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خيوط اللعبة

ى ورق!

ال� �ن ��ائ ��ب م � � � ��روان ح � �م� ��ادة ع� ��ن رئ �ي��س
الجمهورية الذي «تحول من شخصية
عسكرية إلى شخصية مدنية حوارية
طيلة م��دة والي �ت��ه» ،م�ش�ي�دًا برسالته.
وألن في املجلس من يعترض بالنظام،
ّ
ل �ف��ت ال �ن��ائ��ب ن �ق��وال ف ��ت ��وش ال� ��ى أن�ن��ا

رشح ستريدا!..
لو ّ
سامي كليب
«ل� �س� �ن ��ا ف � ��ي ح �ف �ل ��ة ت� ��أب �ي�ن وال ح �ف �ل��ة
م��دي ��ح» .وان �ت �ق��د ال��رس��ال��ة م��ن منطلق
أن ��ه «ال ي �ح��ق ل�س�ل�ي�م��ان ت��وج �ي��ه ه��ذه
ّ
الرسالة ألن املجلس لم يتخلف عن أداء
دوره في السعي الى انتخاب رئيس».
وت �ع �ل �ي �ق��ًا ع� �ل ��ى م � ��ا ورد ف � ��ي رس ��ال ��ة
سليمان ع��ن امليثاقية ،رأى ف�ت��وش أن
«الشغور ف��ي موقع الرئاسة األول��ى ال
يضرب ميثاقية املؤسسات األخرى».
وم� ��ا إن أن �ه ��ى ف �ت ��وش ح��دي �ث��ه ،ح�ت��ى
ت��اب��ع ن ��واب  14آذار حفلة «التبخير»
لرئيس الجمهورية م��ن ب�ط��رس حرب
ج�ن�ب�لاط ال ��ذي لم
وإي �ل��ي ك �ي ��روز ،ال ��ى ّ
يحذ ح��ذو زمالئه وفضل الحديث من
م �ك��ان��ه ح �ت��ى «م� ��ا اغ �ل��ط ش ��ي غ �ل �ط��ة».
ً
ورأى ج �ن �ب�ل�اط ف ��ي س �ل �ي �م��ان «رج�ل��ا
شجاعًا وم��ن القالئل ال��ذي��ن يتمتعون
بدماثة األخالق» .فالرئاسة« ،تليق به،
أما التجارب مع الغير فكانت مريرة»،
ّ
و«الله يستر من يلي جايي عامليلتني»
كما قال.
النائب سامي الجميل وض��ع ك��ل كالم
وال� ��ده ال��رئ�ي��س أم�ي�ن ال�ج�م�ي��ل امل�ع�ت��دل
ّ
ع��ن النائب ميشال ع��ون جانبًا ،وش��ن
ه� �ج ��وم ��ًا ع� �ل ��ى م � ��ن ي� �ق ��اط ��ع ج �ل �س��ات
االنتخاب بسبب «طموحه الشخصي».
ورأى أن «ال � � �ت� � ��واف� � ��ق ح � � ��ول رئ� �ي ��س
الجمهورية ليس أمرًا مطلوبًا».
ف� ��ي م �ق ��اب ��ل ح ��دي ��ث ن ��ائ ��ب واح � � ��د ع��ن
ك� ��ل ك� �ت� �ل ��ة ،ت ��ول ��ى ث �ل�اث ��ة م� ��ن ال � �ن ��واب
ال�ع��ون�ي�ين ال��دف��اع ع��ن م��وق��ف كتلتهم.
ح �ك �م��ت دي � ��ب وأالن ع � ��ون وإب ��راه� �ي ��م
كنعان وقفوا للمواجهة .ك��ان واضحًا
غ� �ي ��اب ال �ك �ي �م �ي��اء ب �ي �ن �ه��م وب�ي��ن ن ��واب
املستقبل .ما إن ب��دأ ع��ون كالمه ،حتى
استنفر عدد من املستقبليني للخروج،
وب �ق��ي آخ� ��رون ب �ه��دف إث� ��ارة ال�ف��وض��ى
أث �ن��اء ح��دي �ث��ه .ال �ث�لاث��ي داف� ��ع ع��ن حق
ال �ن��واب ف��ي م�ق��اط�ع��ة ال�ج�ل�س��ات إذ إن
«ك��ل الكتل النيابية استخدمت حقها
سابقًا في تعطيل الجلسات» كما قال
دي � ��ب ،وألن «م �س��أل��ة ن �ص ��اب ال�ث�ل�ث�ين
كانت الضمانة تاريخيًا لكي ال تتفرد
ّ
املكونني األساسيني للبنان
طائفة من
ف ��ي ال � �ق� ��رارات امل �ص �ي��ري��ة» ب �ح �س��ب ما
أش��ار ع��ون .أم��ا كنعان فقد أك��د أن��ه «ال
يجوز أن تكون الرئاسة االولى بمعزل
ع��ن ه ��ذه امل�ي�ث��اق�ي��ة ال �ت��واف �ق �ي��ة ،ول�ي��س
بتعطيل ال��دس�ت��ور وبتعطيل املجلس
ال ��دس �ت ��وري»ّ .
رد ال�ف�ع��ل ال �ع��ون��ي أث��ار
ً
ّ
ج � ��دال ح �س �م��ه ب � ��ري ب��إع�ل�ان��ه «ج�ل�س��ة
انتخاب الرئيس اليوم جلسة مفتوحة
حتى انتهاء الوالية».

