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إلخ ــوان ـن ــا الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي غ ــزة وأن كل
الضغوطات والـتـهــديــدات لــن تفيد ،هدفنا
مــن أســر الـجـنــود املـبــادلــة وال أخــذ املنطقة
إل ــى ح ــرب لـكــن لــن نخشى ه ــذه ال ـحــرب إذا
وقعت.
ال ـي ــوم  12ت ـمــوز  2015م ـجــاهــدو امل ـقــاومــة
يريدون أن يجددوا القيم التي انهارت في
هذا العالم.
بعد هذا الخطاب ،الصريح تحركت الساحة
العسكرية والسياسية فــي دوائ ــر موجات
مـتــاحـقــة .ض ـغــوطــات أمـيــركـيــة – فرنسية
ع ـلــى ال ـح ـكــومــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،مل ـطــال ـبــة حــزب
الـلــه بتسليم األسـيــريــن وديـعــة إلــى الــدولــة
الـلـبـنــانـيــة ،أو إل ــى األم ــم املـتـحــدة وبـعــدهــا
يتولى الجانب اللبناني التفاوض.
وأع ــرب ــت حــركــة الــدب ـلــومــاس ـيــن الـغــربـيــن
قـلـقــا م ــن خ ــرق ال ـخــط األزرق ،م ــا أدى إلــى
ً
تأزيم الوضع املتأزم أصال وقد اتخذ أبعادًا
خطرة جـدًا في وقــت حساس بالنسبة إلى
لبنان واملنطقة.
ف ــي ظ ــل هـ ــذه امل ــواق ــف والـ ـضـ ـغ ــوط ،دعـيــت
الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة إل ــى اج ـت ـمــاع ي ــوم 13
تموز  2006بصورة استثنائية للنظر بما
يـجــري مــن أح ــداث على ال ـحــدود اللبنانية
وأن عملية األســر جرت في توقيت مشبوه
و«بأمر عمليات إيراني سوري» وأنها تضر
بالبلد سياسيًا واقتصاديًا .وهي مرفوضة
ً
جـمـلــة وت ـف ـص ـيــا ،وم ـخ ـلــة بــال ـع ـهــود الـتــي
أعـطـيــت فــي لجنة ال ـح ــوار ،وب ـق ــرار الـحــرب
والسلم وحصريته في يد الدولة .ولو كانت
خطوة شجاعة لكن توقيتها غير مناسب
سياسيًا واقتصاديًا وسياحيًا ،وفق طريقة
وليد جنبالط الخاصة في التعبير وفيها

ت ـم ـكــن م ــأس ــاة امل ــوق ــف ال ـس ـي ــاس ــي ،عـنــدمــا
ي ـخ ـلــط ج ــدي ــة ال ــوق ــائ ــع ب ـهــزل ـيــة اإلف ـص ــاح
عنها...

ّ
 -4ملخص سجل محاضر الجلسة

بــدأت الجلسة بحضور وفد قيادة الجيش
ال ـل ـب ـن ــان ــي حـ ـض ــره ق ــائ ــد الـ ـجـ ـي ــش ،مــديــر
املـ ـخ ــاب ــرات ،وم ـم ـثــل األرك ـ ـ ــان وال ـع ـم ـل ـيــات،
عرض قائد الجيش العماد ميشال سليمان
للوضع العسكري ،ذكــر فيه :ابـتــدأ الوضع
عـنــدمــا حـصــل اشـتـبــاك عـلــى الـخــط األزرق.
ت ــده ــور ال ــوض ــع ب ـش ـكــل م ـف ــاج ــئ وق ـصــف
مـتـبــادل ،القصف يـهــدف إلــى قطع املناطق
وق ـص ــف الـ ـجـ ـس ــور .أرسـ ـل ــت تـ ـع ــزي ــزات مــن
ال ـج ـي ــش ،ت ـم ــرك ــزت ال ــوح ــدات ض ـمــن خطة
انتشار للدفاع عن األرض في حالة اختراق
ب ــري أو إنـ ـ ــزال ،ت ـعــزيــز مــدف ـعــي ودب ــاب ــات،
ّ
دوري ـ ـ ـ ـ ــات بـ ـح ــري ــة ل ـ ــإن ـ ــذار ح ــول
أط ـل ـق ـن ــا
اإلنزاالت البحرية ويوجد:
وحدات إخالء ولوجستية
خطة الستيعاب املدنيني
لجنة للتنسيق مع وزارة الصحة لإلسعاف
واإلغاثة.
بعدها قدم مدير املخابرات العميد جورج
خـ ـ ـ ــوري صـ ـ ـ ــورة ع ـ ــن ال ـ ــوض ـ ــع ال ـس ـي ــاس ــي
واألمـنــي واتـصــاالت مــع كوفي أنــان ووزيــر
الخارجية األميركي وبوتني .كثفت مديرية
املخابرات االتـصــاالت الداخلية للمحافظة
ع ـل ــى وح ـ ــدة ال ـب ـل ــد واالسـ ـتـ ـق ــرار ال ــداخ ـل ــي
الطبيعي.
لدينا  6وحدات تكفي ستة أيام من الحرب.
وفي السياق ذاته تحدث وزير الدفاع وأكد
عـلــى ض ــرورة اجـتـمــاع الـحـكــومــة للتشاور

