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سياسة

يعقوب
الصراف؟!
حسن عليق
«إن الــزيــارة األخيرة التي قــام بها الرئيس
(ميشال) عون للمملكة العربية السعودية
والـنـتــائــج اإليـجــابـيــة الـكـبــرى الـتــي تحققت
فتحت آفــاقــا جــديــدة فــي مـســار الـعــاقــات
مــع مملكة الـخـيــر ،ال ـتــي لـطــاملــا وق ـفــت الــى
جانب لبنان دولــة وشعبًا ( .)...وسيكون
هـنــاك ع ــدد مــن الـ ــوزراء فــي اسـتـقـبــال أول
طائرة تحمل اإلخــوة السعوديني القادمني
الى لبنان».
«السعودية هي قبلة العروبة».
ّ
«بـعــد ثــاثــن سنة عــم نـتـخـ ّـزق إن ـ َـت سني
ّ
وأنا شيعي ،وإنت ماروني وأنا روم ،تعلمنا
م ــن ال ـس ـعــوديــة ،إن ــو ي ــا شـبـيـبــة ف ــي إشـيــا
ّ
مجبورين نحلها بالحكي ،مجبورين نقعد
مع بعض ونعترف ببعض».
ّ
يمكن توقع صدور هذا الكالم عن أي نائب
أو وزي ــر أو م ـســؤول فــي تـيــار املستقبل.
وكانت تنقصه عبارة «طويل الباع» ُلينسب
بسهولة إلى رجل األعمال (في السعودية)
الـنــائــب (ف ــي لـبـنــان) نعمة طـعـمــة .ويمكن
ب ـكــل «راحـ ـ ــة ض ـم ـيــر» ن ـســب هـ ــذا ال ـكــام
للوزير م ــروان حـمــادة الــذي لــم يخجل من
القول في برقيات السفارة األميركية« :إننا
ّ
كالعاهرات نتذكر من يعطينا املــال» .وهو
لـطــاملــا اشـتـهــر بتدبيج ه ــذا املــديــح للنظام
الــذي لم يترك مشروعًا قوميًا عروبيًا إال
حاربه (منذ ما قبل جمال عبد الناصر)،
وم ـ ـ ّـول ال ـح ــرب األه ـل ـيــة الـلـبـنــانـيــة ،واحـتــل
البحرين قبل  5سنوات ،وساهم في تدمير
اليمن في ستينيات القرن املاضي ،وأفقر
ّ
يشن عليه عدوانًا
الشعب اليمني قبل أن
هـمـجـيــا مـسـتـمـرًا مـنــذ م ــا يــزيــد عـلــى 21
ش ـه ـرًا ،وواج ــه كــل م ـشــروع م ـقــاوم للعدو
اإلسرائيلي وكل رافض للهيمنة األميركية،
وشارك في حصار العراق ثم غزوه ،بعدما
دع ــم ص ــدام حـســن فــي واحـ ــدة مــن أطــول
الحروب في منطقتنا ،وكان له نصيب في
خلق تنظيم «القاعدة» ،وسعى إلى استثمار
وجود «داعش» ملضاعفة املأساة العراقية،
َ
وعمل على تفتيت سوريا ،وأنتج ـ وال يزال
ـ فكرًا إقصائيًا تدميريًا يعاني من خطره
العالم أجمع.
ل ـك ــن ال ـص ــدم ــة أن الـ ـك ــام املـ ــذكـ ــور أع ــاه
صــدر عــن وزي ــر الــدفــاع يعقوب الـصــراف،
في خطاب ألقاه في حفل تكريمه من ِقبل
مطران عكار للروم األرثوذكس ،باسيليوس
مـنـصــور ،ال ــذي ُيـفــاجــئ كثيرين بصالبة
موقفه السياسي الداعم للمقاومة وللحق
الـفـلـسـطـيـنــي .ول ــأم ــان ــة ،يـصـعــب وصــف
الوزير الصراف بغير كلمة «اآلدمي» ،وهو
الذي لم ُي ِقم أي اعتبار للثمن الذي كان يراد
لــه أن يــدفـعــه ي ــوم واج ــه الـحـيـتــان محافظًا
لـبـيــروت ،وال أخــذتــه «لــومــة الئ ــم» ولــم يأبه
بمستقبله السياسي عندما استقال من
حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام .2006
ويـمـكــن تـفـ ّـهــم متطلبات املــوقــع الــرسـمــي،
وت ــوج ــه رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة املـنـفـتــح على
السعودية .كما أن في مقدور ٍّأي كان تبرير
ع ــدم مـهــاجـمــة ال ـن ـظــام ال ـس ـع ــودي ،ووق ــف
ّ
الدبلوماسي
انـتـقــاده ،وقــول بعض الـكــام
فــي حـقــه .لكن أن يصل األم ــر إلــى مــا هو
ً
وارد أع ـ ــاه ،ف ـهــذا مـمــا ُي ـح ـ ِـدث خ ـلــا في
معايير تقويم السياسيني.
معالي الوزير ،من شروط وصف «اآلدمي»،
أال تـقـتـصــر ال ـن ــزاه ــة ع ـلــى ن ـظــافــة ال ـكــف.
اللسان أيضًا يتطلب بعض الصون.

