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احلاجة إىل ديبلوماسية (هجومية) يف حجم (احلرب املفتوحة)
انـهـــــــا الـحــــــــــــرب!
غسان تويني

تطـرح حـربنـا هـذه ،ككل حـرب ،سـؤالهـا
األكبر :متـى ،وكيف تنتهي? وهل تنتهي
حكـم ـاً إلــى سـالم يك ــون سالم ـاً ،أم إلــى
"وقـف اطـالق نـ ـ ـ ــار" ي ـكـ ـ ـ ــون مـ ـ ـ ــرحـلـ ـ ـ ــة
انـتق ــاليــة إلــى حــرب أخــرى هـي مج ـرّد
استـئنــافٍ للحـرب الـســابقـة ،ولـو كــانت
"حــرب آخــرين" ،او "مـن اجلـهم" ...ممــا
يطرح سؤاالً آخر :من هم "اآلخرون" يف
حـالنا اللبنانيـة اخلاصة? وكيف نحدد،
وهل لنا يف ذلك مصلحة?
يـكتـسب الـســؤال حجمـه املقلق وأبعـاده
املـؤرقـة لكـون األمني العـام لـ"حـزب اهلل"
الـسيـد حـسـن نصـر اهلل ،أعـلنهـا "حـربـاً
مـفتــوحــة" –بعــدمــا كــان يعـلن شــروط
انـتهــائهــا وت ــالي ـاً شــروط الــسالم! –يف
حـني أن رئـي ــس احلك ــومـ ــة اللـبـن ــانـي ــة،
االستـاذ فـؤاد الـسـنيـورة ،أعـلن شـروطـاً
أخ ـ ــرى إلنه ـ ــاء ه ـ ــذه احل ـ ــرب ال ـتــي لــم
يعلـنهــا وال هــو خــاضهــا وحكــومـته ،بل
لـعله ك ــان ضحـيـتهـ ــا الكـب ــرى ،نـتـيج ــة
مسـؤوليته الـسياسـية عن الـوطن الذي
حت ـوّل الــى م ـســرح احل ــرب اجلهـنـمـيــة
التي شنـتها اسرائـيل على شعبه وأرضه
ومدائنه ،وال هوادة.
***
لــو كــان اليــوم يــوم تــأملٍ وتفـكيــر ،وكــان
ذلــك مم ـكـ ـنـ ـ ـ ـ ـاً عـل ـ ـ ـ ــى وقـع الـقـ ـن ـ ـ ـ ــابـل
وال ـص ـ ــواريخ ،ومـ ــا هـ ــو مبـثـ ــابــتهـ ــا مـن
البيانات واالسئلة والهتافات والبالغات
–بالغـات الـنصــر وبيـانــات التعـاسـة! -
لطرحنا "االشكالية" اآلتية:
ان حـ ــروب فل ـس ـطـني كـله ــا ،مـن ــذ 1948
ومقـدمــاتهـا مـن االعمــال الثـوريـة ومـا
شـ ــابـههـ ــا ،وصـ ــوالً إلـ ــى حـ ــرب "تـبـ ــادل
األسـ ــرى" يف لـبـنـ ــان الـيـ ــوم ،هـي حـ ــرب
واحـدة متـسلـسلـة ،ألن أهـدافهــا املعلنـة
واملكـت ــوم ــة ،ومـن اجل ــانـبـني بل مـن كل
األط ــراف ،تخللـته ــا فتــرات مـســامل ــة لم
تتحوّل وال واحـدة منها سالمـاً حقيقياً
ألن اسـرائيل التـي نشـأت من أولـى هـذه
احلــروب التـي انتـصــرت فـيهــا كلهــا ،لم
حتـ ـسـن –ورمبـ ــا لـم تـ ـشـ ــأ –تـ ــوظــيف
"انتصـاراتهـا" بتحـويلهـا "سالمـاً عـادالً"
يــدوم بقيـام عالقــة مع العــدو ال جتعله
ص ــديقـ ـاً حـتـم ـ ـاً ،بل عل ــى األقل ألـيفـ ـاً
ومعــايـش ـاً وشــريك ـاً يف سـالم مينـع قيــام
حـربٍ أخـرى من ركـام احلـرب الـسـابقـة،
بل من االنتصار الذي انتهت اليه.
فلماذا?...
وهل محتـوم على كـل نزاع بني اسـرائيل
وأي طـ ـ ــرف عـ ـ ــربــي أن يـكـ ـ ــون "حـ ـ ــرب ـ ـ ـاً
مفـتوحـة" ،أي ال سالم بعـدها ،كـائنـاً ما
كان حجم الدمار واملآسي?
***
هـ ـنـ ـ ـ ــا ،ال بـ ـ ـ ــد م ــن هـ ـ ـ ــذه احلـ ـ ـ ــاشـ ـيـ ـ ـ ــة
التاريخية:
لعل أعـظـم مــا كــان يـتــوق الـيه العــالـم
احل ـ ـ ـ ــدي ــث –إرثـ ـ ـ ـ ـاً لـلـحـل ــم املـ ـث ـ ـ ـ ــال ــي
التاريخي األسمه "السلم الدائم" –هو
انـشــاء مــؤسـســة دوليــة تتــولــى تـســويــة
ال ـن ـ ــزاعـ ـ ــات سل ـم ـيـ ـ ـاً وح ـ ـســم احل ـ ــروب

