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واشنطن و«داعش» ونحن!

ّ
األميركي ــة ع ــن محاربت ــه ان يعق ــد ص ــات
ورواب ــط صداق ــة وتحالف مع أدوات املش ــروع
األميرك ــي في الع ــراق؟ من املع ــروف ان املالكي
ه ــذا كان يجل ــس ف ــي كرس ـ ّـيه م ـ ّـرة كل أس ــبوع
ويعق ــد اجتماع ــا مع ــه عب ــر
ف ــي عه ــد ب ــوش ّ
ّ
التفصيلية من
الفيدي ــو وذل ــك لتلق ــي األوام ــر
الس ـ ّـيد ف ــي البي ــت األبي ــض .ه ــذا ه ــو ن ــوري
املالك ــي عل ــى حقيقت ــه .هن ــاك م ــن يق ــول ان
املالك ــي ق ــاوم رغب ــة أمي ــركا ف ــي الحف ــاظ عل ــى
ق ـ ّـوة احت ــال عس ـ ّ
ـكرية بع ــد موعد االنس ــحاب
الرس ــمي ،لك ــن ذل ــك ح ــدث بع ــد ان اس ــتنفدت
أمي ــركا أغراضه ــا منه ،كم ــا أن حميد قرضاي
أنهى س ــنوات حكمه على خالف مع الحكومة
ّ
األميركي ــة ،الت ــي اس ــتبدلته َ
بم ــن ه ــو أكث ــر
طاع ــة منه.
رابع ــا ،ل ــم يعقد الحزب ص ــات مع أطراف غير
ّ
ّ
العراقي ــة .ق ــد يك ــون ذلك
ـي املقاوم ــة
ش ــيعية ف ـ ّ
بس ــبب تجن ــب إغض ــاب حلفائ ــه الش ــيعة ف ــي
الحك ــم .ام ــا النظام الس ــوري فقد أق ــام عالقات
م ــع تل ــك القوى ما س ـ ّ
ـبب أزمة ف ــي العالقة بني
ّ
املالك ــي وبني النظام الس ــوري ،وقد اتهم األول
النظام بدع ــم اإلرهاب.
خامس ــا ،صحي ــح ان ع ــزو تحال ــف الح ــزب
م ــع النظ ــام الس ــوري إل ــى عام ــل مذهب ــي غي ــر
صحي ــح لك ــن التهم ــة ال يمك ــن ّ
رده ــا ف ــي
عالقت ــه م ــع النظ ــام العراق ــي .ال يس ــهل عل ــى
معارض ــة الخ ــارج الس ـ ّ
ـورية (املوالي ــة ألنظم ــة
ّ
ّ
الخليجي ــة) ان تلص ــق تهم ــة الطائفية
الفتن ــة
عل ــى عالق ــة ح ــزب الل ــه بالنظ ــام الس ــوري ألن
لعالق ــة الح ــزب م ــع النظ ــام الس ــوري تاري ــخ
ّ
م ــن الص ــراع والح ــروب والتوت ــر .ل ــم تصل ــح
العالق ــةّ ب ــن ح ــزب الل ــه وب ــن النظ ــام إال ّ ف ــي
عه ــد بش ــار األس ــد ،إذ ان النظ ــام كان يفض ــل
حرك ــة «أم ــل» عل ــى الح ــزب ،وكان يص ـ ّـر عل ــى
زي ــادة التمثي ــل السياس ــي للحرك ــة عل ــى
حس ــاب الحزب .كم ــا ان العقيدة اإلثناعش ـ ّ
ـرية
ليس ــت متطابق ــة مع املذه ــب العل ــوي (بالرغم
م ــن فت ــوى سياس ـ ّـية ملوس ــى الص ــدر ف ــي ع ــام
