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رأي

امل ـق ّــاوم ــة أن ك ــل م ــواف ـق ــه ،أو ت ـحـ ّـركــاتــه ،أو
تدخالته تندرج في نطاق املقاومة .طبعًا،
ه ـ ـنـ ــاك ف ـ ــي ال ـ ـصـ ــف ال ـ ـحـ ــزبـ ــي ،وف ـ ـ ــي صــف
الحلفاءَ ،من يقتنع بذلك ألسباب مختلفة،
لكن حلفاء املقاومة — كحركة مقاومة ّ
ضد
ّ
العدو اإلسرائيلي — ال يوافقون بالضرورة
املقاوم على كل أفعال الحزب.
على التعميم
ِ
إن م ـطــال ـبــة ال ـح ــزب ب ـتــوض ـيــح مــوق ـفــه من
ف ـعــل امل ـق ــاوم ــة وم ــن ال ـت ـهــديــد اإلســرائ ـي ـلــي
— ع ـلــى امل ـ ــدى ال ـق ـص ـيــر واملـ ـت ـ ّ
ـوس ــط — ال
ـدراج الـحــزب إلــى مــواجـهــة غير
يقصد اس ـتـ ّ
مـحـســوبــة ب ــدق ــة ،أو إل ــى تــوري ـطــه م ــن بــاب
املزايدة واإلحراج — على عادة أبواق أنظمة
الخليج في اإلعــام العربي .هــؤالء يريدون
إسرائيل بالصواريخ
من الحزب أن يقصف ّ
اليوم قبل الغد ،حتى يتأذى الحزب ،وحتى
ّ
ّ
يتعرض
يتسنى لهؤالء ْلوم لبنان على ما
ّ
له من دمار وقتل من قبل العدو .ال ،إن نجاح
املقاومة في لبنان يعود بدرجة كبيرة إلى
اعتمادها على الحساب الدقيق ،وعلى عدم
ّ
املنظمات
االن ـف ـعــال ،وعـلــى ال ـص ـبــر .كــانــت

ّ
المقاومة العدو
فاجأت
ّ
على أصعدة عد ّة ،منها
قدراتها الصاروخية

ّ
ّ
واللبنانية تطلق الكاتيوشا
الفلسطينية
من جنوب لبنان احتجاجًا على مقتل رفيق
فــي م ـعــارك فــي لـبـنــان ،أو لتعليم مناسبة
عيد الحزب أو لالحتفال بصعود أمني عام
جيد لتنظيم ُ ما (مــع أن كل صــاروخ ُيطلق
ضد الـعـ ّ
ـدو املحتل ال يستحق إال التأييد).
ّ
إن ال ـه ــزي ـم ــة الـ ـكـ ـب ــرى فـ ــي  ١٩٦٧ي ـت ـحــمــل
ّ
مسؤوليتها مضاعفة جمال عبد الناصر:
ّ
ألن الــرجــل البعيد عــن املــواقــف االنفعالية
س ـمــح ل ـل ـمــزايــدة امل ـش ـبــوهــة آن ـ ــذاك م ــن قبل
النظام األردن ــي  -الصهيوني ،ومــن النظام
الـســوري بتوريطه فــي حــرب كــان يقول إنه
ّ
مستعدًا لها .إن حسابات املقاومة
لم يكن
يـ ـج ــب أن ت ـخ ـض ــع فـ ـق ــط لـ ـحـ ـس ــاب ــات عـلــم
املقاومة الذي أتقن ممارسته حزب الله.
