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رأي

أنــا لــم أغ ــادر الجامعة األميركية ،بــل ُأبــعـ ُ
ـدت
ِ
منها ،وقــد حرمتني اإلدارة ممارسة وظيفة
ث ــاب ـت ــة ج ـ ــرى اخـ ـتـ ـي ــاري ل ـش ـغ ـل ـه ــا .ول ـف ـت ــرة
طويلة بعد ذلــك ،بقيت مصدومًا كيف يمكن
َ
الضغوط الصهيونية أن تحقق أهدافها في
الوطن العربي .وبما أنني ّ
تعرضت للضغوط
عينها في الواليات املتحدة ،كنت أدرك جيدًا
م ـخــاطــر إث ـ ــارة غ ـضــب امل ـج ـمــوعــات الــداع ـمــة
إلس ــرائ ـي ــل ،ال ـتــي يـعـتــاش الـكـثـيــر مـنـهــا عبر
حــرمــان آخــريــن الـحـقــوق نفسها الـتــي ُمنعت
من ممارستها .ولكن هــذه القضية حفزتني
على إعادة النظر في رؤيتي للصهيونية على
أنها مشروع استعمار استيطاني .وأدركت أن
الصهيونية تلهم الوالء الطبقي بقدر ما هي
تلهم اإلخالص اإليديولوجي.
كـنــت أظــن أن أفـضــل مــا فــي الـعـمــل فــي لبنان
هــو عجز الصهاينة عــن التأثير فــي مهنتي.
ول ـكــن نـجــاحـهــم فــي اجـتـيــاز ح ــدود يـفـتـ َـرض
أنها محصنة بشدة وقدرتهم على التسبب
بـفـصـلــي عـكـســا ل ــي ال ــواق ــع امل ــؤس ــف لـلــوطــن
ال ـع ــرب ــي .أدرك ّأن ح ـبــل األفـ ـك ــار ه ــذا يسبب
نـفــورًا ألنــه يضخم شعور املــرء بأهميته بال
سبب مقنع .ولـكــن هامشيتي كـفــرد مــا زالــت
على حالها ،وهو ما يزيد من خطورة املسألة.
فــالـنــاس يـعـ ّـبــرون عــن صدمتهم لـحــدوث أمر
ك ـه ــذا ف ــي ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة ،وأنـ ــا أتـفـهــم
ّ
صدمتهم هذه ،إذ إنني ،مثلهم ،لم أتصور أن
أمرًا كهذا قد يحصل .ولكنه كان خطأ جسيمًا
من جانبي.
كثيرًا ما نرتكب أخطاء كهذا عندما نحصر
فلسطني فــي حــدودهــا الجغرافية ،أو عندما
ُي ـه ـيــأ ل ـنــا أن إس ــرائ ـي ــل م ـج ــرد ص ـنــم تـعـبــده
مـجـمــوعــات ال ـض ـغــط .فـفــي ال ــواق ــع ،يـجــب أن
نـنـظــر إل ــى الـصـهـيــونـيــة م ــن زاويـ ــة تــرابـطـهــا
مع مسألتي الطبقية والعنصرية في العالم.
فبالنسبة إلى األشخاص الذين يسعون إلى
ن ـيــل احـ ـت ــرام ف ــي امل ـج ـت ـمــع ،تـشـكــل فلسطني
– ك ـق ـض ـيــة ك ـف ــاح تـ ـح ــرري ال ك ـم ــوض ــة عـلــى
مواقع التواصل االجتماعي – عائقًا ،أكان في
بيروت ّ
وعمان أم في نيويورك .ولكن السمعة
السيئة التي تعاني منها فلسطني قد تكون
أمـرًا مفيدًا لجهة حفاظها على عامل الجذب
الـثــوري ،ولكنها تصبح عائقًا أمــام من يريد
الـتـمــاهــي م ــع الـقـضـيــة الفلسطينية وكـســب
لقمة عيش فــي الــوقــت نفسه .وعـنــدمــا ُت َ
قمع
الـسـيــاســات املـعــاديــة للصهيونية فــي الــدول
الـعــربـيــة ،ي ـكــون الـسـبــب األوضـ ــح هــو ال ـعــداء
للفلسطينيني ،ولكن قــد يكون السبب أيضًا
القيود البلوتوقراطية ضــد املـعــارضــة ،التي
تتمظهر دائمًا بموازاة تأكيد سلطة الدولة.
