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شؤون سياسية
ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

استعصاء أزمة لبنان..لماذا اإلدمان على دعوة الخارج لتطويع الداخل؟
د .عصام نعمان

تتعــدّد الخالفــات والنزاعــات والتحديــات
وتــزداد معهــا أزمــة لبنــان المزمنــة تفاقمــاً .بعــد
تفجيــر مرفــأ بيــروت وشــطر مــن العاصمــة ،تع ّقــدت
األزمــة بتنحيــة قاضــي التحقيــق العدلــي فــادي
ـأن جســم القضــاء
صــوان ،مــا أوحــى للــرأي العــام بـ ّ
برمّتــه قــد جــرت تنحيتــه .ذلــك رفــع األزمــة الــى
مســتوى أعلــى مــن االســتعصاء.
كيف الخروج من هذه الحال المزرية؟
قبــل بلــوغ األزمــة مســتوى االســتعصاء
وبعــده ارتفــع صوتــان
الفتــان .األول للكاردينــال
بشــارة الراعــي ،بطريــرك
أنطاكيــة وســائر المشــرق
للمســيحيين الموارنــة.
الثانــي لســمير جعجــع،
رئيــس حــزب «القــوات
وكتلتــه
اللبنانيــة»
البرلمانيــة.
يبــدو البطريــرك
كســلفه
الراعــي،
البطريــرك نصــراهلل بطــرس صفيــر ،متشــكّكاً
بقــدرة اللبنانييــن علــى حكــم أنفســهم بــل
بجدّيــة رغبتهــم فــي ذلــك .هــذا اإلحســاس
حملــه علــى مناشــدة رئيــس الجمهوريــة العمــاد
ميشــال عــون والمكلّــف تأليــف الحكومــة الرئيــس
ســعد الحريــري وضــع خالفاتهمــا الشــخصية
والسياســية جانبـاً واالتفــاق علــى تأليــف الحكومــة
العتيــدة .إزاء عــدم اســتجابة الرئيســين ،انتقــل
الراعــي الــى المنــاداة بتحييــد لبنــان .لكــن يبــدو
ان جملــة معوّقــات وتحديــات غابــت عــن ذهنــه
ّ
ان لبنــان كيــان
وربمــا تقصّــد تجاهلهــا .ذلــك ّ
تعــدّدي ٍّ
لــكل مــن طوائفــه كينونــة وخصوصيــة
ودور فــي تقريــر السياســة العامــة مــا أتــاح ويتيــح
لـ ّ
ـكل طائفــةٍ االعتــراض (فيتــو) علــى أيّ سياســة
أن مــن شــأنها النيــل مــن كينونتهــا ودورهــا.
ـرى
تـ ّ
أليــس فــي مقــدور أيّ طائفــة ،إذاً ،االعتــراض علــى
أن «إســرائيل»
اعتمــاد الحيــاد او التحييــد ،ال ســيما ّ
لــن تعتــرف بذلــك بدليــل حروبهــا واعتداءاتهــا
المتواصلــة علــى لبنــان؟ ثــم ،هــل فــي لبنــان دولــة
قــادرة وعادلــة بإمكانهــا تقبّــل سياســة الحيــاد
وتحمّــل مفاعيلهــا المكلفــة؟
ســمير جعجــع ومريــدوه أيــدوا دعــوة البطريــرك
الراعــي ،لكنهــم ركّــزوا علــى المطالبــة بلجنــة

دوليــة يعيّنهــا مجلــس األمــن الدولــي للتحقيــق
فــي جريمــة تفجيــر مرفــأ بيــروت .هــؤالء فاتهــم
ان المادتيــن  34و  39مــن ميثــاق األمــم المتحــدة
ّ
تشــترطان التخــاذ موقــفٍ مــن نــزاع معــروض
علــى مجلــس األمــن أن ينطــوي علــى خطـ ٍـر يهــدّد
الســلم واألمــن الدولييــن ،فهــل تش ـكّل الخالفــات
الطوائفيــة ومنازعــات الخصومــة بيــن أطــراف
خطــر يهــدّد الســلم
المنظومــة الحاكمــة علــى
ٍ
واألمــن الدولييــن؟ وهــل ينجــو مشــروع قــرار كهــذا

