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لبنان

لبنان
في الواجهة

على الغالف

ُ
انا ابن فلسطين ما هتفت غيرها
محمود فقيه
«آه يا حكام العرب
يا رب يصينب جرب
عم بيصفوا القضية
بالحلول السلمية
قولوا للرؤسا قولوا
قولوا لكل امللوك ّ
هالثورة ما بتتصفى
الجماهير على صفا»
(أول معرفتي ب ــاألخ أنـيــس النقاش
كان يهتف بهذه األغنية في مسيرة
طــابـيــة حــاشــدة اسـتـنـكــارًا للهجوم
الـ ــذي شـنـتــه قـ ــوات ال ـن ـظــام األردنـ ــي
بهدف تصفية الوجود الفلسطيني
امل ـس ـلــح وم ـن ـعــه م ــن م ـم ــارس ــة عمله
الفدائي على حدود فلسطني املحتلة،
وذلك عام  ،1970في ما عرف يومذاك
بحوادث أيلول األسود).
ل ـســت ف ــي وارد ك ـتــابــة س ـيــرة ذات ـيــة
لـلـفـقـيــد ال ـك ـب ـيــر ،ف ـقــد ت ـك ـلــم ه ــو عن
تاريخه وكتب عنه في أكثر من مكان.
بل أريد أن أتكلم عن بعض الصفات
التي كــان يتمتع بها هــذا الـنــوع من
الثوار الذين يستحقون الدخول في
ضمائر الـشـعــوب ،وخــاصــة األجيال
ال ـ ـشـ ــابـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـتـ ــوق إل ـ ـ ــى ال ـع ـم ــل
الجهادي والتغييري والنهضوي.
 -1كــان أنيس عاشقًا ذاب في عشقه
حـ ـت ــى غ ـ ـ ــاب وشـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـك ـ ــأس ح ـتــى
الثمالة ،بال تردد وال مواربة ،بعكس
ما يفعل أنصاف وأربــاع العاشقني،
فال تدري بني يدي الحديث عنه عما
تتكلم .أعن العاشق أم عن املعشوق أم
عن العشق الذي يمارسه العاشقون
مــن دون تجشم جهد التفسير .فلم
ً
ي ـك ــن أنـ ـي ــس م ـم ــن «ي ـض ـع ــون ِرجـ ــا
ً
فــي الـبــور ورج ــا فــي الـفــاحــة» ،كما
ورد فــي أم ـثــال ال ـفــاحــن .ول ــم يرتد
ّ
يخبئ الطقم
الـبــزة العسكرية وهــو
والـ ـك ــراف ــات ف ــي م ـك ــان م ــا وراء خط
القتال .ولــم يكن من ثوريي املقاهي
واملكاتب وأروقة املؤتمرات ،بل عاش

وداعًا أبا المزن
لــم ّ
أؤبــن أح ـدًا مــن قبل ،وأنــا العبد الفقير .فما
ُ ّ
لي والقوالن .لذا فلي ِعني الله ،وأنا ها هنا أقف
ألقول شيئًا في عمالق .نعم عمالق .لقد عاش
ّ
محلقًا عاليًا شامخًا طائرًا في آفــاق املعمورة
ّ
كلها.
نـعــم ،لقد كــان عامليًا .لقد كــان عامليًا بعشقه،
ّ
وهــو الــو ِلــه البشوش ،برشاقة روحــه واتــزانـهــا.
مبهور بفنون وكذلك ُيبهرك بفنون.
رب ـم ــا إن ــي أف ـت ـقــد امل ـت ـن ـبــي اآلن .لـيـتــه ه ــا هنا
ليسعفني ألرثيك يا أبا املزن.
ســأفـتـقــدك وأن ــدب نـفـســي ،ألن ــي لــم أدرك ّقبل
رحيلك تلك املعاني والقيم والنماذج التي تجلت
بك.
ليتني قلت لك وداعًا وطبعت قبلة على جبهتك
الوضاءة.
مــن ع ــرف أن ـيــس ن ـقــاش حـقــا ول ــم يـعـشـقــه...ال
يعرف العشق.
فقدناك أخًا حبيبًا وستبقى لنا أستاذًا وملهمًا
وفخرًا.
حسني الكاظمي  -الكويت

