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تقــرير

ّ
آخر مصالحات املهجرين« :ابعد عن بريح واستريح»

بني مؤتمر بيت الدين
لعودة املهجرين عام ،1988
و«مصالحة بريح» التي جرت،
أول من أمس ،في القصر نفسه،
وجوه كثيرة تغيرت وعهود
مضت ،وحده وليد جنبالط بقي
الالعب األبرز في هذا امللف
الذي يصنف الجرح األكبر للحرب
األهلية اللبنانية
بسام القنطار
ش�ه��د امل�ق��ر ال��رئ��اس��ي الصيفي ف��ي بيت
ال ��دي ��ن ،أول م ��ن أم� ��س ،ح �ف��ل مصالحة
ب�ي�ن أب �ن��اء ب �ل��دة ب��ري��ح ،ب��رع��اي��ة رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة ال �ع �م��اد م�ي�ش��ال سليمان،
في حضور رئيس اللقاء الديموقراطي،
ال�ن��ائ��ب ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،ال��ذي ت��وج��ه مع
ال��رئ�ي��س س�ل�ي�م��ان ،م��ن مكتبه ف��ي املقر
ال� ��رئ� ��اس� ��ي ،إل � ��ى «ق� ��اع� ��ة امل �ح �ك �م��ة» في
القصر ،حيث ك��ان��ت لجنة مشتركة من
امل �ق �ي �م�ين وال �ع��ائ��دي��ن م ��ن أه ��ال ��ي بلدة
بريح في االنتظار ،وجرى التوقيع على
م��ا اص�ط�ل��ح ع�ل��ى تسميته «بروتوكول
مصالحة» الذي وضعه وزير املهجرين
أك��رم شهيب وع��دد من مستشاريه بعد
اجتماعات عديدة عقدت في مقر الوزارة
في ستاركو.
الدائرة اإلعالمية في القصر الجمهوري
وصفت الحدث باملهم «على صعيد إنهاء
م�ل��ف امل�ه�ج��ري��ن وف �ت��ح ص�ف�ح��ة م��ن أهم
الصفحات ف��ي ت��اري��خ ال��وح��دة الوطنية
وال � �ع � �ي� ��ش امل � �ش � �ت� ��رك ب �ي��ن اللبنانيني
ينتظر أن يكون لها تأثيرها اإليجابي
ف��ي ترسيخ التفاهم ف��ي منطقة الجبل
وتصليب نواة وحدة أبنائه وإقفال آخر
ورق��ة من أوراق ملف ع��ودة أبناء الجبل
إلى قراهم وأرزاقهم.
ورأى رئيس الجمهورية ميشال سليمان
أن «ال� � �ظ � ��روف ال� �ت ��ي أدت إل � ��ى القتال
والتهجير كانت أقوى منا جميعًا ،وهي
نفسها التي أدت ال��ى ح��وادث ب��رج أبي
ح�ي��در ب��األم��س .اف�ه�م��وا األم��ر ج�ي�دًا ،إن
ه �ن��اك م��ن ي��ري��د أن ي��زع��زع ه ��ذا الوطن
وي � �خ � اّ�رب أس ��اس ��ات ��ه وت��رك �ي �ب �ت��ه ،وإنه
يحب أل نعيش م�ع��ًا .لكن م��ن ه�ن��ا ،من
الجبل انطلق العيش املشترك ،والعيش
ال��واح��د» .أض��اف« :ع��ود على ب��دء ،أقول
لكم إن ما نقوم به اليوم باإلرادة الطيبة
والنية الطيبة هو من أهم الصفحات في
ت��اري��خ لبنان .فكونوا متضامنني على
الخير واالنتماء الوطني والعروبة .كل
ما حصل في لبنان بني منذ عام 1943
أيد
ع�ل��ى أس ��اس ال��وف��اق ،ودائ �م��ًا ه�ن��اك ٍ
تخرب هذا الوفاق ،وتحصل اشتباكات
وخ�لاف��ات ون�ع��ود ال��ى ال��وف��اق ،منذ عام
 1958ال غالب وال مغلوب ،الى الطائف،
ال��ى ال��دوح��ة ،دائ�م��ًا األم��ر نفسه .فلنكن
أذك� � ��ى م ��ن ذل � ��ك ون �ف �ت��ش ع ��ن مصلحة
أوالدن� � ��ا ،وأق � ��ول ل�ل�م�ه�ج��ري��ن :ألوالدكم
ّ
الحق في أن يكون لهم مقر في بلدتهم
ب ��ري ��ح .ي �ح��ق ل �ه��م م�ث�ل�ك��م أن يتعاطوا
ويتعرفوا على إخ��وان�ه��م ال ��دروز الذين
بنى أجدادهم معًا هذا الوطن».
وأك � ��د أن «اإلن � �م� ��اء ح ��ق ك �ب �ي��ر ،وه� ��و ال
ي�ح�ص��ل إال ب��ال �ت��واف��ق وح �س��ن العالقة
ال� �ل ��ذي ��ن ي �ج �ع�لان �ن��ا ن �س �ت �ك �م��ل تطبيق
اتفاق الطائف وتحقيق اإلنماء املتوازن
والالمركزية».
وب� �ع ��د اك� �ت� �م ��ال ت��وق �ي��ع أع� �ض ��اء الوفد
على ب��روت��وك��ول امل�ص��ال�ح��ة ،أل�ق��ى وزير
املهجرين أك��رم شهيب كلمة ق��ال فيها:
«في بيت الدين ،نلتقي في قلب الشوف
ال �ع��زي��ز ف ��ي ح �ض��ن ال ��وح ��دة الوطنية،
ن �ل �ت �ق��ي ل �ن �ف �ت��ح ال� �ب ��اب ع �ل��ى استكمال
املصالحات الباقية ولنقفل امللف الذي
أدرج في أول��وي��ات الحكومة .فشكرًا ملن
رع��ى واح�ت�ض��ن وأس ��س وم�ه��د الطريق
ودعم» .وشكر «ألهلنا ممثلني بأعضاء
ل �ج �ن �ت �ي �ه��م ،امل��ؤم �ن�ي�ن ب �ت �ك��ري��س وحدة

