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سياسة
تقرير

َ
أكث َر
العونيون
من الشكوى
لباسيل من
أحوال حزبهم
في القضاء
(هيثم
الموسوي)

َ
ُ
صيدا ـ جزين :دائرة المحرجين

صعب المعركة وأحرج المعنيين بهاّ .
دمج صيدا وجزين في دائرة انتخابية واحدة ّ
مد العونيون اليد إلى تيار المستقبل .لكنهم محرجون
أمام حليفهم أسامة سعد .وحزب الله سيكون محرجًا مع العونيين إذا تحالفوا مع آل الحريري ،وحركة أمل ستكون محرجة مع ابراهيم
الم َ
عازار إذا تحالف أسامة سعد مع حزب الله والعونيين ،والمستقبل سيكون محرجًا أمام من بقي من قوى  14آذار .إنها دائرة ُ
حرجين
ّ
مشهد أولي :صيدا تفوز بمقعد في جزين!
يحاول الخبير االنتخابي كمال فغالي تبديد ضبابية املشهد في دائرة صيدا ـ جزين
وتوقع الخريطة األولية للتحالفات االنتخابية ونسب التصويت وتوزيع أصوات الناخبني.
يتوقع أن يشارك  80ألف ناخب في الدائرة ( 43ألفًا في صيدا و 37ألفًا في جزين).
وعليه ،فإن الحاصل االنتخابي وفق القانون الحالي سيبلغ  16ألف صوت .كيف تتوزع
التحالفات والتصويت استنادًا إلى تلك األرقام األولية؟ يقول فغالي إن القوى الصيداوية
«سيكون لديها إمكانية الفوز بثالثة مقاعد على مستوى الدائرة (خمسة مقاعد) والقوى
الجزينية ستتمكن من الفوز باملقعدين اآلخرين» .في التفاصيل املستندة إلى نتائج
انتخابات  ،2009يستقرئ فغالي مشهدًا أوليًا لحظوظ القوى املعنية بالدائرة« .يمكن
لتيار املستقبل الفوز بمقعدين من دون أي حليف ،إذ يفترض أن ينطلق من صيدا بنحو
 28ألف صوت أي بمقعدين ،من دون احتساب مناصريه في قضاء جزين .أما التنظيم
الشعبي الناصري فيمكنه الفوز بمقعد واحد من دون حلفاء ،إذ ينطلق من صيدا بنحو
 16ألف صوت أي بمقعد ،من دون احتساب مناصريه في جزين .الصوت التفضيلي
في القضاء سيجعل ّمن فوز املستقبل بمقعدين عن صيدا شبه مستحيل برأي فغالي.
َ
مرشحي املستقبل على أصوات تفضيلية تتخطى األصوات
ألنه يتطلب حصول كل من
التفضيلية التي سيحققها أسامة سعد الذي حقق نسبة  35.8في املئة في  ،2009علمًا
بأن املستقبل ،إذا خاض االنتخابات من دون تحالف ،وحصد نسبة التأييد نفسها التي
نالها في االنتخابات النيابية األخيرة ،فسيفوز حتمًا بمقعدين ،أحدهما مسيحي.
تلك التوقعات تبقى رهن احتماالت التحالفات املفتوحة لكل قوة .في حال شكل كل من
املستقبل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حلفًا انتخابيًا ،فإنه قد يمكنهم من
َ
ومقعدين في جزين .أما في حال تحالف كل من التنظيم الشعبي
الفوز بمقعد في صيدا
ونجل النائب الراحل سمير عازار ،إبراهيم عازار ،والعميد املتقاعد صالح جبران وحركة
أمل وحزب الله ،فإنهم قادرون على الفوز بمقعد واحد في صيدا وآخر في جزين.
تعقيدات القانون الحالي تترك الباب مفتوحًا أمام احتماالت التحالف والتصويت ،لكنها
تفرز مالحظات قد تشكل ثوابت لبعض القوى .فعلى سبيل املثال ،فإن انتقال املرشح
املفترض عبد الرحمن البزري من تحالفه مع التنظيم إلى تحالف مع املستقبل لن يؤثر
في املعادلة .فالتحالف املحتمل بني الشعبي وعازار يملك هامش أصوات إضافية.
للتذكير ،حقق عازار منفردًا في االنتخابات الفرعية في جزين  30في املئة أي ما يوازي
 11ألفًا و 500صوت .فيما حقق جبران  12في املئة أي ما يوازي  4500صوت ،ما يوفر
لالئحة نحو  35ألف صوت.
آ.خ

