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ـر صيدا

الح الضاحية
خ��ط ت �م��اس ي�خ� ّ�ي��ل ل�ك�ث�ي��ري��ن أن ��ه سني
_ شيعي ف��ي ص�ي��دا ،يسعى ه��ؤالء إلى
ص� �ب ��غ امل �ن �ط �ق��ة امل� �م� �ت ��دة ب�ي��ن ال �ط��ري��ق
ال� �ج ��دي ��دة (وص � �ب� ��را وم �خ �ي��م ش��ات �ي�لا)
وال �ض��اح �ي��ة ب �ت��وت��ر م �م��اث��ل .وم �ق��ارن��ة
ب ��اس �ت �ن �ف ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل وامل� �ج� �م ��وع ��ات
ال�ت�ك�ف�ي��ري��ة ال�ت��ي ت ��دور ف��ي ف�ل��ك خطابه
السياسي ف��ي ك��ل م��ن الطريق الجديدة
وطرابلس ،تقول امل��راج��ع األمنية إن ما
ينتظر بيروت أكبر دون شك مما ينتظر
الشمال :التجارب الطرابلسية وتجربة
صيدا تؤكد فشل محور املستقبل عبر

كالم في السياسة
�زب الله
مجموعاته املسلحة ف��ي ج��ر ح� َ
إلى مشكلة داخلية .وعليه ،لم يبق أمام
«امل �س �ت �ق �ب��ل» غ �ي��ر ق ��رع ب ��اب ال�ض��اح�ي��ة
م � �ب ��اش ��رة .وت� �ت� �ح ��دث ب� �ع ��ض امل� �ص ��ادر
األم�ن�ي��ة غير الرسمية ف��ي ه��ذا السياق
ع��ن ام �ت�لاك أس�ي��ري��ي ال�ط��ري��ق ال�ج��دي��دة
أرب �ع��ة م��داف��ع ه ��اون ع �ي��ار  82وخمسة
رشاشات دوشكا.
وك ��ان ت�ي��ار املستقبل ق��د تكفل بمنطقة
ال� �ط ��ري ��ق ال� �ج ��دي ��دة وج � ��واره � ��ا أول م��ن
أم��س ،بينما ق��ادت الجماعة اإلسالمية
ال � �ت � �ظ� ��اه� ��رات ال � �ط � �ي � ��ارة ف � ��ي م �ن �ط �ق �ت��ي
ع��ائ�ش��ة ب�ك��ار وف� ��ردان .وم��ا ك��اد اجتماع
ف� ��اع � �ل � �ي� ��ات ط� ��راب � �ل� ��س ي� �ع� �ق ��د ف� � ��ي م �ق��ر
ال �ج �م��اع��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة ف ��ي م �ن �ط �ق��ة أب��ي
س�م��را الطرابلسية ،أم��س ،حتى خرجت
ال� �ت� �ظ ��اه ��رات امل �س �ل �ح��ة ت� �ج ��وب ش � ��وارع
طرابلس ،مطلقة الرصاص بجنون ،األمر
الذي وصفه أكثر نواب املستقبل رصانة
س�م�ي��ر ال �ج �س��ر ب �ـ«م �ج��رد ظ �ه��ور مسلح
ً
محدود ،يمثل ردة فعل وليس فعال».
يكشف تيار املستقبل عن وجهه .يريد
رئ� �ي ��س ك �ت �ل��ة امل �س �ت �ق �ب��ل ال �ن ��ائ ��ب ف ��ؤاد
ال �س �ن �ي��ورة م��ن ال � ��رأي ال �ع��ام أن ي ��وازن
ب�ين ش�ق��ة ص�ي��داوي��ة ال أح��د يعلم م��اذا
يخبئ ح��زب الله فيها ،ومجمع يدخل
إل �ي��ه وي �خ��رج م �ن��ه ي��وم �ي��ًا ش �ت��ى أن ��واع
ال �س�لاح ل�ت�ص� ّ�ي��د ع�ن��اص��ر ال�ج�ي��ش قبل
أي أح� ��د آخ � ��ر .ال ه� � ّ�م أن ي �ك ��ون س�ل�اح
ً
ال � �ح� ��زب ث �ق �ي�ل�ا وم �خ �ف �ي��ًا وب� �ع� �ي� �دًا ع��ن
ال ��زواري ��ب ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة؛ ال ي�س�ت�خ��دم في
التعبئة املذهبية أو ف��رض ال�خ��وات أو
ّ
مدنيتها،
سلب مدينة كمدينة طرابلس
امل �ه��م أن ��ه س�ل��اح .ان ��زع ��وا س�ل�اح ح��زب
الله ،ننزع سالح أحمد األسير وأمثاله،
ي�ق��ول ال�س�ن�ي��ورة .ال�ت�ب��ان��ة م�ق��اب��ل جبل
م�ح�س��ن أول م��ن أم ��س ،م�ج�م��ع األس�ي��ر
مقابل شقة ح��زب الله أم��س ،والطريق
ال �ج��دي��دة م �ق��اب��ل ال �ض��اح �ي��ة غ � �دًا .ث�م��ة
ّ
م��ن ال ي�م��ل امل �ع��ارك ال�خ��اس��رة .مشكلته
ال � ��وح� � �ي � ��دة أن � � ��ه ال ي� �ل� �ع ��ب ب ��أع� �ص ��اب
اللبنانيني واقتصادهم ودماء جيشهم
فحسب ،وإنما بأمن أهله واستقرارهم
أيضًا.

