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شاهد من اثار الدمار يف جنوبي لبنان..امس

سي كـون ال عـد يــد من ال لـب نـا نـيني
غـ ـ ــا ض ـبــني مــن ز ع ـيــم حـ ـ ــزب اهلل
ح ـ ـســن نـ ـصـ ـ ــر اهلل ،خل لـقه ه ـ ــذه
االز مـ ــة ،و لـكـن هـ ــذا لـن يــت حـ ــول
ا ل ــى ت قـيـيــد جــد يــد لـن ـشــا طــات
حـ ــزب اهلل .،و بـ ــدال مـن ان تـكـ ــون
ا لـنتيجة م شـابهة الى حـد ما ،ملا
حــدث يف غ ــزة خالل األ سـبــو عـني
ـامل ـ ـ ـ ــا ضـ ـي ــني .ـف ـ ـ ـ ــان ا لـهـج ــم ـ ـ ـ ــات
اال س ـ ـ ــرا ئـ ـيـلـ ـي ـ ـ ــة ال طـالق س ـ ـ ــراح
ا جل ـنـ ـ ــدي اال س ـيـ ـ ــر سـ ـ ــا ه ـمــت يف
ا ضـع ـ ـ ــاف سـل ـ ـط ـ ـ ــة ا حلـك ـ ـ ــو م ـ ـ ــة
ا لـف ل ـس ـطـيـن ــة مـن دون ان ي ــؤ ث ــر

ذلك بـش كـل كب يـر ع لـى ا ملـسلحني
ا لـف لـ ـ ـسـ ـط ـي ـن ـيــنب .ان مـ ـ ــرا ق ـبـ ـ ــة
اال ح ـ ـ ــداث يف اال ي ـ ـ ــام ا مل ـ ـ ــا ضـ ـي ـ ـ ــة
جتعلك تـشعر بانك تشاهد فلما
قــد ميــا – ي كــون ا لـنـصــر فـيه يف
ا ل ـ ـن ــه ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ــة لـل ـ ـمـلـ ـ ــي ـ ـ ـ ـشـ ــي ـ ـ ـ ـ ــات
وا خل ـ ـ ــا طـفــني.وان ر ئ ـي ـ ــس وزراء
ا ســرا ئـيل ا جلــد ي ــد اي هــود او ملــرت
يـ ـ ــر يـ ـ ــد ان يـق ل ـ ـ ــد صال ب ـ ـ ــة اريل
ش ــارون ر ئـيــس ا ل ــوزراء ا ل ـس ــابق.
و لـكن هــذا يـجب اال يـع يــد قـصــة
غـزو شـارون لـب نـان يف عـام ،1982
تلك ا حلـرب كـا نـت اس تــرات يـج يـة

خاطئة رفعت من شان حزب اهلل
يف ا ملـك ـ ــان االول .ان قـي ـ ــام ح ـ ــزب
اهلل با سـر اجل نـديني اال سـرائيلني
تـصــرف مـن دون ت فـك يــر ،من دون
حـسـاب ل لـن تـائج متـا مـا .هـذا هـو
ا جل ـ ــا نــب ا جل ـ ــد ي ـ ــد مــن االز م ـ ــة-
اال صــول يـون ا ملــدع مــون من ا يـران
فــت حـ ــوا جــب هـ ــة جـ ــد يـ ــدة بـ ـشـكل
مت عـمد واجلبهة يف نظرهم متتد
م ــن غـ ـ ـ ــزة ا لـ ـ ـ ــى ا لـعـ ـ ـ ــراق .و ح ــني
ش ـ ـ ــا ه ـ ـ ــدت ت ـ ـص ـ ـ ــرف ن ـ ـص ـ ـ ــر اهلل
املت عـالي يف املؤ متـر الصحفي يوم
االرب عــاء ،ظ نـنت انه يـر يـد د عـوة

