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احلـرب من وجهات نـظر الصحـافة اللـبنانيـة واإلرسائيلية
"الوعد الصادق" ..واملكافأة املناسبة!
أوف ـ ـ ــى ح ـ ـ ــزب اهلل بـ"وع ـ ـ ــده ال ـ ـص ـ ـ ــادق"
ف ـ ــأه ـ ــدت اس ـ ــرائــيل ل ـب ـن ـ ــان "مـك ـ ــاف ـ ــأة
منــاسبــة" وبني "الـوعــد" و"املكـافــأة" لن
تـت ــضح الــنهـ ــايـ ــة املـ ــأسـ ــويـ ــة لـلعـ ــدوان
االس ـ ــرائــيلــي قــتالً وت ـ ــدم ـي ـ ــراً يف وقــت
قـريـب ،كمـا ان الـنهـايـة الــسيــاسيــة لن
تكــون معــروفــة سلف ـاً ،واألمــر ال ــوحيــد
األكيد ان لبنـان سيكون قد خـسر كثيراً
ليعود الى محاولة الوقوف على رجلني
مستعارتـني من توازن اقليمي _ دولي،
يـبحـث فـيه عـن مــوقع قــد ال يجــده إال
بصعوبة.
يف املبــدأ قــام حــزب اهلل بــواجـب تعهــده
مـ ـ ــن ـ ـ ـ ــذ زمـ ــن وهـ ـ ـ ـ ــو إخـ ـ ـ ـ ــراج األسـ ـ ـ ـ ــرى
اللـبنــانيـني من الـسجـون االسـرائـيليـة،

ف ــاحـتج ــز اس ــرائـيلـيـني للـتـب ــادل ،لكـن
اس ــرائــيل الـتــي تعـتـب ــر احلـ ــزب مج ــرد
"ميليشيـا ارهابية" ردت كـأكبر ميـليشيا
يف الـ ـشـ ــرق األوســط ،وهـي عــملـي ـ ـاً لـم
تـكف عـن الـت ـص ــرف كـمـيلـي ـشـي ــا مـن ــذ
قيامها ،ويف ردها لم تلتزم احلد األدنى
م ــن ق ـ ـ ــوان ــني احل ـ ـ ــروب وم ـ ـ ــواثـ ـيـقـه ـ ـ ــا
املعتمـدة دولياً ،وتـابعت النهج إيـاه ضد
لـبـنــان ،إن كــان خـصـمهــا علــى احلــدود
منظـمة التحريـر الفلسطيـنية أو حزب
اهلل!
واملـ ـسـ ــألـ ــة ال تـقف عـنـ ــد هـ ــذه احلـ ــدود
فحـزب اهلل ال يخفي خلفيـاته الوطـنية
والقــومـي ــة واالقلـيـمـيــة ،وهــو إن حــاول
ذلك ،فإن العدو ال يـسمح .وقد سارعت

اس ـ ــرائــيل ال ـ ــى ال ـ ــرب ــط بــني "ال ـ ــوع ـ ــد
الـصادق" وغزة وحماس وايران وسورية،
األمـر الـذي يـستحـيل معه الفـصل بني
العملية يف حدودها "اللبنانية" البريئة
وبني التطورات العامة يف املنطقة.
ومــا قــالـته اســرائـيل قــال مـثله آخــرون
بــأشكــال مخـتلفــة خـصــوص ـاً يف أوروبــا
وأميـركـا وإن بتمـايـز .البعـض اعتبـر ان
تـ ــوقـيـت عــملـيـ ــة احلـ ــزب هـ ــو تـ ــوقـيـت
ايــراني_ ســوري والـبعـض اآلخــر ردهــا
الــى الـتــوقـيـت االيــرانـي فـيـمــا أعــادهــا
بعض ثالث الى توقيت سوري.
ووسـط ازدح ــام امل ــواعـي ــد واحل ـس ــاب ــات
يبدو شـيء من كل شيء وارداً ،فلسـورية
حـسـابـاتهـا اللـبنــانيــة واألميــركيــة غيـر

