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حتية �إىل بريوت

جلبري الأ�شقر*

من انفجار بريوت اإىل انفجار لبنان؟

ته، ال 
ّ
�سك في اأن انفجار مرفاأ بيروت في الرابع من اآب/اأغ�سط�ض الذي خ�ّض لبنان برم

�سيبقى اأحد مفا�سل تاريخ البلد بما ال يقّل عن االنفجار الذي ا�ستهدف رئي�ض 

الحكومة ال�سابق رفيق الحريري في الرابع ع�سر من �سباط/فبراير 2005. فاالنفجار 

الجديد اأقوى من القديم، ربما، بما يزيد على األف مرة. وقيا�سًا على االأعوام الخم�سة ع�سر 

التي انق�ست منذ اغتيال الحريري قبل اأن يتمخ�ض جبل المحكمة الدولية الخا�سة بلبنان 

فيولد فاأر االعتراف بعجزها عن اإجراء تحقيق ي�سمح بك�سف مالب�سات الجريمة كاملة، لن 

يكون هناك ك�سف ر�سمي لجميع مالب�سات انفجار المرفاأ في م�ستقبل منظور، بل �ستبقى 

الحقيقة الخا�سة باالنفجارين مرهونة بانهيار االأنظمة والقوى التي تحول دون اإجراء 

تحقيق كامل في �ساأنهما، مثل غيرهما من االأحداث التي اكت�سف الموؤرخون حقيقتها بعد 

فتح اأر�سيفات اأنظمة �ساقطة.

 بما يكفي ويفي، هو اأن م�سوؤولية االنفجار 
ّ
يد اأن ما ال يحتاج اإلى اإثبات، الأنه جلي

َ
ب

تقع على كامل الطاقم ال�سيا�سي اللبناني، اأي جميع الذين توالوا في منا�سب م�سوؤولية 

متعلقة باأمن البالد وعا�سمتها ومرفئها طوال االأعوام ال�ستة التي ق�ستها �سحنة نترات 

ي رئي�ض 
َ
االأمونيوم الفتاكة م�ستودعة في العنبر رقم 12 في مرفاأ بيروت، من من�سب

الجمهورية ورئي�ض الحكومة، اإلى من�سب الم�سرفين على اإدارة المرفاأ واأمنه، مروراً 

بالوزارات المعنية واالأجهزة االأمنية العامة، فجميع هوؤالء م�سوؤولون �سواء انتموا اإلى 

الدولة اللبنانية الر�سمية، اأو اإلى الدولة الموازية التي ي�سكلها ''حزب اللـه'' في لبنان، 

والتي ت�سرف على مطار بيروت ومرفئها.

ن تقع م�سوؤولية انهيار االقت�ساد اللبناني عليه، بل اإن 
َ
وهذا المنطق ذاته ي�سري على م

مدة تراكم الم�سوؤولية اإزاء الماأ�ساة االقت�سادية هي خم�سة اأ�سعاف المدة المذكورة، اإذ 

تبلغ ثالثين عامًا انق�ست منذ نهاية حرب االأعوام الخم�سة ع�سر في �سنة 1990 حتى 

يومنا هذا. فقد حكمت لبنان خالل العقود الثالثة المن�سرمة طبقة �سيا�سية ملتحمة باأهل 

* أستاذ في معهد الدراسات الشرقية واألفريقية في جامعة لندن.
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القطاع الم�سرفي، اأ�سرفت على ''اإعمار'' لبنان وعا�سمته، �سامنة لنف�سها اأرباحًا جمة بطرق 

ن يج�سد هذا االلتحام بين اأهل 
َ
�سرعية وغير �سرعية، وهي فا�سدة في كال الحالين. وخير م

ال�سلطة ال�سيا�سية واأهل القطاع الم�سرفي هو ريا�ض �سالمة، حاكم م�سرف لبنان، اأي وكيل 

ال�سلطة ال�سيا�سية في االإ�سراف على هذا القطاع، والذي ال يزال في من�سبه منذ تعيينه في �سنة 

1992. وهذه الم�سوؤولية الم�ستركة هي ما يرمز اإليه �سعار ''انتفا�سة 17 ت�سرين'' اللبنانية 

ال�سهير: ''كّلن يعني كّلن''.

