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لبنان

لبنان
قضية اليوم

ُ
َ
و ِجدت لتبقى!

قائد الجيش ينخرط في اللعبة الداخــلية
إبراهيم األمين
لفارس سعيد نهفاته حيال املشكلة
اللبنانية .ينتمي الى الفريق الذي ال
ي ـعــرض صـلـحــة م ــع س ــاح امل ـقــاومــة،
ل ـ ـك ـ ـنـ ــه ،يـ ـ ـق ـ ــول مـ ـ ــا يـ ـتـ ـجـ ـن ــب رفـ ــاقـ ــه
السابقون قوله حيال الدعم الخارجي
ل ـل ـقــوى امل ـع ــارض ــة ل ـس ــاح امل ـق ــاوم ــة.
ال ي ـ ـ ـ ــزال سـ ـعـ ـي ــد م ـ ـتـ ــأث ـ ـرًا بـ ـم ــرش ــده
الراحل سمير فرنجية لجهة احترام
املـقــامــات ،والـبـكــوات منهم على وجه
التحديد .إال أنه ال يبدو مفتونًا بذكاء
بعض الـقــادة ،ومنهم وليد جنبالط.
ل ـك ــن س ـع ـيــد الـ ـ ــذي ل ــه ف ــي ك ــل ع ــرس
قرص ،استخلص درسًا واحدًا مفيدًا
من املعركة األخيرة :ما كان جنبالط
ليحصل على دعم الغرب لوال أنه رفع
الصوت في وجه حزب الله!
جنبالط هو أبرز الزعماء اللبنانيني
ال ــذي ــن ال ي ـه ـت ـمــون ب ـ ــرأي ال ـج ـم ـهــور.
ي ـ ــروي أحـ ــد ال ـخ ـب ـث ــاء ح ـك ــاي ــة ت ـعــود
الـ ــى ال ـن ـصــف األول م ــن تـسـعـيـنـيــات
الـ ـق ــرن امل ــاض ــي ،وف ـي ـهــا أن جـنـبــاط
زار الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري ف ــي مـكـتـبــه.
وق ــال لــه نــاصـحــا كـصــديــق« :ه ــا أنــت
ال ـ ـيـ ــوم امل ـ ـسـ ــؤول األول ع ـن ــد شـيـعــة
لـبـنــان والـ ـب ــارز بـيـنـهــم عـنــد الشيعة
ال ـع ــرب .لـكــن أق ـصــى مــا تمنحك إيــاه
اللعبة اللبنانية هي رئاسة املجلس

شرح جنبالط بالدم والنار ّأن
استدراج دعم الغرب يتطلب
رفع الصوت (وربما أكثر)
في وجه حزب الله
ال ـن ـي ــاب ــي .ل ـقــد حـ ــان وقـ ــت أن تـخــرج
وت ـج ــول ف ــي ال ـعــالــم .تـبـنــي صــداقــات
وع ــاق ــات وت ـت ـخ ـلــص م ــن ع ــبء هــذه
ّ
اململة»ّ .
رد بري عليه« :أنت
الوظيفة
مجنون ،اذهــب الــى أيــن؟ أنــت مرتاح،
يمكنك أن تـغــادر ملئة سنة ،ثــم تعود
لتجد أتـبــاعــك فــي ان ـت ـظــارك .أم ــا أنــا،
إن غ ـبــت أي ــام ــا ق ـل ـي ـلــة ،فـسـيـتـنــافــس
ال ـع ـشــرات عـلــى هــالـكــرســي  ...ق ــوم يا
زملة ،روح لحالك!»

