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تحقيق

ّ
املنكبني على حراثة السهل ،ريثما ينقل األوالد ا
تطول املسافة الفاصلة بني زحلة ومنطقة الفاعور .تطيلها مشاهد الرجال والنساء
لحفاة لعبتهم من منتصف الطريق غير املؤهل الى جانبه .ال بيوت من حديد وال عشوائيات على عكس ما يتصوره البعض .الع
رب هنا يسكنون في مبان كغيرهم من املواطنني اللبنانيني ...ويلبسون ثيابا عادية أيضا

المر وإن طال السفر
من
بد
ال
الفاعور
عرب
ّ
روال إبراهيم
منذ نحو  50عاما ،كان سبعة أشخاص
م� ��ن ال � �ع� ��رب ف� �ق ��ط ي �ن �ت �خ �ب��ون ف� ��ي امل�ت�ن
الشمالي ،وأبو خالد أبرزهم .تمكن الرجل
م��ن ب�ن��اء ص��داق��ات متينة م��ع سياسيي
املنطقة وصوال الى أبنائهم ومخلفاتهم
في ما بعد ،وكان صلة الوصل الوحيدة
ب �ي �ن �ه��م وب�ي��ن ب ��اق ��ي ال � �ع ��رب .الح �ق ��ا زاد
ع ��دد ال�ن��اخ�ب�ين ال �ع��رب ول ��م ي�ع��د مفتاح
أب��و خالد يصلح لفتح كل أب��واب رفاقه،
ّ
ل��رغ �ب��ة ك ��ل واح � ��د م �ن �ه��م ف ��ي ت �س��ل��م تلك
امل�ه�م��ة واالس �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا .ف�ل�ط��امل��ا ك��ان
ع ��رب ال �ف��اع��ور ش �غ��ل امل�ت�ن�ي�ين ال �ش��اغ��ل،
ال�س�ي��اس�ي�ين م�ن�ه��م خ �ص��وص��ا .وامل�ق��ول��ة
ال�ش�ه�ي��رة ه�ن��ا ت ��روي ك��ل ش ��يء :ع�ل��ى كل
مبتدئ سياسي وط��ام��ح نيابي أن ّ
يمر
ف��ي م��درس��ة ع ��رب ال �ف��اع��ور ح �ت �م��ا .على
ال��رغ��م م��ن قلة ع��دده��م ف��ي امل�تن الشمالي
(ن �ح��و  550ص ��وت ��ا) ،إال أن �ه��م وق �ب��ل كل
اس �ت �ح �ق ��اق ن �ي ��اب ��ي أو ب� �ل ��دي ي �ت��رك��ون
أش�غ��ال�ه��م ل�ل�ت�ف��رغ الس�ت�ق�ب��ال سياسيي
امل�تن ورؤس ��اء ب�ل��دي��ات��ه .وال��زائ��رون كثر،
م��ن النائب ميشال امل��ر ال��ى رئيس حزب
الكتائب اللبنانية أم�ين الجميل م��رورا
ب�ن��ائ��ب ت�ك�ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر واالص �ل��اح نبيل
نقوال وصوال الى رئيس بلدية الجديدة
ـ�ـ�ـ�ـ ال �ب��وش��ري��ة ـ�ـ�ـ�ـ ال �س��د ون��ائ �ب��ه وامل �خ �ت��ار.
وتقاليد ال�ع��رب ال ت� ّ
�رد أي��ًا م��ن الضيوف
خ��ائ�ب��ا ،ب��ل ت�ت�ج��اوز ذل��ك لتنسج بينها
وبينهم صداقات ومصالح مشتركة.
صمدت عائلة أب��و خالد طويال .ولطاملا
شهد منزلها صوالت وجوالت سياسية
ال ّ
تعد وال تحصى ومن مختلف األلوان
السياسية ،ال��ى أن ت��وف��ي أب��و خ��ال��د قبل
نحو شهر تقريبا تاركا إرث عالقاته الى
