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سياسة

رسائل
إلى المحرر
توضيح
من بلديات منطقة
دير األحمر
ُردًا على مــا جــاء فــي املـقــال الــذي
ن ـ ـشـ ــر ف ـ ــي ج ــري ــدتـ ـك ــم ب ـت ــاري ــخ
 2017/7/18ت ـ ـحـ ــت عـ ـ ـن ـ ــوان:
«اإلعـتــراض في معاقل الـقـ ّـوات...
ً
ب ــاق وي ـت ـم ــدد» ،وع ـ ّم ــا بـقــانــون
ّ
ّ
املـ ـطـ ـب ــوع ــات وب ـ ـحـ ــق الـ ـ ـ ــرد فـ ــإن
إتـ ـ ـح ـ ــاد ب ـ ـلـ ــديـ ــات م ـن ـط ـق ــة دي ــر
ّ
األح ـ ـمـ ــر ي ـط ـل ـب ــون يـ ــؤكـ ــدون أن
م ـ ــا ورد ف ـ ــي مـ ـضـ ـم ــون املـ ـق ــال
عـ ــار ع ــن ال ـص ـحــة واس ـت ـن ــد إلــى
وقائع مفبركة من نسج الخيال
بـهــدف النيل مــن وح ــدة املنطقة
وتـضــامــن عــائــاتـهــا ونسيجها
املقاوم وذلك ملآرب ضيقة ،وكلما
استمر هذا النهج من اإلستفزاز
فإنه سيزيدنا عزمًا وإيمانًا في
إكمال مسيرة وحدتنا ونضالنا
في سبيل إنماء وازدهار املنطقة.
ك ـم ــا ن ــؤك ــد أن ات ـ ـحـ ــاد ب ـلــديــات
منطقة دي ــر األح ـمــر ق ــام ويـقــوم
بـ ــال ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال وفـ ـ ــود
جــامـعــة أو مـشـتــركــة أو عـبــر كل
بـلــديــة وبــاملــراجـعــات وال ــزي ــارات
لـ ـجـ ـم ــع املـ ــرج ـ ـع ـ ـيـ ــات مـ ـ ــن دون
استثناء بهدف تحقيق املطالب
االن ـمــائ ـيــة ال ـتــي ه ــي أولــويــاتـنــا
وال مـ ـعـ ـي ــار س ـ ـ ــوى ذل ـ ـ ــك وه ـ ــذا
بــدعــم م ــن جـمـيــع أب ـن ــاء املنطقة
ومرجعياتها.
اتحاد بلديات منطقة دير األحمر
المحامي جان فخري

♦♦♦

توضيح
من إدارة
نبع الدردارة
تعليقًا على التقرير املنشور في
«األخبار» (العدد  ٣٢٣٩الثالثاء
 ١آب  )٢٠١٧تـحــت ع ـنــوان ّ «آب ــار
ومنازل جديدة ّ
تهدد ما تبقى من
مياه فــي سهل الـخـيــام» ،أوضــح
رئيس الجمعية التعاونية إلدارة
مياه نبع الدردارة جهاد الشيخ،
أن «ه ـ ـن ـ ــاك شـ ـبـ ـك ــة ري ت ـع ـمــل
ب ــواس ـط ــة ال ـج ــاذب ـي ــة األرضـ ـي ــة،
وقــد ساهم في تمويلها كل من:
التعاون اإليطالي عبر مؤسسة
 AVSIواالت ـحــاد األوروبـ ــي عبر
مجلس اإلنماء واإلعمار وأيضًا
مـنـظـمــة األغ ــذي ــة ال ـعــامل ـيــة .وقــد
سـبــق وأوض ـحــت ه ــذا املــوضــوع
لـكــاتــب الـتـقــريــر مـنــذ  3س ـنــوات.
فاملهنة الصحافية تقتضي أخذ
املعلومات وتقديمها للقراء بكل
أم ــان ــة .ه ــذا ع ــدا ع ــن املـغــالـطــات
األخرى في التقرير».

