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ّ
نصر الله :لم يعد ممكنًا االستمرار بالـ
في الواجهة

رسائل إلى المحرر
ّقباني يدفع فواتيره
أرجو نشر التالي في جريدتكم:
ي �ن �ف��ي رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة األشغال
وال �ط��اق��ة ال �ن��ائ��ب م� ًح�م��د قباني
ج � �م � �ل ��ة وت � �ف � �ص � �ي�ل��ا أن يكون
ملؤسسة كهرباء لبنان أي فواتير
ك�ه��رب��ائ�ي��ة م�ت��راك�م��ة ب� ّ
�ذم�ت��ه كما
ورد في جريدتكم ،أو أي فواتير
أخرى.
املكتب اإلعالمي للنائب
محمد قباني

ّ
سمع الرئيس سعد الحريري من الرئيس نبيه بري ،في
اجتماعهما مساء االثنني  20أيلول ،إصرارًا على التهدئة كي
تثمر معالجة املشكلة الناشبة بني رئيسّ الحكومة وحزب
الله ،وخصوصًا ّإزاء ملف شهود الزور .وحض رئيس املجلس
على تبديد التشنج املذهبي
نقوال ناصيف

♦♦♦

باب الحارة
ح�ين ت�ن��ال الفكرة درج��ة عالية
من اإلعجاب وعشق الجماهير،
ي �ص �ع��ب ن�س�ي��ان�ه��ا م ��ع الزمن.
�ذا م��ا حُ ��دث م��ع ال �ب��اب الذي
ه� ُ
إذا ف�ت��ح ،غ�ل�ق��ت األب ��واب كلها،
ل�ت�ع�ي��ش ال�ن�ف��وس م��ع الشاشة
ال �ت��ي ت�س�ت��دع��ي ع�ب��ق البطولة
م ��ن ال� �ت ��اري ��خ ،وت �ض �ع �ه��ا على
ب� ��اب ال � �ح ��ارة ح �ي��ث البندقية
ت �ع��رف ط��ري �ق �ه��ا ،وال ترتعش
ال �ق �ل ��وب إذا ال �ت �ق��ت بعدوها،
والطيور تفرد جناحيها على
طول القلوب وعرضها ،وتغرد
بكل معاني البطولة ،والكرامة،
في سماء الوطن.
ذلك هو املسلسل الجميل الذي
ذه� � ��ب وت � � ��رك ب ��داخ� �ل� �ن ��ا لوعة
ان � �ت � �ظ� ��اره ،ل �ي �ع ��ود ب �ن ��ا للقيم
ال � �ت ��ي اف� �ت� �ق ��دن ��اه ��ا م� �ن ��ذ زمن.
ف ��امل� �ب ��ادئ ال �ج �م �ي �ل��ة ف� ��ي باب
ال � �ح ��ارة ق ��د وج � ��دت ل �ه��ا آذانًا
ص��اغ�ي��ة ع�ن��د امل��واط��ن العربي،
م� � ��ن امل � �ح � �ي� ��ط ال� � � ��ى الخليج،
وخ��اص��ة ب�ع��د ارت �ق��اء الشهامة
وامل� � � ��روء ة ودف �ن �ه��ا ف ��ي مقابر
األرق� ��ام واالم �ت �ي��ازات ،ليتمكن
ع �ل��ى م � ��دار أع ��وام ��ه الخمسة،
م��ن اج �ت��ذاب أغ �ل��ب املشاهدين
ال� �ع ��رب ب �ك��ل ف �ئ��ات �ه��م ،ف ��ي ظل
ازدحام املسلسالت التي دخلت
ق �ص��ر ال��زع �ي��م ،وت �خ��رج��ت منه
ب ��درج ��ة «س ��اق �ط ��ة» ،وتعاملت
م��ع األح ��داث بمنطق التزوير،
وال �ت �ح��ري��ف ،وه ��ي ف ��ي أحسن
األح � � ��وال ت ��دع ��و امل �ش ��اه ��د الى
التخلي عن مبادئه الجميلةّ .
جمالية باب الحارة ،فإنه
ورغم
ً
يبقى ع�م�لا ب�ش��ري��ًا .فاألخطاء
واردة ،ل�ك��ن ح�ج�م�ه��ا ل��م يصل
ال��ى ال�ج��دار ال��ذي انطلقت منه
الوصفات الرائعة التي قدمها
امل �س �ل �س��ل ل �ل �ع��رب ،إلخراجهم
م ��ن أزم ��ات� �ه ��م امل� �ت� �ك ��ررة ،حيث
ال� � �ش� � �ه � ��ام � ��ة ف � � ��ي مستويات
ع��ال �ي��ة ،وص �م ��ود أه ��ل الحارة
أم��ام الضغوط يبرهن على أن
ح��ب ال��وط��ن ف��رض دي �ن��ي ،وأن
التضحية من أجله هي الحبل
ال�س��ري وال�س�ح��ري ال��ذي يربط
ّ
وتنبهنا
اإلن� � �س � ��ان ب ��وط� �ن ��ه،
إل��ى أن طيبة قلوبنا ق��د تكون
س �ب��ب امل ��أس ��اة ال �ت��ي نعيشها،
ح� �ي ��ن ال ن� � ��دق� � ��ق ف � � ��ي ماضي
جيراننا ال�ج��دد ،ونكتفي فقط
ب��ال�ك�لام امل�ع�س��ول ،ل�ن��رم��ي بكل
تفاصيلنا ف��ي حضن الغريب،
ونتكئ عليه.
وع � �ل� ��ى أي ح � � ��ال ،ي �ب �ق ��ى باب
الحارة من أفضل أنواع الكحل
ال � � ��ذي ت �ك �ح �ل��ت ب� �ه ��ا عيوننا
ه��ذا ال �ع��ام .ل��ذا ،ن�ت�ق��دم بجزيل
ال � �ش � �ك� ��ر ،ل� �ك ��ل م � ��ن س� ��اه� ��م في
إخ � ��راج ال�ن�ف�س�ي��ة ال �ع��رب �ي��ة من
ح��ال��ة ال�ت��ذم��ر ،إل��ى ح��ال��ة األمل
ولو كان مؤقتًا.
مصطفى محمد أبو السعود
(فلسطني)

