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رأي

و«الحركة»

ّ
الــرئ ـيــس (ف ــي ال ــرئ ــاس ــات ال ـث ــاث) ت ــؤث ــر في
األخيرة،
موقع الرئاسة في لبنان .وفي األزمة
ّ
ّ
ّ
شخصية رئيس الحكومة ال تؤثر
تبي كم أن
ف ــي امل ــوق ــع إذ ب ــدا س ـعــد ال ـح ــري ــري ضعيفًا
ّ
ً
وهزيال وال َ
دور له في حل األزمة.
ل ـكــن امل ـن ــازل ــة ف ــي الـ ـش ــارع ،ال ـت ــي اخ ـتــارت ـهــا
«أم ــل» ،هــي تعبير أيـضــا عــن مــوازيــن القوى
ّ
الديموغرافية ،وعن رفض العودة إلى منطق
مــا قـبــل الـحــرب ال ــذي يــريــد بــاسـيــل اعتناقه.
وهـ ــي أي ـض ــا م ـنــاس ـبــة لـ ـب ـ ّـري ل ـش ـ ّـد الـعـصــب
االن ـت ـخــابــي ال ـحــركــي قـبــل االن ـت ـخــابــات .لكن
جمهور الحركة اعترض على اإلهانة لزعيمه
وليس على تعبير باسيل عن نيات املهادنة
ّ
ّ
العدو اإلسرائيلي.
والالعدائية نحو
والصلح
ّ
تصريح باسيل لم يحرك متظاهرًا واحدًا ،ال

ّ
ّ
ة
شخصي
أن
كم
ن
تبي
ّ
رئيس الحكومة ال تؤثر
سعد
في الموقع إذ بدا
َ
الحريري ضعيفًا وال دور له
ّ
في حل األزمة

من «أمل» وال من غيرها ،مع أن جمهور «أمل»
ٌ
مستنفر على دوام الساعة .وبيان حزب الله
في مؤازرة الحركة كان للتوكيد أن التحالف
ضـمــن الـطــائـفــة يـعـلــو عـلــى الـتـحــالــف خــارج
ال ـطــائ ـفــة .وال ـح ــزب لــم ي ـصــدر ب ـيــان ّ
رد على
كالم باسيل عن قبول وجــود آمن إلسرائيل،
أو عــن كــامــه فــي مجلس الـ ــوزراء فــي تأييد
عرض «ذا بوست» مخافة إزعاج الغرب .لكن
ستتكرر بغياب ّ
ّ
آلية عمل للتوازن
هذه األزمة
والتنسيق بني الرئاسات؛ الدستور غامض
في هذا الشأن :قسم «هـ» من ّ
مقدمة الدستور
ي ـت ـحـ ّـدث ع ــن «ف ـصــل وت ـ ــوازن وتـ ـع ــاون» بني
السلطات من دون تحديد ّ
كيفي ّة تحقيق ذلك.
الــدســاتـيــر ع ــادة تـكــون أكـثــر دق ــة فــي تحديد
ال ـصــاح ـيــات وال ـس ـل ـطـ َـات وال ـف ـص ــل بـيـنـهــا.
ّ
بإنشائية وتهافت
لكن دستور لبنان صيغ
صياغة «إعالن بعبدا» .لبنان وفق الدستور
متساو لكن
فينقي وعربي في آن ،والشعب
ٍ
لبعض الـطــوائــف ص ــوت اقـتــراعــي أق ــوى من
ّ
آخرين ،والنظام ُمشكل على مقاس الطوائف
وصراعاتها .ليس في لبنان هيئة أو محكمة
يمكن الــرجــوع إليها للفصل بــن السلطات
ّ
والحكام .مجلس القضاء األعلى هو بمنزلة
ّ
ّ
مجلس ملي لزعماء الطوائف ال يستقل فيه
ّ
العضو عن زعيمه الذي زكاه.