تقرير

جنبالط والنسبية

الخطر على الزعامة
ال على الدروز

يقاتل النائب وليد جنبالط
بشراسة ّ
ضد «النسبية»،
مستخدمًا سالحًا ّ
مر
«الخطر
عليه الزمن ،هو ّ
على الطائفة» .لكن هذا
القلق ،ليس إال دفاعًا عن
ّ
تمدد زعامة المختارة في
العقود الماضية ،وخوفًا
من انكسار قبضة احتكار
الجنبالطية للمقاعد الدرزية
فراس الشوفي
ّ
لم يحكم التوتر والقلق النائب وليد
جـنـبــاط ،عـلــى رغ ــم ق ـســوة الـسـنــوات
امل ــاضـ ـي ــة ،ك ـم ــا ي ـح ـك ـم ــان ــه اآلن ،فــي
ّ
ظ ــل «الـ ـص ــراع» ال ـحــالــي ع ـلــى قــانــون
االن ـ ـت ـً ـخـ ــاب ،مـ ــع أن ال ـق ـل ــق يـنـعـكــس
م ـت ـعــة ع ـلــى صـفـحـتــه ع ـلــى «تــوي ـتــر».
يرفع جنبالط لــواء يا «غيرة الدين»،
ّ
ّ
وجوديًا على
مصورًا النسبية خطرًا
ّ
طــائ ـفــة امل ــوح ــدي ــن ال ـ ـ ــدروز .وه ــي في
ّ
مجرد
الحقيقة ليست كــذلــك ،بــل هــي
«خ ـطــر» عـلــى احـتـكــار رئ ـيــس الـحــزب
التقدمي االشتراكي التمثيل الــدرزي
وج ـ ــزءًا ك ـب ـي ـرًا م ــن الـتـمـثـيــل الـنـيــابــي
َ
املسيحي في دائرتي الشوف وعاليه.
فـ ــال ـ ـقـ ــول إن الـ ـنـ ـسـ ـبـ ـي ــة فـ ـ ــي ق ــان ــون
االنتخاب تعني خطرًا وجـ ّ
ـوديــا على
طــائ ـفــة امل ـ ّ
ـوح ــدي ــن ال ـ ـ ــدروز ب ـخ ـســارة
ّ
نوابها أو ما شابه ،هو محض تلفيق.
إذ إن «ال ـط ــائ ـف ــة» ك ـج ـمــاعــة ومــذهــب
ومصالح ال فرق عندها إن ربح ّ
نواب
ج ـن ـبــاط أو نـ ـ ـ ّـواب غ ـي ــره م ـقــاعــدهــا،
طاملا أنهم دروز ،وطــاملــا أن ّ
حصتها
م ــن ن ـ ـ ّـواب ال ـب ــرمل ــان وف ــي الـتـعـيـيـنــات
ّ
مضمونة بالـ« 6وّ 6
مكرر» .ولعل أقوى
أوراق جنبالط ،هــي تلك التي ورثها
ع ــن عــائ ـل ـتــه ك ـمــا ورثـ ـه ــا آخـ ـ ــرون في
مذاهب وطوائف أخرى عن عائالتهم
وعـ ــن م ـن ـطــق االحـ ـت ــال ــن الـعـثـمــانــي
وال ـغــربــي ،وه ـ ّـو أن مـصــالــح الطائفة
ه ــي ت ـلــك املـتـمــثـلــة بـمـصــالــح الــزعـيــم
ال ـقــوي ال ــذي يـمـلــك وح ــده ُبـعــد األفــق

