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 12عامًا على عدوان تموز :من الصمود إلى الردع

الزرارية ...الشاهدة والشـهيدة
ليس ّ
حبًا بذكر المجازر ،لذاتها ،وليس بدافع
ّ
ّ
ليس أنسًا بانكسار
كما
ة،
جماعي
ة
مازوشي
ِمن
ّ
لتأبيده ...بـ ُـل ،وببساطة ،ألن ّ تلك األشياء
حصلت ،ثم ط ِمست أو تكاد .ألن ذاك الكيان،
اإلسرائيلي ،الداخل اليوم في «صفقة عصر»
ّ
ّ
أخالقية وأشياء أخرى ،هو
شرعية،
لكسب
ّ
َمن فعل تلك المجازر ،ولم يتنصل ِمنها...
هذا إن كان للسيف أن ّ
يتنصل ِمن غمده.
ّ
ألن هناك من ولد ّ
وشب على ّحياة ،هنا ،ولم
ِ
ُيحط بتلك الفظاعات علمًا .ألن القاتل ،الذي
خرج عنده َمن ّأرخ ألفعالهّ ،
نسبيًا ،فيما كان

القتيل ُيلملم ما بقي من حياة ،ثم ُي َ
همل
ِ
ّ
ِم ّمن اؤتمن على تلك الحياة .ألن هناك
َمــن ّ
قصر ،وهناك َ
استسهل ،وهناك
ـن
ـ
م
ّ
َمن ضحك أو بكى ورحل .لكل ذلك ،وأكثر،
نورد اليوم حكايات بعض تلك ًالمجازر ،على
ضحالة ما في األرشيف ،فضال عن شحيح
الشفوية ،بعد طول ّ
ّ
المدة ،ليعرف
الذاكرة
َ
َ
َ
َ
عرف ،اليوم ،وليعرف من سيأتي
ي
ال
ن
م
ّ
بعدنا ،غدًا ،أن ذلك حصل ،بعض ِم ّما حصل،
في تموز وأقرانه من أشهر وأيام وسنين
وعقود

َّ ً
مــواطـنــا ،ع ــزال ومـقــاتـلــن ،مــن مختلف
ال ـت ــوج ـه ــات الـ ـح ــزبـ ـي ــة ...أمـ ــا ال ـس ـبــب،
ّ
ف ـقــد خ ــط ــه اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـلــى جـ ــدران
الـبـلــدة حينها« :انـتـقــام جيش الــدفــاع
دم ي ـه ــودي».
اإلســرائ ـي ـلــي لـكــل ق ـطــرة ٍ
جملة تختزل رواي ــة اإلســرائـيـلــي ،أما
الـجـنــوبـيــون ،فلهم روايـتـهــم الشاهدة
والشهيدة.
يـ ـسـ ـت ــذك ــر م ـ ـخ ـ ـتـ ــار بـ ـ ـل ـ ــدة ال ـ ـ ــزراري ـ ـ ــة
محمد هــاشــم( ،شـقـيــق الشهيد نعمة
هــاشــم ال ــذي قــاد عمليات نوعية ضد
االحتالل) ،األيام التي سبقت املجزرة،
وهو الذي كان أسير «معتقل أنصار»
ح ــن ارت ـكــاب ـهــا .يـ ــروي ك ـيــف أن ــه بعد
ال ـض ــرب ــات ال ـت ــي َّ
وج ـه ـه ــا امل ـق ــاوم ــون
ل ــاح ـت ــال ،وق ـت ــل ف ــي إح ــداه ــا واح ــد
م ــن أرف ـ ــع ض ـب ــاط امل ـن ـط ـقــة الـشـمــالـيــة
ال ـكــولــون ـيــل إب ــراه ــام ع ــام ــوس ،ق ــررت
ق ـي ــادة االحـ ـت ــال االن ـت ـق ــام م ــن أهــالــي
البلدة التي كــانــوا يعتبرونها واحــدة
من املعاقل األساسية للمقاومة.
«الشهيد نعمة كــان املـطـلــوب رقــم ،»1
يوضح املختار وقد بانت على وجهه
الـنـحـيــل إم ـ ــارات ال ـف ـخــر؛ ي ـق ــول« :ذات
مـ ـ ــرة ،س ــأل ــت ن ـع ـمــة ع ــن ع ـ ــدم إق ــدام ــه
على ال ــزواج وقــد قــارب سنه منتصف
العشرين ،فأجابني لــن أت ــزوج مــا دام
ً
هناك شبر من أرض الجنوب محتال».
يسترسل «أبــو عماد» في ســرد سيرة
الشهيد ومــا قــام بــه بـقــرار ذات ــي ،بــدءًا
من التحشيد واستقطاب شبان البلدة،
م ـ ـ ــرورًا ب ـت ــأم ــن ال ـ ـسـ ــاح مـ ــن ص ـي ــدا،
وتحديدًا من مخازن «الجبهة الشعبية
ً
ـ ـ ـ ـ ال ـق ـيــادة ال ـعــامــة» ،وصـ ــوال للعملية
امل ــزدوج ــة ال ـتــي ن ـفــذهــا م ــع اث ـنــن من
رفـ ــاقـ ــه ،وقـ ـت ــل ف ـي ـه ــا عـ ــامـ ــوس وم ـعــه
عــدد مــن جنود االحـتــال ،بعد تفجير
عـ ـب ــوت ــن عـ ـل ــى الـ ـط ــري ــق بـ ــن ب ـلــدتــي
الــزراريــة وارزاي .إلــى جــانــب «القيادة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة» ،ي ــوض ــح املـ ـهـ ـن ــدس ريـ ــاض
األسـ ـع ــد ك ـي ــف كـ ــان ي ـ ــزود امل ـنــاض ـلــن
بــالـســاح لـقـتــال إســرائ ـيــل ،وه ــو الــذي
ك ــان يـقـيــم حينها فــي مــديـنــة بـيــروت،
منضويًا تحت لواء «حركة أمل»؛ يقول
إنه كان يمتلك مخزنًا كبيرًا لألسلحة
ف ــي ضـ ـه ــور الـ ـ ــزراريـ ـ ــة ،ي ـس ـت ـعــن فـيــه
املقاومون لتنفيذ عملياتهم.
أمــا زاهــي م ـ ِّ
ـروة ،وهــو أحــد املناضلني
الذين نجوا من املجزرة بعدما أصيب
برصاصتني أثناء االشتباك مع القوات
امل ـهــاج ـمــة وت ــم اع ـت ـقــالــه ،ف ـي ـت ــردد في
الكالم عن تلك املـجــزرة؛ تــردده متصل
بـشـعــوره بــاإله ـمــال ال ــذي «ك ــوف ــئ» به
من قبل الدولة اللبنانية .يسأل مـ ِّ
ـروة

