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تحليل إخباري

ـيد وحلم ضائع
ي��رون أن ه�ن��اك م�ق��اوم��ة أخ ��رى ،تذهب
بهم صوب حلم تحرير األرض والدفاع
عنها .مقاومة يختلفون معها عقائديًا،
ّ
يتماهون معهاّ .أما
لكنهم ف��ي
لحظة ّ
ّ
ّ
شبان األشرفية فتخلى عنهم من حمل
ّ
قضيتهم منذ خمس سنوات وعاد إلى

أب �ن ��اء األش ��رف � ّ�ي ��ة ي �س �ت �ع �ي��دون خطابًا
م��اض�ي��ًا ،وي�ع�ي�ش��ون أس ��رى ف�ي��ه .أبناء
ّ
ال ��وت ��وات ي � � ��رددون خ �ط��اب��ًا يستهدف
ّ
مستقبل الجميع «ب��وط��ن ح��ر وشعب
سعيد» ،وإن كان هذا الخطاب ال يجد
من ُيترجمه إلى مشروع سياسي.
ٍ
ال� �ش � ّ�ب ��ان م ��ن ال �ج �ه �ت�ين ال ي� �ج ��دان من
يقودهما اليوم ص��وب تحقيق الحلم.
ال� �ف ��ارق ال �ب �س �ي��ط ،أن ش � ّ�ب ��ان الوتوات

