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ابراهيم األمين

 ...الى اآلخر؟
الديموقراطي الوحيد املعارض ،باملبدأ،
للنسبية.
ع�ل��ى ه��ذا ال�ص�ع�ي��د ،ي��ؤك��د ع�ض��و اللقاء
ال ��وزي ��ر وائ� ��ل أب ��و ف��اع��ور أن أي ن�ق��اش
ج� ّ
�دي ل��م يحصل بعد ب�ين النائب وليد
جنبالط من جهة ،والرئيسني سليمان
وم �ي �ق��ات��ي ،أو ال ��وزي ��ر ش��رب��ل م ��ن جهة

أخ� � � ��رى .وق � ��د زار أب � ��و ف� ��اع� ��ور ال �ق �ص��ر
ال �ج �م �ه��وري م �س��اء ال �س �ب��ت ،إث ��ر ال�ل�ق��اء
االن�ت�خ��اب��ي ،ول��م يتطرق ف��ي ح ��واره مع
ال��رئ �ي��س إل ��ى ق��ان��ون االن �ت �خ��اب ،ال من
قريب وال م��ن بعيد .ويشير أب��و فاعور
إلى إبالغ وزراء الديموقراطي زمالءهم
ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ك��ل م��رة ن��وق��ش فيها
ق� ��ان� ��ون االن� �ت� �خ ��اب ب��رف �ض �ه��م ال �ق��اط��ع
للنسبية ،إال إذا اقترن اقتراحها بطرح
إص�ل�اح ��ي م �ت �ك��ام��ل ي�ت�ض�م��ن ال�ن�س�ب�ي��ة
وإل�غ��اء الطائفية السياسية وغيرهما،
م ��ع ت��أك �ي��د أب ��و ف ��اع ��ور رف ��ض ج�ن�ب�لاط
امل �س ��اه �م ��ة ف� ��ي أي � ��ة ت �س ��وي ��ة ع �ل ��ى ه ��ذا
ال �ص �ع �ي��د ،ع �ل��ى غ� ��رار م ��ا ح �ص��ل أخ �ي �رًا
ب�ي�ن رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة وت �ك �ت��ل التغيير
واإلصالح في ملف الكهرباء.
وي �ت �ب�ّي�نّ ب��ال�ت��ال��ي أن ه��وي��ة األب �ط��ال في
م�س�ل�س��ل ال �خ�ل�اف امل�س�ت�م��ر ف��ي مجلس
ال � � ��وزراء س�ت�ت�غ�ي��ر ف ��ي ال �ح �ل �ق��ة امل�ق�ب�ل��ة،
ف�ي�ح��ل وزراء االش �ت��راك��ي م�ح��ل ال� ��وزراء
العونيني في معارضة رئيسي الحكومة
والجمهورية ،مع ترجيح أحد املتابعني
أن يؤدي الخالف هنا إلى تصدع جبهة
ج �ن �ب�ل�اط _ س �ل �ي �م��ان _ م �ي �ق��ات��ي ال �ت��ي
ص�م��دت م�ن��ذ ن�ش��أة ال�ح�ك��وم��ة بمواجهة
جبهة حزب الله _ عون _ بري .وستتغير
ال �ت��وازن��ات الحكومية بالتالي ليجاور
س �ل �ي �م��ان وم �ي �ق ��ات ��ي ح � ��زب ال� �ل ��ه وأم� ��ل
والعونيني ،ليبقى الجنبالطيني وحدهم
كما حصل مع العونيني في ملف العمل
سابقًا .ويشار في هذا السياق إلى التقاط
سليمان وميقاتي لحظة ذك�ي��ة ليظهرا
وك��أن النسبية مطلبهما الشخصي ،ال
مطلب حزب الله وحركة أمل ،كما تحاول
ب�ع��ض ق��وى  14آذار دائ �م��ًا اإلي �ح��اء ،في
ظ ��ل ت��أك �ي��د امل� �ص ��در ال �س��اب��ق ن �ف �س��ه أن
ع ��دول س�ل�ي�م��ان وم�ي�ق��ات��ي ع��ن النسبية
ص� �ع ��ب ج � � � �دًا ،ف� ��ال� ��رج�ل��ان ي� �ع� �م�ل�ان ف��ي
مجلس ال� ��وزراء وف��ق م�ب��دأ «مصلحتنا
ً
االنتخابية أوال» ،وقد حققا الكثير على
هذا الصعيد مما ال يمكن أن يخسراه في
ق��ان��ون انتخابي ال يحفظ مصالحهما.
