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تقـرير

جنون

سوي)
وي ��وم أم ��س ع�ق��د ال�ش�ي��خ أس ��د ع��اص��ي،
رئ � �ي� ��س امل� �ج� �ل ��س اإلس �ل��ام � ��ي ال �ع �ل ��وي
م��ؤت �م �رًا ص �ح��اف �ي��ًا أع �ل��ن ف �ي��ه أن «ف ��رع
امل� �ع� �ل ��وم ��ات اس� �ت ��دع ��ى األس� � �ت � ��اذ ع�ل��ي
ي��وس��ف ع �ي��د ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق م �ع��ه ،ه� ��ذا م��ا
ّ
ب�ل�غ�ن��ا ،ل �ك��ن ه ��ذا ي�ع�ن��ي اس �ت��دع��اء رم��ز
الطائفة االسالمية العلوية .ه��ذا األم��ر
غ �ي��ر م �ق �ب��ول وغ� �ي ��ر م �س �م��وح ب ��ه ول��ن
ي�م��ر م�ه�م��ا ك�ل��ف األم� ��ر ،ون �ح��ن جميعًا
ن �ط ��ال ��ب ب ��اس �ت �ج�ل�اء ال �ح �ق �ي �ق��ة ،ول �ك��ن
أن ي �ص��ل األم � ��ر ال� ��ى درج � ��ة ال �ن �ي��ل م��ن

الوطني الحر واالشتراكي:
التحالف يبدأ «من تحت»
ّ
يصح
زع�ي��م ورم��ز للطائفة ف�ه��ذا م��ا ال
ّ
ال �س �ك��وت ع� �ن ��ه» .وأك � ��د ع��اص��ي وق ��وف
ً
الطائفة العلوية كلها وراء عيد ،قائال:
«طائفتنا هي من تختار ممثيلها ،وقد
ف�ع�ل��ت واخ �ت ��ارت زع��ام��ة األس �ت��اذ علي
ي��وس��ف ع�ي��د .أن��اش��د رؤس ��اء ال�ط��وائ��ف
ص ��اح ��ب ال �غ �ب �ط��ة ال� �ك ��اردي� �ن ��ال ب �ش��ارة
ال��راع��ي ،س�م��اح��ة ال�ش�ي��خ محمد رشيد
ق� �ب ��ان ��ي ،س �م��اح��ة ال �ش �ي��خ االم � � ��ام ع�ب��د
األم �ي ��ر ق �ب�ل�ان ،وس �م��اح��ة ش �ي��خ ال�ع�ق��ل
ن�ع�ي��م ح �س��ن ،ع �ق��د اج �ت �م��اع ط� ��ارئ في
م��دي�ن��ة ال�ف�ي�ح��اء (ط��راب �ل��س) ي�ت��داول��ون
ف �ي��ه ال ��وض ��ع امل � ��أزوم ف ��ي امل��دي �ن��ة ،قبل
أن ي�س�ت�ف�ح��ل األم� ��ر مل�ص�ل�ح��ة امل �ش��روع
الفتنوي في لبنان».
وك� ��ان ع �ي��د ق��د ع �ق��د م��ؤت �م �رًا ص�ح��اف�ي��ًا
ف��ي م�ن��زل��ه ف��ي منطقة ح�ك��ر ال�ض��اه��ري
 ع �ك��ار أم ��س ،أع �ل��ن ف�ي��ه ان ��ه «إذا ثبتب �ع��د ال�ت�ح�ق�ي��ق أن م��ن ج ��رى ت��وق�ي�ف�ه��م
متورطون ومذنبون ،فنحن مستعدون
ألن ن � �ط ��ال ��ب ب� ��اع� ��دام � �ه� ��م ف � ��ي س ��اح ��ة
ع�ب��د ال�ح�م�ي��د ك��رام��ي ،وإذا ث�ب��ت أي�ض��ًا
ت � ��ورط ال� �ح ��زب ال �ع ��رب ��ي ال��دي �م �ق��راط��ي
ّ
ّ
فأيضًا نحن مع ح��ل��ه» .وأك��د ثقته بكل
األج�ه��زة األمنية ف��ي لبنان ،باستثناء
ف��رع امل�ع�ل��وم��ات ،بسبب «ت��اري�خ��ه غير
املشرف ،وخصوصًا مع حلفاء سوريا
في لبنان ،وأنا على استعداد ألن البي
دع��وة أي ج�ه��از اال ف��رع امل�ع�ل��وم��ات ،لن
أذه��ب ول��و أت��ى رب ّ
رب��و للقاضي صقر
صقر».
ُي��ذك��ر أن ع�ي��د ن��ائ��ب س��اب��ق ف��ي مجلس
ال �ن��واب ،وه��و أس��س ع��ام « 1978حركة
الشباب العلوي» التي أصبحت الحقًا
اإلط� ��ار ال �س �ي��اس��ي األس ��اس ��ي ل�ل�ط��ائ�ف��ة
ال � �ع � �ل ��وي ��ة ف � ��ي ل � �ب � �ن� ��ان .وق � � ��د ج �م �ع �ت��ه
بالرئيس السوري الراحل حافظ األسد
ع�ل�اق��ة م �ت �ي �ن��ة ،ل �ك��ن ب �ع��د وف� ��اة األس ��د،
ونتيجة خ�لاف ق��دي��م بينه وب�ين نائب
الرئيس آنذاك عبد الحليم خدام ،أسقط
ف��ي اك �ث��ر م��ن دورة ان�ت�خ��اب��ات نيابية،
ل �ك �ن��ه ،ف ��ي ك ��ل ان �ت �خ��اب��ات ك ��ان ي �ش��ارك
ف�ي�ه��ا ،ك ��ان ي�ح�ص��د ن�س�ب��ة س��اح�ق��ة من
أصوات العلويني.

