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رأي

عتب بحريني معارض لحكومة بغداد :مصالح العراق ت
عباس بوصفوان
ُ
ُّ
يصح للمعارضني البحرينيني إظهار
ترى ،هل
الـعـتــب أم ــام اإلدارة ال ـعــراق ـيــة ،إزاء مـحــدوديــة
النصرة التي يبديها الجهاز الرسمي العراقي
تجاه التعديات املستمرة على قطاعات واسعة
من شعب البحرين؟
أم على املـعــارضــن تقدير جهد بـغــداد املـتــاح،
وت ـفـ ّـهــم ال ـظ ــروف غ ـيــر االع ـت ـيــاديــة ال ـتــي تـنــوء
بها الحالة العراقية ،والتي تحول ـ كما يظهر
ـ ـ مــن دون أن تـبــرز حـكــومــات بـغــداد املتعاقبة،
منذ  ،٢٠٠٣موقفًا أكثر جسارة مضادًا للخيار
الرسمي البحريني العنيف تجاه املعارضني
التأكيد العملي
وبيئتهم الحاضنة ،ويعلي من ّ
فـ ــي ح ــاج ــة ح ـك ــوم ــة املـ ـن ــام ــة لـ ـك ــف أذاهـ ـ ـ ــا عــن
األغـلـبـيــة مــن مــواطـنـيـهــا ،والـبـحــث عــن تسوية
سياسية متوازنة للبالد.
ل ـكــن األمـ ــر ال يـقـتـصــر ع ـلــى ال ـب ـحــريــن ،ذل ــك أن
األسـئـلــة بـشــأن الـسـيــاســة الـعــراقـيــة الخارجية
مــا لبثت أن تـصــاعــدت مــع وض ــع ال ـعــراق لبنة
جــديــدة فــي طريقه الــوعــر نحو إع ــادة االعتبار
ألحـ ــد أهـ ــم بـ ـل ــدان امل ـن ـط ـقــة والـ ـع ــال ــم ،ح ـضــارة
وإمكانيات ،وكذا في مسعاه نحو رسم صورة
أكثر إيجابية لنخبته السياسية ،بقيادة حزب
ال ــدع ــوة ،ال ـتــي وص ـلــت إل ــى الـحـكــم ف ــي ظ ــروف
قــاهــرة ،وقابلة لالستثمار سلبيًا مــن خصوم
بغداد اإلقليميني ،ومنافسي املنطقة الخضراء
املحليني.

عتب الشركاء
يقول بعض املعارضني البحرينيني املعاتبني
إن الـكـثـيــر م ــن ال ـســاســة ال ـعــراق ـيــن ن ـســوا ـ ـ أو
انشغلوا عن ـ قضية البحرين وشركاءهم في
الـن ـضــال ضــد الــديـكـتــاتــوريــة بـمـجــرد بلوغهم
قصور املنطقة الخضراء.
ال يـنـكــر هـ ــؤالء أن ح ـكــومــات ب ـغ ــداد املـتـتــالـيــة
واجـ ـه ــت ت ـحــديــا وجـ ــوديـ ــا ،م ـم ـن ـه ـجــا ،م ـم ـت ـدًا،
ومـتـعــددًا ،اسـتـنــزف اهتمامها وقــدرات ـهــا .كما
ال ينفون ،بل يـقــدرون ،حصولهم على قــدر من
التعاطف والــدعــم اإلعــامــي الـحــزبــي الـعــراقــي،
بـيــد أن ع ــدم االل ـت ـفــات وال ــرع ــاي ــة واالح ـت ـضــان
بــال ـقــدر ال ـكــافــي وامل ـن ـشــود ل ـل ـجــذور املـشـتــركــة،
واملصلحة املشتركة في اتساع رقعة الحريات
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام وال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراطـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة،
والخصوصية البحرينية ـ العراقية ،ال بد من
أن ي ـطــرح ال ـت ـســاؤل إن ك ــان الـ ـت ــواري الـعــراقــي
عــن ش ــؤون اللعبة اإلقليمية لــه مــا ي ـبــرره ،في
وقــت تـبــدو فيه الـسـيــاســات الـخــارجـيــة واألمــن
اإلقليمي جــزءًا ال ينفصل عن السالم الداخلي.
