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بهدوء

إرجع

وماذا عن حزب الله؟
ناهض حتر
ّ
تعزيز االعتدال بينهم .شعار «مليع» آخر.
لكن أين برنامج العمل؟ إنه في التحالف
ال��رب��اع��ي وف� ��ي رف� ��ض أي ص �ي �غ��ة ج��دي��ة
للنظام االنتخابي النسبي ،ال��ذي وحده
ي�ت�ي��ح للشيعة ال��ذي��ن ي�ع�ت��رف ال�ح��ري��ري
باعتدالهم أن يرفعوا صوتهم.
ع��ودة إل��ى ال �س�لاح ،على ش�ع��ار «الجيش
اللبناني وحده» يحتكر القوة .مرة أخرى،
ال يلتفت الحريري إلى برنامجه الذي ظهر
جليًا عندما كان فريقه ممسكًا بالسلطة،
سواء في عهده أو عهد سلفه (السنيورة).
حينذاك ،كان تعامله مع الهبة العسكرية
الروسية أبلغ دليل على شكل الدولة التي
ي��ري��د ال�ح��ري��ري وفريقه الساسي العبور
إليها ،وعلى ال�ق��وة التي ي��رى أن الجيش
ي �ح �ت��اج �ه��ا ل �ل��دف��اع ع ��ن ل �ب �ن��ان .ف�ع�ن��دم��ا
ع ��رض ��ت م ��وس� �ك ��و ت� �ع ��زي ��ز س �ل��اح ال �ج��و
اللبناني (أو وض��ع اللبنة االول��ى ل��ه ألن
ال س�لاح ج��و ف��ي لبنان)ّ ،
رح��ب الحريري
ب�ه��ا .سعى إل��ى تحويل الهبة ش�ع��ارًا في
وجه حزب الله .لكن التنصل من العرض
ال ��روس ��ي ل ��م ي �ك��ن ب �ح��اج��ة إل ��ى أك �ث��ر من
همسة اميركية ،وتربيتة على الكتف.

الهجوم األعنف على حزب الله

ّ
كالحصة «الشيعية» في منظومة «6
ّ
و 6م�ك��رر» .املفارقة أن فحص ،الذي
أكثر من مديح املحتفى بذكراه ،انتزع
م��ن س�ع�ي��د ت �ف��اع��ل ال �ج �م �ه��ور ،ال��ذي
ّ
صفق ل��ه م��رات وم��رات .على هامش
كالم فحص ،كان نائب رئيس الحزب
التقدمي االشتراكي دريد ياغي يبدي
إع�ج��اب��ه لسعيد ب�ك�لام ف�ح��ص ،فهو
اآلخر « 6وّ 6
مكرر» في حزب النائب
وليد جنبالط.
أم��ا جديد  14ش�ب��اط ،فشاب وشابة
ع� �ل ��ى امل � �ن � �ب ��ر ،ي � �خ � �ب ��ران ال �ج �م �ه��ور
ع ��ن ت �ش� ّ�وق �ه �م��ا إل ��ى ال��رئ �ي��س رف�ي��ق
ال �ح��ري��ري .ف�ت��ح ال �ش��اب أوراق ��ه ليقرأ
م �ن �ه��ا ذك ��ري ��ات ��ه :ه ��و م ��ن ال �ع��رق��وب،
ّ
ويتشوق إلى مجدل عنجر في البقاع.
ّ
طبعًا ،ال يمكن أن ي�م��ر اح�ت�ف��ال من
ه ��ذا م��ن دون ت �س��وي��ق «ب��روب��اغ �ن��دا
ال�ض�ح� ّ�ي��ة» .يعلن ع��ري��ف ال�ح�ف��ل من
ج��دي��د ع��ن وث��ائ �ق��ي ق�ص�ي��ر ي�ت�ن��اول
إن� �ج ��ازات ال��رئ �ي��س رف �ي��ق ال �ح��ري��ري،
ليظهر الحقًا أن الفيديو ليس سوى
مشاهد م��ن ّأح��داث  7أي��ار ،م��ن دون
مشاهد ملسلحني في «يوم الغضب»
ع �ق��ب إق� �ص ��اء ال �ح ��ري ��ري االب � ��ن عن
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،أو م �س �ل �ح��ي ع ��رس ��ال
وط��راب�ل��س وال�ط��ري��ق ال �ج��دي��دة .ح� ّ�ب��ذا
ل��و س� ّ�م��ي ال �ف�ي��دي��و «إن� �ج ��ازات سعد
الحريري».
