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أسعد أبو خليل *
هذه ذكــرى مــرور عشر سنوات على عدوان
ّ
تموز ،وعلى مقاومته الباسلة والباهرة .لم
ْ
ُيتح للرأي العام العربي تقدير حجم إنجاز
مقاومة العدوان بعد ،ألن اإلعالم الخليجي
ّ
العدو اإلسرائيلي ال يريد أن
املتحالف مع
يعترف ببداهة فعل املقاومة .يكفي متابعة
ّ
اللبنانية
إعالم فرع آل سعود في السياسة
ّ
كي تدرك ْ
هول خطة أعداء املقاومة .يعترف
ُ ّ
ّ
العدو اإلسرائيلي بهزيمته ،ويشكل لجان
ّ
ت ـح ـق ـيــق ،وال ـ ّص ـح ــاف ــة ال ـص ـه ـيــونــيــة ح ــول
ّ
التمعن
العالم ال تتوقف عــن نشر مـقــاالت
فـ ــي أب ـ ـعـ ــاد ه ــزي ـم ــة ت ـ ـ ّـم ـ ــوز ،وف ـ ــي ض ـ ــرورة
ّ
العدو لإلعداد
استخالص الدروس من فشل
لـلـمــواجـهــة املـقـبـلــة .أذك ــر أن امل ـخــرج هاني
أب ــو أس ـعــد (الـ ــذي ك ــان م ـتــواج ـدًا ف ــي لــوس
ان ـج ـلــوس أث ـن ــاء الـ ـع ــدوان — ويـتــابـعــه عن
كثب وعن بعد — والذي كان ّ
يشد من ّأزري
في ساعات القلق) حضر لقاءات مع فنانني
ّ
أميركيني نافذين بعد الـعــدوان،
ومنتجني
وكانت هناك حالة ذعر من وطأة أداء العدوّ
وم ــن ق ـ ّـوة أداء امل ـقــاومــة ،حـتــى أن بعضهم
ّ
يتعرض وجود
دعا لتقديم تنازالت كي ال
إسرائيل لخطر.
وال ـ ـع ـ ـ ّ
ـدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ال ي ـن ـف ـ ّـك عـ ــن نـشــر
ّ
دعاية سياسية صفيقة في اإلعالم العربي
(وال ـل ـب ـن ــان ــي ب ـص ـفــة خ ـ ّ
ـاص ــة ،ح ـيــث يـهــزج
بعض اإلعــام مثل إل.بــي.ســي و«امل ــدن» في
ن ـشــر أخ ـب ــار ت ـه ــدي ــدات إســرائ ـي ـلـ ّـيــة بــإيــذاء
ّ
ّ
العدو أحسن من تدريبه
مدنيي لبنان ،وأن
ّ
ّ
ضد حزب الله) مهددًا كل سكان لبنان وبناه
ّ
التحتية .كما ينقل اإلعالم العربي تهديدات
ال ـع ـ ّ
ـدو لـلـمــدنـ ّـيــن ،كـنـشــره أخ ـب ــار الـطـقــس،
ـيء من
أو اخ ـبــار املـشــاهـيــر فــي ال ـغــرب ،ب ـشـ ٍ
املتعة .كانت هذه التهديدات جزءًا من خطة
التعامل مــع االنـكـســار االستراتيجي الــذي
عاناه الـعـ ّ
ـدو ،والــذي لم يستفق منه ،فبات
األخـيــر يستدعي مــراسـلــي اإلع ــام الغربي
(والـ ـعـ ــربـ ــي ب ـع ــد أن أصـ ـب ــح لـ ــه م ــراس ـل ــون
ومــراســات) لنشر تهديداته ،والتعامل مع
الـتــآكــل ال ــذي تـعـ ّـرضــت لــه عقيدته فــي زرع
الـخــوف فــي نـفــوس ال ـعــرب ،ب ـقــدرات جيشه
وس ــاح ــه .أم ــا سـيــاســة الـبـطــش ،وامل ـج ــازر،
ّ
ّ
أساسيًا
والعشوائية في القتل ،فكانت جزءًا
ّ
ّ
من العقيدة االستراتيجية للعدو ،مترافقة
يعرفه عن العرب،
مع عقيدة املبالغة في ما
ُ
كي ال يشعر الفرد العربي — املقاوم واملدني
— ب ــاألم ــان .لـكــن كــل ه ــذا ت ـبـ ّـد ُد فــي ع ــدوان
االستراتيجية امل ِّ
ّ
ّ
كونة لدولة
تموز .العقيدة
ُ
ّ
إسرائيل كانت «الضحية» الكبرى — عند
الصهاينة — للحرب.
