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سياسة

رسائل
إلى المحرر
أميركا :هل تذكرين
خالد الريحاني؟
ي ـس ـت ـح ـي ــل عـ ـل ــى ن ـ ـظـ ــام امل ـم ـل ـكــة
ال ـس ـعــوديــة الـتـخـلــي ع ــن تـحــالــف
ت ــاريـ ـخ ــي س ـي ــاس ــي مـ ــع أم ـي ــرك ــا
والغرب يدر عليه فوائد وأرباحا
طائلة ،منذ انطالق عمليات بيع
براميل النفظ وجـنــي ال ــدوالرات.
املـ ـمـ ـلـ ـك ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ّـرة فــي
خ ـيــارات ـهــا ،لـكــن ف ــي امل ـقــابــل ،فــإن
املقاومني في كل انحاء املستديرة،
مـ ـ ــن حـ ـقـ ـه ــم املـ ـكـ ـتـ ـس ــب مـ ـق ــاوم ــة
مـشــروع الـشــرق األوس ــط الجديد
وع ـ ـص ـ ـبـ ــة الـ ـ ـف ـ ــوض ـ ــى ال ـ ـخـ ــاقـ ــة.
ف ـم ـنــذ عـ ــام  1986ت ـقــري ـبــا ،ب ــدأت
مـطــابــخ وأروقـ ــة ودهــال ـيــز البيت
األبيض ،باتهام حزب الله رسميًا
ُ
ب ــاإلره ــاب ،ك ـمــا ات ـه ـمــت م ــن قـبــل
الشيوعيني والقوميني السوريني
وال ـنــاصــريــن ف ــي ل ـب ـنــان ،ألن كل
مـ ــن قـ ـ ـ ــاوم امل ـ ـش ـ ــروع األمـ ـي ــرك ــي،
وال ي ــزال مـسـتـمـرًا ف ــي مـقــاومـتــه،
ال غـ ـ ـب ـ ــار ع ـ ـلـ ــى انـ ـ ـ ــه فـ ـ ــي ع ـي ـنــي
ّ
واش ـن ـط ــن إرهـ ــابـ ــي ،ألن ال ـق ـيــادة
املعنوية للعالم أعطيت ألميركا،
ك ـم ــا ق ـ ــال ويـ ـلـ ـس ــون .ل ـق ــد غـ ــدرت
أم ـيــركــا ن ــاك ــازاك ــي وهـيــروشـيـمــا
ب ـق ـن ـب ـل ـت ــن ن ـ ــووي ـ ـت ـ ــنً ،وت ـت ـه ــم
ســوريــا ب ــاإلره ــاب ،جــازمــة بأنها
استعملت أسلحة كيميائية ضد
ً
اإلرهــاب املدعوم منها! فضال عن
ان ـهــا رج ـمــت ع ــدة ب ـلــدان مـقــاومــة
لسياساتها بالقنابل العنقودية
والـ ـف ــوسـ ـف ــوري ــة ،واالنـ ـشـ ـط ــاري ــة
ّ
املحرمة .أليس ارهابيًا
والنابالم
م ــن ي ـغ ــزو ال ـ ـعـ ــراق ت ـح ــت ذري ـع ــة
وجــود أسلحة دمــار شامل برغم
علمه بأن ال أثر لها؟ أليس إرهابيًا
من يدعي انه حامي الديمقراطية،
ب ـي ـن ـم ــا تـ ــرجـ ــم أسـ ـلـ ـحـ ـت ــه ق ـط ــاع
غ ــزة؟ وفــرضــا لــو تخلت املقاومة
عـ ــن س ــاحـ ـه ــا ،وأس ـ ـ ــس ال ـج ـيــش
الــوط ـنــي الـلـبـنــانــي لـ ــواء ملـقــاومــة
الـكـيــان الـصـهـيــونــي ،أل ــن تصنف
أميركا جيشنا إرهابيًا ملجرد ان
املقاومة تحت قبته تتصدى لتل
أب ـيــب؟ جيشنا وقـيــادتــه يعلمان
ذلك ،لذا يوفران على لبنان أزمات
ديبلوماسية.