ّ
الطائفي ــن ال يعترف ــون بفروق ــات
 .)1973لك ــن
ب ــن َم ــن يكره ــون م ــن «الرافض ــة» .لك ــن كي ــف
الجم ــع ب ــن سياس ــة وعقي ــدة الح ــزب
يمك ــن ُ
املقاتلة-املقاوم ــة وب ــن النظ ــام الطائف ــي
الحاك ــم ف ــي الع ــراق؟ ما ال ــذي يمك ــن ان يجمع
ب ــن ح ــزب الل ــه ومقاومت ــه وب ــن ش ــخص
وحرك ــة ن ــوري املالك ــي؟
سادس ــا ،ل ــم يحس ــن الح ــزب التعاط ــي ّم ــع
ّ
الطائفي ــة املجنون ــة الت ــي ش ــنها
الحمل ــة
ض ـ ّـده وض ــد عموم الش ــيعة النظام الس ــعودي
وحلفائ ــه ف ــي منظم ــة التحال ــف الخليج ــي-
اإلس ــرائيليّ .قرر النظام السعودي ،وبمباركة

ّ
ّ
أميركي ــة ،ش ــن ح ــرب ش ــعواء ض ــد الش ــيعة
بع ــد  ،2003وخصوص ــا بع ــد فش ــل الع ــدوان
اإلس ــرائيلي عل ــى لبن ــان ف ــي  ،2006م ــن أج ــل
ّ
العربي ــة ض ــد
تقوي ــض دعائ ــم املقاوم ــة
ً
االحتالل اإلسرائيلي .ولقد فشل الحزب فشال
ذريع ــا ف ــي التص ـ ّـدي له ــذه الحمل ــة .صحي ــح
ان ق ــدرة الح ــزب عل ــى التص ـ ّـدي ضعيف ــة ألن
ّ
ّ
الدينية
طائفي ــة الح ــزب (إن من خ ــال عقيدته
ّ
ّ
املذهبي ــة ،أو م ــن خ ــال تركيبت ــه االجتماعي ــة
أو م ــن خ ــال ظ ــروف نش ــأته) حقيق ــة ولي ــس
خي ــال .لك ــن الح ــزب ،لإلنص ــاف ،ال يس ــتعمل
ّ
اللغ ــة والخط ــاب السياس ــي ق ــط وه ــو يفع ــل
املس ــتحيل ملن ــع ج ـ ّـر جمه ــوره ال ــى حلب ــة
ّ
الطائفي ــة .والح ــزب فع ــل املس ــتحيل
املواجه ــة ّ
ّ
ك ــي يتجن ــب االنج ــرار إل ــى مواجه ــة طائفي ــة
خارج ــه ،لكن ــه أخطأ ف ــي أكثر
ف ــي لبن ــان وف ــي ّ
م ــن موقع ف ــي التجنب .أعلن الحزب بش ــخص
زعيم ــه ،حس ــن نصرالل ــه ،ف ــي ّ 7أي ــار  2008ان
الفتن ــة انتهت لكنها كانت تس ــتعر ولم يزدها
الح ــدث إال اس ــتعارًا .ل ــم يحس ــن الح ــزب ف ــي
ّ
طائفي ــة ملس ــاندة املقاوم ــة
بن ــاء جبه ــة غي ــر
ومش ــروعها ف ــي لبن ــان ،وحص ــر عالقات ــه
ّ
الطائفي ــة.
السياس ـ ّـية ف ــي نط ــاق التحالف ــات
ّ
كم ــا ان الح ــزب تقوق ــع أكث ــر إعالمي ــا بع ــد
ع ــدوان ّ
تم ــوز م ــا س ــمح إلع ــام النف ــط والغ ــاز
ب ــأن يس ــود ف ــي العال ــم العرب ــي ،وأن يس ــيطر
عل ــى الخط ــاب واملصطلح ــات الس ــائدة.
