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الشيخ نعيم قاسم *
َ
راهـ ــن ال ـعــدو اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى تـعــب الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ويـ ــأسـ ــه .أح ــاط ــه ب ـض ـغــوطــات
َّ
ٍّ
ال ـت ـســويــة ب ـت ــن ع ــرب ــي ،مـعـتـقـدًا أن األج ـي ــال
ّ
ّ
الفلسطينية الشابة ستتخلى عن القضية ما
ُي ِّ
بشرعنة احتالله.
مشروعه الصهيوني
سهل
ّ
َّ
َّ
ّ
ـوق ـعــاتــه ،ألن
لُـكــن لــم يـتـحــقــق أي واح ــد مــن تـ َّ
ُ
شعلة املقاومة كانت أقوى .وقد تلقاها أطفال
واستعداد
بإيمان صادق،
ٍ
فلسطني مع الحليبٍ َّ ،
للتضحية ،ومقاومة ً قل نظيرها في التاريخ.
بقيت فلسطني حـ َّـيــة بأبنائها ومجاهديها،
ً
حـ َّـيــة بتضحياتهم ال ـتــي أب ـقــت شـعـلــة الحق
الفلسطيني املشروع مضيئة ومستمرة .أراد
تثبيت االحـتــال اإلسرائيلي
الغرب وأميركا ُ
لفلسطني ،ليزرع غ َّدة سرطانية تسيطر على
ً
املنطقة ،وتـكــون أداة للمشروع االستعماري
السياسي والثقافي والتربوي واالقتصادي
َّ
في منطقتنا .لتكون فلسطني املحتلة ركيزة
االحتالل واملصادرة ملستقبل املنطقة ،وتكون
إسرائيل اليد الضاربة للتطويع االستعماري،
ّ
ّ
وماديًا ،وإلغاء
بشريًا
وسلب خيرات منطقتنا
ّ
أي خصوصية حضارية أو استقالل للبلدان
العربية.
ـوب املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـق ـض ـيــة
ـ
ـ
ع
ـ
ـ
ش
ـاد
ـ
ـ
ح
ـ
ـ
ـ
ت
ا
أن ـ ـعـ ــش
ُ
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وب ـ ـ ـ َّـدد غ ــرب ــة أه ـ ِـل ـه ــا ف ــي هــذا

ّ
واملستبد ،وآنــس هــذا االلتفاف
العالم الظالم
خيار الجهاد واملـقــاومــة ،وأعطت املساهمات
الشعبية والـحــزبـيــة بــالـعـمــل امل ـق ــاوم ودعـمــه
َّ
وتتوجت اآلمال باندفاعة
حوافز لالستمرار.
َّ
كبيرة ولدتها ثــورة إيــران اإلسالمية بقيادة
اإلم ـ ــام الـخـمـيـنــي (ق ـ ــده) ال ـت ــي ب ــذل ــت الـكـثـيــر
ّ
مـ ّ
ومعنويًا لدعم املقاومني فــي مواجهة
ـاديــا
املحتل الصهيوني .وكــان لتجربة حــزب الله
فــي لـبـنــان األث ــر امل ـع ـنــوي الـكـبـيــر ف ــي ج ــدوى
املقاومة لتحقيق االنتصارات في هــذا الزمن
تعاون برزت ثماره واضحة
الصعب ،في إطار
ٍ
في امليدان.
عـمـلــت أك ـث ــر األن ـظ ـم ــة ال ـعــرب ـيــة ،وخـصــوصــا
الخليجية منها ،إلحاطة القضية واحتوائها،
ّ
بتبني التسوية والـتـنــازل عــن األرض .وآخــر
مظاهرها مدريد وأوسلو ثم املبادرة العربية
ف ــي بـ ـي ــروت .رف ـض ــت هـ ــذه األن ـظ ـم ــة أي دعــم
لـلـمـقــاومــة ،إذ ك ــان هــدفـهــا الـنـهــائــي تكريس
وجـ ــود إس ــرائ ـي ــل واالع ـ ـتـ ــراف ب ـه ــا .ول ــم َي ـ ِـرد
ت ـح ــري ـ ُـر أو اس ـت ـع ــادة ال ـح ــق وك ــام ــل األرض
الفلسطينية في ّ
أي من خطوات تلك األنظمة
أو أدبياتها.
انـ ـ ـس ـ ـ َّـدت آف ـ ـ ــاق ال ـت ـس ــوي ــة ب ـح ـس ــب األطـ ـم ــاع
اإلسرائيلية التي ال حدود لها ،وأثبتت مقاومة
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي وم ـجــاهــديــه جــدارت ـهــا
وع ــزم ـه ــا ع ـلــى االسـ ـتـ ـم ــرار ب ـه ــدف ال ـت ـحــريــر.

واستخدم الرئيس األميركي السابق ،دونالد
ّ
ترامب ،كل عناصر القوة لديه إلنهاء القضية
الفلسطنية من خالل صفقة القرن ،التي رفضها
الفلسطينيون باإلجماع فسقطت .كان املأمول
منها تحميل الفلسطينيني مسؤولية التفريط
ببلدهم ،فيلحق بهم عرب أميركا من دون أن
ّ
يتحملوا أي مسؤولية عن التفريط بفلسطني
ّ
بسبب رضــى أهلها! فلم يعد أمــام تــرامــب إل
أن ُي ِّ
عدل خطوات ضرب القضية الفلسطينية،
َّ
وتطويقها بالتطبيع ،فلعله يكسر العنفوان
ّ
ويجر الفلسطيني إلى تنازالت!
الفلسطيني
ِّ
موقفهم
روا
يبر
أن
التطبيع
عرب
ال يستطيع
َّ
خـيــانــي لـلــديــن وال ـع ــروب ــة وفـلـسـطــن ،ألن ــه
الـ ّ
ّ
يمثل التخلي عــن القضية ،بــل أكـثــر مــن ذلك
ف ـهــو دعٌـ ـ ٌـم لـلـمــوقــف ال ـتــوس ـعــي اإلســرائ ـي ـلــي،
واعـ ـت ــراف بــاالح ـتــال وشــرعـنــة وجـ ــوده على
الفلسطيني .ستكتشف بلدان
حساب الشعب ّ
ّ
التطبيع ورعــاتــه أنـهــم لــم َيـ ْـجـنــوا إل الخيبة
والخسرانٌ .
تــوجــد ّ ِس ـم ــة مـشـتــركــة ل ــدى أنـظـمــة التطبيع
وهــي أنـهــا أنظمة اسـتـبــداديــة ،تخنق الكلمة
فــي بلدانها ،وتقمع حرية ال ــرأي ،وسجونها
مليئة بــأص ـحــاب الـ ــرأي وامل ــوق ــف السياسي
املعارض ،وتعتمد على حماية أميركا والغرب
ّ
الستبدادها وبقاء حكامها على عروشهم رغم
ظلمهم وفسادهم.