نـ ـ ــزول ج ـم ـه ــور «أم ـ ـ ــل» إل ـ ــى الـ ـ ـش ـ ــارع ،وإل ــى

مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي ،بلغة التهديد
الذكورية ـ التي َّ
ّ
ّ
ّ
رد عليها
الجنسية
والسوقية
َ
ّ
جـمـهــور ال ـتــيــار بــاملـثــل ـ ـ أعـ ــاد امل ـخ ــاوف من
ّ
ّ
األهلية في لبنان
األهلية .لكن الحرب
الحرب
ّ
باتت مستبعدة ليس فقط ألن الطرف األقوى
ّ
بالقوة ـ لو استطاع ـ
ال يريدها ّ ،وسيمنعها
ّ
بل ألن الكفة باتت مختلة إلى درجة تصعب
فيها مـنــازلــة ال ـشــوارع مــن دون حسمها في
يــوم أو يــومـ ْـن .ولـيــس ســاح حــزب الـلــه (أي
ّ
التوجه
الـصــواريــخ الـتــي ال وظيفة لها إلــى
ّ
صوب املحتل ،ما يعني أن الذي يشكو منها
ّ
يريد إنقاذ العدو منها ،وإن ّ
صرح بني فينة
وأخ ــرى أن «إســرائ ـيــل عـ ـ ّ
ـدو» ،بــا كـيــف) هو
َّ
ّ
هي االعتداد
الذي أخل بالتوازنات
الشارعيةّ .
ّ
بالعدد (الطائفي) الذي تعزز بتوفر الهجرة
لطوائف أكثر مــن الطائفة املغضوب عليها
ّ
ّ
وعامليًا .لكن استعراض جمهور «أمل»
عربيًا
ّ
ّ
أثـ ــار عـصـبــيــات وش ــج ــع جــوقــة الـتـنـمـيـطــات
والـتـعـمـيـمــات امل ـع ـهــودة للتغريد والتعليق
ع ــن «وحـ ـش ـ ّـي ــة» طــائ ـفــة وحـ ـض ـ ّ
ـاري ــة أخـ ــرى.
املـ ـف ــارق ــة أن ـ ــه ل ــم يـ ـم ــارس الـ ـت ـ ّ
ـوح ــش وق ـطــع
ّ
األع ـض ــاء الـتـنــاسـلـ ّـيــة عـلــى ال ـهــويــة أك ـثــر من
الـفــريــق ال ــذي ك ــان قـبــل ان ــدالع ال ـحــرب يزهو
بـحـضـ ّ
ـاريـتــه ورقـ ّـيــه وتـفـ ّـوقــه األوروبـ ــي أمــام
َمن كان يعتبرهم الطوائف والعناصر الدنيا
ّ
املتخلفة .وهناك َمن اعترض أن هناك شيعة
ت ـجـ ّـرؤوا على دخ ــول مناطق يجب أن تبقى
في منأى عنهم ،كما ّ
عبر عدد من املحاورين
واملحاورات في محطة «إل .بي .سي.».
صراع ّبري وباسيل هو أيضًا صراع مغانم
ّ
بني أقطاب السلطة .إن السلطة التي تركبت
بـ ـع ــد الـ ـط ــائ ــف أتـ ــاحـ ــت ل ــزعـ ـم ــاء الـ ـط ــوائ ــف
(خـ ـص ــوص ــا ب ـ ـ ـ ّـري وجـ ـنـ ـب ــاط والـ ـح ــري ــري)
االغ ـ ـت ـ ـنـ ــام الـ ـه ــائ ــل مـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة وخ ـي ــرات ـه ــا
بــاإلضــافــة إلــى جعل الــدولــة مصنع توظيف
ل ـل ـم ـحــاس ـيــب واألت ـ ـب ـ ــاع وامل ـ ـت ـ ـ ّ
ـرددي ـ ــن .لـكــن
ّ
«األقدمية» يحمل في ّ
ّ
طياته طائفية
مرسوم
ّ
فاقعة تنسجم مع السجل الطائفي لباسيل
ف ــي م ــواق ــع «ال ـخــدمــة ال ـع ـ ّ
ـام ــة» ،وبــاس ـيــل قد
ي ـخ ـت ـل ــف عـ ــن بـ ـ ـ ّـري ب ــأن ــه يـ ـب ــدو ل ـل ـم ـشــاهــد
ْ
ّ
الصعيدين السياسي
طائفيًا ،على
السياسي
ّ
والشخصي ،فيما يبدو بري من النوع الواحد
(أي السياسي ،ال الشخصي) .ال ،بل إن لهجة
بـ َـاسـيــل ت ـبــدو ذات مـنـحــى اس ـت ـعــاء طائفي
ّ
ّ
اللبنانية
اللبنانيون من أقطاب الجبهة
ألفه
ّ
فــي سـنــوات الـحــرب األهـلــيــة ،وإصـ ــراره على
عدم االعتذار كان من ضمن تسجيل املواقف
ّ
ّ
االنتخابية.
