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رأي

من لبنان تحت وقع ضربات املقاومة .وفي
واحـ ــدة مــن ت ـجــارب امل ـقــاومــة الـعــاملـ ّـيــة غير
املـسـبــوقــة ،اخ ـتــار ح ــزب ال ـلــه أال يــاحــق أو
يـطــارد أو ُيـعــاقــب عـمــاء وإرهــابـ ّـيــي الـعـ ّ
ـدو
اإلسرائيلي على أرض لبنان .وخالفًا لكل
ـول ال ـحــزب على
ت ـجــارب امل ـقــاومــة ،لــم يـسـتـ ِ
السلطة ـ وهــذا حسن ألن عقيدة الحزب ال
ّ
اللبنانيني ـ
تتوافق مع َخيارات الكثير من
لكنه لم يفرض برنامجًا الجتثاث الخاليا
ّ
الصهيونية وراءه .ال بــل إن الـ ّحــزب اعتبر
أن غفرانه هو حسنة له ،فيما أثر هذا على
املقاومة نفسها تبعًا الزديــاد عدد الخاليا
اإلســرائـيـلـ ّـيــة اإلرهــابـ ّـيــة والـتـجـ ّـسـسـ ّـيــة عبر
ّ
ّ
البطريركية
طائفية
الـسـنــوات .وال شـ ّـك أن
ّ
املارونية في احتضان ظاهرة العمالء (مع

أن ـهــم يـنـتـمــون إل ــى كــل ال ـ ّطــوائــف) والبنية
ال ـطــائ ـفـ ّـيــة ل ـح ــزب ال ـل ــه خــف ـفــا م ــن إمـكــانـ ّـيــة
الفعل :لم يكن باستطاعة الحزب أن يمضي
فـ ــي م ـع ــاق ـب ــة الـ ـعـ ـم ــاء مـ ــن دون اس ـت ـث ــارة
ع ـص ـبـ ّـيــات طــائ ـفـ ّـيــة غ ـيــر دف ـي ـن ــة .ل ـكــن كــان
على الحزب أن يوكل أمر املعاقبة الشديدة
والقاسية إلى الدولة نفسها وذلك من أجل
ّ
تسول نفسه خدمة االحـتــال .هذا
ردع َمــن
ّ
التراخي سهل مــن عقيدة اليمني والوسط
وبعض اليسار في تخفيف العداء إلسرائيل
ّ
ّ
اللبنانية.
السياسية
في الثقافة
ّ
وق ــد نـجــح ّ
مطبعو لـبـنــان (وح ـتــى مطبعو
فلسطني  )8في تمرير التطبيع واملجاهرة
ّ
ّ
«حرية العبير»،
بالصهيونية تحت عنوان
ّ
وهذه ميزة فريدة لحرية التعبير ال تجدها
فـ ــي أي دولـ ـ ــة مـ ــن الـ ـ ـ ــدول ال ــدي ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة
ف ــي ال ـع ــال ــم (خ ـص ـ ّـوص ــا ت ـلــك الـ ـ ــدول  -مثل
أمـيــركــا -الـتــي يتمثل بـهــا ُمـطـ ّـبـعــو بــادنــا،
ّ
ُ
حيث تفرض عقوبات بالسجن على ُمشغل
الـ«كيبل» الذي يحمل محطة «املنار» ،وعلى
ّ
يتبرع ملستشفى تديره «حماس» ،وفي
َمن
املــاضــي عـلــى ال ــذي يـشــارك فــي حفلة دبكة
ّ
الشعبية لتحرير فلسطني
أقامتها الجبهة
ّ
تعن
ـم
ـ
ل
التعبير
ـة
ـ
ـري
ـ
ح
ـات).
فــي الـثـمــانـيـنـيـ
ِ
إال ف ــي ب ــادن ــا ح ـ ّ
ـري ــة الـتـســاهــل والـتـعــامــل
ّ
العدو.