توقيع بروتوكول املصالحة (داالتي ونهرا)

جنبالط :إذا كنا نريد
االفتراق بعضنا عن بعض
فالمستقبل لن يكون
لكم أو لنا
يقضي البروتوكول
بأن يوضع بيت الضيعة
القديم بعهدة جنبالط
وسليمان

ال�ب�ل��دة ك�ج��زء م��ن وح��دة الجبل ووحدة
الوطن».
وأل �ق��ى ج�ن�ب�لاط ك�ل�م��ة ،س��أل فيها «إلى
أي � ��ن س �ن ��ذه ��ب؟ ن ��ري ��د أن ن �ع �ي��ش معًا،
س �ن �ع �ي��ش م ��ع ب �ع �ض �ن��ا .إذا ك �ن��ا نريد
االف�ت��راق بعضنا عن بعض ،فاملستقبل
لن يكون لكم أو لنا ،نضمحل ونتبخر.
ومعًا بوحدتنا نعزز ما بقي من وحدة
ال�ج�ب��ل ،ان�ت�ب�ه��وا ال��ى ه��ذا ج �ي �دًا .انسوا
امل ��اض ��ي» .وأش � ��ار ال ��ى أن «أه� ��ل الجبل
يحترمون التنوع واالختالف السياسي
والحوار الديموقراطي» ،متمنيًا أن «يعم
ه��ذا األم��ر ،بجهود رئيس الجمهورية،
األراضي اللبنانية كلها».
وك � ��ان ل �ق ��اء امل �ص��ال �ح��ة ق ��د س �ب �ق��ه لقاء

