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تقرير

ّجزين:

أم المعارك الداخلية في التيار الوطني الحر

ال ـخ ـي ــار األقـ ـ ــل ض ـ ـ ــررًا ،وبـ ــن ع ــون
وفرنجية سنختار عون» .ووصف
جعجع فرنجية بأنه «ينتمي إلى
الخط السوري عقائديًا وتاريخيًا،
ومثله األعلى عائلة األسد وصديقه
(الرئيس الـســوري) بشار (األســد).
كما أن فرنجية والقوات على طرفي
نقيض بالفكر والتوجه والتاريخ،
ف ــي ح ــن أن األم ـ ـ ــور م ـخ ـت ـل ـفــة مــع
عون».
ووصف جعجع املبادرة بـ«الصفعة
املـ ـ ــدويـ ـ ــة م ـ ــن ال ـ ـحـ ــريـ ــري ل ـل ـق ــوات
اللبنانية الـتــي ال يمكن السكوت
ً
ع ـن ـهــا» ،وت ــاب ــع ق ــائ ــا إن «ال ـق ــوات
والـتـيــار هـمــا مــن أفـشــا التسوية،
وبطبيعة الحال تضامن حزب الله
م ــع عـ ــون ،واس ـت ـطــاعــت ال ـق ــوات أن
تقلب محاولة عزلها من قبل تيار
املستقبل الى تكريس معراب كممر
أساسي لوصول أي مرشح لرئاسة
الجمهورية».
وب ـح ـس ــب م ـع ـل ــوم ــات «األخـ ـ ـب ـ ــار»،
ف ــإن الـحــريــري يعمل عـلــى تطويق
جـعـجــع مــن خ ــال تمهيد الـطــريــق
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـي ـ ــات مـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة
ل ــزي ــارة ال ــري ــاض ول ـق ــاء مـســؤولــن
سعوديني .وتندرج زيــارة الرئيس
السابق ميشال سليمان للرياض
أمـ ـ ــس ول ـ ـق ـ ــاؤه امل ـ ـلـ ــك سـ ـلـ ـم ــان بــن
عبد الـعــزيــز ،مــن ضمن «األجـنــدة»
ال ـت ــي يـعـمــل عـلـيـهــا ال ـح ــري ــري ،إذ
علمت «األخبار» أن زيارة سليمان
لـلـمـمـلـكــة م ــن تــرت ـيــب رئ ـيــس تـيــار
امل ـس ـ ّت ـق ـب ــل .وم ـ ــن ض ـم ــن ال ـس ـي ــاق،
ي ـح ــض ــر الـ ـح ــري ــري لــرئ ـي ــس ح ــزب
ال ـك ـت ــائ ــب س ــام ــي ال ـج ـم ـي ــل زي ـ ــارة
لـلـقــاء م ـســؤولــن س ـعــوديــن ،ومــن
ب ـ ـ ـعـ ـ ــده عـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات
املـسـيـحـيــة املـسـتـقـلــة ف ــي فــريــق 14
آذار .ويبدو بحسب مصادر مطلعة
أن «ال ـحــريــري ي ـ ّ
ـرد عـلــى التحالف
املـ ـسـ ـتـ ـج ــد بـ ـ ــن عـ ـ ـ ــون وجـ ـعـ ـج ــع،
ويـحــاول كسر االحتكار التمثيلي
لهما في الشارع املسيحي ،والقول
إن ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض تـ ـفـ ـت ــح ال ـ ـ ـبـ ـ ــاب ألي
شـخـصـيــة مسيحية ف ــي فــريــق 14
آذار ،ال جـعـجــع ف ـق ــط ،وتـعـتـبــرهــا
حليفًا أساسيًا».
(األخبار)