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ف��ي كلمته أم ��س ،ش��ن ال �ح��ري��ري هجومًا
عنيفًا ع�ل��ى س�ل�اح امل �ق��اوم��ة وح ��زب ال�ل��ه،
م�ع�ل�ن��ًا أن ��ه «س �ي �ك��ون ال ��ى ج��ان��ب  14آذار
في معركة االنتخابات املقبلة مهما كان
القانون ومهما كانت التحديات واشتدت
امل� � �خ � ��اط � ��ر» .وأش� � � � ��ار رئ � �ي� ��س ال �ح �ك ��وم ��ة
السابق إل��ى أن تيار املستقبل ب��ادر «إلى
تقديم اقتراحات واضحة تقضي باجراء
تعديالت دستورية تؤدي اللغاء الطائفية
السياسية وانشاء مجلس شيوخ واعتبار
اع�لان بعبدا بشأن حياد لبنان ج��زءا من
مقدمة الدستور ،اما حصرية السلطة في
ي��د ال��دول��ة اللبنانية وم��ؤس�س��ات�ه��ا فهي
بيت القصيد في كلمتي اليوم».
وحمل الحريري على ال�س�لاح معتبرًا أن
«س �ل�اح ح ��زب ال �ل��ه وس ��راي ��اه ه��و الخطر
األكبر ،وحزب الله يرفض االعتراف بهذا
االمر» .وبرأيه أن «كل لبناني قادر ان يرى
ان املشكلة ليست خطأ قاتال في عرسال
ب��ل املشكلة أن س�لاح��ا ق��ات�لا منتشرا في
ع��رس��ال ب�ح�ج��ة وج� ��ود دوي �ل��ة اق� ��وى من
ال ��دول ��ة» .ورأى ال �ح��ري��ري أن «ح ��زب الله
م�س�ت�ع��د ل�ت�ق��دي��م رش� ��وة وزاري� � ��ة ل��رئ�ي��س
الحكومة على حساب حصة الحزب ،لقاء
ان تتشكل حكومة ال تقترب م��ن السالح
وهو مستعد ملجاراة حليفه ميشال عون
ب��ال �ق��ان��ون االرث��وذك �س��ي ل�ي�ب�ق��ي ال�ب��رمل��ان
ت �ح��ت س �ق��ف ال� �س�ل�اح ،وه ��و م�س�ت�ع��د ألن
يمرر تمويل املحكمة الدولية في الحكومة
ويتناسى لوليد جنبالط حمالته السابقة
وم��وق �ف��ه م��ن ن �ظ��ام االس� ��د ل �ق��اء ان يبقى
السالح خارج التداول» .وأش��ار الحريري
إل��ى أن ال��دول��ة «ال يمكن أن تعيش ف��وق
غابة م��ن ال�س�لاح غير الشرعي أي سالح
ح��زب ال�ل��ه وس�ل�اح فتح االس�ل�ام وم��ن هم
على صورة فتح االسالم».
ولفت الحريري إلى أن «املحكمة الدولية
ً
تتقدم واملجرمني سينالون العقاب عاجال
ً
أم آجال ،هل يعقل ان يمنع حزب الله حتى
ال� �ي ��وم ت�س�ل�ي��م امل �ت �ه��م ب �م �ح��اول��ة اغ�ت �ي��ال
ال�ن��ائ��ب ب�ط��رس ح� ��رب؟» ،م �ش� ّ�ددًا ع�ل��ى أن
«أي إنكار لوجود وظيفة مباشرة لسالح
حزب الله في الحياة السياسية اللبنانية
هو انكار لجوهر املشكلة».
