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قواتيون :نعم ،جولة الحريري العربية
تقــرير

رسائل إلى المحرر
ماكينة عازار بخير

ّ
ت�ع�ل�ي�ق��ًا ع �ل��ى م ��وض ��وع «جزين
ع � �ل ��ى ال � �س � �ك�ي��ن» («األخبار»،
:)2010/5/18
إي� �ض ��اح ��ًا مل ��ا ذك� � ��ره الصحافي
غ� �س ��ان س� �ع ��ود ف ��ي م �ق��ال �ت��ه عن
جزينّ ،
يهمني أن أوضح اآلتي:
ّ
إن ك ��ات ��ب امل� �ق ��ال أوالن� � ��ي شرف
ق� � �ي � ��ادة امل ��اك� �ي� �ن ��ة االنتخابية
لشقيقي النائب السابق سمير
عازار ،ومنحني لقب «املايسترو
الن�ت�ص��ار الئ�ح��ة سعيد ب��و عقل
في أول انتخابات بلدية أجريت
ف � ��ي ج � ��زي � ��ن ع � � ��ام  ،2001وفي
االنتخابات الثانية عام ،»2004
وأوك � � ��ل إل � � ّ�ي م �ه � ّ�م ��ات اإلشراف
على «إنجاز املشاريع التي نجح
شقيقي في توفيرها لجزين».
ّ
إن �ن��ي إذ أق� ��در ث�ق�ت��ه ال�ع��ال�ي��ة ملا
أوالن��ي ّإي��اه من ش��رف ومنحني
من لقب وأوك��ل إل� ّ�ي من ّ
مهمات،
ّ
لم أدع ّأيًا منها يومًا ،وال يسعني
ِ
ّأن أفعل اليوم ،أطمئن «باله» إلى
الفقري
أن «إص��اب �ت��ي ب��ال�ع�م��ود ّ
التي أقعدتني في املنزل ،وقللت
ّ
من ترددي إلى جزين» ليس لها
ت��أث�ي��ر ف��ي امل��اك�ي�ن��ة االنتخابية
سمير
لشقيقي النائب السابق ّ
ع � ��ازار ،ل�س�ب��ب ب�س�ي��ط ه��و أنني
ل��م أك��ن ي��وم��ًا «امل �ح� ّ�رك األساسي
لها» ،وفق الصفة اإلضافية التي
منحني ّإياها.
وأجدها مناسبة ألوضح لكاتب
امل� � �ق � ��ال ال� � � ��ذي ت� � �ش � � ّ�رف بزيارة
«ال �ق �ص��ر ال � ��ذي ُي� � � ّ�روى ع �ن��ه في
جزين والجوار» ،أن بيت العائلة
ال ��ذي ي �ع��ود إل��ى م �ئ��ات السنني،
أقل ما يقال فيه ،من حيث الشكل،
إن� ��ه ي�ف�ت�ق��ر إل� ��ى س �م��ات القصر
والحاشية ومحاوالت لعبه على
و ّت ��ر تمييز ط�ب�ق��ي ـــــ اجتماعي
ول��ى زم��ن اس�ت�خ��دام��ه م��ن ضمن
ع��دة الشغل االن�ت�خ��اب��ي .أم��ا من
حيث املضمون ،فإن تاريخ بيت
ال�ع��اّئ�ل��ة ال�س�ي��اس��ي ش��اه��د على
ت �ج��ذره ف��ي خ��دم��ة أه��ال��ي جزين
واملنطقة ،س��واء في زم��ن الحرب
أو ال� �س� �ل ��م .ه� �ك ��ذا ك � ��ان ماضيًا
وه � ��و ه�ً�ك ��ذا ح ��اض� �رًا وسيبقى
مستقبال.
نهاد عازار

