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سياسة
على الغالف

معركة الشراكة
استكمال
لمعمودية تموز
زياد عبس
في حــرب عناقيد الغضب سنة ،1996
لــم يجد شـبــاب الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ما
يمكنهم فعله سوى فتح مكاتب الهيئات
ال ـط ــاب ـي ــة ال ـع ــون ـي ــة ل ـج ـمــع ال ـت ـب ــرع ــات.
وسرعان ما لجأ العونيون إلى جمعية
وسيطة نقلت هذه التبرعات إلى الحزب،
ن ـظ ـرًا إل ــى ع ــدم وج ــود أي تـنـسـيــق بني
ال ـف ــري ـق ــن ي ــومـ ـه ــا .أم ـ ــا س ـن ــة ،2005
ف ـت ــدخ ــل الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ـ ــون ب ـقــوة
لــرفــض طــروحــات ق ــوى  14آذار ،قبيل
االنسحاب السوري بأيام ،بشأن خوض
االنـتـخــابــات وف ــق قــانــون غ ــازي كنعان
إلقصاء حزب الله وإخراجه من النظام،
مستشرفًا أن هـكــذا مــواقــف تـقــود إلى
حرب أهلية جديدة .أما رسالة الجنرال
للبنانيني بوجوب التضامن مع حزب الله
واحتضان النازحني في مواجهة الحرب
االسرائيلية عام  ،2006فكانت تنسجم
بشكل كامل ـ خالفًا ملا يعتقده كثيرون
ـ ـ مــع امل ــزاج الـعــونـ ّـي .فــا أحــد فــي التيار
الوطني الحر ّ
يتخيل أنه كان سيكون في
موقع آخر أو أن موقف الجنرال سيكون
مختلفًا .عمليًا ،هناك مجموعة مبادئ
وقيم نستلهم ـ نحن الجيل النضالي ـ
مواقفنا منها ،من دون إقامة أي اعتبار
لـحـســابــات الــربــح وال ـخ ـســارة ف ــي سلم
ّ
الحفاظ على لبنان .وقد تيقنا من صحة
موقفنا من الحرب االسرائيلية ،خاصة
حني رأينا أن من يتمنون خسارة حزب
الـلــه هــم أنفسهم الطبقة الـفــاســدة التي
حـ ّـولــت البلد إلــى مــزرعــة لالستخبارات
السورية.
من كانوا يهللون للقصف ويعتبرونها
معركة أيام ّ
معولني على املجتمع الدولي
إلنهاء حزب الله ،هم أنفسهم من يهللون
إلقصاء ميشال عون اليوم ويعتبرونها
«ش ـغ ـلــة أي ـ ــام» ،مــراه ـنــن ع ـلــى إس ـقــاط
التسويات الدولية حالة العماد عون من
حساباتها .لكن مــرة أخــرى لن تصيب
أمانيهم ،فكما صنع املقاومون انتصار
تموز ،وكما منع املقاومون هزيمة حزب
الله وانكساره ،وكما استشهدتهم أنتم
فيما قدمنا نحن كل ما نستطيعه ،هكذا
سـنـصـنــع نـحــن ان ـت ـصــار آب وسنمنع
ه ــزم ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر أو ك ـســره،
ّ
معولني على تقديمكم في املقابل كل ما
تستطيعونه .فال شك أن كسر املقاومة
يــومـهــا كــان سـيــؤدي إلــى كـســر العماد
عون بعد االستفراد به ،كذلك فإن كسر
الـعـمــاد ع ــون ال ـيــوم س ـيــؤدي إل ــى كسر
املقاومة غـدًا بعد استفرادهم بها ،كما
حصل بعد التحالف الرباعي .فاملؤسف
هنا أن الشركاء املفترضني في البلد ال
يكفون عن الغدر؛ كلما استجمعوا قواهم
يسعون مجددًا إللغاء أحد مكونات البلد،
باحثني عن الحلقة األضعف :عام 2006
كــانــوا يعتقدون مخطئني أن حــزب الله
هــو الحلقة األضـعــف ،والـيــوم يعتقدون
مخطئني طبعًا أن الـتـيــار الــوطـنــي الحر
هو الحلقة األضعف .فمعركة الشراكة
ودولــة املؤسسات التي نخوضها اليوم
هي استكمال ملعمودية تموز ،ألن هناك
من يسعى إلفراغ البلد من كل مقومات
الدولة حتى يكون استشهاد األبطال في
وج ــه إســرائـيــل والتكفيريني ف ـ ً
ـداء لبلد
م ـن ـكــوب ،مـفــرغــا مــن م ـقــومــات الـحـيــاة،
فيما نسعى نحن لتأسيس دولة حديثة
وق ــوي ــة ي ـك ــون االس ـت ـش ـهــاد م ــن أجـلـهــا
شرفًا كبيرًا.

