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«معًا نحو التغيير»
في الجنوب 2
ً
وأن يـتــوقـعــوا انـسـحــابــه ع ــاج ــا أو
آجال.
ّ
ـان اتـســم بالبالغة القانونية
فــي بـيـ
ٍ
ّ
توجه الحسيني
واألدبية املعتادة،
ُ
واللبنانيات مـبـ ّـررًا
إلــى اللبنانيني
ّ
سبب عزوفه .رأى أنه بعد الترشح،
ّ
باتت «املواجهة تتمثل باإلعالن أن
هــذه االنـتـخــابــات ليست نيابية بل
استنيابية .الدعوة إليها هي دعوة
ّ
إل ـ ــى ال ـت ـص ــدي ــق ع ـل ــى ُحـ ــكـ ــام األم ــر
ال ــواق ــع وع ـل ــى اق ـت ـنــاص ـهــم ال ـفــرص
الشرعية».
يـحــار كـثـيــرون فــي خـلـفـيــات عــزوف
ر ُئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ا ّل ـس ــاب ــق،
املـتـحــدث فــي بـيــانــه ،و«ك ــأن ــه طــارئ
على الحياة السياسية في لبنان».
م ـب ــررات ــه ل ــم ت ـش ـفــع ل ــه ب ـقــاع ـيــا ،في
صـفــوف األن ـصــار واألص ــدق ــاءّ ،
ممن
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادوا ف ـ ــي ذاكـ ــرت ـ ـهـ ــم ت ــاري ــخ
الــرئ ـيــس امل ــاض ــي ،ال ــذي ك ــاد يخلو

ّ
يستمر نجله حسن
الحسيني في
خوض االنتخابات
في زحلة
من كلمتي «ال» أو «نـعــم» ،على ّ
حد
تــوصـيــف أح ــده ــم .بـقـســوة مـمــاثـلــة،
ُي ـتــاب ـعــون« :أراد أن ُي ــدي ــر مـعــركـتــه
االنتخابية من داخل منزله في عني
الـتـيـنــة فــي ب ـي ــروت .لــم ي ــزر الـبـقــاع،
طــوال الفترة املــاضـيــة ُ ،إال مـ ّـرة حني
اج ـت ـمــع بــاملــرش ـحــن املـسـتـقـلــن في
فندق «بامليرا» ،وليس في بيته الذي
ّ
بقيت أبوابه مغلقة كــل تلك الفترة.
حـتــى حــن تــوفــي مــؤخ ـرًا أشـخــاص
ّ
مقربون إليه ،اكتفى بــإرســال نجله
ّ
حسن ُمعزيًا باسمه».
فــي الـبـقــاع ،انـقـســام ح ــول شخصية
رئـ ـي ــس ال ـب ـل ــدي ــة والـ ـن ــائ ــب ورئ ـي ــس
م ـج ـلــس الـ ـن ــواب و«الـ ـسـ ـي ــد» .يــأخــذ
عـلـيــه ك ـث ـيــرون «اب ـت ـع ــاده ع ــن أب ـنــاء
ّ
مــلـتــه .شـ ّـيــد بـعــد ح ــرب ت ـمــوز ســورًا

