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تقرير

ُ
ِّ
«حصار» زحلة بين الكتائب والقوات :الصيفي تكرم مقاتليها
عوض أن تكون ذكرى حصار زحلة
مناسبة جامعة بين الكتائب والقوات،
يتنافس حليفا هذه المعركة على
من ُينظم االحتفال األكثر شعبية مع
اقتراب موعد االنتخابات النيابية .وبحسب
المعلومات ،تحاول القوات الضغط
على عدد من المقاتلين السابقين
لعدم حضور التكريم الكتائبي
ليا القزي
ٌ
قريب
تحت الــرمــاد فــي زحـلــة ،جـمـ ٌـر
مــن االشـتـعــال عـلــى أكـثــر مــن جبهة.
بعد ظهر غــدُ ،ينظم حــزب الكتائب
ً
احـ ـتـ ـف ــاال ت ـكــري ـم ـيــا ل ـل ـم ـقــات ـلــن فــي
م ـع ــرك ــة زحـ ـل ــة (م ـط ـل ــع ثـمــانـيـنـيــات
ال ـق ــرن املـ ــاضـ ــي) .يـحـضــر االح ـت ـفــال
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب س ــام ــي
الـجـمـ ِّـيــل ،وسـ ُـي ـكـ ّـرم مـئــات املـقــاتـلــن،
فـيـمــا ك ــان الـكـتــائــب ،ســابـقــا ،يكتفي
بــإقــامــة ق ـ ّـداس فــي ه ــذه ال ــذك ــرى .أمــا
ق ـب ــل الـ ـظـ ـه ــر ،ف ـ ــ«امل ـ ـسـ ــرح» س ـي ـكــون
للقوات اللبنانية الـتــي تقيم قداسًا
احتفاليًا للمناسبة يرفع الصالة فيه
مطارنة زحلة األربـعــة :الكاثوليكي،
واملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،واألرث ـ ـ ـ ــوذوكـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــي
وال ـس ــري ــان ــي .كـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أن
ت ـك ــون ال ـص ــاة «ب ـع ــد ال ـظ ـهــر ،ولـكــن
ُع ـ ّـدل التوقيت لـتــزامــن االحتفالني»،
كما تقول مصادر قواتية زحالوية.
هــذه هي الجبهة «الحامية» األولــى.
ُ
فبحسب مـصــادر زحــاويــة ،تستغل
ذكرى معركة نيسان في ّ
«شد الحبال
ُ
بني الحزبني» .ال تكاد ترفع الرايات
ُ
البيضاء بني الحليفني ،حتى تنكس
ّ
من جديد .تزيد املصادر أن «القوات
تريد تأمني الحشد الكبير للقداس،
ِّ
الجميل حضوره
خاصة بعد أن أكد
ّ
احـتـفــال حــزبــه ،لـلـقــول لــه إن الـقــوات
يـقـبــض عـلــى الـعـصــب ال ـش ـع ـبــي» .ال
ّ
الحد ،بل يتعداه
يقف األمر عند هذا
إلــى مـحــاولــة ال ـقــوات «الـضـغــط على
عدد من املقاتلني (السابقني) ،الذين
انـ ـتـ ـقـ ـل ــوا إلـ ـ ــى صـ ـف ــوفـ ـه ــا ،مـ ــن أج ــل
مقاطعة االحـتـفــال الـكـتــائـبــي» ،على
أن تكتفي معراب «باملشاركة رسميًا
ورم ــزي ــا» .م ـصــادر ال ـقــوات الرسمية
فـ ــي امل ــديـ ـن ــة تـ ــرفـ ــض الـ ـح ــدي ــث عــن
ـات ،مـعـيــدة كـمــا دائ ـمــا السبب
خ ــاف ـ ٍ
إلــى «اإلعــام الــذي ُيحب اللعب على
هـ ــذه ال ـت ـن ــاق ـض ــات .ن ـحــن سنحضر

