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ابراهيم األمين
من تظاهرة
العلمانيني في
بيروت (أرشيف
ــ هيثم املوسوي)

امل�ن�ط�ق��ة ال �ت��ي خ� ّ�ص �ص��ت ل �ه��ا اجتماعيًا،
ألس�ب��اب نفسية واجتماعية واقتصادية
ّ
عدة.
لكن ،قد يجوز السؤال هنا :هل هذه األسرة
متأكدة من الحماية التي ستحظى بها إذا
اندلعت الحرب؟ وماذا عن موقف جيرانها
املسيحيني م�ن�ه��م؟ ت�ق��ول إن��ه ال تجمعهم
ب �ج �ي��ران �ه��م س ��وى ال �ت �ح �ي��ات الصباحية
وامل�س��ائ�ي��ة ،ن�ظ�رًا النهماكات الجميع ،إال
أنهم ال يشعرون برفض هؤالء املسيحيني
لهم أو بجفلتهم منهم.
ال ��وض ��ع ف ��ي ل �ب �ن��ان دخ ��ل «أس � ��وأ حاالته
ال��دي�م��وغ��راف�ي��ة ومستقبله االجتماعي»،
ان� �ط�ل�اق ��ًا م� ��ن ت� �ك ��ري ��س ال � �ف� ��رز الطائفي
وامل��ذه �ب��ي ف��ي األح �ي��اء واألب �ن �ي��ة .ه ��ذا ما
يقوله عالم االجتماع زهير حطب .قد يكون
هذا امتدادًا صامتًا لفترة الحرب األهلية،
ُ
التي لم تستطع بعد انتشال الخوف من
ن �ف��وس ج�م�ي��ع ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين .ح �ت��ى الجيل
ال �ج��دي��د ال � ��ذي ل ��م ي �ع��ش ال� �ح ��ربّ ،
تحول
إل��ى ضحية لهذا املاضي ال��ذي يرفض أن
يوضع جانبًا.
ي�ت�ط��اب��ق ت �ح��ذي��ر ح �ط��ب م��ع ك �ث��رة تداول
الشائعات أو الحقائق عن فرز طائفي بدأ
عدد من البلديات املسيحية تطبيقه علنًا.
ه ��ذه ال�ش��ائ�ع��ات ط��اول��ت ب �ل��دي��ات الحدث
وج ��زي ��ن وك �ف��رش �ي �م��ا .ي� �ق ��ول املسلمون،
الشيعة منهم خصوصًا ،إن بلدية الحدث
أصدرت قرارًا يمنع بيع املنازل واألراضي
التي يملكها مسيحيونٌ .
قرار نفاه رئيس
البلدية جورج عون بشدة (رغم أنه تحدث
عنه جهارًا على إحدى الشاشات) ،لكنه لم
ينف وج��ود مثل ه��ذه اإلج ��راءات .تبريره
أنه ليس قرارًا بقدر ما هو إقناع مسيحيي
الحدث بعدم بيع ممتلكاتهم والبحث عن
السكن في أماكن أخرى ،رائيًا إلى جهوده
ع �ل��ى أن �ه ��ا ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ه ��وي ��ة الحدث
تكريسًا لالختالط الطائفي بني املناطق،
وليست فرزًا!
دائ � � � � � � ��رة ن � � �ف� � ��وس ال � � � �ح � � ��دث ت � �ش � �ي� ��ر إلى
دي �م��وغ��راف �ي��ة امل �ن �ط �ق��ة ع �ل��ى األرض قبل
الحرب .كانت مكونة من  9آالف ماروني،
أل�ف��ي أرث��وذوك �س��ي 700 ،ك��اث��ول�ي�ك��ي700 ،
شيعي و 700سني .دائرة النفوس حافظت
على أرقامها هذه حتى اليوم ،إال أن واقعًا
جديدًا ف��رض نفسه بعد ال�ح��رب ،ويتمثل
بـ«التمدد الشيعي».
