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سياسة
في الواجهة

Тбилиси
زياد الرحباني

فليكن ـ 4
لفظة «شي» ،في ما سيلي ،تعني
= إن ـســان /ح ـيــوان /أو أي شيء
آخر حتى /الله العلي العظيم
A= a
 1ـ ـ ـ ـ ـ أي «شـ ــي» كـتـيــر س ــري ــع وكـتـيــر
ّ
ّ
مركز ،بمعنى مكثف = كتير خطير.
وعلى كل شي.
ً
2ـ ـ ـ ـ وع ـ ــادة ،إذا ال ـشــي خـطـيــر عــا كل
شي ،بيكون ضمنًا خطير عا نفسو.
م ـثــال :ال ـض ــو ...ال ـب ـصــل ...وإن أردت ــم
ً
مثال ثالثًا :الله سبحانه بملكه.
¶¶¶
(حـ ــوار اجـتـمــاعــي ّ
ودي فـيــه مـحــاولــة
تقارب في إطار سهرة).
هي :أنا ّ
تجوزت كان عمري  21سنة!
هو :وأنا كمان.
هــي :إي ،بــس أنــا كنت حـبـلــة ...شفت
ش ــو املـ ــوضـ ــوع ،إنـ ــت ش ــب ش ــو ال ـلــه
جبرك؟
ِّ
هو :إي ،وانا كنت شي مروح.
¶¶¶
حسنًا
ّأول مقال كتب في جريدة «األخبار»
ُ
نـ َ
ـاص ـ َـر /أنـ ـص ــار /نـ ـص ـ َـرة /ن ـص ـ َـرت/
َ
َ
َّ
َ
َ
نصورة /نص َر/
صائر /م
ناصر /ن ِ
ُم ِ
َ َ
ـاصـ ـ ــرة /نـ ـ ـص ـ ــارى/
إن ـ ـت ـ ـصـ ــار /ال ـ ـ ـنـ ـ ـ ِ
َ
الناصرية/
الناصر/
صرانيون /عبد
ن
ِ
ِ
َ
َمـ ـن ـ ُـص ــور /ن ـ ـ َّـص ـ ــار /أكـ ـ ــرم ش ـهـ ّـيــب/
ن ـ ـصـ ــري /املـ ـنـ ـص ــوري ــة /أنـ ـص ــاري ــة/
َ
َ
مـعـتـقــل أنـ ـص ــار /نـ ـص ــر /ن ـص ـ ُـرال ـل ــه.
َ
حسن2
حسنُ /1ي ِ
ت َح ََّسنَ /حـ َّـســنُ /ي ِ
 امل ـح ـس ـنــن (وك ـ ــان ال ـل ــه ُي ـح ـب ـهــم)/ح ـ ـس ـ ـنـ ــات /ح ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــاواتِ /ح ـ ـسـ ــان/
َ
أحس ِننيُ /
َ
األحسن /إحسان/
الحسن/
حـ ُّـســونــة /سمير فــرنـجـيــة /تحسني/
ُحسنيُ /حـســنُ /حسنيةَ /ح َسنني/
َ
ُحـسـيـنـيــة /أح ـس ـنــتَ /ح ـ ّـس ــون /نــوايــا
حسنة /بالحسنى /حسنًاَ /ح َسن :آه
َح َسن ،إنه حسن نصرالله .مالحظة:
َو َر َد َسهوًا إسمان ليسا ِمن ُمشتقات
اإلسـ ــم ع ـلــى اإلط ـ ــاق نـتـيـجــة الـسـهــو
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،ف ــال ـس ـه ــو فـ ــي بـعــض
املقامات قد يكون مسيئًا للمشتقات
ُ
َ َ
الح َسنةِ .لذا ُعذرًا ِم َن الق َّراء ...واألمني
العام.
¶¶¶
قــال لــي الــدكـتــور الـبــروفـســور رحمه
ال ـلــه حــاتــم ال ـص ـ ّـب ــاح :داي ـم ــا املــريــض
بــس يـجــي لـعـنــدك ،بـيـكــون مـعــو حق
ّ
باللي عمبيقولو ،ألنــو شــو إلــو غاية
ّ
ي ـ ـكـ ــذب .م ــوج ــوع االن ـ ـسـ ــان وط ـ ــارق
م ـش ــوار .ح ــدا بـيـصــرلــو ي ـكــون رايــق
وم ــا فــي شــي عـمـيــوجـعــو ،مــا إشبو
شــي يعني ،بــالـلــوج ،بيطرق مشوار
من صيدا عالنبطية ليجي يشوفك،
وإنت طبيب؟