ليس للسيدة ستريدا جعجع ،على االرج��ح ،كارهون في
لبنان .من ال يوافقها خطها السياسي يسعده جمالها
وأناقتها .حني تخرج من دور الزعامة العائلية التقليدية
وما تفرضه من واجبات الخطاب الرسمي البارد تصبح
أق��رب ال��ى قلوب مشاهديها .لعلها قاربت شيئًا من هذا
ف��ي البرنامج التلفزيوني الجميل «سيد القصر» ال��ذي
تقدمه الزميلة سمر أبو خليل عبر «الجديد».
التالي :ماذا لو كان رئيس القوات
لنفكر لبرهة بالسؤال
ّ
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ت �خ �ط��ى ذات � ��ه ورش� � ��ح زوج� �ت ��ه ل�لان �ت �خ��اب��ات
الرئاسية؟
ً
أوال :ك��ان��ت س�ح�ب��ت ال �ب �س��اط م��ن ت�ح��ت أق� ��دام ك��ل ال��ذي��ن
يعيبون على سمير جعجع تاريخه.
ثانيًا :كانت ستعطي نكهة خاصة لالنتخابات لكونها
امرأة تطمح ملنصب يحتكره الذكور عبر تاريخ لبنان.
ثالثًا :كانت ستفتح أب��واب��ًا ل��م ينجح سمير جعجع في
ف�ت�ح�ه��ا ح �ت��ى اآلن .ل �ع��ل خ �ط��اب �ه��ا االن �ف �ت��اح��ي ال �ه��ادئ
وامل ��دروس ب��دق��ة ف��ي مجلس ال�ن��واب م� َّ�ه��د ل��ذل��ك .البعض
اعتبره مناورة للحصول على تأييد مستحيل من قوى
 ٨آذار لزوجها .البعض اآلخر رأى فيه بادرة جيدة يمكن
البناء عليها.
رابعًا :كانت ال شك ستحافظ على الخط السياسي للقوات
ذلك أنها وزوجها متفقان تمامًا على هذا الخط حتى ولو
تباينا في التعبير عن هذا الخط.
لعل سمير جعجع كان يدرك ،منذ ترشيح نفسه للرئاسة،
ان حظوظه شبه معدومة .لعله أراد فقط تسجيل موقف
سياسي هام له وللقوات .لعله حلم للحظة انه قد ينجو
بالترشح اذا ما حدثت مفاجآت محلية وإقليمية .لعله
أراد اح ��راج حلفائه ف��ي  ١٤آذار .او لعله ،ببساطة ،أراد
قطع الطريق على العماد ميشال ع��ون .كلها احتماالت
صحيحة لكن األكيد انه لو رشح السيدة مكانه لكان صار
سيد املواقف وأحدث بلبلة كبيرة.
يذكر من كان يزور ستريدا جعجع اثناء سنوات اعتقال
زوجها كم كانت جامدة كالصخر في تعبيرها السياسي،
وضعيفة كطفلة في تعبيرها العاطفي .لم تكن تتردد في
اخ��راج بعض قصاصات ال��ورق او «الكلينكس» لتقرأ ما
كتبه لها زوج�ه��ا م��ن رق�ي��ق ال�ك�لام رغ��م االع�ت�ق��ال .كانت
لبرهة تخرج عن قمعها لنفسها وتكاد تدمع .تكاد فقط،
الن دور الزعامة يفترض القسوة .هكذا هم اهل املناطق
ِّ
ال�ج�ب�ل�ي��ة ال �ن��ائ �ي��ة .ت�ع�ل�م��وا ع�ب��ر ال �ت��اري��خ ك�ي��ف ي�غ��ل�ف��ون
العواطف العميقة بالقسوة الظاهرة ،وربما املصطنعة.
ليس سمير جعجع الوحيد من كان له تاريخ مضطرب
وفيه الكثير من األخ�ط��اء .لكن ُيشهد له ان��ه ،بعد رئيس
جبهة ال�ن�ض��ال ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،ب��ات ث��ان��ي زع�ي��م يعترف
بأخطائه ويعتذر .لعل بعض أخطائه كانت فادحة الى
درج ��ة ع��دم ق ��درة ال�ب�ع��ض ع�ل��ى ق�ب��ول االع �ت��ذار والصفح
واملسامحة .هذا حقهم ،لكنه حاول .لم يحاول اليوم فقط،
فهو ذه��ب حتى املشاركة في مأتم باسل االس��د ليطوي
صفحة ،وما طواها.
س � �ن� ��وات ال �س �ج��ن س �م �ح��ت ل��ر ّئ �ي��س ال � �ق� ��وات ب ��ال� �ق ��راءة
والتعمق بالفلسفة واألديان .تأثر بفكر تيالر دوشاردان.
كان ذاك الفيلسوف الروحاني اليسوعي الفرنسي عاملًا
أيضًا بالفيزياء والحفريات والطبيعة .آمن بوحدة الكون

