 4سياسة
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تقــرير
رسائل إلى المحرر
اجتزاء
لدى قراءتي ما كتبه السيد قاسم س .قاسم ،في عدد يوم الثالثاء  ٢٣شباط
 ،٢٠١٠من جريدة «األخبار» عن اللقاء الذي دعت إليه املنظمة الفلسطينية
ل�ح�ق��وق اإلن �س ��ان (ح�ً �ق ��وق) ،وم��ؤس �س��ة س�م�ي��ر ق�ص�ي��ر «س �ك��اي��ز» ،فوجئت
بالكاتب يقتطع جمال من نقاشات كانت قد دارت خالل اللقاء ،ما أدى من
خالل اقتطاعها بهذا الشكل إلى تحريف شكل النقاش ،وكذلك إلى تصوير
اللقاء بني نوعني من الناس :أخيار وأشرار (حديثه عني) .بداية من العنوان
«حقوق الفلسطينيني تظهر أفكار اإلعالميني املكتومة» ،أي تحضير القارئ
ملفاجأة كبيرة ،تستحق ً أن يقرأ ُ النص بعدها ملعرفة ما يكتمه أمثالي.
ً
أوال ،اجتزأ الكاتب جمال تحدثتها خالل اللقاء ونشرها ،فظهرت على نحو
مسيء مني للشعب الفلسطيني وكذلك للمحاضر الزميل صقر أبو فخر.
فحني ناقشت ف��ي م��وض��وع «عنصرية بعض اللبنانيني» ال�ت��ي م� ّ�ر عليها
ف��ي م�ح��اض��رت��ه ال��زم�ي��ل أب��و ف�خ��ر ،ك�ن��ت أت �ح��دث ع��ن أزم ��ة ط��وي�ل��ة يعانيها
الفلسطيني بكل صيغه خ��ارج األرض املحتلة ،أي الفلسطيني «السوري»
والفلسطيني «األردن ��ي» والفلسطيني «اللبناني» ،إذ ال يمكننا أن نطلق
عليها تسمية عنصرية باملطلق على أي أحد ،ومن بينهم اللبنانيون من دون
العودة إلى دراسة اجتماعية متخصصة في هذا املجال تحدد حجم مشكلة
الفلسطينيني في شتاتهم .وليس كما تحدث السيد قاسم عن «عنصرية
ّ
مسلم بها» لدى اللبنانيني في وصف يحتاج إلى دراس��ة سوسيولوجية.
ك��ان نقاشًا هادئًا مع الصديق أب��و فخر ول��م يكن «غضب الله» لينزل على
رأسه كما قال الكاتب ،ال مني وال من غيري.
ثانيًا :بالنسبة إلى اعتزازي بلبنانيتي ،فهذا فخر لي كما يفخر الفلسطيني
بفلسطينيته والسوري بسوريته ،وأي مواطن ينتمي إلى دولته وهذا أمر
طبيعي ،ولكن هنا السيد قاسم ،رمى من النص قولي« :مع أنني أجمع املجد
من أطرافه ،فزوجتي فلسطينية من يافا ولجدي حياة عاشها وقرابة في
سوريا».
قاسم م��ن ً خ�لال النص إص�ب��اغ منطق التسخيف على
السيد
�اول
ثالثًا :ح�
ً
م��ا قلته ،فهو نقل نقال مجتزأ أ ّي�ض��ًا ،أن��ي قلت «منذ ع��ام  1990حتى عام
 2005ك��ان «الفريق املمانع متسلمًا الحكم» ،وه��و ال��ذي أسهم في تهميش
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين .أض ��اف س��اخ �رًا (أي أن ��ا س �خ��رت)« :ح ��زب ال �ل��ه ب ��دو ّ
يرجع
ً
الفلسطينيني بكرا ،وهو مشارك بتهميشهم»» .أوال في حرفية النص قلت إن
أكثر القوانني إجحافًا في حق الفلسطينيني أتت في ظل حكومات محسوبة
على املمانعة .وخ�ل�ال حديثي قلت إن��ه ال أح��د ي��ري��د إع�ط��اء الفلسطينيني
حقوقهم ،كل ألسبابه ،ومنها لكي ال يقال إن هناك من يحاول التوطني .وقلت
إن حزب الله لم يهتم بموضوع حقوق الالجئني الفلسطينيني في لبنان ألنه
مهتم بتحرير فلسطني غ�دًا ،فيما لم أق��م بحركات سخرية ،ال على وجهي
وال بلساني ،فمن أين أتى السيد قاسم بكالمه عن سخرية ،أم أن هناك نوعًا
ج��دي�دًا م��ن السخرية أتقنه وال علم ل��ي ب��ه .فيما اقتطع أيضًا قولي إن من
يحسبون على الفلسطينيني مذهبيًا ال يريدون املطالبة بهذه الحقوق لعدة
أسباب نسي أن يشير إليها .غريب أنه لم يجد إال اقتطاع ما يثير لكي يقوم
يومني متتاليني.
بالتعليم ،كمثل استعمال الشفرة على نقاش طويل دام
ّ
السيد قاسم إني رأيت في هذه اللقاءات «سلسلة النق الفلسطيني»،
رابعًا :قال ّ
وأيضًا هنا ألف على الفكرة كلمة غيرت املعنى ،قلت :بشكل شخصي أعمل
ملف الحقوق املدنية لفلسطينيي لبنان ،وحديث
منذ سنوات طويلة على
ّ
وأصررت على أن
الفلسطيني،
كلمة
أذكر
ولم
،
النق
سلسلة
اللقاء هو ًجزء من
ّ
نعمل بدال من مناقشة املوضوع بيننا فقط .ونقل (عن لساني) أن املطلوب
من الدولة اللبنانية «ألف شغلة ،فما هو املطلوب من الفلسطينيني؟» .وفي
موضوع الدولة ّاللبنانية واملطلوب منها وما قصدته في هذا املجال ...لن
أكمل ما قلته لعل السيد قاسم يعرف الفارق في الكالم...
عمر حرقوص

