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كالم في السياسة

ي

عن جريمة التكفيريني ومسؤولية أسيادهم والعبيد
م��ع ل �ب �ن��ان ف��ي ال�ج�ل�ي��ل ال �غ��رب��ي ،ح��ذر
م� ��ن أن امل� ��واج � �ه� ��ة امل �ق �ب �ل ��ة م� ��ع ح ��زب
ال �ل��ه س�ت�ش�ه��د ت�غ�ي�ي��رات م�ل�ح��وظ��ة في
امل �ي ��دان وف ��ي س��اح��ة ال �ق �ت��ال .وق ��ال إن
«ح� � ��زب ال� �ل ��ه ي� �ب ��ذل ج � �ه ��ودًا ل�ت�ح�س�ين
ق��درات��ه ال�ق�ت��ال�ي��ة ال�ل�ي�ل�ي��ة ،وه��ي فجوة

ك ��ان ��ت م � ��وج � ��ودة ل ��دي ��ه ح� �ت ��ى اآلن»،
موضحًا أن «التدريبات التي يجريها
الجيش اإلسرائيلي تختلف كثيرًا عن
ال �ت��دري �ب��ات ال��روت�ي�ن�ي��ة ال �ت��ي اع�ت��اده��ا
في السابق؛ فهي تحاكي اآلن أوضاعًا
ً
وس�ي�ن��اري��وات تشمل ان�ت�ق��اال م��ن عمل
روت�ي�ن��ي يتعلق ب��األم��ن ال �ج��اري على
ال �ح ��دود ،إل ��ى وض�ع�ي��ة ال �ح��رب بنحو
طارئ وسريع».
إل� � ��ى ذل � � ��ك ،ح� � ��ذر ض� ��اب� ��ط إس ��رائ �ي �ل ��ي
رف�ي��ع امل�س�ت��وى ف��ي «إي �ج��از صحافي»
أم� � � ��ام ع � � ��دد م � ��ن م� ��راس � �ل� ��ي ال ��وس ��ائ ��ل
اإلعالمية العبرية ،من أن خطر السالح
الكيميائي السوري ،ال يزال قائمًا ،رغم
ك��ل الجهود املبذولة لتفكيكه ،محذرًا
م��ن اح�ت�م��ال ال يمكن نفيه أو تأكيده،
أن حزب الله قد استولى بالفعل على
جزء من هذا السالح .وأشار ،حسب ما
ورد ف��ي صحيفة م�ع��اري��ف أم��س ،إل��ى
أن «ه��ذا التحدي يتطلب اإلب�ق��اء على
االس�ت�ع��داد قائمًا ،بما يرتبط بإمكان
مواجهة هجمات من سالح كيميائي».
ول �ف��ت إل ��ى أن «س��وري��ا ت�م�ت�ل��ك بعض
املواد التي ال يندرج إتالفها في االتفاق
ب�ين ال�ن�ظ��ام ال �س��وري واألم ��م امل�ت�ح��دة،
وأن ه� ��ذه امل � � ��واد ت �م �ك �ن �ه��ا م ��ن إن �ت��اج
أسلحة كيميائية .كذلك إن االت�ف��اق ال
يشمل السالح البيولوجي ،وهذا ٍّ
تحد
يتطلب اإلبقاء على االستعداد القائم،
وإمكان مواجهة هجمات».
ب ��دوره ��ا ،ن�ق�ل��ت ص�ح�ي�ف��ة «م �ع��اري��ف»
عن ضابط آخر ،تأكيده تنامي قدرات
حزب الله القتالية ،وتحديدًا الترسانة
الصاروخية الكبيرة ،التي زادت عشرة
أض� �ع ��اف ع �ل��ى م ��ا ك��ان��ت ع �ل �ي��ه ع�ش�ي��ة
حرب عام  ،2006مضيفًا أن «تقديرات
الجيش اإلسرائيلي تشير إلى أن حزب
الله ك��ان يملك ع��ام  2006ما يقرب من
 500ص � ��اروخ ب �ع �ي��د امل� ��دى ب��زن��ة 350
ك �ي �ل��وغ��رام��ًا م ��ن امل � ��واد امل �ت �ف �ج��رة ،ف��ي
م �ق��اب��ل م ��ا ب ��ات ي�م�ل�ك��ه اآلن ،وه ��و م��ا
ي�ق��رب م��ن  5000ص ��اروخ بعيد امل��دى،
وت � ��راوح زن ��ة ك��ل ص� ��اروخ ب�ي�ن  750و
 1000ك�ي�ل��وغ��رام ،وذل ��ك ب��ال �ت��وازي مع
منظومات نارية وقتالية أخ��رى ،أكثر
تطورًا بكثير».

