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تقــرير

ّ
حـديث املغتـربني يوتـر أجـواء صيـدا
صيدا ــ خالد الغربي
قد تكون «البرودة» في الشارع الصيداوي
التي لم تعكس طبيعة املعركة االنتخابية
التي ستشهدها مدينة صيدا ،هي ما دفع
طرفي النزاع في املدينة ،أي تيار املستقبل
والتنظيم الشعبي ال�ن��اص��ري ،إل��ى فتح
معركة إعالمية عنيفة استخدمت فيها
مصطلحات وتعابير قاسية.
نجح ال�س�ج��ال ب�ين ال�ط��رف�ين ف��ي تحمية
األج� � � � � � ��واء وش� � �ح � ��ذ ه � �م� ��ة املناصرين
وامل �ح ��ازب�ي�ن ،ف� ُ�س �ج��ل إش �ك��ال وتضارب
على خلفية محاولة شبان إزالة شعارات
ُ َّ
خطت أمس على ج��دران طلعة املحافظ،
وه � ��ي ط ��ري ��ق م ��ؤدي ��ة إل � ��ى ف �ي�ل�ا رئيس
ال�لائ �ح��ة امل��دع��وم��ة م��ن ت �ي��ار املستقبل،
محمد ال �س �ع��ودي ،ج��اء ف�ي�ه��ا« :م��ا بدنا
سوليدير ف��ي ص�ي��دا ،وم��ا ب��دن��ا السطو
ع �ل� ّ�ى أم�ل��اك ال �ن ��اس وت �ه �ج �ي��ره��م» .وقد
ت� ّ�دخ �ل��ت ال� �ق ��وى األم �ن �ي��ة وع �م �ل��ت على
فض اإلشكال .إال أن كتابة الشعارات لم
تكن العنوان الوحيد ال��ذي ّ
أج��ج املعركة

اإلعالمية ،فهناك كالم قاس أطلقه أحمد
ال�ح��ري��ري ب� ًح��ق ال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق أسامة
س �ع��د ،ف �ض�لا ع��ن ح��دي��ث س ��اد املدينة،
م �ف��اده ب��أن دف �ع��ات م��ن امل�غ�ت��رب�ين بدأت
ب��ال��وص��ول أم ��س إل ��ى ص �ي��دا ،ع�ل�م��ًا بأن
صحيفة «الدايلي ستار» تحدثت أمس
ع ��ن  4000م �غ �ت��رب اج �ت��ذب �ت �ه��م معركة
صيدا البلدية ،وإذا م��ا أضيف ال��ى هذا
الرقم أصدقاء محمد السعودي من أبناء
صيدا الذين سبق أن وظفهم في شركة
س��ي س��ي س ��ي ،ف ��إن ع ��دد ال �ق��ادم�ي�ن الى
صيدا نهاية هذا األسبوع قد يصل الى
ستة آالف لترجيح كفة ف��ري��ق سياسي
على آخر.
وم��ا قاله املرشح السعودي عن أن��ه يريد
صيدا سوليدير أخرى ونورماندي
جعل
َ
آخ��ر ،لم يلق استحسانًا حتى من جانب
بعض املقربني من تيار الحريري ،الذين
أش ��ار بعضهم همسًا إل��ى أن السعودي
في زالت لسان ال تفيد .حتى
يكرر الوقوع ّ
إن بعضهم تمنى عليه أال يتناظر عبر
محطة األو .تي .في مع املسؤول اإلعالمي
في فريق أسامة سعد عصمت القواص.
وق� � ��د اس� �ت� �غ ��ل خ � �ص ��وم امل �س �ت �ق �ب��ل كالم