 37مرشحًا يتنافسون
في االنتخابات الداخلية في
التيار الوطني الحر في قضاء
جزين .محاوالت التوافق
بين المرشحين فشلت ،ومن
المتوقع أن تكون هناك
منافسة بين الئحتين ،في
وقت التزم فيه النائب زياد
أسود بطلب «المركزية» النأي
بنفسه عن المعركة
ليا القزي
ّ
«جــزيــن هــي ّأم امل ـعــارك» ،هكذا ُيلخص
أح ــد املـطـلـعــن عـلــى سـيــر االنـتـخــابــات
ال ــداخ ـل ـي ــة ف ــي ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ـ ّـر
األجــواء في القضاء الجنوبي .في هذه
امل ـن ـط ـقــة ،ح ـيــث ال ـخ ــاف ب ــن الـهـيـئــات
ال ـح ــزب ـي ــة امل ـت ـع ــاق ـب ــة م ـن ــذ ع ـ ــام .2005
ّ
ونائب املنطقة زياد أسود يشكل السمة
األبــرز لالنتخابات التي تتخذ املعركة
فـيـهــا ُب ـع ـدًا آخ ــر ،هــو «ش ـ ّـد ح ـبــال» بني
ّ
ـدد م ــن األشـ ـخ ــاص ،يــدعــي ك ــل منهم
عـ ٍ
ت ــأم ــن «م ـص ـل ـح ــة ال ـ ـت ـ ـيـ ــار» .فـ ــي وق ــت
يـبــدو فيه أس ــود ُملتزمًا حتى الساعة
بإيعاز رئيس الحزب ،وزيــر الخارجية
واملغتربني جبران باسيل ،عدم التدخل
ـال وال
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات« :أن ـ ــا غ ـيــر مـ ـب ـ ٍ
أتــدخــل ،علمًا بــأنـنــي أفـضــل الـتــوافــق»،
ـ«األخبار».
يقول أسود ل
ُ
تــوجــز امل ـص ــادر املـطـلـعــة تــاريــخ نشوء
«التيار» في جزين ،فتتذكر يــوم كانوا
«ف ــي ع ــام  25 ،1998شـخـصــا أس ـس ــوا،
بمبادرة من أســود ،تجمع أبناء جزين
األح ــرار» .كــان هــؤالء ُيـصــدرون بيانات
ب ـش ــأن األوضـ ـ ــاع األم ـن ـيــة ف ــي املـنـطـقــة.
«ب ـعــد ق ــراب ــة الـ ـع ــام ،ط ـلــب الـ ـل ــواء نــديــم
ل ـط ـيــف ان ـض ـم ــام ال ـ ـ ــ 25إلـ ــى ال ـت ـي ــار .لم
يــرتـفــع عــددهــم حـتــى ع ــام  .»2004بعد
ذلك ،بدأ الوضع يتبدل حيث تقدم 2800
شخص بطلبات انتسابهم إلــى التيار
الوطني ّ
الحر« ،كان يحضر  80شخصًا
حني تجتمع لجنة جزين».
الوئام بني أعضاء «الهيئة التأسيسية»
ً
ل ـ ــم ي ـص ـم ــد ط ـ ــوي ـ ــا بـ ـع ــد ع ـ ــام ،2005
واس ـت ـعــر ال ـخــاف ب ــن أس ــود م ــن جهة

وعــدد مــن «العونيني» مــن جهة أخــرى،
بـيـنـهــم رئ ـي ــس ب ـل ـ ّ
ـدي ــة ج ــزي ــن وات ـح ــاد
بلديات املنطقة خليل حرفوش .انعكس
هـ ــذا ال ـخ ــاف ع ـلــى ع ـمــل «ال ـت ـي ــار» في
جــزيــن ،حـيــث ه ـنــاك ال ـيــوم  750بطاقة
حزبية ومناكفات شبه دائمة بني هيئة
الـقـضــاء وأسـ ــود .تـتـحــدث امل ـصــادر عن
أنه «تناوب على رئاسة الهيئة كل من:
ح ـب ـيــب ف ـ ـ ــارس ،ط ــون ــي ف ــرح ــات وآالن
ف ــارس .فــي الــواليــات الـثــاث ،كــان طلب
أسود االجتماع معها يواجه بالرفض،
ولـ ــم يـسـتـجـيـبــوا ل ــه إال ثـ ــاث م ـ ــرات».
هناك أيضًا ،العالقة السيئة بني البلدية
وأسود «الذي يقول دائمًا إنه سيسعى
ه ــذه امل ـ ّـرة إل ــى تــرشـيــح أش ـخــاص ُجــدد
لالنتخابات البلدية ،حتى لو ّأدى ذلك
إلى خسارته».
املـ ـن ــاكـ ـف ــات بـ ــن ب ـع ــض «ال ـع ــون ـي ــن»