ّ
ّ
ونموه وتقدمه .مشكلة سمير جعجع انه دائمًا
وتطوره
يتحدث عن دوشاردان ،لكنه لم يظهر حتى اآلن نموذجًا
في ممارسته للسياسة يجسد تأثره بهذا الفيلسوف.
في املدينة الفاضلة اللبنانية ارتكب الساسة في الفساد
وإف �ق��ار ال�ش�ع��ب وال�ت�ط� ّ�ي��ف وامل��ذه�ب��ة وال�ت��آم��ر أف�ظ��ع مما
ارتكب سمير جعجع وغيره في االم��ن والسياسة وقبل
االعتقال .لكن املحاكمات األخالقية في املدينة الفاضلة
اللبنانية دائ �م��ًا نسبية واخ�ت�ي��اري��ة .ل��ن يستطيع قائد
ال �ق��وات م�ح��و ذاك ال �ت��اري��خ ح�ت��ى ول��و أن أط��راف��ًا قاتلته
عبر ال�ت��اري��خ او ك��ان��ت ضحية سياسته السابقة ع��ادت
وساهمت في تعويمه سياسيًا.
لعله آمن بأن الحاضر يمحو التاريخ .لعله َّ
صدق ان عدوه
السابق وليد جنبالط سيقبل به رئيسًا للجمهورية .كان
ال��زع�ي��م ال ��درزي واض �ح��ًا ح�ين ال�ت�ق��ى ب��االم�ي��ر ال�س�ع��ودي
ب �ن��در ب ��ن س �ل �ط��ان .ي�ن�ق��ل ع ��ن ذاك ال �ل �ق��اء ق ��ول ج�ن�ب�لاط
لرئيس االستخبارات السعودية سابقًا« :ان كنتم تريدون
استقرارًا للبنان فال تأتوا ال بجعجع وال بالعماد عون».
ّ
ويتكيف .جعجع يقرأ املتغيرات
جنبالط يقرأ املتغيرات
ّ
يتكيف .مع ذل��ك فإنه ج��ذب اآلخرين اليه ول��م يذهب
وال
ّ
اليهم .هو لم يتغير ،هم احتاجوه فاقتربوا .حينت انتفت
الحاجة ،صار عبئًا حتى على حلفائه في  14آذار وعلى
املستقبل والسعودية رغم خطاب التأييد.
ح�ين يحصل سمير جعجع على  ٤٨ص��وت��ًا نيابيًا ،فإن
ذلك يعني بوضوح انه ينطق باسم قوى  14آذار وتيار
املستقبل .ه��ذه صفحت ل��ه ك��ل تاريخه وتعتبره شريكًا
رغ ��م ل��وم ال�لائ �م�ين .ه ��ذا ح�ق�ه��ا .وح�ي�ن ي �ك��ون س�ب��اق��ًا في
وضع برنامج انتخابي رئاسي متكامل ،يكون الحلم قد