أحمد األسير ،ال معروف سعد ،وال رفيق الحريري
جان عزيز
للمرة الثالثة في أقل من أربعة عقود ،يبدو مصير لبنان
متعلقًا بحدث صيداوي ،أو معلقًا على مصير صيداوي.
مع أن مفارقات كثيرة وتباينات عميقة تفرق بني كل من
امل��رات الثالث .غير أن ِعبرًا كثيرة تظل واجبة من جريمة
عبرا ،ودروسًا بليغة يمكن اإلفادة منها بعد درس صيدا
ال �ث��ال��ث ،خ�ص��وص��ًا مل��ن يستخلص وي�س�ت��وع��ب م��ن أه��ل
الزعامة الحريرية.
امل ��رة األول ��ى ال�ت��ي ح ��ددت فيها ص�ي��دا وص �ي� ٌ
�داوي وجهة
لبنان ،كانت طبعًا تلك اللحظة امل��أس��اوي��ة م��ن ال�ع��ام .75
ب�ي�ن  26ش �ب ��اط ،ت ��اري ��خ إط �ل��اق ال �ن ��ار ع �ل��ى زع �ي��م ص�ي��دا
معروف سعد ،و 6آذار من العام نفسه ،تاريخ وفاته متأثرًا
بجراحه الغادرة ،التقط كل لبنان أنفاسه .ولم يكن الحس
َّ
فصح حدس الناس،
الشعبي مخطئًا حيال الخطر املحدق.
وانفجرت البالد بعد خمسة أسابيع على غياب «القلعة».
امل��رة الثانية ,ك��ان��ت بعد ث�لاث�ين ع��ام��ًا كاملة .سنة .2005
الحدث جاء مأساويًا ،كما املرة األولى .مع وقع أضخم ،في
وسيلة الجريمة ،وطريقة االغتيال ،وطبعًا هدفه .صيداوي
آخر ،اسمه رفيق الحريري ،سقط غدرًا ،ال في صيدا ،بل في
ً
قلب بيروت ،فتحول اغتياله تحويال لوجهة تاريخ لبنان.
علمًا أن الفوارق كثيرة بني شباط  1975في صيدا ،وشباط
ُ
 2005في بيروت .في املرة األول��ى ،استهدف «أبو الفقراء»
في عاصمة الجنوب .في الثانية كان الهدف رمز السلطة
امل��ال�ي��ة ف��ي ع��اص�م��ة ل�ب�ن��ان ،ال ب��ل ف��ي ل�ب�ن��ان ك�ل��ه وبعض
محيطه ،مع حجم وارتداد لحضوره وغيابه على مستوى
عاملي .في املرة األولى ،كانت الدولة موجودة ،على اهتزاز.
كأنها على شفير البقاء أو ال��زوال .في املرة الثانية ،كانت
الدولة في حال مفارقة غريبة :سلطة أمنية كاملة السيطرة
بفضل الوصاية السورية ،مع غياب كامل لجوهر الدولة،
وانبثاق من إرادة شعب واستقالل مؤسسات
كمبدأ سيادة
وحرية أرض وكيانٍ .في املرة األول��ى ،كان ُ
غير اللبنانيني
ج��اه��زي��ن الس�ت�ث�م��ار ال�ل�ح�ظ��ة .ف�ت�ح��ول ش�ه�ي��د ص �ي��دا في
استغالل فلسطيني ،دفع
غضون أسابيع قليلة ،موضوع
ٍ
املواجهة الكامنة بني اللبنانيني ومن حولهم ،إلى انفجار
كان يعتمل تحت الرماد منذ نحو عقد سبق.
في املرة الثانية ،بدا اللبنانيون في شكل غريب ومفاجئ،
أك�ث��ر ق��درة على اإلف ��ادة م��ن دم رف�ي��ق ال�ح��ري��ري .فالتقوا،
وت �ج �م �ع��وا .وس��اه��م ك��ل م�ن�ه��م م��ن م��وق �ع��ه ،ورغ� ��م تباين
الشارعني وازدواجية الساحتني وتناقض اآلذارين االثنني،
في بلورة لحظة وطنية جديدة .سنة  ،75كان معروف سعد

