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سياسة
مقال

الشيعي اللبناني المحسود على «تعتيره»
محمد نزال
كـ ــان الـ ــراحـ ــل غ ـ ّـس ــان ت ــوي ـن ــي يـصــف
شيعة لبنان بـ«طائفة الشهادة» .كان
ذل ــك ف ــي م ـعــرض املـ ــدح .ك ـ ّـرره ــا أكـثــر
ّ
ِم ــن مـنــاسـبــة ،إال أن أكـثــرهــا رســوخــا
ف ــي ال ــذاك ــرة ك ــان ق ـبــل  20ع ــام ــا ،إثــر
استشهاد هادي حسن نصر الله في
مواجهة االحتالل اإلسرائيلي .لم يكن
وصفًا عابرًا ،والواصف ،أيضًا ،ليس
ع ــاب ـرًاّ ،أم ــا امل ــوص ــوف ــون فـ ُـيـحـ َـســدون
ال ـي ــوم ع ـلــى م ــا أ ُنـ ـج ــزوه بـفـعــل حبل
ّ
اس ـت ـش ـه ــاده ــم املـ ــت ـ ـصـ ــل .هـ ـن ــاك َم ــن
َيحسد الشيعي اللبناني هذه ّ
األيام،
ّ
ّ
العادي ،الفرد ،مع كل إنجاز
الشيعي ّ
حققه حزب اللهّ .
ثمة اختالف
وطني ُي
على توصيف «الوطني» هنا .ال بأس.
الـحــزب ال ــذي أصـبــح ،أراد أم لــم ُيــرد،
رافـعــة الشيعة فــي لـبـنــان ...والـخــارج
(إلى ّ
حد ما)ّ .
ثمة موجة حسد ،أخيرًا،
ّ
بعد تحريره أراضي عرسال اللبنانية
ِمن تنظيم القاعدةُ .يترجم هذا حاليًا
ب ـم ـق ــاالت «الـ ـخ ــوف االس ـتــرات ـي ـجــي»
ّ
تصوير
اللبنانية ،مع
على الصيغة
ّ
ّ
الـشـيـعــة كـجـمــاعــة بـشــريــة عـلــى أنـهــم
ّ
ّ
التصدي
فــزاعــة ،وبالتالي ال بـ ّـد ِمــن
ُ
ل ـه ــم .ف ــي م ــواض ــع أخـ ــرى ي ــرج ــم ذاك
ال ـح ـســد ب ــ«ال ـت ـن ـك ـيــت» ع ـلــى ال ـحــزب
وب ـي ـئ ـتــه ،ب ــل ع ـلــى ال ـش ـي ـعــة ع ـمــومــا،
كـ ـ ـم ـ ــزاح «يـ ـكـ ـش ــف وال ي ـ ـ ـجـ ـ ــرح» .مــا
املـ ـ ـ ــزاح ،غ ــال ـب ــا ،إال وس ـي ـل ــة مـبـتـكــرة