ان قـيــام والي ــة الفقيه فــي لبنان،
وحـكـمـهــا ل ــه ،أم ــر مـسـتـحـيــل ،ألن
لبنان يعج ب ـ  17طائفةّ .
وأي حكم
دي ـنــي لـلـبـنــان ت ـحــت ّ
أي مـسـمــى،
سيضعف سوريا العلمانية ،لذا
امل ـط ـلــوب مــن كــل اب ـنــاء الـطــوائــف
اللبنانية الطلب أن يكون نسيج
املقاومة االجتماعي ّ
تعدديًا ،إنما
ذل ــك لــن يـتـكـلــل بــالـنـجــاح؛ إال إذا
مـنـعـنــا م ـنــدرجــات األجـ ـن ــدات من
االستمرار في التغرير بنا وغسل
أدمغتنا.
إن وال ـ ـ ـ ـدًا يـ ـق ــول البـ ـن ــه ال ـش ـه ـيــد
مـبــروكــة ال ـش ـهــادة يــا ولـ ــدي ،وان
اس ـت ـم ــرار ت ـل ــذذ امل ـق ــاوم ــن ب ــآالم
االضراب عن الطعام ،ورؤية طفل
تونسي بطل في لعبة الشطرنج،
ي ـق ـ ُـول ل ـط ـفــل ص ـه ـي ــون ــي ،أرف ــض
ان أواجـ ـ ـه ـ ــك ف ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة ،ب ــل ان
امل ــواجـ ـه ــة ب ـي ـن ـنــا س ـت ـك ــون عـلــى
أرض ف ـل ـس ـط ــن ،ب ــالـ ـت ــزام ــن مــع
تعملق فرح السكاكني في عرسها
وزواجها بأيدي الشرفاء ّ
التواقني
لـلــوصــول إل ــى إقــامــة مـهــرجــانــات
مـ ــا ب ـع ــد الـ ـتـ ـح ــري ــر ،ك ـل ـه ــا ص ــور
ّ
س ــطــرت مــاحــم بـطــولـيــة ،وقــالــت
ملــن ي ـن ــادون بــالـحـيــاد اإليـجــابــي،
حققت
أنتم سلبيون ،إزاء مقاومة ُ
ان ـت ـصــارات ســاحـقــة ُمـبـيـنــة ،ذعــر
ّ
منها ك ــل الـتــواقــن إل ــى اصابتنا
بأقوى درجات الكبوات والنكبات
والنكسات.
ريمون ميشال هنود

تقرير

 14آذار في غرفة:
أشفق على نفسي
في ذكرى  14آذار،
أحيا منسق األمانة العامة
فارس سعيد ،الذكرى من
خالل مؤتمر صحافي.
ذكريات جميلة يستعيدها
«صانعوها» وشعارات رنانة
لم يتحقق منها طوال
 11عامًا أي شيء.
أما سعيدُ ،
فيصر على أنه
مؤتمن على «الوحدة
المسيحية ـ اإلسالمية .حين
تتالشى أزعل»
ليا القزي
مكتب الـنــائــب الـســابــق ف ــارس سعيد
فــي ّ
مقر األمــانــة العامة لقوى  14آذار
في األشرفية ،ضاق أمس بـ«اآلذاريني»
الذين أتوا يتذكرون وإياه أيام «الزمن
الـجـمـيــل» ،مستعيدين صــور «ث ــورة»
حجزت ،من وجهة نظرهم ،مكانًا لها
ف ــي ك ـت ــاب ال ـت ــاري ــخ ال ـحــديــث ب ـعــد أن
نجحت في «إخراج الجيش السوري»
مــن لـبـنــان .رغ ــم األعـ ــداد القليلة التي
أت ــت ت ـ ِّ
ـرب ــت كـتـ َـفــي سـعـيــد «مــواس ـيــة»
ُ
بعد أن «يتمته» أحــزاب فريقه ،إال أن
ضيق املـكــان أوح ــى بأنها كـثـيــرةّ .
