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تتعلم من «القرنة»
بقوة عند كل استحقاق يجمع هذا الكم
من الشخصيات في منزل الحريري.
من هنا يصبح الخطأ ال��ذي وقعت فيه
ق��وى  14آذار ف��ي ق �ي��ادة م�ع��رك��ة اس�ق��اط
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،ب ��ال� �ه� �ج ��وم ع� �ل ��ى ال� �س ��راي ��ا
الحكومية ،والتي ال ت��زال محور نقاش
دول � ��ي ،خ �ط��أ م�ف�ه��وم��ًا ف ��ي ه ��ذا امل �س��ار.
وي�ص�ب��ح ت��ال�ي��ًا ال �س��ؤال ح ��ول مستقبل
ال� �ح ��وار ب�ي�ن م �ع��ارض��ة ت��رف��ع م ��ن ح��دة
ل�ه�ج�ت�ه��ا م ��ن دون اف � ��ق ،وب �ي�ن ح�ك��وم��ة
ت�س��ارع ب��ال��رد بعد  24ساعة على بيان
«ب � �ي ��ت ال � ��وس � ��ط» ب � ��اص � ��دار ت �ش �ك �ي�لات
ديبلوماسية ،وك��أن شيئًا ل��م يكن .لكن
املشكلة ال تكمن فقط في االغتياالت او
محاوالت االغتيال التي عطلت حركتها،

انما تكمن في استمرار مسيرة االخطاء
ال�ت��ي ت��رف��ض بعض ق�ي��ادات املعارضة
ال �ح��ال �ي��ة ت �ح� ّ�م��ل وزره � � ��ا ،ب ��ل ت��رم�ي�ه��ا
على عواصم اقليمية ،او ترفض حتى
االع �ت��راف بأنها اخ�ط��اء على مستوى
االعالم والسياسة واالمن .وهي اخطاء
ج�ع�ل��ت ق� �ي ��ادات اس��اس �ي��ة ف��ي ال�ح��رك��ة
االس�ت�ق�لال�ي��ة تنكفئ م�ن��ذ أع� ��وام وال��ى
االن ،ت��دري �ج��ًا ع�ن�ه��ا ،وادت ال ��ى ت�ف��رق
املعارضة تيارات واحزابًا وشخصيات
لكل منها رؤيته التي تخدم مشروعه
ال ��ذات ��ي ل �ل �ب �ق��اء ،ان�ت�خ��اب�ي��ا او وزاري � ��ا.
اذ ان بعض م��ن ف��ي  14آذار ال ي��زال��ون
يعتقدون ان حل االزم��ة الحالية يكمن
في اسقاط الحكومة واملجيء بحكومة
ي�ك��ون��ون ه��م فيها وزراء .وااله ��م انها
ج�ع�ل��ت ب�ع��ض ال��دي�ب�ل��وم��اس�ي�ين ال�ي��وم
يسارعون الى احتواء تداعيات هجوم
ال�س��راي��ا بكل م��ا يمكنهم م��ن تأثيرات
محلية واقليمية ودولية.
في االي��ام االخ�ي��رة ،سمعت شخصيات
م��ن ق��وى  14آذار رغ�ب��ة ام�ي��رك�ي��ة ج��ادة
ف��ي ع��دم ف��رط ال��وض��ع االم�ن��ي وال �ف��راغ،
بحكومة يتمثل فيها حزب
ليس حبا ً
الله ،بل رغبة في منع الحزب من الرد
ب�ق��وة ع�ل��ى م�ح��اول��ة اس �ق��اط الحكومة،
ووض� ��ع ي ��ده م ��رة ج ��دي ��دة ع �ل��ى ال�ب�ل��د،
ف� � ��ي وق� � � ��ت ت � �ن � �ص� ��رف واش � �ن � �ط � ��ن ال� ��ى
االنتخابات الرئاسية واالع ��داد الدارة
ج ��دي ��دة .وس �م �ع��ت ه� ��ذه ال�ش�خ�ص�ي��ات
ن �ص��ائ��ح ب��ال �ت��ري��ث وع � ��دم ال �ت �ه��ور الن
املعركة طويلة ،في لبنان وفي سوريا،
والن االوض� � � � ��اع خ� �ط� �ي ��رة ،والن ل ��دى
االدارة االميركية اولويات تختلف عن
حسابات الزواريب اللبنانية.
بالنسبة ال��ى واشنطن هناك مجاالت
اخ � � ��رى ت� � ��رد ه� ��ي ف �ي �ه��ا ع� �ل ��ى ال� �ح ��زب
وع� �ل ��ى ال �ح �ك ��وم ��ة ،دول � �ي ��ا واق �ل �ي �م �ي��ا،
وه��و ام��ر يتعدى ق��درة  14آذار .وتاليا
ه�ن��اك م��ن يحضر ال��رد الن�ق��اذه��م حني
ت��أت��ي ال �س��اع��ة .ل�ك��ن ب�ح�س��ب ال�ت��وق�ي��ت
االميركي.