♦♦♦

إدارة املياه
في الحكمة
قرأنا في جريدتكم خبرًا مفاده
أن ج��ام�ع��ة ال�ح�ك�م��ة استضافت
ط �ل��اب � ��ًا ي � �ح � �م � �ل� ��ون الجنسية
اإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ة ك � �م ��ا يحملون
ج � � ��وازات س �ف��ر أوروب � �ي � ��ة ،لذلك
اقتضى التوضيح اآلتي:
ل �ق ��د ع� �ق ��دت ال �ج ��ام �ع ��ة مؤتمرًا
أك��ادي �م �ي��ًا ،ك �م��ا ه ��ي ال� �ح ��ال في
ك��ل س�ن��ة ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع جامعة
ب� ��اري� ��س  11ع� ��ن «إدارة املياه
ف� � ��ي ح� � � ��وض ال � �ب � �ح� ��ر األبيض
املتوسط» ،ش��ارك فيه ط�لاب من
امل�غ��رب العربي وفرنسا ،دخلوا
إل � ��ى ل� �ب� �ن ��ان ب� �م ��وج ��ب تأشيرة
ص � ��ادرة ع��ن امل ��راج ��ع املختصة،
ف��اس�ت�ق�ب�ل�ت�ه��م ال �ج��ام �ع��ة بقطع
النظر عن انتمائهم أو مذهبهم.
وقد جرى العمل بصفة أكاديمية
مطلقة ،وفي نهايته عاد الطالب
إلى بلدانهم بالصورة الشرعية
ال �ت��ي دخ� �ل ��وا ف �ي �ه��ا إل ��ى لبنان،
ّ
خلفية
ول ��م ت �ك��ن ل��زي��ارت �ه��م أي ��ة
س �ي��اس �ي��ة ،ال م �ح �ل� ّ�ي��ة وال شرق
أوسطية.
املكتب اإلعالمي
في جامعة الحكمة

ّ
ّ
ال تزال القوات اللبنانية
ترى أن عالقتها برئيس
الحريري
الحكومة سعد
ّ
ِصمام أمانها ،ويستعد ّ
رئيس هيئتها التنفيذي ّة
لجولة عربية.
سمير جعجع
ّ
إذ يرى مسؤولو القوات
حزبهم بالدول
أن ّ
عالقة ّ
العربية تعوض عن العالقة
املفقودة مع سوريا
نادر فوز
ّ
استفزت عبارة «رب��ع الساعة األخير ما
قبل ال�ع��اص�ف��ة» الكثير ّم��ن السياسيني
واملتابعني ،وخصوصًا أن رئيس الهيئة
التنفيذية في ال�ق��وات اللبنانية ،سمير
جعجع ،هو الذي أطلقها .ففهمها البعض
بأنها تهديد وناتجة من معلومات لدى
ّ
معراب ،فيما عدها البعض اآلخر وصفًا
جديًا للمرحلة الحالية ،وخصوصًا على
أبواب العقوبات الغربية التي ستفرض
على إيران.
وف�ي�م��ا ال يعطي ال�ق��وات�ي��ون الكثير من
األه�م�ي��ة ل�ه��ذا ال�ت�ع�ب�ي��ر ،ف��إن�ه��م يرددون
وي � � �ش� � ��ددون ف� ��ي ج �ل �س��ات �ه��م ع� �ل ��ى أمر
ّ
بمقر الرئيس سعد
واحد :عالقة معراب
ال �ح ��ري ��ري ف ��ي وس� ��ط ب� �ي ��روت أك �ث��ر من
ممتازة .هذا ما يسعى مسؤولو القوات
اللبنانية إل��ى تأكيده ،وخصوصًا بعد
زي��ارة الرئيس الحريري ّ أم��س لسوريا.
فيشدد القواتيون على أن التواصل بني
ال�ط��رف�ين على أع�ل��ى امل�س�ت��وي��ات ،و%90
من التنسيق يجري مباشرة بني الرئيس
الحريري ورئيس الهيئة التنفيذية في

