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سياسة
تقرير

ّ
علويو عكار :عائدون إلى المجلس النيابي
نجلة حمود
للمرة األول ــى منذ عــام  ،2005يرتفع
ّ
احـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال أن يـ ـتـ ـم ــك ــن الـ ـن ــاخـ ـب ــون
ال ـع ـلــويــون ف ــي ع ـكــار ( 13أل ـفــا و800
ن ــاخ ــب ع ـل ــوي ّوف ــق ل ــوائ ــح الـشـطــب)
من إيصال مرشح منهم إلى املجلس
ال ـن ـيــابــي .أب ـن ــاء الـسـهــل ب ــات ــوا الـيــوم
ق ــادري ــن ع ـلــى م ـنــع ت ـك ــرار سـيـنــاريــو
عـ ــامـ ــي  2009و ،2005عـ ـن ــدم ــا ف ــاز
مرشحان اختارهما تيار املستقبل،
حــازا على التوالي  350صوتًا و200
صوت من العلويني.
بـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاذاة مـ ـ ـج ـ ــرى ال ـ ـن ـ ـهـ ــر ال ـك ـب ـي ــر
ّ
يتقاسم أهالي سهل عكار من سنة وعلويين الفقر واإلهمال

الفاصل بــن لبنان وســوريــا ،تتوزع
ق ـ ــرى س ـه ــل عـ ـك ــار ال ـث ـم ــان ــي ع ـش ــرة.
ً
تـبــدو الـخــافــات السياسية تفصيال
ب ـس ـي ـطــا أمـ ـ ــام املـ ـس ــاح ــات ال ــزراعـ ـي ــة
ال ـش ــاس ـع ــة الـ ـت ــي تـ ـب ــدأ م ــن بـ ـل ــدة تــل
عباس ،املقسومة بني غربي وشرقي،
م ــرورًا ببلدة الحيصة واملـسـعــوديــة،
حكر الضاهري ،تل بيري ،تلحميرة،
ال ـس ـمــاق ـيــة ،ض ـهــر ال ـق ـن ـبــر .جميعها
بلدات يقطنها أبناء الطائفة العلوية.
أمــا العبودية والعريضة فيقطنهما
عـلــويــون مــع جيرانهم الـسـنــة ،الذين
يتوزعون على بلدات الشيخ عياش،
ال ـش ـي ــخ زنـ ـ ـ ــاد ،ت ـل ـم ـع ـي ــان ،ت ـل ـح ـيــاة،

س ـ ــرار ،ب ــان ــة ال ـح ـي ـصــة ،ال ـق ـل ـي ـعــات.
كذلك ينتشر علويو عكار في منطقة
الدريب األوسط ،وتحديدًا في بلدات:
الــري ـحــان ـيــة ،ال ــدغ ـل ــة ،الـ ـب ــرب ــارة ،عني
َ
ال ــزي ــت .وب ـلــدتــي حـنـيــدر وق ــرح ــة في
الدريب األعلى.
ّ
يتقاسم أهــالــي سهل عـكــار مــن سنة
وعـلــويــن الـفـقــر واإله ـم ــال ،وتجاهل
املعنيني املزمن ملشاكلهم االجتماعية
وهمومهم االقتصادية .ولعل فيضان
مـجــرى النهر الكبير وإغ ــراق املـنــازل
وال ـق ــرى املـحـيـطــة وتـحــويــل الـسـهــول
الـ ـ ـ ــى م ـس ـت ـن ـق ـع ــات كـ ـ ـ ــان ب ــال ـت ــأك ـي ــد
ّ
سيتحول إلى مادة دسمة لالستثمار