(وهو ما نناقشه الحقًا)
ولـخـلـفـيــات وغ ــاي ــات وطـنـيــة وقــومـيــة وديـنـيــة
وليست طائفية ،ناضل كثير مــن البحرينيني

جـنـبــا إل ــى جـنــب مــع نـظــرائـهــم الـعــراقـيــن ضد
نـ ـظ ــام «ال ـ ـب ـ ـعـ ــث» ،إب ـ ـ ــان س ـ ـنـ ــوات الـ ـجـ ـم ــر ،فــي
السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي،
ح ــن ك ــان م ـعــارضــو حـكــم «ال ـب ـعــث» مـنـبــوذيــن
على املستويات كافة :ال يجدون موطئ قدم في
دول العرب وإعالمها ،وال يحظون باستقبال
حـتــى مــن أصـغــر م ـســؤول فــي وزارة خــارجـيــة،
وال يـحــوزون التعاطف الغربي ومــراكــز القوى
فيه ،قبل أن يتحول املزاج األميركي واألوروبي
والخليجي نحو احتضان املعارضة العراقية،
بـ ــرمـ ــوزهـ ــا ال ـش ـي ـع ـي ــة والـ ـ ـك ـ ــردي ـ ــة والـ ـسـ ـنـ ـي ــة،
اإلســام ـيــة وال ـي ـســاريــة ،بـعــدمــا اق ـت ــرف ص ــدام
حسني خطأه التاريخي باحتالل دولة الكويت،
في صيف .١٩٩٠
وتظهر محطات عــديــدة أن الحركة السياسية
الـبـحــريـنـيــة دف ـعــت ثـمـنــا غــالـيــا لـتـعــاطـفـهــا مع
م ـط ـلــب ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي فـ ــي بـ ـغ ــداد،
ولتناغمها األيديولوجي مع النموذج الدعوي
ال ـع ــراق ــي ،وخ ـصــوصــا ف ــي أع ـق ــاب ت ـخ ـ ّـرج عــدد
مــن رج ــال الــديــن واألف ـنــديــة مــن ح ــوزة النجف
وجــام ـع ــات ال ـع ــراق مـنـتـصــف الـسـتـيـنـيــات من
الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،وال ـ ـ ــذي م ـه ــد ل ـن ـقــل ال ـت ـجــربــة
الدعوية للبحرين.
َ
وفي وقت انعدام النصير ،أبــرز دعاة البحرين
وجمهورهم موقفًا احتجاجيًا جليًا على خلفية
إعـ ــدام الـسـلـطــات ال ـعــراق ـيــة ،فــي كــانــون األول/
ديـسـمـبــر  ،١٩٧٤عـ ــددًا م ــن أبـ ــرز أع ـض ــاء حــزب
الدعوة (عارف البصري ،حسني جلوخان ،عماد
الطباطبائي ،عز الدين القبنجي ونوري طعمة)
حني نشرت مجلة املــواقــف البحرينية إدانــة ال
لـبــس فـيـهــا لعملية اإلع ـ ــدام ال ـتــي تـمــت فــي ما
يبدو على نحو غير متوقع ،وبشكل شبه سري.
كانت ضربة موجعة للغاية لحزب لدعوة األم،
وينظر إليها على أنها محطة فارقة في تاريخ
ال ـع ــاق ــة ب ــن امل ــؤس ـس ــة ال ـب ـع ـث ـيــة وال ـحــرك ـيــن
الشيعة بقيادة اإلمام الصدر.