ّ
«سنحول
وعن االنتخابات ،قال الحريري
ال�ح�ل��م ال��ى حقيقة وال�خ�ط��وة األول ��ى هي
االنتخابات النيابية التي نخوضها مع
بعضنا وم ��ع ح�ل�ف��ائ�ن��ا ف��ي  14آذار وم��ع
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين امل��ؤم �ن�ين ب��ال��دول��ة امل��دن �ي��ة».
وأض ��اف« :ق��دم�ن��ا م �ب��ادرة لكن مشروعنا
ال يقف عندها ...مشروعنا هو أن نعطي
الشباب والشابات حق االنتخاب بعمر 18
سنة ،وأن نعطيهم ببلدان االنتشار حق
اس�ت��رج��اع الجنسية ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وإع�ط��اء
امل ��رأة اللبنانية مواطنيتها الكاملة بما
فيها الحق أن تعطي أوالدها جنسيتها».
وأك� ��د ال �ح��ري��ري أن ��ه س �ي �ع��ود إل ��ى ل�ب�ن��ان
قريبًا.

ن�ش� ّ�ن ،ب�لا ّ
تهيب وال ال�ت�ب��اس ،حملة قطيعة سياسية
مع اإلسالم السياسي .ونحن نرفضه
وفكرية منهجية ّ
مرتني ،مرة ألنه يمثل أداة تجديد األنظمة الكولونيالية
ّ
ال�ك�م�ب��رادوري��ة ال�ع��رب�ي��ة ،وال�س�ع��ي إل��ى ت��أب�ي��د التخلف
وال�ل�ام� �س ��اواة واالس� �ت� �ب ��داد ،وم� ��رة ألن ��ه ي �ص ��ادر ال �ل��ه،
ويستخدمه لبسط نوع محلي بشع من الفاشية .ولكن
ماذا بشأن حزب يدعي بأنه «حزب الله» ،ونواصل ،مع
ذلك ،دفاعنا املثابر عنه؟
شكليًا ،ه�ن��اك ت�ن��اق��ض ف��ي خ�ط��اب�ن��ا؛ ف�م��ا ال ��ذي يجعل
ح ��زب ال �ل��ه م�خ�ت�ل�ف��ًا ،م��ن ح �ي��ث ال �ج��وه��ر ،ع��ن اإلخ� ��وان
املسلمني والسلفيني بمختلف أصنافهم؟
ّ
ال يخفى ،بالطبع ،أن ه�ن��اك اختالفًا يتعلق ،رئيسيًا،
ب��امل�ق��اوم��ة .ال�ج��وه��ري ف��ي ح��زب ال�ل��ه أن��ه ح��رك��ة تحرير
َ
السالح والحرب ،بل السياسة
وطني .وال نناقش ،هنا،
واملوقف .أعني أن حزب الله هو عضو أصيل في محور
إق�ل�ي�م��ي ودول � ��ي ،م �ض��اد ل�لإم�ب��ري��ال�ي��ة وال�ص�ه�ي��ون�ي��ة،
ان �ط�لاق��ا م��ن ع�ق�ي��دت��ه ال�س�ي��اس�ي��ة امل�ت�م�ث�ل��ة ف��ي ال �ع��داء
إلس��رائ �ي��ل ،بوصفها «ش ��را م�ط�ل�ق��ًا»؛ ي �ق��وده ذل ��ك ،ش��اء
أم أب��ى ،إل��ى علمانية واقعية تنفي أث��ره كحزب ديني.