َ َ
اهــر الـ ِّـدرايــة ،في مصير الطائفة
وجــو ِ
ومستقبلها ،وطبعًا مصالحها.
أن يــرتـكــب ال ـفــرع ال ـس ــوري لـ«تنظيم
القاعدة» أو «جبهة النصرة» مجزرة
ّ
ب ـحــق دروز جـبــل الـ ّـس ـمــاق فــي إدل ــب،
ف ـت ـلــك ل ـي ـســت م ـص ـي ـب ــة ،وال ت ـهــدي ـدًا
وجـ ـ ـ ّ
ـوديـ ـ ــا ع ـل ــى ال ـط ــائ ـف ــة ي ـس ـتــدعــي
«غـ ـي ــرة ال ـ ــدي ـ ــن» .م ـس ـم ــوح ل ــ«ج ـب ـهــة
ال ـن ـصــرة» أن تقتل ال ـ ــدروز ،ومـمـنـ ٌ
ـوع
ّ
عـلــى «الـنـسـبـيــة» أن تــوصــل مــرشـحــا
إل ــى ال ـبــرملــان ال ُ
«يـ َـمـ ِّـســح جــوخــا» في
ً
املختارة ،وال يدفع ماال لتغطية حركة
البيك .حتى أولئك املساكني في قرى
جبل ّ
السماق ،من املئات القالئل الذين
ّ
تمسكوا بقراهم بعد التهجير ،وبقوا
فـيـهــا مــرغـمــن عـلــى تـغـيـيــر مذهبهم
واع ـ ـت ـ ـنـ ــاق م ــذه ــب مـ ــن مـ ــذاهـ ــب أه ــل
ّ
السنة ،كما يرتضي مشايخ التكفير
والوهابية واإلخــوان ،ال خطر عليهم.
النسبية هي «الغول».
فيما
َ
ّأما بلدة َحض ْر في القنيطرة السورية،
ّ
يتهددها إرهابيون في «جبهة
التي
النصرة» ذاتها ،وعمالء إسرائيل من
«اإلك ـل ـي ــروس ال ـ ـ ــدرزي» ف ــي فلسطني
ّ
ّ
املحتلة ،فال يشكل ُجرحها خطرًا على
«الطائفة» ،تمامًا كما ال تثير القلق،
األش ــواط الـتــي قطعتها إســرائـيــل في
«تــدجــن» شريحة مــن دروز فلسطني
ّ
املـحـتــلــة .وفــي املـقــابــل ،تـبــدو فـكــرة أن
يــأخــذ ال ـنــائــب ّط ــال أرس ـ ــان مـقـعــده
النيابي وهو حقه في عاليه من دون
ّ
التهديد
مــنــة مــن جنبالط ،أق ــرب إلــى
ّ
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ،أو أن ي ـصــل مــرشــح
للحزب الـســوري القومي االجتماعي
في عاليه أو بعبدا أو الشوف ،ليعكس

مسموح لـ«النصرة»
أن تقتلٌ الدروز
وممنوع على
توصل
«النسبية» أن ِ
ّ
وهاب إلى البرلمان