وان ـط ــوى ق ــرار الـتـعــاطــي اإلع ــام ــي مــع عملية
اإلع ـ ــدام عـلــى م ـجــازفــة ،بـيــد أن الـتـغــاضــي عن
كـشــف عـمـلـيــات الـقـتــل املـمـنـهــج لــم يـكــن خـيــارًا
صــائ ـبــا م ــن وج ـه ــة أصـ ـح ــاب الـ ـق ــرار ال ــدع ــوي
حينها.
وع ـبــر ن ـشــر خ ـبــر اإلعـ ـ ــدام ،خ ــاط ــرت الـجـمــاعــة
الــدعــويــة البحرينية بكشف رؤى وتــوجـهــات
ح ــزب ـي ــة وس ـي ــاس ـي ــة ك ـ ــان ي ـ ـ ــراد ل ـه ــا أن تـظــل
مستورة أو راكدة ،وتعتمل تحت السطح ،لوال
تطورات دراماتيكية وغير محمودة العواقب
في الجوار العراقي ،وتضييق إعالمي وأمني
وسياسي في بغداد والنجف وكربالء ،وعموم
املناطق العراقية ،بل ومختلف البالد العربية،
إال ما ندر ،يترافق مع بطش بعثي غير معهود
ض ــد م ــن يـنـظــر إل ـي ـهــم ك ــأب ــرز خ ـصــوم ال ـحــزب
«القائد» في العراق.

ال ــراح ــل عـبــدالـلــه امل ــدن ــي ( )١٩٧٦ – ١٩٣٩كــان
رئ ـي ـس ــا ل ـت ـحــريــر املـ ــواقـ ــف ،ال ـت ــي ن ـش ــرت خـبــر
اإلدانة .ويعد الرجل من بني أقدم أعضاء حزب
ال ــدع ــوة الـبـحــريـنــي ،وع ـض ـوًا فــي بــرملــان ١٩٧٣
املـنـحــل ،وقــد اغتيل بعد نحو عــامــن مــن نشر
الخبر ،مع أن دوافع االغتيال ال صلة لها بذلك،
كما تقول التحقيقات الرسمية.
فــي تـلــك ال ـف ـتــرةُ ،بـعـيــد االس ـت ـقــال ،وال ـب ــدء في
م ـس ـيــرة ب ـن ــاء امل ــؤس ـس ــات ال ــدس ـت ــوري ــة ،ب ــرزت
الكتلة الــديـنـيــة الـشـيـعـيــة ،وأذرع ـه ــا املختلفة،
ً
رقمًا فاعال في املعادلة الوطنية ،وفي انتخابات
 ،١٩٧٣وم ـ ــداوالت املـجـلــس الـتــأسـيـســي ـ ـ الــذي
كلف صياغة دستور دولة البحرين ـ واملجلس
الوطني (الـبــرملــان) ،الــذي حله أمير الـبــاد ،في
آب /أغسطس  ،١٩٧٥بعد نحو عام ونيف على
تدشينه.
تزامنًا ،كان الناشطون البحرينيون جنبًا إلى

يقول معارضون بحرينيون
إن الكثير من الساسة
العراقيين انشغلوا عن
قضية البحرين
جنب مع أشقائهم العراقيني ،يوزعون النسخة
ذات ـهــا مــن خـبــر مـجـلــة امل ــواق ــف ،فــي العاصمة
البريطانية ل ـنــدن ،لتعريف الـســاســة اإلنكليز
بحجم التعديات على حقوق اإلنسان في عراق
«البعث» ،وافتقاره إلى املؤسسات الدستورية
املنتخبة ،في وقــت كانت فيه البحرين تعيش
مرحلة إيجابية بــالـتــرافــق مــع شـيــوع قــدر من
الحريات اإلعالمية واملدنية ،وإص ــدار دستور
م ـت ــواف ــق ع ـل ـيــه ،ي ـم ـنــح امل ــؤس ـس ــة الـتـشــريـعـيــة
َ
ص ــاحـ ـي ــات ال لـ ـب ــس ف ــي ق ــدرتـ ـه ــا ع ـل ــى خـلــق
نــوع مــن ال ـتــوازن فــي نـظــام الحكم بــن العائلة
الحاكمة والقوى السياسية.
