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سياسة
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ثنائية مسيحية اليوم وغدًا أحادية
غسان سعود

ً
ف ــي ب ـلــدة ع ـمــاطــور (الـ ـش ــوف) م ـثــا،
ّ
للمرة
التقى القواتيون والعونيون
األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي عـ ـي ــد ان ـ ـت ـ ـقـ ــال ال ـس ـي ــدة
العذراء .قبل هذا التقارب« ،ما كانوا
ّ
يسلموا على بعض» .تنطلق مصادر
معراب من هذه الحادثة لتذكر «توق
أبـ ـن ــاء ال ـب ـي ــت الـ ــواحـ ــد ل ـل ـق ــاء ،ورق ــة
ال ـنــوايــا كــانــت الـشـعـلــة ال ـتــي سهلت
األمر».
الـ ـلـ ـق ــاءات ل ـي ـســت م ـح ـص ــورة داخ ــل
األراض ــي اللبنانية ،بلدان االنتشار
أي ـضــا شــاهــدة عـلــى ه ــذا «ال ـت ــزاوج»
الـ ـج ــدي ــد .وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ج ـب ــران
ب ــاسـ ـي ــل وال ـ ـنـ ــائـ ــب ف ـ ـ ــادي كـ ـ ــرم «م ــا
تركوا بعض» في كندا ،حني تزامنت
زيـ ــارتـ ــاه ـ ـمـ ــا .الـ ـج ــالـ ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
«بـمـخـتـلــف ان ـت ـمــاءات ـهــا الـسـيــاسـيــة
والـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة كـ ــانـ ــت ح ـ ــاض ـ ــرة وك ـ ــان
االرتياح سمة اللقاء» .قصائد الزجل
والفولكلور اللبناني جمعت أنصار
الـ ـح ــزب ــن ف ـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس وب ــروكـ ـس ــل
ُ
«ومعظم العواصم األوروبـيــة .هناك
ُ
ارتـ ـي ــاح ك ــام ــل ون ـش ــاط ــات مـشـتــركــة
ٌ
ب ـي ـن ـه ـم ــا» .م ـ ـثـ ــال آخ ـ ــر ي ـح ـض ــر فــي
أوس ـت ــرال ـي ــا «ح ـي ــث ت ـب ــث مـحـطـتــان
إذاع ـي ـتــان ،واح ــدة قــواتـيــة والـثــانـيــة
تــوجـهـهــا ع ــون ــي ،ال ـت ـع ــاون بينهما
حاليًا ...يا لطيف!».
«هناك شيء من الوعي الحتضان هذا
االتفاق» ،تقول املستشارة اإلعالمية
لرئيس «القوات» أنطوانيت جعجع.
عـلــى الــرغــم مــن وج ــود بـعــض اآلراء
التي تتمنى تكرار تجربة  23كانون
الـثــانــي  2007يــوم أجهضت الـقــوات
تحرك «املـعــارضــة» ،بحسب مــا ّ
عبر
م ـس ــؤول مـصـلـحــة ال ـط ــاب الـســابــق
في الـقــوات نديم يزبك ،مؤيدًا ايضًا
رأي «صـ ــديـ ــق اف ـ ـتـ ــراضـ ــي» ب ـت ـك ــرار
مـجــزرة  7تـمــوز ( ،1980فــي الصفرا
ّ
الجميل
التي ارتكبتها قــوات بشير
بـ ـح ــق األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار) ،إال أن «ال ش ــيء
ّ
ُي ـعــكــر ه ــذا الـتـنـسـيـ ُـق ،ف ـطـ ّـي صفحة
ّ
املاضي أصبح من املسلمات .خلص
لــم يـعــد ه ـنــاك ق ـلــق» ،تــؤكــد جعجع.
ُ
«الــرفـيـقــة أنـطــوانـيــت» الـتــي تـعـ ّـد من
أبـ ــرز ال ــداع ـم ــن ل ـل ـت ـقــارب ال ـق ــوات ــي ـ
الـعــونــي تـبــدو نبرتها حــازمــة وهــي
ت ـقــول« :وي ــن فينا ننسق رح نسق،
ف ــي مـصـلـحــة الـ ـط ــاب أو ال ـن ـقــابــات
أو أي قـطــاع ماشيني دغ ــري» .يبقى
هناك بعض النقاط الخالفية «ولكن
مــا بتصدقي كيف مـيـ ّـســرة األم ــور».
الالفت في التواصل أن اللقاءات التي
تحصل لــم تعد بحاجة إلــى موافقة
َ
ُمـسـبـقــة م ــن م ــرك ــزي ال ـق ـي ــادة ،ف ــ«لــم
يعد هناك موانع .االتجاهات العامة
من الحكيم (سمير جعجع) هي في
االنفتاح والتواصل ،وما اللقاءات إال
تحصيل حاصل».
مـ ـ ـص ـ ــادر مـ ـ ـع ـ ــراب ت ـ ـقـ ــول مـ ـم ــازح ــة:
«وثيقة النوايا عمرها شهران ،همنا
األس ــاس ــي أن تـكـبــر وت ـن ـمــو .أطلقنا
عليها اسمًا أنثويًا تا تجيب والد».
ت ـس ـعــى الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة جــاهــدة
لـلـتــأكـيــد يــومــا بـعــد آخ ــر أن األم ــور
م ــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر «ت ـم ــام».
ال ُي ـف ــوت ــون م ـنــاس ـبــة ل ـت ـعــزيــز هــذه
ال ـق ـن ــاع ــة ،أمـ ــا آخـ ــر «ن ـه ـف ــات» «أب ــو
ب ـكــر ال ــري ــاش ــي» ،ك ـمــا س ـ ّـم ــى ملحم
ري ــاش ــي نـفـســه ،فـهــي وض ــع كـلـمــات
أغنية تتحدث عــن «إع ــان النوايا»
ُ
سيغنيها زي ــن الـعـمــر« :كـنــت وكــان
ّ
ع ــاي ــش م ـع ــي خ ــي ــي ب ـن ـف ــس ال ـع ـمــر
واألوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة نـ ـ ـف ـ ــس الـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ّـم والـ ـ ـح ـ ــب
واألصـحــاب منلحق الطرقات إيدي
ب ـ ــإي ـ ــدو م ـن ـق ـط ــف شـ ـج ــر م ـ ــن ه ــون
وفــوق التخت صــورة بشير وسمير
وعون».