ّ
ل ـقــول «ال ـح ـق ــائ ــق» ،إن ـم ــا ب ـطــرق غير
م ـبــاشــرة .عـلــى م ــدى أك ـثــر ِم ــن ثــاثــة
ع ـق ــود كـ ــان الـ ـف ــرد ال ـش ـي ـعــي ،وإن لم
ّ
ً
ّ
علمانيًا مثال،
يكن متحزبًا ،وإن كان
ّ
ّ
ّ
الشيعية
للحزبية
بــل حــتــى مخالفًا
(حــزب الله وحركة أم ــل)َ ...يشعر بأن
أفـ ــراد ال ـطــوائــف األخ ـ ــرى ،فــي لـبـنــان،
ي ـن ـظ ــرون إل ـي ــه ب ـعــن ال ـح ـس ــد .بـعــن
ال ـغ ـي ــرةَ .ي ـش ـعــر ب ـه ــذا م ــع أصــدقــائــه،
فــي ال ـشــارع ،فــي وســائــل اإلع ــام ،مع
ّ
زمالئه في العمل ،حتى وإن كان عمله
جلي الصحون في فندق يملكه ثري
ِمــن طائفة أخ ــرى .كانت مظاهر هذه
ّ
إنجاز «شيعي».
الحالة تتراكم مع كل ُ
ّ
ُ
َ
أن ت ـق ــاوم اإلســرائ ـي ـلــي امل ـجــمــع ،أقــلــه
فــي ال ـقــانــون ،عـلــى ع ــداوت ــه .أن تفوز
بلقب ُ
«مـحـ ّـرر الـجـنــوب» .أن تقف في
ّ
ّ
وج ــه اآلل ــة الـعـسـكــريــة اإلســرائ ـي ـلــيــة،
وحـ ــدك ،فــا تـنـكـســر ،بــل تنكسر هي
مـعـتــرفــة ،فـتـخــرج أن ــت مـنـتـصـرًا عــام
ُ
 .2006أن ت ـع ـي ــد أس ـ ـ ـ ـ ُـراك و«أس ـ ـ ــرى
اآلخرين» ِمن سجون املحتلّ ،
مرة تلو
أخـ ــرى ،بــاح ـت ـفــاالت «كــابـيـتــولـيـنـ ّـيــة»
ي ــراه ــا ال ـع ــال ــم م ـب ــاش ــرة .أن تـنـطـلــق
وراء «املـ ـ ـش ـ ــروع الـ ــداع ـ ـشـ ــي» خـ ــارج
َ
ُ
نجز ،تنتصر في
حدودك وداخلها ،فت ِ
مواجهات أعيت جيوش دول ،فتبدو
ّ ُ
وك ــأن ــك ت ـح ــارب ال ـعــالــم .لـيـ ّـس ُمـهـ ّـمــا
كيف تصف نفسك ،أنت ،بأنك «لست
ّ
طائفيًا» .بعض اآلخرين يرونك كذلك.
ّ
العسكرية
بعضهم معك ،في خياراتك

ّ
ّ
كلها ،إال أنــك فــي نهاية األمــر «آخــر»
في عمق وجدانهم .ال يخلو األمر ِمن
استثناءات ،حتمًا ،لكن ما االستثناء
إال دليل ثبوت القاعدة.
ب ـل ـغــة الـ ـط ــوائ ــف ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ،كــانــت
ّ
ك ــل طــائ ـفــة ،مـنــذ بــدايــة ال ـحــديــث عن
َ
ك ـيــان لـبـنــانــي ،تـســتـثـمــر إنـجــازاتـهــا

ّ
ربما لم تخرج
الطائفة بعد في
الوعيها الجمعي ِمن
الوصمة
تلك
تاريخيًاّ
ّ
الطبقية
الــداخ ـلـ ّـيــة ،وأح ـيــانــا ال ـخــارجـ ّـيــة ،في
بـنـيــة املـجـتـمــع الـلـبـنــانــي .املــارونـ ّـيــة
ال ـس ـيــاسـ ّـيــة فـعـلـتـهــا .أن ـت ـجــت حــربــا
ّ
ّ
ّ
السياسية
السنية
أهلية في النهاية.
ّ
فعلتها .أنتجت تصدعًا و«إحباطًا»
ّ
يتحدث
نعيش آث ــاره ال ـيــوم .ال أحــد
ّ
ّ
السياسية ،وهذا ألسباب
الدرزية
عن
ّ
ّ
ديموغرافية ،لكنها حصلت وأنتجت،
ل ـك ــن ع ـل ــى نـ ـط ــاق م ـ ـحـ ــدود .أن ـت ـجــت
ّ
«ف ـ ــائ ـ ــدة» داخ ـ ـ ــل ب ـي ـئ ـت ـه ــا .ك ـ ــل ه ــذه