لقد أسقط الشعب الفلسطيني صفقة القرن
من داخل فلسطني .وهنا دور الشعوب العربية
ُ
أن تسقط التطبيع ومفاعيله في بلدانها ،وأن
تـجـتــرح الــوســائــل املـنــاسـبــة لتعطيل أي أثــر
للتطبيع على فلسطني .ومن املهم االستفادة
مــن مــوقــف الـشـعــب امل ـصــري األب ــي مــن كامب
داي ـف ـي ــد ،وعـ ــدم إع ـطــائــه الـتـطـبـيــع أي فــرصــة
للحياة في مصر.
ك ــان ــت هـ ـ ــذة األنـ ـظـ ـم ــة ع ـب ـئ ــا عـ ـل ــى املـ ـق ــاوم ــة
الفلسطينية التي كانت ّ
تتأمل أن تحصل منها
َّ
عـلــى ٌ الــدعــم .ول ـعــل انـكـشــاف أنـظـمــة التطبيع
رحمة وخير ،لتعرف فلسطني من معها ومن
يتآمر عليها ،بدل َّأن تبقى محاطة باملواقف
ِّ
َ
ّ
تعالى« :ل ْو
الرمادية املضللة .إنه مصداق َ قوله
َ
َ
َ
َ
َّ
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
وكـ َـم ِإل خباال وألوضعوا
خ َر ُج
يكم َمُا ُ ز ْاد ْ َ
وا َ ِف ْ ُ
َ َ ُْ
ِخللكم يبغونكم ال ِفتنة( »...التوبة.)47
التطبيع حلقة مــن حلقات وأش ـكــال االنقياد
ملـشــروع املـحــور األمـيــركــي اإلســرائـيـلــي ،الــذي
أن ـتــج ال ـح ــروب فــي الـيـمــن وال ـع ــراق وســوريــا
ول ـب ـنــان ،وال ـع ــدوان عـلــى إيـ ــران ،وال ـح ــرب في
أفـغــانـسـتــان ...وه ــو ال ــذي أنـتــج الـفــوضــى في
بلدان عربية عدة ،وعبث باستقرارها ،وأمسك
باقتصادها ،ويـحــاول أن ُيمسك بمستقبلها
الثقافي والسياسي.
ّ
الـ ـح ــل أن ن ـك ــون ف ــي املـ ـح ــور امل ـق ــاب ــل ،مـحــور
املـقــاومــة ،الــذي تــرعــاه الجمهورية اإلسالمية

اإلي ــران ـي ــة ،وم ـشــروعــه امل ــرك ــزي ه ــو مــواجـهــة
ّ
مشروع املحور األميركي اإلسرائيلي ،على أن
أبرز قضايا املواجهة فيه هي تحرير فلسطني
والقدس من االحتالل اإلسرائيلي.
علينا أن نعمل في مواقعنا املختلفة في هذا
ّ
املحور ،المتالك كل أسباب القوة في املجاالت
ّ
املختلفة ،والتسلح إلى أقصى مدى ،وأن يكون
مجاهدونا ومقاومونا في امليدان وعلى أهبة
االستعداد للدفاع عن األرض واالستقالل.
َّ
علينا أن نتحد في املوقف والدعم واملساندة
وامل ـق ــاوم ــة ،وأن ن ـكــون يـ ـدًا قــويــة واح ـ ــدة في
وإعالمهم
مواجهتهم .وأن ال نهتم بدعاياتهم
ّ
ونـظــريــاتـهــم فــي املــواط ـنــة وشــروط ـهــا ،ألنـهــم
ي ـح ــاول ــون ال ـض ـغــط ع ـلــى امل ـق ــاوم ــن والـنـهــج
املقاوم ،بنظرية الفصل بني البلدان وقضاياها،
وض ـ ـ ــرورة عـ ــدم إغ ـض ــاب ال ـغ ــرب بـمـشــاريـعــه
ومواقفه الظاملة ،واختيار الدعة واالستسالم
ل ـعــدم الـ ـق ــدرة ع ـلــى امل ــواج ـه ــة ،وح ــرص ــا على
ترجمة ُح ّبنا للحياة باالستكانة! واستبدال
املقاومة باملوقف الدولي ليعيد لنا حقوقنا،
ّ
ُوي ـس ـتــرد ل ـنــا أراض ـي ـن ــا امل ـح ـتــلــة! وأن ال ـق ـ َّـوة
ّ
قاومة التي ال غنى لنا عنها تستفز الغرب
امل ُ ِ
وتعيق التنمية!
ً
ّ
وطنيون
رابعا :نحن في حزب الله لبنانيون

نحن في ّ حزب
اللهّ لبنانيون
وطنيون حتى
النخاع ندافع
عن أرضنا
وأهلنا بثالثي
القوة :الجيش
والشعب
والمقاومة

حتى النخاع ،ندافع عن أرضنا وأهلنا بثالثي
ُ
القوة :الجيش والشعب واملقاومة ،وال تقنعنا

ّ ً
ّ
حدود التغيير في النظام والدولة :التحرر من أثقال التأسيس أوال
عبد الحليم فضل الله *
ّ
تمكن النظام السياسي واالقتصادي في لبنان
م ــن ال ـن ـجــاة عـلــى م ــدى مـئــة سـنــة م ــن ال ــوالدة
وسـبـعــة وسـبـعــن عــامــا مــن االس ـت ـقــال ،على
ّ
الرغم من تكرار أزماته واطــرادهــا .و»الفضل»
في ذلــك يعود إلــى الطائفية بوصفها عنصر
حـمــايــة سـيــاسـيــة لـلـسـلـطــة ،وإل ــى الـتـســويــات
ّ
الـتــي أعــانـتــه عـلــى ق ـصــوره ال ــذات ــي .لـقــد عطل
نظام تقاسم املصالح الذي أنشأه الفرنسيون
م ــع إعـ ــان دولـ ــة ل ـب ـنــان ال ـك ـب ـيــر ،الــديـنــامـيــات
االجتماعية التي يمكنها دفع األمور قدمًا إلى
األمام نحو نظام أكثر ّ
تطورًا وحداثة .وقد جاء
هذا التعطيل بالدرجة األولــى من خالل جعل
الطائفية أقــوى بكثير من االنتماءات األخرى
ّ
واملؤسساتية،
املناطقية والطبقية واملهنية
ّ
ّ
بل إن االنتماء إلى الطائفة تمكن بعد «اتفاق
ّ
ال ـط ــائ ــف» م ــن ك ـســر م ــا يـســمـيــه م ــاك ــس فيبر
ال ـع ـص ـب ـيــة ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة ال ـت ــي ال تـسـتــوي
أوض ــاع القطاع الـعــام وال تستقيم أم ــوره من
ًّ
ّ
دونـهــا .لكن العامل الطائفي لــم يكن مستقل
وال مـكـتـفـيــا بـنـفـســه ،ب ــل تـفــاعــل م ــع الـعـ ّـوامــل
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ال ـت ــي ضــخـمــت
ال ـف ــروق ــات ب ــن ال ـج ـمــاعــات ،وجـعـلـتـهــا أرض ــا
ّ
يصب ذلك
خصبة لالستغالل السياسي .ولم
فــي مصلحة عموم أبـنــاء تلك الجماعات كما
يزعم ،بل لحساب فئة قليلة جـ ّـدًا منهم .وكان
أصحاب األجندات الطائفية والتضليلية ،هم
الــرابــح األك ـبــر غــالـبــا مــن بــن الـسـيــاسـيــن في
جميع املراحل من االستقالل إلى يومنا هذا.