قضية النضال والـثــورة بكل جسده
وف ـكــره وروحـ ــه .ك ــان ال يستطيع أن
يجلس مستكينًا في صفه الدراسي
ف ــي م ــدرس ــة امل ـق ــاص ــد ،بـيـنـمــا هـنــاك
ح ــرب تـشـنـهــا الـ ـق ــوات االســرائـيـلـيــة
الـغــازيــة على الجبهات العربية في
حزيران  ،1967فقفز عن سور املدرسة
ال ـعــالــي وذهـ ــب ال ــى مـنــزلــه وأحـضــر
ج ـه ــاز تــرانــزي ـس ـتــور لـيـتــابــع مـســار
امل ـع ــرك ــة .ل ــم ي ـكــن يـكـتـفــي ب ــأن هـنــاك
أحزابًا كبيرة وتنظيمات فلسطينية
قادرة على القيام بالواجب الوطني،
بــل أق ـنــع ق ـيــادة «ف ـتــح» بتشكيل ما
ُس ّمي يومها «تنظيم أنصار الثورة
الفلسطينية» عـلــى ام ـتــداد الساحة
الطالبية ،للقيام بواجب الدفاع عن
حــق ال ـثــورة الفلسطينية فــي العمل
من األراضي اللبنانية.
ثـ ـ ــم فـ ـ ــي مـ ــرح ـ ـلـ ــة الح ـ ـ ـقـ ـ ــة ،أي ب ـعــد
االج ـت ـي ــاح االس ــرائ ـي ـل ــي عـ ــام ،1978
أسـهــم فــي تشكيل مــا سـ ّـمــي «حــركــة
ل ـب ـنــان ال ـع ــرب ــي» و«ق ـ ــوات األرض»،
ب ـم ـشــاركــة م ـج ـمــوعــات م ــن املـنــاطــق
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ك ــاف ــة ،س ـع ـيــا لـتــأسـيــس
إط ــار ملـقــاومــة لبنانية مسلحة غير
خاضعة لتوازنات القوى االقليمية
وال ــدول ـي ــة ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـكـ ّـبــل حــركــة
االحـ ـ ـ ــزاب ال ـل ـب ـنــان ـيــة وال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
الفلسطينية بمرجعياتها ومصادر
تمويلها املختلفة .لكن هذه املحاولة
فشلت ،لعجز الراعي الفلسطيني عن
مواكبتها حتى النهاية ،ورضوخه
لـ ـضـ ـغ ــوط ش ـ ـتـ ــى ،ك ـ ـ ــان م ـ ــن ب ـي ـن ـهــا
ضـغــوط الـسـفــارة الـســوفـيــاتـيــة .وقــد
كـ ـ ــان لـ ـه ــذه ال ـت ـج ــرب ــة أثـ ـ ــر م ـه ــم فــي
إنـضــاج وعــي مـقــاوم لــدى املـئــات من
الشباب املدرب الذي أسهم في مرحلة
الحـ ـق ــة ب ـ ـ ــدور ك ـب ـي ــر ع ـب ــر ال ـت ـحــاقــه
بــال ـحــركــات امل ـق ــاوم ــة ال ـت ــي تشكلت
بعد االجتياح االسرائيلي عام ،1982
حاملني تجربتهم وأسلحتهم التي
ّ
خ ــل ـف ــوه ــا ف ــي بـ ـي ــوت وم ـخ ــاب ــئ فــي
الجنوب املحتل .وال يجوز التغاضي
عـ ــن ال ـت ـج ــرب ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة امل ـم ـي ــزة
التي خاضتها هــذه املجموعة التي
ك ــان أن ـيــس أســاس ـيــا ف ــي تشكيلها،
وال ـت ــي كــانــت ت ــوأم ــا مل ــا ك ــان يـسـ ّـمــى
الكتيبة الطالبية لحركة فتح .فهي
حملت إرثــا معاديًا للحرب األهلية،
داعيًا الــى السعي بكل قــوة إليقافها
ومنع تـمـ ّـددهــا ،والتركيز على قتال
الـعــدو الصهيوني .وقــد كــان مؤيدًا
للسياسة التي كان ينتهجها االمام
م ــوس ــى الـ ـصـ ــدر الـ ـ ــذي ب ـ ــذل أق ـصــى
ً
جـهــده وص ــوال ال ــى إع ــان االض ــراب
ع ــن ال ـط ـعــام مل ـحــاولــة ال ـض ـغــط على
األف ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى جـ ــان ـ ـبـ ــي خـ ـط ــوط
الـتـمــاس الـقـتــالــي العملي والنفسي
املتخيل ،لــوقــف االقـتـتــال والـحــد من
ال ـط ـم ــوح ــات غ ـيــر ال ـع ـقــان ـيــة ،الـتــي
ثبت أنـهــا كــانــت ج ــزءًا مــن توجهات
إقليمية ودولية بعيدة عن الشعارات
املطروحة .فكانت العالقة مع حركة
أمـ ـ ــل ب ـش ـخ ــص ال ـش ـه ـي ــد مـصـطـفــى
ّ
شـ ـ ـم ـ ــران ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان م ــطـ ـلـ ـع ــا ع ـلــى
ظروف النهضة االسالمية في إيران
ومواكبًا لها.
ومـ ـ ــن م ــوقـ ـع ــه الـ ـب ــاح ــث دائـ ـ ـم ـ ــا عــن
اشتباك مع العدو الصهيوني ،سعى
ال ــى تــأس ـيــس إطـ ــار تـنـظـيـمــي س ـ ّ
ـري
فــي قــرى الشريط اللبناني املحاذي
ّ
للحدود الفلسطينية .لكن األحــداث
امل ـت ـس ــارع ــة ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا مـنـطـقــة
ال ـشــريــط ب ـعــد ع ــام  1976حـ ـ ّـدت من
تطور هذا املشروع.
ً
ل ــم ي ـك ــن ي ــوم ــا أن ـي ــس م ـن ـف ـصــا عــن
قـضـيــة ال ـن ـض ــال وال ـع ـمــل الـنـضــالــي
الجاد الذي انخرط فيه حتى النخاع،