مر
زمن ولم تشهد مكاتب «األمانة» هذه
الحركة .من تسابق في «استقالل »05
مكان له على املنبر من أجل
على حجز
ٍ
«تـجـيـيــش» امل ـت ـظــاهــريــن ،غ ــاب أم ــس.
الـشـبــاب الــذيــن بــاتــوا لـيــالــي ع ــدة في
العراء حتى تحقيق «الحلم» ،انكفأوا
إلــى طوائفهم وأحــزابـهــم ...ومنازلهم،
بعد أن خاب أملهم .من استمعوا أمس
إلـ ــى س ـع ـيــد ك ــان ــوا أعـ ـض ــاء «الـنـخـبــة
الــوسـطــى» فــي « 14آذار» :صحافيون
وأطباء وعسكريون سابقون...
يـتــذكــر سعيد كـيــف ك ــان ُيـفـتــرض في
ذاك «االث ـن ــن املـشـمــس وال ــداف ــئ» من
عـ ــام  ،2005أن ي ـك ــون أول ال ـخ ـط ـبــاء.
ُعـ ّـدل البرنامج بسبب تهافت أعضاء

«األوركسترا» على الحديث .هذا العام
ت ـبـ ّـدلــت اآلي ـ ــة ،فــوقــف سـعـيــد مـكـســور
ـاص ال مـصــالــح
ال ـج ـن ــاح أمـ ـ ــام أش ـ ـخـ ـ ٍ
س ـي ــاس ـي ــة ل ـغــال ـب ـي ـت ـهــم خ ـ ـ ــارج إطـ ــار
األمانة العامة .في البدء كانت الساحة
«املـ ـلـ ـي ــونـ ـي ــة» ،ثـ ـ ـ ّـم ق ــاعـ ـت ــا «الـ ـبـ ـي ــال»
و«ال ـب ــري ـس ـت ــول» ،لـيـنـتـهــي ب ـهــم األم ــر
فــي غــرفــة اجتماعات «األمــان ــة» .األمــر
الالفت كان االهتمام اإلعالمي بمؤتمر
سـعـيــد ،ال ــذي أف ــرغ ج ــام غـضـبــه على
ّ
يخص مندوب قناة
حزب الله قبل أن
«املنار» بمقابلة!
«نحن خذلنا الجماهير .هــذا الشعب
ال أحد يأخذه اليوم إلى حيث يجب»،
يقول سعيد في دردشة مع «األخبار».
بـعــد  11سـنــة «أن ــا زع ــان عـلــى البلد
وليس على  14آذار» ،قبل أن يضيف
أنه «مؤتمن على فكرة واحدة :الوحدة
املسيحية ـ ـ اإلســامـيــة .حــن تتالشى
أزعل».
قبل ساعتني تقريبًا من موعد املؤتمر
الصحافي ،تمركز سعيد داخل مكتبه
مـخـتــارًا ربـطــة عنق زرق ــاء للمناسبة.
كيف بدأ يوم «االنتفاضة» عام 2005؟
«األفضل البدء من حيث انتهى :سكرة
ف ــي املـ ـخـ ـت ــارة ع ـن ــد ول ـي ــد ج ـن ـب ــاط».
تستريح كلمات «الحكيم» بني الفكرة
واألخ ـ ــرى ،دون أن ي ـبــذل ُج ـه ـدًا لقمع
غ ـص ـتــه« :ص ـ ــورة  14آذار م ــا ب ـتــروح
مــن ب ــال حـ ــدا» .عــاجـلـتــه زوج ـتــه زينة
«ترندح» مازحة:
بـ«طعنة» ،إذ دخلت ُ
«خلصت خلصت قصتنا» ،فــا يجد
أفـضــل مــن وصفها بالشاعر الزجلي
حنا موسى الذي يلقي قصائد رثاء.