أعلن سماحة األمين العام أن المجاهدين األبطال وفوا اليوم بالوعد (هيثم الموسوي)

اخ ـت ــاالت أو ت ـط ــورات داخ ـل ـيــة ،وإن ـمــا كــان
ممتدًا بكل كثافة منذ البواكير األولى للثورة
حتى اللحظة الــراهـنــة ،وه ــذه حقيقة ماثلة
يعرفها عامة الناس وخاصتهم.
وبفعل العداء املفرط وقع مثقفون إيرانيون
بـ ـ ــارزون ف ــي ف ــخ امل ـس ـت ـع ـمــر .يـعـيـشــون معه
(وه ــم الطلعية) ويـضـعــون أنفسهم موضع
مــن يـحــق لــه تـقــديــم ال ـص ــورة ال ـتــي يـجــب أن
ي ـكــون عـلـيـهــا الـشـعــب اإلي ــران ــي .وي ــروج ــون
كالفضائيات تمامًا ألفـكــار سريعة الجري،
يــرتـفــع مـعـهــا ه ـيــاج ّ واض ـط ــراب الجماهير.
الكذب أمر باطل ولكنه ضروري عندما يريد
املثقف أن يصل إلى غرضه .والخداع كذلك،
ولكن ال بأس به للتشكيك بإيمان وتوجهات
وخ ـ ـيـ ــارات ش ـع ــب ي ـق ــات ــل م ــن أجـ ــل ال ـحــريــة
واالستقالل والتقدم .والخيانة شيء مشني،
ولكنها مقبولة لتعميم الثقافة السطحية
والتجهيلية التي تجذب الحواس وترفع من

مستوى املشاهدين.
وإذا ك ــان امل ـجــال ال يـسـمــح بـنـقــد ا ّلـعـمــل من
الناحية الفنية بكل أب ـعــاده ،ولـكــنــه يسمح
ب ــاإلش ــارة إل ــى إش ـكــال ـيــة وقـ ــوع امل ـث ـقــف في
الــوهــم واإلسـقــاطــات بحيث ال تعود املعرفة
وسيلة كشف بــل وسيلة انـحـيــاز وتمذهب
وتمويه وتشويه .النقد يرسم ،في مضمارنا،
ح ــدودًا أول ــى حــن يفصل م ـيــدان الـعـقــل عن
األح ـ ـكـ ــام الـ ـج ــاه ــزة ،ول ـك ـن ــه ي ــرس ــم ب ــال ــذات
حدودًا ثانية تفصل بني الوظيفية واإلبداع،
وأي مخرج ال يراعي هــذه الـحــدود سيخلط
حتمًا بني الخيلة والواقع.
ّ
لـقــد ك ــان واض ـحــا أن الـفـيـلــم ي ــدور فــي مــدار
خـ ــاص ولـ ــه وظ ـي ـف ــة مـ ـح ــددة ه ــي مـجــابـهــة
الخصوم بالكذب .ومهمة مخملباف كانت
تـصـنـيــع ال ـك ــذب وت ـقــدي ـمــه كــأف ـكــار وثــوقـيــة
قطعية ت ــدور فــي وع ــي الـجـمــاهـيــر لــزعــزعــة
االع ـ ـت ـ ـقـ ــاد ب ـش ـخ ـص ـيــة الـ ـسـ ـي ــد ال ـخــام ـن ـئــي

