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الـظــاملــة فــي الثمانينيات (عـلــى ام ـتــداد ثالث
سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة ،١٩٨٨-١٩٨٥ :ف ـي ـمــا ُع ــرف
بـ ـ ــ«ح ـ ــرب املـ ـخ ـ ّـيـ ـم ــات» ف ـي ـم ــا ك ـ ــان ي ـج ــب أن
ُ
تـسـ ّـمــى بــ«الـحــرب على املـخـ ّـيـمــات») لحساب
ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري .ل ـكــن املـ ـع ــارك وال ـب ـطــوالت
ّ
ّ
املخيمات لم تنتهِ  ،إذ إن
الدونكيشوتية ضد
ُ ّ
ّ
الـجـيــش اللبناني (املـتـســلــح بعقيدة قتالية
جــديــدة ت ـعــادي إســرائ ـيــل  -أي أن ـهــا تعترف
بأن الجيش اللبناني لم يكن يعادي إسرائيل
عـلــى م ـ ّـر عـقــود ال ـتــاريــخ الـلـبـنــانــي املـعــاصــر)
ف ـتـ َـح (لـحـســاب ق ــوى خــارجـ ّـيــة عـلــى األرج ــح،
ّ
األميركية
وبحماسة مشبوهة مــن الـسـفــارة
ومن أنظمة الخليج وبتأييد أيضًا من النظام
الـ ـس ــوري) م ـعــركــة «ن ـه ــر ال ـ ـبـ ــارد» ،وصــاحــب
امل ـ ـجـ ــزرة املـ ـه ــرج ــان ال ـل ـب ـن ــان ــي املـ ــألـ ــوف مــن
ّ
ّ
ّ
الفينيقية.
والعنجهية
العنصرية

ّ
تتحمل ّكل القوى
دون
السياسية من
ّ
استثناء المسؤولية عن
بناء هذا الجدار

ّ
ّ
السياسية من دون استثناء
تتحمل كل القوى
ّ
املـســؤولــيــة عــن بـنــاء هــذا ال ـجــدار العنصري.
ه ــذا زرع لـلـعـقـيــدة وامل ـم ــارس ــة الـصـهـيــونـ ّـيــة
ّ
اإلسرائيلية في قلب لبنان.
ّ
ّ
وعليه ،يجب أن تتوجه الحملة املدنية ضد
الجدار العنصري (الــذي سيمتلئ ّ
عما قريب
بشعارات عن تحرير فلسطني وعن ذم السلطة
ّ
اللبنانية) .وهذا الجدار يستحق التوأمة مع
جــدار الفصل العنصري فــي داخــل فلسطني،
وتـسـتـحــق الـسـلـطــة الـلـبـنــانـ ّـيــة أن ت ــداف ــع في
ّ
الدولية عن جدار الفصل اإلسرائيلي
املحافل
ّ
ألنها باتت متساوية في األساليب العنصرية
ّ
ّ
العدو اإلسرائيلي.
القمعية مع
ّ
فـ ــات أهـ ــل ال ـس ـل ـطــة ال ـطــائ ـفــيــة ف ــي ل ـب ـنــان أن
تدرك أن جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي
إسرائيل في الـغــرب ،وهو
هو عنوان مـعــاداة
ُ
يبرز دومــا فــي امللصقات املـنــاديــة باملقاطعة
وف ــي امل ــؤت ـم ــرات امل ـعــاديــة الح ـت ــال فلسطني

ّ
العربية .إن هــذا الجدار سيصبح
واألراض ــي
ّ
مـ ّـادة دسمة ومفيدة في الدعاية الصهيونية
ح ـ ــول ال ـع ــال ــم ألنـ ـه ــا س ـت ـب ــرز ص ـ ــور الـ ـج ــدار
ّ
لحجتها بـجــدوى الـجــدار
اللبناني كــإسـنــاد
ّ
وموافقتها مع املعايير
ة
املحتل
في فلسطني
ّ
اإلنـ ـس ــان ـ ّـي ــة .ال ي ـم ـك ــن أن يـ ـت ــوق ــع امل ـ ـ ــرء مــن
الــدولــة واملـجـتـمــع فــي لـبـنــان حـســاسـ ّـيــة نحو
الشعب الفلسطيني بعدما كــان لبنان أســوأ
دولـ ــة ف ــي مـعــامـلــة الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي بني
ّ
العربية ُ(يــراجــع كتاب لــوري برند عن
الــدول
ّ
«الفلسطينيون فــي العالم الـعــربــي» ،وكتاب
ّ
منظمة
ريـكــس بـ َـريـنــن عــن «امل ــأوى والـنـجــاة:
ّ
الفلسطينية فــي لـبـنــان») .وتــزامــن
الـتـحــريــر
ّ
نـصــب ال ـجــدار مــع طــرد الجـئــن ســوريــن من
ّ
عكار ،في أجواء صارخة في عنصريتها ضد
الشعب السوري والفلسطيني.
