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في عرسال

ـد» فــي إحــاطـتــه بهالة مــن التكبير؟
«الـجــديـ ّ
وفـ ــق إب ــراه ـي ــم ب ــن «ال ـس ـ ّ
ـري ــة» الـتــي
وك ـيــف
كان ُي ّ
التسريبات
من
دفق
وبني
عليها
د
شد
ُ ّ
ُ
امل ـس ـت ـمـ ّـرة ال ـتــي كــانــت تــرفــع وتــخــفــض من
ّ
السرية تعني
منسوب التفاؤل عند األهالي؟
ّ
عــدم إبــاغ اإلعــام إل بموعد التبادل فقط.
وألــم ُيبالغ إبراهيم في خطبته يــوم تنفيذ
التبادل من خالل كالمه عن «هيبة الدولة».
أي هيبة يـتـحـ ّـدث عنها؟ ال ،وأض ــاف كالمًا
ّ
عــن ال ـعــزة وال ـكــرامــة وال ـس ـيــادة .أي ــة سـيــادة
ّ
منظمة
هــي تلك الـتــي تعطي مـعــونــات إلــى
ّ
ّ
وفجرت
عسكريني
إرهــابـ ّـيــة خطفت وقتلت
ّ
مدنيني في لبنان وسوريا.
راب ـع ــا ،دور ال ـن ـظــام ال ـق ـطــري .لــم يـعــد األمــر
س ـ ّـرًا ول ــم يـعــد هـنــاك َم ــن يـتـحـ ّـدث فــي بــدايــة

ّ
ّ
بمكوناتها
اللبنانية
الدولة
ّ
تتحمل كامل
كافة
ّ
المسؤولية عن الصفقة

ال ـصــراع الــدمـ ُـوي فــي ســوريــا عــن ان تمويل
ّ
الـتـنـظـيـمــات امل ـســل ـحــة ه ــو فـقــط عـلــى أي ــدي
ّ
ّ
ومتمولني سوريني في الغربة .لقد
ُمحسنني
ّ
ّ
أعلن النظام القطري رسميًا أنــه يمد الفرع
السوري لتنظيم «القاعدة» باملال (والسالح
طبعًا لكن النظام ال يعلن ذلك  -أو لم يعلن
ذلــك  -بـعــد) .الـنـظــام الـقـطــري لــم يكن بعيدًا
ّ
اإلرهابية
عــن تسليح وتمويل التنظيمات
(ب ــال ـت ـع ــري ــف األمـ ـي ــرك ــي  -ملـ ــا ل ـ ــدى ال ـح ـكــم
األم ـيــركــي مــن ح ـظــوة فــي الـنـظــام الـقـطــري)
العاملة فــي «ال ـث ــورة» فــي ســوريــا .إن إقــرار
ـرة» يعني
الـنـظــام الـقـطــري بتمويل «ال ـن ـصـ ّ
ان أي تفجير مقبل أو أي مدفع جهنم مقبل
أو أي خـطــف مقبل أو أي قـطــع رأس مقبل
ّ
ّ
مسؤوليته.
يتحمل النظام القطري
يجب ان
ْ
وسائل إعالم النظام القطري
حرصت
طبعًا،
ّ
على وصف التدخل القطري بـ«اإلنساني»،
كـمــا ان ال ـع ــدوان الخليجي عـلــى الـيـمــن هو
ع ــدوان إنـســانــي ،كـمــا ان محاكمة ُمـغـ ّـرديــن

وش ـعــراء فــي دول الخليج يــدخــل فــي نطاق
ّ
اإلسالمية
القمع «اإلنساني» .إن التنظيمات
اإلرهــابـ ّـيــة فــي أفـغــانـسـتــان كــانــت مــن نتاج
الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـغ ــرب ــي ـ ـ ـ ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،كـ ـم ــا ان
التنظيمات اإلرهــابـ ّـيــة فــي ســوريــا هــي من
نتاج التحالف الغربي ـ الخليجي.
