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الئحة عون في كسروان :المشايخ أو ًال
ما كان ينقص
قوى  14آذار في كسروان
إال فتح باب التوزير
ليعرض املرشحون إلى
النيابة خدماتهم ،رغم
فصل النيابة املفترض
عن الوزارة ،مؤكدين
أن تمثيل الشعب ليس
أولويتهم
غسان سعود
ع � ��ام  2005ك � ��ان ل �ح��م ال �ت �ي ��ار ال��وط �ن��ي
االنتخابي ّ
ّ
طريًا وال يعرف عماده
الحر
ال�ن��ائ��ب م�ي�ش��ال ع��ون م�ك��ان�ت��ه الشعبية
جيدًا ،فلجأ في كسروان ليضمن إقفاله
عامًا
بيوتات سياسية عمرها خمسون ّ
إلى بيوتات عمرها مئة عام وعام .أحل
جيلبرت زوين محل منصور البون ،فتح
آلل الخليل بيتًا سياسيًا ونقل العباءة
الخازنية من بيت فريد هيكل إل��ى بيت
ف��ري��د ال �ي��اس .أم ��ا وق ��د اط �م��أن ال�ج�ن��رال
املاقت في شبابه لإلقطاع ومشيخياته
على حيثيته الكسروانية ،فقرر مواكبة
ال � �ع ��ودة ال �ع �ث �م��ان �ي��ة إل� ��ى امل �ن �ط �ق��ة ع�ب��ر
استنهاض مشيخيات أف��ل نجمها مع
العثمانيني .حتى ب��دأ أخيرًا مشايخ آل
ال ��دح ��داح ،ب�ع��د ان �ض �م��ام ال�ش�ي��خ ج��وان
حبيش إلى الشيخ فريد الياس الخازن
ع �ل��ى الئ �ح��ة ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر في
ك � ّس��روان ،ن�ف��ض ال�غ�ب��ار ع��ن ع�ب��اءات�ه��م،
ّ
املشيخي يكتمل في الئحة
عل النصاب
كسروان العونية وعسى.
املطلعون على ن�ي��ات ال�ج�ن��رال ي��ؤك��دون
أن إع�ل�ان��ه ت�ف��اص�ي�ل�ه��ا وت �ح �م��ل ت�ب�ع��ات
حرد النواب املستبعدين مستحيل قبل
اطمئنانه إل��ى ع��دم احتياجه أصواتهم
ف� ��ي أي ت� �ص ��وي ��ت ط � � ��ارئ م �ح �ت �م��ل ف��ي
امل� �ج� �ل ��س ال� �ن� �ي ��اب ��ي .ت �ش �ي��ر امل �ع �ط �ي��ات

