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لبنان ليس مقبرة األحالم
زياد عبس
تصبح بعض األفكار ثقٌلة إذا لم ٌعبِّر حاملها عنها ،وخصوصا ً إذا كانت هذه األفكار عامة ٌتشارك فٌها جٌل من المناضلٌن شبَّ على
ّ
اغتٌال ّ
ٌخطط وٌعاند وٌبقى ملتزما ً بمشروعه ح ّتى ٌحقّق
منظم ألحالمه .فً الدوحة ،كنت أالحظ عن كثب عظمة نضال رجل كبٌر
أهدافه ،ولو اضطره األمر أن ٌدفع الثمن من حسابه الخاص.
هكذا كان العماد مٌشال عون ٌتابع فً الدوحة تكرٌس نفسه نموذجا ً لتضحٌات جٌل راكم منذ  8811التضحٌات ،وتنازل عن حقوقه
الشخصٌّة نفٌا ً وإقصا ًء وإبعاداً وسجنا ً وتنكٌالً ،لكنه (الجٌل) لم ٌوقّع على تسلٌم وطنه ولم ٌتراجع أو ٌتساهل طوال  81سنة فً ما ٌراه
من المسلمات .ومع تتبّعً الخطوة األولى من اتفاق الدوحة ،كان ٌم ّر فً رأسً شرٌط أحداث تراكم فٌها النضال والتضحٌات من جهة،
والعمالة واالستزالم من جهة أخرى.
وبدأت تراودنً األسئلة عن ذاكرة اللبنانٌٌن .هل ٌذكرون ما بذل الستعادة حرٌة لبنان واستقالله ،لبناء استقرار حقٌقً بٌن اللبنانٌٌن ٌقطع
الطرٌق على أٌّة بذور للحرب األهلٌّة ،ولفرض منطق الشراكة بدل منطق اإلقصاء واإلبعاد والتهمٌش .فربما قلّة ٌذكرون كٌف وقف
ك فً اتفاق الطائف ،وكٌف عارض ك ّل التسوٌات التً عرضت علٌه فً
العماد عون مع شعبه فً وجه العالم ،رافضا ً البنود المثٌرة للش ّ
تلك المرحلة ،حتى تلك التً تجعله شرٌكا ً رئٌسٌا ً فً قالب حلوى السلطة .وقلّة تذكر كٌف خرج البعض ٌطلقون الرصاص ٌوم 81
تشرٌن األول  8881فرحا ً باجتٌاح الجٌش السوري المناطق الحرّة للقضاء على الشعب المنادي بالحرٌة والسٌادة واالستقالل ،وأطل
السٌاسٌّون ٌهلّلون لدفن مشروعنا ،فرآها سمٌر جعجع صفحة سوداء انطوت من تارٌخ لبنان ،مطالبا ً بإجراء محاسبة دقٌقة لما حصل،
ورافضا ً أن ٌكون من «جماعة عفا هللا عمّا مضى».
فٌما عقد ولٌد جنبالط مإتمراً صحافٌا ً لشكر السورٌٌن ،مطالبا ً بإنشاء محكمة عسكرٌّة لبنانٌّة ـــ سورٌة لمحاكمة عون .فً وقت كان
البطرٌرك المارونً نصر هللا صفٌر ٌصف ما حصل بالحدث التارٌخً ،وخصوصا ً أن «كابوس االقتتال بٌن اإلخوة الذي كان ٌهدد البالد
والعباد قد انزاح عن الصدور» .وفً النتٌجة ،هلل كثٌرون النكسارنا ،وب ّشروا باندثارنا .لكننا ك ّنا نم ّر ك ّل مساء قرب السفارة
الفرنسٌّة،أول منزل فً رحلة المنفى ،مطلقٌن الزمور ـــ الوعد ،مإ ّكدٌن أننا سنبقى هنا ،متمسّكٌن بقضٌتنا وعمادنا وأحالمنا .الحقاً ،نفً
الجنرال على أمل أن تش ّتتنا الفرقة وتنسٌنا المسافة ،وكان سٌادٌّو الٌوم ٌمعنون فً إذاللنا ومطاردتنا .لكننا انتظرنا ذلك «الكاسٌت» ـــ
الرسالة الصوتٌّة األولى من قائد منع فً فرنسا عن التصرٌح .نسخناه كؤنه كتاب مقدس ،ووزعناه بشوق.
