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أسعد أبو خليل *
ملـســخ الــوطــن ،لـبـنــان ،تــاريــخ طــويــل وحــافــل
ّ
ـذل واملـهــانــة .قــل (وقــولــي) إنــه ّ
تمرس
مــن ال ـ
ّ
في املهانة والذل إلى درجة أنه بات ال يعرف
ّ
الكرامة والعزة ولو قابلها وجهًا لوجه .عنه
 على األرجــح  -قال الشاعر نسيب عريضةَ
(ل ــم ي ـحــظ ه ـ ّـذا ال ـشــاعــر ال ـس ــوري بالتقدير
ال ــذي يستحقه ،كـمــا ك ــان ميخائيل نعيمة
ّ
ي ـق ــول ،ودي ــوان ــه ل ــم ُي ـط ـبــع إل مـ ـ ّـرة واح ــدة
ف ــي األرب ـع ـي ـن ـيــات ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة):
َّ
ّ
ـور ،فهو في الــذل
بصبر من ده ـ
«حمل الــذل
ٍ
ٍ
عــريــق» .وإذا كــان أنـطــون سـعــاده قــد عـ ّـرف
ّ
الحياة ّ
برمتها على أنها «وقـفــة عــز فقط»،

فإن الحياة بالنسبة ملسخ الوطن هي وقفة
ّ
ّذل فقط .لــم ّ
يمر فــي لبنان غــزاة ومحتلون
ّ
ّ
ّ
وم ـتــدخ ـلــون إل وت ـنــافــس ال ـل ـب ـنــانــيــون في
اس ـت ـج ــدائ ـه ــم وطـ ـل ــب رض ــاه ــم واس ـت ـق ـبــال
ن ـعــال ـهــم ب ــوج ــوه ــم .ي ـج ــب ت ـغ ـي ـيــر ال ـلــوحــة
ّ
الفولكلورية على مدخل نهر الكلب .يجب
وض ــع لــوحــة ج ــدي ــدة تـصــف الـحـقــائــق كما
ّ
هــي :أمــام كل هــؤالء الغزاة واملحتلني طأطأ
ّ
اللبنانيون رؤوسهم وأطاعوا ُمستعبديهم
ُ
ومستعمريهم .املشكلة ليست فقط أن مسخ
ّ
ُ
الوطن «عريق في الذل» ،ال بل هو يمعن في
إعالن البطوالت الفارغة ،وله كم من األغاني
ّ
الوطنية عن الكرامة والعنفوان ما ليس في
معني جيوش الــدول الكبرى .سيوف لبنان
خ ـش ـبـ ّـيــة وهـ ــي أط ـ ــول م ــن ق ــام ــة حــامـلـيـهــا،
ّ
يصر على نسب العظمة إلــى تاريخه
لكنه
وحاضره.
ّ
ّ
بسرية
طالت والتي اتسمت
االتفاقية التي
ّ
ُم ـع ـل ـنــة ل ــم ت ـن ــهِ م ـل ــف األس ـ ـ ــرى ،وقـ ــد ت ــؤذن
ّ
ّ
اللبنانية عناصر
ملرحلة تسلم فيها الدولة
ّ
ّ
جيشها وقــواهــا األمنية لكل فرقة إرهابية
ّ
إجرامية .هل ستصبح عرسال
و/أو عصابة
ّ
«ج ـم ـه ـ ّ
ـوري ــة الـ ـنـ ـص ــرة» ال ــرس ـم ــي ــة ،ومـنـهــا
ّ
ّ
سـتـنـطـلــق ع ـم ـلــيــات إره ــاب ــي ــة ن ـحــو لـبـنــان
َ
وسوريا؟ هل أن لبنان شرعن حق «النصرة»
فــي اح ـتــال أراض لـبـنــانـ ّـيــة بــاإلضــافــة إلــى
الحصول على ّ
تعهد رسمي بااللتزام بمبدأ