خــامـســا ،أي ــن مـســؤولـ ّـيــة قــائــد الـجـيــش ّ
مما
ي ـ َج ــري .م ــن امل ـع ـلــوم ان ج ــان ق ـهــوجــي بــات
ِّ
ُمقلدًا لخطاب ومسلك وأداء ميشال سليمان
رب ـمــا طـمـعــا بـمـنـصــب ال ــرئ ــاس ــة .وقـهــوجــي
شــوهــد وه ــو يـفـتــح زج ــاج ــات الـشــامـبــانـيــا
تكريمًا لنفسه بعد ان ُم ـ ِّـدد لــه فــي منصبه
ّ
لعسكرييه أثناء
الرفيع .مــاذا قـ ّـدم قهوجي
ف ـتــرة الـخـطــف (ال ـت ــي ل ــم تـنـتــهِ ل ــأس ــرى في
سجون «داعــش»)؟ وإذا كان الـ ّ
ـرد العسكري
على «جبهة النصرة» بعد خطفها للجنود
واألم ـن ـ ّـيــن مـحـكــومــا بــال ـحــرص عـلــى حـيــاة
األس ـ ــرى ،فـمــا ال ــذي يـمـنــع الـجـيــش اآلن من
الـ ـب ــدء ف ــي ع ـم ـلـ ّـيــة ع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة لــاق ـت ـصــاص
ّ
مــن الـجـهــة الـتــي خطفت وقـتـلــت عسكريني
ّ
ّ
اللبنانية
لبنانيني؟ أم ان االتفاق بني الدولة
ّ
ّ
ّ
ّ
وامل ـن ـظــمــة اإلره ــاب ــي ــة تـضــمــن ب ـن ــودًا ســريــة
ت ـس ـم ــح بـ ـتـ ـب ــادل الـ ـسـ ـف ــراء بـ ــن ال ـج ـه ـت ـ ْـن،
باإلضافة إلى تسليم عرسال إلى «النصرة»
ّ
ّ
ّ
الدنية فيها؟
إسالمية بن
جمهورية
إلقامة
ألـ ـي ــس مـ ــن واج ـ ـ ــب الـ ـجـ ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ان
ّ
ّ
عسكريًا ضــد التنظيم الــذي خطف
يتحرك
ّ
ّ
الـعـسـكــريــن وف ــي ح ــل م ــن أي ال ـت ــزام بـنــود
ال ـص ـف ـقــة اإلق ـل ـي ـمـ ّـيــة ال ـت ــي ّأدت إل ــى إط ــاق
األسرى في سجون «النصرة»؟
لبنان إلى
دفعه
سادسًا ،ما هو الثمن الذي
ُ
الـتـنـظـيــم اإلره ــاب ــي؟ أل ـيــس االت ـف ــاق املـعـلــن
ّ
السري منه)
(من دون اإلشــارة إلى الجانب
ّ
إرهابية للقيام بأعمال
تشجيعًا لتنظيمات
مـمــاثـلــة لـلـحـصــول عـلــى مـكــأفــأة مــن الــدولــة
ومــن دول أخــرى مـجــاورة؟ إذا كانت الدولة
تـصـ ّـر على أنـهــا لــن تستعمل ال ـقـ ّـوة للدفاع
عن كرامتها وعن حياة جنودها فإنها بذلك
ّ
ّ
تسلم كرامتها ألي عابر سبيل ُمسلح .وماذا
ّ
حـصــل وسـيـحـصــل ل ــ«أب ــو طــاقــيــة»؟ الــر ّجــل
محكوم بالسجن ّ
املؤبد مع األشغال الشاقة،
ّ
لكن وائل أبو فاعور (الذي ال يفوت مناسبة
ل ـل ـظ ـهــور أمـ ــام اإلع ـ ـ ــام) ظ ـهــر أمـ ــام اإلع ــام
ّ
ّ
إنسانيته
طاقية ويثني على
ليدافع عن أبو
وعـلــى رأفـتــه وحـســن سـلــوكــه .هــل كــان كالم
أب ــو ف ــاع ــور جـ ــزءًا م ــن ث ـن ــاء ول ـي ــد جـنـبــاط
الدائم على «جبهة النصرة» والتي أثبتت -
ّ
إرهابية ألنها أطلقت
لجنبالط  -أنها ليست
أسرى الجيش وقوى األمن؟ وما دخل وزير
ّ
ّ
الصحة
الصحة فــي املــوضــوع ،أم أن وزارة
ّ
سترعى صحة مقاتلي «النصرة» بناء على
ّ
االتفاقية؟
ســاب ـعــا ،نـفـهــم ان ــه يـحــق ل ـلــدولــة ان تعتقل
ّ
متفجرات ،لكن ملاذا تقوم الدولة
امرأة تحمل
باعتقال أطـفــال ملطلوبني؟ هــل هــذا ينطبق
م ــع ال ـق ــان ــون ال ـل ـب ـنــانــي؟ ه ــل ع ـ ّـدل ــت الــدولــة
بنفسها من القانون اللبناني ليصبح أوالد
امل ـط ـل ــوب ــن ه ــم أي ـض ــا م ـط ـلــوبــون لـلـضـغــط
على ذويـهــم؟ هــذا أق ــرب إلــى االخـتـطــاف من
االع ـت ـق ــال ،وهـ ــذا س ــائ ــد ف ــي مـسـلــك الـنـظــام
البعثي السوري (واالحتالل األميركي).
