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رأي

مع األجندات املشبوهة واألجــواء النفسية
والطائفية الضاغطة.
رابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا :ربـ ـ ـ ــط الـ ـ ـنـ ـ ـض ـ ــاالت االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
بالغايات األخالقية هو أمر بالغ األهمية.
فـ ـلـ ـط ــامل ــا واج ـ ـ ـ ــه ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ع ـ ـقـ ــدة ن ـق ــاء
الحراكات الشعبية وخلوها من االنتهازية
ّ
وال ـت ــوظ ـي ــف واالسـ ـتـ ـغ ــال ال ـس ـي ــاس ــي .إن
مـ ـش ــروعـ ـي ــة أي حـ ـ ـ ــراك ي ـت ـط ـل ــب ح ـمــاي ـتــه
م ــن الـتــوجـيــه ال ــذات ــي أو ال ـطــائ ـفــي ،ومـنــع
أي ق ــوى مـحـلـيــة أو خــارج ـيــة مــن ا ّلــدخــول
على خطه لحرفه عــن أهــدافــه املحقة .وفي
بلد مثل لبنان تتضح صعوبة االنـخــراط
ف ــي ح ــراك ــات ال ي ـم ـلــك الـ ـح ــزب الـخـلـفـيــات
ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ل ــدوافـ ـعـ ـه ــا وإدارة حــرك ـت ـهــا
وال ـن ـتــائــج املــرت ـجــاة م ــن تـنـظـيـمـهــا .ولـهــذا

ّ
يـتـضــح أن أح ــد أس ـبــاب انـكـفــاء ح ــزب الـلــه
ع ــن امل ـش ــارك ــة ال ـقــويــة ف ــي ح ــراك ــات ليست
م ــن ت ـن ـظ ـي ـمــه ه ــو الـ ـخ ــوف م ــن تـحــويـلـهــا
ذري ـ ـعـ ــة مل ـ ـ ــآرب م ـع ـي ـن ــة أو حـ ـت ــى إلحـ ـ ــداث
م ــآزق وأزمـ ــات مــن ورائ ـه ــا .ويـمـكــن النظر
إلــى بعض الحاالت التي استغلها اإلعــام
ب ـطــري ـقــة رديـ ـئ ــة وش ـي ـط ــان ـي ــة ،ح ـي ــث دف ــع
الـ ـتـ ـح ــري ــض الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـج ـم ــاه ـي ــر إل ــى
الهذيان والتخريب والفوضى بما يتجاوز
الحدود واألهداف املرسومة ملطالب الناس.
ف ــأح ـي ــان ــا ت ـص ـبــح الـ ـح ــراك ــات م ـث ــل الـعـلــب
السحرية يخرج منها ما ليس بالحسبان.
خ ـ ــامـ ـ ـس ـ ــا :ي ـ ـجـ ــد «ح ـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه» تـ ـح ــدي ــد
األولـ ـ ــويـ ـ ــات ب ــدق ــة وواقـ ـعـ ـي ــة وم ـس ــؤول ـي ــة
ش ــرط ــا ض ــروري ــا ي ـح ـكــم م ـس ــار تــوج ـهــاتــه

بات الناس
يتعاملون
ّ
كما لو أن
الحزب هو
الدولة أو لديه
قدرات سحرية
وأسطورية

ليس المطلوب تكليف الحزب بما هو غير مقدور عليه ،وال تحميله ما ال طاقة له به (أرشيف)

م ــدارس ب ـيــروت ول ــم يـكــن يـنــوي االن ـخــراط
في العمل العسكري ،بعدها التقى بمقاتل
ف ــي «الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة» رت ــب ل ـق ـ ً
ـاء ل ــه مع
بعض املـســؤولــن العسكريني فــي «الـقــوات
الـلـبـنــانـيــة» وب ـعــد أرب ـعــة أش ـهــر ان ـضــم إلــى
«وح ــدات الــدفــاع» بــن عامي  1982و،1984
شــارك توكناي في معارك عــدة ومواجهات
فــي حــرب الجبل الـتــي انــدلـعــت بــن الحزب
«التقدمي االشتراكي» و«القوات اللبنانية»
منها كفرمتى ،إقليم الخروب وحصار دير
الـقـمــر ،وت ـقــدي ـرًا لـخــدمــاتــه الـعـسـكــريــة حــاز
وسام «حرب الجبل».
ساهم أيضًا في األعمال القتالية في حرب
نيكاراغوا ،واألعمال اللوجستية والتجنيد
م ـث ــل إرس ـ ـ ــال امل ـق ــات ـل ــن وال ـ ـسـ ــاح إل ـ ــى كــل
مــن بــورمــا وكــرواتـيــا وال ـســال ـفــادور .يشغل
حاليًا منصب قيادي في «الجبهة الوطنية
الفرنسية» ،ويزور لبنان بني الحني واآلخر.

