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مواقف

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء العراقي من الصحافة العاملية والتعرب املقاالت الواردة فيها بالرضورة عن رأي (

)

طـ ـبـق االصـل

وجهة نظر (دميقراطية أمريكية)

املحافظة عىل مسار احلرب
يف العراق
بقلم :جون كيري و روس فاينكولد*
ترجمة  :املدى

هـنــالـك وجهــات نـظ ــر مخـتلفــة يف عـملـيــة ال ـسـبــاق يف
مجلس الشيـوخ حول انسحاب القـوات األمريكية ،التي
يسميها البعض بـاخلاطئة .ان اخلطا احلقيقي سيكون
يف استمـرار الواليـات املتحـدة على مـسار االدارة الـذي ال هدف له
و مـفتــوح الـنهــايــة يف العــراق .فـبلــدنــا بحــاجــة مــاســة إلــى رؤيــة
جــديــدة لـتعــزيــز امـننــا القــومـي ابت ــداء من اعــادة نـشــر القــوات
االمـريـكيـة خـاج العـراق لـكي نـتمـكن مـن شن و كــسب حــرب اكثـر
كفـاءة على االرهـاب و اعطـاء العراقـيني فرصـة افضل للـدفاع عن
اسـتقـ ــرار الع ــراق .ان الـت ـص ــويـت ال ــذي قـ ــام به اع ـض ــاء مـجلــس
الشيـوخ يف اكاكـا و اينـوي لصـالح التـعديل املقـدم من قبل كـيري-
ف ــايــنك ــول ــد-ب ــوك ـس ــر ك ــان خـط ــوة درامـي ــة إل ــى االم ــام يف اجـب ــار
الكــوجنــرس ،الــذي يـشــارك يف مـســؤوليــة ادخــالنــا إلــى العــراق،
اخيـرا علــى حتمل مـســؤوليــة تصـحيح الـسيـاسـة يف العـراق .كـان
تـصــويتــا علــى الـقيــام مبــا هــو صحـيح مـن اجل قــواتنــا ،بلــدنــا و
العــراق .الن اجلــدول ال ــزمنـي سيـضـفي ش ــرعيــة علــى احلكــومــة
العراقيـة اجلديدة ،ميكن الـعراقيني من ان يصبحـوا اكثر اعتمادا
علــى الــذات و يقــوض الــدعـم الــذي يحـظــى به الـتـمــرد .كـمــا ان
حتديـد وقت نهائـي لسحب القـوات االمريكيـة من العراق هـو امر
ضــروري للـنجــاح يف العــراق و لـلنـصــر يف احلــرب علــى االرهــاب.
لقـد اثـبت الـسيــاسيـون العــراقيـون بــانهم ال يــستجـيبـون اال إلـى
املــواعـيــد الـنهــائـيــة -الــوقـت الـنهــائـي لـنقل ال ـسـيــادة ،املــواعـيــد
النهـائيـة الجراء انـتخابـات و استفـتاء و الـوقت النهـائي لتـشكيل
حكــومــة .و االن ،نحـن بحــاجــة إلــى مــوعــد نهــائـي آخــر اليقــاف
العـراق علـى قــدميه .لقـد قـال كبـار القـادة االمـريكـان ان الـوجـود
العـسكـري االمـريكي الـكبيـر يف العـراق يـؤدي إلـى تغـذيــة التمـرد.
وادلـى اجلنـرال جـورج كـيسـي ،كبيـر القـادة العـسكـريني يف العـراق
بـشهادة امـام الكوجنـرس تشيـر إلى ان وجـودنا العـسكري الـكبير"
يغــذي فكــرة االحـتالل" و " يـطيـل من املــدة التـي تتـطلـبهــا قــوات
االمن العراقية كي تصبح معـتمدة على ذاتها ".قال الرئيس بوش
مـرارا بــانه عنـدمــا يقف العــراقيـون فــاننــا سنـتنحـى جــانبــا .لكن
ذلك لم يحـدث .فلحـد االن ،قـام العـراقيـون بتــدريب  265600من
قـوات االمن .وان الهـدف املعلن الدارة بـوش هـو  272566من قـوات
االمن العـراقيـة .و مع ذلك ،اعلـن البنـتاغـون ،قبل بضـعة اسـابيع