مساومات قلقة
كانت استمرارية النظام السياسي في لبنان
محكومة ملساومات ّ
عدة ساعدته على اإلفالت
من طائلة التغيير الحتمي .بدءًا من املساومة
األولى التي أنتجت ميثاق عام  ،1943فأعطت
لبنان استقالله ،وصــار نظام تقاسم السلطة
ّ
بـمــوجـبـهــا ج ــزءًا ال يـتـجــزأ ّ مــن كـيـنــونــة البلد
الناشئ وشرطًا لبقائه .حققت هــذه التسوية
م ــراده ــا ف ــي ق ـي ــام دول ـ ــة م ـت ـح ـ ّـررة م ــن أع ـبــاء
االندماج في املحيط العربي األوسع ،وتحظى
بـحـ ّـريــات اقـتـصـ ّ
ـاديــة واسـعــة وبنسبة أقــل من
ال ـحــريــات الـسـيــاسـيــة ،مــع تركيبة اجتماعية
ّ
التحرر واالنفتاح
تجمع على نحو مفارق بني
واالن ـ ـ ـطـ ـ ــواء والـ ـتـ ـم ــاي ــز ال ـث ـق ــاف ــي وال ـت ـم ـي ـيــز
االجتماعي والفئوي .كان االلتباس ّ
معممًا في
النظام الذي ُبني عليه الكيان :توزيع السلطة
عـلــى ن ـحـ ٍـو مـثـيــر لـلـجــدل ،ولـيـبــرالـيــة تـجــاريــة
جمعت بني انفتاح مفرط على الخارج وانغالق
داخلي محكوم لالحتكارات ذات النفوذ ،ونمو
ّ
ّ
للتقدم املستمر.
معطل للتنمية ومحبط
ّأدت هذه املساومة إلى الشيء ونقيضه :ازدهار
ف ــي ال ـعــاص ـمــة وم ـح ـي ـط ـهــا مـنـحـهــا مـسـتــوى
ً
معيشة مـمــاثــا لبعض دول جـنــوب أوروب ــا،
ّ
وفقر في مناطق األطــراف يقربها إلى أوضاع

ّ
األفريقية .وكذلك
الصحراء الكبرى
دول جنوب
ّ
ت ــوزي ــع طــائـفــي يـحــقــق رض ــى الـج ـمــاعــات عن
نـفـسـهــا ،ل ـكــن س ــرع ــان م ــا يـنـقـلــب إل ــى سخط
ّ
واالجتماعية املذكورة
لألسباب االقتصادية
ً
ً
ّ
جيوسياسية ت ــارة أخ ــرى .وقد
ـدواع
ت ــارة ،ول ـ ٍ
ّ
حصل في خمسينيات القرن املاضي أن حاول
الـيـمــن ال ـقــوي فــي حينه اسـتـغــال اخـتــاالت
الصيغة لربط لبنان بأحد األح ــاف الغربية
املستحدثة (حلف بغداد) ،ما ّأدى ّإلى احتدام
الصراع الداخلي والوصول إلى حافة الهاوية.
وهنا كانت املساومة الثانية ،فبعد أحداث عام
ّ
خالفية
 1958جــرى التعامل مع ثــاث قضايا
ّ
قضية رابعة .واقتضى ذلك :اعتماد
مع إهمال
ً
م ــوق ــف وسـ ـط ــي ي ـض ــع ل ـب ـن ــان شـ ـك ــا خـ ــارج
األحـ ــاف واملـ ـح ــاور ،وإصـ ــاح اإلدارة الـعـ ّـامــة
وتحقيق قــدر من الـتــوازن الطائفي في توزيع
ّ
العامة ،والعمل على تقويم اعوجاج
الوظائف
االقتصاد واإلنفاق االستثماري واالجتماعي
ال ـح ـكــومــي م ــن دون امل ـس ــاس بـ ُـركــائــز الـنـظــام
ّ
القضية التي أهملت فكانت
االقـتـصــاديّ ،أمــا
ً
موغال في
إصالح النظام السياسي الذي بقي ِ
طائفيته وغارقًا في انقساماته ،التي ّ
ّ
مهدت مع
ّ
أشياء أخرى للحرب األهلية .انتهت تلك الحرب
إلى مساومة ثالثة ،هي «اتفاق الطائف» ،الذي
سعى إلى ترميم النظام من خالل صيغة جديدة
«أك ـثــر إنـ ّصــافــا» لتقاسم الحصص الطائفية
بدعوى أنها مرحلة انتقالية تقودنا إلى نظام
النظام االنتقالي
جديد .وللتعويض عن افتقار ُ
ل ـل ــوس ــائ ــل ال ـت ــي ت ـك ـفــل تـ ــوازنـ ــه ،أطـ ـل ــق م ــارد
املحاصصة والزبائنية والـفـســاد مــن قمقمه،
فابتلع النظام ّ
ودمــر االقتصاد ،وجعل الظلم
ً
االجتماعي العابر لالنقسامات الطائفية ،بديال
من االختالل الطائفي واالفتئات املناطقي الذي
كان سائدًا قبل الحرب .ومع ذلك ،حظي لبنان
بعد «الطائف» بشيء من االستقرار الداخلي
والــوفــرة االقتصادية املؤقتة التي قامت على
ّ
املديونية املتراكمة ،والـقــدرة الشرائية
بــركــان
املفتعلة واملصطنعة .بقي هذا البركان خامدًا
زه ــاء رب ــع ق ــرن ،قـبــل أن ينفجر بـفـعــل أزم ــات
امل ـن ـط ـقــة والـ ـعـ ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة واإلخـ ـف ــاق
ال ـس ـي ــاس ــي ،وتـ ـح ــت وطـ ـ ــأة ال ـف ـس ــاد وال ـن ـهــب
وضــرب أركــان الدولة وإقامة دولــة عميقة ذات
ّ
غرف طائفية وسياسية محمية من كل أنواع
ّ
املحاسبة واملـســاء لــة والــرقــابــة ،وكــل ذلــك على
ّ
العامة التي بنيت أواسط القرن
حساب اإلدارة
املاضي.

