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تقـرير
رسائل إلى المحرر
دوائر النفوس

ُ
ف �ل��ت �ع��د وزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة ال�ن�ظ��ر
ب � � � ��دوام امل ��وظ � �ف �ي�ن ف � ��ي اإلدارات
ومنها النفوس .تذهب إلى الدائرة
(النبطية في السرايا الحكومية)
فيقولون لك إن دوام العمل ينتهي
عند الثانية عشرة .املوظف وصل
عند الثامنة مع حسن الظن .وبدل
ت �م��دي��د ال� � � ��دوام ب �س �ب��ب ال �ل��وائ��ح
االنتخابية يأخذ هؤالء «التنابل»
ال��رش��ى .وأن��ا م�س��ؤول ع��ن كالمي
وم� �س� �ت� �ع � ّ�د ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق ف � ��ي ه ��ذا
االدع � ��اء ال� �ص ��ادق .ط�ب�ع��ًا إذا ك��ان
ه �ن��اك م��ن ي �ك �ت��رث .ال��رش��ى دوم��ًا
«طوابع» وليست «كاش».
حسني نور الدين

♦♦♦

ثورة واحدة
أخ� � �ي� � �رًا ،ن �ج �ح��ت إس ��رائ � �ي ��ل ف��ي
اس � �ت� ��دراج امل �ق ��اوم ��ة االس�ل�ام �ي��ة
إلى معركة داخلية .من استدرج
امل�ق��اوم��ة الفلسطينية والحركة
الوطنية من الجنوب إلى بيروت،
وم��ن ذب��ح ال �ث��ورة ف��ي ع�م��ان هم
أن �ف �س �ه��م م� ��ن ح� � ��اول اس � �ت� ��دراج
ح��زب ال�ل��ه إل��ى زواري� ��ب ب�ي��روت.
وملا فشل مشروعهم بعد  ٨أيار
 ،٢٠٠٨كان ال ّ
بد من منفذ ،فكانت
الحرب على سوريا واستهداف
املناطق اللبنانية القريبة منها.
ك� ��م ب �ك �ي �ن��ا ع� �ل ��ى ش � �ب ��ان ك ��ان ��وا
يحلمون باالستشهاد على أرض
فلسطني ،فإذا بهم يسقطون في
زواريب بيروت ،ولكن الدفاع عن
ب�ي��روت وقتها ك��ان ك��ال��دف��اع عن
ال �ق��دس مثلما ال �ي��وم ال�ق�ت��ال في
ال�ق�ص�ي��ر ه��و دف� ��اع ع��ن ال �ق��دس،
وم��ن يستشهد ف��ي س��وري��ا كأنه
اس� �ت� �ش� �ه ��د ف � ��ي ف� �ل� �س� �ط�ي�ن ،وم ��ا
فلسطني إال س��وري��ا الجنوبية.
ف�لا داع��ي للحزن أو للتبرير أو
التفسير ،ولنبتهج بشهدائنا،
شهداء لبنان وسوريا وفلسطني
العربية .ومثلما حاربت الثورة
الفلسطينية وال �ق��وى الوطنية
اللبنانية الفاشيني املتسترين
ب ��امل � �س � �ي � �ح � �ي ��ة ،ف � � � ��إن امل � �ق� ��اوم� ��ة
االس�ل�ام� �ي ��ة وال � �ق � ��وى ال��وط �ن �ي��ة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وال �ع��رب �ي��ة ت�ق��ات��ل في
س ��وري ��ا ال �ي ��وم ن �ف��س ال�ف��اش�ي�ين
وامل�ج��رم�ين ال��ذي��ن يتلطون ه��ذه
امل� � � ��رة خ� �ل ��ف ال � ��دي � ��ن االس �ل�ام� ��ي
وامل ��ذه ��ب ال �س �ن��ي .أي دي ��ن وأي
م� ��ذه� ��ب ال ي� � ��رى ف � ��ي إس ��رائ� �ي ��ل
ال � �ع ��دو األول وال ��وح� �ي ��د ل�لأم��ة
ب �ك��ل م �س �ل �م �ي �ه��ا وم�س�ي�ح�ي�ي�ه��ا
ال ح ��اج ��ة ل �ن��ا ب ��ه وال ل � ��زوم ل��ه.
ه ��ذا ال �ه�ل�ال ال �خ �ص �ي��ب ل ��ه أه�ل��ه
ي � � ��ذودون ع �ن��ه وي �م��وت��ون ف� ��داه.
ي�ح�ي��ا ش �ه��داء ف�ل�س�ط�ين ول�ب�ن��ان
وسوريا والعرب من حركة فتح
وامل��راب �ط��ون وال �ح��زب الشيوعي
والحزب السوري القومي ،حتى
ح��زب ال�ل��ه .وإن�ه��ا ل�ث��ورة واح��دة
حتى النصر والتحرير.
عمر العبد

