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ذكرى

ذكرى
مقالة

 12عامًا على عدوان تموز :من الصمود إلى الردع

َ
ُ
ْ
وهم االنسحاب من شبعا!

إيران ــ المقاومة في لبنان:
شراكة في التأسيس،
األثمان واالنتصارات

محضر جلسة  5آب الوزارية

إيلي حنا

اليوم الخامس والعشرون للعدوان اإلسرائيلي على لبنان ( 5آب « ،)2006كان يوم
القصف األعنف منذ بدء الحرب في  12تموز» .في هذا اليوم ،كانت المواجهات
مستمرة في عيتا الشعب ،وكان االحتالل يدفع بقواته عبر مشروع الطيبة،
للوصول إلى وادي الحجير ،لكن المقاومة كانت له بالمرصاد .جرت محاولة إنزال
فاشلة عند شاطئ شبريحا في صور ،تصدى لها المقاومون والجيش اللبناني .في
السياسة ،لقاء بين الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة في عين التينة ،يوم الجمعة
في الرابع من آب ،وفي ّ اليوم التالي ،أوفد بري معاونه السياسي علي حسن خليل
إلى السراي الحكومي .اطلع األخير من رئيس الحكومة على حصيلة مفاوضاته
مع الدبلوماسي األميركي ديفيد ولش ،قبيل وضع مشروع أميركي فرنسي
مشترك في مجلس األمن .استفاد بري من األجواء التي نقلها خليل من أجل
صياغة موقف استباقي قبيل استقباله ولش في اليوم التالي .بالتزامن ،انعقد
محمد فــنــيــش :أود إث ـ ـ ـ ــارة م ــوض ــوع
ال ـن ــازح ــن والـ ـس ــاح .فـهـمــت أن هـنــاك
ت ـخ ـ ّـوف ــا لـ ــدى ال ـب ـعــض م ــن أن يـتــرافــق
تدفق النازحني من الجنوب والضاحية
مــع س ــاح ومـسـلـحــن .إن كــانــت النية
ح ـس ـن ــة ،أفـ ـه ــم ه ـ ــذا الـ ـتـ ـخ ــوف ،ول ـكــن
يـبــدو أن املــوضــوع أبـعــد مــن ذل ــك عند
ال ـب ـعــض .مـعـظــم ال ـنــازحــن ي ــأت ــون من
ّ
مسيسة ،وال يتحركون بانفعال
بيئة
أو غ ــرائ ــزي ــا .األمـ ــر ال ـث ــان ــي ،أؤكـ ــد لكم
أن ــه بـنـسـبــة  %90م ــن ال ـش ـبــاب ه ــم في
الجبهات وليسوا نــازحــن .النازحون
معظمهم أطـفــال ونـســاء وكـبــار السن،
أم ــا ال ـش ـبــاب ال ــذي ــن يـحـمـلــون الـســاح
ويقاتلون فموجودون لكن في قراهم،
وه ــم ل ــم ي ـغ ــادروه ــا أبـ ـ ـدًا ،وم ــن يـقــاتــل
في عيتا الشعب وبنت جبيل ومارون
وع ـي ـت ــرون رغ ــم ق ـصــف ال ـط ــائ ــرات هم
ش ـ ـبـ ــاب هـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ــرى .لـ ــو كـ ـ ــان ه ـن ــاك
إمـ ـك ــانـ ـي ــة الـ ـح ــد األدن ـ ـ ـ ــى مـ ــن األمـ ـ ــان،
والقليل مــن االنسانية مــن الـعــدو بأن
ي ـح ـصــر ال ـق ـت ــال ف ـق ــط م ــع امل ـق ــاوم ــن،
ل ـك ــان األه ــال ــي ب ـق ــوا ف ــي ق ــراه ــم ،لكن
ال ـظــروف األمـنـيــة اض ـطــرت ه ــؤالء إلــى
ال ـن ــزوح بـعــد م ـج ــازر ارتـكـبـهــا ال ـعــدو.
لهذا السبب ،حذار أن يراهن أحد على
مشروع ّ
معي وأن يخلق فتنة داخلية
ف ــي ل ـب ـنــان .وأود أن أؤكـ ــد أن الـســاح
وتـ ـ ــوزيـ ـ ــع الـ ـ ـس ـ ــاح يـ ـحـ ـص ــان بـ ـق ــرار
سـيــاســي .أن يظهر س ــاح مــع مــواطــن
ه ـ ّـرب ــه م ـع ــه ،ف ـه ــذا ال ي ـخ ـيــف ،ال ـســاح
عادة يصبح مخيفًا عندما يكون وراءه
مشروع سياسي وقرار سياسي .القرار
السياسي والجهات السياسية املعنية
بهؤالء النازحني حاسمون بأن السالح
ف ــي ل ـب ـن ــان ال ي ــوج ــه اال ن ـح ــو ال ـع ــدو
اإلسرائيلي .لنطمئن من هذه الناحية،
واعتقد أن  25يومًا ،إذا كــان لــدى أحد
مخاوف ،كافية لتبديد هــذه املخاوف،
وامل ـس ـل ـك ـيــة الـ ـت ــي ي ـت ـم ـتــع ب ـه ــا ه ــؤالء
الناس أيضًا كافية لتطمئن الجميع.
خالد قباني :عـ ّـمـمــت عـلــى املــديــريــن أن
يـكــونــوا مــوجــوديــن فــي املـ ــدارس التي
ت ـح ـت ـضــن ال ـ ـنـ ــازحـ ــن .أكـ ـث ــر مـ ــن ذلـ ــك،
ّ
ً
وبناء على طلب دولة الرئيس ،نظمنا
مـنــاوبــات فــي امل ــدارس حتى نستطيع
تــأمــن دوام كــامــل ووجـ ــود كــامــل لكل
املعلمني واالس ــات ــذة فــي هــذه امل ــدارس
لكي يشرفوا على كــل أمــور النازحني.
أنـ ـ ــا ش ـخ ـص ـيــا أحـ ـض ــر إلـ ـ ــى امل ـ ـ ــدارس
وأقـ ــوم ب ـجــوالت تـفـقــديــة دائ ـمــة تظهر
ف ــي اإلع ـ ــام ،وأت ــواص ــل م ــع املـهـجــريــن
والنازحني .وأستطيع القول إن الوضع
مأساوي.
فنيش :ال ــذي يسمع أن هـنــاك طــائــرات