ّ
أي دولة؟

ّ
يدفع فشل املساومات السابقة وتعثرها إلى
الـتـفـكـيــر ب ـنــوع آخ ــر م ــن املـ ـخ ــارج إزاء امل ــأزق
ال ـك ـيــانــي ،ي ـف ـتــرض ب ــه أن يـتـحــاشــى تــاريـخــا
ً
ط ــوي ــا م ــن ال ــره ــان ــات ال ـخ ــاس ــرة وال ـخــاط ـئــة.
وال يجدي نفعًا محاولة الـعــودة إلــى املاضي
«املشرق» للعثور على طريقنا نحو املستقبل،
فــإنـجــازاتـنــا الـتــي يجب الـبـنــاء عليها ،جــاءت

م ــن خ ـ ــارج امل ـس ــرح ال ـّس ـيــاســي ال ـت ـق ـل ـيــدي بل
على الرغم منه ،وتحققت بالتعارض مع ذلك
ّ
ونماذجه املرجعية التي ما زال يحن
املاضي
ّ
ّ
إليها كثير منا .ولنتذكر هنا أن اإلجابة على
ســؤال عالق منذ نشأة لبنان بشأن دوره في
املنطقة ،وموقعه في صراعاتها ،ونظرته إلى
ـأت مــن طريق
سبل ضـمــان أمـنــه الـقــومــي لــم ت ـ ِ
املساومات والتسويات املذكورة أعاله ،بل من
خالل الفعل التاريخي الذي بادرت إليه املقاومة
ً
مــن دون أن تلقي ب ــاال إلــى تعقيدات الصيغة
ّ
ومـتــرتـبــات ال ـتــوافــق ،فأثمر ذل ــك تـحــريـرًا عام
وانتصارًا عام  2006ودحرًا لإلرهاب بعد
2000
ّ
ذلــك .قد يفضل بعضهم االنطالق من السؤال
املعتاد بشأن الدولة التي نريد :هل هي دولة
مدنية أم علمانية أم ال طائفية أم توافقية أم...؟
ّ ّ
إل أن ترتيب الخيارات على هذا النحو مثير
ّ
بحد ذاته لالنقسام وينطوي على بذور جديدة
للشقاق الـفـئــوي واأليــديــولــوجــي والـعـقــائــدي
والثقافي ،وسيفتح الباب أمام جداالت عقيمة
ال نـهــايــة لـهــا وال طــائــل مـنـهــا .والـتــركـيــز على
ّ
وسردياتها الصاخبة،
الهوية املعلنة للدولة
ّ
لن يفضي إل إلــى تكرار تــوتــرات املاضي ولو
بـقــوالــب جــديــدة ،فيما املـطـلــوب االت ـفــاق على
ّ
ستؤد ّيه الدولة واألهــداف
الــدور الفعلي الــذي
الرئيسية التي تريد أن تحققها.
وبقول آخر ،يجب أن تكون املساومة الجديدة
نقطة عـبــور إلــى دول ــة حقيقية ال ش ــراء مزيد
مــن الــوقــت أو تعميق املـحــاصـصــة أو تفكيك
ال ـس ـل ـطــة وم ـ ّ
ـؤس ـس ــات ـه ــا أو ل ـق ـيــام تـفــاهـمــات
ّ
عابرة أخــرى تمتص الغضب الشعبي قبل أن
تعيد القديم إلى قدمه .والغاية املنشودة هي
أن تكون الــدولــة قوية بما فيه الكفاية لقيادة
مجتمعها نحو الغايات التي تريدها ،وقادرة
على مواجهة الـتـحـ ّـديــات واملـخــاطــر الداخلية
والـخــارجـيــة ،والـتـمــوضــع بـصــورة مــؤثــرة في
موازين القوى ،وصلبة بامتالكها قطاعًا عامًا
ً
ّ
ومؤسسات منتجة.
فاعال
ّ
لـكــن فـتــح األبـ ــواب املــوصــدة فــي وج ــه إصــاح
النظام ،يحتاج إلى نظرة متكاملة ومترابطة
ّ
ل ـكــل مــا ي ـمـ ّـس ش ــؤون ب ـنــاء ال ــدول ــة وقـيــامـهــا.
ونـسـتـعـيــر ه ـنــا م ــن غ ــرام ـش ــي ف ـه ـمــه ل ـلــدولــة
ّ
ال ـق ــوي ــة ال ـت ــي ي ـجــب أن ت ـت ـمــتــع بـخــاصـيـتــن:
اخ ـت ــراق الـبـنــى الـتـحـتـيــة للمجتمع وام ـتــاك
ال ـه ـي ـم ـن ــة األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة .وب ـ ــذل ـ ــك ،تـصـبــح
وظيفة مــا هــو «مــدنــي» تفعيل طاقة املجتمع
باتجاه قيام دولــة متكاملة األركــان السيادية
واالجـتـمــاعـيــة والــوطـنـيــة .كما نستفيد كذلك
من تحليله ملنابع قــوة الــدولــة التي تكمن في
الـبـنــى امل ــادي ــة (االق ـت ـص ــادي ــة) ،والـ ـق ــدرة على
اإلق ـ ـنـ ــاع (األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة) وأدوات اإلرغـ ـ ــام
والـقـســر (ل ــدى مـ ّ
ـؤسـســات الـسـلـطــة) ،ونضيف
إلـ ــى م ــا تـ ـق ـ ّـدم ع ـنــاصــر م ـ ّـم ــا ي ـم ـكــن تسميته
مـيـتــافـيــزيـقـيــا ال ـس ـيــاســة ،وال ـت ــي تـعـ ّـبــر عنها
عـلــى وج ــه الـخـصــوص الـقـيــم الـجــامـعــة ،التي
ّ
ال يقوم متحد اجتماعي أو جماعة سياسية

ّ
مــن دون ـهــا ،بــل ال بـ ّـد مــن التحلي أيـضــا بقدر
مــن الــروحــان ـيــة الـسـيــاسـيــة ال ـتــي ال يضيرها
أن تـتـجــاوز ال ـصــراع عـلــى املـصــالــح والسلطة
بــاملـعـنــى الـضـيــق لـلـكـلـمــة ،م ــن أج ــل الــوصــول
ّ
إل ــى م ــا ه ــو أس ـم ــى وأش ـم ــل وأبـ ـع ــد .إن قـيــام
الدولة القوية والـقــادرة والصلبة على النحو
املــذكــور ،يقتضي اتخاذ طريق معاكس للذي
سـلـكـنــاه فــي تــاريـخـنــا الـسـيــاســي .فـقــد أقمنا
«البنى املادية» أي االقتصاد ،على االستعانة
بالخارج واالعتماد عليه في استعارة مخزون
م ـف ـت ـعــل لـ ـلـ ـث ــروة ،س ــرع ــان م ــا ي ـن ــدث ــر عـنــدمــا
تنفجر الفقاعات وتستعر األزم ــات ،وأحللنا
العصبيات الطائفية والـفـئــويــة محل الـقــدرة
على اإلق ـنــاع بــدل امـتــاك ناصية خـطــاب عام
يحاكي املصالح الوطنية الراسخة .واستعملت
ش ـب ـكــات ال ـس ـل ـطــة الـ ـظ ــاه ــرة وامل ـس ـت ـت ــرة ،في
ّ
التحريض وبــث الفرقة لقمع املـيــول الوطنية
وال ـن ــزع ــات ال ـت ـح ـ ّـرري ــة واإلص ــاحـ ـي ــة .لـتـكــون
النتيجة تبديد القيم السياسية ذات الطابع
الـعـمــومــي ،فــي خضم ن ــزاع ضــار ومــديــد على
املكاسب واملنافع والنفوذ.