تنفيذ تلك العملية ،فبقي نعمة في
املنزل ولم يغادره».
يـ ـت ــاب ــع« :قـ ــرابـ ــة الـ ـس ــادس ــة ص ـبــاحــا،
ب ــدأت ال ـق ــوات اإلســرائ ـي ـل ـيــة هجومها
عـلــى ال ـقــريــة ،أخ ــذ نـعـمــة ق ــاذف بــي ،7
واتـجــه إلــى أط ــراف القرية حيث كانت
االشـ ـتـ ـب ــاك ــات دائـ ـ ـ ــرة مـ ــع املـ ـق ــاوم ــن،
ان ـض ــم إل ــى اث ـن ــن م ــن رف ــاق ــه ،وبـقـيــت
االش ـت ـبــاكــات إل ــى أن ن ـفــدت الــذخ ـيــرة،
حينها حاولوا االنسحاب إلى أطراف
البلدة ،ووقعوا في األسر».
ي ـ ـس ـ ـتـ ــذكـ ــر امل ـ ـ ـخ ـ ـ ـتـ ـ ــار «أب ـ ـ ـ ـ ـ ــو عـ ـ ـم ـ ــاد»
كـ ـ ــام «املـ ــاي ـ ـجـ ــر دي ـ ـ ـ ــب» ،أحـ ـ ــد ض ـبــاط
االس ـت ـخ ـبــارات اإلســرائـيـلـيــة فــي مركز
«الريجيه» في النبطية ،تعود به الذاكرة
إلى اللحظة التي توعده فيها بأنه إذا لم
يكشف عن مكان تواري أخيه نعمة ،فإن
«ق ــوات الــدفــاع ستعيده إليكم أش ـ ً
ـاء»؛
ً
وهو ما حدث فعال ،إذ إنه بعد اعتقال
نعمة واقتياده إلى جهة مجهولةُ ،وجد
الـنـصــف األع ـل ــى م ــن ج ـســده ف ــي مـكــان
تـنـفـيــذه الـعـمـلـيــة امل ــزدوج ــة ال ـتــي قتل
فيها عاموس .الحقًا ،يتبني أنه تم إعدام
نعمة بإطالق قذيفة «بي  »7على جسده
ُبعيد اعتقاله.
يـصــف ري ــاض األس ـع ــد ،ال ــذي جمعته
بالشهيد نعمة عالقة نضالية وثيقة،
ك ـيــف كـ ــان ل ـل ـع ـمــاء األث ـ ــر الـ ـب ــارز فــي
مـعــركــة الـ ــزراريـ ــة ،يـتـحــدث بـكـثـيــر من
األلـ ــم ع ــن ال ـخ ـيــانــة ال ـت ــي ت ـع ــرض لها
املـ ـن ــاضـ ـل ــون مـ ــن ِقـ ـ َـبـ ــل بـ ـع ــض أبـ ـن ــاء
البلدة ،فهذا العميل «زرقــط» قد جيء
ب ــه لـلـتـعــرف إل ــى امل ـقــاومــن بــاألسـمــاء
بعدما صمت الرصاص ،مختبئًا خلف
قناع ظن أنه سيمنع أعني األهالي من
التعرف إليه .لكن وكعادة اإلسرائيلي،
ُ
ت ــرك «زرق ـ ــط» ملـصـيــره بـعــدمــا كشفت
ه ــويـ ـت ــه ،فـ ـتـ ـق ــرر ن ـف ـي ــه تـ ـح ــت طــائ ـلــة
التصفية في ما لو عاد.
العمليات ضد قوات االحتالل ،لم تكن
ولـيــدة ق ــرار تنظيمي حــزبــي ،فالبلدة
ل ــم ت ـكــن ف ــي ح ــال ــة ع ـس ـكــريــة مـنـظـمــة،
ول ــم يـكــن امل ـنــاض ـلــون فـيـهــا بوضعية
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداد ال ـ ـق ـ ـتـ ــالـ ــي الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام ،أقـ ـل ــه
تسليحًا .كان املقاتلون بالعشرات ،وال
يـمـلـكــون س ــوى الـقـلـيــل م ــن رشــاشــات
«كـ ــاش ـ ـي ـ ـن ـ ـكـ ــوف» وبـ ـ ـع ـ ــض ق ـ ــاذف ـ ــات
ً
الـ ــ«ب ــي  »7م ــع ذخ ــائ ــره ــا ،ف ـض ــا عن
ع ــدد مــن األل ـغ ــام الــاصـقــة وصــواريــخ
الـ ــ«ك ــاتـ ـي ــوش ــا» م ـخ ــزن ــة فـ ــي أط ـ ــراف
الـبـلــدة ومـصــدرهــا «ال ـق ـيــادة الـعــامــة»،
باإلضافة إلــى عبوات بدائية الصنع،
كان يتم تركيبها من املواد الكيميائية
التي تتواجد في املبيدات املستخدمة

