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 ندوة

  
  :اإلسرائيلية واحلرب لبنان

 *للنتائج وتقويم للمقدمات حتليل
  

  حنا الياس  حمدان كمال
 **عتريسي طالل  سامل بول

  
 األوضاع على وانعكاساتها 2006 يوليو/تموز حرب نتائج حول ندوة" الفلسطينية الدراسات جملة" عقدت

 وبعد. فخر أبو وصقر خليفة وأحمد سويد حممود من كل التحرير هيئة أعضاء من حضرها وقد. اللبنانية السياسية
  :التايل السؤال توجيه تم باملشاركين الترحيب

   
 لدى احلال هذه مثل يف يحدث كما املسلحة املقاومة تنتهي أن 2000 مايو/أيار يف التحرير بعد يُفترض كان ▄

 ذلك يف قائمة كانت التي الظروف إىل نظراً  لكن،. احلرب بعد البلد بناء يف يُشرع وأن العامل، يف التحرر حركات
 مزارع لتحرير السالح حمل يف اإلسالمية املقاومة استمرت اللبناين، القرار على السورية الهيمنة وخصوصاً  الوقت،
 إىل اللجوء العادية، األحوال يف ويُفترض،. اإلسرائيلية السجون يف املعتقلين اللبنانيين األسرى وإطالق شبعا،

 الهاي، يف الدولية احملكمة طريق عن سواء املسلحة، املقاومة إىل اللجوء قبل شبعا مزارع لتحرير السلمية الوسائل
 حترير وانتظار 242 األمن جملس قرار وصاية حتت إبقاؤها يمكن كان املزارع، على امللتبسة السيادة بسبب أو،

 عبر السلمية الوسائل إىل اللجوء قبل املسلحة املقاومة الستمرار مشروعية هناك كان هل اآلن،. اجلوالن
  ؟2000 مايو/أيار يف التحرير بعد املباشرة، غير املفاوضات

 أوالً،. اللبناين الوضع يف تتحكم زالت ما حماور بثالثة عالقة لها 2000 سنة تلت التي املرحلة إن: سامل بول
 لدينا كان 2000 سنة ويف. 1701 القرار خالل من الدولية بالشرعية عالقة لدينا اليوم. الدولية بالشرعية العالقة
 عن النظر بغض أنه هي حمددة فكرة على يدور آنذاك النقاش وكان. 425 القرار خالل من الدولية بالشرعية عالقة

 لبنان اختلف وقد. بينهما احلدود وترسيم وسورية لبنان على يقتصر فاألمر لبنانيتها، عدم أو شبعا مزارع لبنانية
 الدولية الشرعية هذه على خرجنا. كلياً نفذ 425 القرار إن املتحدة األمم قالت عندما الدولية الشرعية مع آنذاك
 ثانياً،. الصحيحة القراءة هي ربما خمتلفة قراءة لدينا وكان املتحدة، األمم موقف على موافقين نكن مل ألننا

 عالقة، ولها 2000 سنة يف حدث بما صلة لها التي الداخلية بنانيةالل السياسة أي اللبناين، – اللبناين املوضوع
 أو املقاومة سالح إىل ترتاح ال لبنان يف القوى من كثير ثمة كان فقد. لبنان داخل يف القوى بموازين عام، بشكل

 بعد سالحها سلّمت لبنان يف األُخرى الطائفية واملنظمات األحزاب أن سيما وال الطائفي، بشقه الله حزب سالح إىل
 عادت واليوم. واضحة ألسباب املقاومة سالح نزع استحال فقد قائماً ظل اإلسرائيلي االحتالل أن بما لكن. احلرب

 أو كلياً االنخراط وعملية القوى موازين يف تأثير من تعنيه ما مع الواجهة، إىل األخيرة، احلرب بعد القضية، هذه
 الطائف دولة على مآخذ له من فهناك الطائف؛ باتفاق تتعلق قضية ثمة وهنا. اللبنانية الدولة يف االنخراط عدم
 وهناك. احلكومة رئاسة منصب يُقوّي الطائف إن يقول البعض وباختصار،. السلطات بتوزيع يتعلق فيما

 استعداد لديها ليس جمموعات هناك أن كما أُخرى، جمموعات حساب على جاء ذلك أن ترى لبنانية جمموعات
 الله حزب مع اإليراين – السوري التحالف قرار إن وضوحاً، األكثر وهو ثالثاً،. اآلن هي كما الدولة يف لالنخراط

 املواجهة سياسة يف االستمرار يف سورية رغبة عن وتعبيراً سورياً قراراً  لبنان، يف السوري الوجود أثناء يف كان،
 نفوذ لسورية يزال ال لكن لبنان، من خرج السوري فالوجود اليوم أمّا. شبعا مزارع غطاء حتت إسرائيل مع اجلدية
 السعودي – الفرنسي – األميركي والتحالف جهة من اإليراين – السوري التحالف بين ما توازن ويوجد فيه، جزئي

 يف اللبنانيين خالف موضع كانت وإن املقاومة، الستمرار كسبب شبعا مزارع قضية مشروعية وإن. أُخرى جهة من
 من جزءاً بات ثم املوضوع هذا تقبل اللبنانية الدولة جعل اللبنانية الدولة على السوري النفوذ إن إالّ حينها،

  .اللبنانيين بين خالف نقطة أنها مع سياسية، مشروعية القضية هذه امتلكت وبالتايل العامة، سياستها
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 مرغمين سنكون الدولة وشرعية املقاومة مشروعية وتناولنا اإلقليمية االرتباطات عن لبنان عزلنا إذا :حنا الياس
 الوجود( البلد هذا يف املشكالت ابتداء ومنذ لبنان، يف الشرعية؟ يعطي من أي الشرعية، مصدر على الكالم على

 الشرعية يمنح من أي احلق، مصدر يُسمى ما بين إشكال هناك كان ،)األهلية احلرب القاهرة، اتفاق الفلسطيني،
 يف احلق يعطي القاهرة اتفاق. Dilemma هناك كان إذاً،. األرض حترير يف احلق وبين الدويل، القانون بحسب
 وال السيادة بهذه نعترف مل لو حتى( سيادة ذات دولة ضد سيادة ذات دولة من بعمليات القيام أي األرض، حترير

. شبعا مزارع مع أو ،425 القرار مع ذاته هو والتطابق. الدويل القانون ينتهك األمر هذا لكن). بها نعترف ال نزال
 يقول أيضاً اللبناين. الشرعية مصدر على نتكلم هنا. الدول مع خالله من تتعامل قانوين موقف لديها املتحدة األمم

 يف تستطع، مل اللبنانية الدولة لكن. شبعا مزارع حترر أن يف للمقاومة أكيد حق وهذا شبعا، مزارع حترير يف باحلق
 باملفهوم. الدويل القانون شرعية إىل االستناد وبين شبعا مزارع حترير يف احلق بين تدمج أن وقت، أي

 الوسائل استنفاد بعد إالّ احلرب إىل دولة أي تذهب ال السياسي، بالعِلم أو السياسي، باملفهوم أو الدبلوماسي،
 هذا حل لكن املوضوع، هذا حلل الدبلوماسية الوسائل استخدام اإلمكان يف كان أنه وأعتقد. كلها الدبلوماسية

 موضوع إىل نعود. متوفراً أيضاً يكن مل اإلجماع وهذا لبنانياً، إجماعاً يتطلب الدبلوماسية بالوسائل املوضوع
 قوات بنشر اجلنوب يف املعادلة يكسر أن إده ريمون العميد] الراحل اللبناين الزعيم[ حاول فقد الشرعية، مصدر
 الشرعية تتمكن بأن يكون والقانون احلق بين الصراع إلغاء أن بمعنى والقانون، احلق معادلة كسر أي فيه، دولية

 لكن املقاومة، يف احلق لدينا كان ،1978 سنة يف الليطاين عملية املثال، سبيل وعلى. بالقانون قوتها أخذ من
 اجلنسيات املتعددة القوة جاءت وعندما ،1982 سنة وقع نفسه األمر. القانون إىل انتقلنا 425 القرار صدر عندما

 احلق استعملنا 1701 القرار ثم األسرى حترير عملية يف واليوم. القانون إىل احلق من ننتقل كنا اليونيفيل ثم
 مشكلة وظهور اإلسرائيلي – العربي الصراع بدء منذ تكوّن الذي النمط وهذا. القانون إىل جمدداً  وعدنا الثمن ودفعنا

  .والقانون احلق بين الصراع أي يتكرر، زال ما لبنان يف الفلسطينيين
   

  الدولية الشرعية قصور
   

 ما الستعادة حتى أو لتحرير الدولية الشرعية على الرهان استدعاء يف بعضنا يستمر أن أستغرب أنا :عتريسي طالل
 على ال الرهان، هذا مصلحة يف يوماً تكن مل اجملال هذا يف التجربة أن وخصوصاً لبنان، يف حمتلة أرض من تبقى

 جمدداً طرحه إىل ونعود املاضية األعوام طوال طرح الذي البديهي فالسؤال. فلسطين مستوى على وال لبنان مستوى
 من الدولية الشرعية إطار يف أحد يتمكن مل وملاذا تنفيذ؟ دون من عاماً عشرين من أكثر 425 القرار استمر ملاذا: هو

 أيضاً ينفذ مل وملاذا ذلك؟ تفسير هو وما ؟425 القرار ذلك على نص كما لبنان من االنسحاب على إسرائيل إرغام
 يف نحتاج ال ربما عقود؟ منذ ديارهم إىل الفلسطينيين الالجئين عودة على ينص الذي 194 الدولية الشرعية قرار
 ما تنفيذ عدم يف الدولة هذه بها تتمتع التي وباحلماية إسرائيل، إزاء الدويل اجملتمع بعجز التذكير إىل اجللسة هذه

 قديماً  فعلت كما اجملازر إسرائيل ترتكب عندما شيئاً يفعل ال الذي هو نفسه الدويل اجملتمع وهذا. القرارات من تشاء
 بالشرعية احلائط عرض ضرب ذلك يعني ال. غزة يف املتواصلة اجملازر وآخرها فلسطين، ويف لبنان يف وحديثاً
 باالحتالل يتعلق مما ذلك سوى أو األسرى، استرجاع أو األرض، لتحرير جمدداً  األولوية لها جنعل أن لكن. الدولية

 املطلوبة للقضية إحالة بمثابة هو إنما الشرعية، هذه مع لآلمال اخمليبة التجربة من عقود بعد حتديداً، اإلسرائيلي
 عمن النظر بغض املزارع، هذه احتالل هو شبعا مزارع لتحرير شرعية املقاومة أعطى ما فإن لذا. النسيان عامل إىل
 تكريس يف ساهم لبنان يف سورية وجود أن صحيح آخر، صعيد وعلى. املهمة بهذه ستقوم التي املقاومة هي

 املقاومة سالح عن بالتخلي املطالبة إىل سارعت التي األصوات وجه يف املزارع، هذه لتحرير كضرورة املقاومة
 مع متكيفاً كان لبنان يف العام السياسي املزاج إن إالّ لبنانيتها، من أو املزارع تلك مستقبل من تتأكد أن قبل حتى

 صارت ما إىل تتحول ومل حمدودة ظلت االعتراضات هذه لكن شك، بال اعتراضات ثمة كان. هذه السورية الرغبة
 نعرف كما لبنان، يف العام السياسي املزاج أن أؤكد أن وأود. لبنان من سورية خروج بعد اآلن االعتراضات عليه

 البعض يدعيها التي التعامل هذا من التملص حملاوالت خالفاً السوري، الواقع مع التعامل يضيره يكن مل جميعاً،
 بمسار سورية مع مرتبطاً الرسمي املستوى على كان لبنان إن ثم. لبنان من السورية القوات خروج بعد اليوم

 عن نفسه لبنان يفصل أن احملال من وكان. مدريد مؤتمر مع نشأ الذي اللبناين – السوري املسار أي واحد، سياسي
 يف معلقاً  اإلسرائيلي – السوري الوضع كان الذي الوقت يف إسرائيل، مع مشكلتي أحل أن أريد: ويقول سورية
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 شبعا، مزارع لتحرير املقاومة من كبديل بالدبلوماسية يتعلق فيما أمّا. الشاملة التسوية موضوع ويف اجلوالن
 الدبلوماسية اجلهود تنجح مل ملاذا يفسر أن يستطيع ال افتراض فهذا الهاي، حمكمة خالل من السترجاعها والسعي

 من احملتلة اطقاملن استرجاع يف ،425 القرار صدور بعد عاماً عشرين من أكثر طوال اللبنانية وغير اللبنانية
 أن نعتقد يجعلنا حداً  التفاؤل بلغ فهل وحضورهما، الطرفين موافقة تفترض الهاي حمكمة أن كما. اجلنوب
  قانوين؟ خالف جمرد هو األرض على وبينها بيننا الناشب اخلالف ألن طوعاً اخلطوة بهذه تقوم أن يمكن إسرائيل

 يف تنتمي التي املقاومة يد يف السالح بقاء بعد أُثيرت التي الطوائف، بين التوازن اختالل من اخملاوف بشأن أمّا
 كانت التي امليليشيات بقية يد من سحب السالح هذا أن حين يف اللبنانية، الطوائف من طائفة إىل نفسه الوقت
 السالح هذا يُسحب أن األفضل من كان هل: التايل هو املطروح السؤال فإن لبنان، يف األُخرى الطوائف إىل تنتمي

 اجلنوب يف اإلسرائيلي االحتالل ويبقى الصعيد هذا على باملساواة الطوائف باقي لتشعر مقاومة، هناك يكون وال
 يستطيع أال ثم. وذاك األمر هذا بين نفصل أن نستطيع ال ألننا األهم، املعيار وهو. األول املعيار هو هذا اللبناين؟

