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سياسة
تقرير

ّ
«انفخت الدف»

بين العونيين وحزب الله في كسروان ــ جبيل:
كاد التيار الوطني ّ
الحر ينتهي
من تشكيل الئحته في كسروان ـ جبيل،
حيث اختار «المواجهة» مع حزب الله.
ال تحالف بين الحليفين ،بل ثمة ٍّ
«تحد»
عوني لحزب الله ،عبر ترشيح شخصية عن
محاولة
المقعد الشيعي في جبيل ،في
ٍ
ّ
»لشق «البلوك الشيعي
ليا القزي
ت ـح ــال ــف «ال ـ ـتـ ــروي ـ ـكـ ــا» ،بـ ــن الـعـمـيــد
املتقاعد شامل روكز والنائب السابق
م ـن ـص ــور ال ـ ـبـ ــون ورئ ـ ـيـ ــس مــؤ ُس ـســة
االنتشار املــارونــي نعمة اف ــرام ،أنجز
ف ــي ك ـ ـسـ ــروان ـ ـ ـ الـ ـفـ ـت ــوح« .امل ـص ـل ـحــة
ّ
الـعـلـيــا» فــرضــت عـلــى ه ــؤالء تخطي
عقبات كثيرة ،كان قد رفعها بعضهم
ب ــوج ــه بـ ـع ــض .افـ ـ ـ ــرام لـ ــم ي ـك ــن يــريــد

يتواصل حزب الله مع
قرداحي ومرشحين كسروانيين
لتأليف الئحة جديدة
ُ
املـ ـش ــارك ــة ف ــي الئـ ـح ــة تـ ـض ـ ّـم الـ ـب ــون،
ف ـ ـطـ ــرح أن تـ ـت ــرش ــح زوجـ ـ ـ ــة األخـ ـي ــر
ّ
السيدة سيلفانا شيحا .البون عرض
على الــوزيــر جـبــران باسيل ،فــي هذه
الحالة ،أن تكون ُزوجــة افــرام السيدة
زينة نخلة هي املرشحة عوضًا عنه.
لم يكن النائب السابق أيضًا ُمتحمسًا
ل ـتــرش ـيــح اف ـ ـ ــرام ،فـ ـح ــاول أن ُي ـس ـ ّـوق
خ ـيــار شـقـيــق رئ ـيــس ات ـحــاد بـلــديــات
ك ُـ ـسـ ــروان ـ ـ ـ ال ـف ـت ــوح جـ ـ ــوان حـبـيــش.
املشكلة األساسية لدى البون ،ليست
سياسية أو «عقائدية» ،بل
منافسة
ّ
«مادية» يعتقد أنه ال يقدر عليها .أما

افـ ــرام ،فـقــد ك ــان ُ
«مـتــوهـمــا» مــن قــدرة
ال ـب ــون ال ـت ـج ـي ـيــريــة .ب ـ ـ ــدوره ،ل ــم يكن
يــري ــد روكـ ــز أن «ي ـس ـت ـفــز» ،بـتــرشـيــح
ا ُل ـص ـنــاعــي ،صــدي ـقــه جـ ـ ّـوان حـبـيــش،
املـتـهــم مــن قبل اف ــرام بــأنــه ُ
ٌ
ختلس
«م
ّ
للمال العام» .ولكن روكز اقتنع أخيرًا
ب ـ ـضـ ــرورة ال ـت ـح ــال ــف م ــع اف ـ ـ ـ ــرام .وال
ّ
ـاف
يـعـتـقــد أن ذل ــك س ـي ـ ًـؤدي إل ـ ّـى خ ـ ٍ
م ــع ح ـب ـيــش .إض ــاف ــة إلـ ــى أن رئـيــس
ً
االتـحــاد كــان أصــا يطرح نفسه «في
خدمة» العميد املتقاعد فقط .بإمكانه
ال ـت ـع ــام ـ ّـل م ــع الـ ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــي،
كما لــو أنــه نظام «الـصــوت الــواحــد»،
وي ّ
ُ
جير قدراته ملصلحة روكــز .وفيما
ّ
لو قــرر حبيش االعتكاف ُ نهائيًا عن
التدخل في االنتخابات« ،ن ّ
قدر موقفه
ولن نقف أمام أي قرار يتخذه» ،يقول
ُمقربون من روكز.
ل ــدى املـعـنـيــن ف ــي ك ـس ــروان ـ ـ جبيل،
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن «األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب امل ــوجـ ـب ــة»،
لتبرير هــذه التركيبة التي ال يجمع
ب ـ ــن مـ ـك ــون ــاتـ ـه ــا س ـ ـ ــوى امل ـص ـل ـح ــة.
ّ
ّعلمًا أن التيار الوطني الـحـ ّـر يعتقد
أنـ ــه سـيـكــون ال ــراب ــح األك ـب ــر م ــن هــذه
الــائ ـحــة ،م ــا دام ُي ـصـ ّـعــب عـلــى بقية
القوى تشكيل لوائح «قوية»ُ .
العنصر
الــرابــع ُعلى «الئـحــة العهد» ،سيكون
أح ــد املــنـتـسـبــن إل ــى الـتـيــار الـعــونــي.
وبــن روجـيــه ع ــازار (ال ــذي لــم ُيشارك
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـم ـه ـيــديــة ال ـتــي
أج ــراه ــا ال ـح ــزب الخ ـت ـيــار ُمــرشـحـيــه
إلـ ــى االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ،بسبب
حصوله على البطاقة الحزبية أخيرًا)
ّ
وأن ـطــوان عطالله (ال ــذي حــل ّأول في
االنتخابات التمهيدية)ّ ،تميل قيادة
ال ـت ـي ــار ال ـع ــون ــي إلـ ــى ت ـبــنــي تــرشـيــح
عـ ـ ـ ـ ــازار .وق ـ ــد اج ـت ـم ــع ب ــاس ـي ــل أم ــس
بعدد من املنتسبني إلى «التيار» ّفي
ٍ
كسروانُ ،ليبلغهم رسميًا عدم تبني
ترشيحهم.
يبقى املـقـعــد الـخــامــس عـلــى الالئحة
«ش ـ ــاغـ ـ ـرًا» ح ـت ــى ّاآلنُ .مـ ـق ــرب ــون مــن
بــاس ـيــل ي ـقــولــون إنـ ــه «يـنـتـظــر حتى

