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عكار تقهر مرتني :مع الحريري وبسببه

تقــرير
رسائل إلى المحرر
مستشفى حاصبيا
ردًا ع�ل��ى م��ا ورد ف��ي ج��ري��دت�ك��م
بتاريخ  15ح��زي��ران  2011تحت
ع � �ن� ��وان «م �س �ت �ش �ف��ى ح��اص �ب �ي��ا
الحكومي :مساعد قاعد»:
ً
أوال :إن م �س �ت �ش �ف��ى ح��اص �ب �ي��ا
ً
ال �ح �ك��وم��ي اف �ت �ت��ح أب ��واب ��ه ف�ع�لا
خ�ل�ال ح ��رب ت �م��وز ب �ع��د أن ك��ان
م �ج �ل��س إدارة امل �س �ت �ش �ف��ى ق��د
ق��رر اف�ت�ت��اح  12س��ري �رًا ف��ي قسم
االس � �ت � �ش � �ف� ��اء ك� �م ��رح� �ل ��ة أول � � ��ى،
على أن يلي ذل��ك ت��دري�ج��ًا باقي
األق �س��ام ح�س��ب ال�خ�ط��ة اإلداري ��ة
امل ��وض ��وع ��ة س ��اب� �ق ��ًا .ول� �ك ��ن م��ع
ب��داي��ة ح��رب ت�م��وز ،أخ��ذ مجلس
اإلدارة القرار بافتتاح كل أقسام
املستشفى دفعة واحدة...
ث ��ان� �ي ��ًا :ع ��ان ��ى امل �س �ت �ش �ف��ى م�ن��ذ
ان� �ط�ل�اق� �ت ��ه م� ��ن س� �ق ��ف م� ��ال� � ّ�ي ال
ّ
يلبي طموحاته ،إذ كان السقف
امل��ال��ي  49م�ل�ي��ون ل �ي��رة ش�ه��ري��ًا،
فيما كانت قدرة املستشفى على
العمل بمبلغ يزيد ثالثة أو أربعة
أضعاف هذا املبلغ ،وكانت دائمًا
واردات امل �س �ت�ش�ف��ى ت��زي��د على
نفقاته ،وع��دد امل��وظ�ف�ين ل��م يكن
يومًا عبئًا على املستشفى إال في
السنتني األخيرتني ،بعد تراجع
واردات امل�س�ت�ش�ف��ى .وق ��د ح��اول
م�ج�ل��س اإلدارة ت�خ�ف�ي��ف أع ��داد
املوظفني لتخفيف األعباء ،ولكن
ال� �ت ��دخ�ل�ات ال �س �ي��اس �ي��ة م�ن�ع��ت
امل �ج �ل��س م ��ن ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذا األم ��ر،
وغير صحيح ما كتب في املقالة
ع ��ن ت �ع�ي�ين أرب� �ع ��ة م��وظ �ف�ين في
امل�س�ت�ش�ف��ى خ�ل�ال تعطيل عمله
في الشهرين األخيرين.
ث� ��ال � �ث� ��ًا :ل � ��م ي� �ك ��ن ي� ��وم� ��ًا ت �ع �ي�ين
امل � � ��وظ� � � �ف� �ي ��ن ف � � � ��ي امل � �س � �ت � �ش � �ف ��ى
محاصصة سياسية...
رابعًا :إن تعطيل املستشفى عن
العمل منذ أكثر من شهرين هو
نتيجة م��وق��ف وق ��رار سياسيني
ت��رج�م�ه�م��ا ب �ع��ض امل��وظ �ف�ين في
ت�ع�ط�ي��ل ع �م��ل امل �س �ت �ش �ف��ى ...أم��ا
ما كتب عن مسؤولية الوزيرين
أس �ع ��د ح� � ��ردان وط �ل��ال أرس�ل��ان
ع ��ن وض� ��ع امل �س �ت �ش �ف��ى ،ف��ال�ح��ق
يقال إنهما ربما كانا الوحيدين
اللذين فعال كل ما في وسعهما
ملصلحة املستشفى.
خ �ت��ام��ًا :إن والي ��ة م�ج�ل��س إدارة
امل�س�ت�ش�ف��ى ه ��ي ث �ل�اث س �ن��وات،
وق ��د ان �ت �ه��ت ف��ي ح ��زي ��ران 2006
ال  ،2009ول�ك��ن ح�س��ب ال�ق��وان�ين
امل ��رع� �ي ��ة اإلج � � � � ��راء ،ي � �م� ��ارس أي
م� �ج� �ل ��س إدارة ف � ��ي امل ��ؤس� �س ��ة
العامة الصالحيات نفسها إلى
ح�ي�ن ال �ت �ج��دي��د أو ال �ت �ع��دي��ل من
قبل مجلس الوزراء...
الدكتور كمال النابلسي
(رئيس مجلس اإلدارة)
«األخبار»ّ :
ربما نسي رئيس مجلس
إدارة املستشفى ّأن منصبه جاء بناءً
على محاصصة ،على أن يتولى هو
رئ ��اس ��ة امل �ج �ل��س ف�ي�م��ا ت��ذه��ب إدارة
املستشفى إلى الحزب الديموقراطي
َّ
ال �ل �ب �ن��ان��يُ ،وي �م��ث��ل ال �ح ��زب ال�ت�ق��دم��ي
االش� �ت ��راك ��ي ب ��أع �ض ��اء ف ��ي م�ج�ل��س
اإلدارة .وإذا كانت ال��واردات في عمل
املستشفى أكثر م��ن نفقاته ،فلماذا
تدهور فجأة في السنتني األخيرتني،
إل� ��ى أن أق �ف ��ل ب ��وج ��ه امل� ��رض� ��ى؟ أم��ا
ب �خ �ص��وص امل ��وظ �ف�ي�ن ال ��ذي ��ن ي�ن�ف��ي
النابلسي إنه وافق على توظيفهم ،في
ظل توقف عمل املستشفى ،فقد كان
أول ي��وم ف��ي عملهم ف��ي ،2011/4/4
أي أول أي � ��ام االع �ت �ص ��ام ال � ��ذي ب ��دأه
املوظفون ،وقد ترك أحدهم العمل في
اليوم التالي ،بعدما علم بأزمة تأخير
مستحقات املوظفني ،ليبقى ثالثة هم
فيصل أ .وحسام ح .وأنور ج.

