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«األمانة» واألمانة!

ـوميديا

ال ـعــربـ ّـيــة ،ف ــي أذهـ ــان ال ـع ــرب .لـكــن الـقـطــريــب
ّ
ّ
ّ
يسميه
السياسية» ومــا
يميز بني «الدعاية
«الرسالة» .كل ما يتوافق مع عقيدة بوش هو
ّ
ّ
سماوية ُمنزلة ال تستحق إال العبادة،
رسالة
أما ما ّ
يروج لحق مقاومة االحتالل والعدوان
فـيــدخــل حـكـمــا فــي ب ــاب الــدعــايــة الـسـيــاسـ ّـيــة
الصفيقة.
ثانيًا ،لم تكن عالقة الحريري مع املخابرات
ّ
السورية على ما ُروي بعد اغتيال الحريري.
إن ت ـس ــري ــب ش ــري ــط ال ـت ـس ـج ـي ــل بـ ــن رف ـيــق
ال ـ ـحـ ــريـ ــري وصـ ــدي ـ ـقـ ــه ،رس ـ ـتـ ــم غ ـ ــزال ـ ــة ،ك ــان
ص ــري ـح ــا ف ــي م ـض ـم ــون ــه ،وأرب ـ ـ ــك ف ــي ال ـي ــوم
الـتــالــي نـشــرة عائلة الـحــريــري« ،املستقبل»،
ال ـت ــي ط ـف ـقــت ت ـخـتـلــق األعـ ـ ـ ــذار وال ـت ـب ــري ــرات
ملـضـمــون التسجيل .إن التسجيل يظهر أن
وم ّ
غزالة كان يتعامل مع صديقه ُ
موله رفيق
ال ـح ــري ــري بـغـيــر م ــا أوحـ ــي ل ـن ــا ،م ــن تـهــديــد
ووع ـي ــد وش ـت ــم .كــانــت ه ـنــاك عــاقــة صــداقــة
ْ
الرجلي ،ولم يبدر عن الحريري
حميمة بني
ُ
ّ
ما يوحي بأنه كان مكرهًا .ثم خبرية اإلكراه:
ّ
تستمر على مدى أكثر من عشر سنوات
هل
ع ــاش ـه ــا الـ ـح ــري ــري ف ــي غـ ـي ــاه ــب ...الـ ـس ــراي
الـحـكــومــي والـسـلـطــة (ال ـتــي أراده ــا مطلقة)؟
لقد كشفت التسجيالت القصيرة واملبتسرة،
بأمر من عائلة الحريري ،أن الرجل كان على
ّ
السورية في عهد
وفــاق مع طاقم املخابرات
غازي كنعان وفي عهد رستم غزالة ،ولم تكن
ّ
ال ـخــافــات إال عـلــى مـنــاصــب وع ـلــى السلطة
واملغانم .لم يكن يزعج الحريري إال املسؤول
اللبناني الذي لم يكن يرضخ لرشاويه ،وهذا
كان في صلب الخالف املزمن بينه وبني إميل
َ
ّ
اختلفت معه أو اتفقت .الـهــراوي كان
لحود،
ّ
ّ
رئيس جمهورية بــدرجــة مــوظــف عند رفيق
الـ ـح ــري ــري .وسـ ـ ّ
ـرديـ ــة ن ـض ــال ال ـح ــري ــري هي
حكاية  14آذار.
أساس في
ّ
ثالثًا ،حكاية تدخل حزب الله في سوريا .لم
تعد ّ
القصة تنطلي على أح ــد .إن معارضة
فــريــق ال ـحــريــري وحـلـفــائــه ضــد س ـ ُـاح حــزب
ّ
الله سبقت االنسحاب اإلسرائيلي املذل له في
عام  .2000كان الحريري على نسق السنيورة
ف ــي ع ــام  2006وم ــا ب ـعــد :م ــن دع ــاة الـنـضــال
الديبلوماسي الذي ال ّ
يحرر شبرًا من األرض
ّ
ّ
أميركيًا وموافقة
العربية لكنه يجلب رضى
ّ
إسرائيلية .كانت خطب رفيق الحريري في
ّ
ّ
تنصب ضد
االنتخابية في عام 1996
الحملة
ّ
فريق املقاومة في لبنان (وشبع خطابه آنذاك
ّ
إضافية من التحريض املذهبي ضد
بجرعات
سليم الـحـ ّـص بسبب مناصرته للمقاومة).