مونتي ميلكونيان – «»ASALA
و«الحركة الوطنية اللبنانية»:
ثــوري أرمني يساري من أهــم قــادة الجيش
الـســري األرمـنــي لتحرير أرمينيا املـعــروف
بــ« ،»ASALAومن أهم قادة حرب ناغورنو

ـ كاراباخ .ولد في عام  1957في كاليفورنيا،
بعد قـضــاء فـتــرة الــدراســة ســافــر إلــى إيــران
ع ــام  1978وشـ ــارك فــي االح ـت ـجــاجــات ضد
نظام الشاه ،ثم في خريف عام  1978سافر
إلـ ـ ــى ب ـ ـيـ ــروت فـ ــي خ ـض ــم ال ـ ـحـ ــرب األه ـل ـي ــة
اللبنانية للدفاع عن الحي األرمني الواقع
فــي ضــواحــي ب ـيــروت الـشـمــالـيــة وامل ـعــروف
ب ـ ـبـ ــرج ح ـ ـمـ ــود ض ـ ــد م ـس ـل ـح ــي «الـ ـكـ ـت ــائ ــب
اللبنانية» ،كما انضم إلى بعض الفصائل
الـعـسـكــريــة املـنـخــرطــة تـحــت ل ــواء «الـحــركــة
الوطنية اللبنانية» اليسارية .انضم في عام
 1980إلى الجيش السري األرمني ASALA
وش ـ ــارك ف ــي ع ــدة اع ـ ـتـ ــداءات ع ـلــى مـصــالــح
تركية في الـخــارج بحيث اعتقل مرتني في
فرنسا ـ عاد في املرة األولى منها إلى لبنان
َ
ـ ـ وف ــي الـثــانـيــة ُر ِّحـ ــل مــن فــرنـســا إل ــى اليمن
الجنوبي ،عاد بعدها إلى أرمينيا في عام
 1990وش ــارك فــي حــرب نــاغــارنــو ـ كــارابــاخ
ال ـتــي حــولـتــه إل ــى بـطــل قــومــي أرم ـن ــي ،قتل
مونتي في معركة  Aghdamفي مواجهة مع
الـجـنــود اآلذري ــن  12حــزيــران  ،1993الحقًا
كرمته حكومة أرمينا وأطلقت اسمه على
األكاديمية العسكرية في يريفان.