مطــروح علــى مجلــس األمــن مــن اعتــراض إحــدى
الــدول الخمــس الكبــرى صاحبــة حــق الفيتــو مــا
يــؤدّي الــى نقضــه؟
مــن مراجعــة تاريــخ لبنــان ســحاب َة المئــة ســنة
ان ثمــة إدمان ـاً
الماضيــة تتكشــف حقيقــة مفادهــا ّ
لــدى فريــق مــن اللبنانييــن علــى تقبّــل او حتــى
التمــاس تدخــل القــوى الخارجيــة واألمــم المتحــدة
لتطويــع أطــراف مخاصمــة لــه فــي الداخــل .دونكــم
عيّنــة مــن حــاالت ســاطعة الداللــة علــى تدخــل
واســتدخال قــوى خارجيــة فــي مجريــات أحــداث
وصراعــات لبنانيــة بــارزة:
إعــان دولــة لبنــان الكبيــر تــمّ بقــرار مــن
المفــوض الســامي الفرنســي الجنــرال غــورو
ســنة .1920
اســتكمال اســتقالل لبنــان عــن ســلطات
بتدخــل مــن المفــوض
االنتــداب الفرنســي تــمّ
ٍ
الســامي البريطانــي الجنــرال ســبيرس ســنة .1943
تهدئــة االنتفاضــة الشــعبية ضــد محاولــة
تجديــد واليــة الرئيــس كميــل شــمعون وإنــزال
قــوات أميركيــة وفرنســية فــي بيــروت تمّــت
باتفــاق بيــن مصــر والواليــات المتحــدة ســنة
ٍ
 1958علــى انتخــاب الجنــرال فــؤاد شــهاب
رئيســاً للجمهوريــة.

اتفــاق الطائــف للوفــاق الوطنــي تــمّ
بتدخــل مــن الســعودية وســورية والواليــات
ٍ
المتحــدة ســنة .1989
إنشــاء المحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان
تــمّ فــي أعقــاب اغتيــال الرئيــس رفيــق
الحريــري ســنة .2005
االتفــاق علــى انتخــاب العمــاد ميشــال
ســليمان رئيسـاً للجمهوريــة تــمّ فــي الدوحــة
بعــد  8أشــهر مــن انتهــاء واليــة الرئيــس
العمــاد إميــل لحــود ســنة .2007
مؤتمــرات باريــس  1وباريــس  2وباريــس 3
عُقــدت برعايــة فرنســا فــي محاولــة إلخــراج لبنــان
مــن أزمتــه الماليــة واالقتصاديــة.
وقــف حــرب «إســرائيل» علــى لبنــان والمقاومــة
تــمّ ســنة  2006بموجــب قــرار مجلــس األمــن
الدولــي رقــم .1701
ّ
كل هــذه التدخــات الخارجيــة والدوليــة
لــم تنجــح فــي تحقيــق معظــم األهــداف
المتوخــاة منهــا إذ ال تــزال تداعياتهــا السياســية
تتفاعــل حتــى اليــوم ،فهــل يعتقــد دعــاة الحيــاد
أن األطــراف
والتدويــل والتدخــات الخارجيــة ّ
الدوليــة واإلقليميــة التــي تعهّــدت التدخــات
ســابقة الذكــر قــادرة اليــوم ،بعــد تراجــع ســيطرتها
ونفوذهــا ،علــى تمكيــن اللبنانييــن بشــتّى
أطرافهــم المتصارعــة علــى الوصــول الــى اتفاقــات
تعايــش واســتقرار راســخة؟
أن ثمــة ســبباً رئيس ـاً لتع ـ ّذر حـ ّـل
الحقيقــة ّ
أزمــة لبنــان المزمنــة هــو حرمــان اللبنانييــن منــذ
إعــان «لبنــان الكبيــر» ســنة  1920حتــى اليــوم
مــن التعبيــر بحريــة عــن إرادتهــم الحقيقيــة
حيــال مــا كان يُعــرَض او يُفــرَض عليهــم
ا عــن مرشــحين
مــن تســويات واتفاقــات فضــ ً
لرئاســة الجمهوريــة او لعضويــة مجلــس النــواب.
فاللبنانيــون كانــوا دائمــاً ومــا زالــوا ممنوعيــن
مــن التعبيــر عــن إرادتهــم الحقيقيــة ،ال ســيما
فــي االنتخابــات والمنعطفــات المصيريــة بســبب
مصــادرة حريــة التعبيــر والــرأي نتيجــ َة اعتمــاد
قوانيــن لالنتخابــات حــرص أمــراء الطوائــف وأركان
المنظومــة الحاكمــة علــى إقرارهــا علــى نحـ ٍـو يــؤدي
الــى إعــادة إنتــاج نظــام المحاصصــة الطوائفيــة
واســتبعاد المعاديــن لــه ال ســيما ممثلــي القــوى
الوطنيــة العابــرة لتركيبــة الطوائــف الـــ  18بمــا هــي
ركائــز النظــام السياســي الفاســد.

