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سياسة
تقرير

لقاء سيدة َّالنجاة:
«طرد» المجنسين...
وتقسيم قضاء زحلة!
تجتاح البالد موجة من التحريض
المذهبي والطائفي ،يزايد فيها
ممثلو األحزاب على رجال الدين ،من
خالل الدعوة إلى تقسيم جديد
للدوائر االنتخابية ،ووضع نظام
لالقتراع ،وفق معيار واحد :االنتماء
الطائفي والمذهبي .آخر األمثلة
على ذلك ،اجتماع سيدة النجاة في
زحلة أمس
ك ـ ـ ـ ّـرت ال ـس ـب ـح ــة وع ـ ـ ـ ــادت الـ ـلـ ـق ــاءات
ذات الـلــون الطائفي لتلتئم فــي دور
ال ـع ـب ــادة املـخـصـصــة ل ـل ـصــاة .قــرنــة
شـ ـه ــوان –  2017أطـ ـل ــت م ــن س ـيــدة
الـنـجــاة فــي زحـلــة هــذه امل ــرة ،معيدة
األس ـطــوانــة نفسها ،راس ـمــة خطوط
ت ـ ـمـ ــاس وت ـق ـس ـي ــم داخـ ـ ـ ــل األق ـض ـي ــة
وال ـ ـقـ ــرى واألحـ ـ ـي ـ ــاء .ع ـل ـمــا أن م ـبــرر
الخلية املذهبية األول ــى كــان وجــود
ق ــادة األحـ ــزاب املسيحية فــي املنفى
أو السجن .أمــا الـيــوم ،فـبــات العماد
م ـي ـشــال عـ ــون رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة،
وسمير جعجع رئيس كتلة نيابية
ووزاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وث ـ ـمـ ــة م ـن ـت ـس ـب ــون إل ــى
ال ـحــزبــن يـمـثـلــون زح ـل ــة ،سـ ــواء في
املجلس النيابي أو الحكومة.
املـ ـط ــران ع ـصــام دروي ـ ــش الـ ــذي عــانــى
ّ
األمرين في بداية واليته ،نتيجة حملة
القوات اللبنانية عليه ،ال لشيء سوى
ّ
سوري الجنسية ،قرر املزايدة على
أنه
ّ
ال ـق ــوات والـكـتــائــب ،ف ـحــول مطرانيته
إل ـ ــى م ـن ـبــر ل ـل ـت ـش ـك ـيــك ب ـل ـب ـنــان ـيــة مــن
مـ ـض ــى عـ ـل ــى ت ـج ـن ـي ـس ـه ــم أك ـ ـثـ ــر مــن
عـشــريــن عــامــا ،واملـطــالـبــة بـعــزل زحلة
وتقسيمها .والالفت أن َ
حزبي الكتائب
والـ ـق ــوات ،الـلــذيــن ف ــاز  4مــن نوابهما

ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات األخـ ـي ــرة ف ــي زحـلــة
بــأصـ ّـوات تـيــار املـسـتـقـبــل ،وبــأصــوات
امل ـج ــن ـس ــن ،هـ ـ ــذان الـ ـح ــزب ــان ش ــارك ــا
أم ـ ــس ،بـ ـق ــوة ،ف ــي ال ـل ـق ــاء ال ـ ــذي ّرع ــاه
درويــش ،للمطالبة بإقصاء املجنسني
عن القضاء .وبعدما كان نقل سجالت
ن ـفــوس ع ــدد كـبـيــر م ــن الـنــاخـبــن إلــى
قضاء زحلة قبل انتخابات عام ،2009
محمودًا من القوات والكتائب ،شارك
ال ـحــزبــان أم ــس فــي الـشـكــوى مــن هــذه
ال ـق ـض ـيــة! وأب ـع ــد م ــن ذلـ ــك ،طــال ـبــا مع
املطالبني ببناء جدار إداري ـ انتخابي
ي ـعــزل مــديـنــة زح ـلــة عــن ســائــر بـلــدات
القضاء .لقاء سيدة النجاة أمس ّ
ضم
ج ـم ـيــع ال ـف ـعــال ـيــات ال ـت ــي ت ـ ــدور بفلك
الـقــوات اللبنانية فــي املــديـنــة ،إضافة
إلى القوات نفسها والكتائب والتيار
الوطني الحر ورئيس املجلس البلدي
أسعد زغيب والسيد ميشال سكاف،
فــي اسـتـبـعــاد واض ــح لــرئـيـســة الكتلة
الشعبية السيدة ميريام سـكــاف ،ألن
املجتمعني ال يريدون سماع أكثر من
رأي واحد :رأيهم .فعلى وقع تهديدات
زغ ـي ــب بــإق ـفــال األسـ ـ ــواق واالع ـت ـصــام
(ألس ـب ــاب مـجـهــولــة طـبـعــا ول ــن تــؤدي
إال إلى إلحاق الضرر بالتجار) ،أصدر
املـجـتـمـعــون بــرعــايــة امل ـطــران دروي ــش

