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وثائقي يعرض
الليلة على «المنار»:

ذلك «السر»ّ
الذي ربطه
بالناس
زينب حاوي

الحاج إبــان الحرب .فبقاؤه على قيد
الحياة ،سنة ونصف سنة بعد انتهاء
ّ
الـ ـ ـع ـ ــدوان ،م ــك ـن ــه م ــن اإلشـ ـ ـ ــراف عـلــى
عملية استخالص العبر من الحرب،
وتحديد الثغر ،ووضع خطط ّ
سدها،
وم ــاح ـظ ــة م ـك ــام ــن ال ـ ـقـ ــوة ،وال ـس ـعــي
إلــى تعزيزها .سريعًاُ ،ر ِسـمــت معالم
املرحلة املقبلة ،فكان اإلعداد لتحويل
حزب الله إلى «قوة إقليمية عظمى»،
تقاتل على جبهتني في آن معًا ،بحسب
ما أعلن األمني العام لحزب الله السيد
ح ـس ــن ن ـص ــر ال ـل ــه عـ ــام  .2008وم ـمــا
قــالــه نـصــرالـلــه أيـضــا أن ال ـحــاج رحــل
ولــم يـتــرك إال القليل إلكـمــالــه .ويمكن
الـيــوم سـمــاع مـقــاومــن يـجــزمــون بأن
ال ـجــزء األك ـب ــر م ــن م ـســار تـعــاظــم قــوة
حــزب الله ،يعود إلــى خطط وضعها،
او أشـ ـ ــرف ع ـل ــى وض ـع ـه ــا ،أو أس ـهــم
فــي وضـعـهــا ،أو واف ــق عليها ،الحاج
عـمــاد مغنية .بــاخـتـصــار ،إن معادلة
ال ـ ـ ـ ــردع ،ب ـع ـن ـص ـ َـري ـه ــا (إع ـ ـ ـ ــداد ال ـق ــوة
وإرادة تشغيلها) ،وجودها مدين إلى
مجموعة مــن األش ـخ ــاص ،ك ــان عماد
مغنية ّأول ـهــم .ومــن هـنــا ،يـبــرز حجم
الخسارة التي ّ
تعرضت لها املقاومة
قـبــل سـنــن ت ـســع .م ــن يـعـيـشــون على
تـمــاس مــع حــركــة املـقــاومــة ،كــانــوا بال
شك ،يشعرون بقوة حضوره ،ولو لم
يــروه يومًا .تمامًا كما يشعر عارفوه
بـ ـق ــوة غـ ـي ــاب ــه ،رغ ـ ــم أن «زم ـ ـ ــن ع ـمــاد
مغنية» لم ينتهِ بعد.

ّ
مصرًا على تسديد جميل
ذلــك ،بقي
ً
م ــن أس ـ ـ ــدوا ل ــه ج ـم ـي ــا ف ــي م ــواق ــف
ع ــاب ــرة ،ك ـت ـلــك ال ـس ـي ــدة ال ـت ــي زارهـ ــا
مطمئنًا إل ــى أحــوال ـهــا بـعــد سـنــوات
طــويـلــة م ــن لـجــوئــه إل ــى مـنــزلـهــا في
أث ـنــاء مــاحـقــة دوري ــة إســرائـيـلـيــة له
في بداية عمله ّاملقاوم.
يقول عــارفــوه إنــه رســم بعدًا جديدًا
ل ـل ـق ــائ ــد األم ـ ـنـ ــي عـ ـل ــى ال ـص ـع ـيــديــن
األخ ـ ــاق ـ ــي والـ ـنـ ـفـ ـس ــي ،وج ـ ـعـ ــل مــن
تفكيره وسـلــوكــه منظومة أخالقية
بعدما صقل نفسه منذ الصغر على
تـحــريــر الـسـلـطــة ال ـتــي بــن يــديــه من
الطمع واألنانيةّ .
ستر إنجازاته كأنها ذنــوب يخشى
ان ـف ـضــاح ـهــا .ت ـلــك مـجـهــولـيــة أخ ــرى
جعلت مـنــه ،حـتــى بـعــد اسـتـشـهــاده،
ّ
سرًا أعمق من الكتمان الذي يفرضه
عمل األم ــن والعسكر .ورغ ــم أنــه قاد
انـتـصــاري  2000و ،2006وإنـجــازات
ُ
َّ
لم تكشف بعد ،ظل على حال رجل لم
ينجز شيئًا!

