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إسرائيل تريد نزع السالح
سيف دعنا*
في تقديمه للكتاب الذي ّ
حرره نوبار هوفسبيان،
«الحرب على لبنان  ،»2008يصف رشيد الخالدي
ح��رب ت�م��وز ب�ـ«ا ًل�ح��رب الصغيرة ،ذات التبعات
الكبيرة» .فمقارنة بالحروب السابقة مع الكيان
الصهيوني منذ عام  ،1948التي اشتركت فيها
ّ
ّ
ف��ي ك��ل م��رة دول ع��رب�ي��ة ع ��دة ،واج�ه��ت املقاومة
إس��رائ �ي��ل ه��ذه امل ��رة وح��ده��ا ،وك��ان��ت ،بالتالي،
أرض املعركة صغيرة نسبيًا .وبعكس التجارب
انتصرت املقاومة على الكيان
السابقة ،أي�ض��ًا،
ُ
ال �ص �ه �ي��ون��ي .وص � ��ف ال� �خ ��ال ��دي ل �ل �ح��رب بهذه
ال �ط��ري �ق��ة ه ��و اس �ت �ن �ت��اج دق� �ي ��ق ،م �ب �ن� ّ�ي أساسًا
ع�ل��ى ق� ��راءة م�ع�ن��ى ال �ح��رب ف��ي ال�س�ي��اق العاملي
واإلق�ل�ي�م��ي ال�ج��دي��د ال ��ذي ت �ك� ّ�ون ف��ي م��رح�ل��ة ما
بعد ال�ح��رب ال �ب��اردة وس�ي��ادة ق��وة وح�ي��دة على
ال�ع��ال��م .وه��و امل�ن�ط��ق ذات ��ه ال ��ذي ي�ج��ب ال �ي��وم أن
ي�ك��ون األس ��اس لفهم م�ع��ان��ي ال �ث��ورات العربية
املتعاقبة ،وق ��راءة تبعاتها .ق��اد س�ي��اق م��ا بعد
الحرب الباردة ،بعكس املرحلة السابقة ،الرتباط
ّ
ك� ��ل ال� �ص ��راع ��ات اإلق �ل �ي �م �ي��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة بعضها
ببعض بفعل السياسة والرؤية األميركية التي
عملت سابقًا على فصل امل �س��ارات ،لعزل تأثير
الصراعات بعضها عن بعض.
بهذا املعنى لم تكن حرب تموز حربًا بني الكيان
الصهيوني وحزب الله فقط ،كما لم تكن الحرب
قضية لبنانية بحتة ،بل قضية عربية وإقليمية
بسبب تبعاتها الكبيرة ،وبسبب خضوع املنطقة
شبه املطلق للهيمنة األميركية ـــــ اإلسرائيلية،
وب�س�ب��ب ت �م��رد ح ��زب ال �ل��ه ع�ل�ي�ه��ا .وف ��ق املنطق
ن �ف �س��ه ،ال ي�م�ك��ن أن ت �ك��ون ال� �ث ��ورة امل �ص��ري��ة أو
التونسية قضية مصرية أو تونسية فقط إال ملن
فاته تعاقب األحداث منذ نهاية الحرب الباردة،
وملن فاتته ق��راءة الشعارات ورؤي��ة الصور التي
رفعها ال �ث��وار .ك��ذل��ك ،مل��ن فاتته مالحظة معنى
ت �ع��اق��ب ال� �ث ��ورات ف��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي وتأثرها
بعضها ببعض ،وملن فاتته مشاهدة ردات الفعل
ال�ع��رب�ي��ة الشعبية وال��رس�م�ي��ة (امل�ت�ب��اي�ن��ة) على
ح��رب ت �م��وز ،ك�م��ا ع�ل� ّ�ى ث ��ورات ال �ع��رب املختلفة.
الجديد في املعادلة أن��ه حتى حرب تموز كانت
الحالة العربية مختلفة .فباستثناء «حالة حزب
ال�ل��ه» ،ي�ق��ول رش�ي��د ال�خ��ال��دي ف��ي امل�ق��دم��ة ذاتها،
«ال تبدو الشعوب العربية العبًا مهمًا ،أو حتى
ّ
تحولت
موضوعًا لتاريخها ...املنطقة العربية
إل � ��ى م ��وض ��وع ل �ف �ع��ل اآلخ � ��ري � ��ن ،وإل� � ��ى منطقة
تخضع لفاعلني آخرين (سواء قوى خارجية ،أو
دول ش��رق أوسطية قوية أخ��رى مثل إسرائيل،
تركيا ،وإيران)».
اس �ت �ه��داف ح��زب ال�ل��ه وس�ل�اح امل ّ�ق��اوم��ة ك��ان في
حينها ،إذن ،أيضًا استهدافًا لكل عربي يرفض
أن يخرجه قادته ودوله (التي تزعم االستقالل)
وال� � �ق � ��وى ال� �ف ��اع� �ل ��ة ف� ��ي امل �ن �ط �ق ��ة م� ��ن التاريخ

