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رأي

إسرائيل؟ []٢

ّ
بفؤاد الحاج علي (املراسل الشيعي ملجلة «كل
البيروتية) وكان ّ
ّ
يعد أطروحة دكتوراه
شيء»
ّ
في باريس .وطلبت الحكومة االسرائيلية من
ّ
الشيعية في
الحاج علي مسحًا «حول الطائفة
ْ
الطرفي انقطع بعد
لبنان» لكن التواصل بني
أن ُع َّي الحاج علي في منصب رسمي لبناني
باريس .كما حرص الصهاينة على اللقاء
في ّ
ّ
مثقفني ،منهم ّ
اللبنانية
مؤسس الجامعة
مع
ورئيسها ّ
األول (بالرغم من عدم نليه لشهادة
الدكتوراه) ،فــؤاد أفــرام البستاني الــذي شرح
ملحاوره الصهيوني أن «االنتصار اليهودي
في أرض إسرائيل من شأنه أن يضمن الطابع
ّ
ّ
األقليات في الشرق»
املسيحي للبنان ويعزز
(ص .)٣٠١ .وأوصى ساسون بتنمية العالقة
«بروفسورين ْ
ّ
ْ
إضافي ْي» في جامعة
اثني
مع
ّ
القديس يوسف.
لـكــن ال ـعــاقــة األوث ـ ــق كــانــت طـبـعــا م ــع حــزب

حصل زفي دوريل على
سهل
الجنسية
اللبنانية ،ما ّ
ّ
ّ
عليه المجيء إلى لبنان

الـكـتــائــب وم ــع جــريــدتــه الــرسـمـ ّـيــة« ،الـعـمــل».
ّ
العدو
وكان الياس ربابي ّأول صلة وصل مع
اإلسرائيلي (منذ ما قبل إنشاء الكيان) وبعلم
ّ
الجميل فقط من قيادة الحزب .وكان
من بيار
ّ
ربــابــي يبالغ —حـســب املــراجــع اإلسرائيلية
ّ
وإمكانياته طمعًا
 في تقدير حجم الحزبِّ
بــدعــم مــالــي وع ـس ـكــري مـبــكــر م ــن إســرائ ـيــل.
ّ
االنعزاليون اآلخــرون)
وكانت الكتائب (كما
يعدون بإسقاط النظام اللبناني االستقاللي
وإنـشــاء كيان حليف إلسرائيل .وكــان الدعم
ّ
ّ
بقيمة  ٢٠٠٠دوالر —أق ــل بكثير مما
األول ّ
كــان يتوقعه ربــابــي .لكن ربــابــي لــم يستجب
ّ
ـال «ضـ ـ ّـبـ ــاط»
ل ـط ـل ـ ّـب اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ــن إلرس ـ ـ ـ ـ ّ
كتائبيني إلى دولة االحتالل لتلقي التدريب.
ْ
عنواني:
وكــانــت املـســاعــدات للكتائب تحت
ّ
االنتخابية وتمويل
دعم الحزب في حمالته
ّ
جريدة «العمل» .وكانت الحكومة اإلسرائيلية
تــرســل م ـقــاالت لـنـشــرهــا فــي ال ـجــريــدة باسم
إلياس ربابي .ولألمانة ،فإن الجريدة حسب
الرصد اإلسرائيلي نشرت «كل املقاالت التي
ّ
و«بحرفيتها» (ص.)٥٧٣ .
أرسلتها إسرائيل»
وقال ربابي إنه سيقبل بتوجيهات إسرائيل
حول «كل ما ُيكتب في الجريدة» .وتم تعيني
رجــل إســرائـيـلــي «لـتـغــذيــة» الـجــريــدة بــاملــواد
ومقابل مبلغ ّأولي قدره  ٣٠٠٠دوالر.
وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك شـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ـ ّـي ـ ــات كـ ـ ـ ـ ــان لـ ـ ـه ـ ــا س ـم ـع ــة
عــروبـ ّـيــة تــواصـلــت أيـضــا مــع ال ـع ـ ّ
ـدو .لــم يكن

البطريرك املعوشي مثل سلفه مناصرًا ّ
قويًا
ّ
ّ
املالية منها
للصهيونية ،وطالبًا املعونات
مثل الـبـطــريــرك عــريـضــة .لكنه لــم يمانع في
ل ـقــاء إســرائ ـي ـلـ ّـيــن .ه ــو الـتـقــى بــزفــي دوري ــل
(امل ــذك ــور أع ـ ــاه) ك ـمــا ال ـت ـقــى ف ــي ع ــام ١٩٦٢
ب ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـ ّـي ــن إس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــن ف ــي مــدي ـنــة
كـلـيـفـلـنــد ف ــي واليـ ـ ــة أوهـ ــايـ ــو ،أثـ ـن ــاء زيـ ــارة
للبطريرك إلى الواليات املتحدة.
إن خ ــاص ــة م ــا س ـب ــق أن ـ ــه ل ــم ي ـك ــن لـلـبـنــان
سـيــاســة خــارجـ ّـيــة مـ ّ
ـوحــدة عـلــى م ـ ّـر تاريخه
املـعــاصــر نحو الـكـيــان اإلســرائـيـلــي .كــان لكل
طائفة سياسة خــارجـ ّـيــة خـ ّ
ـاصــة بـهــا ،وكــان
أحـيــانــا لـكــل زعـيــم طــائـفــي أو رئـيــس كنيسة
سـيــاســة خــارجـ ّـيــة .وك ــان الـخـطــاب الــرسـمــي
اللبناني متناقضًا ّ
كليًا مــع الـتــواصــل الــذي
ّ
اللبنانية والعدوّ.
ّ
لم يتوقف بني الحكومات
مجرد ّ
ّ
تقية مارستها
كــان الخطاب املـعــادي
ّ
اللبنانية إلخفاء عالقات التحالف.
الزعامات
مــن ال ـض ــروري بـنــاء عـلــى تــاريــخ مـفـ ّـاوضــات
الهدنة بني لبنان وإسرائيل أن تتوقف هذه
ّ
العدو لم يلتزم يومًا
املفاوضات خصوصًا أن
بها ،وخصوصًا أن لبنان فهمها خطأ على
أن لبنان ليس فــي حالة حــرب مــع إسرائيل.
إن لـبـنــان ل ــم يـكــن يــومــا ف ــي حــالــة ح ــرب مع
إسرائيل لكن إسرائيل كانت وال تزال في حالة
ّ
مستمرة ،وهي خرقت -وال تزال-
عداء وحرب
ّ
يتمسك لبنان
تـخــرق اتـفــاقـ ّـيــة الـهــدنــة الـتــي
بها ّ
تمسك األطفال بلعبهم .وإذا كــان لبنان
حريصًا على اسـتـمــرار مـفــاوضــات الناقورة
ف ـل ـمــاذا ت ـكــون م ـب ــاش ــرة؟ ملـ ــاذا ال ت ـكــون غير
مـبــاشــرة؟ ومــا جــدواهــا ،غير تحقيق الـعـ ّ
ـدو
فــي االع ـت ــراف وف ــي تنفيذ أوام ـ ــره؟ وللبنان
ّ
ّ
التفاقية الهدنة.
أرض محتلة ،وهذا مخالف
ّ
مصرًا على هــذه املفاوضات
وإذا كــان لبنان
فلماذا ال ينشر محاضرها بالكامل؟ وملــاذا
ّ
يتستر على محاضر ماضية حتى من حقبة
الخمسينيات.
ي ـت ـحـ ّـضــر شـ ــيء م ــا ف ــي ل ـب ـنــان هـ ــذه ّ
األي ـ ــام.
