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سياسة

ً
الضنية :الصمد أوال!
ُ
تسيطر العائالت على تركيبة الضنية الحزبية والسياسية .واختيار
املرشحني إلى االنتخابات ،يخضع لعدم تهميش البلدات الثالث األساسي:
بخعون ،سفيرة ،سير .انطالقًا من هناُ ،يفهم اختيار رئيس الحكومة سعد
الحريري تعيني املدير العام ملؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد بركات ،واملدير
العام لوزارة الثقافة علي الصمد من بخعون .ولكن ،ال ُيفهم قبول حلفاء
النائب السابق جهاد الصمد (من بخعون) ،الذين يهمهم «الحفاظ» عليه،
بالقرار وبهذا التوقيت «االنتخابي».
ً
أكبر عائالت الضنية هي الصمد .يحل جهاد الصمد أوال في استطالعات
الرأي ،ويتنافس مع تيار املستقبل ،الذي تراجعت شعبيته عن الـ .٢٠٠٥لم
الوزير
ُيحسم بعد ما إذا كان النائب أحمد فتفت ُ«مرشح املستقبل أم حليف
ّ
أشرف ريفي ،الذي لم يستطع بناء أرضية يستند إليها في الضنية» .في ظل
القانون النسبي ،ال ُيمكن ألي فريق أن «يحتكر» املقعدين ،من هنا «أرجحية
أن يفوز جهاد الصمد ُومرشح املستقبل» .ولكن ،مقعد الصمد قد يكون
ُمهددًا في حال لم يتحالف مع النائب نجيب ميقاتي« ،الذي ُ
سيرشح محمد
ّ
الفاضل على األرجح» ،علمًا أنه للجماعة االسالمية ُمرشح في الضنية هو
النائب السابق أسعد هرموش.

ه ـ ــذا األس ـ ـب ـ ــوع ُ ،ونـ ـ ـ ــدرس األرق ـ ـ ــام
وع ـل ــى أس ــاس ــه ن ـ ـقـ ـ ّـرر» .أم ــا جـهــاد
ـي أح ــد مقاهي
الـصـمــد ،فيجلس فـ ٌ
ـول ب ــال ـ ّ
ـرد على
منطقة ال ـتــل ،مـشـغـ
ا ّتـ ـص ــاالت ـ ّـه «الـ ـخ ــدم ــاتـ ـي ــة» .ي ـقــول
إنــه «إذا وفقنا الله ،نسعى لنصل
إل ـ ـ ــى سـ ــاحـ ــة الـ ـنـ ـجـ ـم ــة م ـ ــع ت ـك ـتــل
ش ـم ــال ــي ،ب ــرئ ــاس ــة ُم ــرش ـح ـن ــا إل ــى
رئاسة الحكومة (ميقاتي) ويضم
ُمــرش ـحــا إل ــى رئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة
(النائب سليمان فرنجية)» .يبدو
ً
الـصـمــد ُم ـت ـفــائــا بــائـحــة تجمعه
مــع ميقاتي وكــرامــي وت ـيــار امل ــردة
ُ
ومرشح علوي «غير ُمستفز للبيئة
ال ـطــراب ـل ـس ـيــة» ،أمـ ــا رئ ـي ــس املــركــز
الــوطـنــي ّفــي الـشـمــال كـمــال الخير،
«فــرغــم أن ــه يشكل حــالــة فــي املنية
ال ُيـمـكــن أن يتخطاها أح ــد ،ولكن
لــان ـت ـخــابــات ح ـســابــات ـهــا» .هـنــاك
مصلحة ،بالنسبة إلى الصمد« ،أن
ّ
ُ
ن ـكــون كــلـنــا م ـع ـّـا» .ول ـك ــن ،ستتهم
هــذه الالئحة بأنها تابعة لــ ٨آذار.
ي ـس ــأل ال ـص ـم ــد« ،أي ـ ــن ي ــوج ـ ّـد بعد
 ٨و ١٤آذار؟»ُ ،م ـض ـي ـفــا ب ــأن ــه «ال
نخجل بخطنا الوطني ،وبحلفنا
مع املقاومة وحركة أمل وفرنجية،
وليست تهمة أن يكون االنسان مع
املقاومة ّ
ضد اسرائيل» .ولكن« ،أنا
ُمــرشــح مستقل ،شرعيتي أحصل
عليها من ناسي وأهلي».
إح ــدى الـشـخـصـيـ ُـات الطرابلسية،
الحليفة للصمد ،تـحــاول الترويج
لضرورة أن ُيشكل ميقاتي وكرامي
الئحة ،والصمد وتيار املردة وبقية
حـلـفــاء  ٨آذار الئ ـحــة« ،خ ــوف ــا» من
أن تنعكس أص ــوات الصمد سلبًا
على كــرا ّمــي ،فيخسر املقعد .يقول
ٌ
«حريص على أن يبقى
الصمد إنه
بيت عبد الحميد كرامي مفتوحًا.
م ـ ـعـ ــركـ ــة فـ ـيـ ـص ــل هـ ـ ــي مـ ـع ــركـ ـت ــي،
ُ
ومتمسك أن ننجح نحن االثنني».
شخصية ثانية مقربة مــن  8آذار،
تجزم بأن جوهر األزمة بني ميقاتي
والصمد حسابي وليس سياسيًا.
األخ ـي ــر يـشـكــل راف ـع ــة ف ــي الضنية
ول ـك ـنــه ب ـمــا ي ـم ـكــن أن ي ـح ـصــد من
أص ــوات ،قــد يحتل املــرتـبــة األول ــى،
وه ــذا هــو جــوهــر خـيــار االنـفـصــال
الحبي بني االثنني ،على أن يلتقيا
بعد االنتخابات فــي كتلة واحــدة،
ط ـب ـعــا ب ـعــد ت ـبــديــد ب ـعــض عــوامــل
ال ـض ـعــف ،وم ـن ـهــا تـجـيـيــر أص ــوات
كـ ـم ــال ال ـخ ـي ــر فـ ــي امل ـن ـي ــة لــائ ـحــة
الصمد لرفع الحاصل االنتخابي.