تسويات مطلوبة بني االطراف اللبنانية
ب ــاختـط ــاف اجلنــود االســرائـيلـيني قـبل أيــام ،فـتح
حـزب اهلل اللبناني اجلبهة مع إسرائيل متخذاً من
لـبـنــان رهـيـنــة حــرب غـيــر مـبــررة يف نـظ ــر أغلـبـيــة
اللبـنانـيني منـذ االنسحـاب االسرائـيلي من جـنوب
لـبنــان يف عــام  ،2000ويقع جــزء من املـســؤوليــة يف
هذه احلـرب على اجلماعة الدوليـة الصامتة وعلى
تنـصل امــريكــا مـن تعهــدهــا بــاجن ــاح سي ــر عمـليــة
السالم يف الشرق االوسط..
ومنـذ االنـسحـاب االســرائيـلي ،اصـبح نــزع اسلحـة
حــزب اهلل ضــرورة لـتحقـيق االسـتقــرار ال ـسـيــاسـي
واالقتصـادي يف لبنـان ،لكـن حزب اهلل الـذي يعتـبر
يف موقع قوة ومـسلح جيداً وحاضـر يف البرملان ويف
مقـدمــة اعضــاء احلكـومـة لـن ينـزع الـسالح اال اذا
انتزع مكاسب كافية..
واذاً ،فمـن الضــروري ان تعمـد االطـراف اللـبنــانيـة
الـى عمـل تسـويـات وان حتـرض حـزب اهلل علـى نـزع
األسلحـة بـشكل سـلمي يف حـالـة عـدم وجـود حلـول
قـابلة لالسـتمرار تـرضي كل االطراف املعـنية ،ذلك
ان رفـض نــزع الــسالح مـن قبـل امليـليــشيــا يـحتـمل
اشتـراكهـا يف احلـرب قـد ميـكن ان يقـود لـبنـان الـى
نزاع مدني جديد..
ومـن املتــوقع ان يــدفع مــوقف حــزب اهلل وانـشـطـته
احملـرضـة ضـد إسـرائيل اجملـاميع الـدينيـة االخـرى
يف لـبنــان الــى االقتــراب مـن املتـطــرفـني العــائــدين
لهــم وب ـ ــال ـت ـ ــالــي س ـي ـنــتهــي االم ـ ــر ب ـ ــالـك ـث ـي ـ ــر مــن
اللبنـانيـني من السـنة واملـسيحيـني الى عـدم حتمل
حرب حزب اهلل وعدم التسـاهل معها ،وقد يبحثون
النفـسهم عـن وسائـل عسكـرية خـاصة لـلدفـاع عنه
مواقفهم السياسية.
يتـطـلب االمــر إذاً ان يـقتـنع شـيعــة لـبنــان وكــذلك
املـتع ــاطف ــون معهـم مـن االيــرانـيـني مـن اعـم ــاقهـم

ا س ــرا ئـيل ا ع ــادة ا ل ـض ــر ب ــة -و ه ــو
عــارف ان ذلك سـوف يـض عـف من
ح ك ــو م ــة ف ــؤاد ا ل ـسـنـي ــورة ،و ه ــذه
احل ك ــوم ــة وا ح ــدة مـن ا ملـن ج ــزات
ا ملـلمو سـة للس يـاسة االم يـركية يف
املنـط قـة .يـف تــرض م بــدا ام يـر كـا
وا س ــرا ئــيل ان الق ــوة ال ع ــسك ــر ي ــة
ســوف ت ضـعف م نــاوئي هــا ،ولكـن نـا
نـرى كلما زاد است عـمال القوة يف
ا لـس نـوات ا ملـاضيــة صعب اس قـاط
قيمة اعـدائها  .وهذا هـو الباعث
ا لــداخلي يف االز مـة ،االيــرانيـون(
ووكالؤ هــم حـ ـ ــزب اهلل و ح ـمـ ـ ــاس)

