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ال ــوطـ ـي ــدة ب ـ ــه .أم ـ ــا الـ ـنـ ـس ــاء ال ـل ــوات ــي
ع ــاب ــت عـلـيـهــن قـ ــوى  14آذار ارت ـ ــداء
الشادور ،فتبني «الستشراقيي» ثورة
األرز ،أنـ ـه ــن م ـه ـن ــدس ــات وط ـب ـي ـبــات
وري ــاضـ ـي ــات وأسـ ـ ـت ـ ــاذات جــام ـع ـيــات
ورب ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـنـ ـ ــازل ،ي ـ ـقـ ــدن ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
ويتثقفن ويناضلن لقضية .والشباب
الذين دأب أتباع مدرسة نديم قطيش
ال ـ ـف ـ ـكـ ــريـ ــة ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـصـ ــويـ ــرهـ ــم ق ـط ــاع
ط ــرق ،فــاكـتـشــف الـجـمـهــور أن بينهم
متخرجني في الجامعة األميركية في
بيروت والجامعة اليسوعية واملعهد
األنطوني وغيرها من الجامعات التي
يـظــن عـقــل  14آذار االسـتـعــائــي أنها
حكر على جمهورهم ومقياس للتقدم.
وهـ ـ ـ ــؤالء املـ ـتـ ـخ ــرج ــون ي ـس ـت ـش ـهــدون
مــع زمالئهم فــي «اللبنانية» ف ـ ً
ـداء ملا
يؤمنون بــه .ومــن الـعــام إلــى الخاص:
نـ ـ ـ ــزل حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه مـ ـ ــن ال ـ ـهـ ــرمـ ــل إل ــى
الـقـبـيــات ،وم ــن بــدنــايــل إل ــى بسكنتا،
وع ـ ـ َـب ـ ــر ك ـ ــل خ ـ ـطـ ــوط ت ـ ـمـ ــاس ب ـع ـب ــدا
والـبـقــاع الـغــربــي وجــزيــن لبناء الثقة
مع جيرانه .بــات تضخيم اإلشكاالت
الفردية كما كــان يحصل سابقًا شبه
مستحيل ،وصــار صعبًا خــداع الــرأي
العام بالشائعات املدسوسة لشيطنة
الحزب .يقارن العقل الباطن للمذاهب
الـلـبـنــانـيــة ب ــن اس ـت ـق ـبــال ال ـب ـطــريــرك
بشارة الراعي في الهرمل واستقباله
فــي مـنــاطــق أخـ ــرى ،بـمــا فــي ذل ــك تلك
امل ــارونـ ـي ــة .وي ــاح ــظ حـ ــرص ال ـحــزب
ع ـل ــى اح ـ ـتـ ــرام ب ـي ــوت ــات س ـيــاس ـيــة لــم
تـتـســاهــل مـنــاطـقـهــا فــي محاسبتها،
م ـث ــل ال ــرئ ـي ــس أمـ ــن ال ـج ـم ـي ــل .بــاتــت
طلبات رؤس ــاء املـجــالــس البلدية في
م ـنــاطــق ن ـفــوذ ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
تـلـقــى األول ــوي ــة عـلــى م ــا ع ــداه ــا ،كما
غ ــدا مستشفى الــرســول األع ـظــم يعج
بــاملــرضــى املــرسـلــن مــن ن ــواب الـتـيــار
الــوط ـنــي ال ـح ــر وه ـي ـئــاتــه املـنــاطـقـيــة،
فـيــدخـلــون بـسـهــولــة أك ـبــر بـكـثـيــر من

تشكيل حكومة مع
الحزب بدد الكذب عن
استحالة التعايش معه

دخول املستشفيات املجاورة ملنازلهم،
مــاحـظــن ان ـت ـقــال أح ــد املستشفيات
الخاصة إلى «الرسول» ،محافظة مع
ذلــك على اســم القديس الــذي يحمله،
ف ــي وقـ ــت تـ ـص ــارع ف ـيــه ت ـلــة الـبـلـمـنــد
للحفاظ على اسمها.