العدو على أصعدة ّ
ّ
عدة.
فاجأت املقاومة
ّ
 -1قدراتها الصاروخية.
ّ
االستخبارية ومعرفتها الدقيقة
 -2قدراتها
بشؤونه.
 -3قدرات رصدها الدقيق ،والذي لم تحسنه
حركات املقاومة في لبنان من قبل.
 -4م ـ ـهـ ــارة ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ــدؤوب واإلع ـ ـ ـ ــداد
الصبور.
 -5ال ـقــدرة عـلــى إط ــاق ال ـصــواريــخ ،بالرغم
من ّ
شدة القصف ،ومالحقة الطيران ملواقع
اإلطـ ــاق ،واب ـت ــداع مـخــابــئ ال تطالها أعــن
ّ
ّ
اإللكترونية.
العدو
 -6الجرأة في املواجهة ،والقدرة على إحداث
ّ
العدو.
الرعب في نفوس
ّ
 -7م ـه ــارة ف ــي ال ـح ــرب الـنـفـســيــة بـعـيـدًا عن
«هـ ـ ــوبـ ـ ــرات» إع ـ ـ ــام األنـ ـظـ ـم ــة الـ ـح ــرب ــي فــي
ّ
العدو اإلسرائيلي،
املواجهات (القليلة) مع
وبعيدًا أيضًا عن مبالغات إعالم «العاصفة»
في حركة «فتح».
 -8ابـ ـت ــداع أســال ـيــب ج ــدي ــدة وم ـت ـب ـكــرة في
مواجهة الـعـ ّ
ـدو ،ولــم يسبق أن ّ
جربتها من
ّ
قبل حركات مقاومة (كنا في حقبة ما قبل
ّ
الفيتناميني ،لكن
الـ ١٩٨٢نحلم بتقليد ثورة
مقاومة حزب الله ابتكرت أساليب وأسلحة
جديدة ،حتى أن بصمات الحزب ُوجدت في
تفجيرات ضد ّ
قوات االحتالل األميركي في
العراق).
ُ
ك ــل ه ـ ــذه االن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ت ـح ـس ــب ل ـل ـم ـقــاومــة،
وتـ ـس ـ ّـج ــل ع ــام ــة فـ ــارقـ ــة فـ ــي الـ ـ ـص ـ ــراع مــع
ّ
العدو .وال شك أن الشعب العربي لم يدرك،
ّ
ّ
حتى الساعة ،مدى األهمية االستراتيجية
ّ
للحرب في ّ
العدو وحلفاؤه العرب
تموز ،ألن
ال يريدون له أن يعرف ذلك .ولم تكن حملة
الـتـحــريــض الـطــائـفــي واملــذه ـبــي الـصــارخــة
ّ
التي تلت عدوان ّ
عفوية أو بريئة ،بل
تموز

كــانــت ج ــزءًا أســاسـ ّـيــا مــن طــرق التعامل مع
ّ
العدو الفادحة .وقد حاول آل سعود
خسارة
ّ
ّ
أن يسعف العدو بكل ما أوتى من قوة ضخ
ّ
الدينية.
للكراهية
ّ
لكن لالنتصارت ،مهما كبرت ،مدد صالحية،
وآج ــا ّل ـه ــا لـيـســت الن ـهــائـ ّـيــة ،إال ف ــي ح ــاالت
تـتـحــقــق فـيـهــا كــل أهـ ــداف الـحــركــة الـثـ ّ
ـوريــة
ّ
أو ال ـت ـحـ ّ
ـرريــة .يـحــق للشعب ال ـجــزائــري أن
يـفـخــر دوم ـ ــا ،وأب ـ ـدًا ،ب ـثــورتــه ال ـتــي قــاومــت
أعند استعمار غربي ،وطردته بالكامل رغم
وحـشـ ّـيــة اإلصـ ــرار الـفــرنـســي ألكـثــر مــن قــرن
من الزمن على االستيطان واالحـتــال .كما
أن نـصــر االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي ضــد أملــانـيــا
ّ
النازية كان كبيرًا رغم جسامة التضحيات.