تغيير المقاربة واالتجاه

إزاء مــا ت ـقـ ّـدم ،سنجد أنفسنا إذا مــا حاولنا
تبديل االتـجــاه ،في مواجهة حلقة مفرغة في
ال ــداخ ــل ،بــن الـقــائـلــن بالتغيير ال ـجــذري في
جانب واملدافعني عن الوضع القائم في جانب
ّ
ُ
متعدد
وسيواجهنا مــن الـخــارج ضغط
آخــر،
ّ
األوجه واألهداف ،إلعادة نسج مظلة «الطائف»
مــن دون خيوطها الـســوريــة ،أو لجعل لبنان
إحــدى ساحات املواجهة الهادفة إلــى تسهيل
مرور التحالفات اإلقليمية الجديدة من خالل
كسر التوازن الحرج القائم حاليًا ،أو لتسهيل
ّ
مهمة إسرائيل في إيجاد عمق عربي وامتداد
ً
ّ
متوسطي لها ،فضال عــن إمكانية جــر لبنان
إلى أن يكون إحدى ساحات الصراع املستجد
على النفوذ األورو  -متوسطي.
يرى أحد طرفي االستقطاب الداخلي املستجد،
األسس التي قام عليها النظام قد ّ
ّأن ُ
تقوضت
ّ
بــالـكــامــل ول ــم يـعــد بــوســع الـطــائـفـيــة أن تــرمــم
مشروعيته املتآكلة بفعل االنهيار السياسي
واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي وزوال م ــزاعـ ـم ــه األخ ــاقـ ـي ــة
وانكشاف أسطورة فرادته على حقيقتها .وقد
ّ
تغذت هذه املشروعية حتى األمس القريب من
أربعة منابع آخذة بالنضوب :رضى الطوائف
واملذاهب عن دورها ومكانتها داخل الصيغة،
وانـتـظــام العالقة بــن «النخبتني» السياسية
واالقتصادية واملالية داخــل النظام والــدولــة،
وال ـج ـمــع ب ــن فـ ّـعــال ـيــة ال ـحــد األدن ـ ــى ف ــي عمل
اإلدارة العامة من ناحية واملحاصصة والفساد
وت ـقــاســم امل ـنــافــع داخ ـل ـهــا م ــن نــاح ـيــة ثــانـيــة،
ّ
واالنـ ـض ــواء تـحــت مـظــلــة إقليمية قــامــت على
ً
تفاهمات مؤقتة وتسويات ال تستمر طويال.
ّ
وألن مـنــابــع املـشــروعـيــة تـتــآكــل وت ـ ــزول ،يــرى
ّ
بعض اللبنانيني أن املـطـلــوب هــو جمهورية

ج ــدي ــدة ال جـمـهــوريــة ثــانـيــة أو ثــال ـثــة ،وه ــذه
دع ــوة «مثالية» تـنـ ّـم عــن روح ّجــديــة ومثابرة
عند بعض حاملي لوائها ،لكنها تخفي عند
آخرين حنينًا إلى النادي السياسي ،أو رغبة
بالنفاذ إليه ضمن مبادلة مفادها االعـتــراف
بــامل ـشــروع ـيــة «امل ــدنـ ـي ــة» ل ـل ـن ـظــام ،ف ــي مـقــابــل
إضافة مقاعد كافية للوافدين الجدد.
امل ـت ـمـ ّـس ـكــون ب ــال ــوض ــع ال ـق ــائ ــم ي ـع ـت ـقــدون من
ّ
جانبهم ،أن الطائفية السياسية لــم تستنفد
ّ
أغراضها بعد ،وال يمكن تخطيها في الظروف
الراهنة إلنها إحدى ركائز االستقرار ،ويحتاج
ت ـجــاوزهــا إل ــى ت ـح ـ ّـوالت ثـقــافـيــة واجـتـمــاعـيــة
وس ـي ــاس ـي ــة م ــا زال ـ ــت ب ـع ـي ــدة امل ـ ـنـ ــال .مشكلة
النظام بحسب هذا الــرأي ليست في الطائفية
نـفـسـهــا ،ب ــل ف ــي س ــوء تطبيقها أو االفـتـئــات
عـلــى بـعــض أطــراف ـهــا ،أو خـيــانــة مـبــادئـهــا ،أو
ع ــدم اح ـت ــرام ال ـن ـصــوص ال ـتــي تستند إلـيـهــا.
وإذا كانت أزمــة النظام والــدولــة تقتضي لدى
ه ــؤالء تـصـحـيـحــات وت ـعــديــات هـنــا وه ـنــاك،
ف ـل ـت ـكــن ب ــأق ــل مـ ـق ــدار وفـ ــي حـ ـ ــدود الـ ـض ــرورة
يمس الصيغة ،بل بما ّ
وبما ال ّ
يجدد شبابها
ويـعـقـلـنـهــا وي ـحــافــظ ع ـلــى روحـ ـه ــا ،وي ـصــون
أرك ــان التوافقية :الفيتو املـتـبــادل ،واالئـتــاف
ال ــواس ــع ،والـنـسـبـ ّـيــة .ال يلتفت أص ـح ــاب هــذا
ّ
الرأي إلى أن التوافقية صارت جزءًا من تاريخ
األفكار أكثر منها قاعدة لتسيير أنظمة قائمة
ّ
بالفعل ،كما يتجاهلون أن الطائفية في بلدنا
ّ
تحولت إلى كارتيل لحكم «النخب» أكثر منها
وسيلة لتحقيق االستقرار السياسي.
ّ
إن تجاوز العقبات الداخلية والخارجية التي
ّ
تـمـنــع االن ـع ـتــاق مــن امل ــاض ــي ،ال ي ـكــون إل من
خالل تغيير املقاربة نفسها ،وليس باستبدال
اس ـت ـق ـطــاب ب ــآخ ــر أو االس ـت ـس ــام لـلـتـنــاقــض
«األبدي» بني التصورات واألهداف واملصالح.
ونقطة البدء يجب أن تكون من تفكيك املخاوف
ّ
والهواجس التي تعطل قدرة األطراف املختلفة
على القيام بتنازالت مفيدة ،واالعتراف من ثمّ
بمصالحها املشروعة بعد عزلها عن املصالح
غـيــر امل ـشــروعــة ،وبـعــد ذل ــك ،بــل عـلــى أســاســه،
ت ــوض ــع امل ـب ــادئ وال ـق ـيــم ال ـعــامــة ال ـتــي تحكم
منظورنا للدولة التي نطمح للوصول إليها.