اخل ــافـي ــة ،والي ــران أيـضـ ـاً ح ـس ــاب ــاته ــا
األمـي ــركـي ــة ،وعــطلـ ــة نه ــاي ــة األسـب ــوع
ستــشه ــد قمــة ع ــامليــة للــدول الـثم ــاني
الـكبرى سـبقها اجـتماع للـدول اخلمس
األعـ ـض ـ ــاء يف مـجلـ ــس األمــن وال ـب ـن ـ ــد
األسـ ــاســي علـ ــى جـ ــدول األعـمـ ــال هـ ــو
اي ــران الـتـي ق ــد يُح ــال مـلفه ــا الـن ــووي
مرة أخرى الى مجلس األمن.
ويف األثـنــاء ثـمــة حــديـث عـن تقــدم يف
املف ــاوض ــات األمـي ــركـي ــة _ االي ــرانـي ــة
األمـ ــر الـ ــذي ي ـ ــزعج اسـ ــرائــيل وي ـ ــزعج
آخــريـن من خـصــومهــا مــا يــوفــر دافع ـاً
لـت ــوتـي ــر س ــاح ــة لـبـن ــان ،وثـم ــة ح ــديـث
مضاد عن وصول املفـاوضات االيرانية ـ
الغــربيــة الــى طــريق مـســدود مــا يــوفــر

متـابعـات صـحفيـة عــربيـة
أيضاً أرضاً خصبة للمواجهة.
كل شـيء وارد لـكـن الـ ـسـ ــؤال األسـ ــاسـي
يبقى أين مصلحة لبنان الفعلية؟ وهو
سـؤال يجب أن يجيـب عليه اللبـنانـيون
يف حزب اهلل ويف كل األحـزاب اللبـنانـية
وطبعـاً يف احلكومة وحتى يحصل ذلك
سنكـون بحاجـة الى الصبـر حتى نهـاية
األسـبوع عـندمـا يبـدي الثمـانيـة الكـبار
رأيهم فنستقر على رأي.