امل �س��رب��ة م ��ن ال ��راب� �ي ��ة إل� ��ى ع� ��دم وج ��ود
ّ
خليلي مقنع واحد للنائب يوسف
بديل
ّ
كفرذبياني للنائب فريد
الخليل وآخ��ر
ال �خ��ازن ،رغ��م اق�ت�ن��اع ال�ج�ن��رال ب��وج��وب
تغيير أحدهما أقله .مع العلم أن إحالل
ع��ون ال��وزي��ر ال�س��اب��ق زي��اد ب ��ارود محل
ال �خ��ازن ك ��ان واردًا ج �دًا ف��ي ح�س��اب��ات��ه،
لوال ضياع بارود في نظر الجنرال بينه
وب�ين الرئيس ميشال سليمان ورئيس
جمعية الصناعيني نعمة افرام والقوات
اللبنانية وحتى النائب وليد جنبالط.
أم��ا ب��دالء النائب جيلبرت زوي��ن الكثر،
ّ
العوني حصرًا،
فينشطون ف��ي ال��وس��ط
ّ
العوني
فيما ه��ي تضيف إل��ى الصحن
ق �ل��ة ق �ل �ي �ل��ة م �م��ن ورث � ��ت أص ��وات� �ه ��م م��ع
قصرها واألراض��ي .ويضيف هؤالء إلى
قيمة التيار الكسروانية سواء مئتي أو
ألفي صوت.
ً
بناء عليه ،ال يبقى أمام الجنرال إلحداث
التغيير املنشود في الئحته غير النائب
ن�ع�م��ة ال �ل��ه أب��ي ن�ص��ر ال ��ذي ع�ص��ر ملف
ال�ت�ج�ن�ي��س ث �ل�اث دورات ن �ي��اب �ي��ة ،وم��ا
ع ��اد ي�ج��د ف�ي��ه م��ا ي�ش��رب��ه ال� ��رأي ال �ع��ام،
األم��ر ال��ذي دف��ع أب��ي نصر أخيرًا ـــ وهو
ما كان يعير زي��ارات الجنرال لكسروان
أي اهتمام ـــ إلى االحتفاء بزيارة الوزير
ج�ب��ران باسيل ل�ك�س��روان عبر أك�ث��ر من
س�ت�ين الف �ت��ة .وب��ات��ت دع ��وات أب��ي نصر
ض ��و ل�ل�م�ن�ت�س�ب�ين إل� ��ى راب� �ط ��ة آل ض��و
للعشاء على حسابه أو «إظهار االلتفاف
الشعبي حوله» ،مفتوحة .في ظل خلطه
ب�ي�ن ع��دي��د امل��وظ �ف�ين ال �ك �س��روان �ي�ين في
مصانع بن أبي نصر وع��دد حبات النب
ال �ت��ي ت�ن�ت�ج�ه��ا ت�ل��ك امل �ص��ان��ع .ومشكلة
أب��ي نصر م�ق��ارن��ة ب��زم�لائ��ه ،أن حضور
بديله ج��وان حبيش الشعبي أك�ب��ر من
حضوره ،وثروته أكبر بما ال يقاس من
ثروة أبي نصر ،وسيرته الذاتية أحدث،
ف �ي �م��ا ي �ك��اد ي �ت �ع��ادل م �ع��ه ف ��ي «ال �ع �م��ق
ال�س�ي��اس� ّ�ي» .وت�ش�ي��ر امل�ع�ل��وم��ات إل��ى أن
كرسي حبيش ثبت في الئحة «التغيير
واإلص�ل�اح» ،بغض النظر ع��ن استمرار
نعمة اف��رام بترشحه أو ع��زوف��ه ،بعدما
رجحت املعلومات سابقًا ع��دم استفزاز
ع ��ون آل اف � ��رام ب�ض��م م��رش��ح ق ��وي على
الئحته كان حتى سنوات قليلة يتظلل
عباءتهم ،في حال تراجعهم عن خوض
معركة كسروان ضده .وخالفًا ملا يوحي
ب��ه اس��م حبيش وال�ص�ي��ت ال��ذي يسبقه

ّ
وخليلي وزوينية (هيثم املوسوي)
ترسو مالمح الالئحة العونية في كسروان اليوم على شيخني
ولقب املشيخة ،هو أربعيني مرح أحسن
استغالل الوقف الشاسع ال��ذي ورث��ه ،ال
الساعون إلى انتقاده أمرًا يتوقفون
يجد
ّ
خصيته» في ال� ّ
ّ
�رد على
عنده غير «قلة
ه��ات�ف��ه ،ف��ي وق��ت ال يحمل ف�ي��ه خصمه
ّ
الرئيسي هاتفًا .وف��ي انتخابات بلدية
جونية األخ�ي��رة ،اضطر التيار الوطني
ال �ح��ر إل ��ى ال �ت �ك �ت��ل وال � �ق ��وات وم�خ�ت�ل��ف
أف��رق��اء آل اف ��رام وال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق فريد
ه�ي�ك��ل ال� �خ ��ازن وال �ك �ت��ائ��ب وال�ن��اش�ط�ين

قرر عون مواكبة
العودة العثمانية إلى
المنطقة عبر استنهاض
مشيخيات أفل نجمها

ال �ث�ل�اث��ة ف ��ي ح� ��زب ال��وط �ن �ي�ي�ن األح � ��رار
وعميد ح��زب الكتلة الوطنية كارلوس
إدة شخصيًا ،إل��ى ْ
كسر حبيش ،بفارق
ً
ل ��م ي �ت �ج��اوز أل ��ف ص� ��وت .وب� �ن ��اء ع�ل�ي��ه،
ت ��رس ��و م�ل�ام ��ح ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ع��ون �ي��ة ف��ي
ّ
وخليلي
ك �س��روان ال �ي��وم ع�ل��ى ش�ي�خ�ين
وزوينية ،إلى جانب العماد عون طبعًا.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،م��ا ع ��اد أح ��د غ �ي��ر ال�ن��ائ��ب
ال �س��اب��ق ف��ري��د ه�ي�ك��ل ال �خ ��ازن م��رش�ح��ًا
إلى النيابة .نجل الوزير السابق جورج
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وفية
فارس بويز :كسروان ليست ّ

سحب فارس بويز
نفسه من الحياة السياسية
بعد االنتخابات النيابية عام
 .2009يرفض أن يكون جزءًا
من املعمعة املسيطرة على
لبنان .يؤكد أن ال انتخابات
في املدى القريب .أما أكثر
ما يشغله حاليًا فهو الوضع
السوري
ليا القزي

