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السنة
قانون الـ  50تصحيح التمثيل المسيحي على حساب ّ
عكار  -روبير عبد اهلل
قبل حوالي السنة ،قطع وفد من نواب 14
آذار مئات الكيلومترات ل��زي��ارة الحدود
الشمالية مع سوريا .ذرفوا دموعًا كثيرة
على ّالشعب ال�س��وري ،وخصوصًا «أهل
ال� �س ��ن ��ة» م ��ن ب �ي �ن �ه��م ،ي �ت �ق��دم �ه��م م�ن�س��ق
األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ل �ـ  14آذار ف ��ارس سعيد
والنائبان نديم الجميل وأن�ط��وان زه��را.
أح �س��ن أه ��ال ��ي ال� � ��وادي وف � ��ادة ّ
زواره� � ��م،
ظنًا منهم أن شعاراتهم ح��ول «املجتمع
امل�س�ي�ح��ي ف ��وق ك��ل اع �ت �ب��ار» ص ��ارت من
املاضي ،وحسبوا أن خطب سمير جعجع
امل�ه��داة إل��ى أب�ن��اء جسر الشغور وأحياء
حمص وحماه دليل تبرؤ من تاريخ في
العداء لكل ما هو مسلم وعربي.
ب� ��اع م�س�ي�ح�ي��و  14آذار م �س�ل �م��ي ع�ك��ار
الكثير م��ن مشاعر ال��ود واالح �ت��رام .لكن
ح �ي��ن دق� � ��ت س� ��اع� ��ة ح � �س ��اب ��ات ال �س �ل �ط��ة
وغ�ن��ائ�م�ه��ا ،أف��رغ��وا م��ا ف��ي جعبتهم من
«اح �ت��رام للتعايش» وم��ن «تقدير ملكانة
اآلخ � � � ��ر» ،ف� �ق � ّ�س� �م ��وا ع� �ك ��ار ث �ل��اث دوائ � ��ر
ان �ت �خ ��اب �ي ��ة م �ن �ت �ه �ك�ي�ن ح ��رم ��ة اج �ت �م��اع
س �ي��اس��ي واق� �ت� �ص ��ادي وت� ��رب ��وي ع��اش��ه
ال �ع �ك��اري��ون ب�م�س�ل�م�ي�ه��م وم�س�ي�ح�ي�ي�ه��م
ع �ل��ى م� ��دى م ��ا ت �ت �س��ع ذاك ��رت� �ه ��م .ف�س� ُ�ه��ل
ع�ل�ي�ه��م ج �م��ع اب ��ن وادي خ��ال��د وال �ع�ب��دة
م��ن أق�ص��ى ع�ك��ار إل��ى أق�ص��اه��ا ف��ي دائ��رة
ان �ت �خ��اب �ي��ة واح� � � ��دة ،وج� �م ��ع اب� ��ن أك� ��روم
وال �ع �ب��ودي��ة وال �ع��ري �ض��ة أي م ��ن ال�ج�ب��ل
إل��ى السهل وال�س��اح��ل ،وض��اق��ت ال��دائ��رة
الواحدة عن جمع ابن القبيات وعندقت
ب�ع�ك��ار ال�ع�ت�ي�ق��ة ووادي خ��ال��د وامل�ش�ت��ى
وأك � � ��روم ،وه� ��ي م �ن��اط��ق ح �ف��ظ أب �ن��اؤه��ا
وج � ��وه ب�ع�ض�ه��م ب �ع �ض��ًا ع ��ن ظ �ه��ر ق�ل��ب.
ف �ج��اءت النتيجة أن وض�ع��ت أك ��روم في
دائ ��رة أول ��ى ،والقبيات ف��ي دائ ��رة ثانية،
وعكار العتيقة في دائ��رة ثالثة .هاجس