طوني فرنسيس
"البلد" اللبنانية
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ربّام اآليت أعظم
اســرائـيل عــدوة ،اســرائـيل مجــرمــة ،اســرائـيل
نـظـام ارهــابي علـى مــستـوى الـدولـة لــديه آلـة
عـسكـريـة مـدمـرة .لـبنــان أصغـر دولـة عــربيـة،
خــارج مـن حــرب أنـهكـته علــى كل امل ـسـتــويــات،
يــسعــى ألن يـبـنـي ذاته ب ــذاته ،وغــارقٌ يف ديــون
متـت ـ ـدّ ألجـي ـ ــال .وفق ه ـ ــذه املعـ ــادلـ ــة ،ال يـحقّ
ألحـد أن يقــول إنه يقف علـى اجلهـة (الـصحّ)
وان مــا يقــوم به هــو (الـصـحّ) .هنــاك حكــومــة،
هنــاك مجلـس نــواب ،هنــاك دستــور ،فــاذا كــان
قبـول هبة يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء،
فكيف األمـر بالـنسـبة الـى قرار احلـرب أو قرارٍ
يـ ــؤدي الـ ــى احلـ ــرب * * * .مـنـ ــذ الـت ـ ــاسعـ ــة
والــدقـيقــة اخلــامـســة مـن صبــاح يــوم األربعــاء
الفائـت ،وحتى كتـابة هـذه السطـور ،ماذا حقَّق
لـبنان؟ خسائـر لبنان بامللـيارات وهي تتضاعف
كـتضــاعف حجم ال ـدَين طـارت الـسيـاحــة وهي
التـي كانت تنتظـر مليوناً ونـصف مليون سائح
لهــذه الــسنــة .ط ــارت االستـثم ــارات وهي الـتي
ك ــانت تـشهــد ف ــورةً لم تـشهــده ــا منــذ عـشــرات
ال ـسـن ــوات ،وتـضـ ـرَّر املـط ــار وتهـ ـدَّمـت اجل ـس ــور
ورمب ـ ــا اآلتــي أعـ ـظــم .الل ـب ـن ـ ــانــي الع ـ ــادي مَــن
يــراجـع؟ مَن يـســأل؟ اذا ســأل احلكــومــة ،فـهي
جتـيـب ان القــرار لـيــس يف يــدهــا ،واسـتـطــراداً
اجلــواب ليـس عنـدهــا ،من يـسـأل؟ مــاذا يفعل
املـ ــواطــن العـ ــادي؟ مَــن يعـ ـ ـوِّض له خـ ـسـ ــائـ ــره
احملقَّقة وديونه املستحقة؟
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*لــو س ــألن ــا من يـتحـمل مـس ــؤوليــة هــذا الــوضع
فــسنـسـمع أجــوبــة مـتنــاقـض ــة حتمـل يف طيــاتهــا
مـبـ ــررات كل طـ ــرف ،ولـكـن حــني يقـ ــول الـ ــرئـي ــس
األمـ ــريكـي ج ــورج ب ــوش ال ــذي تق ــود بالده خـط ــة
خريطـة الطريق الـتي مزقتهـا إسرائيـل بعد قليل
من التوقـيع عليها "إن من حق إسـرائيل أن تدافع
ع ــن نف ـ ــسه ـ ــا" وحــني ي ـن ــتق ـ ــد االحت ـ ــاد األوروبــي
اســتخ ـ ــدام إس ـ ــرائـيـل املف ـ ــرط لـلق ـ ــوة ،ف ـ ــإن تلـك
التـعابيـر توحي إلسـرائيل بـان احتاللهـا لألراضي
العربـية ليـس موضع نقـاش ،بل إن توجـيه أصابع
االتهـام لــدول يف املنـطقـة بـاملـســؤوليــة عن عـمليـة
حـ ــزب اهلل األخـيـ ــرة ي ـ ــدفع إلـ ــى تـ ــوســيع ن ـطـ ــاق
العـمليـات العـسكـريـة "االنتقـاميـة" لتـصيـر حـربـا
تشمل اإلقليم كله.
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ال حلــــــرب لــبــنــــــان ثــــــانــيــــــة
عـملـيـ ــة إطالق الـن ــار واألس ــر الـتـي شـنه ــا ح ــزب اهلل
وضعت احلـكومـة واجليش اإلسـرائيلـي أمام معـضلة.
من جهـة أولى ،ال ميكن التـسليم بعمليـة املس الفظة
بـالسيـادة اإلسرائيليـة .فاجلـيش اإلسرائـيلي انسحب
مـن لـبـنـ ــان حـتـ ــى احلـ ــدود الـ ــدولـيـ ــة ،وح ـظـي هـ ــذا
االن ــسحـ ــاب بـ ـشـ ــرعـيـ ــة رسـمـيـ ــة مـن األمم املــتحـ ــدة،
وأعلـنـت احلكــومــة حـيـنهــا إزاء ال ــداخل واخلــارج ،أن
إســرائـيل سـتعــرف كـيف ت ــدافع عـن مــواطـنـيهــا وعـن
أرضهــا مـن داخل أراضـيهــا .بـيــد أن مـصــداقـيــة هــذا
الردع تعرضت لضربة أمس.
مـن جهــة ثــانيــة ،انـتهـجت إســرائيـل أكثــر من مــرة يف
السـابق ،سياسة أكثر انضبـاطاً واتزاناً ،حتى يف أوقات
الغـضـب واالحب ــاط ،من خـالل إعالنهــا بــأنه ــا ستــرد
طـبعاً ،لكـن يف املكان والـزمان اللـذين ينـاسبانـها ،ولن
ترد حتديدا بـشكل فوري ،وبقوة عـسكرية كبـيرة تدمر
يف طريقها قـوات معادية ومدنـيني آمنني معاً .وميكن
بسهولـة لهذا الطوفـان من القوة الهائلـة اإلسرائيلية
أن يخـ ــرج عـن الـ ـسـي ـطـ ــرة ،ال سـيـم ـ ــا عل ـ ــى احللـبـ ــة
اللبنانية ،املنـقسمة واملرتبكة ،والـتي تدفع الى عملية
خطـيرة من التـصعيد كـما حصل يف أعقـاب االجتياح
اإلسرائيلي للبنان سنة 1982.
رمبــا ثمــة من يـعتقــد أنه مـن املنــاسب اسـتغالل هـذه
الف ــرص ــة مـن أجل "تــطهـيـ ــر" كل جـن ــوب لـبـن ــان مـن
مواقع حـزب اهلل ومن أجل أن تـستعيـد إسرائـيل قدرة
الـردع .ومن شأن سـوريا ايـضا أن تبـدو كهدف مـناسب
يف هـذا الـسيـاق ،ال سـيمـا وأن إسـرائـيل تنـسـب اليهـا ـ
وهي محقـة بـدرجـة كـبيـرة يف ذلك ـ قـدرة تـأثيـر علـى
املنـظمــات الفلـسـطيـنيــة وعلــى حــزب اهلل .لكـن ثمــة
شـك يف أن عمـلي ــة مبــالغ ـاً بهــا كهــذه ،سـتفــضي إلــى

* أوملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت
يه ــدد ويـتهـم
س ــوري ــة م ــرة
وإي ـ ــران م ـ ــرة
أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وال
يـ ــرى انه أبـ ــو
اإلر ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
وأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،وأن
إرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
إســرائـيل هــو
الـ ـ ــذي أطـلق
اإلر ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
املـ ـضـ ـ ــاد .ثــم
انـه ي ـ ـضـ ـ ـ ــرب
مـطار بيروت،
ويح ــاص ــر لـبـنـ ــان بحـ ــراً ،بع ــد أن دمّ ــر الـن ــازي ــون
اإلسرائيليون محـطات الكهرباء واجلسور ،فإذا رد
الطـرف الثـاني غـداً بعـمليـة ضــد مصفـاة الـنفط
يف حـيفــا ،ع ــاد للحــديـث عن اإلره ــاب من دون أن
يـ ــرى أنه ب ــدأ ه ــذا الـن ــوع مـن اإلره ــاب ويــتحــمل
مسؤوليته عنه كاملة.
"ال أت ــوقع أن يغـلب الـعقل ،والـتعقـل ،ويتـم تبــادل
أسـرى ،فهنـاك طـرف إرهـابي نـازي ال يعـرف سـوى
لـغ ـ ـ ــة الـق ـتـل ،إال انـه س ـيـج ـ ـ ــد ،ومــن يـح ـم ـيـه يف
جرائمـه ،إن الرد سيـتجاوز حـدود لبنـان ألن حزب
اهلل لــم ي ـ ـ ــدخـل ه ـ ـ ــذا امل ـ ـ ــدخـل ،إال وه ـ ـ ــو يـع ـ ـ ــرف
مخارجه ،ومن يعش يَرَ".

ضــــرب ســــــوريــــــــــــا

اإلفـراج عن األسـر؛ بل إن من شـأنهـا ،ال سمح اهلل ،أن
تؤدي إلى صيغة مُتجددة من ورطة 1982.
تبـرز احلاجـة إلى ضـبط النفـس بشـكل خاص بـسبب
وقـوع جنـديني يف أسـر حـزب اهلل خالل هـذه العـمليـة،
وهما على قيد احلياة كمـا نأمل .فاحلكومة واجليش
اإلس ــرائـيلــي يُعلـن ــون عـن الـت ــزامهـم بفـعل كل م ــا يف
وسـعهــم م ــن أجل إعـ ـ ــادتهــم مــن األسـ ـ ــر .وقـ ـ ــد س ــبق
حلكـومات إسـرائيل أن أدارت مفاوضـات مع حزب اهلل،
يف ظ ـ ــروف مـ ـش ـ ــابه ـ ــة .ومـن غـي ـ ــر املق ـ ــدر ملــثل ه ـ ــذه
املف ــاوض ــات أن ت ــؤدي إل ــى تغـيـي ــر سـي ــاس ــة إس ــرائـيل
العـ ــامـ ــة جتـ ــاه حـ ــزب اهلل ،طـ ــامل ـ ــا بقـي مــنهـمـك ـ ـاً يف
االرهاب.
إن الـضــرب ــة القــاسـيــة الـتـي تلقـتهــا إســرائـيل أمــس،
والتـي تفترض ظـروفها طـبعاً تقـدمي توضـيحات ،هي
بـالغة اخلـطورة خـاصة وأن األمـر ال يتعلق مبفـاجأة.
فقد سـبق حلسن نـصراهلل أن حـذر يف نيـسان املـاضي،
مـن أنه ينـوي إستـرجـاع ،ولـو بـالقــوة ،سميـر القـنطـار
الـذي رفـضت إسـرائـيل إطالق ســراحه مــا لم حتـصل
علــى معلـومــات عن رون آراد .ومـن احملتـمل القـول ان
إعادة الـقنطار وسائـر األسرى واخملطوفـني اللبنانيني
كــانت سـتحــول دون حـصــول عمـليــة األســر .يف حــالــة
احلـ ـ ـ ــرب الـ ـت ــي تـعـ ـي ـ ـ ـشـهـ ـ ـ ــا إسـ ـ ـ ــرائـ ـيـل يف املـ ـنـ ـ ـ ــاطـق
الفلسـطينـية ومـقابل حـزب اهلل ،حتتـاج إسرائـيل إلى
تعـزيز قـدرة ردعها ـ ال سيـما وأن عمليـات األسر ميكن
أن ت ــدل عل ــى أن ه ــذه الق ــدرة انه ــارت ب ــالـفعل لكـن
ممنـوع الـسمـاح لعـمليـة األسـر بـأن جتـرهـا إلـى حـرب
إقليمية.