وأس ــود وب ــن بعضهم الـبـعــضّ ،أدت
إلــى ب ــروز ستة أسـمــاء تـطــرح نفسها
ل ــرئ ــاس ــة الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة :ط ــون ــي م ـن ـص ــور،
طــونــي ع ــون ،ال ـسـ ّـيــدة ك ـمــال شــرفــان،
أسـعــد هـنــدي ،طــونــي سـكــاف وشربل
س ـكــاف «الـ ــذي ُيـجــاهــر بــأنــه يـخــوض

النائب أسود:
ّ
مبال وال أتدخل،
أنا غير ٍ
علمًا أنني أفضل
التوافق

تراجع المرشحون في جزين عن التوافق في منزل باسيل (هيثم الموسوي)

املعركة ّ
ضد أسود».
تتحدث املصادر عن وجود فريق «طالب
بانتخاب وجــوه جديدة ،كون التجربة
الـحــزبـيــة فــي جــزيــن كــانــت فــاشـلــة .كما
أنـهــم طـلـبــوا مــن بــاسـيــل إي ـجــاد صيغة
تــواف ـق ـيــة ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ـعــاي ـيــر واض ـحــة
حتى يصل من يستحق املركز» .األخير
تــدخــل ،فــأصــدر بــدايــة «فــرمــانــه» طالبًا
مــن أســود عــدم التدخل فــي املـعــركــة .ثم
جمع في املرحلة الثانية ال ــ 37مرشحًا
فــي مـنــزلــه عـلــى مــدى ســاعـتــن ونصف
ساعة.
ّ
اختلى باسيل مع كل شخص على حدة،
ّ ّ
قدم كل منهم االسم التوافقي الذي
وقد
يريده« ،كان باسيل واضحًا في طلبه أن
خالف
ال تأتي هيئة قضاء تكون على
ٍ
م ــع ن ــائ ــب امل ـن ـط ـقــة» .خ ــاص ــة الـجـلـســة
ك ــان ــت «ت ــأل ـي ــف الئ ـح ــة ق ــوام ـه ــا طــونــي
ع ــون وال ـسـ ّـيــدة ك ـمــال ش ــرف ــان ،وقــدمــت
ّ
كل الئحة األسماء التي تريد ترشيحها
ً
وامل ــرك ــز ،حـتــى يـكــون الـجـمـيــع مـمـثــا».
ً
االتفاق لم ُي ّ
عمر طويال« ،ما إن وضعوا
أرجلهم خارج بوابة منزل باسيل حتى
تنصلوا من االتفاق».
على الــرغــم مــن ذل ــك ،لــم يستسلم دعــاة
الوفاق« :مساعي التوافق ال تزال قائمة.
انـشــالـلــه ب ـتــزبــط» ،ي ـقــول طــونــي ع ــون.
ّ
شخص لــديــه حساباته
يــوضــح أن كــل ُ
«ولـ ـ ـك ـ ــن نـ ـح ــن ال ن ـ ــدخ ـ ــل الـ ـحـ ـس ــاب ــات
الـشـخـصـيــة ف ــي امل ـع ــرك ــة ،وه ــي ليست
موجهة ضد أس ــود» .في اإلطــار نفسه،
يـتـحــدث رئـيــس الهيئة الـحــالــي حبيب
فــارس ،نافيًا وجــود خالفات مع أسود
«أنـ ـ ــا ش ـخ ـص ـيــا ال ع ـل ــم ل ــي بـ ــأن ه ـنــاك
مشكلة مع أحــد» .األمر املؤكد بالنسبة
إليه هو تدخل أســود في املعركة «وإذا
ـاف ذل ــك ،أك ــون أك ـ ــذب» .فــارس
قـلــت خ ـ ّ
أيضًا يتمنى نجاح التوافق« :انشالله
يـبـ ّـن شــي حـلــو» .هــو طــرح اســم طوني
سكاف «واألهم مصلحة التيار» .أما في
التوافق ،فـ«منرجع بالنهاية
حال فشل
ّ
منمشي بالصف».
حاليًا ،تتنافس في جزين ثالث لوائح.
الئحة طوني منصور حتى الساعة غير
ُ
ُمكتملة ،ما يعني أنها ستستثنى من
االن ـت ـخــابــات« ،وه ــو رف ــض أي تركيبة
عــدائـيــة» ،اسـتـنــادًا إلــى امل ـصــادر .تبقى
الئ ـح ـت ــا ط ــون ــي عـ ــون وأسـ ـع ــد ه ـن ــدي.
الثقل االنتخابي هــو فــي بـلــدات جزين
والـعـيـشـيــة وال ـجــرمــق .الجميع ينتظر
الـ ـس ــاع ــة ال ـص ـف ــر ل ـح ـس ــم الـ ـت ــواف ــق أو
املعركة.