لكن على حزب الله أن يعي أن رصيد عدوان
تـ ّـمــوز ب ــدأ بــالـنـفــاد ،وأن ال ـحــزب يـحـتــاج أن
ي ـصــارح جـمـهــوره بسياسته فــي مــواجـهــة
بعض من
أخطار العدوان ،وأن يجيب على
ٍ

هذه األسئلة ُامل ّ
لحة:
 -1هل يعتمد الحزب على الجيش اللبناني
ّ
الديبلوماسية لتحرير مزارع شبعا
أو على
ّ
وتــال كفرشوبا وقــريــة الغجر؟ أم أنــه قــرر
ّ
ع ــدم مـمــارســة الـكـفــاح املـســلــح لـتـحــريــرهــا؟
ّ
عمليات لتحرير تلك
وملاذا ال يطلق الحزب
ّ
األراض ـ ــي املـحـتــلــة؟ ألـيـســت ق ــوى االح ـتــال
فيها أهدافًا مشروعة؟
ّ
 -2مــا هــي خــطــة ال ـح ــزب ،كـحــركــة مـقــاومــة،
في مواجهة خروقات سيادة لبنان من قبل
ّ
ّ
يومية ،ومن ّ
البر والبحر
العدو؟ وبصورة
وال ـ ـجـ ــو؟ إذا كـ ــان الـ ـح ــزب غ ـي ــر ق ـ ــادر عـلــى
ّ
ّ
شعبية من
التصدي ،فلماذا ال يقود حملة
ّ
ّ
أجل بلورة خطة وطنية لذلك؟ ال أفترض أن
الحزب متقاعس عن القيام بمهام املقاومة،
ّ
ّ
التصدي غير معلومة ،واملقاومة
لكن خطة
تكون ّ
سرية لكن معلومة بأعمالها.
 -4إن امل ـق ــاوم ــة ك ـم ـشــروع وط ـن ــي لـتـحــريــر
أرض ول ــرد ال ـعــدوان اإلســرائـيـلــي وملعاقبة
ج ـمــاع،
ج ــرائ ــم إس ــرائ ـي ــل ال تـحـظــى أب ـ ـدًا بــإ ً
وليس هــذا عيبًا للمقاومة أو نقيصة لها.
عـلــى الـعـكــس ،ف ــإن املـقــاومــة هــي بتعريفها
وفــي مختلف التجارب حــول العالم ،حركة
ّ
أقلية بوجود أكثرية إما خانعة أو ُم ّ
تفرجة
أو متواطئة أو متعاونة مع االحتالل .هذه
هي دروس التاريخ.
 -4كيف يمكن أن ّ يجمع الحزب بني مقاومة
ال ـعـ ّ
ـدو وبــن تــدخــل عسكري ُمـسـتـنـ ِـزف في
ّ
سوريا وفي العراق؟ ما هي األولوية؟
 -5هل سيرد الحزب على مجموعة اغتياالت
م ــن ق ـب ــل ال ـ ـعـ ـ ّ
ـدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ض ــد ق ــادت ــه
ّ
ّ
ّ
امليدانيني؟ أم أن الحسابات الداخلية تقيد
ْ
يديه؟ هل نجح الفريق املعارض للمقاومة،
ّ
وب ـع ـضــه ح ـل ـيــف ل ـل ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،في
ّ
شــل يــدي حــزب الـلــه فــي مــواجـهــة إسرائيل
ٍّ
ع ـب ــر ض ــخ كـ ــم ه ــائ ـ ٍـل م ــن ش ـ ـعـ ــارات ع ــن أن
«قـ ــرار ال ـحــرب والـسـلــم يـجــب أن ي ـكــون بيد
دولة» ال تأبه ال لكرامتها ،وال لهيبتها ،وال
ّ
يتحمل
لـسـيــادتـهــا ،وال ســامــة أهـلـهــا؟ أال
ّ
مسؤولية نشر قيم مقاومة املقاومة
الحزب
رد ّ
ومن دون ّ
فعال من قبله؟
 -6إن رص ـي ــد املـ ـق ــاوم ــة ال ـت ــي ت ـج ــري ضــد
االحتالل تحتاج إلى ٍّ
كم متراكم من املقاومة
ك ــي ي ـب ـقــى ال ــرص ـي ــد وي ـن ـم ــو .ع ـل ــم الـشـعــب
ال ـ ـسـ ــوري وامل ـ ـصـ ــري ب ـع ــد ح ـ ــرب  ١٩٧٣أن
ّ
شرعية
رصيد الحرب بات محصورًا بخدمة
ال ـن ـظــام الـسـيــاسـ ّـيــة ،ول ـيــس ب ـهــدف تحرير
ّ
أراض م ـح ـتــلــة .وي ـك ـت ـمــل رص ـي ــد امل ـقــاومــة
بإنجاز تحرير األرض وردع العدوان .وهذا
لــم ُيـنـجــز بـعــد ،بــالــرغــم مــن اإلن ـجــاز الكبير
وغير املسبوق للمقاومة.