مجلس الوزراء في ّ
مقره الخاص في المتحف برئاسة رئيس الجمهورية إميل لحود،
وناقش في الجزء األول من الجلسة قضية النازحين والمساعدات بحضور األمين
العام للهيئة العليا لإلغاثة اللواء يحيى رعد ،وبعد ذلك ،انتقل إلى النقاش السياسي،
كما جرت العادة .وفاجأ رئيس الحكومة الحاضرين بمشروع فرنسي يعيد مزارع
شبعا للبنان من ضمن بنود أخرى مفخخة .في اللقاء بين بري وولشّ ،
قدم األخير
ً
مشروعًا لحل على مرحلتين :أوال ،وقف العمليات العسكرية وبقاء الوضع على
حاله (بقاء االحتالل) ،ثانيًا ،حل سياسي وفق بنود المشروع الفرنسي األميركي في
مجلس األمن ،من بعده يصدر وقف نهائي إلطالق النار .قاطع بري ضيفه وسأله
وماذا عن األسرى ،فأجاب ولش «ينبغي تسليمهما إلسرائيل» ،وماذا عن مزارع شبعا
(سأله بري أيضًا) ،فأجاب الدبلوماسي األميركي بأن إسرائيل ليست في نية القيام
تفسر كأن حزب الله قد سجل انتصارًا في الحرب ...هنا ّ
بأي خطوة ّ
عينة من نقاشات
تلك الجلسة:

اليوم الـ  25للعدوان ،كان يوم القصف األعنف منذ بدء الحرب (هيثم الموسوي)

م ـحـ ّـم ـلــة ب ــامل ـس ــاع ــدات وص ـل ــت وفـيـهــا
أط ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــان ،يـ ـعـ ـتـ ـق ــد أن ال ـ ـب ـ ـلـ ــد يـ ـع ــوم
باملساعدات.
فؤاد السنيورة :لم ُ
يعم ابدًا.
فنيش :ق ـلــت يـعـتـقــد ،وبــال ـتــالــي نحن
قلنا مـنــذ ال ـبــدايــة ب ـض ــرورة أن نرسل
مسبقًا للدول التي تـ ّ
ـود مساعدتنا أن
هذه الئحة مساعداتنا .املسألة الثانية،
مـعـظــم ال ـنــازحــن غـيــر مــوجــوديــن في
االم ـ ــاك ـ ــن ال ـ ـعـ ــامـ ــة .م ـع ـظ ــم الـ ـن ــازح ــن
استضافتهم عــائــات لفترة مـحــدودة.
ال ي ـم ـك ــن أن ن ــزي ــد أع ـ ـبـ ــاء اآلخـ ــريـ ــن.
يفترض تكليف القائمقامني والبلديات
بإحصاءات .اآللية املتبعة إذا معتمدة
أو ال ،ال أريد أن أدخل في التفاصيل.
سهيل بــوجــي :دول ـ ــة ال ــرئ ـي ــس يــدعــو
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ـل ـيــا ل ــإغ ــاث ــة وت ـض ــع آلـيــة
محددة.
فنيش :األمر الثالث .إلى جانب الهيئة
العليا لإلغاثة ،هناك جمعيات أهلية
ت ـق ــوم ب ــدوره ــا ف ــي مـخـتـلــف امل ـنــاطــق.
ً
رابعًا ،اإلدارات مثال إذا اشترت مولدًا
للمياه ،هل تحضر فاتورة إلى الهيئة
العليا لإلغاثة؟
السنيورة :لنكن جميعًا عـلــى معرفة.
عـ ـن ــق الـ ــزجـ ــاجـ ــة ه ـ ــو ت ـ ــواف ـ ــر املـ ـ ـ ــواد،
وعـنــق الــزجــاجــة الـثــانــي هــو الـطــريــق،
وهذان األمــران اللذان يشكالن املشكلة
األس ــاسـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـح ـ ّـد م ــن ام ـكــان ـيــة
قــدرت ـنــا ع ـلــى تـلـبـيــة ال ـح ــاج ــات ،علمًا