إبراهيم بنوت
«وي ـن ــو رض ــا ي ــا ح ــاج وي ـنــو أح ـمــد يا
ح ــاج!» ...كلمات قالها الستيني أحمد
عـلــي يــوســف ذات ي ــوم مــن ع ــام ،1985
ب ـعــد ان ـت ـهــاء «اإلرهـ ـ ـ ــاب» اإلســرائ ـي ـلــي
من مجزرته بحق أهالي بلدة الزرارية
الجنوبية ،في صبيحة الـحادي عشر
من آذار من تلك السنة.
 33عــامــا مــرت على املــذبـحــة ،وال تــزال
كلمات الحاج يوسف ( 90سنة) ،عالقة
في أذهان أبناء هذه البلدة ،يرددونها
ك ـل ـم ــا جـ ــاء هـ ــم مـ ــن ي ـس ـت ـط ـلــع أخ ـب ــار
تـلــك امل ـجــزرة الـتــي اسـتـشـهــد فيها 40

«يا معتر يا نعمة
كمشوك»

حــن انـسـحــب الـشـهـيــد نـعـمــة هــاشــم مــن منطقة
املــواج ـهــة م ــع رفـيـقـيــه عـلــى اث ــر ن ـفــاد ذخـيــرتـهــم،
توجهوا نحو نهر الليطاني ،وأمــام كثافة النيران
التي استهدفتهم لجأوا إلى منزل قريب اختبأوا
فيه تحت رزمــة من الحطب ،كل ذلــك تحت أنظار
فــرقــة رص ــد إســرائـيـلـيــة كــانــت تـتــولــى مراقبتهم
من بعيد .بعدما أسر الثالثة على أيدي مجموعة
لالحتالل ،وأثناء اقتيادهم ،تفاجأت إحدى النسوة
ً
بنعمة مكبال ،فما كــان منها إال أن توجهت إليه
بالحديث بكثير من االنكسار« :يا معتر يا نعمة
كمشوك (أمسكوا بك) ،وأخيرًا كمشوك» .عندها،
أدركـ ـ ــت امل ـج ـمــوعــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة بــأن ـهــا اعـتـقـلــت
نعمة ،املناضل الــذي سرق من أعني قادتها النوم
لـسـنــوات ،ليتم اقـتـيــاده إلــى ســاحــة الـبـلــدة عــاريــا،
هناك تم جمع األهــالــي .حــدث هــذا قبل أن ترتكب
تلك القوات واحدة من أفظع مجازرها.

