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  : اإلصالح برتع السالح-أوالً
مل تفصل الواليات املتحدة األمريكيـة بـني       
احلرب اليت شنتها إلسقاط النظام العراقـي، ونـزع         
أسلحة الدمار الشامل اليت ميتلكها، واليت دد األمن        

، ) موجـودة تبني الحقًا أا غـري (اإلقليمي والدويل  
وبني تغيري اهلياكـل الـسياسية وإصـالح الـبىن          
االجتماعية واإلقليمية يف البلدان العربية واإلسالمية،      
اليت تعترب بيئة خصبة للعنف وللكراهية، اليت ـدد          

  . أيضا أمن الغربيني أفرادا ومجاعات
وقد تقدمت الواليـات املتحـدة مبـشروع      

الشرق "من  واضح وصريح ومتكامل، حول ما تريده       
، الذي يفترض أن خيلو مـن هـذا         "األوسط الكبري 

العنف، وأن يتحول حنو الدميوقراطيـة، وأن يغـري         
مناهج التعليم الديين يف مؤسساته، وأن يبدل نظرتـه       

الشرق (وأن يعيش بسالم مع دوله كافة       ... إىل املرأة 
وقد اسـتند املـسئولون     . مبا فيها إسرائيل  ) األوسط

جيهم لضرورة اإلصالح يف البلدان     األمريكيون يف ترو  
العربية إىل تقارير التنمية اإلنسانية، اليت صدرت عن        

، وفيها تركيز   2003 و 2002األمم املتحدة عامي    
واضح على نقص املعرفة واحلرية، والدعوة إىل متكني        

كما شجعت واشنطن ودعمت األنـشطة      . )1(املرأة
 املشتركة بني املؤسسات غـري احلكوميـة الدوليـة        
واألوروبية، وبني مؤسسات اتمع املـدين العربيـة        

حول قضايا؛ الدميوقراطية، والعنـف، والتـسامح،       
وسـوى ذلـك مـن      ... واحلوار، وقبول اآلخـر   

موضوعات دف إىل تغيري ذهنية املشاركني العرب       
حول تلك القضايا، لتتسع بعد ذلك دوائر التـأثر يف      

 املشاركون يف   املواقع املختلفة اليت ينشط فيها هؤالء     
  .املؤسسات التعليمية واالجتماعية واملدنية املختلفة

مل يقتصر أمر الدعوة إىل اإلصالح وضروراته       
يف البلدان العربية على الواليات املتحدة وحدها؛ فها        

هي أوروبا أيضا، ومن خالل مشروع فرنسي أملـاين   
مستقبل مشترك  : "مشترك؛ تدعو إىل ما أطلقت عليه     

ويف مبادئ العمل اليت تضمنتها     ". ألوسطمع الشرق ا  
هذه الشراكة تؤكد املبادرة األوروبيـة أن تـسوية         

اإلسرائيلي تشكل أولوية اسـتراتيجية     / الرتاع العريب 
ألوروبا؛ من خالل حوار سياسي وأمـين يف شـأن          
السالم واالستقرار يف املتوسـط، مث مـن خـالل          

حلرية الدميقراطية وحقوق اإلنسان، ودولة القانون وا     
  .)2(اإلعالمية، واحلكم اجليد

وإذا كان  التمايز بني املشروعني األمريكـي        

واألورويب قد حصل بني فـرض اإلصـالح وبـني          
الشراكة، مث حتول الحقًا إىل تقارب بعد قمة الدول         

 يف سي آيالند يف الواليات      2004الثماين يف يونيو    
املتحدة؛ فألن واشنطن أصبحت أكثر استعدادا لتقبل       

يف ) أوروبـا واألمـم املتحـدة     (مشاركة اآلخرين   
إال أن  ... مشروعها اإلصالحي بعد احتالل العـراق     

أولوية األمن وحل الرتاع مع إسرائيل؛ بقيت هاجسا        
مشتركًا للواليات املتحدة وأوروبا، وكذلك اخلوف      

الكراهية والتطرف واإلرهاب، واهلجرة غري     "من منو   
أوروبـا والواليـات    اليت دد مصاحل    ... املشروعة

  .)3("املتحدة يف وقت واحد

وقد كانت الواليات املتحدة أكثر وضـوحا       
وإصرارا على أولوية األمن اإلقليمي، الذي تعتـربه        

ففي أدبيـات احملـافظني     . أمن إسرائيل أوالً وأخريا   
الذين يقودون اإلدارة األمريكية احلاليـة إىل       (اجلدد  

يد واضح على   ؛ مثة تأك  )جانب الرئيس جورج بوش   
هذه األولوية اإلسرائيلية يف منظورهم إىل ما جيري يف         

فمنذ . الشرق األوسط، وإىل ما ينبغي أن حيصل فيه       
احلرب على اإلرهاب اليت بدأت يف أعقاب هجمات        

؛ بـات رهـان     2001احلادي عشر من سـبتمرب      
إعادة هيكلة النظام   "السياسة اخلارجية األمريكية هو     
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احللقـة  " الشرق األوسط؛ بكسر     ابتداء من " العاملي
، واالنتقال إىل اهلجوم أينما كان باسم قـيم         "املفرغة

اخلري واحلرية والدميقراطية اليت ستضع حدا فاصالً بني        
، وفق ما جـاء يف  "الدول املارقة"و" األمم املتحضرة "

مشروع قرن أمريكي جديد رفعتـه جمموعـة مـن          
قبـل أن   (ن  احملافظني اجلدد إىل الرئيس بيل كلينتـو      

يهيمن معظم أفراد هذه اموعة على إدارة الـرئيس         

، حىت لو تطلب نـشر تلـك القـيم          )جورج بوش 
حيـث  ... التدخل املباشر لإلحاطة باألنظمة القائمة    

أما االعتبـار األهـم     . يعم الفساد ونزعة االستبداد   
؛ إذ ال يثق    "أمن إسرائيل "لضرورة ذلك التدخل فهو     

تفاقيات أوسـلو، وال مبنطـق      احملافظون اجلدد ال با   

األرض مقابل السالم الذي يشل إسرائيل، وحيمـل        
الكثري من املخاطر، وينبغي استبداله مبنطق السالم من       

يف مـا   -وهلذا يوصي هؤالء احملافظون     . أجل السالم 
أطلقوا عليه االستراتيجية البديلة اليت تقدموا ـا إىل         

عيد بـأن تـست    "-الرئيس جورج بوش قبيل انتخابه    

الدولة العربية مبادرا االسـتراتيجية اخلاصـة، وأن        
تتجاوز كل املوجبات الـيت ترتبـت عـن سـالم           

... وأن يتم احتالل سـوريا أو دحرهـا       ... أوسلو
... والتركيز على اإلطاحة بصدام حسني يف العـراق       

أما إسرائيل حبسب تلك االستراتيجية البديلة فيجب       
على شيء سوى   أن تتخلى عن سياسة ال تقوى فيها        

وهلـذا جيـب أن تنطلـق    ... حتمل عواقب الضعف 
االستراتيجية األمريكية الشاملة من أن أمن الدولـة        
العربية ودميومتها لن يكون متيسرا إال بشرط اإلطاحة        

  .بالنظم احلاكمة يف الدول العربية ااورة وإيران
وإن حتطم احللقة املفرغة لن يتم إال بـصدمة         

ام، وتدعو إىل بديل دميوقراطي عن      تطيح ؤالء احلك  
كل منهم، حىت إذا حل احلكام اجلدد مل يستـشعروا       

بل سـريى  ... احلاجة إىل تعبئة شعوم ضد إسرائيل     
هؤالء احلكام أن الشراكة مع الدولة العربية هي خري         

  ".)4(هلم ولشعوم

بدأت احلملة األمريكيـة لتحقيـق تلـك        
ومت . لعـراق االستراتيجية الشاملة بـاحلرب علـى ا   

وبقي على قادة تلك احلملـة أن       . إسقاط النظام فيه  
لإلطاحة بالنظم احلاكمة يف الدول العربيـة       "ينتقلوا  

ااورة وإيران، وأن يعملوا على دحـر سـوريا أو          
  ...".احتوائها

أي إن التفكري يف إسقاط هذا النظام أو ذاك         

يف سوريا أو إيران مل يكن له أي عالقة مبا فعله ذلك            
الوجود العسكري الـسوري يف لبنـان، أو        (النظام  

؛ بل هو جزء مـتمم      )امتالك الطاقة النووية يف إيران    
لتصور احملافظني اجلدد حول الشرق األوسط الكبري        

إال بالـشراكة مـع الـدول       "الذي لن يكون ممكنا     

وهكذا سنالحظ أن كل التطورات الالحقة      ". العربية
لفرنسية جتاه سـوريا    ا/ واملواقف املتشددة األمريكية  

ولبنان؛ إمنا كانت تستند إىل تلك الرؤيـة لألمـن          
املطلوب يف الشرق األوسط، مهما قيل يف األخطـاء      
اليت ارتكبتها سوريا يف لبنان، أو يف داخل سـوريا          

  .نفسها
إال أن الواليات املتحدة مل يكن مبقدورها أن        
تبدأ هجوما جديدا على دولة أخرى بعد التعثر الذي         

جدت نفسها فيه عسكريا وسياسـيا يف العـراق،         و
وبعد العزلة الدولية اليت رافقـت ذهاـا إىل تلـك      
احلرب، بعدما أدارت ظهرها لروسيا والصني وفرنسا       

  ...ولألمم املتحدة" وأوروبا القدمية
بعد انتهاء  - وهكذا وجدت واشنطن نفسها     

 مرغمة على العـودة إىل      -والية جورج بوش األوىل   
احل مع من سبق وجتاهلتهم يف أثناء احلرب على         التص

وكان أول ما فعلته وزيرة اخلارجية اجلديدة       . العراق

عامليـة لتـرميم    / كونداليزا رايس هو جولة أوروبية    
عالقات بالدها مع فرنسا وأملانيـا، ومـع روسـيا          
والصني، وإعادة االعتبار إىل العمل من خالل جملس        

 يف القـرارات    األمن، الذي سيكون له دور كـبري      
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املتسارعة اليت ستصدر عنه جتـاه سـوريا ولبنـان          
  ).1636، و1595، و1559(

 ومن املالحظ أن إدارة بوش قدمت بعـض        
التنازالت لروسيا والصني؛ من أجـل متريـر تلـك      
القرارات، وأعطت دورا متميزا لفرنـسا يف داخـل         

، كما ستشهد السياسة اخلارجية     )5(القارة األوروبية 
ة إعادة نظر يف أولوياا، بعدما حدد أوبـري         الفرنسي

القـوة  "فيدرين وزير اخلارجية الفرنـسية الـسابق        
اليت متتلكها الواليات املتحدة، من خـالل       " اخلالقة

: سيطرا على ااالت اخلمسة الرئيسية يف العـامل       
العسكرية، والـسياسية، واالقتـصادية، والتقنيـة،       

 مركزيـة الـدور     والثقافية، مشريا إىل سقوط وهم    

الفرنسي عامليا، داعيا إىل التناغم مع القوة األمريكية        
  .)6(بدل التفكري يف إلغائها

وهكذا سنشهد مع بداية والية جورج بوش       
أمريكيا الفتا، سـيجعل مـن      / الثانية تعاونا فرنسيا  

املوقف الفرنسي داعما للواليات املتحدة يف العراق،       

إىل االهتمام املباشر بـامللفني     يف حني ستنتقل باريس     
اللبناين والسوري، الذين سيبدأ التشاور حوهلما بني       

 يف قصر   2004جورج بوش وجاك شرياك يف يونيو       
اإلليزيه يف فرنسا؛ متهيدا إلصـدار القـرار الـدويل      

قبل اغتيال الرئيس احلريري وقبل التمديد       (1559
الذي يدعو إىل خروج سـوريا مـن        ) للرئيس حلود 

حـزب  (نان، وإىل نزع سالح امليليشيات اللبنانية       لب
ــة ) اهللا ــري اللبناني ــسطينيني يف (وغ ــالح الفل س

، وإىل إجراء انتخابات رئاسية حـرة يف        )املخيمات
وسيتم ربط صدور هذا القرار وتنفيذ بنـوده        . لبنان

حبق اللبنانيني يف احلصول على الدميوقراطية والسيادة       

ـ     "واحلرية ود الـسوري علـى     ، إشارة إىل أن الوج
  .أراضيهم منعهم من حتقيق ذلك يف السنوات السابقة

إال أن ما ميكن مالحظته أيضا أن التحريض        
ضد سوريا وضد وجود قواا يف لبنان بـدأ بعـد           

؛ إذ تتالـت  2003احتالل العراق مباشرة يف أبريل    

التصرحيات األمريكية عن ضرورة تصحيح العالقات      
ن أن يتقـدم أحـد مـن        اللبنانية السورية، من دو   

اللبنانيني أو السوريني بطلب ذلك، كمـا بـدأت         
املواقف األمريكية ترفض تعديل الدستور يف لبنـان،        
مع اقتراب موعد انتهاء والية الرئيس احلـايل إميـل     

، وترفض استمرار تـدخل     2004حلود يف سبتمرب    
وهكذا سيكون من أبرز    . سوريا يف هذه االنتخابات   

الفرنـسي هـو    / قارب األمريكـي  مثار التعاون والت  
، الذي يريد حتت شعار عودة      1559صدور القرار   

الدميقراطية والسيادة إىل لبنان؛ تغيري موازين القـوى        
يف الشرق األوسط، بعد إخراج سوريا من لبنـان،         
ونزع سالح املقاومة، كما تنص على ذلـك بنـود          

الفرنـسي  / وسيسمح هذا التناغم األمريكي   . القرار
ا ولبنان باستعادة ما سبق وعربت عنـه        حول سوري 

عملية الدمج بـني ورقـيت اإلصـالح األمريكيـة          
واألوروبية يف الشرق األوسط؛ ليـصبح املـشروع        

  .واحدا، والضغوط واحدة

كان للتعثر األمريكي يف العراق، وعدم حتقيق       
أي انتصارات وأي تقدم سياسي، هناك إضـافة إىل         