ّ
من االنتخابات النيابية في صيدا (أرشيف ــ حسن بحسون)
ال �س �ع��ودي واس �ت �خ��دم��وه ف ��ي حملتهم:
«ل �ق��د ك �ش��ف ال �س �ع��ودي ب �ك�لام��ه النيات
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة مل �ش��روع��ه ،ب��وص �ف��ه مشروعًا
يخدم ل��وردات املال وأصحاب الرساميل،
على حساب تغيير وج��ه املدينة والنيل
م��ن أهلها وتهجيرهم ،ه��ل يريد تهجير
أصحاب الحقوق وإخضاع املدينة لشركة
ع� �ق ��اري ��ة؟» ،ب�ح�س��ب أح ��د أع �ض ��اء الئحة
اإلرادة الشعبية التي يدعمها سعد .حتى
إن أح�م��د ال�ح��ري ً��ري اض�ط��ر إل��ى توضيح
م��ا ق �ص��ده ق��ائ�ل�ا« :م ��ا ق �ص��ده السعودي
ه��و التشبه وض ��رب امل�ث��ل ب�س��ول�ي��دي��ر ،ال
الطريقة وتحويل املدينة إلى سوليدير».
وك��ان أحمد الحريري ق��د اتهم ف��ي جولة
ان �ت �خ��اب �ي��ة س �ع��د (م� ��ن دون أن يسميه)
بممارسة األضاليل ،واصفًا إياه بـ«عميد
ال �ش �ت��ام�ي�ن» .وم� ��ا ك� ��اد ال �ح ��ري ��ري ُينهي
ك�ل�ام��ه ،ح�ت��ى س ��ارع ال�ت�ن�ظ�ي��م الناصري
إل� � ��ى إص � � � ��دار ب � �ي ��ان ل � �ـ«أش � �ب� ��ال� ��ه» صيغ
بأسلوب تهكمي ،داعيًا فيه الحريري إلى

عدد القادمين
إلى صيدا نهاية هذا
األسبوع قد يصل إلى
ستة آالف
«ت�ق�ص�ي��ر ال �ل �س��ان» وإن أش �ب��ال التنظيم
اك �ت �ش �ف��وا م ��أث ��رة ج ��دي ��دة ف ��ي شخصية
أحمد الحريري «التافهة التي نبتت في
زمن األوغ��اد والغلمان» ،على ما جاء في
البيان.
ال�ح��ري��ري ك� ّ�رر خ�لال ج��ول��ة انتخابية أن
ت��رش�ح��ه ل�ع�ض��وي��ة امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي جاء
ب�ط�ل��ب م��ن امل �ه �ن��دس م�ح�م��د السعودي،

وأن النائبة بهية الحريري أعلنت أن��ه ال
مرشح من بيتها أو من تيار املستقبل في
بداية األمر ،إذ كان هناك مسعى للتوافق،
ونحن حرصًا على موضوع التوافق كان
ل��دي�ن��ا ت��وج��ه أال ي �ك��ون أح��د م��ن الشباب
امل �ن �ظ �م�ين ف ��ي ت �ي��ار امل �س �ت �ق �ب��ل موجودًا
ض�م��ن ال�لائ�ح��ة .ل�ك��ن ع�ن��دم��ا وص�ل�ن��ا إلى
آخ � ��ر ي � ��وم ف� ��ي ال� �ت ��رش� �ي� �ح ��ات ،ول � ��م يكن
ال�ت��واف��ق ق��د تبلور ،ق��ررت العائلة وتيار
املستقبل بطلب من السعودي ترشيحي
ألك��ون ضمن الئحة ال��وف��اق للتنمية ،ألن
التيار الذي أمثله هو تيار وركن أساسي
ف��ي م��دي�ن��ة ص �ي��دا ،وك��ذل��ك أم�ث��ل عائلتي
ضمن هذا املجلس».
يوم أمس ،كسر جدار الصمت الذي كانت
ت�ع�ي�ش��ه ح �ت��ى ص� �ي ��دا ،وب � ��دأت املخاوف
م��ن ان ��دالع أع �م��ال ش�غ��ب وت��وت��رات .ومع
ت�ك��اث��ر ال �ح��دي��ث ع��ن وص ��ول دف �ع��ة أولى
م��ن امل�غ�ت��رب�ين وال�ع��ام�ل�ين ف��ي مؤسسات
عائلة الحريري جيء بهم من السعودية

