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ّ
ّ
الرجعية (فــي يسارها وفي
العربية
األنظمة
يمينها).
ّ
ل ـق ــد ش ـ ــن ال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي ح ــروب ــا وب ـكــل
الوسائل ضد حزب الله ،خارج نطاق الحروب
ّ
باإلضافة
السعودية ضد إيــران ومصالحها،
ّ
ّ
ّ
إل ــى ال ـحــرب الـطــائـفــيــة-املــذهـبــيــة ال ـتــي شنها
النظام السعودي لصالح الـعـ ّ
ـدو اإلسرائيلي
ول ـص ــال ــح االح ـ ـتـ ــال األمـ ـي ــرك ــي .وقـ ــد أش ـعــل
ّ
العربية في حروب
النظام السعودي املنطقة
ف ـت ـنــة ط ــائ ـف ـ ّـي ــة ،ل ـكــن الـ ـح ــزب ل ــم ي ـت ـعــامــل مع
ّ ّ
السعودية إل بالتجاهل.
التهديدات
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ك ــان ال ـن ـظــام ال ـس ـعــودي في
ّ
يجتر الخطاب اإلسرائيلي ضد الحزب
إعالمه
ّ
وضــد مقاومة الـعــدو ،كــان نائب االمــن العام
للحزب الشيخ نعيم قاسم يسعى للحصول
على تأشيرات للحج ،وكان الحزب يستجدي
اململكة الستقبال وفــد مــن حــزب الـلــه ،وكانت
ّ
التعرض
محطة «املـنــار» تحاول جاهدة عــدم
للملك السعودي .والحزب بعد ان حصل قرار
حـظــر «امل ـن ــار» عــن شبكة «عــرب ـســات» ،ســارع
إلى التوضيح بتهذيب شديد ان مذيع املحطة
قــاطــع ال ـض ـيــف الـ ــذي ان ـت ـ ّقــد امل ـلــك ال ـس ـعــودي
وأوضـ ــح ان كــامــه ال يـمــثــل مــوقــف «امل ـن ــار».
ورد فعل الحزب كان في الكالم عن عقود وعن
قــوانــن وعــن أصــول كــأن اململكة فــي حروبها
وف ــي تـفـجـيــراتـهــا وعــدوان ـهــا تـلـتــزم بقوانيم
ومواثيق وعهود .هذه أســرة حاكمة معروفة
بنبذها للعقود والعهود وفي خرقها للعهود
ّ
وال ـع ـقــود — إل إذا كــانــت م ـع ـقــودة م ــع دول
ّ
غربية.
ّ ُ ّ
يتنبه مبكرًا إلى النوايا
كان على حزب الله أن ّ
الخبيثة للمملكة :لقد حذر حسن نصرالله في
ّ
النيابية من
عــام  ١٩٩٦في أثناء االنتخابات
ّ
ّ
املذهبية لرفيق الحريري
الطائفية
الحمالت
ّ
ووص ـف ـهــا ب ــ»ع ـنــاق ـيــد ال ـغ ـضــب» االنـتـخــابــيــة
(وك ـ ــان ه ــذا ب ـعــد ات ـف ــاق ـ ّـيــات ن ـي ـســان ال ـت ــي لم
ّ
ّ
العدو
يسع رفيق الحريري إليها إل لحماية
اإلسرائيلي من حمم املقاومة وذلك بإيعاز من
ّ
ّ
األميركية) .وهل كان حزب الله يظن
الحكومة
ّ
ان الحريري كان يأخذ موقفًا ما من أي قضية
مــا مــن دون الـتـنـسـيــق والـتــرتـيــب مــع الـنـظــام
ال ـس ـعــودي؟ هــل ك ــان رف ـيــق ال ـحــريــري يسعى
ّ
ُمبكرًا لنزع ســاح حــزب الله لفكرة من عنده
ّ
أم تحقيقًا لرغبة سعودية؟ ينبغي عدم تكبير
حجم رفيق الـحــريــري :لــم يكن ّإل ساعي ّ
شر
ّ
العربية
بالنيابة عن آل سعود في كل املنطقة
والعالم.
