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ّ ُ
القوات تشغل بنفسها :التصالح مع اآلخر؟
تقــرير

ّ
ّ
يعقد القواتيون في  15و 16نيسان املقبل خلوة تنظيمية في معراب لبت شكل النظام
الدخلي للحزب ومضمونه .أبرز ما شغل بال القواتيني اليوم هو حسم الخيار بني إبقاء الصيغة
املسيحية ملعراب أو فتحها أمام جميع اللبنانيني
نادر فوز
يكون مضحكًا الحديث
في عام  ،2011قد ّ
عن «االن�ع��زال» .لكن قهقهة البعض عند
اإلش � ��ارة إل ��ى ه ��ذه ال �ع � ّب��ارة ّ ال ت�م�ن��ع وال
تنفي الفكرة .كذلك ف��إن تغني فريقي 8
ّ
بالتنوع الطائفي لتحالفاتهما
و 14آذار
ال ي �ل �غ��ي ح�ق�ي�ق��ة أن امل �ن �ط��ق االنعزالي
م��وج��ود ،ول��و بأشكال مختلفة ،عند كل
تقاطع وفي كل زاروب.
الحالة االنعزالية ال تزال موجودة ّ
بقوة
اللبنانية ،وبالطبع
ل��دى شباب ال�ق��وات ً
ليس فيهم حصرًا .مثال ،أحد املسؤولني
الشباب في القوات ّ
يعبر بفصاحة فائقة

عن عجزه عن االختالط ب�ـ«اآلخ��ر» ،وعن
ع ��دم رك ��وب ��ه ال �ب ��اص أو ال �س��رف �ي��س كي
ال يضطر إل��ى أن ي�ك��ون ف��ي م�ك��ان واحد
م ��ع اآلخ � ��ر ،ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن انتمائه،
خصمًا
س��واء أك��ان حليفًا أم صديقًا أم
ّ
ف��ي ال�س�ي��اس��ة .ي�ض�ط��رب ال �ش��اب و«يبق
البحصة» مع استمراره بعرضه لحياته
ال �ي��وم �ي��ة وه��واج �س��ه« :ن��ري��د التقسيم،
ّ
ومستعد لحمل ال�س�لاح وت�ك��رار تجربة
م� ��ن س �ب �ق �ن ��ي» .ب ��ال �ط �ب ��ع ،ه � ��ذه الحالة
ال �ف��ردي��ة ال ت�س�م��ح ب��إط�ل�اق ال�ح�ك��م على
ش �ب��اب ال� �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة واملسؤولني
ّ
من
تنضم
فيها .لكن سرعان ما
مجموعة ّ
ّ
الشبان والشابات إلى النقاش ،ليعبر كل
بحسب معرفته عن الهواجس ،والنتيجة
نفسها :تقسيم وسالح.
ه ��ذه األف �ك��ار م��وج��ودة وم�س�ي�ط��رة على
ف �ئ��ة ش �ب��اب �ي��ة ،وي �م �ك��ن ف �ه��م انتشارها
�ون ه��ذا الجيل
ألس�ب��اب ع� ّ�دي��دة أهمها ك� ّ
م ��ن امل �ت �ح��زب�ي�نُ ،وه� ��و ي� �خ ��زن ف ��ي عقله
م ��وروث ��ًا ث�ق��اف�ي��ًا زرع ف �ي��ه م �ن��ذ والدته،

وك ��ون م�ش��اه��د امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات ف��ي الحرب
األهلية تروق البعض ،وكونهم ال يزالون
عالقني بني سنوات  1975و ،1990إضافة
إل��ى وق��وع ه��ؤالء ال�ش�ب��اب ـــــ وبالتأكيد
غيرهم من شباب األح��زاب األخ��رى على
مختلف ّ
توجهاتها ـــــ ضحية الحمالت
اإلع�لان�ي��ة واإلع�لام �ي��ة وال�خ�ط��اب الحاد
الذي ترفعه قياداتهم.
ه��ذه األسباب كلها تسهم في فهم فكرة
االنعزال .لكن ما ال يمكن فهمه ّهو كيف
ي�م�ك��ن ش �ب��اب��ًا ج��ام�ع�ي�ين وم�ت�ع��ل�م�ين أن
يحملوا خطاب «اآلخر» ويدورون به في
املجتمع وفي كليات جامعاتهم ،من دون
ّ ّ
أن يكون لقيادة القوات أي رد فعل على
هذا األم��ر .جرأة ـــــ وقاحة حاملي عنوان