ون ـحــن عـلــى عـتـبــة ب ــاب م ـنــزلــه« :مل ــاذا
تـ ـ ــريـ ـ ــدون نـ ـب ــش قـ ـص ــص عـ ـف ــا ع ـن ـهــا
الزمن ومضى؟ راح اللي راح والباقي
م ــا ب ـي ـس ـتــاهــل» .ال يـل ـبــث أن يــدعــونــا
بعدها بكثير مــن الـحــرارة والترحيب
لـ ـل ــدخ ــول إل ـ ــى مـ ـن ــزل ــه .يـ ـش ــرح م ـ ـ ِّ
ـروة
تفاصيل تلك العملية املــزدوجــة التي
نفذها مع الشهيد محمد علي محمود
م ــروة ونـعـمــة هــاشــم« .كــانــت الضربة
األقـســى للعدو يــوم  14كــانــون الثاني
من العام  ،1985والتي أجبرت مجلس
وزراء العدو املصغر (الكابينت) على
ً
االجـتـمــاع فــي الـيــوم ذاتــه لـيــا ،وإقــرار
خ ـطــة االن ـس ـح ــاب م ــن ص ـي ــدا بــاتـجــاه
ال ـن ـب ـط ـيــة وق ـ ــراه ـ ــا» .ي ـت ــوق ــف هـنـيـهــة
لـلـتــدقـيــق بــال ـتــاريــخ ،يـتـمـعــن بـصــورة
على هاتفه فيها نــص مقابلة كــان قد
أج ــراه ــا م ــع ص ـح ـي ـفــة «ال ـس ـف ـي ــر» فــي
مــا م ـضــى ،يــذكــر فـيـهــا أن العملية تم
تـنـفـيــذهــا ف ــي  14ش ـب ــاط  .1985إنـهــا
خيانة الذاكرة ،وأول ضحاياها ِّ
مروة.
َّ
«ك ـ ـنـ ــا خ ــل ـص ـن ــا ِّ ص ـ ــاة أن ـ ــي وال ـح ــج
ِ
وبدو يروح يشق عالدجاجات بال ِقن،
وه ـيــك مـنـسـمــع َدب (صـ ــوت قـصــف)
كـتـيــر ق ــوي جــايــي م ــن ص ــوب بريقع
(قرية تقع إلى الشمال من الــزراريــة)،
ركـضــت عند الـحــاج بــدي قله يضهر
يشوف شو فيه ،إال وبيجي الصوت
م ــن بـ ــرا شـ ــاب ي ـص ــرخ اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ف ــاي ـت ــن ع ــال ـض ـي ـع ــة»؛ تـ ـق ــول س ـيــدة
فــي منتصف الـسـتــن .تـضـيــف وهــي
ت ــرف ــض اإلفـ ـص ــاح ع ــن اس ـم ـهــا« :ق ــال
لي الحاج خليكي بالدار وتطلعيش
لـ ـب ــرا ،أن ـ ــي رايـ ـ ــح وم ـ ــش م ـ ـطـ ـ ِّـولِ ،ل ــك
ِل ــك ع هــالـحـكــي أن ــي قـلـبــي تـقــى مش
حاملني َ
والدب عم يقوى ،بعد شوي
َّ
طــلـيــت م ــن ال ـطــاقــة (ن ــاف ــذة صـغـيــرة)
اليهود والدبابات بالضيعة،
وبالقي
َّ
والشباب ملقحني بالطرقات».
علي هاشم ،ابن املختار (أبــو عماد)،
يقول إن نعمة كان يبيت ليلة الهجوم
في منزل أخيه ،بعدما كان قد عاد إلى
القرية وشرع ينظم صفوف املقاومني
ُبـعـيــد االن ـس ـحــاب اإلســرائ ـي ـلــي منها
تنفيذًا لخطة االنـسـحــاب مــن صيدا.
يـ ـ ـ ــروي أن ال ـش ـه ـي ــد كـ ـ ــان قـ ــد أعـ ـي ــاه
املرض ليلة الهجوم /املجزرة ،ويقول:
«كــان الشهيد ينام في منزلي ،وقبل
أن يــذهــب إل ــى ال ـن ــوم أخ ـبــر زوج ـتــي
نـ ـيـ ـت ــه ت ـن ـف ـي ــذ ع ـم ـل ـي ــة أس ـ ـ ــر ج ـن ــود
إســرائـيـلـيــن ي ـت ـمــركــزون ف ــي معتقل
أن ـ ـصـ ــار ،ف ــي م ـن ـت ـصــف ت ـل ــك ال ـل ـي ـلــة،
ملبادلتهم بأسرى لبنانيني أكــون أنا
من ضمنهم ،غير أن معوقات أفشلت

نصر الله في الوعي اإلسرائيلي:

ّ
قائد عربي مر ...لكنه صادق
إحــدى أهــم الوسائل القتالية التي كانت في
حوزة المقاومة عام  ،2006هي األمين العام
لحزب الـلــه ،السيد حسن نصر الـلــه .ســاح فاعل
ومؤثر وذو صدقية ،يترقب إطالالته العدو قبل
كاف بذاته
الصديق ،وينتظر مواقفه كمؤشر ٍ
للداللة على اآلتــي .هذه هي حال اإلسرائيليين
عام  ،2006في النظرة إلى نصر الله ،وما زالت،
في م ــوازاة تدني صدقية قادتهم ،وتراجع
مكانتهم
يحيى دبوق
في التسريبات التي سبقت حرب تموز عام  ،2006وتلك التي أعقبتها،
ّ
تظهرت جملة دراس ــات وأبـحــاث داخــل املؤسسة األمنية اإلسرائيلية
ُ
وخارجها ،بما يشمل مراكز بحثية تعنى بالدراسات االستراتيجية في
تل أبيب ،ركزت على شخصية األمني العام لحزب الله السيد حسن نصر
ّ
الله وكاريزميته ،وكونه «سالحًا فتاكًا» في أيدي األعداء ،ال يقل فاعلية
لجهة النتيجة ،عن الترسانة الصاروخية املوجودة في حوزة حزب الله.
س ــاح ح ــرب نفسية مبني على تأسيسات مــدركــة وخـبـيــرة بالعدو
وق ــدرات ــه ون ـقــاط قــوتــه وضـعـفــه ،فــي م ـ ــوازاة إدراك ـه ــا معنى ال ـحــروب
النفسية وفاعليتها .إدراك ال يرتبط بالتأثير في جمهوره في لبنان
والعاملني العربي واإلسالمي وحسب ،وهو ما يمكن إسرائيل تفهمه،
بل تأثيره («السلبي من ناحيتها») يمتد بكاريزميته إلى الداخل والوعي
اإلسرائيليني ،بما ينسحب على الجمهور واملستويات القيادية ،في
اتجاهيها السياسي والعسكري.
إح ــدى هــذه ال ــدراس ــات ،بحث أع ــده رئـيــس أرك ــان الجيش اإلسرائيلي
الحالي ،غــادي أيزنكوت ،كرسالة ماجستير أكاديمية ،جــرى التطرق
لـهــا فــي سـيــاق اس ـت ـعــراض مـسـتــوى فـهــم ايــزن ـكــوت لـلـعــدو الرئيسي
إلسرائيل في الجبهة الشمالية .الدراسة التي نشر عنها توصيف عام،
تأتي ضمن سلسلة دراسات جرى العمل عليها في السنوات املاضية،
واعتنت وبحثت في شخصية نصر الله وكاريزميته ،وكونه جزءًا من
املعركة على الوعي إلى جانب املعركة العسكرية التي يخوضها مقاتلو
املقاومة .بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» ،هذه الدراسة هي إحدى
أهم ميزات أيزنكوت حيال لبنان والتهديد الكبير الذي يمثله حزب الله
على إسرائيل ،إذ تتعلق بدراسة وتحليل شخصية أهم قائد لدى العدو
(نصر الله) ،وتحديدًا ما يتعلق بأدائه عبر تحليل خطاباته العلنية ،في
محاولة توصفها الصحيفة والدراسة معًا :لـ«دخول رأس العدو».

عدو ّ
مر وقائد جبهة الكاتيوشا

ُ
تستقبلك الزرارية بتمثال أريد له تخليد ذكرى شهداء لم يكونوا حكرًا على أحد

زراع ـ ـي ـ ــا ،وبـ ـع ــض امل ـس ــام ـي ــر وب ـق ــاي ــا
الحديد.
يروي زاهي مروة أنه قبل الهجوم كان
قــد تــم زرع ثــاث عـبــوات على الطريق
الواصل بني بريقع والــزراريــة ،كإجراء
اح ـ ـ ـتـ ـ ــرازي تـ ــم اتـ ـ ـخ ـ ــاذه ت ـح ـس ـب ــا ألي
اعتداء .وفي يوم املجزرة ،وأثناء تقدم
الدبابات من ناحية بريقع ،كان يتخذ
من إحدى النقاط املشرفة على الطريق
مركزًا له ،وحني حاول تفجير العبوات
ب ــال ـق ــوات امل ـت ـق ــدم ــة ،ب ـ ــاءت مـحــاولـتــه
بــال ـف ـشــل ول ــم تـنـفـجــر أي ــا مـنـهــا نـظـرًا
ل ـت ـضــرر األسـ ـ ــاك ف ـي ـهــا ،وب ـع ــد م ــرور