والتحالف مع
َ
أسهم رفيق الحريري والنظام السوري
وقد
وحـ ـلـ ـف ــاؤه ف ــي ل ـب ـن ــان ،ف ــي ت ـم ـي ـيــع ال ـع ــداء
إلس ــرائ ـي ــل ع ـنــدمــا ت ـ ّـم ف ــرض إي ـل ــي حبيقة
(اإلســرائـيـلـ ّـي الصنع والـتــركـيــب واإلع ــداد)
ّ
ّ
اللبنانية مــن دون
السياسية
على الحياة
س ــؤال أو ش ــرح .ك ــان حبيقة وثـيــق الصلة
بــال ـج ـمـ ّـيــل (وق ـ ـ ــال ب ـش ـيــر ال ـج ـم ـ ّـي ــل عـنــدمــا
تـعـ ّـرض حبيقة للخطف مــن قبل مخابرات
الجيش في عام  1978إن «حبيقة هو أنا»)،
وال ـن ـظــام ال ـس ــوري لـغــايــاتــه أع ــاد االعـتـبــار
ل ــه وف ــرض ــه ع ـلــى ق ــوائ ــم وع ـل ــى ح ـكــومــات،
ولم يعترض حزب الله على ذلــك .إن أعادة
تأهيل إيلي حبيقة في حياته ّ
سهلت إعادة
ّ
الجميل في قبره.
تأهيل بشير
ّ
ّ
وردود الفعل أذنت بخلفيات إقليمية للجهد
ف ــي تـغـيـيــر الـثـقــافــة الـسـيــاسـ ّـيــة ف ــي لـبـنــان.
عندما يدلي عبدالرحمن الراشد بدلوه في
ّ
ّ
ّ
محلية فإنك تعلم أنه أعطى
لبنانية
قضية
ّ
كلمة السر ـ كالعادة ـ كي ينقاد وراءه فريق
ّ
ّ
اللبنانيني والعرب الذين
جـ ّـرار من الكتاب
يـنـتـظــرون عــامــات الـســاعــة الـسـيــاسـ ّـيــة من
الـنــاطــق بــاســم الـفــريــق ال ـس ـعــودي الـحــاكــم.
لـكــن كـمــا أن الـنـطــق لـفـ َـت ف ــإن الـصـمــت َ
لفت
أيـضــا .الــوســط اإلعــامــي اللبناني كــان إما

التراخي مع
سهل
العمالء ّ
من تخفيف
العداء إلسرائيل
في الثقافة
السياسية
ّ
اللبنانية
ّ
يجهد جبران
باسيل كي
يصبح زعيمًا
مسيحيًا وكي
ّ
يرث عون وهو
حي
ّ

م ـنــاص ـرًا ب ـق ـ ّـوة أو صــام ـتــا .ال ــذي ــن ي ـعـ ّـدون
ّ
التقدمي صمتوا ـ
أنفسهم في صف الفريق
ّ
أكثريتهم ـ هم أيضًا ،ال بل طلع بعضهم
في
ّ
بتخريجات متنوعة عن سبب قبول القرار،
ُ
ّ
الجميل قد انتخب (راجــع أعــاه).
منها أن
وهـ ـن ــاك ال ــذي ــن دأب ـ ـ ــوا ع ـل ــى م ـ ـ ّـر ال ـس ـن ــوات
املــاضـيــة ـ ـ فــي اإلع ــام اللبناني وفــي داخــل
وخ ـ ــارج  14آذار ـ ـ ـ ع ـلــى ال ـت ــروي ــج لـلـحــركــة
ّ
الوطنية واملبالغة في رصيدها ومقاومتها
ألسـبــاب خبيثة واضـحــة أي فقط مــن أجل
املزايدة على حزب الله ومعارضة مقاومته.