 السالح حتمل املسيحية الطوائف إحدى ألن مفقود توازن أصالً  هو التوازن هذا أن نفسه للسبب االدعاء مقابل منطق
 أن يمكن ال املنطق هذا إن الله؟ حزب مقاومة نشوء وقبل 1978 سنة منذ االحتالل جانب إىل احملتل الشريط يف

 علماً وطنية، أولوية ليست االحتالل مواجهة أن املقصود كان إذا إالّ املقاومة سالح باستمرار التوازن اختالل يبرر
. االحتالل من األرض لتحرير املقاومة استمرار أكد امليليشيات، سالح نزع إىل دعا الذي نفسه، الطائف اتفاق بأن

 احلديث عند الذهن إىل يتبادر قد كما االتفاق هذا بعد تنشأ ومل 1982 سنة منذ أصالً موجودة كانت املقاومة وهذه
 لبنان يف الطوائف بين الفعلي التوازن مناقشة أمّا. اآلخر البعض من ونزعه البعض أيدي يف السالح استمرار عن

 سنة الطائف اتفاق جاء والذي الطوائف بين توازن عدم على تأسس الذي لبنان لتاريخ قراءة إعادة إىل فتحتاج
 للتحوالت قراءة إىل األمر يحتاج كما. السياسي املستوى على املفقود التوازن هذا إىل االعتبار بعض ليعيد 1989

 التذكير من بد فال الشيعة عن نتحدث كنا وإذا. املاضية الثالثة العقود يف نفسها اللبنانية الطوائف داخل جرت التي
 التنمية من احلرمان: املزدوج احلرمان من لبنان استقالل منذ طويلة أعواماً عاشوا عامة، اجلنوب وأهل بأنهم،

 اإلسرائيلية االعتداءات ألن النفس، عن والدفاع احلماية من واحلرمان ،...)والكهرباء واملاء والتعليم الطرقات(
 أن يمكن ال لذا. يمنعها أو لها يتصدى من) اجليش( الرسمي املستوى على هناك يكن مل أرزاقهم وعلى عليهم اليومية

 وليس احلماية، إىل احلاجة هذه عن وبمعزل التاريخ هذا عن بمعزل اجلنوب يف املقاومة مع السالح استمرار نقرأ
  .األهلية احلرب يف استخدمته الذي سالحها عن تخلت التي األُخرى الطوائف مع التوازن بمنظور فقط

   
  اإلقليمية املعادلة يف ولبنان الله حزب

   
 كانا املنطقة يف الصراع مستوى على اإليراين - السوري والتحالف السوري الوجود أن يف شك من ما :حمدان كمال
 لبنان حتويل إىل أفضت والتي فيها، سارت التي الوجهة تأخذ 2000 مايو/أيار بعد األمور جعل يف أساسياً  عامالً
 حترير مقومات أن أيضاً ذلك يف ساعد وربما". بعد عن" معه والتعامل الصراع هذا إلدارة" كامنة" أساسية ساحة
 إلسرائيل التاريخية التطلعات إزاء وكذلك األسرى، وموضوع املزارع موضوع يف استكملت تكن مل بالكامل لبنان

 يف املاضي، القرن من األربعينيات منذ لبنان على تتوقف مل والتي املتكررة اإلسرائيلية واالعتداءات املياه، نحو
 الزمالء إليه يشر مل آخر عامل ذلك ىلإ يضاف. املتعاقبة اللبنانية احلكومات لدى حقيقية ردع قوة وجود عدم ظل

 هؤالء وقضية فلسطيني، ألف 400 إىل ألف 300 نحو بلبنان يقيم إذ الفلسطيني، الوجود موضوع هو صريح، بشكل
 وبعضها، السريع، للتفجر قابل بعضها كامنة، عديدة ملفات هناك إذاً،. اإلسرائيلي – العربي الصراع بحل مرتبطة

 إىل يصار بحيث ،"الالعبين" بعض إىل بالنسبة إغراء عامل شكلت امللفات هذه إدارة تكون وقد. للتأجيل قابل ربما،
 اجلدية املقومات غياب ووسط. إسرائيل مع العسكري التوازن متطلبات تعويض أو دعم حملاولة أداة استخدامها

 يف للدفع العوامل هذه تضافرت لبنان، ذلك يف بما املنطقة، بأزمة املتعلقة الدولية القرارات بتطبيق تسمح التي
 نهاية يف حال، املقومات تلك فغياب. املقاومة حتفيز عبر املفقود العسكري التوازن عن النسبي التعويض اجتاه

 احمليطة املنطقة يف صراعاً هناك إن ثم. فقط بالدبلوماسية شبعا مزارع حترير قضية حل إمكان دون املطاف،
 األوضاع على مباشرة موضوعية انعكاسات له أن كما اإلقليمية، وحماوره رافعاته له الصراع وهذا بلبنان،

 عمر هي تقريباً عاماً ستين مدى وعلى بسورية، وجغرافياً سياسياً مرتبطاً كان تاريخياً فلبنان. ذاتها اللبنانية
 املنطقة يف مستمر صراع هناك إذاً،. عاماً ثالثين من ألكثر لبنان يف السورية القوات وجود استمر االستقالل،
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 النظم تهاوي بفعل املنطقة يف نشأ قد فراغ هناك كان ما إذا الواقع هذا نفي يمكن وال لبنان، ذلك يف بما وعليها،
 مواقع على االنطواء نحو سورية ميل على عالوة ،1967 هزيمة بعد التحررية القومية الدعوة وتراجع العربية

 االكتفاء موضوعياً يصعب الوضع هذا ويف. األرض حترير يف تساعد ال وانكفائي انتظاري طابع ذات ومواقف
 ملفات وهي منه، يتجزأ ال جزء نحن الذي الصراع هذا يف كثيرة ملفات فثمة. وشكراً أرضنا حررنا نحن: بالقول

 كان ولو األرض من الباقي اجلزء وحترير لبنان، يف الفلسطيني املوضوع مثل مباشرة، بصورة وتعنينا مفتوحة
 أن واملشكلة. خطرة أبعاد على ينطوي الذي املياه على الكامن النزاع إىل إضافة األسرى، وحترير املساحة، ضئيل

 ولهذا اخملاطر، هذه مواجهة يف التوازن من نوع أي إليجاد تسعى تكن مل اللبنانية للحكومات املتعاقبة السياسات
 شتى، ألغراض املقاومة هذه حفز يف مهماً  دوراً أدى قد اإليراين – السوري العامل كان وإذا. املقاومة هذه نشأت
 لبنان، يف البعض سعي إمكان أيضاً يتجاهل أن يمكنه ال لبنان يف األحداث لتطور املعمق التحليل أن أعتقد فإنني
 ساحة فيها بما خمتلفة، ساحات من انطالقاً الداخلي التوازن إنتاج إلعادة السياسي، للنظام الهشة البنية بسبب

 عدم أمام اجملال يفسح" الطائفي التوازن" مبدأ إىل تاريخياً  النظام هذا فاستناد. اإلسرائيلي العدوان ضد املقاومة
 املشاركة يف حصصها وتغيرت للطوائف النسبية الديموغرافية احلجوم تغيرت كلما التطبيقية، صيغه استقرار

 يف السياسية الطبقة جناح فعدم. العمل وفرص األساسية العامة واملرافق ماتواخلد والعمران والدخل السياسية
 فيها بما الطرق، بشتى تسعى، كي احمللية األطراف خمتلف أمام العنان يطلق يزال وال أطلق األمة، – الدولة بناء

 للسلطة الداخلية التركيبة صوغ تعيد التي التوازنات" جتليس" أو لتعديل لبنانية، غير وساحات عوامل توسل
 احلدودي والشريط اجلنوب، أهل إىل فبالنسبة خاص؛ جنوبي طابع ذات مسألة هناك ذلك إىل وإضافة. السياسية

 على هؤالء، عانى فقد. 2000 سنة اإلسرائيليين خروج بمجرد السالم بحلول الراسخ اإلقرار سهالً يكن مل حتديداً،
 على بات، معظمهم أن درجة إىل اإلسرائيلي، الغدر إىل الركون وعدم االستقرار، وعدم اخلوف مشاعر عقود، امتداد
 ردع على اجلنوب أبناء بقدرة واالعتزاز بالفخر يشعر يوليو،/تموز عدوان عن الناجم الكبير الدمار من الرغم

 إفهام على يقوم التوازن من نوع إنتاج إمكان إىل وصوالً  جنوده، صفوف يف جسيمة خسائر إيقاع وعلى العدوان
 – لبنانية حروب آخر احلرب هذه تكون ربما املعنى وبهذا. سهالً عاد ما لبنان وعلى اجلنوب على االعتداء أن العدو

 أوفت قد املقاومة وأن وتوجعه، تردعه أن املقاومة استطاعة يف أن اإلسرائيلي للعدو أظهرت إذ إسرائيلية،
 األنظمة أمام وكذلك العربية، التحرر حركات أمام نفسياً، وحتى وسياسياً عسكرياً املثال، قوة ووفّرت بالتزاماتها

  .معه املتواطئة األنظمة عن ناهيك املتقاعسة، العربية
 شك وبال. اإلقليمية الشؤون عن أو اإلقليمية املنطقة عن لبنان عزل إمكان افترضت احلديث بداية يف :حنا الياس

 ويف املنطقة يف كبيرة حتوالت وحدثت ومفاهيمه، األمن موضوع يف سيما وال املنطقة، يف جذري حتول وقع
 شرعية عن نتحدث عندما اجملال هذا ويف. جديد بشكل لبنان يف القوى توزيع إعادة إىل أدت التحوالت وهذه. لبنان

 كان هل. الشرعية هذه على التوافق أنتج الذي لبنان يف السياسي الواقع إىل ننظر أن يجب شبعا مزارع يف املقاومة
 وضحاها ليلة بين لبنان يف السياسية القوى مواقف تتبدل أن معنى فما وإالّ الواقع، يعكس فعلي توافق هناك
 جذري موضوع يف وكذلك جسر؟ بناء أو طريق بشق يتعلق ملوضوع وليس األرض بتحرير يتعلق ملوضوع ال لتقول

. باخلارج عالقته يرى وكيف واقتصادياً، وسياسياً أمنياً  ذاته لبنان يعي وكيف ذاته، إىل لبنان نظرة هو أساسي
 أن إقليمي أعمال جدول له حملي العب ألي يمكن ال لكن املنطقة، عن لبنان فصل يمكن ال أنه فحواها فكرة وثمة

 املسيحي وجرب ،1968 سنة الفلسطينية التحرير منظمة لبنان يف السنّي جرب. اللبنانية احمللية التركيبة يتجاهل
 البعد من أكثر متجذر بل أعمق حملياً بعداً الله حلزب أن مع وإيران، سورية الشيعي يجرب واآلن. إسرائيل اللبناين

  .بوضوح الفكرة هذه تاريخ يقرأ املغيّب الصدر موسى اإلمام خطب يراجع ومن. اإلقليمي
 وضعه وعلى كمقاومة، الله حزب على ركزت ةالندو هذه يف ومتشعبة كثيرة أفكار إىل استمعنا :عتريسي طالل

 باملنطقة عالقة له يحدث ما تفسير يف أيضاً به االستعانة يجب ما لكن. 2006 يوليو/تموز حرب بعد املستجد
 من املتحدة الواليات تريد وماذا للمنطقة؟ أميركي مشروع هناك فهل. للمنطقة الشاملة بالرؤية أي كلها، العربية
 جناح على يراهن من يتكيف؟ ومن يواجه، من املشروع؟ هذا مع احمللية األطراف تتعامل وكيف األوسط؟ الشرق

 الله حزب ندرس أن اجملدي من أن أرى وأنا وإقليمياً؟ حملياً املشروع هذا إفشال يريد ومن األميركي، املشروع
 من كجزء لبنان إىل املتحدة الواليات تنظر فهل. لبنان إىل بالنسبة أيضاً ذلك نفعل وأن الرؤية، هذه إطار يف أيضاً

 وهل حولها؟ يجري ما خارج ومن مستقلة دولة تراه أم) اجلديد األوسط الشرق( إلنشائه تسعى الذي األوسط الشرق
 اللبناين الداخلي بالواقع حساباتها تربط) السالح حملها والستمرار للمقاومة املعارضة( اللبنانية السياسية القوى
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 عندما القوة عناصر منها لتستمد تغيراتها وتنتظر اإلقليمية التحوالت مع تتفاعل األُخرى هي أنها أم البحت،
 الشرق هذا من جزءاً  يكون أن لبنان من تريد كانت األميركية التصريحات أن ينفي أن يستطيع ومن إليها؟ حتتاج

 الهشة الديمقراطية ذات لبنان حكومة يدعم أن عليه أن اعتبر األميركي الرئيس وأن املفترض، األميركي األوسط
 من جزءاً تاريخه طوال كان لبنان أن ينكر ومن. وفلسطين العراق يف األُخرى احلكومات يدعم أن عليه كان مثلما

 ما يتابع من كل ولعل مباشراً؟ تأثيراً وطوائفه السياسية قواه ويف فيه تؤثر كانت التي الدولية اإلقليمية املعادلة
 يف التوازن طبيعة يعكس دويل -  عربي توافق نتاج هو فيه اجلمهورية رئيس اختيار أن يعرف لبنان يف يجري

 أن وإمّا ،)الفرنسية أو األميركية( الغربية املعادلة إىل أقرب الرئيس يكون أن فإمّا. الدولية – العربية العالقة هذه
 الفلسطيني والسالح الوجود تنظيم اتفاق يوقَّع أمل). السورية السعودية، املصرية،( العربية املعادلة إىل أقرب يكون

