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على الغالف
رسائل إلى المحرر
توضيح فلسطيني
ن�ش��رت «األخ �ب��ار» ()2013/4/25
تحت عنوان «الكاتو يثير الجدل»
ّ
تضمن معلومات مغلوطة،
خبرًا
لذا ّ
يهمنا إيضاح ما يأتي:
ً
أوال ،ك��ان��ت زي ��ارة ال �ل��واء صبحي
أبو عرب للرشيدية ملعالجة ذيول
حادث مؤسف .ولم يتطرق الى أي
تشكيالت داخ�ل�ي��ة ،س��واء للعقيد
جمال أو لغيره.
ثانيًا :العقيد جمال هو من القادة
العسكريني البارزين الذين يشهد
ل��ه امل�خ�ي��م وال �ج��وار ب�ج�ه��وده في
ح � ��ل اإلش � � �ك � � ��االت داخ� � � ��ل امل �خ �ي��م
وتعاونه بإخالص مع الجميع.
ثالثًا :لم يرسل العقيد جمال أي
قوة لقتال الجيش في نهر البارد،
والجميع يعلم أنه كان هناك قرار
وطني وسياسي فلسطيني بدعم
الجيش اللبناني ،والعقيد جمال
ك� � ��ان م �ل �ت ��زم ��ًا ت� �ح ��ت س� �ق ��ف ه ��ذا
القرار.
ل��ذا اقتضى التوضيح والتنويه،
راجني مراجعة الهيئات املختصة
قبل نشر أي خبر قد يثير البلبلة،
وخصوصًا أن لجريدة «األخبار»
مكانة في الوسط الفلسطيني.
إحسان الجمل
املكتب الصحافي الفلسطيني ـــ
لبنان

♦♦♦

الله يستر!
تعليقًا على افتتاحية «األخبار»
ت �ح��ت ع� �ن ��وان «رس ��ائ ��ل ردع أم
اس �ت �ف��زاز؟ ط��ائ��رة حيفا وص��دى
األزم � ��ة ال �س��وري��ة» (ال �ج �م �ع��ة ٢٦
نيسان  )٢٠١٣لرئيس التحرير
اب��راه �ي��م األم �ي��ن ،ن �ق��ول إن ه��ذه
ال� �ح ��ادث ��ة ال ت� �خ ��رج م �ط �ل �ق��ًا ع��ن
سياق ما يحصل في املنطقة ،بل
تضيف إليه عنصرًا دراماتيكيًا
ج ��دي� �دًا .م ��ن امل �ح �ت �م��ل أن ي�ك��ون
العدو اإلسرائيلي قد قرر اللجوء
الى استخدام هذه الوسيلة التي
سبق للمقاومة أن استعملتها
ل�ل�ادع��اء م �ج��ددًا ب ��أن ح ��زب ال�ل��ه
يشكل خطرًا على السلم الدولي
ال � ��ذي ت�ع�ت�ب��ر إس��رائ �ي��ل نفسها
ج��زءًا منه .ولتوريط ال�ح��زب في
املسألة ،تختار آلتها العسكرية
وق�ت��ًا م�ح��ددًا بعد ال�ك�لام الكثير
ع��ن دور ال �ح��زب ف��ي النجاحات
األم � �ن � �ي� ��ة ال� � �س � ��وري � ��ة األخ� � �ي � ��رة،
وي�ك��ون فيه رئ�ي��س وزرائ �ه��ا في
ال �ج��و ،فتطلق ط��ائ��رة استطالع
م ��ن ت��رس��ان �ت �ه��ا ،ث ��م ت �ع �م��د ال��ى
إسقاطها وتقول للعالم تعالوا
وش��اه��دوا م��اذا يفعل ح��زب الله
ومن وراءه بنا! ليس الحزب بهذه
الغباوة وال يتعامل مع األحداث
ب��اس�ت�ع��راض�ي��ة وص�ب�ي��ان�ي��ة وال
ينتقي ال��وق��ت ال �خ��اط��ئ ليبعث
ب��رس��ائ��ل س�ي��اس�ي��ة أو م��ا ش��اب��ه
ذل��ك .ث��م ه�ن��اك ال�ك�لام املتصاعد
ع��ن إم �ك��ان �ي��ة اس �ت �خ��دام ال �ق��وات
ال�س��وري��ة لألسلحة الكيميائية.
فبإضافة هذه األمور بعضها الى
ب�ع��ض ت�ت�ض��ح ال �ص��ورة ويمكن
استنتاج ما تعزم عليه إسرائيل
وم��ن وراء ه ��ا .التجربة العراقية
م��اث �ل��ة أم� ��ام ال �ج �م �ي��ع ،وب��إم �ك��ان
ّ
الكل أن يتعلموا من دروسها .قد
نكون ربما أمام حاجة من السيد
حسن نصر الله لتوضيح األمور
إذا ك��ان��ت ال�ق�ي��ادة الحزبية ترى
ذل� ��ك ض� ��روري� ��ًا .ل �ك��ن ف ��ي جميع
األحوال ،الله يستر!
إيلي الحاج