ب ــأنـ ـن ــا كـ ـلـ ـن ــا ن ـ ـعـ ــرف أن الـ ـح ــاج ــات
م ـت ـصــاعــدة يــوم ـيــا نـتـيـجــة اس ـت ـمــرار
الـ ـن ــزوح .ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ــك ،ال ـقــرار
ات ـخــذنــاه مـنــذ أك ـثــر مــن أس ـب ــوع ،بأنه
يـجــب أن يشمل ال ـعــون جميع الـنــاس
في املنازل ،وال يقتصر فقط على قسم
مــن ال ـن ــاس .وه ـنــاك مشكلة امل ـســارات
التي نلجأ اليها ،ويومًا تكون مفتوحة
ويــومــا مقفلة .الطريق الثاني هــو عن
طــريــق ال ـط ــائ ــرات .ط ــائ ــرت ــان أو ثــاث
ط ــائ ــرات فــي ال ـي ــوم ،نصفها أو ثالثة
أرباعها أدوية والباقي أغذية .الطريق
البرية تحتاج إلى إذن من االمم املتحدة
وتـفـتـيــش عـلــى ال ـطــريــق .خ ــال االي ــام
املـقـبـلــة ت ـ ــزداد كـمـيــة امل ـس ــاع ــدات ،هــذا
األم ــر طبيعي ،علينا أن ن ـطـ ّـول بالنا

فنيش :إذا وافقنا على ما يطلبونه
منا اآلن ،فبعد قليل سيطلبون منا
أن ننزع ثيابنا ويوقفونا إلى الحائط
ً
قـلـيــا ،ب ــدون شــك إنـنــا نـمــر فــي ظــرف
أين منه الحروب التي مررنا فيها ،وأنا
أكـثــر واح ــد بينكم شــاركــت على مدى
ه ــذه ال ـس ـنــوات .مـنــذ ع ــام  1982علقت
بـمـســألــة االغ ــاث ــة وامل ـس ــاع ــدات ،وأعـلــم
أن هــذه امل ــرة األم ــور مختلفة كليًا عن

كل املــرات املاضية .أهــم شــيء الطريق.
ال نــريــد أن نـبـيــع ال ـن ــاس ك ــام ــا ،أري ــد
بضاعة ألسلمها للناس .هذا هو االمر
الذي نعيشه اآلن مع الناس .هل لديك
طلب إضافي على هذا االمر؟ (متوجهًا
إلى رئيس الهيئة العليا لإلغاثة اللواء
يحيى رعد).
بوجي :موافق (يقصد اللواء رعد).
السنيورة :نــريــد أن تـتــم الـعـمـلـيــة عبر
أجهزة الدولة .ما معنى أجهزة الدولة؟
م ـع ـنــاه ك ــل ال ـج ـم ـع ـيــات االه ـل ـي ــة الـتــي
نعمل مـعـهــا ،ولـكــن تـحــت اس ــم الهيئة
العليا لالغاثة .الهيئة العليا لإلغاثة
ل ـي ـس ــت م ـل ـكــا ألب ـ ـ ــي ،ال ـه ـي ـئ ــة م ـل ــك كــل
اللبنانيني ،وهي ملك للدولة اللبنانية.
ليس لــدي أي كــام آخ ــر ،منذ أول مرة
كان هذا الشرط األساس.
(عندها ،خرج اللواء رعد من الجلسة)
محمد جواد خليفة :الشهداء أصبحوا
 850شـهـيـدًا مــوثـقــن .الـجــرحــى الــذيــن
دخـ ـل ــوا امل ـس ـت ـش ـف ـيــات صـ ـ ـ ــاروا 3800
ت ـق ــري ـب ــا ،ق ـس ــم ك ـب ـيــر م ـن ـهــم خـ ــرج مــن
املستشفيات وقسم موجود .استطعنا
ّ
وصححنا الوضع
أن نلتقط أنفاسنا
في املستشفيات ،ال مشكلة اآلن ،املشكلة
الوحيدة هي في الفيول ،املــولــدات .كل
ـدة ك ــان يضع
مـسـتـشـفــى ب ــأح ــوال ج ـي ـ ّ
مولدين ،أمــا اآلن فهم يشغلون واحـدًا
وي ـط ـف ـئــون اآلخ ـ ــر ،وال ـف ـي ــول ال يـكـفــي.
هناك مستشفيات من اآلن حتى أسبوع