م ــا ي ـع ـن ــي ،أن املـ ــواقـ ــف امل ـ ـنـ ــددة ب ــامل ـم ــارس ــات
البعثية ،حينها ( ،)١٩٧٤ارتـفـعــت فــي بحرين
ً
االسـتـقــال والــدسـتــور واالرت ـخــاء األمـنــي ،أمــا
بـ ـع ــراق أك ـث ــر ان ـف ـت ــاح ــا ،وإيـ ـم ــان ــا بـ ــأن س ـي ــادة
القانون في الجوار ،أمر حيوي الستدامته في
البحرين.
وحـ ـت ــى ف ــي وق ـ ــت الـ ـش ــدة ال ــوط ـن ـي ــة ،وس ـط ــوة
قانون أمن الدولة الصادر بعد تعليق الدستور
( ،)١٩٧٥س ـجــل ال ـب ـحــري ـن ـيــون إدانـ ـ ــة صــاخـبــة
إلعدام الشهيد الصدر ،في .١٩٨٠
وي ـن ـظ ــر إلـ ــى ج ـم ـيــل ال ـع ـل ــي (،)١٩٨٠ – ١٩٥٧
بــاعـتـبــاره فــي طليعة ش ـهــداء بـحــريــن مــا بعد
االستقالل ،من اإلسالميني ،في قضية مرتبطة
بحدث خارجي (عراقي).

ول ـقــي الـعـلــي حـتـفــه ،ف ــي ال ـس ـجــن ،تـحــت وط ــأة
التعذيب ،في مايو  ،١٩٨٠بعد بضعة أيــام من
اعتقاله ،بتهمة مشاركته في تظاهرة صاخبة
نظمت فــي العاصمة املـنــامــة ،بـغــرض التنديد
بـ ـق ــرار ح ـك ــوم ــة صـ ـ ــدام ح ـس ــن ت ـن ـف ـيــذ عـقــوبــة
اإلعدام ضد آية الله الشهيد محمد باقر الصدر،
مؤسس حزب الدعوة.
وك ـمــا تــم الـتـنـكـيــل بــأع ـضــاء ح ــزب ال ــدع ــوة في
ال ـع ــراق ،ك ــان عـصــر الـثـمــانـيـنـيــات قــاسـيــا على
اإلسالميني الحركيني البحرينيني من مختلف
التوجهات ،وشمل القمع والسجن والتهجير
أعـضــاء الجبهة اإلســامـيــة لتحرير البحرين،
وأعضاء حزب الدعوة البحريني املنحل ،فيما
ً
كــان نصيب الـيـســار البحريني جـلــا ،تعذيبًا
وت ـه ـج ـي ـرًا ،وخ ـص ــوص ــا ق ـب ــل االسـ ـتـ ـق ــال ،أم ــا
تـضـحـيــات اإلس ــام ـي ــن الـشـيـعــة ف ـقــد سجلت
عــامــة فــارقــة فــي الـنـضــال الــوطـنــي فــي العقود
الثالثة األخـيــرة ،في حلقة جديدة وممتدة من
الكفاح نحو املساواة والحريات والعدالة ،الذي
أسهمت فيه مختلف ألوان الطيف البحريني.
وإث ــر ان ــدالع «االنـتـفــاضــة الشعبانية» ()١٩٩١
وشـ ـم ــولـ ـه ــا مـ ـس ــاح ــات واس ـ ـعـ ــة مـ ــن ال ـ ـعـ ــراق،
مستثمرة تقهقر جيش صدام من الكويت على
وقع القصف الجوي األطلسي والعربي ،أعدمت
ال ـس ـل ـطــات ال ـعــراق ـيــة ع ـشــرة بـحــريـنـيــن كــانــوا
يدرسون العلوم الدينية والدنيوية في حوزة
النجف وجــامـعــة ب ـغــداد ،كـجــزء مــن ردة الفعل
ال ـبــاط ـشــة م ــن ق ـبــل ح ـكــومــة ال ـب ـعــث ض ــد امل ــدن
املنتفضة.
