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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
ُ
ّ
قتلوا أكثر من مرة
لم يتفاعل الفايسبوكيون (من
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين) م ��ع خ �ب��ر جريمة
ال�ق�ت��ل ال�ت��ي ّ
روع ��ت أه��ال��ي قرية
ك �ت��رم��اي��ا .خ �ب��ر ال �ج��ري �م��ة ورد
ف� ��ي س� �ط ��ور ق �ل �ي �ل��ة ف� ��ي معظم
املواقع اإللكترونية التي غابت
ع� �ن� �ه ��ا ال � � �ص� � ��ور .ف � �ل ��م يشاهد
الفايسبوكيون الجد السبعيني
وال زوج� �ت ��ه ،وال حفيدتيهما،
طفلتي التسعة والسبعة أعوام،
جثثًا مضرجة بالدماء.
ال أح��د من الفايسبوكيني ،على
األق��ل م��ن أول�ئ��ك ال��ذي��ن تربطني
بهم ع�لاق��ات فايسبوكية ،بادر
إل � � ��ى ل� �ص ��ق ه � � ��ذا ال� �خ� �ب ��ر على
ح��ائ �ط��ه أو وض ��ع ت�ع�ل�ي�ق��ًا على
هذه الجريمة.
في اليوم التالي ،جريمة أخرى.
أه ��ال ��ي ك �ت��رم��اي��ا ان �ه��ال ��وا على
ال�ق��ات��ل خ�لال تمثيله الجريمة،
وان�ت�ه��وا إل��ى ن�ح��ره ،تمامًا كما
اس �ت �خ��دم ال�س�ك�ين ف��ي جريمته
ف� ��ي ّ ال � �ي� ��وم ال� �س ��اب ��ق .ث� � � � ��أروا....
وع ��ل� �ق ��وه« ،ع� �ب ��رة مل � ّ�ن اعتبر»،
ت�م��ام��ًا ك�م��ا ك��ان��ت ت�ن��ف��ذ أحكام
اإلعدام في الساحات .ضرب من
«الهمجية والالإنسانية»ُ ،ص ِّور،
وأص� �ب ��ح ال �خ �ب��ر األك� �ث ��ر قراءة
على بعض املواقع اإللكترونية.
ه� ّ�ب��ت ح�م��اس��ة الفايسبوكيني،
ل�ص�ق��وا ال�خ�ب��رّ ،
ذي �ل��وه بتعليق
ي��رب��ط ج��ري �م��ة ال �ي��وم ب �م��ا قاله
ول�ي��د جنبالط ع��ن االن�ت�ق��ال من
ال �ب ��داوة إل ��ى ال �ت �م��دن! وانهالت
التعليقات.
همجية قتل ال�ق��ات��ل ،ف��ي القرية
ال � �ت� ��ي ي � �ق� ��ال إن غ� �ل� �ي ��ان ��ًا حكم
اكتشافهم
أه �ل �ه��ا م �ن��ذ ل �ح �ظ��ة ّ
ال� �ج� �ث ��ث األرب � � � � ��ع ،اه� � �ت � ��زت لها
اإلن�س��ان�ي��ة ال�ك��ام�ن��ة ف��ي نفوس
الفايسبوكيني...
وس��ائ��ل اإلع�ل��ام ،الصحافيون،
ص��ان �ع��و ال� � � ��رأي ،وغ� �ي ��ره ��م من
الحريصني على حقوق اإلنسان
وتعزيز ح� ّ
�س املواطنة املفقود،
أبدوا عطشًا رهيبًا للدم.
اإلعالميون ،وهم أصحاب مهنة
ال � � �ص� � ��ورة ،واألق� � � � ��در ع� �ل ��ى فهم
حقيقتها وت�ف�ك�ي�ك�ه��ا ،خضعوا
ل �ل �ص��ورة ال �ت��ي ش��اه��دوه��ا يوم
الخميس .تحت تأثير فظاعة ما
شاهدوه ،انساقوا كليًا وراء هذه
ال�ف�ظ��اع��ة ،ون�س��وا م��أس��اة عائلة
ل ��م ي �س �م��ح ل �ه��ا م ��ا ج� � ��رى ،يوم
الخميس ،ب��أن تبكي ّ
أحباءها،
ألن ال� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن ،ببساطة،
ن � � �س� � ��وا .ل� � ��م ت� �ص� �ع� �ق� �ه ��م صور
ل�ي��وس��ف وك��وث��ر وآم �ن��ة وزينة،
صور مشبعة بدماء ت� ً�روي ظمأ
إن�س��ان�ي��ة ص��دئ��ة أص �ل�اّ ،فباتوا
ف��ي ك��ل م��رة يكتبون ويحللون،
وف� ��ي ك ��ل م� ��رة ي �ح ��اول ��ون إدانة
املجتمع القاصر إنسانيًا ،وفي
ّ
التنصل
ك � ��ل م� � ��رة ي � �ح� ��اول� ��ون
م � ��ن ه � � ��ذا ال� � �خ � ��زي ال � � � ��ذي لحق
ب�ه��م ب��اع�ت�ب��اره��م أف ��رادًا ف��ي هذا
امل�ج�ت�م��ع «ال �ق �ط �ي��ع» ،يتماهون
م ��ع ال�ه�م�ج�ي��ة امل ��دان ��ة .يدينون
ّ
يمجدون
ال� � �ح � ��دث ف� �ي� �م ��ا ه � ��م
صورته .فغابت حكاية رن��ا ...لم
يعرف أحد إن كان يوسف يظن
أن ن�ه��اي��ة م �ش��واره س�ت�ك��ون في
داره غارقًا بدمائه .هل علم أحد
إن ك��ان��ت آم �ن��ة ق��د ب� ��دأت ترسم
أح�لام مراهقة مبكرة ،أو الكلمة
األخ �ي��رة ال �ت��ي ن�ط�ق��ت ب�ه��ا زينة
عندما أسرعت إلى داخل املنزل؟
غابت كل هذه الحكايا ،في غياب
الصورة .لم تكن الكلمات كافية.
ُ
ف ��ق �ت ��ل ي ��وس ��ف وك� ��وث� ��ر وآمنة
وزينة ،أكثر من مرة...
نجالء أبو مرعي