توسيع قاعدة النظام وخياراته
وإذا ك ــان الـتـعــامــل م ــع ال ـهــواجــس واملـصــالــح
ّ
هو الخطوة األولــى في تحقيق ما تـقـ ّـدم ،فإن
ّ
الخطوة الثانية تقتضي فتح مظلة الدولة إلى
أقصى حد ودعوة الكل إلى االنضواء تحتها،
وهذا يوجب أيضًا فتح أبواب النظام املوصدة
أم ـ ــام ال ـج ـم ـيــع :أن ـص ــار ال ـتــواف ـق ـيــة الـطــائـفـيــة
ومـنــاوئـيـهــا ،الـبــاحـثــن عــن التغيير الـجــذري
ّ
واملتمسكني بالوضع القائم ،املستفيدين من
ريــوع الــدولــة واملـحــرومــن منها ...إلــخ ،وبذلك
ً
ي ـكــون الـتـفــاعــل داخ ــل امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات ،ب ــدي ــا من
اإلقصاء السياسي في جانب ونزع املشروعية
في جانب آخر ،وكالهما يفسح في املجال أمام

مـقــولــة الـحـمــايــة الــدول ـيــة لـبـلــدنــا لـبـنــان ،فقد
ّ
جربناها في القرار ُ 425الذي بقي في األدراج
ِّ
 22سنة ُّحتى التحرير املشرف عام  ،2000من
وبخروج ذليل لإلسرائيلي
دون تدخل دولي،
مــن لبنان مــن دون ات ـفــاق ٍ ،ومــن دون ّ
أي قيد
أو ش ـ ـ ــرط .ول ـ ــم ت ـس ـق ــط م ـف ــاع ـي ــل االج ـت ـي ــاح
ّ
وعندما
اإلسرائيلي عــام  1982إل باملقاومة.
َّ
اعتدت إسرائيل على لبنان عام  ،2006وشنت
حــرب تموز لثالثة وثــاثــن يــومــا ،كــان القرار
ّ
أميركيًا ثــم ســانــدتــه أوروب ــا وبـعــض الحكام
ال ـعــرب وخـصــوصــا فــي الـخـلـيــج ،ول ــم تسقط
أهــداف العدوان بسحق حزب الله! ولم تنهزم
ّ
فيه إســرائـيــل إل بجهاد املـقــاومــن وشعبهم
والجيش اللبناني.
ونـســاهــم كـحــزب الـلــه فــي الــوقــت نفسه ببناء
الدولة وخدمة الناس .نحن معنيون بنهضة
واجتماعيًا ،وأن يكون ِّ
ّ
ّ
سيدًا
بلدنا ّ ًاقتصاديًا ِّ
مستقل ،وأن نمثل الشعب بأمانة وإخــاص
م ــن خ ــال امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي ،وأن نـعـمــل من
خالل الحكومة على رسم سياسات البلد في
املجاالت املختلفة من ضمن هدف مركزي هو
خــدمــة ال ـن ــاس .وف ــي ه ــذه املــرحـلــة الـحـ ّـســاســة
نــدعــو إل ــى تغليب مصلحة ال ــوط ــن وتــدويــر
الزوايا لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ،والتي
من دونها يتجه لبنان إلى مزيد من االنهيار.
وف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ن ـف ـس ــه نـ ـح ــن ع ـ ــروبـ ـ ـي ـ ــون ،مــع

تحرير فلسطني والـقــدس ،ومــع دعــم القضية
الفلسطينية ،ومع مقتضيات التعاون العربي
الستقالل جميع بلداننا ،مع اليمن وسوريا
ّ
وال ـع ــراق وال ـب ـحــريــن ...وم ــع ك ــل شـعــب عربي
فــي تحقيق اسـتـقــالــه وص ـ ّـد ال ـع ــدوان عليه،
بما ُي ـتــاح لنا بحسب َّ ال ـظــروف املوضوعية.
ون ـخـ ُّـص فـلـسـطــن ،بــأن ـنــا نـنــاصــرهــا ونــدعــم
شعبها وأهلها ومقاومتها ،ونقف معهم في
امليدان ،من أجلهم ومن أجلنا ،فما أصابهم من
جرثومة إسرائيل ،أذاق العرب ولبنان املرارات
واالحتالالت والفوضى ،فمن واجبنا أن نكون
معهم فنكون بذلك مع بلدنا وشعبنا.
وفـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ن ـح ــن إسـ ــام ـ ـيـ ــون ،مــع
إيـ ـ ــران ال ـش ـع ــب ،م ــع اإلمـ ـ ــام الـخـمـيـنــي (قـ ــده)
واإلمـ ـ ـ ـ ــام ال ـخ ــام ـن ـئ ــي (دام ظـ ـل ــه) والـ ـح ــرس
ال ـ ـثـ ــوري اإلس ـ ــام ـ ــي ،وم ـ ــع ب ـ ـلـ ــدان وش ـع ــوب
العالم اإلســامــي ،الذين يعانون من املشروع
األم ـي ــرك ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،فــات ـحــادنــا يـقـ ّـويـنــا،
ويساعد بعضنا بعضًا .لن َّ
نتفرج على األعداء
َّ
يتحدون مــن كـ ِّـل َح ــدب َ
وص ــوب فــي ائتالفات
ٍ
دول ـي ــة ،بــل سـنـنــاصــر بعضنا ول ــو بالكلمة.
َّ
ُ
لـيــكــن واض ـحــا ،لــن يـحــل أح ـ ٌـد مـكــان أح ــد ،وال
ُ ُّ
ٌ
شعب مكان شعب ،ولكن بتعاوننا يحفظ كل
شعب خصوصيته وقناعاته ،ويستفيد من
ٍ
إخوته وأشقائه في معركة دفاعه عن نفسه.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ن ـ ـحـ ــن ع ـ ــامل ـ ـي ـ ــون ،مــع

ّ
ّ
فــي أح ـضــان املـخــطـطــات الــدول ـيــة كلما أطــلــت
ّ
بــرأس ـهــا .إن تـنــويــع ال ـخ ـيــارات فــي السياسة
الخارجية يسمح أيضًا بوصل لبنان من خالل
الـعــالــم الـعــربــي وبالتضامن مـعــه ،باملشاريع
العاملية الكبرى للدول الصاعدة،
االقتصادية ّ
ما يضعه في كفة الرابحني ال الخاسرين من
ّ
تقلص املركزية الغربية ،وفي عداد املستفيدين
ّ
ّ
متعدد األقطاب
املتضررين من بــروز عالم
ال
ّ
اق ـت ـص ــادي ــا وس ـيــاس ـيــا وع ـس ـك ــري ــا ،وم ـت ـنــوع
أي ــدي ــول ــوج ـي ــا وث ـق ــاف ـي ــا وغـ ـن ــي ب ــامل ـن ـظ ــورات
الجيوسياسية التي ال تقوم بالضرورة على
القطع مع اآلخرين أو الصراع معهم.

