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ّ
ّ
طائفيًا يعمل مع أميركا لتدبير تنصيب
السر
ّ
ّ
بشير ال�ج�م��ي��ل رئ�ي�س��ًا للمصلحة اإلس��رائ�ي�ل��ي��ة
ّ
«التمسك» باتفاق الهدنة
ف��ي لبنان) يكمن ف��ي
مع ال�ع� ّ
�دو .م��اذا ده��اك يا ميشال سليمان؟ تبدأ
ال��ورق��ة الهزيلة بالحديث عن تكرار التهديدات
اإلس��رائ�ي�ل� ّ�ي��ة وع��ن خ��روق�ه��ا ل�س�ي��ادة ل�ب�ن��ان ،ثم
ُ
ت�خ�ت��م ب��ال�ت�م� ّ�س��ك ب��ات�ف��اق ال �ه��دن��ة؟ أال ت�ج��د أن��ك
ّ
العدو إلى مزيد من الخروق لسيادة
بهذا تدعو
ّ
لبنان؟ سليمان يعترف بالخروق اإلسرائيلية
ّ
ّ
ليتمسك باتفاق
للهدنة ،لكنه يعود ب��ذل مشني
ّ
العدو بالهدنة (التي يجب أن
الهدنة .لم يلتزم
نطالب بخرقها م��ن جانبنا نحو إلغائها كليًاّ
واالستعاضة عنها بإعالن ع��داء شامل للعدو،
ّ
وال �ت �م��ل��ص م ��ن ّم� �ب ��ادرة آل س �ع��ود ل �ل �س�لام مع
إسرائيل) منذ وقعها ،وحتى عندما بنى العدو
جدارًا على الحدود مع لبنان قبل أشهر في خرق
لالتفاق وقف الجيش اللبناني ُم ّ
تفرجًا يحمي
ال�ع� ّ
�دو من أي إزع��اج لبناني) ،لكن لبنان مصرّ
ّ
على التمسك به .هذه ليست استراتيجيا دفاع،
يا ميشال سليمان .هذه أقرب إلى ورقة ّ
تقرب من
ّ
العدو اإلسرائيلي بعناوين مخادعة.
ّ
وينتقل سليمان إلى القرار  ،1701فيطلع بنظرية
مبتكرة خالصتها ان القرار ّ
جسد وثيقة الوفاق
اللبناني .ينسى سليمان ان هناك من يستطيع
ان يقرأ في لبنان ،وأن يالحظ ان وثيقة الوفاق
ال��وط �ن��ي ت �ع �ط��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي ح ��ق امل �ق ��اوم ��ة ضد
إس��رائ�ي��ل ،فيما ّ
يجرمها ال �ق��رار ال��ذي ص��در عن
ّ
ّ
بوشية .ال ،يا ميشال
ليكودية وعن إدارة
إرادة
س �ل �ي �م��ان .إن ال � �ق� ��رار  1701ه ��و ن� �ت ��اج إص � ��رار
ال�ع� ّ
�دو على حماية ح��دوده واحتالله وع��دوان��ه،
ّ
ب �م �ش��ارك��ة ق � ��وات دول ��ي ��ة ي �ع��اون �ه��ا ف ��ي ع�م�ل�ه��ا
الشائن الجيش اللبناني ،لكن سليمان يتجاوز
وقاحة القرار  1701ليضيف من عنده رغبة في
نقل مهمات اليونيفيل إل��ى الجيش اللبناني.
هنا يستقي سليمان أفكاره من بنود اتفاق آخر،
أعني اتفاق ّ 17أيار ،الذي ّ
قبح التاريخ اللبناني.
ّ
يتحول الجيش اللبناني في
يريد سليمان ان
ّ
ال�ج�ن��وب اللبناني ال إل��ى ق��وة م�ق��اوم��ة بديلة _
ع�ل��ى اف �ت��راض أن امل �ق��اوم��ة ستنتقل إل ��ى عهدة
أكلة األفاعي _ بل إلى ّ
قوة لحماية إسرائيل ّمن
أي عمل م�ق��اوم .وه��ذا البند خطير ،وق��د يؤشر
إل��ى خ�ط��ة أم�ي��رك� ّ�ي��ة خبيثة ي �ح��اول سليمان أن
ّ
يسربها إلى الحوار اللبناني السياسي.