خ ــاف ــا مل ــا ي ـع ـت ـقــده ك ـث ـي ــرون ،ال يتطلع
رئ ـيــس ح ــزب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة سمير
جعجع أب ـدًا إلــى تكريس وجــود ثنائية
مسيحية .ثنائية الـتـيــار الــوطـنــي الحر
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات م ـ ـجـ ــرد م ـح ـط ــة فـ ــي م ـس ـيــرة
جعجع املستمرة باتجاه أحادية القيادة
املسيحية الـتــي يعمل ألجلها «مــن يوم
يومه» .أســاس تكوين القوات اللبنانية
يتناقض مــع مـبــدأ الثنائية املسيحية:
هي أنشئت لتكون ذلك الغول الذي يبتلع
جميع الـقــوى والشخصيات املسيحية
ب ـح ـجــة ت ــوح ـي ــد ال ـب ـنــدق ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة
أو ال ـع ـس ـكــريــة .تـشـهــد إهـ ــدن ع ـلــى ذلــك
وال ـص ـف ــرا وغ ـيــره ـمــا .أم ــا ج ـع ـجــع ،فما
كــادت ثنائيته وإيـلــي حبيقة فــي قيادة
القوات تبصر النور ،حتى انقلب عليها
ب ــات ـج ــاه األح ـ ــادي ـ ــة .األم ـ ــر ن ـف ـســه ك ــرره
ُمــع الرئيس أمــن الجميل .وســرعــان ما
ق ِطع الطريق على ّ
أي ثنائية جعجعية
ـ ـ شـمـعــونـيــة مـحـتـمـلــة ب ـعــد  13تـشــريــن
عبر اغتيال عاجل لــدانــي شمعون .ولم
يلبث جعجع بعد خــروجــه مــن السجن
أن تجاوز ثنائية التمثيل املسيحي في
قوى  14آذار.
ال ـيــوم يستفيد جعجع مــن ع ــدة عــوامــل
أبــرزت ما يشبه الثنائية املسيحية ،في
مواجهة الثنائية الشيعية واألحاديتني
السنية وال ــدرزي ــة ،إال أنــه لــن يقف هنا.
فماكينة القوات اللبنانية دفعت باتجاه
إجـ ـ ـ ــراء االسـ ـتـ ـط ــاع ال ـش ـه ـي ــر ل ـت ـحــديــد
أول مرشحني إلــى رئــاســة الجمهورية،
مستنفرة قدراتها املختلفة لتأمني حلول
جعجع ال عون في املرتبة األولى ،في وقت
يـسـ ّـوق فيه أنـصــار الـقــوات نظرية تفيد
بــأن قــوة عــون تكمن في قــوة الطاشناق
واملـ ــردة وال ـحــزب الـقــومــي والشيوعيني
وال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق إيـ ـل ــي سـ ـك ــاف وك ــل
الـشـخـصـيــات املـسـتـقـلــة الــذيــن يتحالف
معهم تكتل التغيير واإلص ــاح إضافة
إلـ ــى ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،ف ـي ـمــا قــوة

