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ـواجس المسيحية
م��اك �ي �ن��ة ح� ��رب ع � � ��اودت ،ف ��ي ال �ش �ه��ري��ن
امل��اض�ي�ين ،االت�ص��ال خدماتيًا بناخبني
ك ��ان ��وا ف ��ي ح �س��اب��ات �ه��ا م ��ن م �س��ؤول �ي��ة
ال � �ق� ��وات .وأس �ئ �ل��ة ح � ��رب ،ب �ح �س��ب أح��د
املقربني منه ،عما تفعله القوات ونطاق
حركتها اليومي ب��ات يسبق سؤاله عن
ال��وزي��ر ج �ب��ران ب��اس�ي��ل .أم��ا أب ��رز م��ن لم
يعد يوفر القوات في املجالس الخاصة
وال �ع��ام��ة ،ف�ه��و رئ �ي��س ح ��زب ال��وط�ن�ي�ين
األح��رار دوري شمعون الذي يبدو كأنه
اك�ت�ش��ف ،ف�ج��أة ،ال�ف��رق ب�ين مخصصات
حزبه املالية ومخصصات القوات.
وف�ي�م��ا ي�ش�ي��ر أح��د امل�ق��رب�ين م��ن ال �ق��وات

إلى أن عالقة جعجع مع تيار املستقبل
تحسنت عما كانت عليه قبل شهرين،
وأن الرئيس فؤاد السنيورة بات يتبسم
لدروس النائب جورج عدوان في املناورة
ال�س�ي��اس�ي��ة ،إال أن��ه ال ش��يء يّ��وح��ي ب��أن
التجاذبات املناطقية ستتوقف قريبًا،
وخ �ص ��وص ��ًا أن م ��ن ي �ص �ف��ون أن�ف�س�ه��م
ب� �ـ«امل� �س� �ي� �ح� �ي�ي�ن امل� �س� �ت� �ق� �ل�ي�ن» وب �ع��ض
ن��واب املستقبل يعتبرون أن وج��وده��م
ّ
ّ
املحك.
السياسي على
ال ت�ن�ت�ه��ي م �ص��ائ��ب ج�ع�ج��ع ه �ن��ا .ففي
األش �ه��ر ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��اض�ي��ة ت�س�ل��ل ال �ن��زاع
إل ��ى ال�ح��دي�ق��ة ال�خ�ل�ف�ي��ة ل�ق�ص��ر م �ع��راب:
بدل مضيه في مصارعة العماد ميشال
عون على زعامته املسيحية ،كان جعجع
مضطرًا الى التراجع ،أول من أمس ،إلى
ح��دود منزله ليلتقي مجموعة سماها
ب � ��دوره ق ��دام ��ى ال� �ق ��وات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،في
محاولة منه إلث�ب��ات مشروعية قيادته
ُ
ل� �ل� �ق ��وات .اس� ��ت� ��درج ج �ع �ج��ع ال� ��ى ّال �ف��خ:
ال� �ش� � ّب ��اب ال� ��ذي� ��ن ت �ج��اه �ل �ه��م وح ��ق ��ره ��م
وس��خ��ف نضاالتهم واع�ت�ب��ره��م ،أخ�ي�رًا،