ـ      تقلني الـذي   فضائح السجون السرية وتعذيب املع
أطاح بكل ادعاءات الدميوقراطية وحقوق اإلنـسان؛      
أثر مباشر على التوجه األمريكي حنو سوريا ولبنان؛        
فقد شعرت الواليات املتحدة أن صدقيتها تتـهاوى،        
وأن العراق مل يشكل النموذج الذي أرادته لتعمـيم         
الدميقراطية إىل البلدان األخرى ااورة، فكان ال بد        

أي إجناز آخر يعيد الـروح إىل اخلطـاب      من حتقيق   
األمريكي حول اإلصـالح وحـول الدميوقراطيـة        

فبدأت محلـة مركـزة   . املنشودة يف الشرق األوسط   

، "وسياسية على سوريا إلعادة الدميوقراطية إىل لبنان      
  ...".وضع حد ألي تدخل أجنيب يف شئونه"و

 إال أن هذه احلملة لـن تـستند فقـط إىل           
دعوة السوريني إىل اخلروج مـن      : الدعوات والوعود 

لبنان، ووعد اللبنانيني باحلريـة واإلصـالح؛ بـل         
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األوروبية ستعتمد على   /سنالحظ أن املهمة األمريكية   
" لتحقيق اإلصالح "ثالثة أنواع متالزمة من الضغوط      

  :يف لبنان
قرارات جملس األمن الدويل، ابتداء من       -1

 الذي سـيكون رأس احلربـة   1559القرار الشهري   
لفتح أبواب الضغوط والنوافذ لتنفيـذ االنـسحاب        

حـزب اهللا   (السوري، ولسحب سالح امليليشيات     

 الذي يـدعو إىل     1595، إىل القرار    )والفلسطينيني
احلـدود مـع    (إرسال اجليش اللبناين إىل اجلنـوب       

للحد من عمليات املقاومة ومن وجودهـا،    ) إسرائيل
 الذي ينص على تـشكيل جلنـة        1636إىل القرار   

  .حتقيق دولية يف اغتيال الرئيس احلريري

الضغوط اإلعالمية اليت ستجعل لبنان يف       -2
صدارة االهتمامات األمريكية؛ حبيث لن خيلو مـؤمتر      
أو زيارة أو تصريح ملسئول أمريكي من اإلشارة إىل         
ما جيري يف لبنان، وإىل اهتمام الواليـات املتحـدة          

 تنفيـذ   مبتابعة التحوالت اليت حتصل، وإصرارها على     

القرارات الدولية، يف ما تولت الفـضائيات احملليـة         
والعربية والدولية نقل التظاهرات اليت خرجـت إىل        
الشوارع يف العاصمة بريوت ضد سوريا بعد اغتيال        
احلريري، وجعلت من مشهد املتظـاهرين اليـومي        
خلفية ثابتة على شاشات تلك الفضائيات؛ حبيـث        

الء املتظاهرين هـم    يعتقد من يشاهد ما جيري أن هؤ      
الشعب اللبناين بأسره، وأن هذا الشعب ال يفعل شيئًا     
سوى التظاهر لطرد سوريا من لبنان؛ أي إنه جرت          

يف أوكرانيـا،   " الثورة الربتغالية "حماولة لتكرار جتربة    
اليت وحدت شعاراا ونزلت إىل الشوارع، وتولـت        

 .وسائل اإلعالم العاملية الدعم والتأييد

رة يف تاريخ التحركـات الـشعبية     وألول م 
واحلزبية يف لبنان وحد املطالبون خبروج سوريا ألوان        

األزرق للمطالبـة مبعرفـة     : الشعارات اليت رفعوها  
حقيقة اغتيال الرئيس احلريري، وألوان العلم اللبناين       
للتنديد بسوريا، كما استخدمت املـصطلحات ذات     

إىل " األسر"ن  الداللة أيضا للتعبري عن هذا االنتقال م      
، "ثورة األرز "؛ فأطلق على تلك التظاهرات      "احلرية"
مـسرية  "، و "ثورة االسـتقالل  "، و "ربيع بريوت "و

وسوى ذلك ممـا يفتـرض أن يـوحي         "... احلرية
للمشاركني يف تلك التظاهرات وملن يـشاهدهم يف        
داخل لبنان ويف العامل أا فعالً حركة انتقال إجيابيـة    

يد ألـا تـرتع حنـو احلريـة       تستحق الدعم والتأي  

واالستقالل، وأن ما تفعله الواليات املتحدة جتاه هذه        
احلركة السياسية والشعبية يؤكد اهتمامهـا بـدعم        
مسرية اإلصالح والتحرر والدميقراطيـة يف البلـدان        

 .العربية يف الشرق األوسط

االنقسام الداخلي بني اللبنانيني؛ إذ بدا       -3

ات األمريكية والفرنسية  واضحا من املواقف والتصرحي   
التأييد الذي حتمله واشنطن وباريس للقـوى الـيت         

وقـد اسـتقبلت هـاتني      . تناصب سوريا العـداء   
العاصمتني معظم الرموز السياسية لتلك القوى الـيت        
اجتمعت بكبار املسئولني فيها، وصوالً إىل الـرئيس        

جاك شرياك والرئيس جورج بوش، يف حني مل حتصل     
ءات مع القوى األخرى املناهضة للقرار    مثل تلك اللقا  

 . واملتحالفة مع سوريا1559الدويل 

وسيتبني حجم وتأثري ذلك التدخل، حىت بعد       
فقد حصل إصرار   . خروج القوات السورية من لبنان    

دويل، ترافق مع ضغوط شديدة لعدم تأجيل موعـد         
يونيـو  / االنتخابات اليت ستجري يف مطلع حزيران     

هر فقط علـى انـسحاب      ؛ أي بعد حنو ش    2005
ويف حـني أن اللبنـانيني      . اجليش السوري من لبنان   

كانوا خمتلفني حول قانون االنتخاب الذي سـيطبق        
السيادة والدميقراطية؛ فـإن الواليـات   "بعد استعادة  

املتحدة وفرنسا أصرتا على تطبيـق قـانون عـام          
الوصاية "؛ أي القانون الذي اعتمد يف عهد        2000
وبدالً من تشجيع اللبنانيني على     . انعلى لبن " السورية

إصالح قانون االنتخاب بعد خروج سـوريا مـن         
لبنان؛ حصل ما يتعارض مع فكرة اإلصالح نفسها؛        
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أي العودة إىل قانون سابق ال يعرب بشكل حقيقي عن          
أما ملاذا حصل ذلك بـدالً      . إرادة الناخبني اللبنانيني  

فـألن  من انتظار اإلصالح املفترض لذلك القانون؛       
املتوقع من نتائج تلك االنتخابات هو وصول أغلبيـة      

، وتعمل من أجل    1559نيابية تقبل بالقرار الدويل     
  .تطبيق الشق الثاين منه املتعلق برتع سالح امليليشيات

وقد أشار إىل ذلك صراحة السفري األمريكي       

يف لبنان جيفري فيلتمان، عندما قال يف أثناء إجـراء          
سنـسعى مـع الشخـصيات      : "ةاالنتخابات النيابي 

، علما  )7("السياسية اللبنانية حملاولة تطبيق هذا القرار     
 مل 1559بأن هذه الرغبة األمريكية يف تطبيق القرار        

تكن موضع إمجاع بني اللبنانيني؛ بل هـي موضـع          

وقد كررت الدعوة أيضا إىل     . انقسام جدي وعميق  
تطبيق ما تبقى من هذا القـرار وزيـرة اخلارجيـة           

إىل " املفاجئة"ألمريكية كوندوليزا رايس يف زيارا      ا
، عندما شددت أمام مـن      23/2/2006لبنان يف   

، 1559التقتهم على التطبيـق الكامـل للقـرار         

وتفكيك سالح امليليشيات، ومطالبة بقيـام الدولـة    
السيدة اليت تراعي القواعد الدوليـة، ومالحظـة أن         

ة ستؤدي إىل لبنان    احلكومة اللبنانية متر مبرحلة انتقالي    
  .)8(أكثر دميقراطية

 آلية أو طرفًا لتنفيـذ      1559مل حيدد القرار    
البند املتعلق برتع سالح امليليشيات؛ بل اعتربه مطلبا        

ولـذا  . دوليا مثل خروج القوات السورية من لبنان      
ذهبت الواليات املتحدة يف بداية األمر إىل الطلب من       

 أن صفقة عرضت على     سوريا تنفيذ هذا البند، وتردد    
النظام يف سوريا للقيام ذه املهمة، مقابل بقاء قواته         

وملا خرجت تلك القـوات بـات مـن         . يف لبنان 

نـزع سـالح    "السذاجة حتميلها مسئولية تنفيـذ      
فبدأت واشنطن تضغط على األطـراف   ". امليليشيات

اللبنانية األخـرى لتـبين هـذه املهمـة، مث علـى          
  ...احلكومة

ميع االعتراف بالعجز عن حتقيق     وملا كرر اجل  
نظرا ألنه سيدفع األوضاع إىل التفجر ورمبـا        -ذلك  

إىل حرب أهلية داخلية مـن دون أي قـدرة علـى     
النجاح يف تلك املهمة اليت قد جتعل لبنان جمـددا يف           

" ارتـضت  "-حاجة إىل من يعيد إليه سلمه األهلي      
ني، واشنطن ربط نزع هذا السالح باحلوار بني اللبناني    

. أمالً يف أن يؤدي هذا احلوار إىل النتيجـة املرجـوة    

لكن مسئويل اإلدارة األمريكية مل يتوقفوا عن تذكري        
املسئولني اللبنانيني بضرورة اإلسراع يف هذا احلـوار        
حول سالح املقاومة وبت مصريه، وعن ربط التقدم        
يف هذه القضية باملساعدات العسكرية واالقتـصادية       

  .)9("اشنطن إىل لبناناليت ستقدمها و

مل تقف واشنطن مكتوفة األيدي إزاء عجـز        
اللبنانيني عن نزع سالح املقاومة؛ فبعد مضي أكثـر         
من سنة على صدور ذلك القرار، وعلـى اغتيـال          
الرئيس احلريري، وعلى خروج القوات السورية من       
لبنان؛ ما زال السالح بيد حزب اهللا، وما زال قـادة       

سكهم ذا السالح، وباستمرار    هذا احلزب يعلنون مت   
املقاومة ضد إسرائيل، من دون أن يؤدي االنقـالب         
الكبري الذي حصل باغتيال احلريـري، وبـإخراج        
السوريني من لبنان إىل حتقيق اهلدف األهم، الذي هو         
نزع سالح حزب اهللا، وإاء حالة املقاومة يف لبنـان    

 وهلذا كان على واشنطن أن تعمد إىل      . ضد إسرائيل 
جتفيف "ما سبق وأطلقت عليه يف مواجهة اإلرهاب        

؛ وهي يف حالة حزب اهللا القوى اليت شكلت         "املنابع
محاية ودعما سياسيا ومعنويا لـه طيلـة الـسنوات         

  .السابقة؛ أي سوريا ورئاسة اجلمهورية يف لبنان
ولذا ما إن مت اغتيال الرئيس احلريري حـىت         

 هـذه اجلرميـة،     حتولت سوريا إىل املتهم الوحيد يف     
ومورست الضغوط الدولية عليها بشكل متواصـل       

) 1636(حبجة هذه التهمة، ومت إصدار قـرار دويل      
بتشكيل جلنة حتقيق دولية، وأرغمت سـوريا علـى         

وحتـول  . مع هذه اللجنة  " من دون شروط  "التعاون  
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القرار إىل سيف مسلط يرفعه الرئيسان األمريكـي         
بأا ال تتعاون مـع     والفرنسي ضد سوريا؛ الامها     

اللجنة؛ أي إا تقف ضد إرادة اتمع الدويل، وبأا         
  . )10(هي املتهم الفعلي يف تلك اجلرمية

ومل يقتصر األمر على اسـتمرار الـضغوط        
وعزل النظام؛ بل بدأ الترويج لفكرة إسـقاط هـذا          
األخري، واليت سرعان ما مت التراجع عنها بعدما تـبني   

ذر الرهان على أي قوى بديلـة؛     استحالة تنفيذها لتع  
مما سـينقل الفوضـى إىل سـوريا وإىل جوارهـا،        
والستحالة القدرة األمريكية على مغامرة عـسكرية       

  .ثانية بعد التعثر الذي تواجهه يف مغامرا العراقية
أما القوة الثانية اليت تعتربها واشنطن وأطراف       

 لبنانية عدة أا حتمي أيضا حزب اهللا؛ فهي رئـيس         
اجلمهورية اللبنانية إميل حلود الذي تتهمـه القـوى         
املعارضة لسوريا بأنه رئيس غـري شـرعي بـسبب          

علمـا بـأن    ". الوصاية السورية "التمديد له يف زمن     
جملس الوزراء وجملس النواب اللبنانيني وافقا علـى        

مـن أجـل    ) 2004عام  (تعديل الدستور آنذاك    
/ يب الداخلي التمديد للرئيس حلود؛ ولذا حتول التصو     

؛ )11(األورويب إىل موقع رئاسة اجلمهورية    / األمريكي
،  "اخلاصرة الرخـوة  "أو  " احللقة األضعف "باعتباره  

، اليت هـي  "احللقة األصلب"اليت ستسمح بالنفاذ إىل    
  .سالح حزب اهللا

وهكذا سنشهد يف الرابع عشر مـن شـهر         
 يف الذكرى األوىل الغتيـال      2006فرباير  / شباط

آل (كيزا من خطباء حتالف تيار املستقبل       احلريري تر 
وليـد  (، واحلزب التقـدمي االشـتراكي       )احلريري
علـى  ) مسري جعجـع  (، والقوات اللبنانية    )جنبالط

. اإلطاحة برئيس اجلمهورية اللبنانيـة إميـل حلـود       
وسيحدد بعض هؤالء موعدا لذلك؛ هو الثاين عشر        

، وسـتزور   )أي بعد شهر واحد   . (مارس/ من آذار 
دوليزا رايس لبنان بعد أسبوع فقط مـن تلـك         كون

