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لبنان

لبنان
قضية اليوم

رفض التخوين *

الحريري وباسيل:
منازلة في الخيارات الفاشلة

جوزف سماحة

تدور منذ ما قبل التكليف ،معركة بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حول تأليف
الحكومة .لكن التصعيد بات يتعدى خيارات التأليف ليصبح منازلة حول الخيارات الفاشلة لكليهما
هيام القصيفي
قـ ـ ــد تـ ـ ـك ـ ــون الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة
لخطاب الرئيس سعد الـحــريــري ،أن
ال ح ـكــومــة ف ــي األمـ ــد امل ـن ـظ ــور .وألن
ً
الخرق يبدو مستحيال حاليًا ،فيما
تـ ــزداد األوض ـ ــاع الــداخ ـل ـيــة ت ــده ــورًا،
ي ـم ـكــن ق ـ ـ ــراءة م ــا ان ـت ـه ــى إلـ ـي ــه ك ــام
الحريري حني كشف بوضوح جانبًا
مــن املشهدية الحريرية املوجهة في
 14ش ـب ــاط .وك ــذل ــك ك ـشــف جـ ــزءًا من
ّ
الترهل  -الفضيحة الذي تعاني منه
استراتيجية التيار الوطني الحر في
تأليف الحكومة.
أظ ـه ــر ال ـح ــري ــري أن ــه ل ـيــس مـسـتـعـدًا
لــاعـتــذار عــن عــدم تــألـيــف الحكومة.
وه ــذا االع ـت ــذار ك ــان وال ي ــزال يشكل
مـقـصــد رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة الـعـمــاد

ّ
الالزمة املفضلة عند سياسيي ومسؤولي «14
آذار» ه ــي :رف ــض الـتـخــويــن .ال يـتـحــدث واحــد
ّ
منهم إال ويبدو مستهجنًا لهذه التهمة ،داعيًا
ّ
مصرًا على سحبها من التداول.
إلى إسقاطها،
تثير لديهم حساسية مفرطة.
وإذا جــاز لنا التمييز بني النبرات املتباينة في
«رفض التخوين» ّ
تبي لنا أن «اآلذاري» الحالي
ماض
ترتفع لهجته بقدر ما كــان صــادرًا عن
ٍ
قــومــي أو ي ـس ــاري .يـتـصــرف ،اآلن ،كــأنــه ّأدى
قسطه ُ
للعال فــي حياة سابقة ،وأنــه ت ـ ّ
ـدرج من
مهاوي القلب إلى حكمة العقل ،ومن الثورة إلى
الدولة ،ومن املراهقة (املتأخرة) إلى الشيخوخة
(املبكرة) ،وهو ما يوفر له رصيدًا يمكنه إنفاقه
بمعزل عن املساءلة.
ُ
لقد اخــتــرع ،ضمن هــذه البيئة ،تعبير «فحص
الدم اليومي» ،في سياق التعريض َبمن يشكك
في سياسات راهنة .التعريض ممنوع ألنه كناية
عن وضع الشخص املعني على محك االختبار
ومطالبته بتأدية الحساب عن سلوكيات راهنة.
ورفــض «فحص الــدم» رد ُيــراد منه اإليـحــاء أن
َ«من ّ
شيء شاب عليه» وأن التناقض
شب على
ٍ

بني توجهات حالية وانتماءات سابقة إنما هو
خــداع بصري ُيصاب به َمــن يرفض االعتراف
بوقائع الحياة الجديدة.
ه ــذه الــوقــائــع لــم تـغـ ّـيــر فـئــة ال ــدم ،ل ــذا ال موجب
لفحص متجدد ،بل قادت إلى قدر من ّ
التكيف،
من االنحناء ،من التأقلم ،بحيث بقي الجوهر هو
هو رغم الدالئل على العكس.
راف ـض ــو ال ـت ـخــويــن ه ــم ،ف ــي ال ــواق ــع ،مـحـتــرفــو
ّ
ت ـخــويــن .إال أن ـه ــم ف ــي ه ـجــوم ـهــم ه ــذا ي ـبــدون
م ــداف ـع ــن ع ــن ال ـن ـف ــس .ف ـه ــم ،ف ــي الـ ــواقـ ــع ،فــي
حــالــة هجينة ،إذ إن ماضيهم ،فيهم ،لــم يمت
تـمــامــا ،وحــاضــرهــم غير مستوعب كفاية من
جــانـبـهــم .يـتــأرجـحــون بــن حـنــن يـشــدهــم إلــى
ثقافة معينة ،وان ـشــداد إلــى مصالح وتطلعات
وارت ـبــاطــات وال ـتــزامــات تــوجــب خطابًا مغايرًا.
لذا تراهم ّ
يحولون واقعهم ،اللحظة ،إلى شهادة
ضــد ماضيهم ،علمًا بأنهم ،فــي الــوقــت نفسه،
يستحضرون ماضيهم من أجل التغطية على
ما باتوا فيه.
ّ
أصابهم نتاجًا الختمار
لم يكن التحول الــذي َ
عقلي وف ـكــري .ويمكن ملــن يعرفهم أن ّيتابع،
لـحـ ّظــة بـلـحـظــة ،ارت ـب ــاط ال ـت ـبـ ّـدل ال ــذي ح ــل بهم
ً
بترقيهم االجتماعي والسياسي وص ــوال إلى