ــاغة مستقبل المسيحيين
في العام  .2010وبالتالي أعتبر هذه
األح��زاب امل��دع��وة م��ن قبلكم للمشاركة
ف��ي ص �ي��اغ��ة م�س�ت�ق�ب��ل امل�س�ي�ح�ي�ين في
امل �ن �ط �ق��ة ل�ي�س��ت م��ؤه �ل��ة ب �ع��د أن ت�ق��وم
ب �ه��ذه امل�ه�م��ة ال �س��ام �ي��ة ،ألن غالبيتها
ل��م ي�ت�ج��اوز م��اض��ي ال �ح��رب ،ويستمد
ماض أليم.
شرعيته من
ٍ
 3ــ لقد أثبتت الكنيسة أنها دوم��ًا في
م�ق��دم��ة م��ن ي �ص��ون ال��وح��دة ال��داخ�ل�ي��ة
وم �ع �ن��ى ل �ب �ن��ان امل��رت �ك��ز ع �ل��ى ال�ع�ي��ش
امل�ش�ت��رك .ف�ف��ي ال�ع��ام  1920داف�ع��ت عن
فكرة لبنان الكبير بينما ك��ان غالبية
املسيحيني مع فكرة لبنان وطن قومي
مسيحي بسبب خوفهم من محيطهم.
وفي العام  1943دافعت عن االستقالل
بينما كان غالبية املسيحيني مع إبقاء
االن�ت��داب الفرنسي بسبب خوفهم من
امل�ح�ي��ط .وف��ي ال �ع��ام  1958داف �ع��ت عن
الدستور بينما كان غالبية املسيحيني
م��ع التجديد للرئيس شمعون بسبب
كمشروع
ال�خ��وف م��ن ب��روز الناصرية
ٍ
«إل� �غ ��ائ ��ي» .وف ��ي ال �ع ��ام  1989داف �ع��ت
ع� � ��ن ال � �ط � ��ائ � ��ف ب� �ي� �ن� �م ��ا ك � � ��ان غ ��ال �ب �ي ��ة
امل� �س� �ي� �ح� �ي�ي�ن ض� � � � ّ�ده ب� �س� �ب ��ب ال � �خ ��وف
م ��ن إع � � ��ادة ت ��وزي ��ع ال� �ص�ل�اح� �ي ��ات ب�ين
الطوائف.