مجددًا تدفع عكار ثمن والئها للحريري .فال هو
يختار منها ّ وزيرًا ،لكون أصواتها في جيبه ،وال معارضو الحريري
لنواب الحريريّ .
سيصوتون ّ
ّ
والنواب ال
فعلوها ،ألن ناخبيها
تشغلهم مشاكل منطقتهم ،بقدر ما يريدون إدارة املعارك
الجارية خلف الحدود
غسان سعود
ح�ي�ن ي �س��اف��ر ال��رئ �ي��س س �ع��د ال �ح��ري��ري
ْ
ل �ل �ت��رف �ي��ه ع� ��ن ن �ف �س��ه ب �ع ��د أن أح ��زن ��ت ��ه
م�غ��ادرت��ه ال�س��راي��ا الحكومية ،ال يذهب
وح� ��ده .ي �ص� ّ�ر ال��رئ �ي��س ن�ج�ي��ب ميقاتي
ع�ل��ى إرس� ��ال م�ح��اف�ظ��ة ع �ك��ار م��ع سلفه،
ّ
ّ
لعلها تسليه حني يغمض هاني حمود
عينيه أو يتعب عقاب صقر من الكالم.
ف��ال �ت�ش�ك�ي �ل��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة األخ � �ي� ��رة أت��ت
ّ
الوطني
لتؤكد أن ق��وى  8آذار وال�ت� ّ�ي��ار
الحر والرئيس ّنجيب ميقاتي يعتبرون
عكار (التي يمثلها سبع ن� ّ�و َّاب) كدائرة
ُ
ب� �ي ��روت ال �ث��ال �ث��ة (ال� �ت ��ي ت �م��ث��ل ب�ع�ش��رة
ّ
ّ
ّ
حريرية خاصة.
ملكية
نواب)
ّ
في االنتخابات النيابية األخيرة ،أكدت
ع �ك��ار اس�ت�ح�ق��اق�ه��ا ل �ق��ب «خ � ��زان ت�ي��ار
ّ
امل �س �ت �ق �ب��ل» ،ب �ع��دم��ا ح��ل��ت ف ��ي امل��رت�ب��ة
األو ّل � � ��ى ع �ل��ى ص �ع �ي��د ع� ��دد امل �ق �ت��رع�ين
السنة (نحو  ّ 87أل��ف مقترع مقابل 79
أل ��ف م �ق �ت��رع س��ن��ي ف ��ي دائ � ��رة ب �ي��روت
ال �ث ��ال �ث ��ة) %14 ،م �ن �ه��م ف �ق��ط اق �ت��رع��وا
مل�ص�ل�ح��ة امل �ن��اوئ�ي�ن ل�ل�م�س�ت�ق�ب��ل .وف��ي
امل �ق��اب��ل ،ح�ص��ل خ �ص��وم امل�س�ت�ق�ب��ل في
على
دائرتي املنية ـــــ الضنية وطرابلس ّ
أصوات نحو  %27من املقترعني السنة،
األمر الذي يؤكد أن املعارضة السابقة
لم تبذل أي جهد الستقطاب العكاريني.
ّ
حتى حني يقترح بعض املعارضني بني
ال�ف�ي�ن��ة واألخ � ��رى ت��وزي��ر ن��ائ��ب رئ�ي��س
الحكومة السابق عصام ف��ارس ،يكون