ج ـن ـبــاط ه ـ ــذا ،خ ـطــط مل ــا ح ـصــل في
قبرشمون .الرسالة األولى أنه ال يبدو
راغبًا فعليًا في التقاعد .وال هو مقتنع
وإخالء
بأنه حان وقت تقاعد أركانه،
ّ
الساحة لجدد يفترض أن يصطفوا
ح ــول اب ـنــه ال ــوري ــث .ل ــذل ــك ،ق ــرر أنـهــا
ســاعــة الـحـقـيـقــة .وأن اللعبة تتطلب
حضور األصيل ال الوكيل .أعطى ابنه
اإلجازة التي يحب (ويستحق) ثم دق
النفير ،ليرتدي أركانه ثياب املعركة
ويستعيدوا اللغة األحــب الى قلبهم.
وحيلتهم هــذه املــرة ،كــام يصدر عن
«شاب طايش» يمثل العدو الوجودي
للقبيلة .وفــي لحظات تحول جبران
بــاسـيــل ال ــى أداة فــي لـعـبــة جـنـبــاط،
هــي لـعـبــة ال ــدم ال ـتــي يتقنها األخـيــر
وبأعصاب بــاردة ،كــان نائب الشوف
ال ـس ــاب ــق واثـ ـق ــا م ــن أنـ ــه ك ـل ـمــا ارت ـفــع
ال ـ ـ ـصـ ـ ــراخ ف ـ ـ ــوق ص ـ ـ ــوت ال ـ ــرص ـ ــاص،
اض ـط ـ ّـر اآلخـ ـ ــرون ال ــى ال ــرك ــض خلف
مصالحته.
ل ـك ــن ج ـن ـب ــاط ال ـخ ـب ـي ــر فـ ــي ال ـل ـع ـبــة
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،ق ـ ـ ــرر أن ـ ـ ــه ي ـم ـك ــن ت ـح ـق ـيــق
م ـج ـمــوعــة أهـ ـ ــداف دف ـع ــة واح ـ ـ ــدة :أن
ً
يظهر أوال في موقع املناهض األبرز
لـ ـسـ ـي ــاس ــات حـ ـ ــزب الـ ـل ــه فـ ــي ل ـب ـن ــان،
مــا يـعـيــد لـفــت ان ـت ـبــاه ال ـغــرب وعــربــه
إل ـيــه؛ وأن يعيد ثــانـيــا ل ـ ّـم الـشـمــل في
ص ـف ــوف أنـ ـص ــاره ال ــذي ــن ت ـع ـبــوا من
ع ـج ــزه ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة؛ وأن
يضرب ثالثًا منافسيه داخل القبيلة،
وتـصــويــرهــم أم ــام الجمهور ك ــأدوات
في يد الخصوم األصليني ،وبأنهم ال
يشكلون حيثية ّ
بحد ذاتهم.
ل ـكــن ل ـج ـن ـبــاط ح ـظ ــوة ع ـنــد آخــريــن
ً
مــن قــادة الـبــاد ،املتذمرين أصــا من
ال ــوض ــع ال ـق ــائ ــم .هـ ـك ــذا ،وفـ ــي لحظة
واحدة ،أعلن الرئيس بري أنه ال يمكن
ت ــرك ج ـن ـبــاط وح ـي ـدًا .بـيـنـمــا س ــارع
الرئيس سعد الحريري الى محو كل
تغريدات األسابيع السابقة والعودة
الــى رفيق الــوالــد الشهيد ،فيما ّ
تنبه
سمير جعجع الى أن اشتباك جنبالط
مــع حــزب الله والـتـيــار الوطني الحر
يشكل مناسبة له (لجعجع) للخروج
من عزلة أتعبته فوق تعبه الشخصي.
وبعدما سار هذا الباص ،حتى وجد

رك ــاب ــا ف ــي االنـ ـتـ ـظ ــار ع ـن ــد م ـح ـطــات
كـثـيــرة ،س ــواء مــن خـصــوم ح ــزب الله
أو خصوم العونيني .لكن الجديد ،أن
راكـبــا لــم يكن فــي الحسبان ،اعترض
طريق الحافلة .تعلق بحافة الباص
من دون أن يدخل إليه بصورة كاملة.
ربـ ـم ــا ف ــي ان ـت ـظ ــار م ـح ـطــة أو رح ـلــة
جـ ــديـ ــدة .إنـ ــه ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ال ـع ـمــاد
جوزيف عون!
ع ـنــدمــا وق ـعــت األحـ ـ ــداث األم ـن ـيــة في
ق ـ ـبـ ــرش ـ ـمـ ــون ،كـ ـ ـ ــان الـ ـبـ ـع ــض ي ــرغ ــب
ف ــي أن ي ـتــولــى ال ـج ـيــش عـمـلـيــة قمع
أن ـ ـصـ ــار جـ ـنـ ـب ــاط ،ول ـ ــو مـ ــع س ـقــوط
دم ـ ــاء .ك ــان هـ ــؤالء ي ـع ـت ـقــدون أن ــه في

من فريقه  -غامر كثيرًا حني ذهب في
أكـثــر مــن رســالــة علنية الــى التلويح
بما هــو «أفـظــع» نحو جنبالط .منذ
ال ـحــادثــة ،وم ــواق ــف بـعـبــدا تـتــأرجــح،
من طرح املجلس العدلي الى التراجع
عنه وإع ـطــاء إش ــارات إيجابية لحل
عبر املحكمة العسكرية ،ومن ثم رفع
مستوى الحادثة من محاولة اغتيال
الــوزيــر صــالــح الـغــريــب ال ــى محاولة
اغتيال الوزير باسيل.
م ــا ب ــن ع ـق ــد االجـ ـتـ ـم ــاع واس ـت ـع ــداد
ع ــون لـلـتــوجــه ال ــى الـقـصــر الــرئــاســي
الصيفي ،وهو ما لم يكن ممكنًا لوال
ترطيب األجــواء بينه وبني جنبالط،
يمكن الخروج ببعض اإلشارات حول
موقع جنبالط في املعادلة اإلقليمية
والدولية.
حـ ـص ــول ال ـ ـحـ ــادثـ ــة ّفـ ــي ظـ ــل زع ــام ــة
ول ـي ــد ج ـن ـب ــاط ،ج ــن ــب ال ـب ـلــد كــارثــة
حـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة ،ألن ـ ـ ـ ــه ال ي ـ ـ ـ ـ ــزال م ـم ـس ـك ــا
ب ـش ــارع ــه وب ـم ـنــاصــريــه وب ـطــائ ـف ـتــه،
وركـ ـن ــا أس ــاس ـي ــا ف ــي تــرك ـي ـبــة الـبـلــد
ق ـبــل ال ـحــديــث ع ــن مــوق ـعــه اإلقـلـيـمــي
والـ ــدولـ ــي .م ــن ه ـنــا يـمـكــن ال ـت ـســاؤل
بـ ـج ــدي ــة :لـ ــو كـ ـ ــان خ ـل ـي ـف ـت ــه ت ـي ـمــور
جنبالط وحــده في هذه املعمعة ،من
دون قدرة والده على تحريك الشارع