أصبح أحد
الفرنسيين
الذين قاتلوا
مع «القوات
اللبنانية»
عضوًا في
«الجبهة
الوطنية
الفرنسية»
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وخ ـي ــارات ــه وأن ـش ـط ـتــه .ف ـ ـ «ح ــزب ال ـل ــه» في
غ ـم ــرة امل ـنــاف ـســات ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـن ــزاع ــات
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ح ـ ـ ــول الـ ـحـ ـص ــص واملـ ـك ــاس ــب
ّ
واالمتيازات في السلطة ،يظل مشدودًا إلى
أولــويــات وقضايا حيوية واستراتيجية،
مثل :املقاومة ،واالسـتـقــرار ،واألمــن ،وعمل
م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة وأج ـه ــزت ـه ــا املـخـتـلـفــة،
وعدم الوقوع في مطب الصراعات املذهبية
والطائفية ،والحفاظ على العيش املشترك،
وغ ـي ــر ذلـ ــك م ــن امل ـل ـف ــات ال ـت ــي ي ـق ــرأه ــا فــي
إط ـ ــار م ـت ـكــامــل م ــع الـ ـتـ ـط ــورات واألحـ ـ ــداث
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة .ف ــأح ـي ــان ــا ي ـج ــد غ ــض الـنـظــر
ع ــن بـعــض امل ـطــالــب ،أو ع ــدم امل ـشــاركــة في
فـعــالـيــات جـمــاهـيــريــة أه ــم وأول ـ ــى ،بسبب
طبيعة الـظــروف الخارجية الضاغطة ،أو
بفعل التعقيدات الداخلية وعدم جدوائية
واح ـت ـم ــال ـي ــة ت ـح ـق ـيــق ن ـت ــائ ــج م ــأم ــول ــة ،أو
ل ـت ـعــارض ـهــا م ــع م ـص ـل ـحــة أكـ ـب ــر ،أو دف ـعــا
ملفسدة محتملة .ولذلك يحصل عند بعض
األن ـ ـصـ ــار ح ــال ــة س ـخ ــط ،ألنـ ــه ق ـل ـ ّـم ــا يـهـتـ ّـم
ب ــامل ــدى ال ــواس ــع ل ـل ـم ـت ـغ ـيــرات ف ــي اإلق ـل ـيــم
وان ـع ـك ــاس ــات ـه ــا ع ـل ــى الـ ــداخـ ــل ال ـل ـب ـنــانــي،
فــا تــدخــل فــي الـحـسـبــان عـنــده إال امللفات
الــداخـلـيــة وعـلــى أســاسـهــا يـحــاكــم الـحــزب،
بينما تتسم رؤية «حزب الله» بالشمولية
ّ
الـتــي حــن يدركها هــذا البعض سيجد أن
ّ
ال ـحــزب مـحــق فــي أولــويــاتــه ون ـظــرتــه ،وأن
ما كــان يــراه تلكؤًا في موقف الحزب ليس
إال ترتيبًا فــي ج ــدول األول ــوي ــات والـتــزامــا
بـخــريـطــة طــريــق مـتـمــاسـكــة ومـتـنــاغـمــة ال
يعرف هو عنها إال القليل.
ّ
سادسًا :إن «حزب الله» يتجنب الصدام مع
القوى الطائفية الداخلية بسبب األولويات
التي ذكرنا بعضها آنفًا .وهذه ثغرة كبيرة
يــدخــل م ــن خــالـهــا ال ـف ــاس ــدون ،وبــالـتــالــي
ي ـس ـت ـف ـيــدون م ــن إحـ ـج ــام الـ ـح ــزب بـسـبـبــب
ذلــك ،فيعملون على استغالل هــذا الوضع
مل ــراك ـم ــة امل ــزي ــد م ــن األرب ـ ـ ــاح ع ـل ــى ح ـســاب
ّ
املــواط ـنــن .إن «ح ــزب ال ـلــه» يـتـعــرض على
نـحــو دائ ــم الب ـت ــزاز شــديــد مــن ه ــذه الـقــوى
التي تعمل إلعاقة أي إصالحات سياسية
ـاه ــض أي
واق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة ،وت ـن ـ ِ
ت ـغ ـي ـيــر ف ــي ق ــواع ــد املـ ـص ــال ــح ،وت ـت ـجــاهــل
مـطــالــب ال ـف ـئــات امل ـحــرومــة بـحـجــة األع ـبــاء
على الخزينة والديون التي تجعل الدولة
تواجه عجزًا مستمرًا في ميزانيتها .فكلما
أراد الـحــزب الـتـحـ ّـرك ،ولــو فــي إطــار ّ
ضيق،
تقديمات
بــاتـجــاه مـنــح الـطـبـقــات الـفـقـيــرة
ُ
معينةُ ،جــوبــه الـحــزب بالسياسة ،وشنت
عـلـيــه ال ـح ـمــات اإلع ــام ـي ــة ح ــول ســاحــه،
ُأو ُرد عليه بتحركات شعبية طائفية ،أو
ضغط عليه بملفات لحلفائه ،أو ّ
تم إشغاله
بقضايا جانبية لحرفه عن املشروع الذي
ّ
تقدم به والهدف الذي أراد تحقيقه للناس.
فنرى الحزب يتراجع حني ال يجد مفرًا من