إن المخــرَج اآلمــن مــن أزمــة لبنــان المزمنــة
ّ
يكمــن فــي العمــل الوطنــي الطويــل النَ َفــس مــن
أجــل هــدم نظــام المحاصصــة الطوائفيــة ســلماً
وتدريجـاً فــي ســياق إرســاء قواعــد دولــة المواطنــة
المدنيــة الديمقراطيــة .ذلــك يتطلّــب نضــا ًال طويــل
النَ َفــس وجهــوداً وإنجــازات متراكمــة ،فمــا العمــل
فــي المــدى القصيــر والمــدى المتوســط؟
ال بــدّ مــن تفعيــل التحــركات الشــعبية
الســلمية الضاغطــة علــى أهــل الســلطة مــن أجــل
التوصــل إلــى تشــكيل حكومــةٍ مــن سياســيين
واختصاصييــن غيــر حزبييــن تتولــى االهتمــام
بخمــس أولويــات ضاغطــة:
أوالهــا :تأميــن ضروريــات المعيشــة مــن غــذاء
ودواء وطاقــة (كهربــاء وبنزيــن ومــازوت).
ثانيتهــا :تفعيــل التحقيــق فــي جرائــم تفجيــر
مرفــأ بيــروت ،ونهــب األمــوال العامــة المحوّلــة الــى
الخــارج ،والعمــل علــى اســتعادتها.
ثالثتهــا :دعــم الجيــش اللبنانــي والمقاومــة
فــي تصديهمــا للتنظيمــات اإلرهابيــة واالعتــداءات
«اإلســرائيلية»المتواصلة.
رابعتهــا :التوافــق علــى اعتمــاد قانــون
ديمقراطــي لالنتخابــات يؤمّــن صحــة التمثيــل
الشــعبي وعدالتــه بتنفيــذ نــصّ المــادة  22مــن
الدســتور التــي تقضــي بانتخــاب مجلــس نــواب
علــى أســاس وطنــي الطائفــي ومجلــس شــيوخ
لتمثيــل الطوائــف وذلــك علــى أســاس لبنــان دائــرة
وطنيــة واحــدة ،والتمثيــل النســبي ،وخفــض ســنّ
االقتــراع الــى الثامنــة عشــرة.
خامســتها :إقــرار مشــروع قانــون االنتخابــات
الديمقراطــي الجديــد فــي اســتفتاء شــعبي تحــت
رقابــة مؤسســات حقــوق اإلنســان فــي العالــم.
سادســتها :إجــراء االنتخابــات علــى اســاس
قانــون االنتخــاب الجديــد لتمكيــن اللبنانييــن
جميعــاً مــن التعبيــر عــن إرادتهــم بحريــة
وديمقراطيــة.
أن تــآكل ركائــز النظــام
صحيــح ّ
السياســي وأركان المنظومــة الحاكمــة وأمــراء
أن
الطوائــف تتزايــد بوتيــرة متســارعة ،إ ّال ّ
ذلــك يجــب أن يكــون حافــزاً ودافعــاً لقــوى
الشــعب الوطنيــة والديمقراطيــة لمضاعفــة
نشــاطها وضغوطهــا مــن أجــل تحقيــق
األهــداف المرحليــة آنفــة الذكــر.
هل من نهج آخر أفضل وأفعل؟

أمريكا “ترضخ” ُمك َره ًة لل ّشروط اإليران ّية وتلجأ لألوروبيين إلنقاذ ماء وجهها..
وهل يتجاوب “المُحافظون” مع تنازالتها؟ وما هي ال ّلغة األنجع التي استَخدموها وغيّرت المُعادالت
جذريًّا؟ وما هي “كلمة السّر” وراء مُهاتَفة ِنتنياهو؟
عبد الباري عطوان