ال ـت ـجــارب أنـتـجــت «ف ــوائ ــد» (بمعنى
مـ ــا) ل ـب ـي ـئ ـت ـهــا .ب ـع ــض ت ـل ــك ال ـف ــوائ ــد
ّ
دستوريًا ال ُيمكن ّ
املس
أصبح عرفًا
ب ــه .ال ُيـمـكــن الـهـمــس ع ـنــه .مـ ــاذا عن
ّ
ّ
ّ
شيعية
السياسية؟ هل ِمن
الشيعية
ً
ّ
س ـي ــاس ــيــة أص ـ ـ ــا؟ هـ ــذه ال ـت ـه ـمــة ِم ــن
«اآلخــريــن» التي يعتب بعض ّشيعة
ّ
الشيعية ألنها لم
األحزاب
لبنان على ّ
ُ
ّ
تمارسها حقًا .كيف ترجمت كل تلك
ّ
الشيعية» في الداخل؟
«االنتصارات
ً
ف ــي ال ـك ـه ــرب ــاء مـ ـث ــا؟ أسـ ـ ــوأ ت ـغــذيــة
كـهــربــائـ ّـيــة فــي لـبـنــان هــي ِم ــن ّ
حصة
امل ـن ــاط ــق ال ـش ـي ـع ـ ّـي ــة .أسـ ـ ــوأ تــرس ـيــخ
ّ
ل ـ ــ«بـ ــدعـ ــة» املـ ـ ــولـ ـ ــدات ال ـك ـه ــرب ــائ ـ ّـي ــة،
الـ ـب ــديـ ـل ــة م ـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،ب ـمــاف ـيــات ـهــا
وأوب ـ ــاشـ ـ ـه ـ ــا ،تـ ـج ــده ــا فـ ــي امل ـن ــاط ــق
ّ
الشيعية .فــي قطاعات العمل؟ شهد
الـع ـقــد امل ــاض ــي والدة «ق ـط ــاع عـمــل»
جديد اسمه «الفاليه باركينغ»ِ .م ّمن
يتألف هذا «الجيش» ّ الذي ُيتقن ركن
س ـيــارات األث ــري ــاء؟ إن ـهــم بغالبيتهم
ِم ــن ال ـش ـي ـعــة .ح ـ ـ ّـراس ش ــرك ــات األم ــن
(امل ــدن ـ ّـي ــة) ل ـل ـمــؤس ـســات وال ـش ــرك ــات
و«املـ ــوالت» الـكـبــرى ،ه ــؤالء الـحـ ّـراس
ال ــذي ـ ّـن ي ــرت ــدون ث ـيــابــا أش ـب ــه بـثـيــاب
الـ ـك ــش ــاف ــة ّ ،هـ ـ ــؤالء أص ـ ـحـ ــاب ال ــدخ ــل
ال ــزهـ ـي ــد ،إن ـ ـهـ ــم ،ف ــي ال ـع ــاص ـم ــةِ ،م ــن
ّ
بأكثريتهمَ .من الذي ُيعاني،
الشيعة
أكـ ـث ــر ِمـ ـ ــن س ـ ـ ـ ــواه ،وفـ ـ ــق ال ـت ـ ّص ـن ـيــف
ّ
املخدرات؟ إنهم ِمن
الطائفيِ ،من آفة
الشيعة .أوراق محاكم الجنايات في