الرابية :يريد جعجع عون رئيسًا
أبطأت تطورات اخيرة
متالحقة وتيرة الحوار
بين التيار الوطني الحر
وحزب القوات اللبنانية بعد
الهجوم االسرائيلي على
القنيطرة ووفاة العاهل
السعودي الملك عبدالله.
لكن الفريقين يثابران على
استكمال الخطوات
نقوال ناصيف
ُ
أنـ ِـجــزت ـ ـ او تـكــاد ـ ـ ورق ــة املــواصـفــات
امل ـس ـي ـح ـيــة ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ب ــن ال ـت ـيــار
الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية،
وبـقــي االه ــم فــي كــل مــا دار حـتــى اآلن
بــن ال ـطــرفــن وم ـغــزى ح ـصــولــه ،وهــو
اجتماع الرئيس ميشال عون والدكتور
سمير جعجع.
مـ ــا ت ـ ـ ّـم بـ ــن الـ ـح ــزب ــن ال ـ ـلـ ــدوديـ ــن فــي
ً
االس ــاب ـي ــع االخـ ـي ــرة ل ـيــس ق ـل ـي ــا .وال
ي ـق ــارب ــان ــه م ـعــا ع ـلــى انـ ــه ق ـل ـيــل :وقــف
الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــات االعـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة والـ ـتـ ـشـ ـهـ ـي ــر
والتخوين املتبادل ،اسقاط الدعاوى،
زوال التشنج بينهما وانعكاسه على
شارعيهما ،الجلوس الى طاولة واحدة
وج ـهــا لــوجــه مـنـفــرديــن لـلـمــرة االول ــى
ل ـس ـنــوات خـلــت ف ــي م ــا يـتـعــدى الـلـقــاء
ال ـع ــاب ــر ،خــوض ـه ـمــا ف ــي مـشـكــاتـهـمــا
الـصـعـبــة وخــافــاتـهـمــا املــزم ـنــة .بــذلــك
عـنــت آل ـيــة ال ـح ــوار ال ـتــي تـتــابـعــت بني
املتحدثني باسمهما ،النائب ابراهيم
كـ ـنـ ـع ــان ورئ ـ ـي ـ ــس ج ـ ـهـ ــاز الـ ـت ــواص ــل
االعالمي ملحم رياشي ،مسألة بالغة
االهمية في تسجيل تطور رئيسي في
عالقة فريقني ،يتنافسان على الزعامة
وال ـش ـع ـب ـي ــة املـ ــارون ـ ـيـ ــة وامل ـس ـي ـح ـي ــة،