ه� ��ذه ال �ك �ن �ي �س��ة ال �ع �ظ �ي �م��ة وال��وط �ن �ي��ة،
وه � � ��ي ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل � ��ي أي � �ض � ��ًا ك �ن �ي �س��ة
ال �ع��رب ،م�ط��ال�ب��ة ال �ي��وم ب ��أن ال تستمع
إل ��ى ال�ج�م�ي��ع م��ن أج ��ل ص �ي��اغ��ة م��وق��ف
ال � ��وس � ��ط .ع �ل �ي �ه��ا اس� �ت� �ك� �م ��ال ط��ري �ق �ه��ا
التاريخي باتجاه تثبيت لبنان املرتكز
على العيش املشترك نموذجًا للمنطقة
املحفوفة بأشباح الحروب األهلية ،ألن
هذه هي املصلحة الكبرى للمسيحيني.
م � ��ع ك � ��ل ت � �ق� ��دي� ��ري ل � �ك ��ل ف � � ��رد م � �ش ��ارك
ف � � ��ي االج � � �ت � � �م� � ��اع وال� � � ��ذي� � � ��ن ت ��رب� �ط� �ن ��ي
ب� �غ ��ال� �ب� �ي� �ت� �ه ��م ص� � � ��داق� � � ��ات م � �ن � ��ذ زم � ��ن
بعيد.
أرجو أن تعذروني على عدم املشاركة.
فارس سعيد

رد خليفة
عزيزي الدكتور فارس
ق� � � � ��رأت ب� �ت� �م� �ع ��ن رس � ��ال� � �ت � ��ك األخ� � ��وي� � ��ة،
وأع��دت القراء ة وتفهمت البعد الفكري
لقناعتك .أح�ت��رم ك��ل االح�ت��رام م��ا ّ
تعبر
عنه وأرجو أن نصل الى رؤيا مشتركة
ّ
لتصب
ت�ت�خ�ط��ى االف� ��راد وامل �ج �م��وع��ات
في خير الجميع...
أرج � ��و أن ن �ب �ق��ى ع �ل��ى ات� �ص ��ال ل �ت �ب��ادل
اآلراء واألفكار والرؤى.