ّ
املناطق تؤكد ذلك .تلك البيئة ليست
ُ
َ
ب ـخ ـيــر ح ـتــى ت ـح ــس ــد ِمـ ــن ق ـبــل أح ــد.
ت ـت ـش ــارك م ــع ك ـث ـيــريــن «ت ـع ـت ـيــرهــم»،
لكن مــع فــارق أن فــردهــا ُي َ
حسد على
«تـ ـعـ ـتـ ـي ــره»َ .ي ـش ـع ـ َـر الـ ـف ــرد الـشـيـعــي
ب ـم ــا ُيـ ُـس ـ ّـم ــى فـ ــائـ ــض الـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـوة ...لـكــن
غـيــر املـسـتـثـمــر فــي ال ــداخ ــل .ال مكان
لصرفه ،في املعيشة .في الرخاء (ولو
الـنـسـبــي م ـقــارنــة) .تـغـ ّـيــر الـكـثـيــر عن
ّ
زمن «أبو ذنب» وزمن «عتالة البور»
ّ
و«البويجية» في وسط
و«الشيالني»
بيروت ،ذلك حقبة خمسينيات القرن
املاضي وستينياته وسبعينياته ،إال
ّأن الطائفة لــم تـخــرج بـعــدّ ،
ربـمــا في
الوعيها الجمعيِ ،مــن تلك الوصمة
ّ
ّ
شيعيًا
الطبقية تــاريـخـ ّـيــا .أن تـكــون
ّ
ت ـع ـي ــش فـ ــي ال ـض ــاح ـي ــة ال ـج ـن ــوب ــي ــة
ل ـب ـي ــروت ،ح ـيــث قـلـعـتــك الـحـصـيـنــة،
ح ـي ــث يـ ـك ــاد ي ـن ـق ـطــع ال ـن ـف ــس ،حـيــث
يـ ـك ــاد ال ـع ـي ــش ُي ـص ـب ــح غ ـي ــر صــالــح
ُ
ُ
ب ـش ـ ّ
ـري ــاُ ،ي ـم ـكــن أن تـ ـض ـ َـرب وت ـكـ ّـســر
عظام وجهك على أيدي «زعــران» ِمن
أبـنــاء هــذه العشيرة أو تـلــك .أن ترى
هـ ـن ــاك ع ـن ــد ال ـخ ــام ـس ــة عـ ـصـ ـرًا ،ي ــوم
ال ـث ــاث ــاء امل ــاض ــي ،ش ـ ّـب ــان ــا ي ـع ـتــدون
ع ـل ــى رجـ ـ ــل أرب ـع ـي ـن ــي أم ـ ـ ــام طـفـلـتــه
الـصـغـيــرة وزوج ـت ــه ال ـحــامــل ،وســط
ال ـ ـشـ ــارع ،قـ ــرب ح ــاج ــز األم ـ ــن ال ـع ــام،
ف ـي ـغــرق ف ــي دم ــائ ــه وال ي ـق ـتــرب أحــد
ّ
لـلـمـســاعــدة .ك ــل مــا ل ــدى رج ــل األم ــن،
عـنــد ال ـحــاجــز ،أن ي ـقــول لـلـمـضــروب:

ُ ّ
ّ
«التيار» لن يرشح أحدًا ضد أسعد حردان
تقرير

«مايسترو» العالقة بين التيار الوطني
الحر والحزب السوري القومي
االجتماعي ،هو حزب الله .وجوده
الشعبي في عدد من الدوائر،
يمنع العونيين ٍمن ترشيح أحد ضدّ
ٍ
«القومي» ،حتى ولو كان األخير
ُ
سيواجه الوزير جبران باسيل في
ُعقر داره
ليا القزي
كـ ــان ج ـب ــران عــري ـجــي رئ ـي ـســا لـلـحــزب
ال ـ ـسـ ــوري ال ـق ــوم ــي االج ـت ـم ــاع ــي حــن
زاره ٌ
وفد من التيار الوطني الحر ،قبل
أشـهــر مــن ع ــودة الـعـمــاد مـيـشــال عــون
مــن منفاه الفرنسي عــام ُ .2005سـ ّـرب
الخبر إلى اإلعالم ،في وقت لم يكن فيه
التيار العوني قد أعلن عن أي لقاء مع
فريق سياسي حليف للنظام السوري.
ومــن حينه ،بــدأت العالقة بني االثنني،
ُ
لــت ـس ـت ـك ـمــل ت ـح ــت عـ ـب ــاءة ح ـ ــزب ال ـل ــه،
وتـفــاهــم ق ــوى  8آذار ،مــع اإلشـ ــارة إلى
ّ
أن الـتـعــاون بــن العونيني والقوميني
يسبق عــام  2005بكثير .فزمن الحرب
بـ ــن ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ومـيـلـيـشـيــا
الـقــوات اللبنانية ،مـ ّـدت قيادة القومي
ف ــي امل ــن الـشـمــالــي ع ــون بــاملـســاعــدات
ض ـ ـ ـ ّـد خ ـ ـصـ ــومـ ــه .وب ـ ـعـ ــد االنـ ـسـ ـح ــاب
ّ
السوري من لبنان ،اقتنع القوميون بأن
ميشال عون ُج ٌ
زء من «قضية وطنية»،
التحالف معه أساسي ملصلحة الحلف
االستراتيجي .لــم يأبهوا لـكــون نظرة
العونيني إليهم كانت دائمًا بوصفهم
حليفًا من الفئة الثانية .التزمت قيادة
ً
الروشة بخيارها ،وصوال إلى انتخاب
عــون رئيسًا للجمهورية ،على حساب
«الـحـلـيــف ال ـث ــاب ــت» ،ال ـنــائــب سليمان

