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ّ
فرنسا تالقي حزب الله :انتبه ...خطر

تقــرير
رسائل إلى المحرر
ّ
هالل شوال

يبدو أن ج� ّ�و شبه التهدئة الذي
س��اد خ�ل�ال ش�ه��ر رم �ض��ان ،أتاح
للكاتب حسان الزين («األخبار»،
 )2010/9/10فرصة أن يستشرف
ه �ل ��ال ش� �ه ��ر ش � � � ��وال ،ل� �ك ��ن على
طريقته ال�خ��اص��ة .فمن دون أية
مقدمات ،استشعر اإلهانة بـ«أن
يقرر أصحاب الشأن موعد ًالعيد
ل ��دى امل �س �ل �م�ي�ن» ،م �ت �س��ائ�لا «ما
س �ب��ب إص� ��راره� ��م ع �ل��ى احتكار
ال� �ق ��رار ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن وشؤون
أخرى وما سبب رفض أي اقتراح
ّ
علمي يسهل التقويم».
وما لبث أن ساقه قلمه إلى هذه
ال �ت �ع��اب �ي��ر ال �ت��ي أق �ت �ط��ف بعضًا
منها م��ن مقالته (ديكتاتورية،
ت � �ه � �م � �ي ��ش ،إه � � ��ان � � ��ة ،تنغيص،
اإلمساك بالبشر ،مزاجية ،حفلة
ت�خ�ل��ف ،اح �ت �ك��ار ،س�ل�ط��ة ،نفوذ،
س � �ي � �ط� ��رة ،اس � �ت � �ق � �ت ��ال ،تقسيم،
فوضى ،إلغاء
تبديد،
ّ
اآلخ� � ��ر ،ت �خ��ل��ف م��ذه � ًب��ي ،تخلف
�اة .)...مهال صديقي،
�ي ،م��أس� ً
دي�ن� ّ
ل �ن �ت��وق��ف ق �ل �ي�لا ع ��ن استعراض
الباقي ،واسمع هذا االقتراح:
يمكننا أن نستفيد في ظل هذا
التقدم العلمي في غير ما ذكرت.
م� ��اذا ل ��و ن �ق �ت��رح ع �ل��ى أصحاب
�ون ش�ه��ر رمضان
ال �ش��أن أن ي �ك� ً
ف��ي شباط م�ث�لا؟ شهر شمسي،
ج �م �ي��ل 28 ،ي ��وم ��ًا« ،ومنرتاح
م��ن ك��ل وج�ع��ة ه �ل��راس» .اقتراح
م� �ن� �ط� �ق ��ي؟ «ط � � � ّ�ي � � ��ب» ،فلنترك
ه��ؤالء «املتحجرين واملتحكمني
برقاب الناس و .»...لنذهب إلى
ع�ل�م��اء ال�ف�ل��ك لنستعني ب�ه��م في
تحديد أوائ��ل الشهور القمرية،
ول�ن�س�ت� ِ�ع��ن ب�م� ّ�س��اح��ي املسافات
وع�ل�م��اء ن�ف��س وأط �ب��اء ّ
ليبينوا
لنا مدى تأثير السفر مسافة22
كلم على الصائم .فلم يعد زماننا
ك��ذل��ك ال ��زم ��ان ،ول ��م ن�ع��د نسافر
ع�ل��ى ال� � ّ
�داب� ��ة ...وه �ك��ذا بالنسبة
إل � � ��ى ب � ��اق � ��ي األح � � �ك� � ��ام كالحج
والعمرة والقرض والتجارة .فقد
خلقت لزمان غير زماننا ،ولتكن
ه ��ذه االق �ت��راح��ات ت�ح��ت عنوان
«ت� �ح ��دي ��ث األح � � �ك � ��ام» أو بلغة
ح� �ض ��اري ��ة أك� �ث ��ر «!»UPDATE
«وخ�ل��ي ح��دا ي�ق��ول أل» .ستكون
عباراتك السابقة ـــــ التي تصلح
كمرجع للشتائم ـــــ باملرصاد.
سأكتفي ب�ه��ذا ألق ��ول اآلت ��ي :لقد
ذه �ب��ت ي��ا أس �ت��اذ ح �س��ان بعيدًا.
االس �ت �ه�لال أم ��ر ت �ع� ّ�ب��دي محض.
نحن ّ
نتعب ّد باالستهالل بالرؤية،
ال�ت��زام��ًا م��ن��ا ب��أم��ر رس ��ول ال�ل��ه إذ
قال1:ـــــ «صوموا لرؤيته وأفطروا
ل��رؤي �ت��ه» 2 .ـــــ «إذا رأي �ت��م الهالل
فصوموا ،وإذا رأيتموه فأفطروا،
ُ
ف��إن غ � ّ�م عليكم ف�ص��وم��وا ثالثني
يومًا» 3 .ـــــ «ال تقدموا الشهر حتى
تروا الهالل ،أو تكملوا العدة ،ثم
ص ��وم ��وا ح �ت��ى ت � ��روا ال� �ه�ل�ال أو
ت�ك�م�ل��وا ال �ع ��دة» .وأن ��ت ت�ع�ل��م أنه
«ال ي�ن�ط��ق ع��ن ال �ه��وى إن ه��و إال
وحي يوحى» .ذلك يعني ّ أنه أمر
إلهي ،وذلك يعني أيضًا أن علينا
اإلذعان لحرفيته وكيفيته.
ف� �م ��ن ش� � ��اء ف �ل �ي ��ؤم ��ن وم� � ��ن شاء
ف �ل �ي �ك �ف ��ر ،ف� ��اع � �ت � �ب� � ّ�روا ي � ��ا أولي
األب�ص��ار .ق��ول��وا بالله عليكم من
طلب منكم أو أمركم بأن تصوموا
أو تفطروا على والدة القمر فلكيًا؟
ف�ه��ل ظننتم أن��ه ل��م ي�ك��ن ف��ي تلك
األزم �ن��ة ع�ل�م��اء ف�ل�ك�ي��ون؟ فلماذا
ل ��م ي �ط �ل��ب م �ن �ه��م ال �ن �ب��ي العون؟
وملاذا ّ
نحمل أنفسنا وزر شيء لم
يجبرنا أحد على حمله؟
فؤاد ّ
الزي ّات
َ
ّ
«األخبار»ّ :إن ّأيًا من عبارت ْي «تخلف
ّ
العنصريتني
ديني» و«تخلف مذهبي»
لم ترد في املقال املذكور.