هــذا االنـفـتــاح االجتماعي واإلنـمــائــي
والخدماتي ،تــزامــن مــع تــراجــع حملة
املـسـتـقـبــل وح ـل ـفــائــه ع ـلــى ح ــزب الـلــه
بحكم وجودهما في حكومة واحــدة،
قبل أن ينتقل جمهور التيار الوطني
ال ـحــر م ــن ال ــدف ــاع إل ــى ال ـه ـجــوم غ ــداة
ال ـه ـج ـم ــة ال ـت ـك ـف ـيــريــة ع ـل ــى امل ـن ـط ـقــة.
وف ـ ــي ال ـن ـت ـي ـج ــة ،س ـق ـط ــت مـ ـح ــاوالت
الـ ـع ــزل ال ــداخ ـل ـي ــة الـ ـت ــي دف ـ ــع ح ـل ـفــاء
اإلسرائيليني مأجوريهم اللبنانيني
ب ــاتـ ـج ــاهـ ـه ــا بـ ـعـ ـي ــد اكـ ـتـ ـش ــافـ ـه ــم أن
االحتضان الشعبي للحزب كــان أحد
ال ـعــوامــل األســاس ـيــة فــي ص ـمــوده في
حرب تموز .ورغــم النقاش السياسي
بشأن جدوى السالح ومبررات التدخل
في سوريا والبعد الديني للحزب ،فإن
تخويف الرأي العام بحزب الله سقط
إلــى غير رجـعــة .لعب التيار الوطني
الحر دورًا أساسيًا في حماية خاصرة
الحزب ،تبعه دور متقدم للبطريركية
املارونية التي القــت أخيرًا حــزب الله
ف ــي مـنـتـصــف ال ـط ــري ــق ،إال أن ال ــدور
األه ــم لـعـبــه ال ـحــزب نـفـســه حــن تنبه
ّ
اإلسرائيلي ،فانطلق رغم كل
إلى الفخ
الظروف السياسية واألمنية باتجاه
اآلخــريــن ليعرفهم بنفسه عــن نفسه،
داحضًا كل األكــاذيــب .حني تسأل عن
حــزب الـلــه ال ـيــوم ،ستجد مــن يوافقك
عـلــى حـمــايـتــه لــك مــن الـتـكـفـيــريــن أو
ً
يعارضك ،لكن يكاد يكون مستحيال
أن تجد من يستطيع تخويفك منه.
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ّ
عونيون عصبوا باألصفر جبينهم...
رلى إبراهيم
اخ ـت ـفــت ألـ ـ ــوان ال ـت ـظ ــاه ــرة الـبــرتـقــالـيــة
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ع ـ ــن ص ـ ـح ـ ـفـ ــات الـ ـع ــونـ ـي ــن
االفتراضية أمس .ففي الذكرى التاسعة
ل ـح ــرب ت ـم ــوز  ،2006ب ــدا هـ ــؤالء أشـبــه
ب ــ»رج ــال الـلــه فــي امل ـي ــدان» االفـتــراضــي.
زي ـنــة ك ــرم ب ــاألس ــود عـ ّـصـبــت جبينها،
كتبت عليه لبيك نصرالله ،ومشت في
موكب حزب الله االفتراضي .تقول زينة
ل ــ»األخ ـبــار» إن «حـبـهــا لسيد الــرجــولــة
والشهامة والـعــروبــة مــن دون ح ــدود»،
وهـ ــي ك ـغ ـيــرهــا م ــن ال ـعــون ـيــن ل ــم تكن
تـتـطـلــع ال ــى ال ـس ـيــد ب ــال ـص ــورة نفسها
ق ـب ـي ــل تـ ـم ــوز  ،2006ولـ ـك ــن مـ ـن ــذ ذل ــك
الـتــاريــخ أصبحت أكـثــر مــن معنية بما
يـقــوم بــه ح ــزب ال ـلــه« :عـنــدمــا طـلــب منا
الـجـنــرال فـتــح بيوتنا لـهــم ،حطيناهن
بقلوبنا وبعدنا حاطينن لهلق .واليوم
ّ
السيد للموت ،بصرف النظر إن
أنا مع
كــان الجنرال معه أو ال» .ليست وثيقة
التفاهم بني التيار الوطني الحر وحزب
الله التي صيغت قبيل أشهر من الحرب
االسرائيلية على لبنان سببًا لوقوف
العونيني الى جانب الحزب في معركته.