سوف تقفل بسبب الطاقة التي ال تصل
اليها.
جهاد أزعور :الفيول أو املازوت؟
خليفة :املازوت.
فنيش :املــازوت تم تأمينه وال مشكلة،
وكــل مستشفى عـنــده مشكلة م ــازوت،
يجب أن يتواصل.
خليفة :م ــع م ــن يـجــب أن يـتــواصـلــوا؟
أمــس اتصلت ب ــوزارة الطاقة ولــم أجد
أحـ ـ ـدًا ي ـت ـك ـلــم مـ ـع ــي ،وم ـ ــن ثـ ــم أط ـل ـقــت
ـداء عـلــى  N.T.V.ول ــم ي ـ ّ
نـ ً
ـرد عـلـ ّـي أحــد.
امل ــوض ــوع ال ـث ــان ــي ،الـ ـل ــواء رعـ ــد يـقــوم
بـمـجـهــوده ،ولـكــن عـنــدمــا تـكــون هناك
كارثةّ ،
تمر الطائرات وترمي اإلعانات
ّ
وال أح ــد يـســجــل عـلــى ال ــورق ــة والـقـلــم.
دول ــة الــرئـيــس قــالـهــا ،املستضيف في
منزله منكوب والضيف لــديــه ،وثالثة
أربـ ـ ــاع ال ـن ــاس ل ـي ـســوا م ــوج ــودي ــن في
املـ ـ ـ ـ ــدارس .ال ـ ـنـ ــاس ك ـل ـهــا ت ـح ـت ــاج إل ــى
مـســاعــدات؛ سائق التاكسي هــل يعمل
هذه االيام ليستطيع استضافة أحد ما
في منزله.
ثــم انتقل مجلس ال ــوزراء إلــى النقاش
السياسي.
شارل رزق :ما الفرق بني وقف نار ،ووقف
نار من دون شروط سياسية؟
فـنـيــش :أعـتـقــد أن ــه بـعــد م ـج ــزرة قــانــا،
إذا ك ــان مجلس األم ــن يــريــد أن يتخذ
ق ــرارًا مــن دون أن يــأخــذ رأي الحكومة
اللبنانية فليتخذ القرار ،أما إذا مجلس
األمـ ــن يــريــد رأي الـحـكــومــة اللبنانية
فعلينا أن نقول إن هذا رأينا ،أنه ما زال
في إطار النقاط السبع ،مع املالحظات
ال ـتــي قـلـنــاهــا ف ــي ال ـج ـل ـســات الـســابـقــة
حول عدد من التفاصيل واآلليات.
السنيورة :ما يحكى أمامنا من منطلق
البنود السبعة (مؤتمر روم ــا) .يدخل
الـجـيــش اللبناني إل ــى منطقة جنوب
الليطاني في الوقت ذاته الذي ينسحب
فيه الجيش اإلسرائيلي مــن االراضــي
التي احتلها بعد  12تموز ،وينسحب
الجيش اإلسرائيلي من مــزارع شبعا،
وتدخل مع الجيش اللبناني إلى منطقة
جنوب الليطاني قوات اليونيفيل ،في
ه ــذه املــرحـلــة يصبح أي س ــاح خــارج
سالح الجيش اللبناني هو سالح...
فنيش :ب ـع ــد االنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن م ـ ــزارع
شبعا؟
السنيورة :في ذات الوقت ،أنا أعطيتهم
النص ،أنه ،في ذات الوقت ،ينسحبون
من مزارع شبعا ومن الجنوب ويدخل
الـجـيــش الـلـبـنــانــي .كـيــف يفعلون ذلــك
ع ـلــى األرض؟ أن ــا ل ـســت ع ـس ـكــريــا وال
أتدخل في هذه االمور ،ولكن أنا موقفي
هــو االن ـس ـحــاب امل ـتــزامــن مــن الـجـنــوب
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ومـ ــن م ـ ــزارع ش ـب ـعــا ودخ ـ ــول الـجـيــش
اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني
مــع االم ــم املـتـحــدة ،ويـصـبــح آن ــذاك كل
سالح هو....
فنيش :تدخل القوات املوجودة اآلن.
السنيورة :كلهم  199عنصرًا.
ّ
فنيش :نتكلم عن قوات ستتشكل؟
السنيورة :مـعـنــى ذل ــك إح ـض ــار 2000
عسكري تحت ذات الـ.mandate
بوجي :توسيع اليونيفيل.
فنيش :نـقـطــة ف ـقــط .مــوضــوع الـســاح
ليس "خبط لزق" .نحن موقفنا واضح،
تعلم دولة الرئيس .إذا ال توجد أراض
لبنانية محتلة ،مــوضــوع الــدفــاع عن
الجنوب ،خصوصًا بعد هذا العدوان،
ن ـب ـح ــث فـ ـي ــه ك ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،إذا أردت
موقفنا ،هــذا قلناه .على كــل حــال ،هل
املــوقــف الــذي قلته قبل بــه األميركيون
واإلسرائيليون؟
السنيورة :أري ــد أن أصـلــي ركعتني اآلن
ليقبلوا .إن قبلوا ،فذلك يكون انجازًا
مهمًا جدًا.
أحمد فتفتّ :
لدي سؤال في حال صدر
ق ــرار مـجـلــس األم ــن بـعــد م ــا حـكــي عن
خــاف فرنسي – أميركي وص ــدر قــرار
مـجـلــس األمـ ــن وال ي ــائ ــم ال ـطــروحــات
التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية،
ماذا يحصل في وضعنا الدبلوماسي؟
السنيورة :ال أعـلــم .نــأتــي إلــى هنا وكل
ّ
واحد منا يتخذ قراره.
بيار الجميل :ه ــل امل ـط ـل ــوب أن نعطي
موافقة مسبقة؟