ريفي :العمل على
«العائالت» الطرابلسية

ُي ـق ـ ّـدم وزيـ ــر ال ـع ــدل ال ـســابــق نفسه
كــ«الــرقــم واح ــد» فــي دائ ــرة الشمال
ال ـث ــان ـي ــة ،واع ـ ـ ـدًا ب ــ«م ـف ــاج ــآت» في

ّ
ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات ،ف ــي ح ــن أن
خـ ـص ــوم ــه م ـ ــا زال ـ ـ ـ ـ ــوا ي ـع ـت ـب ــرون ــه
«ال ـثــانــي أو ال ـثــالــثُ ،ي ـنــافــس على
هذين املركزين مع تيار املستقبل».
ك ــان مــن املـفـتــرض أن ُيـعـلــن الـلــواء
املـ ـتـ ـق ــاع ــد الئـ ـحـ ـت ــه ف ـ ــي األس ـ ـبـ ــوع
األول من شباط («األخبار» ـ العدد
 ،)٣٣٨٤األمر الذي لم يحصل بعد،
في انتظار إقفال باب الترشيحات
رس ـم ـي ــا ،ك ـمــا قـ ــال ريـ ـف ــي ،أول من
أمس.
عـ ٌ
ـدد مــن أس ـمــاء الئـحــة ريـفــي بــات
ش ـب ــه م ـح ـس ــوم ،ب ـح ـســب امل ـص ــادر
الـطــرابـلـسـيــة ،كــ«ولـيــد قـمــر الــديــن،
ابن شقيق محسن عيد(بدر عيد)،
شقيق العسكري الشهيد ابراهيم
مغيط ،نظام مغيط (بعد أن رفض
رئيس مجلس إدارة معرض رشيد
ك ـ ــرام ـ ــي الـ ـ ــدولـ ـ ــي ح ـ ـسـ ــام ق ـب ـي ـطــر
الترشح) ،راغــب رعد وعبد العزيز
الصمد من الضنية» .أما بالنسبة
إل ــى شـقـيــق رئ ـيــس بـلــديــة املـيـنــاء،
عبد املنعم علم الــديــن ،فقد هـ ّـددت
الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ف ــي طــراب ـلــس
البلدية عبد
بـ«طرح الثقة برئيس
َ
القادر علم الدين ،في حال ق ِبل عبد
املنعم الترشح مع ريفي».
تــواجــه ريفي «عقبات» ع ـ ّـدة ،منها

