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كالم في السياسة

جديد»؟
ّ
خـ ـي ــارن ــا ،ل ـك ــن ـن ــا ن ـه ـ ّـي ــئ أنـفـسـنــا
ل ــأس ــوأ ،اذا وص ـل ــت األمـ ـ ــور إلــى
بقاء الستني خيارًا وحيدًا إلجراء
االنتخابات».
مــن جـهــة ثــانـيــة ،ق ــال رئـيــس كتلة
ال ــوف ــاء لـلـمـقــاومــة ال ـنــائــب محمد
رعــد إنــه «مــن املـفــارقــات العجيبة
اآلن وقـ ـب ــل ع ـش ــر س ـ ـنـ ــوات ،أن ـهــم
ي ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــون بـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــادة ورفـ ـ ــض
الــوصــايــة واآلن تـصـبــح الـسـيــادة
عـ ـن ــد هـ ـ ـ ــؤالء االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ـت ـط ـب ـيــق
القوانني األميركية حتى لو كانت
ه ـ ــذه الـ ـق ــوان ــن تـ ـف ــرض ع ـقــوبــات
على أهلنا وشعبنا ،ولكن العبد
الـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـم ــرأ ال ـت ـب ـع ـيــة وامل ــذل ــة
واملـ ـه ــان ــة ال ي ـم ـك ــن أن ي ـت ـصــرف
كسيد وال يمكن أن يكون صادقا
في رفع شعار الكرامة واالستقالل
وال ـ ـعـ ــزة» .وأض ـ ـ ــاف« :ن ـح ــن نــريــد
استقرارًا نقديًا ومصرفيًا لبالدنا
ولكن أيضًا نريد سيادة تمارسها
ال ـح ـك ــوم ــة وامل ــؤسـ ـس ــات املـعـنـيــة
بــال ـن ـقــد ال ــوطـ ـن ــي» .وتـ ـن ــاول رعــد
مسألة رئاسة الجمهورية ،مشيرًا
إلى أن «الذي يعطل انتخاب رئيس
لـلـجـمـهــوريــة هــو االل ـت ــزام بــأوامــر
الخارج وإال لكنا انتخبنا رئيسا
للجمهورية منذ اكثر من سنتني،
ول ـك ــن الـ ـخ ــارج وض ــع فـيـتــو على
بعض االسماء فأصبح التابعون
أســرى هــذا الفيتو ال يستطيعون
ّ
أن يــرفـضــوه» .وفــي انتقاد مبطن
للرئيس سعد الحريري ،لفت رعد
إلى أنه «يقال إن البعض يريد أن
ي ـجــري مــراج ـعــة ح ـســابــات نقدية
وغيرها ،فــإذا كانت املراجعة هي
االلـ ـت ــزام ب ـن ـبــرة ال ـخ ـطــاب نفسها
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـلـ ـت ــزمـ ـه ــا خـ ـصـ ـم ــه الـ ـ ــذي
ف ــاز عـلـيــه فــي االن ـت ـخــابــات ،فهذه
املراجعة تبدأ بمسار خاطئ ولن
ت ــوصــل إل ــى نـتـيـجــة ب ــل سـتـسـعـ ّـر
الفنت واملشاكل في البلد».