همهم ملء جيوبهم من خيرات فارس،
ال تمثيل العكاريني وال تعديل ميزان
القوى السياسي في عكار.

ال ي �س��أل ال �ع �م��اد م�ي�ش��ال ع ��ون ـ�ـ�ـ�ـ�ـ وق��د
ّ
تحول إلى حامي حمى املسيحيني في
املشرق ـــــ نفسه عن سبب خفض نسبة
اق � �ت ��راع امل �س �ي �ح� ّ�ي�ين ف ��ي االن �ت �خ��اب��ات
ال �ن �ي��اب� ّ�ي��ة األخ � �ي ��رة إل� ��ى  %38.5ف�ق��ط
مقارنة مع بلوغ هذه النسبة  %67في
جبيل و %53في كسروان .ال يسأل عن
السبب وراء إحباط املسيحي العكاري،
وب��ال �ت��ال��ي ع� ��دم ذه ��اب ��ه إل� ��ى ص �ن��دوق
ّ
االق �ت��راع .وال ي�س��أل ع� ّ�م��ا ق��دم��ه تكتله،
امل��وص��وف ب��ال�ت�ك�ت��ل امل�س�ي�ح��ي األك �ب��ر،
ملسيحيي ع�ك��ار ال��ذي��ن اح�ت�ل��وا املرتبة
الثانية بعد جزين في االقتراع ملرشح

ع � ��ون ،ف�ب�ل�غ��ت ن �س �ب��ة امل��ؤي��دي��ن ل�ع��ون
 ،%63.4ع �ل �م��ًا ب��أن��ه ل �ي��س ب�ي�ن ه ��ؤالء
أرم��ن ّ
ممن تفصلهم ال�ق��وات اللبنانية
غالبًا عن الناخبني املسيحيني .وحال
عون في ذلك من حال الحليف ـــــ حزب
ال �ل��ه .ف�ه�م��وم ال �ح��زب امل�ت�ن��وع��ة تشغله
ّ
ع��ن االستفسار أق��ل��ه ع��ن أوض ��اع نحو
ع �ش��ري��ن م �ج �ل �س��ًا ب �ل��دي��ًا واج � �ه� ��وا ف��ي
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ب �ل��دي��ة األخ � �ي� ��رة ت �ي��ار
امل �س �ت �ق �ب��ل ،ب �ك��ل إم �ك��ان �ي��ات��ه وق ��درات ��ه
ال� �ت� �ح ��ري� �ض� �ي ��ة ،وان� � �ت� � �ص � ��رواُ .ي� �ط � ّ�ب ��ل
ّ
«تزمر»
تلفزيون «املنار» لهؤالء ،ولهم
إذاع � � � ��ة ال� � �ن � ��ور ،والح � �ق� ��ًا ت� �ف ��اج ��أ ه ��ذه

«املستقبل» يسقط عكار من حساباته الوزارية واإلنمائية ألن فوزه محسوم بمقاعدها النيابية (األخبار)

