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تقرير ال أحد يزاحم النائب نقوال فتوش في تجسيد شخصية السياسي اللبناني على أكمل وجه .ملك الكسارات وزير
سياحة .رافع لواء الجيش السوري األول في زحلة قبل  2005يرأس الئحة  14آذار في المدينة نفسها بعد .2005
وتطول الئحة المثال األعلى لتشمل التشريع وفقًا لمصلحة األشقاء ،استثمار مغارة جعيتا« ،تربية» الموظفين،
احترام المواعيد الدستورية ،التعامل مع الصحافيين وغيرها

ّ
ّ
إقطاعية آل فتوش:
من هالك لمالك
غسان سعود
ثمة مفاهيم كانت ستبقى ملتبسة
لو لم يبادر النائب نقوال فتوش إلى
ً
توضيحها :أوال ،حني يبقى النائب
نائبا منذ عام  1992برغم تغير املزاج
الـشـعـبــي وال ـب ــاص ــات وال ــوص ــاي ــات،
ف ــإن ــه ي ـث ـبــت مــواك ـب ـتــه ل ـل ـنــاخ ـبــن ال
ب ــراعـ ـت ــه فـ ــي ق ـ ــول «عـ ـ ّـمـ ــي» ل ـك ــل مــن
ي ــأخ ــذ أم ـ ــه .وهـ ــو دأب ع ـل ــى وص ــف
زحـلــة بأنها أم ــه .ثــانـيــا ،حــن توقف
الـحـكــومــة عـمــل ك ـســارة يـجــب عليها
دفـ ــع ال ـت ـعــوي ـضــات ألشـ ـق ــاء ال ـن ــواب
أصـ ـح ــاب ال ـك ـس ــارة بـ ــدل تـغــريـمـهــم.
والكسارات باملناسبة «حاجة وطنية
اقتصادية» .ثالثًا ،حني يقول نائب
ملوظفة «غصبًا عن رقبتك ستنفذين
املعاملة» فإنه يؤكد حرصه كممثل
ل ـل ـش ـعــب ع ـل ــى إلـ ـ ـ ــزام امل ــوظـ ـف ــن فــي
الـقـطــاع ال ـعــام بــالـقـيــام بــواجـبــاتـهــم.
رابـ ـع ــا ،ح ــن ي ـس ـعــى ال ـن ــائ ــب لشغل
ال ـ ــرأي ال ـع ــام ع ــن فـضـيـحـتــه ،بـحـيــاة
أحد موكليه الجنسية ،يكون خارق
الـ ــذكـ ــاء .خ ــام ـس ــا« ،حـ ـق ــوق االن ـس ــان
والبيئة تحاميل يـخـ ّـدر بها الغرب
ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب ال ـ ـض ـ ـع ـ ـي ـ ـفـ ــة» .س ـ ــادس ـ ــا،

ّ
تنقل زعيم اإلخــوة بيار فتوش «من
هالك إلــى مالك» فضباط آخرين في
االسـتـخـبــارات الـســوريــة ليتمكن من
توسيع تجارته في الحديد ،ولتصبح
شركته طوال أكثر من عقدين املصدر
ش ـبــه ال ــوح ـي ــد ل ـل ـحــديــد ف ــي س ــوري ــا.
صار بيك آب البحص كسارة ،وكيس
ً
ال ـتــرابــة م ـع ـمــا .وبـ ـم ــوازاة توسعهم
املحلي ،توسعوا فــي مـجــاالت أخــرى
فــي أرمينيا خصوصًا وإي ــران وعــدة
دول أفريقية.

