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مقدمة :اإلفصاح عن تجربة الحرب
تسير الحياة فــي الـحــرب بوتيرة مختلفة،
تـتـســارع فيها األحـ ــداث وت ـتــراكــم ،وتتغير
وف ــق ق ـي ــاس زم ــن خـ ــاص .ال يـمـكــن وصـفــه
ّ
إال بذوقه ،وما الحرب إال ما عرفتم وذقتم.
والذوق في هذا املعنى ،هو الحياة املعاشة،
وفعل التجربة وآثارها.
تـتـعــدد أش ـك ــال اإلف ـص ــاح ع ــن ذوق تجربة
ال ـح ــرب ،ويـصـيــر اإلف ـص ــاح فــي ه ــذا املـحــل،
ّ
ص ـن ــو ال ـت ـج ــرب ــة ال ي ـج ـي ــده إل مـ ــن عــرفــه
املعرفة األصلية الواقعية ولكون اإلفصاح
عن املعرفة واملعرفة ،مسألتني متشاركتني
فــي وص ــف ال ـح ــرب .كـمــا ي ـشــارك املــوضــوع
الفني شكله وتتحد الصورة بهيوالها ،فال
ينفصل اإلحساس في الحرب عن اإلفصاح
اللغوي ،أو غيره من األشكال األخرى.
ال ّ
بد من اإلفصاح عن تجربة الحرب ،إنها
التعبير اللغوي واملتعالي على اللغة ،في
وصــف الحياة نفسها في لحظاتها األكثر
كـثــافــة وحـ ـض ــورًا ،حــركــة وت ـغ ـي ـي ـرًا ،وعليه
عزمت أن أكتب عن تجربتي في حرب تموز
ع ــام  ،2006وال ـتــي شغلت فيها مسؤولية
وزي ــر للعمل فــي الـحـكــومــة اللبنانية ّإب ــان
الـ ـح ــرب ،وهـ ــذه ال ـح ـكــومــة وف ــق الــدس ـتــور،
هي القيادة العامة إلدارة الـبــاد ،وللقوات
املـسـلـحــة ،ولــذلــك ف ــإن املـســؤولـيــة الوطنية
وال ــدسـ ـت ــوري ــة مـتـح ـق ـقــة وب ــال ـغ ــة األه ـم ـيــة
والخطورة ،وثمة أسباب أخرى ،تجمع بني
ال ــذات ــي واملــوضــوعــي فــي بنية املـســؤولـيــة،
ويتعلق هــذا األمــر بالشخصية اإلنسانية
ومن تمثل .وعليه يلزم التذكير أنني كنت
ً
وزيرًا للعمل ممثال لحزب الله في الحكومة
ّ
التي حصلت الحرب إبان إدارتها للبالد .من
هذه الناحية ترتفع نسبة فعالية التجربة
وكــذلــك طــرائــق اإلف ـصــاح عنها ،الرتباطها
ب ـم ــا ال ي ـح ــد م ــن الـ ـع ــائ ــق ،ال ـت ــي تـسـتـبــن
أش ـكــال ـهــا م ــن خـ ــال م ـتــاب ـعــة مــوضــوعــات
اإلفصاح عنها.