سمير جعجع وحيدًا في مواجهة رياح الهــ
يسير رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعكس
رياح الهواجس املسيحية .يصارع قدامى حزبه إلثبات
شرعية قواته داخل القوات .وفي البيئة الحاضنة للقوات،
يصارع حلفاءه السابقني بطرس حرب وميشال معوض
ودوري شمعون وكارلوس إده .عالقته بتوأمه السياسي (تيار
السعودي (السابق) الذي يعارض
املستقبل) مهزوزة وبراعيه
ّ
التسليم بـ«فليحكم اإلخوان» مهتزة .حالة «أسير معراب»
صعبة
غسان سعود
ال عالقة لرئيس حزب القوات اللبنانية
س �م �ي��ر ج �ع �ج ��ع ،م� ��ن ق ��ري ��ب أو ب �ع �ي��د،
ب �خ �ط��ف امل� �ت� �ش ��ددي ��ن اإلس �ل�ام � �ي �ي�ن ف��ي
حلب املطرانني السرياني واألرثوذكسي
اللذين يوصفان في األوس��اط الكنسية
بحجري الزاوية في الكنيسة السورية.
ول��م تكن ل��ه ،ربما ،عالقة سابقًا بإقفال
ً
ب�ي��وت��ات امل��ارون �ي��ة السياسية (اغ�ت�ي��اال
في حالتي فرنجية وشمعون ،وتهجيرًا
ف��ي ح��ال��ة آل ال�ج�م�ي��ل) ،أو بالخسارتني
امل�س�ي�ح�ي�ت�ين االس �ت��رات �ي �ج �ي �ت�ين األك �ب��ر
ف� � ��ي ال � � �ح� � ��رب (ال� � �ج� � �ب � ��ل وزح � � � �ل � � � ��ة) ،أو
ب�خ�ط��ف ال��رئ�ي��س رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ،عبر
ات �ف ��اق ال �ط��ائ��ف ،ال �ن �ف��وذ امل �س�ي�ح��ي من
إدارات ال��دول��ة وال�س�ل�ط�ت�ين التنفيذية
وال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ل �ش �غ��ل ش � �غ ��وره ب �ن �ف��وذ
تياره.
لكن «ي ّ�ص��دف» أن جعجع ي�ق��ف ،دائ�م��ًا،
في صف املتهمني بالخطف .أما إصداره
البيان تلو اآلخر إلدانة خطف املطرانني،
ف �ل��ن ي �غ� ّ�ي��ر االع �ت �ق��اد ال �س��ائ��د ف ��ي بيئة
ال �ق��وات ب ��أن خ��اط�ف��ي امل �ط��ران�ين ليسوا
إال م��ن ي �ح��ض ق��ائ��د ال �ق ��وات مجتمعه،
م�ن��ذ ع��ام�ين ،ع�ل��ى ال��وث��وق ب�ه��م .فخوف
امل�س�ي�ح�ي�ين ف��ي س��وري��ا ول �ب �ن��ان «ن��اب��ع
م��ن ف��رض�ي��ات ال ش��يء يثبت صحتها»
ك �م��ا ق � ��ال ج �ع �ج��ع ف ��ي اح� �ت� �ف ��ال «رب �ي��ع
ش � �ع � ��وب خ � ��ري � ��ف أن � �ظ � �م� ��ة» ف � ��ي رب� �ي ��ع
 ،2012وال�ن�ظ��ام ال �س��وري «م �س��ؤول عن
تقوية التطرف» و«التكفيريون ظاهرة
م �ح��دودة» ،كما ال ي��زال ي�ق��ول .ونتيجة
ذل��ك واض �ح��ة :اإلح� �ص ��اءات ال �ت��ي تصل
ال� � ��ى م � �ع � ��راب م �ط �ل ��ع ك � ��ل ش� �ه ��ر ت�ل�ح��ظ
ان � �ح� ��دارًا ع �م��ودي��ًا م �س �ت �م �رًا ف ��ي ت��أي�ي��د
هذا «املنطق» منذ تسعة أشهر .أما في
األوساط املدرسية املسيحية ،فالخطاب
الجديد يعاكس غرائز القوات التاريخية
ال � �ت� ��ي ك� ��ان� ��ت ت � �ج� ��ذب ال � �ت �ل��ام � ��ذة .وف ��ي
ّ
تتعمق ال�ه��وة ب�ين جعجع
م ��وازاة ذل��ك،
والبطريركيات املارونية واألرثوذكسية
والكاثوليكية بما تشمله م��ن كنائس،
وال��ره �ب��ان �ي��ات امل �س �ي �ح �ي��ة ال �ت �س��ع ب�م��ا
ت�ض� ّ�م��ه م��ن أدي� ��رة وم � ��دارس وج��ام�ع��ات

