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تقرير

سـيـعـ ّـبــر خـلــف ال ـس ـتــارة الـبــرتـقــالـيــة
ع ــن رأيـ ــه ب ـ ــأداء وم ــوق ــف املــرشـحــن
ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ،ال ف ـق ــط «ب ــروف ــاي ـل ـه ــم»
ال ـش ـخ ـص ــي .فـ ــاالق ـ ـتـ ــراع ل ـن ـق ــوال أو
املالح أو حبيقة أو معلوف في املنت
يعني أن العونيني يفضلون التفاهم
مع املــر بــدل التصادم معه .االقتراع
لـحــايــك ف ــي جـبـيــل شـ ــيء ،ولـلـهــاشــم
شـ ـ ــيء آخـ ـ ــر مـ ـن ــاق ــض تـ ـم ــام ــا .فـفــي
التيار عمليًا مجموعة تيارات تصب
في مجرى واحد ،لكن ستتضح اآلن
طبيعة امل ــزاج الـشـعـبــي .مــع مـعــراب
أم م ــع ل ـق ــاء األربـ ـع ــاء ف ــي املـ ــن؟ مع
دب ـلــومــاس ـيــة أبـ ــي رم ـي ــا أم وض ــوح
الهاشم أم محاوالت الحايك تجميل
مـ ــا ي ـس ـت ـح ـيــل ت ـج ـم ـي ـل ــه؟ عـ ـ ــون فــي
بعبدا أقــرب إلــى مـعــراب ،فيما يقيم
ديــب حيث يقيم باسيل ،وغاريوس
صــديــق ن ـقــوال وع ـبــاس ال ـهــاشــم في
لقاء األربعاء.
رابـ ـع ــا هـ ـن ــاك م ــن ل ــدي ــه اإلمـ ـك ــان ــات
بــن املــرشـحــن ومــن ليس فــي جيبه
قرش .هناك من ركب ماكينة «طويلة
ع ــري ـض ــة» ل ــم ي ـك ـلــف ن ـف ـســه تــركـيــب
م ـث ـل ـه ــا فـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـب ـل ــدي ــة
والنياية املاضية ،ومن اكتفى بطبع
صــورتــه على قميصه وكتب فوقها
م ـنــاضــل ع ـت ـيــق ،وم ــن يـشـهــر سيف
باسيل ويهجم.
ع ـل ـمــا أن ن ـظ ــام االق ـ ـتـ ــراع (ال ـص ــوت
الواحد ،أي  )one man one voteفتت
اإلئتالفات التي نشأت في انتخابات
املناطق الحزبية ،فبات ّ
هم كل مرشح
ال ـ ـيـ ــوم أن ي ـح ـص ــد ش ـخ ـص ـيــا أك ـبــر
ً
ع ــدد مــن األص ـ ــوات .فــي امل ــن ،مـثــا،
ه ـنــاك «ب ـل ــوك» يـنـتـخــب ك ـن ـعــان ،أمــا
«البلوك» اآلخــر فستتشتت أصواته
ب ــن خـمـســة أو س ـتــة مــرش ـحــن .في
جبيل أبــي رمـيــا يحتفظ بـ»بلوكه»
ً
كــامــا ،أمــا «الـبـلــوك» اآلخــر فينقسم
ب ــن ث ــاث ــة م ــرش ـح ــن .امل ـش ـك ـلــة فــي
أصدقاء الوزير أنهم جميعًا يريدون
مـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــب ،وال ش ـ ـ ــك أن ك ـث ـي ــري ــن
سـيـبــدأون مـعــامــات تغيير املــذهــب
إلى األرثوذكسية بعد شغور موقع
زياد عبس في األشرفية.