ك �ي��ف؟ اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة امل ��واج �ه ��ة امل �س �ت �م��رة م ��ع ال �ع��دو
اإلس��رائ �ي �ل��ي ،تتطلب ،واق�ع�ي��ًا ،إق��ام��ة وت�ع��زي��ز م��روح��ة
أو
واس �ع ��ة ج ��دا م ��ن ال �ت �ح��ال �ف��ات م ��ع ال �س��ائ��ري��ن ،ك�ل�ي��ًا ّ ً
جزئيًا ،ف��ي الخط السياسي نفسه ،س��واء أك��ان��وا سنة
أو علويني أو اسماعيليني أو دروزا أو مسيحيني أو
شيوعيني أو يساريني أو قوميني الخ ،ومع الدول ،سواء
أكانت مسلمة أم ال ،اسالمية أم علمانية .هذه الحاجة
املوضوعية ــــ التي تفرضها أولوية الصراع مع إسرائيل
ـــــ إل��ى التحالفات ،تفرض على ح��زب ال�ل��ه ،ف��ي تناقض
م��وض��وع��ي م��ع ادع� ��اء االس� ��م ،ال�ق�ب��ول ال�ض�م�ن��ي ـ�ـ�ـ�ـ أقله
ّ
بمشاعية الله ال��ذي ال يقبل ،بطبيعته
ف��ي املمارسة ــــ
املطلقة ّ ،أن ينحاز إل��ى ح��زب أي��ًا ك��ان .هنا ،يغدو الله،
إذًا ،محفزًا داخليًا على احتمال أعباء املقاومة ،ال أداة
للحزب واملقاومة في مواجهة اآلخرين .يمكننا القول،
بالنتيجة ،إن ح��زب ال �ل��ه ،رب�م��ا ع�ل��ى ال�ض��د م��ن فكرته
األول � ��ى ،ه��و ال �ح��زب ال ��ذي يستعني ب��ال�ل��ه ل�ك��ي ي �ق��اوم.
وه ��ذا ح��ق ل��ه ،بينما ل�ي��س م��ن ح�ق��ه ،أو ح��ق س ��واه ،أن
ّ
ّ
تصور واحد
يدعي املقاومة باسم الله ،ومن أجل فرض
للعالقة مع الله.
ً
وإلن � ��ارة ه ��ذا ال�ت�ع�ق�ي��د ،ن�س�ت�ح�ض��ر م �ث��اال م �ض��ادًا هو
تنظيم ح�م��اس اإلخ ��وان ��ي؛ ف��ال�ع�ق�ي��دة ال�ج��وه��ري��ة ل��دى
حماس ،كما بينت التطورات ،ليست العداء إلسرائيل

ب��وص �ف �ه��ا ال� �ش ��ر امل� �ط� �ل ��ق ،وإن � �م� ��ا ال �ت �م �ك�ي�ن ل�ل�س�ل�ط��ة
اإلخوانية القائمة على احتكار الله وكبس املجتمعات
في قالبها .والشاهد أنه حاملا ظهرت تباشير التمكني،
حتى ًانقلبت حماس على مركز خط املقاومة ،دمشق،
موجهة الطعنات إلى ظهر الحليف َالسوري ،ومندرجة
ف ��ي ح �ل��ف إخ ��وان ��ي إق �ل �ي �م��ي ي �ض��م ق �ط��ر اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
وتركيا العثمانية والنظام املصري اإلخواني الذي قام
ع�ل��ى م�ن��ح ال�ش��رع�ي��ة اإلس�لام �ي��ة مل�ع��اه��دة ك��ام��ب ديفيد
مع تل أبيب .وفي السياسة ،ينتهي هذا املسار ،حتمًا،
إلى اسباغ الشرعية اإلسالمية على اتفاقيات أوسلو،
في صفقة جديدة.
والذهاب إلى استكمالها ّ
مات حافظ األس��د ..ولم يوقع .هذه هي ميزته الخالدة.
الرئيس السوري الكبير ،الحليف األول لحزب الله ،كان
علمانيًا صريحًا ،وسوريا املقاومة ،التي أبى حزب الله
أن يغادر موقعها ،ليست اسالمية ،بل هي جمهورية
علمانية ،يؤكد رئيسها ،بوضوح ،أنه يخوض معركة
ال��دف��اع ع��ن العلمانية والقومية العربية ض��د اإلس�لام
السياسي.