ي ـ ـشـ ـ ــا ه ـ ـ ــدون ان غ ـم ـ ـ ــاس القـ ـ ــوات
االم يــرك يـة يف ا ملـس تـنقع ال عــراقي
و ي ـ ــرون ا ل ــض عـف .ان هــم ي ـ ــزدادون
قـوة وال يـضع فـون .وا لــشئ ن فـسه
يـح ـ ـ ــدث مـع ا س ـ ـ ــرا ئ ـيـل يف غ ـ ـ ــزة.
وبدال من تكرار صورة القوة ،فان
ا سـت عـم ــاله ــا( يــضعف االحـتالل
وال غـزو ) يـشجع ع لـى االزدراء .ان
خ ـطـ ــر املغـ ــا مـ ــرة ا ملـ ــد عـ ــو مـ ــة مـن
ايران واسعة الى حـد كبير ،على
ا م ـي ـ ــر ك ـ ــا وا س ـ ــرا ئ ــيل ا س ــت خ ـ ــدام
ال عـقل اكثر ح تـى تتجن بـا اخطاء
ا ملـاضي .وكل هذا يـبني ان دروسا
اس تـراتي جـة مع تـمدة مـن الصعب
ان متــر مـصــاد فــة يف هــذا ا جلــزء
مـن ال ع ــا لـم ،و هـنـ ــا بعـض مـن ه ــا.
ا لـدرس االول ،مواج هـة االعتداء،
ا ل ـتـح ـ ـ ــا لـف ا ل ـ ـ ــدو لــي واالش ـي ـ ـ ــاء
امل شـرو عـة .و بـالت فـاعل مع األز مـة
اللـبـن ــا نـي ــة فـ ــان ع ل ــى ا ل ــوال ي ــات
ا ملـ ـتـح ـ ـ ــدة ان تـعـ ـمـل ب ـ ـ ــد ق ـ ـ ــة مـع
حـل فـ ـ ــائ ه ـ ــا يف ق ـمـ ـ ــة م ج ـم ـ ــو ع ـ ــة
ا ل ـث ـم ـ ــا ن ـي ـ ــة واالمم ا ملــت ح ـ ــدة .ان
ا ي ــران ووكالء ه ــا س ــوف ي ــر غـب ــون
اك ثـر يف عــزل ام يـر كـا وا سـرا ئـيل.
وال شــيء ا فـ ــضل مــن حـلف دو لــي
قـوي ضد هـما .الـنق طـة االخرى-
واضحة من غزة ا لـى بيروت والى
ب غـداد -هو ظهور سل طـة الزعماء
غيـر ا ملــرت بـطني بـا لـدو لــة حني ال
تـكون هـنالـك دولة مـركز يـة .رمبا
يـ ـبـ ـ ـ ــدو ذ لــك مـ ـن ـ ـطـقـ ـيـ ـ ـ ــا ،و ل ـك ــن
اال ســتج ـ ــا بـ ـ ــة ب حـك ـم ـ ــة ت ـت ــط لــب
دب ل ـ ــوم ـ ــا س ـي ـ ــة فـ ـ ــاع ل ـ ــة .ك ـم ـ ــا ان
اض عـ ــاف حـمـ ــاس يـت ــط لـب بـنـ ــاء
سل طـة فلس طـينية قـوية ميكن ان
امل ـ ـ ـ ـ ــوا ط ـ ـنـ ــني
ـص ـ ـ ـ ـ ــا لـح ـ
ت ـ ـنـفـع مـ ـ ـ ـ
ا لـف لـ ـس ـط ـي ـنــني .و ط ـ ــري ق ـ ــة جلــم
حـزب اهلل هـي ب نـاء دو لـة لـب نـان يـة
قـ ـ ــو يـ ـ ــة و ج ـيـ ـ ــش .واس لـ ـ ــوب د عــم

وتبقـى العالقـات الــوطيـدة الـتي أقـامهـا حـزب اهلل
مع إيــران والـتي يـجب ان جتــري يف إطــار عالقــات
دولـة مع دولـة أخـرى أي لبنـان مع ايـران واال يعـود
حـ ــزب اهلل للـتـعهـ ــد بـ ــدعـم ايـ ــران واجـ ــراء ردّ فـعل
سريع يف حالـة ضرب طهران أو منشـآتها النووية..
وهــذا ال يعـني بـالـطـبع وضع نهـايــة لعالقـة حـزب
اهلل مـع ايـ ـ ـ ــران طـ ـ ـ ــاملـ ـ ـ ــا
ي ـن ـت ـمــي االث ـنـ ـ ــان الـ ـ ــى
ط ـ ـ ــائـف ـ ـ ــة واح ـ ـ ــدة لـكــن
االم ــر يـتـعلق ب ــاالح ــرى
بـاجــراء تبـادالت خـاصـة
ب ـ ــني وزارات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
وال ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـم ـ ــاع ـي ـ ــة خ ـ ــاص ـ ــة ان ال ـت ـمـ ـ ــويل
العــسكــري الــذي تقــدمه ايــران الــى حــزب اهلل قــد
ميكـن ان ي ــدخل يف مـيــزانـيــة الــدفــاع عـن الــدولــة
اللـبن ــانيــة ويــدور يف اطــار املـســاعــدات العــسكــريــة
االجنبية التي تتلقاها لبنان..
ومــن املالحــظ اي ـضـ ـاً ان اع ــادة بـن ــاء اجلـيــش ق ــد
يساعـد على احلصول علـى املساعدات اللـوجستية
من اآلخــريـن مقــابل الـتخلـي عن وســائل الــدفــاع
اإليرانية...
يتـوجـب اذاً ان تعمل الـدولـة اللبنـانيـة علـى اتخـاذ
مـعايير دبـلوماسيـة ضرورية لعـزل حزب اهلل بشكل
سـيـ ــاسـي عــن القـ ــائـمـ ــة االمـ ــريـكـيـ ــة الـتـي ت ـضـم
املنظمات اإلرهابيـة وان تدفع الشيعة الى االقتناع
بـانهم سـيكسـبون أكـثر يف حـالة بقـاء جيش جـديد
فعـال أكثـر يكون حلـزب اهلل يد فـاعلة وتـأثيـر كبـير
فيه!