ل م�سوؤوليتها 
ّ
لقد �ساركت اأطراف الطبقة ال�سيا�سية اللبنانية كلها في ال�سلطة وفي تحم

خالل االأعوام الثالثين المن�سرمة، بعد اإنهاء الحرب بناء على اتفاق الطائف الذي اأُبرم في �سنة 

ا دور 
ّ
ن اأ�سرف على حكم لبنان. اأم

َ
1989 برعاية المملكة ال�سعودية والنظام ال�سوري، وهما م

�سورية، فتعزز عبر م�ساركتها في الحملة االأميركية على العراق في اإثر اجتياح الكويت في �سنة 

.1990

وكان التج�سيد االأبرز للو�ساية المزدوجة على لبنان، هو التعاون الذي قام بين رفيق 

الحريري، وكيل المملكة اللبناني، وغازي كنعان، رجل اال�ستخبارات ال�سورية والمفو�ض 

�ستثَن من ال�سيغة �سوى الرجلين اللذين اعتبرتهما 
ُ
ال�سامي للنظام ال�سوري في لبنان. ولم ي

دم�سق عدوين لدودين لها: مي�سال عون الذي لجاأ اإلى فرن�سا، و�سمير جعجع قائد تنظيم ''القوات 

اللبنانية'' الذي اأودع ال�سجن.

لكن االجتياح االأميركي للعراق في �سنة 2003، كان بمثابة اإعالن انتهاء المرحلة االأولى 

من الوفاق ال�سعودي – ال�سوري، اإذ اإن النظام البعثي ال�سوري لم ير�َض عن حرب هادفة اإلى 

اإ�سقاط النظام الجار والم�سابه له، خ�سية اأن يكون م�ستهدفًا بدوره، وخوفًا من اأن ي�ستلهم 

ال�سعب ال�سوري من �سقوط الديكتاتورية البعثية المجاورة فينتف�ض بدوره. وقد انفرط عقد 

الوفاق ال�سعودي - ال�سوري ب�سبب تدهور العالقة بين دم�سق ووا�سنطن، بعد اأن وقفت االأولى 

�سد غزوة الثانية لبغداد، بينما عملت الثانية مع باري�ض على تمرير مجل�ض االأمن الدولي 

لقراره رقم 1559 الداعي اإلى خروج القوات ال�سورية من لبنان )يجدر التذكير باأن مو�سكو 

وبكين �سمحتا بتمرير القرار من خالل اختيارهما االمتناع عو�سًا عن ممار�سة حق النق�ض(.

وجاء اغتيال رفيق الحريري في هذا ال�سياق، غير اأن مفعول العملية جاء بعك�ض ما توخى 

 البلد مثلها في تاريخه حتى ذلك الحين. 
َ
ت في لبنان عا�سفة �سعبية لم ير

ّ
الذين اأمروا بها، اإذ هب

فقد ا�سطرت دم�سق اإلى �سحب قواتها من لبنان، اإاّل اإنها حافظت على الق�سط االأعظم من �سطوتها 

على اأمور البلد من خالل رعايتها الئتالف ثالثي �سمل ''حركة اأمل'' حليف النظام ال�سوري 

بامتياز في لبنان، و''حزب اللـه'' الذراع اللبنانية للنظام االإيراني حليف دم�سق، ومي�سال عون 

بعد اأن عاد اإلى لبنان في اإثر االن�سحاب ال�سوري لينقلب حليفًا لدم�سق والأعوانها اللبنانيين. 

موازين القوى هذه فر�ست اإعادة اإحياء التعاون ال�سعودي - ال�سوري في حكم لبنان، متج�سداً 

ن فيهم جعجع الذي اأُخرج من 
َ
بالتعاون بين �سعد الحريري، ابن رفيق، وحلفائه في ''14 اآذار'' )بم

ال�سجن بعد الجالء ال�سوري( من جهة، واالئتالف الثالثي من الجهة االأُخرى.
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هكذا فاإن �سعار ''كّلن يعني كّلن'' كان �سائبًا تمامًا في تحميله اأع�ساء الطبقة الحاكمة 

كلهم، ومن دون ا�ستثناء، م�سوؤولية الو�سع المزري الذي و�سل اإليه لبنان في �سنة 2019، فهم 

جميعًا �ساركوا، في وقت اأو اآخر، في النظام الفا�سد وا�ستفادوا منه.

