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نعم نحمي ،ولكن هل نبني؟
محمد عبيد *

ال ـف ـئــة ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي تـنـتـمــي إلـيـهــا
س ـ ــوي ـ ــدان» .ب ـي ـن ـمــا ت ـب ـقــى ال ـ ـقـ ــرارات
ّ
املتعلقة بوظائف الفئة األولــى رهن
قرار مجلس الوزراء .أما في التوقيت،
ف ـت ـع ـت ـبــر م ـ ـصـ ــادر ه ـي ـئــة الـتـفـتـيــش
ّ
مستمر وال يمكنها أخذ
«أن عملها
استراحة حتى أيــار وانتظار انتهاء
االنتخابات».
وســويــدان ليست ّ
معينة باألصالة،
ب ــل ب ــاإلن ــاب ــة ك ـمــا حـ ــال ال ـع ــدي ــد من
ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات .ت ـع ـي ـي ـن ـهــا ع ـل ــى رأس
ق ــائـ ـمـ ـق ــامـ ـي ــة ج ـ ـب ـ ـيـ ــل ،ق ـ ـبـ ــل خ ـمــس
سـ ـن ــوات ،ح ـصــل ف ــي ع ـهــد الــرئ ـيــس
األسبق ميشال سليمان الذي تعتبر
مقربة منه ،وبالتالي من زياد ّ
ّ
حواط
(هــي مــن كفرمسحون) .أمــا زوجها،
ال ـع ـق ـيــد ف ــي ق ـ ــوى األمـ ـ ــن ال ــداخ ـل ــي،
فمقرب من الوزير السابق الياس ّ
ّ
املر
«الذي كان إشبينه».
قبل خمس سنوات ،كان اسم ناتالي
ً
خ ـ ـ ــوري م ـ ـ ـتـ ـ ــداوال إلـ ـ ــى ج ــان ــب اس ــم
ســويــدان في تعيينات القائمقامني.
ي ـ ــوم ـ ــذاك ،ك ــان ــت حـ ـظ ــوظ س ــوي ــدان
«ال ـس ـي ــاس ـي ــة» أكـ ـب ــر .امل ـن ــاف ـس ــة بــن
الـسـيــدتــن ل ــم ت ـن ـتــهِ  .خـ ــوري شغلت
حـتــى أم ــس رئـيـســة قـســم جـبـيــل في
ال ـســرايــا ،وه ــو املـنـصــب نفسه الــذي
كانت تـتــواله ســويــدان قبل سنوات.
خــوري ،املتحدرة من عائلة كتائبية
ّ
ومتزوجة إلى بلدة غلبون،
في جبيل
ّ
مقربة من التيار الوطني الحرّ،
تعد ّ
ّ
ال ب ــل ي ـصــن ـف ـهــا ال ـب ـعــض ف ــي خــانــة
«امل ـ ـحـ ــازبـ ــة» .مـ ـح ــاوالت خ ـ ــوري في
ان ـت ــزاع مـنـصــب س ــوي ــدان ت ـعــود إلــى
سنتني إل ــى ال ـ ــوراء ،أي قـبــل وصــول
العهد الجديد.
وإذا كـ ـ ــان الـ ـبـ ـع ــض ي ـش ـي ــد ب ـ ـ ــإدارة
سـ ــويـ ــدان «شـ ـ ـ ــؤون امل ـن ـط ـق ــة بـشـكــل
جـ ّـيــد» ،يلومها الـبـعــض اآلخ ــر على
«ان ـ ـح ـ ـيـ ــازهـ ــا ل ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـواط ف ـ ــي الـ ـش ــأن
الـسـيــاســي ،بـمــا يـسـ ّـهــل بـقــاء شبحه
داخــل البلدية التي استقال منها»...
م ــا دفـ ــع ،بـحـســب م ـص ــادر جـبـيـلـ ّـيــة،
«ب ــالـ ـع ــونـ ـي ــن إلـ ـ ــى تـ ـق ــدي ــم ش ـك ــوى
ض ـ ّـده ــا أمـ ـ ــام ال ـت ـف ـت ـيــش املـ ــركـ ــزي»،
علمًا بــأن مطالب العونيني تتجاوز
هـ ـ ــذا امل ـ ـط ـ ـلـ ــب ...إلـ ـ ــى إع ـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظــر
ببعض املفاصل اإلدارية والعسكرية
واألم ـن ـيــة فــي جـبــل لـبـنــان الشمالي
وبعض أقضية الشمال قبيل إجــراء
االنتخابات النيابية.