اختيار رئيس مـستقبلي    "الدعوات، للتشجيع على    

ولكن سيتراجع هؤالء عن االلتزام باملوعـد       ". للبالد
احملدد بعدما تبني هلم استحالة حتقيق تلك اإلطاحـة         

حزب (دستوريا، وبعدما لوحت القوى املناهضة هلم       
، والـوزير   " عـون  ميشال"اهللا، والتيار الوطين احلر     

خبطورة التصادم يف الـشارع   ) السابق سليمان فرجنية  
  .إذا كانت إطاحة الرئيس ستتم عرب الضغوط الشعبية

املـستهدف  (ولكن كيف واجه حـزب اهللا    

) احلقيقي يف كل التطورات اليت جتري مـن حولـه         
   الذي يدعو إىل نزع سالحه؟1559القرار الدويل 

  

   التظاهر-1
اهللا حلظـة واحـدة أن      مل يشك قادة حزب     

 الذي متسك به قسم مـن اللبنـانيني   1559القرار  
ذريعة دولية إلخراج القوات السورية من لبنان؛ كان        
يستهدف يف الواقع السالح الذي حيملـه، والـذي         
يشكل قلقًا ألمن إسرائيل، وعامل إضعاف لقـدرة        

ومل ينخدع يف الوقت   . )12(الردع لدى اجليش اللبناين   
 اليت كانت تريد منه البقـاء علـى         نفسه بالدعوات 

احلياد، يف أثناء التظاهرات اليت خرجت تندد بسوريا،     
وتدعوها إىل اخلروج من لبنان، وتؤسس لتغـيري يف         

ومل يكن حزب اهللا مبقدوره     . املعادلة الداخلية اللبنانية  
أن يتمسك ببقاء القوات السورية، أو أن يدافع عـن        

ما إن اختذ الـرئيس     ولذا  . استمرار وجودها يف لبنان   
السوري قرار اخلروج من لبنان؛ حىت دعا أمني عـام       

 8حزب اهللا السيد حسن نصر اهللا إىل التظـاهر يف           
  : من أجل2005مارس/ آذار

شكر سوريا على مـا قدمتـه للبنـان          -1
  .وللمقاومة
كشف حقيقة مـن اغتـال الـرئيس         -2
 .احلريري

  .الدفاع عن املقاومة -3
آلالف، وشارك يف تلك التظـاهرة مئـات ا       

أما . قدرم بعض الوكاالت بأكثر من مليون شخص     
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ما توخاه حزب اهللا من تلـك التظـاهرة؛ فكـان           
  :الرسائل التالية

 إعالن أن اللبنانيني منقسمني حول املوقف       -
مـن القـرار    (من سوريا واملوقف مـن املقاومـة        

، يف مقابل التظاهرات األخـرى املؤيـدة        )1559
ل اإلعـالم احملليـة   لذلك القرار، اليت كانت وسـائ    

والدولية بثت صورها يوميا على أساس أا تعكـس         

  .إرادة مجيع اللبنانيني
 إعالن احلزب االنتقال إىل التدخل املباشر       -

يف احلياة السياسية اللبنانية وتفاصيلها كافة، بعـدما        
؛ حرصـا   "كان يتجنب ذلك طيلة السنوات املاضية       

تدخل للـسبب   وها هو يقرر مثل ال    ". على املقاومة 

فكانـت تلـك    ". حرصا على املقاومة  "نفسه؛ أي   
التظاهرة مبثابة احلجر األول واألسـاس يف اجلـدار         
الدفاعي الـذي سـريفعه حـزب اهللا يف مواجهـة          

، الذي كان يتجه حنوه بعد اغتيال الرئيس        "اإلعصار"
احلريري وخروج القوات السورية من لبنان؛ إذ كان        

وخارجـه يـدعو إىل     كل ما حيصل يف داخل لبنان       
االعتقاد بأن األمور تسري يف اجتـاه تنفيـذ القـرار           

وهلذا دعا أمني عام حـزب اهللا يف        .  كامالً 1559
التظاهرة اليت أشرنا إليها إىل الفصل بـني خـروج          

وأراد أن  . سوريا من لبنان، وبني نزع سالح املقاومة      
حيول النقاش حول هذا الـسالح مـن القـرارات          

الواليات املتحـدة وفرنـسا، وأن      الدولية، ومن يد    
يضعه بني أيدي اللبنانيني أنفسهم، كمدماك آخر يف        

  .اجلدار الدفاعي الذي جلأ إليه حلماية سالحه

  
  :املقاومة شأن لبناين-2

ما إن وافقت سوريا على خروج قواا مـن         
لبنان، حىت دعا حزب اهللا إىل جعل السالح الـذي          

أمني العام يف أكثر    فكرر  . حيمله قضية داخلية لبنانية   

من مناسبة استعداد احلزب للحـوار مـن دون أي          
شروط حول كل القـضايا الـيت خيتلـف عليهـا           

اللبنانيون، مبا فيها السالح الذي حتمله املقاومة؛ وهو        
األمر الذي مل يكن احلزب سابقًا يقبل بأي إثارة لـه    

وشدد السيد نصر اهللا علـى  . أو جمرد الغمز من قناته   
توافق بني اللبنانيني كافة حول سبل محايـة     ضرورة ال 

لبنان، وحول األساليب ادية لتلك احلماية، والـيت        
أراد أن يؤكد من خالهلا على اسـتمرار التهديـد          
اإلسرائيلي، وعلى عدم استكمال حتريـر األراضـي       

  .اللبنانية كافة
 وقام السيد حسن نصر اهللا حبركة زيـارات        

التقى خالهلا  ( ودينية   مكثفة وسريعة لقيادات سياسية   
املفيت قباين والرئيس عمر كرامي، والـسيد حممـد         

لرتع ....) حسني فضل اهللا والشيخ عبد األمري قبالن      

فتيل االحتقان املذهيب الذي نفخ فيه بعـد اغتيـال          
الرئيس احلريري، وإلبداء االستعداد واحلرص علـى       

م كما قا . التوافق بني اللبنانيني وعلى الوحدة الوطنية     
احلزب فعليا مبثل هذا احلوار مع األطراف الـسياسية        

لبنانيـة سـالح   "كافة لتقريب وجهات النظـر إىل    

، وإىل املخاطر الداخلية اليت سـتنجم عـن         "املقاومة
  .التركيز اخلارجي على هذه القضية

 وقد ساعدت التحوالت املتـسارعة الـيت       
كانت حتصل يف تلك الفترة على قبول هذا احلـوار          

 املواقـف   -كمـا أشـرنا   -راره؛ فقد بدأت    واستم
تتحدث عـن احلـضور     ) الفرنسية حتديدا (اخلارجية  

الشعيب الكثيف حلزب اهللا، وعن ضـرورة اخنراطـه         
احلـل يف   : شـرياك . (الواسع يف العملية الـسياسية    

مشاركة حزب اهللا الكاملة يف احلياة السياسية، النهار        
 كما كانت أنظار الداخل واخلـارج   ) 9/7/2005

. تتوجه حنو االنسحاب السوري الذي بدأ من لبنان       

أما ما هو أكثر فاعلية يف تلـك التحـوالت؛ فهـو      
اقتراب االنتخابات النيابية، واإلصرار الدويل علـى       

يونيـو  / يف أول حزيـران   (إجرائها يف مواعيـدها     
، وما تفرضه تلك االنتخابات من حتالفات       )2005
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 احلاسم فيها يف    ال ميكن جتاهل دور حزب اهللا وتأثريه      
  . أكثر من منطقة

وهكذا بدأت اللقاءات مع حزب اهللا لبحث       
التحالفات االنتخابية معه وطبيعتها وشـروطها، يف       
حني جعل حزب اهللا من مستقبل االلتـزام بـسالح    
املقاومة أحد الشروط األساسية لتحالفاته اليت نسجها       

وهكذا بدل أن يكون سـالح      . يف تلك االنتخابات  

ة قيدا على حزب اهللا يف االنتخابات؛ أصـبح         املقاوم
ذلك السالح شرطًا يفرض على اآلخـرين، إىل أن         
انفرط عقد هذا التحالف الحقًا عندما انقلب عليـه         
وليد جنبالط بعد سلسلة من التراجـع يف مواقفـه          
السياسية، ابتداًء من التشكيك بلبنانية مزارع شبعا،       

ب اهللا هو حزب    إىل قوله إن املقاومة انتهت، وإن حز      
إيراين، ولـيس حزبـا     / تابع حملور خارجي سوري   

لبنانيا، إىل اعتباره أن إسرائيل ليست العدو يف هـذه       
  ...املرحلة؛ بل العدو هو سوريا

  

  :استعراض القوة- 3
مل يكتف حزب اهللا باالطمئنان إىل حتالفاتـه        
االنتخابية وحركته السياسية؛ بل عمـد يف إطـار         

ية استمرار املقاومة بالنسبة إليه ويف      التأكيد على أولو  
فترة االنتخابات نفسها إىل ممارسة هـذه األولويـة         

الفتني يتـصالن بـإبراز     " حدثني"عمليا، من خالل    
قدرة حزب اهللا على اسـتخدام القـوة يف وجـه           

  :إسرائيل

 هو إعالن أمني عام حـزب اهللا يف         -األول 
ة  يف مدين  2005 أيار   25ذكرى حترير اجلنوب يف     

بنت جبيل أن اليد اليت ستمتد إىل املقاومة سـتقطع؛         
كما كرر حزب اهللا هذه     . ألا ستكون يدا إسرائيلية   

 23التهديدات يف مناسبات خمتلفـة، وآخرهـا يف         
 أثناء اعتصام شعيب حاشد اسـتنكارا       2006فرباير  

 .لتفجري املقامات يف العراق

 هو االشتباك مع دورية إسرائيلية      -الثاين  -
 قال حزب اهللا إـا جتـاوزت        29/6/2005يف  

احلدود اللبنانية، يف ما ردت قيادة اجليش اإلسرائيلي        
االشتباك إىل حماولـة حـزب اهللا خطـف جنـود           

وتعمد حزب اهللا إطالق التهديـدات مث       . إسرائيليني
تنفيذها بقصف صاروخي عنيف للمواقع اإلسرائيلية      

يون راعيا  يف مزارع شبعا، بعدما قتل اجلنود اإلسرائيل      
لبنانيا داخل األراضي اللبنانية يف اية شـهر ينـاير          

2006.  
استهدف حزب اهللا   " االستعراض للقوة "هذا  

من خالله تأكيد الفصل بني االخنـراط يف العمليـة          

السياسية وبني استمرار املقاومة، وأراد مـن جهـة         
أخرى أن يقول إن أي توجه لبناين أو غري لبناين لرتع      

اومة سيواجه بالعنف، ولن يلقـي هـذا        سالح املق 
السالح بسهولة كما يعتقد البعض؛ ما يعـين دفـع          
البالد إىل عدم االستقرار حيث ال يدري أحد كيف         

يف حني كانت اإلدارة الدوليـة      . ميكن السيطرة عليه  
تتجه حنو إجراء االنتخابـات     ) الفرنسية/ األمريكية(

ذ كامل  تنفي(كمقدمة للتغيري الذي سيحصل يف لبنان       
عرب املؤسسات، ولـيس عـرب      ) 1559بنود القرار   

وهذا اخلوف من الشارع ومن     . الشارع أو الفوضى  
الفوضى هو الذي أرجأ أيضا خطة اإلطاحة بـرئيس      
اجلمهورية؛ نظرا لعدم القدرة على الـتحكم يف مـا       

  .سينجم عن املواجهة بني اجلميع يف الشارع
  

  :وحدة الشيعة -4
لـرئيس  " ة اللبنانيـة  املعارض"حاولت قوى   

واملؤيـدة النـسحاب    " للنظام األمين "اجلمهورية و 
سوريا من لبنان؛ أن متيز بني حزب اهللا، وبني حلفاء          
سوريا اآلخرين، وحلفاء رئيس اجلمهوريـة إميـل        

فتوجهت إىل احلزب بالتقـدير واالحتـرام،       . حلود

ولكن لتدعوه إىل البقاء على احلياد، وعدم االلتحاق        
يت املواجهة املعارضة لسورية واملؤيدة هلا      بأي من جبه  
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نتمىن أال جيري إقحام حـزب اهللا يف    : بطرس حرب (
الزواريب الداخلية، وأال يدخل يف عملية التجـاذب        

ــا سياســيا ــصبح طرفً ــداخلي، وي ــديار : "ال ال
ورمبا كانت الرغبة يف حتييد هذا      "). 12/3/2005

يـة،  األخري مصدرها اخلشية من قدرة احلزب التنظيم      
ومقدرته الواسعة على احلشد الشعيب، والتأييد الذي       

ساحة "حيظى به، ومن وضع تلك القدرات كافة يف         

  .ضد قوى املعارضة بتالوينها املختلفة" املواجهة
مل يؤخذ حزب اهللا بتلك الدعوات؛ ألنه كان        
يدرك متاما أن التحوالت اليت حتصل يف لبنـان مـن          

يا؛ إمنا كانت    إىل خروج سور   1559صدور القرار   
وأن ما حصل مل يكن سـوى       . تستهدفه أوالً وأخريا  

املقدمات الضرورية لتصبح الطريق إليـه مـن دون         
اإلصـرار  : وأدلة ذلك بالنسبة إىل حزب اهللا . عقبات

ـ    " الـصفقة " كامالً، و  1559الدويل على تنفيذ ال
األمريكية اليت أخرجت هـذا القـرار إىل        / الفرنسية

لفرنسيون على بنـد خـروج      النور، وحصل فيها ا   

سوريا من لبنان، واألمريكيون على نـزع سـالح         
  ...املليشيات

مل يلتفت حزب اهللا إىل كل اإلطراء الـذي         
مسعه من أطراف املعارضة اللبنانية، وال إىل امتـداح         
دوره يف املقاومة، وضرورة االبتعاد ذا الدور عـن         
الواقع الداخلي املتحرك، ليس فقط ألنـه مل يكـن          

" احلياد"قتنعا بأسباب ذلك اإلطراء الذي يدعوه إىل        م
والتفرج على ما حيصل، بانتظار جالء غبار املواجهة        
بني األطراف اللبنانية حول القرار الدويل، وحـول        
خروج سوريا وحول السلطة وأجهزا؛ بل ألنه كان        
يدرك أيضا أن هذا اإلطراء هو متهيد لتهميش حزب         

حه بعد حتييده، كمـا كـان      اهللا، والقضاء على سال   
  .1559يؤكد صانعو القرار 
 خيار حـزب اهللا     -وللمفارقة–وهكذا كان   

استجابة " وحدة املوقف "والقيادات الشيعة األخرى؛    
لالصطفاف الذي ازداد وضوحا بني الطوائف كافة،       

بعدما انتقل لبنان إىل حالة من انعدام الـوزن ومـن        
  .عدم االستقرار

أراد " وحدة الطائفة "  وعندما اختار حزب اهللا   
أيضا أن جيعل أي حبث يف سالح املقاومة مسا بقدرة          
الطائفة ككل، بدل أن يكون هذا البحث يف مستقبل         
حزب أو فريق ال ميثل إالّ نفسه، فيسهل بعدها عزله          

ومل يكن من العسري حـصول      . أو البحث يف مصريه   

تلك الوحدة يف ظل انشداد الطوائف األخـرى إىل         
اقياد.  

