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قضية اليوم

الدول األوروبية
ً
غطاء قانونيًا
تعطي
إلسرائيل في أي حرب
على لبنان (مروان
بوحيدر)

نصر اهلل :أوروبا شريكة في أي
عدوان إسرائيلي على لبنان
شرح األمني العام لحزب الله خلفيات القرار ً
باإلرهاب ،مقلال من
األوروبي وسم الجناح العسكري
ّ
تداعياته السلبية على الحزب ،لكنه حذر من أنه
ً
غطاء للعدوان على لبنان ،ما يجعل
يعطي إسرائيل
بالتالي االتحاد شريكًا في هذا العدوان .أما سياسيًا،
فلن يكون له تأثير في تغيير املعادلة الداخلية
وص� ��ف األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل� �ـ«ح ��زب ال �ل��ه»،
السيد حسن نصر الله ،ق��رار االتحاد
األوروب � � � ��ي وض � ��ع م ��ا س �م��ي ال �ج �ن��اح
العسكري للحزب على قائمة اإلرهاب
ب� �ـ«ال� �ت ��اف ��ه» ،م ��ؤك� �دًا أن � ��ه ل ��ن ُي �خ �ض��ع
امل �ق��اوم��ة .أم��ا ف��ي امل �ع��ادل��ة اللبنانية،
ف�ش��دد على أن األم��ور قبل ال�ق��رار كما
ب �ع��ده ،م��ؤك �دًا أن ��ه ل��ن ت�ش�ك��ل ح�ك��وم��ة
م��ن دون ح��زب ال �ل��ه ،واق �ت��رح ممازحًا
أن ي �ك��ون وزراء ال �ح ��زب م ��ن ال�ج�ن��اح
العسكري.
وش��دد ال�س�ي��د ن�ص��ر ال�ل��ه ف��ي كلمة له
خالل اإلفطار السنوي املركزي للجنة
ال �ن �س��ائ �ي��ة ف ��ي ه �ي �ئ��ة دع� ��م امل �ق��اوم��ة
غ��روب أم��س على أن «األه��م أن تكون
امل �ق��اوم��ة ت��دع��م م ��ن أه �ل �ه��ا وش�ع�ب�ه��ا
ّ
وتعبر عن إرادتهم وعزهم ورؤيتهم
ف ��ي ال ��دف ��اع ع ��ن أرض �ه ��م وس �ي��ادت �ه��م
وم� �ق ��درات� �ه ��م» .ول� �ف ��ت إل � ��ى أن «ه ��ذه
امل� �ق ��اوم ��ة اك �ت �س �ب��ت ص��دق �ي �ت �ه��ا ع�ن��د
ال� �ن ��اس ف ��ي ل �ب �ن��ان وال �ع ��ال ��م ال �ع��رب��ي
واإلسالمي وفي كثير من أماكن العالم
ألس� �ب ��اب ع ��دي ��دة ب �ف �ع��ل ت�ض�ح�ي��ات�ه��ا
وص � �م� ��وده� ��ا؛ ألن� �ه ��ا ل� ��م ت� �ت ��راج ��ع أو
ت �ن �ك �ف��ئ أو ت � �ن � �ه ��زم ،وأي � �ض � ��ًا ب �ف �ع��ل
