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تقــرير

ّ
فرنجــية
البطــريرك يطلــب النجــدة مــن
غسان سعود
ّ

ّ
ح��ل الفايسبوك مشاكل كثيرة للنواب
ال� � �س � ��اب� � �ق �ي��ن ،أم � � �ث � � ��ال ج � � � � ��واد بولس،
ّ
منسق «األمانة
والسابقني ج �دًا أم�ث��ال
ال �ع��ام��ة ل �ق��وى  14آذار» ف ��ارس سعيد،
إذ وج��د ه��ؤالء مساحة تمأل بعضًا من
وق ��ت ف��راغ �ه��م ال�ك�ب�ي��ر ،وت�خ��رج�ه��م عبر
ال �ت��واص��ل م��ع ب�ع��ض األص ��دق ��اء الجدد
من عزلة تكاد تكون أبدية .لكن انشغال
ه � � ��ؤالء ب��ال �ل �ع �ب��ة ال � �ج� ��دي� ��دة ،أنساهم
مراعاة أصدقاء آخرين لم يتعرفوا إلى
ه��ذا امل��وق��ع اإللكتروني بعد ،وم��ا زالوا
يعانون عزلة قاسية.
ال � �ب � �ط� ��ري� ��رك ن� �ص ��ر ال � �ل� ��ه ص� �ف� �ي ��ر أحد
ه ��ؤالء األص ��دق ��اء .فمنذ أش �ه��ر ،يعيش
ال �ب �ط��ري��رك ع��زل��ة ك �ب �ي��رة :م �ي �ش��ال عون
وسليمان فرنجية أسقطاه بالكامل من
ح�س��اب��ات�ه�م��ا ،م��دي��ري��ن األذن الطرشاء
مل � ��واق � �ف� ��ه ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ال� � �ت � ��ي تحاول
استفزازهما .سمير جعجع وكارلوس
إده وسامي الجميل استنزفوه .أخذوا
منه كل ش��يء على مستوى التأثير في
الرأي العامّ ،
ثم تركوه.
حاول ّ
سيد بكركي أن يخرق الالمباالة
ّ
ال�س�ي��اس��ي��ة ب ��ه ،وال �ت��ي ت�ل�ت�ه��ا المباالة
شعبية كان لها أثرها الكبير على بعض
سماسرة الصرح الذين استفادوا سابقًا
من كثرة الراغبني بلقاء صفير .فحمل
أع ��وام ��ه ال�ت�س�ع�ين وب� ��دأ زي � ��ارة رعاياه
ال �ق ��ري �ب�ي�ن ف� ��ي ك� � �س � ��روان ،والبعيدين
ف ��ي ال� �ب� �ق ��اع وال� �ش� �م ��ال .ل �ك��ن النتيجة
النهائية للتجوال أثرت سلبًا ال إيجابًا
ع�ل��ى م�ع�ن��وي��ات ال�ب�ط��ري��رك ،بسبب قلة
املرحبني ّبه وتفضيل ه��ؤالء تخبئة ما
بقي من رزهم األبيض ليومهم األسود،
بدل نثره على موكب صاحب الغبطة.
وم � ��ع ان� �ت� �ق ��ال ص �ف �ي��ر م ��ن ب �ك��رك��ي إلى
�رض أن
ال��دي�م��ان ل�لاص�ط�ي��اف ،ك��ان ي�ف�ت� ً
ينتعش ص��ال��ون البطريرك قليال .لكن