احلرب حترق بيروت

وت ــرتـيـب نـتـ ــائجه ــا ،بحـيـث ال ت ـسـتـم ــر
احلـروب تـولّـد حـروبـاً أخـرى إلـى مـا ال
نهاية له.
هـذه املؤسسة حـاول العالم انشـاءها إثر
احلرب العـامليـة األولى (، )1918- 1914
فقـامـت ولكـنهــا تفجّــرت نتـيجـة خـروج
دولٍ ك ــانـت احل ــروب امـت ــداداً عق ــائ ــديـ ـاً
لنــزعــاتهــا القــوميــة االستـعمــاريــة .مع
هذه االشـارة للتـذكيـر ،لعلهـا جتدي ،ان
حرب  1914نـشأت عما كان يصح وصفه
بـالـعمل "اإلرهــابي" –لـو كــانت الـكلمـة
آن ــذاك دارج ــة –عـنـيـن ــا ،ملـن لـم يق ــرأ،
اغ ـت ـي ـ ــال وارث ع ـ ــرش اإلم ـب ـ ــراط ـ ــوري ـ ــة
"الـنمـســويــة –اجملــريــة" (وهــو يف زيــارة
مل ــدينــة ســارايـيفــو) مم ــا اطلق نــزاعــات
قومية انتهت إلى احلرب.
وكـانت احلـرب العـامليـة الثـانيـة (-1939
 )1945فتكررت احملاولة الدولية،
مح ـصّنــة  -أو هك ــذا ظنــوا  -مبـحتــوى
عق ــائـ ــدي شعـبـ ــوي للـن ـظ ــرة األممـي ــة،
فـضالً عن تـرتـيبـات وتـركـيبــات ،امتـداداً
ألحـ ـ ــدث الق ـ ــوانــني ال ـ ــدول ـي ـ ــة ،ت ـ ــؤطّ ـ ــر
الـنـ ــزاع ـ ــات ومح ـ ــاوالت معـ ــاجلــتهـ ــا يف
حلــول وتـســوي ــات منـعت انـتهــاء أعــظم
مــواجه ــة دوليــة" ،احل ــرب البــاردة" ،إلــى
حربٍ "أبوكالـيبتية" تدمّر العالم بأسره،
نتيجة لوجود السالح الذري يف متناول
املتنازعني.
ومتـتعـت هــذه املــؤس ـســة (أي "مـنـظـمــة
األمم املــتحـ ــدة") بـ ــرحـ ــابـ ــة سـيـ ــاسـيـ ــة
وبثقـافـة سالم جـعلتهـا حتتـضن حتـوّل
االعـداء العـقائـديني والقـوميني حلـفاء
(املــانيــا وفــرنـســا ،ثـم اليــابــان وأميــركــا،

وأميركا والروسيا الخ )...وتينع ضمنها
احتادات اقليـمية ،تـرعى تنـوعاً سيـاسياً
رائعـ ـ ـاً .كل ذلـك ،اضـ ــافـ ــة إلـ ــى حت ـ ــويل
الشرعيـة الدولية التـي غدت رمزها اداة
حلل النـزاعــات وعنـد احلـاجـة ،ويف أقل
احلـاالت ،مـظلـة حلــسم بـعض احلـروب
ومعـاجلة األزمـات األمميـة قبل حتـوّلها
حـ ــروب ـ ـاً ...مع هـ ــام ــش لــتقـبـل الف ــشل
ومـ ـنـعـه م ــن ان يـ ـتـح ـ ـ ـ ـوّل يـ ـ ـ ــأس ـ ـ ـ ـاً م ــن
الوصول ،ولو بعد حني ،إلى حل.
***
أوَثمـة حـاجـة إلـى أن نفـصح ،عنـد هـذا
احلـد ،فنقـول إن القـضيـة الكبــرى التي
اس ـتـع ـ ـصــت مـع ـ ـ ــاجل ـتـه ـ ـ ــا عـل ـ ـ ــى األمم
املـتح ــدة هـي م ــا ص ــار ي ـسـم ــى "قـضـي ــة
ال ـ ـش ـ ــرق األوســط" ،واألح ـ ــرى ،يف ه ـ ــذا
املقـام بـالـذات ،ان نقـول انهــا مجمـوعـة
صــراعــات محــورهــا وامل ـسـبـب "افـتعــال"
الــدولــة الـعبــريــة ،اســرائـيل ،وبقــرار من
املنــظمــة ال ــدوليــة ايــاه ــا ....ثم ،مبــا ال
نــظيــر له يف املفــارقــات ،تــزامـن تقـسـيم
فلـ ـس ـطــني مع قـب ـ ــول تقـ ـسـيــم "القـ ــارة
اله ـن ـ ــدي ـ ــة" ف ـت ـن ـ ـش ـ ــأ مــنه ـ ــا أول دول ـ ــة
"اسالمية" ،باكستان ،التي ،من حيث لم
ت ـش ــأ ،أس ـسـت ل ـش ــرعـي ــة قـي ــام ح ــرك ــات
ته ــدف إل ــى جـعل االسالم ديـن دول ــة يف
الع ــالم احلــديـث ،بعــدمــا كــان أتــاتــورك
وثـورته يف االمبراطورية العـثمانية عند
هــزميـتهــا ق ــد أطلق االسالم الــسي ــاسي
علــى طــريق العـلمــانيــة بــاعالن انـتهــاء
زمن "اخلالفة".
وتلـتقي ،يف آخـر احلـروب التـي يعيـشهـا
لـبنـان ،حـصيلـة املفــارقتـني :امبـريــاليـة
الـ ــدولـ ــة العـبـ ــريـ ــة واصـ ــولـيـ ــة الـ ــدولـ ــة