ف��ي لقائهما ف��ي ع�ين التينة ،ب��دا رئيس
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ش ��اك� �ي ��ًا م� ��ن ال �ح �م �ل ��ة التي
ي��واج �ه �ه��ا م ��ن ح ��زب ال �ل ��ه .ق ��ال لرئيس
امل �ج �ل��س إن� ��ه ق ��وب ��ل ،ب �ع��د ح��دي �ث��ه إلى
صحيفة «الشرق األوس��ط» في  6أيلول،
بردود فعل سلبية عوض تقدير موقفه،
م��ن غير أن ي��رى م�ب� ّ�ررًا ل��ذل��ك .ق��ال أيضًا
ّ
يتمسك بما أعلنه عن شهود الزور،
إنه
ع�ل��ى ن�ح��و م��ا أورده ف��ي ذل ��ك الحديث،
ورأى م �ع��ال �ج �ت��ه ب �ع ��د ص � � ��دور القرار
الظني .إال أن ّ
بري عاكسه ،مستعيدًا ما
كان قد قاله في مهرجان  31آب املنصرم
في صور ،ولفت الحريري إلى أن شاهد
ال� � ��زور ه ��و ك ��ذل ��ك م ��ا دام أدل � ��ى بإفادة
ك��اذب��ة ،م��ن دون أن يقسم أم��ام املحكمة
حتى .وه��و ،في حال كهذه ،ينال نصف
عقوبة شاهد زور يقسم أم��ام املحكمة،
ّ
لكن ذلك ال يبرئه .وشدد رئيس املجلس
على أولوية معالجة ملف شهود الزور،
ف��أظ�ه��ر ال �ح��ري��ري اس �ت �ع��دادًا ل��ذل��ك قبل
ص��دور ال�ق��رار الظني .ث��م فاتحه رئيس
املجلس بمواقف ي��دل��ي بها أع�ض��اء في
الكتلة النيابية ّ
لتيار املستقبل ،وآخرين
يمثلونه ف��ي األم��ان��ة العامة
م��ن ال�ت� ّ�ي��ار
ً
لقوى  14آذار ،قائال إن هؤالء ال يكتفون
ب �ن �ق��ض م ��واق ��ف رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ،بل
ّ
يبدون يتحدثون ضده.
ك��ان��ت نصيحة رئ�ي��س امل�ج�ل��س لرئيس
الحكومة ،في نهاية املطاف ،تعاونه مع
رئيس الجمهورية ميشال سليمان على
ال�ت�ه��دئ��ة ،وع�ق��د جلسة مجلس الوزراء
(أم� ��س) ت�ح��ت ه ��ذا ال �س �ق��ف ،ك��ي يتمكن
األف ��رق ��اء امل�ع�ن�ي��ون م��ن م�ع��ال�ج��ة األزمة
بهدوء.
عندما عاد رئيس الحكومة من الرياض،
ح�م��ل م�ع��ه ن�ص�ي�ح��ة ب��ال�ت�ه��دئ��ة .صباح
ال�ي��وم التالي ،ال�ب��ارح��ة ،وص��ل مستشار
ال �ع��اه��ل ال �س �ع��ودي ،ن�ج�ل��ه األم �ي��ر عبد
العزيز بن عبد الله إلى دمشق.
ّ
وه�ك��ذا ُوض�ع��ت األزم��ة م�ج��ددًا ب�ين يدي
دمشق والرياض.
ب �ي��د أن امل �ش �ك �ل��ة ال ت � ��زال ه ��ي نفسها:
امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة ف��ي اغ �ت �ي��ال الرئيس
رفيق الحريري ،وال�ق��رار الظني املتوقع
ص � � � ��دوره ع� �ن� �ه ��ا .األه� � � ��م ف � ��ي ذل� � � ��ك ،في
العالقة املتدهورة بني رئيس الحكومة
وحزب الله ،كيف يريد الحريري مقاربة
مشكلتني ب��ات�ت��ا شائكتني وق��ات�ل�ت�ين ال
يسعه إنكارهما؟