الـغــد (ال ـيــوم) ،للحصول على موقف
الوزير السابق زيــاد بـّـارود النهائي.
نحن نريده معنا ،ولكنه على األرجح
ح ـس ــم خ ـ ـيـ ــاره بـ ـ ـُـأن ال يـ ـك ــون ضـمــن
ال ــائـ ـح ــة» .م ــن امل ـس ـت ـب ـعــد أن ي ـكــون
امل ـق ـع ــد الـ ـخ ــام ــس ُم ـخ ـص ـص ــا أي ـضــا
ألحد الحزبيني« ،ألننا ال نريد تقسيم
أص ـ ـ ــوات ال ـت ـي ــار ب ــن اث ـ ـنـ ــن» .وه ـنــا
ي ـب ــرز رأي ـ ــان داخـ ــل «الـ ـتـ ـي ــار» .األول،
ُيمثله روكــز ،ويعتبر نفسه «مرشحًا

عن بلدات الجرد الكسرواني» ،لذلك
ع ــرض ع ـلــى نـقـيــب امل ـق ــاول ــن م ــارون
الحلو (من غوسطا) أن يكون ُمرشحًا
على الالئحةُ .مرشح حزب الوطنيني
األح ـ ـ ـ ــرار ،ال ـ ــذي ي ـت ــواص ــل أي ـض ــا مــع
حزب الكتائب والنائب السابق فارس
سعيد ،لم ُيـقـ ّـدم لروكز جوابًا سلبيًا
في ّ
أو إيجابيًا .أما الــرأي الثانيُ ،
عبر
ع ـنـّـه ُم ـق ــرب ــون م ــن وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ب ــأن ــه ي ـجــب تــرش ـيــح أح ــد الـحــزبـيــن

ّ
م ــن الـ ـج ــرد« ،ألن روكـ ــز ال يستطيع
ّ
أن ُيغطي هــذه الـبـلــدات وح ــده ،وهي
ّ
أساسي لنا».
ُخزان ُ
ش ــرك ــاء املــرش ـحــن الـكـســروانـيــن في
جبيل هما النائبان سيمون أبي رميا
املقعد
ووليد خوري .أما بالنسبة إلى ّ
الـشـيـعــي ،وب ـعــد أن «ان ـف ـخــت الـ ــدف»
بني التيار الوطني الحر وحزب الله،
فيتجه باسيل إلى مواجهة انتخابية
م ــع «ال ـح ـل ـيــف االس ـت ــرات ـي ـج ــي» عبر

بعدد من المنتسبين إلى «التيار» في كسروانُ ،ليبلغهم عدم ترشيحهم (هيثم الموسوي)
اجتمع باسيل أمس
ٍ

