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ف��ي ال�ب�ي��ت األب �ي��ض ،ع��اد ت�لام��ذة كيسينجر ال��ى
ّ
ال�ح�ك��م ،وه ��م ،ك��أس�ت��اذه��م ،وظ �ف��وا االق�ت�ص��اد في
خ��دم��ة ال� ّ�س�ل�اح .ادخ �ل��وا االت �ح��اد السوفياتي في
ّ
ّ
سباق تسل ٍح ال قبل له به ،وعصروه حتى انكسر.
ك ��ادت ال ��زي ��ادة ال�ه��ائ�ل��ة ف��ي امل �ي��زان �ي��ة العسكرية
ّ
االم� �ي ��رك� �ي ��ة ب��ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات ـ � �ـ ف� ��ي ع � ��ز ال ��رك ��ود
االقتصادي ــ أن تفلس اميركا ،وه��ي ّ
غيرت بنية
ّ
اق�ت�ص��اده��ا ال��ى األب ��د ،ول�ك��ن�ه��ا أس�ق�ط��ت االت�ح��اد
السوفياتي .مواجهة البقاع كانت ايذانًا بفلسفة
«ح ��روب الجيل ال��راب��ع» ،ال�ت��ي اتقنتها الجيوش
ال �غ��رب �ي��ة وط�ب�ق�ت�ه��ا ف ��ي ال� �ع ��راق وي��وغ��وس�لاف �ي��ا
وأفغانستان وليبيا ،حيث صار باالمكان خوض
�ات ك��ام �ل��ة ب��ااالع �ت �م��اد ع �ل��ى س�ل��اح ال �ج� ّ�و،
ح� �م�ل ٍ
حروب بال ضحايا
في
أنظمة
وتغيير
بالد
وغزو
ٍ
(غربيني) .عدنا ،اذًا ،الى سيناريو «حروب الزولو».

بنحو واض��ح في السياسة التسليحية للجيش
األح�م��ر :االم�ي��رك�ي��ون يسيطرون على املحيطات
ّ
ب�ح��ام�لات ط��ائ��رات�ه��م ،ف�ي��رك��ز ال ��روس على سالح
الغواصات ،الغرب يتفوق على الصناعة الروسية
في تكنولوجيا الطيران ،فينهمك السوفيات في
ت�ط��وي��ر أن�ظ�م��ة ال��دف��اع ال �ج��وي ال � ��خ ...ف��ي نهاية
األم ��ر ،ان �ه��ار االق�ت�ص��اد ال�س��وف�ي��ات��ي ت�ح��ت وط��أة
ال�ج�ه��ود املحمومة ملنع الغربيني م��ن التأسيس
ل �ـ«ت �ف��وق ن��وع��ي» ف��ي امل �ي ��دان .ح�ين ت��واج��ه ع��دوًا
ّ
أق��وى منك ،ف��ان ّأول ش��روط ال�ح��رب الالمتكافئة
ّ
هي أال تحاول تقليد ع��دوك أو اللعب في ملعبه.
ه ��ذا ت �ب� ّ�دى ب��وض��وح ف��ي امل��واج �ه��ة ال �ج��وي��ة بني
ال�س��وري�ين واالسرائيليني ف��وق سهل البقاع في
 ،1982وه��ي كانت حافلة باملغازي .ما ح��دث هو
ّ
أن اسرائيل ادخلت الى الساحة تقنيات تشويش
وح ��رب ال�ك�ت��رون�ي��ة ل��م ت�ك��ن ق��د استعملت ف��ي أي
م �س��رح ح��رب��ي م��ن ق �ب��ل .دخ �ل��ت وح � ��دات ال��دف��اع
ال �ج��وي ال �س��وري ورادارات � � ��ه ف��ي امل��واج �ه��ة وه��ي
ّ
ّ
مسلحة بمعدات ميكانيكية ،في حني أن اسرائيل
كانت قد دخلت العصر الرقمي .اميركا لم تعط
حتى حلفاءها االوروبيني في الـ«ناتو» وسائط
ال �ح��رب االل�ك�ت��رون�ي��ة ال �ت��ي زودت ب�ه��ا اس��رائ�ي��ل.