العزلة غير املقصودة طبعًا بقيت هي
ن �ف �س �ه��ا :ال ال �س �ي��اس �ي��ون يستيقظون
ب��اك �رًا مل��راف �ق��ة ال �ب �ط��ري��رك ف��ي رياضته
الصباحية ،وال املؤمنون يتقاطرون من
ك��ل األص �ق��اع امل��ارون �ي��ة ل�ل�ص�لاة خلفه.
حتى الرعايا كانت زياراتهم للبطريرك
ّ
البشراويني
خجولة ه��ذا ال�ع��ام .معظم
استقبلوه في كنائسهم ،والزغرتاويون
ق��اط �ع��وه ك�م��ا ل��م ي�ح�ص��ل م��ن ق �ب��ل .أما
األص��دق��اء ال��ذي��ن ي �ش��ارك��ون البطريرك
ي��وم�ي��ًا ال�ن�ص��ح واإلرش� ��اد أم �ث��ال فارس
سعيد ،فاستبعدوا الديمان ،فيما كان
ج� ��واد ب��ول��س ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال ��زغ ��رت ��اوي امل �ط �ي��ع ـــــ
ي�س�ت�ق��رب م �ع ��راب ال �ك �س��روا ّن �ي��ة لبحث
ّ
اإلنمائية التي تتعلق بمنطقة
«الشؤون
زغ��رًت��ا ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال ��زاوي ��ة» .وف�ي�م��ا ي� ��زداد امللل
م�ل�لا ف��ي ح�ض��ور ال�ن��ائ��ب إي�ل��ي كيروز،
تركت السفارة األميركية ـــــ هي األخرى
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ب �ط��ري��رك وح� �ي� �دًا .وه� �ك ��ذا ،ل ��م يبق
للبطريرك سوى االستفادة من وجوده
«قرب ربه» ليحاول أن يفهم كيف تسير
ه ��ذه «ال �ع��رب��ة ال �ت��ي ي�ج��ره��ا حصانان،
واح��د ال��ى األم ��ام وواح ��د ال��ى الخلف»،
ومل ��اذا ي��رس�ل��ه ال��رئ�ي��س س�ع��د الحريري
إلى الحرب مع سوريا ليعود هو إليها،
وكيف تريده القوات اللبنانية أن يحارب
حزبًا تتبرع هي نفسها الحقًا لتحميه
برموش عينيها.
وسط هذا كله ،دون مبررات أو مقدمات،
العام
ي��رس��ل صفير ال�ن��ائ��ب ال�ب�ط��ري��رك��ي
ً
املطران سمير مظلوم إلى بنشعي ،حامال
إل��ى رئ�ي��س ت�ي��ار امل ��ردة ال�ن��ائ��ب سليمان
ف��رن�ج�ي��ة دع� ��وة ه��ي األول � ��ى م��ن نوعها،
ي ��دع��و ب��واس �ط �ت �ه��ا ال �ب �ط��ري��رك فرنجية
ل �ت �ن��اول ال � �غ ��داء ال� �ي ��وم إل� ��ى م��ائ��دت��ه في
بشري .وافق فرنجية كعادته مع مبادرات
م �م��اث �ل��ة ،دون أن ي�ض�ي��ف أم� ��ام املقربني
منه أي تفصيل أو معلومة عن مضمون
ال��دع��وة أو خلفيتها .وه��و بحسب أحد
ه��ؤالء ،سيكون أك�ث��ر ارت�ي��اح��ًا ه��ذه املرة،

باعتبار أن صفير يطلب اللقاء ويفترض
أن يكون هو املبادر إلى الكالم.
وي �ب��دو واض �ح��ًا أن ث�م��ة أك �ث��ر م��ن وجهة
ن�ظ��ر َم� َ�ر ّ
دي��ة ًت�ج��اه ل�ق��اء ال �ي��وم .فالبعض
ّ
ال ي�ع��ل��ق آم ��اال ك�ب�ي��رة ع�ل��ى ال��زي��ارة التي
ي �ص �ف��ون �ه��ا ب ��ال� �ح ��دث ال � �ع � ��ادي ال� � ��ذي ال
ي �س �ت �ح��ق ال �ت �ع ��وي ��ل ع �ل �ي��ه ب �ع ��دم ��ا ثبت