ُ
م�ن�ه��ا أداؤه � ��ا ال �س �ي��اس� ّ�ي وان �ك �ش� ّ�اف ب��رام�ج�ه��ا
ّ
�ات
ومخططاتها .وه��ذه ال��واق�ع��ة تفند أط��روح� ِ
ال �ع �ل �م��ان �ي�ين امل �ص��اب�ي�ن ب ��ال � ُّ�ره ��اب اإلس �ل�ام� ��يّ،
َ
وال ��ذي ��ن ي �ع �ت �ب��رون وص � ��ول ا َل �ق ��وى اإلس�ل�ام� ّ�ي� َ�ة
امل�ح��اف�ظ��ة ال��ى السلطة ن�ه��اي��ة ال�ت��اري��خ وك��ارث��ة
َ
ّ
سلبية «الربيع
�ح� َ�م على
ال �ك��وارث وا ّل��دل�ي��ل امل�ف� ِ
ّ
ّ
العربي» ككل ...بل رجعيته أيضًا.
 ض ��رورة ال��رب��ط ب�ين ال�ق�ص��ور ال�ك�ب�ي��ر ف��ي أداءال�ت� ّ�ي��ارات ال�ي�س� ّ
�اري��ة وال�ق��وم� ّ�ي��ة ال�ع��روب� ّ�ي��ة ،وبني
ّ
كيانيةٍ  ،قديمةٍ وعميقةٍ وشبه مستعصية،
أزمةٍ
ّ
في أسس هذه ّالتيارات وطبيعتها .ثمة تشكيلة
واس � �ع� ��ة وم� �ع ��ق ��دة م� ��ن األس � ُ�ب� ��اب وامل� �س � ِّ�رع ��ات
وراء ه��ذه األزم ��ة ،يرجع بعضها ال��ى االنقطاع
ش �ب��هِ ال �ت� ّ
�ام ب�ي�ن ال �ق��وى ال � ُح��داث� ّ�ي��ة وج�م�ه��وره��ا
ُ
ّ
الحزبوي ،والخلط
العريض .كما لعب االنحراف
ال�ب��رن��ام�ج� ّ�ي ف��ي األول � ّ
�وي ��ات ،ل��دى ه��ذه ال �ق��وى،
دورًا سلبيًا قويًا ساهم َف��ي عزلها ع��ن بيئتها
ّ
املجتمعية ،وس� ّ�ه��ل ّ
مهمة ضربها وتحجيمها
من ِقبل القوى املحافظة في الحكم أو خارجه.
ّ
الحزبوي
ولتوضيح م��ا نقصده ب �ـ«االن �ح��راف
ُ
وخ �ل��ط األول� � ّ
�وي� ��ات» ت� ْ�م�ك��ن اإلش� � ��ارة إل ��ى ن��زع��ةٍ
راس� �خ ��ةٍ ل� ��دى أغ �ل��ب ه� ��ذه ال� �ق ��وى ،وخ �ص��وص��ًا
امل��ارك�س� ّ�يَ��ة ،إل��ى إع �ط��اء ال�ج��ان��ب اإلي��دي��ول��وج� ّ�ي
ُ
األول� � ّ
�وي� ��ة ،ب�ح�ي��ث ت �ت �ح� ّ�ول م�ه� ّ�م��ات�ه��ا ال�ط�ب�ق� ّ�ي��ة
ّ
ُ
�ش ي�م�ك��ن االه �ت �م��ام به
واالج �ت �م��اع��ي��ة إل ��ى ه��ام� ٍ
ف��ي امل�ن��اس�ب��ات ،كعيد ال �ع� ّ�م��ال ال �ع��امل� ّ�ي وذك��رى
�ات
ت��أس �ي��س ال� �ح ��زب ،وم ��ا إ ّل ��ى ذل ��ك م��ن ن �ش��اط� ٍ
احتفالية ال ّ
ّ
تقدم وال تؤخر.