سجعان قزي وإشكالية األجيال والضمير والديمقراطية
جان عزيز
ال تسأم السياسة من تكرار هذين القولني
البالغي التعبير والداللة .األول ملحسن دلول
عــن تـجــربـتــه الـحــزبـيــة الـجـنـبــاطـيــة الطويلة
واملخضرمة .والثاني لكمال جنبالط نفسه
حول التجربة الحزبية في حد ذاتها.
ذات يـ ــوم س ـئــل ال ــوزي ــر وال ـن ــائ ــب ال ـســابــق،
دلول ،كيف له وهو من رافق كمال جنبالط
عقودًا طويلة ،أن يختلف الحقًا بعد اغتياله،
م ــع اب ـن ــه ووريـ ـث ــه ول ـي ــد ج ـن ـب ــاط ،فـيـبـتـعــد
عـنــه مــن ال ـحــزب والـسـيــاســة وحـتــى العالقة
الـشـخـصـيــة .أج ــاب الـصـحــافــي الـســابــق في
لسان دلول السياسي :في الواقع لم نختلف
ولم نفترق قط .كل ما في األمر أنه في لحظة
ما رأيت من الضروري تغيير عالقتنا .ألنها
ً
أصبحت ظلمًا متبادال .ظلم مني لوليد بيك،
وظلم منه لي .أنا ظلمته ،ألنني في عالقتي
معه كنت أطالبه دومًا في سري أو الوعيي،
بأن يكون مثل أبيه .وهو ظلمني ألنه ال شك
كــان يطالبني بالطريقة نفسها ،بــأن أكــون
مثل الذين صاروا حلقة رفاقه!
وف ــي ال ـق ــول امل ـن ـســوب إل ــى ك ـمــال جـنـبــاط،
ت ـص ـي ــر إشـ ـك ــالـ ـي ــة االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء أك ـ ـثـ ــر ذاتـ ـي ــة
وش ـخ ـص ـيــة .ن ـقــل ع ــن ال ــرج ــل قــولــه إن ــه إذا
ما فرضت عليك الظروف ذات يــوم أن تجد
نفسك في صراع ال تسوية له ،بني ضميرك
مــن جـهــة وبــن حــزبــك مــن جـهــة أخ ــرى ،فال
ت ـت ــردد لـحـظــة ف ــي الـ ـق ــرار :ال ـت ــزم ضـمـيــرك،
واترك حزبك .ألنه يمكن لإلنسان أن يمضي
حياة كاملة من دون حزب .لكنه ال يمكنه أن
يحيا لحظة واحدة بال ضمير!
بني هاتني اإلشكاليتني تقع «قضية» سجعان
ق ــزي .ب ــن إشـكــالـيــة االن ـس ـجــام ب ــن أجـيــال
مـخـتـلـفــة ف ــي ن ـظــام وراثـ ـ ــي .وب ــن إشـكــالـيــة
االنسجام مع الــذات في مسألة سياسية أو
حــزبـيــة أو ش ــأن ع ــام ،تـقــع كـلـهــا فــي الحيز
ال ـخ ــاص ب ــن ض ـمـيــر ال ـف ــرد وس ـل ــوك ــه .بني

اقتناعه وتـصــرفــه .بــن مــا هــو ،ومــا يفرض
عليه أن يكونه.
في الجانب األول ،كان سجعان قزي واضحًا
صريحًا في تلميحه إلى مالبسات املوضوع.
ق ــال ق ـبــل أيـ ــام ان ــه ك ــان ف ــي ال ـع ـشــريــن من
عمره شريكًا لبشير الجميل .فلن يتحول
فــي الـسـتــن مــن ع ـمــره م ــأم ــورًا ل ــدى الجيل
الـعــائـلــي ال ـثــالــث .ثــم أمل ــح ثــانـيــة إل ــى املشكلة
نفسها ،حني ّ
عبر بأسى مكتوم ،أنه لو كان
أم ــن الـجـمـيــل رئ ـي ـســا ل ـل ـحــزب ،مل ــا حصلت
تـلــك األزمـ ــة بــرم ـت ـهــا ...ل ــم يـقـصــد سـجـعــان
قــزي بـهــذا ال ـكــام أي شـخــص وال أي اســم.
ليس املقصود انتقادًا لرئيس حزبه الجديد
ســامــي الـجـمـيــل .وال تــاعـبــا عـلــى مـســاحــة
وهمية بينه وبني والده .وال هي طبعًا دغدغة
ملـشــاعــر ال ـحــرس ال ـقــديــم وال ــراي ــات العتيقة
ح ــول إرث بـشـيــر ووراثـ ـت ــه ب ـعــد زمـ ــن .في
ك ــام سـجـعــان ق ــزي ه ــذا ال وج ــود ألسـمــاء
ً
ف ـعــا ،وال معنى للتسميات .ال ـكــام نفسه
ّ
يصح ويصلح لعشرات الحاالت ،من انتقال
تركيبات سياسية عبر النسب العائلي .ال
لــزوم الستعراض أسماء وأحــزاب وتيارات،
ال شــك أن ال ـقــارئ يــذكــرهــا ويستحضرها
اآلن .املشهد هو نفسه .إنها طبيعة تفاعل
األج ـي ــال املـخـتـلـفــة ،ح ــول وض ـع ـيــات ثــابـتــة.
األج ـي ــال تـمـضــي مــن مـخـضــرم إل ــى جــديــد.
فـيـمــا امل ــراك ــز صــامــدة ل ــوري ــث .بــن الـحــركــة
وال ـس ـكــون يـنـفـجــر ال ـن ــزاع .مــع م ـفــارقــة هنا
أن الـقــديــم هــو مــن يـكــون ضحية فــي حركة
جيله .فيما الحديث والـشــاب هــو مــن يكون
فــي سـكــون مــركــزه امل ــوروث! بينما الشكل
يترك انطباعًا خاطئًا غالبًا ،أن املخضرم لم
يواكب تطور الشباب...
تبقى اإلشكالية الثانية ،أن تكون فــي نــزاع
بــن ضميرك الــذاتــي وانـتـمــائــك املــوضــوعــي.
أن تـصـيــر ف ــي نـ ــزاع داخ ـل ــي وخ ــارج ــي في
آن ،بــن وجــدانــك وسـلــوكــك ،بــن اقتناعاتك
بمقتضياتها تجاه اآلخر ،وبني واجبك تجاه

