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الدولية وقرارها االتهامي املنتظر خالل األشهر املقبلة .والخالف
اللبناني لم يكن ،بحسب ما ظهر أمس ،على جدول أعمال الرئيس
اإليراني ،رغم اللقاء الذي جمعه بالرؤساء الثالثة ،والخلوة التي
عقدها مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي بدا كمن يستقبل
ضيفًا ثقيل الظل .فاإليرانيون يضعون زيارة رئيسهم إلى بيروت

في سياق إقليمي ،حيث القوة اإلقليمية العظمى ّ
تثبت حضورها
يومًا بعد آخرّ .
وقف الرئيس اإليراني على
فقد
الجنوب،
في
ا
أم
ُ
مقربة من الحدود الفلسطينية التي استنفرت خلفها قوات
االحتالل اإلسرائيلي ،مكررًا ّمواقفه املعهودة ،وأبرزها أن «إسرائيل
ستزول» ،وهي مواقف استفزت بعض قوى  14آذار

ـكمة شأن داخلي
م��أدب��ة غ� ��داء ت�ك��ري�م�ي��ة ع �ل��ى شرف
ال ��رئ� �ي ��س ن� �ج ��اد وال� ��وف� ��د املرافق،
ح � �ض� ��ره� ��ا ال � ��رئ� � �ي� � �س � ��ان سليمان
وب��ري ومجموعة م��ن الشخصيات
اللبنانية.
وك��ان نجاد قد استهل اليوم الثاني
ل��زي��ارت��ه ب �ف �ط��ور س �ي��اس��ي ف ��ي ّ
مقر
إق ��ام� �ت ��ه ،ح� �ض ��ره ك ��ل م ��ن الرؤساء
ال�س��اب�ق�ين :حسني الحسيني ،سليم
ال�ح��ص ،عمر ك��رام��ي ،وزي��ر الشباب
وال��ري��اض��ة علي عبد ال�ل��ه ،والنواب:
م �ي �ش��ال ع� ��ون ،ول �ي��د ج �ن �ب�لاط ،علي
ح�س��ن خ�ل�ي��ل ،محمد رع ��د ،سليمان
ف ��رن� �ج� �ي ��ة ،ط� �ل ��ال أرس� � �ل� � ��ان ،أسعد
حردان ،والنواب والوزراء السابقون:
ف��اي��ز ش �ك��ر ،ف �ي �ص��ل ال� � � ��داوود ،وئام
وه� ��اب ،أس��ام��ة س �ع��د ،إي �ل��ي سكاف،
وج� �ي ��ه ال �ب �ع ��ري �ن ��ي ،ج� �ه ��اد الصمد
وصالح الخير ،األم�ين العام للحزب
ال �ش �ي��وع��ي ال ��دك �ت ��ور خ��ال��د حدادة،
رئيس «املؤتمر الشعبي اللبناني»
ك� � �م � ��ال ش � ��ات� � �ي �ل��ا ،رئ� � �ي � ��س الحزب
«العربي الديموقراطي» رفعت عيد،
رئيس املكتب السياسي لـ«الجماعة
اإلسالمية» إبراهيم املصري.
وت �ح��دث خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ال �ن��ائ��ب وليد
جنبالط ،ف� ّ
�رح��ب بالضيف اإليراني