 يف األهلية احلرب إنهاء اتفاق يوقَّع أمل ؟"القاهرة اتفاق" بـ يعرف الشهير االتفاق هذا وبات القاهرة، يف لبنان يف
 درجة إىل باستغراب احلديث فإن لذا ؟"الطائف اتفاق" بـ أيضاً يعرف االتفاق وبات السعودية، اململكة يف الطائف
 أو الله بحزب األمر يتعلق عندما الداخلية املعادلة يف اإلقليمي التأثير عن املباشرة وغير املباشرة اإلدانة

 بعزل الطلب أيضاً ومستغرب. السياسية لبنان جغرافية لطبيعة مناف وهو املستغرب، األمر هو عامة، باملقاومة
 عما لبنان يعزل إسرائيل مع سالماً يفترض ألنه وإمّا واقعي، غير ألنه إمّا اإلقليمية؛ التأثيرات هذه عن لبنان
 ناحية من علينا، ثم. أيضاً واقعي غير اعتقادي يف وهذا. اإلسرائيلي – العربي الصراع مستوى على حوله يجري
 نكتفي وال. دهوبع التحرير قبل الله حزب من لبنان يف األُخرى األطراف وسياسات مواقف إىل ننظر أن أُخرى،
 يفعل ال الذي الشيطان هو كأنه أو لبنان، يف معزولة جزيرة كأنه يفعله، أن عليه كان وما الله حزب فعل ما برصد
 املثال سبيل على لنأخذ. لبنان يف األُخرى السياسية والقوى الطوائف من والطيبين املؤمنين حياة تخريب سوى

 مشكور وهو انتهى قد األمر وأن ،2000 سنة التحرير يف األساسي بواجبه قام الله حزب بأن تقول التي الفرضية
 املادية املكافأة هي ما للبنان؟ العظيم اإلجناز هذا على والكايف املناسب الرد هو هذا هل: فنسأل. به قام ما على

 ال. دورك انتهى لقد. السالمة ومع لك شكراً لبنان، حررت لقد: له قيل لقد الله؟ حزب عليها حصل التي املعنوية أو
 أي منا تطلب وال) باالطمئنان اآلخرون يشعر كي( بسرعة األرض به حررت الذي السالح أعطنا. شيئاً منك نريد
 التحرير؟ بعد الله حزب عليها حصل التي" املكافأة" هي أليست عملياً؟ حدث ما هذا أليس. التحرير مقابل يف شيء

 نفسه على السؤال أحد يطرح مل ماذا؟ مقابل يف لكن دوره؟ إنهاء واستعجال منه واخلوف سالحه يف التشكيك أي
 اإلسرائيلية االعتداءات من اجلنوب حلماية واقعية باستراتيجيا السياسية القوى من أحد تقدم هل. الوقت ذلك يف

 بمجرد للبنان كتهديد إسرائيل انتهت وهل التحرير؟ بعد سالحه تسليم إىل باملسارعة الله حزب يطالَب كان عندما
 التشكيك أمّا. كلها واألسئلة األمور هذه جتاه واضحاً يكون أن للجميع ينبغي كان ؟2000 سنة التحرير تم أن

 السلطة تستلم كانت التي العامل يف التحرر حركات حاالت جميع يف مقبول غير أمر فهو الدور إنهاء واستعجال
 إننا إالّ  لبنانياً، مقبول وغير الله، حزب جانب من مطروح غير السلطة استالم كان وإذا. األرض حترر كانت عندما

 نعلم لكننا. لبنان على وأيديولوجيته بعقيدته الله حزب يشكله أن يمكن الذي اخلطر عن اليوم نتحدث ذلك من بدالً
 لهذا نقل مل فلماذا. التحرير قبل ما منذ يتغير مل نفسها وبعقيدته وبأيديولوجيته احلالية بصيغته الله حزب أن

 غير األيديولوجيا وهذه لبنان، على خطراً  تكون قد األيديولوجيا بهذه إنك والتضحيات، املقاومة أثناء يف احلزب
 وإىل اللبناين، الواقع وإىل أنفسهم إىل احلزب هذا أعضاء ينظر كيف ألفكر الله حزب مكان يف نفسي سأضع. مقبولة
 اللبنانيين جميع بين املشتركة الصيغ أجد أن أستطيع كي اللبنانيين، جميع حتتها ينضوي أن يجب التي الدولة
. الدولة مشروع إىل الوصول يف تساهم أن الصيغ هذه شأن من التي واخملاطر اخملاوف وحول املصالح حول

 أي وإىل إليها؟ نطمح التي النموذج الدولة لبنان يف كان متى دولة؟ أي بل للبنان؟ دولة مشروع أي هنا، ونتساءل،
 يظهر أن يجب. احلالية التركيبة يف بأس ال علينا؟ املعروض الدولة نموذج هو ما أرجع؟ أن أريد الدولة من طراز
 حقيقة يعني ال قد عمومي كالم إىل وليس بالتحديد، الدولة هذه إىل تفضل ذاك أو الطرف لهذا لنقول النموذج هذا

 التي مقوماتها وعن الدولة هذه عن ألبحث أيضاً لبنان تاريخ إىل أعود أن يجب. املقاومة سالح من التخلص سوى
 أجنز هل دولة؟ لبناء مشروع جمرد نفسه هو كان أو الدولة، نموذج تاريخه يف لبنان شكّل هل. السنين عبر ترسخت

 الدوام على كانت التي الدائم اإلقليمي التجاذب من حالة ظل يف املشروع هذا لبناء يسعى كان أو الدولة، هذه
 وجتاذب جتارب ساحة لبنان يكون أالّ  يف نحن نرغب مل لو حتى والساحة؟ الدولة بين وسيطة منطقة جتعله

 اجلنديين خطف ذريعة لنضع أوالً: جرت التي احلرب إىل وسأعود. وجتاذب جتارب ساحة كبير حد إىل سيكون
 األعوام يف القدرة هذه تراجع بعد الردع قدرة الستعادة إسرائيلية حرب منها، أساسي جزء يف احلرب، فهذه. جانباً
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 يف األميركية السياسات أمام وممانعة عقبة ويشكل يتمدد الذي اإليراين النفوذ إلضعاف أميركية وحرب. املاضية
 بعدما انتصار أي حتقيق يف األمام إىل تتقدم أن خاللها من املتحدة الواليات أرادت التي احلرب وهي. املنطقة
 احلرب هذه على العرب بعض موافقة إن. لبنان يف وحتى أفغانستان، ويف فلسطين ويف العراق يف ذلك عن توقفت

 عربية تغطية هناك يكون اإلسرائيلي – العربي الصراع تاريخ يف مرة وألول. إيران إضعاف إطار عن تخرج ال
 تارة، الشيعي الهالل عن باحلديث اعتقادي، يف احلرب، لهذه التمهيد تم وقد. عربي بلد على إسرائيلية حلرب

 اإليراين اخلطر ضد وسياسياً إعالمياً التحريض بدأ كما. لبالدهم ال إليران والؤهم الشيعة إن أُخرى تارة وبالقول
  ).اإلسرائيلي اخلطر من أكثر... (العرب على

 األوسط الشرق لبناء املتحدة الواليات وضع وتعزيز إليران، اإلقليمي النفوذ إضعاف احلرب هذه وجوه أحد كان إذا
 لبنان تستخدم املتحدة الواليات أن ذلك فمعنى احلرب، هذه وبين والدته بين رايس كوندوليزا ربطت الذي اجلديد
 يُستخدم كما املنطقة، يف إقليمية كبرى دولة مع احلسابات ولتصفية جهة، من اإلقليمية أوضاعها لترتيب ساحة
 ضبط على قادراً أعوام، ستة خالل ظل، الله حزب فإن حال أي يف. أُخرى دولة أي تُستخدم قد وكما اآلن العراق
 يمتلك أنه مع اللعبة، قواعد يف تغييراً احلدود على اليومي وجوده يشكل ومل إسرائيل، مع احلدود على اللعبة

 استطاعة يف وكان. ثالثة أو شهرين كل شبعا مزارع يف تذكيرية عمليات يمارس وكان خمتلفة، وأسلحة صواريخ
 بسبب ساحة إىل لبنان حتوّل أن أرادت املتحدة الواليات لكن. عاماً لعشرين الوضع هذا مع تتعايش أن إسرائيل

 ويف العراق يف متعثر املُفترض اجلديد األوسط فالشرق. بالتحديد العراق ويف املنطقة، يف العامة مشكلتها
 منذ الداخلية انقساماته بسبب األضعف، الساحة هو لبنان أن بوش إدارة واعتقدت. فلسطين يف وحتى أفغانستان،

 ستة ربما، لبقينا، احلرب هذه يف املتحدة الواليات ترغب مل ولو... وسالحها املقاومة حول السورية القوات خروج
 احلركات جميع عن يختلف احلزب هذاف ونشأته، الله حزب موضوع يف أمّا. الستاتيكو ذلك على أُخرى أعوام

 فيما بعضها، أنشأ ثم عقائدية دعوية سياسية كحركات نشأت اإلسالمية احلركات. املنطقة يف األُخرى اإلسالمية
 ذلك من بالعكس نشأ الله حزب. والتصفيات باالغتياالت احلكومات ملقاتلة أو االحتالل ملقاتلة مسلحة فروعاً بعد،

 حزب هو سياسيًا تنظيماً  ذلك بعد احلركة هذه أسست ثم االحتالل، ملقاتلة سرية كحركة البداية، يف نشأ،. تماماً
 تنظيم لها يكون أن دون من اإلسرائيلي االحتالل ضد عسكرية بعمليات تقوم احلركة وهذه 1982 سنة منذ. الله

 حزب خطاب يف حتوّل حدث لقد. الله حزب تأسيس أُعلن حينما 1985 سنة حتى احلال هذه على وبقيت سياسي،
 ويف إعالمه ويف خطاباته يف جداً جداً  كبيرة ولبننة كبير نضج وحدث. املفتوحة الرسالة بعد السياسي، الله

 قبل اللبناين اليمين أدبيات إىل يعيده ما فيها سيكتشف األناشيد هذه من كبيرة جمموعة يراجع ومن. أناشيده
... كله ذلك سبيل يف والفداء والتضحية والشموخ واجلبل واألرز واجملد لبنان: حول أثنائها، ويف األهلية احلرب

 بعد حتى الله، حزب أن هو أيضاً إليه بااللتفات جدير هو وما. إيلّ بالنسبة خاصة دراسة األمر هذا ويستحق
 مل األمر هذا. أكبر حصة يريدون وهم انتصروا الشيعة إن يقل ومل بحصته، للمطالبة الدولة على يهجم مل التحرير،

 طموحات لديه من وثمة والوظيفة، العمل إىل احلاجة عن يتحدث من الله حزب جمهور بين كان وقد. قط يحدث
 إىل واالنصراف الداخلية احملاصصة يف اخلوض عدم على استقر الغالب الرأي لكن. وعلمية ومستقبلية مهنية

 كانت الداخلية امللفات بعض من األحيان، بعض يف يقترب، كان حينما الله حزب فإن وللتذكير،. املقاومة
 الشعبي ثقله نقل لو ألنه. فقط مقاومة وابقَ الداخلية، امللفات يف تتدخل ال: له تقول اللبنانية السياسية األطراف

 وحزب مقاومة إنت: له تقول جميعها األطراف كانت لذلك. الداخلي التوازن يغير فسوف هؤالء، بحسب الداخل، إىل
  .فحسب مقاومة نريدك ونحن للمقاومة،

 يف كثيرة طرقات وشُقت جرى، قد حتسناً أن صحيح التنموي، اجلانب من بالدولة الشيعة عالقة يف أُخرى، جهة من
 عند جداً مهمة مسألة ثمة لكن. بعضها يف للطالب وجود ال إذ أحياناً، اللزوم عن فائضة املدارس وصارت اجلنوب

 حتى أحد، يحمهم ومل عاماً ستون. لديهم حماية ال بأن الناس عند عميق شعور وهناك". احلماية" هي اجلنوبيين
 قوة هناك اآلن،. يردعها أحد وال التبغ وموسم املزروعات وحترق وتعتقل وتخرج تدخل إسرائيل وكانت. اجليش

 األمر، يف ما هذا. ثقتهم املقاومة منحوا الناس هؤالء حسناً،. نسبياً ولو الناس هؤالء حماية على قادرة أنها تقول
 الله حزب لدى موجود غير الوهم هذا. عليه للسيطرة أو لبنان حلكم يسعون الشيعة أن عن البعض يروجه ما وليس

 الله حزب أنزل ولو. وحدوده وتفصيالته اللبناين الوضع وتعقيدات اللبناين الوضع حقيقة يعرفون ألنهم وقيادته،
 خطاب أي أقرأ مل وأنا. العامين املديرين عدد يف أو الشيعة النواب عدد يف ذلك يزيد لن بإسرائيل هزيمة يوم كل يف

 اتفاق ينتقدون سواه كثيرين أن مع الداخلية، املعادلة لتغيير االنتصار هذا يستثمر أن يريد املقاومة لدى سياسي
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 ثم. حقيقية دولة بناء ويف البلد استقرار يف مساهمة وأكثر توازناً، أكثر ليكون وتطويره تعديله ويريدون الطائف
 قبل موجود منه جزء يف كان االنقسام فهذا. احلرب بعد حدث الذي االنقسام عن أُخرى نقطة أضيف أن أريد إين

 بالسلطة، االستئثار وعلى احلكومة على احلرب هذه نتائج من اخملاوف وازدادت أكبر، احلدة صارت ربما. احلرب
 تغيّر، نفسه اإلسرائيلي الواقع. تغيّر ما ثمة أن غير. احلرب هذه مع يستجد ومل سلفاً موجود االنقسام أصل لكن. إلخ