إن�ج��ازات�ه��ا امليدانية وانتصاراتها»،
مشيرًا إل��ى أن «امل�ق��اوم��ة ب��دل��ت أيضًا
ق��واع��د ال �ص ��راع وأس �ق �ط��ت امل �ش��اري��ع
وأع��ادت األس��رى وال�ك��رام��ة والسيادة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،وف��رض��ت ل�ل�ب�ن��ان م��وق�ع��ًا
م� �ت� �ق ��دم ��ًا ف � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة وامل� � �ع � ��ادل � ��ة.
وستبقى ه��ذه املقاومة شوكة صلبة
ف��ي ع�ين ال�ص�ه��اي�ن��ة وم��ن ي��ري��د س��وءًا
ل �ل �ب �ن��ان» .وق � ��ال« :ألن ل �ل �م �ق��اوم��ة ك��ل
هذا الحضور والتأثير ،هي دائمًا في
دائ� ��رة االس �ت �ه��داف ع �ل��ى ك��ل ص�ع�ي��د،
م��ن أج��ل إزالتها وسحقها وإعدامها
واالستهداف هنا يتسع لكل الدوائر
ال �ع �س �ك��ري��ة وال �س �ي��اس �ي��ة وامل �ع �ن��وي��ة
والثقافية» .ورأى أن بعض ال�ق��رارات
ق ��د ال ي �ك ��ون ل �ه��ا ت ��أث �ي ��رات أك �ث ��ر م��ن
التأثيرات النفسية واملعنوية.
وت �ط��رق إل ��ى ق ��رار االت �ح��اد األوروب� ��ي
وض��ع م��ا سموه «الجناح العسكري»
ل� �ح ��زب ال� �ل ��ه ع �ل ��ى الئ� �ح ��ة امل �ن �ظ �م��ات
اإلره ��اب �ي ��ة ،ش��اك �رًا «ج �م �ي��ع ال��رؤس��اء
وال �ق �ي��ادات وال�ش�خ�ص�ي��ات وال�ج�ه��ات
التي رفضت وأدانت هذا القرار .واعلن
أن القرار «لم يفاجئنا في الحزب ،وكنا
نتوقعه منذ فترة سابقة ،والغريب في
القرار أنه تأخر».
ول�ف��ت إل��ى أن اإلسرائيليني «تحدثوا
ب ��وض ��وح ع ��ن أن ه� ��ذا ال� �ق ��رار نتيجة
«ال � �ج � �ه� ��ود ال ��دب � �ل ��وم ��اس � �ي ��ة» ،ي�ع�ن��ي
عندما كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتانياهو يعنف األوروبيني
ل� �ع ��دم ات � �خ� ��اذ ال� � �ق � ��رار اع � �ت � �ب� ��روا ه ��ذا
«ج � �ه� ��ودًا دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة»» .وأض� � ��اف:
«اإلس��رائ �ي �ل �ي��ون ل��م ي�خ�ف��وا ف��رح�ت�ه��م،
وأنصح بعض الذين فرحوا في لبنان
ً
أن يخفوا فرحتهم قليال».