ثــامـنــا ،بـنــاء على كــل مــا ج ــرى ،إن الـقــول إن
الـجـيــش يـتـمـ ّـتــع ب ــ«ج ـه ـ ّ
ـوزيــة» كــام ـلــة ،على
قول قائد الجيش هو قول مثير للضحك .ان
ّ
يوميًا ليس فقط
أداء هــذا الجيش يشرعن
ّ
املوطنية للمقاومة  -التي ال تحتاج
للمهام
ّ
شرعيتها تنطلق
ألن
ـد
ـ
ح
أ
ـن
ـ
م
شرعنة
الــى
ّ
من أعمالها وتاريخها ّوتحضرها  -بل إن
أداء الجيش يشرعن تــدخــل حــزب الله على
ّ
(بصرف النظر عن موقف
الحدود اللبنانية ّ
امل ــرء مــن هــذا الـتــدخــل) ألن الجيش ال يقوم
بالحد األدنى من واجباته باستثناء بيانات
ّ
ّ
مصداقية لها.
عنترية ال
كــان احـتـفــال لبنان بتحرير أس ــراه ناقصًا:
شــروط التحرير كانت باهظة ،ودفــع لبنان
ثمنها من سيادته وأمنه وح ــدوده ،كما ان
األسـ ــرى فــي سـجــون «داعـ ــش» مــا زالـ ــوا في
ّ
العسكريني قبل أسرهم
الخطر .وأداء بعض
وبعده لم يكن ّ
يعبر عن جهود «التضحية»
دف ـ ــاع ـ ــا ع ـ ــن «ش ـ ـ ـ ـ ــرف» الـ ـجـ ـي ــش و«وف ـ ـ ـ ـ ــاء»
للشهداء .لقد احتفل لبنان بعودة أسراهم
إل ــى «ال ـح ـ ّ
ـري ــة» املـفـتــرضــة ،لـكــن َم ــن يحتفل
َ
َ
بالذين لم يـعــودوا؟ مــن سيقيم لهم أقــواس
النصر؟ هؤالء هم أحرار أكثر من العائدين.
ّ
االحتفالية أكثر من العائدين.
لهؤالء حق
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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فرنجية مرشحًا:
محاولة متعددة الهدف
سعد الله مزرعاني *
جعل خبر ترشيح الرئيس سعد الحريري للنائب
سليمان فرنجية إلــى منصب رئيس الجمهورية
اللبنانية ،في لقائهما الباريسي األسبوع املاضي،
الكثيرين يتذكرون البيت الشهير لكبير شعراء
الـعــربـيــة «أب ــي الـطـيــب امل ـت ـن ـبــي»« :ط ــوى الـجــزيــرة
حتى جــاءنــي خـبــر» .حجم اإلنعطافة فــي موقف
الـحــريــري الـتــي حملها الـخـبــر جعلت الكثيرين،
أيضًا ،يعتقدون أن ما يجري ال يتجاوز املناورة
التي ترمي إلى إحداث ارتباك وبلبلة في صفوف
فريق الثامن من آذار عمومًا ،وفي العالقات ما بني
العماد ميشال عون والنائب فرنجية خصوصًا.