ّ
الرجلني
القوات اللبنانية .يضيفون أن
ً
يتواصالن بصورة شبه يومية ،فضال
ع��ن ال�ل�ق��اءات وال��زي��ارات الثنائية التي
اإلعالم.
تجري بعيدًا عن
ّ
وي �ق� ّ�ر ال �ق��وات �ي��ون ب ��أن زي� ��ارة الحريري
ل ��دم� �ش ��ق ج � � ��اءت ل �س �ح��ب أي احتقان
حصل نتيجة الزيارة الحريرية ّ
املقر ّرة
ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة .وي �ق� ّ�رون أي�ض��ًا بأن
ال� �ح ��ري ��ري س �ي �ق��وم ب��ال �ج��ول��ة العربية
ال�لاح�ق��ة ل��زي��ارت��ه س��وري��ا ،ل�ت��زي�ين لقاء
ال �ش��ام ،وع ��دم تظهير ّاألم ��ر ك��أن رئيس
ال�ح�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ات �ج��ه إل ��ى سوريا
لنيل الرضى وتبرير زي��ارة أميركا قبل
القيام بها.
الحريري
�اء
�
ق
�
ل
�ن
�
م
جعجع
�ف
وع��ن م��وق�
ّ
ـــــ األس��د ،تشير األج��واء القواتية إلى أن
«ال�ح�ك�ي��م» ل��م ي �ع��ارض ال �ل �ق��اء ،واكتفى
ب��وض��ع امل�لاح �ظ��ات ال�ل�ازم��ة ع�ل��ى شكل
ال ��زي ��ارة ،إذ أك ��د ع ��دم ت �ب �ي��ان املوضوع
ك ��أن س��وري��ا ي �ج��ب أن ت �ك��ون م �م �رًا لكل
ال�ت�ف��اص�ي� ّ�ل ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .تضيف األجواء
القواتية أن البحث تناول هذه املالحظة
األساسية ،فأخذت في االعتبار وجرى
تحويل زيارة سوريا إلى جولة عربية.
وف� � ��ي س � �ي ��اق ال� �ح ��دي ��ث ع� ��ن العالقات
اللبنانية ـــــ ال�س��وري��ة ،يعيد القواتيون
ال �ت ��أك �ي ��د أن ت ��أخ �ي ��ر ت� ��واص� ��ل اللجان
املعنية بهذا امللف هو نتيجة عدم تقديم
اللجان السورية األجوبة التي طرحتها
ن �ظ �ي��رات �ه��ا ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة .ي �ض �ي �ف��ون« :ثم
ي��وض��ع ال�ت��أخ�ي��ر ف��ي خ��ان��ة االنشغاالت
ال�س��وري��ة» .وي��ؤك��د القواتيون أن��ه حتى
ال �ي��وم ال ت��واص��ل ب�ين م � ّع��راب والقيادة
السورية ،مشيرين إل��ى أن ه��ذه العالقة
ل �ي �س��ت ض� ��روري� ��ة «ل � �ك ��ون ال� �ع�ل�اق ��ة مع
س ��وري ��ا ي �ج��ب أن ت �ك��ون ع �ب��ر القنوات
الرسمية اللبنانية ،الرئاسات والوزارات
واملؤسسات الرسمية».
وه � � � � ��ذه ال� � �ع �ل��اق � ��ة «امل � �س � �ت � �ح � �ي � �ل� ��ة» مع
السورينيّ ،
تعوضها قيادة القوات ،كما
ينقل م�س��ؤول��وه��ا ،ب��ال�ع�لاق��ات العربية

ّ ّ
تلقى القواتيون ضمانات باملحافظة على تمثيلهم في الحكومة (بالل جاويش)
امل �م �ت��ازة .ف��ال �ق��وات «ل ��م ت�ك��ن ت�ح�ل��م بأن
تكون عالقاتها بهذا الشكل اإليجابي مع
الدول العربية» ،بحسب أحد القواتيني،
ّ
مشيرًا إلى وج��ود «فهم عربي ،ال تفهم،
ّ
يتطور إلى ّتعاطف مع القوات».
وي�ش� ّي��ر امل��ط �ل �ع��ون ع�ل��ى أج� ��واء القوات
ّ
إل��ى أن معراب تعد لجولة عربية يقوم
ب �ه��ا رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة« ،وهي
ليست على بعد أيام ،بل أسابيع» ،وهي