ي ـ ــوم ت ـش ـي ـيــع ال ـش ـه ـي ــد عـ ـم ــاد مـغـنـيــة،
فــي ذلــك ال ـيــوم املــاطــر مــن شـهــر شباط
(فـ ـب ــراي ــر) ق ـب ــل ت ـس ــع س ـ ـنـ ــوات ،خ ــرج
ً
ّ
متحدين الظروف
اآلالف ،نساء ورجاال،
املناخية ،ومرتدين السواد .بــدوا وقتها
كــاملــوج امل ـتــراص ،خلف نعش الشهيد.
عند تلك اللحظة ،خرج الرجل األسطورة
ال ــى ال ـنــاس ،تـعـ ّـرفــوا إل ــى وجـهــه واسـمــه
وكـنـيـتــه ،وأس ـ ــرار كـثـيــرة فــي مسيرته
امل ـقــاومــة وال ـن ـضــال ـيــة .عـلــى ه ــذا الـشــق
العاطفي الــذي جمع هــؤالء بهذا القائد،
يــرتـكــز إح ـيــاء ذك ــرى اسـتـشـهــاده هــذا
الـ ـ ـع ـ ــام .إذ أط ـل ـق ــت م ــؤس ـس ــة «قـ ـ ــاف»
(م ــؤس ـس ــة ث ـق ــاف ـ ّـي ــة ت ـع ـنــى بــامل ـقــاومــة
وبــالــذاكــرة ّ
الحية للشهيد مغنية) ،هذا
«سرنا» ،لتحاكي ّ
العام شعار ّ
سر هذا
التعلق والــولــه بــالـحــاج رض ــوان .ضمن
ه ــذه الـحـمـلــة ،سـتـعــرض «امل ـن ــار» الليلة
( )20:15فيلمًا قـصـيـرًا يحمل عـنــوان
حملة «قاف» اإلعالمية أي ّ
«سرنا» ،ومن
إنتاجها ايضًاّ .
«سرنا» (إعــداد وتنفيذ
منار صـ ّـبــاغ ـ ـ إخ ــراج ميسم الشامي)،
شريط يمتد على مدى عشرين دقيقة،
يـحــاكــي ي ــوم اسـتـشـهــاد ال ـح ــاج عـمــاد،
ً
مـحــاوال سبر هــذا السر العاطفي الــذي
جـمــع الـقــائــد بـنــاســه ،مــن دون حـتــى أن
ي ـع ــرف ــوه ويـ ـك ــون ع ـلــى م ـقــربــة حـسـ ّـيــة

يتضمن فيلم منار صباغ
ً
لطمية بصوت الحاج عماد
تعرض للمرة األولى
منهمّ .
معدة الفيلم ّ
صباغ ،تخوض اليوم
مـعـتــركــا آخ ــر ال ــى جــانــب ظـهــورهــا في
البرنامج الحواري السياسي «بانوراما»،
يتمثل في دخولها تجربة الوثائقيات،
إذ يـعـ ّـد «سـ ّـرنــا» بــاكــورة هــذه التجربة.
ّ
فــي ات ـصــال مــع «األخـ ـب ــار» ،فــنــدت هــذا
الـشــريــط ال ــذي ي ـتــوزع عـلــى ش ـقـ ّـن ،من
إستعادة ذكرى االستشهاد ،واستثمار
تجربتها املهنية في متابعة هذا الحدث
وقتها ،وكيفية تعامل «املـنــار» بكادره
ال ـت ـح ــري ــري ،وع ـل ــى ال ـش ــاش ــة ،م ــع هــذه
الـلـحـظــة ،إضــافــة ال ــى اسـتـعـمــال املـقــالــة
التي نشرت في موقع «العهد» بعنوان
« 13شباط ...2008ما بني الظل والنور»،
تـحـكــي ف ـيــه ع ــن تـجــربـتـهــا م ــع حــادثــة
اإلغتيال ومع عائلة الشهيد ومواكبتها
امليدانية وقتها .أما الشق الثاني ،فتذهب
فيه كاميرا الفيلم ،الــى الـنــاس العاديني
مـ ــن شـ ــرائـ ــح ع ـم ــري ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة .عـيـنــة
عـشــوائـيــة تــم اخ ـت ـيــارهــا ،لـتـتـحــدث عن
عالقتها بـ «ساحر املقاومة».
ي ـب ـت ـعـ ّـد «سـ ـ ّـرنـ ــا» ع ــن سـ ــرد ش ـه ــادات
عايشت الـحــاج رض ــوان ،ليأخذ الجزء
ال ـع ــاط ـف ــي ال ـح ـ ّـي ــز األكـ ـب ــر م ــن ال ـع ـمــل.
س ـي ـح ـض ــر الـ ـن ــائ ــب م ـح ـم ــد رعـ ـ ــد فــي
إط ــال ــة غ ـي ــر م ـع ـت ــادة لـ ـي ــروي عــاقـتــه
بالحاج عماد .بعيدًا عن أجواء املقابالت
الـكــاسـيـكـيــة ،يـظـهــر رع ــد شخصيته
العاطفية واملتأثرة الى ّ
حد ذرف الدموع،
ك ــذل ــك سـيـتـضـمــن ال ـف ـي ـلــم ب ـثــا للطمية
بصوت الحاج عماد ،للمرة األولى.
* ّ
«سرنا» الليلة 20:15
على شاشة «املنار»