واهم وجاهل من
يتصور ّأن المقاومة التي
واجهت أقوى جيش
في المنطقة يمكن أن
ُيخضعها قرار تافه
أقترح أن يكون وزراء حزب
اهلل في الحكومة المقبلة
من «الجناح العسكري»

وإذ أك ��د «أن اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين وأم �ي��رك��ا
م��ارس��وا ض�غ�ط��ًا ك�ب�ي�رًا ع�ل��ى االت �ح��اد
األوروبي التخاذ هذا القرار ،وبالتالي
إس��رائ �ي��ل األول� ��ى وراء ال� �ق ��رار» ،أش��ار
إل ��ى أن �ن��ا س �ن��رى ب �ع��د ص� ��دور ال �ق��رار
«إذا كان فيه حجة أو منطق ،ونناقش
حينها إذا كان منسجمًا مع مبادئهم
وقيمهم .فاملسار التاريخي املعاصر
ي��ؤك��د أن امل��وق��ف األوروب ��ي ال يخضع
ل �ق �ي��م ودالئ� � � � ��ل» ،وت� � �س � ��اءل« :مل� � � ��اذا ال

ي�ت��م ت�ص�ن�ي��ف ال �ج �ن��اح ال�ع�س�ك��ري في
إس ��رائ� �ي ��ل ،أي ال �ج �ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي
على الئحة اإلرهاب ،وأنتم في أوروبا
تعترفون بأن إسرائيل تحتل أراضي
عربية وال تنفذ القرارات الدولية منذ
ع �ش��رات ال �س �ن�ين وال �ع��ال��م ك �ل��ه ش��اه��د
مجازر االسرائيليني؟».
ً
ورأى أن «قيمة هذا القرار أوال بالدرجة
األول � � ��ى م �ع �ن��وي��ة ون� �ف� �س� �ي ��ة» ،م��ؤك �دًا
أن «ف ��ي ه ��ذا ال �ب �ل��د م �ق��اوم�ي�ن ق��ات �ل��وا
االحتالل اإلسرائيلي وتحملوا الكثير
من الضغوط وسقط لهم الشهداء ،ثم
ي��أت��ي إل��ى ه��ؤالء ال��ذي��ن ه��م أب�ن��اء هذا
ال �ش �ع��ب وي� �ق ��ول إن �ه��م «إره ��اب� �ي ��ون»؛
ف �ه ��ذه إس � � ��اءة ،وه � ��ذا أم� ��ر س �ي��ئ ج �دًا
للمقاومني الذين تتهمونهم باإلرهاب
ول �ش �ع �ب �ه��م ول �ح �ك��وم��ات �ه��م امل�ت�ع��اق�ب��ة
التي كانت تدعم املقاومة ببياناتها».
ورأى أن «ه ��ذا أم��ر ي�س��يء إل��ى لبنان
والحكومة اللبنانية والشعب ،وليس
فقط للمقاومني ،ولكن هذه اإلساءة لن
تنال من معنوياتنا».
وأك� � ��د أن «ه� � ��ذه ال � � ��دول أس � � ��اءت إل ��ى
مصالحها وسيادتها عندما خضعت
ل�لإس��رائ�ي�ل�ي�ين واألم �ي��رك �ي�ي�ن» .وق ��ال:
«هذه الدول يجب أن تعلم أنها تعطي
غ� �ط � ً
�اء ق��ان��ون �ي��ًا إلس ��رائ� �ي ��ل م ��ن أج��ل
أي ح� ��رب ع �ل��ى ل �ب �ن��ان؛ ألن إس��رائ �ي��ل
ت�س�ت�ط�ي��ع ال� �ق ��ول إن �ه ��ا ت �ش��ن ال �ح��رب
ع� �ل ��ى ج� �ه ��ة إره� ��اب � �ي� ��ة ،وه � � ��ذه ال � ��دول
ً
تجعل نفسها شريكًا كامال في عدوان
إسرائيلي على لبنان وعلى أي هدف
للمقاومة في لبنان».
وع� ��ن ت��أث �ي��ر ال� �ق ��رار ع �ل��ى ح� ��زب ال �ل��ه،
ت��وج��ه ال �س �ي��د ن �ص��ر ال �ل��ه إل� ��ى ال� ��دول
األوروب� � �ي � ��ة ب ��ال� �ق ��ول« :ن� �ح ��ن ج �م��اع��ة
وط� �ن� �ي ��ون ح� �ت ��ى ف� ��ي ال � ُ�ع� �ط ��ل و«ش� ��م
الهوا» ،و«الفيزا» التي كنتم تعطونها
لنا مبروكة عليكم ،ونحن ليس لدينا
اموال في اوروبا ،ليس لدينا مشاريع
اقتصادية وال تجارية ف��ي لبنان وال
ال� �خ ��ارج ،وب��ال �ت��ال��ي ال م�ف��اع�ي��ل ل�ه��ذا