التعامل مع األوضاع املفروضة عليه ،ولكن
ال على أساس التفريط بالحقوق واملبادئ
التي تكفل العدالة واملساواة للمواطنني.
سابعًا :على الرغم من النواقص الواضحة
ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،والـ ـح ــاج ــات
املـ ـت ــزاي ــدة ل ـل ـن ــاس ،وت ـق ــاع ــس مــؤس ـســات
ال ـ ــدول ـ ــة عـ ــن الـ ـ ّقـ ـي ــام ب ــواجـ ـب ــاتـ ـه ــا ت ـج ــاه
امل ــواط ـن ــن ،إال أن ــه وع ـلــى م ــدى الـسـنــوات
امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة وبـ ـ ــأن ـ ـ ـحـ ـ ــاء مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ارت ـ ـبـ ــط
«ح ــزب ال ـلــه» بـمـعــانــاة اإلن ـســان اللبناني
وم ـكــابــداتــه وتـطـلـعــاتــه عـلــى نـحــو وثـيــق.
ّ
لبنان ال ينحصر
وهو يعلم أن استهداف ّ
فـ ــي ال ـب ـع ــد ال ـع ـس ـك ــري وإن ـ ـمـ ــا مـ ــن خ ــال
ض ــرب األرض ـيــة االجـتـمــاعـيــة وخصوصًا
البيئة املؤيدة للمقاومة ،والضغط عليها
ب ـل ـق ـمــة ع ـي ـش ـهــا ح ـت ــى ت ـت ـخ ـلــى ع ــن خ ـيــار
ُ
دعم املقاومة .والحرب التي تخاض اليوم
ع ـلــى ه ــذه الـبـيـئــة م ــن خ ــال ض ــرب الـقـيــم
األخالقية فيها ،ونشر الفوضى ،وترويج
امل ـ ـ ـخـ ـ ــدرات ،واسـ ـتـ ـعـ ـم ــال أس ــالـ ـي ــب ال ـق ــوة
ال ـنــاع ـمــة امل ـخ ـت ـل ـفــة ت ـه ــدف جـمـيـعـهــا إلــى
زعزعة الثقة بخيارات وسياسات الحزب
ّ
الداخلية والخارجية .والقول إن الحزب ال
يأبه لإلنسان وكرامته ،وال يبالي لحالة
ال ـنــاس ال ـتــي تــؤيــده وتـطــالـبــه بتصحيح
وضع الكهرباء واملاء والطرقات ّوالصحة
ّ
وبـقـيــة ال ـخــدمــات األســاس ـيــة ،وأنـ ــه بــزجــه
شـ ـب ــاب امل ـ ـقـ ــاومـ ــة فـ ــي أت ـ ـ ــون الـ ـص ــراع ــات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة إن ـم ــا يـ ـف ـ ّـوت ع ـلــى الـلـبـنــانـيــن
رغيدة واستقرارًا
والشيعة تحديدًا حياة
ّ
اج ـت ـمــاع ـيــا ط ــامل ــا ك ــان ــوا ي ـم ــن ــون الـنـفــس
بـهــا .فيما الـحــق ،وبـعـيـدًا عــن صـحــة هــذه
ّ
الفرضية ،أن الحزب سواء عبر اإلمكانيات
السياسية املتاحة أو القدرات الذاتية التي
يملكها يجهد لتحقيق إصالحات شاملة
ت ـع ــود بــال ـخ ـيــر وال ـن ـف ــع ع ـلــى الـلـبـنــانـيــن
ّ
ج ـم ـي ـع ــا .ك ـم ــا أن مـ ــا قـ ـ ّـدمـ ــه ل ـب ـي ـئ ـتــه مــن
مساعدات لم يقدمها حزب ألنصاره على
اإلط ـ ــاق ،وم ــا زال مـسـتـمـرًا ف ــي مـســاعــدة
ال ـط ـب ـق ــات املـ ـع ــدوم ــة ف ــي ش ـت ــى امل ـج ــاالت
لـلـقـضــاء عـلــى الـفـقــر واألم ـي ــة وك ــل أشـكــال
الحرمان االجتماعي واإلنمائي.
ش ـك ـلــة ال ـب ـعــض ال ـ ــذي يـعـجــز
ل ـكــن ت ـب ـقــى م ـ ّ
عــن امـتــاك تمثل مناسب لـلــواقــع ،ويفشل
ف ــي تـحـلـيــل ووصـ ــف امل ـش ـهــد ال ـحــالــي بكل
اخ ـتــاالتــه وت ـشـ ّـوهــاتــه ،ان ـطــاقــا مــن بنية
الـنـظــام وفــواع ـلــه املـتـنــاقـضــة فــي سلوكها
ُ
وم ـص ــال ـح ـه ــا وارتـ ـب ــاط ــاتـ ـه ــا الـ ـت ــي ت ـب ـقــي
اإلنـســان اللبناني مرتهنًا لشروط الحياة
الطائفية البائسة التي ال أمل بالخروج من
قيودها إال بتضافر كل القوى السياسية
اإلصـ ــاح ـ ـيـ ــة وهـ ـيـ ـئ ــات امل ـج ـت ـم ــع امل ــدن ــي
وك ــل مــن يــريــد الـعـبــور إل ــى دول ــة املــواطـنــة
والعدالة والسيادة!
* كاتب وأستاذ جامعي