ص ـ ــراع ـ ــه م ـ ــع األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة،
وال ـخــافــات املـسـتـمــرة بــن ك ــوادره
والذين «يتكل» عليهم في املناطق
ال ـش ـع ـب ـي ــة .ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ذلـ ــك،
«ينشط ريفي في طرابلس ،ويعمل
ح ــال ـي ــا ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز وجـ ـ ـ ــوده فــي
ص ـف ـ ُـوف الـ ـع ــائ ــات ال ـطــراب ـل ـس ـيــة،
التي تعتبر الناخب الصامت».

تيار المستقبل:
محمد كبارة  Vsسمير الجسر

ق ـب ــل أن ُي ـن ــاف ــس ت ـي ــار املـسـتـقـبــل،
َ
الئـحــتــي ميقاتي وري ـفــي ،عليه أن
ّ
ي ـحــل ال ـخ ــاف ــات داخـ ــل ت ـي ــاره بني
ُ
«معسكري» النائبني محمد كبارة
وسـ ـمـ ـي ــر ال ـ ـج ـ ـسـ ــرُ ،ح ـ ـ ــول ت ــوزي ــع
الصوت التفضيلي .ت ّ
قدم املصادر
الـطــرابـلـسـيــة «عـ ّـي ـنــة» ع ــن املـعــركــة
الـتــي ستشهدها الالئحة الــزرقــاء،
ّ
وهو «الفطور الذي نظمه ،قبل قرابة
األسبوعني ،مختار امليناء عبدالله
ّ
الـ ـب ــق ــا عـ ـل ُــى شـ ـ ــرف كـ ــريـ ــم مـحـمــد
كـ ـب ــارة» .امل ـخ ـت ــار ك ــان م ــن أن ـصــار
ريفي ،قبل أن ينشق عنه ويلتحق
بـ«املستقبل» .خالل الجلسة ،أعلن
املختار توفير الدعم للوزير ّ
كبارة،
«رئـ ـي ــس الئ ـح ــة امل ـس ـت ـق ـبــل والـ ــذي
سنمنحه أصــوات ـنــا التفضيلية».
ّأدى هذا األمر إلى بلبلة مستقبلية،
وانزعاج الجسر ،وقد اتصل ُمنسق
التيار األزرق ناصر عدره باملختار
ُمعترضًا على كالمه.
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تقرير

آل األسعد وأنسباؤهم ...لماذا يترشحون؟
للمرة الثالثة ،يعلن رئيس
تيار االنتماء اللبناني أحمد
األسعد ،ترشحه إلى االنتخابات
النيابية .برغم الهزيمة
سابقًا ،يصر حفيد آل األسعد،
بشكل دوري ،على استفتاء
الجنوبيين .على غراره ،يحاول
أقرباء وأقران له من عائالت
الزين وعسيران واألسعد،
استثمار إرث عائالتهم أو
تقديم تجربة مختلفة عن
أجدادهم الذين ّ
يحملهم
كثر مسؤولية الحرمان في
الجنوب .هؤالء تجمعهم
األرضية الشعبية الجاهزة
وانتقاد أداء حزب الله وحركة
أمل في السلطة ّ
وتفرقهم
نظرتهم إلى المقاومة