الطائفية في املواسم
ّ
ّ
لـيــس ال ـحــل لــأزمــة الـسـيــاســيــة هــو الـتــذاكــي
ال ـطــائ ـفــي أو ال ـت ـهــديــد بــال ـعــدد ع ـلــى طــريـقــة
طـ ــرح رجـ ــل ال ــدي ــن ال ـش ـي ـعــي ،م ـح ـمــد مـهــدي
شـمــس ال ــدي ــن ف ــي م ـش ــروع «الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة
ـدديــة» (ع ـ َ
ال ـعـ ّ
ـاد وتـنـ ّـصــل مـنــه ،أو هـكــذا قيل
لنا) .لكن التركيب الطائفي للنظام يصطدم
ّ
الديموغرافية.
وسيصطدم أكـثــر بالحقيقة
وتقسيم املــواقــع وا ُلــوظــائــف طــائـفـ ّـيــا ،وعلى
أســاس املناصفة (امل ّ
تخيلة) ،يحاكي تركيب
نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا أو
«األبارتايد» الصهيوني على أرض فلسطني.
ي ـك ــن إلـ ـغ ــاء ال ـط ــائ ـف ـ ّـي ــة ـ ـ ـ ولـ ـي ــس ال ـطــائ ـفـ ّـيــة
ّ
ّ
ّ
االجتماعية
الطائفية
السياسية وحدها ،كأن
ّ
واالق ـت ـصــاديــة هــي مـحـمــودة ـ ـ مــن أســاسـهــا،
وهذه لن تكون أسوأ مما أنتجته التخريجات
امل ـخ ـت ـل ـفــة ل ـل ـع ـق ـلـ ّـيــة ال ـط ــائ ـف ـ ّـي ــة (ق ـب ــل وب ـعــد
ّ
الطائفية
الطائف) .العلمنة التي تقضي على
وت ـق ـضــي أي ـض ــا ع ـلــى رع ــاي ــة ال ــدول ــة لـتـ ّـجــار
الدين الذين يربحون لو واظبوا على التجارة
ويـ ـخـ ـس ــرون ل ــو أه ـم ـل ــوه ــا ،أو ي ـم ـكــن مـحــو
امل ــواق ــع الـطــائـفـ ّـيــة بــالـكــامــل وإن ـش ــاء مجلس
رئــاســي يستعيض عــن رئــاســة الـجـمـهـ ّ
ـوريــة
على طريقة املجلس الــرئــاســي السويسري.
األخـيــر تـطـ ّـور ليبتعد عــن تطبيق «الـكــوتــا»
ال ـصــارمــة بالنسبة إل ــى تمثيل املـجـمــوعــات
ال ـل ـغـ ّ
ـويــة امل ـت ـع ـ ّـددة .يـمـكــن ل ـهــذا امل ـج ـلــس أن
ّ
ّ
يـتـنــاوب أع ـض ــاؤه امل ـت ـنــوعــون (مـنــاطـقــيــا أو
ّ
طائفيًا ،حتى تنتهي اللوثة) على الرئاسة في
ّ
والية الرئاسة املحددة بالدستور .واملــداورة
ّ
هامشية
تمنع إلصاق مناصب نافذة وأخرى
ّ
بطوائف دون أخرى .لكن هذا التغيير يتطلب
تغييرًا في الطبقة الحاكمة التي تقتات على
ّ
الطائفية وأالعيبها .هذا التغيير بعيد املنال.