ال تمانع الجماعة
في أن تكون هناك
وطنية جديدة
حكومة
ّ
يرأسها ميقاتي

ورغ��م االخ�ت�لاف ف��ي مقاربة املواضيع
ال��داخ �ل� ّ�ي��ة ،امل �ت �ف��رع��ة ف��ي األس � ��اس من
ال � �خ �ل�اف امل � �ح� ��وري ف� ��ي س� ��وري� ��ا ،ف��إن
ال�ل�ق��اءات مستمرة ،حتى وإن حضرت
ال�ج�م��اع��ة إل��ى م�ن��زل ال �ح��ري��ري ،وات�ه��م
بعض ال�ض�ي��وف ال�ح��زب ب��ال�ت��ورط في
الجريمة.
ال ي��واف��ق األي ��وب ��ي ع �ل��ى ه ��ذا االت �ه��ام،
من دون أن ينفي أن «النظام السوري
ه ��و امل �ت �ه��م األول ب��اغ �ت �ي��ال ال �ح �س��ن».
ّ
السورية ،برأيه ،في
لقد رفعت األع�لام
ساحة الشهداء ،للداللة على أن النظام
ال � �س� ��وري ه ��و ال� �ق ��ات ��ل .ي �ت �ف �ه��م غ�ض��ب
ب �ع ��ض امل� �ش ��ارك�ي�ن م� ��ن ه � ��ذه األع �ل ��ام،
م��واف�ق��ًا ع�ل��ى أن االس�ت�غ�ن��اء عنها ك��ان
ممكنًا ،فمواقف الجميع واضحة .وفي
األس� � ��اس ،ال �ح �ك��وم��ة ال �ت��ي ي��رغ��ب بها
ال �ف��ري��ق ال� ��ذي ي�ن�ت�م��ي إل �ي��ه« ،ي�ف�ت��رض
ً
أن تنأى بنفسها نأيًا ك��ام�لا» .ويغمز
ه� �ن ��ا م � ��ن ق � �ن� ��اة ح� � ��زب ال � �ل � ��ه .ال � �ح� ��زب،
ب � ��رأي ال �ج �م��اع��ة ،م �ط��ال��ب ب �م��زي��د م��ن
التوضيحات عما يحدث في القصير.
ال�ج�م��اع��ة تتفهم «ت��داخ��ل ال �ق��رى» وم��ا
ج��اء في حديث السيد حسن نصرالله
األخ� � �ي � ��ر .ل �ك �ن �ه ��ا ،ف � ��ي ال � ��وق � ��ت ع �ي �ن��ه،
تتفهم عدم فهم السوريني للموضوع.
بكلمات أخ��رى ،تطالب الحزب باملزيد
م��ن ال �ت��وض �ي �ح��ات ،ع�ل��ى «ع ��دم ال�ق�ت��ال
ف��ي س ��وري ��ا» .ل �ق��د أوض� ��ح ال �ح��زب وال
يمكنه أن يوضح أك�ث��ر .وف��ي أي��ة ح��ال،
االختالف في الرأي لم يفسد ــ حتى اآلن
ــ في الحوار قضية.