(افتتاحية "هآرتس  13ـ  7ـ )"2006

الضـربة القـاسيـة التـي وُجهت اليـنا
من الــشمــال تـثيــر مــرة اخــرى الــرد
الـتلقــائـي ،الـبــافلــويف تقــريـبــا وهــو
"ض ــربهـم بق ــوة" .أن يعــرف ــوا أنه اذا
ك ــان ي ــؤملـن ــا ،فـ ــانه يجـب أن يـ ــؤملهـم
أيضاً .الغضب مفهوم ،لكن ال يجوز
حتــويله إل ــى سيــاســة .يف اخلــامـس
والعـشــريـن من أيــار مـن سنــة 2000
تـركنـا لبـنان بـشكـل أحادي اجلـانب،
برغم أننـا فضلنـا فعل ذلك يف اطار
اتفــاق ع ــام مع ســوري ــا ومع لـبـنــان.
وبــاعـتب ــاري كنـت من ق ــادة النـضــال
مــن اجل اخل ــروج مـن لـبـنـ ــان ،قلـت
آن ـ ـ ــذاك رأيــي ولــم ي ـتـغــي ـ ـ ــر :مــن ـ ـ ــذ
الـلح ـظ ــة الـتـي خ ــرجـن ــا فـيه ــا مـن
لـبـن ـ ــان ال ـ ــى آخ ـ ــر سـنـتـيـمـت ـ ــر مـن
احلـ ــدود الـ ــدولـي ـ ــة ،ازداد حقـنـ ــا يف
العـمل يف الــشمــال ملقــاومــة كـل من
يرفع يده على اسرائيل .ليس األمر
يف رأيــي مج ـ ــرد احلـق يف العــمل يف
لبنـان أو يف سـوريـا ،بل مـا هـو هـدف
الع ــمل اي ــضـ ـ ــا .هل س ـتُ ـمـكّــن ه ـ ــذه
الـعمـليــة العــسكــري ــة أو غيــره ــا من
اطالق سـراح اخملـتطفـني وتُقلل من
اح ـتــمـ ـ ــال تـك ـ ـ ــرر هج ـ ـ ــوم كهـ ـ ــذا يف
املستقبل.
الـهجـ ـ ــوم عل ـ ــى ش ـبـك ـ ــة الــكه ـ ــرب ـ ــاء
اللـبـن ـ ــانـي ـ ــة ،أو اإلض ـ ــرار ب ـ ــالـبـن ـ ــى
الـتحـتـيــة ،سـيكــونــان خـطــأ كـبـيــرا.
ســتك ــون تلـك عق ــوب ــة جـم ــاعـي ــة ال
داع ــي لهـ ـ ــا ،س ـتـ ــصل مـ ـ ــرة اخـ ـ ــرى،

اجله ــات الـب ــراغـم ــاتـي ــة يف اجل ــانـب
الــث ـ ــانــي بـ ـ ــاجله ـ ــات امل ـتـ ــش ـ ــددة ،يف
ك ــراهيــة مــشتــرك ــة لن ــا ويف رغبــة يف
االنــتق ـ ــام .مق ـ ــابل ذلـك ،العــملـيـ ــة
املـب ــاش ــرة عل ــى ح ــزب اهلل هـي أكـث ــر
األم ـ ــور إحل ـ ــاح ـ ــا؛ لــم أكــن ألرف ــض
ايـض ــا عمـليــة مــوجهــة الــى أهــداف
عــسكــريــة يف ســوريــا .ف ـســوريــا هـي
اجلهـة التـي تُمكّن مـن نشـاط حزب
اهلل يف لـبـن ــان ،والـتـي متــنع انح ــدار
جـ ــيـ ـ ـ ــش ل ـ ـبـ ــنـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ــى احلـ ـ ـ ـ ــدود
االسـرائـيليـة اللـبنــانيـة .سـوريــا هي
املفترق الذي تلتقي عنده املنظمات
االرهــابيــة الفلـسـطيـنيـة بــاملنـظمـة
االرهـ ـ ــابــي ـ ـ ــة الل ـبــنـ ـ ــانــيـ ـ ــة ،يف حــني
تـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــأرجـح االدارة نـف ـ ـ ـ ـسـه ـ ـ ـ ـ ــا بـ ــني
الـتـ ــشجــيع املـعلـن وغــض ال ـطـ ــرف
وتشجيع الهدوء.
أســمع االصـ ــوات الـتـي تـ ــدعـ ــو الـ ــى
"العـ ــودة ال ـ ــى الفـت ـ ــرة احلجـ ــريـ ــة".
نحـن نـ ــذكـ ــر "الفـتـ ــرة احلجـ ــريـ ــة"،
ون ــذك ــر االي ــام ،واللـي ــالـي ،واجلـن ــود
الـ ـ ــذيــن قُ ــتلـ ـ ــوا ،واجلــنـ ـ ــود الـ ـ ــذيــن
أُحرقوا ،والـوالدين املُحمرة أعينهم،
وخــوف فـتح جهــاز املــذيــاع كل يــوم،
وكـل سـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة ،واالحـ ـ ــسـ ـ ـ ــاس بـ ـ ـ ــأن
الـشــريط األمـني قــد أصبـح قطـاعـا
خـ ــانق ــا .ال ــى أن احت ــد األف ــراد مـن
اليـمني ومـن اليـسـار مـن اجل وضع
حد لذلك اخلطأ الفظيع .ال يجوز
أن نع ـ ــود ال ـ ــى ذلـك وال ي ـ ــوج ـ ــد أي