يسعى السفير الفرنسي
في بيروت إلى رفع درجة
النقاش مع حزب الله ،فيما
مسؤولوه في الكي دورسيه
اقتنعوا أخيرًا بالتهديد الذي
ّ
القرار االتهامي.
صدور
له
يمث
ّ
وال ينفي الفرنسيون
تقديمهم طلبًا رسميًا للقاء
ّ
السيد حسن نصر الله لشرح
قراءتهم الجديدة
نادر فوز
ج �ل��س ال �س �ف �ي��ر ال �ف��رن �س��ي ف ��ي بيروت،
دوني بييتون ،إلى طاولة الفطور وهو
يحسم توقيت تسليم املظروف الورقي
ّ
املعنيني ف��ي ح��زب الله.
إل��ى امل�س��ؤول�ين
ّ
أنهى السفير وجبته وتوجه إلى مكتبه
وه��و ب��ات مقتنعًا ب �ض��رورة تنفيذ ما
طلبته م�ن��ه ق�ي��ادت��ه ف��ي ال�ك��ي دورسيه،
ق�ب��ل أي� ��ام ،وه ��و ال �ت��واص��ل امل �ب��اش��ر مع
أع�ل��ى ق �ي��ادات ال �ح��زبُ .و ِّج �ه��ت الرسالة
ع�ب��ر ال�ق�ن��وات ال�لازم��ة وب ��ات ف��ي جعبة
الحزب طلب فرنسي رسمي للقاء األمني
ال� �ع ��ام ال �س� ّ�ي��د ح �س��ن ن �ص��ر ال� �ل ��ه ،فيما
بييتون ينتقل من طاولة ـــــ وجبة ـــــ إلى
ّ
أخرى بانتظار رد حارة حريك.
يرفض مسؤولو السفارة الفرنسية في
ّ
بيروت التعليق على تقدم السفير بهذا
الطلب ،وهم لم يسارعوا إلى نفي الخبر
امل �ن �ش��ور ف��ي «األخ� �ب ��ار» ن �ه��ار الجمعة
ثمة من ّ
املاضي .لكن ّ
زوار قصر الصنوبر
ّ
وجه الطلب رسميًاّ
يؤكد ّأن بييتون ّ
من
وعبر القنوات الحزبية الالزمة.