فقد خلصت كل استطالعات الرأي التي
ت�ع� ّ�د للمقربني م��ن س�ل�ي�م��ان م�ن��ذ ب��داي��ة

النأي بالنفس = قوة لبنان
في ضعفه؟
ال �ع��ام إل��ى أن ح�ظ��وظ اخ�ت��راق�ه��م ل��وائ��ح
ع��ون ف��ي جبل لبنان مستحيلة ف��ي ظل
ال �ق��ان��ون األك �ث��ري .أم��ا م�ي�ق��ات��ي فيمكنه
بواسطة النسبية فقط أن يضمن حصته
ال �ن �ي��اب �ي��ة ف ��ي ط ��راب� �ل ��س ،ب �غ��ض ال�ن�ظ��ر
ع ��ن ت �ح��ال �ف��ات��ه ف ��ي امل��دي �ن��ة واألوض� � ��اع
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،ه ��ذا م ��ع ال �ع �ل��م ب ��أن إق ��رار
مجلس الوزراء قانون شربل بالتصويت
م �ت ��اح ،ل �ك��ن ل ��ن ي �ح��ول ذل ��ك دون تمكن
االشتراكيني من تعطيله مع سائر قوى
ّ
النيابي.
 14آذار في املجلس
اس� �ت ��رداد م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ال �ن �ق��اش في
ق� ��ان� ��ون االن � �ت � �خ ��اب م� ��ن ط� ��اول� ��ة ال �ل �ق��اء
األرثوذكسي يتزامن مع اتصاالت جدية
ح �ص �ل��ت ع �ل��ى ه � ��ذا ال �ص �ع �ي��د ،ب�ح�س��ب
معلومات «األخبار» بني بعبدا وبكركي،
ان �ت �ه��ت إل� ��ى ت��أك �ي��د ال �ب �ط��ري��رك ب �ش��ارة
الراعي أن بكركي ال تحل محل املؤسسات
الدستورية ،وأن ال�ه��دف م��ن اجتماعات
ال �ص��رح ك��ان ال �ت��داول ب��األف �ك��ار وتعزيز
ثقافة ال �ح��وار ب�ين األف��رق��اء املسيحيني،
ال التوصل إل��ى ق��ان��ون انتخابي نهائي
ت�ب�ل��غ امل��ؤس �س��ات ال��دس �ت��وري��ة وال �ق��وى
السياسية وال�ط��وائ��ف األخ��رى بوجوب
اع �ت �م��اده .وتمكنت ب�ك��رك��ي ب��ال�ت��ال��ي من
ص ��د ه �ج��وم ال �ل �ق��اء األرث ��وذك� �س ��ي على
النسبية ،عبر ام�ت�ص��اص األف �ك��ار «غير
األرث��وذك �س �ي��ة» وت�ك�ل�ي��ف ل�ج�ن��ة بكركي
االن �ت �خ��اب �ي��ة س� �م ��اع م �خ �ت �ل��ف وج �ه��ات
النظر بشأن ه��ذا القانون املقترح .وهو
م��ا فعلته اللجنة وخلصت إل��ى نتيجة
ي �ف �ت��رض ب �ب �ك��رك��ي أن ت �ع �ل �ن �ه��ا ق��ري �ب��ًا:
«ال إج �م ��اع وط �ن� ّ�ي��ًا ع �ل��ى ق ��ان ��ون ال�ل�ق��اء
األرث ��وذك �س ��ي» ،ول �ي��س ب��إم�ك��ان ال�ص��رح
ب��ال�ت��ال��ي ت�ب�ن��ي ق��ان��ون ك �ه��ذا ،م��ع تأكيد
بكركي أنها تؤيد مبدأ النسبية.
