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مجددًا
ـخلي ّ
ّ
مواقف فيلتمان في
بيروت رفعت نبرة حماسة
خصوم سوريا
أرسل جنبالط إشارة
إلى حزب اهلل وسوريا،
فتجاهالها
ُأ ِخ َذ على ناصيف
قوله إنه يضمن جنبالط
إلى جانب دمشق «120
في المئة»

متن
لم ُيرد جنبالط أن ُي ّ
عالقته بفريق  8آذار
وحافظ الحزب االشتراكي
على عالقاته مع
المستقبل والقوات
التواصل بين الضاحية
والمختارة يتناقص
رغم نوايا االشتراكيين
الحفاظ عليه

وهما :أحداث سوريا واملحكمة الدولية،
وتأييده سالح املقاومة.
بيد أن الحزب يفصح أيضًا عن معطيات
إضافية تتصل بعالقته برئيس الحزب
ّ
التقدمي االشتراكي:
 1ـ � �ـ أن ج� �ن� �ب�ل�اط وج� � ��ه إل � �ي� ��ه إش � � ��ارات
م �ت �ن��اق �ض��ة .ب �ع��د ت��وق �ع��ه س �ق ��وط ن�ظ��ام
األسد ،أرسل إليه رسالة تعكس اختالفًا
ف��ي م�ق��ارب�ت��ه ال��وض��ع ال �س ��وري ،ه��و أن��ه
يعتقد بأن هذا النظام باق إلى أمد آخر،
وأن الرئيس السوري لن يسقط.
 2ــ أرسلت هذه اإلشارة أيضًا عبر قنوات
غير مباشرة إل��ى دم�ش��ق ،وتحديدًا إلى
م�ع��اون ن��ائ��ب رئ�ي��س الجمهورية ال�ل��واء
محمد ناصيف .بيد أن دمشق ـــــ في ظل
انقطاع كامل للعالقة مع الزعيم الدرزي
ـــــ ل��م تكتف بتجاهل اإلش ��ارة ،ب��ل ّ
تعمد
ِ
األسد استقبال وفد درزي كبير برئاسة
ال �ن��ائ��ب ط �ل�ال أرس �ل ��ان .ع �ب��ر ال ��وف ��د في
 50سيارة إل��ى ال��داخ��ل ال�س��وري ،وقصد
السويداء ،قبل أن ّ
يعرج على دمشق ،في
إي�ح��اء إض��اف��ي إل��ى وق��وف دروز سوريا
إلى جانب األسد ونظامه.
ّ
يتحدث في دمشق عن
الواقع أن أكثر َمن
الخيبة من عالقة جنبالط بها ُهو َ اللواء
ناصيف واملحيطون ب��ه ،وق��د أ ِخ��ذ على
م�ع��اون ن��ائ��ب رئ�ي��س الجمهورية قوله،
ّ
ف ��ي ع ��ز م �ص��ال �ح��ة ج �ن �ب�لاط م ��ع دم�ش��ق
عام  ،2010أنه يضمنه إلى جانبه وإلى
جانب القيادة  120في املئة .في ما بعد،
قيل لناصيف إنه ُيكثر في املبالغة أكثر
ّ
ّ
مما اعتاده نظام شكاك ال يثق بسهولة،
وال يطمئن دائمًا إلى كل الحلفاء ،ويثابر
على امتحانهم مرة تلو أخرى.
 3ـ �ـ ي�ل�ت�ق��ي ح ��زب ال �ل��ه وس��وري��ا ع�ل��ى أن
ج�ن�ب�لاط ل��م ي�ع��د معهما ،وأن ��ه ع��اد إل��ى
ق � ��وى  14آذار .ي� �ق ��ول ال� �ح ��زب إن � ��ه ف�ق��د
األمل في إع��ادة ترميم الثقة به ،لكنه لن
يدخل في خالف علني معه ،ولن ينقطع
كليًا عنه ،ويعرف أن هواجسه الحالية
ه��ي مصير ال�ن�ظ��ام ف��ي س��وري��ا وق��ان��ون
االن �ت �خ��اب ف��ي ل�ب�ن��ان .ب �م��رارة ي�ق��ول إن��ه
ص � � ّ�دق ال��زع �ي��م ال � � ��درزي ع �ن��دم��ا صحب
نجله تيمور معه مرة إلى دمشق ،ومرة
إلى اجتماعه بنصر الله ،بذريعة تدريبه
ع�ل��ى ال �ع��ودة إل��ى ال �ج��ذور ف��ي االرت �ب��اط
بالقومية العربية.
 4ـ� �ـ ي �ت �ف� ّ�ه��م ال� �ح ��زب ّ
رد ال �ف �ع��ل ال�س�ل�ب��ي
لدمشق على كل ما يعلنه جنبالط حيال
أحداث سوريا .بل تذهب دمشق إلى أبعد
من ذلك ،عندما تخبر ّ
زوارها وحزب الله
بأنها ترى في مواقف جنبالط من دروز
س��وري��ا محاولة لتأليبهم على النظام،
ناهيك باتصاالته باملعارضة السورية
وأخصها رئيس املجلس الوطني برهان
غليون الذي التقاه جنبالط ساعتني في
باريس.
ع� ��ادت س��اع��ة ال �ت �خ �ل��ي م ��ن ت �ل �ق��ائ �ه��ا ،أم
أعيدت؟