في درس الفلسفة ،نتعلم أن��ه ال عالقة ّ
علية بني الدين
واألخ � �ل� ��اق ،ب ��ل ن �ت �ع �ل��م أن االن� �ح� �ي ��از ال ��دي� �ن ��ي م �ض��اد
ٌ
حصري واألخالقية مطلقة،
لألخالقية .فاالنحياز ذاك
م��ا ّ
يفسر ان�ف�لات املتدينني املتعصبني م��ن ك��ل القيود
األخالقية إزاء «األغيار» ،كذبًا وغدرًا واستباحة وذبحًا
واغ�ت�ص��اب��ًا ال��خ م�م��ا وج��دن��اه ،ون �ج� ْ�ده ،ف��ي م�م��ارس��ات
اإلخ� ��وان وال�س�ل�ف�ي��ة وال�ك�ت��ائ��ب وال �ق��وات ال ��خ .ف�م��ن أي��ن
أت ��ى ح ��زب ال �ل��ه ب �ه��ذه ال ��درج ��ة امل �ل �ح��وظ��ة م��ن ال�ت�ش��دد
امل �ن��اق �ب��ي ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �ح �ل �ف��اء وال �خ �ص ��وم ،كما
أث�ب��ت ،م��رارًا وت �ك��رارًا ،ف��ي سلوكه امليداني ف��ي املقاومة
والتحرير واألزمات الداخلية ،وأخيرًا ،ال آخرًا ،في وفائه
االستراتيجي ،لدمشق العروبة .إجابتي واضحة :من
علمانيته الواقعية؛ فالعلمانية هي شرط الزم ـــ ولكنه
غير كاف بالطبع ـــ لألخالقية.
َ
ُ
حزب الله ،كذلك؟ أألنه شيعي
كان ـــ أو للدقة :صار ـــ
لم
ّ
َ
والحسني الفدائي ،وتقليدَ
ّ
ّ
ّ
املناقبي،
املبدئي
يتمثل عليًا
ّ
التشيع املعارض والثوري؟ هذا مجرد خيط داخلي ال
ننكره من خيوط النسيج ،لكننا عرفنا أحزابًا شيعية ال
تختلف ،جوهريًا ،عن اإلخونجية والسلفية ،سواء أفي
براغماتيتها السياسية أم في همجيتها مع «األغيار».
تركيبة
ح ��زب ال �ل��ه ك��ذل��ك ،ألن ��ه ل�ب�ن��ان��ي م �ق� ّ�ي� ٌ�د ،ب�س�ب��ب
ّ
لبنان ًاملعروفة ،باستحالة احتكار السلطة ،وألنه يمثل
جماعة لبنانية سحقت تاريخيًا ،وكان شرط تحررها
الذاتي ونهوضها االجتماعي ،وما يزال ،هو الصدام مع
إسرائيل.

صمت القبور في ضريح
يفتقد الورثة
ميسم رزق
مازن الذهبي .عمر املصري .زياد طراف.
محمد درويش .محمد غالييني .طالل
ناصر ويحيى العرب .لهؤالء الشهداء
أض � ��رح � ��ة خ� �ل ��ف ض ��ري� �ح ��ي ال ��رئ �ي ��س
رفيق الحريري واللواء وسام الحسن
ورفيقه .هؤالء أيضًا أسقطهم انفجار
 14شباط  2005تحت ال��رك��ام ،لكنهم،
ع�ل��ى ع�ك��س اآلخ ��ري ��ن ،م��ات��وا بصمت.
ل��م ي�ح�ت��ج إل�ي�ه��م ال �ص��راع ال�س�ي��اس��ي،
وال ض� �ج� �ي ��ج ال � � �ف � � ��راغ .ال ت � �ق� ��ام ل �ه��م
امل�ه��رج��ان��ات وال ذك��رى س�ن��وي��ة ،إذ لم
ُ
تكن ف��رص الزعامة أمامهم مفتوحة،
وال دروب الرخاء سالكة ،لكنهم حظوا
بعوائل أب��ت اال أن ت�ج� ّ�دد ال�ح��زن على
فراق أبنائها ،تئن الفتقادهم ،فيما لم
َ
ي�ح��ظ ال��رئ�ي��س الشهيد ب�ل�ق��اء عائلته
املهاجرة .واكتفى الورثة بباقات ورود
بيضاء موقعة بأسمائهم كالغرباء،
كما فعل رئيس حزب الحوار الوطني
فؤاد مخزومي وآخرون.