آخر ،بإسقاطه على روحك ونفسك .ليست
ً
املـســألــة تفصيال وال بسيطة .إدم ــون رزق
ولويس أبو شرف عاشاها في خريف العام
 ،1984يوم طلب إليهما أن يتخليا عن كامل
األس ـع ــد ح ـل ـيــف حــزب ـه ـمــا ،ل ـصــالــح حـســن
ال ـح ـس ـي ـنــي .ف ـخــرجــا .لـيـتـحــول خــروجـهـمــا
ب ــداي ــة لـسـلـسـلــة أحـ ــداث ف ــي الـسـيــاســة على
ً
م ـس ـتــوى ال ــوط ــن ،تـ ـح ــوال ف ــي اص ـط ـفــافــات
ومواقف وتموضعات .سمير جعجع وكريم
ب ـق ــرادون ــي ع ــاش ــا ال ـت ـجــربــة نـفـسـهــا داخ ــل
الحزب نفسه في ربيع  .1985فخرجا أيضًا
وصار خروجهما انتفاضة وسلسلة أحداث
داخ ــل الـحــزب ال ــرح ــم ...قــد ال يعطى خــروج
سـجـعــان ق ــزي ال ـفــرصــة ألي م ــن الـتـحــولــن
امل ــذك ــوري ــن .ف ـقــد ال ي ــذه ــب ح ــزب الـكـتــائــب
إلــى تبديل في موقعه السياسي على رقعة
التجاذب اللبناني .ال بسبب هــذا «الفصل»،
وال بــدفــع مــن خلفيات استقالة الـحــزب من
الحكومة .واألرجح أن فصل قزي لن يشكل
صاعقًا النتفاضات كتائبية ال في الصيفي
وال فــي أي مـلـحــق كـتــائـبــي ،بـعــدمــا أعــدمــت
األحـ ـ ــداث ال ـل ـب ـنــان ـيــة ك ــل مـلـحـقــاتــه وجـعـلــت
ً
ً
كــا منها كيانًا مستقال مثل «ال ـقــوات» ،أو
نسيًا منسيًا مثل الذين خرجوا من الحزب
إلــى الصمت .لكن اإلشكالية تظل هــي هي،
فــي حــالــة سـجـعــان ق ــزي كـمــا فــي كــل حالة
مـمــاثـلــة :م ــاذا يـفـعــل الـبـشــر عـنــد االخـتــاف
حول فكرة؟ هل يذهبون فورًا إلى الخالف،
وإل ــى مـنـطــق الـفـصــل وال ـع ــزل واإلل ـغ ــاء؟ في
مجتمعات سبقتنا على دروب الخير العام
ّ
ً
وال ـتــرقــي الـبـشــري ،اخـتــرعــوا ح ــا .هــو حل
معتور ،ناقص ،قاصر عاجز مزعج متعب
م ـمـ ّـض رب ـم ــا .لـكــن ال ـتــاريــخ يـعـلــم أن ــه الـحــل
الوحيد .اسمه الديمقراطية.
لكن كيف لهذا الحل أن يتسلل إلى مجتمع
ري ـف ــي ال ـث ـقــافــة قـبــائـلــي امل ــذاه ــب ،اسـتــوعــب
اإلن ـتــرنــت لـيـعــزز تـخـلـفــه ال ل ـي ـغ ـيــره؟! إنـهــا
املعضلة الحقيقية الدائمة.