نصر الله للعريضي
أفصحت املواقف التي أفضى بها األمني
ّ
السيد حسن نصر الله
العام لحزب الله
إلى الوزير غازي العريضي ،في لقائهما
األحد  19أيلول ،عن املخرج الذي يتوقعه
إلرساء
ال� �ح ��زب م ��ن رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة
ّ
تفاهم ينهي نزاعهما ،وقد أضحى يمثل
ّ
تهديدًا جديًا لالستقرار.
َ
أورد ن�ص��ر ال �ل��ه ل�ل�ع��ري�ض��ي ،م��وف �دًا من
ّ
رئ� �ي ��س ال � �ح ��زب ال �ت �ق ��دم ��ي االشتراكي
ال �ن ��ائ ��ب ول �ي ��د ج �ن �ب�ل�اط ،وج �ه ��ة نظره
كاآلتي:
ّ
 1ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ي�ع�ت�ق��د ح ��زب ال �ل��ه ب ��أن أص ��ل الحل
ون �ه��اي �ت��ه ،ي �ك �م �ن��ان ف ��ي ال �ط��ري �ق��ة التي
س �ي �ت �ع��اط��ى ب �ه��ا رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة مع
ال�ق��رار الظني ،وأي م��وق��ف يتخذه منه،
م��ن اآلن ب�لا ه��در ال��وق��ت .وي��ري��د الحزب
ال�ت�ح�ق��ق م��ن امل��وق��ف امل�ب��دئ��ي للحريري
م� ��ن ال� � �ق � ��رار ال �ظ� �ن ��ي ك� �م ��ا م� ��ن املحكمة
الدولية ،وهو يتوجس منهما ويراهما
ّ
مسيسني ،مع ضرورة األخذ في االعتبار

ال�ق��رائ��ن واملعطيات التي ك��ان ق��د كشف
عنها نصر ال�ل��ه الشهر امل��اض��ي ،واتهم
إسرائيل باغتيال الرئيس الراحل.
 2ـــــ ال يسع حزب الله إال التعامل مع ملف
شهود الزور على أنه مسألة رئيسية في
األزم� ��ة ال �ق��ائ �م��ة ،وال ب��د م��ن إي �ج��اد حل
ّ
ويصر على خوض
قضائي لبناني ل��ه.
القضاء ف��ي ه��ذا امل��وض��وع بفتح أبوابه
على مصاريعها ،حتى وإن آل إلى حيث
ّ
ال يشاء البعض .وش��دد نصر الله على
أن يصل كشف حقائق شهود الزور إلى
حيث ينبغي أن يصل.
 3ـــــ لم تدخل حملة ال�ل��واء الركن جميل
ال �س� ّ�ي��د ع�ل��ى رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة وشهود
ال� � ��زور أي ش � ��روط ج ��دي ��دة ع �ل��ى مسار
عالقة ح��زب الله برئيس الحكومة ،وال

لقاء عين التينة:
ّبري نصح ،والحريري
اشتكى
نصر اهلل للعريضي:
األمر منوط بموقف
الحريري من القرار الظني
والمحكمة الدولية