االسالمية.
تلك هي جـذور "احلرب املـفتوحـة" التي
أعلــنه ـ ــا األمــني الع ـ ــام لـ"ح ـ ــزب اهلل"...
وال ـتــي ،إن لــم نـفقـه ابع ـ ــاده ـ ــا واس ـ ــرار
ت ــوجه ــاتهــا ،سـيـبقــى ال ـشــرق األوسـط،
ولبـنان محـوره" ،قضيـة مفتـوحة" حـتى
تتبـدل التـوجهـات العقـائـديـة وينـفصل
النفط عن اسباب احلروب!...
***
إل ــى أيـن مــن ذلك كـله ،يف ص ــدد ح ــرب
لبنان احلالية?
إلـى ضـرورة التـسلـيم ،منـطقيـاً ،بـبعض
الـقواعـد التـي ميليهـا التـاريخ املعـاصر،
اهمهـا ان ال مـصلحـة ألحـد يف الـدعـوة
إلــى "ح ــرب مفـتــوحــة" ،وخـصــوص ـاً اذا
كــانـت سـت ـسـتـظل هــذه احلــرب نــزعــات
دينيـة حتـرّك أعمـاق النفـس االنسـانيـة
واجلمــاهيـريــة فتــذوب عنـدهــا املصـالح
السياسية واالعتبارات القانونية.
مـن هـن ــا ه ــذا االقـت ــراح املــتك ــامل لـعله
يـسـاعـد ،اذا انـطلقنـا به يف دبلـومـاسيـة
هجـ ــومـيـ ــة غـيـ ــر مـتـ ـس ـ ــربلـ ــة بـ ــاحلـ ــذر
واخل ـ ـ ـ ــوف ،بـل شـج ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــة خـالق ـ ـ ـ ــة –
يـسـاعـدنـا ،بل يقـودنـا إلـى إقفـال ابـواب
"احل ــرب املفـتــوحــة" وأب ــواب "اجلحـيـم"
التي انفتحت منها:
ال مخ ـ ــرج للـبـنـ ــان ،ومـن ورائـه العـ ــالـم
العــربي بـرمـته إالّ بـتبـني الـدعـوة الـتي
طرحها األمني العام للجـامعة العربية،
يف م ــا ق ــد يـصـبح أعـظـم وقف ــة له ول ــو
م ــرجتل ــة :دعـ ــوة مجلــس األمـن ،ب ــاسـم
ال ــدول الع ــربـي ــة مجـتـمع ــة ،إل ــى عق ــد
جلـس ــة استـثن ــائيــة علــى أرفع مــستــوى
"سـ ـي ـ ـ ـ ــادي" مم ـك ــن ،ن ـ ـ ـ ــودعـه خـاللـه ـ ـ ـ ــا

"الـسالم" كقـضيـة ،بل وديعـة صـار حلهـا
علينـا مستحيالً ،يف ظل الـوضع القائم
والتـصرّفـات احلاضـرة التـي هي مبثـابة
تـكلــيف الس ــرائـيـل ،واقعـيـ ـاً إن لــم يكـن
رسـمـي ـ ـاً ،بـت ــصفـيـ ــة أوض ـ ــاع فلـ ـس ـطـني
ول ـب ـنـ ـ ــان و ...اس ـتـ ـط ـ ـ ــراداً كل ال ـ ـشـ ـ ــرق
األوسـ ــط ،وصـ ـ ـ ــوالً رمبـ ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى ايـ ـ ـ ــران
"النووية".
تـتـبـنـ ــى اجل ـ ــامع ـ ــة العـ ــربـيـ ــة رسـمـي ـ ـاً
القـرارات التي أعلنهـا الرئـيس اللبـناني
فؤاد السـنيورة وتنـقلها هي إلـى مجلس
األمن ،مـرفقـة مبـشـروع الـسالم العـربي
الـذي أق ـرّ يف قمــة بيــروت (قمـة ،)2002
مع طلب حتـويل ذلك كله قراراً يفرضه
مـجلـ ــس االمــن ،وال ـ ــدول الـك ـب ـ ــرى مــن
ضـمنه ،علـى اسـرائيل ،مبـوجب الـفصل
السابع من امليثاق.
وبـديهـي اننـا مــا كنـا لـنقتـرح ذلك لـوال
اليقني العـام ان قضيـة الشـرق االوسط
مـ ــا كـ ــانـت لـتـتـعقـ ــد وتـ ـســتع ـصـي لـ ــوال
تداخل حـروبها ونزاعاتها ،من فلسطني
إلـى ايران ،مروراً بالعـراق وسوريا طبعا،
ن ـت ــيجـ ـ ــة "حـ ـ ــروب اآلخـ ـ ــريــن" الـك ـبـ ـ ــار
واالصغـ ــر مــنهــم قلــيال ،الـتــي اتخـ ــذت
منطقة الشرق االوسط مسرحا لها.
يلتــزم لبنـان مبـوجب القـرار ذاته بـسط
سـيـ ــادتـه علـ ــى كـ ــامل أراضـيـه ،علـ ــى ان
تـسـاعــده علـى ذلـك ،يف اجلنــوب ،القـوة
الدولـية مبـوجب الـقرار  425الـذي نص
ح ــرفـيـ ـاً علـ ــى ذلك عـن ــد إق ــراره يف آذار
 1978.وتعـ ـطـ ـ ــى قـ ـ ــوة األمم امل ــتحـ ـ ــدة،
لـلقيام بـهذه املهمـة ،صالحية اسـتعمال
سـالحهـ ـ ــا دفـ ـ ــاع ـيـ ـ ـ ـاً يف وجه اسـ ـ ــرائ ــيل
(الـط ــامح ــة إل ــى الع ــودة إل ــى نـظ ــري ــة
"احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزام األم ـ ـ ـنـ ـ ــي" داخــل االراضـ ـ ــي
اللـبـن ــانـي ــة) اذا أصـ ـرّت ه ــذه عل ــى مـنع
انتـش ــار اجليــش اللـبن ــاني ال ــذي يكــون
إذذاك يف رعـايـة دوليـة مهّـد لهـا مـؤمتـر
بطرسـبرج عنـدما قـررت الدول الثـماني
املبادرة إلـى دعوة مجلـس األمن الرسال
قـوة طــوارئ للمــراقبـة .ونـذكّــر هنـا بـان
ثمـة قـرارات ســابقـة مـن مجلــس األمن
طــالـبـت ب ــذلك ،ولـم تـنفــذ ،مـنــذ العــام
1980.
تــرفق اجلــامعــة الع ــربيــة ،بــاسـم دولهــا
كلهــا ،رفع القـضيـة إلــى مجلـس األمن،
بــاشــارة صــارخــة إل ــى انهــا ،اذا لـم يقــر
اجمللــس م ـش ــروع ال ــسالم ،فهـي سـتج ــد
نفسهـا مضـطرة إلـى اللـجوء إلـى حرب
اقتـصـاديـة تــدافع بهـا عـن حقــوقهــا بل
سالمــته ـ ــا ووج ـ ــوده ـ ــا .وطلــيع ـ ــة ه ـ ــذه
احلرب ،البـديلة مـن حروبهـا العسكـرية
مـع اس ـ ـ ـ ــرائـ ـيـل ،امل ـكـلـف ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ــد
االســتحـ ــالـ ــة ،قـ ــد تـكـ ــون ،مــثالً ،قـ ــراراً
بـسيطـاً (ثمة سـابقة له يف الـسبعيـنيات
مــن القـ ــرن الع ـش ــريـن ك ــانـت يف غ ــاي ــة
الفـ ـ ــاعل ـي ـ ــة) ب ـ ــاطـالق اسع ـ ــار ال ــنف ــط
و"تغييـر قواعـد اللعبـة االقتصـادية" ،يف
وجه ته ــويل اس ــرائـيل بـتغـيـي ــر ق ــواع ــد
اللعبة السياسية والعسكرية!

