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لبنان
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على الغالف

ّ
ّ
ّ
حزب الله يتصدى لخرق العدو الجوي:
تبديد الرهان على القيد الداخلي

الحل يكمن في إسقاط النظام الطائفي
عمر نشابة
ان رفــع بعض املجموعات شـعــارات وهـتــافــات طائفية
ومــذه ـب ـيــة وف ـئ ــوي ــة ف ــي الـ ـش ــارع ق ــد ي ــدخ ــل ال ـب ـلــد في
ص ــراع ــات وحـ ــروب أهـلـيــة تـشـبــه مــا عــانــى مـنــه لبنان
خالل الحرب التي دامت  17عامًا والتي راح ضحيتها
عشرات اآلالف .فكما صرخ الذين هاجموا املتظاهرين
ف ــي ســاحــة ري ــاض الـصـلــح مـنــذ ي ــوم ــن ،م ـعـ ّـرفــن عن
هويتهم املذهبية اثناء احراق الخيم ،خرج اول من امس
عدد من الشبان وهم يطلقون شعارات مذهبية مضادة
ويحملون رايات تيارهم .لكن ،في املقابل ،يسعى جزء
كبير من املتظاهرين الى الحفاظ على الشعار الجامع
واملوحد ،ويحاولون تحديد املطالب بشكل دقيق ،وعلى
رأسـهــا مطلب رحـيــل الـنـظــام الطائفي الـحــاكــم بسبب
فشله في خدمة الناس ،وبسبب الفساد املستشري في
كل قطاعات الدولة تقريبًا.
ان مطلب اسقاط النظام الطائفي وكل عهد او حكومة
او تـســويــة او تــرتـيــب مـبـنــي عـلـيــه هــو مـطـلــب مــركــزي
مـحــق ملـعـظــم املـتـظــاهــريــن وامل ـت ـظ ــاه ــرات ف ــي مختلف
املناطق اللبنانية ،خصوصًا للشباب منهم .وال يجوز
التراجع عن هذا املطلب مهما كلف االمر ،ألن الطائفية
هي أساس خراب البلد وانهيار الدولة وافتعال الحروب
الــداخـلـيــة اض ـعــاف مـقــومــات املجتمع للتصدي للعدو
اإلسرائيلي وبناء بلد يحلو العيش فيه بكرامة.
ان املحاصصة الطائفية املنتشرة كالطاعون في جميع
القطاعات وفــي هيكلية نظام الحكم ما هي اال ذريعة
لحماية الفاسدين وناهبي املال العام .وال يمكن لقاض
يشغل مركزه بفضل وفائه لفئة ما ان يحاكم موظفًا

مــن فئة أخ ــرى .وال يخفى عــن أحــد ان معظم القضاة
محسوبون على أطــراف فئوية طائفية مذهبية .وليس
صحيحًا مــا قيل عــن تشكيالت قضائية بعيدة عن
املحاصصات الطائفية واملــذهـبـيــة ،انـمــا االدع ــاء بغير
ذلك تضليل ومحاولة فاشلة إلخفاء املسبب االساسي
لغياب املساءلة واملحاسبة واملالحقة.
ان ال ـن ـظــام امل ـب ـنــي ع ـلــى ف ــرز وم ـحــاص ـصــة ال ــرؤس ــاء
والوزراء والقضاة والضباط واملدراء واملوظفني بحسب
انتماءاتهم الطائفية واملذهبية يجعلهم أوفياء ملصالح
وزع ـم ــاء ه ــذه ال ـطــوائــف وامل ــذاه ــب ال لــوطـنـهــم الـجــامــع.
وال ـح ــال ح ــال كــل مــن هــم فــي الـسـلـطــة ال ـيــوم مــن دون
استثناء .هــؤالء مستعدون ان يتجاوزوا كل القوانني
واملعايير الوظيفية واملهنية وحـتــى األخــاقـيــة بحجة
حماية «حقوق» طوائفهم ومذاهبهم .وقد ظهر بعض
هــؤالء بوضوح أمــام أعــن الجميع مساء أول من أمس
مــن خ ــال رف ــع ش ـع ــارات تستنكر اسـتـقــالــة الــرئـيــس
ّ
الحريري «السني» مقابل عذم استقالة الرئيس ميشال
عون «املسيحي» والرئيس نبيه بري «الشيعي» .بينما
الـحـقـيـقــة ه ــي ان ال ـت ـظــاهــرات الـضـخـمــة ف ــي ال ـش ــوارع
والتي شارك فيها لبنانيون من كل الطوائف واملذاهب
لــم تـجـبــر ال ـحــريــري عـلــى االسـتـقــالــة ألن ــه «س ـن ــي» ،بل
ألن ــه ،هــو وجـمـيــع الـ ــوزراء فــي حكومته عـلــى اخـتــاف
طوائفهم ،فاسدون وفاشلون في تقديم ابسط الخدمات
للمواطنني واملواطنات الذين يعانون االزمة االقتصادية
الخانقة .ويطالب املتظاهرون اليوم برحيل الرئيسني
ميشال عون ونبيه بري ال ألن االول «مسيحي» والثاني
«شـيـعــي» ،بــل ألنـهـمــا عـلــى رأس ه ــذا الـنـظــام الطائفي
الفاشل والفاسد الذي يتحكم بالبالد والعباد.