فبحسب الناشط العوني ميشال متى
«كنا سنقف معهم حتى من دون وثيقة،
ألننا معنيون بــأي حــرب تحصل على
أرضنا ونساند بفخر من يدافع عنها».
ل ــذل ــك ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان ال ـن ـص ــر «اع ـت ـب ــرن ــا
أنـنــا جــزء منه ولــو لــم نـحــارب باملعنى
ّ
والسيد بنفسه قــال للنائب
العسكري،
مـيـشــال ع ــون إنـنــا شــركــاء ف ـيــه» .ويــرى
ّ
مـتــى أن ال ـ ــ 33يــومــا عـ ــززت الـعــاقــة مع
جمهور الـحــزب« ،هــم ح ـ ّـرروا لبنان من
الـعــدو ،وبوقوفنا إلــى جانبهمّ ،
حررنا
ّ
وجسدنا،
لبنان مــن الطائفية والحقد
وم ــا زل ـنــا ،مـعـنــى الـتـعــايــش الــوطـنــي»،
فيما عـلــى املـقـلــب اآلخ ــر ،ي ــرى الناشط
في التيار ميشال أبي خليل أن «وثيقة
التفاهم ّ
تعمدت بدماء حــرب تموز في
وق ــت ك ــان فـيــه الـبـعــض مــن اللبنانيني
يـ ـ ـت ـ ــآم ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ـ ــه ويـ ـسـ ـع ــى
لهزيمته»ُ .
ومـضـ ّـي الحزب في املدافعة
عـ ــن «ح ـ ــدودن ـ ــا وتـ ـق ــدي ــم ال ـت ـض ـح ـيــات
يـضـعـنــا ب ـجــان ـبــه أك ـن ــا عــون ـيــن أم ال.
بــالـنـسـبــة إل ــي ال ـس ـيــد ح ـســن نـصــرالـلــه

(هيثم الموسوي)

زعـ ـي ــم عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى امل ـن ـط ـق ــة ك ـل ـهــا،
ويمثل لبنان الـقــوي ال ــذي يطمح اليه
التيار واللبنانيون ،ال لبنان الضعيف
واملهزوم كما يريده بعض السياسيني»،
مع العلم بأن هؤالء مجرد ثالثة نماذج
من حالة «عشق عونية» لحزب الله ما
فـتـئــت تـتـضـخــم داخ ــل ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الحر .وال شك هنا أن انتصارات الحزب
ترفع معنويات هؤالء وتحمسهم أكثر،
إضافة إلى عزفه عن قصد أو غير قصد

لم تعد وثيقة
التفاهم تفاهمًا
«للضرورة» فقط

ع ـلــى أوت ــاره ــم ال ـح ـســاســة ،سـ ــواء عبر
تــوجـيــه الـتـحـيــات إل ــى ال ـع ـمــاد ميشال
عون من جبال القلمون وغيرها ،أو عبر
نشر صــور املقاتلني ينحنون باحترام
أم ــام امل ـقــامــات الــديـنـيــة املـسـيـحـيــة .وال
تختلف أج ــواء السياسيني فــي التيار
الــوطـنــي الـحــر عــن قــاعــدتـهــم الشعبية،
حيث لم تعد وثيقة التفاهم التي أبرمت
قبيل تسع سنوات تفاهمًا «للضرورة»
فقط .وحتى النواب واملرشحون الذين
ُوصموا بصبغة مسيحية يمينية ،باتوا
الـيــوم مــؤيــديــن لـهــذا التفاهم وداعـمــن
لــه .عــن ذلــك ،يقول النائب آالن عــون إن
«ال ـع ــاق ــة مـ ــرت ب ـت ـجــربــة ك ــان ــت كفيلة