في عام  1992نام وليد شويري نائبًا
ع ــن زح ـلــة ي ــوم االن ـت ـخــابــات ،بعدما
تـقــدم فـتــوش بحسب محاضر القيد
بــأك ـثــر م ــن م ـئــة وث ــاث ــن ص ــوت ــا ،إال
أن بيار فتوش لم ينم ،وكذلك وزارة
الــداخ ـل ـيــة ،فــاسـتـيـقــظ ن ـقــوال فـتــوش
(املرشح على الئحة إيلي سكاف) هو
النائب .ومــذاك غدا الكرسي النيابي
جــزءا ال يتجزأ من عــدة عمل األســرة
الزحلية .أما الرئيس رفيق الحريري،
فـثـبـتــه ل ـشــدة إع ـجــابــه ب ــه ف ــي وزارة

السياحة ،في ظل اتكال الحريري على
الـسـيــاحــة ب ــدل الـصـنــاعــة وال ـت ـجــارة
والـ ــزراعـ ــة لـتـنـشـيــط ال ـب ـلــد .م ــع ذل ــك،
رغــم كــل الـتــوســع املــالــي والسياسي،
يحافظ اإلخ ــوة الخمسة أو الزعامة
الفتوشية على ثالثة مظاهر رئيسية:
ً
أوال ،تحاشي أي مظهر مــن مظاهر
الرفاهية .فهم مــا زال ــوا يقطنون في
البناية التي ترعرعوا فيها في حي
م ــار مـخــايــل ،ال قـصــور وال فيلل وال
بـيــوت فــي ب ـيــروت ،أو شــالـيـهــات في

ترأس فتوش ،بعد خروج الجيش السوري واستخباراته من لبنان ،الئحة  14آذار في زحلة عامي  2005و2009

حليف حزب الله محامي الدفاع
عن العميل زياد الحمصي
م ــزاح ـم ــة ال ـك ـس ــارات غ ـيــر املــرخـصــة
لـلـكـســارات املــرخـصــة ت ـعــزز «خشية
الـبــابــا بنيديكتـوس ال ـســادس عشـر
من اختفـاء املسيحييـن مـن الشـرق».
سـ ــاب ـ ـعـ ــا« ،ل ـ ـ ــو طـ ـل ــب مـ ـن ــي أح ــده ــم
االعتذار على أمر لم أرتكبه لحطمت
غــرفـتــه» .ثــامـنــا« ،عـلــى الضيم والله
م ــا نـ ـن ــام ،املـ ـ ــوت بـ ـب ــوز ال ـ ـب ـ ــارودة».
تاسعًا ،االحتجاجات املختلفة على
أدائــي ترمي إلــى النيل من «مواقفي
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة اإلن ـ ـقـ ــاذيـ ــة».
وأخ ـي ـرًا ،تـحــذيــر غــالـبـيــة مرجعيات
زح ـل ــة م ــن اآلثـ ـ ــار الـبـيـئـيــة الـسـلـبـيــة
ألحـ ـ ــد امل ـ ـشـ ــاريـ ــع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة هــو
«ك ـيــديــة سـيــاسـيــة وافـ ـت ــراء وتــزويــر
ل ـحــرمــان أه ــل املــدي ـنــة ف ــرص الـعـمــل
التي يوفرها املشروع» .أما الوسيلة
األف ـ ـضـ ــل لـ ـل ــرد ع ـل ــى اس ـت ـق ـص ــاءات
ال ـ ـص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــن ،ف ـ ـت ـ ـكـ ــون ب ـض ــرب ـه ــم
وترهيبهم بدل اإلجابة عن أسئلتهم.
ومـ ــا عـلـيـكــم ف ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي لكل
واقعة مما سبق تعداده سوى السير
بافتخار واعتزاز ،مستهزئني بعجز
الدولة عن املس بكم وبمرافقيكم.
سياسيًا يمكن وصــف النائب نقوال
فـ ـت ــوش ب ــال ــرج ــل ال ـع ـص ــام ــي :ه ــو ال
ي ـت ـح ــدر م ــن ع ــائ ـل ــة س ـيــاس ـيــة ت ــوزع
املقاعد النيابية على أبنائها املدللني،
وال ه ــو ح ــزب ــي ش ـم ـلــه ع ـط ــف زع ـيــم
ً
الحزب .عائلته متوسطة حجمًا وماال
تـنـقـســم ث ــاث ــة أجـ ـب ــاب؛ اثـ ـن ــان منها
غ ـيــر ف ـتــوش ـيــن بــامل ـع ـنــى الـسـيــاســي
لـلـكـلـمــة .ت ـت ـعــدد الـ ــروايـ ــات الــزحـلـيــة
بشأن والــده الــذي توفي في السجن،
فيما تجمع الروايات نفسها على أن
الوالدة أدت الدور الرئيسي في تربية
األبناء الخمسة ،وفــي إدارة أعمالهم
وتعزيز لحمتهم .وهي ترقد محنطة
منذ أكثر من سبع سنوات في نعش
زجاجي بكنيسة قرب بناية عائلتها.