تقرير

ّ
البلديات دوخت األهالي :قتيل قي جويا
التي أقدم عليها قزي وأبرزها تشويه
صــورة الحزب وعــدم التزامه القرارات
ال ــرس ـم ـي ــة» ،اسـ ـتـ ـن ــادًا إلـ ــى املـ ـص ــادر.
اح ـت ــل هـ ــذا ال ـب ـن ــد ال ـح ـي ــز األكـ ـب ــر مــن
النقاش في الصيفي أمس« ،كل العالم
كــانــت مـقـهــورة مــن يللي ص ــار .أربـعــة
إيـ ــام وقـ ــزي م ــن ت ـل ـفــزيــون لـتـلـفــزيــون
يتكلم عن خالفات داخلية» .املداخلة
األق ـســى كــانــت مــن «ع ـ ّـم ــو» أب ــو خليل
ال ــذي «ك ــان صــارمــا وه ــو يـتـحــدث عن
ك ـيــف ت ـس ـبــب قـ ــزي بـ ـ ــاألذى ل ـل ـحــزب».
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـم ـص ــادر أن ـ ــه «رب ـ ـمـ ــا لــو
حضر قزي االجتماع لكان أمال الدفة
ملصلحته وه ــو امل ـع ــروف عـنــه قــدرتــه
على تنميق جمله .تراجع ولــم يجرؤ
عـلــى مــواج ـه ـت ـنــا» .تستنكر امل ـصــادر
ات ـه ــام ق ــزي ال ـق ـي ــادة ال ـحــزب ـيــة بــأنـهــا
«فليرنا
غير ديمقراطية ،فترد حانقة
ِ
أي حــزب ُيمارس الديمقراطية أفضل
م ـن ــا؟ ف ــي ال ــداخ ــل ه ـن ــاك ه ــام ــش لكل
فرد في أن ُيعبر عن أفكاره ولكن حني
ي ـصــدر ال ـق ــرار عـلــى الـجـمـيــع االل ـت ــزام
ّ
ب ــه» .صحيح أن سجعان قــزي «ليس
أيًا كان في الكتائب ،ولكن فلتكن هذه
الخطوة عبرة للجميع».

آمال خليل
ال ي ـبــدو أن ق ـطــوع اإلن ـت ـخــابــات جنوبًا
سيمر سريعًا برغم انتهاء مهلة انتخاب
رئ ـيــس ونــائ ـبــه لـلـبـلــديــات ي ــوم غ ــد بعد
مــرور شهر كامل على إجرائها .األجــواء
ال ت ــزال مشحونة فــي كثير مــن الـبـلــدات
في إطار تداعيات اإلنتخابات السياسية
والـحــزبـيــة والعائلية والشخصية .لكن
عسى دمــاء حسني دايــخ التي سالت ليل
األح ــد ُ
وي ـتــم أوالده األرب ـعــة قبيل العيد
في جويا (قضاء صــور) ،يكونان مكابح
للثرثرات املستعرة .إشكال فردي أسبابه
تراكمت منذ اإلنتخابات ،تخلله إطــاق
ّ
نار أدى إلى إصابة الدهان ابن السادسة
والثالثني بينما كان يساهم مع جيرانه
في تهدئة املتنازعني.
مـ ـن ــذ إع ـ ـ ـ ــان ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وح ـ ــرك ـ ــة أم ــل
تشكيلتهما لبلدية جويا (رئيس البلدية
يسميه حــزب الله ونائبه تسميه حركة
أمـ ـ ــل) ،اش ـت ـع ـلــت شـ ـ ــرارة الـ ـخ ــاف ال ـتــي
ك ـ ــادت ت ـه ــدد األم ـ ــن ف ـي ـهــا .ق ــرر الـثـنــائــي
استبعاد رئيس البلدية السابق املغترب
ح ـســن ط ــاه ــر (ش ـق ـي ـقــه رئ ـي ــس الـبـلــديــة
األسـ ـب ــق) واس ـت ـب ــدال ــه بــرئ ـيــس م ـشــروع

إعـ ـم ــار ال ـضــاح ـيــة ال ـج ـنــوب ـيــة امل ـه ـنــدس
حـســن ج ـشــي .طــاهــر شـكــل الئ ـحــة «ق ــرار
جـ ــويـ ــا» ب ــوج ــه الئـ ـح ــة الـ ـث ـن ــائ ــي .تـ ــردد
ً
بــأن أطــرافــا مــن الالئحتني أنفقت أم ــواال
انتخابية طــائـلــة واسـتـقــدمــت الـعـشــرات
من أبناء البلدة العاملني في دول أفريقيا.
بنتيجة اإلنتخابات ،فازت الئحة الثنائي
واستطاع طاهر وعضو في الئحته علي
محمد السعيدي خرقها .لكن األم ــور لم
تـنـتــه بــإق ـفــال ال ـص ـنــاديــق .الئ ـحــة طــاهــر
قدمت طعنًا بالنتائج ،متهمة بالتزوير
وال ـ ـتـ ــاعـ ــب ب ـ ـ ـ ـ ــأوراق اإلق ـ ـ ـتـ ـ ــراع وس ــرق ــة