بتحويلها من تفاهم الى تحالف وثيق
تطور ايجابًا مع تعرفنا أكثر بعضنا
إل ــى ال ـب ـعــض اآلخـ ـ ــر» .وال ـن ـج ــاح يكمن
فــي «حـفــاظـنــا عـلــى الـعــاقــات السليمة
لتسعة أعــوام ،ما يؤكد أن التيار يلتزم
ب ـت ـفــاه ـمــاتــه وال ي ـت ـعــامــل م ـع ـهــا عـلــى
أسـ ــاس ت ـحــالــف ال ـس ــاع ــة» ،ف ـي ـمــا ،على
امل ـس ـت ــوى ال ـش ـخ ـصــي ،أع ـج ــب ال ـنــائــب
ً
نبيل نقوال بحزب الله ّ
جراء أمرين :أوال،
«ت ـفــان ـيــه م ــن أج ــل قـضـيــة واس ـت ـع ــداده
لــاسـتـشـهــاد م ــن أجـلـهــا صــانـعــا منها
قضية ال تموت أبـدًا» .وثانيًا« ،الصدق
ف ــي تـعــامــل مـخـتـلــف م ـســؤولــي الـحــزب
وعقيدتهم التي تجعلهم أكثر انفتاحًا
تـ ـج ــاه اآلخ ـ ــر ال أكـ ـث ــر ع ـ ـ ـ ـ ً
ـداء ،وه ـ ــو مــا
ّأسس لعالقة إنسانية الطائفية في ما
بيننا» .نقوال لم يشك يومًا في ديمومة
هـ ــذا ال ـت ـف ــاه ــم« ،ألنـ ـ ــه ل ــم ي ـك ــن تـحــالـفــا
انتخابيًا مبنيًا على مصلحة ،فقد أبرم
ب ـعــد إنـ ـج ــاز االس ـت ـح ـق ــاق االن ـت ـخــابــي.
كــذلــك ف ــإن تــوقـيــت تــوقـيــع الــوثـيـقــة في
الكنيسة الذي تزامن مع غزوة األشرفية
ً
والكنائس أعطاني أمــا في استمراره
ألعــوام مقبلة» ،مع العلم بأن نقوال في
ح ـيــاتــه الـطـبـيـعـيــة ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن وســائــل
اإلعالم ،يكاد يكون واحدًا ممن وصفوا
أعـ ـ ــاه ب ـع ـش ــاق حـ ــزب الـ ـل ــه ف ــي ال ـت ـيــار
الــوط ـنــي ال ـح ــر؛ فــال ـحــديــث ع ــن ال ـحــزب
ّ
ّ
وسيسر
يبث فيه حماسة غير مألوفة،
ال ـنــائــب امل ـت ـنــي واث ـن ــان ع ـلــى األقـ ــل من
زمــائــه فــي «الـتـغـيـيــر واإلص ـ ــاح» بــأن
«يعصبوا جبينهم باألصفر ويسيروا
بموكب حزب الله».

حزب الله ـ الرهبانية المارونية :نهاية العداء
ليا القزي
«رجـ ــل ب ــاألس ــود» عـلــىُ ق ـنــاة «امل ـن ــار»
أث ـ ــار حـفـيـظــة ال ـت ـي ــار امل ـح ــاف ــظ داخ ــل
الرهبانية اللبنانية املارونية .الرجل
هو راهـ ٌـب ظهر في تقرير على شاشة
«حزب الله» للحديث عن إحدى املغاور
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـق ـص ــده ــا الـ ـن ــاس
ل ـل ـس ـيــاحــة .ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن هــدف
ال ـت ـقــريــر واض ـ ــح وال دخـ ــل لـلـسـيــاســة
فيه ،إال أن هاتف الراهب لم يتوقف عن
ُالرنني .قسم من الرأي العام «املسيحي
املتشدد» المه على هذا الظهور كونه
مارونيًا ،وهذا األمر ُي ّ
ّ
عد سابقة.