ّ
على كراسي املسؤولية .ومن هنا
تربعهم ،اآلنُ ،
نفهم غيرتهم املـبــالــغ فيها على السلطة التي
يتمتعون بها .ليست هذه الغيرة دليل استئثار
فحسب ،بــل أيـضــا وسيلة لـلــدفــاع عــن النفس،
أي وسـيـلــة إلع ـط ــاء قـيـمــة مل ــا ت ـنــازلــوا عـنــه من
روحـهــم ووجــدانـهــم .ال يــريــدون ملــا خـســروه أن
يكون بخس الثمن .لبنانيتهم ،في هذا السياق،
بديل َم َرضي من عروبة سفحوها واستعاضوا
منها بالنوستالجيا .وحتى ما بقي من عروبة
ودي ـعــة لــديـهــم ،مــن عــروبــة بــديـهـيــة ،فـهــي قابلة
للتحوير من أجل أن تكتشف أعداء جددًا ّ
تبرر
بواسطتهم واقعيتها االلتحاقية حيال السيد
الكولونيالي الحاضر بقوة.
يتصرف «رافضو التخوين» ،باستمرارَ ،
كمن
ُ
قـبــض عليهم متلبسني بــالـجــرم املـشـهــود .لذا
فإنهم يطالبون بأن نسمع أقوالهم ،ال أن نراقب
ّ
أفعالهم .يــذكــرون ،أحـيــانــا ،ومــع حفظ النسبة
والـ ـف ــرق ،بــذلــك ال ـنــائــب ال ـ ــدرزي ف ــي الكنيست
اإلســرائـيـلــي ال ــذي وقــف ّ
ليحيي «دول ــة الـعــدوان
ال ـغ ــاش ــم» ،وف ــي ذه ـن ــه أن «ال ـ ـعـ ــدوان ال ـغــاشــم»
اسـ ــم ع ـل ــم ،ال ص ـف ــات ت ـط ـلــق ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل.
وليس أسهل من أن نكتشف كم أن االنحراف
سيكون كبيرًا من مالحظة املقدمات التمهيدية

عــن «اإلجـ ــرام» ،و«اإلرهـ ــاب» ،و«الـبـطــش» ،إلــخ...
املنسوبة إلى «الكيان الصهيوني».
ال يــدرك «رافـضــو التخوين» كــم أنهم يبررون
ال ـخ ـي ــان ــة مـ ــن ف ـ ــرط ابـ ـت ــذالـ ـه ــم لـ ـه ــذه امل ـق ــول ــة،
وتسليحهم كل َمن أراد أن يخون بحجة دامغة:
أستطيع أن أفعل ما أشاء ألن التهمة ّ
محرمة!
ت ـح ـض ــر أس ـ ـمـ ــاء كـ ـثـ ـي ــرة لـ ـه ــذا الـ ـصـ ـن ــف مــن
ال ـل ـب ـنــان ـيــن .إن ـه ــم م ــن ج ـيــل واح ـ ــد أو أج ـيــال
مـتـقــاربــة ،مــن بيئة واح ــدة ،مــن أص ــول واح ــدة،
من مسارات واحدة .يلقون مرارات الفشل على
اآلخرين .ال يدركون كم أن استقاالتهم املتتالية
حررت مساحة كان ال بد لغيرهم أن يحتلها...
وحسنًا فعل .ال ليبراليتهم ليبرالية أكيدة ،وال
واقعيتهم ّ
مؤصلة .ليبراليتهم وواقعيتهم هما
نتيجة وطــأة الجزمة اإلسرائيلية على وعينا،
على وعيهم.
كان الرهان ،بعد انسحاب القوات السورية ،أن
هذا الصنف سيشكل قوة ضاغطة الحتضان
تجربة لبنانية من نوع جديد .الفشل ذريع .لقد
غادر «رافضو التخوين» أمكنتهم لسرقة دور
ُ
غيرهم فكان أن احتجزت األمكنة.
* مقال منشور في «األخبار»،
يوم  19أيلول 2006