ي �ع��ود ق��ان��ون االن �ت �خ��اب إذًا إل��ى ط��اول��ة
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء .ب��إم �ك��ان ال �ن��ائ��ب ول�ي��د
جنبالط أن ّ
يعد حنجرته لجولة جديدة
م��ن ال �ص��راخ .ويمكن الرئيسني ميقاتي
وسليمان املقارنة بني ردة فعل حزب الله
والتيار الوطني الحر على محاوالتهما
تقويض نفوذهما ،وردة فعل جنبالط
وتيار املستقبل.

الحرب العالمية الجديدة
ال تلقى مواقف
جنبالط الحماسة
المطلوبة حتى في
لبنان« ،ال ثقة عمياء
بعد اآلن»

«املساعدة بحدود املمكن».
ال � � ��دروز ت �ح��ت ض �غ��ط «ال �ع �ق��ل األق� �ل ��وي»
ّ
ي�س��ل�م��ون أم ��وره ��م إل ��ى س��اس��ة «ع �ق�ل�اء».
ال ي �غ��ام��رون ب�م�ص�ي��ر ال �ط��ائ �ف��ة .ف��ي امل��رة
األخ�ي��رة التي غامر فيها ساسة ال��دروز،
أصيبت الطائفة بانتكاسة كبيرة حرمتها
سلطة على جبل لبنان وأجزاء من الشام.
ك��ان��ت م�ع��رك��ة ع�ين دارة ف��اج�ع��ة بالنسبة
إل��ى السلطة السياسية التي حظيت بها
هذه األقلية في عهد السلطنة ّالعثمانية.
بشير الشهابي ،الحليف «السني» الذي
لقب في املاضي بأمير جبل الدروز ،ساعد
ّ
األم�ي��ر بشير جنبالط على التخلص من
أخ�ص��ام��ه .وم��ا إن انتهى ،حتى ت�ف� ّ�رغ له.
في الجبل بشير واحد.

ّ
ي �ع��ل��ق امل �م��ان �ع��ون ال � ��دروز ب ��أن ج�ن�ب�لاط
فقد «وسائط االستشعار» عندما ابتعد
عن سوريا .اعتقد الدروز دائمًا أن البيك
«يقرأ صح» .في  7أيار وضع أمام اإلعالم
خ��ارط��ة ك �ب �ي��رة وأم �س��ك ب �ي��ده «م�س�ط��رة
ّ
أس � �ت � ��اذ» دل ب �ه ��ا ع �ل ��ى ام � �ت � ��داد ش�ب�ك��ة
االت �ص��االت ال�ع��ائ��دة ل�ح��زب ال�ل��ه ،وأسهم
ف��ي إص��دار الحكومة ال �ق��رارات الشهيرة.
أدخل الطائفة في ورطة ،وحني بدأ الجد
ّ
ب�ق��ي ف��ي ال �خ �ل��ف .إخ �ف��اق��ة  7أي ��ار ول ��دت
إح �ب��اط��ًا م��دوي��ًا ع �ن��د ط��ائ�ف��ة امل��وح��دي��ن.
ج �ن �ب�ل�اط ن �ف �س��ه أخ� �ب ��ر وه � ��اب ف ��ي أح��د
ل �ق��اءات �ه��م ق �ب��ل ع� ��ام ،ح�ي�ن ك ��ان ج�ن�ب�لاط
«حديث التوبة» ،أن اإلحباط دفع الشيخ
علي زي��ن الدين إل��ى اختالق قصص عن
ان �ت �ص��ارات وه �م �ي��ة ح�ق�ق�ه��ا ال� � ��دروز في
معارك لم تجر مع حزب الله.
ارت �ك��ز ال�ب�ي��ك وق�ت�ه��ا ع�ل��ى م��ا ي�ص�ل��ه من
معلومات من عواصم الخليج وما يجري
في مصر ،وما يهمسه في أذن��ه مهندس
ث� ��ورة األرز ال �س �ف �ي��ر ج �ي �ف��ري ف�ي�ل�ت�م��ان.
