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يدهش العالم ّ
مجددًا ».لكن لبنان أدهش العالم
ّ
ّ
ّ
بوحشية حروبه األهلية.
عن حق
ّ
ّ
ّ
وهناك تجليات سياسية وثقافية لفكرة هوس
ال �ع��ال��م ب� ��أرز ل �ب �ن��ان ت�ظ�ه��ر ف ��ي األخ� �ب ��ار ال�ت��ي
ّ
تاريخيًا على صفحات جريدة «النهار»
تزدحم
ع��ن ن�ب��وغ لبنان ح��ول ال�ع��ال��م ،وه��ي تظهر في
ّ
السياسية
الفكر السياسي ال��ذي أقنع الطبقة
ّ
والشعب اللبناني على ح� ّ�د س��واء ب��أن العالم
ّ
ك �ل��ه ي �ت��اب��ع ت�ف��اص�ي��ل ال �ح �ي��اة ف��ي ل �ب �ن��ان ،وأن
ّ
أولوية على جدول أعمال كل الدول.
لبنان هو
ّ
ّ
ّ
وهي تتجلى في أخبار عرضية شبه يومية :ما
ً
ّ
برقية إلى
معنى مثال أن يرسل وليد جنبالط
ب��اراك أوباما يهنئه فيها على إع��ادة انتخابه،
ويطلب منه فيها بعض الخدمات للبنان ّ
ومد
ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي ب��امل�ع��ون��ة؟ ه��ذا ن �ت��اج امل� ّ�س
ّ ّ
ّ
ّ
إن ّ
املس
الشعبية اللبنانية.
العقلية
الذي أصاب
الذي يصيب العقل اللبناني في الصميم يوهم
ّ
زعيم  %80من  %5من شعب البلد الصغير بأن

مساعدي أوباما سيقطعون عليه اجتماعه كي
ي� ّ
ّ
لبرقية زع�ي��م الحزب
�زودوه بالنص ال�ك��ام��ل
ّ
ّ
التقدمي ال ��درزي الجنبالطي .إن املبالغة في
ت �ق��دي��ر ح �ج��م ل �ب �ن��ان وأه �م� ّ�ي �ت��ه ف ��ي امل � ��داوالت
ّ
بزعمائه إلى تقديم الخدمات إلى
الدولية تدفع
ّ
ّ
مختلف ال ��دول لظنها أن خ��دم��ات�ه��ا ستسمح
لها بتقرير سياسات دول كبرى .عاد جنبالط
من زي��ارة قبل أشهر إل��ى موسكوّ ،
وعبر فيها
ع��ن خيبته م��ن ع��دم ق��درت��ه على تغيير وجهة
ال�س�ي��اس��ة ال �خ��ارج� ّ�ي��ة ل��روس �ي��ا .ب�م�ع�ن��ى آخ��ر،
ّ
لم يفهم زعيم قرية املختارة كيف أن الرئيس
ال��روس��ي ل��م ي�غ� ّ�ي��ر س�ي��اس��ات ب�ل�اده إك��رام��ًا ل��ه.
ّ
وفي حقبة بوش ،ظن فريق  14آذار أن تحالفه
ال��ذي �ل��ي م ��ع امل� �ح ��ور األم �ي��رك��ي ـ� �ـ اإلس��رائ �ي �ل��ي
س �ي��ؤه �ل��ه ل �ي �ل �ع��ب دور ال � �ص � ��دارة ف ��ي ت �ق��ري��ر
�ؤاد ال �س �ن �ي��ورة من
م �ص��ائ��ر ال �ع��ال��م .ان �ت �ش��ى ف� �
ّ ّ
تربيت جورج بوش كتفه ،لظنه أن التربيت رفع
ّ
العاملية( .باملناسبة،
من مرتبته في السياسة