عنوان «اآلخر»:
مستعدون لمغادرة
القوات إذا لم تعد حزبًا
للمسيحيين فقط
جعجع :إذا اعتبرتم
رفع صورتي في بعلبك
بطولة ،فأنا أعتبره إثارة
للفتنة

«اآلخر» تبلغ ذروتها :مستعدون ملغادرة
ال �ق ��وات إذا ل��م ت�ع��د ح��زب��ًا للمسيحيني
فقط!
املوقف األخير يفتح األبواب أمام الكثير
م� ��ن األس� �ئ� �ل ��ة ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن معراب
م �ش �غ��ول��ة ف ��ي إع� � ��داد ال �ن �ظ��ام الداخلي
ّ
ل �ح��زب ال � �ق ��وات ،وال � ��ذي س �ي��ؤك��د أن أي
م��واط��ن لبناني يلتزم األف �ك��ار القواتية
ومواقفها ونظامها الداخلي ويستوفي
شروطهّ ،
مرحب به في القوات.
امل�س��ؤول��ون ف��ي م�ع��راب يعترفون بواقع
وج� � � ��ود ح� � � ��االت م �م ��اث �ل ��ة ف � ��ي القوات،
وي� ��ؤك� ��دون ح�ق�ي�ق��ة أن  65ف ��ي امل �ئ��ة من
القواتيني تجاوزوا حالة الحرب األهلية.
ثمة إذًا  35في املئة من القواتيني عليهم
التأقلم مع الصورة الجديدة التي تحاول
معراب الوصول إليها.
وما يمكن قوله عن قيادة القوات اللبنانية
ه��و أنها تتعامل بحذر شديد م��ع فكرة
االن�ف�ت��اح التنظيمي ع�ل��ى ال �ط��وائ��ف ،إذ
وضعت معادلة واضحة في هذا الشأن:
انتساب غير املسيحيني إلى القوات أمر
ض� � ��روري ،ل �ك��ن ف ��ي ال��وق ��ت ن�ف�س��ه يجب
التعاطي م��ع عاطفة ه��ذا الجمهور غير
املسيحي بكل مسؤولية واحترام .وينقل
أح��د ق�ي��ادي��ي ال �ق��وات ع��ن رئ�ي��س الهيئة
التنفيذية ف��ي ال�ق��وات اللبنانية ،سمير
جعجع املوقف اآلت��ي« :إذا اعتبرتم رفع
صورتي في بعلبك بطولة ُ ،فأنا أعتبره
إث ��ارة للفتنة .ت�خ� ّ�ي�ل��وا أن ت��رف��ع صورة
للسيد حسن نصر الله في ّ
بشري».
ّ
ي ��ردد جعجع ه��ذه ّامل�ع��ادل��ة أم��ام الكثير
من األنصار واملتحزبني ،ويضيف إليها
أح �ي��ان��ًا ع �ب ��ارة أخ � ��رى« :ي �ج��ب التفكير
ب � ��روي � ��ة .م� ��ا ن� �ف ��ع أن ن � �ف ��وز ب� �ك ��ل شيء

 % 35من القواتيني عليهم التأقلم مع الصورة الجديدة التي تحاول معراب الوصول إليها (هيثم املوسوي)
ون �خ �س��ر أن �ف �س �ن��ا؟» .ل �ي��س وح� ��ده ّ
سيد
م�ع��راب ف��ي ح�ي��رة م��ن حسم ال�خ�ي��ار بني
املحافظة على ال�ث��واب��ت املسيحية التي
تجمع ال�ج�م�ه��ور ال�ق��وات��ي ح��ول��ه ،وأخذ
قرار االنفتاح والدخول ّ
جديًا في اللعبة
ال �س �ي��اس �ي��ة ع �ل��ى امل �س �ت��وى «الوطني»
العابر للطوائف وحاالتها االنعزالية.
جعجع وغ�ي��ره م� ّ�ن القياديني القواتيني
ي �ع �ل �م��ون ج �ي �دًا أن ف ��ي إم �ك��ان �ه��م اليوم

فتح مراكز للقوات في كل مناطق لبنان،
وخصوصًا في الشمال ،لكنهم يدركون
تمامًا أهمية ع��دم استغالل ه��ذا الظرف
ال�س�ي��اس��ي ل��رف��ع أرق� ��ام امل�ن�ت�س�ب�ين .فهم
ي� �ط ��رح ��ون ع� �ل ��ى أن �ف �س �ه��م ال �ك �ث �ي��ر من
األس� �ئ� �ل ��ة ،م �ن �ه��ا« :ه � ��ل س �ت �ب �ق��ى أعداد
أصحاب طلبات االنتساب من الطوائف
ّ
األخ ��رى ه��ي نفسها إذا ت�ب��دل��ت مواقف
بعض الزعماء؟» .ويجيبون« :بالتأكيد،