مسيحيي  14آذار جمع الناخب املسيحي
العكاري في دائ��رة واح��دة ّ من أجل «عدم
ره��ن إرادت ��ه للناخب ال�س��ن��ي» ،علمًا بأن
الفضل في رفع هذا الهاجس ،إذا تحقق،
م��ره� ّ�ون مبدئيًا بموافقة تيار املستقبل
(ال �س��ن��ي) ،ال��ذي عليه أن يملي خياراته
على جمهوره .ومع العلم ،أيضًا ،أن األمر
َ
األخ �ي��ر ل�ي�س��ت دون� ��ه ع ��وائ ��ق .ف�ت�ج��رب��ت��ا
األخيرتان ،أظهرتا
االنتخابات النيابية
ّ
أن الناخب ــــ بل النائب ــــ السني طوع أمر
قيادة املستقبل ّ ،التي تمكنت من استبدال
نواب عكار السنة مصطفى هاشم وعزام
دندشي ومحمود املراد بثالثة آخرين من
دون أي عناء ي��ذك��ر .وه��ذا م��ا ّ
سهل على
ّ
مسيحيي  14آذار التالعب بخفة ن��ادرة
بمصير زهاء ربع مليون ناخب عكاري.
ّ
س ��ل ��م ب �ع��ض ن � ��واب م �س �ي �ح �ي��ي  14آذار
األم� ��ان� ��ة ال �ع ��ام ��ة مل �ج �ل��س ال � �ن� ��واب ن �ه��ار
الخميس ال�ف��ائ��ت «اق �ت��راح ق��ان��ون يرمي
إل ��ى ت�ع��دي��ل أح �ك��ام ق��ان��ون االن �ت �خ��اب��ات
ال�ن�ي��اب�ي��ة» ح�م��ل ال��رق��م  .2008/25وه��و
القانون املتداول باسم الدوائر الخمسني.
وق ��د ن��ال��ت ع �ك��ار ح�ص�ت�ه��ا م ��ن ال ��دوائ ��ر
ال�خ�م�س�ين ب�ق�س�م�ت�ه��ا إل ��ى ث�ل�اث دوائ� ��ر.
كانت حصة ال��دائ��رة األول��ى نائبًا سنيًا
وآخ� ��ر ع �ل��وي��ًا ،وح �ص��ة ال ��دائ ��رة ال�ث��ان�ي��ة
ص ��اف� �ي ��ة ل �ل �م �س �ي �ح �ي�ين ب ��اث� �ن�ي�ن ل� �ل ��روم
األرث��وذك��س وث��ال��ث للموارنة .أم��ا حصة
ال��دا ّئ��رة فتتمثل بثالثة ن��واب للمسلمني
السنة.
ظاهر األم��رّ ،وبالجملة ،ب��داي��ة تصحيح
للتمثيل ال�س��ن��ي ف��ي ع�ك��ار ب� ّ�زي��ادة نائب
لهم ليصبح عدد النواب السنة في عكار
ي �س��اوي ن�ص��ف ع ��دد ن��واب�ه��ا اإلج� ّم��ال��ي،
ع �ل �م��ًا ب� ��أن ن �س �ب��ة ال �ن��اخ �ب�ين ال �س��ن��ة في
عكار إل��ى إجمالي ناخبيها ي�س��اوي 64
ف��ي املئة بحسب ل��وائ��ح الشطب العائدة
النتخابات العام .2009

لكن على مستوى الدوائر الثالث ،هناك
تقطيع ف��اض��ح ألوص ��ال ع�ك��ار ،ودفعها
ملزيد من التطييف في مكان ،والتمذهب
في مكان آخر .باإلضافة إلى حل مؤقت

ثلث ناخبي الدائرة
السنة وال
الثانية من ّ
تمثيل نيابيًا لهم في
القانون المقترح

للتراجع النسبي ف��ي ع��دد املسيحيني،
س ��رع ��ان م ��ا س �ي �ط��رح ض� � ��رورة ت�ق�س�ي��م
جديد في الدورات االنتخابية املقبلة.
خ�ص� ّ�ص ل �ل��دائ��رة األول ��ى م�ق�ع��دان واح��د
ل� �ل� �س ��ن ��ة وال � �ع � � ّل� ��وي�ي��ن .ع �ل �م ��ًا ب� � ��أن ع ��دد
ال�ن��اخ�ب�ين ال�س��ن��ة ف��ي ه��ذه ال��دائ��رة يبلغ
نحو أربعني ألفًا ،والعلويني سبعة آالف
وسبعمئة ،األمر الذي يعني حتمًا عزوف
ال�ع�ل��وي�ين ع��ن امل�ش��ارك��ة ف��ي االن�ت�خ��اب��ات
املقبلة ،إال إذا أدت األح��داث السورية في
األش �ه��ر ال �ف��اص �ل��ة ع��ن االن �ت �خ��اب��ات إل��ى
نتائج تعدل من طبيعة العالقات املتأزمة
حاليًا بني الطرفني.
ال ��دائ ّ��رة ال�ث��ال�ث��ة ت�ض�م�ن��ت ث�لاث��ة مقاعد
ل�ل�س��ن��ة وح��ده��م ،و ّه ��ذا م��ا س �ي��ؤدي إل��ى
عزل أكبر تجمع سني في عكار ( 68ألف