ب �ص �ي��اغ��ة أخ� � ��رى :ل ��و ح �ص �ل��ت ال� �ح ��رب ال�ع��امل �ي��ة
الثالثة ف��ي  ،1982واج �ت��اح االت �ح��اد السوفياتي
اوروب� ��ا ،مل��ا واج��ه ال�س��وف�ي��ات ف��وق س�م��اء فرنسا
وامل��ان�ي��ا الغربية التقنيات ال�ت��ي ش��اه��دن��اه��ا في
بجيل
سهل البقاع .مواجهة البقاع كانت ايذانًا
ٍ
ج ��دي � ٍ�د م ��ن ال �ح ��رب ال �ج��وي��ة وب� �ش ��روط مختلفة
ّ
ع��ن امل��اض��ي .ي�ق��ول أح��د املحللني العسكريني إن
الصناعة العسكرية الغربية نجحت في تحويل
ال �ح��رب ال ��ى م �ن��اف �س��ةٍ ال ح� ��دود ل �ه��ا ف��ي م��راك�م��ة
الرأسمال والتكنولوجيا ــ وهو امليدان الذي كان
ال �ـ«ن��ات��و» ي�م�ل��ك ف�ي��ه األف�ض�ل�ي��ة .ل��م ت�ع��د ال�ح��رب
ّ
ال �ج��وي��ة م�ت�ع��ل�ق��ة ب ��أن ت�ص�م��م ط ��ائ ��رة «ج � ّ�ي ��دة»،
تطير بسرعة وت�ن��اور ،وأن تضع عليها رادارات
وأس�ل�ح��ة م �ت �ط� ّ�ورة .ب��ل ص ��ارت امل�ن��اف�س��ة ه��ي في
«البنية التحتية» الهائلة (والبالغة الكلفة) التي
تحيط بهذه ال�ط��ائ��رة :ط��ائ��رات االواك ��سّ ،
معدات
التشويش ،طائرات
الحرب االلكترونية ،طائرات
ّ
ال�ت��زوي��د ب��ال��وق��ود ،وسلسلة م�ع��ق��دة م��ن م�ع� ّ�دات
ّ
ّ
الدعم ،كلها مرتكزة على تكنولوجيا مستقبلية
ّ
ّ
وت �ك��ل��ف م�ب��ال��غ ال ت �ص ��دق .ال �ح��رب االل�ك�ت��رون�ي��ة
وتقنيات ضرب دفاعات الخصم ّ SEAD
صممت
كي تمنع تكرار سيناريو فييتنام وح��رب ،1973
ح �ي��ث ح ��رم ��ت ال� �ص ��واري ��خ ال ��روس� �ي ��ة ال �ج �ي��وش
الغربية م��ن «ال�ت�ف��وق ال�ن��وع��ي» ،وأج�ب��رت�ه��ا على
خ��وض ال �ح��رب ب �ش��روط ش�ب��ه م�ت�ك��اف�ئ��ة .أضحى
استعمال األج�ي��ال القديمة م��ن ص��واري��خ «س��ام»
ضد الطائرات الغربية شبيهًا باستعمال رماح
الـ«زولو» ّ
ضد بنادق البريطانيني.