دمشق.
ف ��ي األش ��رف � ّ�ي ��ة ،ه �ن��اك م ��ن ُي �ق� ّ�ب��ل يدي
س � ّ�ي ��دات آل ال �ج �م� ّ�ي��ل ،وي �ه �ت��ف بحياة
أب�ن��ائ�ه��مّ .أم ��ا ف��ي ال��وت��وات ف�ه�ن��اك من
ُي ّ
قبل أي��ادي الشهداء االف�ت��راض� ّ�ي��ة .في
ّ
ّ
األشرفية زعيم لحقه البقية .في الوتوات
ثالثة مقاومني ،أفراد ال منصب رسميًا
لهم ،حملوا قاذفات األر بي جي بقرار
ذاتي ،وأطلقوا قذائفهم صوب دبابات
جيش االح�ت�لال اإلسرائيلي قبل قرار
ال �ق �ي��ادة .ب��دا الح �ق��ًا أن ال �ق �ي��ادة لحقت
هؤالء األفراد ،وربما أفرادًا غيرهم.
ّ
الجميل
ف ��ي األش ��رف � ّ�ي ��ة ت �س �م��ع ن ��دي ��م
يقول« :أح��ذر جميع األط��راف الساعني
إل��ى تدمير ال��دول��ة ،ب��أن ال أح��د يتحمل
اس� �ت� �م ��رار ال� ��وض� ��ع ال� ��راه � ��ن ال� � ��ذي قد
ي�ع�ي��دن��ا إل��ى زم��ن م��ا ق�ب��ل س�ن��ة ،2005
 .»1975وكأن
إلى زمن سنة
لئال نقول،
ُ ّ
ُ ّ
حرب الـ  1975تهدد اآلخرين وال تهدده.
وك ��أن ج�م�ه��وره خ��رج سليمًا م��ن هذه
كرر الرجل ّ
الحربّ .
أدبيات ثورة األرز،
باتهامه سوريا باالغتياالت من كمال
جنبالط إلى رفيق الحريري.
ّأم��ا في ال��وت��وات فتسمع م��اري الدبس
ت� �ق ��ول إن ه� �ن ��اك م� ��ؤام� ��رة لـ«تصفية
امل �ق��اوم��ة ال��وط�ن� ّ�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة وإحكام
القبضة ع�ل��ى ل�ب�ن��ان ،ع�ب��ر ب��اب الفتنة
مجددًا ،كما حصل في عام .»1975
ف � ��ي األش � ��رف � � ّ�ي � ��ة ،ي � �ق� ��ول ال� �ج� �م � ّ�ي ��ل إن
ّ
«التصدي لألخطار التي تهدد لبنان
ه � ��و م� �س ��ؤول� �ي ��ة ال � ��دول � ��ة ه� � ��ذه املرة،
ال م� �س ��ؤول � ّ�ي ��ة ال � �ط� ��وائ� ��ف واألحزاب
ّ
وامليليشيات .أي تقصير للدولة بكامل
أج�ه��زت�ه��ا ف��ي ال �ت �ص��دي ي�ف�ت��ح أبوابًا
ّ
ت �ه��دد االس �ت �ق��رار ف��ي ل �ب �ن��ان ،وتمهد
ل �ع��ودة ال �ح��رب األه �ل� ّ�ي��ة» .ث��م يضيف:
«إن وج� ��ود ل �ب �ن��ان وم�س��ؤول�ي�ت�ن� ّ�ا في
يان
ال ��دف ��اع ع��ن ه ��ذا ال ��وج ��ود ،يتخط ّ
ك ��ل ال� �ح ��دود وامل �ع��اي �ي��ر .ف�ل�ا يزايدن
أح ��د ع�ل�ي�ن��ا ،وال ي�ع�ط�ن��ا أح ��د دروسًا
ّ
ف��ي ال��وط �ن �ي��ة .ف�ع�ن��دم��ا ي �ه��دد الخطر
ّ
لبنان وال��وج��ود املسيحي ال�ح��ر فيه،
تسقط ك��ل التحفظات وك��ل املعايير».
ّ
النص عينه.
الجملتان في
خ �ت��م ال� �ش ��اب ك �ل �م �ت��ه« :ن� ��دائ� ��ي اليوم
إل � ��ى ش� �ب ��اب ل �ب �ن��ان أن ي ��ؤم� �ن ��وا ،رغم
ال � �ص � �ع� ��وب� ��ات وامل � � �ع� � ��ان� � ��اة ،بوطنهم
ودولتهم ،أن يوقفوا نزف الهجرة ،وال
يدعوا بالدهم للغرباء ،أن ينخرطوا في
القطاع ال�ع��ام وال يحصروا طموحهم
معًا
ف��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ،أن ي�ع�م�ل��وا ّ
من أجل ميثاق اجتماعي جديد ،يؤكد
ارت� �ب ��اط االن� �س ��ان ب� � ��األرض ،وااللتزام
ب��امل��واط�ن� ّ�ي��ة الصحيحة ،أن يشاركوا،
ّ
وخاصة املسيحيني منهم ،ببناء الدولة
الجديدة ،وإغنائها بعلمهم وذهنيتهم
ال�ح��دي�ث��ة .ال ي�ج��وز أن يعتقد البعض
منا ،بأن الدولة إما أن تكون كلها له ،أو
ال يشارك فيها ،فالدولة اللبنانية لكل
اللبنانيني».
العام
�ن
ي
�
م
األ
نائبة
�ت
�
ن
�ا
�
ك
�وات
ف��ي ال��وت�
ّ
ل �ل �ح��زب ال �ش �ي��وع��ي ت �ق��ول« :ن��دع��و كل
ال �ش �ي��وع �ي�ي�ن إل � ��ى ال � �ت � �ح � ّ�رك م� ��ن أجل
الوطني
وأد ال�ف�ت�ن��ة وإع � ��ادة ال �ن �ض��ال
ّ
إل ��ى م��وق�ع��ه ال�ص�ح�ي��ح .ك�م��ا ن��دع��و كل
الوطنيني والديموقراطيني ،من ّ
عمال
وف�ل�اح�ي�ن وم�ث�ق�ف�ين ،وش �ب��اب ونساء،
إل� ��ى االل� �ت� �ف ��اف ح� ��ول ش �ع ��ار مواجهة
املشروع األميركي ـــــ الصهيوني داخليًا
وع �ل��ى ح ��دود ال��وط��ن .ون �ح��ن ن�ع�ل��م أن
شعبنا الذي رفض التفتيت واملشاريع
املشبوهة ،سيكون باملرصاد وسيحمل
رسالة الشهداء نحو التعيير».
ال� � �ن � ��داءان األخ � �ي� ��ران م �ح��اول��ة يائسة
لصناعة حراك جديد .نداءان ال يرويان
ع� �ط ��ش ش � � ّ�ب � ��ان مل � ��ن ي � �ق� ��وده� ��م صوب
مستقبل يشبه ماضي آبائهم.

