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سياسة
تقرير

االعتراض الجنوبي ينتظر «العونة»؟
رغم تركيز التيار الوطني
الحر ورئيسه جبران باسيل على الدوائر
ذات الغالبية المسيحية في جبل لبنان
وزحلة وبيروت األولى والشمال ،إال أنه
ال يسقط من حساباته فرصة الفوز
بمقاعد في دوائر ال يوجد فيها
حضور مسيحي وازن ،كدوائر الجنوب،
حيث يعمل الحزب الشيوعي على
توحيد «قوى االعتراض»
آمال خليل
ّ
للمرة األول ــى منذ عــام  ،1992شكل
دمــج قـضــاء ي صــور والــزهــرانــي في
دائرة واحدة ،وعلى أساس القانون
ال ـن ـس ـب ــي ،ف ــرص ــة مل ـس ـي ـح ـيــي ص ــور
ل ـل ـت ـص ــوي ــت ل ـل ـم ــرش ــح ع ـ ــن امل ـق ـع ــد
الكاثوليكي في الزهراني ،وبالتالي
اح ـت ـم ــال رفـ ــع ن ـس ـبــة املـ ـش ــارك ــة فــي
ً
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى ال ـ ــرق ـ ــم 37
ألـفــا ،علمًا بــأن الـصــوت التفضيلي
سيكون محكومًا بمعادلة القضاء،
أي إن نـ ــاخ ـ ـبـ ــي صـ ـ ـ ــور لـ ـ ــن يـ ـك ــون
بمقدورهم منح صوتهم التفضيلي
ملـ ـ ــرشـ ـ ــح ع ـ ـ ــن ق ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـ ــزهـ ـ ــرانـ ـ ــي،
والعكس صحيح.
أمـ ـ ـ ـ ــا دمـ ـ ـ ـ ــج أقـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ـن ـ ــت ج ـب ـي ــل
ومــرجـعـيــون ـ ـ حــاصـبـيــا والـنـبـطـيــة،
فـ ـ ــإنـ ـ ــه ي ـ ـس ـ ـمـ ــح أي ـ ـ ـضـ ـ ــا مل ـس ـي ـح ـي ــي
النبطية وبنت جبيل باملشاركة في
التصويت للمقعد األرثــوذكـســي في
مرجعيون ـ حاصبيا ومــن شأنه أن
يرفع عــدد الناخبني املسيحيني في
الــدائــرة إلــى حــوالــى  45الـفــا ،ولــو أن
م ـعــادلــة ال ـص ــوت الـتـفـضـيـلــي تبقى
حصرية بالناخبني املسيحيني في
قضاء مرجعيون ـ حاصبيا وحدها،
لـكــن رغ ــم تـلــك ال ـقــوة التجييرية في
الـ ــدائـ ــرتـ ــن ،ف ــإن ـه ــا ال ت ــرف ــع نـسـبــة
تأثير الناخبني املسيحيني باملقارنة
م ــع ال ـط ــوائ ــف األخ ـ ـ ــرى؛ ف ـفــي دائـ ــرة
الـجـنــوب الثانية (ص ــور والــزهــرانــي

ً
اجتمع «االعتراض» في صورة واحدة في النبطية بدال من صورتين (هيثم الموسوي)

وق ـ ــرى ق ـض ــاء صـ ـي ــدا) ،ت ـب ـلــغ نسبة
التأثير املسيحي  13فــي املـئــة ،وفي
ال ـج ـن ــوب ال ـثــال ـثــة (ال ـن ـب ـط ـيــة وبـنــت
جبيل ومرجعيون ـ حاصبيا) تبلغ
نسبة التأثير املسيحي  10في املئة.
هذا على الورق ،أما واقعيًا ،فال يمكن
تجاهل عوامل الهجرة والنزوح.
خـ ــال األس ـ ـبـ ــوع الـ ـف ــائ ــت ،اسـتـقـبــل
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي الـ ـح ــر
ج ـبــران بــاسـيــل ع ــددًا مــن املرشحني
الجنوبيني املستقلني الذين ينوون