سياسي بني مختلف األطراف السياسية
ف��ي ال�ج�ب��ل ال �ت��ي اج�ت�م�ع��ت م��ع الرئيس
س�ل�ي�م��ان ،ب�م�ب��ادرة م��ن ج�ن�ب�لاط أيضًا،
وض ��م ال �ل �ق��اء إض��اف��ة ال ��ى ن� ��واب اللقاء
الديموقراطي ن��واب كتلة وح��دة الجبل
برئاسة النائب ط�لال أرس�ل�ان ،ورئيس
ح��زب الوطنيني األح ��رار ال�ن��ائ��ب دوري
ش �م �ع��ون ،ون ��واب ��ًا س��اب �ق�ين وفاعليات
سياسية.
ال��وزي��ر ال�س��اب��ق وئ��ام وه ��اب ،ال��ذي كان
الغائب األبرز ،وصف لـ«األخبار» اللقاء
بأنه ب��رج بابل ال يجمع ب�ين املشاركني
فيه أي ش��يء في السياسة وف��ي الرؤية
ملستقبل لبنان واملنطقة» .ولفت وهاب
ال� ��ى أن� ��ه ل ��م ي� ��دع ال� ��ى ال� �ل� �ق ��اء ،ل �ك �ن��ه لن
يحضر إذا دعي ،رغم أنه يؤيد الخطوة
املتعلقة باملصالحة في بريح ،التي عمل
مع الوزير السابق ناجي البستاني على
تذليل العديد من العقبات املرتبطة بها.
ب��دوره ،أك��د القيادي في التيار الوطني
ال �ح��ر ،ن��اص�ي��ف ال �ق��زي ،ف��ي ات �ص��ال مع
«األخ � �ب� ��ار» أن ��ه ح �ض��ر ال ��ى ب �ي��ت الدين
بدعوة من النائب جنبالط الذي أراد أن
يقدم لرئيس الجمهورية صورًا موحدة
عن الجبل بكل أطيافه» .ونفى القزي أن
يكون هناك ارتباط بني اللقاء ومصالحة
بريح ،لكنه لم يستبعد أن يكون اللقاء
ن ��وع ��ًا م ��ن اإلش� � � ��ارة ال� ��ى أن املصالحة
ح�ص�ل��ت ب��رض��ى ج�م�ي��ع األط � ��راف التي
حضرت اللقاء .ولفت القزي الى أن التيار
الوطني الحر عمل منذ آذار املاضي على
استكمال ّاملصالحات في ملف املهجرين،
لكنه ل��م يطلع على تفاصيل مصالحة
ب��ري��ح ،وي��أم��ل أن ت �ك��ون ه ��ذه الخطوة
فرصة حقيقية لسد آخر ثغرة سوداء في