5

كالم في السياسة

أمانة  14آذار :صراع عمره نصف قرن
جان عزيز
ق��دي��م ج �دًا ه��و ال�ص��راع املسيحي ال��ذي انفجر أخ�ي�رًا في
 14آذار .عمره من عمر لبنان ومسيحييه وخياراتهم في
السياسة وطبائع األشخاص .فما بني أمني الجميل من
ج�ه��ة ،وك��ل م��ن سمير فرنجيه وف ��ارس سعيد م��ن جهة
أخرى ،هو في الواقع والحقيقة والفعل ،استمرار لصراع
نصف ق��رن ،ص��راع اآلب��اء ،بيار الجميل وحميد فرنجيه
وأنطون سعيد ،مع جذور في ما سبقهم ،وذيول قد تظل
بعد األوالد حتى.
ف��ي ال �ب��داي��ة ي �ق��ول امل�ع�ن�ي��ون ان ��ه ت�ن��اق��ض ف��ي ال �خ �ي��ارات
السياسية الوطنية .شيء ما موروث من صراع إميل إده
ّ
الجميل األب ك��ان م��ع األول ،بينما
م��ع ب�ش��اره ال �خ��وري.
ف��رن�ج�ي��ه األب ك ��ان م��ع ال �ث��ان��ي .م� ��وروث ت��اري �خ��ي ع��اش
وص�ن��ع وك�ت��ب ت��اري��خ املسيحيني ف��ي ل�ب�ن��ان .ب�ع��د إميل
وب �ش��اره ،ص��ار ص��راع شمعون وش �ه��اب .هنا ظهر اسم
ً
سعيد األب متدخال ف��ي ال �ن��زاع ،شهابيًا حتى «امل��وت»،
ح��رف�ي��ًا ،م��ع ص��راع «ال�ح�ل��ف» و«ال�ن �ه��ج» ،وم �ع��ارك جبيل
االنتخابية املريرة في الستينيات .كل سنة معركة تقريبًا:
 64و 65مع وف��اة سعيد األب نفسه ،ثم  66و 68مع ذروة
ما يصفه «النهجيون» بديماغوجيا «الحلف» ،واستدارة
ح��ري�ص��ا ودف ��ن ع�ب��د ال �ن��اص��ر ف��ي غ��دي��ر واإلج� �ه ��از على
العروبة غرقًا في سنسول مدينة ال�ح��رف ...وفي كل تلك
امل�ع��ارك ك��ان ه��ؤالء على ضفتني متقابلتني من املتراس.
زم��ن ال�ح��رب ذه��ب آل الجميل إل��ى امليليشيا و«الجبهة
اللبنانية» وأقصى اليمني املتهم بأنه ال يكتب وال يقرأ.
فذهب فرنجيه وسعيد إلى مناخات القضية الفلسطينية
وأج��واء «الحركة الوطنية» وموقع املسيحيني املثقفني»
املتهمني في بيئتهم بالتنظير...
م��رة يتيمة منتصف التسعينيات ،وض��ع ال�ص��راع على
الورق .كان ذلك في الزمن السوري .وكان «الحلفيون» في
حال ف��راغ كامل :بيار الجميل وكميل شمعون غابا قبل
أعوام .ابناهما خارج البالد .وكذلك ركن «الحلف» الثالث
ري �م��ون إده .ف �ب��دا أن ال�س��اح��ة خ�ل��ت للنهجيني .اخ�ت�ل��وا
وخرجوا بوثيقة هي األول��ى من نوعها ،ت��ؤرخ للخالف.
ق ��ال ��وا ي��وم �ه��ا إن امل�س�ي�ح�ي�ين ف ��ي ل �ب �ن��ان م �ن��ذ وج � ��وده،
ّ
منشطرون ب�ين خيارين .خيار االن�ع��زال املغلف بمقولة
االن�ف�ت��اح على ال�غ��رب ،وخ�ي��ار االن�ف�ت��اح على ال�ع��رب عبر
بواباتهم الطبيعية .وقالوا إن األزم��ة في لبنان انفجرت
ح�ين وقعت تلك امل�ف��ارق��ة ،ب��أن ال�ع��رب أنفسهم ،وتحديدًا
س��وري��ا سنة  ،1976اخ�ت��ارت أن تكون م��ع «االنعزاليني»
ضد االنفتاحيني ،مخالفة بذلك ثابتة من ثوابت فلسفة
لبنان .فانفجر املسيحيون ،وانفجر لبنانهم ،وانفجرت