 وترافقت حركة توحيد املوقف الشيعي مع       
املوقـف  "أخرى مماثلة لرتع عناصر االحتقـان يف         

مع السنة، فحصلت اللقاءات املوسعة بني      " اإلسالمي

العلماء من الطرفني، وبني الس اإلسالمي الـشيعي   
العلماء املسلمني  " جتمع"األعلى ودار الفتوى، وحترك     

كسر "ل استراتيجية   ، وهكذا وبد  ...على اخلط نفسه  
الذي يسبح فيه حزب اهللا ليصبح وحيدا، بادر     " اإلناء

ومحايتـه  " توسيع اإلناء "هذا األخري إىل استراتيجية     

ليضم اجلميع، فيصبح أكثر صالبة ويتعذر كسره، أو        
  .اصطياد من يف داخله

  :السياسية/ التحالفات االنتخابية -5
 األوىل من الضغوط  " املوجة"ما إن استقرت    

اخلارجية على خروج اجليش السوري مـن لبنـان،         
الثانية من الـضغوط إلجـراء      " املوجة"حىت بدأت   

االنتخابات يف مواعيدها، من دون أي تأخري، بغض        
النظر عن القانون االنتخايب املعتمد؛ ظنا بأن منـاخ         
العداء لسوريا وحللفائهـا جيـب أن يـستكمل يف          

صل يف وقـت    االنتخابات أيضا، اليت يفترض أن حت     
مبكر، حىت متنع هؤالء احللفاء من العودة جمـددا إىل          
الندوة الربملانية؛ ألن أي تأجيل مفترض يهدد بتبديد        
ذلك املناخ، ورمبا يهـدد بعـدم حـصول تلـك           
االنتخابات أصالً إذا ما بدأ النقاش حـول طبيعـة          

وعليه ستكون أوىل   . القانون االنتخايب الذي سيعتمد   
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يايب اجلديد إثارة قـضية سـالح       مهمات الس الن  
  .1559املليشيات؛ أي تنفيذ ما تبقى من القرار 

إالّ أن حقل الداخل االنتخايب لن ينطبق على        
" الطائفيـة / فاجلغرافيـا "بيدر اخلارج وحـساباته     

ستكون من أشد عوامل التأثري     " الطائفية/ والدميغرافيا
على طبيعة التحالفات االنتخابية الـيت سينـسجها        

م األطراف والقوى السياسية يف لبنـان، تـارة         معظ

بعيدا من القرار الدويل، وطورا بعيدا مـن سـوريا          
  .وحلفائها

الذي جنح يف تكثيف الضغوط     " اخلارج"إن  
الدولية والداخلية على سوريا، فأخرج جيشها مـن        
لبنان، مل يكن مبقدوره تغيري أماكن انتشار الطوائف،        

اخبني فيها، على الرغم    أو عدد أفرادها، أو حجم الن     
الـسفراء املتالحقـة يف تـشكيل       "  نـصائح "من  

أن مينع تـأثري    " اخلارج"ومل يكن مبقدور    ... اللوائح
علـى  " الطائفيـة / الدميغرافيا"و" الطائفية/ اجلغرافيا"

مصري لوائح بأكملها، كما حصل على سبيل املثـال       

عالية، عندما فازت الئحـة حتـالف     / يف دائرة بعبدا  
االشتراكي وتيار احلريري، بأصوات    /  التقدمي احلزب

الناخبني الشيعة، أو عندما خسرت الئحـة حتـالف      
... فرجنية يف الشمال بأصوات الناخبني السنة     / عون

أي القوى والشخصيات السياسية،    " (الداخل"لكن  
واألحزاب واملنظمات والطوائف؛ كانت تدرك متاما      

هلـها، أو  تلك اخلصوصية اليت ال يستطيع أحـد جتا       
وهكذا سيكون  . حىت جتاوزها يف حتالفاته االنتخابية    

لوحدة أمل وحزب اهللا دورها املهم يف وحدة الكتلة         
الشيعية الناخبة يف كل مناطق وجود الـشيعة، مـن         
بريوت والضاحية اجلنوبية، إىل اجلنـوب والبقـاع،        

واليت ستؤثر بشكل واضح على فوز اللـوائح الـيت          
  .املناطق كافةستتحالف معها يف تلك 

كان هاجس حـزب اهللا االنتخـايب، مثـل     
اهلاجس األمريكي متاما؛ أي طبيعة الـس النيـايب         
اجلديد، وجدول األعمال الذي سيطرحه عنـد أول        

). ، ونزع سالح املليـشيات 1559القرار (التئام له   
وهلذا جعل حزب اهللا ومعه حركة أمل مـن هـذا           

الـيت  (نتخابيـة   اهلاجس قاعدة أساسية لتحالفاته اال    
مع احلـزب التقـدمي     ) سيعتربها حتالفات سياسية  
، مبعىن  )التحالف الرباعي (االشتراكي وتيار احلريري    

أن هذا التحالف الذي سيضم األكثرية النيابية لـن         
يكتفي بعدم الدعوة إىل تطبيق القرار الـدويل، بـل          

، واستمرارها لتحرير ما    "محاية املقاومة "سيتبىن أيضا   
، وهو ما   )مزارع شبعا ( أراضي لبنان احملتلة     تبقى من 

سيظهر يف البيان الـوزاري ألول حكومـة بعـد           
كمـا  ). حكومة الـرئيس الـسنيورة    (االنتخابات  

سيذهب رئيس احلزب التقدمي االشـتراكي وليـد        

جنبالط أبعد من مزارع شبعا، يف اعتباره املقاومـة         
وسالحها ضرورة استراتيجية وجزًءا من أمن سوريا       

قبل أن ينقلب الحقًا على     ) (9/4/2005سفري  ال(
  ).تلك املواقف

  

  : انتخابات اجلنوب-6
 2005كانت انتخابات اجلنوب يف يونيـو       

ذروة املسار الدفاعي حلـزب اهللا، والوعـاء الـذي      
ستصب فيه حركته املتدرجة مبستوياا كافة، مـن        
التظاهرة الدفاعية يف الثامن مـن آذار، إىل احلـوار          

ل سالح املقاومة ومحايـة لبنـان، إىل        الداخلي حو 
وحدة املوقف الشيعي، إىل ديد من ميـس سـالح       
املقاومة، إىل قنوات احلوار مع القيـادات الـسياسية     

/ وصولًا إىل حتالفاتـه الـسياسية     ... والطائفية كافة 
  .االنتخابية

عموما لبـوا   " الشيعة"ومن املهم التذكري أن     
رع طبول التعبئـة    نداء هذه االنتخابات استجابة لق    

والوحدة واالستفتاء من أجل املقاومة، اليت قام ـا         
حزب اهللا وحركة أمل معا، لكن هـذه االسـتجابة      
/  كانت يف الوقت نفسه ردا على املنـاخ االـامي         
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اإلقصائي للشيعة، الذي تشكلت مالحمه منذ اغتيال       
  .الرئيس احلريري، وبعد خروج سوريا من لبنان

إىل االنتخابات يف اجلنوب    " يعةالش"إذًا ذهب   
وهم يريدون فعالً االستفتاء، ليس فقط على خيارهم        
بالنسبة إىل سالح املقاومة؛ وإمنا علـى متاسـكهم         
وقوم، وباختصار على وجودهم يف مقابل االستفتاء       
نفسه الذي قامت به الطوائف واملذاهب األخرى قبل       

  .2000االنتخابات، ويف أثنائها عام 
 قادة حزب اهللا بعد تلك النتـائج      وسيتحدث

اليت فازت فيها لوائح احلزب كافة مبزيد من الثقـة           
والقوة عن ارتباط هذا االستفتاء الـشعيب الواسـع         

بالتمسك خبيار املقاومة وسالحها، وهو     ) الدميقراطي(

ما أشارت إليه وكالة رويترز بعد إعـالن النتـائج          
 تعتـربه  إن التصويت ملصلحة حزب اهللا الذي"بقوهلا  

الواليات املتحدة مجاعة إرهابية ميثل تصويتا باملوافقة       
على احتفاظه بسالحه للتصدي إلسـرائيل، الـيت        

كمـا  ". 2000 عاما حىت عام 22احتلت اجلنوب   

ذهبت وكالة الصحافة الفرنسية إىل االستنتاج نفسه       
حزب اهللا حقق وفـق     /إن حتالف أمل  "عندما قالت   

ره ... ا ساحقًا يف االنتخاباتالنتائج الرمسية انتصارجي
فورا ملصلحة احلفاظ على سـالح املقاومـة ضـد          

وال بـد   ". إسرائيل الذي تطالب األمم املتحدة برتعه     
يف نظـر   " التصويت الشعيب الواسـع   "أن يعين هذا    

لرتع سـالح   "الكثريين داخليا ودوليا أن أي حماولة       
 الذي  ستؤدي إىل إخالل بالتوازن الداخلي،    " املقاومة

كرس حلزب اهللا وحركة أمل موقعهما احلصري، من        
دون أي منازع على اإلطالق يف ذلك التوازن بـني          
الطوائف اللبنانية، الذي ال يرغب أحد يف اإلطاحة به      

بعد اغتيال الـرئيس    " إعادة تشكيل لبنان  "يف مرحلة   
  .احلريري

وهكذا سيبدو أن سلسلة اخلطـوات الـيت        
 مواجهة الشق املتعلق برتع     اختذها حزب اهللا يف مسار    

 آذار،  8 ابتداء من تظاهرة     1559سالحه يف القرار    

مرورا بالدعوة إىل النقاش الداخلي حـول سـالح         
قد بلغ  .... املقاومة ومحاية لبنان، إىل وحدة الطائفة؛     

ذروته يف االنتخابات اليت دفعـت مجيـع القـوى          
السياسية يف لبنان وحىت يف اخلارج إىل التريـث يف          

ضية سالح املقاومة، بالدعوة حينا إىل تأجيل هـذا         ق
امللف إىل وقت الحق، وإىل اإلقرار غـري املباشـر          

الـزوار  "باستحالة حتقيقه، من خالل مطالبة بعـض    

لبدء احلوار  " مهلة زمنية "إىل لبنان حتديد    " األمريكيني
املفترض مع حزب اهللا حول سالحه، وبـاالعتراف        

مـا ذهـب إىل ذلـك     بشعبية احلزب حينا آخر، ك    
الرئيس الفرنسي مع تشجيعه على اخنـراط احلـزب      
بقوة يف احلياة السياسية، متهيدا للتخلي عن سالحه،        

يف حني كان رد الفعـل األمريكـي علـى نتـائج       
فـوز احلـزب    (انتخابات اجلنوب أن تلك النتيجة      

لن تغيـر مـن نظـرة       ) والتأييد الشعيب الواسع له   
 اهللا باعتبـاره حزبـا      الواليات املتحدة إىل حـزب    

نعرف أن  ... موقفنا مل يتغري من حزب اهللا     : "إرهابيا

مؤمتر صحايف لكوندوليزا رايس    ". (لديه تارخيًا دمويا  
  ).23/7/2005يف بريوت يف 

لقد كانت مشاركة حزب اهللا يف االنتخابات       
الطوعية (، وحتالفاته   1992النيابية السابقة منذ عام     

م على قاعدة أن التمثيل النيـايب       فيها تت ) أو القسرية 
للمقاومة يؤمن هلا احلماية السياسية والدور السياسي       

إالّ أن انتخابـات    . الذي حتتاجه داخليا وخارجيـا    
كانت بالنسبة إىل احلزب،    ) 2005(الدورة احلالية   

يف الداخل واخلارج، " املراقبني"وحىت بالنسبة إىل كل    
قاومة واستمرارها،  استفتاء فعليا على أصل وجود امل     

وليس فقط من أجل محايتها السياسية، كما كـان         

" جتميد"وهكذا جنح حزب اهللا يف      . حيصل يف السابق  
 املتعلق برتع سالحه، وأن    1559ما تبقى من القرار     

إن "يقول بلسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسـم   
، من دون أن مينع ذلك      " أصبح وراءنا  1559القرار  
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للتنفيذ "ضغوط األمريكية والفرنسية خاصة   استمرار ال 
  .لكل ما تبقى من ذلك القرار" احلريف

/ وهكذا تراجعـت الـدعوات األمريكيـة      
الفرنسية اليت كانـت ملحـة، إىل نـزع سـالح           

من دون أن يغمد سيف هذا القرار ائيا؛        ... املقاومة
ما دفع البعض إىل اعتبار كل نتـائج االنتخابـات          