ه ــؤالء صمتوا هــم أيـضــا مــع أن قتل بشير
ّ
الجميل كان ّ
همًا مشتركا ألحزاب وفصائل
ّ
ف ــي ال ـحــركــة الــوط ـنــيــة .ك ــان ه ـنــاك تـســابــق
ّ
الوطنية (كما اعترف
بني عناصر الحركة
ج ــورج ح ــاوي فــي بــرنــامــج تـلـفــزيــونــي) من
ّ
الجميل لقتله قبل
أجل الوصول إلى بشير
االجتياح اإلسرائيلي وبعده .ولم يكن األمر
ّ
محلية
بــذلــك «إق ـل ـي ـمـ ّـيــا» :كــانــت األسـ ـب ــاب
َ
ّ
صمت كــل الــذيــن كــانــوا يــروجــون
ووطـنـ ّـيــة.
ّ
ملقاومة الحركة الوطنية ـ فقط بعد اغتيال
ال ـح ــري ــري ـ ـ ـ وذل ـ ــك ل ـيــس م ــن أجـ ــل إن ـعــاش
برنامجها بــل مــن أج ــل الـتــرويــج لبرنامج
تمامًا لها.
مضاد ّ ْ
ولــم يـعــلــق ه ــؤالء عـلــى هـمــروجــة االحـتـفــال
بـبـشـيــر ال ـج ـمـ ّـيــل .وبـعـضـهــم (م ـثــل إل ـيــاس
خ ــوري فــي «ال ـق ــدس ال ـعــربــي») س ــاوى بني
فعلة مقاومة حبيب الشرتوني ونبيل العلم
وب ــن جــرائــم ح ــرب بشير الـجـمـ ّـيــل .ويطلع
امل ـس ــامل ــون الـ ـج ــدد ب ـن ـظـ ّ
ـريــة ن ـبــذ االغ ـت ـيــال
السياسي كأنه كانت هناك حركة مقاومة
ل ــم ت ـع ـت ـمــد ف ــي م ـس ـيــرت ـهــا ع ـل ــى االغ ـت ـي ــال
السياسي ،وكأن نفس هؤالء استنكروا في
الـسـنــوات املــاضـيــة اغـتـيــال ق ــادة للمقاومة
مــن قبل الـعـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــيّ .ثــم هــل يرفض
ً
هؤالء ،مثال ،باملبدأ اغتيال بشار األسد؟
ّ
الجميل وسامي
إن مشهد اصطفاف نديم
الـجـمـ ّـيــل وج ـبــران بــاسـيــل وصحبهم تحت
أنـغــام أغــانــي «ال ـق ـ ّـوات» كــان يمكن أن يثير
الفزع أو القلق في مرحلة غابرة .في مرحلة
غــابــرة ،ك ــان فــريــق مــواجـهــة الصهاينة في
لبنان يقوده أمثال وليد جنبالط وتوفيق
سـ ـلـ ـط ــان وجـ ـ ـ ـ ــورج ح ـ ـ ـ ــاوي وإن ـ ـ ـعـ ـ ــام رع ــد
ومحسن ابراهيم وميلشياتهم .أما الفريق
ُ
املواجه للصهاينة في لبنان اليوم ،فيكفي
ُ
أن تــذكــر اس ــم واح ــد مـنـهــم فـقــط ك ــي ت ــدرك
حـجــم املـهــزلــة الـتــي لحقت ب ــدورة الـتــاريــخ
هذه ّ
املرة.
إن ق ــدرة الـنـظــام الـعــونــي على إحـيــاء ذكــرى
ّ
الجميل وتزييف دوره قبل االنتخابات
بشير

لبنان الكبيرّ ...أما بعد
جعفر المهاجر
()1
ٌ
ظريف هذا ّ
السجال املكتوم على «لبنان الكبير»
بـعــدمــا ص ــار عـظــامــا رمـيـمــا تـ ــذروه ال ـ ّـري ــاح .ال
لسبب إال بمناسبة مرور مئة عام على والدته.
مع أن االحتفال بعيد امليالد ال معنى له بعد موت
ُ
ـوف عليه
الــولـيــد ،خصوصًا إن يكن غير مــأسـ ٍ
ّ
ّ
قيصرية،
بعملية
حتى ألهله ،الذين استولدوه
ّ
ُ
وأكثر من ذلك أننا قد اتفقنا جميعًا ،والحمدلله،
مشروع
بملء إرادتـنــا ،وبـصـ َْـرف النظر عن أي
ٍ
َ
الحدود أو ّخارجها ،على
ٍ
ماض أو ّحاضر ّ ،داخل ّ ُ
ّ
نهائيًا
العربي املستقل وطنًا
لبنان السيد الحر
لجميع أبنائه.