حول بيته بارتفاع أربعة أمتار ،بدل
أن ينفتح على الناس».
ُيضاف إلى ذلك ،انتقاداتهم ملواقفه
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وح ــدي ـث ــه املـ ـتـ ـك ـ ّـرر عــن
الـتـبـعـيــة لـلـســاح وال ــدول ــة املــدنـيــة.
أثــار حفيظة من اختبروه عن قرب،
وهو الذي شارك في تأسيس حركة
ُ
أمــل عــام  ،1974والـتــي كــانــت تعرف
في ذلك الوقت بـ «حركة املحرومني».
ّ
تـ ــولـ ــى رئـ ــاسـ ــة «ال ـ ـحـ ــركـ ــة» مـ ــا بــن
ع ــام ــي  1978و ،1980وذل ـ ـ ــك بـعــد
اختفاء اإلمام السيد موسى الصدر.
ل ـطــاملــا كـ ــان ُم ـق ـ ّـرب ــا م ــن ال ـس ــوري ــن،
أيـ ــام ال ــوج ــود الـ ـس ــوري ف ــي لـبـنــان،
وصديق االيرانيني« ،الذي زاره ٌ
وفد
مـنـهــم ق ـبــل أيـ ـ ــام» ،بـحـســب م ـصــادر
بقاعية.
انسحب الحسيني من االنتخابات،
ّ
ل ـكــن نـجـلــه وأخـ ـ َـويـ ــه ،ق ـ ــرروا املـضــي
ّ
فــي امل ـعــركــة ،ول ـعــل ذل ــك مــن ال ـنــوادر
سي ّ
الـتــي ُ
سجلها الـتــاريــخ .وه ــذا ما
ُ
ي ــف ـ ّـس ــره م ــراق ـب ــون ب ـح ــدوث «خ ــاف
داخل البيت على الوراثة السياسية.
وهو ليس طارئًا ،لكن مكمن الغرابة
الحسيني ســابـقــا لفكرة
فـيــه رف ــض
ّ
ال ـت ــوري ــث ،إال أنـ ــه ُي ـمــارس ـهــا ال ـيــوم
عمليًا من خالل نجله» .حسن حسني
ّ
ـارتــه بلدته
الحسيني أس ــر ّ خــال زيـ ّ
ش ـم ـس ـطــار ب ـ ــأن س ـبــب ت ــرش ـح ــه في
زحلة مـ ّ
ـرده إلــى عالقة قديمة تجمع
ُبــن آل الحسيني وآل سـكــاف .وقــال
ّ
مل ّ
الست ميريام
حدثه« :ما فينا نترك
لحالها».
َ
ت ـعــود ال ـعــاقــة ب ــن عــائـلــتــي سـكــاف
والحسيني إلى الصداقة التي جمعت
وزير الداخلية ،آنذاك ،جوزف سكاف
(والــد النائب الراحل الياس سكاف)
بوالد الحسيني .كان من نتائج هذه
العالقة فوز الحسيني برئاسة بلدية
ُ
ّ
«السيد»
شمسطارعام  .1957انتخب
نــائـبــا مـنــذ ع ــام  ،1972واس ـت ـمــر في
عمله النيابي حتى تاريخ استقالته
مــن الـبــرملــان فــي  12آب  .2008تــرأس
مجلس النواب منذ عــام  1984حتى
عـ ــام  .1992ك ــان ــت ل ــه م ـســاه ـمــة في
الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق ال ـطــائــف ،الــذي
أنـ ـه ــى ال ـ ـحـ ــرب ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .ال يـ ــزال
حسني الحسيني يحتفظ بمحاضر
اجتماعات «الطائف» ،السرية ،حتى
تاريخه.

ءأع ـل ـن ــت الئ ـح ــة «م ـع ــا ن ـحــو الـتـغـيـيــر»
لخوض االنتخابات النيابية في دائرة
صور ـ الزهراني (الجنوب الثانية) ،في
احتفال أقامته حملة «صــور الزهراني
مـعــا» عند ضـفــاف نهر الليطاني .هذه
الالئحة املدعومة من الحزب الشيوعي
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،غـ ـي ــر م ـك ـت ـم ـل ــة ،وت ـ ـضـ ــم 6
مرشحني ،هم أحمد مروة وناصر فران
ورائد عطايا ولينا الحسيني عن قضاء
ص ــور ،وري ــاض األسـعــد ووس ــام الحاج
عن قضاء الزهراني.
وقــد قـ ّـدم املــرشـحــون خــال الحفل نبذة
مـخـتـصــرة عــن بــرنــامـجـهــم االنـتـخــابــي.
ث ــم ت ــا ال ــزم ـيــل ح ـس ــان ال ــزي ــن بــرنــامــج
الالئحة االنتخابي ،الــذي يؤكد العمل
مل ـش ــروع ب ـن ــاء ال ــدول ــة ال ـع ــادل ــة ،وخـلــق
فــرص عمل للخريجني وتفعيل أجهزة
الرقابة «وفــي ّ
مقدمها مجلس الخدمة
ّ
املدنية واعتماده بابًا وحيدًا للتوظيف
فـ ـ ــي مـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة» .ويـ ـط ــال ــب
الـبــرنــامــج بــاعـتـمــاد «الــرعــايـ ّـة الصحية
للكبار والصغار ،من دون منة من أحد
ودون واس ـ ـطـ ــة وإذالل» ،وب ــال ـح ـف ــاظ
ع ـل ــى «الـ ـضـ ـم ــان االج ـت ـم ــاع ــي وض ـم ــان
الشيخوخة» ،وتعزيز التعليم الرسمي
وإي ـجــاد حــل ألزم ــة الـنـفــايــات وتحسني
ب ـي ـئ ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار وت ـش ـج ـي ــع الـ ــزراعـ ــة