القصر الكبير يقع على الطريق ال�ع��ام في
منطقة ذوق مكايل ال�ك�س��روان�ي��ة .مداخله
ثالثة ،ولكن بوابة واحدة مشرعة الستقبال
ال �ض �ي��وف .ف��ي ه ��ذا امل �ك��ان ال �خ��ال��ي م��ن أي
رائحة أنثوية يسكن النائب السابق فارس
ب��وي��ز .يشعر ال��زائ��ر ك��أن��ه ف��ي إح��دى الثكن
العسكرية ،ول��و أن الجو هنا مسالم أكثر.
املسافة بني الباب الرئيس ومكتب «معالي
ال��وزي��ر» السابق أيضًا ال تتعدى  50مترًا،

يتناوب خاللها ثالثة رجال من أصل خمسة
م��وج��ودي��ن ف��ي امل �ك��ان الس �ت �ق �ب��ال ال��راغ��ب
ف��ي ول� ��وج ال �ق �ص��ر« .ث�ل��اث دق��ائ��ق وي�ص��ل
األس�ت��اذ» ،يقول أحد «ال��زل��م» .دقائق قليلة
ول �ك��ن ك��اف�ي��ة الس�ت�ك�ش��اف امل�ك�ت��ب ال ��ذي ال
يعكس إال شخصية بويز .يسيطر الخشب
ع�ل��ى ال��دي �ك��ور .ي �س ��ارًا ،ال�ع�س�ك��رة ط��اغ�ي��ة.
بنادق ومسدسات تعود الى حقبة الحرب
العاملية االول��ى علقها «معاليه» في خزانة
خ��اص��ة .ي�م�ي�ن��ًا ،مكتبة ت�ض��م ع ��ددًا كبيرًا
م��ن ال�ك�ت��ب أغ�ل�ب�ه��ا س�ي��اس��ي ،وق �س��م كبير
منها يتحدث عن الشيعة وإيران ،وطبعًا...
ري �م��ون إده .م��وق��دة امل�ك�ت��ب ب � ��اردة .ال ن��ار
فيها ،فقط أنياب عاجية .ال يكتمل املشهد
م��ن دون مجسمات األح�ص�ن��ة ،والغليون.
وح ��ده ��ا امل��وس �ي �ق��ى ت �غ �ي��ب ،ع �ل��ى ال��رغ��م
م��ن وج ��ود ج �ه��از رادي� ��و ق��دي��م ،ومكبرين
للصوت .تنتشر ص ��وره :ب�ين الكتب ،على
املوقدة ،على طاولة العمل ،وواح��دة كبرى
تظهره ش��اب��ًا .يخلط ب��وي��ز ف��ي ك�لام��ه بني
العربية والفرنسية .ولكن عندما تدور آلة
التسجيل ،يشعل سيجاره ،يسوي جلسته،
وت �ح��ل ال�ل�غ��ة ال�ف�ص�ح��ى م �ك��ان ال�ع��ام�ي��ة .ال
ينفك ينظر يمينًا وهو يجيب عن االسئلة.
ال نقطة ثابتة لنظره .يظل يسوي نظارته
«ال��راي ــ ب�ين» بإصبعه ،ويحاول تخليص
رقبته من عقدة ربطة العنق أحيانًا أخرى.

يهز رأسه إلى أعلى وهو يتكلم ،يرفع ذقنه
عاليًا بني الفينة واألخ��رى ،يتنفس كما لو
أن الهواء سينقطع بعد شهيقه.
غ ��اب ص�ه��ر ال��رئ �ي��س ال �ي��اس ال� �ه ��راوي عن
ال �س��اح��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ع��ام��ة وال�ك �س��روان�ي��ة
خ ��اص ��ة م �ن ��ذ ع � ��ام  ،2009ب �ع ��د أن ت �ع��ذر
انضمامه الى الئحة التيار الوطني الحر،
ووص�ف��ه ألعضائها بالصيصان ،وإع��ادة
ت�ح��ال�ف��ه م��ع ق ��وى  14آذار وس �ق��وط��ه .أي��ن
هو فارس بويز اليوم؟ «أنا في هذا الوطن
ال �ج��ري��ح ،االس� �ي ��ر ،ال �ض��ائ��ع ب�ي�ن امل �ح��اور
االق �ل� �ي �م� �ي ��ة» .ي� �ب ��رر غ �ي��اب��ه ب � ��أن ال ح �ي��اة
سياسية في لبنان« :هناك ريموت كونترول
واحدة أميركية – سعودية ،وأخرى إيرانية
– سورية تدير البالد» .لذلك قرر أن ينضم
ال��ى ن��ادي املستقلني .يرفض أن ُي�ق��ال عنه
وس �ط��ي «ألن ذل ��ك ي�ع�ن��ي أن �ن��ي ك��ائ��ن بني
إليه،
االثنني» .كذلك فإن الحيادي ،بالنسبة ً
مستقال
ال رأي خاص به.
يعتبر بويز نفسه ً
ً
ع��ن  8و 14آذار أوال ،وث��ان�ي��ًا مستقال عن
ارتباطاتهما الخارجية .والسبب؟ «ألنني
ق��رأت ال�ت��اري��خ واستوعبت أن��ه م��ا م��ن مرة
دخل لبنان في محاور إقليمية ،إال وانشق
داخليًا» .ال يريد بويز لعب األدوار في كل
الطقوس« :أن��ا لست من هذه الحياة ،ال بد
من العودة الى سياسة عقالنية ومستقلة».
أه��ذا يعني ع��دم ترشحه ال��ى االنتخابات