ُ
المشهد السياسي ّ
ميقاتي لن يتنحى والحريري ينجـ

ّ
املعلومات
فق
تت
َ
جديد
املتوافرة على أنه ال
ّ
في امللف الحكومي ،في ظل
حديث ّاألمني العام لحزب
الله السيد حسن ُنصر الله
كبيرة تمارس
عن ضغوط
ّ
على الرئيس املكلف ،وسعي
الحريري إلى
الرئيس سعد ّ ً
إظهار نفسه ممثال لطرابلس

«املراوحة»
ال جديد في تأليف الحكومة.
ّ
أوس� � ��اط ال��رئ �ي��س املكلف
ه ��ي ت��وص �ي��ف ُ
نجيب ميقاتي .وتضيف هذه األوساط أن
ّ
مستمرة ،ويدور النقاش حول
االتصاالت
حجم ال��وزارة واألسماء وتوزيع الحقائب
ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ع ّ �ي �ن ��ه .ل �ك ��ن ه � ��ذه األوساط
متفائلة ،وتتوقع أن ترتفع وتيرة اللقاءات
واالت� �ص ��االت ل �ل��وص��ول إل ��ى ت�س��وي��ة بني
ّ
مختلف األطراف .إلى جانب ذلك ،تتحدث
أوس � � ��اط م �ي �ق��ات��ي ع ��ن اس� �ت� �م ��رار الحرب
ّ
التي يخوضها فريق  14آذار على
النفسية ّ
الرئيس املكلف ،لجهة نشر شائعات عن
ّ
ّ
التنحي ،أو أن الحشد الطرابلسي
نيته
ّ
في مهرجان تيار املستقبل ي��وم الجمعة
معلومات
املاضي أح��رج ميقاتي« ،وه��ي
ُ
غير صحيحة» .وف��ي السياق عينه ،نقل
عن الوزير جبران باسيل أن لقاءه والنائب

ع �ل��ي ح �س��ن خ�ل�ي��ل وامل � �ع ��اون السياسي
لألمني العام لحزب الله حسني الخليل ،لم
ِّ
ُيؤد إلى نتائج ذات قيمة.
ّ
ب � ��دوره ،ن��ب��ه ال �ن��ائ��ب ول �ي��د ج �ن �ب�لاط ،في
ّ
ح��دي��ث ت �ل �ف��زي��ون��ي ،م ��ن أج� �ن ��دة ُيعدها
ّ
م �س��اع��د وزي � � ��رة ال� �خ ��ارج � ّ�ي ��ة األميركية
ج�ي�ف��ري ف�ي�ل�ت�م��ان ،بينها م��زاع��م جديدة
ّ
الستهداف مصارف .ورد املكتب االعالمي
لحاكم م�ص��رف لبنان ري��اض س�لام��ة في
بيان له على كالم جنبالط باإلشارة إلى
أن سالمة أعلن «ف��ي  17آذار ب��أن قطاعنا
امل�ص��رف��ي غير مستهدف وإن ال �ك�لام عن
الئحة من املصارف ّ
املعرضة للممنوعات
هو كالم غير دقيق» .كما أشار البيان إلى
أن «س�ف�ي��رة ّ ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ف��ي لبنان
ّ
م ��ورا كونيللي أك ��دت ّأول م��ن أم��س بأن
«القطاع املصرفي ليس مستهدفًا من قبل
ّ
أميركية».
أي جهة
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال األم�ي�ن ال �ع��ام ل � ُح��زب الله
حسن نصر ال�ل��ه ،ف��ي م�ه��رج��ان أق�ي��م ّأول
ّ
العربية في
من أمس تضامنًا مع الثورات
تونس ومصر واليمن والبحرين وليبيا،
ّ
األكثرية الجديدة تبدأ منذ
إن محاسبة
البريستول عندما أعلنت ق��وى 14
ل�ق��اء
ُ
آذار أنها ل��ن ت�ش��ارك ف��ي الحكومة .ولفت
نصر الله إلى وجود «ضغوط كبيرة على
ميقاتي ع��ن ّطريق س�ف��راء ودول يقولون
مليقاتي :ال تؤلفوا حكومة من لون األكثرية
الجديدةّ ،
«طيب ّكيف؟» هي أكثرية جديدة
ومن حقها أن تتألف منها الحكومة .نقاش
في اللون ،ضغوط على تركيبة الحكومة،
ض �غ��وط ع�ل��ى ب�ي��ان�ه��ا ال� � ��وزاري ،ضغوط