ّ
العفو عن سامي الجميل
فداء عيتاني
َ
لم ُيتح لوالده إخباره بما حصل ،وهذا من حسن حظه،
فلو أخبره وال��ده ما حصل على طريقة الوالد املعروفة،
لكنا أمام رواية عجائبية للتاريخ اللبناني الحديث .لكن
ّ
الجميل ع��رف ش��ذرات من
لحسن ال�ح��ظ ،إن سامي أم�ين
التاريخ كيفما اتفق ،ومن دون تدخل الوالد ،ال��ذي حكم
في يوم من األيام رئيسًا لهذه الجمهورية.
ح�ين ات�ص�ل��ت ال�ج�ب�ه��ة اللبنانية ب��إس��رائ�ي��ل ف��ي بدايات
ال�ح��رب األه�ل�ي��ة ،ل��م تكن ه�ن��اك ق��وات س��وري��ة ف��ي لبنان،
أض��ف إل��ى ذل��ك أن ال �ع�لاق��ات م��ا ب�ين ال�ج�ب�ه��ة اللبنانية
وسوريا كانت في أفضل مراحلها .هذا ما ال يعرفه ربما
س��ام��ي ال�ج�م� ّ�ي��ل ،وال ي �ع��رف ك��ذل��ك أن ال��دخ��ول السوري
إل��ى ّ لبنان تطلب عشرات ال��زي��ارات العلنية والسرية من
م�ن��ظ��ري ال�ج�ب�ه��ة وال �س �ي��ادة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة حينها لدمشق،
للطلب م��ن ال�ج�ي��ش ال �س��وري ال�ت��دخ��ل ملصلحة الجبهة
والسيادة في لبنان .كان ذلك عام  1975و ،1976وال يزال
كريم بقرادوني شاهدًا على تاريخ تلك املرحلة ،التي كان
هو من صانعيها.
سامي ال يعلم أن دخول القوات السورية حينها كان إلى
جانب الجبهة اللبنانية ،وح��زب الكتائب ،وملنع الحركة
ال��وط�ن�ي��ة وح�ل�ف��ائ�ه��ا وال� �ق ��وات الفلسطينية م��ن تغيير
ال �ن �ظ��ام ف��ي ل �ب �ن��ان ب��ات �ج��اه ن �ظ��ام دي �م��وق��راط��ي بحسب
مشروع اإلص�لاح املرحلي للحركة الوطنية ،وإلغاء زمن
الطائفية ف��ي ال �ب�لاد .ك��ذل��ك ،ال ي�ع��رف س��ام��ي أن الحركة
الوطنية قاتلت الدخول السوري في أكثر من مكان ،من
الجبل إلى بيروت وصيدا.
وال يعلم سامي أن العالقات بني أطراف لبنانية والعدو
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ب � � ��دأت ق �ب ��ل ال � �ح � ��رب ،ح�ي��ن ع � ��رض بعض
اللبنانيني على ال��وك��االت ال�ي�ه��ودي��ة ف��ي فلسطني شراء
أجزاء من لبنان تصل إلى منطقة الناعمة (وعلى اعتبار
أن سامي ضعيف في الجغرافيا ،كما هو في التاريخ ،فإن
هذه املنطقة تقع على مسافة  15كليومترًا إلى الجنوب
م��ن ب� �ي ��روت) ،وك��ان��ت ت�ل��ك امل��رح �ل��ة ت�م�ت��د م��ن ع ��ام 1930
وحتى ما بعد إعالن دولة إسرائيل عام .1948
ّ
رب�م��ا ن�س��ي س��ام��ي أن ال�ج�ي��ش اإلس��رائ�ي�ل��ي ال ��ذي أمد
املقاومة اللبنانية بالعتاد وال�س�لاح وحتى املالبس
ال�ع�س�ك��ري��ة ،ق��د اج �ت��اح ب�ل�اده ب�م�ع��اون��ة ع �م��ه ،واحتل
ن �ص��ف ع��اص �م��ة ل �ب �ن��ان ب �م �س��اع��دة م�ي�ل�ي�ش�ي��ات عمه،
وحاصر النصف اآلخر من العاصمة ملدة ثالثة أشهر،
ودم ��ره ��ا ،ق�ب��ل أن ُي �خ��رج م�ن�ه��ا امل�ق��ات�ل�ين اللبنانيني
والفلسطينيني ،ويدخلها بقوة السالح.