ّ
وهذا يؤكد أنه لن تقوم قائمة لهذا البلد من
ّ
كيانيته نفسها،
دون تغيير جــذري يصيب
ّ
ُوم ــن دون نـســف األس ــس الـطــائـفــيــة للنظام
امل ّ
تجدد ،إلى الخلف.
*كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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ٌ
رغم أنه مكره ال بطل!
سعد الله مزرعاني *
لــم يكن احـتـجــاز الــرئـيــس سعد الـحــريــري في
اململكة العربية الـسـعــوديــة ( 4تشرين الثاني
املاضي) أمـرًا من خــارج سياق تدهور عالقته
بقيادتها ،ولو أن األسلوب كان ّ
فجًا ومستفزًا.
أخـبــار النقمة السعودية على الـحــريــري كانت
تسابقها أخبار التسبب في أزمته املالية التي
دف ـعــت «إم ـب ــراط ــوري ــة» شــركــة «أوجـ ـي ــه» ،الـتــي
َّ
املتعمد .إبعاده
ورثها عن والــده ،إلــى اإلفــاس
املتواصل عن بلده إلى اململكة بدا نتيجة ألزمة
ثقة بجدارته القيادية خصوصًا في ما يتعلق
بما هو مطلوب منه :في لبنان حيال حزب الله،
وم ــن لـبـنــان ح ـيــال األزمـ ــة ال ـســوريــة وال ـصــراع
املحلي واإلقـلـيـمــي والــدولــي الــدائــر فــي سوريا
وعليها.
ال شك أن االحتجاز كــان مقرونًا بمحاولة ،لم
تنجح ،لفرض مسار مختلف على الرجل ،بما
ً
فــي ذل ــك اس ـت ـبــدال شقيقه «ب ـه ــاء» ب ــه ،شـكــا،
وبـمـجـمــوعــة م ــن ص ـقــور ال ـس ـيــاســة واإلعـ ــام
واألمـ ــن مـضـمــونــا .املـفــاجــئ أن الــرئـيــس سعد
ال ـحــريــري ق ــد ص ـمــد .وه ــو بـعــد اإلف ـ ــراج عـنــه،
بـضـغــوط ووس ــاط ــات م ـت ـعــددة ،اخ ـتــار مـســارًا
خاصًا يقوم على تعزيز مقومات استمراره في
موقعه الرسمي وموقفه السياسي ،باالستناد
إلى عوامل داخلية أساسًا ،ال خارجية (عندما
ك ــان يـسـتـظــل مــرجـعـيـتــه ال ـس ـعــوديــة بــالـكــامــل
معتمدًا منها بمعزل عــن قناعة أو قــدرة على
اإلنجاز).
انـخــراط السعودية في األزمــة اليمنية صرفها
مــؤق ـتــا ع ــن األزم ـ ــة الـلـبـنــانـيــة .دف ــع ذل ــك سعد
الحريري إلى اتخاذ عدد من املبادرات اللبنانية
التي تخدم بالدرجة األول ــى سعيه للعودة إلى
رئــاســة الحكومة اللبنانية .هــذه ال ـعــودة كانت
أمـلــه شـبــه الــوحـيــد فــي مــواجـهــة تــراجــع نـفــوذه
وت ـعــاظــم خ ـســائــره املــال ـيــة إل ــى ح ــدود الـكــارثــة
واإلفـ ــاس .ب ــادر يــومـهــا إل ــى الـلـقــاء مــع النائب
سليمان فرنجية ،املــرشــح («خـطــة  »Bحسب
اع ـت ـقــاده) لــرئــاســة الـجـمـهــوريــة .لــم يـكــن األمــر
مـغــامــرة ،كـمــا ظــن كـثـيــرون ،وال كــان بموافقة
سعودية ،كما كان ُيفترض .كانت ،إذن ،محاولة
ً
من سعد للعودة إلى السلطة سبيال الستعادة
بعض نفوذه ووقــف تدهوره املالي عبر منافع
الـحـكــم ،أي عبر الـشــراكــة الــوازنــة فــي منظومة
املحاصصة التي هي ،بالضرورة ،بوابة فساد
مـشــرعــة لـكــل ق ــادر مــن متحاصصي خـيــرات
البالد ومواردها ومرافقها وموازنتها.