"النهار" البيروتية

احلـــــــرب يف الــــصـحـــــــافـــــــة الـلــبــنـــــــانــيـــــــة
فندق يف السلم وملجأ
يف احلرب
كتب احمللل السياسي:

صارت هذه احلرب واضحة األهداف ،ولم تعد
حتتاج إلـى كثيـر من التحلـيل ،ومهما حـاولنا
القـول إن اجلميع تقريـباً يعانـون من ويالتها،
تـبقى هنـاك فئة ال حـول لها وال قـوّة ،هي فئة
األطفــال والنـســاء والــشيــوخ الــذين ال طــاقــة
لـهم على اإلحتمـال .نحتاج بشـكل عاجل إلى
خـطــة إنق ــاذ للحفــاظ عـليـهم ،فــإذا كنّــا غيــر
معنـيني باجلـوانب العـسكريـة ،فلنتحـوَّل على
األقل إل ــى معـنـيـني ب ـش ــؤون الـن ــاس .نحـن ال
نــطلــب الكـثـي ــر ،فلـي ـسـت املـط ــالـب تــصحـيح
األجــور وال هـي تــصلـيح أوضــاع الـطــرقــات أو
تـوفيـر فــرص العمل ،إنهـا بكـل بسـاطـة تـوفيـر
احلـدود الــدنيـا ملــستلـزمــات البقـاء علــى قيـد
احليـاة ،فــالنـاس ال يُـسـألــون عن قـرار احلـرب
لكـنهم يَـسـألـون عن قـرار الـصمـود يف احلـرب،
واحملافظة على احلياة.
***
يف ال ـظـ ــروف احلـ ــالـيـ ــة لـي ــس بـ ــالـ ـسـيـ ــاسـ ــة
وال ــدبل ــوم ــاسـي ــة يحـي ــا الـن ــاس ،هـم يحـي ــون
ب ــاخلـب ــز والـ ــدواء واملالذ اآلمـن واحمل ــروق ــات،
وعنـدهـا فـلتـأخـذ الــدبلـومــاسيــة كل مـداهـا.
اطفــالُ بـالدي وشيــوخهــا ونـســاؤه ــا ينـظــرون
إل ـ ــى مح ـطـ ــات الـتـلفـ ــزي ـ ــون والف ـضـ ــائـيـ ــات
ويـت ـ ــابعـ ــون كــيف ان الـ ــدول تُ ـ ــرسل ح ـ ــامالت
الـطــائــرات ،والـسـفن وامل ــروحيــات إلــى لـبنــان
لـنقل رعـايـاهـا ،فـيمــا هم يُـنقَلـون كـالـبضـائع
بحثاً عن مأوى.
***
ال نــري ــد بلــدنــا فـنــدق ـاً يف الــسلـم وملجــأ يف
احلرب ،نريده وطناً ،لقد دفعنا الكثير الكثير
لنستحقّه يف محطات لم متحُها الذاكرة منذ
الـع ـ ـ ــام  1948م ـ ـ ــروراً ب ـ ـ ــاألع ـ ـ ــوام  1967و1973
و 1975و 1982و 1993و !1996فـ ـ ـ ــإلـ ـ ـ ــى مـ ـتـ ـ ـ ــى
سيبقـى هذا الـوطن يعـيش (فتـرات) سلم بني
حربٍ وحرب?
اذا قـارنــا بني بلـدنـا وسـائـر األوطـان لـوجـدنـا
انـن ــا ال ــوطـن األكـث ــر تعـ ـرُّض ـ ـاً للح ــروب ،ه ــذه
احلقـيق ــة وحـ ـدَه ــا ك ــافـي ــة لـنُ ـطـلق ص ــرخ ــة
وح ـيـ ـ ــدة :لقـ ـ ــد تع ـب ـن ـ ــا مــن ان نـك ـ ــون (حـقل
اختبار) لكل الدول ولكل األنظمة واملنظمات،
وحقنا بعد كل هذه احلروب ان نعيش.
إرفعوا أيديكم عنّا.

