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حركة  14آذار في عيدها من التراجيديا إلى الكـ
أسعد أبو خليل*

ال يـحـتــاج امل ــرء إل ــى ســاعــة ُم ـنـ ّـبــه للنهوض
م ــن الـ ـف ــراش ف ــي ّيـ ــوم  14آذار ُف ــي ك ــل ع ــام.
ف ــارس سعيد يتكفل بــاملـهـ ّـمــة .خـ ّـصــص منذ
عــام  2005بــ«اسـتـنـهــاض» جـمـهــور  14آذار،
وجـمـهــور بــاقــي امل ـس ــارح ال ـعــاملـ ّـيــة .والــرجــل
ـ الـحــق ُي ـقــال ـ يستنهض كـمــا ال يستنهض
غـ ـي ــره .واالس ـت ـن ـه ــاض واحـ ـ ــدة م ــن امل ـه ـمــات
ال ـثـ ّ
ـوريــة لـحــركــة  14آذار وثــورت ـهــا (امل ـســخ).
ّ
وال ـحــركــة الـسـيــاســيــة امل ــذك ــورة تـحـتــاج إلــى
ستنهض ،خصوصًا أن الرجل يعاني ،على
ُم
ِ
م ــا ي ـب ــدو ،م ــن املـ ــرض الـ ــذي يـعــانـيــه مـيـشــال
سـلـيـمــان ،أال وه ــو الـشـقــاء مــن غـيــاب ال ــدور.
هــا هــو ميشال سليمان يجمع حــول طاولة
ّ
فينيقية
زجــاجـ ّـيــة تعتليها لُـعـبـ ّـة شـطــرنــج
مجلس مستشاريه املصغر (ويضم خيرة من
ّ
املفكرين من وزرائه الذين يحرص عليهم مثل
بؤبؤ العني) .وسليمان هو اآلخر يبحث في
إنشاء مجلس وطني تابع له ،كما أن سعيد
س ـعــى ع ـلــى م ـ ــدار ع ـقــد م ــن ال ــزم ــن لتجميع
مجلس وطني .طبعًا ،كان يمكن توفير جهد
السليماني تطابق مع
مزدوج لو أن املجلس ّ
مجلس فــارس سعيد املــوقــر .وفــارس سعيد
في موقع حرج :كان يمكن له أن يكون صادحًا
في مجلس ّ
النواب اللبناني ،لكن رحيل رستم
غزالة وغازي كنعان عن لبنان أفقده منصبًا
وازن ــا لــه .لقد ح ــاول سعيد أكـثــر مــن م ـ ّـرة أن
يستنهض الناخبني في جبيل ،لكن محاولته
في االستنهاض هناك باءت بالفشل بالرغم
من نجاحاته في االستنهاض خارج جبيل.
أما عن سبب تشكيل «املجلس الوطني» ،أو
ّ
التحضيرية له ،فيعود إلى ضرورات
اللجنة
االخـ ـت ــزال .س ـ ّ
ـردي ــة  14آذار عــن ي ــوم  14آذار
 2005بسيطة للغاية :إن كل الشعب اللبناني
ّ
ّ
واملكون في لبنان هو كلمة مهذبة
(بمكوناته ـ
ل ـع ـبــارة «ال ـطــائ ـفــة ال ـكــري ـمــة» ال ـت ــي تلحقها
ع ـ ــادة إه ــان ــة م ــن ق ــائ ـل ـه ــا) نـ ــزل إلـ ــى ســاحــة
الـحـ ّ
ـريــة و«الـكـ ّـبــة الـنـ ّـيــة» باستثناء الغوغاء
وال ــزع ــران الشيعة .وتـقــديــر أرق ــام التظاهرة
ت ـل ــك ي ـ ـتـ ــراوح ف ــي الـ ـس ـ ّ
ـردي ــة ال ــرس ـم ـ ّـي ــة بــن
ْ
ومليوني ،أي إن كل الشعب اللبناني،
مليون
الخليج وأوروبا
دول
في
العاملني
باستثناء
ّ
ّ
وأميركا وباستثناء الرضع واملسنني ،نزلوا
وتـ ـظ ــاه ــروا ـ وبـ ـه ــذا ت ـك ــون ت ـل ــك ال ـت ـظــاهــرة
ّ
الوحيدة التي شهدت نــزول كل سكان البلد
إلــى ساحة واحــدة اتسعت ملليوني شخص.