ستشمل أرب�ع��ة ب�ل��دان عربية ل��م يكشف
املطلعون عنها« ،إذ قد ُيرفع عدد زيارات
ال �ج ��ول ��ة» .وي ��رب ��ط ه� ��ؤالء ت��وق �ي��ت هذه
ال �ج��ول��ة ب��ان�ت�ه��اء االن �ت �خ��اب��ات البلدية
وان �ت �ه��اء ال �ق �ي��ادة ال �ق��وات �ي��ة م��ن دراسة
نتائجها ،فيما سيكون من أهداف زيارة
العواصم العربية تأكيد تموضع لبنان
ضمن محور االعتدال العربي.
وي� �ن� �ف ��ي ال � �ق � ��وات � � ّ�ي � ��ون م� �ل ��ف التعديل

تقــرير

القومي السوري :املستفيد الصامت
ّ
تفرد الحزب السوري
القومي االجتماعي بعرض
النتائج التي حققها مرشحوه
في املرحلتني األولى والثانية
من االنتخابات البلدية ،مثبتًا
أن حالته بعد االنسحاب
السوري من لبنان أفضل مما
كانت عليه قبله
غسان سعود
في دورتي االنتخابات البلدية السابقتني،
عامي  1998و ،2004حجز الحزب السوري
ال�ق��وم��ي االج�ت�م��اع��ي لنفسه ع�ل��ى لوائح
ال �ن �ف��وذ ال �س ��وري م �ق��اع��د ف��ي ع ��دد كبير
من املجالس البلدية ،حتى بدا يومها أن
ّ
الوصي الذي يعطي القومي باملفرق في
السياسة ،يكرمه بالجملة في البلديات.
ف � ��ي امل ��رح� �ل� �ت�ي�ن األول � � � ��ى وال� �ث ��ان� �ي ��ة من
ّ
الحالية ،قدم الحزب
االنتخابات البلديةً
ال �ق��وم��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م �ق��ارن��ة ب��ال �ق��وى السياسية
األخ � � ��رى ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ن �م ��وذج ��ًا الف� �ت ��ًا ع ��ن اإلدارة
ّ
الحزبية الذكية لهذه االنتخابات ،نائيًا
بنفسه ع��ن عاصفة ال�خ�لاف��ات الداخلية
ال�ت��ي ت��زع��زع ال�ق��وى السياسية ،األزمات

