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كالم في السياسة

بيئة حزب اهلل !
فلم تتغير .ويشير امل�ص��در ال��ى أن «أي
اعتداء أو تهديد باعتداء على اليونيفيل
ل��م يحصل قبل ص��دور ال�ق��رار أو بعده،
ف �ل�ا ي� �ب ��دو أن األه� ��ال� ��ي ي �ت �ج �ه��ون إل ��ى
التصعيد» .وتجدر اإلشارة إلى أن قوات
اليونيفيل اتخذت ،أثناء مناقشة وزراء
االتحاد األوروب��ي القرار وبعد صدوره،
تدابير احترازية مشددة حول مواقعها
ومراكزها في نطاق عملياتها جنوبي
ن �ه ��ر ال �ل �ي �ط ��ان ��ي ،وإض � ��اف � ��ة أع� � � ��داد م��ن
املكعبات االسمنتية املسلحة ،وتسييج
م�ح�ي��ط م��واق �ع �ه��ا ب ��األس�ل�اك امل �ع��دن �ي��ة،
ووض � � ��ع ك ��ام � �ي ��رات وأب � � � ��راج ل �ل �م��راق �ب��ة
تحسبًا ألي طارئ.
يتذكر أب�ن��اء املنطقة ال�ح��دودي��ة التغير

ال�ل�اف��ت ال� ��ذي ط ��رأ ع �ل��ى ك�ي�ف�ي��ة ت�ع��اط��ي
ال � �ج � �ن� ��ود ال � ��دول� � �ي �ي��ن ،ب� �ع ��د ع � � ��ام ع �ل��ى
وج��وده��م بعد ح��رب تموز « .2006بعد
انتهاء ال�ح��رب ،دخلت ق��وات اليونيفيل
أراض ��ي ال�ج�ن��وب ،وب��دا ال�خ��وف والقلق
من األهالي ب��ارزًا في وجوههم ،وكانوا
ي� � �ت� � �ص � � ّ�رف � ��ون ،وخ� � ��اص� � ��ة ال� �ف ��رن� �س� �ي�ي�ن
واإلس� � �ب � ��ان ،ب �خ �ش��ون��ة م ��ع امل ��واط� �ن�ي�ن.
ّ
مكفهرة وغاضبة ،وعدم احتكاك
وجوه
مع األهالي ،ومن دون إلقاء التحية على
العابرين بقربهم .لكن سرعان ما ّ
تبدل
ذلك .سالم عن بعد واقتراب من األطفال
والكبار ،مبادرات ومساعدات مختلفة».
ي �ق��ول أح� ��د امل �س �ت �ش��اري��ن ال�ب�ل�ج�ي�ك�ي�ين
حينها «ب�ت�ن��ا ال ن�خ��اف م��ن ح��زب ال�ل��ه،
ب ��ل ع �ل��ى ال �ع �ك��س ن �ث��ق ك �ث �ي �رًا ب��ال�س�ي��د
حسن نصر ال �ل��ه» .ول��م ي��ر ق��ائ��د ال�ق��وات
ال �ب �ل �ج �ي �ك �ي��ة م �ش �ك �ل��ة ف� ��ي زرع ش �ج��رة
زي �ت��ون أم� ��ام م �ن��زل ال�س�ي��د م�ح�م��د علي
األم�ي�ن ف��ي ب�ل��دة ش�ق��را ،ك��رم��ز للمقاومة
وال� �ص� �م ��ود .وال �ل�اف ��ت أن م ��ا ح� ��دث م��ن
اع � �ت � ��داء ع �ل ��ى ال � �ق � ��وات اإلس� �ب ��ان� �ي ��ة ف��ي
الخيام (مرجعيون) عام  ،2007لم ّ
يغير
هذه املعادلة الجديدة ،رغم االحتياطات
األمنية امل�ش��ددة .فاألهالي ي�ب��دون أكثر
أمنًا لهم م��ن األم��اك��ن النائية والبعيدة
عن املساكن واألحياء .فجنود اليونيفيل
ي �ت �ف� ّ�ي��أون ع �ل��ى ج ��ان ��ب ال �ط��ري��ق ال �ع��ام
لبلدة برعشيت (بنت جبيل) ،ويشربون
القهوة كضيوف وأم��ام العابرين يمينًا
ويسارًا.
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � � ��رى ،ط� ��ال� ��ب ع � � ��دد ك �ب �ي��ر
م��ن أه��ال��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �ب �ل��دي��ات وامل��راك��ز
االجتماعية والثقافية وامل��دارس بقطع
ع�ل�اق �ت �ه��ا م ��ع ق� � ��وات ال �ي��ون �ي �ف �ي��ل ال �ت��ي
تنتمي الى االتحاد األوروب��ي ،وذلك في
مقابالت أجرتها وسائل إعالمية محلية
ّ
ودول �ي��ة .ال��ى ذل ��ك ،ع��ل��ق ب�ع��ض األه��ال��ي
ّ
ع�ل��ى ق ��رار االت �ح ��اد األوروب� � ��ي م��رددي��ن
ّ
كلمة ال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��ر ال�ل��ه «خليهن
ّ
ي� �ب ��ل ��وه وي� �ش ��رب ��و م� �ي� �ت ��و» .وع � ّ�ب ��ر أح��د
امل��واط�ن�ين ع��ن ت�خ� ّ�وف��ه م��ن دخ ��ول ط��رف
ثالث على الخط والقيام بعمل تخريبي
ض��د اليونيفيل إلل�ص��اق التهمة بحزب
الله وأنصاره.