فرنجية ،رغم
ّ
انتقاداته الالذعة
للبطريرك ،لم يعمل يومًا
سيد الصرح
إلضعاف ّ

رس��وخ اإليمان البطريركي ب��أن مصلحة
املسيحيني ت�ك��ون ب��إب�ق��ائ�ه��م رأس حربة
ف��ي امل� �ش ��روع األم �ي��رك��ي إلزع � ��اج سوريا
املرديني،
ومواجهة حزب الله .وبرأي أحد
ّ
ّ
ّ
ف ��إن ت�ع��ه��د ف��رن�ج�ي��ة ل�ل�ب�ط��ري��رك بتجنب
حصلت
الصدام املسيحي ـــــ املسيحي إن
ّ
ّ
اضطرابات أمنية داخلية ال يقدم أو يؤخر
ّ
ب �ش��يء ،ألن «أش� ��رار امل�ج�ت�م��ع املسيحي»
يلعبون في ملعب البطريرك.
لكن وسط شباب امل��ردة ،تسود كلمة ّ
سر
واح � ��دة ،ت�ف�ي��د ب ��أن ال ش ��يء ي �ف� ّ�رق �ه��م عن
س� ّ�ي��د ب�ك��رك��ي وي�ب�ع��ده� ّ�م ع�ن��ه إال مواقفه
ال �س �ي ��اس � ّ�ي ��ة ،ع �ل �م��ًا ب� � ��أن ف��رن �ج �ي��ة ،رغم
ان �ت �ق��ادات��ه ال�ل�اذع��ة ل�ل�ب�ط��ري��رك ،ل��م يعمل
يومًا بجدية إلضعاف سيد الصرح .وهو
رغ��م امل��راج�ع��ات الكثيرة ،يرفض الكشف
ع� ّ�م��ا ي�م�ل�ك��ه م��ن وث��ائ��ق ت�ت�ع�ل��ق بالعمل
البطريركي ،ويأبى التوسط للصحافيني
عند أحد اآلباء ّ
املقربني منه الذين يملكون

صفير عاش شبه عزلة في الديمان هذا الصيف (أرشيف)

ملفات ُيقال إنها موضع محاكمة سرية
ل�ل�ب�ط��ري��رك ف��ي ال �ف��ات �ي �ك��ان ،ك�م��ا ال يقبل
استخدام عالقته ً املتينة ببعض الرهبان
للتأثير ولو قليال على مكانة البطريرك.
في املقابلّ ،
ثمة من يحاول تبهير الغداء