وع ــاش ــت األسـ ـ ــر ال ـب ـحــري ـن ـيــة كـ ـح ــال ال ـع ــوائ ــل
العراقية ،القلق واأللم والفراق ،أكثر من عقد من
الزمن ،في ترقب مرير ملعرفة مصير أحبائهم.
ثم فوضت أمرها إلى السماء ،حني تأكد للرأي
العام ،في آب /أغسطس  ،٢٠٠٣ان أبناء البحرين
فــارقــوا الـحـيــاة ،إعــدامــا على يــد أجـهــزة صــدام،
وفق ما أظهرت التحقيقات الرسمية العراقية.
وقـ ــد ش ـ ــارك ب ـحــري ـن ـيــون إلـ ــى ج ــان ــب إخــوتـهــم
الـعــراقـيــن فــي صــد العمليات العسكرية التي
شنتها قوات صدام ضد املنتفضني في منطقة
األهوار ،الواصلة بني إيران والعراق.
ل ـك ــن يـ ـج ــدر ال ـت ـن ـب ــه ه ـن ــا الـ ـ ــى أن ت ـض ـح ـيــات
الـعــراقـيــن ،ســابـقــا وراه ـن ــا ،ضــد ص ــدام حسني
أو في سبيل بناء الدولة ومؤسساتها ،أو ضد
اإلرهـ ــاب الـقــاعــدي والــداع ـشــي ،تصغر أمامها
السند والتعاطف من أي جهة أتيا.

الجذور واآلمال المشتركة
الجذر األيديولوجي الواحد (اإلسالم السياسي
ال ـح ــرك ــي) ،واالن ـت ـم ــاء ال ـحــزبــي ال ــواح ــد (ح ــزب
الــدعــوة) والـقـيــادة الدينية الــواحــدة (مرجعية
اإلمــام الصدر) ،واآلمــال املتماثلة في بلد يحيا
ف ـيــه الـجـمـيــع ت ـحــت مـظـلــة ال ـق ــان ــون ،وال ـه ـمــوم

«معراب» المسكونة بضيق اسمه حزب اهلل
صادق النابلسي *
القوات اللبنانية مسكونة بضيق عميق اسمه
حزب الله .مشكلتها معه تبدأ من أيديولوجيا
يـتـمـســك ب ـهــا امل ـن ـض ــوون إل ـي ــه وت ـع ـكــس حــالــة
الرفض للوجود اإلسرائيلي كيانًا ومشروعًا
وصـ ـيـ ـغ ــة ،مـ ـ ـ ــرورًا ب ـف ــائ ــض ق ــوت ــه ال ـع ـس ـكــريــة
وتأثيرها على قرار الدولة واحتكارها للسالح،
ّ
وال تـنـتـهــي ب ـ ـ ــأدواره اإلقـلـيـمـيــة ح ـيــث ُيـشــكــل
لبنان بحسب رئيسها سمير جعجع« :مجرد
مـحــافـظــة ص ـغ ـيــرة ف ــي أم ــة ه ــذا ال ـح ــزب ال ــذي
يؤمن بالخالفة على طريقته».