إن اس ــتقبال ح ــزب الل ــه للمالك ــي واحتف ــاء
ّ
نصرالل ــه ب ــه س ــيعزز االنطب ــاع العرب ــي
ّ
طائفي ــة
(الش ــعبي) الس ــائد ع ــن صبغ ــة
للح ــزب .يخ ــال امل ــرء ان قي ــادة ح ــزب الل ــه،
ّ
ـخصيًا ،ال ي ــدرك م ــدى
وحس ــن نصرالل ــه ش ـ
ّ
تغي ــر ص ــورة ومكان ــة الح ــزب ف ــي نف ــوس
ّ
معظ ــم الع ــرب (وهن ــاك إس ــتطالعات عاملي ــة
ّ
ّ
التغير
تدل ــل عل ــى ذلك) ،هذا م ــع ان معظم هذا
يرج ــع لنفاذ التحريض الطائفي ونجاحه في
ّ
العدو اإلس ــرائيلي.
تحوي ــر األنظ ــار ع ــن خطر
وق ــد تجاه ــل الح ــزب ان حك ــم املالك ــي إتس ــم
بممارس ــات إضطه ــاد وقت ــل طائفي ــن ،كم ــا
أن الفس ــاد وس ــم س ــنوات حكم ــه (م ــع أخب ــار
ع ــن ضل ــوع ألف ــراد م ــن عائلت ــه بالثم ــار) .وقد
ص ــدر بع ــد لق ــاء نصرالل ــه م ــع املالك ــي بي ــان
ج ــاء في ــه ان نصرالله ّ
قدر للمالكي «ش ــجاعته
ّ
ـعودية» .أي
ومواقف ــه ض ــد أمي ــركا والس ـ ُ
ش ــجاعة ض ــد أمي ــركا ،والرج ــل ن ّص ــب فّ ــي
ُاملوق ــع م ــن قب ــل أمي ــركا نفس ــهاّ ،وكان املنف ــذ
املطي ــع لسياس ــات ب ــوش ،ويتلق ــى األوام ــر
ّ
ـبوعيًا .صحي ــح ان أميركا لم
عب ــر الفيديو أس ـ
ْ
ْ
تع ــد راضية عن ــه في الس ــنتي املاضيتي لكن
ذل ـ ّـك يع ــود الس ـ ّـتنفاده ل ــدوره وألنه ــا بات ــت
ّ
تفض ــل علي ــه مرش ــح آل س ــعود ،أي ــاد ع ــاوي.
إن غض ــب أمي ــركا الحالي على حميد قرضاي
ال يعن ــي ان الرج ــل ل ــم يك ــن مض ــرب املث ــل ف ــي
ّ
أميركي ــة من ــذ
خدم ــة أمي ــركا ،وف ــي كون ــه أداة
النش ــأة السياس ـ ّـية.
وأض ــاف البي ــان اإلعالم ــي (عن لق ــاء نصرالله
م ــع املالك ــي) ان «الق ــراءة (ب ــن نصرالل ــه
ّ
الخلفي ــات
واملالك ــي) كان ــت متطابق ــة ح ــول
ّ
واأله ــداف وس ــبل املواجه ــة» .كي ــف سيفس ــر
ال ــرأي الع ــام العرب ــي ه ــذا البي ــان؟ إن املالك ــي
ّ
متحمس ــا (ومس ــتفيدًا) م ــن الغ ــزو
كان
ّ
األميرك ــي للع ــراق ،ه ــل ان الح ــزب غير تقييمه
للغ ــزو وأصب ــح م ــن ّ
مؤيدي ــه؟ أن ّ املالك ــي كان
حاكم ــا باألمر األميركي وكان ينفذ سياس ــات
ّ
العراقي ــن ،ه ــل أصب ــح الحزب
قت ــل املقاوم ــن
ّ
معادي ــا للمقاوم ــة العراقي ــة م ــع انه أس ــهم في
دعمها؟ كما ان املالكي في س ــنوات حكمه كان
ّ
ّ
ّ
والدولية
العربي ــة
التجمع ــات
حاضـ ـرًا ف ــي كل
الت ــي كان ــت أمي ــركا تأم ــر به ــا ،ه ــل ب ــات
ّ
التجمع ــات؟ وكان الدور
الح ــزب يماش ــي تل ــك
الدبلوماس ــي للع ــراق ف ــي س ــنوات املالك ــي
ّ
األميركي ــة فكي ــف
متماش ــيًا م ــع السياس ــات
يك ــون الح ــزب موافق ــا عليه ــا؟
يحتاج حزب الله إلى وقفة ملراجعة سياساته
ّ
الطائفي ــة تمعن
وخطاب ــه وصمت ــه .إن الفتن ــة
خراب ــا ف ــي الجس ــم العرب ــي واإلس ــامي،
ومش ــروع املقاوم ــة يعان ــي م ــن ج ــراء نج ــاح
ْ
العاملي العربي
خطاب وسياس ــات الفتنة في
واإلس ــامي .ل ــم تع ــد مس ــألة مواجه ــة الفتن ــة
حزبي ــة أو حتى ّ
ّ
ديني ــة ،إنها ضرورة
ض ــرورة
ّ
ّ
حيوي ــة وعس ــكرية من منظ ــور املقاومة .وهذه
الض ــرورة كان يج ــب ان تمن ــع الح ــزب م ــن
االحتف ــاء بن ــوري املالك ــي.