على الغالف

جنبالط و«العمق العربي»:

ّ
بر الشام آمن
فراس الشوفي

َّ
اثـنــان تخل َيا ًعــن املـكــابــرة منذ مـ ّـدة،
ويبد َيان ليونة لالعتراف بالهزيمة:
ِ
ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـح ــري ــري وال ـنــائــب
وليد جنبالط .ومع أن جــزءًا من هذا
َ
املنكوب ْي معًا في
االنكسار ،يصيب
ٌ
َ
شخص ْي ِهما ،غير أنــه إعــان لهزيمة
ّ
ـور مـ ـت ــرام ــي األطـ ـ ـ ـ ــراف ،ظ ـ ــن أن
م ـ ـحـ ـ ٍ
و(املقاومة
سوريا
حذف
باستطاعته
ّ
اللبنانية) عــن الـخــريـطــة ،بما تمثل
فــي الـجـغــرافـيــا وال ـ ــوزن ،وبـمــا ّ
يعبر

عنه نظامها السياسي وتحالفاته.
ثـ ّـم ما لبثت أطــراف «محور الـعــداء»،
ـوري األس ـطــوري،
أم ــام الـصـمــود ال ـسـ ً
أن بدأت تتساقط باحثة عن مخارج،
ُ
أو تكابر وتقتتل فــي مــا بينها ،كما
ه ــو ح ــال ق ـطــر وتــرك ـيــا وال ـس ـعــوديــة
واإلم ـ ـ ــارات .أو ،كـمــا تـقـتــات أصـنــاف
الـجـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة بعضها على
هياكل البعض اآلخر.
ٌ
أمعذور من ال يملك رأيًا ،من «ينكش»
ثـ ـ ـ ـ ـ ــأرًا؟ مـ ـ ــن يـ ـسـ ـم ــع «م ـ ـع ـ ـط ـ ـ ًـى» مــن
«مصدر» دولي أو إقليمي ُ
«م َ
عتبر»،
ٌ
فيبني رهانًا عليه؟ رهان سرعان ما
ّ
يـخـســر ،بـعــد أن يـخــلــف خطيئة .وال
ثأر في السياسة.
في حالة الحريري ،ال ُ
الرجل
حسد
ي
ً
ٌ
على أزماته .ليس شماتة ،بل استباق
َ
َّ
لــ«تــربـيــح الـجـمـيــل» .فـخــداع الــعــامــة،
واملــواقــف التحريضية لـسـنــواتّ ،
ثم
تـ ـب ـ ّـدل امل ــوق ــف واملـ ـعـ ـطـ ـي ــات ،لـيـســت
مشكلة «الـخـصــم» .أي إن الـحــريــري،
حــن ّ ي ـعـ ّـدل لهجته ت ـجــاه ح ــزب الله
ويـكــف عــن تحريض الـســوريــن على
دولتهم ،ال فضل له بأن خالف مزاج

تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

ّ
مؤيديه« .عقلنة» الجمهور مسؤولية
«القائد» .علمًا بأن «الجمهور» ،أثبت
عقالنيته مرارًا ،أكثر من قياداته.
ّأما في حالة جنبالط ،فلم تكن ّمعركة
ّ
والتحيات التي ال يكف عن
الـجــرود
إرسالها ببريد «تويتر» املستعجل
لـ ـشـ ـه ــداء حـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه ،سـ ـ ــوى ذروة
انقشاع الـغـشــاوة ...عــن رؤي ــة الــواقــع
اإلقليمي الـحــديــث .فمعركة الـجــرود
س ـب ـق ـهــا وص ـ ــول ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري

يملك الجنبالطيون
فرصة المصالحة
مع سوريا بورقة
غير «محروقة» هي
تيمور جنبالط

وح ـل ـف ــائ ــه إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــدود ال ـع ــراق ـي ــة،
واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــداء املـ ـحـ ـس ــوم،
وانـ ـتـ ـخ ــاب ال ــرئـ ـي ــس م ـي ـش ــال عـ ــون،
وقـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ال ـ ـ ــذي يــؤســس
ل ـب ــداي ــة مــرح ـلــة لـبـنــانـيــة ب ـت ــوازن ــات
جــديــدة .وليس آخ ـرًا ،زيــارة جنبالط
وابنه ملوسكو.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــع أن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآزق «ال ـ ـج ـ ـن ـ ـبـ ــاط ـ ـيـ ــة
السياسية» ،ال َ
تقارن بتلك «الحريرية»،
ّ
التي ال تملك فرص االنفكاك الكلي عن
ّ
الـسـيــاســة الـسـعــوديــة ،إل أنـهــا تؤشر