أدركــت إدارة الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن
أن إيــران لــن ترمــش ً
أوّل ،وأنّهــا جــادّ ٌة فــي
ّ
باالنســحاب ُكلِّيًّــا مــن االتّفــاق
تهديدهــا
ِ
النــووي والتخلّــي عــن جميــع التِزاماتهــا
تُجاهــه ،ولهــذا أوحــت لحُلفائهــا األوروبييــن
بالدّعــوة إلــى عقــد اجتِمــاع “غيــر رســميّ”
ٍ
فــي بروكســل مــع الجا ِنــب اإليرانــي ،واعتبــار
هــذا االجتِمــاع بمثابــة السُّــلَّم إلنزالهــا عــن
شــجرة العُقوبــات ،وإنقــاذ مــاء وجههــا.
أنتونــي بلينكــن ،وزيــر الخارجيّــة الجديــد،
أبلــغ الــدّول األوروبيّــة ال ّثــاث المُوقّعــة
علــى االتّفــاق (بريطانيــا فرنســا وألمانيــا)
بــأن حُكومتــه مُســتَعِدّ ٌة للجُلــوس مــع
ّ
إيــران “بشــأن عــودة التِــزام البلديــن لالتّفــاق
النــووي” ،وذهبــت إدارتــه إلــى مــا هــو أبعــد مــن
ذلــك عندمــا أبلغــت مجلــس األمــن الدولــي
ّ
المُنظمــة
بأنّهــا لــن تُعــارض “عــدم تمديــد”
الدوليّــة لعُقوباتهــا علــى إيــران ،وخفّفــت قُيــود
السّــفر علــى الدّبلوماســيين اإليرانييــن.
أن
يُمكــن القــول،
وباختصــار شــديدّ ،
ٍ
اإلدارة األمريكيّــة الجديــدة أعربــت عــن
اســتِعدادها للرّضــوخ الكامــل للشّــروط
اإليرانيّــة ِبمــا فــي ذلــك رفــع العُقوبــات ،ألنّها
ـأن التّل ّكــؤ ال
توصلــت إلــى قناعــةٍ راســخةٍ بـ ّ
يعنــي تنفيــذ إيــران لتهديداتهــا برفــع نســب
تخصيــب اليورانيــوم والمُضِــي قُدُمًــا فــي
سياســتها النوويّــة الجديــدة ،أيّ السّــير
علــى نهــج حُكومــة كوريــا الشــماليّة وإنتــاج
رؤوس نوويّــة.
ِّ
أن
ــد
تُؤك
لدينــا
ّــرة
ف
المُتو
المعلومــات
ّ
إيــران كانــت بصــدد وقــف التّعامــل بالكامــل مــع
المُفتّشــين الدّولييــن فــور انتِهــاء “المُهلــة

اإلنــذار” ليلــة االثنيــن ،إذا لــم تُوافِــق الواليــات
المتحــدة علــى شُــروطها بوقــف “إرهابهــا

االقتصــادي” ،أيّ العُقوبــات االقتصاديّــة فــورًا
ودُون أيّ مُماطلــة.
َ
المُكالمــة الهاتفيّــة التــي أجراهــا الرئيــس
بايــدن مــع بنياميــن ِنتنياهــو ،رئيــس الــوزراء
شــهر مــن تولّيــه منصبــه،
اإلســرائيلي ،وبعــد
ٍ
ومُهاتفــة إكثــر مــن  15زعيمًــا دوليًّــا ،لــم
تَــأتِ إلثبــات عُالقــات الصّداقــة القويّــة بيــن
البلديــن ،وإنّمــا إلبــاغ األخيــر ،أيّ ِنتنياهــو،
بالقــرار األمريكــي بالعــودة إلــى االتّفــاق النووي،
وتجديــد التّواصــل مــع الحُكومــة اإليرانيّــة،
وكُل التّصريحــات التــي صــدرت عــن ِنتنياهــو،
أو مكتبــه ،ووصفــت المُكالمــة التــي اســتمرّت
ســاعة ،بأنّهــا كانــت “وديّــة” كذبــة جديــدة
ـب ِنتنياهــو.
ـل مــن أكاذيـ ِ
ـل هائـ ٍ
تُضــاف إلــى جبـ ٍ
وإذا كان اإليرانيّــون ،مُحافظيــن كانــوا أم
مُعتدليــن ،مُوحّديــن حــول مســألة الرّفــع
فــإن هُنــاك انقســام فــي
الفــوري للعُقوبــات ّ
اإلدارة األمريكيّــة حــول كيفيّــة إدارة األزمــة
النوويّــة هــذه ،فبينمــا يُطالــب الجنــاح الــذي