مع الدولة .لكن اغتياله أدى إلى ضربها .فيما سنة ،2005
لم يكن رفيق الحريري مؤيدًا ألي انقالب على الوضع الذي
ك��ان س��ائ�دًا .لكن اغتياله أدى إل��ى إسقاط كل ما ك��ان معه
وقبله.
كأن املفارقة ضربت لبنان من صيدا ،أو من مصير صيداوي،
مرتني .في امل��رة األول��ى سقط لبنان مع ص�ي��داوي لم يكن
أبدًا مع سقوط الوطن والدولة .وفي املرة الثانية ،سنحت
فرصة للبنان ،باغتيال شخص لم يكن يخطط قط إلحداث
تلك الفرصة أو استغاللها .في املرة األولى قسم اللبنانيون
دولتهم ،باغتيال شخص كان من الجوامع .في املرة الثانية
تضافر اللبنانيون وعاد مشروع الدولة ،باغتيال شخص
ظل طيلة حياته موضع سجال حول شخصه ومشروعه
ُ
و«دول �ت��ه» و«وط �ن��ه» .هكذا ظلم م�ع��روف سعد ف��ي موته.
ُ
وكرم رفيق الحريري في املوت نفسه .مع األول ،ذهب وجدان
مسلم صوب االنقسام .فتقاطع مع انعزال وجدان مسيحي،
ومع عقم ثقافة كل الجماعات ،وتخلف طبقة سياسيي كل
الوطن ،حتى االنفجار .مع الثاني ،عاد وجدان السنة إلى
ل�ب�ن��ان ،بشكل إرادي ط��وع��ي كياني ميثاقي م�ب��اش��ر ،من
دون وسيط ناصري أو فتحاوي أو سوري ...اليوم ،يتطلع
لبنان إلى ما بعد مصير صيداوي ثالث ،هو أحمد األسير.
ال ش��يء يجمعه بسابقيه ،إال م�ج��رد امل�ص��ادف��ات وامل�ك��ان
الجغرافي .فال هو مناضل مع الفقراء ،كما أبو مصطفى،
وال هو امبراطور مالي كما أبو بهاء .كل ما يربط حادثته
بالراحلني ،أنه قد يسعى بعد اليوم إلى أن يكون شهيدًا
حيًا .وأن مدينة كاملة ،ال بل فريقًا سياسيًا برمته ،أو حتى
جماعة لبنانية بغالبيتها ،ستكون معنية باتخاذ موقفها
من تلك الحادثة .وخصوصًا موقع الزعامة الحريرية ،في
صيدا ،وفي فريق املستقبل ،وفي قلب الطائفة السنية .فإذا
ما تموضعت هذه الزعامة ،كما تموضع الفتحاويون بعد
اغتيال م�ع��روف سعد ،يمكن أن تعيد صيدا ولبنان إلى
العام  .1975أم��ا إذا وقفت كما في األسابيع األول��ى التي
تلت جريمة  14شباط  ،2005قبل أن يتحكم فيها فيلتمان
وإيمييه ،فيما ك��ان سفراء آخ��رون ربما يتحكمون بقوى
مقابلة ،فيمكن لهذه القيادة أن تستعيد لحظة لبنانية
وطنية ،في ظروف أشد تعقيدًا من سنة  .2005لكن وسط
حاجة وطنية أشد إلحاحًا لتموضع ميثاقي كهذا ،ال يرى
في الحدث الصيداوي ،مناسبة لغمز من قناة حزب الله،
أو سانحة لوراثة حفنة متطرفني ،أو حراجة للموازنة بني
حسابات قطر والسعودية وتناقاضات سوريا وما بعدها
ً
وأب�ع��د منها .نهاية األس�ي��ر ،ق��د ت�ك��ون ف�ع�لا لحظة تحرر
حريرية ،فهل من ُيقدم؟