لـعــل أب ــرز مــؤشــر عـلــى خ ــواء ال ـقــوى السياسية
قنع
اللبنانية هو عدم قدرتها على تقديم شعار ُم ِ
لـلــرأي الـعــام تـخــوض عـلــى أســاســه االنـتـخــابــات،
خصوصًا بعد التسوية السياسية الرئاسية التي
بدلت نمط االصطفافات والتحالفات ،وأخمدت
أجل ما.
الفنت املذهبية والطائفية الى ٍ
لكن أن تواجه حالة سياسية ـ شعبية صاعدة
كحزب الله مثل هذه املعضلة لهو ٌ
أمر يبعث على
االستغراب ويدعو الــى البحث عن العوامل التي
تقيد هذا الحزب وتمنعه من االستثمار اإليجابي
لعنوان حماية لبنان في عملية بناء الــدولــة فيه،
وإخ ــراج ـه ــا م ــن الـ ـ ــدوران ح ــول نـفـسـهــا وإع ــادة
إن ـت ــاج مـنـظــومــة ال ـه َــدر وال ـف ـس ــاد واملـحـســوبـيــة.
هــذه املنظومة التي ث ُب َت أنها ما زالــت كامنة في
مفاصل السلطة األساسية وقــادرة على تعطيل
أي مسعى أو حتى فكرة إصالحية ووأدهــا في
مهدها.
والتركيز على حزب الله هنا ليس من باب تحميله
مسؤولية التراكمات السلطوية التي ورثها عن
مــرحـلــة مــا قـبــل ع ــام  ،2005أي مــرحـلــة دخــولــه
املباشر الى الحياة السياسية الداخلية إثر خروج
الـجـيــش الـعــربــي ال ـســوري مــن لـبـنــان وانـكـشــاف
الحزب في مواجهة املؤامرات اإلقليمية والدولية
للنيل منه .بل إن هذا التركيز سببه أمران :األول،
أن حزب الله ّ
نصب نفسه مباشرة بعد الخروج
ال ـس ــوري راع ـيــا ملـجـمــوع ال ـقــوى والـشـخـصـيــات
السياسية التي كانت محسوبة على دمشق ،وذلك
بـهــدف تحصني وضـعــه واالسـتـثـمــار فــي الوقت
ّ
لتلمس شروط اللعبة السياسية الداخلية ونمط
العالقات الطائفية ـ السياسية التي تأسست بعد
الطائف ،والتي كان يسمع عنها وال يشارك فيها
ّ
وف ــي أغـلــب األح ـيــان يتجنبها طــاملــا أن الــوجــود
السوري يوفر ملقاومته غطاء الدولة .لكن حزب
الـلــه الـقــابــض عـلــى مقاليد املــرجـعـيــة السياسية
استراتيجيًا وجــد نفسه خاضعًا ملصالح تلك
الـقــوى والشخصيات داخليًا بحيث أنــه اضطر
مرارًا وتكرارًا للتنازل عن مناصب ومواقع ورؤى
ومشاريع لصالح هؤالء واهمًا نفسه أنه يعطيهم
دنيويًا ليكسب َأخرويًا وفق قاعدة شرعية تقول
َ
«جلب املنفعة ُمــقـ ٌ
رء املـفـســدة» .طبعًا
ـدم على د ِ
املقصود جلب املنفعة للناس وهو أمر لم يحصل