جوهر االزمة انها خطوة نحو احلرب

جملهــز بــامكــانــات عــسكــريــة ن ــوعيــة قــد يقــدم الــى
لـبـن ــان ق ــوة ردع جـيـ ــدة فه ــو قـ ــادر عل ــى (تــصفـي ــة
الفـ ـ ــدائ ـيــني وخـ ــطف اجل ـنـ ـ ــود وام ــتالك ش ـبـكـ ـ ــة
جواسيس متطورة وخلق حرب نفسية).
واذاً ففـي مصلحـة كل اجلمـاعــات اللبنـانيـة ولـيس
ال ـشـيعـي ــة فقـط ان حتــافـظ علــى قــوة الــردع هــذه
ولكن من غير املقبول ان تبقى مستقلة عن الدولة
وتقـودهـا ايـديـولـوجيـة حـزب اهلل اإلسالميـة ..هـذا
يعني ان مـن املمكن اعـادة هيكلـة اجليـش اللبنـاني
بــوس ــائل مـتـن ــاسقــة ويف حــال ــة الهجــوم ،تـنــسحـب
الـوحـدات الــصغيــرة ثم يعـاد نـشـرهــا للتـمكـن من
مـض ــايقــة م ــواضع اخلـص ــوم وبهــذا الــشكـل ميكـن
لـدولة مثل لبـنان ان تصنـع جيش مقاومـة مسلحاً
على ان يبقـى جيش املقاومـة الشعبي هـذا خاضعاً
بـشكل ال يقبل النقـاش لسيطـرة احلكومـة متعددة
الطـوائف الـتي تقـرر احلـرب أو الـسالم ،ولـن ميكن
بعدهـا لقادة حزب اهلل ان يتخذوا مـن لبنان رهينة
ليديروا حربهم من خاللها..

عن :لوفيغارو
0002/7/15

ان قـضيـة اســر اجلنـود االسـرائـيلني
الـثالثة ،من قبل املقـاومة اللبـنانية
 ،حـ ــزب اهلل ،مـن اجـل عقـ ــد صـفقـ ــة
مبـادلة أسـرى ،يجـب ان ينظـر اليـها
دون دهشة -علـى االقل بالنسبة إلى
اسـ ــرائــيل ،والـتــي يجـب ان تــتحــمل
مسـؤولـيتهـا عن عـمليـة االخـتطـاف
النهـا تـسـتغل هــذا الصـراع ملـواصلـة
أهـدافهـا االستـراتيجيـة الواسـعة.ان
االســرى الــذيـن اعـتـقلهـم حــزب اهلل
ه ــم رهـ ـ ـ ــائ ــن اسـ ـ ـ ــره ــم عـلـ ـ ـ ــى ارض
لبـنانية وهو يـريد اطالق سراحهم .
يف عـ ـمـلـ ـي ـ ـ ــة مـق ـ ـ ــاي ـ ـض ـ ـ ــة االس ـ ـ ــرى
الـن ـ ــاجحـ ــة والـتـي حـ ــدثـت يف عـ ــام
 ،2004مت ـ ـسـكــت اس ـ ــرائ ــيل ب ــثالث ـ ــة
معـتقـلني لـبنــانـيني وكــأنهـم صفقــة
م ــواد كمـبيــوتــري ــة ،كل ذلك لـتجعل
اجلبهـة مع حزب اهلل مفـتوحـة على
مصراعـيها.وعملـيات االعتقـال هذه
اصـبحت امـراً معـروفـاً يف لـبنـان.يف
اســتف ـت ـ ــاء ح ـ ــديــث  ،بــني ان جه ـ ــود
اطالق االس ــرى اللـبـن ــانـيـني يك ـسـب
دعمـا شعـبيــا حتـى اشــد من حتـريـر
مـزارع شبعـا ،املنطقـة املتـنازع علـيها
بـني س ــوري ــا ولـبـن ــان والـتـي م ــات ــزال
محتلــة من قبل االسـرائيلـني .ولكن
االه ـم ـيـ ـ ــة االق ـتـ ـصـ ـ ــادي ـ ـ ــة لهـ ـ ــؤالء
الـ ــرهـ ــائـن يـتـم جتـ ــاهـلهـ ــا مـن قــبل
ال ـ ــذيــن يخ ـت ـ ــارون االنــتق ـ ــاص مــن
عمـليـات االســر كعـمل تـضــامنـي مع