ع�لاق��ة االث�ن�ين بسوريا وال �ع��رب .وخ�ت�م��وا :إن�ه��ا الفرصة
الذهبية ،في ظل غياب «االنعزاليني» ،لسوريا كي تصحح
خ�ط��أه��ا ب��إع��ادة االن �ف �ت��اح ع�ل��ى امل�س�ي�ح�ي�ين ال�ع��روب�ي�ين،
ول �ل �م �س �ي �ح �ي�ين أن �ف �س �ه��م ك ��ي ي � �ج� ��ددوا م �ع �ن��ى امل �ي �ث��اق
الوطني ،مع املسلمني في لبنان ومع سوريا .حملوا تلك
الرؤية إل��ى عبد الحليم خ��دام .قرأها سريعًا ،فرسم تلك
االبتسامة الصفراء املاكرة الغادرة على وجهه ،وضحك
ألصحابها ،وعليهم وعليها .أفهمهم أن مصلحته تكمن
ف��ي العكس تمامًا مما ي�ط��رح��ون��ه .مصلحته ف��ي تقوية
«االن�ع��زال�ي�ين» ،ليكونوا ذري�ع��ة ل��ه ولحزبه ونظامه ،في
ّ
البقاء في لبنان وابتالعه .تذكر أهل الوثيقة كالمًا قاله
خدام ذات يوم لرفيق له لبناني ،صدف أن رأى بني يديه
نسخة من الهوية اللبنانية الجديدة .فصارحه أبو جمال
كم يود تمزيقها وتنتيفها ...
ي��وم �ه��ا ،ول �ل �م��رة األول� ��ى ف��ي ت��اري�خ�ه�م��ا ،أدرك ال�ط��رف��ان
املسيحيان ،املنفي غربًا واملخذول شرقًا ،أن مصلحتهما
داخ��ل ح��دود ال��وط��ن ال خ��ارج��ه .فتقاطعا ف��ي «ل�ق��اء قرنة
شهوان» ،السابقة األهم في تاريخ املسيحيني .كان يجلس
الجميل إل��ى ي�م�ين امل �ط��ران ي��وس��ف ب �ش��اره .وإل��ى يمينه
بطرس ح��رب .فيما تجلس نايلة معوض ،حليفة سمير
فرنجيه ،إلى يسار راع��ي اللقاء ،ليتجسد مشهد اليمني
واليسار ،وت��روح النقاشات تعلو ،مستخرجة مكبوتات
نصف قرن ،وكم كانت تنتهي بكالم كبير!
ه��ذا ف��ي السياسة .لكن حساسيات الطبائع الشخصية
ك��ان��ت دوم ��ًا ح��اض��رةُ .ي ��روى أن ح�م�ي��د ف��رن�ج�ي��ه ب�ع��د أن
أقعده امل��رض ،استقبل قرب سريره كل خصومه إال بيار
الجميل .ك��ان ح�ين يأتي األخ�ي��ر ي�ت��ذرع ال��رج��ل بوجع أو
ن��وم ض� ��روري ،ك��ي ال ي� ��راه ..ح�ت��ى رح��ل ع��ن ه��ذه ال��دن�ي��ا،
وه��و يعاين م��ا ح��ذر م�ن��ه ،م��ن «ك ��وارث تلك الفرمشية»،
في إش��ارة إلى صيدلية بيار الجميل على ساحة البرج.
وليست مصادفة ربما ان الرجلني استمرا في صراعهما
ال�ش�خ�ص��ي ح�ت��ى ب�ع��د م��وت �ه�م��ا ،ب�ي�ن ال �ت��ذك �ي��ر م��ن جهة
ب��أن البيك هو بطل ال�ج�لاء ،والتأكيد من الجهة الثانية
ُ
أن «الشيخ» هو بطل االستقالل .مرة واح��دة كسرت تلك
الحساسية :يوم مرت الكيمياء بني بيار الجميل الحفيد،
وب�ين سمير وف ��ارس .بعد اغتيال ال�ش��اب ،ع��اد ك��ل شيء
إلى نسق اآلباء.
ت �ب �ق��ى ن� �ق ��اط ت �ف �ص �ي �ل �ي��ة ك �ث �ي��رة م ��ن أس � �ب ��اب ال � �ص ��راع:
زع�م��اء أح ��زاب ي�س��أل��ون دوم ��ًا :م��اذا يمثل «املستقلون»؟
ً
وش�خ�ص�ي��ات ت � ّ
�رد :وه��ل يفكر «ال �ح��زب �ي��ون»؟ ف�ض�لا عن
حساسيات عائلية أكثر س �رًا .لكن ُاألك�ي��د أن  14آذار لم
ُتنحر سميرها وفارسها .فهما قد ذبحا قبل أعوام ،يوم
ذبحت فكرة قرنة شهوان.

