات الفصل والطرد ،أو التهديد بها،
ّ
الحركية،
ه ��ي ج ��دي ��دة ع �ل��ى األدب� � ّ�ي� ��ات
«وه� � ��ذا دل �ي ��ل ع �ل��ى ح �ج��م امل� � ��أزق الذي
ّ
ل �ط��امل��ا ت �ح��دث �ن��ا ع �ن��ه دون أن يسمعنا
ُ
أح � ��د» ،ي �ق��ول أح ��د امل �س��ؤول�ي�ن .يضيف
أن ج ��زءًا آخ��ر م��ن املشكلة ه��و استمرار
العديد من النواب في مواقعهم لدورات
ع��دة ،بحيث ي��دي��ن ه��ؤالء ب��ال��والء لبري
فقط ،وال يعملون على تمتني صالتهم
ّ
الشعبية.
بقاعدتهم
ف��ي املقابل ،ي��رى امل�س��ؤول اإلع�لام��ي في
ح��رك��ة أم� ��ل ،ط�ل�ال ح ��اط ��وم ،أن اإلعالم
يعمد إل��ى تكبير مشكلة ،ه��ي ف��ي رأيه
صغيرة .ويرى أن هذه الخالفات مجرد
تباينات في الرأي ،إضافة إلى صراعات
ّ
عائلية قديمة.
ُ
ّأم��ا النائب هاني قبيسي ،اليد اليمنى
ّ
وعملية حلحلة
لبري في ملف البلديات
العقبات التي تواجه أملُ ،
فيشير إلى أن
ّ
ّ
عائلية «على ترجمة
في كل قرية تأثيرات
التطبيق ال�ع�م�ل��ي ل�ل�ت�ح��ال��ف» .ويوافق
ا ّل��رج��ل على أن التحالف م��ع ح��زب الله
أث��ر سلبًا على قاعدته وي�ق��ول متهكمًا:
ُ
«يمكن املعركة أسهل من التحالف».
ُيضيف قبيسي أن��ه ال مشكلة مع حزب
الله ،بل ّ
مجرد أن بعض «الشباب ُيريدون
ّ
ذوقهم ،لكن ال فعالية لهؤالء
العمل على
ّ
بالتنظيم» .ويؤكد أن ال مشكلة مع حزب
الله« ،ولن يكون هناك تشطيب».