فرنجية .فهل سينكسر هذا الحلف في
االنـتـخــابــات النيابية فــي أي ــار 2018؟
غالبية األح ــزاب والتيارات السياسية
ّ
حسمت أن التحالفات ستكون «على
الـ ـقـ ـطـ ـع ــة» ،ب ـع ــد أن ان ـت ـف ــى ال ـخ ـط ــاب
ال ـس ـيــاســي ال ـ ــذي ع ـلــى أس ــاس ــه كــانــت
ُ
ت ـخ ــاض االن ـت ـخ ــاب ــات ،وب ــات ــت تـتـقـ ّـدم
امل ـص ـل ـحــة ف ــي ال ـب ـح ــث ع ــن ت ـحــال ـفــات
ّ
تؤمن أكبر عدد ُممكن من النواب لكتلة
ّ
ُنيابية ما ،حتى لو لم يكن بني القوى
املتحالفة ّ
أي رابط سياسي أو برنامج
للمرحلة املقبلة.
خاض التيار العوني والحزب القومي
معارك انتخابية معًا ،وإن كان القوميون
يـتـحــدثــون ع ــن مــاح ـظــات ع ـ ـ ّـدة ،تـبــدأ
ّ
بأن العونيني في املنت الشمالي تركوا
الئحتهم
عام  2005مقعدًا شاغرًا
على ُ
ّ
الجميل ،ثـ ّـم عدم
ملصلحة النائب بيار
ال ـس ـع ــي إلنـ ـج ــاح ال ـن ــائ ــب «ال ـق ــوم ــي»
السابق غسان األشقر عام ( 2009رغم
ُ
أن األرق ــام تظهر غياب أي «تشطيب»
ً
عوني لألشقر) ،وصوال إلى عدم تفعيل
العونيني ماكينتهم االنتخابية دعمًا
لـلـ ُـمــرشــح «ال ـقــومــي» خ ــال انـتـخــابــات
الكورة الفرعية ،عام  .2012الحسابات
ُاالن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وت ـح ــال ـف ــات ال ـعــون ـيــن
املستجدة ،وعالقات «القومي» الثابتة،
ربـمــا سـتـفــرض تـبــاعـدًا انتخابيًا بني
قيادتي الرابية (سابقًا) والروشة .وفي
تـلــك ال ـحــالــة ،الـتـنــافــس سـيـكــون فاقعًا
أكثر من غيره ،في دائرة الشمال الثالثة
(الـ ـبـ ـت ــرون ،ال ـ ـكـ ــورة ،بـ ـش ـ ّـري ،زغ ــرت ــا)؛
فالحزب القومي ،إذا لم تتبدل الوقائع،
س ـي ـت ـحــالــف م ــع تـ ـي ــار املـ ـ ـ ــردة وي ــدع ــم
ط ــون ــي س ـل ـي ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة ،مــواج ـهــا
رئ ـي ــس ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ج ـبــران
بــاس ـيــل ف ــي ُع ـق ــر داره .هـ ــذا األم ـ ــر قد
ّ
ُيــوتــر العالقة بني الطرفني ،وينسحب
س ـل ـبــا ع ـل ــى الـ ــدوائـ ــر األخـ ـ ـ ــرى ،كــاملــن
ال ـش ـمــالــي ،وعـ ـك ــار ،وال ـب ـق ــاع ال ـغــربــي،
وزحـلــة ،وبعلبك ـ ـ الهرمل ،والنبطية ـ
بنت جبيل ـ مرجعيون ـ حاصبيا .في
هــذه الــدائــرة تحديدًا ،ما الــذي سيمنع