ص �ن �ي �ع��ة أج � �ه� ��زة أم� �ن� �ي ��ة ،أن� �ه� �ك ��وه ف��ي
األس � ��اب� � �ي � ��ع ال� �ق� �ل� �ي� �ل ��ة امل� ��اض � �ي� ��ة ب �ع �ق��د
املؤتمرات الصحافية وتنظيم اللقاءات
الشعبية واستحداث حركة تصحيحية
وإق��ام��ة ال �ق��دادي��س واس�ت�ئ�ج��ار املكاتب
وت� �ك� �ث� �ي ��ف االج � �ت � �م� ��اع� ��ات واس � �ت� �غ �ل�ال
اإلعالم وإصرارهم على اختراق حصنه
وت �ص �ح �ي��ح رواي� � ��ات� � ��ه .اض� �ط ��ر ج�ع�ج��ع
إل��ى ال ��رد ع�ل��ى ف ��ؤاد أب��و ن��اض��ر امل�ه��ذب،
ف �ت �ع� ّ�رف ع �ل��ى م ��ا ي �خ �ت��زن��ه ه ��ذا ال��رج��ل
م ��ن ح �ن��ق م �ع �ت��ق ،ووص �ل �ت��ه ع �ل��ى نحو
ّ
الزحالوي العارم
مكثف أنباء االستياء
من إهانته مناضليهم .لكنه لم يستعد
ه � ��دوءه .م�ض��ى أول م��ن أم ��س ق��دم��ًا في
نقل ال�خ�لاف إل��ى ملعبه عبر دع��وة من
ي �م �ث �ل��ون ف ��ي ن� �ظ ��ره «ق� ��دام� ��ى ال� �ق ��وات»
إل� ��ى ل �ق ��اء ي �ب��اي �ع��ه ال ��زع ��ام ��ة ال �ح��زب �ي��ة،
وخ �ص ��وص ��ًا أن ق� �ي ��ادة ال� �ح ��زب ل�ي�س��ت
إال نقطة على ج��دول أع�م��ال معارضيه
القواتيني الذي يتضمن أيضًا تحالفات
ال �ح��زب وأم ��وال ��ه ون �ف��وذ ال ��زوج ��ات فيه
وحقوق املقاتلني وعالقة أس��ر الشهداء
بعائدات أمالك الحزب وثروته.
ال يموت همًا من يراقب جعجع .يتسلى.
يقارن بني مواقفه السابقة تجاه النظام
ال � �س� ��وري ودع� ��وت� ��ه أول م ��ن أم � ��س ،ف��ي
حضرة نائب وزير الخارجية ميخائيل
ب��وغ��دان��وف امل�س��امل��ة ال � ��ودودة ،مختلف
ّ
سلمي
األف ��رق ��اء إل ��ى ال �ت��وص��ل إل ��ى ح��ل
ل�ل�أزم��ة .ي ��رى ت �ج��اوز م�خ�ت�ل��ف األف��رق��اء
ح �ك��وم��ة ال� �ت� �ك� �ن ��وق ��راط ،م �ق��اب��ل وق ��وف
ال�ت��اري��خ ف��ي مفكرته ع�ن��ده��ا .ويتخيله
ّ
صحافي اضطراره إلى
يبرر في مؤتمر
ال� �خ ��روج ع ��ن اإلج� �م ��اع امل �س �ي �ح��ي على
ال �ق��ان��ون األرث��وذك �س��ي وال�ت�ص��وي��ت في
الهيئة العامة ضده.