لـكــن فــي املـقــابــل ،م ــاذا فـعــل ح ــزب ال ـلــه؟ سعى
ب ــاس ـت ـم ــرار إلـ ــى ت ـح ـي ـيــد امل ـم ـل ـكــة وس ـع ــى ان
ّ
يتقرب منها ،في كل املناسبات ،وكان يتعامل
مــع اململكة على ان مواقفها املـعـ ّ
ـاديــة لــه هي
ّ
ّ
عفوية وليست جــزءًا مــن سياسة
جانبية او
شاملة متكاملة ومترابطة ،في كل دول العالم.
ليس الحكم السعودي بعيدًا عن الحروب التي
ُ ّ
تشن ضد الحزب في كل أنحاء العالم .والحزب
رغب في أن يتواصل ّعبر حليفه الرئيس نبيه
ّ
بـ ّـري مــع اململكة لتجنب الـصــدام .ظــن الحزب
ان القرار السعودي ضد الحزب هو قرار بنت
ّ
بهدية من سكاكني
ساعته ،يمكن العودة عنه
ّ
جزين .وماذا يفعل الحزب في املقابل؟
يلجأ كعادته إلــى التورية والتعمية .بيانات
وتصريحات الحزب حتى بعد حظر املنار ال
ّ
تتحدث عن «دول ّ
معينة» وعــن «جهات
تــزال
معروفة»  -حسب وصف النائب حسن فضل
الله ،لكن إذا كانت معروفة فلماذا يمتنع عن
تسميتها ،خـصــوصــا وأن ــه يـقــول إنـهــا كانت
وراء حـجــب «املـ ـن ــار» .وال ـح ــزب اكـتـفــى بعقد
اج ـت ـمــاع لـلـجـنــة اإلع ـ ــام ال ـن ـيــابـ ّـيــة ،ع ـســى ان
ّ
سيغير من سلوك اململكة.
البيان
هل أن حزب الله عاجز على ّ
رد الصاع صاعيْ
ّ
ضد اململكة؟ حتمًا ال ،لديه في رصيده ما أذل
جيش أعتى ّ
قوة في منطقتنا ،والصراع ضد
ً
ال ـعـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي لــم يعد منفصال أب ـدًا عن
الصراع ضد حكم ال سعود .وكما ان اململكة
الـسـعـ ّ
ـوديــة ودول ــة اإلمـ ــارات ودول ــة البحرين
ّ
ّ
تطرد لبنانيني بمجرد اتهامهم في طائفتهم
أو في هواهم السياسي ،فإن الحزب يستطيع
ان يـعـمــل عـلــى ط ــرد آل س ـعــود م ــن لـبـنــان —
لــو أراد .لكن الـحــزب تــواطــأ فــي املــؤامــرة التي
ّ
ّ
اللبنانية
قضية الـعــائــات
ُتعامت وطمست
ّ
املبعدة عن تلك الدول الخليجية (أكثر من ذلك،
فقد زار ّبري دولة اإلمارات قبل بضع سنوات
ّ
عملية ال ـطــرد وأث ـنــى عـلــى حاكمها
بـعــد ب ــدء
خليفة بــن زاي ــد ،وطـمــأن الشعب اللبناني ان
ّ
اللبنانيني في اإلمــارات،
الحاكم حريص على
ّ
استمرت).