حسم جنبالط ملواقفه وت � ّ
�ردده ب�ين هذا
الفريق وذاكُ .يشيرون إلى زيارة مساعد
وزي � ��رة ال �خ��ارج� ّ�ي��ة األم �ي��رك� ّ�ي��ة ،ج�ي�ف��ري
فيلتمان ،وينقلون بعض ما وصلهم من
ال�ك�لام ال��ذي قيل ف��ي ه��ذا ال�ل�ق��اء ،وال��ذي
يوحي بأن جنبالط أعاد تثبيت عالقته
مع األميركيني.
ال يبدو أن قنوات التواصل بني الضاحية
واملختارة كثيرة .تتناقص هذه القنوات
م� ��ع ال� ��وق� ��ت ،ب �ي �ن �م��ا ُي � �ك� � ّ�رر م �س ��ؤول ��ون
اش�ت��راك� ّ�ي��ون ك�لام��ًا ع��ن ض ��رورة الحفاظ
ع�ل�ي�ه��ا ك �م��دخ��ل ل �ل �ت �ف��اه��م ،م ��ن دون أن
يخفوا قلقهم من استخدام أي سالح في
ال�ش��ارعُ .ي�ك��ررون ح��ذره��م م��ن طموحات
 14آذار ومن ّ
رد فعل حزب الله تجاه أي
ت �ط ��ورات ف��ي س ��وري ��ا« .ع �س��ى أن ي�ك��ون
ت��وق�ي��ع ال �ب��روت��وك��ول م��ع ج��ام�ع��ة ال ��دول
ً
ّ
العربية مدخال إلى تهدئة األمور» ،يقول
أحد املسؤولني االشتراكيني.