جان عزيز
تعتمل في الشارع املسيحي مروحة من املشاعر حيال
ما يستهدف املسيحيني ـــ واإلنسان ـــ في سوريا .فيها
الغضب والثورة والحزن واألسى والتعاطف والتضامن
وال� �خ ��وف وال �ق �ل��ق وال ��رع ��ب وال ��ذع ��ر م ��ن م �ش��اه��د ال ��دم
ومستقبل العدم وتجارب القريب في الجغرافيا والبعيد
ف��ي ال �ت��اري��خ .وف�ي�ه��ا خ�ص��وص��ًا خ �ص��وص��ًا ،اإلح �س��اس
بالعجز.
ً
والعجز املسيحي هنا مثلث .فهو أوال عجز من يصرخ
م��ن بينهم ،وينتفض وي��رف��ع ال�ص��وت ويطالب ويدعو
ويتوجه بالكالم ويناشد شرعية دول�ي��ة ...وال نتيجة.
وه ��و ث��ان �ي��ًا ـ �ـ �ـ واألس � ��وأ ـ �ـ �ـ ع �ج��ز م��ن ي�س�ك��ت أو ي �ب��رر أو
يستمتع بذميته السياسية املستجدة ،التي بات أجيرها
وأسيرها وعبد رواتبها ورتبها الذليلة ،يعيشها عبر
حالة من اإلن�ك��ار :ال تكفيريني هناك ،وال استهداف وال
قتل وال خطف وال أسر ...وال جديد تحت شمس الحقيقة
ول��و مقلوبة مثل وج��وه�ه��م ،إال بما تقتضيه ض��رورة
ال�ف�ج��ور وال�ح�ق��د وال�ع�ه��ر ال�س�ي��اس��ي .ح�ت��ى إن شريطًا
ً
م��ذال مهينًا معيبًا ،يظهر تكفيريًا وهو يخاطب راهبة
أس �ي��رة ل��دي��ه ب�م�ف��ردة «ي ��ا ح �ج��ة» .ال ألن ك�ل�م��ة «ح�ج��ة»
إس ��اءة ،ب��ل ألن التكفيري ال�خ��اط��ف اإلره��اب��ي ال�ج�ب��ان،
ي��رف��ض االع �ت��راف ل�ل��راه�ب��ة األس �ي��رة امل�خ�ط��وف��ة بدينها
وال بإيمانها وال بكنيستها وال بإلهها وال بصليبها...
وال بالتالي بكونها راه �ب��ة ،خطيبة ي�س��وع كما يقول
عنها التقليد الكنسي ...يصير شريط كهذا مادة تبرير
ّ
وتنصل على مواقع الذميني الجدد...
وتفسير وتبرئة
ويبقى العجز الثالث هو عجز العالم .والعالم هنا ليس
كلمة مجازية ،وليس تعميمًا وال تعمية .بل هو عجز
والغربية خصوصًا،
الجهات اإلقليمية وال��دول�ي��ة
تلك
ّ
ّ
التي تبنت أولئك املسلحني ورعتهم وبشرت بثورتهم
وديمقراطيتهم وحداثتهم وعصرنتهم ،وجعلت سوريا
وال�س��وري�ين وجيرانهم وال�ع��ال��م يسكتون ع��ن مئة ألف
ً
قتيل ،أم�ل�ا ـــ ق��ال ـــ ب��ال�ح��ري��ات املطلقة اآلت�ي��ة على أكف
«غاندييهم» ،والواصلة حتى على ِمدى خناجر ذبحهم
وف��ؤوس حزهم ون�ص��ال ضربهم لألعناق وال ��رؤوس...
إن�ه��ا مسؤولية ك��ل عضو ف��ي م��ا يسمى جامعة ال��دول
ال�ع��رب�ي��ة ،تلك الهيئة امل�س�خ��رة ال�ت��ي أق � ّ�رت التخلي عن
فلسطني ،تحت عنوان تبادل األراضي ،وبذريعة السالم
م��ع أب �ط��ال دي ��ر ي��اس�ي�ن ،وم ��ن ث��م أع �ط��ت م�ق�ع��د س��وري��ا
وم ��وق ��ع س ��وري ��ا ل �س �ف��اح��ي ال �ب �ش��ر ف ��ي ال ��رق ��ة وم�ع�ل��وال
وصيدنايا وحلب وإدلب .إنها مسؤولية كل من أوصل
مسلحًا إره��اب�ي��ًا م��ن تلك اآلالف ال�ت��ي ذه��ب ذل��ك األمير
الصغير ليبيع ورقة إبادتهم ـــ نعم إبادتهم ـــ في موسكو
ّ
لقاء تمديد حياته السياسية ،عله يستمر في التلذذ في