اح ـت ـف ــال ال ـك ـت ــائ ــب ،والـ ـن ــائ ــب إي ـلــي
ماروني أكد حضوره القداس».
الجبهة الثانية كتائبية ـ ـ كتائبية،
تخمد وتـتــأجــج بــن الـحــن واآلخ ــر.
يـ ـعـ ـي ــد م ـ ـصـ ــدر كـ ـت ــائـ ـب ــي زح ـ ـ ــاوي
املشكلة إلى «تراجع مستوى العالقة
ب ــن مـ ـس ــؤول إق ـل ـي ــم زحـ ـل ــة يــوســف
أب ــو زي ــد وع ـضــو الـبـلــديــة الكتائبي
غ ـ ـسـ ــان امل ـ ـ ــر ومـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن ق ـ ــادة
املـجـمــوعــات الـعـسـكــريــة فــي ال ـ ــ1981
من جهة ،والنائب ماروني من جهة
أخـ ــرى» .الـسـبــب هــو «االستنسابية
فــي اختيار أسـمــاء َّ
املكرمني مــن قبل
مـ ــارونـ ــي» .ق ـي ــادة ال ـك ـتــائــب حــاولــت
«إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ذات ال ـ ـ ـبـ ـ ــن عـ ـ ـب ـ ــر ع ـق ــد
اجتماعات بــن مسؤولني فــي فريق
عـمــل الـجـمـ ِّـيــل وب ــن م ــارون ــي» .قبل
ي ـ ــوم م ــن االحـ ـتـ ـف ــال ،ي ـ ــرى م ــارون ــي
ّ
فــي اتـصــال مــع «األخ ـبــار» أن الهدف
ّ
ّ
«خ ـل ــق ب ـل ـب ـلــة» .يـنـفــي ك ــل م ــا ت ـق ــدم،

م ــؤك ـدًا أن «االج ـت ـم ــاع ــات املـسـتـمــرة
من أجــل تنسيق االحتفال .ال يوجد
خالف مع أحد».
ستشمل
التكريم
من
املرحلة األولــى
ُ
ق ــراب ــة  ٤٠٠م ـق ــات ــل «ع ـل ــى أن ن ـك ـ ّـرم
الـقـســم ال ـثــانــي الـسـنــة املـقـبـلــة» ،كما
يقول ماروني .يحلف «برحمة أخي
وب ـ ـيـ ــار (الـ ـجـ ـمـ ـي ــل) إنـ ـن ــي ال أعـ ــرف

أتصرف
مارونيّ :
كمرشح ألن النواب من
الثوابت في الكتائب

مــن هــم امل ـكـ َّـرمــون» ،ردًا على اتهامه
باالستنسابية في اختيار األسماء.
ف ــامل ـك ـ َّـرم ــون اخ ـت ـي ــروا «وفـ ــق مـعـيــار
العمر».
تزامنت املعلومات مع نشر ماروني
عـلــى «فــاي ـس ـبــوك» ،كــامــا ُي ـهــدد فيه
ّ
ب ــأن صـمـتــه ط ــال ،واألس ـب ــوع املقبل
«س ـ ــأتـ ـ ـح ـ ــدث وسـ ــأك ـ ـشـ ــف املـ ـسـ ـت ــور
وليحصل مــا يـحـصــل ...ألن صبري
ّ
نـ ـف ــد» .ال ـب ـع ــض ي ــؤك ــد أن ال ــرس ــال ــة
موجهة إلــى الداخل الكتائبي ،فيما
ّ
ُينقل عــن مــارونــي أن املقصودة هي
رئ ـي ـس ــة ال ـك ـت ـل ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة م ـي ــري ــام
سكاف.
ال ُي ـم ـك ــن ف ـص ــل االحـ ـتـ ـف ــال غـ ـ ـدًا عــن
االس ـت ـع ــداد لــان ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة.
الـكـتــائــب ال ــذي يـتـعــرض لــ«حـصــار»
سـ ـي ــاس ــي وانـ ـتـ ـخ ــاب ــي مـ ـن ــذ اتـ ـف ــاق
معراب ورفضه للتسوية الرئاسية،
ّ
ي ــري ــد ت ــوج ـي ــه رسـ ــالـ ــة إل ـ ــى ك ـ ــل مــن