 حتى التقديرات، وكل. احلرب هذه يف حدث كبيراً فشالً إن يقولون وهم بذلك، يعترفون أنفسهم واإلسرائيليون
 والعرب. ما إجنازاً حقق اخلصم أن يعني فهذا طرف فشل لو ،إذاً. احلرب هذه يف فشلت إسرائيل أن تعتبر الغربية،

 إىل الناس خروج معنى وهذا. اإلسرائيلي أمام العجز حالة من انتقاماً مرحلة؛ من انتقاماً اإلجناز هذا يف رأوا
 ويسقط مثلنا، بامللجأ ويحتمي مثلنا، يخاف اإلسرائيلي نرى عاماً ثالثين منذ مرة وألول. للمقاومة تأييداً الشارع

 يف اندلعت التي فالتظاهرات. عليها البعض اشتغل التي املذهبية الهوة ردم الشعبي العربي املوقف وهذا. القتلى له
 شيعي، هالل عن املتواتر الكالم أمّا. الهوة هذه ردمت الله نصر حسن والسيد للمقاومة تأييداً املغرب ويف األزهر

 شيعياً  طرفاً هناك أن املفترض الشيعية؟ التظاهرات هي أين. احلرب إبان يف أرهما مل فأنا شيعية، أممية وعن
 مميز، بعمل قاموا مثالً  البحرين شيعة أن املثال سبيل على نالحظ مل هذا ومع ولإلبادة، للقصف، ويتعرض يُقتل،

 إىل فنزلوا العربية، اجلماهير من غيرهم مثل تظاهروا هؤالء. آخر مكان أي يف الشيعة وال العراق، شيعة حتى وال
 موضوع يف أمّا. العربية اجلماهير فعل ردات مثل مثلها كانت الشيعة فعل ردة إن. خاص حترك أي غير من الشارع
 األمر هذا لكن مموّل، وحزب طائفي وحزب ديني حزب الله حزب أن صحيح: التايل هو فرأيي لبنان، يف التغيير
" اآلخر الفالين" والتيار ومدوْلر، مموّل" الفالين" التيار أن للجميع املعروف ومن. اللبنانية القوى جميع على ينطبق

 إلغاء احملال ومن! لبنان حال هي هذه. دينية وجماهير قيادات عن عبارة السياسية القوى ومعظم ديني، بُعد له
 لكن. واحد لون على األقل، على قيادته يف حزب، أي يقتصر أالّ على ينص لدينا األحزاب قانون طبعاً . الواقع هذا
 لديه يكون أن البعض حق ومن ديني، حزب الله حزب أن صحيح: أقول ثانية ومرة. شكليات جمرد األمر هذا

 النظام، ومع اللبناين، الواقع مع متكيّف الله حزب أن هذا، مع أعتقد، لكنني الديني، للحزب رفض حتى أو مالحظات
 جمهورية إىل حتويله يف الرغبة أو النظام، هذا على انقالبية رؤية لديه وليست اللبنانية، الطوائف مع وحتى

 لقد. الطائف اتفاق منذ لديه بدأ املوقف وهذا الواقع، مع يتكيّف أن يف يرغب إنه. املسألة هذه الستحالة إسالمية
 هذا يف وكان السقف، هذا ملتزم وهو احلين ذلك منذ لكنه. خمتلفة ألسباب بتحفظ الطائف اتفاق مع الله حزب وقف

 السياسية حركته متابعة خالل من متأكد، وأنا. الداخل على تركيزه من أكثر املقاومة عامل على يركز كله الوقت
 مشكلة هي ما بقدر مشكلته فهي وحده، الله حزب مشكلة ليست هنا واملشكلة. لبنان دستور ملتزم أنه وأدبياته،

 وتدير تهديد، أو عدوان أي من وحتميهم جميعاً الناس حتفظ توافقية دولة لبناء صيغة إيجاد أي اآلخرين، جميع
  .العامة املصالح يخدم بما السياسات

   
  إلسرائيل هزيمة ليست احلرب

   
 مما كثيراً أكثر 1973 حرب يف املصري واجليش السوري اجليش حقق لقد العسكري، اإلجناز موضوع يف :سامل بول

 أو سورية لدى املوضوع صعوبة لكن. كبيرة عسكرية أموراً يحققا أن اليوم يستطيعان واجليشان. الله حزب حققه
 ودعمته الله حزب درّبت التي إيران، إن أقول لألسف. واخلسارة الربح حساب هي أُخرى دولة أي أو األردن أو مصر

 طّور لقد. الله حلزب وربحاً للبنان خسارة النتائج جاءت لكن مباشرة، تتأثر مل والتدريب، والصواريخ بالتقنيات
 مواجهة وكيفية الصواريخ إطالق وإدارة اخلنادق مثل اإلسرائيلي، اجليش مواجهته يف جديدة تكتيكات الله حزب

 واجملتمع للبنان كاملة خسارة هي فالنتيجة ذلك ومع. فعالً اإلسرائيلي اجليش أربك ما وهو إلخ، امليركافا،
 وحسابات الدول حسابات غيرت احلرب وهذه. وإيران الله حلزب كامل وربح اللبناين، واالقتصاد اللبناين

 احلرب فإن املتحدة، والواليات إسرائيل إىل بالنسبة أوالً . املتحدة والواليات إلسرائيل املناهضة اجملتمعات
 هزيمة تكن مل جةالنتي لكن. عسكرياً تريدان ما تفعال أن على قادرتان أنهما فيه تعتقدان كانتا حلم من أيقظتهما

 قادة هناك بأن ذلك. جديدة حرب إىل يؤدي ربما وهذا. اإلسرائيلي باجليش اإلسرائيلية الثقة زعزعت وإنما كاملة،
 هناك لكن. اجليش هيبة الستعادة الله حزب وعلى لبنان على ثانية حرب شن يجب: يقولون اإلسرائيلي اجليش يف

 إىل العودة يف يرغبون صاروا العسكرية القدرة حدود عرفوا فبعدما خمتلف؛ اجتاه نحو األمور يدفعون آخرين
 لعملية حتريك إىل أم أُخرى حروب إىل سيؤدي الهزيمة شبه أن هل واضحاً ليس اآلن وحتى. السالم عملية حتريك
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 اقتنعتا وإسرائيل املتحدة الواليات أن رأى العربية الدول فبعض. متشابهة األمور تبدو العربي اجلانب ومن. السالم
 آخرون هناك بينما. الفرصة هذه من االستفادة إىل ويدعو يستعد بدأ ولهذا اخملرج، هو السالم بأن احلرب هذه بعد

 كي املتحدة والواليات إسرائيل مع سالماً لنرتب تعالوا: يقولون وهؤالء الشيعي، – اإليراين االمتداد إالّ يرون ال
 احلرب حيث فلسطين يف املقاومة لنموذج تأثير أيضاً وهناك. اإليراين – الشيعي التمدد على العربية املنطقة نقفل

 أو مصر مثل دول يف لكن،. مثالً امليركافا مواجهة يف جديدة تكتيكات إىل واحلاجة العصابات وحرب املفتوحة
 يف واضحاً سيكون األثر أن غير. كبير حد إىل معدوم العسكري الوضع يف احلرب أثر أن فأعتقد سورية، أو األردن
 حزب صعيد على أمّا. الدول هذه يف ثورات أو انقالبات على مقبلون أننا أرى ال ذلك ومع. املعارضة ويف الشارع

 كبير فارق وثمة. حماسة أي يثير ال رمادي مشروع هو اللبنانية الدولة يف االندماج فإن لبنان يف والتغيير الله
 لبنان يف رئيسي، ولو العب، جمرد إىل يتحول أن وبين القدس، حترير يطرح تاريخياً بطالً  الله حزب يكون أن بين

 بطولياً  خطاباً له أن يف تكمن الله حزب معضلة إن. بالناقص وزيرين أو زيادة وزيرين يتجاوز ال حمدد سقف له
. الدولة إطار وضمن لبنان، يف موجود لبناين حزب هو النهاية ويف تكاليفها، من الرغم على بطولية إجنازات وله

 ينكر أحد ال لكن لديه، السالح بقاء وعلى الله حزب على كثيرة مآخذ له من هناك لبنان؟ يف يفعل أن يستطيع فماذا
 الله حزب وسياسة. معاً ولبنان الشيعة وأفاد املدارس وبنى اجلنوب إنماء يف وساهم اجلنوب، حرر أنه احلزب على

 من ميّزهم ما وهذا منضبطون، بأنهم احلزب هذا أعضاء عُرف وطاملا اللبنانية، املصلحة مع تتناقض ال كانت
 حافظ مثل إنه الله نصر عن يقال وكان. خاصة ثقة الله، نصر حسن السيد بقيادة احلزب، واكتسب. املسلحين جميع
 يف أصبحنا اليوم لكن. مرة آخر لها تعرض التي للمخاطر لبنان يعرّض أن دون من اللعبة يلعب كيف يعرف األسد

. فقط شهرين نحو عمره األمر وهذا. الدولة منطق مع متناقضاً  بات الله حزب سياسات بعض أن هي جديدة مرحلة
 على صار ألنه صعبة خيارات أمام اليوم الله حزب أن غير. املصالح يف تناغم بل تناقض، أي هناك يكن مل سابقاً

 مئة توجد ال أنه أقصد لبنان، يف يدخل أن الله حزب على إن أقول وعندما. األمور من كثير يف الدولة مع تناقض
 يف كبير تنازل هو واملطلوب. وتنوعه تعدده على اآلن املوجود لبنان يف يكون الدخول. لبنان يف للدخول طريقة

 من استقال اللبناين اجليش وألن. إقليمياً بطالً صار الله حزب أن وخصوصاً صعب، أمر وهذا. اإلقليمي اخلطاب
 فعالً عاد أنه سيما وال مسؤولياته، إىل العودة اآلن منه مطلوباً صار فقد العشرين القرن ستينيات منذ مسؤولياته

 عنصراً  كانت الشيعية القيادات أن إىل أشير أن فأود التنموي الشق يف أمّا. العسكري الشق يف هذا. اجلنوب إىل
 فإذا. اجلنوب وجملس بري نبيه الرئيس بوجود سيما وال األهلية، احلرب بعد اللبنانية الدولة تكوين من أساسياً

 الله حزب يتحول أن أمّا. الله وحزب أمل حركة على يقع التقصير هذا من كبيراً  جانباً فإن تنموي تقصير هناك كان
 النموذج من بديالً ليس واجتماعياً، وثقافياً  وفكرياً سياسياً  الله، حزب نموذج أن فأعتقد بديل، بداية أو بديالً 

  .التعددي اللبناين
   

  اللبناين والكيان الله حزب
   

 شروط حتسين على العمل حماولة على حتثه إغراءات أمام نفسه الله حزب يجد قد جرى، مما انطالقاً :حمدان كمال
 وهذه. نفسه الشيعي التمثيل من حصته مستوى على أو ككل، الطائفي النظام داخل سواء الطائفية، احملاصصة
. الطائفية التوازنات على أصالً فيه السياسي النظام يقوم لبنان مثل بلد يف منه بد ال أمراً تبدو قد احملاصصة

 أثبت إذ العسكري اجملال يف سيما وال الصدد، هذا يف القوة أوراق من العديد األوىل للوهلة الله حزب ويمتلك
 دون وتاريخية معقدة ظروف حالت الذي الوقت يف املستوى، رفيع عسكرياً وأداء عالية قتالية قدرات امتالكه
 اجليش إىل اخلبرة هذه نقل يف الله حزب يتعاون أن املفيد من يكون وقد. القدرات هذه مثل اللبناين اجليش امتالك
 ال ومتغطرس غادر وعدو مستقرة غير إقليمية أوضاع مواجهة يف جامعة، لبنانية وطنية ردع قوة لتشكيل اللبناين

 تم ما إذا حلها يجب إشكاالت هناك أن بيد. قرن نصف من أكثر منذ مفتوحة شنها التي احلروب ساحات تزال
 من جزءاً ويشكلون لبنانيون ومناصروه لبناين حزب جهة من هو الذي – الله حزب إن إذ التوجه، هذا اعتماد

 والسؤال. الدولة ضمن دولة يشكل أن إىل أقرب الراهنة وسماته مميزاته عبر أُخرى جهة من يبرز – اللبناين اجملتمع
 أي الله؟ حزب جتربة عليها انطوت التي بالقدرات االحتفاظ مع اإلشكالية هذه حل يمكن كيف هو األساسي
 مس دون من واجملتمع الدولة إىل – ضعفه عناصر دون من – الله حزب قوة عناصر حتويل يمكن كيف: بالتحديد

 هذا من جزءاً  الطائفية احملاصصة شروط حتسين على املراهنة تشكل هل األخيرين؟ لهذين العميقة اخلصوصيات
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 املتاحة، األُخرى اخليارات إذاً هي فما – كذلك وهو – مؤكد شبه اخلطر هذا مثل كان وإذا تطيحه؟ تُرى أم احلل،
: أوضح وبكالم اخليارات؟ هذه مثل غمار يخوض أن الداخلية تركيبته خصائص حيث من الله حزب يستطيع وهل
 ال كي ديني تشكيل إىل األقرب اآلخر اجلانب على وطني حترر حركة إىل األقرب اجلانب تغليب يف احلزب ينجح هل

  .الالحقة املداخلة يف اخليارات هذه بعض تلمس سأحاول طائفي؟ تشكيل إىل أقول
: عدة وجوه الثقافة ولهذه. عاماً وعشرون أربعة عمرها أبينا، أم شئنا ثقافة، أصبح الله حزب: حنا الياس

 فكرة إىل إسالمية دولة بإنشاء يقول كان فكر من تطور احلزب أن أي. وسياسية واجتماعية وعسكرية أيديولوجية
 وحزب. دموية أكثر عادة تكون النضوج ومرحلة مراحل، بعدة تمر ثورية مؤسسة وكل. الدين يف إكراه ال إن تقول