كنت بــن خ ـيــارات مـحـصــورة فــي اإلفـصــاح
املـبــاشــر بــالـحــديــث عــن ال ـحــرب فــي أسـلــوب
امل ــذك ــرات وال ـس ـيــرة الــذات ـيــة .املـسـتـنــدة إلــى
املـعـلــومــات والــوثــائــق الـتــي ت ــؤرخ للوقائع
واألحـ ـ ــداث ،وه ــذا مــا فـعـلــه آخ ـ ــرون ،لكنهم
لـ ـيـ ـس ــوا فـ ــي مـ ــواقـ ــع تـ ـشـ ـب ــه ،املـ ــوقـ ــع الـ ــذي
أفصح فيه بدوري عن الحرب ،وذلك يعطي
للمذكرات نفسها انقسامًا بــن مــا يسميه
الفيلسوف األملاني هيغل التاريخ األصلي
والتاريخ النظري ،في حدود معينة ،وكذلك
ما يعبر عنه في اللغة الفارسية (بالعيش
ن ـق ــد) .ع ـيــش ال ـح ــرب بـشـكــل ح ـ ّـي ومـبــاشــر
وح ـ ـ ـيـ ـ ــوي .وك ـ ــذل ـ ــك ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـ ــن الـ ــزمـ ــان
الواقعي والزمان النفسي وما تحمله عبارة
ال ـصــوف ـيــة ،ب ــأن ال ـصــوفــي اب ــن وق ـتــه أو ما
يتضمنه مفهوم الـحــال وثـبــوتــه فــي املقام
إلى ما قاله الشاعر العربي:
وما الحرب إال ما عرفتم وذقتم

ّ
املرجم
وليست هي بالحديث
فــي ه ــذه الـنــاحـيــة يـجــب الـتــأكـيــد مــن أنني
أفـصــح عــن تجربتي فــي حــرب تـمــوز 2006
م ـ ــن مـ ــوقـ ــع وزيـ ـ ـ ــر لـ ـلـ ـعـ ـم ــل ،م ـم ـث ــل ل ـح ــزب
ال ـلــه وامل ـق ــاوم ــة اإلس ــام ـي ــة ،ف ــي الـحـكــومــة،
املنوطة بها مسؤولية إدارة البالد والقوات
املـسـلـحــة .لـقــد سـبــق وع ـشــت تـجــربــة حــرب
 ،1982وك ـنــت ق ــائ ـدًا لـكـتـيـبــة ،كــانــت تتخذ
لها مــواقــع فــي البقاع الغربي ،ثــم قمت مع
أخ ـ ــوان آخ ــري ــن بـم ـســؤولـيــة إع ـ ــادة تنظيم
ق ــوات فتح املنسحبة مــن الـجـنــوب وبعض
مناطق البقاع الغربي والجبل في منطقة
الـبـقــاع الشمالي واألوسـ ــط .وك ــان مــن أبــرز
م ـه ـم ــات ـه ــا األخ ـ ـ ـ ــرى امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي إعـ ـ ــادة
ال ـت ـن ـظ ـيــم وان ـت ـش ــار الـ ـق ــوات الـفـلـسـطـيـنـيــة
املنسحبة من مناطق الجبل واألكثر أهمية
استقبال الـقــوات الفلسطينية وغيرها من
املتطوعني والطالب الذين ّلبوا نداء التعبئة
العامة وانتشروا في مناطق البقاع والجبل
ً
املشرفة عليه ،وصــوال حتى بحمدون ،تلك
كانت تجربة من مواقع قيادة ميدانية وهذه
التجربة مــن مــواقــع املـســؤولـيــة السياسية
الحكومية ،واألمران مترابطان ،متمايزان.
اإلفـصــاح الثاني يكون عبر مـقــاالت تشرح
وت ـض ــيء ج ــوان ــب م ــن الـتـجــربــة ويـمـكــن لو
جمعتها أن تضيء التجربة كاملة.
أما اإلفصاح الثالث فهو اإلفصاح الروائي
ال ـس ـي ــري ،وال ـ ــذي أس ـتـطـيــع م ــن خ ــال ــه ،أن
أحيط بــاألمــر مــن جميع جوانبه ،وال أتــرك
ألحد أن يسألني ماذا تقول ،ألنني أملك كل
ٍ
الحرية في أن أروي...
ل ــم أح ـس ــم ال ـش ـكــل الـ ــذي ســأف ـصــح ف ـيــه عن
الحرب ،لكن ما عزمت عليه أن تكون الذكرى
العاشرة للحرب في تموز  .2016هي موعد،
ص ــدور الـكـتــاب (ش ـكــل اإلف ـص ــاح ووعـ ــاؤه)
الــذي أتـحــدث فيه عــن زمــن الـحــرب ،وأشــرح
ّ
وأؤرخ ل ــأح ــداث
وأب ـ ـ ـ ـ ّـن ،وأق ـ ـ ـ ـ ّـدم ال ــدلـ ـي ــل
والوقائع ،وأروي.