رقصة أخيرة مع الشيطان...
جان عزيز
بعد أسبوعني ونيف على سقوط بلدة القصير السورية،
كتبت ه��ذه ال��زاوي��ة كالمًا تحت ع�ن��وان «قبل ال��ذه��اب إلى
إسرائيل» ،مفاده أن الفريق الحريري ،بكل أطيافه املذهبية
والطائفية ،ب��ات اليوم في وضعية تشبه تلك التي ُحشر
فيها ال�ف��ري��ق املسيحي امل�ق��ات��ل ،ب�ين ان ��دالع ال �ح��رب سنة
ُ
 1975وانتهائها سنة  .1990فهو أحس يومها بأنه هزم في
املحطتني .وفي املحطتني حاول التفاعل مع هزيمته ،بما
قد يعكسها أو يقلبها .سنة  1975قرر الذهاب إلى إسرائيل،
فكانت النتيجة االنتحار .أما سنة  1990فذهب إلى شريكه
َ
اللبناني ،فكان انتصار ...لم ُيعط الفريق الحريري على
م��ا ي�ب��دو ال��وق��ت ال�ك��اف��ي للتفكير ف��ي خ�ي��ارات��ه .والبعض
ً
يقول إنه ال هامش عنده أصال لذلك .فالخيار والقرار في
مكان آخ��ر ،ب�ين ال��ري��اض وواش�ن�ط��ن فعليًا .واألميركيون
ً
م��وج��ودون ق�ب�لا ف��ي قلب إس��رائ �ي��ل ،أو ه��ي إس��رائ�ي��ل في
قلب الواليات املتحدة ،فيما العائلة السعودية قلبًا وقالبًا
أميركية اإلمالء والقواعد والصرف والقبض ...هكذا صار
نفسه ،من حيث ال يريد أو ال
الفريق الحريري في املعسكر
ُ
يجرؤ ،وإن كان يدرك بال شك ما فرض عليه من تموضع
ُ
متقاطع .فحني تكشف تفاصيل الدور الخليجي في القرار
ِ
األوروبي األخير ضد حزب الله ،وحني يكون القرار نفسه
موضع تباه صهيوني حتى الغطرسة ،عندها ال يعود
ينفع كثيرًا ك�لام «القلق» الحريري أو العتب ،أو تحميل
املسؤولية لحزب الله أو إس��داء النصائح إل��ى قيادته ،أو
الغمز من قناة مرجعيته اإليرانية .اآلن صار الجميع في
امل��رك��ب اإلس��رائ�ي�ل��ي .م��ن قصد وم��ن ل��م يقصد .وليس في
هذا الكالم أحكام تخوينية ،من نوع هدر ال��دم ،أو فتاوى
التصفيات التي اح�ت��رف الفريق ال�س��وري زجلياتها بني
عامي  2004و ،2006حتى دف��ع الجميع ثمنها .املقصود
بهذا الكالم مجرد توصيف للواقع السياسي ،وللوقائع
التي تحدد مشهده .وفي هذا املشهدٌ ،
ثابت أن سالح حزب
الله ،وقد أصبح العبًا إقليميًا تمتد رقعة حركته ـــ بهوامش
م�خ�ت�ل�ف��ة ـ �ـ �ـ م ��ن ال �ب �ح��ري��ن وال �ي �م��ن إل ��ى ال� �ع ��راق وس��وري��ا
ولبنان وغ��زة ،ب��ات يمثل فريقًا سياسيًا واح �دًا واضحًا.
ُيحشد قبالته أو يحتشد فريق آخر ،فيه السعودي ومعه
الخليج ،وف�ي��ه ال �س��وري امل �ع��ارض وم�ع��ه خليط تكفيري،
وف�ي��ه األم�ي��رك��ي طبعًا ،وم�ع��ه االس��رائ�ي�ل��ي بالتأكيد .اآلن
أصبحنا هنا .وال جدوى من التبرير أو التسويغ أو توزيع
املسؤوليات .ولذلك ،ما يمكن طرحه اآلن هو السؤال :إلى
أين من هنا؟ أو ماذا ُيتوقع من اآلن فصاعدًا ،وخصوصًا
أي دور أو مساهمة ممكنة في التطورات اآلتية؟
والسؤال املذكور يفترض ترقب ما يريده الفريق األميركي ـــ
االسرائيلي ،في العمق ،من القرار األوروبي ضد حزب الله.
وهذا الترقب مطروح على مستويني أساسيني:
ً
أوال على املستوى اللبناني ـــ ال�س��وري .إذا ك��ان املقصود

