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بهدوء

ـيين

ّ
عنه بـ«ركاب» مسيحيني آخرين .فقبيل
تشكيل ال�ح�ك��وم��ة ،ك��ان أح��د املبعوثني
الحريريني إل��ى معراب شديد الوضوح
ف��ي «ل �ف��ت ن�ظ��ر ال�ح�ك�ي��م» ال��ى استحالة
الطعن ف��ي مسيحية وزراء الكتائب أو
الوزيرين بطرس حرب وميشال فرعون.
وع �ل �ي��ه ،ك� ��ان ال ب ��د م ��ن خ �ط��وة ق��وات �ي��ة
توجب على الحريري تحديد من يمثل
م �س �ي �ح �ي��ي  14آذار ب� ��وض� ��وح :س�م�ي��ر

5

عن األسد وسقوط اإلسالم السياسي
ناهض حتر
جعجع أو ب�ط��رس ح��رب وروب �ي��ر غانم
وكل اآلخرين؟
ت� ��ؤك� ��د م� � �ص � ��ادر م� � �ع � ��راب ال� � �ي � ��وم أخ ��ذ
الحريري في اعتباره «قدرة القوات على
تفكيك م�ن�ظ��وم��ة  14آذار م�ت��ى رغ �ب��ت».
ليس فقط داخ��ل األمانة العامة أو على
ي� �س ��اره ��ا .ي �ك �ف��ي ال �غ �م��ز ان �ت �خ��اب �ي��ًا م��ن
قنوات زحلة واألشرفية واملنت الشمالي
وك �س��روان وج�ب�ي��ل وال �ب �ت��رون وال �ك��ورة،
إلع� �ل ��ام  14آذار أن «أي ص �ف �ق��ة ع�ل��ى
حساب جعجع سيكون لها وقعها في
ه��ذه املناطق» .بلغ الكالم ه��ذا املستوى
وأك�ث��ر .أم��ا تهديد معراب بتعكير مياه
ال �ش��رب ال �س �ع��ودي��ة ،ف�ل�ا ي� ��ؤدي إال إل��ى
«إغراق» البلدة الكسروانية بمياه عذبة
من دول خليجية أخرى.
ال ت�ن�ك��ر ال ��دائ ��رة امل�ش�ت��رك��ة ب�ي�ن ال �ق��وات
وامل�س�ت�ق�ب��ل وج ��ود ج �ف��اء ب�ين ال�ط��رف�ين،
و«ض �ي ��اع ن ��واب  14آذار» ج ��راء صمت
ال�ح��ري��ري امل�ط�ب��ق ح��ول ت��رش��ح جعجع.
ب ��ات ه �ن��اك ف��ري �ق��ان م ��ن ال� �ن ��واب ،ي��ؤي��د
األول ت��وح �ي��د ب �ن��دق �ي��ة «ث � � ��ورة األرز»
معركة رئيس
ومناصريها عبر خوض ّ
القوات حتى النهاية ،فيما يفضل الثاني
لعب دور ّ
جدي في هذا االستحقاق عبر
دع��م م��رش��ح يمكن إي�ص��ال��ه إل��ى بعبدا.
سينتهي ه��ذا «االن�ق�س��ام الديمقراطي»
ضمن الفريق ال��واح��د م��ع وص��ول كلمة
ّ
السر السعودية طبعًا .لكن ما لن ينتهي
هو التداعيات السلبية ألسلوب جعجع
ف��ي التعاطي م��ع ال�ح��ري��ري .ول�ع��ل قائد
ال �ق��وات ي�ن�ج��ح ف��ي ال �ف��وز ب�ل�ق��ب مرشح
 14آذار إل��ى االنتخابات الرئاسية ،لكن
ه��ذا ل��ن يجعله رئ�ي�س��ًا وال ق��وة ناخبة
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ت �ع��وي��م رئ� �ي ��س« .رب �م��ا
ن �ج��ح ج�ع�ج��ع ف��ي ف ��رض ف�ي�ت��و رئ��اس��ي
ع �ل ��ى ط� �م ��وح ب �ع ��ض ح� �ل� �ف ��ائ ��ه» ،ي �ق��ول
أح��د ص�ق��ور ث��ورة األرز ،إال أن ذل��ك «لن
ي��ؤدي س��وى ال��ى استبعاده ف��ي ال��دورة
األولى» .وعليه« ،سيكمل الفريق اآلذاري
م�ف��اوض��ات��ه ال�ج��دي��ة ف��ي ال ��دورة الثانية
من دون الرجوع إليه ،في سيناريو أشبه
بذلك الذي سبق تشكيل الحكومة».