وم� ��ن دول ال �خ �ل �ي��ج ل �ل �ت �ص��وي��ت لالئحة
ال �س �ع��ودي ،ت�ج�م��ع م �ن��اص��رو س�ع��د أمام
مقر التنظيم في املدينة.
وحمل بيان ص��ادر عن التنظيم الشعبي
ت�ه��دي�دًا مبطنًا مل��ن س� ّ�م��اه��م امل��رت�ش�ين من
امل�غ�ت��رب�ين وامل�ق�ي�م�ين ،وج ��اء ف��ي البيان:
«إزاء م��ؤام��رات ال��رش��ى وج�ل��ب املغتربني
ال �ت��ي ي�ح��وك�ه��ا ال�ث�ن��ائ��ي ب�ه�ي��ة الحريري
وف��ؤاد السنيورة ،سيتعاطى مناصرونا
م ��ع ك ��ل ال� ��راش �ي�ن وامل ��رت� �ش�ي�ن ب �م��ا يليق
بالفاسدين واملفسدين لهذا االستحقاق
االن �ت �خ��اب��ي ،وس �ن �ن��ال م �ن �ه��م ،ول ��ن تنفع
تهديدات بهية الحريري بتوتير األجواء،
فربما ه��ي ال تعرف جيدًا أن جماهيرنا
ال تخيفهم العضالت املفتولة لضباط من
ج�ه��از أم�ن��ي رس�م��ي يعملون لحسابها،
وال ب�ه�ل��وان�ي��ات حليفها سمير جعجع،
وال يخيفهم توزيع السالح «الكهربائي».
ّ
وس ��أل ب �ي��ان ال�ت�ن�ظ�ي��م :أي ديموقراطية
هي التي تستخدم الرشوة تحت رايتها
على نطاق واسع ،ويمعن تيار االستبداد
«والحاكم بماله» في تعميم ثقافة الفساد
وش � ��راء ال �ض �م��ائ��ر؟ ك ��م ه ��ي وس �خ��ة تلك
ال �ف �ل��وس ال �ت��ي ت��دف��ع دون ه � ��وادة ودون
حسيب أو رقيب في مواسم شراء الذمم،
فيما ال��دول��ة غائبة ،ال بل متواطئة! هذه
ال��دول��ة ال�ت��ي ف��رزت أك�ث��ر م��ن  250موظفًا
ي��دي��رون ع�م�ل�ي��ات ال�ض�غ��ط ع�ل��ى الناس،
وي �ع �م �ل��ون ف ��ي م��اك �ي �ن��ة ت� �ي ��ار «الحاكم
بماله».
وأع �ل��ن رئ �ي��س الئ �ح��ة اإلرادة الشعبية،
ع�ب��د ال��رح �م��ن األن �ص ��اري «أن �ن��ا مقبلون
على معركة انتخابية قاسية ،وخصوصًا
في ظل غياب التكافؤ من الناحية املالية
وال�ص��رف ً على اللوائح .إننا نسعى بكل
ج �ه��د ل �ي�ل�ا ون� �ه ��ارًا ،ون�ل�ت�ق��ي ال �ن��اس من
ال�ق�ط��اع��ات كلها وإي�م��ان�ن��ا كبير بأهالي
مدينة صيدا».
وق� � ��ال ف ��ي ج ��ول ��ة ان �ت �خ��اب �ي��ة إن «هدف
ال�ج��والت الشعبية لالئحة ه��و التعريف
بأعضائها وبرنامجها ،وإق��ام��ة تواصل
مع أوسع فئة ممكنة من أهلنا في مدينة
صيدا ومن خارجها ومن العاملني فيها،
داعيًا الصيداويني إلى التفكير مليًا قبل
التصويت من أجل انتخاب مجلس بلدي
شعبي ّ
يعبر عن طموحاتهم».

تقــرير

ّ
ّ
البلديات هي معركة االتحاد
زغرتا :معركة
زغرتا ــ عبد الكافي الصمد
«املبارزة اإلعالمية» التي اندلعت في أعقاب
فشل مفاوضات التوافق بني رئيس تيار
امل ��ردة ال�ن��ائ��ب س�ل�ي�م��ان ف��رن�ج�ي��ة ورئيس
ح��رك��ة االس �ت �ق�لال م�ي�ش��ال م �ع� ّ�وض بشأن
االنتخابات البلدية واالختيارية في قضاء
رئيسي
زغرتا ـــــ الزاوية ،انطلقت في جزء
ينّ
منها من اتحاد بلديات زغرتا الذي تب
كان محور التباين والخالف بينهما،
أنه ّ
ّ ّ
نية أي منهما
في ظل أج��واء أوح��ت بعدم
التنازل عن سعيه لإلمساك باالتحاد.
وك �ش �ف��ت امل� ��واق� ��ف ال� �ت ��ي ص� � ��درت بعدما
نعى الطرفان التوافق رسميًا في  12أيار
الجاري ،أن عدم االتفاق بينهما على اسم
ّ
شخص محدد لرئاسة اتحاد البلديات كان
العقدة الرئيسية التي أوصلت املفاوضات
بينهما إلى حائط مسدود.
ف��رن�ج�ي��ة ال � ّ�ذي أع �ل��ن ب�ع��د ذل��ك أن��ه «جرى
حوار ولم نتفق ،ونتجه نحو املعركة» ،أكد
ه��ذا املنحى بإشارته إل��ى معادلة بسيطة
املعركة،
تقول إن «من يربح االتحاد يربح
ّ
فاالتحاد ّ
يقرر الرابح أو الخاسر» ،ما يدل
أي��ن ك��ان��ت تكمن ال�ع�ق��دة الرئيسية أثناء
لقاءات التفاوض ،وذل��ك بعدما كشف عن
اسم توفيق معوضّ ،
املقرب منه ،مرشحًا
ل �ت��رؤس ب�ل��دي��ة زغ��رت��ا ،وب��ال�ت��ال��ي ترؤس
البلديات ،لكون رئيس بلدية زغرتا
اتحاد
ّ
هو من يتولى عادة رئاسة االتحاد.
وف ��ي ض ��وء م��ا ت �س� ّ�رب م��ن م�ع�ل��وم��ات عن

