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ابراهيم األمين

ّ

وتوتر
ارتباك
ّ

ه�������ذا ًاالرت�������ب�������اك ال�����س�����ع�����ودي انعكس
مباشرة ّعلى حلفاء اململكة في بيروت،
ف��ه��ؤالء ات��خ��ذوا خ��ي��ار امل��واج��ه��ة ،فيما
امل��م��ل��ك��ة م��ك ّ��ب��ل��ة ب���ات���ف���اق ال���ت���ه���دئ���ة مع
س��وري��ا .ال��رئ��ي��س ال��ح��ري��ري ع��اد رافعًا

ش��ع��ارات م��زدوج��ة تجمع ب�ين تمسكه
ب��ق��وة ت��ح��ال��ف��ات��ه وث��ب��ات��ه��ا م��ع ق��وى 14
آذار ،وفي الوقت نفسه عالقاته الودية
املستجدة مع سوريا .ازدواجية تربك
ن����واب امل��س��ت��ق��ب��ل ،ال���ذي���ن ي��ن��ح��ون نحو
التصعيد ،وف��ي ال��وق��ت نفسه يجدون
ّ
ال����ح����ب����ال ال����س����ع����ودي����ة ت����ش����ده����م نحو
التهدئة ،علمًا ب��أن ال��ح��ري��ري نسي أو
تناسى ذكر حلفائه اآلذاريني ألكثر من
ش��ه��ري��ن ،ح�ي�ن ك��ان��ت ع�لاق��ت��ه بسوريا
تشهد مزيدًا من التقارب.
وي���دور ن��ق��اش ف��ي أوس���اط «املستقبل»
ح�������ول ض�����������رورة م����ن����اق����ش����ة الحريري
ل�����ع��ل��اق�����ت�����ه ب������س������وري������ا م��������ع حلفائه،
وخ��ص��وص��ًا أن أب����واب دم��ش��ق محكمة
اإلقفال أمامهم.
ورغم تأكيد الحريري ،خالل اجتماعه
األخير بكتلته ،أن «عالقتنا مع سوريا
ث��اب��ت��ة ول��س��ن��ا خ��ج��ول�ين ب��ه��ا ،وه���ي لن
ت��ع��ود إل���ى ال������وراء» ،ي��ب��دو واض���ح���ًا أن
ن����واب امل��س��ت��ق��ب��ل ل���م ي��ل��ت��زم��وا بتحييد
سوريا عن الصراع.
وك�����ان الف���ت���ًا أم����س إش������ارة ب���ي���ان كتلة
امل����س����ت����ق����ب����ل ب�����رئ�����اس�����ة ال�����ن�����ائ�����ب فؤاد
السنيورة ،إل��ى ذك��رى اغتيال «النائب
الشهيد ن��اظ��م ال���ق���ادري» ،ال���ذي اغتيل
في عام  ،1989إذ رأى متابعون أن في
القادري غمزًا للوم
اإلشارة إلى الراحل ّ
س��وري��ا ،وخ��ص��وص��ًا أن ذك���رى اغتيال
ال�����ق�����ادري ت���راف���ق���ت م����ع ذك������رى اغتيال
النائب أنطوان غانم.

أوهام الطوائف الكبيرة والصغيرة
ّ
من عكر مزاج صقر
« ...بموضوعية»؟
ذك � ��ر ع ��ام �ل ��ون ف ��ي ف ��ري ��ق إنتاج
«ب �م��وض��وع �ي��ة» ،ال� ��ذي ت�ب�ث��ه قناة
الـ« »MTVأنه خالل إحدى فترات
االس �ت��راح��ة ،ت�ل�ق��ى ال �ن��ائ��ب عقاب
ً
ص�ق��ر ات �ص��اال ه��ات�ف�ي��ًا م��ن منزل
رئ�ي��س الحكومة سعد الحريري.
وبينما اعتقد صقر أن��ه سيتلقى
التهئنة ،فوجئ ب��أن محدثه ّ
(قدر
الحاضرون أنه الرئيس الحريري
نفسه) يلومه على مشاركته في
الحلقة ،وعلى إطالقه مجموعة من
امل��واق��ف م��ن دون ال�ح�ص��ول على
إذن أو تنسيق مع رئاسة الحكومة
ومكتب الحريري نفسه .ف��ي هذا
الوقت ،كان النائب األسبق ناصر
ق �ن��دي��ل ي �ش �ع��ل س �ي �ج��ارة خارج
االستوديو ،لكنه فوجئ لدى دخوله
بأن صقر يتحدث مع شخص بدا
أنه يلومه ،وذلك من خالل تعليقات
صقر وتعابير وجهه .عندها ،لفت
ال��زم�ي��ل ول�ي��د ع�ب��ود ان�ت�ب��اه قنديل
إلى أن املتصل هو الحريري على
األرج� � � ��ح ،م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن � ��ه سمع
صقر ي�ق��ول ل��ه إن��ه نسق إطاللته
اإلع�لام�ي��ة م��ع م�س��اع��دي��ن لرئيس
الحكومة« .األخ�ب��ار» سألت صقر
ع ��ن امل� ��وض� ��وع ،ف �ن �ف��ى ت �ل �ق �ي��ه أي
اتصال من الحريري خالل الحلقة،
أو علمه ب��وج��ود ان�ت�ق��ادات ملواقفه
من قيادات في تيار «املستقبل».