ي�ض��ع ع��ون خ��ري�ط��ة ال �ح��دث ف��وق مكتبه.
يشرح ديموغرافيا املنطقة حاليًا ويقسمها
ق�س�م�ين م�ت�س��اوي�ين :ال �ج��زء ال ��ذي تعرض
«للتمدد الشيعي» ك��ان ع�ب��ارة ع��ن أراض
زراع �ي��ة غ�ي��ر م�س�ك��ون��ة ،ب��اع�ه��ا أصحابها
امل �س �ي �ح �ي��ون م� ��ن ال �ش �ي �ع��ة ب �ع ��د انتهاء
ال�ح��رب ،حتى ك� ّ�ون��وا الغالبية .أم��ا القسم
اآلخر ،الذي يعرف بالحدث الضيعة ،فهو
ذو الغالبية املسيحية ،وه��و ال�ج��زء الذي
تسعى البلدية إلى طمأنة ساكنيه وحثهم

على عدم مغادرة بلدتهم ،فيما التنسيق
ج��ار م��ع ح��زب ال�ل��ه للمساعدة على تفهم
الوضع ومحاولة الحد من توسع املسلمني
إلى أكثر من الحدود املرسومة لهم.
ي �ض �ي��ف ع� ��ون أن ن �ح��و  60ف ��ي امل �ئ ��ة من
ال� �ت�ل�ام ��ذة ف ��ي امل � � ��دارس (امل �س �ي �ح �ي��ة) هم
شيعة.
«ال�ش��ائ �ع��ة» نفسها تنسحب ع�ل��ى بلدية
ج��زي��ن .ينفي رئ�ي��س البلدية ول�ي��د الحلو

انقضى عهد
االختالط الطائفي وبتنا
ّنتجه نحو الفرز في األحياء
واألبنية
حتى سائقو سيارات
التاكسي ُفرزوا مناطقيًا:
المسيحي إلى عين
الرمانة ،والمسلم إلى
الشياح

هذه التهمة ،مشيرأ إلى أنه «لم يعد هناك
أراض للبيع في املنطقة».
كيف يمكن تصنيف مناطق الحدث وفرن
الشباك وبعبدا وقلة غيرها؟ يقول حطب:
«انقضى عهد االخ�ت�لاط الطائفي ،وبتنا
ّ
نتجه نحو ال�ف��رز الطائفي وامل��ذه�ب��ي في
األحياء واألبنية» .يرفض استخدام عبارة
اخ �ت�ل�اط ألن �ه��ا ،ف��ي رأي � � ً�ه ،وص ��ف خاطئ
ل �ل��وض��ع ال �ق ��ائ ��م ،م �ف �ض�ل�ا ك �ل �م��ة تجاور،
جنب
بمعنى عائلتني تسكنان جنبًا إل��ى
ً
بال إضافات .ولتقريب فكرته ،أعطى مثاال
زوجًا وزوج��ة يجلسان على كنبة واحدة،
فيما يدير كل منهما ًظهره لآلخر.
وي �ع �ط��ي ح �ط��ب م �ث�ل�ا آخ ��ر ع ��ن الجامعة
اللبنانية .يقول« :ك��ان االختالط الطائفي
أمرًا واقعًا .اليوم ،طغى اللون الواحد على
الجامعة» .يتابع أن «ما نسبته  90في املئة
من الطالب هم من لون واحد ،مقابل  10في
املئة من طوائف أخرى ،لكنهم مرغمون».
ٌ
واقع فرضته الحرب وكرسته فترة ما بعد
ال�ح��رب .يستذكر حطب أن��ه أج��رى مسحًا
س�ك��ان�ي��ًا ف��ي ع ��ام 1973ل� �ح ��ي ال �س �ي��دة في
رأس النبع ،بالتعاون مع املطران غريغوار
ح ��داد ،وبلغت نسبة املسيحيني ف��ي ذلك
الوقت  65في املئة .أما الخط املمتد خلف

ال �ت��رام��واي (ش ��ارع محمد ال �ح��وت) ،فكان
يقطنه  80في املئة من املسيحيني .في ذلك
ال��وق��ت ك��ان االخ �ت�لاط «ف�ع�ل�ي��ًا» .ك��أن تجد
ً
مبنى تقطنه عائلتان مسيحيتان وأخرى
مسلمة.