* كاتب عربي
(موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

سعدالله مزرعاني *
م ــا ِّ
يوج ــه سياس ــات الوالي ــات املتح ــدة األميركي ــة ف ــي
العال ــم ه ــو مصال ــح كتله ــا االحتكاري ــة الضخم ــة الت ــي
ط ـ َّـورت «العومل ــة» الش ــاملة واس ــتفادت منه ــا ،وال ت ــزال،
إل ــى الح ــد األقص ــى .لك ــن أس ــاليب خدمة ه ــذه املصالح،
م ــن قب ــل ممثليها ف ــي «البيت األبي ــض» و»الكونغرس»
األميركي ــن وس ــواهما م ــن املؤسس ــات واألجه ــزة،
ليس ــت واح ــدة :بس ــبب التناف ــس والتباي ــن ،وكذل ــك
بس ــبب خصوصيات املراحل واألحداث نفس ــها وشبكة
املصال ــح والتناقض ــات املتمم ــة ف ــي الحقل ــن الداخل ــي
والدول ــي.
ف ــي مج ــرى ذل ــك ق ــد تتعاظ ــم األخط ــاء ف ــي التنفي ــذ
ً
إل ــى درج ــة فائق ــة األض ــرار .حص ــل ه ــذا األم ــر ،مث ــا،
أثن ــاء واليت ــي ج ــورج ب ــوش االب ــن .انته ــت مغامرت ــه
وفريق ــه م ــن «املحافظ ــن الج ــدد» ف ــي العراق ،بخس ــائر
فادح ــة عل ــى املس ــتويات كافة :العس ــكرية ،والسياس ــية
واألمني ــة ،واالقتصادي ــة ...لي ــس أدل عل ــى ذل ــك ،بش ــكل
خ ــاص ،م ــن األزم ــة الهائل ــة الت ــي ضرب ــت االقتص ــاد

الخسائر الناجمة عن السياسات
السابقة والراهنة
األميركية
ِّ
لم تنحصر في الحيز العسكري
والبشري واالقتصادي

األميرك ــي بدءًا من أواخر ع ــام  2008وتداعت ارتداداتها
الس ــلبية عل ــى كل األوض ــاع النقدي ــة واالقتصادي ــة ف ــي
العال ــم (الرأس ــمالي خصوص ــا).
لك ــن ف ــي رصيد النم ــط األميركي في اإلدارة السياس ــية
واالقتصادي ــة ...الق ــدرة عل ــى الح ــد من الخس ــائر ،وذلك
بس ــبب التناف ــس وحيوي ــة وتن ــوع األس ــاليب الت ــي
تحدثن ــا عنه ــا ،وإن كان بش ــكل مح ــدود ،ودائم ــا ف ــي
خدم ــة مصال ــح الكت ــل االحتكاري ــة الكب ــرى .أم ــا ادع ــاء
دع ــم وخدم ــة قي ــم عام ــة فيبق ــى ف ــي الحقيق ــة ،مج ــرد
مزاع ــم ل ــم تصم ــد يوم ــا أم ــام جم ــوح تعظي ــم الرب ــح
وبس ــط الهيمن ــة وبش ــاعة األدوات واألس ــاليب.