تجارة الفجور
نجيب نصر الله

يكاد التياران يتباريان في فشل
معركتيهما لتأليف الحكومة
واالستعاضة عنها بمعارك جانبية
ميشال عون ورئيس التيار الوطني
الـ ـح ــر الـ ـن ــائ ــب ج ـ ـبـ ــران ب ــاس ـي ــل فــي
رغـبـتـهـمــا ال ــواح ــدة ف ــي دف ــع رئـيــس
ال ـح ـكــومــة امل ـك ـلــف ال ــى ال ـت ـن ـحــي .في
التسجيل املـصـ َّـور الــذي ُس ـ ِّـرب لكالم
عــون عــن الـحــريــري وصـفــه بــالـكــذاب،
وف ــي ك ــام ال ـح ــري ــري ك ــاد يستعمل
الكلمة ذاتها في صورة غير مباشرة.
وب ـق ــدر م ــا س ـ ّـع ــر ال ـخ ـط ــاب الـسـجــال
بينهما في انتظار ّ
رد باسيل ّ
املفصل
ف ـ ــي «ع ـ ـظـ ــة األح ـ ـ ـ ـ ــد» ،فـ ـ ــإن ال ـط ــرف ــن
ب ــات ــا ي ـج ــاه ــران ع ـلــى امل ــأ ب ـع ـبــارات
واضحة عن عدم ثقة أحدهما باآلخر
واطمئنانه إلـيــه .فــأي حكومة يمكن
أن تخرج مــن رحــم هــذا املشهد الــذي
ّ
ي ــذك ــر ب ـخــاف الــرئ ـيــس إم ـيــل لـحــود
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والــرئـيــس رفـيــق الـحــريــري ،حـتــى لو
فــرضــت تسوية مــا بــاتـفــاق خــارجــي،
مــع إضــافــة حـضــور بــاسـيــل الطاغي
فيه.
يـلـعــب ال ـحــريــري عـلــى عــامــل الــوقــت،
ألن مـ ـ ــرور أشـ ـه ــر م ــن دون حـكــومــة
يـعـنــي أن ال ـع ـهــد وبــاس ـيــل يــراك ـمــان
خسائرهما ،في ظل ارتفاع مستوى
االنـ ـهـ ـي ــار الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،مـ ــا ي ـس ـه ــم فــي
ال ـض ـغ ــط ع ـل ـي ـه ـمــا ل ـل ـق ـبــول ب ـم ــا هــو

اتفاق النفط العراقي ...قريبًا
علمت «األخبار» أن مجلس الوزراء اللبناني بات قاب قوسني من توقيع اتفاقية التبادل التجاري
مع العراق ،وهي االتفاقية التي سيحصل لبنان بموجبها على  ٥٠٠ألف طن من الخام النفطي
ملدة عام مقابل سداد قيمتها على شكل سلع طبية وأدوية وخدمات استشارية .وتعمل الحكومة
اللبنانية على وضع اللمسات األخيرة على مسودة االتفاق ليليها توجه الوزراء اللبنانيني املعنيني
الى العراق لتوقيعه .علما انه سبق للحكومة العراقية أن ذللت كل العقبات ،وأعلنت موافقتها في
 ٣شباط على تزويد لبنان بالنفط .حصل ذلك بعد عدة اجتماعات وزيارات متبادلة بني املدير
العام لألمن العام عباس ابراهيم ووزير النفط ريمون غجر من جهة ،ونظيره العراقي اضافة
الى وزير املال العراقي ورئيس الحكومة من جهة أخرى .استيراد النفط من العراق بعد سد كل
االبواب الدولية بوجه لبنان والحصار املفروض عليه ،سينقذ لبنان من العتمة بعد انتهاء العقد
مع «سوناطراك» ،ولو ان الكميات ستكون اقل من املطلوب .وقد سبق لغجر أن أعلن بالتزامن
مع موافقة الحكومة العراقية ،ان احتياطي الفيول يكفي لشهرين في الحد األقصى ،مشيرا الى
استحالة تأمني احتياطي استراتيجي لغياب التمويل .إشارة هنا الى أن املشكلة الرئيسية كانت
في عدم مطابقة الوقود العراقي للمواصفات املعتمدة في لبنان ،لكن جرى االتفاق على تحويله في
العراق او مقايضته عبر احدى الشركات العراقية بوقود مطابق للمواصفات مع آلية دفع مؤجلة،
تكون لفترة  6أشهر على األقل.
(األخبار)

مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض .وهـ ـ ـ ــو يـ ـعـ ـتـ ـق ــد أن عـ ــدم
ت ــأل ـي ــف ح ـك ــوم ــة ح ــال ـي ــا أفـ ـض ــل مــن
تأليف حكومة لباسيل فيها حصة
الثلث املعطل ،قبل أن يتضح موقف
االدارة االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة مــن
لـبـنــان .وه ــو ك ــان حــاسـمــا فــي الـقــول
إن ــه مستمر فــي جــوالتــه الـخــارجـيــة،
مــن دون التوقف عند م ــردود وجــود
ح ـكــومــة ت ـصــريــف أعـ ـم ــال .ال ب ــل إنــه
ضــاعــف فــي إظ ـهــار حـجــم اتـصــاالتــه
الدولية ولقاءاته مقابل عزلة العهد
إقليميًا ودوليًا .لكن رهــان الحريري
األق ـ ــوى يـبـقــى عـلــى ح ــزب ال ـل ــه .يثق
الحريري بأن الحزب لن يتخلى عنه
(ولـ ــو أن ــه ي ـ ــوازن بـيـنــه وب ــن حليفه
رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،الــى حــن موعد
الفصل) ،وأن تسويتهما قائمة ،وأن
خطاب االمني العام للحزب اليوم لن
يـسـتـهــدفــه .وامل ـصــادفــة أن الـحــريــري
ّ
ركز هجومه ّ
ضد التيار في ذكرى 14
شباط ،كما ّ
صبه سابقًا في املناسبة
ذاتها ضد القوات اللبنانية.
يــدرك الحريري أن الحزب قــادر على
الضغط على باسيل ،لكن الحزب غير
مستعد بعد للتسوية الحكومية في
انتظار ترتيب إقليمي ودولي ،وهذا
يعني أن هــامــش امل ـنــاورة فــي يــده ال
يــزال مسموحًا ،فال يضغط لتحديد
موعد االستحقاق .وفــق هــذا املسار،
يصبح الفتًا استخدام الحريري كلمة
«العد» ،وقد سبق أن استخدمها بهاء
الحريري قبل مدة أيضًا .فوقف العد،
هي العبارة التي استخدمها الرئيس
رفيق الحريري ،في وجه املسيحيني،
ليس من باب تأكيد احترام املناصفة،
بعدما فعل التجنيس فعله املؤذي في

التوازن وفي هويات مناطق لبنانية.
واملصادفة أن يستخدمها الحريري
ب ــإيـ ـح ــاء مـ ــن «م ـج ـم ــوع ــة ال ــذم ـي ــن»
املـحـيـطــن ب ــه ،فــي ذك ــرى  14شـبــاط،
التي لم تتحول ،في السنوات التالية
الغ ـت ـي ــال الـ ـح ــري ــري ،الـ ــى ت ـظــاهــرات
ف ــي ســاحــة ال ـش ـهــداء اال بـضـغــط من
ال ـ ـقـ ــوى امل ـس ـي ـح ـيــة ع ـل ــى اخ ـتــاف ـهــا
ورئيس الحزب التقدمي االشتراكي
ول ـي ــد ج ـن ـب ــاط ،ول ـ ــوال ه ـ ــؤالء لـكــان
ت ـيــار املـسـتـقـبــل ال ي ــزال يــرفــع شعار
الـنــائـبــة بـهـيــة ال ـح ــري ــري« :ل ــن نـقــول
وداعــا سوريا بل الــى اللقاء» .يذهب
الحريري الى رفع سقف املواجهة مع
رئيس الجمهورية من دون قفازات،
وه ـ ــو فـ ــي ت ـس ــري ـب ــه امل ـت ـع ـم ــد الئ ـحــة
عــون ،كــان يـحــاول تصويب السجال
ن ـحــو ن ـق ـطــة أخ ـ ــرى ت ـل ـحــق األض ـ ــرار
بالتيار .فيكاد الطرفان يتباريان في
فشل معركتيهما لتأليف الحكومة
واالستعاضة عنها بمعارك جانبية.
لم تعد النقطة املحورية الصالحيات
الدستورية .ألن مشكلة التيار تبقى
ً
أوال وآخـ ـ ـ ـ ـرًا فـ ــي ك ـي ـف ـيــة اس ـت ـخ ــدام
هــذه الـصــاحـيــات .فــأن يـكــون رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ي ـس ـت ـخــدم صــاحـيــاتــه
ً
لـ ـيـ ـك ــون ش ــريـ ـك ــا كـ ــامـ ــا فـ ــي عـمـلـيــة
ال ـتــأل ـيــف أم ــر ُي ــداف ــع ع ـنــه وم ـط ــروح
ل ـل ـن ـق ــاش ال ـس ـي ــاس ــي م ـن ــذ ال ـط ــائ ــف
الـ ـ ــى الـ ـ ـي ـ ــوم .ل ـك ــن أن تـ ـك ــون عـمـلـيــة
التأليف مبنية ،بعد مخاض أشهر،
ع ـل ــى الئـ ـح ــة ت ـض ــم خ ـل ـي ـطــا عـجـيـبــا
م ــن األسـ ـم ــاء املـ ـسـ ـت ــوزرة ،وبـعـضـهــا
القليل الجيد ال يمكن هضم وجوده
عـ ـل ــى طـ ــاولـ ــة م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء مــع
آخ ــري ــن م ـق ـتــرحــن ،ف ــأم ــر ي ــدع ــو الــى