ملصلحته (منهم  763صوتًا شيعيًا)،
في مقابل  11ألف صوت نالها عدنان
ع ـبــود امل ــرش ــح الـشـيـعــي ال ـثــانــي على
الئـحـتــه .وك ــان فــي ع ــام  2005قــد نــال
 8404أص ـ ــوات .لــاسـتـفـســار ،حــاولــت
«األخبار» التواصل مع زوجة األسعد،
املرشحة عبير رمـضــان ،لكن من دون
تجاوب.
خــرج أحـمــد األسـعــد مــن عـبــاءة والــده
منذ سـنــوات ،مؤسسًا «تيار االنتماء
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي» .ك ــاه ـم ــا اج ـت ـم ـع ــا عـلــى
انتقاد الطبقة الحاكمة ،لكن األب لم
يهاجم خـيــار املـقــاومــة ضــد إسرائيل.
بـ ـع ــد وف ـ ـ ـ ــاة األب ،ورث اب ـ ـنـ ــه وائ ـ ــل
وأشقاؤه (والدتهم غير والدة أحمد)،
تـيــاره ،وســط انفصال شقيقهم كامل
مع شقيقه أحمد .وبرغم أن ملكية دار
الطيبة انتقلت إلــى األخـيــر بــالــوراثــة،
لكن وائــل وأشـقــاءه دخـلــوا أخـيـرًا إلى
م ـس ـق ــط رأس ـ ـهـ ــم مـ ــن بـ ــوابـ ــة ال ـب ـلــديــة
امل ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى ح ـ ــزب الـ ـل ــه ونــائ ـبــه
ابــن البلدة علي فـيــاض ،عندما نقلوا
ملكية حرج الطيبة من جدتهم ألبيهم
إلــى البلدية .الطموح ليس بعيدًا عن
«وائل بيك» .الشاب العشريني يجري
اتـ ـ ـص ـ ــاالت ل ـ ــدراس ـ ــة إم ـ ـكـ ــان تــرش ـحــه
لالنتخابات عن مقعد الجد واألب في
قضاء مرجعيون.