الحريري  -باسيل:
معيار  2016أو ال حكومة
بعد السجال المتبادل
بينه ورئيس الجمهورية
ميشال عون قبل
أسبوعين ،أتى السجال
األحدث مع النائب
جبران باسيل ،مباشرة
وبالواسطة ،كي ينبئ
ّ
ّ
بتعذر تمكن الرئيس
المكلف سعد الحريري
من تأليف حكومته في
مدى قريب
نقوال ناصيف

(مروان طحطح)

منذ الـيــوم األول الــذي تعرفنا عليه
فـ ـي ــه ،ح ـت ــى الـ ـي ــوم الـ ـ ــذي فـ ـ ــارق فـيــه
الـحـيــاة الــدنـيــا معلنًا استحقاقيته
إلجازة طويلة.
 -2لـيــس بــإمـكــانــك الـتـعــامــل مــع هــذا
الـنــوع مــن الــرجــال الــذي ينتمي اليه
أن ـي ــس ال ـن ـق ــاش ،بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى خلفية
ً
نمطية تم تشكيلها عنه ،وبناء على
امل ـع ـلــومــات الــديـنـيــة أوال ـطــائ ـف ـيــة أو
العرقية أو الجهوية ،كذلك ً
بناء على
انتماءاته الحزبية والتنظيمية ،أو
ً
بناء على عالقته بشخصية ما أو قوة
سياسية ما .هو دائمًا االنسان القلق
ال ــذي يبحث عــن الحقيقة والـصــدق
ووض ــوح الـهــدف تحت سقف شديد
االرتفاع ،يعبر فيه الى آفــاق واسعة
من الخيال الثوري والطموح املتدفق
لتحقيق االنجاز .فهو املسلم الباحث
املسيحيني
عــن سبل تأمني انـخــراط
ّ
فـ ــي ال ـع ـم ــل الـ ـ ـث ـ ــوري .وه ـ ــو ال ـســنــي
املـ ــدافـ ــع ع ــن ال ـش ـي ـعــة والـ ــداعـ ــي ال ــى
تشكيل جـهــاديـتــن شيعية وسنية
ملواجهة الهجمة االستعمارية .وهو
اللبناني ال ــذي يـقــاتــل فــي فلسطني،
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ال ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـل ــم أن ال
إمـكــانـيــة لـتـحــريــرهــا مــن دون األم ــة.
وه ــو الـعــربــي ال ـنــاصــري ال ــذي وجــد
ضــال ـتــه ف ــي االمـ ـ ــام ال ـخ ـم ـي ـنــي وفــي
إيــران االسالمية .وهــو العربي الذي
طرح فكرة التشبيك بني عناصر األمة
امل ـخ ـت ـل ـفــة ،ب ــن الـ ـع ــرب واإلي ــران ـي ــن
واألتــراك ،خاصة في منطقة املشرق،
ألن ال مستقبل آمنا لبالدنا من دون
شبكة أمان إقليمية يجد فيها جميع

