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ّ
قوة الحكام ضعف المعارضين

فيما املـقــاطـعــة بــن ال ـعــرب يـجــب ان تقترن
بــاملـقــاومــة وأن تـتـكــامــل مـعـهــا ،ال ان تكون
ً
بــديــا عنها .ال ،بــل أن ســام فـ ّـيــاض وباقي
دعاة التطبيع يريدون التمييز بني مقاطعة
الكيان اإلسرائيلي الغاصب ،وبني مقاطعة
ضــائــع الـ ـص ــادرة ع ــن امل ـس ـتــوط ـنــات في
ال ـب ـ ّ
الضفة ،وفــي هــذا تشريع مقصود الحتالل
عام  ،١٩٤٨وأكثر.
سادسًا ،مــاذا بقي من رسالة جــورج حبش
ّ
لكم ولكن؟ بات بعضكم يرفع صور محمد
دح ــان وجـبــريــل ّ
رجـ ــوب ومـحـمــود عـ ّـبــاس
ّ
فيما تـنــكــرتــم لــواحــد مــن أعـظــم املناضلني
ال ـعــاملـ ّـيــن ف ــي ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن؟ مـ ــاذا بقي
ّ
م ــن تـ ــراث جـ ــورج ح ـبــش الـ ــذي ع ــل ــم اآلالف
فــي الـعــالــم الـعــربــي والـعــالــم حــب فلسطني؟
هــل حافظتم عـلــى إرث ــه؟ هــل قدتمتم أدنــى
واجـ ـب ــات ع ــرف ــان الـجـمـيــل ل ـج ــورج حـبــش؟
حديقة صغيرة مــع الفتة باتت تـ ّ
ـزيــن ركنًا
ص ـغ ـي ـرًا ف ــي فـلـسـطــن لـ ــه؟ ه ــل هـ ــذا ك ــل ما
أبقيتموه مــن ج ــورج حـبــش؟ بــات بعضكم
يـ ــرفـ ــع صـ ـ ــور عـ ـم ــاق ــة لـ ـف ــاس ــدي ــن وطـ ـغ ــاة

كيف ّحدث أن لوثة
الطائفية انتقلت إلى
الشعب الفلسطيني؟

ً
ونـسـيـتــم ج ــورج ح ـبــش؟ حـبــش ك ــان مـثــاال
لكثيرين وكثيرات من لبنان ألنه كان مختلفًا
عــن كــل طاقم اليسار واليمني والــوســط في
لبنان والعالم العربي .لو ان الذين يحملون
قمصان ّ
ملونة بصور تشي غيفارا يعرفون
عن جــورج حبش النذر اليسير الستبدلوا
قمصانهم بقمصان جــديــدة ُم ّ
زينة بصور
ه ــذا ال ـع ـمــاق ال ـثــائــر .ج ــورج حـبــش أجـمــل
ق ـص ـيــدة كـتـبـتـهــا فـلـسـطــن ،ل ـكــن م ــن منكم
يـحـفــظ ه ــذه ال ـق ـص ـيــدة ،ويـسـتـظـهــرهــا قبل
األكل وبعده؟ محمد دحالن هو بديلكم عن
حبش؟ هل انحدر الوضع الفلسطيني إلى
هذا الدرك؟
س ـ ــابـ ـ ـع ـ ــا ،م ـ ـ ــن ي ـ ـح ـ ـمـ ــل بـ ـيـ ـنـ ـك ــم وبـ ـيـ ـنـ ـك ــن
مـ ـش ــروع ت ـح ــري ــر ك ــل ف ـل ـس ـط ــن؟ ه ــل ب ــات
ه ــذا امل ـش ــروع طــي الـنـسـيــان؟ مـنــذ انـطــاق
ال ـح ــرك ــة ال ـص ـه ـيــونـ ّـيــة ،وح ـت ـمــا م ـنــذ وعــد
«ب ـل ـف ــور» امل ـش ــؤوم وه ـن ــاك ق ـطــاع أو اكـثــر
في الشعب الفلسطيني يعمل بجهد ودأب

ع ـلــى ت ـحــريــر ك ــل فـلـسـطــن وع ـلــى الـقـضــاء
عـلــى امل ـش ــروع الـصـهـيــونــي .لـكــن َم ــن الــذي