ٌومها ،كان الحلم ٌنضج ،كانت الكلمات أدق ،وكان التحدّي مخٌفاً .لكننا صمدنا ،ولم تستطع دباباتهم ونفوذهم وسطوتهم وتقسٌماتهم
االنتخابٌّة وتزوٌرهم وفرضهم إقامة جبرٌّة على العماد عون أن تغٌّر فً نتٌجة مقاطعة شعبنا لالنتخابات النٌابٌّة ،وسحب بساط التمثٌل
الشعبً من تحت أقدام غالبٌة النواب المسٌحٌٌن الذٌن ذهبوا ٌزحفون وٌذلّون أنفسهم فً غرف الضباط السورٌٌن لٌحجزوا مقاعدهم.
وهإالء ،صنٌعة العلب السورٌّة ،خرجوا ٌبررون وٌزاٌدون على السلطات الفرنسٌة التً فرضت إقامة جبرٌة على عون ،ومنعته من
لقائنا عام  8881فً المإتمر الوطنً اللبنانً الثانً الذي حضّره هو .فٌما حافظنا نحن على مثالٌّة المناضلٌن الشرفاء ،الذٌن ال ٌهتمون
للقشور.
لم نعٌّر الموقّعٌن على الطائف نتٌجة تحقق توقعاتنا فً نٌّة المحتلٌن تنفٌذ ما ٌخدم مصالحهم حصراً ،ولم نسخر من سذاجة من استوقفه
قائدنا قائالً «إن فزت اآلن وإن خسرت فستسلّم فً نهاٌة المطاف» .بٌن  8881و ،8881ك ّنا نعٌش قلقا ً على حلمناّ .
ٌعذبنا نعم ،لكن
األقسى واألكثر تعذٌباً ،كان الناس المستهزئٌن من «حمرنة» تدفعنا إلى إقصاء أنفسنا عن السلطة ورفض الحصص النٌابٌّة التً تقدم لنا.
كنا نعٌش قلقا ً من السٌاسٌٌن المطاردٌن ألحالمنا حتى ٌنتقموا منها ،ومن «سذاجة رفضنا للعروض السخٌّة التً تقدم إلٌنا للتخلً عن
عمادنا» .وطبعا ً ك ّنا نتؤلم بصمت من أشخاص نراهم علنا ً ٌسرقون وٌنهبون وٌستغلون مواقعهم لعقد الصفقات طوال النهار ،ثم ٌطلّون
مسا ًء عبر اإلعالم لٌتهمونا بالجنون ولٌكذبوا مرددٌن كالتلمٌذ الشاطر الكالم عن سرقة العماد عون مال الشعب .وبقٌنا متمسكٌن بندائه
األول من «االهوت مازون» ،وفٌه اإلصرار على رفع المعنوٌات والتمسك بالقضٌّة« :هناك جهود جبارة ومكثفة لتغٌٌر هذا األمر الواقع
نحو مستقبل أفضل للمنطقةٌ ،وما ً ما هذه الجهود سوف تنهً االحتالل ،وفً ذلك الٌوم ٌجب على لبنان أن ٌكون حاضراً لٌستعٌد حرٌته

ومجده .هذا هو هدفنا وهدفنا الوحٌد .إن لبنان ٌنازع وهو فً خطر الموت ،دعونا نكافح من أجل إنقاذه» .وظ ّل على عادتهٌ ،ع ّزز ثقتنا
بؤنفسنا وٌشحذ همتنا وٌمنعنا عن التخاذل أو الٌؤس ،مردداً باستمرار ،رداً على متهمٌن الشعب اللبنانً بالقصور« :لً ملء الثقة بالشعب
اللبنانً وبقدرته على تغٌٌر الواقع المرٌر» .األمر الذي كان ٌزٌد اندفاعنا.