معمل الويسكي واالستخبارات الفرنسية
بعيدًا عن حماسة آل فتوس املستجدة لتحطيم صورتهم أكثر فأكثر ،من دفاع النائب نقوال فتوش عن
اعتدائه على املوظفة في العدلية إلى تشدقه بالتمديد ،فمجاهرته بقضايا عائلية تخص موكليه واملدعى
ّ
السرياني (أو ما
عليهم وحدهم ،ال يمكن فهم حاجة العائلة الثرية إلى معمل مثير للشبهات في الحي
يعرف باملدينة الصناعية) في زحلة اليوم ،وخصوصًا أن فرص العمل التي تلطى خلفها بيار فتوش
أخيرًا لم تكن يومًا أولوية عند أسرته .فبدل توفير مشاريع سياحية تبقي منطقة البردوني مزدهرة،
اكتفى النائب نقوال فتوش بحفظ أبيات الشعر التي تتغنى بالنهر الزحلي .وبدل السعي إلى إعادة
ّ
تشغيل محطة القطار من رياق وإليها ،اكتفى فتوش باستحداث متحف يذكر بأيام القطار الغابرة.
وبدل تعزيز صناعة العرق الزحلي وتوفير أسواق دولية له ،اكتفى بتعزيز صناعة الويسكي في معمل
عائلته الخاص ،وبتوفير أسواق محلية ودولية له .مع األخذ باالعتبار أن اعتداء حراس فتوش على
فريق عمل تلفزيون «الجديد» ليس الحادث األول من نوعه ،إذ سبق للنائب الزحلي أن ادعى عام 2003
على أحد املراسلني في زحلة بأنه عميل لالستخبارات الفرنسية!