ال تستطيع أي دول��ة (أو تجمع دول) أن تنافس
االم�ي��رك�ي�ين ف��ي م�ي��دان�ه��م وأن تبني جيشًا على
شاكلة الجيش االميركي .حتى ال��دول االوروبية
ّ
ّ
ال�غ�ن� ّ�ي��ة ص ��ارت ت�ق��ل��ص ج�ي��وش�ه��ا وت�ت�خ��ل��ى عن
ّ
ّ
أوه��ام ال��دف��اع ال��ذات��ي ألن كلفة امل �ع��دات الحربية
ال�ح��دي�ث��ة ص ��ارت ال ت �ط��اق .ال�ج�ي��ش ال�ب��ري�ط��ان��ي
ّ
س�ي�ن�ك�م��ش ال� ��ى أق � ��ل م ��ن م �ئ��ة أل� ��ف ع �ن �ص��ر ب�ع��د
سنوات قليلة ،واالم��ارات العربية املتحدة لديها
م��ن ال �ط��ائ��رات ال�ق�ت��ال�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة أك�ث��ر م�م��ا ل��دى
لاّ ّ
ايطاليا واسبانيا .ا أن درس الحرب الالمتكافئة
هو أن لكل استراتيجية استراتيجية مضادة ،ولو
ّ
حقق الخصم ّ
تفوقًا عليك في مجال ما ،فعليك أن
تضربه في مكان آخ��ر .درس ص� ّ�دام حسني ،الذي
ّ
تعلمه اليوغوسالف والصينيون واالي��ران�ي��ون،
بجيش
�ش غ��رب��ي
ٍ
ه��و أن ّال ت �ح��اول م��واج�ه��ة ج�ي� ٍ
�دي ي�ش�ب�ه��ه .التطبيق األك �م��ل ل�ه��ذا ال��درس
ت�ق�ل�ي�
ك��ان ف��ي جنوب لبنان ف��ي  ،2006وبعدها انتشر
مصطلح «الحرب الهجينة».
ّ ّ
يتصور أنه
الجيش االسرائيلي دخل املعركة وهو
يخوض حربًا م��ن نمط الحمالت االستعمارية،
حيث «التفوق النوعي» يسحق الخصم قبل أن
تبدأ الحرب .جيش ّ
البر االسرائيلي دخل الحرب
ّ
ّ
وهو يعتمد أغرب فلسفة قتالية يمكن تصورها،
ّ
وه��ي ت�ف�ت��رض ان اس��رائ�ي��ل س�ت��واج��ه ،ال��ى األب��د،
ّ
ً
خصمًا مهلهال ومجتمعات متخلفة ال تملك ثقة
بنفسها .في تموز  ،2006كان الجيش االسرائيلي
بشكل رئيسي على عقيدتني قتاليتني،
يعتمد
ٍّ
مختصة بسالح الجو واسمها «العمليات
األولى
امل��رت �ك��زة ع�ل��ى ال �ت��أث �ي��ر» ( .)EBOدان ح��ال��وت��س
ك ��ان م ��ن م�ص�م�م��ي ن �ظ��ري��ة ال � � �ـ EBOوه ��و أش ��رف
على تطبيقها في سالح الجو قبل أن ينتقل ّالى
رئاسة األركان .والنظرية «تقليدية» بمعنى أنها
مستوحات من العقيدة القتالية االميركية التي

ّ
س �ي �ن��اري��و امل��وق��ف أظ �ه��ر ك� ��أن ال �ج �م �ه��ور ي��ري��د
إزاح��ة الجيش عن ال�ش��ارع ،وطالبت ق��وى تقف
خ �ل��ف ال� �ح ��راك ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �ح��دودي��ة ب��إزاح��ة
الجيش ثم تراجعت ،وراح املوقف يتخبط بني
القبول بالجيش والرافض له من املعسكر عينه،
فلم يكن أم��ام السلطات الرسمية إال أن تظهر
وكأنها تحفظ م��اء وجهها بإبعاد الجيش عن
الصدام منعًا إلراقة الدم.
