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سياسة

ابراهيم األمين

صحوة ...ال صيحة وال صحوات
الـبـحــريــة فــي الـشـمــال ،تمهيدًا إلعــان
إمارة إسالمية»!

ماذا عن التوقيت؟
وت ـش ـي ــر املـ ـ ـص ـ ــادر إل ـ ــى أن «ال ـج ـي ــش
كـ ـ ــان ي ـ ــراق ـ ــب تـ ـ ـح ـ ـ ّـرك ـ ــات امل ـس ـل ـح ــن،
وتـ ـب ـ ّـن ب ــامل ـت ــاب ـع ــة أن س ــاع ــة ال ـص ـفــر
لـلـبــدء بتنفيذ املـخـطــط هــو أح ــد أيــام
عــاشــوراء ،لــذا عمد إلــى توجيه ضربة
استباقية باعتقال امليقاتي ،وإحــداث
صدمة على صعيد إدارة املجموعات
اإلره ــاب ـي ــة وتـنـظـيـمـهــا وتــواص ـل ـهــا».
وهذا ما دفع باإلرهابيني في طرابلس
التحرك في ّ
ّ
الحد األدنى
وخارجها إلى
من التنسيق الستهداف الجيش الذي
ّ
كــان قد عــزز حضوره في املدينة وفي
املـ ــواقـ ــع امل ـف ـص ـل ـيــة ق ـب ــل ي ــوم ــن عـلــى
األق ــل مــن تنفيذ عملية عــاصــون ،مما
حـ ّـول عمل املسلحني من الفعل إلى ّ
رد
ّ
الـفـعــل .وعـلــى مــا تــؤكــد ّ امل ـص ــادر ،فــإن
ّ
«رد الجيش السريع والفعال والحاسم
جـعــل ع ــددًا مــن الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة
وال ـخــايــا الـنــائـمــة ف ــي ال ـش ـمــال تـنــأى
بنفسها عــن امل ـعــارك خشية انكشاف
أم ــره ــا  ،ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ك ــان ــت فيه
ستتحرك لو ســار املخطط كما رسمه
اإلرهــاب ـيــون» .وتلفت املـصــادر إلــى أن
«الــوقــائــع امليدانية أثبتت بــأن مــا كان
يحكى عنه خالل األشهر املاضية حول
حجم الجماعات اإلرهابية ،ما هو إال
تهويال وتضخيما ،فأعداد اإلرهابيني،
ل ـب ـنــان ـيــن وسـ ــوريـ ــن وفـلـسـطـيـنـيــن
ومــن جنسيات عربية ،تقل عــن .»300
فـيـمــا ق ــال ــت م ـص ــادر أخـ ــرى إن «ع ــدد
املسلحني الذين يواجهون الجيش في
ب ــاب الـتـبــانــة ،ال يـقــل عــن  400مسلح،
موجودون في بيئة حاضنة تعتبر أن
مواجهة الجيش أمنية تراود كثيرين،
نتيجة التحريض املستمر عليه».
وتؤكد املصادر أن «وضــع الجيش في
طرابلس واملنية ممتاز ومتقدم .ورغم
سقوط شهداء وجرحى في صفوفه ،إال
أن أداءه العسكري جيد وقدرته عالية
وقوته النارية كبيرة بما يكفي لحسم
املعركة» .وأكــدت أنــه «سيتابع عمليته
ال ـع ـس ـك ــري ــة ض ــد امل ـس ـل ـحــن ومـصـمــم
على الحسم بسرعة ،ولــن يتراجع قبل
أن تعود باب التبانة إلى كنف الدولة،
ويعود األمن إلى كافة أحياء طرابلس،
وهـ ــو سـيـطـلــق الـ ـن ــار ع ـلــى أي مسلح
وعلى أي استهداف لــه» .وشــددت على
أن «الجيش اتخذ قــراره بعدم السماح
بعودة التوتر األمني وافتعال الحوادث
كــل فـتــرة إل ــى طــرابـلــس ،وأن ــه سيطبق
ال ـخ ـط ــة األمـ ـنـ ـي ــة ،ك ـم ــا ي ـط ــال ــب أب ـن ــاء
املدينة» .ولفتت إلى الفارق بني معركتي
طــراب ـلــس وع ــرس ــال قـبــل ثــاثــة أشـهــر،
موضحًا أن «وضع الجيش قد تحسن،
واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت الـ ـح ــالـ ـي ــة ت ـ ـشـ ــدد عـلــى
ض ــرورة ع ــدم الـتـهــاون مــع املسلحني».