بويز :كسروان لم
تكن وفية للرئيس
فؤاد شهاب الذي قدم
إليها الكثير
ً
النيابية املقبلة؟ «أص�ل�ا ال انتخابات في
امل ��دى امل �ن �ظ��ور» .ه�ك��ذا ببساطة يحسمها
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة االس �ب��ق ،ي��زي��د ع�ل��ى ه��ذا
الحسم حبة مسك باستغرابه «خبث القوى
السياسية التي ال تتجرأ على القول إنها
ع��اج��زة ع��ن االل �ت��زام ب��امل�ه��ل ال��دس�ت��وري��ة».
يوضح أن الجو االمني املتوتر في عرسال
وطرابلس وصيدا ،إضافة الى التباين في
ال�ن�ظ��رة ال��ى ال�ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ي ال�ج��دي��د،
واالعتبارات السياسية الخاصة بكل فريق،
«ت �م �ن��ع إج � ��راء ه � ��ا» .ل ��م ت �ك��ن ال�ب�ط��ري��رك�ي��ة
امل ��ارون� �ي ��ة ب � ًش �خ��ص ال� �ك ��اردي� �ن ��ال ب �ش��ارة
الراعي بعيدة عن موقف القوى التي تريد
إجراء االنتخابات في موعدها« ،هذا االمر
إما ناتج من قلة دراي��ة أو عدم صراحة من

ج��ان��ب ب �ك��رك��ي» ،ي �ق��ول ب��وي��ز .ي�ض�ي��ف أن��ه
عند ت��واف��ر ال��رغ�ب��ة ف��ي إج ��راء االنتخابات
يجب «أن نكون قادرين على ضمان انتقال
السلطة ،أن تكون ديمقراطية ،وعبر قانون
يعبر عن رأي الناس .فمن هذا الذي يؤمن
بأن االنتخابات ستحدث في مواعيدها؟».
ال ي �ع ��ارض ب��وي��ز ال �ق��ان��ون األرث��وذك �س��ي
«ب �م �ع �ن��اه ال �ت �ق �ن��ي» .ي�ث�ي��ر ف ��ي ن�ف�س��ه ه��ذا
امل��وض��وع ش �ع��وري��ن« ،ال�ت�خ�ل��ف ال�ط��ائ�ف��ي،
وف ��ي ال��وق��ت ع�ي�ن��ه ال��واق �ع �ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة،
فنحن نعيش ف��ي أح�ق��ر أش�ك��ال الطائفية،
لذلك ال ب��د م��ن ق��ان��ون يمثل ال�ن��اس حسب
واقعها الحالي» .هو مع العلمنة« ،إال أنها
ليست جرعة نتناولها وانتهى ،عليها أن
ت�م��ر ب�م��رح�ل�ت�ين» .ل�ي��س «ال�ط�ع��ن بالظهر»
الدقيقة ال�ت��ي تعبر ع��ن االح�س��اس
الكلمة ّ
ال��ذي يكنه لكسروان« ،ولكني ال أنسى أن
بعض من كان يفترض به أن يكون حليفًا
شطب اسمي على الالئحة» ،غامزًا من قناة
ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .ي ��رى أن ال�ك�س��روان�ي�ين
أخ�ط��أوا بتسليم ق��راره��م ملن «ال يتمتعون
بالعقالنية الالزمة ومن ال يعيش بينهم».
ك��ذل��ك ف��إن��ه ي��أس��ف ألن ك �س ��روان «ال ت��زال
أس� �ي ��رة ال� �غ ��ري ��زة .م ��ا ح �ص��ل ف ��ي ال � � �ـ2009
ك ��ان ن��وع��ًا م��ن ال�ه�س�ت�ي��ري��ا ،م �ف��رزًا ال�ن��اس
ب�ين خ �ي��اري��ن ،وم�ل�غ�ي��ًا ك��ل م��ا ه��و مستقل
وعقالني» .يصف نواب كسروان «بخمسة