وكما أن تظاهرة  14آذار يبالغ فيها في كل
ّ
ي ــوم ،ف ــإن تـظــاهــرة  8آذار تتقلص فــي نفس
ّ
الـسـ ّ
الرسمية .وفــي حــوار على برنامج
ـرديــة
«نهاركم تعيس» على محطة «إل.بــي.ســي».
(ح ـيــث ي ـقــوم امل ـح ــاور بــإل ـقــاء مــونــولــوج إذا
كان الضيف من  8آذار ،وحيث يقوم الضيف
بإلقاء مــونــولــوج دعــائــي إذا كــان هــو مــن ّ14
آذار)ّ ،
قدر سعيد حجم تظاهرة  8آذار بدقة،
ّ
قال إنها لم تتعدى  350ألف نسمة فقط .كاد
أن يقول :زائــد أربعة أشخاص أتــوا من قرية
«ع ـلــي ال ـن ـه ــري» ،إذ إن لـغــة األرق ـ ــام شــديــدة
ّ
العلمية في خيال الجماعة.
لـكــن جـمـهــور  14آذار ال ــذي يـبــدع سعيد في
استنهاضه مــا عــاد ّ
يلبي ا ُلـنــداء بالرغم من
ّ
شـ ّـدة وح ـ ّـدة االستنهاض املـتـكــرر .لـهــذا ،فإن
ُ
ال ـش ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي ال ـ ــذي اخ ــت ــزل بـتـظــاهــرة
ّ
 14آذار ،ث ــم اخـ ـت ــزل ب ــاألم ــان ــة ال ـع ــام ــة لـ ــ14
آذارُ ،ي ـخ ـت ــزل الـ ـي ــوم ع ــن ج ــدي ــد ب ــ«ال ـل ـج ـنــة
ّ
التحضري ُة» التي تختزل الـ«مجلس وطني»
ل ـ ــ 14آذار امل ــزم ــع إنـ ـش ــاؤه .ط ـب ـعــا ،ال ينسى
سعيد أن يضيف أنــه سيكون هـنــاك تمثيل
لـ«املجتمع املدني» .وعبارة «املجتمع املدني»
فــي لـبـنــان ،خـصــوصــا فــي اسـتـعـمــال خطاب
 14آذار ،بــاتــت ت ـقــارب اسـتـعـمــال «ال ـش ــارع»
ف ــي خ ـط ــاب س ــاس ــة ل ـب ـنــان ف ــي الـسـتـيـنـيــات.
وال ـش ــارع مـ ّـيــال حـيــث يميل الــزعـيــم ،كـمــا أن
ّ
«املجتمع املــدنــي» ّ
ويلبي الـنــداء ،حتى
ميال
ّ
إن «املـجـتـمــع املــدنــي» يـتـفــوق عـلــى «داع ــش»
فــي تـطـ ّـرفــه أحـيــانــا ،ويــوالــي خـطــاب  14آذار
ً
أكـثــر مـ ّـمــا يــوالـيـهــا مـثــا الـكــارديـنــال صفير.
ّ
اللبنانية أوضـحــت التعريف
لكن الصحف
خــاص بــ«املـجـتـمــع امل ــدن ــي» ،فـكــانــت صــور
ال ـ ّ
ّ
تضم في ما تضم
ممثلي «املجتمع املــدنــي»
تــوف ـيــق ال ـه ـنــدي وس ـي ــرج داغ ـ ــر .ووفـ ــق هــذا
ال ـت ـعــريــف ال ـح ـص ــري ،ف ــإن عــائ ـلــة ال ـحــريــري
ّ
وتشكل ّ
ّ
مكونًا
برمتها هــي «عائلة مــدنـ ّـيــة»
أساس في نسيج «املجتمع املدني» هذا.
