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تهدد بتفجير  14آذار:
الكتائب ّ

نتعرض لحرب إلغاء

ال تكاد خالفات حزب الكتائب مع فريق  14آذار ُت َ
خالفات أكبر من السابقة.
تندلع
حتى
ل،
ح
ِّ
جديدها شعور حزب «الله والوطن والعائلة» بحصار حلفائه له ،وشنهم حرب إلغاء عليه ،بحسب ما
ّ
«املحتدين» فيه النائب سامي ّ
ّ
الجميل
عبر اجتماع مركزي للحزب أمس ،كان أكثر
ليا القزي
لم تنضب يومًا املعلومات التي تتحدث
عن خالفات بني حزبي الكتائب والقوات
اللبنانية .لكن الفريقني دأبا على نفيها،
واض � �ع �ي�ن إي� ��اه� ��ا ف� ��ي خ ��ان ��ة «ال �ش��ائ �ع��ة
امل� �غ ��رض ��ة» .إع�ل�ام� �ي ��ًا ،ه �م��ا «ح �ب ��اي ��ب»،
ي �س��رب��ان دائ� �م ��ًا خ �ب��ر ل �ق��اء ب�ي�ن ال �ن��ائ��ب
ّ
الجميل وسمير جعجع من جهة،
سامي
وت��واف��ق س�ي��اس��ي م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى .تلك
الصور الجميلة التي يمتهنها االثنان،
ب� ��دءًا م��ن ق �ب�لات ال��رئ �ي��س أم�ي�ن ال�ج�م� ّ�ي��ل
ال�ح��ارة للنائبة ستريدا جعجع ،وعناق
ال�ج�م� ّ�ي��ل االب� ��ن ل�ج�ع�ج��ع ون��ائ �ب��ه ج��ورج
ع � � � ��دوان ،ن �ج �ح��ت أح� �ي ��ان ��ًا ف� ��ي «دح� ��ض
األق� � ��اوي� � ��ل» ،إال أن � ��ه ل ��م ي �ع��د ل �ه��ا ق�ي�م��ة
اليوم .الكتائب اللبنانية تهدد «بتفجير
تحالف قوى  14آذار إن هم تجرأوا على
إلغائنا» ،حسب ما أكدت مصادر اللجنة
املركزية في الكتائب ،التي اجتمعت أول
من أمس .يعود سبب التصعيد الكتائبي
إل ��ى ان �ت �خ��اب��ات ن �ق��اب��ات امل�ه�ن��دس�ين في
الشمال وبيروت ،التي حصلت األحد في
 14نيسان ،وفازت بنتيجتها قوى الرابع
عشر من آذار .رشحت الكتائب لعضوية
ال �ن �ق��اب��ة ف ��ي ال �ش �م ��ال امل �ه �ن ��دس ش ��ادي
معربص (م�س��ؤول منطقة الشمال) بيد
أن ال� �ق ��وات «ق� � ��ررت ال �ت �ن ��ازل ع ��ن امل�ق�ع��د
املسيحي ملصلحة تيار املستقبل بحجة
مقتضيات الوفاق الوطني» ،استنادًا إلى
م�س��ؤول كتائبي .ل��م يرضخ ح��زب «الله،
الوطن ،العائلة» بأن تكون التضحية على
حسابهُ .عقد اجتماع في البيت املركزي
ُّ
ف��ي ال�ص�ي�ف��ي ع�ش�ي��ة االن �ت �خ��اب��ات ،ات�ف��ق
خالله على مقاطعة انتخابات النقابة،
وت �ع �ل �ي��ق امل �ش ��ارك ��ة ف ��ي األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة
لـ 14آذار .ترددت أصداء هذا التهديد في