وال �س �ي��اس��ة ،وأن ي �ح� َّ�ول امل�س�ت�ق�ب��ل ال�ع��رب��ي إلى
موضوع فعل اآلخرين .وهو استهداف للصوت
الوحيد ال��ذي ش��ارك في صناعة تاريخ
العربي
ً
امل�ن�ط�ق��ة ،ن�ي��اب��ة ع��ن ال �ع��رب .أم��ا ف��ي ه��ذه األيام،
فاستهداف حزب الله وس�لاح املقاومة هو جزء
م��ن ال�ث��ورات األميركية ـــــ اإلسرائيلية املضادة.
ثورات تستهدف حراك الشعوب العربية الثوري
وعودتهم إلى التاريخ كفاعل والعب أساسي في
تحديد شكل املنطقة املستقبلي ،سواء وعى ذلك
من يستهدف السالح (على طريقة حسني مبارك
أو الفهمان بن علي) أم لم يع.
ِ
ل�ي�س��ت امل �ق��اوم��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ف�ق��ط ج ��زءًا أساسيًا
من الحراك الشعبي العربي الثوري ،بل هي من
ّأوائ ��ل مظاهر ه��ذا ال �ح��راك .وال مبالغة إن قلنا
إنها جزء أساسي من ملهمي هذا الحراك (كنت
ف��ي م �ك��ان آخ ��ر ق��د وص �ف��ت ّ م�ح�م��د البوعزيزي
ب��االس�ت�ش�ه��ادي ال �ج��دي��د ،ألن ��ه رغ ��م وج ��ود هذا
النموذج االحتجاجي في التاريخ اإلنساني ،من
قبل ،كان صعبًا تجاهل إغ��راء املقارنة واإللهام
ف��ي ن �م��وذج ال�ش�ه�ي��د أح�م��د ق�ص�ي��ر .ف�ن�ح��ن ،كما
ب��دا واض�ح��ًا ال �ي��وم ،أم��ام ح��ال��ة عربية مترابطة
م��وض��وع �ي��ًا ش �ئ �ن��ا أم أب �ي �ن��ا ،ع �ل��ى األق � ��ل بفعل
السياسة األميركية ،مل��ن ال يريد أن يكون جزءًا
اليوم،
م��ن ه��ذه األم ��ة) .ل��ذل��ك ،رب�م��ا يمكن ال�ق��ول
ّ
وفي سياق الحراك الشعبي الثوري العربي ،إن
السيد حسن نصر الله تواضع كثيرًا في كلمته
العاشورائية في 21كانون
في افتتاح املجالس ّ
ّثاني  ،2007حني رأى أن «أهم ما في حرب تموز
أن ال��روح ه�ن��ا ،ه��زم��ت ال��روح ه�ن��اك» ،ب��رغ��م دقة
الوصف لنتائج الحرب املباشرة .فتجربة حزب
الله ونموذجه يفيدان اليوم بما هو أبعد بكثير
م��ن ه��زي �م��ة إس��رائ �ي��ل وه��زي �م��ة روح �ه ��ا ،وكسر
إرادتها .وهما أبعد من مجرد التبعات املباشرة
على الصراع العربي ً ـــــ الصهيوني.
ك��ان الفتًا ج �دًا ،م�ث�لا ،إدراك الشعوب واألنظمة
العربية لهذا الترابط ّ ،في أيام حرب تموز ،رغم
التباين في املواقف ،كل حسب والئه ومصالحه.
امل��وق��ف ال��رس�م��ي امل�ص��ري (ه��ل ت��ذك��رون حسني
م�ب��ارك) والسعودي (ال��ذي يصافح أم��راؤه أكثر
ال �ص �ه��اي �ن��ة ف��اش �ي��ة ك �م��ا ف �ع��ل ت��رك��ي الفيصل،
وه��م ذات �ه��م ال��ذي��ن ي��ري��دون وي��ؤي��دون م��ن يريد
ن ��زع س�ل�اح امل �ق��اوم��ة) امل� �ع ��ادي ل �ح��زب ال �ل��ه في
أث� �ن ��اء ح ��رب ت� �م ��وز ،ك ��ان ال� �ص ��وت األم �ي��رك��ي ـــــ
اإل ّس��رائ�ي�ل��ي ف��ي ال �ح��رب .ف��ي امل�ق��اب��ل ،وفيما بدا
ّ
ك��أن��ه رد للشعوب على انحطاط أنظمتها ،قام
ثالثة م��ن أعظم ش�ع��راء مصر املعاصرين (عبد
ال��رح �م��ن األب � �ن� ��ودي ،أح �م��د ف � ��واد ن �ج��م ،وسيد
ح �ج��اب) وامل �ع �ب��ري��ن ع��ن روح ال �ش �ع��ب املصري
ّ
وال�ع��رب��ي وم��وق�ف��ه الحقيقي ،ب��ال��رد ع�ب��ر إعالن
التقدير الكبير لدور حزب الله والسيد نصر الله.
فتقدموا بما يشبه االعتذار والخجل ،مما قام به
نظام مبارك .كتب عبد الرحمن األبنودي في «أنا