واخ� �ت� �ص ��ر ح ��دي� �ث ��ه ب � ��اإلش � ��ارة إلى
«النقطة امل��رك��زي��ة ال�ت��ي ت�ه��دد وحدة
ل�ب�ن��ان وت �ه��دد أي �ض��ًا ك��ل اإلنجازات
التي قدمتموها وقدمتها املقاومة،
وه ��ي ن�ق�ط��ة م�ف��اع�ي��ل ال� �ق ��رار الظني
ل �ل �م �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة إذا م� ��ا صدر،
وكيفية معالجة ه��ذا األم� ��ر» .ولفت
إل��ى ات�ص��ال ن�ج��اد بامللك السعودي
قبل زيارته لبنان ،فتمنى «استمرار
االتصال بينكم وبني اململكة وغيرها
م��ن ال ��دول العربية ملعالجة الوضع
امل ��أزوم ف��ي لبنان ب�ين ال�ع��ائ�لات ،مع
األسف ،اإلسالمية».
وش� ��دد ج �ن �ب�لاط ع �ل��ى أن «املحكمة
ف��ي أي� ��دي ال� ��دول ال �ك �ب��رى ،إسرائيل
وأم�ي��رك��ا ،ال�ت��ي ت��ري��د تفجير لبنان،
وإذار ص� ��در ال� �ق ��رار ال �ظ �ن��ي ف�ل�ا بد
م��ن معالجة ه��ادئ��ة وب��أع�ص��اب جدًا
ه��ادئ��ة م��ن قبل جميع الفرقاء ك��ي ال
نقع جميعًا في فخ منصوب من أجل
ضرب كل إنجازات املقاومة والوحدة
الوطنية».
ّثم تحدث الرئيس كرامي ،فأشار إلى
أن «إيران تمثل مواقف وطنية كبيرة،
وخصوصًا في املمانعة والتصدي
إلسرائيل التي تحاول أن تبتلع كل
شيء من أجل إقامة دولة إسرائيل».
ورأى كرامي أن ّزيارة الرئيس نجاد
«تاريخية ونعتز بها» ،وقال« :ليس
ل �ن��ا م �ط��ال��ب إال م��ا ذك��رت �م��وه أمس
لتوحيد ال��دول امل�ج��اورة إلي��ران في
م��واج �ه��ة امل �ص��ال��ح اإلسرائيلية».
ك��ذل��ك أش��ار ال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق أسامة
نجاد
س �ع��د ف ��ي ك �ل �م �ت��ه إل� ��ى ك �ل �م��ة
ّ
ي ��وم أول م��ن أم� ��س ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن
ه��ذه امل��واق��ف «اس �ت �ع��ادت بالنسبة
إل �ي �ن��ا م��رح �ل��ة م �ش��رق��ة ف ��ي تاريخ
أم �ت �ن ��ا ال �ع ��رب �ي ��ة واإلس �ل�ام � �ي� ��ة هي
الناصرية» .أما الوزير طالل
مرحلة
ّ
أرسالن فقال إن «املؤامرة بدأت منذ
إص ��دار ال �ق��رار  1559وم��ا زل�ن��ا منذ
ذل��ك ال �ي��وم ح�ت��ى اآلن ،امل��ؤام��رة تلو
املؤامرة تتكرر للدخول الى الساحة
اللبنانية ،وال�ي��وم ي��ري��دون الدخول