5

كالم في السياسة

ّ
ّ
البكركويني وخطيئة الشتامني
خطأ
جان عزيز
ك ��ان س��ول�ج�ن�ت�س�ين ،ف��ي ظ��ل ح�ك��م ال �س �ت��ار ال �ح��دي��دي في
موسكو ،منتقدًا شرسًا للكنيسة األرثوذكسية الروسية.
ك ��ان ي�ص��ف ع�لاق�ت�ه��ا ب��ال�ن�ظ��ام األح �م��ر ب ��أن ف�ي�ه��ا الكثير
م��ن ال �ت �ه��اون وال �س �ك��وت ع��ن ال �ظ �ل��م وع� ��دم ن �ص��رة ال�ح��ق
ّ
والتقصير ف��ي ال�ش�ه��ادة لعريسها ،كما ه��ي ع��ل��ة وج��ود
كل كنيسة في كل زمان وأرض .بعد خروجه من االتحاد
ال�س��وف�ي��ات��ي وان�ت�ق��ال��ه ال��ى ال �غ��رب ،ت�ه��اف��ت عليه خصوم
ال�ب�ط��ري��رك�ي��ة ف��ي ال �خ��ارج .أرادوه راف �ع��ة ف�ك��ري��ة وثقافية
وأدبية ،الستكمال معركتهم ضد أصحاب األثواب السود
ف��ي زاغ��ورس��ك ودانييلوفسكي .كأنهم اع�ت�ق��دوا :إذا كان
ان�ت�ق��اده لهم ب�ه��ذا العنف وه��و تحت نير «األخ األك�ب��ر»،
فكيف به اآلن وقد صار متحررًا من كابوس الغوالغ؟! غير
أن مبدع «األرخبيل» لم يلبث أن صدمهم .بكلمتني أوجز
ل�ه��م درس ��ًا ف��ي ال�ح�ي��اة ب�لا ان�ت�ه��ازي��ة ،وال�ن�ض��ال م��ن دون
وصولية ،واملقاومة بال إس�ف��اف .ق��ال لهم :ي��وم كنت مثل
البطريرك واألساقفة والكهنة خلف القضبان نفسها ،كان
يحق لي أن أنتقدهم .أما اليوم ،فهم وحدهم في «السجن
ال�ك�ب�ي��ر» ،فيما أن��ا خ��ارج��ه ،م��ا يعني أن�ن��ي ف�ق��دت الحق
األدب��ي واألخ�لاق��ي في أن ّ
أوج��ه لهم حتى مجرد اللوم أو
العتب أو املالحظة ...
شيء من تلك املماثلة يحضرك وأنت تقرأ االنتقادات وحتى
الشتائم ،حيال ما ص��در عن بكركي في موضوع مشروع
ُ
ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ات .تتأملها وت�س��أل نفسك :ت��رى َم��ن ِمن
هؤالء نبس ببنت شفة ـــــ طوال ربع قرن من الزمن ـــــ حيال
تحويل س��اح��ة عبد الحميد ك��رام��ي ،ف��ي عاصمة الشمال
ولبنان الثانية ،الى بوابة مذهبية تحت عنوان« :طرابلس
قلعة املسلمني»؟؟ من تجرأ منهم على الرفض أو الكالم أو
اإلشارة حيال «انعزال» أو «ال عقل» أو «أمر مقلق» أو «غير
مطمئن»؟! ثم من منهم رمى ّوليد جنبالط بوردة ،ال بكلمة
عن تفكير حقد أو سلوك حض على كراهية جماعية ،حني
شهدوه بالصوت والصورة في نيسان  ،2009يشتم جماعة
لبنانية كاملة ،واصفًا املوارنة بأنهم «جنس عاطل»؟
أو حتى ،إذا كانت ذاكرتهم الطرابلسية أو الجنبالطية
ق��د خ��رف��ت ،م��ن م�ن�ه��م ي �س��أل ع��ن ن �م��وذج «ال�ض��اح�ي��ة
األمة» ،إال بخلفية أبرامز أو كبسة زر من كوندي؟ أو من
استفسر ملاذا باتت عاصمة الجنوب ،للمرة األولى منذ
ألفي عام ،محظورة على شجرة امليالد؟؟ صيدا الحارة
وال �ق �ن��اي��ة وم ��ار ال �ي��اس ،ص �ي��دا ب�ن��ائ�ب�ي�ه��ا «امل�ع�ت��دل�ين
امل�ن�ف�ت�ح�ين ال �ح��واري�ي�ن» ،ال �س �ن �ي��ورة وال �ح��ري��ري ،ب��ات
اليوم ممنوعًا عليها بابا نويل ،كأنها بعض رمل من