فــي انـتـخــابــات عــام  ،2005لــم يترشح
رئـيــس مجلس ال ـنــواب األس ـبــق كامل
األسعد ،للمرة األولــى منذ عام .1953
بـعــض مـنــاصــريــه اف ـت ـقــدوه ،فوضعوا
اسمه في صندوق االقـتــراع في دائــرة
ال ـن ـب ـط ـيــة وم ــرج ـع ـي ــون – حــاص ـب ـيــا،
تعبيرًا عــن وفائهم لــه .هــؤالء لــم يكن
ع ــدده ــم س ــوى  .14رق ــم أع ـقــب تــراجــع
ناخبيه منذ عام  1992من اآلالف إلى
امل ـئ ــات ،ف ــي مـقــابــل نـيــل خـصــومــه في
الئحة حركة أمــل وحــزب الله عشرات
اآلالف .االنتخابات كانت أبــرز مؤشر
ع ـلــى تـقـهـقــر ال ـحــالــة األس ـع ــدي ــة الـتــي
حـكـمــت ج ـبــل ع ــام ــل ل ـع ـق ــود .ارت ـضــى
األسـعــد االعـتـكــاف جانبًا إزاء تغلغل
ال ـح ــرك ــة وال ـ ـحـ ــزب ف ــي ب ـن ـيــة قــاعــدتــه
الـ ـس ــابـ ـق ــة .ل ـك ــن أف ـ ـ ـ ــرادًا مـ ــن ال ـع ــائ ـل ــة،
م ــن بـيـنـهــم نـجـلــه أح ـم ــد ،ل ــم يــرتـضــوا
بــاالع ـت ـكــاف .ي ـص ــرون عـلــى اسـتـعــادة
امل ـج ــد الـ ـض ــائ ــع ،ب ــرغ ــم م ــوق ــع بـعــض
أجدادهم السلبي في جزء من الذاكرة
الجماعية في الجنوب.
أمـ ــس ،أع ـل ــن امل ـس ـت ـشــار ال ـع ــام لـحــزب
االن ـت ـم ــاء ال ـل ـب ـنــانــي ،أح ـم ــد األس ـع ــد،
الئـحــة «فـيـنــا نـغـ ّـيــر» الـتــي ستخوض
االنتخابات النيابية املقبلة في دائرة
الجنوب الثالثة .للمرة الثالثة ،يترأس
أحمد «جونيور» الئحة بوجه «أمــل»
والحزب ،مطلقًا دعوة «لتغيير الواقع
ال ـحــالــي ن ـحــو مـسـتـقـبــل زاهـ ــر ودول ــة
تحتضن طــاقــات الـشـبــاب والـشــابــات
وأحــام ـهــم» .هــو قــد ب ــدأ التغيير من
نفسه .اسـتـبــدل مـكــان إط ــاق الالئحة
من دار الطيبة (قضاء مرجعيون) مقر
زعامة آل األسعد ،بفندق خمس نجوم
في سن الفيل .كذلك استبدل ترشحه
ف ـ ــي ق ـ ـضـ ــاء م ــرجـ ـعـ ـي ــون ـ ـ ـ ـ حــاص ـب ـيــا
بـ ـت ــرشـ ـي ــح زوجـ ـ ـت ـ ــه ع ـب ـي ــر رم ـ ـضـ ــان،
ون ـق ــل تــرش ـحــه إل ــى ق ـض ــاء الـنـبـطـيــة.
فـ ــي ت ـص ــري ـح ــه أم ـ ـ ــس ،ق ـ ــال إن ـ ــه «م ــع
اق ـت ــراب مــوعــد االن ـت ـخــابــات سنسمع
األسـ ـ ـط ـ ــوان ـ ــة ذاتـ ـ ـه ـ ــا ب ـ ـ ــأن ن ـتــائ ـج ـهــا
ي ـجــب أن تـحـمــي س ــاح امل ـق ــاوم ــة من
خـطــر ن ــزع ــه» .األس ـع ــد أي ـضــا ال يغير