القرار في هذا املجال».
وأض� ��اف« :ب��االم��س ح ��اول امل�ن��دوب��ون
االوروب� �ي ��ون ف��ي ل�ب�ن��ان ال �ق��ول إن ه��ذا
ال�ق��رار ل��ن يؤثر على لبنان .والبعض
ف ��ي  14آذار ي �ه� ّ�ب �ط��ون ح �ي �ط��ان��ًا على
ال �ب �ل��د ،ب �ي �ن �م��ا االوروب� � �ي � ��ون ي �ق��ول��ون
انهم مستمرون بالتعامل م��ع لبنان.
بالنسبة إذًا للتاثير على لبنان فهذا
القرار يحتاج إلى تمعن».
وت��اب��ع« :أق ��ول ل�لات�ح��اد األوروب � ��ي إن
هدف هذا القرار هو اخضاعنا وفرض
التردد واالنكفاء والقلق علينا ،وأقول
لكم لن تحصلوا من هذا القرار اال على
الفشل والخيبة».
وأردف« :من يتصور أن املقاومة التي
واج� �ه ��ت ف ��ي م �ث��ل ه� ��ذه االي � � ��ام اق ��وى
جيش في املنطقة على م��دى  33يومًا
ي�م�ك��ن ان ي�خ�ض�ع�ه��ا ق� ��رار ت��اف��ه ،فهو
واهم او جاهل .هذا القرار لن يستطيع
أن ي�ح�ق��ق أي ��ًا م ��ن أه ��داف ��ه ون��دع��وه��م
للعودة عن ه��ذا الخطأ ألن��ه لن يؤدي
ال� ��ى اي ن �ت �ي �ح��ة» وك � ��رر ال� �ق ��ول« :ه ��ذا
القرار بلوه وشربوا ميتو».
وتوجه ال��ى ال��داخ��ل اللبناني بالقول:
«ل ��ن تستيطعوا ت��وظ�ي��ف ه ��ذا ال �ق��رار
بالحسابات السياسية الداخلية ،واذا
ظ��ن اح ��د ان ��ه س�ي�ح��اص��رن��ا وي�ع��زل�ن��ا،
وي� �ح� �م� �ل ��ون امل� ��وق� ��ف م� ��ا ال ي �ح �ت �م��ل،
اق ��ول ل�ه��م ب��امل�ع��ادل��ة ال��داخ�ل�ي��ة األم��ور
ق �ب��ل ال� �ق ��رار ك �م��ا ب �ع��ده .ف�ح�ك��وم��ة من
دون ح��زب ال�ل��ه ل��ن تشكل ،ليس ألننا
م �س �ت �ق �ت �ل��ون ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ،ب� ��ل ألم� ��ور
أخ � ��رى» .واق� �ت ��رح م �م��ازح��ًا «ان ي�ك��ون
وزراؤن� � � � ��ا ف� ��ي ال �ح �ك��وم��ة امل �ق �ب �ل��ة م��ن
الجناح العسكري للحزب ،بالتالي ال
تراهنوا على توظيف القرار بالداخل».
ودع��ا إلى «التفتيش عن حل لتشكيل
ح � �ك� ��وم� ��ة س� �ي ��اس� �ي ��ة ت� �ح� �ف ��ظ ل �ب �ن ��ان
وتنهض ب��ه ف��ي قلب ال�ع��واص��ف التي
ت�ت�ح��رك م��ن ح��ول �ن��ا» ،خ��ات�م��ًا ب��ال�ق��ول:
«املقاومة باقية وستكون وستنتصر
ان شاء الله».

تقــرير

ماذا لو لبس سياسيو حزب اهلل بذالتهم العس
قرار االتحاد األوروبي
وضع «الجناح العسكري»
لحزب الله
على لوائح ّ
ّ
اإلرهاب ال يقدم وال يؤخر
من وجهة نظر الحزب.
«العصمة اآلن» في يد حزب
الله؛ فهو لن يوقف ما يراه
مناسبًا في سوريا ،ولم يخسر
شيئًا من القرار ،أوروبا هي
التي خسرت

فراس الشوفي
لم تبرد بعد الكنبة التي جلست عليها
السفيرة السويسرية روث فلنت قبل
أسبوعني .هناك في مكتب النائب علي
فياض ،الطامح إلى أن يكون «إرهابيًا»
وف� ��ق ال �ت �ص �ن �ي��ف األوروب� � � ��ي ال �ج��دي��د،
ل��م تستطع فلنت أن تنعم بالضيافة
امل�ع�ت��ادة؛ ألن «اإلره��اب �ي�ين» صائمون.
السفير الفرنسي باتريس باولي كان
ً
أفضل حاال؛ إذ لم يكن شهر رمضان قد
بدأ بعد ،خالل زيارته األخيرة للمكتب
ذات � ��ه .ش ��رب ب��اول��ي ال� �ش ��اي ،واس�ت�م��ع
إل��ى وج�ه��ة ن�ظ��ر ح��زب ال �ل��ه م��ن األزم��ة
السورية.
ق � �ب ��ل أي � � � � ��ام ،أي ق � �ب ��ل ق � � � ��رار االت � �ح� ��اد
األوروب� ��ي وض��ع «ال�ج�ن��اح العسكري»
لحزب الله على الئحة اإلره��اب ،كانت
زي ��ارات س�ف��راء دول االت�ح��اد ملسؤولي
ال �ح��زب ت�س�ي��ر ب��ان�ت�ظ��ام ،وال تنحصر
بمسؤول العالقات الدولية في الحزب
ال � �ن� ��ائ� ��ب ال � �س� ��اب� ��ق ع � �م� ��ار امل � ��وس � ��وي،