ال �غ��وص ف��ي األس �ب ��اب ي�ع�ن��ي ال�ب�ح��ث في
التاريخ السياسي والنفسي االجتماعي
ألج � �ي� ��ال أرادت ح �ص ��ر ن �ف �س �ه��ا باللون
ال��واح��د .يقول حطب إن السبب األساسي
يكمن ف��ي «ف �ق��دان ال�ت�ص��ور اإلي�ج��اب��ي عن
اآلخ� � ��ر ،ألن ال �ط��ائ �ف��ة ع��رف��ت األخ� � ��رى في
األوق� ��ات ال�ح��رج��ة .وم��ا إن يلتقي أحدهم
اآلخ � ��ر ح �ت��ى ي �ع �ي��د ت �ش �غ �ي��ل األسطوانة
ّ
املسجلة فتزدحم
التى تتضمن الصفات
ف��ي رأس��ه ع�ف�وًا األف�ك��ار املسبقة وتسيطر
ع�ل�ي��ه» .ف��ي امل�ق��اب��ل ،ألن األم ��ان مفقود في
البيئة الطائفية املختلفة ،يشعر الفرد بأنه
«كلما زاد في عدائه لآلخر نال استحسان
جماعته ،ما يزيده عزة ونفوذًا».
ماذا عن حارة حريك الشيعية اليوم ،تلك
ال �ت��ي ع��رف��ت االخ �ت�ل�اط ّق�ب��ل ال �ح ��رب؟ بني
بساتني الليمون التي حلت محلها األبنية،
اختلطت الطائفتان املسيحية واملسلمة.
كانتا تشعران بأمان باغتهم بسرعته في
االنقراض .بدأت الحرب وترك املسيحيون
الحارة بسبب الفلسطينيني ال اللبنانيني
املسلمني ،كما ي�ق��ول��ون .غ��ادروه��ا ،باعوا
ممتلكاتهم باحثني عن مكان آخ��ر .اليوم،
ي ��أت ��ي ب �ع��ض «ال � �ح� � َ
�اروي�ي��ن» املسيحيني
إل��ى ضيعتهم األم لحضور ق��داس األحد.
باتت الكنيسة هي املكان املشترك الوحيد
بني املاضي والحاضر .إال أن هذا الحنني
ل��م يدفع أح �دًا منهم إل��ى ال�ع��ودة .صحيح
أن البعض يعترف ب��أن ال�خ��وف م��ن بيئة
ح ��زب ال �ل��ه ك ��ان أح ��د امل ��وان ��ع األساسية،
إال أن ت�ف��اه��م ال �ح��زب م��ع ال�ت�ي��ار الوطني
ال�ح��ر جعلهم ي �ج��رؤون ع�ل��ى ال �ن��زول إلى
ال�ض��اح�ي��ة ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ال� �ق ��داس ،فيما
استقرار الجميع في أماكن أخرى يمنعهم
من العودة إلى الحارة.
لم يعترف أحد بأن الحنني إلى «الحارة»
ل� �ي ��س إل� � ��ى ح� � � ��ارة ال � �ي � ��وم ال � �ت� ��ي تغيرت
دي�م��وغ��راف�ي��ًا ،وه��ذا سبب رئيسي للبقاء
خ � ��ارج � ��ًا .ع �ل ��ى ك� ��ل ح � � ��ال ،س �ي �ظ �ه��ر مدى
ُ
تجاوب مسيحيي الحارة
الحنني في حال
م��ع م �ش��روع أب��رش�ي�ت�ه��ا ب��إن �ش��اء مبنيني
سكنيني ب�غ�ي��ة تشجيع املسيحيني على
اإلقامة في املنطقة.