ان خالص البلد يكمن في اسقاط النظام الطائفي ،بينما
يكمن خــرابــه فــي تثبيت الطائفية مــن خــال التالعب
بالشارع ورفع بعض املتظاهرين شعارات فئوية .ومن
هنا أهمية توضيح شـعــار «كـلــن يعني كـلــن»« .كلن»
يعني جميع من هم في السلطة الحاكمة ألنها فاسدة
وفاشلة وتتلطى خلف نـظــام املحاصصات الطائفية
واملــذهـبـيــة فــي جـمـيــع الـقـطــاعــات .ولـيــس صحيحًا ان
ه ـن ــاك ،ف ــي ال ـس ـل ـطــة ،أح ــزاب ــا سـيــاسـيــة ت ـط ــرح بــرامــج
وم ـشــاريــع ملصلحة جميع املــواط ـنــن وامل ــواط ـن ــات ،بل
هناك مع األسف تشكيالت طائفية ومذهبية تسعى الى
رعاية السنة والشيعة واملوارنة والدروز واألرثوذوكس
وغيرهم من الطوائف واملذاهب.
وق ــد تـتــأخــر تـسـمـيــة رئ ـيــس وزراء وأع ـض ــاء مجلس
الوزراء ال ألن رئيس الجمهورية سيحتار من سيختار
مــن بــن االك ـفــاء واملــؤهـلــن لـتــولــي ه ــذا املــركــز ،بــل ألنــه
ً
سـيـحـتــار م ــن أك ـثــر تـمـثـيــا ب ــن املـنـتـمــن ال ــى املــذهــب
الـسـنــي ،وكــذلــك ك ــان ال ـحــال خ ــال تسمية املرشحني
ً
لرئاسة الجمهورية بالنسبة لألكثر تمثيال للمسيحيني
(ودخ ــل البلد يومها فــي فــراغ طــويــل) وملجلس النواب
بالنسبة للتمثيل «الشيعي» ،وكأن لكل طائفة ومذهب
رئيسًا ،وليس رئيس لجميع اللبنانيني.
قد تتمكن القوى الحاكمة من قمع التظاهرات وترهيب
الناس في الشارع .وقد تتشكل حكومة ويجرى تلميع
صورتها بــاطــاق الــوعــود والحلول الشكلية .لكن كل
ذلك سيبقى عملية تجميل فاشلة لنظام فاسد وفاشل
بسبب قيامه على أساس الطائفية واملذهبية .فليرحل
ولنبني الدولة املدنية العادلة التي تخدم جميع املواطنني،
وال تسأل عن انتماءاتهم الفئوية.

رسالة الى السيد حسن نصر الله

(أ ف ب)