ُتستغل ذكرى معركة نيسان في ّ
شد الحبال بين الكتائب والقوات (مروان طحطح)

ي ـع ـن ـيــه األمـ ـ ــر ب ــأن ــه مـ ــوجـ ــود .األم ــر
ً
ليس سهال ،خاصة ،في زحلة حيث
تـ ـح ــاول الـ ـق ــوات اح ـت ـك ــار «امل ـق ــاوم ــة
ّ
امل ـس ـي ـح ـي ــة» .وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن
االن ـت ـخ ــاب ــات ب ــات ــت بـ ُـح ـكــم املــؤج ـلــة
ّ
«ت ـق ـن ـي ــا» ،إال أن ذلـ ــك ل ــم ي ـحــل دون
إط ــاق بـعــض الـكـتــائـبـيــن لعنانهم
فــي إع ــان «طموحهم» إلــى الترشح
للنيابة .سبقوا «املشورة» الداخلية
ُ
املـخـصـصــة الخـتـيــار املــرشـحــن إلــى
يجرها
االنتخابات النيابية ،التي لم ِ
الكتائب بعد بانتظار صدور قانون
جديد لالنتخاباتّ .
ي ـح ـفــظ مـ ــارونـ ــي «ح ـ ــق ك ــل شـخــص
بــالـتــرشــح» .هــو يلتزم «ق ّــرار املكتب
السياسي» .ولكنه يقول إنه يتصرف
ّ
«كمرشح ألن النواب من الثوابت في
الـكـتــائــب .القصة ليست قصة شاب
استحلى (الـنـيــابــة) ،بــل شغل وكــان
على األرض».
ق ـ ـب ـ ــل ف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرة ،ق ـ ـ ـ ـ ــال أح ـ ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــع
ّ
اإللكترونية الــزحــاويــة إن مــارونــي
ي ــؤي ــد ت ــرش ــح سـ ـي ــزار امل ـع ـل ــوف َ ْعــن
املقعد األرثوذوكسي .سبق ذلك نش ُر
املوقع نفسه خبرًا عن «طلب الشباب
الزحلي» من ُمنسق املرصد اللبناني
ل ـل ـف ـس ــاد وم ـس ـت ـش ــار رئـ ـي ــس ح ــزب
الـكـتــائــب ،ش ــارل ســابــا الـتــرشــح إلــى
االنتخابات عن املقعد األرثوذوكسي
ُ
ّ
أيضًا .فاعتبر أن ماروني يريد قطع
الطريق على سابا الذي ال تربطه به
ّ
عالقة ثابتة .نائب زحلة يوضح أن
«الثناء على جهود املعلوف ال عالقة
لــه بــالــدعــم .أنــا أدع ــم مــن يـكــون معي
ع ـلــى ال ــائ ـح ــة ،ون ــرف ــع رأسـ ـن ــا بكل
األسماء الكتائبية».
املرشح الكتائبي الثالث ،عن املقعد
الـ ـك ــاث ــولـ ـيـ ـك ــي ،ه ـ ــو رئ ـ ـيـ ــس إق ـل ـي ــم
زح ـلــة ال ـســابــق روالن خ ــزاق ــة ،ال ــذي
استقال من منصبه نتيجة خالفات
م ــع م ــارون ــي .ف ــي ب ــداي ــة آذار ،تمكن
الجميل مــن جمعهما فــي الصيفي،
كاسرًا االحتقان بينهما .يؤكد خزاقة
لـ«األخبار» ترشحه إلى االنتخابات،
«ول ـكــن إذا ك ــان الـقــانــون أك ـثــري فلن
ُ
أت ـ ــراج ـ ــع .وإذا اع ــتـ ـم ــدت ال ـن ـس ـب ـيــة
ّ
فسأعيد النظر ،ألن معركة الكاثوليك
في زحلة صعبة» .يريد الترشح ألنه
«موجود في زحلة وحركتي معروفة
منذ فترة» .ال ُينكر «حيثية ماروني
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ووجـ ـ ـ ـ ـ ــوده ف ـ ــي الـ ـس ــاح ــة
املارونية ،إنما الشارع وقرار الحزب
ُي ـقــرران» .وإذا كانت حصة الكتائب
من املرشحني محصورة باسم واحد،
«وك ــان ســابــا مــرشـحــا ،فــأنــا ســأكــون
ّ
وأمول حملته االنتخابية».
داعمًا له

