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حزب اهلل :الطريق الى المحكمة
سيف دعنا*
ب �ع ��د م� � ��رور أق � ��ل م� ��ن س �ت ��ة أش� �ه ��ر ع �ل ��ى ال �غ ��زو
األميركي للعراق ،والتدمير الوحشي الذي لحق
به ،نشرت مجلة «فورين أفيرز» التي يصدرها
«م �ج �ل��س ال �ع�ل�اق��ات ال �خ��ارج �ي��ة» ف ��ي ال ��والي ��ات
املتحدة (ع��دد تشرين ث��ان��ي/ك��ان��ون أول )2003
مقالة رئيسية بعنوان «هل يجب أن يكون حزب
ال �ل��ه ال �ت ��ال ��ي؟» .و ب �ع��د ع��ام�ين ت�ق��ري�ب��ًا (ن�ي�س��ان
 )2005نشرت املجلة ذاتها ما سمته «تحديثًا»
للمقالة السابقة ،من جانب الكاتب نفسه (دانيال
ب�ي�م��ن) ب �ع �ن��وان «م�ع�ض�ل��ة ح ��زب ال �ل��ه» ،يناقش
فيه استراتيجية التخلص من تأثير حزب الله
وسالحه ،من خالل تركيز الضغط على سوريا،
ل�ك��ون ال �خ �ي��ارات ال�ت��دم�ي��ري��ة غ�ي��ر ممكنة ،وغير
م�ت��اح��ة ،ك�م��ا ث�ب��ت ب��ال�ت�ج��رب��ة .اه�ت�م��ام «مجلس
العالقات الخارجية» ،صاحب التأثير املهم في
صنع ال�س�ي��اس��ات ،ال��ذي ي�ع��ود ت��اري��خ تأسيسه
ّ
الى عام  ،1921ومجلته التي تصدر كل شهرين،
ب� �ح ��زب ال� �ل ��ه ي �ت �ض��ح م� ��ن م � ��دى ال �ت ��رك �ي ��ز ع�ل��ى
الحزب في ما ينشر في املجلة .فبحسب محرك
ال�ب�ح��ث ف��ي امل�ج�ل��ة وح ��ده ��ا ،ه �ن��اك  178م�ق��ال��ة،
عنوان ،تعليق ،مراجعة كتاب ،ورسائل للمحرر
تتضمن ذك��ر ال �ح��زب .يكفي أن ي�ت�ع��رف ال�ق��ارئ
على تاريخ مجلس العالقات الخارجية ،خلفية
أع�ض��ائ��ه وع�ض��وي��ة م�ج��ال��س إدارات� ��ه املتعاقبة،
ومدى تأثيرهم في صنع السياسات ،ويتصفح
بعض امل�ق��االت (وبعض العناوين التحريضية
وال �ح��رب �ي��ة ،م �ث��ل م �ق��ال��ة ب�ي�م��ن ال �س��ال �ف��ة ال��ذك��ر)
ّ
ليدرك أن حزب الله ليس مستهدفًا فقط ،بل هو
على رأس قائمة االستهداف األميركي.
ّ
غير أن «مجلس العالقات الخارجية» ليس مركز
األبحاث الوحيد الذي يضع حزب الله في سلم
أولوياته كما يبدو ،وهو ليس أكثرها تطرفًا في
ّ
كل األح��وال .فـ«معهد واشنطن لسياسة الشرق
األدن ��ى» ،امل��وال��ي تمامًا إلس��رائ�ي��ل ،ال��ذي أسسه
ال�ل��وب��ي الصهيوني (أي �ب��اك) ف��ي  1985بواجهة
م��رك��ز أب � ّح��اث ي�ت��وخ��ى «امل��وض��وع �ي��ة البحثية»
ليبدو كأنه محصن من االنحياز لرؤية املؤسس
واملمول السياسية وغير ممثل لها ،ينشط جديًا
في استهداف حزب الله .ومحرك البحث الخاص
ً
ب��امل�ع�ه��د ،م �ث�ل�ا ،س�ي�ع�ط��ي  905ن�ت��ائ��ج تتضمن
كتبًا ،مقاالت ،وموضوعات ِ(إم��ا نشرها املعهد
أو مؤسسات أخ��رى وأع��اد املعهد نشرها) ذات
عالقة بحزب الله ،عناوينها ومضامينها أشد
هجومًا من امل��ادة التي يمكن قراءتها في مجلة
ً
«فورين أفيرز» بكثير .في  ،2004مثال ،صدر عن
املعهد ما سمي «دراس��ة» عن قناة املنار لـ«آفي
جوريتش» الباحث ،سابقًا ،في «معهد واشنطن
لسياسة الشرق األدن��ى» ،والعامل الحقًا في ما
ي�س�م��ى «م��ؤس�س��ة ال��دف��اع ع��ن ال��دي�م��وق��راط�ي��ة»،
وهي مؤسسة مشابهة في توجهاتها وميولها
ّ
وتحولت الدراسة الحقًا إلى كتاب
الصهيونية،
بعنوان «منارة (فنار) الكراهية».