يحمل اليوم مشروع تحرير فلسطني بني
ا ُلـفـصــائــل الـعــامـلــة؟ قـيــادة مـحـمــود عـ ّـبــاس
ـطــر على «فـتــح» الـتــي بــاتــت قيادتها
املـسـيـ ِ
أداة ّ
طيعة بيد االحتالل؟ أم «حماس» التي
ت ـس ـت ـجــدي رضـ ــى م ــن ال ـن ـظ ــام ال ـس ـع ــودي
ّ
للعدو اإلسرائيلي) بعد
(الحليف الوثيق
ان أصبحت أداة ّ
طيعة بيد النظام القطري
(ال ـُـذي يــرعــى «جـبـهــة الـنـصــرة» ،املتحالفة
وامل ـنـ ّـس ـقــة مــع ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائ ـي ـلــي) والـتــي
ّ
ّ
تتلهى بتعريفات متعددة ملعنى «الهدنة»
(لـعـقــد أو ق ــرن ،ال ف ــرق عـنــدهــا) مــع الـعــدوّ
اإلس ــرائ ـي ـل ــي؟ ه ــل ان امل ــؤام ــرة الـخـلـيـجـ ّـيــة
نجحت في وأد كل مشاريع تحرير فلسطني
ب ـيــد امل ـن ـظـ ّـمــات الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة؟ ومـنـظـ ّـمــات
املـجـتـمــع املــدنــي (املــرعـ ّـيــة أوروب ـ ّـي ــا) بــاتــت
ّ
ال تـلـهــج إل بـحـمــد ال ـن ـضــال الــديـمـقــراطــي
ّ
السلمي وبــ ...قرع الطناجر النحاسية .قد
نكون اليوم نعيش ّ
للمرة األولى في حقبة
ّ
من تاريخ الصراع مع العدو اإلسرائيلي ال
ّ
فلسطينية
يكون فيه هناك فصيل أو حركة
ت ـح ـم ــل هـ ــم ّت ـح ــري ــر كـ ــل ف ـل ـس ـط ــن ،وهـ ــذه
سابقة ال تبشر بالخير.
ثامنًا ،إن العالقة بــن الشعب الفلسطيني
ّ
سوية .نايف
وبني الشعب اللبناني ليست
ّ
حواتمة يجول على قيادات معادية للقضية
ّ
ّ
الفلسطينية وي ـ ــوزع دروعـ ــا عـلـيـهــا ،فيما
تتحالف حركة «فتح» مع الفريق السياسي
املتحالف مع الحلف السعودي  -اإلسرائيلي
 األميركي .وحركة «حماس» تتحالف هيأي ـض ــا م ــع ن ـفــس ال ـف ــري ــق الـ ـح ــري ـ ّ
ـري ،وهــي
ّ ً
استقبلت بالترحاب في غزة ممثال عن بقايا
ّ
امليليشيا التي ارتكبت مجازر في املخيمات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا م ـ ـجـ ــزرة ص ـبــرا
الفصائل
وشــاتـيــا .نفهم أن تـكــون بـعــض
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية —أو كــلـهــا— ُم ـنـ ّـددة بتدخل
الله في سوريا ،لكنها ال تجد غضاضة
حزب ّ
من تدخل أنظمة ّالخليج املباشر في الحرب
الـسـ ّ
ـوريــة ،أو تدخل أميركا وإســرائـيــل؟ ّإما
ُ
تدخل،
ان تكون هــذه الفصائل مدينة لكل
ّ
أو هي تعترف بأنها متحالفة مع التدخل
الخليجي؟ والفريق اللبناني الوحيد الذي
ّ
العدو اإلسرائيلي والذي
يرفع لواء مقاومة
ّ
ّ
مثلت مقاومته في حرب تموز افضل مثال
فــي املــواجـهــة الـعـسـكـ ّ
ـريــة مــع إســرائـيــل منذ
ع ــام  ١٩٤٨ب ــات مـّنـبــوذًا مــن قـبــل الفصائل