وه ـ ــذه امل ـق ــال ــة ،ال ـت ــي أخ ـ ـ ّـص ف ـي ـهــا جــريــدة
"األخـ ـب ــار" الـ ـغ ـ ّـراء ،هــي ن ـمــوذج ملــا ســأقــولــه
أو لنقل الفصل األول منه لو ســارت أمــوره
ّ
على التيسير .لعلها تساعدني في استفتاء
اآلراء ،حول كتابة ،يقوم بها فرد ،عن تجربة
صنعها جميع الناس الشرفاء...

موعد المقاومة مع
 12 -2تموز ّ 2006
شمس الحرية في خلة وردة

ت ــوج ــد ع ــاق ــة اس ـ ـت ـ ـسـ ـ ّ
ـراريـ ــة بـ ــن ال ـح ــري ــة
وال ـش ـم ــس ،ت ـع ــود رم ــوزه ــا ال ـب ــاط ـن ــة ،إلــى
ال ـعــاقــة ب ــن اإلشـ ـ ــراق ف ــي دالل ـت ــه املـكــانـيــة
والـنــور فــي معانيه العرفانية وألن الشرق
م ــوط ــن الـ ـ ـن ـ ــور ،والـ ـ ـغ ـ ــرب غ ـ ــروب ـ ــه ،اخـ ـت ــار
الـصــوفـيــون الـصـيــف أج ـمــل ال ـف ـصــول ،ولــم
تـقـبــل الـشـمــس عـلــى م ــا ي ـقــول أدون ـي ــس أن
واحد منها ،وكل ما أسوقه من
تنتسب إلى
ٍ
لغة النور واإلش ــراق ،في هذا املحل ،يهدف
إل ــى وص ــف ال ـحــال ،صـبــاح  12تـمــوز 2006
ح ــن أدرت مـفـتــاح الـتـلـفــاز ألش ــاه ــد مــذيــع
املنار ،يعلن عملية أسر الجنود في الصباح
الباكر من يوم األربعاء  12تموز  ،2006في
خلة وردة ،ناحية عيتا الشعب على الحدود

الفاصلة الواصلة بني لبنان وفلسطني.
ال ـع ــاق ــة ال ـبــاط ـنــة ب ــن ال ـش ـمــس وال ـح ــري ــة،
تجعل النفس اإلنسانية ّ
ميالة إلى السرور
ب ــأخـ ـب ــار ك ـس ــر ق ـض ـب ــان الـ ـسـ ـج ــون ،وم ـنــح
األس ـ ـ ــرى ح ــري ــة ال ـ ـعـ ــودة ل ــأه ــل وال ــوط ــن،
لـلـسـيــاحــة ف ــي س ـم ــاء ال ـع ــال ــم ،ال تحجبهم
قـيــود مــن هـنــا ،وال غـيــوم مــواقــف غــالــت في
خصومتها ،للحرية وأهلها من هناك.
ك ـنــت أرى ف ــي ال ـف ــرح املـنـتـشــر ف ــي الـطــابــق
ال ـ ـسـ ــادس الـ ـ ــذي ي ـش ـغ ـلــه ف ــري ــق ع ـم ـلــي فــي
الوزارة ،من األخوة األحبة ،يدخلون الواحد
ب ـع ــد اآلخـ ـ ـ ــر ،ف ــرح ــا م ـس ـت ـب ـش ـرًا ،ي ـب ـشــرنــي
بما سمع ويـتــابــع فــي مكتبي على شاشة
الـ ـتـ ـلـ ـف ــاز ،وخ ـ ـطـ ــوط الـ ـه ــات ــف وغـ ـي ــره ــا مــا
يحصل من تطورات ويصدر من مواقف.
شــاهــدت على الــوجــوه أسئلة مــن نــوع :هل
ب ــدأت ال ـحــرب إذن ،وأس ـئ ـلــة مــن ن ــوع نحن
أق ــوى ،رج ــال الـلــه ،فــرســان الــوعــد الـصــادق.