بقلم /امل سعد الغريب
ترجمة  /مفيد وحيد

السيد حسن نصر اهلل
الفل ـسـطـيـنـيـني يف غ ــزة .ان االعالم
االس ـ ـ ـ ــرائـ ـيـل ــي م ـ ـ ـ ــدرك مل ـ ـ ـ ــا عـ ـنـ ـتـه
احملـ ــاوالت االخـيـ ــرة السـ ــر اجلـنـ ــود
االس ــرائـيلـني ،وب ـضـمـنه ــا احمل ــاول ــة
الفـاشلـة والـتي حــدثت قـبل اشهـر و
قـتل فـيهــا ثالثــة مـن مقــاتـلي حــزب
اهلل.لقــد اكــد زعـيم حــزب اهلل حــسن
نصـر اهلل ان الهجــوم كلفهـم خمـسـة
اشه ـ ــر مــن ال ــتخـ ـط ـي ــط واالع ـ ــداد.
ورمبا كان التـوقيت صدفة ،ويبدو ان
حــزب اهلل القــى بعـض ــا من ت ــأثيــره
عـلى املقاتلني يف غـزة -اولئك الذين

احلــــــــــــــــــــــرب املـــفــــــــتــــــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــــــة
تـوعـدت اسـرائـيل لبنـان بـإعـادته  24سنـة الـى
الـ ــوراء وهــي تفـعل ذلـك بح ـص ـ ــاره وتق ـطــيع
أوصـ ــاله وب ــالـت ــدمـي ــر واســته ــداف امل ــدنـيـني
واملـنشـآت احليـويـة .ولكن يف مـا عـدا ذلك ،ال
وجه شــبه بـني احلـ ــربـني الـلهــم اال محـ ــاولـ ــة
اس ــرائـيل ف ــرض حل ـظ ــة حتـ ـوّل ح ــاسـم ــة يف
الوضع اللبناني.
عــام  1982أرادت انهــاء الــوجــود الفلـسـطيـني
املـسلح واليـوم ،كمـا قال نـاطق باسـمها ،تـريد
"تكـ ـسـي ــر ع ـظ ــام حـ ــزب اهلل" .لكــن العــملـي ــة
العـ ــسك ــري ــة االس ــرائــيلـيـ ــة مخـتـلف ــة الـي ــوم
وكـ ــذلـك طـبــيعـ ــة امل ـ ــواجه ـ ــة مع "حـ ــزب اهلل"
واحـتـمـ ــاالت ت ـطـ ــورهـ ــا فـعال الـ ــى م ـ ــا اعلــنه
السيد حسن نصـر اهلل "حربا مفتوحة" ورمبا
اتـسـاعهـا الحقـا لتـشمل سـاحـات يف املـنطقـة
غير لبنان.
وهذا اخلطر قائم نتيجة الفــوارق االس ــاسية
بي ــن الي ــوم و1982.
عـامذاك كان العـالم ال يزال منقـسما حتكمه
ثـنــائـيــة سـمحـت بهــامـش حــركــة .امــا الـيــوم
فــأقل مــا يقــال ان الـثن ــائيــة الـغيـت والكـلمــة
الـط ــول ــى هـي المـي ــرك ــا الـتـي ال تـن ــوي دع ــوة
اس ــرائـيل ال ــى "وقف عـملـي ــاته ــا" .ام ــا سـبـب

