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بالل ناصر *
ال يفوتنا أن القراءة العلمية تقتضي تحديد
ب ـع ــض امل ـص ـط ـل ـحــات وامل ـف ــاه ـي ــم ،أولـ ـه ــا أن
الـ ـص ــراع ي ـ ــدور الـ ـي ــوم ب ــن م ـح ــور امل ـقــاومــة
واملـمــانـعــة بمنظومته املشخصة وامل ـحـ ّـددة
وداعميه ،ومحاور أخرى تتالقى موضوعيًا،
وت ـت ـبــايــن أج ـن ــدات ـه ــا وم ـصــال ـح ـهــا إلـ ــى حد
ال ـت ـنــاقــض أح ـيــانــا ك ـث ـيــرة .ف ـ ــاألول ل ــه هــويــة
واضحة بينما يفتقر الثاني لذلك ،إنه أشبه
بمجموعة تـقــاطـعــات وتـفــاهـمــات أقـصــى ما
يقال فيها إنها تكتية وموضعية .ولعل هذه
النقطة املنهجية تعتبر أبــرز عوامل وضوح
ال ــرؤي ــة عـنــد األول واف ـت ـقــادهــا عـنــد الـثــانــي،
وما استتبعه ويستتبعه ذلك على مستقبل
الـصــراع .ثانيًا ،إن حساب الــربــح والخسارة
يـتـطـلــب ت ـج ــاوز ظ ــاه ــر اآلث ـ ــار مل ــا ه ــو أعـمــق
ً
وأبعد ،أوال الختالف زاوية نظر أو تصور كل
طرف وتفسيره ووعيه لنقاط القوة والضعف
م ــن ج ـه ــة ،ك ـمــا ألن ن ـق ــاط الـ ـق ــوة وال ـض ـعــف
منها مــا هــو سالب (يمنع اآلخ ــر) ومنها ما
هــو موجب ُ(يغير بــاآلخــر) وبينهما جدلية
م ـع ـقــدة ج ـ ـدًا ،ك ـمــا أن ــه يـعـتـمــد ع ـلــى املـعــرفــة
الحقيقية بأوراق القوة املستخدمة على طول
خط املواجهة املفتوحة ،وتلك الكامنة أو غير
ّ
املفعلة حتى اللحظة.
ال ـب ــداي ــة اخ ـت ــرن ــاه ــا م ــع امل ـم ـل ـكــة ال ـس ـعــوديــة
كواحدة من أبرز األطراف في صراع املنطقة...
م ــاذا ح ـصــدت حـتــى الـلـحـظــة ؟ ارت ـك ــزت قــوة
ّ
امل ـم ـل ـكــة إل ـ ــى دع ــام ـت ــن شــك ـل ـتــا ْأس أمـنـهــا
االستراتيجي:

األولى :نظرة «اآلخر» لها ...فهل ّ
تغيرت؟

ّ
يـ ـق ــول أح ـ ــد املـ ـف ــك ــري ــن ،لـ ـتـ ـح ـ ِّـدد م ــوق ـع ــك ال
تنظر فقط فــي نفسك ،بــل أيـضــا اع ــرف كيف
ّ
ينظر اآلخــر إليك .شكلت «النظرة» للمملكة
وألس ـبــاب عــديــدة ومـتــداخـلــة ط ــوق الحماية
وخط الدفاع األبرز لها على امتداد مسارها
ُّ
ّ
ال ـس ـي ــاس ــي ،ك ـ ــأن ال ـج ـم ـيــع وك ـ ــل م ــن زاوي ـت ــه
ينظر للملكة بهذا االعتبار .فاململكة تحوز
على البعد الديني (البيت الـحــرام) من جهة
وال ـب ـعــد امل ــال ــي (ت ـقــديــم امل ـع ــون ــات) م ــن جهة
ّ
ث ــان ـي ــة ،وث ــال ـث ــا وهـ ــو األه ـ ـ ــم «ال ـ ـ ـ ــدور» ال ــذي
َ
كضامن لوحدة الصف
اتسمت به بشكل عام
ٍ
ّ
ّ
ـاع إلى الحد من أزماته وحلها -
العربي وسـ ٍ
ولو بالظاهر  -وخيمة ّحل خالفاته وانتاج
مصالحاته ...إلخ.
ِّّ
«الـ ـه ــال ــة» أو ح ـض ــوره ــا امل ـع ـن ــوي امل ـت ـمــثــل
بـ ــالـ ــرداء ال ــدي ـن ــي و«الـ ـنـ ـظ ــرة» ل ـه ــا وقــوت ـهــا