أو ضـبـطــه بـلـحـظــة ،ه ــل ك ــان الجبل
ليسلم من حرب مفتوحة؟
وهنا النقطة الثانية .بإمكان التيار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر أن يـ ـق ــارع جـنـبــاط
ف ـ ـ ــي ع ـ ـقـ ــر داره ،وبـ ـ ــإم ـ ـ ـكـ ـ ــان عـ ــون
وباسيل أن يقفزا فوقه فــي سياسة
ّ
ويحمالنه (وب ـ ّـري)
تطبيق الطائف
مسؤولية ســوء تطبيقه ،ويحرمانه
م ــن تـعـيـيـنــات إداري ـ ـ ــة .ل ـكــن ك ــل ذلــك
ُيصرف محليًا فقط .موقع جنبالط،
املتداخل مــع موقع الطائفة الــدرزيــة
ف ــي الـتــركـيـبــة املـحـلـيــة واإلقـلـيـمـيــة،
وامتداد الوجود الــدرزي في سوريا
وفلسطني ،أظهر مرة أخرى أنه ال يزال
لــه وزن ــه .وبـصــرف النظر عــن تأثير
ال ــرس ــال ــة الــدب ـلــومــاس ـيــة األم ـيــرك ـيــة
وتحرك االتحاد األوروبــي ،وتواصل
معظم الــدبـلــومــاسـيــات الـغــربـيــة مع
جـنـبــاط فــي إخـ ــراج الـتـســويــة ،ملنع
انـفــات الــوضــع الــداخـلــي ،إال أن ذلك
عنى في مكان ما بقاء موقع جنبالط
املؤثر في معادلة متداخلة األطراف.
إذا كان التحرك الدولي تجاهه يشبه
ال ــذي حصل على مستوى مختلف،
مــع استقالة الـحــريــري مــن الــريــاض،
إال أن ذل ـ ـ ــك عـ ـك ــس دور ال ـط ــائ ـف ــة
الـ ــدرزيـ ــة وق ـي ــادات ـه ــا ف ــي ال ـع ــاق ــات

(هيثم الموسوي)

حـ ـ ــال حـ ـص ــول ذل ـ ـ ــك ،فـ ـس ــوف ت ـك ــون
ال ـبــاد أم ــام درس ق ــوي لـكــل خصوم
ال ـع ـه ــد .ل ـكــن ف ــي ق ـي ــادة ال ـج ـيــش َمــن
قــرر أن مــا يحصل هــو مـجــرد معركة
بني متنافسني من القوى السياسية.
وأن الـ ـت ــورط ف ــي ه ــذا الـ ـن ــزاع ســوف
ي ــرب ــك م ـع ــرك ــة ال ـ ـيـ ــرزة ن ـح ــو انـ ـت ــزاع
استقاللية تامة للمؤسسة العسكرية
عن النفوذ السياسي املباشر للقوى
الحاكمة ،وخصوصًا التيار الوطني
ال ـحــر بــرئــاســة بــاسـيــل .وه ــي معركة
ت ـس ـت ـه ــدف أي ـ ـضـ ــا ت ــوسـ ـي ــع ه ــام ــش
ال ـت ـم ــاي ــز ع ــن حـ ــزب ال ـل ــه واملـ ـق ــاوم ــة،
والـ ــذهـ ــاب ب ـع ـي ـدًا ف ــي ال ـت ـن ـس ـيــق مــع