"األنوار" البيروتية

مــــــاذا لــــــو اســتـــــشهــــــد الـــــســيــــــد؟
ال سـ ـمـح اهلل .هـ ـ ـ ــذه ردة فـعـل أولـ ـ ـ ــى ألي
لـبن ــاني قــرأ هــذا الـعن ــوان ،أحب الــسيــد
حسن نصر اهلل او كرهه.
(ال سمح اهلل) ليـست مجـرد صالة .نحن
بح ــاج ــة إلـ ــى بقـ ــائه لـيــس ك ــرم ــز أم ــام
اسـ ــرائـيـل فحـ ـسـب ،بـل ألن بقـ ــاءه رمبـ ــا
يجـنبنـا احلـرب األهليـة الهـاجمـة عـلينـا
باسرع من الهجوم االسرائيلي.
إن طــن ـ ـ ـاً واحـ ـ ــداً زلـ ـ ــزل املــنـ ــطقـ ـ ــة يف 14
شـب ـ ــاط .ونحــن نعـي ــش اآلن واحـ ــداً مـن
تلك الــزالزل اإلرتــداديــة للــزلــزال األول،
الـتـي تـنــاقـض قــوانـني الـطـبـيع ــة وتكـبــر
وت ـشـتــد بــدالً ان تـصغــر حـتــى تـتالشــى.
ماذا عن  23طناً.
إن مجـرد التـفكيـر يف احـتمـال استـشهـاد
الــسيــد مــرعب .حـني استـشهــد الــرئيـس
رفيق احلـريـري اتهـمت سـوريـا بـاغـتيـاله
بنــاء علــى مــؤشــرات سيــاسيــة وتـصــاريح
سـي ــاسـيـني مـن الــصف الـث ــانـي وم ــا دون
وقـ ـضــيـ ـ ــة الـ ـ ــزيــت ال ـ ــشهــي ـ ـ ــرة .ووضعــت
اجلــرميــة ي ــومهــا يف خــانــة (قـصــة مــوت
معلـن) واضحــة وال حتـتــاج إل ــى نقــاش.
اســرائيـل تبحـث اليــوم عن الـرجـل علنـاً.
وإذا مـا فعلتها فـإن موسيقـى الفرح التي
ستــرتفـع هنــاك ستــدفع هــذا الـبلــد إلــى
أعـنف رقـصــة م ــوت هن ــا .سنــرقـص علــى
الدم وسنغرق فيه.
الـهجـ ــوم ال ـ ــداخلــي لق ـ ــوى  14آذار علـ ــى
ح ـ ــزب اهلل ب ـ ــدأ قــبل أن تـعلــن إس ـ ــرائــيل
هج ـ ـ ــومهـ ـ ــا .ومـع ارتفـ ـ ــاع ن ـ ـســبـ ـ ــة الـ ـ ــدم
الل ـبــن ـ ــانــي وال ـ ــدعــم الع ـ ــربــي وال ـ ــدولــي
الالمحـدود للهجـوم اإلسـرائيـلي ،إنتـظم

هجـوم هذه القـوى وارتفعت وتيـرته حتى
بـاتـت هنـاك حــرب مفتـوحـة من الـسمـاء
وأخـ ـ ـ ــرى مـف ــتـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــة عـلـ ـ ـ ــى شـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــات
الـتلفــزي ــون .وهي حــرب شعــواء .ال فــرق
هنـا إن صـان كبـار القـوم لسـانـهم وافلتـوا
أل ـسـن ــة الــصغ ــار .إن ن ــائـبـ ـاً سـي ــداً ح ــراً
مـ ـسـتـقالً لـكــنه ،مـع األسف ،سـ ــابـق ألنه
عجـ ــز عـن الـ ــوصـ ــول إلـ ــى الـبـ ــرملـ ــان ،إن
شخصـاً كهـذا بات قـادراً علـى املشـاركة يف
بثـني مبــاشــريـن مخـتلفـني مع مــذيـعني
مخـتلـفني يف الــوقـت نفـسه .ويــزبــد فـمه
ويسيل لعابه وهو يحلل كيف أن املقاومة
هي املـسـؤولـة األولــى واألخيــرة عن هـذه
احلرب.
إن النــائـب الث ــاني الــذي بــات يعـ ـرّف عن
نـفـ ـ ـ ـسـه بـ ـ ـ ـ ــأنـه (الـ ـ ـ ـ ــرجـل الـ ـ ـ ـ ــذي اطـلـق
الـ ـ ــرصـ ـ ــاصـ ـ ــة األول ـ ـ ــى علـ ـ ــى اإلح ــتالل)
يــستـنكــر الــوحــشيــة اإلس ــرائيـلي ــة ثم ال
يــزيــد كـلمــة علــى ه ــذا ،ومن ثـم ال يعــود
يحـي ــد عـن ته ـشـيـم خ ـصـمه ال ـسـي ــاسـي
ال ــذي ه ــو ي ــد س ــوري ــا وإي ــران يف لـبـن ــان.
صـاحب الرصاصـة األولى ينسـى بالطبع
أن يـحلل لنـا ولـو ملــرة النـوايـا ،الـتي رمبـا
هي خبـيثة للـواليات املـتحدة االميـركية.
ينـســى أن األحــزاب اليـســاريــة يف العــالم
أجــمع تـتــظـ ــاهـ ــر الـيـ ــوم ضـ ــد أمـيـ ــركـ ــا،
الــشيـط ــان األكبــر لـليـس ــار بكل تــدرجــات
اللون األحمر فيه.
إن ن ــائـبـ ـاً ث ــالـث ـ ـاً يعج ــز عـن رؤي ــة ص ــورة
املـذابح اليـوميـة املتكـررة بأنهـا صنعت يف
إسـرائيل ،ويـرى يف حتـليله العـميق نـوايـا
مـبـيـتـ ــة حلـ ــزب اهلل ،أدت إل ـ ــى ردة الفـعل