عن :الوشنطن بوست
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وجهة نظر يف صياغة حزب اهلل

بقلم:ندمي حسباني
ترجمة :عدوية الهاللي
بـض ــرورة ن ــزع األسلح ــة فق ــد متكـن ح ــزب اهلل مـن
تـصــدر املــشهــد الــسيــاسـي اللـبن ــاني بــاثــارة حــربه
امل ــسلح ــة ض ــد إس ــرائـيل وه ــذا يعـنـي انه ــا لـي ـسـت
قـضـي ــة تهـمـيــش اجـتـمــاعـي واقـتـصــادي وسـيــاسـي
فقط للطائفة الشيعية..
ومن الـضروري ايضـاً الشروع بـإجراء اصالح متفق
علــيه داخل اجلـيــش اللـبـن ــانــي ،ذلك ان ح ــزب اهلل
ا

احل ك ــو م ــة ال لـبـن ــا نـي ــة (واض ع ــاف
حزب اهلل) هو م نـاقشة العودة من
االراضي التي حتتلها اسرائيل يف
مـزارع شب عـا .ان هذه الـفر صـة قد
ض ـ ــاعــت االن ،و لـكــن ع ل ـ ــى االدارة
االمـي ــر كـي ــة ال عـث ــور عل ــى و س ــائل
لـدعم حكو مـة السنيـورة .والدرس
اال خـير والواضح ان ق ضـايا الرأي
العام مـفتو حـة ومختل طـة ،ميكن
ا حل ـصـ ــول ع ل ــى خ ــدع ــة ح ــر بـي ــة
ال س ــرائيـل وام يــر ك ــا ول يـس خـطــة
م ـ ـس ــت ح ــي ل ـ ــة .ف ـم ــن اجل خ ـ ــوض
حــرب طــوي لــة اال مــد ف ــان اميــر كــا
وا سـرائيل عـليه مـا ان ت خـر جـا من
جــا نـب ا ل ـشـيـطــان ا ملـن عــزل و حــده
لتحصل ع لـى دعم الرأي ا لـعاملي.
و خـالل ف ـت ـ ـ ــرة ط ـ ـ ــو يـل ـ ـ ــة ا ص ـ ـ ــرت
ا مـي ــر ك ــا ع ل ــى ل عـب دور ا ل ــو سـيـط
ا ل ـش ــريف بـني ا س ــرا ئــيل وال ع ــرب.
فع لـى ادارة بوش ان ت بـذل قصارى
جهـدها ال عـادة تزويق هـذا الدور.
ان نــا نــواجه يف االز مــة ال لـب ن ــان يــة
حملـة مخيفـة عـن امل سـتقبل ،ف هـذه
ا ي ـ ــران وحـل ف ـ ــاؤ ه ـ ــا اال ص ـ ــو ل ـي ـ ــون
ي نـدفعون ا لـى احلرب .و هـذا شكل
ا لـواقع ا خملـيف خلف احـداث هـذا
اال س ـبـ ـ ــوع .يـ ـ ــوم ا ل ــثال ثـ ـ ــاء ر ف ــض
اال ي ـ ــرا ن ـي ـ ــون ع ـ ــر ض ـ ــا ا م ـي ـ ــر ك ـي ـ ــا
ل لـم ح ــاد ث ــات ب ـش ــان ب ــر نـ ــامج هـم
ال نــووي .ويف يــوم االرب عــاء ار تـكب
و كـيـل هـم ح ــزب اهلل م ــاق ــا لـت عــنه
ا س ـ ـ ــرائ ـيـل بـحـق( ا عـالن ح ـ ـ ــرب).
يــر يــد االص ــوليــون ا غ ــراء اميــر كــا
وا سـ ــرا ئـيـل ل لـنـ ــزول عـمــي قـ ــا ا لـ ــى
سـا حـة ا حلـرب ،وهم اث قـون بـأنهم
ميل كـون ال قـوة الالز مـة لال نـتصـار،
و عــل ـ ــي ـ ـن ـ ـ ـ ــا ان ال نـل ــع ــب ل ــع ـ ــب ـتـه ــم.