فيما تمادى املفسدون والفاسدون وطغوا على
الدولة واملجتمع أكثر!
وال ـثــانــي ،أن ح ــزب ال ـلــه ال ــذي حـمــل لــوحــده لــواء
املقاومة بعد انكفاء ً
قوى كانت مؤسسة وفاعلة
فيها ،والحزب الــذي نجح في تحرير لبنان عام
 2000وف ــي تـصــديــه لـلـعــدوان اإلســرائـيـلــي عــام
 2006وإرســاء معادلة مواجهة وليس فقط ردع
ضد كيان العدو ،تلكأ طوعًا عن السعي لتوظيف
قــدرات رافعته الشيعية ومؤهالتها في مشروع
بناء الدولة اطالقًا من قاعدة شرعية أيضًا تقول
بــاالنـتـقــال ال ــى الـجـهــاد األك ـبــر أي جـهــاد النفس
كـتــوطـئــة إلص ــاح املـجـتـمــع وال ــدول ــة بـعــد تحقق
ال ـج ـه ــاد األص ـغ ــر وه ــو ق ـت ــال ال ـع ــدو ال ـخــارجــي
واالنـتـصــار عليه .بــل إن الـحــزب أبقى على هذه
الرافعة مستنفرة ومنغلقة على نفسها تحسبًا
لتحديات محتملة سرعان ما ظهرت مع تداعيات

ليس من الطبيعي أن َي ِع َد
حزب الله اللبنانيين بإمكانية
تفرغه للشأن الداخلي

ما ُسمي «الربيع العربي» على النسيج الطوائفي
في العاملني العربي واإلسالمي وعلى ُبعض الدول
وبــاألخــص منها ســوريــا .وبالتالي أعـيــد تقديم
امل ـع ـطــى االس ـتــرات ـي ـجــي ع ـلــى ال ـحــاجــة الــداخـلـيــة
الضرورية ملواكبة الجمهور الشيعي ألية عملية
إصالحية ومشاركته الفعالة فيها.
بشكل أو بآخر
من املؤكد أن انغماس حزب الله
ٍ
ف ــي ال ـح ــروب اإلقـلـيـمـيــة الــدائ ـمــة وامل ـس ـت ـمــرة لن
يتوقف وهو ٌ
أمر ليس موضع جدال أو نقاش أو
حتى سؤال مني أو من آخرين .بل على العكس
م ــن ذل ــك فـقــد ظـهــر تـسـلـيــم ودعـ ــم م ــن كثيرين
بضرورة هذه املشاركة ُ
وبعدها املحق واملنفعي
لصالح اللبنانيني كافة ،خصوصًا مع مشاركة
الحزب في صد الـعــدوان عن سوريا .لذلك ليس
من الطبيعي أن َي ِع َد حزب الله الشيعة واللبنانيني

جميعًا بإمكانية تفرغه أو على األقل إبداء اهتمام
أكثر بالشأن الداخلي ،على قاعدة إعادة صياغة
حضور الشيعة في النظام السياسي فور انتهائه
من خوض تلك الحروب ،ألن ذلك الوعد لن يتحقق
مطلقًا!
الحملة
ب ـنــاء عـلــى ذل ــك ،يـمـكــن تـقـسـيــم ش ـعــار
ً
االنتخابية الــى جــزءيــن :ج ـ ٌ
ـزء تــم تحققه فعال
ب ــدم ــاء ال ـش ـهــداء وتـضـحـيــات ال ـجــرحــى وثـبــات
امل ـجــاهــديــن وص ـبــر عــوائ ـل ـهــم جـمـيـعــا ،إضــافــة
ال ــى دع ــم أغـلـبـيــة الـشـيـعــة وشــريـحــة كـبـيــرة من
ٌ
وجزء آخر
اللبنانيني اآلخرين املطلق للمقاومة.
يستحيل تحقيقه فــي ظــل عــدم وج ــود الرغبة
واإلرادة واألهــم القرار لدى قيادة حزب الله في
بحث إمكانية املــواءمــة بــن حماية لبنان وبناء
الدولة فيه .وفي انتظار توفر الشروط الغيبية أو
املوضوعية التي يمكن أن تدفع الحزب التخاذ
مثل هذا القرار سيبقى لبنان منتظرًا ولن تقوم
ٌ
شيء من املبالغة .فإذا كان
دولة .وهذا ليس فيه
التاريخ قد سجل للموارنة من خالل البطريرك
إلياس الحويك دورهم األساسي وربما األوحد
فــي صياغة هــذا الـكـيــانُ ،
وللسنة عبر الرئيس
رفيق الحريري دورهم األبرز في محاولة إعادة
إعـمــاره بعد الـحــرب األهلية ،فإنه ال يمكن ٍّ
ألي
كان إنكار دور الشيعة في إعــادة تأسيس هذا
الكيان من خالل الورقة اإلصالحية التي تقدم
بـهــا اإلمـ ــام الـسـيــد مــوســى ال ـصــدر ع ــام 1977
وصياغتها وتسميتها
وال ـتــي أعـيــد تنقيحها
ُ
ّ
بوثيقة الــوفــاق الوطني التي أقــرت في الطائف.
ّ
وكــذلــك ال يـمـكــن مـطـلـقــا الـتـنــكــر ل ــدور الشيعة
املتقدم واألوحــد في بعض الحاالت في تحرير
ال ـك ـيــان م ــن االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي واإلره ــاب ــي
التكفيري وحماية حــدوده الدولية من الجهات
ك ــاف ــة .م ـمــا ي ـع ـنــي أنـ ــه م ــن دونـ ـه ــم ،ومـ ــن دون
مشاركتهم مع اآلخرين في وضع أسس قائمة
على العدالة االجتماعية واملساواة والنزاهة لبناء
الدولة ،ال يمكن أن تقوم هذه الدولة ،وهنا تكمن
آن معًا.
املشكلة والحل في ٍ
أما الثاني اآلخر في املعادلة الشيعية القائمة ،فال
حاجة للتوقف عند خطابه أو شعاره ،فتجربته
ماثلة للبنانيني جميعًا منذ أكـثــر مــن  25عامًا
واآلتي!..
* املدير العام السابق لوزارة اإلعالم