وتـ ـط ــوي ــر قـ ـط ــاع االتـ ـ ـص ـ ــاالت وخ ـفــض
كـلـفـتــه ع ـلــى امل ــواط ـن ــن ،وإعـ ـ ــادة الـنـظــر
فــي روات ــب الــرؤســاء والـ ــوزراء والـنــواب
ومخصصاتهم.
ّ
وتعهدت الالئحة بأن يكون برنامجها
َ
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي «ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج عـ ـم ــل ول ـي ــس

ّ
تعهدت الالئحة بأن
يكون َ برنامجها االنتخابي
«برنامج عمل وليس
شعارات والفتات»
ّ
نتعهد بــأن ال يكون
شـعــارات والفـتــات.
ّ
بــرنــام ـجــا ت ـق ـل ـيـ ّ
ـديــا ش ـع ــارات ــي ــا يـنـســاه
ّ
ال ـس ـي ــد املـ ــرشـ ــح ق ـب ــل أن ي ـج ــف ح ـب ــره.
ّ
فبرنامجنا ،وه ــذا مــا نتعهده جميعًا،
م ــرشـ ـح ــن ونـ ــاش ـ ـطـ ــن ،ب ــرن ــام ــج عـمــل
جماعي».
إع ـ ــان ال ــائ ـح ــة ل ــم ي ـمــر ع ـلــى خ ـي ــر ،إذ
ّ
تضم مرشحًا ثالثًا في
كــان متوقعًا أن

ال ــزه ــران ــي ه ــو ح ـم ــزة عـ ـب ــود ،ع ــن أحــد
املـقـعــديــن الـشـيـعـيــن .إال أن ع ـبــود قــرر
االنسحاب من الئحة «صور ـ الزهراني
مـعــا» ،تــاركــا مقعده شــاغ ـرًا ،فيما يمأل
األسعد املقعد اآلخــر .بانسحاب عبود،
لم يعد لـ«الشيوعي» حصة مباشرة في
الزهراني ،بل في صور من خالل عضو
لـجـنـتــه امل ــرك ــزي ــة رائـ ــد ع ـط ــاي ــا ،إضــافــة
إلى الطبيبني أحمد مروة وناصر فران
وامل ـح ــام ـي ــة ل ـي ـنــا ال ـح ـس ـي ـنــي .م ـص ــادر
فــي الـحــزب قــالــت ل ــ«األخ ـبــار» إن عبود
انسحب بسبب مالحظاته على التحالف
م ــع األس ـع ــد وامل ــرش ــح الـكــاثــولـيـكــي في
ال ــزه ــران ــي وسـ ــام ال ـح ــاج الـ ــذي تــدعـمــه
ج ـهــات ف ــي ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر .ولــم
يسحب عبود ترشيحه ،بــل تكاتف مع
املرشح الشيعي في صور حاتم حالوي
والكاثوليكي في الزهراني وسام ديب،
م ـش ـك ـلــن ن ـ ـ ــواة الئ ـ ـحـ ــة .وم ـ ــن امل ـن ـت ـظــر
أن تـعـلــن الــائ ـحــة مــدعــومــة م ــن الـلـقــاء
الــوط ـنــي املـسـتـقــل ف ــي ال ــزه ــران ــي ال ــذي
ـ«الشيوعي» ومنظمة
يضم منتسبني ل
ّ
العمل الشيوعي .املصادر ملحت إلى أن
«انسحاب الساعات األخيرة يندرج في
إطـ ــار تـصـفـيــة ح ـســابــات شـخـصـيــة مع
قيادة الحزب».
(األخبار)