ولكن عملية الطرد
أص ــدرت اململكة قــوائــم عــن إرهــابـ ّـيــن (ظــرفــاء

ّ
ّ
األميركية
آل سعود عندما يقلدون الحكومة
في بياناتها وقوائمها عن اإلرهــاب) ،فيما لم
يـ ّ
ـرد الـحــزب بقوائم مماثلة عــن إرهــابـ ّـيــن في
النظام السعودي .يستطيع الحزب ومن دون
وجــل ،ان يعلن قائمة اشـخــاص غير مرغوب
فـيـهــم فــي لـبـنــان بـسـبــب تـ ّ
ـورط ـهــم فــي حــروب
ّ
مدنيني فــي لبنان ،وفي
ّأدت إلــى قتل وجــرح
ّ
عــدد من الــدول العربية .صحيح ان نصرالله
ّ
رد على حمالت اململكة أخيرًا بهجاء جديد لم
يـصــدر عــن الـحــزب مــن قـبــل ،لكن تلك املــواقــف
ال ـصــري ـحــة ل ـل ـحــزب ن ـ ـ ــادرة ،وبـ ــن الـتـصــريــح
ال ـ ـصـ ــريـ ــح وغـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـصـ ــريـ ــح م ـ ـسـ ــافـ ــات مــن
ّ
تتحدث عن «دول معروفة»
التصريحات التي
ّ
إقليمية» ،أو غيرها من العبارات
ُأو «جهات
املنتقاة بحرص شديد لتحييد اململكة — كأن
تحييدها من املعقوالت.
ه ـن ــاك عـ ــدد م ــن الـ ـخـ ـي ــارات أم ـ ــام الـ ـح ــزب .إن
ّ
العربية في
حظر «املـنــار» عــن باقة املحطات
«عــربـســات» يمكن ان يــوازيــه قــرار مــن الحزب
بمنع وحـظــر محطات الـنـظــام الـسـعــودي في
ّ
العربية بوسائل
لبنان وفــي غيره من الــدول
ّ
تقنية او غير ّ
ّ
تقنية .لم يتعلم آل سعود إدراك
ّ
حجمهم فــي الحقبة الـنــاصــريــة أو فــي حقبة
ّ
الفلسطينية إال عبر وسائل
صعود املقاومة
ّ
ّ
ّ
تأديبية اتخذها أعداؤهم ضدهم وحجمتهم
ّ
ّ
ّ
وقيدت من حرية حركتهم اإلرهابية .ولبنان
ّ
ســاحــة مفتوحة للتآمر والــدعــايــة السعودية
التي تخالف الثوابت التي ُبني عليها دستور
«الطائف» (غير الفضيل) ،وباستطاعة الحزب
ان يـحـ ّـد مــن ق ــدرة اململكة عـلــى الـتــأمــر وعلى
الــدعــايــة فــي لـبـنــان كـحـ ّـد أدن ــى مــن ال ـ ّ
ـرد على
اململكة.
لكن هــذه الـ ّسـيـنــاريــوهــات هــي محض خيال.
س ـن ــرى م ـمــث ـلــن ع ــن الـ ـح ــزب ع ـ ّـم ــا ق ــري ــب في
ّ
السعودية عندما يموت أمير من آل
السفارة
سعود ،ولدينا خشية من قبول «حــزب الله»
تسوية يعتذر للمملكة ّ
عما صــدر عن ضيف
ع ـلــى «املـ ـن ــار» م ــن إه ــان ــة لـلـمـلــك .والـ ـح ــزب ال
ّ
ي ــاح ــظ ان امل ـح ـط ــات ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة ال ـت ــي تـبــث

الله
حزب
كان
على ّ
ّ
ُ
ّ
أن يتنبه مبكرًا للنيات
الخبيثة للمملكة

ّ
بحرية مطلقة في لبنان ال تلتزم بضوابط أو
ّ
ّ
معايير أخــاقــيــة أو سياسية فــي التحريض
الطائفي واملذهبي ليس ضد حــزب الله فقط
وإنـمــا ضــد فكرة مقاومة الـعـ ّ
ـدو اإلسرائيلي.
ّ
ّ
ّ
السعودية تبث من دون تردد
كما ان املحطات
ّ
دعـ ــوات صــريـحــة إلبـ ــادة الـعـلــويــن والشيعة
ٍّ
ّ
الصهيوني
باإلضافة إلى تنب كامل للخطاب
ّ
بالصراع العربي-اإلسرائيلي.
