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تحقيق

رئاسة الكتائب إلى سامي ...من دون زعامة!
يقترب النائب سامي الجميل من
ترؤس حزب الكتائب في حزيران
المقبل ،اذا سارت رياح والده كما
يشتهيها .من السهل على ابن الرئيس
أن يصبح رئيسًا ،ولكن األصعب هو
النجاح في القيادة وتخطي كل
العقبات التي حالت حتى اليوم ،دون
بناء سامي زعامة حقيقية ال تحتاج
الى ألقاب ومناصب
رلى ابراهيم
م ـنــذ ع ــودت ــه الـ ــى حـ ــزب ال ـك ـتــائــب فــي
نـهــايــة ع ــام  ،2007كــانــت ع ــن الـنــائــب
سامي الجميل ،كما كل حزبي بطبيعة
ال ـحــال ،عـلــى منصب الــرئ ـيــس .فرصة
الـنــائــب الـشــاب فــي تحقيق طموحاته
ت ـف ــوق ،بـطـبـيـعــة ال ـح ــال أي ـض ــا ،فــرص
رف ــاق ــه ب ــأض ـع ــاف ل ـق ــدرت ــه ع ـلــى الـقـفــز
ف ــوق الـتــراتـبـيــة الـحــزبـيــة .فـفــي امل ـبــدأ،
من املفترض ،بحسب النظام الحزبي،
أال يحظى سامي بهذه الرفاهية قبل
س ـنــة  ،2022أي ب ـعــد م ـضــي  15عــامــا
ع ـلــى ان ـت ـســابــه الـ ــى ال ـك ـت ــائ ــب .إذ أنــه
ّ
تقدم بطلب انتساب عــام  ،2000وكان
ّ
يفترض أن يتمم قــرار قـبــول انتسابه
بـحـلــف ال ـي ـم ــن ،وه ــو م ــا ل ــم يـحـصــل،
ما يعني إلغاء الطلب ،بموجب نظام
ال ـح ــزب الـ ــذي يـعـتـبــر طـلــب االنـتـســاب
ً
ب ــاط ــا ف ــي حـ ــال ت ـخ ـلــف صــاح ـبــه عن
حلف اليمني خالل عامني .ولكن ،حني
قرر فتى «لبناننا» العودة الى الحزب،
أصدر املكتب السياسي قرارًا استثناه
مــن إبـطــال االنـتـســاب واعـتـبــره حزبيًا
ملتزمًا منذ العام  ،2000رغم أنه حلف
الـيـمــن نـهــايــة  ،2007ض ــارب ــا بـعــرض
الـحــائــط الـتــراتـبـيــة الـحــزبـيــة والـنـظــام
الــدي ـم ـقــراطــي ،وم ـع ـ ّـب ـدًا ال ـطــريــق أم ــام
التوريث.
حـتــى الـســاعــة ،يـقــول أح ــد الكتائبيني
الـعـتـيـقــن« ،ال مـشـكـلــة حــزب ـيــة جـ ّـديــة
ّ
فــي تسلم سامي منصب الــرئـيــس .بل
فــي ظــل انـعــدام أي مـعــارضــة ،يـبــدو أن
ّ
الـتـســلــم والتسليم سـيـجــري بسالسة
ت ــام ــة» .والــدل ـيــل أن أحـ ـدًا «ل ــم يتحرك
ّ
جديًا حني استبدلت أسماء الكتائبيني
الرنانة بأخرى مبتدئة ،ولــم يعترض
أحــد على تعيني ميشال خــوري أمينًا
عــامــا أو عـلــى تسليم االدارة ال ــى هــذا
وامل ــالـ ـي ــة ال ـ ــى ذاك» .ي ـن ـس ـحــب األمـ ــر
نفسه عـلــى مـخـضــرمــي ال ـحــزب أمـثــال
وزيـ ــر ال ـع ـمــل س ـج ـعــان ق ــزي وال ــوزي ــر
السابق سليم الصايغ وعضو املكتب
السياسي جوزيف أبي خليل وغيرهم.
ّ
ي ــؤك ــد املـ ـص ــدر أن هـ ـ ــؤالء أيـ ـض ــا «ل ــن
يعلقوا عضويتهم الحزبية أو يقفوا