ع �ب��ر ه� ��ذا ال� �ق ��رار ال �ظ �ن��ي املشؤوم،
ق� ��رار أش �ك �ي �ن��ازي» .وط �ل��ب أرسالن
م��ن ن�ج��اد م�س��اع��دة إي ��ران «م��ن أجل
الوحدة الوطنية ،ونشكر تنسيقكم
الدائم مع اإلخ��وة في سوريا األسد
ألننا نرى أنكم مع سوريا الضمانة
األس � ��اس� � �ي � ��ة ل � �ل � �م � �ش� ��روع الوطني
املقاوم».
ّوأش� � ��ار ال �ن��ائ��ب أس �ع��د ح� � ��ردان إلى
أن «م ��ا ت�ف�ع�ل��ه إس��رائ �ي��ل ال �ي ��وم هو
ف� � � ��رض األح� � � ��ادي� � � ��ة ع � �ل� ��ى املجتمع
ال ��دول ��ي وف� ��رض األح ��ادي ��ة العرقية
وال�س�ي��اس�ي��ة وال��دي�ن�ي��ة» ،معتبرًا أن
م ��ن م�ص�ل�ح��ة ال �ج �م �ي��ع ال �ت �ف��اع��ل مع
ج�م�ي��ع ال �ح �ض��ارات واح �ت��رام املسار
ال �ت��اري �خ��ي ل�ل�ت�ن��وع ال �ث �ق��اف��ي ضمن
الوحدات االجتماعية السياسية.
ّوت� �ح ��دث خ ��ال ��د ح � � ��دادة ،الف� �ت ��ًا إلى
أن «ف� ��ي ل �ب �ن��ان ك �م��ًا م ��ن الطوائف
املتراكمة ،وما دامت أدوات التفجير
م��وج��ودة ف�ق��د ح��ان ال��وق��ت للتفكير
ب�ل�ب�ن��ان وط�ن��ًا واح� �دًا يغنيه تفاعل
ال �ث �ق ��اف ��ات امل �ت �ن��وع��ة ف� �ي ��ه» .وشدد
على «ض��رورة وحدة لبنان» ،مذكرًا
ب �ـ «ان �ط�ل�اق امل �ق��اوم��ة ال��وط �ن �ي��ة منذ
ال�ب��داي��ة ف��ي م�ق��اوم��ة االح �ت�لال التي
اس� �ت� �م ��رت ح �ت ��ى ص� �ع ��ود املقاومة
اإلسالمية».
أم��ا ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي ف��أش��ار خالل
م ��داخ� �ل� �ت ��ه إل � � ��ى ا ّل� �س� �ع ��ي لتحقيق
ال �ع��دال��ة ،م�ع�ت�ب�رًا أن «إق��ام��ة العدالة
ت � �ك� ��ون م� � �ح � ��ورًا رئ� �ي� �س� �ي ��ًا للتآلف
وال�ت�ض��ام��ن وال �ت �ف��اع��ل ،ول �ي��س فقط
ب�ين ال�ق��وى واألح ��زاب اللبنانية ،بل
ك��ل ش�ع��وب امل�ن�ط�ق��ة» .وأك ��د ضرورة
إع��داد تخطيط بعيد امل��دى ملواجهة
نظام الهيمنة في املنطقة ،مشيرًا إلى
ث�ل�اث م � ّ�ي ��زات دف �ع��ت «اإلمبرياليني
إل��ى اح�ت�لال منطقتنا» ،وه��ي ثقافة
امل �ن �ط �ق��ة ،ال � �ث� ��روات واستراتيجية
ه��ذه املنطقة التي فيها أه��م املمرات
املائية وامل��واق��ع الجغرافية .وق��ال إن
«االس �ت �ع �م��ار واالس �ت �ك �ب��ار يحاوالن
ت�ك��رار ه��ذا امل��وض��وع ال�ي��وم ويريدان
منطقتنا.
أن يحققا هذه املؤامرة في
ً
وتأسيس الكيان الصهيوني أصال
ه��و ل�ل�س�ي�ط��رة ع�ل��ى منطقتنا ،وهم
ال ي�س�م�ح��ون أن ي�ت�ك�ل��م أح ��د ف��ي ما
ي �ت �ع �ل��ق ب � �ح� ��ادث ت ��أس� �ي ��س الكيان
ال �ص �ه �ي ��ون ��ي ،وك� �م ��ا ت �ع �ل �م��ون فإن
حادث  11أيلول  2001جعلوه ذريعة
الح �ت�ل�ال امل �ن �ط �ق��ة .وع �ن��دم��ا نطالب
بجالء حقيقة امل��وض��وع يتعصبون
ويهددون ألنهم ال يريدون الحقيقة.
حادثة  11أيلول س��وف يتضح أنها
ذريعة الحتالل منطقتنا» .وأك��د أنه
«عندما نكون موحدين بعضنا مع
بعض سينهزمون ،وال�ح��ل الوحيد
�داف �ه��م ه��و التفرقة
ل�ه��م لتحقيق أه� ّ
ب�ين الشيعة وال�س��ن��ة وب�ين الشعوب
والقوى املختلفة».
وق � � ��ال إن «م� �ج� �ل ��س األم � � ��ن الدولي
أع �ط��ى ل �ل �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي فرصة
القرصنة وال�ت��دم�ي��ر واالع �ت��داء على
دول امل�ن�ط�ق��ة ،وع�ن��دم��ا ال يحصلون
على نتيجة يصدرون القرارات التي
ل��م ت�ن�ف��ذه��ا إس��رائ �ي��ل أي �ض��ًا ،وه��م ال
يفكرون ال بلبنان وال بفلسطني وال
ب��ال� ّع��راق ،ل��ذل��ك عندنا مثل ي�ق��ول :ال
يحك ظهري إال ظفري».
(األخبار)