األطراف من أهل املنطقة مصالحهم.
وهو املقاوم الذي ال يستكني العتبار
محور املقاومة منتصرًا ،وبالتالي ال
يقبل بأنه «قد كفى الله املؤمنني شر
القتال» ،بل يريد من جميع االفــراد،
على اختالف مواقعهم ومستوياتهم
العلمية والثقافية ،واملؤسسات على
ّ
تنوعها ،أن يسهموا ،كــل على قــدره
ومــن مــوقـعــه ،فــي صناعة االنتصار
وت ـم ـت ـي ـنــه .وهـ ــو ال يـ ــرى ح ــرج ــا في
تــوجـيــه الـنـقــد ال ــى الـ ّجـمـيــع ،معتبرًا
أن عـمـلـيــة ال ـن ـقــد ال ـب ــن ــاء ه ــي األداة
الناجعة في خدمة الجهد العام الذي
تخوضه االمة.
 -3كان أنيس االستراتيجي الواضح
ّ
يضيع املوقف االستراتيجي
الذي ال
خ ـ ــدم ـ ــة لـ ـتـ ـكـ ـتـ ـيـ ـك ــات شـ ـعـ ـب ــوي ــة أو
مكاسب صغيرة ال تغني وال تسمن.
بــل يــرى الـصــورة الــواسـعــة للمعركة
بكل خطوطها وتفاصيلها ،ويــدرك
أين تقع اتجاهاتها الحاسمة ،وكيف
يـمـكــن ص ـنــاعــة الـلـحـظــة الـتــاريـخـيــة
لتحقيق االنتصار التاريخي .ولكن ال
يعتبر أن املعارك الصغيرة غير ذات
أه ـم ـيــة ،ويـمـكــن خـســارتـهــا ألسـبــاب
واه ـ ـيـ ــة ،بـ ــل ي ـع ـت ـبــر أن ال ـت ـفــاص ـيــل
الـصـغـيــرة قــد تحمل مـعــانــي كبيرة،
وأن امل ـعــارك الصغيرة تــراكــم هزائم
ك ـب ـي ــرة اذا ل ــم ت ـج ــر إدارت ـ ـهـ ــا بـعـقــل
تكتيكي سليم.
 -4اعـتـبــر الـفـقـيــد الـكـبـيــر أن ملعركة
تـحــريــر فلسطني ال ـقــول الـفـصــل في
ع ـم ـل ـيــة ن ـه ــوض األم ـ ــة واك ـت ـســاب ـهــا
وزنـ ـهـ ــا االس ـت ــرات ـي ـج ــي بـ ــن األم ـ ــم.