وزراء :ال.
لحود :أفكار.
السنيورة :ع ـنــدمــا جـ ــاءت كــونــدول ـيــزا
رايس كانت تتكلم بمشروعها ،وهو في
كــوكــب آخ ــر .توصلنا إلــى نتيجة بعد
ع ــراك طــويــل ،أن ي ـعــودوا الــى املـشــروع
الـفــرنـســي ،وب ــدأ االم ـيــرك ـيــون يـشــدون
نحو طروحاتهم ،ونحن نشدهم نحو
مزيد من طروحاتنا .اآلن أصبح هناك
ت ـق ــدم ،وه ــم م ـح ـشــورون وي ــري ــدون أن
يسيروا .أصبح هناك تقدم وتوصلوا
إل ـ ــى ه ـ ـ ــذا .ن ـح ــن ب ـق ـي ـنــا ع ـن ــد ال ـن ـق ــاط
االساسية التي تقول بالنسبة إلينا it
 s a deal breakerكما استعملت ،أنا ال
أمـشــي إذا ال يــوجــد املــوضــوع املتعلق
بمزارع شبعا وباالنسحاب ،ال يمكننا
أن نمشي ،لنكن واضحني بما يختص
بهذا املوضوع .where we stand
مروان حمادة :أنا مع إعادة التأكيد أننا
درسنا هذا ولدينا مالحظات أساسية
ع ـل ـيــه ،ال ـتــي ه ــي مـبـنـيــة ع ـلــى نقاطنا
السبع.
ً
فــنــيــش :أوال أعـ ـتـ ـق ــد أن ه ـ ـ ــذا ل ـيــس
موضوعًا للنقاش .هذا ألخذ العلم ،ألنه
إذا ك ــان مــوضــوعــا لـلـنـقــاش ف ــإن عليه
الكثير مــن املــاحـظــات ،على األق ــل من
قبلنا .إذا كان املطلوب ،نحن كحكومة
لبنانية ،أن نعيد التأكيد على النقاط
السبع ،أعتقد أننا أكدنا بالصيغة التي
أكدنا عليها في مجلس الوزراء سابقًا
وال نقاش فيها .ولكن لدي سؤال :اليوم
نـحــن ن ـطــرح م ــوض ــوع ال ـحــل الـشــامــل.

جيد .إذا هذا ممكن جيد .افترضوا أن
مــوضــوع الحل الشامل ليس متوافرًا،
ً
ُ
وع ــرض ش ــيء آخ ــر .مـثــا ع ــرض وقــف
إطــاق النار ودخــول الجيش إلــى هذه
امل ـن ـط ـق ــة .نـ ـق ــول إنـ ـن ــا ال ن ـق ـبــل إال مــع
مــوضــوع م ــزارع شبعا؟ أو نقبل على
مرحلتني.
السنيورة :هل تريد أن تتخلى عن مزارع
شبعا اآلن؟ (متوجهًا لفنيش).
فنيش :أعرفك شاطر ،ولكن ليس بهذا
ال ـقــدر ع ـلـ ّـي (مـتــوجـهــا لــدولــة الــرئـيــس
مــازحــا) .أق ــول نحن كحكومة لبنانية
مـ ـ ـص ـ ـ ّـرون عـ ـل ــى أن ه ـ ـ ــذا ه ـ ــو الـ ـح ــل.
مشكلتنا األراض ــي اللبنانية املحتلة
وم ــوض ــوع األسـ ــرى وخ ــرائ ــط األل ـغــام.
افترضنا أن مــوضــوع األس ــرى ّ
مؤجل
اآلن.
السنيورة :اتـفـقـنــا عليها أســاســا املــرة
املاضية.
فنيش :وافترضنا أن مــوضــوع مــزارع
ش ـب ـعــا م ـ ّ
ـؤج ــل م ــن ع ـن ــد اإلس ــرائ ـي ـل ــي
ولـ ـي ــس م ــن ع ـن ــدن ــا ،وطـ ـ ــرح م ــوض ــوع
وقف إطالق نار أو وقف عدوان ودخول
جيش إلى هذه املنطقة ،ماذا نقول ،ال؟
السنيورة :سأجيبك على ذلــك بسرعة.
امل ـط ــروح لـيــس امل ـبــادلــة م ــا مـعـنــاه لن
يعطوك شبعا ويطلبوا منك كل شيء
آخر.
فنيش :إذا واف ـق ـنــا كـحـكــومــة لبنانية
عـ ـل ــى م ـ ــا ي ـط ـل ـب ــون ــه مـ ـن ــا اآلن ،ب ـعــد
قليل سيطلبون مـنــا أن نـنــزع ثيابنا
ويوقفونا إلى الحائط (مازحًا).