األم ـيــرك ـيــن وال ـبــري ـطــان ـيــن وبـعــض
ال ـ ـعـ ــرب .وف ـ ــي ع ـق ــل ه ـ ــذه امل ـج ـمــوعــة
«م ــن الـضـبــاط املـبـتــدئــن فــي صفوف
امل ــدرس ــة الـسـيــاسـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ،أن
فرصة ترشيح قائد الجيش للرئاسة
األول ـ ــى تـتـطـلــب اآلن ه ــذا ال ـن ــوع من
ال ـس ـيــاســات ،عـلـمــا ب ــأن ال ـحــديــث عن
الترشيح الرئاسي لقائد الجيش لم
يعد مجرد همس هنا وهناك ،بل إن
القائد نفسه لم يعد يكتفي بالصمت
حينما يسأل في حلقات ضيقة .لكن
أحد أعضاء فريقه الضيق ينسب إليه
أنــه لــن يمانع تــولــي منصب يتوافق
عليه الكبار في لبنان ،ويحظى بدعم
ال ـعــالــم .وهـ ــذه ال ـع ـب ــارات ،مل ــن يـعــرف
ل ـب ـنــان ،تـمـثــل بـبـســاطــة جــوهــر بـيــان
الـتــرشـيــح الـتـقـلـيــدي لـكــل طــامــح الــى
ال ــرئ ــاس ــة ف ــي ل ـب ـنــان ،وح ـتــى ال ــى أي
منصب آخر.
عـمـلـيــا ،م ــا حـصــل أن ق ـي ــادة الجيش
لــم تتصرف حيال جريمة قبرشمون
ك ـمــا ت ـصــرفــت ف ــي أم ـك ـنــة ك ـث ـيــرة من
لـبـنــان .وطبيعة الـجــريـمــة ال تختلف
ف ـ ــي الـ ـشـ ـك ــل وال ـ ـجـ ــوهـ ــر ع ـ ــن ج ــرائ ــم
أخــرى ارتكبت في أمكنة أخــرى حيث
تصرف الجيش بقسوة مبالغ فيها،
كما حصل مرارًا في الشمال والبقاع،
حيث تنتهي كــل عملية أمنية هناك
بـسـقــوط قـتـلــى وج ــرح ــى .ول ــم تكتف
قـيــادة الجيش بــالـخــروج مــن الـشــارع
في الجبل ،بل قــررت االبتعاد سريعًا
ع ــن بـقـيــة املـ ـل ــف .واع ـ ـتـ ــذرت ع ــن عــدم
ال ـق ـي ــام ب ـ ــأي دور أمـ ـن ــي ف ــي مــرح ـلــة
التحقيق .وقبلت قيادة الجيش ألول
مرة ،وطوعًا ،أن يقوم فرع املعلومات
في قوى األمن الداخلي بالتحقيقات.
وعـنــدمــا ب ــدأت الـنـتــائــج فــي الـظـهــور،
ك ـ ــان قـ ــائـ ــد الـ ـجـ ـي ــش أول م ـ ــن أث ـن ــى
ع ـل ــى جـ ـه ــود ف ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات .وف ــي
جلسة «نقاش مهني» ،وأمــام ممثلي
جميع األج ـهــزة األمـنـيــة والعسكرية
ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،وحـ ـض ــور م ـم ـثــل رئ ـيــس
الجمهورية ميشال عــون ،حسم قائد
ال ـج ـي ــش الـ ـج ــدل ال ـت ـق ـن ــي ،م ـع ـل ـنــا أن
املواجهة في البساتني «لم تكن ّ
مدبرة،
ب ــل ه ــي إشـ ـك ــال ابـ ــن س ــاع ـت ــه» .وهــي
ع ـبــارات جعلت الـحــاضــريــن يعيدون