واذا لــم تجهز الـعــدة والـعـتــاد لهذه
العملية الكبيرة والصعبة والشاقة،
ً
ف ــا ي ـم ـكــن ل ـهــا أن ت ـن ـظــر ،أوال الــى
نـفـسـهــا ب ـعــن ال ــرض ــى ،وثــان ـيــا هي
ال ي ـم ـك ـن ـه ــا أن تـ ـ ـخ ـ ــرج ط ــاق ــاتـ ـه ــا
الدفينة والخير الرابض في أعماق
نفوس أبنائها من دون الدخول في
أتونها ،والـتــي ال يمكن الــولــوج في
معركة النهوض الشامل والتنمية
والتصنيع وتحقيق االستقالل عن
ال ـن ـف ــوذ ال ـغ ــرب ــي اال ف ــي خـضـمـهــا.
وهذه املعركة التي يجب مواصلتها
حتى النصر ،والتي يمكن أن تتعرف
األمة الى نفسها من خاللها ،وتنشئ
محاور تحالفاتها وتحدد جبهات
أعدائها ودرجات عدائهم .لذلك كان
الـتـحــاقــه بـصـفــوف حــركــة الـتـحــريــر
الـ ــوط ـ ـنـ ــي الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي« ،ف ـ ـتـ ــح»،
الـتــي كــانــت تــؤكــد أدبـيــاتـهــا املبكرة
شعارات مثل «فتح ديمومة الثورة
والـعــاصـفــة شعلة الـكـفــاح املـسـلــح»،
أو «ف ـت ــح ط ـل ـي ـعــة ال ـ ـثـ ــورة ال ـعــرب ـيــة
الـشــامـلــة» .لــذلــك ،فـقــد ك ــان االنـتـمــاء
الـ ـ ــى «ف ـ ـتـ ــح» ي ـع ـن ــي االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء ال ــى
عنصر التثوير الذي خلفته الهزيمة
داخل الوجدان العربي .وهو انتماء
الـ ــى قـ ــوة ش ـع ـب ـيــة ع ـم ـي ـقــة الـ ـج ــذور
داخ ــل الشعب الفلسطيني ،يحظى
بــرعــايــة م ـحــور امل ـقــاومــة الـنــاصــريــة
فــي الـقــاهــرة .وهــو الــذي تـحــول بعد
مـعــركــة ال ـكــرامــة ف ــي ع ــام  1968الــى
ب ــرك ــان م ــن الـ ـث ــورة والـ ـتـ ـح ــدي .مــن
هـنــا فـقــد ك ــان االن ـت ـمــاء ال ــى «فـتــح»
ً
دخ ــوال مـبــاشـرًا فــي مـعــركــة نهوض
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األمة .وقد كان شخصيًا على عالقة
مـمـيــزة مــع ال ــرم ــوز الـنـضــالـيــة كــافــة
ف ــي ح ــرك ــة «ف ـ ـتـ ــح» ،ال ــذي ــن س ـب ـقــوه
بمعظمهم الــى الـشـهــادة فــي سبيل
ق ـض ـي ـت ـهــم ال ـ ـعـ ــادلـ ــة .وكـ ـ ــان ألن ـيــس
رص ـي ــد ن ـض ــال ــي ف ــي ح ــرك ــة «ف ـت ــح»
أسهم من خالله في تمتني العالقات
مـ ــع ال ـ ـثـ ــورة االس ــامـ ـي ــة ال ـنــاه ـضــة
مند بــدايــة انتصارها ،ثــم كذلك في
م ــرح ـل ــة االن ـت ـف ــاض ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
الثانية داخل األرض املحتلة.
 -5لقد أدرك أنيس باكرًا أهمية وضع
كل طاقات األمــة في معركة التحرير
وتحقيق االستقالل الشامل ،فكانت
ع ــاقـ ـت ــه ب ــال ـش ـه ـي ــد م ـح ـم ــد ص ــال ــح
ال ـح ـس ـي ـن ــي ،املـ ـبـ ـك ــرة مـ ـن ــذ أواسـ ـ ــط
السبعينيات من القرن املاضي ،الذي
ت ـعــرف م ــن خــالــه ال ــى أهـمـيــة إي ــران
داخـ ــل األمـ ــة وم ــا تـخـتــزنــه م ــن قــوى
ث ــوري ــة فــاع ـلــة وقـ ـ ــادرة ع ـلــى إح ــداث
تغيير جذري للعالقة بني القوى ،إذا
مــا ق ـ ِّـدر لثورتها الـنـصــر .وقــد كانت
لـحـظــة ان ـت ـص ــار الـ ـث ــورة االســام ـيــة
ع ــام  1979لـحـظــة ف ــرح ع ـ ــارم ،تــأكــد
فيها لكل الوطنيني أن عصرًا جديدًا
قــد ب ــدأ ،ف ـســارع ال ــى االل ـت ـحــاق بهذا
امل ـشــروع ال ـثــوري وق ــدم التضحيات
الكبيرة أمام هذا االنتماء.
رح ـم ــك ال ـل ــه أي ـه ــا امل ـج ــاه ــد الـكـبـيــر،
وأح ـس ــن مـ ـث ــواك .نـشـهــد أن ــك أبـلـيــت
بـ ـ ـ ً
ـاء ح ـس ـن ــا ،وكـ ـ ّـرسـ ــت ح ـي ــات ــك فــي
سـبـيــل م ـب ــادئ وق ـيــم ال ـحــق وال ـعــدل
والـحــريــة ...ونسأل الله أن يحتسبك
شهيدًا إنه سميع مجيب.

على التوالي أبــرزت مواقف الرئيس
املكلف سعد الحريري في  14شباط،
ثم رئيس التيار الوطني الحر جبران
باسيل في ّ 21شباط ،أن من الصعوبة
ب ـم ـكــان ت ــوق ــع إب ـص ــار ح ـكــومــة على
ّ
يتصوره كل منهما لها.
النحو الذي
ليس اشتباكهما االخـيــر اال صــورة
ّ
مكملة ل ــذاك الــدائــر فــي قـصــر بعبدا
بني رئيس الجمهورية ميشال عون
والحريري على املادتني  53و 64من
الدستور ،والنطاق املحدد لكليهما
في مراحل تأليف الحكومة .الواضح
ان االشتباكني املتوازيني ،الدستوري
والسياسي ،ال يقتصران على تأليف
حكومة اختصاصيني ملهمة محددة
ف ــي سـتــة اش ـهــر كـمــا ي ـقــول الــرئـيــس
امل ـك ـلــف ،ب ــل ي ـت ـجــاوزان ـهــا ال ــى سبل
ادارة السنتني االخيرتني من العهد،
ب ــل ع ـل ــى ال ـن ـح ــو ادق ،الـ ــى املــرح ـلــة
الـتــالـيــة الن ـت ـهــاء ال ــوالي ــة ك ــي يكونا
الـحــاضــريــن الفعليني عـ ّلــى ارضـهــا.
وق ـ ــد ي ـح ـم ــل ه ـ ــذا الـ ـت ــوق ــع ال ـب ـعــض
على الـقــول ان االشتباك الدستوري
واجهة لالشتباك السياسي ليس اال.
االهم املعلوم في ذلك ،الذي ال يقتصر
ع ـل ــى ع ـ ــون وب ــاسـ ـي ــل ،ان ال يـسـمــح
ل ـل ـحــريــري ب ــأن ي ـك ــون «ال ـس ـيــاســي»
الــوحـيــد فــي حـكــومــة اختصاصيني
في الحقبة الغامضة املقبلة.
ً
ل ـيــس خــاف ـيــا أن كـ ــا م ــن ال ـحــريــري
وبــاس ـيــل ي ـع ـ ّـول عـلــى ظـهـيــر داخـلــي
حــديــدي يــدعـمــه فــي املــواجـهــة قبالة
اآلخر .املفارقة االولى ان هذا الظهير