وغــالـبــا مــا التقيا عـلــى اي ـصــاد اب ــواب
التقارب والتفاهم اللتصاق كل منهما
بمشروع اقليمي مناقض لآلخر.
ل ـكــن امل ـه ــم الـ ــذي اف ـض ــت ال ـي ــه ج ــوالت
الحوار بني التنظيمني ال يــزال ينتظر
ال ـح ـص ـي ـل ــة االه ـ ـ ــم الـ ـت ــي يـ ـقـ ـت ــرن بـهــا
اجتماع الزعيمني :هل سيذهبان معا
ال ــى ان ـت ـخــابــات رئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة؟
َ
وبمن؟
مــا آل ال ـيــه كــل ه ــذا الـجـهــد يـتــركــز في
الوقت الحاضر على بضعة معطيات
منها:
 1ـ ـ اتفق التيار الوطني الحر وحــزب
ال ـقــوات اللبنانية عـلــى ورق ــة عناوين
مـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدة عـ ـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــة الـ ـت ــي
يـ ـت ــوخـ ـي ــانـ ـه ــا ،وت ــرتـ ـب ــط ب ـم ــواض ـي ــع
م ـخ ـت ـل ـف ــة تـ ـشـ ـك ــل مـ ـ ـص ـ ــدر الـ ـشـ ـك ــوى
املسيحية من النظام والدولة .تتمحور
في معظمها حول مواصفات :الرئيس
الـقــوي ،التمثيل املسيحي فــي الحكم،
قــانــون االن ـت ـخــاب ،املـنــاصـفــة الـجــديــة،
الوظائف فــي االدارة ،االنـمــاء وتوزيع
االن ـ ـفـ ــاق ،وسـ ــواهـ ــا .ت ـن ــاول ــت ال ــورق ــة
املــوحــدة هــذه خطوطا عريضة دونما
الـ ـخ ــوض ف ــي ت ـفــاص ـيــل ت ـلــك ال ـب ـنــود،
وات ـس ـم ــت بــال ـع ـمــوم ـيــة ال ـت ــي ال يـســع
ال ـف ــري ـق ــان اال الـتـسـلـيــم ب ـه ــا .تـحــدثــت
عــن قــانــون االنـتـخــاب مــن دون تحديد
موافقتهما عـلــى اي صيغة يجدانها
م ــائـ ـم ــة لـ ــوصـ ــول نـ ـ ــواب مـسـيـحـيــن
بأصوات ناخبيهم .تطرقت كذلك الى
االس ـت ـح ـق ــاق ال ــرئ ــاس ــي ولـ ــم ت ـقــل َم ــن
ّ
يجسد صــورة الرئيس القوي بينهما
او سواهما.
 2ـ ـ على وفرة ّ
تقدم حوار عون وجعجع،
اال ان قـ ـ ــرار ال ــرابـ ـي ــة ل ــم ي ـت ـغ ـيــر ،وه ــو
ق ــاط ــع ون ـهــائــي ح ـتــى اآلن ف ــي احـســن
االحـ ــوال .على االق ــل بالنسبة الــى هذا
املكان :من دون قرار يحمله معه رئيس
ح ــزب ال ـقــوات اللبنانية ال ــى اجتماعه
بعون مـفــاده تأييده انتخابه ،سيبدو
م ــن املـسـتـبـعــد ت ــوق ــع ل ـق ــاء وش ـي ــك بني

في الرابية َمن يقول ان جعجع كان «يلفي» ،وبات عليه اليوم ان يقرر (هيثم الموسوي)

الــرجـلــن .ه ــذا ال ـقــرار هــو كــل مــا يعني
رئ ـيــس تـكـتــل الـتـغـيـيــر واالص ـ ــاح من
الـحــوار ،وهــو الخالصة التي يتطلبها
منه .في احد اجتماعاتهما االولى ،قال
رياشي لكنعان في معرض البحث في
االستحقاق :عليكم فيتو ،وعلينا فيتو.
فلنذهب الى مرشح ثالث .رد نائب املنت

ّ
خالفا للحوار السني
ـ الشيعي ،الوقت هو
عدو الحوار الماروني
ـ الماروني بامتياز

بـعــد مــراجـعــة ع ــون :اص ــرف الـنـظــر عن
هذا االمر .الجنرال مرشح ّ دائم.
 3ـ ـ خــافــا لـلـحــوار الـســنــي ـ ـ الشيعي
الدائر بوتيرة متنامية منذ منتصف
ك ــان ــون االول ،ف ـ ــان ال ــوق ــت ه ــو ع ــدو
ال ـحــوار املــارونـ ّـي ـ ـ املــارونــي بامتياز.
في الـحــوار السني ـ ـ الشيعي ،يساهم
تـ ــوالـ ــي ال ـج ـل ـس ــات بـ ــن الـ ـط ــرف ــن فــي
ات ـخــاذ مــزيــد مــن االجـ ـ ــراءات لتنفيس
االح ـت ـق ــان ف ــي شــارع ـي ـه ـمــا .وهـ ــو في
ال ــواق ــع ي ـح ـتــاج ال ــى م ـثــل ه ــذا الــوقــت
الختبار امل ـبــادرات واح ــدة تلو اخــرى،
وتــرس ـيــخ تـنـفـيــذهــا وق ـط ــف ث ـمــارهــا،
عـ ـل ــى صـ ـ ــورة االس ـ ـت ـ ـقـ ــراريـ ــن االمـ ـن ــي
وامل ــذه ـب ــي ف ــي اك ـث ــر م ــن م ـن ـط ـقــة .بني
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر وح ــزب ال ـقــوات
الـلـبـنــانـيــة ثـمــة ح ــوار عـلــى بـنــد واحــد
اساسي هو انتخابات الرئاسة .كلما
ابطأ جعجع سرعة الحوار وتأخر في
تحديد موقفه من االستحقاق ،انقلب