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة ك ــاف ــة .م ــا ه ــو ب ــدي ــل الـشـعــب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي؟ ه ــل س ـي ــداف ــع آل ال ـح ــري ــري
ّ
املخيمات الفلسطينية في
وقوى  ١٤آذار عن
لبنان؟ ّوحده حزب الله —لألمانة— حاول
ّ
مخيم نهر ال ـبــارد امل ـجــزرة التي
ان ُيـجــنــب
ّ
تعرض لها ورفع حسن نصرالله في حينه
ّ
شعار «املخيم خط أحمر» ،لكن كل الفريق
ّ
الفلسطينية
السياسي الذي تتحالف القوى
ّ
وأصر على تدمير
معه إعترض على الشعار
امل ـخـ ّـيــم .مــا هــو خـيــار الـشـعــب الفلسطيني
في لبنان؟ ّ
بهية الحريري وسمير جعجع
واألمــانــة الـعـ ّ
ـامــة ل ــ ١٤آذار الـتــي أه ــدت درع
«األرز» إلى جون بولتون؟
ّ
ت ــاس ـع ــا ،كـ ــان ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي يـمــثــل
أفـضــل الـجــوانــب الـتـقــدمـ ّـيــة والـتـحـ ّ
ـرريــة في
الـعــالــم الـعــربــي ،وكــانــت نـســاء فلسطني في
ّ
التحرر وهي التي أعطت
لبنان في طليعة
ّ
ســوابــق فــي الـتـمــلــص مــن التقاليد البالية
والــرج ـعـ ّـيــة الــدي ـنـ ّـيــة ،أم ــا ال ـيــوم ف ــإن بعض
امل ـخ ـ ّـي ـم ــات وال ـت ـج ـ ّـم ـع ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة ال
تختلف عن منطقة القبائل في أفغانستان
ّ
والرجعية فــي الـعــادات
مــن حيث املحافظة
والتقاليد وأسر املرأة .طبعًا ،سيصيح دعاة
ّ
التزمت الديني أن املجتمع الفلسطيني هو
ّ
ومتدين لكنه لم يكن كذلك
مجتمع محافظ
دائ ـمــا .كــان املجتمع الفلسطيني مجتمعًا
ّ
السياسية
ثــائ ـرًا عـلــى كــل جــوانــب الـحـيــاة
واالجـتـمــاعـ ّـيــة .كــان فــي املـقـ ّـدمــة وهــو اليوم
ّ
بات في ركب التخلف الديني والسياسي.
ّ
لم تعد املسايرة تنفع .لم يعد التستر على
األخ ـطــاء الفظيعة الـتــي وق ــع فيها الشعب
الفلسطيني جــائ ـزًا .وال ـحــرص عـلــى شعب
ّ
املصارحة .أن
وقضيته تقتضي
فلسطيني
ُ ّ
ُ ّ
حالة الشعب الفلسطيني املحتل واملشتت
في املنافي تسوء باستمرار ،وهناك ضرورة
ّ
ل ـل ـت ـغ ـي ـيــر .ال ـش ـع ــب الـ ـ ــذي عــل ـم ـنــا الـتـغـيـيــر
والثورة بات هو بحاجة للثورة والتغيير،
يا للمفارقة.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

سعدالله مزرعاني*
ان ـت ـم ــى ق ـس ــم وازن مـ ــن ج ـي ـل ـن ــا ،فـ ــي أوائ ـ ــل
سبعينيات القرن املاضي ،الى تيارات وأحزاب
التغيير (اإلشتراكية والـقــومـ ّـيــة .)...كانت تلك
األحزاب تستخدم في وصف النظام السياسي
أسوأ النعوت ،وتسوق ضده أقسى االتهامات
(جــزء منها كــان «ايديولوجيًا» ومنسوخًا).