 بعض سياسية مؤسسة أي حتقق وعندما. كلياً خطابه فيها تبدل مرحلة إىل وصل حتى كثيرة بمراحل مر الله
 تشكل الله حزب عند النضوج قمة لكن. خطابها مرحلة ولكل جديد، دور عن بالبحث تبدأ القمة، إىل وتصل أهدافها
 1969 سنة. املاضي القرن ستينيات يف بدأت بها املعترف الدولة مرحلة. الدولة إطار خارج من لالعب الذروة

 واذهبي القاهرة اتفاق وخذي املال فخذي الفلسطينية القضية عن مسؤولة أنتِ: الفلسطينية التحرير ملنظمة قالوا
 خارج من العب أنه هنا والفارق. أُخرى حالة بأي نقارنه أن نستطيع ال جديد نموذج الله حزب. إسرائيل ملقاتلة
 يف يشارك العب الله حزب لكن. عربياً وقومياً  زمنياً العباً التحرير منظمة كانت أن بعد ديني العب وهو. الدولة
 احمللية سياساته يف اخلاص جدوله وله بسالحه يحتفظ الذي الوقت يف الدولة مؤسسات يستغل أي سياسياً، الدولة

 مقتدى هو الثاين والنموذج. السلطة إىل تصل أن قبل" حماس" حركة هو الله حزب من القريب النموذج. واإلقليمية
 الله حزب نموذج لكن جديدة، النماذج هذه إن. الدولة يف ويشارك نائباً 32 لديه الصدر ومقتدى العراق، يف الصدر

 إسرائيل، قتال هو وإسالمياً، عربياً األكبر، الشرعية ومصدر إسرائيل، مع مباشر تماس على أنه هي خاصة ميزة له
 لنالحظ. فريداً ثقالً الله حزب يمنح األمر وهذا. إسرائيل على انتصرت إنني يقول أن واملسلم العربي عند واجملد

. نوعها يف فريدة حالة إنه. أُخرى حالٍ إىل صار قليل بعد ثم حالٍ، على احلرب بدء مع كان الذي العربي اخلطاب
 االنتصار من فاالنتقال. مأزق يف الله حزب فإن األهداف، من كثيراً حقق وألنه النضوج، قمة إىل وصل وألنه

*. املثالثة إىل يجرنا وهذا. الشيعية وللطائفة كحزب، الله حلزب يُدفع أن يجب سياسي ثمن له السياسة إىل العسكري
 مشروع إىل نعود أن يجب الله، حزب عن نتحدث عندما ثم. خطرة لكن بامتياز، سياسية مرحلة املقبلة املرحلة إذاً

 وكيف ،1979 سنة يف اإليرانية الثورة من السوري االقتراب إىل ذلك وقبل ،1982 سنة يف ظهر الذي الله حزب
 وكيف العراق، ضد حربها يف اإليرانية الثورة ملساعدة سورية فعلت وماذا الوقت، ذلك منذ تتشكل احملاور بدأت

 يف نشأ الذي الليبي – اإليراين – السوري احملور وكذلك األراضي، واستعمال والسالح الذخيرة بإرسال سمحت
 املرحلة يف العراق إىل جيش إرسال يف قوية رغبة أبدى األردن أن وكيف األردين، – السعودي احملور مقابله

 يف األسد حافظ الرئيس كان عندما أي. اليوم تبدلت اإليرانية – السورية العالقة. اإليراين الهجوم من األخيرة
 إليها بعث الذي وهو إليه، بحاجة إيران وكانت األقوى، هي سورية كانت اإليرانية الثورة بدايات إبان يف السلطة

. العراقية االستراتيجية القاذفات لقصف H3 الـ منطقة يف طائرات بنزول سمح الذي وهو طرطوس، من بالسالح
. الله حزب عبر اإلسرائيلي – العربي الصراع على إليران نافذة السوري الرئيس فتح 1982 اجتياح وقع وعندما
 الرئيس كان أيضاً الوقت ذلك يف. اخلليج منطقة إىل القوي الدخول باب له فتحت التي هي البداية يف إيران وكانت
 سألنا إذا. املقاومات جميع وألغى للمقاومة، الوحيد احملتكر الله حزب يجعل أن استطاع ألنه األقوى األسد حافظ
 حدث وهنا. األسد حافظ الرئيس موت كان الكبير احلدث. األمر هذا سنعرف القومي، احلزب أو الشيوعي، احلزب

 كحزب وامتداداته اإليراين للمشروع جذري حتول ذلك ورافق. اللبناين اجلنوب من اإلسرائيلي باالنسحاب بدأ تبدل
 مساعدتي عليكِ: لدولها لتقول املنطقة إىل املتحدة الواليات وجاءت سبتمبر/أيلول 11 عملية وقعت ثم. الله

 كان األسد حافظ الرئيس لكن. الله حزب مع السوري – اإليراين احملور أكثر ترسخ وهنا. املستقبل يف وسأحاسبكِ
 ضوج،الن من متطورة مرحلة إىل احلزب وصل فقد األسد بشار الرئيس مع أمّا. الله حزب مع خمتلفة بطريقة يتعامل

 هي إيران وأصبحت لبنان، من سورية خرجت احلريري الرئيس اغتيال ومع. سورية رعاية إىل بحاجة يعد ومل
 سورية؛ عن تستغني أن تستطيع ال أُخرى، جهة من إيران، أن غير. األضعف هو والسوري املنطقة، يف حالياً األقوى

 سيتحدث عندها األميركي، احملور يف سورية اصطفت لو فيما الله، وحزب. الله حزب مع التواصل نقطة فهي
 ال اجلغرايف البعد ألن إسرائيل مع الصراع يف سورية من أكثر تربح إيران فإن األحوال جميع ويف. أكثر لبنانياً
 التصريحات الحظنا هنا ومن. احلرب مع مباشر تماس على سورية بينما مباشرة، مسؤوليات أي عليها يفرض

 بعد اجلميع فإن حال، أي يف. نهاجمكم ال علينا تعتدوا مل إذا: بالقول السوريين إىل تتوجه كانت التي اإلسرائيلية
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 الله حزب. تماماً فيها تنجح ومل مهمةً إسرائيلَ  كلفت ألنها مأزق يف األميركية املتحدة الواليات: مأزق يف احلرب
 وانتشار السالح جمع عن يتحدث ألنه للحزب وفاة وثيقة هو منطقي، حتليل بأي ،1701 القرار ألن مأزق يف أيضاً

 سيكون بنوده بجميع 1701 القرار طبق فإذا. 1559و 425 القرارين وتطبيق الطائف وتطبيق واليونيفيل اجليش
 فهذا النموذج، هي املقاومة إن يقول أن يمكنه ال األسد بشار الرئيس ألن مأزق يف أيضاً  سورية. مأزق يف احلزب
 الدولة خارج من العب إمكان يف أن أي تنتصر، أن يمكن ال الدولة إن قال أنه وبما جبهته، لفتح ليهع ضغطاً يشكل

 عليه تنطبق وضع يف فهي مأزق؛ يف أيضاً إيران. إسرائيل مع حدودك إذاً  إفتح: كثيرون له فسيقول ينتصر، أن
 تستعمل أن إيران تستطيع فهل. واحدة مرة رهتخس وإمّا تستعمله أن إمّا أي ،use it or loose it: التالية العبارة

 هذه بعد مأزق يف الكل عامين؟ أو عام قبل احلرب إىل يذهب أن الله حلزب يمكن هل لعامين؟ أو لعام الله حزب
  .األساسي الضغط مركز ستكون اللبنانية السياسية والساحة احلرب،

 األمني اجلانب. قرار إىل حتتاج هي وإنما جداً، معقدة اللبنانية الدولة يف الله حزب دمج عملية أن أرى ال :سامل بول
 اجليش بين العملية الشراكة من نوع هناك يصبح ربما. الله حلزب األكبر اإلجناز وهو اجلنوب، ألهايل األساس هو

 يكون طريقة لنجد لكن مسلحاً، يبقى أن يجب الله حزب إن أقول بل الله، حزب سالح نزع أقترح ال أنا. واملقاومة
 ترسانته وعلى سالحه على الله حزب ليحافظ واسعاً جماالً ثمة أن وأظن. لبنانية دفاعية منظومة ضمن فيها

 املسألة وهذه. اللبناين واجليش اللبنانية الدولة وبين بينه رابط إيجاد مع اجلنوب، أهايل تخدم التي العسكرية
. رأيي بحسب فيختلف السياسي الشق أمّا. اللبنانية الدولة جانب من انفتاح وإىل الله، حزب من قرار إىل حتتاج
 غير احلرب يف القوة أن أي الثانية، العاملية احلرب بعد تشرشل ونستون مشكلة تشبه مشكلة أمام اليوم الله فحزب
 القيمة الله حزب يجد لن اليومية السياسة جمرى ويف السلم زمن ففي. نفسها بالقيمة تصرف وال السلم يف القوة

 يعي أن الله حزب وعلى. احلروب أبطال جميع ومشكلة تشرشل مشكلة هي وهذه. احلرب زمن له كانت التي نفسها
 يف االنخراط أراد إذا به يقبل أن يجب التنازل وهذا. عادية دولة يف عادي شريك إىل حرب بطل من سيتحول أنه

 تماماً  املئة، يف مئة شيعية املناطق بعض يف حصتها كانت الله حزب دولة أن هي أساسية مشكلة وهناك. الدولة
  .كسروان يف" اللبنانية القوات" سلطة حتت املوارنة كان مثلما
  .الفترة هذه يف عانوه ما أقسى املوارنة عانى لقد :حمدان كمال

 اآلن،. الطائفية النشوة من نوع هناك كان العاطفية الناحية من لكن. الوضع هذا عانى اجلميع. نعم. نعم: سامل بول
 بأن إحساس لديهم والسنّة. وفاعليتها دورها من اجلمهورية رئاسة جرّد إنه الطائف اتفاق عن يقولون املوارنة

 يصبح ربما. عالج إىل يحتاج الشأن وهذا. دولتهم الدولة هذه بأن يشعرون ال الشيعة لكن. دولتهم هي الدولة هذه
 الشيعة ملطالب يستجيب قد اجمللسين وإنشاء دائماً، شيعياً يكون مالية وزير أو شيعي، جمهورية رئيس نائب هناك

 الشيعة يأخذ بحيث الطائفي القيد من النواب جملس حترير أمام اجملال يفسح اجمللسين إنشاء إن. ممثليهم بتوسيع
 فيتيح أيضاً، أساسي الالمركزية وموضوع. اللبنانية بالدولة إضايف رابط وهذا. مقترعيهم عدد بمقدار النواب من

 دفاعية سياسة نرسم ربما الدفاعية السياسة على نتكلم وعندما. سكانها أولويات بحسب شؤونها تدير أن للمناطق
 هذه غير لدينا ليس النهاية ويف. اللبنانية والدولة لبنان السياسة هذه تالئم أن على الله، حزب سالح نزع دون من

  .بنوده بعض يف النظر إعادة يمكن الطائف وحتى الطاولة، على أوراقنا جميع نضع أن علينا لكن. الدولة
   

  املتماهية اجلماعات وخطر لبنان
   

 على ذلك وينطبق. إرادتهم خارج يبدو القرار ألن مأزق، يف هم الداخل يف الالعبين جميع أن أرى نعم :حمدان كمال
 التفكير، جمال يف أطمح، يساري كعلماين وأنا. عاماً ستون عمرها العربية املنطقة يف عقدةً  كسر أنه مع الله حزب

 األساسية والقيم املبادئ إىل إضافة – إيجاباً  ويثمّر يوظّف أن من اجملتمع فيها يتمكن صيغة إىل الوصول إىل
 بحيث الله، حزب جتربة جسدتها التي الصمود معاين –.. اإلنسان وحقوق والتنوع والديمقراطية باحلريات املتعلقة

 أرى اإلطار هذا ويف. واالجتماعية السياسية القوى بين وللعالقات السياسي وللنظام املشترك للعيش صيغة تصبح
 تميزه عالقات وابتداع والعربية اللبنانية وهويته انتمائه لتأكيد أكبر جهداً يبذل أن هو الله حزب من املطلوب أن

 أو البلدين، لهذين أداة جمرد تعتبره التي واحلجج الذرائع ينزع يك معهما، حتالفه ضمن من ولو وإيران، سورية من
 موقع إىل موقع من انتقاالً أو السياسي، املوقف يف انقالباً يستدعي ال وهذا. خمططاتهما لتجسيد ساحة جمرد

 يحدد أن بالتايل وعليه الصراع هذا من جزء هو ولبنان املنطقة، يف يدور طاحناً صراعاً ثمة أن سيما وال نقيض،



  5، ص )2006 فيرخ( 68، العدد 17المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةودن

 

11 
 

 الدولية، الكتل خمتلف بين املنافسة وازدياد األحادي االستقطاب زمن ففي. فيها لبس ال بصورة وحلفاءه أعداءه
 إلعادة املتحدة، الواليات جانب من وخصوصاً حثيثة، حماوالت وجتري مباشرة، بصورة مستهدفة املنطقة تبدو

 لهذا أساسي كمحفز النفط موضوع يبرز وإذ. املنافسة ولتلك االستقطاب لهذا رافعة بالتايل واستخدامها تشكيلها
 – الصناعي اجملمع إىل فبالنسبة. أبعاد عدة على الواقع يف ينطوي املوضوع هذا فإن املباشر، االستهداف

 بل فقط، وسالمتها اإلمدادات هذه أمن مدى أو اإلمدادات توفر مدى زاوية من النفط إىل يُنظر ال األميركي العسكري
 املراحل يف العاملية الكتل خمتلف بين السباق" دوزنة"و املنافسة إدارة يف استخدامها يمكن كأداة أساساً  إليه يُنظر