تقــرير

ّ
ّ
جبهة يكن في ضائقة تنظيمية ومالية

منذ رحيل مؤسسها،
الداعية فتحي يكن ،تعيش
جبهة العمل اإلسالمي
ضائقة متعددة األوجه:
غياب الرأس ،وإقفال بعض
أبواب التمويل ،واستمرارها
كبيت بمنازل كثيرة .هل هي
ضائقة خاصة ،أم أنه ضيق
أحوال الحركات اإلسالمية
عامة؟
محمد علوش
ك� ��ادت األح � ��داث ال �ت��ي ج ��رت ع��ام��ي 2005
و 2006أن تودي بتركيبة لبنان السياسية
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ،مل� ��ا ح �م �ل �ت��ه م� ��ن أح � ��داث
ج �س��ام ،ب ��دأت ب��اغ�ت�ي��ال ال��رئ�ي��س الشهيد
رف�ي��ق ال �ح��ري��ري ،م ��رورًا ب �خ��روج الجيش
ً
السوري ،وصوال الى العدوان اإلسرائيلي
على لبنان في حرب تموز ،وما أف��رزه من
تداعيات سياسية.
على ه��ذه الخلفية ،تولد شعور «ب��األل��م»
لدى الجماعات اإلسالمية التي تداعت الى
اجتماع عاجل بعد أرب�ع��ة أي��ام فقط على
احداث األشرفية ( 5شباط  ،)2006حضرته

ال �ج �م��اع��ة اإلس�ل�ام �ي��ة وح��رك��ة ال�ت��وح�ي��د
اإلسالمي (بجناحيها) ،والتيار السلفي
ب��رئ��اس��ة ال�ش�ي��خ داع ��ي اإلس�ل�ام ال�ش�ه��ال،
وج�م�ع�ي��ة االت �ح ��اد اإلس�ل�ام ��ي ،وم�ن�ت��دى
ط ��راب �ل ��س ال �ث �ق��اف��ي ول �ف �ي��ف م ��ن ع �ل�م��اء
طرابلس .وتبلور عن هذا اللقاء ما سمي
«ق��وى العمل اإلس�لام��ي» ،قبل ان يتحول
التجمع الجديد إلى حزب «جبهة العمل
اإلسالمي» بعدما انسحبت منه الجماعة
وال �ت �ي ��ار ال �س �ل �ف��ي وب �ع��ض ال �ج �م �ع �ي��ات.
وبقي على رأس الجبهة الداعية الراحل
ف �ت �ح��ي ي� �ك ��ن ،ف �ي �م��ا ب� ��رز ف ��ي ال �ع �ض��وي��ة
رئ�ي�س��ا ح��رك��ة ال�ت��وح�ي��د ال�ش�ي�خ��ان ب�لال
ش�ع�ب��ان وه��اش��م م �ن �ق��ارة ،وال �ش �ي��خ عبد
ال �ن��اص��ر ج �ب��ري م��ؤس��س م�ع�ه��د ال��دع��وة
في بيروت والشيخ غازي حنني والشيخ
شريف توتيو.
ك ��ان ال��داع �ي��ة ي �ك��ن ي��ري��د ل�ل�ج�ب�ه��ة ،ال�ت��ي
أسسها ورعاها ،أن تختط لنفسها «خطًا
وط �ن �ي��ًا اس�ل�ام �ي��ًا ي �م �ث��ل راف� �ع ��ة ل�ل�س��اح��ة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ال �س �ن �ي��ة ال �ت ��ي ان �ح��رف��ت عن
دوره ��ا الطبيعي ف��ي ح�م��ل ل ��واء الجهاد
وامل �ق��اوم��ة وص �م��ام أم� ��ان ل�ل�ح�ي��ول��ة دون
تفجر الصراع السني ـــــ الشيعي» ،وفقًا ملا
ورد في األدبيات األولى لتأسيس الجبهة.
ح �ج��زت ال�ج�ب�ه��ة لنفسها ب�س��رع��ة الف�ت��ة
ح� �ض ��ورًا ب� � ��ارزًا ف ��ي ال � �ح ��راك ال �س �ي��اس��ي
ال�ل�ب�ن��ان��ي ،وخ��اص��ة مل��ا راف �ق �ه��ا م��ن لغط
وم � ��واق � ��ف م� ��ا ب�ي��ن داع � � ��م ل� �ه ��ا وم �ع �ج��ب
بأهدافها ومواقفها ،وبني من كان يراها
ً
غطاء لحزب الله في العمل داخل «الشارع