علي حيدر
َّ
ّ
تصدي حزب الله الصاروخي
شكل
ل ـخ ــرق الـ ـع ــدو الـ ـج ــوي فـ ــوق جـنــوب
ل ـب ـن ــان ،أم ـ ــس ،تــرج ـمــة مل ــا تـعـهــد به
األمني العام لحزب الله السيد حسن
ن ـصــر الـ ـل ــه ،ب ـعــد اعـ ـت ــداء الـضــاحـيــة
ف ــي  25آب امل ــاض ــي .وه ــو م ــا كــانــت
قيادة العدو ـ ـ ومعها حلفاء املقاومة
وخصومها ـ ـ تنتظر استشراف آفاق
مــا إذا كــان حــزب الـلــه قــد قــرر السير
في هذا املسار الدفاعي عملياتيًا ،أو
سيكتفي بما تم إسقاطه حتى اآلن
عـلــى ال ـح ــدود مــع فلسطني املحتلة.
أسلوب التصدي الذي نفذه حزب لله،
أي استخدام صاروخ أرض ـ ـ جو ،كان
كافيًا للداللة على أن مستوى الهدف
من النوع الذي يتطلب استخدام هذا
النوع من األسلحة .ما ّ
تقدم يتالءم
مع ما أقر به جيش العدو ،كما نقلت
القناة  13في التلفزيون اإلسرائيلي،
بأن الطائرة املستهدفة هي من نوع
«زيك» (هرمس  .)450وبحسب القناة
ُ
نفسها ،تستخدم هذه الطائرة لجمع
امل ـع ـلــومــات االس ـت ـخ ـب ــاري ــة ،وقـ ــادرة
عـلــى حـمــل ص ــواري ــخ لـشــن هجمات
جوية.
ت ـلـ َّـمـ َـس ال ـع ــدو جــديــة ح ــزب ال ـلــه في
ال ـت ـصــدي ل ـخــروقــاتــه ال ـج ــوي ــة .وإذا

كــان جيش العدو قد اتخذ إجــراءات
عمالنية احتياطية لحماية طائراته
م ـنــذ أن أط ـل ــق األم ـ ــن الـ ـع ــام لـحــزب
الله وعده ،فإنه بات اآلن أكثر إدراكًا
لحقيقة أنــه أمــام واقــع عملياتي في
سماء لبنان لم يسبق أن شهده منذ
عشرات السنوات .على ما تقدم ،من
السهولة التقدير أن العدو بات على
ي ـقــن ب ــأن ــه س ـي ـكــون ل ـه ــذه الـعـمـلـيــة
م ــا ي ـل ـي ـهــا ،وأن م ــا ج ـ ــرى ل ـي ــس إال
مـ ـحـ ـط ــة ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق م ـ ـتـ ــواصـ ــل فــي
مــواجـهــة ال ـخــروقــات املـتــواصـلــة .من
ه ـنــا ،وبــالــرغــم م ــن س ـقــوط طــائــرات
اس ـت ـط ــاع إس ــرائ ـي ـل ـي ــة س ــاب ـق ــة ،إال
أن ال ـت ـصــدي ال ــذي ن ـفــذه ح ــزب الـلــه،
وب ـل ـحــاظ ال ــزم ــان واملـ ـك ــان وطـبـيـعــة
الهدف واألسلوبُ ،له ُبعد استثنائي
وتأسيسي ملسار جديد ـ ـ من الناحية
العمالنية ـ ـ في مواجهة الخروقات
الجوية.
يـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوي تـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدي حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه
ال ـ ـص ـ ــاروخ ـ ــي ل ـل ـت ـج ـس ــس الـ ـج ــوي
للعدو( ،وثـبــت أنــه يمكن أن يتحول
فــي أي لحظة الــى اعـتــداء جــوي كما
حـصــل فــي الـضــاحـيــة ،وانـطــاقــا من
مـ ــزايـ ــا الـ ـط ــائ ــرة امل ـس ـت ـه ــدف ــة) عـلــى
أكـثــر مــن ُبـعــد إضــافــي يتصل أيضًا
بــالـسـيــاق وال ـتــوق ـيــت .أت ــت العملية
الـ ـص ــاروخـ ـي ــة (أرض ـ ـ ـ ـ ـ ج ـ ــو) بـعــد