ال ُيـعـ َّـول على ما ُي ّ
سمى اعتباطًا بـ«املجتمع
ّ
املدني» في لبنان .إن هذه املنظمات في لبنان
ّ
ّ
وتمويلية ،ال
بنيوية
والعالم العربي ،ألسباب
ّ
تتحرك وال تنشط تحت عناوين ال تتوافق مع
ُ
ّ
ّ
َ
أجندة ما يسمى ـ اعتباطًا أيضًا ـ بـ«املنظمات
ّ
ّ
الغربية والتي ترعى وأحيانًا
الحكومية»
غير
ُت ّ
ّ
سير الكثير من منظمات «املجتمع املدني».
ّ
إن ه ــذا املـجـتـمــع ي ـت ـحـ ّـرك ب ـق ــوة وس ــرع ــة في
قـضـ ّـيــة وق ــوع ضـحــايــا مــن ال ـغــربـ ّـيــن ،مثلما
انـ ــدفـ ــع ن ــاشـ ـط ــون ونـ ــاش ـ ـطـ ــات إلـ ـ ــى س ــاح ــة
ب ـي ــروت ـ ّـيــة ي ـه ـت ـفــون ب ـح ـيــاة ال ــرج ــل األب ـيــض
ويقفون وراء السفير السعودي الــذي قادهم
في معركة الدفاع عن ّ
حرية الغرب في إهانة
اإلســام واملسلمني .كما أن الشباب اللبناني
ّ
ّ
قضية «جو سوي»
تفجع على مدى أشهر في
ّ
الـفــرنـســيــة ،فيما هــو لــم يصبح «جــو ســوي»
ع ـنــدمــا ي ـك ــون ال ـض ـحــايــا م ــن امل ـل ـ ّـون ــن حــول
العالم .هؤالء ال ُي ّ
ّ
قضية ّ
تمس
عول عليهم في
ّ
ّ
ّ
حرية وسالمة وكرامة املخيمات الفلسطينية.
ّ
هــؤالء يتحركون للغناء والــرقــص والتهريج
«السالم» في مشاريع لألمم املتحدة
من أجل
(والسالم ُامل ّ
مول من دول الغرب واألمم املتحدة
ّ
العدو اإلسرائيلي).
ال يعني إال السالم مع
ّ
وال ـف ـص ــائ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة فـ ــي امل ـخ ــي ـم ــات
املؤامرة .وحركة «حماس»
مشاركة في هذه
ّ
ممث ْ
ّ
خليجية
لتي لدول
وحركة «فتح» باتتا
فــي املـخـ ّـيـمــات« .حـمــاس» و«فـتــح» تنتميان
إل ـ ــى م ـن ـظ ــوم ــة أن ـظ ـم ــة ال ـخ ـل ـي ــج أكـ ـث ــر مـمــا
ّ
ّ
الفلسطينية.
الوطنية
تنتميان إلى الحركة
ل ـك ــن كـ ـ ــان األم ـ ـ ــل مـ ـعـ ـق ــودًا ع ـل ــى ال ـف ـصــائــل
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة الـ ـح ـ ّـرة ال ـت ــي ال تـنـتـمــي إلــى
املـنـظــومــة الـخـلـيـجـ ّـيــة املـتـحــالـفــة ج ـهــارًا مع
ّ
العدو اإلسرائيلي .والرفيق مروان عبد
دولة
ّ
العال من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني
ـط أجــوبــة شافية ومقنعة فــي مقابلة
لــم يـعـ ِ
مع «وكالة وطن» عن الجدار ،إذ قال بالحرف
عن أسباب ّ تشييد الـجــدار« :إن هــذا السبب
ّ
إن كان ُمحقًا إال أنه ليس كافيًا ليكون ُمقنعًا
وخ ـ ّ
ـاص ــة عـنــدمــا ي ـكــون مـفـعــولــه إيـجــابـ ّـيــا».