♦♦♦

مبعدو اإلمارات
السادة الصحافيون في وسائل اإلعالم اللبنانية،
سبعة أش�ه��ر م�ض��ت ع�ل��ى قضية امل�ب�ع��دي��ن اللبنانيني م��ن اإلم� ��ارات العربية
املتحدة ،وامللف لم ُي َ
طو بعد .فبالرغم من الوعود القاطعة التي تلقاها دولة
الرئيس نبيه ب��ري م��ن رئيس ال��دول��ة الشيخ خليفة ب��ن زاي��د آل نهيان خالل
زيارته ألبو ظبي في  ،2009/10/15بإنهاء املسألة في مدة ال تزيد على أربعة
أسابيع م��ن ت��ار ًي��خ ال��زي��ارة ،بما يحفظ ح��ق املبعدين ويضمن إل�غ��اء قرارات
اإلبعاد مستقبال ،إال أن شيئًا لم يتحقق.
فاألربعة أسابيع صارت أربعة أشهر ،وال تزال ُت ّ
سجل حتى اليوم حاالت إبعاد
ج��دي��دة تحت عناوين وحجج واه�ي��ة .أع��داد املبعدين إل��ى لبنان ف��ي ازدياد،
وعشرات العائالت تعيش متروكة لحالها بال عمل وال مورد مالي يعينهم في
أزمتهم املستجدة.
إن�ن��ا ف��ي لجنة املبعدين م��ن اإلم ��ارات ،ن��ؤك��د أن�ن��ا ل��ن ن�ت��رك ه��ذه القضية قبل
حصول املبعدين كلهم على حقوقهم املشروعة ،وقبل استرداد كل ممتلكاتهم
امل�س�ل��وب��ة م��ن كفالئهم اإلم��ارات �ي�ي�ن ،ون�ع�ل��ن اس�ت�ئ�ن��اف تحركاتنا ولقاءاتنا
بالسياسيني ورجال الدين اللبنانيني وإطالالتنا اإلعالمية ،لنطلعهم على ما
آلت إليه حال هؤالء املواطنني.
لجنة متابعة قضية املبعدين من اإلمارات

♦♦♦

تصويب

ورد ف��ي م�ق��ال «ج ��وزف س�م��اح��ة ال�ب��اح��ث ع��ن م�ك��ان رح ��ب» للكاتبة أم��ل ّ
حوا
(«األخبار» ،)2010/2/25 ،ضمن فقرة «الصحافة السجالية والنضالية»« :لقد
م� ّ�ر خبر قيام بيالروسيا برفع دع��وى على ح��زب ال �ل��ه ،»...فيما املقصود هو
أذربجيان ال بيالروسيا.