ابنه خالد .ال يلتزم خالد اليوم بالئحة
م �ع �ي �ن��ة .ال ه� ��دف س �ي��اس �ي��ًا ل�ل�أخ �ي��ر ب��ل
اجتماعي ،على ح� ّ�د ق��ول��ه .فبعد أن كان
«ال�ن��ائ��ب م�ي�ش��ال امل��ر دي��ك امل�ت�ن ال��وح�ي��د،
ّ
ح ��ل ��ت ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ال� �ي ��وم واخ �ت �ل��ف
املشهد السياسي» .للنائب الراحل بيار
ّ
ال �ج �م �ي��ل م� �ع ��زة خ ��اص ��ة ف ��ي ق �ل��ب خ��ال��د
ال �ح �س��ن .أم ��ا ال �ي��وم ف��ال�ت��واص��ل ج ��ار مع
ال �ش �ي��خ أم �ي�ن م �ب��اش��رة .ي�ن�ف��ي أن ي�ك��ون
«م�ح�س��وب��ًا ع�ل��ى أح� ��د» ،ول �ك��ن «ال ن�ت��رك
امل��ر ،كنا معه تاريخيا وال زل�ن��ا .ان�م��ا ال
نلتزم بالئحته» .لألخير صداقات تمنعه
م��ن االل �ت��زام بالئحة واح ��دة ،فعائلته لم
ت�ق�ص��د س�ي��اس �ي��ا ي��وم��ا م ��ن أج ��ل خ��دم��ة
وع � � ��ادت خ ��ائ� �ب ��ة .ل ��ذل ��ك م� ��ن ال � �ض� ��روري
تطعيم ال�لائ�ح��ة امل�ن�ت�خ�ب��ة .ي�ش�ي��ر خالد
الى أن ماكينة  14آذار االنتخابية كانت
األنشط في االنتخابات النيابية السابقة
وقبلها االنتخابات الفرعية .وكان العمل
ي �ت��م ف��ي م �ك��ات��ب ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل لحشد
ال �ن��اخ �ب�ين مل�ص�ل�ح��ة ال� �ق ��وات وال �ك �ت��ائ��ب.
وه� �ك ��ذا ك � ��ان ،اذ ص �ب��ت أص� � ��وات ال �ع��رب
في صناديق ه��ذا الفريق .غير أن أهالي
ال�ف��اع��ور املتنيني ينفون تقديم «الشيخ
س � �ع� ��د» أي خ� ��دم� ��ة ل � �ه� ��م .ف ��ال� �ش� �ي ��خ ل��م
يستقبلهم عندما ك��ان رئيسا للحكومة
و«ل ��م ي�س��اع��دن��ا ال ه��و وال وال ��ده كأبناء
طائفة واحدة» ،فيما املر «فتح لنا أبواب
مكاتبه عندما كان وزيرا للداخلية ولهذا
نحبه» .لم يكتف املر بذلك ،اذ قام بزيارة
شهيرة للفاعور آن��ذاك ون�ح��رت الخراف
ع�ل��ى ش��رف��ه وح �ض��رت امل�ن��اس��ف الشهية
بعد أن باركها أبو الياس بالعبور فوق
الخراف.
أم��ا ب�ل��دي��ا ،ول�ك��ون ن�ف��وس ع��رب الفاعور
مسجلة في الجديدة ـــ البوشرية ـــ السد،
ف��ال�ع�لاق��ة م�م�ي��زة م��ع رئ �ي��س ب�ل��دي��ة تلك
البلدات أن�ط��وان جبارة ونائبه منصور
ف � ��اض � ��ل .وأي� � �ض � ��ا م � ��ع م� �خ� �ت ��ار م �ن �ط �ق��ة
ال�ج��دي��دة ه��ادي ي��زب��ك وقبلها م��ع وال��ده
الشيخ نزيه يزبك .وأهمية العرب البلدية
ت �ت �ع ��دى ف ��ائ ��دت �ه ��م ال �ن �ي��اب �ي��ة ب ��أش ��واط
ك��ون أك�ث��ري��ة ت�ل��ك األص� ��وات مسجلة في