وفٌما هم ٌشغرون وقتهم فً نص معاهدات التعاون واألخوة والتنسٌق واقرارها ،ك ّنا نحن ننصّ البٌانات والشعارات المناهضة لالحتالل،
التً تبقً روح المقاومة حٌّة .وبعد تفرّده بانتقاد التمدٌد للرئٌس الٌاس الهراوي ،كرر االنتقاد نفسه عشٌّة انتخاب العماد إمٌل لحود رئٌسا ً
للجمهورٌة أواخر  ،8881حٌن لم تمنع «فرحة السٌاسٌٌن والناس» انشغال بعض هإالء فً التجرٌح بنا وبالتؤكٌد على «تعمٌق حفرة
حلمنا» .وإذ برسالته فً  81تشرٌن األول  8881تكون أشبه باألوكسجٌن لنا وبالصفعة للراقصٌن على القبور.
وانفرد عون وحده ،كالعادة ،بانتقاد فرحة الناس ،سائالً عن سبب «هذا التهرٌج برئٌس معٌن ال ٌعدو كونه مدٌر بروتوكول سٌستعمل
غطا ًء إللغاء ما تبقى من مقوّ مات الوطن ،كما كان سلفه ...إنّ الشعب اللبنانً ٌلعب دور الزبون المغفل الذي ٌشتري جواهر مزٌفة من
بائع محتال .فهو ّ
ٌغذي آماالً وهمٌّة من صنع خٌاله ،وغداً ستزول هذه األوهام ألن مافٌا المال والسلطة سترسخ سٌطرتها أكثر فؤكثر على
موارد البالد وٌزٌد الفقر وتعم الفاقة».
والصوت نفسه الذي كان ٌشجعنا لنرفع رإوسنا بوجه اللبنانٌٌن الذٌن ٌقمعوننا والمستبدٌن بنا بقوة السورٌٌن ،كان ٌدفعنا إلى الوقوف
منتصبٌن بوجه العالم كله ،متمسكٌن بحقنا ،سائلٌن معه الدول العظمى التً تتاجر بحقنا :إلى متى ستدعم دول العالم الحر النظام السوري
فً لبنان ،وهل ٌجوز تسمٌته عالما ً حراً بدعمه جرٌمة مستمرة؟ نعم ،كنا وحدنا حٌن تد ّخل البعض عند قداسة البابا لٌتجاهلنا أثناء زٌارته
للبنان ،وك ّنا وحدنا نتنقل بٌن عواصم العالم لعرض القضٌّة اللبنانٌّة والمطالبة بإخراج الجٌش السوري واستخباراته من لبنان ،وك ّنا وحدنا
حٌن قمعنا ونحن نحاول إٌصال رسالة تطالب بتحرٌر لبنان إلى الرئٌس الفرنسً جاك شٌراك ،وإذ به ٌدخل المجلس النٌابً اللبنانً وٌنفذ
طلب صدٌقه الرئٌس الراحل رفٌق الحرٌري فً إعالن دعم بارٌس لالحتالل السوري للبنان .وظنّ العالم أننا وحدنا أٌضا ً حٌن قررنا
ّ
ترشٌح مجرد مناضل اسمه حكمت دٌب فً وجه تكتل التناقضات التً اعتادت تخطً تناقضاتها والتكتل بوجهنا ،فكان أن حقّقنا ما حققناه
وقلنا للعالم إننا وشعبنا أكثرٌة ال ٌمكن شطبها .وغداة  81آذار  ،5111تكرّرت  81تشرٌن مرّة ثانٌّة ،فبعد أن صنعنا بحلمنا وجمهورنا
وأفكارنا ونضالنا المستمر تلك التظاهرة االستثنائٌّة ،تك ّتل أزالم السورٌٌن وصنٌعة االستخبارات مرة أخرى إلقصائنا عبر قانون غازي
كنعان والتحالف الرباعً.