كيمياء الحريري وجنبالط:
استدار وليد جنبالط
في آب الفائت ،تاركًا خلفه
رفاق السنوات األربع املاضية.
ُ
فهم االستدارة استعصى
على رئيس الحكومة سعد
الحريري ،بحسب بعض من
يلتقون الزعيم الدرزي .أما
الحريري ،فيحصر عارفوه
املشكلة في «املزاج الصعب
ألبي تيمور»
حسن عليق
ي�ش� ّ�ب��ه س�ي��اس��ي واس ��ع االط�ل�اع العالقة
ب�ي�ن رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة س �ع��د الحريري
ورئيس كتلة اللقاء الديموقراطي وليد
جنبالط بـ«الرضيع ال��ذي ّيجب وضعه
اصطناعية ،الت�ق��اء املرض
ف��ي حاضنة
ُ
الذي يؤدي إلى ما ال تحمد عقباه» .فهذه
العالقة «العليلة» س��رع��ان م��ا تجاوزت
مناعة ما قاله الحريري في آب املاضي
في املختارة« :نحن مع وليد بك والسما
ّ
زرق� � ��ا» .ف �س �م��اء ال��رج �لي��ن ت �ب ��دل لونها،
(حتى الفاتح منه)
وباتت ع��ودة األزرق ّ
بحاجة إلى وسيط يرتب اللقاء األخير
ال� � ��ذي ج �م ��ع ال ��رج� �ل�ي�ن ي � ��وم  13شباط
ّ
املاضي .وثمة تفاصيل كثيرة أدت إلى
حصول قطيعة مؤقتة بني الرجلني.
َم� ��ن ه ��م أق � ��رب إل� ��ى ج �ن �ب�ل�اط ي � ��رون أن
ال�ح��ري��ري «ن�س��ي أن حليفه ك��ان صانع
حركة  14آذار ،وال�ع� ّ�ر َاب السياسي البن
رف� �ي ��ق ال� �ح ��ري ��ري ال �ش �ه �ي ��د» .وبحسب
امل � �ص� ��ادر ن �ف �س �ه��ا ،ظ �ه��ر ال �ن �س �ي��ان في

ع � ��دد م ��ن ال � �خ � �ط ��وات ،ك � ��ان أب� ��رزه� ��ا ما
ق��ال��ه ال�ح��ري��ري خ�لال لقائه ك ��وادر تيار
امل �س �ت �ق �ب��ل ون ��واب ��ه ف ��ي ك ��ان ��ون الثاني
املاضي .يومئذ ،أعلن الحريري ،بحسب
أكثر من مسؤول حضر تلك اللقاءات ،أنه
أراد وض��ع حد الندفاعة وزي��ر األشغال
غ� ��ازي ال �ع��ري �ض��ي ورس� ��م خ �ط��وط حمر
أم ��ام ��ه .وه� ��ذا ال �ق��ول س��رع��ان م��ا المس
مسامع جنبالط.
ف ��ي وق� ��ت الح � ��ق ،ع �ق ��دت ق� ��وى  14آذار
اجتماعًا ف��ي فندق البريستول تمهيدًا
إلح� �ي ��اء ذك � ��رى اغ �ت �ي��ال ال��رئ �ي��س رفيق
الحريري .لم يحضر جنبالط وال نواب
الحزب االشتراكي .وقد فشلت محاوالت
ع ��دة ل�ع�ق��د ل �ق��اء ب�ي�ن ال��رج �ل�ي�ن ،بذريعة
االنشغال واالرتباط بمواعيد أخرى.
ب�ع��د ن�ح��و أس �ب��وع ،أث ��ار ن ��واب م��ن تيار
املستقبل ف��ي ب �ي��روت ع��اص�ف��ة ف��ي وجه
م �ش��روع ال��وزي��ر ال�ع��ري�ض��ي ال��رام��ي إلى
إق��ام��ة م��رف��أ للصيادين ف��ي ج��ل البحر.
وب �ح �س��ب أح � ��د زواره ال ��دائ� �م�ي�نَ ،
فهم
جنبالط التحرك املستقبلي محاولة من
رئيس الحكومة لالنتقام من أبي تيمور
على خلفية غيابه عن البريستول.
أسباب أخ��رى زادت التوتر الجنبالطي
ت �ج��اه ال �ح��ري��ري .ف �ف��ي إح� ��دى الهيئات
ُ ّي�نّ
التابعة ل��وزارة االقتصاد ،ع� شخص
درزي من دون استشارة جنبالط .ويؤكد
امل �ص��در ذات ��ه أن ج�ن�ب�لاط رأى ف��ي هذا
التعيني «لعبًا في َ
الحرم املذهبي ،وهو
ّ
م��ا ي �ع��ده ال��زع�ي��م ال� ��درزي ك�س�رًا لجميع
املحرمات».
ل��م ي�ت��وق��ف األم ��ر ع�ن��د ه ��ذا ال �ح��د .فثمة
من بدأ يشيع كالمًا غير متوقع صدوره
من الحريري .وتقول الشائعة إن لحظة
غ�ض��ب ع�ن��د ال�ش�ي��خ س�ع��د أوص�ل�ت��ه إلى
ّ
ح� ��د ال� �ق ��ول «إن أب� ��و ت �ي �م��ور يهاجمنا
اليوم ،ناسيًا الدعم املالي الذي توافر له
بفضلنا».
هذه الشائعة التي ينفيها قطعًا عارفو