حزب والية الفقيه ينهي
أسطورة «البعبع»
غسان سعود
قبل حــرب تـمــوز  ،2006لــم يكن حزب
الله يجثم على قلوب كثيرة اكتشفت
ض ـيــق تـنـفـسـهــا بـسـبـبــه بـعـيــد هــزمــه
إسرائيل ،فبدأت البحث في األرشيف
عما يمكنها من انتقاده وكسر هالته
وتنفير ال ــرأي الـعــام مـنــه .تكفل تيار
املستقبل وبعض الشيوخ التكفيريني
ب ـب ـعــض الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ،ف ـي ـمــا اهـتـمــت
األمانة العامة لقوى  14آذار والقوات
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة وج ـ ــزئ ـ ـي ـ ــات س ـي ــاس ـي ــة

م ـثــل ح ــرك ــة االس ـت ـق ــال وغ ـي ــره ــا من
ج ـم ـع ـي ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــ USAIDب ـب ـعــض آخـ ــر.
انـ ـخ ــرط ح ـش ــد م ــن وسـ ــائ ــل اإلع ـ ــان
واإلع ـ ـ ـ ــام وال ـب ـط ــري ــرك ـي ــة امل ــارونـ ـي ــة
فـ ــي م ـه ـم ــة ت ـح ــوي ــل حـ ـ ــزب الـ ـل ــه إل ــى
بعبع ،لتبلغ التعبئة ذروتـهــا عشية
انتخابات  2009النيابية .وقد استفاد
خـصــوم الـحــزب مــن 1 :ـ ـ انـكـفــاء التيار
الوطني الحر نحو الــدفــاع عــن نفسه
ب ــدل ال ـه ـج ــوم2 .ـ ـ ـ ع ــدم ام ـت ــاك حــزب
الله عالقات بعيدًا عن مناطق نفوذه،
ســواء بالسياسيني أو اإلعالميني أو

املجالس البلدية والجمعيات وسائر
الفاعليات ومـكــونــات ال ــرأي الـعــام 3 .ـ
ّ
السياسي في البلد الذي جعل
الفراغ
من الحزب مادة دسمة وحيدة .إال أن
تشكيل ق ــوى  14آذار الـحـكــومــة التي
تلت تلك االنـتـخــابــات ،بــالـتـعــاون مع
ح ــزب ال ـلــه ،ب ــدد بــدايــة كــل ال ـكــذب عن
استحالة التعايش معه ،وسرعان ما
كرت السبحة :حزب والية الفقيه ينقل
قــداديــس األعـيــاد املسيحية مباشرة.
الحزب الشمولي يعاند حتى يستعيد
املسيحيون ممثلني بالتيار الوطني

ال ـح ــر ك ــل ح ـقــوق ـهــم ال ـ ــوزاري ـ ــة .حــزب
السالح يقول إن للعماد ميشال عون
دي ـنــا عـلـيــه حـتــى ي ــوم الـقـيــامــة .حتى
اقـتــراع بعلبك والهرمل للنائب إميل
رحمة قبل مرشحي حزب الله ،ملجرد
أنه معهم في السياسة ،كان له رمزيته
في بلد ينظر بمذهبية إلــى كل شيء
وي ـح ـف ــظ ل ـل ـع ـكــاريــن اق ـت ــراع ـه ــم ع ــام
 2000ملرشح من الضنية ال يعرفونه
ب ـك ـثــافــة أكـ ـب ــر ب ـك ـث ـيــر م ــن اق ـتــراع ـهــم
لنائب رئيس مجلس ال ــوزراء عصام
ف ـ ـ ــارس رغ ـ ــم م ـعــرف ـت ـهــم ال ـخــدمــات ـيــة

تخويف الرأي العام بحزب الله سقط إلى غير رجعة (هيثم الموسوي)