ّ
بلديات جبل لبنان

من معارك
بالعائالت إلى
معارك العائالت
في االنتخابات البلدية تستدرج العائالت األحزاب
إلى خصوماتها ومصالحها ،وفي االنتخابات ّالنيابية
تستدرج األحزاب العائالت إلى شعاراتها .تتصرف األولى
على أنها مؤتمنة على نظام عالقاتها ،والثانية على
الكيان واملصير
نقوال ناصيف
قبل أسبوعني على األقل من االنتخابات
ال �ب �ل ��د َي ��ة ف� ��ي م �ح��اف �ظ��ة ج �ب ��ل لبنان،
ت�س� َ
�اب��ق السياسيون واألح� ��زاب الذين
ان�خ��رط��وا ف��ي ائ�ت�لاف��ات أو ف��ي تنافس
حاد على الجهر بأنها استحقاق عائلي
بحت ،مهما تكن النتائج املتوقعة من
التصويت .أبعدوا االنتخابات البلدية
عن الخيارات السياسية التي ينقسمون
ّ
عليها ،وع ��دوا شعارها إنمائيًا فقط،
وأن ال �ف��وز وال �خ �س��ارة ي�ت�س��اوي��ان في
حساب واح��د ،هو أن الخيار للعائالت
وح��ده��ا ال�ت��ي ت��رس��م ت ��وازن ال �ق��وى في
القرى والبلدات باستثناء املدن الكبرى،
آخ��ذة ف��ي االعتبار فروعها وأفخاذها
واملصالح التي تتقاطع عندها عالقات
العائالت.
ليست امل��رة األول��ى التي ُيلقى الضوء
فيها على العائالت العبًا رئيسيًا في
إدارة االنتخابات البلدية .حصل ذلك
في كل انتخابات بلدية حتى عام ،1963
وف��ي االنتخابات البلدية عامي 1998
و .2004ت�ت�غ�ل�غ��ل ال�س�ل�ط��ة السياسية
وأج � �ه� ��زت � �ه� ��ا ف � ��ي ه � � ��ذا االستحقاق،
وتختبئ وراء ال�ع��ائ�لات ال�ت��ي يختبئ
ب �ع �ض �ه��ا أي� �ض ��ًا وراء ن� �ف ��وذ السلطة
نفسها ،ف�ت��دار حينًا م�ع��ارك العائالت
وأحيانًا معارك بالعائالت.
ع �ل ��ى ن �ح ��و م� �ش ��اب ��ه ،ك � ��ان استحقاق
 ،2010لكن بفارق جوهري هو أن وزارة
الداخلية لم تكن على صورة نظيراتها
في كل تلك السنوات.
وألن األم ��ر ك��ذل��ك ،أوح ��ى السياسيون
واألح � � � ��زاب وال� � �ت � � ّ�ي � ��ارات ،املتحالفون
واملتنافسون وامل��وج��ودون ف��ي سلطة
س�ي��اس�ي��ة واح ��دة ل�ل�م�ف��ارق��ة ،ب��أن غداة
إع � �ل ��ان ن� �ت ��ائ ��ج االق � � �ت� � ��راع ي� ��وم� ��ًا آخر
وج��دي �دًا يتصالح فيه ال�خ��اس��رون مع
الفائزين ويبدأون تعاونًا جديدًا يرمي
إل� ��ى إن� �م ��اء م �س��اق��ط رؤوس � �ه� ��م ،نائني
ب��أن�ف�س�ه��م ع��ن االن �ت �م��اءات السياسية
امل �ت �ش �ع �ب ��ة وامل � �ت � �ع� ��ارض� � ّ�ة م � ��ن داخل
العائالت نفسها حتى .لخص النائب
س ��ام ��ي ال �ج �م� ّ�ي��ل ال � �ص� ��ورة بالعبارة