إلــى عمق األزم ــة الـتــي أدخ ــل جنبالط
الـ ــدروز اللبنانيني إلـيـهــا فــي املـشــرق
ّ
املتحول ،بربطهم إلى أمـ ٍـد غير بعيد،
بسياسة اململكة العربية.
َر ْبـ ــط آل جـنـبــاط ال ـ ــدروز اللبنانيني
في القرن املاضي ،بـ«العمق العربي»،
ال ــذي تــأرجــح بــن مصر عبد الناصر
وال ـ ـ ـثـ ـ ــورة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة والـ ـ ـس ـ ـ َـادات
وم ـ ـلـ ــوك آل س ـ ـعـ ــود .ثـ ــم مـ ــا إن ث ـ َّـب ــت
الــرئـيــس ال ــراح ــل حــافــظ األس ــد ال ــدور
السوري في اإلقليم ،حتى ّ
تحول هذا
االرتـبــاط الــدرزي «العربي» إلــى عمقه
ال ـح ـق ـي ـقــي ،س ــوري ــا ،ف ــي سـ ـن ــوات مــن
تأرجح العالقات السورية ـ السعودية
بني الجفاء وتفاهمات ّ
الحد األدنى.
وفي جوهر هذا ّ
الربط ـ مع السعودية
ّ
ُ
تحديدًا ـ هاجس أقــلــوي قديم ،ينشد
ّ
الكلي مع املحيطّ ،
«السني»،
التماهي
ّ
وصك براءة لدروز لبنان ،من تحالف
أقـ ـ ـل ـ ـ ّـوي مـ ــزعـ ــوم مـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ي ــوم
ك ــان امل ـ ــزاج ال ـعــربــي مـخـتـلـفــا ،وكــانــت
السعودية تتبنى موقف عداء للكيان
املحتل ...في العلن.
وفــي سـنــوات مــا بعد احـتــال الـعــراق،
وضع جنبالط جزءًا كبيرًا من الدروز
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن فـ ــي املـ ــركـ ــب الـ ـسـ ـع ــودي
والعداء لسوريا في آن واحد ،بذريعة
«العمق العربي».
ف ـه ــل ال يـ ـ ــزال ي ـص ـلــح ه ـ ــذا «ال ـع ـم ــق»
ح ـ ــداث أثـبـتــت أن ال ّ عمق
ال ـي ــوم؟ واأل ّ
عربيًا أو «سنيًا» واحدًا ،بل «سنيات»
متصارعة من ليبيا إلــى أفغانستان.
ّ
الـعـمــق ال ـس ـعــودي ت ـحــدي ـدًا ،ف ــرش كــل
أوراقــه على مائدة بنيامني نتنياهو،
بما يغني إسرائيل ويزيد عن «تحالف
أق ـ ـل ـ ـيـ ــات» ،وبـ ـم ــا ي ــؤس ــس مل ـح ــوري ــن

جـ ــديـ ــديـ ــن ،إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل فـ ــي أحــدي ـه ـمــا
حليفة لـ«العمق العربي» الخليجي.
إذا كـ ــان م ـنــاف ـســو الـ ـح ــري ــري يـبـنــون
أم ـج ــاده ــم ع ـلــى «اعـ ـت ــدال ــه» ال ـجــديــد،
فــإن منافسي جنبالط كسبوا ّ
الرهان
عـلــى حـصــان ســوريــا وامل ـقــاومــة .قلب
امل ــزاج ال ــدرزي الجنبالطي سهل ،وله

تقرير

«صفقة إعالن النوايا» :خسائر معراب تفوق مكاس
بحذر يتعاطى سمير
جعجع و«قواته» مع
التيار الوطني ّ
الحر .كثيرًا
ما يهمس المعرابيون
في الخفاء ،وفي أوقات
أخرى في العلن ،بأن
العونيين «نالوا ما أرادوه،
وبدأوا ّ
التنصل من اتفاق
النوايا الذي ّ
ينص على أن
نكون شركاء في العهد».
«صفقة العمر» بالنسبة
ّ
«تتقدم فيها
إلى القوات
»الخسارة على الربح
ميسم رزق

من المحرر

وضع جنبالط جزءًا كبيرًا
من الدروز اللبنانيين
في المركب السعودي
(مروان بوحيدر)