تقرير

ّ
انتخابات مفتي المناطق :بعلبك ـــ الهرمل تودع التعيين؟
رامح حمية
م ـ ـ ــن امل ـ ـف ـ ـت ـ ــرض أن ي ـ ـ ـحـ ـ ــدد م ـف ـت ــي
الـجـمـهــوريــة الـلـبـنــانـيــة الـشـيــخ عبد
الـلـطـيــف دريـ ــان م ــوع ـدًا النـتـخــابــات
ّ
املـفـتــن ف ــي امل ـنــاطــق ،بـعــدمــا وزع ــت
لـ ــوائـ ــح ال ـش ـط ــب ع ـل ــى دور اإلفـ ـت ــاء
مـنــذ بــدايــة ش ـبــاط ال ـفــائــت .انـتـخــاب
مـ ـفـ ـت ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق وعـ ـ ــددهـ ـ ــم ع ـش ــرة
ً
يعتبر استكماال ملا بــدأه دريــان منذ
انـتـخــابــه فــي الـعــاشــر مــن آب ،2014
بإجراء انتخابات املجلس اإلسالمي
الشرعي األعـلــى واملـجــالــس اإلداري ــة
الوقفية.
وتؤكد مصادر معنية أن «األرضية
ال ـس ـيــاس ـيــة واألم ـن ـي ــة ج ــاه ــزة لـهــذا
االس ـت ـح ـق ــاق ،والـ ـشـ ــارع ال ـس ـنــي في
الـ ـبـ ـق ــاع ال ـش ـم ــال ــي تـ ـ ـ ـ ّـواق الن ـت ـخــاب
ـت بـعــد فـتــرة طــويـلــة مــن التعيني
مـفـ ٍ

وال ـت ـك ـل ـي ــف ب ـس ـب ــب الـ ـخ ــاف ــات بــن
مـفـتــي ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـســابــق محمد
رشـ ـي ــد ق ـب ــان ــي وت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل».
ول ـف ـتــت ال ــى أن الـتـكـلـيــف والـتـعـيــن
كــانــا يـحـصــان ســابـقــا فــي ظــل عــدم
وجــود مجلس شرعي .والـيــوم ،بعد
انـ ـتـ ـخ ــاب م ـج ـلــس شـ ــرعـ ــي ،لـ ــم تـعــد
هناك أسباب تحول دون االنتخاب.
وت ـ ـضـ ــم الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـن ــاخـ ـب ــة رئ ـي ــس
وأعـ ـض ــاء امل ـج ـلــس اإلداري الــوقـفــي
ل ـب ـع ـل ـبــك ـ ـ ـ ـ ـ ال ـه ــرم ــل ( )10وال ـه ـي ـئــة
الـتـشــريـعـيــة والـتـنـفـيــذيــة (الـنــائـبــان
ك ــام ــل ال ــرف ــاع ــي وال ـ ّـول ـي ــد س ـكــريــة)،
وس ـب ـعــة أعـ ـض ــاء س ــن ــة م ــن املـجـلــس
ال ـ ـب ـ ـل ـ ــدي ملـ ــدي ـ ـنـ ــة بـ ـعـ ـلـ ـب ــك (مـ ــركـ ــز
امل ـح ــاف ـظ ــة) ،ي ـض ــاف إل ـي ـهــم رؤسـ ــاء
بلديات عرسال والفاكهة ـ ـ الجديدة
ومـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــون ،وع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــو امل ـ ـج ـ ـلـ ــس
اإلسالمي الشرعي األعلى املعني عن