حقائق جديدة

(مروان بو حيدر)

ّ
إن قيام
الدولة القوية
والقادرة
والصلبة
يقتضي
اتخاذ طريق
معاكس
للذي سلكناه
في تاريخنا
السياسي

ّ
التمرد على الدولة والـخــروج عن
صنوف من
النظام الـعــام ،ويفضي إلــى أشـكــال مقيتة من
الـعـنــف امل ـ ــادي وال ــرم ــزي ،ب ــل أمـ ــام م ـحــاوالت
ّ
فــي غير محلها إلحــال املجتمع املــدنــي محل
ّ
املجتمع السياسي .لكن الوصول إلــى النقطة
ّ
التي تضع الجميع تحت مظلة الدولة بأوسع
ّ
ً
تعريف لها ،يتطلب تسويات فرعية وتعديال
ف ــي آلـ ـي ــات ع ـم ــل ال ـس ـل ـط ــة وت ـط ـب ـي ـقــا ح ــازم ــا
لــأنـظـمــة وال ـقــوانــن وتـحـيـيــد اإلدارة الـعــامــة
ع ــن الـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة وق ـطــع صــاتـهــا بـهــا،
والحفاظ على الحضور الشعبي واالستعانة
ّ
بزخمه ملنع التغاضي عن اإليـفــاء بمتطلبات
اإلصالح وللمضي قدمًا في سبيله.
ّأمـ ــا األزم ـ ــات اآلت ـي ــة م ــن خـ ــارج الـ ـح ــدود ،فال
يمكن تجاوزها من دون التوافق على الثوابت
وامل ـن ـط ـل ـق ــات الـ ـت ــي ت ـح ـكــم س ـي ــاس ــات لـبـنــان
ّ
الخارجية ،والتي يفترض أن تتصف ،بداهة
ّ
أو بحكم تجاربنا الشاقة ،بالتوازن والفعالية،
وأن ت ـســاهــم ف ــي ت ـكــريــس ح ـضــور ل ـب ـنــان في
ال ـخ ــارج ،وأن تتيح لــه أوس ــع دائ ــرة للشراكة
مـ ــع اآلخـ ــريـ ــن ع ـل ــى أس ـ ــاس ت ــاق ــي األه ـ ــداف
وامل ـبــادئ والـقـيــم ،أو تقاطع املصالح وتـبــادل
املـنــافــع ،أو جميعها مـعــا .وه ــذا مــا يــدعــو إلى
أن تكون عالقاتنا الخارجية محكومة لثالثة
معايير متضافرة :التكامل مع املحيط العربي،
وتطابق أو تقارب التصورات واملبادئ تجاه
قضايا املنطقة والـعــالــم ،وتــاقــي املصالح أو
تقاطعها .إن توافقًا كهذا من شأنه أن يسمح
بـنـشــوء شــراكــات وتـفــاهـمــات خــارجـيــة أوســع
نطاقًا ّ
مما يتيحه لنا الخيار الغربي بشروطه
ّ
املتشددة وتكلفته املرتفعة ،ويجعلنا قادرين
ّ
على مواجهة املتغيرات التي تزيدها خطورة
مـحــاوالت بعض محترفي السياسة االرتـمــاء

لـقــد ُرس ـمــت ال ـحــدود فــي امل ـشــرق الـعــربــي قبل
ّ
متحركة،
أكـثــر مــن ق ــرن مــن الــز ّمــن عـلــى رم ــال
وبخطوط ضعيفة ،لكنها صمدت أمام الرياح
العاتية بفعل القصور الذاتي ال القوة الحقيقية.
وهذا ما يجب أن نتجاوزه في بحثنا عن عالم
ع ــرب ــي ج ــدي ــد ح ــاض ــر ف ــي مـ ـع ــادالت املـنـطـقــة
بالنسبة إلى لبنان بعد مئة عام
والعالم .أما ّ
ّ
من الوالدة املتعثرة ،فإن نقطة البدء في توطيد
دعــائــم الــدولــة ،تكون فــي الـخــروج مــن املاضي
واإلقرار بالحقائق الثالث اآلتية:
ّ
ّ
األولى ،هي أن املقاومة شكلت وال تزال ضمانة
الوصل بني ثالثة توافقات ترسم استقرار هرم
ّ
استراتيجيًا؛ بالتوفيق بني املشاركة
الــدولــة،
ف ــي الـ ـق ــرار اإلق ـل ـي ـمــي وال ـت ـف ــاع ــل م ــع قـضــايــا
ّ
املـنـطـقــة وتـحـ ّـديــاتـهــا ،وب ــن الـتـطــلــع إل ــى ذلــك
مــن بــوابــة رؤي ــة وطـنـ ّـيــة مـتـمــايــزة ومنسجمة
ّ
ّ
االجتماعية
املحلية والتسويات
مع املصالح
ّ
ّ
املتوافق عليها .الفعالية االستراتيجية تعني
ّ
هنا أن لبنان لن يكون بعد اليوم «ساحة» أو
ّ
جانب ذلك
مجرد «جسر» أو»رسالة» ...بل إلى
ّ
ّ
دولة حقيقية تبحث عن وجود قوي ومؤثر في
الجيو  -استراتيجيا التي تنتمي إليها.
وسياسيًا؛ بإيجاد فرصة لإلنقاذ االقتصادي
وت ـجــديــد ب ـنــاء ال ــدول ــة وإص ـ ــاح الـسـلـطــة من
دون إطــاحــة املـ ّ
ـؤس ـســات وتـخــريــب هياكلها،
واجتماعيًا بتمثيل مصالح الفئات الشعبية
الـ ـع ــريـ ـض ــة ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت م ـس ـت ـب ـع ــدة ط ـ ــوال
عـقــود ع ـ ّـدة عــن دائ ــرة ال ـق ــرار ،ولـجـعــل املنطق
االجـتـمــاعــي حــاض ـرًا وقــويــا بـمــا فـيــه الكفاية
أثناء رسم السياسات العامة لهذا البلد.
والحقيقة الـثــانـيــة ،هــي فشل الـخـيــار الغربي
ال ــذي هيمن عـلــى لـبـنــان مـنــذ نـشــأتــه وم ــا زال
ّ
ّ
وتعبر األزمــة
بصورة مــا ،متحكمًا بمصيره.
ّ
املالية والنقدية التي نمر بها اليوم عن إخفاق
هــذا الـخـيــار ألسـبــاب لها عــاقــة بالسياسات
ال ـع ــام ــة ل ـل ــدول ــة وبــال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة ال ــزائ ــدة،
وبــإقــامــة االق ـت ـصــاد عـلــى ركــائــز تـتـنــاســب مع
ّ
تصور خاطئ ألوضاع اإلقليم ،قوامه «السالم»
مــع الـعــدو مــن ناحية ودوام الــوفــاق العربي -
العربي من ناحية ثانية.
ّ
ّأمــا الحقيقة الثالثة ،فهي أن كسر السرديات