مال، ومبثابة خيانة للرابع عشر مـن       النيابية خميبة لآل  

  ".)13(اجليل الذي ولد فأرا: "آذار
أما ما فاقم من اإلرباك يف صفوف القـوى         

، ولرتع سالح املقاومة؛ فهـو      1559املؤيدة للقرار   
التقارب الذي حصل بني حزب اهللا وبـني التيـار          
الوطين احلر، الذي يرأسه العماد ميشال عون أحـد         

يل الشعيب الواسع يف الوسـط      أهم القوى ذات التمث   
فقد أعلن الطرفان يف لقاء مـشترك عـن         . املسيحي

وثيقة تفاهم مكتوبة، ضمت عشرات البنود املتعلقـة        
باألوضاع الداخلية، وفيها توافق علـى أن مهمـة         
املقاومة هي مهمة وطنية، وأن انتفاء هذه املهمة رهن         

وهكذا بات من   . بإمجاع وطين داخلي بني اللبنانيني    
لصعب إىل حد االستحالة عزل املقاومة وسالحها،       ا

بعدما انتقل التوافق على هـذا الـسالح إىل أكثـر        
  .وشعبية" األوساط املسيحية متثيالً

إن استراتيجية حزب اهللا الدفاعية واستعداده      
للثبات وعدم التخلي عن سالحه؛ ساهم يف محايـة         

إال أن التعقيدات الداخليـة اللبنانيـة،      . هذا السالح 
وعدم استعداد أي طرف لتحمل مـسئولية مغـامرة     
مماثلة يف املواجهة مع حزب اهللا، سـاهم بـدوره يف        

أما خيبة األمل   . التأجيل املتواصل لرتع ذلك السالح    
الكربى فكانت للمراهنني على الـدعم األمريكـي        

لتغيري األوضاع الداخلية يف لبنان، ونـزع سـالح         
ـ       . املقاومة ك الوسـائل   إذ تبني أن واشـنطن ال متل

إلسقاط النظام السوري، وال لرتع سالح املقاومـة،        
مـا اضـطر   ... وال حىت إلسقاط رئيس اجلمهورية     

هؤالء املراهنني للعودة إىل طاولة احلوار بني اللبنانيني        

) اليت كان يدعوهم إليها حزب اهللا منـذ البدايـة         (
لبحث نقاط اخلالف األساسية يف ما بينهم، ومنـها         

ومهما كانت نتائج ذلك احلوار؛ فإن      . سالح املقاومة 
جعـل  " ما حصل يف األشهر الفائتة داخليا وخارجيا      

، يصعب علـى  "مؤجالً" من سالح املقاومة موضوعا  
أما اإلصـالح   . برتعه" أي من كان أن يفكر جديا     

أي اإلصــالح اإلداري، (الفعلــي يف لبنــان  

فيبدو أنه ضحية عـدم     ) واالقتصادي، واالجتماعي 
رار، وعدم التوافق حول األولويات اليت يريدها       االستق

  .اللبنانيون

 احلرب اإلسرائيلية علـى لبنـان      -ثانيا
  -:وتداعياا اإلقليمية

  التداعيات اإلقليمية للحرب اإلسرائيلية على لبنان
عشية احلرب اإلسرائيلية على لبنان كانـت       
أنظار معظم احملللني والباحثني يف مراكز الدراسـات        

 أكثر من اجتاه ملعرفـة إىل أيـن وصـلت           تتطلع يف 
الـشرق األوسـط    "الواليات املتحدة يف مـشروع      

الذي أرادته بعد احلادي عشر مـن أيلـول         " اجلديد
2001.  

فالتطلع حنو العراق  ال يظهر سوى املزيد من         

التدهور األمين والسياسي بعد أكثـر مـن ثـالث          
ومل تضع احلكومة وال قوات     .سنوات على االحتالل  

للفوضى األمنية وال للتفجريات اليت     " حتالل حدا اال
وتبدو الواليـات املتحـدة     .أودت بآالف العراقيني  

عاجزة عن صياغة العراق اجلديد الذي وعدت بـه؛         
وعـاجزة  ... أي العراق األمن واملوحد والدميقراطي    

وحـىت  . عن كبح مجاح املقاومة ضد قواـا      " أيضا
ه حنو االستقرار؛ إذ    العملية السياسية  ال تبدو أا تتج      

ينشغل العراقيون تارة بوحـدة العـراق، وطـورا         
باملصاحلة الوطنية، من دون أي تقدم حقيقي ال حنـو      

وبسبب هذا التدهور الـسياسي     .  هذه وال حنو تلك   
واألمين تتراجع شعبية الرئيس األمريكـي، ويـزداد        
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االنتقاد له ولفريقه الذي فشل يف نقـل العـراق إىل        
اليت أرادها هذا الفريق لبلدان الـشرق       " ةالدميقراطي"

يف حني يصر الرئيس بوش على الدفاع عن        . األوسط
سياساته يف العراق وعلى التمسك ببقاء قواته هنـاك       
غري آبه بالدعوات إىل سحبها أو إىل تقليص عـددها    

  .تدرجييا
تبدو املكابرة األمريكية على رفض اإلقـرار       

 يف إطـار تـصورات    بالفشل يف العراق منطقية متاما    
احملافظني اجلدد للشرق األوسط الذي ينبغي حبـسب     
أدبيام الكثرية أن خيلو من األنظمة االستبدادية، وأن        
يكون أمن الدولـة العربيـة ودميومتـها متيـسرا          

ألن  )14(.."وأن يطيح باألنظمة القائمة   ... ومضمونا

 اإلقرار ذا الفشل يستدعي اإلقرار مبثله يف أفغانستان       
اليت عادت حركة طالبان وبعد مخس سنوات علـى         
إسقاط نظامها إىل استئناف عملياا ضـد القـوات     

راجع عدد نيوزويـك    . (األمريكية وبوترية متصاعدة  

؛ ما يعين )2006يف األسبوع األخري من شهر أيلول    
أن اإلدارة األمريكية فشلت هنا أيضا يف تغيري الواقع         

اصـة وأن احلكومـة     األفغاين السياسي واألمين، خ   
األفغانية والرئيس األفغاين يعملون يف دائرة جغرافيـة     
ضيقة من احلماية األمريكية داخل العاصمة كـابول،   
بينما تعيش باقي الواليات األفغانية خـارج سـلطة        

  .احلكومة
والنظر إىل  فلسطني ال يبدو أفضل حاالً، أو         

الـذي  " الشرق األوسـط  "أكثر اقترابا من مشروع     
فما إن فازت حركة محاس     . له احملافظون اجلدد  يتخي

فوزا ساحقًا يف انتخابات دميقراطية فعلية، حـىت مت         
حصارها سياسيا وماليا، وبدت السلطة الفلـسطينية       
يف حال من االرتباك؛ فال هي قادرة على التراجـع          
أمام تقدم محاس، وال هي قادرة على التقـدم حنـو           

وال تبـدو   . التفاوضاحلكومة اإلسرائيلية الستئناف    
الواليات املتحدة مهتمة كثريا بدفع هذا التفـاوض        

قدما، واللجنة الرباعية مل تعقد أي اجتماع منذ زمن         

وهكـذا يبـدو الوضـع      ... وشارون يف غيبوبـة     
الفلسطيين يف مرحلة انتقالية مع حكومـة محـاس،         

اإلسـرائيلي يف حالـة مـن       / والتفاوض الفلسطيين 
الدويل ينصب على غري فلـسطني   اجلمود، واالهتمام   

، حىت ذهب الكثريون إىل االعتقـاد       )العراق وإيران (
بأن مستقبل امللف النووي اإليراين الـذي يـشغل         
الواليات املتحدة وأوروبا ستكون له تأثريات مباشرة       

على ملفات املنطقة األخرى يف الـشرق األوسـط          
  .وعلى حلفاء إيران وخصومها

ب اإلسرائيلية علـى    ولذا عندما اندلعت احلر   
لبنان أمجع معظم احملللني على صلتها بالدور اإليراين        

تارة جلهة االدعاء بأا هـي مـن        . وبامللف النووي 

أوعز بشن احلرب حلماية هذا الدور وذلك امللـف،         
وتارة جلهة التوكيد بأن احلرب شنت استباقيا علـى         
أقوى حلفاء إيران يف املنطقـة إلضـعاف دورهـا          

لتفاوضية، وللتخلص من ديد حـزب اهللا       وقدرا ا 
اإليرانية، / الصاروخي إذا اندلعت احلرب اإلسرائيلية    

اإليرانية؛ كما تدعو إىل ذلك بعـض       / أو األمريكية 
  .)15(الدوائر البحثية يف الواليات املتحدة

حققته الواليات املتحدة يف    " انتصار"إن أبرز   
 احلروب اليت شنتها منذ احلادي عشر مـن أيلـول         

 للقضاء على اإلرهاب، ولنشر الدميقراطيـة       2001
لكن هذا االنتصار   . يف الشرق األوسط كان يف لبنان     

فقد مت إخراج القوات الـسورية      . بقي جزئيا ومهددا  
سالح "لكن  .  1559يف لبنان، بعد صدور القرار      

واملخيمات الفلسطينية بقـي    ) حزب اهللا (امليليشيات
يف " احلـوار الـوطين   "عصيا على انتزاعه ومل يفلح      

االتفاق على إجياد املخارج أو البدائل املناسبة هلـذا         

  .معلقًا" االنتصار األمريكي"لذا بقي .  السالح
مل تكن احلـرب إذًا مـن أجـل أسـريين           
إسرائيليني؛ فهي جتئ  يف تلك البيئة اإلقليمية املتوترة         
بساحاا املفتوحة على الصراعات، اليت مل حتقق فيها        

ال بل تشهد القوة    . ات املتحدة انتصارات فعلية   الوالي
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العظمى تعثرا واضحا يف العراق، وعودة لعمليـات        
الطالبان يف أفغانستان، وعنادا إيرانيا نوويا، وانزعاجا       
عربيا من السياسة األمريكية يف العراق، اليت أتاحت        
إليران التمدد، وزيادة نفوذهـا يف العمـق العـريب          

  .واخلليجي
 كان على الواليات املتحدة أن تضع حدا        لذا

لذلك التراجع املتدحرج يف شعبية رئيسها، ولتزايـد         

االنتقادات إىل وزير دفاعه دونالد رامسفيلد؛ إلدارته       
السيئة للحرب على العراق، وأن حتقق انتصارا مدويا        
. يعيد خلط األوراق يف لبنان وفلـسطني والعـراق        

/  للمطالـب األمريكيـة    وجيعل إيران أكثر انصياعا   
ـ       اتمـع  "األوروبية اليت تتلخص اإلشارة إليها بـ

، ولكي جيعل هذا االنتصار الشرق األوسـط   "الدويل
أي خاليا  . أكثر انسجاما مع رؤية احملافظني اجلدد له      

.  ، ومنفتحا على الدميقراطيـة    "العنف والكراهية "من  
وكانت إسرائيل يف الوقت نفسه تنتظـر اللحظـة         

ناسبة إلعادة االعتبـار إىل هيبـة جيـشها بعـد           امل

 وإىل قدرتـه  2000االنسحاب املذل من لبنان عام    
على الردع  اليت تتراجع منذ حرب تـشرين عـام           

، مرورا باالنتفاضة واملقاومة يف لبنان مـن        1973
دون أن يسجل هذا اجلـيش جناحـات بـارزة يف           

  ...)16("احلروب الصغرية"املواجهة مع 
نديني ذريعة مثينة لكل مـن      كان خطف اجل  

األوىل الستعادة قـدرة    . إسرائيل والواليات املتحدة  
الردع االستراتيجية، والثانيـة السـتعادة الـشرق        

لعل القضاء  . األوسط كما تصورته اإلدارة األمريكية    
على حزب اهللا يثبت االنتصار األمريكي يف لبنـان،         
ويضعف حليفته سوريا، وميهد الطريق من دون تردد        

وـذا  .. أمام اخليار العسكري للتعامل مع إيـران،      
تكون احلرب هي خماض والدة شرق أوسط جديـد         
كما قالـت كونـدوليزا رايـس يف األيـام األوىل        
الندالعها، عندما رفضت أي حديث عـن وقـف         

إلطالق النار، وأي عودة بالوضع إىل ما كان عليـه          
  .2006قبل الثاين عشر من متوز 

 يف الرابع عشر مـن      وضعت احلرب أوزارها  
 بعد ثالثة وثالثني يوما، مـن دون أن         2006آب    

فلـم يـتم   . حتقق إسرائيل األهداف اليت وضعتها هلا     
القضاء على حزب اهللا، وال نزع  سالحه، وال إيقاع          

وبات من السهل االستنتاج بأن كوندوليزا      . اهلزمية به 

الـشرق األوسـط   "رايس مل تنجح يف التقدم حنـو   
  .ذي توقعت والدته مع بداية احلربال" اجلديد

مل تكن هذه احلرب على لبنان، ختتلف عـن         
وإذا . حروب أخرى، بامتداداا وتداعياا اإلقليمية    

جتاوزنا انعكاسها على لبنان الذي مل يتوحد حـول         

فإن أبرز مـا ميكـن      . نتائجها السياسية والعسكرية  
تسجيله من تداعيات هلذه احلرب علـى املـستوى         

  :مي هو التايلاإلقلي

  :إسرائيل -1
خرجت إسرائيل من احلرب وهـي مـصابة      
بدوار سياسي وعسكري، يشبه الدوار الذي يصيب       

فاحلرب الـيت   .  ركاب السفينة يف حبر هائج متالطم     
استهدفت استعادة هيبة اجليش وقدرة الردع أسقطت       

فعلـى الـرغم مـن      . النسبة املتبقية من تلك اهليبة    
رات آالف من القـذائف،     ، وعش "اإلفراط يف القوة  "

والتدمري اهلائل غري   ... وأكثر من ثالثني ألف جندي    
املسبوق؛ مل يتقدم اجليش  حنو األهداف اليت حددا         

وفشل ميدانيا يف أكثر من موقع      . القيادة السياسية له  
من مواقع املواجهة، ودفع أمثانا كبرية غري مألوفـة يف   

ـ        وده، ويف  حروبه السابقة مع العرب؛ من أرواح جن
لقد فقدت إسـرائيل يف     ". املريكافا"دباباته الشهرية   