وتمليحه ،فيبدي اعتقادًا بأن البطريرك
ّ
التغيرات اإلقليمية ،ويفهم
يلحظ حجم
لغة ال�ح��ري��ري رغ��م قناعاته الجعجعية،
وي �ع �ل ��م أن ب� ��واب� ��ة ف��رن �ج �ي��ة الدمشقية
ت �خ �ت �ل��ف ع� ��ن س ��ائ ��ر األب� � � � ��واب .ويعتقد
ه��ؤالء أن مجرد تناسي صفير (ال��ذي ال
ينسى غالبًا) عبارات فرنجية بحقه ،من
ان�ت�ق��اده «رج ��ال الكهنوت ال��ذي��ن يقفلون
على أنفسهم فتسير الدنيا وهم يأكلهم
ال �غ �ب��ار وال� �ص ��دأ» ،إل ��ى ق��ول��ه إن «صفير
نهاية املسيحيني» ،هو أمر إيجابي جدًا.
ّ
وي��ؤك��د ه ��ؤالء أن �ه��ا ال �خ �ط��وة اإليجابية
األول� � ��ى م ��ن ص �ف �ي��ر ت �ج��اه ف��رن �ج �ي��ة منذ
املصالحة الشكلية التي رع��اه��ا الرئيس
ميشال سليمان بني صفير وفرنجية في
كانون األول  ،2008وخرج بعدها فرنجية
ص��ام �ت��ًا ،ب�ح�ج��ة ال �ع �ي��د .ووف ��ق مقاييس
ه� ��ؤالء ،ف ��إن ص �ع��ود ال��زع �ي��م الزغرتاوي
بطريركيًا ،أمر
إلى بشري بصفته ضيفًا ّ
ب��ال��غ ال��رم��زي��ة ،وخ�ص��وص��ًا أن صفير لم
ي� ّ
�وج��ه دع��وات مماثلة إل��ى نائبي بشري
وإلى سمير جعجع نفسه ،بصفته زعيمًا
بشراويًا.
في النتيجة ،سواء أثمر الخبز وامللح أو
ال ،فإن جعجع لن يكون سعيدًا اليوم .ال
هو وال آل ّ
معوض الذين نجحوا في منع
صفير من استعادة تقليده السابق الذي
يقضي ب�م��روره بقصر الرئيس سليمان
فرنجية في طريقه إلى الديمان .وسيسود
ال��وج��وم وج ��ه م��ن رف ��ع ص ��ور البطريرك
ف��ي زغ��رت��ا وإه� ��دن ظ�ن��ًا م�ن��ه أن �ه��ا تغيظ
ف��رن�ج�ي��ة ،علمًا ب��أن غالبية ه��ذه الصور
التقطتها عدسة فرنجية نفسه.
أما البطريرك ،فسيشهد صالونه تدافعًا
من جديد .يعرف ّ
«سيدنا» كيف يلعبها.
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ّ
بالـــون كتـــائبي فــي ســـماء عكـــار
إيلي حنا
ل ��م ي �ك��ن ي�ن�ق��ص إق � ّل �ي��م ع �ك��ار الكتائبي
سوى اإلعالن عن حل قسم فيه واستقالة
ج�م�ي��ع أع�ض��ائ��ه ليفضح ع ��ورة الجسم
الكتائبي ف��ي ه��ذه املنطقة ال�ت��ي لطاملا
ّ
ّ
الجميل بحضورهم التاريخي
تغنى آل
ف�ي�ه��ا م�ن��ذ ت��أس�ي��س ال �ح��زب ع ��ام ،1936
ف�ف�ي�ه��ا ف ��از أل�ب�ي��ر ال �ح��اج ع��ن دورة عام
 1951النيابية ،وعلى اسمها كان «لواء
ع � �ك� ��ار» ي� �خ ��وض «أش� � � ��رف املواجهات
ف��ي وج��ه ال �ق��وات الفلسطينية ف��ي شكا
وغ � �ي� ��ره� ��ا» خ� �ل��ال ال � �ح� ��رب اللبنانية.
استفاقت القيادة الكتائبية بعد الخروج
السوري لترى جمهور «ملعبها الواسع»
مرتديًا ّقمصان ميشال عون البرتقالية،
مقابل قلة أخ��رى حافظت على «نفسها
السياسي» ،لكن مع إضافة دائرة قواتية
حمراء ل�ل�أرزة .أم��ام ه��ذا ال��واق��ع ،حاولت
ال� �ق �ي ��ادة ال �ك �ت��ائ �ب �ي��ة إع� � ��ادة دف� ��ع عجلة
ال �ع �م ��ل ال� �ح ��زب ��ي ع �ب ��ر ب �ع ��ض الكوادر
العكارية املبعثرة ف��ي ال�ق��رى املسيحية
ف��اف�ت�ت�ح��وا م�ك�ت�ب��ًا رئ�ي�س�ي��ًا ل�لإق�ل�ي��م في
م �ن �ي��ارة (م � �ع� ��دوم ال� �ح ��رك ��ة ،ت� � ��داوم فيه
ش��اب �ت��ان م��ن ق��ري��ة ال �ج��دي��دة) وانتخب
ّ
جورج سعود ابن البلدة رئيسًا لإلقليم.
ّ
لم يتعد نشاط الحزب إط�لاق املاكينات
االنتخابية والجوالت على نواب املنطقة
ّ
وفعالياتها ف��ي املناسبات ،حتى خانة
«النشاطات» في عكار غائبة عن املوقع
اإلل �ك �ت��رون��ي ل �ل �ح��زب ،م �ق��اب��ل وجودها
ل ��دى ث�لاث��ة وع �ش��ري��ن إق�ل�ي�م��ًا آخ ��رَ .
بقي
االعتماد على مجموعة أشخاص فاقدة
ل �ل �ص�لات ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ب �س �ك��ان ق ��راه ��ا أو
«محسوبة على الكتائب باالسم» ،وهذا
ما أظهرته االنتخابات البلدية األخيرة،