ّ
يحتاج املوقف الفلسطيني الحر إلى وصف
ّ
وأشد من هذه العبارات (ويحتاج املرء
أقوى
إلى منجم مغربي لفك طالسم عبارات عبد
العال) .إن تمرير هذا الجدار سيتبلع جدرانًا
ّ
ّ
الفلسطينية ،وقــد يأتي
املخيمات
حــول كل
ي ــوم تـبـنــي فـيــه الـسـلـطــة ف ــي لـبـنــان ج ــدران
فـصــل طــائـفــي ح ــول أمــاكــن إقــامــة الـطــوائــف
ّ
أجنبية.
الصغيرة املفتقرة إلى حمايات
لـ ـك ــن مـ ـ ـ ــاذا عـ ــن الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فــي
مـخـ ّـيــم عــن الـحـلــوة وف ــي بــاقــي املـخـ ّـيـمــات؟
كيف يستكني وكيف يسمح للسلطة القمع
الـلـبـنــانـ ّـيــة (املــرتـهـنــة ل ـل ـخــارج) بــوضــع رمــز
إســرائـيـلــي ح ــول مـخـ ّـيــم فلسطيني؟ الــذيــن
ّ
عــلـمــوا الـشـعــب الـلـبـ ّنــانــي ال ـث ــورة بــاتــوا هم
ي ـح ـتــاجــون إلـ ــى ت ـلــقــي دروس ف ــي ال ـث ــورة
والـتـمـ ّـرد؟ أم أن محمد دح ــان َ
(وم ــن وراءه
َ
ف ــي دول ال ـخ ـل ـيــج) ف ــرض سـلـطــانــه وقــيـمــه
ّ
املخيمات؟ إن بقاء هذا الجدار هو
على أهل
تكريس لشبهة التعاون اللبناني الرسمي
ّ
العدو اإلسرائيلي .وملــاذا يصمت فريق
مع
ّ
مـقــاومــة ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي عــن ال ـجــدار؟ إن
اإلص ــرار على الحفاظ على ضابط فــي أمن
املطار دفع حزب الله إلى زلزلة األرض تحت
أقدام خصومه ،أفال يحتاج العداء إلسرائيل
إل ــى أن ت ـتــزلــزل األرض تـحــت ه ــذا ال ـج ــدار،
وت ـفـ ّـت ـتــه؟ إن ال ـطــريــق إل ــى مــواج ـهــة ال ـعـ ّ
ـدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي وال ــدف ــاع ع ــن أب ـس ــط الـحـقــوق
اإلنـســانـ ّـيــة للشعب الفلسطيني فــي لبنان
تـمـ ّـر عبر هــدم هــذا ال ـجــدار ،فمن يـبــادر إلى
هدمه يا ترى؟
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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تجذير المواجهة
وتحسين شروطنا
سعدالله مزرعاني *
سواء كان الحريق الذي اندلع في بعض أنحاء
ً
الـكـيــان الصهيوني مفتعال أو غـيــر مفتعل،
ومـهـمــا ارتـفـعــت الـخـســائــر امل ـبــاشــرة أو غير
املباشرة الناجمة عنه ،فلن ّ
يغير ذلك جوهريًا
ف ــي االس ـت ـن ـت ــاج الـ ـ ــذي أع ـل ـن ــه رئـ ـي ــس وزراء
العدو بنيامني نتنياهو ،في املؤتمر السنوي
الــدبـلــومــاســي ال ـس ــادس ال ــذي نظمته جــريــدة
«ج ـي ــروزال ـي ــم ب ــوس ــت» ق ـبــل أيـ ــام ف ــي ال ـقــدس
املـحـتـلــة ُ(بـعـيــد انـ ــدالع ال ـحــرائــق ،مــن دون أن
تكون هناك عالقة بني الحريق واملؤتمر) .قال
نتنياهو« :أنــا مليء بــاألمــل بشأن إسرائيل،
ب ـش ــأن امل ـن ـط ـقــة ،ب ــل وب ـش ــأن األمـ ــم امل ـت ـحــدة.
فــإســرائـيــل تعيش وس ــط ث ــورة تــاريـخـيــة في
مكانتها بني األمم .هناك تغيير عاملي سريع،
هناك ثــورة معلومات تكنولوجية ،ونحن في
مــركــزهـمــا .هـنــاك ف ــرص أمـنـيــة كـثـيــرة ،وهــذا
يغير الطريقة التي تتعامل بها أمم معنا ونحن
معها».
ال شك أن في هذا الكالم الكثير من االنتصارية.