ما قل
ودل
اتهم مسؤول الكفاح
ّ
املسلح في عني الحلوة،
محمود العيسى ،امللقب
باللينو ،في مجالس
ّ
خاصة ،حركة حماس
بإيواء أحد املتهمني بقتل
أحد مرافقيه .وعندما

وصل الكالم إلى مسامع
مسؤولني في حركتي
فتح وحماس ،اشتغلت
االتصاالت لتطلب من
اللينو وقف هذا الكالم،
وخصوصًا أن املكان الذي
لجأ إليه املتهم معروف.
ودفع األمر برئيس الكتلة
البرملانية في فتح ،عزام
األحمد (الصورة) ،إلى
ليطلب
االتصال باللينو َ
منه عدم تكرار ما ُينقل عنه،
ملنع ّ
تطور األمور وتخريب
املصالحة بني الحركتني.

مملكة بني سعود ،فمن سأل أو كتب أو تحدث؟؟
ت�ل��ك ج��ري�م��ة ك �ب��رى ارت�ك�ب�ه��ا ك��ل امل�ت�ش��دق�ين ،ح �ي��ال هفوة
املسيحيني املجتمعني في بكركي .تلك خطيئة مميتة ،إزاء
خطأ فادح.
ّ
البكركويون؟ ف��ي أنهم ذه�ب��وا عكس رسالتهم
أي��ن أخطأ
التاريخية ،جنحوا ضد دعوتهم امليثاقية .خافوا ،وتركوا
أنفسهم أسرى الخوف .كأنهم مسحوا إيمانهم ،ومن بعده
ذاكرتهم .لو أن سيد الصرح ذكرهم بوقائع ثالث على األقل:
ً
أوال ،ي��وم أس��س سلفه ال�ح��وي��ك ه��ذا ال�ل�ب�ن��ان س�ن��ة ،1920
وانتزعه من شدق املستعمر وطمع الصحراء وخوف أهله
بالذات .يومها حاول الفرنسي تأليبه على نزعة انفتاحه.
ّ
ح ��ذره غ ��ورو م��ن ال�ت�ح��ول «ك�ب�ي�رًا ف��ي ل�ب�ن��ان الصغير ال��ى
صغير في لبنان الكبير» .فما سمع منه .أرسل إليه دوكيه
ً
ناصحًا ب��إزاح��ة ال �ح��دود بعض ال�ش��يء ش �م��اال ،ليستبدل
شيعة ع��ام��ل بنصارى ال ��وادي ،فلم ي��رد .وك��ان على كتفه
أكثر م��ن ح� َّ�م��ال ،إميل إده العائد على ال�ب��ارج��ة ،وامل�ط��ران
مبارك ووثيقة «الوطن القومي املسيحي» ،ودعوة الفدرالية
السورية التي انضم إليها حتى شقيقة سعد الله  ...ومع
ذلك تمسك بحلم االنفتاح والدعوة الرسالية ،فكان له وطن
كبير.
ّ
ث��م ل��و ذك��ره��م ثانيًا بالسياق التاريخي لوضع الدستور
اللبناني األول سنة  .1926كان املسيحيون يومها أكثرية
في الديموغرافيا ،وكانت في بيروت مؤسستان يتيمتان
للتعليم العالي ،تسعون باملئة من طالبهما مسيحيون .ومع
ذلك كتب ميشال شيحا تلك امل��ادة الدستورية التاريخية،
امل ��ادة « ،95ال�ت�م��اس��ًا ل�ل�ع��دل وال��وف��اق ب�ين ال �ط��وائ��ف» ،من
أجل شركائه في الوطن ،ال من أجل أبناء دينه وجماعته.
وضعها ضمانًا لشراكة اآلخرين في الوظيفة والسلطة ،ال
امتيازًا للمسيحي في الفساد والتسلط.
ّ
ثم لو ذكرهم ثالثًا ،بأن حضورهم وبقاءهم ليسا نتيجة
رقمية ل�ع��دد ن��واب�ه��م ،ب��ل ت��راك��م تاريخي لقيمة مبدعيهم
ومفكريهم .فحني يكون لديهم  64نائبًا مسيحيًا ،ال تجد
لهم في مكتبات الوطن إال كتابني الثنني منهم ،وحني تكون
لهم أح��زاب لم تنتخب قياداتها فعليًا وال م��رة ،ولم ّ
تجدد
نخبها إال بالتعيني ،وال تعرف من الديموقراطية إال وأد
البارزين خوفًا على التافهني  ...عندها ال يكون الحل بأن
ينتخب الالتني نبيل دو فريج وال سواه ...
ه ��ذا ك ��ان خ�ط��أ ال �ب �ك��رك� ّ
�وي�ين ،أن �ه��م ت �ن��اس��وا ك��ون�ه��م أب�ن��اء
ال��رج��اء .وأنهم هم الشهود كل صباح على اج�ت��راح أعظم
معجزة في تاريخ البشر مع إفخارستيا السيد ،وأنهم هم
أنفسهم ش�ه��ود القيامة .أم��ا خطيئة الشتامني ،فأنهم ال
يعرفون ماذا يشتمون.