الكشف عن مساعي وزارة الخارجية
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة مـ ــع عـ ــواصـ ــم الـ ـق ــرار
الغربي الرامية إلــى ربــط املساعدات
إلـ ــى ل ـب ـنــان ب ـن ــزع سـ ــاح حـ ــزب الـلــه
نتنياهو عن
الـنــوعــي ،وبـعــد إع ــان
َ
هزة أرضية ّ
يمر بها لبنان .كشف عن
بعض جوانب الفرصة التي ينطوي
عليها هــذا التوصيف ـ ـ املــوقــف ،من
ُ
رئيس أركان جيش
منظور تل أبيب،
ال ـع ــدو أف ـي ــف ك ــوخ ــاف ــي ،بــال ـقــول إن
«ح ـ ــزب ال ـل ــه م ـش ـغــول بــال ـت ـظــاهــرات
التي يشهدها لبنان» ،بحسب ما نقل
عـنــه املـعـلــق األم ـنــي يــوســي ميلمان.
وبــاالس ـت ـنــاد إل ــى ن ـظــرة ال ـع ــدو الــى
البيئة الــداخـلـيــة اللبنانية تحديدًا
وك ـي ـف ـي ــة ت ــأثـ ـي ــره ــا امل ـح ـت ـم ــل عـلــى
خـيــارات حــزب الله ـ ـ وفــق الرهانات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ـ ـ ـ ـ يـمـكــن ال ـت ـقــديــر بــأن
ّ
حطمت أي رهــان َ
راود
هــذه العملية
القيادتني السياسية واألمنية في تل
أبـيــب ،على أن مــا يجري فــي الداخل
اللبناني قــد يشكل قيدًا على حركة
حــزب الله في املـبــادرة وال ــرد .أهمية
هذا املعطى وداللته أن العدو بعدما
ف ـشــل ف ــي م ـنــع ت ــراك ــم قـ ـ ــدرات حــزب
ال ـلــه ال ـصــاروخ ـيــة والـعـسـكــريــة على
املستويني ّ
الكمي والنوعي ،يحاول
أن ي ــؤث ــر ويـسـتـفـيــد م ــن ال ـت ـط ــورات
الـتــي قــد تـتــرك أث ـرًا على إرادة حزب

ال ـلــه ف ــي تـفـعـيــل ه ــذه الـ ـق ــدرات .لكن
ه ــذه العملية شكلت ضــربــة قاسية
للرهانات املتصلة بالظرف الداخلي
اللبناني الحالي.
ب ـع ـبــارة أخـ ــرى ،إذا م ــا كــانــت قـيــادة
العدو تراقب الستكشاف مدى تقييد
تعقيدات املشهد السياسي واألمني

المقاومة لم ّ
تدع يومًا
أنها قادرة على منع
تحليق طائرات العدو
في األجواء اللبنانية

واالقتصادي الداخلي على أداء حزب
الله ،فقد أتاه الجواب ّ
جليًا ومفاجئًا.
وينبغي التذكير بــأن هــذا املستوى
مـ ــن ال ــرس ــائ ــل ال ـع ـم ــان ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ لـجـهــة
الزمان واملكان واألسلوب والتوقيت
والهدف ـ ـ يساهم في تعزيز استقرار
لبنان ،كونها ّ
تحد من احتمال إقدام

العدو على مغامرات باالستناد الى
تـقــديــرات« ،ســاعــده» حــزب الـلــه على
اكـتـشــاف خطئها ـ ـ ـ ـ ول ــو مــن ناحية
النتائج املترتبة ـ ـ قبل أن يصطدم
ب ــال ــواق ــع وي ـت ـس ـب ــب ب ـم ــا ق ــد ي ــورط
نـفـســه ول ـب ـنــان ف ــي مــواج ـهــة يسعى
األطراف كافة ،ابتداء ،الى تجنبها.
وبلغة أكثر مباشرة ،بات العدو أكثر
إدراك ــا بـعــد هــذه العملية بــأن حــزب
الله ،وبالرغم من املستجد الداخلي
الـ ــذي ي ـ ــزداد تـعـقـيـدًا وخ ـط ــورة بكل
املعايير ،متوثب وجــاهــز لـلــرد على
أي اعتداء قد يبادر إليه العدو ،وفي
مواجهة أي تهديد يحدق باملقاومة،
وه ــو مــا سيحضر بــال ـضــرورة على
ط ــاول ــة الـ ـق ــرار ال ـس ـيــاســي واألم ـن ــي
لــدى دراســة خياراته باالستناد الى
الـ ـظ ــروف ال ـس ـيــاس ـيــة الــداخ ـل ـيــة في
لبنان.
من املؤكد ،وباالستناد الى املحطات
ال ـتــي م ــرت بـهــا مــواج ـهــة ح ــزب الـلــه
ضد االحتالل والعدوان اإلسرائيلي،
أن قيادة العدو أدركت لدى سماعها
خـبــر الـتـصــدي ال ـصــاروخــي للخرق
الـجــوي اإلسرائيلي ،بــأن حــزب الله،
لدى تنفيذه ما توعد به أمينه العام
قـ ـب ــل نـ ـح ــو شـ ـه ــري ــن ،مـ ـص ـ ّـم ــم عـلــى
مــواج ـهــة أي اع ـت ــداء ق ــد ي ـب ــادر إلـيــه
متذرعًا بالتصدي العتدائه الجوي.