لــه أيـضــا جــانــب دعــائــي على لـســان املـســؤول
األول في دولة العدو .وقائله يسعى ،بكل الطاقة
واألســال ـيــب (بـمــا فيها املـبــالـغــة وال ـكــذب الــذي
اشتهر به) ،إلى تجديد واليته في االنتخابات
البرملانية املقبلةّ .
لكن في ذلك ،أيضًا ،جانبًا ال
يستهان به من الحقائق .وكذلك ،خصوصًا،
من االستشراف واالستنتاج واالستعداد.
ل ــم ت ـغــب هـ ــذه املـ ـي ــزات ي ــوم ــا ع ــن املــؤس ـســن
األوائل للمشروع االستيطاني الصهيوني ،وال
عمن واصله ،بالقهر والتشريد والعدوان ،من
بعدهم .هــذا أحــد أسـبــاب نجاح املـشــروع :في
املاضي وكذلك في الحاضر ...وحتى سلوك
أو إشعار آخر من قبل خصوم هذا املشروع
اإلجرامي وضحاياه!
ال ش ــك أن نـتـنـيــاهــو ي ـت ـحــدث ع ــن ن ـتــائــج ما
يجري في املنطقة من احتراب وقتل واقتتال
ودمــار وخسائر .هو ّ
يعبر عن سعادته وهو
ً
يــرى دوال ،رفعت دائمًا شعار قتاله من أجل
تـحــريــر فلسطني وعـ ــودة شعبها إل ــى وطنه
وأرض ــه ،تتخبط فــي دمــاء وأزم ــات ال تنتهي.
ثم هو يشعر بكثير من االرتياح ،أيضًا ،ألنه
لعب دورًا مهمًا فــي التحضير لهذه األزمــات
وفي تعميقها وفي استعصائها ،بما يجعله
صاحب «حق» طبيعي في استثمار نتائجها،
أي كوارثها ،على أعدائه ،الى الحد األقصى.
يـنـبـغــي أن نـضـيــف ب ــأن امل ـس ــؤول األول في
إس ــرئ ـي ــل ي ـش ـعــر ب ــا ّل ــرض ــى الـ ـك ــام ــل ،أي ـضــا
وأيـ ـض ــا ،ألن ــه ق ــد ح ــل ف ــي م ــرك ــز الـ ـق ــرار في
واشنطن ،حامية الكيان الصهيوني وداعمته،
ً
دونــالــد تــرامــب بــديــا لرئيس لــم يـبــادلــه يومًا
ال ـ ّ
ـود وال األول ــوي ــات :ال بـشــأن الــوضــع العربي
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،وال بـ ـش ــأن إي ـ ـ ــران ودورهـ ـ ــا
ومشروعها النووي ،وال بشأن أسلوب التعامل
مع كل ذلك.
بعد تدمير الـعــراق بقدراته ومـقــدراتــه الهائلة
وم ـخ ــزون ــه ال ـق ــوم ــي امل ـم ـيــز ع ـلــى ي ــد الـجـيــش
األميركي عام ( ٢٠٠٣ومن ثم إغراقه في أزمات
حكم مقرونة بانقسام وصراع داخليني) ،كان
استهداف سوريا .الهدف أيضًا تدمير قدراتها
وسياساتها وتحالفاتها ،وخصوصًا ما هو
منها ّ
موجه ضد املشاريع املشتركة األميركية
ّ
والصهيونية .امتدت األزمة السورية وتعمقت
وعظمت محنها وخسائرها بسبب اختالف
املواجهة هناك نتيجة صمود النظام السوري.
ثم بسبب قدرته ،اعتمادًا على ذلك ،على بناء
تحالفات إقليمية (إي ــران) ودولـيــة (روسـيــا)،

ما مكنه ،ولــو بثمن باهظ بكل املقاييس ،من
استعادة زمام املبادرة من خصومه املحليني
والخارجيني .يمكن االسترسال في إبــراز ما
هــو قائم حاليًا ،فــي كــل مــن ســوريــا والـعــراق،
من تقدم ملصلحة النظامني السوري والعراقي.
لكن ذلــك ال ينبغي أن يحجب الحجم الكبير،
بل املـ ّ
ـروع من الخسائر التي أصابت البلدين
ودورهما في املنطقة والعالم ،وخصوصًا في
التأثير في الصراع العربي اإلسرائيلي.