لقاءات الطرفني ،كانت نتائج االنتخابات
النيابية ع��ام  2009ح��اض��رة على ّ«طبق»
التفاوض بينهما .ووفقًا لها ،كان كل طرف
يطرح مقاربته ملبدأ التوافق ،إذ مع تسليم
الطرفني أن معركة بلدية زغرتا محسومة
مل �ص �ل �ح��ة ف��رن �ج �ي��ة ب �ع ��دم ��ا ح �ص ��ل على
نحو ثلثي أصواتها حينذاك ،ف��إن بلدات
وقرى القضاء شهدت تقاربًا بني فرنجية
وم� �ع � ّ�وض ،وه ��ذا م��ا ج�ع��ل األخ �ي��ر ّ
يعول
على إمكان الفوز مجددًا بعدد من بلديات
القضاء الـ ،31إن كان للحفاظ على حيثيته
وزع��ام��ة عائلته السياسية ف��ي منطقته،
أو لتحقيق انتصار من خالل تعاونه مع
حلفائه ،وعلى رأسهم القوات اللبنانية ،قد
ّ
يمكنه من الفوز بعدد من البلديات يفوق
ت �ل��ك ال �ت��ي س �ي �ف��وز ب �ه��ا ف��رن �ج �ي��ة ،فيضع
عندها يده على رئاسة االتحاد.
وم��ا ت�ج��در اإلش ��ارة إل�ي��ه ف��ي ه��ذا السياق
أن ات�ح��اد ب�ل��دي��ات زغ��رت��ا يضم  23بلدية
ف�ق��ط ،ك��ان��ت ن�ت��ائ��ج االن�ت�خ��اب��ات النيابية
ّ
قد أسفرت عن تقدم بسيط لفرنجية على
ّ
ّ
ّ
معوض في  12منها ،بينما تبوأ معوض
املركز األول في  11بلدة ،وهو ما سيجعل
معركة  30أيار على «املنخار».
يضاف إل��ى ذل��ك أن البلديات ال �ـ 8الباقية
غير املنضوية في االتحاد ،من بينها بلدية
س�ب�ع��ل ال �ت��ي ط ��رح اس ��م رئ�ي�س�ه��ا حبيب
طربية ليكون رئيسًا توافقيًا لالتحاد ،كان
ّ
معو ّض قد تقدم على فرنجية في  5منها،
ولعل هذا ما جعله يطالب ،من ضمن أمور

إال أن معطيات الظروف السياسية الراهنة
تشير إلى أن معركة ّ
معوض ستكون أكثر
ص�ع��وب��ة م��ن م�ع��رك��ة ف��رن�ج�ي��ة ،ألن األخير
ي�خ��وض االن�ت�خ��اب��ات املحلية بعدما عاد
إل� ��ى ال �س �ل �ط��ة ن �ي��اب �ي��ًا ووزاري � � � ��ًا ،وكقطب
م��ن أق�ط��اب ط��اول��ة ال �ح��وار ،فيما ّ
معوض
ّ
خارجها جميعها .وف��ي ظ��ل غياب بوادر
ت �ف �ي��د ب� �ن � ّ�ي ��ات اس� �ت� �ق ��دام م �غ �ت��رب�ي�ن ،كما

فرنجية :من يربح االتحاد يربح املعركة

يضم االتحاد
 23بلدية يتقدم فرنجية
معوض في  12منها
على ّ
أخ ��رى ،بتأجيل ان�ت�خ��اب رئ�ي��س لالتحاد
إل��ى م��ا بعد انضمام ك� ّ�ل بلديات القضاء
إل � �ي� ��ه ،إل � ��ى ج ��ان ��ب ت� ��ول� ��ي رئ� �ي ��س إحدى
البلديات ّ
املقربة منه مالية االتحاد ،األمر
الذي رفضه فرنجية.