لكن ســرعــان مــا تـبـ ّـن أن السيد سعد الحريري
لـيــس مـن ـفــردًا أو مـت ـفــردًا فــي ه ــذا الـتــرشـيــح :من
أمامه الرئيس نبيه بري ورئيس «الحزب التقدمي
االشتراكي» النائب وليد جنبالط (وربما آخرون)،
وم ــن خـلـفــه مــرجـعـيـتــه اإلقـلـيـمـيــة ،ق ـيــادة اململكة
العربية السعودية ،التي لــن ُيـقــدم الحريري على
خ ـطــوتــه (ح ـت ــى ل ــو ك ــان ــت م ـج ــرد مـ ـن ــاورة) دون
موافقتها نظرًا لكونها مــا زالــت تعطي األولــويــة،
رغــم غرقها املــرهــق فــي الــرمــال اليمنية ،إلسقاط
الرئيس بشار األســد ،ونظرًا ألن فرنجية هو من
أقرب أصدقاء الرئيس السوري.
كـ ــان ي ـن ـب ـغــي ،م ـنــذ الـ ـب ــدء ،عـ ــدم إسـ ـق ــاط تـجــربــة
الحريري مع العماد عون على محاولته الجديدة
ً
م ــع ال ـنــائــب فــرنـجـيــة .ذل ــك ،أوال ،بـسـبــب مـخــاض
ومـنــاخ التسوية املستجد ،بعد التدخل الــروســي
ف ــي سـ ــوريـ ــا ،وال ـ ـ ــذي ج ـع ــل الـ ـقـ ـي ــادة ال ـس ـعــوديــة
تـتــراجــع عــن الـفـيـتــو ال ــذي كــانــت تـضـعــه ضــد أي
دور إيراني في اللقاءات واالجتماعات ومشاريع
ال ـت ـس ــوي ــات .ث ــم بـسـبــب م ــا اس ـت ـش ـعــره َ
«س ـ َـدن ــة»
ال ـن ـظ ــام ال ـس ـيــاســي ال ـل ـب ـنــانــي وأب ــرزه ــم الــرئـيــس
نـبـيــه ب ــري وال ـنــائــب ول ـيــد ج ـن ـبــاط ،م ــن مخاطر
استمرار الهريان الداخلي خصوصًا بعد الشلل
الشامل الذي ضرب مؤسسات النظام (باستثناء
األمنية) ،وبعد التحرك الواسع الذي شهدته البالد
اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى ت ـك ــدس ال ـن ـفــايــات ف ــي ال ـش ــوارع
دون أن تتمكن السلطة ومتحاصصو منافعها
ومواردها وإدارتها من االتفاق على معالجة هذه
املشكلة الخطيرة (طبعا ،بسبب استشراء الفئوية
والفساد إلى درجة غير مسبوقة).
ّ
احـتــل كــل مــن بــري وجنبالط موقعًا ممتازًا في
توازنات السلطة على امتداد املرحلة املمتدة منذ
«ال ـطــائــف» إل ــى ال ـيــوم (ســاه ـمــا مـعــا ب ــدور مميز
أيـضــا فــي تـشــويــه تطبيق ات ـفــاق الـطــائــف خالفًا
لنصوصه أحيانًا ولروحه دائمًا) .عمل «األستاذ»
والبيك معًا فــي مرحلتي اإلدارة السورية للبالد
(حتى عام  ،)2005وأيضًا (رغم بعض التباينات)
بعد االنسحاب السوري من لبنان في ربيع عام
 .2005الـحـصــة ال ــوازن ــة والــراج ـحــة فــي السلطة،
التي تمتعا بها فــي كــل تلك الـسـنــوات ،جعلتهما
حارسني أمينني ويقظني لـ«الصيغة» الجديدة التي
تكرست في امتداد الصيغة القديمة مع تعديل في
الـتــوازنــات بعد ّ
تغير األوزان فــي بعديها املحلي
واإلقليمي .الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان
ثالثهما حتى اغتياله عام  .2005أما الرابع فكان
الرئيس الــراحــل إلـيــاس ال ـهــراوي .وكــان يحل في
املرتبة الخامسة «الوزير القوي» ميشال املر الذي
كان يتمتع ،دائمًا ،بحظوة عالية ،خصوصا لدى
املسؤولني السوريني املعنيني بامللف اللبناني.