تاريخ الحرب األهلية ،واملطلوب تأمني
األموال الالزمة لدفع التعويضات ،وهذا
هو األساس.
وب �م �ع��زل ع��ن ت�ج�ي�ي��ر األط � ��راف املعنية
مل�ل��ف امل �ه �ج��ري��ن ك��واح��د م��ن إنجازاته،
بدا واضحًا أن مصالحة بريح في بيت
الدين حملت في الشكل واملضمون أكثر
م ��ن رس ��ال ��ة س �ي��اس ّ�ي��ة .ف �ب��ال �ن �س �ب��ة إلى
الرئيس سليمان يمثل «اإلنجاز» الحدث
األبرز في رحلة استجمامه الصيفي الى
بيت ال��دي��ن ،التي أمضاها في التجوال
ف��ي الطبيعة وزي ��ارة املعالم السياحية
م� ��ن ق� �ص ��ر م ��وس ��ى وم� � �غ � ��ارة كفرحيم
وغ� �ي ��ره ��ا ،ع �ل �م��ًا ب � ��أن ه � ��ذه املصالحة
ستكون في حال استكمالها واح��دة من
أب� ��رز امل �ح �ط��ات ال �ت��ي ش �ه��ده��ا النصف
األول من عهده .أما بالنسبة إلى النائب
جنبالط فلقد ضرب كالعادة ،عصافير
ع��دة بحجر واح��دّ ،
فجير إن�ج��از وزيره
ّ
شهيب ،إلى رئيس الجمهورية من دون
أن يكون معنيًا بحضور حليفه القديم
(ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة) ،وحليفه املستجد
(التيار الوطني الحر) ،وفي خطوة تريح
ال�ب�ط��ري��رك امل ��ارون ��ي ن�ص��ر ال �ل��ه صفير،
الذي لطاملا ردد أمام ّ
زواره املثل الشعبي
الذي يقول« :ابعد عن بريح واستريح».
وت �ك �م ��ن ع� �ق ��دة ب� �ل ��دة ب ��ري ��ح ف� ��ي «بيت
الضيعة» ال��ذي ّ
شيده أهالي البلدة من
الدروز في عام  1992على أربعة عقارات
تبلغ مساحتها ن�ح��و ع�ش��رة آالف متر
مربع ،وهو العائق الرئيسي أمام عودة
املسيحيني إل��ى بريح ،إذ إن��ه ّ
شيد على
ع �ق��ارات ت �ع��ود م�ل�ك� ّ�ي��ة اث �ن�ين م�ن�ه��ا إلى
ورث��ة ي��وس��ف ّأي ��وب ع ��دوانّ ،أم��ا العقار
ال �ث��ال��ث ف�ي�م�ل�ك��ه ورث � ��ة إب��راه �ي ��م ملحم

البيت القديم والجديد
يلخص أه��ال��ي بريح املسيحيني مطالبهم تحت
ع�ن��وان «اق �ت��راح تنفيذي ملصالحة ب�ل��دة ب��ري��ح ـــــ
ال�ش��وف» ف��ي ثمانية ب�ن��ود ،ه��ي« :إزال��ة التعديات
أينما وجدت ومهما كان مصدرها أو طبيعتها،
ومنها بيت الضيعة ،النصب ال�ت��ذك��اري ،منطقة
التعمير (ت�ح��وي��ل م��ا عليها إل��ى م��راف��ق عامة)
الطرق التي استحدثت في أم�لاك الغير ،تحديد
مصير املفقودين ووضع حل جذري لقضيتهم،
ت�ع��وي��ض ال �ش �ه��داء ،ت�ح��دي��د م�ع�ي��ار التعويضات
املنوي تسديدها وقيمتها (أصول وفروع ذكور

وإن� ��اث أو م��ن س��ن م �ح��ددة ل�ج�م�ي��ع العائالت)،
تعويض امل��ؤس�س��ات ال�ع��ام��ة وال�خ��اص��ة .ويمكن
اعتبار تراجع أهالي البلدة املسيحيني عن إدراج
مطلب ه��دم البيت القديم من البروتوكول املوقع
في بيت الدين بمثابة خطوة تنازل مهمة عجز
جميع ال��وزراء السابقني عن حلها ،مع العلم بأن
وض��ع امللف في عهدة الرئيس ميشال سليمان
والنائب وليد جنبالط ال يعني أنه جرى التسليم
بفكرة بقاء البيت على حاله ،وخصوصًا أنه بني
على أمالك خاصة.