هذه .إن هذا النـائب الذي وصل بجمهور
غـي ـ ــره إل ـ ــى اجملل ــس الـنـي ـ ــابـي ،واملـثـي ـ ــر
للـضج ــر الق ــاتل ،والــذي وهـبه اهلل رأس ـاً
كـبيــراً يــرى فـيه مــا هــو خلف احلــدث ،ال
يـخ ـ ـتـلـف يف م ـ ــضـ ــمـ ـ ـ ـ ــون مـ ـ ـ ـ ــوقـفـه عـ ــن
مجـم ــوع ــة مــن (احملللـني ال ـسـي ــاسـيـني)
الذين طـافوا فجأة علـى الشاشـات وباتوا
كنجـمات الفيـديو كـليب الواحـد ،اللواتي
ي ـ ــت ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ـ ــن يف ه ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــوط االداء ،ويف
اإلسـتـ ــسهـ ــال ،ويف الــتعـ ــري الـ ــرخـيــص.
وقس على ذلك.
ثـم ــة ق ــدرة ه ـسـتـي ــريـ ــة عل ــى الـتـم ــسك
بخ ــطـ ـ ــاب واحـ ـ ــد ،م ــن رأس الهـ ـ ــرم إلـ ـ ــى
اسفـله .لـكــن املـ ـ ـشــكل ـ ـ ــة تـقع يف ه ـ ـ ــؤالء
الصغـار القفـازين مـن شاشـة إلى شـاشة.
ألن ال احـد يف املـقلب الــداعم لـلمقـاومـة
يف ه ــذه احلـ ــرب املف ــروضـ ــة علــيه ــا ب ــات
يـف ـ ـصـل بــني ه ـ ـ ــؤالء واشــب ـ ـ ــاهـهــم وبــني
كبـارهم ممن جلسـوا على طـاولة احلوار.
ويف الـتطـرف الـذي يـأخـذ اجلـميـع إليه،
ي ـســاهـم جن ــوم تلفــزيــون ال ــواقع ال ـسـيء
اآلن ،يف تـعميق الهـوة التي تـزداد اتسـاعاً
بني لبنان ولبنان.
هم ليسوا تفـصيالً عابراً يف هذه احلرب.
هم ،يف خـطــابهـم املمجــوج املكـرر ،صـاروا
ع ــاج ــزيـن عـن إخف ــاء ش ــدة حـم ــاسـتهـم
لهذه احلرب ولنتائجها املنتظرة.
هـم صغ ــار .ال تـط ــاردهـم ال ـسـم ــاء والـب ــر
والـبحــر .لـكن األسـطــورة تقــول إن حــرب ـاً
لـبـن ــانـيـ ــة أطلقـت ش ــراراته ــا يف الـت ــاريخ
الغابـر لعبـة هم صغـار .لكنهم يخـوضون
حتـى ركـبهم يف الـدم لـيصلـوا إلـى أطالل

جـس ــر ليـبكــوه .هـم صغــار ،وال يــدرون أن
اللعـب ــة الـتــي يله ــون به ــا أخـط ــر مـن أن
تترك يف ايديهم.
إسرائـيل بعثت بإنذار فـائق اخلطورة إلى
لبنـان حني قـالت إنهـا استهـدفت الـسيـد
وقادته ب 23طناً .اآلن بات على الكبار أن
يعقــدوا األلــسنــة الـطــويلــة للـصغــار .آن
لهــؤالء أن يــدخلــوا إلــى غــرفـهم املـغلقــة
ويلعبوا هناك من دون ان يراهم أحد.
ليـصمتوا .الصـمت ميزة املنتـظر املترقب
املتحمـس .لينتـظروا بـصمت .ثمـة شعب
يسحق ،وثمة رجل مسـتعد ألن يستشهد
مـن دون أن يـ ــرف لـه جفـن .لـكـن لـبـنـ ــان
بـكل أجـنحـته ،غـي ــر م ـسـتع ــد اب ــداً اب ــداً
لتحمل تبعات دمه.
إنه يحــارب .دعــوه حلــربـه .تخلـيكـم عـنه
ك ــافٍ .فقـط اصـمـت ــوا ،ألنه إن اسـتــشهــد
فستـستحـون حتـى عن تـوجيـه العزاء .ال
أح ــد سيـقبـل منـكم ه ــذا ..وستُـط ــالبــون
بدمه.
إنـكـم تـ ــورط ـ ــون بلـ ــداً يف مـ ــا ال ق ـ ــدرة له
عليه .اصمـتوا ..اصمـتوا ..ويف صلـواتكم
من أجل اجلـسور مـروا على الـدم البريء
املـسفــوك ظلمـاً واذكـروه بــاخليـر ،وصلـوا
كـي ال يطـوف هـذا الـدم اكثـر فنغـرق فيه
جميـعاً ..وصلـوا من أجل الـذي يحارب..
صلـ ــوا كــي يحـمــيه اهلل .لـي ــس مـن أجـله
صلوا له ،بل صلوا له من اجلكم واجلنا.
صلوا له من أجل لبنان.

السفير

عـــــــــــــــــودة (املـــــــــــــــــاريــــــنـــــــــــــــــز)
هي من املفارقات الغـريبة ،حزب اللـه يـخوض حرباً،
مـن احملـتـمـل ان تك ــون آخ ــر ح ــروبه ،وقـ ــرر ان تك ــون
معــركـته مـفتــوحــة مع اســرائـيل بعــدمــا جتــاوزت تل
ابيب اخلطوط احلمر امليدانية.
مصـير احلـزب علـى كف عفـريت ،فـواشنـطن تعتـبره
جزءا مـن منظـومة االرهـاب العـاملي ،والقضـاء عليه
مـ ـسـ ــألـ ــة حـيـ ــوي ـ ــة .ولهـ ــذا تـ ــرفــض الــبحـث يف أي
مقتـرحـات لــوقف النـار بـذريعـة ان الهـدوء سيـسمح
للحـزب بـاعــادة جتمـيع قـواه ورفـع وتيــرة تهـديــداته
السرائيل.
تل ابـيب رأس احلـربــة وواشنـطن الـغطـاء الـسيــاسي
والــدولي .يف املقــابل ،وهنـا املفـارقـة ،بــوارج اميــركيـة