ك��ان الرئيس بشار األس��د ،يتحدث مع رف��اق في حزب
ال �ب �ع��ث؛ ل �ك��ن ال �ح��دي��ث ج ��رى ن �ش��ره ع �ل��ى امل�ل��أ؛ حسم
ال��رئ�ي��س ،م�ج��ددًا ،موقفه م��ن اإلس�ل�ام السياسي؛ فقرر
أنه «سقط»؛ فبأي معنى؟ الحكم ،هنا ،شامل باملعنيني،
السياسي واأليديولوجي ،أي كحكم واقع وكحكم قيمة.
في السياسة ،ال يثير كالم الرئيس ،إشكاال؛ فاملشروع
اإلخ��وان��ي ـــ السلفي ـــ التكفيري ،ال��ذي كانت لحظة ما
يسمى «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» ،ذروت ��ه ،سقط واق�ع�ي��ًا؛ ففي
مصر ،انتهى حكم اإلخ ��وان املسلمني ،سريعًا ،ودخ��ل
ه��ؤالء في م��أزق تاريخي من حيث الوقوع في عزلة ال
مخرج ،وطنيًا ،منها ،والتشبيك ،املتعدد الوجوه ،مع
امل�ج�م��وع��ات التكفيرية واإلره��اب �ي��ة ،وال�ت�ح�ش�ي��د ضد
عناصر استقرار األمن الوطني املصري .وبغض النظر
عن كل النقاش حول مصر ما بعد اإلخوان؛ فمصر ،في
النهاية ،تعيش عهد ...ما بعد «اإلخوان» ،ال باإلشارة،
ف�ق��ط ،إل��ى ال�ف�ت��رة ال��رئ��اس�ي��ة للرئيس امل �ع��زول ،محمد
م��رس��ي ،ول�ك��ن ب��اإلش��ارة إل��ى ث�لاث��ة ع�ق��ود م�ض��ت ك��ان
اإلخ ��وان ،خ�لال�ه��ا ،ق��وة مهيمنة على ال��وع��ي امل�ص��ري،
َ
املعترف به شعبيًا واقليميًا ودوليًا للنظام
والبديل ـــ
املتهالك بقيادة حسني مبارك.
غ��رب��ًا؛ ليبيا اإلس�لام�ي��ة تحولت مستعمرة وف��وض��ى،
بينما اس�ت��وع�ب��ت امل�م�ل�ك��ة امل�غ��رب�ي��ة ،ل�ح�ظ��ة ال�ص�ع��ود
اإلخ��وان��ي ،واستهلكتها ،وت�ب�ق��ى ت��ون��س ،ح�ي��ث أنقذ
اإلس�ل�ام �ي��ون أن�ف�س�ه��م ب��ال �ق �ب��ول ب �م��وق��ع ال �ش��ري��ك في
ائتالف وطني ،لكنهم ،ابتداء من التوقيع على دستور
علماني ،فقدوا املوقع القيادي في املجتمع.
شرقًا؛ انهارت هيبة «حماس» كحركة مقاومة؛ فقدت
االحترام والحلفاء والهيمنة الفكرية ـــ السياسية مذ
دمشق ـــ عاصمة محور املقاومة ـــ وانتمت إلى
غادرت
َ
امل �ش��روع ال��ق�ط��ري ـــ ال�ت��رك��ي ـــ اإلخ��وان��ي ،وان�ت�ه��ت إلى
بالقمع
سلطة طالبانية في غزة ،تبهظ حياة األغلبية
ّ
الديني وترسل «املجاهدين» إلى أرض الشام! وتزف
ق �ت�لاه��م إل ��ى ش� �ه ��ادة م��زع��وم��ة .وس� �ق ��وط «ح� �م ��اس»،
كقيادة مقاومة فلسطينية ،فتح الطريق أمام التيارات
ال��وط �ن �ي��ة ف ��ي «ف� �ت ��ح» الس �ت �ع��ادة م��وق �ع �ه��ا ال �ق �ي��ادي،
فلسطينيًاّ ،
ووجه ضربة موجعة إلخوان األردن ،الذين
تحولوا من قيادة املعارضة والسعي إلى الحكم ،إلى
ّ
ترجي السالمة .وفي اليمن تلقى «اإلخ��وان» ضربات
ق��د ت�ك��ون ق��اص�م��ة .وف��ي ال �ع��راق ،ح�ي��ث ل��م ي�ك��ن هناك
م� �ش ��روع ،ب ��ل م �ج��رد اع� �ت ��راض م ��دع ��وم م ��ن امل �ش��روع