م ــا حص ــل ف ــي الكونغ ــرس األميرك ــي ،قب ــل أي ــام ،لجه ــة
إدان ــة أس ــاليب التعذي ــب ض ــد املعتقل ــن م ــن قب ــل إدارة
ب ــوش االب ــن األول ــى ،ال يخ ــرج ع ــن إط ــار عملي ــات
املراجع ــة والتحس ــن ،بم ــا ف ــي ذل ــك تحس ــن ص ــورة
أمي ــركا ف ــي العال ــم عب ــر االدع ــاء بإي ــاء أهمي ــة لحق ــوق
اإلنس ــان بمع ــزل ع ــن ش ــبكة املصال ــح االحتكاري ــة
وأحيان ــا بالتض ــاد معه ــا .اله ــدف الفعل ــي ه ــو غي ــر
ذل ــك تمام ــا :إن ــه تكري ــس إضاف ــي النعطاف ــة كبي ــرة ف ــي
السياس ــات األميركي ــة لجه ــة التخلي عن اس ــتراتيجية
«الح ــرب االس ــتبقاقية» وإرس ــال مئ ــات آالف الجن ــود
إل ــى الخ ــارج وإنف ــاق أرق ــام خيالي ــة عل ــى االنخ ــراط
املباش ــر ف ــي النزاع ــات القائم ــة أو املفتعل ــة .كانت لجنة
بيك ــر – هاملت ــون الت ــي تش ــكلت م ــن قب ــل الحزب ــن
اللذي ــن يت ــداوالن دائم ــا الس ــلطة ف ــي الوالي ــات املتح ــدة
ُ
األميركي ــة (الجمه ــوري والديمقراط ــي) والت ــي كلف ــت
بالنظ ــر ف ــي «إخفاق ــات» واش ــنطن بع ــد غ ــزو الع ــراق،
ق ــد دش ــنت مرحل ــة االنتق ــال م ــن التدخل املباش ــر (الذي
أغ ــرى ب ــه انهيار االتحاد الس ــوفياتي ومنظومته أوائل
التس ــعينيات) إل ــى التدخ ــل غير املباش ــر ،قلي ــل التكلفة
بالض ــرورة ،ال ــذي تمارس ــه إدارة الرئيس ب ــاراك أوباما
بدعم شبه شامل من أصحاب القرار في واشنطن (رغم
«داعش» وأمثاله قد ولدت أساسًا من
رحم الحروب األميركية (أ ف ب)

االنتق ــادات الت ــي تتن ــاول األداء ال جوه ــر السياس ــات).
لك ــن الخس ــائر الناجم ــة ع ــن السياس ــات األميركي ــة
الس ــابقة والراهن ــة (املس ــتمرة ف ــي مناط ــق وجوان ــب
أخ ــرى ح ــول العال ــم) ل ــم تنحص ــر ف ــي ِّ
الحيز العس ــكري
والبش ــري واالقتص ــادي فحس ــب ...لق ــد امت ــدت أيض ــا
إل ــى الحق ــل األخالق ــي والحض ــاري نفس ــه .لي ــس الغ ــزو
والع ــدوان بمب ــررات كاذب ــة ومفضوح ــة أمـ ـرًا حضاري ــا.
ولي ــس تدمي ــر س ــيادة بل ــدان ومرافقه ــا وقت ــل مئ ــات
اآلالف وتش ــريد املالي ــن م ــن أبنائه ــا «مس ــألة فيه ــا
نظ ــر»! ولي ــس التعذي ــب البش ــع واالعت ــداء عل ــى كرام ــة
ً
مثال) َ
ذوي صلة بكرامة اإلنس ــان
الس ــجناء (أب ــو غري ــب
ً
وحقوق ــه .ه ــذا فض ــا عن نهب ث ــروات تاريخية وأخرى
اقتصادي ــة بطريق ــة همجي ــة ال يدانيه ــا إال الس ــكوت
عل ــى جرائم الصهاينة ضد الش ــعب الفلس ــطيني ،وهي
جرائ ــم مس ــتمرة كان آخرها الع ــدوان البربري على غزة
وش ــعبها ف ــي الصي ــف املاض ــي...