عائقًا أمام وصول سامي طاملا أن أمني
الـجـمـيــل يــدعــم ه ــذا ال ـخ ـيــار» .وفعليًا
ال قـ ــدرة لـلـنــائــب ن ــدي ــم ال ـج ـم ـيــل ،رغــم
حرصه على االستعراض ،على تغيير
قـشــة فــي املــؤتـمــر الـحــزبــي ال ـعــام الــذي
سيفرز غالبية الـ  350مندوبًا لصالح
س ــام ــي ،فـيـمــا يـمـكــن ل ـنــديــم ف ــي ال ـحـ ّـد
األق ـص ــى اسـتـمــالــة  9مـنـهــم لـصــالـحــه.
وتـخـتـلــف أع ــداد امل ـنــدوبــن بــن دائ ــرة
وأخـ ـ ـ ـ ــرى ط ـب ـق ــا ل ـن ـس ـب ــة امل ـن ـت ـس ـب ــن،
فبعدما كانت هذه النسب متقاربة في
السابق بــن كــل املناطق ( 10أشرفية،
 12املــن الـشـمــالــي 9 ،ك ـس ــروان )...بات
الـفــارق الـيــوم كبيرًا ج ـدًا ،حيث ّ
تجمع
كــل الثقل الكتائبي فــي املــن الشمالي
ليرتفع عدد املندوبني الى  74بينما ال
يتعدون ال ـ  9فــي األشــرفـيــة .رغــم ذلــك،
فإن تصويت غالبية املندوبني لسامي
ال ي ـع ـنــي م ــواالتـ ـه ــم ل ــه أو تـشـكـيـلـهــم
ج ـي ــش دعـ ــم ل ــه ع ـن ــد ال ـ ـلـ ــزوم .هـ ــؤالء،
بـحـســب أح ــد امل ـســؤولــن الـكـتــائـبـيــن،
«ي ــوال ــون الــرئـيــس أم ــن الـجـمـيــل فقط
وان ط ـلــب م ـن ـهــم ال ـت ـصــويــت لـســامــي
سيصوتون ولو مكرهني».

مـ ــن الـ ـسـ ـه ــل عـ ـل ــى كـ ــل أوالد رؤسـ ـ ــاء
األح ـ ـ ـ ـ ــزاب أن يـ ــرثـ ــوا ه ـ ــذه امل ـن ــاص ــب
ب ــأق ــل م ـج ـهــود م ـم ـكــن .غ ـيــر أن اث ـبــات
الكفاءة والنجاح في قيادة الحزب أمر
مختلف .وتجربة الوزير الراحل بيار
الـجـمـيــل تثبت أن مــن املـمـكــن النجاح
حــزب ـيــا م ــن دون ألـ ـق ــاب ،وم ــن املـمـكــن
الدخول الى قلوب املؤيدين والخصوم
بعالقات شخصية ندية ووجــود دائم
ع ـل ــى األرض بـ ــن امل ـ ـحـ ــازبـ ــن .ل ــذل ــك،

ال قدرة لنديم
الجميل على تغيير
قشة في المؤتمر
الحزبي العام

أمــام سامي الجميل سلسلة تحديات
رئ ـي ـس ـيــة لـتـثـبـيــت أق ــدام ــه ف ــي ق ـيــادة
ال ـ ـحـ ــزب ع ـم ــوم ــا وق ـ ـلـ ــوب امل ـس ــؤول ــن
الـ ـح ــزبـ ـي ــن خـ ـص ــوص ــا ،ول ـ ـكـ ــن حـتــى
الساعة ،تقف عدة عقبات في وجه هذا
النجاح:
ً
أوال ،لــم يستطع ســامــي خــال قيادته
مـجـلــس ال ـش ـب ــاب والـ ـط ــاب ف ــي حــزب
الـ ـكـ ـت ــائ ــب ت ـح ـق ـي ــق خ ـ ـ ــرق جـ ـ ـ ـ ّـدي فــي
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات .ويـ ـ ـق ـ ــول أح ـ ــد ال ـش ـب ــاب
ال ـك ـت ــائ ـب ـي ــن إن ـ ــه آث ـ ــر اق ـ ـصـ ــاء بـعــض
امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن وف ـ ـ ـ ـ ــرض آخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن غ ـي ــر
معروفني لدى الطالب من دون احترام
التراتبية وتاريخ النضال ،األمر الذي
أث ــار غـضـبـهــم واحـجــامـهــم عــن العمل
الحزبي.
ثــانـيــا ،تسلق بـيــار الجميل السلم من
األسفل الى أعلى ،فانطلق من القواعد
ال ـش ـع ـب ـي ــة والـ ـح ــزبـ ـي ــة ل ـب ـن ــاء زع ــام ــة
ح ـق ـي ـق ـيــة .وبـ ـ ــدأ جـ ـ ــوالت ع ـل ــى م ـن ــازل
ال ـن ــاخ ـب ــن م ــن م ـخ ـت ـلــف االنـ ـتـ ـم ــاءات
ل ـل ـت ـعــرف عـلـيـهــم ع ــن ك ـثــب وتــأسـيــس
ع ــاق ــات ث ـقــة م ـع ـهــم .ك ــذل ــك أعـ ــاد فتح
كل بيوتات الكتائب املغلقة والعاطلة