وأيضًا نسي سامي ،أو لم يخبره وال��ده عن عرس
أيضًا ُ
الدم الذي أقيم في منطقة صبرا اللبنانية ومخيم شاتيال
لالجئني الفلسطينيني ،الخالي م��ن ال�س�لاح واملقاتلني،
وذلك ثأرًا لعمه.
ربما لم يعلم سامي ،لصغر سنه وندرة متابعاته وغياب
قراءاته ،أن املجزرة تلك كانت بأيدي أقرباء له وقياديني
في ال�ق��وات اللبنانية ،بمعاونة من الجيش اإلسرائيلي
ال ��ذي ال �ت��زم إض� ��اءة امل�ن�ط�ق��ة ب��ال�ق�ن��اب��ل امل�ض�ي�ئ��ة ،بينما
عمل عناصر تابعون مليليشيات الجبهة اللبنانية من
القوات (أو املقاومة اللبنانية كما كانت تسمى) على قتل
كل من عثروا عليه في املخيم واألحياء املحيطة ،وكانوا
مسبوقني بدخول مجموعة خاصة من القوات اإلسرائيلية
(الحليفة للقوات اللبنانية والجبهة اللبنانية) املخيم
الغتيال مجموعة م��ن ال�ك��وادر الفلسطينية واللبنانية،
قبل السماح للقوات اللبنانية بافتعال املجزرة.
كذلك ال يعرف سامي أن دخ��ول مناطق غ��رب بيروت لم
يكن ن��زه��ة ل�ل�ق��وات امل�ع��ادي��ة ،وأن بيانًا سياسيًا انطلق
العدو باألسنان
مع دخول القوات
ُ
املحتلة ،دعا إلى قتال ُ
واألظفار ،ومن بعدها قرن القول بالفعل ،ونفذت عمليات
عدة على الجيش اإلسرائيلي في بيروت ،تمامًا كما كان
يفعل بعض أبناء املناطق املحتلة من دون إعالن ،وعلى
مدى أشهر حصار بيروت.
سامي ّ ق��ال« :بعض الشباب يخضع لغسل الدماغ ،وهو
غير مطلع كفاية على تفاصيل تلك الفترة من التاريخ»،
وي�ب��دو كمن يتحدث ع��ن نفسه ،إذ ال يشير م��رة إل��ى أنه
قرأ تاريخ بالده ،وليس املكتوب بوجهة نظر اليسار ،أو
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بل تاريخ كالذي حاول
تدوينه جوزف سعادة في كتابه «أنا الضحية والجالد
أنا» ،إذ فيه إشارات واضحة وقاسية نحو والده .ويبدو
أن سامي لم يطلع على كتاب ريجينا صنيفر.
ث��م إن س��ام��ي م �ع��ذور ،ف�ه��و ي�ش��اه��د ث ��ورة األرز تنهار،
وي�ح� َ
�اص��ر ذوو ال ��رؤوس على ه��ام��ش امل�س��ار السياسي
العام ،تمهيدًا لبيعهم الحقًا في سوق السياسة املحلية،
وإن �ه��اء ت��أث�ي��ره��م ال�س�ي��اس��ي .وع�ل�ي��ه أن يفعل أي شيء،
بما ف��ي ذل��ك اللجوء إل��ى ت��زوي��ر ال�ت��اري��خ أو إخ�ب��اره كما
يتخيله ،ال كما وقع.
ثم إن سامي ربما لم يعرف أننا أمام ذكرى مجزرة صبرا
وشاتيال التي وقعت في مثل هذه األيام ،وال يعرف أنها
األي��ام التي نحتفل فيها بانطالق املقاومة الوطنية ضد
إسرائيل ،في  16من الشهر الحالي.
«س��ام��ي م��ا سقط» على طريقة اإلع�ل�ان الشهير ،فهو لم
يدخل املدرسة قط ،لكن لوالده شأن آخر.