وأن ل ـ ــدى ال ـ ـ ـ ــوزارة م ـع ـل ــوم ــات م ــن ج ـهــات
خــارجـيــة أن الـخـطــة اإلســرائـيـلـيــة تتحضر
على  3مراحل:
 )1تحضير اللواء املجوقل إلنزال عسكري
 )2إرسـ ـ ـ ــال  5ك ـت ــائ ــب مـ ــن الـ ــدبـ ــابـ ــات إل ــى
الجنوب اللبناني.
 )3ضـ ــرب ال ـع ـم ــق ال ـل ـب ـنــانــي لـلـمــؤسـســات
االقتصادية واالجتماعية والعسكرية...
وأض ــاف فــي مداخلة الحقة أن الـعــدو طلب
اسـتــدعــاء كامل االحـتـيــاط ،مشيرًا إلــى أنــه،
كتيار سياسي من البلد ويعرف كيف يدافع
عنه ،يعني أنــه سيفاوض ألن األمــر صعب
وخطير وأن وزارة الــدفــاع ال تريد االبتزاز
ً
وطلب ماال لشراء ذخائر ضرورية.
قال وزير الدفاع أن العدو سيقوم بعمليات
إنــزال وأنــه حــدد الئحة اسمية باملسؤولني
فــي حــزب الـلــه للقيام بأعمال ضـ ّـدهــم وأنــه
دع ــا إل ــى اج ـت ـمــاعــات لـيـلـيــة عـلــى املـسـتــوى

ّ
مرت حكاية الذاكرة وأنا
أجمع الجواب عن سؤال هل تقع
الحرب بعد أسر الجنود؟
ال ـح ـكــومــي ون ـه ــاري ــة ع ـلــى م ـس ـتــوى وزارة
الدفاع وأن الجو إلى التصعيد وأنه ينتظر
مــا حــدث مــن نصف ســاعــة فــي طلب لوقف
إطالق النار قد توافق عليه إسرائيل ولكن
لسحب الدبابة املعطوبة .القصف لم يقف
متوقع زيادة العمليات الحربية.
فــي مستهل الجلسة ،قـ ّـدم رئيس الحكومة
ف ــؤاد الـسـنـيــورة مـشــروعــه إلصـ ــدار الـبـيــان
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري عـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة فـ ـ ــي ج ـل ـس ـت ـهــا
االستثنائية متضمنًا النقاط التالية:
 -1ال ـح ـك ــوم ــة ل ــم ت ـك ــن ع ـل ــى ع ـل ــم ول ـي ـســت
مسؤولة عما جرى ويجري بالرغم من أنها
طــالـبــت املـجـتـمــع ال ــدول ــي بــامل ـســاعــدة على
تحرير األسرى اللبنانيني.
 -2ال ـح ـك ــوم ــة ت ــدي ــن ك ــل االع ـ ـت ـ ــداءات عـلــى
املدنيني اللبنانيني واملنشآت اللبنانية.
 -3ال ـح ـكــومــة س ـت ـقــدم ش ـكــوى إل ــى مجلس
األمن.
 -4اسـ ـتـ ـع ــداد ال ـح ـك ــوم ــة ل ـل ـت ـف ــاوض عـبــر
املجتمع الدولي لحل مشكلة األسرى.
 -5مشاركة الحكومة اللبنانية في اجتماع
وزراء الخارجية العرب.
 -6الدعوة إلى انعقاد هيئة الحوار الوطني.
ك ــان مــوقــف ف ـخــامــة الــرئ ـيــس ام ـيــل ل ـحــود،
م ـ ـحـ ــاولـ ــة إلع ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ــوض ـ ــع إل ـ ـ ــى ن ـص ــاب ــه
الـحـقـيـقــي .وذل ــك بـنـظــرة الـقــائــد السياسي
والعسكري الوطني وذلك بتأكيده على ما
يلي:
 )1ثمة مشكلة ،وجود عسكريني إسرائيليني
معتقلني يجب على الحكومة أن تتصرف.
 )2ف ــي أي ــدي ـن ــا ن ـصــر ي ـجــب أن ال نضيعه
(يقصد الجنود اإلسرائيليني األسرى).
 )3أي ق ـ ــرار خ ــاط ــئ س ـي ـك ــون ل ــه ان ـع ـكــاس
داخلي لبناني.
 )4لبنان واجه اجتياحات وخرج منها.
 )5سأساعدك للخروج من املأزق (متوجهًا