ّ
ل �ك ��ن ه� ��ذا ال �غ �ي��اب ال �ع��ائ �ل��ي ،ع� ّ�وض��ه
ّ
م �ن ��اص ��رو ت� �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ،وم �ح��ب��و
«الرفيق» .فإلى احتفال أقامته ّ
منسقية
بيروت أمس عند الضريح ،حضر عدد
ال ب��أس ب��ه م��ن ج�م�ه��ور ال�ع�ل��م األزرق.
ُ ّ
ُ
ورغ � ��م أن أزرار «ال �ش �ه �ي��د» ل ��م ت�ع��ل��ق
ب �ك �ث��رة ع �ل��ى ص� ��دور ال ��زائ ��ري ��ن ال��ذي��ن
للوعد ،ك��ان واض�ح��ًا في
أت��وا تجديدًا
ُ َ
االحتفال الذي لم تلق فيه كلمة واحدة،
أن أك �ث��ر م��ن ي��ذك��ر م� ��رارة ال ��ذك ��رى هم
م��ن عامة الشعب .ف�لا نائب  14آذاري

الغياب العائلي
عوضه مناصرو تيار
ّ
ومحبو
المستقبل
ّ
«الرفيق»

ح �ض��ر إل� ��ى امل � �ك ��ان ،وال وزي � ��ر س��اب��ق
دفعه شاله امل�م��زوج باللونني األحمر
واألبيض إلى زيارة الخيمة .باستثناء
ّ
النائب السابق مصطفى علوش وعدد
من منسقي املناطق ،وك��وادر وشباب
عاملني في التيار.
ف��ي وج��وه ال�ق��ادم�ين وامل �غ��ادري��ن تأثر
خجول ،لم ُيلهبه خطاب ُيطرب اآلذان
ُبسيرة ال��راح��ل وال إن�ج��ازات��ه .أكثرهم
ش� �غ ��ل ب ��أح ��ادي ��ث ج��ان �ب �ي��ة س�ي��اس�ي��ة
واج �ت �م��اع �ي��ة .وم �ن �ه��م م ��ن ع� ��اب ع�ل��ى
جمهور التيار تقاعسه ع��ن االحتفال
بالذكرى في مختلف مناطق بيروت،
ك�م��ا ف�ع��ل أه��ال��ي ال�ط��ري��ق ال �ج��دي��دة .ال
أس��رع م��ن ح� ّ�ج��ة يستنجد بها بعض
الحاضرين للقول إن «جمهور الفريق
اآلخ ��ر يمنعهم م��ن تعليق ص ��ورة أو
شعار»!
 14شباط  .2013زيارة الضريح ال تشي
بجهود جبارة إلحياء «ال�ث��ورة» ،انما
مبادرة فردية دفعت بجمهور الحريري
للمشاركة .في الخيمة ّ ،وحدها الصور
ُ
ب�ق�ي��ت م �ك��ان �ه��ا .ال ت��زن��ره ��ا ال �ش �م��وع،
وال ص��وت ق ��رآن م�س�م��وع ،وال كلمات
للرئيس تصدح كاملعتاد .ال هتافات
ُ
وال ص � ��راخ .ب� �ه ��دوء ،ت �ن��زل ال �ب��اص��ات
اآلتية من الشمال والبقاع وطرابلس
وعكار وصيدا ركابها .وبهدوء أيضًا،
تعيدهم إل��ى ح�ي��ث أت ��وا ،ب�ع��دم��ا لبوا
الواجب السنوي ،تاركني خلفهم أرواح
ُ
شهداء تعيد السياسة قتلها يوميًا...
ّ
وكتيبًا لنظام محكمة دولية فشلت في
تحويل «حلمهم إلى حقيقة»!