اليت شكلت  طيلة عقـود     " قدرة الردع "هذه احلرب   
احلصن الذي حيمي الدولة واتمع، والتهديد الـذي        
مينع العدو من جمرد الـتفكري يف أي حـرب ضـد            

ولقد كتب الكثري من املعلقني ومن احملللني       . إسرائيل

يني اإلسرائيليني يف أثناء احلـرب    السياسيني والعسكر 
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وبعدها عن املشكلة الوجودية اخلطرية اليت جنمت عن        
ورمبا هذا ما خشي منه شيمون      . تصدع هذه القدرة  

حرب حياة أو   "برييز عندما وصف هذه احلرب بأا       
وتعكس النتائج السياسية   .  موت بالنسبة إىل إسرائيل   

ية من تشكيل جلان حتقيق، وتراجـع شـعب      (للحرب  
، واستقالة أودي آدم قائد اجلبهـة       %7أوملرت إىل   

  .الشمالية، هذا الفشل يف حتقيق أهداف احلرب

لقد كشفت هذه احلرب الداخل اإلسرائيلي؛      
فألول مرة منذ تأسيس إسرائيل تعجز الدولة واجليش        

حنو مليون  (عن محاية املدنيني الذين نزحوا من بيوم        
هي " ثة وثالثني يوما  وبقوا يف املالجئ طيلة ثال    ) نازح

مدة احلرب، والصواريخ تتساقط فوق مدم حـىت        

وهـذا يعـين علـى      ... البعيدة عن احلدود اللبنانية   
املستوى االستراتيجي أن عقيدة إسـرائيل القتاليـة        
واستراتيجيتها الدفاعية فقدت مربراا وصـدقيتها؛      
ألن هذه العقيدة كانت تقوم على احلرب اخلاطفـة         

يف بضعة أيام كمـا     " فيها إسرائيل انتصارا  اليت حتقق   

وتـستند  . 1967فعلت يف حرب األيام الستة عام       
هذه العقيدة إىل مساحة إسرائيل اجلغرافية الـصغرية        

طويلة، وال نقـل    " اليت ال تستطيع أن تتحمل حربا     
وهلذا كانت إسـرائيل تبـدو      . املعركة إىل الداخل  

وهي تتساقط  وهي تنظر إىل الصواريخ     " عاجزة متاما 
كمـا  . حياهلا" على مدا وال تستطيع أن تفعل شيئًا      

مل يستطع اجليش أن يدمر منصات الصواريخ اليت مل         
. تتوقف عن اإلطالق إىل اليوم األخري مـن احلـرب   

وقد اعترب هذا العجز مـن أبـرز وجـوه الفـشل            
  .اإلسرائيلي يف هذه احلرب

ومن أهم نتائج احلرب علـى إسـرائيل أن         

ت الرأي الالحقـة أثبتـت أن اجلمهـور         استطالعا
اإلسرائيلي مل يعد يثق يف قدرة قيادته الـسياسية أو          
العسكرية على حتقيق االنتصار، ويف أن دولته تنتصر        

  .يف احلروب اليت ختوضها" دائما

إن هذه االستنتاجات تتصل جبوهر الوجـود       
اإلسرائيلي؛ ألن هذا الوجود قام منذ نشأة الكيـان         

دع واحلرب اخلاطفة، والدولة الـيت ال       على فكرة الر  
زم، واحلرب يف أرض العدو ، ومحايـة املـدنيني          

ال مبخـاطر   "  اإلسرائيليني الذين مل يشعروا يومـا     
لقد . احلرب عليهم، وال بتأثرياا على حيام اليومية      

  ..أسقطت احلرب ذلك كله

امتدت نتائج احلرب إىل أسئلة أخرى ال تقل        
لردع والعقيدة القتالية املـستقبلية؛     أمهية عن أسئلة ا   

مثال مدى قدرة إسرائيل على خوض معارك تريدها        
الواليات املتحدة؟ وأين هي مـصلحتها يف خـوض        
معارك مماثلة؟ وكيف ستستعيد إسرائيل قدرة الردع       

من جديد؟ وهل ستشجع هذه احلرب دوالً أخـرى         
على الثقة بإمكانية هزمية اجليش اإلسرائيلي، أو على        

، خالفًا ملا كان    "جيش ال يقهر  "ألقل باالعتقاد بأنه    ا
سينظر إليه سابقًا؟ وهل ستخوض إسرائيل حروـا        

أم أن عليها إعادة النظـر يف       . املقبلة بالطريقة نفسها  

استراتيجيتها وتكتيكاا العسكرية بعد املواجهة اليت      
ربح منها حزب اهللا مع أساليبه القتالية اليت دمج فيها          

  .قاومة الشعبية، وبني قتال اجليوش املنظمبني امل
لقد وجدت إسرائيل نفسها بعد هذه احلرب       
جمددا أمام الوضع الفلسطيين وتعقيداته، وأمام عملية       

وكان من الالفت   . التسوية اليت عاد اهتمام العامل ا     
أن متهد وزيرة اخلارجية تسييب ليفين يف األيام األخرية         

وأن يـستأنف   .  تفاوضللحرب بدعوة سوريا إىل ال    
تلك الدعوة وزير الدفاع عمري بريتش بعـد تلـك          

، مع تأكيده على حموريـة      )23/9/2006(احلرب  
الدور السوري يف عملية التسوية، من دون أن ينسى         

  .التذكري بأا تدعم اإلرهاب يف الوقت نفسه
لقد خرجت إسرائيل متضررة، ومضطربة من      

ترميم مفاهيمهـا   هذه احلرب، وهي حتتاج إىل إعادة       
لكـن خطاـا    . العسكرية والـسياسية واألمنيـة    
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اخلطـر  "التحريضي بعد احلرب اجته مباشـرة حنـو    
  ".اإليراين

وتعكس املواقف جتاه سوريا هذا االضطراب      
السياسي؛ ففي حني يريد الـبعض يف إسـرائيل أن          
جيعلها يف دائرة اهتمام التفاوض والتسوية، بعيدا من        

ومن حتالفها االسـتراتيجي معهـا؛     ارتباطها بإيران،   
يريد البعض اآلخر أن مينع حىت اآلمال بفتح أبـواب          

مثـل اعتبـار    .. التسوية، أو نزع الصدأ عن أقفاهلا     
" دمــشق عاصــمة لإلرهـــاب  "أوملــرت  

)29/9/2006.(  

  :سوريا -2
واجهت سوريا قبل احلرب أوضاعا سياسية      
وأمنية صعبة ومعقدة، بلغت حد التلـويح بإسـقاط       

م، وظهرت عالنية، وألول مـرة شخـصيات        النظا
سورية تدعو إىل تغيري هذا النظام، وتفاقم اخلـالف         

السوري وبلغ حدا من التوتر غري مسبوق       / األمريكي

وكانت الواليات املتحدة تكرر    .  منذ سنوات طويلة  
منـع تـسلل    : شروطها لرفع الضغوط عن سـوريا     

عرب حـدودها إىل العـراق، وإقفـال        " اإلرهابيني"
مكاتب املنظمات الفلسطينية يف دمشق ونزع سالح       
امليليشيات يف لبنان، حىت بعد خروجها منه إثر القرار         

وعاشت سوريا مناخـا مـن التـضييق        .  1559
اإلعالمي والسياسي بعد اامها بارتكـاب جرميـة        

وظهرت بوادر تصدع   . اغتيال الرئيس رفيق احلريري   
ـ / السعودي" احملور"يف عالقاا مع     صري الـذي   امل

كان متشددا يف املـسارعة إىل خـروج القـوات          
وتراجع بعـض نفـوذ سـوريا       . السورية من لبنان  

اإلقليمي بعدما فقدت وجودها العسكري املباشـر       
  .وانتهت إدارا للحياة السياسية يف لبنان

أصبحت سوريا أكثر التصاقًا حبليفتها إيران،      
لوقـت  ويف ا . بعدما تراجع حلفها العريب التقليـدي     

الفرنـسية علـى    / الذي اشتدت الضغوط اإلقليمية   

سوريا؛ فتح جناح حركـة محـاس يف االنتخابـات      

الفلسطينية كوة يف جدار حصار سوريا؛ إذ فتحـت         
دمشق بواباا للفائزين القادمني مـن فلـسطني، يف         
الوقت الذي أغلقت فيه أبواب العواصـم العربيـة         

 لبنان  ولذا كانت احلرب على   . األخرى يف وجوههم  
وهدفها الرئيسي القضاء على حزب اهللا لـن تعـين          
بالنسبة إىل سوريا سوى خـسارة حليـف قـوي          

... سيسمح ألعدائها مبزيد من ديـدها وإضـعافها   

وعندما خرج هذا احلليف منتـصرا ومل يـسحق يف          
تلك احلرب؛ سارع الرئيس بشار األسد يف اليـوم          

ار يف  التايل لوقف النار، إىل إعالن خطاب االنتـص       
، موجها التهم القاسية إىل القوى      )15/8/2006(

، )نتاج إسـرائيلي  (السياسية اللبنانية املناوئة لنظامه     

وإىل األنظمة العربية اليت أيدت احلرب، ووقفت ضد        
؛ أي السعودية ومـصر     )أنصاف الرجال (حزب اهللا   

وكان من الطبيعي أن تشعر سوريا بأـا        . واألردن
  ا  جتاوزت منعطفًا سياسيا خطريألن هزمية  . ا وعسكري

حزب اهللا يف هذه احلرب كانت ستفتح على األرجح         

. شهية اجليش اإلسرائيلي لالنعطاف حنـو سـوريا       
وكان على سوريا أن تدفع مثن دعمهـا الـسياسي          

ولذا شعرت القيادة السورية،    . والعسكري حلزب اهللا  
وتصرفت بعد احلرب ليس فقط على أا شـريك يف    

. ار؛ بل على أساس أا شريك يف صـنعه   هذا االنتص 
ويكفي أن  نذكر اإلشارات اليت صدرت من أمـني          
عام األمم املتحدة حول حمورية الدور السوري يف أي         
حل لألزمة يف لبنان، وكذلك زيارة وزير اخلارجيـة         
اإلسباين إليها داعيا إىل إشراك سوريا يف أي حـل؛          

ض مع سوريا،   ومن مث الدعوات اإلسرائيلية إىل التفاو     
لنستنتج أن سوريا خرجت أكثر قـوة مـن هـذه           

أكثـر  " اإليـراين / احملور السوري "احلرب، وخرج   
  .متاسكًا وأشد اعترافًا به بدوره

  :إيران -3
تعترب إيران من أكثر الدول اإلقليميـة الـيت         

ليس فقط ألـا  . انعكست عليها إجيابا نتائج احلرب 
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مقاومـة  هي من أسهم يف إنشاء حزب اهللا كحركة         
 بعـد   1982وأمدته بالدعم والتدريب منذ عـام       

االجتياح اإلسرائيلي للبنـان؛ بـل ألن املـشروع         
األمريكي اإلسرائيلي بالقضاء على هـذا احلـزب         
/ يندرج يف إطـار مـشروع املواجهـة األمريكيـة     

اإليرانية، اليت تشكل فيها إيران حلقة أساسية مـن         
. املتحـدة حلقات االختالف واملمانعة مع الواليات      

ومن املعروف أن عقدة اخلـالف بـني واشـنطن          
وطهران سبقت احتالل العراق، وتعود إىل ما تسميه        

ــة  ــاب"اإلدارة األمريكي ــان " دعــم اإلره يف لبن
. وفلسطني؛ أي حركات املقاومـة ضـد إسـرائيل      

 بعد 1979والقطيعة التامة بني البلدين تعود إىل عام     

يات املتحدة منذ   انتصار الثورة مباشرة، وتفرض الوال    
ذلك التاريخ عقوبات اقتصادية وجتارية وتـسليحية       

ومع تقدم برنامج إيران النـووي قبـل        . على إيران 
سنوات؛ تصاعد اخلالف بينها وبني الغرب، الـذي        
يتهمها بالسعي إىل امتالك السالح النووي، يف حني        

تؤكد إيران أن الطاقة النووية اليت ستحصل عليها هي     
وعلى الـرغم مـن قنـاة       . مية فقط لألغراض السل 

يف ) أملانيا وفرنـسا وبريطانيـا    (التفاوض األوروبية   
السنوات الثالث املاضية؛ مل حتل الثقة بني إيران وبني         

. بشأن برنامج هذه األخرية النووي    " اتمع الدويل "
ومل تستبعد الواليات املتحـدة اخليـار العـسكري         

 هـذا   كسيناريو حمتمل ملنع إيران مـن املـضي يف        
امللـف  "كما مل توقف ضغوطها إلحالـة       . الربنامج

إىل جملس األمن لفرض العقوبـات      " اإليراين النووي 
على إيران، متهيدا للخيار العسكري الذي مل يتخـل         
عنه الرئيس األمريكي متامـا، وتـشجعه اجتاهـات         

ويف . 17)(سياسية واستراتيجية يف الواليات املتحـدة     
ر جملس األمـن قـرارا      ذروة احلرب على لبنان أصد    

 موعـدا   2006حيدد اية شـهر آب      ) 1696(
أي إن احلـرب مل     . إليران لوقف ختصيب اليورانيوم   

عـن ملـف إيـران      " اتمع الدويل "تصرف أنظار   

النووي، ومل تعطل اجتماعات وكالة الطاقة الدولية،       
/ وال اجتماعات جملس األمن، وال اللقاءات األمريكية    

تمر كل هؤالء يف متابعة هذا امللف       األوروبية؛ بل اس  
؛ ما يعين أن فرضية شن      1696اليت جتلت يف القرار     

احلرب من جانب حزب اهللا لصرف األنظـار عـن          
الربنامج النووي اإليراين كانت فرضية واهيـة؛ ألن        
املخاوف الغربية من هذا الربنامج والضغوط لوقفـه        

بدأت قبل سنوات، واستمرت أثناء احلرب، وهـي        
ال بـل إن الفرضـية      . صلة بعد توقف احلـرب    متوا