االخواني ــــ التركي ــــ الخليجي ،لم يعد هنالك فارق بني
اإلخوان و«القاعدة» .ثم نأتي اآلن إلى املعركة الكبرى
ف ��ي س ��وري ��ا؛ أل �ي �س��ت ه � ��ذه ،ب� ��ال� ��ذات ،م �ع��رك��ة امل�ص�ي��ر
بالنسبة ل�لإس�لام السياسي ،بكل تالوينه الوهابية
واالخ��وان �ي��ة وال�س�ل�ف�ي��ة وال�ت�ك�ف�ي��ري��ة ال ��خ؟ ال �ح��رب في
سوريا ،كعمليات ،لم تنته بعد؛ لكن االسالم السياسي
ُ
ه��زم كمشروع سياسي بديل ،انكشف وظهر كعنوان
جامع لعصابات متوحشة وأدوات للعدوان الغربي
وال�ت��رك��ي والخليجي على ال��دول��ة واملجتمع وامل��وق��ع
الجيوسياسي ونمط الحياة في سوريا .وفي امليدان،
تتجه الحرب الدفاعية ضد اإلرهاب إلى الحسم.
اإلسالم السياسي ،إذًا ،سقط ،بالفعل ،بوصفه مشروعًا
سياسيًا على املستوى العربي ،وك�لام الرئيس ،هنا،
له طابع التوصيف الواقعي؛ إنما املشكلة السجالية
ال �ت��ي ي�ث�ي��ره��ا األس� ��د ،ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال ،ه��ي ت�ل��ك ال�ت��ي
ً
ت�ت�ص��ل ب��ال�ب�ع��د األي ��دي ��ول ��وج ��ي :أوال ،ب �ش��أن ال�ه��وي��ة
األيديولوجية للدولة السورية ،وثانيًا ،بشأن املقاومة،
وثالثًا ،بشأن الشريك االستراتيجي لدمشق ،املتمثل
في حزب الله.
أثبتت التجارب أن أي تهاون إزاء اإلس�لام السياسي
في سوريا ،من داخلها أو خارجها ،إنما يعني تفكيك
ال��دول��ة الوطنية ال�ت��ي ه��ي ،موضوعيًا ،راب�ط��ة مدنية
ملواطنني متعددي األديان والطوائف واملذاهب ،بحيث
يغدو الربط بني أي منها والحقل السياسي ،وصفة
ل�ل�ح��رب األه�ل�ي��ة .األي��دي��ول��وج�ي��ا ال�ق��وم�ي��ة العلمانية،
ب��ال�ن�س�ب��ة ل �س��وري��ا ،ل�ي�س��ت اخ �ت �ي��ارًا ،وإن �م��ا ض ��رورة
وجود.
ف��ي م��ا ي�ت�ص��ل ب��امل �ق��اوم��ة؛ ك ��ان األس� ��د ق��د ق ��ال ب�ش��أن
«ح �م��اس» إن عليها أن ت�خ�ت��ار ب�ين م �ش��روع اإلس�ل�ام
السياسي وم�ش��روع امل�ق��اوم��ة؛ ف��امل�ش��روع��ان ،ع�ن��ده ،ال
يتطابقان؛ لكن ذل��ك ال يعني رف��ض العامل اإلسالمي
أو ال�خ�ل�ف�ي��ة اإلس�لام �ي��ة ك�م�ح��رك وج ��دان ��ي وع�ق��ائ��دي
ل �ل �م �ق��اوم��ة ،ل �ك��ن امل �ق��اوم��ة ال ي�م�ك��ن أن ت �ك��ون اس�لام��ًا
سياسيًا.
حزب الله حزب اسالمي ،لكنه ال ينتمي ،في املمارسة
السياسية وامل�ش��روع ،إلى االس�لام السياسي ،بمعنى
إقامة نظام سياسي اسالمي ،وإنما إلى مشروع وطني
تحرري عنوانه املركزي مجابهة املشروع الصهيوني.
وه � � ��ذه امل� �ج ��اب� �ه ��ة ،ب� �غ ��ض ال� �ن� �ظ ��ر ع� ��ن م �ن �ط �ل �ق��ات �ه��ا،
ه ��ي ،ب�ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا ،وط �ن �ي��ة وج��ام �ع��ة ،وذات مصلحة
استراتيجية ف��ي ال��وح��دة وال�ت��واف��ق والقبول باآلخر،
وفق معيار وطني ال ديني وال طائفي وال مذهبي.