كنت أع ــرف أن متغيرات كـبــرى تفصل بني
ما كانت تجري عليه الحياة يــوم كنت في
ش ـ ــارع ال ـح ـم ــراء أشـ ـت ــري ل ـبــاســا ألوالدي،
وأب ـحــث بشكل خ ــاص عــن قميص لزينب،
وكانت الحياة تجري ،فيما طائرات العدو
ت ـغ ـي ــر عـ ـل ــى امل ــديـ ـن ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة وط ــري ــق
الـجــديــدة ...وقلبها الفاكهاني مركز قيادة
ياسر عرفات.
أذكر أنه في عام  1982كانت ثمة احتماالت
ل ـل ـحــرب ،بـعــد اغ ـت ـيــال سـفـيــر إســرائ ـيــل في
ل ـن ــدن ،وأن ع ــرف ــات كـ ــان خ ـ ــارج ل ـب ـنــان في
جــولــة ،الستجماع قــوى الحماية الــدولـيــة،
ملـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر الـفـلـسـطـيـنـيــة وقــوات ـهــا
املرابطة في لبنان من الشمال إلى الجنوب
وحصلت الحرب.
م ــرت ح ـكــايــة ال ــذاك ــرة ع ـلــى م ــا ذكـ ــرت وأن ــا
أجـمــع الـجــواب على ســؤال هــل تقع الحرب
ب ـع ــد أسـ ــر الـ ـجـ ـن ــود؟ ورجـ ـح ــت أن ال ـح ــرب
واق ـع ــة ال ري ــب م ــن ذل ــك لـكــن أس ـب ــاب الـقــوة
قــائـمــة وان ـت ـهــاء ال ـح ــرب بــالـنـصــر وهــزيـمــة
العدو ،يقني في العقل مؤيد بأمان القلب.
أع ـل ــن س ـمــاحــة األمـ ــن ال ـع ــام ال ـس ـيــد حسن
ن ـصــر الـ ـل ــه ،أن امل ـج ــاه ــدي ــن األبـ ـط ــال وف ــوا
الـيــوم بــالــوعــد ،وتمكنوا مــن أســر جنديني،
ولذلك سميت عمليتهم بـ«الوعد الصادق»
وبالشكر وببركة جباههم لن يبقى قيد في
أسمر في سجون االحتالل.
زند
ٍ
ٍ
هــي شمس الحرية تطل صباح هــذا اليوم
من تموز ،والصيف أفضل الفصول ،والوعد
الصادق مبشر بالنصر في الكتاب اإللهي
ّ
وبشر الصادقني.
هــي الـحــريــة الـتــي تستحق أن تـخــاض من
أجلها الـحــروب .إن واح ـدًا من األس ــرار ذات
البعد املـعـنــوي الــرمــزي لـحــرب تـمــوز ،أنها
ك ــان ــت م ـن ــازل ــة ف ــي امل ـ ـيـ ــدان ،ع ـلــى مـسـتــوى
لبنان وفلسطني ،وديــار العرب واملسلمني،
وأحرار العالم أجمعني ،من أجل الحرية...
رج ــال ح ــزب الـلــه قــاتـلــوا مــن أج ــل فــك قيود
ال ـن ــاس األحـ ـ ــرار ،ول ــن يـبـقــى قـيــد عـلــى زن ـ ٍـد
أسمر في سجون االحتالل.
إن ال ـن ـظ ــر فـ ــي ه ـ ــذا ال ـب ـع ــد االسـ ـتـ ـس ــراري
ّ
لعملية خلة وردة ،وانتصار الوعد الصادق
ف ــي ت ـمــوز أن ــه حـصــل م ــن أج ــل أع ـلــى قيمة
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إنسانية ذات بعد إلهي ميتافيزيقي.
إن الوعد الصادق قائم على يقينني:
يقني الذهاب إلى قتال أعداء الحرية من أجل
سطوع شمسها ،التموزية ،املشرقية على
هذا العالم.
ي ـقــن أن ال ـن ـصــر حـلـيــف ال ـص ــادق ــن الــذيــن
أوفوا بالعهد.