دغدغه فعليًا يومًا ما للوصول الى الرئاسة .الحلم انكسر
مرة جديدة رغم الوعود الغربية والسعودية وغيرها.
ج ��اء ج�ع�ج��ع م��ن ع��ائ�ل��ة ب�س�ي�ط��ة .ك ��ان ح�ل�م��ه ان يصبح
ش �خ �ص��ًا م �ه �م��ًا .خ � ��دم ف ��ي ل �ح �ظ��ة م �ع �ي �ن��ة م� �ش ��اري ��ع آل
الجميل .كان في قرارة نفسه يطمح الى اإلطاحة بالعائلة
اإلق�ط��اع�ي��ة وف ��ق رف �ي��ق س��اب��ق ل ��ه .ت �ق��ول اح ��دى رفيقاته
السابقات انه كان يحب افالم الفيديو التي يحضر منها
ال�ك�ث�ي��ر .ك��ان ي��رغ��ب ف��ي ال��ذه��اب ال��ى ع�ل��ب ال�ل�ي��ل وي��رغ��ب
بتعلم حياة اهل بيروت التي ّ
احبها وكرهها في آن ،شأنه
ف��ي ذل��ك ش��أن ت�ن��اق�ض��ات ك��ل أه��ل امل�ن��اط��ق ال�ن��ائ�ي��ة حني
ينزلون الى املدن .كان راغبًا بالحياة السياسية والنجاح.
لعله نجح بالزواج من سيدة كان كثيرون ينشدون قربها
ً
ألنها هي اوال ،وألن عائلتها مهمة .سرعة الوصول الى
الحلم سمحت له بالقيام بكل شيء .هذا كان من التاريخ.
وألن ال�ت��اري��خ ف��ي املدينة الفاضلة يصبح ح��اض�رًا وفق
ال�ط�ل��ب ،ف ��ان ج�ع�ج��ع ق�ب��ل غ �ي��ره ك ��ان ي �ع��رف ان حظوظه
بالرئاسة قليلة ،تمامًا كما ك��ان ي��درك سابقًا ان القتال
في الجبل ضد الزعامة الجنبالطية ضرب من الوهم .في
الحالتني كان حلمه اكبر من الواقع فأخطأ .في الحالتني
كان جنبالط مساهمًا في حرق حلمه.
ماذا إذًا لو كان رشح ستريدا .ألم يكن أحدث ضجة كبيرة
ّ
ورب�م��ا أرب��ك كثيرين؟ لعله ف��ك��ر ب��ذل��ك .لعله م��ا استطاع
ح�ت��ى ال�ت�ف�ك�ي��ر ب ��ه .ح�ل�م��ه رب �م��ا ي�ت�خ�ط��ى ال�ج�م�ي��ع حتى
زوج�ت��ه .ف��ي جميع االح��وال ف��إن ترشحه وحصوله على
هذه النسبة من اصوات النواب تركت في تاريخه الحديث
ما قد يمحو شيئًا من تاريخه الصعب .هذا في حد ذاته
انجاز.