حضور القوميني املعتبر ّعند الدروز
اللبنانيني ،فــذلــك أعـظــم الــش ــرورّ .أمــا
ّ
ّ
أن يتمكن الوزير السابق وئام وهاب
م ــن ال ـف ــوز بــأحــد امل ـق ـعــديــن ال ــدرزي ــن
في الشوف ،فذلك يستدعي استنفارًا
وح ـش ـدًا ،واإلعـ ــان الـفـعـلــي عــن خطر
ّ
وجودي ،في ظل إصرار جنبالط على
توريث زعامته لولده تيمور .يسارع
ج ـن ـب ــاط إلـ ــى أرس ـ ـ ــان ل ـي ـك ــون حـبــل
نجا ٍة له بعد أحداث  5أيار  2008وما
لجنبالط النصيب
تــاهــا (الـتــي كــان
ّ
األوفــر في افتعالها) ،لكنه ال يريد له
ّ ُ
ساير»
أن يعكس تمثيله الحقيقي« .ي ِ
القوميني ليأخذ منهم استقرارًا أمنيًا
واج ـت ـم ــاع ـي ــا وس ـي ــاس ـ ّي ــا ف ــي ال ـج ـبــل
ّ
ّ
التمدد ،لكنه ُيجن إذا ما
يمنعهم من ً
شعر بأن فرصة تسمح لهم بالتمثيل
ع ـلــى وشـ ــك ال ـح ـص ــول .ت ـحــت ع ـبــاءة
«الخوف على الطائفة» ،يريد إقصاء
الجميع.
حتى إنــه يــرفــع الـ ّـسـقــف اآلن ،كما لم
يــرف ـعــه يـ ــوم اقـ ـت ــرع ب ـغــال ـب ـيــة ن ـ ّـواب ــه
لـلــرئـيــس م ـي ـشــال عـ ــون ،م ــن دون أن
ـدف
ي ــأخ ــذ ض ـم ــان ــات ان ـت ـخــاب ـيــة ،ل ـهـ ٍ
واحد فقط ،وهو الضغط في تشكيل
ٍ
الـ ــدوائـ ــر ول ـي ــس ف ــي ال ـن ـس ـب ـيــة بـحـ ّـد
ذاتها .ورفــع ّ
السقف أيضًاّ ،
يجر إلى
تحالف انتخابي مــع عــون والـقــوات
اللبنانية والرئيس سعد الحريري،
على األق ــل .ومــن دون هــذا التحالف،
ق ـ ــد ي ـص ـع ــب عـ ـل ــى جـ ـنـ ـب ــاط ن ـف ـســه
ال ـ ـفـ ــوز ب ـم ـق ـع ــده فـ ــي ال ـ ـشـ ــوف عـلــى
أساس قانون ّ
«الستني» ،أو فوز ابنه
تيمور ،الــذي بــات شبه محسوم أنه
ّ
املرشح على أحــد املقعدين الدرزيني
في الـشــوف ،مكان وال ــده ،على الرغم
مــن التطمينات التي يحصل عليها
ّ
جـنـبــاط مــن ك ــل مــن ال ـق ــوات وحــزب
الله .وبطبيعة الـحــال ،فــإن التحالف
بمعزل
مع عون والقوات والحريري،
ٍ
عــن الـقــانــون ،يعني حكمًا أن النائب
عــن املـقـعــد امل ــارون ــي فــي عــالـيــه فــؤاد
الـسـعــد ،وال ــذي يعتبره جنبالط من
حصة البطريركية وليس من ّ
ّ
حصته،
س ـي ـك ــون م ــن ن ـص ـيــب وزيـ ـ ــر ال ـطــاقــة
س ـيــزار أب ــي خـلـيــل ،الـفــائــز بــأصــوات
الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـ ـح ـ ـ ّـر ،وص ــاح ــب
ال ـح ـض ــور ال ـ ــذي ال ي ـس ـت ـهــان ب ــه في
الـ ـقـ ـض ــاء .وي ـع ـن ــي أيـ ـض ــا ،أن مـقـعــد
ال ـنــائــب فـ ــادي ال ـه ـبــر ،األرث ــوذك ـس ــي،

سـ ـ ـي ـ ــؤول إل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات ،ف ـ ــا ي ـك ــون
جنبالط قد خسر شيئًا ،طاملا أن عون،
«يسخى» بإخراج هنري حلو من
لن
ّ
نادي النوابّ .أما في الشوف ،فمقعد
الـنــائــب دوري شـمـعــون سـيـكــون من
ح ـ ّـص ــة رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،فـيـمــا
ت ـح ـت ـف ــظ الـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـوات ب ـم ـق ـع ــد ال ـن ــائ ــب
جــورج عــدوان ،وبالتالي جنبالط لم
ّ
يخسر شيئًا ،إل إذا أصـ ّـر عــون على
م ـق ـعــد ال ـن ــائ ــب إي ـل ــي عـ ــون ملصلحة
مــاريــو عــون ،أو النائب نعمة طعمة
ملـصـلـحــة غ ـ ّـس ــان ع ـط ــاال ـل ــه ،أو أصــر
عــون أو الحريري على مقعد النائب
ع ـ ــاء الـ ــديـ ــن تـ ـ ـ ـ ّـرو ،وه ـ ـ ــذه ال عــاقــة
لـلـنـسـبـيــة ب ـه ــا .ال ـخ ـس ــارة املـحـتـمـلــة
إذًا ،ه ــي ف ــي الـ ـن ــواب الـجـنـبــاطـيـ ّـن
ال ـ ـ ــدروز وح ــده ــم .م ــن ه ـن ــا ،ال يــوفــر
ج ـن ـبــاط ج ـه ـدًا لـلـضـغــط ف ــي سبيل