الحريري يدعو إلى التمديد لقائد الجيش
ّ
ّ
سيتحولون
نلتزم معهم إنسانيًا ولكنهم
إل��ى م�ت�م� ّ�ردي��ن ويشتبكون م��ع ال�ج�ي��ش»،
ف �ق��اب �ل��ه ال �ج �م �ي��ل االب� � ��ن ب �ت �ص��ري��ح ع�ق��ب
ّ
اج�ت�م��اع املكتب السياسي ل�ح��زب��ه« :أذك��ر
ب��أن هناك آالف الالجئني ال�س��وري�ين على
األراض��ي اللبنانية وهم مدربون عسكريًا
ّ
في بلدهم ألنهم أنهوا خدمة العلم» .ذكر
عون بتحذيراته السابقة من «عدم ضبط
الحكومة للوضع والتدخالت التي تترك
ً
ال �ج �ي��ش م� �ش� �ل ��وال» ،م �ل �ق �ي��ًا ب ��ال �ل ��وم ع�ل��ى
«إهمال املسؤولني عن األمن لواجباتهم».
ف��اس�ت�ف��اض «ال �ش �ي��خ س��ام��ي» ف��ي حديثه
عن «الحكومة الغائبة عن السمع» ،طالبًا
م��ن الرئيس سليمان «تسلم زم��ام األم��ور
إلع � � ��ادة س �ل �ط��ة ال �ج �ي��ش ع �ل��ى األراض� � ��ي
اللبنانية» .مرة جديدة سقط األسير عمدًا
ال س �ه �وًا م��ن ك �ل �م��ات ن��ائ��ب ب�ك�ف�ي��ا ،وأب��ى
إال أن يقتدي بجعجع ف��ي خ�ت��ام حديثه،
مشيرًا الى السبب األساسي لكل األحداث،
«حزب الله» طبعًا.

انشغل الوسط السياسي بالتطورات
األمنية في صيدا ،وعقدت اجتماعات
م�ت�لاح�ق��ة مل�ت��اب�ع��ة ال��وض��ع وص ��درت
م��واق��ف داع �م��ة ل�ل�ج�ي��ش ،ف��ي م ��وازاة
تحميل ت�ي��ار «املستقبل» ح��زب الله
م� �س ��ؤول� �ي ��ة ظ� ��اه� ��رة ال� �ش� �ي ��خ أح �م��د
األس �ي��ر .وك��ان الف�ت��ًا م��وق��ف السفيرة
األميركية م��ورا كونيللي التي دعت
«جميع ال�ف��رق��اء إل��ى م�م��ارس��ة ضبط
النفس» ،مثنية على «جهود الجيش
ال�ل�ب�ن��ان��ي وق ��وى األم ��ن ال��داخ �ل��ي في
العمل مع القادة السياسيني للحفاظ
على السالم واالستقرار» .كذلك صدر
موقف عن مجلس الوزراء السعودي،
س� � � � ��اوى ب �ي ��ن ال � �ج � �ي� ��ش وم �س �ل �ح ��ي
األسير ،من خ�لال الدعوة إل��ى «وقف
االش �ت �ب��اك��ات ف��ي ص �ي��دا وال �ت��ي راح
ض�ح�ي�ت�ه��ا ع ��دد م ��ن ج �ن��ود ال�ج�ي��ش
ال �ل �ب �ن��ان��ي ،وع� � ��دم ت �ص �ع �ي��د امل��وق��ف
حفاظًا على أم��ن لبنان واستقراره»،