ّ
تعدت مرحلة اللقاءات بني
الحزب التقدمي االشتراكي
والتيار الوطني مرحلة
الصور .يبدو الطرفان في
حالة من االرتياح والتعويل
على نتائج ّ
جيدة للقاءاتهم،
منها تثبيت املسيحيني
وعودتهم الكاملة إلى
الجبل ،كذلك تعويض
عالقات النائب وليد
جنبالط املتأزمة مع بعض
الدول بتفاهمات محلية
تكفل تحقيق االستقرار في
الحديقة الخلفية :الشوف
فراس الشوفي
ل��م ي�ع��د ال �ت��واص��ل ب�ين ال�ت�ي��ار الوطني
ال �ح��ر وال� �ح ��زب ال �ت �ق��دم��ي االش �ت��راك��ي
ً
ص ��ورة م��ن ص��ور انفتاح النائب وليد
فحسب.
جنبالط على أخ�ص��ام األم��س
ّ
ت �ب��دو ال �ت �ف��اه �م��ات وال �ل �ق ��اءات امل�ك��ث�ف��ة
ح��دي �ث��ًا ،ج� ّ
�دي��ة ف��ي ع�ل�اق��ة التنظيمني
املضطربة منذ صعود التيار الوطني
الحر عام  ،2005وقبل ذلك منذ ما بعد
الحرب األهلية.
ً
أن ت �س �م��ع م� �س ��ؤوال اش �ت��راك �ي��ًا يصف
ال � � �ع� �ل��اق� � ��ة امل � � �س � � �ت � � �ج � � ّ�دة م � � ��ع ال � �ت � �ي� ��ار
ال � � �ح� � ��ر ب � � �ـ«امل � � �ه � � �م� � ��ة» و«ال� � �ن � ��اج� � �ح � ��ة»
و«االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ض��روري��ة للشوف،
وال � � � � � ��دروز وامل� �س� �ي� �ح� �ي�ي�ن وال � �ح� � َ
�زب �ي�ن
ول �ب �ن ��ان» ،س�ت�ع�ت�ق��د ،ل �ل��وه �ل��ة األول� ��ى،
ب� ��أن ال ��رج ��ل ي �ع �ط��ي ت��وص �ي �ف��ًا ل�ع�لاق��ة
ّ
االش� �ت ��راك ��ي ب �ت �ي��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ف ��ي ع��ز
تحالفهما.
ح �ت��ى اآلنُ ،ع �ق ��دت ث�ل�اث��ة ل� �ق ��اءات بني
اللجنتني املركزيتني في كال التنظيمني،
م ��ن ض �م �ن �ه��ا اج �ت �م ��اع ه ��و األول ب�ين
ال�ن��ائ��ب ول �ي��د ج�ن�ب�لاط وم�ن� ّ�س��ق هيئة
ال �ت �ي��ار ف ��ي ال �ش ��وف غ �س��ان ع �ط��ا ال �ل��ه.
واألخير رئيس اللجنة املركزية املكلفة
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ال �ل �ج �ن��ة االش �ت��راك �ي��ة،
وت�ض� ّ�م إل��ى جانبه ،بيار رف��ول وط��ارق
ال� � �خ � �ط� � �ي � ��ب ،ف � � ��ي ح� �ي ��ن ت� � �ض � ��م ل �ج �ن��ة
االشتراكي أمني السر العام في الحزب
ظافر ن��اص��ر ،والقياديني سليم السيد
ً
ورض� � � ��وان ن� �ص ��ر ،ف� �ض�ل�ا ع ��ن ح �ض��ور
ال��وزي��ر ع�لاء ال��دي��ن ت��رو اجتماعني من
االجتماعات املركزية.
يدرك الطرفان أن الغوص في العناوين
السياسية الكبيرة كالحكومة ومجلس
ال �ن��واب وق��وان�ي�ن االن�ت�خ��اب��ات والنفط
وس �ل�اح امل �ق��اوم��ة وامل ��وق ��ف م��ن األزم ��ة
ال� �س ��وري ��ة ال ي �ف �س��د ف ��ي ال � � � ّ
�ود ق �ض� ّ�ي��ة
ف�ح�س��ب ،ب��ل يقطع األم ��ل ف��ي ال��وص��ول
إل��ى أي ت �ق��ارب ،ألن ه��ذه ال�ع�ن��اوي��ن لن
ّ
�وم ول�ي�ل��ة ،ول�ي��س م��ن مهمة
ت�ح��ل ف��ي ي� ٍ
ّ
اللجان الحزبية في األصل حلها.
ّ
«ال�ح��ل من تحت لفوق وليس من فوق
ل �ت �ح ��ت» ،ع� �ن ��وان ك � ��ان ك��اف �ي��ًا ل�ي�ق�ت�ن��ع
ال � �ن ��ائ ��ب م� �ي� �ش ��ال ع� � ��ون ب� � ��ه ،وم� � ��ن ث � ّ�م
ّ
جنبالط ،ليصبح على سكة التنفيذ.
ي �ق��ول ال �ع��ون �ي��ون إن «ال� �ل� �ق ��اءات ال�ت��ي
تجمعنا مع االشتراكي ليست من أجل
م �ق��اع��د ن�ي��اب�ي��ة أو م�ص�ل�ح��ة سياسية
آن� �ي ��ة ،ل �ت �ع��ود ال �ع�ل�اق ��ة وت �ن �ت �ه��ي ع�ن��د
ان �ت �ف��اء ال �ح��اج��ة .األم � ��ر أب �ع��د م ��ن ذل��ك
بكثير ،املسألة تعني وجود املسيحيني
وال � � ��دروز ف ��ي ال �ج �ب��ل ف ��ي ق ��رى واح ��دة
م �س �ت �ق ��رة ،وإذا ات �ف �ق �ن��ا ع �ل ��ى األم � ��ور
الصغيرة ،يسهل االتفاق على العناوين
الكبرى الحقًا» .يرى العونيون أيضًا أن
اإلي�ج��اب�ي��ة ال�ت��ي يبديها االش�ت��راك�ي��ون
ّ
تنم ع��ن قناعة ب�ض��رورة ال��وص��ول إلى
ن �ت �ي �ج��ة ت �ن �ع �ك��س إي �ج ��اب ��ًا ع �ل��ى أرض

