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ل تكاد تمر اأيام، اأو اأحيانًا اأقل من اأيام، دون 
القلب  مناطق  من  لبنانية،  منطقة  ت�سهد  اأن 
التعاطي  يبداأ  ما،  اأمنية  واقعة  الأطراف،  اأو 
معها، اأو ينتهي، بحملها على محمل »الحادث 
ا�سطالحًا  الفردي«،  و»الحادث  الفردي«. 
طابع  ذات  واقعة  اللبناني،  بـ»التوا�سع«  اأي 
عنفي ل تعدو الم�سوؤولية عنها، وعن نتائجها 
المتورطين  الأعيان  الأفراد  ومترتباتها، 
فيها، اإلى الجماعات الطائفية اأو الحزبية اأو 
المناطقية التي ينتمون اإليها، �سواء كان هذا 
اأو  الولدة(،  )اتفاق  التفاق،  وليد  النتماء 

بالختيار الحر.
و�سف  اإلى  العادة،  في  فالم�سارعة،  عليه، 
واقعة ما بـ»الحادث الفردي« اإنما ُيق�سد منها 
اإلى درء تف�سيرات وتاأويالت قد ُتـنزل الواقعة 
المنازلة  �سياق  ـــ  اأعم  �سياِق  في  المعنية 
واإحالته  اللبنانية  الجماعات  بين  الجارية 

»الدموية«.

من ثم، فاأيما واقعة، دونما اعتبار لمقدماتها 
من  به  ت�سببت  ما  لعدد  اأو  خلفياتها،  اأو 
�سحايا، اأو لطبيعتها الحربية بالمعنى التقني 
خاللها،  الم�ستعملة  الأ�سلحة  )اأنواع  للكلمة، 
منظمة  مجموعات  فيها  الم�ساركين  انتظام 
اأيما  ـــ  اإلخ...(،  تراتبية،  باأوامر  وائتمارهم 
والعك�س  بـ»الفردية«.   تو�سف  اأن  اآيلة  واقعة 
اأحياناً �سحيح: ل تحتاج واقعة ما اإلى محاكاة 
اأو  لتخرج،  وتفا�سيلها  م�ساهدها  في  الحرب 

تنذر بالخروج، عن »الحادث الفردي«. 
بال�ساأن  ب  الُمَجرَّ اأما  التعريف؛  في  هذا 
يتنامى  اإن  ما  ـــ  يحتاج  واأدبياته فال  اللبناني 
هذه  في  وقع  قد  فردياً  حادثاً  اأن  �سمعه  اإلى 
على  يقف  اإن  وما  المنطقة،  تلك  اأو  المحلة 
ـــ ل يحتاج اإلى كثير  اأ�سماء القتلى والجرحى 
ال�سك  التفا�سيل ليقدم  تدقيق وتمحي�س في 
على الت�سديق في اأنه »فردي« حقاً وليتوج�س 

اأن في الأمر »اإن«... واأخواتها.

عن »الحادث الفردي« بو�سفه ل�سان حال الجماعة...
اإنَّ في المعاري�ض َلَمندوَحة َعن الَكِذب 

مندوحًة: اأي �َسَعًة وُف�ْسحة. يقال: اإنك لفي ُنْدحٍة وَمْندوحٍة من كذا: 
�ساع ما ُيغني الرجَل  اأي �َسَعٍة، يعني اأنَّ في التعري�س بالقول من التِّ

د الكذب. عن َتعمُّ
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ما  غالباً  اأنه  التوّج�س  هذا  �سمات  اأبرز  ومن 
ُي�سيب وُيخطئ معاً: ُي�سيب في تطفيفه من 
ما  وهو  الحادث،  وقوع  في  ال�سدفة  ن  ُمَكوِّ
ابن  لي�س  الحادث  اإن  بالقول  عادة  عنه  ُيَعّبر 
�ساعته، واإن له، ا�ستطراداً، َن�َسباً عالياً رفيعاً، 
ال�سيا�سية  مدلولته  من  تعظيمه  في  ويخطئ 
ومن مترتباته الآنية. وفي جمعه بين ال�سواب 
والخطاأ يف�سر هذا التوج�س لماذا ل يوؤدي كل 
»حادث فردي« اإلى »الأعظم«، وفي الآن نف�سه 
لماذا ل يمكن فك لغز »الأعظم« عند وقوعه 
اإل بالعودة اإلى م�سل�سل الحوادث الفردية التي 

�سبقت عليه.
الفردي«  »الحادث  عن  نتحدث  ل  اأننا  وبما 
بو�سفه مقولة عامة واإنما بو�سفه مقولة خا�سة 
َنَحَتت معانيها وا�ستقاقاتها ووجوه ا�ستعمالها 
باأن  الإ�سافة  حّقت  »مديدة«،  لبنانية  تجربة 
)»حادث  العبارة،  بهذه  البع�س  تو�سل  مجرد 
فردي«(، لو�سف واقعة ما، وناأي البع�س الآخر 
اأو تردده في تبّنيها، هو في المتن من  عنها، 
»الحادث«، اإن لم يكن خالل ال�ساعات والأيام 
التي تلي وقوعه فالحقاً، اأي في ما يلي ذلك 
من عود عليه، على »الحادث«، �سواء من باب 
عليه  التاأ�سي�س  باب  من  اأو  العابر  ال�ستذكار 

وال�ست�سهاد به.
ت�سلح  اأن  ال�سريعة  المالحظات  هذه  لعل 
مدخاًل، بر�سم التاأمل والتحقيق، في »الحادث 
قطار  يني  ل  دورية  محطة  بو�سفه  الفردي« 

حياة اللبنانيين اليومية من التوقف عندها.
على تقاطع ثالثة تقع هذه المحطة: »الأمن« 
الحا�سرتين  وح�سب  و»التاريخ«.  و»ال�سيا�سة« 

المفردات  هذه  من  واحدة  بكل  المحيطتين 
اأن  من  عليه،  التنبيه  من  بد  ل  ما  تفيد  اأن 
معنى كل منها في الجملة التي توؤلف »الحادث 
ُيفهم  ما  بال�سرورة  لي�س  الفردي«، ومحلها،  
من  مزاجاً  يعني  قد  »الأمن«  فـ  ابتداء.  منها 
التوتر ي�سود هنا اأو هناك، اأو البلد باأمه واأبيه، 
فريق  لدى  ال�ستعداد  تعني  قد  و»ال�سيا�سة« 
والبناء  الفردي«  »الحادث  لتلقف  �سيا�سي 
عليه. اأما »التاريخ« فلقد يحيل اإلى ت�سور ما، 
اأو حقيقي، ل�سلة بين هذا »الحادث«  موهوم 
اإلى  يحيل  قد  كما  وعليه  له  و�سوابق  ذاك  اأو 

رمزية ما، خا�سة اأو عامة.
كذلك، وبقدر ل بــاأ�س به من الطمئنان، يمكن 
القول اإن ما من »حادث« ي�ستدعي من �سلطة 
اأمنية اأو �سيا�سية اأو دينية، اأو ما اإلى ذلك من 
�سلطات، المبادرة اإلى  و�سفه بـ»الفردي«، ل 
يحتمل قراءة »ميدانية« ما تخرجه من الدائرة 
وا�سفوه  اأن�س  لما  لولها،  قراءة،  ـــ  الفردية 

بــ»الفردي« �سرورة الم�سارعة اإلى ذلك!
هو كذلك، وكذلك اأي�ساً اأن كل »حادث فردي« 
على  المالحظة،  هذه  ولعل  حرباً!  ُي�سعل  ل 
ي�ستحق  الأ�سئلة  من  باباً  تفتح  اأن  بديهيتها، 
»الحادث  اإن  مثاًل  القول  ي�ستقيم  الولوج: هل 
الفردي«، من حياة اللبنانيين، هو تاأتاأُة العنف 
في اأزمنة حروبهم الباردة؟ اأم اإن العك�س هو 
الأ�سح: »الحادث الفردي« موؤ�س�سة افترا�سية 
من موؤ�س�سات »ال�سلم الأهلي البارد« تعمل على 
اأو  الُم�ْسَتْلِهَمِة، عمداً  العنفية  الوقائع  تن�سيب 
اتفاقاً، تذكارات »الحرب« و»خطوط تما�سها«، 
تخفي�س  وعلى  الحقيقية،  اأو  الوهمية  �سّيان 



9

مدلولتها، وا�ستطراداً، الم�سوؤولية عنها وعن 
مترتباتها، بحيث تعود اأفعالً جرمية »فردية« 
اأ�سئلة ُتبديها  يجري عليها القانون واأحكامه. 
را�سخين  وَحكرًا على  الأولى »�سعبة«،  الوهلةُ 
ُيـكـتب  العلم، ثم، ل يلبث »حادث فردي«  في 
للواحد منا، والواحدة، اأن َي�ْسهَد عليه، اأو اأن 
يتابع دقائقه ـــ ل يلبث حادث من هذا القبيل 
اأن ُيَبّين كم اأنها »�سهلة« وكم اأن ال�سعوبة في 
مكان اآخر: في الكــالم على »الحادث الفــردي« 
اأحياناً  ذاك  وبو�سفه  اأحياناً  هذا  بو�سفه 

اأخرى، ل في مالب�سته حياتـنا اليومية.
■

في العا�سر من ني�سان 2008، ع�سية الذكرى 
الثالثة والثالثين على الأحد الثالث ع�سر منه، 
انعقدت  الأهلية«،  »الحرب  ال�سفر من  اليوم 
من  بدعوة  بيروت،  العا�سمة  فنادق  اأحد  في 
العنوان  تحت  والأبحاث،  للتوثيق  اأمم  جمعية 
حمالة  وذاكرته  لبنان  ـــ  العمل؟  »ما  العام: 
مغلقة  ندوات  ثماني  من  الأولى  الحروب«، 
المدني،  المجتمع  من  نا�سطون  فيها  �سارك 
لبنانيون  وخبراء  ور�سميون،  و�سيا�سيون، 
الندوة  اأعمال  دارت  واإذ  لبنانيين.  وغير 
»كيف  الممتنع  ال�سهل  ال�سوؤال  على  الأولى 
الندوات  تطرقت  اأوزارها؟«،  الحرب  و�سعت 
عمومية  اأقل  موا�سيع  اإلى  الأخرى  ال�سبع 
»الحرب«،  خالل  المفقودين  م�ساألة  مثل  من 
�سهدته  ما  على  القانونية  المالحقة  واآفاق 
و�سواها.  ال�ستذكار  ومناهج  ارتكابات،  من 
لي�س المقام هنا لال�ستفا�سة في بيان ما كان 
لعلها  ما  تقييم  وفي  الندوات،  هذه  اأمر  من 
»الحرب«.  المت�سل عن  النقا�س  اإلى  اأ�سافته 

الندوات كانت  اأن هذه  يعنينا من هذا، هنا، 
وهيئات  اأفراد  بين  تعارف  لمزيد  منا�سبة 
يجمع بينهم، على فردياتهم وخ�سو�سياتهم، 
هاج�س موا�سلة التفكير، معاً، في تدبر »تركة 
عن  ال�ستقالة،  اأو  الغفلة،  دونما  الما�سي« 
نافل  )ومن  ـــ  الحا�سر«  »تحديات  ا�ستقبال 
من  النحو  هذا  على  الأزمنة  توزيع  اأن  القول 

موجبات التوا�سل لي�س اإل(.
كان لهذه المجموعة التي قّربت بينها الم�ساركة 
لها، على  ـــ كان  الثماني  الندوات  الفعالة في 
�سيء من التمدد اأحياناً ومن التقل�س اأحياناً 
خالل  دورياً  اللقاء  على  واظبت  اأن  ـــ  اأخرى 
اأ�سهر، واأن اأف�ست لقاءاتها اإلى اقتراح جملة 
ذات  البحثية  الم�ساريع  ومن  الن�ساطات  من 
التفكير  بطرفي  تاأخذ  التي  العملي  التوظيف 

في »الما�سي« والعمل على »الحا�سر«.
بلبنان منذ  اإلحاح ما يمر  اقُترح، تحت  ومما 
باإلحاحات  العتراف  من  عيب  )ل   ،2008
مجموعة  اإعداد  اإلى  ُي�سار  اأن  اللحظة(، 
�سبه  اأو  جارية«،  »وقائع  عن  الملفات  من 
دة  جارية، يجوز اعتبارها، على نحو ما، ُمَهدِّ
ف�سول  من  ُي�ساء،  واأن  الأهلي«  »ال�سلم  لـ 
التعاطي  على  خا�س،  ب�سكل  الملفات،  هذه 
على  معها،  والق�سائي  والإعالمي  ال�سيا�سي 
اأن ُتتَّخذ هذه الملفات متى ما نجزت مدخاًل 
به  ُيمتحن  ما  في  النقا�س  دائرة  تو�سيع  اإلى 
اللبنانيون، يومياً تقريباً، من تهديد لـ»ال�سلم 

الأهلي«.
بتنازل  موؤكد  ذرع  �سيق  ومن  هنا،  من 
ولوج  في  م�سوؤوليته  عن  المدني«  »المجتمع 

عن »الحادث الفردي« بو�سفه ل�سان حال الجماعة...
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المخلعة  اأبوابه  )من  العام«  »ال�ساأن  ميادين 
بق�سايا  يت�سل  ما  في  واكتفائه،  اأ�ساًل!(، 
اللبنانيين  اأن  يفتر�س  التي  والموت«  »الحياة 
مت�ساوون بين اأيديها، ـــ اكـتفائه بن�سر »الكلمة 
الطيبة«، ـــ من هناك، ومن �سيق الذرع ذاك، 
وت�سليماً باأن »العنف« الُمتهادى بين اللبنانيين 
من عهد اآدمهم و�ساعداً ي�ستحق النظر فيه، 
والتملي منه بعين ل يرف لها جفن، ل الإ�ساحة 
هذه  ماأتى  كان  وا�ستحياء،  منه  قرفاً  عنه 
الفكرة التي تبلورت �سيئاً ف�سيئاً تحت العنوان 
العام »من الحادث الفردي اإلى تهديد ال�سلم 
الأهلي«  والتي تبا�سر الترجمة عن نف�سها من 

خالل هذا الإ�سدار. 
■

ليل ال�ساد�س من ت�سرين الأول 2009، في اأحد 
�سوارع عين الرمانة الأقرب اإلى طريق �سيدا 
الفا�سل  »التاريخي«،  التما�س  خط  القديمة، 
وقعت  الرمانة،  وعين  ال�سياح  بين  الوا�سل 
البي�ساء  الأ�سلحة  فيها  ا�ستخدمت  واقعة 
و�سقط بنتيجتها قتيل وعدد من الجرحى. واإذ 
كان يمكن هذه الواقعة اأن تمر مرور الكرام، 
واأن تدخل تحت باب »الحوادث المتفرقة« التي 
و�سواحيه،  العالم  مدن  يومياً،  مثلها،  ت�سهد 
اللبناني،  بالمكيال  الواقعة،  هذه  اأخذت 
الويل  من  فيها  ما  اأقل  اأخروية  روؤيوية  اأبعاداً 
والثبور التذكير بالواقعة الدموية المنزلة عند 
اللبنانيين في محل ال�سرارة مما اندلع في 13 
اأهلية«.  »حرب  ومن  حريق  من   1975 ني�سان 
ثم لم تم�س على كل هذا اأيام معدودات حتى 
اأخذت هذه الأبعاد، اأقله في تعبيراتها العامة، 

ال�سيا�سية والإعالمية، تتقل�س، والواقعة ُتَجّرد 
من نجومها ورتبها »التاريخية« ملتحقة بركب 
لـ»الق�ساء«،  ُيترك  التي  الفردية«  »الحوادث 
النظر  اأمر  ال�سيا�سية،  القوى  اإجماع  ببركة 

فيها...
الرمانة«  عين  لـ»حادثة  الرواية  هذه  لعل 
ولعل  اإيجازها،  في  مخّلة  تكون  اأن  )الثانية( 
والإعالمي  ال�سيا�سي  وجهيها  على  الإ�ساءة 
رواية  ف�سيلة  ولكن  المعهود،  عن  تخرج  األ 
اإليه  ُتف�سي  ما  النحو،  هذا  على  »الحادثة« 
من �سوؤال �ساذج وجوهري في اآن، مداره على 
الأهلي«؛  »ال�سلم  حماية  من  الق�ساء  محل 
ين�سد،  اأن  المواطن  ي�سع  ماذا  اأخرى:  بعبارة 
النظري  بتعريفه  ل  الق�ساء،  من  واقعياً، 
بو�سفه  واإنما  م�ستقلة،  ك�سلطة  والد�ستوري 
الَمرفق الذي تلوذ به »ال�سيا�سة« كلما و�سلت 
اإلى طريق م�سدود؟ اأو قل: ماذا ي�سع المواطن 
اأن ين�سد، واقعياً، من الق�ساء اإذ ينعقد اإجماع 
»ال�سيا�سيين«، بعد تواقفهم، )لفظياً(، اأعنف 

التواقف، على »ترك« اأمر ما للق�ساء؟   
■

التالية الإحاطة  بالطبع، ل تّدعي ال�سفحات 
جوابات  تقديم  اأو  الهواج�س  هذه  بجملة 
»�سافية« عما تنفتح عليه من اأ�سئلة وت�ساوؤلت. 
به  قدمت  ما  ختام  في  جاء  ما  على  ح�سبها، 
النّية  على  ُتْحَمَل  اأن  �سابقة،  لمطبوعة  اأمم 
ل  عما  ُت�ساأَل  واأل  اأجلها،  من  ُو�سعت  التي 

تّدعيه اأ�ساًل.
ل.�س
اأمم للتوثيق والأبحاث
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ُكـتب   1975 ني�سان   13 فيه  الواقع  الأحد  يوم 
الذي  الحي  اأنها  العدلي  الرمانة  عين  �سجّل  في 
ما  اأن  �سحيح  »الحرب«.  �سرارات  منه  انطلقت 
ما  على  ـــ  الم�سم�س  الأحد  ذلك  ِجْلد  على  طفح 
باأحدهم  م�ست�سهداً  �سعادة  جوزيف  ُي�سّخ�س 
النظام  �سيق  من  ـــ  الأعماق1  من  ماأتاه  كان  ـــ، 
ال�سيا�سي اللبناني عن احتواء التغيرات الحا�سلة 
نف�سها  عن  والمعّبرة  اللبنانية،  البنية  �سلب  في 
تناق�ساً جوهرياً في روؤى الجماعات اللبنانية اإلى 
»ر�سالة«  واإلى  الأخرى،  الجماعات  واإلى  اأنف�سها 
»الق�سية  حمل  تحت  نوئه  ومن  ودوره،  لبنان 
و»الفدائي«،  »الالجئ«  بوجهيها  الفل�سطينية« 
الم�سلح«  »الكفاح  على  اأقفلت  اأن  بعد  �سيما  ل 
كان  ماأتاه  اأن  �سحيح  ـــ  والأردن  �سوريا  بوابات 
ال�سيا�سية  »الأبعاد«  هذه  اأن  غير  الأعماق،  من 
عين  من  جعلت  التي  والتاريخية  والجتماعية 
الرمانة، في ذاكرة الحرب وفي ذاكرة اللبنانيين، 
ل  مركبة  البا�س  ومن  الأحياء،  ك�سائر  ل  حياً 
لم  الحي...  لهذا  ت�سفع  لم  المركبات،  ك�سائر 

ي�سفع له اأن يكون »البداية«2، اأو اأن يكون قد �سهد 
اأحياء  مثل  مثله  وخبرها،  الحرب  فذاق  البداية، 
غيره.  من  اأكثر  واأحياناً،  اأخرى،  وقرى  ومدن 
اأ�سعلت  اأ�سعلت »الحريق الكبير«  فال�سرارات التي 
الرمانة«  »عين  بين  المو�سعي  الحريق  اأي�ساً 
»ال�سياح«.  ت�سميته  على  ا�سطلح  لها  جوار  وبين 
بقيد  ُتقّيد  اأن  الجوار  هذا  ت�سمية  ت�ستاأهل  واإذ 
ال�سطالح، واأن ُيدقق فيها، فالأن ما بين ال�سياح، 
بتعريفها البلدي، وعين الرمانة، الحي المقتطعة 
ال�سباك،  فرن  بلدية  اإلى  والم�سمومة  منه  اأجزاء 
على ما يرد في الموقع الإلكتروني لبلدية ال�سياح3 
نف�سها، اأدنى ما يكون اإلى »الم�سافحة« منه اإلى اأي 
بالروح  معاً:  وبالدم  بالروح  م�سافحة  اآخر.  �سيء 
لأن عين الرمانة، اأو بع�سها على الأقل، كانت من 
اأحياء ال�سياح التاريخية، وبالدم لأنها، نظرياً، من 
البلدي  المجل�س  ذات  البلدة  ال�سياح،  »محارم« 

الموؤلف من اأع�ساء م�سيحيين ح�سراً.   
الإداريــة  التــابعيــة  في  اللتبــا�َس  هـذا  ُيمكــُن 
ال�سيـاح وبين  المـوزع بين  لعين الرمانة، الحي 

اأنظر جوزيف �سعادة، اأنا ال�سحية والجالد اأنا، دار الجديد، بيروت 2005، �س 80 ـــ 81  1
»الأ�سرفّية البداية... بداية الب�سير/ الأ�سرفّية الحكاية... حكاية التحرير« من كلمات »اأغنية �سيا�سية« لعلها من المراثي التي ذاعت   2
عقب اغتيال ب�سير الجميل. على ما تقول الكلمات الم�ست�سهد بها،  الأ�سرفية من »الحرب« هي »بداية الب�سير«؛ لعّل »التناف�س« على 

»البداية« بين »الأ�سرفية« و»عين الرمانة« مما ي�ستاأهل التدقيق فيه.
www.chiyah.gov.lb  3

عن اأيقونتين ُمَذّهبتين بالدم وخط تما�ّض جار...
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

الإطار  خارج  الكثير  يعني  اأّل  ال�سباك،  فرن 
بين  الأ�سماء  في  الت�سابه  اأن  غير  »البلدي«، 
وال�سياح  البلدي  بتعريفها  ال�سياح  »ال�سياحين«، 
ف�سول  مدعاة  اللدود،  الرمانة  عين  غريمة 

موؤكد4.
ني�سان   13 قبل  ما  الرمانة  �سجل عين  في  اأثر  ل 
تكون،  لأن  ر�سحتها  خارقة  »بطولت«  اأو  لماآثر 
اأن  فالأرجح،  ثم،  من  »البداية«؛  �سواها،  دون 
عيون  في  ورمزيتها،  �سورتها،  ن�سج  في  الف�سل 
في  لأقدميتها،  �سواء،  حد  على  والأعداء  الأهل 
�سياح  ـــ  ال�سياح  كذلك  ذلك.  ل�سوى  ل  »الحرب« 
م�سنع  البطولة،  مدينة  المليون5،  الأقحوانات 
الرجولة6 والأر�سفة ال�سعرية7 ـــ لعل �سورتها هذه، 
بل الأرجح، اإنما انت�سجت بال�سد من �سورة عين 
الرمانة، »قلعة ال�سمود«8، ل لأ�سباب ذاتية! ولعل 
ما حظيت به ال�سورتان من �سقل ومن تجويد بّواأ 
الخ�سو�سية  من  مرتبة  نا�سها،  بين  منهما،  كاًل 
/ بـ»ال�سياح  المعروف  بالثغر  حاطت  باأن  انتهت 
�سيما  ل  رفعته،  القدا�سة  من  هالة  الرمانة«  عين 
من  الأيقونة  منزلة  اإلى  ال�سنتين«،  »حرب  خالل 
المحاور  بتوتير  توتيره  يوؤذن  الحرب،  اأيقونات 
بعموم  اأهله  بين  الم�سالحة  وتب�سر  جمعاء، 

الم�سالحة بين المتقاتلين.
هو كذلك، غير اأن اأياً من »ال�سياح / عين الرمانة«، 
اأو من ال�سياح اأو من عين الرمانة، لم ينقطع عن 

المحل  توكيد  وعن  هذا،  البدايات  ر�سيد  تثمير 
للح�سنين  اأو  التما�س« هذا  لـ»خط  �سواء  الرمزي 
فــــات  وما  ال�سيــــاح،  فات  وما  المتقابلين؛ 
عين الرمانة، من مجد »الحرب الأهلية« لح�ساب 
»حروب  خالل  ا�ستدركاه  اأخرى،  وثغور  مناطق 
توحيد  »معركة  بمنا�سبة  الرمانة  عين  الإخوة«: 
البندقية« وانتفا�سات اأوا�سط الثمانينيات وحرب 
»التطهير  حمالت  بمنا�سبة  وال�سياح  الإلغاء، 
والحرب   ،1982 اجتياح  تلت  التي  ال�سيا�سي« 
خاللها  ا�ستع�ست  التي  ال�سيعية   / ال�سيعية 
اأحياء  �سائر  دون  وحواريها،  ال�سياح  اأحياء  بع�س 

ال�ساحية، على المد الحزب اللهي.
وهناك  هنا  الإخوة«  »حروب  �ساأن  من  كان  واإذا 
بكل من  »داخلية« خا�سة  قوى  موازين  اأنتجت  اأن 
»ال�سيعي«  اإطاريهما  في  الرمانة،  وعين  ال�سياح 
من  �سنة  الع�سرين  اأن  يبدو  فال  و»الم�سيحي«، 
القوى  موازين  اأن  يبدو  ول  الأهلي«  »ال�سلم 
وثيقة  تعبيراتها  اأبلغ  اأحد  كان  والتي  الم�ستجدة، 
وزعيم  اهلل  حزب  عام  اأمين  وقعها  التي  التفاهم 
ل  ـــ  مخايل،  مار  كني�سة  في  الحر  الوطني  التيار 
يبدو اأن هذا اأو ذاك قد غّيرا في �سيئ من »نظرة« 
اإلى  الرمانة  عين  اأو  الرمانة  عين  اإلى  ال�سياح 
»ال�ساحية«  �سبان  معبر  ال�سياح،  اأن  رغم  ال�سياح 
اإلى »الملهى« الجار، )ولو الملهى المتخيل(، اأقل 
اهلل،  حزب  ل�ساحية  تمثيلية  ال�ساحية  مناطق 
التبدلت  بع�سر  ته�سم  الرمانة  عين  اأن  ورغم 

للوقوف على التبا�س محل عين الرمانة جغرافيًا، اأنظر الملحق الثالث »اأين تقع عين الرمانة؟«.  4
»�سنزرع في ال�سياح مليون اأقحوانة/�سنغني لربيع اآت ل محالة/�سنحمل البنادق ، نغني للبنادق/ نكتب بالر�سا�س اأ�سماء ال�سهداء«،   5

خالد الهبر والفرقة.
»في ال�سياح مدينة البطولة، في ال�سياح م�سنع الرجولة / زرعوا الموت قتلوا الطفل هدموا البيت حملنا ال�سالح / رجال �سمر يحموا   6

ال�سوارع، بال�سدور يواجهوا المدافع / قطعوا العهد لن ن�ست�سلم نموت و ندافع فى ال�سياح«، خالد الهبر والفرقة.
اأمي / جفرا الوطن الم�سبي / الزهرة  اإن غابت  اأمي،  اأغني / جفرا  اأغني / وبيروت الطلقة  ال�سياح  اأر�سفة  »لل�سعر المكتوب على   7

والطلقة / والعا�سفة الحمراء«.
8      »وفي �سواحي بيروت ال�سرقية والجنوبية، فاإن الهجمة ل توفر مترًا في كفر�سيما والحدث وبعبدا وال�سياح وعين الرمانة وفرن ال�سباك 
رغم الممانعة العنيدة التي يبديها الأهالي والبلديات والمخاتير في وجه الإغراءات التي تنهال بكثافة على مالكي العقارات بهدف 

ا�ستدراجهم اإلى بيع الممتلكات«، بيار عطااهلل، "هاج�س الأر�س ينتظر م�سالحة الزعماء الم�سيحيين"، النهار، 16 ني�سان 2011.
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العقارية وال�سكانية التي تدخل عليها والتي تحيلها 
اأكثر فاأكثر اإلى منطقة »مختلطة« طائفياً...

عليه، لعله ل مبــالغة في القــول اإن ما جرى ليلـة 
6 ت�سرين الأول 2009 ف�سيحة من ف�سائح »ال�سلم 
الأهلي«، وبهذا المعنى اأي�ساً ي�سلح اأن ُيحمل على 
القول  ول مبالغة في  »ال�سلم«،  تهديد هذا  محمل 

لبع�س  حركيان  ا�سمان  وال�سياح  الرمانة  عين  اإن 
لـ»النقبا�س«  الأول  بال�سم:  ت�سميته  نتحا�سى  ما 
وبهذا  ال�سيعي.  لـ»النب�ساط«  والثاني  الم�سيحي، 
الحيين  بين  الجيرة  ف�سل  من  يغير  ل  المعنى 
من  لي�سوا  الليلة  تلك  قتلة  اأن  �سيئاً،  الأيقونتين 
معاملة  الرمانة«  »عين  ُتعامل  اأن  اأو  ال�سياح)*(، 

»المربع الأمني«، بل »المحمية الب�سرية«...

اأ'طلب كالم نبيه بري �س 40 ــ 41.  )*(

عن اأيقونتين مذّهبتين بالدم وخط تما�ّض جار...
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عن حادثة واحدة وروايات كثيرة...
حادثة �سنين )عين الرمانة( على ذمة خم�ض يوميات لبنانية 

زمن »الرواية«...  
ـ مات من مات ونجا من نجا واعتقل  وقعت الواقعةـ 
»حادثة«  تكتمل  ل  مما  ذلك  وغير  اعتقل،  من 
في  الرواة  واأول  »الرواية«...  زمن  ودخل  ــ  بدونه 
محرريها  باأقالم  ال�سحف  فيه  نحن  الذي  مثل 

وكتابها ومحلليها. بع�س ال�سحف اختار »الحيطة 
الحادثة«      على  »هجم  الآخر  بع�سها  والحذر«، 
الحالتين،  كال  في  ماورائية.  بقراءات  وكبلها 
اأثبتت »الرواية« اأنها �سقيقة الروح من الحادثة... 

وقعت حادثة �سنين )عين الرمانة( حوالى ال�ساعة العا�سرة من ليل ال�ساد�س من ت�سرين الأول 2009، اأي قبل �ساعات 
وتوجيهها للطباعة. لذلك ل غرابة في �ساآلة المعلومات المتوفرة عنها في  »اإقفال« ال�سحف تحريرياً  قليلة من موعد 
�سحف اليوم التالي، ال�سابع من ت�سرين الأول. غير اأن هذه ال�ساآلة الكّمية ُيعّو�س عنها ما ذهبت اإليه كل �سحيفة، عفوياً 

اإن جازت العبارة، من »قراءة اأولية« لن تلبث، في الأيام التالية، اأن تبني عليها قراءاتها الأكثر تمّعناً...

اأول ورود الخبر وال�سروع في تقييمه �سيا�سياً، افترقت ال�سحف في تعاطيها معه �سكاًل وم�سموناً، عاك�سة  كذلك، ومن 
�سورة النق�سام العام الذي يظلل البالد.

ال�سفير،  النهار،  هي  لبنانية  �سحف  خم�س  في  تغطيتها  خالل  من  الرمانة(،  )عين  �سنين  حادثة  الر�سد  هذا  يتابع 
الم�ستقبل، الأخبار، الديار. تولي هذه المتابعة انتباهاً خا�ساً للنحو الذي ورد عليه الخبر، اأول وروده، ثم تواكبه في �سيرتيه 
الحدثية و»التحليلية«، م�سيئة ب�سكل خا�س على ما كان من توظيف �سيا�سي له، وما فتحه لدى البع�س من تحليل �سيا�سي، 

)»موؤامراتي«(، ُي�سقط من ح�سبانه، كل الإ�سقاط، معطيات »الجتماع« و»الجيرة« و»ما�سي الأيام« الُم�ستاأنفة...

اإلى هاتين ال�سيرتين، ير�سد هذا التقرير ال�سيرة الأمنية/الق�سائية للحادثة علماً اأنها، من بين �سيره، الوحيدة التي لم 
ُتطو بعد. 

ف�ساًل عن هذه المادة الأولية، يقترح هذا التقرير بع�س المعلومات الإ�سافية وقد �سيقت في الهام�س، للمحافظة على 
ت�سل�سل الن�س وح�سره بالمادة الم�ستقاة من ال�سحف مو�سوع القراءة. كذلك اأتبع التقرير ب�ستة مالحق: اأول يتناول تغطية 
بع�س و�سائل الإعالم المرئي والم�سموع للحادثة في ن�سرات اأخبارها الم�سائية، ثانٍ يت�سمن ر�سماً بيانياً لحياة الخبر في 
ال�سحف مو�سع المتابعة، ثالث هو عبارة عن خريطتين لعين الرمانة، رابع  ي�ستعيد الخط الزمني لأبرز الأحداث الأمنية 
ي القرارين الظني والتهامي. وملحق �ساد�س  التي �سهدها خط ال�سياح/عين الرمانة بعد العام 2000، خام�س يت�سمن ن�سّ
بر�سم  التقرير  هذا  م�سودة  خاللها  وو�سعت  والأبحاث  للتوثيق  اأمم  نظمتها  التي  العمل  ور�سة  وقائع  بع�س  يوثق  واأخير 

المالحظة والتعليق
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

حادث عادي... تقريباً!
)�سفحة   ،16 ال�سفحة  في  الخبر  ال�سفير  اأوردت 
اإطار  �سمن  يندرج  �سغير  اإطار  داخل  التتّمات(، 
عنوان:  تحت  �سيا�سي،  تعليق  لتتمة  �س  ُخ�سّ اأكبر 
»كـتاب مفتوح اإلى الرئي�س المكّلف �سعد الحريري: 
فر�سة  دم�سق  اإلى  عبداهلل  الملك  زيارة  فلتكن 
»المحرر  كـتبه  تعليق  ـــ  ال�سراكة«  حكومة  لإعالن 
الخبر  اأما  العدد.  بمان�سيت  وا�ستاأثر  ال�سيا�سي« 
فجاء تحت العنوان: »قتيل و4 جرحى في اإ�سكال«. 
�سنة(   28( ما�سي  اأبو  جورج  »قتل  المتن:  وفي 
واأ�سيب اأربعة �سبان اآخرين بجراح في اإ�سكال وقع 
م�ساء اأم�س، على طريق �سيدا القديمة، بين �سبان 
ا�ستخدمت  الرمانة  عين  من  واآخرين  ال�سياح  من 
فيه ال�سكاكين والع�سي، كما �سمعت بع�س الطلقات 
النارية. وعملت القوى الأمنية، من جي�س وقوى اأمن 
المت�سببين  ومالحقة  الإ�سكال  ف�س  على  داخلي، 
به، ومنع محاولت لإقفال الطرقات قام بها بع�س 
الجرحى  اأحد  اأن  لياًل  وتردد  الغا�سبين.  الأهالي 
توفي لحقاً متاأثراً بجراحه اإل اأن ذلك لم يتاأكد«1.
اأما الم�ستقبل فاأوردت الخبر على �سفحتها الأولى، 
�سمن اإطار، تحت عنوان »قتيل في اإ�سكال فردي في 
عين الرمانة« وقد جاء فيه: »وقع اإ�سكال فردي قبل 
منت�سف الليل، بين مواطنين من ال�سياح واآخرين 
من عين الرمانة، ما اأدى اإلى مقتل المواطن جورج 
اأبو ما�سي وجرح 4 اأ�سخا�س اآخرين. وتدخل الجي�س 

والقوى الأمنية على الفور، وطوقوا الحادث«2.
تمّيزاً  اأقل  مو�سع  في  الخبر  فاأوردت  الأخبار  اأما 
من ال�سحيفتين ال�سابقتين حيث ن�سرته دون كبير 
»قتيل  عنوان:  تحت  ال�سابعة  �سفحتها  في  احتفال 
»اأدى  فيه:  جاء  وقد  "بينغو"«  ب�سبب  جرحى  و4 

الرمانة،  عين  منطقة  في  اأم�س،  ليل  وقع  اإ�سكال 
اأبو ما�سي، وجرح  اإلى مقتل �سخ�س يدعى جورج 
4 اآخرين. وحددت الوكالة الوطنية مكان الإ�سكال 
"بين منطقتي عين الرمانة وال�سياح"، وذكرت اأنه 
نارية،  دراجات  ي�ستقّلون  �سّبان  بين  بخالف  بداأ 
القتيل  و»اأن  وال�سكاكين  بالع�سّي  اإلى عراك  تطّور 
ولكن  نهائياً.  بالإ�سكال  له  عالقة  ل  ما�سي  اأبو 
فتيل  اأن  اأفادت  الرمانة،  عين  داخل  من  معلومات 

الخالف اأ�سعلته لعبة بينغو«3.

بين  الخبر  تحرير  �سيغة  في  الت�سابه  بع�س  رغم 
هذه ال�سحف الثالث اإّل اأن حدوده ت�ستحق التوقف 

عندها.

رواية  عن  غابت  عنا�سر  ال�سفير  رواية  ففي 
الم�ستقبل، وتحديداً ذكر الأدوات الم�ستخدمة في 
»الإ�سكال« )»ا�ستخدمت فيه ال�سكاكين والع�سي«(، 
»بع�س  و�سماع  �سنة«(،   28«( القتيل  ال�ساب  وعمر 
الطلقات النارية«. ولكن الأكثر دللة هو اأن الخبر 
ت�سمن معلومة تفيد باأن القوى الأمنية عملت على 
»مالحقة المت�سببين به )الإ�سكال(«، اأي اأن الأمور 
ت�سير بال�سكل ال�سحيح. اأما في الخبر الذي ن�سرته 
خبر  عن  غاب  اإ�سافياً  عن�سراً  فنجد  الم�ستقبل 

ال�سفير وهو اأن الإ�سكال »فردي«.

في  المن�سورين  الخبرين  في  كذلك  الملفت  من 
الذي  فالخبر  مو�سعهما،  وال�سفير  الم�ستقبل 
خلفيات،  اأّية  من  المذكورتان  ال�سحيفتان  جّردته 
جاء على ال�سفحة الأولى من الم�ستقبل، في حين 
ن�سرته ال�سفير في �سفحة التتمات في كادر خا�س 
المان�سيت  تحليل  تتمة  يحتوي  الذي  الكادر  �سمن 

الرئي�سية، اأي في مو�سع ذي �ساأن.

ال�سفير، 7 ت�سرين الأول 2009.  1
الم�ستقبل، 7 ت�سرين الأول 2009.  2

الأخبار، 7 ت�سرين الأول 2009.  3
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الخبر  باإثبات  محكومتين  ال�سحيفتان  كانت  واإذا 
لأنهما  التتمات،  و�سفحة  الأولى  ال�سفحة  على 
ال�سفحتان اللتان تقفالن في اآخر لحظة قبل توجيه 
ال�سفحات  عك�س  على  الطباعة،  اإلى  �سحيفة  اأية 
على  الخبر  الم�ستقبل  و�سعت  فلماذا  الأخرى، 
ال�سفحة الأولى ل في �سفحة التتمات، وهو حادث 
بل  حادث  من  يوم  يخلو  ول  و�سفته،  كما  »فردي« 
على  بنت  الم�ستقبل  اأن  نفتر�س  فردية؟  حوادث 
اأن الخبر مقبل على التفاعل و»تح�سبت« لالأمر باأن 

اأولته »اأولية« ما.
بالنتقال اإلى رواية الأخبار، من الملفت جداً اأنها 
ل تذكر اأن الخالف وقع بين »�سبان« اأو »مواطنين« 
من عين الرمانة واآخرين من ال�سياح. ولكنها ت�سيف 
اإلى الخبر الذي وزعته الوكالة الوطنية »معلومات 
الخالف  »فتيل  باأن  تفيد  الرمانة«  داخل عين  من 
اأ�سعلته لعبة بينغو«. وهذه المعلومة الأخيرة تجرد 
�سرفه  وتمنع  �سيا�سية،  خلفيات  اأّية  من  الحادث 

بالإحالة اإلى �سياق النق�سام ال�سيا�سي العام.

�سوبر حادث
التي  والأخبار  والم�ستقبل  ال�سفير  بخالف 
من  جانب  لزوم  طريقتها،  على  كل  حاولت، 
»الحيطة« ومن »التحفظ« بانتظار جالء »حقيقة« 
ما جرى، �سارعت النهار والديار اإلى رفع الواقعة 
اإلى مرتبة الحادث الم�سبوه الذي ينبغي اكـت�ساف 
الحكومية  الأزمة  ب�سياق  وربطتاه  خلفياته، 
الحا�سلة، وغيرها من العنا�سر التي توّتر الحياة 
عن  ي�سدر  المنطق  وهذا  اللبنانية.  ال�سيا�سية 

ت�سّور اأن هناك »قطبة مخفية« اأو محركاً �سيا�سياً 
ما، يبتغي التوتر الأمني لتحقيق ماآرب �سيا�سية.

اإلى  بالإ�سارة  والديار  النهار  تفّردت  وعليه، 
الحادث في عناوينها الرئي�سية.

الأولى،  �سفحتها  اأعلى  الخبر  اأوردت  النهار  فـ 
جاءت  التي  المثلثة  الرئي�سية  المان�سيت  و�سط 
على ال�سكل التالي: »الحريري ت�ساور مع الجميل 
قلمه«/ بـ»ا�ستعمال  �سليمان  وطالب  وجعجع 

متعددة؟/لبنان  ر�سائل  اأم  حادث  الرمانة:  عين 
يدح�س ال�سائعات عن جن�سيات عربية«4.

النهار  تحت هذا العنوان المثلث والمعّقد، بداأت 
افتتاحيتها بالحديث عّما ح�سل في عين الرمانة: 
حادث  الرمانة  عين  في  اأم�س  ليل  جرى  ما  »هل 
عابر، اأو ر�سالة؟ �سوؤال تردد بقوة بعد الأنباء التي 
تواترت عقب الحادث الذي اأودى ب�ساب وجرح فيه 
ثالثة اآخرون في ظروف لم تعرف مالب�ساتها. هل 
ي�سهدها  التي  ال�سيا�سية  العملية  اإلى  ر�سالة  هي 
الحكومية  اأزمته  من  الخروج  اأجل  من  لبنان 
اأم هي  الما�سي؟  اأمدها منذ حزيران  التي طال 
ر�سالة اإلى مواقف عدد من قادة 14 اآذار واآخرهم 
اللبنانية  القوات  لحزب  التنفيذية  الهيئة  رئي�س 
الموقف  اإلى ح�سم  اأم�س  الذي دعا  �سمير جعجع 
الجمهورية  رئي�س  بدعوة  الحكومية،  الأزمة  من 
العماد مي�سال �سليمان اإلى ا�ستخدام قلمه لتوقيع 
�سعد  المكلف  الوزراء  رئي�س  يعّدها  ت�سكيلة  اأي 
ال�سعودية  القمة  اإلى  ر�سالة  هي  اأم  الحريري؟ 
تجتازها  حرجة  ظروف  في  تنعقد  التي  ال�سورية 

النهار، 7 ت�سرين الأول 2009.  4
يالحظ من عنوان المان�سيت المذكور اأن ال�سحيفة المذكورة اأقامت الخبر و�سطًا، بين »ا�ستحقاقين«: الأول، الخالف ال�سيا�سي حول 
ت�سكيل الحكومة اآنذاك، ومطالبة رئي�س الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية �سمير جعجع رئي�س الجمهورية مي�سال �سليمان بتوقيع مر�سوم 
ت�سكيل الحكومة، من دون موافقة الأقلية النيابية الم�سبقة؛. اأّما الثاني فدح�س ال�سائعات التي رّوجت اأن بع�س الأ�سوليين الإ�سالميين 
قراءة  من  الداخلي. هكذا،  الأمن  تهدد  التي  المتطرفة  الجماعات  ببع�س  والتحقوا  فيه،  وبقوا  �سائحين  ب�سفتهم  لبنان،  اإلى  دخلوا 
العنوان وموقع ورود ما حدث في عين الرمانة فيه، نالحظ ربط النهار بين الحادثة وال�سياق اللبناني الماأزوم ما يجعل منها حادثة / 

ر�سالة �سيا�سية.

عن حادثة واحدة وروايات كثيرة...
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

�ستر�سو  التي  الحلول  معالم  تت�سح  ولم  المنطقة 
عليها اأو�ساع ال�سرق الأو�سط؟

يكـتموا  لم  الحادث  هذا  تابعوا  الذين  المراقبون 
ذلك  الميدانية،  التفا�سيل  تكن  اأياً  الأ�سئلة،  هذه 
اأن الم�سهد الأمني يق�س م�ساجع اللبنانيين مرة 
اأخرى والذين ل تزال ذاكرتهم حّية بعد ما عانوه 

وخبروه منذ عام 1975.

وفي المعلومات الر�سمية اأن الحادث كان من ذيول 
على  لل�سرب  تعر�س  ال�سياح  من  �ساب  مع  اإ�سكال 
اأيدي �سبان قرب محم�سة �سنين في عين الرمانة، 
�سرعان ما تطور اإلى ح�سور عدد كبير من ال�سبان 
من ال�سياح على دراجات نارية اإلى مكان الحادث 
ف�سقط  �سباناً،  وهاجموا  بال�سكاكين  م�سلحين 
علم  ثالثة،  وجرح  ما�سي  اأبو  جورج  يدعى  قتيل 
اإلى  نقلوا  وقد  متو�سطة  منهم  اثنين  جروح  اأن 
الجي�س  و�سارع  لبنان.  وجبل  الحياة  م�ست�سفيي 
تطويق  اأجل  من  المنطقة  في  تعزيزات  ن�سر  اإلى 

الحادث ومالحقة الفاعلين.
واأفادت الوكالة الوطنية لالإعالم لحقاً اأنه �سقط 
اأن  واأو�سحت  جرحى.  واأربعة  قتيل  الحادث  في 
القتيل اأبو ما�سي لي�ست له عالقة بالإ�سكال. واأفيد 
الذي  اأندراو�س  جان  المواطن  �سيارة  تحطم  عن 
اأحد  اأوقف  وقد  اأي�ساً.  بالحادث  له عالقة  لي�ست 

المتورطين في الحادث وهو من اآل مرعي.
وفي ات�سال لـ النهار بم�ست�سفى جبل لبنان علمت 
مو�سى  هم:  جرحى  لخم�سة  قدمت  اإ�سعافات  اأن 
�سليم  متري،  مازن  من�سور،  جورج  الأحد،  عبد 
بعد  منهم  ثالثة  خرج  وقد  الهبر.  وجان  بول�س، 
من  كل  وبقي  الطفيفة،  لإ�سابتهم  العالج  تلقيهم 

بول�س والهبر قيد العالج.

يخيم  التوتر  كان  الليل  من  متقدمة  �ساعة  وحتى 
على المنطقة التي لوحظ وجود مئات من ال�سبان 

في �سوارعها«.
)انتهى ما يت�سل بحادث عين الرمانة في الخبر(.

من ناحيتها، اأفردت الديار اأعلى �سفحتها الأولى 
»�سجار  عنوان  تحت  حدث  بما  خا�ساً  مان�سيتاً 
بال�سكاكين بين ال�سياح وعين الرمانة يودي بقتيل 

وجرحى«5.
وزادت على المان�سيت الذي يبدو كما لو اأنه اأ�سيف 
اإلى  الجريدة  اإر�سال  قبل  الأخيرة  اللحظات  في 
المطبعة باأن اأوردت كل ما توّفر لديها من معلومات 
اإطار  �سمن  الأولى،  ال�سفحة  على  الحادث  عن 

لفت حمل عنوان »�سجار عين الرمانة ال�سياح«.
وفي محتوى الخبر نقراأ التالي:

اأم�س تجّمع �سبان على خط  ليل  العا�سرة من  »عند 
طريق �سيدا القديمة، ق�سم في منطقة ال�سياح وق�سم 
في منطقة �سنين في عين الرمانة، وجرى توتر وجو 
م�سحون بين الطرفين، وح�سلت تحركات بدراجات 
نارية ثم ح�سل ا�ستباك قرب محطة �سنين بالع�سي 
وال�سكاكين بين �سبان من المنطقتين واأدى الحادث 
اأبو ما�سي من �سكان عين الرمانة  اإلى مقتل جورج 

وجرحى من الطرفين.
منطقة  في  كانوا  الذين  ال�سبان  اأن  الديار  وعلمت 
�سنين من جمهور القوات اللبنانية كما اأن العنا�سر 
التي تجمعت في ال�سياح هي من جمهور حركة اأمل 
كانت  اإذا  المعلومات  تفيد  اأن  دون  اهلل،  وحزب 
اأنها  اأم  فقط  حزبية  هي  تجمعت  التي  العنا�سر 
فريقان، فريق من جمهور ال�سياح وفريق من جمهور 

عين الرمانة.
ا�ستعمال  يجر  ولم  جداً،  الأجواء  توترت  الأثر  على 
تحركاً  لكن  بنادق  من  ول  م�سد�سات  من  ل  اأ�سلحة 

الديار، 7 ت�سرين الأول 2008.  5
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خط  على  وانت�سر  به  قام  اللبناني  للجي�س  �سريعاً 
القديمة  �سيدا  طريق  �سنين  منطقة  في  التما�س 
عنا�سر  على  القب�س  باإلقاء  الجي�س  وقام  ال�سياح، 
من الطرفين و�سيطر على الأر�س ميدانياً. وعلى اأثر 
انت�سار الجي�س اللبناني هداأت الأمور وتوقف ال�سجار 

وال�ستباكات.
اإلى ذلك تم ت�سجيل تمزيق �سور للعماد عون في عين 
ال�ساب  ت�سييع  �سيجري  اأنه  الديار  وعلمت  الرمانة 
القتيل اأبو ما�سي اليوم في عين الرمانة، و�سط دعوة 
التجارية  واإغالق المحالت  المنطقة  لالإ�سراب في 
اأي�ساً  اأثناء الت�سييع. وانعك�س الحادث جواً م�سحوناً 
داخل عين الرمانة بين عنا�سر من القوات اللبنانية 
هذا  في  حادث  اأي  ي�سجل  لم  لكن  عونية  وعنا�سر 

المجال.
ونقل الجرحى اإلى الم�ست�سفيات في المنطقتين.

بعد  مح�سوراً  الحادث  اعتبار  يمكن  ذلك  اإلى 
بعدم  الفاعلة  الجهات  وتجاوب  الجي�س  �سيطرة 

تطوير الحادث اإلى اأكثر من حجمه.
الرمانة  عين  في  لياًل  الأهالي  تنادى  الأثر  وعلى 
لبحث  في  تي  اأم  محطة  ذكرت  ما  وفق  لالجتماع 
ترك  والذي  ح�سل  الذي  الحادث  وبحث  المو�سوع 

توتراً في �سفوفهم«.
بالعودة اإلى الخبر، على ما ن�سرته النهار، ي�ستوقف 
اأول ما ي�ستوقف ح�سُم ال�سحيفة، بعد ت�ساوؤلها عن 
عن  معزولة  لي�ست  الحادثة  اأن  جرى،  ما  دللت 
من  به  مت�سلة  هي  بل  العام،  ال�سيا�سي  ال�سياق 
خالل جملة اإ�سارات وردت ب�سيغة ت�ساوؤل: »هل ما 
اأم  اأم�س في عين الرمانة حادث عابر،  جرى ليل 
ر�سالة؟«، قبل اأن تهمل ال�سحيفة الحتمال الأول 
خالل  من  تحليلها  وتوا�سل  عابر«(،  )»حادث 
تركيز ت�ساوؤلتها على القراءة »ال�سيا�سية«: هل هي 
ر�سالة اإلى العملية ال�سيا�سية التي ي�سهدها لبنان؟ 
اأم هي ر�سالة اإلى مواقف عدد من قادة 14 اآذار 

»القوات  لحزب  التنفيذية  الهيئة  رئي�س  واآخرهم 
اإلى القمة  اأم هي ر�سالة  اللبنانية« �سمير جعجع؟ 

ال�سعودية ال�سورية؟
»اأن  حرفيته  ما  ت�سمنت  النهار  رواية  اأن  ورغم 
الحادث كان من ذيول اإ�سكال مع �ساب من ال�سياح 
محم�سة  قرب  �سبان  اأيدي  على  لل�سرب  تعر�س 
اإلى  تطور  ما  �سرعان  الرمانة،  عين  في  �سنين 
على  ال�سياح  من  ال�سبان  من  كبير  عدد  ح�سور 
م�سلحين  الحادث  مكان  اإلى  نارية  دراجات 
ت�سمنت  اأي  ـــ  �سباناً...«  وهاجموا  بال�سكاكين 
رغم  ـــ  وظروفها  الحادثة  لخلفية  وافياً  و�سفاً 
ذلك، اأ�سّرت ال�سحيفة، في بداية الخبر، على اأن 
الحادثة جرت »في ظروف لم تعرف مالب�ساتها«.

ل�سحيفة  بالن�سبة  اأما  النهار.  لـ  بالن�سبة  هذا 
الديار، فمن الوا�سح اأن العنوان الحما�سي المثير 
و»نهج«  »اأ�سلوب«  عن  يخرج  ل  اختارته  الذي 
اللبنانية،  ال�سحف  بين  »الأ�سهل«  منها  يجعالن 
واإل ما معنى هذا العنوان الذي يوحي باأن غالبية 
منطقة  اأهالي  غالبية  مع  ا�ستبكـت  منطقة  اأهالي 

اأخرى، ل بل وبال�سكاكين اأي�ساً!؟
فهي  الخبر،  بها  �سيغ  التي  اللغة  تلفت  م�سموناً، 
�سيء،  على  دّلت  اإن  تدل،  الركاكة  في  غاية  لغة 
ت�سخيم  محاولتها  تلفت  كما  وت�سّرع.  عجلة  على 
ما جرى تحت ذريعة ن�سرها معلومات خا�سة حيث 
في  كانوا  الذين  ال�سبان  اأن  الديار  »وعلمت  جاء: 
منطقة �سنين من جمهور القوات اللبنانية كما اأن 
العنا�سر التي تجمعت في ال�سياح هي من جمهور 
المعلومات  تفيد  اأن  دون  اهلل،  وحزب  اأمل  حركة 
اإذا كانت العنا�سر التي تجمعت هي حزبية فقط 
ال�سياح وفريق  اأنها فريقان، فريق من جمهور  اأم 
ال�سياغة  هذه  وفي  الرمانة«.  عين  جمهور  من 
اإيحاء باأن ما جرى هو �سدام بين جمهور القوات 
اللبنانية وبين جمهور الثنائي ال�سيعي خا�سة، واأن 
ما جرى في �سورة  بدايات  الخبر عر�س  م�ستهل 

عن حادثة واحدة وروايات كثيرة...
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بولي�سية اأمنية: »عند العا�سرة من ليل اأم�س تجمع 
في  ق�سم  القديمة،  �سيدا  طريق  خط  على  �سبان 
منطقة ال�سياح وق�سم في منطقة �سنين في عين 
الطرفين،  بين  توتر وجو م�سحون  الرمانة وجرى 
ح�سل  ثم  نارية  بدراجات  تحركات  وح�سلت 
ا�ستباك قرب محطة �سنين بالع�سي وال�سكاكين 
بين �سبان من المنطقتين...«. اأما الإ�سارة اإلى اأن 
باأن  »الجي�س �سيطر على الأر�س ميدانياً« فيوحي 
المواجهة  قبيل  من  �سيئاً  اأو  معركة  اأوقف  تدخله 

المعممة.
يتفق  بما  الديار،  خبر  تو�سع  تقدم  ما  اإلى  �سف 
تكـتل  رئي�س  على  ت�سنها  كانت  التي  الحملة  مع 
عبر  عون،  مي�سال  النائب  والتغيير  الإ�سالح 
للعماد  تمزيق �سور  ت�سجيل  »تم  اأنه  اإلى  الإ�سارة 
انعك�س  جواً  عون في عين الرمانة« واأن »الحادث  
م�سحوناً اأي�ساً داخل عين الرمانة بين عنا�سر من 
القوات اللبنانية وعنا�سر عونية«، ـــ تو�سع يهدف 
اإلى افترا�س عدم ر�سى اأهالي عين الرمانة عن 

تحالفات التيار الوطني الحر.

تزاحم الم�سطلحات: هل تعني 
الكلمات ما تقول؟

�سياغة  في  الم�ستخدمة  الم�سطلحات  تحمل 
�ستى؛ فمن �سحيفة  الخبر، هنا وهناك، دللت 
اإلى اأخرى اختلفت اللفاظ والتعابير في نقل ما 

جرى وفي و�سف الجناة وال�سحية.

يف و�سف ما جرى
الو�سف  ترجح  جرى  لما  الأولى6  الروايات  في 

على النحو التالي:
النهار، الديار: حادث.

النهار: ر�سالة.

ال�سفير، الأخبار، الم�ستقبل: اإ�سكال.
الأخبار: خالف، عراك.

الديار: ا�ستباك، �سجار .
من الوا�سح اأن الأخبار بو�سفها ما جرى على اأنه 
»خالف«/»عراك« ُتخّفف على القارئ، وتدفع به 
اإلى و�سع ما جرى �سمن اإطار محلي ل يخرج عن 

معهود ما.
اأما النهار، فبو�سفها ما جرى على اأنه »ر�سالة«، 
تركـت  بل  الر�سالة،  م�سمون  تحدد  لم  واإن 
الحادث  فتنقل  الحتمالت،  مهب  في  تاأويالتها 
اإن جازت العبارة، اإلى »الماكرو«  والقارئ، قفزاً 
)الإطار العام( دونما اعتبار اإلى اأن »ال�سيا�سة«، 

مهما َف�ّسرت، ل ت�ستغرق »الجتماع«.
و�سف  يمكن  اأي�ساً  العالي«  »القفز  عنوان  تحت 
اإلى و�سف ما جرى بـ»ال�ستباك«.  الديار  ذهاب 
رائحة  ُيفّوح  »ا�ستباك«  عن  الحديث  فمجرد 
بال�سياح  الأمر  تعّلق  ما  متى  �سيما  ل  »الحرب« 

وعين الرمانة! 

يف و�سف اجلناة وال�سحية
اختلفت  جرى،  ما  و�سف  في  التباين  غرار  على 
و�سف  في  متابعتنا،  مو�سوع  الخم�س،  ال�سحف 

ال�سحية كما الم�ساركين في الحادثة.
في رتبة جورج اأبو ما�سي:  -

النهار، الأخبار : قتيل.
الأخبار: �سخ�س.

الم�ستقبل: المواطن.
الديار: ال�ساب القتيل.

في و�سف الم�ساركين في الحادثة:  -
ال�سياح  من  �سباب  الديار:  ال�سفير،  النهار، 

و�سباب من عين الرمانة.

اأي في ال�سحف ال�سادرة في 7 ت�سرين الأول 2009.  6
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الأخبار: �سبان ي�ستقلون دراجات نارية.
الم�ستقبل: مواطنون من ال�سياح واآخرون من 

عين الرمانة.
اللبنانية،  القوات  جمهور  من  �سبان  الديار: 
اهلل،  وحزب  اأمل  حركة  جمهور  من  عنا�سر 
جمهور  من  وفريق  ال�سياح  جمهور  من  فريق 

عين الرمانة، عنا�سر من الطرفين.
في و�سف ال�سحية، ت�ستوقف ال�سفة التي اأ�سبغتها 
فهي  »�سخ�س«؛  وهي  ما�سي  اأبو  على  الأخبار 
»الكائن«  لهذا  باأية �سالت  توحي  ل  �سفة مجّردة 
التي  الجتماعية  البيئة  ومع  القريب،  محيطه  مع 
ينتمي اإليها. وهو اختيار »موّفق« بمعنى ما اإذ يتفق 
الحادث  اإلى ح�سر  المذكورة  ال�سحيفة  �سعي  مع 
في اإطار محلي محدود. وتلفت اأي�ساً ال�سفة التي 
اأ�سبغتها الم�ستقبل عليه؛ فهو، بح�سبها، »مواطن« 
ا�ستركوا  الذين  الآخرون  »المواطنون«  كما 
عن  كما  ال�سحية،  عن  ينزع  ما  الإ�سكال،  في 
اأي ولء ع�سبي لطائفة  الإ�سكال،  الم�ستركين في 
اأي�ساً في تقييد ما ح�سل  اأو جماعة، وهو ي�ساهم 
من خالل عدم ربطه بهوّيات مجموعاتية متقابلة 

متنازعة.
فيلفت  الحادث،  في  الم�ستركين  و�سف  في  اأما 
و�سف �سحيفة الأخبار لهم باأنهم »�سبان ي�ستقلون 
دراجات نارية« ما يوحي للقارئ باأنهم »زعران« اأو 
ما �سابه. وم�سطلح »زعران« لن يلبث اأن يبرز في 
على  التالية  الأيام  في  ال�سحفية  التغطيات  بع�س 
اإن م�سهد �سلل ال�سباب التي ت�سير  الحادث. حيث 
ذهن  في  مرتبط  نارية  دراجات  على  مجموعات 

اللبنانيين بت�سّيب وانفالت ما.
ال�سيا�سية  النتماءات  با�ستعرا�س  الديار  انفردت 
من  اأنهم  ذكرت  حيث  الحادث  في  للم�ستركين 
ومن  اللبنانية«،  القوات  جمهور  من  »�سبان  جهة 

جهة اأخرى »عنا�سر من جمهور حركة اأمل وحزب 
اهلل«. ول يخفى اأن م�سطلح »عنا�سر« يوحي ب�سفة 
تنظيمية ما لهوؤلء ال�سباب، ما يك�سف ميل ال�سحف 
المذكورة اإلى تكبير الحادثة وو�سلها بخالف اأو�سع 
في الجتماع اللبناني. ويت�سح هذا الميل اإلى و�سل 
بنزاع  »المحلي«(  اأقله  اأو  )»الفردي«  الحادث 
مجموعات ذات ع�سبيات �سيا�سية اأكبر، من خالل 
ت�ساوؤلها عّما اإذا كان هوؤلء ال�سباب هم »فريق من 
الرمانة«.  عين  جمهور  من  وفريق  ال�سياح  جمهور 
بين منطقتين،  في مكان  نف�سه  القارئ  يجد  فهنا 
متقابالن  والجمهوران  جمهورها،  منطقة  ولكل 
ومتنازعان، واإذ ت�سيف الديار في معر�س تغطيتها 
جملة اأخرى تتحدث عن »تجاوب الجهات الفاعلة 
فهي  حجمه«،  من  اأكثر  اإلى  الحادث  تطوير  بعدم 
تفتر�س وتوحي باأن هناك، في مكان ما، اأياد خفية 
تتحكم بمجريات الأمور وهي اأياد لأطراف منظمة 

قادرة على التجاوب مع عدم تطوير الحادث.