مراجعة استراتيجية التيار القائمة
م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ع ـل ــى اخـ ـتـ ـي ــار الئ ـحــة
أسـ ـم ــاء ع ـش ــوائ ـي ــة ،م ــن دون األخ ــذ
في االعتبار الكفاءة واملهنية .هكذا
حصل في التعيينات الديبلوماسية،
ومحاوالت إجراء تعيينات عسكرية،
واخ ـت ـيــار ج ــزء مــن ال ـن ــواب والـ ــوزراء
السابقني واملـقـتــرحــن .واألم ــر نفسه
مــرشــح ألن يحصل فــي االنـتـخــابــات
النيابية الـفــرعـيــة ،أو الـعــاديــة العام
ُ
املقبل .ومشكلة االسماء ،التي اعتبر
بعضها ســابـقــا عـلــى سبيل النكتة،
ل ـي ــس فـ ــي مـ ــا ي ـق ــول ــه الـ ـح ــري ــري مــن
أنــه ال يــريــد وزراء يتصلون برئيس
حــزبـهــم ملـعــرفــة رأيـ ــه ف ــي م ــا يـعــرض
عـ ـل ــى م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ألن وزراء
ً
«املستقبل» ليسوا أفضل حــاال ،وكل
االح ــزاب ســواسـيــة ،بــل فــي النموذج
ال ــذي يـقــدمــه الـتـيــار ،بـعــد كــل معركة
ت ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـص ــاحـ ـي ــات وب ـح ـق ــوق
املسيحيني والثلث الضامن ،وتعطيل
ال ـح ـكــومــة أش ـه ـرًا ك ــي ي ــأت ــي بـ ــوزراء
اخـ ـتـ ـص ــاصـ ـي ــن ن ـ ـمـ ــوذج ـ ـيـ ــن .ف ـهــل
بهذه االسـمــاء يحترم الــدسـتــور ،في
حكومة العهد التي ُت ّ
عد لالنتخابات
ال ـن ـيــاب ـيــة وت ـن ــاق ــش ال ـخ ـطــط املــال ـيــة
وإي ـ ـ ـجـ ـ ــاد ح ـ ـلـ ــول ل ــانـ ـهـ ـي ــار امل ــال ــي
وال ـك ـه ــرب ــاء وغ ـيــره ـمــا م ــن األزم ـ ــات
الحادة؟ وهل بهذه الالئحة الوزارية،
كـمــا إح ـك ــام الـسـيـطــرة عـلــى مفاصل
القصر الجمهوري استعدادًا ملرحلة
حـ ـس ــاس ــة ،يـ ـخ ــوض الـ ـتـ ـي ــار م ـعــركــة
ال ـصــاح ـيــات وح ـق ــوق املـسـيـحـيــن؟
ل ـي ـس ــت امل ـ ـ ــرة االولـ ـ ـ ــى ّ الـ ـت ــي تـنـتـهــي
معركة دستورية محقة ،على أبــواب
مصالح التيار ...ولن تكون األخيرة.