يقــوده بلينكــن وزيــر الخارجيّــة بالعــودة إلــى
االتّفــاق القديــم بصُــورةٍ أو بأُخرى ،يرى الجناح
المُتشــدّد
اآلخَــر
بضــرورة التّوصّــل إلــى
اتّفــاق جديــد موســع
ٍ
يشــمل برامــج إيــران
الصّاروخيّــة ،وإعــادة
صياغــة دورهــا اإلقليمــي،
أيّ التّخلّــي عــن
أذرعهــا العســكريّة فــي
لبنــان والعِــراق واليمــن
وغــزّة.
إيــران لــن تقبــل
كامــل” للعُقوبــات األمريكيّــة
إال “برَفــع
ٍ
ٍ
مُقابــل وقــف تخصيــب اليورانيــوم ،والسّــماح
للمُفتّشــين الدولييــن بمُواصلــة مهامهــم ،كمــا
أنّهــا لــن تتخلّــى عــن برامجهــا الصاروخيّــة
المُتطــوّرة ،وإن كانــت ربّمــا مُســتعدّ ًة
للتّفــاوض حــول مــدى هــذه الصّواريــخ ،أيّ
عــدم إنتــاج صواريــخ عابــرة للقــارات يُمكِــن
أن تَصِــل إلــى العُمــق األمريكــيّ علــى غِــرار
صواريــخ كوريــا الشــماليّة ( 6000كــم).
أن
أمريــكا ال تفهــم إال لغــة القــوّة ،ويبــدو ّ
الجنــاح اإليرانــي “المُحافــظ” الــذي يتزعّمــه
المُرشــد االعلــى الســيّد علــي خامنئــي ،ط َفــح
كيلــه ،واتّخــذ قــرارًا حازمًــا بالعــودة إلــى النّهــج
اإليرانــي الــذي كان مُتّبعًــا قبل توقيــع االتّفاق
عــام  2015الــذي ال يَثِــق بالوعــود واالتّفاقــات
األمريكيّــة ،ولهــذا أزاح بالجنــاح المُعتــدل إلــى
المقاعــد الخلفيّــة وجلــس أمــام عجلــة القِيــادة
وبــات صاحــب القــرار األوحَــد فــي المِلــف
النــووي ،ومُعظــم المِل ّفــات ُ
األخــرى.

ترامــب قــدّم خدمـ ًة تاريخيّـ ًة لهــذا الجنــاح
المُتشــدّد ،عندمــا قــدّم لــه المُكافــأة األضخــم
بانســحابه مــن االتّفــاق
التــي كان ينتظرهــا ِ
النــووي ،بضَغــطٍ مــن ِنتنياهــو وعبــر “الولــد”
ّ
الطائــش جاريــد كوشــنر ،وأضعــف بالتّالــي
الجنــاح اإليرانــي المُعتــدل الــذي بــذل جُهــودًا
ضخمــ ًة إلنجــاز هــذا االتّفــاق ،وبــات مــن
المُرجّــح أنّــه يخســر االنتِخابــات الرئاســيّة
فــي حزيــران (يونيــو) المُقبــل لصالــح مُرشّــح
مُحافــظ بدَعــم مــن الســيّد خامنئــي.
ٍ
اإلرهــاب االقتصــادي األمريكي إليــران يَلفُظ
أنفاســه األخيــرة ،ســوا ًء عــادت إيــران لالتّفــاق
النــووي أو لــم تَعُــد ،ألنّــه َفشِـ َ
ـل فشـ ًـا ذريعًــا
فــي تركيعهــا ،وتغييــر النّظــام بالتّالــي ،وجعلهــا
ِّ
وتُحَقــق االكتِفــاء ال ّذاتــي
تعتمــد علــى نفســها،
فــي مُعظــم المجــاالت ،والصّناعــات العســكريّة
المُتطــوّرة خاصّــةً ،وتقليــص اعتِمادهــا علــى
العوائــد النفطيّــة إلــى أقــل مــن  20بالمِئــة مــن
إنتاجهــا القومــي.
إيــران انتصــرت بصُمودهــا ،اختلفنــا معهــا
أو اتّفقنــا ،ألنّهــا اعتمــدت علــى نفســها،
وقُواهــا الذاتيّــة ،ووجــدت مُعظــم شــعبها
يَقِــف خلفهــا ،ويُ َقــدِّم التّضحيــات ،وال عــزاء
لخُصومهــا ،والعــرب منهــم خاصّــةً ،الذيــن
نقلــوا بُندقيّتهــم مــن الكتــف األمريكــي
إلــى الكتــف اإلســرائيلي ،ووجــدوا أنفســهم
عبيــدًا عُــرا ًة مُجرّديــن مــن أيّ حمايــة ،بعــد
أن بــدّدوا سِــاحهم المالــي فــي التّــرف
وتمويــل حُــروب الدّمــار لــدول عربيّــة ،وإنقــاذ
االقتِصــاد األمريكــي بشــقّيه العســكريّ
والمدنــيّ ،وباتــوا يترحّمــون علــى “العُروبــة”
ولكــن بعــد خــراب مالطــا.
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مؤتمر مدينة هرتزيليا االسرائيلي
منتظر حنون