وهــو ما وضــع القيادتني السياسية
واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة أمـ ـ ـ ــام خ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ض ـي ـق ــة،
ف ــاخ ـت ــارت مـنـهــا تـجـنــب ّ
أي اع ـت ــداء
يـسـتــدرج ردًا م ـضــادًا مــن قـبــل حــزب
الله .أتى هذا القرار بالرغم من إدراك
قيادة العدو أن هــذه العملية تؤشر
بما ال لبس فيه الى مسار متواصل
في هذا املجال ،وأنها ترجمة عملية
ملساعي املقاومة الهادفة الــى فرض
قــواعــد اشـتـبــاك جــديــدة فــي األج ــواء
الـلـبـنــانـيــة .م ــع ذلـ ــك ،يـنـبـغــي تــأكـيــد
أن املقاومة لم تـ ّـدع يومًا أنها قــادرة
ع ـل ــى م ـن ــع ت ـح ـل ـيــق طـ ــائـ ــرات ال ـع ــدو
فــي األج ـ ــواء الـلـبـنــانـيــة ،وه ــو حقها
وواجـبـهــا لــو كــانــت قـ ــادرة ،كـمــا هي
حال معادالت القوة في البر والبحر
وفي استهداف العمق اإلسرائيلي.
تبقى دالل ــة أســاسـيــة ،ال تقل أهمية
ع ــن ال ــرس ــائ ــل امل ـت ـص ـل ــة ب ـم ـع ــادالت
الـ ـص ــراع م ــع الـ ـع ــدو ،وه ــي أن حــزب
الله أثبت باملمارسة مرة أخــرى ،أنه
م ـه ـمــا كـ ــان عـ ــبء ال ــوض ــع ال ــداخ ـل ــي
ً
ثـقـيــا عـلـيــه ،بـعـنــاويـنــه الـسـيــاسـيــة
ّ
واالقـتـصــاديــة َّواألمـنـيــة ،وأي ــا كانت
السهام التي تلقاها ،وال يزال ،تبقى
جـ ـه ــوده األس ــاسـ ـي ــة م ـ ّ
ـوج ـه ــة نـحــو
حماية البالد من العدو اإلسرائيلي.
وأنـ ـ ــه ف ــي أشـ ــد ال ـ ـظـ ــروف الــداخ ـل ـيــة
ّ
أولوياته.
تعقيدًا لم ترتبك رؤيته وال