كـشـفــت وق ــائ ــع األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ،الــاح ـقــة على
اغتيال لقمان سليم ،وبوضوح أعمى األبصار
الضعيفة ،عــن هــويــة املــايـسـتــرو "الـخـفــي" الــذي
تولى توزيع األدوار ،و(ربـمــا) الربط بني الجهة
التي خططت ونفذت وتلك التي القتها بما هو
أب ـشــع مـنـهــا .فــالـفـجــور الـسـيــاســي واإلع ــام ــي
ً
ال ـف ــوري الـ ــذي سـ ّـمــم األجـ ـ ــواء ،املـسـ ّـمـمــة أص ــا
بــال ـف ـســاد وإف ـق ــار ال ـن ــاس وت ـجــوي ـعـهــم ،فـضــح،
أول ما فضح ،حقيقة هــذه األدوات وبــؤس تلك
الـصـنــائــع ال ـتــي ب ــات ثــابـتــا أن ـهــا لــم ول ــن ت ـتــردد،
كدأبها الوظيفي الذيلي ،في ّ
تقيؤ أحقاد نفوسها
وسقط أفكارها وإجرامية رغباتها.
األصـ ـ ـ ــوات ال ـت ــي س ــارع ــت إلـ ــى ت ـع ـيــن ال ـه ــدف
وك ـيــل االت ـه ــام ــات املـ ـك ــرورة بـ ــدت ،وه ــي كــذلــك
ً
فـعــا ،كــامـتــداد شـبــه عـضــوي لـبــرامــج اإلره ــاب
ال ــام ـح ــدود املـعـتـمــدة ف ــي س ـف ــارات (مـصــانــع)
القتل الغربية .وما التطابق شبه الكامل بني تلك
األص ــوات ومـضـمــون تلك الـبــرامــج الـتــي تشكل
مـحــور عمل تلك ال ـس ـفــارات ،إال التعبير الحي
واملـلـمــوس عــن الوضعية األدات ـيــة الـتــي رسمت
اإلط ــار وح ــددت الـهــدف .فـكــان الـسـعــار ،وكانت
السفاهة والعزف على الغرائز وكان ما كان ...من
أنــواع العهر الصافي املشحون بفائض الريوع
النفطية والغازية .وهنا يلزم التذكير بأن الريوع
امل ــذك ــورة هــي نفسها مــن م ـ ّـول تــدمـيــر ســوريــا
وتفتيت الـعــراق وإح ــراق الـيـمــن ...ويـ ّـمــول اليوم
جريمة محاولة تصفية القضية الفلسطينية من
خالل التطبيع اإلجرامي مع إسرائيل.
فجور ما بعد الجريمة التي أودت بلقمان سليم
ت ـجــاوزهــا بـكـثـيــر .وألنـ ــه األصـ ــل ف ــي امل ـشــروع
األك ـبــر ،ص ــار بالنسبة إل ــى اإلع ــام (اإلع ــان)
املأجور هو الحدث الــذي ال حــدث قبله أو بعده،
ال لـشــيء إال لتوفير الــذريـعــة وت ـكــرار املـحــاولــة
البائسة إياها :التصويب على املقاومة ومحاولة
ّ
وجدية فعلها وعدالة
النيل من نصاعة صورتها
قضيتها ونبل مشروعها...
ربما كان من الحكمة االستفادة ّ
مما في العادة
(الـ ـسـ ـيـ ـئ ــة!) م ــن أع ـ ـ ــراف ومـ ـم ــارس ــات قـضــت
بـمـســامـحــة امل ـيــت ع ـقــب م ــوت ــه ،وال ـس ـك ــوت عن
السلبيات التي ظللت أو وسمت أفـعــال حياته،