 -7من ضرورات املقاومة الحفاظ على هيبة
املقاومة وعلى ّ
قوة ردعها .ومن قواعد ذلك
الـ ـ ّ
ـرد امل ـبــاشــر عـلــى كــل اع ـت ــداء عـلـيـهــا .لكن
املـقــاومــة فــي الـسـنــوات األخـيــرة باتت تلجأ
إلــى التهديد بــالـ ّ
ـرد على اغـتـيــاالت قادتها
ُ
ّ
امليدانيني دون تنفيذ التهديد ،مما يضعف
ّ
ّ
م ــن هيبتها إزاء الـ ـع ــدو .وه ــذا يـ ــؤدي إلــى
اسـتـسـهــال ال ـع ـ ّ
ـدو لــاع ـتــداء عـلــى املـقــاومــة
ّ
ّ
اللبنانية والفلسطينية قبل اجتياح .١٩٨٢
إن بعض بيانات املقاومة في السنوات التي
ّ ّ
السورية ذكرت بتهديدات حزب
تلت الحرب
الـبـعــث الـحــاكــم فــي ســوريــا ح ــول ال ــرد «فــي
الزمان واملكان املناسبني».
 -8ال تستطيع املقاومة في لبنان أن تدخل —
أو أن تبقى — في حالة الالسلم أو الالحرب،
ال ـتــي طـبـعــت س ـلــوك ال ـن ـظــام ال ـس ــوري بعد
حرب تشرين .ال تستطيع حركة مقاومة أن
ّ
ّ
للعدو بالتمتع بحظوة هذه الحالة،
تسمح
ّ
ألنها ال تردعه ،ال بل تشجعه على ارتكاب
املــزيــد مــن الـ ـع ــدوان ،كـمــا فـعــل ويـفـعــل ضد
سوريا منذ سنوات طويلة.
 -9مـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــو مـ ـ ــوقـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب مـ ـ ـ ــن ق ـ ــوى
ّ
التجسس
الـ«يونيفيل» ،التي ال هم لها إال
ّ
العدو وخدمة
على املقاومة ،وحماية ظهير
أهدافه؟
ليست هــذه موعظة لحركة مقاومة أتقنت
أكـ ـث ــر مـ ــن كـ ــل ت ـ ـجـ ــارب حـ ــركـ ــات املـ ـق ــاوم ــة
وال ـج ـي ــوش ال ـع ــرب ـ ّـي ــة ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـع ـ ّ
ـدو
اإلســرائـيـلــي .لـكــن الــذكــرى الـ ًعــاشــرة لحرب
ّ
ّ
تموز ،تذكر أن مسافة طويلة باتت تفصل
ّ
بيننا وبني الذكرى .واملناسبة ،لو تحولت
ُ
إل ــى ذك ـ ــرى ،ت ـض ـعــف م ــن م ـقــاومــة ل ــم يحن
بعد أوان تقاعدها ،بالرغم من رغبة العدوّ
وحلفائه العرب الكثيرين.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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عجز السلطة وفشلها
ماذا عن البديل؟
سعدالله مزرعاني *
الشعور الجزئي باألزمة هــو ،فقط ،هو ما ّميز،
نسبيًا ،الجولة الــراهـنــة مــن ال ـحــوار .لكن العجز
الكلي عن التعامل معها ،ناهيك عن اختراقها،
ول ــو بـشـكــل م ـح ــدود ،هــو مــا مـ َّـيــز كــل ال ـجــوالت
العشرين منذ عشر سنوات وحتى «خلوة» آب
مطلع األس ـبــوع الـحــالــي .قلنا الـشُـعــور الجزئي
بـ ــاألزمـ ــة ،ألن تـ ـح ــذي ــرات ع ــدي ــدة أط ـل ـق ــت ل ـهــذا
الغرض على لسان الرئيس نبيه بري وعدد من
املـســؤولــن الرسميني والسياسيني ،خصوصًا
بعد اندالع االحتجاجات في صيف العام املاضي
إثر انــدالع أزمــة النفايات حيث بدت البالد أشبه
بـ»مزبلة» كاملة ،ما كشف ،مرة جديدة ،إلى أي
مستوى بلغ استهتار املسؤولني بحياة املواطنني
وصحتهم ومصالحهم وكراماتهم وحقوقهم...