ثمة ح��دي��ث ف��ي ال�ص��ال��ون��ات الفرنسية
عن تعديل يجري في القراءة الباريسية
األوسط.
ل �ل��وض��ع ف ��ي ل �ب �ن��ان وال� �ش ��رق
ّ
ّ
ف �ق �ب��ل أش �ه��ر ل ��م ي� �ق ��در ال �ف��رن �س �ي��ون أن
ف ��ي إم �ك ��ان ال� �ق ��رار االت �ه ��ام ��ي ،الصادر
ع��ن املحكمة الدولية الخاصة بجريمة
اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،التأثير
ف ��ي االس� �ت� �ق ��رار ف ��ي ل �ب �ن��ان وتركيبته
ال �ت ��واف �ق �ي ��ة .ن �ش��ط ال �ف��رن �س �ي��ون خالل
األس ��اب� �ي ��ع امل ��اض� �ي ��ة ،ت� �ح � ّ�رك ��وا صوب
املنطقة واستقبلوا ّكثيرًا من املسؤولني
العرب .درسوا ما تلقوه من وجهات نظر
ورس��ائ��ل ووق��ائ��ع ت�ج��ري ع�ل��ى األرض،
وك ��ان ��ت امل �ح� ّ�ص �ل��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل �ك��ل هذه
ّ
سوري ـــــ
التوصل إلى توافق
املشاورات
ّ
سعودي ـــــ فرنسي على ضرورة تجنب
األزمة والفتنة ّفي لبنان.
وك� � ��ان الف� �ت ��ًا أن ال� �ق � ّ�م ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة ـــــ
ال �س ��وري ��ة أن �ت �ج��ت ه� ��ذا ال �ت �ف��اه��م الذي
ّ
ب ��دأ ي �ت �م��دد ب�ف�ع��ل االت �ص��ال السعودي
ـــــ الفرنسي من خ�لال زي��ارة األمير عبد
ال �ع��زي��ز ب ��ن ع �ب��د ال �ل��ه إل� ��ىُ ف��رن �س��ا .ثم
لحقتها بعد أيام زيارة لم تعلن لألمير
مقرن بن عبد العزيز إلى باريس ،حيث
التقى املسؤولني فيها ،وج��رى التأكيد
على أهمية املحافظة على االستقرار في
لبنان.
ويظهر ف��ي الواجهة الفرنسية التأكيد
ّ
املتكرر
ّعلى هذا األمر من ّ خالل اإلعالن
أن فرنسا ل��ن تتدخ ّل ف��ي إص��دار القرار
االتهامي .ما يعني أن باريس لن تشارك
في الضغط على املحكمة الدولية لتنفيذ
هذه الخطوة ،على عكس ما جرت العادة.
وهو ّما يتعارض مع التأكيد اإلعالمي
على أن اإلليزيه ملتزم وع��ازم على دعم
املحكمة.
َ
ُ
ويستنتج من النقاشات التي يجريها
ال �ف��رن �س �ي��ون ّ م ��ع ع � ��دد ّ م ��ن املسؤولني
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،أن ع��دم ت��دخ��ل ب��اري��س في
ت �ح��ري��ك ال � �ق� ��رار االت� �ه ��ام ��ي ه ��و تفكير
ّ
م� �س� �ت� �ج ��د ن� ��ات� ��ج م � ��ن االت� � � �ص � � ��االت مع

السفير بييتون (إلى اليسار) خالل حفل تكريمي في قصر الصنوبر (أرشيف)
ّ
ال�س�ع� ّ
�ودي�ين وال�س��وري�ين ف�ح��واه أن هذا
ّ
ال � �ق� ��رار ل ��ن ي� �م ��ر ب� �ه ��دوء ع �ل��ى الساحة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .وه� ��ذا ال�ت�ف�ك�ي��ر ب ��دأ يتبلور
ع�ن��د الفرنسيني وي�ت�ح� ّ�ول إل��ى ق�ل��ق من
انعكاسات االتهام الدولي ،وخصوصًا أن
فرنسا تحاول املحافظة على مصالحها
ووج��وده��ا التاريخي ف��ي ب�ي��روت .وهو
م��ا يدفعها إل��ى إع ��ادة تفعيل عالقتها
بحزب الله ،سواء أكان ذلك في ما يخص