هو الثنائي الشيعي :الرئيس نبيه
ب ـ ّـري ظهير الــرئـيــس املـكـلــف ،وحــزب
ال ـل ــه ظـهـيــر رئ ـي ــس ال ـت ـي ــار الــوطـنــي
الحر .بذلك تنشأ مفارقة ثانية هي
ان ال ـث ـن ــائ ــي ي ــدي ــر ت ـ ـ ــوازن الـ ـص ــراع
القائم ما بني الرجلني دونما تغليب
اح ــدهـ ـم ــا ع ـل ــى اآلخـ ـ ـ ــر ،ودون ـ ـمـ ــا ان
يـتـسـبــب ه ــذا «الـ ـت ــواط ــؤ» الـشـيـعــي،
االيـجــابــي فــي ظــاهــرهّ ،فــي خــاف ما
ب ــن بـ ـ ّـري والـ ـح ــزب .وف ـ ــرا املـســاكـنــة
م ــا ب ــن ال ـطــرفــن ،وت ــرك ــا لــاشـتـبــاك
الدستوري إمــرار الــوقــت .فيما ُعـ ّـدت
مـبــادرة رئـيــس الـبــرملــان أنـهــا تضمر
َ
تأييدًا للحريريَ ،بــان وقــوف االمني
العام للحزب السيد حسن نصر الله
في كلمته االخيرة الى جانب رئيس
الجمهورية.
مــع أن ــه مـصــر عـلــى تــألـيــف حكومته
ك ـمــا ي ـت ـصـ ّـورهــا ه ــو وب ـش ــروط ــه ،ال
ُيحسد الــرئـيــس املكلف على مــا هو
عليه اآلن ،مــن غير أن ُيـعـ ّـد مهزومًا
بعد في معركة قد تكون طويلة .منذ
تـكـلـيـفــه ي ـك ــون ان ـق ـضــى ح ـتــى أمــس
ارب ـع ــة اش ـه ــر .م ــدة اع ـت ــاد الـحــريــري
أرقامًا مشابهة لها .حكومته االولى
( )2009اح ـت ــاج ــت الـ ــى  135ي ــوم ــا،
والـ ـث ــانـ ـي ــة ( )2016الـ ـ ــى  45ي ــوم ــا،
والـثــالـثــة ( )2019الــى ثمانية اشهر
وسـ ـت ــة ايـ ـ ـ ــام .وم ـ ــن غ ـي ــر امل ـس ـت ـب ـعــد
ان ت ـس ـجــل رابـ ـع ــة ح ـكــومــاتــه الــرقــم
ال ـق ـيــاســي ف ــي ظ ــل ال ـع ـن ــاد امل ـت ـبــادل
ع ـلــى ش ــروط ــه ،ك ـمــا ش ـ ــروط رئـيــس
الجمهورية ورئيس التيار الوطني
الحر.
في ظاهر ما يحدث اآلن أن الخالف
الناشب هو على التوزير املسيحي،
ّ
يتفرع منه ،املرتبط بحصتي
مع ما
رئيس الجمهورية والرئيس املكلف
َ
وم ـ ـ ــن ي ـس ـ ّـم ــي الـ ـ ـ ـ ــوزراء املـسـيـحـيــن
ّ
َ
ومــن يوافق او ال يوافق ،وتوزعهما
الحقائب .أفصح رئيس الجمهورية
عن املشكلة بداية ،ثم جهر بها ضمنًا
الحريري في خطاب  14شباط ،قبل
أن ينضم الى الحملة باسيل في 21
شباط تحت عنوان عريض ،ربما لم
يكن يحتاج الــى مثل هــذا االتـســاع،
هو حقوق املسيحيني.
مـنــذ مـطـلــع ال ـع ـهــد ،ف ــي الحكومتني
االولـيــن اللتني ترأسهما الحريري،
كــان هــذا املــوضــوع فــي صلب خالفه
م ــع بــاس ـيــل م ــن غ ـيــر ان ي ـط ـفــو الــى
ال ـس ـط ــح ،ب ـعــدمــا حـجـبـتــه الـتـســويــة
الرئاسية التي أبرماها.