بهدوء

ملاذا ذهبت السعودية نحو الخيار اإلسرائيلي؟
ناهض حتر
ال ي��وج��د م��ا يجعلنا ن��ده��ش م��ن األخ �ب��ار املتتالية عن
التنسيق ال�س�ع��ودي ـ�ـ اإلس��رائ�ي�ل��ي ض��د إي��ران وس��وري��ا؛
فلقد أص�ب��ح م�ع��روف��ًا أن ال��ري��اض ك��ان��ت م��ن ب�ين الطهاة
الرئيسيني للحرب اإلسرائيلية على مصر عبدالناصر في
حزيران الـ .1967ينبغي القول ،لإلنصاف ،إن السعوديني
أرادوه ��ا ح��رب ت��أدي��ب وتحجيم لجمال عبدالناصر ،ال
ح��رب احتالل دائ��م .ولكن ه��ذه هي إسرائيل التي تفيد،
ّ
كالعادة ،من السياق العام املتولد عن األهداف املشتركة
مع الحلفاء ،ثم تمضي ،وحدها ،حتى نهاية الشوط.
هناك اآلن ثالثة أه��داف سعودية ـ�ـ إسرائيلية مشتركة
ه��ي :ل�ج��م إي ��ران وإس �ق��اط ال�ن�ظ��ام ال �س��وري وم�ح��اص��رة
ح��زب الله ،لكن ،ل��دى النجاح في تحقيق ه��ذه األه��داف،
س��وف تذهب إسرائيل نحو تحقيق أهدافها الخاصة:
تصفية القضية الفلسطينية ف��ي صيغة الكونفدرالية
ـ�ـ ال��وط��ن البديل ف��ي األردن ،واب�ت�لاع ال �ج��والن ،وتجديد
احتالل أجزاء من الجنوب اللبناني ،وفرض شروطها في
مجال استثمارات النفط والغاز في هذا البلد.
ت �ك �ش��ف ص �ح �ي �ف��ة «ي ��دع ��وت أح � ��رون � ��وت» اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
ع ��ن ال �ج �ه��ود ال �ن��اج �ح��ة ل ��وزي ��ري ال �خ��ارج �ي��ة وال ��دف ��اع
األم�ي��رك�ي�ين ،ج��ون ك�ي��ري وت�ش��اك ه��اغ��ل ،لتكوين محور
يضم إس��رائ�ي��ل وتركيا والسعودية واإلم ��ارات واألردن
والسلطة الفلسطينية ،في مواجهة إي��ران .وفي االتجاه
نفسه ،يؤكد املستشار العسكري لخامنئي ،اللواء يحيى
صفوي« ،وجود مخطط أميركي إسرائيلي تركي
رحيم َ
سعودي قطري إلسقاط األسد ،قبل االنتخابات اإليرانية،
في  14حزيران املقبل» .ولم ّ
يسم صفوي اإلمارات باالسم،
كما أن��ه اكتفى بالقول إن ال��ري��اض تسعى «الس�ت��دراج»
األردن إلى املشاركة في ذلك املخطط.
يمكن ل�ل�م��رء أن يستنتج أن ان�ت�خ��اب��ات إي��ران�ي��ة تجرى
بعد سقوط النظام السوري ومحاصرة حزب الله ،سوف
ّ
وتمهد
تؤدي إلى فوز القوى «األكثر اعتداال» في إيران،
أمامها السبيل للتعاون مع الغرب ،ومهادنة إسرائيل.
بالخالصة ،ل�لأت��راك وع��رب الخليج وتركيا وإسرائيل،
مصلحة مشتركة ف��ي ق��ص األجنحة اإلي��ران�ي��ة وتركيع
ط�ه��ران ،م��ن خ�لال عملية حربية إلس�ق��اط األس ��د ،وع��زل
ح ��زب ال �ل��ه ،وإش �ع��ال ال �ح��رب امل��ذه�ب�ي��ة إلغ� ��راق ال �ع��راق،
ّ
مجددا ،في مستنقع الفوضى والتمزق .وهو ما سيحقق
ّ
التحول قطبًا عامليا ،ومن
هدفا أكبر هو منع روسيا من
ثم مهاجمتها ،باإلرهاب ،في عقر دارها.
ال�خ�ط��ة امل�ع��ادي��ة ت�ت�ك��ون م��ن عمليتني ،إح��داه�م��ا قائمة
وي �ج��ري ت�ط��وي��ره��ا .وه��ي ت��دري��ب ع�ص��اب��ات املسلحني،
وت��زوي��ده��ا ب��ال��رج��ال وامل ��ال واألس�ل�ح��ة النوعية .وج��رى

قاطع «المسيرة» منذ
خروجه من السجن وخاض
اإلجراءات القانونية لضمها
إلى ممتلكاته

ب�ص��دق زوج �ت��ه .ونتيجة زع �ل��ه ،قاطع
«امل �س �ي ��رة» م �ن��ذ خ ��روج ��ه م ��ن ال�س�ج��ن
وخ��اض اإلج ��راءات القانونية لضمها
إل��ى ممتلكاته .ال ت ��روي فيفيان داغ��ر
صليبا كيف ضبطت انفعاالتها طوال