ع�ل��ى م��وق��ف ال �ح��زب م��ن ه��ذا املوضوع.
ّ
ّ
بالسياق الطبيعي للخالف
يتمسك
وهو
مع الحريري ،وهو شهود الزور والقرار
الظني واملحكمة ًالدولية .غير أن ً اللواء
ّ
السيد أدخ��ل عامال إضافيًا ّ
مكمال لهذا
ال�س�ي��اق ،بدعوته إل��ى محاسبة الطبقة
األم �ن �ي��ة وال �ق �ض��ائ �ي��ة ال �ت ��ي اضطلعت
ب� ��دور أس ��اس ��ي ف ��ي إدارة ل�ع�ب��ة شهود
ّ
ضرورة
ال � � � ��زور .وش � � ��دد ال � �ح� ��زب ع �ل ��ى
ّ
م�ق��ارب��ة امل�ش�ك�ل��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة ال �ت��ي تمثل
حملة املدير العام السابق لألمن العام
جزءًا لها ،من غير أن تكون هي القضية
املعنية بهدف تجاهل ملف شهود الزور
والقرار الظني.
ك��ان��ت ت �ل��ك امل� ��رة األول � ��ى ال �ت��ي يستقبل
فيها نصر الله العريضي وحيدًا ،بعدما
ض �ح��ى وزي ��ر األش �غ��ال ال�ع��ام��ة والنقل
أ ّ
ظ��ل الزعيم ال��درزي في الخيار السوري
منذ غادر جنبالط قوى  14آذار في  2آب
 .2009وخالفًا ملعاوني جنبالط اآلخرين،
وخصوصًا الوزير أكرم شهيب والنائب
م � ��روان ح �م ��ادة ا ّل �ل��ذي��ن ،خ�ل�اف��ًا للواقع
ال�ح��ال��ي ،م�ث�لا ظ��ل ج�ن�ب�لاط ف��ي مرحلة
العداء لسوريا بني عامي  2005و،2008
ل��م يقطع العريضي ش�ع��رة م�ع��اوي��ة مع
دم�ش��ق ،وال رف��ع ن�ب��رة الخصومة معها
حتى ف��ي أعتى س��اع��ات محنة جنبالط
وبعدما
مع سوريا قبل خمس سنوات.
ّ
تصالح الزعيم الدرزي مع الرئيس بشار
األس ��د ،أص�ب��ح العريضي معنيًا بملف
العالقة مع دمشق.
ّ
مع ذلك ،لم يتردد نصر الله مرة ،في حمأة
املواجهة بني حزب الله وجنبالط ،في أن
ّ
يستذكر َمن عده حينذاك صديقه ،وهي
إشارة إلى مكانة احتفظ بها العريضي
ل��دى ال�ح��زب حتى منتصف ع��ام ،2005
قبل أن يضع حزب الله ّحينذاك جنبالط
ومعاونيه جميعًا في سلة واحدة.

أفصح نصر الله للعريضي عن املخرج الذي يتوقعه الحزب من الحريري (هيثم املوسوي)
وإل� ��ى ال��رس��ال��ة ال �ت��ي ح� ّ�م �ل �ه��ا جنبالط
للعريضي إلى لقاء نصر الله بغية فتح
نافذة حوار بني رئيس الحكومة واألمني
العام ،ال ينظر حزب الله إلى دور الزعيم
الدرزي في التهدئة على أنه وسيط بني
نصر الله والحريري ،وال طرف وسطي
بني ق��وى  8و 14آذار ،بل يقارب عالقته
بجنبالط ع�ل��ى أن�ه��ا ج��زء ال ي�ت�ج��زأ من
املناقشات الطويلة واملسهبة ،ساعات

ط��وي �ل��ة ،ت�ب��ادل�ه��ا م��ع م �س��ؤول��ي الحزب
منذ أولى خطوات ً استدارته إلى الخيار
ال� �س ��وري ،وص � ��وال إل ��ى م�ص��ال�ح�ت��ه مع
ن�ظ��ام األس ��د .ثبتت ك��ل ت�ل��ك املناقشات
الخيار االستراتيجي الجديد لجنبالط
ـــــ القديم في أصله واملستعاد ـــــ على أنه
حليف للمقاومة وف��ي قلب مشروعها،
ال وس�ي��ط ف��ي منتصف ال�ط��ري��ق بينها
ومشروع يستهدفها.