الصعوبات املـتــزايــدة للسلطات السعودية في
اليمن شجعت الحريري على املضي قدمًا نحو
تبني ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة حني
تعثر مشروع ترشيح فرنجية .ضبابية املوقف
السعودي حيال مبادرتي سعد الحريري في
موضوع الرئاسة اللبنانية وفرت ،باإلضافة إلى
ْ
أسباب مهمة أخرى ،دفع ترشيح عون إلى حيز
التنفيذ .لكن مرحلة جــديــدة كــانــت ،بعد ذلــك،
بــانـتـظــار م ـشــروع سـعــد حــن ج ــاءت الـفــواتـيــر
السعودية املطالبة باتخاذ موقف رسمي لبناني
ضد تدخل حــزب الله في سوريا ،وفــي أزمــات
أخ ــرى فــي املنطقة (مـنـهــا الـيـمــن خـصــوصــا).
«التطحيل» الـسـعــودي فــي اليمن ،ومعه زيــادة
الخسائر واملخاطر وسط غياب أميركي أصبح
مصدر مرارة سعودية غير مسبوقة في العالقة
مع «الحليف االستراتيجي» للرياض (الذي كان
يثابر على إنجاز «االتفاق النووي» مع إيران)،
هو ما دفــع قــادة اململكة إلــى زيــادة تطلبها من
ال ـح ــري ــري الـ ــذي ك ــان مـنـصــرفــا بــال ـكــامــل إلــى
ترتيب شؤونه الخاصة قبل أي أمر آخر.
ـواز كانت تتنامى حملة منافسي
في
سياق مـ ٍ
ٍ
الحريري لكسب دعم املرجعية السعودية .من
بــن هــؤالء بــرز أصـحــاب مــراكــز قــوى فــي تيار
«امل ـس ـت ـق ـبــل» ن ـف ـســه ،وك ــذل ــك ح ـل ـفــاء مـقــربــون
فــي فــريــق  14آذار .عـنــوان هــذه املنافسة كان
التحريض على تنازالت سعد الحريري للفريق

الخصم وملرجعياته اإلقليمية ،وإدارة ظهره
ملصالح السعودية وملصالح حلفائها.
محدودية الخيارات أمام سعد الحريري دفعته
إل ــى تـجــاهــل ض ـغــوط ال ــداخ ــل والـ ـخ ــارج عليه،
واملـضــي فــي توطيد عالقته بــ»الـتـيــار الوطني
ال ـحــر» وإقــامــة شــراكــة «ثـنــائـيــة» مـعــه مــن أجــل
تعزيز املــوقــع واملنافع فــي الــوقــت ذات ــه .اختبار
االحتجاز نفسه َّ
عزز قناعة الحريري بصوابية
عودته من االحتجاز،
خياره وباملضي به فور
ً
َّ
إذ أكد مرارًا ،ضمنًا أم صراحة ،أن مصدر قوته
هو الداخل أساسًا (جمهورًا وعالقات سياسية
في الحكومة خصوصًا) وليس الخارج.
يمضي اآلن الحريري في هذا الخيار ،وهو كسب
ج ــوالت ال ب ــأس بـهــا فــي سـيــاق تخطي املحنة
الـتــي أمل ــت بــه نتيجة تخلي ال ـق ـيــادة الـسـعــوديــة
عنه وإصــرارهــا على توظيف نـفــوذه الرسمي
والشعبي في خدمة معركتها اإلقليمية عمومًا
واليمنية خصوصًا .خطابه في ذكــرى اغتيال
وال ــده كــان تجسيدًا لنفس الخيار املــذكــور ،أي
خيار «النأي بنفسه» عن اإلم ــاءات السعودية
واالعتماد في ُّ
تدبر أموره باالستناد إلى العوامل
الداخلية ال الخارجية .كان الفتًا استمرار توتر
عالقته ببعض أقرب حلفائه السابقني« :القوات
اللبنانية» و»الكتائب» وصقور «أمانة  14آذار»...