حاول فريق  14آذار أن يزعم أنه كان مع سالح
ّ
السر
املـقــاومــة حتى التحرير ،لكنه كــان فــي
ّ
ضده .وبعد عام  ،2000حاول هذا الفريق أن
يقول إنه كان مع املقاومة لكن قبل التحرير
ّ
الوطنية
فـقــط .هــو بـكــام آخــر يـقــول إنــه مــن
ّ
العدو اإلسرائيلي ما يختاره من أراض
منح

رأي

9

ّ
لبنانية .وبعد ّ 7أي ــار ،حــاول هــذا الفريق أن
ّ
يــزعــم أن ــه غــيــر مــوقـفــه ضــد امل ـقــاومــة بسبب
اس ـت ـع ـمــال الـ ـس ــاح ،كـ ــأن ص ــواري ــخ ال ـحــزب
استعملت يــومــا فــي ال ــداخ ــل الـلـبـنــانــي .لكن
ّ
التدخل في سوريا مسألة أخرى .إن فريق 14
آذار على حق في أمر ّواحــد :إن الفريق الذي
سبق الجميع في التدخل في سوريا هو الذي
ّ
ورط لبنان في حرب ضروس ّ
ّ
وأدى إلى تسلل
الخراب والدمار والتفجير إلى داخل الحدود
اللبنانية .كذلك فإن هذا الفريق ّ
ّ
أجج الصراع
ّ
ّ
السوري ويتحمل مسؤولية عن دماء أبرياء
فــي س ــوري ــا ،وع ــن ص ـعــود حــر ُكــات إرهــابـ ّـيــة
ّ
فــي صـفــوف ال ـفــرق املـعــارضــة املـســلـحــة .هــذا
كـلــه ّصـحـيــحّ ،وال ـفــريــق ه ــذا ال ــذي ب ــادر إلــى
ال ـت ــدخ ــل يـتـمــثــل ف ــي وسـ ــام ال ـح ـســن و«ف ــرع
املعلومات» ،ال في حزب الله كما يروون .لقد
ّ
صـ ّـرحــت مـجــلــة «إيـكــونــومـيـســت» (املـنـحــازة
إلى فريق  14آذار مثل معظم اإلعالم الغربي
الصهيوني) بــذلــك ،كما صـ ّـرحــت «نيويورك
ّ
تايمز» ،ثم تأكد دور الحسن في التقرير الذي
ّ ّ
ّ
محمد بلوط في «السفير» قبل أيام ،مع
كتبه
أن الجريدة اخـتــارت أن تخفي اســم الحسن،
رغم أن التورية لم كن خافية ،أي إن فريق 14
آذار هو الذي أقحم لبنان في الشأن السوري،
قبل معركة القصير بكثير.
ّ
رابعًاّ .
العربية» .أخطأ
قصة إلهام «الثورات
ف ــارس سعيد ال ـع ـنــوان .ب ــوش زع ــم أن غــزوه
لـلـعــراق ،ال «ث ــورة (ح ـ ّـراس) األرز» ،هــي التي
ألهمت أصدقاءه في لبنان ،ال العكس .وليس
هناك من عربي واحد زعم أن فارس سعيد أو
ّ
فرنجية أو سعد الحريري ألهمه في
سمير
ثورته أو في انتفاضته .والطريف أن حركة
ّ
 14آذار أثنت على محمد مرسي وتملقته في
ّ
حقبة حكمه ،ثم اعتنقت السيسي بمجرد أن
انقلب على مرسي ،أي إنها ال تلهم بقدر ما
ّ
هــي تتبع سياسات آل سعود وتتملق على
أساسها.