ّ
بدءًا من منيارة ،قرية سعود التي لم يكن
للكتائب دور يذكر فيها ،إلى رحبة ،حيث
ي�ش��ارك ج��ان ب�لال ف��ي البلدية ككتائبي
يحظى برضى مؤسسة ف��ارس .في بيت
التاريخي،
مالت ،حيث حضور الكتائب
ّ
ّ
حت صورة النائب ألبير الحاج لتحل
ام ً
بدال منها صورة حفيده ،رئيس البلدية
�وم م��ن التيار
الحالي ألبير ال�ح��اج امل��دع� َ
ال ��وط� �ن ��ي ال � �ح� ��ر ،ف �ي �م��ا ج ��ن ��ح القيادي
ال� �س ��اب ��ق امل� �ح ��ام ��ي خ �ل �ي��ل ن� � ��ادر ومعه
شقيقه عبد الله عن القيادة الحالية إثر
اتهامها «بالتزوير واالنحراف في هوية
ال �ح��زب» م�ن��ذ «ت�ن�س�ي��ب ج�م��اع��ة تنظيم
ّ
الجميل
«لبناننا» وتسليم النائب سامي
مراكز مهمة» .في ممنع ،القرية املارونية
النائية ،يحضر طوني سركيس بمهمات
ق �ي��ادي��ة م��رك��زي��ة ،ب�ي�ن�م��ا ت�ح��اف��ظ قريته
ال�ص�غ�ي��رة ع�ل��ى انقسامها ال�ع��ائ�ل��ي .في
عدبل ،لم تطأ قدما إميل عيد أرض بلدته
منذ سني الحرب بسبب اتهامه باغتيال
ش �ق �ي��ق م� �س ��ؤول ق ��وم ��ي س � ��وري م ��ن آل
دياب ،عيد القوي جدًا في «الصيفي» لم
يجرؤ حتى على حضور جنازة والدته
قبل سنوات ،فيما ّ
يغرد قسم القبيات في
قفص هادي حبيش.
أم ��ا ف��ي وادي خ��ال��د ،ح�ي��ث اف�ت�ت��ح قسم
كتائبي منذ أش�ه��ر قليلة ،فتلك حكاية
أخ��رى .ففي مقابلة مع مجلة األفكار (4
ح��زي��ران امل��اض��ي) افتخر النائب سامي
ّ
الجميل بمحافظة ح��زب الكتائب على
م �ي��ز ًت��ه االس �ت �ق �ط��اب �ي��ة ل� �ك ��وادر مسلمة،
قائال« :ال يزال حزب الكتائب يقبل طلبات
انتساب ك��وادر من الطوائف اإلسالمية،
وباألمس فتحنا قسمًا في منطقة وادي
خالد في أقاصي عكار ،وانتسب خمسون
شخصًا تقريبًا الى الحزب من جديد ،وهم

ّ
ّ
ّ
ّ
اتهامات بانحراف الحزب عن هويته منذ تولي سامي مهمات قيادية (أرشيف ــ مروان طحطح)

قاس رئيس قسم
وادي خالد المسافة بين
عكار وسوريا فوجدها
أقرب من بكفيا

م��ن الطائفة السنية ال�ك��ري�م��ة» ،مضيفًا:
شاب كتائبي اسمه
«املسؤول عنهم هو ّ
أحمد ياسني» .يبدو أن دينامية سامي
املعهودة لم تصل شظاياها حدود عكار