ابراهيم األمين

ً
َ
من يطرق أبواب الفتنة مستعجال قيامها؟

لم يكن باإلمكان أكثر مما كان .الواقع السياسي
املحلي يقود تلقائيًا إلى نتائج من النوع الذي
راف��ق زي��ارة الرئيس اإلي��ران��ي أحمدي نجاد ّإلى
لبنان .أي أن الوقائع الصلبة ه��ي التي تتحكم
عمليًا بمسار األمور سياسيًا.
صحيح أن في لبنان فئة تعتقد أن هناك فائضًا
م��ن ال �ق��وة ع�ن��د ح��زب ال �ل��ه َ
وم ��ن م�ع��ه م��ن حلفاء
وق��وى ف��ي لبنان .وأن��ه ال يقبلّ ب��أي عالقة فيها
ّ
تفوق ،سواء كان حقيقيًا أو مركبًا أو خالف ذلك.
الطائفية للنظام تحول
وصحيح أن التركيبة
َ
ّ
دون ت��ول��ي أي فريق السلطة وح��ده ،أو تجاهل
اآلخ��ري��ن ف��ي إدارة مؤسسات ال��دول��ة .وصحيح
أك �ث��ر أن وج � ��ود ل �ب �ن��ان ف ��ي ق �ل��ب ح �ق��ل تجاذب
إقليمي ودولي يمنع على أحد االستفراد به .لكن
ف��ي نهاية األم ��ر ،ثمة ح�س��اب��ات تتصل بالواقع
املعيش ،أي بحجم كل فريق وقدرته على إدارة
األمور وفق مصالحه.
ّ
القلق الجدي املوجود لدى الناس ليس من فراغ،
لكنه ليس م��ن ال�ن��وع املتفلت م��ن عقاله .بمعنى
أن م��ا ُي�ع��رف بـ«غضب األه��ال��ي» ف��ي ك��ل األمكنة

موفقًا بل
لم يكن مارسيل غانم ّ
يمثلون
كان المشهد محزنًا وضيوفه ّ
ويفرون لحظة
ً
يحرضون ّ
صدى لمن ّ
المرة
الحقيقة
ّ
ليس أمرًا عفويًا طوال الوقت ،حتى إذا ما حصل،
ف��إن رعايته ألج��ل احتوائه أو ألج��ل تغذيته هو
عمل تقوم به قيادات ّسياسية ودينية وحزبية
وأص� �ح ��اب م �ص��ال��ح ي��ت �ص �ل��ون ب �ش �ك��ل أو بآخر
بجهات إقليمية سياسية أو أمنية أو خالف ذلك.
وبهذا املعنى ،فإن السؤال الحقيقي هو :هل هناك
َمن بيده أمر إشعال الفتنة أو وأدها في مهدها؟
م��ا ه��و أك�ي��د أن ب�م�ق��دور ق��وى لبنانية صاحبة
نفوذ كبير أداء الدور في هذا االتجاه أو ذاك .وما
هو أكيد أنه إذا تقرر السير في مواجهات أهلية
ال يعرف أحد كيف ستكون نهايتها ،فإن القدرة
على ضبط األمور والوقائع الحقًا لن تكون سهلة،
ّ
وخصوصًا عند الذين يدعون اليوم أنهم يقدرون
على التحكم بمسار األم��ور .وبهذا املعنى ،ربما
من األفضل قول كالم صريح ملن ّ
يهمه األمر.
ّ
ً
أوال :إن حزب الله يمثل اليوم رأس حربة فريق 8
آذار ،وهو األقوى على األرض ،ليس تسليحيًا كما
يفترض كثيرون ،بل هو التنظيم األقوى واألكبر
واألكثر تماسكًا وتنظيمًا وفاعلية ،واألكبر على
م�س�ت��وى ال �ق��درات ال �ت��ي ت�ت�ي��ح ل��ه اح �ت�لال موقع
متقدم ي�ت�ج��اوز حجمه داخ��ل طائفته أو داخل
مناطقه .وبالتالي ،فإن بمقدور حزب الله إدارة
تيار سياسي كبير ،وأن يؤثر على مسار األمور
ع�ل��ى ن�ح��و مختلف ع�م��ا ي�ق��در عليه آخ ��رون من
الفريق نفسه .وإذا ما وج��د ح��زب الله مصلحة،
وه ��ي ك��ذل��ك ،ف��ي م�ن��ع ال�ف�ت�ن��ة ،ف ��إن ل��دي��ه القدرة
الكبيرة على احتواء أي حدث يحصل.
ثانيًا :إن تيار املستقبل بزعامة سعد الحريري
ي �م �ث��ل ال� �ق ��وة األب � � ��رز ف ��ي ال �ف ��ري ��ق اآلخ � � ��ر ،لكنه

ليس األك�ث��ر فاعلية ول�ي��س األق ��در على التحكم
ب��ال �ش��ارع ،واألم� ��ر ي �ع��ود إل ��ى أن ��ه ل�ي��س تنظيمًا
باملعنى املتعارف عليه ،إن قياداته و ًك ��وادره ال
تنظيميًا يعكس تمثيال حقيقيًا
يمثلون واقعًا
ف��ي ال �ش ��ارع ،وألن ��ه م� ّ�ث��ل ف��ي م��رح�ل��ة م��ا ّ
تجمعًا