ال� � �ي � ��وم ي �ع �ي ��د ال� � �ك � ��رة ب �ح �س ��ب «أج� � � ��واء
ال �ج��اه �ل �ي��ة» ،رغ� ��م ال�ن�ص�ي�ح��ة ال��روس �ي��ة
ال ��واض � �ح ��ة ال� �ت ��ي س �م �ع �ه��ا ف� ��ي زي ��ارت ��ه
األخيرة ملوسكو قبل فترة« :ال تخلط بني
العاطفة وامل�ع�ل��وم��ات» .دام��ت النصيحة
أسبوعًا واح�دًا .وها هو يستقبل سفراء
دول خ��ائ�ف��ة م��ن «رب �ي��ع اإلره� � ��اب» ال��ذي
ت �ص� ّ�دره ،وت��راج��ع االن��دف��اع��ة اإلم�ي��رك�ي��ة

نحو إس�ق��اط النظام ال�س��وري وبالتالي
فشلها ف��ي تحقيق م��ا ره�ن��ت مصيرها
ب��ه ،ف��ي مقابل دول ص��اع��دة ،وتعلن من
ع�ل��ى س��اح��ل ال �ش��وف ن�ه��اي��ة زم��ن التفرد
ب �خ �ط��وات أك �ث��ر ع�م�لان�ي��ة ف��ي األس��اب �ي��ع
امل�ق�ب�ل��ة ،ع�ل��ى م��ا ي�ق��ول السفير ال��روس��ي
ف ��ي ب �ي ��روت أل �ك �س �ن��در زاس �ب �ي �ك�ين .أك�ث��ر
من ذلك ،الرئيس األميركي ب��اراك أوباما
وع��د ال��رئ�ي��س ال��روس��ي م�ي��دف�ي��دي��ف ب��أن
يكون أكثر مرونة في واليته الثانية في
ك��ل ال�س��اح��ات ...وخصوصًا ف��ي ساحتي
إيران ـــ سوريا.
ال ت �ل �ق��ى م� ��واق� ��ف ج� �ن� �ب�ل�اط ال �ح �م��اس��ة
امل �ط �ل��وب��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان أي� �ض ��ًا ،ح �ت��ى ب�ين
م �ن��اص��ري��ه« .ال ث �ق��ة ع �م �ي��اء ب �ع��د اآلن»،
ف �ص��واب �ي��ة م ��واق �ف ��ه ف ��ي ال �س ��اب ��ق ك��ان��ت
مستمدة م��ن ال�س�ي��اس��ة ال �س��وري��ة ،يقول
أح ��د امل �ش��اي��خ .ل�ق��د ق ��دم ج�ن�ب�لاط أوراق
اعتماده الكاملة في الضغط على النظام
السوري.
ّ
مر آذار ولم يزر السفير الروسي املختارة
ف��ي ذك� ��رى اغ �ت �ي��ال ك �م��ال ج �ن �ب�لاط على
غ �ي��ر ع � ��ادة .دأب ال �س �ف��راء ال � ��روس على
ه��ذه ال �ع��ادة م�ن��ذ ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ،وبقيت
م�س�ت�م��رة ح�ت��ى م��ا ب�ع��د ان�ه�ي��ار االت�ح��اد
السوفياتي .الجاهلية باتت أقرب.
«ال ّ
بدمر ّ
عيدنا وال بالشام لحقنا العيد»،
ي �خ��اف ال � ��دروز م��ن ه ��ذه ال �خ��ات �م��ة ال�ت��ي
يبدو جنبالط ،قاب قوسني منها ،وحيدًا.

يقترب لبنان من لحظة إقليمية فاصلة .املوجة الجديدة من املواجهة
على أرض سوريا ،تتطلب أدواتها الجديدة .الجدار الصلب الذي
م �ن��ع ت�ح�ق�ي��ق ه ��دف ال �غ��رب وع��رب��ه ب��إس �ق��اط ال �ن �ظ��ام ف��ي س��وري��ا،
سيكون عرضة ملوجة جديدة من حرب االستنزاف .ال مؤشرات على
إق��رار الخارج بالهزيمة ،وال تطورات داخلية توحي بوجود مناخ
ثقة يتيح الحديث عن مصالحة وطنية سورية ومسيرة اصالحات
هادئة .والبديل كما عرفناه في لبنان خالل عقدين من الزمن ،هو
السعي ال��ى تعزيز مناخات االنقسام االه�ل��ي ،والعمل على ضرب
م��ؤس�س��ات ال��دول��ة وبنيتها ،وف ��رض ان ��واع مختلفة م��ن الحصار
بهدف تحقيق الهدف نفسه.