في ما يتعلق
ُ ّ
يكفي أن واح ـدًا مــن املعلقني فــي جــريــدة امللك
السعودي« ،الـشــرق األوس ــط »،وباسم عربي،
كـ ــان ق ــد ّأس ـ ــس م ـن ـظـ ّـمــة بــري ـطــانـ ّـيــة مل ـحــاربــة
الـتـعــاطــف اإلعــامــي مــع الـشـعــب الفلسطيني
ولـنـصــرة االح ـتــال اإلســرائـيـلــي .لـكــن الـحــزب
يعود كل ّ
مرة ويحاول رأب الصدع في عالقته
مع اململكة.
ل ـق ــد ك ـت ــب زم ـي ـل ــي ع ــام ــر م ـح ـســن ع ـل ــى ه ــذه
الصفحات ان النظام السعودي يريد ان ُي ّ
قرر
كل ما يشاهده العربي وكل ما يسمعه .النظام
السعودي يريد ان ُي ّ
قرر كاإلله ما هو املمنوع
ومـ ــا ه ــو املـ ـسـ ـم ــوح ،ولـ ــه م ــن ن ـخ ـبــة ال ـث ـقــافــة
ّ
سيطرة تـ ّـامــة توافقه فــي قمعه ،ال وبــل تنظر
عنه في جــدوى قمعه وحظره ومنعه .وليس
ّ
ه ـنــاك فــي امل ـقــابــل َم ــن يـعــلــم آل س ـعــود درســا
بسيطًا عن ّ
الرد باملثل .الذين أعلنهم آل سعود
ّ
يتوددون له بمناسبة وبال مناسبة.
أعداء له
ّ
وف ــري ــق  ٨آذار ت ـع ــرض الخـ ـت ــراق م ــن ق ـبــل آل
ّ
سعود ،حيث لم يجرؤ إل واحد أو اثنان منهم
على معارضة العدوان الخليجي على اليمن.
ّ
يتخبط في التعاطي مع اململكة،
وحــزب الله
لكنه لــم يـجـ ّـرب بعد خطة ترهيب آل سعود،
أو ضرب مصالح آل سعود .هذه لغة يفهمها
آل سعود ّ
جيدًا ،وقد بدأ بفهم تباشيرها في
نجران وجيزان وعسير.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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ّ
التذرع بالدستور النتهاك...
الدستور!
سعد الله مزرعاني *
مـ ــن دون أن نـ ـتـ ـن ـ ِّـاول ه ـن ــا دور األشـ ـخ ــاص
(ودورهــم مهم ومؤثر دائمًا ُوإن كان متفاوتًا)
يـمـكــن مــاحـظــة أن م ــا اصــط ـلــح عـلــى تسميته
الطبقة السياسية (واملـقـصــود الحاكمة طبعًا)
تــواصــل إعــاقــة كــل تـقـ ُّـدم فــي الـبــاد ،األمــر الــذي
نلمس آث ــاره السلبية ،املتفاقمة الـخـطــورة ،في
تراكم األزمات وفي استعصائها على املعالجات
والحلول والتسويات.
م ــن ب ــن املـ ـم ــارس ــات وال ـت ـق ــال ـي ــد الـ ـت ــي ي ـجــري
تكريسها ومراكمتها تفعيل املحاصصة ،ذات
القناع الطائفي واملذهبي ،ووضعها في مرتبة
أعلى من الدستور والقانون .لم تعد النصوص
امللزمة ذات أهمية مرجعية ،بل هو «العرف» الذي
ً
استثناء فأصبح ،بمرور الوقت،
كان في البداية
قاعدة يؤخذ بها ويبنى عليها في كل املجاالت
والحقول.