األب �ل��غ :ل�ي��س ل�ل�ب�ل��دي��ات أن ت�ب�ح��ث في
س�لاح ح��زب الله ،وال في العالقات مع
سوريا .وهما البندان ّ
املبرران لوجود
كل من قوى  8و 14آذار.
ّ
لم يقل أي من األفرقاء السياسيني الذين
دعموا لوائح االئتالف والتنافس على
ال �س��واء إن اس�ت�ح�ق��اق  2010سيقيس
الشعبية املسيحية لهذا الفريق أو ذاك،
َ
وال َرف � � َ�ع أي م�ن�ه��م ش �ع ��ارات مشابهة
االنتخابات النيابية الصيف
لحمالت
ّ
امل ��اض ��ي ك ��أن ي �غ��ل��ب االق� �ت ��راع البلدي
ط ��رف ��ًا ع �ل��ى آخ� ��ر ك ��ي ي �ل �غ��ي دوره في
السلطة املحلية .لم يقل أحد إن الفائز
ف��ائ��ز ،وال�خ��اس��ر خ��اس��ر .األول يسيطر
وال�ث��ان��ي ينكفئ .وخ�لاف��ًا لالنتخابات

االنقسام
ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ك � � ّ�رس � ��ت
ّ
السياسي بني قوى  8و 14آذار وشت ّتت
املسيحيني ،قالوا إن العائالت ستمثل
ص � �م� ��ام أم� � � ��ان ت� �ن ��اف ��س السياسيني
واألح� ��زاب املسيحية ك��ي ي�خ��رج��وا من
االن�ت�خ��اب��ات البلدية متصالحني .كان
التيار ّ
ّ
تيارين والحزب حزبني في أكثر
من الئحة وجهًا لوجه ،وأخذ كل منهما
في الحسبان مصالح العائلة ونفوذها
ومصالحها ودورها في البلدة.
قبل صدور النتائج الرسمية النهائية،
ان �ق �ل��ب امل �ش �ه��د رأس� � ��ًا ع �ل��ى ع �ق��ب في
ُاملجالس البلدية املسيحية املنتخبة.
ف � ّ�س ��ر ف � ��وز ب �ع��ض األف � ��رق � ��اء ع �ل��ى أنه
انتصار لخيار سياسي تقوده قوى 14
آذارّ ،
وفسرت الخسارة على أنها تراجع
م �ل �ح��وظ ف� ��ي ش �ع �ب �ي��ة ال� �ف ��ري ��ق اآلخر
وه��زي �م��ة إض��اف �ي��ة ،ب �ع��د االنتخابات
ال �ن �ي��اب �ي��ة ،ل �ل �خ �ي��ار ال �س �ي��اس� ُ�ي الذي
ت �ق ��وده ق ��وى  8آذار .وه �ك ��ذا أخرجت
ال�ع��ائ�لات م��ن االن�ت�خ��اب��ات البلدية كي
ت��وض��ع ال ��دالل ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي جعبة
السياسيني واألحزاب.
واق��ع األم��ر أن الساعات األول��ى لبداية
ص� ��دور ن �ت��ائ��ج غ �ي��ر رس �م �ي��ة لبلديات
ج�ب��ل ل�ب�ن��ان ،وأخ� ّ
�ص �ه��ا ذات الغالبية
َ
ّ
امل �س �ي �ح �ي��ة ،أب � � � � َ�رزت م�ل�اح �ظ ��ات عدة،
منها:
 1ـــــ عكف كل فريق في لوائح االئتالفات
ع �ل��ى اح �ت �س ��اب أرب� ��اح� ��ه ب ��ال �ق ��ول إنه
حصد كذا بلدية بالتحالف مع أفرقاء
آخرين .بذلك ب��دت اللوائح االئتالفية
ّ
والتيارات ،فيما
حصة كل من األحزاب
كل من ه��ذه يملك في املجلس البلدي
الجديد جزءًا من انتصار ،ال انتصارًا
ً
ك��ام�لا .ل��م ي��رب��ح أي منهم م�ن�ف��ردًا في
ب� �ل ��دي ��ات االئ� � �ت �ل��اف ،ل �ك �ن �ه��م جميعًا
يجتمعون في فوز الالئحة االئتالفية
بالذات.
 2ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ح �ي��ث ت��أك��د ل �ك��ل م� ّ�ن السياسيني
ّ
على
واألح � � ��زاب وال� �ت ��ي ��ارات أن� ��ه ق� ��ادر ّ
ال �ف��وز بمجلس ب�ل��دي بكليته ،تجنب
ال �ت �ح��ال��ف م ��ع ش ��رك ��اء آخ ��ري ��ن ،حلفاء
كانوا أو خصومًا سياسيني ،وخاض
م �ن��اف �س��ة ح � � ��ادة م� ��ع م �ن��اف �س �ي��ه .وما
خ�ل�ا ل ��وائ ��ح ائ �ت�لاف �ي��ة ج �م �ع��ت أفرقاء
سياسيني متناحرين ،طاولت الخروق
معظم امل�ج��ال��س البلدية املنتخبة ،إال
ب �ل��دي��ات ك �ب �ي��رة أح � ��اط بانتخاباتها
ط��اب��ع س �ي��اس��ي م ��ن غ �ي��ر أن تنخرط،
بالتأكيد ،في معركة خيارات سياسية:
ال ف��ي ج �ب �ي��ل ،وال ّف��ي ق��رط �ب��ا ،وال في
الحدث ،وال في سن الفيل ،وال في دير
القمر وسواها.
ل ��م ي �ك��ن ال �ت �ن��اف��س ع �ل� ّ�ى ت��رج �ي��ح أحد
َ ْ
�اري املسيحيني امل��وزع�ين بني قوى
خ�ي�
 8و 14آذار ،ب��ل التعويل على تنافس
ال �ع��ائ�لات لتثبيت زع��ام��ة شعبية من
خ�لال السلطة املحلية .ذل��ك م��ا أرادته
القوات اللبنانية في إحدى أكبر البلدات