ُ ّ
قانصو :سنرشح في الجنوب وبعلبك ــ الهرمل ،المتن الشمالي ،والكورة وعكار وعاليه ــ الشوف (هيثم الموسوي)

وزيــر الخارجية من ّرد الصاع لقيادة
القومي التي حرمته من أصواتها ّ في
الدائرة التي سيترشح عنهاُ ،
ويرشح
التيار العوني شخصًا بوجه النائب
(والــرئـيــس السابق لــ«الـقــومــي» وأحــد
أبرز قياداته) أسعد حردان؟
ّ
ت ـ ـبـ ــدأ مـ ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي تـ ـك ــت ــل ال ـت ـغ ـي ـيــر
ّ
واإلصـ ـ ـ ــاح حــدي ـث ـهــا بـ ـ ــأن االح ـت ـك ــاك
ب ــن «الـ ـتـ ـي ــار» والـ ـح ــزب ال ـق ــوم ــي هو
فــي الـكــورة ،وامل ــن ،وبعلبك ـ ـ الهرمل،
والنبطية ـ ـ بنت جبيل ـ ـ مرجعيون ـ
حاصبيا« .قاعدة القوميني األساسية
هي في الكورة واملنت» .في حال تحالف
تـيــار امل ــردة مــع ال ـقــوات اللبنانية في
دائــرة الشمال الثالثة« ،مــن املمكن أن
نـكــون حينها مــع الـقــومــي» .وفــي هذا
اإلط ـ ــار ي ـت ـحـ ّـدث م ـق ـ ّـرب ــون م ــن رئـيــس
تـ ـي ــار املـ ـ ـ ــردة س ـل ـي ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة عــن
كــون القومي سيكون حتمًا فــي صف

اإلشكالية الحقيقية
بين العونيين
والقوميين هي
في الدوائر حيث
لحزب الله نفوذ

التيار الوطني الحر في دائرة الشمال.
ويلفت هؤالء إلى كون هذا السيناريو
ملـصـلـحــة ال ـق ــوم ــي وامل ـ ـ ــردة م ـع ــا ،ألنــه
سيتيح لهم التنافس على مقعدين في
الكورة بدل التنافس على مقعد واحد

ف ـي ـمــا ل ــو ك ــان ــا م ـع ــا .وت ـل ـفــت م ـصــادر
فــي فــريــق  8آذار إل ــى أن الـتـقــارب بني
املـ ــردة والـ ـق ــوات ،ول ــو لــم يـتـحـ ّـول إلــى
تحالف انتخابي ،سيباعد بني املردة
والقومي.
أما دائرة املنت ،فترى مصادر العونيني
أن ـه ــا «امل ـ ـكـ ــان ال ـح ـق ـي ـقــي ل ـق ـيــاس قــوة
التحالف مع القومي من عدمه .قد يكون
املخرج ترشيح شخص كفادي عبود،
م ـق ـب ــول م ــن الـ ـق ــاع ــدت ــن» .اإلش ـكــال ـيــة
الحقيقية ،التي تتحدث عنها املصادر
العونية« ،هي في الدوائر حيث لحزب
الله نفوذ قــوي .ال الحزب حسم كيفية
مـقــاربـتــه ملـلــف االن ـت ـخــابــات ،وال نحن
وض ـع ـن ــا ن ـظــرت ـنــا ال ـن ـهــائ ـيــة أيـ ـض ــا».
ولكن مواجهة القوميني في مرجعيون
«تعني االص ـطــدام مــع حــزب الـلــه ،فهل
سـنــأخــذ ه ــذا الـ ـق ــرار؟» ،تـســأل مـصــادر
ً
ّ
عــون ـيــة ن ـيــاب ـيــةُ ،م ـس ـت ـب ـعــدة ذلـ ــك ألن