وفـ ــي الـ ــواقـ ــع ،إن ال ــدل ـي ــل ع ـلــى ن ـضــج الـ ــدول
العربية بالنسبة إلــى السياسيني الغربيني
وال ـن ـخ ــب امل ـح ـل ـيــة ال ـعــام ـلــة ملـصـلـحـتـهــم هو
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد ل ـت ـخ ـط ــي الـ ـعـ ـقـ ـلـ ـي ــات ال ـق ـب ـل ـيــة
البائدة ودعم التطبيع مع إسرائيل .ال بل إن
التحالفات الرسمية وتحت الطاولة مع العدو
الصهيوني املــوقــر بــاتــت شــائـعــة فــي الــوطــن
ال ـع ــرب ــي .ون ـت ـي ـجــة ل ــذل ــك ،أض ـح ــى الـتـطـبـيــع

نتيجة عـقــانـيــة؛ فـلـكــي تـبـلــغ ال ــدول ــة مرتبة
الحداثة ،عليها االعتراف بإسرائيل .ويعكس
هذا الواقع أهم منجزات القوى االستعمارية
الـ ـق ــديـ ـم ــة ،أي إعـ ـ ـ ـ ــادة إنـ ـ ـت ـ ــاج نـ ـف ــوذه ــا فــي
مستعمراتها الـســابـقــة عـبــر تصميم أنظمة
اقتصادية ّ
تقدم مكافآت مادية ملن يرضخ.
ه ــذا الـنـفــوذ متغلغل فــي ثـقــافــة إدارة الـحــرم
الجامعي .فبالنسبة إلــى اإلداري ــن الكبار ،ال
تشكل الصهيونية بــالـضــرورة إيديولوجيا
فــوقـيــة قــائـمــة عـلــى االسـتـعـمــار االستيطاني
ملهمة
والتطهير العرقي وال حركة تحررية ِ
للمضطهدين .الصهيونية ،بالنسبة إليهم،
هـ ــي ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــة ،واإلذع ـ ـ ـ ـ ــان ل ـل ـس ـل ـطــة،
واملعيارية ،واللباقة ،والقمع ،والرأسمالية،
واالم ـت ـث ــال .إن ـه ــا ،وه ــو ال ـجــانــب األهـ ــم ،والء
يرضي السيد األميركي ،ويطمح إليه جميع
املوظفني ّ
الجيدين.
ال ت ـس ـعــى ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة إل ـ ــى فـصــل
األشخاص بسبب دعمهم لتحرير فلسطني ،بل
بسبب رفضهم إخراج قضية تحرير فلسطني
من سياق األطــر العاملية ملكافحة العنصرية
وال ــرأس ـم ــال ـي ــة واإلم ـب ــري ــال ـي ــة واالس ـت ـع ـم ــار.
قليلة هي الجامعات التي تتقبل هــذا النوع
مــن االلـ ـت ــزام .فــاإليــديــولــوجـيــات تـتـعــاون مع
ال ـهــويــات الـسـيــاسـيــة إلن ـت ــاج م ـه ــارات م ـ ّ
ـدرة
ل ــأرب ــاح .والـصـهـيــونـيــة ب ـهــذا املـعـنــى طريق
س ـهــل ن ـحــو ه ــوي ــة آم ـن ــة .صـحـيــح أن م ــا من
لبناني يتماهى مع الهوية الصهيونية ،حتى
أول ـئــك الــذيــن يـ ــؤدون أوب ـي ــرا اإلذع ـ ــان .ولكن
الكثير من اللبنانيني يحافظون على العوامل
التي تسمح للقومية العرقية باالزدهار.

¶¶¶
أغـنـيــة «خ ـطــة ال ــرف ــاه» تـحـمــل بـعــض املـعـنــى،
مهما بدا ذلك مستغربًا .مشكلتها األساسية
ليست فــي التأليف ال ــرديء ،بــل فــي االرتـبــاك
االصطالحي .الجامعة األميركية في بيروت
ال ت ـب ـحــث ع ــن ال ـ ــرف ـ ــاه ،فـ ـه ــذا األخـ ـي ــر يـمـكــن
ال ـج ـم ـي ــع االسـ ـتـ ـف ــادة مـ ـن ــه .م ــا ت ـس ـعــى إل ـيــه
الجامعة هــو املــراكـمــة ملصلحة أولـئــك الذين
يحمون عالمتها التجارية.