ّ
عفا الله والجيش اللبناني عما حصل من
جرائم من «النصرة»؟ وعن أية إنجازات كان
ّ
تـ ّـمــام س ــام يـتـحــدث بـحـمــاســة لــم نعهدها
ّ
منه مــن قـبــل؟ ومل ــذا تنطحت أجـهــزة الــدولــة
ومسؤولوها للظهور امــام وســائــل اإلعــام
ك ــأن هـنــاك مــا ُيــزهــى بــه مــن ه ــذه االتـفــاقـ ّـيــة
ً
ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـع ــل مـ ــن لـ ـبـ ـن ــان راع ـ ـيـ ــا ُ
وم ـ ـم ـ ـ ّـوال
ّ
ّ
ّ
إرهابية؟ ومــا هي
ملنظمة
ومساندًا رسميًا ّ
التبعات الـتــي نتوقعها مــن «داع ــش» على
ّ
االتفاقية؟ هل سيطالب «داعش»،
ضوء هذه
ً
ّ
مـثــا ،بمنطقة عــكــار مقابل إط ــاق األســرى
املحتجزين لديه؟ هل سيلتزم لبنان بتمويل
«الـنـصــرة» و«داعـ ــش» ،ومـ ّـدهـمــا باملعونات
الـ ـشـ ـه ـ ّ
ـري ــة ،ب ـن ـفــس قـ ـ ـ ّـوة الـ ـت ــزام ــه بـتـمــويــل
ّ
ّ
محكمة الحريري األميركية  -اإلسرائيلية؟
أم ان لـبـنــان ب ــات ي ــدور فــي فـلــك «الـنـصــرة»
و«داعـ ــش» مـكــافــأة لهما على خطف جنود
ّ
لبنانيني؟
ً
ّأوال ،أليس هناك من ضرورة إلجراء محاكمة
ّ
ّ
عـسـكــريــة لبعض مــا ت ـفــوه بــه بـعــض هــؤالء
الجنود والعناصر في األسر؟
املــوضــوع ُم ـحــرج لـلــدولــة وألج ـهــزة اإلع ــام
ّ
يتطرق إليه أحــد .لكن
على حـ ٍّـد س ــواء ،ولــم
ّ
هناك حقائق :لقد تفوه بعضهم بكالم قبيح
ومقيت ُ
ومثير لالشمئزاز في شرائط فيديو
من إنتاج التنظيم .إن وضع األسر ال يجب ان
يعفي قيادتهم من مسائلتهم ومحاكمتهم
ومحاسبتهم ّ ومعاقبتهم ،أو حتى سجنهم.
ليس فقط اإلدانة الشديدة
هؤالء يستحقون ُ
ّ
بــل التسريح غير امل ـشـ ّـرف ،على أقــل تقدير.
بعض هؤالء ّ
تطوع في النطق بخطاب الفرع
السوري من تنظيم «القاعدة» وهــو تنظيم
إرهابي محظور في كل دول العالم ،بما فيها
لبنان .إن مــا تـفـ ّـوه بــه هــؤالء يستحق وقفة
إعــامـ ّـيــة ومـحــاسـبــة م ــن الـ ــرأي ال ـع ــام ،لكن
اإلعــام التلفزيوني فــي همروجة االحتفال
ن ـس ــي ذل ـ ــك وان ـ ـضـ ــم إل ـ ــى ج ــوق ــة ال ـت ـط ـب ـيــل
وال ـت ــزم ـي ــر لـجـبـهــة «الـ ـنـ ـص ــرة» ،بــاسـتـثـنــاء
محطة «الـجــديــد» .لكن الطريف كــان فــي أن
ّ
ّ
ّ
تتخصص
املسيحية التي
الطائفية
محطة
ّ
في رصد بيع أراضي املسيحيني للمسلمني
ّ
الرسمية في لبنان
باتت هي الناطقة شبه
لجبهة «النصرة».