ّ
املسيحي العريض
وم �س��ارح ،وال�ل��وب��ي
امل� � �ك � � ّ�ون م� ��ن رواب� � � ��ط م �س �ي �ح �ي��ة وق� ��وى
وش �خ �ص �ي��ات م�س�ت�ق�ل��ة .واألك� �ي ��د ،ه�ن��ا،
ّ
أن جعجع ي�ح��ل��ق ،وح �ي �دًا ،ف��ي مواجهة
ري� � ��اح ال� �ه ��واج ��س امل �س �ي �ح �ي��ة :ال �ن��ائ��ب
سامي الجميل يلتزم مبدئيًا الخطوط
ّ
السعودي في تأييده
العريضة للخطاب
التغيير في سوريا ومعارضته املسبقة
لتولي اإلخ��وان املسلمني أو املجموعات
اإلس�لام�ي��ة امل�ت�ش��ددة الحكم .ون ��واب 14
آذار ال�ح��ال�ي��ون وال�س��اب�ق��ون ،باستثناء
م�ن�س��ق األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل �ق��وى  14آذار
ف��ارس سعيدّ ،
يميعون مواقفهم تجاه
األزم��ة السورية بحيث يعجز سامعهم
عن فهمهم .وقد بات محسومًا لغالبية
امل �ت��اب �ع�ي�ن أن ال �ت �م��اي��ز ال �س �ي��اس��ي ب�ين
القوات وحلفائها يعكس تموضعها في
املعسكر ال�ق�ط��ري ــــ اإلخ��وان��ي ــــ التركي
ّ
مقابل تظللهم بالعباءة السعودية.
تدفن القوات رأسها الشعبي في التراب
ري �ث �م ��ا ت ��رس ��و األزم� � � ��ة ال� �س ��وري ��ة ع�ل��ى
ح ��ل .ل �ك��ن ت��داع �ي��ات ال �خ�ل�اف امل�س�ت�ج��د
ب�ي�ن ج �ع �ج��ع وامل �س �ت �ق �ب��ل ،ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة
ق��ان��ون االن �ت �خ��اب ،ال ت�ف�س��ح ف��ي امل�ج��ال
أم � ��ام ال �ن �ع��ام��ة ل�ل�اخ �ت �ب��اء .ف �ف��ي ع �ك��ار،
ً
ّ
م �ث�ل�ا ،ي �ت��ذك��ر ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل م�ح��ام�ين
ومهندسني وأطباء يفترض أنه أعارهم
ل �ل �ق ��وات ق �ب��ل ب �ض��ع س � �ن� ��وات ،ف�ي�ت�ص��ل
أحد منسقيه بهم ويبدأ تقديم عروض
سخية إلعادتهم إلى البيت املستقبلي.
يصف أحد الناشطني املستقبليني هذه
العملية ب �ـ«إع��ادة ال �ق��وات إل��ى حجمها
ال�ط�ب�ي�ع��ي» ب�ع��دم��ا «ن�ف�خ�ه��ا» املستقبل
ملواجهة التيار الوطني الحر .وال يتردد
املستقبليون ف��ي ال �ق��ول إن�ه��م يمثلون،
م�س�ي�ح�ي��ًا ،أك �ث��ر م��ن ال� �ق ��وات ف��ي ع �ك��ار،
و«م� ��ا ت�ف�ك�ي��ر ال��رئ �ي��س س �ع��د ال �ح��ري��ري
ب ��إع� �ط ��اء م �ق �ع��د ل� �ل� �ق ��وات إال وج � ��ه م��ن
وج ��وه ك��رم��ه» .أم��ا ف��ي ال �ك��ورة ،ف�لا تمر
نهاية أس �ب��وع ،منذ نحو أرب�ع��ة أشهر،
إال وي��ذي��ب ال�ش��وق النائب فريد مكاري
ألحد النازحني من ماكينته إلى ماكينة
القوات ،فيدعوه الى فنجان قهوة سكره
زي��ادة .وف��ي ظل انكفاء ماكينات  8آذار
ف��ي ال �ك ��ورة ،ال ت�ن��اف��س م��اك�ي�ن��ة م�ك��اري