ّ
القانون تقطيع فاضح ألوصال عكار وتواصل أبنائها (أرشيف ـ هيثم املوسوي)

ن��اخ��ب) ،األم ��ر ال ��ذي ي�ف� ّ�ع��ل م��ن ال�ت�ي��ارات
املتطرفة في هذا الوسط .وإذا كان املعيار
الطائفي هو املحدد الوحيد في القانون
االن �ت �خ ��اب ��ي ال �ع �ت �ي��د ف � ��إن  1700ن��اخ��ب
م ��ارون ��ي ف��ي ه ��ذه ال ��دائ ��رة س�ي�ت�ح��ول��ون
أق� �ل� �ي ��ة ال ش � ��أن ل� �ه ��ا ب� �م� �ج ��رى ال �ع �م �ل �ي��ة
االنتخابية.
ال �ط��ام��ة ال �ك �ب��رى ف ��ي ال� ��دائ� ��رة ال �ث��ان �ي��ة،
ذروة اب � �ت � �ك� ��ارات م �س �ي �ح �ي��ي ّ 14آذار.
ي� �ت ��وزع ال� ��دائ� ��رة  34أل� ��ف ن��اخ��ب س��ن��ي،
 30أل ��ف أرث��وذك �س��ي 26 ،أل ��ف م��ارون��ي،
 5آالف كاثوليك 2.5 ،أل��ف ع�ل��وي .ن��واب
منهم
ال��دائ��رة الثالثة مسيحيون ،إثنان ّ
أرث��وذك��س والثالث م��ارون��ي .أم��ا السنة،
األك � �ث� ��ر ع� � � ��ددًا ،ف �ل�ا ت �م �ث �ي��ل ل� �ه ��م .وه� ��ذا
م ��ا ي�س�ت�ت�ب��ع ع ��دم ت��رش��ح أي م ��ن أب �ن��اء
البيرة أكبر بلدات ال��دري��ب األوس��ط إلى
االن�ت�خ��اب��ات ،وال م��ن أب�ن��اء تكريت أكبر
ب�ل��دات ال�ج��وم��ة بعد رح�ب��ة ،وه��ذا يعني
أي �ض��ًا ح��رم��ان أب �ن� ّ�اء ح�ل�ب��ا بأغلبيتهم
اإلسالمية ( 3880سنة 1750 ،أرثوذكس،
 550موارنة) من إمكان الترشح ،آخذين
في االعتبار أن حلبا مركز املحافظة التي
يشكل فيها املسلمون أكثر من الثلثني.
ه � ��ذا «ال �س �ت ��ات �ي �ك ��و» ي �ظ ��ل ق ��ائ �م ��ًا وف ��ق
معطيات االنتخابات النيابية السابقة،
الكلمة الفصل
حيث كانت لتيار املستقبل ّ
في تقرير وجهة املسلمني السنة ترشيحًا
واقتراعًا .لكن السنتني املاضيتني أبرزتا
ح� ّ�ال��ة اع� �ت ��راض ج��دي��ة ب��وج��ه املستقبل
م��ث�ل�ه��ا ال �ن��ائ��ب م�ع�ين امل��رع �ب��ي ،فأعلنت
أوساط عدة في التيار أنها حسمت عدم
مشاركته ف��ي االن�ت�خ��اب��ات املقبلة ،وك��رر
امل��رع�ب��ي ب��ذات��ه موقفه م��ن ع��دم الترشح.
ل �ك��ن اس �ت �ط�ل�اع��ًا ل� �ل ��رأي أج ��رت ��ه وس�ي�ل��ة
إعالمية شمالية أظهر أن املرعبي يحظى
بأعلى قدر من التأييد الشعبي في عكار
والشمال ،يليه النائب خالد ضاهر.
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احتفال ناصري ـ حركي ـ نوستالجي بعبد الناصر
حزب الكتائب،
إذا ًكان ّ
مثال« ،يحن» إلى زمن بشير
ّ
الجميل ،فإن حزب االتحاد
االشتراكي أكثر «حنينًا»،
ويعيش في زمن جمال عبد
الناصر .أمس ،على جسر سليم
سالم ،أحيا الحزب ،باالشتراك
مع حركة أمل ،ذكرى ّ
عملية
سليم سالم ،واستذكر
مناصروه «القائد الخالد»

