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مقالة

عمالء وخونة ...وأعداء
محمد نزال

جـ ــذور تـسـتـمــد فـلـسـفـتـهــا ،م ــن بــراعــة
االس ـت ـمــراريــة ال ـتــي مــارس ـهــا الـ ــدروز،
ً
ـام امل ــاضـ ـي ــة .أص ـ ــا،
ط ـ ـ ــوال األل ـ ـ ــف ع ـ ـ ـ ٍ
ه ـنــاك ش ـكــوك ب ــأن ي ـكــون ه ــذا املـ ــزاج،
ف ــي دواخـ ـل ــه ،ك ـمــا ص ـ ّـورت ــه مــاكـيـنــات
الحزب التقدمي االشتراكي اإلعالمية
واملناطقية فــي السنوات املاضية .ثم

إن الـحــريــري ال وج ــه «آخ ــر» ل ــه ،فيما
يملك الجنبالطيون فرصة املصالحة
م ــع س ــوري ــا ،ب ــورق ــة غ ـيــر «م ـحــروقــة»
اس ـم ـه ــا ت ـي ـم ــور ج ـن ـب ــاط .هـ ــذا لـيــس
ترفًا ،بل منطق التاريخ والجغرافيا،
ّ
وبر الشام اآلمن ،هو «العمق العربي»
الوحيد الباقي.

ال يوجد خونة في لبنان .ال يوجد خونة في العالم .ال وجود
ً
ُ َ
ّ
السياسية
ملفهوم الخيانة أصال .هذا ما تحاول بعض «النخب»
ّ
ّ
أخالقية بديلة ،في
والثقافية واإلعــامـ ّـيــة التأصيل لــه ،كقيمة
ّ
ّ
الجماعية بمعنى
الوطنيّة» ،أو
بالدنا .الحديث ،هنا ،عن «الخيانة
أوس ــع ،ال تلك الـفـ ّ
ـرديــة التي تعني «الـعــشــاق» .الخائن ،العميل،
استطاعوا لشطبوا هــذه الكلمات ِمــن قاموس
الـجــاســوس ،لــو ّ
ّاللغةِ .مــن ســوء حظهم ّأن مــا ِمــن لغة ،منقرضة أو حـ ّـيــة ،عند
كل األمم ،إال واتسع وعاؤها لتلك املعاني ّ.لسان العرب ،الكتاب،
أفــرد للخيانة «مسألة» .يــزداد ســوء حظهم ّأن التاريخ أسقط
تلك املعاني على أفــراد بعينهم ،طبعهم بها ،إلــى األبــد ،منذ ما
قبل «بــروتــوس» .منذ قــرون والعرب َيرجمون «أبــي رغــال» في
ّ
ّ
«البيتانية»
الصحراء ،الخائن ،على أنــه «الشيطان» .أصبحت
في العصر الحديث ُس ّبة في فرنسا .أصبح املاريشال فيليب
ّ
العاملية الثانية بعدما كــان ،في
بيتان رمز الخيانة بعد الحرب
ّ
العاملية األولــى ،بطل «ف ــردان» في وجــه ّاألملــان .كثيرون
الحرب
ِمــن الفرنسيني دافـعــوا عــن بيتان ،وحــاولــوا بكل مــا أوت ــوا ِمن
ُ
ّ
«مبدأ التخوين» أساسًا،
قوة ّإبعاد تهمة الخيانة عنه ،بل إبعاد ّ
بحجة «الظروف» الحاكمة ،إذ كانت «املسلة تنعرهم» ...لكن في
النهاية أصدر
التاريخ حكمهُ ّ .
ُ َ
ّ
ّ
باملناسبة ،تلك «النخب» اللبنانية املحددة ،وبعد تأمل خطابهم،
ضد «التخوين» كمعنى ،بل ّ
نجدهم ليسوا ّ
ضده كلفظة ،إذ هم
ّ
ّ
ّ
ُيمارسونه ليل نهار ضد خصومهم .يتهمون اآلخر بأنه «ورقة»
ً ّ
فــي يــد إيـ ــران ،م ـثــا ،وأن ــه «صــاحــب م ـشــروع» َيـعـمــل ملصلحة
ال ـخــارج ض ـ ّـد الــداخ ــل ،لـكــن عـنــدمــا يـخــرج عليهم َمــن ُيبادلهم
ُ
ّ
تاريخية
«الــتـهـمــة» نفسها ،مــع فــارق استخدامه مصطلحات
ّ
فعندها تقوم
واضحة ،ال تحتمل أي تأويل ،مثل خيانة أو عمالةّ ،
قيامتهم .يبدأون ،في مظهر يستدعي الشفقة ،بالتظلم والولولة
ّ
ّ ّ
والتفجع .إنهم ُيجيدون لعب هــذا الــدور .إنهم يستفيدون ِمن
«شيطنة» مفردة العميل ،التي أصبحت كذلك على نطاق واسع،
ّ
العربية على مدى
حقيقة ،بفعل اإلفــراط بها ِمــن قبل ُاألنظمة
ّ
العقود املــاضـيــة .صحيح ،كثيرون ظـ ِـلـمــوا بها ،لكنها لــم تكن
ُ
ُ َ
دائمًا ظاملة .تلك «النخب» حاولت وتـحــاول االستفادة ِمــن تلك
السقطات ،وقد ّ
عوموها ،للوصول إلى شطب مفهوم العمالة ِمن
ّ
ُ
لهؤالء ،إذ عاشوا
أصله .كم كانت «التكنولوجيا» الحديثة مسمة
ّ
فــي زم ــن «ويكيليكس» وأخــوات ـهــا ،فـقــرأ الـعــالــم كــلــه عمالتهم