علـى مـرمــى حجــر من الـســواحل اللـبنــانيــة ،جنـود
املـارينـز علــى الشـاطئ للـمشـاركـة يف اجالء الـرعـايـا
االميـركـيني .وسـوى اسـرائـيل خلف ظهـر حـزب اللـه
املـارينز .صحيح ان مهمتهم انسـانية وهم مشكورون
عليهـا ،لكـنهم بحـسب الصـراع السـائـد حـاليـا االلـد
عـداوة للمقـاومـة .ويبــدو ان حسـابـات املـواجهـة غيـر
حـسـابـات الــسيـاسـة ،وان اخلـطــوط احلمـر ال تـزال
قائمة ،او على االقل معموال ببعضها.
املـ ــاريـنـ ــز يف بـيـ ــروت مــن املفـتـ ــرض ان يـكـ ــون امـ ــرا
مـ ـســتحــيال ن ـظـ ــرا للـتـ ــاريخ الـ ــدمـ ــوي بـني احلـ ــزب
وواشنــطن ،اال اذا كــان احلـضــور االنـســانـي مقــدمــة
حلـوار من نـوع مـا .حـوار بـاالشـارات والـرمـوز ،ولـيس

مبـاشـراً ،ويفـتح البـاب علـى احلـوار االســاسي الـذي
يجب ان يجـرى بني واشنطن ودمـشق .فترة الـسماح
السـرائيل كي تقضـي على البـنية العـسكريـة للحزب
تكــاد تنـتهـي .والعـروض اجلـديـة لـوقـف النـار بـدأت
تصل بـالفعل إلـى مجلس االمـن ،ومن الصعـب عدم
االخـذ بهـا ،ورمبـا تكـون طالئع املـارينـز احـد بنـودهـا
االب ــرز .وعـن ــدهـ ــا تكـ ــون مهـمـ ــة الق ــوة ال ــدولـي ــة يف
اجلـنــوب اكـث ــر تعقـيــدا ان لـم متــر عـبــر دمــشق ،وان
مرّت ،فستكون املعركة هذه االخيرة للحزب.
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تقرير من بيروت

الصمود باحلليب
والـحـفاظات واألغـطــية

امل ـ ـ ــارن ــي ـ ـ ــز يـخـل ـ ـ ــون اجل ـ ـ ــال ــي ـ ـ ــة االم ـ ـ ــريـك ــي ـ ـ ــة

محمد بركات

ال تـ ـسـت ـ ــوي احل ـ ــرب ح ـ ــرب ـ ــا مـن دون ن ـ ــازحـني ومـهجّ ـ ــريـن
ومهـاجــرين ،وبـالـطـبع قـتلـى وجـرحـى ومـش ـوّهني طــالتـهم
القذائف والـصواريـخ .لكن حني تتـواجد مـؤسسـات اجملتمع
املـدنـي والنـوادي الثقـافيـة النــاشطـة واملنـظمـات الـشبـابيـة،
وحـيـث تـ ــرتـفع وتـيـ ــرة االنـ ــدفـ ــاع الـ ـشـبـ ــابـي وتـ ــزيـ ــد اعـ ــداد
املتطوعني واملسـتعدين للعمل من دون أجر ومن دون مقابل
ســوى اخلــدم ــة العــام ــة ،تقلّ اعــداد املــآسـي ،وتــزيــد فــرص
احلياة ،ويصبح اقلّ قسوة جحيم احلرب.
هــذه هـي حــال بـيــروت هــذه االي ــام ،مع شـبــان ومـتـطــوعـني
ون ــاشـطـني ومـن ــدفعـني مـن اح ــزاب وجـمعـي ــات ومـنـظـم ــات
شبـابيــة واهليـة .جنـود مجهـولـون ميلـؤون مـراكـز اسـتقبـال
النــازحـني .جنــود مـن دون اسمــاء يف أمــرة نــازحـني من دون
أسماء .يعملون ليكون النزوح أقلّ مأسوية.

مركز االغاثة

املثال االكثر سطوعا على اغاثة النازحني هو "مركز االغاثة
–الـصـن ــائع" ،ال ــذي اتخــذ مـن مـبـنــى مي ــوت (زيكــو هــاوس
سـابقـا) مـركـزا لـعمله االنـســاني الـذي يـسعف  12ألف نـازح
منــذ ب ــدء الن ــزوح حت ــى اليــوم ،وي ــؤمن لـهم املــأكل واملـلبـس
واملياه والرعاية املعنويـة واجلسدية .حتى يتمكن النازح من
االح ـســاس ب ــأنّه يف مـنــزل مــا مـن مـنــازل لـبـنــان ،ولـيــس يف
الشارع.
بـدأت قصـة مركـز االغاثـة من فلـسطني ،وحتـديدا مـن غزة،
واكثـر حتـديــدا من سـاحـة الـشهـداء يف وسـط بيـروت ،حـيث
كــان مق ــررا ان يكــون يــوم االربعــاء  12مت ــوز من ــاسبــة لفـتح
اعـتصــام تضـامـني مع مـنكـوبـي قطـاع غــزة الفلــسطـينـيني،
الذيـن يحاصـرهم ويقتلهـم ويجوّعهـم اجليش االسـرائيلي،
ومينع وصول االمدادات املالية والغذائية والطبية اليهم.
لكـن رجــال "حــزب اهلل" اســروا جـنــديـني اســرائـيلـيـني ،وبــدأ
القـصف االســرائـيلـي عل ــى جنــوب لـبن ــان ،فتــوقـع منــظمــو
االعـت ـصـ ــام نـ ــزوحـ ــا مـن اجلـنـ ــوب ومـن ضـ ــاحـيـ ــة بـيـ ــروت
اجلنوبية ،وقرروا ان يتضامـنوا مع منكوبي لبنان ،الذين ما
لبث ان حـاصـرهم اجلـيش االسـرائيلـي ،ويعمل يـوميـا علـى
جتويعهم وقتلهم وحرقهم ومنع وصول االمدادات اليهم.
هـكـ ــذا كـ ــان ن ـصـيـب املـت ـضـ ــامـنــني مع الـفلـ ـس ـطـيـنـيـني ،ان
يتضامنـوا مع انفسهم ،وان يبدأوا يف مـداواة لبنانهم ،الذي
صار غزّة كبيرة ،وفلسطني صغيرة ،وجحيما ال يوصف.