ّ
ُ ّ
في جبيل سيست املعركة نتيجة الود املفقود بني ميشال سليمان وميشال عون (هيثم املوسوي)

حيث الفوز
محفوف بخطر ُولدت
ائتالفات ،وحيث هو
مؤكد دار تنافس
ّ
رئيس الجمهورية
التحية في
ّرد لعون ّ
االنتخابات البلدية

امل��ارون�ي��ة ف��ي الجبل ،وه��ي دي��ر القمر،
ك��ي تقاسم ألول م��رة زع��ام��ة تاريخية
ال شريك لها البتة ورثها النائب دوري
ش �م �ع ��ون ع� ��ن وال� � � ��ده ال ��رئ� �ي ��س كميل
ش �م �ع��ون .وه� ��و م ��ا رم� ��ى إل �ي��ه ّ
التيار
ّ
الحر في تثبيت زعامته على
الوطني
الحدث ،الكتائبية تقليديًا ،أكبر البلدات
املارونية في ساحل ّبعبدا .وأيضًا فوز
حزب الكتائب في سن الفيل في ساحل
املنت.
أما جبيل املدينة فشأن آخر .لم يستمد
ت �س �ي �ي �س �ه��ا ،ك��ان �ت �خ��اب��ات  7حزيران
املاضي ،من أحد خياري قوى  8أو 14
ّ
آذار ،بل من الود املفقود باستمرار بني
رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة م �ي �ش��ال سليمان
وال ��رئ� �ي ��س م �ي �ش��ال ع� � ��ون .ه ��ي لألول
م �س �ق��ط رأس � ��ه األوس� � ��ع ب �ع��د عمشيت
املعني ب��ه ،وللثاني أح��د أب��رز مصادر
شعبيته املسيحية .كالهما خاض ضد
اآلخ� ��ر ص��راع��ًا خ �ف� ّ�ي��ًا ف��ي االنتخابات
ال �ن �ي��اب �ي��ة ،اس �ت �ن��زف ال �ت � ّ�ي ��ار الوطني
ّ
الحر نتائجها بفوزه باملقاعد النيابية
ال � �ث �ل�اث� ��ة ض � ��د رئ � �ي� ��س الجمهورية،
وأوحى بأن انتصاره كان على قوى 14
آذار انتخابيًا ،وعلى سليمان سياسيًا