راهبًا
املعترضون ال يحفظون من الرهبانية
املـ ــارون ـ ـيـ ــة س ـ ــوى م ــرح ـل ـت ــي األب ــات ــي
شربل قسيس واألباتي بولس نعمان
والـ ــدور ال ــذي لـعـبــاه فــي دع ــم الجبهة
اللبنانية وميليشيا القوات اللبنانية
خ ــال ال ـح ــرب األه ـل ـي ــة .ي ـن ـظــرون الــى
حــزب الله كـ«فصيل إيــرانــي ُمسلح ال
هدف له سوى إقامة دولة والية الفقيه
على أرض لبنان» .القرار «الرهباني»
الــرسـمــي ال يتبنى ه ــذه ال ـن ـظــرة ،فقد
اع ـت ـمــدت الــرهـبــانـيــة امل ــارون ـي ــة أخـيـرًا
اسـتــراتـيـجـيــة جــديــدة وه ــي «االل ـت ــزام
بالدعوة املسيحية التي تقوم أساسًا
ع ـل ــى االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح ع ـل ــى اآلخـ ـ ـ ـ ــر» .ح ــزب
ال ـل ــه ،ب ـمــا ُي ـم ـث ـلــه ،ه ــو ج ــزء م ــن «ه ــذا
اآلخــر» الــذي انفتحت عليه «رهبانية
الكسليك» لتطوي بذلك نهائيًا مرحلة
ال ـحــرب األه ـل ـيــة .تـحــرص «الكسليك»

ع ـلــى ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ع ــاق ــة ت ـك ــون في
ّ
حدها األدنى ّ
«جيدة» مع «الحزب».
ّ
فــي الـشــق النظري ،ليس للرهبانيات
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،وخـ ـ ــاصـ ـ ــة ال ــرهـ ـب ــانـ ـي ــة
امل ــارونـ ـي ــة ،دور س ـي ــاس ــي .ف ــ«ت ـجــربــة
األباتي نعمان علمت الرهبان الكثير»،
اس ـت ـن ــادًا الـ ــى م ـص ــدر م ـتــابــع ملــرحـلــة
الـجـبـهــة الـلـبـنــانـيــة .مــراكــز ال ـقــوى في
هذه الرهبانية ،التي شكلت في مرحلة
ال ـح ــرب األه ـل ـيــة ال ــوج ــدان املـسـيـحــي،
انتفت منذ قــرابــة العشر سـنــوات .بدأ
ال ـت ــراج ــع «م ـن ــذ أن ت ــم االع ـ ـتـ ــداء على
األباتي نعمان في عهد الرئيس أمني
الجميل وطلبه الى التحقيق»ُ .عني من
بعده األباتي باسيل هاشم «وانتهى
عهده بفضيحة مالية» .بلغت الــذروة
فــي عهد األبــاتــي يوحنا تــابــت ،حيث
«الروح ـ القدس»
وقع عقد بيع جامعة ُ ّ
ال ــى رف ـيــق ال ـح ــري ــري لــت ـفــض الـعـقــود
الحـقــا ،وعـهــد األبــاتــي يــوســف مونس
«الذي زار دمشق والتقى الرئيس بشار
األســد ،فقدم عــدد من الرهبان شكوى
بحقه الــى بكركي» .ومنذ ذلــك الوقت،
«ص ــدر تعميم يمنع الــرهـبــانـيــات من
ت ـع ــاط ــي ال ـس ـي ــاس ــة وي ـح ـص ــر عـمـلـهــا
بالشق التربوي».