تقلبت الظروف كثيرًا خالل العقد املنصرم .رغم
ذل ــك وج ــد الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري ن ـف ـســه ،في
العديد من املناسباتِّ ،
ينسق مع بري وجنبالط.
«املستقبل» شريك وازن في اإلدارة اللبنانية كما
هذين املذكورين .هو حريص ،مثلهما ،على عدم
تغيير صيغة الـتـحــاصــص الــراهـنــة وتــوازنــاتـهــا.
يحتاج الـحــريــري اإلبــن للسلطة ومنافعها ،أكثر
م ــن ال ـســابــق ،لـتـعــويــض الـنـقــص ف ــي ق ــدرت ــه على
تقديم ما كان يستطيعه والــده ،ثم هو شخصيا،
مــن خــدمــات مـبــاشــرة .ه ــذا بــاإلضــافــة إل ــى إقــامــة
ت ــوازن عـلــى مـسـتــوى ال ـقــرار الـسـيــاســي تحتاجه
أيضا مرجعيته اإلقليمية في مواجهة منافسني
أقــويــاء .تــراجــع نـفــوذ تـيــار املستقبل فــي املشهد

السياسي الـعــام ،بــات يتطلب مــن «الشيخ سعد»
ال ـح ـض ــور امل ـب ــاش ــر ف ــي الـ ــداخـ ــل ،وفـ ــي ال ـس ــراي
الحكومي على وجــه الـتـحــديــد .ثــاثــي الـحــريــري/
َّ
بـ ــري /ج ـن ـبــاط «م ــت ـه ــم» ،بــالـتـكــافــل والـتـضــامــن
إذن ،ب ـ ــ«ارت ـ ـكـ ــاب» امل ـ ـبـ ــادرة األخ ـ ـيـ ــرة ،وإن وقــع
عـلــى سـعــد ال ـحــريــري «عـ ــبء» اإلعـ ــان واملـتــابـعــة
وال ـت ـن ـف ـيــذ .بـشـكــل م ــن األش ـك ــال ه ـنــاك ش ــق في
امل ـ ـبـ ــادرة ي ـم ـكــن وص ـف ــه ب ــ«ل ـب ـن ـنــة االس ـت ـح ـقــاق»
بـهــدف اسـتـعــادة زم ــام امل ـب ــادرة مــن قـبــل الثالثي
املذكور ،في الصراع الداخلي في بعديه التقليدي
واملـسـتـجــد (بـعــد تــاحــق االع ـتــراضــات الشعبية
وآخرها االحتجاج املدني الشبابي الشعبي ضد
ان ـ ــدالع أزمـ ــة ال ـن ـفــايــات وإخ ـض ــاع ح ـل ـهــا ،بشكل
مهني ومستفز ،ملنظومة املحاصصة والفساد).
هــذا الشق «اللبناني» مــن امل ـبــادرة (لفت السفير
الـسـعــودي!) نجم ،إذن ،عن استشعار القلق من
ُ
الفوضى التي قد تدفع إليها البالد بفعل الشلل
أو بتخطيط وتدبير ،مما ستكون إحــدى نتائجه
عدم القدرة على مواصلة جنى ثمار املحاصصة
بالوتيرة السابقة .الرئيس بري كان األكثر قرعًا
َّ
لناقوس الخطر .حــذر مــرارا مــن مخاطر تعطيل
املــؤسـســات وال ـت ـســويــات .الـشـعــور ه ــذا ينسحب
على آخرين باستثناء العماد ميشال عون الذي
يخوض معركته األخيرة وال احتياط لديه يسمح
له باملناورة أو التأجيل .بات العماد عون ،في نظر
حراس الصيغة السياسية الحالية للنظام ،عبئًا ال
يجوز االستمرار في الرضوخ لتماديه  :من هنا
ولدت فكرة ترشيح فرنجية.