فقـط ،ب ــانهـم سـي ــرسلــون  3500جـنــدي اضــايف مـن الكــويـت إلــى
العـراق .لقـد اجنـزت قـواتنـا مـا عليهـا؛ وقـد حـان الـوقت بـالنـسبـة
إلى الـسياسـيني يف العراق و الـواليات املتـحدة كي يقـوموا مبـا هو
عليهم .ان مـا سانـده اعضـاء مجلس الـشيوخ يف هـاواي كان ميثل
خطــة لتقــويض الـتمـرد عن طـريق الـسعي وراء تـسـويـة سيـاسيـة
واالنــسحــاب االم ــريكـي العــسكــري يف آن واحــد ،بـضـمـنهــا اعــادة
انتـشار القوات املـقاتلة االمـريكية خـارج العراق خالل نهـاية العام
 2006وترك قوات تكفي المتـام مهمة تدريب قوات االمن العراقية
فقـط .صحـيح ان اعـضــاء مجلـس الــشيــوخ يف اكــاكــا و اينــوي لم
يكـونـا ســوى اثنـني من اصـل  13عضـوا يقـومــون بتــاييـد اجلـدول
الــزمنـي .إال أنه عنـدمــا تقــدم اجلمهـوري جـاك مـارثـا اول االمـر
لـيـت ـص ــدى لـلقـي ــادة يف مـجل ــس الـن ــواب حـ ــول الع ــراق ،لــم يكـن
مبفرده .عنـدها ،يف الفترة االخيرة ،صـوت  140عضواً من مجلس
النـواب على تـاييـد قيـادته .و لم يـكن عضـو الكـوجنرس ايـد كيس
واحــدا منهـم .و عنـدمـا بـدأنــا يف مجلـس الــشيــوخ الصــراع الجل
تغـييـر املـسـار يف العــراق ،كنـا ،نحـن ،ايضــا ،وحيــدين تقــريبـا .وان
وضع حـد ملقاربة ادارة بوش الـكارثية حول هـذه احلرب هي ليست
مـســالــة فــرز اص ــوات .وال هي مـســال ــة است ــراتيـجيــة تـشــريـعيــة و
حـسـابــات انتخـابيـة .بل انهـا تـدور حـول تـسليـط ضغط دائـم من
اجل تغـيير مـسار متـصدع .انهـا حول رفـض تكتيكـات السيـاسيني
اجلبناء من امثـال كارل روف ،الذي ،كما اشار مورثا ،ال يعاني من
تـانيب الضمير عـندما يخبر جنـودنا "باحملافظـة على املسار" من
مكاتبهم املريحـة و املكيفة يف البيت االبيـض .ان االمر يدور حول
مـا هو صحيح .قـد يشعـر روف بالقـلق من فقدانـه االصوات .لكن
مهـمـتـن ــا هـي القـلق عل ــى ال ـشـب ــاب االمـ ــريك ــان ال ــذيــن يفق ــدون
حيـاتهم .و من واجبـنا تقـدمي رؤية جـديدة تـوفر االمـن احلقيقي
الم ــريك ــا يف ال ــوقـت ال ــذي تق ــدم فـيـه للع ــراقـيـني افــضل ف ــرص ــة
الستقرار العراق .سـوف نواصل القيام مبـا هو صحيح يف العراق،
و لـن نتــوقف إلــى ان تعــود ق ــواتنــا إلــى بالدهــا و يكــون مـسـتقـبل
العــراق بيـد الـشـعب العــراقي .يـوجــد هنـا نـصف اسمـاء " حــائط
فـيـتـنــام" الن ال ـسـيــاسـيـني يف واشـنـطـن كــانــوا اكـثــر غــرورا مـن ان
يعتـرفـوا بــاخلطـأ ،لـذلك واصلـوا ارسـال الـشبـاب لـكي يحــافظـوا
علـى املسـار الذي كـانوا يـعلمون بـانه ال ينفـع .ان " احملافظـة على
املـس ــار" ال متثـل است ــراتيـجيــة لـلنـصــر يف العــراق و احلــرب علــى
االرهـاب .ان هـذه االدارة علـى خطـأ .ولقـد حـان الــوقت لتـصحيح
الوضع يف العراق.
عن هاواي ادفيرتايزر
*الـ ـسـيـنـ ــاتـ ــور جـ ــون كـيـ ــري :دميقـ ــراطـي ميــثل مـ ــاسـ ــاشـ ــوسـت،
والسيناتور روس فاين كولد دميقراطي ميثل ونيسكونسن.