ب ��ل ت �ت �ع��داه��ا إل� ��ى م �س��ؤول�ي�ن آخ��ري��ن،
ي�ل�ب�س��ون «ت��وك �س �ي��دو» خ�ل�ال أي��ام�ه��م
ّ
العادية ،ويعلقون بذالتهم العسكرية
ّ
يتغير ش��يء على ما
في الخزانة .ول��ن
لاّ
يبدو ،إ إذا ّقررت املقاومة عكس ذلك.
ال ي�خ�ف��ى أن ال �ع��دد األك �ب��ر م��ن س�ف��راء
االت� � �ح � ��اد ك� � ��ان ش �غ �ل �ه��م ال� �ش ��اغ ��ل ف��ي
املرحلة املاضية ،وتحديدًا خالل وبعد
م�ع��رك��ة ال�ق�ص�ي��ر ،اس�ت�ط�لاع دور ح��زب
ال� �ل ��ه ف ��ي س� ��وري� ��ا ،ط �ب �ي �ع �ت��ه ،أه ��داف ��ه،
ح � ��دوده وأس �ب ��اب ��ه .ح �ت��ى إن بعضهم
«ت ��ذاك ��ى»؛ إذ ش�م��ل اس�ت�ط�لاع��ه م��ا قد
ي�ك��ون عليه ّ
رد ح��زب ال�ل��ه إذا م��ا صدر
ال �ق ��رار ،وم ��دى ت��أث�ي��ر ه ��ذا ال �ق��رار على
العالقة مع القوات الدولية العاملة في
الجنوب «اليونيفيل» ،وكيفية تعامل
حزب الله معها.
وخ�ل�ال ج��ول��ة لها قبل ث�لاث��ة أسابيع،
اس �ت �م �ع��ت س �ف �ي��رة االت � �ح ��اد أن�ج�ل�ي�ن��ا
إي� �خ� �ه ��ورس ��ت إل� � ��ى رؤس � � � ��اء ب �ل��دي��ات
منطقة مرجعيون وهم يشرحون تأثير
قرار من هذا النوع على عالقة األهالي

لاّ
ب��ال�ق��وات ال��دول� ّ�ي��ة ،إ أن إيخهورست
ّ
ولربما طمأنت اليونيفيل،
طمأنتهم،
ّ
ال األه� ��ال� ��ي ،إل� ��ى أن ال� �ق ��رار ل ��م ي��ت�خ��ذ
ح�ت��ى اآلن؛ ألن االت �ح��اد ح��ري��ص على
االستقرار في لبنان.
ل � �ي� ��س ه� � � ��ذا ف � �ح � �س� ��ب .ل � �ي� ��ل األح � � � � ��د ـ �ـ
االث� �ن�ي�ن ،أي ف ��ي ل �ي �ل��ة ص � ��دور ال� �ق ��رار،
ال�ت�ق��ى م �س��ؤول ف��ي االت �ح��اد األوروب ��ي
ب �م �س��ؤول�ين م ��ن ال� �ح ��زب ،واس �ت��وض��ح
امل �س��ؤول األوروب� ��ي م��وق��ف ال�ح��زب من
ج��دي��د ف��ي ح��ال ص ��دور ال �ق��رار ،مشيرًا
إل��ى أن هناك انقسامًا ح��ادًا حوله بني
دول االتحاد.
ال�ض�غ��ط األم�ي��رك��ي واإلس��رائ�ي�ل� ّ�ي على
دول االت�ح��اد األوروب ��ي ل��م يتوقف في
األصل ،طوال السنوات العشر األخيرة،
لتصنيف ح��زب ال�ل��ه إره��اب�ي��ًا .صمدت
أوروب ��ا ك��ل ه��ذا ال��وق��ت ،لكن «ش��و عدا
ما بدا؟» .تقول مصادر ّ
مقربة من حزب
ال �ل��ه أن ال �س �ب��ب ال��رئ �ي �س��ي ل�ل�خ�ض��وع
األوروب � ��ي ه��و م�ش��ارك��ة ح��زب ال �ل��ه في
س��وري��ا« ،ل �ي��س ل��دي�ه��م أي ش ��يء ل�ل� ّ
�رد