ومؤسسة ال��دف��اع ع��ن الديموقراطية ،املؤسسة
ّ
الصهيونية ب��ام�ت�ي��از ،ت��ذك��ر على صفحتها أن
م��ن ض�م��ن اإلن� �ج ��ازات ال�ن��ات�ج��ة م��ن ب��رن��ام�ج�ه��ا
أو مشروعها «التحالف ضد إع�لام اإلره ��اب» ـــــ
سي آي تي أم ـــــ أو «كاتم» ـــــ كما يليق اختصار
2004
االسم ـــــ ما يلي :قرار وزارة الخارجية في ُ
ب��إض��اف��ة امل� �ن ��ار واذاع � � ��ة ال� �ن ��ور وال �ش ��رك ��ة األم،
املجموعة اللبنانية لإلعالم ،إلى الئحة اإلرهاب،
قرار املفوضية األوروبية في  2005باتهام املنار
ب�م�خ��ال�ف��ة ت�ع�ل�ي�م��ات م�ن��اه�ض��ة ال �ك��راه �ي��ة ،ق��رار
وزارة الخزانة األميركية بتصنيف املنار والنور
واملجموعة اللبنانية لإلعالم مؤسسات إرهابية
ع ��امل� �ي ��ة ،ت ��وق ��ف ع �ش��ر م ��ن ث �ل��اث ع� �ش ��رة ش��رك��ة
أق �م��ار ص�ن��اع�ي��ة ع��ن اس�ت�ق�ب��ال امل �ن��ار ،وب��ال�ت��ال��ي
توقفها عن البث في مناطق مختلفة من العالم،
و«ك� ��ات� ��م» ،ك �م��ا ت �ق��ول« ،ت�ت�ع�ه��د االس �ت �م��رار في
العمل إلزالة املنار من الشركات الثالث الباقية»،
إق�ن��اع العديد م��ن الشركات بوقف اإلع�ل�ان على
محطة امل�ن��ار والتسبب ف��ي خ�س��ارة املحطة 12
مليون دوالر ،إقناع الحكومة األملانية في 2006
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بمنع املنار وفق مواد الدستور األملاني ،االتفاق
ف��ي  2008م��ع أك �ب��ر م � ��زودي ال�ت�س�ل�ي��ة ل�ل�ف�ن��ادق
األوروب �ي��ة إلزال��ة امل�ن��ار وق�ن��اة األق�ص��ى م��ن أكثر
من  2000فندق ،تقديم «كاتم» في  2009مساعدة
َّأدت إل��ى إدان��ة مالكني لشركات توزيع القنوات
الفضائية في نيويورك لتسويقهم قناة املنار.
ومنذ  ،2004كتب رسميون من «كاتم» ونشروا
م �ق��االت رأي م��ؤث��رة ج �دًا ف��ي دوري� ��ات وصحف
رئ�ي�س�ي��ة ،وظ �ه ��روا ع�ل��ى م�ج�م��وع��ة م��ن وس��ائ��ل
اإلعالم الرئيسية (ملعرفة من يمول هذه الهجمة
ع �ل��ى ح ��زب ال �ل ��ه ،ان �ظ��ر ق��ائ �م��ة ال��داع �م�ي�ن مل��رك��ز
حماية الديموقراطية على صفحة «سنتر فور
أمريكان ب��روغ��رس» ،أنظر أيضًا تعليق ستيف
والت «من يدفع» على صفحة «فورين بوليسي»
بخصوص املوضوع).