 ...وفي عاليه معركة بين أعضاء الهيئة الحالية
امل ـ ــرة األولـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي ي ـس ـت ــدع ــى فـيـهــا
صـيــداويــون بسبب مـقــاالت نشروها
على املــواقــع اإللكترونية .قبل أشهر،
اس ـت ــدع ــى م ـك ـتــب م ـكــاف ـحــة ال ـج ــرائ ــم
املــال ـيــة ت ـبــاعــا الـشـيـخــن مـحـمــد عيد
وأحـ ـم ــد ن ـص ــار الت ـهــام ـه ـمــا بــانـتـقــاد
سوسان.
ع ـل ــى خ ـط ــى ك ـل ـيــب وف ـ ـنـ ــاس ،أوق ـف ــت
دوريــة من مفرزة استقصاء الجنوب
املـ ـهـ ـن ــدس عـ ـل ــي ج ـم ـع ــة الـ ـسـ ـب ــت فــي
طــريــق ع ــودت ــه إل ــى مـنــزلــه ف ــي صـيــدا
بـسـبــب ن ـشــره تـعـلـيـقــا ع ـلــى صفحته
على الفايسبوك تضمن انتقادًا بذيئًا
ألهالي صيدا وخطباء املساجد على
خلفية حملة التبرعات فــي املساجد
ملضايا .ورجحت املصادر أن يفرج عن
جمعة اليوم أيضًا.

 860ملتزمًا فــي التيار الوطني الـحـ ّـر ـ ـ قـضــاء عاليه،
س ـي ـتــوج ـهــون يـ ــوم األح ـ ــد امل ـق ـبــل الن ـت ـخ ــاب هيئتهم
الجديدة .في عاليه معركة ديموقراطية ،بني ثالث لوائح
منبثقة من الهيئة الحالية ،لذلك «ما حدا يضحك على
حدا .ال ُ وجود لشيء اسمه تغيير وتجديد في القضاء،
الهيئة تنافس نفسها» ،استنادًا إلى مصادر عونية في
عاليه.
الالئحة األولى يترأسها املنسق الحالي لهيئة «التيار»
ب ــول نـجــم ،فيما ي ـتــرأس الــائـحــة الـثــانـيــة نــائـبــه أسعد
صــوايــا .أمــا الالئحة الثالثة فبرئاسة أمــن سـ ّـر الهيئة
باسكال أنطون.
ثـ ّـاث مـحــاوالت ُسجلت فــي عاليه بغية التوصل إلى
حل توافقي ،انطالقًا من «تمنيات» رئيس الحزب ،وزير
الخارجية واملغتربني ،جبران باسيل .ولكن هنا أيضًا،
خابت آمال الرئيس« ،بسبب رغبة املرشحني في إثبات
أنفسهم في القضاء».
ّ
حتمية بني اللوائح الـثــاث ،يتجه
بعدما باتت املعركة
أنطون إلى إعــان الئحته الثالثاء ،في حني أن صوايا
أرســل رســائــل نصية تتضمن أسـمــاء املرشحني إلى
جانبه ،أما نجم فلم يكشف عن أعضاء الئحته بعد.
بشكل أساسي
الـبـطــاقــات الحزبية فــي عاليه تـتــوزع
ٍ