تم إعدام الشهيد
نعمة هاشم بإطالق
قذيفة ُ «بي  »7على
جسده بعيد اعتقاله

وق ــت كــانــت فـيــه الــدبــابــات قــد شــارفــت
عـلــى دخ ــول ال ـب ـلــدة ،انـفـجــرت إحــداهــا
من تلقاء نفسها ،من دون أن تتسبب
بأضرار لتلك القوات.
فــي املقابل ،استقدمت قــوات االحتالل
ف ــي «عـمـلـيـتـهــا االن ـت ـقــام ـيــة» أك ـثــر من
 80آل ـيــة م ــدرع ــة ،ت ــوزع ــت ب ــن نــاقــات
جند ودبــابــات نــوع «ميركافا» وأكثر
م ــن  3آالف ع ـس ـك ــري ،ت ــول ــوا اق ـت ـحــام
البلدة ومحاصرتها من جهات بلدات
أنصار ـ ـ بريقع ـ ـ والقاسمية ،عاونتهم
 3م ــروح ـي ــات أن ــزل ــت م ـج ـمــوعــات من
«ال ـ ـكـ ــومـ ــانـ ــدوس» ف ــي أط ـ ـ ــراف وت ــال
البلدة .سبق ذلك تمهيد مدفعي كثيف
مركزه جهات بلدتي أنصار والنميرية.
وحتى العاشرة صباحًا ،كانت القوات
امل ـهــاج ـمــة ق ــد أح ـك ـمــت قـبـضـتـهــا على
البلدة وأخمدت كل أصوات الرصاص،
جلية عن مجزرة بكل
لتتظهر الصورة
ُ
مــا للكلمة مــن معنى أثـ ِـكـلــت بها بلدة
الزرارية.
ص ـ ــورة امل ـس ــن أبـ ــو ن ــزي ــه ،وقـ ــد طـحــن
جـ ـس ــده داخـ ـ ــل سـ ـي ــارة الـ ــ«بـ ـي ــك أب»،
ح ـفــرت عـمـيـقــا فــي ذاكـ ــرة أه ــل الـبـلــدة.
يـ ـق ــول األس ـ ـعـ ــد إن ـ ــه رأى ال ـك ـث ـي ــر مــن
ال ـف ـظــائــع ال ـت ــي ارت ـك ـب ـهــا اإلســرائ ـي ـلــي

حينها ،ولـكــن ال مشهد ي ــوازي مــرور
دبــابــات «املـيــركــافــا» بجنازيرها فوق
«ب ـي ــك أب» ال ـخ ـض ــار ّ وأبـ ـ ــو ن ــز َي ــه فــي
َّ
داخ ـلــه .األج ـســاد مهشمة وقــد قطعت
أوصالها الدبابات ،سـيــارات محترقة
ألن ـ ـ ـ ــاس اس ـ ـ ـ ـ ــودت حـ ـت ــى ج ـم ــاج ـم ـه ــم
م ــن ح ـم ــاوة ال ـن ـي ــران ،وف ــي وادي نهر
الـلـيـطــانــي  12جـثــة لـشـبــاب ك ــان ــوا قد
ُ
اعتقلوا وتــم إعــدامـهــم مقيدي األيــدي
معصوبي العيون ،فيما يروي آخرون
ك ـيــف ذب ــح ج ـنــود االح ـت ــال عـ ــددًا من
الـ ـشـ ـب ــاب امل ـ ـ ـقـ ـ ــاوم ،لـ ـتـ ـك ــون ال ـ ــزراري ـ ــة
ب ـم ـج ــزرت ـه ــا ،الـ ـش ــاه ــدة ع ـل ــى إره ـ ــاب
الصهاينة ،والشهيدة.
ُ
البلدة تستقبلك اليوم بتمثال أريد له
تخليد ذكــرى شهداء لم يكونوا حكرًا
على أحد آنذاك ،فهذا الجيش اللبناني
ينعى شـهـيــده الـجـنــدي محمد مــؤذن
اب ــن ب ـلــدة الـنـمـيــريــة ،وه ــا هــي «حــركــة
َّ
تتعمد بـ 24شهيدًا ،وتلك «جبهة
أمل»
امل ـقــاومــة الــوطـنـيــة الـلـبـنــانـيــة» تتكلل
بالشهيدين رضا مروة وحسن سرور
إبن بلدة البازورية ،باإلضافة إلى بقية
مكونات النضال املـقــاوم فــي الجنوب
آن ـ ــذاك ،حـتــى كــانــت م ـج ــزرة ال ــزراري ــة،
مجزرة بحق كل لبنان.