األخرى اليت تقول بأن القضاء على حزب اهللا هـو          
إضعاف إليران؛ هي الفرضية املنطقية؛ إذ تفقد إيران        

من دون أي   -أحد أقوى حلفائها يف املنطقة، ما ميهد        

 من رد حزب اهللا على إسـرائيل للخيـار          -خماوف
  .18)(العسكري األمريكي ضد طهران

 من الطبيعي أن تشعر إيـران بأـا       لذا كان 
انتصرت أيضا يف هذه احلرب، وإن مل تعلـن ذلـك     

لكن فـشل   . كما فعل الرئيس السوري بشار األسد     

لشرق "احلرب اإلسرائيلية ومعها املشروع األمريكي      
عرب لبنان؛ لن يعين بالنسبة إىل إيـران        " أوسط جديد 

وا سوى عرقلة التقدم حنوها، واالعتراف املباشر بق      
وقد شهدنا كيف ذهب وزير اخلارجيـة       . ونفوذها

الفرنسية فيليب دوست بالزي إىل السفارة اإليرانية       
يف بريوت ملالقاة نظريه اإليـراين منوشـهر متقـي          
.  للتباحث يف صيغ القرار الـدويل إلـاء احلـرب         

وكيف ذهب كويف أنان أيـضا إىل طهـران بعـد           
ملوقـف  وقد كان الفتـا جـدا تراجـع ا        .  احلرب

األورويب عن فرض العقوبات، وحىت عـن إرسـال         
امللف اإليراين إىل جملس األمن بعد انتـهاء احلـرب          

  .وفشل احلملة العسكرية اإلسرائيلية
وها هو خافيري سوالنا املمثل األعلى للسياسة       
اخلارجية األوروبية يستأنف احلوار مع على الرجياين       

ء الواحـد   مسئول امللف النووي اإليراين بعد انقضا     
والثالثني من آب، ومن دون أن توقف إيران ختصيب         
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وها هو الرئيس شرياك يـدعو إىل عـدم        . اليورانيوم
التسرع ال يف فرض العقوبات وال يف حبـث امللـف       

أما إيطاليا فطالبـت بـأن      . اإليراين يف جملس األمن   
  .تكون شريكًا يف املفاوضات األوروبية مع إيران

ة من هذه احلرب،    لقد خرجت إيران أكثر قو    
وأكثر اعترافًا بنفوذهـا، بعـدما فـشلت احلملـة          

اإلسرائيلية يف القضاء علـى حـزب اهللا        / األمريكية

  .حليفها القوي
وقد ظهرت إيران كأبرز الراحبني اإلقليمـيني     

؛ فقـد تـبني أن الـسالح    2006بعد حرب متوز    
األمريكي الذي استخدمته إسرائيل مل يردع قـدرة        

خية؛ فكيف بالقدرة الـصاروخية     حزب اهللا الصارو  

اإليرانية ذات املدى األبعد واألكثر تدمريا؟ ما يعـين         
أن على إسرائيل والواليات املتحدة ان تتحسبا كثريا        

  .قبل التفكري يف أي عمل عسكري ضد إيران
لكن ذلك لن يعين بـأي حـال أن إيـران           
ستشعر باالستقرار، على الرغم من االبتعاد األورويب       

 عن السياسة األمريكية املتـشددة جتاههـا؛        النسيب
فاإلدارة األمريكية ال تزال متارس الضغوط لفـرض        
العقوبات، وال تزال تلوح بأن اخليار العسكري  ليس      

خاصة مع إعالن الرئيس    ... 19)(خارج االحتماالت 
" الفاشية اإلسالمية "األمريكي أن حربه مستمرة ضد      

ـ  "اليت ال متييز فيها بني       سين واإلرهـاب   اإلرهاب ال
  ".الشيعي

اإليرانية باجتاه  / لذا فإن أفق العالقة األمريكية    
التفاوض أو احللول العسكرية حول امللف النـووي؛        
سيترك تأثريات مباشرة على جممل القضايا الـساخنة       
والعالقة يف منطقة الـشرق األوسـط مـن لبنـان           

  ...وفلسطني إىل العراق

  :فلسطني والعراق -4
اإلسرائيليني يف جنوب   قبل خطف اجلنديني    

لبنان بأسابيع قليلة؛ كانت حركة محاس قد اختطفت       

وطوال تلك  . بدورها جنديا إسرائيليا من داخل غزة     

األسابيع مل تتوقف اهلجمات والغارات اإلسـرائيلية       
على القرى والبلدات الفلسطينية، وارتكب اجلـيش       
اإلسرائيلي عشرات اازر، من دون أن يتدخل أحد        

وقام باعتقال جمموعـة مـن   . لعامل ملنعه أو إدانتهيف ا 
نواب محاس ووزرائها؛ لذا عندما خطف حزب اهللا         

جنح يف إضعاف الطوق املفـروض      . هذين اجلنديني 
على الفلسطينيني، وتـردد أن التفـاوض إلطـالق         

. األسرى قد يتخذ مسارا واحدا يف لبنان وفلـسطني      
اا السياسية  إال أن احلرب اليت اتسعت رقعتها وتعقيد      

.  والديبلوماسية؛ أبقت كل صيغة تبادل على حـدة       
ومن املعلوم أن جتربة خطف اجلنـود اإلسـرائيليني         
بدأها حزب اهللا يف لبنان قبل سنوات، مث انتقلت إىل          

  .فلسطني
وإذا كانت مواجهة قوة االحتالل نفـسها،       
قبل سنوات ستفضي إىل تكرار بعض األساليب هنا        

هم من ذلك كله أن إصرار حزب       وهناك، إال أن األ   
اهللا على رفض إطالق اجلنود من دون تبادل؛ سيدفع         

محاس إىل عدم التراجع، واعتماد املبدأ نفسه، علـى         
وإذا قاتل  . الرغم من كل الضغوط اليت قد تتعرض هلا       

حزب اهللا وصمد أمام ضـخامة ووحـشية اآللـة          
ن العسكرية اإلسرائيلية، ومل يهزم أو يقضى عليه؛ فإ       

حركة محاس واحلركات الفلسطينية األخرى ستعترب      
  .ذلك أمنوذجا ميكن االقتداء به

وإذا أظهر اجلـيش اإلسـرائيلي عجـزا أو         
ارتباكًا، أو اعترافًا بفشل قواته يف امليدان، وخرجت        
األصوات حملاكمة املسئولني عن هذا الفـشل؛ فـإن         
حركات املقاومة يف فلسطني سوف تشعر بالقـدرة        

قيام باملواجهة نفسها، وهذا من أهم وأخطـر        على ال 

/ نتائج هذه احلـرب علـى املواجهـة الفلـسطينية     
ويكفي أن نذكر بأن االنتفاضة اندلعت      . اإلسرائيلية

 بعد أربعة أشهر فقط على حترير جنوب        2000عام  
لبنان وانسحاب اجليش اإلسرائيلي من دون قيـد أو         

  . أيار يف العام نفسه25شرط يف 
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 تداعيات هذه احلرب لن تظهـر       وإذا كانت 
بسرعة على أداء حركات املقاومـة، ويف مقدمتـها         
حركة محاس يف فلسطني، وسوف ميـضي بعـض         
الوقت قبل أن يتم تدارس األساليب القتالية اجلديدة،        
فإن إسرائيل يف املقابل لن تسمح مبثل تلك السهولة          
جبعل محاس على سبيل املثال تكرر جتربة حـزب اهللا       

لذا من املتوقـع أن     . اجليش من حتقيق أهدافه   يف منع   

تشتد ضراوة العمليـات العـسكرية اإلسـرائيلية        
وعمليات االغتيال ضد الناشطني الفلسطينيني مـن       

وعلى الرغم مـن ارتفـاع حـرارة      . الفصائل كافة 
احلديث عن العودة إىل التفاوض واىل إحياء مـسار         

اعية؛ التسوية أو خارطة الطريق، أو تدخل اللجنة الرب       

فمن املستبعد حصول أي تقدم حقيقي على طريـق         
إحياء التفاوض مع السلطة الفلسطينية، أو التوصـل        
إىل حلول مل ينجح الطرفان يف بلوغها قبـل هـذه           

وإذا كانت القيادة اإلسرائيلية تتحدث عـن       . احلرب
استعداد للتفاوض أو إلحياء مـسار الـسالم مـع          

ريد حتويل األنظار   الفلسطينيني أو مع سوريا؛ فألا ت     
عن فشل اجليش يف لبنان، وعن جلـان التحقيـق يف       

لكن ال شيء يؤشر إىل     . أسباب اإلخفاق يف احلرب   
استئناف التفاوض يف املدى املنظـور، خاصـة وأن         
البيت الفلسطيين أيضا يعاد ترتيبه بعدما حوصـرت        
محاس طيلة األشهر املاضية، وبات خيـار الوحـدة         

زمة احلكم بني محـاس وبـني       الوطنية هو املخرج أل   
  .السلطة

أما يف العراق الذي مل يظهر عليه أي نـوع          
خاص من أنواع التأييد مع لبنان ومع حـزب اهللا يف           
هذه احلرب، باستثناء ما حصل يف دول عربية أخرى         

من تظاهرات تأييد للمقاومـة، وتنديـد بالعـدوان      
اإلسرائيلي؛ فال يبدو أن نتائج احلرب ستغري من واقع         

  .التعقيدات السياسية واألمنية فيه
فالسلطة العراقية تبدو عاجزة أمام الـضغوط       
األمريكية من جهة، والفلتـان األمـين وعمليـات         

ومـستقبل  . املقاومة ضد االحتالل من جهة ثانيـة      
العراق املوحد أو الفدرايل يـشغل مجيـع القـوى          
السياسية العراقية؛ ولذا لن تشعر هذه القـوى بـأثر     

رب على تعديل املسار السياسي أو األمين يف   نتائج احل 
  .العراق

رمبا ستكون إيران أكثر من يستطيع توظيف       
نتائج هذه احلرب يف املواجهة مع الواليات املتحدة،        

قادر علـى   ) حليف إيران (بعدما تبني أن حزب اهللا      
اإلسرائيلية، وقادر  / الصمود يف وجه احلملة األمريكية    
وسط اجلديـد مـن     على إفشال مشروع الشرق األ    

ومثل هذه النتيجة ميكن أن تقرأ أمريكيـا يف         . لبنان
اال العراقي نظرا لنفوذ إيران وامتدادها يف األوساط     

العراقية كافة؛ ما يعين املزيد من احلسابات األمريكية        
  .قبل التفكري يف أي عملية عسكرية ضد إيران

  : النظام اإلقليمي العريب-5
/ خ الــصراع العــريبألول مــرة يف تــاري

 -الـسعودية (اإلسرائيلي تتخذ بعض الدول العربية      
موقفًا يربر العدوان وحيمل الطـرف      )  مصر -األردن
البيـان  (مسئولية اندالع احلرب    ) حزب اهللا (العريب  

الذي نقلته وكالة األنباء السعودية عن مصدر رمسي        
، مث البيـان املـشترك      13/7/2006سعودي يف   

يف حني وقفت دول    )  اليوم التايل  األردين يف / املصري
  ).سوريا واليمن(أخرى عالنية إىل جانب املقاومة 

وقد اتضح هذا االنقسام بشكله الرمسـي يف        
االجتماع الوزاري لس جامعة الدول العربية، الذي      

؛ إذ توزعـت    15/7/2006انعقد يف القاهرة يف     
األول يضم مصر   : مواقف الوزراء بني ثالثة اجتاهات    

ردن والسعودية والكويت والعـراق والرئاسـة       واأل
وحيمل هذا االجتاه   . الفلسطينية واإلمارات والبحرين  

يف وقت غري   "حزب اهللا مسئولية التصعيد الذي جاء       
االجتاه ". ، وقد جير املنطقة إىل حرب كبرية      "مناسب

الثاين ضم سوريا ولبنان واليمن واعترب أن عمليـات         

وال تتعـارض مـع   حزب اهللا ضد إسرائيل مشروعة   
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االجتاه الثالث ضـم املغـرب      . ميثاق األمم املتحدة  
ورأى أن حزب اهللا مل يرتكـب       ... والسودان وليبيا 

ولكـن كـان عليـه      ... جرمية عندما أسر اجلنديني   
أما االجتماع الطارئ   . التنسيق مع احلكومة اللبنانية   

الذي أقر الحقًا لس الوزراء العرب على أن يعقـد     
؛ أي بعد حنو شهر     7/8/2006ان يف   يف بريوت فك  

  .)20(على بدء العدوان اإلسرائيلي

ال يعكس هذا االنقسام وهـذا التـأخري يف         
االجتماع جديدا يف املوقف العريب من قضية ـذه         
األمهية؛ فقد سبق وحصل انقـسام مـشابه عـشية       

، ومل تتم   2003احلرب األمريكية على العراق عام      
مة طارئة، علمـا بـأن      الدعوة أثر تلك احلرب إىل ق     

املصادقة على دورية القمة قد متت يف قمة القـاهرة          
، كما أن التحفظ الرمسي العريب كـان        2000عام  

واضحا من فوز حركـة محـاس يف االنتخابـات          
، وحالــت بعــض 2006التــشريعية يف شــباط 

احلكومات دون زيارة أو لقـاء رئـيس الـوزراء          

ترض على  ومل تع . الفلسطيين، وهو من حركة محاس    
املواقف األمريكية واألوروبية اليت دعـت إىل قطـع        

  ...املساعدات عن الشعب الفلسطيين بعد فوز محاس
أي أن التفكك يف النظام اإلقليمـي العـريب      
وانقسام مواقف دولة جتاه القضية الواحدة، وعـدم        

علـى  ) أو حـصوله متـأخرا  (حصول أي اجتماع    
ا يف مواجهـة  مستوى القمة؛ مل يكن مفاجئًا أو طارئً   

ال بل كشفت هـذه     . احلرب اإلسرائيلية على لبنان   
وإذا . احلرب حجم التدهور الذي آل إليه هذا النظام       

كانت السنوات املاضية قد رأبت هذا الصدع جزئيا        
/ الـسوري / احملـور الـسعودي   "عرب ما أطلق عليه     