في بلدات الكحالة وعني دارة وبسوس وبليبل وسوق
ّ
ومنصورية بحمدون .أما على صعيد األفــراد،
الغرب
ُ
فهناك حضور لفريقني مقربني من «السلطة» .الفريق
األول ،قــوامــه مستشار باسيل املـهـنــدس سـيــزار أبي
خليل .والـفــريــق الـثــانــي ُيمثله الشقيقان حـنــا ،فــادي
(مـ ـس ــؤول ق ـطــاع ال ـط ــاب وال ـش ـب ــاب ال ـس ــاب ــق) وإي ـلــي
(منسق لجنة النقابات).
تؤكد مصادر رفيعة املستوى في عاليه ً أن أبي خليل
ال يتدخل في املعركة لثالثة أسباب .أوال« ،هو مرشح
إلــى االنتخابات النيابية ،وبالتالي ليس من مصلحته
أن يكون طــرفــا» .السبب الثاني هــو «عالقته الوطيدة
بباسيل وعمله معه» .أما ثالثًا ،فألنه «حاول التوصل
إلى الئحة توافقية».
تبدأ مصادر الئحة صوايا من تأكيد أن املعركة ليست
شخصية ،بــل هــي «مـعــركــة مـشــاريــع وال ـهــدف واح ــد:
خدمة املنطقة .املعركة طابعها ديموقراطي مــن دون
تشنجات» .إذًا ،ملــاذا لــم تقبلوا بالتوافق؟ الـجــواب هو
بأن «الخالف وقع على هوية ّ
املنسق» .تقول املعلومات
ال ـتــي حـصـلــت عـلـيـهــا «األخـ ـب ــار» إن م ـس ــؤول الهيئة
السابق عماد مكرزل يدعم الئحة صوايا ،في حني أن
مصادر األخيرة تؤكد أن «األخوين حنا يدعمان علنًا

خيار أنطون .أما بالنسبة إلى أبي خليل ،فحتى الساعة
الحظنا أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع».
يلتزم جميع املرشحني قرار «املركزية» عدم التصريح
للوسائل اإلعالمية .ولكن ،تقول مصادر الئحة نجم
إنه في األساس «الهدف كان التوافق ،وثمة استحقاقات
أخ ــرى ُ كــاالنـتـخــابــات الـبـلــديــة ك ــان يمكن أن نتحضر
لها»« .تهمة» نيل الالئحة دعــم أبــي خليل ،فيها «نوع
التجني .الصداقة معه ال تعني وقوفه طرفًا .ونحن
من َ
لــم نـخــتــر أحـ ـدًا مــن بـلــدتــه بليبل عـلــى الئـحـتـنــا منعًا
إلحراجه».
من جهتها ،تبدو مصادر أنطون مرتاحة إلى وضعها
«رغم وجود ضغط التحضير لالنتخابات» ،أما السبب
فهو أن «الئحتنا هي الوحيدة التي تضم مرشحني من
االنتماءات املناطقية والطائفية».
مختلف ّ
ي ـح ــاول ك ــل ط ــرف اإليـ ـح ــاء ب ــأن األصـ ـ ــوات سـتـصـ ّـب
مل ـص ـل ـح ـتــه .ال ت ـح ـســم امل ـ ـصـ ــادر إن ك ــان ــت امل ـعــركــة
ش ـخ ـص ـيــة« ،ولـ ـك ــن األكـ ـي ــد أنـ ــه ف ــي م ـك ــان م ــا ه ـنــاك
ّ
«الجو رايق واملتنافسون
نكايات» .على الرغم من ذلك،
يـتــواصـلــون بعضهم مــع ب ـعــض .االن ـت ـخــابــات ستبثّ
الحيوية في عاليه».
ليا...