ْ
ونصر الشعب الفيتنامي ضد استعمارين
ْ
متالحقي يستحق أن تــزهــو بــه الشعوب،
ّ
وأن تستلهم مـنــه ال ـع ـظــات الــوط ـنــيــة .لكن
هناك انـتـصــارات ذات مــدد مـحــدودة بحكم
ّ
وبمحدودية
الـظــروف الـتــي حصلت فيها،
آجال اإلنجاز العسكري.
ً
يـمـكــن االس ـت ــدالل بــ«نـصــر أك ـتــوبــر» ،مـثــا.
لـ ــم تـ ـك ــن حـ ـ ــرب  ١٩٧٣نـ ـصـ ـرًا ع ــرب ـ ّـي ــا كـمــا
ّ
ّ
العربية بقصد اإلعفاء من
روجــت األنظمة
ّ
ّ
امل ـســؤولــيــات املـتــرتـبــة عـلــى م ـهــام املـقــاومــة
والتحرير وصـ ّـد الـعــدوان .إن حــرب أكتوبر
ك ــان ــت ن ـص ـرًا أكـ ـيـ ـدًا ف ــي ّ
األي ـ ـ ــام ال ـث ــاث ــة أو
األربعة األولى فقط ،إذ أن الجسر األميركي
ال ـجـ ّ
ـوي وتعبئة االحـتـيــاط ،وتــزويــد عميل
ّ
ال ــ«م ــوس ــاد» أش ــرف م ــروان (ي ــؤك ــد الكتاب
الـجــديــد عـنــه ،بـعـنــوان «املـ ــاك :الـجــاســوس
املـصــري ال ــذي أنـقــذ إســرائـيــل» لـيــوري بــار-
ّ
تجسس مــروان بــدأ في املرحلة
جوزيف أن
ّ
ال ـســاداتـ ّـيــة ،ولـيــس فــي املــرحـلــة الـنــاصــريــة،
ّ
ّ
ّ
مسؤولية تسلم
يتحمل
لكن سامي شــرف
م ــروان مـســؤولـ ّـيــات فــي مكتب يتعاطى مع
ـاريــة لـلـحـكــومــة امل ـص ـ ّ
أس ـ ــرار اس ـت ـخ ـبـ ّ
ـري ــة)،
وغباء وتخاذل وتآمر أنــور السادات قلبت
ّ
للعدو
امل ـعــادلــة ،وحـ ّـولــت الـهــزيـمــة األول ـ ّـي ــة
ّ
إل ــى ن ـصـ ٍـر أك ـيــد ،عـلــى الـجـبـهـتـ ْـن املـصــريــة
وال ـ ـسـ ـ ّ
ـوريـ ــة .وال ـ ـحـ ــرب ه ـ ــذه ل ــم تـ ـك ــن ،عـنــد
ْ
ّ
ّ
القيادتي السورية واملصرية ،حربًا شاملة
ّ
ل ـهــزي ـمــة الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ألن اع ـت ـبــار
الـحـفــاظ على الـنـظــام ســاد فــوق أي اعتبار
ْ
القيادتي.
عند
ّ
لكن الحرب كانت ضرورة سياسية للحفاظ
عـلــى ال ـع ــرش ـ ْـن .واس ـت ـقــى ال ـن ـظــامــان ،على
م ـ ـ ّـر عـ ـ ّق ــود ط ــوي ـل ــة ،ش ــرع ـ ّـي ــة س ـي ــاس ـ ّـي ــة لــم
يستحقانها من هذه الحرب ،وبسببها :أنفق
ال ـس ــادات شــرعـ ّـيــة ال ـحــرب عـلــى االسـتـســام
مــع ال ـعـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي ،فيما أنـ ّفــق النظام
ّ
الـ ـس ــوري شــرعــيــة ال ـح ــرب لـتـجــنــب خــوض
ح ــرب أخ ــرى لـتـحــريــر ال ـج ــوالن ،وإلخ ــراس
ّأي ــة مـعــارضــة داخـلـ ّـيــة للنظام (ألن النظام
كــان دائـمــا — حسب زعـمــه — منهمكًا في
ـأت) .ويــاســر عرفات
التحضير ملعركة لــم ت ـ ِ

كاف
لم يشرح الحزب
ٍ
بشكل ٍ
للرأي العام حقيقة اإلنجاز
الكبير عام 2000

بقي حتى سنوات أوسلو يستعني بمعركة
«الـ ـ ـك ـ ــرام ـ ــة» ،مـ ــن أج ـ ــل ت ـس ــوي ــغ ات ـف ــاق ـ ّـي ــات
ّ
العدو.