ثــان ـيــا ،ي ـح ـتــاج هـ ــؤالء ال ـج ـنــود والـعـنــاصــر
ّ
ّ
عملية إعادة تأهيل وضخ لعقيدة
األمنية إلى
ّ
ُ
ّ
وطنية جديدة ومتجددة للجيش .صحيح

كان احتفال لبنان بتحرير أسراه ناقصًا :شروط التحرير كانت باهظة (مروان طحطح)

ان قـيــادة الجيش نجحت بعد الـطــائــف في
استبدال عقيدة فؤاد شهاب املهينة بعقيدة
ّ
ّ
(للمرة األولى منذ عام ،١٩٤٨
وطنية ُمعادية
يــا للفضيحة) إلســرائ ـيــل .قـبــل ذل ــك ،كانت
ّ
للعدو اإلسرائيلي
عقيدة الجيش مهادنة
ً
ً
ـوال لـكــل م ـقــاومــة لـلـعــدوّ
وم ـعــاديــة ف ـعــا وقـ ـ
اإلســرائ ـي ـلــي .إن ض ـبــاط الـجـيــش اللبناني
ّ
ومدفعيته وطائراته شاركوا (في حقبة ما
ّ
قبل الطائف) باندفاع في ضــرب املخيمات
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة ،فـيـمــا امـتـنـعــوا ع ــن التعبير
عن الدفاع عن الوطن بوجه عدوان
الرمزي ُ
ّ
ستمر .أكثر مــن ذلــك ،لقد أمـ ّـدت
إسرائيل امل
قـيــادة الجيش االنـعــزالـ ّـيــة فــي حينه جيش
ال ـع ـ ّ
ـدو بــواحــد مــن أب ــرز ضـ ّـبــاطـهــا ،أن ـطــوان
ّ
لحد ،كي يقود ميليشيا إرهابية للدفاع عن
جيش االحـتــال اإلسرائيلي بوجه حركات

ّ
لماذا تنطحت أجهزة الدولة
ومسؤولوها للظهور
أمام وسائل اإلعالم؟

مـقــاومـتــه .إن إع ــادة الـتــأهـيــل ض ـ ّ
ـروري ــة :كل
ّ
َمن شاهد الجنود وهم ينتحبون ويتذللون
ويـسـتـجــدون الــرأفــة أم ــام ّ
سجانيهم يقتنع
ّ
(أو تقتنع) أن هذا الجيش غير مؤهل للقيام
بمهام ّ
أمنية بسيطة ،ناهيك عن مهام الدفاع
عن الوطن أمام عدوان إسرائيل.
ّ
تتبدى
ومظاهر الحاجة إلى إعــادة التأهيل
ليس ّفقط في النحيب على شرائط الفيديو
التي بثتها «النصرة» وإنما أيضًا في اخبار
ال ـت ـحــاق عـنــاصــر م ــن الـج ـيــش وقـ ــوى األم ــن
ّ
إرهابية ،والقتال في صفوفهم.
بتنظيمات
وهـ ـن ــاك واحـ ـ ــد م ــن ع ـن ــاص ــر ال ـج ـي ــش ال ــذي
رفــض ان يعود إلــى لبنان بل التحق بفريق
«النصرة» في سوريا ،لكن وائــل أبــو فاعور
ّ
(ولـنــا ع ــودة إلـيــه) تستر على األم ــر ونسب
خ ـبــر ف ـ ــراره إل ــى «ظ ـ ــروف خ ـ ّ
ـاص ــة» .األس ــوأ
من ذلك ان كالم بعض عناصر الجيش بعد
إطالق سراحهم تطابق مع كالمهم في األسر.
كادت مراسلة «الجديد» ،حليمة طبيعة ،ان

تصفع واح ـدًا مــن ه ــؤالء طفق يكيل املديح
ّ
ّ
لـ«جبهة النصرة» ،فيما هي تذكره بسجل
ّ
الجبهة الحافل باإلرهاب وبقتل العسكريني
من أتــرابــه .ولــو ان ظــروف األســر كانت على
ما هي ُعليه من حسن ضيافة  -بحسب قول
بعض امل ّ
حررين  -فإن املعاقبة لبعض هؤالء
الـجـنــود تصبح واج ـبــة أكـثــر ألنـهــم تـقـ ّـيــأوا
ّ
والطائفية البغيضة بملء إرادتهم
كالم الذل
 حسب أقوالهم أمس.وه ـنــاك َم ــن يـعــاجــل بــالـقــول إن الـحـكــم على
هـ ــؤالء م ــن ق ـبــل األحـ ـ ــرار (االف ـ ـتـ ــراض ان كل
َمــن يقبع فــي زنــزانــة هــو حـ ّـر ،حسب مفهوم
ُ
الذي يده
الدولة الحديثة) غير منصف وأن ُ
في النار هو غير الذي يده في املاء املنعش.