ص ــف ص ـل ـبــة»  -امل ـ ــال  -ه ــي امل ــرت ـك ــزات
«ال ـن ـ ُ
ال ـت ــي أص ـي ـب ــت ف ــي ال ـص ـم ـيــم .امل ـ ــال بــوصـفــه
«أحد مرتكزات القوة السعودية» ربما نجح
فــي بـعــض الـتـكـتـيـكــات ،لكنه لــم يـغـ ّـيــر شيئًا
بامليزان االستراتيجي.
ظ ـه ــر أنـ ــه يـسـتـطـيــع أن ي ـ ـهـ ـ ّـدم ،ل ـك ـنــه أع ـجــز
بمفرده أن ُي ّ
عمر! فلإلعمار شرائط ووسائل
وأدوات أخ ــرى ،ال تمتلكها اململكة .اإلعـمــار
يـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى عـ ـل ــم يـ ـنـ ـت ــج ،وم ـج ـت ـم ــع ق ــائ ــم
(ناهض) ورسالة ...يحتاج إلى منظومة قيم
يمكن تقديمها كنموذج يحتذى بــه فتكون
للتصدير .يحتاج إلى تجربة سياسية
قابلة
ّ
وأمثولة ُمحفزة يتطلع اآلخر ويطمح إليها.
ي ـح ـتــاج إلـ ــى ت ـمــايــز وإب ـ ـ ـ ـ ــداع ...بـكـلـمــة أبـلــغ
ّ
مخصبة وفــائــض حكمة
يحتاج إلــى عـقــول
ورؤي ـ ـ ــة .امل ـن ـتــج ال ـث ـقــافــي ال ـس ـع ــودي أصـبــح
ّ
محل لــوم وانتقاد بــل وإدان ــة العالم بأسره،
فالجميع اليوم حتى حلفاء اململكة تجاوزوا
ّ
الرسائل املبطنة (كما فعلت أميركا على إثر
أحداث  11أيلول) ليوافقوا محور املقاومة في
رؤيته لخطاب اململكة الديني (الوهابية).
تبدو السعودية اليوم كسواها من الــدول –
بال هالة  -ال تتمايز بشيء عنهم ،ما يستتبع
الـتـعــاطــي املـقـبــل معها بــرؤيــة جــديــدة تشبه
هـيـئـتـهــا ال ـج ــدي ــدة .أص ـب ـحــت ت ـحــت ال ـضــوء
وال ـن ـق ــد واإلدان ـ ـ ـ ـ ــة ...دخ ـل ــت س ــاح ــة ال ـص ــراع
ال ـس ـي ــاس ــي واإلع ـ ــام ـ ــي ك ـ ــأي دول ـ ــة ل ـه ــا مــا
لـهــا وعـلـيـهــا مــا عـلـيـهــا ،فــا خـصــوصـيــة من
ال ـي ــوم ف ـصــاع ـدًا وال م ـهــادنــة ،ف ـ ــرداء اململكة
الـقــديــم (رداء جـمــع خــافــات ال ـقــوى العربية
وتـ ـط ــويـ ـقـ ـه ــا وع ـ ـ ـبـ ـ ــاءة طـ ـب ــاع ــة امل ـص ــاح ــف
وت ــوزي ـع ـه ــا وخ ــدم ــة ال ـح ــرم ــن ال ـشــري ـفــن)
ّ
تمزق إلــى غير رجعة .إنها ببساطة شديدة
نظام يقتل األبرياء واألطفال أمام أعني األمم
وبــال ـطــائــرات األم ـيــرك ـيــة ،تـشـتــري الضمائر
ُ
والـ ـ ــذمـ ـ ــم ب ـ ــامل ـ ــال (ويـ ـكـ ـيـ ـلـ ـيـ ـك ــس) ،ت ـج ــال ــس
ُّ
اإلســرائ ـي ـلــي عـلـنــا – دون ـم ــا ت ـســتــر  ،-تقمع
ّ
وتصدر مئات
ثــورة شعب البحرين الراشد،
ّ
االنتحاريني واإلرهابيني بل اآلالف ،وتلتف
على الثورة املصرية لتطيح بـ«اإلخوان» بما
يشبه الـثــورات البيضاء التي رعتها أميركا
في العالم .أعداؤها اليوم – بالصدفة  -أعداء
إسرائيل فــي املنطقة .وهــي الــدولــة الوحيدة
(لــاعـتـبــار إســرائـيــل ليست دول ــة بفهومنا)
ال يوجد فيها دستور وال فقه دستوري وال
ح ــري ــات وال أح ـ ــزاب وال ح ـتــى أدنـ ــى حـقــوق
امل ـ ــرأة وال ...وال .تـسـتــأجــر «إنـ ـس ــان» بعض
الــدول اإلسالمية الفقيرة ليخوض ّمعركتها
ّ
وضباطها يــفــرون في
فــي اليمن ،وجنودها