بعض مسيحيي الحارة تجاوزوا املاضي،
ولو بحذر ،وباتوا يزورونها .في املقابل،
حتى ال�ي��وم ،ل��م تطأ ق��دم��ا ن��زه��ة «املنطقة
ال �غ ��رب �ي ��ة» .ت �ش �ع��ر ب� ��أن خ �ط �رًا يتهددها
بمجرد وصولها إل��ى ذل��ك املكان الغريب.
ص��دي��ق اب�ن�ه��ا م�س�ل� ٌ�م ،وق��د اع �ت��اد اإلقامة
ع �ن��ده��م ف ��ي ف �ت��رة االم� �ت� �ح ��ان ��ات .ل ��م يكن
ي�ن�ت��اب �ه��ا ت �ج��اه ه� ��ذا ال �ش �خ��ص املختلف
طائفيًا أي شعور بالخوف .إال أنه بمجرد
أن يقرر أحد أوالدها الذهاب إلى «الغربية»
ت�ض��ع ي��ده��ا ع�ل��ى قلبها وت�ط�ل��ب م��ن هذا
الصديق املسلم حمايته!
تعكس ن��زه��ة وج�ه��ة ن�ظ��ر ال ت ��زال سائدة
ل��دى ج�ي��ل ال �ح��رب .إال أن ه��ذا ال�ج�ي��ل نقل
تجربته إلى الجيل الشاب ،الذي ّ
ترسخ في
ال وعيه خوف قد يفرض عليه ممارسات
مختلفة حني يتطلب األمر.
ُ
ح �ت��ى س��ائ �ق��و س� �ي ��ارات ال �ت��اك �س��ي فرزوا
مناطقيًا .تخيل نفسك واق �ف��ًا ع�ل��ى جادة
س��ام��ي ال�ص�ل��ح وت�ط�ل��ب خ��دم��ة التوصيل
إل��ى ع�ين ال��رم��ان��ة؛ أي املسافة نفسها إلى
امل �ش��رف �ي��ة .س �ت �ع��رف ف� ��ورًا أن م ��ن يرفض
إيصالك هو مسلم ومن يقبل هو مسيحي
يعمل في حدود منطقته.
ي �ق ��ول ح �ط��ب إن ال ��وض ��ع ف ��ي ل �ب �ن��ان هو
املوتى من دون أن
أشبه باملقبرة .يتجاور ٌّ
تجمعهم كلمة واح ��دة .ك��ل ف��ي ق�ب��ره .هذا
ي�ج��اور ذاك .لكن ال�ك�لام مقطوع .الجميع
يديرون ظهورهم للجميع.

إما كبارة وإما بكري؟

ّ
ه��دن��ة األع�ي��اد ال�ت��ي ي�ج��ري ال�ح��دي��ث عنها اآلن ،وال�ت��ي ب��ش��ر بها
طرفا ال�ص��راع ،أي السيد حسن نصر الله وبعده الرئيس سعد
الحريري ،هي هدنة لها ما ّ
يبررها ،ألن الجميع في حالة انتظار،
ولعبة األوراق املستورة تسود طاولة الالعبني الكبار في لبنان
وف��ي املنطقة ،ويصعب توقع نتائج استثنائية ف��ي وق��ت قريب
جدًا.
في حسابات األطراف األساسية ،يمكن مالحظة اآلتي:
ّ
يتكون أكثر من السابق بأن
ـــــ من جانب ح��زب الله ،ثمة اقتناع
ص��دور ال�ق��رار االتهامي أم��ر شبه محتوم ،وأن إمكان تأجيله أو
إلغائه يحتاج إلى دور استثنائي من جانب السعودية ،وهو أمر
عملية
غير محسوم بعد .لكن األهم بالنسبة إلى الحزب ،هو أن
ً
املواجهة مع املحكمة ومع املتعاونني معها داخليًا ،انطلقت فعال،
وأن ما جرى حتى اآلن يمكن اعتباره عنصرًا إيجابيًا ،وخصوصًا
على صعيد معركة الرأي العام.