م�ع��راب ومكتب الرئيس سعد الحريري
ال �ط��ائ��ر دوم� ��ًا ب�ي�ن ف��رن �س��ا وال �س �ع��ودي��ة.
ح� � ��اول ت� �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ب ��ال� �ت� �ع ��اون م��ع
ال � �ق� ��وات ث �ن��ي ال �ك �ت��ائ��ب ع ��ن اع �ت �ك��اف �ه��ا.
ي�ف�ص��ح امل �س��ؤول ع��ن ات �ف��اق ث�لاث��ي على
التخلي ع��ن مقعد الهندسة ف��ي الشمال
ملصلحة ال�ت�ي��ار األزرق ،ع�ل��ى أن «ي�ك��ون
ك �ت��ائ �ب��ي م ��رش ��ح ق� ��وى  14آذار ل�ن�ق��اب��ة
امل �ح��ام�ين» .ب �ن� ً
�اء ع�ل�ي��ه ،أع �ط��ت الكتائب
مناصريها ال �ض��وء األخ �ض��ر للمشاركة
ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ال�ن�ق��اب�ي��ة .ي�ق��ول مصدر
اللجنة امل��رك��زي��ة إن «ال �ق��وات واملستقبل
ك��ذب��وا علينا ،ف�ه��ذه ليست امل ��رة األول��ى
ال�ت��ي يعدوننا فيها وي�ت��راج�ع��ون تحت
حجة وح��دة  14آذار وال��وف��اق الوطني».
ب �ل �ع��ت ال� �ك� �ت ��ائ ��ب «امل� � � � ��وس» ف� ��ي ن �ق��اب��ة
ال �ه �ن��دس��ة – ف ��رع ب� �ي ��روت« ،ألن �ن ��ا نعلم
أنه ال يمكننا الفوز بنقابة املحامني من
دون التحالف مع  14آذار ،فأرغمنا على
مضض على السكوت».
ي �ض �غ��ط ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ع �ل��ى ال�ك�ت��ائ��ب
وي �ض� ّ�ي��ق ع�ل�ي�ه��ا ال �خ �ن��اق ت �ح��ت ع �ن��وان
االن �ت �خ��اب��ات وع � ��دم ال��رغ �ب��ة ف ��ي ح ��دوث
ه��زة ت�ص�ي��ب «ث ��ورة األرز» ال �ت��ي تعاني
أم� ��راض� ��ًا ج �م��ة ق �ب��ل م � ��رور االس �ت �ح �ق��اق
ال �ن �ي��اب��ي ع �ل��ى خ �ي��ر وس �ل��ام« .امل�س�ت�ق�ب��ل
م��ش ط��اي��ق ال �ك �ت��ائ��ب» ،ي�ق��ول�ه��ا امل�ص��در
الكتائبي .يبرر األم��ر بأنه «ممنوع على
أح ��د ال �ت �م��اي��ز خ� ��ارج ال �خ��ط ال �س �ع��ودي.
املطلوب نموذج سمير جعجع في العمل
السياسي :فليحكم اإلخوان ،واألمر لك يا
ش�ي��خ س �ع��د» .م�ح��اول��ة «ت��دج�ين ال�ن��اس»
دف �ع��ت ال�ج�م��اع��ة اإلس�لام �ي��ة س��اب�ق��ًا إل��ى
ف��ك رب��اط�ه��ا م��ع  14آذار ،ال�ط��ري�ق��ة ذات�ه��ا
ت��دف��ع ال �ك �ت��ائ��ب إل� ��ى ال �ن �ف��ور وال �ت �ل��وي��ح
بقلب الطاولة .يزيد املصدر أن املستقبل
«ينتقم من الشيخ سامي نتيجة مواقفه