جعجع :لن أخضع البتزاز الكتائب
طفح كيل معراب.
سمير جعجع لن يسكت عماّ
ّ
الجميل
يسميه «ابتزاز» آل
له .ستتعامل القوات مع
الكتائب بصفته «خصمًا
ال حليفًا» .الخيط الرفيع
الذي يربط الطرفني باإلكراه
حرك ،على قاعدة ّ
سي ّ
ُ
«شد
األصابع أفضل من بترها»
ميسم رزق
ل�ي��س ه �ن��اك أص �ع��ب م��ن امل �ش��ي ف��ي حقل
األل � �غ ��ام ال �ف��اص��ل ب�ي�ن م� �ع ��راب وب �ك �ف �ي��ا.
فكل خطوة فيه ،كفيلة ب��إح��داث تفجير،
ُي �ع �ي��د ت��ذك �ي��ر ال �س��اح��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ب��أن
حزبي «القوات» و«الكتائب» متنافسان،
ال حلفاء ف��ي ف��ري��ق ال��راب��ع عشر م��ن آذار
كما ّ
يدعي الطرفان .وإن كان البوح بهذه
الحقيقة محبوسًا بني قضبان «السيادة
وال�ح��ري��ة واالس �ت �ق�لال» ،بعد ع��ام ،2005
أتى قانون االنتخابات ،وتحديدًا اقتراح
اللقاء األرث��وذك�س��ي ،ليفصل «ال�ص��ورة»
عن الواقع.
ت� �س� �ع ��ة وث� �ل ��اث � � ��ون ع� � ��ام� � ��ًا ،ول� � � ��م ي� �ن � َ�س
ح ��زب ال �ك �ت��ائ��ب ان �ت �ف��اض��ة ال� �ق ��وات على
«ال �ص �ي �ف ��ي» .م �ن��ذ ذل� ��ك ال� �ح�ي�ن ،ال ت ��زال
ال�ع�لاق��ة ب�ين الكتائب وال �ق��وات ملتبسة.
فال مسيرة النفي والسجن ،أزالت «الكره»
بينهما ،وال ث��ورة األرز أع��ادت املياه إلى
مجاريها.
ل� �ط ��امل ��ا ن � �ظ� ��رت ب �ك �ف �ي��ا إل� � � ّ�ى «ال� � �ق � ��وات»
اللبنانية بصفتها ول �دًا ع��اق��ًا ،خ��رج من
ال�ب�ي��ت ،ول��م ي�ك��ن م��ن امل�ف�ت��رض أن يكون
ّ
له جسم مستقل عن الجسم «األم» .هذه
ّ
َ
النظرة استمرت منذ عهد بيار الجد حتى
ّ
الجميل،
ه��ذه األي��امُ .ي��روى أن «الرئيس
أكد في أيامه األخيرة ،أم��ام رئيس حزب

تستقبل "األخ� �ب ��ار" رس��ائ��ل ال �ق� ّ�راء
ع �ل��ى ال� �ع� �ن ��وان اإلل �ك �ت ��رون ��ي اآلت� ��ي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق ال��رس��ال��ة م��ن أح��د امل��واض�ي��ع
املنشورة في "األخبار" ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

الكتائب تتهم القوات بأنها ّ
تحرك األمانة العامة لـ  14آذار في وجهها (أرشيف)