في ظل حرص كل نائب على إثبات
حضوره وتسجيل رقم جـ ّـدي .لذلك
س ـي ـحــرص ال ـن ــاخ ـب ــون ع ـلــى وضــع
أصـ ــوات ـ ـهـ ــم ف ـ ــي املـ ـ ـك ـ ــان املـ ـن ــاس ــب،
األمــر الــذي يقود بحسب مسؤولي
ال ـق ـض ــاء إلـ ــى ح ـصــر امل ـنــاف ـســة بني
أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة :ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ال ـ ـثـ ــاثـ ــة وف ـ ـ ــؤاد
شهاب« .املعركة صعبة» ،يقول أحد
العونيني القدامى و»إمكانية الخرق
أص ـعــب ،ألن ال ـن ــواب مــن الحزبيني
الـ ـق ــدام ــى الـ ــذيـ ــن واك ـ ـبـ ــوا ال ـش ـبــاب
ف ــي جـمـيــع امل ــراح ــل ومـنـهــا مرحلة
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات» .غ ـي ــر أن لـلـبـعــض
رأي ــا آخ ــر ،وال سيما بـعــد مهاجمة
الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب حـ ـكـ ـم ــت ديـ ـ ـ ــب ل ـل ـش ـب ــاب
العونيني املعترضني على القيادة
ال ـحــزب ـيــة ،إذ ي ــؤك ــدون أن «ش ـبــاب
ال ـ ـت ـ ـيـ ــار يـ ـح ــاسـ ـب ــون م ـ ــن خ ــذل ـه ــم
وأوه ـم ـه ــم ال ــوق ــوف إلـ ــى جــانـبـهــم،
وطـعــم الـحـســاب أل ـ ّـذ عـنــدمــا يصدر
ع ــن ص ـنــاديــق االن ـت ـخ ــاب ــات» .على
املقلب اآلخــر ،لم يسجل أي ترشيح
على املقاعد الباقية (شيعة ودروز)،
فالنائب ال ــدرزي فــي تكتل التغيير
واإلصـ ـ ــاح فـ ــادي األع ـ ــور ال يحمل
ب ـط ــاق ــة ح ــزب ـي ــة وس ـي ـت ــم اع ـت ـم ــاده
كـحـلـيــف إذا م ــا أراد ال ـت ـيــار إع ــادة
ترشيحه فــي االنتخابات النيابية
املقبلة.

جوزف أبو خليل:

حارس هيكل «آل الجميل»
أوال.
«الجميليين» في حزب الكتائب .العائلة تأتي لديه ً
ليس من المبالغ فيه القول إن جوزف أبو خليل هو أول وآخر ُ
من أجلها «حاور» اإلسرائيليين ثم حاول إقناع السوريين بانتخاب بشير الجميل رئيسًا .كاتب بيانات المؤسس بيار الجميل
والناطق باسم الحزب سابقًا  ،ظهر أخيرًا كـ«قارئ بيان» فصل وزير العمل سجعان قزي .فهل أصبح هذا هو دوره في
الحزب الذي دخله منذ العام 1939؟
ليا القزي
خـ ــرج جـ ـ ــوزف أبـ ــو خ ـل ـيــل م ــن قــاعــة
االج ـت ـم ــاع ــات ف ــي ال ـص ـي ـفــي ف ــي 20
ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،قــابـضــا بــراحـتـيــه
عـلــى ع ــدد مــن األوراق .لـحـظــات قبل
أن يتلو على الصحافيني...« :فـصــل
ً
الــوزيــر سجعان قــزي فـصــا نهائيًا
مــن حــزب الكتائب» .اختيار النائب
األول لرئيس الـحــزب ليكون «قــارئ
ال ـ ـب ـ ـيـ ــان» ،أعـ ـ ــاد إل ـ ــى أذهـ ـ ـ ــان بـعــض
«ال ـ ــرف ـ ــاق» ،ال ــذي ــن ت ــواص ـل ــت مـعـهــم
«األخ ـب ــار» ،تــاريــخ الــرجــل ال ــذي كان
ُ
فــي يــومــا «كــاتــب ال ـب ـيــانــات» .اعــتـبــر
اخ ـت ـي ــاره م ـق ـص ــودًا إلقـ ـف ــال حـســاب
قديم بينه وبني قزي يعود إلى 1985
(توقيع قزي على قرار فصل أبو خليل
من رئاسة تحرير جريدة العمل بعد
انتفاضة إيـلــي حبيقة على القيادة
ال ـك ـتــائ ـب ـيــة) .ال ـب ـعــض اع ـت ـبــره رغـبــة
م ــن رئ ـي ــس ال ـح ــزب س ــام ــي الـجـمـيــل
بدحض مــا ُيـشــاع عــن تـهـ ّـور قــراراتــه
ّ
وعن أن مجموعة «لبناننا» هي التي
ُ
تسيطر على القرار في الصيفي .لهذا
ُ ّ
«س ــل ـم ــت امل ـه ـمــة إل ــى أقـ ــدم رج ــل في
الكتائب» ،كما يشرح قيادي سابق.