جنبالط والحريري قبيل االنتخابات النيابية األخيرة
(أرشيف ــ داالتي ونهرا)
ّ
يتبرع بإيصالها
الحريري ،وج��دت من
إلى ّ
املقربني ّمن البيك .وإلع��ادة ترطيب
ّ
األج� � ��واء ،ت��دخ��ل س �ي��اس��ي ي �ض��ع نفسه
ف��ي م��وق��ع ّ«ال �ح��رص» ع�ل��ى ال�ع�لاق��ة بني
ال��رج�ل�ين .رت ��ب ل �ق� ً
�اء ب�ين أح��د مساعدي
الحريري ونائب من الحزب االشتراكي،
َ
ق� �ب ��ل أن ي �س �ت �ق �ب��ل ج� �ن� �ب�ل�اط مساعد
ال �ح��ري��ري ،ف��ي خ �ط��وة ت�م�ه�ي��دي��ة للقاء
ال��ذي عقد بني رئيس الحكومة ورئيس
االشتراكي يوم  13شباط املاضي .وفي
ج�ل�ان ،م��ن دون
ه��ذا ال� ّل�ق��اء ،ت �ص��ارح ال��ر ّ
يمسا ،بحسب أحد املطلعني ،جوهر
أن
ال�خ�لاف��ات .وح ��اول ال�ح��ري��ري التخفيف
من أثر ما ينقل عنه ،فخاطب جنبالط،

تقــرير

الشمال على طاولة الحوار :التغيير آت؟
إذا كان منطقيًا أن
تفرض املتغيرات خروج
أسماء ودخول أخرى للجلوس
إلى طاولة الحوار ،فقد بدا
أن تمثيل الشمال فيها جاء
وفق قواعد جديدة ،لعل
أبرزها استبعاد قاعدة توافر
كتلة مكونة من  4نواب وما
فوق كي تتمثل ،ما أفسح في
املجال أمام تمثيل طرابلسي
من خارج تيار املستقبل
عبد الكافي الصمد
م ��ا ك � ��اد رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة العماد
ميشال سليمان يعلن أمس تأليف هيئة
ال �ح��وار ال��وط�ن��ي ،ح�ت��ى س��ارع��ت أغلب
ال �ق��وى السياسية إل��ى إج ��راء «قراءة»
س��ري�ع��ة ف��ي «ال �ش �ك��ل» ل�ل�م�ش��ارك�ين في
الهيئة وتوزعهم السياسي والطائفي
واملذهبي ،قبل أن تتوصل إلى خالصة
م �ف��اده��ا أن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ج��دي��دة تعكس
منذ االنتخابات
املتغيرات التي طرأت ً
النيابية املاضية ،وص��وال إلى املرحلة

