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سياسة
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى إل ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب ال ـ ـعـ ــون ـ ـيـ ــن.
م ــرج ـع ـي ــة آل َع ـ ـ ــازار ت ــراجـ ـع ــت ،إال
أنـهــا لــم ت ـتــاش .مـنــاصــرو العائلة
ي ـش ـحــذون الـهـمــم ملـعــركــة «م ـح ــرزة.
بـ ـ ـخ ـ ــاف م ـ ـعـ ــركـ ــة ال ـ ـفـ ــرع ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
جـ ـه ــزن ــا لـ ـه ــا فـ ــي أس ـ ـبـ ــوعـ ــن» .فــي
ال ـح ــي ال ـق ــدي ــم ف ــي ج ــزي ــن ،ال ت ــزال
دارة آل عازار تستقطب املناصرين
برغم مرور شهر على وفاة النائب
ال ـ ـسـ ــابـ ــق سـ ـمـ ـي ــر ع ـ ـ ـ ـ ــازار .ح ـض ــور
الـ ـع ــائـ ـل ــة فـ ــي ال ـ ـشـ ــأن ال ـ ـعـ ــام (أحـ ــد
وج ــوه ـه ــا ال ـت ـم ـث ـيــل ال ـن ـي ــاب ــي ب ــدءًا
م ــن عـ ــام  )1947أبـ ـق ــى ال ـ ــدار ال ـتــي
شـ ـي ــدت ق ـب ــل أكـ ـث ــر م ــن  120ع ــام ــا،
جــزءًا مــن الخريطة الجزينية .بعد
خسارته فــي انتخابات  2009أمــام
الئـحــة التيار الوطني الـحــر بفارق
نحو  2500صوت ،انتقل عازار إلى
الـصـفــوف الـخـلـفـيــة لـيـتـصــدر نجله
إب ــراه ـي ــم امل ـش ـهــد .ف ــي االن ـت ـخــابــات
ال ـب ـل ــدي ــة عـ ــام  ،2010رعـ ــى األخ ـي ــر
الئـ ـ ـح ـ ــة خـ ـ ـس ـ ــرت ب ـ ــوج ـ ــه ال ــائـ ـح ــة
البرتقالية بـفــارق مئات األصــوات.
األداء ال ـع ــون ــي ال ـن ـيــابــي وال ـب ـلــدي
ّ
خـ ــال ال ـس ـن ــوات الـ ـس ــت ،مــك ـنــه مــن
ت ـح ـق ـيــق ن ـت ــائ ــج أكـ ـث ــر ف ـع ــال ـي ــة فــي
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ال ـف ــرع ـي ــة
(والبلدية) عام  .2016إذ إنه حصد
( 7759صوتًا) بوجه النائب الفائز
أمــل أبــو زيــد ( 14653صــوتــا) وكــاد
أن يحقق خرقًا في البلدية .أهمية
نـتـيـجــة ع ـ ــازار ت ـك ـمــن ف ــي الـتـمـثـيــل
داخــل مدينة جــزيــن (أي مــن الـبـ ّـراد
إلـ ــى املـ ـعـ ـب ــور ،ع ـل ــى م ــا يـ ـق ــول أه ــل
امل ـن ـط ـقــة) ،حـيــث حـصــل عـلــى 2042
صـ ــوتـ ــا ،فـ ــي م ـق ــاب ــل  1566نــاخ ـبــا
ّ
صوتوا ألبو زيد.
«أنا املرشح الجزيني الوحيد الذي
ال يـحـمــل ه ـ ّـم ال ـت ــروي ــج لـنـفـســه فــي
ص ـيــدا» ،ي ـقــول ع ــازار ال ــذي ال يــزال
في فترة الحداد .يفاخر بأن أجداده
ووالـ ـ ــده ول ـ ــدوا وكـ ـب ــروا ف ــي بــوابــة
الـجـنــوب .والــده الــذي افتتح مكتب
املـحــامــاة الـخــاص بــه هـنــاك ،قــرر أن
يـقـيــم نـجـلــه الــوحـيــد فــي ص ـيــدا .إال
أن الحرب األهلية فرضت االنتقال.
يـ ـص ــر ع ـ ـ ـ ــازار عـ ـل ــى أنـ ـ ــه لـ ـي ــس فــي
مــأزق ،على األقــل كالعونيني« .منذ
 80ع ــام ــا ،ب ـي ـت ـنــا ي ـش ـت ـغــل سـيــاســة
ومــرج ـع ـي ـتــه دوم ـ ــا ج ـن ــوب ـي ــة .ل ـ ّ
ـدي
خ ـب ــرة ف ــي ال ـت ــرش ــح ع ـلــى مـسـتــوى
ال ـج ـنــوب م ــن خ ــال والـ ــدي وخ ـبــرة
بــالـتــرشــح فــي جــزيــن الـتــي حصلت
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ع ـ ـل ـ ــى س ـ ـت ـ ــة آالف ص ـ ــوت
م ـس ـي ـحــي فـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات .»2016
ماذا عن القانون الذي يفرض على
كــل الـلــوائــح أن تضم حــدًا أدنــى من
عــدد املــرشـحــن ي ــوازي  40فــي املئة
م ــن عـ ــدد امل ـق ــاع ــد ،م ــع اشـ ـت ــراط أن
تضم مرشحًا واحــدًا مــن كــل قضاء
على األقــل (فــي حالة دائــرة صيدا ـ
جزين ،الحد األدنى لعدد املرشحني
عـلــى الــائـحــة ال ــواح ــدة هــو مــرشــح
م ـ ــن ص ـ ـي ـ ــدا وآخـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــن ج ـ ــزي ـ ــن)؟
يتحفظ عازار عن تحديد تحالفاته
منذ اآلن .صـيــداويــا ،لــديــه خـيــارات
واس ـعــة مــن الـشـخـصـيــات الــوطـنـيــة
للتحالف مـعـهــا ،وال سيما أســامــة
س ـع ــد .أمـ ــا ع ــن م ـن ـط ـق ـتــه ،فـيـنـتـظــر
الـقــوى األخ ــرى كــالـقــوات والكتائب
وامل ــرشـ ـح ــن ال ـ ــوازن ـ ــن امل ـن ـت ـس ـبــن
إلــى التيار أو املقربني منه تحديد
مـصـيــرهــم لـلـتــرشــح ضـمــن لــوائـحــه
أو فــي لــوائــح مـضــادة قــد تجمعهم
معًا.
فــي االنـتـخــابــات األخ ـيــرة ،لــم ّ
يجير
الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري ،حـلـيــف سمير
عازار ،أصوات قاعدته إلبراهيم ،بل
ُ
«تمنيت
جيرها ألبــو زيــد .يـقــاطــع:
عـلـيــه أال ُي ـحــرج نـفـســه بــدعـمــي في
م ـعــركــة ل ـي ـســت م ـض ـمــونــة .حـيـنـهــا
ك ــان ه ـنــاك ش ـغــور رئ ــاس ــي وكــانــت
األم ـ ــور م ـع ـقــدة ب ـي ـنــه وب ــن ع ــون».
ي ـل ـمــح إلـ ــى أن ال ــوض ــع اآلن تـغـيــر.
«ب ــري لــم يتخل عــن جــزيــن ،بــل هي
مـ ــن ت ـخ ـل ــت ع ـن ــه فـ ــي  .2009بــرغــم
خـ ـس ــارتـ ـن ــا ،ظـ ــل ب ـع ــض م ـن ــاص ــري
ال ـ ـت ـ ـيـ ــار يـ ـطـ ـلـ ـب ــون مـ ـن ــا الـ ـخ ــدم ــات
إلدراكهم باستثمار والدي لعالقته
م ـ ــع بـ ـ ــري وفـ ـ ــي م ـج ـل ــس ال ـج ـن ــوب
لخدمة املنطقة».
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تقرير