لقد تمكنت الحركة التي أعقبت حادثة الشيخ
ع �ب��د ال ��واح ��د م��ن إزاح � ��ة ال �ج �ي��ش ع��ن ال �ش��ارع،
وراح ال� �س� �ج ��ال ب�ي��ن ض � � � ��رورة ع � � ��ودة ال �ه �ي �ب��ة
ل �ل ��دول ��ة وإع � � ��ادة ن �ش��ر ج �ي �ش �ه��ا م ��ن ج� �ه ��ة ،م��ع
املطالبة بإقامة املنطقة العازلة لتسهيل حركة
امل �ع ��ارض ��ة ال� �س ��وري ��ة .ت �ج �ل��ى ه� ��ذا ال �س �ي �ن��اري��و
بزيارة السيناتور األميركي جون ماكني لبنان
ف��ي األس �ب��وع األول م��ن ت �م��وز  ،2012إذ ط��ال��ب
علنًا باملنطقة العازلة .وبسحر ساحر ،أطلقت
املحكمة العسكرية سراح ثالثة ضباط سرعان
ما استجابت إلطالقهم مجموعات من الشبان
وأس ��ر ًع ��ت ل �ق �ط��ع ال� �ط ��رق ف ��ي ع �ك��ار اح�ت�ج��اج��ًا
مطالبة بإعادتهم إلى السجن أو تحويل امللف
إلى املجلس العدلي.
َم��ن ي �ق��رأ امل��وق��ف م��ن أول ��ه آلخ ��ره ي�لاح��ظ كيف
استحضر شعار «ال�ن��أي بالنفس» السترضاء
ال�ج�م�ي��ع :ال�ت�ح��ال��ف امل��وال��ي مل��اك�ين ،ق��وى ال��راب��ع
عشر م��ن آذار ،وال�ت�ح��ال��ف امل��وال��ي ل�س��وري��ا ،و8
آذار.
س �ح��ب ال �ج �ي��ش ت �ح��ت ض �غ��ط ال� �ش ��ارع وب ��ررت

السلطة انسحابه بالرغبة بعدم إراق��ة ال��دم� ّ�اء،
فيما بدا حفاظًا على ماء الوجه من جهة ،لكنه
استجابة ضمنية ملطلب ماكني.
وأع �ي��د ن�ش��ر ال�ج�ي��ش ب�ط��ري�ق��ة ص��وري��ة ،تمركز
ً
استرضاء للموقف
من خاللها من دون فاعلية،
السوري.
م ��ا ه ��ي ال �ن �ت �ي �ج��ة ع �ل��ى ص �ع �ي��د ق� �ي ��ام امل�ن�ط�ق��ة
العازلة في ه��ذه األج��واء واملعطيات؟ بعد عدة
اس�ت�ه��داف��ات للجيش ،وت��واط��ؤ السلطات أكثر
م��ن م ��رة م��ع دع� ��وات ال �ش ��ارع ،وم��اك�ي�ن ،خرجت
ال�س��اح��ة م��ن أي ��ة س�ي�ط��رة ل�ل�س�ل�ط��ات ال��رس�م�ي��ة،
حتى ب��وج��ود الجيش ال��رم��زيَ .
وم��ن يجول في
املناطق الحدودية ،يدرك تمامًا وبوضوح ودون
أي ��ة ال �ت �ب��اس��ات أن ال� �ح ��دود س��ائ �ب��ة ،يستطيع
َم��ن يشاء التحرك عليها كيفما ش��اء ،وال يمنع
وج� � ��ود ب �ع��ض امل� ��راك� ��ز ال �ع �س �ك��ري��ة امل �ت �ب��اع��دة
الهامدة الدور ،من منع أي شخص من التحرك،
خصوصًا إذا ك��ان األشخاص موضوع الحراك
كثر وي �ع� ّ�دون ب��اآلالف م��ن لبنانيني وس��وري�ين،
بحسب ما يفيد األهالي.
وبهذا املعنى ،لم يعلن أحد رسميًا قيام منطقة
ع� ��ازل� ��ة ،ل �ك��ن امل �ن �ط �ق��ة ع� ��ازل� ��ة ،ب �م��ا ت ��ؤدي ��ه م��ن
�ال م��ن أي
وظيفة ،وبما يقوم فيها م��ن واق��ع خ� ٍ
سلطة تمنع ال �ح��راك��ات غ�ي��ر «امل��رغ��وب فيها».