ال�ستثمار ال�سيا�سي وا�ستح�سار 
الرمزيات

اأمام  الباب  ُفتح  المختلفة،  التغطيات  هذه  مع 
�سكوك القراء وت�ساوؤلتهم، ودخل ال�سيا�سيون على 
من  الحادثة  حّول  ما  جرى،  ما  على  التعليق  خط 
»اإ�سكال« اإلى نزاع حّمال لر�سائل �سيا�سية متنوعة 
يتنا�سب  بما  توظيفه  �سيا�سي على  فعمل كل فريق 

مع موقعه من النق�سام ال�سيا�سي اللبناني.
الرمزيات  على  اأي�ساً  الباب  ُفتح  ذلك  بموازاة 
والتي  الأهلية،  الحرب  مرحلة  في  ت�سكلت  التي 
لكثير  حاماًل  الرمانة  عين  ال�سياح  عنوان  يعتبر 
اأن  عن  بحديثها  النهار  عنه  عبرت  ما  وهو  منها 
مرة  اللبنانيين  م�ساجع  يق�ّس  الأمني  »الم�سهد 
اأخرى والذين ل تزال ذاكرتهم حّية بعدما عانوه 

وخبروه منذ عام 1975«7.

النهار، 7 ت�سرين الأول 2009.  7
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الديار، 7 ت�سرين الأول 2009.  8
المنطقتين. كانت  بين  التوتر  تاريخ طويل من  تتاأ�س�س على  ال�سياح  لأبناء  الرمانة  اأبناء عين  اأن »نظرة  �سفتري  اأ�سعد  الأ�ستاذ  يرى   9
الحرب الأهلية والنق�سام الحا�سل اآنذاك اأحد اأهم الف�سول في هذا التوتر. حالياً، ل يمكن اإنكار اأن ابن عين الرمانة يقول عندما 

يوّجه نظره اإلى ال�سياح: »هذه المنطقة لي واأخذت مني««.
)frustration(. وهذا ناتج عّما عا�سه  )incompréhension( واإحباط �سديد  اأنه »ي�سود في الأو�ساط الم�سيحية عدم فهم  وي�سيف 
الم�سيحيون خالل الحرب وبعدها ب�سكل خا�س. هذه الأحا�سي�س توؤثر في نظرة �سباب عين الرمانة للطرف الطائفي الآخر الذي يتمثل 

في ال�سياح؛ فهذا الجيل لم يع�س الحرب ول يعرف ماآ�سيها«.
ويقول: »هناك نوع من العدائية بين �سباب المنطقتين. ولكن هذه العدائية لي�ست مح�سورة بين هوؤلء ال�سباب. اللبناني بات اإن�ساناً 
التي عاي�سها والتي يعي�سها حالياً. بات عدم الحتمال جزءاً من طبيعته. وهذا يظهر في الأمور  ب�سكل عام ب�سبب الأحداث  عدائياً 

العادية، من خالل طريقته في قيادة �سيارته، ومن خالل تعاطيه مع اأفراد عائلته داخل المنزل...«.
ويخل�س اإلى اأنه »يت�سابه ال�سباب من اأّية طائفة كانوا. كّلهم ينزلون ب�سرعة اإلى ال�سارع وهم على اأهبة ال�ستعداد لفتعال الإ�سكالت اأو 
للم�ساركة فيها. مع فارق �سغير يخ�س ال�سباب الم�سيحيين، وهو اأنه ي�سعب تجميعهم ولي�سوا معتادين على النزول ب�سرعة اإلى ال�سارع 
ب�سبب طبيعتهم و»لأن المامي ما بّدا تخّليه« وب�سبب اأمور اأخرى. الإ�سكالت التي تقع بين ال�سباب ناتجة عن هذه العوامل: عن عدم 

تفهم الآخر وعن عدم الحتمال«. )مقابلة خا�سة اأجرتها معه اأمم للتوثيق والأبحاث في 4 ت�سرين الأول 2010(.
النهار، 8 ت�سرين الأول 2009.  10

وهذا ما ا�ستح�سرته الديار بو�سفها الآنف الذكر 
جمهور  من  »فريق  بين  بـ»ال�ستباك«  جرى  لما 
ال�سياح وفريق من جمهور عين الرمانة«، وبحديثها 
عن انت�سار للجي�س »على خط التما�س في منطقة 
ـــ رمزيات  ال�سياح«8  القديمة  �سنين طريق �سيدا 
في  ال�سادرة  اأعدادها  في  ال�سحف  بها  حبلت 

اليوم التالي.

الخبر بعد 24 �ساعة على الحادثة
على ما تقدم، جاءت تغطية �سحف ال�سابع من ت�سرين 
الأول، بحكم �ساآلة المعلومات المتوفرة، مبنية على 
»الفل�سفة« التي تهتدي بها كل من ال�سحف مو�سوع 
اأنه ل ما ُيده�س في »اقت�ساد«  المتابعة. فكما  هذه 

الأخبار، ل ما ُيده�س في »اإ�سراف« الديار وهكذا.
تردد  اأن  هو  حقًا  المده�س  اأن  غير  كذلك،  هو 
ال�ساعات الأولى وت�سارب رواياتها لم ينح�سر في 
اليوم التالي، بل يمكن القول اإنه تفاقم وا�ستفاقت 
معه »خطوط تما�س« �سيا�سية و»وجدانية« ورمزية 

في �سلب القلق اللبناني المقيم.
فلقد تميزت تغطية اليوم الثاني بغلبة اأحد منطقين 
المهني،  المنطق  اأو  ال�سيا�سي  المنطق  عليها: 

اأهالي  رواية  بن�سر  ال�سحف  بع�س  اكـتفت  ففيما 
اأهالي  رواية  واأخرى  ال�سياح،  دون  الرمانة  عين 
ال�سياح دون عين الرمانة، عملت اأخرى فقط على 

ن�سر الروايات المتناق�سة.

»كمين الزعران«9
عنوان  تحت  النهار  ن�سرته  الذي  التقرير  في 
»في عين الرمانة غ�سب وعتب وحزن وت�ساوؤلت 
اأمام منزله  ال�سباب" �سقط  "�سيخ  كثيرة/جورج 
هالة  ال�سحافية  نقلت  "الزعران"«10،  بطعنات 
فالقتيل  الحادثة.  حول  واحدة  رواية  حم�سي 
جورج اأبو ما�سي »كان عائداً من الدكان المجاور، 
اقت�سرت  التفا�سيل  وفي  الزعران«.  فيه  وتعّبوا 
اأبناء  بع�س  �سهادات  نقل  على  التحقيق  �ساحبة 
ال�سكل  على  الرواية  فجاءت  الرمانة،  عين  محلة 
دخلوا  "الزعران"  اأن  اأحدهم  »يروي  التالي: 
ي�ستمون  واأخذوا  �سغيرة،  دراجات  على  ال�سارع 
"الأهالي والم�سيح والعذراء وال�سليب...". ولحق 
بهم عدد من ال�سباب الذين كانوا ي�سهرون كالعادة 
 70 ــ   60 "بنحو  يفاجاأون  بهم  واإذ  المكان،  في 
اآخرين كانوا ينتظرون في اآخر ال�سارع، مت�سلحين 
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بال�سكاكين وال�سواطير والآلت الحادة". ووقعت 
ل�سباب  كمين"  "بمثابة  كانت  دامية  مواجهة 
في  مئة  له  ومخطط  مق�سود  "الأمر  المنطقة. 
�سورة  هي  اإذاً  هكذا  اأحدهم«.  يقول  المئة"، 
»زعران«  له.  مقدمات  ل  بداأ.  كما  الإ�سكال 
دخلوا وبدوؤوا ال�ستفزاز فكان ما كان. يبرز هنا 
كانوا  الذين  الرمانة  عين  محلة  �سباب  تو�سيف 
باعتبار  ح�سل  الذي  لالإ�سكال  الآخر  الطرف 
ي�سهرون  كانوا  الذين  ال�سباب  من  »عدد  اأنهم 
كالعادة في المكان«، اأي اأنهم لي�سوا ممن اعتاد 

افتعال الم�ساكل.
تكاثر �سبان عين الرمانة الم�ستركين في الحادث 
لي�س �سوى نتيجة لـ»ا�ستنفار �سباب واأهالي نزلوا 
من بيوتهم لمواجهة "الزعران"«. ل ذنب لهم فيما 
متحدث  يوؤكد  كما  دفاعي  موقع  في  هم  حدث. 

اآخر: »بالطبع نريد اأن ندافع عن اأنف�سنا«.
في  جورج  يظهر  ل  نف�سه؟  ما�سي  اأبو  عن  ماذا 
اأن  ن�ستطيع  اآخر.  مكان  في  بل  المعمعة  هذه 
وحيداً  كان  اأنه  الرواية،  هذه  بح�سب  نت�سور، 
الذين دخلوا  ال�سباب  عليه  وانق�س  ما  �سارع  في 
�سقط  »كيف  حم�سي:  تكـتب  الرمانة.  عين  اإلى 
بيته"،  اإلى  عائداً  كان  فيما  "ا�ستفردوه  جورج؟ 
يوؤكد اأحدهم. "لم يكن يدري �سيئاً. اعتقد اأنهم 

يريدون ماله"...«.
في مقالة عنوانها »كلنا ما خ�سنا يا جورج« ينقل 

اأبو ما�سي،  اإبن عم جورج  يو�سف حاج علي عن 
ماريو، اأن »الكلمات الأخيرة التي قالها بعد تلقيه 
وقع  ثم  خ�سني"،  ما  "اأنا  كانت:  القاتلة  الطعنة 
اأر�سًا م�سرجًا بدمائه قبل اأن يغم�س عينيه اإلى 

الأبد«.11
تقرير  في  م�سلب  مايا  ذكرت  اأخرى،  ناحية  من 
ن�سرته ال�سرق الأو�سط تحت عنوان »زفافه كان 
موكب  مرور  رف�سوا  وذووه  يوماً   20 بعد  مقرراً 
الجنازة في المحلة تفادياً لأي ح�سا�سية/اغتيال 
عّمن  ت�ساوؤلت  يثير  الرمانة  عين  في  ما�سي  اأبو 
يبحث عن �سرارة ب�سرية لحرب اأهلية جديدة«12 
الرمانة  �سباب عين  روايات  في  تبايناً  اأن هناك 
حول الحادثة. ولكنها ت�سيف اأن »نقاط التقاطع 
كان  بل   " عابراً  "لي�س  الثالثاء  حادث  اأن  توؤكد 

"مخططاً له" و"مدرو�ساً "«13.

الرواية في المقلب الآخر
على عك�س النهار التي اكـتفت ب�سباب عين الرمانة 
واحدة  رواية  ال�سفير  نقلت  لتقريرها،  كم�سادر 
من منطقة ال�سياح و�سعتها على ذمة رجل �ستيني، 
وذلك  ت�سفه،  كما  القدامى  ال�سياح  �سكان  من 
المحال  ت�سكن  والتكهنات  »الأ�سئلة  عنوان:  تحت 
التجارية واأمن النا�س يحتاج الحماية في �سفة... 
والحداد يقفلها في ال�سفة الثانية/اإ�سكال ال�سياح 
برلين...«14.  جدار  بينهما  كاأن  الرمانة:  عين 
عن  ال�سياح  في  الإقامة  �سفة  بنزع  الرواية  تبداأ 

ال�سفير، 9 ت�سرين الأول 2009  11
ال�سرق الأو�سط، 8 ت�سرين الأول 2009.  12

بح�سب رواية اأحد اأبناء عين الرمانة، في �سهادة خا�سة �سّجلتها اأمم للتوثيق والأبحاث في 27 اأيلول 2010، يقول ال�ساهد الذي و�سل   13
اإلى مكان الجريمة ُبعيد وقوعها مبا�سرة اأنه »عندما �ساألت عن الذي جرى، اأجبت باأن �سباباً اأتوا من ال�سياح وتواجهوا مع �سباب من 
عين الرمانة كانوا يتكتلون بالقرب من مطعم �سغير. هاجم �سباب ال�سياح بالع�سي وال�سكاكين ال�سباب المتواجدين. وعند رحيلهم 
�سودف خروج جورج اأبو ما�سي من منزله القريب من مكان الإ�سكال، فـ"تعم�سقوا فيه"«. وي�سف ال�سباب الذين ا�ستركوا في الإ�سكال 
باأنهم »يتعاطون الحبوب والمخدرات ويقومون بـ"تلطي�س" بنات المحّلة)...( فريخات بين بع�سهم، من ال�سرقية اأو من الغربية«. و�سف 
ل نتبناه ولكننا نورده لأنه يعك�س نظرة اأحد اأبناء عين الرمانة ل�سباب ال�سارع. وعند �سوؤاله عن �سبب التجمع الكبير الذي اأعقب الحادثة 

يقول: »ال�سباب جميعهم نزلوا على الأر�س. افتكروا اأن ا�ستباكات وقعت بين ال�سرقية والغربية«.
ال�سفير، 8 ت�سرين الأول 2009.  14

عن حادثة واحدة وروايات كثيرة...
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

وهذا  »ال�سحيح،  بالم�سكلة:  الأ�سا�سي  المت�سبب 
ما تتداوله ال�سريحة الأكبر، اأن ال�ساب الذي اأقدم 

على الم�سكلة هو من �سكان برج البراجنة«.
الرجل  ل�سان  عن  المنقولة  الحادثة  تفا�سيل  اأما 
فرن،  في  بها  يتحدث  كان  والذي  نف�سه،  ال�ستيني 
لعب  اأنهى  بعدما  ال�ساب،  »تعّر�س  كالتالي:  فهي 
على  المبرح  لل�سرب  �سنين،  منطقة  في  القمار 
و�سلبوه  الرمانة،  عين  في  يقطنون  �سباب  اأيدي 
ال�ساب  توجه  الفور،  وعلى  ك�سبها.  التي  الأموال 
الأموال.  وا�ستعادة  للثاأر  ال�سبان  ال�سياح وجمع  اإلى 

ووقعت الم�سكلة«.
روايات  اأو  رواية  العطار  جعفر  الكاتب  ينقل  لم 
هذه  ف�سباب  الرمانة.  عين  من  �سكان  ل�سان  عن 
المنطقة يظهرون متكـتمين راف�سين للكالم، على 
ذلك  ولإثبات  النهار.  تقرير  في  �سورتهم  عك�س 
ينقل ال�سحافي م�سهداً عاينه وهو طلب �سحافية 
�سباب  من  الأجنبية  الوكالت  اإحدى  ل�سالح  تعمل 
لها  �ساب  واإجابة  الحادثة،  �سرد  الرمانة  عين  في 
باقت�ساب: »ما ن�ستطيع اأن نخبرك به هو اأن موعد 
قد  اأنه  كما  اأ�سبوع،  بعد  مقرراً  كان  جورج  زفاف 
اأما  اأيام.  منذ  الحر  الوطني  التيار  اإلى  انت�سب 
تفا�سيل الحادثة فهي لي�ست للن�سر ولن نقول اأكثر 

من ذلك«.

روايات ل رواية واحدة
تقرير  في  الأخبار  نقلت  وال�سفير  النهار  بخالف 
"بينغو"   / الرمانة  عين  »جريمة  عنوان  تحت 
ودراجات وذكريات طائفية«15 حمل توقيع ال�سحيفة 
ب�سرد  بداأت  فقد  مختلفة،  لم�سادر  روايات  ثالث 
الحادثة كما تتناقلها الأل�سن في عين الرمانة: »اأ�سّر 
الجميع على اأن تال�سناً تطور، واأتى بعده "ع�سرات" 
ال�سبان من ال�سياح، وحدث ما حدث من ت�سادم«. 
واأتبعتها باأخرى هي الرواية المتداولة في ال�سياح: 

»ينفي مواطنون هناك اأي خلفية حزبية اأو �سيا�سية 
مع  واأنهم  تماماً،  فردي  باأنه  يجزمون  للمو�سوع. 

معاقبة القاتل. لي�سوا �سعداء بما ح�سل«.
الأوليين،  من  تف�سياًل  اأكثر  ثالثة  رواية  واأ�سافت 
وهي الرواية التي تتبناها ال�سحيفة لأنها اأ�سندتها 
بقولها اإنها »ح�سمت اللتبا�س القائم«. تنقل الأخبار 
هذه الرواية عن »م�سوؤول اأمني رفيع« ويجيئ فيها: 
اأنواع  "البينغو" )نوع من  بداأ ب�سبب  الأمر كله  »اإن 
»مجموعة  فاإن  الأمني،  للم�سوؤول  وفقاً  القمار(«. 
كانوا  ال�سياح،  ومن  الرمانة  ال�سبان، من عين  من 
يلعبون "بينغو" في �ساعة متاأخرة )...( داخل اأحد 
الأماكن المخ�س�سة لذلك في عين الرمانة، قبل اأن 
ين�سب خالف بينهم، ويتعّر�س خالله اأحد ال�سبان 
ي�سكـت  لم  المحل.  في  مبرح  ل�سرب  ال�سياح  من 
الأخير. عاد بعد قليل، ومعه اأ�سدقاوؤه، فوقع �سجار 
اأدى  ما  وال�سكاكين،  الع�سي  فيه  ا�ستعملت  عنيف 

اإلى مقتل جورج الذي �سودف مروره في المكان«.
عنوانه:  تقرير  في  الديار  اأفردت  ناحيتها،  من 
»حادثة ال�سياح عين الرمانة قوبلت بموجة ا�ستنكار 
تواجده  عّزز  المنطقة/الجي�س  في  واإقفال  عارمة 
حول  وت�سارب  المجرمين  لمحا�سبة  ودعوات 
اإلى  اأ�سباب الحادثة« مكاناً لثالث روايات من�سوبة 

م�سادر �سيا�سية واأمنية.
نقلت  الحر  الوطني  التيار  في  م�سادر  ل�سان  فعن 
ال�سحيفة المذكورة الرواية التالية: »اإن الإ�سكال وقع 
ب�سبب �سهرة كان يقيمها هوؤلء ال�سبان الذين وقعت 
بينهم الحادثة، وال�سبان الذين اأتوا من ال�سياح كانوا 
من برج البراجنة، وقد كانوا ي�سهرون ويقامرون مع 
على  الحادث  وقع  وقد  الرمانة،  عين  �سبان  بع�س 
اأ�سا�س هذا المو�سوع«. اأما عن ال�سحية فـ»قد تدخل 
جورج لف�س ال�ستباك حيث كان ماراً في المنطقة«.

اأّما عن م�سادر 14 اآذار فنقلت »اأن عدداً من ال�سباب 

الأخبار، 8 ت�سرين الأول 2009.  15
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من جهة ال�سياح دخلوا اإلى عين الرمانة م�ستخدمين 
بحق  ا�ستفزازية  باأعمال  وقاموا  النارية،  الدراجات 
�سكان محلة �سنين وتعر�سوا لعدد من ال�سبان اأمام 
�سناك اأبو اأنطون بالطعن بال�سكاكين«. وت�سيف تعليقاً 
لـ»م�سدر اأمني رفيع« يوؤكد اأن »ل خلفية �سيا�سية اأو 

طائفية للحادثة«.

�سورة اأبو ما�سي بح�سب ال�سحف 
المختلفة

عن  اأعاله16،  المذكور  تقريرها  في  النهار  تنقل 
جورج  عن  �سورة  الرمانة،  عين  في  �سبان  ل�سان 
"اآدمي"، )...( مهذب،  اأبو ما�سي تبّينه كـ»�ساب 
ل يتدخل ب�سوؤون اأحد، يعمل في م�سرف، لطيف 
باأنه  الأخبار17  ت�سفه  بينما  للجميع«.  ومحب 
»الموظف العادي، البريء من حروب "الزعران" 

والطوائف«.

ما�سي،  اأبو  �سخ�سية  حول  الأ�سا�سي  الخالف 
بح�سب ما ورد في التغطيات ال�سحافية، يتمحور 
زفافه  وموعد  ال�سيا�سي  انتمائه  عن�سرين:  حول 

المقرر.

بعد  الزواج  يعتزم  كان  والعري�س«  اأهله  فـ»وحيد 
اأ�سبوع  وبعد  النهار،  تقرير  بح�سب  قليلة  اأ�سابيع 
واحد بح�سب تقرير ال�سفير، وبعد اأ�سبوعين بح�سب 
كان  جورج  اأن  فذكرت  الأخبار  اأما  الديار.  تقرير 
ي�ستعّد لإتمام زفافه في الع�سرين من ال�سهر الآتي 

اأي بعد 13 يوماً من الحادثة.

في  الت�سييع  مرا�سم  تغطيتها  في  النهار،  ولكن 

الفريدي�س ال�سوفية، تفّردت بخبر يوؤكد عمق التزام 
اأبو ما�سي الديني: »قرر جورج اأبو ما�سي وخطيبته 
م�سقط  اإليا�س،  مار  كـني�سة  في  ُيـكلال  اأن  كارين 
العري�س في بلدة الفريدي�س )ال�سوف(، واختارا عيد 

القدي�سة ريتا في 22 اأيار المقبل موعداً للزواج«18.
فاأجمعت  لل�سحية،  ال�سيا�سي  النتماء  حول  اأما 
ينقل  الحر.  الوطني  للتيار  انتمائه  ال�سحف على 
الرمانة  عين  من  �ساب  ل�سان  عن  ال�سفير  تقرير 
اأيام«.  منذ  الحر  الوطني  التيار  اإلى  »انت�سب  اأنه 
انتمائه  »�سطحية«  اإلى  اإ�سارة  اأيام«  »منذ  ومدة 
الوطني  التيار  م�سادر  توؤكد  بينما  ال�سيا�سي. 
الأ�سرفية،  في  فيه  م�سوؤول  اأنه  الديار  لـ  الحر 
وكان نا�سطاً في الحملة النتخابية للمر�سح نقول 
�سحناوي عن دائرة بيروت الأولى، ما يوحي باأن 
لأبو ما�سي باعاً طوياًل في تاأييد التيار وفي العمل 
النائب حكمت ديب  اأكده  ال�سيا�سي معه، وهذا ما 
النائب مي�سال عون  النهار، وكذلك  لـ  في ت�سريح 

في موؤتمره ال�سحافي غداة الحادثة19.

موقف الأهالي من القوى الأمنية
فرعي،  عنوان  تحت  المذكور  النهار  تقرير  ينقل 
الرمانة:  عين  �سباب  اأحد  �سهادة  من  م�ستقى 
امتعا�س  القاتل«20  وتركوا  القتيل  على  »قب�سوا 
والقوى  الجي�س  �سلوك  من  الرمانة  عين  �سباب 
لل�سيطرة  الحادث،  عقب  تدخلت  التي  الأمنية 
على الو�سع. ُيروى هذا المتعا�س بال�سكل التالي: 
»وما ح�سل لحقاً كان اأكثر ما فاجاأ الأهالي واأثار 
"ال�ستباك".  ليف�س  الجي�س  تدخل  �سخطهم. 
�سباب  على  "كّملوا"  الجنود  »لكن  ح�سناً. 

النهار، 8 ت�سرين الأول 2009.  16
الأخبار، 8 ت�سرين الأول 2009.  17

النهار، 8 ت�سرين الأول 2009.  18
الم�سدر ال�سابق.  19
الم�سدر ال�سابق.  20
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

البنادق،  باأعقاب  ي�سربونهم  واأخذوا  المنطقة، 
واعتقلوا عدداً منهم، ولم نَر اأياً منهم يتوجه اإلى 
ليعتقل  الجناة،  اإليها  فّر  التي  المقابلة  المنطقة 
اأن  التقرير  وينقل  اأحدهم.  يفيد  منهم«،  واحداً 
اأخذ  "رقيب  موقف  هو  بع�سهم  اأغ�سب  ما  »اأكثر 
يحا�سبه  اأن  دون   ،»" عالياً  المحلة  �سكان  ي�ستم 
اأحد. وي�سيف التقرير: »لم "يبلع" الأهالي الأمر 
ب�سهولة "قب�سوا على القتيل، وتركوا القاتل" بهذه 
كبير  العتب  النتيجة.  بع�سهم  يخت�سر  الكلمات، 
على "الع�سكر" و"عدم حيادهم" وا�سح. "ليحققوا 
مع القاتل. اأين هو؟ لكنهم ل يتجراأون اإل علينا. 
اأما من هم في المقلب الآخر، فال اأحد يجروؤ على 

محا�سبتهم"، ي�سكو اأحدهم«.
من  الرمانة  عين  اأهالي  لموقف  وكخال�سة 
التقرير  يذكر  الأمنية  والقوى  الجي�س  �سلوك 
اأمر  حديد"،  من  بيد  الجي�س  "ي�سرب  »اأن  اأنه 
ي�سربنا  "اأنه  لكن ما يح�سل هو  الأهالي.  يوؤيده 
تدابيره  ت�سمل  اأن  المطلوب  بينما  فح�سب،  نحن 

الجميع"، يقول بع�سهم ب�سراحة«.
ن�سرته  الذي  التقرير  في  نقراأه  ذاته  المتعا�س 
كانت  �سيدة  اأن  كاتبته  تنقل  الأو�سط21.  ال�سرق 
لمنزل  المال�سقة  ال�سرفات  اإحدى  عن  ت�سرخ 
ما�سي وتقول: »اأيجب انتظار وقوع قتلى وجرحى  اأبو
يحمينا؟«.  من  ثابتة؟  نقاطاً  الجي�س  يقيم  حتى 
بالفل�سطينيين قائاًل:  التهمة  ال�سباب  اأحد  يل�سق 
»اإنهم الفل�سطينيون، اأحّملهم م�سوؤولية ما ح�سل«. 

وي�سيف اآخر: »هذه المنطقة بركان. مطلوب من 
قوى الجي�س والأجهزة الأمنية اأن تعزز انت�سارها. 
اأيعقل اأنه على م�سافة 100 متر كان هناك ثالثة 
ع�سكريين، لم يتحركوا لي�ساعدوا من يتعر�سون 
ل  باأن  تذرعوا  الأهالي؟  �سراخ  رغم  لالعتداء 

اأوامر لديهم! هذا غير مقبول«.

المكان  اإلى  الجي�س  اأن »و�سول  اأما هادي فيوؤكد 
ا�ستغرق ن�سف �ساعة، في ما لم يكن يحتاج اإل اإلى 
ب�سع دقائق للح�سور. وحين ح�سر اأخذ ي�سربنا 
بدل اأن يلقي القب�س على الجناة«. وي�ساأل: »لماذا، 
عند وقوع م�سكلة، ينت�سر الجي�س من جهة واحدة 

ول يجروؤ على النت�سار في ال�سياح؟«.

الأخرى  ال�سحافية  التقارير  من  اأّي  يذكر  ل 
على  المتعا�س.  هذا  عن  �سيئاً  الُم�سَتعر�سة 
العك�س، نقراأ في التقرير الذي ن�سرته ال�سفير22 
عن  الم�سوؤول  ال�سابط  »يتقدم  التالي:  الم�سهد 
القتيل:  المتجمعين تحت منزل  تجاه  المجموعة 
"يا �سباب، اعملوا معروف كل واحد على بيته. عم 
نطلب منكن برواق". تنتقل المجموعة اإلى مدخل 
عمارة اأخرى«. هذا الم�سهد ي�سف جّواً مناق�ساً 
للجو الذي ي�سود تقرير �سحيفة النهار. هنا نرى 
كما  وتدابيره،  الجي�س  مع  متعاون  �سباب  �سورة 
الحفاظ على  المنهمك في  ال�سابط  نرى �سورة 
الهدوء، متوخياً الحوار مع ال�سباب اأ�سلوباً لتنفيذ 

المطلوب منه23.

ال�سرق الأو�سط، 8 ت�سرين الأول 2009.  21
ال�سفير، 8 ت�سرين الأول 2009.  22

يروي رجل خم�سيني، كان متواجداً اأثناء قدوم الجي�س، في �سهادة خا�سة �سجلتها »اأمم للتوثيق والأبحاث« في 27 اأيلول 2010، وكان   23
ممن اعتقلهم الجي�س، اأنه عندما و�سل »راأيت الجي�س منت�سراً بكثافة في المنطقة، والقتيل جورج اأبو ما�سي كان ل يزال على الأر�س«. 
وعن وقت قدوم الجي�س يروي اأنه »كان الجي�س قد و�سل بعد فترة من وقوع الإ�سكال الذي لم تتدخل لوقفه عنا�سر الجي�س المتواجدة 
اأنه »بداأ الجي�س ب�سرب المتواجدين في المكان وحّمل حوالى ثالثين منهم في الآليات، واأنا  بالقرب منه لأنه فوق قدرتها«. ويروي 
اأ�سماء من اأوقفوهم، ثم بداأوا باإيقاف الآلية دورياً كل  اأنه »اأخذ عنا�سر الجي�س  منهم، وقد ك�سر اإ�سبع يدي نتيجة لذلك«، م�سيفاً 
حوالى مئتي متر وترك البع�س منهم«. وبراأيه اأن الجي�س لم يعتقل اإل بع�س �سباب عين الرمانة لأن »الفاعلين كانوا قد فّروا وعادوا اإلى 

منطقتهم« مو�سحاً اأن »مخابرات الجي�س المتواجدة في كل الأحياء ا�ستطاعت التعرف عليهم واأوقفتهم«.
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رمزيات التوتر الأهلي24
ن�سرته  الذي  تقريرها  في  حم�سي  هالة  كـتبت 
�ساعة  عن  بع�سهم  يخبر  »عندما  اأنه  النهار25 
مقتل جورج، تتفتح كل جروح الما�سي والحا�سر 
ا�ستح�سرتها  الحرب  �سورة  الم�ستقبل«.  وَي�ْسوّد 
حادثة مقتل جورج اأبو ما�سي فا�ستعيدت ذكريات 
الرمانة  وعين  ال�سياح  وتقاُبل  التما�ّس  خطوط 

وتنازعهما.
معّبر،  الجريمة  »موقع  اإن  نف�سه  التقرير  يقول 
اإلى  بالن�سبة  بعناية"،  المجرمون  "اختاره  موؤثر، 
بع�سهم. فعلى م�سافة ب�سعة اأمتار، انطلقت �سرارة 
الحرب اللبنانية قبل 34 عاماً، مع "بو�سطة عين 
ماآ�سي  كل  تحركـت  جورج...  وبمقتل  الرمانة". 

الحرب، وح�سرت اأ�سنع ذكرياتها...«.
الحرب  انتهاء  على  �سنة  ع�سرين  مرور  رغم 
�سحيفة  تقرير  كاتب  ي�سف  الداخلية،  اللبنانية 
ال�سفير26 انف�سال منطقتي ال�سياح وعين الرمانة 
ذاك  برلين  جدار  »كاأنه  التالية:  ال�سورة  وفق 
اإلى  �سريعاً  يحتاج  جدار  ال�سفتين،  بين  الفا�سل 
�سحيفة  ت�ستنكره  النف�سال  هذا  ي�سقطه«.  من 
مكان  اإن  القول  الظلم  »من  اأنه  معتبرة  الأخبار، 
ي�سعب  اثنتين.  منطقتين  يف�سل  الحادثة 
هذه  واحدة.  منطقة  لي�س  المكان  اأن  الت�سديق 
الديموغرافيا هناك،  التي تر�سم حدود  الطريق 
اأن  من  اأ�سغر  الم�سوؤومة،  البو�سطة  حادثة  منذ 

تكون �سارعاً، واأكبر من اأن تكون زقاقاً«. وت�سيف 
مهند�سو  �سممه  الحالي  »الواقع  اأن  معلقة 

الحروب«27.
على  الحادثة  تاأثير  نف�سه  الأخبار  تقرير  ي�سف 
»اأنجبت  اأنه  معتبراً  المنطقة،  �سكان  اأذهان 
الدعوات  بع�س  غّذتها  قديمة،  �سوراً  الذاكرة 
اأغلب  »اإن ذاكرة  والعن�سرية«. ويقول:  الطائفية 
ال�سور  ا�ستعادت  هناك.  تفاعلت  المواطنين 

الب�سعة. الموت ل ياأتي اإل بالب�ساعة«.

�سباب دائم ال�ستنفار
اأوردت كلٌّ من الديار والأخبار28 نقاًل عن »موقع 
التوتر  وب�سبب  الحادثة،  بعد  اأنه  اإلكـتروني« 
يعمل  الذي  حوري  محمد  تعر�س  الحا�سل، 
والطالب  الخا�س،  البريد  لإي�سال  �سركة  في 
ح�سين مراد اإلى ال�سرب المبرح ونقال اإلى اأحد 

م�ست�سفيات المنطقة.
اإن القفز فوق الخالفات الطائفية المجموعاتية 
ال�سيعية  ال�سياح  منطقة  �سباب  بين  الحا�سرة 
ومنطقة عين الرمانة الم�سيحية هو كو�سع غ�ساء 
�سكان  اعتبار  ولكن  الروؤية.  لحجب  العيون  اأمام 
متقابلين  جمهورين  المذكورتين  المنطقتين 
و�سفهما  كما  بالإجمال  ومتنازعين  متواجهين 
تقرير ال�سفير، )»جمهورين متباعدين كل البعد 
بع�سهما عن بع�س«29(، هو بدوره تعميم خاطئ 
لحالت ل �سبيل اإلى اإنكار ح�سورها وخطورتها. 

اأ�سا�سًا في  اأنه »لم نتخّط الحرب الأهلية.  اإلى  اأ�سعد �سفتري  اأو عدمه، يلفت الأ�ستاذ  حول م�ساألة تخطي اللبنانيين الحرب الأهلية   24
"اهلل  لالآخر  منهما  واحد  كل  يقول  يت�سالحان  ثم  �سخ�سان  يختلف  عندما  العادية  الحياة  في  الم�سامحة.  نعرف  ل  نحن  ثقافتنا 
ي�سامحك" ل "اأنا �سامحتك"«. وي�سيف اأنه »لم ي�سامح اللبنانيون بع�سهم البع�س عّما جرى خالل الحرب الأهلية. من فترة لأخرى 
يخرج اأحد ال�سيا�سيين ليذّكر �سيا�سيًا اآخر بما فعله اأثناء الحرب الأهلية. هذا دليل على اأن اللبنانيين لم ي�سامحوا بع�سهم البع�س 
ولم يت�سالحوا كما يجب. وهذا يعيد توتير الأجواء والقواعد ال�سعبية«. )مقابلة خا�سة اأجرتها معه اأمم للتوثيق والأبحاث في 4 ت�سرين 

الأول 2010(.
النهار، 8 ت�سرين الأول 2009.  25

ال�سفير، 8 ت�سرين الأول 2009.  26

الأخبار، 8 ت�سرين الأول 2009.  27
في اأعدادهما ال�سادرة في 8 ت�سرين الأول 2009.  28

ال�سفير، 8 ت�سرين الأول 2009.  29

عن حادثة واحدة وروايات كثيرة...
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

تثيرها  اأجواء  المنطقتين  من  كل  في  اأن  الواقع 
المجموعات  ببع�س  وتدفع  الطائفية  الع�سبيات 
طائفياً  المختلف  اإلى  النظر  اإلى  بها  المتاأثرة 
�سلة  ول  معه،  للتفاهم  مجال  ل  خ�سم  كاآخر 

و�سل به اإل التقاتل والتناحر.
من  اأجواء  النهار30  ن�سرته  الذي  التقرير  ينقل 
اأبناء  عين الرمانة، ممتع�سة من �سلوكيات بع�س 
ال�سياح. يقول اأحدهم: »لم نعد ن�ستطيع اأن ن�سكـت 
بعد اليوم... ل�سنا مك�سر ع�سا لأحد... لقد تحّملنا 
الكثير«. وعن الأجواء ال�سبابية، تنقل كاتبة التقرير 
اأن »ا�ستفزازات "اأولد الجيران" في المقلب الآخر 
اإطالقاً،  تعد تحتمل  لم  �سابقاً،  التما�ّس  من خط 
يقول  بقا"  مقبولة  م�س  "عيب،  مفهومة.  تعد  لم 
ينبئ  �سيئ"  "موؤ�سر  اإنها  ب�ساطة،  بكل  اأحدهم. 
اإ�سعال  في  بع�سهم  لدى  برغبة  خبيثة،  بنيات 
"اأولد  باأن »ت�سميم  الكاتبة  فتنة جديدة«. وتعلق 
الجيران" على افتعال الم�ساكل بات اأكيداً بالن�سبة 
اأن تنتهي اليوم،  اأبعد من  اإلى الأهالي، و"اللعبة" 
يتركها   " "اآثاراً  فترة  كل  يرون  اأنهم  وخ�سو�ساً 
�سيعي  حزبي  لتنظيم  تاأييد  ك�سعارات  هوؤلء، 
وهناك«.  هنا  جدران  على  بالأ�سود  "ير�ّسونها" 
لها  التي وجدت  الدعوات  الأمر هو  في  والخطير 
مكاناً في التقرير، والتي تنقل تاأكيد بع�س �سباب 
بعد  ن�سكـت  »لن  للرد:  ا�ستعدادهم  الرمانة  عين 

اليوم، و�سنتحرك، ولن ن�سمح بتدمير منطقتنا«.
الت�سدي  اإلى  الرمانة  عين  �سباب  بع�س  دعوات 
لـ»المتاولة« واإلى التهديد بالعودة اإلى ال�سهر على 
في  لها  اأ�سداء  وجدت  باأنف�سهم،  منطقتهم  اأمن 
تنقل  الأو�سط31.  ال�سرق  ن�سرته  الذي  التقرير 
كاتبته اأنه »لدى الدخول اإلى حي مار مارون قرب 
منزل اأبو ما�سي، يقف �ساب يافع وعيناه دامعتان 

لمتوالي  ن�سمح  »لن  اأ�سنانه:  وي�سر  يتاأبط عموداً 
ويوؤكد  الآن««.  بعد  هنا  من  بالمرور  )�سيعي( 
نهابهم  ل  اأننا  ال�سياح(  )�سباب  »فليعلموا  هادي: 

ول نخ�سى �سكاكينهم ول اإيرانهم«.
جارة جورج ترى اأن ما يح�سل هو نتيجة حقد على 
هذا  كل  »ما  لتقول:  مخيلتها  ُتعمل  الم�سيحيين. 
ي�ستمون  لماذا  الم�سيحيين؟  نحن  علينا  الحقد 
مقد�ساتنا مراراً، ويرمون بزجاجات الخمر قرب 
قتلوا جورج وطعنوا  اأنهم بعدما  اأيعقل  مزاراتنا؟ 
المقابلة  الجهة  في  تجمهروا  ال�سباب،  من  عدداً 
ورق�سوا  النارية  والألعاب  الهتافات  واأطلقوا 

وهللوا؟ لقد راأيتهم بعيني«.
في�ساأل:  المحالت،  اأحد  �ساحب  جاك،  اأما 
»فليقرروا من يريدون اأن يحمي المنطقة ويدافع 
عنها. اإذا اأراد الجي�س القيام بهذه المهمة، فليقم 
اإنما  �سبابنا.  فليتولَّها  ي�ساأ  لم  واإذا  بواجباته. 
نريد اأن ننام مطمئنين اإلى اأن اأحداً لن يهاجمنا 

ب�سكاكين«.
ي�سود  الذي  الطائفي  ال�سحن  ل�سورة  نقل  هذا 
الرمانة،  عين  في  ال�سبابية  الأو�ساط  بع�س 
واإظهار للحمة جماعية دائمة ال�ستعداد لمواجهة 
جماعات اأخرى مختلفة طائفياً. تعّلق الأخبار في 
الرمانة  عين  �سباب  رواية  تنقل  عندما  تقريرها 
الذين  ال�سياح  انزعاج من �سباب  وما يبدونه من 
»ياأتون يومياً على دراجاتهم النارية« بجملة فيها 
كثير من ال�سحة، فتقول: »وطبعاً ل يق�سدون اأن 
اأ�سوات الدراجات هي المزعجة وحدها. في راأي 
بع�س المواطنين، في �سارع المراية، وجود �سبان 
يعّد بحد ذاته فعاًل  الرمانة  ال�سياح في عين  من 
ا�ستفزازياً لهم«32. وهي، اأي الأخبار، تنفرد في 

النهار، 8 ت�سرين الأول 2009.  30
ال�سرق الأو�سط، 8 ت�سرين الأول 2009.  31

الأخبار، 8 ت�سرين الأول 2009.  32
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لنف�سية  و�سريع،  ب�سيط  واإن  بو�سف،  تقريرها 
اآخر  �ساب  طعن  على  قادراً  كان  الذي  ال�ساب 
بال  كان  القاتل  »كاأن  باأنه  فت�سفه  بال�سكين، 
وعي، وقد اأ�سّر على ارتكاب القتل«. طبعاً هناك 
بالنتيجة  الإ�سرار.  وفعل  الالوعي  بين  تعار�س 
اأفكار  نتيجة  كانت  اإن  القتل،  على  القدرة  فاإن 
مغرو�سة في الالوعي اأم كانت فعاًل واعياً تماماً، 
فاإنها موؤ�سر خطير على حّدة الأزمة الموجودة 

بين بع�س المجموعات الطائفية.
�سعود وحمل  ال�سحافي غ�سان  كـتبه  تحقيق  في 
اإلى  عودة  الرمانة:  عين  جريمة  »بعد  عنوان 
اإلى  الأخبار  �سحيفة  تعود  الرجال"«33  "زينة 
الحديث عن ال�سحن الطائفي ال�سائد في بع�س 
الأو�ساط ال�سبابية في عين الرمانة التي �سدرت 
اأتوا  الذين  »الغرباء  عن  تتحدث  عبارات  عنها 
الدولة،  تحمنا  لم  »اإذا  اأنه  وعن  منطقتنا«  اإلى 

اأنف�سنا«. نحمي 
نقل التحقيق بع�س التعليقات التي كـتبت على موقع 
التاليين  اليومين  الإلكـتروني في  اللبنانية  القوات 
على حادثة مقتل جورج اأبو ما�سي. فال�ساب، واإن 
بنظر  فهو  الحر«،  الوطني  »التيار  اإلى  ينتمي  كان 
المعلقين م�سيحي وابن عين الرمانة اأولً وقبل اأي 

�سيء اآخر.
يقول غابي اإن »كل �سباب القوات �سيكونون جورج 
"مناطقنا"  من  الزعران  اقترب  اإذا  ما�سي  اأبو 
يتمنى  فهو  اإيلي،  اأما  الم�سيحي«.  بالوجود  للم�ّس 
الأر�س  لترعب  جديد  من  القوات  ت�سّلحت  »لو 
فعل  كما  ال�سياطين  من  البلد  وتنظف  وتزلزلها 
تبعده  لم  الذي  ال�ساب  مخايل،  اإليا�س«.  مار 
عن  الأميركية  المتحدة  الوليات  في  اإقامته 

حاماًل  يزال  ل  الداخلية  الطائفية  الح�سا�سيات 
اللبنانية  الحرب  اأيام  اإلى  تعود  قديمة  ذهنية 
»لن  الم�سيحي  الو�سع  اأن  يرى  فهو  الداخلية. 
ليرّبي  ثان  ب�سير34  يولد من جديد  اأن  يرتاح قبل 
الرمانة«.  عين  دخول  ويحرمهم  ال�سياح  اأولد 
اأبو ما�سي ر�سالة تطلب منه  ويحّمل نديم جورج 
�سقطوا  الذين  �سهيد  »الخم�سمئة  على  ال�سالم 

دفاعاً عن عين الرمانة«.
الموقع  على  كـتابًة  المن�سورة  ال�سبابية  الأجواء 
الإلكـتروني المذكور ل تخلو من العن�سرية، ومن 
في  يعتمر  العنف  من  مخزون  لإفراغ  ال�ستعداد 
بيوم  »الغدارين  تتوعد  باز  ف�ستيفاني  ال�سدور. 
وي�ستعيد  قرفهم«.  من  ليرتاحوا  كلهم  يمحونهم 
ب�سير  المنتخب  الرئي�س  عبارة  غ�سوب  طارق 
و�سنبقى  زلنا،  وما  كنا،  »اأننا  موؤكداً  الجميل 
قّدي�سي هذا ال�سرق و�سياطينه«. بينما يعّبر اإميل 
عن اأمله في ال�ستمرار على قيد الحياة حتى يرى 
كي  ال�سالح  اإلى  عادت  اللبنانية  القوات  »يوماً 

تلّقن حزب اهلل در�ساً ل ين�ساه«.
الأمنية  القوى  �سلوك  تنتقد  اأخرى  تعليقات 
ب�سير  خال�ستها  ي�سع  النظام  حفظ  المولجة 
الذي يوجه دعوة اإلى النا�س في عين الرمانة لأن 

»يت�سلحوا دفاعاً عن النف�س«.
مكاناً  لنف�سه  وجد  ذاته  الطائفي  المنطق 
اأن�ساأها بع�س موؤيدي التيار  للتعبير في مجموعة 
الوطني الحر على موقع الفاي�سبوك الإلكـتروني، 
مجموعة ان�سم اإليها خالل يومين اأكثر من 1300 

�سخ�س.
فعلى الرغم من بع�س الدعوات والر�سائل الهادئة 
تّواقة  اأخرى  نرى  الأع�ساء،  بع�س  وجهها  التي 

الأخبار، 9 ت�سرين الأول 2009؛ )وعبارة »زينة الرجال« كناية عن ال�سالح �ساعت بعد ا�ستعمال موؤ�س�س حركة »اأمل« الإمام مو�سى   33
ال�سدر اإياها خالل اأحد المهرجانات الجماهيرية ع�سية »الحرب«(.

اإ�سارة اإلى رئي�س الجمهورية المنتخب ب�سير الجميل الذي اأ�ّس�س وقاد القوات اللبنانية.  34

عن حادثة واحدة وروايات كثيرة...
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

7 اأيار هو تاريخ مهاجمة حزب اهلل وحلفائه مراكز تيار الم�ستقبل في مدينة بيروت، وادعائه اأنه هاجمها لأنها كانت نواة ميلي�سيا ينوي تيار   35
التي  الخا�سة  ال�سلكية  �سبكة الت�سالت  اإزالة  اللبنانية  الحكومة  يومين من قرار  بعد  اأيار 2008   7 تكوينها. وقد ح�سل ذلك في  الم�ستقبل 

يمتلكها حزب اهلل.
ينتهي هنا ما ا�ستقيناه من التقرير الذي اأعّده غ�سان �سعود لـ الأخبار.  36

ال�سرق الأو�سط، 8 ت�سرين الأول 2009  37
حول اأجواء ال�ستنفار في بع�س اأو�ساط ال�سباب، يقول مقاتل قواتي �سارك في الحرب الأهلية منذ بدايتها، في �سهادة خا�سة �سّجلتها   38
معه اأمم للتوثيق والأبحاث في 27 اأيلول 2010 اإن »جيلي اأنا )عمر ال�ساهد حوالى خم�س واأربعين �سنة( ل يفتعل الإ�سكالت. الجيل 
ال�سغير ي�سطدم بالجيل ال�سغير ليورثونا م�ساكل كبيرة. هذا الجيل الجديد ت�سكل وعيه على اأخبار الحرب وعلى روايات ذويه، وعلى 
ال�سور المعّلقة على الجدران. جيل ما بعد الحرب ي�ست�سهل ا�سترجاع الحرب. هم ل يعرفون ويالت الحرب. يظنون اأن الحرب ك�سيد 

ال�سّمن والترغّل«.
وعن ال�سور التي تح�سر اإلى ذهنه عند الحديث عن الحرب يقول: »كلمة الحرب تعيد لي �سور ال�سباب الذين قتلوا والجرحى المرميين 
على الأر�س، �سور لأ�سدقاء توّفوا بين يدّي، "الحكي م�س مثل ال�سوف"«. يتنّهد ثم يتابع :»عندما تخرج اأح�ساء اأحدهم اأمامك، واأنت 
وبكينا على  التوابيت  الطرقات وحملنا  الجثث عن  التاأثر. جمعنا  اإل  ت�ستطيع  الأر�س، ل  اأحدهم عن  ترفع دماغ  اأو عندما  تجمعها، 
جثة  عن  تبحث  بينها  بالتحلل.  وبداأت  منتفخة  جثث  ديو،  والأوتيل  الروم  م�ست�سفيات  تمالأ  الهوية  المجهولة  الجثث  كانت  ال�سباب. 
غريبة  واأ�سياء  المقيتة  والروائح  الأ�سود  وال�سائل  الدود  وترى  يدك  في  لتبقى  عنهم  اأع�ساوؤهم  تنف�سل  لم�ستهم  واإن  لك،  اأ�سدقاء 

عجيبة«.
عا�س هذا ال�ساهد كافة ف�سول الحرب الأهلية كمقاتل. ي�ستذكر اآخر ف�سولها: »اأنا نمت ت�سعة اأ�سهر في وزارة الدفاع خالل حرب 
الإلغاء. "فرخ" دخل حديثاً اإلى الجي�س ول يعرف معنى البندقية ياأتي ويركعك. هذا �سعب. و�سعب اأي�ساً ال�ستحمام تحت نربي�س، واأن 

تاأكل كل نهار ربع رغيف برغل. كنت اأعد "كم بح�سة في بالبالطة" ) الح�سى الظاهرة على وجه البالطة( ب�سبب ال�ساأم«.
منع  قرار  لتطبيق  �سنة 1978،  ال�سوري  الجي�س  قوات خا�سة من  فـ»عندما دخلت  بذاكرته.  ملت�سقاً  يزال  ل  الحرب  م�سهد من 
التواجد الم�سّلح في عين الرمانة، األقت القب�س على اأ�سر عّدة، وبداأنا ا�ستباكات معهم عن قرب. كان الترا�سق بالقنابل اليدوية 
ينتقل من �سباك اإلى �سباك. كنت اأ�سير اأمام �سديق لي، فدفعني ليحميني ما اأدى الى اإ�سابته بر�سق ناري من �سالح "بي كي �سي". 

طار دماغه علّي«. يتوقف فجاأة عن الكالم.
ويعّلق على الخطاب الذي يدعو اإلى العودة اإلى الأمن الذاتي عقب الحادثة باعتبار اأن »خطاب الأمن الذاتي هو نتيجة لفورة دم متعلقة 
بالحادثة ومح�سورة زمنياً بها. فكرة الحر�س ال�سعبي ل يمكن تطبيقها اأ�سا�ساً. اإذا ُطلب ذلك من ال�سباب، ي�ساركون في الحرا�سة في 
اليومين الأولين، ثم �سيتمنعون عن ذلك اإما لرتباطهم بعملهم اأو لمنع اأهلهم لهم عن ال�ستمرار في هذه المهمة، اأو لأ�سباب متعددة 
منها ال�ساأم. هذا "كّلو حكي"، اإذا اأنا معي ع�سا واأنت معك م�سد�س، هل اأ�ستطيع اأن اأحمي نف�سي منك؟! واأنا �سد هذا المنطق. الجي�س 
هو الحّل الوحيد«. ولكنه ي�ستدرك م�سيفاً: »هناك اأنا�س يفرحون اإذا اندلعت الحرب. ل يعجبهم الو�سع الحالي ويقولون اإن اأكثر مما 

�سار لن ي�سير. هوؤلء عاطلون عن العمل«.

اأن  تمنى  الذي  اإيلي �سمعون  النتقام كدعوة  اإلى 
»تولع ليف�ّس كل �ساب منا خلقه فيهم، ونقتل بدل 
الواحد اثنين«. كالم ا�ستدعى رداً �سيعياً من علي 
»اأننا رجال  موؤكداً  اإيلي  اإلى  توجه  الذي  من�سور 
اإّياه  داعياً  ير�سى«،  ل  ومن  ير�سى  عمن  غ�سباً 
قبل  راأينا جبنكم  فقد  اإظهار مراجل  »عدم  اإلى 
عّبر  داوود فقد  اإيلي  اأما  اأيار«35.   7 وبعد  وخالل 
�ساب  كل  »على  اأنه  معتبراً  الثاأر  اإلى  توقه  عن 
م�سيحي اأن يقف مع عين الرمانة ـــ قلعة ال�سمود 

ليثاأر«36.

اإمكان ال�ستثمار ال�سيا�سي لما جرى وجد تعبيراً 
الذي  التقرير  في  ال�سباب  اأحد  ل�سان  على  عنه 

اإن  بقوله  يعلق  فهو  الأو�سط.  ال�سرق  ن�سرته 
ي�ستثمره  اليوم  زمننا.  في  رخي�ساً  بات  »الموت 
عن  متحدثاً  ين�سونه«37،  وغداً  �سيا�سيين  ب�سعة 

جورج اأبو ما�سي38.

اآراء ول اإجماع
نالت  والتحقيقات،  اليومية  المتابعة  جانب  اإلى 
مقالت  ومن  التحليالت  من  حظها  �سنين  حادثة 
هذه  تخرج  لم  المرء  يتوقع  ما  وعلى  الراأي. 

التحليالت والمقالت عن »ال�سياق العام«.
في  �سّوب  الن�سو�س  هذه  اأ�سحاب  من  واحد  فكل 
اتجاه مختلف يبدو جلياً ارتباطه بموقعه من الأزمة 
هنا  ومن  اآنذاك.  المتفاقمة  الداخلية  ال�سيا�سية 
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الجامع  العنوان  هو  ال�سيا�سي  ال�ستثمار  كان  فلقد 
ا�ستثناءات  مع  ما�سي،  اأبو  مقتل  حول  كـتب  لما 
في  نظر  من  البع�س  حاوله  ما  جداً  وقليل  قليلة، 
بع�س  لدى  العنف  لفائ�س  الجتماعية  الأ�سباب 

الأو�ساط ال�سبابية.

عن ذاكرة مثقلة بالذكريات
ا�ستعاد  والإ�ساعة«39  الحادث  »بين  عنوان  تحت 
اإليا�س الديري )زّيان( الذاكرة المثقلة بالأحداث، 
والتي ترتبط بما كان يعّد �سابقاً محوراً من محاور 
وقوع  اإلى  ي�سير  فهو  الداخلي.  اللبناني  القتتال 
ل  حيث  ال�سّياح،  منطقة  كـتف  »على  الرمانة  عين 
والم�ساهد  بالحوادث  حافلة  المكان  ذاكرة  تزال 
فتيل  اإ�سعال  في  �ساهمت  التي  وال�سطرابات 
على  الآخرين  حروب  �سهّية  وفتح  ال�سنتين،  حرب 
تجربة حّظها«. وهي ا�ستعادة لمقولة غ�سان تويني 
الآخرين«،  اأنها »حروب  اللبنانية على  الحرب  عن 
اللبنانية  الحرب  كون  عن  التعمية  على  م�سّرة 
الإقليمية  العوامل  كانت  واإن  اأهلية  حرباً  الداخلية 
الحروب  كل  في  الحال  كما  فيها  فاعلة  والدولية 
الأهلية التي من �سماتها ال�سعي الدائم اإلى تو�سيع 

دائرة التقاتل.
الأخبار تحت عنوان:  اأما خالد �ساغية فكـتب في 
»تلك ال�سّكين القاتلة«40 عن تحّول ال�ساب المغدور 
فجاأة اإلى »�سورة م�سّغرة عن هواج�سنا ومخاوفنا« 
محياًل اإلى هواج�س القتتال الداخلي التي يرى اأنها 
ل تزال حا�سرة: »تلك الحرب الأهلية التي يفتر�س 
تزال  ل  لكّنها  عاماً،  ع�سر  ت�سعة  منذ  انتهت  اأنها 

ت�سكن تحت حجارة البيوت وفوق غبار الأر�سفة«.
من ناحيته، يرى مارون خليل اأن الحوادث المماثلة 

التوتر  مناخ  تعيد  ما�سي  اأبو  جورج  مقتل  لحادثة 
الذي كان �سائداً خالل الحرب الأهلية، رغم مرور 
في  مقالته  في  فيقول  انتهائها.  على  �سنة  ع�سرين 
بين  خطراً  اأ�سبح  »الو�سع  عنوان:  تحت  الديار 
تاريخياً  »المعروف  اإن  وال�سياح«41  الرمانة  عين 
اأن بين ال�سياح وعين الرمانة اأجواء م�سحونة منذ 
الحادث  مثل  حادث  ح�سول  وبمجرد   ،1975 عام 
اإلى كهربة  اأم�س �سوف يوؤدي  اأول من  الذي ح�سل 
الأجواء وخلق مناخ توتر وا�سترجاع ظروف الحرب 

اأو المتاري�س بين الجهتين«.
عنوان  تحت  ما�سي  اأبو  مقتل  حادثة  و�سع  اأ�سفى 
ـــ عين الرمانة رمزيات كثيرة عليها، فهي  ال�سياح 
و�سفها  كما  الحرب«  لذاكرة  »الحاملة  المنطقة 
الكاتب نبيل بو من�سف في مقالته في النهار تحت 
الرمزيات  اأما  ت�سّتر«42.  بال  حادث  »عن  عنوان: 
القيام  �سرورة  اإلى  لالإ�سارة  فتح�سر  والذكريات 
بتجاوز  المنطقة  لأبناء  ت�سمح  جادة  بتحركات 
تاريخ الحرب الأهلية في المنطقة المذكورة، وهو 
واقع  محورية  اإلى  باإ�سارته  من�سف  بو  لحظه  ما 
والجتماعي  الأهلي  ال�سلم  »تطوير«  »في  المنطقة 
والطوائفي«. ويبقى ذلك �سرورة اأ�سا�سية كي تمحى 
النظرة باأن ما يف�سل بين هذين الحيين ال�سكنيين 
المتجاورين هو �سبيه بـ»جدار برلين« بح�سب و�سف 
تعد  »لم  عنوان:  تحت  مقالة  في  له  العطار  جعفر 
تفيد الأ�سئلة الآن«43، وكي ل تبقى »منطقة يبدو اأن 
اأبنائها  بين  بعد  يلتئم  لم  والكراهية  العداء  جرح 
فوؤاد  و�سفها  كما  والمذاهب«  الطوائف  المتعددي 
عين  »بو�سطة  عنوان:  حملت  مقالة  في  زيد  اأبو 

الرمانة لم تكن بداية الحرب«44.

