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ابراهيم األمين

تفاهم ألجل التفاهم
اإلسرائيلي عن أن «البلوك رقم  9ليس
ل ـل ـب ـنــان ،ومـ ــع ذلـ ــك ل ـ ٌب ـنــان يـعـمــل على
تـلــزيـمــه» ،وهــو مــوقــف ّ
مكمل للموقف
الــذي أطلقه بـ ّـري مــن طـهــران قبل نحو
شهر حــول سعي إســرائـيــل ملنع لبنان
من استخراج نفطه .بدوره ّ
شدد رئيس
ّ
ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ،ع ـل ــى أن
ً
«ادعاء ليبرمان باطل شكال ومضمونًا،
وهــو يقع في إطــار سياسات إسرائيل
التوسعية واالستيطانية لقضم حقوق
اآلخرين وتهديد األمن اإلقليمي» .ولفت
ّ
الـحــريــري إلــى أن «الحكومة اللبنانية
سـتـتــابــع خـلـفـيــات كـ ــام ل ـي ـبــرمــان مع
ال ـ ّج ـه ــات ال ــدولـ ـي ــة امل ـخ ـت ـصــة لـتــأكـيــد
ّ
مياهها
بالتصرف في
حقها املـشــروع
ّ
اإلقليمية ،ورف ــض أي مـســاس بحقها
من أي جهة كانت ،واعتبار ما جاء على
لـســان ليبرمان هــو االسـتـفــزاز السافر
والتحدي الذي يرفضه لبنان».
من جهته ،رأى حزب الله أن تصريحات
لـيـبــرمــان «تـعـبـيــر جــديــد ع ــن األط ـمــاع
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة امل ـت ــواص ـل ــة ف ــي ث ـ ــروات
ل ـب ـنــان وأرض ـ ــه وم ـي ــاه ــه ،وتـ ـن ــدرج في
إط ــار الـسـيــاســة الـعــدوانـيــة ضــد لبنان
وسيادته وحقوقه املشروعة» .وأعــرب
الـحــزب فــي بيان عــن تأييده لـ«مواقف
الـ ــرؤسـ ــاء ال ـث ــاث ــة وب ـق ـي ــة امل ـس ــؤول ــن
اللبنانيني ضــد هــذا ال ـعــدوان الجديد،
نجدد تأكيدنا ملوقفنا الثابت والصريح
فــي الـتـصــدي ال ـحــازم ألي اع ـتــداء على
حقوقنا النفطية والغازية والدفاع عن
منشآت لبنان وحماية ثرواته»ّ .
وشدد
وزيــر الطاقة واملياه سيزار أبــي خليل،
ّ
ّ
على أن «لبنان سيستخدم كل الوسائل
امل ـتــاحــة لـ ــدرء االعـ ـت ــداء اإلســرائ ـي ـلــي».
ّ
ولفت أبي خليل إلى أن «كالم ليبرمان
اعتداء موصوف على الحقوق اللبنانية
ولــن نرضى بــأن يفرض أحــد علينا أي
ّ
قيود الستغالل مواردنا النفطية» .وأكد
أن «لبنان أبلغ األمم املتحدة بإحداثية
ّ
ترسيم حــدوده البحرية ،حتى قبل أن
ّ ّ
ّ
تحدد إسرائيل حدودها» ،مؤكدًا أن «أي
اعتراض على حدودنا البحرية ،سيبقى
اعـتــداء على ال ــورق ،ولــن يستطيع أحد
تنفيذه على أرض الواقع».
(األخبار)