وأض ــاف ــت امل ـص ــادر أن «ال ـج ـيــش اعـلــن
جهوزية كاملة بنسبة  90في املئة على
كافة األراضي اللبنانية».
ف ــي ال ـس ـيــاســة ،ت ـقــول م ـص ــادر نيابية
بارزة في قوى  8آذار إن «ما كنا نقوله
ط ــوال امل ـ ّـدة املاضية صــار حقيقة ،وال
ّ
يمكن االستهانة بمخطط التنظيمات
اإلره ــابـ ـي ــة بــال ـس ـي ـطــرة ع ـل ــى مـنـطـقــة
الشمال» .وتلفت الى أن «املطلوب اليوم
عـ ــدم ال ـت ـ ّـدخ ــل ب ـع ـمــل ال ـج ـي ــش ،وت ــرك
القرارات العسكرية ألهل االختصاص،
ألن أي ت ـ ــدخ ـ ــل ق ـ ـبـ ــل ح ـ ـسـ ــم األمـ ـ ـ ــور
والقضاء على الخاليا اإلرهابية يعني
ت ــرك ال ـج ــرح مـفـتــوحــا م ــن ث ــم الـتـ ّهــابــه
بـشـكــل أك ـبــر ف ــي املـسـتـقـبــل» .وحـ ــذرت
مــن أنــه «فــي حــال لــم تــدعــم السعودية
وحلفاؤها الجيش ،فإنهم سيدفعون
الثمن ألن اإلرهابيني في الشمال على
ت ـمــاس مــع ت ـيــار املـسـتـقـبــل ول ـيــس مع
حزب الله».

قد يكون نهاد املشنوق األكثر وضوحًا بني القيادات الحقيقية
لتيار املستقبل .الرجل ال يمثل فقط جزءًا من تاريخ بيت
الحريري السياسي ،بل هو يمثل ،على الدوام ،حساسية تخاطب
ّ
سنة لبنان ،بما في ذلك مواقفه ّ
الحادة أو ميله
العقل الجمعي لدى
الى التسويات العامة .وهو ،في هذا السياق ،يبدو واقعيًا ،من دون
التوقف عند من يحبه أو يكرهه من أهل التيار نفسه أو من بقية
الجماعات اللبنانية.
في ذكرى وسام الحسن ،كان املشنوق يعرض لعناوين ،يمكن
اعتبارها عناوين أجندته السياسية .فيها ما يتصل تمامًا
َ
أيضا ما يمثل ّ
التيار الساعي الى
بموقف املستقبل ،لكن فيها
تسوية ال يمكن تحقيقها مع املكابرة .وهو قال الكثير من هنا
ّ
وهناك .لكنه قدم ّ
تصورًا ّ
عما يعتقد أغلب سنة لبنان أنه مطلوب
منهم قبل بقية االطراف .واستعاد تجربة العراق ،ليعلن موقفًا
ّ
رافضًا لقيام السنة بمهمة مقاتلة الجماعات املسلحة أو املتشددة
التي تنتمي بدورها الى االفكار االسالمية الخاصة باملذهب
ّ
ّ
السني .قال املشنوق يومها :لن نكون صحوات سنية لبنانية!
وألن املشنوقّ ،
عبر ّ
عما يدور في ذهن غالبية ناشطي املستقبل
وكوادره وجمهوره وجماعات أخرى ،فإن مناقشته تتجاوز
خطبته ،أو موقفه ،بل تستهدف كل املؤمنني بهذا املوقف في
التيار ،والذين يرفضون املجاهرة بموقفهم ألسباب وأسباب.