استفاد القوات
والكتائب من نقل
النفوس وأصوات
التجنيس في
االنتخابات األخيرة

بـيــانــا ضـ ّـمـنــوه ثـمــانــي ن ـقــاط ،أبــرزهــا
الـعــودة إ ُلــى حــل «مشكلة» املجنسني،
َ
والــذيــن نـ ِقــلــت سـجــات نفوسهم إلــى
زح ـل ــة ،وامل ـطــال ـبــة ب ــإع ــادة الـنـظــر بما
سـ َّـمــوه «الـ ُـبـعــد الـجـغــرافــي»« :إذ ليس
م ــن ال ـ ـضـ ــرورة أو اإلل ـ ـ ــزام ال ــرب ــط بني
ال ـق ـضــاء ف ــي ب ـعــده اإلداري وال ــدائ ــرة
ف ــي ب ـعــدهــا االن ـت ـخ ــاب ــي» ،وامل ـق ـصــود
طبعًا هو تقطيع أوصــال قضاء زحلة
ب ـح ـيــث ُي ـق ـ ّـس ــم إلـ ــى دائـ ــرتـ ــن :واحـ ــدة
للمسلمني بصريح الـعـبــارة ،وأخــرى
للمسيحيني (أو دائ ــرة للمسيحيني،
ُ
ع ـل ــى أن ت ـل ـ َـح ــق بـ ـل ــدات ذات غــالـبـيــة
إس ــامـ ـي ــة بـ ـ ــدائ ـ ــرة الـ ـبـ ـق ــاع ال ـغ ــرب ــي
راشـ ـ ـي ـ ــا) .ع ـل ـمــا أن املـ ـ ـق ـ ــررات نـفـسـهــا
ش ــددت عـلــى أهـمـيــة الـعـيــش املـشـتــرك
وغـيــره مــن «أب ـيــات» الــزجــل اللبناني.
وف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه طــال ـبــوا بــإعــادة
النظر بــدائــرة زحلة االنتخابية «بما
يعيد التوازن االنتخابي بني العائالت
الروحية» ،علمًا أن جميع األرقام تبني
أن هـنــاك تــوازنــا انتخابيًا فــي زحـلــة،
لـكــن تـقــاســم الـتـيــار وال ـق ــوات والكتلة
الشعبية والكتائب ألصوات الناخبني
في مناطق نفوذهم يؤدي إلى ترجيح
تيار املستقبل كفة فريق على أخــرى،
في النظام األكثري .والواضح في هذا
الـسـيــاق أن االج ـت ـمــاع ال ــذي استبقت
امل ـص ــادر ان ـع ـقــاده بــالـتــأكـيــد أن هدفه
رف ـ ــض ض ــم دائ ـ ـ ــرة زحـ ـل ــة إل ـ ــى دائ ـ ــرة
ال ـب ـق ــاع ال ـغ ــرب ــي ب ـس ـبــب زرع أوه ـ ــام
مذهبية خاطئة في رأس البعض ،حاد
بسرعة عن هدفه ،وانشغل عن مناقشة
الـ ـ ـق ـ ــوان ـ ــن االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة املـ ـط ــروح ــة
بالعودة إلى طرح مماثل لطرح اللقاء
األرثــوذك ـســي االنـتـخــابــي .وقـبــل ليلة
مــن انـعـقــاد الـلـقــاء ،آثــر حــزب الكتائب
رفع سقف خطابه لفرض رؤيته التي
ّ
تمثلت بـتــوصـيــة ت ـقــول بــوجــوب حــل
قـضـيــة امل ـج ـن ـســن .و«ه ـ ــذه املـشـكـلــة»،
وفـ ـق ــا ل ـل ـك ـت ــائ ــب« ،لـ ـ ــم ت ـن ـش ــأ بـسـبــب
متغيرات طبيعية ،بل نتيجة شحطة

ّ
تعمد المجتمعون تغييب ميريام سكاف (مروان بو حيدر)

ّ
قلم فــي عــام  ،1994وهــو مــا أخ ــل بكل
توازن القضاء .والبداية تكون بإعادة
هــذا الـتــوازن ،فاألزمة ليست مذهبية،
بل تتعلق بدائرة زحلة غير املتوازنة،
وال ـ ـ ـحـ ـ ــل ال يـ ـ ـك ـ ــون أب ـ ـ ـ ـ ـدًا ب ـت ـص ــوي ــت
املسيحي للمسيحي واملسلم للمسلم،
بل بإعادة النظرة بقضية نقل النفوس
ال ـع ـش ــوائ ــي ال ـ ــذي حـ ـص ــل» .وبـحـســب
مصادر املجتمعني ،فإن الواقع يتجلى
ب ــال ـت ــال ــي« :ي ـش ـكــل امل ـج ـن ـســون ال ـيــوم
نحو  %15مــن مجموع املقترعني في
زح ـل ــة ،ومـعـظـمـهــم م ــن غ ـيــر املـقـيـمــن
ف ــي ال ـق ـض ــاء ،وال ي ــأت ــون إل ـي ــه إال في
ي ــوم االن ـت ـخ ــاب ــات ،وه ــو م ــا أدى إلــى