ّ
«ال ـص ـف ـقــة ال ـك ـب ــرى» ت ـت ـطــل ب ــرأس ـه ــا الـبـشــع
مــن خ ــال حملة شنيعة وق ـ ّ
ـوي ــة مــن مـعــاداة
املقاومة واملقاطعة .إن ثقافة التطبيع باتت
م ـن ـت ـش ــرة فـ ــي الـ ــوسـ ــط ال ـث ـق ــاف ــي ال ـل ـب ـنــانــي
وبـمـسـمـ ّـيــات مـخـتـلـفــة .وال ــذي ــن واف ـق ــوا على
ح ـظــر وم ـن ــع وم ـعــاق ـبــة ح ــزب ال ـل ــه وح ـمــاس
ب ـس ـبــب م ـقــاوم ـت ـهــم ل ــاح ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـلــي
باتوا اليوم مجاهرين بمعارضتهم ملعاقبة
ّ
العدو ،ومقاطعة مخرج ّ
تبرع بميلون دوالر
ً
إلس ــرائ ـي ــل م ـك ــاف ــأة ل ـهــا ع ـلــى ع ــدوان ـه ــا على
ّ
خضم ساحة الصراع بني
لبنان .إن لبنان في
التحالف األميركي  -اإلسرائيلي  -السعودي
 اإلم ــارات ــي والـتـحــالــف اإلي ــران ــي .وق ــد بــدتتباشير هذا الصراع من خالل ضخ محموم
ملـفــاهـيــم قـيــم وس ـيــاســات وث ـقــافــة الـتـطـبـيــع،
وذل ــك مــن خ ــال أط ــراف م ـت ـعـ ّـددة .ك ــان إعــام
الـتـ ّـيــار ال ـحـ ّـر شــديــد الـحـمــاســة ضــد مقاطعة
سبيلبرغ ،مما يثبت أن جبران باسيل على
حــق ،أن ليس لـتـ ّـيــاره مــن أيــديــولــوجـ ّـيــة عــداء
ّ
ّ
تحصن
األيديولوجية
ضد إسرائيل .وحدها
ّ
الصهيونية وضد التطبيع معها.
لبنان ضد
ّ
لكن هــذا يقتضي اسـتـبــدال حــالــة الضبابية
والـ ـ ـغـ ـ ـم ـ ــوض ح ـ ـ ــول سـ ـي ــاس ــة لـ ـبـ ـن ــان ن ـحــو
إسرائيل باتفاق لبناني جامع حــول عقيدة
ّ
الصهيونية ورفــض وجــود الكيان
مناهضة
الصهيوني .لكن هذا مستحيل .إلسرائيل —
منذ إنـشــاء الـكـيــان— حلفاء ووك ــاء ورقباء
بـيـنـكــم .ه ــؤالء هــم الــذيــن يـ ـق ـ ّـررون ،بــأمــر من
ّ
العدو ،قـ َ
ـرار الحرب والسلم ،ال املقاومة التي
تقوم بواجب الدفاع عن النفس والوطن معًا.

المراجع:
( )1راج ــع ك ـتــاب كــرســن شــول ـتــز« ،ديـبـلــومــاسـ ّـيــة
ّ
السرية في لبنان» ،ص.٢٨ .
إسرائيل
ْ
ّ
( )2راجع «بالستي بوست» (قبل أن يتحول اسمها
إلى «جيروزلم بوست» ٨ ،حزيران.١٩٤٩ ،
( )3يــذكــر مــرجــع فــي كـتــاب إســرائـيـلــي أن دوري ــل
وص ــل إل ــى إي ـ ــران بـصـفــة م ـ ـ ـ ّ
ـزورةhttp://www. :
mohammadmossadegh.com/news/israel/iran-relations
( )4ح ـس ــان حـ ــاق« ،م ــوق ــف ل ـب ـنــان م ــن الـقـضـ ّـيــة
ّ
الفلسطينية ،»١٩٥٢-١٩١٨ ،ص.٢٣١ .
( )5لم يجد نجيب صفير غضاضة في منح مقابلة
ّ
من مقره في باريس للباحث اإلسرائيليّ .