ف �ي �م��ا أك� � ��د امل� �ت� �ح ��دث ب ��اس� ��م وزارة
الخارجية الفرنسية فيليب الليو أن
«فرنسا تدين بشدة الهجمات التي
ت �ش��ن ض��د ق� ��وات ال �ج �ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي
في مدينة صيدا» ،مؤكدًا دعم فرنسا
ل �ل �ج �ه��ود ال� �ت ��ي ت� �ب ��ذل ت �ح��ت س�ل�ط��ة
ال ��رئ �ي ��س س �ل �ي �م��ان «ل �ض �م ��ان األم ��ن
ووض��ع حد لالستفزازات من حيثما
أتت».
وت� ��رأس رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ميشال
سليمان اجتماعًا وزاريًا أمنيًا ،صدر
ّ
ع �ن��ه ب� �ي ��ان أك� � ��د «وج � � ��وب اس �ت �م��رار
ق��وى الجيش ،ت��ؤازره��ا ب��اق��ي القوى
ال �ع �س �ك ��ري ��ة واألم � �ن � �ي� ��ة ،ف� ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
إج ��راءات� �ه ��ا ح �ت��ى االن �ت �ه��اء م��ن منع
املظاهر املسلحة وإزالة املربع األمني
وتوقيف املعتدين واملحرضني على
الجيش».
وال��وض��ع األم�ن��ي ك��ان م�ح��ور ل�ق��اءات
وات �ص��االت رئ�ي��س امل�ج�ل��س النيابي

ن�ب�ي��ه ب ��ري ف��ي ع�ي�ن ال �ت �ي �ن��ة .وال�ت�ق��ى
رئيس الحكومة املكلف تمام س�لام،
وهو األول بينهما منذ شهر ونصف.
وش��دد على أن��ه «ال أم��ن بالتراضي،
وخصوصًا عندما تصل األم��ور الى
ما وصلت إليه في مدينتنا الحبيبة
ص�ي��دا .وه��ذا ن�م��وذج ق��د يتكرر وقد
يحدث في كل لبنان».
ورفض رؤساء الحكومات السابقون،
ب� � �ع � ��د اج � �ت � �م� ��اع � �ه� ��م ف � � ��ي ال� � �س � ��راي � ��ا
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة« ،امل � � �ح� � ��اوالت امل �ت �ك ��ررة
ض��ع الجيش بمواجهة
والفاشلة ل��و ّ
املسلمني ال�س��ن��ة وتصويرهم بأنهم
ج �م��اع��ة راف� �ض ��ة ل� �ل ��دول ��ة» ،م�ع�ل�ن�ين
«التضامن مع من يشعر بأن القانون
يطبق عليهم دون اآلخرين» .وشددوا
ع �ل��ى «ض � � ��رورة ت�ن�ف�ي��ذ خ �ط��ة أم�ن�ي��ة
ف��ي ص �ي��دا ت�ع�م��ل ع�ل��ى م�ن��ع امل�ظ��اه��ر
املسلحة ،بحيث ت�ط��ال ك��ل املربعات
األمنية والشقق األمنية».

من جهته ،أكد الرئيس سعد الحريري
«أن� �ن ��ا س�ن�ب�ق��ى ال� ��ى ج��ان��ب ال�ج�ي��ش
وسيبقى مشروعنا الدولة» ،معتبرًا
أن «امل�ش�ك�ل��ة األس ��اس ف��ي ل�ب�ن��ان هي
تفشي السالح بأيدي مجموعات ما
سيوصل البلد الى مواجهات» .ولفت
ال��ى أن «الجيش دف��ع ثمنًا كبيرًا وال
ي� �ج ��وز ح� �ص ��ول ف� � ��راغ ف� �ي ��ه ،وي �ج��ب
السير قدمًا بموضوع التمديد لقائد
الجيش».
وأك� ��د م�ف�ت��ي ال �ج �م �ه��وري��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
الشيخ محمد ّرشيد قباني أن «دعوة
امل�س�ل�م�ين ال �س��ن��ة إل ��ى االن �ف �ص� ّ�ال عن
الجيش جريمة بحق أه��ل السنة في
لبنان».
ودان حزب الله جريمة عبرا ،معتبرًا
أن «م� ��ا ج� ��رى م �ن��اس �ب��ة ل �ك��ي ي�ظ�ه��ر
اللبنانيون التفافهم ح��ول مؤسسة
الجيش اللبناني».
(األخبار)