امل ـن ـت ـج ـعــات ال ـس ـيــاح ـيــة ب ــرغ ــم أنـهــم
يملكون عددًا كبيرًا من العقارات في
ق ـضــاء زح ـلــة وجـ ـ ــواره .حـتــى املبنى
ال ـ ـ ــذي شـ ـ ّـيـ ــدوه أخ ـ ـي ـ ـرًا حـ ــولـ ــوه إل ــى
مكاتب لعملهم .أما سياراتهم اليوم،
فهي نفسها سياراتهم قبل أكثر من
خمسة عشر عامًا ،فيما عمر سيارة
الـ ـن ــائ ــب نـ ـق ــوال فـ ـت ــوش امل ــرس ـي ــدس
ك ــاد ي ـت ـجــاوز ال ـثــاثــن ع ــام ــا .ثــانـيــا،
الـظـهــور بمظهر املـتــديـنــن الــورعــن.
ف ـم ــن ت ـك ـن ـيــس ال ـك ـن ـي ـس ــة امل ـ ـجـ ــاورة
ملنزلهم وتنظيفها يــوم السبت ،إلى
تــرم ـيــم ع ـش ــرات ال ـك ـنــائــس وتـشـيـيــد
أخــرى .وقــد حشدت العائلة في أكثر
مـ ــن مـ ـن ــاسـ ـب ــة ،م ـع ـظ ـم ـهــا لـ ــه ع ــاق ــة
ب ــال ـك ـس ــارات ،ال ـطــائ ـفــة الـكــاثــولـيـكـيــة
خ ـل ـف ـه ــا .وغـ ـ ــدا امل ـ ــس ب ـف ـت ــوش مـســا
بالطائفة .ثالثًا ،إبقاء املنزل مفتوحًا
وإي ـ ــاء م ـطــالــب الــزح ـل ـيــن اهـتـمــامــا
استثنائيًا لتكريس انطباعهم بأن
ف ـتــوش مــوجــود مـعـهــم فــي أفــراحـهــم
وأحـ ــزان ـ ـهـ ــم ،وه ـ ــو ي ــرك ــض أم ــام ـه ــم
وجاهز دائمًا لخدمتهم.
قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري
اش ـ ـت ـ ـهـ ــر فـ ـ ـت ـ ــوش ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة م ـم ـي ــزة
لـلــرئـيــس ال ــراح ــل حــافــظ األس ــد كــان
يــزيــن بـهــا صــالــون مـنــزلــه ،وبــأخــرى
ل ـل ـم ـس ــؤول ع ــن أم ـ ــن األس ـ ـ ــد ،الـ ـل ــواء
ذي الهمة شاليش .ومــع ذلــك تــرأس
فتوش ،بعد خروج الجيش السوري
واسـتـخـبــاراتــه مــن لـبـنــان ،الئـحــة 14
آذار فــي زحـلــة عــامــي  2005و.2009
وهــو نجح وحــده في اختراق الئحة
س ـك ــاف ع ــام  2005بـفـعــل الـنــاخـبــن
األرمن وقلم الدلهمية .أما عام 2009
فــوقــف ف ــي ب ـلــدة سـعــدنــايــل خــاطـبــا:
يتساءلون زحلة ملن؟ نجيبهم زحلة
لـ ــك يـ ــا ش ـي ــخ سـ ـع ــد ،ل ـك ــن ب ـع ــد ف ــوز
الــائ ـحــة كــامـلــة اح ـتــج رئ ـيــس حــزب
القوات اللبنانية سمير جعجع على
ب ـق ــاء ن ـ ــواب امل ــدي ـن ــة ت ـحــت جـنــاحــي
فتوش ،متمسكًا بإحالل وزيره سليم
وردة م ـح ـلــه ف ــي ح ـك ــوم ــة الــرئ ـيــس
س ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري .وه ـ ـكـ ــذا أخ ــرج ــت
ق ــوى  14آذار ف ـتــوش مــن صفوفها،
ولــم تحل زي ــارة السفيرة األميركية
م ـ ـ ــورا ك ــون ـي ـل ــي لـ ــه فـ ــي زحـ ـل ــة دون
تـسـمـيـتــه ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب مـيـقــاتــي
عـ ــام  2011ل ـتــأل ـيــف ال ـح ـكــوم ــة ،فــرد
لــه ميقاتي الجميل ب ــوزارة مــن دون
حقيبة ،فضال عــن اسـتـعــداده اليوم
ل ـتــوف ـيــر ال ـف ــذل ـك ــات ال ـقــانــون ـيــة لكل
تـشــريــع يـحـتــاج إل ـيــه الــرئ ـيــس نبيه
ب ــري ،هــو يـطــالــب بـمـحــاكـمــة كــل من
ينتقد الرئيس السوري بشار األسد
وفقًا لقانون العقوبات ،مشيرًا إلى
أن األسـ ـ ــد تـ ـح ــول م ــن رئـ ـي ــس دول ــة
شقيقة إل ــى رم ــز لـكــل أح ــرار الـعــالــم.
ح ـل ـي ــف حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه «املـ ــوضـ ــوعـ ــي»
لـ ـي ــس سـ ـ ــوى مـ ـح ــام ــي الـ ـ ــدفـ ـ ــاع عــن
املحكوم بالتعامل مع االستخبارت
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة زي ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـحـ ـمـ ـص ــي،
وامل ـح ـت ـف ــي بـ ـخ ــروج ــه مـ ــن ال ـس ـجــن.
زعيم  14آذار سابقًا بات املمثل شبه
ً
وبناء
الوحيد لقوى  8آذار في زحلة.
عليه فإن جزءًا مهمًا من حماسة 14
آذار للحمالت على فـتــوش ـ ـ املحقة
بغالبيتها ـ ـ يكمن فــي معرفتها أنه
الشريك شبه الوحيد للتيار الوطني
الـحــر فــي أي انـتـخــابــات نيابية ،في
ظ ــل تـمـســك ال ــوزي ــر ال ـســابــق ال ـيــاس
سكاف بوسطيته ورفضه التحالف
االنتخابي مع أحد الفريقني.