الكتائبيون في انتظار الكاريزما
يـشـيــر أح ــد ال ـك ـتــاب ـيــن امل ـل ـتــزمــن في
معرض حديثه عن مستقبل الكتائب
ال ــى أن ال ـحــزب ـيــن ح ــزب ـي ــون ح ـتــى لو
كــانــوا معتكفني فــي مـنــازلـهــم .ومهما
ي ـكــن م ــن أمـ ــر ،ل ــن ي ـت ـحــول هـ ــؤالء الــى
قــوات وال تـيــار وطـنــي حــر أو مــردة أو
ما شابه .يحرص على االشارة الى أن
األمر نفسه ال ينطبق على أوالد هؤالء
الكتائبيني الــذيــن أصبحوا بمعظمهم
يــوالــون ال ـقــوات ألن ـهــم ،بعكس أهلهم،

ال ي ـجــدون فــي الـكـتــائــب مــا يـجــذبـهــم.
ويجمع ثالثة من مسؤولي الكتائب أن
فريق «الـحــردانــن» الــذي بــات يتجاوز
اع ـ ــداد ال ـحــزب ـيــن امل ـم ــارس ــن لعملهم
ب ــأض ـع ــاف ل ــن ي ــرج ــع ع ــن حـ ـ ــرده اال
بـظــرف واح ــد :أن تظهر شخصية ما
م ــن عــائ ـلــة آل الـجـمـيــل ذات كــاريــزمــا
استثنائية تنجح فــي اعــادة األمــل الى
ق ـلــوب ه ــؤالء وتـعـمــل مـعـهــم م ــن أجــل
مستقبل سـيــاســي أفـضــل .ولـكــن من

الصعب الوقوع على هذه الشخصية ال
سيما أن أوالد بيار االثنني ،ألكسندر
وأمــن لــم يبلغا سـ ّـن الــرشــد بعد .واذا
ما افترضنا أنهما يملكان طموحات
س ـي ــاس ـي ــة ،س ـي ـك ــون ال ــوق ــت ق ــد ف ــات
على امكانية اعادة مللمة الحزب ،يقول
الكتائبيون ،خصوصا أنهما سيطآن
أرضـ ـ ــا ف ــارغ ــة ن ـس ـب ـيــا م ــن ال ـك ـتــائــب
ّ
وأق ــرب الــى ال ـقــوات ،األم ــر ال ــذي يحتم
عليهما البدء من الصفر.

وجود سامي في الحزب ضاعف عدد «الحردانين» (هيثم الموسوي)