توسيعها ،مؤخرا ،لتشمل الجبهة األردن�ي��ة ،كما جرى
العمل على تفجير الوضع الداخلي في العراق ،وصوال
إل��ى االن�ه�ي��ار األم�ن��ي ف��ي املحافظات امل�ح��اذي��ة لسوريا،
وتمكني اإلرهابيني من التواصل عبر ال�ح��دود .وبينما
بأسلحة مختلفة،
يجري ،منذ سنتني ،تزويد العصابات ّ َ
ف��إن ال�ق��رار ب�ش��أن ال�س�لاح ال�ن��وع��ي ،ل��م ُي��ت��خ��ذ ب�ع��د ،ربما
ّ
ب��ان �ت �ظ��ار ت �ك��وي��ن ق� ��وة م��وال �ي��ة وم �ن �ض �ب �ط��ة ،ل�ت�س��ل�م��ه.
العملية األخ��رى التي تنتظر ساعة الصفر ،تتمثل في
تدمير س�لاح الجو والدفاعات الجوية في سوريا .ولن
يذهب الحلف املعادي إلى مجلس األمن ،حيث يستحيل
الحصول على قرار بفرض منطقة حظر جوي في البلد
الحليف ملوسكو ،ب��ل ستوكل املهمة إل��ى دول��ة إقليمية
مارقة ،إسرائيل.
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال�ت��ي ال ت��زال غ��ارق��ة ف��ي ع�ق��دة الحرب
العراقية ،ال تستطيع أن تتجاهل ،أيضا ،موازين القوى
الجديدة على املستوى الدولي ،مما أعاد االعتبار للقوة
اإلقليمية اإلسرائيلية التي تتميز بقدراتها العسكرية
وتقاليدها في عدم االمتثال للشرعية الدولية ،باإلضافة
إل ��ى ح��اج�ت�ه��ا ال��ذات �ي��ة إل ��ى اس �ت �ع��ادة ال� ��ردع وال�ه�ي�م�ن��ة،
اللتني ّ
دمرهما حزب الله في .2006
هذا هو ّ
السر في التقارب السعودي اإلسرائيلي الحاصل
اآلن على غير مستوى؛ فلقد فهمت الرياض ثالثة أمور،
أول�ه��ا أن فاعلية ال��دوح��ة تتأتى ،رئيسيا ،م��ن تحالفها
الوثيق مع تل أبيب ،وثانيها أن اسقاط النظام السوري
باإلرهاب وح��ده ،لم يعد ممكنا من دون تدخل عسكري
خ��ارج��ي ،وث��ال�ث�ه��ا أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة أوك �ل��ت مهمة
الحرب على سوريا إلى إسرائيل.
بالنسبة لإلسرائيليني ،فإنها فرصة العمر التي تستأهل
املغامرة؛ سوف يخوضون حربا تحقق أهدافهم األمنية
واالس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �خ��اص��ة ،ول�ك�ن�ه��ا ت�ش�ك��ل ،ف��ي ال��وق��ت
نفسه ،خدمة جليلة للواليات املتحدة وللمملكة العربية
السعودية ودول الخليج .وه��م سيقدمون فواتير هذه
ال�خ��دم��ة للجميع ،وي�ف��رض��ون ت�ص� ّ�وره��م ال �خ��اص َح��ول
الحل النهائي للقضية الفلسطينية ،عبر بيع غزة لقطر
إلن �ش��اء إم ��ارة إس�لام�ي��ة م�س��امل��ة ،وض��م أك�ث��ر م��ن نصف
الضفة الغربية ،وتصدير م�ش��روع ال��دول��ة الفلسطينية
إلى األردن ،عبر الكونفدرالية.
ي�ص�ط��دم ه ��ذا امل �س��ار م��ع امل�ص��ال� َ�ح ال��وط�ن�ي��ة األس��اس�ي��ة
صف انخراط قيادات
لفلسطني واألردن ،مما يجعلنا ن ِ
البلدين في الحملة على سوريا ،بكلمة واحدة :االنتحار.
هناك بشائر لتجديد وانطالق الحركة الوطنية األردنية
ملقاومة امل�س��ار االن�ت�ح��اري ،ون�ح��ن ننتظر شيئا م��ا من
ال �ت �ي��ارات ال��وط�ن�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،ل�ك��ن س�ي�ص�ع��ب على
حماس وجماهيرها الخروج من قمقم الطائفية.