املظلة العامة لهذا الوضع الشاذ هي «امليثاقية»
التي بها يجري التذرع إلخضاع العام للخاص،
أي ملــواصـلــة مـنــع بـنــاء دول ــة مـ َّ
ـوحــدة وحصينة
وذات م ــؤسـ ـس ــات ي ـح ـك ــم ع ـم ـل ـه ــا ال ــدسـ ـت ــور
والـ ـق ــان ــون« .وامل ـي ـث ــاق ـي ــة» ت ـل ــك ،وقـ ــد ك ــان ــت في
مــرح ـلــة أولـ ــى ح ــاج ــة مل ــراع ــاة م ـصــالــح الـجـمـيــع
ُفي العقد االجتماعي التأسيسي (ثمة أسباب
أخرى خارجية)َّ ،
تحولت ،تباعًا ،إلى أداة لتعزيز
ال ـف ـئــويــات ع ـلــى ح ـســاب امل ـش ـتــركــات ولـنـشــوء
الــدويــات املتعددة على حساب الــدولــة الــواحــدة.
فــي مـجــرى ذل ــك ،لـيــس فـقــط أن مــا ك ــان يسمى
ّ
وتجدد بالوراثة والعصبيات،
اإلقطاع قد استمر
بــل هــو أيـضــا أصـبــح الـنـمــوذج ال ــذي تحتذي به
القوى الجديدة الوافدة من خارج نادي الزعامات
اإلقطاعية التقليدية.
نشهد ال ـيــوم «ف ـصــول» محطة مــن ه ــذا املـســار
امل ـ ـشـ ـ ّـوه .ك ــل م ـح ـطــة ج ــدي ــدة ت ـك ــون أس ـ ــوأ من
سابقاتها بوصفها مرحلة متقدمة في االتجاه
نفسه ،أي في اتجاه تعزيز تحاصص مؤسسات
الــدولــة وإخـضــاعـهــا ملصلحة فـئــات وأشـخــاص
ي ـس ـت ـخــدمــون ال ـع ـص ـب ـيــات لـتـحـقـيــق أه ــداف ـه ــم
ومـصــالـحـهــم ال ـخــاصــة .لـيــس مـهـمــا اآلن ،على
سبيل املثال ،أن يجري تجاوز املهلة الدستورية
النتخاب رئيس البالد ما دامت «امليثاقية» يجري
انتهاكها من قبل «الشريك» اآلخــر بفعل ُّ
تغير
مــوازيــن الـقــوى ،الــذي غالبًا (أو حتى دائـمــا) ما
حصل باألمس ويحصل اليوم بسبب االستقواء
بالخارج اإلقليمي أو الدولي أو االثنني معًا .مررنا
قبل ذلك بمرحلة التمديد غير الدستوري ألكثر
ُ
من رئيس للجمهورية .لكننا اآلن نخضع مجمل
االستحقاقات الدستورية للمحاصصة الفئوية
بذريعة «الشراكة امليثاقية» ،بما في ذلك املجلس
النيابي الذي يشكل الحلقة التنفيذية والتشريعية
األهم في تكوين مجمل عمارة السلطة في لبنان.
لــم يـكــن الـتـمــديــد األخ ـيــر للمجلس الـنـيــابــي في
مرحلتيه األول ــى والثانية م ـبــررًا .ال ـصــراع على
طبيعة قانون االنتخاب هو ما أدى إلى التمديد
وليس أي أمر آخر فرضته ظروف قاهرة .كذلك
فــإن مــوقــع رئــاســة الجمهورية شــاغــر اآلن ،ألن
طرفًا سياسيًا يريد أن يأخذ لنفسه ما يأخذه
س ــواه ،ولــو اقتضى األم ــر إلـحــاق ضــرر شامل
بــالـبــاد وبعمل مــؤسـســات السلطة وبــاملــواطــن
بالدرجة األولى...
األس ـ ـ ــوأ أن ـ ــه يـ ـج ــري ال ـ ـتـ ــذرع ب ــال ــدس ـت ــور مــن
أج ــل ت ـبــريــر ذل ــك ً االن ـت ـه ــاك ال ـف ــظ ل ـلــدس ـتــور!