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

هل يبحث بوش عن خطوة السالم يف الرشق األوسط؟
ان عدم رغبة الرئيس بوش
يف الضغط على اسرائيل اليقاف
حملتها العسكرية على لبنان اساسها
نظرته إلى النزاع يف الشرق
االوسط والتى تختلف كليا عن
تلك التى لدى من سبقوه.
فعنـدمـا كـان العــداء ينـشب يف املـاضـى
كـان الرد املعـتاد للـواليات املـتحدة نـوبة
من الــدبلـومــاسيـة االعـالميــة العــاجلـة
تهــدف إلــى وقف اطـالق النــار علــى امل
ت ــامني عــدم تـصــاعــد االزم ــة .ومع ذلك
ففي هــذا االسبــوع وحتــى عنـدمــا واجه
تزايد مطالب اجملتمع الدولي بالتدخل
كان البيـت االبيض حريصـا بان يتجنب
اى تلـميـح عن قلــة صبــره مع اســرائيل.
ولكـنه كــان واضحــا يف رغبـته بــان تكــون
االصـابــات بني املـدنـيني محــدودة بيـنمـا
االدارة مقـتـنعــة بــان تــرى االس ــرائلـيـني
يــوجهـون اقـصـى دمـار ممـكن إلـى حـزب
اهلل .ووصـف مـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول ـ ـ ـ ــون يف الـ ـبـ ـي ــت
االبـيـض وم ـســاعــدو بــوش واخلـبــراء يف
شـؤون الـشــرق االوسط مـوقف الــرئيـس
ب ـ ــانـه يعــتق ـ ــد ان وج ـ ــود ح ـ ــزب ميــتلـك
قذائف داخل دولـة مسـتقلة وقـادرة على
ضـ ــرب حلـيـف للـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة هـ ــو
مـ ــوقف غـيـ ــر مقـب ــول .ويـعكــس مـ ــوقف
ال ــوالي ــات املـتح ــدة ت ــزاي ــد امي ــان ب ــوش
العميق بـإسرائيل ومـوقفه هذا قـد ابعد
الـن ـظ ــرة الـتـقلـي ــديـ ــة بك ــون ال ــوالي ــات

املـتح ــدة تلعـب دور الــوسـيـط الـن ــزيه يف
الـشــرق االوسـط .ان وجهــة نـظــر االدارة
ان الـن ــزاع اجل ــدي ــد لـيــس فقــط مج ــرد
ازمـة يتــوجب حلهـا لـكنهــا ايضـا فـرصـة
للـتخلـص وبـص ــورة فعــالــة مـن تهــديــد
كبيـر للمنـطقة .وهـو متامـا ما يـؤمن به
بـ ــوش الـ ــذي يفـعلـه يف العـ ــراق .ويـ ــامل
املسـؤولون بـان تعطـيل اسرائـيل لقدرات
حـ ــزب اهلل سـيـكــمل عـمـل دميقـ ــراطـيـ ــة
نـشـيطـة يف لـبنـان ويـبعث بـرسـالـة قـويـة
إل ـ ــى ال ـ ـس ـ ــوريــني واالي ـ ــران ـي ــني .يق ـ ــول
م ـسـت ـش ــار الـبـيـت االبـيـض دان ب ــارتلـت
(يعــتق ــد ال ــرئـيــس انـن ــا م ــا لـم نـ ــواجه
اجل ـ ــذور ال ـتــي ت ـ ـس ـبــب االره ـ ــاب ال ـ ــذي
ضــرب الشــرق االوسط فلـيس بـاالمكـان
ان نـصــوغ سالم ـاً دائم ـاً لقـد حــزن علـى
كل حيــاة فقــدت واالن وبعـد تـطـور هـذه
املـأســاة يعتقـد ان وقـت العمل قـد حـان)
وق ـ ــد ق ـ ــال اح ـ ــد كـب ـ ــار م ـ ــوظفـي االدارة
الـ ـس ـ ــابقـني ان االمم املــتح ـ ــدة والق ـ ــادة
االوربـيـني هـم وحــدهـم ي ـسـتـطـيعــون ان
يـشجعـوا بــوش للقيـام بـدعـوة إلـى وقف
اطالق الـن ــار.وق ــد ط ــالـب االمـني الع ــام