في حكومة  ،2016لم يسع الحريري
الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـ ـلـ ــى وزيـ ـ ـ ـ ــر م ـس ـي ـحــي
ثـ ـ ـ ــان (غ ـ ـ ـطـ ـ ــاس خـ ـ ـ ـ ــوري ب ـ ـعـ ــد جـ ــان
اوغاسبيان) اال بعد تخليه عن مقعد
ّ
سني انتقل الى التيار الوطني الحر
ّ
(ط ــارق الـخـطـيــب) .حـيـنــذاك تــوزعــت
املقاعد املسيحية ال ــ 13االخــرى على
التيار الوطني الحر ( 9وزراء) وحزب
الـقــوات اللبنانية ( 3وزراء) وامل ــردة
(وزي ــر واح ــد) .فــي الحكومة الثانية
عام  2019حصل التيار على الحصة
الكبرى ( 9وزراء) وتقاسم االفــرقــاء
املسيحيون التوزير املسيحي املتبقي
( 4وزراء ل ـحــزب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
ووزي ــر ل ـل ـمــردة) .ام ــا املـقـعــد االخـيــر،
وكــان ارثوذكسيًا حلت فيه فيوليت
خ ـي ــر الـ ـل ــه ،ف ـك ــان ــت ل ــه قـ ـص ــة :طـلــب
مسيحيًا في مقابل
الحريري مقعدًا
ّ
ت ـن ــازل ــه ع ــن م ـق ـعــد س ــن ــي ذهـ ــب الــى
حسن ّ م ــراد ممثل الـلـقــاء الـتـشــاوري
الـ ـ ـس ـ ــن ـ ــي امل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاوئ لـ ــرئ ـ ـيـ ــس تـ ـي ــار
املستقبل .على ص ــورة مــا حــدث في
مقايضة  ،2016دار التفاوض :مقعد
في مقابل آخر .إصرار الحريري على
خـيــر ال ـلــه وزيـ ــرة مسيحية يـعـ ّـوض
مــا خـســره  -وك ــان ه ــذا ال ــذي خسره

حكومة ما تبقى
من العهد ال حكومة
اختصاصيين

حتميًا تحت وطأة ضغوط حزب الله
ّ
الــداعــم للقاء الـتـشــاوري  -حــتــم عقد
اجـتـمــاع بينه وبــاسـيــل فــي حضور
املــرشـحــة لـلـتــوزيــر وزوج ـه ــا الــوزيــر
السابق محمد الصفدي انتهى الى
َّ
ات ـفــاق م ـفــاده اآلت ــي :ت ــوزر خـيــر الله
في حصة الرئيس املكلف في مقعد
ارثوذكسي على ان ُت َ
حسب في الوقت
نفسه في حصة التيار الوطني الحر،
ب ـمــا ي ـع ـنــي ان ـه ــا ت ـم ـثــل ت ـقــاط ـعــا ما
بــن االث ـن ــن .فــي ح ــال ن ـشــوء خــاف
ف ــي مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء م ــا ب ــن كتلتي
امل ـس ـت ـق ـبــل والـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
 -وت ـع ـهــد ال ـح ــري ــري وب ــاس ـي ــل أن ال

ظهيران شيعيان يحميان توازن اشتباك الحريري  -باسيلّ :بري لألول وحزب الله للثاني (هيثم الموسوي)