بحركتها املستجدة إال ماكينة القوات.
ومن تيار املستقبل إلى تيار املستقلني
املستقبليني :ف��ي زغ��رت��ا م��ا ع��اد أنصار
الرئيس الراحل رينيه معوض يدينون
ب��دي��ن ال �ق��وات ،ل�ل�م��رة األول ��ى ،م�ن��ذ أرب��ع
س � � �ن� � ��وات .وب� �ت� �ح ��ري ��ض م � ��ن ال ��رئ� �ي ��س
ف� � ��ؤاد ال� �س� �ن� �ي ��ورة ،ب � ��ات رئ� �ي ��س ح��رك��ة
االس � �ت � �ق �ل�ال م� �ي� �ش ��ال م � �ع ��وض ي�ح�ض��ر
ً
أك�ث��ر ف��ي زغ��رت��ا ،م �ح��اوال ج�م��ع شتاته.
وه��و ع�ق��د ع �ش��رات ال �ل �ق��اءات ف��ي زغ��رت��ا
وبيروت وأوستراليا ،في األشهر القليلة
املاضية ،مع زغرتاويني باتوا منذ أكثر
من عامني أق��رب إل��ى ال�ق��وات منهم إليه،

م��ن دون أن يتطرق معهم إل��ى الخالف
املستجد مع القوات على خلفية قانون
االن �ت �خ��اب��ات ،أو ي �خ� ّ�ي��ره��م ب�ي�ن ال �ق��وات
وحركة االستقالل .لكن توقيت حركته،
ب �ع��د ت �س��ري��ب ال � �ق� ��وات ن �ي �ت �ه��ا ت�س�م�ي��ة
م ��رش � َ�ح�ي�ن م ��ن أص� ��ل ث�ل�اث ��ة ف ��ي زغ��رت��ا
وش�ع��وره��ا ب�ف��ائ��ض ال �ق��وة ال��زغ��رت��اوي،
أوضح وجهته.
ف ��ي ت� �ن ��وري ��ن ،ت �ت �ح��دث م �ع �ل��وم��ات ع��ن
إع � � ��داد م��اك �ي �ن��ة ال �ن ��ائ ��ب ب� �ط ��رس ح��رب
ً
ج ��دوال واض�ح��ًا بالناخبني املحسوبني
عليه الذين سيلتزمون رغبة القوات في
حال وقعت الواقعة االنتخابية بينهما.

ّ
اضطر جعجع إلى العمل على محاولة إثبات مشروعية قيادته للقوات (مروان طحطح)

«مسيرة» فيفيان داغر صليبا :الحزب حيث أكثريـة
ل ��م ت �ك��ن ب �ق��ال��ة ال �ق��ري��ة ال �ب �ع �ي��دة تبيع
مجلة غيرها« :املسيرة» .كانت صورته
ب ��داي ��ة ب�ي�ن أك � � ��وام ال �ت �ف ��اح وال �ل �ي �م��ون
وأن � ��واع ال�خ�ض��ر امل �ت �ع��ددة ب�ل�ا ص��وت.
ي � � �ق � ��ول ص � ��اح � ��ب ال� � � ��دك� � � ��ان ل �ل�أط � �ف� ��ال
املتسائلني عن هوية هذا الفنان« :هذا
س�م�ي��ر ج �ع �ج��ع» .ي�ف�ه�م��ون م��ن أه�ل�ه��م
أن اثنني فقط يحبونه :رئيسة تحرير
«املسيرة» فيفيان داغ��ر صليبا وبائع
الخضر الذي يبيع مجلتها رغم تأنيب
ّ
�دوري له .وال
االستخبارات السورية ال�
ت�ل�ب��ث ال� �ص ��ورة أن ت�ت�ع�ل��م ال �ن �ط��ق مع
اكتشاف األطفال سحر املطالعة .يقول
لهم أهلهم وأقرباؤهم وجيرانهم عنه
أش�ي��اء ،وتقول لهم فيفيان شيئًا آخر.
م��رارًا وت�ك��رارًا كانت تلك امل��رأة تكذبهم
كأنها تعلم م��ا ي��دور ف��ي صالوناتهم