لالمم املتحـدة كويف عنـان بوقـف القتال
يف لـبـن ــان.ويق ــول املـص ــدر نفــسه ال ــذي
رفـض ذكــر اسـمه لـيتـمكـن من الـتحــدث
بح ـ ــري ـ ــة (ان بـ ـ ــوش يع ــتق ـ ــد انـه يق ـ ــوم
بعملـية اكـبر مـن ان توصف بـالتـكتيكـية
فـالـتكتـيك يفتـرض ايقـاف اطالق النـار
فورا واالهتمـام اوال بالعوامل االنـسانية
اال ان ال ــرئيــس يقــول ان لــدى إســرائـيل
ف ــرص ــة حقـيقـي ــة لـتحـطـيـم ح ــزب اهلل
فلتـستغلهـا حتـى لو تـرتب علـيها نـتائج
خطيرة يتوجب علينا مواجهتها ويقول
جـاك روزن وهــو رئيـس املـؤمتــر اليهـودي
االم ـ ــريـكــي وه ـ ــو دمي ـ ــوق ـ ــراطــي حت ـ ــول
لـيصـبح معجبـا بـسيـاسـة بـوش بـالشـرق
االوســط ان ت ـصـ ــريحـ ــات بـ ــوش تعـك ــس
وجهة نـظر واضحة عـن املوقف (اذ يبدو
انه ال يسمح أليـة وجهة نظـر ان تشوش
فكرته يف كل االحـوال) فعليك ان تختار
اس ــرائـيل لــتك ــون بج ــانـبـن ــا وح ــزب اهلل
ل ـتـك ـ ــون ض ـ ــدن ـ ــا .واالره ـ ــاب ـيـ ـ ــون يجــب
اسـتـئ ـص ـ ــالهـم وهـ ــو يـ ــرى ان اسـ ــرائــيل
تخ ــوض ح ــرب ــا ض ــد االره ــاب يـت ــوجـب
عليه ان يخوضهـا.وقد حذر العـديد من
اخلـب ــراء يف ش ــوؤن ال ـش ــرق االوسـط ان
ه ـنـ ـ ــالـك اخـ ـطـ ـ ــاراً س ـت ــنجــم عــن هـ ـ ــذه
الـنـظ ــرة إل ــى الع ــالـم اذ يعـتق ــدون ب ــان
اسـرائيل والـواليـات املتحـدة بتـوسـيعهم
احلـ ــرب ســيجـ ــازفـ ــون بح ـصـ ــول نـتـ ــائج
خـطيـرة فــاملعــاقبـة بـالـضـربـات اجلـويـة
سينـجم عنهـا حـدوث اصـابـات هـائلـة.ان
تـاريخ الـشرق االوسـط متخم بـاالمثـلة
عن اسـتعمال القـوة العسكـرية مـشيرين
كـيف ان احلملـة العـسكـريـة علـى لـبنـان
يف  1980قــد ســاعــدت علــى نـشــاة حــزب
اهلل .وح ـ ـ ـ ــذروا م ــن ان ه ـ ـ ـ ــذه احلـ ـمـل ـ ـ ـ ــة
العـ ـسـكـ ــريـ ــة ســتغـيـ ــر مــن وجهـ ــة ن ـظـ ــر
اللبنـانيني لـتصبح ضـد اسرائـيل وليس
ضــد حــزب اهلل .وسـيجعل هــذا الهجــوم
مـن الصعب علـى احلكومـة اللبنـانية ان

بقلم :ميكايل ابراهيموفيتس
ترجمة  :فؤاد العزاوي
ت ـسـتعـي ــد الـنـظ ــام .ان م ــايـب ــدو االن ان
الــرئيـس بـوش هـو الــرابح الــسيـاسـى اذ
اقــر الـبـيـت االبـيـض امــس قــرارا بــدعـم
مـوقف اسرائيل والـذي قد يـصبح سارى
املفعـول اذا مـا امتــد القتـال إلـى سـوريـا
او اذا اض ــافت الــواليــات املـتحــدة لـبنــان
إلــى العــراق وافغــانــست ــان ليـصـبح بلــدا
تنتـشر فـيه قوات امـريكيـة .ويقول الري
كــالبـر املـديــر التـنفيـذى لـصنــدوق دعم
اسـرائيل الذى ينـاضل من اجل احلقوق
املدنية و العدالة يف اسرائيل "ان هنالك
مـا يوحى بـان ادارة بوش تتهيـا لعمل ما
" ويضـيف اذا تخلـينــا كليــا عمـا يحـدث
ف ـ ــان اى م ـ ــراقــب لالح ـ ــداث ســيعـتـب ـ ــره
تهـديدا ملـصداقـيتنـا .هنـالك خـطورة يف
ان يـنظـر الـينــا وبكل بـسـاطـة علــى اننـا
نفـعل م ــا تــطلــبه اس ــرائــيل .وق ــد عـب ــر
روب ــرت م ــإل ــى ال ــذى ك ــان م ـس ــؤوال عـن
قضية الشرق االوسط يف مجلس االمن
القــومــى يف عهــد كـليـنتــون عـن شكــوكه
ب ــان يكــون هـن ــالك مــردود الســرائـيل او
الــواليــات املـتحــدة مل ــا يجــرى .ويـضـيف
مـإلـى الـذى يـعمل االن كمـراقب ملـنطقـة
الـشــرق االوسـط يف مـجمــوعــة االزمــات
الـدوليـة ان اسلـوبـا كهـذا قـد الينجح يف
كل االزمـ ــات ويف جـمـيـع انحـ ــاء العـ ــالـم
وق ـ ـ ــد يخـ ـ ــرج حـ ـ ــزب اهلل م ــن املعـ ـ ــركـ ـ ــة
محتـفظـا بكـرامـته ولم تـصب تـرســانته
العـسكـريـة والـسيـاســة بضـرر .ولـكن مـا
الـ ــذى س ـ ــوف نح ـصـل علــيه؟ ان اولـئـك
الـذين يـعرفـون بوش يـقولـون ان نظـرته
إل ــى الـن ــزاع قـ ــد تك ــونـت بفـعل خـب ــرات
سـ ــابقـ ــة عـ ــديـ ــدة وبـ ــاالخ ــص هجـمـ ــات
احلـ ــادى عـ ـشـ ــر مــن ايلـ ــول  2001والـتـي