اخ ـت ــارت «الـ ـق ــوات» فــي مــواجـهـتـهــا ح ــزب الله
ت ـص ــوي ــر ت ــاري ـخ ــه وحـ ــاضـ ــره ت ـص ــوي ـرًا (ف ــوق
ُ
وطـ ـن ــي) ،وذل ـ ــك ح ــن ت ـظ ـه ــره مــرت ـب ـطــا بــدولــة
ّ
دينية (إي ــران) ،منذ لحظة التماس التاريخي
بانتصار الـثــورة اإلســامـيــة عــام  1979والتي
ّ
ش ــكـ ـل ــت م ـن ـب ــع ق ـي ـم ــه ال ـث ـق ــاف ـي ــة وت ــوج ـه ــات ــه
ّ
السياسية والعسكرية .وهذا ما رسخ ،بحسب
القواتيني ،النزعة املعارضة واملناهضة له في
مواقف وضمائر اللبنانيني .فعندما يتبع حزب
الـلــه لـلــولــي الفقيه ال يـعــود ال ـخــاف لــه عالقة
بــالـتـنــافــس املـحـلــي بــن األحـ ــزاب أو بــاملــواقــف
والسياسات والتقديرات حول قضايا داخلية،
ب ــل ف ــي تـ ـج ــاوز حـ ــزب ال ـل ــه ل ـت ـقــال ـيــد وشـ ــروط
ومـتـطـلـبــات ال ـس ـيــادة الـلـبـنــانـيــة! فــالـقــواتـيــون
ّ
يرون أن حزب الله هو امتداد للصيغة الثورية

ّ
اإليرانية بكل ما تعنيه من مالمح وصفات ،وأن
تجربته واقعة تحت تأثير املركز وجاذبيته ،ما
يحمل ّ
كمًا من السلبيات واملخاطر على مصالح
ً
لبنان وعالقاته العربية والــدولـيــة ،فضال عن
الفجوة النفسية والسياسية التي خلقتها هذه
التجربة بني القوى اللبنانية ّ
وأدت إلى اتساع
عوامل التنافر والعداء!
القواتيون يرون في حزب الله «غير» لهم ثقافيًا
وسياسيًا ،وهذه «الغيرية» تجعل الرؤية حول
ال ـهــويــة وامل ـص ــال ــح الــوط ـن ـيــة م ـت ـصــادمــة على
ّ
نحو مستدام .ثم إن انـعــدام الـتــوازن في القوة
ً
يعتبر حائال من الــوصــول إلــى شراكة وطنية
متساوية ما قد يوثر على األحــزاب الصغيرة
وقـســم كبير مــن النخب وممثلي ال ــرأي الـعــام،
فتنشأ بينهم وبينه عالقة تبعية تصبح مع
الــوقــت كاملة يخضع فيها الضعيف لهيمنة
واستئثار وتسلط القوي!
ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـ ـحـ ــال فـ ــي م ــواجـ ـه ــة أوضـ ـ ـ ــاع غـيــر
نظامية وغير اعتيادية لبنانيًا وإقليميًا نمت
مـجـمــوعــة مــن ال ـظــواهــر ال ـتــي ال يـمـكــن ّ
تلمس
واختبار معقوليتها إال من خالل وضعها في
سياقاتها الـتــاريـخـيــة وفـهــم ال ــدواف ــع الكامنة
وراء ن ـه ـض ــوه ــا والـ ـبـ ـح ــث ف ــي م ـشــروع ـي ـت ـهــا
وصالحيتها الزمنية والوطنية واألخــاقـيــة.