«الشيوعي» :قررنا عدم
التحالف مع قوى
مشاركة في السلطة

خـ ـ ــوض االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ض ـ ــد الئ ـح ــة
حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وحـ ــركـ ــة أم ـ ـ ــل .ب ـح ـســب
م ـشــاركــن ف ــي ال ـل ـق ــاء ،قـ ــررت ق ـيــادة
ال ـت ـيــار ال ـح ــر الـ ـع ــزوف ع ــن تــرشـيــح
حـ ــزب ـ ـيـ ــن لـ ـلـ ـمـ ـقـ ـع ــد الـ ـك ــاث ــولـ ـيـ ـك ــي
فـ ــي «ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب الـ ـث ــانـ ـي ــة» وامل ـق ـع ــد
األرثوذكسي في «الجنوب الثالثة».
أمــا الـسـبــب ،فهو عــدم الـتـصــادم مع
خ ـ ـيـ ــارات حـ ــزب الـ ـل ــه وأمـ ـ ــل ال ـلــذيــن
يـمـلـكــان ق ــوة تــأثـيــر ه ــي األك ـب ــر في
ال ــدائ ــرت ــن .ل ــذل ــك« ،ت ــم االت ـف ــاق بني

باسيل واملرشحني املعترضني على
أن يـجـ ّـيــر ال ـت ـيــار أص ــوات ــه ملصلحة
الـ ــائ ـ ـحـ ــة االع ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي مــن
املفترض أن تضم الحزب الشيوعي
اللبناني وقوى أخرى وشخصيات
م ـس ـت ـق ـل ــة» ،ع ـل ــى ح ـ ـ ّـد ت ـع ـب ـيــر أح ــد
املشاركني في االجتماع املذكور.
في هذا السياق ،تبلغ املرشح املستقل
ع ــن املـقـعــد الـشـيـعــي ف ــي مــرجـعـيــون
ـ ـ حاصبيا ،عباس شــرف الــديــن ،من
ق ـيــادة الـتـيــار ال ـحــر ،دع ــم ترشيحه.

تقرير

ّ
سعد وعازار يقصان شريط الصورة االنتخابية الواحدة
َّ
المجلس النيابي نبيه بري،
يسجل لرئيس
ّ
أنه كان أول من بشر الدكتور أسامة سعد
بأنه سيكون مرشحه عن أحد المقعدين
السنيين في دائرة صيدا ـ جزين إلى
جانب نجل الراحل سمير عازار ،المرشح عن
المقعد الماروني في جزين إبراهيم عازار
الغائب األبرز عن مسيرة صيدا
هو التيار الوطني الحر (علي حشيشو)

آمال خليل
لم يعد تحالف أسامة سعد وإبراهيم
عـ ـ ـ ــازار ف ــي دائـ ـ ـ ــرة صـ ـي ــدا ج ــزي ــن فــي
معركة االنـتـخــابــات النيابية املقبلة،
مجرد تكهن .الصورة وحدها أصدق
من التخمينات .اجتمع سعد وعــازار
فـ ــي م ـش ـه ــد واح ـ ـ ـ ــد ،أمـ ـ ـ ــس ،فـ ــي قـلــب
صـ ـي ــدا ،وه ـم ــا ي ـط ــان ع ـلــى جـمـهــور
عــريــض ش ــارك فــي إح ـيــاء ال ــذك ــرى ال ـ
 43السـتـشـهــاد امل ـنــاضــل ال ـص ـيــداوي
معروف سعد .حضر في كادر الصورة
نفسه ممثل حزب الله محمود قماطي
وممثل حركة أمل بسام كجك.
املـ ـسـ ـي ــرة الـ ـسـ ـن ــوي ــة ال ـ ـتـ ــي يـنـظـمـهــا
ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـش ـع ـبــي الـ ـن ــاص ــري وفـ ـ ً
ـاء
ملـ ـع ــروف س ـع ــد ،ت ـم ـيــزت هـ ــذه الـسـنــة
عــن سابقتها بمشاركة بــدت وكأنها
تجسد أول لقاء على األرض للماكينة
االنتخابية لالئحة سعد – ع ــازار ،أو
«حفل استقبال للمهنئني باستعادة
آل س ـعــد م ـق ـعــدهــم ال ـن ـيــابــي ممثلني

أكثر من شركة
استطالع رأي استنتجت
وجود تداخل بين
قاعدتي بهية الحريري
وأسامة سعد ،ولو أن
نسبته صغيرة