لم يكن في لبنان سابقًا من يقول بالحياد سوى املسيحيني .الصورة
تختلف ال �ي��وم .امل ��وارن ��ة ،وم�ع�ه��م ب��اق��ي امل�س�ي�ح�ي�ين ،ي�ن�ت�م��ون ال��ى
املحطة العربية الفاصلة ولو كل من موقعه .الكنيسة ومعها التيار
ال��وط�ن��ي ال�ح��ر وت�ي��ار امل ��ردة وق��وى وشخصيات مسيحية فاعلة،
تبدي خشيتها من سقوط النظام في دمشق انطالقًا من مخاوف
حيال مستقبل الحكم هناك ،وتأثيره على الحضور املسيحي العام
في سوريا كما في لبنان .وفي املقلب اآلخر ،تدعو القوات اللبنانية
ومسيحيو  14آذار الى االنتماء الى الحركة التي تقودها الواليات
املتحدة ودول الخليج ويبرز فيها التيار االسالمي السني ،وان في
ذلك تعايشًا منطقيًا مع الواقع العربي املحيط بلبنان ،وما يتيح
للمسيحيني البقاء في دائرة النفوذ والتأثير.
الدروز الذين انخرطوا في حروب عدة في سياق ما قررته العواصم
العربية ال�ب��ارزة ،ي�ع��ادون االن�خ��راط ال�ي��وم .س��واء من خ�لال صورة
املوقف لدى دروز سوريا او ما يقوم به وليد جنبالط.
الشيعة كانوا على ال��دوام جزءًا من هذا الحراك القائم على خلفية
املوقف من القضية الفلسطينية او التغيير الداخلي ،وهم نجحوا
بعد ث��ورة الخميني ف��ي اي ��ران ،وت�ع��اظ��م دوره ��م ف��ي لبنان ث��م في
العراق في احتالل موقع مؤثر على صعيد اللعبة االقليمية .وهم
اآلن االكثر انخراطًا في اللعبة االقليمية البالغة التأثير اآلن وفي
املنظور.
املدى ّ
ً
أم��ا ال�س��ن��ة ال��ذي��ن ال ي �ج��دون س�ب�ي�لا غ�ي��ر االل�ت�ح��ام ب�م��ا ي�ج��ري في
بحرهم االساسي ،فباتوا يضطرون إلى أن يقفوا عند ضفة ال عند
ال �ح��اف��ة .ه ��ذا م��ا ي�ف�ع�ل��ه االس�لام �ي��ون
منهم في اي مكان ،وهذا ما قرره الذين
ي �ن �س �ب��ون ألن �ف �س �ه��م ص �ف��ة االع � �ت ��دال
م��ن ع��واص��م الوهابية اإلقصائية في
الخليج الى تيار املستقبل في لبنان.
ل� �ق ��د ج � � ��اءت اح � � � ��داث س� ��وري� ��ا ل �ت �ق��ول
للجميع ب��أن الخيار الوسطي ل��م يعد
له مكان اليوم .والصورة التي يمثلها
الرئيس نجيب ميقاتي ،ومعه رموز من
الذي يريدون التمييز بني موقفهم من
اح��داث املنطقة ومن التركيبة الحاكمة
في لبنان ،ويمتدون من رئيس الجمهورية الى رئيس املجلس الى
«بيضة القبان» اي وليد جنبالط ،كل هؤالء سوف يجدون انفسهم
وخالل وقت قصير امام استحقاق املوقف الواضح.
وب �ه��ذا امل�ع�ن��ى ،ث�م��ة م��ا ي��وج��ب م �ع��اودة ال�ن�ق��اش ف��ي م�ب��دأ «ال�ن��أي
بالنفس».