ّ
يصر على تكرار شعارات
األسطوانة.
تهاجم املـقــاومــة وتستفز جــزءًا كبيرًا
م ـ ــن الـ ـن ــاخـ ـب ــن ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـسـ ـع ــى إل ــى
ً
ج ــذب ـه ــم .ف ـض ــا ع ــن ت ـلــك ال ـش ـع ــارات،
مــا الجديد الــذي يقدمه األسـعــد الــذي
يظهر جنوبًا عند االنـتـخــابــات فقط؟
وكـ ـي ــف ي ـ ـحـ ــاول إق ـ ـنـ ــاع ال ـج ـنــوب ـيــن
بانتخابه؟ علمًا بأن الحملة الدعائية
واألم ـ ـ ــوال االن ـت ـخــاب ـيــة ال ـطــائ ـلـ ُـة الـتــي
أنـفـقـهــا ف ــي ان ـت ـخــابــات ( 2009ق ـ ـ ّـدرت
بنحو  30مليون دوالر حصل عليها
م ــن ال ـس ـع ــودي ــة وال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
األميركية) ،عادت إليه بـ  10694صوتًا
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يرفض رياض األسعد تصنيفه ضمن
زع ــام ــة آل األسـ ـع ــد ال ـت ـق ـل ـيــديــة .فـخــذ
أس ــرت ــه انـتـقــل م ــن ج ــذور الـعــائـلــة في
تبنني إلى الزرارية (قضاء الزهراني)،
فــي مقابل انتقال فخذ أحمد األسعد
«األول» إلى الطيبة .يجد نفسه «جزءًا
متممًا للناس ،ال فوق وال تحت» .يتفهم
تقهقر زعــامــة الطيبة التي اختصرت
ت ـم ـث ـي ــل الـ ـع ــائـ ـل ــة ،ألس ـ ـبـ ــاب أبـ ــرزهـ ــا
«اب ـت ـع ــاد وري ـث ـه ــا ك ــام ــل األسـ ـع ــد عن
الجنوب جغرافيًا ومعنويًا ،واالبتعاد
ع ــن الـ ــواقـ ــع ب ــاع ـت ـم ــاد ال ـح ـي ــاد خ ــال
الحرب األهلية واالحتالل اإلسرائيلي،
ّ
الجميل
في مقابل دعم انتخاب بشير
رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة وال ـتــوق ـيــع على
اتفاق  17أيار ،وما سبقه من التعامل
الـ ـف ــوق ــي مـ ــع ظـ ــاهـ ــرة اإلمـ ـ ـ ــام مــوســى
الـصــدر وتــأسـيــس املجلس اإلســامــي
الشيعي األعلى» .ولفت األسعد إلى أن
خسارة ابن عائلته لزعامته الشعبية
بدأت منذ عام  1972مع بروز التيارات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة والـ ـيـ ـس ــاري ــة ج ـن ــوب ــا.
ّ
وتـجــلــت فــي االنـتـخــابــات الفرعية في
ال ـن ـب ـط ـيــة ع ـ ــام  ،1974ع ـن ــدم ــا خـســر
مرشحه كــامــل علي أحـمــد أم ــام رفيق
ش ــاه ــن ،م ــرش ــح ال ـص ــدر وال ـع ــائ ــات.
وب ـعــد ض ـمــور ال ـحــالــة األس ـع ــدي ــة في
ّ
يصر
حـيــاة كــامــل األس ـعــد «يــأتــي مــن