تقرير

ّ
ُ
حليحل رئيسًا لهيئة علماء المسلمين :هل يعوض
عبد الكافي الصمد
ل ــم ي ـن ــل خ ـب ــر ان ـت ـخ ــاب ال ـش ـي ــخ رائ ــد
حليحل ،أمس ،رئيسًا جديدًا لـ»هيئة
العلماء املسلمني في لبنان» اهتمامًا
على غــرار مــا كــان يحصل منذ والدة
الهيئة قبل نحو ّ
ست سنوات ،عندما
كانت ،رئيسًا ومشايخ ،تحتل صدارة
األحداث.
ف ـع ـن ــدم ــا ُول ـ ـ ــدت ال ـه ـي ـئ ــة ،ب ـع ــد ف ـتــرة
وج ـ ـيـ ــزة عـ ـل ــى ان ـ ـ ـ ــدالع األحـ ـ ـ ـ ــداث فــي
س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ،حـ ـ ــاولـ ـ ــت ت ـ ـقـ ــديـ ــم ن ـف ـس ـهــا
كــ«نــاطــق» بــاســم املسلمني السنة في
لـبـنــان ،وأثـبـتــت مــن خــال نشاطاتها
وامـتــدادهــا في مختلف املناطق أنها
أصبحت رقمًا صعبًا ال يمكن تجاوزه
على الساحة السنية.

«اعتكف» الرافعي
بعدما ورد اسمه في
إفادات موقوفين
بملفات اإلرهاب
ومـ ـن ــذ والدت ـ ـ ـهـ ـ ــا ،أث ـ ـ ـ ــارت «ال ـه ـي ـئ ــة»
ح ـف ـي ـظــة أكـ ـث ــر مـ ــن ط ـ ـ ــرف ،إس ــام ـي ــا
وس ـي ــاس ـي ــا ،بـ ـ ــدءًا مـ ــن دار ال ـف ـت ــوى،
ً
وص ـ ــوال إل ــى ت ـيــار املـسـتـقـبــل ،م ــرورًا
بــأحــزاب وشـخـصـيــات إســامـيــة عــدة

رفـضــت االنـضـمــام إلـيـهــا ،لحسابات
م ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة ،مـ ـ ـث ـ ــل ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـتـ ـح ــري ــر
وال ـش ـي ـخــن داع ـ ــي اإلسـ ـ ــام ال ـش ـهــال
وأحمد األسـيــر .وخــال أقــل من ثالث
سنوات ،مألت الدنيا وشغلت الناس،
بمواقفها ونشاطاتها ووساطاتها
في جــوالت االشتباكات في طرابلس
وأحــداث عرسال وعبرا ،واملخطوفني
لدى بعض الجماعات اإلسالمية في
ســوريــا ،إضافة إلــى قضية املعتقلني
اإلسالميني في السجون اللبنانية.
غـيــر أن ــه مـنــذ تـنـفـيــذ الـخـطــة األمـنـيــة
ف ــي ط ــراب ـل ــس م ـط ـلــع ن ـي ـس ــان ،2014
بالتزامن مع عودة تيار املستقبل إلى
الـسـلـطــة م ــن خ ــال ح ـكــومــة الــرئـيــس
تمام سالم ،بدأ انكفاء الهيئة عن أداء
كثير مــن األدوار ،و»اعـتـكــف» الشيخ

سالم الرافعي ،أحــد أبــرز مؤسسيها،
بـعــدمــا تـ ــردد اس ـمــه ف ــي إف ـ ــادات عــدد
مــن املــوقــوفــن بملفات اإلرهـ ــاب أمــام
ِّ ً
ِّ
ومموال
محرضًا
املحكمة العسكرية،
ً
ومـ ـس ـ ّـه ــا ل ـت ـس ـل ـي ـح ـهــم وت ـع ـب ـئ ـت ـهــم،
ً
وص ـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ــى ن ـق ـل ـه ــم إل ـ ـ ــى الـ ــداخـ ــل
السوري.
تـ ــراجـ ــع حـ ـض ــور ال ـه ـي ـئ ــة ون ـف ــوذه ــا
يـ ّ
ـرده ـم ــا ك ـث ـيــرون إل ــى أس ـب ــاب ع ـ ّـدة،
أب ــرزه ــا أن ـهــا ل ــم تـنـجــح ف ــي أن تـكــون
«فــزاعــة» فــي وجــه حــزب ال ـلــه ،وال في
ش ـ ّـد الـعـصــب الـسـنــي فــي لـبـنــان ،كما
أنها قوبلت بتحفظ شديد في الشارع
الـ ـسـ ـن ــي ،ش ـع ـب ـي ــا ب ـس ـب ــب تـ ـش ـ ّـدده ــا
الــديـنــي ،مــا جعل جمهورها يقتصر
ع ـلــى ف ـئــة ق ـل ـي ـلــة ،وس ـيــاس ـيــا بـسـبــب
«ن ـ ـقـ ــزة» ت ـ ـيـ ــارات ومـ ــواقـ ــع سـيــاسـيــة