ْ
ّ
املفك ُر العراقيّ
هنا يمكن أن نستذكر م��ا كتبه
ّ
فكري
�ف
ال��راح��ل ه�
�ادي ال�ع�ل��وي ف��ي تقويمه مل�ل� ٍ
ن�ش��رت��ه م�ج� ّ�ل� ُ�ة ال�ط��ري��ق ،ال�ت��ي ي�ص��دره��ا ال�ح� ُ
�زب
ال �ش �ي��وع� ّ�ي ال �ل �ب �ن��ان� ّ�يُ ،ف ��ي ت �س �ع �ي �ن� ّ�ي��ات ال �ق��رن
ط�ل�ب� ْ�ت ه�ي�ئ��ة ت�ح��ري��ره��ا إل��ى ال��راح��ل
امل��اض��ي ،و ّ
ك�ت��اب�ت��ه ،ل�ك��ن�ه��ا رف �ض� ْ�ت ن �ش� َ�ره الح �ق��ًا م��ن دون

الرئيس
سليمان
(هيثم
املوسوي)

17

وي� �ح ��اول س�ل �ي �م��ان ال�ت�ع�م�ي��ة ع �ل��ى خ �ب��ث ال�ب�ن��د
ّ
شكلية عن «تزويد الجيش
املذكور ،عبر إضافة
ال�ل�ب�ن��ان��ي ب�م�ع� ّ�دات وأس�ل�ح��ة ح��دي�ث��ة» .ن�س��ي أن
ي�ش��رح ق��ائ��د الجيش السابق م�ق��اص��ده :م��ن أين
ستأتي باألسلحة الحديثة؟ من أميركا؟ أم من
روسيا ،التي ّ
زودت شريكك السابق ،إلياس ّ
املر،
ّ
خيالية؟ (عتب سليمان على إلياس املرّ
بطائرات
إلهانته ّإياه في أحاديث «ويكيليكس» ،لكنه لم
يعتب عليه لكالمه الطائفي ،ولتقديمه العون
وامل �ش��ورة إل��ى إس��رائ�ي��ل ف��ي ع��دوان ت� ّ�م��وز) .وما
هي األسلحة الحديثة التي تنوي تزويد الجيش
بها ،وملاذا لم تزوده إلى اآلن أثناء سنوات حكمك
ّ
ّ
السياحية ،رغم
الرئاسية
الحافلة ب�ـ ...الرحالت
ّ
ّ
اللبنانية إلى البرازيل ورومانيا.
القضية
حملك
وي��ري��د ميشال سليمان أن ينشئ مركز تدريب
«ل ��رف ��ع ج��اه� ّ
�زي��ة ال �ج �ي��ش» .ه ��ل امل�ش�ك�ل��ة نقص
ّ
ف��ي ال �ت��دري��ب؟ ال ت�ت�ح��رر األوط ��ان ب��ال�ت��دري��ب يا

ّ
جمهورية لبنان .ويريد سليمان أيضًا ان
رئيس
ّ
«يفعل» الحضور الديبلوماسي اللبناني حول
العالم .وه��ذا البند ه��و خالصة ورق��ة سليمان.
إن قوة لبنان ومقاومته تكمن في ضعفه .ليست
لاّ
خطة سليمان إ ع��ودة إل��ى الستينيات ،وإل��ى
ع�ق�ي��دة ف ��ؤاد ش �ه��اب امل�ت�خ��اذل��ة ف��ي ع�ه��د ش��ارل
حلو.