بكفيا تكابر :لن نعترف

هكذا يرى سوق جبيل حزب الله

إيفون صعيبي

ستيفاني بو شلحا

«صعب أن تتغير النظرة السياسية الى حزب الله ،وخصوصًا أنه يواصل إقحام
لبنان بمشاكل ألسباب وأهداف خارجية» يقول صاحب محل بيع الدجاج املشوي
في أول بكفيا .أما جارته ،فتواصل عملها في املحل املخصص لصب املفاتيح دون
مباالة كثيرة بالسؤال عن رأيها اليوم بحزب الله ،وال تتدخل في الحديث إال عند
قول أحدهم إن الحزب حمى املسيحيني أيضًا بدفاعه عن الجبهة البقاعية ،فتتدخل
مقاطعة« :ال نحتاج إلى من يدافع عنا في وجه داعش ،سبق أن حمينا أنفسنا مرات
كثيرة» .بــدوره ،يضحك األريعيني العامل في مقهى «شي موني» للسؤال ،مؤكدًا
أن املقتنعني ضمنيًا بإنجازات الحزب على صعيد مقاتلة داعش لن يعترفوا بذلك
عالنية ألسباب تتعلق بطبيعة اللبناني واستصعابه أن «يعترف بأنه على خطأ».
أما كارل شيبان فيشرح أنه يعيش في سويسرا وهو هنا لإلجازة الصيفية .يعتقد
أن مجرد وجود حزب الله يكفي لصد أي محاولة للتعدي على لبنان ،في ظل أجهزة
أمنية مكتوفة اليدين .ويالحظ هنا أن كثيرين في سوق بكفيا يرفضون التعليق أو
الدخول في أي نقاش من هذا النوع ،كأن األمر ال يثير حماستهم كما كان يحصل
سابقًا .وال يخفي أحد سائقي األجرة أن العالقة الطيبة بني حزب الله وحزب الكتائب
هــذه األي ــام ،بعيد استقبال الـحــزب بحماسة الرئيس أمــن الجميل فــي مرجعيون،
وتهنئتهم النائب سامي الجميل بانتخابه رئيسًا للحزب تسهم في تخفيف التوتر
من ذكر حزب الله في بكفيا .وقد أثبت الحزب بحسب أحد زبائن بوظة بشير في
ّ
الرئيسي ذكاءه في تلميع صورته ،سواء عبر إظهار نفسه بمظهر املدافع عن
السوق
حقوق املسيحيني ،ممثلة بمطالب العماد ميشال عون أو عبر سعيه إلى تعزيز نفوذ
ً
حلفائه ،بدل أن يحتفظ مثال بجميع املقاعد النيابية لنفسه كما يفعل تيار املستقبل
أو عبر تسريب صور وأخبار تقدمه كحامي حمى املسيحيني ،فيما غيره ال يبالي
بما يغشي صورته.

ُيجلس ميشال عـبــود أعــوامــه الخمسة والـثـمــانــن فــوق كــرســي بالستيكي فــي دكانه
الصغير في سوق جبيل ،متابعًا أحد البرامج السياسية .يشير إلى أن حرب تموز زادته
إعجابًا بحزب الله ،أما واليــة الفقيه فال تخيفه« :عالقته بالتيار الوطني الحر بينت أن
ما من شيء نخشاه» .في متجر األلبسة املجاور لدكانه ،تقول جوزفني بصبوص إن
الحزب كان شيئًا قبيل الحرب السورية ،وصار شيئًا آخر اليوم .فهو «السد املنيع» اآلن،
و»أنا كمؤمنة أعتبره حامي مقامات طائفتي في سوريا» ،مع مالحظتها وفاءه لحلفائه
أكثر من كثيرين ،وصدق وعوده لجمهوره .أما خالد الذي يدير متجر أحذية في السوق
نفسه ،فيخالف خيارات الحزب السياسية وال يوافق توجهاته االستراتيجية ،وهو مقتنع
بسعي الحزب لتكريس تبعية للبنان لوالية الفقيه ،و»أنــا من طرابلس ورأيــت ماذا فعل
الحزب في  7أيار» .لكنه ال يخفي رغم هذا كله إعجابه بدفاع الحزب عن أرضه وطريقة
قتاله املتقدمة .ويجذب السؤال حنا عتيق (غير الحنون) فيقترب ليسأل كيف يخاف
أحدهم حزبًا يستشهد خيرة شبابه للدفاع عن أرضهم وأعراضهم .فمن تعنيه كرامته
بهذا الشكل ،يحترم دون شك كرامات اآلخرين .وملوحًا بيده ،يقول :هؤالء فركوا أنف
الجبروت اإلسرائيلي .بدورها ،تبدو أستاذة املدرسة املتقاعدة أنطوانيت نون التي تساعد
ابنتها في محل للنظارات حائرة بني تقديرها لتدخل الحزب في سوريا لحماية لبنان،
وخشيتها من استعمال سالحه في الداخل اللبناني يومًا ما .وعلى نحو مشابه ،يقول
األسـتــاذ املــدرســي دانــي خــوري أثـنــاء تناوله البوظة فــي أحــد مطاعم الـســوق إن الحزب
ليس كسائر امليليشيات التي شاركت في الحرب «لكني أتمنى أن ال يكون لديه أهداف
عقائدية دينية ،وأنا لست واثقًا من ذلك» .وهذه املخاوف تبدو أشبه بالحقائق بالنسبة
إلى صاحبة أحد محال األكسسوار في السوق نفسه التي ال زالــت تعتقد بأن الحزب
سيطبق واليــة الفقيه في حال سيطرته على لبنان يومًا ما .والالفت أخيرًا هو تفاجؤ
غالبية من سبق تعدادهم بالسؤال عن حــزب الله؛ كــأن املوضوع لم يعد مطروحًا من
أساسه بعدما أصبح «ديموديه»؛ واضح أن األجوبة الدسمة تتطلب السؤال هنا عن داعش
أو تيار املستقبل هذه األيام ،بدل السؤال عن حزب الله.