السياسي قبيل االنتخابات النيابية،
إال أن الخبر ّ
مر مرور الكرام بالنسبة
إلى نواب املنطقة.
ت ـبــدو امل ـس ـعــوديــة ،ح ـكــر ال ـضــاهــري،
الـ ـحـ ـيـ ـص ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــدات
واض ـح ــة ف ــي خ ـيــارات ـهــا الـسـيــاسـيــة،
حيث ترتفع صــور الرئيس السوري
بـ ـش ــار األس ـ ـ ــد ج ـن ـب ــا إلـ ـ ــى ج ـن ــب مــع
األمني العام السابق لـ«الحزب العربي
الديموقراطي» علي عيد.
امل ـش ـهــد أك ـث ــر أل ـف ــة ف ــي ق ــرى وب ـل ــدات
السماقية ،العبودية ،العريضة ،حيث
تتجاور صور الرئيس الحريري ،مع
صور الرئيس بشار األسد وعلي عـيد،
في األحياء التي تضم أبناء املذهبني.
لــم تتمثل الطائفة العلوية فــي عكار
نيابيًا قبل عام  ،1991حني تم تعيني
عبد الــرحـمــن عبد الــرحـمــن نائبًا عن
عـكــار ،وأعـيــد انتخابه لـثـ ّـاث دورات
نيابية .وفــي عــام  ،2005رش ــح «تيار
امل ـس ـت ـق ـب ــل» م ـص ـط ـفــى ح ـس ــن وفـ ــاز
باملقعد العلوي ب ـ  350صــوتــا علويًا
فـ ـق ــط مـ ــن أصـ ـ ــل  7500ش ـ ــارك ـ ــوا فــي
االنتخابات( ،من بينهم  2000صوت
على الهويات
من العلويني املسجلني ّ
م ـن ــذ ال ـث ــاث ـي ـن ـي ــات ك ـس ــن ــة وش ـي ـعــة،
ل ـك ـن ـه ــم ع ـ ـلـ ــويـ ــون وي ـ ــؤي ـ ــد أكـ ـث ــره ــم
ال ـحــزب الـعــربــي الــدي ـمــوقــراطــي الــذي
صبت ملرشحه شحادة العلي غالبية
أصوات أبناء الطائفة).
وفـ ــي عـ ــام  2009فـ ــاز ال ـن ــائ ــب خـضــر
ح ـب ـي ــب ب ــامل ـق ـع ــد الـ ـعـ ـل ــوي عـ ــن ع ـكــار
ب ـتــرش ـحــه ع ـل ــى «الئـ ـح ــة امل ـس ـت ـق ـبــل»
فـحـصــد  200ص ــوت ع ـل ــوي ف ـقــط من
أص ــل  9آالف م ـق ـت ــرع ،ب ـعــدمــا ش ــارك
ن ـح ــو أرب ـ ـعـ ــة آالف عـ ـل ــوي ي ـق ـط ـنــون
فــي ســوريــا فــي االنـتـخــابــات ،فحصد
النائب مصطفى حسني (الذي استقال
مــن تيار املستقبل فــي عــام  )2007ما
يقارب  98في املئة من أصوات الطائفة
العلوية.
التصويت العلوي لــه طابع سياسي
واضـ ـ ـ ـ ــح ،ه ـ ــو فـ ــريـ ــق  ٨آذار م ـح ـل ـيــا
وس ـ ـ ــوري ـ ـ ــا وإق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــا ،بـ ـحـ ـس ــب مــا
ي ــؤك ــد أح ـ ــد م ــرج ـع ـي ــات س ـه ــل ع ـكــار
لـ«األخبار» ،الفتًا الى «أن من يريد أن
يقنع الناخب العلوي باالقتراع له ال
يمكنه أن يتبنى طــروحــات سياسية
أخرى».
السؤال عن هوية املرشحني العلويني
يقود الى ثالثة أسماء بــارزة :النائب
السابق مصطفى علي حسني ،حسن

السلوم ،وعضو حــزب البعث محمد
تامر.
ي ـ ـتـ ــوقـ ــع أحـ ـ ـ ــد أبـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــن فــي
املاكينات االنتخابية في سهل عكار
أن يصوت ما بني  9آالف الى  10آالف
ناخب علوي في االنتخابات املرتقبة،
مؤكدًا أن «العلويني سيتمكنون للمرة
األولى من اختيار مرشحهم ألن الئحة
السلطة ستعجز عن تأمني األصــوات
التفضيلية املطلوبة للمرشح العلوي،
وب ــالـ ـت ــال ــي فـ ـ ــإن ال ــائـ ـح ــة امل ـن ــاف ـس ــة
(لــائ ـحــة ت ـيــار املـسـتـقـبــل) ستحصل
عـلــى األق ــل عـلــى مـقـعــديــن ،وأول هــذه