َ
هل يرتكب التيار خطيئة التخلي عن سعد؟
غسان سعود
قـبــل أن ي ـكــون ه ـنــاك مجتمع مــدنـ ّـي
ووكاالت أنباء تنقل صور املسؤولني
األوروب ـي ــن يــذهـبــون إل ــى وزارات ـهــم
بــاملـتــرو وال ــدراج ــات ال ـهــوائ ـيــة ،كــان
هـنــاك نــائــب غير كــل الـنــواب يستقل
سـ ـ ـي ـ ــارة أجـ ـ ـ ـ ــرة ،أو أخـ ـ ـ ــرى ع ـم ــره ــا
عشرات السنني ،إلى املجلس النيابي.
وقبل أن يخرج الخبراء االنتخابيون
بنصائحهم للمرشحني أن يلتقطوا
صـ ـ ـ ــورًا لـ ـه ــم مـ ــع جـ ـ ــرن الـ ـكـ ـب ــة وف ــي
حلقات الدبكة ،كان هناك نائب غير
كل النواب يرسل صوره إلى وسائل
اإلعالم مع الصيادين وباعة الجالب.
لعل هناك عدد كبير من النواب الذين
لــم يـتــورطــوا فــي مـلـفــات ف ـســاد ،لكن
ه ـنــاك نــائــب ل ــم ي ـســرق ول ــم يستغل
مــوقـعــه لتحقيق أي منفعة خاصة
أو سمسرات َجانبية .واألهم من هذا
كله أنه لم ينقد ،تحت أي ظرف ،إلى
ّ
املذهبي املــوتــور ،ولــم يحد
الخطاب
يومًا عــن املطالبة بالقضايا املحقة
مــن خـفــض سـعــر رغ ـيــف الـخـبــز إلــى
تحرير فلسطني .الرجل املدعو أسامة
سعد لــم يخضع ّ لعمليات جراحية
تجميلية ،ولم تلقنه متخصصة في
تدريب السياسيني كيف يتحول إلى
نجم إعــامـ ّـي ،وال تجد فيه البرامج
التلفزيونية «كــاراكــوزًا» يرفع نسبة
امل ـش ــاه ــدي ــن ،ف ـهــو م ــن أول ـئ ــك الــذيــن
ي ـع ـت ـبــرون األوضـ ـ ــاع مــأســويــة على
مـخـتـلــف ال ـص ـع ــد ،وال م ـج ــال معها
ل ــ«ط ــق ال ـح ـن ــك» .أس ــام ــة س ـعــد حفر
فــي الـصـخــر ال ـص ـي ـ ّ
ـداوي أن الـتــزلــف
آلل الـحــريــري والـخـنــوع وال ــذل أمــور
ليست قــدرًا محتومًا ،ويمكن هؤالء
ش ــراء كـثـيــريــن واسـتـقـطــاب كثيرين
غريزيًا أيضًا ،لكن سيبقى هناك من
يـقــول ال .ال مــدويــة قالها جــزء كبير
من صيدا في جميع االستحقاقات،
لـكـنـهــا بـقـيــت دون صـ ــدى .أم ــا هــذه
ّ
فتؤمن النسبية كل ما يحتاج
املــرة،
إليه التنظيم الناصريّ.
ففي صيدا هناك  6أفرقاء أساسيني،
ه ــم :ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،أس ــام ــة سـعــد،
ال ـج ـم ــاع ــة اإلس ــامـ ـي ــة ،ورث ـ ــة أح ـمــد
األسير ،رئيس بلدية صيدا السابق
عبد الــرحـمــن ال ـبــزري وثـنــائــي حزب
الله – حركة أمل .أما في الجزء اآلخر
من هــذه الــدائــرة االنتخابية املتمثل
بقضاء جــزيــن ،فثمة خمسة أفــرقــاء
أساسيني ،هم :التيار الوطني الحر،
ثـنــائــي ح ــزب الـلــه – أم ــل ،آل ع ــازار،
ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة وال ـك ـت ــائ ــب .وال
ش ــيء ثــابــت حـتــى اآلن غـيــر تحالف
حزب الله مع النائب السابق أسامة
سعد ،علمًا بأن ّ
تعدد القوى الوازنة
يؤكد وجود معركة معتبرة في هذه
ال ــدائ ــرة ،أي ــا كــانــت الـتـحــالـفــات .ففي
حال تحالف التيار الوطني الحر مع