ُ
ٌ
وظريف ّ
َ
لبنان
جدًا وصف األستاذ جهاد الزين
ّ
بإنه «اختراع» .هذا أشبه بأن تصف أحدَ
الكبير
ِ
ّ
أبـنــاء آدم بــأنــه «ابــن ح ـُـرام» .يعني ،انسياقًا مع
خترع مجهول .على ّأن
جهاد« ،اختراعًا» مل
ٍ
لغة ُ
ذلك الظرف ليس غريبًا على حفيد الشيخ علي
الــزيــن ،شيخ ورائ ــد مـ ّ
ـؤرخـ ّـي جبل عــامــل .وهو
الذي ّ
تربينا على قلمه وتعلمنا منه كيف تكون
باحثًا صلبًا وظريفًا في اآلن نفسه.
َ
املـ ّ
ـؤرخ الدكتور عصام خليفة ،الــذي دخــل عالم

الـبـحــث سـنــة  1970بــرســالـ ٍـة عـلــى «جـبــل عامل
ّ
الشهابية» ،حاول تبرئة «لبنان الكبير»
واإلمارة
م ــن ص ـف ــة امل ـ ـشـ ــروع االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري األج ـن ـبــي
ُ
امل ـف ــروض فــرضــا عـلــى قـسـ ٍـم مــن شـعـبــه .وذلــك
ً ّ
ّ
طوعي (!) .وثانيًا
توافق
بالقول أوال إنه نتيجة
ٍ
بأنه ُ
أبعد ّ
زمنيًا بكثير من االستعمار الفرنسي
ُ ّ
املغلف باالنتداب .بالقول ضمنًا ،أي من دون أن
ُيـصـ ّـرح ،بأنه يرجع إلــى الفترة التي حكم فيها
األمير فخر الدين املعني الثاني ( 1535ـ ـ .)1572
وأن ــا أخـشــى أن يـكــون قــد أغـمــض األم ــر ،حيث
اكتفى بإيراد الحقبة التي حكم فيها املعني من
املعني ّ
ّ
السيئ .وعلى
دون اسمه ،هربًا من صيت
ّ
ّ
كل حــال ،فإنني أراه قد أوقــع املسألة في حفر ٍة
أعمق من تلك التي احتفرها له األستاذ الزين.
ُ
ُ
ون ـنـ ّـزه ُهـ ّ
ـويــة وطننا
مــن الـ ّـسـهــل ج ـ ّـدًا أن ن ـبـ ّـرئ
فــي الـتــاريــخ ،بالقول إن هــذا األمـيــر قــد قتل من
ّ
اللبنانيني أكثر ّ
إنسان آخر في كل
مما قتل ُّأي
ٍ
ّ
التاريخ الذي نعرفه .ولكنني ،أنا ابن بعلبكّ ،
لدي
ٌ
ثأر خاص عند هذا الطاغية .وهو الذي ّدمر بلدي
ّ ّ
تدميرًا ،وجعل عاليه سافله ،وهجر الناجني من
أه ـلــه ،وأت ـلــف زروعـ ــه ،وقـطــع أش ـج ــاره ،وانتهب
وساق قطعانه .بحيث أن بعلبك بقيت
حواصلهً ،
السكان ُ
من ُ
خالية أو تكاد من ُّ
قرن من
هاء
ز
بعد
ٍ

ّ
الس ّك ّ
الــزمــان .وبحيث أن تركيبته ُّ
الحالية،
انية
ـرات ُمتمادية إلــى البلد الخراب،
هي نتيجة ُ هـجـ ٍ
ّ
قادمة من قرى هضاب السلسلة الشرقية ،من
الـ ُـجـ ّـبــة وعـ ّـســال ال ــورد ،حتى ســرعــن والخريبة
ُ
ُوطفيل والنبي سباط ،إلى قرى غيرها درست.