سبب للعودة اليه.
اخلـروج األحـادي اجلـانب يف جـوهـر
طبـيعته هـو حل مـؤقت .بعـد اجـراء
أحـادي اجلــانب كـان يجـب أن يُبـذل
جه ــداً كـبـي ــراً لـت ــدعـيـم االنــسح ــاب
ب ـ ــاتفـ ــاق ش ـ ــامل .لــم نفـعل ذلـك يف
لبنـان ،ولم نفعل ذلك يف غـزة .أحد
دروس ه ــذه االن ــسح ــاب ــات ه ــو أنـن ــا
يجب علينا على إثرها التوصل الى
اتف ـ ـ ــاق ،يجـعل االجـ ـ ــراء األحـ ـ ــادي
اجراءا ثنائيا.
ال يجب إيهـام أحد أن هـذه العملـية
العــسكــري ــة أو غيــرهــا تــستـطـيع أن
تفــضي الــى الهــدوء املــأم ــول .حتــى
لقـد قـال قـائـد سالح اجلـو مـؤخـرا،
أنـه لـ ــن يـ ـ ـ ـ ــوقـف اطـالق صـ ـ ـ ـ ــواريـخ
القسام مـن غزة ال عمليـة جوية وال
ع ــملــيـ ـ ــة بـ ـ ــريـ ـ ــة .بـ ـ ــدل ذلــك يجــب
الــسعـي الـ ــى وقف اطالق ن ــار ف ــورا.
سـيكــون يف االمكــان احلـصــول علــى
الهـ ــدوء ،كـمـ ــا ك ـ ــان مع مــص ـ ــر ومع
االردن ،عـن ــدمـ ــا جنل ــس فقــط ال ــى
مـ ــائـ ــدة الــتفـ ــاوض ونـت ـ ــوصل الـ ــى
اتفــاقــات .ألسـفي الـشــديــد ،بـسـبب
أخـطــاء كـبـيــرة الســرائـيل وســوريــا،
أضعـن ــا ع ــدة فـ ــرص للـتـ ــوصل ال ــى
تـ ـسـ ــويـ ــة ،وسـن ـض ـطـ ــر ايــض ـ ــا بعـ ــد
املواجهـة العسكريـة الى السعي وراء
اخليـار الـذي هــو األخيــر دائمـا .أن
نتحادث.

يوسي بيلني
"معاريف" 2006 /7 /13

مــــــــــــــا كــــــــــــــان أغـــــنــــــــــــــانــــــــــــــا
إنهـا احلـرب مـرة أخـرى .إنهــا التجـربـة
املريـرة يتعرّض لهـا لبنـان من حيث لم
يـكــن ي ـ ــدري ،ل ـيــتحـ ـ ـوَّل س ـ ــاح ـ ــة دم ـ ــار
وخراب وموت مرة أخرى.
ك ــأمن ــا كُـتـب عل ــى ال ــوطـن الــصغـي ــر أن
يكـون كبـش فداء جـاهزاً ،عـندمـا يحني
أوان تقدمي القرابني.
ك ـ ــان اللـبـن ـ ــانـيّ ـ ــون يـ ـســتعـ ـ ـدّون بف ـ ــرح
وحمـاسـة السـتقبـال مــوسم اصـطيـاف
عـامر يذكِّرهم مبـواسم أيام العزّ وراحة
الـب ــال ،مــصح ــوبـ ـاً ب ــوع ــود اقـتـص ــادي ــة
وعمــرانيّـة وامنــائيــة ،وجنّـات وسهـرات،
وع ـزّ بعــد فــاقــة ،وطـمــأنـيـنــة بع ــد قلق
وأرق وذعـر ،فــاذا بهم يـسـتقبلـون حـربـاً
ض ــروسـ ـاً ،ت ـشـنّه ــا اس ــرائـيل ب ــراً بح ــراً
جواً.
معقـول؟ راحوا يتـساءلـون بهلع وحزن،
وهم يضـربون كفاً بكف ،وهم يشاهدون
وأعمدة الدخان وأعمدة النار الدمار.
وكــان ذلك الــوجــوم .وكــان ذلـك القهــر.
وك ــانـت تـلك األسـئل ــة احمل ــرج ــة .وك ــان