حتى الساعة دفعت المملكة بكل أوراقها ،وكان آخرها المباشرة العسكرية في اليمن (أ ف ب)

أصغر املواجهات مع جيش يمني وجماعات
ـدرات ...ألـيـســت
م ـتــواض ـعــة اإلم ـك ــان ــات وال ـ ـق ـ ـ
هذه الوقائع والحقائق التي ُك ّنا ال ّ
نحب أو
ّ
نتحفظ عــن ُمـجــاهــرة اململكة بـهــا .إن بعض
ّ
م ــا ت ـغـ ّـيــر ،أن املـمـلـكــة خ ـســرت ط ــوق حـمــايــة
«الهالة» ونظرة «اآلخر» لها.

ثانيًا :الحماية والدعم الغربي ــ األميركي

ّ
اس ـت ـظــلــت م ـنــذ ن ـشــأت ـهــا ب ـح ـمــايــة أمـيــركـيــة
خـ ّـارجـيــة وعــاقــات مـمـ ّـيــزة فــي مقابل تأمني
تدفق أموال العرب وثرواتهم وذهبهم األسود
ّ
إل ــى ال ـغ ــرب .ورغ ــم أن ه ــذه الـحـمــايــة الّ تــزال
ّ
وستظل ملصلحة أميركية مشخصة،
قائمة
ّ
ّ
إال أنـهــا تــأثــرت ولــو بعض ال ـشــيء ،فــا أحد
يستطيع أن يتحدث عن عالقة ممتازة اليوم
بني اململكة وأميركا« ،إنها سنة بداية التباين
ّ
ولــو الجزئي بينهما» .كما أن هــذه الحماية
مـقـ ّـرة تـجــاه ال ـخــارج ،وتـهــديــد اململكة الـيــوم
أصبح على األقوى ذا طبيعة ّداخلية.
إزاء هـ ــذه امل ـس ـت ـج ــدات والـ ـت ــغـ ـي ــرات ،إن في