ب �ه��ذا امل �ع �ن��ى ،ب��ات��ت ع �ك��ار وج��ارت �ه��ا ط��راب�ل��س
منطقة ع��ازل��ة وف��ق مطالبات التحالف الغربي
وامتداداته املحلية.
* كاتب لبناني

ما بعد الحداثة تهزم الجيش االسرائيلي

ّ
ط� � ّ�ورت ب�ع��د ح ��رب ال�خ�ل�ي��ج ال�ث��ان�ي��ة ،وه ��ي ت��رك��ز
ّ
على عمل سالح الجو كوحدات «تأثير» مستقلة
عن س�لاح ّ
البر ،وأن يصير هدفها األساسي هو
توجيه ض��رب��ات استراتيجية ف��ي عمق الخصم،
ً
�دال من أن تكون ّ
مجرد ملحق بالجيش مهمته
ب�
ّ
ّ
ح �م��اي��ة وح� ��دات� ��ه .أم � ��ا ف�ل�س�ف��ة س �ل�اح ال� �ب ��ر ،فقد
ّ
ً
�داال لم يخمد الى اليوم .النظرية حتى
أطلقت ج� ّ
ّ
اسمها معقد وع�ص��ي على الترجمة «Systemic
 »Operations Design SODـ� �ـ وم� ��ن ه �ن��ا ت�ب��دأ
ّ
الكتيب ال��ذي يشرح النظرية ل��م يفهمه
املشكلة.
أح��د م��ن ق��ادة األل��وي��ة ،كما ق��ال��وا ه��م ف��ي م��ا بعد.
ّ
فلسفية ال
وه��و م�م�ل��وء بتعابير ن�ظ��ري��ة وج�م��ل
يمكن استيعابها من قبل من لم ي��درس الفلسفة
االوروبية الحديثة .أحد الجنراالت الذين صاغوا
العقيدة ،شيمون نافي ،أعطى مقابلة صحافية
ب �ع��د ال �ح��رب ح� ��اول ف�ي�ه��ا ت �ب��ري��ر ف�ل�س�ف�ت��ه ول��وم
ّ
ال �ج �ن��راالت «االغ �ب �ي��اء» و«امل �ح��دودي��ن» ال��ذي��ن لم
يفهموا عليه .على م��ا ي�ب��دو ،وق��ع شيمون نافي
ورف ��اق ��ه ف ��ي ح � ّ�ب ال�ف�ل�س�ف��ة االوروب � �ي� ��ة ال �ق��اري��ة،
وان �ه�م �ك��وا ف��ي ق� ��راءة م�ي�ش��ال ف��وك��و ودري � ��دا ،ثم
حاولوا صياغة عقيدة قتالية مرتكزة على هذه
املعرفة «ما بعد الحداثية».
ّ
نظرية ال�ـ SODال تشبه أية عقيدة قتالية أخرى.

الجيش اإلسرائيلي دخل
المعركة وهو يتصور أنه
يخوض حملة استعمارية
ّ
ّ
ه��ي تنطلق م��ن م�ق��ول��ة ان «ال��واق��ع» ن�س�ب��ي ،وان
ّ
ّ
بتصورنا
هدف الجيش االسرائيلي هو التحكم
ع��ن «ال ��واق ��ع» وج�ع�ل�ن��ا ن�ف�ق��د ال�ث�ق��ة ب�م��ا نعتبره
واق �ع ��ًا .ال�ت��رج�م��ة ال�ع�م�ل�ي��ة ل �ه��ذه األف �ك ��ار صعبة
وغ� ّ�ري �ب��ة ،ح�ت��ى ل��و ف�ه�م�ه��ا ال �ق ��ادة ال�ع�س�ك��ري��ون،
ولكنها ،لو شئنا تبسيطها واختصارها ،تقول
ّ
ب ��أن االس��رائ�ي�ل�ي�ين سيهزموننا ب��أن «يضحكوا
علينا» ــ ثم نشبت الحرب وحصل ما حصل.