جـعلـت مــن محـ ــاربـ ــة اإلره ـ ــاب املهـمـ ــة
املركـزية لرئـاسته اما احلـدث االخر فهو
ركــوبه الـطــائــرة امل ــروحيــة فــوق الـضفــة
الغــربيـة بـرفقـة شــارون يف  1998عنـدمـا
كان بـوش حاكمـا لتكـساس تلك اجلـولة
التــى اظهــرت له هـشــاشــة اســرائـيل .ان
قضيـة اسرائيـل قد ناصـرها العـديد من
املسيحـني البروتـستانـت الذين يـشكلون
جـزءا اساسيا من قاعـدته السياسية .ان
بـوش ومجمـوعتـه يسـاورهم شكـا عـميق
لل ـ ـس ـيـ ـ ــاسـ ـ ــة ال ـتـ ـ ــى ات ــبع ــتهـ ـ ــا االدارات
االمــريكيـة الـسـابقـة يف الـشـرق الــوسط
وه ــو م ــا ي ــسع ــون الــيه االن وبـ ــاخالص
متــزايــد لـبنــاء عمـليــة الـسلـم حيـث لم
يـتـم خـالل تلـك الـ ـسـيـ ــاسـ ــة الـ ـسـ ــابقـ ــة
االستفـادة من احد انصار عـملية السلم
وهـو الزعيـم الفلسـطيني يـاسر عـرفات.
ولـشــرح الـتبــاطــؤ يف الـضغـط وبـســرعــة
علــى وقف اطـالق النــار فقــد ابــاح احــد
املـســؤولني الـكبـار الــذي لم يـكن مخـوال
بـالـتصـريح .ان مـوقفـا دبلـومـاسيـا يـأتي
قبـل اوانه قد يجعل حـزب اهلل يف موقف
قــوي نـحن ال نــريــد هــدنــة تقــودنــا إلــى
نــزاع اخــر ويـضـيف ق ــائال ولكـن عنــدمــا
يحــني الـ ـ ــوقــت س ـتـ ـ ــرون الـك ـث ـيـ ـ ــر مــن
الــدبلـومــاسيـة امـا فـريـد زيـد مـان وهـو
م ـض ــارب رأسـم ــالـي مــن تك ـس ــاس وك ــان
مقــربــا مـن الــرئـيــس ل ـسـنــوات عــديــدة
فـيقـول ان االزمـة احلــاليـة تـظهـر عـمق
تــايـيــد الــرئـيــس الســرائـيل " ســوف لـن
ينحنـى للـضغط الـدولي ليـضغط علـى
اسـرائـيل "ويقـول زيـد مــان " لم ار رجال
مبثل هذا االلتزام السرائيل"
عن :الكارديان

كيف تأمل الواليات املتحدة يف حل األزمة اللبنانية؟
يقـول املـسـؤولـون العـرب ان البـيت
األب ـيـ ــض يع ـمـل علـ ـ ــى متـ ـ ـش ـيـ ـ ــة
مق ـت ـ ــرح مــن أربـع نقـ ـ ــاط إلنه ـ ــاء
القتــال ،و لكن عـمليـة تـنفيـذه لن
تك ــون مهـم ــة سهلــة .فــإدارة بــوش
تـقـ ـ ـ ــوم اآلن بـ ـ ـ ــوضـع الـلـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات
األخـي ــرة عل ــى م ــا ميكـن أن يع ــد
م ـش ــروعـ ـاً مــن أربع نق ــاط إلنه ــاء
القـت ــال يف لـبـن ــان ب ـصـيغ ــة متـنع
وقـوع املزيـد من أعمـال العنف بني
حـ ــزب اهلل و إسـ ــرائــيل ،كـمـ ــا قـ ــال
مـصـدر عــربي إلــى التـامي ".تـريـد
اإلدارة حال شـ ـ ــامال" ك ـمـ ـ ــا يق ـ ــول
أحــد املصـادر .إن طـريقـة تفـكيـر
واشـنـطـن جــريـئــة ،كـم ــا يقــولــون،
وتتـضمـن ضمـانــة إلنهـاء الـقتـال
احلــالي و ملـنع حـدوث أي نـزاع يف
املسـتقبل .و لكن قـد يكون هـنالك
احـتمــال ظهــور مقـاومــة لعنـاصـر
اخلطة من جانب حزب اهلل.
يـتمثل هـدف الواليـات املتـحدة يف
إعالن وقـف إلطالق ال ـن ـ ــار ال ـ ــذي
سيـشـمل الـعمـليــات اإلس ــرائيـليــة
اجلـويــة ،والبحـريــة و األرضيـة يف
لـبـن ــان .و لكـن الـت ــوصل إلــى تـلك
امل ـ ــرحل ـ ــة ي ـت ــطلــب تــنف ـي ـ ــذ ع ـ ــدة
شــروط مـسـبقــة ،بــضمـنهــا اتفــاق
يشمل لـبنان ،إسـرائيل و -علـى ما
يبــدو -ســوريــا إضــافــة إلــى الــدول
األوربية التي توافق عـلى نشر قوة
تـ ـ ــدخل مــن ال ـن ـ ــات ـ ــو يف األراضــي
اللـبـن ــانـي ــة عل ــى امـت ــداد احل ــدود
اإلس ــرائـيلـي ــة-اللـبـن ــانـي ــة .وعل ــى