أحمد محسن
أق� �ف ��ل ح � ��زب «االت � � �ح� � ��اد» م �ن �ط �ق��ة س�ل�ي��م
س�ل�ام أم� ��س ،ق ��رب «ال �ج��ام �ع��ة ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة
ً
ال ��دول � ّ�ي ��ة» ،ل �س��اع��ة م ��ن ال ��زم ��ن ،اح �ت �ف��اال
بمناسبتني ت�ع��ودان إل��ى «زم��ن سحيق».
األول� � � ��ى «ن ��وس� �ت ��ال� �ج � ّ�ي ��ة» ف � ��وق ال � �ع� ��ادة،
خفتت أخ�ي�رًا ،وتتمثل في رحيل «القائد
الخالد» جمال عبد الناصر ،الذي وضعوا
ل��ه ص ��ورًا «خ��اف �ت��ة» أي �ض��ًا ،ف ��وق ال�ج�س��ر.
ص � ��ورة خ��اف �ت��ة ،رغ� ��م أن� ��ه ي �ب ��دو غ��اض�ب��ًا
ف �ي �ه��ا .وامل �ن��اس �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ن�ب�ي�ل��ة ج� �دًا،
ّ
العملية التي أوقفت الزحف
وتتمثل في
اإلسرائيلي إلى أزقة العاصمة ،في .1982
ً
كان الحشد خجوال ،إال أن املفاجأة كانت
طفرة األمن .األمن املمسوك .بالتأكيد كان

عدد رجال االنضباط أكثر من الحاضرين.
ال � �ح� ��اض� ��رون ب� ��وج� ��وه م �ق �ي �م��ة ف� ��ي زم ��ن
«النكسة» ولكنها ما زال��ت متحمسة إلى
«امل �ق��اوم��ة» .أح ��د ال��رج��ال ف��ي «ال�ص�ف��وف
األم ��ام � ّ�ي ��ة» ارت � ��دى ث �ي��اب��ًا ع �ل��ى «م��وض��ة»
ذل��ك الزمن ،وج��اره احتفظ بسالفيه على
ح��ال�ه�م��ا م�ن��ذ ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ،واآلخ � ��رون،
ك ��ان ��وا ف ��ي اإلط � ��ار ذات � ��ه :رددوا أغ �ن �ي��ات
ذل � ��ك ال� ��زم� ��ن ب � ��دوره � ��م .وك � � ��ان «ع ��ري ��ف»
�وت ج �ه��وري ،ش��دد
ال�ح�ف��ل «ش��وس��ًا» ب �ص� ٍ
ع�ل��ى «دور ب �ي��روت ف��ي امل �ق��اوم��ة» .وب�ع��د
كلمات ،استعادت الحقبة ،غ��ادر الجميع
بهدوء .وكان ممكنًا اإلنصات إلى أصوات
الحاضرين ،تحت العشرين ،القادمني من
ً
م �ن��اط��ق م ��ار ال �ي��اس م �ث�ل�ا ،وس �م��اع اس��م
ً
عبد الناصر يتردد قليال .غالبًا ما يأتي