ّ
الموجهة إليه (هيثم الموسوي)
يتصالح جعجع مع جمهور عريض عبر إسقاط التهم
جعجع تكمن في قــوة الـقــوات اللبنانية
فقط .ويقارن هؤالء في نظرية أخرى بني
أعداد املنتسبني لكل من القوات والتيار
ف ــي ع ـ ــدة أقـ ـضـ ـي ــة ،مـ ـق ــارن ــن ب ــن ق ــدرة
القوات على الحشد في ذكرى شهدائها
ومناسبات أخرى وقدرة العونيني على
ال ـح ـش ــد .وخ ــاص ــة حــدي ـث ـهــم أن هـنــاك
ث ـنــائ ـيــة ال ـي ــوم ص ـح ـيــح ،إال أن جعجع
أقوى على املستوى الشخصي من عون.
وم ــن ه ـنــا ،يـنـطـلــق ه ــؤالء فــي أحــامـهــم
ّ
باتجاه األحادية املسيحية متكلني على
عاملني أساسيني:

الثنائية اليوم
مقبولة من القوات
في انتظار أن يسقط
الجنرال منها

ً
أوال ،الـظـهــور أم ــام ال ــرأي الـعــام بمظهر
امل ـت ـفـ ّـهــم ل ـعــون وال ــداع ــم ضـمـنـيــا ل ــه في
م ـعــاركــه الس ـت ـعــادة ح ـقــوق املسيحيني
بدل مواصلته الظهور بمظهر املناوئ له
خمدت
ورأس الحربة في مواجهته .وقد
ّ
ف ـجــأة التعبئة الـقــواتـيــة الـعــامــة وال ــدق
امل ـتــواصــل لـلـنـفـيــر ،ول ــم تـعــد تـظــاهــرات
ال ـعــون ـيــن ت ـقــابــل ب ـت ـظ ــاه ــرات قــوات ـيــة.
ّ
متحمسًا
وال يكاد قــواتــي يــرى مواطنًا
ملـ ــوقـ ــف الـ ـع ــونـ ـي ــن ه ـ ـ ــذه األيـ ـ ـ ـ ــام ح ـتــى
يـشــرح لــه أن جعجع شــريــك لـعــون ،فهو
يـسـهــم ف ــي ال ـح ــؤول دون ف ـتــح املـجـلــس
الـنـيــابــي رغ ــم رغ ـبــة ت ـيــار املـسـتـقـبــل في
فـتــح دورة اسـتـثـنــائـيــة ،وه ــو ح ــال دون
تــوفـيــر غ ـطــاء مسيحي ل ـعــزل العونيني
فــي مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،فـيـمــا تـنـكــب لجنة
الـعـمــل املـشـتــرك بــن ال ـقــوات والعونيني
ع ـل ــى إيـ ـج ــاد ع ـن ــاوي ــن م ـش ـتــركــة يـمـكــن
أنصارهما أن يتظاهرا من أجلها جنبًا
إل ــى ج ـن ـ ٍـب .وه ـنــا يـتـصــالــح جـعـجــع مع
جـمـهــور عــريــض عـبــر إس ـقــاط كــل التهم
املوجهة إلـيــه بـشــأن التآمر على حقوق
املسيحيني وتطيير اقتراح قانون اللقاء
األرث ــوذكـ ـس ــي وتــوف ـيــر غ ـط ــاء مسيحي
لـلـجـشــع ال ـح ــري ـ ّ
ـري وغـ ـي ــره ،وي ـن ــزل عن
ظ ـه ــره ن ـيــر ال ـت ـص ــدي مل ـي ـشــال عـ ــون في
كفاحه الستعادة حقوق املسيحيني.
ثـ ــان ـ ـيـ ــا ،االت ـ ـ ـكـ ـ ــال عـ ـل ــى ه ـ ـ ــزم األف ـ ــرق ـ ــاء
ال ـس ـي ــاس ـي ــن اآلخ ـ ــري ـ ــن ل ـل ـع ـم ــاد عـ ــون،
م ــن دون أن ي ـك ــون لـجـعـجــع أي عــاقــة
بــاملــوضــوع ،فــي ظــل اع ـت ـقــاد ال ـق ــوات أن
ال ـح ــال ــة ال ـع ــون ـي ــة ت ـح ـت ـضــر ومـ ــن ش ــأن
هــزيـمــة عــونـيــة ج ــدي ــدة أن ت ـكــون أشـبــه
بضربة قاضية ،فيما يتعني على جعجع
أن يبدي زعله على الفشل العوني بدل
أن يشمت باستراتيجية الجنرال ويقرع
مناصروه األجراس.
الـثـنــائـيــة ال ـيــوم مقبولة مــن ال ـقــوات في
انتظار أن يسقط الجنرال منها وتبقى
ال ـق ــوات وح ــده ــا .ففيما ينشغل الـتـيــار
الــوطـنــي الـحــر فــي اللحظة اآلن ـيــة ،يركز
جعجع على املستقبل.