تقرير

أحمد صفي الدين شهيد جديد لالغتراب
الله وحركة أمــل مسؤولية «طمرنا
بالنفايات» ،إال أن كالمها لم يشكل
استفزازًا لبيئة املقاومة.
ت ـ ـسـ ــأل نـ ـعـ ـم ــت بـ ـ ــدرالـ ـ ــديـ ـ ــن« :ل ـ ـ ــم ال
أترشح إلــى االنتخابات؟ هــذا حقي
ً
وال ـقــانــون يـعـطـيـنــا أم ــا بــال ـخــرق».
املشاكسة الـتــي تــواجــه أكـثــر مــن 10
دعاوى «تحريض وتكسير» ضدها،
ت ـع ــرف أن ال ـح ـل ــم ب ـع ـيــد املـ ـن ــال مــن
منطلق كــونـهــا مــرشـحــة عــن املقعد
الشيعي في دائــرة الجنوب الثالثة
(الـنـبـطـيــة ـ ـ بـنــت جـبـيــل ـ ـ حاصبيا
مرجعيون) .لكنها تريد أن ّ
تؤسس
تـجــربـتـهــا ّال ـيــوم لـ ــدورة ع ــام .2022
تـقــول« :تلقيت عــروضــا ،مــن القوات
اللبنانية للترشح عن مقعد جبيل،
وآخ ــر مــن زح ـلــة مــن مــريــام سـكــاف،
ومــن ري ــاض األسـعــد فــي الــزهــرانــي،
ورفضت ألني ضد السلطة».

آمال خليل
ت ـشـ ّـيــع مــدي ـنــة صـ ــور ،الـ ـي ــوم ،الـلـبـنــانــي
أحمد صفي الدين الذي قتل أول من أمس
برصاص لصوص في العاصمة الغانية
أكــرا .جثمان الضحية ( 54عامًا) وصل
قــرابــة التاسعة مــن ليل أمــس إلــى مطار
ب ـيــروت ال ــدول ــي ،بـعــد إت ـمــام اإلجـ ــراءات
م ــن قـبــل ال ـس ـفــارة الـلـبـنــانـيــة ،وك ــان في
اسـتـقـبــالــه م ــدي ــرة ال ـش ــؤون االغ ـتــراب ـيــة
السفيرة فرح بري وعائلة الضحية.
وبـحـســب شقيق صـفــي الــديــن ،رض ــوان
صـفــي ال ــدي ــن ،ف ــإن «مـجـهــولــن رص ــدوا
أح ـم ــد بـيـنـمــا كـ ــان ي ـه ـ ّـم ب ــال ـخ ــروج مــن
ً
أح ـ ــد امل ـ ـصـ ــارف ح ــام ــا بـ ـي ــده حـقـيـبــة.
ت ـقــدمــوا م ـنــه وح ــاول ــوا ض ــرب ــه بـعـصــا،
لكنه اسـتـطــاع ال ـهــرب منهم والـصـعــود
ب ـس ـي ــارت ــه واإلقـ ـ ـ ــاع ب ـس ــرع ــة .إال أن ـهــم
ل ـح ـقــوا ب ـهــم وأط ـل ـق ــوا ن ـح ــوه رصــاصــة