آمال خليل
«الـلــه وح ــده يـعــرف كـيــف ستنتهي
عصفورية االنتخابات في جزين»،
يهمس أحــد الـحــاضــريــن فــي اللقاء
الحزبي الــذي عقده رئيس «التيار
الـ ــوط ـ ـنـ ــي الـ ـ ـح ـ ــر ج ـ ـ ـبـ ـ ــران ب ــاس ـي ــل
ملـ ـح ــازبـ ـي ــه فـ ـ ــي م ـش ـم ــوش ــة م ـس ــاء
ال ـ ـس ـ ـبـ ــت فـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار جـ ــول ـ ـتـ ــه ع ـل ــى
مـنـطـقــة جــزيــن .ال ـض ـيــاع والـتـشـتــت
س ـم ــة ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـع ــون ـي ــن مـنــذ
إق ـ ـ ـ ــرار ق ـ ــان ـ ــون االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ع ـلــى
أسـ ـ ـ ــاس  15دائ ـ ـ ـ ـ ــرة .م ـع ـظ ـم ـه ــم لــم
يستوعب حتى اآلن «بماذا يفيدنا
دم ـ ـ ــج جـ ــزيـ ــن وصـ ـ ـي ـ ــدا ف ـ ــي دائ ـ ـ ــرة
واح ـ ـ ـ ــدة واسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد قـ ـ ــرى ش ــرق ــي
صيدا منها؟!» .تساؤالت ومخاوف
بــرتـقــالـيــة مــن خ ـســارة أح ــد املـقــاعــد
الـ ـ ـع ـ ــونـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـثـ ـ ــاثـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــروس
الشالل ،جهد باسيل لإلجابة عنها
وطمأنة املحازبني .وضع الخريطة
الـتـمـثـيـلـيــة لـلـتـيــار ال ـتــي سـتـفــرزهــا
االنـتـخــابــات املقبلة ،فــي إطــار سلة
تـفــاهـمــات وت ـن ــازالت عـلــى مستوى
الوطن «من أجل املصلحة العامة»،
قــال .كيف يتفهم هــؤالء التضحية
بمقعد على األقــل من ثالثة ،والهم
ال ـع ــون ــي ال ـج ــزي ـن ــي م ــرت ـك ــز حــال ـيــا
عـلــى رص ال ـص ـفــوف؟ .يـنـبــري أحــد
ال ـ ـنـ ــاش ـ ـطـ ــن الـ ـج ــزيـ ـنـ ـي ــن ش ــاك ـي ــا
إل ــى بــاسـيــل «ان ـق ـســام ال ـقــاعــدة إلــى
جـمــاعــة أب ــو زي ــد (ال ـنــائــب أم ــل أبــو
زي ــد) وجـمــاعــة زي ــاد (ال ـنــائــب زيــاد
أسـ ــود) وج ـمــاعــة بــاسـيــل وجـمــاعــة
ميراي عون ( .»)...أصر الشاب على
أن «الحساسية واملصالح الفئوية
ال ـض ـي ـق ــة ل ـك ــل جـ ـم ــاع ــة ،س ـت ـغــرق ـنــا
ج ـم ـي ـع ــا فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـلــة
ول ــن ت ـخ ـســرنــا م ـق ـعــدًا ف ـح ـســب ،بــل
الثالثة معًا» .قاطعه رئيس التيار:
«معك حق وسنعمل على تصويب

األمــور .لكن حاجي تـفــاول علينا».
ن ــاش ــط م ــن ج ــرن ــاي ــا ش ـكــا لــرئـيـســه
غياب الخدمات والنواب عن البلدة
منذ انتخابات « :2009حينها فزنا
بإمكانيات متواضعة على الالئحة
املــدعــومــة مــن (الــرئـيــس نـبـيــه) بــري
ب ــرغ ــم األمـ ـ ـ ـ ــوال وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـت ــي
ق ــدم ـت ـه ــا لـ ـلـ ـن ــاس .لـ ـك ــن إذا ب ـق ـيــت
ال ـحــال كـمــا ه ــي ،فـلــن يـبـقــى للتيار
مناصر واحد».
أثـ ـ ـق ـ ــل ال ـ ـع ـ ــون ـ ـي ـ ــون رأس ب ــاسـ ـي ــل