ينبغ ــي أن نضي ــف ب ــأن «داع ــش» وأمثال ــه مم ــن تق ــوم
اآلن م ــن أج ــل محاربته ــم األح ــاف اإلقليمي ــة والدولي ــة
بقي ــادة اإلدارة األميركي ــة ،ق ــد ول ــدت أساس ــا م ــن رح ــم
الح ــروب األميركي ــة :بتش ــجيع منه ــا م ــرة أو ك ــردة فعل
عليه ــا ف ــي م ــرة ثاني ــة! ال يب ــرر ذل ــك ،قطعًا ،ما تمارس ــه
ق ــوى اإلره ــاب والتكفي ــر م ــن إج ــرام غي ــر مس ــبوق ف ــي
الش ــكل عل ــى األق ــل .لك ــن الحقيق ــة يج ــب أن تق ــال كله ــا،
لك ــي تكتم ــل الص ــورة بش ــكل صحي ــح ،ولك ــي يبن ــى
عل ــى ذل ــك مقتض ــاه ف ــي تحدي ــد املس ــؤوليات وإج ــراء
م ــا ينبغ ــي م ــن املحاس ــبة املادي ــة أو األخالقي ــة .ذل ــك أن
الص ــراع م ــا زال مفتوح ــا وخس ــائره نات ــج معظمها من
انته ــاكات وارتكاب ــات الكب ــار قب ــل الصغ ــار...
لك ــن األس ــوأ ف ــي كل ذل ــك ،أن البع ــض م ــا زال يطال ــب
اإلدارة األميركي ــة بالع ــودة إل ــى سياس ــة التدخ ــل
املباش ــر بالجي ــوش ال باملستش ــارين فقط! ونس ــمع ،كل
ي ــوم ،مزيـ ـدًا م ــن الهج ــاء ضد «ضع ــف» الرئي ــس أوباما
و»ت ــردده»ُ .يحي ــل ذل ــك ،ف ــي الواق ــع ،إل ــى عام ــل مهم من
عوام ــل العج ــز والتبعي ــة والتفري ــط .وه ــو م ــا س ــاهم
ف ــي جع ــل منطقتن ــا حق ــل ص ــراع دائم وش ــبه وحيد في
ه ــذا العال ــم املترام ــي وذي األزم ــات واملش ــاكل املتع ــددة
واملتنوع ــة ،إذ تفي ــد لوح ــة الص ــراع الحال ــي ،املعق ــد
والض ــاري ،ف ــي بلدانن ــا ،وكأن ه ــذه البل ــدان ،تدخ ــل
جميعًا في مرحلة أو حالة «الفشل» :لقد باتت الحروب
والق ــوى املتقاتل ــة كله ــا «محلي ــة» .أم ــا الخ ــارج فيراقب
ويدي ــر ويس ــتفيد ويق ــدم نفس ــه مس ــاعدًا ومنقـ ـذًا ...هذا
وسط تش ــابك في التناقضات واستحضار للعصبيات
وانته ــاك للقي ــم واألخ ــاق والتقالي ــد الحضاري ــة ،م ــن
أبس ــطها حت ــى أعقده ــا ،بش ــكل غي ــر مس ــبوق.
م ــن ناف ــل الق ــول إن منطقتن ــا مكش ــوفة إل ــى الح ــد
موح ــدة وال مرجعي ــات ّ
َّ
فعال ــة
األقص ــى :ال مؤسس ــات
وال دينامي ــات سياس ــية جدي ــة للتعام ــل م ــع األزم ــات
واحت ــواء نتائجه ــا الكارثي ــة الت ــي تنتش ــر كالن ــار ف ــي
َّ
الهش ــيم .وال نتح ــدث هن ــا فق ــط ع ــن مؤسس ــات معطل ــة
كجامع ــة ال ــدول العربي ــة ،وما نش ــأ في رحمه ــا وكنفها
م ــن مؤسس ــات ولج ــان ل ــم تك ــن يوم ــا فاعل ــة أو مؤث ــرة.