الـحــدث وقـيــام شـ ّـبــان عـلــى دراج ــات
نارية باستفزاز األهالي في البلدة،
ّ
أك ــدت م ـصــادر فــي أم ــل ل ـ «األخ ـبــار»
أن «مـ ـ ــن أطـ ـلـ ـق ــوا ال ـ ـنـ ــار لـ ـي ــل أم ــس
كــانــوا شـ ّـبــانــا مــن مـنـطـقــة ال ـحــدث».
وب ــدا الفـتــا الـحــديــث عــن أن الجيش
اللبناني الــذي كــان من املفترض أن
يـقــوم بـتــدابـيــر أمـنـيــة م ـشـ ّـددة نظرًا
ّ
لـحـســاسـيــة امل ــوق ــف ،ك ــان ق ــد قــلــص
ّ
مــن إج ــراء ات ــه األ ّم ـن ـيــة أم ــس ،إل أن
وحداته عادت ونفذت انتشارًا كبيرًا
ّ
في املنطقة بعد حدوث التوترات.
وب ـع ــد أيـ ــام م ــن ج ـم ــود الــوســاطــات
َّ
املعتادة لحزب الله على خطي التيار
ـ أمل ،أحدث حزب الله أمس اختراقًا
ّأول بــات ـصــالــه ب ـم ـســؤولــن رفـيـعــي
امل ـس ـت ــوى بــال ـت ـيــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر،
داعيًا إلــى التهدئة ووقــف الحمالت
اإلعالمية .مصادر بــارزة في التيار
ّ
الــوطـنــي الـحـ ّـر أك ــدت أن «ح ــزب الله

لنعد بالزمن  12عامًا .كانت اإلشكاالت شبه يومية بني شباب
محلتي الشياح وعني الرمانة .لم يكن الجانبان يحتاجان إلى
تمييز من يشتمونه في الجانب اآلخر من الشارع .إلى أن،
فجأة ،في قلب كنيسة مار مخايل ،على بعد عشرات األمتار،
ّ
وقع الزعيمان ،العماد ميشال عون والسيد حسن نصرالله،
تفاهمًا يظل استثنائيًا في تاريخ لبنان املعاصر .وما بعده
لم يعد كما قبله ،فصار شباب املحلتني يتصرفون بطريقة
مختلفة .حتى املوتورون بينهم ،كانوا مضطرين إلى التمييز
بني هذا أو ذاك عند حصول إشكال.
خالل سنوات الحرب األهلية املقيتة ،لم تترك جماعة لبنانية
شرها ،قبل أن ينتقل ّ
جماعة أخرى من ّ
الشر إلى قلب كل
جماعة بنفسها .حتى صار ّ
الشر هو ترياق العيش املشترك
بني كل هذه الجماعات .لكن سنوات ما بعد الحرب ،فرضت
آلية خارجية إلدارة الحياة السياسية واألمنية واالقتصادية

خرج التفاهم بين عون ونصرالله ليقفل الباب على
أي محاولة الستعادة نار الحرب األهلية
في لبنان .وكانت سوريا تملك تفويضًا أميركيًا وسعوديًا في
إدارة الدفة ،وتوزيع الغنم والغرم على جميع الالعبني .فتقرر
أن تحجب فالنًا عن املشهد ،أو أن ترفع من شأن فالن ،غير
أهال أو ناس .بعد مقتل رفيق الحريري
آبهة لغضب جمهور أو ٍ
وخروج القوات السورية من لبنان ،عاد اللبنانيون إلى هوية
العيش املشترك بحب عنيف .وكادت األمور تالمس حدود
االنفجار مرات ومرات .لكن ،في تلك الكنيسة الهادئة على
تقاطع كله ضجيج ،خرج التفاهم بني عون ونصرالله ليقفل
الباب على أي محاولة الستعادة نار الحرب األهلية .وملا جربت
إسرائيل تكرار احتاللها ،كان هذا التفاهم أحد أبرز نقاط القوة
في مقاومتها.
َّ
إال أن التفاهم املوقع بني حزب الله والتيار الوطني الحر لم
يقتصر مفعوله اإليجابي على تنظيمني وأعضائهما وبعض
الجمهور .لقد خلق مناخًا عامًا ،ساد مساحات تتجاوز نصف
لبنان ،وفرض على اآلخرين ،من داخل الطوائف نفسها أو
من طوائف أخرى ،التعامل معه كحقيقة قادرة على منع أخذ
البالد نحو فتنة جديدة .حتى فشلت كل محاوالت األميركيني