تقـرير

فرنجية :مع المقاومة وخصوصًا في القصير وســو
قلب خبر حضور رئيس
تيار املردة سليمان فرنجية،
أحوال طالب الجامعة
اللبنانية في الحدث ،خصوصًا
أن املناسبة هي عيد املقاومة
والتحرير .خرجوا بعد اللقاء
مبهورين بكالم «البك»،
يصرخون وكأنهم يريدون
للغير أن يسمع :فاجأكم
فرنجية بخطابه ...أنسيتم
أنه من محور املفاجآت؟
رلى إبراهيم

من المحرر

الكتائب ال�س��اب��ق إي�ل��ي ك��رام��ة أن الهدف
ال��رئ�ي�س��ي ل�ل�ح��زب ي�ج��ب أن ي�ت��رك��ز على
إع� � ��ادة ال� �ق ��وات إل� ��ى ح �ض��ن ب �ك �ف �ي��ا» .إال
أن االن �ت �ف��اض��ات امل �ت �ت��ال �ي��ة ف ��ي ال �ش��ارع
املسيحي هي التي رسمت مسار العالقة،
ّ
ّ
الجميل في
حتى مع وجود الرئيس أمني
امل�ن�ف��ى ،ورئ�ي��س ح��زب ال �ق��وات اللبنانية
سمير جعجع ف��ي السجن .ب��دا لكثيرين
أن ق�لاع بكفيا غير متضررة م��ن حصن
معراب .لكن في الواقع ،كان حزب الكتائب
يرى نفسه في ص��راع مع القواتيني أكثر
م �ن��ه م ��ع ال �ع��ون �ي�ي�ن ،إم ��ا ب �ش �ك��ل م�ب��اش��ر
أو غ�ي��ر م�ب��اش��ر .وم�ن��ذ ع��ام  ،2005ب��دأت
املعركة الخفية ،بعدما حاول الوزير بيار
ّ
الجميل خلق حالة في الشارع املسيحي،
ب�ق�ي��ت م ��ا دون ح �ج��م ال� �ق ��وات ال� ��ذي ب��دأ
ي�ت�ض��اع��ف ،م��ا دف ��ع ال �ك ��وادر الكتائبية،
ع�ن��د ك��ل اس�ت�ح�ق��اق ،إل��ى ط��رح مسألتني
لطاملا شغلت بالهم .األولى ،هي محاولة
جعجع االستيالء على امل�ي��راث الشرعي
ال�س�ي��اس��ي وال�ت��اري�خ��ي ل�ح��زب الكتائب.
وال�ث��ان�ي��ة ،ض ��رورة ال�ت�ع��اط��ي م��ع م�ع��راب
ف��ي ك��ل اس �ت �ح �ق��اق م��ن زاوي � ��ة امل�ن��اص�ف��ة
بمعزل عن حجم الطرفني.
وال ُيمكن فصل مزاج القاعدة الكتائبية
ّ
الجميل .لألخير
عن مزاج الوارث سامي
ّ
ع �ت��ب ك �ب �ي��ر ع �ل��ى ج �ع �ج��ع ي �ح��م �ل��ه ل�ك��ل
عابر سبيل بني االثنني .فسامي ال ينفك
أم��ام زواره ي� ّ
�ردد سيرة أن��ه «مستاء من
ع��دم زي ��ارة جعجع لبكفيا ،فيما قصد
ّ
الجميل م�ع��راب أكثر م��ن خمس م��رات».
ّ
وال ي�م��ر النائب الكتائبي م��رور ال�ك��رام،
ع� �ل ��ى «ت� �ج ��اه ��ل ج �ع �ج��ع مل� ��ا ح� �ك ��ي ع��ن
ُ
ّ
الجميل االبن مهدد
معلومات تفيد بأن
باالغتيال من قبل بعض الجماعات ،فلم
ّ
يكلف نفسه عناء فتح خط اتصال ،أقله
ُ
لتسجيل استنكار» .وال يخفى على أحد،
بحسب متابعني للعالقة ب�ين الحزبني،
أن «الكتائب تتهم القوات ،بأنها هي التي
ّ
تحرك األمانة العامة لـ  14آذار في وجهها
ب �ه��دف إق �ص��ائ �ه��ا» ،وه ��ي أي �ض��ًا «ال �ت��ي
ّ
تحرك الرئيس السابق ملجلس األقاليم
ّ
وامل �ح��اف �ظ��ات م �ي �ش��ال م �ك��ت��ف (ال �ص �ه��ر
ّ
الجميل)» .طريق
السابق للرئيس أمني