علم
و خبر
حسومات حتى  85في املئة
بعث دي ��وان املحاسبة بكتاب إل��ى وزارة الصحة ي�س��أل فيه ع��ن سبب
انخفاض أسعار أدوية أمراض مستعصية بنسب «خيالية» ،وما إذا كان
هذا األمر قد تم على حساب جودة األدوية .وأتى الرد من وزارة الصحة
ليكشف أنها أج��رت مفاوضات مع شركات كانت قد ف��ازت بمناقصات
الستيراد هذه األدوية قبل أكثر من ثمانية أشهر ،وأن نتيجة املفاوضات
أدت إلى خفض األسعار املتفق عليها بنسبة وصلت في بعض األحيان
إلى نحو  85في املئة ،من دون أي تعديالت على النوعية أو الكمية.

إطالق كرم إلحراج حزب الله
تسري بني بعض األوساط القضائية مقولة تفيد بأن محكمة التمييز
ال�ع�س�ك��ري��ة س�ت�ص��در حكمًا ب�ح��ق ال�ع�م�ي��د امل��وق��وف ف��اي��ز ك ��رم ،يقضي
بتثبيت ح�ك��م إدان �ت��ه ب��ال�ت�ع��ام��ل م��ع االس �ت �خ �ب��ارات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،لكن
م��ع االك�ت�ف��اء ب�م��دة توقيفه «ألس �ب��اب ص�ح�ي��ة» .وي ��رى ال�ق��ائ�ل��ون بهذه
النظرية أن رئيسة املحكمة بذلك ستحرج في آن معًا حزب الله ،الذي
انتقد بقسوة قرارات املحكمة التي أخلت سبيل عمالء مدانني ،والنائب
ميشال ع��ون ال��ذي يرفض ترشيحها لرئاسة مجلس القضاء األعلى.
لكن مصادر قضائية بارزة نفت هذه املقولة ،مؤكدة أن الحكم على كرم
ّ
سيثبت الحكم األولي.

طلب اإلعدام لحسن م.
أص��در قاضي التحقيق العسكري عماد الزين ق��رارًا اتهاميًا طلب فيه
محاكمة رجل الدين املوقوف حسن م .بجرم التعامل مع االستخبارات
اإلسرائيلية ،سندًا للمواد  274و 275و 278من قانون العقوبات ،وهي
املواد التي تصل عقوبتها القصوى إلى اإلعدام.

ماروني ّ
متفرد
ّ
شهدت كتلة نواب زحلة اجتماعًا صاخبًا ،تخلله تهديد أحد األعضاء
باالنسحاب من الكتلة إذا واص��ل النائب إيلي ماروني التفرد باتخاذ
مواقف في اإلعالم يعارضها بقية األعضاء.