النهار، 8 ت�سرين الأول 2009.  39
الأخبار، 8 ت�سرين الأول 2009.  40
الديار، 8 ت�سرين الأول 2009.  41
النهار، 9 ت�سرين الأول 2009.  42

ال�سفير، 9 ت�سرين الأول 2009.  43
الديار، 9 ت�سرين الأول 2009.  44
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

الحادثة في اأبعادها المتخيلة
فتحت حادثة �سنين الباب وا�سعاً اأمام »مخّيالت« 
البع�س فربطوها باأزمات �سيا�سية محلية واإقليمية 

ودولية.
الذكر45،  ال�سابقة  مقالته  في  الديري،  اإليا�س 
تحدث عن »موجة من الخروقات الأمنية المتنقلة 
الإ�ساعات  »فبركة  اإلى  ان�سافت  و"المدرو�سة"« 
النيابية  النتخابات  انتهاء  منذ  والبلبلة« 
الحريري  �سعد  الم�ستقبل  تيار  زعيم  وتكليف 
الخروقات  هذه  اأن  واعتبر  الحكومة.  ت�سكيل 
تنقل  اأن  »ت�ستطيع  الرمانة  عين  حادث  واآخرها 
الجهات  اإلى  والغايات  الأو�ساف  ر�سائل محّددة 
اأو�ساف هذه  الكاتب ل  اأن يحدد  المعنّية«، دون 
اأن  اعتبر  كما  غاياتها.  ول  »المحّددة«  الر�سائل 
حادث عين الرمانة »يقراأ كالمكـتوب من عنوانه« 
واأنه »دائماً في �سلب الأهداف زعزعة ال�ستقرار 
وتوجيه الر�سائل المرّمزة«، واأي�ساً دون اإي�ساح ما 
تحليله  في  الكاتب  وي�ستمر  عباراته.  من  يق�سد 
اأجوبة  يقّدم  مما  اأكثر  الت�ساوؤلت  من  يثير  الذي 
فيقول اإنه »عندما يح�سل هذا "الرتجاج" المدّبر 
عبد  بن  عبداهلل  الملك  لقاء  من  �ساعات  قبل 
العزيز والرئي�س ب�سار الأ�سد... ي�سبح من ال�سهل 
قراءة الر�سائل وتف�سير الحوادث والإ�ساعات«. اإذاً 
هناك، بح�سب الكاتب، ر�سائل ومكـتوب يقراأ من 
عنوانه، ور�سائل مرّمزة. ولكنه ل ي�ساعد القارئ 

على فّك هذه الرموز بل يدعه في حيرته.
يقراأ  »من  عنوان:  حملت  مقالة  في  عزيز  جان 
ي�سير  الرمانة؟«46  عين  لأطفال  اأورويل  جورج 
قابلة  »تبدو  التي  ال�سيناريوهات  من  عدد  اإلى 

»مدّعم«  لأنه  فقط  اأحدها  اإلى  ن�سير  للتطبيق« 
بمعلومات ا�ستقاها الكاتب من م�سادر اأمنية وهو 
»و�سيناريو  الكاتب:  يقول  الموؤامرة«.  »�سيناريو 
الموؤامرة، من الطرفين، على "التفاهم" الداخلي 
من  الإقليمي  التقارب  على  اأو  الجهة،  هذه  من 
وخ�سو�ساً  واأي�ساً،  اأي�ساً  ممكن  الأخرى،  الجهة 
اأمنية  اأو�ساط  من  م�ستقاة  معلومات  ظل  في 
متابعة للتحقيقات، ت�سير اإلى وقائع غريبة، منها 
الأيام  في  كانت  المنطقة  اأن  المثال  �سبيل  على 
واأن  متبادل،  حزبي  لنت�سار  م�سرحاً  الما�سية 
بال�سم،  معروفون  الحزبيين  الم�سوؤولين  بع�س 
بع�س  ي�ساعدون  ر�سميين  واأن عنا�سر ع�سكريين 

هوؤلء، وكانوا م�ساركين في الإ�سكال علناً«.
مع  اأخذ  للحادثة  متخّيلة  اأبعاد  عن  الحديث 
غا�سب المختار في مقالة بعنوان: »الأمن وقرار 
تكري�س  اإلى  الهادفة  الموؤامرة  بعد  التعطيل«47 
عين  حادث  اأن  كـتب  فقد  التما�س«.  »خطوط 
التما�س"  "خطوط  تكري�س  اإلى  »هدف  الرمانة 

النف�سية بين ال�سياح وعين الرمانة«.
ح معظم  اأيام على الحادثة، وتو�سّ لم يوؤدِّ م�سي 
اأبعادها  عن  الكـتابة  من  الحد  اإلى  مالب�ساتها، 
المتخّيلة. ففي مقالة ل�سمير من�سور تحت عنوان: 
فكرة  الكاتب  يرف�س  "الإينرغا"«48،  »ر�سائل 
الحادثة  هذه  تزامن  اإلى  اأدت  التي  »الم�سادفة« 
اأحداث �سيا�سية محلية واإقليمية، وكاأنما لكي  مع 
تكون اأّية حادثة دون اأبعاد يجب اأن تجري في غياب 
حياة �سيا�سية! كما يرف�س كل ما قيل عن الجريمة 
بها  ينزل  لم  وماآرب  بغايات  ربطها  على  وي�سّر 
اهلل من �سلطان. يكـتب من�سور: »ومهما قيل عن 
ال�ساب  التي ذهب �سحيتها  الرمانة  جريمة عين 
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بطعنات  الجرحى  من  وعدد  ما�سي  اأبو  جورج 
طائ�سين  ل�سبان  م�سوؤوليتها  وتحميل  ال�سكاكين، 
وجماعات  المخدرات  ومتعاطي  المقامرين  من 
ال�سعب  فمن  ال�سرعية،  غير  النارية  الدراجات 
الجزم باأن الم�سادفة وحدها هي التي "جمعتها" 
مع جريمة طرابل�س التي اأدت اإلى �سقوط عدد من 
على  وقعت  ملتب�سة  جريمة  بينهما  وما  الجرحى، 
مدخل بلدة بيت ال�سعار في منطقة المتن ال�سمالي 
�سيارته. ومن  اإلى مقتل �ساب �سوري داخل  واأدت 
في  التحقيقات  نتائج  اإعالن  بالتاأكيد  ال�سروري 
�ساأنه لكي يتبين للجميع ما اإذا كانت نتيجة خالف 
�سخ�سي اأو من �سمن الجرائم الر�سائل. وكذلك 
من ال�سعب التاأكيد اأنها الم�سادفة بالمطلق، اأن 
تتزامن الجرائم الثالث مع انعقاد القمة ال�سعودية 
الما�سي في دم�سق.  الأربعاء  الثلثاء  ليل  ال�سورية 
القمة اإذاً، ظاهرياً على الأقل، هي الهدف ووجهة 

الر�سائل الدموية...«.

تفاهم »حزب اهلل« و»التيار الوطني 
الحر« على محك الحادثة

للحديث عن  الحادثة منا�سبة  اإلى ما تقدم، كانت 
مدى فعالية ورقة التفاهم الموقعة بين حزب اهلل 
فقد  مخايل.  مار  كني�سة  في  الحر  الوطني  والتيار 
الطرفين  بين  تربط  التي  العالقة  اإلى  التطرق  تم 
الأولى  مختلفتين:  نظر  وجهتي  من  المذكورين 
راأت اأن هذا التفاهم ال�سيعي/الم�سيحي هو تفاهم 
فوقي لم ُيحدث تاأثيرات على اأر�س الواقع، والثانية 
راأت اأن هذا التفاهم �ساعد في عدم تفاقم الأمور 

�سيا�سياً وميدانياً.
كني�سة  في  التعازي  تقام  اأن  المفتر�س  من  كان 
عن  �سيا�سيًا  عجزت  الكني�سة  ولكن  مخايل،  مار 
جمعت  جورج  مقتل  حادثة  لأن  المعّزين  اإحت�سان 

الذي  ال�سهير  التفاهم  �سفتي  من  و�سحية  قاتاًل 
بتلقي  الحل  كان  داخلها.  من  عنه  الإعالن  تم 
عن  ال�سياح.  في  جري�س  مار  كني�سة  في  التعازي 
هذه الم�ساألة تحدث يو�سف حاج علي ناقاًل بع�س 
الأجواء من كني�سة مار جري�س اأثناء تقبل العزاء 
خ�سنا  ما  »كلنا  عنوانها  مقالة  في  ما�سي  باأبو 
اأن  بجورج  التعازي  على  »كان  كتب:  جورج«.  يا 
اآخر. في كني�سة مار مخايل. لكن  تكون في مكان 
الجو لم ي�سمح، ح�سبما يقول هذا ال�ساب الم�سّي�س 
ال�سالون.  في  بقربي  يجل�س  الذي  و"المتحّم�س" 
حرب  على  �ساهدة  وقفت  التي  الكني�سة  في  الجو 
خرقاء تدور بين جانبين، �سمح يومها بتوقيع ورقة 
يحتمل  ل  لكنه  كبيرتين.  بين مجموعتين  �سيا�سية 
ثم  واحد. تخيلوا. ومن  ب�ساب  التعازي  تقبل  اليوم 
النواب  ب�سورة  لنا  اهتموا  نف�سه:  ال�ساب  لي  يقول 

الحا�سرين! معقول؟!«49.
مارون خليل اعتبر في مقالته ال�سابقة الذكر50 اأنه 
عون،  العماد  �سفن  ت�ستهي  ل  بما  الرياح  »جاءت 
بين  �سنين  منطقة  في  وقع  الذي  الحادث  اإن  اإذ 
م�سيحية  فعل  ردود  ترك  وال�سياح  الرمانة  عين 
اأنه  عون  العماد  قوة  وكانت  عون.  للعماد  معادية 
مخايل  مار  كني�سة  في  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  قام 
مناخ  لخلق  بل  م�سيحي،  �سيعي  ت�سادم  اأي  لمنع 
والتيار  المقاومة  بين  والتالحم  الوئام  من 
وكي  وال�سيعة،  الم�سيحيين  وبين  الحر،  الوطني 
يهدده«.  اهلل  حزب  �سالح  اأن  الم�سيحي  ي�سعر  ل 
بح�سب  الحادثة  بعد  عون  قوة  نقاط  �سقطت 
الأجواء  على  ال�سلبية  اآثارها  لها  وكانت  الكاتب، 
»الأجواء  اإن  يقول  فهو  لعون.  الموؤيدة  ال�سعبية 
ال�سعبية في عين الرمانة والحدث وفرن ال�سباك 
وتوجهت  عون  العماد  �سالح  لغير  تماماً  ا�ستعلت 
عون  العماد  ا�سطر  مما  والقوات،  الكـتائب  نحو 
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

لأن  هناك  لدفنها  ال�سوف  اإلى  ال�سحية  نقل  اإلى 
النواب  وجود  يرف�س  كان  وغا�سباً  كبيراً  جمهوراً 
اآلن عون وناجي غاريو�س وحكمت ديب في التعزية 

في منطقة عين الرمانة«.
بين  العالقة  مرمل  عماد  قراأ  خليل،  عك�س  على 
بين حزب اهلل  الموقعة  التفاهم  وورقة  الحادثة 
والتيار الوطني الحر ب�سكل معاك�س. ففي تحليل 
له تحت عنوان »بو�سطة عين الرمانة تخفق في 
العودة اإلى الخدمة/"التفاهم" في مواجهة "طعنة 
�سكين"«51 اعتبر مرمل اأنه »لعّل انتماء ال�سحية 
اإلى التيار الوطني الحر �ساعد في "تلطيف" حكم 
التحالف  اأر�ساها  التي  »الثقة  اأن  وراأى  القدر«. 
التيار الوطني الحر وحزب اهلل نجحت في  بين 
اإبقاء الجريمة �سمن اإطارها ال�سيق والجنائي، 
اإ�سافي  وحالت دون تعميم الأحكام، وهذا دليل 
العابرة لخطوط  المميزة"  "العالقة  على فعالية 
ن�سراهلل  ح�سن  ال�سيد  ن�سجها  التي  التما�س، 

والعماد عون، كما يقول اأن�سارهما«.
اأما خالد �ساغية فاكـتفى بالمالحظة اأن »�سقوط 
على  النار  لإطالق  منا�سبة  "اأ�سبح"  ما�سي  اأبو 
اهلل،  وحزب  الحر  الوطني  التيار  بين  التفاهم 
ما دام هذا التفاهم لم يمنع �سقوط القتلى على 

خط التما�س الم�سيحي ال�سيعي«52.

عن القوى الأمنية ودور الق�ساء
في مقالته المذكورة تحدث جان عزيز عن »عجز 
والمعالجة«53.  ال�ستباق  عن  الر�سمية  الأجهزة 
في  »التدقيق  وجوب  اإلى  بومن�سف  نبيل  واأ�سار 

�سبب الغ�سب ال�سعبي الذي برز ناطقاً ف�سيحاً 
الع�سكرية  القوى  ت�سرف  حيال  ح�سوله  غداة 
خوف  عن  ناجم  »غ�سب  اأنه  واعتبر  والأمنية«، 
في النهاية وخ�سية من انفالت زمام الأمور على 

اأيدي "ع�سابات"«54.
اأما علي حمادة فقد �سكك بدور الق�ساء في مقالة 
فقد  دويلة؟«55.  اأزمة  اأو  دراجات  »اأزمة  بعنوان 
كـتب اأن »الغزاة«، قا�سداً ال�سباب ال�سيعة، الذين 
ا�ستبكوا مع �سباب من عين الرمانة »�سرعان ما 
�سغيرة،  بجنح  للحكم  المحاكم  على  �سيحالون 
وع�سيهم  دراجاتهم،  اإلى  بعدها  من  ويعودون 
�سدرت  متى  اأ�سلحتهم  اإلى  وربما  و�سكاكينهم 

الأوامر!«.

حول البيئة الحا�سنة للعنف
تطرقت بع�س المقالت والتحليالت ال�سحافية 
اإلى عدد من العوامل التي توؤدي اإلى العنف بين 
المختلفة.  الطائفية  الجماعات  �سباب  بع�س 
فتحدثت عن بيئة حا�سنة للعنف، والى حّد ما، 

موّلدة له.
المذكورة،  مقالته  في  خليل،  مارون  اعتبر  فقد 
اأن »المناخ لدى جمهور حزب اهلل وحركة اأمل، 
وخا�سة حركة اأمل لأنها الأقوى في �سارع اأ�سعد 
الأ�سعد، �سمح باأن تجتاز دراجات نارية يقودها 
بع�س  بطعن  ويقومون  �سكاكين  ويحملون  �سبان 
�سكان عين الرمانة حيث �سقط قتيل �ساب وجرح 

اأربعة«56.
المنطلق  »"اأر�س"  اأن  فراأى  بومن�سف  نبيل  اأما 
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)حزب  القوتين،  هاتين  تحّمل  ال�سلل  لهذه  والعودة 
اهلل وحركة اأمل(، الم�سوؤولية المعنوية المبا�سرة عن 
ردع كل ظاهرة وهما قادرتان بال �سك على ذلك. ل 
ل  انطباع  ثمة  دام  ما  الردع  هذا  ملزمتين  باتتا  بل 
يتزحزح باأن الدولة ل تجروؤ على تحمل م�سوؤولياتها 

في مناطق "المربعات"«57.
اإن ال�سعارات ال�سيا�سية التي اأطلقت خالل خم�س 
�سديدة  لبنانية  �سيا�سية  اأزمة  عمر  من  �سنوات 
اأدت اإلى احتقان في نفو�س المواطنين على اأ�س�س 
ال�سحافي جعفر  اأ�سار  وكما  وجماعاتية.  طائفية 
العّطار في مقالته التي �سبق وا�ست�سهدنا بها فـ»اإن 
تكـفي  الرمانة  وعين  ال�سياح  تكـت�سح  التي  ال�سور 

وحدها لأن تكون وقود اأي م�سكلة "بوكرية"«58.
في  �سريح  »كالم  عنوان  تحت  جبيلي  اإبراهيم 
جنازة ال�سهيد جورج اأبو ما�سي«59 حّمل »حزب اهلل« 
الم�سوؤولية المبا�سرة عن الأجواء ال�سبابية المماثلة 
لأجواء اأولئك الذين دخلوا اإلى عين الرمانة. فهو 
يعتبر اأن حزب اهلل هو »اأم ووالد ال�سبي«. وبراأيه 
ال�سوارع  اجتاحت  التي  الدراجين  »ع�سابة  فاإن 
عرف  واإذا  انطالقها،  واأمكنة  الهوية  معروفة 
اأي�ساً  يعرفون  فهم  الطائفية  هويتهم  اللبنانيون 
باأن ثقافة هوؤلء والنتماء ال�سيا�سي لهم، ل عالقة 
رغم  لكن  بموؤ�س�ساته،  اأو  الحزب  مع  البتة  لهما 
من  و"الفحولة"  المعنويات  هوؤلء  ا�ستمد  ذلك، 
واإل كيف يجروؤ هوؤلء  للحزب،  الوطني  النت�سار 
الرمانة«.  "التدييك" في منطقة عين  الفتية على 
لأن  مبا�سرة  م�سوؤولية  اأمل  حركة  حّمل  كما 
النفوذ  منطقة  ال�سياح،  من  انطلقت  »الدراجات 

الأوحد للحركة«.

تحميل حزب اهلل وحركة اأمل م�سوؤولية ت�سرفات 
بع�س اأبناء �سواحي بيروت الجنوبية ال�سيعية اأخذ 
اإلى  العودة  اإلى  �سكل دعوات  التعليقات  بع�س  في 
مقالته  في  زيد  اأبو  فوؤاد  فعل  كما  الذاتي،  الأمن 
»قلعة  باأنها  الرمانة  عين  و�سفه  بعد  فهو  اأعاله. 
ال�سمود«، ي�سير الى اأنه »طالما اأن القوى الفاعلة 
ل  الجنوبية،  ال�ساحية  مناطق  في  الأر�س  على 
يريدون اأو ل يقدرون على ردع الغزوات الم�سّلحة 
ولواء  اللبناني  العلم  ترفع  التي  المناطق  �سد 
والحرية  والعر�س  الأر�س  حماية  فاإن  الدولة، 
واأي  الرمانة  عين  لأبناء  �سرعياً  تكليفاً  ت�سبح 

منطقة اأخرى تواجه ما تواجهه هي«60.
»اأزمة  مقالته  في  حمادة  علي  وجد  ناحيته  من 
الم�سكلة  اأ�سا�س  اأن  دويلة؟«61  اأزمة  اأو  دّراجات 
الواقعة  المناطق  في  اأي  »الدويلة«  وجود  في  هو 
كل  في  اأنه  الملفت  ومن  اهلل.  حزب  نفوذ  تحت 
ول  ال�سياح  ا�سم  يذكر  ل  الحادثة  حول  مقالته 
ا�سم عين الرمانة، في �سعي منه لتعميم الحادثة 
على م�ساحة الوطن. كما اأنه ل يذكر �سكن جورج 
ما�سي في عين الرمانة وينعته بـ»ابن الفريدي�س  اأبو
ال�سوفية« مف�ساًل ذكر م�سقط راأ�س ال�ساب تاأكيداً 
ـــ  بينهما  المناطقية  »الرحم«  ي�سكل �سلة  على ما 

بين �ساحب المقالة والقتيل.
الدويلة  اأزمة  »اأزمة عميقة هي  اإلى  الكاتب  ي�سير 
اأن  وي�سيف  والوطن«.  الدولة  قلب  في  المع�س�سة 
الدولة  ح�ساب  على  تتو�سع  المذكورة  »الدويلة 
عي�سها  ونمط  الخا�سة  قوانينها  وتقيم  الجامعة، 
الخا�س، فتوؤ�س�س لزدواجية التعامل مع القانون، 
هذه  توا�سل  فيما  الدويلة،  راأ�س  فوق  قانون  فال 
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

خ�سوع  »ل  اأنه  ويعتبر  الدولة«.  بمكا�سب  التنعم 
والالوطن  الالدولة  �سريعة  تقوم  فيما  للقانون 
والتقوقع داخل منظومة عازلة عن الآخر واأحياناً 
كثيرة نابذة له«. ويخل�س الكاتب اإلى اأن »الدويلة 
الفئوية الم�سلحة تتو�سع في حين اأن الدولة الجامعة 

الراعية للبنانيين تتقل�س اإلى حد التال�سي«.
على نحو م�سابه، يربط محمد م�سمو�سي بين قيام 
الدولة وعدم تكرار جريمة عين الرمانة. ففي مقال 
له تحت عنوان »"ر�سالة" عين الرمانة للجميع: ل 
بد من الدولة رغم كل �سيء!«62، يقول الكاتب: »ل 
بد من قيام الدولة، واأجهزتها الع�سكرية والأمنية 
والق�سائية والإدارية حتى ل نتحدث عن ال�سيا�سية 
على  الفوري  العمل  اأو  الجتماعية،  والقت�سادية 
اإعادة بنائها اإذا كان هناك من راأي فيها، واإل فال 
جريمة  العامة  خطوطه  و�سعت  ما  اإل  "م�ستقبل" 

عين الرمانة الجديدة«.
هذه ال�سورة الفو�سوية للمناطق الخا�سعة لنفوذ 
حزب اهلل وحركة اأمل لم تح�سر فقط في كـتابات 
ال�سحافيين الموؤيدين لقوى 14 اآذار. فها هو جان 
ير�سم  �سابقاً،  اإليها  الم�سار  مقالته  في  عزيز، 
وي�سبهها  الجنوبية  ال�ساحية  عن  قاتمة  �سورة 
في  اإنه  عزيز  يقول  الثالثينات«63.  بـ»�سيكاغو 
من  جي�س  »هناك  ال�سيعية  الجنوبية  ال�ساحية 
ول  �سرعية  ول  فيها  قانون  ل  النارية.  الدراجات 

اأ�سول. تحميه مرجعيات اأكبر من القوى الأمنية، 
واأكبر من الدولة. ويحميها خط اأحمر لدى "حزب 
ال�سيعي.  ال�سيعي  القتتال  عدم  عنوانه  اهلل"، 
وي�سمد  الغبيري،  في  ال�سير  اإ�سارات  ُتحّطم 
الجنوبية  ال�ساحية  �سوارع  تتحّول  الأحمر.  الخط 
اإلى ما ي�سبه �سيكاغو الثالثينات، وي�سمد  اأحياناً 
واأمنية  �سيا�سية  موازين  فر�س  الأحمر.  الخط 
وع�سكرية و"دولتية"، كرمى للخط الأحمر ذاته«. 
وينتقل اإلى الحديث عن هذا »الخط الأحمر« في 
نف�سه  الخط  ال�سياح  »في  فيقول:  ال�سياح  منطقة 
عري�س. ي�سمل المنطقة، و"ال�سارع العري�س" وكل 
با�سم  وال�ستقتال  والقتتال  للقتل  م�ستنفر  �سارع 
على  هناك  والواقع  طويلة  اأعوام  منذ  العر�س... 

هذه الحال«.

عن ال�ستعداد للقتل
الحديث  اللبناني  ال�سباب  من  كثير  يختبر  لم 
الداخلية.  اللبنانية  الأهلية  الحرب  ال�سّن 
ف�سول  اإلى  ي�ستمع  فقط  عنها،  يقراأ  لم  بع�سه 
يرويها محيطون به تحت عنوان البطولت. لم 
يتم العمل ب�سكل جّدي على نقل درو�س الحرب 
الأهلية اإلى الأجيال الجديدة64. والآن، ي�ستخدم 
القوة،  لغة  الطوائف  لأبناء  ال�سيا�سي  ال�سحن 
معياراً  بها  والتباهي  وممار�ستها  القوة  فت�سبح 

لالنتماء اإلى جماعة �سيا�سية طائفية.

الم�ستقبل، 11 ت�سرين الأول 2009.  62
الأخبار، 8 ت�سرين الأول 2009.  63

يقول الأ�ستاذ اأ�سعد �سفتري في حديث خا�س، تم ت�سجيله في 4 ت�سرين الأول 2010: »لم يتم العمل على م�سروع ينقل درو�س وخال�سات   64
وِعَبر الحرب الأهلية اإلى الأجيال التي لم تع�سها لأنه لي�س في م�سلحة القيادات ال�سيا�سية الطائفية. لي�س في م�سلحتهم اأن ينفتح 
اللبنانيون بع�سهم على بع�س لأن هذا يخرجهم من تبعيتهم ال�سيا�سية لهذه القيادات. ل ت�ستطيع القول ل�سيا�سي اأو ل�سيخ اأو لمطران 

قم بم�سروع �سيوؤدي اإلى عدم ا�ستماع اأبناء طائفتك لراأيك ال�سيا�سي«.
وي�سيف: »هناك عمل كبير في هذا ال�سدد يجب القيام به، عمل ل يقت�سر على نقل درو�س الحرب الأهلية الأخيرة. حدثت حروب 
كثيرة في تاريخ لبنان القديم لم يعمل اأحد على نقل الخال�سات التي تمنع تجددها. هناك الحروب ال�سليبية واأحداث 1840 واأحداث 
حمالتهم.  اأثناء  ال�سليبيين  �ساعدوا  واأنهم  �سليبيون  هم  الم�سيحيين  اأن  يظنون  الم�سلمين  من  كثير  اأي�ساً.   1958 واأحداث   1860
الى  دخلوا  عندما  اأرثذك�سي  األف   200 قتلوا  وال�سليبيون  اأرثذك�سي  اأنا  ال�سليبيين.  حاربوا  الم�سيحيين  بع�س  اإن  لهم  يقول  اأحد  ل 
يقول ذلك=  اأحد  الأحــداث. ل  بهذه  �سنة، فما دخلي  لبنــان فقط منذ 150  اأخرى، عائلتي موجودة في  نـاحية  الق�سطنطينية. من 
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لجّو  و�سٌف  عزيز،  جان  كـتبها  التي  المقالة  في 
العبثية  الحرب  من  ال�سرقي  المقلب  »في  ي�سود 
ال�سابقة« اأي في المناطق الم�سيحية. هناك »فتية 
عنها  اأحد  يخبرهم  ولم  الحرب،  تلك  يعرفوا  لم 
وعلمتم"65.  ذقتم  "ما  يقراأوا  ولم  ويالتها.  وعن 
�سيئاً.  يتعّلموا  ولم  �سيئاً،  ين�سوا  لم  اإنهم  حتى 
"حربهم" التي فّوتوها. يعدون  اإلى خو�س  يتوقون 
اأنف�سهم ربما بانت�سار فات جيل "رفاقهم" الذين 
واأوهاماً.  وخرافات  اأ�ساطير  ين�سجون  �سبقوهم. 
مر�سدين  والقّدي�سين  والعذراء  الم�سيح  وّظفوا 
روحيين لن�سالهم. و�سموهم وحفروهم ورفعوهم 
و"عنفوان"  و"الكرامة"  "ال�سرف"  اأ�سّنة  على 
ينتظرون  الأزّقة  و�سكنوا  والطائفة...  المنطقة 

"بو�سطتهم"«66.
اأما عن م�سوؤولية ال�سيا�سيين اللبنانيين عن ارتفاع 
اللبنانية  ال�سوارع  في  الطائفي  ال�سحن  م�ستوى 
مع�سر  اأبو جورج  في�سير  الطوائف.  المتعددة 
لقّل  الزعماء  يعقل  »لو  عنوان  تحت  مقالة  في 
»�سياح  من  اأكثر  لبنان  في  اأنه  اإلى  ال�سهداء«67 
توترات  ت�سهد  عّدة  مناطق  ففيه  الرمانة«  وعين 
ال�سيا�سيين  اإلى  ر�سالة  يوّجه  وعليه،  طائفية. 
الأحياء  وزعماء  الطوائف،  اأمراء  »على  متمنياً 

التحلي ب�سيء  النيابية،  والكـتل  الأحزاب  وروؤ�ساء 
من الخلقية والإقالل من تبادل القذف الكالمي 
رخي�س«.  �سعبي  لك�سب  الماآ�سي  ا�ستغالل  ووقف 
يعقل  »فهل  بعنوانها:  مذكراً  مقالته  ويختم 

الزعماء ليقل عدد ال�سهداء؟«.
اإن الحتقان الطائفي في بع�س الأو�ساط ال�سبابية، 
الطوائف  اأبناء  لمواجهة  الدائم  وا�ستعدادهم 
هو  نقي�س  كاآخر  اإليهم  ينظرون  الذين  الأخرى 
الآخر  هذا  كان  ما�سي  اأبو  جورج  واقع.  اأمر 
مقالته  في  حمادة  علي  ي�سير  بعيدة.  درجة  اإلى 
اأنه  اإلى  باإ�سارته  الواقع  اإلى هذا  اأعاله  المذكورة 
جورج  بين  فارقاً  اأ�سحابها  ول  ال�سكاكين  تر  »لم 
ال�سخ�س  يعود  الغزوات ل  وغيره. في  اأبو ما�سي 

ذا اأهمية، بل الجغرافيا«68.
يو�سف حاج علي كـتب: »يقتل بع�سنا بع�سًا كل يوم 
ب�سبب �سيق حال  ب�سبب فقرنا.  ب�سبب طائفيتنا. 
يدنا. ب�سبب اختالفاتنا وخوف بع�سنا من بع�س. 
في  ينمو  وحقد  عيوننا  في  م�سو�سة  �سور  ب�سبب 
قلوبنا. ب�سبب اأحالمنا التي ت�سيع اأمام ناظرينا. 
الأمل«. وفي ختام  يقتل بع�سنا بع�سًا لأننا فقدنا 
اأ�سود،  ليل  في  جورج  طعن  »الذي  يقول:  مقالته 
لي�س �سخ�سًا واحدًا. الذين طعنوه كثر. لقد تعبنا 

=للم�سلمين. الم�سلم العادي ل يعرف هذه الأمور. هذا اأحد الأمثلة«. وعن �سوؤال حول �سبب امتناع الم�ساركين في الحرب عن نقل 
در�س الحرب لأولدهم، يجيب: »لعدة اأ�سباب. لأنهم ارتكبوا فظاعات خالل الحرب وي�ستحون من اإخبار اأولدهم بذلك. واأي�ساً لأنهم 

ل يحبون ا�ستعادة ذكريات الحرب التي ت�سبب لهم قلقاً نف�سياً والتي يحاولون ن�سيانها«.
وحول خطورة عدم نقل درو�س الحرب اإلى الأجيال الجديدة، يقول: »ال�سباب الذين لم يعي�سوا الحرب يت�سّورون الحرب كلعبة ل موت فيها، اأو 
كفيلم هوليوودي حيث يعود دائماً البطل في نهايته، ولي�س البطل وحده، بل هو وكل رفاقه. ل اأحد يموت ول اأحد يتاألم. هذا الأمر خطير. بينما 
في الحقيقة، فاإن الحرب هي فظائع وماآ�ٍس. في الحرب يفقد الإن�سان اأ�سدقاء واأحباء له. ينتقل من منزل اإلى منزل. وفي المنزل الواحد 
ينتقل من غرفة اإلى اأخرى. لي�س �سهاًل اأن يفّكر الإن�سان دائماً في اأّية غرفة من منزله �سيجل�س لتقاء القذائف التي �ستاأتي من هذه الناحية، 
لأن الحرب بين هذا الفريق اأو ذاك، اأو من ناحية اأخرى لأن المتقاتلين في هذا اليوم هم غير المتقاتلين من قبل. ولي�س �سهاًل القلق على 
تاأمين المواد الغذائية الالزمة للحياة«. وي�سدد على التذكير باأنه »في الحرب تتغّير التحالفات، وترى اأنك م�سطر لإطالق النار على �سديق 

لك لأنه ينتمي اإلى طرف �سيا�سي اأنت اليوم على خالف معه«.
اأمور اأخرى، عن بع�س  اإلى  ـــ م�سالك في الحرب اللبنانية، الذي يتحدث،  ما علمتم وذقتم  المق�سود كتاب الدكتور اأحمد بي�سون   65

اأحوال لبنان خالل الحرب الأهلية.
الأخبار، 8 ت�سرين الأول 2009.  66
الديار، 9 ت�سرين الأول 2009.  67

النهار، 10 ت�سرين الأول 2009.  68

عن حادثة واحدة وروايات كثيرة...
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

ال�سفير، 9 ت�سرين الأول 2009  69
الديار، 10 ت�سرين الأول 2009.  70

يقول مقاتل قواتي �سارك في الحرب الأهلية منذ بدايتها، وهو رجل خم�سيني ولد وترعرع في محّلة عين الرمانة في �سهادة خا�سة   71
باأمم تم ت�سجيلها في 27 اأيلول 2010 اإن �سباب ال�سياح وعين الرمانة الذين يفتعلون الم�ساكل هم »فريخات«، »اأنا اأ�سّميهم "جماعة 
البوك�سر"«. ويروي اأن »�سباب ال�سارع في عين الرمانة هم مثل �سباب ال�سارع في ال�سياح: عاطلون عن العمل ويتعاطون الحبوب 
الجهتين،  من  »ال�سباب،  ويتابع:  اأهلهم«.  من  مالً  وياأخذون  �سرقة  باأعمال  يقومون  البيرة،  "عّق"  عن  يتوقفون  ول  والمخدرات 

"بي�ستروا الم�سكل �سراية"«.
لي�سرب  ياأِت  اأّية م�سكلة: »من  البوكر ل ي�سكلون  للعب على ماكينات  اأو  ل�سراء الكحول و�سربها  الرمانة  اإلى عين  الداخلين  اأن  براأيه 
الكحول، ياأِت ويجل�س في اإحدى الزوايا. ي�ستري البيرة والوي�سكي المتدنية الثمن وي�ستري كي�س "بزر" وكي�س ف�ستق وي�سرب ثم يعود= 

من كثرة النعي. لقد تخدرنا من كثرة الموت. كلنا 
ما خ�سنا يا جورج. كلنا ما خ�سنا« 69.

الإ�سكالت  افتعال  اإلى  يوؤدي  الذي  الطائفي  التوتر 
عك�س  ي�سير  اأن  يحب  لبنان  في  »فريق  �سمة  هو 
لها  مقالة  في  الخوري  زينا  تراه  ما  هذا  ال�سير«. 
تحت عنوان »البو�سطة ل تمّر في عين الرمانة«70. 
فوق  نف�سه  »يعتبر  الكاتبة،  بح�سب  الفريق،  فهذا 
القانون، ويتمنى اأن تعود ال�سنون اإلى الوراء ليعي�س 
التما�س.  خط  بمنظر  ي�ستمتع  لأنه  المتاري�س.  في 
اأ�سوات  على  اإل  يغفو  ول  البارود.  رائحة  ويع�سق 
مهّمة،  م�ساألة  تقارب  اأنها  نرى  هكذا  المدافع«. 
بكثير من ال�سطحية ومن »الوجدانية«، ل ملقية بالً 
اإلى العوامل ال�سيا�سية والجتماعية التي توؤدي اإلى 
في  ت�سيب  فهي  كهذه. على هذا  ولدة مجموعات 
طائفة  في  ح�سرها  وعدم  الأجواء،  هذه  تعميمها 
معينة اأو منطقة معينة في مواجهة مناطق وطوائف 
مثالية، كما فعل بع�س زمالئها. ومن ثم فمن المفيد 
الحرب،  احترف  »فريق  عن  مالحظتها  ُتحمل  اأن 
بندقيته  هويته  بندقية.  دون  من  يتيم  اأنه  وي�سعر 
حتى ولو كانت بال ق�سية ول هوية ول م�ستقبل« ـــ اأن 

ُتحمل مالحظتها هذه على محمل الجد.
يتوقون  الذين  اللبنانيين  اأجواء  الخوري  ت�سف 
للعودة اإلى حمل ال�سالح كما يلي: »النتماء للبندقية 
بالما�سي،  يفاخرون  هوؤلء.  نف�سية  في  مجد  حالة 
يرف�سون  الم�ستقبل.  نحو  تبدل  اأي  ويرف�سون 
الخروج من جلدهم لأن الآخر بنظرهم لم يتبدل. 

وهو يترب�س بهم لالنق�سا�س على اأحيائهم وذبحهم 
حالة  يعي�سون  لذلك  الدين.  با�سم  الهوية  على 
 1975 روح  تبقي  اأن  تريد  محيطهم،  في  ارتدادية 
الأنا�سيد  تملك  تزال  ما  النفو�س...  في  متاأججة 
"كوين  ك�سر�سف  المتمددة  والأعالم  الحما�سية، 
ال�سيارات.  زجاج  على  الدينية  وال�سعائر  �سايز" 

والزمامير...«.
هناك، بح�سب الكاتبة، من يعّبئ اأ�سحاب الدراجات 
النارية، وهناك من يعّبئ من ينتظرها في الجانب 
النارية.  الدراجات  اأ�سوات  »مزعجة  تقول:  الآخر. 
ت�سكل  وهي  �سبيانية.  حركات  مجرد  تكون  ل  وقد 
�سبباً  اأبداً  لي�ست  ولكنهــا  وتحديــاً،  ا�ستفــزازاً، 
هذه  "يعّبئ"  من  وهناك  فتنة.  لإ�سعال  كافياً 
من  وهناك  ال�سير.  عك�س  ويدفعها  الدراجات 
الحالة  اأي�ساً  "ليعّبئ"  الآخر  الجانب  في  ينتظرها 

ال�ستفزازية...«.
�سباب و�سواح

خلت معظم التحليالت ال�سيا�سية التي ا�ستدرجتها 
اإلى الم�ساكل  اإ�سارات جادة  اأية  واقعة �سنين من 
حياتهم  في  ال�سواحي  �سباب  يواجهها  التي 
اليومية: ل حديث عن الفقر والبطالة وعن ارتهان 
كثير من هوؤلء ال�سباب في م�سالحهم اإلى القوى 
عي�س  ظروف  عن  ف�ساًل  الم�سيطرة،  ال�سيا�سية 

�سعبة و�سيئة71. 
في  جاء  ما  هي  ذلك  اإلى  الوحيدة  الإ�سارة  لعل 
اأّن  يذكر  اأحد  »ل  يقول:  حيث  �ساغية  خالد  مقالة 
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=اإلى بيته. هوؤلء عادة عمرهم 35 �سنة وما فوق. عادة ل �سداقات لهم في عين الرمانة. تاأتي "�سّلة" ت�سرب وتعود. ومن ياأِت ليلعب 
الذي يخ�سرونه في محالتهم، لذلك فهم  المال  ي�ستفيدون من  المحال  اأ�سحاب هذه  الهدف.  ياأِت فقط لهذا  البوكر  على ماكينات 
، و�سباب المنطقة يعرفونهم. هوؤلء جميعاً ل يفتعلون الإ�سكالت. ال�سباب الذين يفتعلون الم�ساكل هم  يوؤمنون لهم الحماية من اأّي تعدٍّ

"الفريخات" ممن عمرهم حوالى 20 �سنة«.
الأخبار، 8 ت�سرين الأول 2009.  72

النهار، 8 ت�سرين الأول 2009.  73

عن حادثة واحدة وروايات كثيرة...

اأبو ما�سي ُطعن اإثر م�سكلة بين �سباب ال�سواحي، 
الذي  النوع  ا�ستخدمت هي من  التي  الو�سيلة  واأن 
ي�سير اإلى مخزون العنف في تلك الم�ساحات التي 
اأن ت�سّد  لم ت�ستطع العطاءات الحزبّية والطائفية 

فيها اإهمال الدولة«. وي�سيف: »الدراجات النارية 
والبينغو هي كل ما بقي لهوؤلء ال�سبان من ت�سلية«، 
بات  "الت�سلية"  من  النوع  »هذا  اأن  اإلى  م�سيرًا 

قاتاًل«72.

تطّور المواقف ال�سيا�سية من الحادث
ا�ستركـت  اأثارت حادثة عين الرمانة �سجالً وا�سعاً 
الثنائي  قوى  حاولت  ال�سيا�سية.  القوى  معظم  فيه 
الحادث  ت�سوير  الحّر  الوطني  والتيار  ال�سيعي، 
منذ البداية على اأنه حادث فردي، واأن ل خلفيات 
نظرة  يبلوروا  فلم  خ�سومها  اأما  له.  �سيا�سية 
موّحدة لما ح�سل. ففي حين ذهبت بع�س اأطراف 
لمقتل  ال�سيا�سية  الآثار  احتواء  اإلى  الفريق  هذا 
اأدرجته  فردي،  الحادث  اأن  معتبرة  اأبوما�سي، 

اأخرى في ال�سياق ال�سيا�سي والأمني العري�س.

الحادثة على ال�سفحات الأولى
تفاعلت  قليلة،  ولأيام  الأول،  ت�سرين   8 من  ابتداء 
وعلى  ال�سيا�سيين.  ت�سريحات  في  �سنين  حادثة 
ال�سحف  خيارات  عبرت  الحادثة  روايات  غرار 
المرور  في  اأو  الت�سريحات  هذه  بع�س  اإبراز  في 
اإبرازها عن المحل الذي تراه لهذه الحادثة،  دون 
ال�سجال  في  تحتله،  اأن  تريدها  الذي  المحل  اأو 

ال�سيا�سي القائم.
النهار، في عددها ال�سادر في 8 ت�سرين الأول 2009 
الأولى،  �سفحتها  �سدر  على  للخبر  مكاناً  اأفردت 
حيث عر�ست مواقف القوى ال�سيا�سية �سمن الخبر 
الذي �سكل عنوانه المان�سيت. جاء المان�سيت على 

ال�سكل التالي: »جعجع نفى الطابع ال�سيا�سي وعون 
اأمنية  وتدابير  البو�سطة"  مكان  "الدراجة  رف�س 
وجنبالط  الرمانة  عين  لحادث  وتوقيفات/احتواء 
يحّذر من الت�سوي�س على القمة/تقّدم في الت�سالت 
وفي  التفا�سيل«73.  مرحلة  انتظار  في  ال�سيا�سية 
الفرعي  العنوان  تحت  النهار  عر�ست  التفا�سيل، 
الذي  جعجع  �سمير  لموقف  الرمانة«  عين  »حادث 
قال: »اإن ل خلفيات �سيا�سية له )للحادث(«، عازياً 
الأمر اإلى »مجموعات خارجة على القانون ت�ستبيح 
كل �سيء«. ولكنها اأ�سافت تعليقاً على موقف جعجع 
معتبرة اأن »اأو�ساطاً مواكبة لالت�سالت ال�سيا�سية« 
نزع  اإلى  و»م�سارعته  اأن موقف جعجع  اإلى  اأ�سارت 
اأي �سفة �سيا�سية عن الحادث جاءت �سمن مواقف 
مدرو�سة ومن�سقة بين م�سوؤولين وقوى في 14 اآذار 
اأي  اأو  الحادث،  لهذا  محتمل  هدف  اأي  لإحباط 

محاولة لتوظيفه �سيا�سياً واأمنياً«.
حكومة  رئي�س  موقف  عر�س  اختارت  كذلك 
اعتبر  الذي  ال�سنيورة  فوؤاد  الأعمال  ت�سريف 
دفع  يكون هدفه  قد  توقيته  في  الحادث  »هذا  اأن 
بالوعي  اإل  تواجه  ل  منزلقات خطرة  نحو  البالد 
والق�سائية  الأمنية  الأجهزة  من  والحزم  الوطني 
لقطع الطريق على الم�سطادين في المياه العكرة 
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لأهداف  كهذه  حوادث  ا�ستغالل  يحاولون  ومن 
اأخرى«.

بعدها تنتقل اإلى عر�س موقف العماد عون الذي 
م�سيفاً:  �سيا�سياً«  ولي�س  اأمني  »الحادث  اإن  قال 
»لن ن�سمح باأن ت�سبح دراجة عين الرمانة مكان 
بنقل  النهار  وانفردت  الرمانة«.  عين  بو�سطة 
»هذه  اإن  فيه  يقول  وليد جنبالط  للنائب  تعليق 
ت�سليم  من  بد  ول  ومدانة  م�ستنكرة  الحادثة 
لياأخذ مجراه كما فعلنا بعد  الق�ساء  اإلى  الأمر 
اآنذاك  تبين  اإذ  الدين74،  زين  لطفي  ا�ست�سهاد 
الخا�سة  قراءته  وفي  فردية«.  حادثة  اأنها 
غالب  »حادثة  اأنها  جنبالط  اعتبر  للحادثة 

الظن اأنها فردية«.
يظهر من المواقف التي قررت النهار عر�سها في 
التوتر  من  التخفيف  محاولتها  الرئي�سي  خبرها 
الباب  تاركة  الحادثة،  عن  الناجم  ال�سيا�سي 
مفتوحاً على ما قد يحدث لحقاً وخا�سة من خالل 
ما اأ�سافته تعليقاً على ت�سريح جعجع، اإذ يبدو من 
هذا التعليق اأن ما قاله جعجع هو نتيجة لت�سالت 
بال�سرورة  يعك�س  ول  الحادثة،  اأعقبت  �سيا�سية 
موقف  اأنه  اأي  جرى،  ما  حول  ال�سخ�سية  قناعته 

تكـتيكي ل تعبير عن قناعاته.
الإ�سارة  التي فاتتها  الحياة  ن�سرت  ناحيتها،  من 
ت�سرين   7 في  ال�سادر  عددها  في  الحادثة  اإلى 
الأول 2009 75 ـــ ن�سرت الخبر في عددها ال�سادر 
في اليوم التالي على �سدر �سفحتها الأولى، تحت 
ال�ستقرار  اأن عدم  �سورية  اأبلغت  »فرن�سا  عنوان 
في لبنان ل يخدم اإل اإ�سرائيل/ا�ستنفار �سيا�سي 

الرمانة/وبري  عين  حادثة  لتطويق  واأمني 
وجنبالط يدعوان اإلى الإفادة من قمة دم�سق«76. 
بداية  ال�سحيفة  ا�ستعر�ست  الم�سمون،  وفي 
موقف  ثم  المذكور،  عون  مي�سال  العماد  موقف 
من  حذرت  التي  اآذار   14 لقوى  العامة  الأمانة 
ثم  م�سبوهة«.  مخططات  لتمرير  الفتنة  »تعميم 
اأن  اإلى  اأ�سار  النائب �سامي الجميل الذي  موقف 
الحادث لي�س فردياً، خاتمة بالإ�سارة اإلى متابعة 
وحكومة  �سليمان  مي�سال  الجمهورية  رئي�سي 
تداعيات  ال�سنيورة  فوؤاد  الأعمال  ت�سريف 

الحادثة.
وكما يظهر، فاإن خبر الحياة تطرق ب�سكل اأو�سح 
القراءات  عن  الناتج  ال�سيا�سي  الخالف  اإلى 
جميع  عار�ساً  الرمانة،  عين  لحادثة  المتباينة 

التعليقات ال�سيا�سية الأ�سا�سية عليه.
الأولى  �سفحتها  على  اأثبتت  فقد  الأخبار  اأما 
بعنوان  الرئي�سي،  مان�سيتها  فوق  �سغيراً  مان�سيتاً 
لجريمة  عام  وا�ستنكار  ما�سي  اأبو  جورج  »ت�سييع 
عين الرّمانة«77 ي�سير اإلى مزيد من التفا�سيل في 
�سفحتيها الداخليتين 10 و11. وفي عدم اختيارها 
اإبراز حادث عين الرمانة ميل وا�سح اإلى التقليل 
من �سدارته ال�سيا�سية، دونما اإهماله كخبر ل بد 
من الهتمام به ب�سبب النقا�س الكبير الذي وّلده.

منت�سف  في  للخبر  مكاناً  اأفردت  الم�ستقبل 
اآذار ترّحب  الأولى، تحت عنوان »14  �سفحتها 
يوؤّكد  وجعجع  لدم�سق  الحرمين  خادم  بزيارة 
في  الإ�سراع  على  وي�سّدد  ائتالف  حكومة  على 
الرمانة"  "عين  لحوادث  التاأليف/ا�ستنكار 

على طريق العودة من الم�ساركة في ذكرى ا�ست�سهاد رئي�س الحكومة الأ�سبق رفيق الحريري، في �ساحة ال�سهداء، في 14 �سباط 2009،   74
تعّر�س بع�س الم�ساركين لعتداءات في منطقة راأ�س النبع، اأّدت اإلى �سقوط قتيل هو لطفي زين الدين وجرح اآخرين.

نظراً اإلى التبكير المعروف في اإر�سالها للطباعة.  75
الحياة، 8 ت�سرين الأول 2009.  76

الأخبار، 8 ت�سرين الأول 2009.  77
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التفا�سيل،  وفي  الأهلي«78.  بال�سلم  وتم�ّسك 
القمة  انعقاد  عن  بالحديث  خبرها  بداأت 
المكّلف  الرئي�س  وا�ستكمال  ال�سورية  ال�سعودية 
الحكومة،  لت�سكيل  م�ساوراته  الحريري  �سعد 
الأمني  الهاج�س  خّيم  الأثناء،  هذه  »في  واأنه 
الحادث  بعد  اللبنانيين،  �سدور  على  مجدداً 
الخطير الذي ح�سل في عين الرمانة ليل اأم�س 
جورج  ال�ساب  ا�ست�سهاد  اإلى  اأدى  والذي  الأّول، 
وتابعت  الجرحى«.  من  عدد  ووقوع  ما�سي  اأبو 
ال�سحيفة مع خبر مقتل اأبو ما�سي م�سيرة اإلى 
وحكومة  الجمهورية  رئي�سي  من  كل  تحركات 
انتقلت  ثم  ال�سدد.  هذا  في  الأعمال  ت�سريف 
لت�ستفي�س في الحديث عن تحّرك الأمانة العامة 
لقوى 14 اآذار، وعن البيان الذي اأ�سدرته، وعن 
ت�سريح النائب ال�سابق فار�س �سعيد. بعدها مّرت 
وعلي  عون  مي�سال  النائبين  مواقف  على  ب�سرعة 
اأن  المواطن  يرى  »عندما  اأنه  راأى  الذي  فيا�س 
هناك فراغاً في ال�سلطة ي�سعر اأن هام�س الحرية 
في  ح�سل  »ما  اأن  موؤكداً  �سهل«،  نزواته  اأمام 
الرمانة بالأم�س م�ستنكر من قبل الجميع«،  عين 
داعياً القوى الأمنية اإلى »اأن تتحمل م�سوؤولياتها« 
ومطالباً ال�سيا�سيين بـ»عدم توتير الأمر«. بعدها 
اأكملت الخبر بعر�س الت�سريحات ال�سيا�سية حول 

القمة ال�سعودية ال�سورية وحول ت�سكيل الحكومة.
اأعدادهما  في  فاكـتفتا  والديار،  ال�سفير  اأما 
ال�سادرة في 8 ت�سرين الأول بعر�س ردود الفعل 

على الحادثة في �سفحاتهما الداخلية.
مكاناً  لنف�سه  وجد  الخبر  اأن  اإلى  الإ�سارة  تجدر 
النهار  �سحيفة  عدد  من  الأولى  ال�سفحة  على 
خالل  من   ،2009 الأول  ت�سرين   8 في  ال�سادر 
تعليق �سيا�سي كـتبه اإليا�س الديري )زّيان(، وعلى 
ال�سفحة الأولى من عدد �سحيفة الديار ال�سادر 

تحت  �سيا�سي  تعليق  خالل  من  نف�سه  اليوم  في 
اإلى  اأ�سبح خطيراً«. وقد تطرقنا  عنوان »الو�سع 

م�سامين هذين التعليقين �سابقاً.
 2009 الأول  ت�سرين   10 في  ال�سادر  في عددها 
للخبر تحت مان�سيتها  النهار لتفرد مكاناً  عادت 
الرئي�سي الذي حمل عنوان »بّري يزور الإمارات 
محاوراً ووفد من "اأمل" و"حزب اهلل" اإلى دم�سق/

"ل  القمة/الجي�س:  في  لبنان  ل�سليمان:  الأ�سد 
الم�سمون  وفي  اأحد"«.  فوق  �سيا�سية  مظلة 
الخبر،  اآخر  في  المذكورة،  ال�سحيفة  تطرقت 
التوجيهية  الن�سرة  اإلى  »الجي�س«  عنوان  وتحت 
التوجيه  مديرية  ـــ  الجي�س  قيادة  عن  ال�سادرة 
تحت عنوان »الأمن للجميع وعلى م�ساحة الوطن« 
من  اأكثر  الجي�س  قيادة  »توؤكد  فيها:  جاء  والتي 
اأي وقت م�سى عزمها على فر�س الأمن والنظام 
مظلة  ل  واأن  اللبنانية،  المناطق  مختلف  في 
بكل حزم مع  والتعامل  اأحد )...(  فوق  �سيا�سية 

الغوغائيين«.
كذلك فعلت الديار التي ن�سرت في عددها ال�سادر 
يوم 10 ت�سرين الأول، تحت عنوان »الجي�س ي�سدد 
الإجراءات« اأعلى �سفحتها الأولى في اإطار �سغير: 
»تقوم قيادة الجي�س بمزيد من الإجراءات ل�سبط 
الو�سع الأمني وتدارك اأي حادث يمكن اأن يح�سل 
ال�سياح.  الرمانة  عين  في  كما ح�سل  ي�ستغل،  اأو 
وعلم اأن قيادة الجي�س خالل ات�سالها بالمراجع 
ال�سيا�سية �ستتخذ اإجراءات م�سددة خ�سو�ساً في 
منطقة ال�سياح عين الرمانة لجهة منع الدراجات 
التجمعات  ومنع  الليل  خالل  التنقل  من  النارية 
في  والغريب  توترات...«.  حدوث  اإلى  توؤدي  التي 
�سيغة  تحت  تعر�س  معلوماتها  اأن  الديار  خبر 
»ُعلم اأّن« فيما هي �سدرت بقرار وا�سح من وزير 

الداخلية والبلديات زياد بارود!

الم�ستقبل، 8 ت�سرين الأول 2009.  78
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حادث واحد واأبعاد مختلفة
حادثة  المختلفة  اللبنانية  ال�سيا�سية  القوى  قراأت 
قوى  اإ�سرار  فعدا  متعددة.  بطرق  الرمانة  عين 
�سيا�سية  اأبعاد  ل  فردية،  اعتبارها  على  اآذار   8
الم�ساألة،  هذه  حول  اآذار   14 قوى  وانق�سام  لها، 
ظهرت مواقف وقراءات مختلفة اأ�سار بع�سها اإلى 
م�سوؤولية تقع على عاتق الأجواء ال�سائدة في عين 
الرمانة. واأ�سارت اأخرى اإلى خرق الحادثة لل�سلم 
كما  وقوعها.  مكان  رمزية  ب�سبب  خا�سة  الأهلي، 
الأمنية  القوى  بم�سوؤولية  تذّكر  مواقف  �سدرت 
الأمن  اإلى  العودة  من  محذرة  الأمن،  �سبط  عن 
اأخرى بب�سط �سلطة الدولة على  الذاتي. وطالبت 
غير  المناطق  اأن  معتبرة  اللبنانية،  الأرا�سي  كل 
�سبب  هي  ال�سرعية  الدولة  ل�سلطات  الخا�سعة 

الحوادث الأمنية.

الحق على الزعران
جورج  اإليه  ينتمي  الذي  الحر  الوطني  التيار 
اأبوما�سي �سارع اإلى نفي اأّية خلفية �سيا�سية لمقتل 
ال�ساب، ف�سدرت عنه في اليوم الذي تال الحادثة 
الأ�سبوعي  الجتماع  عقب  المواقف.  من  �سل�سلة 
مي�سال  النائب  تحدث  والإ�سالح،  التغيير  لتكـتل 
هو  الرمانة  عين  في  ح�سل  ما  اأن  معتبراً  عون، 
يقف  اأحد  »ل  واأن  �سيا�سي«  ل  اأمني  حادث  »مجرد 
حول  ال�سيا�سية  الت�سريحات  عون  وانتقد  وراءه«. 
التيار  في  »منا�سل  باأنه  و�سفه  الذي  ال�ساب  مقتل 
اأبعاد  اإعطاء  رف�سه  اإلى  م�سيراً  الحر«،  الوطني 
باأن  ن�سمح  »لن  اأنه  واإلى  جرى،  لما  فردية  غير 

بو�سطة  مكـــــان  الرمانة  عين  دراجة  ت�سبح 
عين الرمانة، وعلى الذين يلعبون بالنار اأن يتوقفوا 
الميلي�سوي  والظهور  ال�سيا�سي  ال�ستغالل  لأن 

ممنوع وهذه م�سوؤولية القوى الأمنية«79.
اأ�سدره نواب  كذلك تال النائب حكمت ديب بياناً 
مجل�س  في  الدوري  اجتماعهم  بعد  بعبدا  دائرة 
معتبراً  »الموؤ�سف«،  الحادث  فيه  ا�ستنكر  النواب، 
ناجم عن »ت�سرفات زعران غير م�سوؤولين«.  اأنه 
وهناك  الحادث،  لهذا  ذيول  »ل  اأن  ديب  واأكد 
كما  طائفياً«80.  اأو  �سيا�سياً  يجعله  اأن  يريد  من 
»ال�سبق  اأن  النيابي«81  الأربعاء  »لقاء  اعتبر خالل 
حوادث  هناك  يكون  عندما  يجوز  ل  الإعالمي 
والمطلوب  اأكثر،  الأجواء  يعكر  ذلك  لأن  اأمنية 

التروي«82.
بالن�سبة لباقي نواب تكـتل التغيير والإ�سالح، اأ�سار 
اآلن عون في حديث اإلى محطة اأو تي في اإلى اأن 
»الزعران ل طائفة لهم«83، وتمنى زياد اأ�سود »األ 
في  �سيا�سية«84  خلفيات  الحادثة  هذه  وراء  تكون 
موقف ابتعد فيه عن رفاقه الموؤّكدين ل �سيا�سية 
»البتعاد  اإلى  غاريو�س  ناجي  دعا  كما  الحادثة، 
ال�سيا�سي،  وال�ستقالل  المذهبي  التحري�س  عن 

في انتظار نتائج التحقيق«85.
ال�سيعي  الثنائي  قوى  اأطلقت  ناحيتها،  من 
ت�سريحات حاولت و�سع الجريمة في اإطار فردي 
�سّيق، منتقدة الت�سريحات التي تحاول تو�سيعها.

اأكد رئي�س مجل�س النواب  فبعد يوم من الحادثة، 
نبيه بري اإنه ل عالقة لحركة اأمل بال�سباب الذين 
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من  لي�سوا  اأنهم  اإلى  م�سيراً  الرمانة،  عين  دخلوا 
ال�سياح بل اأتوا من برج البراجنة86. وهو تاأكيد كان 
الوطني  والتيار  اهلل  وحزب  اأمل  نواب  تداوله  قد 
مو�سحين  النيابي،  الأربعاء  لقاء  خالل  الحر 
من  لي�سوا  بالحادث  ت�سّببوا  الذين  »ال�سباب  اأن 
ومحلة  البراجنة  برج  من  اأتوا  واإنما  ال�سياح، 
الجامو�س، وهم ي�سهرون ويلعبون القمار كل ليلة، 

والقتيل ل عالقة له بما ح�سل«87.
اأي�ساً  جاء  بالزعران  الحادثة  مرتكبي  و�سف 
نوار  للمقاومة  الوفاء  كـتلة  في  النائب  ل�سان  على 
زعران  »مجموعة  اأن  اإلى  اأ�سار  الذي  ال�ساحلي 
اأي  واأن  الرمانة،  عين  في  اأم�س  الم�سكل  اأثارت 
حادث في منطقة كعين الرمانة يحمل دائماً اأكثر 

من حجمه الطبيعي«88.
النائب نواف المو�سوي، ع�سو الكـتلة نف�سها، �سّدد 
ح�سل  ما  »اإن  فقال:  الحادث.  فردية  على  بدوره 
بات في عهدة الجي�س، واإن المتورطين في ال�سجار 
وبالتالي  اأي�ساً،  الجي�س  عهدة  في  باتوا  الفردي 
الجي�س  يتولى  باأن  الجهات  كل  ت�سّلم  اأن  ينبغي 
م�سوؤولية �سبط التوترات الفردية، ويجب اأن يمتنع 
الجميع عن ال�ستثمار في الفتنة لأن هذا ل يفيد 
لما  �سيا�سية  اأبعاد  اإعطاء  اأن  اعتبر  اأحداً«89. كما 
مواقعهم  تح�سين  اإلى  ي�سعون  من  به  يقوم  جرى 

ال�سيا�سية اأو ال�ستثمار في الفتنة90.
النائب  والتحرير  التنمية  كـتلة  ع�سو  فعل  كذلك 
هذه  ا�ستغالل  »عدم  اإلى  بدعوته  قبي�سي  هاني 

الإ�سكال  لأن  �سيا�سية،  لأ�سباب  الفردية  الحادثة 
التناف�س  ب�سبب  لالألعاب  "بينغو"  �سالة  في  وقع 

على الفوز«91.
وبعد يومين من مقتل اأبو ما�سي، اأ�سدرت قيادتا 
»الأبواق  اأن  فيه  راأتا  بياناً  اأمل وحزب اهلل  حركة 
النار  تاأجيج  باتجاه  لتنفخ  انطلقت  التي  العديدة 
م�سلحة  في  ي�سّب  ل  غرائزّي  اأمر  الطائفية 
الوطن ول يعك�س حقيقة ما جرى، بما هو حادث 
اأو مناطقية،  اأي خلفيات طائفية  له  لي�ست  فردي 
من  عالية  بدرجة  تت�سم  التي  المواقف  اإن  بل 
في  �سدرت  التي  تلك  �سواء  والتحري�س  ال�سحن 
زرع  في  ت�ساهم  اإنما  قبلها،  اأو  الحادثة  اأعقاب 
ال�سقاق بين اأبناء الوطن الواحد وتخلق اأجواء من 
النفور وال�ستنفار والتعبئة الطائفية«92. وهنا نرى 
انتقالً في موقف الثنائي ال�سيعي من نفي الأبعاد 
ال�سيا�سية للحادث اإلى الهجوم على المواقف التي 

ت�سّي�سه.
ال�ساحية  بلديات  اتحاد  رئي�س  و�سع  كذلك، 
»في  الحادث  الخن�ساء،  �سعيد  محمد  الجنوبية، 
وجوب  اإلى  م�سيراً  الفردية«،  الإ�سكالت  اإطار 
ال�سيا�سية  المجالت  في  توظيفه  عن  »البتعاد 

والمناطقية والطائفية«93.
عدة  �سدرت  المذكورة،  ال�سيا�سية  القوى  اإلى 
مواقف اأخرى تهدف اإلى الحّد من الأثر ال�سيا�سي 
�سيا�سية  قوى  ل�سان  على  بع�سها  وجاء  للحادثة، 

تنتمي اإلى تحالف 14 اآذار.
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

القوات  في  التنفيذية  الهيئة  رئي�س  اأكد  فقد 
اللبنانية �سمير جعجع، بعد لقائه رئي�س الحكومة 
المكلف �سعد الحريري، فردية الحادث قائاًل: »اأود 

اأن اأ�سارع لأقول، اإن ل خلفيات �سيا�سية له«94.
النائب  اللبنانية  القوات  كـتلة  اأجرى ع�سو  كذلك 
اأنطوان زهرا ات�سالً هاتفياً بالأمين العام لمجل�س 
اإليه نقل ر�سالة اإلى  النواب عدنان �ساهر، طالباً 
رئي�س المجل�س نبيه بري مفادها اأن عدم م�ساركة 
اأي من نواب القوات في لقاء الأربعاء النيابي »ل 
يعني اأية مقاطعة على خلفية الحادث الذي وقع في 
عين الرمانة، ل �سيما اأن القوات ل تنظر اإلى هذا 
وكانت  �سيا�سية«95.  خلفيات  له  اأن  على  الإ�سكال 
كـتلة القوات اللبنانية قد تغيبت عن الم�ساركة في 
لقاء الأربعاء النيابي في اليوم الذي تال الحادثة. 
كما اأعلن زهرا في ت�سريح له بعد ثالثة اأيام من 
على  ياأت  لم  المحدد  الحادث  »هذا  اأن  الحادثة 

خلفية �سيا�سية اأو طائفية«96.
وفي 11 ت�سرين الأول، و�سف نائب رئي�س المجل�س 
قبالن  الأمير  عبد  الأعلى  ال�سيعي  الإ�سالمي 
الحوادث التي وقعت في عين الرمانة وطرابل�س97 
وعلى  الحق،  اإلى  تمّت  ل  �سيطانية  »اأعمال  باأنها 
كل  تطويق  الوطن  اأهل  من  والمخل�سين  العقالء 
الأخالق  ينافي  ت�سّيب  لكل  والت�سدي  اأمني  فلتان 

الأمن وال�ستقرار في  اإلى م�سيرة  والدين وي�سيء 
لبنان«98.