نـظــرة املـجـتـمـعــات واألن ـظ ـمــة وحـتــى األف ــراد
للملكة وموقعها ،وانـخــرام إن لــم نقل بداية
ّ
تصدع عالقتها بأميركا ،وإزاء التراجع غير
امل ـتــوقــع لـ ــدور أم ـيــركــا ف ــي املـنـطـقــة وال ـعــالــم
(كـ ـم ــا ُي ـج ـم ــع م ـخ ـت ـلــف اآلراء ل ـي ــس آخ ــره ــا
ريتشارد هاس والجنرال الخبير السياسي
امل ـخ ـض ــرم رئ ـي ــس وزراء إس ــرائ ـي ــل الـســابــق
يـهــود ب ــاراك) ،وبـعــد اقـتـحــام اململكة املسرح
ال ـس ـيــاســي بـتــوقـيــت خـطـيــر وب ــدف ــع عــربــات
القتال والـطــائــرات األميركية مباشرة ،يثور
السؤال األكبر :هل اململكة امتلكت أو تمتلك
أوراق وأنساق اللعبة السياسية لعالم اليوم
ّ
وعدتها باألبعاد املختلفة؟ ماذا عن خبراتها
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيـ ُّـة ف ــي ب ـي ـئــة إقـلـيـمـيــة
ودولية استثنائية التعثر فيها ممنوع؟
حـتــى ال ـســاعــة :دف ـعــت املـمـلـكــة بـكــل أوراق ـه ــا،
وكــان آخــرهــا املباشرة العسكرية فــي اليمن.
وتقف اليوم بال رؤية أو استراتيجية للخروج
«منتصرة» كما سعت - ،خطوتها هذه إذا لم
تـتــداركـهــا  -أشـبــه بــأخـطــاء الـتــاريــخ الكبرى

بين التقسيم وتهجير المسيحيين من لبنان
حياة الحريري *
ّ
ف ــي سـتـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،ط ــرح املـفــكــر
أرنــد ليبهارت نظامًا سياسيًا يسمح للدول
املنقسمة بمعالجة النزاعات التي تشهدها.
وي ـ ـعـ ــرف هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام بـ ــ»ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة
التوافقية» ،حيث يقوم على إنشاء «حكومات
ت ـق ــوم ع ـلــى ات ـف ــاق م ـك ـتــوب ب ــن ال ـنـخ ـبــة في
ال ـح ـك ــم ،ب ـغ ـيــة ت ـح ــوي ــل ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة فــي
مجتمعات منقسمة وهشة إلى ديموقراطيات
م ـس ـت ـقــرة» .ولـتـحـقـيــق ذل ــك ،يـضــع لـيـبـهــارت
عــددًا من الـشــروط االجتماعية في ما يعرف
بـ mass political structureوتتلخص كالتالي:
 )١ضرورة وضع حدود ّ
معينة بني الثقافات
ّ
واإليديولجيات املختلفة للحد من التوترات
والشكوك بني األفــرقــاء كافة )٢ .على ممثلي
الـطــوائــف فــي الحكومة الـتـعــاون فــي الحكم،
ولكن في الوقت نفسه عليهم العمل للحفاظ
ّ
على والء جمهور كــل واحــد منهم )٣ .العمل
على تحقيق التوازن بني الطوائف املختلفة.
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،ف ـش ـل ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــات امل ـت ـعــاق ـبــة
م ـ ـنـ ــذ االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال ف ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـي ــق م ـ ــا عـ ــرف
ً
«بــالــدي ـمــوقــراط ـيــة ال ـتــواف ـق ـيــة» وص ـ ــوال إلــى
اندالع الحرب األهلية في عام  ١٩٧٥ألسباب
اج ـت ـمــاع ـيــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة وس ـي ــاس ـي ــة ع ــدة،
ّ
ولعل أهمها هو ما ّ
لخصه العالم السياسي
مايكل هــدســن باعتباره أن «الديموقراطية
الـتــوافـقـيــة» فشلت فــي ال ــدول املنقسمة مثل
ل ـب ـنــان نـتـيـجــة ع ـجــز ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي من
استيعاب املتغيرات واملتطلبات السياسية

