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سياسة
بلديات 2016

قرى بنت جبيل ومرجعيون

معارك «تاريخية» ومقاطعة اقتصادية!
أحيت االنتخابات البلدية انقسامات عائلية
«تاريخية» في بلدة رميش الحدودية في
قضاء بنت جبيل .وفيما «يركب» توافق
عائلي وحــزبــي فــي مرجعيون ،أفــرزت
االنـتـخــابــات صــراعــا درزي ــا ـ ـ مسيحيًا على
تقاسم بلدية ابل السقي
داني األمين
تأخذ االنتخابات البلدية في القرى
وال ـب ـلــدات املسيحية فــي بـنــت جبيل
ومــرجـعـيــون ،بـعـدًا عائليًا كبيرًا ،مع
ت ــأث ـي ــر م ـ ـحـ ــدود ل ـل ـق ــوى والـ ـتـ ـي ــارات
الحزبية .رميش ،واحــدة من كبريات
ال ـ ـقـ ــرى ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة فـ ــي قـ ـض ــاء بـنــت
جبيل ،بلغت فيها املنافسة العائلية
ذروتها ،وبعثت االنتخابات البلدية
أحقادًا تاريخية ّ
مر عليها الزمن ،بني
ما ّ
يسمى «الكالسنة» الذين يشكلون
«الـ ـع ــائ ــات األقـ ـ ــدم ف ــي ال ـب ـل ــدة الـتــي
يعود تاريخ وجودها الى عام ،»1865
والئ ـح ـت ـه ــم «ال ـت ـح ــال ــف ال ــرم ـي ـش ــي»،
وتحالف عائالت الحاج ـ ـ شوفاني ـ ـ
العميل ـ ـ عساف ...الذين شكلوا الئحة
ً
«رميش أوال».
ي ـح ــاول ال ـفــري ـقــان «مل ـل ـمــة» األص ــوات
ع ـ ـب ـ ــر الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــع ال ـ ـن ـ ــازح ـ ــن
وامل ـغ ـتــربــن ،ن ـظ ـرًا ال ــى ت ـقــارب أع ــداد
األصـ ــوات .ووص ــل التنافس إلــى حد
دف ـ ــع ب ـع ــض رجـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال ن ـف ـقــات
الـ ـسـ ـف ــر لـ ـن ــاخـ ـب ــن مـ ـغـ ـت ــرب ــن .وف ــي
مشهد مضحك مبك ،يسود الحديث
ٍ
عــن أن ال ـخــاف بــن الـفــريـقــن ،يعود
إل ـ ــى ع ـ ــام  1880ع ـن ــدم ــا ت ــم تـشـكـيــل
ات ـ ـحـ ــاد «الـ ـك ــاسـ ـن ــة» ،فـ ــي م ــواج ـه ــة
عـ ــائـ ــات «الـ ـسـ ـلـ ـط ــة» الـ ــذيـ ــن «ازداد
ع ــدده ــم حـيـنـهــا واس ـت ـط ــاع ــوا فــرض
سيطرتهم على البلدة» ،بحسب أحد
األهالي .ويشير ابن البلدة عطا الله
مارينا الــى أن «التحالفات العائلية
ه ــذه تـنــامــت قـبـيــل ان ـت ـخــابــات 2002
واس ـت ـق ــرت ع ـلــى م ــا ه ــي ع ـل ـيــه ،لكن
أصبحنا اليوم نشهد خروقًا واضحة
ألسـبــاب تتعلق باملصاهرة وتقاسم
املصالح» ،الفتًا الى أن الئحة «رميش
ً
أوال» تـضـ ّـم أربـعــة مرشحني لتقاسم
رئ ــاس ــة ال ـب ـلــديــة ،سـنــة ون ـصــف سنة
لكل رئـيــس ،بـهــدف ارض ــاء العائالت
الكبرى ،وهي سابقة في لبنان ،ومن
الطبيعي أن تــؤثــر سلبًا على العمل
التنموي وادارة العمل البلدي.

ع ـ ـ ــدد ن ــاخـ ـب ــي ب ـ ـلـ ــدة رم ـ ـيـ ــش ي ــزي ــد
عـ ـل ــى  5000نـ ــاخـ ــب ،وتـ ـص ــل نـسـبــة
االق ـ ـتـ ــراع ف ـي ـهــا الـ ــى أك ـث ــر م ــن ،%60
ويشكو البعض من «التأثير السلبي
ألج ـ ــواء االن ـت ـخــابــات عـلــى الـعــاقــات
ب ــن األه ــال ــي ،سـيـمــا أن ال ـع ــدي ــد من
الـنــاخـبــن بـ ــدأوا ي ـمــارســون مقاطعة
اقتصادية للعائالت املنافسة لهم».
وف ــي ب ـلــدة ال ـق ــوزح (ب ـنــت جـبـيــل) تم
تشكيل الئـحـتــن مــن عــائــات البلدة
الـ ـس ــت« ،وه ـ ــو ت ـح ــال ــف ي ــرت ـك ــز عـلــى
نزاعات عائلية سابقة» ،أيضًا بحسب
أحد ّ
السكان.
أمـ ـ ــا ف ـ ــي ب ـ ـلـ ــدة ع ـ ــن إبـ ـ ـ ــل ،فـتـشـكـلــت
الئـحــة «الـتــوافــق العينبلي» برئاسة
ع ـمــاد ال ـل ــوس ،وه ــي تـضــم عـ ــددًا من
الكفاءات املعروفة ،في مواجهة سبعة
مرشحني منفردين مــن أبـنــاء البلدة