ّ
وأخ ـ ــرى قــادمــة مــن ك ـس ــروان وجـبـيــل وعــكــار.
ّ
ُوحـتــى الـيــوم مــا ت ــزال أكـثــر أســر املدينة تتذكر
إلى هاتيك ُ البلدان والبقاع.
أصولها ُ
مــن هــذه األس ــرات أســرتـنــا .هــاجــرت (بــاألحــرى
ُ
بلد من بلدان جبل عامل .ثم
ه ّجرت) إلى غير ٍ
ّ
عــاد ُجــدنــا بعد زهــاء ُقرنني إلــى بعلبك .ومنها
أيضًا أسرة صديقنا األستاذ جهاد ،املقسومة
اليوم بني جبل عامل وبعلبك .وأصــل القسمني
األقـ ــرب م ــن قــريــة إي ـع ــات املـ ـج ــاورة ،وقـبـلــه من
ّ
بعلبك .أي أنها عانت الهجرة في تاريخها ثالث
ّ
مرات :من بعلبك باتجاه جبل عامل وإيعات .ثم
من هذه إلى بعلبك .وهي آخر هجر ٍة بارزة إليها
ُ
ُ ّ
السكاني الفعلي للمدينة .ولقد
باتجاه املـكـُ ّـون
ً
ّ
علي أستاذنا الشيخ علي الزين مـ ّـرةّ ،
تمنى َّ
جد
ُ
ُ
للتعارف
األستاذ جهاد ،أن أصطحبه إلى بعلبك
ّ
الصحي
مع بعض أقاربه األبعدين .ولكن وضعه
ّ
الدقيق حــال دون ما تمناه .واألمثلة على مآثر
ّ
فخر الدين من هذا الباب كثيرة ،إلى درجة أنك
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ّ
ّ
السردية
النيابية لم يكن لينجح لو لم تسد
ّ
ّ
ّ
االنعزالية عن الحرب األهلية .وهذه السردية
لم ْ
ّ
السردية
تسد إال ألن  14آذار اعتنقت هذه
ب ـعــد  ،2005وألن ق ـ ــادة ال ـح ــرك ــة الــوط ـنـ ّ ّـيــة
ّ
إرثها ونبذوه وعبروا إلى ضفة
تنص
لوا من َ
ّ
ّ
الوهابية .لم يبق واحد من هؤالء القادة إال
ّ
ّ
وتنصل من مقاومة
وذم الحركة وبرامجها
ّ
العدو ،أو هو استعملها شعارًا فقط بغاية
إحراج ومحاربة حزب الله .ومن أجل تزوير
ّ
ّ
الجميل يبتدع البعض ّ
خيالية
قصة
تاريخ
ّ
عن صراع بني الجميل وإسرائيل مع أن نص
ّ
اإلسرائيليني منشور في كتاب
لقاءاته مع
جــورج فريحة (وكــان مرافقًا لبشير في تلك
ُ
اللقاءات) .يستطيع الذين لم يقرأوا ما كتب
ّ
ّ
األجنبية املتحللة
عن تلك الحقبة في املراجع
ّ
ّ
يتخيلوا تاريخًا
االنعزاليني أن
من سطوة
آخر لبشير .وأسطورة بشير التي ال عالقة
لها بالوقائع وبتاريخ الرجل الدموي باتت
ذات سحر طائفي – ديني  -أسطوري .والذي
يصدق أن مقام ّ
ّ
ّ
القديس
يصدقها هو الــذي
شربل يشفي (بعض) مرضى السرطان (كما
َ
«التيار» قبل ّأيام) أو أن ّ
ّ
«سيدة
عنون موقع
ّ
حريصا» اسـتــدارت ذات يــوم لتحيي كميل
ّ
(الطائفية).