لكن الجنود املنضوين في جيش يرفع (وإن
كــوم ـيـ ّ
ـديــا) ش ـعــار «شـ ــرف .تـضـحـيــة .وف ــاء»،
ُمـفـتــرض ان يـكــونــوا مــن غـيــر طينتنا نحن
مـعـشــر ال ـب ـشــر الـ ـع ـ ّ
ـادي ــن .هـ ــؤالء ي ـت ـ ّ
ـدرب ــون
ّ
ّ
ُ
ويـ ـع ـ ّـدون ويـتـلــقــون ال ـســاح وامل ــرت ـب ــات كي
ّ
ي ـق ــات ـل ــوا وكـ ــي ي ـت ـع ــرض ــوا ل ـل ـم ـخــاطــر وك ــي
يـ ـم ــوت ــوا أيـ ـض ــا إذا اق ـت ـض ــى األمـ ـ ـ ــر .أي أن
الـتـضـحـيــة ه ــي ج ــزء م ــن وظ ـي ـف ـت ـهــم .أي ان
معيار الحكم على الـجـنــود هــو غير ُالحكم
ّ
عـلــى ه ـ ــؤالء .لـكــن مـشــاهــد الـفـيــديــو امل ـق ــززة
ّ
ّ
الطائفية السوقية
لجنود يطلقون العبارات
ّ
ّ
ويروجون لدعاية تنظيم إرهابي شن حروبًا
ّ
على الجيش وعلى املدنيني في لبنان ال تدفع
امل ـشــاهــد أبـ ـدًا إل ــى تصنيف بـعــض الـجـنــود
على أنهم من طينة األبطال الخارقني.
ثــم ،املعيار على هــؤالء ال يـنــدرج فــي سياق
ات ـف ــاق ـ ّـي ــات جـنـيــف (والـ ـت ــي ت ـط ــال ال ـح ــروب
«الـحـضـ ّ
ـاريــة» بــن ال ــدول) وإنـمــا فــي سياق
ّ
تـجــارب سابقة ألســرى لبنانيني .كــم حــاول
ّ
العدو اإلسرائيلي ان يستخدم أســرى عربًا
ّ
فــي ع ــروض دعــائــيــة وك ــم فـشــل فــي مسعاه.
كــم رأيـنــا مــن أس ــرى لـحــزب الـلــه فــي سجون
ّ
العدو وهم ينظرون إلى ّ
سجانيهم باحتقار
ويتعاطون مع القضاء اإلسرائيلي
شديد،
ُ
بــاس ـت ـخ ـفــاف امل ـ ـقـ ــاوم .وهـ ـ ــؤالء م ـت ـطـ ّـوعــون
في حركة املقاومة .لو ان الجيش اللبناني
يجعل من كتاب سمير القنطار عن تجربته
كتابًا ُم ـقـ ّـررًا فــي املنهج العسكري لالقتداء
ّ
كيفية التعاطي في األسر .هل شاهد
به في
ّ
بـعــض األس ــرى ص ــور ال ـحــر ج ــورج إبرهيم
عبدالله في األسر؟
ثــم ان تـسـ ّـرب مـخــابــرات ال ـعـ ّ
ـدو اإلسرائيلي
إلى صفوف الجيش وقوى األمن يحتاج إلى
عسكرية ضـ ّ
ّ
ـروريــة .هل
محاسبة ومراجعة

غسان ّ
هناك َمن أجرى تحقيقًا في أمر ّ
الجد،
العميل اإلســرائـيـلــي املـحـكــوم وال ــذي وصل
إلـ ــى م ـن ـصــب ن ــائ ــب رئ ـي ــس أركـ ـ ــان الـجـيــش
ّ
اللبناني (والــذي كشف الزميل حسن عليق
ّ
دوره اإلســرائـيـلــي «الـتـنـفـيــذي» وال ــذي أدى
تساهل إلياس ّ
املر معه إلى فراره من لبنان)؟
هناك خلل في قيادة الجيش اللبناني وفي
بنيته ،ولم يزد ميشال سليمان في الرئاسة
ً
ّ
وف ــي ق ـي ــادة ال ـج ـيــش ه ــذا ال ـخ ـلــل إال خ ـلــا.