«امل ـنــاص ـفــة» م ـث ــا ،ه ــي تــدبـيــر مــؤقــت حسب
امل ــادة  95مــن الــدسـتــور .الـنــص الــدسـتــوري ال
يـقـبــل أي اج ـت ـهــاد« .ال ـه ــدف الــوط ـنــي» حسب
الــدس ـتــور ه ــو ان ـت ـخــاب مـجـلــس نـيــابــي خ ــارج
ال ـق ـيــد ال ـطــائ ـفــي .وح ـيــث إن امل ـج ـلــس الـنـيــابــي
املـنـتـخــب م ــن ال ـش ـعــب ه ــو الـحـلـقــة األســاس ـيــة
والتأسيسية في تكوين السلطة ،فإن إضفاء
ط ــاب ــع أزلـ ــي ودائ ـ ــم ع ـلــى «امل ـن ــاص ـف ــة» يـصـبــح
م ــن ق ـب ـيــل ال ـف ـج ــور وال ـخ ــزع ـب ــات واإلع ــاق ــة.
«امل ـنــاص ـفــة» ُمـحــالــة (ضـمـنــا ،وم ــن دون نص
دسـ ـت ــوري ص ــري ــح) إلـ ــى «م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ»
الذي يتشكل على أساس طائفي بصالحيات
محصورة يمكن أن تعالج الهواجس الخاصة
وم ــا يـمـكــن أن يـسـتـجــد م ــن م ـظــاهــر الـهـيـمـنــة
أو الـتـمـيـيــز أو االم ـت ـي ــازات غـيــر امل ـش ــروع ــة...

ً
وصــوال إلى مسائل عالقات البالد الخارجية
وتنظيم األحوال الشخصية...
ال ـج ـمــوح الـ ــذي ي ـجــري اآلن ف ــي ن ـطــاق الـسـيــاق
املذكور ،أي سياق وضع «املحاصصة امليثاقية»
فــي مــواجـهــة الــدسـتــور والـقــانــون ،يتكامل اآلن،
بكالم صريح وحاد ،مع التهديد بنوع من اللجوء
إلــى االنـقـســام والتقسيم إذا رفــض «الـشــريــك»
ال ـقــوي «ال ـع ــدال ــة» (أي املـنــاصـفــة) فــي التقاسم
وال ـتــوزيــع مــع ال ـشــريــك امل ـغـبــون (ال ـت ـنــاوب على
الـهـيـمـنــة!) .األمـثـلــة العملية كـثـيــرة :مــن التلويح
بالفدرالية ،إلى املطالبة بقانون انتخابي تنتخب
فيه كل طائفة ممثليها ،إلى التهديد باحتماالت
وخـيــارات أبعد فــي حــال عــدم تطبيق «الشراكة
الحقيقية» واالعتراف بـ»الحقوق» املصادرة.
هذا االنـ ًحــراف ،في مستواه الخطير الراهن ،قد
ب ــدأ ،أوال ،بــ»ثـلــم أعـ ــوج» مــن قـبــل محاصصني
ّ
عملية االعتداء
قادرين (بدعم خارجي) دشنوا
ّ
على نصوص الدستور الــراهــن وعطلوا بنوده
اإلصــاحـيــة .كــل ذل ــك ،طبعًا ،بــدعــم مــن الـخــارج
أو بـ ـق ــرار م ـن ــه ،ودائ ـ ـمـ ــا ل ـغ ـيــر م ـص ـل ـحــة ت ـقــدم
البالد وتعزيز مؤسساتها واحترام دستورها
والقوانني.
املشهد السياسي الــراهــن فــي ُ لبنان سوريالي
إلى ٍّ
حد كبير ،أو هو «كاملنام املخربط»! الطرف
األكثر رسوخًا في املحاصصة وما ُبني عليها
من ُّ
تميز ومنافع ،يرفض لسواه حصة مماثلة
ُ
ل ـح ـص ـتــه م ــا دام األمـ ـ ــر ق ــد ي ـل ـح ــق ضـ ـ ــررًا مــا
بمصالحه وبحجم ما يستحوذ عليه من كعكة
السلطة ومنافعها .وفريق آخر ،رغم أنه طائفي
عريق ،يرفض أن تتحقق العدالة في «الشراكة»
بجهود سواه من طائفته ،ملا قد يوفر له ذلك من
مكاسب شعبية في منافسة ضارية توجهها،
هي أيضًا ،املصالح الخاصة ال العامة...