والذي (أو التي) حار في أمر تشكيل «املجلس
الــوط ـنــي» ،ت ـبـ ّـددت حـيــرتــه فــي املـقــابـلــة التي
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أجرتها دوللي غانم (مــا ّ
قصة دوللي غانم؟
ظ ــريـ ـف ــة وق ــريـ ـب ــة عـ ـل ــى الـ ـقـ ـل ــب ب ــال ــرغ ــم مــن
انـحـيــازهــا الـسـيــاســي والـطــائـفــي إل ــى فــريــق
 14آذار ،حـتــى ك ــاد ظــرفـهــا يـنـسـيــك ثـقــل دم
ّ
البشيرية
باقي محاورات ومحاوري املحطة
اإلن ـش ــاء وال ـت ـ ّ
ـوجــه) مــع سـعـيــد .سـعـيــد ّ
فسر
ّ
األس ـب ــاب الـحـقـيـقــيــة لـلـمـقـصــد .ق ــال :لــو أننا
ّ
األوروبية،
نريد أن نقابل أوباما أو املجموعة
فــإن «األمــانــة الـعـ ّ
ـامــة» ال تفي بــالـغــرض ،وإن
ّ
اللقاء مع أوباما ـ ركز سعيد كثيرًا على اللقاء
مع أوباما في هذه املقابلة الصريحة ـ يصبح
أكـثــر أهـلـ ّـيــة وسـهــولــة لــو أن ــه ّ(ه ــو وصحبه،
ً
ع ـل ــى مـ ــا ف ـه ـم ـن ــا) ذه ـ ــب مـ ـم ــث ــا ل ــ«م ـج ـلــس
ّ
ّ
و«مكونات» الشعب
يضم كل طوائف
وطني»
ّ
ال ـل ـب ـّنــانــي م ــع ـ ال تـنـســى ـ م ـمــثـلــن (وح ـتــى
م ـم ــث ــات إذ إن االج ـت ـم ــاع األخـ ـي ــر لــأمــانــة
ّ
العامة لـ 14آذار ّ
ضم ّ
للمرة األولى رأس امرأة،
ّ
لـكــن ســرعــان مــا تـبــن أنـهــا كــاتـبــة فــي نشرة
عــائـلــة ال ـحــريــري« ،املـسـتـقـبــل» ،لكنها عــادت
واختفت ـ أي امل ــرأة ـ مــن االجـتـمــاع الــاحــق)،
عن الشعب اللبناني .واللقاء مع أوباما يبدو
ملحاحًا عند فارس سعيد .لكن دوللي (التي
تساءلت قبل أسابيع بظرف عــن سبب عدم
إطـ ــاق اس ـم ـهــا ع ـلــى واح ـ ــدة م ــن ال ـعــواصــف
واألعــاص ـيــر الـتــي اجـتــاحــت لـبـنــان) عاجلته
بــال ـســؤال عــن إمـكــانـ ّـيــة اسـتـضــافــة حكومات
الغرب لهم بعد أن ّ
خيبوا لهم آمالهم .أجابها
ّ
سعيد :حققنا لهم (أي أوبــامــا وصحبه من
حـكــومــات ال ـغــرب) نـصـرًا كـبـيـرًا فــي  14آذار،
ثــم اسـتــدرك أن النصر كــان لهم (أي للشعب
ّ
بمكوناته طبعًا ،أيضًا).
اللبناني،
وب ــدأ سـعـيــد ل ـقــاءه الـحــزيــن بــاالع ـتــراف بــأن
ّ
أهمية عند حكومات الغرب،
لبنان لم يعد ذا
وب ــأن لبنان ال يعني عند الـغــرب إال مسألة
ح ــزب الـلــه ومـســألــة الــاجـئــن ال ـسـ ّ
ـوريــن .لم
ت ـعــد «ث ـ ــورة (ح ـ ـ ـ ّـراس) األرز» ف ــي الــواج ـهــة.
ّ
وتحدث سعيد بحنني عن ّأيام بوش الخوالي
وعــن الحديث شبه اليومي عن لبنان ،ال بل
ّ
الطائفية
إنــه زعــم أن اسـتـعــراض الهمروجة
في  14آذار  2005هو الذي ألهم بوش حروبه،
ال الـعـكــس .وعـ ـ ّـدد سـعـيــد إن ـج ــازات الـحــركــة،
ومنها انسحاب الجيش الـســوري من لبنان
ّ
الدولية ،أي إن فارس سعيد
وإنشاء املحكمة
ّ
ورف ـيــق ســاحــه الــاعـنـفــي ،سـمـيــر فــرنـجــيــة،
هما اللذان فرضا إنشاء املحكمة على مجلس
ّ
األمــن الــدولــي .مــن ي ــدري ،لـعــل مجلس األمــن
ي ـس ـتــرشــد أي ـض ــا ف ــي عـمـلــه ب ـم ـق ــاالت ش ــارل
ج ـ ّـب ــور ال ـح ــازم ــة وال ـص ــارم ــة .ول ـكــن ملـ ــاذا لم
يستجب «املجتمع الــدولــي» (االســم الحركي
ّ
ل ـل ـتــدخــل األم ـي ــرك ــي ال ـع ـس ـكــري ف ــي ب ــادن ــا)
ّ
لطلبات األمانة العامة لقلب النظام السوري؟
ومل ــاذا لــم يستجب لهم بالقضاء على حزب
الله بالكامل؟
ُ
«امل ّ
نسق
لكن سعيد يريد لقاء أوباما ،ولقب

ّ
العامة» لم يعد محرزًا ،وهو
العام» لـ«األمانة
ال يفتح أبوابًا .ولقب النيابة والوزارة عصيّ
عليه فــي زم ــن مــا بـعــد امل ـخــابــرات الـسـ ّ
ـوريــة.