ّ
وماذا عن املحاسبة في القرار الذي أدى إلى
ّ
واألمنيني من دون مقاومة؟
خطف الجنود
ّ
تتطلب أوامــرَ
هــل عقيدة الجيش اللبناني
من فوق حتى في حاالت الدفاع عن النفس؟
نعلم ان قــائــد الجيش اللبناني الـتــزم بعد
زيارة واشنطن ان الجيش لن يعيد ّ
الكرة في
النفس في حالة
إطــاق رصــاص الدفاع عن
ّ
ال ـعــدي ـســة ،ألن ال ـكــون ـغــرس حـ ــذر م ــن وقــف
ّ
األميركية للجيش اللبناني
كل املساعدات
فــي حــال إطــاق رصــاصــة واح ــدة أو حصاة
ّ
العدو اإلسرائيلي ،لكن هل هذا
على جيش
ّ
يـســري عـلــى التنظيمات اإلرهــابــيــة حفاظًا
ّ
الخليجية؟
على عالقات لبنان مع الدول
ثالثًا ،دور اللواء ّ
عباس إبراهيم يحتاج إلى
ّ
وتمعن في العالقة بني اإلعالم وبني
دراسة
ّ
أج ـه ــزة األمـ ــن الـلـبـنــانــيــة .الن ه ـنــاك تــاريــخ
ّ
ّ
اللبنانية تغطي
سيئ .باتت أجـهــزة األمــن
على أعمالها وعلى فسادها وعلى تقصيرها
عبر إقــامــة عالقة وطـ ّيــدة مــع عــدد هائل من
ّ
اإلعالميني الذين يتلذذ بعضهم في التقاط
«ال ـس ـل ـفــي» م ــع م ـســؤولــن ف ــي ال ــدول ــة .ومــا
ّ
التفجع على الهواء على وسام الحسن
كان
(ال ــذي لعب دورًا كبيرًا فــي تأجيج الصراع
الدموي في سوريا والذي ساهم في إنعاش
ال ـت ـن ـظ ـم ـيــات اإلرهـ ــابـ ـ ّـيـ ــة ف ــي س ــوري ــا وف ــي
لبنان والذي ّ
ّ
الطائفية بأمر من
أجج الفتنة
ّ ّ
ّ
الحريريُة  -السعودية) إل انعكاسًا
القيادة
لهذه الظاهرة املقلقة .بات كل رئيس جهاز
أم ـنــي يـتـخـ ّـصــص ف ــي م ـســايــرة اإلعــامـ ّـيــن
ّ
ّ
إيجابية
واإلعالميات للحصول على تغطية
ُ
ومتعاطفة.
ّ
لـكــن ال يـجــب تحميل عــبــاس إبــراه ـيــم آثــام
ّ
اللبنانية
هذه ّالصفقة الصفيقة ألن الدولة
بمكوناتها كافة (هنا تصلح مقولة «كلهم،
ّ
ّ
املسؤولية عن
تتحمل كامل
يعني كلهم»)
ّ
الصفقة .لم يكن ّ
عباس إبراهيم إال وسيطًا
ّ
ُم ـكــل ـفــا بـمـهـ ّـمــة م ــن ق ـبــل ال ــدول ــة الـلـبـنــانـ ّـيــة.
لـكــن هـنــاك بـعــض ال ـت ـســاؤالت عــن دوره :أال
يـبــالــغ اإلع ــام الـلـبـنــانــي ،خـصــوصــا محطة