الئحة «معًا نحو التغيير» ،مدعومة من الحزب الشيوعي ،غير مكتملة ،تضم  6مرشحين

«التيار» يبحث عن مرشح في البقاع الغربي
ُحسمت أسماء المرشحين
على الئحة «المستقبل» ـ
«االشتراكي» في البقاعّ الغربي،
بعد أن كاد الحلف ينفك في
نهاية األسبوع .كل المواقع
االنتخابية صارت واضحة إال
موقع التيار الوطني الحر الذي
خسر مرشحيه ،ولم يحسم بعد
أيًا من اللوائح سيدعم ،بانتظار
العرض الذي ّ
يحد من خسائره
إيلي الفرزلي
ص ـ ــار م ــن امل ــؤك ــد أن الئـ ـح ــة امل ـس ـت ـق ـبــل ـ ـ
االش ـت ــراك ــي ف ــي ال ـب ـق ــاع ال ـغ ــرب ــي ستضم
ً
كــا مــن زي ــاد ال ـقــادري ومحمد الـقــرعــاوي
عــن املـقـعــديــن الـسـنـ ّـيــن ،وائ ــل أب ــو فــاعــور

عن املقعد ال ــدرزي ،أمــن وهبي عن املقعد
الـ ـشـ ـيـ ـع ــي ،غـ ـس ــان الـ ـسـ ـك ــاف عـ ــن امل ـق ـعــد
األرثــوذوك ـســي ،وهـنــري شــديــد عــن املقعد
املاروني.
لـكــن تــأخـيــر تـسـجـيــل الــائ ـحــة ف ــي وزارة
الــداخ ـل ـيــة وان ـت ـظ ــار ال ـي ــوم األخ ـي ــر ملهلة
التسجيل يعودان إلــى خالفات اللحظات
األخ ـ ـيـ ــرة ،ال ـت ــي بـ ـ ــرزت ف ــي ع ـط ـلــة نـهــايــة
األسبوع ،والتي ترتبط حصرًا باملقعدين
األخ ـي ــري ــن (املـ ــارونـ ــي واالرثـ ــوذوك ـ ـسـ ــي).
ف ـب ـعــد ف ـش ــل املـ ـف ــاوض ــات ب ــن املـسـتـقـبــل
والـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر لـ ـض ـ ّـم مــرش ـحــه
شربل مــارون إلى الالئحة ،بسبب إصرار
املستقبل على أن يكون هنري شديد هو
املرشح عن هذا املقعد ،وجد «االشتراكي»
أن مــن حـقــه أن ي ـكــون لــه مــرشــح عــن أحــد
امل ـق ـعــديــن املـسـيـحـيــن ،خــاصــة أن املـقـعــد
األرث ـ ـ ــوذوكـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي كـ ـ ــان م ـ ــن ْ ن ـص ـي ـب ــه فــي
االنتخابات املاضية .لكن رفض املستقبل
جعل «االشـتــراكــي» يـهـ ّـدد بتشكيل الئحة
م ــع «الـ ـق ــوات» ،قـبــل أن ت ـعــود األمـ ــور إلــى
نـ ـص ــابـ ـه ــا ويـ ـحـ ـس ــم ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش مل ـص ـل ـحــة