وجوريتش السالف الذكر هذا ،يبدو معنيًا على
نحو خ��اص بشيطنة الحزب عبر التركيز على
ال�ك�ت��اب��ة ع��ن ق�ن��اة امل �ن��ار ع�ل��ى ط��ري�ق��ة ومنهجية
السياسة التحريرية مل��ا يسمى «معهد الشرق
األوس � � ��ط ألب � �ح� ��اث اإلع � �ل� ��ام» (م � �ي � �م� ��ري) ،ال� ��ذي
ّ
ي�س�ت�ه��دف إس �ك��ات ك ��ل ص ��وت ع��رب��ي وتجريمه
(م ��ؤس ��س وم ��دي ��ر ه � ��ذا امل �ع �ه ��د ،ي� �غ ��ال ك ��ارم ��ن،
ال ي �ع��رف ب�خ�ل�ف�ي��ة ب�ح�ث�ي��ة أو أك��ادي �م �ي��ة ال في
م� ��وض� ��وع ال � �ش� ��رق األوس� � � ��ط وال ف� ��ي م ��وض ��وع
اإلع �ل��ام ،ب��ل ي �ع��رف ب �ك��ون��ه ض��اب �ط��ًا س��اب �ق��ًا في
االس �ت �خ �ب��ارات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ( 1968ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ،)1988
وب �ك��ون��ه ش �غ��ل م�ن�ص��ب ال �ق��ائ��م ب��أع �م��ال رئ�ي��س
ال�ق�س��م ال�ع��رب��ي ف��ي م��ا يسمى «اإلدارة امل��دن�ي��ة»
ـــــ اق��رأ العسكرية ـــــ ف��ي الضفة الغربية (1977ـــــ
ً
 .)1982للمزيد عن تحريف ميمري انظر ،مثال،
بريان وايتكر :اختيارية ميمري .الغارديان 12
آب /أغسطس  .)2002ول�ي��س بمحض الصدفة
(ع�ل��ى ح��د ق��ول مظفر ال �ن��واب) أن ي�ت��راف��ق نشر
مقالة وكتاب جوريتش عن املنار ،مع قرار وزارة
الخارجية األميركية في كانون األول  2004بضم
ال�ق�ن��اة إل��ى ق��ائ�م��ة «اإلره� � ��اب» ،ب��ل ه��ي ج��زء من
حملة كبيرة كما يشير مشروع «كاتم» .وإتباع
ج��وري�ت��ش ل�ه��ذا ال�ق��رار الح�ق��ًا بمقالة «تلفزيون
اإلره ��اب» ،التي تدعو إل��ى أن يكون ه��ذا الحظر
م �ج��رد ال �ب��داي��ة ال ال �ن �ه��اي��ة ،ل �ي��س أي �ض��ًا م�ج��رد
تخاطر أفكار على ما يبدو اليوم.
واملتصفح لبعض امل �ق��االت ال�ت��ي تعمل جاهدة
ع �ل��ى ش �ي �ط �ن��ة ح� ��زب ال� �ل ��ه ،س �ي��ده��ش م ��ن م��دى
التشابه بني بعض عناوينها ومحتوياتها ،وما
ي��ردده ويتداوله السياسيون املحليون والعرب
امل � � ّع � ��ادون ل �ل �م �ق��اوم��ة م ��ن ش � �ع� ��ارات وم ��واق ��ف،
كأنهم يتلقون التوجيهات ذاتها ،أو يتشاركون
(ب �م �ح��ض ال �ص��دف��ة أي �ض��ًا) االه �ت �م��ام��ات ذات �ه��ا
م ��ع م ��راك ��ز األب� �ح ��اث ذات امل� �ي ��ول ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة
ً
(م �ث�لا «ن ��زع س�ل�اح ح��زب ال �ل��ه :ت�ع��زي��ز اس�ت�ق��رار
امل�ن�ط�ق��ة» ،ف��وري��ن اف �ي��رز ،ك��ان��ون ال�ث��ان��ي ،2010
«طابور (ضوضاء) السكود :ملاذا سيبقى حزب
الله مسلحًا وخطيرًا» ،فورين أفيرز ،أيار ،2010
«حكومة الظل في لبنان :كيف يربح ح��زب الله
حتى حني يخسر» ،فورين أفيرز ،أيلول .)2009
ّ
الالفت أيضًا أن تصاعد تلك الحملة على حزب
ال�ل��ه ج��اء ف��ي أع�ق��اب  2001وأح ��داث أي �ل��ول .ففي