الجامعة األميركية في بيروت تتبع منهجًا
مـلـتــويــا ل ـلــوصــول إل ــى غــايــة بـسـيـطــة ،وهــي
بــذلــك تـمــارس ال ـعــادات الثقافية الـتــي تدعي
ال ـتــرفــع عـنـهــا .ان ـظ ــروا إل ــى خــريـطــة ب ـيــروت،
ول ــن ت ـجــدوا فـيـهــا س ــوى الـقـلـيــل مــن الــزوايــا
القائمة .فالشوارع تلتوي وتنحني بطريقة
غير مفهومة على الخريطة الثنائية األبعاد.
ول ـ ـكـ ــن ال ت ـ ـ ـكـ ـ ــادون ت ـ ـس ـ ـيـ ــرون ف ـ ــي ش ـ ـ ــوارع
امل ــدي ـن ــة ،ح ـتــى ت ــدرك ــوا أن هـ ــذه االل ـ ـتـ ــواءات
تمثل هضابًا وأخــاديــد ،وأن الـشــوارع تشكل
مـصــاطــب مــن األسـفـلـ ّـت تعلو فــوقـهــا األبنية
ب ــدل امل ـحــاص ـيــل .وت ـلــخــص ه ــذه الـتـمــوجــات
التي نراها على الخارطة نسق املدينة العام.
في حني أنــه يمكن مالحظة انـعــدام املـســاواة،
وخ ـصــوصــا ت ـف ــاوت م ـس ـتــوى ال ــدخ ــل ،أيـنـمــا
ّ
ك ــان ،قــلـمــا مــا يـتــم ذك ــره فــي األنــاش ـيــد الـتــي

الجامعة
األميركية في
بيروت ،ككل
الجامعات
النخبوية ،تتاجر
باألساطير
السخيفة منها
والخيالية
ّ
إن الوهن
المتسارع الذي
يصيب الجامعة
األميركية مثير
للدهشة
تتفشى حاالت
االضطراب
بسرعة في حرم
الجامعة ،وهذه
ميزة إضافية
تستفيد منها
اإلدارة

المساءلة والمحاسبة ،ليبقى لبنان
ميشال ن .أبو نجم
وعى على أخبار تكبيل الجيش
أنتمي إلى ٍ
جيل َ
ِّ
في كل شيء ،وحمل في مستقبله كل التداعيات:
كبحه عــن الــدفــاع فــي وج ــه ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي،
منعه في  1969و 1973من إكمال املعركة ضد
املنظمات الفلسطينية املسلحة ،منع العسكري
ّ
بالبزة العسكرية عشية
من الخروج من الثكنة
الـحــرب ،وباختصار القضاء على الـحــد األدنــى
ُ
عجز السلطة
من السيادة وهيبة الدولة .وارتبط
الـسـيــاسـيــة وال ــدول ــة الـفــاشـلــة عـضــويــا بــإخـفــاء
ال ـح ـقــائــق وتـشــويـهـهــا وبـلـفـلـفــة ك ــل شـ ــيء ،من
دون أي ّ
تميز عن كل الدول التسلطية والفاشلة
وامل ـج ـت ـم ـعــات ال ـت ــي ت ـضــع ال ـت ـك ــاذب ف ــي أس ــاس
ً
الـعــاقــات بــن مكوناتها .لــم نـعــرف ،مـثــا ،مــاذا
حـصــل فــي ُصفقة صــواريــخ «ك ــروت ــال» للدفاع
ْ
الجوي وملاذا لف ِلفت ،وحسابات «اتفاق القاهرة»،
وما هي أثمان إيقاف هجوم الجيش على املدينة

الرياضية عــام  ،1973ومــا هــي خلفيات انهيار
الليرة فــي الثمانينيات ،وكــل تــداعـيــات كواليس
الـ ـح ــرب م ــن ت ـحــال ـفــات «أم ـ ـ ــراء الـ ـح ــرب وت ـجــار
الهيكل» ،على ما كتب املؤرخ الدكتور كمال ديب.
ومــن إشــارات فشل املجتمع اللبناني وتطويعه،
َ ْ
أن ُيـســتــكـمــل ه ــذا امل ـس ــار بـبـنــاء دولـ ــة الـطــائــف
ع ـلــى أسـ ــاس م ـشــاركــة ق ــوى ال ـح ــرب ودفـ ــن أي
مـحــاولــة للمساءلة واملـحــاسـبــة ،وحـتــى االكتفاء
َ
بمعرفة حقيقة جرائم الحرب كما ُيفترض في
ّأي مـصــالـح ُــة وط ـن ـيــة .وبـقـيــت ت ـحــركــات أهــالــي
املعتقلني واملختفني الصرخة الوحيدة في برية
هذا الوطن والعالمة األخيرة في انتفاضة مجتمع
ضد جالديه ومسؤولياتهم.