امل ـق ـي ـم ــن .ول ـف ــت أحـ ــد أبـ ـن ــاء ال ـب ـلــدة
الــى أن «االنـتـخــابــات شبه محسومة
ّ
لــائ ـحــة بــأعـضــائـهــا الـخـمـســة عـشــر،
ألنها مدعومة من الـقــوات اللبنانية،
ورجل األعمال شارل الخوري صادر،
ال ــذي حقق فــي االنـتـخــابــات املاضية
ف ــوزًا كــاسـحــا عـلــى منافسيه ،بعدما
األكبر
ضــم ممثلني عــن عائلة ذي ــاب،
ّ
ف ــي ال ـب ـل ــدة» .وي ــرى اب ــن ال ـب ـلــدة حــنــا
دي ــاب أن «أب ـن ــاء عــن اب ــل بــاتــوا غير
متحمسني لالنتخابات البلدية ،وال
سيما ان معظمهم من غير املقيمني،
وال ترتفع نسبة املقترعني عــادة عن
الثالثني في املئة».
ّأم ـ ـ ــا فـ ــي م ــدي ـن ــة م ــرجـ ـعـ ـي ــون ،مــركــز
القضاء ،فيجري العمل بشكل هادئ
لجمع العائالت املتنافسة في الئحة
ت ــوافـ ـقـ ـي ــة .واألمـ ـ ـ ــر ل ـي ــس ص ـع ـب ــا مــن

الناحية العملية ،لوجود توافق بني
األحزاب السياسية في التيار الوطني
والحزب السوري القومي االجتماعي
والكتائب والقوات اللبنانية على دعم
الرئيس الحالي أمل الحوراني ،الذي
«ال منازع له على رئاسة البلدية ،كونه
من رجال املال الكبار ّ
وقدم الكثير من
امل ـش ــاري ــع الـتـنـمــويــة ال ـنــاج ـحــة ،لكن
املشكلة في اختيار األعضاء» بحسب
مختار البلدة سامي عبلة ،الذي رجح
«أن يعلن فــوز البلدية بالتزكية في
اليومني املقبلني».
أم ــا ال ـب ـل ــدات املـسـيـحـيــة األخ ـ ــرى في
القضاء ،تشهد معارك عائلية حامية،
وال سـيـمــا ف ــي الـقـلـيـعــة ال ـتــي أعلنت
فيها الئحتان ،األولى «القليعة الغد»
و«القليعة ال ـحــرة» ،إضــافــة إلــى عدد
من املستقلني .ويدعو أبناء البلدة إلى

«ض ـ ــرورة ال ـتــوافــق وم ـنــع االح ـت ـقــان،
ب ـعــد ف ـشــل امل ـج ـلــس ال ـب ـلــدي الـســابــق
ّ
ال ـ ـ ــذي تـ ــم ح ــل ــه فـ ــي ال ـ ـعـ ــام امل ــاض ــي،
ب ـع ــدم ــا رف ـ ــض ال ــرئـ ـي ــس االس ـت ـق ــال ــة
النتخاب رئيس جديد لثالث سنوات
جديدة ،حسب االتفاق بني العائالت
أث ـنــاء االن ـت ـخــابــات ،مــا جـعــل أعـضــاء
البلدة التسعة يقدمون استقاالتهم
دف ـعــة واح ـ ــدة ،حـفــاظــا عـلــى الـتــوافــق
العائلي».
وتـ ـتـ ـج ــه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة فــي
ديـ ــر م ـي ـم ــاس إلـ ــى م ـع ــرك ــة خ ـجــولــة،
ب ـعــد تـشـكـيــل الئ ـح ــة تــواف ـق ـيــة تضم
مختلف الـعــائــات وأح ــزاب الكتائب
والشيوعي والقومي والتيار الوطني
ّ
الحر ،بعد استبعاد القوات اللبنانية،
ف ــي م ــواج ـه ــة م ــرش ــح م ـن ـف ــرد رف ــض
االستقالةّ ،
وجر البلدة الى انتخابات

عين ابل للقوات ومرجعيون تتجه الى التزكية وخالف طائفي في ابل السقي (مروان طحطح)

«قرى الشعب» :يد «الجماعة» في مروحين والضهيرة و«المسـ ـ
آمال خليل

«استطعم» اهالي الضهيرة مذاق البلدية (هيثم الموسوي)