كذلك ،فإن في حزب الله اقتناع بأن األمور ال تسير باتجاه مواجهة
ش��ام�ل��ة ك�م��ا ي�ف�ت��رض ك�ث�ي��رون ،وأن ال �ح��زب ال ��ذي يملك القدرات
ال�ك�ب�ي��رة ،س�ي��اس�ي��ًا وأم�ن�ي��ًا وع�س�ك��ري��ًا ،وح �ض��ورًا ك�ب�ي�رًا داخليًا
وإق�ي�ل�م�ي��ًا ،ل�ي��س م�ض�ط�رًا إل ��ى إدارة
ّ
يتصورها
األم � ��ور ب��ال �ط� ّ�ري �ق��ة ال �ت��ي
البعض له .لكنه حريص أكثر من أي
وقت على عدم االنجرار إلى أي نوع
من املواجهات املسلحة .ومع ذلك ،فإن
ال�ح��زب يلفت إل��ى أن أي محاولة من
ج��ان��ب ال �خ��ارج أو م��ن ج��ان��ب أطراف
داخلية للتآمر عليه وعلى املقاومة
قد تسقط هذا الحرص وتقود نحو أوضاع جديدة.
وف��ي رأي العقل ال �ب��ارد ف��ي ح��زب ال�ل��ه ،ف��إن أي تسوية يمكن أن
ت�ح�ص��ل ق �ب��ل ص� ��دور ال� �ق ��رار االت �ه��ام��ي س �ت �ك��ون ل �ه��ا مفاعيلها
الحاسمة داخ�ل�ي��ًا ،بينما ستكون األم��ور مختلفة كليًا ف��ي حال
صدور القرار.
ـــــ م��ن جانب الرئيس سعد ال�ح��ري��ري ،فإنه اآلن يقف عند حافة
ال �ه��اوي��ة .ث�م��ة اس�ت�ن�ف��ار ف��ي محيطه وب�ي�ن ك� ��وادره ،وث�م��ة خطط
متنوعة ،بينها م��ا ي�خ� ّ
�ص مرحلة ص��دور ال �ق��رار االت�ه��ام��ي وما
بعد ذلك وتصورات وتقديرات بشأن طريقة تعامل حزب الله مع
األمر .لكن الواضح أن الحريري يرفض اآلن أي نوع من املساومة
على املحكمة أو على القرار االتهامي ،وهو يميل إلى القول إن أي
تسوية لن يكون لها مكان قبل صدور القرار االتهامي.
وي�ع�ت�ق��د ال �ح��ري��ري أن ال �ق��رار س�ي�ص��در ق�ب��ل ن�ه��اي��ة ال�س�ن��ة ،وهو
يدعو ّ
املقربني منه إل��ى التعامل مع األم��ر بجدية ،وأن��ه لن يقبل
بأي نوع من التفاوض قبل صدور القرار ،وهو مستعد لتسويات
تمنع االنفجار ولكن ليس بأي ثمن ،وهو يشير إلى أن املناخات
اإلقليمية والدولية ال تساعد كثيرًا على حل سريع ،لكنه يترك
ّ
للسعودية أمر لاّالتفاوض مع سوريا ومع دول أخرى ،وهو متفهم
ألي حل ،شرط أ يفرض عليه فرضًا.
يتصرف ّ
املقربون من الحريري على أساس أن املواجهة آتية ،وأن
املسألة اآلن مختصرة في عملية كسب للوقت ،وأن املهم هو عدم
ّ
يسميه هؤالء «تهويالت الطرف اآلخ��ر» ،وهم
الرضوخ تحت ما
يوردون في معرض تقديرهم ملا ستكون عليه األوضاع الحقًا ،أن
حزب الله لن يكون حرًا ،ولن يكون قادرًا على القيام بعمل كبير
من النوع الذي حصل في  7أيار من عام  ،2008وأنه إزاء احتمال
حصول ذلك ،فإن الحريري وأنصاره سيخوضون معركة «سلمية
لتحرير امل��دن م��ن أي اح�ت�لال يقوم ب��ه ح��زب ال�ل��ه ،وأن الجمهور
مستعد ملواجهة من هذا النوع».