يسلك خطًا واح� �دًا ،حيث
العتب ه��ذا ال َ
تفتح بكفيا ط��ري��ق عتب فرعيًا باتجاه
الرئيس سعد الحريري .يرى الكتائبيون
أن «الحريري أعطى األولوية لعالقته مع
ال�ق��وات اللبنانية على حسابهم» ،فيما
ّ
ّ
رد ال�ح��ري��ري�ين ال��دائ��م ي��ذك��ر «ب��ال�ع�لاق��ة
ّ
القوية التي ربطت الشهيد بيار الجميل
بالشيخ سعد ،ما يعني أن املشكلة هي
ّ
الجميل ال في سعد الحريري».
في سامي
وب�ع�ين ال�ح�س��د ،تنظر بكفيا إل��ى وضع
القوات داخل فريق الرابع عشر من آذار،
م�س�ت�ن�ك��رة ك�ي��ف ُي �ص��ار إل ��ى ع�ق��د ث�لاث��ة
مؤتمرات لهذا الفريق في معراب ،بينما

لم يعقد أي واح��د منها في الصيفي أو
بكفيا.
وس � � ��ط ك � ��ل ه � � ��ذه االن� � � �ت� � � �ق � � ��ادات ،ي �م �ل��ك
ال �ق ��وات �ي ��ون ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ح �ج��ج ل �ل��رد.
ي�ن�ب��ش ه ��ؤالء ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل �ع��ارك ال�ت��ي
ّ
«تخلى فيها الكتائبيون عن آذاريتهم».
ف�ه��م م��ن «ي�ت�ق�ن��ون ف��ن ال ��دخ ��ول إل ��ى 14
آذار وال� � �خ � ��روج م �ن �ه ��ا ،م �ت ��ى اق �ت �ض��ت
م �ص �ل � ّح �ت �ه��م» .وه� ��م أي �ض��ًا م ��ن «وق �ع��وا
في ف��خ خطابهم السياسي امل��زدوج ،في
ّ
م��ا ي�ت�ع��ل��ق ب��أح��داث ال��رب�ي��ع ال �ع��رب��ي ،إذ
كانوا أول املشككني بها ،وف��خ خطابهم
امل �س �ي �ح��ي ،ع �ن��دم��ا وض � �ع ��وا األول ��وي ��ة

لم يكن يوم أمس ،يومًا دراسيًا عاديًا في
مجمع ال �ح��دث ال�ج��ام�ع��ي .م�ن��ذ الصباح
الباكر انشغل الطالب ب��زرع أع�لام امل��ردة
ً
احتفاء بقدوم
إلى جانب أعالم املقاومة،
رئ� �ي ��س ت� �ي ��ار امل� � � ��ردة ال� �ن ��ائ ّ��ب س �ل �ي �م��ان
ف��رن �ج �ي��ة .أج � � ��واء ال � �ف ��رح ل ��ف ��ت امل �ج �م��ع،
ف��ال �ع �ي��د ال� �ي ��وم ع � �ي ��دان« :ع �ي ��د امل �ق��اوم��ة
والتحرير واستضافة فرنجية في كنف
الجامعة» .الساعة العاشرة صباحًا ،أي