ّ
ً
نبحث طويال لنجد عابرًا يدلنا على
مـنــزل رئـيــس الـبـلــديــة فــي الضهيرة.
هدوء العصر وحظر التجوال مبالغ
ف ـي ـه ـم ــا ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة امل ـ ـشـ ــرفـ ــة ع ـلــى
فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة .ال ـب ـيــوت وأهـلـهــا
قلة .طابعها يشبه مقر البلدية :بيت
ع ـت ـيــق وص ـغ ـي ــر .اس ـت ـحــدثــت بـلــديــة
الـ ـضـ ـهـ ـي ــرة فـ ــي دورة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـبـلــديــة املــاضـيــة مــن تسعة أعـضــاء،
ملؤازرة املختار األوحد.
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ــاضـ ـي ــة ،ت ــواف ــق
األهالي على أعضاء املجلس البلدي
ألن األمــر كــان «جــدي ـدًا» .لكن ،بعدما
«ذاق ــوا طعم» البلدية ،نــزل  27منهم
إل ــى املـ ـي ــدان لـلـتـنــافــس ع ـلــى املـقــاعــد

التسعة ،مشكلني ثالث لوائح ،يرأس
إحداها الرئيس املنتهية واليته فايز
الـ ــدرويـ ــش ،وي ـ ــرأس ال ـثــان ـيــة الـشـيــخ
نــاجــي ســويــد ،فيما الثالثة برئاسة
ّ
املتمول العائد من أميركا وليد أبو
سمرا.
ث ــاث ــة نـ ـم ــاذج مـخـتـلـفــة ال تـخـتـصــر
ّ
مكونات مجتمع الضهيرة فحسب،
بـ ــل أي ـ ـضـ ــا جـ ــارات ـ ـهـ ــا قـ ـ ــرى ال ـش ـعــب
الـسـنـيــة ال ـح ــدودي ــة (ق ـض ــاء ص ــور):
يـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــن وال ـ ـ ـب ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــان ومـ ـ ـ ــروحـ ـ ـ ــن.
الـ ــدرويـ ــش يـ ـح ــاول جـ ــذب الـنــاخـبــن
بإنجازاته (تزفيت طرقات وحيطان
دع ــم وت ـش ـي ـيــد م ـقــر لـلـبـلــديــة وقــاعــة
ومسجد ومحطة وتــأمــن إسـعــاف)،
فيما تجذب عمامة سويد املحسوب
على «الجماعة اإلســامـيــة» البعض

مل ـن ــا ّص ــرت ــه فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدة ذات ال ـل ــون
الـ ـس ــن ــي ال ـ ــواح ـ ــد .أم ـ ــا أب ـ ــو سـ ـم ــرا،
فيستفيد من عالقاته وأمواله لجذب
البعض اآلخر.
الـ ـص ــراع ع ـلــى امل ـقــاعــد الـتـسـعــة غير
مفهوم فــي الضهيرة التي يعتبرها
الـ ـبـ ـع ــض «آخ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدن ـ ـ ــي» .ال ـب ـع ــض
يفسر ذلك الصخب بأنه «فشة خلق
املقيمني إلثبات أنهم موجودون على
هــذا الـكــوكــب ،انتقامًا مــن تهميشهم
وتناسيهم من اآلخــريــن»« .هنا بالد
ميتة» ،يقول أحد السكان ،مشيرًا إلى
غـيــاب مـقــومــات العيش االقتصادية
واالجتماعية والسياسية« .حتى إن
األحزاب التي تتصارع على التمثيل
ّ
الـســنــي فــي املـنــاطــق نــاسـيـتـنــا هنا»
تقول إحدى املقيمات« .شو بدن فينا،

ال ننتخب وال نـشــارك فــي أنشطتهم
ب ـس ـب ــب بـ ـع ــد امل ـ ـسـ ــافـ ــة ع ـ ــن املـ ـ ـ ــدن».
تستذكر كيف ّ
تحمس تيار املستقبل
والجماعة الستقطاب أهــالــي البلدة
بعد التحرير ومع تصاعد االحتقان
املــذهـبــي بعد اغـتـيــال الــرئـيــس رفيق
ال ـحــريــري .لـكــن حماستهما ســرعــان
ما خفتت بسبب بعد املسافة ،وأيضًا
بـ ـسـ ـب ــب تـ ـعـ ـم ــق رواس ـ ـ ـ ـ ــب األح ـ ـ ـ ــزاب
الوطنية والـيـســاريــة بــن أبـنــاء قرى
الشعب.
ف ــي ال ـب ـل ــدات ال ـتــي ع ــاد  15ف ــي املـئــة
م ـ ــن أبـ ـن ــائـ ـه ــا لـ ــإقـ ــامـ ــة فـ ـيـ ـه ــا ب ـعــد
ال ـت ـحــريــر ،ت ـبــدو ال ــدول ــة أي ـضــا «شــو
بــدهــا ب ـهــم» .فــي ق ــرى الـشـعــب ،هناك
م ـ ــدارس رس ـم ـيــة ب ـعــد ال ـت ـحــريــر ،في
م ـقــابــل مـ ـ ــدارس اإليـ ـم ــان ف ــي يــاريــن