العنصرين»:
املصري كريم
ِّ
«ف �ي��ا ل �ب �ن��ان أن ��ا م ال��ل��ي خ ��ان ��وك ،ي��ا ح ��زب الله
ِ
حكامنا باعوك
ُ
يا صاحبي ...ما عدنا نملك غير هتافنا ،هتافنا
ُم ّر َ ...مالي رقابنا شوك
َ
وعل ِني ...بنفعل الفعل املشني!!

المقاومة في لبنان جزء
أساسي من الحراك الشعبي
العربي الثوري ،وجزء أساسي
من ملهمي هذا الحراك

ْ
ي��ا ن �ص��ر ال �ل��ه ده زم ��ن ال �ب �ي��اع�ين ،وإن� ��ت طلعت
منني؟
لألمةّ ...
ّ
تفكرنا بكل اللي نسيناه ،أظنه صعب يصحوا
امليتني
وخليتنا ــــ الجميع ـــــ متفرجني».
أحمد ف��ؤاد نجم ،ال��ذي ع��اد للكتابة
كذلك فعل ّ
بعد انقطاع ،كأنه فعل ذلك فقط ليرد على املوقف
الرسمي في «ميجانا ويا ميجانا» ،التي غناها
الح �ق��ًا امل �ط��رب أح �م��د إس�م��اع�ي��ل .ك�ت��ب ن�ج��م عن
السيد العربي اإلنسان «حفيد سيدنا وموالنا
اللي ما يفرط أبدًا بأمانة» ،فقال:
«ي��اب��و ه ��ادي ي��ا ش�م��س ال��دي��ن ،ي��ا م�ط�م��ن قلب
الخايفني
ك� ��ان ج� ��دك س �ن��د امل� �س ��اك�ي�ن ،واخ � �ت� ��ارك مسكني
ويانا».

رفع شعار «ال
للسالح» في
مهرجان 14
آذار (أرشيف
ــ هيثم
املوسوي)

الخاصة بلبنان
اإلخفاقات اإلعالمية للمحكمة
ّ
نديم حاصباني*

ً
ًّ ُ
رجمت
شهد لبنان ،منذ شهرين ،أزمة سياسية ت ِ
بسقوط حكومة سعد الحريري وتكليف نجيب
ميقاتي تأليف الحكومة الجديدة .كان باإلمكان
ّ
ت�ف��ادي ال�ت��أزم ال�ح��اد ،ل��و ك��ان املحكمة الخاصة
بلبنان أكثر جدية في السنتني املنصرمتني ،ال
ّ
سيما لناحية التواصل.
ّ
ففي ض��وء التسريبات اإلع�لام��ي��ة ال�ت��ي أشارت
ب ��أص ��اب ��ع ّاالت � �ه� ��ام إل � ��ى اف � � ��راد م ��ن ح � ��زب الله،
بوصفهم متهمني رئيسيني في جريمة اغتيال

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»
رئيس التحرير المؤسس
جوزف سماحة
()2007-2006
مستشار مجلس التحرير
انسي الحاج