ال� �ج ��دي ��دة ،واذا م ��ا ت� � ّ�م ف �ص��ل ال �ج��دي��دة
ع ��ن ال �ب��وش��ري��ة وال� �س � ّ�د ي �ص �ب��ح ل �ه��ؤالء
التأثير األق��وى ف��ي االنتخابات البلدية
وه ��وي ��ة ال ��رئ �ي ��س امل �ن �ت �خ��ب واألع� �ض ��اء
وامل� �خ ��ات� �ي ��ر ،م ��ن دون إغ � �ف ��ال ت��أث �ي��ره��ا
ال�ي��وم أيضا بشكل أو ب��آخ��ر .لذلك ي��دأب
جبارة ـــ الحائز على غالبية أصواتهم ـــ
على تلبية مطالب العرب ويرسل إليهم
كميات م��ن ال��زف��ت أحيانا ك�ب��ادرة حسن
ن�ي��ة .واألم ��وال ال�ت��ي ت�ص��رف م��ن البلدية
ت�ص��رف ف��ي أم��اك��ن م�ح��ددة م��ن ال�ف��اع��ور.
جبارة ،كغيره من سياسيي املنت ،من أول
الحاضرين في أفراح الفاعور وأتراحها،
رغ� ��م امل �س��اف��ة ال �ط��وي �ل��ة ال �ت��ي ي�ج�ت��ازه��ا
قاصد البقاع من بيروت .بدورهم ،يجيد
العرب اللعبة السياسية التقليدية بعد
خ�ب��رة طويلة م��ع امل��رش�ح�ين .ت��راه��م قبل
كل انتخابات نيابية أو بلدية يستغلون
اهتمام املرشحني الكبير بهم .وبعضهم
ي��وه��م امل ��رش ��ح ب �ع��دد ن��اخ �ب�ين أك �ب��ر من
ع ��دده ��م ال �ف �ع �ل��ي ،ف �ي �م��ا ق �س��م آخ� ��ر ي�ع��د

بالتصويت ألح��ده��م وم��ا أن ت�ط��أ رجله
ع�ت�ب��ة م��رك��ز االق� �ت ��راع ح�ت��ى ي�س�ق��ط اس��م
خ �ص �م��ه ف ��ي ال� �ص� �ن ��دوق .ي��رص��د وج ��ود
ه� � ��ؤالء ب �ك �ث��رة ف ��ي امل �ت��ن ال �ش �م ��ال ��ي ،ف��ي
اليومني السابقني لالنتخابات النيابية،
اذ يقومون بجوالت على جميع مرشحي
ال�ق�ض��اء .وي � ّ
�رد بعض السياسيني األم��ر
ال ��ى «رغ�ب�ت�ه��م ب�ق�ب��ض ث�م��ن أص��وات �ه��م»،
ف�ي�م��ا يعتبر ال �ع��رب ه ��ذا ال �ك�لام بمثابة
إهانة ملبادئهم وتقاليدهم.

بعد أن كان عرب
منسيين ،أصبحوا
الفاعور
ّ
اليوم بيضة قبان في
الحياة السياسية

ُ
أصواتنا ال تشرى

أم��ا ك�ي��ف وص��ل ع��رب ال �ف��اع��ور ال��ى امل�تن
ال �ش �م��ال��ي؟ ف �ل �ه��ذا ق �ص��ة أخ� ��رى ي��روي�ه��ا
خ ��ال ��د .ق ��دي �م ��ا ،ك� ��ان ق �س��م م ��ن ال �ع��رب��ان
ي�ك�س��ب ل�ق�م��ة ع�ي�ش��ه م��ن ت��رب �ي��ة امل��اش�ي��ة
وق�س��م آخ��ر م��ن ص�ي��د ال�س�م��ك .وف��ي حني
ك��ان يقصد م��رب��و امل��واش��ي سهل البقاع
صيفا ،لم يترك البحارة املنت أبدا وبقوا
مقيمني في املنطقة الى أن تم احصاؤهم
في سنة  1982مع سكان املنت .أما الرواية