وغ � ��رف ن��وم �ه��م ،ب�ي�ن�ه��م وب �ي�ن أه�ل �ه��م.
ويغدو البحث في مجلة فيفيان داغر
صليبا عن سجال بني ما سمعوه وما
س�ي�ق��رأون��ه تسلية أس�ب��وع�ي��ة .يضحك
بائع الخضر في س��ره :كل من يشتري
م�ج�ل��ة «امل �س �ي ��رة» إن �م��ا ي �ت �ق��دم بطلب
ان�ت�س��اب س� ّ
�ري إل��ى ال �ق��وات اللبنانية.
تمر السنوات و«امل�س�ي��رة» ه��ي نفسها
«امل� �س� �ي ��رة» .ال ي �ه��م ت �ل��ك امل �ج �ل��ة ج��ذب
إع�لان��ات وال تمويل رج��ال األع �م��ال أو
غيره .يتابع قراؤها عن بعد ما تتكبده
ناشرتها معنويًا وماليًا لتستمر في
نشرها .يقول لنفسه فيفيان داغر كلما
فكر بامرأة ن��ذرت نفسها لقضية .كان
يمكنها أن تكون في مكان آخر من دون
ً
ش��ك ،ت�س�ك��ن م �ن��زال آخ ��ر ،ت�ق��ود س�ي��ارة
أخ ��رى ،وت��رت��دي ثيابًا أخ ��رى ،ولعلها

تأللئ رقبتها على غ��رار «مناضالت»
أخ��ري��ات .بقيت فيفيان داغ ��ر محلها.
م� ّ�رت أي��ام كانت «املسيرة» فيها إعالم
األح ��زاب املسيحية مجتمعة وبيانها
ال�س�ي��اس��ي وأم��ره��ا ال �ح��زب� ّ�ي ال �ي��وم� ّ�ي.
كأن «املسيرة» تلك القوات التي أنشئت
كتجمع لألحزاب املسيحية دفاعًا عما
اف �ت��رض��وه ق �ض��اي��ا وج ��ودي ��ة .وك�ط�ف��ل
ال �ب �ق��ال��ة ،ال ي� �ك ��اد ي �س �م��ع ن� �ق� �دًا ج� ّ
�دي��ًا
لجعجع حتى يهرع إلى كشك الصحف
ع �ن��د س ��اح ��ة س ��اس�ي�ن ل �ي �س �م��ع وج �ه��ة
ن �ظ��ر «ال �ح �ك �ي��م» .وال ي �ك��اد ي�ش�ت��ري�ه��ا
مرتني أو ثالثًا حتى ينشأ بينه وبني
بائع الصحف تواطؤ ،كأنه كشف سر
ان�ت�م��ائ��ك إل��ى ال �ح��زب امل �ح �ظ��ور .بقيت
فيفيان داغ��ر صليبا تكذبهم جميعًا،
ت�ص��ر :س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع م�ن��اض��ل ،سمير

جعجع مظلوم ،سمير جعجع ضحية،
سمير جعجع ال �ق��رار املسيحي ال�ح��ر،
سمير جعجع لم يقتل ،سمير جعجع
ل � ��م ي � �س � ��رق ،س �م �ي ��ر ج �ع �ج ��ع ص��اح��ب
م �ش��روع ،س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع م��ؤت�م��ن على
قضية.
واصلت تلك السيدة إقناع من يعنيهم
ومن ال يعنيهم بما سبق ،حتى  29آذار
امل��اض��ي .وكأنها محت في مقال واحد
ك��ل م��ا س �ب��ق وك �ت �ب �ت��ه .ح �ت��ى كتابتها
«ب �خ��اط��رك��م» ال��وداع �ي��ة ب�ق�ي��ت رس��ال��ة
ج �ع �ج��ع ل� �ه ��ا« :اس �م �ح ��ي ل �ن��ا ب��امل�ج�ل��ة
والله معك .خذي حقيبة يدك واعطينا
امل � �ف � �ت� ��اح» س �ك �ي �ن��ًا ي � �غ� ��رز ف � ��ي ق �ل �ب �ه��ا
وح ��ده ��اّ .
أج �ل��ت إي �ل�ام م��ن ش� ّ�ب��وا على
تصديقها .تختصر رسالتها الوداعية
ب��زع��ل ج �ع �ج��ع م �ن �ه��ا ل�ت�ش�ك�ي�ك�ه��ا م��رة