ل �ك��ن س �ل�ي �م��ان ي�ل�ح��ظ وج� ��ود امل �ق ��اوم ��ة ،ف�ي�ق��ول
ّ
التوصل إل��ى ت��واف��ق على أط��ر وآل� ّ�ي��ات
إن��ه يريد
ُ
«مناسبة» الستعمال س�لاح املقاومة ولتحديد
ُ
إم ��رت ��ه ،وك � ��أن امل� �ق ��اوم ��ة ت �خ �ت��زل ب �س�ل�اح �ه��ا .ال
ي �ع �ل��م س �ل �ي �م��ان ان ق� ��وى وت �ن �ظ �ي �م��ات ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة
ّ
ّ
ّ
ّ
ومتعددة
متنوعة
وفلسطينية تملكت اسلحة
عبر السنوات ،ولم تكن ّ
فعالة في مقاومة العدوّ،
كما حدث في حرب ّ
تموز ،لكن سليمان يضيف
ّ
اعتراضية يقول فيها «إن عمل املقاومة
جملة
ال يبدأ إال بعد االح�ت�لال» .تكاد تقفز من املقعد

ع �ن��دم��ا ت �ق��رأ ال�ج�م�ل��ة االع �ت��راض� ّ�ي��ة .ب �ك�لام آخ��ر
ي�ق��ول :إن ال�ع� ّ
�دو يستطيع أن يقصف وأن ّ
يدمر
وأن يعتدي وأن يغير على لبنان دون أن تقوم
املقاومة بأي عمل مقاوم قبل حصول االحتالل
ألرض ��ه .ه��ذه امل�ع��ادل��ة الغريبة م��ا ك��ان يمكن ان
تصدر إال عن إرادة مناقضة للرغبة في الدفاع
عن الوطن .ثم ،ألم يالحظ سليمان ان لبنان واقع
تحت االحتالل؟
ليست األوراق ّ
املقدمة إلى لجان الحوار السقيم
إال محاوالت لتضييع الوقت ،ولتكبيل املقاومة
وامل �ش��ارك��ة ف��ي خ �ل��ق ث �ق��اف��ة م �ه��ادن��ة ل�لاح�ت�لال
اإلس��رائ�ي�ل��ي .يمكن وض��ع استراتيجيا ميشال
واحد من خطة مهملة كان قد
سليمان في ملف ّ
تنورين ،الذي ّ
تعرض ملؤامرة
وضعها قائد لواء
في مصعد لم يكن فيه.
ّ
السياسية في جامعة كاليفورنيا
* أستاذ العلوم
(موقعه على اإلنترنت)angryarab.blogspot.com :

ّ
إيضاح األسبابّ ،
ربما ألنها أكثر من واضحة!
ّ
كتب ال�ع�ل��وي ،آن ��ذاك ،وك��أن��ه يعيش ف��ي أيامنا
هذه:
ّ
ّ
ّ
الحقيقية
الحقيقي ف��ي الساحات
«إن ال�ص��راع
ومشكلتنا ليست مشكلة
ليس ص��راع��ًا فكريًا،
ٌ
ّ
ّ
العدو
هو مستهدف من ِقبل
إيديولوجية ،وما ّ
ليس الثقافة وال املثقفني ،بل أرضنا وثرواتنا
وك��رام�ت�ن��ا ال��وط �ن� ّ�ي��ة .ف��ال �ص��راع ه��و ص� � ٌ
�راع بني
احتالل
شعوب وقوى
معتد ومعتدى عليه ،بني
ٍ
ٍ
ٍ
استهدافات أنظمة
مع
واستعمار .ويتالزم ذلك
ُ
ال�ف�س��اد ،وه��ي ف��ي ال��وق��ت نفسه ّأن�ظ�م��ة خيانةٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
اجتماعية
الشيوعي منظمة
وطنيةٍ  ...إن الحزب

ال � ��ذي ي�س�ح�ق��ه اق �ت �ص��اد ال� �س ��وق وي � �ج� � ّ�رده من
ّ
ّ
ّ
والالمرئي في األدب
املرئي
اإلنساني...
جوهره
والسياسة» (ص .)42
ُ
الكلمات ال�لاذع��ة ،التي ق��د ال تخلو
ترسم ه��ذه
ً
ّ
ّ
م��ن ال�ط��اب��ع ال��رغ�ب��وي وال�ي��وت��وب��ي ،ح �دًا فاصال
ّ
الطبقي ال�ت�ق� ّ�دم� ّ�ي امل�ط�م��وح إليه
ب�ين ال�ب��رن��ام��ج
ّ
والغائب عنها
ة
االجتماعي
واملتناغم مع البيئة
ِ
(أنطولوجيًا؟)
حتى اآلن ،وب�ين م�َ�ا ه��و حاضر ّ ً
حقيقية عن بيئته
�راب
ولكنه يعيش حالة ا ّغ�ت� ٍ
هنا ،نضع َ
أيدينا على
وحاضنته االجتماعية.