ما قل
ودل
يؤكد القواتيون
بقاء اليسوعية حصنًا
منيعًا لـ«المقاومة
المسيحية»

دف�ع�ه��م ال ��ى ال ��رد س��ري �ع��ًا ،اس �ت �ن��ادًا ال��ى
م�س��ؤول ال�ط�لاب القواتيني ن��دي��م يزبك.
ي �ش��رح ك �ي��ف أن� ��ه «م �ن��ذ ت��أس �ي �س �ه��ا ،لم
تأخذ رئاسة املجمعات طابعًا سياسيًا،
هو مركز فخري وبحت أكاديمي» .يقول
إن «رئ �ي��س ك��ل م�ج�م��ع ال ي�م�ل��ك سلطة
أو ت��أث �ي �رًا ع �ل��ى ع �م��ل ال �ه �ي �ئ��ات ،ه��دف��ه
م�ت��اب�ع��ة ال�ع�م��ل ال�ط�لاب��ي م��ع االدارة ،ال
أكثر وال أق��ل» .فوجئ يزبك من تصرف
التيار «خاصة أننا كنا قد اتفقنا على
أن االنتخابات ل��ن تخاض على أس��اس
س �ي��اس��ي ،وال ��دل� �ي ��ل ع �ل��ى ذل� ��ك أن أح��د
ال �ح��زب �ي�ين م�ع�ن��ا ص ��وت مل��رش��ح ال�ت�ي��ار
ً
وفاء لرابط الصداقة
في احد املجمعات
ال��ذي يجمعهما» .لكن يبدو أن «التيار،
امل�ت�ع�ط��ش ليظهر نفسه راب �ح��ًا ب�ع��د أن
س�ق��ط ف��ي معظم ال�ج��ام�ع��ات وال�ك�ل�ي��ات،
أراد خلق انتصار وهمي» .القوات سترد
على هذا السجال عبر مؤتمر صحافي

سيعقده يزبك الخميس املقبل «لنوضح
م�ل�اب� �س ��ات االم� � � � ��ور» .و«س � �ي � �ش� ��ارك ف��ي
املؤتمر  ١٢رئيس هيئة في اليسوعية،
لنبرهن للتيار أننا لم نفز فقط بـ .»٤
ال�ه��دوء ال��ذي يسيطر على تعابير يزبك
ت�ق��اب�ل��ه ح �م��اس��ة م �م��زوج��ة ب��ال �ف��رح عند
مسؤول الطالب في التيار أنطون سعيد.
ان �ت �خ��اب��ات ال��راب �ط��ة امل �س �م��اة Amicale
ت �ج��ري م��ن خ�ل�ال م �ش��ارك��ة ال� � �ـ ٢٢رئ�ي��س
هيئة« ،فوزنا برئاسة املجمعات االربعة
يؤكد االرقام التي أعلناها عن فوزنا بـ١٦
ك�ل�ي��ة ،م��ا ي�ع�ن��ي ب��ال�ت��ال��ي ك��ذب ادع� ��اءات
القوات السابقة ،القصة انفضحت اآلن».
ي�ه��زأ سعيد ب�ق��ول ال �ق��وات إن انتخابات
ً
املجمعات أكاديمية ،متسائال« :أمعقول
في ظل االنقسام السياسي في اليسوعية
أن ت��أت��ي ال �ف��رص��ة ل �ف��ري��ق ب ��أن ي �ب�ين أن��ه
ه��و ص��اح��ب االك �ث��ري��ة ف��ي ال�ج��ام�ع��ة وال
ي�س�ت�غ�ل�ه��ا؟ م�ع�ق��ول ال �ق��وات ال �ت��ي ت��دع��ي
ف��وزه��ا ف��ي معظم الكليات تنتخب على
قاعدة الصداقة في املجمعات؟» ،اضافة
الى أن القوات «ال يمكنها عندما تريد أن
ت�ق��ول إن االن�ت�خ��اب��ات سياسية وعندما
تخسر تصبح ذا طابع أكاديمي» .القصة
عند سعيد انتهت هنا .ولكن أي رد من
القوات «سيقابله رد من رؤساء الهيئات
ف ��ي ال �ي �س��وع �ي��ة» ،م ��ا ي �ع �ن��ي أن ل�ل�ق�ص��ة
ً
فصوال أخرى ،وخالص طالب اليسوعية
لم يشع نوره بعد.