ً
وص ــوال ،فــي كثير مــن ال ـحــاالت ،إلــى التغاضي
عــن فـبــركــة الـصـفــات وال ـن ـعــوت اإليـجــابـيــة التي
لم يتوافر له حظ امتالكها وال أهتم بها يومًا،
خصوصًا أن املناسبة التي أريــد لها أن تكون
بمثابة الفرصة الجديدة لتصفية الحسابات ،إن
باألصالة أو الوكالة أو باالثنني معًا ،كانت هزيلة
وال توفر أساسًا تنهض عليه ،فكانت الفضيحة
مضاعفة.
فــاخـتــراع الـبـطــوالت وفـبــركــة الـصـفــات وإه ــراق
آي ــات التمجيد كشفت ه ــزال الــذريـعــة الـجــديــدة
وت ـه ــاف ـت ـه ــا ،خ ـص ــوص ــا م ــع م ــا تـضـمـنـتــه مــن
هلوسات مجافية ليس للعقل واملنطق فحسب،
بــل للخيال أي ـضــا .هــو الـسـلــوك الـشــائــن نفسه
الذي هدف هذه املرة أيضًا إلى إقامة الحرج ومنع
الكالم الصريح الذي يمكن لواحدة من عباراته
أن تنال مما أريد له من أسطرة إن لم تحطمه.
ك ــان عـلــى مــن نـطــق بــالـسـفــاهــات والـشـتــائــم أن
يستفيد مــن الفرصة ،وأن يــدرك قبل غيره أن
احـتــرام املــوت ،ومــا يختزنه من كثافة شعورية
وعـمــق إنـســانــي ،هــو وح ــده ال ــذي أل ــزم اآلخــريــن
الــذيــن طالتهم الحملة الرخيصة وحملهم على
إب ــداء الـتـســاهــل ،وحـتــى "الـنـسـيــان" املــؤقــت ّ
لكم
الشناعات الـتــي سبق للميت أن ارتكبها .لكن
األكيد أن هــذا التساهل ،الــذي أوجبته األخــاق،
يرفض السماح بنكران أو محو ما هو معروف
ومـتــداول .أمــا اإلص ــرار على التزوير املكشوف
مــن خــال رفعه إلــى مصاف الـقــادة واملفكرين
وامللهمني و ...املطوبني! فهذا لبوس ال يناسب
مقاساته املعروفة ،وخصوصًا أن أفعاله وأقواله
تتناقض مع كل ما جرى اختراعه وتدبيجه ،بل
إنها تدل عليه وعلى ما كان يجيش في صدره
ويعتمل في ذهنه .كما أن التعمية على ما هو
معروف وموثق غير ممكن وغير متاح.
ال داعــي للتذكير بأن مكاسب العداء للمقاومة،
على تفاهتها ،أكبر مــن أن يفوتها مرتزقة ما
يسمى «املجتمع املدني» .فامليزانيات املالية التي
تـفـتــح شهيتهم وتـسـ ّـيــل لـعــابـهــم ،هــي الـجــوهــر
الوحيد لكل ما نسمع عنه من برامج ومشاريع
إعــامـيــة وثقافية وإغــاثـيــة وم ـســاوات ـيــة ...وألن
الصغار يبقون صغارًا ،فهم في الحقيقة والواقع
هواة خيانة ،ومحترفو ارتزاق .واملؤكد أن العميل
ليس بخصم أو عدو ،وال يمكنه أن يكون كذلك

مـهـمــا أت ــى مــن أف ـع ــال .فـكـمــا أن ال ــواش ــي يبقى
ً
واش ـي ــا ،ف ــإن الـعـمـيــل يـبـقــى ع ـم ـيــا ،وه ــو أكـثــر
مــن يــدرك ذلــك ،لــذا تــراه يتلفع بــاألرديــة الكاذبة
وينسب لنفسه أدوار الخصومة والرأي املخالف.
إن خصومة املقاومة شرف رفيع ونبيل يتعذر
نيله إال ملــن كــان جــديـرًا بــه .أمــا ه ــؤالء الصبية
ال ــذي ــن تـحــركـهــم ال ـس ـف ــارات ،فـسـيـنـتـهــون كما
انـتـهــى غـيــرهــم م ـجــرد وشـ ــاة .وه ــو واق ــع حــال
امليت الذي ألصقت به صفة الخصومة أو العداء.
فالرجل لم يرتق ،رغم كل ما بذله من بهلوانيات
ث ـقــاف ـيــة وع ـن ـت ــري ــات س ـيــاس ـيــة ،إلـ ــى أن يـكــون
ّ
كمحرض سلبي ضد كثير
خصمًا .عمل الرجل
ّ
من األفكار والتوجهات املستقرة .حــرض على
القتل ودعا إليه واشتغل له .وهنا وجب للعاقل
أن يسأل أيــن السياسة والثقافة واألدب ...من
الــدعــوة الصريحة إلــى القتل والـتـحــريــض على
الـحــرب ،واعتبار الضحايا املحتملني "خسائر
جانبية" .الدقة توجب القول إن الرجل ،ككثيرين
من أشباهه ،كان أداة صغيرة اخترعها األعداء...
ولعل املواقف املستنكرة الصادرة عن عواصم
الـقـتــل فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة وغـيــرهــا مــن دول
االس ـت ـع ـمــار ال ـغــربــي خ ـيــر تـعـبـيــر ع ــن حقيقة
األبوة املكلومة .أما املرثيات التي أذاعها موظفو
السفارات الغربيون ،فاألرجح أنها لزوم الطمأنة
وتهدئة الروع ،وهي دليل إضافي وكاشف على
طبيعة وحقيقة هــذه األداة الـتــي لــم تـتــورع عن
الذهاب بعيدًا في تنفيذ مضمون األجندة القذرة
نفسها التي شهدنا نماذج عن مضمونها في
اإلقليم وفي العالم األوسع.
ف ــي غ ـيــاب امل ـعــاي ـيــر ال ـنــاظ ـمــة ،ال ي ـعــود ممكنًا
الـتـمـيـيــز بــن ه ــذا وذاك مــن امل ـســائــل ،فيختلط
األس ـ ــود ب ــاألب ـي ــض ،وال ـح ــق بــال ـبــاطــل وتـضـيــع
الـفــوارق بــن هــذا وذاك مــن القضايا التي تقوم
ع ـلــى االخ ـت ــاف أو ال ـت ـنــاقــض .وألن ـن ــا ف ــي بلد
مفتعل الهوية وعديم البنيان وناقص االنتماء،
فــإن غـيــاب املعايير يكتسب أبـعــادًا تجعل منه
ً
ســاحــة مثالية لـلـفــوضــى ،ومــوئــا لـلـتــردي إلــى
ح ــدود مـخــالـفــة كــل مــا اسـتـقــر عليه االجـتـمــاع
اإلنسانيّ .
فيعم الكذب ويسود االرتزاق وتنعدم
ّ
األخ ـ ــاق ،ويـنـجــو الـعـمـيــل ويـتـبــجــح ال ـســاقــط...
وه ــذه مجتمعة شكلت وتشكل األرضـيــة التي
تسمح لـهــذا وذاك مــن املــرتــزقــة بــالـتـجـ ّـرؤ على