دفعت سياسة االستيطان الى مستويات غير
ّمسبوقة .وكذلك فهي قد بلغت من الغطرسة،
ان �ه��ا ق��د ه� ��ددت ع �ل��ى ل �س��ان اح ��د اره��اب�ي�ي�ه��ا،
وزير خارجيتها ،بإلغاء اتفاق «اوسلو» نفسه.
ّ
اي انها ه��ددت بإلغاء الشكل الحالي ،االداري
ف �ح �س��ب ،م ��ن ال �س �ل �ط��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ف�ك�ي��ف
ب��امل��واف�ق��ة على اق��ام��ة دول��ة فلسطينية «قابلة
للحياة» على االراضي الفلسطينية املحتلة في
«النكبة» الثانية عام .1967
واسرائيل تريد الى ذلك ان تختبر عدة مواقف
في الوقت نفسه :املوقف االميركي بعد ان فاز
ال��رئ �ي��س ب � ��اراك اوب ��ام ��ا ب��والي��ة ث��ان �ي��ة ،خ�لاف��ًا
ل��رغ�ب��ة وج �ه��ود رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة االسرائيلية
ال� ��ذي ج��اه��ر ب��دع��م امل��رش��ح ال �ج �م �ه��وري ميت
روم �ن��ي .وه��ي ت�ط��رح ق�ف��از ال�ت�ح��دي اي�ض��ًا في
وج ��ه ال �ق �ي��ادة امل �ص��ري��ة االخ ��وان� �ي ��ة :ف ��ي م��دى
وباملعاهدة وبالعالقات مع
التزامها بالوعود
ُ
اسرائيل .وهي وعود وعهود قطعت لواشنطن،
والسرائيل بشكل مباشر او غير مباشر ،ثمنًا
لدعم وص��ول «االخ ��وان» ال��ى السلطة ف��ي اكثر
من بلد عربي...
ّ
وقبل كل ذلك وبعده ،فإن القيادة االسرائيلية
تسعى ،سريعًا ،ألن تستثمر الى الحد االقصى

م��ا ه��و ق��ائ��م م��ن ص��راع��ات وان �ق �س��ام��ات .وه��ي
ت��ري��د اخ �ت �ب��ار ت �ب��دل االول ��وي ��ات ب�ش�ك��ل ج��دي،
ب �ع��د ان اص �ب��ح ه ��ذا ال �ت �ب��دل ع�ل�ن�ي��ًا وم �ب��اش �رًا
وح ��ادًا ،خصوصا ف��ي مجرى االزم��ة السورية
التي ت��زداد تعقيدًا وتفاقمًا .فلم تعد فلسطني
وج ��رح� �ه ��ا وح � �ق ��وق ش �ع �ب �ه��ا ف ��ي ال � �ب ��ال وف��ي
اليوميات اال نادرًا .ولقد بات الصراع املذهبي

ّ
ّ
زه��ا السنيورة أخ�ي�رًا ب��أن��ه تلقى دع��وة إللقاء
ّ
محاضرة «من جامعة هارفرد» مع أن الدعوة
ّ
ّ
ّ
لجمعية
الصهيونية
اليمينية
أتت من القيادة
ّ
م �ت �خ� ّ�رج��ي ج��ام �ع��ة ه ��ارف ��رد ،أي أن� ��ه ال صفة
ّ
أكاديمية «بنوب» لدعوة السنيورة هذه).
ل�ك��ن مطلع ال�ق�ص�ي��دة امل��ذك��ورة ي�ق��ول أك�ث��ر من
ّ
ذل��ك :يقول إن األرز سبق وج��ود ال�ك��ون نفسه.
وهذه الفكرة ،أي التقديس الديني شبه الوثني
ّ
الشعبية .إن القول
للبنان ،سائدة في الثقافة
ّ
ب��أن األرز سبق ف��ي وج ��وده وج��ود ال�ك��ون هو
ّ
لأللوهية على ّأرز لبنان .لكن
إض�ف��اء صريح
ّ
هناك من يقول (ويغني أو تغني مثل صباح
ّ
ّ
خاص
عن) «أرز ال��رب» ،أي أن شجر لبنان هو
ّ
ب��ال �ل��ه ،ل �ك��ن ،مل ��اذا ال ي �ك��ون ش�ج��ر ال� �خ ��روب أو
ال ��زي� �ت ��ون أو اإلج � � ��اص خ � ��اص ب��ال �ل��ه أي �ض��ًا،
ّ
وخصوصًا أن األرز ال يحمل ث�م��ارًا؟ ويضيف
يونس االب��ن« :ش��اب الزمن واألرز باقي شب».
ّ
أي أن األرز مثل فكرة الله تعصى على الزمن.

ّ
القول بأن
األرز سبق في
وجوده وجود
الكون هو
إضفاء صريح
ّ
لأللوهية
على أرز
لبنان (مروان
بوحيدر)

معركة غزة هي
معركة كل فلسطين
ومعركة فلسطين هي
معركة كل العرب
وال� �ص ��راع ال��دي �ن��ي وال �ص��راع��ي االث �ن��ي ه��و ما
ي�ح�ت��ل االول ��وي ��ة وي �ع �ب��ئ ال �ط��اق��ات وال �ج �ه��ود
وال�ج�ن��ود وال�ج�ي��وش! وف��ي م�ج��رى ذل��ك ،باتت
اس��رائ �ي��ل حليفًا ال ع � ��دوًا ...ح�ت��ى ال �ت �ك��اذب في
امل�ن��اس�ب��ات او ف��ي االع �ل�ام ل��م ي�ع��د م�ط�ل��وب��ًا او
مستحبًا.