ّ
لـ ـك ــن م ـش ـك ـل ــة الـ ـق ــواتـ ـي ــن ،أن اع ـت ــراض ــات ـه ــم
عـلــى ه ــذه ال ـظــواهــر ومـنـهــا ظــاهــرة ح ــزب الله
وت ــوج ـه ــات ــه ،ت ـن ـ ّـم ع ــن وعـ ــي سـ ـ ــاذج وم ـج ـتــزأ

للتطورات واألح ــداث الـتــي تـعـ ّـرض لها لبنان
ومــرت بها املنطقة .يتحاشىون الـخــوض في
ّ
األسباب التي تشكل فيها حزب الله وسيرورة
ح ـ ـضـ ــوره الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ،وال ي ـ ـجـ ــدون أنـفـسـهــم
مضطرين للبحث في اإلطار األكثر شمولية من
أجل فهم حركة االستعمار في املنطقة ووجود
«إســرائـيــل» ومـشــروع أميركا لترتيب املنطقة

«القوات» في اعتراضاتها
على حزب اهلل
تعتمد على الدوام
مقياسًا خاطئًا
بما يحفظ لها سيطرة مطلقة على املصالح
والسياسات واالنفعاالت داخلها .ويتغاضون،
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ي ـ ّـدع ــون غ ـل ـوًا فـظـيـعــا حــول
مفهوم الــدولــة ،الدخول في أي نقاش حــول ما
كــانــوا عليه ،وكـيــف كــانــوا يـفـكــرون ومــا زال ــوا،
وماذا كانوا يفعلون وما زالوا لتسويق وهمهم
املتضخم .ال يشعرون أنهم انتهكوا املحرمات
وكــانــوا أسياد التخريب لفترة طويلة وكانوا
ّ
دمية في يد متالعبني كثر ،وأن نزعة التبعية
عندهم باتت أقرب إلى العادة املرضية!

ُ
هـنــاك كـ ٌّـم هــائــل مــن الــوقــا ّئــع الـتــي تظهر فيها
ّ
تحيزها للمشغلني عــربــا وغربيني
«ال ـق ــوات»
ّ
وصهاينة ،وبكونها أداة طيعة ألسيادها دون
ح ـســاب لـلـنـتــائــج ال ـكــارث ـيــة ال ـتــي تــرتـبــت على
لـبـنــان« .ال ـق ــوات» أرادت دائـمــا اغـتـنــام الفرص
عند نقطة التالقي بني املصالح الهائلة ألميركا
وإســرائ ـيــل والـسـعــوديــة فــي لـبـنــان ،وال ـكــوارث
ال ـع ـظ ـم ــى الـ ـت ــي ت ـح ــل ب ــال ـل ـب ـن ــان ـي ــن .ن ـظــريــة
اس ـت ـغ ــال األزمـ ـ ـ ــات واملـ ــآسـ ــي ك ــان ــت ح ــاض ــرة
بـقــوة فــي أدب ـيــات ال ـقــوات منذ الـحــرب األهلية
وم ـخــاطــر ال ــوج ــود الـفـلـسـطـيـنــي ث ــم ال ـس ــوري،
ّ
جلجلية دائمة،
إلى تصوير املسيحيني بحالة
وم ـع ــان ــات ـه ــم امل ـس ـت ـم ــرة ب ـف ـعــل ل ـع ـنــة امل ـحـيــط
ّ
اإلسالمي ومحاوالت الطوائف األخرى التغلب
عليهم ديمغرافيًا وتغيير املوازين واملعادالت
ال ـس ـيــاس ـيــة (ال ـط ــائ ــف نـ ـم ــوذج ــا) ،إلـ ــى لحظة
اغ ـت ـي ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري وخـ ـ ــروج ال ـق ــوات
الـ ـس ــوري ــة ،إلـ ــى امل ـح ـك ـمــة ال ــدولـ ـي ــة وال ـ ـعـ ــدوان
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـلــى ل ـب ـنــان عـ ــام  ، 2006مـ ــرورًا
ب ــأزم ــات «الــرب ـيــع ال ـعــربــي» وال سـيـمــا الـحــرب
فــي ســوريــة وانعكاسها على مجمل األوضــاع
ً
في لبنان ،وصــوال إلى أزمــة اإلقالة السعودية
للرئيس سعد الحريري ،والتي سعت القوات
لالستفادة إلى أقصى حد من نتائجها لتحجز
م ـق ـع ـدًا ل ـهــا ف ــي املـ ـع ــادالت الــداخ ـل ـيــة ولتظهر
فــي مظهر الـتــابــع األم ــن ،املتماهي مــع القوى
الخارجية وأنساقها السياسية والثقافية.