ترتيب جلوسهم فــي مقاعدهم وهم
يـسـتـمـعــون ال ــى مــوقــف يـصــب عمليًا
في مصلحة جنبالط وفريقه.
ولـلـصــدفــة ،وال شــيء ســوى الصدفة،
قـ ــال ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش هـ ــذا الـ ـك ــام قـبــل
ســاعــات مــن تبلغ الـسـفــارة األميركية
م ــواف ـق ــة إدارتـ ـه ــا ف ــي واش ـن ـط ــن على
إصـ ــدار ب ـيــان يتضمن ات ـهــامــات غبر
م ـبــاشــرة ال ــى الــرئ ـيــس ع ــون وفــريـقــه
السياسي بالتدخل في عمل القضاء
واألم ـ ـ ـ ـ ــن املـ ـعـ ـنـ ـي ــن بـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة م ـلــف
الجريمة .طبعًا لــم تكن سـطــور بيان
السفارة هي كل ما قام به األميركيون.
فـهــم تـحــدثــوا ألي ــام مــع جـمـيــع الــذيــن
ّ
يهمهم األمر في لبنان ،داخل الحكومة
واملؤسسات وفي كتل نيابية وأحزاب،
وقالوا صراحة إنهم سيعارضون أي
إجراء تكون نتيجته هزيمة جنبالط.
مــا تــرجــم على أنــه دعــوة ألهــل الحكم
إلنجاز مصالحة سريعة وبــأي ثمن،
وه ــو مــا قـبــل بــه ج ـبــران بــاسـيــل قبل
طالل أرسالن ولو على مضض.
خ ـط ــوة ق ــائ ــد ال ـج ـيــش لـيـســت بـعـيــدة
ع ــن مـشـكـلـتــه امل ـت ـفــاق ـمــة م ــع بــاس ـيــل.
ي ـعــانــي ق ــائ ــد ال ـج ـيــش م ــن م ـح ــاوالت
ب ــاسـ ـي ــل الـ ــدائ ـ ـمـ ــة وض ـ ـ ــع ي ـ ـ ــده ع ـلــى
املؤسسة العسكرية وجهازها األمني.
يـعــرف الـعـمــاد جــوزيــف ع ــون أن عــدة
ال ـش ـغــل ال ـخ ــاص ــة ب ـبــاس ـيــل تـقـتـضــي
اإلمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاك بـ ــاملـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
ألسـ ـب ــاب ت ـك ـت ـي ـك ـيــة واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة.
وكـ ـ ــان االث ـ ـنـ ــان ي ــذه ـب ــان ال ـ ــى رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ل ـل ـش ـكــوى .األخ ـي ــر كلف
منذ اليوم األول مستشاره العسكري
العميد بــول مطر إدارة ملف العالقة
بــن الـقـصــر الـجـمـهــوري وال ـي ــرزة ،ثم
أض ـ ــاف إل ـي ــه م ـه ـمــة الـتـنـسـيــق أيـضــا
ب ــن الـ ـي ــرزة وب ــاس ـي ــل .م ـطــر ال يـبــدو
محتجًا عـلــى س ـلــوك ق ـيــادة الـجـيــش،
لكنه يــريــد تنسيقًا أكـبــر مــع باسيل،
ألن هذا ما يريده الرئيس .وصار مطر
ي ـحــاول الـحـصــول مــن ق ـيــادة الجيش
ع ـل ــى ت ـ ـجـ ــاوب مـ ــع ط ـل ـب ــات ب ــاس ـي ــل،
ّ
إل ــى أن تـطــور األم ــر إل ــى حــد الـتــوتــر،
فــاضـطـ ّـر الــرئـيــس عــون الــى استدعاء
قائد الجيش وطلب إليه في حضور
باسيل التعاون والتجاوب مع رئيس

التي نسجتها إقليميًا مع السعودية
ودول ـ ـ ـيـ ـ ــا م ـ ــع واش ـ ـن ـ ـطـ ــن وم ــوس ـك ــو
وال ـعــواصــم امل ــؤث ــرة أوروبـ ـي ــا .ورغــم
أن ت ــأثـ ـي ــر ذلـ ـ ــك ل ـ ــن يـ ـت ــرج ــم حـكـمــا
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ال ـي ــوم ـي ــة وال ـع ــاق ــة
مــع الـعـهــد وح ــزب ال ـلــه ،إال أن ـهــا في
ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ش ـك ـل ــت ح ـم ــاي ــة
ملوقعه.
يترك ذلك انطباعًا يتعدى اصطفاف
ال ـق ــوى ب ــن  8و 14آذار ،أو انـحـيــاز
األطـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـغ ــربـ ـي ــن الـ ـ ــى ج ـن ـبــاط
بوصفه من  14آذار ،ليطرح معادلة
ال ـ ـطـ ــوائـ ــف األخ ـ ـ ـ ــرى وارتـ ـب ــاط ــاتـ ـه ــا
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة .وهـ ـ ــذا لـيــس
جـ ــدي ـ ـدًا ،ب ــل عـ ـم ــره م ــن ع ـم ــر لـبـنــان
الـكـبـيــر وم ــا قـبـلــه .لكنه ال ـيــوم يـبـ ّـرر
التساؤل عن الدور املسيحي الحالي
خارج الحدود .فما حصل من تحرك
م ــع ج ـن ـب ــاط ،ق ــد ال ي ـت ـك ــرر م ــع أي
م ــن ال ــزع ــام ــات املـسـيـحـيــة .وبـصــرف
الـنـظــر ع ــن ال ــزي ــارات الــدبـلــومــاسـيــة
التقليدية ،فــإن هــذه الـقـيــادات فقدت
دوره ــا الـخــارجــي ومــوقـعـهــا املــؤثــر.
ً
وه ــو أم ــر ل ــم تـشـهــد ل ــه مـثـيــا حتى
ف ــي ع ــز الـ ـح ــرب وت ـس ـل ـي ــم األطـ ـ ــراف
الغربيني لسوريا في مرحلة ما بعد
الطائف .إذ بقيت الكنيسة املارونية