املحكمة الدولية أم الوجود الدولي في
الجنوب.
وال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ق �ص��ر ال �ص �ن��وب��ر وحارة
ح��ري��ك ج� ّ�ي��دة وم�س�ت�م� ّ�رة ،دون أن تخلو
م��ن ان �ت �ق��ادات ح ��زب ال �ل��ه ف��ي اللقاءات
امل �ب��اش��رة ب�ي�ن ال �ط��رف�ي�ن ،ف��ي م��ا يخص
ت�ص��ري�ح��ات وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة الفرنسي
برنار كوشنير أو املوقف العام.
في  3أيلول الجاري ،أقام السفير دوني

ّ
باريس تراقص املحكمة وسط أقنعة لبنانية
تقــرير

انتهت عطلة
حاملا ّ
سبحة زيارات
الصيفّ كرت ّ
اللبنانيني إلى
السياسيني
ّ
العاصمة الفرنسية ،لترسم
باليه ُسرياليًا للملف اللبناني،
وخصوصًا أن أصحاب تلك
الجوالت حريصون على
إدراجها تحت «غطاء
الزيارات العائلية»
باريس ــ ّبسام الطيارة
وصل زعيم الحزب التقدمي االشتراكي،
ال�ن��ائ��ب ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،إل��ى ب��اري��س في
زي � ��ارة ع��ائ�ل�ي��ة «ق �ص �ي��رة ج � �دًا» سمحت
ل ��ه ب �ل �ق��اء وزي � ��ر ال �خ ��ارج � ّ�ي ��ة الفرنسية
املقابر
برنار كوشنر ،وبتكملة «زي��ارت��ه
ّ
ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي ش ��رق ف��رن �س��ا» ك�م��ا فند
ّ
الصحافيني.
تفاصيل زيارته أمام بعض

زعيم التيار الوطني الحر ،النائب ميشال
ع� � ��ون ،وص � ��ل إل � ��ى ال� �ج� �ن ��وب الفرنسي
ف��ي «زي � ��ارة خ��اص��ة ت �ح� ّ�ول��ت إل ��ى زيارة
س�ي��اس�ي��ة» ،ب�ح�س��ب م �ص��ادر م�ق��رب��ة من
الجنرال.
ال �ت �س��ري �ب��ات ع ��ن ه� ��ذه ال � ��زي � ��ارات على

ّ
وإياب»
ق��ل�ت�ه��ا «م �ح �ش��ورة ب�ي�ن ذه ��اب
ّ
َ
ن �ظ �رًا إل ��ى ِق��ص��ر أوق� ��ات ال ��زي ��ارات كأن
«م� �ش ��وار ب ��اري ��س ب� ��ات ن��زه��ة قصيرة
ألسباب عائلية» ،ما ي��دل على أن هذه
�ة ،وه��و م��ا ال يخفيه
ال��زي��ارات م�ب��رم�ج�
الجانب الفرنسي إلاّ «ب�ن� ً
�اء على طلب
الجانب الزائر» ،كما أكد مصدر ّ
مقرب
جدًا من امللف اللبناني.
قبل الولوج في الرسائل التي حملتها
هذه الشخصيات وإعطائها تفسيرات
ح �م �ل �ت �ه��ا ب� �ع ��ض ال� �ت� �س ��ري� �ب ��ات ،التي
تصفها امل�ص��ادر الفرنسية بأنها ذات
«نكهة لبنانية خالصة» ،يمكن االلتفات
إل��ى «ظ ��روف وش ��روط ال ��زي ��ارات» هذه
ال �ت��ي أك� ��دت امل� �ص ��ادر أن �ه��ا «ت ��أت ��ي في
سياق النشاطات السابقة» ،أي زيارة
ال �ب �ط��ري��رك ن �ص��ر ال �ل��ه ص�ف�ي��ر ورئيس
الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية،
سمير جعجع ،قبل العطلة الصيفية.
ي�ض�ي��ف امل� �ص ��در ن �ف�س��ه إن ��ه م ��ن «أجل
التوازن في الصف املسيحي كان يجب
اس�ت�ق�ب��ال ع ��ون» ،وإن ال�ت��وق�ي��ت ارتبط
ّ
املعنيني.
بأجندة
أماّ عن زيارة جنبالط ،فيجيب املصدر:
« إن جنبالط مثل كل الزعماء اللبنانيني
الذين ّ
مسؤولون
يحبون أن يستقبلهم
لاّ
وواشنطن والقاهرة» ،إ أن
في باريس
ّ
امل�ص��در ال ينفي أن ل�ـ«ب��اري��س أصدقاء
ف ��ي ل� �ب� �ن ��ان» ،وي� �س� �ت ��درك «إال أن� �ه ��ا ال
تستطيع أن ت�ت��رك على ط��رف الطريق
األفرقاء اآلخرين».