ّ
يدحض عرب الفاعور كل الشائعات التي تطاولهم ،من تلقيبهم باملجنسني ،إلى شراء أصواتهم (أرشيف ـ هيثم املوسوي)

درج المر وسيفه
يختلف وضع مجنسي املنت الشمالي
ع��ن ع��رب ال�ف��اع��ور .سيف مجنسهم
(ال �ن��ائ��ب م �ي �ش��ال امل� ��ر) م�س�ل��ط على
رق��اب�ه��م دوم ��ا .ل��ذل��ك ي�ت�ف��ادون القيام
بأي حركة سياسية قد تزعج زعيمهم
ال�ق��اب��ض ع�ل��ى ب�ط��اق��ات�ه��م ،إذ درج��ت
العادة على أن يهددهم امل��ر قبيل كل
اس�ت�ح�ق��اق ن�ي��اب��ي بالطعن بمرسوم
تجنيسهم ،فيجبرون على االمتثال
ألوام ��ره وتنفيذ رغ�ب��ات��ه االنتخابية.
ي �ت��ول��ى م �س��ؤول �ي��ة ه� ��ؤالء م �ح��ام في
ال �ع �م ��ارة ي ��دع ��ى اي �ض ��ا إل� �ي ��اس امل ��ر،
مهمته تلبية طلباتهم واالتصال بهم
وزي��ارت�ه��م قبل االس�ت�ح�ق��اق النيابي
م��ن أج��ل تحديد موعد الستقدامهم
ال ��ى م ��راك ��ز االق� �ت ��راع ب �س �ي��ارات امل��ر
ال �خ��اص��ة .إال أن ��ه وب �ع��د أن ح�ص�ل��وا

على بطاقات الهوية ،أصبحت األمور
أفضل بالنسبة إليهم ،وأس��وأ في ما
خص أبو إلياس .لم يعد األخير يمون
ع�ل�ي�ه��م ك��ال �س��اب��ق وب ��ات ��ت «ال �ح ��االت
الشاذة» كثيرة بعد أن «نالوا حريتهم»
وبات قرارهم بيدهم ،فتوزعوا حسب
خ � �ي� ��ارات ك ��ل م �ن �ه��م ع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف
األحزاب السياسية املوجودة في املنت،
رغما عن إرادة املر .فخالفا للسائد،
ال ت�س�ت�ع�ط��ي ت �ل��ك ال �ف �ئ��ة ،ك �م��ا يظن
البعض أو يوهم أب��و إل�ي��اس ،الشفقة
من أحد أو هي موظفة عند آل املر ،اذ
إن معظمها كما سكان املنت تعمل في
االدارات العامة أو لها عملها الخاص.
ف�ض�لا ع��ن أن�ه��ا اك�ت�س�ب��ت الجنسية
ع � ��ن ح � ��ق وم � �ن� ��ذ ع � �ش � ��رات ال �س �ن�ي�ن
وتتمتع كما اللبناني بحقوقها كاملة،