األجواء ال تزال
مشحونة في كثير
من البلدات على إثر
االنتخابات البلدية

صناديق من األقــام .لكن أبــرز ما استفز
أعـضــاء الئـحــة الثنائي ومناصريهم ما
تضمنه الطعن من تشكيلة الثنائي التي
«ال تعكس كـفــاءات أبناء جويا الثقافية
والعلمية واملالية».
ّ
«مسلة» الكفاءات نعرت الكثيرين .بحسب
مصادر مواكبة للقضية ،فإنه فور تسلم
األعـضــاء للطعن حتى أخــذت اإلشكاالت
ت ـت ـكــرر ب ــن ال ـح ــن واآلخ ـ ــر .ت ــاس ــن بني
بـعــض األع ـض ــاء ومـنــاصــريـهــم .وم ــا زاد
اإلش ـ ـك ـ ــاالت ح ـ ـ ــدة ،ت ـح ـم ـي ـل ـهــا خ ــاف ــات
جانبية .آخرها تالسن وقع عصر األحد
بــن شـبــان مــن آل قــاســم وآخ ــري ــن مــن آل
اللقيس «بسبب قيام ق .لقيس بإلصاق
صـ ــورة لـعـضــو ب ـلــدي عـلــى س ـيــارتــه في
حي مساكن الرضا في البلدة ،ما استفز
ي .قــاســم» .حينها تدخل مختار البلدة
حـســن اسـمــاعـيــل وجـمـعـهـمــا ف ــي منزله
وصالحهما .إال ان لقيس «اشتكى لعضو
الـبـلــديــة عـلــي داي ــخ عــن ث ــرث ــرات تطاوله
ُ
ويطلقها ع .زعتر .فما كان من األخير إال
أن حضر مع حوالي خمسني شابًا قبيل
منتصف الليل ودخــل إلــى الحي شاهرًا
سالحه .حصل تالسن ،ثم أطلق عدد من
األشخاص النار ،ما أدى إلى مقتل حسني

دايخ الذي كان متوجهًا من منزله املجاور
إلعداد طعام السحور لعائلته.
م ـن ــذ وقـ ـ ــوع اإلشـ ـ ـك ـ ــال ،ي ـس ـجــل الـجـيــش
ان ـت ـشــارًا ومــداه ـمــات فــي ال ـب ـلــدة لتعقب
كــل مــن لقيس وقــاســم وعلي دايــخ الذين
تواروا عن األنظار .عضو في البلدية اتهم
أح ــد زم ــائ ــه «بــالـتـحــريــض مـنــذ انـتـهــاء
اإلن ـت ـخ ــاب ــات وتـ ـن ــاول أعـ ـض ــاء الــائـحــة
الـفــائــزة ،مــا أثــار جـوًا مــن اإلحـتـقــان» .من
جهته ،نفى عضو املجلس البلدي علي
السعيدي فــي اتـصــال مــع «األخ ـبــار» ،أي
طابع بلدي لإلشكال األخير .واوضح أن
أطراف اإلشكال «ربطتهم خالفات سابقة
ون ــواي ــا مـبـيـتــة ت ـج ــاه بـعـضـهــم بـعـضــا.
ولتخفيف فعلتهم ألصقوها بالبلدية».
حتى مساء أمس ،كانت جثة دايخ ال تزال
فــي أحــد مستشفيات صـيــدا لتشريحها
بهدف تحديد نوع الرصاصة التي خرقت
رأس ــه ُ
وبـعــد املـســافــة الـتــي أطلقت منها.
األســوأ أن موكب تشييعه املنتظر سيمر
بني صور املرشحني التي ال تــزال ترتفع.
ترجح عائلته أن يضيع حق حسني وسط
تراشق املسؤولية بني أطراف النزاع الذين
يـجـمـعــون عـلــى نتيجة واح ـ ــدة« :طلعت
برأس املسكني».