ضد جيش ّ
أثبتت مواجهة ّ 2006ان الحرب ّ
متقدم
ّ ٍ
م�م�ك�ن��ة ،وان ك��ان��ت غ�ي��ر م�ت�ك��اف�ئ��ة ،ل �ك��ن ظ��روف�ه��ا
صعبة وكلفتها عالية .عليك أن ُ تتكئ على نقاط
ّ
مستعدًا ،اذا ف��رض��ت املواجهة،
ق� ّ�و ّت��ك ،وأن تكون
لتلقي الخسائر ،وقادرًا ــ في اآلن ذاته ــ على ايجاع
الخصم .هذه ،باختصار ،هي استراتيجية الدول
ّ
ّ
غربية ،كالصني
لحروب مع جيوش
تستعد
التي
ٍ
ّ
ّ
ّ
واي� ��ران .كلما ازدادت ق ��وة ال ��ردع تقلص التفوق
النوعي وص��ار باالمكان ف��رض ّمعادالت جديدة.
ً
ايران ،مثال ،تصنع الصواريخ ألنها بديل رخيص
ّ
عن سالح الجو .الصواريخ ،ما أن تدفع الرأسمال
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لتطويرها وبناء خطوط انتاجها ،تصبح
ال�لازم ً
رخ �ي �ص��ة ل�ل�غ��اي��ة وب��االم �ك��ان ان �ت��اج �ه��ا بكميات
ك �ب �ي��رة .ه �ن��اك وس��ائ��ط م� �ض � ّ�ادة ،ل�ك��ن االي��ران �ي�ين
ي �ح �س �ب��ون امل� ��وض� ��وع ع �ل��ى ال �ش �ك��ل ال� �ت ��ال ��ي :اذا
ك��ان ف��ي اس��رائ �ي��ل ارب ��ع ب �ط��اري��ات «آرو» ،تحوي
مجتمعة  65ص��اروخ��ًا ج��اه�زًا ل�لاط�لاق ،ومثلها
ب��االم �ك��ان ت�ل�ق�ي�م�ه��ا خ �ل�ال ن �ص��ف س ��اع ��ة ،فعلى
ّ
املوجة األول��ى أن تتشكل من مئتي ص��اروخ .واذا
ص��ارت ه��ذه ال�ص��واري��خ دقيقة التوجيه ،يصبح
ّ
وتتغير امل�ع��ادل��ة ،واذا
تأثيرها مختلفًا بالكامل
ّ
تمكنت اي ��ران م��ن ال�ص�م��ود لعشر س�ن�ين أخ��رى،
فهي ستتقن صناعة الصواريخ الجوالة ،وعندها
ّ
تتغي ٌر امل�ع��ادل��ة م��ن ج��دي��د ...ال �ح��رب دوم ��ًا ه�ك��ذا:
ّ
س�ب��اق على ال�ت�ف��وق .ل��و كانت املقاومة ف��ي لبنان
محتفظة بأسلحة وتكتيكات الـ ،2006لكانت اليوم
ً
ه��دف��ًا س �ه�لا أم ��ام اس��رائ �ي��ل ،ال �ط��رف��ان ف��ي ّ سباق
ّ
يومي ،ومن يجمد في مكانه يتخلف ويتعثر.