كإجابة عن سؤال تكرر كثيرًا في أوساط
القادمني من أحياء سليم س�لام القريبة،
وه� ��م ي �ش �ي��رون ب��أص��اب �ع �ه��م إل� ��ى ص ��ورة
«القائد الخالد» ،ويكررون :عبد الناصر؟
مني يعني عبد الناصر؟
أم ��ا ع ��ن ص��اح��ب ال �ع �م �ل� ّ�ي��ة ،ف �ي �ق��ول��ون إن
ال � ��رج � ��ل م� � �ع � ��روف ف � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة واس� �م ��ه
م�ح�م��د غ�ن�ي��م .ال��رج��ل ي �ق��ول إن ��ه م�ع��روف
ً
عملية ّ
ّ
ضد
أيضًا ،وإنه فعال صاحب أول
الجيش اإلسرائيلي في  .1982وم��ن على
جسر سليم سالم ،الشهير بالزحمة التي
ً
ل��و ك��ان ال�ج�س��ر رج�ل�ا لكفر ب�ه��ا ،ومقابل
الكنيسة املشهورة بفراغها من عباد الله،
وق ��ف غ�ن �ي��م ي�س�ت�ع�ي��ر م ��ن ذاك ��رت ��ه ص��ور
القتال مع اإلسرائيليني .وبزهو ال يمكن
إخفاؤه سرد التفاصيل بال توقف .وهذا

حاضرون بوجوه مقيمة في زمن «النكسة» لكنها ما زالت متحمسة إلى «املقاومة» (مروان طحطح)

ّ
مفهوم .من «البيارتة» اليوم من يحن إلى
تاريخ كانت بيروت فيه «مقاومة» وكان
زعيمها هو الراحل عبد الناصر .وربما،
لشدة الحماسة ،كان سردًا من النوع الذي
يشعر سامعه أن ال �س��ارد ك��رره أل��ف مرة
ً
قبال فحفظه إل��ى ه��ذه ال��درج��ة .ال يساوم
ال��رج��ل على «الحقيقة» (يضحك بصوت
منخفض ه�ن��ا)ُ .يحكى ف��ي محيط سليم
ّ
العملية التي حملت اس��م النفق
س�لام أن
متنازع عليها ،كما تنازع املقاومون على
ّ
عملية خ �ل��دة .ك��ان��ت «ال �ط��اس��ة» ضائعة،
«ط��اس��ة» الجهة ال�ت��ي «شقلبت» الدبابة
اإلس ��رائ �ي �ل � ّ�ي ��ة ض ��اع ��ت ب�ي�ن ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات
امل � ��وج � ��ودة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة .ال �ب �ع��ض ي �ق��ول
ً
إن رج ��اال ف��ي ح��رك��ة أم��ل أخ ��ذوا امل �ب��ادرة
حينها .ال�ب�ع��ض ي�ق��ول إن ح��زب االت�ح��اد
العربي االشتراكي هو الذي قاتل .آخرون
يقولون إن ال��رج��ال الذين أخ��ذوا املبادرة
ف ��ي ح��رك��ة أم ��ل ص � ��اروا الح �ق��ًا ف ��ي ح��زب
ال �ل��ه .وآخ � ��رون أي �ض��ًا ي��ذه �ب��ون أب �ع��د من
ذل� ��ك ،ف �ي��ؤك��دون أن ال�ج�م�ي��ع ش � ��ارك ،وإن
صح الرأي األخير ،فذلك يعني أن «القوى
ّ
ّ
اللبنانية» بأسرها أسهمت في
الوطنية
«ت��دم�ي��ر» دب��اب��ة ع�ل��ى ج�س��ر سليم س�لام.
وال يمكن االستخفاف بحدث مماثل ،إنه
عمل بطولي .ولكن ،الشاهد الحاضر من
وق �ت �ه��ا ،م�ح�م��د غ�ن�ي��م ،ي �ج��زم ب ��أن «ح��زب
االت �ح��اد ال�ع��رب��ي االش �ت��راك��ي» ،بتاريخه
ال �ع��ري��ق ،واس �م��ه ال�ط��وي��ل ه ��ذا ،ه��و ال��ذي
ّ
ّ
شخصيًا ،محمد
بالعملية ،بل إنه هو
قام
غنيم ،تصدى بنفسه للزحف اإلسرائيلي.
ك��ان لديهم ،ف��ي  ،1982أي ح��زب االت�ح��اد،
م�ق��ر ف��ي امل�ن�ط�ق��ة .وع�ل��ى ذم �ت��ه ،ك��ان امل�ق� ّ�ر
الوحيد آن ��ذاك ،إذ «ه��رب الجميع» .هرب
ال �ج �م �ي ��ع وب � �ق ��ي ح� � ��زب االت � � �ح� � ��اد ،ال� ��ذي
«يستلهم» أف ��راده «ال �ف��داء» م��ن «ال�ق��ائ��د»
جمال عبد الناصر.