علم
و خبر

م ينتف
إسرائيل في حال
تجاذب بين دافع لتغيير
المعادلة الجديدة
والتسليم باألمر الواقع

ت��دري �ب��ات وم� �ن ��اورات ،ل��م ي�ع��د ينفع.
ف��إم��ا أن تلجأ إس��رائ�ي��ل ال��ى امل �ب��ادرة
العسكرية امل�ب��اش��رة ،وإم��ا أن ترضى
بالواقع.
على ه��ذه الخلفية يمكن فهم موقف
وزي � ��ر ال� ��دف� ��اع اإلس ��رائ �ي �ل ��ي م��وش�ي��ه
ي �ع �ل��ون وت �ع �ل �ي �ق��ه ع �ل��ى ك �ل�ام ال�س�ي��د
نصرالله .وك��ان البارز فيه أن يعلون
لعب دور املحلل السياسي ،إذ اكتفى
بالقول إن زرع العبوة في شبعا يأتي
ضمن قواعد اللعبة كما يراها حزب
الله ،ألن الغارة االسرائيلية حصلت
ف��ي ل�ب�ن��ان ول�ي��س ف��ي س��وري��ا .وك�لام
يعلون ورد في مواقع إخبارية عبرية
على اإلنترنت لساعات ،فيما غاب عن
معظم وسائل االعالم في إسرائيل.

ما قل
ودل
أم ��ا ال�ل�اف ��ت أك� �ث ��ر ،ف �ه��و أداء االع �ل�ام
العبري حيال ك�لام السيد نصرالله،
رغ� � � ��م دالالت� � � � � ��ه ال � �ك � �ب � �ي� ��رة امل ��رت� �ب� �ط ��ة
باملصلحة اإلسرائيلية املباشرة .فقد
صمت االع�ل�ام ال�ع�ب��ري ،وخ�لا م��ن أي
تعليقات ،وما زال .علما ان هذا االعالم
ن�ف�س��ه ي�ت�ت�ب��ع ك��ل أخ �ب��ار ح ��زب ال �ل��ه،
ال�ص�غ�ي��رة منها وال�ك�ب�ي��رة ،وينافس
االعالم اللبناني والعربي في نشرها
وتصديرها والتعليق عليها.
ام� � � ��س ع � �ل� ��ق رئ� � �ي � ��س ارك� � � � � ��ان ج �ي��ش
االح � � �ت �ل��ال ،ب� �ن ��ي غ ��ان� �ت ��س ،ب� �ص ��ورة
م �ت��أخ��رة ،ع�ل��ى التصعيد االخ �ي��ر مع
ح� ��زب ال� �ل ��ه وف ��رم �ل ��ة م �ح ��اول ��ة ف��رض
امل�ع��ادالت االسرائيلية الجديدة على
ل� �ب� �ن ��ان ،اال ان ت �ع �ل �ي �ق��ه ب �ق ��ي ض�م��ن
املقاربة املعتادة واط�لاق التهديدات،
التي تدرك اسرائيل انها لم تعد تنفع،
رغم اضطرارها للجوء اليها ،اذ شدد
ع �ل��ى ان «ال �ح ��رب امل�ق�ب�ل��ة اذا وق �ع��ت،
ف�س�ت�ك��ون اك �ث��ر اي�ل�ام��ا ل �ل �ب �ن��ان ،واذا
وقعت ح��رب لبنان الثالثة ،فستكون
نتيجة الع�م��ال غير صحيحة ،يقوم
ب �ه��ا ح� ��زب ال� �ل ��ه» ،م �ت �ج��اه�لا حقيقة
االيالم املزدوج في كال الجانبني ،الذي
ال ينفيه احد في اسرائيل.
ي�م�ك��ن ال �ق��ول ،وب��اط�م�ئ�ن��ان ،إن ح��زب
الله حقق نجاحًا ،إال أن التهديد ،مع
ذلك ،لم ينتف بعد.