خاتمة
ال� � �ف � ��ارق األس � ��اس � ��ي ب�ي��ن ت� �ج ��رب ��ة «ح � � ��زب ال� �ل ��ه»
وت�ج��رب��ة ح��رك��ة ف�ت��ح ي�ب� ّ�ي�ن��ه ك�ت��اب ل�ي��زي��د صايغ
عن منظمة التحرير الفلسطينية .ياسر عرفات،
كما يستخلص الصايغ ،لم يأخذ يومًا الصراع
العسكري على ّمحمل الجد ،ولم ينظر الى الكفاح
امل �س �ل��ح ع �ل��ى أن� ��ه غ��اي��ة ف��ي ذات� ��ه وس �ب �ي��ل أوح��د
للتحرير ،ب��ل ك��ان يعتبر أن العمل العسكري ما
ّ
ه��و اال «اداة» ل�ل��وص��ول ال��ى ح��ل ت�ف��اوض��ي .ك��ان
«اب ��و ع� ّ�م��ار» اب�ن��ًا وف�ي��ًا لجيله ،وص��ل م�ب�ك�رًا ال��ى
ّ
ّ
قناعة بأن الحرب ضد اسرائيل غير ممكنة ،وأن
العودة لفلسطني لن تكون عبر تغيير املعطيات
ع�ل��ى األرض ،ب��ل ع�ب��ر ال��وص��ول ال��ى ت��رض�ي��ة مع
ّعواصم النفوذ في العالم .تروي شهادات متعددة
أنه ،حتى في حمأة حصار بيروت في  ،1982كان
اب��و ع� ّ�م��ار يبحث ف��ي كيفية الس�ت�ث�م��ار األح ��داث
م ��ن أج ��ل ن �ي��ل م �ق �ع� ٍ�د ت �ف��اوض��ي م ��ع االم �ي��رك �ي�ين
واالسرائيليني.
ح� ّ�ج��ة م��ن يتجنب ال �ح��رب م�ف�ه��وم��ة ،ول �ك��ن م��اذا
ُ
�رض امل��واج�ه��ة عليك ف��رض��ًا؟ هناك
تفعل ح�ين ت�ف� ّ
نزاعات يمكن تجنبها ،بل والتنازل فيها ،وهناك
ٌ
مواجهات أخرى ال يمكن الفرار منها .حني يكون
ّ
استقاللك أو وجودك على املحك ،ال تعود الهزيمة
خ� �ي ��ارًا وال ي �ك��ون االس �ت �س�ل�ام م �ت��اح��ًا .ان كنتم
تخافون كثيرًا من املوت فاسألوا من عاش تحت
االحتالل ،هناك أم� ٌ
�ور كثيرة أسوأ من املوت ومن
ً
يخف م� ّ�ن امل��وت كثيرًا ال يمكنه أن يعيش حياة
ّ
جيدة :الذل يمكن أن يكون أسوأ من املوت ،حياة
ملؤها الظلم هي أس��وأ من امل��وت ،والهزيمة ،في
حاالت كثيرة ،تكون أسوأ من املوت.
* طالب دكتوراه علوم سياسية،
جامعة كاليفورنيا ـ بيركلي

تحيا الترويكا!
جواد نديم عدره*
ملناسبة إغداق جائزة الرئيس الياس الهراوي
على الرئيس بري ،تذكر اللبنانيون ذلك العهد
ال��زاه��ر .وبحسرة الترحم على امل��اض��ي ويقني
ال �ع��ارف أن األي� ��ام اآلت �ي��ة س�ت�ك��ون أش��د س��وءًا،
رددوا جميعًا «رزق ال�ل��ه ع�ل��ى إي��ام �ك��م» .نعم،
ف��ال�ت��روي�ك��ا ه��ي ه ��رم ،ك�م��ا ق ��ال ال��رئ �ي��س ب��ري،
أس��س مل��ا ن�ح��ن ع�ل�ي��ه ال �ي��وم م��ن ن�ع�ي��م .ف�غ��ازي
كنعانّ ،
طيب الله ثراه ،الذي أصبحت في عهده
عنجر قبلة اللبنانيني وم�ح�ج�ت�ه��م ،ل��ه فضل
علينا جميعًا ،وخاصة على األح��زاب القومية
والعروبية والثورية التي كان شغلها الشاغل
ت �ق �ب �ي��ل ي ��دي ��ه وال � � ��دس ل ��دي ��ه ع �ل��ى خ�ص��وم�ه��ا
وأصدقائها ورفاقها دون تمييز .فخالل عهد
ال �ه��راوي ل��م يثر أح��د بشكل غير م�ش��روع ولم
ُ
ت�ن�ت�ه��ك ح��رم��ات ال �ن��اس وأرزاق� �ه ��م وح�ي��ات�ه��م.