واخ �ي �رًا ول �ي��س اخ � �رًا ،ف��إن للصهاينة حسابًا
ي� �ح ��اول ��ون ت �ص �ف �ي �ت��ه م ��ع غ� � ��زة .ف �ل �ق��د ش�ك�ل��ت
م��وض��وع�ي��ًا ك��اب��وس��ًا اس��رائ�ي�ل�ي��ًا تمنى بسببه
ّ
ّبعض القادة الصهاينة لو ان البحر يبتلعها.
إن ��ه ك��اب��وس م��رت�ب��ط ب��ال��دي�م��وغ��راف�ي��ا اك�ث��ر من
الجغرافية .وهو االن ،كما ذكرنا سابقًا ،يضع
الحركة االسالمية الصاعدة (تنظيم «االخوان
امل�س�ل�م�ين») ف��ي م�ه��ب اخ�ت�ب��ار مبكر لتطويع
تلك الحركة ملصلحة السياسات االسرائيلية
ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة ومل�ص�ل�ح��ة امل �ش��اري��ع االم �ي��رك �ي��ة،
خ �ص��وص��ًا ح �ي��ال ال� �ش ��رق االوس� � ��ط «ال �ك �ب �ي��ر»
املمتد من موريتانيا الى باكستان .وال بد من
ّ
االضافة هنا ،بأن القيادة الصهيونية ،تراهن
ع �ل��ى ال �خ�ل�اف��ات واالن �ق �س��ام��ات الفلسطينية.
فلقد «صمدت» ه��ذه االنقسامات ال��ى ان باتت
ام �رًا راس�خ��ًا ف��ي خ��ارط��ة ال �ص��راع الفلسطيني
وص � ��راع � ��ات امل �ن �ط �ق��ة .ول � ��م ت �ف �ع��ل ال� �ت� �ط ��ورات
ال�ع��رب�ي��ة االخ �ي��رة س ��وى ت�ع��زي��زه��ا وتغذيتها
بعامل عقائدي متصاعد في غير بلد ومنطقة
وجبهة ،في املحيطني العربي واالسالمي.
ّ
ف�م��اذا ع��ن ضحايا ال�ع��دوان؟ ال ش��ك ان الرهان
ينعقد كالعادة على الشعب الفلسطيني :في
غ��زة وف��ي ال�ض�ف��ة وف��ي ال��داخ��ل وف��ي ال�ش�ت��ات.
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االب��ن نسج األس �ط��ورة ف��ي تلك
ويكمل ي��ون��س ّ
القصيدة التي غناها وديع الصافي« :لبنان يا
قطعة سما ،عاألرض تاني ما إال» .والفكرة كان
ّ
االبن قد ّ
تتحدث
عبر عنها في قصائد أخرى له
عن قرب لبنان من السماء .وهذه الفكرة تفترض
أن ل �ب �ن��ان أع �ل��ى م��ن ك��ل ب �ق��اع األرض ق��اط�ب��ة،
ّ
والفكرة غير ُمستغربة ،وخصوصًا أن التغزل
بجبال لبنان ُيقنع التلميذ اللبناني بأن جبال
لبنان هي وحيدة ،أو أنها أقرب إلى السماء _
أو إل��ى الله ألن الفكر الوثني األس�ط��وري غير
ّ
العلمي يفترض أن اإلله أو اإللهة يقطنون في
ّ
العلو .ثم مل��اذا يكون لبنان قطعة
مكان ما في
م��ن ال �س �م��اء ،وال ي �ك��ون ال � ّص��وم��ال أو امل �غ��رب
(وللمغرب أشجار أرز ،لكنها لم تصب شعب
امل �غ��رب ب��امل��رض ال�ع�ق�ل��ي ال ��ذي أص ��اب الشعب
ال�ل�ب�ن��ان��ي)؟ وه ��ذا االس�ت�ث�ن��اء اللبناني يدخل
ّ
ّ
ّ
ّ
اللبنانية.
والشعبية
السياسية
العقلية
ضمن
ّ
ُإن فكرة االستثناء اللبناني كامنة في االقتراح
امل� �ت� �ك � ّ�رر مل �ي �ش��ال س �ل �ي �م��ان ح� ��ول ج �ع��ل ل�ب�ن��ان
م��رك�زًا للحوار ب�ين ال�ح�ض��ارات ،على أن يكون
مقر امل��رك��ز إم��ا ف��ي ب��اب ّ
ّ
التبانة أو ف��ي مسجد
ب �ل�ال ب ��ن رب � ��اح .واالس �ت �ث �ن��اء ه ��و ال � ��ذي ع�ن��اه
يونس االب��ن في «ع��األرض تاني ما إال» .وهو
ّ
يوحي بأن إمكان وجود مثيل للبنان في الكرة
ّ
ّ
األرضية من املستحيالت ،مع أن إمكان وجود
ُ
مثيل للبنان في كواكب أخ��رى غير مستبعد.
ّ
وي�ض�ي��ف االب ��ن إن ل�ب�ن��ان ع �ب��ارة ع��ن «ل��وح��ات
ال �ل��ه راس �م ��ا» .ل�ك��ن ال�ف�ك��رة ت�ت�ن��اق��ض م��ع فكرة
األدي��ان بحد ذاتها .واالب��ن كان مؤمنًا بالدين
املسيحي ،وكان عليه أن يعترف بخلق الله لكل
ّ
البلدان ،إال إذا أراد االبن أن يقول إن لبنان هو
ّ
من خلق الله وإن باقي البلدان في العالم هي
من خلق الشيطان .هذا ممكن.
ّ
سياسيًا على دور الله
لكن االبن يضفي طابعًا
ّ
محرما» .أي
في لبنان ،إذ يقول« :عالطامعني
ّ
ّ
دفاعية ،إذ
أن لبنان ال ّيحتاج إلى استراتيجيا
ّ
ّإن الله يتكفل بحماية لبنان من الطامعني ،مع
ّ
تخلف ألسباب ّ
خاصة به عن حماية لبنان
أنه
ّ
اإلسرائيلية وفي
في كل مفاصل االجتياحات
م��راح��ل االستعمار ال�غ��رب��ي ،ب��دءًا م��ن ال�ح��روب
ّ
الصليبية.
ال داع��ي لالستفاضة في أشعار يونس االب��ن.
ّ
ّ
والشعبية في
السياسية
املشكلة ف��ي الثقافة
لبنان .لكن املشكلة تتفاقم :كانت األيديولوجيا
ّ
الفينيقية تحكم فكر ح��زب الكتائب ال��ذي كان
محصورًا بجزء من طائفة .لكن اتفاق الطائف
ومشروع الحريري في لبنان ّ
عمما أيديولوجيا
ّ
ّ
ّ
اللبنانية على كل الطوائف،
الفينيقية
الوطنية
وه��ي تصيب بأكثر م��ن رذاذ األب�ن��اء والبنات
من الفريقني في لبنان .قد يكون تحرير املواطن
من ه��ذا الفكر ممكنًا ،ولكن عبر تهديم بنيان
الكيان من أساسه .الفضاء العربي ــ خصوصًا
بعد زوال إسرائيل ــ رحب ّ
جدًا.
ّ
السياسية في جامعة كاليفورنيا
* أستاذ العلوم
(موقعه على اإلنترنت)angryarab.blogspot.com :