راميرز سانشيز (كارلوس) – «الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين»:

في الهندسة امليكانيكية في جامعة طهران،
بعدها انتقل إلى الواليات املتحدة للغرض
نـفـســه .ســاهــم ف ــي تــأسـيــس ع ــدة جمعيات
ومـنـظـمــات شـبــابـيــة إيــران ـيــة ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة.
بدأ بتلقي التدريب العسكري في مصر في
عام  1964الذي ما لبث أن غادرها إلى لبنان
في عام  ،1971ساهم مع اإلمام موسى صدر
في تأسيس «حركة املحرومني» وجناحها
ال ـع ـس ـكــري «أف ـ ـ ــواج امل ـق ــاوم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ـ
أم ــل ـ ــ ،سـكــن فــي ج ـنــوب لـبـنــان حـيــث شهد
الحرمان والفقر املدقع ،تولى إدارة مدرسة
ج ـب ــل ع ــام ــل واتـ ـص ــل بــالـفـلـسـطـيـنـيــن فــي
املراحل األولى للنضال الثوري الفلسطيني،
س ــاه ــم م ـس ــاه ـم ــة ج ــوه ــري ــة فـ ــي تــأس ـيــس
ال ـ ـن ـ ــواة األول ـ ـ ـ ــى ل ـل ـم ـق ــاوم ــة فـ ــي ال ـج ـن ــوب
اللبناني تحت مسمى «أم ــل» مشرفًا على
ال ـتــدريــب الـعـسـكــري لـعـنــاصــرهــا ،تــرأسـهــا
بعد اختطاف اإلمــام الصدر في عــام ،1978
وبعد اإلطاحة بحكم الشاه في شباط 1979
ع ــاد إل ــى إي ـ ــران وع ــن وزيـ ـ ـرًا ل ـل ــدف ــاع ،قتل
فــي عــام  1981فــي بــدايــات الـحــرب اإليرانية
العراقية.
* صحافي لبناني

ماركسي من فنزويال من مواليد عــام 1949
ت ـل ـقــى ع ـل ــوم حـ ــرب ال ـع ـص ــاب ــات ف ــي هــافــانــا
عاصمة كوبا ،سافر إلى االتحاد السوفياتي
للدارسة في جامعة باتريك لومومبا في عام
 1968وطرد في عام  ،1970انتقل بعدها إلى
بيروت وانضم إلى «الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني» تلقى التدريب العسكري في عمان
األردن ،أط ـل ــق عـلـيــه ال ـق ـي ــادي الفلسطيني
بسام أبو شريف لقب «كــارلــوس» والــذي ما
زال يــازمــه حتى اللحظة شــن عــدة عمليات
وص ـفــت «بــاإلرهــاب ـيــة» مــن قـبــل الـحـكــومــات
الغربية .اعتقل فــي ال ـســودان فــي عــام 1994
ً
وم ــا زال مـعـتـقــا حـتــى الـلـحـظــة فــي بــاريــس
ب ـت ـه ـمــة ق ـت ــل م ـخ ـب ــري ــن ف ــرن ـس ـي ــن وم ـخ ـبــر
لبناني يعمل لصالح املخابرات الفرنسية،
قـضــى ســانـشـيــز حـيــاتــه فــي خــدمــة القضية
الفلسطينية على ّ
حد وصف زوجته.

مصطفى شمران – «أفواج المقاومة
اللبنانية»:
إيــرانــي من مواليد عــام  ،1931تلقى علومه