الوقت الذي كان ربما سيبدو منطقيًا أن يتركز
االه �ت �م��ام األم �ي��رك��ي ع�ل��ى ال �ق��اع��دة (ال املسلمني
والعرب كما حصل في بالد القانون والعدالة)،
َو َص ��ف وزي��ر الخارجية األم�ي��رك��ي آن ��ذاك ،كولن
ب� � ��اول ،ح� ��زب ال �ل ��ه ب �ـ«ال �ف ��ري ��ق اإلره� ��اب� ��ي ال��رق��م
واح� ��د» ،ح�س��ب م��ا ذك��ر م �ق��دم ح�ل�ق��ة خ��اص��ة من
«ستني دقيقة» عن ح��زب الله على محطة «سي
بي أس» .وهذا توصيف ردده نائب باول الحقًا،
ّ
ري�ت�ش��ارد آرم�ي�ت��اج ،م ��رارًا ،مضيفًا إن «القاعدة
هي الفريق الرقم اثنان» .هذا التوصيف لحزب
ال �ل��ه ه��و ف��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ت��وص �ي��ف اس��رائ �ي �ل��ي أو
«ات �ه��ام اس��رائ�ي�ل��ي ب�ل�س��ان أم �ي��رك��ي» ،ك�م��ا أش��ار
ال �س �ي��د ن �ص��ر ال �ل ��ه (س �ت�ي�ن دق �ي �ق��ة 20 :ن�ي�س��ان
 .)2003وال� �ه ��م اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،ك �م��ا ي� �ب ��دو ،ك��ان
منصبًا على استغالل ّ
ردات الفعل على هجمات
أي�ل��ولَ ،وتسخيرها ضد ع��دوه األول ح��زب الله،
َ
ّ
وت َ
ساوق معه في ذلك كل من يطمع في الرضى
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تخريج طالب
من حزب
الله (أرشيف
ــ هيثم
املوسوي)

منصبًا
الهم اإلسرائيلي كان
ّ
على استغالل ّردات الفعل
على هجمات أيلول 2001
وتسخيرها ضد حزب اهلل
الصهيوني من السياسيني الطامحني املدركني
لتأثير «أيباك».
وم��ن ال��ذي��ن تبنوا التحريض الصهيوني على
ح��زب الله حينها ،طمعًا بالرضى الصهيوني،
�ارك في
ك��ان ال�س�ي�ن��ات��ور ب��وب غ��راه��ام ،ال ��ذي ش � َ
الحلقة ذاتها من برنامج «ستني دقيقة» (نص
الحلقة موجود في كتاب نيكوالس نو «صوت
حزب الله» ص 287ـــــ  .)293غراهام ذاك ،صاحب
الطموحات الرئيسية الخائبة حينها ،وفي أوج
الحرب على العراق والبحث عن أسلحة الدمار
الشامل املزعومة ،أ ّك��د للمشاهدين ما يلي« :لو
كان السؤال :هل يمثل صدام حسني أم حزب الله
خ�ط�رًا أك�ب��ر على ال�ن��اس ف��ي ال��والي��ات املتحدة؟
ّ
جوابي سيكون :ال شك أن حزب الله هو الخطر
األك �ب��ر» (امل �ص ��در ال �س��اب��ق :ص  .)288إذًا ،بعد
مئات املقاالت والخطابات والبرامج والحمالت
اإلعالمية املسعورة والتحريضية التي سبقت
ال �ح��رب ع�ل��ى ال �ع ��راق ،وم �ه��دت ل�ه��ا واس�ت�ه��دف��ت
ت ��زوي ��ر ال ��وع ��ي األم� �ي ��رك ��ي وال� �ع ��امل ��ي ،ب�ع�م�ل�ه��ا
على التأثير بقوة ف��ي الخطاب ال�ع��ام وشيطنة
يحرض
العراق لتبرير غزوه وتدميره الهمجي،
ّ
السيناتور غ��راه��ام على ح��زب الله بادعائه أنه
ّ
ي�م��ث��ل خ �ط �رًا أك �ب��ر م��ن ه ��ذا «ال ��وح��ش» ال�ع��راق��ي
ال��ذي «يمتلك» أسلحة دم��ار ش��ام��ل ،ول��ن يتردد
ف��ي اس�ت�خ��دام�ه��ا أو ت�م��ري��ره��ا ل�لإره��اب�ي�ين ،كما
زعمت الدعاية الحربية آنذاك.