وما استمرار تسميتهم «باملجنسني»
إال للضغط عليهم والتقليل من قيمة
أص��وات�ه��م .وم��ا يظهر ه��ؤالء املتنيني
ب �ص ��ورة «غ �ي��ر ح �ض ��اري ��ة» ،م��زاي��دة
وس��ائ��ل االع �ل��ام ف��ي م��ا ب�ي�ن�ه��ا على
ن �ق��ل ص � ��ورة ال �ب ��اص ��ات االن �ت �خ��اب �ي��ة
وال �ه �م��روج��ة ال �ت��ي ي �ح��دث��ون �ه��ا أم ��ام
م��راك��ز االق �ت��راع م��ن موسيقى عالية
ال��ى زغ��اري��د النساء وص��راخ األوالد.
وتلك بدعة يبرع فيها أحد املجنسني
القاطنني ف��ي البقاع وال تنطبق على
امل�ج�ن�س�ين اآلخ ��ري ��ن .إذ ي�ح�ل��و ل��ه أن
ي �س �ت �ق��دم ع � ��ددا ك �ب �ي��را م ��ن ال��رج��ال
وال�ن�س��اء واألوالد ال��ى امل�تن الشمالي
لخلق ضجة إع�لام�ي��ة ومتنية ،فيما
ع��دد ال�ن��اخ�ب�ين ف��ي ت�ل��ك ال �ب��اص��ات ال
ّ
بالحد األقصى.
يتعدى الخمسني