بلد االن��ه��ي��ارات الطائفية واملذهبية يقترب م��ن لحظة الجنون
القصوى .وليس معلومًا إن ك��ان من املفيد إع��ادة ع��رض الفصل
األخير من آخ��ر مسرحيات زي��اد الرحباني «بخصوص الكرامة
والشعب العنيد» ،حيث الناس يأكل بعضهم بعضًا .لكن يمكن
مالحظة اآلتي:
ً
أوال :إن االحتقان املذهبي ال سابق له في البلد ،وإن التعبئة بلغت
مرحلة غير منطقية .وك��ل التراجع القائم ف��ي الحالة الحريرية
ـــــ وهو تراجع ج��دي ،ويمكن مالمسته في كثير من املناطق ـــــ ال
عالقة ل��ه بالعصبية ُّ
السنية ال��ج��اري العمل عليها ب��ق��وة ،سواء
من أنصار الحريري أنفسهم ،أو من جهات أخ��رى ذات خلفيات
سياسية أو أمنية أو دينية .واملشكلة في أن التعبئة ال تقتصر
على ال��ن��اس ال��ع��ادي�ين ،وأن��ه��ا ال تحصل فقط ف��ي حلقات األزقة
ومجالس النواب والسياسيني ،بل تتصل كثيرًا بوسط نخبوي
عند هذه الفئة يراقب املشهد العام من العراق إلى لبنان .وهناك
مناخ من شأنه أخذ األمور إلى أبعد مما نعتقد .وليس أمرًا عفويًا
ما تشجعه استخبارات عربية وقوى  14آذار ،وال سيما «القوات
اللبنانية» ،على تحركات في املناطق ُّ
السنية في الشمال وبيروت
والساحل ،مترافقة مع حملة إعالمية تتضمن حملة قاسية على
إيران خالل زيارة أحمدي نجاد لبيروت.
ثانيًا :ما ّ
يسميه فريق  14آذار «فائض القوة» لدى شيعة لبنان،
ال يتصل عمليًا بمشكلة هذه الطائفة ،إذ إن األم��ر ال يتصل بما
تملك من ق��درات غير متوافرة عند اآلخرين ،وخصوصًا لناحية
التسلح ،بل في أن الشيعة الذين ناضلوا لعقود لتحقيق موطئ
قدم داخل الدولة ومؤسساتها ،ربما كانوا أساس َمن عمل على
رسم خريطة لبنان الكبير الحقيقية ،من خالل منح األقضية دورًا
يحقق توازنًا مع دور جبل لبنان.
لكن مشكلة الشيعة م��ا بعد ع��ام  ،1985أن ق��ادت��ه��م عملوا على
تحقيق حضور شكلي في إدارات الدولة ،بطريقة تشير إلى نقص
في فهم أهمية الدولة ،ال كمؤسسات فقط ،بل كمركز استقرار دائم.
وه��و األم��ر ال��ذي انتقل ف��ي مرحلة أخ��رى إل��ى العمل على تقليد
املسيحيني ،ومن ثم حالة الحريري ُّ
السنية ،في بناء مؤسسات
اكتفاء ذات���ي ف��ي القطاعات التربوية واالجتماعية والسلوكية
واالقتصاد االستهالكي .وبعد ربع قرن ،تتصرف القيادة الشيعية
على أنها ال ت��زال في موقع املعارضة ،وه��و أم��ر يرتب حسابات
م��ن ن��وع آخ��ر .وإذا ل��م يحصل تغيير ف��ي ه��ذا االت��ج��اه ،ف��إن قدرة
اآلخرين على تحويلهم خصمًا للدولة تبقى أقوى بكثير.
ثالثًا :تعيش ال��ق��وى املسيحية ف��ي  14آذار مرحلة حساسة هي
األول����ى ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا م��ن��ذ ف��ت��رة ط��وي��ل��ة .ل��م ي��ع��د ب��م��ق��دور هذه
الشخصيات ال��ح��دي��ث ع��ن غ��ي��اب التمثيل املسيحي ف��ي الدولة
ومؤسساتها كلها ،وهي ال تجيد في املقابل شرح نتائج الحضور
في الدولة ومؤسساتها ،وكذلك نتائج التحالفات التي قامت بها
خالل السنوات املاضية ،لجهة طمأنة