ّ
العونيان
زار نائبا جزين
صيدا للتهنئة بالفطر،
ٌّ
كل منهما على حدة

بــالـشـكــاوى واملـطــالــب ط ــوال يومني
مــن جــزيــن إلــى مشموشة وعرمتى
وبكاسني وعاراي والعيشية ولبعا،
ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن زيـ ــارتـ ــه الـ ـت ــي صـنـفـهــا
ال ـب ـع ــض ك ـم ـه ـم ــة طـ ــارئـ ــة ل ـتــرت ـيــب
الـ ـبـ ـي ــت الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،أثـ ـقـ ـل ــت م ـس ـب ـقــا
بـ ـخ ــاف ــات فـ ــرديـ ــة ص ـ ـ ــارت ع ـل ـن ـيــة
فــي األي ــام املــاضـيــة .بـخــاف الـعــادة
ب ــأن ي ـجــول ن ــواب جــزيــن م ـعــا على
املرجعيات الصيداوية ،قام كل من
أبــو زيــد وأســود بــزيــارات منفصلة
(ال ـ ـنـ ــائـ ــب الـ ـث ــال ــث عـ ـص ــام ص ــواي ــا
غائب دومــا فــي أمـيــركــا) .استوحى
أبو زيد زيارات العيد من التحالف
امل ـس ـت ـجــد م ــع ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل .زار
الـ ـن ــائـ ـب ــة بـ ـهـ ـي ــة ال ـ ـح ـ ــري ـ ــري وم ـق ــر
الـ ـجـ ـم ــاع ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة .فـ ــي الـ ـي ــوم

التالي ،زار أسود (املعروف بإطالق
مواقف حادة تجاه تيار املستقبل)
ً
ك ـ ــا مـ ــن امل ـف ـت ـي ــن س ـل ـي ــم س ــوس ــان
وم ـ ـح ـ ـمـ ــد عـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــران وحـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـل ــه
والـشـيــخ مــاهــر حـمــود .وفــي مشهد
بات يتكرر أخيرًا في منطقة جزين،
كلف الزميل جــان عــزيــز (تــم تــداول
اسمه كمرشح محتمل لالنتخابات
ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـق ـب ـلــة) بـتـمـثـيــل رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال عــون
في افتتاح مركز للدفاع املدني في
كـفــرجــرة بـحـضــور أبــو زيــد وأســود
والحريري.
االحـتـفــال بــإطــاق مـشــروع البلدية
ال ــذكـ ـي ــة ف ــي ج ــزي ــن مـ ـس ــاء ال ـس ـبــت
ب ــرع ــاي ــة ب ــاسـ ـي ــل ،قـ ـ ــدم ع ـي ـن ــة عــن
املشهد االنتخابي .حضرت وزيــرة
حركة أمل عناية عز الدين (بصفتها
وزيرة للشؤون االجتماعية ،وكون
وزارتـ ـه ــا م ـســاه ـمــة ف ــي املـ ـش ــروع)،
فيما اقتصر حضور حزب الله على
رؤس ــاء بـلــديــات مــن جبل الــريـحــان.
حـ ـض ــر ك ـ ــل م ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري وعـ ـب ــد
الــرح ـمــن الـ ـب ــزري ول ــم ُي ـ ـ َ
ـدع أســامــة
سـ ـ ـع ـ ــد .ال ـ ـطـ ــام ـ ـحـ ــون الخـ ـتـ ـي ــاره ــم
مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ع ـ ـلـ ــى ال ــائـ ـح ــة
الخماسية ،مــأوا الكراسي .حضر
ابن املحاربية سليم الخوري الذي
فاز بأعلى األصــوات في االستفتاء
ال ـ ـع ـ ــون ـ ــي الـ ـ ــداخ ـ ـ ـلـ ـ ــي ع ـ ـ ــن املـ ـقـ ـع ــد
الكاثوليكي ،وزميله رجــل األعمال
جـ ــاد ص ــواي ــا ال ـ ــذي زرع ال ـط ــرق ــات
ب ــاف ـت ــات تــرح ـي ـب ـيــةّ ب ـبــاس ـيــل .ابــن
روم عجاج حــداد مثل القوات وهو
املرشح الذي يتردد بأنه قد يعتمد
في حال عقد تحالف عوني قواتي.
نــزل الـتـيــار ع ــاألرض أول مــن أمــس
الستقبال رئيسه .لكن جــزءًا كبيرًا
من الجزينيني كانوا «بغير عالم».
ان ـت ـخــابــات ال ـعــام املــاضــي الـفــرعـيــة
ّ
والبلدية ،ذكرت بوجود مرجعيات