ذلك وباإلستناد الى أسباب
تطورت ،في امتداد ُ
وتناقضات متنوعة أخرى ،داخلية وخارجية،
قديمة وجديدة ،حركة معارضة واسعة التأثير
واإلن ـت ـش ــار .خــاضــت ت ـلــك ال ـحــركــة ن ـضــاالت
ّ
ّ
فعالة في الشارع واملؤسسات ،وتشكلت في
ّ
نطاق مشروع وصيغة :سياسيني وتنظيمي.
بدت األمــور ،وقتها (وبسبب املناخني الدولي
والعربي القائمني واملالئمني آنــذاك) ،وكما في
الكتب أيضًا ،وكــأن التغيير بــات قــاب قوسني
أو أدنى.
ُ
إت ـخ ــاذ ال ـص ــراع فــي لـبـنــان وعـلـيــه (وإنـطــاقــا
أيضًا من املوضوع الفلسطيني) شكل حرب
ّ
أهلية تغذيها قوى ومصالح إقليمية ودولية،
ك ـشــف أن ل ــدى ال ـن ـظــام ال ـل ـب ـنــانــي إحـتـيــاطـيــا
مهمًا يستطيع استخدامه ،بفعالية ،في الوقت
امل ـنــاســب .أش ـه ــرت ال ـق ــوى املـحـلـيــة التقليدية
سالح الطائفية واستخدمته على نطاق واسع
بدعم وتشجيع كبيرين من قبل أطراف عربية
وخــارج ـيــة .أسـهــم ذل ــك ،بشكل أســاســي ،في
إضـعــاف وتفكك الـقــوى الوطنية وفــي تراجع
دورها ونفوذها .لكن هذا السالح الذي ،أدمن
شركاء «الصيغة» اللبنانية اإلعتماد عليه في
خدمة مصالحهم وفئوياتهم ،قد ارتد على كل
البلد .وهو الذي حال ،حتى اآلن ،دون قيام دولة
موحدة ومستقرة وطبيعية.
االنقسام الداخلي الذي ّ
توسل املوروث الطائفي،
فــي تبايناته وفــي الـصــراعــات السياسية التي
طبعته في عدد من مراحله ،اقترن دائمًا بالتطلع
ن ـحــو الـ ـخ ــارج لــإس ـت ـقــواء ب ــه ب ـغ ــرض تثبيت
التوازنات الداخلية أو تعديلها .وفي نطاق مبدأ
«فرق تسد» الذي اعتمدته القوى اإلستعمارية
إلضعاف شعوب املنطقة وللهيمنة على بلدانها،
ّ
ترسخت معادلة االنقسام في الداخل والتبعية
للخارج .وهو األمر الذي ينطبق ،بشكل أساسي،
على الوضع اللبناني ،والــذي لم ُ
ينج منه ،بهذه
الـنـسـبــة أو تـلــك ،أي بـلــد فــي املـنـطـقــة .مـعــروف
أن هــذا الخلل قــد تـكـ ّـرس وتـعـ ّـزز باإلغتصاب
العنصري الصهيوني لفلسطني .وهــو تداعى
إلى انقسام مذهبي خطير في املرحلة الراهنة.
وليس بعيدًا من ذلك ُ
املد اإلرهابي املستشري
اليوم والــذي أنشأته أو غذته القوى الخارجية
الطامعة والقوى املحلية املسيطرة وموروثات
الجهل والعصبيات والتطرف الديني املغرض
أو األعمى.