و�سف  في  »الزعران«  م�سطلح  ا�ستخدام  �سيوع 
لحزب  العام  الأمين  ا�ستنكار  ا�ستدعى  المعتدين 
الوطنيين الأحرار اإليا�س اأبو عا�سي الذي اأكد اأنه 
النارية  الدراجات  راكبي  اإن  نقول  اأن  يكـفي  »ل 
غريبة  دول  من  ماأخوذ  تقليد  فهذا  "زعران"، 

وتحديداً من اإيران«99.

اأبعد من ال�سياح وعني الرمانة
بخالف المطففين من الأبعاد ال�سيا�سية للحادثة، 
ذهبت بع�س قوى 14 اآذار اإلى خالف ذلك. فعقب 
مقتل اأبو ما�سي، تحدث حزب الوطنيين الأحرار 
كما  فوراً«100.  تت�سح  اأن  يجب  مبيتة  »نيات  عن 
الجتماع  بعد  �سعيد،  فار�س  ال�سابق  النائب  اأ�سار 
اإلى  اآذار،   14 لقوى  العامة  لالأمانة  الأ�سبوعي 
نهاية  منذ  الأمني  التوتر  �سريط  راجعنا  »اإذا  اأنه 
النتخابات النيابية حتى هذه اللحظة، بدءاً بعائ�سة 
بكار101 ومروراً بعين الرمانة، ن�سع ما ح�سل في 
هذا ال�سياق«، موحياً باأن هذه الأحداث هي و�سيلة 
لعرقلة انعكا�س فوز قوى 14 اآذار بالأكثرية النيابية 
اإلى  اإ�سارته  الت�سكيلة الحكومية، وذلك رغم  على 

اأنه »ل نعرف المالب�سات الحقيقية لما جرى«102.
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ل�سان  على  جاء  وو�سوحاً  حدة  الأكثر  الت�سريح 
ع�سو كـتلة »الكـتائب« النائب �سامي الجميل103 الذي 
اأ�سار في حديث اإلى قناة الجديد اإلى اأن »الحادث 
لي�س فردياً. واإذا تكلمنا عن اأنه حادث فردي كاأننا 
اأنه »لو لم يكن حزب اهلل  ن�ستغبي النا�س«، معتبراً 
واأ�ساف:  تح�سل«.  فال  اأحداث  هكذا  عن  را�سياً 
»ثمة غطاء من بع�س الم�سوؤولين في منطقة ال�سياح 

لهوؤلء ال�سبان للدخول اإلى عين الرمانة«104.
من ناحية اأخرى اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب 
الكـتلة الوطنية في بيان اأ�سدرته، عقب اجتماعها 
»ما  اأن  اإده،  كارلو�س  العميد  برئا�سة  الأ�سبوعي 
للداخل  وا�سحة  ر�سالة  اإل  الرمانة  عين  حادث 
عر�سوا  وقد  ما،  �سيء  من  امتعا�سهم  ليبدوا 
ع�سالتهم ليثبتوا اعترا�سهم«105. ويلفت في هذا 
الت�سريح عدم تحديد من هم الذين يريدون اأن 
مو�سع  في  البيان  هجوم  رغم  امتعا�سهم،  يبدوا 
اإلى  اإ�سافة  الفقيه«  ولية  دولة  »تمدد  على  اآخر 

عدم تحديد م�سمون الر�سالة المراد توجيهها.
ا�ستدعت  جرى  ما  على  الم�سافة  الأبعاد  هذه 
»هناك  قال:  الذي  فني�س  محمد  الوزير  من  رداً 
لغايات  تف�سيرها  في  المبالغة  يتم  حوادث 
�سيا�سية ت�سر بالم�سلحة العامة، كما ح�سل في 

حادثة عين الرمانة«106.
اأما رئي�س الحكومة الأ�سبق �سليم الح�س فقد اأكد، 
با�سم منبر الوحدة الوطنية، اأن »جريمة عين الرمانة 

اأظهرت مرة اأخرى اأن الت�سرع في اإطالق التهم قد 
يوؤدي اإلى نتائج كارثية، فقد ظهر اأن اأ�سابع التهام 
عالقة  لها  يكن  لم  معينة  جهات  اإلى  اأولً  وجهت 
ما  على  الهدف  اأن  الأمر  في  ما  واأخطر  بالحادث، 

يبدو كان اإثارة النعرات الفئوية المقيتة«107.

عني الرمانة تفرتي على نف�سها!
في حديثه عقب مقتل اأبو ما�سي، اختار النائب 
على  الم�سوؤولية  من  جزء  رمي  عون  مي�سال 
بلديات المناطق المحيطة بمكان الحادثة. فقد 
يقول  بلديات  لتجمع  »بياناً  �سماعه  اإلى  اأ�سار 
وتخرج  المنطقة  اإلى  تدخل  مجموعات  ثمة  اإن 
منها«. وهاجم هذه البلديات قائاًل: »هل ن�سيت 
لها  واأن  الأمن،  اأنها م�سوؤولة عن  البلديات  هذه 
عن  ال�سكوت  عدم  م�سوؤولية  وعليها  اأمنياً  دوراً 
اأن  الأمن  قوى  من  طلبت  وهل  الو�سع؟  هذا 
لم  لماذا  متفرجة؟  كانت  وهل  الأمن؟  تحفظ 
كانوا  هل  الجريمة؟  وقعت  اأن  اإلى  �سيئاً  يقولوا 
و�سلنا  حتى  ال�ستفزازية  بالأعمال  م�سرورين 
تحذيره،  عون  وا�ستذكر  الدرجة؟«.  هذه  اإلى 
هذه  روؤ�ساء   ،2006 بداية   2005 عام  نهاية 
البلديات من »اأن منطقتهم ح�سا�سة واأن عندهم 
في  الحرا�سة  يوؤمنون  وهوؤلء  البلدية،  ال�سرطة 
الليل والتجول ليل نهار، ويجب اأن يكونوا عيوناً 
المنطقة«.  في  م�سروعة  غير  تحركات  لكل 
البلديات  روؤ�ساء  »اإنهم  بالقول:  هجومه  واأنهى 

يرى الأ�ستاذ اأ�سعد �سفتري اأن »البعد ال�سيا�سي لحادثة مقتل ال�ساب جورج اأبو ما�سي اأ�سفاه عليها ال�سيا�سيون الم�سيحيون. �ساأتحدث   103
الحادثة  على  المعّلق  ال�سيا�سي  خطابه  �سقف  الجمّيل  رفع  اآنذاك.  ت�سعيداً  الأكثر  الموقف  وهو  الجمّيل،  �سامي  النائب  موقف  عن 
الأمور على  تتفاقم  لكي ل  ال�سيا�سي  الحادثة. رفع �سقف خطابه  بعد  الم�سيحي  ال�سارع  �سادا  اللذين  والحتقان  الغ�سب  لمت�سا�س 
الأر�س، وقد نجح في ذلك. كذلك، كان ل بد من رفع �سقف الخطاب ال�سيا�سي لكي يتم و�سع حّد لهذه التجاوزات ولكي ل تتكّرر، لأن 
تكرارها �سيوؤدي اإلى عواقب اأكثر خطورة. لقد اّتبع النائب �سامي الجمّيل ا�ستراتيجية ناجحة بعد وقوع هذه الحادثة وقد نجح م�سعاه 

في ح�سر مفاعيل ما جرى« )مقابلة خا�سة اأجرتها معه اأمم في 4 ت�سرين الأول 2010(.
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

ذاتها اأي فرن ال�سباك وال�سياح والحدث وكفر�سيما 
والحازمية، فلماذا �سكـتوا اإلى الآن؟«108.

كالم عون رّد عليه الأمين العام لحزب الوطنيين 
الأحرار اإليا�س اأبو عا�سي، في حديث اإلى اإذاعة 
اأن  معتبراً  الأول،  ت�سرين   8 في  لبنان  �سوت 
الهيئات  من  تق�سير  عن  البع�س  عنه  تكلم  »ما 
انتقاد  البلديات هو  الأهلية، بما في ذلك روؤ�ساء 
غير مبرر، فالجميع يعرف اأن جمعيات المجتمع 
المدني في عين الرمانة والحدث قامت بات�سالت 
اأ�سحاب  اإلى  منا�سدات  ووجهت  ومراجعات، 
وقف  اأجل  من  الجنوبية،  ال�ساحية  في  ال�ساأن 
�سائاًل: »هل هذه  نتيجة«،  اأية  تتلّق  ولم  العمليات 
اهتزاز  في  ال�ستقرار  جعل  اإلى  تهدف  الأعمال 

دائم؟«109.
من ناحيته، قال النائب حكمت ديب، عقب اجتماع 
نواب دائرة بعبدا: »ننا�سد القوى الأمنية اأن تزيد 
مراقبتها للمنطقة خ�سو�ساً اأن هناك اأخباراً عن 
نوع من مراكز لم�سايقة العابرين«110، في اإ�سارة 
�سمنية اإلى مجموعات داخل عين الرمانة تفتعل 

الإ�سكالت مع من يمّر فيها.
كذلك اأ�سار وزير الدفاع الوطني اإليا�س المّر في 
14 ت�سرين الأول اإلى »اأن هناك اأنا�ساً تخل بالأمن، 

وهم من كل الجهات ول نق�سد جهة واحدة«111.

�سالم على ال�سلم الأهلي؟
حول  كثيرة  ت�ساوؤلت  الرمانة  عين  حادث  طرح 

اأ�سارت  وقد  الأهلي.  ال�سلم  على  ال�سلبية  تاأثيراته 
اأن  ت�سريحات عديدة اإلى هذه الم�ساألة، خ�سو�ساً 
بالدم،  مثقلة  ذاكرة  الرمانة  عين  ال�سياح  لمنطقة 

تعود اإلى زمن القتتال اللبناني الأهلي.
الحادثة، بحد ذاتها، اعتبرها النائب بطر�س حرب 
»خرقاً كبيراً لل�سلم الأهلي يعر�س الأمن لهتزازات 
يمكن اأن توؤدي اإلى تباعد واأحقاد نحن في غنى عنها 
في هذا الظرف الدقيق«، لفتاً اإلى »الأبعاد الأمنية 

والطائفية وال�سيا�سية الخطيرة« الناجمة عنها112.
»التيار الوطني الحر« ربط بينها وبين تهديد الوحدة 
الوطنية. فهو اأ�سار في بيان له عقب الحادثة اإلى اأن 
ل  الوطن،  بريئة على مذبح  »�سقوط جورج �سحية 
يزيدنا اإل ت�سبثاً بوحدتنا الوطنية وم�سيرتنا ال�سلمية 

كي ن�سل بلبنان اإلى بر الأمان«113.
ُنَوّعي  »األ  وجوب  عن  تحدث  عون  اآلن  النائب 
اأخذ  والمهم  الما�سي،  من  ذكريات  النا�س  عند 
المجتمع  لحماية  ووقفها  الأحداث  هذه  من  العبر 

وتوحيده«114.
�سيمون  والإ�سالح«  التغيير  »تكـتل  ع�سو  وتحدث 
اأبي رميا عن خط تما�ّس بين ال�سياح وعين الرمانة. 
الت�سريحات  »بع�س  من  انزعاجه  عن  اأعرب  فهو 
لعب  من  فيها  وما  الحادثة،  هذه  حول  ال�سيا�سية 
داً ومحاولة اإعطاء خط التما�ّس  على الغرائز مجدَّ
في عين الرمانة وال�سياح بعداً اإ�سافياً، بما له من 

رمزية تعود اإلى الزمن الغابر«115.
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جميع  دعت  فقد  اآذار   14 لقوى  العامة  الأمانة  اأما 
المخطط  من  والحذر  التيقظ  »اإلى  اللبنانيين 
اإلى  منطقة  من  ونقلها  الفتنة  تعميم  اإلى  الهادف 
اإمرار  اأجل  من  �ساغط،  متوتر  جو  واإ�ساعة  اأخرى 

مخططات م�سبوهة«116.
رئي�س الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية 
منطقة  بين  الو�سع  »اأن  اعتبر  جعجع  �سمير 
من  نوع  فيه  الجنوبية  وال�ساحية  الرمانة  عين 
كما طالب  اأ�سبحت موجودة«117.  التي  الح�سا�سية 
المجل�س العام الماروني القوى الأمنية »ب�سرب اأية 
فتنة مهما عبث العابثون، ل �سيما اأن عين الرمانة 
لفتنة  �سرارة  الم�سوؤومة  الأحداث  تاريخ  كانت في 

اأكبر دفع ثمنها جميع اللبنانيين«118.
النائب  اللبنانية«  »القوات  كـتلة  ع�سو  واأ�سار 
هذا  اأن  من  الرغم  »وعلى  اأنه  اإلى  زهرا  اأنطوان 
اأو  �سيا�سية  خلفية  على  ياأت  لم  المحدد  الحادث 
العام  »المناخ  على  م�سوؤولية  هناك  فاإن  طائفية«، 
وكراماتهم  المواطنين  على  العتداء  وا�ست�سهال 
والطمع بعدم الخ�سوع للقانون«. ولفت اإلى »تكرار 
في  يومي  ب�سكل  تجري  التي  ال�ستفزاز  عمليات 
الأ�سرفية«،  واأحياناً  والحدث  الرمانة  عين  مناطق 
والفعاليات  والحزبية  ال�سيا�سية  القيادات  داعياً 
في  م�سوؤولياتها  »تتحمل  لأن  والدينية  الجتماعية 
منع منا�سريها من القيام بهذه الت�سّرفات، واتخاذ 
قرار حازم بعدم دخول اأّية دراجة نارية من مناطق 

ال�ساحية باتجاه هذه المناطق«119.
اأمين  اللبنانية«،  »الكـتائب  حزب  رئي�س  وو�سع 
الوطني  ال�سيا�سي  الإطار  في  الحادثة  الجميل، 

الأو�سع، م�سيراً اإلى اأن »المو�سوع لي�س في الت�سيي�س 
في  هو  المو�سوع  ذلك،  من  اأخطر  بل  عدمه،  اأو 
الحوار«،  ثقافة  ح�ساب  على  العنف  ثقافة  اإ�ساعة 
مو�سحاً اأنه »حين ن�سمع كل يوم ال�سحن الموجود 
وحين  الحلول،  لكل  والتعطيل  المناطق  بع�س  في 
يكون الأمر م�سابهاً لما ح�سل في 7 اأيار وفي بع�س 
الت�سعيدي  الكالم  وبهذا  اأخيراً،  بيروت  اأحياء 
الذي  المناخ  فاإن هذا  المعار�سة،  من بع�س قوى 
العنف  ثقافة  وين�سر  النفو�س  ل�سحن  هو  توجده 
الرمانة  عين  اأحداث  نتيجة  هي  هذه  ال�سيا�سي. 
باقتحام  القرار  اأحد  يعط  لم  بالتاأكيد  بالأم�س. 
المنطقة، اإنما و�سعنا هوؤلء ال�سبان في مناخ من 
العنف، ومن  الت�سنج والحقد ون�سرنا فيهم ثقافة 
العوا�سف«.  يح�سد  الريح  يزرع  من  اأن  الطبيعي 
واأ�ساف الجميل اأن »هذه الأحداث لي�ست معزولة 
يتكرر  يزال  ل  الذي  اأيار   7 منطق  هي  بل  بذاتها 
اأمنياً  اللبنانية،  كل يوم، ونعي�سه في كل المناطق 
اأن  انطباع  هناك  ذلك،  من  اأكثر  بل  و�سيا�سياً... 
7 اأيار لم يكن مجرد تاريخ بل منطق وثقافة ونهج 

�سيا�سي يطبق على كل ال�سعد«120.
األ  »يجب  اأنه  اعتبر  نجار  اإبراهيم  العدل  وزير 
تكون الدراجات مطّية لإ�سعال نار الفتنة خ�سو�ساً 
ر�سالة  وكاأنها  الموا�سيع  هذه  يف�ّسر  البع�س  واأن 
�سيا�سية اأو اأمنية يمكن اأن تندرج في �سياق اأعمال 

�سغب«121.
لهذه  حد  »و�سع  اإلى  دعا  حمادة  مروان  النائب 
الت�سرفات والعرا�سات وال�ستفزازات المتكررة« 
اأعزاء من  ال�سلم الأهلي وتهدر دماء  لأنها »تهدد 
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

عن  الجميل  �سامي  النائب  وتحدث  �سبابنا«122. 
حان  وقد  اللبنانية  الطوائف  بين  وطنية  »اأزمة 
والتحدث  م�ستديرة  طاولة  اإلى  للجلو�س  الوقت 
ت�سويات  دون  من  اللبنانية  الم�ساألة  في  بعمق 

ظرفية وموقتة«123.
ع�سو  حذر  ليبانون«،  »ناو  موقع  اإلى  حديث  وفي 
اأن  من  مجدلني  عاطف  النائب  الم�ستقبل  كـتلة 
تت�سبب  ربما  وهي  تتكرر،  ربما  مماثلة  »اأحداثاً 
بوقوع اأحداث اأخرى اأكثر خطورة مما �سيوؤدي ربما، 
وفي لحظة �سعف من هذه الجهة اأو تلك، وو�سط 
الم�سكالت  ات�ساع  اإلى  ما،  خارجي  توجه  وجود 
اعتبر  م�سابه  نحو  وعلى  اللبنانيين«124.  بين 
في  المبالغة  »اأن  عطااهلل  اإليا�س  ال�سابق  النائب 
التعطيل وفي العتداءات المذهبية واإظهار فائ�س 
على  وقواها  ال�سرعية  ال�سلطة  قدرة  وعدم  القوة 
ال�سيطرة على كل �سبر من لبنان اأمور �ستقود اإلى 
فتن متنقلة، واإننا اإذا لم نبادر اليوم اإلى التعاظ 

�سيكون الثمن كبيراً، و�سيدفعه كل لبنان«125.
اإثارة  اأن  راأى  فقد  فني�س  محمد  الوزير  اأما 
الو�سع المذهبي اأ�سبحت جزءاً من اأدوات العمل 
ال�سيا�سي لبع�س القوى، م�سيفاً اأن من يتابع بع�س 
الحرب  اإلى  �سنعود  وكاأننا  ي�سعر  الإعالم  و�سائل 
النا�س  عواطف  ا�ستغالل  اأن  من  محذراً  الأهلية، 
والطائفية  المذهبية  الع�سبيات  وتر  على  واللعب 

هو اأمر خطير يجب التنبه له126.

ال�سيا�سية  القوى  �سلوك  انتقد  دكا�س  بيار  النائب 
عنه  وتنتج  ال�سطفافات  اإلى  يوؤدي  الذى 
الذي  الدوري  الجتماع  في  وذلك  الإ�سكالت، 
في  مقرها  في  ال�سابقين  النواب  رابطة  عقدته 
الذي  اليوم  في  الحمراء،  في منطقة  البيكاديللي 
»نتيجة  هو  ح�سل  ما  اأن  فبراأيه  الحادثة.  تال 
اأنه  فريق  يعتبر كل  وقت  لعدم وجود حكومة، في 
اأنه »لي�س  واأ�ساف  ال�سواء«.  الدولة والمرجع على 
وتربيتنا.  تراثنا  ول من  اأخالقنا  ال�سطفاف من 
بنا  وانتهى  الآخر،  رقبة  يفك  اأن  فريق  كل  يريد 

الأمر اأن ك�سروا رقبة لبنان«127.
وانتقد رئي�س حركة التغيير اإيلي محفو�س الـ»هم« 
وحلهم  اإلى  اأهلنا  ا�ستدراج  اإلى  »يرمون  الذين 
يجيدون  ل  اأنهم  الوا�سح  من  التي  وحروبهم 
اأن »اأهلنا، كما كل اللبنانيين،  اإلى  �سواها«. ولفت 
يتم�سكون بالعي�س الم�سترك وبلغة ال�سلم واحترام 
هذه  مثل  اإلى  ننجر  ولن  الآخرين،  خ�سو�سيات 
الحر  ال�سيعي  التيار  رئي�س  وو�سف  الو�سائل«128. 
محمد الحاج ح�سن المعتدين بـ»المجرمين الذين 
والمناطقية  المذهبية  الفتنة  اإ�سعال  على  اعتادوا 

من دون اأي رادع«129.
راأى  قباني  ر�سيد  محمد  ال�سيخ  الجمهورية  مفتي 
في  المتنقلة  الأليمة  الأمنية  الأحداث  »تكرار  اأن 
قلق  في  المواطن  يجعل  والمناطق  الأحياء  بع�س 

دائم على م�ستقبل وطنه وخ�سارة �سبابه«130.
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منطقة  بين  المتنقل  الأمني  التدهور  اأن  واعتبر 
نار  لإ�سعال  لبنان  �سد  »تحاك  موؤامرة  هو  واأخرى 
ال�سف  اأبناء  بين  القتتال  وعودة  مجدداً  الفتنة 
الإ�سالمي  المجل�س  رئي�س  نائب  واأ�سار  الواحد«131. 
»لبنان  اأن  اإلى  قبالن،  الأمير  عبد  الأعلى،  ال�سيعي 

اليوم على مفترق طرق خطر«132.
كما راأى المجل�س الأعلى للروم الكاثوليك اأن »تكرار 
المذكورة  المنطقة  في  المواطنين  على  العتداء 
تحمد  ل  خطرة  م�ساعفات  اإلى  يوؤدي  وجوارها 

عقباها«133.
اللجنة الأ�سقفية لو�سائل الإعالم لفتت في نداء لها 
التي  الإ�سكالت  كون  اإلى  الم�سوؤولين«  �سمير  »اإلى 
تح�سل تهدف »على ما يظهر، اإلى اإ�سعال نار فتنة 
بين منطقة واأخرى من طوائف مختلفة، وكان اآخرها 
اعتداءات  من  الرمانة  عين  في  بالأم�س  جرى  ما 

م�ستنكرة تنذر بما هو اأدهى«134.
كذلك توقف روؤ�ساء الطوائف الإ�سالمية والم�سيحية 
مركز  في  الدوري  اجتماعهم  في  عامل،  جبل  في 
الأول،  ت�سرين   13 في  �سور،  مدينة  في  الفتوى  دار 
وتوجهوا  المتفرقة  الأمنية  الحوادث  ظاهرة  اأمام 
الفلتان  لهذا  بو�سع حد  »مطالبين  ال�سيا�سيين  نحو 
ال�سائد وال�سلوك غير الم�سوؤول للحيلولة دون الوقوع 
العي�س  لحمة  على  �سلباً  فيوؤثر  اأو فخ،  �سرك  اأي  في 
الم�سترك لئال تتحول اإلى فتنة ل تحمد عقباها«135.

 
ِلَمن الأمن؟

عدم  عن  ال�سبابية  الرمانة  عين  اأو�ساط  تحدثت 

تدخلت  التي  الأمنية  القوى  �سلوك  عن  ر�ساها 
قيل في  كثير  الإ�سكال حين وقوعه. كالم  ل�سبط 
في  اأما  �سابقاً.  اإليه  تطرقنا  وقد  ال�سدد،  هذا 
المواقف ال�سيا�سية، فقد اأجمعت كل الت�سريحات 
ال�سيا�سية على وجوب �سبط القوى الأمنية لالأمن، 
ومالحقة المت�سببين بالإ�سكال وتقديمهم للعدالة. 
الإجماعي.  الجانب  هذا  اإلى  نتطرق  لن  ولذلك 
اأخرى  جوانب  عر�س  المقام  هذا  في  يعنينا 
اإن  اإلى الأمن الذاتي  كـتحذير البع�س من العودة 
لم تقم القوى الأمنية بمهامها ودعوة اآخرين اإلى 
اإقامة مراكز ثابتة للجي�س، للف�سل بين منطقتي 

ال�سياح وعين الرمانة.
وعلى �سعيد دور القوى الأمنية يعنينا اأي�ساً التوقف 
عند المواقف الم�سككة في ح�سن قيامها بمهامها 
وتلك الم�سكلة بالق�ساء وحياديته، وهي اأمور، اأقّل 
ما ُيقال فيها اأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ »ال�سلم 
الأهلي« والحفاظ عليه. كذلك يعنينا التوقف عند 
لعدم  ال�سيا�سية  القوى  اإلى  الموجهة  الدعوات 
تغطية الفاعلين وت�سليمهم، ما يعك�س قناعة بعجز 

الدولة.
الحادثة،  ال�سحافة، عقب  اإلى  له  اأول حديث  في 
قال النائب مي�سال عون: »ل نريد اأن يح�سل من 
م�سوؤولية  ت�سيع  اأن  اأو  غطاء  على  جريمة  ارتكب 
لأنه  قا�سية  اأحكاماً  نريد  بل  ح�سل  ما  �سيا�سية 
)ننقل  المجتمع«136.  باأمن  اللعب  عدم  يجب 
التقدير  النهار مع   كما ورد في  الت�سريح حرفياً 
ال�سيا�سية  الم�سوؤولية  ت�سيع  اأن  اأو  المق�سود:  اأن 

عّما ح�سل(.
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

الأمنية  القوى  من  طلب  الأحرار  الوطنيين  حزب 
المعتدين  ك�سف  عبر  بم�سوؤولياتها،  »القيام 
ت�سبه  ل  عادلة  محاكمة  اإلى  و�سوقهم  وتوقيفهم 

المحاكمات ال�سورية التي �سبقتها«137.
النائب مي�سال فرعون الجهات  من ناحيته، طالب 
مع  كبيرة  بم�سوؤولية  بـ»التعاطي  المعنية  ال�سيا�سية 
هذه الق�سية، وعدم المبادرة اإلى حماية الفاعلين، 
لما لذلك من انعكا�سات خطيرة على ال�سلم الأهلي 
والتعاي�س في منطقة يجدر اأن تكون نموذجاً للعي�س 

الم�سترك«138. 
الوزير محمد فني�س اعتبر اأنه »علينا اأن ل ن�سخم 
يخل  من  كل  عن  الغطاء  نرفع  واأن  الأحداث 

بالأمن«139.
با�سم  الح�س،  �سليم  الأ�سبق  الحكومة  رئي�س 
الت�سدد  »المطلوب  اأن  راأى  الوطنية  الوحدة  منبر 
للتدخالت  ال�سماح  وعدم  المجرم  معاقبة  في 
في  يح�سل  كما  الق�ساء  حكم  بتعطيل  ال�سيا�سية 

بع�س الحالت«140.
النائب بطر�س حرب كان اأ�سد و�سوحاً، اإذ اعتبر اأن 
ما ح�سل »لي�س الحادث الأول وقد �سبقته حوادث 
اأمنية، و�سمحت المعالجات ال�سابقة التي اقت�سرت 
اإطار  خارج  اللحى  وتبوي�س  م�سالحات  عقد  على 
الحوادث  هذه  مثل  بتكرار  والقانون  ال�سلطة 
والتعقل  »الهدوء  اإلى  حرب  ودعا  فيها«.  والتمادي 
تفادياً  م�سوؤوليتها...  الأمنية  ال�سلطات  وتحمل 

]يلجاأون[  يلجاأوا  فال  عليهم،  المعتدى  فعل  لردود 
ال�سلطة  اإطار  خارج  حمايتهم  توؤمن  تدابير  اإلى 

وال�سرعية«141. 
وانفرد حرب بتعهده باأنه �سيتابع هذا المو�سوع من 
موقعه النيابي »تفادياً لتكراره وتجنباً لجرف البالد 
اإل  تعهده  ي�ساركه  ولم  اأزمة وطنية كبرى«142.  نحو 
المو�سوع  »�سيتابع  اأنه  اأفاد  الذي  الكـتائب  حزب 
وي�سود  العدالة  تتحقق  اأن  وي�سهر على  النهاية  اإلى 
توؤدي  لحقة  �سيا�سية  تدخالت  تظهر  واأل  القانون 
اإلى تخلية �سبيل الفاعلين كما ح�سل في منا�سبات 

�سابقة«143.
باأن يكون  له  بيان  الكـتائبي طالب في  اإقليم بعبدا 
العتداء،  وقوع  بعد  ياأتي  ول  »احترازياً  الأمن 
وخ�سو�ساً في منطقة ت�سهد ا�ستفزازات متكررة«. 
واأ�ساف اأن »الحادثة لن تزيدنا اإل اإ�سراراً وت�سبثاً 
ق�سيتنا  تجاه  واجبنا  فهذا  و�سموداً.  بمناطقنا 

و�سهدائنا«144.
الق�سائي  الح�سم  اأن  راأى  حمادة  مروان  النائب 
لبنان  »يجنب  الرمانة  عين  جريمة  في  والأمني 
عن  مت�سررون  يتوانى  ل  قد  خطرة  مطبات 

توظيفها لإذكاء الفتنة«145.
قائاًل:  الحادث  على  عّلق  الجميل  �سامي  النائب 
عندما  الرمانة  عين  ـــ  ال�سياح  ق�سية  من  »ننتهي 
وجود  بفر�س  م�سوؤولياته  اللبناني  الجي�س  يتحمل 

الم�سدر ال�سابق.  137
الم�ستقبل، 8 ت�سرين الأول 2009.  138

الديار، 11 ت�سرين الأول 2009.  139
ال�سفير، 10 ت�سرين الأول 2009.  140

الم�سدر ال�سابق.  141
الم�ستقبل، 8 ت�سرين الأول 2009.  142

النهار، 13 ت�سرين الأول 2009.  143
النهار، 8 ت�سرين الأول 2009.  144

الم�سدر ال�سابق.  145



51

واأ�ساف:  المنطقتين«.  تخوم  على  دائم  ع�سكري 
تحمل  ي�ستطيعوا  لم  الرمانة  عين  »اأهالي 
الأمنية  القوى  وجود  وعدم  المتكررة  العتداءات 
فغادر  المنطقة،  في  الأمن  لتثبيت  دائم  �سكل  في 

بع�سهم، في حين ل يزال البع�س �سامداً«146.
اأمل  الديار حين  لـ  في حديث  و�سوحاً  اأكثر  وكان 
»من الجي�س اللبناني اأن يقوم بواجباته تجاه اأهالي 
المنطقة واإل �سنعود اإلى اأ�سطوانة ل نريد الرجوع 
يحمي  المواطن  وترك  الذاتي  الأمن  وهي  اإليها، 
اإلى  نف�سه بطرق لم�سناها خالل الحرب«، م�سيراً 
اأنه »ل ن�ستطيع �سبط ال�سارع اإزاء تكرار العتداء 

على المواطنين كل ليلة«147.
�سمير  اللبنانية،  للقوات  التنفيذية  الهيئة  رئي�س 
جعجع، اأ�سار اإلى اأنه »ل ينفع الحديث عن الحادث 
اأمنية  نقاط  قيام  يقت�سي  وهذا  ح�سوله،  بعد 
النائب  اأّما  القديمة«148.  �سيدا  طريق  على  ثابتة 
زياد اأ�سود فت�ساءل، »اأين الجي�س اللبناني، لماذا 
ح�سا�سة  منطقة  في  ع�سكرية  نقطة  له  يكون  ل 
الرئي�س  �سدد  حين  في  الرمانة؟«149.  كعين 
اإدمون غاريو�س على  ال�سابق لبلدية عين الرمانة 
الجبهتين  الجي�س وجوده على  يكثف  اأن  »�سرورة 

بين ال�سياح وعين الرمانة، ليم�سك بالأمن«150.

وفي تحليل له عن اأ�سباب �سعف القوى الأمنية، ربط 
الديار بين  اإلى  الجميل في حديث  النائب �سامي 
حادثة مقتل جورج اأبو ما�سي واأحداث ال�سياح151 
تدّخل  »حين  اأنه  معتبراً  مخايل(،  مار  )كني�سة 
الجي�س خالل اأحداث ال�سياح منذ �سنوات، واأراد 
�سبط الو�سع، تم اإدخال بع�س ال�سباط والعنا�سر 
اإلى ال�سجون، وهذا ما اأّثر على معنويات الجي�س«، 
واأردف اأن »المطلوب اليوم اتخاذ خطوة �سيا�سية 
لل�سرب  الأمنية  للقوى  الأخ�سر  ال�سوء  واإعطاء 

بيد من حديد«152.
الربط نف�سه و�سعه حزب الكـتلة الوطنية باعتباره 
معنويات  اإ�سعاف  نتيجة  اأتى  الحادث  هذا  »اأن 
الجي�س والقوى الأمنية منذ حادث مار مخايل153 
التي  الم�سّلحة  الميلي�سيات  لتقوية  كان  الذي 
من  اأ�سبح  العقاب  من  الإفالت  اأن  تعتبر  بداأت 

الم�سّلمات«154.
 14 في  قال  المر  اإليا�س  الوطني  الدفاع  وزير 
الآن  بعد  بالتفكير  اأحداً  اأن�سح  »ل  الأول:  ت�سرين 
التي  المنطقة  هذه  في  خ�سو�ساً  بالنار  باللعب 
عن  م�سوؤولون  نحن  الما�سي،  في  كثيراً  دفعت 
اللعب  يرد  ومن  النا�س،  واأمن  المنطقة  اأمن هذه 
لن  جداً.  غالية  فاتورة  ف�سيدفع  المو�سوع  بهذا 
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

هذا  في  الجي�س  وقيادة  الدفاع  وزارة  تتهاون 
المو�سوع و�سنكون �ساهرين يومياً على اأمن النا�س 
ودائمة على طول  ثابتة  نقاط  و�ستقام  والمنطقة، 
في  توقع  عبدو  جوني  ال�سفير  ولكن  الخط«155. 
حديث اأدلى به اإلى اإذاعة �سوت لبنان اأن »يبقى 

الأمن بالترا�سي لفترة طويلة«156.

عندما ي�سرب �سباب ال�ساحية 
»حليب �سباع«157

التكرار في  اإلى عامل  ال�سيا�سيين  كثير من  اأ�سار 
واعتبروها  الأمني،  الطابع  ذات  الحوادث  هذه 
اعتداءات �سادرة عن جهة ت�سعر بالقّوة وموّجهة 

نحو جهة م�ست�سعفة.
العتداءات  هذه  ن�سب  الأحرار  الوطنيين  حزب 
ف�سعروا  ال�سباع  حليب  �سربوا  »مواطنين  اإلى 
على  ال�ستقواء  من  نوع  ممار�سة  خّولتهم  بن�سوة 
القانون«158. واأ�سار النائب ال�سابق بيار دكا�س اإلى 
لل�سكاكين  دون �سرب  يوم من  يمر  ما  »نادراً  اأنه 
في  ال�سباب  بين  غيبوبة  اأو  مخدرات  حالت  اأو 
�سن الع�سرين«، قبل اأن ي�ستدرك ويقول اإن »اأم�س 
مختلفاً  كان  اأم�س(  يوم  وقع  الذي  )الحادث 

وخطيراً جداً«159.

ل  »ما  اأن  اإلى  �سعيد  فار�س  ال�سابق  النائب  ولفت 
منطقة  اأي  اأو  الرمانة  عين  ت�سبح  اأن  هو  نريده 
يكون  لأي مجموعة  لبنان مك�سر ع�سا  اأخرى في 
اإلى  منطقة  من  وتنطلق  نارية،  دراجات  معها 
النا�س«.  على  وتعتدي  اآمنة  اأحياء  وتدخل  اأخرى، 
ورف�س �سعيد هذا المو�سوع، معتبراً اأن »له عالقة 
من  فريق  عند  موجودة  بن�سوة  اأو  اأمني  بفلتان 

اللبنانيين يعتبر اأنه فوق القانون«160.
اآ�سفاً عن »مجموعات  �سمير جعجع  كذلك تحدث 
ت�ستبيح كل  واأكثر  اأكثر  نراها  القانون  خارجة عن 
وقال  اأبداً«161.  مقبول  غير  ب�سكل  وتت�سرف  �سيء 
رئي�س حركة التغيير اإيلي محفو�س: »اإذا كانت حادثة 
عين الرمانة فردية، كما يقال، فاإنها لي�ست الحادثة 
الأولى التي تح�سل في منطقة عين الرمانة، ومنذ 
اأكثر من ع�سر �سنوات ن�سهد مثل هذه التحر�سات، 
ولم ن�سهد مرة اأرتال الدراجات النارية تنطلق من 

عين الرمانة باتجاه ال�ساحية الجنوبية«162.
واعتبارها  الأمنية  الحوادث  هذه  تكرار  حول 
اإلى اأن ما  اإقليم بعبدا الكـتائبي  اأ�سار  اعتداءات، 
جرى »لي�ست حادثة. فعندما تتكرر الحوادث ت�سبح 
عادة«163. كما اعتبر رئي�س الدائرة الإعالمية في 
جرى  ما  اأن  غ�سن  نادي  اللبنانية  القوات  حزب 
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هو »اعتداء بكل معنى الكلمة«164. وتحدثت حركة 
ال�ستقالل عن »غزو عين الرمانة والعتداء على 

اأهلها و�سكانها«165.
�سا�سين  الكـتائب  حزب  رئي�س  م�ست�سار  وو�سف 
�سا�سين ما ح�سل في عين الرمانة باأنه »ارتجاج 

اأمني وابتزاز للمنطقة«166. 
�سالح  ال�سابق  النائب  رف�س  عينه،  النحو  على 
حنين و�سف حادثة عين الرمانة بالإ�سكال الأمني، 

موؤكداً اأن »العتداء متكرر وهو لي�س جديداً«167.
فردية  »الأمور  اأن  راأى  عبدو  جوني  ال�سفير 
المعتدين  هوؤلء  ولأن  معّينة،  مناخات  عن  ناتجة 
راأى  فيما  له«168.  التابعين  الفريق  م�سبوطون من 
الرمانة  عين  »حادثة  اأن  الم�سنوق  نهاد  النائب 
هي امتداد للفلتان الأمني الموجود في المنطقة، 
والذي قامت به مجموعات من القتلة، ولذلك ل بد 

من معالجة الأمور من جذورها«169.
اأما العاّلمة )الراحل(، ال�سيد محمد ح�سين ف�سل 
اهلل، فقد اأ�سار اإلى ظاهرة فا�سدة تمار�س عدوانها 
على النا�س الآمنين. ففي خطبة الجمعة التي تلت 
الحادث قال ف�سل اهلل: »ندعو اإلى معالجة جذرية 
لهذه التجاوزات، ومنع كل المعتدين من الإجرام 
و�سوارعهم،  بيوتهم  في  ومهاجمتهم  النا�س  بحق 
اأن يقال بعد كل جريمة باأن الأمور  حيث ل يكفي 
بل  المعنية،  واأجهزتها  الدولة  في عهدة  اأ�سبحت 

ل بد من اأن يتحمل الجميع م�سوؤولياتهم في �سبط 
هذه الظاهرة الفا�سدة التي تمار�س عدوانها على 
النا�س الآمنين، لأن العتداء على ا�ستقرار النا�س 
اأي  قتل  ولأن  المحرمات،  اأعظم  من  هو  واأمنهم 

بريء هو بمثابة قتل للنا�س جميعاً«170.
الحادثة،  عنه  عّبرت  الذي  الت�سّيب  واقع  واأمام 
ميقاتي،  نجيب  ال�سابق،  الحكومة  رئي�س  تمنى 
على الجميع »وقف ال�سحن ال�سيا�سي الذي يت�سبب 

بتوترات في ال�سارع«171.
الأمني  النفالت  على  المحفزة  المناخات  فكرة 
في  المقيم  ح�سن،  بالل  وجهها  ر�سالة  محور  كانت 
حّي الليلكي، اإلى جريدة الأخبار تحت عنوان »نكاد 
نعي�س«172. ي�سير ح�سن اإلى اأنه »لم تعد معظم اأحياء 
للعي�س،  �سالحاً  مكاناً  لبيروت  الجنوبية  ال�ساحية 
اأحيائها  بع�س  في  فالعي�س  فقط.  لل�سكن  اأقول  ول 
دونها.  من  تعي�س  اأن  يمكنك  ل  موا�سفات  يتطّلب 
اأن تكون من �سائقي الدراجات والميني با�س،  فاإما 
اأن تكون ممن  اأعني، واإما  ومن يعرفهم يعرف ماذا 
يركبون الميني با�س ويا رّب ال�ستر. اإما اأن تكون من 
نوم  غرف  من  القريبة  وال�سرفات  ال�سوارع  �ساهري 
النا�س، واإما اأن تترك المكان وتغادر، فال مكان هنا 
الزعرنة.  �سالح  وراف�سي  الحيلة  وقليلي  لل�سعفاء 
اإلى حزب  اأن تكون، وبكل جراأة، من المنتمين  واإما 
واإما  ال�ساحية،  عليه  تح�سب  الذي  الحزب  غير  هو 
"رح تاكل قتل تا تفّرخ �ستل"«. وي�سيف ح�سن »اإن ما 

الم�سدر ال�سابق.  164

الم�سدر ال�سابق.  165
الم�ستقبل، 8 ت�سرين الأول 2009.  166
167 الم�ستقبل، 9 ت�سرين الأول 2009.

168 الم�ستقبل، 11 ت�سرين الأول 2009.

169 الم�ستقبل، 12 ت�سرين الأول 2009.
170 الديار، 10 ت�سرين الأول 2009.

171 الم�ستقبل، 10 ت�سرين الأول 2009.
172 الأخبار، 12 ت�سرين الأول 2009.
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

جرى في عين الرمانة ل يعدو كونه جزءاً ل يتجزاأ من 
هذه اليوميات ال�ساحوّية، وكفاكم �سيا�سة وا�ستغاللً. 

هذه ت�سّمى بكل لغات الدنيا زعرنات وفلتاناً«.
اإبراهيم  با�سم  موقعاً  رداً  ا�ستدعت  ح�سن  ر�سالة 
الإعالمي في  »الم�سوؤول  ب�سفته  الدين  زين  محمود 
اللجنة ال�سعبية لأبناء الليلكي«173. يقول زين الدين، 
وا�سعاً يده اأمام عينيه: »ما الحديث عن عدم وجود 
الدولة اإل تعمية للحقيقة النا�سعة التي تتناق�س مع 
اأب�سط مقومات الدقة والمو�سوعية«. وي�سيف بغرابة 
منطقة  في  عاماً  ثالثين  من  اأكثر  منذ  نعي�س  »اإننا 
والمحبة  الألفة  من  جو  �سمن  المحرومة  الليلكي 

والت�سامح«.
الدراجات النارية وتكاثرها هي جزء من م�سهد التفّلت 
الأرجح،  على  الجنوبية.  بيروت  �سواحي  في  الأمني 
بل الموؤكد، اأن الدراجات لي�ست بيت الق�سيد. بيت 
المطايا في عيون  اليه هذه  ترمز  باتت  ما  الق�سيد 
فر�سانها وفي عيون الآخرين، �سحايا غارات هوؤلء 
الفر�سان. في 9 ت�سرين الأول، اأ�سدر وزير الداخلية 
والبلديات زياد بارود قراراً جاء فيه اأن »بع�س �سائقي 
اأعمال  ي�ستخدمون دراجاتهم في  النارية  الدراجات 
عليهم  ت�سّهل  لأنها  والن�سل،  وال�سرقة  بالأمن  مخلة 
اإلى  اإ�سافة  ال�سيارات،  بين  والتنقل  الفرار  عملية 
وبموجب  اإرهابية«174.  اأعمال  ا�ستخدامها في  اإمكان 
�سيرها  اأو  النارية  الدراجات  تجمع  منع  القرار  هذا 

�سمن مواكب.
اأ�سعد  وجهها  ر�سالة  محور  كانت  النارية  الدراجات 
عنوان  تحت  الأخبار  �سحيفة  محرر  اإلى  �سرارة 
ر�سالته  في  واأي�ساً«175.  اأي�ساً  النارية  »الدراجات 
تمنى �سرارة من الوزير بارود »اأن يوقف على الأقل 

المزعج،  وال�سوت  الكبير  الحجم  ذات  الدراجات 
حّول  اإذ  والإزعاج،  لـ"الزعرنة"  و�سيلة  وهي... 
اإلى  الجنوبية  ال�ساحية  في  النا�س  حياة  اأ�سحابها 
"مقاطعة"  ال�ساحية  »هل  ت�ساوؤلً:  م�سيفاً  جحيم«، 

بعيدة عن اإجراءات الدولة؟!«.
�سليم،  محمد  من  موجهة  ر�سالة  ذاته،  العدد  وفي 
»اإلى  عنوان  تحت  ال�سياح،  من  مواطناً  ب�سفته 
هوؤلء  مثل  »اأن  ذكر  وفيها  بّري«176.  نبيه  الرئي�س 
الدراجات  اأ�سحاب  ال�سن  في  ال�سغار  ال�سباب 
الأ�سلحة  وحتى  ال�سكاكين،  يحملون  الذين  النارية 
الحربية، والذين يزرعون الرعب في الأحياء، يّدعون 
اأنهم ينتمون اإلى حركة اأمل عالنية، وي�سعون اأعالم 
الحركة الخ�سراء على دراجاتهم، ويرفعون �سورتك 
و�سورة الإمام المغّيب، ويهّددون رجال الأمن ورجال 
الإدارة والعامة من النا�س با�سم حركة اأمل«. خاتماً 
لــ »موتو�سيكالت  اإلى و�سع حد  بّري  الرئي�س  بدعوة 
النا�س،  على  وتعتدي  ال�سوارع  تجوب  التي  الرعب 
لي�س فقط في عين الرمانة اأو المزرعة بل اأي�ساً في 

ال�سياح وال�ساحية وبربور«.
كبيراً  حّيزاً  احتلت  النارية  الدراجات  م�سكلة 
الطوائف  روؤ�ساء  اجتماع  اإثر  ال�سادر  البيان  في 
مركز  في  عامل،  جبل  في  والم�سيحية  الإ�سالمية 
دار الفتوى في مدينة �سور، في 13 ت�سرين الأول. 
فقد راأى المجتمعون اأن »تف�سي ظاهرة الدراجات 
النارية التي يقودها عادة �سبان في ريعان عمرهم 
بدون اأي تعقل وبدون تراخي�س قانونية تت�سبب في 
لالأهالي  واإزعاج  جهة  من  الأليمة  الحوادث  وقوع 
ب�سكل  الظاهرة  هذه  تنظيم  يقت�سي  لذلك  لياًل. 
حازم وعادل يراعي الم�سلحة العامة والأمن العام 
الكامل لقرار  المواطنين، موؤكدين دعمهم  ل�سائر 

173 الأخبار، 15 ت�سرين الأول 2009.

174 الأخبار، 10 ت�سرين الأول 2009.
175 الم�سدر ال�سابق.
176 الم�سدر ال�سابق.
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تنفيذه  والت�سديد على  والبلديات،  الداخلية  وزارة 
على الأرا�سي اللبنانية كافة«177.

الدويلة بيت الق�سيد...
�سبب  ال�سيا�سية  الت�سريحات  من  عدد  ن�سب 
اإلى غياب  الحادثة التي ح�سلت في عين الرمانة 
�سيطرة القوى الأمنية ال�سرعية على كل الأرا�سي 
اللبنانية. فاعتبروا اأن وجود مناطق اأمنية خا�سعة 
اأ�سماها  كما  »الدويلة«  اأو  اهلل  حزب  ل�سيطرة 

البع�س، تجعل من �سبط الأمن مهمة م�ستحيلة.
مثل  تكرار  اأن  اإلى  اأ�سار  فرعون  مي�سال  فالنائب 
هذه الحوادث يوؤكد »تخوفنا ال�سابق لجهة �سرورة 
الد�ستور  اإلى  والحتكام  الموؤ�س�سات  اإلى  العودة 
اللبنانيين«178.  �سلطة تحمي جميع  والم�ساركة في 
اإلى  �سوؤالً  الأحرار  الوطنيين  حزب  وجه  فيما 
ال�سلطات اللبنانية »التي باتت ت�سّلم بوجود مربعات 
اإلى  اأن تر�سد المواطنين  اأمنية محددة ومعروفة، 
المربعات الآمنة حيث ي�ستطيعون ممار�سة حياتهم 
حركة  رئي�س  و�سدد  و�سالم«179.  باأمن  اليومية 
التغيير اإيلي محفو�س على اأنه »ل يمكن قيام دولة 
قوية قادرة بوجود �سالح خارج اإطار ال�سرعية«180.

واعتبرت حركة ال�ستقالل اأن ما جرى »هو نتيجة 
الدولة  �سلطة  خارج  الأمنية  المربعات  ا�ستمرار 
المواطنين  على  العتداءات  وقف  واأن  والقانون. 

بالعمل  بل  وال�ستنكار  الإدانة  بمجرد  يكون  ل 
الجدي على اإزالة المحميات الأمنية وب�سط �سيادة 
الدولة«181. كما اأكد النائب ال�سابق �سالح حنين اأن 

»�سالح حزب اهلل يتناق�س مع �سالح الدولة«182. 
الذي  ال�سيا�سي  الطرف  هو  الوطنية  الكـتلة  حزب 
»المربعات  م�ساألة  اإلى  التطرق  في  ا�ستفا�س 
الأمنية«. ففي بيان اأ�سدره عقب الجتماع الأ�سبوعي 
اإلى »اأن العتداءات تاأخذ  للجنته التنفيذية، لفت 
دائماً م�ساراً واحداً من المرّبعات الأمنية في اتجاه 
المناطق الأخرى، ول اأحد يقدر على الرد لأن لتلك 

المرّبعات اأمنها الخا�س«183.
هذه  اأحد  وحدودين،  بلدين  هناك  »اأن  واعتبر 
�سائبة«  الأخرى  والحدود  اأمنياً  مغلقة  الحدود 
مت�سائاًل عن ا�ستطاعة �سباب عين الرمانة الدخول 

بدّراجاتهم اإلى مناطق ال�ساحية.
دائرة  وتو�ّسع  تمدد  اإلى  المذكور  الحزب  واأ�سار 
مثل  �سارباً  الفقيه«  ولية  دولة  »نظام  مداخالت 
التهديد  �سغط  »تحت  المالح  جاد  حفلة  اإلغاء 
والوعيد«184 واإلغاء عر�س فرقة ال�سامبا البرازيلية 

في �سور بعد �سدور بيان »علماء �سور«185.
»على  اأنه  على  مجدلني  عاطف  النائب  و�سّدد 
حكومة  كانت  اإذا  �سيما  ل  المقبلة،  الحكومة 
تجد  اأن  واجب  وطنية،  وحدة  حكومة  اأو  ائتالف 

177 الم�ستقبل، 14 ت�سرين الأول 2009.
178 النهار، 8 ت�سرين الأول 2009.

179 الم�سدر ال�سابق.
180 الم�ستقبل، 14 ت�سرين الأول 2009.

181 النهار، 8 ت�سرين الأول 2009.
182 الم�ستقبل، 8 ت�سرين الأول 2009.

183 النهار، 9 ت�سرين الأول 2009.
كان من المقرر اأن تت�سمن مهرجانات بيت الدين للعام 2009 حفلة للفنان الفرن�سي جاد المالح. ولكن تقريراً عر�سه تلفزيون المنار   184

وتحدث عن عالقات تربط المالح باإ�سرائيل اأدى اإلى �سجال داخلي واإلى اإلغاء الفنان رحلته اإلى لبنان.
ح�سرت في �سيف 2009 فرقة �سامبا برازيلية بهدف اإقامة عرو�س في عدد من المدن اللبنانية على اأن تختتم في مدينة �سور. ولكن   185

اعترا�س اإحدى الهيئات العلمائية اأدى اإلى اإلغاء العر�س في �سور.
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

الدولة  �سيطرة  تحت  لي�س  الذي  لل�سالح  حاًل 
وو�سعه تحت �سيطرة الجي�س والقوى الأمنية، منعاً 
تتحّول  ربما  فردية  اأو  اأمنية  حوادث  اأي  لح�سول 
اإلى فتنة كما ح�سل اأخيراً في عين الرمانة الذي 
»تكرار  اأن  اإلى  مجدلني  ونّبه  فردي«.  حادث  هو 
هذه الحوادث ووجود مربعات اأمنية و�سالح ي�سكل 

خطراً على ال�سلم الأهلي«186. 
النائب  اأولً  لبنان  تكـتل  في  زميله  اأكد  كذلك 
اأحمد فتفت اأن »المو�سوع الأمني مرتبط بالقرار 
فعبثاً  ال�سيا�سي  القرار  يتوافر  لم  واإذا  ال�سيا�سي، 
»ل  اأنه  اإلى  واأ�سار  الأمر«.  لهذا  حل  عن  نبحث 
الأمنية من  القوى  فيه  تمنع  العالم  في  بلد  يوجد 

الدخول اإلى مواقع معينة«187.

المجتمع المدني على خط التما�ض
اأثارت حادثة عين الرمانة ردود فعل اأطلقتها فعاليات 
في �ساحية بيروت الجنوبية. فعقد م�سوؤولو وممثلو 
التربوية  والموؤ�س�سات  والمدنية  الأهلية  الهيئات 
الجنوبي  المتن  �ساحل  منطقة  في  والمخاتير 
لم  الممار�سات  هذه  مثل  »اأن  فيه  اأكدوا  اجتماعاً 

تعد مقبولة باأي �سكل من الأ�سكال«188.
عالمة  فادي  عالمة  اآل  جمعية  رئي�س  دان  كذلك 
يتحملوا  اأن  اإلى  »الجميع  داعياً  الأليم«  »الحادث 
اأجل  من  الوعي  درجات  باأعلى  والتحلي  الم�سوؤولية 

م�سلحة الوطن و�سعبه«189. 
ودعا النائب ال�سابق �سالح الحركة »رئي�س الحكومة 
ووزيري الداخلية والدفاع اإلى ال�سرب بيد من حديد 

كل من يخّل باأمن الوطن والمواطنين«190.

من  فاأتت  تعبيراً،  الأكثر  الرمزية  الحركة  اأما 
جانب اأمهات اأتين من مناطق لبنانية مختلفة اإلى 
في  الرمانة.  وعين  ال�سياح  بين  الواقعة  المنطقة 
على  الأمهات  اأق�سمت  الرمزي  اجتماعهّن  مكان 
األ ي�سمحن لأولدهّن بالتقاتل. فبدعوة من جمعية 
ال�سيا�سة  رجال  اإلى  وتوّجهن  اجتمعن  »�سمل«، 
بالقول  جبران،  خليل  جبران  بلغة  اللبنانيين، 
الحياة«،  اأبناء  هم  بل  لكم،  لي�سوا  »اأبناوؤنا  اإّن 
وطلبن منهم األ يجعلوا اأبناءهّن وقوداً لمعاركهم 
»اأمهات  ا�سم  تحت  جمعية  واأطلقن  وحروبهم. 

لعنفيات«.
وقد تبّنت الجمعية اأهدافاً عّدة كالعمل على عدم 
الآخر،  تجاه  والحقد  العنف  على  الأولد  تربية 

و�سطب عبارات التفرقة من اأدبيات التربية.
قامت  الرمزية،  من  قدر  اأكبر  التحّرك  ولتحميل 
الف�سل  »جدار  بتك�سير  باأقدامهّن،  الأمهات، 
الطبيعي«، الم�سنوع من الفّلين والمليئ بعبارات 
الأمهات  م�ست  ثم  الحرب.  قامو�س  من  م�ستقاة 
اآثار الحرب  باتجاه بيت في عين الرمانة ل تزال 
»نعم  جدرانه  على  وكـتبن  عليه  ظاهرة  ال�سوداء 

للحب والوفاق«191.

التحركات والتعازي ال�سيا�سية 
ً وحركة التعازي عموما

التحركات  �سل�سلة من  الحادث ح�سلت  وقوع  فور 
الو�سع،  اإلى �سبط  الهادفة، من جهة،  ال�سيا�سية 
ومن جهة اأخرى، اإلى اإظهار اهتمام بع�س القوى 

ال�سيا�سية بما جرى.

186 الم�ستقبل، 9 ت�سرين الأول 2009.
187 الم�ستقبل، 10 ت�سرين الأول 2009.

188 ال�سفير، 8 ت�سرين الأول 2009.
189 الم�ستقبل، 9 ت�سرين الأول 2009.
190 الم�ستقبل، 8 ت�سرين الأول 2009.

191 الأخبار، 29 ت�سرين الأول 2009.
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192 ال�سفير، 8 ت�سرين الأول 2009.
193 الم�سدر ال�سابق.

194 محطة اأم تي في التلفزيونية، الن�سرة الإخبارية لل�ساعة الثامنة م�ساًء، 7 ت�سرين الأول 2009.
195 الديار، 8 ت�سرين الأول 2009.

196 الديار، 13 ت�سرين الأول 2009.
197 النهار، 8 ت�سرين الأول 2009.