وإذا كــانــت للحرب ولتركيبة املجتمع اللبناني
ال ـت ـعــدديــة وال ـت ـســويــات أع ـ ُ
ـذاره ــا ال ــدائ ـم ــة لجهة
استبعاد املـســاءلــة واملـحــاسـبــة ،على اعـتـبــار أنَّ
«جميعهم» قـتـلــوا وســرقــوا وت ـعــاونــوا مــع قــوى
خارجية ،فهذه الحجة ال تقلي «عـجــة» مــا بقي

ّ
تمجد غرابة بيروت الراسخة .فمعظم الكتاب
يـعـمــدون إل ــى تـجــاهــل الـثـقــافــة الـفــرعـيــة التي
َ
املستعبدون والــاجـئــون من
يشكل عـمــادهــا
جنسيات مختلفة في املدينة .فآالف األجانب
(وب ـعــض املــواط ـنــن) هــم رهــائــن َل ــدى أرب ــاب
ع ـم ــل م ـف ـت ـ َـرض ــن ن ـ ـ ــادرًا م ــا ُيـ ـع ــاقـ ـب ــون ،ذل ــك
أنـهــم يـمـثـلــون ال ــدول ــة .ويـتــم تـنــاقــل حكايات
اإلسـ ــاءات الـفــادحــة الـكـثـيــرة ،ولـكــن لـيــس في
املجالس «املهذبة» .لذا ،إن حداثة لبنان ،التي
تلقى دعاية صاخبة ،وتمامًا كما في البلدان
التي يعشقها محبو هذه الحداثة ،قائمة على
استغالل األجانب.
ل ــم أت ـم ـكــن ي ــوم ــا م ــن م ـحــو ه ــذا ال ـجــانــب من
ب ـي ــروت م ــن ذه ـن ــي .وغــال ـبــا م ــا ت ـســاء لــت أي
روابط يمكن إيجادها بني فظائع االستعمار
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي خـ ـل ــف ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود وب ـ ـ ــن ال ـغ ــن
العرقي واالقتصادي في املجتمع اللبناني؟
(أن ــا أرك ــز عـلــى لـبـنــان بسبب إقــامـتــي هـنــاك،
ّ
إال أن م ــن امل ـه ــم إدراك أن األس ـئ ـل ــة نفسها
تنسحب على جميع ال ــدول الـقــومـيــة) .تبدو
املـســألـتــان مـخـتـلـفـتــان ،ولـكـنـنــي لـطــاملــا كنت
مقتنعًا بأنهما مرتبطتان .ومــع أنـنــي كنت
حريصًا على عدم طمس مسألتي العنصرية
واالستغالل املهني في لبنان أو التخفيف من
ّ
حدتهما ،ظل هذا التساؤل يراودني.
ّ
وم ــا مــكـنـنــي م ــن ك ـشــف ت ـلــك ال ــرواب ــط كــانــت
تـجــربـتــي فــي الـجــامـعــة األمـيــركـيــة .فكما هو
متوقع من مؤسسة تملك صــورة خاطئة عن
ّ
تعج الجامعة األميركية بخطابات
نفسها،
ّ
ال ـت ـســامــح واإلن ـس ــان ـي ــة املـصـمـمــة واملـفــصـلــة
بعناية على مـقــاس املستهلك املتعلم ،فيما
وظيفة الجامعة األساسية ،التي َّ
تكرس لها
هذه الخطابات ،هي الحفاظ على نظام طبقي
يــولــد ع ــدم امل ـس ــاواة .وإذا ك ــان أع ـضــاء هيئة
الـتــدريــس عــاجــزيــن أو ممتنعني عــن مقاومة
ه ــذه ال ـتــوج ـهــات ،فــإن ـهــم يـصـبـحــون شــركــاء
فــي مـســاعــي اإلدارة لتلبية حــاجــات الطبقة
الحاكمة (التي يعتبر الكثير من أعضاء هيئة
التدريس أنها حاجاتهم هم أيضًا).