دخـلــت مـعــادلــة اإلنـقـســام والتبعية فــي صلب
ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي ال ـل ـب ـنــانــي ،وت ـكــرســت في
َّ
وتتوسع
صيغة محاصصة ال ت ــزال تتعمق
لتطاول كل الحقول والشؤون .الخلل الجسيم
الـ ــذي أحــدث ـتــه ،أص ـ ــاب ،أول م ــا أص ـ ــاب ،مـبــدأ
ّ
ومفهوم املواطنة ،بحيث حــل اإلنتماء والــوالء
للطوائف واملــذاهــب والــدويــات محل اإلنتماء
وال ـ ــوالء لـلـشـعــب وال ــوط ــن وال ــدول ــة .ال ـتــوتــرات
والـنــزاعــات السياسية املحلية او الــوافــدة (في
تكامل وتـفــاعــل) ،تـحــولــت ،م ــرارًا ،الــى حــروب
أهلية ّ
ُ
اخطرها خمسة عشر سنة .األكثر
امتد
خطورة في األمر أيضًا ،أن هذا الواقع الشاذ قد
جعل بعض اللبنانيني يستسهل الخيانة ،بمد
اليد الى العدو أو طلب حمايته ودعمه ،أحيانًا،
وجعل معظمهم يرتضي الوصاية الخارجية
األحيان.
في غالب
ُ
ُ
ال ـح ـص ــار الـ ـ ــذي أحـ ـك ــم ط ــوق ــه ح ـ ــول ال ـق ــوى
الوطنية الــاطــائـفـيــة ،كــان يـتـعـ ّـزز ،باستمرار
من خالل إمساك فرقاء املحاصصة بمقدرات
السلطة والبالد وتسخيرها في خدمة النظام

ال ـس ـيــاســي ال ـت ـحــاص ـصــي ال ـق ــائ ــم .وزاد في
ّ
الـطــن بــلــة أن الـقــوى الـخــارجـيــة اإلستعمارية
قــد وج ــدت فــي «الـصـيـغــة» اللبنانية انموذجًا
صالحًا ،جزئيًا أو كليًا ،إلعتماده وتطبيقه في
ُ
بلدان أخرى .هكذا فعل األميركيون في العراق
بعد احتالله :من أجــل تسهيل اإلحـتــال قبل
حصوله ،ومن ّثم توطيده وتحقيق أهدافه بعد
حصوله .لقد بدا أنه يمكن استخدام الطائفية
(وكل أنواع العصبيات واالنقسامات) ،من قبل
اإلحتالل ولتحقيق عدد من أهدافه ،على أكمل
وجه!
لعبت هــذه العوامل جميعًا ملصلحة الطائفية
والطائفيني .امــا الـقــوى غير الطائفية بالفكر
والبرنامج واألولــويــات ،فقد وجــدت فرصتها
ّ
األساسية حني احتل العدو الصهيوني أجزاء
ً
واسـعــة مــن لبنان وص ــوال الــى عاصمته عام
 .١٩٨٢كــان معظم الطاقم السياسي الحاكم
ُمستدعيًا لهذا العدوان أو متواطئًا معه .لكن
الفضيحة كــانــت أكـبــر مــن أن يـجــري التستر
عليها .شكلت املقاومة الوطنية اللبنانية بارقة
أمل ُكبيرة في إعادة صياغة الوضع اللبناني
ُ
التوحد ضد العدو
سس سليمة قاعدتها
على أ ٍ
املـحـتــل وال ـطــامــع .تحققت إن ـج ــازات ميدانية
وسياسية كبيرة وغير مسبوقة ضــد العدو
(تكللت الحقًا بالتحرير ما تبقى عام 2000
ب ــدور حــاســم ل ــ«امل ـقــاومــة اإلس ــام ـي ــة») ،لكن
سرعان ما تكالبت قــوى عديدة على حصار
«املقاومة الوطنية» وإنهائها ،مستفيدة أيضًا
من تطورات دولية انعطافية (افدحها إنهيار
اإلت ـحــاد الـســوفـيــاتــي) وم ــن أخ ـطــاء ق ــوى تلك
املقاومة وتخليها عن واجبها الوطني األكثر
إلحاحًا.