وظنوا أنهم سٌنجحون ،فإذ بالشعب ٌفاجئهم وٌإكد ثقتنا بوجود تكامل بٌن حلم شرٌحة من اللبنانٌٌن ورإٌة قائد وشجاعة كثٌرٌن.
وسرعان ما ثمّر العماد عون نصره فً االنتخابات النٌابٌّة ،ما ّداً للجسور باتجاه زغرتا وصٌدا والضاحٌة ،كاتبا ً عبر تفاهم مار مخاٌل
نصّ السلم األهلً الدائم بٌن اللبنانٌٌن ،مكرّسا ً مصالحة جعلتنا شركاء أساسٌٌن فً انتصار تموز ،وفً بناء لبنان القوي .ورغم كذبهم
وخبثهم ،وصلنا إلى الدوحة أقوى من أي وقت سابق ،شركاء ال ٌمكن أبداً تجاوزنا فً تفاصٌل أي حل .كل هذه الذكرٌات واألفكار
والتساإالت وردتنً وأنا أشاهد جلسة انتخاب رئٌس الجمهورٌّة .أسئلة عدٌدة بقٌت بال جواب ،لعل أقساها :هل لبنان مقبرة األحالم؟ هل
للنضال والمناضلٌن مكان؟ أم لبنان بلد التسوٌات والتجّار والسماسرة؟
واألهم ،ماذا أقول البنً إن جاءنً ٌوما ً مناضالً ـــ مقاوماً؟ هل أحزم أمتعته وأرسله إلى أحد عواصم العالم ،أم أبارك حس الثورة
والنضال فٌه ،كما فعل والدي معً؟ حملت أسئلتً وأفكاري التً أصبحت ثقٌلة إلى الرابٌة التً دخلتها أشبه بالمنكسر ،لكن إذ بعماد
الوطن ٌسارع فور دخولً إلى إٌجاز ما تحقق ،شارحا ً ما تؤجل تحقٌقه لما بعد االستحقاق النٌابً .وه ّم بحماسته المعتادة ٌشرح نظرته
لكٌفٌّة التحضٌر للمرحلة المقبلة ،والخطوات التً علٌنا تنفٌذها كً نصل إلى الجمهورٌّة الكاملة ...ووسط حركته وتفاإله وكثرة أفكاره
الجدٌدة ،بدا ،كعادته ،مرتاحا ً حقق إنجازاً إضاف ٌّا ً ٌقرّبه أكثر من إكمال الحلم .أحسست ،قبل أن أطرح أي سإال ،أننً سمعت كل
األجوبة .وتذ ّكرت كالما ً رإٌوٌا ً كثٌراً قاله فً فترات مشابهة .تذكرت معنوٌات كان ٌزرعها لٌحصد نضاالً إضافٌّا .نضاالً كان له وحده
الفضل باستمرار مفهوم الحرٌّة ،وبتحرٌر لبنان ،وبفرض منطق الشراكة .ثمار ٌعلم غالبٌّة اللبنانٌٌن جٌداً من زرع شجرتها وسقاها دما ً
ّ
وشذب أغصانها وسهر على نموّ ها.
وتضحٌات
كال! لبنان لٌس مقبرة األحالم ،ولكن هناك من ٌحاول «سرقة الحلم» دائما ً .إنهم وجوه نراها عند كل محطة ،تتعامل وتتآمر ضد حلم
اللبنانٌٌن .إنها الوجوه نفسها التً أطلقت الرصاص فرحا ً فً  81تشرٌن ،والوجوه نفسها التً بقٌت تخشى ما تخشاه و«تكذب» طوال 81
سنة ،تقف بوجه الحلم عند كل محطة .من هنا ،إنّ مسٌرة النضال لن تنتهً قبل التخلص من هذه الطبقة الفاسدة ...قبل أن ٌتحقق حلم
التغٌٌر .تغٌٌر ال ٌتحقق ّإال بهمم هذا الجٌل ،جٌل التضحٌات * .قٌادي فً التٌّار الوطنً الحر
ساحة رأي
العدد  ٩٣٥االثنٌن  ٢حزٌران ٢٠٠٢
مقال