مبا�سرة عقب وقوع الإ�سكال، تلقى رئي�س الجمهورية 
الداخلية  وزير  من  ات�سالً  �سليمان  مي�سال  العماد 
تفا�سيل  على  فيه  اأطلعه  بارود،  زياد  والبلديات 
الإ�سكال. كما ات�سل رئي�س الجمهورية بقائد الجي�س 
العماد جان قهوجي، واطلع منه على التفا�سيل وعلى 
الفاعلين  لتوقيف  الجي�س  اتخذها  التي  الإجراءات 

والمت�سببين بهذا الإ�سكال192.
فوؤاد  الأعمال،  ت�سريف  حكومة  رئي�س  تابع  كما 
ات�سالت  واأجرى  الحادث،  تطورات  ال�سنيورة، 
ورئي�س  الجمّيل،  اأمين  الرئي�س  من  بكل  هاتفية 
عون،  مي�سال  النائب  والإ�سالح،  التغيير  كـتلة 
ورئي�س الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية، �سمير 
جعجع. كما اطلع مرات عدة على تطورات التحقيق 
قائد  ومن  بارود،  الوزير  من  الحادث  ومالب�سات 
الداخلي،  الأمن  لقوى  العام  المدير  ومن  الجي�س، 
اللواء اأ�سرف ريفي، ومدير المخابرات في الجي�س، 

العميد اإدمون فا�سل193.
النائب  تفّقد  ال�سيا�سية،  ال�سخ�سيات  خ�س  فيما 
وقوعه  مكان  الحادث،  وقوع  ُبعْيد  الجمّيل،  �سامي 
الجرحى.  ُنقل  حيث  لبنان،  جبل  م�ست�سفى  وزار 
حزب  في  الإعالمية  الدائرة  رئي�س  فعل  كذلك 
الحزب  �سر  واأمين  غ�سن،  نادي  اللبنانية  القوات 

وهبي قاطي�سا194. 
الأمانة العامة لقوى 14 اآذار بداأت، فور وقوع الحادث، 
ات�سالت مع قيادة الجي�س. و�سباح اليوم الذي تال 
الحادثة، زار وفد منها ي�سم الدكـتور فار�س �سعيد، 
والمحامي �سا�سين �سا�سين، والأ�ستاذ اإدي اأبي اللمع، 
قائد الجي�س في اليرزة »من اأجل متابعة مالب�سات 

بعدم  الكفيلة  التدابير  اأخذ  وللت�سديد على  الحادث 
على  فوراً  اليد  وو�سع  الحوادث،  هذه  مثل  تكرار 
العامة  الأمانة  وفد من  زار  والقتلة«، كما  المعتدين 
اللواء اأ�سرف ريفي في مديرية قوى الأمن الداخلي 

في بيروت للغاية نف�سها195.
وفي 12 ت�سرين الأول، زار وفد من كـتلة نواب بعبدا 
�سم النواب علي عمار، اآلن عون، حكمت ديب، بالل 
هاني  النائب  اإلى  بالإ�سافة  الأعور،  وفادي  فرحات 
قبي�سي ممثاًل حركة اأمل، قائد الجي�س في مكـتبه في 
الحا�سمة  والإجراءات  التدابير  له  و�سكروا  اليرزة، 
التي اتخذها الجي�س بعد وقوع جريمة عين الرمانة، 
في  »الت�سدد  اإلى  قهوجي  دعوتهم  بيان  في  واأكدوا 
الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من اأي ارتكابات 

مماثلة في الم�ستقبل«196.
اأما حركة التعازي بالقتيل، فقد بداأت خالل ت�سييعه 
في بلدته الفريدي�س في اليوم التالي على الحادثة، 
حيث ح�سر الجناز الوزير ماريو عون ممثاًل رئي�س 
تكـتل التغيير والإ�سالح، النائب مي�سال عون، ووكيل 
ال�ستراكي،  التقدمي  الحزب  في  ال�سوف  داخلية 
ر�سوان ن�سر، ممثاًل رئي�س اللقاء الديمقراطي وليد 
جنبالط، مترئ�ساً وفداً حزبياً، والعقيد اأمين العرم 

ممثاًل مدير المخابرات في الجي�س اللبناني197.
ولفت في الت�سييع بع�س ما ورد في عظة الأب مارون 
دماء  من  يرتو  لم  لبنان  »لكاأن  قال  الذي  كيوان 
ال�سهداء«، م�سيفاً: »كلنا نريد ال�سالم والمحبة واأن 
بع�سنا  ونقدر  نحترم  �سوياً  الوطن  هذا  في  نعي�س 
ونت�سالم مع بع�سنا، هذا هو البلد الذي تكلم  بع�ساً 
اإنه ر�سالة".  اأكبر من وطن،  "اإنه  البابا  عنه قدا�سة 

عن حادثة واحدة وروايات كثيرة...
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

فجورج هو �سهيد للوطن من بلدتنا و�سهيد لبنان بكل 
مناطقه وطوائفه«198.

وت�ساءل الأب كيوان: »الذي يحمل ال�سكين ويقتل من 
هو هذا الإن�سان؟! هل هو �سائع؟ مدفوع؟ ل ندري. 
ونقاتل  والوفاق  ال�سالم  نريد  كلنا  اأننا  الأكيد  اإنما 
هذه  في  كثيرون  اأ�سخا�س  ثمة  اإنما  بالخير  ال�سر 
الحياة يودون ال�سر من اأجل غايات معينة ل نعرفها 
نحن«. وختم موجهاً ر�سالة: »كفانا دماء وقتاًل. منذ 
العام 1975 بداأت الحرب وما زلنا نعي�س ال�سيناريو 

نف�سه كل يوم«.
�سغيراً  خبراً  الديار  ن�سرت  الأول،  ت�سرين   9 وفي 
تحت عنوان »تهديدات... وتق�سير« جاء فيه: »ك�سف 
ديب  حكمت  النائب  والإ�سالح  التغيير  تكـتل  ع�سو 
النزول  له منعتهم من  تلقاها وزمالء  عن تهديدات 
وتلقيه ن�سائح من  ليل ح�سوله،  الحادث  اإلى مكان 
جهات اأمنية بعدم النزول. ومن جهة اأخرى، اعترف 

ديب بتق�سير مع اأهل الفقيد من قبل التيار...«.
وفور عودته من الخارج، زار النائب نديم الجمّيل في 
في  اأبو ما�سي  ال�سهيد جورج  عائلة  الأول  ت�سرين   9
منطقة عين الرمانة، وقّدم التعازي بال�سهيد وا�ستمع 

من اأفراد عائلته اإلى تفا�سيل الحادث199.
م�سترك  نيابي  وفد  قّدم  الأول،  ت�سرين   12 في  ثم 
من اأمل وحزب اهلل �سم النائبين علي عمار وهاني 
قبي�سي التعازي اإلى عائلة اأبو ما�سي والتيار الوطني 
الحر في قاعة كني�سة مار جرج�س في عين الرمانة. 
وبرزت في المنا�سبة حركة النائب عمار الذي انحنى 

لتقبيل يد والد القتيل200.

الحادث بين القوى الأمنية 
والق�ساء

في حادثة عين الرمانة ُقتل ال�ساب جورج اأبو ما�سي، 
كما اأ�سيب اآخران طعناً هما جان الهبر )27 �سنة( 
ومازن نقول المتري )17 �سنة( لكن حالتهما كانت 
و�سليم  الأحد  عبد  اإليا�س  اأ�سيب  كذلك  م�ستقرة. 
اإدوار بول�س وجورج غبريال من�سور فعولجوا وغادروا 

الم�ست�سفى في اليوم التالي على اإ�سابتهم.
والجي�س  الأمنية  القوى  تدخلت  الحادثة  وقوع  بعيد 
لها. وفي اليوم التالي اأجرى  اللبناني وو�سفت حداً 
�سقر  الع�سكرية  المحكمة  لدى  الحكومة  مفو�س 
فادي  الع�سكري  العام  المحامي  يرافقه  �سقر، 
عقيقي، ك�سفاً ميدانياً في محلة �سنين حيث ح�سل 
الإ�سكال201. تولت مخابرات الجي�س التحقيق في ما 
جرى، وعليه و�سعت الق�سية ابتداء في يد المحكمة 
العدلية  المحاكم  على  تحال  اأن  على  الع�سكرية، 
وال�سركاء  الفاعلين  على  القب�س  بعد  المخت�سة 

والمتورطين.
على  مطلعة  م�سادر  اأفادت  الأول  اليوم  منذ 
على  العثور  بعد  اأوقفوا  اأ�سخا�س  اأربعة  اأن  التحقيق 
اإخراج  منها  الحادث،  مكان  في  بهم  تتعلق  اأدلة 
اإلى  اأ�سارت هذه الم�سادر  قيد وحذاء رجالي. وقد 
مرورهم  �سودف  اإنه  قالوا  الأربعة  الموقوفين  اأن 
الأول.  بالإ�سكال  لهم  عالقة  ول  الحادث  مكان  في 
ل  اأن  موؤكدين  ت�سارب،  هوؤلء عن ح�سول  وتحدث 
ا�ستمع  اأبو ما�سي202. وقد  عالقة لهم بجريمة قتل 
لدى  الحكومة  مفو�س  باإ�سراف  الأولي  التحقيق 

الم�سدر ال�سابق.  198
الم�ستقبل، 10 ت�سرين الأول 2009.  199

اأبو  يا  اإيدك  بو�س  »بت�سمحلي  الكاميرا:  عد�سات  اأمام  ما�سي  اأبو  لوالد  عمار  علي  النائب  وقال   .2009 الأول  ت�سرين   13 النهار،   200
جورج، لأننا نحن نعرف هذا الألم«. الم�سدر: ن�سرة اأخبار ال�ساعة الثامنة م�ساًء التي بثتها محطة »اأو تي في« التلفزيونية. اأنظر: 

http://www.youtube.com/watch?v=Y22K_UElh7A

النهار، 8 ت�سرين الأول 2009.  201
الم�سدر ال�سابق.  202
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المحكمة الع�سكرية، �سقر �سقر، اإلى اإفادات عدد 
كبير من ال�سهود في حادث عين الرمانة203.

وقد رفعت اآثار ب�سمات من مكان الحادث وعملت 
تو�ساًل  تحليلها  على  المخت�سة  الأمنية  الأجهزة 

اإلى معرفة هويات اأ�سحابها204.
وفي 9 ت�سرين الأول 2009 اأحالت مديرية المخابرات 
ثمانية  التمييزية  العامة  النيابة  على  الجي�س  في 
اأ�سخا�س  اأربعة  موقوفين في الحادث، بعدما تركـت 
الذين  الق�ساء  على  والمحالون  تورطهم.  يثبت  لم 
�سعيد  القا�سي  التمييزي  العام  النائب  ت�سّلمهم 
الملف  اإحالة  قبل  معهم،  التحقيق  ل�ستكمال  ميرزا 
برمته على النيابة العامة ال�ستئنافية في جبل لبنان 
القتل  جريمة  في  توّرطه  يثبت  من  على  لالدعاء 
وال�ستراك في القتل هم: �سميح حمود205 وعلي بالل 
وح�سين كمال �سمباوي )فل�سطيني( واإ. ي، ح. ج، ي. 

ي، ع. ز، اأ. ع206.
الذي  اليوم  في  نجار،  اإبراهيم  العدل  وزير  �سدد 
ال�سرعة والحزم«  الحادثة، على »وجوب اعتماد  تال 
تحتمل  ل  التحقيقات  هذه  اأن  واأكد  التحقيقات،  في 
في  المتورطين  من  اأحداً  »اأن  اإلى  م�سيراً  التاأخير، 
اأي فريق«.  الحادث ل ينعم باأي تغطية �سيا�سية من 
خالله  اأبدى  �سقر  ب�سقر  ات�سالً  نجار  واأجرى 

الأ�سباب  وك�سف  الفتنة  بذور  »اقتالع  على  حر�سه 
الحقيقية الكامنة وراء الحادث، وتحديدها في �سكل 
وثيق، في حال تبّين اأن هناك اأ�سباباً مختلفة عن تلك 

التي تم الإف�ساح عنها في التحقيقات الأولية«207.
مخابرات  اأوقفت   2009 الأول  ت�سرين   10 وفي 
المتورطين  ال�سيد  وعلي  يا�سين  علي  الجي�س 
مبا�سرة في مقتل اأبو ما�سي، وكالهما ل يبلغ من 
العمر اأكثر من 19 عاماً. وفي الخبر، كما ن�سرته 
النهار، اأن »الزميلة كلوديت �سركي�س )علمت( اأن 
قبل  الجنوبيتين  قريتيهما  اإلى  فّرا  كانا  ال�سابين 
الأمنية  الجهات  بين  الت�سالت  تتواتر حركة  اأن 
م�ساعدة  اإلى  اأف�ست  وحزبية،  �سيا�سية  وجهات 
ومع  محتملة«.  لفتنة  درءاً  ت�سليمهما  في  ذويهما 
توقيف هذين ال�سابين ارتفع عدد الموقوفين اإلى 
ع�سرة، وبذلك تم اإيقاف كل المتهمين والم�ساركين 

في الحادثة208.
العام  النائب  اأحال   ،2009 الأول  ت�سرين   12 في 
النائب  على  ميرزا،  �سعيد  القا�سي  التمييزي، 
كلود  القا�سي  لبنان،  جبل  في  ال�ستئنافي  العام 
الموقوفون  بالملف  واأرفق  الجريمة،  ملف  كرم، 
مديرية  اأمام  بها  اأدلوا  التي  والإفادات  الع�سرة 
لإجراء  وذلك  اللبناني،  الجي�س  في  المخابرات 
حيث  من  بحّقهم،  المنا�سب  القانوني  المقت�سى 

النهار، 9 ت�سرين الأول 2009.  203
النهار، 10 ت�سرين الأول 2009.  204

�سميح حمود هو ال�ساب الذي وقع معه الإ�سكال الأول وهو الذي ا�ستدعى �سباباً من رفاقه لالأخذ بالثاأر. وفي �سهادة خا�سة باأمم للتوثيق   205
والأبحاث ا�ستقتها من بع�س اأفراد عائلة هذا ال�ساب، يتبّين اأن حّمود، ال�ساب المتحّدر من قرية مركبا الجنوبية والقاطن في برج 

البراجنة، �ساب عاطل عن العمل يعتمد في معي�سته على والده الذي يعمل موزعاً للب�سائع.
تعّلم �سميح الفنون القتالية في �سغره ليتحّول اإلى �ساب مثير للم�ساكل الدورية مع القاطنين في حّيه وفي اأحياء اأخرى. لم تكن عائلته 
را�سية عن �سلوكياته وعن الإ�سكالت المتكّررة التي يفتعلها. كان خاله يرّدد دائماً اأمام م�سمعه اأن نهايته �ستكون اإما الموت قتاًل اأو 
الدخول اإلى ال�سجن. وقبل حادثة عين الرمانة كان حمود قد افتعل عدة اإ�سكالت مع �سباب من اآل عواد القاطنين اإلى جواره في برج 
البراجنة. وقد اأو�سل بع�س اأبناء هذه العائلة اإلى ذويه اأنهم لول احترامهم العائلة لقتلوا �سميح، ذلك اأن �سمعة باقي اأفراد عائلة حمود 

طيبة في المنطقة.
ال�سفير، 10 ت�سرين الأول 2009.  206

النهار، 9 ت�سرين الأول 2009.  207
النهار، 11 ت�سرين الأول 2009.  208
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

الدعاء عليهم بجرائم القتل، والتي ت�سل عقوبتها 
اإلى الإعدام209.

الأمنية  الم�سادر  روت  الواقعة  تفا�سيل  حول 
التالي210: »اإن ال�ساب �سميح حمود اعتاد ورفيقه 
علي بالل الذهاب اإلى منطقة عين الرمانة ولعب 
حزبية  جهة  عليه  ت�سيطر  حي  في  فيها  البينغو 
تعر�ست  الجريمة  يوم  �سبق  حادث  وفي  معينة. 
لبالل،  الرمانة  عين  من  ال�سبان  من  مجموعة 
اإلى  البينغو،  في  خ�سارته  خلفية  على  و�سربته 
عالقته بفتاة من المحلة. وتفاقم الحادث نتيجة 
ح�سا�سيات مناطقية ما دفع بالل لحقاً اإلى اإخبار 
و�سمباوي، فدخلوا  ويا�سين  وال�سيد  رفاقه حمود 
الرمانة  عين  النارية  الدراجات  على  جميعاً 
بين  الت�سارب  وبعد  المحلة.  اأبناء  مع  وتواجهوا 
الفريقين، هرب يا�سين وال�سيد على دراجتهما، 
لكن مجموعة من اأبناء المنطقة واجهتهم فوقعت 
مرور  �سودف  الهرب،  حاول  وحين  الدراجة، 
في  كانت  التي  بال�سكاكين  فطعناه  ما�سي،  اأبو 

حوزتهما ولذا بالفرار«211.
اإذ  اإ�سافية212  تفا�سيل  النهار  �سحيفة  واأ�سافت 
تاريخ  من  اأ�سبوع  قبل  بداأت  الم�سكلة  اأن  ذكرت 
الرمانة  عين  في  ال�سابين  مرور  لدى  الجريمة، 
الأمر  الفتيات،  باإحدى  التحر�س  ومحاولتهما 
الذي اأدى اإلى قيام �سبان من المنطقة بالت�سدي 
»لطلب  �سيعودان  باأنهما  فتوعدا  و�سربهما  لهما 
الحادث  هذا  تال  الذي  الأ�سبوع  وخالل  الثاأر«. 

ي�سكلوا  اأن  على  لهما  زمالء  مع  ال�سابان  اتفق 
دخل  ال�سياح.  في  تنتظر  موؤازرة  مجموعة 
�سرباهما  عّمن  للبحث  �سنين  �سارع  ال�سابان 
�سباب  من  مجموعة  اأمرهما  في  فارتابت 
�سابقاً،  �سربتهما  التي  تلك  غير  الرمانة  عين 
اإلى  ال�سابان  عاد  وت�ساربوا.  معها  فتال�سنوا 
عثرا  باأنهما  كذباً  واأبلغاها  الموؤازرة«  »مجموعة 
على المجموعة التي تعر�ست لهما بال�سرب قبل 
اأ�سبوع. دخل ال�سباب اإلى عين الرمانة وت�ساربوا 
ثم  الحادة.  بالآلت  الرمانة  عين  �سباب  مع 
م�سرح  عن  الإ�سكال  في  الم�ساركين  اأحد  ابتعد 
من  ما�سي  اأبو  خروج  و�سادف  قلياًل  الحادث 

منزله فطعنه ب�سكين كان يحمله وقتله.

هل ُي�سلح العّطار...؟
قلق  اأمني«  »م�سدر  عن  الديار  �سحيفة  نقلت 
تاأتي  التي  المتنقلة  الحوادث  من  الأمنية  القوى 
على خلفيات مناطقية وطائفية213. يقول الم�سدر 
الرمانة  عين  في  ح�سل  ما  م�سهد  اإن  الأمني 
من  يومياً  يح�سل  وما  بكار،  عائ�سة  في  وقبله 
بين  للبحث  مادة  �سّكل  الأحياء،  بين  مناو�سات 
المخابرات  مديرية  �سيما  ل  اأمنيين،  م�سوؤولين 
والحزبية،  ال�سيا�سية  القيادات  مع  الجي�س،  في 
وجرى تحذير هوؤلء من اأن الجي�س تحديداً، ومعه 
القوى الأمنية الأخرى، ل ي�ستطيعون اأن ي�ستمروا 
بين  والنت�سار  الدائم،  ال�ستنفار  و�سعية  في 
في  ع�سكرية  عنا�سر  وو�سع  ال�سكنية  المنازل 
فهذا  المتقاتلين،  بين  للف�سل  الأحياء،  داخل 

ال�سفير، 13 ت�سرين الأول 2009.  209
النهار، 11 ت�سرين الأول 2009.  210

�سباب  اأن حمود وبالل تال�سنا مع  للوقائع. ففيهما  رواية مختلفة  اللبناني  الق�ساء  ال�سادرين عن  والتهامي  الظني  القرارين  في   211
عين الرمانة وتبادل معهم ال�ستائم دون اأن يح�سل ت�سارب. ولكن ال�سابين المذكورين قررا النتقام لـ»الكرامة المجروحة«. 

انظر حول القرار الظني �سحيفة الم�ستقبل ال�سادر في 12 اآذار 2010، وحول القرار التهامي �سحيفة النهار ال�سادر في 11 حزيران 
.2010

النهار، 11 ت�سرين الأول 2009.  212
الديار، 8 ت�سرين الأول 2009.  213
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المو�سوع يرهق القوى الع�سكرية والأمنية، التي 
ظل  في  لبنان،  م�ساحة  كل  تغطي  اأن  يمكنها  ل 

الأجواء المحتقنة.
الجي�س  اأن  اإلى  المذكور  الأمني  الم�سدر  وينبه 
والقوى الأمنية هم من اأبناء ال�سعب ويتاأثرون بما 
والمذهبية،  الطائفية  بيئاتهم  اأبناء  وهم  يجري، 
ما  اإذا  اأدائهم  �سبط  الجي�س  قيادة  ت�ستطيع  ول 
ا�ستمر الخطاب الطائفي والمذهبي. ولذلك يجب 
التو�سل اإلى وفاق وطني حقيقي في لبنان يكّر�س 
الأهلي  ال�سلم  ويثبت  الفعلية  الوطنية  الوحدة 

وال�ستقرار.
بع�س  تجاوب  الأمني  الم�سدر  هذا  ويثّمن 
الأمنية،  والقوى  الجي�س  مع  ال�سيا�سية  القيادات 
عنهم،  الغطاء  ورفعهم  المطلوبين  وت�سليمهم 
ُتلَغ  لم  اإذا  يكفي  ل  وحده  هذا  اأن  ي�سيف  ولكنه 
وعند  ال�سيا�سة  في  موجودة  وهي  التوتر،  اأ�سباب 

الطبقة ال�سيا�سية214.
عقب حادثة عين الرمانة، عممت مديرية التوجيه 
في قيادة الجي�س ن�سرة توجيهية على الع�سكريين، 
»الأمن  عنوان  تحت   ،2009 الأول  ت�سرين   9 في 
قيادة  ذكرت  الوطن«.  م�ساحة  وعلى  للجميع 
الجي�س في هذه الن�سرة اأن مهمة الجي�س تقت�سي 
»مالحقة المخلين بالأمن اإلى اأي جهة انتموا حتى 

توقيفهم وتقديمهم اإلى العدالة«215.
الع�سكرية  الموؤ�س�سة  »اأن  الجي�س  قيادة  واأ�سافت 

ت�سع ن�سب عينيها، في معر�س قيامها بالواجب، 
الحفاظ على الوحدة الوطنية والعي�س الم�سترك، 
ول تن�ساق خلف كالم غير م�سوؤول ي�سدر من هنا 
اأو هناك، ويوؤدي عن ق�سد اأو عن غير ق�سد اإلى 
ع�سبيات  في  الدخول  وبالتالي  الموقف  ت�سعيد 
اأ�سد  وتلحق  الجميع  على  �سلباً  تنعك�س  غرائزية 

ال�سرر بم�سلحة الوطن والمواطن على ال�سواء«.
واإذ اأكدت قيادة الجي�س على اأنه »ل مظلة �سيا�سية 
فوق اأحد«، دعت الع�سكريين »اإلى التعامل بكل حزم 
اأو  اأنف�سهم  تلقاء  من  المدفوعين  الغوغائيين  مع 
من الغير، للعبث باأرواح المواطنين وممتلكاتهم«.

الجي�س،  قائد  تفقد   2009 الأول  ت�سرين   13 وفي 
العماد جان قهوجي، الوحدات الع�سكرية المنت�سرة 
في محلتي ال�سياح وعين الرمانة، حيث اجتمع مع 
ال�سباط والعنا�سر وذّكرهم »بقد�سية المهمة التي 
يتولون تنفيذها، ومنبهاً اإلى اأن الجي�س لن ي�سمح 
العكر،  الماء  في  ي�سطادوا  اأن  بالأمن  للعابثين 
تحقيق  اإلى  للنفاذ  اأمنية  ثغرة  اأي  ي�ستغلوا  اأن  ول 

اأهداف م�سبوهة«216.

هوؤلء،  مع  يتهاون  لن  »الجي�س  اأن  قهوجي  واأكد 
وهو يقيم �سداً منيعاً في وجه محاولتهم المتاجرة 
باأرواح النا�س وكراماتهم، اأو اإ�ساعة روح التفرقة 
والنق�سام في المجتمع«، داعياً اإلى »�سرورة اإلغاء 
عرفتها  التي  ال�سابقة  لالأحداث  الأليمة  الذكرى 
لن  الأ�سود  التاريخ  »باأن  موؤكداً  المناطق«،  بع�س 

يعيد نف�سه...«.

على �سوؤال حول ا�ستطاعة الجي�س اللبناني القيام ب�سبط الأمن على الأر�س، في ظل غياب التوافق ال�سيا�سي على اإعطائه هذا الدور،   214
يجيب الأ�ستاذ اأ�سعد �سفتري باأن »دور الجي�س اللبناني يخ�سع لتوافق �سيا�سي عليه. لم ُيبَن الجي�س اللبناني على منطق مختلف عن هذا 
الأمر. ي�ستطيع الجي�س اللبناني البقاء موّحداً اأمام الإ�سكالت ال�سغيرة التي تقع. ولكن اإذا تطورت الأمور فاإن كل عن�سر من عنا�سر 
الجي�س يعود لال�ستماع اإلى راأي القيادات ال�سيا�سية لطائفته«. وي�سيف: »في الأ�سا�س لي�س المطلوب من الجي�س اأن ي�سبط هذا النوع 
من الإ�سكالت لأن هذه مهمة قوى الأمن الداخلي، فهي التي ت�ستطيع اأن تتحاور مع النا�س لأنها مدّربة على ذلك. اأما الجي�س فهو معتاد 
على البقاء في ثكناته الع�سكرية، ينزل اإلى الأر�س ليطلق النار. ل ي�ستطيع الجي�س �سبط الإ�سكالت التي تن�سب في الأحياء ب�سهولة. 

هل ي�ستطيع تم�سيط حّي ي�سكنه مدنيون؟ ل ي�ستطيع« )مقابلة خا�سة اأجرتها معه اأمم للتوثيق والأبحاث في 4 ت�سرين الأول 2010(.
النهار، 10 ت�سرين الأول 2009.  215

ال�سفير، 14 ت�سرين الأول 2009.  216

عن حادثة واحدة وروايات كثيرة...
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ن�سرات 7 ت�سرين الأول
الرئي�سية  التلفزيونية  المحطات  ن�سرات  تطرقت 
�سنين  لحادثة  م�ساًء(  الثامنة  ال�ساعة  )ن�سرات 
من  ال�سابع  في  الأولى  للمرة  الرمانة(  )عين 
ت�سرين الأول، اأي بعد م�سي حوالى 21 �ساعة على 

وقوع الحادثة.

محطة »اأم تي في«1
في«  تي  »اأم  محطة  اأعدتها  التي  التقارير  �سل�سلة 
في  ما�سي  اأبو  ت�سييع  مرا�سم  عن  بتقرير  بداأت 
بلدته الفريدي�س، ماأ�ساة عائلته واأ�سدقائه، واأّمه 
بقوة  الم�سيحية ح�سرت  الرمزيات  واأبيه خا�سة. 
القدي�سة  عيد  جورج  »اختار  التقرير:  مقدمة  في 
المحدد.  الموعد  تكلل قبل  لكـنه  يتكلل،  لكي  ريتا 
وبدل اأن يقف محّبوه في الثاني والع�سرين من اأيار 
المقبل لح�سور الزفاف، وقفوا اأمام نع�سه الأبي�س 

لح�سور عر�سه الوداعي دون �سابق اإنذار. والجميع 
عليه  ووقع  ال�سباح،  في  اأو  الليل  في  الخبر  �سمع 
وقع ال�ساعقة. وكاأّن اأر�س لبنان لم ترتِو بعد من 
دماء ال�سهداء«، والعبارة الأخيرة الم�ستخدمة في 
المقدمة قالها الأب مارون كيوان في عظته خالل 

جّناز اأبو ما�سي.
»دركي ما �ساأل. الحكومة كلها ما �ساألت. ما حدا 
�ساأل عّنا. ما حدا �ساأل. كاأّنو �سي نملة. عندي اإّياه 
قالت  غيرو«،  عندي�س  ما  جّوزو.  بّدي  �ساب،  اأنا 
والدته. »اأنا�سد )رئي�س الجمهورية( اإقامة مركز 
ثابت  مركز  تح�سل.  التي  التعديات  لمنع  ثابت 

للجي�س. اأب�سط الأمور يعني«، قال والده.
نخلة  الفريدي�س،  بلدة  من  الأول  التقرير  معّد 
ع�سيمي، ختم تقريره بالإ�سارة اإلى �سرورة اإلقاء 
في  التوتر  فتيل  لمنع  المجرمين،  على  القب�س 
منطقة فيها ملفات كثيرة عالقة من اأيام الحرب 

الحادث بال�سوت وال�سورة
والتي تطرقت  التلفزيونية،  المحطات  بثتها  التي  الإخبارية  المواد  �سائر  اإلى  التو�سل  القراءات  لمعّدي هذه  يتوفر  لم 
البرامج. من ثم، ب�سبب  التي ترافق  المكـتوبة  العاجلة والأ�سرطة  الأخبار  الرمانة( من مثل  اإلى حادثة �سنين )عين 
ال�سمعية  »المرويات«  عن  للحديث  الملحق  هذا  اإفراد  على  الخيار  كان  الخام،  التوثيقية  بالمادة  اإحاطتنا  عدم  من 
الب�سرية، علماً اأن معظم المادة التي ا�ستندنا اإليها هي من ح�ساد اليو تيوب. على اأن هذا الح�ساد ملفت بحد ذاته. 
تلفزيونية  محطات  بثته  مما  جميعاً،  هي،  يوتيوب،  موقع  على  والمن�سورة  الحادثة  تناولت  التي  الإخبارية  فالتقارير 
»م�سيحية« )»األ بي �سي«، »اأو تي في« و»اأم تي في«(. ولعل غياب تقارير محطات من مثل »نيو تي في«، »المنار«، »اأن 

بي اأن«، و»الم�ستقبل« عن ف�ساء اليوتيوب »خطاب« بحد ذاته.

http://www.youtube.com/watch?v=W3mRkasb1Lo                                    1
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

الأهلية. فقد قال حرفياً: »مع �سقوط جورج �سحية 
اإلى  بريئة على مذبح الوطن، يعود الملف الأمني 
ملفات  الرمانة  وعين  ال�سياح  بين  فما  الواجهة. 
كبيرة تعود اإلى اأيام الحرب، والجميع هنا يوؤكدون 
اأن نزع فتيل التوتر لن يكون اإل باإلقاء القب�س على 

المجرمين«.
عيد  لجورج  تقرير  عر�س  اإلى  انتقلت  المحطة 
عن الأجواء في عين الرمانة، ليل وقوع الحادثة. 
م�ست�سفى  في  اأجريت  مقابالت  التقرير  ت�سّمن 
جبل لبنان، حيث تم نقل الجرحى الذين �سقطوا. 
به  اأدلى  ما  التقرير  هذا  في  جاء  ما  اأبرز  من 
من  الهبر،  جان  الجريح  �سقيق  الهبر،  غ�سان 
على  اأما  للقتل«.  نّية  عندهم  »كان  المعتدين  اأن 
الم�ستوى ال�سيا�سي فالأبرز هو ما جاء على ل�سان 
الم�ست�سفى  زيارته  خالل  الجميل  �سامي  النائب 
لتفريغ  محاولة  »هناك  الجرحى:  لتفقد  المذكور 
هذه المنطقة )عين الرمانة( من اأبنائها، وتيئي�س 
اإن »هوؤلء  بالقول  ا�ستدرك  ولكـنه  النا�س«.  هوؤلء 
الدائرة  اأما رئي�س  اأر�سهم«.  النا�س �سامدون في 
الإعالمية في القوات اللبنانية نادي غ�سن فاعتبر 
اأن »من يعتبر اأن عين الرمانة هي كريات �سمونا، 
ومن يعتبر اأنها �سركة المياه التي تقطع المياه عن 
اأو �سركة الكهرباء التي تقطع الكهرباء  ال�ساحية 
ح�سول  يجوز  ل  عليهم.  عيب  ال�ساحية،  عن 

ت�سرفات بربرية على النمط الذي ن�ساهده«.
التقرير انتقل للحديث عن اإجراءات قام بها الجي�س 
في  متورطين  توقيف  وعن  المنطقة،  في  اللبناني 
الغا�سبين  المواطنين  ا�ستنفار  وعن  الحادثة، 
خالل  منطقتهم،  على  المتكررة  العتداءات  من 
مغّبة  من  »حّذروا  والذين  الأولى  الفجر  �ساعات 
ما  على  اأمنياً«،  مك�سوفة  المنطقة  هذه  ا�ستمرار 

نقل معّد التقرير.
اأجواء  يتحدث عن  تقريراً  تاليًا  المحطة عر�ست 
الإ�سكال  تال  الذي  ال�سباح  في  الرمانة،  عين 

الذي »�سقط فيه جورج اأبو ما�سي بطعنات الغدر 
�سديد،  نعمة  بيرنا  اأعّدته  التقرير  والهمجية«. 
جرى  مما  ال�سكان  �سدمة  على  فيه  و�سّددت 
�سهادة  التقرير  هذا  في  برزت  له.  وا�ستنكارهم 
بال�سبط:  تق�سد  من  تحديد  دون  قالت،  امراأة 
بال�سالح يدخلون. والآن يدخلون  »غّدارين. كانوا 
بال�سكاكين على الموبيالتات«. و�سهادة رجل قال: 
»نحن نطالب بالدولة. نحن تهّمنا الدولة. الدولة 
تاأتي  علينا.  تكون  اأن  ل  حاميتنا  تكون  اأن  يجب 
يقف  �سيدا.  خط  على  تقف  اأن  تقدر  فال  الدولة 
عندنا  تقف  الكبيرة  والقوة  واحد،  ِجيب  هناك 
ردعهم،  من  يمّكن  ل  الأمر  وهذا  المنطقة.  في 
اأن  اإما  الجي�س.  فور ذهاب  يعودون من جديد  اإذ 
اأنف�سنا«. كذلك  اأو يتركونا نحمي  تحمينا الدولة، 
قالت امراأة: »ب�س �ساألوهن اإذا نحنا �سي مّرة قتلنا 
يو�سل  ال�سوؤال  هيدا  ب�س  �سبابهم.  من  �ساب  لهم 
بحدا«.  �سوكة  دّقينا  ما  عمرنا  نحنا  العالم،  لكل 
وهذا  حقد  »هناك  الهبر:  جان  الجريح  وقال 

الحقد ي�ستوجب َحَكماً موجوداً بين الطرفين«.
عّبر  عارمة  غ�سب  »اأجواء  عن  تحدث  التقرير 
عنها الأهالي الم�ستاوؤون من الو�سع القائم. فخّيم 
التجارية  المحالت  واأقفلت  المنطقة  على  الحزن 
الواحد  ابن  العري�س  ال�سهيد  على  وحزناً  حداداً 
والثالثين وحيد العائلة والذي كان من المقرر اأن 
ال�سهر  من  والع�سرين  الثامن  في  بعر�سه  يحتفل 
الحالي، فكان اأن انتقل اإلى عر�س ال�سماء«. وهنا 
تاريخين  عن  تحدثت  عينها  المحطة  اأن  نالحظ 
لموعد زفاف اأبو ما�سي، اأحدهما، م�سدره ما كان 
يتم تداوله في بلدته الفريدي�س م�سبع بالرمزيات 
الم�سيحية؛ )انظر ما اأوردناه حول هذه النقطة في 

متن التقرير(.
معّدة التقرير اأ�سارت اإلى تقاع�س القوى الأمنية حتى 
الرمانة  عين  في  الالفت  »اأما  الحادثة:  وقوع  بعد 
اأقّله مكان  اأو  فهو غياب القوى الأمنية عن الطرق 
الحادث، حتى اأن اأّياً من نواب المنطقة لم يح�سر 
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اإلى المكان وذلك على ما روى الأهالي، فيما ح�سر 
لتفقد م�سرح الجريمة«. وفي  القا�سي �سقر �سقر 
الذي  الحّر  الوطني  للتيار  نقد �سمنية  اإ�سارة  هذا 

لم يح�سر نوابه اإلى مكان وقوع الحادث.
اإذا  ما  حول  بالت�ساوؤل  تقريرها  ختمت  المرا�سلة 
كان المطلوب اإعادة اإ�سعال الفتنة مجدداً في هذه 
التما�ّس«.  خطوط  بمنطقة  »المعروفة  المنطقة 
التي  الأولى  المرة  لي�ست  »هي  التالي:  قالت  فقد 
عين  منطقة  المنطقة.  هذه  في  اإ�سكال  فيها  يقع 
خطوط  بمنطقة  المعروفة  ال�سياح،  ـــ  الرمانة 
الفتنة  نار  اإ�سعال  اإعادة  المطلوب  فهل  التما�ّس. 
تحت  الراكد  الدخان  هذا  اإخماد  اأم  مجدداً؟ 

الرماد ب�سكل نهائي؟«.

محطة »اأو تي في«2
محطة  ن�سرة  من  وا�سعاً  حّيزاً  �سغلت  الحادثة 
جوزفين  اإعداد  من  تقريراً  فبثت  في«.  تي  »اأو 
»معلومات  ب�سرد  تلته  ثم  قزي،  وجون  ديب 

بالمحطة. خا�سة« 
في تقديم التقرير، لم يتم ا�ستبعاد كون الحادثة 
ر�سالة �سيا�سية، اإذ تم و�سعها في �سياق »حوادث 
كما  ال�سيا�سة«.  بريد  �سندوق  تدخل  ما  غالباً 
بال�سلم  الحادثة  ارتباط  اإلى  المحطة  اأ�سارت 
كوريث  المكان  لـ»خ�سو�سية  نظراً  الأهلي 
بين  ال�سهير  »المحور«  فهو  اللبنانية«  الحرب 
محاور التقاتل الأهلي خالل هذه الحرب. جاءت 
المقدمة حرفياً على ال�سكل التالي: »حادث اأمني 
جديد ي�ساف اإلى �سل�سلة حوادث، غالباً ما تدخل 
�سقوط  اإلى  اأدى  حادث  ال�سيا�سة،  بريد  �سندوق 
واأيقظ  اأ�سخا�س  ما�سي وجرح خم�سة  اأبو  جورج 
اللبنانية،  الحرب  كوريث  المكان  خ�سو�سية 
ــــ  الرمانة  عين  المحور  ا�سم  اقتران  لمجرد 
اإ�سكال،  كل  في  وكما  م�ست.  بحروب  ال�سياح 

تتعدد الروايات بح�سب من يرويها. اأجواء ال�سياح 
لتلك  مغايرة  طبيعية  حياتها  دورة  �سامتة،  كانت 
التي في الجهة الأخرى. فالمحال في عين الرمانة 
اأمام  معت�سمة  غا�سبة  جماهيرها  حزناً،  مقفلة 
تلك المحم�سة التي �سهدت حادثة دخول مجموعة 
�سباناً  طعنت  نارية  دراجات  على  الهوية  مجهولة 

اآخرين وبينهم ال�سحية اأبو ما�سي...«.
الجريح  �سهادة  لفتة  بدت  التقرير  م�سمون  في 
لأنها  الهبر،  ال�ساب جان  وقع،  الذي  الإ�سكال  في 
اأبو ما�سي  اإن  �سهادة تنفي المعلومات التي قالت 
ا�ستفراده  تم  واإنه  الإ�سكال،  بعيداً عن مكان  كان 
مع  حديث  ففي  يجري.  كان  بما  منه  علم  دون 
لبنان،  جبل  م�ست�سفى  في  �سريره  على  من  الهبر 
اأفاد ال�ساب بالتالي: »رك�ست ب�سرعة بعدما راأيت 
جورج يتعر�س لل�سرب، رك�ست لم�ساعدته. واأثناء 
م�ساعدتي له، تدافعت مع �سخ�س ثم وقعت على 
الأر�س معه. جاء �سخ�س من وراء ظهري و�سربني 
ب�سكين في خا�سرتي و�سربني بحجر، كان يحمله، 

على راأ�سي، فبقيت اأر�ساً«.
الحادثة  اأن  اإلى  اأ�سارت  فقد  التقرير،  اأما خاتمة 
الحرب  ذاكرة  وتوقظ  �سيا�سية،  ر�سائل  تحمل 
ال�سيا�سية  الأهلية، وهذا على عك�س الت�سريحات 
القّيم  الحّر،  الوطني  التيار  م�سوؤولو  اأطلقها  التي 
على  حرفياً  اأتت  الخاتمة  المحطة.  هذه  على 
المحلية  البو�سلة  تزال  ل  »فيما  التالي:  ال�سكل 
موجهة نحو دم�سق، وعلى بعد �ساعات من ن�سيحة 
الم�سترك، وفي وقت ل  العي�س  فرن�سية بتح�سين 
يزال البلد يترنح تحت تاأثير فراغ حكومي، وو�سط 
�سيا�سيين، و�سط كل  تفاوؤل بين خ�سوم  ب�سي�س 
القتتال  كوابي�س  ليوقظ  اأمني  حدث  يبرز  هذا، 
ر�سائل  من  يحمل  ما  يحمل  حدث  الطائفي، 
مقبرة  اأولً  اأ�سبح  الوطن  ولأن  واأمنية.  �سيا�سية 

لأبنائه، ت�سقط في كل ر�سالة �سحية«.

http://www.youtube.com/watch?v=ege9kHUsHEY       2
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

المحطة المذكورة لم تكـتِف بهذا القدر، بل اأتبعت 
من  ب�سل�سلة  قزي  وجون  ديب  جوزفين  تقرير 
»المعلومات الخا�سة«، على حّد و�سف المحطة. 
هدفت،  التي  المعلومات،  هذه  من  جلياً  وبدا 
بح�سب المحطة، اإلى ك�سف »خلفية الحادث«، اأن 
هدفها الحقيقي هو زّج ا�سم »القوات اللبنانية«، 
على  الحر  الوطني  التيار  يناف�س  الذي  الحزب 
وي�سكل  الوطن،  م�ساحة  الم�سيحيين على  زعامة 
محّلة  في  للتيار  الرئي�سي  ال�سيا�سي  المناف�س 
اللبنانية«  »القوات  ت�سّم  لم  واإن  الرمانة،  عين 
حواجز  عن  تحدثت  المعلومات  فهذه  بال�سم. 
في  حزبي  طرف  فترة  منذ  يقيمها  �سرعية  غير 
منطقة عين الرمانة، وعن تواطوؤ مع الجي�س في 

هذه الم�ساألة.
الخا�سة«،  بـ»المعلومات  ُو�سفت  معلومات  في 
اأو�سل  حين  بداأ  »الإ�سكال  يلي:  ما  حرفياً  ورد 
طلب  ال�سياح  مطاعم  اأحد  في  ديليفري  موظف 
فبادره  الرمانة،  عين  في  لّلهو  مركز  اإلى  ع�ساء 
بعد  و�ستمه  ب�سفعة  هناك  الموجودين  اأحد 
الديليفري  موظف  بعدها  ذهب  بينهما.  تال�سن 
ل�ستدعاء مجموعة من رفاقه من ال�سياح، فاأتوا 
وفور  �سكاكين.  وبحوزتهم  نارية  دراجات  على 
الم�سوؤولين  اأحد  كان  ال�سياح،  مجموعة  و�سول 
الحزبيين في عين الرمانة ويدعى ت.م يعمل على 
جمع عدد من ال�سبان تح�سيراً لال�ستباك. وُيذكر 
اأي�ساً اأن هذا الم�سوؤول كان يعمل ب�سكل يومي في 
غير  ظاهرة  حواجز  اإقامة  على  الما�سية  الأيام 
�سرعية مع 30 �ساباً من المنطقة وذلك من دون 
والالفت  الأمنية هناك.  القوى  اعترا�س من  اأي 
اأي�ساً في الم�سهد اأن المدعو ت.م كان يعاونه في 
رتبة  يحمل  ع�سكري  �سلك  في  عن�سر  الإ�سكال 
وا�سمه  المراجع  باأحد  مبا�سرة  اأول ملحق  رقيب 

اأ.ف...«.

محطة »األ بي �سي«3
تقريراً  �سي«  بي  »األ  قناة  بثت  اأخرى،  ناحية  من 
التقرير  زيد.  اأبو  ب�سام  اإعداد  من  )معتدلً( 
وحزن  بلدته،  في  ما�سي  اأبو  ت�سييع  بعر�س  بداأ 
على  رّكز  اأي  العمل،  في  وزمالئه  اأهله  وا�ستنكار 
مقدمته  في  ورد  الم�ساألة.  من  الإن�ساني  الجانب 
اأن »جورج اأبو ما�سي )�سقط( في طعنات �سكين 
في �سدره اأ�سابه بها راكبو دراجات نارية يدخلون 
اإ�سارة  في  وتكراراً«،  مراراً  الرمانة  عين  اإلى 
راكبي  ل�سلوكيات  المحطة  ا�ستنكار  اإلى  وا�سحة 

الدراجات النارية هوؤلء.
على  الحادثة  تاأثيرات  عر�س  اإلى  انتقل  التقرير 
الأهالي  اإ�سرار  مبرزاً  �سنين،  �سارع  في  الحياة 
على �سبط الجي�س للو�سع على الأر�س وحمايتهم، 
وتوقيف  التحقيقات  ا�ستمرار  عن  تحدث  ثم 

اأ�سخا�س.
اأن  اإلى  بالإ�سارة  تقريره  اأنهى  زيد  اأبو  ب�سام 
ذات  لالإ�سكالت  اأخرى  �سحية  اأبوما�سي 
النق�سام  منذ  بداأت  التي  الطائفية  الخلفيات 
ــــ الطائفي الذي اأعقب جريمة اغتيال  ال�سيا�سي 
الرئي�س رفيق الحريري. كما اأ�سار اأبو زيد اإلى اأن 
اأودت بحياة  التي  الإ�سكالت  ما يمنع تفاقم هذه 
لها، في  ال�سيا�سية  الأطراف  لبنانيين هو احتواء 
بالدرجة  �سيا�سي  لبنان  في  الأمن  اأن  اإلى  اإ�سارة 
الأولى. فقد ختم تقريره حرفياً على ال�سكل التالي: 
الدين  زين  لطفي  اإلى  ما�سي  اأبو  جورج  »ان�سم 
وزينب الميري، ك�سحايا وقعوا نتيجة لعتداءات 
واإ�سكالت تتكرر منذ 14 �سباط الما�سي. والالفت 
في هذه الأحداث اأن التدخل ال�سيا�سي فيها يحول 
حتى الآن دون تفاعلها، ولكـنه في المقابل يحول 

دون معرفة القاتل الحقيقي واأهدافه الحقيقية«.
وبعد التقرير مبا�سرة، عر�ست المحطة المذكورة 

http://www.youtube.com/watch?v=s_PE3yZrjss&feature=related        3
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المو�سوع،  حول  ديب  حكمت  النائب  به  اأدلى  ما 
واتهامه »زعران« بالت�سبب به.

ن�سرات 8 ت�سرين الأول
في  الحادثة  اإلى  الم�سائية عادت  الأخبار  ن�سرات 
ما  بعد  المنطقة  واقع  لت�ستعر�س  الأول  ت�سرين   8

يقارب يومين من وقوعها.

محطة »اأم تي في«4
الأو�ساع  حول  تقريراً  بثت  في«  تي  »اأم  محطة 
وعر�س  فرن�سي�س،  جوني  اأعّده  الرمانة  عين  في 
و�سكانها.  المنطقة  على  الحادثة  انعكا�سات  فيه 
الخلفيات  نفي  على  بالتركيز  بداأ  التقرير 
اإلى  اأ�سار  حيث  يومين.  قبل  جرى  لما  ال�سيا�سية 
ل  اأن  على  يلتقون  »الجميع  الرمانة  عين  في  اأنه 
خلفيات �سيا�سية للم�ساألة واأن الق�سية "زعرنات" 

متكررة«.
جاء هذا التقرير معتدلً، وت�سمن �سهادات تقول 
�سارع  واإن  »زعران«،  ال�سياح  اأهالي  كل  لي�س  اإنه 
ومن  الطوائف  كل  من  �سكانه  �سارع  هو  �سنين 
اأن  لأحد  يمكـن  و»ل  ال�سيا�سية  النتماءات  كل 
يفرقنا«، بح�سب تعبير اإحدى جارات اأبو ما�سي.

التقرير اختتم بالإ�سارة اإلى وعي �سكان المنطقة 
فالخاتمة  الحرب«.  »�سبح  اإبعاد  في  ي�ساهم  الذي 
جاءت حرفيــاً كالتالي: »في لحظة �سيا�سية حرجة، 
وفي هذه المنطقة التي ما زال �سبح الحرب يحوم 
حولها، �سفكـت دماء جورج اأبو ما�سي. ولكـن يبدو 
وا على الجرح  اأن قدر اأهالي هذه المنطقة اأن يع�سّ

ويرفعوا �سعار التهدئة فوق كل ال�سعارات«.

محطة »األ بي �سي«5
اأي�ساً  اأعّده  »األ بي �سي«، الذي  اأما تقرير محطة 

ب�سام اأبو زيد، فقد ذكر تخّوف �سكان عين الرمانة 
من تكرار ما ح�سل في ظل التدابير الأمنية غير 
»الأهالي  اللبناني:  الجي�س  اتخذها  التي  الكافية 
من  اتُّخذ  ما  لأن  ح�سل  ما  تكرار  من  يتخوفون 

اإجراءات اأمنية حتى الآن غير كاٍف«.
التقرير ت�سّمن �سهادات ذات دللت مهمة ك�سهادة 
�ساب قال: »نحن اأ�سحاب محالت هنا. اإذا لم يحمنا 
وحماية  م�سد�س  حمل  اإلى  بالقوة  يدفعونك  الجي�س 
وجهات  واأبَرَز  معتدلً  جاء  التقرير  ولكـن  نف�سك«. 
نظر اأخرى ك�سهادة رجل من عين الرمانة �سّدد على 
اأن »الدولة هي التي تحمينا، هي تاج راأ�سنا الدولة«.

اأمنية  خطة  غياب  تقريره،انتقد  في  زيد،  اأبو 
ال�سياح  بين  المتوتر  الو�سع  ت�ستدرك  �ساملة 
مع  جرى  ما  اإلى  ال�سبب  عازياً  الرمانة،  وعين 
قرر  عندما  مخايل،  مار  اأحداث  اأثناء  الجي�س 
التعامل بحزم مع اأّي فلتان اأمني في المنطقة. فقد 
قال التالي: »تدابير الجي�س اللبناني المتخذة في 
تلك المنطقة لم ترَق بعد اإلى خطة اأمنية �ساملة 
رغم اأن الموؤ�س�سة الع�سكرية، وكما تقول فعاليات 
عندما  هناك  ناجحة  تجربة  لها  كانت  المنطقة، 
ولكـن  المنطقتين.  بين  مماثلة  اأحداث  ح�سلت 

اأحداث مار مخايل ذهبت بتلك الخطة«.
اأبو زيد اأردف �سارحاً اأن الحادثة في ذهن اأهالي 
المنطقة، من الجهتين، ل يتم ت�سّورها كا�ستعادة 
المنطقة  اأهالي  واأن  الأهلية،  الحرب  لمواجهات 
اأن هذه  اإلى  اإ�سارته  اأنها فردية، رغم  اإلى  واعون 
ا�ستمر  اإن  بالمخاطر  تنذر  الفردية  الحوادث 
العقاب:  من  المماثلة  الحوادث  مفتعلي  اإفالت 
في  قائماً  كان  الذي  التما�س  خط  طرفي  »على 
لناحية  ال�سياح  اأهل  ُيجِمع  اللبنانية،  الحرب 
المنطقة  لناحية  الرمانة  عين  واأهل  ال�ساحية، 

http://www.youtube.com/watch?v=jfWD0ilSQc0&feature=related                    4
http://www.youtube.com/watch?v=7_FJIS_0nFA&feature=related                     5
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

اأن ما جرى في �سارع �سنين لي�س  ال�سرقية، على 
تلك  في  قائمة  كانت  التي  للمواجهة  ا�ستعادة 
بل  المنطقتين،  �سكان  بين  نزاعاً  ولي�س  الفترة، 
لم  حال  في  بالمخاطر  تنذر  فردية  حوادث  هي 
تقم الأجهزة الأمنية بتداركها واإلقاء القب�س على 

مفتعليها ومحاكمتهم«.
اأبو زيد ختم تقريره بالإ�سارة اإلى �سرورة التو�سل 
من  منطقة،  من  اأكثر  في  المهتّز  لالأمن  حّل  اإلى 
عدم  و�سرورة  الرمانة،  عين  ــــ  ال�سياح  بينها 
الإكـتفاء بالمعالجات الفردية لكل حادث على حدة 
بعد وقوعه، وهو ما و�سفه بالم�سّكنات: »تخت�سر 
الأو�ساع في عين الرمانة حالة الت�سنج ال�سيا�سي 
من  اأكثر  في  المهتز  والأمن  البلد  في  ال�سائدة 
اأي�ساً حال المعالجات التي  منطقة، كما تخت�سر 
لفترة  الألم  ُتوقف  ـنات:  بالم�سكِّ و�سفها  يمكـن 

ولكـنها ل تعالج المر�س اأبداً«.

بعد اأ�سبوع من الحادثة
محطة »األ بي �سي«6 عادت اإلى منطقة عين الرمانة 
لعر�س حالة المنطقة، بعد تنفيذ الجي�س اللبناني 
�سارع  حادث  اأثر  على  م�سددة،  اأمنية  اإجراءات 
اأبو ما�سي، وذلك  اأودى بحياة جورج  �سنين الذي 

في تقرير اأعّدته تانيا مهّنا.
تعود  بداأت  »الحركة  المقدمة:  في  قالت  مهنا 
بطيئة اإلى �سوارع المنطقة ولكـن واقع ال�سدمة ل 
الأ�سخا�س  الوجوه«. طالب  على جميع  يبدو  يزال 
الذين تحدثوا اأمام كاميرا المحطة ببقاء الجي�س 
اإ�سكالت  اأّية  وقوع  لمنع  المنطقة  في  با�ستمرار 
ل�ساننا  على  ال�سعر  »طلع  امراأة:  قالت  جديدة. 
ونحن نقول نّزلوا لنا الجي�س قبل اأن ي�سير الدم 
الحال«.  م�سي  للركب  الدم  و�سل  عندما  للركب. 
وقال �ساب: »الآن الو�سع كثر خير اهلل. ولكـن ما 

اإن يذهب الجي�س حتى تعود الإ�سكالت من جديد. 
نحن ل نريد هكذا و�سع. ل نريد اأن يدخلوا "َلِعّنا" 

ول اأن ندخل "َلِعنُدن"«.
واأ�سافت مهّنا اأن »�سباب المنطقة جميعهم، مهما 
حدث.  ما  يقبلون  ل  ال�سيا�سي،  انتماوؤهم  كان 
ال�سرعية،  ال�سلطة  ووجود  بالحماية  يطالبون 
ال�ستفزازات  ح�سول  ا�ستمرار  من  ويتخوّفون 
جذري  حّل  هناك  يكـن  لم  اإن  والم�ساكل، 
ال�سيا�سية«.  القيادات  اإليه  تتو�سل  للم�سايقات 
اأنا�س  »هناك  قال:  رجل  �سهادة  ت�سمن  التقرير 
يراقبون الجي�س. وعندما يبتعد اإلى ثاني �سارع اأو 
ثالث �سارع تعود لتح�سل "َعْوَكرة" وتعود الدراجات 
"ِمن  اإلى قرار �سيا�سي  الم�ساألة تحتاج  النارية... 
التعديات  ويمنع  الو�سع  ي�سبط  ُجّوا"  من  عندن 
كي تبقى المنطقة هادئة بالن�سبة )...(، لأنه مع 
اأقل خطاأ �سغير يمكـن اأن تنفتح الق�سة من جديد 

ونبداأ باإ�سكال ل نهاية له«.
المحالت  اأ�سحاب  اإ�سارة  اإلى  لفت  التقرير 
التجارية باأن الأحداث الأخيرة اأثرت على الحركة 
يتفادون  المنطقة  اأبناء  »وحتى  المنطقة،  في 
القتراب مما اأ�سبح ُيعتبر من جديد نقطة �ساخنة 
بالرغم من تحرك الجي�س اأو قوى الأمن فوراً لأي 
�سخ�سين  بين  جدل  باأي  �سعروا  حال  في  مكان 
ركاب  بهويات  تدقيقهم  من  وبالرغم  اأكثر،  اأو 
المجاورة  الأحياء  في  يمّرون  الذين  الدراجات 

لطريق �سيدا القديمة«.
في  الدولة  »غياب  بالتالي:  تقريرها  ختمت  مهنا 
ال�سبعينات حّول هذه المنطقة اإلى جبهة ا�ستمرت 
القريبة  والأحياء  الرمانة  عين  واأهالي  �سنة.   17
بب�سط  الدولة  القديمة يطالبون  من طريق �سيدا 

�سلطتها على الجميع من دون ا�ستثناء«. 

http://www.youtube.com/watch?v=w6hW1EbuOoI                      6
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في حياة »حادثة« وموتها...

)1( الحادثة كيفما اتفق
ير�سد الر�سم البياني اأدناه ح�سور الحادثة في ال�سحف مو�سوع المتابعة »كيفما اتفق«، اأي ب�سرف 
النظر عن طبيعة المقالة المعنية )تقرير اإخباري، مقالة تحليلية، مقالة راأي، اإلخ...(. من ثم، ونظرًا 
للطبيعة الكمية المح�س لهذا الر�سم البياني، فلقد ُحملت كل المقالت على محمل واحد وثمنت كل 

واحدة منها بنقطة واحدة.  

اإلى  التالية  البيانية )التجريبية(  الر�سوم  ت�سعى 
محاولة تعّقب »الحياة ال�سحافية« لحادثة �سنين 
اللبنانية  اليومية  ال�سحف  في  الرّمانة(  )عين 
مو�سع المتابعة في هذا التقرير، من اأول الإ�سارة 
من  خروجها  اأي  موتها«  »لحظة  حتى  تلك  اإليها 

والموت  الحياة  دورة  ا�ستغرقت  التداول؛  دائرة 
هذه، على ذمة ال�سحف تلك، ت�سعة اأيام امتدت 
من 7 ت�سرين الأول 2009  حتى 15 ت�سرين الأول 
في  الحادثة  اإلى  اإ�سارة  اأية  ترد  لم  حيث   2009

�سحف 16 ت�سرين الأول.
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)2( الحادثة في مقالت الراأي
بخالف الر�سم البياني ال�سابق يركز الر�سم البياني التالي على مقالت الراأي التي ُن�سرتها ال�سحف الخم�س 
الن�سر.  نالت حظها من  التي  القراء  الراأي ر�سائل  اأن نجمل تحت مقالت  ارتاأينا  المتابعة، ولقد  مو�سوع 

وبهذا العتبار فلقد ُثّمنت كل مقالة، ب�سرف النظر عن ال�سفحة التي ن�سرت فيها بنقطة واحدة.

)3( الحادثة على »الأوليين«
على افترا�س اأن الأولى والأخيرة هما ال�سفحتان الأعلى مقروئية من �سفحات ال�سحف، يعر�س الر�سم 
ال�سفحتين.  بالتف�سيل، على هاتين  اأو  الحادثة، عر�ساً  فيها ذكر  ورد  التي  المرات  لعدد  التالي  البياني 

ُثـّمنت كل اإ�سارة اإلى الحادثة بنقطة واحدة.
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ب�سهادة الخريطة اأعاله، )الم�ستلة من من�سور اإعالني بتوقيع بلدية فرن ال�سباك(، والخريطة الماثلة في 
ال�سفحة التالية ـــ ب�سهادة هاتين الخريطتين، تقع عين الرمانة في ال�سياح وفي فرن ال�سباك. اأما »ال�سياح« 
الفترا�سية فتقع في ال�سياح البلدية وتفي�س عنها. على ما �سلفت الإ�سارة، لعل هذا الت�سابه في الأ�سماء 
ــ عين الرمانة«  اأحد المداخل اإلى »جغرافيا الحروب« التي ما يزال اللبنانيون،  الذي ل يقت�سر على »ال�سياحـ 

اإلى حد بعيد، ي�سعون بين جاداتها و�سعابها.

اأين تقع عين الرمانة؟

اأين تقع عين الرمانة؟
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جزيل ال�سكر اإلى الأ�ستاذ نادي غ�سن الذي 
زودنا باأ�سل هذه الخريطة التف�سيلية.
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23 ني�سان 2000
في  ن�سب  خالف  على  اللبناني  الجي�س  �سيطــر 
الرمانة  عين  من  �سباب  بين  الرمانة،  عين 
واآخرين من ال�سياح، واأقام حواجز وقام بعمليات 
»وكان  اأ�سخا�س.  ع�سرة  اإيقاف  الى  اأدت  تعّقب 
ال�سبان في عين  قد ح�سل تال�سن بين عدد من 
في  خمرة  احت�سوا  منهم  اأربعة  اأن  تبّين  الرمانة 
اأحد مقاهي المحلة، تطور اإلى ا�ستباك بالأيدي، 
وغادروا على اأثره اإلى محلتهم في منطقة ال�سياح 
اأن عادوا م�سطحبين معهم  لبثوا  الداخلية، وما 
اإلى  اأدى  الذي  الأمر  ال�سبان،  من  اإ�سافياً  عدداً 
عين  في  �سبان  وبين  بينهم  بالأيدي  ت�سابك 
�سكاكين وع�سي بح�سب  ا�ستعمال  تخلله  الرمانة 

�سهود عيان«3.