ّ
وهو رهان صائب ألنه خضع مرارًا الختبارات
ق��اس�ي��ة ف�ت�ب��دي ص �م��ودًا م��ده�ش��ًا ،وتضحيات
عظيمة واص��رارًا ال يمكن ان تنال منه الجرائم
وامل�ع��ان��اة ال�ت��ي ك��ان��ت دائ�م��ًا مقرونة بالتخلي
والعجز والتواطؤ ،او حتى بالخيانة.
لم يسقط الشعب الفلسطيني يومًا في اختبار
ال �ش �ه��ادة وال � ��دم واآلالم .وه ��و رغ ��م ال�ح�ص��ار
واالس �ن��زاف واالن�ق�س��ام ،ح��اض��ر لتقديم املزيد
م��ن ق��راب�ين ج��دارت��ه ب��وط�ن��ه وارض ��ه وح�ق��وق��ه،
وخصوصًا منها حقه ف��ي ال�ع��ودة وف� ّ�ي اقامة
دول�ت��ه املستقلة وعاصمتها ال �ق��دس .ان��ه اآلن
ي ��دف ��ع ث �م��ن م ��ا ن �ع �ي �ش��ه م ��ن ال � �ت � ّ�ردي وال �ع �ج��ز
والتواطؤ والخلل والخيانة .لكنه ،في الوقت
عينه ،ي��داف��ع ع��ن حقوقه بمقدار م��ا ي��داف��ع في
ال �ع �م��ق ع ��ن ح �ق ��وق االم � ��ة وك� ��ل ش �ع��وب �ه��ا ف��ي
الحرية والكرامة والتقدم.
معركة غ��زة ه��ي معركة ك��ل فلسطني .ومعركة
فلسطني ه��ي م�ع��رك��ة ك��ل ال �ع��رب .ف�ه��ل سنقول
في ضوء هذه الحقائق ومستلزماتها :حسنًا
فعلت اسرائيل من خالل عدوانها وتسرعها...
بتسريع تحريرنا من العجز والخطأ والخلل
واملهانة.
* كاتب وسياسي لبناني