ُ
ثــم أطـلـقــت تـحــذيــرات مشابهة بعد االنتخابات
البلدية األخـيــرة ومــا حملته مــن نتائج ،كشفت،
أيضًا ،تعاظم استياء املواطنني ،ومـبــادرة أعــداد
ال يستهان بها منهم إلــى ترجمة هــذا االستياء
في صناديق االقتراع :بالالمباالة ،أو باملقاطعة،
أو بتشكيل لوائح أو بترشيحات منفردين َّ
سجل
بعضها وبعضهم ،في العاصمة واملــدن الكبرى
أس ــاس ــا ،أرق ــام ــا ف ــاج ــأت الـجـمـيــع ،وخـصــوصــا
بعض أطراف السلطة واملحاصصة ممن اهتزت
َّ
مواقعهم عمومًا وترنحت أو سقطت في بعض
األحيان.
الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري ك ــان وال يـ ــزال س ـبــاقــا في
إط ـ ــاق ال ـت ـح ــذي ــرات .ه ــو ي ـت ـص ــرف ،م ـنــذ فـتــرة
طويلة ،بوصفه ح ــارس النظام وأنـشــط سدنته
وأك ـث ــر املـسـتـفـيــديــن م ـنــه .ت ـعــود «ال ـق ـص ــة» إلــى
السنوات األخيرة من الحرب األهلية .مــذذاك بدأ
ُيـكـ َّـرس واقــع جديد في املـيــدان بعد فشل الغزو
اإلسرائيلي للبنان عام  ،1982وبعد ازدياد الدور
ً
السوري في املعادلة اللبنانية ،وصوال إلى تكليف
سوريا من قبل الخارج ،اإلقليمي والدولي ،إدارة
الوضع اللبناني ،بما َّ
تحول ،سريعًا إلى ممارسة
وصاية كاملة عليه.
َّأدى النهج الـســوري الطاغي ،مــن جهة ،وأخطاء
العماد ميشال عــون وانتهازية الدكتور سمير
جعجع وتشتت وضعف القوى الوطنية ،من جهة
ثانية ،إلــى تخطي نصوص وتسوية «الطائف»
(رغم ُتكريسها في الدستور) بما قلب ،من بني
أمــور أخ ــرى ،معادلة «الـحــرمــان» و»االمـتـيــازات»
التي كانت سائدة ،إلى نقيضها تقريبًا .أصبح
الرئيس ِّبري ،سريعًا ،األكثر ثباتًا واألكثر نفوذًا
وتأثيرًا في السلطة واإلدارة (هو رئيس للمجلس
منذ عام 1992؟!).
كان هذا الخلل الداخلي ،أحد األسباب األساسية
ل ـعــدم تـطـبـيــق ات ـف ــاق ال ـطــائــف ب ـش ـكـ ٍـل م ـت ــوازن،
وتحديدًا إلهـمــال أو إسـقــاط البنود اإلصالحية
فيه .ولم يحصل طيلة َّ
املدة املاضية ( 25سنة!)