تقرير

ُ
َ
زياد أسود :عرضت سحب ترشيحي ،ولكن...
آمال خليل
ّ
يبقى النائب زياد أسود املرشح األكثر
حـ ـض ــورًا وض ـج ـي ـجــا ف ــي ج ــزي ــن ،رغــم
م ـ ـحـ ــاوالت م ـح ــاص ــرت ــه داخ ـ ــل ال ـت ـيــار
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـ ـحـ ــر م ـ ــن ّجـ ـه ــة وحـ ـم ــات
ال ـت ـحــريــض ال ـت ــي ش ــن ــت ض ــده بسبب
م ــواق ـف ــه ال ـ ـحـ ــادة م ـنــاط ـق ـيــا وطــائ ـف ـيــا
وسياسيًا مــن جهة أخ ــرى .وإذا كانت
ج ــزي ــن «أم امل ـ ـعـ ــارك» ف ــي االن ـت ـخــابــات
النيابية املقبلة بحسب وصف البعض،
فإن أسود بطلها .مشهد اللوائح معه أو
من دونه لن يمر على خير.
في انتخابات  2009النيابية في قضاء
جزينّ ،
صوت لزياد أسود  15ألفًا و648
نــاخ ـبــا م ــن أصـ ــل ح ــوال ــى  29الـ ـف ــا .أي
ب ـفــارق ي ـتــراوح بــن أل ــف وأل ـفــي صوت
عــن زميليه فــي الئـحــة الـتـيــار الوطني
الحر ،ميشال الحلو عن املقعد املاروني
وعصام صوايا عن املقعد الكاثوليكي.
تجربة الترشح األول ــى جلبت للنائب
الجزيني ما يزيد على  53في املئة من
أصوات املقترعني .نسبة يعيدها أسود
إلى « 30سنة من العمل في لبنان و20
سنة من العمل في جزين».
في االنتخابات الداخلية التي أجراها
التيار الوطني الحر الختيار مرشحيه

للنيابة ،تقدم أسود في جزين عن باقي
املــرشـحــن امل ــوارن ــة .وف ــي استطالعات
ال ــرأي الـتــي أجرتها مــراكــز عــدة أخـيـرًا،
ّ
ح ـ ــل أول مـ ـق ــارن ــة ب ـب ــاق ــي امل ــرش ـح ــن
ال ـجــزي ـن ـيــن .م ـن ــاص ــرو أس ـ ــود فــرحــوا
ّ
بالنتيجة ،لكن آخرين من أبناء جلدته
وسواهم لم يكونوا فرحني.
فــي األش ـهــر األخ ـي ــرة ،راج ــت شــائـعــات
تـ ـح ــدث ــت ع ـ ــن ات ـ ـج ـ ــاه ق ـ ـي ـ ــادة ال ـت ـي ــار
الستبدال أسود باملرشح املفترض جان
عزيز ،لكن سرعان ما سقط هذا الخيار
الــذي بدا أنه أشبه بمناورة العتبارات
برتقالية داخلية .أيـضــا ،كثر الترويج
لزميله املاروني أمل أبو زيد منذ فوزه
في االنتخابات الفرعية في عــام 2016
«بــوصـفــه شخصية جــامـعــة ومعتدلة
وي ـم ـل ــك عـ ــاقـ ــات جـ ـي ــدة مـ ــع مـخـتـلــف
األفــرقــاء ،في مقابل أداء أســود املستفز
ل ـل ـجــوار ال ـجــزي ـنــي ،ال سـيـمــا ص ـي ــدا»،
وفــق مـحــازبــن عــونـيــن .إال أن حصار
أس ــود لــم يؤثر على قاعدته الشعبية،
خصوصًا في مسقط رأسه..
«سأكون على الئحة التيار في جزين،
إال في حال أصررت أنا على أال أترشح».
خـ ــاصـ ــة تـ ــوصـ ــل إلـ ـيـ ـه ــا أسـ ـ ـ ــود بـعــد
دراسـ ــة ال ـســوق االنـتـخــابـيــة وال ـجــدوى
ال ـش ـخ ـص ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة م ــن خــوض