 -3في سيرة جلسة مجلس الوزراء
االستثنائية والتاريخية
دع ـيــت ال ـحـكــومــة إل ــى اج ـت ـمــاع اسـتـثـنــائــي
ي ــوم  13ت ـم ــوز  .2006ب ـعــد ي ــوم واحـ ــد من
عملية أسر جنود العدو ،وكانت التطورات
ال ـع ـس ـك ــري ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،تـ ـن ــذر ب ــوق ــوع
الـ ـ ـح ـ ــرب .أك ـ ــد س ـم ــاح ــة األم ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام ،فــي
خـطــاب الــوعــد ال ـصــادق أن املـقــاومــة أعلنت
أســر جنديني وأن األسـيــريــن فــي مكان آمن
بعيد ،بعيد ،العملية حصلت عند الساعة
الـتــاسـعــة وخـمــس دقــائــق ،وال ـغ ــارات بــدأت
عند الساعة الحادية عشرة .اإلسرائيليون
لم يفعلوا شيئًا ،منذ سنة نقول إننا نريد
ت ـح ــري ــر األسـ ـ ـ ــرى .وت ــوج ــه ق ــائ ــد امل ـق ــاوم ــة
إلــى قـيــادة ال ـعــدو :إن األسـيــريــن مــوجــودان
لــديـنــا وهـمــا لــن ي ـعــودا إل ــى الــديــار إال عبر
التفاوض املباشر والـتـبــادل وال يمكن ألي
قوة في العالم أن تعيد هذين األسيرين إلى
ديارهما املغتصبة إال بهذه الطريقة ،أفق
الخيار العسكري الستعادة األسيرين أفق
معدوم.
كان العدو قد أعلن اجتماع قيادته املصغرة
مساء يوم األربعاء وعنده تجربة العدوان
عـلــى غ ــزة ،ربـمــا تشجعه عـلــى شــن الـحــرب
ولذلك أضافت هذه العملية قوة ومساندة

مهمة سينمائية إلسقاط المرشد
صادق النابلسي *

عجز املخرج اإليراني محسن مخملباف في
فـيـلـمــه ع ــن ح ـيــاة مــرشــد ال ـث ــورة اإلســامـيــة
اإليرانية السيد علي الخامنئي عن العبور
مــن املـهـمــة الـفـنـيــة إل ــى الـحـقـيـقــة .ب ــدا العمل
الوثائقي ،الذي خصصت له بعض القنوات
هجينة من
الفضائية مكانة مميزة ،أخالطًا
ّ
الـتـحـ ّـجــرات الـفـكــريــة ،وأس ـطــوريــات تخفض
العقل الفني والـنـقــدي إلــى مستوى ال ــردود
االنـفـعــالـيــة والـهــذيــانـيــة .الــوئــاثـقــي الجديد
مـ ـلـ ـص ــق ف ـ ـ ــوق واق ـ ـ ـ ــع مـ ـصـ ـن ــوع ومـ ـت ــوه ــم،
وامل ـع ـلــومــات ال ـ ــواردة فـيــه ال يـمـكــن وصفها
إال بــاع ـت ـبــارهــا ان ـع ـكــاســا لـخـيـلــة وه ـم ـيــة ال
تمكن مطابقتها مــع الـحـقــائــق والــوقــوعــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة .كـ ــان ال ــواق ــع ال ـ ــذي أوح ـ ــى لــه
فــي فيلمه ،دائـمــا فــي مـكــان آخ ــر .ممارسات
افـتــرضـهــا مـخـمـلـبــاف وأنــزل ـهــا عـلــى اإلم ــام

ال ـخ ــام ـن ـئ ــي ،ل ـي ــس ل ـه ــا ح ـي ـث ـيــة وجـ ــوديـ ــة.
مـ ـب ــالـ ـغ ــات جـ ــوفـ ــاء ص ــالـ ـح ــة فـ ـق ــط ل ـت ـبــريــر
الكراهية .تفسيرات سطحية تتحرك بعيدًا
مــن املـ ــدارات العلمية واملنطقية .باختصار
الفيلم عمل أداتــي .ومن ينفذ آليًا كل أعماله
يـجـعــل قـلـبــه آل ــة .والـ ــذي يـحـمــل قـلــب آل ــة في
صدره يفقد براءته وحسه اإلنساني ويجعل
همه األكبر منحصرًا في االنتاج والتسويق
والربح وفي سبيل املزيد من الشهرة والعلو.