أه� � ّ�م س �ب��ب م ��ن أس �ب ��اب ح��ال��ة ال �ع��زل��ة وق �ص��ور
التي ُ
ّ
األداء التي عاشتها ّ
الحداثية،
ارات والقوى
ّ
ّ
ّ
اشتراكية أو ديموقراطية أو قومية
سواء كانت
ّ
ع ��روب � ّ�ي ��ة ،وان �ت �ه��ت ب��ان��دث��ار ب�ع�ض�ه��ا وت �ح��ول
ّ
رمزية ال أثر لها في
البعض اآلخر إلى كيانات
هذه
من
أفلت
�ذي
�
ل
ا
الصنف
ال��واق��ع ال��راه��ن .أم��ا
ُ
امل�ص��ائ��ر ،ف�ك��ان ل��ه ح�ض� ُ
�وره ال��ذي ت�ق� ّ�دم وص��ف��ه،
ُ
رياح
وله أسبابه املختلفة ،ومنها ما جاءت بها
ْ
ّ
وتعاملت هذه القوى معه
ذاته،
«الربيع
العربي» ِ
ّ
بذكاء وموضوعية؛ ومنها ما يعود إلى طبيعة
امل��رح �ل��ة ال �ت��اري �خ� ّ�ي��ة ال� �ش ��دي ��دة ال �خ �ص��وص� ّ�ي��ة
ْ
ْ
َ
حضورها
وبرمجت
التي فهمتها ه��ذه ال�ق��وى
َ
ّ
َ
تكرار هذه
وحركتها بموجب حقائقها .غير أن
ْ
القوى ألخطاء القوى القديمة التي ان��دث��رت أو
ك � ��ادت ،وخ �ص��وص��ًا ت�غ�ل�ي�ب�ه��ا مل ��ا ه ��و ه��ام�ش� ّ�ي
َ
ع�ل��ى م��ا ه��و رئ �ي �س� ّ�ي ،وال �ت �ه��اون ف��ي ال�ق�ض��اي��ا
ّ
ّ
ّ
ّ
والقومية تحت شتى الذرائع
والوطنية
الطبقية
ّ
الليبرالية الجديدة والقديمة ،لن ينجياها من
مآل العزلة واالغتراب ،ومن ثم االندثار املحتوم.
ّ
ول�ع��ل م��ن أه� ّ�م امل�ق��ارب��ات ال�ت��ي يجب على قوى
ّ
ّ
ّ
ال �ي �س��ار وال� �ت ��ي ��ارات ال �ق��وم��ي��ة ال��دي �م��وق��راط��ي��ة،
ُ
�ادات ،ص�ي��اغ��ت�ه��ا وت �ق��دي� ُ�م �ه��ا ،هي
ش �ب��اب��ًا وق � �ي� � ٍ
ّ
ال� �خ � ّ
�اص ��ة ب��ال �ت �ع��ام��ل م� ��ع ال � �ق� ��وى اإلس�ل�ام ��ي ��ة
ّ
املهيمنة اليوم .فلعلها أن تكون مقاربة ترفض

َ
العداء ّ
ّ
املج ّ
والبدائي ،الذي ال يخلو أحيانًا
اني،
ً
ّ
م��ن ال �ع��داء ل�ك��ل م��ا ل��ه ع�لاق��ة ب��اإلس�لام ًح� ْض��ارة
ّ
عاملية؛ مقاربة تفصل
ومنجزات
وتراثًا عظيمًا
ٍ
ً
ّ
ّ
ف�ص�لا ت��ام��ًا ب�ين ال�ح��رك��ات ال�ت�ك�ف�ي��ري��ة ال��دم��وي��ة
ّ
والتقدم ،وهي حركات صغيرة
املعادية للحياة
ّ
وهامشية وممقوتة جماهيريًا ،وب�ين حركات
ّ
ّ
س �ي��اس� ّ�ي��ة إس�ل�ام��ي��ة م �س��امل��ة وأخ � ��رى ت�ن��وي��ري��ة
م �ن��اض �ل��ة ض ��د ال �ه �ي �م �ن��ة ال �غ ��رب � ّ�ي ��ة وال � �ع� ��دوان
ّ
ّ
إسالمية
الصهيوني .أما األمل في بزوغ حركات
ّ
ديموقراطية ال تخلو من املضامني والصبوات
ّ
ّ
ّ
الطبقية الثورية ،بما يذكرنا بتجربة «الهوت
ّ
التحرير» ف��ي أم�ي��رك��ا الالتينية ،وال�ت��ي ناضل
ُ
فيها ،إل��ى جانب ال�ث� ّ�وار اليساريني ،رج��ال دين
ك��اث��ول �ي��ك ،ك ��ان ف ��ي م�ق��دم�ت�ه��م رئ �ي��س أس��اق �ف��ة
ّ
الكولومبي
البرازيل هيلدر ك��ام��اراو ،وال��راه��ب
السالح وقاتل
الشهيد كامليو توريز الذي حمل
ُ
إل ��ى ج��ان��ب ال� �ث � ّ�وار امل��ارك �س �ي�ين ح �ت��ى ق �ت��ل في
ّ
الديكتاتورية ،ورئ�ي� ُ�س أساقفة
مواجهة ق��وات
السلفادور أوسكار روميرو الذي اغتاله عمالءُ
ّ
ّ
األميركية ،أما هذا األمل
املركزية
االستخبارات
الغيب!