ق ـب ــل أش ـه ــر ف ـق ــط م ــن ع ـ ـ ــدوان إس ــرائـ ـي ــل فــي
ح ــزي ـ ّـران  ،1967وم ــن دون إن ـ ــذار مـسـبــق أو
متحضراتّ ،
تقدم ّ
النواب (عن حزب الكتائب)
ّ
راش ـ ــد الـ ـخ ــوري وبـ ـي ــار ال ـج ـمــيــل وم ــوري ــس
ّ
الجميل وجوزيف شادر بسؤال إلى الحكومة
ع ــن جـ ــدوى االس ـت ـم ــرار ف ــي مـقــاطـعــة ال ـعــدوّ
اإلسرائيلي (راجع جريدة «العمل» 7 ،كانون
ال ـثــانــي  ،)1967مـطــالـبــن بــإل ـغــاء املـقــاطـعــة
ال ـتــي كــانــت آنـ ــذاك مـحــل إج ـمــاع مــن قـبــل كل
ال ـح ـك ــوم ــات ال ـع ــرب ـ ّـي ــة ،ب ـمــا ف ـي ـهــا ت ـلــك الـتــي
كــانــت تـنـ ّـســق س ـ ّـرًا مــع ال ـع ـ ّ
ـدو .ك ــان جـلـ ّـيــا أن
الـســؤال كــان دفعة على حساب مسبق تجاه
دولــة ّ
ّ
االنتخابية منذ
مولت حمالت الحزب
الخمسينيات ،كما ثبت في وثائق األرشيف
ّ
وليس فريق  14آذار إال استمرارًا
الصهيونيّ .
ّ
للفريق الــذي مثل املصالح اإلسرائيلية في
ل ـب ـنــان ،وال ـن ـطــق بــاسـمـهــا .ل ــم يـفـتـقــر ال ـعـ ّ
ـدو
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ي ــوم ــا م ـن ــذ عـ ــام  1948ـ ال بــل
منذ الثالثينيات ـ إلــى فــريــق لبناني مــؤازر
ومساند له ،في مقابل املال والسالح والدعم
الخارجي (من جيب أميركا).
ّ
تراجيديًا (مصطنعًا
لكن فريق  14آذار بــدأ
ودرام ـ ّـي ــا وسـيـنـمــائـ ّـيــا ب ــإع ــداد دعــائـ ّـيــن من
ّ
تضر
درجة خامسة وسادسة ،لكن الدرجة ال
ف ــي وجـ ــود ال ـخ ـطــاب الـتـحــريـضــي الـطــائـفــي
املذهبي ،الصريح واملضمر ،بصريح العبارة
أو ب ــاإلش ــارة) وه ــو يحتضر لـكــن كــومـيـ ّ
ـديــا.
يـنـتـظــر ف ـ ــارس س ـع ـيــد ال ـل ـح ـظــة ال ـت ــي ُيـعـلــن
ّ
ّ
سيقدمه
فيها إنشاء مجلس وطني يظن أنه
على عجل إلــى أوبــامــا .لكن فــي انتظار ذلــك،
ّ
ّ
يـسـتـطـيــع سـعـيــد أن يـتـســلــى وأن يـســلـيـنــا،
خصوصًا أنه معروف بتحليالته الفريدة في
ّ
الدولية ،والتي يربط فيها بني عراك
العالقات
ْ
في شارع بني رجلي تصادما في سيارتهما،
وتخصيب الـيــورانـيــوم فــي إيـ ــران .ال نفاجأ
ّ
بنظرية قريبًا مفادها
لو أن سعيد هذا طلع
أن م ـح ــل «ح ـ ـ ـ ــدادة وبـ ــويـ ــا» فـ ــي ال ـضــاح ـيــة
ال ـج ـن ــوب ـ ّـي ــة يـ ـق ــوم ب ـت ـخ ـص ـيــب ال ـي ــوران ـي ــوم
ّ
العامة يمكن ان
اإليراني .واجتماعات األمانة
تبقى مفتوحة ،وأن يأتزر أعضاؤها بلباس
ال ـفــو ّل ـك ـلــور ال ـل ـب ـنــانــي ،ب ــال ـش ــروال وال ـل ـ ّـب ــادة
والزنار ّ
امللون .ويمكن لفارس سعيد ُعندها
ّ
فقط تمثيل لبنان بحاضره وماضيه (املشوه
ُ
وامل ّ
تخيل) أمام أوباما في املكتب البيضاوي.