يف اليوم التالي

صبـاح اخلـميـس  13متــوز ،تالقت اجلـمعيــات الفلـسـطيـنيـة
وال ـن ـ ـ ــوادي ال ـثـق ـ ـ ــاف ـي ـ ـ ــة يف كـل مــن  A.U.B.و L.A.U.
وجــامع ــة بيــروت الع ــربي ــة ،ومنــظمــات "بال حــدود" و"بــابلــو
نيـرودا" و"اجملمـوعة الـيسـارية املـستقلـة" و"حلـم" و"التجمع
الـي ـســاري مـن اجل الـتغـيـيــر" و"فـتح" و"اجلـبهــة الــشعـبـيــة"
و"احتاد الشباب الدميقراطي".
اج ـت ــمع مم ــثل ـ ــون عــن ه ـ ــذه اجل ــمع ـي ـ ــات يف م ـ ـس ـ ــرح "دوار
الـشمـس" يف الـطيـونـة وأنـشــأوا جلنــة تنـسيق تـشــرف اليـوم
على اكـثر من  33مـدرسة يف بـيروت ،من خالل اكـثر من 150
شـاب ـاً وفتــاة تطـوعــوا يف االسبـوع املـاضـي بنـاء علـى دعـوات
وجهـت مـن خالل وسـ ــائل االعالم ،الـتـي تـن ــسق مع "م ــرك ــز
االغاثة".
املركـز يتـلقى مـساعـدات عينيـة عبـارة عن ثـياب وطعـام ،من
افـراد لبـنانـيني ،ومسـاعدات مـاليـة من مغـتربـني وميسـورين
لـبـن ــانـيـني يف ال ــداخـل ،لكـن حـت ــى اآلن لـم يــتلقّ امل ــرك ــز أي
مسـاعدة ،ال مـن الدولـة اللبنـانيـة وال من زواريـب املؤسـسات
امل ــوص ــول ــة ب ـش ــرايـني االحت ــاد االوروبـي ودوله .وحـت ــى اآلن
يعتـمد املـركز علـى املبـادرات الفرديـة اللبنـانيـة ،وعملـه على
احسن ما يرام.

احلملة املدنية

يف املبـنى نفـسه ،مبنـى ميوت ،أنـشأت كل مـن "حركـة اليـسار
الـ ــدميقـ ــراطـي" و"مـ ــؤسـ ـسـ ــة سـمـيـ ــر ق ـصـيـ ــر" و"ال فـ ـسـ ــاد"
و"اجلمـعيــة اللـبن ــانيــة مـن اجل دميق ــراطيــة االنـتخــابــات"
و"احلــركــة االجـتـمــاعـيــة" حـملــة اغــاثــة مــوازيــة" سـمّــوهــا
"احلـملــة املــدنـيــة" ،وهـي بــدأت اعـم ــالهــا فــور بــدء الـنــزوح،
وتغـطّـي اليـوم  5مــدارس يف منـطقـة االشــرفيـة ،و 5مـدارس
اخرى يف ساحل املنت ،من خالل اكثر من  120متطوعا.
هـذه املـؤسـسـات ،وان كــان بعـضهـا ،مـثل "مـؤسـسـسـة سـميـر
قصـير" و"ال فساد" و"دميقـراطية االنتخابـات" ،ال عالقة لها
بــالـشــأن االغــاثـي ،وال خبــرة ســابقــة لهــا ،اال انّهــا قــررت ان
تأخـذ نصيـبها من احلـرب ،وان تقاوم بـاحلليب واحلفـاظات
واالغطية.
ايـضــا هــذه احلـملــة جتـمع االمــوال مـن تـبــرعــات افــراد يف
الــداخل واخلــارج ومـن تبــرعــات عيـنيــة ،وقــد أنـشــأت غــرفــة
ت ــواصـل مع لـبـن ــانـيـني يف ال ــسع ــودي ــة واالمـ ــارات الع ــربـي ــة
املتحـدة وفـرنسـا ،أوكل اليهـم جمع تبـرعـات من الـبالد التي
يـسـكنــونهــا ،ويجــري العـمل علـى تـأمـني متـطــوعني يف دول
أخرى .وتتميز هذه احلملـة بأنها على تواصل مع مجموعة
كبيـرة من االطـباء الـذين يقـومون بجـوالت ميـدانيـة يومـية
علــى املــدارس العـشــر وعلــى مــدارس ومــواقع أخــرى ،حـيث
تدعو احلاجة.

اسعار واثمان

كـمــا يــرتـفع سعــر احلـيــاة ،ويـنخفــض سعــر املــوت لـيـصـيــر
متـاحا امـام اجلميع يف ازمـان احلروب ،كـذلك ترتـفع اسعار
املـواد الغذائية الضـرورية .ليس سبب االرتفـاع تقنياً ،بل هو
تعبيـر عن اجلشـع التجاري والفـساد البـشري املتـأصّل .هذا
الف ـس ــاد ال ــذي ت ــشك ــو مـنه احلـملـتـ ــان ،وال يقـت ـصـ ــر عل ــى
الدكـاكني الـصغيـرة ،بل يتعـدّاها الـى اخملازن الـكبيـرة ،التي
رفعـت اسعارهـا كلّهـا ،تقريـبا ،طـمعا يف جـمع ثروة مـن افواه
اجلائعني.
احلــرب اذا ال ت ــدور فقــط علــى اجلـبه ــة ،وال علــى شــاشــات
الـطــائــرات والـتلفــزيــونــات ،وال هـي تقـتـص ــر عل ــى القـتلــى
واجلرحـى .احلرب تـدور يف املدارس ايـضا ،حـيث املتطـوعون
يق ــاوم ــون ي ــومـيـ ــا بجه ــدهـم ،ويـت ــسلح ــون مب ــا ت ــواف ــر بـني
ايديهم.
احلرب لم تعد على احلدود ،انها متأل لبنان كلّه نازحني ،ان
لـم نقل م ـشــرديـن ،وبــاحـثـني عـن مــأوى يف هــذه املــديـنــة او
تلك .مأوى أقلّ خطورة ،او يعتقدون انّه اقلّ خطورة.