تعطيل االنتخابات البلديات في ثالث
بلدات :تربل وجديتا وتعنايل ،نتيجة
ت ـف ــوق ع ــدد املـجـنـســن املـسـجـلــن في
السجالت على عدد أهاليها»ُ .
ويطرح
هـ َنــا س ــؤال يـبـقــى بــا إج ــاب ــة :مل ــاذا لم
ُي ــث ــر م ـل ـفــا ال ـن ــازح ــن ون ـق ــل سـجــات
النفوس حساسية الـقــوات والكتائب
قبل انتخابات عام 2009؟ ال شيء ،إال
ّ
ستصب في
ألن هــذه األص ــوات كانت
مصلحة الحزبني .وإذا جرى التسليم
ً
ج ــدال بــأحـقـيــة ط ــرح مـلـفــي الـنــازحــن
ون ـقــل س ـجــات الـنـفــوس إل ــى املــديـنــة،
ف ـل ـمــاذا ط ــرح شـ ـع ــارات «تـقـسـيـمـيــة»،
ّ
كاملشروع الذي سلمه املطران درويش
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القوات «طالبين القرب» من آل فتوش؟
اتخذ الطبيب ميشال
فتوش قراره الترشح
إلى االنتخابات النيابية،
كمستقل ُعن عائلته
التي ال تزال ت ّ
صر على
ترشيح ّ
عمه النائب نقوال
فتوش .خطوة ميشال
تأتي بالتنسيق مع القوات
اللبنانية ،التي فتحت أبواب
معراب له
ُ
فتوش :لست
ميشال
ً
من ّ
عمي ّ (نقوال
بديال
فتوش) .أنا مرشح
لوحدي (مروان طحطح)

ليا القزي
ُيعتبر آل فتوش من «ثوابت» الحياة
السياسية الزحالويةّ .
تتبدل العهود
ويـنـتـهــي زم ــن ال ــوص ــاي ــة ال ـســوريــة،
فيما النيابة حاضرة دائمًا في ذاك
امل ـنــزل عـلــى ب ـيــادر زح ـلــة .ال يـ ّـهــم إن
تحالف آل فتوش مع تيار املستقبل
والقوات اللبنانية ،وإن قرروا معاداة
آل سـ ـك ــاف والـ ـت ــرش ــح ضـ ــد ال ـت ـي ــار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر فـ ــي دورة ال ـ ـ ـ ــ٢٠٠٩
ال ـن ـي ــاب ـي ــة .فـ ـه ــم ،س ــاب ـق ــا وح ــاضـ ـرًا،
ّ
ال ي ـف ــك ــون رب ــاط ــا م ــع ف ــري ــق  ٨آذار
لبنانيًا ،والـنـظــام الـســوري إقليميًا.
ّ
من أجل «الخط» الذي ينتمون إليه،
قبل النائب نقوال فتوش أن تنفجر
فيه قنبلة التمديد مــرتــن .وهــا ّهو
ينتظر حـتــى  15أي ــار ،حـتــى يتبنى
الـتـمــديــد لـلـمــرة ال ـثــال ـثــةُ .ي ـع ــرف عن
الـعــائـلــة ،زح ــاوي ــا ،الـعــاقــة الوثيقة
ب ــن أب ـنــائ ـهــاُ .ي ـقـ ّـس ـمــون األدوار في

م ــا ب ـي ـن ـهــم ،وي ـظ ـهــر شـقـيـقـهــم بـيــار
ُ
«م ـه ـن ــدس ــا» ل ـل ـع ــاق ــات الـسـيــاسـيــة
و«الـ ـب ــزن ــس» ،إل ــى أن بـ ــدأت تنتشر
أخبار في زحلة عن خالفات عائلية
بني األشقاء من جهة ،وابن شقيقهم
الطبيب مـيـشــال ،مــع ب ــروز طموحه
للترشح إلــى االنتخابات النيابية...
مدعومًا من القوات اللبنانية.
هوية زحلة الطائفية تفرض نفسها
على العمل السياسي .فمن ينجح في
االسـتـئـثــار ب ــاألص ــوات الكاثوليكية،
ي ـف ــرض نـفـســه زع ـي ـمــا ع ـلــى املـنـطـقــة.
مـ ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ط ــويـ ـل ــة بـ ـق ــي امل ـل ـعــب
ّ
عصيًا على األح ــزاب،
«الكاثوليكي»
ّ
ً
ألن والء أبنائه هو ،إجماال ،للعائالت
ال ـت ـق ـل ـيــديــة .إل ــى ه ــذا امل ـل ـعــب ينتمي
آل س ـكــاف ،املـمـثـلــون حــالـيــا برئيسة
ال ـك ـت ـل ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة مـ ـي ــري ــام سـ ـك ــاف.
األخ ـي ــرة ،رفـضــت فــي شـبــاط املــاضــي
«مصالحة» القوات اللبنانية بعد أن
ّ
ّ
تلقت ّ
عدة مراسيل ،ألن قيادة معراب