يسعى البطريرك
املاروني الكاردينال بشارة
الراعي إلى البقاء خارج
البالد ،طيلة الفترة املتبقية
قبل عقد جلسة انتخاب
رئيس جديد للجمهورية.
وأكدت أوساط الراعي أنه

املفتي والسنيورة
مطلع األسبوع ال�ج��اري ،تلقت سفارة اإلم��ارات في بيروت كتابًا مفتوحًا
م��وج �ه��ًا إل ��ى ك �ب��ار م �س��ؤول �ي �ه��ا .ال �ك �ت��اب ال� ��ذي ل��م ي�ح�م��ل ت��وق �ي �ع��ًا ،ع��رض
ملصير منحة قدمتها ح�ك��وم��ة اإلم � ��ارات للموظفني اإلداري �ي��ن والدينيني
في مؤسسات دار الفتوى ،تشمل مساعدة مالية فصلية وتأمينًا صحيًا.
لكن صرفها ربط بمكتب الرئيس فؤاد السنيورة .وبحسب الكتاب ،أخذت
املنحة «منحى االستغالل ملصلحة تيار املستقبل ومنحى اإلبتزاز لبعض
املسؤولي اإلداري�ي�ن في دار الفتوى املناهضني ملفتي الجمهورية الشيخ
محمد رش�ي��د ق�ب��ان��ي ،م��ا أدى إل��ى ح��رم��ان كثير م��ن امل��وظ�ف�ين ف��ي الشمال
والبقاع والجنوب» .وتطرق الكتاب الى بطاقات التأمني التي «استصدرت
من إح��دى شركات التأمني التابعة للسنيورة وسلمت إل��ى مفتي املناطق
املقربني منه لتوزيعها على املوظفني املحسوبني» .تجدر اإلش��ارة إل��ى أن
مفتي املناطق السابقني املقربني من السنيورة رفعوا قبل نحو الشهر كتاب
شكر إلى دولة اإلمارات ،من دون التنسيق مع قباني أو مدير عام األوقاف.

الطالب السوريون
«سيزور عددًا من البالد التي
لم ُيعلن عنها بعد» ،مشيرة
إلى أن قراره هذا جاء بعد أن
«فقد األمل باألقطاب املوارنة
ولقاءاتهم التي لم تنجح في
إيجاد مخارج لالستحقاق
الرئاسي».

يسافر وزير التربية الياس أبو صعب الى الواليات املتحدة للمشاركة في
اجتماعات مع البنك الدولي ومنظمة اليونيسف ،هدفها مناقشة مقترح
�ص لتعليم
ب�ت��وف�ي��ر م�ب�ل��غ  500م�ل�ي��ون دوالر ل�ل�ح�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ي�خ�ص� ّ
التالمذة من الالجئني السوريني في لبنان على  3سنوات .ويتحفظ لبنان
ع�ل��ى ت ��رك امل�س��ؤول�ي��ة ع��ن امل �ل��ف ل��ه وح� ��ده ،وع ��دم تسجيل ال �ط�لاب ضمن
لوائحه ،ويطالب بآلية تنسيق مع الحكومة السورية التي يفترض بها
تسجيل الطالب لديها لحفظ حقوقهم على قاعدة العودة املفاجئة لقسم
منهم ،أو إلى حني عودتهم جميعًا الى سوريا.

آتون إلى املؤتمر
فوجئت مجموعة من الكتائبيني الوافدين الى لبنان للمشاركة في املؤتمر
العام الذي كان مقررًا عقده منذ ثالثة أيام بإرجاء املؤتمر من دون إعالمهم
مسبقًا باألمر لعدم تكبيدهم تكاليف السفر .وقد برر املكتب السياسي لهم
ما حصل بقرار القيادة إلغاءه قبيل أسبوع واحد ،أي في الفترة التي تلت
وصولهم ،علمًا بأن الحزب كان قد باشر اإلعداد للمؤتمر منذ ستة أشهر،
بما فيها الطلب من املحازبني تسديد اشتراكاتهم لفرز مندوبي املناطق.