ي �م �ك��ن ان �ت �ق��اد واالخ � �ت�ل��اف م ��ع ف��رض �ي��ة ك �ت��اب
س�ت�ي��ف وال� ��ت وج� ��ون م�ي��رش��اي�م��ر ف��ي «ال �ل��وب��ي
اإلسرائيلي» من ناحية املبدأ .فهناك ما هو أبعد
من «اللوبي» حقًا لتفسير العالقة األميركية ـــــ

ً
اإلسرائيلية الخاصة (مثال ،عالقة اقتصادية ـــــ
سياسية ،أو دور اقتصادي ـــــ سياسي وعسكري
تؤديه اسرائيل نيابة عن اإلمبراطورية ،التماثل
ّ
في النموذج الكولونيالي ،فكل منهما مستعمرة
استيطانية نقية تقوم على مبدأ استبدال شعب
بشعب وثقافة بثقافة وتاريخ بتاريخ ،التشابه
ّ
ف��ي ال��وع��ي ال�ج�م�ع��ي ال �س��ائ��د ،ف �ف��ي ك ��ل منهما
ي �س��ود وع� ��ي امل �س �ت��وط��ن األوروب� � � ��ي األب� �ي ��ض).
ّ
األه� ��م أن م��ن ي�ح�ك��م أم �ي��رك��ا ح �ق��ًا ه��و ن�خ�ب��ة أو
طبقة حاكمة ،ال مجموعة من اللوبيات ،إال إذا
ّ
ّ
تصور
أفترضنا ان أميركا مجتمع ال طبقي ،كما
فرضية اللوبي .لذلك فإسرائيل ،في نهاية األمر،
مستعمرة أميركية ،ال العكس .لكن زعمهما في
ّ
«اللوبي اإلسرائيلي» أن اللوبي ليس محصورًا
بمنظمات م�ث��ل «اي �ب��اك» ف�ق��ط ،ول�ي��س باليهود
ف�ق��ط ،ب��ل يشمل غير ال�ي�ه��ود أي�ض��ًا ،كما يشمل
مراكز األبحاث املمولة جيدًا التي تعمل للهيمنة
على الخطاب العام والسياسة الخارجية ،يفسر
حقًا الكثير من أنشطة مراكز األبحاث.
بإمكان م��ن ي��ري��د ،أن ي��زع��م م��ا ي��ري��د بخصوص
«ط� � �ه � ��ارة» ال � �ع ��دال ��ة ّال ��دول � �ي ��ة و«م ��وض ��وع� �ي ��ة»
ال��رج��ل األب �ي��ض ،لكنهم ل��ن يستطيعوا تفسير
التمييز والعنصرية املفرطة في «نظام العدالة»
األميركي ذاته ،اللذين يعرفهما ّ كل أبناء وبنات
األقليات العرقية واالثنية ،ووثقهما الباحثون
األم� �ي ��رك� �ي ��ون ب �ك �ث��اف��ة ،ف ��ي ب �ل��اد ب � ��دأ ال�ت�م�ي�ي��ز
النسخة األول��ى
والعنصرية فيهاّل�اّ منذ صياغة ّل�اّ َ
ل��دس�ت��ور كتبه م� ك ال�ع�ب�ي��د .م� ك ش� َّ�رع��وا في
نسخة الدستور األولى استعباد البشر وقوننوا
االت�ج��ار بهم .تلك اللحظة التأسيسية ألميركا
أسهمت الحقًا في إنشاء املؤسسات السياسية
واالق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية ال�ت��ي ن��راه��ا ال�ي��وم،
لتجعل م��ن ال�ع�ن�ص��ري��ة وال�ت�م�ي�ي��ز ط��ري��ق حياة
وط ��ري� �ق ��ة ت �ف �ك �ي��ر وج� � � ��زءًا م� ��ن ال � ��روت �ي��ن وع �م��ل
املؤسسات.
ّ
لكن ه�ن��اك م��ن ي��دع��ي أن «ال�ع��دال��ة ال��دول�ي��ة» هي
حقًا دولية ،ال أميركية ـــــ صهيونية ،وموجودة
ً
ف �ع�ل�ا ف ��ي ف � ��راغ ح �ي��ث ال س �ي��اس��ة وال م�ص��ال��ح
وال أي��دي��ول��وج�ي��ا وال دور وأه �م�ي��ة للترتيبات