هروب من جحيم القذائف االسرائيلية .يف اجلنوب اللبناني ..امس

اختالف بعض الدول معها فليس املوقف من
"حـ ــزب اهلل" بل مـن حجـم رد اس ــرائـيـل عل ــى
لبنان ودرجة العنف الذي تستخدمه.
ولكن بـدل الثنـائيـة الـدوليـة السـابقـة هنـاك
اليوم ثـنائية اقليـمية حادة تتجـسد من جهة
يف الـتحــالف االيــراني الـســوري ومعه "حــزب
اهلل" و"حـمــاس" ومـن جهــة اخــرى يف امل ــوقف
الـذي اتخذتـه السعوديـة وانضمت الـيه مصر
واالردن والـذي تخلـى عـمليــا عن "حـزب اهلل"
معـتـب ــرا عـملـيــته "مغ ــام ــرة غـي ــر مح ـس ــوب ــة
النتائج".
ولعل االخـتالف االهـم اليــوم هــو ان الـطــرف
اآلخـر يف املــواجهـة أي "حـزب اهلل" هـو طـرف
لبنـانـي ال ميكن "تـرحـيله" كمـا جـرى تـرحيل
منظمة التحـرير الفلسطينـية قبل  24عاما.
وهـ ــو ط ـ ــرف له متـثـيـله الـ ــواسـع ويعـبـ ــر عـن
ش ـ ــريحـ ــة كـبـيـ ــرة مـن ط ـ ــائفـ ــة اسـ ــاسـيـ ــة يف
اجملتمـع اللبناني وله مشروعيته نتيجة دوره
يف حترير اجلنوب.
وال يقلل شـأن هـذا الــواقع او يـغيّـره ان لـدى
الكـثـي ــر مـن اللـبـن ــانـيـني م ــآخ ــذ عل ــى تف ــرد
"ح ـ ــزب اهلل" ب ـ ــالق ـ ــرار ،خ ـص ـ ــوص ـ ــا انـه نف ـ ــذ
الـعمـليــة ثـم أطل علــى اللـبنــانـيني مـط ــالبــا