العـكـ ــس مــن قـ ـ ــوة حفــظ الـ ــسالم
احل ـ ـ ــالـ ـي ـ ـ ــة  ،UNIFILالـ ـت ــي ال
تفـعل مـن الـن ــاحـيـ ــة العـملـي ــة إال
م ـ ــراق ـب ـ ــة األح ـ ــداث ،فـ ـ ــان الق ـ ــوة
اجلديـدة قد تخـول طبقـا للفصل
VIIمـن مـيـثـ ــاق األمم املــتحـ ــدة
بـ ـ ــال ـت ـ ـ ــدخل ضـ ـ ــد" ال ــتهـ ـ ــديـ ـ ــدات
للسـالم ،عمليـات اخلـرق لـلسالم و
األعمال العدائية".
يقــول املـســؤولــون األم ــريكــان بــان
هنـالك مطلـباً بـإطالق سراح غـير
مشـروط للجـنديـني اإلسرائـيليني
اللــذيـن يحـتفـظ بهـمــا حــزب اهلل
كـشــرط مـسـبق إلعالن الهــدنــة .و
لكـن طبقــا للمـصــادر العــربيـة ،إن
سعي الـواليات املـتحدة إلـى إيجاد
حل شــامل سـيعــالج أيـضــا ضـمنــا
اقتــراح الــسبـب املعـلن حلــزب اهلل
الختـطاف اجلنـديني يف  12متوز،
بقبول تبـادل األسرى بني إسرائيل
و احلك ــومـ ــة اللـبـن ــانـيـ ــة .و يق ــول
املـسـؤولـون األمـريكـان أنه بـالــرغم
مـن طرح الفكرة من قبل حكومات
عـربيـة ،إال إن واشنـطن لـم تقبلهـا
بعد.
وأخـ ـي ـ ـ ـ ــرا ،واأله ــم م ــن ذلــك كـلـه،
تبحث اإلدارة عـن أجراء يقـوم فيه
اجلـي ــش اللـبـن ــانـي طـبق ــا لـ ــذلك
بتـسلم كامل املـسؤوليـة األمنية يف
جـنـ ــوب لـبـنـ ــان .قـ ــد تـك ـ ــون تلـك
اخلـطــة ح ــاسمــة بــاجتــاه جتــريــد
حـ ــزب اهلل مـن سـالحه ،وحتـ ــديـ ــد
دوره ب ــاعـتـب ــاره ح ــزب ــا سـي ــاسـي ــا.

وطـبق ــا ألح ــد املـص ــادر الع ــربـي ــة،
ك ـ ــانــت رحل ـ ــة وزي ـ ــرة اخل ـ ــارج ـي ـ ــة
كــونــدولـيــزا رايــس املفــاجـئــة إلــى
بـيــروت يــوم االثـنـني تـنــوي إرســال
إشارة عن الـدعم القوي للـحكومة
اللبنانـية برئـاسة فؤاد الـسينيورة،
الــذي يـنبـغي ان يـطـلب نـشــر قــوة
النــات ــو -و إقنــاع حــزب اهلل ،الــذي
هـو أيضا جـزء من احلكومـة ،على
ق ـب ـ ـ ــوله .ق ــيل بـ ـ ــان احلـكـ ـ ــومـ ـ ــات
العـ ـ ــرب ـي ـ ـ ــة تقـ ـ ــوم اآلن بـ ـ ــدراسـ ـ ــة
املقـت ــرح ،وإن رده ــا كـ ــان إيج ــابـي ــا
علـى معـظم فقـراته .ومـن املتـوقع
أن يـتم وضع الـصيغـة التـاليـة له
يف منــاقـشــات جتــري يف رومــا يــوم
األربـعـ ـ ـ ــاء ب ــني الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــرة رايـ ـ ــس
وال ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ،واألمم املـ ـ ـ ـت ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
وال ـ ـ ــدبـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــاسـ ـي ــني األوربـ ـي ــني.
وبالـرغم من الرد االيجابي ،اال ان
هنـالك الكـثيـر مـن العقبـات الـتي
تعتـرض طريق تلك اخلـطة .ففي
الـ ـ ــوقــت الـ ـ ــذي يـكـ ـ ــون ف ـيـه وقف
إطالق النار مرحبا به من قبل كل
األطـراف العربيـة -ورمبا بضـمنها
حزب اهلل -اال ان إسـرائيل ستـكون
متـرددة يف املـوافقـة علــى ان تكـون
مطـمئنـة من إحالل الـسالم علـى
حـ ــدودهـ ــا اجلـنـ ــوبـيـ ــة .ان رئـي ــس
الــوزراء ايهــود اوملــرت رفـض حلــد
اآلن ال ـ ـتـف ـ ـ ـ ـ ــاوض عـل ـ ـ ـ ـ ــى إع ـ ـ ـ ـ ــادة
اجل ـن ـ ــديــني األس ـي ـ ــريــن ،و تـعه ـ ــد
بـرفض أي عودة إلـى الوضع الذي
كـان قائما قبل  12متوز يف احلدود