س ــبها
حصل فــي مهرجان األرز ،أو الــزيــارة
الـتــي ق ــام بـهــا الــوزيــر ج ـبــران باسيل
لزحلة) ،وتارة أخرى في الترشيحات
(حني طرحت القوات مرشحًا لها في
ال ـب ـت ــرون وج ـب ـي ــل) ،وم ــا بـيـنـهـمــا من
م ـن ــاوش ــات حـكــوم ـيــة ون ـيــاب ـيــة حــول
أكثر من ملف ،بدءًا بقانون االنتخابات
ً
مــرورًا بالتعيينات وصــوال إلــى ملف
الكهرباء.
ت ـ ـضـ ــع م ـ ـ ـعـ ـ ــراب نـ ـفـ ـسـ ـه ــا فـ ـ ــي م ــوق ــع
املعتدى عليه ،إذ إن «التحالف الــذي
التوصل اليه مع الرابية ّ
ّ
ّ
ضم اتفاقًا
تم
ض ـم ـن ـيــا ب ـ ــأن نـ ـك ــون ش ــرك ــاء ف ــي كــل
ش ــيء :املـقــاعــد الـنـيــابـيــة ،التعيينات،
الحقائب الــوزاريــة ،»...لكنها فوجئت
ً
أوال «ببدعة ما ُيسمى حصة الرئيس
ت ـح ــت عـ ـن ــوان ت ـع ــزي ــز دور ال ــرئ ــاس ــة
وحـ ـصـ ـتـ ـه ــا» .ل ـك ـن ـه ــا ف ـ ــي ال ـح ـق ـي ـقــة
«كـ ــانـ ــت ن ــوع ــا مـ ــن وض ـ ــع الـ ـي ــد عـلــى
حصة القوات» .وفي التعيينات «نكث
الـعــونـيــون بــوعــدهــم بــإعـطــاء ال ـقــوات
ح ـق ـي ـبــة س ـ ـيـ ــاديـ ــة» ،ح ـت ــى إنـ ـه ــم «ل ــم
يأخذوا بــرأي القوات في التعيينات،
ً
كـمــا حـصــل م ـثــا أث ـن ــاء تـعـيــن مــديــر
لهيئة أوجـيــرو» .وفوجئ القواتيون،
ثانيًا« ،بتجاوز القوات داخل مجلس
الــوزراء بشأن اآللية واتخاذ القرارات
امل ـتـع ـل ـقــة ب ـم ـل ـفــات ك ـب ـي ــرة»؛ فــالـتـيــار
«غــالـبــا مــا ينطلق مــن مـقــاربــة ذاتـيــة،
ي ـط ـغ ــى ف ـي ـه ــا أس ـ ـلـ ــوب االسـ ـتـ ـئـ ـث ــار،
كـمــا ظـهــر فــي مـلــف الـكـهــربــاء وإدارة
ت ـل ـفــزيــون ل ـب ـنــان ومـسـتـشـفــى ال ـب ــوار
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي» .وثـ ــال ـ ـثـ ــا بـ ــ«مـ ـح ــاول ــة