ف��ي غ �ض��ون م��رح�ل��ة االن �ت �ظ��ار ه ��ذه ،ت �ب��دو األط � ��راف امل�ع�ن�ي��ة في
ّ
يتهيب الحديث عن انفجار
وضعية االنتظار املقلق ،لكن الجميع
ك�ب�ي��ر ،وه ��و م��ا ي��ؤث��ر ع�م�ل�ي��ًا ع�ل��ى ت �ص��رف��ات ال�ج�م�ه��ور وسلوك
القيادات السياسية من الدرجتني الثانية والثالثة ،وخصوصًا
أن االنتظار يمنع كال الطرفني من االن�ج��رار إل��ى معركة في غير
التوقيت امل�ن��اس��ب ،م��ا ي��دف��ع إل��ى االع�ت�ق��اد بأننا نعيش مرحلة
تجميع األوراق التفاوضية للمرحلة املقبلة أو ملرحلة م��ا بعد
ص ��دور ال �ق��رار االت �ه��ام��ي .وق��د ت�ف��رض ه��ذه العملية سلسلة من
ال �خ �ط��وات ،م��ن بينها تعطيل أو تجميد ع�م��ل م�ج�ل��س الوزراء
ملنع فريق الحريري من خسارة ورقة شهود الزور ،فيما ال يبدو
الطرف اآلخر مستعدًا لترك األمور تسير كأن شيئًا ال يحصل.
الرسمية ،وخصوصًا األمنية منها،
أما على صعيد املؤسسات
ّ
فإن أجواء القلق ال تقل خطورة وتوترًا ،وال سيما أن السيناريوات
املتداولة تشير إلى احتماالت كثيرة ،من بينها ّ
تعرض املؤسسات
األمنية الرسمية بدورها لضربات غير عسكرية لكنها تؤدي إلى
شللها.
وألن ال ��واق ��ع ال ��ذي ي�ع�ي�ش��ه ف��ر ًي��ق ال �ح��ري��ري دق �ي��ق ل�ل�غ��اي��ة ،فإن
الخطوات من جانبه تأخذ شكال مختلفًا .وفي هذا السياق ،يمكن
تفسير خطوة اعتقال أو توقيف الداعية السلفي عمر بكري في
ط��راب�ل��س أم��س على أي��دي عناصر م��ن ف��رع امل�ع�ل��وم��ات ف� ُ�ي قوى
األمن الداخلي ،وفي مدينة طرابلس على وجه التحديد ،إذ ف ّسرت
ال�خ�ط��وة بأنها إش ��ارة عملية م��ن ال�ج�ه��از امل��ذك��ور إل��ى جهوزية
عمالنية ل��دي��ه ،وأن��ه يحكم السيطرة على مفاصل رئيسية في
عاصمة الشمال .كذلك هي إشارة اعتراض على أي مسعى لتحويل
موقف الداعية بكري الرافض للمحكمة الدولية أو التعاون معها
إلى موقف قابل للتعميم ،س��واء أك��ان في صفوف اإلسالميني أم
وسط أجواء شعبية أخرى.
ل�ك��ن ي �ب��دو أن ث�م��ة رس��ال��ة أك �ث� ّ�ر ح�س��اس�ي��ة ُو ّج �ه��ت إل��ى القواعد
االجتماعية والطائفية التي يمثلها بكري ،وهي أن على القيادات
الوسطية أن تأخذ في االعتبار أنها أمام خيارين ال ثالث لهما:
إما االنضواء في املعركة على طريقة النائب محمد كبارة ،وإما
ّ
التعرض للتهميش والتهشيم على طريقة عمر بكري.

االنتظار لكسب
الوقت وتجميع
أوراق تفاوض بعد
صدور القرار االتهامي
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