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حتية �إىل بريوت

جلبري

الأ�شقر*

من انفجار بريوت �إىل انفجار لبنان؟

ال

برمته،
�شك في �أن انفجار مرف�أ بيروت في الرابع من �آب�/أغ�سط�س الذي ّ
خ�ض لبنان ّ
�سيبقى �أحد مفا�صل تاريخ البلد بما ال يق ّل عن االنفجار الذي ا�ستهدف رئي�س
الحكومة ال�سابق رفيق الحريري في الرابع ع�شر من �شباط/فبراير  .2005فاالنفجار
الجديد �أقوى من القديم ،ربما ،بما يزيد على �ألف مرة .وقيا�س ًا على الأعوام الخم�سة ع�شر
التي انق�ضت منذ اغتيال الحريري قبل �أن يتمخ�ض جبل المحكمة الدولية الخا�صة بلبنان
فيولد ف�أر االعتراف بعجزها عن �إجراء تحقيق ي�سمح بك�شف مالب�سات الجريمة كاملة ،لن
يكون هناك ك�شف ر�سمي لجميع مالب�سات انفجار المرف�أ في م�ستقبل منظور ،بل �ستبقى
الحقيقة الخا�صة باالنفجارين مرهونة بانهيار الأنظمة والقوى التي تحول دون �إجراء
تحقيق كامل في �ش�أنهما ،مثل غيرهما من الأحداث التي اكت�شف الم�ؤرخون حقيقتها بعد
فتح �أر�شيفات �أنظمة �ساقطة.
جلي بما يكفي ويفي ،هو �أن م�س�ؤولية االنفجار
َبيد �أن ما ال يحتاج �إلى �إثبات ،لأنه ّ
تقع على كامل الطاقم ال�سيا�سي اللبناني� ،أي جميع الذين توالوا في منا�صب م�س�ؤولية
متعلقة ب�أمن البالد وعا�صمتها ومرفئها طوال الأعوام ال�ستة التي ق�ضتها �شحنة نترات
من�صبي رئي�س
الأمونيوم الفتاكة م�ستودعة في العنبر رقم  12في مرف�أ بيروت ،من
َ
الجمهورية ورئي�س الحكومة� ،إلى من�صب الم�شرفين على �إدارة المرف�أ و�أمنه ،مروراً
بالوزارات المعنية والأجهزة الأمنية العامة ،فجميع ه�ؤالء م�س�ؤولون �سواء انتموا �إلى
الدولة اللبنانية الر�سمية� ،أو �إلى الدولة الموازية التي ي�شكلها ''حزب اللـه'' في لبنان،
والتي ت�شرف على مطار بيروت ومرفئها.
وهذا المنطق ذاته ي�سري على َمن تقع م�س�ؤولية انهيار االقت�صاد اللبناني عليه ،بل �إن
مدة تراكم الم�س�ؤولية �إزاء الم�أ�ساة االقت�صادية هي خم�سة �أ�ضعاف المدة المذكورة� ،إذ
تبلغ ثالثين عام ًا انق�ضت منذ نهاية حرب الأعوام الخم�سة ع�شر في �سنة  1990حتى
يومنا هذا .فقد حكمت لبنان خالل العقود الثالثة المن�صرمة طبقة �سيا�سية ملتحمة ب�أهل
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امللف