واالقتصادية واالجتماعية .وفي حني يعزو
الـبـعــض فـشــل ال ـن ـظــام الـسـيــاســي ف ــي لبنان
إل ــى تـمــركــز مـعـظــم ال ـخــدمــات ف ــي الـعــاصـمــة
بـيـنـمــا ي ـتــم إه ـم ــال (ع ــن ع ـم ــد) األط ـ ـ ــراف ما
ي ــؤدي إل ــى فــروقــات اجـتـمــاعـيــة واقـتـصــاديــة
سـ ـت ــؤدي ح ـت ـمــا إلـ ــى االنـ ـفـ ـج ــار ،يـ ــرى فــريــق
آخر من العلماء أن املشكلة تكمن في امليثاق
الــوطـنــي ال ــذي اعـتـمــد فــي ع ــام  ،١٩٤٣وال ــذي
كـ ــان عـ ـب ــارة ع ــن ت ـســويــة ت ـ ّـم ــت ب ــن امل ــوارن ــة
والسنة فــي لبنان حــول الحكم ،ومــا لبث أن
هــددتــه االنـقـســامــات العمودية بــن الطرفني
ب ـس ـب ــب ارت ـب ــاط ـه ـم ــا ب ـم ـش ــاري ــع خ ــارج ـي ــة.
فاملسلمون السنة ،عرفوا بتأييدهم للحركات
الـقــومـيــة واألجـ ـن ــدات الفلسطينية ألسـبــاب
تـتـعـ ّـدى الـشـعــور الـقــومــي وت ـصـ ّـب فــي خانة
املصلحة الحزبية والفردية واملذهبية ،بينما
رفــض قسم مــن املــوارنــة آن ــذاك إلـحــاق لبنان
ب ـه ــذه األج ـ ـنـ ــدات ت ـحــت ح ـجــة الـ ـخ ــوف على
ّ
التمدد العروبي،
الــوجــود املسيحي من هــذا
ّ
متجاهلني أن املسيحية املشرقية هي أول من
ّأســس للقومية العربية بكتابها ومفكريها
وش ـع ــرائ ـه ــا .أي ـض ــا ،ي ــرى ق ـســم م ــن الـعـلـمــاء
واملفكرين أن عدم التمثيل الفعلي في السلطة
لطائفة أو مذهب هــو السبب الــذي أدى إلى
ان ـه ـي ــار ال ـس ـل ـطــة وان ـ ـ ــدالع الـ ـح ــرب األه ـل ـيــة،
بينما وجــدت مــدرســة فكرية أخــرى أن فشل
االحـ ــزاب وال ـت ـيــارات املختلفة فــي السيطرة
على قواعدها الشعبية نتيجة عوامل داخلية
وخــارج ـيــة هــي الـسـبــب الــرئـيـســي ال ــذي أدى
إلى الحرب ،فيما ربطت مدرسة أخرى وقوع

الـحــرب بالعوامل الخارجية فقط كالصراع
العربي ـ االسرائيلي والــوجــود الفلسطيني
ّ
املسلح في لبنان.
ال ـي ــوم ،ي ــدور الـنـقــاش فــي لـبـنــان ح ــول فشل
الـنـظــام الـسـيــاســي ال ـقــائــم ،غـيــر أن الـبـعــض،
عــوضــا ع ــن ال ـب ـحــث ف ــي األس ـب ــاب ال ـتــي أدت
إل ــى فـشـلــه وبــال ـتــالــي الـعـمــل عـلــى تصحيح
مكامن الخلل عبر الـبــدء بــورشــة إصالحية
أك ــاديـ ـمـ ـي ــة وسـ ـي ــاسـ ـي ــة تـ ـب ــدأ فـ ــي امل ـ ـ ــدارس
والجامعات وال تنتهي في مؤسسات الدولة
وف ـ ــي اع ـت ـم ــاد نـ ـظ ــام ان ـت ـخ ــاب ـ ّـي عـ ـ ــادل عـلــى
ق ــاع ــدة امل ـشــاركــة والـتـمـثـيــل ال ـن ـس ـبـ ّـي ،يعيد
البعض طــرح مــوضــوع تقسيم لبنان أو ما
ّ
مسميات مختلفة
يعرف بالفيدرالية ،تحت
ً
كــاالتـحــاديــة أو الــامــركــزيــة املــوحــدة وصــوال
إلــى طــرح مشروع الالمركزية اإلداري ــة ،الذي
إن كان يقدم الكثير من الحلول لجهة تفعيل
الـخــدمــات فــي األقـضـيــة وامل ـحــاف ـظــات ،إال أن
طــرحــه فــي هــذا الــوقــت تـحــديـدًا مــن شــأنــه أن
يثير عــامــات استفهام ال ّ
سيما أن تطبيقه
بالشكل الصحيح يتطلب وجود قضاء قويّ
وقادر على حمايته من االنزالق نحو الفدرلة
خاطئ
وهــو مــا ليس مـتــوافـرًا .وثمة اعتقاد
ّ
ّ
تاريخيًا ،وهو أن مشروع الفيدرالية يتبناه
ّ
جميع املسيحيني وأنه يؤمن ويحمي الوجود
املـسـيـحــي ف ــي ل ـب ـنــان ،ف ــي ح ــن أن اع ـت ـمــاده
لــن ي ــؤدي إال إلــى تهجير املسيحيني خدمة
للمشروع االسرائيلي القديم ،املتجدد ،الذي
يهدف إلى حماية وجود الكيان الصهيوني.
ّ
واقعي،
قد يعتبر البعض أن هذا املنطق غير