علم
و خبر
ما قل
ودل
تساءل عدد من القوميني
عن عدم لقاء نائب وزير
الخارجية الروسي ميخائيل
بوغدانوف بقيادة الحزب
السوري القومي االجتماعي

ة المحازبين
ال�س�ن��وات القليلة امل��اض�ي��ة واس�ت�م��رت
في الدفاع بلحمها وتقاعد زوجها عن
ّ
املعرابي ومواقفه
أفكار جعجع وبذخه
ملجرد أنها قواتية ملتزمة وهو رئيس
ال� �ح ��زب .وت��زام �ن��ًا م ��ع ان �ف �ج��اره��ا ك��ان
ق��ائ��د ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�س��اب��ق ف��ؤاد
أبو ناضر ينفجر هو اآلخر ،وخلفهما
كثيرون جدًا ما عادوا يحتملون الكذب
على أنفسهم.
في «بكم تستمر» تنقل رئيسة التحرير
امل �س �ت �ق �ي �ل��ة« ،ل �ي��س ت �ض��ام �ن��ًا م ��ع أح��د
ضد أحد أو تأييد أحد ضد أح��د» ،عن
ج�ع�ج��ع ق��ول��ه غ ��داة ان�ت�ف��اض��ة  12آذار
« :1985عندما تصير أكثرية املحازبني
على ث��واب�ت�ه��ا ،خ��ارج اإلط ��ار الحزبي،
يصير الحزب معها حيث هي»!
غ .س
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عتاب عدوان
خالل لقاء جمع بينهما صدفة ،عاتب النائب جورج عدوان الوزير
وائل بو فاعور بسبب قول األخير إن االول انعزالي .فرد بو فاعور
ً
ق��ائ�لا« :ي�ج��ب أن تشكرني ،ف��أن��ا أم�ت��دح��ك ،الن�ن��ي عندما أق��ول إنك
انعزالي معناها انك أصيل وعدت إلى الجذور .واألمر يشبه قولك
لي إني اشتراكي».

دندشي واملراد سيواجهان املستقبل
يؤكد النائبان السابقان عن تيار املستقبل في عكار عزام دندشي
ومحمود املراد ،أمام مناصريهما ،أنهما سيترشحان لالنتخابات
النيابية املقبلة ،س� ٌ
�واء رشحهما التيار أو ال ،وحتى لو ك��ان ذلك
بتشكيلهما الئحة مواجهة ،ألنهما يريان أن لهما حيثية شعبية
ً
وليس مقبوال تجاهلهما.

وزيارة مركزه ،على رغم
العالقة «املمتازة» التي
تجمع الحزب بالسفارة
الروسية في بيروت،
ومسؤولني حزبيني كالنائب
مروان فارس مع بوغدانوف
ّ
منذ أيام توليه مهمة سفير
االتحاد السوفياتي في
بيروت نهاية سبعينيات
القرن املاضي.

الدويهي من الرابطة إلى جمعية
بعد خسارته عضويته في مجلس الرابطة امل��ارون�ي��ة ،أعلم طالل
ال��دوي �ه��ي وزارة ال��داخ �ل �ي��ة إن� �ش ��اء ه ج�م�ع�ي��ة ت�ع�ن��ى ح �ص �رًا ببيع
األراض��ي لغير املسيحيني ،ليكمل بذلك امللف الرئيسي ال��ذي كان
يتابعه في الرابطة.

شربل والجنبالطيون
يؤكد وزي��ر الداخلية والبلديات م��روان شربل في مجالسه الخاصة
أن ن��واب كتلة النائب وليد جنبالط كانوا أق��ل من طلب منه خدمات
شخصية ط��وال توليه مسؤولية الداخلية ،مقابل اهتمامهم الشديد
بطلبات املجالس البلدية ،وخصوصًا في عاليه والشوف.