األسعد
وائل كامل ّ
يدرس خيار الترشح في
مرجعيون
(مروان طحطح)

عـلــى االع ـت ـمــاد عليها فــي الـحــاضــر».
ّ
يصر ورثته على «االستناد إلى تراث
تاريخي عمره  300سنة من دون تقديم
ش ــيء جــديــد والـتـصــرف ك ــأن الــزعــامــة
ُسلبت من كامل األسعد» .والد رياض
األس ـ ـع ـ ــد ،س ـع ـي ــد األس ـ ـع ـ ــد ،ت ـمــاشــى
مــع الـتـيــار .دع ــم ال ـصــدر وتـحــالــف مع
الرئيس نبيه بــري في انتخابات عام
 1992ال ـت ــي جـعـلـتــه ع ـض ـوًا ف ــي كتلة
التنمية والتحرير مــع حليفه حبيب
صادق .في عام  ،1996وبعد أن ترشح
مع صادق والياس أبو رزق وخسروا،
ت ــرك الب ـنــه ري ــاض الـعـمــل الـسـيــاســي.
مـنــذ ع ــام  ،2000يــواظــب األخ ـيــر على
ال ـت ــرش ــح ب ــال ـت ـح ــالــف م ــع املـسـتـقـلــن
وال ـي ـس ــاري ــن .ل ـكــن ان ـت ـخــابــات ،2018
ستكون األخيرة .وكما يرفض ذهنية
بعض أقربائه «باستنساخ األحادية
ال ـت ــي ورث ـن ــاه ــا ع ــن األج ـ ـ ـ ــداد» ،كــذلــك
يرفض «أحادية التمثيل املعارض».
الزين وعسيران االعتراض الناعم
ُ
بد سعد الزين رغبته في الترشح
لم ي ِ
أم ــام الــرئـيــس نبيه ب ــري ال ــذي يـتــردد
إليه دائمًا في عني التينة« .ما طلعت»
من مساعد رئيس الجامعة اللبنانية
األميركية في بيروت ،بل «طلعت» من
أصدقائه الذين يجدون فيه «الوريث»
امل ـنــاســب لـعـمــه ال ـنــائــب عـبــد اللطيف
الــزيــن .يــرفــض كلمة ال ـتــوريــث« .عمي
لــم يلبسني عـبــاءة الــزعــامــة ،بــل بيتي
ً
مفتوح للناس بــالـخــدمــات استكماال
ـن اآل َبـ ـ ــاء
ل ـل ــرس ــال ــة الـ ـت ــي ورثـ ـتـ ًـه ــا عـ ـ ُ
واألج ـ ـ ـ ـ ــداد» ،م ـت ـس ــائ ــا« :هـ ــل أع ــاق ــب
ألنني ولــدت فــي عائلة سياسية لكي
أجلس في البيت وال أعمل في الشأن
ال ـع ــام؟» .بــرغــم حـســم «أم ــل» اسـتـبــدال
ع ـمــه بــال ـنــائــب هــانــي قـبـيـســي ،إال أن
ال ــزي ــن اح ـت ـفــظ ب ــاألم ــل ح ـتــى اللحظة
األخيرة .علمًا بأنه «لم يكن ليفكر في
األمـ ــر م ــن األس ـ ــاس ،ل ــو بـقــي عـمــه في
موقعه» .لن تتأثر عالقة حفيد يوسف
الزين ،بالحركة .حتى إنه رفض عرض
الحراك املدني للترشح ضمن لوائحه
ّ
فــي «الـجـنــوب الـثــالـثــة» .يــوقــن أن عدم
ال ـت ـجــديــد لـعـمــه سـبـبــه ح ــال ــة األخ ـيــر
الصحية.
ف ــي ك ـفــر رم ـ ــان ،يـتـقــابــل م ـن ــزال الــزيــن
وعمه« .بسبب بري ،بقي بيت يوسف
الزين ونجله عبد اللطيف ،مفتوحًا».
لــم «يــزمــط» البيت مــن اإلق ـفــال بسبب
عــاقــة وري ــث ال ــزع ــام ــة ،عـبــد اللطيف
الزين ،ببري فحسب ،بل أيضًا بسبب
«م ــواق ــف الـعــائـلــة املـتـسـمــة بــاالعـتــدال
واإلرث ال ـ ــذي ت ــرك ــه جـ ــده ف ــي خــدمــة
النبطية ومنطقتها من ّ
جر املياه إلى
امل ـنــازل فــي الستينيات إل ــى تأسيس
جمعية املقاصد اإلسالمية في املنطقة
وافتتاح املــدارس» ،يقول الزين .الزين
الحفيد يسلك الطريق نفسها من خالل
تــأسـيــس جمعية مختصة بـ«تمكني
الطاقات البشرية وتطويرها».
فــي املـقــابــل ،لــم ينتظر نــديــم عسيران
بري وسواه لترشيحه .في عام ،1992
قرر إحياء نيابة والده ،نائب النبطية
ال ــراح ــل سـمـيــح ع ـس ـيــران .خـســر لكنه
كرر التجربة في عام  2009عندما نال
 3094ص ــوت ــا .سـلـيــل عــائـلــة عـسـيــران
الـ ـت ــي ان ـط ـل ـق ــت مـ ــن صـ ـي ــدا ووص ـل ــت
إلـ ــى رئ ــاس ــة م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب (عـ ــادل
عسيران) وال تــزال ممثلة في البرملان
منذ عام  1992على الئحة «أمل» (علي
عسيران) ،ال يجد نفسه جــزءًا من هذا
الـتـمـثـيــل .يـعـمــل حــال ـيــا ع ـلــى تشكيل
الئـ ـح ــة مـ ــن «امل ـس ـت ـق ـل ــن» وح ــزب ـي ــن
و«ناشطي املجتمع املــدنــي» للترشح
فــي دائ ــرة الـجـنــوب الثالثة عــن قضاء
الزهراني تلتقي على حماية املقاومة
وســاح ـهــا وم ـح ــارب ــة ال ـف ـس ــاد .بــرغــم
أن عــائـلـتــه مـمـثـلــة ،إال أن ــه ال يترشح
ك ـش ـخ ـص ـي ــة مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة ،ب ـ ــل ك ــوري ــث
لحيثية أسـسـهــا والـ ــده وأكـمـلـهــا هو
من بعده« .ليس عيبًا أن آتي من عائلة
سياسية .وإذا كان والــدي قد أورثني
رصيدًا شعبيًا وخدماتيًا ،فهل أرميه
وأتنكر له أم أعتز به وأحافظ عليه؟».