املسيحيني أكثر إل��ى مستقبلهم في
لبنان.
وإذا ك��ان صعبًا على ه���ؤالء العودة
إل�����ى ص���ي���اغ���ات ال����س����ن����وات السابقة
النقالب عام  ،2005فإن األصعب إعادة
االعتبار إلى موقع بكركي كمرجعية
عامة ،بعدما صار البطريرك املاروني
صفير طرفًا في النزاع ،وهو
نصر الله ً
يعاني أصال ضائقة شعبية ال تنفع
معها العبارات الكبيرة ،بل إن البحث
القائم على مستوى الفاتيكان حول كل املؤسسات الكنسية يشير
إلى إدراك األزمة القائمة على مستوى الدور والوظيفة.
ب��ن ً
��اء على ذل���ك ،ي��ب��دو مسيحيو  14آذار ف��ي م��وق��ع ال��س��اع��ي إلى
تطور أو إلى حدث أو إلى وضع يجعل من املشكلة سببًا إلنعاش
بوجه «آخر» ،وهذا اآلخر يصوره مسيحيو 14
عصبية مسيحية
ِ
آذار على هيئة ح��زب الله والشيعة ضمنًا .وأب��رز عناصر القلق
لدى هؤالء يتصل بموقع الجيش اللبناني ،حيث يعمل مسيحيو
 14آذار على توجيه ضربات سياسية ومعنوية إلى الجيش ،األمر
إلى التيقظ من وصولها في لحظة معينة إلى أكثر من
الذي يدعو ّ
ذلك ،بهدف شله وتعطيل قدرته على منع أي «انقالب يستهدف
فرض أمر واقع في املناطق ذات الصفاء املسيحي».
راب��ع��ًا :يعتقد ول��ي��د ج��ن��ب�لاط أن ان��س��ح��اب��ه ال��س��ي��اس��ي م��ن دائرة
ال��ت��ج��اذب امل��ب��اش��ر ي��س��اع��ده ع��ل��ى ج��ع��ل ال��ط��ائ��ف��ة ال���درزي���ة كلها
خ���ارج إط���ار أي معركة تنشب ب�ين ُّ
السنة والشيعة ،وه��و يعمل
على تنسيق عالقته م��ع ال��ن��ائ��ب ط�لال أرس�ل�ان بقصد الوصول
إلى تفاهم سياسي يقوم على فكرة «تحييد ال��دروز عن الصراع
ُّ
السني ـــــ الشيعي» ،لكن مع االحتفاظ بموقف نقدي ملسيحيي
 14آذار .بذلك ،ال يجد جنبالط نفسه مضطرًا إل��ى قيادة تعبئة
داخ��ل الطائفة ال��درزي��ة إلزال��ة آث��ار املرحلة املاضية ،وه��و يكتفي
بالقدر القائم لجهة التزام أنصاره ًومعظم الطائفة بالتوجهات
التي يعتمدها ه��ذه الفترة ،متجاهال األس��ب��اب التي تكمن وراء
التعبئة في املرحلة املاضية وتعثراتها في املرحلة الحالية،
نجاح ً
ومتجاهال أو متعاميًا عن أنه ـــــ وإن حصل على «عفو» سياسي
م��ن ج��ان��ب أب���رز خصومه ف��ي لبنان وس��وري��ا ـــــ ال ت���زال الشكوك
تحوم حول موقعه ،ال بل إنه ربما كان غير مهتم في أنه استعاد
أزمة الثقة مع الشارع املسيحي بعد «دورته» األخيرة ،وهو يفكر
بطريقة تعود إلى ثمانينيات القرن املاضي ،لجهة أنه يقدر على
إدارة األم��ر وح���ده ،وأن��ه متى نجح ف��ي نسج عالقة متوازنة مع
الحريري ومع حزب الله ،فإن بمقدوره الوصول إلى مربع األمان.
علمًا بأن جنبالط يعيش في الحقيقة وهم الحياد اإليجابي أو
السلبي ف��ي ال��ص��راع الطائفي ،وه��و وه��م مطابق ل��وه��م الحياد
الذي ينظر إليه البعض إزاء أي موقف للبنان من الصراع العربي
ـــــ اإلسرائيلي.

تمثيل مسيحي
السنة
بال دور ،وقلق ُّ
إقليمي ،والشيعة
لم يدركوا أنهم صاروا
شركاء فيما يعيش
الدروز وهم الحياد
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