في لحظة الصدام ،بدا املوقف عالجًا لالنقسام اللبناني حيال ملف
غير واض��ح امل�ع��ال��م ،وغير واض��ح األف��ق .لكن ه��ذا امل��وق��ف مثل في
اللحظة الحاسمة ،عودة الى املنطق الذي كان يعتمده لبنان الجبهة
ّ
الجميل الجد ،اي لبنان صاحب شعار «قوة
اللبنانية ،او لبنان بيار
ً
لبنان في ضعفه» .تلك الوصفة التي تجعله خارج الصراع شكال،
لكنه منتم الى الصراع بكل ما فيه من ناس وقدرات وساحات.
والعودة الى االنخراط في لعبة املواقف الواضحة ،ال تتصل فقط
باملوقف مما يجري من حولنا ،وال بالخالف املستمر حول الهوية
ال��وط�ن�ي��ة ،ب�م��ا ف�ي�ه��ا ع�لاق��ة ل�ب�ن��ان ب��امل �ح��اور ال�ع��رب�ي��ة واالق�ل�ي�م�ي��ة
ال�ق��ائ�م��ة ،وال ب�س�لاح امل�ق��اوم��ة ،ب��ل ان امل�س��أل��ة ال�ي��وم س��وف تفرض
معادالت جديدة ،تتصل بالعالقة بني املواطن وأخيه ،وبني املواطن
ومؤسسات الدولة ،وبني الدولة والسلطة القابضة على القرار فيها،
وهذا يعني ،انه مهما رفعت شعارات أكبر أو أكثر تحفيزًا للعصبيات
الطائفية واملذهبية ،فإنها لن تضع جانبًا جدول االعمال املشترك
يوميًا بني غالبية الناس واملتعلق بأمورهم اليومية ،من الفساد
الذي لم يبق مرجعية تحكم او تفصل بني الناس ،الى تشريع سرقة
املال العام باسم الطوائف وإنماء املناطق ،الى الجهل الذي يتحكم
بالقائمني على مفاصل االدارة ال�ع��ام��ة ،ال��ى التحيز ال��ذي يصيب
امل��ؤس �س��ات االم �ن �ي��ة وال �ع �س �ك��ري��ة وال �ق �ض��ائ �ي��ة ب �خ�لاف وظيفتها
ً
االصلية ،وص��وال ال��ى املأكل وامل�ش��رب والتعليم والطبابة .لم يعد
في البالد ما يحتمل التأجيل او يحتمل السكوت عليه .ولم يعد في
البالد من يقدر على خلق معارك يهدف ضجيجها الى رفع الصوت
فوق صوت املواطن.
ب�ه��ذا امل�ع�ن��ى ،ال م�ج��ال للتأخر ف��ي رف��ع ال�ص��وت ح�ي��ال امل��أم��ول في
املرحلة املقبلة ،ب��دءًا بقانون االنتخابات النيابية املقبلة ،وحيث
ي �ق��در ال �ن��اس ع �ل��ى ف ��رض ق��ان��ون ال�ن�س�ب�ي��ة ف��ي وج ��ه ح �ك��ام امل��وت
والسرقة ،مرورًا بفرض احترام الدستور والقوانني حيث يجب على
ً
السياسيني القريبني منع املخالفات باسم التسويات ،وصوال الى
البحث عن سلطة رقابة شعبية تمنع قتل الناس بطعامهم وعلى
ابواب مستشفياتهم!
«املصافحة اعتراف واملوقف سالح» :الشيخ الشهيد راغب حرب.
«املوقف كالسالح ،ال يمكن التنازل عنه» :شربل نحاس.
«الكذب ملح ال��رج��ال ،ومخالفة القوانني ش�ط��ارة» :شبيحة النظام
الطائفي اللبناني ،بطبعة الهيمنة املسيحية ،الى طبعته الجديدة
بالهيمنة اإلسالمية.

محتمال
لم يعد
ً
تغطية المخالفات
باسم التسويات
ومعركة النسبية
أولوية لغير الطائفيين
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