ّ
ه ــو ف ــي ان ـت ـظ ــارك ع ـلــى أحـ ــر م ــن ال ـج ـمــر ،يا
فارس .اهرع.
ً* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

سعدالله مزرعاني *
املراجعة وتنقية الذاكرة وإجراء جردة بالنجاحات
واإلخفاقات واملواقف الصائبة أو غير الصائبة،
هـ ــي أم ـ ـ ــور جـ ـي ــدة وض ـ ــروري ـ ــة مـ ــن ح ـي ــث املـ ـب ــدأ.
وهــي تصبح جــديــة وفعلية ،إذا مــا جــرى تجاوز
ال ـج ــزئ ـي ــات إلـ ــى األس ــاسـ ـي ــات ،وب ـم ــا ي ـ ــؤدي إل ــى
كشف األخطاء وأسبابها وتحديد سبل التخلص
مـنـهــا .حـتـمــا ،فــي ح ــال وج ــود أو وق ــوع األزم ــات
ت ـص ـبــح امل ـحـ ّـص ـلــة م ـخـ ِّـي ـبــة إذا أف ـض ــت املــراج ـعــة
والتدقيق والـجــردة ...إلى إبقاء القديم على قدمه
لجهة املقاربات والشعارات واملمارسات .ال يغير
فــي ذل ــك تـعــديــل فــي بـعــض أش ـكــال الـعـمــل (إنـشــاء
«م ـج ـلــس وطـ ـن ــي» مـ ـث ــا!) ال ـت ــي ي ـب ـقــى نـجــاحـهــا،
واقعيا ،محفوفًا بالكثير من املصاعب والتباينات
والتنافس والفئويات.
يــدور الـكــام حــول تحالف  14آذار بالطبع ،وهو
تـ ـح ــال ــف ك ـب ـي ــر ومـ ــؤثـ ــر فـ ــي املـ ـشـ ـه ــد ال ـس ـي ــاس ــي
اللبناني .انــه يتقاسم السلطة (وامل ـعــارضــة!) مع
فريق الثامن من آذار على تفاهم وتجاذب وتناوب
وتباين .التحالفان املذكوران يتحاصصان النفوذ
واالدارة واملـيــزانـيــة فــي نـطــاق الـنـظــام السياسي،
الذي يتوسل الطائفية واملذهبية أداة الستقطاب
م ـق ــرون دائ ـم ــا بــاالن ـق ـســام وم ـش ـ ّـرع عـلــى ال ـخــارج
ل ــاس ـت ـق ــواء ب ــه ح ـفــاظــا ع ـلــى تـ ـ ــوازن م ــا أو طلبًا
لتعديله.
ال مشكلة فــي لـبـنــان بـسـبــب طبيعة نـظــامــه .هــذا
مــا تجمع عليه مـكــونــات تـحــالــف  14آذار أحــزابــا
ومستقلني (والحقًا منظمات مجتمع مدني وفق
صيغة املجلس الوطني العتيد؟!).
