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معركة الشراكة استكمال لمعمودية تموز

زياد عبس
فً حرب عناقٌد الغضب سنة  ،6993لم ٌجد شباب التٌار الوطنً الحر ما ٌمكنهم فعله سوى فتح مكاتب الهٌئات الطالبٌة العونٌة لجمع
التبرعات .وسرعان ما لجأ العونٌون إلى جمعٌة وسٌطة نقلت هذه التبرعات إلى الحزب ،نظراً إلى عدم وجود أي تنسٌق بٌن الفرٌقٌن
ٌومها .أما سنة  ،5002فتدخل العماد مٌشال عون بقوة لرفض طروحات قوى  61آذار ،قبٌل االنسحاب السوري بأٌام ،بشأن خوض
االنتخابات وفق قانون غازي كنعان إلقصاء حزب هللا وإخراجه من النظام ،مستشرفا ً أن هكذا مواقف تقود إلى حرب أهلٌة جدٌدة.
أما رسالة الجنرال للبنانٌٌن بوجوب التضامن مع حزب هللا واحتضان النازحٌن فً مواجهة الحرب االسرائٌلٌة عام  ،5003فكانت تنسجم
بشكل كامل ــ خالفا ً لما ٌعتقده كثٌرون ــ مع المزاج العونًّ  .فال أحد فً التٌار الوطنً الحر ٌتخٌّل أنه كان سٌكون فً موقع آخر أو أن
موقف الجنرال سٌكون مختلفاً .عملٌاً ،هناك مجموعة مبادئ وقٌم نستلهم ــ نحن الجٌل النضالً ــ مواقفنا منها ،من دون إقامة أي اعتبار
لحسابات الربح والخسارة فً سلم الحفاظ على لبنان .وقد تٌق ّنا من صحة موقفنا من الحرب االسرائٌلٌة ،خاصة حٌن رأٌنا أن من ٌتمنون
خسارة حزب هللا هم أنفسهم الطبقة الفاسدة التً حوّ لت البلد إلى مزرعة لالستخبارات السورٌة.
من كانوا ٌهللون للقصف وٌعتبرونها معركة أٌام معوّ لٌن على المجتمع الدولً إلنهاء حزب هللا ،هم أنفسهم من ٌهللون إلقصاء مٌشال
عون الٌوم وٌعتبرونها «شغلة أٌام» ،مراهنٌن على إسقاط التسوٌات الدولٌة حالة العماد عون من حساباتها .لكن مرة أخرى لن تصٌب
أمانٌهم ،فكما صنع المقاومون انتصار تموز ،وكما منع المقاومون هزٌمة حزب هللا وانكساره ،وكما استشهدتهم أنتم فٌما قدمنا نحن كل ما
نستطٌعه ،هكذا سنصنع نحن انتصار آب وسنمنع هزم التٌار الوطنً الحر أو كسره ،معوّ لٌن على تقدٌمكم فً المقابل كل ما تستطٌعونه.
فال شك أن كسر المقاومة ٌومها كان سٌؤدي إلى كسر العماد عون بعد االستفراد به ،كذلك فإن كسر العماد عون الٌوم سٌؤدي إلى كسر
المقاومة غداً بعد استفرادهم بها ،كما حصل بعد التحالف الرباعً .فالمؤسف هنا أن الشركاء المفترضٌن فً البلد ال ٌكفون عن الغدر؛
كلما استجمعوا قواهم ٌسعون مجدداً إللغاء أحد مكونات البلد ،باحثٌن عن الحلقة األضعف :عام  5003كانوا ٌعتقدون مخطئٌن أن حزب
هللا هو الحلقة األضعف ،والٌوم ٌعتقدون مخطئٌن طبعا ً أن التٌار الوطنً الحر هو الحلقة األضعف .فمعركة الشراكة ودولة المؤسسات
التً نخوضها الٌوم هً استكمال لمعمودٌة تموز ،ألن هناك من ٌسعى إلفراغ البلد من كل مقومات الدولة حتى ٌكون استشهاد األبطال فً
وجه إسرائٌل والتكفٌرٌٌن فدا ًء لبلد منكوب ،مفرغا ً من مقومات الحٌاة ،فٌما نسعى نحن لتأسٌس دولة حدٌثة وقوٌة ٌكون االستشهاد من
أجلها شرفا ً كبٌراً.
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