ذلـك الغ ـضـب .وكـ ــانــت تلـك الــنقـمـ ــة،
وكان ذلك اليأس.
معقــول؟ كلمــا التقــى اثنـان يـطـرحـان
ه ــذا ال ـس ــؤال بـص ــوت واحـ ــد .معق ــول،
أجل.
كلُّ مــا حــدث ،وبـكل تفــاصـيله ووقــائعه
املـثيـرة ،كـان مفــاجئـاً بــالنـسبـة الـى كل
الـلبنــانيني ،الــذين ظنّـوا أو تـوهّمـوا ان
احل ـ ـ ــروب ق ـ ـ ــد نـهـل ــت مـ ـنـه ــم وغ ـ ـ ــادرت
ديــارهم الـى األبـد ،وانه ال ب ـدَّ ان تكـون
الــتج ــارب ق ــد أنـبـتــت عقـالء وحكـم ــاء
وأولي ألباب.
ف ـ ـ ــاذا بـكـلّ م ـ ـ ــا ت ـ ـ ــوقّـع ـ ـ ــوه وان ـت ـ ـظ ـ ـ ــروه
واسـتعـ ـدّوا له وحلـم ــوا به يـن ــدلق فــوق
الـركام ،مثلمـا يندلـق سطل من املاء يف
رج ـم ـ ـ ــة .واذا ب ـ ـ ــدن ـي ـ ـ ــاهــم ت ـنـقل ــب مع
السـاعات االولـى من ذلـك الصبـاح الى
جح ـي ــم ،ويج ـنُّ مــن حـ ـ ــوله ــم ضج ــيج
النار والبارود واالنني.
م ــا بني طــرف ــة عني والـتفــاتـتهــا حت ـوَّل
احلـلم كـابـوسـاً مــرعبـاً ،وحت ـوّلت ارض

اجلنوب جحيماً.
لن تتمكّن كل األسئلة احملرجة واملبرّرة
مـن إيق ــاف آل ــة احل ــرب االس ــرائـيلـي ــة،
التـي أفلتـوهــا من جـديـد علـى الــوطن
الـيتـيم الــذي ق ــراره ليـس يف يــده ،ومــا
مــن احـ ـ ــد ي ـ ـس ـ ـ ــأله ع ــن رأيه ح ـتـ ـ ــى يف
مغامرة املوت والدمار.
ه ـ ـ ــذا صح ــيح .لـك ــن الل ـب ـنـ ـ ــان ـيــني لــم
يـ ـسـت ـطــيعـ ــوا إال أن يـتـ ــذكـ ــروا شـ ــريــط
اج ـت ـيـ ـ ــاح حـ ـ ــزيـ ـ ــران  ،1982ف ـي ـمـ ـ ــا هــم
يـشــاهــدون مجــدداً اجلـســور واملـطــارات
والطرق واملنازل تتهاوى على مَنْ فيها.
ولم يستطيعوا إال ان يتساءلوا مبرارة:
أل ــم ي ـك ــن يف االم ـكـ ـ ـ ــان تـفـ ـ ـ ــادي هـ ـ ـ ــذه
الكارثة ،وإبعاد هذه الكأس عن لبنان؟
ولم يـستـطيعـوا اال أن يقـولـوا :مـا كـان
أغنانا.