رحم
في
ًا
د
فيبقى معقو
ً
ً
َّ
إن مقاربة من هذا النوع ،جديدة ومنفتحة على
املستقبل ،ليست ترفًا نظريًا وإيديولوجيًا ،بل
ّ
ّ
هي أق� ُ
العملية التي
املهمات
�رب إل��ى شبكة من
ّ
ّ
ينبغي ع�ل��ى ال �ت� ّ�ي��ارات ال �ي �س��اري��ة االج�ت�م��اع��ي��ة
ُ
ّ
ّ
البدء بالتخطيط لها
الديموقراطية
والقومية
م��ع اق�ت��راب احتمال ان�ط�لاق امل��وج��ة الثانية ّمن
«ال��رب�ي��ع ال �ع��رب� ّ�ي» ،وه��ي األه � ّ�م واألخ �ط��ر ألنها
ّ
ُ
االستشرافات
أغلب
ستستهدف ـــ على ما تؤكد
َ
ّ
ّ
التحليلية وال �ق��راءات االس�ت��رات�ي�ج��ي��ة ـــ أنظمة
ّ
ّ
ّ
ّ
في الجزيرة العربية
التخلف والتبعية ّلألجنبي ّ
ّ
ات
والخليج ،وستمتد إلى ما تبقى من جمهوري ٍ
َ
ّ
العربي ومشرقه!
وممالك في مغرب العالم
ّ
عراقي (ينشر بالتزامن مع مجلة اآلداب)
* كاتب

هناك نزعة إلعطاء الجانب
األولوي َة
اإليديولوجي
ّ
ّ
الطبقية
ات
فتتحول
المهم ُ
ّ
ّ
ّ
واالجتماعيّة إلى الهامشٍ
ّ
سياسية ،وال عالقة له بالثقافة وال بالعلوم ،بل
ُ
ّ
ّ
وأفضل أعضائه
هو أداة نضال
وطني ّ وطبقيُ ،
�وأه ��م ال�ع�ل�م� ُ
وم�ن��اض�ل�ي��ه ه��م ّ
�اء
األم� ��ي� ��ون ،وأس �
ّ
وامل �ث��ق �ف��ون .ل �ي��س ل�ل�ش�ي��وع� ّ�ي��ة ص �ل��ة ٌب��ال�ث�ق��اف��ة
وال ب ��اإلي ��دي ��ول ��وج �ي ��ا ،ب ��ل ه ��ي م ��وق ��ف ط�ب�ق� ّ�ي
ّ
خ ��ال ��ص ...إن ال �ش� ّ�ح��اذ ف��ي مجتمعاتنا يعرف
ّ
ّ
الشيوعية َ
الشيوعية
أكثر من قادة األحزاب
عن
ّ
َ
ح�ين ي�م� ّ�د ي ��ده ف�ي�ق��ول «م��ن م��ال ال �ل��ه» متحديًا
َ
ّ
أهل املال بأن يعيدوا إليه ّ
العام
حصته في املال
ال ��ذي ي�س�ت��ول��ون ع�ل�ي��ه ،بينما ي�ت�ب��ارى الكثيرُ
م��ن ش�ي��وع�ي�ي�ن��ا ال �ي��وم ف��ي ال�ت�ب�ش�ي��ر ب��اق�ت�ص��اد
ال�س��وق بوصفة ال�ح��ل السحري ألزم��ة اإلن�س��ان