ف ـق ــد س ـع ـيــد األم ـ ــل فـ ــي الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى لـقــب
نيابي ،وجهد كي ُينشئ مجلس ظل ،نيابيًا،
للمجلس األص ـل ــي ،ألن االن ـت ـقــاء فـيــه يـكــون
بالتعيني ال باإلنتخاب .ولــو نــدرت الوجوه
ّ
النسائية ،ن ــادوا على الـحـضــور ،كما فعلوا
قبل أسبوع :نحتاج إلى وجه نسائي رمزي
أو اث ـن ـ ْـن ،رجـ ـ ً
ـاء .أو كـمــا ي ـن ــادون :هــل هناك
ـن ال ـح ـض ــور؟ ن ـح ـتــاج إل ــى تمثيل
شـيـعــي ب ـ ّ
رمـ ــزي تـجــنـبــا ل ــإح ــراج أمـ ــام ّ ال ـط ــوائ ــف ،يا
ّ
الثورية املــوقــر .ولــم ينس
مجلس الطوائف
املـجـلــس الـعــابــر لـلـطــوائــف أن يــأتــي بـعـلــويّ
إمعانًا في العبور إلى الدولة.
وس ـع ـيــد رش ـي ــق ف ــي ح ــدي ـث ــه ،إذ يـنـتـقــل من
ال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـع ـب ــور إل ـ ــى الـ ــدولـ ــة وع ـب ــور
الطوائف (على ّ
ّ
طائفية ومصونة
عبارات غير
مــن قبل الـنـظــام الـسـعــودي الــراعــي ـ والعابر
للطوائف واألدي ــان) ومــن تحميل حــزب الله
م ـس ــؤول ـ ّـي ــة «دفـ ـ ــع» الـ ـن ــاس ف ــي  14آذار إلــى
طــوائ ـف ـهــم ،إل ــى ال ـحــديــث الـطــائـفــي الـصــريــح
مــن نــوع« :نحن املــوارنــة» أو «أنــا كماروني»
أو االعتداد الطائفي املعهود في لبنان على

جمهور  14آذار الذي يبدع
سعيد في استنهاضه ما
عاد ّ
يلبي النداء

طريقة ّ
رد فــارس سعيد على وليد جنبالط
ُ
بالقول إن األخير «محق في أن هناك منحى
ان ـت ـحـ ّ
ـاريــا ل ــدى امل ــوارن ــة ،إن ـمــا أي ـضــا هّـنــاك
ج ــوان ــب أخـ ــرى ل ــدى امل ــوارن ــة بــأن ـهــم عــشــاق
ّ
حرية وتجاوزوا حتى انتسابهم إلى لبنان،
ّ
مقابل انتسابهم إلــى الـحــريــة» .بكالم آخــر،
يــريــد سعيد أن ّيـقــول إن املــوارنــة هــم ليسوا
مثل املسلمني عــشــاق عـبـ ّ
ـوديــة( .مــن الطريف
ّ
ّ
لبنان وعــن الطوائف
أن سـ ّـرديــة خيالية عن ُ
ّ
ستعمر وصدقها
املحظية فيه اخترعها امل
ِ
واع ـت ـن ـق ـهــا ب ـعــض امل ـح ـل ـ ّـي ــن ،ومـ ــن دون أي
اعتبار للعلم أو التاريخ ،ومن ُالطريف أيضًا
أن الكل يغفر لوليد جنبالط ،امللهم ّ
األول في
ُحــركــة  14آذار ـ قـبــل «عـلـقــة ّ 7أي ــار ـ إهــانــاتــه
املـت ـكـ ّـررة لـلـمــوارنــة ،هــذا ال ــذي كــان يـقــول في
حضرةّ حسن نصرالله وغيره إن املوارنة ال
يستحقون إال الدوس «تحت الصرماية»).