قبيل بدء اللقاء ال��ذي دعت إليه التعبئة
ال �ت��رب��وي��ة ف��ي ح ��زب ال �ل��ه ب�ن�ح��و س��اع��ة،
ك ��ان ��ت ال �ج��ام �ع��ة أش� �ب ��ه ب �م �ك �ت��ب ح��زب��ي
ك�ب�ي��ر م�ش�ت��رك م��ا ب�ي�ن ح ��زب ال �ل��ه وت�ي��ار
امل� ��ردة .ارت�ف�ع��ت ص ��ورة ك�ب�ي��رة لفرنجية
ع �ن��د م ��دخ ��ل ق ��اع ��ة امل� ��ؤت � �م� ��رات ،وب � ��دأت
ف �ل�اش ��ات ال� �ك ��ام� �ي ��رات ت � �ص � ّ�ور ال �ف �ت �ي��ان
والفتيات بقمصانهم الخضراء .وما هي
إال ل�ح�ظ��ات ،ح�ت��ى ع�ل��ت ص��رخ��ة ال�ط�لاب
وه ��م ي��راق �ب��ون ف��رن�ج�ي��ة ي�س�ي��ر ن�ح��وه��م.
تلقائيًا أصبحت صرختهم واحدة« :أبو
ط��ون��ي» .راف �ق��ت األص� ��وات «أب ��و ط��ون��ي»
الصف
حتى بلوغه القاعة وجلوسه في ُ َ
األمامي ،فيما ب��دأت باقات ال��ورود تنثر
عليه من كل حدب وصوب.
ح��ان وق��ت ال �ج� ّ�د .اع�ت�ل��ى ف��رن�ج�ي��ة املنبر
وس � � ��اد ال� �ص� �م ��ت ال � �ق� ��اع� ��ة .ال � �ب� ��داي� ��ة م��ن
املناسبة ذات �ه��ا ،ك��ان ال ب� ّ�د لرئيس تيار
امل � ��ردة م��ن ت �ق��دي��ر دور امل �ق��اوم��ة ،معلنًا
اع �ت ��زازه ب��ال��وق��وف إل ��ى ج��ان�ب�ه��ا «ال �ي��وم
وغ � � � �دًا وب � �ع� ��د ع � � � ��ام» ،مل � ��ا ف� �ي ��ه م �ص �ل �ح��ة
«ل �ل �ب �ن��ان وامل �س �ي �ح �ي�ين» .ع�ل�ا التصفيق
ال � �ق ��اع ��ة .ي �ك �م��ل غ� ��ام � �زًا م� ��ن ق� �ن ��اة ح ��زب
الكتائب« :نحن أيضًا كنا نرغب بالحياد
وال �ت �ح �ي �ي��د إذا ك ��ان اآلخ� � ��رون ي�ح�ي��دون
أن �ف �س �ه��م .ل �ك��ن ع�م�ل�ي��ًا ه� ��ذا غ �ي��ر م�م�ك��ن؛
فنحن ف��ي ص�ل��ب ال �ص��راع ،وك��ل املنطقة
مستهدفة» .لذلك هناك م�ح��وران :محور
الصمود والكرامة والقضية الفلسطينية
وال �ع ��داء إلس��رائ �ي��ل وم �ح��ور االس�ت�س�لام

وال� � �ه � ��زي� � �م � ��ة وال� � �ت� � �ح � ��ال � ��ف م� � ��ع ال � �غ� ��رب
وإس��رائ �ي��ل .وه ��دف امل �ح��ور ال �ث��ان��ي غير
خاف على أحد« ،ضرب املقاومة وإراحة
ٍ
إس ��رائ� �ي ��ل» .ح �ص��ل ذل ��ك ف ��ي ع ��ام ،2000
حيث رأى بعض اللبنانيني أن انسحاب
إس��رائ �ي��ل م��ن ل�ب�ن��ان «ورق� ��ة س�ح�ب��ت من
حزب الله ،وبالتالي باتت سهلة املطالبة
بسحب س�لاح��ه» ،وت �ك��رر ف��ي ع��ام 2006
ي��وم «ح� ّ�رض فريق من اللبنانيني العدو
على ضربنا»« .اقرأوا ويكيليكس جيدًا»،
يقول فرنجية« ،ت� َ�روا حجم التواطؤ .وال
ت �ص��دق��وا أن م ��ا ق �ي��ل م �خ �ت �ل��ق ،ف�ك�لام��ي
ف��ي ه��ذه ال��وث��ائ��ق ك��ان صحيحًا بنسبة
 90ف��ي امل �ئ��ة» .ي�ع�ل��و ال�ت�ص�ف�ي��ق م �ج��ددًا.
ٌّ
مبني
ي �ك��رر ش��ارح��ًا أن م �ح��ور امل �ق��اوم��ة
ع�ل��ى إي ��ران (ت�ص�ف�ي��ق) ،ال �ع��راق وس��وري��ا
(تصفيق) ،ولبنان (تصفيق ّ
حار) .كانت
ً
أولوياتهم «ضرب املقاومة أوال ثم التفرغ
ل�س��وري��ا .ف�ش�ل��وا» .ل��ذل��ك ال�ي��وم «يسعون
إل��ى ض��رب امل�ق��اوم��ة عبر داخ��ل س��وري��ا».
إال أنهم «سيفشلون وال خيار أمامنا إال
االنتصار وسننتصر».