تيار املستقبل ،سيكون هناك تحالف
م ـ ـضـ ــاد يـ ـت ــأل ــف م ـ ــن أس ـ ــام ـ ــة س ـعــد
وح ــزب ال ـلــه وحــركــة أم ــل وآل ع ــازار
وعـ ــدة ع ــائ ــات جــزيـنـيــة أخ ـ ــرى ،وال
تستبعد بـعــض امل ـص ــادر أن يصار
إل ــى تـشـكـيــل الئ ـح ــة ثــال ـثــة ف ــي هــذه
ال ـح ــال ــة ت ـضــم ال ـج ـمــاعــة اإلســام ـيــة
وال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ،والئ ـحــة رابـعــة
عمادها ورثــة األسير في صيدا .أما
ف ــي ح ــال ق ــرر ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
الـ ـتـ ـص ــال ــح مـ ــع م ــوقـ ـع ــه ال ـس ـي ــاس ــي
وال ـت ـح ــال ــف م ــع أس ــام ــة س ـعــد ال ــذي
ّ
فسيضم
تجمعه بــه وثـيـقــة تـفــاهــم،
التحالف التيار وسعد وحــزب الله،
ف ــي م ـقــابــل املـسـتـقـبــل والـ ـق ــوات ،وال
ش ــك ف ــي أن هــزيـمــة كـبـيــرة ستلحق
عـنــدهــا بــال ـحــريــريــن .ويـصـعــب من
اآلن ت ـحــديــد م ــوق ــف ال ــرئ ـي ــس نبيه
ـري ،بوجود حليفه إبراهيم عــازار،
بـ ّ
امل ـ ــرش ـ ــح ال ـ ـ ــذي ي ـص ـع ــب أن ت ـضـ ّـمــه
الئحة التيار العوني الجزينية.
ت ـس ــري ـب ــات «ال ــوطـ ـن ـ ّـي الـ ـح ــر» ت ـكــرر
ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى أول ــوي ــة ال ـت ـفــاهــم مع
«امل ـس ـت ـق ـب ــل» ،ل ـك ــن ع ــاق ــة الــرئ ـيــس