ال�ش��وف« ،حتى أننا نؤجل البحث في
ّ
موضوع بريح كي ال يعكر شيء صفو
اللقاءات ،ألن اإليجابية ستنعكس في
كل مكان في قرى الشوف ،ومنها بريح،
ال �ت��ي ي�ت��أخ��ر م�ل�ف�ه��ا ف��ي ال��وص��ول إل��ى
ال �ح��ل اآلن ب�س�ب��ب ع��وائ��ق م��ال�ي��ة ليس
أكثر».
في سنوات ما بعد «مصالحة الجبل»
ال �ت��ي ت �م��ت ب�ي�ن ج �ن �ب�لاط وال �ب �ط��ري��رك
امل ��ارون ��ي ال �س��اب��ق ن �ص��ر ال �ل��ه ص�ف�ي��ر،
ب �ق �ي��ت امل� �ص ��ال� �ح ��ة ح � �ب � �رًا ع� �ل ��ى ورق،
ً
وص� ��ورة ف��ي ال�ص�ح��ف واإلع �ل��ام ،ليس
أكثر .فالزيارات املتبادلة بني جنبالط
وص�ف�ي��ر ،وامل��دي��ح ال ��ذي ك��ال��ه ال��رج�لان
ل �ب �ع �ض �ه �م��ا ال � �ب � �ع� ��ض« ،ل � � ��م ي �ن �ع �ك��س
إج � � ��راءات ج � ّ
�دي ��ة ع �ل��ى األرض ،تسهل
ّ
املهجرين من قراهم،
ع��ودة املسيحيني
ع� �ب ��ر م � �ش ��اري ��ع ت �ن �م ��وي ��ة واح� �ت� �ض ��ان
شعبي ومؤسساتي ف��ي ال�ق��رى» .لذلك
«ب �ق �ي��ت ال � �ع� ��ودة ش �ك �ل �ي��ة وف� ��ردي� ��ة ف��ي
ّ
أغ�ل��ب ق��رى ال �ش��وف ،م��ع ش�ع��ور مبطن
باملظلومية عند املسيحيني ،امتد إلى
ما بعد املصالحة».
هي مرحلة جديدة إذًا ،عنوانها التفاهم
مع الطرف املسيحي األقوى في الشوف،
أي ال �ت �ي��ار .وي �ش �ي��ر ال �ع��ون �ي��ون أي�ض��ًا
ّ
التحول ب��دأت تظهر
إل��ى أن ب��وادر ه��ذا
ن�ت��ائ�ج�ه��ا ف ��ي م�خ�ت�ل��ف ق ��رى ال �ش��وف،
إذ ب� ��دأت ف �ع��ال �ي��ات ال �ق��رى وال �ب �ل��دي��ات
وامل� �خ ��ات� �ي ��ر ب ��ال� �ت ��واص ��ل ال � �ج� ��دي م��ع
ب�ع�ض�ه��ا ب�ع�ض��ًا ،خ�ص��وص��ًا ت�ل��ك ال�ت��ي
تضم أعدادًا كبيرة وال تفرغ في الشتاء
م��ن السكان ،ك��ال��دام��ور والناعمة ودي��ر
ال �ق �م��ر وب �ع��ض ق� ��رى ال� �ش ��وف األع �ل��ى،
وع �ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث ��ال م ��ا ح �ص��ل أخ �ي �رًا
في وداع الفنان الراحل وديع الصافي،
َ
ملتقيينَ للجثمان ف��ي ال��دام��ور
«أقمنا
ودي��ر القمر حيث استقبل ب��األه��ازي��ج
َ
ملتقيني
وال��ورود ،وأق��ام االشتراكيون
أي� �ض ��ًا ف� ��ي ع� �م ��اط ��ور ون� �ي� �ح ��ا ،وت �م��ت
كلها بالتنسيق بيننا وب�ين مسؤولي