إن ك ــل م ــا يـعـيـشــه الـبـلــد م ــن ان ـق ـســامــات وأزمـ ــات
وتعطيل مــؤسـســات ،ومــن تـمــديــد وف ــراغ رئــاســي
ودس ـتــوري ،ومــا تعانيه اإلدارة مــن ترهل وعجز

ُي َّ
سجل على فريق  14آذار أنه
ارتضى نقل الوصاية من «عنجر
الى عوكر»

وفـســاد ،ومــا كــابــده اللبنانيون مــن حــروب أهلية
وت ـشــرذم ووصــايــة واح ـتــال  ...هــذه وســواهــا من
امل ـس ــائ ــل ال ـخ ـط ـي ــرة ،أم ـ ــور م ـع ــزول ــة ع ــن نـظــامـنــا
ُالسياسي ،وعــن طبيعة وآلـيــات عمله .إنـهــا ،مرة
أولــى ،مسؤولية «اليسار الدولي» ،وثانية بسبب
التدخل «الشقيق» ،وثالثة بسبب «حروب اآلخرين
على أرضنا»...
ُ
ال ت ـخ ـض ــع أطـ ـ ـ ــراف ت ـح ــال ــف  14آذار ،ب ـم ــن فــي
ذل ــك ي ـس ــاري ــون س ــاب ـق ــون ال ـت ـح ـقــوا ب ـه ــا ،الـنـظــام
ال ـس ـيــاســي ألي مــراج ـعــة أو م ـس ــاء ل ــة .ه ــي ،فـقــط،
ّ
تــرك ــز عـلــى ال ـجــوانــب الـسـيــاسـيــة ال ــراه ـنــة :ال ــدور
السوري .الصراع في سوريا .سالح «حــزب الله».
الخطر اإليــرانــي .املـشــاركــة فــي السلطة .تــوازنــات
املحاصصة وتعميم مفاعيلها...
اسـ ـتـ ـن ــادًا إل ـ ــى ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق فـ ــي ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
ال ـس ـل ـط ــة والـ ـحـ ـص ــص ،ت ـج ـت ـهــد وث ــائ ــق  14آذار
لتأكيد أنـهــا تمثل أكـثــريــة اللبنانيني ،مــن ضمن
تـشـكـلـهــم ال ـطــائ ـفــي وامل ــذه ـب ــي الـ ــراهـ ــن .وب ـم ــا أن
ال ـن ــواة امل ـحــركــة «ف ـكــريــا» لـلـتـحــالــف امل ــذك ــور ذات
«سوابق» يسارية ،تتكرر دائمًا ،ومن أجل إضفاء
طــابــع وطـنــي عـلــى الـتـحــالــف امل ــذك ــور ،ع ـبــارة ،أنــه
تحالف «عابر للطوائف» .ببساطة ،ثمة من يريد
إيـهــام الـنــاس بــأن تجمع ممثلي (أو ممثلني عن)
طائفتني او ثالث طوائف يتحول الى حالة وطنية
! لــو ك ــان األم ــر كــذلــك ل ـكــان الـنـظــام التحاصصي
الـ ـط ــائـ ـف ــي الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ه ـ ــو ال ـ ـن ـ ـظـ ــام األمـ ـ ـث ـ ــل فــي
العالم!
قيل في عدد قليل من األحزاب اللبنانية إنه «عابر
ل ـل ـطــوائــف» ،ل ـيــس ف ـقــط بـسـبــب ت ـنــوع عـضــويـتــه،
بــل ،بالدرجة األولــى أيضًا ،بسبب برنامجه غير
الـطــائـفــي واملــوجــه ،فــي جــزء اســاســي مـنــه ،إللـغــاء
امل ـح ــاص ـص ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة وامل ــذه ـب ـي ــة م ــن ال ـن ـظــام
ال ـس ـيــاســي ال ـل ـب ـنــانــي .ال يـنـطـبــق ه ــذا األمـ ــر على
ً
تحالف  14آذار ،وهو ال يريده أصــا! (كذلك على
معظم تحالف  8آذار).