االستسالم مع
ل ـيــس ه ـن ــاك م ــن دالئ ـ ــل أن حـ ــزب ال ـل ــه ي ــودّ
ّ
ت ـص ــري ــف ن ـص ــر ت ـ ّـم ــوز ل ـغ ــاي ــات ال تـتـعــلــق
ب ــال ـص ــراع م ــع ال ـ ـعـ ـ ّ
ـدو ،ل ـكــن ش ــرع ـ ّـي ــة نصر
ّ
تـ ّـمــوز م ـح ــدودة ،وال تـتـعــلــق أبـ ـدًا بــالـحــرب
الـسـ ّ
ـوريــة أو بـمــواقــف الـحــزب الــداخـلـ ّـيــة في
ل ـب ـنــان .م ــن ح ــق ال ـح ــزب ّأن يـحـتـفــل بنصر
تـ ّـمــوز وأن يــزهــو ،ومــن حــقــه إش ــراك العرب
جميعًا في أســرار تلك الحرب ،وفي ظروف
ّ
العدو الشرس .إن طمس
إتقان املواجهة مع
ح ـق ـي ـقــة ن ـص ــر ت ـ ّـم ــوز ف ــي اإلع ـ ـ ــام ال ـعــربــي
(ألهـ ـ ــداف س ـيــاسـ ّـيــة وط ــائ ـف ـ ّـي ــة ،وب ــأم ــر من
طغاة الخليج وأوامــر رعاتهم في تل أبيب
وواشنطن) ،حجب الكثير من الحقائق عن
األه ـمـ ّـيــة االس ـتــرات ـي ـجـ ّـيــة لـلـمــواجـهــة .ومــن
واجب الرأي العام العربي ،املتتبع ملجريات
ّ
الـ ـص ــراع ال ـعــربــي  -اإلســرائ ـي ـلــي أن يتعلم

يمارس حزب الله مقاومة شاملة ضد جميع أهداف العدو (هيثم الموسوي)

مــن دورس تـلــك ال ـحــرب (وأن ي ــزور متحف
«مـلـيـتــا» املـجـيــد ،لكسب املــزيــد مــن الــدالئــل
عن إتقان املقاومة للمقاومة) .غير أن الحزب
مفصل تاريخي ،بعد عقد مــن الزمن،
أمــام
ٍ
من تلك املواجهة.
ّ
استراتيجية حزب الله في مواجهة
لم تعد
ّ
العدو اإلسرائيلي واضحة .كان الحزب في
مــوقــف ج ـلــي ،ف ــي ك ــل س ـن ــوات ال ـص ــراع مع
إسرائيل بعد اجتياح  ،١٩٨٢وبعد انطالقته،
يمارس املقاومة الشاملة ضد جميع أهداف
ال ـع ــدو ،فــي داخ ــل لـبـنــان وأح ـيــانــا خــارجــه،
بعنوان تحرير لبنان من احتالل إسرائيل.