املشكلة ،بحسب األخـيــر ،ليست في
م ــا أراده الـجـمـيــل ب ــل «ف ــي أن يقبل
أب ــو خـلـيــل ب ـق ــراءة ب ـيــان ط ــرد رفيق
ل ــه .فـهــل أص ـبــح ه ــذا ه ــو دوره؟ هل
انتقل مــن صــانــع سياسة الـجــد إلى
ق ــارئ بـيــانــات الـحـفـيــد؟» .أبــو خليل
يـبـتـســم بـمـكــر وه ــو يـنـظــر مـبــاشــرة
في عيني سائله ،قبل أن يجيب« :إذا
ّ
ً
ك ــان الـشـيــخ ســامــي فـعــا يستغلني
فــي الـحــزب ،فــإذًا مــا زلــت أملك شيئًا
راض بذلك».
ألقدمه ،وأنا
ٍ
أب ـ ــو خ ـل ـي ــل ك ـ ــان «رج ـ ـ ــل ال ـ ـظـ ــل» فــي
الكتائب وراسم سياسة الحزب عبر
ك ـت ــاب ــة ب ـي ــان ــات ال ــرئ ـي ــس امل ــؤس ــس.
ال ــرج ــل «الـتـسـعـيـنــي ودفـ ـش ــة» ،كما
ي ـقــول ،أث ـبــت ط ــوال س ـنــوات خدمته
الحزبية ً
والء مطلقًا آلل الجميل .وقد
يكون من القلة التي التزمت الشعار
بحذافيره« :الله والوطن والعائلة».
هــذا ال ــوالء دفـعــه فــي آذار  1976إلى
مالقاة اإلسرائيليني في عرض البحر
ملد الجسور بينهم وبني آل الجميل،
ث ــم إلـ ــى ال ـط ـل ــب م ــن «رف ـي ـق ــه» كــريــم
بـقــرادونــي مرافقته ورئـيــس الحزب
ال ــراح ــل ج ــورج س ـعــادة إل ــى ســوريــا
إلق ـن ــاع دم ـشــق ب ــ«أه ـم ـيــة» انـتـخــاب
بشير الجميل رئيسًا للجمهورية.
ب ــن اســرائ ـيــل وس ــوري ــا ،وب ــن أمــن
وبشير ،عرف أبو خليل كيف ينسج
خيوطه .حني كــان زمــاؤه يسألونه
ع ــن تـ ـب ــدل م ــزاج ــه ال ـس ـي ــاس ــي ،ك ــان
يـجـيــب« :أن ــا ال مــع اســرائـيــل وال مع
سوريا .أنا مع بيت الجميل» .يذهب
أبعد من ذلك« :كما يكون آل الجميل
تكون الكتائب .وكما تكون الكتائب
ي ـ ـكـ ــون املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــون .وك ـ ـمـ ــا ي ـك ــون
املسيحيون يكون لبنان» .ويعترف:
«أنــا منحاز للعائلة وأعتبر نفسي
جزءًا منها» .في مرحلة «االنتفاضة»
على «الجميليني»« ،لــم أكــن حياديًا
وكنت ضد الــرفــاق» ،يقول ابــن بلدة
بيت الدين في مكتبه في الصيفي.
م ــن س ــاح ــة الـ ـب ــرج ،ق ــدي ـم ــا ،يحتفظ
«عمو» وهو اللقب الذي أطلقه عليه
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ب ـش ـيــر ال ـج ـم ـي ــل ،ب ــذك ــري ــات ك ـث ـيــرة.
م ــن هـ ـن ــاك ،ك ــان ــت الـ ـب ــداي ــة بــالـعـمــل
ف ــي ص ـيــدل ـيــة بـ ـي ــار ال ـج ـم ـي ــل .تــأثــر
باللباس الكتائبي /الكشفي املوحد،
فـتـطــوع فــي الـحــزب عــام  1939لبيع
«ج ــري ــدة ال ـع ـمــل ب ـق ــرش ــن» ،ق ـبــل ان
ُ
الحقًا مدير تحريرها ( 1968ـ
يصبح ّ
 .)1988فضل «الحزب» على وظيفته
في مؤسسة كهرباء لبنان ،فاستقال
مـنـهــا لـ ُـيـصـبــح مــع ج ــوزف الـهــاشــم،
عــام  ،1958أول موظفني فــي األمانة
العامة الكتائبية .ومن حينه ،تتبدل
وجـ ـ ـ ــوه رؤس ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـح ـ ــزب وي ـخ ـضــع
البيت املــركــزي إلع ــادة تــأهـيــل ،وهو
«أص ـ ـ ـ ــل ق ــراب ــة
ص ــام ــد فـ ــي م ـك ـت ـب ــهِ .