الـسـيــاســة تـظــل حــاضــرة بــالـتــأكـيــد فــي خلفية
املواقف هنا وهناك .وهي سياسة يتكامل فيها
الــداخ ـلــي بــال ـخــارجــي .وف ــي ال ـش ــروط اللبنانية
الــراهـنــة ،الجهات الخارجية هــي مــن يحدد تلك
السياسة باعتبارها مرجعيات القوى الداخلية،
خـصــوصــا بـعــد أن اسـتـقــر األم ــر عـلــى تكامل
واندماج العوامل السياسية بالعوامل «الروحية»،
وهـ ــذه األخـ ـي ــرة ع ــوام ــل تـنـطـلــق م ــن عـصـبـيــات
وتوترات قديمة ذات طابع مذهبي بشكل خاص.
يصبح املشهد ،أكثر مأساوية ،وليس سوءًا فقط،
بسبب شـعــور أط ــراف السلطة اللبنانية بأنهم
فــي مــأمــن مــن املـســاءلــة واملـحــاسـبــة السياسية
وال ـش ـع ـب ـي ــة .ت ـع ـط ـيــل ال ــدسـ ـت ــور وامل ــؤسـ ـس ــات
يستتبع ،أول ما يستتبع ،تعطيل القضاء (إذا
يجر تسخيره في معظم األحيان) .برز هذا
لم ِ
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ف ـئــات شـعـبـيــة وشـبــابـيــة واس ـع ــة ،أت ـي ـ َـح ل ـهــا ،أو
لبعضها ،أن تحتج وأن تكتشف الرابط الوثيق
املحاصصة ،من جهة ،والفساد
ما بني منظومة
ً
بـكــل أش ـكــالــه ،وصـ ــوال إل ــى فـضـيـحــة الـنـفــايــات
املستمرة ،من جهة ثانية.
اس ـت ـي ــاء ق ـط ــاع ــات واسـ ـع ــة م ــن امل ــواط ـن ــن كــان
ك ـب ـي ـرًا .ل ـك ـنــه ،م ــع ذلـ ــك ،ل ــم ي ـكــن كــاف ـيــا لـفــرض
ت ـنــازالت مهمة على أط ــراف السلطة ،نـظـرًا إلى
ّ
تمرسهم الطويل فــي الــدفــاع عــن نظامهم ضد
الفئات الشعبية والديمقراطية .غياب مرجعية
املشهد السياسي،
وطنية فاعلة ومستقلة عن
ُ
هو نقطة الضعف األساسية التي تغري فرقاء
امل ـحــاص ـصــة بــالـعـبــث ب ـش ــؤون ال ـب ــاد وال ـع ـبــاد
على النحو املهني والخطير الــذي نشهده اليوم.
ثمة أمر مهم يجب إدراكه ،خصوصًا في ضوء
مستجدات ما بعد استفحال اإلرهــاب وتعاظم
خطره ّ
وتوسعه :الفئوية قد تدمر بلدانًا عن بكرة
أبيها إذا ما جرى التهاون باملصالح العليا لهذه
الـبـلــدان لـحـســاب املـصــالــح الـخــاصــة .والطائفية
ّ
تأسيسيتان تـقــودان
واملــذهـبـيــة هما خـطــوتــان
إلــى «داع ــش» كــرمــز للتطرف عندما يبلغ مــداه
األقصى.
لـقــد أثـبـتــت ت ـجــارب مــريــرة وبــاهـظــة التكلفة أن
مـنـظــومــة املـحــاصـصــة الـطــائـفـيــة واملــذهـبـيــة هي
العائق الرئيس أمــام بناء دولــة مــوحــدة وسيدة
ومـسـتـقــرة فــي لـبـنــان .االس ـت ـمــرار فــي الفئوية
والطائفية واالرتهان للخارج هما مجازفة بالبلد
رغم كل ّادعاء آخر :واهم أو منافق أو مأجور!
* كاتب وسياسي لبناني