أولى الكتابات البحثية حول كلمات نصر الله ومكانتها وتأثيرها خالل
حرب عام  ،2006مع تشديدها على أن «ظاهرة نصر الله» وتأسيساتها
وتمركزها في الوعي الجمعي لإلسرائيليني تعود إلى ما قبل الحرب
بسنوات ،تتمثل في البحث املنشور بعد أسابيع على وقف إطالق النار،
في دورية «العني السابعة» (العدد  64أيلول  ،)2006املجلة املتخصصة
التي تعنى بنقد وتقويم اإلعالم العبري وكتاباته .الكاتب ،تسفي برئيل،
معلق شؤون الشرق األوسط في صحيفة «هآرتس» ،يشير إلى اآلتي:
يـمـثــل ح ـســن نـصــر ال ـلــه ل ــدى اإلع ـ ــام ال ـع ـبــري وف ــي وع ــي الـجـمـهــور
اإلسرائيلي ،ثالث شخصيات مختلفة :عدو ّ
مر وقائد جبهة الكاتيوشا؛
خبير في الشؤون والتدابير العسكرية؛ وخبير في املجتمع والجيش
اإلسرائيليني .وكما فعل القادة والجمهور اللبناني والعربي في انتظار
خـطــابــاتــه ،فعلت أيـضــا الـقـيــادة والـجـمـهــور اإلســرائـيـلـيــن ،بما يشمل
املعلقني في اإلعالم العبري )...( .ويبدو أنه لم تحظ أي حرب في العصر
الحديث ،بما حظيت فيه الحرب األخيرة ،من خطب وكلمات ،على لسان
نصر الله ،مع غنى بالوقائع والتحليالت والتفسيرات والقيم املضافة:
وهو ما كان موضوع تحليل على رأس سلم االهتمام الخبري؛ وأهمية
فائقة أيضًا للداللة على وقائع وتطورات األيام املقبلة للحرب.
يضيف هرئيل في بحثه ،أن «ظاهرة نصر الله» اإلعالمية لم تكن لتكون
موجودة بهذه الكيفية والصيغة ،من دون بنائها على مدى سنوات في
اإلعالم اإلسرائيلي .حاز نصر الله صفة «الشخص املوثوق بكالمه ،وفي
كالمه انعكاس واضح على مئات اآلالف من اإلسرائيليني وعلى إسرائيل
برمتها .وبعيون الكثيرين ،يعد هذا الرجل ،وعن حق ،من طرد إسرائيل
من لبنان وأوجد منظومة ردع هائلة في قبالتها».
ف ــي ال ـتــدل ـيــل ع ـلــى مـكــانـتــه ف ــي ال ــوع ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،يـشـيــر هــرئـيــل:
«باختصار ،نصر الله وللمرة األولــى يحطم قاعدة متفقًا عليها لدى
الجمهور واإلعالم اإلسرائيليني :زعيم عربي ال يتبجح؛ ال يكذب وكالمه
دقيق» ،هذه الصفات هي التي أرعبت مسؤول سلطة البث اإلسرائيلي
في زمن الحرب ،عندما ســارع ملنع تأثيرات كلمات نصر الله وخطبه
خالل أيــام املعارك ،وإخضاعها للرقابة ،باعتبارها سالحًا فعليًا في
أيدي العدو.

نصر الله شخصية مغايرة للقادة العرب

ُ
من ضمن ما نشر في إسرائيل ،وبما يرتبط أيضًا بتأثيراته في حرب
عام  ،2006يبرز بحث نشر في فصلية الجمعية اإلسرائيلية لإلعالم
(«مسكروت مديا»)  -خريف  ،2012تحت عنوان «الظهور التلفزيوني
لحسن نصر الله خــال حــرب لبنان الثانية» .عمد البحث إلــى دراســة
خطب السيد نصر الله السبعة خالل الحرب ،وتحديدًا ما يتعلق برسائله
اللفظية وغير اللفظية ،مع التشديد على األخـيــرة لكونها أكثر تأثيرًا
في وعي املتلقي ،التي تقرن اللفظ بالحركات وتعابير الوجه الدالة على
الصدقية والصرامة والحزم واملعرفة .البحث األكاديمي ،الطويل جدًا،
مليء باملعطيات والخالصات والرسوم البيانية ،الدالة على مدى تأثير
خطب نصر الله وفاعليتها في الوعي اإلسرائيلي ،وتحديدًا في حرب
لبنان الثانية ،كسالح فعال إلى جانب املعركة العسكرية.
الالفت في البحث ،هو ما يتعلق بجملة األسباب التي بحثها املؤلفون
فــي مـقــدمـتــه ،وال ـتــي أدت إل ــى تـمــوضــع الـسـيــد نـصــر ال ـلــه كشخصية
موثوقة ومصداقة لدى اإلسرائيليني ،مغايرة للقادة العرب الذين ألفوهم
في السابق والحاضر .إحــدى هذه األسباب تعود إلى إرادة إسرائيلية
لدى وسائل اإلعــام العبرية ،لتشويه صــورة نصر الله نفسه وضرب
صدقيته ومكانته لدى الجمهور اإلسرائيلي ،األمر الذي ّ
ارتد سلبًا في
نهاية املطاف على املخطط االبتدائي للتشويه ،وأدى إلى تعزيز الصورة
عـنــه .تأثير الـظـهــور املـتـكــرر التلفزيوني ،بــالـصــوت وال ـص ــورة واأله ــم
الحركات التي يبديها خالل كلماته ،أدى الحقًا إلى تعزيز صورته أكثر،
خصوصًا مع اقتران كلماته بأحداث وتطورات الحقة دلت على صدقيته.
هــذا مــا حــدث قبل الـحــرب ،فــي سـنــوات مــا قبل عــام  2000ومــا أعقبه،
ً
وخالل الحرب األخيرة  ،2006وصوال إلى اآلن.
البحث في الدراسات اإلسرائيلية عن صورة السيد نصر الله وتأثيرها
في الوعي اإلسرائيلي ،يطول إلى الحد الذي ال ينتهي معه .العينات الواردة
هنا ،مأخوذة من أبحاث نشرت في إسرائيل ،رغــم أن الكثير منها لم
ً
ينشر وبقي متداوال في املؤسسات واملحافل املختصة باملواجهة الدائمة
بني إسرائيل وحزب الله ،كما هو حال الدراسات الصادرة واملتداولة في
املؤسسة األمنية اإلسرائيلية وأكاديمياتها املتعددة.

