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تقرير

ميشال إده في مركز عصام فارس:

ّ
الطائفية السياسية سر بقاء لبنان
رلى ابراهيم
يضاعف اسم الوزير السابق ميشال
ّ
اده حجم الـحـضــور أينما ح ــل ،وهو
مــا حصل أول مــن أمــس خــال القائه
م ـح ــاض ــرة ف ــي م ــرك ــز ع ـص ــام ف ــارس
للشؤون اللبنانية بعنوان «مسيحيو
ل ـب ـنــان وال ـت ـغ ـيــرات ال ـعــرب ـيــة» .وألن ــه
سـ ـي ــاس ــي عـ ـتـ ـي ــق ومـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــرم ،ك ــان
الف ـت ــا ال ـت ـن ــوع ف ــي نــوع ـيــة ال ـح ـضــور
وأع ـ ـمـ ــارهـ ــم« .الـ ـ ـف ـ ــارق الـ ـن ــوع ــي بــن
م ـس ـي ـح ـيــي ل ـب ـن ــان ووض ـع ـي ــة ســائــر
مـسـيـحـيــي الـ ـش ــرق اآلخـ ــريـ ــن ،يـفـ ّـســر
س ـ ـ ّـر صـ ـم ــود لـ ـبـ ـن ــان» ،ب ـح ـســب إده.
ف ـبــرغــم «كـ ــل امل ـخ ـط ـطــات وامل ـش ــاري ــع
ال ـخــارج ـيــة ال ـتــي اس ـت ـهــدفــت اس ـقــاط
البلد وازال ـتــه ،استطعنا مواجهتها
ب ـم ـنــاعــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة خ ــاف ــا لـســائــر
البلدان واملجتمعات العربية» .األمر
ال ــذي يــدعــو ال ــى تمييز وض ــع لبنان
ووض ـ ـع ـ ـيـ ــة امل ـس ـي ـح ـي ــن فـ ـي ــه ح ـيــث
«اب ـتــدع اللبنانيون نـظــامــا سياسيًا
خاصا تتجلى ديموقراطيته بنظامه
الـتـمـثـيـلــي :بـلــدنــا ه ــو الـبـلــد الـعــربــي

الوحيد الــذي ال ينص دسـتــوره على
ديــن معني لـلــدولــة ،وه ــذا سـ ّـر تمسك
لبنانييه ،مسيحيني ومسلمني ،به».
وبـ ـع ــد الـ ـغ ــوص ف ــي دراس ـ ـ ــة مـعـمـقــة
ع ــن ال ـتــاريــخ الـلـبـنــانــي تـظـهــر «م ــدى
ديمقراطية الشعب اللبناني وعمله
عـلــى تـكــريــس املـ ـس ــاواة» ،اقـتـبــس من

وص ـيــة االمـ ــام ال ــراح ــل مـحـمــد مهدي
ش ـم ــس الـ ــديـ ــن عـ ــن وج ـ ـ ــوب ال ـث ـب ــات
وااللتزام بنظام الطائفية السياسية
م ــع اص ــاح ــه ،مـشـيــرا ال ــى أن صيغة
ال ـطــائــف «ن ـمــوذج ـيــة ف ــي ه ــذا الـشــأن
لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار الـ ـسـ ـي ــاس ــي
وتعزيز الثقة واالنــدمــاج بــن جميع

يفسر ّ
الفارق النوعي بين مسيحيي لبنان ومسيحيي الشرق ّ
سر صمود لبنان (بالل جاويش)

مـ ـك ــون ــات الـ ـشـ ـع ــب» .ودع ـ ــا إده ال ــى
التشبث بهذه الوصية ،وال سيما مع
«ارخــاء االرهــاب بثقله املدمر األسود
ع ـلــى ك ــل مـسـيـحـيــي ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي
وم ـس ـل ـم ـيــه» .ويـ ـج ــدر االن ـت ـب ــاه هـنــا،
ي ـقــول ال ــوزي ــر ال ـســابــق ،ال ــى «وظـيـفــة
داعش واخواتها في كل البلدان سواء
الغربية أو العربية التي تسعى الى
تصوير االسالم كسفاح للمسيحيني
الـ ـ ـع ـ ــرب واسـ ـ ـتـ ـ ـث ـ ــارة نـ ــزعـ ــة م ـ ـعـ ــاداة
ل ــاس ــام وامل ـس ـل ـم ــن» .وث ـم ــة س ــؤال
م ــرك ــزي يـ ـط ــرح :ملـ ـ ــاذا راح االرهـ ـ ــاب
املنظم باسم االسالم يتفشى بانتقاله
الى بلدان الغرب ومجتمعاته؟ وكانت
مليشال إده دراسة تاريخية أخرى عن
التاريخ االسالمي ومدى تزايد أعداد
املسلمني عمومًا ،وفي البلدان الغربية
خصوصًا ،وال سيما مع ازدياد الطلب
ع ـلــى ال ـي ــد ال ـعــام ـلــة ف ــي ت ـلــك ال ـ ــدول،
فضال عن التغير الديموغرافي بفعل
انخفاض معدل االنجاب في أوروبــا.
وليس القلق األوروب ــي من الحضور
االس ــام ــي «سـ ــوى م ــؤش ــر ع ـلــى عــدم
تمكن هذه البلدان من تحقيق اندماج