الواضحة الصريحة املباشرة .لهؤالء أن تمتلئ قلوبهم غيظًا
ِمن أمثال جوليان أسانج .لقد وجدنا عمالتهم على شكل وثائق
ّ
ّ
سربهّ ،
رسمية ُم ّ
مؤرخة ،ومتى؟ في أصعب ظرف
دبلوماسية
ً
ُيمكن أن َيعيشه شعب .في ّأيــام ّتموز ،مثال ،حني كانت تغير
ّ
اإلسرائيلية على عظام األطفال بينما هم ،في الساعة
الطائرات
َ
نفسها ،فــي اللحظة نفسها ،يجلسون فــي مكاتب السفارات
َ
ّ
الدولة ،إن كان ِمن
ويطلبون «املزيد ِمن القتل» .أما إفشاء أسرار ُ ّ
ّ
أسرار ،فهذه تحصيل حاصل .هؤالء أنفسهم يمثلون أن كلمة
ُ
ُ
ّ
وتفقدهم صوابهم! ّ
مرة أخرى ،إنهم بارعون
عميل تغضبهم
فــي التمثيل ،وهــذا ُي ّ
سجلهم لهم .الـطــرف اآلخــر ال ُيجيد ذلــك.
ّ
ُ
وباملناسبة ،هذا ليس مدحًا للطرف اآلخــر .إنــه طرف ال يجيد
لعبة اإلعــام ،أدواتــه مختلفة ،بل قبل ذلــك ،وهــذا األهــمّ ،
ذهنيته
مختلفة .لهذا أسباب كثيرة ليس هنا ّ مكان بحثها.
َ
مسألة أخ ــرى ،ليست بــالـضــرورة كــل عمالة خـيــانــة .أن تعمل
ّ
لسبب مــا ،محسوب
خارجية ضـ ّـد شعب أنــت،
ملصلحة دولــة
ٍ
ّ
َ
ّ
عـلـيــه ،أو تـعـمــل حــتــى ملصلحة ال ـع ــدو م ـبــاشــرة ،ف ـهــذه ليست
َ
بالضرورة خيانةّ .
ربما لم تجمعك بمن تعمل ضـ ّـده ،اآلنّ ،أي
ّ
رابطة في السابقّ .أمــا أن تخون فيعني أنــك توافقت مع اآلخر
على عهد مــا ثـ ّـم خرجت ِمـنــه ،بــإرادتــكّ ،
أذيــة لــه .هــل يوجد في
ً
لبنان خونة بهذا املعنى؟ َمن هم ّ
ضد «محور املقاومة» مثال،
كسمير جعجع ،هل كانوا يومًا مع هذا املحور حتى ُيقال خونة؟
هـ ّنــاك خــونــة بـهــذا املعنى ،صحيح ،نعرفهم جـ ّـيـدًا ،ولـكــن ليس
ً
ّ
كلهم كذلك .إنهم «أعــداء» .هكذا نكون تصالحنا مع اللغة أوال.
باملناسبة ،هؤالء ينظرون إلى الطرف اآلخر ،الذي يعيش معهم،
ّ
ّ
كعدو أيضًا .الـعــداوة هي الحاكمة في بــادنــا ،في العمق ،إنما
ّ
ُ
ّ
وألسـبــاب قهرية ،واقعية ،يستفاد ِمــن اللغة لخلق توصيفات
ُ
تساعد على هدنة ،بفعل موازين القوة الراهنة ،فيستمر ذلك
إل ــى ح ــن ح ـصــول ت ـغـ ّـيــرات ك ـبــرى لـيـثــب عـنــدهــا ه ــذا بسيفه
على ذاك .هكذا تــدور ّأيامناُ .يمكن التعايش مع هــذا التكاذب
ينبغي لهذا أن
الجميل ،صحيح ،ولكنّ ،في ّ مطلق ّاألح ــوال ،ال ّ
ُينسينا الواقع القبيحّ .الكل يتهم الكل في لبنان .الكل َيستبطن
بالنسبة إلــى اآلخ ــر .ال ـفــارق أن
ع ــداوة بنسبة مــا .الـكــل عميل
ُ
هناك َمن َينوح كالثكلى ،أو كصبي أ ِخــذت لعبته ،فيما يبلعها
الطرف اآلخر ّ
متفرغًا لـ«مشروعه» .ثمة فارق آخر ،إذ أن هناك
ّ
َمــن ينطق بها بمصطلحات نخبوية حديثة ،بينما ينطق بها
آخرون بمصطلحات أصيلةّ ،
فجة ،مباشرة ،واضحة ...فطوبى
للواضحني.

انتقل اىل رحمته تعاىل املرحوم

استبعادهم عــن مـفــاوضــات القانون
االنـتـخــابــي ،قبل دخ ــول الـقــوات بقوة
عبر النائب جورج عدوان ،وهو أمر لم
يستسغه العونيون».
ِ
ب ـ ـب ـ ـسـ ــاطـ ــة ،ي ـ ــؤك ـ ــد عـ ـ ــارفـ ـ ــو م ـ ـعـ ــراب
ّ
ومقربون منها أن «املــأخــذ األساسي
يتعلق بعدم احترام الشراكة» ،و«عدم
احـ ـ ـت ـ ــرام مـ ـب ــدأ ال ـش ـف ــاف ـي ــة واآلل ـ ـيـ ــات
القانونية» .واألهــم أن «التيار يعتبر