م� ��ن ال� �ن� �ظ ��ام ال� � �س � ��وري ،ف �ه ��و ل� ��م ي �ب��اي��ع
املعارضة السورية ،وإن كان ضد النظام
في سوريا ،إضافة إلى استنكاره تسمية
املستقبل للنواب املسيحيني ف��ي معظم
ّ
الجميل االبن
دوائر نفوسه» .صحيح أن
«ي� �ص ��ون ل �س��ان��ه» إع�ل�ام� �ي ��ًا ،إال أن� ��ه ف��ي
مجالسه الخاصة ال «يعطي ب��راءة ذمة
للمستقبل ،وه��و أي��د معظم م��ا ج��اء في
ك�ت��اب «اإلب ��راء املستحيل» ال��ذي أص��دره
تكتل التغيير واإلص�لاح ،ووص��ل الخبر
ب ��ذل ��ك إل � ��ى س �ع��د ال � �ح� ��ري� ��ري» .ت�ت�ق��اط��ع
مصلحة املستقبل ب�ض��رب ال�ك�ت��ائ��ب مع
ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال �ت��ي ات�ه�م�ه��ا س��ام��ي
ال�ج�م� ّ�ي��ل ف� ُ�ي اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة امل��رك��زي��ة،
ح�س��ب م��ا ن �ق��ل ع �ن��ه« ،ب �ش��ن ح ��رب إل�غ��اء
ع�ل��ى ال �ح��زب» .ي��ؤك��د امل �ص��در أن جعجع
ان��زع��ج م��ن لقاء ال�ك��وادر الكتائبية ال��ذي
أق� �ي ��م ي � ��وم  7ن� �ي� �س ��ان ف� ��ي «ف� � � � ��وروم دو
بيروت»« .ظن جعجع أن الحزب انتهى،
ول� �ك� �ن ��ه ف ��وج ��ئ ب ��ال� �ع ��دد ال �ك �ب �ي��ر ال� ��ذي
اجتمع» .تراجع القوات عن اقتراح قانون
ّ
االنتخابي ال تضعه
اللقاء األرثوذكسي
الكتائب إال في خانة «إلغائنا والخيانة.
إنها املرحلة الثالثة بعد محاولة شلنا
على األرض والتضييق علينا نقابيًا».
في اجتماع اللجنة املركزية «كان منشف
ُ
دمو لسامي ،شعر بأنه طعن في الظهر،
ول�ك�ن��ه ل��ن ينعى ال�ت�ح��ال��ف ق�ب��ل اجتماع
ل �ج �ن��ة ال � �ت ��واص ��ل ال �ن �ي��اب �ي��ة وت �س �ج �ي��ل
م��وق��ف عنيف م��ن ال ��ذي ي�ح�ص��ل» .كذلك
ف��إن��ه خ�لاف��ًا لطبيعته ال�ه��ادئ��ة ،نقل أحد
املقربني من الشيخ أنها «والعة معو» .قد
يتأخر إع�لان املوقف الرسمي الكتائبي
م��ن تحالف ق��وى  14آذار ،إال أن��ه «مهما
تأخر ج��اي��ي» ه��ذا ال�ي��وم ال��ذي تعلن فيه
الكتائب «انتهاء الثورة وإعادة تموضع
الحزب سياسيًا».

نقل أحد املقربني من الشيخ أنها «والعة معو» (مروان طحطح)
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المجحف
 8آذار :التحالف
ِ
فراس الشوفي
ال ُي �ل ��ام ال� �ن ��ائ ��ب ط �ل��ال أرس � �ل ��ان إن ع� ّ�ب��ر
م �س �ت �ش��اره اإلع�ل�ام ��ي س�ل�ي��م ح �م ��ادة ع� ّ�م��ا
ي��دور ف��ي خلد رف��اق��ه ف��ي ق��وى  8آذار .قال
ح �م��ادة م��ا ال ي �ج��رؤ غ �ي��ره ع�ل��ى ق��ول��ه في
العلن« :م��ن لديه ن��وع كهذا من األص��دق��اء،
ليس ملزمًا بالخصام مع أح��د» .في داخل
ّ
العديد
«خ��ط»  8آذار تململ ّ ،بل أكثر .ترى ّ
من القوى والشخصيات الدرزية والسنية
على وج��ه الخصوص أن «القوى الكبرى»
في التحالف ،تعمل على اختزالها .أقسى
ص��ور «االخ �ت �ص��ار» وال�ت�ه�م�ي��ش ك��ان قبل
ّ
أيام ،خالل اللقاء الذي جمع الرئيس املكلف
تشكيل ال�ح�ك��وم��ة ت�م��ام س�ل�ام ب��ال��وزي��ري��ن
جبران باسيل وامل�ع��اون السياسي لألمني
العام لحزب الله حسني الخليل.
في األص��ل ،ق��وى  8آذار هي ام�ت��داد لـ«لقاء
ّ
ع�ين التينة» ال��ذي تشكل ف��ي مقابل «لقاء
البريستول» قبل فترة قصيرة من اغتيال
الرئيس رفيق الحريري .يومها ،وقف إلى
جانب الرئيس نبيه ّبري أركان هذه القوى،
ب��دءًا من ال��وزي��ر السابق عبد الرحيم مراد
وال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق أس��ام��ة س�ع��د وأرس �ل�ان
وال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ج �ه��اد ال�ص�م��د ووج�ي��ه