علم
و خبر
ما قل
ودل
ينّ
تب أن امتناع النائب
عقاب صقر (الصورة) عن
تسمية الوسيط املفترض
في الصفقة بني اللواء جميل
السيد والرئيس سعد
الحريري ،يعود إلى كون
الزميل مصطفى ناصر،
ّ
الذي ملحت قناة الجديد

ضرغام في السجن
أوق�ف��ت ال�ق��وى األم�ن�ي��ة ف��ي ال�ب�ق��اع رئ�ي��س ح��رك��ة «امل��راب �ط��ون» (الجناح
ّ
املؤيد لتيار املستقبل) محمد ضرغام ،بعدما ُسمع صوت إط�لاق نار
ق��رب م�ن��زل��ه .وق��ال سياسيون متابعون للقضية إن دوري ��ة م��ن الدرك
قصدت منزل ض��رغ��ام لسؤاله عما ي�ج��ري ،فأخبرهم أن أح��د مرافقيه
أط�ل��ق ال �ن��ار .وع�ن��دم��ا طلبوا منه ال��ذه��اب إل��ى املخفر ل�ل�إدالء بإفادته،
ّ
متهجمًا في حديثه على القاضي الذي أشار بذلك ،فأوقفته
رفض ذلك
ال��دوري��ة وأحالته على القضاء العسكري حيث من املنتظر أن يستمع
إليه القاضي صقر صقر اليوم.

التمثيل مستمر
تبلغت جهات لبنانية رسمية وسياسية من السلطات الفرنسية أنه لم
ّ
يطرأ أي تعديل على برنامج إعادة تمثيل جريمة اغتيال الرئيس رفيق
الحريري في قاعدة عسكرية جنوب فرنسا ،وأن هذه العملية ستجري
خالل األسبوع األخير من الشهر الجاري.

ّ
ماروني يمنع لقاء الجميل بسكاف
أمس إلى أن صقر كان
ّ
سيسميه ونفت أن يكون قام
ّ
بهذا الدور ،أبلغ من يهمهم
األمر بأن ال أساس لهذه
القصة من الصحة ،وأنه أعد
بيان نفي «شديد اللهجة»
للنشر إذا ّ
زج صقر باسمه
في القضية.

ق ��ال ك�ت��ائ�ب� ّ�ي��ون ف��ي زح �ل��ة ي �ع��ارض��ون ن��ائ��ب ال �ح��زب ف��ي امل��دي �ن��ة إيلي
ماروني إن أسباب رفض ّ األخير مبادرة النائب السابق الياس سكاف
الهادفة إلى فتح حوار بناء مع الجميع في املدينة ،هو لقطع الطريق
ّ
الجميل بسكاف.
على وسطاء يعملون لعقد لقاء يجمع الرئيس أمني

انتداب إلى أمن الدولة
ُ
انت ِدب عدد من ضباط الجيش للعمل في املديرية العامة ألمن الدولة،
تمهيدًا لنقلهم التام إلى املديرية .أب��رز ه��ؤالء املساعد الثاني السابق
ملدير استخبارات الجيش العميد يوسف حسني ،الذي تتداول أوساط
أمنية إمكان تعيينه مديرًا إقليميًا ألمن الدولة في الجنوب.