هنا وهـنــاك ،أي فــي كــل مــن الـعــراق وســوريــا،
ج ــرى اسـتـثـمــار واس ـت ـغــال مـطــالــب وحـقــوق
شـعـبـيــة م ـش ــروع ــة ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي مـجــال
م ـ ـمـ ــارسـ ــة الـ ـقـ ـم ــع واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــداد وم ــاح ـق ــة
املـعــارضــن واالسـتـئـثــار بــالـسـلـطــة .لـكــن ذلــك
حصل وفق مبدأ :كلمة حق ُيراد بها باطل.
كــانــت اسـتـفــادة ال ـعــدو الـصـهـيــونــي هــائـلــة :لم
يتأخر لحظة واحدة في تشديد قمعه للشعب
الفلسطيني ،وفي التوسع في االستيطان الى
حدود وبوتيرة غير مسبوقنيّ .
طور العدو من
استغالله للصراع :لتطبيع عالقاته مع املزيد
من الدول والحكام في املنطقة والعالم ،ولتشويه
طبيعة الصراع في املنطقة وتصويره صراعًا
عربيًا فارسيًا وتقديم نفسه حليفًا وحاميًا
للعرب .رفض كل االقتراحات بشأن املوافقة
على مفاوضات تستند إلــى الحد األدنــى من
قـ ــرارات الـشــرعـيــة الــدول ـيــة ،أي مــن االع ـتــراف
ببعض ما نصت عليه تلك القرارات من إقامة
دولة خاصة بالفلسطينيني ،وفق القرار ،٢٤٢
وعاصمتها القدس...
لـيــس الــوضــع عـلــى الـضـفــة الـعــربـيــة عـلــى هــذا
الـنـحــو ،مــن ال ـقــدرة على الـتــوحــد ،ومــن تعبئة
الـ ـق ــدرات ،وتــوظ ـيــف ن ـقــاط ال ـقــوة وتـطــويــرهــا،
والتخلص مــن نقاط الـضـعــف ...لقد حصلت
ت ـض ـح ـيــات ك ـب ـي ــرة .ف ــي أم ــاك ــن وم ـنــاس ـبــات
متكررة ،حصلت بطوالت في مواجهة أعــداء
وقوى وأساليب غير مسبوقة في ممارستها
لــإجــرام والـتــدمـيــر .لكن يجب الـقــول إن ذلك
قــد افتقر دائـمــا إلــى خطة شاملة ومــدروســة
ومثابرة .هذا في ما يتعلق بالقوى املستهدفة
واملـنـخــرطــة فــي ال ـصــراع .أمــا الـقــوى األعــرض
واملستهدفة بشكل خطير ،ولو غير مباشر،
فقد كانت غائبة أو مغيبة بسبب سوء عالقة
أو ســوء تقدير أو ســوء أســالـيــب ...ليس هذا
فـحـســب ،بــل إن ق ــوى مـنـخــرطــة فــي ال ـصــراع
ضد مشاريع الهيمنة الخارجية والصهيونية
اسـتــدرجــت الــى مـمــارســات ال يستفيد منها،
ف ــي نـهــايــة امل ـط ــاف ،إال دع ــاة تـفـتـيــت املنطقة
ب ــالـ ـح ــروب األهـ ـلـ ـي ــة وب ــالـ ـص ــراع ــات اإلت ـن ـيــة
والطائفية واملذهبية.
ّإن ت ـح ـس ــن بـ ــرامـ ــج امل ــواجـ ـه ــة وش ــروط ـه ــا
وأساليبها وخططها ،في مجرى الصراعات
الطويلة خصوصًا ،أمر جوهري لتوفير فرص
أكبر لالنتصار ولتقليص الخسائر .هــذا ما
ينبغي االلتفات إليه اليوم قبل الغد .وال ينبغي
أن يقتصر ذلك على قوى ومجاالت محدودة،
بــل يـجــب أن يـتـنــاول كــل الـحـقــول الـضــروريــة
وكــل الـقــوى املعنية مصيريًا بــالـصــراع وذات
املصلحة في منع العدو من تحقيق أهدافه .ال
بــد مــن أجــل ذلــك مــن عقد لـقــاءات ومؤتمرات
صريحة وواسعة التمثيل وجدية املشاركة من
حيث الـكـفــاءة واإلخ ــاص .إن بـلــورة مفاهيم
جــديــدة ألمــن املنطقة وللدفاع عــن مصالحها
ول ـســامــة األســال ـيــب وال ـع ــاق ــات ...هــي أمــور
فــي غــايــة األهـمـيــة ألن ال ـص ــراع طــويــل وألنـنــا
محكومون بالتضحيات وبالكفاح مــن أجل
الدفاع عن مصالحنا ووجودنا.
* كاتب وسياسي لبناني