ِّ
تصوت الى جانب الثاني.
يختلفا -
لــذا قيل حينذاك إن كتلة باسيل في
ح ـكــومــة ال ـح ــري ــري ض ـ ّـم ــت اك ـث ــر من
الـثـلــثُ .1+ع ـ ّـدت مؤلفة مــن  11وزي ـرًا
و 9 :2/1وزراء مسيحيني لباسيل +
مراد  +صالح غريب  +خير الله .أما
املـقــاعــد املسيحية الخمسة االخــرى
فذهبت الــى حــزب الـقــوات اللبنانية
( 4وزراء) واملردة (وزير واحد).
ف ــي م ــا جـ ــرى اب ـ ــان ت ــأل ـي ــف حـكــومــة
 ،2019ت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاءل الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــري ف ــي
مفاوضاته مع حليفه اللدود وقتذاك
بــاس ـيــل :أن ــا رئ ـيــس حـكــومــة لـبـنــان،
أال يـسـعـنــي تـسـمـيــة وزي ــر مسيحي
واح ــد؟ ك ــان وال ــدي يـسـ ّـمــي اكـثــر من
وزير مسيحي.
أجـيــب :ب ّـلــى ،فــي مقابل التخلي عن
مقعد سني.
اح ـ ـتـ ــج اي ـ ـضـ ــا عـ ـل ــى ح ـ ـصـ ــول ح ــزب
الـقــوات اللبنانية على اربـعــة وزراء،
فـيـمــا ُي ـح ـ َـرم هــو مــن وزي ــر مسيحي
مجانًا.
ّ
صحت الوقائع تلك في خالل تأليف
حكومة وحدة وطنية ،تشارك فيها
ال ـك ـتــل ال ـن ـيــاب ـيــة ت ـب ـعــا ألح ـجــام ـهــا.
وه ــو مــا ح ــدث مــع حـكــومـتــي 2016
و .2019عـ ـل ــى ان مـ ــا ي ـس ـت ـع ـيــدهــا
اآلن ،اع ـت ـق ــاد رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة،
ك ـمــا رئ ـي ــس ال ـت ـيـ ُـار الــوط ـنــي ال ـحــر،
أن ثـ ـم ــة قـ ــاعـ ــدة ث ـ ّـبـ ـت ــت فـ ــي مـطـلــع
الـ ـعـ ـه ــد ،م ـ ـت ـ ـجـ ــاوزة س ـل ـف ــا أحـ ـج ــام
الحكومات التالية فــي العهد الــذي
سيرافقه طــوال مدته الحريري كما
أرس ـ ــت ال ـت ـســويــة ال ــرئ ــاس ـي ــة .قــالــت
ُ
الـ ـق ــاع ــدة تـ ـل ــك ،وط ـ ّـبـ ـق ــت بــان ـت ـظــام
ف ــي الـحـكــومـتــن االول ـي ــن بـمــوافـقــة
الـحــريــري رئيسهما ورض ــاه بدليل
إبصارهما النور تبعًا للمتفق عليه:
ُي ّ
سمي املسيحيون وزراء هــم مثلما
ّ
ُيـســمــي االفــرقــاء اآلخ ــرون وزراء ه ــم
وف ــق االح ـج ــام الـسـيــاسـيــة الـقــائـمــة،
مع تأكيد حصة رئيس الجمهورية.
فــي ظــل حكومة اختصاصيني على
ّ
يتغير سوى
نحو مــا يــدور اآلن ،لــم
القليل مع ثبات القاعدة في حسبان
رئيس الجمهورية على االقل :ما دام
حــزبــا الـكـتــائــب والـ ـق ــوات اللبنانية
والتيار الوطني الحر واملسيحيون
املستقلون لــن يتمثلوا فــي حكومة
اختصاصيني ،لرئيس الجمهورية
 صاحب التوقيع الدستوري االخير أن ي ـس ـ ّـم ــي وزراء الـ ـط ــائـ ـف ــة ،ال ــىالحصة املعروفة املحددة للمردة .في
اجتماعاته مع عون ،حمل الحريري
ل ــوائ ــح ف ــي الـحـصــة املـسـيـحـيــة الـتــي
يريدها لنفسه كونه هو الذي يؤلف
حكومة اختصاصيني ال مكان فيها
ل ـ ــوزراء حــزبـيــن او سـيــاسـيــن :مــرة
يريد خمسة وزراء  -اكثر من نصف
الحصة  -ومرة يريد الوزراء التسعة
ج ـم ـي ـع ـهــم ،وم ـ ــرة ه ــو ال ـ ــذي يـسـ ّـمــي
لرئيس الجمهورية وزراءه.
يحدث ذلــك كله بعد حصول الخلل
االول واالهـ ــم واألف ـظ ــع ف ــي امل ـب ــادرة
الـفــرنـسـيــة ،اذ ي ـجـ ّـردهــا مــن مغزاها
الـ ـفـ ـعـ ـل ــي :حـ ـك ــوم ــة اخ ـت ـص ــاص ـي ــن
يترأسها غير اختصاصي بشهادة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــده ـ ـ ــور املـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــع فـ ـ ـ ــي شـ ــركـ ــاتـ ــه
ون ـج ــاح ــات ــه االق ـت ـص ــادي ــة وامل ــال ـي ــة،
ورئيس حزب هو ايضًا رئيس كتلة
نـيــابـيــة كـبـيــرة وأح ــد الــذيــن اشـتــرط
الرئيس ايمانويل ماكرون إبعادهم
عنها ،ومـســؤول كبير هــو ونـظــراؤه
 وماضي املدرسة التي يتسلح بهاـف االول املتهمون
 فــي مقاعد الـصـ ّبانهيار الدولة وتفشي الفساد فيها
وتخريبها وإفالسها.