ً
األخ� ��رى ف�ت�ق��ول ان �ه��م ك��ان��وا ع��رب��ًا ُر ّح�ل�ا
يعملون في معامل نهر املوت ويقطنون
ف��ي منطقة ال��روي�س��ات التي كانت أرض��ًا
ب� � ��ورًا .وال �ف �ض��ل ف ��ي ض �م �ه��م ال� ��ى ق�ض��اء
امل�تن الشمالي للنائب ال�س��اب��ق أوغست
باخوس .وبعدها فتح بازار تبديل املكان
ألوالد ال �ع��ائ�لات ال�ع��رب�ي��ة ،ف ��زاد ع��دده��م
وزادت معهم األص� ��وات ال�ن��اخ�ب��ة .ومنذ
تلك اللحظة ،ب��دأ استغاللهم السياسي.
ورب �م ��ا ل�ع�ن��ة االن �ت �خ��اب��ات ت �ح��ول��ت ال��ى
نعمة الحقا ،فبعد أن كان هؤالء منسيني
ُ ً
ور ّحال أصبحوا اليوم بيضة قبان مهمة
في الحياة السياسية .وخالفا لالعتقاد
ال �س��ائ��د ،ل�ي�س��ت أص � ��وات ع ��رب ال �ف��اع��ور
«بلوك» واحدًا وال عائالتهم متفقة حول
أس� �م ��اء م � �ح� ��ددة .ل �ك��ل م �ن �ه��م م��رش �ح��وه
امل� �ف� �ض� �ل ��ون و«أص � � � ��دق � � � ��اؤه امل � �ق� ��رب� ��ون»
وم �ص��ال �ح��ه ال �خ��اص��ة .ان �م��ا ج��ام�ع�ه��م ال
يتغير« :أبو إلياس».
عبد الرحمن بشارة ،مفتاح انتخابي آخر.
في قبضته نحو  200صوت أو أكثر ،على
ح� ّ�د ق��ول��ه .عالقته كسابقه وط�ي��دة باملر
ورثها أيضا عن والده الذي لفظ أنفاسه
األخ�ي��رة وه��و يوصيه ب��امل��ر« :ف��ي تاريخ
طويل بيناتنا» .لذلك «جب بيت البشارة
الذي يقارب املئة صوت كله لزعيم املنت».
فاملر «يواسينا في أوق��ات الشدة ويلبي
جميع طلباتنا» .ويقتصر التواصل في
األيام العادية على مدير مكتبه نديم أبو
ج��ودة .صداقة العرب مع املر لم تمنعهم
ف� ��ي ال� �س ��اب ��ق م� ��ن ال �ت �ص ��وي ��ت ل�خ�ص�م��ه
ألبير مخيبر ،والخيارات تلك نابعة من
ق�ن��اع��ات�ه��م ال�ش�خ�ص�ي��ة اذ ال ي��ؤث��ر فيها
ّ
أم��ر م��ن ه��ذا امل��رش��ح أو ت�م��ن م��ن ذاك .اال
أنه لم يكتب لتلك العالقة أن تستمر مع
ابن أخيه النائب الحالي غسان مخيبر.
ك�ت��ائ�ب�ي��ا ،األح� ��وال ع�ل��ى أف �ض��ل م��ا ي ��رام،
وك��ان��ت تجمعهم ب��ال�ن��ائ��ب ال��راح��ل بيار
الجميل «صداقة طيبة» وأيضا مع صهره
م �ي �ش��ال م �ك �ت��ف .أم� ��ا ال� �ي ��وم ف��األف�ض�ل�ي��ة
«ل�ل�ش�ي��خ أم�ي�ن» .ه��ل س�ت�ص��وت��ون ملكتف
اذا قرر الترشح منفردا؟ نعم «سنعطيه
اذا ت � ��رش � ��ح» .م � ��رة أخ � � ��رى ي �ظ �ه��ر ع ��رب
ال �ف��اع��ور «م�ب��دئ�ي��ة وت �ق��دي �رًا ل�ل�ص��داق��ات
السياسية» ،كما يحلو لهم أن يسموها.
ع ��ون� �ي ��ا ،ال� �ع�ل�اق ��ة م� �ح� �ص ��ورة ب��ال �ن��ائ��ب
ن�ب�ي��ل ن �ق��وال ع�ب��ر امل��رش��ح ال �س��اب��ق ج��ان
أب��و ج��ودة .أم��ا نقوال ،فاالتصال مباشر
معه في الظروف الطارئة كحاجتهم الى
«واسطة» لتمرير معاملة ما أو اذا وقعوا
في املشكالت« :تقديرا ملساعدته اقترعنا
له في الدورتني السابقتني».
قبيل امل��وع��د االنتخابي تجتمع عشيرة
آل ب � �ش � ��ارة ل �ل�ات � �ف ��اق ح� � ��ول الئ � �ح� ��ة م��ن
امل��رش�ح�ين ،منعًا «ل�ل�س�م�س��رة» .اجتماع
يسبقه اج�ت�م��اع ع�ل��ى م�س�ت��وى أك�ب��ر مع
أبو إلياس الذي يرسل في طلبهم رافعا
في وجههم ورقة مثقلة باألسماء« :هذه
الئ�ح�ت��ي» .وب�ع��ده��ا «ال ض ��رورة ألن ّ
تمر
ماكينة املر علينا ألن أصواتنا مضمونة
لصالحه» .كالم يؤكده كبير العائلة ذيب
علي بشارة ،صارخا بأعلى صوته على
الطريق البقاعية« :نحن مع دولة الرئيس
وزوجته سيلفي ومبدأنا معه وال نغيره
وال يغيرنا املال».
يدحض عرب الفاعور املتنيون (عائالت
ع� �س� �ك ��ر ،ح � �س� ��ن ،م� ��رع� ��ي وب � � �ش� � ��ارة) ك��ل
ال �ش��ائ �ع��ات ال �ت��ي ت�ط��ال�ه��م م ��ن تلقيبهم
ب��امل�ج�ن�س�ين ال ��ى ش ��راء أص��وات �ه��م ب��امل��ال
ال �س �ي��اس��ي .ي�ن�ط�ل�ق��ون م��ن ش �ع��ار «ال �ل��ي
اش �ت��راك ب��اع��ك» لينفضوا عنهم ك��ل تلك
التهم« :اذا ف��ي م�ص��اري م�س��اع��دة ،مبلغ
شبه رمزي أي أجرة الفان والبنزين .مبلغ
ي�ق��ارب امل�ئ��ة أل��ف أو مئة دوالر ن��أخ��ذه...
انما ش��راء أص��وات :ال!» .وأص�لا أص��وات
ناخبيهم معروفة االت�ج��اه ،فصندوقهم
االنتخابي منفصل عن باقي الصناديق
وال يحوي اال أصواتهم وم��رك��زه منطقة
الجديدة.