شمعون على مواقفه

املراجع:

[ ٢١ ]1ت ـ ّـم ــوز « .١٩٨٢كــري ـس ـت ـشــن ســايـنــس
مونتر».
[ ]2صحيفة «نيويورك تايمز» ٦ ،آذار .١٩٨٤
ّ
«ديبلوماسية
[ ]3راج ــع كـتــاب كــرســن شــولـتــز،
ّ
السرية في لبنان» ،ص.١٥٥.
إسرائيل
ّ
ّ
[ ]4مـ ّ
ـؤسـســة بـشـيــر الـجـمــيــل« ،بـشـيــر الـجـمــيــل:
ّ
الرئاسيات» ،ص.١٨٦.
[ ]5املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
ّ
[ ]6جورج فريحة« ،مع بشير :ذكريات ومذكرات»،
ص.١٠٥.
[ ]7املرجع نفسه ،ص.٢٥١.
ّ
[ ]8م ــن م ـفــارقــات الـتـطـبـيــع أن ه ـنــاك كــتــابــا في
فلسطني احـتـ ّـجــوا عـلــى مـنــع فيلم مـهــن للشعب
الفلسطيني في رام الله بذريعة الدفاع عن ّ
حرية
التعبير ،وهم يعيشون تحت االحتالل اإلسرائيلي
وتـحــت سلطة أوس ـلــو الــردي ـفــة لــاح ـتــال ،والـتــي
ترصد مــداوالت وتعليقات «فايسبوك» كي تمنع
من يجرؤ على نقد محمود ّ
عباس.
(األسبوع املقبل :الحلقة الثانية
من كتاب إليوت أبرامز)
(املراجع منشورة على املوقع)
* كاتب عربي
(موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ً
ُ
ُ
تجد حتى اليوم عشرات األسرات مقسومة بني
بعلبك وجبل عامل.
واليوم يأتي َمن ينسب الفضل في فكرة لبنان
ً
ّ
ُ
يطرح علينا سؤاال:
إلى ذلك السفاك .األمر الذي
أي لبنان هو ذلك الذي ّأسس له أو أوحى به؟
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ّ
مــا يـتـجــاهـلــه الـجـمـيــع مــع أن ــه م ـع ــروف ،أن ّأول من
ّ
وطن
طــرح في ســوق النخاسة الــدولــي فكرة إنشاء
ٍ
ُ ّ
ّ
ملسيحيي الـشــرق ،في الهضاب املطلة على ساحل
ّ
ّ
السياسي
البحر ،املعروفة تاريخيًا باسم لبنان ،هو
ّ
النمساوي ّالداهية األمير كليمنس مترنيش /مترنيخ
فلسطني.
وطن لليهود في
( 1773ـ ـ  ،)1859بموازاة ٍ
ُّ
العبرة التي نستفيدها من قــراءة التاريخ ،أن الطغاة
ِ
ـى تفصيل
ـ
ـ
ل
إ
ـدون
ـ
م
ـ
ع
ـ
ي
إذ
ـات.
ـ
ي
ـدا
ـ
ب
ـ
ـ
ل
ا
ـون
ـ
ك
ـ
ل
ـ
م
ـ
ي
ـد
قـ
ً
ّ
ّ
باملقص .يقطعون شريحة إلى سلة
الشعوب
مصائر
ُ
ُ
املهمالت .ويضعون أخــرى حيث تقتضي الهندسة
ّ
َ
الجديدة .ولكن الشعوب هي من يملك النهايات.
َمن ذا الذي كان يخطر له ببال ،أن املشروع اللبناني
حسب مترنيخ سيؤول أمــره ،بعد زهــاء قرنني من
ُ
ال ــزم ــان ،إل ــى أن ي ـكــون امل ـنــاجــز الــرئـيــس للمشروع
ً
ّ
اليهودي ،بدال من أن ُيكمله وظيفيًا حسب مترنيخ
أيضًا.
ّ
للتاريخ ٌّ
ستقره .والكلمة األخيرة فيه
رب يقوده إلى ُم
للعبادّ .
ولكن أكثر الناس اليعلمون.