عـ ـن ــوان هـ ــذا ال ـح ـض ــور وال ـت ــواص ــل،
فيما هي اليوم غائبة كليًا .ووقوف
الدول الغربية الى جانب  14آذار ،لم
يكن موجهًا للمسيحيني الذين أيضًا
ّ
فرقتهم مرحلة السلم ،ولم تجمعهم
ق ـ ـيـ ــادة واح ـ ـ ـ ــدة ق ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى ف ــرض
موقع خارجي لها .وعدا عن العالقة
ال ـت ــي نـسـجـتـهــا ال ـ ـقـ ــوات الـلـبـنــانـيــة
وشخصيات من  14آذار السابقة مع
الـسـعــوديــة ،فــإن الـحـضــور املسيحي
امل ـع ــارض لـســوريــا وإي ـ ــران ،ينحسر
تمامًا على مستوى العالقات الدولية
واإلقليمية .فــي املقابل ،فــإن وصــول
عون الى رئاسة الجمهورية وحركة
ب ــاس ـي ــل الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ع ـ ـ ــززا ان ـح ـي ــاز
ه ــذا الـفــريــق املسيحي نـحــو ســوريــا
وإيران (وموسكو أخيرًا) ،في مقابل
عزل واضــح من واشنطن له .وغطاء
بـ ــاريـ ــس وب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـ ــدول ال ـح ـل ـي ـفــة
ل ـ ــ«س ـ ـيـ ــدر» واسـ ـتـ ـك ـش ــاف ال ـ ـغـ ــاز ،ال
ّ
يصب على اإلطــاق في خانة تعزيز
العالقة مع العهد أو التيار بوصفه
فــري ـقــا م ـس ـي ـح ـيــا .وه ـ ــذا ك ـلــه يـطــرح
إشكالية حــادثــة قبرشمون ،إذ إنها
ك ـش ـف ــت ح ـج ــم ع ـم ــق االص ـط ـف ــاف ــات
ال ـطــائ ـف ـيــة وم ـع ـهــا اس ـت ـم ــرار رعــايــة
الدول الخارجية للطوائف املؤثرة.

ً
جنبالط في قبرشمون :الحماية الخارجية أوال
هيام القصيفي
أن ي ـق ـف ــل م ـل ــف حـ ــادثـ ــة ق ـبــرش ـمــون
باجتماع مصالحة ومصارحة ،على
طــري ـقــة لـفـلـفــة األح ـ ـ ــداث الـتـقـلـيــديــة،
ال يعني أن مــا حصل انتهى فعليًا.
الكثير مــن تداعياته يمكن أن تبقي
ال ـج ـم ــر ت ـح ــت ال ـ ــرم ـ ــاد ،فـ ــي ان ـت ـظ ــار
امل ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــة بـ ـ ــن ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط وحـ ـ ــزب
ال ـلــه ،واس ـت ـمــرار املــواجـهــة بــن زعيم
املختارة والوزير جبران باسيل.
ُ
وي ـس ـ ّـجــل لـلــرئـيــس س ـعــد ال ـحــريــري،
هذه املرة ،أنه لم يتراجع عن تعهداته
تحت ضغط العهد وباسيل .قد تكون
من املــرات النادرة التي يتمسك فيها
ب ــدع ــم ح ـل ـفــائــه ،م ـس ـت ـم ـدًا ث ـبــاتــه من
مــوقــف الــرئـيــس نبيه ب ــري .فاألخير
ّ
وقف الى جانب جنبالط ،وتمكن من
ّ
فرض إيقاعه في الحل .وزكت عالقته
املقطوعة مــع الـنــائــب طــال أرس ــان،
مـنــذ االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ،خريطة
طــري ـقــه ن ـحــو ال ـح ــل ال ـت ــي أسـ ـف ــرت -
بتقاطع مع جهود املدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم  -عن إنتاج
لقاء بعبدا .ورغــم أن جهود إبراهيم
كانت بإيعاز من رئيس الجمهورية
ميشال عون ،إال أن األخير  -أو بعضًا