القيادية والسلوكية والسياسية ،وتحويله
إل ـ ــى زع ـ ـيـ ــم م ـ ـتـ ــرف ودي ـ ـك ـ ـتـ ــاتـ ــور م ـس ـت ـبــد،
وشخص غــارق في األنانية والشخصانية.
ق ـط ـع ــا ال ـ ـحـ ــرب الـ ـت ــي ت ـ ـ ــدور رحـ ــاهـ ــا ال ـي ــوم
فـ ـ ــي جـ ـ ـ ــزء كـ ـبـ ـي ــر مـ ـنـ ـه ــا هـ ـ ــي حـ ـ ـ ــرب أف ـ ـكـ ــار

من يشاهد فيلم
مخملباف يلزمه عقل آخر وعين
أخرى ليصدق ما فيه
وتصورات للسيطرة والتحكم في الجماهير
وإخ ـض ــاع ـه ــا ل ــآل ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة واإلع ــامـ ـي ــة
والسياسية والعسكرية الغربية .اإلخضاع
ه ـنــا ش ــام ــل .أي خ ـض ــوع ف ـك ــري وفـيــزيــائــي
شامل .ولذلك تم اختيار مخملباف للمهمة
الفكرية إلحداث مزيد من التمزق الذهني في

رأي

إلى رئيس الحكومة).
يوجد أســرى لدينا وأس ــرى لبنانيني لدى
العدو.
الحكومة ال تكشف املقاومة.
من خــال الحديث عن خطط للعملية وأنه
ليس في البلد حكومة الخ...
 )6ن ـس ـت ـط ـيــع ت ـك ـث ـي ــف االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت خ ــال
الساعات القادمة لتأمني عملية التفاوض
وتبادل األسرى.
ّ
أذكـ ـ ــر أنـ ـن ــي ع ــل ـق ــت إي ـج ــاب ــا ع ـل ــى مــداخ ـلــة
فخامة الرئيس وطالبت الحكومة اللبنانية
باتخاذ موقف وطني من خالل مواجهتها
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ال ـ ـعـ ــدو ،وأن املـ ـق ــاوم ــة طــاملــا
ت ـحــدثــت ع ــن ت ـحــريــر األسـ ـ ــرى واملـعـتـقـلــن
وأنها تقوم بواجبها في هذا املوضوع.
ّ
أسجل في التقرير ما
أقــول أذكــر ،ألنني لم
كتبت عندما كنت أحـكــي كنت أتــوقــف عن
الكتابة ،وما كان يهمني أن أكتب ما أقوله
ألنني ربما كنت أعتقد أنــه طاملا أعــرف ما
ق ـلــت ،ال لـ ــزوم ل ـتــدوي ـنــه وع ـل ـيــه ك ـنــت أت ــرك
مـســافــة بـيـضــاء وأقـ ــول إن ـنــي تـحــدثــت هنا
فــي مــوضــوع ك ــذا ....وم ــرات ن ــادرة ج ـدًا كان
األخ الـحــاج محمد فنيش يكتب مــا أقــولــه،
ألضمه إلى تقرير الجلسة وكنت أترك له أن
يتصرف بما يجد فيه واجبه واستطاعته
للقيام به.
وألن ـنــي كــاتــب وص ـحــافــي وأس ـت ــاذ تعليم،
ف ـقــد ك ــان ــت ال ـف ـكــرة ع ـنــدمــا ّ
أدونـ ـه ــا تصير
راس ـخ ــة ف ــي ذاكـ ــرتـ ــي ...ال ـكــاتــب ك ــان يعقل
الفكرة بالكتابة...
ت ـحــدث ال ــوزي ــر مـحـمــد فـنـيــش وف ــق اإلط ــار
التالي:
 )1ال أحـ ــد ي ــري ــد  ،82وال  96وال  93لـكــن
املقاومة قادرة أن ترد على العدو.
 )2عندما ناقشنا مشاركتنا في الحكومة