األوفر حظًا من
ُالمرشحين هو من
يقنع الناخبين بأنه مع
المقاومة وسوريا
املقاعد سيكون املقعد العلوي.
ي ـ ـشـ ــرح أم ـ ـ ــن ف ـ ـ ــرع ع ـ ـكـ ــار ف ـ ــي ح ــزب
البعث عبد الحميد صقر «أن القانون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،بـ ــالـ ــرغـ ــم مــن
مـســاوئــه لجهة تـكــريــس االنـتـخــابــات
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد م ــذهـ ـب ــي ومـ ـن ــاطـ ـق ــي،
س ـي ـمـ ّـكــن ع ـل ـ ّ
ـويــي ع ـك ــار م ــن الـتـعـبـيــر
عن خيارهم السياسي بشكل واضح،
وذلك مرتبط بالتحالفات الصحيحة
واختيار املرشح الذي يحظى برضى
القاعدة الشعبية».
في املقابل ،يشير أحد فاعليات سهل
ع ـك ــار الـ ــى «أن ال ـع ـل ــوي ــن م ــع ال ـخــط
السياسي ال ــذي ينتمي إلـيــه آل عيد،
فمكتب الحزب العربي الديموقراطي
مـفـتــوح ط ــوال أي ــام األس ـبــوع ملتابعة
أدق األمــور وتسهيل أمــور املواطنني.
ت ـب ـعــا ل ــذل ــك ،ت ـك ـمــن ح ـظ ــوظ امل ــرش ــح
فــي قــدرتــه على إقـنــاع الناخبني بأنه
م ــؤي ــد ل ـل ـم ـقــاومــة ولـ ـس ــوري ــا ،عـنــدئــذ
يمكن أن يحصل على موافقة دمشق
ودعمها ،وبالتالي إطــاق كلمة السر
التي ستكون كفيلة بتجيير أصــوات
غــال ـب ـيــة ال ـع ـلــويــن ،وبــال ـتــالــي ال ـفــوز
باملقعد النيابي».

مقال

حوار العقل واألهل....
طراد حمادة
أح ــدث األم ــن الـعــام لـحــزب الـلــه السيد
حسن نصر الله ،في خطابه العالي أول
من أمــس ،تغييرًا أساسيًا في الحوار
حــول موضوع االنتخابات في بعلبك
ـ ـ الهرمل وغيرها ،وذلك على مستوى
ك ــل م ــن املـنـهــج واإلش ـكــال ـيــة وال ـهــدف
والوظيفة وتحقيق املراد.
في املنهج:
وض ـ ــع األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـنـ ـق ــاش ح ــول
االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي م ـ ــدار ح ـ ــوار الـعـقــل
واألهـ ــل وال ـت ـشــاور فــي األم ــر والـنـظــر
في املصالح واإلصالح والصالحيات.
وهـ ــذا ي ـح ـ ّـول ال ـن ـقــاش إل ــى ب ـحــث عن
امل ـ ـصـ ــالـ ــح والـ ـتـ ـص ــال ــح ح ــولـ ـه ــا ب ـعــد
تعيينها ،ومعرفة طبيعة املرحلة وما
يتعلق بشأنها فــي أم ــر االنـتـخــابــات.

ال ـح ــوار ك ــان ،وال يـ ــزال ،مـفـتــوحــا بني
حزب الله والناس .تدخل فيه اعتبارات
الـعـقــل واملـنـطــق واألصـ ــول .ومنهجية
ال ـ ـحـ ــوار ت ــدف ــع ب ــال ـن ـق ــاش االن ـت ـخــابــي
إل ــى مــا فـيــه ع ـمــوم ال ـفــائــدة وال يـعــود
سفسطائيًا يـخــالــف الـعـقــل ويجافي
املنطق .وعليه ،تعالوا نبحث في موقع
بعلبك الـهــرمــل فــي لـبـنــان وم ــا تعنيه
االنتخابات اآلن وما أثرها على الوضع
الوطني العام .فاالنتخابات برملانية ال
بلدية .وعليها يتوقف مصير خطط
إصالحية في مسار النظام اللبناني
وي ـت ـعــن م ــوق ــع الـ ـق ــوى ال ـل ـب ـنــان ـيــة في
واإلقليمي.
ميزان القوى العام الوطني
ً
وعليه ،فإن األمــر أكثر مسؤولية مما
اعتدناه من النقاش في أمر االنتخابات
ف ــي م ــراح ــل ك ــان ــت ذات آثـ ــار محلية
وطنية عادة .مع ذلك ،يؤيد هذا املنهج