كيف بدأ يوم
«االنتفاضة» عام
2005؟ ...سعيد :انتهى
بسكرة عند وليد جنبالط
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ﺩﻋﻮﺓ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ
ﻳﺪﻋﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ِﺪﻳﻦ ﻟﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﻣﺮﺍﻗﺐ ﻋﺎﻡ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﻣﺴﺎﻋ َ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻘﻴﺐ .ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ً
ﺩﻭﺭﺓ ﺃﻭﻟـﻰ :ﺍﻟﺴﺒﺖ  ١٤ﺃﻳﺎﺭ  ٢٠١٦ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  ٨ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐﺗﺤﻮﻳﻄﺔ ﻓﺮﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ.
ﺩﻭﺭﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ :ﺍﻷﺣﺪ  ٢٩ﺃﻳﺎﺭ  ٢٠١٦ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  ٨ﺻﺒﺎﺣﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻴﺚﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺑﻤﻦ ﺣﻀﺮ.
ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺪﻓﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ )ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٥ﺿﻤﻨﺎً( ﻛﻲ ﻳﺤﻖ
ﻨﺘﺨﺐ ﺃﻭ ُﻳ َ
ﻨﺘﺨﺐ :ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ  ١٣ﻧﻴﺴﺎﻥ  ٢٠١٦ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ
ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﺃﻥ َﻳ ِ
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ك ــل ال ـح ــاض ــري ــن سـ ـخ ــروا م ــن حــالـهــم
وحـ ـ ّـم ـ ـلـ ــوا ح ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه ،كـ ـم ــا دائ ـ ـمـ ــا،
مسؤولية عجز أحزابهم عن املواجهة
الـسـيــاسـيــة« .هـ ّـلــق عــم ت ـمــزحــو .يللي
رح تسمعوه مــا رح يخليكم ترجعو
يرد سعيد عليهم.
تمزحو»ّ ،
طوال  11عامًا ،حصر هذا الفريق نفسه
فــي إط ــار تحالف الـطــوائــف فــي البلد.
لــم يتمكن مــن احتضان حــالــة العماد
ميشال عــون ،فخسر حليفًا أساسيًا.
فـشــل فــي إس ـقــاط رئـيــس الجمهورية
السابق إميل لحود بعد أن اجتاحت
«ف ـ ــل» .بـقــي سجني
ال ـطــرقــات ح ـمــات
ِ ّ
ك ــون ــه «إبـ ـ ــن ظ ـ ــرف دول ـ ـ ـ ــي» ،فــأص ـبــح
ي ـخــوض م ـع ــارك «الـ ـغ ــرب» اإلقـلـيـمـيــة
م ـح ـل ـي ــا .ط ـ ـ ــوال سـ ـ ـن ـ ــوات ،ظـ ـ ــل يـعـيــد
ّ
ش ـع ــارات «ب ــاط ـل ــة» ح ـتــى أن ـهــا فـقــدت
«بريقها» الشعبي :سحب سالح حزب
ال ـل ــه ،ال ـشــرع ـيــة ،ال ــوح ــدة والـتـعــايــش
اإلسـ ــامـ ــي ـ ـ ـ امل ـس ـي ـح ــي .مـ ـ ــاذا تـحـقــق
مـنـهــا؟ ال ش ــيء .امـتـهــن «اآلذاري ـ ـ ــون»،
أحزابًا ومستقلني ،املهادنة السياسية:
ق ـب ـلــوا ب ـح ـكــومــات ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة
بعد أن نــالــوا أغلبية نيابية ،تنازلوا
فــي ات ـفــاق الــدوحــة بـعــد  7أي ــار .2008
«زعيم» تيار املستقبل وضع يده بيد
من يتهمه بقتل أبيه ،الرئيس السوري
بشار األسد ،يوم زار سوريا عام .2009
حـ ـ ــاوروا ح ــزب ال ـلــه وه ــم ي ــدع ــون كــل
ّ
تبنوا
يــوم إلــى «الـطــاق» معه وطنيًاّ .
ترشيح كل من عون والنائب سليمان
فرنجية إلــى رئاسة الجمهورية ،بعد
أن سـ ّـل ـمــوا بـ ــأن الـغـلـبــة ه ــي لـفــريــق 8
ّ
آذار .عجزوا عن الحفاظ على هويتهم
كـفــريــق م ـع ــارض ،فـثـبــت أن معظمهم
ّ
استغل «اللحظة» للعودة إلى السلطة
ّ
على ظهر حصان «االستقالل».