ّ
ال شك أن هناك خالفات وف ــوارق وتباينات
واتـجــاهــات داخ ــل املجتمع اإلي ــران ــي .بعض
مــن يعيش داخ ـلــه ي ـحــاول اكـتـشــاف ثقافته
بــالـعـقــانـيــة واألص ــال ــة واالس ـت ـقــال ـيــة ومــن
خالل االضطالع بدور في التاريخ الحاضر،
والـبـعــض يتخلى عــن انتسابه العلني إلى
القيم األصيلة ويبالغ باالنحناء واإلذع ــان
أمام النماذج ّالغربية ،فيهرب من واقعه إلى
مــا يتوهمه أن ــه الـحــق .هــذا الـبـعــض يسعى

ب ـقــوة إلي ـج ــاد وس ـي ـلــة تـعـبـيــريــة تـمـكـنــه من
ً
ممارسة ديكتاتورية في الــذوق وصــوال إلى
إعـ ــادة قــولـبــة ون ـمــذجــة املـفــاهـيــم وال ـع ــادات
ب ـط ــري ـق ــة تـ ـخ ــدم غ ــاي ــات ــه ل ـي ـح ـتــل ه ــو وم ــن
يلحق بــه مـقــدمــة امل ـســرح الـثـقــافــي واملشهد
االجتماعي.
والفيلم يقع في قلب الهموم الساخنة التي
يعيشها املجتمع اإليــرانــي ثقافيًا ،وإن كان
لــه معنى مــا فــي هــذه املرحلة ،فهو مواجهة
الحضور الكلي للنظام اإلسالمي اإليراني.
وامل ــواجـ ـه ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة س ـم ـحــت ملـخـمـلـبــاف
وغـيــره مــن املشوهني يطلون برؤوسهم ّمع
أي خ ــاف سـيــاســي .وه ــذا ال يعني قــط أنــه
غير مسيس ولـيــس لــه أفضليات سياسية
ّ
ش ـخ ـص ـيــة ،ب ــل ي ـع ـنــي ف ـقــط أن خـصــوصـيــة
وظيفته تعفيه مــن مــوقــف أخــاقــي ومهني
وإبداعي.
ً
وه ـ ـكـ ــذا ع ـن ــدم ــا ت ـص ـب ــح ال ـث ـق ــاف ــة ت ـج ـه ـيــا

ً
ومــذه ـبــا عــدائ ـيــا ،ال ي ـعــود الـعـقــل ع ـقــا ،وال
املـهـنــة رس ــال ــة ،وال الـتـبــايــن فــي اآلراء غنى.
ّ
وه ــذه نتيجة طبيعية إذا حــلــت املذهبيات
الذهنية والعصبيات الثقافية على مناخ هو
باألصل فاسد ومــوبــوء باألفكار التي ّ
تقيد
الـعـقــل ب ـمــوازيــن ومـقــايـيــس يـظــن صاحبها
ي ـق ـي ـن ـي ــة .بـ ـعـ ـب ــارة أخ ـ ـ ــرى ت ـص ـب ــح ال ـث ـقــافــة
انعكاسًا أليديولوجيا وثوقية من أجل املزيد
من التسويغ ،ال معرفة علمية من أجل املزيد
من الهداية والكشف والتطلعات الفكرية.
ّ
قطعًا إن األح ــداث التي وقعت بعد انتخاب
الــرئـيــس اإلي ــران ــي الـســابــق مـحـمــود أحـمــدي
نـجــاد طــرحــت بإلحاح استثنائي مجموعة
م ـ ــن الـ ـتـ ـن ــاقـ ـض ــات ف ـ ــي امل ـ ـجـ ــالـ ــن ال ـث ـق ــاف ــي
ُ
والسياسي تحديدًا ،وترجمت عند البعض
ّ
أعـ ــراض قـلــق عـمـيــق ،ولـكــن ك ــان واض ـحــا أن
استهداف الجمهورية اإلسالمية وشخص
ال ـس ـي ــد ال ـخ ــام ـن ـئ ــي لـ ــم ي ـك ــن م ــرت ـب ـط ــا ب ــأي