ّ
املستضعفني في العالم ،ندعم شعب فنزويل
ّ
وكل شعوب العالم املستضعفة بما أمكن ،وقد
نقتصر أحيانًا على املوقف ،لكنه يضيف في
رصيد املواجهة والتأثير.
وأخيرًا :خالل العقدين املاضيني وقعت أميركا
َّ
في هزائم ّ
عدة ،ومعها إسرائيل ،وحقق محور
املقاومة إنجازات مهمة في الصمود والنصر،
هــي واض ـحــة وض ــوح الشمس فــي منطقتنا،
ُ
ٌ
معقود على املزيد.
واألمل
لقد واجــه شعب فلسطني ومقاومته في غزة
أرب ــع ح ــروب ،فـصـمــدوا ونـجـحــوا ،واسـتـمـ ّـرت
املـقــاومــة ،هــذا الشعب ال يمكن أن ُي ـهــزم ،هذا
َّ
الشعب علم املجاهدين في العالم كيف تكون
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
التضحيات« .كت َب الله لغ ِلب أنا و ُرس ِلي ِإن
َ َ
ٌ
الله ق ِو ٌّي َع ِزيز».
ُ
ن ــرس ــل الـتـحـيــة إل ــى امل ــؤت ـم ــرات واالتـ ـح ــادات
ّ
واملؤسسات الشعبية العربية التي
والهيئات
أقامت مؤتمر «متحدون ضد التطبيع» ،فهي
واحدة من مساهمات دعم املقاومة.
َّ
َّ
كما نتذكر ُصناع النصر ،فتحية إلى الشهداء
القادة في ذكراهم ،السيد عباس والشيخ راغب
ّ
وأخص
والحاج عماد ،وإلــى شهداء كل األمــة
بالذكر شـهــداء فلسطني والـقــدس ،وإلــى قائد
محور املقاومة الشهيد قاسم سليماني.
* نائب األمني العام لحزب الله

ّ
الطائفية ،ال يكون بإحالل سرديات «مدنية»
شبيهة بـهــا مـكــانـهــا ،تـحــاكــي مـصــالــح فئات
دون أخـ ـ ـ ـ ــرى ،وتـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع بـ ـع ــض وج ـ ــوه
األزم ـ ـ ــة دون غ ـي ــره ــا ،ب ــل ي ـح ـت ــاج األمـ ـ ــر إل ــى
م ـش ــروع شــامــل ونــزي ــه يـسـتــوعــب نجاحاتنا
وي ـت ـحــاشــى إخ ـفــاقــات ـنــا ،ويـ ــرد ع ـلــى األسـئـلــة
الجوهرية العالقة منذ االستقالل في السياسة
وال ـج ـغــراف ـيــا الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـص ــاد ،والـتــي
كان ثمن عدم اإلجابة عليها غاليًا من أرصدة
استقرارنا ورفاهيتنا ووجودنا.
وسـ ــواء كــانــت املـشـكـلــة بـحـســب رأي بعضهم
تكمن في طبيعة النظام نفسه الــذي يقتضي
ـرأي آخ ــر فــي إدارة العالقة
تـغـيـيـ
ـره ،أو هــي ب ّـ ٍ
بني ّ
ومؤسساته ،ما يوجب إصالحه
مكوناته
وتـ ـط ــوي ــره ،أو ك ــان ــت ب ـح ـســب رأي ث ــال ــث في
ّ
الطائفية ،ما يفتح الباب أمام صيغة
الصيغة
ّ
للحكم ال تقوم عليها ،فإن جوهر الحل يجب أن
ّ
التاريخية لألزمة ال مع
يتعامل مع العناصر
مظاهرها فقط .وهذا وحده الذي يتيح تكريس
دور لبنان الفاعل في املنطقة سواء في مواجهة
ّ
ّ
والتعددية
التنوع
العدو أو في الحفاظ على
كـمــا فـعـلــت امل ـقــاومــة .وإع ـ ــادة ب ـنــاء االقـتـصــاد
ّ
اجتماعيًا
على قواعد ّجديدة ،ليكون اقتصادًا
للتنمية والــرفــاه ومـحـ ّـررًا من
منتجًا ومحققًا ّ
الـتـبـعـيــة .وإذا ت ـعــذر فــي اإلصـ ــاح السياسي
ّ
الطائفية،
االصطدام بالنواة الصلبة للنظام أي
ّ
ُ
الفرعية والتي
فليبدأ بتقويم اعوجاج أنظمته
ستؤثر في نهاية املطاف على بنيته وركائزه.
وال ّبد في السياق نفسه ،من تجديد «النخبة
السياسية» (إن ّ
صحت التسمية) وتنقيتها من
الشوائب ولجم جنوحها املزمن والخطير نحو
ّ
العامة
الفساد واالسـتــزالم واستغالل امل ــوارد
ملصالح ذاتـيــة وخـ ّ
ـاصــة والـتـحــريــض الفئوي
لحرف االنتباه عن األزمات الفعلية...
سجل لبنان نجاحات ّ
لقد ّ
عدة في الحاالت التي
تخطى فيها الرؤى التقليدية ملؤسسي الكيان
وقــواعــد الـعـمــل الـسـيــاســي امل ــوروث ــة ،وعندما
ّ
تحرر جزئيًا من العطالة الجيوسياسية التي
وض ـع ـتــه ف ــي هــامــش امل ـن ـط ـقــة .ف ـكــان الـنـجــاح
فــي اسـتـعــادة هــويــة لـبـنــان الـعــربـيــة املشرقية
ّ
ّ
ونسبيًا
جزئيًا
املتماهية مع محيطها ،وأفلح
َّ
ْ
في تطوير سياسات النظام من خــال الطرق
ع ـلــى ج ــدران ــه م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،ك ـمــا ف ــي تـطــويــر
جــازات
السياسة الدفاعية باالعتماد على إنـ ُ
املقاومة وانطالقًا من انتصاراتها .وقد ق ّيض
ل ـل ـب ـنــان ،بـفـضــل امل ـق ــاوم ــة أي ـض ــا ،ال ـن ـجــاة من
عاصفة الحرب في سوريا ،بعدما كاد يصبح
ميدانًا مــن ميادينها وقــاعــدة للهجوم عليها
وهدفًا من أهدافها وساحة لتصفية الحسابات
امل ــرت ـب ـط ــة بـ ـه ــا .وه ـ ـ ــذه م ــراكـ ـم ــات تــاري ـخ ـيــة
ومـ ـس ــاوم ــات مـفـصـلـيــة ي ـج ــب ال ـب ـن ــاء عليها
لــان ـع ـتــاق م ــن ق ـي ــود ال ـتــأس ـيــس ومــابـســاتــه
وأثقاله وتسوياته التي انقضت صالحيتها.
* رئيس املركز االستشاري للدراسات والتوثيق
وأستاذ جامعي