اس ـت ـم ــرار ال ـت ـحــالــف بـيـنـهـمــا ،خ ــاص ــة أن
املـصـلـحــة االنـتـخــابـيــة لـلـطــرفــن تقتضي
أن ي ـكــونــا م ـعــا ،وب ـق ــاء ال ـس ـكــاف مــرشـحــا
عن املقعد األرثوذوكسي .وهذا األمر أكده
الـسـكــاف نـفـســه ،ال ــذي أوض ــح لــ«ألخـبــار»
ً
أنــه يـشــارك فــي الالئحة بصفته مستقال،
مؤكدًا في الوقت نفسه أنه سيكون عضوًا
في كتلة املستقبل النيابية في حال فوزه.
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى امل ـق ـع ــد املـ ـ ــارونـ ـ ــي ،طــرفــا
ال ـخــاف هـمـ ّـا املستقبل والـتـيــار الوطني
شربل مارون،
الحر ،الذي رشح لهذا ّاملقعد ّ
يصر على تبني شديد.
فيما كان املستقبل
ل ـك ــن ب ـع ــد عـ ــدم إع ـ ــان اسـ ــم م ــارون ــي مــن
ضـمــن تــرشـيـحــات الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر،
حسم انضمام شديد إلــى الالئحة .إال أن
مــا لــم يحسم بعد هــو مــا إذا كــان ترشيح
شــديــد نـتـيـجــة ات ـف ــاق م ــع ال ـت ـيــار ،يقضي
بــانـضـمــامــه إل ــى تكتله الـنـيــابــي فــي حــال
فــوزه ،خاصة أن من األفكار التي طرحها
املستقبل في الدوائر التي اختلف فيها مع
العونيني على تــوزيــع املــرشـحــن ،هــي أن
ينتظر إلى ما بعد النتائج ،ليصار حينها

«االشتراكي» ّ
هدد
«المستقبل» بتشكيل
الئحة مع «القوات»...
بعد الخالف على
المقعد األرثوذوكسي

إلى االتفاق على توزيع النواب.
م ـص ــادر املـسـتـقـبــل ،ك ـمــا م ـص ــادر  8آذار،
تؤكد أنــه حتى ليل أمــس لم يكن األمــر قد
حـســم بـعــد .وبـعــدمــا ك ــان الـتـيــار الوطني
الـ ـح ــر ي ـ ـفـ ــاوض مـ ــن م ــوق ــع قـ ـ ــوة ســاع ـيــا
إلـ ــى ت ـك ــري ــس م ــرش ـ َـح ــن ل ــه ف ــي ال ــدائ ــرة،
انخفضت مطالبه إلــى الـحــد األدن ــى بعد

خسارته كل أوراق ــه .لكن بالرغم من ذلك،
فإن «التيار» الذي يغيب ترشيحًا ال يزال
يإمكانه أن يضع أصواته في سلة ّ
أي من
الالئحتني املتنافستني .ودعمه لالئحة 8
آذار سيعني صـ ّـب أصــواتــه عند مرشحه
األول ،أي النائب السابق لرئيس مجلس
الـنــواب إيـلــي الـفــرزلــي .وذل ــك يعني أيضًا
عــودة التيار للقبول ،واقـعـيــا ،بما رفضه
أث ـ ـنـ ــاء امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـجــري
النضمام التيار إلــى الالئحة عبر مرشح
واح ـ ــد ،واضـ ـط ــرار ال ـف ــرزل ــي إل ــى الــدخــول
ً
إل ــى الــائ ـحــة مـسـتـقــا .وف ــي امل ـقــابــل ،فــإن
دع ـم ــه ل ـشــديــد س ـي ـكــون مــرتـبـطــا بــال ـتــزام
املستقبل ب ــأن يـنـضــم فــي ح ــال ف ــوزه إلــى
تكتله الـنـيــابــي ،وه ــو األم ــر ال ــذي ال يــزال
ّ
يتحفظ عليه األخير ،انطالقًا من أن املقعد
ّ
امل ــارون ــي يمكن أن ي ـعــوض املستقبل عن
ّ
السنيني،
احتمال خسارته ألحد املقعدين
وب ــالـ ـت ــال ــي فـ ـ ــإن ال ـت ـخ ـل ــي عـ ـن ــه سـيـعـنــي
احـتـمــال تمثيله بمقعد واح ــد فــي دائ ــرة
تعتبر أحد معاقله الرئيسية ،ويملك فيها
نحو حاصلني.