تقرير «فرنسبنك»
تراجع القطاع العقاري والتجاري والفندقي
ومبيعات السيارات الجديدة
«فرنســبنك» حــول أداء االقتصــاد اللبنــاين يف النصــف األول مــن  2018أنــه حافــظ
أظهــر التقريــر األخــر الصــادر عــن
َ
عــى منــوه العــام ،مدعومـاً
بالتحســن الحاصــل يف نشــاط قطاعــات عــدة ،وخصوصـاً نشــاط الســياحة حيــث زاد عــدد
ّ
الســياح بنســبة  %3.3يف النصــف األول عــى أســاس ســنوي ،وحركــة املطــار ،إذ ارتفــع عــدد املســافرين عــره مبعــدل
 ،%9.3ونشــاط مرفــأ بــروت حيــث زادت عائداتــه بنســبة  ،%2.3وإنتــاج الكهربــاء الــذي توســع مبعــدل  %5.3يف
تحســن نشــاط التصديــر بنســبة  %9.9يف الفــرة نفســها.
األشــهر الخمســة األوىل عــى أســاس ســنوي ،كــا ّ
وبـ ّـن التقريــر أن عــددا ً مــن القطاعــات االقتصاديــة الرئيســة شــهدت تراجعـاً يف نشــاطها ،وال سـ ّيام القطــاع العقــاري
حيــث تراجعــت قيمــة املبيعــات العقاريــة مبعــدل  %14يف النصــف األول مــن العــام الحــايل عــى أســاس ســنوي،
والنشــاط التجــاري حيــث انكمشــت قيمــة الشــيكات املتقاصــة بنســبة  %2.5وزادت قيمــة الشــيكات املرتجعــة
بنســبة  ،%5.7وتقلّصــت مبيعــات الســيارات الجديــدة مبعــدل  ،%5.4وتراجعــت قيمــة قــروض «كفــاالت» مبعــدل
 ،%24.4كــا تقلّــص معــدل إشــغال الفنــادق مــن  %65.5يف نهايــة أيــار  2017إىل  %58.6يف نهايــة أيــار .2018
وأشــار إىل تواصــل العجــز يف املاليــة العامــة بســبب تفــوق قيمــة النفقــات اإلجامليــة عــى اإلي ـرادات اإلجامليــة،
األمــر الــذي يدفــع باملديونيــة العامــة صعــودا ً ،حيــث بلغــت قيمتهــا نحــو  81.7مليــار دوالر يف نهايــة نيســان ،2018
وباتــت تش ـكّل أكــر مــن  %150مــن الناتــج املحــي اإلجــايل .كــا أشــار التقريــر إىل ارتفــاع معــدل التضخــم إىل
 %5.7يف النصــف األول مــن  2018مقارنــة مــع معــدل  %4.6يف الفــرة ذاتهــا مــن العــام املــايض .ووصلــت موجــودات
مــرف لبنــان مــن العمــات األجنبيــة إىل  44.2مليــار دوالر يف نهايــة حزي ـران  2018وبنمــو ســنوي نســبته %5.7
عــن الفــرة ذاتهــا مــن .2017
وعــرض التقريــر تطــورات أســواق املــال ،حيــث أوضــح أن القطــاع املــريف التجــاري حقــق زيــادة جيــدة يف موجوداته
اإلجامليــة بلغــت  %12.3عــن نهايــة أيــار  ،2017بحيــث وصلــت قيمتهــا إىل  232.3مليــار دوالر يف نهايــة أيــار .2018
فيــا تراجعــت املوجــودات املج ّمعــة للمؤسســات املاليــة بنســبة  %3.6عــن نهايــة  2017لتبلــغ  1.6مليــار دوالر يف
نهايــة أيــار  .2018مــن ناحيــة أخــرى ،حققــت بورصــة بــروت نشــاطاً أفضــل يف النصــف األول مــن  ،2018حيــث
زادت قيمــة التــداول مبعــدل  %22.9عــى أســاس ســنوي لتبلــغ  425.7مليــون دوالر يف نهايــة حزيـران .2018
وعــى صعيــد القطــاع الخارجــي ،لفــت التقريــر إىل منــو الصــادرات الوطنيــة مبعــدل  %9.9يف األشــهر الخمســة األوىل
مــن  2018عــى أســاس ســنوي لتبلــغ  1.3مليــار دوالر ،فيــا تراجعــت املســتوردات بنســبة  %5.2لتبلــغ  8مليــارات
دوالر ،مــا أدى إىل انكــاش العجــز التجــاري مبعــدل  %5.2إىل  6.7مليــارات دوالر خــال هــذه الفــرة .وعلّــل التقريــر
الفائــض املحقــق يف مي ـزان املدفوعــات يف األشــهر الخمســة األوىل مــن العــام الحــايل بقيمــة  448.7مليــون دوالر
(مقارنــة مــع عجــز قــدره  357.6مليونـاً للفــرة ذاتهــا مــن  )2017بالزيــادة الحاصلــة يف التدفقــات املاليــة الخارجيــة
إىل لبنــان بنســبة  %7.6إىل  7.1مليــارات دوالر ،والرتاجــع الحاصــل يف العجــز التجــاري.
وذكــر التقريــر أن النمــو االقتصــادي الحقيقــي املتوقــع لعــام  2018هــو يف حــدود  %1.5ــــــ  %2حســب تقدي ـرات
صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل .وأكــد رضورة اإلرساع يف تأليــف الحكومــة اللبنانيــة الجديــدة وتنفيــذ
إصالحــات مؤمتــر ســيدر عــى الصعــد القطاعيــة واملاليــة واالقتصاديــة.