ما يفرض إعادة تصويب التعامل مع «الطائف»
(الــدس ـتــور) .الـعـكــس هــو مــا حـصــل فــي «اتـفــاق
الـ ــدوحـ ــة» ل ـع ــام  ،2009ح ـيــث ت ـفــاقــم الـتـشــويــه
وتشرعنت االرتكابات وتعززت املحاصصة في
صيغ تقاسم وتعطيل وفيتوات جديدة.
بيد أن الشعور الجزئي باألزمة ِ(من قبل بعض
يعن في السابق وال هو يعني
أطراف السلطة) لم ِ
اليوم ،سوى السعي نحو حقن النظام السياسي،
نظام الفئوية والتبعية والفشل والفساد ،ببعض
املقويات التي ترمي إلى احتواء النقمة وتسكني
االح ـت ـجــاجــات ،وال تــرت ـقــي ،أب ـ ـدًا ،إل ــى مستوى
ال ـت ـف ـت ـيــش ع ــن ال ـح ـل ــول ألزم ـ ـ ــات ب ـل ـغــت درج ــة
الخطورة القصوى واالستعصاء القاتل.
لم تكن الحرب األهلية التي تكررت مرارًا (وكانت
صـيـغـتـهــا األط ـ ــول واألخـ ـط ــر ب ــن عــامــي 1975
و ،)1990معزولة عن الصيغة السياسية للنظام.
أدى تـجــاهــل ه ــذا األم ــر مـ ــرارًا ،وآخ ــره ــا التنكر
إلصالحات «الطائف» (جوهرها تحديث وتحرير
اإلدارة اللبنانية من الفئوية الطائفية) ،إلى تعميق
األزمة ً على النحو املدمر الذي نعيشه اليوم .ليس
صدفة ،إذا ،أن «عبقريات» املتحاورين قد تفتقت

خالل جولة الحوار األخيرة ،عن محاولة استعادة
تجربة «الــدوحــة» ،وأن مقاربة الدستور قد َّتمت
عبر أولوية البحث في «مجلس الشيوخ» بشكل
السياق الــدسـتــوري الـعــام الــذي يقع
منعزل عــن
ً
فيه :متممًا ونتيجة إلنشاء مجلس نيابي خارج
ً
الـقـيــد الـطــائـفــي ول ـيــس بــديــا لــه (امل ـ ــادة  22من
الــدسـتــور)! إن الـعــودة إلــى الدستور (ليس على
السنيورة!) تحتاج إلى خطة
طريقة الرئيس فؤاد ُ
تعامل إجمالية مع ما أهمل من بنود إصالحية
فيه (تبدأ بإقرار قانون انتخاب نسبي وخــارج
ً
الـقـيــد ال ـطــائ ـفــي) .ه ــي ت ـح ـتــاج ،ف ـع ــا ،إل ــى سلة
من نــوع آخــر غير «سلة» الرئيس بــري (وأرانبه
الشاردة اآلن!) التي لم تفعل سوى املراوحة في
األزمــة عينها .حتى هذه املراوحة لم تعد ممكنة
بعد أن باتت الرعاية الخارجية مستحيلة ،وحيث
ـار
الــرعــاة منصرفون ،بكليتهم ،إلــى ص ــراع ضـ ٍ
ي ـح ـتــاج ،ه ــو نـفـســه ،إل ــى رع ــاي ــة دول ـي ــة يشترط
حصولها صــراعــات وتــوازنــات أخــرى ،وبالتالي
وقتًا أطول وخسائر أفدح...
في تجربة التاريخ والحياة ،أن من يراوح تسبقه
ُ
األي ــام وال ــف ــرص ،ومــن يتأخر تفوته الـقـطــارات.