مجتمعي تام للوافدين اليها ،اذ تؤثر
تلك الدول اعتبار املواطنني املسلمني
الــذيــن يحملون جنسيتها مواطنني
درجـ ـ ــة ث ــان ـي ــة ف ـت ـحــرم ـهــم ح ـقــوق ـهــم.
وفــي املقابل ثمة مفارقة فظة تتمثل
بــالـحـظــوة ال ـتــي تـسـبــغ عـلــى الـيـهــود
الــوافــديــن الـيـهــا ،الــذيــن تـمـتـعــوا فــور
وصولهم بكامل الحقوق املواطنية».
وعــن املسيحيني في البلدان العربية
واالس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي آس ـ ـيـ ــا واف ــريـ ـقـ ـي ــا
«حيث يتعرضون للتهميش والنبذ
واالق ـ ـصـ ــاء واالضـ ـطـ ـه ــاد والـتـهـجـيــر
والـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــل» ،رأى إده أن م ـ ــا ي ـج ــري
«اغـتـيــال اسـتـبــاقــي ل ــدور املسيحيني
ال ـح ــاس ــم واملـ ــؤثـ ــر ،وص ـ ــوال الـ ــى حـ ّـد
ال ـت ـع ـصــب ال ـع ــدائ ــي واقـ ـص ــاء اآلخ ــر.
وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا ي ــوصـ ـلـ ـن ــا الـ ـ ـ ــى امل ـ ـ ـنـ ـ ــاداة
ب ـض ــرورة االن ـف ـتــاح وتـطــويــر مفهوم
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» ،ف ـض ــا ع ــن وج ــوب
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى «ل ـب ـنــان ال ــرس ــال ــة عبر
ح ـمــايــة ال ـطــائ ـف ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة» .أمــا
األخ ـط ــاء ال ـتــي ت ـشــوب ال ـن ـظــام« ،فــا
يـ ـك ــون ح ـل ـهــا ب ـت ـغ ـي ـي ــره ،بـ ــل تـغـيـيــر
املمارسة املشوهة له».

تقرير

إسرائيل :يستحيل مواجهة سالح حزب الله بال أميركا
يحيى دبوق
ّ
حـ ــذر م ـســؤولــون إســرائ ـي ـل ـيــون م ــن أن
الـكـيــان الـعـبــري «سـيــدفــع ثمنًا باهظًا
ج ـ ـدًا» م ــن جـ ــراء االزم ـ ــة ف ــي ال ـعــاقــات
مـ ــع االدارة االمـ ـي ــركـ ـي ــة إن لـ ــم ي ـق ــدم
ع ـلــى تـصـحـيــح ال ـخ ـلــل ق ـبــل مــواج ـهــة
التحديات املقبلة ،وعلى رأسها االتفاق
ال ـ ـنـ ــووي االي ـ ــران ـ ــي وع ـم ـل ـي ــات تـسـلــح
حــزب الله في لبنان .ونشرت صحيفة
«هآرتس» نص رسالة بعث بها املدير
ال ـعــام لـ ــوزارة الـخــارجـيــة االســرائـيـلـيــة
نيسيم بن شطريت الى وزير الخارجية
االســرائـيـلــي افـيـغــدور لـيـبــرمــان ،أكــدت
ضـ ــرورة ات ـخــاذ ال ـخ ـطــوات الـضــروريــة

ل ـ ـ ــرأب ال ـ ـصـ ــدع مـ ــع االمـ ـي ــركـ ـي ــن ،واال
فعلى تل ابيب مواجهة عواقب وخيبة
سياسية وأمنية على حد ســواء ،اذ ان
«التنسيق الوثيق مع الواليات املتحدة
هو اساس قدرة اسرائيل على مواجهة
هذه التحديات».
وتحت عـنــوان «التهديد مــن الشمال»،
اشـ ـ ــارت «ه ـ ــآرت ـ ــس» ال ـ ــى ان ال ــرس ــال ــة
ركزت على ما سمته «واحدا من اخطر
التحديات التي يجب على إسرائيل أن
تصوغ موقفًا واضحًا وحازمًا حيالها:
وه ـ ــي ت ـس ـل ـيــح ح ـ ــزب الـ ـل ــه وال ـت ـهــديــد
املتزايد من الشمال» ،اذ اكد بن شطريت
ان «ه ــذه الـقـضـيــة هــي االك ـثــر الـحــاحــا
وخـ ـ ـط ـ ــورة ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى اس ــرائـ ـي ــل،

والـتـعــامــل الصحيح وامل ـنــاســب معها
ي ـك ــاد ان ي ـك ــون م ـس ـت ـح ـيــا ،م ــن دون
تعاون وثيق مع الواليات املتحدة».