ً
لنعد قليال الى تجربة الشيخ أحمد األسير في صيدا .الداعية
الذي بنى حزبية محلية ذات قواعد ونفوذ اجتماعيني ،كان
يهرب على الدوام من املوقف السياسي .كان يتفادى السجال مع
سائليه أو مع املتحدثني .لكنه ،على ما قال في حينه ،وجد نفسه

الحقيقة أن المستقبل ال يرى المجموعات
عدوًا له وال يجد سببًا لعزلها أو ضربها
اإلرهابية ّ
المطلوب عالجات تقي الخسارة الكبرى ،أما
المكابرة فلن تقودإال الى توسع الحريق
في مواجهة هذا االستحقاق ،وصار مطلوبًا منه اإلجابة عن
االسئلة وإعالن املوقف .وهو الشيخ الذي يلتقي مئات املصلني
ويزور عائالت كثيرة في بيوتها ،قال إنه ملس «الشعور بالغنب
والظلم بسبب تعاظم نفوذ القوى االخرى وهيمنتها ،وال سيما
حزب الله وحركة أمل ،على الدولة ومؤسساتها ،وخصوصًا
مؤسسة الجيش» ،كما ّردد أكثر من مرة ،أنه ملس «إحباطًا
حقيقيًا من قدرة تيار املستقبل على تحقيق التوازن» .فكان أن
غادر األسير موقعه الدعوي لينخرط في اللعبة السياسية من
بابها الواسع ،مطلقًا حركة تعادي الشيعية السياسية ،وتخاصم
ّ
للسنية السياسية في لبنان.
املمثل األبرز
ّ
لم يكن األسير مرفوضًا بقوة لدى الجمهور السني العريض.
وكان كثيرون يقبلون به ،أقله ،ناطقًا باسمهم ،أو ّ
معبرًا ّ
عما
يريدون قوله .وكان إعجابهم به يزداد كلما رفع من سقف
خطابه الهجومي ضد حزب الله والقوى الحليفة له .لكن األسير
لم يقس االمور بدقة الخبير ،فاعتقد أن القبول به ناطقًا قبول به
قائدًا ،فذهب الى أبعد مما يريده الجمهور والناس ،وبدأ يعاني
ً
العزلة ،وصوال الى انتحاره يوم موقعة عبرا الشهيرة.
بني حالة سعد الحريري وبقية أركان تياره ،وبني حالة األسير،
بدت الصورة قاتمة عند هذا الجمهور وقياداته .وأخطر ما
في األمر هو رفض املراجعة النقدية التي يفترض أن يجريها
صاحب دكان صغير ،فكيف بجهة سياسية تقود جمهورًا
ً
طويال عريضًا .فاستعيض عن املراجعة برفع مستوى

املظلومية ،ورمي املسؤولية على الطرف اآلخر .وهكذا ،قرر هؤالء
أن فشل مشروع الحريري في السلطة سببه الطرف اآلخر ،وأن
انهيار إمبراطورية الحريري املالية والدبلوماسية سببه الطرف
اآلخر ،وأن عدم تحقيق االهداف واالنتقال من هزيمة الى هزيمة
ً
سببه الطرف اآلخر ،وصوال الى اعتبار بروز حاالت التطرف
ودعم املجموعات االرهابية في كل مكان ّرد فعل على سلوك
الطرف اآلخر .وكان اللصيقون بالحريري يمازحون أنفسهم
عندما يخاطبون الطرف اآلخر قائلني :إما تقبلنا كما نحن
وتخضع ملشروعنا ،أو تقبل بديلنا وهو التشدد واالرهاب!
لكن ما الذي حصل؟
تشير استطالعات للرأي تجريها جهات محلية وعربية ودولية
أنه ال يوجد في لبنان تأييد ملجموعات «النصرة» و»داعش» .ربما
تناسب هذه النتائج شخصًا مثل سمير جعجع الذي ال يعرف
ما يجب أن يقوله لجمهوره .لكن الحقيقة الفعلية ،التي يعرفها
تيار املستقبل وقيادات كثيرة لبنانية وعربية وحتى دولية،
هي أن في لبنان تأييدًا مضمرًا لهذه القوى ،وأن عدم التصريح
مرتبط بنظام املصالح وليس بأي شيء آخر ،وأن قواعد فريق
املستقبل ،وقوى إسالمية أخرى ،بدأت قبل مدة تجاهر بأنها
ّ
تفضل «النصرة» على «داعش» ،ويعتقدون بوجود فوارق فعلية
بني هذين التنظيمني ،وال يخفون «ارتياحًا نفسيًا لكل نجاح
تحققه النصرة في وجه خصومها وخصوصًا حزب الله».