من الخطوة األوروبية األخيرة نوعًا من محاولة تصحيح
موازين القوى ،في بيروت كما في دمشق ،يمكن في هذه
الحالة الفريق الحريري أن يخرج من سياقها في لحظة
معينة ،من دون خسائر ف��ادح��ة ،أو حتى ببعض النقاط
اإليجابية النسبية .بمعنى ،إذا ك��ان الحصار األوروب ��ي
ل�ح��زب ال�ل��ه تكتيكًا أميركيًا س�ع��ودي��ًا ،ي�ه��دف ف��ي أقصى
تصوراته إلى التعويض عن موازين القوى العسكرية في
سوريا ،كما عن موازين القوى الشاملة في لبنان ،واملختلة
كلها ملصلحة ح��زب ال�ل��ه ،عندها ت�ك��ون مخاطر ال�ت��ورط
الحريري في تلك اللعبة ،محدودة .ال بل يمكن الحريريني
إذذاك أن ي� ّ�دع��وا أن�ه��م يساهمون ف��ي إع ��ادة ال �ت��وازن إلى
ال �س��اح��ة ال �س��وري��ة ،ب�م��ا ي�م�ه��د س�ل�م�ي��ًا ل�ح��ل م ��ا ،أو على
األق��ل لجنيف ـــ  ،2وأنهم يجنبون سوريا مهالك التدخل
العسكري الغربي أو األميركي لتحقيق ذلك .وفي السياق
نفسه ،يمكنهم أن ّيدعوا العمل إلعادة التوازن على الساحة
اللبنانية أيضًا ،من دون عنف .بمعنى تخفيض سقوف
حزب الله وتخفيف «فائض القوة» لديه ،بما يساعد على
بلورة تسوية لبنانية للمآزق املتراكمة ،حكوميًا ونيابيًا
ً
وغدًا رئاسيًا ،فضال عن مآزق االقتصاد واألمن والنازحني
وغيرهم .أم��ا إذا ك��ان الفريق الحريري مستتبعًا بالقرار
األوروب��ي على أنه أداة لتحقيق سياسة أخرى ضد حزب
ال�ل��ه ،م��ن ن��وع م��ا ّ
يعبر عنه السعوديون ف��ي الصالونات
امل �ق �ف �ل��ة ،م��ن ك�ل�ام ع��ن «ال� ��رواف� ��ض» و«ال �ص �ف��وي�ي�ن» ،وم��ا
ب ��ات ُي�س�م��ع ف��ي ب �ي��روت ،ح�ت��ى ف��ي ال �ص��ال��ون��ات العريقة
و«ال�س�لام�ي��ة» ...وم��ا ك��ان ُيحكى ف��ي إسطنبول وال��دوح��ة
عن أن الحسم األميركي اإلسرائيلي آت ،بوسائل مبتكرة،
لينهي في سوريا خطوة معلقة منذ عشرة أعوام ،كان على
جورج بوش إكمالها يوم اجتاح العراق ،ولينجز في لبنان
ما عجزت عنه حرب تموز ...عندها تكون الكارثة.
ثانيًا ،السؤال نفسه مطروح على املستوى االسرائيلي _
الفلسطيني .بمعنى إذا ك��ان ال�ه��دف األم�ي��رك��ي م��ن خلف
القرار األوروب��ي تسليف موقف شكلي وعملي لنتنياهو،
من أجل دفعه إلى موقف مقابل في موضوع االستيطان أو
في غيره من امللفات العالقة ،تمهيدًا الستئناف مفاوضات
إسرائيلية فلسطينية ج��دي��ة ،مفتوحة على ح��ل ع��ادل ال
ُيسقط أيًا من الحقوق الفلسطينية املشروعة ،عندها يمكن
أيضًا الفريق الحريري أن ّيدعي أنه أنجز شيئًا ،أو حتى
أنه أكمل إنجازات املقاومة .أما إذا كان الغرض األميركي
االسرائيلي تصفية مقاومة حزب الله تمهيدًا لسحق مبدأ
املقاومة وتضييع الحقوق نهائيًا ،عندها يكون الوضع
أبعد من الكارثة ،بل أشبه باللعنة ،تمامًا كتلك التي لحقت
ببعض الفريق املسيحي املقاتل ذات يوم ،ولم تنفع أربعة
ع �ق��ود م�ض��ت ف��ي م�س�ح�ه��ا .األك �ي��د أن ال �ه��وام��ش ضيقة،
والهوة بني االحتماالت سحيقة ،شأنها شأن كل محاولة
للرقص مع الشيطان .فآفاقها متناقضة حتى التضاد ،ألن
نهايتها إما أن تتحرر منه وإما أن تصير ُملكه!