ق ــاتـ ـل ــة اخـ ـت ــرق ــت ظ ـ ـهـ ــره .ومـ ـ ــا إن فـقــد
القدرة على القيادة ،حتى تقدم الجناة
مــن سـيــارتــه وســرقــوا الحقيبة وتــركــوه
يـنــزف إلــى أن تــوفــي مـتــأثـرًا بإصابته».
تـقــريــر الـشــرطــة الـغــانـيــة رب ــط الجريمة
بدافع السرقة« .حركة صفي الدين كانت
مراقبة ويعلم الجناة أنه املسؤول املالي
فــي الـشــركــة الـتــي يعمل فيها ويملكها

قريب له» ،يقول شقيقه الذي يشير إلى
أنه كان يتولى نقل األموال من املصارف
وإليها ،ودفع الرواتب للموظفني.
ق ـب ـيــل م ـق ـت ـلــه ،ت ـس ـلــم ص ـف ــي ال ــدي ــن مــن
امل ـصــرف مـبـلــغ خـمـســن ال ــف دوالر في
حقيبة ،وكــان ّ
يهم بالعودة إلى الشركة
لــدف ـع ـهــا كـ ــرواتـ ــب .ل ـي ــس ص ـف ــي ال ــدي ــن
امل ـغ ـت ــرب ال ـل ـب ـنــان ــي األول الـ ـ ــذي يـقـتــل
بدافع السرقة .قبله في األشهر املاضية،
ق ـت ــل م ـح ـمــد ب ـش ـيــر م ــن ب ـي ــت ل ـي ــف فــي
ت ــرك ـي ــا وحـ ـم ــزة خ ـض ــر م ــن ق ــاوي ــه فــي
كندا وحسني النجار مــن شمسطار في
كوراساو وحسان زيــدان من دير قانون
رأس العني وأمني بكري من صديقني في
أنـغــوال ( .)...ورغــم انتشار جــرائــم القتل
بدافع السرقة في دول االغتراب األفريقي
خصوصًا ،إال أن غانا لــم تشهد جرائم
مماثلة ،ســوى فــي اآلون ــة األخ ـيــرة .قبل
يوم واحد من مقتل صفي الدين ،سجلت

حادثة سرقة كبيرة في منطقة صناعية
في العاصمة.
ف ــي م ـن ــزل ال ـع ــائ ـل ــة ف ــي ص ـ ــور ،ي ـصــدح
ص ــوت زوج ـت ــه امل ـف ـجــوعــة« :شـفـتــو شو
صار فينا؟» .ال تبكي الزوجة ّ
رب البيت
وال ــوال ــد لـثــاثــة أوالد أكـبــرهــم ن ــور (22
عامًا) وأصغرهم علي ( 13عامًا) فحسب،
بل أيضًا تبكي موته قبل أن يتم توقيف
السيدة التي دهست ابنتهما ديما (19
عــامــا) وتركتها تنزف على الطريق في
تشرين الـثــانــي  .2016مــاتــت ديـمــا ،وتم
تحديد أوصــاف السيارة التي دهستها
وســائـقـتـهــا ،ولــم تـحــاســب الـفــاعـلــة .لكن
العائلة لم تكد تلملم تداعيات مأساتها
ح ـتــى ف ـق ــدت رب ـه ــا الـ ــذي يـقـيــم بـمـفــرده
فــي غانا منذ  22عــامــا .بحسب شقيقه،
كــان مــن املـقــرر أن يحضر الضحية إلى
لبنان األحد املقبل ليتابع وضع زوجته
الصحي الذي تدهور بعد وفاة ابنتهما.