ستدفع اسرائيل
ثمنًا باهظًا من جراء
األزمة في العالقات
مع واشنطن

وبـ ـش ــأن االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي ب ــن ايـ ــران
والدول الست ،تناولت الرسالة الجهود
التي تبذلها اسرائيل لتحسني شروط
االتـفــاق النهائي حتى حــزيــران املقبل،
وانـتـقــدت «الـلـغــة الــدبـلــومــاسـيــة» التي
ينتهجها رئيس الحكومة االسرائيلي
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو إلدارة الـ ـن ــزاع مع
ادارة الــرئـيــس ب ــاراك اوبــامــا فــي شــأن
ه ــذه املـســألــة ت ـحــديــدا .وح ــذرت مــن ان
«ال ـجــدال الصاخب مــع البيت االبيض
حـ ـ ـ ــول امل ـ ـسـ ــألـ ــة االيـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ي ـت ـس ـبــب
ب ــاالض ــرار وبـتـقــويــض ق ــدرة اســرائـيــل
ع ـل ــى اقـ ـن ــاع االدارة ودف ـع ـه ــا الجـ ــراء
تغييرات حاسمة في النسخة النهائية
من االتفاق» .ومن املسائل املهمة التي

ينبغي للحكومة االسرائيلية الجديدة
الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـعـ ـه ــا ،ب ـح ـس ــب ال ــرس ــال ــة،
مشروع قــرار في مجلس االمــن الدولي
بمبادرة من فرنسا ،يعنى بطلب نيل
فلسطني الـعـضــويــة الـكــامـلــة فــي االمــم
امل ـت ـحــدة ،اضــافــة ال ــى أن ال ـق ــرار نفسه
سيحدد مبادئ حل املسائل الجوهرية
ف ــي ال ـت ـســويــة ال ــدائ ـم ــة ب ــن اســرائ ـيــل
والـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن« ،كـ ـ ـم ـ ــا سـ ـت ــواج ــه
الحكومة الجديدة دعــاوى فلسطينية
ف ــي م ـح ـك ـمــة ال ـج ـن ــاي ــات ال ــدولـ ـي ــة فــي
الهـ ـ ــاي ،اض ــاف ــة الـ ــى ال ـض ـغ ــوط بـشــأن
برنامجها النووي ومبادرات مناهضة
السرائيل فــي الوكالة الدولية للطاقة
الذرية».

منبر

ما زال ممكنًا
نشر ناشطون على صفحاتهم صورًا ملدينة تكريت
وهي تتعرض لقصف الطيران األميركي دون أن يخفوا
ّ
بأنها «مـنـ ّـورة» .بينما لم يـتـ ّ
ـورع ناشطون
سعادتهم
آخرون عن نشر صور أجساد أطفال صعدة ضحايا
الغارات السعودية كجثث لروافض تجب إبادتها .لكن
ما يجب التوقف عنده هو خطب صالة الجمعة لفقهاء
مصريني ،في بلد معروف بالتسامح الديني والطيبة،
تدعو الله أن يبيد الفرس والــروافــض على خلفية ما
يحدث في اليمن .وهذا مؤشر خطير على ّأن ّ
التطرف
ّ
امل ــذه ـب ــي ل ــم ي ـعــد م ـق ـت ـص ـرًا ع ـلــى ج ـم ــاع ــات م ــؤط ــرة
ّ
ومــؤدل ـجــة ،بــل إن ــه يـجـتــاح ال ـش ــارع ال ـعــربــي البسيط
ويدخل كل بيت .فالشعوب العربية ،وهي تعاني عقدة
الدونية والهزيمة التاريخية ،ربما وجــدت في خطاب
«التحالف العربي» ّ
املتنمر ضالتها ،وهي تشهد ،للمرة
األول ــى فــي تــاريـخـهــا ،ممالكها وحـكــو ّمــاتـهــا تجتمع
ّ
الوعيها سبب كل الذل والفقر
على عدو واحد هو في
ّ
القومية التي تلحق بها يوميًا.
واملهانة