أقيم عشاء في أحد
بيوت الشخصيات
السياسية في بيروت ،على
شرف السفير األميركي
ديفيد هيل ،حضره رئيس
كتلة املستقبل النيابية
الرئيس فؤاد السنيورة.
وخالل العشاء سأل هيل
السنيورة عن سبب عرقلة

تشكيل الحكومة ،فأجاب
أحد الحاضرين بأن اململكة
العربية السعودية تعارض
ّ
تشكيل الحكومة ،فعلق
ً
هيل قائال« :ال أحد في
الرياض يمكن الحديث معه
هذه االيام ،فبعضهم غائب
عن الوعي والبعض اآلخر
فاتح على حسابه».

إنفاق ملياراته وسط جوع ناسه ووجع «رعايا» عائلته
املسماة زورًا دولة .إنها مسؤولية كل من ّ
هرب رصاصة
ألسلحة التكفيريني ،من األردن ومن العراق ومن تركيا،
وخصوصًا من لبنان ،من لطف الله  2ــ أين أصبح ملفها
ي��ا ح�م��اة ل�ب�ن��ان وي��ا ق�ض��ات��ه وي��ا م�س��ؤول�ي��ه وطامحيه
وطامعيه؟
وهي مسؤولية ،بل جريمة سياسيي هذا الغرب القاييني
الغبي امل�ت�خ��اذل ال�ج�ب��ان ،ال �ه��ارب م��ن مسؤوليته ومن
صراخ ضحاياه الهابيليني .جريمة هوالند وفابيوس،
وكاميرون وهيغ ،وأوباما وكيري .يجب ،وآن األوان ألن
يخرج إليهم م��ن يقول لهم :أنتم مسؤولون ع��ن خطف
راه �ب��ات م�ع�ل��وال ،أن�ت��م م �س��ؤول��ون ع��ن ذب��ح األب ف��ادي
حداد ،أنتم مسؤولون عن قطع رأس األب فرانسوا مراد،
أنتم مسؤولون عن اختفاء األب باولو ،الذي كان مؤيدًا
لقاتليه ،تمامًا كما أنتم مؤيدون لهم! تمامًا كما كنتم
قبل سوريا مسؤولني عن ذبح املطران بولس فرج رحو
ف��ي امل��وص��ل ،وع��ن ه��دم كنائس ال�ع��راق وتهجير شعبه
األصيل ،وكما كنتم قبل العراق مسؤولني عن محاولة
تهجير مسيحيي لبنان ،من أجل وهم فلسطني البديلة.
البديلة من جريمة عصركم الكبرى في كيان االغتصاب
ونموذج العنصرية الدولتية األكثر امتيازًا في تاريخ
اإلنسانية .أنتم مسؤولون ،بالتكافل والتضامن ،مع ذاك
البندري وذاك الهمجي وذاك البربري وذاك التيوقراطي
ِامل � ��ن ق � ��رون وس� �ط ��ى ،ال � ��ذي ي��أت �ي �ن��ا ال� �ي ��وم ع �ل��ى وس��ع
اب�ت�س��ام��ات�ك��م الخبيثة ،ل�ي� ّ�دع��ي تعليمنا الديمقراطية
والحداثة والعصرنة ،ملجرد أنه يملك ذهبًا أس��ود مثل
قلوبكم ،مثل عقولكم ،مثل ضمائركم ،مثل ثمار أيديكم،
مثل وجوهكم أمام الحق والتاريخ والبشرية.
آن األوان ألن يخرج م��ن ي� ّ�دع��ي عليهم بتهم املسؤولية
عن كل ما ارتكب بحق إنساننا ،أي إن�س��ان ،تمامًا كما
خ��رج ف��ي ب��اري��س أب�ط��ال مناضلون يقاضون فابيوس
في مسؤوليته عن مقتل سوريني .ملاذا ال ّ
تدعي الكنيسة
ع�ل��ى ب�ع��ض ه� ��ؤالء؟ ول �ت� ّ�دع��ي أي �ض��ًا ع�ل��ى ب �ش��ار األس��د
وعلى نظامه ،وليظهر تحقيق دولي ـــ ولو بعد حني ،ولو
للتاريخ ـــ من املسؤول ومن املرتكب.
ً
ً
لم يعد الصمت ممكنًا وال مقبوال وال معقوال مع البقاء
أح�ي��اء ،فكيف ب��ه م��ع حفظ ال�ك��رام��ة وال�ح��ري��ة؟ قبل أي��ام
كان سفير دولة عظمى ضيفًا لدى مرجع كنسي لبناني
كبير ،فسمع الكثير مما سبق .قيل له بوضوح صارخ:
قلنا ونكرر إننا ضد أي نظام ديكتاتوري وضد أي قمع
لشعب أو سحق لثورة .لكن هل فكرتم بما فعلتم هناك؟
هل ّ
قومتم النتائج واستخلصتم العبر؟
سؤال يبدو أن جوابه يقتضي الكثير من دماء األبرياء،
لكتابته حفرًا على أج�س��اد ك��ل إن�س��ان مختلف ع��ن ذاك
التكفيري وسيده.