ومن فضائل املقاومة في ذلك الحني أنها لم
ّ
تكن تولي أولـ ّ
أولوية
ـويــة املقاومة على أي
أخ ــرى ،مـمــا ّأدى إل ــى اصـطــدامـهــا بالنظام
الـ ـس ــوري ح ـي ـنــا ،أو ب ــال ـف ــرق ــاء الـلـبـنــانـ ّـيــن
ح ـي ـن ــا آخـ ـ ــر (خـ ـص ــوص ــا رفـ ـي ــق ال ـح ــري ــري
الــذي كان يتوق منذ ّأول يوم لوصوله إلى
السلطة فــي لبنان ،مدعومًا مــن املخابرات
ـوريــة والـسـعـ ّ
الـسـ ّ
ـوديــة على حـ ّـد س ــواء ،إلى
ّ
السالم الشامل مع العدو اإلسرائيلي .وكان
ال ـحــريــري ال يفهم كـيــف أن أرض الجنوب
ّ
املحتل يمكن أن تعكر عليه مشاريع البناء
والخدمات ألثرياء لبنان والخليج).
ش ـعــرت امل ـق ــاوم ــة ب ــإح ــراج غ ـيــر ُمـ ـب ـ ّـرر بعد
ت ـح ــري ــر م ـع ـظ ــم الـ ـجـ ـن ــوب فـ ــي ع ـ ــام .٢٠٠٠
ف ـقــد أخ ـط ــأت ع ـلــى أك ـثــر م ــن ص ـع ـيــد -1 :لم
تـتـعــامــل مــع عـمــاء ال ـع ـ ّ
ـدو اإلرهــابـ ّـيــن بما
يجب مــن قـســوة وح ــزم (ولـيــس ذلــك بهدف
االقتصاص فقط ،وإنـمــا لــردع مــن تساوره
ّ
ّ
العدو،
مستقبلية في خدمة إرهــاب
رغبات
ّ
التجس ّس لحسابه).
أو
 -2لــم يــوضــح ال ـحــزب ل ـلــرأي ال ـعــام حقيقة
دور ســاحــه وأهـمـ ّـيـتــه .واكـتـفــى ّبالحديث
عــن م ــزارع شبعا ،مــا ّأدى إلــى تــدخــل األمــم
امل ـت ـحـ ّـدة ،بشخص م ـنــدوب إســرائـيــل (غير
الـ ــرس ـ ـمـ ــي) ،تـ ـي ــري رود الرسـ ـ ـ ــن ،مـ ـ ّـن أج ــل
ح ـم ــايــة احـ ـت ــال إس ــرائ ـي ــل م ـم ــا ت ـب ــقــى مــن
لبنان .واألنكى أن هناك في لبنان من ّ
صدق
أن األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة تـسـتـطـيــع أن ت ـف ـتــي في
الـنــزاعــات ال ـحـ ّ
ـدوديــة بــن ال ــدول ،وأن األمــم
ّ
امل ـت ـحـ ّـدة تـسـتـطـيــع أن ت ـح ــدد م ــا إذا كــانــت
إسرائيل في انسحابها الذليل قد التزمت
ّ
بــالـقــرار ( ٤٢٥ك ــان ال ـعـ ّ
ـدو انسحب ب ــذل من
لبنان احترامًا لقرارات األمم املتحدة ،وليس
هــربــا مــن م ـط ــاردة امل ـقــاومــة لـجـنــود ال ـعـ ّ
ـدو
ومراكزه في كل لبنان).
كاف للرأي العام
 -3لم يشرح الحزب
بشكل ٍ
ٍ
حقيقة اإلنجاز الكبير.