التحول اإليجابي
بوادر ّ
بدأت تظهر في مختلف
القرى ال سيما الدامور
ودير القمر

االش �ت��راك��ي» .وي�ش�ي��ر امل �ص��در العوني
إل� ��ى أن� ��ه ي �ج��ري ال �ت �ف��اه��م ع �ل��ى أب�س��ط
األم� � � ��ور ،إذ «ق �م �ن��ا ب �ت �ع �ل �ي��ق ي��اف �ط��ات
للتيار في قرى كباتر ومرستي ،والتي
كانت ممنوعة علينا في السابق ،وعند
ق �ي��ام ع ��دد م��ن امل �ع �ت��رض�ين ف��ي ال�ق��ري��ة
ب �ن��زع إح ��دى ال �ي��اف �ط��ات ف��ي ب �ل��دة عني
قنيا ،أبلغنا االشتراكي قبل أن نتبلغ
نحن ،وأك��دوا أنهم سيعيدون تعليقها
بأنفسهم».
هذا غيض من فيض .لكن ما الذي ّ
تبدل
حتى وص��ل االش�ت��راك�ي��ون والعونيون
إل ��ى ه ��ذه ال�ق�ن��اع��ة وض� ��رورة ال�ت�ف��اه��م؟
ت �ق ��ول م� �ص ��ادر ق� ��وى  8آذار ،امل�ط�ل�ع��ة
على تفاصيل العالقة بني الطرفني ،إن
ج�ن�ب�لاط أدرك ف��ي اآلون� ��ة األخ �ي ��رة أن
ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة واإلقليمية وحدها
ال تكفي للحفاظ على مصالح طائفة
امل��وح��دي��ن ال � � ��دروز ،ألن �ه��ا ع�ل�اق ��ات قد
تتبدل وتنتهي في أي وقت ،وهي اآلن
في أسوأ أحوالها ،وبالتالي «املطلوب
إيجاد تفاهمات محلية مع قوى مؤثرة
ع�ل��ى األرض ،خ�ص��وص��ًا ف��ي ال�ح��دي�ق��ة
ال �خ �ل �ف �ي��ة ل �ج �ن �ب�لاط أي ال� �ش ��وف ،وإن
ع��ون ،هو املسيحي األق��وى ال��ذي يجب
أن يتم التحالف معه» .في ح�ين ،تقول
املصادر إن «التيار الوطني الحر تهمه
عودة املسيحيني الحقيقية إلى الجبل،
وبناء عالقة ثقة وتفاهم مع االشتراكي
ف��ي امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ،إذ ت�ظ�ه��ر األرق ��ام
أن النسبة الكبرى التي تنالها لوائح
جنبالط من املسيحيني هم من جماعته،
وليس أصوات القوات اللبنانية وحزب
الوطنيني األحرار ،وبالتالي هو يحتاج
إل� ��ى األغ �ل �ب �ي��ة امل �س �ي �ح �ي��ة ال �ت ��ي ت��ؤي��د
ع��ون ،وبذلك يستطيع بالتحالف معه
االس �ت �غ �ن��اء ع ��ن ت �ي��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ،عبر
أص ��وات املسيحيني وال� ��دروز وج ��زء ال
ب��أس به من سنة إقليم الخروب الذين
ي��دورون في فلك االشتراكي وبعضهم
ّ
يتعصب له أكثر من انتمائه املذهبي».
ه��و االرت� �ي ��اح إذًا ،ال� ��ذي إن ل��م ي�ت��رج��م
ب �خ �ط ��ط ع �م �ل �ي��ة ل � �ع � ��ودة امل �س �ي �ح �ي�ين
وب�م�ش��اري��ع انمائية ومعيشية تسهل
ع��ودة ه��ؤالء إلى بيوتهم ،سينتهي به
األم��ر على شاكلة «مصالحة الجبل».
«أعطونا وقتًا ألول الصيف ،وخذوا ما
يدهش العالم ،فبعد االستقرار النفسي
يمكن أن نقنع املستثمرين املسيحيني
للعمل على إنهاض الشوف ،ما يؤمن
الرزق واالستقرار للمسيحيني والدروز
على ٍّ
حد سواء».

يدرك الطرفان أن الغوص في العناوين الكبرى يمنع أي تقارب (هيثم املوسوي)