فرنجية رئيسًا للجمهورية؟
ف�ت�ح��ت ال�ج�م�ل��ة ال �س��اب �ق��ة ال �ب ��اب واس �ع��ًا
أم��ام فرنجية للولوج إلى امللف السوري.
وهنا «ال يمكن ضرب سوريا بمعزل عن
حزب الله أو إي��ران أو العراق؛ فهذا حلف
واح��د» .ما يدعو إلى القول «إننا في هذا
املشروع مع املقاومة أينما كانت ،وخاصة

ف��ي ال�ق�ص�ي��ر وس ��وري ��ا .ت�ص�ف�ي��ق م �ج��ددًا
وه �ت ��اف ��ات «أب � ��و ط ��ون ��ي» وس� ��ط األع�ل��ام
ّ
ال� �خ� �ض ��راء ال �ت ��ي ت �م�ل�أ ال� �ق ��اع ��ة .ي�س�ت�ه��ل
ف��رن�ج�ي��ة ح��دي�ث��ه م �ج ��ددًا ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن
«ال �ت��واص��ل م��ع ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ب�ش��ار
األسد دائم وأسبوعي واملعنويات مرتفعة
دائما عنده ،وب��دل أن نعطيه املعنويات،
ه ��و م ��ن ي�ع�ط�ي�ن��ا إي� ��اه� ��ا» .ي �ض �ي��ف« :م��ا
يربطنا باألسد هو ما يربطنا باملقاومة»،
ً
ول�ك��ن م�ه�لا «امل�ق��اوم��ة لبنانية ،ل��ذا نحن
أقرب إليها والرئيس األسد هو أخ ورئيس
دولة شقيقة» .ال يكاد ينهي جملته حتى
ت �ق��اط �ع��ه ه �ت��اف��ات «أب � ��و ح ��اف ��ظ» و«أب� ��و
طوني» لدقائق طويلة .ولدى سؤاله ّ
عما
إذا كان تدخل حزب الله في القصير يورط
ال�ح��زب أكثر مما يفيده ،ق��ال فرنجية إن
«عنوان املعركة هو املقاومة ،ويجب على
لاّ
كل من يستطيع الدفاع عن مشروعها أ
ي �ت��ردد؛ ألن س�ق��وط س��وري��ا يعني حكمًا
سقوط لبنان واملقاومة».
وف � � ��ي ال � � �ع� � ��ودة إل � � ��ى امل � �ل� ��ف ال �ل �ب �ن ��ان ��ي،
وت �ح��دي �دًا االن �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ،ف��اج��أ
«ال �ب��ك» ال�ح�ض��ور ب�ص��راح�ت��ه ع�ب��ر ق��ول��ه:
«ن �ح��ن ب��دن��ا ق ��ان ��ون ي��رب �ح �ن��ا و 14آذار
كمان ...ما نضحك عحالنا» .إال أن الفرق
ه �ن��ا أن «ط��روح��ات �ن��ا أق� ��رب إل ��ى امل�ن�ط��ق
م ��ن ط ��روح ��ات� �ه ��م» ،ول �ك ��ن «ال ض �ي��ر م��ن
التأجيل مل��دة معينة ريثما يتم االت�ف��اق
على قانون» .علمًا أن فرنجية أع��رب عن
ت��أي �ي��ده ل �ق��ان��ون رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ن��واب