مـيـشــال ع ــون ال ـتــي ل ــم تـنـقـطــع يــومــا
م ــع آل سـ ـع ــد ،وامل ـ ـعـ ــزة الـشـخـصـيــة
الكبيرة املتداولة واالحترام الجزيني
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ال ـك ـب ـي ــر لـ ـه ــذه ال ـعــائ ـلــة
والضرر االنتخابي املعنوي الكبير
ال ــذي يلحقه الـتـفــاهــم مــع املستقبل
بالعونيني ،كلها عــوامــل تجعل من
الصعب التصديق أن التيار الوطني
الحر سيتحالف مع فــؤاد السنيورة
ض ــد أس ــام ــة سـ ـع ــد .ف ـف ــي ال ــوج ــدان
الجزيني حفر اسم الزعيم جان عزيز
حليف معروف سعد لسنوات طويلة،

يقول مقربون من
أبو زيد إن «المستقبل»
اشترط استبعاد أسود

أسامة سعد حفر في الصخر أن التزلف آلل الحريري ليس قدرًا (مروان طحطح)

وإن تنسى املدينة وقراها فلن تنسى
تلك العائلة الصيداوية التي اعتادت
أن ت ـص ـطــاف ف ــي ب ـكــاســن ول ــم تــدر
ظ ـهــرهــا ل ـج ــزي ــن ،س ـ ــواء ق ـبــل ال ـغــزو
االسرائيلي أو خالله أو بـعــده .ففي
جزين ـ التي أقفلت أبوابها عن بكرة
أبيها حني توفي مصطفى سعد عام
 2002ـ يرفع رأسه عاليًا من يتحالف
ّ
الناصري ،فيما سيكون
مع التنظيم
مضطرًا إلى الدفاع طوال الوقت عن
نفسه من يتحالف مع آل الحريري.
وك ــان الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر قــد ّ
عبر
عـ ــن إرب ـ ــاك ـ ــه ال ـك ـب ـي ــر ه ـن ــا فـ ــي عـيــد
الفطر أخيرًا ،حيث اتجه عضو تكتل
ال ـت ـغ ـي ـيــر واإلص ـ ـ ـ ــاح أم ـ ــل أب ـ ــو زي ــد
إلــى مجدليون ملعايدة آل الحريري،
ف ـي ـم ــا اك ـت ـف ــى الـ ـن ــائ ــب زي ـ ـ ــاد أسـ ــود
ب ــاالتـ ـص ــال ب ــال ـن ــائ ــب أس ــام ــة سـعــد
َ
مفتيي املدينة
ملعايدته ،قبل أن يزور
ّ
(السني والشيعي) ورئيس االتحاد
الـ ـع ــامل ــي ل ـع ـل ـم ــاء املـ ـق ــاوم ــة ال ـش ـيــخ
ماهر حـمــود ،علمًا بــأن املـقـ ّـربــن من
ّ
يسوقون لنظرية تفيد بأن
أبــو زيــد
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر ي ـضــع فيتو
على ترشيح املستقبل للرئيس فؤاد
السنيورة ويقترح ترشيح شخصية
أخرى أقل استفزازًا ،واملستقبل يضع
فيتو في املقابل على ترشيح التيار
للنائب زيــاد أســود ويقترح ترشيح
ش ـخ ـص ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى أق ـ ـ ــل اس ـ ـت ـ ـفـ ــزازًا.
ورغــم صــوالت الرئيس ميشال عون
وجوالته في انتقاد الحريرية ،يؤكد
امل ـق ـ ّـرب ــون م ــن أب ــو زي ــد أن ان ـت ـقــادات
أسـ ــود ال ـشــديــدة لـلـحــريــريــن تـحــول
دون قـبــولـهــم بـتــرشـيـحــه ،عـلـمــا بــأن
ّ
حزبي ال يهاجم أحد أو
أسود نائب
يهادنه من دون أوامر حزبية في هذا
ال ـش ــأن .وال ــواض ــح ف ــي ه ــذا الـسـيــاق
أن أب ــو زي ــد يـعـمــل بــاك ـرًا الستبعاد
أسود من الالئحة العونية ،باعتبار
ّ
مارونيًا واح ـدًا سينجح من هذه
أن
ال ــائ ـح ــة ،وم ــن مـصـلـحـتــه أن يـكــون
امل ــرش ــح اآلخ ـ ــر إلـ ــى جــان ـبــه أضـعــف
منه ال أقــوى منه كحال النائب زياد
أسود.
وامل ـش ــاك ــل ال ت ـقــف بـطـبـيـعــة ال ـحــال
في هذه الدائرة عند البيت العوني،
فـلــدى الـنــائــب أســامــة سـعــد معضلة
تستوجب الحل اسمها عبد الرحمن
البزري الذي ال يأخذ األصوات إال من
درب رئيس التنظيم الناصري ،علمًا
ب ــأن م ــا يـجـمــع هــذيــن الـبـيـتــن أكـثــر
بكثير مـ ّـمــا يـفـ ّـرقـهـمــا .وف ــي السياق
ن ـف ـس ــه ،ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ال ـج ـم ـهــور
الـعــونــي مـطــالــب فــي صـيــدا – جزين
أكثر من سائر الدوائر بالضغط على
قيادته وإعالمها بالوسائل املناسبة
أن أســامــة سعد يشبههم ويستحق
أن ي ـك ــون حـلـيـفـهــم أك ـث ــر بـكـثـيــر من
ال ــرئ ـي ــس ف ـ ــؤاد ال ـس ـن ـي ــورة أو بهية
الحريري أو أحد أبنائها.