ال��رئ �ي��س رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ،ب ��دءًا بصحيفة دير
شبيغل األمل��ان� ّ�ي��ة ف��ي ش�ه��ر أي ��ار /م��اي��و ،2009
ً
ّ
ّ
الكندية
التلفزيونية
وص��وال إل��ى محطة CBC
ف��ي شهر تشرين ال�ث��ان��ي /نوفمبر  ،2010بدت
امل �ح �ك �م��ة ب �م �ظ �ه��ر م��ؤس �س��ة ف ً��وض ��وي � ّ�ة تسمح
ّ
ّ
أهمية
سرية .وال يقل
بتسريب أكثر املعلومات
ما قوبلت به التسريبات من صمت غير مناسب
ّ
السياسية التي أحدثتها ،والواقع
ّلحجم األزمة
أن هذه التسريبات تضع عمليًا الطائفة الشيعية
في لبنان في مواجهة مع الطائفة السنية .ولم
ّ
اإلعالمية
تواجه املحكمة التسريبات بالتدابير
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ّ
ّ
التصحيحية ،فأتت لتغذي التوتر السياسي.
ّ
ّ
وغ��اب��ت ع��ن ال�س��اح��ة أي اس�ت��رات�ي�ج��ي��ة تواصل
�دي��ة وض � ّ
ج� ّ
�روري ��ة إلدارة األزم� ��ة .استراتيجية
ُ
ّ
ك��ان��ت لتساعد على ب�ن��اء ص��دق��ي��ة املحكمة في
نظر الرأي العام اللبناني والعربي ،بما ُفي ذلك
أنصار حزب الله وقوى الثامن من آذار ،فتمسي

كان ُيمكن التعويل على قرار
إطالق سراح الضباط األربعة
لتأكيد ّأن المحكمة ال تنطلق
سياسية
من دوافع
ّ
ك�ي��ان��ًا ق��ان��ون� ّ�ي��ًا ي��دح��ض ات �ه��ام��ات التسييس،
ُ ّ
وي �ب��دد أزم��ة ال�ت��واص��ل ال�ت��ي تواجهها املحكمة
اللبناني اليوم،
اليوم ً .وعليهّ ،يرى ال��رأي العام
ّ
نتيجة لذلك ،أن التسريبات حقيقة وأن املحكمة
ّ
وترسخت هذه القناعة اليوم
ستدين حزب الله.
ِّ
إل��ى ح��د دف��ع وزراء الثامن م��ن آذار واملعارضة
ّ
ّ
ف��ي ح �ك��وم��ة ال ��وح ��دة ال��وط �ن��ي��ة ال�ل�ب�ن��ان��ي��ة إلى
االستقالة وإس�ق��اط الحكومة ،خشية أن يدعم
استمرار التعاون الحكومي م��ع املحكمة إدانة

حزب الله.
�ري��ًا باملحكمة م�ن��ذ تأسيسها أن ّ
ك��ان ح� ّ
تثبت
ً
ّ
مستقل ًة ،وتنأى بنفسها كليًاّ
نفسها مؤسسة
عن املؤسسة التي سبقتها وهي لجنة التحقيق
ّ
الدولية برئاسة القاضي ديتليف ميليس .لجنة
ّ
كان منوطًا بها النظر في قضية اغتيال الرئيس
رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ،ف��ات�ه�م��ت س��وري��ا باالغتيال،
وحظيت بدعم القوى الغربية املعادية لسوريا
وحزب الله .وفي ّ
جو من التوتر تشهده الساحة
ُ
ّ
اللبنانية ،كان يفترض باملحكمة أن
السياسية
ّ
توضح القواعد األساسية لدورهاّ ،الذي يقضي
املمكنة
ب��ال �ن �ظ��ر ف ��ي ج�م�ي��ع ال �خ �ي��وط واألدل � � ��ة ّ
استبعاد أي احتمال .لكنها
واملعقولة ،من دون
ّ
ع��وض��ًا ع��ن ذل� ��ك ،أوح� ��ت ب��أن �ه��ا ت�س�ت�ك�م��ل عمل
خالل املشاركة في تحقيق ذي دوافع
اللجنة ،من ِّ
ّ
سياسيةُ ،ي��رك��ز فقط على س��وري��ا وح��زب الله،
فيما يستبعد احتماالت أخرى.
ّأم� ��ا ال ��ذي ��ن اس �ت �م �ع��وا إل ��ى ك�ل�م��ة ال �س �ي��د حسن
نصر الله ،األمني العام لحزب الله ،في تاريخ 9
ّ
آب /أغسطس  2010الذي أعلن فيه قناعته بأن
إس ّ��رائ�ي��ل وراء اغ�ت�ي��ال ال �ح��ري��ري ،ف�ق��د الحظوا
ب��أن تتابع األح ��داث التي س��رده��ا والتفسيرات
ّ
صدقية لدى مستمعيه،
التي استخدمها كسبت
بل ول��م تقتصر عليهم فحسب ،فقد بنى نصر
ال �ل��ه ح� ّ�ج�ت��ه ع�ل��ى ال��رص��د ال �ج� ّ�وي اإلسرائيلي
غ�ي��ر االع �ت �ي��ادي ل�ل�أراض��ي اللبنانية ولساحة