يالمس بيان  14آذار األخير ،أيضا ،مسألة العالقة
مع الخارج ،وهي مسألة خطيرة ايضًا ،على نحو
فئوي كالعادة« :نريد صناعة املستقبل بأيدينا،
ال ان يـصـبــح ه ــذا املـسـتـقـبــل رهـيـنــة امـبــراطــوريــة

مـ ــن هـ ـن ــا او ديـ ـكـ ـت ــات ــوري ــة مـ ــن ه ـ ـنـ ــاك أو ورقـ ــة
ت ـف ــاوض ب ــن اآلخ ــري ــن» .امل ـق ـصــود «ام ـبــراطــوريــة
ال ـفــرس ودي ـك ـتــاتــوريــة ب ـش ــار» ،وال ـت ـفــاوض حــول
امل ـلــف ال ـن ــووي االي ــران ــي .أم ــا الـعــاقــة مــع اململكة
السعودية ،وطبيعة النظام امللكي املطلق القائم
فيها ،فال تعنيان املؤتمرين بشيء! املشكلة ليست
إذًا في التبعية لخارج ما ،أو في االستقواء به ضد
«الـشــريــك» فــي الــوطــن ،بــل فــي ذلــك الـخــارج نفسه،
وفــي سياساته وتـحــالـفــاتــه ...وعبثًا يـحــاول هنا
«منظرو» األمانة العامة ادعــاء موقف مستقل إذا
جــرى اسـتـمــرار التعامي عــن الخلل فــي العالقات
الداخلية والـخــارجـيــة ،أو تحميل مسؤولية ذلك
لـطــرف واح ــد دون س ــواه .هنا ايـضــا ،يفتقر نهج
«األمــانــة العامة» إلــى األمــانــة فــي كشف األخـطــاء،
وبــال ـتــالــي إل ــى ال ـق ــدرة عـلــى مـعــالـجـتـهــا ملصلحة
الوحدة الوطنية والسيادة واالستقالل.
على قــاعــدة هــذيــن االخـتــالــن تكر سبحة البيان
ال ـخ ـتــامــي بــوص ـفــه ت ـع ـب ـي ـرًا س ـيــاس ـيــا ع ــن وجـهــة
نظر طــرف من اطــراف الـصــراع السياسي ،املحلي
واالق ـل ـي ـمــي ،ال ــذي تـقــف عـلــى رأس أح ــد مـحــوريــه
قيادة اململكة السعودية بكل ارتباطاتها القديمة
وال ـج ــدي ــدة (ب ــال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وح ـل ـفــائ ـهــا ،أي
بــال ـقــوى ال ـتــي اسـتـعـمــرت ب ــادن ــا ف ـت ــرات طــويـلــة،
ث ــم واص ـل ــت م ـحــاولــة الـهـيـمـنــة عـلـيـهــا بــأســالـيــب
سياسية واقتصادية وعسكرية ،منذ ما يزيد على
قرن حتى اليوم).
فقط ان ـعــدام املــوضــوعـيــة هــو ال ــذي يجعل البيان
ال ـخ ـت ــام ــي يـ ــرى أن «أص ـ ــل االرهـ ـ ـ ــاب ه ــو ال ـن ـظــام
ال ـس ــوري» ال الـصـهـيــونـيــة أو امل ــذاه ــب التكفيرية
أو س ـي ــاس ــات االغـ ـتـ ـي ــاالت والـ ـغ ــزو الـصـهـيــونـيــة
واالستعمارية...واستخدام ذلك من قبل واشنطن
خصوصًا ،فــي صــراعــات تعود الــى أواســط القرن
املــاضــي (ح ــروب كــوريــا وفيتنام ودع ــم اغتصاب
فلسطني وتجنيد املـتـطــرفــن التكفيرين مرتزقة
ً
في حرب افغانستان )...وصوال إلى تدمير غزة في
الصيف املاضي...
ذل ــك ال يـعـنــي أبـ ـدًا اع ـف ــاء اآلخ ــري ــن م ــن أخـطــائـهــم
وارت ـك ــاب ــات ـه ــم ،ل ـك ــن ،ع ـلــى االقـ ـ ــل ،ال ي ـج ــوز جعل
الحقائق واملعطيات املوضوعية رهينة فئويات
مغرضة أو حسابات ال تقيم وزنــا لعقول الناس
ولقدرتهم على تقييم األمور.