 سيحدد الذي هو السالح، هذا بل املورد، هذا امتالك يف سينجح الذي إن األخير املطاف ففي. العوملة من املتقدمة
 ومما. الصين أو اليابان أو أوروبا أو األميركية املتحدة الواليات كانت سواء تلك، أو الكتلة لهذه التنافسية القدرات
 ما حيال إيران بموقف يحيط التباساً ثمة أن بإيران الله حزب عالقة يف أكبر تمايز إيجاد ضرورة أيضاً يستدعي

. الفدرالية من فجة أشكال إىل الداعية العراقية والدينية السياسية التشكيالت حيال سيما وال العراق، يف يجري
 املسائل من موقفها إىل نظرته وبين العراق يف الفدرالية حيال إيران موقف إىل نظرته بين الله حزب يوفق فكيف

 استثمار على الوسائل بشتى العمل يف إيران حلق واحترامي تفهمي من ينتقص ال التساؤل وهذا اللبنانية؟ الداخلية
 استخدام على القدرة امتالكها ذلك يف بما الدولية، العالقات يف فاعالً العباً لتصير الذاتية أوراقها وتعبئة

 ذلك ومع. فيه الفشل وحصد تبديده يف وتفننوا العرب أبدع الذي األمر وهو سلمية، ألغراض النووية التكنولوجيا
 هذا يحتمل حد أي وإىل إيران؟ مواقف إزاء النظرتين هاتين بين يوفق كيف: الله حزب أمام مطروحاً السؤال يبقى
 ما إن االحتمال؟ هذا جتاه الله حزب موقف هو وما كساحة، للبنان إيران استخدام إمكان املالبسات من النوع
 بين سورية تبدو قد. سورية على خاص، وبشكل أيضاً، ينطبق مأزق يف هم الالعبين جميع أن عن أعاله ذكرته

 كذلك سورية أوقعت األخيرة هذه أن بيد نتائج، من لبنان على األخير إسرائيل عدوان إليه انتهى مما الرابحين كبار
 أمام املقاومة صنعتها" مثال قوة" عن اللبناين الصمود جتربة تكشفت فلقد. شديد حلرج وعرّضتها دقيق وضع يف

 خمسة أو أربعة: اآلتي فحواها سورية، وخصوصاً اإلسرائيلي، – العربي بالصراع املعنية العربية األنظمة أعين
 بينما قرن، نصف من أكثر عمرها حقائق يقلبوا أن أمكنهم صاروخ آالف خمسة أو أربعة مع مقاتل شاب آالف
 ويضاف. عاماً ثالثين منذ أرضها وحمتل عدوها على واحدة رصاصة تطلق مل بالصراع معنية عربية أنظمة هناك

 عن ناهيك اإلنسان، حقوق وصون التنوع واحترام احلريات توفير يف ذريعاً فشالً فشلت األنظمة تلك أن ذلك إىل
 فيها، النظر الله حزب يُنعم أن الضروري من أُخرى مسألة وثمة. واالجتماعية االقتصادية التنمية معارك يف فشلها
 لكنه قوة، عامل على ما مرحلة يف ينطوي قد التماهي هذا إن). الشيعة( واجلماعة احلزب بين التماهي مسألة وهي

 تميل أن املبدأ، حيث من بمكان، اخلطورة من نظري ففي. ضعف عامل إىل ثانية مرحلة يف يتحول قد ما سرعان
. شأنه أو عظمته كانت أياً أوحد، زعيم أو قائد يطلقها وأقوال لشعارات مردِّد جمرد إىل التحول نحو ما جماعة
. منتج اقتصادي بنشاط مرتبطة غير أي ريعي، طابع ذات اجلماعة دخل مصادر كانت كلما اخلطورة هذه وتزداد
 للقدرات، ومستقطباً ومتمكناً ذاته يف قوة فيه فرد كل يكون أن إىل راهناً يتجه العامل أن بالنا عن يغيب أالّ ويجب

 هذا ومثل.. العمل فرص واستقطاب واإلبداع التقدم عامل على واالنفتاح واملهارات واملعرفة العلم اكتساب حيث من
 وإذ. موقتاً كونه يعدو ال الذي الريع من االستفادة عبر بسيط بشكل إنتاجه يعاد عامل مع بطبيعته يتناقض العامل

 األيام يف العيش أفضّل هل سئلت لو إنني إالّ العدوان، ملواجهة متراصة كتلة الناس يتكتل أن تماماً وأتفهم أؤيد
 بيد. ذلك جتاه كبير حتفظ وعندي ال، أقول متماثلون، شخص مليون أو شخص ألف خمسمئة فيه جمتمع يف العادية

 يوليو/تموز من عشر الثاين عدوان اندالع عند سقط قد املوقفين هذين بين املفاضلة خيار بأن االعتراف يجب أنه
 األولوية: أوحد واحد خيار سوى هناك يعد مل حينذاك. الله حزب عملية على اإلسرائيلي الهمجي الرد وبدء 2006

" الديمقراطيين"و" الثوريين" بعض اعترض لو حتى تردد، أي دون من املقاومة جانب إىل والوقوف العدوان لصد
 خضم ففي ذلك مع لكن. إيراين أو سوري توظيف جمرد أو الله بحزب ملحق بأنه املوقف هذا وصم استسهلوا الذين

 هذه ستنعكس وكيف أحوال، من العدوان هذا عنه سيتمخض ما نحو أحياناً تتجه األفكار كانت العدوان، مواجهة
 وإصالح السياسي التمثيل بصيغ بدءاً املسائل، من واسعة طائفة تتناول التي السياسية الغد معارك على األخيرة

 وصوالً اآلخر، الرأي واحترام واإلبداع احلريات بحفز مروراً الصحية، والسياسة التعليم ومناهج واالقتصاد الدولة
 احلزب عالقة. وتعددي متنوع جمتمع يف وسلوكه اخلاصة حياته نوع تقرير يف كان، أياً املواطن، حق احترام إىل

 منهج ال بأن االعتراف يجب ذلك وفوق. له قوة عنصر دائماً ليست وهي الله، حزب فيها يفكر أن يجب باجلماعة
 إسالم وهناك مكافحتها، يجب التي املتعددة األصولية وتالوينه الدن بن إسالم هناك. اإلسالم يف واحداً إسالمياً
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 يف املهمة واملسألة. إلخ تنويري، بعد ذو إسالم وكذلك.. والطوائف األنظمة وإسالم املغلقة واجلماعات والفرق امللل
 احلداثة حتديات مع تفاعالً أكثر منحى تنحو لإلسالم وممارسات ومناهج فكر ابتداع يمكن كيف هي الصدد هذا

 القرن ثمانينيات أواسط منذ بارزاً تطوراً الله حزب وممارسة خطاب شهد لقد واإلنسان؟ املواطنة وحقوق والتنمية
 هل: هو املطروح والسؤال ،"املاورائي"و األيديولوجي البعد حساب على حضوراً السياسي البعد ازداد إذ املاضي،

 الوطني التحرر قضايا على وانفتاحاً تنوعاً أكثر تشكيلة إىل احلزب حتويل اجتاه يف ويتوطد املنحى هذا يستمر
 ال املنظار هذا من والديمقراطية؟ احلداثة متطلبات مع أكثر املنسجم املدين البعد ذي واملدى االجتماعي والتغيير

 التقاط نحو املقاومة اجتاه ضمنها ومن إيجابيات، فيه تكون ربما بل فقط، سلبيات 1701 القرار تطبيق يف أرى
 وحيدة ساحة لبنان استخدام استمرار دون يحول أن شأنه من الذي األمر قوة، من أنتجته بما واكتفائها األنفاس
 كما العرب من املعتدلين وغير املعتدلين يسمى ما بين املستحدثة للصراعات أو اإلسرائيلي، – العربي للصراع
 ويستطيع،. ألعوام باالكتفاء شعوراً له توفر أن يمكن مثال قوة الله حزب أعطى فقد. رايس كوندوليزا تصفهم
 الدفاعية االستراتيجيا وبلورة اللبنانية الدولة بناء إعادة عملية يف لالنخراط األكبر اجلهد يدخر أن إليها، استناداً

 أّال شرط ضروري، السالح على فاحلفاظ. وسلطتها اللبنانية الدولة راية حتت منها، جزءاً احلزب يشكل أن يجب التي
 متمثلة العقبة تكون ال قد وهنا. دفاعية استراتيجيا على العام التوافق وضمن وطنياً  وإنما فئوياً السالح يكون

 قانون وصوغ الدولة بناء إعادة موضوع تطال وهي أُخرى أطراف لدى موجودة لعلها بل الله، حزب يف أساساً
 سرعة العامل بالد أكثر هو ببلد" اإلقامة" ملفهوم جديد وقانون اإلداري، للتقسيم جديد وقانون لالنتخابات، جديد

 القرن من اخلمسينيات منذ الكبرى بيروت يف أحشاءها األطراف مناطق صبّت حيث الداخلي، السكاين احلراك يف
 حمكوماً  اإلقامة حتديد يعود ال األحوال، هذه ويف. منه السبعينيات يف اإلسرائيلية الغزوات وبدايات املاضي
 إىل ذلك يحتاج وربما وحديثة، حمددة معايير على مبني اإلداري للتقسيم جديد بقانون وإنما النفوس بسجالت

 الله حزب داخل أطراف لدى استعدادات ثمة أن واملالحظ. 1789 سنة فرنسا يف حدثت التي بتلك شبيهة ثورة
 الطائفية احلركات من يتميز إنه إالّ  دينياً، حزباً الله حزب كان لو وحتى. ومناقشتها األمور هذه مع للتعامل

 من والسياسي الفكري مساره يف مهماً تطوراً حقق ديني حزب مع أسهل التعامل يكون أن املرجح ومن. التقليدية
 عالقات النهاية يف وأقامت الطائفة، مصالح تمثيل احتكارها على قامت ومذهبية طائفية حركات مع التعامل
 مثل إن. دولة مشروع بقيت التي املركزية والدولة الطوائف بين" الوسيط" ودور فكرة وكرست جمهورها، مع زبائنية

 وكالم وماروين، ومسيحي ودرزي وشيعي سنّي إىل اللبنانيين فرز من حتد أن شأنها من أقرت ما إذا القوانين هذه
 ويبقى. إلخ ،"هناك وواحد هنا واحد" خمسة وظفوا وآخرون يأخذوا، مل وأولئك حصتهم، أخذوا هؤالء: نوع من

 مليارات املباشرة اخلسائر جتاوزت وقد. املباشرة وغير منها املباشرة العدوان، عن املتأتية اخلسائر عن احلديث
 الواضحة غير االنتقالية باملرحلة مرتبطة ألنها خطورة أشد تكون فقد املباشرة غير اخلسائر أمّا الدوالرات، من

. أكبر اخلسارة كانت املدة هذه طالت وكلما. اإلعمار إعادة لعملية واإلعداد التحضير سيستغرقها التي املعامل
 عشرة منذ املتعاقبة اللبنانية احلكومات أن واملؤسف. الفقر جغرافية مع تتطابق تكاد الدمار جغرافية أن والالفت

 وفتح اجلمركية، التعرفة قانون وتغيير االقتصادي، التحرير نحو سائرة بأنها يقول سياسياً خطاباً اعتمدت أعوام
 حتضير دون من لكن العامة، املرافق بعض وخصخصة )WTO( العاملية التجارة منظمـة إىل واالنضمام األجـواء

 كانت التي نفسها، الدولية املنظمات فإن املقابل يف. اإلجراءات هذه مفاعيل الستيعاب االجتماعية األوضاع
 يف لالنفجار قابالً اجتماعياً وضعاً ثمة أن من خطوة، كل مع حتذر، أن على حرصت املذكورة، باإلجراءات أوصت

 الفقر ملداواة واستباقية احترازية خطوات تأخذ أن االقتصادي التحرير نحو املتجهة احلكومة على وأن حلظة، أي
 الطائفية السمات إىل أيضاً نشير الفقر، جغرافية مع الدمار جغرافية تطابق إىل نشير وعندما. االجتماعي واخللل
 أمان شبكة إقامة إىل تميل طائفة كل أن واملؤسف. واقتصادية اجتماعية أمان شبكات تفتقد التي الفقر جليوب
 احلال هذه ويف. العامة للخدمات اخلاص ونظامها اإلعمار، إلعادة الذاتي مشروعها ترتيب وحتاول بها، خاصة

 الوطني والتيار الله حزب بين بالتفاهم يتعلق فيما أخيرة نقطة." بلد هناك عاد وما.. البلد على السالم" القول يمكن
 عدم وربما. واملذهبي الطائفي الصراع سرطان من احلرب خضم يف البلد حمى التفاهم هذا أن أزعم فأنا احلر،

 بناء إعادة سبيل يف قوة عنصري إىل حتويلهما يمكن العنصران وهذان. أيضاً البلد حمت الله نصر حسن هزيمة
 أساس على ال للناس احلقيقية املصالح أساس على الوطني الفرز تعزيز شأنها من يكون جديدة قوانين عبر الدولة

 وجتار زبائن من حفنة إالّ منها يستفد مل والتي الوراء، إىل عام آالف خمسة إىل تعود التي الغريزية العصبيات
 من احملرومة املناطق حصة أن صحيح: التالية اخلتامية املالحظة من بد وال. واالقتصاد والسياسة الطوائف
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 ما وهذا واملدارس، العامة واملرافق الطرقات صعيد على سيما وال عاماً، عشرين آخر يف زادت قد التحتية املنشآت
 واملصالح الكبير املال رأس من الكبرى الشرائح تركّز ندرس حينما لكن. خاص بشكل اجلنوب على ينطبق