ووفق هذا املبدأ ،فإن القاعدة العريضة من جمهور
املستقبل ،وشركائه السياسيني ،تتصرف على أساس أن
هذه املجموعات ليست عدوة لها .وهي ال تبرر سلوك هذه
املجموعات فحسب ،بل تعتبرها ّ
رد فعل على سلوك الطرف
اآلخر ،وتعتقد بأنه ال يمكن محاربة هذه املجموعات أو نبذها
من دون تحقيق مقابل.
عند هذه النقطة ،نعود الى خطاب املشنوق .وهو عندما تحدث
عن رفض «أن نكون صحوات»ّ ،
وجه رسالة الى الطرف اآلخر،
أي الى حزب الله ومؤسسة الجيش ،مطالبًا بضرب املخالفني
للقانون في الجهة املقابلة .وخطأ املشنوق ،هنا ،ال يتصل بغياب
املنطق الذي يساوي مخالفني للقوانني بمجموعات إرهابية
تستهدف النظام والدولة والعيش العام ،بل في كونه يعتقد أن
اعتقال نوح زعيتر ،وتجار السيارات املسروقة في بريتال،
ّ
سيهدئ من روع جمهوره الغاضب .وكان سبب الغضب عدم
نجاح الدولة في فرض سلطتها على اآلخرين.
وإضافة الى كل ذلك ،فإن املشنوق ،وهو ّ
ّ
املعبر عما يدور في
خلد كتلة كبيرة من أنصار املستقبل ،يتجاهل مواجهة الحقيقة
القاسية التي تقول إن نفوذ هذه الجماعات يحتاج ،لكي يكبر
ويتعاظم ،الى تنظيم محيطه اللصيق من كل أصحاب األفكار
األخرى.
ّ
لننظر بدقة .املعارك قائمة اآلن ،في طرابلس ومحيطها السني،
كما أن املالحقات األمنية تتركز في عكار والضنية واملنية
وعرسال وبعض بلدات البقاع االوسط ...فماذا يعني ذلك؟
هل سيخرج من يقول إن الطرف اآلخر ينجح في زرع الفتنة
هناك ،ومع من؟ مع الدولة؟
هل يصدق هؤالء أن إعالن إمارة على طريقة «داعش» أو
النصرة» سيتم في جونية أو الضاحية الجنوبية أو في عالية؟
هل يهرب هؤالء ،مجددًا ،من اإلقرار بأنهم الخصم االول واألكيد
لهذه املجموعات ،وأن هدفها إطاحتهم وإرغام جمهورهم على
االلتحاق بإماراتها أو الفرار؟
ما نسمعه خالل اليومني املاضيني ،من مواقف صادرة عن
قيادات أساسية في فريق املستقبل والقوى النافذة في بيئته
السياسية والطائفية ،يدل على أنهم ال يزالون عند موقفهم.
يرفضون اإلقرار بمسؤوليتهم ،ويرمون بها على الطرف اآلخر،
وربما ينتظرون الحل من منقذ يهبط من املريخ.
لذلك ،يمكن موافقة املشنوق على أنه ال حاجة الى صحوات،
ولكن األكيد أن األزمة ال تعالجها الصيحات ،وأن على هذا
الفريق أن يلجأ الى الصحوة التي تجعله يقر بأزمته الذاتية،
وأن يلجأ الى عالجات لها خسائرها ،لكنها تقي الخسارة
الكبرى .أما املكابرة ،فلن تقود إال الى توسع الحريق .صحيح
أن النار ستطال الجميع ،لكنها لن تعيش إال متى نجحت في
التهام أهل الدار.
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