عانى الـعــرب ّ الكبت الجمعي ,وهــم يعانون مــن عجز
أنـظـمـتـهــم وذل ـه ــا وان ـك ـســارهــا أم ــام ال ـع ـ ّ
ـدو الحقيقي
ّ ُ
ألمتهم .وشهدوا على أبشع مظاهر الوحشية تمارس
عـلــى أج ـســادهــم ومــدنـهــم ومستقبلهم ،مــن دون أن
ّ
بالحد األدنى،
تستطيع األنظمة العربية املواجهة ولو
وال ـي ــوم يستفيقون عـلــى قـ ــرارات ســريـعــة وطــائــرات
حــربـيــة م ـت ـطـ ّـورة وتـكـنــولــوجـيــا ش ــدي ــدة ال ـحــداثــة في
ّ
حربي حقيقي ،وفــي مواجهة ّعــدو بديل هو
مختبر
الــزنــديــق املـجــوسـ ّـي الــرافـضـ ّـي سبب كــل الـشــرور في
ّ
جمعي لغضب لم يجد له متنفسًا عبر عقود.
إسقاط
ّ
فال البوصلة وال الهدف هو ما يهتم الجمهور ألجله،
ّ
بــل إرواء تعطشه الـغــريــزي للثأر مــن عـقــدة الــدونـيــة.
فمن السهولة بمكان ّ
الزج بالروافض العرب في خانة
ّ
واملذهبي
الـعــدو ،ألن الــرافـضـ ّـي فــي الــاوعـ ّـي الـقــومـ ّـي
ّ
ّ
فضلهم
العرب
شعوبي خبيث ُينكر على
العربي هو
ّ
ّ
ّ
وتفوقهم ،إلى ما هنالك من هلوسات ال تشذ عنها كل
ّ
الشعوب التي ال تشك بتواصلها مع السماء ،وليس

العرب خصيصًا .لقد ّ
جرمت النازية في مرحلة من
مراحل نشوئها اليهود باعتبارهم عدوًا ضعيفًا من
ّ
السهل التصويب عليهّ ،
مسؤولية إخفاقات
وحملتهم
ُ
األمة األملانية لتنهي بحمالت اإلضطهاد املعروفة .فهل
ّ
يؤسس النظام العربي فعال إلستخدام الشيعة كوقود
ّ
ملحرقة؟ وهل يقود التوجه الرسمي العربي إلى إنعزال
الـجـيــوب الشيعية فــي مجتمعات ُمعسكرة مرتبطة
ً
كـلـ ّـيــا ب ــإي ــران؟ وه ــل يـحـتــاج ال ـعــرب فـعــا إل ــى جيوب
معادية لكياناتهم في داخل أحشائهم؟
ّ
ق ــد ي ـبــدو ال ـت ـس ــاؤل قــاس ـيــا .ل ـكــن ،وف ــي ظ ــل خـطــاب
مذهبي عــام هــو منطق الـعــاقــات االقليمية فــي هذه
املــرح ـلــة ،وه ــو أي ـضــا بـطـبـيـعــة ال ـح ــال نــاتــج مفاعيل
الصحوات اإلسالمية املستمرة منذ عقودّ ،
فإن دورًا
إعالميًا هادئًا يقوم على خطاب ّ
مدني وتهدئة هيجان
الهلوسات الراديكالية على صعيد شعبي ومجتمعي
يبقى خـيــارًا ممكنًا .فالعداء للعنصرية الصهيونية
قــد ي ــؤدي دورًا هــامــا فــي اس ـت ـثــارة ال ــوع ـ ّـي ال ـقــومـ ّـي،

مــن دون أن يثير أي حـســاسـيــات ،مــا دام ــت اإلهــانــة
للعنصر العربي ماثلة ومتواصلة ،وهي
اإلسرائيلية
ّ
ّ
تشير إلى ذاتها كل يوم على أنها العدو ،كحالة غير
قابلة لإللتباس .إننا نشهد شيوع الخرافة واألسطورة
على ّأنها حقائق قادمةّ ،
وأن املذبحة الكبرى ال ّبد آتية
ّ
في تكرار ممل للخطاب الكاثوليكي ـ ـ البروتستانتي
ّ
عشية املذبحة الكبرى التي حصلت بالفعل ،ليكتشف
ّ
بعدها العالم أن الهلوسات هي من صنعت املذبحة.
ً
ولئن كــان هــذا دليال على ّأن مجتمعاتنا ال زالــت في
ّ
ّ
طفولي من عمر الـصــراع ،فــإن استغالل الجهل
طــور ّ
والـتـخــلــف يبقى وسـيـلــة ارتـ ــزاق للجشع الــرأسـمــالــي
للواليات املتحدة األميركية بمشاركة األنظمة البائسة
ً
الـتــي ال تتخذ مــن مــالـيــزيــا أو سـنـغــافــورة م ـثــاال ،بل
ّ
توهمنا بحروب اآللهة والشياطني .وهم يعلمون أنه في
سياسات العالم الواقعي ال آلهة وال شياطني ،بل تبادل
ّ
مصالح وإرساء توازنات .فمن سيتعظ؟
أياد المقداد