ً
أجـ ـ ــرى ات ـ ـصـ ــاال م ـع ـنــا أمـ ـ ــس ،وه ــو
ّ
عـلــى ات ـصــال بــأمــل» .إل أن مـصــادر
ّ
ح ــرك ــة أمـ ــل أكـ ـ ــدت ل ـ ـ «األخـ ـب ــار» أنــه
«ل ــم نـسـمــع بــالــوســاطــة حـتــى اآلن».
وعـ ـ ّـبـ ــرت مـ ـص ــادر الـ ـتـ ـي ــار الــوط ـنــي
ال ـح ـ ّـر ع ــن سـخـطـهــا بـســب ت ـط ـ ّـورات
ً
الشارع ،مشيرة إلى أنه «كما لحركة
أم ــل ج ـم ـهــور وشـ ـ ــارع ،ن ـحــن لــديـنــا
أيضًا جمهور وشارع ،وقدرته على
االحتمال محدودة ...فشيتوا خلقكم
على يومني وخلص».
تـ ـ ـط ـ ـ ّـورات الـ ـ ـش ـ ــارع ب ـ ــدوره ـ ــا تـقـلــق
الرئيس نبيه بـ ّـري ،الــذي قــال كالمًا
واض ـح ــا أم ــس خ ــال ل ـقــاء األرب ـع ــاء
ال ـن ـي ــاب ــي ب ـ ــأن «ال ـ ــذي ـ ــن ي ـت ـح ـ ّـرك ــون
ف ــي ال ـ ـشـ ــارع وي ـس ـي ـئ ــون ل ـل ـن ــاس ال
ّ
يـمـ ّـتــون إلــى الـحــركــة بـصـلــة ،وهــم ال
ي ـمــث ـلــون ـنــا» .وق ـ ــال بـ ــري ب ــوض ــوح:
«أع ـتــذر مــن كــل مــن تـعــرض إلس ــاء ة
ف ــي الـ ـش ــارع وم ــن ي ـقــوم بـمـثــل هــذه

مصادر التيار الوطني:
نحن لدينا شارع أيضًا
وقدرته على االحتمال
محدودة
األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ع ـ ــاق ـ ــة لـ ـ ــه ب ــالـ ـح ــرك ــة
وي ـس ــيء إل ـي ـهــا ول ـل ـب ـنــان ـيــن» .كــام
ّ
بـ ّـري كـ ّـرره النائب علي بــزي ،ونقله
ع ــن لـســانــه بـعــد اج ـت ـمــاع األرب ـع ــاء،
ّ
ثم عاد وأكده النائب هاني قبيسي
ّ
ً
في مداخلة تلفزيونية مساء .وأكــد
ّ
بـ ــزي أن «دولـ ـت ــه ك ــان ي ـع ـمــل دائ ـمــا
خـ ــال األيـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة امل ــاض ـي ــة مــن

والسعوديني في خلق بؤر تخترق هذا الهدوء ،وظل األمر ينتج
انتصارات لهذا التفاهم ،حتى وصل العماد عون إلى رئاسة
الجمهورية.
قبل يومني ،كنا في دفن الراحل مصطفى ناصر ،في جبانة
روضة الشهيدين في الشياح .بني الحاضرين شخص تربطه
صلة بنواب من تكتل التغيير واإلصالح .كان ّ
يعبر بضيق عما
يجري في البالد .صمت فجأة ثم قال :اتصل بي نائبان من
التيار الوطني الحر ،من دائرة بعبدا ،وسأالني :نود املشاركة في
مراسم الدفن ،فهل تعتقد أن مشكلة قد تواجهنا إذا حضرنا
إلى هذه املنطقة؟
ما الذي حصل ،ما الذي يحصل؟
خالل الساعات الطويلة التي تلت حفلة تسريب الخطاب
السخيف لجبران باسيل ،وما أعقبه من تصرفات أكثر
سخافة ،ولو جاءت في معرض االعتراض ،بدا أنه يوجد في
بيتنا من ال يأبه لحياة الناس ،ومن ال يهتم الستقرار البالد،
ومن يزعجه الهدوء والعيش الواحد .وبدا أنه يوجد في بيتنا،
من يقول لنا صراحة ،إن تقليد خطب الثائرين ،أو صراخ أبناء
األزقة ،هو ما تطرب له أذناه .وبدا أنه يوجد في بيتنا ،من يعتقد
أن باإلمكان إعادة األمور إلى لحظات االنهيار العام .وبينما
يتراشق املتعارضون خطبًا وحجارة ورصاصًا ،كان أهلهم،
يبكون من رحلوا في الحرب املجنونة .وكان الجميع ِّ
يعول ،من
جديد ،على من بيده الحكمة والتبصر واألمر ،وها هو الجمع،
ينظر من جديد ،من خلف غبار الشوارع وفوق األصوات
الصبيانية ،ليبحث عن يدين ،لرجلني ،ليس في لبنان اآلن،
غيرهما ،من يقدر على الخروج إلى الشرفة ورفع الصوت :كفى
ولدنة!
وألن ما يجري ال يتعلق بشعبية أو زعامة أو نفوذ ،بل هو ،في
حقيقة من يقود الفتنة اليوم ،محاولة نقل مراكز القوة من هذه
الضفة إلى تلك ،على قاعدة أن الحياة ساعة لك وساعة عليك،
فإن املسؤولية ستلقى من جديد على عاتق عون ونصرالله.
وهذه املرة ،يحتاج تفاهم مار مخايل ،وعلى عتبة ذكراه الـ12
إلى صيانة وعناية .الحقيقة أن جهتني كانتا عرضة لإلقصاء
والتآمر يوم ذهبتا بعقل نحو هذا التفاهم .لكنهما اليوم ،في
موقع السلطة وموقع النفوذ ،وحاجتهما ،كما حاجة البالد ،إلى
تفاهم أوسع قاعدة وأعلى سقفًا من كل املآذن والصلبان.