أمـ ــا بــالـنـسـبــة إلـ ــى ال ـع ــاق ــة م ــع حــزب
الـ ـل ــه ،ف ـي ــؤك ــد املـ ـص ــدر أن «ال ـك ـس ـل ـيــك
ُليست هي من بــادر ،بل قيادة الحزب
املـهـتـمــة بــالــواقــع املـسـيـحــي وه ــي في
الــوقــت نفسه غـيــر ُمتعمقة ب ــه ،وهــذه
هي ُمشكلته» .فهو ال يــزال يقيم وزنًا

ل ـهــذه املــرجـعـيــات الــروح ـيــة «م ــن بــاب
ُ
أنـ ـه ــا ت ـع ـب ــر ع ــن ال ـع ـص ــب امل ـس ـي ـحــي.
ُ
الرهبانية ،خاصة ،تمثل بالنسبة إلى
الحزب خزانًا فكريًا (األديرة ونشاطها
االقتصادي ومركز الدراسات) ُمهمًا».
عـ ـ ــاقـ ـ ــة بـ ــامل ـ ـع ـ ـنـ ــى الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ب ــن
«الكسليك» وحزب الله غير موجودة،
«ألن الرهبنة ال تعتمد هذه السياسة
مــع أي مــن األط ـ ــراف ،رغ ــم أن ـهــا كانت
األكـ ـ ـث ـ ــر جـ ــديـ ــة ف ـ ــي ب ـ ـنـ ــاء عـ ــاقـ ــة مــع
الجميع» ،تقول مصادر في «الكسليك».
ولكن العالقة مع «الحزب ّ
جيدة تمامًا
كما هي العالقة مع أي حزب آخر .هو
ح ــاض ــر ف ــي م ـع ـظــم ال ـن ـش ــاط ــات الـتــي
(هيثم الموسوي)

ُ
ً
تنظمها جامعة الروح القدس مثال .ال
يوجد فيتو على أحد».
تنقل املصادر شذرات من أحاديث مع
«قيادات ُعليا في الرهبنة» ّ
عبرت عن
ّ
«رغبتها في الحفاظ على عالقة جيدة
مع الحزب»ُ .السبب في تبدل ُهذا املزاج
هو «الـقــرار املتخذ والنهج املتبع بأن
تكون الكسليك على مسافة واحدة من
الجميع» .إضافة الى ذلك« ،لعب بعض
الرهبان املسؤولني املقربني من الوزير
ّ
وجو فريق  8آذار دورًا
جبران باسيل
فــي ذلـ ــك» .تــرتــاح «الـكـسـلـيــك» للوزير
حسني الحاج حسن .أما «الحزب ،فقد
ان ـت ــدب ال ـنــائــب عـلــي ف ـيــاض لتمثيله
في نشاطات الجامعة» .إال أن مصادر
ُ
متابعة للحزب تنفي ذلك ،وتصر على
ح ـصــر «امل ـل ــف امل ـس ـي ـحــي» بــامل ـســؤول
عنه محمود قماطي .موعد الــزيــارات
غ ـيــر ث ــاب ــت« ،ول ـك ــن إذا أردنـ ـ ــا الـقـيــام
ّ
بالحساب فستكون النتيجة زيارة كل
شهر تقريبًا».
العالقة مع حزب الله لن تتخطى هذا
ّ
الحد «ألن التوجه هو أكاديمي وليس
سـيــاسـيــا ،كـمــا أن م ـســؤولــي الــرهـبـنــة
حـ ـ ـ ـ ـ ــذرون فـ ـ ــي م ـ ـسـ ــألـ ــة عـ ـ ـ ــدم ت ـخ ـطــي
ّ
البطريركية املارونية التي تتولى هي
متابعة املـلـفــات السياسية» .صحيح
أن ــه لـيــس ف ــي ال ـعــاقــة بــذات ـهــا م ــا هو
ّ
م ـم ـيــز ،إال أن ـهــا ت ـخــطــت حــالــة ال ـعــداء
ال ـت ــي س ـ ــادت خـ ــال الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة.
«الرهبانية» ّ
تغيرت ،وكذلك حزب الله.
لم يعد أي منهما يخيف اآلخر.