 -4ت ــواض ــع الـ ـح ــزب ج ـ ـدًا ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
ن ـصــره م ـمــا ّ
وسـ ــع م ــن ش ـهـ ّـيــة أع ــدائ ــه :كــان
عليه أن يـشــرح أن ــه ،وإن لــم يـنـ ِـو االستيالء
عـلــى الـسـلـطــة كـمــا تـفـعــل ح ــرك ــات املـقــاومــة

ّ
عبر التاريخ ،لن يسمح ألي كــان بالتدخل
ّ
العدو اإلسرائيلي ،أو في
في شأن مقاومة
التعكير على تلك املـقــاومــة .لــم يكن الحزب
حازمًا في هذا الشأن .ومن املتعارف عليه أن
املقاومات ،التي ّ
تحرر األرض ،هي التي ترث
يستول الـحــزب على
األرض مــن املحتل .لــم
ِ
ّ
الطائفية
السلطة ،لحسن الحظ ،وتركيبته
ّ
ّ
املتزمتة ،ال يمكن أن تسود
الدينية
وعقيدته

فــي بلد مثل لـبـنــان ،وال يجب أن تـســود .ال
ب ــل أن ال ـح ــزب اسـتـنـكــف ع ــن امل ـش ــارك ــة في
فخ رسمه له أعداؤه
السلطة ،إلى أن وقع في ٍ
بعد اغـتـيــال الـحــريــري ،مــن أجــل أن يشارك
بــالـسـلـطــة ك ــي يـقــع ف ــي وحــول ـهــا ويصيبه
ما يصيب أهلها من نقمة واحتجاج ْ
ولوم
برر .واغتيال الحريري ّ
ُم ّ
سهل مهمة فريق
ّ
الحريري ،الذي كان يعمل منذ التسعينيات
م ــن أج ــل تـسـلـيــم س ـي ــادة ل ـب ـنــان إلســرائ ـيــل
وأميركا (والنظام الـســوري) .وفــي محاولة
لتشريع احتالل إسرائيلي ،أفتى فريق ١٤
آذار بــأحـقـيــة اح ـت ــال ال ـع ـ ّ
ـدو ملـ ــزارع شبعا
(وت ـ ـ ــال ك ـف ــر ش ــوب ــا ،ل ــو أراد) ،ألن لـبـنــان
ّ
مـسـتـعــد أن ي ـســلــم ل ــه ب ــه تـحـقـيـقــا ل ـلــوئــام
َ
والسالم (وهناك من ط ِلع في تل أبيب بأن
ّ
سورية ،وأنه بناء على ذلك فمن حق
املزارع
ّ
ّ
وردد ذل ــك الـقــول
إســرائـيــل الـتـمــتــع بـهــا —
ّ
ّ
العدو في لبنان).
ببغائيو
كما أن فــريــق  ١٤آذار اس ـتــدرج الـحــزب إلى
ّ
ّ
الدفاعية ،مع أمثال
االستراتيجية
مناقشة
ّ
حرب وأمني الجميل وسمير جعجع،
بطرس
ّ
ربـيــب الـتــدخــل اإلســرائـيـلــي فــي لـبـنــان .كما
أن ال ـحــزب سـمــح ملـيـشــال سـلـيـمــان بــإطــاق
تــول ـي ـفــة «ال ـج ـي ــش  -ال ـش ـع ــب  -امل ـق ــاوم ــة»
الزائفة ،وهي قائمة على التدليس .كان على
ّ
الـحــزب أن يتنطح ليعترض على محاولة
سـلـيـمــان نـشــر ون ـثــر رص ـيــد امل ـقــاومــة على
الـجـمـيــع ،وه ــذا مــا سـمــح للبعض بتعمية
معنى امل ـقــاومــة ،حـتــى أصـبــح شــي الكباب
م ـق ــاوم ــة ،وال ـل ـق ــاء ب ــن ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي
ّ
العدو في الناقورة مقاومة ،وإقامة
وجيش
مهرجانات املناطق مقاومة ،والكل أصبح
مقاومة ،حتى هــؤالء الــذيــن كــانــوا يهفتون
ّ
العدو في سنوات احتالله.
لجيش
إن ّ
ّ
مهمة الحزب ،لو أراد أن يستمر كحركة
ّ
مقاومة ،تتطلب منه إصــدار موقف واضح
ف ــي م ـهــامــه ك ـحــركــة م ـق ــاوم ــة ف ــي مــواج ـهــة
ّ
العدو اإلسرائيلي .وال يستطيع الحزب أن
ّ
ّ
السياسية
يستعني برصيده من الشرعية
ّ
الـ ـت ــي اس ـت ـق ــاه ــا م ــن املـ ـق ــاوم ــة ف ــي تــدخ ـلــه
الـعـسـكــري فــي ســوريــا (والـ ــذي ب ــدأ بشعار
حـمــايــة امل ـ ــزارات الــدي ـنـ ّـيــة) .مــن حــق الـحــزب
أن ّ ي ـقـ ّـرر مــواّق ـفــه مــن مختلف ال ـ ــدول ،ومــن
حقه أن يتدخل في هــذا الشأن أو ذاك ،لكن
ـؤيــدي ومـ ّ
ال يستطيع أن ُيقنع كــل مـ ّ
ـؤيــدات