يخصــص يــوم كامــل مــن أيامــه الثــاث فــي دورة  ٢٠١١لدراســة شــخصية
لســيد
ا
السيســتاني ..
تمــر
مؤ
ينــة
مد
هرتزيليــا التــي
تقــع ضمــن
لــواء تــل أبيــب
هــو
المؤتمــر األهــم
علــى مســتوى
ا لكيــا ن
رســم
فــي
والتحديــات
العامــة
السياســات
وبعــد دراســات وبحــوث تخــص مرجعيــة النجــف وأوراق بحثيــة مقدمــة
حتــى مــن العــراق خرجــوا بتكهنيّــن
األول (..مــن الممكــن أن يطلــق هــذا المرجــع فتــوى جهــاد اذا ماتعــرض
العــراق للخطــر ..وهــو ليــس مرجعــا صامتــا كمــا يصفــه الكثيــر)
الثانــي (..ســوف لــن تكــون هنــاك تلبيــة جماهيريــة واســعة لنــداء
الفتــوى إذا مــا صــدرت أو ربمــا ســتكون تلبيــة خجولــة ) بعــد ان عملــوا
طــوال ســنين علــى إضعــاف دور المرجعيــة ..
إذن نجحوا بالتكهن األول وفشلوا بالثاني
لذلــك ذهبــوا باتجــاه المشــروع األهــم اآلن وهو((نهايــة المرجعيــة الدينيــة
التقليديــة الســلطوية كمــا يســميها البحــث )) اي المرجعيــة التــي تســتطيع
اعطــاء زخــم وتحريــك الشــارع ..واســتبدالها بمرجعيــة ضعيفــة أو عميلــة
أو مخترقــة تصنــع لهــم اســاما  ..بحســب الطلــب والفتــرة المرســومة
لذلــك  ٣٠عــام ..مــن المشــاريع واالســاليب تحــت يافطــة الحريــة والتحــرر
مــن قيــود الديــن وتفتيــت الهويــة واللعــب بالنســيج المجتمعــي واألعــراف
والتقاليــد لذلــك أمــام الحــوزة النجفيــة حــرب شــعواء مُعــدة علــى عــدة
محــاور واتجاهــات مقســمة علــى عقــود الســيما  ..بعــد الســيد السيســتاني
الســامح اللهحفظــك اهلل ياصمــام آمــان البــاد وأفشــل كل مخططــات األعداء
بحــق محمــد وال محمــد