 واملصارف والصناعة التجارة مثل اقتصادياً، قطاعاً 15 أهم يف )Top ten percent( األساسية االقتصادية
 األعمال رجال نادي إن إذ كثيراً، تتغير مل املسيطرين فئة أن جند إلخ، واإلعالنات واإلعالم والتأمين والعقارات

 مهم جزء اختراق يف جنحت قد" السياسية الشيعية" كانت إذا اجلنوب إىل وبالنسبة. بعيد حد إىل مغلقاً يزال ال الكبار
 اقتطاع يف ذريعاً فشالً  فشلت فإنها اجلديدة، العامة املرافق من حصة وانتزعت املنصرم العقد يف الدولة أجهزة من

 الديموغرايف الثقل بين التباين هذا يكون وربما. واحد آن يف وذاتية موضوعية ألسباب النادي ذلك يف قدم موطئ
  .الدولة بناء إعادة مسألة حول متعددة بأشكال تدور التي التجاذبات تلك من جانباً يفسر االقتصادي والثقل

  .)this is a process( مسار عملية إنها. أيضاً املرحلة بهذه مروا املسيحيين لكن :سامل بول
 اخلارج، وعلى العلم على انفتاحهم يف زمنياً  سباقين كانوا املسيحيون. تاريخي process هذا نعم، :حمدان كمال

. بنائها يف تأخروا األقل على أو مؤسسات، يبنوا فلم الشيعة أمّا. املؤسسات بناء يف بكّروا وقد األسواق، على وكذلك
 مؤسسات يف عمالً منهم اثنان أو واحد إالّ  يجد ال اجلامعي التعليم من يتخرجون الشيعة من طالب عشرة كل ومن

 سوق إىل الوافدين للشباب جداً مهم األمر وهذا. املسيحي الوسط يف% 60 أو% 50 إىل النسبة هذه وترتفع. خاصة
 تأبطت – السورية احلاضنة إىل باالستناد – السياسية الشيعية أن لنالحظ. العرض يف تخمة يعانون الذين العمل،
 الدولة وبدت واملؤسسات، األعمال عامل يف نقص عن للتعويض شر كتأبط العشرين القرن تسعينيات منذ الدولة
 للنفوذ وسيلة الدولة استعمال إعادة أن إىل الله حزب يتنبه أن ويجب. الريعي والدخل للنفوذ سهلة وأداة خمزناً

  .وملواردهم الناس لطاقات واملنتجة الناجحة التعبئة يف هو احلل. حالً ليست الريعي والدخل
   

  لبنان ومستقبل الفلسطيني العامل
   
 راح لبنان كأن اخلارج من الصورة تبدو أثنائها، يف ظهر الذي اللبناين االنقسام هذا وبعد احلرب، هذه بعد ▄

 وإيران وسورية. الوظيفة هذه إىل لبنان يتحول أن يف يرغبون األميركيين وكأن. مواجهات منصة إىل يتحول
  الشأن؟ هذا يف الفلسطيني العامل موقع هو ما. املتحدة الواليات مع للصراع ساحة لبنان يظل أن يف ترغبان

 سالح نزع موضوع. اجلنوب وبواقع ،1559 وبالقرار بالطائف، مباشرة عالقة له الفلسطيني املوضوع: سامل بول
 منطقة طويلة فترة إىل كان اجلنوب أن ومع. الفلسطيني السالح ملوضوع حل وجد إذا إالّ  تنفيذه يمكن ال الله حزب
 هذا إن إالّ الفلسطيني، النفوذ ضد املرحلة تلك يف كان الشيعية السياسية التيارات بعض أن ومع للفلسطينيين، نفوذ
 األمور من لكن. الفلسطينيين مع هو اخلالف وال الفلسطينيين، مع ليس اليوم الصراع ألن بعد، جدياً يطرح مل األمر

 ال taboo هناك وربما ومؤدلج، عال اخلطاب مستوى ألن الفلسطينية، الشؤون عليها الكالم يدور ال التي الواقعية
 والفائز .populaire كالم فهذا ،"حيفا بعد وما حيفا"و" مطلق شر إسرائيل" مثل عبارات أمّا. عنه احلديث يجوز
 وال الفلسطينية، األوضاع يف البحث جداً  ساسيةاأل األمور من فإن هذا ومع. املقاومة جانب إىل يقف من هو اليوم
 نزع دون من حتل ربما الله حزب قصة إن وأقول. غيرهما ومنظمات ،"القاعدة"و" الشام جند" هناك أن سيما

 مرجعيته لبنانياً حزباً ليكون الدولة إىل الله حزب ضم مع أنا لكن. لبنان وملصلحة رادع السالح هذا ألن سالحه،
 السالح لبقاء حينذاك ضرورة ال اخملرج، هذا إىل توصلنا فإذا. لبنانياً قراره يكون أن وعلى واضحة، اللبنانية

  .الراهن وضعه على الفلسطيني
 املنطقة، يف يجري الذي الصراع مستقبل عن الله حزب سالح ملستقبل رؤية أي نعزل أن يمكن ال :عتريسي طالل

 األسباب عن بمعزل السالح هذا مصير يف البحث يمكن وال للبنان، اإلسرائيلي االحتالل بسبب نشأ السالح هذا ألن
 مستقبل بين نفصل أن أيضاً  يمكن وال. خاصة وجلنوبه عامة، للبنان اإلسرائيلي التهديد أي نشأته؛ إىل أدت التي

 القرار وحتى. الثاين رحم من منهما الواحد كأن متداخالن ألنهما الفلسطيني السالح ومستقبل الله حزب سالح
 يف الفلسطينيين ملشكلة حل إيجاد قبل الفلسطيني السالح نزع بمكان الصعوبة ومن. معاً ربطهما الدويل

 السالح موضوع يف أتساهل أن يمكن وكيف.. التوطين أو 194 القرار وتطبيق الالجئين عودة مشكلة أي اخمليمات،
 حتمي دفاعية استراتيجيا مع أنا اآلن،. معضلة إنها الله، حزب سالح بنزع نفسه الوقت يف وأطالب الفلسطيني

 حلياتهم إسرائيلي تهديد أي رحمة حتت وال اعتداء، أي رحمة حتت يكونوا لن أنهم إىل اجلنوبيين وتطمئن لبنان
. اإلقليمية باملشكلة لبنان ارتباط فسيستمر اإلقليمي، للوضع قريب حل إيجاد املتوقع غير من أن وبما. وأرزاقهم
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 هذا بتنفيذ تطالب أناس هناك دام وما ينفذ، مل 194 القرار دام وما اخمليمات، يف فلسطيني وجود لديّ دام وما
 فإن أرضه، إىل ليعود الوسائل خمتلف استخدام يف وحقه أرضه إىل العودة يف الفلسطيني حق يتضمن الذي القرار،
 هذا بشأن أوهام أي لديّ وليس. اإلقليمي بالصراع مرتبطين زاال ما خاصة، واجلنوب عامة، لبنان أن ذلك معنى
 فهذا موجوداً  الفلسطيني العامل دام وما. اإلقليمية التأثيرات عنه يمنع لبنان حول واق سياج ببناء فأقول الواقع
 واإلقليمية الداخلية القوى جميع إن القول على أوافق ال إنني إالّ. املنطقة يف الصراع بمستقبل مرتبطاً لبنان يجعل

 القوى من كبير فريق إصرار ظل يف الداخلي الوضع مع التعامل يف الله حزب يواجهها صعوبات ثمة نعم. مأزق يف
 من ينال وهذا القوى، هذه وبين بينه اخلالفات تفاقم ظل ويف كارثة، أو هزيمة، جرى ما أن اعتبار على السياسية

 األزمات ويعاين بمأزق يمر من إن آخر، صعيد على لكن. احمللي الشأن يف استغراقاً  أكثر ويجعلها املقاومة رصيد
 مستوى على ذلك يؤكد اإلسرائيلي الداخل يف يجري وما احلرب، يف املدوي فشله بعد اإلسرائيلي العدو هو

 حزب على ستقضي احلرب هذه أن على راهنت التي القوى هو بأزمة يمر ومن. واالستقاالت واالتهامات التحقيقات
 أيضاً  احلرب هذه يف رأى من ثمة ألن. نزعه كيفية 1559 القرار يحدد مل الذي سالحه من بالتايل وستتخلص الله

 الواليات أن كما. السالح هذا نزع يف اللبنانيون أخفق بعدما والنار باحلديد املذكور القرار لتنفيذ دموياً مشروعاً
 لبنان يف ال األوسط الشرق يف كلها املعادلة تغير أن بها يفترض كان احلرب فهذه. أزمة بدورها تواجه املتحدة
. وبدوره به اعترافاً وأشد تماسكاً وأكثر قوة أكثر اإليراين – السوري" احملور" وخرج فشلت، احلرب لكن. فحسب
 مباشرة بدأت اإليراين النووي امللف جتاه التشدد عن األوروبي املوقف يف التراجع مؤشرات أن نالحظ أن ويجب

 االعتراف هذا أن ويبدو. املنطقة ألزمات حل أي يف السوري بالدور االعتراف مؤشرات وكذلك احلرب، هذه بعد
  .العراق يف األميركية األزمة تزايد مع سيتزايد واإليراين السوري بالدورين

 هناك إن إالّ الفلسطيني السالح رحم من هي املقاومة كانت فإذا. قانوين إطار له الفلسطيني السالح :حنا الياس
 عن يتحدث الطائف واتفاق املوضوع، عن يتحدث 425 القرار فإن األمر يكن ومهما. اجلوانب بعض يف تناقضاً

 وممثل الفلسطينية، الرئاسة حتى. وخارجها اخمليمات داخل السالح موضوع عن تتحدث احلوار وطاولة املوضوع،
 اإلجناز. اخمليمات خارج سالح ال أي اللبنانيون، عليه يتفق بما يتحدثان زكي، عباس لبنان يف التحرير منظمة

 سالح إىل يحتاج عاد ما الله حزب أن أي كلها، األمور هذه استوعب العسكري اجلانب يف الله حزب حققه الذي
 من وقت أي يف اللبنانية الدولة ضد إقليمية قوة أي تستعمله أالّ  الفلسطيني السالح مهمة اآلن. ليدعمه أو ليحميه
  .الفلسطينية اخمليمات خارج املوجود السالح نزع على وافق الله حزب حتى هذا ويف. األوقات

   
  الدفاعية واالستراتيجيا املقاومة

   
 من جزءاً يكون وأن يُنزع أالّ يجب الله حزب سالح أن على اللبنانيون أجمع إذا. صغيرة إضافة لديّ :حمدان كمال

 على كذلك اللبنانيون يتفق أن بمكان األهمية من فإن عليها، جميعاً اللبنانيون يتفق أن بعد دفاعية، استراتيجيا
 حلق الذي فالتمييز. بلبنان املقيمين الفلسطينيين يخص الذي االجتماعي – االقتصادي للجانب عادلة معاجلة

 القوانين وتغيير أمامهم، العامة واخلدمة العمل جماالت فتح يجب. ينتهي أن يجب الصعيد هذا على بالفلسطينيين
  .األساسية مشكلتهم حتل أن انتظار يف احلل من جزء وهذا. الشأن هذا من حتد التي

. كالوزفيتز بحسب أُخرى، بوسائل سياسة هي احلرب أن إىل أشير أن أود احلرب لهذه العسكري البعد يف: حنا الياس
 إذا إنك تقول التي غوريون – بن دافيد نظرية إن. جداً كبير فاإلجناز السياسي، البعد عن عسكرياً  جرى ما عزلنا وإذا

 من اخلصم يتمكن أالّ يجب حاسماً، العسكري النصر جتعل أن أو سياسي، نصر إىل العسكري النصر حتوّل أن أردت
 البعد يف ال إسرائيل، تتمكن مل مرة، وألول احلرب، هذه يف لكن. طويلة فترة إىل القتال على قدرته يستعيد أن

 قصف يف املضي على قادراً احلزب ظل وقد الله، حزب سالح تدمر أن من العسكري، البعد يف وال السياسي
) Command and control( والسيطرة فاإلدارة. نفسها وبالوتيرة نفسه وباملعدل يوم آخر حتى الصواريخ

 نصر السيد روى) 5/9/2006( نصرالله حسن السيد مع" السفير" جريدة أجرته الذي احلديث ففي. مميزتين كانتا
 الردع؟ مقولة يف الله حزب جنح هل اآلن،. جبيل بنت يف القتال على تسيطر أن الله حزب قيادة استطاعت كيف الله
 إلسرائيل الله حزب ردع أن أعتقد أنا لكن. صاروخ ألف 12 لديه إن خطبه، إحدى يف الله، نصر حسن السيد قال

 يتمكن ومل الشيعية، املناطق يف وبالتحديد لبنان، أنحاء جميع يف تريد بما تقوم أن إسرائيل استطاعت فقد. سقط
 األرض خارج إىل احلرب بنقل تقول التي اإلسرائيلية املقولة سقطت نفسه الوقت ويف. ردعها من الله حزب
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 وصلت التي للصواريخ هدفاً اإلسرائيلي الداخل يجعل أن استطاع الله فحزب. املواطنين لسالمة تأميناً اإلسرائيلية
 أثبتت وقد. إسرائيل شمال من الهرب على إسرائيلي 900.000 يجبر أن واستطاع والعفولة، واخلضيرة حيفا إىل

 احلد ممارسة إمكانها يف أن برهنت إسرائيل لكن اإلسرائيلي، الداخل يقصف أن الله حزب إمكان يف أن احلرب
 جليش املمكن غير من إن قوله يف صادقاً الله نصر حسن السيد كان وقد. والشامل الكامل التدمير من األقصى
 يف أثبته as a war gaming نظرياً املوضوع هذا يطرح أن من وبدالً. املقاومة به تقوم بما يقوم أن تقليدي
 يقاتل، مل احلزب لكن. املقاومة حمل يحل أن يستطيع ال التقليدي اجليش إن القول يمكن واستطراداً. بالتجربة الواقع