تقـرير

غي عليه فعله
منذ  21سنة (آخ��ر م��رة عقد فيها عام
 1993وفي جامعة البلمند بالذات) ،مع
أن��ه ي�ف�ت��رض أن يعقد م��رة ك��ل سنتني،
م ��ا ي�ع�ن��ي أن ظ ��روف ��ًا ط� ��رأت ت�س�ت��دع��ي
ان � �ع � �ق� ��اده» .وه � ��ذه ال � �ظ� ��روف ،ف ��ي رأي
األوساط نفسها ،هي «وضع مسيحيي
ال� �ش ��رق ،وخ �ص��وص��ًا ف ��ي س ��وري ��ا ه��ذه
األي � ��ام ،وه ��و وض ��ع ص�ع��ب ج � �دًا» ،كما
ل�ف�ت��ت إل ��ى وض ��ع ب ��ات م��وض��ع ش�ك��وى
ب�ي�ن م�ع�ظ��م أرث��وذك �س �ي��ي ل �ب �ن��ان ،وه��و
أن ُ
«ع ��رف ت��وزي��ع امل�ن��اص��ب وال��وظ��ائ��ف
ال��رس�م�ي��ة ل��م ي�ع��د ي�ح�ت��رم .ف��أي موظف
أرث��وذك�س��ي يحال على التقاعد ،يؤتى
ببديل له من طائفة أخرى».
وإذ أك � � � ��دت األوس� � � � � ��اط أن ل �ل �م��ؤت �م��ر
«خ �ص��وص �ي��ة أرث��وذك �س �ي��ة خ��ال �ص��ة»،
أش� � � ��ارت ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل إل � ��ى أن «ن �ق��اط��ًا
ك �ث �ي��رة م ��ن أب� �ح ��اث امل ��ؤت �م ��ر ن �ت �ش��ارك

فيها م��ع ال�ك�ن��ائ��س املسيحية األخ��رى
وم��ع امل�س�ل�م�ين» .وات�ه�م��ت ال �غ��رب بأنه
«يرى في الكنيسة املشرقية أكبر خطر
ع �ل �ي��ه ،ألن ق ��راره ��ا ال ي� ��زال ح � � ّ�رًا ،ول�ه��ا
خصوصيتها ال�ن��اب�ع��ة م��ن أن �ه��ا أص��ل
الكنائس ،وتنطلق من مهد املسيحية،
وت��رف��ض مهادنة ال�ي�ه��ود» .ولفتت إلى
أن ثالثة أخطار تهدد الوجود املسيحي
في الشرق ،األول «تهجيرهم إلى الغرب
ال��ذي ينظر إل��ى املسيحيني على أنهم
خ� � ��زان ب� �ش ��ري ت ��اب ��ع ل � ��ه ،وي �ن��دم �ج��ون
ب �س ��رع ��ة ف� ��ي م �ج �ت �م �ع��ات��ه» ،وال �ث ��ان ��ي
«تهويد املسيحيني تحت ما بات يعرف
بالصهيونية املسيحية» ،والثالث هو
«إف � � ��راغ امل �ن �ط �ق��ة ك �ل �ي��ًا م ��ن امل�س�ي�ح�ي�ين
وج �ع �ل �ه��ا س ��اح ��ة ص � � ��راع ل� �ك ��ل أن � ��واع
ّ
يسهل ضربها
ال�ت�ط��رف وال�ع�ن��ف ،بما
وشل قدراتها لعقود طويلة الحقة».