إذا اقتلعنا الـجــامـعــة األمـيــركـيــة مــن بـيــروت
الـ ـ ـغ ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ،يـ ـمـ ـكـ ـنـ ـن ــا اك ـ ـت ـ ـش ـ ــاف ع ــاق ـت ـه ــا
بـ ــاألحـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة وت ـك ـت ــات ال ـشــركــات
املـتـعــددة الجنسية والـحـكــام الديكتاتوريني
وال ـس ـل ـطــويــن وأصـ ـح ــاب الـ ـعـ ـق ــارات وبــاقــي
ال ـجــام ـعــات ال ـث ــري ــة .وهـ ــذه ال ـع ــاق ــات ليست
مجرد شبكات (فهذا املصطلح يوحي بأنها
منفصل بعضها عــن ب ـعــض) ،بــل هــي أشبه
بـصــات قــربــة تـجــاريــة .فالجامعة األميركية
تـ ـ ـخ ـ ــدم م ـ ـصـ ــالـ ــح ال ـ ـط ـ ـب ـ ـقـ ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واالقتصادية التي تدفع الفقراء إلى الهجرة
وتـنـتــج بــالـتــالــي شـ ــروط ال ـع ـبــوديــة الـعــابــرة
ل ـل ـح ــدود .وامل ـف ــارق ــة ه ـنــا أن إس ــرائ ـي ــل تـقــوم
باألمر عينه.
لــم يـكــن ان ـع ــدام ال ـعــدالــة فــي الـعــالــم ليتفشى
بـ ـ ـمـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــره الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـ ـ ــوال االسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــار
االس ـت ـي ـطــانــي .ل ــذا ،ال يـمـكــن مـعــالـجــة إح ــدى
هاتني املشكلتني بمعزل عن األخــرى .ال أنكر
أن تـحـلـيـلــي يـسـتـثـنــي اخ ـتــافــات مـهـمــة بني

ً
متواصال في عهود الوصاية ورؤســاء الضعف
والعجز والخشب ،وما قالوا عنه إنه «سلم أهلي».
تظهر إلــى الضوء قضية أو فضيحة أو تنشب
ساحر
معركة ما ،لكن ال تلبث ْأن تختفي بسحر
ِ
الصفقات السياسية ،واملجتمع يراقب ثم يتابع
ِ
ُ
ُ
سـيــره كــأن قـ َـدرنــا أن نبقى نقتل ونـسـ َـحــل وال
ُي ـتــرك لـنــا أقـلــه حــق االع ـت ــراض عـلــى مــن قتلنا،
سواء في األمن أو في مقتلة الفساد وتداعياته.
انتهت «ثورة الجياع» مع أنصار الشيخ صبحي
الطفيلي فــي عــام  1997فــي عـ َـن بــورضــاي إلى
ـات مــع الـجـيــش وس ـقــط ش ـهــداء وقتلى
اشـتـ َبــاكـ ٍ
وأحيلت القضية على املجلس العدلي ،من دون ْأن
ً
نعرف حقيقة األمور ،وبقي الرأس ِّ
املدبر مجهوال
حتى الساعة .وحصلت «املواجهة الكبرى» عشية
وبعده ،وتداخلت مع
انسحاب الجيش السوري
ً
وال تزال
دولية
محكمة
مصالح الــدول ففرضت
ُ
الحقيقة غائبة .وفي مواجهات نهر البارد قضي
على الجميع إال «الساحر» شاكر العبسي الذي
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ال ـظ ــاه ــرت ــن ،وأن األمـ ــر يـتـطـلــب ن ـقــاشــا أدق
مما تناولته هنا ،ولكن يمكن البدء بتخطي
ال ـف ـهــم اإلق ـل ـي ـمــي لـ ــدور إس ــرائ ـي ــل ف ــي الـعــالــم
نحو إنتاج ّ حركة مكافحة للصهيونية .فمن
املهم أن نكف عن اعتبار الصهيونية مشكلة
ّ
تخص الفلسطينيني وحدهم ،رغم أن الشعب
ً
الفلسطيني هو من يعاني مباشرة من العنف
الـصـهـيــونــي .فــإســرائـيــل مـتـجــذرة فــي أنظمة
الــرأسـمــالـيــة الـعـنـصــريــة ال ـتــي انـبـثـقــت منها
الصهيونية ،والتي ما زالت تتشبث بها حتى
اآلن .لهذه األسباب تعتبر الجامعة  -الشركة،
معاد إلسرائيل،
بلد
ٍ
حتى تلك التي تعمل في ٍ
أن مكافحة الصهيونية تشكل تهديدًا لها.