ُي َّ
سجل لفريق  14آذار دور شبه حصري في عملية
احتجاج شعبي كبير بعد اغتيال الرئيس رفيق
الـحــريــري قبل  10س ـنــوات ،لكن ُيـسـ َّـجــل عليه أنه
ارت ـضــى نـقــل الــوصــايــة مــن «عـنـجــر ال ــى عــوكــر»،
ف ــي ت ـنــاغــم م ــع أه ـ ــداف ال ـغ ــزو االم ـي ــرك ــي لـلـعــراق
ع ــام  ،2003وف ــي اطـ ــار «م ـش ــروع ال ـش ــرق الــوســط
وي َّ
الكبير»ُ .
سجل على هــذا الفريق أنــه لم يتردد،
في املواقف والعالقات واإلعالم ،في تكرار مطالب
العدو االسرائيلي (وخصوصًا عام  )2006لجهة
القضاء على املقاومة ونزع سالحها وعزلها ...إن
إلـحــاق لبنان بالسياسات واملـشــاريــع األميركية
والــرجـعـيــة الـعــربـيــة ال ينسجم أبـ ـدًا مــع شـعــارات
السيادة واالستقالل .ال ينسجم معها أيضًا إعفاء
ال ـع ــدو الـصـهـيــونــي م ــن ك ــل اس ـت ـهــدافــاتــه لـلـبـنــان
واع ـ ـتـ ــداءاتـ ــه ع ـل ـي ــه ،واع ـت ـب ــاره ــا م ـج ــرد ح ــروب
«مفتعلة» من قبل «حــزب الله» لغايات محلية أو
خارجية.
لـيـســت م ـقــاربــة ب ـيــان  14آذار ل ـل ـصــراع الـسـنــي –
الشيعي ولــدورهــا هي فيه محليًا ،اكثر صوابية
أو أقــل فئوية! جميع املوبقات واالرتـكــابــات ،هنا
أيضا ،تلقى على الخصم حصريا!
ُ
في مثل هذه األجــواء ،لم يكن مستغربًا أال تطرح
اسئلة من نوع :ملاذا غادر صفوف  14آذار العبون
ك ـبــار (وم ـم ـث ـلــو ط ــوائ ــف) كــال ـع ـمــاد م ـي ـشــال عــون
ورئـيــس اللقاء الديمقراطي ولـيــد جنبالط؟ ملــاذا
تتراجع ،باستمرار ،وحدة هذا التحالف ويتراجع
معها نفوذه ودوره؟
ليس غريبًا ،بعد كل ذلك ،أن يتعامل فريق «االمانة
الـعــامــة» مــع ردود الـفـعــل الطبيعية عـلــى الـبـيــان،
وما ورد فيه من احكام واتهامات ومواقف ،على
طــريـقــة «ضــربـنــي وب ـك ــى .»..فــي جــانــب ،يــريــد هــذا
الفريق تعزيز فرص استعادة موقع ودور ...وفي
جــانــب آخ ــر يــريــد تـكـبـيــر حـجــم وأه ـم ـيــة مـشــروع
إنشاء «املجلس الوطني» ،الذي ُيراد منه معالجة
تجاهل وتهميش املستقلني واألحزاب الصغيرة.
ليس غريبا أن يكون الرئيس فؤاد السنيورة هو
من قــرأ البيان .إنها محاولة واضحة لالعتراض
على حوارات تجري في هذه املرحلة ،ولم يذكرها
بـيــان الـسـنـيــورة إال ضمنا :مــن بــاب إط ــاق النار
عليها تحديدًا!
ح ـبــذا ل ــو كــانــت تـلــك الـ ـح ــوارات ع ـنــوانــا ملــراجـعــة
تتوسع لتشمل كل املشاركني فيها وكل املواضيع،
وبما يتيح ،الحـقــا ،االنتقال إلــى حــوار واســع من
أجل إنقاذ لبنان!
* كاتب وسياسي لبناني