خالل ذلك العهد امليمون لم يكن هناك هجرة،
وإن س��اف��ر ن�ح��و  300أل ��ف م��واط��ن (ن �ح��و %8
م��ن ال �س �ك��ان) ف �ق��ط ال غ �ي��ر دون ع� ��ودة بسبب
طموحهم وحبهم لالستكشاف ،وت��م بمحض
ال�ص��دف��ة تجنيس ن�ح��و  200أل��ف ف��رد وازداد
الدين العام حوالى  16.5مليار دوالر ،وحقق
البعض أرباحًا تقدر بحوالى  30مليار دوالر
م ��ن امل �ض��ارب��ة ب��ال�ع�م�ل��ة واالك� �ت� �ت ��اب ب�س�ن��دات
الخزينة بفوائد مرتفعة .رحم الله غازي كنعان
ال��ذي دوخ ال�ن��اس بعبقريته وسقط وح�ي�دًا ال
ي��ذك��ره أح��د بكلمة وف ��اء« :س��وري��ا طلعي ب� ّ�را»

ّ
قالوا له ولخليفته رستم ،ولم يتذكروا خيراته
عليهم.
خ�ل�ال ذل ��ك ال �ع �ه��د امل �ي �م��ون ت��رب��ع ف� ��ارس ب��وي��ز
وزي�رًا للخارجية ثماني سنوات ،وإيلي حبيقة
(ح �ل �ي��ف س ��وري ��ا وال � �ح ��زب ال �ق��وم��ي وص��اح��ب
األي��ادي البيضاء علينا جميعًا) وزيرًا للموارد
امل��ائ �ي��ة وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ح��وال��ى  5س� �ن ��وات ،بعد
تعيينه وزي �رًا ل�ل�ش��ؤون االجتماعية واملعاقني
وامل� �ه� �ج ��ري ��ن ...وال� ��رج� ��اء االن �ت �ب ��اه إل� ��ى كلمتي
«معاقني ومهجرين».
وت � �ح� ��ول م �ع �ظ��م زع � �م� ��اء ل �ب �ن��ان ك �م��ا ه� ��م ع�ل��ى
ح �ق �ي �ق �ت �ه��م م �ه��رج�ي�ن ل � ��دى أص� �غ ��ر م �خ��اب��رات��ي
للنظام السوري .ولقد ّأسس ذلك العهد لدعوات
الحرية والسيادة واالستقالل ،فتصدرت السيدة
منى الهراوي بصحبة سيدات املجتمع تظاهرة
 14آذار  2005منادية بإنهاء «عهد الوصاية» .كم
كان ظاملًا ذلك ّالعهد بحقها!
عذرًا إن غاب عنا نحن البسطاء أن عهد الرئيس
ال� �ه ��راوي ك ��ان ع �ه��د ال��رئ �ي��س ص��اح��ب ال�ن�ك�ت��ة،
وع �ه��د ال �س�ي�ن ال �س�ي�ن (س ��وري ��ا وال �س �ع��ودي��ة)،
واألل � ��ف ف� ��اء (أم �ي��رك��ا وف ��رن� �س ��ا) ،و ....فليمأل
اللبنانيون الفراغ.
وب�ع��د ه��ذا كله ه�ن��اك نقطة واح��دة مضيئة في
ع �ه��د ذل ��ك ال ��رج ��ل ،وه ��ي إص� � ��راره ع �ل��ى ق��ان��ون
الزواج املدني االختياري الذي ال يزال قابعًا في
الكبيرة» ،أدام الله ذل��ك املبنى
أدراج «ال�س��راي��ا
ّ
ذخرًا لنا نحن أهل السنة والجماعة.
* كاتب لبناني