حرية الرأي والحوار واملشاركة.
في اإلشكالية:
اإلشكالية التي طرحها الخطاب ليست
في ما قدم نواب حزب الله في الدورة
السابقة ـ ـ وهو ما كان موقع تقييم من
مجلس الشورى في الحزب ،وله ما له
وعليه ما عليه مثل كل الكتل النيابية
األخ ــرى ـ ـ بــل فــي ال ـســؤال الصحيح،
وهــو :مــا الــذي قدمه حــزب الله ملنطقة
بعلبك الهرمل؟
ج ـ ــواب هـ ــذا الـ ـس ــؤال ي ـلــزمــه «حـ ــراس
كــاتـبــون» ،ألن حــزب الـلــه قــدم لبعلبك
الهرمل (وللبنان والعرب واملسلمني)
ال ـع ــزة وال ـك ــرام ــة وال ـس ـي ــادة وال ـحــريــة
وال ـق ــوة وامل ـن ـعــة واألمـ ــن واالس ـت ـقــرار.
قدم مرحلة تاريخية مذهلة في العطاء
واملكاسب واالنتصارات ،وما لم يقدمه
حــزب سياسي فــي العالم ألمـتــه .وقد

ك ـ ــان ل ــي ش ـ ــرف ت ـم ـث ـيــل الـ ـح ــزب فــي
الـحــوار مــع اليسار اإليـطــالــي ،بما فيه
ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي ال ــذي ش ــارك في
ال ـس ـل ـط ــة وس ـم ـع ــت مـ ــا س ـم ـع ــت عــن
استعدادهم للعمل والتعاون والتشارك
مـ ــع ح ـ ــزب الـ ـل ــه مل ـك ــان ـت ــه ال ـع ــال ـي ــة فــي
ال ـن ـضــال ل ـحــريــة اإلنـ ـس ــان امل ـعــاصــر،
ولنضاله ضد اإلمبريالية األميركية.
وقمت في الجامعة اللبنانية بتدريس
م ـســرح ـيــة «الـ ــذبـ ــاب» ل ـس ــارت ــر ،وهــي
مـســرحـيــة م ـقــاومــة تـنــاقــش م ــا قــدمــه
الحزب الشيوعي الفرنسي للمقاومة
ض ــد االحـ ـت ــال وح ـق ــه املـ ـش ــروع في
املشاركة في السلطة .كذلك أعرف ما
قدمته املقاومة الفلسطينية .حزب الله،
اليوم ،ناصر فلسطني وقاهر ومحرر
األرض باملقاومة ومنع إعــادة احتالل
ال ـش ــرق األوسـ ــط ف ــي م ـش ــروع بيريز

وجـ ـ ــورج بـ ــوش وك ــون ــدول ـي ــزا رايـ ــس.
ومـحـيــط ال ـب ـقــاع ص ــار آم ـنــا مستقرًا
حرًا أبيًا بفضل دماء الشهداء وقيادة
الحزب الحكيمة.
في موضوع الوظيفة
يشتد النقاش حول أمرين اثنني بشأن
النواب:
 1ـ ـ الـخــدمــات والــوظــائــف فــي اإلدارات
العامة
 2ـ التنمية
 3ـ التمثيل السياسي
 1ـ في الخدمات:
ي ـق ــوم ال ـن ــائ ــب ع ـلــى ت ــأدي ــة ال ـخــدمــات
لناخبيه ،وتتوزع بني الوظيفة والرعاية
واملساعدة والــدعــم .يقوم النواب ـ ـ كل
النواب ـ ـ بهذه الوظائف على قدر الوسع
ألنها من مهماتهم وفيها مصلحتهم
االنتخابية .لكن مرات تكون لقوم على