ال�س�ن��ي» .لكن أح ��داث  7أي��ار  2008زادت
م��ن ح�ج��م ال �ض �غ��وط ع�ل��ى ال�ج�ب�ه��ة ال�ت��ي
كانت تؤيد حزب الله في أدائه السياسي.
وإذا كانت األح��وال السياسية والظروف
ال�ت��ي ول��دت ف��ي أحضانها جبهة العمل
ل��م تعد قائمة ،فأين ه��ي الجبهة اليوم؟

غياب الحالة الشعبية
كان الداعية فتحي يكن مفتاحًا
ل �ع�لاق��ات اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة للجبهة
داخ � � ��ل ل� �ب� �ن ��ان وخ� � ��ارج� � ��ه .ل�ك��ن
ال �ج �ب �ه��ة ل ��م ت�ت�م�ك��ن م ��ن إرس� ��اء
ق� ��اع� ��دة ش �ع �ب �ي��ة خ� � ��ارج ال �ح��ال��ة
ال�ت��ي يمثلها بعض أط��راف�ه��ا في
ط��راب�ل��س ،كحركة التوحيد التي
ن ��ال أم�ي�ن�ه��ا ال �ع��ام ،ال�ش�ي��خ ب�لال
شعبان ،نحو  17الف صوت في
االنتخابات النيابية األخيرة.

وكيف آلت األمور بعد رحيل مؤسسها؟
ت�ق��ول ج�ه��ات عايشت الحالة اإلسالمية
ال �ج �ه��ادي��ة م �ن��ذ ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات وواك �ب��ت
نشوء ونمو جبهة العمل منذ والدت�ه��ا:
«ال �ح��ال��ة اإلس�لام �ي��ة ال�س�ن�ي��ة ع�م��وم��ًا في
ل�ب�ن��ان ه��ي ف��ي ح��ال��ة ع�ج��ز ول��م ي�ع��د لها
وظ �ي �ف ��ة .وه � ��ذا ي �ن �س �ح��ب ع �ل��ى ال�ج�ب�ه��ة
كما ينسحب على غيرها .فالتنظيمات
اإلس�ل�ام �ي ��ة ال �س �ن �ي��ة م ��ن دون اس �ت�ث�ن��اء
ت �ع �م��ل ب��اس �ت��رات �ي �ج �ي��ات غ� �ي ��ره ��ا .ع�ل��ى
سبيل املثال ،تعمل «الجماعة اإلسالمية»
باستراتيجية سعد الحريري ال��ذي أخذ
ق��واع��ده��ا ال�ش�ع�ب�ي��ة وت��رك �ه��ا ج�س�م��ًا بال
روح .ال �ح��ال ذات �ه��ا ت�ن�ط�ب��ق ع�ل��ى جبهة
العمل التي تنحصر وظيفتها في تنفيذ
استراتيجية حزب الله».
وب �ح �س��ب ال �ج �ه��ات ذات� �ه ��ا ،ف ��إن ال�ج�ب�ه��ة
ل � ��م ت �ش �ك ��ل ح� ��ال� ��ة ش �ع �ب �ي ��ة ،وال ي��وج��د
أم��ام �ه��ا ال �ي��وم ت �ح��دي��ات «ول �ي��س لديها
ً
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ات أص �ل ��ا ،ب ��ل ه ��ي ت�ع�ي��ش
ع � �ل� ��ى ه � ��ام � ��ش ال � �ح � �ي� ��اة ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة».
ك��ذل��ك ف ��إن ال�ج�ب�ه��ة ب�ق�ي��ت ب�ل�ا رأس منذ
وف� ��اة م��ؤس�س�ه��ا ال �ش �ي��خ ف �ت �ح��ي ،ول��ذل��ك
اس�ت�ع��اض ق�ي��ادي��وه��ا ع��ن وج ��ود رئيس
ب�خ�ل��ق آل �ي��ة ج��دي��دة ل �ت��داول ال �ق �ي��ادة من
خ�ل��ال «م �ن �س �ق �ي��ة ع ��ام ��ة» ي �ت �ن��اوب ع�ل��ى
شغلها قادة الجبهة دوري��ًا ،حيث تحدد
فترة املنسق ال�ع��ام بثالثة اشهر قبل أن
تنتقل الى آخر.
وف� ��ي «ج ��وه ��ر ال �ش �غ��ل ال ي ��وج ��د خ�ل�اف
ب�ين ق �ي��ادات ال�ج�ب�ه��ة» ف�ه��م م�ت�ف�ق��ون من