محاولة قلب الحقائق وتحويل الخائن إلى بطل.
ل ــم تـكــن امل ـقــاومــة ف ــي ي ــوم م ــن األي ـ ــام مـشــروع
سلطة .إنـهــا ببساطة شــديــدة مـشــروع تحرير
وعــدل وكــرامــة وتنمية ...وهــي الحقيقة التي ال
يـمـكــن حجبها بــاألضــالـيــل واألك ــاذي ــب .بــل إن
جوهر البرنامج العام لهذه املقاومة هو تأكيد
انتمائها العربي ومركزية هدف الوحدة وأولوية
ال ـصــراع مــع إســرائـيــل وم ــا ينتج عــن اسـتـمــرار
وجودها من انقسامات وحــروب ،أو تمثله من
رأس حربة استعمارية وقاعدة متقدمة وخنجر
ً
ســام في قلب املنطقة ،فضال عن دور املقاومة
املــؤكــد وال ــواض ــح لجهة مــاقــاة التطلع العربي
الصميم الهادف إلى كسر االستتباع والهيمنة
الغربيني.
إن حزب الله ،ورغم الشوائب ،وأكثرها مفهوم،
يمثل إحدى أرقى حاالت التعبير عن مكنونات
األم ــة ووجــدانـهــا على صعيد الــوعــي والفعالية
ال ـث ــوري ــن .وه ــذا ب ــذات ــه كـفـيــل بتفسير الـحــرب
امل ـف ـتــوحــة ع ـل ـيــه ،وه ــي ح ــرب شــام ـلــة م ــن أجــل
ديمومة الهيمنة التي ّ
اهتز بعض ركائزها مع
ّ
وتصدع بعد انتصار العام
تحرير العام 2000
.2006
يبقى أن نقول إن من املهني للمقاومة الوطنية
الـلـبـنــانـيــة ،ول ـش ـهــدائ ـهــا ،ول ـحــزب ـهــا الـشـيــوعــي،
استمرار السكوت والسماح ملــن افتتح العالقة
ب ــإس ــرائ ـي ــل واس ـت ـق ــدم اج ـت ـي ــاح الـ ـع ــام ،١٩٨٢
ّ
شوارع العاصمة بيروت باألقدام
وسهل تلويث ّ
الـصـهـيــونـيــة ،ونــظــم م ـجــزرة ص ـبــرا وشــاتـيــا،
وأشــرف على توقيع اتفاقية  ١٧أي ــار ...بادعاء
إنـ ـص ــافـ ـه ــم الـ ـ ـك ـ ــاذب ،ف ـي ـم ــا هـ ـ ّـمـ ــه م ـح ـصــور
بــاالس ـت ـث ـمــار وال ـت ـصــويــب ع ـلــى امل ـق ــاوم ــة الـتــي
لــم تفعل غير متابعة املـسـيــرة الـتــي افتتحتها
عمليات الويمبي وصيدلية بسترس ومحطة
أيوب .فأن يتولى عتاة اليمني اللبناني ،وأذنابهم
من ذوي املاضي اليساري الساقطني أخالقيًا
والتائبني سياسيًا ،اإلش ــادة باملقاومة الوطنية
وتوظيف استذكار مهدي عامل وحسني مروة
وغيرهما لهو قتل ثان يــوازي األول ويضاهيه،
خـصــوصــا أن ه ــذا االس ـت ـخــدام يـتــم فــي سياق
الـتـصــويــب عـلــى امل ـقــاومــة الـتــي نجحت بفضل
التضحيات املمتدة في تغيير معادالت الصراع
العربي اإلسرائيلي بل وقلبها.