8/7 ني�سان 2001
ـــ الأحد مجموعة من ال�سباب  دخلت ليل ال�سبت 
الرمانة  اإلى عين  نارية  ي�ستقلون دراجات  الذين 
اأ�سعد الأ�سعد،  ـــ �سارع  قادمين من جهة ال�سياح 
ا�ستفزازي،  نحو  على  ال�سوارع  في  »وجالت 
ال�سكان  وبع�س  ركابها  بين  تال�سن  وح�سل 
والأهالي، و�سط اأجواء متوترة، وتدخلت قوة من 
الموقف وخ�سو�ساً  الجي�س وعملت على معالجة 
بالأيدي  ال�ستباك  اإلى  التال�سن  تطور  بعدما 

والحجارة«4.

بـ»وجوب  مواطنون  طالب  الإ�سكال  هذا  وبنتيجة 
منعاً  ال�ستفزازات،  تفتعل  التي  العنا�سر  مراقبة 

1  م�سطلح �سباب ال�سياح، في ال�ستخدام ال�سعبي عند �سباب عين الرمانة، ل ي�سير اإلى �سبان يقطنون منطقة ال�سياح ح�سرًا بل يت�سع 
وي�سمل كل ال�سبان الآتين من جهة ال�سياح، اأي باخت�سار ال�سباب ال�سيعة.

2  ل اإ�سارة في ما يلي اإلى كل الإ�سكالت التي �سهدتها عين الرمانة في اأعقاب التوقيع على وثيقة التفاهم بين حزب اهلل والتيار الوطني 
الحر بين موؤيدي الأخير وموؤيدي القوات اللبنانية، اأ�سرنا فقط اإلى ما ا�ستوقفنا منها.

3  النهار، 25 ني�سان 2000
4  النهار، 9 ني�سان 2001.

الجيرة المتوترة: ال�سياح ـــ عين الرمانة بعد العام 2000
توترات  الحرب« من  »انتهاء  ـــ منذ  الرمانة  ال�سياح وعين  تكـني عنه  ـــ ما  الرمانة  ال�سياح وعين  بين  الجيرة  لم تخل 
الرمانة ت�ساعدت على  ال�سياح1 و�سبان عين  اأن وتيرة هذه الحوادث بين �سبان  الأمنية، غير  اتخذت طابع الحوادث 
نحو بّين منذ العام 2000، وبلغت حداً اأعلى من التوارد بعد اغتيال الرئي�س رفيق الحريري وما تبع ذلك من انق�سام 

�سيا�سي بين فريقي 8 اآذار و14 اآذار، ومن تكـثيف للجوء اإلى »ال�سارع« تظاهراً واعت�ساماً ومواكب �سيارة2...
في ما يلي عود على اأبرز الأحداث الأمنية التي �سهدها خط ال�سياح ـــ عين الرمانة بعد العام 2000، وتردداتها الإعالمية:
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لتكرارها، وطماأنة للنا�س اإلى اأن الدولة �ساهرة على 
الرمانة  عين  على  التركيز  اأن  وخ�سو�ساً  اأمنهم، 
باأحداث  المت�سلة  الهواج�س  من  الكثير  يوقظ 

الما�سي وماآ�سيه«5.
ـــ  الجي�س  قيادة  عن  �سدر  الحادثة،  هذه  وعقب 
 2001/4/7 »ليل  التالي:  البيان  التوجيه  مديرية 
خالف  ح�سل  الرمانة  عين  ـــ  ال�سياح  محلة  وفي 
واآخرين  ناريتين  دراجتين  ي�ستقلون  �سبان   4 بين 
ور�سق  ال�سرب  تبادل  اإلى  تطور  المحلة  من 
الحجارة في ما بينهم. تدخلت قوى الجي�س وعملت 
الم�ساركين  ومالحقة  المو�سوع  معالجة  على 
الق�ساء  اإلى  وت�سليمهم  وتوقيفهم  الم�سكل  في 

المخت�س«6.

17 تموز 2002
ا�ستقبل برنامج »مخت�سر مفيد« على �سا�سة محطة 
»اأن بي اأن« التلفزيونية ال�سحافي نقول نا�سيف. 
»لماذا  نا�سيف:  ت�ساءل  المذكورة  الحلقة  وفي 
والع�سي  الفوؤو�س  يحملون  الذين  الدولة  تحمي 
ليهجموا على ال�سارونيين في عين الرمانة ونحن 
�ساعة  معّينة  قوى  تحركهم  دمى  هوؤلء  اأن  نعلم 
ت�ساء، ولماذا تحمي ال�سلطة هوؤلء وت�سن حمالت 

على الآخرين وتعتبرهم خونة«.

8 اآذار 2005
الرمانة  عين  في  �سنين  محلة  في  �سابان  تعّر�س 
المتظاهرين  من  موكب  مرور  لدى  لل�سرب، 
ريا�س  �ساحة  في  ال�سخم  التجمع  من  العائدين 
ال�سلح. بداأ التوتر بعد الظهر مع مرور اأحد مواكب 
ب�سبب  تال�سن  وح�سول  المحّلة  في  الم�ساركين 

اإلى  اأعادت  ا�ستفزازية  »�سعارات  المارين  اإطالق 
ب�سرعة  الجي�س  انت�سر  البو�سطة«.  ق�سة  الأذهان 

في المكان وحال دون تو�ّسع التوتر7.

23 اآذار 2005
عّطل خبراء المتفجرات �سيارة مفخخة في منطقة 
التفا�سيل  النهار  �سحيفة  وروت  الرمانة.  عين 
في  المقيمين  اأحد  »اإن  الحادثة:  حول  التالية 
فلم  الما�سي  الثلثاء  �سباح  اأفاق  بعل�سميه  بلدة 
على  فتوّجه  حمراء،  هوندا  وهي  �سيارته،  يجد 
الفور اإلى مخفر درك بحمدون واأبلغه، فتحركـت 
اللبنانية  المناطق  في  الفور  على  الأمنية  القوى 
�ساعات  وبعد  الم�سروقة.  ال�سيارة  عن  للبحث 
�سوارع  اأحد  في  اإليها  الو�سول  من  تمكـنوا  قليلة 
عين الرمانة المكـتظة بالحركة، وكانت لوحتها ل 
تزال عليها، فا�ستبهوا باأمرها، وا�ستدعي خبراء 
بع�س  بح�سب  فتبين،  لفح�سها،  المتفجرات  في 
تعطيلها  وتم  مفخخة  اأنها  الأمنية،  الم�سادرة 
ويبدو  �ساحبها.  اإلى  اأعيدت  ثم  تفجيرها،  قبل 
الحادثة  هذه  اإلى  ت�سر  لم  الأمنية  الم�سادر  اأن 
في تقاريرها منعاً ل�ست�سراء الخوف في �سفوف 

المنطقة«8. �سكان 

18 تموز 2005
الإ�سكالت  من  �سل�سلة  اليوم  هذا  ليل  في  وقعت 
طريق  على  والأحياء  ال�سوارع  بين  المتنقلة 
ال�سباب  من  مجموعات  بين  القديمة  �سيدا 
اأدى  ما  ال�سياح،  من  واأخرى  الرمانة  عين  من 
الدين(،  �سيف  )بالل  ال�سباب،  اأحد  مقتل  اإلى 
م�ست�سفيي  اإلى  نقلوا  اآخرين   16 نحو  وجرح 
ثالثة  اأ�سيب  كما  لبنان«.  و»جبل  »ال�ساحل« 

5  الم�سدر ال�سابق.
6  النهار، 9 ني�سان 2001 و الم�ستقبل، 9 ني�سان 2001.

7  النهار، 9 اآذار 2005.
8  النهار، 24 اآذار 2005.
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في  اآخرون  اأ�سيب  فيما  بالر�سا�س  اأ�سخا�س 
على  ذلك  واأتى  والحجارة.  بالع�سي  عراكات 
خلفية احتفالت اأقامها �سباب »القوات اللبنانية« 

بمنا�سبة اإقرار قانون العفو عن �سمير جعجع.
�ساعة  من  لأكثر  ال�سبابية  المجموعات  ا�ستبكـت 
�سيطرتهما  الأمن  وقوى  الجي�س  يب�سط  اأن  قبل 
م�سرحها  كان  الإ�سكالت  اأعنف  المناطق.  على 
اآثار  بدت  »حيث  الرمانة  عين  في  �سنين  �سارع 
المواجهات من اأحجار وزجاجات فارغة وزجاج 
دال�س  �سنتر  من  مقربة  »وعلى  كذلك  مك�سور«. 
ال�سياح،  جهة  من  القديمة  �سيدا  طريق  على 
اآثار المواجهات حيث تم تحطيم �سيارتين  بدت 
من  عدد  واجهات  تحطيم  اأي�ساً  وجرى   )...(

المحال«.
في �سارع اأ�سعد الأ�سعد، تجمع مئات من ال�سباب 
وراحوا ي�سرخون اأن العفو جاء ناق�ساً، وقد منعوا 
�سادروا  كما  لهم،  �سور  التقاط  من  الم�سورين 
كاميرا اأحد الزمالء. وعند مثلث كـني�سة مارمارون 
في عين الرمانة انت�سرت عنا�سر الجي�س ون�سبت 

حواجز بين الطرفين9. 
جاءت  المتنقلة  الإ�سكالت  اأ�سباب  حول  الروايات 
يرتدون  كانوا  »القوات«  من  �سباب  قال  متباينة. 
من  ح�سرت  مجموعات  اإن  اللون  زيتية  قم�ساناً 
العفو  بعر�س  الحتفال  اأجواء  لنا  »لتخرب  ال�سياح 
»اأهالي  با�سم  بيان  �سدر  فيما  الحكيم«.  عن 
ال�سياح« جاء فيه: »اإن الحادث الذي وقع ليل اأم�س 
في المنطقة واأدى اإلى �سقوط ال�سحية بالل �سيف 
الدين والجرحى بالل خمي�س ورولن حالني ومحمد 
الذي  ال�ستفزاز  من  نتج  مرت�سى  وعلي  ال�سيد 
اللبنانية  القوات  عنا�سر  من  مجموعات  به  قامت 

النارية  الأ�سهم  باإطالق  الرمانة  عين  محلة  في 
ونزول  ال�سياح  اأحياء  اتجاه  في  الحجارة  واإلقاء 
القديمة  �سيدا  طريق  اإلى  العنا�سر  هذه  بع�س 
ر�سا�س من هذه  اإطالق  مع  وترافق ذلك  لقطعه، 
العنا�سر في اتجاه الأحياء الداخلية، مما ت�سبب في 
�سقوط ال�سحايا التي يظهر بو�سوح اأنها من طرف 
واحد«10. اأما حزب »القوات اللبنانية« فاأ�سدر بياناً 
بهذه  اللبنانية  للقوات  عالقة  ل  »اأن  اإلى  فيه  لفت 
اإلى  والمنا�سرين  الرفاق  »جميع  داعياً  الأحداث«، 
التعبير  في  والهدوء  الوعي  درجات  اأق�سى  التزام 
العفو، لمنع الم�سطادين  باإقرار قانون  الفرح  عن 
اأو  جانبية  اإ�سكالت  افتعال  من  العكر  الماء  في 

ا�ستغاللها« 10مكرر.
»التيار  عن  الم�سوؤول  اأ�سدر  اأخرى،  ناحية  من 
اأنه  فيه  جاء  بياناً  كـنج  رمزي  الحر«  الوطني 
في  �سغب  اأحداث  من  ح�سل  ما  على  »تعقيبــاً 
منطقتي ال�سياح وعين الرمانة، يهمنا اأن ن�ستنكر 
الخيار  لحلفاء  الهمجية  الت�سرفات  ب�سدة 
على  القريب  بالأم�س  اجتمعوا  الذين  ال�سيا�سي 
وتعانقوا  الم�ستقبل،  اإلى  واحدة  ونظرة  خيارات 
في اأبهى حلة«11، غامزاً من قناة تحالف »حزب 
في  اللبنانية«  و»القوات  »اأمل«  وحركة  اهلل« 
النتخابات النيابية التي جرت قبل هذا الحادث 

بوقت ق�سير.

22 ت�سرين الأول 2006
خير  �سارع  في  جريح  اليوم  هذا  م�ساء  �سقط 
�سنين،  محم�سة  خلف  الرمانة،  عين  في  لطوف 
اإثر ت�سارب على خلفية تعليق �سورة تجمع النائب 
ال�سيد  اهلل«  لـ»حزب  العام  والأمين  عون  مي�سال 
ح�سن ن�سراهلل، واأ�سارت المعلومات اإلى اأن �سباناً 

9  النهار، 19 تموز 2005.

10  النهار، 20 تموز 2005.
11  الم�سدر ال�سابق.

الجيرة المتوترة: ال�سياح ـــ عين الرمانة بعد العام 2000
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م�ساء  هاجموا  معينة  �سيا�سية  جهة  اإلى  ينتمون 
�سورة  تعليقه  خلفية  على  �سعر  م�سفف  محل 
النائب  والإ�سالح«  التغيير  »تكـتل  رئي�س  تجمع 
فتم  محله،  واجهة  على  ن�سراهلل  وال�سيد  عون 
الزجاجية  المحل  وتك�سير واجهة  ال�سورة  تمزيق 
الذي  المحل  �ساحب  على  بال�سرب  والعتداء 

اأ�سيب بجروح طفيفة«.
وتدخلت قوة من الجي�س على اأثر الحادث و�سّيرت 
دوريات مكثفة في المنطقة، واأقيمت نقاط تفتي�س، 
الأمنية حملة  والقوى  الجي�س  ونّفذت عنا�سر من 
في  تورطهم  في  الم�ستبه  منازل  من  لعدد  دهم 

الحادث12.
وقد اأ�سارت �سحيفة ال�سفير اإلى اأن �ساحب المحل 
ا�سطر  الجي�س  اأن  اإلى  اأ�سارت  كما  �سكر.  اآل  من 
المت�ساربين  لتفريق  الهواء  في  النار  اإطالق  اإلى 

المنا�سرين كل منهم لأحد طرفي الخالف13.

29 ت�سرين الثاني 2006
اأن  النهار  �سحيفة  في  من�سور  �سمير  كـتب 
»الم�سهد في �ساحة �سا�سين، خالل الليلة ما قبل 
الفائتة، لم يكـن مطمئناً على الإطالق: "ا�ستنفار" 
متبادل بين موؤيدي حزبي القوات اللبنانية والتيار 
الوطني الحر وما بينهما الجي�س والقوى الأمنية، 
وذلك اإثر اإعادة تعليق �سورة زعيم التيار النائب 
مي�سال عون و�سط ال�ساحة بعدما اأنزلتها قبل اأيام 
اإعالن  فور  غا�سبة،  قواتية  ــــ  كـتائبية  تظاهرة 
اأمين الجميل... ولم يكـن  بيار  الوزير  نباأ اغتيال 
بل  فح�سب،  مزعجاً  �سا�سين  �ساحة  في  الم�سهد 
مقلقاً ومخيفاً، وقبله باأيام م�سهد مماثل على خط 

ال�سياح ــــ عين الرمانة...«14.

الجي�س  و�سع  »ا�ستمر  الأحداث،  هذه  ونتيجة 
ثالثة«  الرقم  »التدبير  حالة  في  اللبناني 
وحجز  الأق�سى  بحده  ال�ستنفار  يعني  الذي 
الأمن  قوى  موؤ�س�سة  اإليه  وان�سمت  الع�سكريين. 
�سهدت  فيما  نف�سه،  التدبير  باتخاذ  الداخلي 
مناطق  وبع�س  منها  القريبة  وال�سواحي  بيروت 
جبل لبنان، يوماً م�سدوداً تخللته حرب �سائعات 
ذات  المناطق  في  خا�سة  متنقلة،  حوادث  عن 
ع�سكري  ا�ستنفار  ظل  في  الم�سيحية،  الغالبية 
كبير، اأمكـن له تطويق اأي اإ�سكالت محتملة بين 
العماد  قرار  بعد  خا�سة  الحر  والتيار  القوات 
ال�ستفزازات  على  ال�سكوت  بعدم  عون  مي�سال 
ا�ست�سهاد  بعد  القوات  عنا�سر  بها  قام  التي 
وقوى  الجي�س  اإجراءات  و�سملت  الجمّيل... 
الممتد  �سابقاً  الأخ�سر"  "الخط  الداخلي  الأمن 
من الحدث حتى و�سط بيروت مروراً بال�سياح ــــ 
النبع  وراأ�س  والأ�سرفية  وق�سق�س  الرمانة  عين 
وبع�س المناطق »الح�سا�سة« في بيروت ب�سطريها 

ال�سرقي والغربي«15.

12 كانون الثاني 2007
الحر  الوطني  التيار  في  الإعالم  لجنة  اأفادت 
ب�سري  ق�ساء  ــــ  عبدين  هيئة  من�سق  اأن  بيان  في 
اأمام  تعر�س لعتداء  ن�سر،  بو  التيار مح�سن  في 
ثانوية »مدام عون« في منطقة عين الرمانة، فيما 
كان يقّل بع�س الطالب اإلى مدر�ستهم، اإذ �سربه 
وتوّلى  نارية،  دراجة  ي�ستقالن  ملثمان  مجهولن 
ثم  دامية  لكمات  فاأ�سبعه  المهمة  اإكمال  اأحدهما 
لذا بالفرار، مما ا�ستدعى نقل المعتدى عليه اإلى 
الم�ست�سفى الع�سكري. وقال البيان »اإن اللجنة اإذ 
لها  يتعر�س  التي  الم�ستمرة  العتداءات  ت�ستنكر 

12  النهار، عدد 23 ت�سرين الأول 2006.
13  ال�سفير، 23 ت�سرين الأول 2006.
14  النهار، 29 ت�سرين الثاني 2009.

15  ال�سفير، 29 ت�سرين الثاني 2006.
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الواقعة الجديدة بر�سم  التيار، ت�سع هذه  نا�سطو 
الراأي العام اللبناني«16.

11 كانون الأول 2007
األقى مجهول قنبلة �سوتية بين »ثانوية مدام عون« 
الرمانة  عين  في  ال�سياح  ــــ  مار جرج�س  وكـني�سة 
اأو  �سحايا  عن  انفجارها  ي�سفر  لم  اأم�س،  م�ساء 

اأ�سرار17.

27 كانون الثاني 2008
وقعت  اأحد،  يوم  �سادف  الذي  اليوم  هذا  في 
مواجهة دامية بين الجي�س اللبناني و�سباب نزلوا 
اإلى ال�سارع لإحراق دواليب، اعترا�ساً على انقطاع 

التيار الكهربائي.
والدقيقة  الثالثة  ال�ساعة  عند  اأنه  التفا�سيل  وفي 
عدد  تجمع  اليوم،  ذلك  ع�سر  من  الأربعين 
تقاطع  على  الطريق  قطع  وحاولوا  ال�سباب،  من 
اإطارات  واأحرقوا  �سمعان،  وغاليري  مخايل  مار 
اللبناني  الجي�س  من  قّوة  فح�سرت  مطاطية، 
المعت�سمين  على  نار  اإطالق  وح�سل  لتفريقهم، 
اأحدهما  �سابان  فقتل  القريبة  المباني  اأحد  من 
اأحمد حمزة الذي كان مكلفاً من حركة اأمل بالعمل 
�سمن لجنة التن�سيق مع مخابرات الجي�س لتهدئة 

الأمور في المكان.
ت�سع  ووقوع  التوتر  زيادة  اإلى  حمزة  مقتل  اأدى 
�سحايا مدنية، بينهم العن�سر في الهيئة ال�سحية 
الإ�سالمية الم�سعف م�سطفى علي اأمهز ومحمود 
»حزب  ان�سباط  لجان  من  من�سور  الأمير  عبد 

اهلل«18. 

�سيعة  و�سباب  الجي�س  بين  جرى  الحادث  اأن  مع 
في  ح�سر  الرمانة  عين  ا�سم  اأن  اإل  متظاهرين 

اأكثر من منا�سبة:
ال�سفير في الخبر الذي �سكل  فقد قالت �سحيفة 
الحادث  عقب  ال�سادر  عددها  مان�سيت  عنوانه 
اأنه في  لبنانية  اأكدت م�سادر ع�سكرية  »فيما  اأنه 
الجي�س،  قيادة  به  تقوم  الذي  التحقيق  موازاة 
الرمانة  عين  منطقة  في  دهم  اأعمال  تنفيذ  تم 
المقابلة لمنطقة ال�سياح وتم توقيف اأ�سخا�س على 
اإطالق  حول  التقاطها  تم  و�سور  معلومات  خلفية 
باتجاه  العالية  الأبنية  بع�س  من  جرى  نيران 

مناطق الحتجاج«19.
�سفحاتها  على  المف�سلة  الخبر  �سياغة  وفي 
اأمنية م�سادر  »اأكدت  ال�سفير:  قالت  الداخلية 

حمزة  اأحمد  على  النار  اإطالق  اأن  ال�سفير  لـ 
منطقة  من  الحياة  م�ست�سفى  محيط  من  ح�سل 
نف�سها  الم�سادر  ل�سان  وروت عن  الرمانة«.  عين 
كما  لالأبنية،  تم�سيطاً  واأجرى  تدخل  الجي�س  »اأن 
وعين  ال�سياح  منطقتي  من  مجموعات  منع  اأنه 
الرمانة من الت�سادم، وكّثف من ح�سوره في محلة 

طريق �سيدا القديمة معيداً الأمور اإلى ن�سابها«.
وفي اليوم نف�سه، اأ�سيب ت�سعة اأ�سخا�س بجروح، 
واأحدهم اإ�سابته خطيرة، وذلك من جراء اإلقاء 
ال�سياح  بين  المطاحن  �سارع  في  يدوية  قنبلة 
لبنان  جبل  م�ست�سفى  اإلى  ونقلوا  الرمانة،  وعين 
للمعالجة. وعرف من الجرحى: اإيلي خ�سان، ماريو 
توما، اإليا�س نخلة، جوزف مطر وجيلبير حبيب20.

الروايات  في  اأي�ساً  الرمانة  عين  ا�سم  ح�سر 

16  النهار، 12 كانون الثاني 2007.
17  النهار، 11 كانون الأول 2007.

18  ال�سفير،  28 كانون الثاني 2008.
19  الم�سدر ال�سابق.
20  الم�سدر ال�سابق.

الجيرة المتوترة: ال�سياح ـــ عين الرمانة بعد العام 2000
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التي تحدثت عن اإطالق النار على المتظاهرين. 
فحركة اأمل اعتبرت في بيان لها اأن اأحمد حمزة 
اأ�سيب بر�سا�س مجهولين. وت�ساءل حزب اهلل في 
بيان له »عن الجهة المجرمة التي قتلت مواطنين 
اأبرياء. فهل الذين �سقطوا �سهداء وجرحى �سقطوا 
بر�سا�س الجي�س...؟«. اأما الأمانة العامة لقوى 14 
اأن »ال�سلم الأهلي  اآذار فقد اعتبرت في بيان لها 
والجي�س  بتجاوزه،  كان  لأي  ن�سمح  لن  اأحمر  خط 
اللبناني خط اأحمر اأي�ساً، وت�سويب التهامات في 
واأي�ساً  اأي�ساً  هو  الفتنة  لزرع  الرمانة  عين  اتجاه 

خط اأحمر«21.
ال�سفير  »علمت  الحادث  على  التالي  اليوم  وفي 
في  و�سابين  الأبنية  اأحد  ناطور  توقيف  تم  اأنه 
بورة  في  العثور  تم  اأن  بعد  الرمانة  عين  منطقة 
)رو�سية  كال�سنيكوف  بندقية   على  المبنى  قرب 
المخزن  اأن  وتبّين  بمنظار،  مزودة  ال�سنع( 

الموجود فيها كامل )30 طلقة(«22.

كذلك نقلت �سحيفة »ال�سفير« عن رئي�س مجل�س 
النواب اللبناني نبيه بري اأنه راأى اأن »لما ح�سل 
في  ف�سلوا  وبعدما  اأولها  متعددة،  ا�ستهدافات 
فتنة  اإ�سعال  حاولوا  �سيعية  ــــ  �سنية  فتنة  اإحداث 

م�سيحية ــــ اإ�سالمية«23.

واأي�ساً، �سمع قرابة العا�سرة والن�سف ليل الثنين 
28 / 1 / 2008 دوّي انفجار في منطقة م�ست�سفى 
الحياة، تبين اأنه ناتج عن انفجار قنبلة �سوتية لم 

ت�سفر عن اإ�سابات24.

11 اأيار 2008
اأوردت �سحيفة الأخبار معلومة مفادها اأن الجي�س 
الرمانة  للتدخل في مناطق عين  ا�سطّر  اللبناني 
القوات  م�سّلحي  ل�سحب  وال�سيفي  والكرنتينا 
متخّوفين  كانوا  الذين  الكـتائب  وحزب  اللبنانية 
ولم  المناطق،  هذه  على  اهلل  لحزب  هجوم  من 

يواجه �سعوبة في اإقناع الم�سلحين بالن�سحاب25.

21  الم�سدر ال�سابق.
22  ال�سفير، 29 كانون الثاني 2008.

23  الم�سدر ال�سابق.

24  الم�سدر ال�سابق.
25  الأخبار، 13 اأيار 2008.
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القرار الظني كما ن�سرته �سحيفة الم�ستقبل1

فوزي  لبنان  جبل  في  التحقيق  قا�سي  اأ�سدر 
التي  الرمانة«  »عين  حادثة  في  قراره  خمي�س، 
الما�سي وذهب �سحيتها  الأول  ت�سرين  وقعت في 

جورج اأبو ما�سي، فيما اأ�سيب اآخرون بجروح.

يا�سين  علي  بحق  الإعدام  عقوبة  اإنزال  فطلب 
طعنه  عبر  عمداً،  ما�سي  اأبو  بقتل  اتهمه  بعدما 
محاولً  اآخرين  وطعن  �سدره  في  كبير  بخنجر 

قتلهم.

كما طلب القا�سي خمي�س عقوبة الأ�سغال ال�ساقة 
الموؤبدة لكل من علي ال�سيد ح�سين، �سميح حمود، 
ح�سين ال�سناوي، علي بالل، اأحمد عي�سى، اإبراهيم 

زهوي  وعبا�س  يحيى، ح�سن جابر  يحيى  يا�سين، 
الجرم  في  والتدّخل  ال�ستراك  على  لإقدامهم 
على  واإقدامهم  واآخرين،  المغدور  �سرب  عبر 
الطرقات  على  والتجمعات  �سغب  باأعمال  القيام 
العامة والنيل من الوحدة الوطنية واإثارة النعرات 

الطائفية.
ح�سل   2009/10/6 بتاريخ  اأنه  القرار  في  وجاء 
الرمانة  عين  محلة  في  واأليم  موؤ�سف  حادث 
بتاريخ  ح�سل  ما  اللبنانيين  اأذهان  الى  اأعاد 
من  الم�سوؤوم  اليوم  هذا  خّلفه  وما   1975/4/13
من  نعاني  زلنا  ما  وا�سطرابات  وحروب  م�ساكل 
اآثارها لغاية تاريخه، ولكن م�سارعة القوى الأمنية 
اإجراءات  اتخاذ  اإلى  اأمن داخلي  من جي�س وقوى 

الم�ستقبل،  12 اآذار 2010.  1

الحادثة في اأدبّياتها الق�سائية
مع دخول العا�سر من ت�سرين الأول 2009، اأي بعد اأربعة اأيام من حادثة �سنين )عين الرمانة(، كانت مخابرات الجي�س 
قد األقت القب�س على جميع المّتهمين بالم�ساركة في مقتل جورج اأبو ما�سي. وذلك بتوقيفها كاًل من علي يا�سين وعلي 
ال�سيد اللذين كانا قد فّرا اإلى قريتيهما الجنوبيتين، وقد جاء توقيفهما »بعد حركة ات�سالت �سريعة بين الجهات الأمنية 
وجهات �سيا�سية وحزبية اأف�ست اإلى م�ساعدة ذويهما في ت�سليمهما«. ومنذ 12 ت�سرين الأول 2009، كان ملف الحادثة قد 
اأحيل على النائب العام ال�ستئنافي في جبل لبنان، القا�سي كلود كرم، مرفقاً بالموقوفين الع�سرة والإفادات التي اأدلوا 

بها اأمام مديرية المخابرات في الجي�س اللبناني.
بعد حوالى خم�سة اأ�سهر من ذلك، اأ�سدر قا�سي التحقيق في جبل لبنان فوزي خمي�س، قراره الظني )11 اآذار 2010(. 
وبعده بحوالى ثالثة اأ�سهر )10 حزيران 2010(، اأ�سدرت الهيئة الّتهامية في جبل لبنان برئا�سة القا�سي ريا�س اأبو غيدا 

وع�سوية الم�ست�سارين م�سطفى ترو وبيتر جرمانو�س قرارها الّتهامي بالإجماع.
في ما يلي ن�سو�س القرارين الظني والّتهامي كما ن�سرتهما بع�س ال�سحف.
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�سريعة وفاعلة وتوقيف الفاعلين باإ�سراف الق�ساء 
الحزبية  الجهات  قبل  من  وبتجاوب  المخت�س 
و�سع  في  �ساهم  الأفرقاء،  �سائر  ووعي  المعنية 
ال�ساب  المرحوم  مقتل  اإلى  اأدى  الذي  الحادث 
العديد بجروح متفاوتة  واإ�سابة  اأبو ما�سي  جورج 
وال�سخ�سي  ال�سّيق  الفردي  نطاقه  في  الخطورة 
ووئدت الفتنة في مهدها ونجا البلد من قطوع كاد 

يوؤدي، لو لم يتم تداركه، اإلى ما ل تحمد عقباه.
وتبّين في التفا�سيل اأن �سميح حمود كان قبل نحو 
اأ�سبوع من الحادث يمر بدراجة نارية برفقة علي 
معهما  ح�سل  حيث  الرمانة  عين  محلة  في  بالل 
اّتهمهما  الذي  هناك  الأ�سخا�س  اأحد  مع  اإ�سكال 
بالتحر�س باإحدى الفتيات الماّرات، وتوّجه اإليهما 
بال�ستائم وال�سباب من دون اأن يح�سل اأي ت�سارب 
ولم يجروؤ  بالمثل كالمياً  بادله  واأن حمود  بينهما 
العديد  برفقة  كان  كونه  ج�سدياً  مواجهته  على 
من ال�سبان وخاف من عاقبة الرّد وغادرا المكان 
لكرامتهما   لالنتقام  لحقاً  العودة  نّيتهما  وفي 

»الممتهنة«.
عليهم  المّدعى  باقي  اأخبر  حمود  اأن  وتبّين 
»للكرامة  النتقام   وقرروا  معه  ح�سل  بما 
الت�سعة  عليهم  المّدعى  مع  واتفق  المجروحة« 
دراجات  بوا�سطة  النتقال  على  الحادث  يوم 
وقرابة  لياًل.  الرمانة  عين  محلة  اإلى  نارية 
قرب   تجمعوا  تقريباً،  العا�سرة  ال�ساعة 
�سيدا  طريق  على  الكائنة  الإخال�س«  »حلويات 
القديمة بين ال�سياح وعين الرمانة وقد عمد حمود 
اأحمد عي�سى على دراجة هذا  ال�سعود خلف  اإلى 
النتظار  رفاقه  من  الطلب  واإلى  النارية  الأخير 
ا�ستطالعية  جولة  من  يعود  ريثما  المكان  في 
وبرفقته.  الرمانة على دراجة عي�سى  داخل عين 
�سوارع  اإلى  بالدخول  وعي�سى  حمود  قام  وبالفعل 
ومن  تحديداً  �سنين«  »حي  واإلى  الرمانة  عين 
قد   اأنهما  عليهم  المدعى  باقي  واأخبرا  عادا  ثم 
هناك  ال�سبان  من  مجموعة  مع  م�سكاًل«  »افتعال 

دخل  وبالفعل  لمتابعته،  الدخول  منهم  وطلبوا 
الع�سرة على متن خم�س دراجات  المّدعى عليهم 
نارية هم كالآتي: �سميح حمود واأحمد عي�سى على 
دراجة بقيادة عي�سى وعلي بالل وح�سين ال�سناوي 
ويحيى  ال�سناوي  يقودها  نارية  دراجة  متن  على 
يقودها  نارية  دراجة  على  زهوة  وعبا�س  يحيى 
هذا  بقيادة  يا�سين  واإبراهيم  جابر  وح�سن  زهوة 

الأخير وعلي ال�سيد وعلي يا�سين بقيادة يا�سين.
باأدوات  مزّودين  كانوا  عليهم  المّدعى  اأن  وتبّين 
زّر  لها  �سكيناً  يحمل  كان  ال�سيد  فعلي  لالإيذاء 
اأ�سود  لون  خنجر  بحوزته  يا�سين  وعلي  لفتحها 
وعلى  ثور  راأ�س  عليها  مر�سوم  �سوداء  و�سفرته 
وح�سين  حمود  و�سميح  زجاجية  دائرة  قب�ستها 
واأحمد  حديد  »بوك�س«  يحمالن  كانا  ال�سناوي 
عي�سى ع�سا ا�سطناعية وعلي بالل خنجراً ويحيى 
يحيى ع�سا من  »الكوت�سوك« وح�سن جابر كرباجاً 

من الأ�سالك الكهربائية المجدولة على بع�سها.
وتبّين اأن المّدعى عليهم الع�سرة دخلوا في موكب 
وتحديداً  الرمانة  عين  �سوارع  داخل  اإلى  واحد 
»كاليري  ولدى و�سولهم قرب   اإلى  »حي �سنين« 
كنعان« حيث كان يقف المرحوم جورج اأبو ما�سي 
عرف  ال�سبان  من  العديد  مع  هناك  منزله  كون 
ومازن  الهبر  وجان  بول�س  �سليم  المدعون  منهم 
وجان  عبدالأحد  ومو�سى  من�سور  وجورج  متري 
بيار حبيب وغيرهم. ولدى و�سول الموكب قربهم 
يركب  كان  الذي  حمود  �سميح  ولكن  �سيره  تابع 
الأخيرة  النارية  الدراجة  اأحمد عي�سى على  خلف 
وهجم  حديدية  بوك�س  وبيده  ترّجل  الموكب،  من 
طالباً  رفاقه  على  �سارخاً  الواقفين  ال�سبان  على 
مو�سى  على  حمود  انق�ّس  وبالفعل  النزول،  منهم 
عبدالأحد و�سربه بقب�سة الحديد على راأ�سه ونزل 
الأ�سلحة  وباأيديهم  وهجموا  دراجاتهم  رفاقه عن 
والطعن  بال�سرب  وانهالوا  بحوزتهم  كانت  التي 
اإ�سابة  عن  الواقعة  اأ�سفرت  وقد  المدعين  على 
المرحوم جورج اأبو ما�سي بطعنة نجالء بوا�سطة 
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خنجر كبير دخلت في الناحية الي�سرى من �سدره 
ونفذت اإلى رئته وقلبه ما اأدى اإلى اإ�سابته بنزيف 

حاد و�ساعق اأدى اإلى وفاته �سريعاً.

وتبّين اأن �سليم بول�س اأ�سيب اأي�ساً بطعنة في اأ�سفل 
بطنه اأدت اإلى تعطيله ثمانية اأيام عن العمل.

كما اأ�سيب جان الهبر بطعنة في خا�سرته اليمنى 
وبجروح مختلفة اأدت اإلى تعطيله مدة ع�سرة اأيام.

راأ�سه  اأ�سيب مازن متري بجروح عدة في  وكذلك 
اأدت اإلى تعطيله اأ�سبوعاً واحداً.

اأما جان بيار حبيب، فاأ�سيب باأربع طعنات في ظهره 
وتحت اإبطه ما اأدى اإلى تعطيله مدة اأ�سبوعين.

واأ�سيب مو�سى عبدالأحد بجروح في راأ�سه تطلبت 
اأ�سبوعاً واحداً لل�سفاء.

حديدية  بع�سا  قوية  �سربة  من�سور  جورج  وتلقى 
على راأ�سه ت�سّببت له بجرح على جبينه الأيمن وقد 

انتقل اإلى الم�ست�سفى حيث عولج.

ومن خالل الإفادات الأولية التي اأدلى بها المّدعى 
خنجراً  يحمل  كان  الذي  يا�سين  علي  اأن  عليهم 
اأبو ما�سي ما  كبيراً، هو من طعن المغدور جورج 
بول�س  �سليم  طعن  من  اأي�ساً  وهو  وفاته  اإلى  اأدى 
الحادث  بعد  يتباهى  وكان  وغيرهم  الهبر  وجان 
فاإن  كذلك  وخزقتن«  العجايب  فيهم  »عمل  باأنه  
من  العديد  طعن  على  اأي�ساً  اأقدم  ال�سيد  علي 
اأمام باقي المدعى عليهم   المدعين وتباهى اأي�ساً 

»باإنجازاته« المماثلة  »لإنجازات« علي يا�سين.

وقد �سارك باقي المّدعى عليهم بوا�سطة الأ�سلحة 
المّدعين  من  العديد  باإيذاء  يحملونها  كانوا  التي 

وت�سّببوا لهم باإ�سابات متفاوتة.

ال�سبان  من  العديد  تجمع  الحادث،  اإثر  وعلى 
المكان حيث �سودف مرور ح�سين  القاطنين في 
وتك�سير  �سربه  على  فاأقدموا  ب�سيارته  �سعب 
اأنقذه منهم  الأمنية  القوى  ولكن تدخل  ال�سيارة، 
تعطيله  اإلى  اأدت  ور�سو�س  بجروح  اأ�سيب  بعدما 
لم  التحقيق  ولكن  اأيام  ع�سرة  مدة  العمل  عن 

ل اإلى معرفة هوية الفاعلين. يتو�سّ
باإفادات  اإدلئهم  المّدعى عليهم وبعد  اأن  وتبّين 
التحقيقات  في  وا�سحة  واعترافات  لة  مف�سّ
الأولية توؤكد تورطهم في الحادث، خ�سو�ساً مع 
والتفا�سيل  يا�سين  علي  على  بول�س  �سليم  تعّرف 
عنها  وتراجعوا  عادوا  بها  اأدلوا  التي  الدقيقة 
اأمامنا متذّرعين بتعر�سهم لل�سرب الأمر الذي 
لم يثبت كونهم مثلوا اأمام قا�سي التحقيق وهم 
ب�سحة جيدة ولم تظهر عليهم اأي اآثار تدّل على 
اإنكارهم  رغم  فهم  الأحوال  مطلق  وفي  ذلك 
ل�سحة اإفاداتهم الأولية فالتحقيق اأمام القا�سي 
علي  اإفادة  كمثل  لل�سك  تدعو  ل  حقائق  اأثبت 
اأخبره  يا�سين  علي  اإن  قوله  لجهة  ح�سين  ال�سيد 
جورج  المغدور  طعن  من  هو  اأنه  الحادث  ليلة 
اآخرين،  اأ�سخا�س  عدة  مع  بخنجره  ما�سي  اأبو 
ما  �سحة  توؤكد  التي  الإفادات  باقي  اإلى  اإ�سافة 
من  ل  التن�سّ بع�سهم  حاول  واإْن  وقائع  من  ورد 

الم�سوؤولية، من دون اأن يفلحوا بذلك.

القرار الظني كما ن�سرته �سحيفة الأخبار2
الق�ساء يظّن بـ»دّراجة« في ق�سية هّزت البلد

الرمانة  عين  حادثة  في  الظني  القرار  �سدر 
اأبو ما�سي وُجرح  التي ُقتل فيها المواطن جورج 
اآخرون في 6 ت�سرين الأول الفائت. و�سع قا�سي 
اإطارها  في  الحادثة  خمي�س  فوزي  التحقيق 

الأخبار، 12 اآذار 2010.  2

الحادثة في اأدبياتها الق�سائية
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

الرمانة  عين  دخلوا  �سّبان  بع�سرة  وظن  الفردي 
بدراجات نارية »لفتعال م�سكل«.

)بقلم( ر�سوان مرت�سى
منزله  من  بالقرب  القلب  في  بطعنة  جورج  ُقتل 
في عين الرمانة قيل اإن القتلة جاوؤوا من ال�سياح. 
المعنية  والأحزاب  الأمنية  القوى  ا�ستنفرت 
اللبنانيين  اأذهان  اإلى  الحادثة  اأعادت  بعدما 
»بو�سطة الـ 75«، وما خلفه ذلك اليوم من حروب 
وا�سطرابات. اأوقف ع�سرة �سبان بعد مرور ع�سرة 
يبلغ  لما  اأكبرهم  اأن  فتبّين  الحادثة،  على  اأيام 
الثانية والع�سرين عامًا بعد، واأ�سغرهم قا�سر لم 

يكن يكمل الثامنة ع�سرة.
جورج  قتلوا  باأنهم  الع�سرة  ال�سبان  على  ادُّعي 
عمدًا وحاولوا قتل اآخرين عبر طعنهم بال�سكاكين 
والخناجر واآلت حادة ممنوعة. كذلك ادُّعي عليهم 
»بالقيام والم�ساركة باأعمال �سغب من �ساأنها النيل 
من الوحدة الوطنية وتعكير ال�سفاء بين عنا�سر 

الأمة واإثارة النعرات المذهبية«.
الظني  القرار  ح�سب  الحادثة  اأ�سل  اإلى  وبالعودة 
ال�سادر عن قا�سي التحقيق في جبل لبنان فوزي 
من  اأ�سبوع  نحو  قبل  كان  ح.  �سميح  فاإن  خمي�س، 
في  ب.  علي  برفقة  نارية  بدراجة  يمر  الواقعة، 
وبين  بينهما  الرمانة، فح�سل تال�سن  محلة عين 
بفتاة  بالتحر�س  اتهمهما  الذي  الأ�سخا�س  اأحد 
مارة، فوّجه اإليهما ال�ستائم فرّدا بالمثل من دون 
اأن يح�سل ت�سارب بينهم. لم يجروؤ ال�سابان على 
العديد  برفقة  كان  لكونه  المنطقة«  »اإبن  مواجهة 
العودة  نيتهما  وفي  المكان  فغادرا  ال�سبان،  من 

لحقًا لالنتقام لكرامتهما »الممتهنة«.
بما  عليهم  المّدعى  ال�سبان  باقي  �سميح  اأخبر 
ح�سل معه، فقّرروا النتقام »للكرامة المجروحة«. 
اإلى  نارية  دراجات  بوا�سطة  النتقال  على  اتفقوا 
العا�سرة تقريبًا  ال�ساعة  لياًل، وعند  عين الرمانة 

تجّمعوا قرب حلويات الإخال�س على طريق �سيدا 
�سميح  طلب  الرمانة.  وعين  ال�سياح  بين  القديمة 
من  يعود  ريثما  المكان  في  النتظار  رفاقه  من 
جولة ا�ستطالعية. �سعد خلف اأحمد ع. على متن 
ليخبرا  بعدها  ال�سابان  عاد  الأخير.  هذا  دراجة 
باقي المدعى عليهم اأنهما قد »افتعال م�سكاًل« مع 
مجموعة من ال�سبان هناك، وطلبوا منهم الدخول 
الع�سرة  عليهم  المّدعى  دخل  وبالفعل،  لمتابعته. 
ال�سبان  كان  نارية.  دراجات  خم�س  متن  على 
المّدعى عليهم مزّودين اأدوات لالإيذاء. فعلي �س. 
كان كل من  فيما  دائريًا،  تفتح  �سكينًا  كان يحمل 
�سميح  اأما  خنجرين.  يحمالن  ب.  وعلي  ي.  علي 
»بوك�س حديدية«،  ح. وح�سين �س. فكانا يحمالن 
فيما كان اأحمد ع. يحمل ع�سا ا�سطناعية. كذلك 
وكان  كاوت�سوك،  من  ع�سا  يحمل  ي.  يحيى  كان 
ح�سن ج. يحمل كرباجًا من الأ�سالك الكهربائية 

المجدولة ببع�سها.
اإلى �سوارع  الع�سرة في موكب واحد  ال�سبان  دخل 
عين الرمانة، وتحديدًا حي �سنين، ولدى و�سولهم 
اإلى قرب كاليري كنعان حيث كان يقف المرحوم 
من  العديد  برفقة  منزله  قرب  ما�سي  اأبو  جورج 
ال�سبان، ُعرف منهم المّدعون �سليم ب. وجان هـ. 

ومازن م. وجورج م. ومو�سى ع. وجان ح.
تابع الموكب �سيره ومّر بالقرب منهم، لكن �سميح 
اأحمد ع. على الدراجة  ح. الذي كان يركب خلف 
النارية الأخيرة من الموكب، ترّجل وبيده »بوك�س 
الواقفين �سارخًا  ال�سبان  حديدية« ثم هجم على 
على رفاقه بالنزول. انق�س �سميح على مو�سى ع. 
و�سربه بقب�سة الحديد على راأ�سه. نزل رفاقه عن 
دراجاتهم وهجموا بالأ�سلحة التي كانت بحوزتهم 
اأدت  المّدعين.  على  والطعن  بال�سرب  وانهالوا 
ما�سي  اأبو  جورج  المرحوم  اإ�سابة  اإلى  الواقعة 
من  الي�سرى  الناحية  من  دخلت  خنجر  بطعنة 
�سدره ونفذت اإلى رئته وقلبه، ما اأدى اإلى اإ�سابته 
بنزف حاد اأدى اإلى وفاته �سريعًا. ا�سيب �سليم ب. 
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بطعنة في اأ�سفل بطنه، واأ�سيب جان هـ. بطعنة في 
كذلك  وتبّين  مختلفة.  وبجروح  اليمنى  خا�سرته 
اأن مازن م. قد اأ�سيب بعدة جروح في راأ�سه، فيما 
وتحت  ظهره  في  طنعات  باأربع  ح.  جان  اأ�سيب 
اأي�سًا مو�سى ع. بجروح في راأ�سه،  اإبطه، واأ�سيب 
على  حديدية  بع�سا  قوية  �سربة  م.  جورج  وتلقى 
من  الأيمن  الجانب  في  جرحًا  له  اأحدثت  راأ�سه 

الجبين.
بها  اأدلى  التي  الأولية  الإفادات  خالل  من  وتبّين 
خنجرًا  يحمل  كان  الذي  ي.  علي  عليه  المدعى 
كبيرًا، اأنه هو من طعن المغدور جورج اأبو ما�سي، 
�سليم  اأنه هو من طعن  وتبّين  وفاته.  اإلى  اأدى  ما 
ب. وجان هـ. لأنه كان يتباهى بذلك بعد الحادث 
كذلك  وخّزقتهن«.  العجايب  فيهم  »عملت  قائاًل: 
لأنه  المّدعين  من  عددًا  طعن  �س.  علي  اأن  تبّين 
تباهى بـ»اإنجازاته« المماثلة لـ»اإنجازات« المدعى 
عليه علي ي. وتبّين اأي�سًا اأن باقي المدعى عليهم 
باإيذاء  يحملونها  كانوا  التي  بالأ�سلحة  �ساركوا 

العديد من المّدعين و�سببوا لهم اإ�سابات.
اإثر الحادث، تجّمع العديد من ال�سبان الغا�سبين 
في المكان، ف�سودف مرور ح�سين �س. ب�سيارته، 
فانهالوا عليه بال�سرب وك�ّسروا �سيارته، لكن تدخل 
اأّنه اأ�سيب بجروح  اإل  اأنقذه منهم،  القوى الأمنية 
ور�سو�س مختلفة، غير اأن التحقيق لم يتو�سل اإلى 

معرفة هوية الفاعلين.
اأن  ا�سُتخل�س  القانونية،  النظرة  اإلى  وبالعودة 
ما�سي  اأبو  جورج  طعن  على  عمدًا  اأقدم  ي.  علي 
بالإ�سابة،  متــاأثرًا  وفــاته  اإلى  اأدى  ما  بخنجره، 
ما  وفي  المّدعين عمدًا.  قتل  ف�ساًل عن محاولته 
يتعلق باأفعال المّدعي عليهم الت�سعة لجهة اإقدامهم 
اأبو ما�سي  على التدخل في جريمة قتل المرحوم 
اأنهم  القا�سي  راأى  فقد  المّدعين،  قتل  ومحاولة 

عاونوا علي ي. على الأفعال التي هّياأت للجريمة. 
ي.  علي  عليه  المّدعي  فعل  اعتبار  تقرر  لذلك 
المواد  في  عليها  المن�سو�س  الجنايات  نوع  من 
المتعّلقة  العقوبات  قانون  من   201  / و549   549
بجرائم القتل، والظن به وفقًا للمواد 346 و317 
كذلك  الأ�سلحة.  قانون  من   73 والمادة  عقوبات، 
ب.  وعلي  ح.  و�سميح  ح.  علي  اأفعال  اعتبار  تقّرر 
ي.  ويحيى  ي.  واإبراهيم  ع.  واأحمد  �س.  وح�سين 
وح�سن ج. وعبا�س ز. من نوع الجنايات المن�سو�س 
من  و201/549   219/549 المواد  في  عليها 
الأ�سلحة  قانون  من   73 والمادة  العقوبات  قانون 
معطوفة على القانون الرقم 2002/422 بالن�سبة 
عن  المحاكمة  منع  اأي�سًا  وتقرر  القا�سرين.  اإلى 
المادة  اإلى جرم  بالن�سبة  الع�سرة  المّدعى عليهم 
554 من قانون العقوبات واإتباع الجنح بالجنايات 
المدعى  محاكمة  اإيجاب  اإلى  بالإ�سافة  للتالزم، 
اأمام محكمة جنايات جبل لبنان وتدريكم  عليهم 

الر�سوم والنفقات.
حد  اإلى  ت�سل   549 المادة  عقوبة  اأن  اإلى  ي�سار 
الإعدام، فيما تتعلق المادة 346 بتجمعات ال�سغب 
�سهر  من  بالحب�س  القانون  عليها  يعاقب  حيث 
النيابة  اإلى  الملف  اإعادة  تقّرر  واأخيرًا  �سنة.  اإلى 
العامة ال�ستئنافية في جبل لبنان لإيداعه المرجع 

المخت�س.

ن�ض القرار الّتهامي كما ن�سرته النهار3
اأم�س  لبنان  جبل  في  الّتهامية  الهيئة  اأ�سدرت 
وع�سوية  غيدا  اأبو  ريا�س  القا�سي  برئا�سة 
جرمانو�س  وبيتر  ترو  م�سطفى  الم�ست�سارين 
قرارها الّتهامي بالإجماع في حادث عين الرمانة 
الأول  ت�سرين  من  ال�ساد�س  في  ح�سل  الذي 
الما�سي واأدى اإلى قتل المواطن جورج اأبو ما�سي 

النهار، 11 حزيران 2010.  3
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طعناً ب�سكين. واعتبرت  »اأن دوافع الجريمة مح�س 
علي  للموقوف  الإعدام  عقوبة  وطلبت  �سخ�سية«. 
ما�سي  اأبو  قتل  على  اإقدامه  لجهة  يا�سين  ح�سن 
عمداً ترب�ساً بوا�سطة خنجر ومحاولة قتل اآخرين. 
كما طلب العقوبة نف�سها للموقوفين �سميح مو�سى 
حمود والفل�سطيني علي ح�سين بالل وعلي ح�سين 
القتل  جريمة  في  تدّخلهم  لجهة  ح�سين  ال�سيد 

والم�ساركة في محاولة قتل اآخرين.
ال�سناوي  كمال  ح�سين  عليهم  بالمّدعى  وُظن 
واإبراهيم محمد يا�سين ويحيى نايف يحيى وعبا�س 
من   554 المادة  بجنحة  وقا�سَرين  زهوي  محمد 
المدعين  من  عدد  �سرب  لجهة  العقوبات  قانون 
واإيذائهم، وبجنحة المادة 72 من قانون ال�سالح. 
لكل  ليرة  األف   600 بكفالة  ال�ستة  تخلية  وقّرر 
منهم، مانعاً المحاكمة عن المدعى عليهم جميعاً 
قاموا  اأنهم  اإلى  م�سيراً  النعرات،  اإثارة  تهمة  من 

باأعمال وتجّمعات لل�سغب على الطرق العامة.
وذكرت الوقائع ما ياأتي:

مرّوع  اإ�سكال  ح�سل   2009/10/6 في  اأنه  »تبين 
في محلة ال�سياح ـــ عين الرمانة ـــ تقاطع محم�سة 
وقوى  جي�س  من  الأمنية  القوى  و�سارعت  �سنين، 
اأمن داخلي فور ح�سوله اإلى النت�سار في المنطقة 
درءاً لنت�سار الإ�سكال والى توقيف مفتعلي ال�سغب. 
و�ساهم هذا التحرك العام وال�سامل والحازم في 
و�سع الجريمة التي اأودت بحياة المرحوم ال�ساب 
جورج اأبو ما�سي واإ�سابة اأ�سخا�س اآخرين بجروح 
اأعاد  الذي  الأمر  الخا�س  اإطاره  في  متفاوتة، 
الأمن.  وقدرتها على �سبط  الدولة  باأجهزة  الثقة 
اإلى  الدرك  رجال  من  دورية  حينه  في  وانتقلت 
من  تجمهر  م�ساهدة  تمت  حيث  الجريمة  م�سرح 
النا�س وثالث دراجات نارية متروكة في منت�سف 
نقل  اإلى  الأحمر  ال�سليب  عمد  فيما  الطريق، 
حالة  في  ما�سي  اأبو  المرحوم  ومنهم  الم�سابين 

طارئة اإلى م�ست�سفى جبل لبنان.

وتبين من مجمل التحقيقات اأن المّدعى عليه �سميح 
حمود كان قبل نحو اأ�سبوع من ارتكاب الجريمة في 
المّدعى  برفقة  نارية  بدراجة  يمر   2009/10/6
عليه علي بالل في محلة عين الرمانة حيث ن�سب 
اإ�سكال بينهما وبين اأحد الأ�سخا�س الذي اتهمهما 
بالتحر�س باإحدى الفتيات اللواتي �سدف مرورهن 
في المحلة، مكياًل لهما �سياًل من ال�ستائم وال�سباب 
مما دفع ب�سميح حمود اإلى اأن يرّد عليه بالمثل قبل 
اأن يغادر ورفيقه وفي نيتهما العودة لحقاً لالنتقام 

لكرامتهما المهانة.
�سائر  اأخبر  �سميح حمود  عليه  المّدعى  اأن  وتبين 
علي  يا�سين،  ح�سين  علي  وهم:  عليهم  المدعى 
ال�سناوي،  كمال  ح�سين  ح�سين،  ال�سيد  ح�سن 
يحيى،  نايف  يحيى  يا�سين،  محمد  اإبراهيم 
معه  ح�سل  بما  وقا�سران،  زهوي  محمد  وعبا�س 
اإ�سكال مهين للكرامة في محلة عين الرمانة  من 
واتفق معهم على النتقام وذلك بالتوجه على متن 
العا�سرة  وعند  المحلة.  تلك  اإلى  نارية  دراجات 
حلويات  محل  من  بالقرب  تجمعوا  تقريباً،  لياًل 
ال�سياح  منطقتي  بين  القديمة  �سيدا  طريق  عند 
خلف  حمود  �سميح  �سعد  وقد  الرمانة،  وعين 
جولة  في  وذهبا  الأخير  دراجة  متن  على  قا�سر 
ال�سكنية  الرمانة  عين  اأحياء  داخل  ا�ستطالعية 
وا�ستك�سفا المنطقة بما فيه حي �سنين، ثم عادا 
اأدراجهما واأخبرا الباقين باأنهما قد قاما بافتعال 
فاأقدموا  هناك،  ال�سبان  من  مجموعة  مع  م�سكل 
اأدوات  مزّودون  وهم  بالنطالق  جميعهم  عندها 
وبوك�سات  وخناجر  �سكاكين  من  لالإيذاء  مختلفة 
وكرباجاً م�سنوعاً من الأ�سالك  حديدية وع�سياً 

الكهربائية وذلك على متن خم�س دراجات نارية.
واأقدم المدعى عليهم على الدخول بموكب واحد 
اإلى حي  وتحديداً  الرمانة  �سوارع عين  داخل  اإلى 
منهم  عرف  �سبان  عدة  يقف  كان  حيث  �سنين 
منزله  لكون  ما�سي  اأبو  جورج  ال�ساب  المرحوم 
بول�س،  �سليم  والمّدعون  المكان،  بالقرب من  يقع 
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مو�سى  من�سور،  جورج  متري،  مازن  الهبر،  جان 
وبو�سول  وغيرهم.  حبيب  بيار  جان  عبدالأحد، 
�سميح  اأقدم  بالقرب من هوؤلء  المهاجم  الموكب 
وبيده  النارية  الدراجة  من  الترجل  على  حمود 
ال�سبان  على  ي�سرخ  وهو  وهجم  حديدية  بوك�س 
وانهالوا  عليهم  المدعى  �سائر  وتبعه  الواقفين. 
عن  الهجوم  اأ�سفر  وقد  الواقفين،  على  بال�سرب 
خنجر  بطعنة  ما�سي  اأبو  جورج  المرحوم  اإ�سابة 
ونفذت  �سدره  من  الي�سرى  الناحية  من  دخلت 
حاد  بنزف  اإ�سابته  اإلى  اأدى  مما  وقلبه  رئته  اإلى 
و�ساعق اأدى اإلى وفاته �سريعا. كما اأدى العتداء 
بطنه  اأ�سفل  في  بول�س  �سليم  المّدعي  اإ�سابة  اإلى 
العمل.  عن  اأيام  ثمانية  تعطيله  اإلى  اأدى  مما 
خا�سرته  في  خطيرة  بطعنة  الهبر  جان  واأُُ�سيب 
متري  مازن  واأ�سيب  مختلفة.  وبجروح  اليمنى 
بجروح في راأ�سه اأدت اإلى تعطيله اأ�سبوعاً، وجان 
مما  اإبطه  وتحت  ظهره  في  بطعنات  حبيب  بيار 
اأدى اإلى تعطيله مدة 14 يوماً عن العمل، ومو�سى 
عبد الأحد بجروح في راأ�سه مما اأدى اإلى تعطيله 
العمل، وجورج من�سور بجرح  واحداً عن  اأ�سبوعاً 

من جراء �سربة بوا�سطة ع�سا حديدية.
المجراة  الأولية  التحقيقات  م�سمون  من  وتبين 
عليه  المدعى  اأن  العدلية،  ال�سابطة  رجال  من 
واأقدم على  كبيراً  يا�سين كان يحمل خنجراً  علي 
اأّدى  الذي  الأمر  ما�سي  اأبو  جورج  المغدور  طعن 
اإلى اإحداث الوفاة، واأن المّدعى عليه علي يا�سين 
الهبر  وجان  بول�س  �سليم  طعن  على  كذلك  اأقدم 
بقوله:   الحادث  ح�سول  بعد  يتباهى  كان  واأنه 
اأن  تبين  كما  وخزقتن«.  العجايب  فيهم  »عملت 
المدعى عليه علي ال�سيد ح�سين اأقدم اأي�ساً على 
بوا�سطة  المدعين  من  العديد  بطعن  الم�ساركة 
رفاقه  اأمام  تباهى  واأنه  معه  يحمله  كان  �سكين 
باأفعاله التي ل تقل اأهمية عن اأفعال علي يا�سين. 
في  اأي�ساً  المّدعى عليهم �ساركوا  اأن �سائر  وتبين 
اأقوالهم  من  ثبت  كما  والطعن  والإيذاء  ال�سرب 

واعترافاتهم. وقد تعرف المدعي �سليم بول�س اإلى 
علي  عليهما  المدعى  وهما  المعتدين  من  اثنين 
ح�سر  اأنه  واأفاد  النبي؛  عبد  خليل  وعلي  يا�سين 
اإلى مطعم �سديقه طوني اأبي را�سد وطلب منه اأن 
يح�سر له بع�س الماأكولت واأن يقوم باإي�سالها اإلى 
منزل والده بالقرب من مطعمه الكائن في محلة 
عين الرمانة، وبعد تجهيز الطلبية توّجه �سيراً اإلى 
منزل �سديقه، وقبيل و�سوله �ساهد على التقاطع 
بالقرب من كاليري بارودي بع�س ال�سبان يقومون 
راأى  نحوهم  تقّدم  ولما  الأ�سخا�س،  اأحد  بطعن 
جان  بطعن  يقوم  م�سّنناً  خنجراً  يحمل  �سخ�ساً 
لطعنة  بدوره  فتعر�س  عنه  الدفاع  وحاول  الهبر، 
في خا�سرته من ال�سخ�س نف�سه، اأي المّدعى عليه 
علي ح�سين  عليه  المّدعى  اأكد  فيما  يا�سين.  علي 
باأنه  الجريمة  ليلة ح�سول  اأخبره  يا�سين  علي  اأن 
هو من اأقدم على طعن المغدور جورج اأبو ما�سي 

بوا�سطة خنجره.
عنا�سر  اأمام  من�سور  جورج  المّدعي  واأفاد 
وفيما   2009/10/6 في  اأنه  الجي�س  مخابرات 
كان واقفاً مع ابن خالته جورج اأبو ما�سي )الذي 
اأبي  طوني  من  وكل  للزواج(  قريبا  يتهياأ  كان 
بمحارم  المذكور  طوني  األقى  و�سيرج،  را�سد 
نارية  دراجة  مرور  و�سودف  الأر�س  على  ورقية 
المحرمة  رمي  �سبب  عن  �سائاًل  ال�سائق  فتوقف 
وبعد  طريقه،  متابعة  منه  وطلب  �سيرج  فتدخل 
�سيدا  خط  على  وتوقف  ال�سائق  عاد  دقيقتين 
تنّبه  عندها  تعو«،  »تعو  ي�سرخ   وراح  القديمة 
لالأمر المغدور اأبو ما�سي وقال اإن في نية �سائق 
اإ�سكال فتوقف عدد من  الدراجة النارية اإحداث 
ال�سبان معه وبعد مرور دقائق �ساهد عدداً كبيراً 
النارية على متن كل واحدة منها  الدراجات  من 
والد  واأن  وال�سكاكين،  الع�سي  يحملون  راكبين، 
اإلى  ابنه واتجها معاً  اأبو ما�سي �ساأله عن  جورج 
قد  جورج  اأن  ي�سرخون  النا�س  كان  حيث  منزله 
�سقط في الزواريب. واأدلى باأن ال�سخ�س الأ�سقر 
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المرحوم  بدفع  يقوم  الإ�سكال  في  �ساهده  الذي 
دقائق  ع�سر  قبل  �ساهده  قد  كان  ما�سي  اأبو 
النارية  دراجته  وي�ستقل  للقمار  محل  من  يخرج 

قبل اأن يعود مع باقي المهاجمين.
وفي القانون:

حيث يتبين من هذه الوقائع ومن ظروف الق�سية 
ال�سكوى  في  المقدمة  الدعاءات  ومن  الراهنة، 
المبرزة  والتقارير  المدعين،  بع�س  واإفادات 
يو�سف عبود، علي  �سميح  المدعى عليهم  واأقوال 
ح�سن  علي  يا�سين،  ح�سين  علي  بالل،  ح�سين 
اإبراهيم  ال�سناوي،  كمال  ح�سين  ح�سين،  ال�سيد 
محمد يا�سين، يحيى نايف يحيى، وعبا�س محمد 
المجراة؛  التحقيقات  والقا�سرين ومجمل  زهوي 
الرمانة  عين  محلة  في   2009/10/6 في  اأنه 
�سميح  عليهما  المدعى  مع  فردي  خالف  ن�سب 
حمود وعلي ح�سين بالل في محلة عين الرمانة 
اإ�سكال بين المّدعى  اإلى  تطور ب�سببهما وفعلهما 
ما�سي  اأبو  جورج  والمرحوم  جهة  من  عليهم 
اإقدام  اإلى  اأخرى دفع  و�سائر المّدعين من جهة 
الرمانة،  عين  محلة  دخول  على  عليهم  المّدعى 
دراجاتهم  متن  على  �سنين،  محم�سة  تقاطع 
بالأ�سلحة  العّزل  المدعين  ومهاجمة  النارية 
كناية  وهي  حوزتهم  في  كانت  التي  البي�ساء 
يحمل  كان  فيما  حديدية،  وبوك�سات  اأحزمة  عن 
وعلي  خنجراً  يا�سين  ح�سين  علي  عليه  المدعى 
ب�سقوط  ت�سببت  مما  �سكيناً  ح�سن  ال�سيد  ح�سن 
له  وّجهها  خنجر  بطعنة  ما�سي  اأبو  المغدور 
كذلك  ت�سبب  الذي  يا�سين  علي  عليه  المدعى 
حاول  الذين  المدعين  ل�سائر  عدة  باإ�سابات 
وتدخل  بم�ساركة  نف�سها  بالطريقة  اأي�ساً  قتلهم 

من المّدعى عليه علي ح�سين.
يا�سين  المّدعى عليه علي ح�سين  اإن فعل  وحيث 
لجهة اإقدامه على قتل المرحوم جورج اأبو ما�سي 
محاولة  وعلى  خنجر  بوا�سطة  وترب�ساً  عمداً 

المعاقب  الجرم  يوؤلف  عمداً،  المّدعين  قتل 
عقوبات  و201/549   549 المواد  بمقت�سى  عليه 

والمادة 73 اأ�سلحة.
يراجع:

L'intention homicide, dont l'appréciation 
appartient aux juges, peut s'induire de la 
circonstance que l'auteur des coups portés 
et des blessures faites volontairement a 
fait usages d'une arme dangereuse et 
frappé la victime sur une partie du corps 
particulièrement exposée. )Crim. 5 févr. 1957, 
Bull. Crim. No 110. 13 nov. 1990. Rev. sc. Crim 
1991. 345, obs. Levasseur(.