ّ
َ
يوم ّقرر سمير جعجع تبني ترشيح
ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال ع ــون ل ـلــرئــاســة ،كــان
َ
يعلم أنه يقطع مع فريق الرابع عشر
م ــن آذار بــدع ـمــه ال ـح ـل ـيــف األس ــاس ــي
لحزب الله .لكنه ّقرر أن يرى النصف
املآلن من الكوب ،ويدرس هذا الخيار
بحسابات سياسية مختلفة :قارن بني
البقاء في موقعه من دون أن يزيد إلى
رصيده ولو حتى كرسيًا نيابيًا ،وبني
أن يـكــون شــريـكــا فــي الـعـهــد الـجــديــد.
ّ
الحصة املسيحية مع
مغريات تقاسم

ّ
الحر ال تقارن قياسًا
التيار الوطني
ب ـم ــا ُي ـم ـك ــن أن ي ـج ـن ـيــه ل ــو ج ـم ــع كــل
األحزاب والتيارات املسيحية األخرى
ّ
ف ــي ص ــف ــه .ل ـك ــن ،ب ـعــد ان ـت ـخــاب ع ــون،
ف ــوج ــئ ال ـق ــوات ـي ــون بـ ــأن ال ـع ــاق ــة مع
أي ّ
التيار ،كما هي الحال بني ّ
مكونني
سياسيني ،تخضع لبورصة املصالح
العونية .وإن كــان الفريقان يحاوالن
إخـفــاء التوتر ،أو فــي أحسن األحــوال

تلطيفه ،غير أن معراب ليست راضية
ّ
وتــت ـهــم ال ـط ــرف اآلخـ ــر بــأنــه «ي ـحــاول
ّ
التنصل من اتفاق إعالن النوايا الذي
ّ
نص على أن نكون شركاء في العهد»،
فيما يتعاطى العونيون بلغة بــاردة:
«ما في شي .خالفات صغيرة ال تفسد
في ّ
الود ّ قضية».
ّ
ُربما يفضل جعجع العض على الجرح
ً
بدال من أن ُي ّ
شمت به
والبقاء ساكتًا،

ً
فارس سعيد مثال أو بقايا ثورة األرز.
لكن ،بغض النظر عن نغمة «الثوابت
امل ـس ـي ـح ـي ــة» ال ـ ـتـ ــي ال ي ـن ـف ــك ا ُل ـت ـي ــار
والقوات ّ
يرددانها ،األكيد أن املقاربة
التفصيلية للعالقة ،من جهة القوات،
ف ـي ـه ــا ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـتـ ـص ــوي ــب عـلــى
«هفوات» العهد ومكامن الخلل التي
دفعت الطرفني إلى استفزاز أحدهما
اآلخـ ـ ـ ــر ،ت ـ ـ ــارة ع ـب ــر م ـق ــاط ـع ــات (ك ـمــا

العونيون :االنزعاج متبادل
ال تختلف حال القوات اللبنانية عن حال التيار الوطني الذي أكدت مصادره أن «االنزعاج متبادل» .تشير املصادر
العونية إلى أن اإلشكالية الحقيقية تكمن في أن القوات «تعتبر أن دعمها للجنرال ميشال عون في معركة الرئاسة
يعطيها الحق في أن ّ
تصور نفسها وكأن حجمها من حجم التيار» .لكن واقع األمور يختلف «فهي لديها كتلة من
 8نواب ،ونحن  23نائبًا» .ومن جهة أخرى «ال تستطيع املقارنة بيننا وبينها كفريق سياسي» .ورأت املصادر أنه
«ما دامت القوات تصر على أن تقاسمنا كل شي مناصفة ،فستكون هناك
يعطها هذا الحق» .وأضافت« :فلننتظر االنتخابات
مشكلة ،ألن التفاهم لم ِ
النيابية وليحدد حجم كل فريق»! من جهة أخرى ،اعتبرت املصادر أن «القوات
ال تريد التسليم بواقع أن لرئيس الجمهورية حيثية واعتبارات ،كما حصل
ً
مثال في ملف إدارة تلفزيون لبنان» .وعلقت بالقول« :ال يمكن معراب أن
تصورنا وكأننا ظاملون وهي في موقع الضحية .وإذا كانت لديها اعتراضات
على تعاملنا ،فنحن أيضًا لسنا راضني عن سلوكهم داخل الحكومة» .مع ذلك،
تقول املصادر أن «ال رجعة إلى الوراء .التفاهم مع القوات ال يلغي أن يكون لكل
طرف منا هامش التصرف في عدد من امللفات ،غير أن العودة إلى الصدام
املسيحي بالنسبة إلينا غير واردة وال مسموح بها».