لق ــد ض ــرب الوه ــن والخل ــل والتف ــكك أيضًا ،أطـ ـرًا كانت،
إل ــى األم ــس القري ــب تتمت ــع بالحد األدنى من التماس ــك
والتضام ــن كمجل ــس التع ــاون الخليجي ال ــذي لم يبرأ،
رغ ــم كل املح ــاوالت ،م ــن انقس ــام غي ــر مس ــبوق ل ــم ينفع
ف ــي عالج ــه واحتوائ ــه كل م ــا ب ــذل من ضغ ــوط وجهود
وتعه ــدات وتهدي ــدات ومن ــاورات! ل ــم تك ــن املؤسس ــتان
اللت ــان ذكرناهم ــا يوم ــا ،موض ــع ثق ــة أو أم ــل ،إال أن
ذل ــك ال يب ــرر أبـ ـدًا بقاءهم ــا عل ــى ه ــذا النحو م ــن العجز
ً
والهامش ــية فض ــا ع ــن اس ــتخدامهما غالب ــا م ــن قب ــل
أع ــداء حقوق ومصالح ش ــعوبنا وبلدان ُن ــا! ينطبق ذلك
أيض ــا على مؤسس ــات إقليمية كانت قد أنش ــئت بهدف
النه ــوض والتح ــرر و»التص ــدي» لكنه ــا تعطل ــت ه ــي
ُ
األخ ــرى ،أم ــا ما تبقى منها فهياكل فارغة ال تس ــمن وال
تغن ــي .ال ينبغ ــي أن نس ــتثني أيض ــا م ــا أص ــاب مجم ــل
ق ــوى التغيي ــر والتح ــرر م ــن فش ــل وأخط ــاء ،خصوص ــا
بس ــبب آف ــة التفرد والتمس ــك بالس ــلط والنف ــوذ ،وغالبًا
بوس ــائل القم ــع واملن ــع واالس ــتبداد ،مم ــا صرفه ــا
ع ــن أهدافه ــا الت ــي رفعته ــا ف ــي مراح ــل املعارض ــة
والتأس ــيس...
ال يعن ــي كل ذل ــك االستس ــام للي ــأس .ثم ــة عناص ــر
مقاوم ــة م ــا زال ــت قائم ــة وفاعل ــة .بل ثمة انتص ــارات قد
تحقق ــت ف ــي وج ــه التحال ــف املع ــادي ملصالح ش ــعوبنا
ف ــي أكث ــر م ــن حق ــل وم ــن س ــاحة .وه ــذه العناص ــر بدت،
إل ــى فت ــرة قريب ــة ،حاض ــرة وواع ــدة بش ــكل كبي ــر ،وهي
ق ــد تس ــتمر كذل ــك رغ ــم كل مم ــا حص ــل إذا اس ــتدركت
وراجع ــت وصحح ــت .م ــا تراكم م ــن األخطاء ف ــي النهج
واألس ــاليب ق ـ َّـدم التحال ــف املع ــادي هداي ــا وانتص ــارات
مجاني ــة ال يج ــوز تكراره ــا وال الس ــكوت عليه ــا بع ــد
اليوم.
ال ش ــك ف ــي أن بن ــاء مس ــار مواجه ــة جدي ــد ،يتطل ــب
تك ــرارًا ،إع ــادة نظ ــر جذري ــة بالتوجه ــات واألس ــاليب
والعالق ــات .ه ــذه مس ــألة معق ــدة وصعب ــة لكنه ــا رغ ــم
ذل ــك ممكن ــة وضرورية ومصيرية للخ ــروج من أزماتنا
املتفاقم ــة والقاتل ــة.
* كاتب وسياسي لبناني