ال ـت ــاس ـع ــة ص ـب ــاح ــا وال أغ ـ ـ ــادر قـبــل
ساعات املساء األولــى .ما فيي أقعد
بــال ـب ـيــت» .ف ــي امل ـك ـتــبُ ،عـلـقــت صــور
جميع رج ــال آل الجميل باستثناء
بشير .لكل منها قصة ،أما استثناء
مؤسس ميليشيا الـقــوات اللبنانية
فليس أمرًا يدعو إلى التوقف عنده،
ب ـح ـس ــب أب ـ ــو خ ـل ـي ــل .وب ــامل ـن ــاس ـب ــة،
الرجل ال يلفظ اسم أحد من «ساللة»
بـيــار الـجـمـيــل قـبــل أن يسبقه بلقب
«الشيخ».
ال ـص ــداق ــة بـيـنــه وب ــن م ــادي ــس بـيــار
الجميل دفعته بداية إلى تبني خيار
شـقـيـقـهــا امل ـف ـضــل أمـ ــن ،إال أن ـهــا لم
تكن السبب في تقربه من املؤسس.
ّ
الجد»
حجز مكانه على يمني «بيار
بسبب «إقامتي الدائمة في املكتب،

فـ ـنـ ـش ــأت ع ــاق ــة مـ ـب ــاش ــرة ب ـي ـن ـن ــا».
تــوطــدت الـعــاقــة أك ـثــر ،بـعــد تكليفه
تـنـظـيــم املــؤت ـمــر ال ـحــزبــي الـ ــذي كــان
سنويًا ،فكان يضع املقررات ويكتب
بـيــان الــرئـيــس ال ــذي ُي ـحــدد سياسة
ال ـحــزب عـلــى م ــدى ع ــام ،إضــافــة إلــى
كتابة بيان بيار الجميل األسبوعي.
مـ ـس ــؤول ــون س ــابـ ـق ــون فـ ــي الـ ـح ــزب،
يـتـهـمــون «ال ـج ـم ـي ـلــي» الـعـتـيــق بــأن
م ـ ــواق ـ ــف امل ـ ــؤس ـ ــس املـ ـتـ ـط ــرف ــة ضــد
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن وامل ـس ـل ـم ــن تـحـمــل
ب ـص ـم ــات ــه« .ل ـ ــم أك ـ ـ ــره الـفـلـسـطـيـنــي

أبو خليل :كما يكون آل
الجميل تكون الكتائب،
وكما تكون الكتائب
يكون المسيحيون
ما زال أبو خليل ُيساهم
في كتابة البيان
السياسي ووضع
مقررات المؤتمرات

ّ
يـ ـ ــومـ ـ ــا» ،يـ ـجـ ـي ــب ،مـ ـ ــذك ـ ـ ـرًا ب ـعــاق ـتــه
بضابط االسـتـخـبــارات الفلسطيني
ال ـش ـه ـيــر أبـ ــو ح ـســن س ــام ــة« ،كـنــت
أحــاول ايجاد األسلوب املالئم حتى
أك ـ ـتـ ــب مـ ــن دون أن ُي ـع ــات ـب ـن ــي فــي
ـوان قـبــل أن تدخل
ال ـيــوم ال ـتــالــي» .ث ـ ٍ
الـ ــ«ولـ ـك ــن» ل ـل ـت ـبــريــر« :ول ـك ــن كــانــوا
(ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون) ي ـس ـت ــول ــون عـلــى
البلد .حاولنا تالفي الشيء الذي ما
منه مهرب ،ماذا ُينتظر مني أكثر؟».