مأخذ القوات
ّ
يتعلق بعدم احترام
الشراكة معها

نـفـســه ف ــوق الـشـبـهــات ،وأص ـبــح الـهـ ّـم
ع ـن ــده تـحـقـيــق امل ـك ــاس ــب وال ـت ـعــاطــي
ب ــأح ــادي ــة ال ع ــاق ــة ل ـهــا ال بالتغيير
وال بــاإلصــاح» .لــذا «نــرى عــدم اتفاق
على مـمــارســة السلطة ،وكــذلــك األداء
الـ ـحـ ـك ــوم ــي» .بـ ـ ــرأي الـ ـق ــواتـ ـي ــن« ،م ــا
يحصل اآلن حـصــل ســابـقــا داخ ــل 14
آذار ،وكـ ــان ذل ــك خ ــاف ــا أســاس ـيــا مع
ت ـيــار املـسـتـقـبــل ال ــذي تــدخــل السلطة
والسيطرة عليها ضمن أولوياته».
األكيد ،بالنسبة إلى القوات« ،لن يؤدي

ذل ــك إل ــى ك ـســر ال ـعــاق ــة ال ـت ــي حققت
أهدافها االستراتيجية ،أي انتخابات
رئــاس ـيــة وق ــان ــون ان ـت ـخ ــاب ــات» ،ومــن
ث ــم «ت ـح ـق ـيــق ال ـش ــراك ــة اإلس ــام ـي ــة –
املـسـيـحـيــة ال ـتــي ال ُيـمـكــن أن تحصل
مــن دون تحالف مسيحي ق ــوي» .أما
م ــا دون ذلـ ــك ف ـل ـيــس إال «خ ــاف ــا فــي
التكتيك السياسي» .وفي هذا امللعب
ت ـس ـعــى الـ ـق ــوات إلـ ــى أن ت ـك ــون حــالــة
ّ
مستقلة .فهي «ستستمر في معركتها
داخـ ـ ــل م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ض ــد ك ــل مــا
ّ
تعتبره غير قانوني» .وفي ما يتعلق
بــاالنـتـخــابــات «سـتـخــوضـهــا منفردة
حيث ترى لها مصلحة في ذلك» ،كما
أنها «لــن تتوقف عــن التصويب على
كــل ال ـت ـجــاوزات اإلداريـ ــة والـنـيــابـيــة».
أم ـ ــس ،ك ــان ــت الف ـت ــة اس ـت ـضــافــة قـنـ ّـاة
«أو تــي ف ــي» امل ـع ــارض ال ـقــواتــي حنا
العتيق .وهي املرة األولــى ،منذ اتفاق
معراب ،تطل على التلفزيون العوني
ّ
تستفز القواتيني .ال ّ
شك في
شخصية
أنها إشــارة سلبية جديدة ،اعتبرتها
ال ـقــوات «نــوعــا مــن ال ـعــدائ ـيــة» ،لكنها
ل ــن ت ـل ـجــأ إلـ ــى األس ـ ـلـ ــوب ذات ـ ـ ــه ،فـهــي
«ل ـ ــم ت ـق ـ ُـص ــد االسـ ـتـ ـف ــزاز ح ــن سـ ّـمــت
مرشحني في عــدد املناطق» ،وتعتبر
ذلك «حقًا لها» .كذلك لن ّ
ترد على هذه
ً
اإلط ــال ــة «ب ــإج ــراء مـقــابــات مـثــا مع
معارضني عونيني وهــم كثر» .لكنها
فــي املحصلة تــرى أن «خسارتها من
االتفاق مع العونيني ،والــذي تعتبره
صفقة العمر على املستوى السياسي
واملسيحي ،فاقت الربح».

حسني محمد الحاج خليل عبد الله

زوجته :عفاف مرتىض الحر
أبناؤه :عيل ،طارق وأحمد
ابنته :نرسين زوجة الصحايف ابراهيم االمني
أشقاؤه :املرحومون عيل ،حسن وعبد الغني
شقيقاته :سنية زوجة محمد أمني التنوخي ،فضة
املرحومات :زينب ،سعدى ،مريم ،رقية ،عبدة الزهراء وثريا
ووري الرثى يف بلدته الخيام أمس .تقبل التعازي اليوم يف منزل
شقيقه املرحوم الحاج حسن محمد الحاج خليل عبد الله (ابو
خليل) يف الخيام .ويومي الجمعة والسبت للرجال والنساء يف
الصباغ ،قرب مقربة اإلنكليز ،بناية الجبييل.
منزل الفقيد يف صيدا ـ ّ
وملناسبة مرور أسبوع يقام مجلس عزاء عن روحه يف حسينية
الخيام العارشة قبل ظهر األحد .كام تقبل التعازي يف بريوت يوم
االثنني يف السابع من آب الجاري ،بني الثالثة والسابعة مساء ،يف
مركز جمعية التخصص والتوجيه العلمي ،الرملة البيضا ،قرب مركز
أمن الدولة.
اآلسفون :آل عبدالله ،آل الحر ،آل األمني وعموم أهايل الخيام