علم
و خبر
كفوري في لبنان؟

استمرار الحوار
بين الجماعة وحزب اهلل
ال يعني التالقي
في اآلراء

الق �ن��اع ال��رئ�ي��س األس ��د ب��االب�ت�ع��اد عن
ّ
األمنية ،واالنصات إلى الشعب
الحلول
ال �س��وري» .ول�ك��ن ،الح�ق��ًا ،وج��د الحزب
ن�ف�س��ه «م �ح��رج��ًا» ام� ��ام ال �ج �م��اع��ة ،ألن
ال �ن �ظ��ام ال �س��وري «ت ��راج ��ع» ع��ن وع��ود
ك� �ث� �ي ��رة ق� �ط� �ع� �ه ��ا .ي� �ض� �ي ��ف األي � ��وب � ��ي:
«الحزب أبلغ الجماعة أنه ُص��دم بعدم
تجاوب النظام السوري مع محاوالت
الوساطة التي قام بها ،باالشتراك مع
ح��رك��ة ح �م��اس» .اس�ت�م��رار ال �ح��وار بني
الحزب والجماعة ال يعني التالقي في
اآلراء ،وال يفرض ثقة بني الفريقني في
أقصى تجلياتها .ولكن ،وبوضوح تام
أيضًا« ،شعرة معاوية» لم تنقطع بعد.

ما قل
ودل
بعد تصريحاته
األخيرة خالل استضافته
في برنامج «كالم الناس»،
وانتقاداته املتواصلة
للمملكة السعودية في
ّ
يتحدث
مجالسه الخاصة،

مقربون من رئيس جبهة
النضال الوطني وليد
جنبالط عن امتعاض
سعودي كبير من األخير،
ّ
تجلى بالرسائل «القاسية»
التي يبعث بها السعوديون
عبر الحلقة الضيقة
املحيطة بالبيك.

ّ
أكد مرجع أمني أن ميالد كفوري ،الشاهد واملخبر في قضية الوزير
السابق ميشال سماحة ،موجود على األراضي اللبنانية وليس في
الخارج كما قيل ،وأنه يقيم تحديدًا في منطقة املنصوريةُ .يذكر أن
م�ص��ادر معنية ف��ي امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�ق��وى األم��ن ال��داخ�ل��ي ك��ان��ت قد
رفضت تأكيد أو نفي أن كفوري موجود خارج لبنان ،مكتفية بالقول
إنه في مكان آمن ،وأن كفوري اشترط قبل تنفيذ العملية أنه في حال
اضطر للسفر ،فإنه ال يريد امل��رور باملعابر الشرعية اللبنانية ،في
املطار أو املرافئ او املعابر الحدودية.

مخالف يسجن  3عسكريني
ساحة
أثناء إقامة القوى األمنية حاجزًا لقمع مخالفات السير في
ّ
ً
مساء ،ص��ودف م��رور سيارة يتكلم
ساسني بني السابعة والتاسعة
سائقها على الهاتف أثناء القيادة ّ .وعندما طلب العسكري أوراق
السيارة لتحرير محضر ضبط بحقهّ ،
رد بأنه املدير العام ل��وزارة
ّ
ُ
املهجرين ،فأجابه العسكري بأنه يقوم بواجبه .ح ّرر محضر الضبط
فأجرى املدير العام عدة اتصاالت أسفرت عن ّاتصال آمر سرية السير
في بيروت بالعسكريني الثالثة ليخبرهم بأنهم ُ
سيحتجزون ألنهم
لم يراعوا املدير العام.

خالفات االعتصام
بدأ مخيم االعتصام ال��ذي ينفذه تيار املستقبل أم��ام منزل الرئيس
ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ف��ي ط��راب �ل��س ي�ش�ه��د خ�ل�اف��ات ب�ي�ن امل �ش��رف�ين عليه،
وت �ح��دي �دًا ب�ي�ن ال �ن��ائ��ب م�ع�ين امل��رع �ب��ي وم�ن�س��ق ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل في
ط��راب �ل��س م�ص�ط�ف��ى ع �ل��وش .وأش � ��ارت م�ع�ل��وم��ات ال ��ى أن ت�ص��رف��ات
امل��رع�ب��ي أث ��ارت حفيظة ب�ع��ض ك ��وادر ال�ت�ي��ار ف��ي امل��دي�ن��ة ،ن�ظ�رًا ال��ى
تدخله ال��دائ��م بكل ش��اردة وواردة ف��ي االع�ت�ص��ام ،متذرعًا ب��أن��ه هو
ص��اح��ب ف�ك��رة االع�ت�ص��ام ،ول��ه ال�ح��ق ف��ي إدارت� ��ه .وق��د ّ
تسبب تمسك
املرعبي بموقفه في حصول تالسن بينه وبني بعض ك��وادر التيار،
ما جعله يغيب عن املخيم منذ أيام.