تقرير

حنا غريب :سلطتنا الفاسدة تنهش مقدرات لبنان
طيف األمني العام الراحل للحزب الشيوعي اللبناني فرج الله الحلو ،كان أمس
حاضرًا خالل االحتفال التكريمي الذي أقامه له حزبه ّفي بلدة حصرايل
بمناسبة يوم الشهيد الشيوعي .الرجل الذي ُعذب وأذيب جسده
(جبيل) ّ
باألسيد ،تكلم أمس بلسان األمني العام لـ «الشيوعي» حنا غريب ،متوجهًا إلى
الرفاقّ :
«تقدموا وال تخافوا ...وكونوا كما عهدتكم أوفياء لتضحيات شهداء
شعبكم وحزبكم».
ّ
في كلمته ،هنأ غريب الجيش اللبناني «على عملياته الناجحة ضد القوى
اإلرهابية في عرسال» .ومن العمليات العسكرية ،انتقل غريب إلى انتقاد ضرب
استقاللية نقابة املعلمني في املدارس الخاصة« ،مؤكدين وقوفنا إلى جانب
املرشحني املستقلني ،وفي مقدمهم النقيب نعمة محفوض»ّ .ثم ّ
شن حملة على

«سلطتنا الفاسدة التي تنهش مقدرات لبنان وثرواته الطبيعية ،وتضرب حقوق
املستأجرين وصغار وقدامى املالكني ،يوحدها االستغالل للعمال واملعلمني
واملوظفني .تفرض الزيادات الضريبية على الفقراء وال تقدم لهم املياه وال الكهرباء
وال السكن وال التعليم وال الصحة وال السلسلة وال األجور ،ومع ذلك يزداد عجز
املوازنة ومعه تزداد خدمة الدين العام .نحن ندفع وهم ينهبون».
ّ
وحث غريب أعضاء «حزب فرج الله الحلو» على تحرير اإلنسان «من معتقالت
النظام الطائفي واملذهبي ،من أجل بناء دولة مدنية علمانية ديموقراطية مقاومة.
دعوتنا للجميع إلى العمل معًا من أجل هذه األهداف والقيم التحررية التي خطها
فرج الله الحلو واستشهد من أجلها .وسنمضي».
(األخبار)