علي حيدر
تتعدد أبعاد عالقة إيران بنتائج حرب عام ( ،2006وغيرها من انتصارات محور املقاومة) من
أكثر من جهة .فهي شريكة أساسية ،مع سوريا ،في صناعة هذا النصر االستراتيجي ،الذي
يشكل أيضًا ترجمة ناجحة الستراتيجيتها في مواجهة التهديدات املحدقة بها .وهي ،كبقية
أطراف محور املقاومة ،استفادت من معادلة الردع التي أرستها نتائج هذه الحرب في مواجهة
إسرائيل ،كما أن املقاومة في لبنان وفلسطني تتعزز قوتها وحضورها بصمود الجمهورية
اإلسالمية وتمسكها بخياراتها االستراتيجية.
وليس خافيًا الدور التأسيسي إليران منذ مطلع الثمانينيات في إنتاج كل انتصارات املقاومة
في لبنان وفلسطني ،في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي ،باإلضافة الــى االنتصار التاريخي
على اإلرهاب التكفيري في سوريا .فهي التي ّ
مولت ودربت وأمدت بالسالح ...وشكلت عمقًا
استراتيجيًا للمقاومة .وكانت شريكة أيضًا من خالل دفع ضريبة هذا الدور من اقتصادها
وأمنها االجتماعي ،عبر العقوبات الدولية التي تهدف بالدرجة األولى الى إخضاعها للتخلي
عن خياراتها االستراتيجية في املوقف من فلسطني ودعم قوى املقاومة في لبنان واملنطقة.
شكلت انطالقة الثورة اإلسالمية في إيران ،وانتصارها ،في بعدها اإلقليمي ،جزءًا من حركة
املواجهة مع الكيان اإلسرائيلي عبر إسقاطها أهم حليف له في املنطقة ،وهو نظام شاه إيران.
ومــا أضفى بعدًا استثنائيًا إضافيًا على مفاعيل هــذا االنـتـصــار ،تزامنه مــع خــروج مصر
(اتفاقية كامب ديفيد) مــن جبهة الـصــراع مــع إســرائـيــل ،وهــو مــا ساهم فــي حينه باحتواء
مفاعيل هذا االنقالب في معادلة التوازن االستراتيجي مع العدو ،ودفــع باتجاه إعــادة إنتاج
ً
خريطة جديدة للتوازنات اإلقليمية ...وصوال الى الدعم املادي والعسكري والسياسي للمقاومة
اإلسالمية في لبنان ،ما أدى الى تغيير معادالت الصراع ...وتحويل لبنان الى مستنقع لقوات
ً
جيش العدو منذ اجتياح لبنان عام  ،1982وصوال الى إنجاز التحرير عام  ،2000فانتصار
عام  .2006بهذا املعنى ،شكلت هذه االنتصارات (ومنها انتقال املعركة الى داخــل فلسطني
املحتلة) ،انتصارًا لخيارات إيران االستراتيجية.
ولعل العامل الرئيسي واأله ــم فــي الــدفــع نحو إنـتــاج مـعــادالت جــديــدة فــي ال ـصــراع ،مــرده أن
ً
إيران لم َّ
تتنب خطابًا "معتدال" في معادلة الصراع مع العدو اإلسرائيلي ،مع أنه كان يوجد من
املعطيات املوضوعية ما قد يبرر لها مثل هذا الخيار ،في ذلك الحني ،تحت شعار املرحلية إلى
حني "التمكني".