الحضور المسيحي
المعارض لسوريا
وإيران ينحسر تمامًا
على مستوى
العالقات الدولية
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بيار أبي صعب
ال ـت ـيــار .لـكــن ه ــذه الـتـســويــة ل ــم تعمر
ً
طويال .ألن باسيل لديه تصور يقضي
بإبعاد عشرات الضباط (املسيحيني)
م ــن م ــواق ــع أس ــاس ـي ــة ه ــم ف ـي ـهــا اآلن،
ويـتـقــدمـهــم مــديــر امل ـخــابــرات العميد
طوني منصور .كما أن باسيل يدعم
فكرة إحداث تغيير كبير داخل قيادة
الجيش ،بما في ذلك تشجيع ضباط
ك ـبــار ع ـلــى االس ـت ـقــالــة م ـقــابــل إع ـطــاء
الـ ـ ــدور ل ـض ـبــاط أص ـغ ــر ع ـم ـرًا ورت ـبــة
العتقاد باسيل أنه يقدر على اإلمساك
بهم بصورة أفضل .وباسيل يتصرف
مع قيادة الجيش وفق اعتبارين :األول
أنها جزء من املؤسسات التي يجب أن
تخضع للقيادة السياسية املسيحية
(وهو يرى نفسه اليوم املمثل األوحد
لـلـمـسـيـحـيــن ف ــي ال ـح ـك ــم) ،وال ـثــانــي
أنــه يــريــد إقـفــال «مكتب الترشيحات
الرئاسية» في «نــادي قــادة الجيش».
ل ـكــن بــاس ـيــل ي ـب ــدو أك ـث ــر ت ــوتـ ـرًا ،مع
مالحظته أن قائد الجيش ينتزع منه
ال ـتــأي ـيــد ال ـغــربــي كــاعــب م ــرك ــزي في
لبنان .وهذا ما يجعل الباب مفتوحًا
أمـ ـ ـ ــام م ـش ـك ـل ــة جـ ــديـ ــدة وجـ ــديـ ــة بــن
املتنافسني على الــرئــاســة األول ــى من
املرشحني املوارنة.
ّ
ع ـم ـل ـي ــا ،دلـ ـ ــت ج ــري ـم ــة ق ـب ــرش ـم ــون ـ ـ ـ ـ
البساتني وتداعيتها وآلـيــة معالجة
نتائجها على أصــل اهـتـمــامــات قــادة
البالد وهواجسهم .ونحن اليوم على
أبواب مرحلة ترتسم فيها أطر جديدة،
لتحالفات جديدة ،وستظهر معاملها
أكـ ـث ــر ف ــأكـ ـث ــر مـ ــع األيـ ـ ـ ـ ــام ،وس ـي ـك ــون
عـ ـم ــاده ــا املـ ــوقـ ــف مـ ــن مـ ـل ــف رئ ــاس ــة
ال ـج ـم ـهــوريــة ،وال ـجــامــع الــوح ـيــد بني
أع ـضــاء «ال ـن ــادي الـحــامــي لجنبالط»
ه ــو خ ـصــومــة الـعـهــد ال ـحــالــي ،ومـنــع
وص ــول (أو بـقــاء) باسيل فــي القصر
الجمهوري.
يـ ـب ــدو أن ع ـل ــى ال ـل ـب ـنــان ـيــن ان ـت ـظــار
املزيد من املواجهات ،وربما املزيد ّمن
الــدمــاء .لكن أي عاقل يجب أال يتوقع
تغييرات جوهرية في املشهد املحلي،
مــا لــم يقرع الـجــرس إيــذانــا بمواجهة
كبيرة فــي اإلقليم وربـمــا الـعــالــم ،بني
محورين ،يستعدان ليل نهار ملنازلة
القرن!

ال ـي ــوم تــدخــل «األخـ ـب ــار» عــامـهــا ال ــراب ــع ع ـشــر .رحـلــة
طويلة حقًا ،وسـنــوات خاطفة فــي آن معًا .فمن جهة
ّ
نسبيًا،
شهدت هذه املسيرة الطويلة ،في وقت قصير
مـحـطــات ومـنـعـطـفــات وتـ ـح ــوالت ،ج ـن ــازات ووالدات،
ش ـك ــوك واع ـ ـ ــادات ن ـظ ــر ،ق ــد ت ـ ــوازي ن ـصــف ق ــرن من
ً
كامال َ
عبر
الوجود .ومن جهة أخرى ،نشعر أن عمرًا
برمشة عــن ،حتى لــم نكد ننتبه ،ونـحــن منشغلون
بخوض املواجهات ،ومواكبة األحــداث ،والتحايل على
الصعوبات ،واستبدال األمل بخيبات فرضها واقعنا
الشائك .عملنا ،وال نــزال ،تحت وطــأة الهاجس الدائم
ال ــذي يـسـكـنـنــا ،أال وه ــو ال ــوف ــاء لـحـلــم ال ـب ــداي ــات ،رغــم
مـعــاكـســات الــريــح أحـيــانــا وتـعـقـيــدات املــرحـلــة… إننا
مؤتمنون على العقد التأسيسي الذي َ
جمعنا ،ذات يوم
من صيف  ،2006تحت قصف نازيي القرن الحادي
والـعـشــريــن ،حــول ج ــوزف سماحة وإبــراهـيــم األمــن،
لنحاول اعادة اختراع الصحافة العربية…
العربية» ،من دون أي ادعاء
«اعــادة اختراع الصحافة ّ
أو تعال .بما نعرفه ،وبما تعلمناه على الدرب الطويلة،
وتجارب سبقها العصر ،وبما
وبما عانيناه من نماذج ّ
نحمله من قيم ورؤى وتطلعات :قيم العدالة ورفض
االسـتـغــال الطبقي وهيمنة الــرأسـمــالـيــة املتوحشة.
ّ
ّ
وشرعية التمثيل السياسي وتــداول
الالطائفية
قيم
ال ـس ـل ـطــة ،وب ـن ــاء دول ـ ــة امل ــواط ــن والـ ـق ــان ــون ،وتـحـقـيــق
التقدم ،وتحرير املجتمع واألرض واالنسان ،ومواجهة
ّ
التبعية ،ومقاومة العدو الصهيوني
االستعمار ورفض
ّ
حتى تحرير كامل التراب املحتل .اليوم ،نعيد تأكيد
كل ذلك ،في قلب الصراع املحتدم الذي تشهده املنطقة،
وقد يأخذنا إلى حرب ّ
مدمرة ،ولبنان على حافة انهيار
ّ
النظام االقتصادي الطفيلي املتوحش والفاسد الذي
ّ
يتحكم فيه مقاولون وسماسرة ،متحصنون بحكم
الطوائف ،خارج كل رقابة أو محاسبة.
«اعادة اختراع الصحافة العربية» ،بالتواطؤ والتشارك
م ــع دائ ـ ــرة واس ـع ــة م ــن ال ـق ــراء والـ ـق ــارئ ــات ،ف ــي لبنان
والعالم العربي .لقد نجحنا إلــى حــد بعيد ،على وقع
نـعـيــق طفيليني مــن كــل االص ـن ــاف ،ورم ـي ـنــا صخرة
ُ
فــي املستنقع اآلس ــن .وســاهـ َـمـ ْـت تجربتنا فــي تغيير
مسارات ،وتطوير أدوات ،وصارت مرجعًا ملن واكبنا