ع ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،ف ــاسـ ـتـ ـع ــاد الـ ـح ــزبـ ـي ــون
حماستهم وعمدوا الى جمع التبرعات
مـ ــن ب ـع ـض ـهــم ب ـع ـض ــا العـ ـ ـ ــادة تــأه ـيــل
ال ـب ـي ــوت وت ـج ـه ـي ــزه ــا ،خ ـص ــوص ــا أن
ال ــوزي ــر ال ــراح ــل اس ـت ـحــدث ن ـحــو 300
مصلحة جــديــدة ووزع املناصب على
كـ ــل امل ـل ـت ــزم ــن ح ـت ــى ال يـ ـح ــرد أحـ ــد،
اض ــاف ــة ال ــى حــرصــه عـلــى ح ـضــور كل
اجتماعاتهم ومناسباتهم .فيما أدى
غياب سامي عن رؤساء األقسام وعدم
ايــائــه أهمية ملطالبهم وابـتـعــاده عن
الـقــاعــدة الشعبية واالحـتـكــاك اليومي
ب ـهــا ال ــى إع ـ ــادة اغـ ــاق ك ــل ال ـب ـيــوتــات
ودفـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـحـ ــزب ـ ـبـ ــن الـ ـ ـ ــى االع ـ ـت ـ ـكـ ــاف.
وتـ ـض ــاعـ ـف ــت أع ـ ـ ـ ــداد امل ـع ـت ـك ـف ــن عـنــد
اجراء املشورة النتخاب رؤساء أقسام
جــدد ،األمــر الــذي أدى فعليا اليوم الى
توقف غالبية بيوت املنت الكتائبية عن
الـعـمــل .وقــد ظهر ذلــك بــوضــوح خالل
جولته األخيرة في مناطق قضاء املنت
ح ـيــث ح ـضــرت ك ــل ف ـعــال ـيــات ال ـب ـلــدات
الستقباله ،فيما تغسي عدد كبير من
الكتائبيني عن الحضور ،ما دفعه الى
عدم اكمال الجولة.
ثــال ـثــا ،ج ـهــد الــرئ ـيــس ال ــراح ــل بشير
الـجـمـيــل القــامــة مــوطــىء ق ــدم دائ ــم له
ف ــي ب ـي ــروت ،مل ــا تـعـنـيــه الـعــاصـمــة من
مــركــز ثـقــل رئـيـســي ملــن يــريــد تأسيس
زعــامــة عـلــى مـسـتــوى وط ـنــي ودول ــي.
وآث ــر رئ ـيــس الـحـكــومــة ال ــراح ــل رفـيــق
ال ـحــريــري ب ـي ــروت ت ــارك ــا عـلــى صـيــدا
للسبب نفسه .وبيار الجميل االبن لم
يتخذ ق ــرار خ ــوض املـعــركــة فــي الـعــام
 ،2000اال بـعــد قـضــائــه  7س ـنــوات في
ب ـي ــروت وتــوس ـي ـعــه ل ـقــاعــدة الـكـتــائــب
ال ـش ـع ـب ـيــة ع ـبــر س ـع ـيــه الـ ــى اسـتـمــالــة
ال ـن ــاخ ـب ــن امل ـس ـي ـح ـيــن م ــن األحـ ـ ــزاب
األخـ ـ ــرى؛ ف ـضــا ع ــن تــوسـيـعــه بـيـكــار
ع ــاق ــاتــه ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي فـتـحــت له
أب ـ ـ ــواب امل ـس ـي ـح ـيــن وامل ـس ـل ـم ــن عـلــى
الـســواء .فيما كــان أول انـجــاز حقيقي
لسامي عند عودته الى حزب الكتائب،
االنـسـحــاب مــن بـيــروت وتحويل بيت
الكتائب املــركــزي الــى مــا يشبه ناديًا
للعاطلني عن العمل مقابل املكوث في
بكفيا وعقد االجتماعات هناك.
راب ـع ــا ،أدرك بـيــار الـجـمـيــل أن الـحــزب
ب ـح ــاج ــة ل ـل ـن ــاس ك ــي ي ـن ـط ـلــق وي ـك ـبــر
وي ـن ـجــح ،وت ـم ـكــن ع ـبــر عــاق ـتــه معهم
م ــن اعـ ـ ــادة اح ـي ــاء ال ـح ــزب وتــأسـيـســه
من جديد حتى من دون قــدرات مالية
تــذكــر .كما استطاع التمايز عــن غيره
ع ـبــر ط ــرح ــه مل ـشــاريــع وط ـن ـيــة كـبـيــرة،
تــم تبني اثـنــن منها مــن أصــل ثــاثــة:
الغاء الخدمة العسكرية وجهاز ترقب
الكوارث .وكان ال ّبد اثر هذا النجاح أن
يتم تأمني التمويل للحزب من جهات
عـ ـ ــدة ،ح ـت ــى ل ــو وص ـ ــل ه ـ ــذا ال ـت ـمــويــل
مـتــأخــرا أي بـعــد اسـتـشـهــاده .وهــو ما
لم يدركه النائب سامي الجميل لغاية
اليوم وال يتصرف على أساسه.

تقرير

محاكمة «الجديد» :المحكمة تناقض نفسها
ف ــي جـلـســة اس ـت ـجــوابــه أم ــس م ــن قبل
املحكمة الــدولـيــة ،تلقى شــاهــد الــدفــاع
األخير في محاكمة قناة الجديد عفيف
ش ـع ـي ــب ،ط ـل ـب ــا مـ ــن الـ ـق ــاض ــي ن ـي ـكــوال
الت ـي ـي ــري ،ال ـق ــاض ــي ال ـن ــاظ ــر بـقـضــايــا
ت ـح ـق ـيــر امل ـح ـك ـمــة ي ـط ـلــب م ـن ــه «إع ـ ــام
هيئة املحكمة مسبقًا فــي حــال أراد أن
يذكر أسماء شهود آخرين أو محققني،
لكي ّ
نحول الجلسة إلى سرية» .ارتبك
شعيب ال ــذي كــان يتواصل مــع الهيئة
م ــن م ـك ـتــب امل ـح ـك ـمــة ف ــي بـ ـي ــروت عبر
نـ ـظ ــام املـ ــؤت ـ ـمـ ــرات« .ه ـ ــل ف ـه ـمــت مـ ــاذا
طلبت منك؟» أردف التييري .رد شعيب
ب ـت ـســاؤل مـسـتـغــربــا ك ـيــف يـطـلــب منه