ّ
وقضية األسرى.
وافقنا على املقاومة
 )3ل ــم ن ـم ــارس ريـ ــاء ول ـس ـنــا غــام ـضــن في
مواقفنا وعلى طاولة الحوار نحن لم نبدل.
 )4نحن خرقنا الخط األزرق صحيح ولكن
العدو يخرق يوميًا الخط األزرق.
 )5أوامر عملياتنا ال أحد يصدرها لنا ،هذه
العملية ليست مصالح إقليمية.
ه ــذا مـلـخــص س ـجــل حـقـيـقــي ،كـتـبــت متنه
ب ـخــط ي ـ ــدي .وفـ ــي م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،واآلن
أقوم بدراسته إلظهار املناخ العام للجلسة،
واألصل في األمر عندي ،هو أنني أروي...
وفــي محضر الجلسة إش ــارات إلــى الحوار
خ ـ ــارج مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء مـنـهــا م ــا ن ـقــل عن
ال ـ ــوزي ـ ــر عـ ـل ــي حـ ـس ــن خـ ـلـ ـي ــل« :حـ ــاضـ ــرون
لـلـتـفــاوض عـلــى هــذيــن األس ـي ــري ــن» يجيب
عـلــي حـســن خـلـيــل ،املــوضــوع نـعــالـجــه هنا
(فـ ــي ال ـل ـق ــاء الـ ـ ـح ـ ــواري) وي ـج ـت ـمــع مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ،وت ـب ـقــى اج ـت ـمــاعــاتــه م ـف ـتــوحــة ال
يـتـخــذ أي مــوقــف ال مــع وال ض ـ ّـد .ثــم ينقل
مــا قاله عمرو موسى واألم ــن الـعــام لألمم
امل ـت ـحــدة وال ـب ـي ــان الـ ـص ــادر ع ــن ب ـيــدرســون
ويـخـلــص إلــى أن تصعيد املــواقــف ال يفيد
وأن الـخـطــر غـيــر نـظــري وإنـمــا عـمـلــي .وقــد
بدأ ضرب الجسور ويبدو أن اإلسرائيليني
سيكملون...
* كاتب ،وزير لبناني سابق

وعي وقيم وثقافة الشعب اإليــرانــي .أي قتل
األف ـكــار اإلســامـيــة وذب ــح الــرمــوز اإليمانية
التي من خاللها يستهدي الشعب وينتصر.
فــي الـحـيــاة هـنــاك دائ ـمــا األس ــود واألب ـيــض.
املـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــروم فـ ـ ـ ــي مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال ـ ــي.
املستضعف في مقابل املستكبر .هكذا ترسم
دروب ال ـح ـيــاة عـلــى ض ــوء ه ــذه الـثـنــائـيــات.
ث ـن ــائ ـي ــات ي ـ ـ ــدرك ال ـح ـص ـي ــف أبـ ـع ــاده ــا فــي
صراعات اليوم.
من يشاهد فيلم مخملباف يلزمه عقل آخر
وعني أخرى ليصدق ما ّفيهّ .لو كان يتحدث
عن شخص آخر مبهم عنا لكنا ربما شعرنا
برغبة فــي التصديق .أمــا وأنـنــا نعرفه حق
املعرفة فاألفضل الخلود إلى النوم باكرًا من
تضييع الوقت على خرافات وثرثرات فارغة.
الوقائع حتمية تاريخية والحماقة حتمية
نفسية وشتان بني االثنني.
* كاتب وأستاذ جامعي
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