اللـبنــانيـة .وبـدال مـن ذلك ،يقـدم
مـق ـت ـ ـ ــرح اإلدارة خ ـ ـط ـ ـ ــة أم ـن ـي ـ ـ ــة
مـوثوقـة بالـنسبـة حلدود إسـرائيل
اجل ـن ـ ــوب ـي ـ ــة ،ال ـتــي تق ـ ــول عــنه ـ ــا
املـصادر العربية أنـها ستأخذ شكل
قــوة مـتمـكنــة مـن النــاتــو مخــولــة
للعمل بصـالبة من اجل احملافظة
علـى االستقـرار يف جنـوب لبنـان و
قـ ـ ــد مته ـ ــد الـ ـطـ ـ ــريق ل ـ ـس ـيـ ـط ـ ــرة
اجليش اللـبناني علـى احلدود .ان
لـ ـ ــذلـك اخل ـيـ ـ ــار فـ ـ ــائـ ـ ــدة أيـ ـضـ ـ ــا،
إلس ــرائـيل ،يف جتـنـب ن ـش ــر ق ــوات

إس ــرائـيلـيـ ــة لفـت ــرات طـ ــويل ــة يف
لـبـنــان ،و هــو اخلـيــار الــذي يـقلق
الـشعب اإلسرائـيلي بعد االحتالل
املفـزع الـذي دام  22عـام ـاً و انتهـى
يف عام 2000.
ومع ذلك فـان تـشـكيل قــوة النـاتـو
قـد تثبت كـونها مـشكلة ،اذا أخـذنا
بـنظـر االعـتبــار التـاريخ املـأسـاوي
لـت ـ ــدخالت ق ـ ــوات حفــظ الـ ــسالم
األجـنـبـيـ ــة الـ ـسـ ــابقـ ــة يف لـبـنـ ــان.
فــالقــوة متعــددة اجلنــسيـات الـتي
كــانـت تقــودهــا امــريكــا و تـضمـنت

من اثار الدمار الذي حلق احياء بيروت

ف ــرن ـس ــا ،ب ــريـط ــانـي ــا و ايـط ــالـي ــا
حـ ـطــت يف ب ـي ـ ـ ــروت عق ــب الغ ـ ـ ــزو
اإلسـ ــرائــيلــي للـبـنـ ــان عـ ــام ،1982
ولـكنهـا أصـبحت جـزءاً مـن النـزاع
بعـ ــد انح ــدار لـبـن ــان إل ــى احل ــرب
األهل ـي ـ ــة .أم ـ ــر ال ـ ــرئ ـيـ ــس ريغ ـ ــان
بانسحـاب القوة األمريكية بعد ان
ادى تـفج ـيـ ـ ــر ان ــتح ـ ـ ــاري اته ــم به
حـ ـ ـ ــزب اهلل إلـ ـ ـ ــى مـقـ ـتـل  241م ــن
املــاريـنــز و اكـثــر مـن  50مـن رجــال
املــظالت الفــرن ـسـيـني يف هجـمــات
متــزامنــة علـى قـواعــد يف بيـروت.
سـيـتـم حتـيـي ــد ته ــدي ــد ح ــزب اهلل
إلسـرائيل إذا متـت السـيطـرة علـى
حـ ـ ــدود ال ــبالد مــن ق ــبل اجل ـيـ ــش
اللـبـنـ ــانـي بـ ــدال مــن امللـيـ ـشـيـ ــات
الشـيعية .وهـذا هو التـرتيب الذي
تـضمنه اتفاق الطائف الذي أنهى
احل ـ ـ ـ ـ ــرب األهـل ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة ،1990-1975
إض ــاف ــة إل ــى قـ ــرار مجلــس األمـن
 1559.و لـكــن دفع حـ ــزب اهلل إلـ ــى
االلتزام به سيكون امرا صعبا.
ان نف ــوذ ح ــزب اهلل عل ــى ال ـش ــؤون
اللـبنانية قـد تضخم كثيـرا نتيجة
احلقـيق ــة الـت ــالـي ــة :ب ــال ــرغـم مـن
كونه قـوة عسكـرية صغـيرة ،اال انه
ميـ ـثـل أكـ ـث ـ ـ ــر م ــن ن ـ ـ ــد لـلـجـ ـيـ ـ ــش
ال ــوطنـي .وبعــد اعـتب ــاره منــظمــة
إره ـ ـ ــاب ـي ـ ـ ــة مــن ق ــبل إس ـ ـ ــرائ ــيل و
ال ـ ــوالي ـ ــات املــتح ـ ــدة ،ف ـ ــان ق ـ ــادته
سيخـشون املـطاردة و االعـتقال اذا
م ــا مت ن ــزع سالحه .كـم ــا ان ق ــدرة
حزب اهلل على املقـاومة ال تتجسد