 ...و«المعلومات» يدافع عن الزيارة
آمال خليل
أوق �ف��ت دوري ��ة م��ن ف��رع امل�ع�ل��وم��ات في
ً
ص� �ي ��دا ،ل �ي��ل ال� �ث�ل�اث ��اء ،ك �ل�ا م ��ن أح�م��د
ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه وأش� � � � � ��رف ي � ��زب � ��ك وح� �س�ي�ن
ب� � �غ � ��دادي أث � �ن� ��اء ض �ب �ط �ه��م ب� �ـ«ال� �ج ��رم
املشهود» يعلقون ملصقات ضد زيارة
ال �ب �ط��ري��رك ب� �ش ��ارة ال ��راع ��ي لفلسطني
املحتلة« .ال��رف��اق» ف��ي ات�ح��اد الشباب
ال��دي �م��وق��راط��ي ف��ي ال �ح��زب ال�ش�ي��وع��ي
اللبناني كانوا يثبتون على الجدران
في محيط ساحة الشهداء حتى البوابة
الفوقا وساحة النجمة ملصقات تقول:
«ال� �س� �ي ��اح ��ة ال ��دي �ن �ي ��ة ت �ج � ّ�م ��ل ص� ��ورة
إس ��رائ� �ي ��ل امل� �ج ��رم ��ة» و«ال �ت �ط �ب �ي��ع م��ع
العدو شراكة في جرائمه» ...إلى جانب
دعوات إلى حضور ندوة حول التطبيع
ي �ن �ظ �م �ه��ا االت � �ح� ��اد وح �م �ل ��ة م �ق��اط �ع��ة
ال�ب�ض��ائ��ع اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة م �س��اء غ��د في

م��رك��ز م�ع��روف سعد الثقافي ملناسبة
عيدي التحرير واملقاومة .وفي اتصال
مع «األخبار» ،أوضح عبدالله أن دورية
مشتركة من قوى األمن الداخلي وفرع
امل �ع �ل��وم��ات ت��وق �ف��ت ق�ب��ال�ت�ه��م وت� ّ
�رج��ل
عناصرها املسلحون للتحقيق معهم
في ما يفعلونه .ومل��ا أش��اروا إل��ى أنها
م�ل�ص�ق��ات ض ��د زي � ��ارة ال ��راع ��ي «ث ��ارت
ث � ��ائ � ��رة ب� �ع ��ض ع� �ن ��اص ��ر امل� �ع� �ل ��وم ��ات
وأخذوا يشتمونهم ويتهمونهم بإثارة
النعرات الطائفية وأمروهم باالستدارة
ووض � � ��ع أي ��دي � �ه ��م خ� �ل ��ف رؤوس� � �ه � ��م»،
بحسب عبدالله .رفضهم االمتثال زاد
من حدة الجدال واملشادة الكالمية ،إلى
أن أوقفهم األمنيون واقتادوهم ،كل في
سيارة على ح��دة ،إل��ى مخفر الحسبة.
وإذ لفت عبدالله إلى املعاملة الحسنة
التي تلقوها م��ن عناصر املخفر ،لفت
إل ��ى أن �ه��م خ��اب��روا امل �ح��ام��ي ال �ع��ام في

الجنوب القاضي ط��ارق منيمنة الذي
أش� ��ار ب��اإلب �ق��اء ع�ل�ي�ه��م ق �ي��د ال�ت��وق�ي��ف
ب �س �ب��ب ع� �ب ��ارة «ال �س �ي ��اح ��ة ال��دي �ن �ي��ة»
التي رأى أنها «ربما تثير حساسيات
طائفية لدى البعض» ،علمًا بأن الثالثة
أوض � �ح ��وا خ�ل��ال ال �ت �ح �ق �ي��ق م �ع �ه��م أن
ت�ح��رك�ه��م ل �ي��س ض��د ش �خ��ص ال��راع��ي،
ب��ل ض��د زي ��ارة األراض ��ي املحتلة التي
ي�ج��رم�ه��ا ال �ق��ان��ون ال�ل�ب�ن��ان��ي .وص�ب��اح
أم ��س ،أش ��ار منيمنة ب��إخ�لاء سبيلهم
بعد توقيعهم على ّ
تعهد بعدم تكرار
فعلتهم.
س��اع��ات ال�ت��وق�ي��ف األرب ��ع ع �ش��رة التي
أم� �ض ��اه ��ا ال� �ث�ل�اث ��ة ف ��ي امل� �خ� �ف ��ر ،وج��د
ف �ي �ه ��ا االت � � �ح � ��اد «إره � � � � ��اب س �ل �ط ��ة ل��ن
يثنينا عن التمسك بمواقفنا الصلبة
الرافضة لالعتراف بالعدو الصهيوني
ومقاطعة داعميه» ،بحسب بيان صدر
عنه.