ّ
كرس التطبيق املشوه إلتفاق «الطائف» ،والذي
استند إلى التوازنات اإلقليمية ال إلى نصوص
ذلك اإلتفاق ،صيغة املحاصصة الطائفية بعد
أن بـ ّـدل في موازين القوى داخلها .جرى ذلك
برعاية مباشرة من سلطة الوصاية السورية
وب ــان ــدف ــاع مـسـتـمـيــت م ــن ق ـبــل املـسـتـفـيــديــن
املـ ـحـ ـلـ ـي ــن :ال ـ ـقـ ــدمـ ــاء وال ـ ـ ـجـ ـ ــدد .خـ ـ ــرج ن ـظ ــام
املـحــاصـصــة (ول ـيــس ال ـب ـلــد!) سليمًا معافى
من «خطر» اإلصالح بعد أن ّتم تعطيل مثابر
ّ
ومتعمد للبنود اإلصالحية في اإلتفاق وفي
الــدسـتــور .الـتـطــورات املـتــاحـقــة ،على صعيد
لـبـنــان واملـنـطـقــة ،بـكــل مــا رافـقـهــا مــن تأجيج
لـلـعـصـبـيــات ومـ ــن ت ـط ــرف وتـ ـش ـ ّـدد وتـكـفـيــر
وتـ ـم ــذه ــب ...أس ـه ـم ــت ،ب ــدوره ــا ف ــي تــرسـيــخ
اإلص ـط ـفــافــات وال ـص ـيــغ الـطــائـفـيــة واملــذهـبـيــة
وأضعفت قوى التغيير والديموقراطية.
ل ـ ـهـ ــذه األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب وسـ ـ ــواهـ ـ ــا يـ ـمـ ـع ــن أط ـ ـ ــراف
املـحــاصـصــة فــي مـمــارســة نهبهم وفـســادهــم
وص ــراعـ ـه ــم ع ـل ــى ال ـح ـص ــص واملـ ــراكـ ــز دون
الـخـشـيــة مــن أي مـســاءلــة أو مـحــاسـبــة .إنهم
ي ـت ـجــاه ـلــون ب ــوق ــاح ــة ال س ــاب ــق ل ـهــا مـصــالــح
الوطن واملواطنني .لم تردعهم املخاطر البيئية
والصحية عن إبقاء مشكلة النفايات من دون
حل وال استمعوا إلى صرخات املحتجني من
شــابــات وش ـبــاب لـبـنــان بــل ب ــادروه ــم بالقمع
والترهيب ،حتى بعد أن ذاقــت بهم الساحات
والشوارع .كل املؤسسات معطلة :ال بأس ،طاملا
أن القرار لم يصدر من املرجعيات الخارجية
بعد ،وطاملا أن صفقة «املناصفة» في النهب لم
تستقر على صيغة «شراكة عادلة» بعد!
ملـ ـ ـ ــاذا «يـ ـتـ ـف ــرع ــن» هـ ـ ـ ــؤالء ب ـ ـهـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــدر مــن
اإلسـ ـتـ ـخـ ـف ــاف بـ ــالـ ـنـ ــاس ،رغـ ـ ــم ارت ـك ــاب ــات ـه ــم
وخالفاتهم؟
ال شــك أن أحــد أبــرز األسـبــاب إنما يكمن في
ض ـعــف وت ـش ـتــت املـ ـع ــارض ــة ،وفـ ــي األزم ـ ــات
التي يتخبط بها أط ــراف منها بحيث لــم تعد
مـمــارسـتـهــم ال ـخــاصــة وال ـع ــام ــة تـخـتـلــف عن
ممارسات أطراف املحاصصة في الكثير من
املجاالت!
* كاتب وسياسي لبناني