يراجع كذلك:
V. l'article 296 du Code pénal: "Tout meurtre 
commis avec préméditation ou guet-apens 
sont distinctes l'une de l'autre du code pénal, 
et si le guet-apens suppose nécessairement la 
préméditation, celle-ci peut exister sans guet-
apens )Crim. 19 oct. 1977, Bull. Crim. No 312.(

حيث اإن فعل المدعى عليهم �سميح مو�سى حمود، 
اأ�ساًل بالإ�سكال  علي ح�سين بالل )اللذين ت�سببا 
المغدور  بحياة  اأودى  الذي  المكمن  في  و�ساركا 
ح�سين  ال�سيد  ح�سن  وعلي  ما�سي(  اأبو  جورج 
)الذي كان يحمل �سكيناً معه عند ارتكاب جريمة 
جريمة  في  التدخل  على  اإقدامهم  لجهة  القتل(، 
قتل المرحوم اأبو ما�سي عمداً على الم�ساركة في 
المعاقب  الجرائم  يوؤلف  المّدعين،  قتل  محاولة 
و201/549    219/549 المواد  بمقت�سى  عليها 

»عقوبات والمادة 73 من قانون الأ�سلحة.
يراجع كذلك:

Les circonstance de préméditation et de 
geut-apens sont des circonstances morales, 
personnelles à chacun des coauteurs d'un 
même homicide volontaire; elles doivent donc 
être constatées par des questions distinctes 
pour chaque accusé, à peine de complexité. 
Crim. 26 juill. 1995, Bull. Crim. No 369.

Mais la loi n'impose aucun ordre dans 
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la position de ces questions, dès lors que 
l'une ou l'autre de ces deux circonstances 
aggravantes suffit à elle seule à conférer aux 
faits consitutifs du meurtre la qualification 
d'assassinat. )Crim. 21 avr. 1982 Bull. Crim. No 
97; Rev. Sc. Crim. 1983. 79 obs. Levasseur(.

كمال  ح�سين  عليهم  المدعى  فعل  اإن  وحيث 
نايف  يحي  يا�سين،  محمد  اإبراهيم  ال�سناوي، 
لجهة  والقا�سرين  زهوي  محمد  وعبا�س  يحيى، 
بوا�سطة  المّدعين  واإيذاء  �سرب  على  اإقدامهم 
بوك�سات واأدوات حادة وتعطيلهم عن العمل مدداً 
ل تزيد عن الع�سرة اأيام ي�سكل جنحة المادة 554 
من قانون العقوبات ولي�س جناية المواد 219/549 
على  معطوفة  العقوبات  قانون  من  و201/549 
القانون رقم 2002/422 بالن�سبة اإلى القا�سرين 
بل  عندهم،  القتل  في  الم�ساركة  نية  ثبوت  لعدم 
يقت�سي  كما  الإيذاء،  اإلى  فقط  اتجهت  نيتهم  اإن 
الظن بهم بمقت�سى المادة 73 من قانون الأ�سلحة؛ 
 2002/422 رقم  القانون  على  جميعها  معطوفة 
بالن�سبة اإلى القا�سرين؛ ويقت�سي بالتالي تخليتهما 
لقاء كفالة مالية قدرها 600 األف ليرة لكل منهم 
اإلى  ي�سار  اأن  وعلى  مت�ساوية،  اأق�سام  ثالثة  ذات 
اإطالقهم فور ورودها في حال لم يكونوا موقوفين 

لداع اآخر.
يراجع:

Le crime d'homicile volontaire implique que 
celui auquel il est reproché ait eu la volonté 
de tuer. )Crim. 8 Janv. 1991 Bull. Crim. No 14; 
D. 1992 - 115, note Croisier-Nerac; Rev. Sc. 
Crim. 1991. 760 et 1993. 100, obs. Levasseur(.

وحيث يقت�سي منع المحاكمة عن المدعى عليهم 
معطوفة  عقوبات   317 المادة  جرم  من  الع�سرة 
اإلى  بالن�سبة   2002/422 رقم  القانون  على 
القا�سرين كونه لم يثبت اأنهم اأقدموا على فعلتهم 
على  الح�س  اأو  الطائفية  النعرات  اإثارة  بق�سد 
بل  الأمة،  عنا�سر  ومختلف  الطوائف  بين  النزاع 
وقد  �سخ�سية  مح�س  دوافعها  كانت  الجريمة  اإن 

بحياة  اأودى  الذي  الموؤ�سف  الحادث  اإلى  اأدت 
بمقت�سى  بهم  والظن  ما�سي؛  اأبو  جورج  ال�ساب 
على  معطوفة  العقوبات  قانون  من   346 المادة 
القانون رقم 2002/422 بالن�سبة اإلى القا�سرين، 
لل�سغب  وتجّمعات  باأعمال  القيام  على  لإقدامهم 

على الطرقات العامة.
تقرر بالإجماع:

يا�سين  ح�سين  علي  عليه.  المّدعى  اتهام  اأولً: 
 549 المواد  في  عليها  المعاقب  بالجناية 
و201/549 من قانون العقوبات. واتهام المّدعى 
بالل،  ح�سين  علي  حمود،  مو�سى  �سميح  عليهم: 
المعاقب  بالجناية  ح�سين.  ال�سيد  ح�سن  وعلي 
عليها في المواد 219/549 و213/201/549 من 
قانون العقوبات. واإ�سدار مذكرة اإلقاء قب�س بحق 
كل منهم و�سوقهم اإلى محل التوقيف الكائن لدى 
محكمة الجنايات في جبل لبنان ليحاكموا اأمامها 

بما اتهموا به.
ثانياً: الظن بالمدعى عليهم �سميح مو�سى حمود، 
ح�سين  ال�سيد  ح�سن  وعلي  بالل،  ح�سين  علي 
والظن  الأ�سلحة،  قانون  من   73 المادة  بجنحة 
اإبراهيم  ال�سناوي،  كمال  عليهم ح�سين  بالمّدعى 
محمد يا�سين، يحيى نايف يحيى، وعبا�س محمد 
من   554 المادتين  بمقت�سى  وقا�سرين  زهوي 
على  معطوفتين  لالأ�سلحة  و73  العقوبات  قانون 
القانون رقم 2002/422 بالن�سبة اإلى القا�سرين 
من   346 المادة  بمقت�سى  جميعاً  بهم  والظن 
قانون العقوبات معطوفة كذلك على القانون رقم 
2002/422 بالن�سبة اإلى القا�سرين، ومحاكمتهم 

بها اأمام محكمة الجنايات تبعاً للجناية للتالزم.
ح�سين  عليهم  المدعى  عن  المحاكمة  منع  ثالثاً: 
يحيى  يا�سين،  محمد  اإبراهيم  ال�سناوي،  كمال 
والقا�سرين  زهوي  محمد  وعبا�س  يحيى،  نايف 
المواد  بمقت�سى  عليها  المعاقب  الجناية  من 
العقوبات  قانون  من  و201/549   219/549

الحادثة في اأدبياتها الق�سائية
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بالن�سبة   2002/422 رقم  القانون  على  معطوفة 
مالية  كفالة  لقاء  وتخليتهم  القا�سرين؛  اإلى 
ثالثة  ذات  منهم  لكل  ليرة  األف   600 قدرها 
اأق�سام مت�ساوية، على اأن ي�سار اإلى اإطالقهم فور 

ورودها في حال لم يكونوا موقوفين لداع اآخر.

عليهم  المدعى  كل  عن  المحاكمة  منع  رابعاً: 
الع�سرة من جرم المادة 317 من قانون العقوبات 

بالن�سبة   2002/422 رقم  القانون  على  معطوفة 
اإلى القا�سرين لالأ�سباب والعلل المذكورة اآنفاً.

خام�ساً: تدريك المدعى عليهم الر�سوم والنفقات 
الق�سائية.

العامة  النيابة  جانب  الأوراق  اإيداع  �ساد�ساً: 
لإحالتها اأمام المرجع المخت�س.
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)1( عقد اللقاء في مناخ �سيا�سي لبناني ي�سوده التوتر والترقب. فبعد اإ�سقاط حكومة الرئي�س �سعد الحريري اتجه فريق الثامن من اآذار اإلى 
ت�سمية الرئي�س نجيب ميقاتي، وجاءت ت�سمية الأخير بعد اإعادة تمو�سع قام بها ق�سم من تكتل اللقاء الديموقراطي النيابي وبع�س النواب 
تنظيم  اإلى  الثاني  كانون   25 يوم  وعمد  ميقاتي،  ت�سمية  الم�ستقبل،  تيار  راأ�سه  وعلى  اآذار،  من  ع�سر  الرابع  فريق  رف�س  الطرابل�سيين. 

مظاهرات �سعبية في مدينة طرابل�س، تخللتها خطابات ت�سعيدية واأعمال �سغب، تحت عنوان بـ »يوم الغ�سب«.
         لعل هذه المالحظات ال�سريعة ت�ساعد على تاأطير »الظروف« التي ُيحال اإليها في �سياق بع�س المداخالت التي قدمت خالل ور�سة العمل.

لقمان �سليم
)اأمم للتوثيق والأبحاث( 

لكم  اأ�سكر  واأن  بكم  اأرحب  اأن  لي  ا�سمحوا  بداية 
ح�سوركم للم�ساركة في هذا اللقاء.

الأولى،  للمرة  به  نلتقي  ممن  منكم،  البع�س  لعل 
�سمع، بمنا�سبة هذا الن�ساط اأو ذاك، باأمم للتوثيق 
والأبحاث؛ وهذا الن�ساط قد يكون عر�س فيلم اأو 
معر�س اأو ندوة اأو ما �سابه. ولعل البع�س منكم زار 
ن�ساطاتها،  العادة  في  اأمم  تنظم  حيث  الهنغار، 
ولعل ارتباط ا�سم الهنغار بالن�ساطات التي ُتنظم 
اأمم  به  تقوم  ما  حول  اأحيانًا  الروؤية  يحجب  فيه 

فُيظن اأن ن�ساطات الهنغار هي كل ما تقوم به.

للتو�سيح، لي�س تنظيم هذه الن�ساطات، الفعاليات 
اأمم،  به  تقوم  ما  كل  البع�س،  يقول  ما  على 
قدر  اأمم،  تحاول  الن�ساطات،  هذه  جانب  فاإلى 
الم�ستطاع، اأن تفي بحق ا�سمها عليها. فهي، كما 
به  ي�ستهان  ل  ق�سطًا  تفرد  منكم،  البع�س  يعرف 
ال�سلة  ذات  الوثائق  للتوثيق،)جمع  ن�ساطها  من 
وق�سطًا  تناولها(،  وتي�سير  وحفظها  بـ»الحرب«، 
اآخر لـ»البحث« اأي ل�ستثمار ما تجمعه من وثائق. 
بمعنى ما، هذين  اليوم، يجمع،  وما نجتمع حوله 

الوجهين من ن�ساط اأمم.
م�سودته،  طالعتم  الذي  التقرير  لفذلكة  اأقدم  لن 
ولكن  عبا�س،  ح�سن  زميلي  ذلك  �سيتولى  حيث 

التقرير على الُمَجّرب
والأبحاث  للتوثيق  اأمم  اأو متخيلين، نظمت  افترا�سيين  قّراء حقيقيين ل  بعيون  التوثيقي/البحثي  العمل  لهذا  اختبارًا 
النا�سطين  ومن  المهنيين  من  عدد  جمع  لقاء  الكومودور،  فندق  في   ،2011 الثاني  كانون   29 فيه  الواقع  ال�سبت  يوم 

المدنيين الذين تبرعوا بقراءة م�سودة هذا التقرير والتعليق عليه.
كل  النهائية  ب�سيغته  التقرير  منها  ا�ستفاد  والتي  اللقاء  هذا  خالل  قدمت  التي  المداخالت  من  مقتطفات  يلي  ما  في 
ال�ستفادة. فجزيل ال�سكر مجددًا لكل من تبرع بقراءة الم�سودة وبالتعليق عليها، و�سكر على حدة لالأ�ستاذ بيار اأبي �سعب 
الذي �سارك في »تي�سير« النقا�س ولالأ�ستاذ المحامي �سوقي �سريم الذي اأغنى هذا اللقاء بمطالعة قانونية تناولت بالقراءة 

الأدبيات الق�سائية الخا�سة بالق�سية مو�سوع هذا التقرير)1(.
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�سوف اأحاول في ما يلي، وبما اأمكن من اإيجاز، اأن 
اأترجم الق�سد من وراء هذا الجهد بكلمات لعلها 

اأن ت�ساعدنا على النقا�س.
الحا�سر  في  »�سفافية«  ل  اأن  اأمم  عليه  تبني  مما 
بالنزاهة  تخت�سر  ل  طبعًا  )وال�سفافية  ــ  وحياله 
ــ حّد محا�سبته،  ــ دون م�ساءلة الما�سي  المالية( 
الأقل محا�سبة  فعلى  يكن محا�سبة جنائية  لم  اإن 
اأخالقية. وما�سينا، القريب منه والأبعد، مو�سوم 
و»الحرب«، ل  »الحرب«  ت�سميته  نتعارف على  بما 
ولما  قبلها  لما  جامع  ا�سم  الإ�سافة،  اإلى  حاجة 

بعدها.
باخت�سار، وب�سرف النظر عن الأ�سكال وال�سيغ 
التي تتخذها ن�ساطات اأمم، فهي تدور جميعًا حول 
هذا المحور: الحرب ب�سفتها اأحد مكونات هويتنا 
المقيم في محاولتنا لإر�ساء  وذاكرتنا وهاج�سنا 

حياة �سيا�سية على �سيء من »العادية«.
تعمل اأمم اإذًا على مو�سوع الحرب/الحروب اللبنانية 
ومما  حا�سرنا.  من  اأي  ذاكرتنا  من  محلها  وعلى 
يالحظه اأيما متتبع لهذا ال�ساأن كم اأننا، كلبنانيين، 
ن�ست�سهل قذف الذاكرة - ذاكرة الحرب/الحروب 
في الما�سي ال�سحيق الغابر متنا�سين اأن للحا�سر 
من  التن�سل  ا�ستطعنا  اإذا  واأننا،  ذاكرته  اأي�سًا 
ل  فاإننا  الما�سي  ذاكرة  ت�سكيل  عن  الم�سوؤولية 
ن�ستطيع التن�سل من الم�سوؤولية عن ت�سكيل ذاكرة 

الحا�سر.
بين  الماثل  التقرير  فل�سفة  باخت�سار  هي  هذه 
اأيديكم تحت العنوان العام »من الحادث الفردي 
الفرعي  والعنوان  الأهلي«  ال�سلم  تهديد  اإلى 
»تاأمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروياته« 
ل  الما�سي  »ملفات«  تدبير  اأن  هذا  من  والعبرة 
ل  الحا�سر«   »ملفات  تدبير  عن  يغني  ول  يعفي 
»الما�سي«  مع  ويتقاطع  منها  يتوارد  ما  �سيما 
تحتمل  ل  م�سوؤولية  الحا�سر  فذاكرة  وذاكرته 

اأن  يحدث  لما  انتقادًا  هذا  قولي  اأقول  التاأجيل. 
على  الكالم  عن  تعّفف  من  جميعًا  فيه  ن�سترك 
»الما�سي«،  باأثقال  المحملة  الحا�سر«  »ملفات 
)القريب منه والبعيد(، �سواء من باب »التجامل« 
اأو من باب التوج�س، وهذا التعّفف غالبًا ما يعّبر 
منا�سب  الوقت  هل  التالي:  بال�سوؤال  نف�سه  عن 

للحديث عن هذا المو�سوع؟
هذا هو ال�سوؤال )ال�ستنكاري( الذي طرحه عدد 
من الأ�سدقاء والزمالء الذين دعوناهم اإلى هذا 
حادثة  اإلى  الآن  العودة  من  العبرة  ما  اللقاء... 
جورج اأبو ما�سي؟ �سخ�سيًا، ل اأظن اأنه من »وقت 
منا�سب« للحديث عن الأمور »المحرجة« ومن ثم 
»غير  اأنها  على  اإليها  النظر  تحتمل  الأوقات  فكل 
هو  المنا�سب  فالوقت  اأي�سًا  ثم  ومن  منا�سبة«. 
لحظة �سجاعة اأدبية اأكثر منه لحظة زمنية. ومن 
هنا فاإن بع�سًا من »دعوة« اأمم للتوثيق والأبحاث، 
بمعناها  اللفظة  هذه  ا�ستعمل  اأن  لي  جاز  اإن 
وا�ستطرادًا  ــ  »معا�سرين«  نكون  اأن  هي  الديني، 
التي  قدمًا«  الما�سية  لـ»الحروب  معا�سرين 

ي�سهدها بلدنا واإن ناأينا عن ت�سميتها حروبًا.
جملة  ال�سحف  اإحدى  في  قراأت  �سباحًا،  اليوم، 
تعفيني من كل ما قلت ومما يمكن اأن اأ�سيف اإلى 
ما قلت: »هذا الأ�سبوع كان ف�ساًل اآخر من الحرب 
اأ�سكاًل  تاأخذ  هي  بعد.  تتوقف  لم  التي  اللبنانية 
بهذه  اأ�ست�سهد  وت�ستعر...«.  وتخفت  تكبر  اأخرى 
بو�سفه  منه  نخ�سى  ما  اأن  كم  لكم  لأقول  الجملة 
الأ�سواأ يجري تحت اأب�سارنا، فاإما اأن نعتبر اأن ل 
عالقة لنا به، واإما اأن ن�سدع بحقنا، كمواطنين، 
من  تدخلنا  جاء  ولو  يعنينا  ما  في  »التدخل«  في 
اأرى  اأن  لي  فيحلو  وعليه،  الإيمان.  اأ�سعف  باب 
اإلى لقائنا اليوم لمراجعة واقعة وقعت لعام ونيف 
اإليهم من  اأقرب  باأن ما�سيهم  اللبنانيين  وذكرت 

حبل الوريد تكري�س لهذا الحق المواطني.
وددنا اأن ي�ساركنا في هذا اللقاء كل من كتب عن 
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الوطنية  المطلبية  الق�سايا  واأن  ال�ساغلة،  فكرتي 
التي  العامة  القومية  والق�سايا  الديموقراطية 
كال�سراع  العربية،  المنطقة  م�ستوى  اإلى  تت�سع 
وهذا  �سخ�سيًا،  اإلّي  بالن�سبة  اأهم  اإ�سرائيل،  مع 
لدّي  اأن  ا�ستنتجت  البع�س.  ا�ستغراب  يثير  ربما 
مجموعة من الأولويات التي تعنيني كمواطن فرد 
ثالث  اأو  ثان  رّف  على  الحادثة  و�سع  اإلى  دفعتني 

من رفوف ذاكرتي. 
اأ�سدل ال�ستار على الحادثة في ذاكرتي مع خروجها 
من التداول. عندما قراأت هذا التقرير �سعرت كم 
بينها  فيحجب  ق�س�سنا،  بع�س  ال�سباب  يغّلف 
وبين ن�ساط ذاكرتنا، واأنه لول هذا ال�سباب لكانت 
مختلفة  اأخرى  بطريقة  تكّونت  اللبنانية  الذاكرة 
تمامًا. نحن نتخفى وراء حاجز من التدفق الفني، 
نبّرر خطابات اإيديولوجية اأو م�سالح اأو ع�سبيات 
تخ�ّس كل واحد مّنا. كل ذلك يعتمر في الذاكرة 
اأمام  ون�سيء  منها  م�ساحة  على  نعّتم  ذاتها: 

اأخرى.
وجودي  عدم  على  توؤ�سر  ما�سي  اأبو  مقتل  حادثة 
الجماعات  م�سادرة  وعلى  فرد،  كمواطن 
وعلى  القانون،  دولة  غياب  وعلى  ل�سخ�سيتي 
وديكور  »مزحة«  هي  الق�سائية  العدالة  فكرة  اأن 

وفولكلور يطّل بين فينة واأخرى ليعود ويغيب.
كل هذه الأفكار ح�سرت اإلى ذهني مع قراءة هذا 
التي  للمقالت  »تم�سيطه«  في  التقرير  التقرير. 
ُكتبت عن الحادثة وفي مقارنته للعبارات التي بها 
ن�سًا  اأعتبره  ومغٍر.  وممتع  جميل  تقرير  ُو�سفت، 
وال�سو�سيولوجية  التوثيقية  قيمته  جانب  اإلى  اأدبيًا 
وتذكرت  عدت  التقرير  قراءتي  عند  وال�سيا�سية. 
الجدلية  العالقة  في  بالتفكير  واأخذت  الحادثة 
وفي  الأهلي.  والنزاع  الفردي  الحادث  بين 
التي  الفردية  الأحداث  من  �سال�سل  تاريخنا 
اللبناني  بالمعنى  وت�سّي�سها،  الجماعات  تتملكها 
لكلمة �سيا�سة، وتدخلها في اللعبة النزاعية. وفي 

هذه الحادثة. لالأ�سف، معظم هوؤلء اعتذروا عن 
لالأمانة،  والأو�ساع.  الظروف  بذريعة  الح�سور 
ولكن  للح�سور  الدعوة  قبل  �سعود  غ�سان  وحده 

�سفرًا مفاجئًا حال بينه وبين الح�سور.
وماري  عبا�س  ح�سن  اأ�سماء  التقرير  هذا  يحمل 
كلود �سعيد والفقير اإلى رّبه. للتو�سيح، ماري كلود 
تولى  ح�سن،  بداياته.  في  الم�سروع  هذا  رافقت 
العمل البحثي والتحريري الأول. اأما اأنا فالتحقت 
�سياغته  في  الم�ساهمة  وحاولت  متاأخرًا  بالعمل 
النهائية. لهذه الدواعي يحمل التقرير هذا التوقيع 

المثلث.

بيار اأبي �سعب
)�سحافي(

فائقة.  اأهمية  على  ينطوي  عاٍل  ب�سوٍت  التفكير 
عندما تّم الت�سال بي للم�ساركة في اإطالق تقرير 
ما�سي  اأبو  مقتل  في  »تاأمالت  الفرعي:  عنوانه 
وفي مروياته«. فعاًل لم اأكن اأذكر ا�سم ال�ساب مع 
اأنني مثل كل اللبنانيين ومثل كثر من النا�س تابعت 
الحادثة، حين وقوعها، ب�سغف وف�سول من بدايتها 
اإلى نهايتها. ن�سيان ال�سم حّثني على الت�ساوؤل عن 

كيفية عمل الذاكرة.
ذهني  وبداأ  بالزوال  الغبار  بداأ  ف�سيئًا  �سيئًا 
ي�ستح�سر نتفًا من �سورة الحادثة: ا�سم ال�سحية، 
اإنه  لنف�سي:  قلت  حولها...  قراأته  ما  الحادثة، 
ال�ساب عينه الذي �سقط في منطقة عين الرمانة. 
الرمانة  عين  هي  ذهني  ا�ستح�سرها  كلمة  اأول 
الحر  الوطني  فالتيار  �سنين،  كلمات،  اأتت  ثم 
تاأتيني  بداأت  مفاتيح  كلمات  اأن  اأي  فال�سياح، 
ن�سيت  لم  نف�سي:  وبين  بيني  وت�ساءلت  مت�سل�سلة. 
اأنها حادثة هام�سية،  اأح�س�ست  لم  الحادثة؟  هذه 
ربما  ين�ساها؟  اأن  اللبناني  المواطن  يمكن  واأنه 
اأنا ن�سيت لأنني اأعتبر اأن المواجهة الأهلية لي�ست 

التقرير على المجّرب
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

موجود  الفرد  لكن  ومجتمع.  اجتماع  اإلى  ن�سبة 
الع�سبية  بمعنى  الجماعة  حدود  خارج  اأي�سًا 
معركتي  كل  اأخت�سر  �سخ�سيًا  اأنا  والع�سيرة. 
والأنانية  وال�سخ�سية  والوجودية  ال�سيا�سية 
خ�سو�سيتي  الزهور،  بائعة  جارتي،  تحترم  باأن 
كاإن�سان، اأي األ تراقب مع من اأعي�س واأّية جريدة 
الم�ستوى  هو  هذا  ال�سيا�سي.  فكري  هو  وما  اأقراأ 
الب�سيط ال�سطحي لفكرة الفرد. اأريد، كبيار اأبي 
في  الكاتب  �سيعيًا،  لي�س  بالطبع  وبيار  �سعب، 
ُت�سحب  األ  اأريد  اهلل،  حزب  من  قريبة  �سحيفة 
وجماعتي  اأهلي  ع�سياني  واحتمال  فرديتي  مّني 
واأحبها  امراأة  األتقي  اأن  فكرة  عّني  ُتمنع  واأل 
لبنان  في  الفرد  راك�سًا خلفها.  �سيء  كل  واأترك 
ترتبط  قمعية  اأن�ساق  خارج  الوجود  من  ممنوع 

الجتماعي. وبتاريخنا  بتركيبتنا 
هي  وظيفته  هل  فاأت�ساءل:  الإعالم  عن  اأما 
البروباغندا؟ ل �سك اأن جزءًا كبيرًا من الإعالم، 
كثيرًا  نحترمها  التي  الديمقراطيات  في  حتى 
ونحتذي بها، تتحكم بها م�سالح النا�س وم�سالح 
الأ�سبوعية  المطبوعات  اأهم  اأخطر.  اأخرى 
�سركات  تمتلكها  المثال،  �سبيل  على  الفرن�سية، 
ما  نقل  اإلى  اأ�سبو  كاإعالمي  ولكنني  اأ�سلحة.  تبيع 
تي�ّسر لي من معلومات، واإلى نقل اأكبر قدر ممكن 
باإن�سانيتي  اأراها  التي  الحقيقة  الحقيقة،  من 
بالحد  الحقيقة  هذه  نقل  اإلى  ـــ  الب�سري  و�سعفي 
الأدنى من الأمانة حتى ولو كان ذلك على ح�ساب 
قناعاتي ال�سيا�سية. علّي كاإعالمي احترام قارئي. 
التقرير م�ّسني لذلك اأحببته. حاول، ونجح بن�سبة 
تابعها  التي  الحادثة  تداعيات  ير�سد  اأن  معّينة، 
وك�سف ما اأخرجته من مخزون في داخلها. عّرى 
لها.  المواطنين  تلّقف  وكيفية  الحادثة  التقرير 
جميعًا  لأننا  ما�سي«،  اأبو  جورج  »كلنا  قلت  لذلك 
ُت�ساَدر  لأن  اللحظات  من  لحظة  في  مر�ّسحون 

فرديتنا وحميمّيتنا وحرّيتنا.

ال�سيا�سية  اأي�سًا �سال�سل من ال�سراعات  تاريخنا 
مناق�ستها  من  لتمنعنا  الجماعات  تمت�سها  التي 
الحالت  كل  وفي  فردية.  اأحداثًا  اإّياها  معتبرة 
ت�ستح�سرنا فكرة المواطن الممنوع من الوجود اإل 
من خالل طائفته اأو حّيه ال�سكني اأو قبيلته، والذي 
القانون  دولة  ينوجد كفرد في ظل  اأن  ي�ستطيع  ل 
في  الفرد  المواطن  فكرة  الوطن.  فكرة  ظل  وفي 
�سيء  هناك  العلمي.  بالخيال  �سبيهة  باتت  لبنان 
مماثل للم�سرح اليوناني الإغريقي القديم: لعنات 
الفرد.  المواطن  فكرة  تكّون  على  تن�سّب  الآلهة 
الذي  �سيزيف  اليونانية،  الأ�سطورة  في  �سيزيف 
ال�سخرة  دحرجة  دائمًا  يحاول  الآلهة،  لعنته 
وتهوي  القّمة  اإلى  و�سولها  قبل  فتقع  الأعلى  اإلى 
وكاأن  نجاحه،  دون  محاولته  وتتكرر  الأ�سفل  اإلى 
قدرية ما تحكم علينا بالبقاء في حالتنا الراهنة. 
الجماعات في لبنان ت�سكل �سّدًا �سد الوطن وتحمي 
الأفراد من القانون ومن قيامهم بواجباتهم ومن 
الفرد  اأخرى.  جماعات  اإلى  المنتمين  جيرانهم 
كقيمة حقيقية وكمبادرة وكاإن�سان يتمتع بمجموعة 

حقوق وواجبات غير موجود في لبنان.
العتداء  تم  اإذا  ما�سي.  اأبو  جورج  هو  مّنا  كّل 
كيف  الجميزة،  في  منزلي  اإلى  داخل  واأنا  علّي 
ملكي.  لي�س  الحادثة؟ حتى موتي  اللبنانيون  يقراأ 
حتى اإذا اأردت اأن اأكون �سحية اعتداء »زعران« ل 
وُت�ستح�سر  �سياح ما  ُت�ستح�سر  اأ�ستطيع. مبا�سرة 

عين رمانة ما.
الذي يبقى من فكرة حادثة مقتل  الكبير  ال�سوؤال 
المواطن  ا�ستعادة  كيفية  هو  ما�سي  اأبو  جورج 
كيانه،  وجوده،  ا�سمه،  ج�سمه،  فرديته،  اللبناني 
دولة  واإلى  الوطن  اإلى  لي�سّلمها  الجماعة،  من 
بمجموعة  ويلزمه  يحميه  ق�ساء  واإلى  القانون، 
واجبات وبمجموعة �سوابط، تمامًا كما هي الحال 

في اأي مجتمع اأو قانون جماعي.
اإل  العالم  اأي مكان من  الفرد في  طبعًا ل ينوجد 
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قّراء  جمهور  من  اأننا  ب�ساطة،  بكل  نّدعيه،  ما 
تغطيتها  التقرير  هذا  تابع  التي  ال�سحف 
حول  ال�سحافية  وتعليقاتها  للحادثة  الإعالمية 
الحق  نّدعي  هنا  من  »انك�سافاتها«.  اأو  »خباياها« 
بمالحظة اأن ال�سحف تختلف فيما بينها، ونّدعي 
نحاول  عندما  ما  بـ»جودة«  بالمطالبة  الحق 
فلتكّف  واإل  ال�سحف.  من  معلومات  ا�ستقاء 
وال�سحافي  ال�سحيفة  ال�سدور.  عن  ال�سحف 
البعيدين  النا�س  بين  و�سيط  هما، في وظيفتهما، 
الحدث )هذا في  الفاعلين في  وبين  الحدث  عن 

التعريف المفهومي لوظيفة الإعالم(.
ال�سيا�سية  التحليالت  رف�س  في  اأي�سًا  الحق  ولنا 
وراء  ُن�سجت  ت�ساوؤلت  بطرح  اإل  تقوم  ل  التي 
لن�ساب  ل  لنفهم  التحليالت  نقراأ  مكتب خ�سبي. 
بدواٍر من الحيرة. ولنا الحق اأي�سًا في ا�ستخال�س 
تحليالتنا الخا�سة انطالقًا مما نكّونه من �سورة 
اإلى  ننظر  اأي�سًا، عندما  الحق  ولنا  الحادث.  عن 
مقاربتنا  ن�سيغ  اأن  التحليالت،  هذه  اختالف 

الخا�سة لفهم هذه الختالفات.
حقوق  ولنا  كقّراء.  ملكنا  هي  الحقوق  هذه  كل 

اأخرى كثيرة.
لو�سائل  ميدانية  محاكمة  اإلى  هادفين  ل�سنا 
تكتنف  كثيرة  ت�ساوؤلت  لأن  هذا  قلت  الإعالم. 
في  �سكوكنا  عندنا  المحاكم.  حول  ذهنياتنا 
العدالة وفي معايير العدالة وفي ا�ستن�سابية اإقامة 

حّد العدالة في هذه الم�ساألة دون تلك...
اأنها  ونزعم  �سكوكنا،  بكل �سراحة، عندنا  ولكن، 
ال�سحف  توجيه  خ�ّس  فيما  م�سروعة،  �سكوك 
ب�سيطة:  الم�ساألة  ترتئيها.  وجهة  في  لالأحداث 
التي  الوجهة  في  الأحداث  كل  ت�سّب  اأن  غريب 
األي�س  لل�سحيفة!  التحريرية  ال�سيا�سة  تنا�سب 
ت�سكيلة  تخدم  نف�سها  الحادثة  اأن  غريب  كذلك؟ 

متباينة من ال�سيا�سات التحريرية! األي�س كذلك؟

ال�سوؤال  هو  حقيقي،  �سوؤال  على  يجيب  التقرير 
لها،  والأبحاث م�سروعًا  للتوثيق  اأمم  تتخذه  الذي 
اإلى  القديمة«  »الذاكرة  تدفعنا  حّد  اأّي  اإلى  وهو: 
اإعادة اإنتاج الحدث واإلى روؤيته وعي�سه على م�سرح 
وهمي. المراأة التي تحدثت عن �سباب من ال�سياح 
جورج  بمقتل  واحتفلوا  النار  واأطلقوا  زغردوا 
م�سرح  على  راأتهم  لقد  كاذبة.  لي�ست  ما�سي  اأبو 
ُمَتَخّيل في زمن ُمَتَخّيل. هذا الم�سرح الذي تخّيلته 
اأنه كان في مجال الأدب والفن،  لو  المراأة جميل 
ا�ستحالة  علينا  ينعك�س  م�سرح  هو  لالأ�سف  ولكن 

وطن وموتًا وقمعًا وقهرًا.
فقط  لي�ست  الفتن  اإلى  توؤدي  التي  الع�سبية 
الع�سبية الطائفية. اأتذكر في مراهقتي �سيوعيين 
كانوا جال�سين معًا وكان من المفتر�س اأن يكونوا 
ُمجمعين على م�سروع �سيا�سي. اأتذكر كيف اأنهم، 
وقول  وزغرتا  ب�سّري  عن  بالحديث  بداأوا  فجاأة، 
بع�سهم »نحن حرقنا زغرتا، اإنتو مين؟«. عندها 

تنّبهت اإلى اأن الع�سبية لها م�ستويات عّدة.
اأو  والطائفية  الف�ساد  عمودين:  على  قائم  لبنان 
لبنان  ولكن  لبنان،  ي�سقط  اأُزيال  واإذا  ب،  التع�سّ
الذي ي�سقط هو لبنان الحالي ل لبنان الذي نحلم 
ذاتها  بالأعرا�س  الإعالم م�ساب  اأن  �سك  ل  به. 
التي يعاني منها الوطن. وهنا نعود اإلى اأن الأ�سا�س 

كامن في الخيارات الفردية.

ح�سن عّبا�ض
)اأمم للتوثيق والأبحاث(

لي�س الهدف من العودة اإلى ما كتب حول »حادثة 
الإعالم  لو�سائل  ميدانية  محاكمة  فردية« 
لم  المو�سوع.  عن  كتبوا  الذين  وال�سحافيين 
ننطلق من فر�سية اأننا منّزهون عن الخطاأ، فيما 
هذه  على  الم�ساألة  لي�ست  يخطئون.  ال�سحافيون 

ال�ساكلة. اإنها اأعقد من هذا التب�سيط بكثير.

التقرير على المجّرب
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ال�سحيفة  هذه  النهار.  ن�سرته  كما  الخبر  مثال 
مع  اإ�سكال  ذيول  من  كان  الحادث  »اأن  اإلى  لفتت 
�ساّب من ال�سياح تعر�س لل�سرب على اأيدي �سبان 
قرب محم�سة �سنين في عين الرمانة، �سرعان ما 
تطور اإلى ح�سور عدد كبير من ال�سبان من ال�سياح 
م�سّلحين  الحادث  مكان  اإلى  نارية  دراجات  على 
خبرها  اأن  اأي  ــ  �سبانًا...«  وهاجموا  بال�سكاكين، 
ـــ  وظروفها  الحادثة  لخلفية  وافيًا  و�سفًا  ت�سّمن 
الخبر،  بداية  في  ال�سحيفة،  اأ�سّرت  ذلك،  رغم 
ُتعرف  لم  ظروف  »في  جرت  الحادثة  اأن  على 

مالب�ساتها«.
لننظر �سوية اإلى مقطع ورد في الخبر كما ن�سرته 
الديار: »وعلمت الديار اأن ال�سبان الذين كانوا في 
منطقة �سنين من جمهور القوات اللبنانية كما اأن 
العنا�سر التي تجمعت في ال�سياح هي من جمهور 
حركة اأمل وحزب اهلل«. ل يمكن، بعد قراءة هذا 
عادية،  حادثة  كان  جرى  ما  اأن  ت�سّور  المقطع 
ال�سواحي  �سباب  بين  تح�سل  اأنها  بمعنى  عادية 

في اأي مكان من العالم. األي�س كذلك؟
غّطت  التي  الميدانية  التقارير  اإلى  الآن  لننتقل 

الحادث...
النهار،  �سحيفة  من  حم�سي،  هالة  ال�سحافية 
من  �سهادات  اإيراد  على  تقريرها  في  اقت�سرت 
�سهادة  اعتبارها  يمكن  �سهادات  الرمانة،  عين 
واحدة لأنها مجمعة على الرواية ذاتها. هنا لنكن 
اإلى جانب حم�سي في نقطة: الحادث ح�سل في 
عين الرمانة و»الزعران«، وهو و�سفها للمفتعلين 
اأين  من  معلومًا  يكن  لم  الرمانة،  عين  من خارج 
اأتوا رغم اأنه قيل اإنهم من ال�سياح لكونهم �سيعة، 

وال�سياح هي الجوار ال�سيعي لعين الرمانة.
تعليق  دون  �سهادات  اإيراد  على  هو  الماأخذ  ولكن 
يت�ساءل عن مدى �سّحتها، اأو دون اإيراد �سهادات 
عن  خا�س  ب�سكل  اأتحدث  وهنا  مختلفة.  اأخرى 

منها  بّد  ل  كان  ولكن  المقدمة.  هذه  عن  اأعتذر 
لإي�ساح بع�س الأمور.

لندخل في �سلب التقرير )الم�سوّدة( المو�سوع بين 
اأيديكم. العنوان الكبير هو »من الحادث الفردي 
ما  ُيحّدد  عنوان  وهو  الأهلي«،  ال�سلم  تهديد  اإلى 
اأولد  ن�ستهدفه في متابعتنا: »الأحداث الفردية«، 
اأوهامنا عن  الزنى الذين نتبّراأ منهم لكي ن�سنع 
ت�سبيه حادث  ربما،  الأخالقية. م�سحك،  نقاوتنا 
باأنه ابن زنى. »الحادث الفردي« هو حادث ُنزعت 
�سيا�سية  ظروف  من  ما  ال�سيا�سية.  الأبّوة  عنه 
يوّترون.  َمن  ول  ئة  مهيِّ واقت�سادية  واجتماعية 
الفاعلين.  عن  ال�سيا�سي  الغطاء  ترفع  الأحزاب 
لهذا  وتاأوياًل  ن�ستخدمه.  الذي  التعبير  هو  هذا 
ال�سيا�سية للحادث  اأبّوتها  التعبير: الأحزاب تنفي 

وترمي في َدرب ال�سلم الأهلي »لقيطًا« اآخر.
لنبداأ من الأ�سا�س، من الوقائع...

مختلفة:  باألوان  الخبر  علينا  اأطل  ن�سره  اأول 
الخبر  اأوردت  والم�ستقبل  والأخبار  ال�سفير، 
اأنها عر�سته  بالعادي، بمعنى  ب�سكل يمكن و�سفه 
ن�ساأل  ول  نقراأه  اآخر  اأمني  اأي حادث  تعر�س  كما 
ُتحّم�سنا  لم  اآخر،  بمعنى  اأي،  اأبعاده،  عن  كثيرًا 
الذي  الأمني«  »ح�ّسنا  توجيه  على  ال�سحف  هذه 
نمتاز به كلبنانيين نحو هذا الحادث. على العك�س 
النهار محّماًل  الخبر في  الم�سلك، ظهر  من هذا 
بر�سائل مراد توجيهها عبره، فَعَبر الحادث معها 
الإقليمية  بال�سيا�سات  ليرتبط  محدوديته  من 
والدولية. ومع الديار تم تكبير الحادث ب�سكل فّظ 
»�سجار  الأولى:  �سفحتها  اعتلى  كبير  عنوان  في 
بال�سكاكين بين ال�سياح وعين الرمانة يودي بقتيل 

وجرحى«. منطقتان ا�ستبكتا. هكذا.
الخبر  ورود  م�سامين  في  اأكثر  الغو�س  اأردنا  اإذا 
اإلى  الإ�سارة  ن�ستطيع  الأولى،  للمرة  ال�سحف  في 
تناق�سات في بع�س المعلومات المن�سورة. فلناأخذ 
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ولكن �سحيفة النهار انفردت في تغطيتها لمرا�سم 
ال�سوفية  الفريدي�س  بلدته  من  ما�سي  اأبو  ت�سييع 
بخبر مفاده: »قرر جورج اأبو ما�سي وخطيبته كارين 
اأن يكلال في كني�سة مار اليا�س م�سقط العري�س في 
بلدة الفريدي�س )ال�سوف(، واختارا عيد القدي�سة 
ريتا في 22 اأيار المقبل موعدًا للزواج«. هي ر�سالة 
بدللة  الم�سيحية لجورج  الهوية  اإبراز  اإلى  تهدف 

اختياره عيد القدي�سة ريتا موعدًا لزواجه.
اختالف  الوقائع؟  اختالف  على  التركيز  هذا  ِلَم 
الوقائع يعني اختالف وجهات النظر المبنية على 
حادث  رواية  على  نجمع  لن  اأننا  يعني  الوقائع، 
ذاكرات  ف�سام  اأن  يعني  اأكثر،  بريبة  يح�سل. 
اآليات ل�ستدامة هذا  الجماعات اللبنانية قد بنى 
الف�سام اإلى ما �ساء اهلل... )ف�سام م�ستدام بدل 

التنمية الم�ستدامة مثاًل!(.
في  ال�سحافي  يتدخل  كيف  م�ساألة:  عند  ونتوقف 
نقله لالأخبار. مايا م�سلب تكتب اأنه »لدى الدخول 
اأبو ما�سي، يقف  اإلى حي مار مارون قرب منزل 
وي�سّر  عمودًا  يتاأبط  دامعتان  وعيناه  يافع  �ساب 
بالمرور  )�سيعي(،  لمتوالي،  ن�سمح  »لن  اأ�سنانه: 
من هنا بعد الآن«. ويوؤكد هادي: »فليعلموا، )�سباب 
ال�سياح(، اأننا ل نهابهم ول نخ�سى �سكاكينهم ول 
اإيرانهم«. و�سف دموع ال�ساب و�سرير اأ�سنانه هو 
كان  دعم  وهو  ال�ساب،  �سدر  في  يعتمر  لما  دعم 
حرّيًا بم�سلب األ تنجّر اإليه لأنها والحال المعاك�سة 

تتماهى بال�ساب.
التقارير الميدانية وما تنقله هي �سورة لما يعتمل 
في �سدور ال�سهود. لننتِق �سهادات تعّبر عن نف�س 

قائلها دون حاجة اإلى كثير تحليل:
اأين هو؟ لكنهم ل يتجراأون  القاتل.  »ليحققوا مع 
اإل علينا. اأما من هم في المقلب الآخر، فال اأحد 
اأن  ن�ستطيع  نعد  »لم  اأو:  محا�سبتهم«،  على  يجروؤ 
لأحد...  ع�سا  مك�سر  ل�سنا  اليوم...  بعد  ن�سكت 

عند  الأهلي  ال�سلم  توّتر  اأن  �ساأنها  من  �سهادات 
ال�سارع  دخلوا  »الزعران«  اأن  كمثل  قراءتها، 
»الأهالي  ي�ستمون  واأخذوا  �سغيرة،  دراجات  على 
عبارات  قارئ  وال�سليب«...  والعذراء  والم�سيح 
كهذه لن يت�ساءل عن �سحتها. �سيتلّقفها و�ست�سبح 
�سلوكيات  لت�سبح  و�سيعّممها  وعيه،  من  جزءًا 

مفتر�سة لأنا�س يجهلهم هم »اأهل ال�سياح«.
ال�سرق  �سحيفة  من  م�سلب  مايا  ال�سحافية 
�سهادات  من  ا�ستنتجت  كيف  اأعلم  ل  الأو�سط 
توؤكد  التقاطع  نقاط  »اأن  اأقتب�س،  وهنا  ميدانية، 
اأن حادث الثالثاء لي�س عابرًا بل كان مخططًا له 

ومدرو�سًا«. ا�ست�سعار �سحافي غير مبّرر!
عن  واحدة  رواية  نقل  ال�سفير  من  العطار  جعفر 
وهو  الإ�سكال،  موقع  في  يكن  لم  �سخ�س  ل�سان 
من  يظهر  ي�سفه.  كما  ال�سياح  من  �ستيني  رجل 
الرمانة  عين  من  �سهادات  جمع  حاول  اأنه  ن�سه 
ولكنه ا�سطدم بعدم رغبة �سباب عين الرمانة في 

الحديث.
من مقارنة هذين النوعين من التقارير الميدانية 
حقيقة  معرفة  من  تمنعنا  عّدة  بعقبات  ن�سطدم 
ما جرى. وهذه من النقاط التي دفعتنا اإلى و�سع 
هذا التقرير: عدم ا�ستطاعة القارئ معرفة وقائع 
هذا  اأمام  ذاكرتنا  بناء  ن�ستطيع  كيف  يجري.  ما 

الت�سّظي؟! 
من اللطيف اأن ن�سير اإلى م�ساألة خالفية ل عالقة 
مثاًل  لنتابع  لل�سحيفة.  التحريرية  بال�سيا�سة  لها 

ما ُكتب عن موعد زفاف جورج:
بعد  الزواج  يعتزم  كان  والعري�س«  اأهله  فـ»وحيد 
اأ�سبوع  وبعد  النهار،  تقرير  بح�سب  قليلة  اأ�سابيع 
اأ�سبوعين  وبعد  ال�سفير،  تقرير  بح�سب  واحد 
اأن  الأخبار  اأفادت  كما  الديار.  تقرير  بح�سب 
جورج كان ي�ستعّد لإتمام زفافه في الع�سرين من 

ال�سهر الآتي، اأي بعد 13 يومًا من الحادثة.

التقرير على المجّرب
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من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

الموقع  على  كتابًة  المن�سورة  ال�سبابية  »الأجواء 
ومن  العن�سرية،  من  تخلو  ل  المذكور  الإلكتروني 
في  يعتمر  العنف  من  مخزون  لإفراغ  ال�ستعداد 
"الغدارين  تتوعد  باز  �ستيفاني  فنرى  ال�سدور. 
بيوم يمحونهم" كلهم ليرتاحوا من قرفهم« )غ�سان 

�سعود(.
من اأبرز ما يلفت المنقب في ما ورد في ال�سحف 
كتبة  �سنعها  التي  للحادثة  المتخّيلة  الأبعاد  هو 
دون  مكاتب  خلف  من  تكتب  اأبعاد  الراأي.  مقالت 
اأدنى ارتباط اأو اإحالة اإلى الوقائع. يتم تخّيل ر�سائل 
موجهة تتعدى حدود لبنان اإلى جواره القريب و�سوًل 

اإلى دول قابعة وراء محيطات بعيدة!
الت�سريحات  متابعة  في  »اللطيفة«  الأمور  ومن 
�سنين  حادثة  للبع�س  األهمتها  التي  ال�سيا�سية 
لقد  الت�سريحات.  الرمانة(، هو مدار هذه  )عين 
الخالفية  الم�سائل  حول  الت�سريحات  هذه  دارت 
المو�سوعات  وهي  اآذار،  و14  اآذار   8 طرفي  بين 
ذاتها التي اأثارتها فكرة عقد موؤتمر وطني للحوار، 
على �سبيل المثال، وهي الم�سائل ذاتها التي ت�سّكل 
الداخلي.  اللبناني  ال�سيا�سي  الخالف  م�سمون 
التي  العناوين  من  جاهزة  �سل�سلة  هناك  وكاأّن 
يمكن اإ�سقاطها على اأّية م�ساألة، اأي قوالب جاهزة 
التفكير  هو  هكذا  الظروف.  كل  في  لال�ستعمال 

ال�سيا�سي في لبنان.
وقعت  حيث  بالمنطقة  المحيطة  الظروف  و�سف 
عدم  فكرة  اأمام  ملّيًا  نتوّقف  تجعلنا  الحادثة 
الأهلي،  القتتال  نهاية  من  �سنة   21 بعد  تخّطينا، 

للظروف الموّلدة للعنف.
»اإن ال�سور التي تكت�سح ال�سياح وعين الرمانة تكفي 
وحدها لأن تكون وقود اأي م�سكلة "بوكرية"« )جعفر 

العطار(.
قاتمة  �سورة  ير�سم  كتبها  مقالة  في  عزيز  جان 
بـ»�سيكاغو  وي�سبهها  الجنوبية  ال�ساحية  عن 

الثالثينات«.

علينا  الحقد  »ما كل هذا  اأو:  الكثير«،  تحّملنا  لقد 
نحن الم�سيحيين؟ لماذا ي�ستمون مقد�ساتنا مرارًا 
اأيعقل  مزاراتنا؟  قرب  الخمر  بزجاجات  ويرمون 
اأنهم بعدما قتلوا جورج وطعنوا عددًا من ال�سباب، 
الهتافات  واأطلقوا  المقابلة  الجهة  في  تجمهروا 
راأيتهم  لقد  وهللوا؟  ورق�سوا  النارية  والألعاب 

بعيني«. ماذا نقراأ: اإنه الإحباط الم�سيحي!
»اإنهم الفل�سطينيون، اأحّملهم م�سوؤولية ما ح�سل«. 

اإنه ح�سور الما�سي القريب في الوعي الراهن.
ماذا عن ال�سلم الأهلي وهو ال�سّق الثاني من عنوان 
التقرير المو�سوع بين اأيديكم؟ لنقراأ بع�س �سهادات 

وردت في ال�سحف:
الحرب،  ماآ�سي  كل  تحركت  جورج...  »وبمقتل 

وح�سرت اأ�سنع ذكرياتها...« )النهار(.
ال�سفتين،  بين  الفا�سل  ذاك  برلين  جدار  »كاأنه 

جدار يحتاج �سريعًا اإلى من ي�سقطه« )ال�سفير(.
بع�س  غّذتها  قديمة،  �سورًا  الذاكرة  »اأنجبت 

الدعوات الطائفية والعن�سرية« )الأخبار(.
عن  بع�سهما  البعد  كل  متباعدين  جمهورين   ...«

بع�س« )ال�سفير(.
وقوع عين الرمانة »على كتف منطقة ال�سّياح، حيث 
ل تزال ذاكرة المكان حافلة بالحوادث والم�ساهد 
وال�سطرابات التي �ساهمت في اإ�سعال فتيل حرب 
ال�سنتين، وفتح �سهّية حروب الآخرين على تجربة 

حّظها« )اليا�س الديري(.
»تلك الحرب الأهلية التي يفتر�س اأنها انتهت منذ 
ت�سعة ع�سر عامًا، لكّنها ل تزال ت�سكن تحت حجارة 

البيوت وفوق غبار الأر�سفة« )خالد �ساغية(.
يلتئم  لم  والكراهية  العداء  اأن جرح  يبدو  »منطقة 
والمذاهب«  الطوائف  المتعددي  اأبنائها  بين  بعد 

)فوؤاد اأبو زيد(.
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والم�سيرات العا�سورائية  وافترا�س اأفنية الجوامع 
وال�ساحات لل�سالة. ي�سعنا هذا الف�ساء المطّيف 
يتطور  الذي  الرمزي  ال�ستيالء  ي�سبه  ما  اأمام 
واقعي  ا�ستيالء  واأمام  والحروب  الأزمات  اأثناء 
عليه  والع�سكري  ال�سيا�سي  لل�سلطان  وفر�ٍس 
بن�سب حماته الذين يذودون عن حيا�سه وتطييف 
مهما  الخال�سية،  بالعقيدة  نة  المح�سّ الأمكنة 
يجعل  هذا  كل  و�سعاراتها.  ور�سومها  �ساأنها  كان 
من الأمكنة حدودًا غير قابلة لالختراق، واإذا ما 
الأزمات  اأوقات  في  �سيما  ل  بالقوة،  الختراق  تم 
والمحن والحتقانات الأهلية، فاإنه يغدو في نظر 
المقيمين من ال�سكان تعّديًا �سافرًا على الطائفة، 
اأيدينا مثال  بين  التي  الم�سوّدة  ولنا في قب�س من 
تذكر  حيث  القول،  من  المذهب  هذا  على  �ساطع 
�سارع  في  المواطنين  بع�س  اأن  الأخبار  جريدة 
في  ال�سياح  من  �سباب  وجود  في  راأى  المراية 
اأية  دون  ذاته،  حّد  في  وجودهم  الرمانة،  عين 
ل�سكان  ا�ستفزازيًا  ت�سرفًا  بالحادث،  لهم  عالقة 
المنطقة. فمثل هذا الختراق يمكن اأن يحدث في 
اأماكن  اأخرى ذات �سفاٍء طائفي اأو مذهبي بحيث 
ي�سير وجودهم كفعل اأ�سبه ما يكون بخرق التابو 
الجغرافيا  البدائية.  الجماعات  عند  المقد�س 
الطائفية اإذا جازت العبارة هي محميات ومالجئ 
لأبنائها ول �سيما في اأوقات ال�سدة، ولقد اأظهرت 
اأن  المتعاقبة  وجولتها  اللبنانية  الحرب  مراحل 
المقاتلين من كال الطرفين كانت تزداد �سرا�ستهم 
اإذا ما اأُخرجوا من مواقعهم وا�سطروا اإلى اإعادة 
حيث  المتجان�سة  الطائفية  بيئتهم  في  تمركزهم 
كانوا يرون في انكفائهم اإلى اأحيائهم عنوًة اختيار 

مالذ ماأمون وم�سدر قوٍة وطماأنينة. 
مح�سلة الكالم �سوؤال معّلق: لماذا ظل هذا النزوع 
في  ماثاًل  الطوائف  بين  والف�سل  النق�سام  اإلى 
الطائفية  هذه  ظلت  لماذا  والهدوء؟  ال�سلم  فترة 

مفخخة بعدائية �سافرة تجاه الآخر المختلف؟

اأحمد زين الدين
)باحث(

اأوّد بدايًة التنويه بهذا التقرير من حيث مقاربته 
النقدية والأ�سلوبية واللغوية الممتازة لما حفلت به 
والمواقع  والتلفزيونية  ال�سحافية  الإعالم  و�سائل 
ومواقف.  وتحليالت  اآراٍء  من  اآنذاك  الإلكترونية 
الأبعاد  ا�ستيعاب  عن  المواقف  هذه  بع�س  ر  ق�سّ
الفردية«  »الحادثة  هذه  خلف  الثاوية  ال�سيا�سية 
اأو انتزعها من �سياق ع�سبها الطائفي، اأو حّملها 
فوق طاقتها، اأو نظر اإلى الحادثة نظرة يغلب عليها 
الوجدان والعاطفة وال�سذاجة. هذا على الأقل ما 

ا�ستوحيته من التقرير. 
اأريد اأن اأجعل مرمى النظر وبوؤرته نقطة، واإن بدت 
تف�سياًل جانبيًا، فهي في الحقيقة من تجليات هذه 
مع  تبداأ  لم  التي  الأحداث  من  و�سواها  الحادثة 
جورج اأبو ما�سي، ولن تنتهي معه، اأق�سد المكان 
الذي جرت فيه الجريمة وكل مكان اآخر في لبنان 

جرت اأو يمكن اأن تجري فيه جرائم مماثلة. 
بالعنف  التجارة  هذه  من  اأ�ستخل�س  اأن  واأريد 
�سورة عن اأمكنة الإقامة ل �سيما الأحياء ال�سعبية 
اأ�سوار  ول  اأنه ل حدود  التي تحولت حدودها، مع 
جدار  �سقوط  بعد  المعا�سرة  المدن  في  منظورة 
اإلى  تحولت  الأ�سوار،  اآخر  الحدود،  اآخر  برلين 
الطائفية  الع�سبيات  اإنتاج  فيه  يعاد  ف�ساٍء 
والفقهية  الثقافية  ومنظوماتها  والمذهبية 
الإ�سالمية،  يعني  الفقهية،  اأق�سد  والالهوتية، 
الف�ساء  هذا  في  الم�سيحية.  يعني  والالهوتية 
بالذات ُتتداول الرمزيات وال�سيميائيات الطائفية 
وتتر�سخ مكاناتها عبر ت�سمية ال�سوارع وال�ساحات 
والمحالت ورفع الألوية والأعالم واإقامة الأن�ساب 
على  والقادة  الزعماء  �سور  وتعليق  والمج�ّسمات 
والكنائ�س  الأديرة  وبناء  والجدران،  الواجهات 
واإن�ساء  والإ�سالمية،  الم�سيحية  والمزارات 
الزّياحات  وا�ستعرا�س  والح�سينيات،  الم�ساجد 

التقرير على المجّرب
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الم�سيطبة  بين  حادث  واأّي  م�سلم،  ــ  م�سيحي 
في  �سيعي.  ــ  �سّني  حادث  اإلى  يتحّول  والب�سطا 

لحظات يكت�سي اأّي حادث رداًء طائفيًا.
ولد  الذي  الجيل  من  هم  الموتو�سيكالت  �سباب 
بعد الحرب، وهذا يدفعنا اإلى الت�ساوؤل عن كيفية 
هوؤلء  ميل  يغّذي  ثقافته.  الجيل  هذا  ا�ستقاء 
والمذهبة  الكبير  التطييف  العنف  اإلى  ال�سباب 
والتي  ال�سيا�سيون،  الزعماء  يبّثها  التي  الكبيرة 

ينقلونها اإلى الجامعات.
المقاعد  لأحد  المر�ّسحين  باأحد  التقيت  مّرة 
مجل�س  في  ع�سوًا  كنت  اأنني  اأخبرته  النيابية. 
ال�سمان الجتماعي. قال لي اإن موؤ�س�سة ال�سمان 
لم�سكلة  الحل  واأن  تنتهي  اأن  يجب  الجتماعي 
الإ�سالمية  الجمعيات  تعتني  باأن  يتمثل  النا�س 
موؤ�س�سة  باأن  اأجبته  ال�سّحة.  بم�ساألة  والم�سيحية 
الوطنية  الموؤ�س�سة  هي  الجتماعي  ال�سمان 
الوحيدة المتبقية لنا، وهي الوحيدة القادرة على 

فك ارتباط المواطنين بطوائفهم ومذاهبهم.
مظاهرة  اأ�سميناها  مظاهرة  نظمنا   ،1974 �سنة 
الرغيف. 50 األف عامل من كل المناطق اللبنانية 
اأحدهم  ي�ساأل  لم  الرغيف.  �سعار  تحت  تظاهروا 
اآخر من اأين اأتى وما هي هويته. كانت هناك ق�سية 
جامعة. في تلك المرحلة ح�سلت تحركات طالبية 
وعمالية وفالحية جامعة. ال�سحف ال�سادرة في 
دول الخليج ت�ساءلت حينها: اإلى اأين ي�سير لبنان؟ 
لبنان الذي كان مركز ا�ستقطاب لالأجيال العربية 
خوفًا  اأحدث  الديمقراطية  اإلى  المتطّلعة  ال�سابة 

في العالم العربي، وكانت الحرب الأهلية.
ال�سيا�سيين  يحّرك  الذي  ال�سيا�سي  الفكر 
على  يقوم  ا�ستثناء،  دون  جميعهم  اللبنانيين، 
ما  وهذا  بوطنهم،  ولي�س  بطوائفهم  النا�س  ربط 
اأعتبره عودة اإلى مرحلة �سابقة على اأفكار الوطن 

والوظيفة.