بقلم :سكوت ماكليود
ترجمة :فاروق السعد
يف قـدراته العـسكـريـة فـقط ،بل يف
القوة الكـامنة التي يتمتع بها بني
الـشـيعــة اللـبنــانـيني .فـفي عــرض
للقوة العام املاضي خالل مسيرات
"ثـ ــورة األرز" دفع ق ــائ ــد ح ــزب اهلل
حــسن نـصــر اهلل مئــات اآلالف من
اإلتـبــاع إلــى ش ــوارع العــاصـمــة .و
إي ــران ،ال ــراعـي ال ــدولـي ال ــرئـيــس
حلزب اهلل ،لن يكون أيـضا مسرورا
يف إن يـ ـ ـ ــرى أجـ ـنـحـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ــزب اهلل
تتعرض للتقليم -طهران تتعرض
للـهجـ ــوم مـن قــبل األمم املــتحـ ــدة
حــول طمــوحــاتهــا النــوويــة ،و هي
بـحـ ـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ـ ــى كـل عـ ـ ـ ـ ـ ــرض
استـراتـيجي للـعضالت قـادرة علـى
إبرازه.
هنــالك طــريق ــة وحي ــدة لتــسهـيل
تـنفـي ــذ خ ـط ــة ب ــوش ،كـمـ ــا يق ــول
مـص ــدر ع ــربـي ،و هـي حل مـصـي ــر
األراضـي املع ــروف ــة مب ــزارع شـبع ــا،
الواقعـة بني لبنـان و سوريـا و التي
احتـلتهـا إسـرائـيل منـذ حـرب عـام
 1967.فـب ــال ــرغـم مـن إن األراضـي
ك ــانـت ج ــزءاً مـن س ــوريـ ــا يف ذلك
الـ ــوقــت ،اال ان كلـتـ ــا احلـكـ ــومـتـني
تصـران علـى انهـا جــزء من لـبنـان
(رغــم ان األمم امل ــتحـ ـ ــدة ال ت ـتـفق
مع هذا) وهـذا يقدم إلـى حزب هلل
ال ـ ـ ــذريع ـ ـ ــة لالس ـت ـمـ ـ ــرار يف ح ــمل
ال ـ ـ ـسـالح يـح ـ ـ ــاول حت ـ ـ ــري ـ ـ ــر ارض
لبنـانيـة محتـلة .يـشيـر املسـؤولون

الع ــرب إلـ ــى انه ان ك ــانـت ح ــزم ــة
الـصفقة األمـريكيـة ستعيـد مزارع
ش ـبـع ـ ـ ــا إل ـ ـ ــى ل ـب ـن ـ ـ ــان ،رمب ـ ـ ــا كــي
تـستخـدم كقاعـدة إلى قـوة النـاتو،
فـ ــان ذلك ق ــد ي ـســمح للـحك ــوم ــة
اللـبنانيـة باملـطالبـة بنشـر اجليش
كــي يحـل محـل ملـي ـشـي ــات ح ــزب
اهلل ،و يلقي بـاللوم علـى حزب اهلل
–و ايــران -لعــرقلـته مـشــروع حل
األزم ــة .ان ال ــورق ــة الـ ــرابح ــة هـي
سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،ال ـتــي لـ ـ ــديهـ ـ ــا حتـ ـ ــالف
استراتيجي مع إيـران ،تقوم بدعم
حـزب اهلل ،ان سـوريــا هي يف وضع
ميكنها من تسلـيط ضغوط كبيرة
علـى حـزب اهلل كـي يتعـاون .و لكن
م ــا لـم يـتـم تع ــريـض س ــوري ــا إل ــى
ضغط ال يحـتمل ،او ان يقـدم لهـا
جزرة استئناف املفاوضات الهادفة
إلـى إعـادة مـرتفعـات اجلـوالن إلـى
س ــوري ــة ،الـتـي حتــتله ــا إس ــرائـيل
منذ عـام  ،1967فان الـرئيس بـشار
األس ــد مـن غـي ــر امل ــرجح ان يـب ــرم
صفق ــة مع واشـنـطـن ،خـص ــوص ــا
عل ــى ح ـس ــاب ح ــزب اهلل .لـ ــذلك،
ففـي الوقت الذي بـدأت تظهر فيه
اطـر الـصفقـة إلـى الـوجـود ،اال إن
دفع جـمـيع الالعـبـني األســاسـيـني
إلـ ــى إبـ ــرامهـ ــا سـيـكـ ــون مـن اكـبـ ــر
الــتحـ ــديـ ــات ال ـ ــدبلـ ــومـ ــاسـيـ ــة يف
عصرنا.
عن التامي