املنطقة ،وعــدد مــن األئـمــة املنفردين
واملتعاقدين واملكلفني.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــار ت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــد ّمـ ــوعـ ــد
االن ـت ـخ ــاب ــات ،ف ــإن ب ــاب ال ـت ــرش ــح لم
يفتح بعد ،فيما الشروط تقتصر على
بلوغ املرشح سن األربعني وحيازته
إجازة في الشريعة اإلسالمية .وأبرز
املــرشـحــن للمنصب املـفـتــي الشيخ
خالد صلح واملفتي السابق الشيخ
أيمن الرفاعي (معروف باسم الشيخ
بكر الرفاعي).
ص ـل ــح لـ ــم ي ــؤك ــد ت ــرشـ ـح ــه ،مـكـتـفـيــا
بــاإلشــارة إلــى أن «أي شخص يحق
له الترشح» ،وإلى أن لوائح الشطب
التي وصلت إلى دار الفتوى «ليست
س ـ ــوى لـ ــوائـ ــح ش ـط ــب ت ـص ــل بـشـكــل
دوري وسنوي من أجل تصحيحها».
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح لـ ـ ـ ــ»األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن م ــوع ــد
االنـتـخــابــات «لــم يـحـ ّـدد بعد مــن دار

الـفـتــوى فــي ب ـيــروت .وعـلــى الجميع
أن يتقيد بقرارات الدار ،سواء بإجراء
االنتخابات أو بالتعيني والتكليف».
الرفاعي ،من جهته ،أكــد لـ»األخبار»
ت ــرشـ ـح ــه ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات «ف ـ ـ ــي ح ــال
ح ـصــول ـهــا» ،الف ـتــا إل ــى أن «املـنـطـقــة
والطائفة السنية لم تعودا تحتمالن
املــزيــد مــن االنـقـســامــات .ولــذلــك نحن
مع االنتخابات على أساس التوافق،
لذلك أسعى ألكــون مرشحًا توافقيًا.
وقـ ـ ــد أث ـب ـت ــت انـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـج ــال ــس
اإلدارية الوقفية قدرة بعلبك ـ ـ الهرمل
على الــوصــول إلــى تفاهمات وحــوار
وتالق بعيدًا عن الحساسيات».
مـصــادر فــي الهيئة الناخبة شــددت
عـلــى «ض ـ ــرورة» إجـ ــراء االنـتـخــابــات
ال ـ ـت ـ ــي تـ ـسـ ـم ــح لـ ـلـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـن ــاخـ ـب ــة
«بــاخـتـيــار الـشـخــص األن ـســب بعيدًا
ّ
ع ــن الـ ـت ــزل ــف ل ـل ـس ـيــاس ـيــن م ــن أج ــل

تكليف أو تعيني» ،مع التشديد على
«رفض أي محاوالت ملنع االستحقاق
االن ـت ـخ ــاب ــي أو ت ــأج ـي ـل ــه ،فــالــوضــع
األمني والسياسي مناسب ويسمح
بــذلــك» .ولفتت املـصــادر الــى أن تيار
امل ـس ـت ـق ـبــل ي ـت ـم ـتــع «ب ـ ـ ــدور أس ــاس ــي
ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات م ـف ـتــي امل ـن ــاط ــق ،إال
أن أط ــراف ــا أخ ــرى أســاس ـيــة تـشــاركــه
في ذلــك ،وهــي منفتحة على الحوار
لـ ـلـ ـخ ــروج بـ ـتـ ـف ــاهـ ـم ــات ،عـ ـل ــى غـ ــرار
ال ـت ـف ــاه ــم الـ ـ ــذي رعـ ـ ــاه ال ـت ـي ــار ال ـع ــام
املـ ــاضـ ــي وأف ـ ـضـ ــى إلـ ـ ــى ت ــزكـ ـي ــة فــي
مجلس إدارة األوقاف».
«املـسـتـقـبــل» مــن جـهـتــه ،ي ـشــدد على
أنــه سيكون على مسافة واح ــدة من
جميع املرشحني .وأكد منسق التيار
ف ــي بـعـلـبــك م ـح ـمــود ص ـلــح أنـ ــه «لــم
يصل تعميم مــن الـقـيــادة فــي التيار
بعد يتعلق باالنتخابات».