د. علي بلوط 
)اأ�ستاذ جامعي(

يطرح  يحّلل،  مما  اأكثر  يوّثق  الذي  التقرير،  هذا 
تظّهر  والذي  لبنان  في  الطائفي  النق�سام  م�ساألة 
مع وقوع حادثة مقتل جورج اأبو ما�سي. اأفتر�س اأنه 
لو وقع الحادث بين �سابين �سيعيين لما كان تفاعل. 
الت�سّدعات  على  ال�سرب  يعيد  لبنان  في  الو�سع 
يترك  ل  اللبناني  النق�سام  الجتماعية.  بنيتنا  في 
حادثًا فرديًا بين م�سيحي وم�سلم في اإطاره الفردي 

نتيجة الذاكرة الجماعية والمكبوتات.
اأنا ل اأعتقد باأن الفرد كفرد موجود في اأي مكان في 
العالم. حتى في وعينا ونومنا ن�ستح�سر الجماعة، 
وفي اأوهامنا يت�سّور من يغّني وهو �سائر في ال�سارع 

اأن جمهورًا ما يحيط به.
ورد  ما  اأ�سا�سًا  التقرير  تناول  الإعالم،  دور  حول 
التقرير  يتحدث  لم  المكتوب.  الإعالم  و�سائل  في 
عن التلفزيون ب�سكل م�ستفي�س. من ناحية اأخرى، 
البحث  لمّرة،  ول  الإعالم،  دور  يكن  لم  اأنه  اأعتقد 
الإعالم هو جهاز دعائي في خدمة  الحقيقة.  عن 
الذي  والمادي  والإيديولوجي  ال�سيا�سي  الخط 
يمين  بين  الإعالم  و�سائل  تنق�سم  طبعًا،  يكّونه. 

وي�سار واإعالم اإ�سالمي وغيره.
الحقيقة، بالمعنى العلمي للكلمة، اأي ما جرى فعاًل، 
زاوية  من  ال�سورة  ناأخذ  نحن  معقدة.  م�ساألة  هي 
الذين  ال�سهود،  تحّزب  وم�ساألة  باختيارها.  نقوم 
لمنطقتهم،  المعلومات،  الإعالميون  منهم  ي�ستقي 
م�ساألة طبيعية. الحدود بين النتقاء الإرادي وغير 

الإرادي لالأحداث لي�ست وا�سحة.

اأديب بوحبيب
)نقابي(

يجب التركيز على الثقافة التي نتوارثها عمليًا. اأّي 
حادث بين عين الرمانة وال�سياح يتحّول اإلى حادث 
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م�سطلحات  ت�سّيعه  الحياة  في  والعربي،  اللبناني، 
»الحادث الفردي« اأو »عمل قام به مختّل مجنون«.

الإعالم  ثنائيات  حول  نقا�سًا  يفتح  التقرير  هذا 
والجماعة.  الفرد  والفو�سى،  النظام  وال�سيا�سة، 
لي�ست لدينا ثقافة الإعالم المو�سوعي الذي يحترم 
ال�سيا�سيون  الحقيقة.  معرفة  في  المواطن  حق 
القد�سية،  و�سف  عليها  مطلقين  اأفعالهم،  يبّررون 
ويهاجمون دن�س الآخرين. وكاأنه محكوم علينا بتذّكر 
فقط  الزعماء  اأبناء  من  الرفعة  ذوي  من  ال�سهداء 
اأجنبي  �سحافي  قول  اأ�ستذكر  الب�سطاء.  وبن�سيان 
�سهد المباحثات التي دارت بين اأرباب الطوائف في 
المافيا  بزعماء  اأ�سفهم  اأن  اأوّد  كنت  قال:  جنيف، 

ولكّني ترّددت خوفًا من ظلم زعماء المافيا.

نزار �ساغية
)محام ونا�سط مدني(

حادثة  رافق  الذي  الطائفي  الخطاب  اإلى  اإ�سافة 
الخطاب  تغييب  يجب  ل  ما�سي،  اأبو  جورج  مقتل 
ما  قراءة  يمكن  ل  العيان.  اإلى  خرج  الذي  الطبقي 
اإلى  اللتفات  دون  ما�سي  اأبو  جورج  بمقتل  اأحاط 
النارية.  الدراجات  م�ساألة  طرح  الذي  الخطاب 
النارية  الدراجات  ي�ستخدمون  الذين  »الزعران« 
الإعالم  في  التما�ّس.  خط  �سفتي  على  موجودون 
الدراجات  لم�ساألة  الأمني  البعد  على  التركيز  تّم 
الدراجة  معنى  العتبار  بعين  يوؤخذ  ولم  النارية، 
نقله  و�سيلة  وت�سكيلها  ال�ساحية  من  ل�ساّب  النارية 
الوحيدة نظرًا لعدم قدرته على ركوب �سيارة. ربما 
الالزم  ال�سرط  النارية  الدراجة  �ست�سبح  فترة  بعد 
ل�سعورنا بحريتنا في ظل زحمات ال�سير، وهي و�سيلة 

يجدر بنا الدفاع عنها.
عن  كتبوا  الذين  ال�سحافيون  ُدعي  لو  مفيدًا  كان 
جوانب  على  لالإ�ساءة  ما�سي  اأبو  مقتل  حادثة 
مختلفة منها، ولنَر كيف يقاربون الجريمة الآن بعد 

كنت في عداد اللجنة التي اقترحت م�سروعًا لقانون 
على  و�سعناه  الذي  الم�سروع  ن�س  اللبناني.  العمل 
حق موظفي الدولة في اإن�ساء نقابات. الوزير بطر�س 
يريدون  ال�سيا�سيين  كّل  الن�س.  هذا  حذف  حرب 
ا�سمها  وطنية  مرجعية  من  الدولة  موظفي  حرمان 
النقابة. يريدون منهم اأن يتبعوا مرجعيات �سيا�سية 
مذهبية وطائفية لكي ي�ستمروا في التحكم بالنا�س.

الطائفي  الزعيم  بتو�ّسط  مرتبطًا  بات  التوظيف 
القائمة  البنية  الوظيفة. كل  ل�سغل  المتقدم  لطائفة 

تغذي المناخ الذي وّلد مقتل جورج اأبو ما�سي.
موؤ�سف توظيف الخبر في خدمة ال�سيا�سة التي يمّثلها 
ننا�سل  نزال  ول  كنا  نحن  الإعالم.  و�سائل  من  كلٌّ 
من اأجل الحرية الإعالمية. ولكن و�سلنا اإلى مرحلة 
نت�ساءل فيها عن اإمكان تغيير نظرتنا حول الم�ساألة 

وعن جدوى فر�س قيود على حرية الإعالم.
�سلطة  عن  ومدافعًا  وطنيًا  يكون  اأن  الإعالم  على 
اللبناني  ال�سباب  الطوائف.  �سلطات  عن  ل  الدولة 
اأو  الق�ساء  لي�ست  مرجعيته  اأن  عقلية  على  يرّبى 
يقوله  كان  ما  اأتذّكر  الطائفة.  بل  الدولة  اأو  النقابة 
اأن  من  الأهلية  الحرب  خالل  الميلي�سيات  �سباب 
ولي�س  حّقهم  اإلى  للو�سول  طريقهم  هي  البندقية 
توّقف  رغم  ذاته،  المنطق  تغذية  ت�ستمر  القانون. 
عقلية  في  ُتغر�س  خطيرة  ثقافة  هناك  الحرب. 
الأجيال الجديدة، حتى تلك التي لم تختبر الحرب. 
الثقافة  ولكن  �سنة   20 منذ  الأهلية  الحرب  انتهت 
التجاه  في  تتطّور  تزال  ل  الحرب  اأنتجتها  التي 

الخطير عينه.

مجيد مطر
)نا�سط مدني(

يحاول هذا التقرير التاأ�سي�س لذاكرة غير انتقائية، 
تعمل على حفظ حق ال�سحايا بعدم الن�سيان وبعدم 
ال�سياع في غياهب »الأحداث الفردية«. حّق المواطن 

التقرير على المجّرب
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التحليل  على  النا�س  ولم�ساعدة  للتوعية  اأديان 
بطريقة مو�سوعية.

ب�سرعة، وكان  اإليها  التقرير  هناك م�سائل تطّرق 
تحدث  لأهميتها.  نظرًا  فيها  ال�ستفا�سة  يجب 
�سراع  وتر�ّسبات  الذاكرة  م�سكلة  عن  التقرير 
ال�سياح وعين الرمانة فيها. كان يجب التو�ّسع اأكثر 
في التر�ّسبات العالقة في ذاكرتنا من زمن الحرب 
مع  بالرتباط  والفرد  الجماعة  ت�سّكل  كيفية  وفي 

الذاكرة اللبنانية.
التقرير اأ�سار اإلى ما و�سل للجيل ال�ساب من ذاكرة 
منطقة  عن  الحديث  على  اقت�سر  ولكنه  الحرب، 
يو�سح  ولم  الرمانة  عين  ــ  ال�سياح  هي  معّينة 
ارتباط المناطق الأخرى بالأزمة نف�سها، وكيف اأن 
الموت العبثي العتباطي لمواطن هو هّم م�سترك. 
الخلفيات  عن  للحديث  مكانًا  التقرير  يفرد  ولم 
ال�سيا�سية والإيديولوجية لكل من ال�سحف مو�سع 

المتابعة.
اإلى  الجماعات  من  كل  نظرة  التقرير  في  لفتتني 
الجي�س اللبناني، واإبداء بع�س ال�سباب ا�ستعدادهم 
لحمل ال�سالح. كان يجب الحديث في التقرير عن 
الرمانة  وعين  ال�سياح  لمنطقتي  التحتية  البنية 
واآفاقهم  المنطقتين  في  للحياة  ال�سباب  ونظرة 

الم�ستقبلية.

ن�سال اأبو �ساهين 
)نا�سط مدني(

الحادث  هذا  عزل  ا�ستحالة  اإلى  الإ�سارة  اأوّد 
اأوًل:  م�سائل:  عّدة  عن  به  المحيطة  والمالب�سات 
المختلفة  الجماعات  بين  الأهلي  التباعد  ظروف 
زمن  خالل  التوتر  مناطق  بع�س  وبقاء  طائفيًا 
يتّم  الطلب،  غّب  للتفجير  جاهزة  بوؤرًا  الحرب 
توظيفها وفق م�سالح واأهواء محلية واأخرى تتجاوز 
حدود لبنان. ثانيًا: عدم توطيد ال�سلم الأهلي بعد 

مرور فترة زمنية على وقوعها. براأيي، اإن تحدث 
طبيعي  اأمر  فهذا  بع�سبية  الرمانة  عين  �سكان 
يعك�س مناخًا معينًا و�سكاًل معّينًا من الوعي يظهر 

في كل المجتمعات.

اأحمد الديراني
)باحث(

في  فردي«  »حادث  ا�سمه  �سيء  ل  تقديري  في 
الحديث  اللبناني.  كالمجتمع  انق�سامي  مجتمع 
فرد.  مواطن  وجود  يفتر�س  فردي  خالف  عن 
وابن  الطائفة  ابن  بل  المواطن  لي�س  الموجود 
جعفر  وابن  �سم�س  ابن  ال�سارع،  وابن  العائلة 
بهما  ينتهي  المرور  اأحقية  على  يختلفان  عندما 
اأي  وقوع  فور  ع�سيرتيهما.  ا�ستح�سار  اإلى  الأمر 
حادث في لبنان تبداأ قراءته في �سياق النق�سام 

الأهلي.
الطوائف  تجاوز  ما يح�سل هو  للعدالة،  بالن�سبة 
للقانون العام الم�سترك من خالل ت�سويات داخل 
يمكن  ل  العدالة  حتى  بينها.  ما  في  اأو  منها  كل 
قراءتها اإل في ظل الواقع النق�سامي الذي نعي�س 
في ظّله. وعندما يتم تبرير تجاوز القانون ل نعود 
قادرين على منع كثير من التجاوزات، وهذا ما هو 

حا�سل في �سواحي بيروت الجنوبية.
الطائفة في لبنان باتت حاملة م�ساريع احتكارية 
مدار�سها  لها  باتت  الطائفة  ومت�سّلطة.  وفئوية 
اللبنانية  المع�سلة  وم�ست�سفياتها.  وموؤ�س�ساتها 
هذا  وفي  الطائفي  ال�سيا�سي  نظامنا  في  تكمن 

النظام يجب البحث عن كل م�سكلة تقع.

�سماح حلواني
) نا�سطة. موؤ�س�سة اأديان(

اأ�ستخدمه  وجدت التقرير رائعًا، و�سراحة �سوف 
في الم�ستقبل في دورات تدريبية تقيمها موؤ�س�سة 
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اإحراق محل عي�سى لل�سجاد في �سبلين وهو محل 
في  يقع  الجبل  مي�س  قرية  من  �سيعي  �ساحبه 
اأن  يمكن  كان  عي�سى.  اأُحرق محل  �سّنية.  منطقة 
ُيحرق في اليوم الثاني محل �سّني في النبطية ثم 
ُيحرق محل �سيعي في �سيدا وتكّر ال�سبحة. ولكن 

تم تحجيم ردود الفعل.
ما اأريد قوله اأنه، وفي ظل الأجواء المتوترة التي 
فردي  حادث  اأي  يوؤّدي  اأن  يمكن  لبنان،  يعي�سها 
اإلى حرب اأهلية وذلك لأننا نعي�س حالة ارتفاع في 

ب. من�سوب التع�سّ
نور،  وا�سمها  ابنتي،  �سغيرة:  ة  ق�سّ اأق�ّس  �سوف 
البكالوريا.  �سي في �سف  الآي  طالبة في مدر�سة 
وطالب الآي �سي هم بالإجمال من اأبناء العائالت 
عقولهم  في  الطائفية  ومن�سوب  ماديًا  المي�سورة 
اأتت  ُيفتر�س.  هكذا  الأدنى.  الطبقات  من  اأقل 
بين  دائم  �سجال  هناك  لي:  وقالت  يومًا  اإلّي  نور 
اأّي  زمالئي الطالب ال�سيعة وال�سّنة حول مو�سوع 
اأن  اأكبر ديموغرافيًا، وطلبوا مني  من الطائفتين 
اأنقل اإليهم عنك الجواب اليقين. عادت ابنتي اإلى 
ال�سيعة  من  اأكثر  ال�سّنة  اإن  لهم  وقالت  المدر�سة 
لها زمالوؤها  قال  �سخ�س. عندها  بحوالى 3000 
وبكالمك  �سحيح  غير  كالمك  نور  يا  ال�سيعة: 
قّويت ال�سّنة علينا. وقال لها زمالوؤها ال�سّنة: اأنت 
قلت هذا لأنها الحقيقة اأو لأنك اأردت م�سايرتنا؟ 
لالأ�سف ن�ستنتج من هذه الرواية مدى التعبئة عند 
الطالب  عند  الحال  هي  فكيف  الطالب،  هوؤلء 

ذوي الم�ستوى المادي الأدنى؟
اأننا  هي  اإليها  الإ�سارة  اأوّد  التي  الثانية  الم�ساألة 
نهاية  بعد  الحرب،  اآثار  لمعالجة  هيئة  نن�سئ  لم 
يريح  �سفتري  اأ�سعد  قاله  ما  الأهلية.  الحرب 
وكذلك ما قالته ريجينا �سنيفر. مح�سن اإبراهيم 
في تاأبين جورج حاوي قال: نحن ارتكبنا خطاأين: 
الخطاأ الأول اأننا، وفي معر�س دعم ن�سال ال�سعب 

وّلدا  اللذين  ال�سيا�سية  ال�سيغة  واختالل  الحرب 
اإحباطًا عند فريق ون�سوة عند فريق اآخر وبالتالي 
بات هناك فريق م�ست�سَعف واآخر م�ستاأ�ِسد. ثالثًا: 
هناك مناطق تطّبق فيها القوانين واأخرى ي�سيطر 
وال�سعارات.  الحجج  �ستى  تحت  البلطجية  فيها 
الحادث  مثل هذا  يح�سل  اأن  الطبيعي  وعليه من 
م�ستغربًا  ولي�س  دقيقة  وكل  �ساعة  وكل  يوم  كل 
ح�سوله، ومن الطبيعي اأن يمتد اأي حادث فردي 

اإلى اإطار جماعي اأو�سع.

مرحب حمّية 
)نا�سط مدني(

عملت  الإعالم  و�سائل  من  كاًل  اأن  يبّين  التقرير 
انطالقًا من الم�سالح ال�سيا�سية التي تدافع عنها. 
بنك  في  الموظف  ما�سي  اأبو  جورج  اأن  المفارقة 
كان  لو  بينما  ُقتل  الذي  هو  والم�سالم  والمهّذب 
عن  دافع  لكان  الموجودة  الميلي�سيات  �سباب  من 

نف�سه.

محمد �سم�ض الدين 
)باحث. موؤ�س�سة الدولية للمعلومات(

منت�سف  ما�سي  اأبو  جورج  مقتل  بخبر  �سمعت   
من  اأ�سخا�سًا  اأن  بلغني  حدوثه.  حين  اأي  الليل، 
الرمانة.  عين  في  م�سيحيًا  �سابًا  قتلوا  ال�ساحية 
قلت اهلل ي�ستر البلد من �سبت اأ�سود جديد. �ساعد 
عدم  في  الحر  الوطني  التيار  اإلى  ال�ساب  انتماء 
تفاقم تبعات الحادثة. كان ما ح�سل حادثًا فرديًا 
وقوع  اإلى  يوؤدي  اأن  الممكن  من  كان  رّبما  ولكنه 

حرب اأهلية.
عندما ُقتلت زينة الميري في عائ�سة بكار ا�سُتغّل 
اأهلي.  �سدام  يقع  وكاد  اأي�سًا  عّدة  اأيامًا  الحادث 
اأهلية هو حادث  اإلى حرب  يوؤّدي  اآخر كاد  حادث 

التقرير على المجّرب
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كل من يتكلم من وجهة نظره يكذب، ولكن تزوير 
الحقائق وقلبها هو �سيء اآخر. رغم هذا اأقول اإن 
دون  لي�س  العلم  كالعلم.  والديمقراطية  الحرية 
م�ساكل ولكن حل م�ساكله يتوفر بمزيد من العلم. 
كذلك فاإن حل م�ساكل ال�سحافة والديموقراطية 

يكون بمزيد من الحرية.

ماري كلود �سعيد 
)باحثة(

في هذا التقرير نتابع كيفية ت�سّكل �سورة ال�سحية، 
و�سورة الجالد، و�سورة ال�ساحية، �سورة انق�سام 
النا�س طبقيًا. نالحظ ا�ست�سهاًل في ر�سم كّل من 
هذه ال�سور. اأعتقد اأننا ن�ست�سهل الأمور عندما نرّد 
كل م�ساكلنا اإلى الطائفية. هناك م�ستويات اأخرى، 
من الم�ستوى المناطقي اإلى الطبقي فالجتماعي 
كيفية  ومعرفة  الطائفية  تفكيك  علينا  والثقافي. 
الطائفية  هي  ما  يومًا  نحدد  لم  عليها.  اللتفاف 

ولماذا تطغى على ال�سورة.

ليال بورحال 
)�سحافية(

مجال  في  ال�سخ�سية  تجربتي  عن  �ساأتحدث 
عادة  ال�سحافيين.  عن  الدفاع  اأريد  ال�سحافة. 
دون  ينزل  الميدان  اإلى  ال�سحافي  ينزل  عندما 
اأن يكون على معرفة بالمنطقة حيث ينزل، يعرف 
الم�سوؤول عنه  الأمور. يت�سل به  عنها فقط بع�س 
ويطلب منه النتقال اإلى مكان الحدث. ال�سحافي 
معرفة  على  يكون  اأن  دون  �سهادات  ويجمع  ينزل 
تجميع  ال�سحافي  هّم  يكون  بما حدث.  تف�سيلية 
تقريره.  كتابة  على  ت�ساعده  التي  الأخبار  بع�س 
ل اأحد في الجريدة ي�ساأل ال�سحافي عن م�سدر 
معلوماته. اأعرف �سحافية كتبت عن حادثة جورج 
نتوقع  فماذا  الرمانة،  عين  ابنة  وهي  ما�سي  اأبو 

اأعباء  الفل�سطيني، ذهبنا بعيدًا في تحميل لبنان 
ما يحتمل طاقًة  فوق  الفل�سطينية  الق�سية  م�ساألة 
ا�ست�سهلنا  اأننا  الثاني  والخطاأ  واإن�سافًا.  وعدالًة 
ركوب �سفينة الحرب الأهلية تحت وهم اخت�سار 
الطريق اإلى التغيير الديمقراطي. النتيجة اأنه من 
دون معرفة الحقيقة، الحقيقة الحقيقية ل ال�سعار 
حادث  اأي  يتو�ّسع  اأن  اإمكانية  �ستبقى  المرفوع، 

فردي اإلى حرب اأهلية.

ن�سيم عون 
)نا�سط. جمعية التنمية لالإن�سان والبيئة(

اأفراد.  فكلنا  طبعًا،  لبنان؟  في  اأفراد  يوجد  هل   
فاعلون؟  اأفراد  يوجد  هل  هو:  ال�سوؤال  ولكن 
مفهوم  يوجد  ل  مواطنون؟  لبنان  في  يوجد  هل 

للمواطنية. مفهوم المواطنية يمّر عبر الطوائف.
واإن  ف�سيحة  هي  ما�سي  اأبو  جورج  مقتل  حادثة 
فينا.  ل  المتاأ�سّ العنف  فعن  �سيء  عن  تنّم  كانت 
العنف  نمار�س  العنف.  من  بعد  نتخل�س  لم  نحن 
العنف  وحتى  والمعنوي  والج�سدي  اللفظي 
ال�سرعي. فالدولة عندما تمار�س الإعدام تمار�س 
العنف ال�سرعي. بع�س علماء الجتماع يقولون اإن 
هذا من بقايا الحيوانية التي ل تزال مختزنة في 
مار�ست  اأم  منّزهة  كانت  ال�سحافة  الإن�سان. هل 
التحري�س؟ هل ال�سحافة والإعالم في لبنان هما 
اأم هما نتاج المجتمع  خارج الم�ستوى الجتماعي 
اللبناني؟ براأيي هما نتاج لهذا المجتمع بكل ف�ساده 
تمار�س  ال�سحافة  ان�سجامه.  وعدم  وطائفيته 
الكذب، وبراأيي اأن الكذب هو نوع من النحيازات. 
ذاتيته  من  التخل�س  ي�ستطيع  ل  الإن�سان  طبعًا 
كفرد ومن بنيته الذهنية كفرد. ولكن نت�ساءل: هل 
هي  اأم  بنف�سها  نف�سها  تمّول  لبنان  في  ال�سحافة 
اأي ثدي حلوب؟  �سحافة فاتحة فاها وتر�سع من 
اأن  اأعتبر  اأنا  كاذب؟  ال�سحافي حّر؟ هل هو  هل 
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الخا�سة،  التي ت�سّب في خدمة حقيقته  ال�سورة 
ح�ساب  على  عنا�سر  وتكبر  الحقيقة  فتختزل 
عن  مختلفة  ت�سورات  ن�سج  ويتم  اأخرى  عنا�سر 

الواقعة ذاتها.

�سوقي �سريم 
)محام(

عن  لربما(،  )ال�ساذج  ال�سوؤال،  من  انطالقاً 
مكانتها  وعن  الحادثة،  هذه  من  العدالة  مكان 
وعما  الأهلي«،  »ال�سلم  حماية  في  ا�ستطراداً 
من  المواطنبن،  نحن  ننتظره،  اأن  يمكننا 
�سريم  �سوقي  الأ�ستاذ  على  اأمم  تمنت  الق�ساء، 
اأن يعد قراءة للقرار التهامي يقرب ما بين هذه 
هذا  في  الم�ساركين  وبين  الق�سائية  الن�سو�ض 

اللقاء و�سواهم من قراء هذا التقرير.

في ا�ستعرا�س �سريع لواقع الوطن يتبّين اأن معالجة 
كافة الأزمات والم�ساكل التي وقعت َحَكمها منطق 
الت�سويات التي يجري تركيب عنا�سرها في �سوء 
عبر  وتتوا�سل  ترتبط  والتي  الخارجية  الم�سالح 

القنوات الطائفية والمذهبية.
في  المتعاقبة  ال�سلطات  فاإن  الواقع  لهذا  ونتيجة 
لبنان لم تعمل على بناء دولة قائمة على المفاهيم 
القانونية، )دولة القانون والموؤ�س�سات(، وهذا ما 
اأبقى لكل مكّون من مكّوناتها حرية البناء الذاتي، 
المكّونات  ح�ساب  على  مرة  كل  في  كان  بناء 
الأخرى. والثمن في كل الأحوال هو �سعف الدولة 
وتفكك موؤ�س�ساتها وبالتالي ق�سورها عن معالجة 
الأزمات والأحداث التي تنمو وتتكاثر في مثل هذه 

المناخات.
وفي هذا الإطار، واإذا ما عدنا اإلى الأحداث التي 
ع�سفت بوطننا ابتداء من �سنة 1975 وما خّلفته 
من هدم وخراب ودمار وقتل وخطف وتهجير، اإلخ، 
نجد اأن انتهاءها كان اأي�سًا نتيجة ت�سوية �سيا�سية 
قائمة على  لكونها  اأزمات  بذور  تحمل في طّياتها 
الولء  تنع�س  التي  الطائفية  المرتكزات  تدعيم 

منها؟ هي تعتبر اأنها في حياتها اليومية تعاني من 
و�سع منطقتها وحال طائفتها، فاأ�سقطت ل�سعوريًا 
اأ�سا�سها  �سهادات  ونقلت  كتبته  ما  في  اأحا�سي�سها 
مخيلة بع�س اأبناء عين الرمانة، دون التدقيق في 
اأمم بداأت  ت�سمعه منهم. بعد عملي في  �سحة ما 
اأتنّبه لهذه الأمور و�سرت عندما اأكتب اأخاف ممن 
�سنوات.  بعد  ربما  و�سيحا�سبني  كتاباتي  �سيقراأ 
نتعلمه  ما  اأكتب.  عندما  بالم�سوؤولية  اأ�سعر  بداأت 
في الجامعات بعيد كليًا عّما ن�سادفه في الواقع. 
اأراد  اإذا  اأنه  عبا�س  ح�سن  قال  كما  والم�سكلة 
اأن يعود ليعرف ما ح�سل ل  اأحد بعد 10 �سنوات 
ي�ستطيع، ب�سبب الختالفات الكبيرة بين ما ُكتب، 
ولن يقول هذا ال�سخ�س اإن �سحافيين �سبابًا كتبوا 
ما كتبوه مت�سّرعين. وهنا نت�ساءل: ما هو المعيار 
في  ُيـكتب  ما  على  للحكم  نعتمده  اأن  يمكن  الذي 
ال�سحافة كي ل ننتقل من دوامة اإلى اأخرى، وكي 

ل تت�سارب الأفكار والمعلومات في روؤو�سنا؟

راجي عبد ال�سالم 
)نا�سط في المنظمة الفل�سطينية لحقوق الإن�سان(

لبنان.  في   19 رقم  اللبنانية  الطائفة  من  اأنا 
يذكر  الفل�سطيني  يذكر  عندما  فل�سطيني.  اأنا 
م�سيحي.  اأو  �سيعي  اأو  ك�سّني  ل  كفل�سطيني 
األ  نتحدث  عندما  نحاول  �سمنًا،  واأنا  معظمنا، 
�سحيح  ت�سبقنا.  الألفاظ  ولكن  عن�سريين  نكون 
اأ�ستقيه  لهويتي  فتعريفي  للمواطن،  تعريف  ل  اأن 
تحددها  للمواطن  تعاريف  لدينا عدة  الآخر.  من 
المواطن  فهناك  المفهوم  هذا  على  الإ�سافات 
ابن  اأو  البلدي  الملعب  ابن  اأو  ال�سيعي  اأو  ال�سّني 

�ساتيال. المواطنة لها مقا�سات عّدة.
لالأحداث  الإعالم  ير�سمها  التي  ال�سورة  في 
ذاكرته  ومخزون  الكاتب  وعي  م�سكلة  تواجهنا 
م�سكلة  هذه  الأحداث.  حول  راأيه  في  المنعك�سين 
وعن  الخا�سة  حقيقته  عن  يبحث  كلٌّ  كبيرة. 

التقرير على المجّرب



106

من »الحادث الفردي« اإلى »تهديد ال�سلم الأهلي«
تاأّمالت في مقتل جورج اأبو ما�سي وفي مروّياته

بكل  هو  الجواب  معنى(؟  من  الكلمة  في  ما  بكل 
بالمر�ساد  يكون  القانون  لأن  وذلك  كاّل،  تاأكيد 
لكل مخالف ومرتكب ولأنه، والحال كذلك، يكون 

الجميع تحت �سقف القانون ويخ�سونه.
القرارين  ن�ّس  نقراأ  المعالجة  هذه  وبعد  وهكذا 
المالحظات على  انطالقًا من  والتهامي،  الظني 

م�سمونيهما:
باأن هذا الحادث  القرار الظني وقائعه  • يبداأ     
ح�سل  ما  اللبنانيين  اأذهان  اإلى  اأعاد  قد  الأليم 
التي  ع�سية 13 ني�سان 1975 وما خّلفته الأحداث 
وا�سطرابات  م�ساكل  من  التاريخ  هذا  في  بداأت 
ما زلنا نعاني منها. ولكنه، وبعد هذا ال�ستهالل، 
)خالفًا  الفردي،  الحادث  خانة  في  الفعل  ي�سع 

لواقع الحال الذي و�سفه القرار نف�سه(.
ودولة،  بمواطن  فقط  يتعلق  الأمر  كان  ولو  وهنا، 
الظني  القرار  ي�سرد  اأن  تقت�سي  المو�سوعية  فاإن 
الوقائع التي تبّين الن�ساط الجرمي ولي�س مقدمة 
الق�ساء بمناأى  اأن يبقى  ذات طابع �سيا�سي يجب 

عنها.
الأمنية،  القوى  تدخل  اأن  القرار  هذا  يوؤكد   •    
تمّدد  دون  حال  الذي  هو  الق�ساء،  من  بتوجيه 
اإثارة النعرات  اأن محاولة  وتفاقم الأزمة ما يوؤّكد 
الأمنية،  القوى  تدّخل  ب�سب  تنجح  لم  الطائفية 
المرتكبين،  غاية  تحقيق  عدم  على  عملت  التي 

ن(. )المجتمع غير مح�سّ
   • لقد جاء في باب الوقائع اأن تجاوب الجهات 
ا�ستقرار  في  �ساهم  الذي  هو  المعنية  الحزبية 
الو�سع وعدم تفاقمه، وهذا يعني اأن عدم تجاوبها 
اأن  دليل على  بال�ستقرار. وهذا  اأن يطيح  له  كان 
المعنّية  الجهات  تجاوب  على  متوّقف  ال�ستقرار 
على  المفتر�س  الردع  عامل  على  ولي�س  وتعاونها 
الدولة تحقيقه، )بخالف عوامل الت�سوية(، والذي 

ي�ستند اإلى فكرة اأن الجميع تحت �سقف القانون.

الوطني،  الولء  ح�ساب  على  والطائفي،  المذهبي 
ولكونها لم تعالج كثيرًا من الآثار التي خّلفتها هذه 
بالجمر  اأ�سبه  بات  الو�سع  اأن  والنتيجة  الحرب. 
بعودة  نذيرًا  حادثة  اأّية  وقوع  وبات  الرماد  تحت 

اأهوال الحرب.
وبالفعل فاإن ما من حادثة وقعت بين اأفراد منتمين 
اإلى طوائف مختلفة اإل ورافقتها خ�سية من تحّولها 
اإلى اأزمة بين هذه الطوائف تهّدد الكيان والوطن.
مقتل  حادثة  اإلى  الرجوع  في  نجد  ولعلنا 
المرير  الواقع  لهذا  انعكا�سًا  ما�سي  اأبو  جورج 
)و�سمنًا  الإعالمية،  فالموؤ�س�سات  والموؤ�سف، 
المكّونات  على  الموّزعة  المختلفة(،  ال�سحف 
ات  كمن�سّ والم�ستخدمة  المختلفة،  الجتماعية 
الموؤ�س�سات  هذه  وال�سحن،  والدفاع  للهجوم 
قدمت لل�سعب روايات مختلفة حول الحادثة وفقًا 
لخلفياتها  ووفقًا  منها،  كّل  تتبناه  الذي  للمنظور 
التي تغّيب المعايير المو�سوعية. وهذا اأي�سًا مما 
يغّذي ال�سعور المتنامي بالختالف المدّمر ولي�س 

الختالف الذي يقبل الآخر ويتكامل معه.
ُتعتمد  اأن  وفي هذا الإطار واإذا كان من الماألوف 
اإعمال  فاإن  الأزمات،  من  للعديد  حالًّ  الت�سويات 
هذه القاعدة في مو�سوعات العدالة هو اأمر خطير 
التي  الغاية  والمحا�سبة  العقاب  عن  ينزع  لكونه 
المجتمع،  حماية  وهي  األ  الم�سترع،  اإليها  �سعى 
الجمر  وُيبقي  ال�ستقرار،  يقّو�س دعائم  ما  وهذا 
تحت طبقة رقيقة من الرماد في بلد م�سرع اأمام 

الرياح من كل النواحي.
ومن هنا، وبعد هذه التوطئة التي ل بد منها، فاإن 
اأنه في ما لو كانت  ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هو 
المعالجة لكل حادثة اأو ق�سية تجري وفقًا للمعايير 
القانونية البحتة، فهل كانت هذه الخ�سية موجودة 
اليوم، )ونحن نعلم هنا اأن هذه المعالجة تقت�سي 
نة  ومح�سّ م�ستقلة  ق�سائية  �سلطة  وجود  وتفر�س 
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ال�سلطة  غياب  على  يدل  وهذا  كان(،  لو  )فيما 
ح�ساب  اأي  اإعطاء  وعدم  القانوني،  بمفهومها 

للعدالة.
لهم  عالقة  ل  �سباب  مع  الإ�سكال  افتعال   •   
المرحوم  وفاة  اإلى  اأّدى  والذي  الأول  بالإ�سكال 
اأّي  النتقام هدفه  اأن  يدّل على  اأبو ما�سي  جورج 

�سخ�س يتبع لطائفة مفتعلي الإ�سكال الأول.
اأدلى بها ال�سباب  • يتبّين من العترافات التي    
مدفوع  ارتجالي  �سبياني  عملهم  اأن  المهاجمون 
اأنهم  يتبّين  ول  للنفو�س،  اليومي  ال�سحن  بعامل 
مدفوعون من قبل جهة �سيا�سية تحميهم وتدّربهم 
وهذا  فعلتهم.  ت�سّيع  التي  بالإفادات  الإدلء  على 
وغياب  الفو�سى  مناخات  في  اإل  ينمو  ل  الواقع 

الدولة وعدم الخوف من المحا�سبة الق�سائية.
هذه  مثل  في  الموقوفين  بع�س  �سبيل  اإخالء   •   
الوقائع ل يحمي عملية ال�سلم، ول ي�سّكل رادعًا في 

الم�ستقبل لأي عمل م�سابه.
القرار  خل�س  المالحظات،  هذه  وبعد  وهكذا، 
الظني اإلى اعتبار فعل علي ح�سين يا�سين من نوع 
المادة /549/ من  المن�سو�س عنها في  الجناية 
قانون العقوبات وكذلك هذه المادة معطوفة على 

المادة /201/ من القانون نف�سه.
على  العقوبات  قانون  من   /549/ المادة  وتن�س 
عقوبة الإعدام لمرتكب فعل القتل ق�سدًا، وذلك 
اإذا تم ارتكاب هذا الفعل في حالت معينة، وهي:

1( عمدًا.
تنفيذًا  اأو  ت�سهياًل  اأو  اأو جنحة  2( تمهيدًا لجناية 

لها اأو ت�سهياًل لفرار المحر�سين.
3( على اأحد اأ�سول المجرم اأو فروعه.

4( في حالة اإقدام المجرم على اأعمال التعذيب اأو 
ال�سرا�سة نحو الأ�سخا�س.

مجّرد  اأن  الوقائع  عر�س  خالل  من  يظهر   •    
من  فتاة  بـ»تلطي�س«  ال�سياح  من  �سخ�س  قيام 
وهذا  الأزمة  بذور  كاٍف ل�ستح�سار  الرمانة  عين 
يدل ب�سكل وا�سح على اأن الأزمة اللبنانية لم تنتِه 
اللبنانيين  بين  التعاي�س  واقع  واأن  زغل،  على  اإل 
قام  الذي  ال�سخ�س  كان  لو  اأنه  بدليل  كذبة  هو 
ـــ  الجتماعية  الفتاة  بيئة  من  الفتاة  بـ»تلطي�س« 

الطائفية نف�سها، لبقي الحادث في اإطاره الفردي.
   •  اأن يوؤدي حادث ب�سيط وعر�سي، )رمي محرمة 
ورقية ل عالقة للمهاجمين بها ل من قريب ول من 
بعيد(، اإلى افتعال اإ�سكال كبير يوؤكد اأن هناك نية 
ال�سياق يجب  الإ�سكال. وهذا  م�سبقة لفتعال هذا 
فهمه على اأ�سا�س اأنه ناتج عن الحتقان وعن �سعور 

مفتعلي الإ�سكال باأن يد العدالة لن تتمكن منهم.
   •  �سرعة المهاجمين في التحري�س على النتقام 
منظمة  مجموعة  في  الرمانة  عين  اإلى  ودخولهم 
وم�سلحة بال�سكاكين والآلت الحادة بهدف ا�ستعادة 
كرامتهم واأخذ حقهم المزعوم، دون اللتفات اإلى 
دور ال�سلطة، يعني عدم اعتراف هوؤلء المهاجمين 

بالموؤ�س�سات وبدورها.
   • يوؤّكد القرار على حالة التباهي بارتكاب الفح�س 
على  يدل  وهذا  المنفذين،  قبل  من  الإجرام  في 
حالة العداء المغرو�سة في النفو�س، والتي يغذيها 

ال�سحن اليومي الذي تمار�سه و�سائل الإعالم.
   •  تجّمع ال�سبــاب في منطقة الحادثة وقيامهم 
بها  له  عالقة  ل  ل�سخ�س  والتعّر�س  بالعتداء 
اإ�سافي  دليل  هو  اأخرى  طائفة  من  اأنه  لمجرد 
الأو�ساط  في  ال�سائدة  والتع�سب  الفرز  على حالة 

ال�سبابية.
   •  يتبّين اأن الحــادث الأول وقع قبل اأ�سبوع من 
حادثة قتل جورج اأبو ما�سي، وهذا يعني عدم لجوء 
للمطالبة  المعنية  ال�سلطات  اإلى  الأول«  »المت�سرر 
بحقه، وتف�سيله اإعداد العّدة لأخذ هذا الحق بيده، 
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خام�سة،  فئة  المعينة  الحربية  غير  الذخائر  اأو 
ال�ستة  تتجاوز  ل  مدة  بالحب�س  الفاعل  فيعاقب 

اأ�سهر وبالغرامة...
ح�سين  علي  فعل  باعتبار  القرار  ق�سى  وكذلك 
ال�سناوي  وح�سين  بالل  وعلي  حمود  و�سميح 
واإبراهيم يا�سين ويحيى وعبا�س زهوي والقا�سرين 
اأحمد ع. وح�سن ج. من الجنايات المن�سو�س عنها 
في المواد 219/549 عقوبات و201/549 عقوبات 

وكذلك المادة 73 اأ�سلحة.
اأو  الجناية  في  المتدخل  عن   19 المادة  وتتحدث 

الجنحة فت�سف كمتدخل:
  ـــ من اأعطى اإر�سادات لقتراف جريمة.

  ـــ من ي�سد عزيمة الفاعل.
  ـــ من قبل عر�س الفاعل اأن يرتكب جريمة ابتغاء 

لم�سلحة مادية اأو معنوية.
هّياأت  التي  الأفعال  على  الفاعل  ي�ساعد  من  ـــ   

للجريمة اأو �سهلتها.
ــ من كان متفقًا مع الفاعل اأو اأحد المتدخلين قبل   ـ 

ارتكاب الجريمة و�ساهم في اإخفاء معالمها...
 ـــ من كان عالمًا ب�سيرة الأ�سرار الجنائية... وقدم 

لهم طعامًا اأو ماأوى...
المحاكمة عن  بمنع  المذكور  القرار  كذلك ق�سى 
من   554 للمادة  بالن�سبة  الع�سرة  عليهم  المدعى 
قانون العقوبات التي تعاقب من يقدم ق�سدًا على 
�سرب �سخ�س اأو جرحه اأو اإيذائه، ولم ينجم عن 
العمل  عن  �سخ�س  تعطيل  اأو  مر�س  الأفعال  هذه 
اأ�سهر  �ستة  بالحب�س  اأيام،  ع�سرة  عن  تزيد  لمدة 

بناء على �سكوى من المت�سرر.
وعليه يتبين من العر�س ال�سابق لما ت�سمنه القرار 
الظني باأن هذا القرار بدا باأنه اأعاد اإلى الأذهان 
في  الحادث  لي�سع  واأكمل   1975 ني�سان  اأحداث 

5( على موظف في اأثناء ممار�سته وظيفته اأو في 
معر�س ممار�سته لها اأو ب�سببها.

6( على اإن�سان ب�سبب انتمائه الطائفي اأو ثاأرًا منه 
لجناية ارتكبها غيره من طائفته اأو من اأقربائه اأو 

من محازبيه.
7( با�ستعمال المواد المتفجرة.

8( من اأجل التهرب من جناية اأو جنحة، اأو لإخفاء 
معالمها.

جميع  كانت  اإذا  اأنه  فت�سيف   201 المادة  اأما 
الأعمال الرامية اإلى اقتراف جناية قد تّمت، غير 
اأنها لم تف�ِس اإلى مفعول ب�سبب ظروف ل عالقة 
العقوبات على  اأمكن تخفي�س  الفاعل،  باإرادة  لها 
وجه محّدد في المادة نف�سها ومنها ا�ستبدال عقوبة 

الإعدام بالأ�سغال ال�ساقة الموؤّبدة اأو الموقتة.
بمقت�سى  ح�سين  بعلي  اأي�سًا  ظّن  الظني  القرار 

المواد 346 و317 عقوبات و73 اأ�سلحة.
ح�سد  كل  اأن  على  عقوبات   346 المادة  تن�س 
مباح  مكان  في  اأو  العامة  الطرق  على  موكب  اأو 
للجمهور يعد تجّمعًا لل�سغب، ويعاقب عليه بالحب�س 
من �سهر اإلى �سنة اإذا تاأّلف من ثالثة اأ�سخا�س اأو 
اأكثر، بق�سد اقتراف جناية اأو جنحة وكان اأحدهم 

على الأقل م�سلحًا.
اأن كل عمل  اأما المادة 317 عقوبات فتن�س على 
اأو ينتج عنها  وكل كتابة وكل خطاب يق�سد منها 
الح�س  اأو  العن�سرية  اأو  المذهبية  النعرات  اإثارة 
الأمة  الطوائف ومختلف عنا�سر  النزاع بين  على 
�سنوات  ثالث  اإلى  �سنة  من  بالحب�س  عليه  يعاقب 
وبالغرامة... وكذلك بالمنع من ممار�سة الحقوق 
المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 

65 ويمكن للمحكمة اأن تق�سي بن�سر الحكم.
تن�س  فاإنها  اأ�سلحة   73 المادة  اإلى  بالن�سبة  اأما 
على اأنه اإذا كان الفعل يتعلق بالأعتدة اأو الأ�سلحة 
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والتي دعمها بالجتهادات ال�سادرة عن المحاكم 
الأجنبية.

كما تقرر منع المحاكمة عن المدعى عليهم جميعًا 
الح�س على  اأو  الطائفية  النعرات  اإثارة  تهمة  من 
النزاع بين الطوائف المن�سو�س عنها في المادة 
بمقت�سى  بهم  وظن  العقوبات،  قانون  من   317

المادة 346 من القانون نف�سه.
هذه  وقائع  ا�ستعر�سنا  ما  واإذا  الإطار،  هذا  وفي 
على  تمامًا  تنطبق  اأنها  نجد  فاإننا  الق�سية، 
والتي  العقوبات  قانون  من  و310   309 المادتين 
تتحدث عن الفتنة واإثارة النعرات الطائفية، وهذا 
ما يعترف به القرار الظني واأي�سًا القرار التهامي 
الأمنية  القوى  اأن  القرار،  متن  في  ذكر،  عندما 

�سارعت اإلى النت�سار في المنطقة.
يوؤّكد  اليمان،  اأ�سعف  وفي  القرار،  فاإن  وبالتالي 
على اأن الجرم )الفتنة( لم يقع ل�سبب خارج عن 

اإرادة المرتكبين.
القرار  اأن  نجد  القرارين،  لخال�سة  مقارنة  وفي 
لجهة  الظني  القرار  به  ق�سى  بما  اأخذ  التهامي 
اّتهام علي ح�سين يا�سين بالمادة 549 و201/549 
عقوبات و73 اأ�سلحة، كذلك اأخذ بما قرره القرار 
الظني بالن�سبة اإلى اتهام يا�سين وفقًا للمادة 346 
عنه  المحاكمة  منع  اأنه  اإل  العقوبات.  قانون  من 
القرار  به  ق�سى  لما  خالفًا   317 للمادة  بالن�سبة 

الظني.
كذلك بالن�سبة لباقي المتهمين؛ فقد اأخذ القرار 
اتهام  من  الظني  القرار  اإليه  ذهب  بما  التهامي 
بالتدخل  ح�سين  وعلي  بالل  وعلي  حمود  �سميح 

والم�ساركة في القتل.
للقرار  وخالفًا  ق�سى،  التهامي  القرار  اأن  اإل 
واإبراهيم  ال�سناوي  بح�سين  بالظن  الظني، 
والقا�سرين  زهوي  وعبا�س  يحيى  ويحيى  يا�سين 
خالف  على   554 المادة  بمقت�سى  المذكورين 

ف�سل  باأن  ذكر  اأنه  مع  الفردي،  الحادث  خانة 
محاولة اإثارة النعرات الطائفية كان نتيجة تدخل 
التي  الحزبية  الجهات  وتجاوب  الأمنية  القوى 
حال  الذي  الأمر  الو�سع،  ا�ستقرار  في  �ساهمت 

دون تمّدد الأزمة وتفاقمها.
اأما فيما يتعلق بالقرار التهامي ال�سادر عن الهيئة 
المحكمة  اعتبرت  فقد  لبنان  جبل  في  التهامية 
بالإجماع اأن دوافع الجريمة كانت مح�س �سخ�سية 
ح�سين  علي  للموقوف  الإعدام  عقوبة  وطلبت 
يا�سين لقترافه جريمة القتل العمدي المن�سو�س 
عنها في المادة 549 من قانون العقوبات وكذلك 
بمحاولة قتل اآخرين بح�سب المادة 549 من قانون 
القانون  المادة 201 من  العقوبات، معطوفة على 
اأ�سلحة   73 المادة  بمقت�سى  اأدانته  كذلك  نف�سه. 
كذلك  القرار.  في  الثابتة  للوقائع  خالفًا  وذلك 
بالل  وعلي  حمود  ل�سميح  الإعدام  القرار  طلب 
وعلي ح�سين لتدّخلهم في جريمة قتل اأبو ما�سي، 
وفق  وذلك  اآخرين  قتل  محاولة  في  والم�ساركة 
على  معطوفة  العقوبات،  قانون  من   549 المواد 
المواد 219 و201 و213 من القانون نف�سه. علمًا 
الجريمة،  في  ال�سريك  تعاقب  الأخيرة  المادة  اأن 

وكذلك المادة 73 اأ�سلحة.
ال�سناوي  ح�سين  عليهم  بالمدعى  القرار  وظن 
زهوي  وعبا�س  يحيى  ويحيى  يا�سين  واإبراهيم 
وقا�سرين هما اأحمد ع. وح�سن ج. بجنحة المادة 

554 وجنحة المادة 73 من قانون الأ�سلحة.
عن  �سادرة  باجتهادات  القرار  هذا  ز  ُعزِّ وقد 
الهيئة  اإليه  ذهبت  ما  توؤيد  الفرن�سية  المحاكم 
التهامية، وهذا ما نراه من وجهة نظرنا متوافقًا 
بموجب  المّتهمين  اإحالة  ويقت�سي  القانون  مع 
�سيكون  التي  الجنايات  محكمة  اإلى  المواد  هذه 
قد  الأفعال  هذه  اعتبار  في  النهائي  الحكم  لها 
وقعت عمدًا اأو ق�سدًا اأو خالف ذلك، مع التنويه 
بالأ�سباب الم�سّددة التي اأخذ بها القرار التهامي 
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الإعدام  مع  اأنا  اللبنانية.  ال�سجون  اإ�سالح  حتى 
مجرمين.  داخلها  في  ترّبي  ال�سجون  اأن  طالما 
والإح�سائيات تقول اإن ن�سبة الإجرام في البلد في 
عهد الرئي�س اليا�س الهراوي تدّنت لأنه تم تنفيذ 

اأحكام بالإعدام.

فادي اأبي عالم 
)حركة ال�سالم الدائم(

اإذا  الفردية«.  »الأحداث  عن  الحديث  جدًا  مهم 
 1860 �سنة  اإلى  وبالتحديد  ما�سينا  اإلى  عدنا 
اأهلية.  بحرب  ت�سببت  كّلة  لعبة  اأن  يخبروننا 
اأي�سًا من  اإنما  مفتعلها  يرتكبها فقط  ل  الجريمة 
�ساهم في يبا�س الع�سب حيث اندلعت النار والذي 
عّدة  عنا�سر  هناك  الحريق.  عن  المياه  قطع 
تتدخل  ل  الجنائية  عدالتنا  بالجريمة.  محيطة 
نعمل  لم  نحن  الطائفيين.  المحر�سين  لمعاقبة 
من اأجل عدالة انتقالية تحا�سب الم�سوؤولين كي ل 

تتكّرر الحرب.

�سوقي �سريم
الإطار  في  الفردية  الأحداث  معالجة  تّمت  اإذا 
القانوني واإذا اقتنعت النا�س باأن اأي مجرم �سينال 
ال�سلم  يتوّطد  المحا�سبة،  من  يهرب  ولن  عقابه 
بيده.  حقه  اأخذ  اإلى  يلجاأ  فرد  فكل  واإل  الأهلي 
وفي الحالة الأخيرة نت�ساءل ِلَم الدولة؟ لم تخّلينا 
لمعالجة  األي�س  الدولة؟  اإلى  عن ع�سائرنا وذهبنا 
�سريعة  اإلى  العودة  اأو  الدولة  اإما  كهذه؟  م�ساكل 
الغاب. في ظل دولة القانون كل مخالف يحا�سب 

فت�ستقيم الأمور.

نزار �ساغية
اأّي  النا�س  مقاربة  ظل  في  م�ساألتين  من  اأخاف 
حادث فردي على اأنه حادث جماعي بين طوائف. 

عن  المحاكمة  بمنع  ق�سى  الذي  الظني  القرار 
المدعى عليهم بالن�سبة لهذه المادة.

القانونية  المبادئ  من  اأنه  اإلى  ن�سير  اأن  يبقى 
الظن  اأن  الجزائي،  الق�ساء  في  بها  الم�سّلم 
الحكم من قبل  اأما  ال�سك،  والتهام يقومان على 
فاإنه  الجنايات،  محكمة  وهنا  الأ�سا�س،  محكمة 
عليه  تم�ّسى  لما  وفقًا  اليقين  على  يقوم  اأن  يجب 
لم�سلحة  يف�ّسر  ال�سك  فاإن  وبالتالي  الجتهاد، 
المتهم وهذا ما يجعل الحكم النهائي متوقفًا على 

الأدلة والقرائن.
يعك�س  القرار  في  جاء  ما  كل  فاإن  عام،  وب�سكل 
حقيقة اأن ال�ستقرار القائم هو ه�ّس جدًا، لأنه ل 
يقوم على الأ�س�س التي توّفرها العدالة من خالل 
لردع  ُو�سعت  التي  للقوانين  والتطبيق  الم�ساءلة 

المرتكبين.
وبالتالي فاإن دور العدالة هو دور كبير واأ�سا�سي في 
حماية ال�سلم الأهلي، وهذا ما يفتر�س وجود �سلطة 
ق�سائية م�ستقلة ت�ستند في قراراتها واأحكامها اإلى 

اأرفع درجات المهنية والعلمية.

علي بلوط
اأخ�سى، اإذا ما تزاوجت فكرة الحفاظ على ال�سلم 
الأهلي مع ممار�سة الإعدام، اأن تخرج المحاكمات 
ال�سلم  �سبيل  في  ُي�سّحى  واأن  مو�سوعيتها  عن 

الأهلي ب�سخ�س ل يجب اأن يعدم.

�سوقي �سريم
ق�ساء  ي�ستوجب  الإعدام  اإلى  المحاكمة  ذهاب 
ُيعدم  ل  مكّرر.  و6   6 لبنان  في  الإعدام  م�ستقاًل. 
لإعدامهما.  وم�سيحي  �سّني  يتوفر  حتى  ال�سيعي 
ولكن براأيي يجب تطبيق الن�س القانوني الموجود 
الإعدام  عقوبة  على  الإبقاء  اأن�سار  من  واأنا 
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اأنهم  نفتر�س  اأن  ويمكن  �سخ�سيًا  كان  الإ�سكال 
قاموا بما قاموا به لأ�سباب طائفية دون اأن يكونوا 

من�سوين في اإطار موؤامرة.
براأيي اأن الجو العام �سحن هوؤلء ال�سباب، ولي�سوا 
�سون،  �س على الطائفية بل هم محرَّ هم من يحرِّ
هم �سحايا التحري�س الطائفي الحا�سل. ل اأريد 
�سياع  اأرف�س  كما  ولكن  عنهم.  الم�سوؤولية  نفي 
بعقوبة  �س  المحرَّ معاقبة  اأرف�س  ال�سحية  حق 

اأكبر من العقوبة التي ي�ستحقها.
فقط  لي�ست  المحكمة  اأن  اإلى  الإ�سارة  واأود 
المحكمة  عنا�سر  اأحد  هو  القا�سي  القا�سي. 
الذي  والإعالم  المحامين،  الآخرين:  جانب  اإلى 
هنا.  تفعلون  كما  والباحثين  المحاكمات  يتابع 
اأنا اأطالب باللتفات اإلى الناحية ال�سو�سيولوجية 
من الق�ساء، هذا المذهب الذي كان الإيطاليون 

�سّباقين في ولوجه.
التي  المحاكمات  على  اإل  ي�سيء  ل  الإعالم 
اإثارة  عنا�سر  اأو  جن�سية،  اإثارة  عنا�سر  تت�سمن 
لي�ستا الأهم. الأهم  الم�ساألتان  �سيا�سية، وهاتان 

هو الق�سايا الجتماعية.
انطلقتم  التي  الفكرة  اأن  اأت�سّور  اأكن  لم  ختامًا، 
هذه  كل  اإلى  �ستوؤدي  التقرير  هذا  لو�سع  منها 

النتائج المهمة ف�سكرًا على هذا الجهد.

حقوق  ح�ساب  على  الت�سويات  تتّم  اأن  اأخاف  اأنا 
الجريمة  مرتكب  يحاكم  اأن  واأخاف  ال�سحايا، 
�سد  طرف  من  تفوي�سًا  يحمل  اأنه  اأ�سا�س  على 
الق�ساء  ا�ستقاللية  مع  بالطبع  اأنا  ثاٍن.  طرف 
المجتمع  في  يعي�س  كاإن�سان  القا�سي  ولكن 
تقع  التي  لالأحداث  ينظر  اأن  واأخ�سى  اللبناني 
اأخرى.  اأنها هجوم من جماعة �سد جماعة  على 
ر�سين،  تفكير  �ساحب  يكون  اأن  القا�سي  على 
يدلي  ما  على  بناء  الحكم  على  قادرًا  يكون  واأن 
محامي  دور  بتمثيل  اأرغب  الطرفين.  محامو  به 
فظيعًا  جّوًا  هناك  اإن  للقول  الم�ستعدين  ال�سباب 
هوؤلء  واإن  التحري�س،  ي�سود  حيث  البلد  في 
فهجموا  طرف  اإلى  بانتمائهم  �سعروا  ال�سباب 
اآخر، وهنا ل عمد في الق�سية ولكن  على طرف 
هناك فورة غ�سب. واأرغب ب�سماع راأي المحامي 
المدافع عن حقوق ال�سحية واأرغب بمعرفة كيف 

�سيحكم القا�سي.
لعقوبة  رف�سي  على  اأ�سّر  اأخرى،  ناحية  من 
اأنا  حوله  ت�ساجلنا  لطالما  راأي  وهو  الإعدام 

والأ�ستاذ �سوقي �سريم.
لي�س في القانون عبارة ا�سمها الحادث الفردي. 
الجريمة  مرتكبي  اأن  نفتر�س  اأن  يمكن  ولكن 
ع�سابة  و�سعته  مخطط  �سمن  بفعلتهم  قاموا 
اأ�سرار فتزيد م�سوؤوليتهم، ويمكن اأن نفتر�س اأن 

التقرير على المجّرب