الئتالف مجموعة من القوى ذات امليل السياسي،
لكن سعد الحريري ليس بالشخص القادر على
ّ
ادع � ��اء ال �ق��درة ع�ل��ى ال�ت�ح�ك��م ب��األم��ر .وبالتالي،
فإن الجهد املأمول منه أكبر بكثير من أي جهد
مطلوب من اآلخرين ،عدا أن لعبة تخيير اآلخرين
بني القبول به والتعايش مع السلفيني وخالف
ذلك ،كالم يصيبه هو قبل أن يصيب اآلخرين ،إال
إذا كان يحتاج إلى من يعطيه درسًا واقعيًا في
واقع الحركات اإلسالمية .وبرغم أن الكالم قد ال
يعجب كثيرين ،ف��إن الحريري س��وف يكون أول
ضحايا فلتان األوضاع.
ثالثًا :في الواقع املسيحي ثمة تيار يحلم بأيام
غ��اب��رة ،ول��دي��ه ب��رن��ام�ج��ه ال�س�ي��اس��ي والعقائدي
واإلط ��ار التنظيمي ال��ذي ال يتصل ب��واق��ع البلد
ال �ي ��وم وال ب��وق��ائ��ع امل�ن�ط�ق��ة وال �ع ��ال ��م ،وللقوات
اللبنانية دور محوري في مساعدة بعض رجاالت
الكنيسة ،وه��و ال��دور ال��ذي يراهن أو يعتقد بأن
أي مواجهة بني السنة والشيعة س��وف تتيح له
انتزاع استقاللية تمنحه فرصة اإلمساك بالقرار
في الوسط املسيحي وال�ع��ودة مجددًا ال��ى نغمة
الفيدرالية .لكن ال بأس من لفت انتباه هذا الفريق
الى أن التجربة املعيشة خالل العقد األخير في كل
املنطقة وال سيما في العراق وفي مصر وحتى في
لبنان ،هي أن املسيحيني كانوا الضحية املباشرة
واألك�ب��ر ألي ن��زاع أهلي ينشب ف��ي البلدان التي
يعيشون فيها .وما هو مرئي بوضوح ،أن مسعى
«القوات» وفكرها هذا سوف يقودان الى تهجير
قسم كبير من املسيحيني وإل��ى جعل البقية في
واقع ضعيف للغاية.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ن �ج��د ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر ،الذي
يمثل أغ�ل�ب�ي��ة م��وص��وف��ة ف��ي ال �ش��ارع املسيحي،
ي �ت �ع��رض ل�ح�م�ل��ة ن � ��ادرة م ��ن ال ��داخ ��ل والخارج
ل��رف�ض��ه االن �خ��راط ف��ي لعبة ال�ت�ح��ري��ض ،وألجل
م��وق �ف��ه ال �ق��ائ��ل ب��ال�ت�ن� ّ�ب��ه ل �ع��دم ت �ك��رار التجارب
السابقة ،ال�ت��ي ل��م ت��وف��ر للمسيحيني ضمانات،
وه��ي خ�ي��ارات سبق أن ُجربت وكانت نتائجها
كارثية .ويقف العماد ميشال عون هنا في موقع
الرافض ألي صدام أهلي باعتباره سببًا النفجار
يطيح فكرة الدولة ومصالح املواطنني كافة ومن
ضمنهم املسيحيون.
بقي أمر أخير ،وهو أن أي مواجهة قد تحصل،
وه��و ام��ر ليس ل��ه م��ؤش��رات حاسمة حتى اآلن،
سوف يكون شكله محليًا ،لكن امتداداته سوف
ت �ك��ون س��ري �ع��ة االن� �ت� �ش ��ار ،وأه � ��م م ��ا ف ��ي األمر،
أن األم �ي��رك �ي�ي�ن واألوروب� � �ي �ي��ن واإلسرائيليني
س �ي �ت �ح��ول��ون س��ري �ع��ًا ال � ��ى ه � ��دف م �ث �ب��ت قابل
لإلصابة في كل لحظة.
مارسيل غانم لم يكن موفقًا امس على اإلطالق،
ً
وضيوفه ال يمثلون حقيقة قوية ،بل هم صدى
ألصوات مركبة ،نعم مركبة ،ألن األصل فيها هو
أن اول�ئ��ك ال��ذي��ن ُي�ك�ث��رون م��ن ال�ك�لام ه��م أول من
ّ
يحرض وأول من يهرب في لحظة الحقيقة.
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