ألنني أشاطرك الوالدة والنشأة في حي النبعة ،أحد بؤر
حــزام البؤس حول بيروت قبل الحرب األهلية وبعدها،
وألن ـنــي رغ ــم االخ ـت ــاف األيــديــولــوجــي بيننا أشــاطــرك
االن ـت ـمــاء ال ــى فـكــر امل ـقــاومــة ضــد الـظـلــم والـقـهــر والفقر
واالحتالل ،وألنني أرى فيك قائدًا لم تنجب أمتنا العربية
ً
 وليس شعبنا اللبناني فحسب  -مثيال له منذ عقودطويلة ،أتوجه إليك بكل محبة وتقدير وصراحة ووضوح.
ّ
أود بداية ،يا سيد ،أن أقول إن التسوية التي اصطلح على
تسميتها بـ«الرئاسية» كانت مجحفة كثيرًا للمقاومة،
ألن ـهــا ،بحسب مــا ظـهــر مـنـهــا ،أعـطــت الــرئــاســة األول ــى
لحليف املقاومة العماد ميشال عون والرئاسة الثانية
للشيخ سعد الحريري ،ولكن ما خفي منها هو انتزاع
غض نظر املقاومة عن السياسة املالية واالقتصادية
للحكومة ،أي عن منظومة الفساد الحاكمة في البالد،
مقابل أن تغض هذه املنظومة النظر عن سالح املقاومة
ً
غطاء رسميًا .اإلجحاف األول ،هنا ،هو
وتعطي لوجوده
اعتبار أن سالح املقاومة لفئة أو لحزب أو لطائفة وليس
قــوة للوطن بكل فئاته وأحــزابــه وطــوائـفــه .واإلجـحــاف
الثاني هو تحويل املقاومة الــى حــارس لهيكل الفساد
بكل ّ
مكوناته ،إن لم يكن طوعًا فبقوة األمر الواقع ،إذ إن
املقاومة ،بحكم طبيعتها وتركيبتها الطائفية واملذهبية،
إن توافرت لديها نية محاربة الفساد (وأنــا أجــزم بأن
لديكم هــذه الـنـيــة) ،ال تستطيع أن تـبــدأ إال مــن بيئتها
املــذهـبـيــة والـطــائـفـيــة ،وإال تصبح مـحــاربـتـهــا للفساد
مجرد كيدية طائفية ومذهبية .وهــذا ما أثبتته تجربة
الـنــائــب حسن فضل الـلــه .فكيف للمقاومة أن تنادي
بمحاربة الفساد في طوائف أخــرى ،بينما في بيئتها
من يمثل العمود الفقري ملنظومة الفساد املستشري
في البالد منذ  27عامًا؟
ً
بناء على هذه التسوية «الرئاسية» املجحفة للمقاومة،
ُ
استدرجتم يا سماحة السيد الى القبول بما ال تطيقون
مــن تركيبة حكومية ضـ ّـمــت ،فــي مــا ضـ ّـمــت ،جماعة
السفارات املناهضة للمقاومة جهارًا نهارًا ،وسياسة
مــالـيــة واقـتـصــاديــة ق ــادت ال ـبــاد ال ــى أكـثــر مــن نصف
الـطــريــق نـحــو هــاويــة الـفـقــر وال ـج ــوع وال ـع ــوز والـبـطــالــة
واإلف ــاس ،الــى أن بلغ السيل الــزبــى باستخفاف هذه
التركيبة بالشعب ،اسـتـنــادًا الــى اعـتـبــارهــا أنـهــا تمثل

غالبيته العظمى مــن خــال ّ
ضمها املـكـ ّـونــات الكبرى
لُـلـطــوائــف .فـكــانــت خطتها الـضــريـبـيــة الـظــاملــة الـتــي لو
ق ّيض لها أن ّ
تقر لطاولت منقوشة الفقير قبل سيجار
الغني ،والقتطعت مــن رات ــب الفقير مــن دون املساس
بــأربــاح املـصــارف والـشــركــات الـكـبــرى .وج ــاءت القشة
التي قصمت ظهر البعير بقرار من وزيــر االتصاالت
(وافق عليه وزراء املقاومة في الحكومة) فرض ضريبة
على مكاملات الواتساب ،وهي خدمة مجانية من املنشأ
الخارجي ال يحق للدولة اللبنانية أن تتقاضى عليها
ً
ضريبة أصال .فنزل الناس الى الشارع بأعداد وشعارات
وتعددية طائفية ومذهبية وحزبية لم يشهدها تاريخ
لـبـنــان ال ـحــديــث .وكــانــت إطــالـتـكــم األولـ ــى يــا سماحة
السيد ،وهنا أصدقك القول بأني استمعت اليكم بإمعان
ووضعت يدي على قلبي ،ألنني استشعرت أن كمينًا
ّ
يعد للمقاومة ،وأنها ماضية للوقوع فيه بملء إرادتها
وعــن غير دراي ــة ،لذلك ســارعــت الــى إبــاغ أحــد نوابكم
بمخاوفي وهواجسي بكل صراحة ،وأنا على ثقة من
أن هــذا الـنــائــب ،وهــو صــديــق ص ــادق ومــؤمــن مخلص
للمقاومة ونهجها ،سيوصل ال ــرأي الــى دوائ ــر الـقــرار
لديكم.
بني إطاللتكم األولى واإلطاللة الثانية ،لم ّ
تتغير مطالب
يتغير وجعهم وال جوعهم ،ولكن ّ
الـنــاس ولــم ّ
تغيرت
نظرتكم الى الحراك الشعبي .وإذ كنت أشاركك الرأي
فــي أن بعض الـقــوى والـسـفــارات ح ــاول بـقــوة الــدخــول
على خط الحراك لحرفه عن مساره  -وهذا أمر طبيعي
فــي ح ــراك شعبي بضخامة ال ــذي كنا نشهده (وهــذه
الـقــوى والـسـفــارات مــوجــودة مــع ممثليكم على طاولة
مجلس ال ــوزراء وفــي مجلس الـنــواب) ،لكنها لم تنجح.
والهتافات التي أطلقت ضدكم يا سيد وضد املقاومة
لم تتجاوز مجموعة صغيرة من املتظاهرين في منطقة
جل الديب ،وهي مجموعة تمثل من كانوا شركاء لكم
في الحكومة وحلفاء لكم في كل االنتخابات النقابية،
من نقابات املعلمني الى املهندسني واألطباء الــى ...إلخ.
فإذا بالرد على هذه املجموعة الصغيرة في جل الديب
يتحول ،قبل إطاللتك األخيرة ،الى قمع همجي ودموي
من أبناء املقاومة ضد املنتفضني في بيئتها الحاضنة
فــي النبطية وص ــور ،مــا أدى الــى سـقــوط جــرحــى ،من