إيران ونموذج حرب 2006
شكل انتصار عام  2006انتصارًا لالستراتيجية التي تنتهجها إيران في مواجهة أعدائها ،على
رأسهم الواليات املتحدة ،وهي استراتيجية شبيهة الى حد كبير باستراتيجية حزب الله في
مواجهة التهديد اإلسرائيلي ،مع األخذ بالحسبان الفارق الهائل بني إيران ولبنان على مستوى
الجغرافيا والديموغرافيا واإلمكانات .وسبق أن َّ
حدد مرشد الجمهورية اإلسالمية السيد علي
الخامنئي أحد مكامن القوة التي مكنت الجمهورية اإلسالمية من ردع الواليات املتحدة ،بالرغم
من تفوقها العسكري والتكنولوجي الهائل ،بالقول "نحن نخوض مع االستكبار العاملي حربًا
غير متكافئة ...قد تكون لالستكبار قــدرات ال نمتلكها ،لكننا نحن أيضًا نتمتع بقدرات ال
يمتلكها هــو ...الحرب غير املتكافئة هي حــرب إرادات ،اإلرادة التي تصمد ،هي املنتصرة".
(خالل مراسم تخريج ضباط للحرس الثوري .)2016/05/23
من أبرز تجليات صمود إيران ،كان دعمها املباشر للمقاومة ضد االحتالل األميركي للعراق،
في الوقت الــذي كانت فيه الـقــوات األميركية تطوق إيــران من ثــاث جهات :الجنوب والشرق
وال ـغــرب ،وفــي ظــل إدارة أميركية عــدوانـيــة (ج ــورج بــوش ومــن بـعــده ب ــاراك أوبــامــا) .املفهوم
ً
نفسه ينسحب على املحطات التالية في املواجهة ،وصوال الى سوريا ودعم املقاومة في لبنان
وفلسطني ...وإال فإن السؤال الذي يفرض نفسه دومًا ،أنه في ظل التفاوت الهائل في القدرات
العسكرية والتكنولوجية ملصلحة املعسكر الغربي ،على رأسه الواليات املتحدة ،ملاذا لم تبادر
األخيرة طــوال مراحل الصراع السابقة الــى الضغط عسكريًا على إيــران مقابل تخليها عن
خياراتها اإلقليمية واالستراتيجية ...وبذلك تنهي مشكلتها ومشكلة إسرائيل في املنطقة؟
الجواب بكل بساطة ووضوح يعود الى إدراك القيادة األميركية امتالك إيران اإلرادة والقدرة
على الرد الرادع ،الذي ال يستند الى توازن استراتيجي وعسكري ،فاملقارنة باألصل ال تصح،
ّ
وإنـمــا يستند الــى مجموعة عــوامــل موضوعية وذات ـيــة ...بينها تبني استراتيجية "املعركة
الالتماثلية" باملفهوم الذي شرحه السيد الخامنئي ...والتي شكل انتصار حرب عام 2006
تجسيدًا ناجحًا ومدويًا لها بمواجهة إسرائيل.

شراكة في الثمار
استفادت إيران مثل باقي محور املقاومة من معادالت الردع اإلقليمي في مواجهة إسرائيل.
وتجلى ذلك خالل السجاالت الحادة التي سادت الساحة اإلسرائيلية قبل االتفاق النووي (تموز
 ،)2015بني جزء من املستوى السياسي ،على رأسه رئيس الــوزراء بنيامني نتنياهو ووزير
اإليرانية ،وبني املؤسسة
األمن إيهود بــاراك الداعي في حينه إلى استهداف املنشآت النووية ُ
العسكرية واإلستخبارية التي كانت ترفض بشدة هــذا الخيار إستنادا الــى أمــور عــدة ،من
ضمنها الرد الصاروخي لحزب الله الذي سيمطر العمق االستراتيجي إلسرائيل ،إضافة الى
الرد اإليراني الذي سيشمل املصالح األميركية في املنطقة.
تتميز العالقة بني أطــراف محور املقاومة بالترابط الوثيق ،كل من موقعه ،وبحسب ظروفه.
ويستند هذا الترابط الى وحدة الخيارات االستراتيجية في الصراع مع إسرائيل ،والى التهديدات
ً
ُ
املشتركة ،فضال عن عوامل جغرافية وسياسية أخرى .من هنا ،تترجم قوة أو انتصار أي
طرف من أطراف هذا املحور تعزيزًا ملوقع وقوة بقية األطراف بالضرورة ،واألمر نفسه ينطبق
ـ ـ الى حد ما ـ ـ على ضعف وتراجع أي منهم ،من خالل تأثيره على بقية األطراف.
وبما يتعلق باللحظة السياسية ،تنطوي العقوبات التي انتهجتها إدارة ترامب ضد الجمهورية
اإلسالمية على إق ــرار بــأن أي خيار عسكري ضدها ستترتب عليه مخاطر كبرى سوف
تطاول الوجود األميركي ومصالحه في املنطقة ،وهو ما شكل منطلقًا للبحث عن خيارات
ّ
بديلة ،تلتف على الخيار العسكري تجنبًا لنتائجه وتداعياته ،وبهدف تدفيع إيــران أثمان
خياراتها االستراتيجية واإلقليمية في ما يتعلق باملوقف من فلسطني ودعم املقاومة في لبنان
ودعــم سوريا ،ومــن أجــل تحريض الشعب اإليــرانــي على نظامه .ومــا الرسائل التي وجهتها
الجمهورية اإلسالمية في مواجهة أي محاولة ملنعها من تصدير نفطها ،إال لثقتها بقدراتها
الرادعة ،ومعرفتها بحضورها القوي في وعي وحسابات البنتاغون األكثر خبرة بعناصر
القوة اإليرانية وتنوعها ،ولكونها تملك القدرة واإلرادة على فرض معادالت خليجية وإقليمية،
في مواجهة أي خيارات عسكرية ضدها.