¶¶¶
أك ـت ــب اآلن م ــن ش ـم ــال فــرج ـي ـن ـيــا ،ومـ ــا زل ــت
عاجزًا عن التأقلم مع البحيرات االصطناعية
وممرات املشاة واملجمعات السكنية ّ املحاطة
بــاملــواقــف ،أو مــع عبير الـعـشــب ال ـغــض الــذي
ّ
ج ــرى ج ــزه لـلـتــو .وأيـنـمــا اتـجـهــت بسيارتي
أرى األع ــام األمـيــركـيــة املثبتة عـلــى األب ــواب
الخارجية للبيوت في الضواحي ،وهي رموز
متواضعة للقيم املدنية .كنت قد نسيت أهمية
التعبير عن الوطنية في الواليات املتحدة .كم
اشتقت إلى بيروت!
ول ـك ــن ال ـت ــوق ال يـخـفــف م ــن ال ـعــزلــة الـفـكــريــة
واالقتصادية .فحدود الخيال السياسي هي
نفسها في لبنان وفرجينيا .قليلة هي أوجه
الشبه الثقافية والطوبوغرافية بني املكانني،
ّ
ولكن لكل منهما طريقته الخاصة في تكييف
ال ـس ـكــان عـلــى الـعـيــش م ــع واق ــع الــرأسـمــالـيــة
املهني .في لحظات الخيال ،نتحدث عن سفرنا
حــول الـعــالــم ،ويصطدم حــب السفر بالقيود
املكانية ،ولكن القلق واالضـطــراب يالزماننا
ألن مصادرهما تنتظرنا أينما حللنا.
ّ
لقد علمتني الجامعة األميركية فــي بيروت
هذا الدرس .انتقلت إلى الشرق األوسط هربًا
م ــن ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،فـ ــإذا ب ـهــا تـنـتـظــرنــي لــدى
وصولي .ال ّ
مفر من بعض اإليديولوجيات إال
بتدميرها ،وال سيما تلك التي تنبئ بالخراب.
ولكن هــذه الرحالت العابرة لألطلسي كانت
ّ
قـيـمــة ج ـ ـدًا ،ف ـهــي عــلـم ّـتـنــي أن ف ــي ال ـتــواضــع
حكمة وفــي الــرفــاه خــفــة .ل ــذا ،فبينما أجلس
وس ــط ال ـش ـج ـيــرات األن ـي ـقــة وم ــراك ــز الـتـســوق
ّ
املكعبة في ضواحي العاصمة في فرجينيا،
حيث يعيش فائض البيروقراطيني في منازل
متشابهة ،أجد عزائي في قوافي مؤلف عظيم
حاول إنقاذي وفشل:
كان العالم يقبع في الظالم
عندما اجتاز رجل حكيم البحار
والرسالة التي كان يحملها
كادت تنهك قواه
فقد رأى املشرق في ظلمة
وأهله ّ
يمرون في محنة
ّ
ولم يفكر للحظة
بنيل إعجاب أحد.
(ترجمة جاد الحاج)

«اختفى» ،من دون أن نعرف حتى الساعة حقيقة
َ
«فتح اإلسالم»،
صنع لغم
من
التنظيم الضبابي ّ
ّ
وم ــن دعـمــه وم ــن مــولــه وم ــن اسـتـغــلــه ،وال تــزال
روح فــرانـســوا الـحــاج ًوشـهــداء الجيش اللبناني
م ــن عـلـيــائـهــم ش ــاه ــدة ع ـلــى ان ـح ـطــاط مــواقـعـنــا
منعنا
وتقاعس سياسيينا ،ال بل تواطئهم في ِ
من الحقيقة.
ل ـك ــن ن ـح ــن الـ ـي ــوم ف ــي ع ـه ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـســاهــر
وال ـضــامــن ال ـع ـمــاد مـيـشــال عـ ــون .رئ ـي ـ ٌـس قــوي
شيء
أنتجته قوته الذاتية وإرادة بيئته قبل ِّأي
ٍ
آخ ــر .فــي ه ــذا الـعـهــد ،سـتـكــون مـعــرفــة الحقيقة
وامل ـس ــاءل ــة ف ــي قـضـيــة الـعـسـكــريــن املـخـطــوفــن
وإعالمي ،تأكيدًا للتغيير
تحديدًاٍ ً ،
بدعم شعبي ً
واس ـت ـك ـم ــاال ل ــه ،وإش ـ ـ ــارة ق ــوي ــة إل ــى أن مشهد
سـقــوط الـشـهــداء ورف ــع الـنـعــوش بسبب ارتـهــان
أفرقاء سياسيني وتهافت مسؤولني على تقديم
ً
أوراق اعتماد سبيال لبلوغ السلطة ،ليس قدر
اللبنانيني ،وال قدر جيشهم.