ّ
وأن ــه يـصـ ّـب فــي خــانــة نـظــريــة امل ــؤام ــرة التي
تتخذها القوى املمانعة منطلقًا في مقاربتها
لـعــدد مــن الـقـضــايــا ،غير أن مــا يـجــري اليوم
على الساحة العربية باسم الثورات وباسم
ـؤد إال إلــى زيــادة الشرخ
التنمية والــذي لم يـ ِ
بــن مـخـتـلــف م ـكــونــات املـجـتـمـعــات كمقدمة
لتقسيم الــدول التي تشهد حروبًا ونزاعات،
يعيد إل ــى األذهـ ــان الـسـيــاســات االسرائيلية
التاريخية والجرائم االسرائيلية من تهجير
املسيحيني إلى تقسيم املنطقة ،والتي بدأت
منذ نـشــوء كـيــان هــذا الـعـ ّ
ـدو رسميًا أي منذ
ّ
عـ ــام  .١٩٤٨أمـ ــا ل ـب ـن ــان ،ف ـقــد ش ـهــد رس ـمــيــا
أولـ ـ ــى م ـ ـحـ ــاوالت ال ـت ـق ـس ـيــم وال ـت ـه ـ ّج ـي ــر فــي
سبعينيات القرن املاضي ،حيث تبنى قسم
مــن املسيحيني وتحديدًا الكتائب اللبنانية
الـتــي كــانــت فــي الــواج ـهــة آن ــذاك ه ــذا الـطــرح،
تحت عنوان السيطرة على الطائفة املسيحية
م ــن خـ ــال م ــا كـ ــان ي ـع ــرف ب ـش ـعــار «تــوح ـيــد
الـبـنــدقـيــة» ،فـيـمــا اسـتـطــاع الــرئـيــس الــراحــل
س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــة اس ـت ـش ــراف م ــا ك ــان يـعـ ّـد
للبنان وللمسيحيني من قبل اإلسرائيليني،
فرفض كل مشاريع السالم مع إسرائيل في
لبنان ورفض اتفاقية كامب ديفيد .كما أعلن
نـجـلــه طــونــي فــرنـجـيــة أي ـضــا رف ـضــه بشكل
قــاطــع أي نــوع مــن أن ــواع «التعامل مــع دولــة
إس ــرائ ـي ــل وع ـم ــل ع ـلــى ال ـت ـق ــارب الـعـلـنــي مع
دم ـش ــق» كــرســالــة ع ـلــى «ارتـ ـب ــاط مسيحيي
لـبـنــان بــالـعــالــم الـعــربــي وتـحــالـفــه مــع ال ــدول
التي ال تزال تقاوم إسرائيل» ،باإلضافة إلى
ال ـق ـيــام بــاملـصــالـحــة ب ــن الــرئـيـســن فرنجية