تقرير

سالح الجيش :فرنسا تأخرت وأميركا تستعين باألردن واإلمارات!
ميسم رزق
ّ
ال تبدو «البشارة» التي زفها الرئيس
السابق ميشال سليمان ،في شأن هبة

امل ـل ـيــارات الـثــاثــة الـسـعــوديــة للجيش
قبل نحو سـنــة ،أكـثــر مــن جعجعةٍ بال
طحني ،إذ تزداد التساؤالت حول ّ
جدية
ّ
الهبة ومصيرها ،في ظل تأخر السالح

ُ ّ
الفرنسي ال ــذي ستغطي الهبة نفقته،
ّ
بحجة اإلجـ ــراءات البيروقراطية .ففي
ّ
مقابل الجدية التي تعاطى بها الجيش
وتنقل قائده العماد جان قهوجي بني

الــريــاض وبــاريــس للتنسيق واالتـفــاق
مـ ــع امل ـع ـن ـي ــن عـ ـل ــى أنـ ـ ـ ـ ــواع األس ـل ـح ــة
املطلوبة ،تتعامل السعودية وفرنسا
ب ـ ــ«اس ـ ـت ـ ـه ـ ـتـ ــار» واض ـ ـ ـ ــح م ـ ــع ال ـج ـيــش
وحــاجـتــه املــاســة إل ــى ال ـســاح لخوض
معاركه مع اإلرهابيني.
والـتـشـكـيــك ص ــار واض ـح ــا عـلــى لـســان
ن ـ ـ ــواب وأم ـ ـن ـ ـيـ ــن وعـ ـسـ ـك ــري ــن ،ح ــول
األسـبــاب الكامنة خلف تأخر السالح،
ّ
فــي ظــل حــاجــة الجيش الحقيقية إليه
مع ازديــاد خطر اإلرهــاب على الحدود
الشرقية وفي الداخل.
وت ـت ـحــدث م ـص ــادر سـيــاسـيــة مـتــابـعــة
مللف تسليح الجيش عن ثغرة جديدة
ّ
فــي مــا يتعلق بــاملـســاعــدات األميركية،
إذ إن «الواليات املتحدة تواجه قوانني
الـكــونـغــرس ال ـصــارمــة ،الـتــي تمنع في
أحـيــان كثيرة إرس ــال الـســاح املطلوب
مباشرة من الجيش األميركي» .وحجة
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس هـ ــي خ ــوف ــه مـ ــن وصـ ــول
ه ـ ــذا ال ـ ـسـ ــاح إل ـ ــى أي ـ ـ ــدي م ـج ـمــوعــات
ل ـب ـنــان ـيــة «إره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة» .وه ـ ـ ــذا مـ ــا دف ــع
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ،بـحـســب امل ـص ــادر،
إل ـ ــى «االس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــاألردن إلرس ـ ــال
س ــاح أم ـيــركــي إل ــى ل ـب ـن ــان» ،و«ه ـنــاك
مسعى آخر التباع الخطوة نفسها مع
اإلمارات».
وتـ ـشـ ـي ــر امل ـ ـص ـ ــادر إلـ ـ ــى أن «الـ ـقـ ـي ــادة
ّ
العسكرية ال تزال تعكز على املساعدات
ّ
األمـيــركـيــة ال ـتــي تـصــل بــامل ـفــرق ،وكــان
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