أج ــل مـنــع ال ـت ـحــركــات وال ـت ـظــاهــرات
وال ـس ـيــارات ،وقــد اتـصــل بالقيادات
األم ـن ـي ــة ع ـبــر املـ ـس ــؤول األمـ ـن ــي فــي
حـ ــركـ ــة أم ـ ـ ــل وب ــالـ ـجـ ـي ــش م ـ ــن أج ــل
الـحـفــاظ على مصالح الـبــاد وعــدم
التعرض للمواطنني في أي منطقة
ّ
م ــن امل ـن ــاط ــق» .غ ـيــر أن ب ـ ــزي ،أش ــار
أي ـض ــا إل ــى أن «بـ ــري يـعـتـبــر أن كل
كــام يشاع حــول استقالة الحكومة
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا غـ ـ ـي ـ ــر صـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــح ،وه ـ ـ ــذا
املــوضــوع لــم ُيناقش ولــم يطلب من
أحد اللجوء إلى هذا الخيار ،ولكننا
في السياسة ما زلنا على مواقفنا،
وف ــي امل ـل ـفــات ،لــم ول ــن ن ـتــراجــع قيد
أن ـم ـلــة ع ــن م ـقــاربــات ـنــا الــدس ـتــوريــة
والنظامية والقانونية في كل هذه
امل ـل ـفــات» .ونـفــى ب ــري أيـضــا أي نية
لالستقالة من الحكومة.
ّ
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر مـ ـعـ ـنـ ـي ــة ف ـ ـ ــي أم ـ ـ ـ ــل أك ـ ـ ـ ــدت
لــ«األخـبــار» أن مستشار بــري ،أحمد

بعلبكي ،اتصل بقائد الجيش العماد
ّ
ج ــوزف ع ــون ،وأكـ ــد أن حــركــة أم ــل ال
ّ
ّ
تغطي أحدًا من املخلني باألمن ،داعيًا
الجيش واألجهزة األمنية إلى اعتقال
ّ
كل من يوتر الشارع .وأشارت إلى أن
مسؤولي أمل في املناطق على اتصال
بقادة األجـهــزة األمنية في مناطقهم
ملعالجة أي خلل .وقــالــت املـصــادر إن
بعلبكي ق ــال ل ـع ــون« :إذا ك ــان هـنــاك
ّ
ُمـ ـخ ــل ــون ،ف ـع ـل ـي ـكــم اع ـت ـق ــال ـه ــم ،وف ــي
ّ
ك ــل منطقة تــوجــد كــام ـيــرات مــراقـبــة،
فـ ـلـ ـت ــأت ــوا ب ــالـ ـك ــامـ ـي ــرات وت ـع ـت ـق ـل ــوا
ّ
ّ
ويضر
يضر بنا
املــوتــوريــن ،ألن هــذا
ب ــال ـل ـب ـن ــان ـي ــن وب ـ ــاألم ـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ــي،
والحديث عن أن القوى األمنية ال تريد
ً
االصطدام بالشارع ليس مقبوال ،ألن
هــؤالء يـهـ ّـددون السلم األهـلــي ودولــة
الرئيس كان واضحًا برفع الغطاء عن
ّ
أي مخل باألمن».
(األخبار)