لـكــن سـعـيــد فـشــل فــي مـسـعــاه الـحـثـيــث ،ولــم
ي ـس ـت ـطــع إعـ ـ ــان امل ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي وإع ـ ــان
ّ
التحضيرية
رئيسه ،بل اكتفى بإعالن اللجنة
لـلـمـجـلــس الــوط ـنــي ،أو الـلـجـنــة الـتـحـضـ ّ
ـريــة
ّ
ّ
التحضرية للمجلس
العامة للجنة
لألمانة
الــوط ـنــي ل ـ ــ 14آذار (ع ـلــى وزن مـســاعــد ولــي
العهد لــولــي العهد لــولــي الـعـهــد ،فــي مملكة
ّ
الـقـهــر الــوهــابـ ّـيــة) .وق ــد يبصر ه ــذا املجلس
ْ
عقدين من الــزمــن ،عندما
النور بعد عقد أو
تـكــون قائمة الـشـهــود فــي محكمة الحريري
على وشك النفاد.
لكن املشكلة فــي سـ ّ
ـرديــة  14آذار أنـهــا كانت
مـبـنـ ّـيــة عـلــى أك ــاذي ــب حـتــى قـبــل أن تنطلق،
وح ـت ــى ق ـبــل أن ت ـنـشــأ األم ــان ــة ال ـع ـ ّ
ـام ــة لـهــا.
واألس ــاط ـي ــر امل ـن ـت ـشــرة (ب ــامل ــال) ع ــن الـحــركــة
ب ــات ــت ت ـح ـتــاج إل ــى تـفـنـيــد أو إل ــى أط ــروح ــة
ّ
جامعية.
ً
أوال ّ ،لـيــس صحيحًا أن حــركــة  14آذار ومــا
ت ـم ــث ــل ه ــي ب ـن ــت س ــاع ـت ـه ــا .ه ــي ول ـ ــدت قـبــل
اغتيال الحريري وليس بعده .كان الحريري،
خــافــا ألكــاذي ـبــه ومل ــزاع ــم  14آذار مــن بـعــده،
ْ
األذني في مؤامرة القرار ،1559
ضالغًا حتى
ّ
وهذا هو اإلعالن املؤسس الحقيقي لـ 14آذار،
ّ
املؤسس
كما أن «إع ــان بعبدا» هــو اإلع ــان
ل ـل ـح ــزب ال ـج ـم ــاه ـي ــري ال ـ ــذي ي ـع ـمــل مـيـشــال
س ـل ـي ـم ــان ع ـل ــى إن ـش ــائ ــه ع ـل ــى نـ ـط ــاق ال ـك ــرة
ّ
األرضية بسبب انتشار فكره السياسي حول
العالم .فجأة ،قبل أسابيع فقط ،أعلن جوني
عـبــده رفــع الـحـظــرُ ،
وسـمــح «لـشـهــود» عائلة
الحريري باإلدالء بالحقيقة عن ضلوع رفيق
ّ
الحريري الكلي في صياغة وإعداد والترويج
لـلـقــرار  ،1559مــع أنــه كــان ُي ـكـ ّـرر الـقــول حتى
آخ ــر ّأيــامــه (أو قـبــل ســاعــات فــي املـقــابـلــة مع
«ال ـس ـف ـيــر») إن ــه ضــد ال ـق ـ ّـرار وم ــع «الـطــائــف»
كبديل مــن الـقـ ّـرار .إن تبني الـحــريــري للقرار
كان إيذانًا بتلقف عقيدة بوش في لبنان من
قبل كل الفريق الحريري ،وذلك من أجل فرض
ّ
اإلسرائيلية
أجندة واضحة بفرض الهيمنة
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــرار ال ـس ـي ــاس ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ك ـم ــا أن
الحريري نفسه كــان هو قد شــارك في فرض
هيمنة النظام السوري على القرار السياسي
اللبناني.
ولـقــد حصلنا صــدفــة عـلــى رواي ــة أق ــرب إلــى
الحقيقة عــن والدة وعمل حركة  14آذار من
جان لوي قطريب ،في حديثه مع الزميل أحمد
محسن في هذه الجريدة قبل ّأيام .والقطريب
(القيادي السابق في حركة «لبناننا» التابعة
ل ـســامــي ال ـج ـمـ ّـيــل وال ـب ــاح ــث ال ــزائ ــر الـســابــق
ف ــي «مـ ّ
ـؤس ـســة واش ـن ـطــن لـسـيــاســات الـشــرق
األدنــى» ـ الــذراع البحثية للوبي اإلسرائيلي
في واشنطن) استفاض في الحديث عن دور
«كوانتم» ،وهي ذراع سياسية ناشطة لشركة
«ساتشي وساتشي» التي ساهمت في تلميع
صـ ــورة االح ـت ــال األم ـيــركــي ل ـل ـعــراق باللغة