من جهة ثانية ،يمكن القول إن الجهات التي أطلقت
املبادرة ،وفي مقدمتها الحريري ،ستكسب حتى
لو لم تأخذ مبادرة ترشيح فرنجية طريقها إلى
التنفيذ .انشطار تحالف  8آذار هو أول املكاسب
املتوقعة في حالتي التنفيذ أو عدمه .ال يخفى اآلن
حجم ما يواجهه حزب الله من إرباك ،وال ما يقوم
من الجدران السميكة ما بني بري وعــون ،وال ما
َّ
استجد من عــداء وعــدم ثقة بني عون وفرنجية...
يـمـكــن مــاحـظــة أن خـســائــر تـحــالــف ال ـثــامــن من
آذار ستكون أكبر .اإلشارات التي أعطاها املرشح
فرنجية ،خالل األيام املاضية ،دلت على استعداد
واضــح للعمل وفــق اعتبارات جديدة وليس فقط
وفق االعتبارات القديمة وحدها .ال ينبغي نسيان
أن ال ـح ـل ـيــف الـ ـس ــوري ل ـفــرن ـج ـيــة ي ـمــر ف ــي أزم ــة
مستعصية .نفوذه ّ
تغير بطريقة دراماتيكية على
املستويات كافة .هو يكافح اآلن ،بدعم من حلفائه،
ليكون حاضرًا في املشهد .استعادة دوره ونفوذه
السابقني ،محليا وإقليميا ،اإلقليمي مــن سابع
املستحيالت .ليس هــذا الـكــام تعبيرًا عــن رغبة
أو أمنية .إنــه وصــف لواقع مــأســاوي يعادل نكبة
بكاملها لحقت بسوريا وبالعرب أجمعني!
يمكن إدراج امل ـبــادرة الـجــديــدة ،فــي شــق أساسي
منها إذا ،فــي سـيــاق م ـحــاوالت متنوعة ملقاومة
الـ ـح ــرك ــة امل ـط ـل ـب ـيــة وقـ ـ ــوى ال ـت ـغ ـي ـيــر ف ــي الـ ـب ــاد:
خصوصًا مــا تطالب بــه فئات اجتماعية واسعة
(امل ــوظ ـف ــون) وال ـش ـبــاب وحــركــة ال ـن ـس ــاء ...تـ ّ
ـوحــد
ً
الرئيسييون في وجه الفئات
متحاصصو البالد
امل ـ ــذك ـ ــورة وس ـ ــواه ـ ــا .اس ـت ـخ ــدم ــوا س ـ ــاح ال ـق ـمــع
والتجاهل والتعطيل ...هم يحاولون اآلن استعادة
زمام املبادرة لتكريس النظام وتوازناته ،من جهة،
ولقطع الطريق على الحركة املطلبية والشبابية من
جهة ثانية :أول الغيث قانون إنتخابي «ال يهمش
إح ــدى الـطــوائــف الـلـبـنــانـيــة» كـمــا أوض ــح فرنجية
نفسه!!
أما حركة االحتجاج فهي تعاني ،كما ذكرنا مرارًا،
من غياب الحاضنة السياسية ومن التشتت ،رغم
نـجــاحـهــا فــي إزعـ ــاج ق ــوى الـسـلـطــة ،وف ــي فــرض
ب ـعــض ال ـت ـن ــازالت عـلـيـهــا .رغ ــم ذل ــك ف ــامل ـب ــادرات
املـ ـض ــادة ،م ــن مــوقــع شـعـبــي وس ـيــاســي مــوحــد،
ب ــات ــت أك ـث ــر م ــن ض ــروري ــة ل ـع ــدم تـمـكــن أط ــراف
املحاصصة من اإلستمرار في حرمان اللبنانيني
من أن يكون لهم وطن حصني ومستقل ومستقر
ومـ َّ
ـوحــد يليق بتضحيات وإنـجــازات أبنائه :تلك
اإلنـ ـج ــازات ال ـتــي بــاتــت م ـضــرب مـثــل ف ــي حقلي
املقاومة واإلنفتاح.
* كاتب وسياسي لبناني