فلسطين أقوى وأسمى… «متحدون ضدّ التطبيع»
بشارة مرهج

تأمّــل أن تطلــب منــك قــوّة فاشــية الخــروج مــن بيتــك ،أنــت ،وعائلتــك ووالديــك المســنيْن،
وتأمــرك بالشــروع ،تحــت طائلــة دكّ البيــت علــى رؤوس أصحابــه ،فــي هــدم منزلــك ومنــزل أجــدادك
ومســتقرّ أوالدك وشــاهد ذكرياتــكّ ،
وكل ذلــك تنفيــذاً لقــرار هيئــة تســمّي نفســها محكمــة ،تعتبــر
صاحــب األرض مخلوقــاً مزعجــاً ال تنطبــق عليــه القوانيــن الوضعيــة أو عهــود األمــم المتحــدة أو
حقــوق اإلنســان .فــا بــأس ،بالنســبة لهــذه المحكمــة إذا قــام هــذا اإلنســان المصلــوب علــى خشــبة
األمــم المتحــدة ،والمعلّــق علــى صفيــح األنظمــة العربيــة بتدميــر بيتــه بيــده ،البيــت الــذي يُعتبــر
عنــد العــرب رمــزاً للوجــود واإلنجــاز والكرامــة .فالمهــمّ لــدى الكيــان الصهيونــي هــدم البيــت لتوســيع
رقعــة االســتيطان الهمجــي ،والمهــمّ هــدم البيــت لكســر معنويــات الشــعب الــذي يقــاوم منــذ مئــة
عــام… يقــاوم أشــرس قــوة فاشــية علــى األرض وأحقــر منظومــة اســتعمارية اختــارت أن تســدّد ديونهــا
لليهوديــة العالميــة مــن حســاب شــعب تركــه أخوتــه كمــا تــرك أخــوة يوســف أخاهــم.
ويوســف يشــقى ّ
كل يــوم ســواء كان فــي الضفــة أو القــدس أو غــزة أو الجليــل أو الناصــرة .ال حــدود لشــقائه
وال حــدود للتخلــي الــذي أربــك الخجــل نفســه وجعلــه يبحــث عــن مــكان يتــوارى فيه.
ذلــك ال يحــدث فــي زمــن الجاهليــة أو فــي القــرون الوســطى ،إنمــا يحــدث في زمــن تتصدّر فيــه العراضات
السياســية وجمعيــات
حقــوق اإلنســان المشــهد.
ومــا يحــدث ليــس عفــواً أو
صدفــة وليــس مــن فعــل
جماعــة أميّــة جاهلــة،
وإنمــا مــن فعــل جماعــة
يتطلــع إليهــا بعــض
شــعبنا بانبهــار وإعجــاب
إلنجــازات ال تنكــر،
حققتهــا هــذه الجماعــة فــي
مجــاالت الطــب والعلــوم
والتكنولوجيــا لتعــود فتصهرهــا فــي آتــون ال يتعــرّف لهيبــه علــى حــق الحيــاة وقيــم الحيــاة ،وال تتعــرّف نيرانــه
علــى حرمــة اآلخــر وحــق الملكيــة والســكن والتعلــم والتجــوّل بحريــة فــي وطــن مسـ ّ
ـتقل يتكلــم العربيــة منــذ
عصــور ويــؤم «األقصــى» منــذ عصــور ويخشــع فــي «القيامــة» منــذ عصــور.
آلــة االســتيطان والتهويــد ال تعــرف ســوى اإلطاحــة بــرؤوس األطفــال وتدميــر الحدائــق وذرّ البيــوت فــي
كل مــا حاكتــه أيــدي النســاء .فالحقيقــة التــي بنــت عبــر مئــات الســنين ،صروح ـاً وعمران ـاً
الهــواء وتزييــف ّ
وثقافــة ،يجــب أن تــزول وتعطــي ذاتهــا لألطمــاع واألوهــام واألوغــاد .أمــا فلســطين فمَــن يســمح إلخوتهــا ،ال
بــل مــن يحرّضهــم ،أن يضيفــوا علــى آالم االقتــاع والغربــة والمــرارة ألم ـاً أشــدّ مضاضــة مــن وقــع الحســام
المهنــد… ألــم التخلــي وإدارة الظهــر ونقــض المواثيــق؟!
كيــف يســمح العربــي لنفســه – باســم العصــر والحداثــة – أن يطعــن أخــاه بأحالمــه ،بذاكرتــه ،بعاطفتــه
وحزمــة آمالــه؟
مــاذا يقــول لنمــر طوقــان وغســان كنفانــي ومحمــود درويــش وســميح القاســم ومريــد
البرغوتــي ومحمــد الــدرة؟
ماذا يقول لألقصى والخليل والجليل ودرب الجلجلة؟
ماذا يفعل إذا حضر زيت القدس الى مائدته؟
ماذا يفعل إذا زاره برتقال يافا في صحن داره؟
ماذا يفعل إذا ارتقى غصن الزيتون جيد ابنته؟
حقاً ماذا يفعل هذا ،أمام عظمة فلسطين ،سوى أن يطأطئ رأسه خجالً.