يــوم أمــس ،كــان كــام فــارس سعيد في
«األم ــان ــة ال ـعــامــة» أصـ ــدق تـعـبـيــر عن
ال ـحــالــة ال ـتــي ان ـح ــدر إلـيـهــا فــريــق 14
آذار ،منذ «مليونيته» عام  2005حتى
ال ـي ــوم .فـيـمــا ك ــان أرك ـ ــان ه ــذا الـفــريــق
يـ ـتـ ـص ــرف ــون كـ ـقـ ـي ــادة مل ـج ـل ــس ث ـ ــورة
انتصرتّ ،
عبر سعيد عن واقعه الراهن
إذ قال« :أشفقت على نفسي في مهمة
لـ ّـم الشمل ،إذ أران ــي كما قــال الشاعر:
ألـقــاه فــي الـيـ ّـم مكتوفًا وقــال ل ــه ...إيــاك
إياك أن تبتل باملاء».

تقرير

مصالحة فتح والشباب المسلم
آمال خليل
أثـ ـم ــرت ج ـه ــود ح ــرك ــة ح ـم ــاس وقــائــد
ال ـقــوة األمـنـيــة فــي عــن الـحـلــوة ال ـلــواء
منير املقدح ورئيس الحركة اإلسالمية
امل ـجــاهــدة الـشـيــخ ج ـمــال خ ـط ــاب ،عقد
ل ـقــاء مـصــالـحــة ّأول ـ ــي ب ــن ق ـي ــادات من
ك ــل م ــن ح ــرك ــة ف ـتــح وال ـش ـب ــاب املـسـلــم.
لـكــن اسـتـعــراض املـشــاركــن والغائبني
ي ـطــرح اس ـت ـف ـســارات عـ ــدة .بـعــد الـقــوى
اإلســامـيــة (عصبة األن ـصــار والحركة
اإلســامـيــة املـجــاهــدة) وحــركــة حماس،
حــان دور املصالحة مع فتح ،ما يعني
أن املكونات الرئيسية الثالثة في املخيم
مـنـحــت ال ـشــرع ـيــة لـبـقــايــا ج ـنــد ال ـشــام
وفتح اإلس ــام .فهل تضمن املصالحة
اسـتـتـبــاب االس ـت ـقــرار فــي عــن الحلوة
رغ ــم ت ــزاي ــد حــركــة ال ــدخ ــول والتجنيد
والترتيب مــن قبل «داع ــش» وأخــواتــه،
خصوصًا أن املصالحة جاءت بعد أيام

من تبادل رفع الدشم والتحصينات بني
املتصالحني؟
عـ ــن فـ ـت ــح ،حـ ـض ــر ق ــائ ــد قـ ـ ـ ــوات األمـ ــن
الوطني الفلسطيني فــي لبنان الـلــواء
صبحي أبــو عــرب وقائد القوة األمنية
في منطقة صيدا العميد خالد الشايب،
وغ ــاب «الـلـيـنــو» وقــائــد األم ــن الوطني
في صيدا أبو أشرف العرموشي .وعن
الـ ـشـ ـب ــاب امل ـس ـل ــم ح ـض ــر جـ ـم ــال حـمــد
ورام ــي ورد ومحمد الـعــارفــي ،وغابت
األسماء التي تحضر عند كل تخطيط
واشتباك واستنفار ،من بــال بــدر إلى
أس ــام ــة ال ـش ـهــابــي .ف ـهــل يـمـثــل الـثــاثــة
كل املجموعات املنضوية تحت ّ
تجمع
الشباب املسلم؟ واألهم ،هل يمون هؤالء
على جمال رميض (امللقب بالشيشاني)
وهـ ـ ـ ـ ــال عـ ـم ــر هـ ـ ـ ــال وع ـ ـم ـ ــاد ي ــاس ــن
وسواهم من قياديي «داعش» اآلتني من
خارج املخيم؟ علمًا بأن العارفي العائد
من القتال في سوريا تحت لواء «جبهة