إخفاء هوية الشهود واملحققني حفاظًا
على أمنهم ،بحسب ما يقتضيه نظام
املحكمة ،في حني أصــر هو نفسه على
ك ـش ــف ه ــوي ـت ــه فـ ــي اسـ ـتـ ـج ــواب أم ــس
وع ــرض وج ـهــه عـلــى ال ـه ــواء مـبــاشــرة؟
علمًا بأن شعيب رئيس مكتب التفتيش
والتحقيق فــي املديرية العامة للدفاع
املدني في لبنان ،هو واحــد من شهود
الدفاع عن الجديد في إطار محاكمتها
بسبب كـشــف هــويــة الـشـهــود (شعيب
واحد منهم) وتعريض حياتهم للخطر!
هـكــذا اعـتـبــرت الـقـنــاة أن املحكمة التي
أدانتها أهدتها صك البراءة بمناقضة
نفسها في حالة شعيب.

وكـ ــانـ ــت امل ـح ـك ـم ــة قـ ــد اخ ـت ـت ـم ــت أم ــس
ثالثة أيام من استجواب شهود الدفاع
الذين طلبهم وكــاء الــدفــاع عن القناة،
وه ــم إل ــى ش ـع ـيــب :امل ــدي ــرة الـتـنـفـيــذيــة
ملـنـظـمــة امل ــراس ـل ــون ال ـع ــرب للصحافة
االسـتـقـصــائـيــة رن ــا ال ـص ـبــاغ ،ورئـيــس
املـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ـ ــإعـ ـ ــام امل ــرئ ــي
واملـ ـسـ ـم ــوع فـ ــي ل ـب ـن ــان ع ـب ــد الـ ـه ــادي
محفوظ واملـحــامــي الـعــام لــدى محكمة
التمييز فــي لبنان القاضي شربل أبو
سمرا ال ــذي حقق مــع كرمى خياط في
ب ـيــروت .فــي خـتــام الـجـلـســات ،اعتبرت
نــائ ـبــة رئ ـي ــس مـجـلــس اإلدارة أن «مــا
ح ـصــل ن ـك ـبــة ب ـحــق ال ـع ــدال ــة تــرتـكـبـهــا

هــذه املحكمة التي تعتبر نفسها فوق
الـقــانــون وف ــوق سـيــادة لبنان .فطريقة
طــرح املــدعــي الـعــام لــأمــور يـبــدو كأنه
ال يــأبــه بــالـقــانــون الـلـبـنــانــي» .ووجــدت
أن ــه «ح ــان ال ــوق ــت ملــن هــم فــي السلطة
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــرون أن لـ ـلـ ـبـ ـن ــان سـ ـ ـي ـ ــادة أن
يتحركوا».
ف ــي شـ ـه ــادت ــه ،ان ـت ـق ــد ش ـع ـيــب طــريـقــة
اس ـت ــدع ــائ ــه م ــن ق ـب ــل ف ــري ــق الـتـحـقـيــق
الــدولــي فــي مونتيفردي للتحقيق في
قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
«كنت أشعر بأن األمر ليس سريًا وكنت
أسأل في مكان عملي وأشعر بعدم راحة
وتوتر ،وقد اشتكيت للمحكمة الدولية

ب ــذل ــك» .ول ـفــت إل ــى أن م ــا حـصــل ليس
«عيبًا من املحكمة ،بل ناتج من تسريب
مــن داخـلـهــا» .اسـتــذكــر كيف طلب منه
الــزم ـيــل فـ ــراس ح ــاط ــوم ال ـت ـحــدث إلـيــه
حــول إف ــادة عناصر مــن الــدفــاع املدني
للمحكمة الــدولـيــة« .اللقاء مــع حاطوم
ّ
ل ــم ي ـت ـخــط ال ـع ـشــر دق ــائ ــق ول ــم يــواجــه
مشكالت جــراء عــرض حلقات الجديد،
ب ــل ك ـنــت عــات ـبــا ع ـلـ ّـى املـحـكـمــة بسبب
ال ـت ـســري ـبــات ال ـت ــي أثـ ـ ــرت ع ـل ـ ّـي نفسيًا
ومعنويًا وأصبحت بنظر العديد من
ال ـنــاس شــاهــد زور فــي املحكمة أســوة
بــالـشـهــود الـســابـقــن ،حــالــي كـحــال كل
الشهود الذين أصابهم األمر».