علم
و خبر

ـداد للحرب المقبلة
وحدة الحرب
اإلعالمية في شعبة
االستخبارات العسكرية
تتولى التحريض على
حزب اهلل

م �ع��اري��ف ال �ع �ب��ري��ة ،أم� ��س ،أن ال�ج�ي��ش
اإلسرائيلي يبذل ف��ي األش�ه��ر األخيرة
ج �ه �دًا ن� � ��ادرًا ف ��ي م �ح��اول��ة الس �ت �غ�لال
ت��دخ��ل ح ��زب ال �ل��ه ف��ي س ��وري ��ا ،ب�ه��دف
ض ��رب م�ك��ان�ت��ه ف ��ي ل �ب �ن��ان .وأك � ��دت أن
قرار االتحاد األوروب��ي ب��إدراج الجناح
ال� �ع� �س� �ك ��ري ل� �ح ��زب ال� �ل ��ه ع� �ل ��ى ق��ائ �م��ة
اإلره � ��اب األوروب� �ي ��ة ُي �ع� ّ�د ق� ��رارًا داع�م��ًا
لالستراتيجية اإلسرائيلية ،ومرتبط
أيضًا بالحرب الدائرة في سوريا.
وأش��ارت الصحيفة ال��ى أن إسرائيل ال
ت�ق��ف م�ك�ت��وف��ة األي� ��دي ب�ل�ا ح� ��راك ،بعد
ان � ��زالق ال� �ح ��رب ال �س��وري��ة ال ��ى ل�ب�ن��ان،
ووقوف الكثير من الجهات والحركات