( )6ليس معلومًا إذا كان حلفاء شمعون كلهم قد
علموا بمصدر السالح.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنتangryarab. :
)blogspot.com

نداء النسبية!
سعد اهلل مزرعاني *
اع ـت ـم ــاد ق ــان ــون ان ـت ـخ ــاب ق ــائ ــم ع ـل ــى م ـبــدأ
النسبية هــو مطلب قــديــم جــديــد للمعارضة
ال ـي ـس ــاري ــة خ ـص ــوص ــا .وه ـ ــي ث ــاب ــرت عـلــى
التذكير بهذا املطلب واإللـحــاح عليه ،بشكل
م ـت ـفــاوت الـتــأثـيــر ،فــي كــل امل ــراح ــل ،بـمــا في
ذلــك املرحلة التي سبقت إقــراره في املجلس
الـنـيــابــي فــي الـصـيــف امل ــاض ــي .بـيــد أن الــذي
حسم في إقــراره (طبعًا بشكل ّ
مشوه لجهة
اإلبـقــاء على القيد الطائفي وتفتيت الــدوائــر
وال ـصــوت «التفضيلي» ال ــذي يــذكــر الناخب
الطائفي واملــذه ـبــي ،)...الــذي حسم
بانتمائه
ً
بــذلــك هــو أوال ،ان ـفــراط عقد تحالفي  8و14
آذار .هذان التحالفان خاضا ،خصوصًا في
دورة االنتخاب األخيرة عام  ،2009منافسة
«كسر عظم» بسبب ّ
حدة االنقسام الداخلي
ُّ
وتعمق االستقطاب الطائفي واملــذهـبــي فيه
وشموليته ،وتـعــاظــم ال ــدور الـخــار ّجــي دعمًا
لهذا التحالف أو ذاك .كل ذلــك شكل بدايات
ص ــراع دول ــي وإقـلـيـمــي ح ــاد ،انـتـهــى إل ــى ما
هــو عليه اآلن مــن ح ــروب داخـلـيــة وإقليمية
ضارية ،تستخدم فيها أفتك أنواع األسلحة،
بما فيها املحرمة دوليًا!
َّ
أم ــا الـعــامــل الـثــانــي ال ــذي ســهــل ات ـخــاذ قــرار
إدخ ــال النسبية فــي قــانــون االن ـت ـخــاب ،فهو
سـعــي م ـت ـبــادل م ــن بـعــض الـنــاخـبــن الـكـبــار
على الساحة املحلية للنيل ّمن حصة الطرف
املنافس .النظام األكثري مكن األقطاب الكبار
ّ
م ــن «ق ـ ــش» ك ــل امل ـقــاعــد عـبــر «ال ـبــوس ـطــات»
و«امل ـ ـ ـحـ ـ ــادل» وأس ـل ـح ــة ً ال ـع ـص ـب ـي ــات وامل ـ ــال
والدعم الخارجي ،فضال عن تسخير موارد
الــدولــة وسلطتها وإدارت ـه ــا فــي نـطــاق نظام
املحاصصة ال ــذي ع ـ َّـزز التقاسم والــدويــات
ومعهما االنقسام والتبعية والفساد وعــدم
االس ـت ـقــرار والـفــوضــى ونـهــب الـبـلــد وتعاظم
الــديــن ال ـعــام إل ــى نـســب وأرقـ ــام ه ــي ،نسبيًا،
األعلى واألخطر في العالم!
بـعــد ال ـب ـنــود املـخـلــة ال ـتــي تضمنها الـقــانــون
ال ـجــديــد نـفـســه ،ش ـهــدت مـعــركــة التحضير
ل ـت ـط ـب ـي ـقــه ارتـ ـ ـ ـ ـ ــدادًا عـ ـل ــى عـ ـ ــدد مـ ــن بـ ـن ــوده
اإليجابية ،ومنها اعتماد االقـتــراع في مكان
ُ
السكن .أخضع هــذا البند ،الــذي بسببه ُبـ ِّـرر
تأجيل االنتخابات ،ملشروع نهب عبر كلفة
فلكية ،ما حال دون إصدار البطاقة املمغنطة.