ي �ن �ف��ي امل� �ص ��در أن ي �ك��ون ج �ن �ب�لاط من
ال�ن��وع ال��ذي يطلب م��ن فرنسا الضغط
في مسألة املحكمة ،مضيفًا«ّ :هو أذكى
م��ن ذل � ��ك» .وي� ��رى امل �ص��در أن جنبالط
«ي � �ع� ��رف ت �م ��ام ��ًا أن ب� ��اري� ��س ال يمكن
أن ت �ق��وم ب ��أي ع�م��ل ق��ي ه ��ذا االتجاه».
وي �س �ت �ط��ردَ :
«م � ��ن ي�ع�ت�ق��د أن جنبالط
ضعيف فهو مخطئ ،هو ممسك ،حسب
رأي الدبلوماسية الفرنسية بعدد من

ّ
كوشنير أم باريس محور زيارات السياسيني
ّ
اللبنانيني؟ (أرشيف)

ال �خ �ي��وط امل �ه �م��ة» .وي �س �ت �ط��رد املصدر
ب ��أن «ج �ن �ب�لاط ه��و ال �ي��وم ال �ح �ك��م» في
ح ��ال ان �ف��راط ال�ح�ك��وم��ة ال�ح��ال�ي��ة ،أكان
ّ
ذلك «بسبب أي تغير حكومي ّأو بسبب
استقالة ع��دد م��ن ال� ��وزراء» ألن موقعه
ّ
«مهم بني الفريقني».
أم��ا بالنسبة إل��ى ال�ج�ن��رال ع��ون ،فيرى
امل� � �ص � ��در ّأن � � ��ه «ض � �ع � �ي ��ف مسيحيًا»،
ّ
االتفاق مع حزب الله «نفد
ويفسر بأن ّ
ت ��أث� �ي ��ره» ،وأن ال �ج �ن ��رال ي �ن �ظ��ر اليوم
إل � ��ى ال �ف ��ري ��ق امل �س �ي �ح��ي ح �ي��ث يخسر
ب ّ�ع ��ض ن � �ف� ��وذه .وي �ش �ي ��ر امل � �ص� ��در إلى
أن امل �ع �ل��وم��ات امل �ت��واف��رة ل ��دى الدوائر
الفرنسية تشير إلى «تآكل داخل التيار
ال��وط �ن��ي» .وح�س��ب ت�ح�ل�ي�لات فرنسية
الجنرال
(ق��د يسمعها ال�ي��وم ل��دى لقاء ّ
امل � �س� ��ؤول�ي��ن ال � �ف ��رن � �س � ّ�ي �ي�ن) ف� � � ��إن «من
ال �ص �ع��ب اآلن ع �ل��ى ع ��ون االب �ت �ع��اد عن
حلفائه» .يضيف التحليل الفرنسي إنه
ّ
«لم يبتعد حني كان يعد نفسه الزعيم
األوح� ��د ل�ل�م�س�ي�ح� ّ�ي�ين» ،ل�ك�ن��ه ال �ي��وم ال
يستطيع فعل ذل��ك حني ي��رى «تصاعد
نجم الرئيس سليمان وع��ودة مقبولة
ن��وع��ًا م��ا ل�ج�ع�ج��ع» ،ال ��ذي ب ��ات صوته
مسموعًا.
ال ي �غ �ي��ب ع ��ن ب� ��ال ال� ��دوائ� ��ر الفرنسية
السجال القائم بشأن ات�ه��ام أح��د كبار
املقربني من الجنرال عون بالتعامل مع
إسرائيل ،وخصوصًا أن «املتهم قضى
ف �ت��رة ط��وي �ل��ة ف ��ي ف��رن �س��ا» وك ��ان ��ت له
أعمال «تجارية ناجحة» ،إال أن مصدرًا