غير اأن االنهيار االقت�سادي الذي �سهده البلد جاء تعبيراً عن منعطف جديد يتعلق بدور 

وا�سنطن، ذلك باأن و�سول اإدارة ترامب اإلى الحكم ترافق بت�سدد كبير في ال�سيا�سة االأميركية 

رت عن االأمر المحاولة الفا�سلة 
ّ
اإزاء طهران، ومعها �سيا�سة محميتها المملكة ال�سعودية. وقد عب

 العهد ال�سعودي في اإجبار �سعد الحريري على اإنهاء التعاون مع ''حزب اللـه'' 
ّ
التي قام بها ولي

يد اأن �سحب الغطاء ال�سيا�سي واالقت�سادي 
َ
من خالل احتجازه في الريا�ض في �سنة 2017. ب

ل في انهيار اقت�ساد كان منهكًا في االأ�سا�ض، وما حال دون 
ّ
عن الوفاق الحاكم في لبنان عج

انهياره �سابقًا هو الدعم الدولي الذي كان يقدَّم اإلى لبنان.

في هذه االأثناء كان ''حزب اللـه'' قد اأ�سبحت له اليد العليا في لبنان بعد تال�سي �سطوة 

النظام ال�سوري الذي بات خا�سعًا هو بالذات للو�ساية االإيرانية نتيجة ارتهانه لم�ساعدة طهران 

له في الحرب التي ن�سبت في �سورية في اأعقاب ''الربيع العربي''. وقد اختار الحزب اأن يواجه ما 

راأى فيه ابتزازاً اأميركيًا - �سعوديًا با�ستئثار االئتالف الثالثي بال�سلطة من خالل حكومة 

ُظم االأمل لدى الحركة 
َ
ح�سان دياب، اإاّل اإن انفجار مرفاأ بيروت ق�سى على تلك المناورة. فع

ال�سعبية اللبنانية باأن ثمة خيراً وراء �سر الكارثة من خالل ف�سحها المجال اأمام �سغط دولي 

ي ''انتفا�سة 17 ت�سرين'' الرئي�سيين: حكومة م�ستقلة تمامًا عن 
َ
حازم من اأجل تحقيق مطلب

الطاقم ال�سيا�سي الحاكم تقليديًا، وانتخابات نيابية جديدة على قاعدة قانون انتخابي جديد.

واعتقد كثيرون اأن زيارة الرئي�ض الفرن�سي اإيمانويل ماكرون لبيروت بعد يومين من 

م �سيا�سة ماكرون. فهذا االأخير جعل من 
ْ
االنفجار، ب�ّسرت بمثل ما اأملوا به، غير اأنهم اأخطاأوا َفه

 �سيا�سته ال�سرق االأو�سطية، االأمر الذي انعك�ض على لبنان في 
ّ
الو�ساطة بين وا�سنطن وطهران لب

م�ساندته للوفاق بين ممثلي النفوذين المتناف�سين. وقد تج�سد نهجه في تدّخله الحا�سم في 

 العهد ال�سعودي له وموا�سلته تروؤّ�ض حكومة وفاق، ثم في 
ّ
اإفالت الحريري من احتجاز ولي

�سعيه الفا�سل لتنظيم لقاء بين دونالد ترامب ووزير الخارجية االإيراني على هام�ض قمة 

منظومة الدول ال�سبع التي اأُنقذت في فرن�سا في العام الما�سي. وها هو ماكرون يدفع بقوة 

اليوم من اأجل عودة لبنان اإلى الوراء نحو اإعادة ت�سكيل حكومة وفاق تقليدية.

وبعد، ما هو م�سير البلد؟ في الحقيقة لن ت�ستطيع اأي �سيغة توفيقية مجددة اأن تنه�ض به 

وباقت�ساده وتف�سح المجال اأمام مرحلة تنف�ض ا�سطناعي جديدة، اإاّل اإذا دعمتها وا�سنطن 

ودعمها حلفاوؤها الخليجيون. وال �سبيل اإلى ذلك �سوى اإذا فاز جو بايدن، مناف�ض ترامب، في 

االنتخابات الرئا�سية االأميركية في ت�سرين الثاني/نوفمبر المقبل، وتمّكن من اإعادة اإحياء 

االتفاق النووي مع اإيران مع بع�ض ال�سروط االإ�سافية اإر�ساء للريا�ض، وهذا لي�ض موؤكداً حتى 

ا لو توا�سل التوتر العالي الراهن بين وا�سنطن وطهران، فاإن انفجار بيروت قد 
ّ
لو فاز بايدن. اأم

ي�ستحيل مدخاًل اإلى انفجار الدولة اللبنانية باأ�سرها، ورمزاً ماأ�سويًا له. 