وفي امتداد محاولة إفراغ القانون الجديد من
بـعــض إيـجــابـيــاتــه الـهــزيـلــة ،انطلقت حمالت
الـتـعـبـئــة الـطــائـفـيــة فــي الــوطــن وامل ـهــاجــر من
املشاركة على خلفية طائفية
أجل استحثاث ُ
وفـئــويــة .وقــد أستتبع ذلــك بمعركة مرسوم
سنة األقدمية (دورة عون لعام  )1994التي
ما زالت نيرانها تتطاير بما أضفى ويضفي
على املـعــركــة االنتخابية طابعًا غــرائــزيــا لن
يستفيد منه إال تجار االستقطابات الطائفية
واملذهبية طوال األشهر الثالثة املقبلة!
يقع فــي نـطــاق السلبيات أيـضــا التعامل مع
القانون النسبي وكــأنــه قــانــون أكـثــري لجهة
صياغة تحالفات استئثارية هي في الواقع
«مـحــادل» جديدة تستهدف قطع الطريق أو
مـحــاصــرة احـتـمــال تمثيل الـقــوى والـتـيــارات
واألشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن يـسـتـطـيـعــون ،مـبــدئـيــا،
حجز مقعد هنا أو هـنــاك .يـجــري ذلــك عبر
رفع نسبة املشاركة لرفع الحاصل االنتخابي،
أو عـبــر عملية إل ـحــاق سياسية مــن شأنها
أن تفرغ التمثيل املــذكــور مــن أي استقاللية
عن القوى الكبرى .هــذا طبعًا باإلضافة إلى
ـال أخ ــرى مـ ًـن امل ــؤش ــرات والـضـغــوطــات
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املــال االنتخابي الــذي أتــاح القانون لــه مجاال
واسـعــا بــرفــع أرق ــام النفقات االنتخابية إلى
درجة غير معقولة...

وعلى املقلب اآلخر ،ال تبدو القوى ،التي طاملا
طــالـبــت بــاعـتـمــاد النسبية فــي االنـتـخــابــات،
قــادرة على خــوض هــذا االستحقاق بشكل
ف ـ ّـع ــال ول ــو بــال ـحــد األدن ـ ــى .إن ال ـق ــدرة على
تعبئة القوى املتضررة من نظام ومنظومة
امل ـحــاص ـصــة ه ــي دون امل ـس ـت ــوى امل ـط ـلــوب
حتى اآلن .ومـعــروف أنــه مــا لــم تتوحد هذه
القوى في معركة منظمة على امتداد البالد
أو في بعض الدوائر ،على األقل ،فلن تتمكن
م ــن ب ـلــوغ ال ـحــاصــل االن ـت ـخــابــي ف ــي معظم
الــدوائــر إن لــم يكن فــي جميعها .إن وجــود
ق ــوى شـعـبـيــة وس ـيــاس ـيــة ومــدن ـيــة عـمــومــا،
معترضة وناقمة ،هو أمر مفروغ منه .وقد
ع ـ َّـب ــرت أك ـثــريــة ه ــذه ال ـق ــوى ع ــن اسـتـيــائـهــا
في الشارع في أكثر من مناسبة سياسية
واجـتـمــاعـيــة ون ـقــاب ـيــة ،وك ــان ــت االنـتـخــابــات
البلدية أحد أبرز أشكال التعبير عن النقمة
امل ــذك ــورة ،وخـصــوصــا فــي الـعــاصـمــة .وفــي
خالل السنوات األخيرة ،وحتى اآلن ،ما زال
يتفاقم العجز الــرسـمــي عــن حــل مشكالت
ومعاناتهم .ويستشري الفساد،
املواطنني ً
امللفات أو
ويبدو عامال حاسمًا في تحريك
ً
تعطيلها .وتراوح مشكلة النفايات مثال في
دائ ــرة مـفــرغــة مــن اإله ـمــال وقـلــة املسؤولية
وتفاقم األضــرار الصحية والبيئية ،دون أن
تتحرك الجهات الرسمية ،جميعها ،ملعالجة
ه ـ ــذه اآلفـ ـ ــة ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـف ـئ ــوي ــة واإلهـ ـم ــال
والصفقات...