*يف الوقت الذي كانت تبذل فيه اجلهود من أجل
وقـف الـع ـ ـ ـ ــدوان اإلس ـ ـ ـ ــرائـ ـيـل ــي عـل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـشـع ــب
الـفلـ ـس ـطـيـنـي والـتـ ــوصل إل ــى صـفق ــة مـت ــوازن ــة
لقـضـي ــة اجلـن ــدي اإلس ــرائـيلـي األسـي ــر...وجّهـت
ع ــمل ـيـ ـ ــة حـ ـ ــزب اهلل إهـ ـ ــانـ ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة لـلج ـيـ ــش
اإلسرائيلي".
"عـمليـة من هـذا النـوع كـان معـروفـا أنّهــا ستفقـد
ق ـطـ ــاعـ ــا مــن القـ ــادة اإلسـ ــرائــيلـيـني ل ـص ـ ــوابهـم
...ويبــدو واضحــا أنّ مــا ج ــرى من قـبل حــزب اهلل
ســوف ي ــدفع بقـطــاعــات يف إســرائـيل للـمـطــالـبــة
بتصعيد العدوان وعدم التقيد بأية حدود".
أنّ ثمّ ــة من يــرى يف لـبن ــان أنّ هن ــاك من يـضـحي
بــأمـن لـبـنــان ملــصلحــة ح ـســاب ــات إقلـيـمـيــة أكـثــر
اتساعا وخلدمة مصالح دول أخرى.

األهرام املصرية 7 /14 -
*على الرغم من "فداحة" هذا التحول السياسي،
فإنه ال يعـني إطالقاً أن الـطريق بـات قصيـراً جداً
لــبل ـ ــوغ ه ـ ــدف
إجـبـ ــار "حـ ــزب
اهلل" عــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
التـخلي كـرهـاً
عن تــرســانـته،
وإل ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه،
واسـ ـت ـ ـطـ ـ ـ ـ ــراداً
ل ـ ـ ـ ـتـ ـحـ ـق ـ ـ ـ ـيـ ـ ــق
ال ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدف
"اإلس ــرائـيل ــي"
املعلـن لتغـييـر
قـواعـد الـلعبـة
جنوباً.
"فــال ــواضح أن
"حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزب اهلل"
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ي ـع ـ ـ ــي
حل ـ ـظ ـ ـ ــة ق ـ ـ ــرر
خـوض مغـامــرته العـسكـريـة مع اآللـة العـسكـريـة
الـصهـيــونـيــة أن األمــور رمبــا تـتـطــور إلــى الـنحــو
الذي بلغـته .ومبعنى آخر ،رمبا ستلجأ "اسرائيل"
املطـعونـة بكبـريائـها الـعسكـري يف اجلنـوب ،وقبله
يف غ ــزة إل ــى الـنـهج ال ــذي سـلكـتـه بهـ ــدف تغـيـي ــر
"قواعـد اللعبـة" .وأبعـد من ذلك ،الـثابـت أن حزب
اهلل وضع نفــسه أم ــام الـتح ــدي األكـب ــر يف ت ــاريخ
مـ ـسـيـ ــرته ،خ ـصـ ــوص ـ ـاً وأنه دأب مـنـ ــذ زمــن علـ ــى
تــسلـيـط الـض ــوء واسـت ــرع ــاء االنـتـب ــاه إل ــى م ــدى
التطور الكبيـر يف ترسانته علـى نحو يجعله قادراً
علــى "ردع" أي عــدوان "إســرائـيلـي" ،أو علــى األقل
جعل الـعدو يعيـد النظـر مئات املـرات قبل اإلقدام
على أي عدوان على لبنان.

اخلليج اإلماراتية 7/14 -
*احلكاية لـيست حكاية جنـود ثالثة فقط ،لكنها
إشـارة إلـى أنـكم أيهـا املـواطنـون العـرب جـميعـاً يف
كل الـوطن العـربي ،برجـالكم ونسـائكم وأطفـالكم
وجيوشكم ومدنكم وقـراكم وحكوماتكم وإعالمكم
ونفطكم وثرثـرتكم الفارغة ،ال تسـاوون شيئاً أمام
جنـدي من جنـود ؟شعب اهلل اخملـتار؟ ،وعـليكم أن
تختـاروا بني طـريقني :أن تـسكتـوا وتقبلـوا بـالـذل
واإلهــانــة واملهــان ــة وبكل ش ــروطنــا وعجــرفـتنــا يف
مق ــابل ال ــسالم واله ــدوء ،أو ت ــرفـض ــوا وحتـتج ــوا
وتـرفعـوا أيــديكـم لتـصفعـوا العـمالق علــى وجهه،
وسـاعتهـا فكل الـوطن العـربي عليه أن يـدفع ثمن
الصفعة!

البيان اإلماراتية 7/14 -
"زيّان"
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