م� ��ع ال� �ح� �ل� �ف ��اء ،امل� �ش ��اك ��ل م� ��ع العائالت
وال �ه��زائ��م غ�ي��ر ال �ض��روري��ة .ف�ق��د التزمت
ق� �ي ��ادة ال� �ح ��زب اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة واضحة،
تغسل بموجبها يديها من كل التفاصيل
االن�ت�خ��اب�ي��ة ،م�ع�ط�ي��ة ال �ح��ري��ة للوحدات
الحزبية في القرى والبلدات واملدن لتقرر
هي ما تريده ،شرط وجود إجماع قومي.
وك�ل�ف��ت ال �ق �ي��ادة ال�ح��زب� ّ�ي��ة ل�ج�ن��ة إشراف
ع �ل��ى االن� �ت� �خ ��اب ��ات ت �ض��م ن ��ائ ��ب رئيس
ال �ح ��زب وع� �م ��داء االق �ت �ص��اد والداخلية
وال��دف��اع وامل��ال�ي��ة واإلذاع� ��ة ف�ي��ه .وهكذا،
ل ��م ي �ك��ن رئ �ي��س ال� �ح ��زب ،ال �ن��ائ��ب أسعد
حردان ،مضطرًا إلى التنقل من بلدة إلى
أخ��رى ف��ي جبل لبنان وال�ب�ق��اع للتدخل
في التفاصيل ،كما يحصل مع مسؤولي
أح � � ��زاب أخ� � ��رى ل ��م ي� �ع ��رف ��وا ال � �ن ��وم منذ
أسابيع النشغالهم بخالف بني مختارين.
فحصلت في معظم بلدات النفوذ القومي
اج �ت �م��اع��ات ح��زب �ي��ة ب�ق�ي��ت م�غ�ل�ق��ة حتى
حسم القوميون نيتهم في ش��أن البلدة،
وأب �ل �غ��وا ل �ج �ن��ة االن �ت �خ��اب��ات بموقفهم
وذه ��ب م�م�ث�ل��ون ع�ن�ه��م مل �ف��اوض��ة القوى
األخ ��رى ف��ي ال�ب�ل��دة .وي��ؤك��د عضو لجنة
ال�ب�ل��دي��ات قيصر عبيد ف��ي ه��ذا السياق
أن ال�ق��وم�ي�ين ذه �ب��وا ف��ي معظم البلدات
م� َّ
�وح��دي��ن إل��ى ان�ت�خ��اب��ات ال�ب�ق��اع وجبل
ل �ب �ن��ان ،ول ��م ت�س�ج��ل أي ��ة ح��ادث��ة لترشح
قوميني على الئحتني متنافستني.
ال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��ي ت�ح�ق�ق��ت ف��ي ج �ب��ل لبنان
والبقاع تريح قيادة الحزب ،التي تؤكد
أن نحو  200قومي دخلوا إل��ى املجالس

ال�ب�ل��دي��ة ف��ي ج�ب��ل ل�ب�ن��ان س�ي�ك��ون��ون إلى
جانب نحو  25مختارًا أذرعة للحزب في
ّ
البلديات تسهل عمل القوميني.
ل �ك ��ن ال � �ص � ��ورة ال �ج �م �ي �ل��ة م� ��ن ب �ع �ي ��د ،ال
ت�ب��دو ف��ي ال�س�ح��ر نفسه ع��ن ق��ري��ب .ففي
َ ّ
امل�ت�ن ال�ش�م��ال��ي ،ال ��ذي ُي��ع��د أح ��د املعاقل
األساسية للحزب القومي في جبل لبنان،
يمكن رصد مالحظتني أساسيتني:
األول� ��ى ،ع�ج��ز ال �ح��زب ع��ن إق��ام��ة تحالف
متني مع أي من القوى السياسية في املنت.
ف��ال �ج��دران ال�س�م�ي�ك��ة ب�ق�ي��ت ع�ل��ى حالها
ّ
ب�ين ال�ق��وم��ي وال�ك�ت��ائ��ب ،رغ��م م��د النائب
سامي الجميل نسبيًا يده للقوميني في
بلدة بيت شباب .أما النائب ميشال املر،

فمضى ف��ي س�ي��اس��ة ع��زل��ه ال�ق��وم�ي�ين من
دون أن يسمع تلميحًا أقله إلى رابط بني
تحسني عالقته مع قوميي املنت وتحسني
عالقته بالنظام ال �س��وري .ول��م يظهر أن
للقومي مكانًا على الئحة األولويات عند
ح��زب الطاشناق .أم��ا مع التيار الوطني
الحر ،فكان الفتًا أن العالقة كانت ّ
جيدة،
ح�ي��ث ي�ف�ت��رض أن ي��أخ��ذ ال �ع��ون �ي��ون من
القومينيّ ،
وسيئة حيث يفترض أن يعطي
ال �ع��ون �ي��ون ل�ل�ق��وم�ي�ين ،وب� ��دا ف��ي بلدتي
ضبية وبسكنتا خصوصًا أن التجانس
امل� �ط� �ل ��وب ب �ي�ن ال� �ط ��رف�ي�ن غ �ي ��ر موجود.
الثانية ،اهتزاز صورة الحزب في معاقله
األس��اس�ي��ة .ففي بلدة ضهور الشوير لم

رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان (أرشيف ــ بالل جاويش)