الحالية ،كما أنها ترسم في «املضمون»
معالم كثيرة من مالمح املرحلة املقبلة.
ول ��م تقتصر امل �ت �غ� ّ ّ�ي��رات ٌّع�ل��ى الجانب
اإلسالمي ،الذي يمثله كل من الرئيس
ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي ال � ��ذي ي ��دخ ��ل طاولة
ال�ح��وار للمرة األول ��ى ،وال��وزي��ر محمد
الصفدي الذي حافظ على وجوده فيه
ْ
وإن تقلص «حجمه» عدديًا من  4نواب
إلى  ،2فمسيحيًا يسجل حضور رئيس
ت �ي��ار امل� ��ردة ال�ن��ائ��ب س�ل�ي�م��ان فرنجية
ه� � ��ذه امل� � � ��رة ك �ن �ع �ص��ر ب � � ��ارز غ� � ��اب عن
جلسات ال�ح��وار السابقة إث��ر خسارته
االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة ع ��ام  ،2005ما
ج�ع��ل أس�ئ�ل��ة ك�ث�ي��رة ت�ت�ب��ادر مل�ع��رف��ة ما
إذا ك��ان��ت «م �س��أل��ة» ل �ق��ائ��ه م��ع رئيس
الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية
س �م �ي��ر ج �ع �ج��ع ح � ��ول ط ��اول ��ة واحدة
للمرة األولى بني الرجلني قد عولجت،
أم إن الفترة الباقية حتى تحديد موعد
ال �ج �ل �س��ة األول � ��ى ل�ل�ه�ي�ئ��ة ف ��ي إطارها
الجديد ستكون كافية لتذليلها.
وف�ي�م��ا ي�ح�ض��ر ن��ائ��ب رئ �ي��س املجلس
ال�ن�ي��اب��ي ف��ري��د م �ك��اري ه ��ذه امل� ��رة ،فإن
غ�ي��اب ً ال�ن��ائ��ب ب�ط��رس ح��رب ال��ذي كان
م �م �ث�لا ل �ل �ق��اء ن� ��واب ق��رن��ة ش �ه��وان في
امل��رة السابقة أث��ار اع�ت��راض مسيحيي
 14آذار ع �ل��ى إب �ع��اده��م ع ��ن الطاولة،
وتقليص حضورهم ملصلحة حضور
م �س �ي �ح �ي�ي�ن م� �ح� �س ��وب�ي�ن ع � �ل ��ى تيار
املستقبل (مكاري ،ميشال فرعون وجان
أوغاسبيان) ،ما قد يدفع من بقي منهم

ع�ل��ى ال �ط��اول��ة (ال��رئ �ي��س أم�ي�ن الجميل
وجعجع تحديدًا) إلى إبداء اعتراضهم
ع�ل��ى ذل ��ك ،م��ع ع ��دم اس�ت�ب�ع��اد غيابهم
احتجاجًا أو تسجيل موقف ،في موازاة
حملة واسعة سيقوم بها مسيحيو 14
آذار على الطاولة منذ اليوم».
وق � � ��د أوض � � �ح � ��ت م � � �ص � ��ادر سياسية
ل �ـ«األخ �ب��ار» أن «ت�م�ث�ي��ل ط��راب �ل��س في
طاولة الحوار كان إحدى القضايا التي
درس ��ت ب�ع�ن��اي��ة ،ف�ك�م��ا أن استبعادها
ّ
ك ��ان س �ي �ع��د م�ش�ك�ل��ة ف��ي ح ��ال اعتماد
سيكون
امل �ع��اي �ي ��ر ال� �س ��اب� �ق ��ة ،ف �ك��ذل ��ك ً
اإلت� �ي ��ان ب��ال �ص �ف� ً�دي وح� ��ده م �م �ث�لا عن
تكتل «لبنان أوال» الستبعاد ميقاتي
م �ش �ك �ل��ة أخ � � � ��رى ،وخ� �ص ��وص ��ًا أنهما
يتساويان م��ن حيث الحجم النيابي،
ف �ك��ان اإلت� �ي ��ان ب��االث �ن�ي�ن م �ع��ًا مخرجًا
لسد الثغرة» ،مشيرة إلى «ثغرة أخرى
م ��وج ��ودة ف��ي ط��اول��ة ال� �ح ��وار ،تتمثل
ف��ي اس�ت�م��رار غ�ي��اب أي ممثل للطائفة
العلوية عنها».
ّ
غير أن مصادر سياسية مطلعة أكدت
ل �ـ«األخ �ب��ار» أن «وج� ��ود م�ي�ق��ات��ي على
ّ
طاولة الحوار يعد أحد ًأبرز العناصر
ال �ت��ي ط ��رأت عليها ش �ك�لا ومضمونًا،
فالرجل يأتي إليها وهو أشبه ما يكون
برئيس «ح�ك��وم��ة ظ��ل» للرئيس سعد
يمثل في تقاطع ما
ّ
الحريري ،كما أنه ْ
ّ
يصر على
«سنة املعارضة» ،وإن ك��ان
اع �ت �ب��ار ن�ف�س��ه وس �ط �ي��ًا» ،م �ش �ي��رة إلى
أن «م ��ن ي�ت��أم��ل ج �ي �دًا م��واق��ف ميقاتي