ل ـبــوابــة ال ـج ـنــوب ب ـعــد ت ـســع س ـنــوات
عـ ـل ــى خ ـ ـسـ ــارتـ ــه مل ـص ـل ـح ــة ال ــرئـ ـي ــس
فـ ــؤاد ال ـس ـن ـي ــورة ،ولـلـمـهـنـئــن أيـضــا
ب ــاسـ ـتـ ـع ــادة إب ــراهـ ـي ــم عـ ـ ـ ــازار امل ـق ـعــد
امل ــارون ــي الـ ــذي خ ـســره وال ـ ــده سمير
عــازار في انتخابات عام  ،»2009على

ح ـ ّـد تـعـبـيــر أح ــد الـعــامـلــن عـلــى خط
التنسيق بني عازار وسعد.
فـ ــي م ـق ــدم ــة املـ ـسـ ـي ــرة ،تـ ـ ّـأبـ ــط رئ ـيــس
التنظيم الشعبي أســامــة سعد ،كتف
ح ـلـي ـفــه ال ـجــزي ـنــي ال ـج ــدي ــد إبــراه ـيــم
عازار ،ابن جزين الذي نشأ كما والده
في صيدا .لقي عــازار ترحيبًا شعبيًا
ّ
وخصه سعد في كلمته بتحية
كبيرًا،
لــه ولــوفــد الفعاليات الجزينية الــذي
رافـ ـق ــه .م ــن حــول ـه ـمــا ،ش ـ ــارك ممثلو
حزب الله وأمل والجماعة اإلسالمية
وأح ــزاب الشيوعي والبعث والقومي
وال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ال ـش ـع ـب ــي والـ ـق ــوى
والفصائل الفلسطينية .وسجل ،في
امل ـقــابــل ،غ ـيــاب لــرئـيــس بـلــديــة صيدا
األسـ ـ ـب ـ ــق امل ـ ــرش ـ ــح د .عـ ـب ــد ال ــرح ـم ــن
البزري ،ولتيار املستقبل الذي شارك
بنحو متقطع في احتفاالت السنوات
املاضية.
وحـ ـس ــب م ـ ـصـ ــادر أمـ ـنـ ـي ــة ،فـ ـ ــإن ع ــدد
املشاركني في املسيرة فاق أرقام السنة
املاضية ،وال سيما من غير املحازبني

للتنظيم .كذلك ،برز حضور أشخاص
ك ــان ــوا ي ـح ـس ـبــون ع ـل ــى «امل ـس ـت ـق ـبــل»
لسنوات طــوال ،معظمهم ممن صرف
م ــن ال ـع ـم ــل م ــن امل ــؤسـ ـس ــات ال ـتــاب ـعــة
آلل الـ ـح ــري ــري ،م ــن سـ ـع ــودي أوج ـيــه
إلــى مؤسسة الحريري وح ــراس فيال
م ـجــدل ـيــون وب ـي ــت ال ــوس ــط ومــراف ـقــي
ب ـع ــض ق ـ ـيـ ــادات الـ ـتـ ـي ــار .ك ـث ـيــر مـنـهــم
شاركوا أمس للمرة األولى منذ مطلع
التسعينيات عندما استطاع الرئيس
رف ـي ــق ال ـح ــري ــري وش ـق ـي ـق ـتــه الـنــائـبــة
بهية ،استقطاب املـئــات مــن قــاعــدة آل
س ـعــد بــالـتــوظـيـفــات وال ـخ ــدم ــات ،في
ظ ــل اس ـت ـن ـتــاج لـ ــدى أك ـث ــر م ــن شــركــة
استطالع بوجود تداخل بني قاعدتي
بهية الحريري وأسامة سعد ،ولو أن
نسبته صغيرة.
ّ
محيا
بــدت الحماسة واضـحــة على
س ـعــد وق ـ ـيـ ــادات ال ـت ـن ـظ ـيــم الـشـعـبــي
الناصري ،بعد استنفاد كل محاوالت
الـ ـع ــزل وال ـت ـه ـم ـيــش والـ ـحـ ـص ــار فــي
السنوات املاضية ،وتحديدًا منذ عام