«الحنون» وورقة النوايا»DON’T MIX« ...
رلى إبراهيم
«ن ـح ــن ي ــا رف ـ ــاق م ــع امل ـص ــال ـح ــات في
زم ــن امل ـص ــال ـح ــات ،لـكـنـنــا لـسـنــا ممن
يـ ــرقـ ـصـ ــون عـ ـل ــى جـ ـث ــث رفـ ــاق ـ ـهـ ــم .لــو
صارت هذه املصالحات منذ  25سنة،
لكنا وفــرنــا على حالنا دمــا وتدميرًا
وطائف وعواقبه» .هكذا قطع مؤسس
«الـ ـح ــرك ــة الـتـصـحـيـحـيــة ف ــي ال ـق ــوات
اللبنانية» حنا عتيق شعرة العالقة
بينه والتيار الوطني الحر في شباط
املــاضــي عقب بــدايــة االجـتـمــاعــات بني
الــراب ـيــة ّ وم ـع ــراب .فـقــد انـتـفــى السبب
ال ـ ــذي وف ـ ــق ب ــن ال ـط ــرف ــن ف ــي مــرحـلــة
ّ
ووح ــده ـم ــا حـ ــول خصم
م ــن امل ــراح ــل
واح ــد ،ولــم تعد هــذه العالقة بالتالي
ـدر أية إفــادة على ّ
ُتـ ّ
أي منهما .وعالقة
العونيني بـ»الحنون» ومــن يشبهونه
َ
َحــكـ َـم ـهــا ال ـح ــذر ب ــداي ــة ،ق ـبــل تحولها
إلــى تحالف حقيقي .فالقائد السابق
لــ»فــرقــة ال ـصــدم» الـقــواتـيــة غ ــدا ضيفًا
ثابتًا من ضيوف الشاشة البرتقالية،
ب ـ ـمـ ــوازاة مـ ـق ــاالت دوريـ ـ ــة ع ـلــى مــوقــع
التيار اإللكتروني تؤيده وتدافع عنه
وتواكب كل أنشطته .لكن ما قبل ورقة
إعالن النوايا بني القوات والتيار ليس
ك ـم ــا ب ـع ــده ــا .ف ـج ــأة ل ــم ي ـع ــد لـلـعـتـيــق
خ ـب ــز فـ ــي ال ــرابـ ـي ــة وال فـ ــي إع ــام ـه ــا:
اضمحلت املقابالت الصباحية وبات
يصعب الوقوع على خبر له في املوقع
اإللكتروني للتيار إال نادرًا .وكان الفتًا
فــي الـعـشــاء الـسـنــوي األخ ـيــر للحركة
الـتـصـحـيـحـيــة ف ــي الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
غـ ـي ــاب ن ـ ـ ــواب الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـحــر
ومـســؤولـيــه عــن مــائــدة العتيق ،حيث
اقتصر التمثيل العوني على أربعة أو
خمسة أفراد ممن كانوا ينتمون سابقًا

إلــى ال ـقــوات أو الـكـتــائــب .ويشير أحد
ّ
تحسس معراب
رفــاق حنا عتيق إلــى
مــن كــل حــركــة يـقــومــون بـهــا وسعيها
الــدائــم ملحاصرتهم ،متوقعًا أن تكون
ال ـن ـق ــاش ــات ب ــن ال ــراب ـي ــة ومـ ـع ــراب قد
شملتهم أيـضــا ،فطلب قـيــادة الـقــوات
مــن الــرابـيــة تخفيف حماستهم (غير
ً
املــوجــودة أص ــا) لـنــا .ويـقــول املصدر
نـفـســه إن تــراجــع االح ـت ـضــان الـعــونــي
ـ ـ إع ــام ـي ــا أق ـل ــه ـ ـ ل ـق ــدام ــى ال ـقــوات ـيــن
امل ـ ـنـ ــاوئـ ــن ل ـج ـع ـج ــع ه ــدي ــة م ـجــان ـيــة
إضافية تقدمها الرابية لزعيم معراب
الذي كان «الحنون» ورفاقه يستفزونه
أكثر من أي أمر آخر.
واقـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــا ،بـ ـحـ ـس ــب االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ـق ــائ ــم
ب ــن ال ـح ــزب ــن ،ي ـف ـتــرض بــاألضــاحــي
العونية أن تقابل بـبــادرة حسن نية