القطاع الم�صرفي� ،أ�شرفت على ''�إعمار'' لبنان وعا�صمته� ،ضامنة لنف�سها �أرباح ًا جمة بطرق
�شرعية وغير �شرعية ،وهي فا�سدة في كال الحالين .وخير َمن يج�سد هذا االلتحام بين �أهل
ال�سلطة ال�سيا�سية و�أهل القطاع الم�صرفي هو ريا�ض �سالمة ،حاكم م�صرف لبنان� ،أي وكيل
ال�سلطة ال�سيا�سية في الإ�شراف على هذا القطاع ،والذي ال يزال في من�صبه منذ تعيينه في �سنة
 .1992وهذه الم�س�ؤولية الم�شتركة هي ما يرمز �إليه �شعار ''انتفا�ضة  17ت�شرين'' اللبنانية
ال�شهير'' :ك ّلن يعني ك ّلن''.
تحمل م�س�ؤوليتها
لقد �شاركت �أطراف الطبقة ال�سيا�سية اللبنانية كلها في ال�سلطة وفي ّ
خالل الأعوام الثالثين المن�صرمة ،بعد �إنهاء الحرب بناء على اتفاق الطائف الذي �أُبرم في �سنة
 1989برعاية المملكة ال�سعودية والنظام ال�سوري ،وهما َمن �أ�شرف على حكم لبنانّ � .أما دور
�سورية ،فتعزز عبر م�شاركتها في الحملة الأميركية على العراق في �إثر اجتياح الكويت في �سنة
.1990
وكان التج�سيد الأبرز للو�صاية المزدوجة على لبنان ،هو التعاون الذي قام بين رفيق
الحريري ،وكيل المملكة اللبناني ،وغازي كنعان ،رجل اال�ستخبارات ال�سورية والمفو�ض
�ستثن من ال�صيغة �سوى الرجلين اللذين اعتبرتهما
ال�سامي للنظام ال�سوري في لبنان .ولم ُي َ
دم�شق عدوين لدودين لها :مي�شال عون الذي لج�أ �إلى فرن�سا ،و�سمير جعجع قائد تنظيم ''القوات
اللبنانية'' الذي �أودع ال�سجن.
لكن االجتياح الأميركي للعراق في �سنة  ،2003كان بمثابة �إعالن انتهاء المرحلة الأولى
ير�ض عن حرب هادفة �إلى
من الوفاق ال�سعودي – ال�سوري� ،إذ �إن النظام البعثي ال�سوري لم َ
�إ�سقاط النظام الجار والم�شابه له ،خ�شية �أن يكون م�ستهدف ًا بدوره ،وخوف ًا من �أن ي�ستلهم
ال�شعب ال�سوري من �سقوط الديكتاتورية البعثية المجاورة فينتف�ض بدوره .وقد انفرط عقد
الوفاق ال�سعودي  -ال�سوري ب�سبب تدهور العالقة بين دم�شق ووا�شنطن ،بعد �أن وقفت الأولى
�ضد غزوة الثانية لبغداد ،بينما عملت الثانية مع باري�س على تمرير مجل�س الأمن الدولي
لقراره رقم  1559الداعي �إلى خروج القوات ال�سورية من لبنان (يجدر التذكير ب�أن مو�سكو
وبكين �سمحتا بتمرير القرار من خالل اختيارهما االمتناع عو�ض ًا عن ممار�سة حق النق�ض).
وجاء اغتيال رفيق الحريري في هذا ال�سياق ،غير �أن مفعول العملية جاء بعك�س ما توخى
ير البلد مثلها في تاريخه حتى ذلك الحين.
الذين �أمروا بها� ،إذ ّ
هبت في لبنان عا�صفة �شعبية لم َ
فقد ا�ضطرت دم�شق �إلى �سحب قواتها من لبنان� ،إلاّ �إنها حافظت على الق�سط الأعظم من �سطوتها
على �أمور البلد من خالل رعايتها الئتالف ثالثي �شمل ''حركة �أمل'' حليف النظام ال�سوري
بامتياز في لبنان ،و''حزب اللـه'' الذراع اللبنانية للنظام الإيراني حليف دم�شق ،ومي�شال عون
بعد �أن عاد �إلى لبنان في �إثر االن�سحاب ال�سوري لينقلب حليف ًا لدم�شق ولأعوانها اللبنانيين.
موازين القوى هذه فر�ضت �إعادة �إحياء التعاون ال�سعودي  -ال�سوري في حكم لبنان ،متج�سداً
(بمن فيهم جعجع الذي �أُخرج من
بالتعاون بين �سعد الحريري ،ابن رفيق ،وحلفائه في ''� 14آذار'' َ
ال�سجن بعد الجالء ال�سوري) من جهة ،واالئتالف الثالثي من الجهة الأُخرى.
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هكذا ف�إن �شعار ''ك ّلن يعني ك ّلن'' كان �صائب ًا تمام ًا في تحميله �أع�ضاء الطبقة الحاكمة