إن عــدم الـقــدرة على تعبئة الفئات الشعبية
ال ـنــاق ـمــة واألكـ ـث ــر ضـ ــررًا ه ــو نـقـطــة ضعف
أســاس ـيــة ف ــي وض ــع ق ــوى الـتـغـيـيــر .ويظهر
اآلن ،بشكل جلي وخطير ،التأثير السلبي
لغياب مرجعية وطنية ّ
يجسدها تيار وطني
ذو برنامج مرحلي وحد أدنى ضــروري من
التنظيم والتوحد والقدرة على الفعل والتعبئة
في املعركة االنتخابية الراهنة .إن املسؤولية
عن هذا األمر تقع على قوى التغيير املنظمة
واألكثر جذرية وتجربة ومصلحة .ومعروف
أن بعض هــذه الـقــوى قــد م ــارس الكثير من
األخـطــاء فــي هــذا الـصــدد (إل ــى ح ــدود العبث
والـتـخــريــب الـصــافـيــن) ألك ـثــر مــن عـقــد من
الــزمــن دون أن ت ـجــري مــراجـعــة ذل ــك ونـقــده
بشكل ح ــازم وص ــارم لتحديد املسؤوليات
ُواستخالص الدروس الضرورية.
تــرفــع اآلن ش ـعــارات صحيحة لجهة أهمية
وحــدة الـقــوى الديمقراطية ووح ــدة خوضها
للمعركة االنتخابية .لكن واقع الحال ال يبشر
بالكثير .ورغ ــم ذلــك ال ينبغي االسـتـســام.
معركة االنـتـخــابــات الــراهـنــة ،هــي ،فــي نهاية
األم ـ ــر ،مـحـطــة ف ــي ن ـض ــال ط ــوي ــل مـتــواصــل
من أجل التغيير .واملهم ،اآلن ،تحقيق بعض
التقدم من خالل خوض معركة االنتخابات،
ولو جزئيًا في بعض الدوائر .هذا يتوقف على
بــذل جهد جــدي وغـيــر فـئــوي ،عبر تشكيل
لجان تشاركية تتولى عملية توحيد الجهود
وال ـش ـع ــارات وال ـب ــرام ــج وامل ــرش ـح ــن ،وكــذلــك
التفاهم على طــابــع املـعــركــة بوصفها حلقة
في جهد متواصل ،أثناء االنتخابات وبعدها،
ل ـب ـنــاء ح ــرك ــة شـعـبـيــة م ـعــارضــة ومـسـتـقـلــة
وقــادرة على اإلنجاز والضغط واملواجهة مع
منظومة املحاصصة والفساد والتبعية.
نــداء النسبية ،اليوم ،هو ،إذًا ،نــداء املسؤولية
الوطنية لوضع اللبنات الضرورية لبناء املركز
الــوط ـنــي لـلـتـغـيـيــر ال ــدي ـم ًــوق ــراط ــي :بــرنــامـجــا
وصيغة وموقعًا مستقال .ثمة ّ
حيز أو فضاء
أو كتلة يبحث (أو تبحث) عن تمثيل خاص
ومناسب ومستقل ومـعــارض .التحدي هو،
اآلن ،في تحقيق هذه املهمة أو بعضها .وهي،
بالتأكيد ،مهمة وطنية بــاألســاس .وال بأس
من القول إنها مهمة إنقاذية أيضًا!
* كاتب وسياسي لبناني
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