ح �ص��ل ال �ع ��ام ً امل ��اض ��ي ،س �ت �ت��راج��ع نسبة
ّ
االقتراع فضال عن إمكان تبدل نتائجها،
وه��و أم��ر س�ي�ص� ّ�ب ع�ل��ى األرج ��ح ملصلحة
فرنجية ،إضافة إل��ى أن استخدام عنصر
امل��ال لن يكون بالحجم ذات��ه ال��ذي شهدته
االنتخابات النيابية قبل عام ،ما سيجعل
االن�ت�خ��اب��ات البلدية واالخ�ت�ي��اري��ة تجري
ت �ح��ت س �ق��ف ش � �ع� ��ارات ع��ائ �ل �ي��ة تتداخل
فيها عوامل سياسية ،حيث ّ
يرجح أيضًا
أن يكون وض��ع فرنجية أكثر ارتياحًا من
م �ع � ّ�وض ف ��ي أك �ث��ر م ��ن ج��ان��ب ض �م��ن هذا
املجال ،وخصوصًا أن االنتخابات البلدية
واالختيارية لها حساباتها املختلفة في
املنطقة عن االنتخابات النيابية في الكثير
من الخطوط العريضة والتفاصيل.
ّ
وف �ي �م��ا ي��راه��ن م �ع� ّ�وض ع �ل��ى ش ��د عصب
قاعدته االنتخابية إلى جانب حلفائه من
تحقيق نتيجة مرضية ،انطالقًا من
أج��ل ّ
اعتبار أن م��ن يكون خ��ارج السلطة يلقى
ت �ع��اط �ف��ًا أك �ب��ر م �م��ن ي �ك��ون ش��ري �ك��ًا فيها،
فإنه يواجه مشكلة أخ��رى ّفي ه��ذا املجال
تتمثل في أن البلديات السنية الثالث في

ال �ق �ض��اء ،امل �ن �ض��وي��ة ف��ي االت� �ح ��اد ،والتي
يمتلك ت�ي��ار املستقبل فيها ن �ف��وذًا كبيرًا
أظهرته صناديق االق�ت��راع العام املاضي،
سيرى رؤساء بلدياتها أنفسهم في نهاية
امل �ط ��اف ي �ق �ف��ون «ع �ل��ى خ ��اط ��ر» فرنجية،
ب �س �ب��ب م ��وق �ع ��ه ف� ��ي ال �س �ل �ط��ة م� ��ن جهة،
الحكومة
وب�ع��د ت�ق��ارب��ه أخ�ي�رًا م��ع رئ�ي��س ّ
س�ع��د ال�ح��ري��ري م��ن ج�ه��ة أخ ��رى .ك��ل هذه
األمور تجعل مصير اتحاد بلديات زغرتا
معروفًا مسبقًا ،إال إذا حصلت مفاجأة من
العيار الثقيل.
ّ
وألن أي اس �ت �ح �ق��اق س �ي��اس��ي ف��ي زغرتا
تحكمه التوازنات بني العائالت السياسية
الرئيسية فيهاً ،فلن يكون افتراق فرنجية
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م �ع��وض إق �ف��اال ل �ب��اب ال �ح��وار بينهما،
ولعل هذا ما قصده فرنجية عندما أشار
إل��ى أن االن�ت�خ��اب��ات «ستعيد ف��رز األمور
يكون
وت �ص��وي �ب �ه��ا ،وال � �ح� ��وار س��اع �ت �ه��ا
ً
أحسن»ّ ،
معبرًا عن أمله بالعودة مستقبال
إل��ى الجلوس وال�ح��وار مع «نجل الرئيس
الشهيد رينيه ّ
معوض».
من جهة ثانية ،يشهد مدخل سرايا زغرتا
ال �ح �ك��وم �ي��ة أم� ��س (ف ��ري ��د ب ��و فرنسيس)
ازدحامًا خانقًا مع بدء العد العكسي إلقفال
باب الترشيحات في محافظة الشمال أمام
ولوحظ ارتفاع في عدد املقبلني
املرشحني.
ّ
ّ
على الترشح ،كأن املرشحني انتظروا حتى
ال�ل�ح�ظ��ات األخ �ي��رة ل�ت�ق��دي��م ترشيحاتهم
ّ
املقررة سلفًا ،ما أحدث ضغطًا كبيرًا على
موظفي الدوائر الرسمية املعنية.