كلهم ،ومن دون ا�ستثناء ،م�س�ؤولية الو�ضع المزري الذي و�صل �إليه لبنان في �سنة  ،2019فهم
جميع ًا �شاركوا ،في وقت �أو �آخر ،في النظام الفا�سد وا�ستفادوا منه.
غير �أن االنهيار االقت�صادي الذي �شهده البلد جاء تعبيراً عن منعطف جديد يتعلق بدور
وا�شنطن ،ذلك ب�أن و�صول �إدارة ترامب �إلى الحكم ترافق بت�شدد كبير في ال�سيا�سة الأميركية
عبرت عن الأمر المحاولة الفا�شلة
�إزاء طهران ،ومعها �سيا�سة محميتها المملكة ال�سعودية .وقد ّ
ولي العهد ال�سعودي في �إجبار �سعد الحريري على �إنهاء التعاون مع ''حزب اللـه''
التي قام بها ّ
من خالل احتجازه في الريا�ض في �سنة َ .2017بيد �أن �سحب الغطاء ال�سيا�سي واالقت�صادي
عجل في انهيار اقت�صاد كان منهك ًا في الأ�سا�س ،وما حال دون
عن الوفاق الحاكم في لبنان ّ
يقدم �إلى لبنان.
انهياره �سابق ًا هو الدعم الدولي الذي كان َّ
في هذه الأثناء كان ''حزب اللـه'' قد �أ�صبحت له اليد العليا في لبنان بعد تال�شي �سطوة
النظام ال�سوري الذي بات خا�ضع ًا هو بالذات للو�صاية الإيرانية نتيجة ارتهانه لم�ساعدة طهران
له في الحرب التي ن�شبت في �سورية في �أعقاب ''الربيع العربي'' .وقد اختار الحزب �أن يواجه ما
ر�أى فيه ابتزازاً �أميركي ًا � -سعودي ًا با�ستئثار االئتالف الثالثي بال�سلطة من خالل حكومة
فعظُ م الأمل لدى الحركة
ح�سان دياب� ،إلاّ �إن انفجار مرف�أ بيروت ق�ضى على تلك المناورةَ .
ال�شعبية اللبنانية ب�أن ثمة خيراً وراء �شر الكارثة من خالل ف�سحها المجال �أمام �ضغط دولي
مطلبي ''انتفا�ضة  17ت�شرين'' الرئي�سيين :حكومة م�ستقلة تمام ًا عن
حازم من �أجل تحقيق َ
الطاقم ال�سيا�سي الحاكم تقليدي ًا ،وانتخابات نيابية جديدة على قاعدة قانون انتخابي جديد.
واعتقد كثيرون �أن زيارة الرئي�س الفرن�سي �إيمانويل ماكرون لبيروت بعد يومين من
ب�شرت بمثل ما �أملوا به ،غير �أنهم �أخط�أوا َف ْهم �سيا�سة ماكرون .فهذا الأخير جعل من
االنفجارّ ،
لب �سيا�سته ال�شرق الأو�سطية ،الأمر الذي انعك�س على لبنان في
الو�ساطة بين وا�شنطن وطهران ّ
تدخله الحا�سم في
م�ساندته للوفاق بين ممثلي النفوذين المتناف�سين .وقد تج�سد نهجه في ّ
ولي العهد ال�سعودي له وموا�صلته تر ّ�ؤ�س حكومة وفاق ،ثم في
�إفالت الحريري من احتجاز ّ
�سعيه الفا�شل لتنظيم لقاء بين دونالد ترامب ووزير الخارجية الإيراني على هام�ش قمة
منظومة الدول ال�سبع التي �أُنقذت في فرن�سا في العام الما�ضي .وها هو ماكرون يدفع بقوة
اليوم من �أجل عودة لبنان �إلى الوراء نحو �إعادة ت�شكيل حكومة وفاق تقليدية.
وبعد ،ما هو م�صير البلد؟ في الحقيقة لن ت�ستطيع �أي �صيغة توفيقية مجددة �أن تنه�ض به
وباقت�صاده وتف�سح المجال �أمام مرحلة تنف�س ا�صطناعي جديدة� ،إلاّ �إذا دعمتها وا�شنطن
ودعمها حلفا�ؤها الخليجيون .وال �سبيل �إلى ذلك �سوى �إذا فاز جو بايدن ،مناف�س ترامب ،في
االنتخابات الرئا�سية الأميركية في ت�شرين الثاني/نوفمبر المقبل ،وتم ّكن من �إعادة �إحياء
االتفاق النووي مع �إيران مع بع�ض ال�شروط الإ�ضافية �إر�ضاء للريا�ض ،وهذا لي�س م�ؤكداً حتى
لو فاز بايدنّ � .أما لو توا�صل التوتر العالي الراهن بين وا�شنطن وطهران ،ف�إن انفجار بيروت قد
ي�ستحيل مدخ ًال �إلى انفجار الدولة اللبنانية ب�أ�سرها ،ورمزاً م�أ�سوي ًا له.