بينهم من كان مقاومًا الى جانبكم أو أسيرًا أو جريحًا،
واس ـت ـت ـبــع ذل ــك ب ـغ ــزوة ق ــام ب ـهــا م ـج ـهــولــون بـعـشــرات
الدراجات النارية الى منطقة االعتصام األساسي وهم
يرفعون أعالم حزب الله وحركة أمل ،ووصل األمر الى
غزوة أخرى استهدفت معتصمي ساحة رياض الصلح
وهم يهتفون باسمكم.
إطاللتكم األخ ـيــرة ،يــا سيد ،وضعت غصة فــي قلوب
أنصار املقاومة ومحبيها وحاضنيها ممن ال يريدون
لها أن تكون حارس هيكل الفساد في مواجهة بيئتها
الحاضنة ،وهي بيئة الفقراء وذوي الدخل املحدود من
أقــاصــي الـبـقــاع الشمالي الــى أقــاصــي الـجـنــوب ،مــرورًا
بــالـضــاحـيــة ال ـتــي ب ــات بـعــض أحـيــائـهــا مــرتـعــا للبؤس
والعوز ،وممن ال يرون في هذا الحراك الشعبي العظيم
صناعة سفارات تتآمر على املقاومة .وهؤالء ،يا سيد،
يرومون اعتذارًا ّ
عما ارتكبه بعض املسؤولني من أخطاء
فادحة بحق املقاومة وبيئتها ،وبحق املعتصمني ،وأن
تحاسب بقسوة من ّ
سولت له نفسه أن يضع املقاومة
في مواجهة شعبها ،بحسن نية أو بسوء إدارة ،وأن
يعمل على تخريب املعادلة الذهبية« ،الشعب والجيش
وامل ـق ــاوم ــة» ،بــالـبـلـطـجــة املــوصــوفــة ال ـتــي م ــورس ــت في
س ــاح ــات االع ـت ـص ــام ،وال ـت ــي ال تـلـيــق بــأب ـنــاء املـقــاومــة
وليست من ثقافتهم وتربيتهم.
ألن ـنــي ،يــا سـمــاحــة الـسـيــد ،اعـتـبــر أن امل ـقــاومــة نتيجة
وليست سببًا ،فإنني أيضًا اعتبر أن الحراك الشعبي
نتيجة وليس سببًا .وكما أن املقاومة هي نتيجة طبيعية
لالحتالل ،فإن الحراك الشعبي  -وإن تأخر  -هو نتيجة
طبيعية للظلم والـقـهــر وال ـف ـســاد وال ـســرقــة .مــن هنا،
أناشدكم أن تعيدوا املقاومة الــى حاضنتها الشعبية
والــى موقعها الطبيعي الــى جانب ألــم الناس وجوعهم
وصرختهم .وإن كانت موازين القوى وأالعيب السياسة
تحول بينكم وبني ذلك علنًا ،ونحن ّ
نقدر ذلك ونفهمه،
فعلى األقــل ال تكونوا فــي الجهة املواجهة للناس ،ألن
املتآمرين على املقاومة هم الفاسدون في السلطة من
أي طائفة أو مــذهــب ،واملــدافـعــن عــن حقوق الـنــاس هم
بغالبيتهم حماة لظهر املقاومة وبيئتها الحاضنة.
بكل محبة
ماهر أبي نادر