ّ
غيب العونيون
معارضي جعجع ،فيما
تواصل القوات الترويج
لمعارضي عون

ُّ
قــواتـيــة مـمــاثـلــة ،خـصــوصــا أن ــه اتـفــق
على تخفيف حــدة الهجوم اإلعالمي
وع ــدم املـبــالـغــة فــي اسـتـفــزاز أحدهما
لـ ــآخـ ــر .إال أن ال ـت ــدق ـي ــق يـ ـب ــرز ع ــدم

لم يعد للعتيق خبز في الرابية وال في إعالمها (مروان طحطح)

ال ـ ـتـ ــزام ق ــوات ــي ع ـل ــى ه ـ ــذا امل ـس ـت ــوى،
فـمــوقــع ال ـق ــوات اإلل ـك ـتــرونــي يــواصــل
ن ـ ـشـ ــر م ـ ـ ـقـ ـ ــاالت وأخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار الـ ـع ــونـ ـي ــن
ال ـســاب ـقــن امل ـن ـضــويــن ت ـحــت لـ ــواء 14
آذار ،وي ــواظ ـب ــون بـشـكــل شـبــه يــومــي
عـلــى مـهــاجـمــة ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
ك ــإي ـل ــي م ـح ـف ــوض وال ـ ـيـ ــاس الــزغ ـبــي
ون ـ ـ ــائ ـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـســابــق ع ـصــام أب ــو ج ـم ــرة .والــافــت
أن م ــوق ــع الـ ـق ــوات ي ـتــابــع ن ـش ــره لـكــل
ت ـص ــري ـح ــات ـه ــم م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وي ـس ـم ــح
لــزوار مـعــراب بإلقاء الكلمات املنددة
بـ ـتـ ـح ــرك ــات ع ـ ـ ــون م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ــرى.
م ــع ال ـع ـلــم أن م ـح ـفــوض وأص ــدق ــاء ه
ف ـش ـل ــوا ف ــي ت ـك ــوي ــن ح ــال ــة س ـيــاس ـيــة
أو إعــام ـيــة أو أمـنـيــة مـمــاثـلــة لحالة
الحنون وأصــدقــائــه ،وهــم عجزوا عن
استفزاز الرابية أو توتيرها كما فعل
الحنون وأصدقاؤه .وال شك بالتالي،
يقول أحــد املطلعني ،أن طلب تغييب
ال ـح ـنــون م ــن جـهــة م ـع ــراب ل ــم يقابله
طـ ـل ــب ت ـغ ـي ـي ــب مـ ـحـ ـف ــوض م ـ ــن ج ـهــة
الرابية .في ظل تأكيد أحد املسؤولني
الـعــونـيــن األســاس ـيــن فــي ه ــذا امللف
أن املـطـلــوب الـيــوم االنـتـقــال مــن حالة
ال ـ ـعـ ــداء ال ـس ـل ـب ـيــة إلـ ــى ح ــال ــة ال ـب ـحــث
ع ــن حـ ـل ــول إي ـج ــاب ـي ــة ،بـ ــدل االك ـت ـف ــاء
َْ
ـ»علك» االتهامات نفسها .فاألهم من
ب
نبش القبور هو االتـفــاق على رئيس
جـمـهــوريــة وق ــان ــون ان ـت ـخــابــات .وهــو
م ــا ي ـبــدو صـحـيـحــا طـبـعــا ،م ــع األخ ــذ
باالعتبار وجــود فــارق كبير فــي أداء
الفريقني يتجسد بعدم إحاطة التيار
ب ـج ـم ـي ــع ال ـت ـف ــاص ـي ــل م ـق ــاب ــل ح ــرص
الـقــوات على مراكمة املكتسبات دون
إس ـ ـقـ ــاط «ج ـم ــاع ـت ـه ــا» فـ ــي مـنـتـصــف
الطريق.