: قال الله نصر فالسيد. حمددة بطريقة الله، نصر حسن للسيد الكالم وهذا قاتل، احلزب. كمقاومة نفسه، الوقت يف
 يقوم أن يمكن وهذا الثابت، الدفاع أي الثابت القتال: أساسيين بعدين على أو مبدأين على تقوم استراتيجيا اعتمدنا

 مهمات من ألن خسارة، تعتبر فال األرض املقاومة خسرت إذا الثابت الدفاع يف. املتحرك والقتال اجليش، به
 أرادت إذا. القتال ومعاودة صفوفها تنظيم إىل تعود جولة، كل بعد واملقاومة،. باألرض االحتفاظ عدم املقاومة
 له استعد الوضع وهذا ،Boots on the ground بامليزان حتط أن عليها الله حزب ضد املعركة تربح أن إسرائيل

 ويمنعه اإلسرائيلي اجلو سالح يحيِّد أن من الله حزب وتمكن. للدروع املضاد السالح يف سيما وال تماماً، الله حزب
 أي بالدبابات، املناورة استعمال إمكان أيضاً البري اجليش عن وحجب حالوتس، دان وعد كما املعركة حسم من

 حسن السيد يقول. السياسي احلل ينتظر كله العامل كان بينما الله حلزب أساسياً عامالً كان والوقت. بالدروع اخلرق
 احلرب استبق الله حزب لكن ،2006 أكتوبر/األول تشرين أو سبتمبر/أيلول يف ستقع كانت املعركة إن الله نصر

  ..الصادق الوعد بعملية
 صودف العملية إن العام أمينه لسان وعلى قال إنما العملية، استبق أنه يعلن مل الله حزب للتوضيح، :عتريسي طالل

  .للحرب اإلسرائيلي واللوجستي االستخباراتي االستعداد يكتمل أن قبل أي الفترة، تلك يف جرت أن
 حال أي يف. احلرب لهذه يحضِّر يكن مل اإلسرائيلي اجليش أن على تدل املعركة أرض على احلرب نتيجة: حنا الياس

 على يعملون أفرادهما كان استخباريتين خليتين يكشف أن استطاع الله حزب أن ذكر  Dabka File”” موقع فإن
 االجتياح أن أعتقد وأنا. معينة بوسيلة مراكزه على إشارات ووضع الله حزب قيادات عن معلومات على احلصول

 من يكون أن يمكن air campaign كعملية اجلوي القصف بينما اإلسرائيلية، القيادة ذهن يف وارداً يكن مل البري
 فقد. أيضاً تعلم اإلسرائيلي العدو فإن احلرب هذه من شيئاً نتعلم أن لنا أمكن فإذا حال أي ويف. التفكير هذا ضمن

 إلسرائيل اآلمنة احلدود مفهوم أن أي إلسرائيل، بها املعترف احلدود غير هي اآلمنة احلدود أن احلرب أظهرت
)Buffer Zone( بها، معترف وغير آمنة تكن مل إذا احلدود أن يعني وهذا آمنة؛ تكن مل لو حتى أمدها انتهى 

 جتربة اآلن لدينا. الدويل للقانون تبعاً بها املعترف واحلدود اآلمنة احلدود تثبت كي دولية شرعية استقدام فيمكن
 احلماية من جديد نمط فيه يصبح غزة قطاع على زمن يأتي وقد سورية، يف األندوف وجتربة لبنان، يف اليونيفيل

 الله حزب إن يقول شيف زئيف. املقاومة مقاتلي لدى بالسرية والتمتع السرية مدى الفتاً وكان. إلسرائيل الدولية
 إىل وحتويله الثابت الدفاع فكرة إىل يضاف جيد استخباراتي إجناز وهذا. اإلسرائيلي اخلليوي على يتنصت كان

 أن يمكن فال الدفاعية االستراتيجيا أمّا. املدى والبعيدة واملتوسطة القريبة الصواريخ شبكة ضمن من متحرك دفاع
 كما الله حزب ترك نفسه الوقت يف يمكن وال. وشكراً" حسابك وخود اغراضك ضب: "السالمة مع الله حلزب تقول
 تكون أن: أساسية أبعاد ثالثة على تقوم أن يجب استراتيجيا إىل االنتقال مرحلة يف نحن إذاً . املاضي يف كان

) suitable( مالئمة تكون وأن كله؛ اللبناين اجملتمع من )acceptable( مقبولة تكون وأن ؛)feasible( ممكنة
 املطلوب، بينما. القوية لةالدو عن يتحدث الله وحزب القوية، الدولة على يتكلم اجلميع بات واليوم. اللبناين للواقع

 األمني الشأن منه يتفرع أن على واقتصادي، وإداري ودستوري سياسي: الدولة يف شامل إصالح األوىل، بالدرجة
 جملس هناك يكون أن فأقترح القرار اتخاذ عملية أمّا. عليها تكلمنا التي االستراتيجيا على املرتكز االستراتيجي –

 للموارنة، اخملابرات مديرية: استخبارات جهاز لديها طائفة كل حيث التشرذم نتجنب وحينذاك القومي، لألمن
 هو )National Security Council( القومي األمن جملس إن. للشيعة العام واألمن للسنّة، املعلومات ومكتب

 عشرة فيها طيار دون من طائرة أن لنا كشفت احلرب هذه فإن ذلك من وأبعد. واحلرب السلم قرار يحدد الذي
 Revolution in( العسكري الفكر يف ثورة هناك أن أي. حربية بارجة تدمير على قادرة TNT الـ من كيلوغرامات

the Military Affairs (حزب ألن واليوم،. االستراتيجيا غير هي العسكرية والعقيدة العسكرية، العقيدة تتناول 
 قرار الشيعة يد يف أضع أن فيجب قلقون، الشيعة وألن الله، حزب إلغاء احملال من وألن مشهوداً، إجنازاً حقق الله

 يكون أن على تلك، أو املنطقة هذه عن الدفاع أعوام خمسة ملدة الله حزب تكليف يمكن فمثالً. التنفيذ وقرار الدفاع
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 الدمج عملية لتنفيذ جداً مالئم احلايل الوقت أن يبدو واآلن. خالصاً لبنانياً وتمويله مرجعه، القومي األمن جملس
 ولن الله، حزب سالح نزع يمكن ال ذلك عدا وفيما. مشتركة استراتيجيا إطار يف اللبناين واجليش الله حزب بين

 للنقاش يطرح مشروع اللبنانية للدولة يكون أن املفروض من أن أعتقد أنا. اطمئن إذا إالّ  سالحه الله حزب يسلّم
)debatable (1559 والقرار 425 والقرار الطائف اتفاق تنفيذ الله حزب الدولة تكلف أن ويجب املرحلة، هذه يف 

 قرار أن إىل يطمئنون الصيغة، بهذه ألنهم، األفرقاء، بقية وكذلك والشيعة الله حزب يطمئن وهكذا. 1701 والقرار
  .الدولة بيد هو واحلرب السلم
 هدف: اجتاهين يف كانت واألهداف. أهدافها عن ينفصل أن يمكن ال احلرب نتائج تقويم أن أرى أنا :عتريسي طالل

 وأنا. الله حزب سالح نزع يف يرغب كان اإلسرائيلي اجلانب من وهدف األسرى، إطالق هو الله حزب جانب من
 حتقيق يف إسرائيلي فشل يوجد هنا إذاً،. إسرائيل به اعترفت ما وهذا يتحقق، مل اإلسرائيلي الهدف أن أعتقد

 يُقضَ ومل يُهزم ومل يُسحق ومل انتصر أنه يعتبر الذي اآلخر الطرف مصلحة يف حتماً يصب الفشل وهذا. األهداف
 يف تهزم أن على معتادة غير وإسرائيل. وقع قد زلزاالً بأن اإلسرائيلي الداخل يف حقيقي اعتراف وثمة. سالحه على

 التي احلروب يف إسرائيل انتصارات لتثبيت تأتي الدولية القرارات كانت ودائماً. احلرب أهداف حتقق أالّ أو حرب،
 يتردد العدو أجعل أن املبدأ، حيث من فيعني، الردع أمّا. احلرب يف فشلها ليغطي جاء 1701 القرار لكن. خاضتها

 فقد املقاومة لدى أمّا اإلسرائيلي، املفهوم بحسب الردع نظرية هي وهذه. عليّ الهجوم يف يفكر أن قبل مرة مليون
 املعنى وبهذا. جداً باهظة تكاليف فسيدفع يهاجمنا أن اإلسرائيلي أراد إذا إنه يقول تعديل النظرية هذه على طرأ

 املتعلقة بالنتائج تقاس احلرب لكن. ومادياً بشرياً الكثير أيضاً دفعنا ونحن. باهظة أثماناً إسرائيل دفعت
 البعض. احلرب هذه بنتائج يتعلق فيما إسرائيل داخل جدي نقاش هناك اليوم. أجلها من خيضت التي باألهداف

 الفشل من احلد هذا إىل األمور انزلقت وكيف إسرائيل، إليه وصلت ملا تاريخية بقراءة القيام الضروري من إن يقول
 العقيدة أو اإلسرائيلي العسكري املفهوم جوهر كانت التي اخلاطفة احلرب خسرت رأيي، بحسب وإسرائيل،. والتراجع
 فإن ذلك، وفوق. فحسب العسكرية مفاهيمها ترميم ال نفسها ترميم إعادة إىل بحاجة وهي اإلسرائيلية، العسكرية

 األثر لكن. خاصة الشعبي الوضع ويف عامة، واإلسالمي العربي الوضع يف تأثيرها احلرب لهذه املهمة النتائج من
 بطريقة اإلجناز هذا يُستثمر أن األرجح وعلى. الفلسطينية القضية على احلرب هذه نتائج انعكاس هو أهمية األكثر

 يتعلق وفيما. يضيع أن املمكن من ولهذا حتتضنه، هيئات توجد ال لكن جداً، مهم فهو الواسع الشعبي املد أمّا. ما
 على احلرب هذه نتائج من االستفادة املمكن ومن. باطراد تزيد ومشكالته معقد األسف، مع فهو، الفلسطيني بالواقع

 األمر أمّا. املستقبل يف اجلوالن يف احلال عليه ستكون ماذا الدقة، وجه على نعرف، ال لكن اجلوالن، جبهة صعيد
. املتكافئة وغير القاسية املواجهة لهذه الله حزب لدى اجلدي االستعداد فهو فيه والتأمل عنده التوقف يستحق الذي

 املعركة أن أساس على يعمل كان بل. اإلطالق على مطمئناً أو متراخياً يكن مل ،2000 سنة منذ الله، حزب أن ويبدو
 مع املواجهة يف املقاومة جدية على وتدل فعالً، الفتة مسألة وهذه. حقيقياً استعداداً  لها يستعد وكان آتية،

 يتعايش مرة فألول اجلنوب؛ يف جديد وضع أمام نحن اآلن. العربي الواقع يف نعتدها مل حال وهذه إسرائيل،
 الوضع؟ هذا يف املقاومة ستعمل كيف التعايش؟ هذا أمور إذاً ستسير كيف. واليونيفيل واملقاومة اللبناين اجليش

 تسليح سيتم هل اللبنانيين؟ بعض ذلك يريد كما الدور هذا ستتجاوز أم احملايد دورها على اليونيفيل ستحافظ هل
  .الالحقة امليدانية التطورات عنها ستجيب واقعية أسئلة كلها الدفاعي؟ دوره ليؤدي اجليش
 تنقسم وهي. يقال كما اإلكراه أو ،coercion اسمها منظومة أنه هو السياسي باملعنى الردع مفهوم :حنا الياس
 تقوم أن حتب مما أمنعك أن هو والثاين. به تقوم أن حتب ال بما تقوم أن أُلزمك أن أي ،compelling األول: قسمين

 جديدة أسس على قائمة للردع جديدة مفاهيم هناك لكن. سقط األكاديمي باملعنى الردع مفهوم أن يف شك وال. به
 األقليات من القلقة أوروبا، تغير ومل. الله حزب على احلرب يؤيدوا مل العرب أن هو الالفت األمر أن غير. جديد وفكر

 لدى فإن حتوالت، لدينا ومثلما. احلرب هذه جراء إسرائيل من موقفها مصاحلها، وعلى بالدها يف اإلسالمية
 السالح ومنع الهدنة واتفاق الطائف واتفاق 425 القرار يتضمن الذي ،1701 القرار لكن. أيضاً حتوالت إسرائيل
 فكر على قرار أخطر هو الله، حزب سالح ونزع املنطقة من إسرائيل وانسحاب اللبناين اجليش ونشر اجلو ومراقبة

 السياسة يف وإغراقه الله حزب لبننة ستكون النتيجة لكن. حتفظات عدة مع 1701 القرار قبل الله وحزب. الله زبح
  ▄ .احمللية
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 وأستاذ اللبناين اجليش يف متقاعد عميد: حنا الياس • جامعي وأستاذ اقتصادي خبير: حمدان كمال  (**)
  .اللبنانية اجلامعة يف االجتماعية العلوم معهد مدير: عتريسي طالل  • جامعي أستاذ: سامل بول • جامعي

  
 ويف املسيحيين، ملصلحة 5 إىل 6 بنسبة توزع النيابي اجمللس مقاعد كانت الطائف قبل ما دستور يف  (*)

 إعادة تعني واملثالثة واملسيحيين، املسلمين بين مناصفة املقاعد وزعت الطائف اتفاق من املنبثق الدستور
  )احملرر. (املذاهب لبقية والباقي للموارنة، ثلث للسنّة، ثلث للشيعة، ثلث: التوزيع



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