وك ـ ــان وال ي ـ ــزال الف ـت ــا أي ـض ــا ت ـعــزيــز تـحــالـفــه
السياسي واالنتخابي مع التيار العوني مقرونًا
بـهــدنــة إيـجــابـيــة مـفـتــوحــة مــع ح ــزب ال ـلــه تحت
ً
عنوان «االستقرار اللبناني» (محيال الهدنة إلى
«ربــط نــزاع» مؤجل ،ألسباب تعبوية دعائية ال
الفضل األول
أكثر) ،الذي يعتبر أنه هو صاحب
ً
فيه ،مــؤكـدًا أنــه مستمر فــي ذلــك خــدمــة للبنان
ولتجنيبه «حــرائــق املنطقة» .وكــان الفتًا أيضًا
ع ــدم تـنــاولــه الـسـيــاســات اإليــران ـيــة فــي املنطقة
على غ ــرار مــا كــان األم ــر بالنسبة إلــى خطاب
االسـتـقــالــة مــن الـسـعــوديــة حـيــث احـتــل التهجم
على هــذه السياسة الجوهر الرئيسي في ذلك
الخطاب املفروض.
مــن حيث شــاء أم لــم يـشــأ ،أك ــان ذلــك باختيار
أم ب ــإج ـب ــار ،ي ـشــق ال ـح ــري ــري طــري ـقــا إيـجــابـيــا
ف ــي ت ـكــريــس ال ـعــامــل ال ــداخ ـل ــي ع ـن ـص ـرًا مهمًا
فــي تحديد الـسـيــاســات والـعــاقــات واملـصــالــح.
ال يعني ذلــك أن العوامل الخارجية غير مهمة
وغير مؤثرة أو ذات أولوية أحيانًا ،لكن إعــادة
نوع من التوازن املوضوعي إلى جدلية العالقة
ب ــن ال ــداخ ــل والـ ـخ ــارج ف ــي تـقــريــر الـسـيــاســات
والعالقات هي شرط مهم ملعالجة عنصر الخلل
واالخـتــال في عالقات اللبنانيني فيما بينهم
وف ــي عــاقــاتـهــم ب ــال ـخ ــارج .الـتـبـعـيــة ه ــي ثـمــرة
هذين الخلل واالختالل ،وهي تفاقمت بانعقاد
العوامل الفئوية على العوامل الطائفية واملذهبية
والشخصية على النحو الخطير الذي عانى منه
لبنان واللبنانيون منذ االستقالل حتى اليوم.
أهمية «خيار سعد» تكمن في اإلصــرار عليه.
بـعــض نـجــاحــه ينبغي أن يتجسد بتشجيعه
بــوصـفــه خ ـي ــاًرًا ي ـعــزز اسـتـقــالـيــة م ــا ،وليس
بوصفه هزيمة لفريقه وانتصارًا للفريق اآلخر.
يجر في دالالت عملية احتجاز الحريري ،في
لم ِ
 4تشرين الثاني املاضي ،التركيز على خطورة
مــا يقيمه األط ــراف مــن عــاقــات مــع مرجعيات
خارجية .لقد أهمل هذا األمر عمدًا حفاظًا على
مبدأ التبعية التي يستظلها الجميع لالستقواء
بعضهم عـلــى اآلخـ ــر ،وجميعهم عـلــى الــوطــن
واملواطن ،بوصف التبعية ،أيضًا ،عنصرًا مهمًا
فــي منظومة املحاصصة الطائفية وأح ــد أهم
أسباب الحفاظ عليها.
لم يحصد اللبنانيون من منظومة املحاصصة
إال «قـلــة الـهـيـبــة» ،وغ ـيــاب ُّاالس ـت ـقــرار ،وان ـعــدام
أهــم شــروط السيادة ،وتعثر قيام دولــة قانون
ومؤسسات ومـســاواة وعــدالــة ...وتستفيد من
كــل ذل ــك أقـلـيــة تتحكم بــالـبــاد والـعـبــاد خدمة
ملصالح خاصة ،داخلية وخارجية ،على حساب
املصلحة الوطنية.
* كاتب وسياسي لبناني