اإلس�لام�ي��ة ف��ي ال��داخ��ل اللبناني ،ضد
ح � ��زب ال� �ل ��ه ،م �ش �ي��رة ال � ��ى أن ال �ج �ي��ش
اإلس��رائ �ي �ل��ي ي�ع�م��ل ب �ن �ش��اط ،وم ��ن بني
نشاطاته ،افتتاح موقع إنترنت خاص
ينشر م ��واد إع�لام�ي��ة أع ��دت خصيصًا
إلظهار حزب الله كمن ّ
يجر لبنان الى
ح��رب طائفية ،وف��ي أس��اس�ه��ا ال�ص��راع
السنة والشيعة.
املتأجج بني
ّ
ال� �ح� �م� �ل ��ة اإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ة ع � �ل ��ى ح� ��زب
ال � �ل� ��ه ،ت �ض �ي��ف ال� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة ،ت �ق��وده��ا
وح � ��دة ال� �ح ��رب اإلع�ل�ام� �ي ��ة ف ��ي ش�ع�ب��ة
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال �ع �س �ك��ري��ة ،وه��دف �ه��ا
األس� � ��اس� � ��ي ه � ��و «ص � � � � ّ�ب ال � ��زي � ��ت ع �ل��ى
ال � �ن� ��ار» ،ب ��ل إن رئ �ي ��س ه �ي �ئ��ة األرك � ��ان
العامة للجيش ،بني غانتس ،متورط
ف��ي ال�ح�م�ل��ة ال�ت�ح��ري�ض�ي��ة ،وتصريحه
األخ �ي��ر ض��د األم�ي�ن ال �ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه،
السيد حسن نصر ال�ل��ه ،م��ن أن «ال�ن��ار
ب��دأت تلتهم أط ��راف ع�ب��اء ت��ه» ،ل��م يكن
ص� ��دف� ��ة ،وه � � ��دف ال � ��ى ت� �ع ��زي ��ز ال� �ج ��دل
الداخلي في لبنان ،وتعزيز املعارضة
القائمة ضد حزب الله.
وع ��ن ال�ت�ف�ج�ي��رات األخ �ي��رة ف��ي ل�ب�ن��ان،
وت �ح��دي �دًا ك �م��ا ت �ق��ول ال�ص�ح�ي�ف��ة «ف��ي
معقل حزب الله» ،أشارت معاريف الى
أن��ه «ال ّ
يهم الجهة التي قامت بتنفيذ
عمليات كهذه ،بل املهم فقط أنها تزيد
الضغط على حزب الله».

ما قل
ودل
ّ
وزعت في صيدا
القديمة مساء األحد املاضي
حصص غذائية على عدد
من النازحني السوريني
واألسر الفقيرة ،كتب عليها
«تقدمة من الشيخ أحمد

األسير ،إمام مسجد بالل بن
رباح» .وتردد أن أحد ّ
ممولي
األسير يقف خلف توزيع
تلك الحصص ،علمًا بأن
األسير استقطب الكثير من
السوريني املقيمني في صيدا
القديمة ،وسقط عدد منهم
في معركة عبرا.

ّ
تسمم جماعي في فاطمة غول
تعرض عشرات العمال األتراك ،الذين يعملون على منت السفينة التركية
فاطمة غول ،لتسمم بعدما طلبوا «دليفري» من أحد املطاعم املجاورة.
وس� ّ�ب��ب ذل��ك ح��ال��ة م��ن ال�ت��وت��ر على م�تن السفينة نتيجة ت��راج��ع القوة
العاملة على السفينة أليام.

ّ
خطاب في إفطار حزب الله
ت�لا رئ �ي��س ال�ح��رك��ة اإلس�لام �ي��ة امل �ج��اه��دة ال�ش�ي��خ ج �م��ال خ �ط��اب على
جماعته رسالة ش��رح فيها ظ��روف تلبيته دع��وة إفطار أقامها حزب
الله على شرفه مع مسؤول عصبة األنصار الشيخ أبو طارق السعدي
ومسؤوله اإلعالمي الشيخ أبو شريف عقل ،قبل أيام في حارة صيدا.
ول �ف��ت إل��ى أن «ال��واج��ب ال�ش��رع��ي دف �ع��ه إل��ى ل �ق��اء ال �ح��زب مل�ص��ارح�ت��ه
وح� ��واره ح��ول م�ش��ارك�ت��ه ف��ي ال�ق�ت��ال ف��ي س��وري��ا ،ون�ص�ح��ه ب �ض��رورة
التراجع عن ذلك لدرء الفتنة بني املسلمني ووقف سفك الدماء» .وكان
خطاب قد تعرض النتقادات من مجموعات إسالمية من داخل مخيم
عني الحلوة وخارجه ،بسبب جلوسه إلى مائدة حزب الله ،وال سيما
بعد هجومه على ال�ح��زب ف��ي األش�ه��ر األخ �ي��رة على خلفية األح��داث
السورية.

نجم يرفض إغراءات الحريري
في إط��ار إيعازها ملحامني بالترافع لصالح موقوفي عبرا ،اتصلت
النائبة بهية الحريري بالنائب السابق في كتلة «الوفاء للمقاومة»
املحامي ج��ورج نجم وطلبت منه أن ينضم إل��ى فريق املحامني .إال
أن نجم رف��ض ال�ط�ل��ب ،الف�ت��ًا نظرها إل��ى عقيدته امل�ن��اص��رة للجيش
وعالقته بحزب الله وحركة أمل ،وقد حاولت الحريري إقناعه بشتى
الوسائل.