القتال ضد إسرائيل من دون نيران
صــورة نصر الله ،بعد  18عامًا على االنسحاب من لبنان عام ،2000
و 12عامًا على حرب عام  ،2006ما زالت تحفر في الوعي اإلسرائيلي،
جمهورًا وقــادة ومؤسسة أمنية .ال يمكن اإلنكار أن صانع القرار في
تل أبيب يعي هذه الظاهرة وأضــرارهــا ،وهو يعمل عليها بشدة ضمن
هدف تقليص مفعولها وتأثيرها السلبي ،لكن ما بني الخطط املوضوعة
وواق ــع صدقية نصر الله سـبــاق ،يبدو أن الغلبة للثاني .معظم الكتبة
االستراتيجيني اإلسرائيليني ،الذين عملوا على هذه الظاهرة ومحاولة
الحد منها ،أبدعوا في توصيفها ،وتحدثوا عن ضرورة معالجتها ،لكنهم
عجزوا عن بلورة استراتيجيات مواجهة توصل إسرائيل إلى النجاعة
والهدف املطلوبني في هذه املواجهة ،رغم كل اإلمكانات املتوافرة لديها.
فــي ذلــك ،صــدرت عــدة أبـحــاث ومـقــاالت فــي إسرائيل وخــارجـهــا ،حول
ظــاهــرة نصر الـلــه ،باملعنى املـشــار إلـيــه .ومنها عينة ،وردت فــي مقالة
نشرت في «نيوزويك» األميركية قبل عام ( ،)18-10-2017ملدير برنامج
الشؤون العسكرية واالستراتيجية في مركز أبحاث األمن القومي في تل
أبيب ،العقيد احتياط غابي سيبوني ،الذي بحث في ضرورة «مواجهة
خـطــاب نـصــر الـلــه املـعــرفــي ،وتــأثـيــره السلبي فــي الـجـمـهــور والجيش
اإلسرائيليني ،في زمن الحرب والالحرب» .يشدد سيبوني ،على وجوب
أن تبلور املؤسسة األمنية اإلسرائيلية ،استراتيجية خاصىة لتعزيز
وتحصني الجمهور اإلسرائيلي في الداخل حيال الجهود املبذولة من قبل
حزب الله وأمينه العام تحديدًا ،كجزء ال يتجزأ من االستعداد للمواجهات
العسكرية ،حيث ستكون «العناصر املعرفية» التي يقودها نصر الله،
خالل الحرب وقبلها ،دور مهم جدًا في املواجهة املقبلة ،بحيث ال تقل
أهمية عن الجهد الحربي نفسه.
يؤكد سيبوني ما يسميه «القتال ضد إسرائيل من دون نـيــران» ،في
توصيفه للمعركة على الـعـقــل ،حيث هــي معركة على اإلدراك وعلى
ّ
التأثير ،وهي السمة التي يتسم بها خطاب نصر الله .على هذه الخلفية،
يطالب الباحث أن يفهم مبلورو السياسات واالستراتيجيات في إسرائيل
ً
أن العقل بات جزءًا أصيال من معركة القرن الواحد والعشرين ،واألمن
ّ
املعرفي هو اآلن ضرورة ملحة لألمن القومي.
إشــارات سيبوني وتوصيفاته ،واملطالبات واإللحاح عليها في مقالته،
والتنميق في اختيار عباراته ،ربطًا بمكانته وسعة اطالعه على السياسات
واالستراتيجيات املتبناة واملفعلة من قبل الجيش اإلسرائيلي ،تشير
كلها بشكل واضــح ال لبس فيه إلى أن إسرائيل حتى اآلن ،بعد مرور
 12عامًا على حــرب عــام  ،2006ورغــم إدراكـهــا خطورة صــورة نصر
الله املحفورة في العقل اإلسرائيلي ،إال أنها لم تجد حتى اآلن «عالج»
ثان لدى حزب الله ،يتكامل مع
هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي ،كسالح ٍ
الوسائل القتالية والجهود العسكرية ،قبل املعارك وخاللها ،وأيضًا في
أعقابها.