يقول الـقـيــادي السابق فــي الكتائب
ّ
إن «أهمية أبــو خليل أنــه كــان يؤثر
على صاحب الـقــرار ومــن بعده على
ولــديــه أمــن وبـشـيــر» .فــي الـبــدء كان
أم ــن« ،حـيــث عـمــل مــع مــاديــس على
التسويق له من خالل دار العمل» .إال
أن األح ــداث تـســارعــت وأصـبــح على
يمني بشير ،مسوقًا ملشروعه «وهو
الـ ــذي أق ـنــع ب ـق ــرادون ــي ب ـهــذا ال ـخــط.
ال ـس ـبــب ك ــان الـ ـع ــداء للفلسطينيني
واإلعـجــاب باالسرائيليني ،فــي حني
كانت لدى أمني نزعة انفتاحية على
العرب إذا ما قــورن بمحيطه» .ألبو
خـلـيــل رأي آخ ــر« :اقـتـنـعــت بالشيخ
بـشـيــر وال ـتــزمــت مـعــه مــن أج ــل بناء
لـبـنــان .أحــب املـخــاطــرة ،وبشير كان
أكثر حكمة ورصانة من أمني».
بعد اغتيال بشير ،عاد ليتفيأ مظلة
ً
أمــن محاوال اقناعه بااللتزام حتى
النهاية باتفاق  17أيار« ،ألنني كنت
أعتقد أنـهــا الطريقة األمـثــل ليخرج
ال ـ ـسـ ــوري واالس ــرائـ ـيـ ـل ــي س ــوي ــا مــن
لبنان» .دوره في الحزب انحسر مع
خ ـســارة ايـلــي كــرامــة رئــاســة الـحــزب
ّ
ضد جــورج سعادة« .نكبته» دفعته
إلــى العمل فــي نــداء الــوطــن وجريدة
ال ـس ـف ـيــر ،ق ـبــل أن ي ـع ــود ن ـج ـمــه الــى
اللمعان مــع عــودة أمــن الجميل من
م ـن ـفــاه ع ــام  .2000ال ــرف ــاق ال ـقــدامــى
ّ
يعيرون «عمو» بأن هدفه من الحزب
ُ
كـ ـ ــان ال ـ ـن ـ ـفـ ــوذ .ال يـ ـنـ ـك ــر ذلـ ـ ــك «ف ـك ــل
انسان ُيفتش عن دور .كنت أريــد أن
ً
أكــون فاعال من دون أن أطلب شيئًا
لنفسي .أحــب الحكم في الظل» .هي
الطريقة الوحيدة «حتى ال ُيزاحمني
أحد» .لم يكن أبو خليل مجرد شاهد
ً
فـ ــي ال ـ ـحـ ــزب «كـ ـن ــت فـ ــاعـ ــا وع ــام ــل
ث ـقــة .أح ـضــر االج ـت ـمــاعــات وأشـ ــارك
ف ــي وض ــع س ـيــاســة ال ـح ــزب وأن ـطــق
باسمه عبر صحيفته وعلى تواصل
ي ــوم ــي مـ ــع رئـ ـيـ ـس ــه دون أن أكـ ــون
عضوًا في املكتب السياسي حتى».
فـ ـم ــاذا ب ـقــي الـ ـي ــوم م ــن هـ ــذا ال ـن ـفــوذ
بـعــد قــرابــة الـثـمــانــن عــامــا؟ رأي ــه «ال
ي ــزال مــرجـحــا فــي املـكـتــب السياسي
ُ
ومداخالته تشكل فرقًا في املفاصل
األســاسـيــة ،كجلسة التصويت على
ف ـصــل ق ــزي وامل ـش ــارك ــة واالس ـت ـقــالــة
م ــن ال ـح ـكــومــة» ،كـمــا ي ـقــول عــامـلــون
حــالـيــون فــي الـصـيـفــي .وح ــن يكون
له توجه مخالف لتوجهات الرئيس
ُ
«يـ ـح ــاول الـتـعـبـيــر ع ـنــه م ــن دون أن
يظهر معترضًا أو متمردًا» .أحيانًا
ُيساهم في «كتابة البيان السياسي
ويـضــع امل ـقــررات لـلـمــؤتـمــرات» .على
الرغم من ذلــك« ،أكيد أن الــدور الذي
يـلـعـبــه ع ـمــو ال ـي ــوم ل ـيــس بـمـسـتــوى
ال ـ ــدور الـ ــذي ك ــان ف ــي ع ـهــد الــرئـيــس
الجميل .هو كبر وهناك جيل جديد
من املسؤولني».