أو أتى بعدنا .كما أخفقنا في حاالت أخرى ،أو وصلنا
إلــى طريق مسدود بحكم الظروف الثقافية واملهنية،
واالقتصادية .نعرف أن الواقع ليس ّ
ّ
ورديًا،
السياسية
وهل كان يومًا كذلك؟ نعرف أن ما انجزناه ال يساوي
إال جزءًا يسيرًا مما نطمح إليه .نعرف أن ّالتعامل مع
هذاّ الواقع ،من دون أن ندعه يغلبنا ،قد يتطلب تدويرًا
موقتًا لبعض الزوايا ،بسبب طبيعة الصراع وتعقيداته،
وتفتت الرأي العام ،وتركيبة املجتمع والنظام السياسي.
نقف اآلن تحت حـمــأة الـبــراكــن ،فــي املنطقة العربية
ُ
شعوبها ضد الطغيان واملحو واالبــادة،
التي تصارع
ضد سرقة الـثــروات والحقوق ،ضد أنظمة االنحطاط
واالستبداد والخيانة .نعرف أيضًا أن علينا التعامل
بهدوء وصــدق ووعــي نقدي ،مع ال ــردات والتشنجات
والعصبيات التي خرجت من علبة باندورا بعد «الربيع
العربي» املجهض .نعرف أننا أقوياء لدرجة تشغل بال
دوائر السلطة في أميركا التي ترصد وتدرس وتبحث
عن سبل تحريف خطابنا ،واختراق وعينا.
«اع ــادة اخـتــراع الصحافة العربية» فــي زمــن التحدي
الــرق ـمــي ،ووس ــط مشهد االن ـح ـطــاط الـبــائــس ملهنتنا.
الصحافة العربية ،مــع بعض االسـتـثـنــاءات املضيئة،
لم تعد تخضع لقواعد وأصــول ،بل تفتقر ملواصفات
الـ ـج ــودة وامل ــوه ـب ــة ولـلـتـقــالـيــد الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،ولـنــزعــة
التجديد واالنـفـتــاح واالب ـت ـكــار ،ولـشــرط االستقاللية
والـنــزاهــة واالت ـســاع ّللنقد واالخ ـت ــاف .كــل م ـ ّـرة يطل
مـشــروع جــديــد ،نترقب بحماسة هــذه املنافسة التي
تغري أي صحافي ،وتصنع نهضة اعالمية… لكن
الخيبات تتواصل! لــذا لــم يعد أمامنا إال أن نتنافس
مــع أنـفـسـنــا ،ونــرفــع املـسـتــوى لـنـكــون عـلــى مستوى
قرائنا ،ونشتغل على توسيع قاعدتنا وتعزيز النقاش
وال ـك ـشــف عـ ّـمــا ي ـخــاف مـنــه أو ي ـت ـفــاداه أو يـمـعــن في
ّ
الطائفية الفاسدة والتابعة.
تزويره أبواق السلطة
الـيــوم تطفئ «األخ ـبــار» شمعتها الــرابـعــة عـشــرة ،في
ّ
املشرع على الضوء واملستقبل .كيف
مقرنا الجديد
يحتفي املــرء باملناسبة وســط هــذا املشهد املتصدع؟
على املكتب الريشة الحمراء التي تركها جوزف سماحة
ّ
ـذكــرنــا أن «األخ ـب ــار» الـتــي ص ــدر عــددهــا ّ
األول يــوم
تـ
ّ
انتصار املقاومة عام ُ ،2006و ِجـ َـدت لتبقى .وتذكرنا
بأن لدينا إرثًا عظيمًا نستند إليه ،وتحديات تنتظرنا،
وإنجازات مطلوبة منا كي يبلغ املشروع تمامه.