ّ
املنسية دائمًا ،ففتى الكتائب الذي اعتاد
زي��ارة أقسام حزبه وتفعيلها من جزين
إل��ى ال�ب ّ�ت��رون ل��م يخطر ل��ه ح�ت��ى معرفة
«الشاب»
(أو تستر عن ذل��ك!) هوية هذا
ّ
ومن هم هؤالء الخمسون الذين يمثلون
أه� ّ�م قسم في عكار .ورث ياسني ،الرجل
ّ
الخمسيني عالقته بالكتائب عبر خاله
ّ
أح �م��د ال�ن�ع�ي�م��ي ال � ��ذي ي �ع��د م ��ن كوادر
الحزب وقد اغتيل خالل الحرب األهلية،
يحتفظ ي��اس�ين ب�ب�ط��اق��ة ح��زب�ي��ة قديمة
ب �عّ��د ت�ن�س�ي��ب ال�ن �ع �ي �م��ي ألق� ��ارب� ��ه ،لكنه
ظ ��ل ب�ع�ي�دًا ع��ن ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي ،ال بل
ُ
ع ��رف ع�ن��ه ت �ج��ارة امل �م �ن��وع��ات وم ��ا إلى
ذل ��ك ح �ت��ى ت �ك��اث��رت م ��ذّك ��رات التوقيف
اللبنانية والسورية بحقه فدهمت قوة
من ال��درك منزله عام  1994بإمرة املالزم

أول ح �ي �ن �ه��ا رام � � ��ي ال� �ح� �س ��ن ،وحصل
ّ
تبادل إلطالق النار أدى إلى مقتل دركي
وشقيق املطلوب محمود ياسني وإلقاء
ال �ق �ب��ض ع �ل��ى أح� �م ��د .خ� ��رج ي��اس�ي�ن من
ال�س�ج��ن ع ��ام  2005ع�ب��ر وس��اط��ة خاله،
رج ��ل األع� �م ��ال م�ح�م��د ج��اس��م النعيمي
ل � ��دى ص��دي �ق��ه ال� ��وزي� ��ر ف� � ��وزي حبيش،
حسبما ي��روي أح��د مشايخ وادي خالد
املتابعني للقضية .ب��دأ ًياسني يتعاطى
العمل السياسي متظلال بقوى  14آذار،
إذ وجدها «شغلة مربحة» بعد مرحلة
اغتيال الرئيس رفيق ال�ح��ري��ري ،الكالم
دائ�م��ًا للشيخ املتابع .نبش ياسني منذ
ِّ
أشهر بطاقته الكتائبية مجددًا انتسابه،
وع �ل��ى خ �ط��ى خ ��ال ��ه ،ع �م��د ال ��ى تنسيب
زوج��ات��ه ال�ث�لاث وأوالده ،باإلضافة إلى
أوالد شقيقيه محمود ومحمد وبعض
األق��ارب ليصل العدد زه��اء  35شخصًا،
م��ا سمح ل��ه بافتتاح «قسم وادي خالد
الكتائبي» ...في مبنى من ث�لاث طبقات
وعائلته .ي�ق��ول ن��اش��ط سياسي
يسكنه
ّ
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة إن «ك�ت��ائ�ب�ي��ة ي��اس�ين تقف
ع �ن��د ح� ��دود ال� �ت ��زام ال �ق �ي��ادة الكتائبية
بدفع بدل مالي كإيجار للمكتب وتأمني
أثاث ول��وازم مكتبية له» .اكتفت القيادة
بإرسال الفتة تعريف باملركز واستخدام
اس��م «ق�س��م وادي خ��ال��د» ف��ي املناسبات
اإلع �ل��ام� � �ي � ��ة .راج � � � ��ع رئ � �ي � ��س «القسم»
ح�س��اب��ات��ه ،ف�ه��م م �ع��ادل��ة س ـ �ـ سَ ،
قاس
مسافة ال�ط��ري��ق ب�ين «ال� ��وادي» وسوريا
فوجدها أق��رب ب�م� ّ�رات من طريق بكفيا.
أص�ب��ح ال�خ�ب��ر :رئ� ّي��س ق�س��م وادي خالد
الكتائبي يعلن ح��ل القسم وع��ودت��ه إلى
حضن املقاومة وال�ع��روب��ة .امل�ك��ان :منزل
الشيخ عبد السالم ال�ح��راشّ ،
املقرب من
القيادة السورية ،عيات ـــــ عكار.