ال �ب �ع��ري �ن��ي ،ول �ي ��س آخ � � �رًا رئ �ي ��س ال �ح��زب
السوري القومي االجتماعي وقتها جبران
ع��ري�ج��ي .ت�ب�ل��ورت  8آذار أك�ث��ر ف��ي خطاب
األمني العام لحزب الله السيد حسن نصر
سنوات
الله من ساحة رياض الصلح .سبع
ٍ
ّ
مرت على هتاف نصر الله «شكرًا سوريا»
في يوم  8آذار  .2005اليوم ،لم تعد كلمات
ج��ل وإلهابه قلوب مئات اآلالف تكفي،
ال��ر ّ
ليعض «املغبونون» على الجرح.
أص� ��وات االع� �ت ��راض داخ ��ل «ال �خ ��ط» ّب��دأت
ّ
بالتسرب خارجه ،على الرغم من التحفظات
ّ
التي تحكم «عقل» من يقف في خط املقاومة
ع �ل��ى ع ��دم «ن �ش��ر ال �غ �س �ي��ل» ع �ب��ر اإلع �ل��ام.
ُ
ت� ��واف� ��ق أغ� �ل ��ب ال �ش �خ �ص� ّ�ي��ات ع �ل��ى ج�م�ل��ة
الديموقراطي
املواقف التي أطلقها الحزب
ّ
اللبناني عن التهميش ،مع أنها تفضل لو
قيل هذا الكالم في الهمس ،ال عبر اإلعالم.
«حكينا كتير وما حدا سمع» ،يقول أحدهم.
ه��ذه ليست امل � ّ�رة األول ��ى ال�ت��ي يشعر بها
ه��ؤالء بالغنب .ي� ّ
�رد أح��د امل�ص��ادر ف��ي قوى
 8آذار «السنية» الحالة إلى الفترة التي بدأ
بها تحالف حزب الله ــ التيار الوطني ّ
الحر
بالبروز ،إذ شعر هؤالء بأن املكان الوحيد
املمنوح لهم للمشاركة ف��ي ق ��رارات  8آذار
ه��و «ل�ق��اء األح ��زاب وال�ق��وى والشخصيات

ال��وط�ن�ي��ة» ،وم��ا أدراك م��ا «ل�ق��اء األح ��زاب».
ً
«لقاء األح��زاب» فولكلور لم يعد جميال .ال
يقوم اللقاء بأي ّ
تحرك سياسي أو إعالمي
أو شعبي ،و«سقف طموحه» بيان سياسي
ّ
الشخصيات البارزة
يعيد تكرار ما تعلنه
ف��ي ق��وى  8آذارّ ،
ورب �م��ا زاد عليها بعضًا
م��ن ال�ش�ع��ر وال�ن�ث��ر ع��ن «ض� ��رورة تحصني
ّ
الداخلية».
الساحة
ي �غ��ار اآلذاري� � ��ون م��ن زم�لائ �ه��م ف��ي األم��ان��ة
العامة لقوى  14آذار« ،نحن األمانة العامة
ت �ب �ع �ن��ا ه �ي��ي ال �خ �ل �ي �ل�ين وب ��اس� �ي ��ل» .على
ّ
والتفسخ الذي يعانيه
الرغم من «البؤس»
ّ
وري��ث «ل�ق��اء البريستول» وت�ح��ول األمانة
العامة ل�ـ  14آذار إل��ى م�ج� ّ�رد ع�ن��وان ،حسد
 8آذار ّ
سيد امل��وق��ف 14«ّ .آذار فيها الياس
عطا الله اللي ما بيمثل غير حالو وفيها
ّ
الجميل و(ال��رئ�ي��س) سعد
(الرئيس أم�ين)
ال � �ح ��ري ��ري» ،ي� �ق ��ول أح� ��ده� ��م .ق ��د ال ي �ك��ون
ّ
عطا ال�ل��ه ص��اح��ب ق ��رار ،ل�ك��ن ص��ورت��ه أم��ام
ج �م �ه��وره ،إن ك ��ان ل��دي��ه ج �م �ه��ور« ،أف�ض��ل
ّ
شخصيات وازن��ة ف��ي 8
بكثير م��ن ص��ورة
ّ
ّ
ويتم التعامل معها بالقطعة».
ش
آذار تهم ّ
«نحن نمثل  %30م��ن ال ��دروز ورب�م��ا %35
م ��ن ال � ّ�س �ن ��ة ،مل � ��اذا ت �ت �ع��اط��ى م �ع �ن��ا ال �ق��وى
ال �ك �ب��رى ب �ه��ذا ال �ش �ك��ل؟ ف��ي اإلن �ت �خ��اب��ات ال