ح� �س ��ون .وي �م �ل��ك ال �ع �ق��ار ال ��راب ��ع شاكر
يوسف كوكباني .ويقع البناﺀ املخالف
ع�ل��ى ب�ع��د أم �ت��ار قليلة م��ن كنيسة مار
ّ
جرجس املهدمة كليًا.
وب� �ح� �س ��ب م �س �ت �ش��ار ال � ��وزي � ��ر شهيب،
الخبير في حل النزاعات ،فادي أبي عالم،
فقد أك��د أن م��وض��وع بيت الضيعة كان
بندًا أساسيًا في البروتوكول الذي جرى
ال�ت��وق�ي��ع ع�ل�ي��ه م��ن ال�ل�ج�ن�ت�ين .ويقضي
هذا البند بأن تعمد وزارة املهجرين الى
املباشرة في تشييد بيت الضيعة البديل
ع �ل��ى األرض ال� �ت ��ي اش �ت ��ري ��ت ف ��ي عهد
الوزير نعمة طعمة ،على أن ينجز البناء
ف��ي مهلة أق�ص��اه��ا  6أش�ه��ر ،وبالتزامن
مع ذل��ك ،ت��ودع املبالغ املخصصة لبناء
كنيستي م��ار ال�ي��اس وم��ار جرجس في
الصندوق املركزي للمهجرين ،وقد اتفق
ع �ل��ى أن ي��وض��ع ب �ي��ت ال�ض�ي�ع��ة القديم
ب �ت �ص��رف ج �ن �ب�لاط وال��رئ �ي��س سليمان
ال�ل��ذي��ن س �ي �ق��رران ف��ي املستقبل مصير
البيت ووجهة استخدامه.
ول �ف��ت أب� ��ي ع �ل�ام ال� ��ى أن البروتوكول
ه��و بمثابة خ��ري�ط��ة ط��ري��ق للمصالحة
ال �ن �ه ��ائ �ي ��ة ،وي �م �ك ��ن اع � �ت � �ب ��اره بمثابة
م � �ص � ��ال � �ح � ��ة ت� � �م� � �ه� � �ي � ��دي � ��ة ،ويتضمن
البروتوكول العديد م��ن البنود ،بينها
ّ
ت�ع��ه��د م��ن ال �ط��رف�ين ب��ال�س�ي��ر ف��ي طريق
امل� �ص ��ال� �ح ��ة ح� �ت ��ى ال� �ن� �ه ��اي ��ة .وتضمن
ال� �ب ��روت ��وك ��ول دم � ��ج ل �ج �ن �ت��ي املقيمني
وال �ع��ائ��دي��ن ف��ي ف��ري��ق ع�م��ل م�ق�س��م الى
أرب��ع لجان تهتم بقضايا التعويضات
وال �ت �ع��دي��ات وال�ض�ح��اي��ا وامل �ش��اع ،على
أن ت �ك��ون ال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��ي ي �ت��م التوصل
إليها م��ن خ�لال عمل ه��ذه ال�ل�ج��ان نواة
امل� �ص ��ال� �ح ��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ال� �ت ��ي سيجري
التوقيع عليها في املستقبل.
ف� � ��ي ال � � �خ� �ل��اص� � ��ة ،ي� � �ب � ��دو واض � � �ح� � ��ًا أن
ْ
«حجر للعقدة»
البروتوكول هو بمثابة
في عهدة سليمان وجنبالط ،فمن جهة
ال ي�م�ك��ن ال � ��دروز االع �ت ��راض ع�ل��ى األمر
لكونه في عهدة زعيمهم ،وأبناء البلدة
امل�س�ي�ح�ي��ون ق��د أخ� ��ذوا ض�م��ان��ة رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة ب��اع�ت�ب��ار أن امل �ل��ف أصبح
ف��ي ع�ه��دت��ه أي �ض��ًا ،م��ع اإلش � ��ارة ال ��ى أن
ال �ب��روت��وك��ول امل ��ذك ��ور ،رغ ��م أه�م�ي�ت��ه ،ال
يتطرق الى خريطة طريق واضحة لجهة
دف� ��ع ال �ت �ع��وي �ض��ات ،ب��اس �ت �ث �ن��اء املوعد
ّ
ال ��ذي ح ��دده ل�ب�ن��اء ب�ي��ت ال�ض�ي�ع��ة ،علمًا
ب��أن األم ��وال املخصصة مللف املهجرين
ف��ي م�ش��روع م��وازن��ة ع��ام  2010ال تكفي
إلغالق امللفات التي ما زالت مفتوحة في
العديد م��ن البلدات ولفتح ملف بلدات
عبيه وعني درافيل والبنيه الذي يجري
التحضير لعرضه على مجلس الوزراء
قريبًا.