االنتخابات« .لطاملا كنت في ّبر األمان
ّ
داخـ ــل ال ـت ـيــار ،وم ــن نــظــر السـتـبـعــادي
منه ال يـعــرف الـتـيــار وال يـعــرف جزين
أو يعرفني» .صحيح أنــه تقدم رسميًا
ب ـط ـل ــب ت ــرشـ ـح ــه ع ـ ــن أح ـ ــد امل ـق ـع ــدي ــن
املارونيني في دائرة صيدا ـ جزين ،إال أن
كل االحتماالت واردة لديه .تــارة يجزم
ّ
تحتم ّ
علي
بخوضه املعركة ألن «جزين
خوضها .فإذا ربحت ّأمنت االستمرارية
لـلـنـهــج ال ـس ـيــاســي امل ـ ـتـ ــوازن والـ ـن ــدي،
وإذا خـ ـس ــرت ،ف ـل ـي ـت ـحـ ّـمــل ال ـنــاخ ـبــون
م ـســؤول ـيــة خ ـيــارهــم ال ـج ــدي ــد» ،وت ــارة
ي ـت ــرك ال ـب ــاب م ـف ـتــوحــا« :ق ـب ــل سـنـتــن،
طلبت من رئيس التيار جبران باسيل
أال أترشح مـجــددًا .وأخـيـرًا ،عرضت أن
أض ـ ّـح ــي ب ـم ـق ـعــدي املـ ــارونـ ــي ملصلحة
ترشيح كاثوليكي مكاني ،إلــى جانب
أب ــو زي ــد امل ــارون ــي ،فــي ح ــال ف ــرض أي
فريق على التيار االستغناء عن املقعد
الكاثوليكي ،عوض أن يشعر الكاثوليك
بأنهم معزولون» ،وطورًا يستدرك بأنه
الناخبني
ليس مرغوبًا من قبل بعض
ّ
ال ـش ـي ـعــة ف ــي ج ـب ــل ال ــريـ ـح ــان وال ـس ــنــة
فــي صـيــدا بسبب مــواقـفــه ال ـح ــادة« :ال
أخسر التيار ،بل أريــد أن ّ
أريــد أن ّ
أريح
املــزعــوجــن الــذيــن توجعهم مــواقـفــي».
مقابل كل ذلك ،يدرك أسود «الزاهد» أن

عروضاته لتياره غير قابلة للتطبيق.
فاستطالعات ال ــرأي ،كما الحسابات،
تشير إلــى تــراجــع التيار لعوامل عــدة،
مـنـهــا ال ـخ ــاف ــات الــداخ ـل ـيــة وصـعــوبــة
تمكنه من الوصول إلى أكثر من حاصل
انتخابي بمفرده .فبالنظر إلــى نتائج
االنتخابات الفرعية عــام  ،2016اقترع
ألب ــو زي ــد  14أل ـفــا و 600نــاخــب ،منهم
 2500شيعي (ينتمون إلــى حــزب الله
وأمل) و 1500قواتي ،في حني أن العتبة
االنـتـخــابـيــة امل ـق ــدرة النـتـخــابــات 2018
تبلغ حوالى  16ألف صوت.
س ــرع ــان م ــا ي ـع ـيــد أس ـ ــود ت ـمــوض ـعــه.
«هناك معضلة في الئحة التيار تمنعه
من الفوز ،في حال لم أنضم إليها» .تفرغ

أسود :سنخوض
االنتخابات بثالثة
مرشحين

ّ
الــائـحــة مــن رمــزيــة أس ــود املـتـجــذر في
التيار منذ الثمانينيات في مقابل بروز
أب ــو زي ــد «ال ـط ــارئ عـلــى الـتـيــار واآلت ــي
مــن ن ــادي رج ــال األع ـم ــال» ،كما وصفه
أس ــود عند انتخابه .عــدا عــن الرمزية،
ف ــإن الـعــامــل املــركــزي مــؤثــر أيـضــا« .أنــا
الجزيني الوحيد في الئحة التيار ،في
مـقــابــل امل ـنــافــس عـلــى املـقـعــد امل ــارون ــي
ً
إبراهيم ع ــازار .في حني أن كــا من أبو
زيد واملرشح الكاثوليكي املفترض من
أبناء قرى القضاء».
ال ي ـ ـكـ ــاد أس ـ ـ ـ ــود يـ ـحـ ـس ــم ت ــرش ـي ـح ــه
ع ـلــى الئ ـح ــة ال ـت ـي ــار إلـ ــى ج ــان ــب أبــو
زي ـ ـ ــد فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل ي ـق ـط ــع ال ـط ــري ــق
عـلــى احـتـمــال االسـتـغـنــاء عــن املقعد
الكاثوليكي« .سنخوض االنتخابات
بثالثة مقاعد» ،ولكن ...أسود يدرك أن
اكتساح املقاعد الثالثة كما في عام
 2009لن يتكرر بسبب ّصيغة القانون
ال ـحــالــي .مــن ه ـنــا« ،فــضـلــت املاكينة
االنتخابية التركيز على أسود وأبو
زيـ ـ ــد ،ل ـي ــس ألن ـه ـم ــا مـ ــارون ـ ـيـ ــان ،بــل
ألن ـه ـمــا األقـ ـ ــوى ،ف ــي م ـقــابــل حـظــوظ
املرشح الكاثوليكي األقــل .وعليه ،ال
نكسب فــي حــال استبدلنا املــارونــي
الـ ـق ــوي بــال ـكــاثــول ـي ـكــي ال ـض ـع ـي ــف».
مــع ذل ــك« ،فــي حــال فــرض االعـتــراض