علم
وخبر
شبكة تهريب مخدرات إلى رومية
ي�ت��اب��ع م �ع��اون م�ف��وض ال�ح�ك��وم��ة ل��دى املحكمة العسكرية ال�ق��اض��ي دان��ي
الزعني تحقيقاته مع العناصر األمنيني في مبنيي األح��داث واملحكومني
في سجن رومية بشأن إنشاء شبكة لتهريب املخدرات إلى داخل السجن.
التحقيقات ال�ت��ي ت�ج��رى بالتنسيق م��ع مكتب م�ك��اف�ح��ة امل �خ��درات وف��رع
امل �ع �ل��وم��ات ،ك�ش�ف��ت أن ال�ع�ن��اص��ر ك��ان��وا ي�ه��رب��ون امل ��واد امل �خ��درة ملصلحة
سجناء ينتمون إلى نافذين في سجن رومية .حتى اآلن ،تم توقيف حوالى
 30عنصرًا وإحالتهم على القضاء العسكري .التوقيفات لم تفضح فساد
بعض األمنيني في السجن فحسب ،بل عززت أزمة نقص عديد الحراس.

األسمر مقابل ميقاتي والحريري
طفا على ال��واج�ه��ة ح��دي��ث ع��ن ب��دء إع ��داد ل��وائ��ح مرشحني للمشاركة في
انتخابات بلدية امليناء الشمالية ،بعد ت��ردد معلومات عن وج��ود ّ
توجه
لتحديد موعدها بداية العام املقبل .وب��رز الفتًا إلى جانب لوائح معتادة
يدعمها ك��ل م��ن ال��رئ�ي��س نجيب ميقاتي وت�ي��ار املستقبل ،دخ��ول «مكتب
ً
مسؤوال أمنيًا ل��دى النائب محمد ّ
كبارة
شباب أحمد األس�م��ر» ،ال��ذي ك��ان
وممثل أب��رز ال�ع��ائ�لات ف��ي منطقة امل�ي�ن��اء ،على ال�خ��ط ل�لإع�لان ع��ن ّالئحة
مكتملة لتنافس الئحتي املستقبل وميقاتي .وتجدر اإلش��ارة إل��ى أن��ه لم
ُي �ح� ّ�دد م��وع��د ان�ت�خ��اب��ات بلدية امل�ي�ن��اء منذ استقالة ع�ش��رة م��ن أعضائها
ق�ب��ل أك�ث��ر م��ن ش�ه��ري��ن ،وت�لاه��ا إص ��دار وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة وال�ب�ل��دي��ات م��روان
ّ
شربل قرارًا يقضي بحلها وتكليف محافظ الشمال ناصيف قالوش إدارة
شؤونها ،إلى حني إجراء انتخابات بلدية جديدة.

رصاصة على مدرسة الحريري
صباح أمس ،وخالل الدوام املدرسي ،سمع إطالق رصاص في محيط مدرسة
حسام الدين الحريري في شرحبيل في منطقة صيدا .حضرت القوى األمنية
إلج��راء التحقيقات ،عثرت على آث��ار رص��اص��ة ف��ي حائط املبنى املطل على
وادي بقسطاّ .
ورجحت املعلومات أن تكون رصاصة طائشة أطلقت من سالح
أحد الصيادين الذين ينشطون في الوادي في صيد الخنازير.