فـمــاذا عــن الــذي يسير إلــى الخلف كما يحصل
ع ـنــدنــا م ـنــذ ع ـق ــود وع ـ ـقـ ــود؟! م ــا زل ـن ــا نسمع
ادع ــاءات فــارغــة وتافهة بشأن تفوق «الصيغة»
اللبنانية ،يرددها مستفيدون ،بهدف االستمرار
في إيهام الناس وخداعهم (تغذي هذه االدعاءات
مخططات دولية مشبوهة حاولت وتحاول نقل
تـجــربــة ،االنـقـســام والـفـشــل ،اللبنانية إل ــى دول
جديدة في املنطقة بهدف إضعافها وشرذمتها
والهيمنة عليها) .لكن تدهور الوضع في لبنان
إلى املستوى الــذي بلغته مؤسساته من تعطيل
وفراغ وتأزم ،لم يعد يسمح بمزيد من الخداع كما
في السابق .لم يكن صعبًا على املواطن اللبناني،
ً
مثال ،أن يربط ما بني نظام املحاصصة ُّ
وتكدس
النفايات في املـنــازل وال ـشــوارع ،وال بني الفساد
وتطييف اإلدارة ومذهبتها ،وال بني إدارة الظهر
للمصالح الوطنية ومنظومة التبعية التي َّ
تتكرس
وت ـتــرســخ ف ــي ع ــاق ــات ال ـق ــوى املـحـلـيــة بــالـقــوى
الخارجية...
ُ
ليس من املفرح االستنتاج بأن معالجة األزمة لن
تأتي من داخــل التركيبة التحاصصية الراهنة.
ذل ــك يعني أن امل ـعــانــاة سـتـطــول ،واألث ـم ــان التي
يدفعها الشعب اللبناني ،على املستويات كافة،
ستكون أكبر وأخطر :على استقرار البلد ،وعلى
وحدته ،أو حتى على وجوده نفسه...
ال شك أن أطراف املحاصصة السلطوية يراقبون
حــركــة املـعــارضــة السياسية وحــركــة االحتجاج
الـشـعـبـيــة :ف ــي الـ ـش ــارع وخ ــارج ــه .بــالـتــأكـيــد ال
تقلقهم كثيرًا املستويات الراهنة مــن االستياء
ومن التعبير عنه :بسبب تراجعهما وتشتتهما،
رغم ما ذكرنا ،في البداية ،من مخاوف جزئية،
عبر عنها بعض املسؤولني .إن تفعيل االحتجاج
وتوحيده وصياغة إطار وبرنامج له هو املدخل
الوحيد لإلصالح في لبنان .عندما نتحدث عن
اإلصالح بهذا املحتوى ،فإننا ،في الواقع ،نتحدث
مباشرة ،عن إنقاذ لبنان بكل ما في الكلمة من
معنى.
لـقــد َّروج ــت ال ـقــوى الـحــاكـمــة لــ»قـيــم» غــريـبــة من
ن ـ ــوع« :الـ ـشـ ـط ــارة» (أي ال ـف ـس ــاد) ،واالس ـت ـق ــواء
بالخارج (أي التبعية) ،والخصوصية والـفــرادة
(أي اس ـت ـخ ــدام ال ـت ـطـ ُّـيــف وال ـت ـم ــذه ــب لتحقيق
أه ـ ــداف سـيــاسـيــة ف ـئــويــة وخ ــاص ــة) ،واملـ ـب ــادرة
الـفــرديــة (أي عــدم الــرقــابــة واملـحــاسـبــة) ،والـ ُـعــرف
(أي عــدم اح ـتــرام الـقــانــون والــدس ـتــور)َّ ...
تحول
كل ذلــك ،بشكل ممنهج ،إلى منظومة كاملة من
السلوك والـعــاقــات ،فــي الــداخــل وال ـخــارج ،وأدى
إلــى الـنـتــائــج الـكــوارثـيــة الـتــي يـعــانــي منها لبنان
واللبنانيون اليوم .قوى التغيير أمام مسؤوليات
وطنية إنقاذية :صعبة ومعقدة .نهوضها بهذه
امل ـســؤول ـيــات يـتـطـلــب أن ت ـب ــدأ ،حـكـمــا ،بـتـجــاوز
صعوباتها وأزمــاتـهــا الداخلية وفــق مـعــادلــة :يا
ً
طبيب ِّ
طبب نفسك أوال!
*
كاتب وسياسي لبناني