ايـاهـم بعـدم االخـتالف وبـالـتكــاتف مـن أجل
"مــواجهـة االسـتحقـاق" .لـكن احلـكمـة أمـلت
علـيهم تــأجيل هــذا النقـاش ،وحـسنــا فعلـوا،
حفاظا عـلى احلد املمكن من متاسك داخلي
يـسـمح للـبنــان مبــواجهــة املــأزق بــأقل أضــرار
ممكنة على وحدته.
ثــم ان تعـ ــدد أوجـه سالح "ح ـ ــزب اهلل" يجـعل
املــواجهــة أكثــر تعـقيـدا .فـاضـافـة الــى وجهه
ال ــداخلـي ،هـن ــاك وجـهه االقلـيـمـي ال ــذي له
بعــدان :بعـد اســرائيـلي وبعـد سـوري ايــراني.
وه ـ ـ ـ ــذا يـجـعـل م ــن الـ ـ ـصـع ــب الـق ـ ـ ـ ــول بـحـل
عسكري فقط ملـسألة سالح "حزب اهلل" (على
غرار احلل العسكري للـسالح الفلسطيني يف
لبـنان عام  )1982وجتاهل مستقبل وضعه يف
لبنان.
االمــران ال يـنفــصالن الـي ــوم :ال حل مل ـســألــة
سـالح "حزب اهلل" مبعزل عـن مستقبل وضعه
يف لـبـن ــان .واالم ــران ال يـنفــصالن الـي ــوم :ال
حل ملـ ـسـ ــألـ ــة "حـ ــزب اهلل" مبعـ ــزل عـن ايـ ــران
وسوريا.
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اســروا العــريف شــالـيت الـهم ــوا من
قـ ـبـل ح ـ ـ ـ ــزب اهلل.ول ـك ــن االهـ ـمـ ـي ـ ـ ـ ــة
االقـليـميــة لـعمـليــات االســر فـســرت
بـ ـشـكل خـ ــاطـئ الـ ــى حـ ــد كـبـيـ ــر .ان
تفسيـر قيام حزب اهلل بـالهجوم على
انه اوام ــر صـ ــدرت لهـم مـن طه ــران
ودم ــشق هـ ــو تـبـ ـسـيــط شـ ــديـ ــد الـ ــى
االسـتـ ــراتــيجـيـ ــة القـ ــويـ ــة والـعالقـ ــة
االديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
ت ـ ــاريخـي ـ ـاً كـ ــانـت هـنـ ــالـك م ـص ـ ــالح
متـشــابكــة بني سـوريـا وايـران وحـزب
اهلل وحمـاس .فكلهم يـشكلـون محـور
اسـتراتيـجية( محـور الشـر) بالنـسبة
الـى اسـرائـيل -وهي تـواجه اخلـطط
االس ــرائـيلـي ــة الع ــادة رسـم خ ــارط ــة
املـنطقـة .ولكن طـبيعـة هـذه العالقـة
ق ــد تغـي ــر علــى مــرور ال ـسـنـني .والن
القــوات الـســوريــة ت ــركت لـبنــان فــان
حــزب اهلل اصبح احلــزب االكثـر قـوة.
وهو لم يـسمح ابداً اليـة قوة اجـنبية
لـ ـتـ ـمـل ــي عـلـ ـيـه اسـ ـت ـ ـ ـ ــراتـ ـيـجـ ـيـ ـتـه
الـعسكـرية.مـن السـخريـة ان الينـظر
الـ ــى القــصف االس ــرائـيلـي اله ــداف
م ــدنـي ــة ،وام ــر لـط ــامل ــا ه ــوجـم علـيه
حــزب اهلل من قـبل الغـرب ،علــى زعم
انه مـنـظـمــة ارهــابـيــة .يف ال ــواقع ان
سـجلـه الع ـ ـسـكـ ـ ــري حـ ـ ــافل بـ ـ ــاك ـبـ ـ ــر
ال ـص ــراع ــات مـع الق ــوة االس ــرائـيل ــة
داخل االراضي اللبنانية .وهذا مثال
يـبني كـيف يــوظف الغــرب تعــريفــات
مخـتلفــة متــامــا ملـعنــى االرهــاب  ،يف
الـط ــريقــة الـتـي ي ـسـتخ ــدم بهــا هــذا
الـتع ــريف يف العــالـم الع ــربي ويف أي
مك ــان آخ ــر ،حـني يـتـبـني ان هـنـ ــالك
اش ـكـ ـ ـ ــاالً مـخـ ـتـلـفـ ـ ـ ــة لـالرهـ ـ ـ ــاب .ان
محــاولــة ت ــأطيــر حــزب اهلل علــى انه
منظـمة إرهـابيـة هي بعـيدة جـدا عن
ال ـ ــواقعـيـ ــة الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة يف لـبـنـ ــان،
وبعيـدة عن التـوافق مع الـرأي العـام
يف الع ــالـم الع ــربـي واالسالمـي ومـن
الـقـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـ ــدولـ ــي .ان ردة فـعـل
اسـرائيل غير املتـوازنة يف قضـية اسر
اجلـن ــود س ــوف ت ـشـكل ص ــدم ــة ال ــى
السيـاسة االقتصـادية يف لبـنان .لقد
اقـترح حزب اهلل مـؤخرا استـراتيجية
دفـاع وطنيـة شاملـة ،وعلى احلكـومة
اللـبنــانيـة الــى ان تتـوصل الــى شيء
مقنع بذلك .اذا كانت مطالب تبادل
االسـرى غير نـاجحة فـان ذلك سوف
يــظه ــر ان حـ ــزب اهلل يجـعل مـنــطق
املق ـ ــاوم ـ ــة ك ـ ــأف ــضل اسـت ـ ــراتــيجـي ـ ــة
فاعلة.ان متادي اسرائيل كان متريناً
فقيـراً يف عالقـات اجلــوار .وحتـى لـو
جنح ذلـك االمـ ـ ــر يف االظه ـ ــار ال ـ ــى
املـواطـنني اللـبنـانـيني بـان حـزب اهلل
ميكـن ان يعتمـد عليه ،والميكـن هذا
ان يـلغـ ــى بـ ـسـبـب عـ ــدوان اسـ ــرائــيل
وال ـ ــذي ي ـ ــؤك ـ ــد حت ـ ــذي ـ ــر ح ـ ــزب اهلل
املستـمر بان اسـرائيل تشكـل تهديداً
دائما.
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