الذي حافظ على احلد األدىن من املعاجلـة        " املصري
اليت كانت تفرض نفسها على باقي      العربية املشتركة   

املواقف العربية جتاه احلرب اإلسرائيلية علـى لبنـان      
إيـران،  (أو املواقف مـن دول اجلـوار        ) 1996(

املقاومـة  (أو التعامل مع امللف الفلـسطيين    ) وتركيا
  )..والسلطة

نفسه قد تصدع بدوره عام     " احملور"فإن هذا   
قبه من   بعد اغتيال الرئيس احلريري، وما أع      2005

مواقف سعودية ومصرية مارست ضغوطًا واضـحة       
وقاسية للمسارعة يف سحب القوات الـسورية مـن    

/ ويف الوقت الذي اتسع فيه التباعـد العـريب        . لبنان

.  العريب؛ ذهبت سوريا إىل متتني حتالفها مـع إيـران         
وهلذا سيكون من بني األهداف األمريكية بعد احلرب        

ة جذب سوريا بعيدا عن     اإلسرائيلية على لبنان حماول   
إيران، من خالل تقدمي احلوافز عرب رفعها عن الئحة         
اإلرهاب، وتقدمي املساعدات، وفتح باب التفـاوض       

  ...حول اجلوالن
إذًا مل يكن النظام اإلقليمي العريب فـاعالً يف         
أثناء احلرب؛ فقد اجتمع وزراء اخلارجية العرب كما        

عد حنـو   ، ب 7/8/2006سبق وأشرنا يف بريوت يف      
شهر على العدوان، وقبل أسبوع فقط مـن وقـف          

وعلى الرغم من تشكيل جلنة ثالثيـة مـن         . احلرب
الوزراء العرب لنقل وجهة النظر العربية إىل جملـس         
/ األمن بشأن الصياغة النهائية ملشروع القرار الفرنسي  

؛ 1701األمريكي الذي سيصدر الحقًا حتت الرقم       
العـدوان وجمرياتـه    فإن حصيلة املوقف العريب من      

السياسية والعسكرية كانت أدىن بكثري من حجم ما        
وجتلى ذلك أيضا يف تبخـر فكـرة القمـة          . حصل

الطارئة اليت طرحت أثناء اجتماع وزراء اخلارجية يف        
بريوت، واليت مل تعقد إىل اليوم، وكذلك يف غيـاب          
القادة العرب عن حضور القمـة اإلسـالمية الـيت          

  . لبحث العدوان على لبنانانعقدت يف ماليزيا

إذا كانت هذه احلرب قد صدعت املثلث أو         
؛ فإا أثبتت يف    "السوري/ املصري/ السعودي"احملور  

الوقت نفسه أنه من الصعب هلذا املثلث أن يـشكل          
القيادة البديلة للنظام اإلقليمي العريب كما ظن البعض        
يف مرحلة معينة، خاصة بعد تراجع دور مـصر إثـر    



  !!!!الح بنزع السالحالح بنزع السالحالح بنزع السالحالح بنزع السالحاإلصاإلصاإلصاإلص: : : : لبنان وحزب اهللالبنان وحزب اهللالبنان وحزب اهللالبنان وحزب اهللاطالل عتريسي                                                               طالل عتريسي                                                               طالل عتريسي                                                               طالل عتريسي                                                               . . . . دددد

            

 21أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                    أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                    أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                    أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                    

مل " املثلـث "قيات كامب ديفيد، علما بأن هذا       اتفا
يكن له دور حموري يف كثري من احملطات واألزمات          
اليت عصفت باملنطقة العربية؛ من االجتياح اإلسرائيلي   

اإليرانية بني  / ، إىل احلرب العراقية   1982للبنان عام   
، وصوالً إىل االحتالل األمريكي     1988 و 1980

ن يعين ذلك أن هذا     ، من دون أ   2003للعراق عام   
املثلث مل يكن له دور إجيايب أيضا يف دعـم سـوريا     

واملقاومة يف لبنان على سبيل املثـال طـوال فتـرة           
لكن . 2000االحتالل اإلسرائيلي حىت التحرير عام     

يشهد فراغًـا علـى     " النظام العريب "من املؤكد أن    
مستوى القيادة، كشفت احلرب األخرية على لبنـان        

فقد وقفت قطر على سبيل املثال      . اتهحجمه وتعقيد 

ضد اململكة السعودية واختذت سياسة مغايرة هلـا،         
ومواقف حادة من مسئوليها؛ فجاء املوقف القطري        
مؤيدا للمقاومة وداعيا إىل احملافظة على سالحها، يف        
مقابل املوقف السعودي الذي اعترب ما قام به حزب         

وتبـدو  .  احلربيف بداية   " مغامرة غري حمسوبة  "اهللا  

أزمة القيادة من خالل هذا املثال باملقارنة بني حجم         
  .دولة قطر وحجم اململكة السعودية

وال يبدو يف األفق حىت بعد هذه احلرب مـا          
يشري إىل أي تبدل يف واقع النظـام العـريب، وال يف            
الفراغ على مستوى قيادتـه، علـى الـرغم مـن           

قة اجلماعيـة   النسيب الذي يظهر يف املواف    " التماسك"
قمة بريوت  : على مشاريع التسوية مع إسرائيل؛ مثال     

لكن حماوالت رأب الصدع لن تتوقف      . 2002عام  
يف الوقت نفسه ألن اجلميع خيشى أن تصل األمـور          
إىل القطيعة النهائية، كما حصل يف عودة التقـارب         

السوري، حىت بعد خطاب الرئيس األسـد      / املصري

  .15/8/2006الشهري يف 
 واقع آخر على مستوى النظام اإلقليمـي        مثة

العريب؛ هو الواقع الشعيب واجلماهريي، الذي جتـاوز        
مواقف حكوماته، وأعرب عن تأييده التام للمقاومة       
يف لبنان ضد إسرائيل؛ فخرجت التظاهرات يف معظم        

العواصم العربية وحىت اإلسالمية ترفـع شـعارات        
 بذلك  حزب اهللا، وصور السيد نصر اهللا، فتجاوزت      

أجواء الفنت املذهبية اليت كان البعض يؤكـد علـى          
ولعل هـذا املوقـف     .  خطورا وإمكانية حصوهلا  

الشعيب الواسع يعبر عن رغبة عميقة يف ختطي الشعور         
الدائم باهلزمية واالنكسار أمام إسرائيل، الذي تسببت       
به احلكومات العربية طيلة العقود املاضية، وال تـزال        

ل اإلعالم على املستويات الـسياسية      تشيعه يف وسائ  
لقد حرك صمود حزب اهللا يف هذه احلرب        . والنفسية

تلك الرغبة القوية عند عموم الناس الـيت جتلـت يف       
التظاهرات الشعبية للمطالبة باملشاركة يف القتال ويف       

كما ارتفعت يف الوقـت نفـسه       . صناعة االنتصار 

لتـآمر  شعارات النقد واالام بالعجز والتقـصري وا      
للحكومات اليت طالبها املتظاهرون باختاذ املواقف اليت     

مثـل قطـع   (تتناسب وما حيصل يف جنوب لبنـان        
العالقات مع إسرائيل، أو اسـتدعاء الـسفري مـن          
إسرائيل، أو طرد السفري اإلسرائيلي من الدولة الـيت         

وقعت اتفاقات سـالم، إىل إرسـال املـساعدات،         
ام الراغبني باملشاركة   وصوالً إىل فتح باب التطوع أم     

  ).يف القتال
وقد أحدثت تلك املظاهرات إرباكًا وحرجا      
لدى احلكومات العربية؛ ما اضطرها إىل تعديل بعض        
خطاا جتاه احلرب، خاصة وأن الوقـائع امليدانيـة         
بـدأت تــشري إىل انكــسار اهلجمــة العــسكرية  
اإلسرائيلية، وإىل جناح املقاومة يف الـصمود أمـام         

  .العدوان
وإذا كان ما حصل سيحرك الكـثري مـن         
اآلمال والرهانات على هذا الواقع الشعيب الذي تبني        

له عمليا كيف ميكن التصدي إلسرائيل، والصمود يف      
وجه آلتها العسكرية، وإفشال أهدافها؛ فـإن هـذا         
التعاطف حيتاج لكي يكون أكثر فاعلية يف املستقبل         

.  ملستويات كافة إىل قوى منظمة ومهيأة لقيادته على ا      
وإذا كانت  . وهذا غري متوفر يف معظم البلدان العربية      
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املقاومة يف وجه إسرائيل حققـت هـذه الوحـدة          
الشعبية، وهذا احلراك الشعيب القوي؛ فإن القـضايا        
العربية األخرى رمبا لن حتقق مثل هـذه الوحـدة،          
خاصة عندما يتوجه اجلميع حنو الـداخل ملواجهـة         

كمـا أن   ... ة أو الظاملة أو التابعة    احلكومات املستبد 
هذه التحركات الشعبية مل تتمكن حـىت يف أثنـاء          
احلرب وحرارا امللتهبة من الضغط على حكوماـا        

لتغيري حقيقي يف سلوكها؛ كقطـع العالقـات، أو         
... التهديد باملقاطعة االقتصادية أو ما شـابه ذلـك        
هما وهكذا لعبت التحركات الشعبية واملدنية دورا م      

ومؤيدا للمقاومة وقائدها إبان احلرب، وكان هلـذا        
الدور تأثرياته اإلعالمية والنفسية والسياسية اإلجيابية      

لكن الرهان على هذا الـدور حيتـاج        . على املقاومة 
مستقبالً إىل القوى اليت تستطيع االنتقال به من العمل      
العفوي إىل العمل املنظم، ودون ذلك عقبات كثرية        

  .تقبل املنظوريف املس

 حنو حروب جديدة؟
ذهبت بعض التحليالت إىل أن ما جـرى يف      

وإن . لبنان سيكون آخر احلروب العربية اإلسـرائيلية  

املنطقة لن تشهد حروبا؛ ألن إسرائيل مـن جهـة          
عجزت عن حتقيق أهدافها من احلرب، وهـي لـن          
تدخل يف حروب جديدة مع سوريا أو مع أي دولة           

ذه الدول من جهة ثانية تريـد       عربية أخرى، وألن ه   
التسوية الشاملة مع إسرائيل، وهي علـى اسـتعداد         
للتطبيع معها، كما عربت عن ذلك قمة بريوت عام         

وترى هذه التحليالت أن وجـود قـوات       . 2002
اليونيفيل واجليش اللبناين يف اجلنوب سيمنع فعليا أي        
نشاط للمقاومة، حىت لو احتفظت بسالحها؛ ما يعين        

كانية نشوب حرب أخرى من خالل لبنان لن        أن إم 
  .تكون فرصتها متوفرة

إن تداعيات احلرب على دول املنطقة الـيت        
سبق وأشرنا إليها رمبا لن تسمح ذا التحليل املتفائل         
ــتقرار   ــدم االس ــروب، وتق ــاب احل ــة غي جله

فبالنسبة إىل إسرائيل الـيت خرجـت       ... والتسويات
احلرب لـن   وهي تبحث عن أسباب الفشل يف هذه        

تبقى أسرية هذا الواقع إىل األبد، على الـرغم مـن           
تأثرياته االستراتيجية على مستقبل ووجود الكيـان       
اإلسرائيلي؛ بل ستعمل على إعادة ترميم قدرة الردع        

  .إلعادة االعتبار إىل هيبة اجليش
كما أن إسرائيل تؤكد حىت بعـد دخـول         

توقف عن  اجليش اللبناين، ووجود اليونيفيل؛ أا لن ت      
وإذا . الطلعات اجلوية إىل داخل األراضي اللبنانيـة       

كانت املقاومة ال تزال متتلك الـصواريخ وترسـانة         
عسكرية مهمة؛ فهذا يعين أن إسـرائيل سـتعترب أن          
أمنها سيبقى مهددا، وأن عليها التخلص مـن هـذا          

. التهديد بالوسائل كافة، مبا فيها احلرب إذا لزم األمر        
خليارات احملتملة ال تعين أن اللجـوء  ولكن مثل هذه ا  

إليها قد يتم يف وقت قريب؛ فدون ذلـك فتـرات           
طويلة ورمبا سنوات قد تـتغري فيهـا الكـثري مـن          

وإذا كانت أي حرب ختوضها     . األوضاع يف املنطقة  

إسرائيل ال تنفصل عن املشروع األمريكي يف املنطقة؛      
فهذا يعين أن احلديث عن آخـر احلـروب أو عـن     

ا يرتبط أيضا بالرؤية األمريكية ملنطقة الـشرق    جتدده
األوسط؛ ففي حقبـة احملـافظني اجلـدد يف اإلدارة         
األمريكية احلالية شهد العامل حربا مفتوحـة علـى         
اإلرهاب، مت خالهلا إسـقاط أنظمـة يف العـراق          
وأفغانستان، وإشعال حرب يف لبنان، ووصل التـوتر     

عسكرية ملنـع   مع إيران ذروته، والتهديد بالضربة ال     
وتشري . إيران من امتالك الطاقة النووية ال يزال قائما       

بعض التقديرات إىل أن بوش لن يغادر البيت األبيض         
قبل حنو سنتني، إال ويكون قد وجه ضربته العسكرية         

وال أحد يقدر على التنبؤ حبجم رد الفعل        . إىل إيران 
د اإليراين على هذا اخليار األمريكي احملتمل، الذي ق       

يشغل املنطقة برمتها؛ ما يعين أن احلرب قد تعود إىل          
املنطقة، ولكن من البوابة اإليرانية هذه املرة، ولـيس         

  .من بوابة لبنان
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سـورية؛  / مثة احتمال آخر حلرب إسرائيلية    
فإسرائيل اليت خسرت حرا يف لبنـان ال ميكـن أن    
تذهب إىل التسوية مع سوريا،  وها هي األصـوات          

 قد خرجت لتؤكد أن اجلوالن جـزء ال         اإلسرائيلية
يتجزأ من أرض إسرائيل، وأن إعادته مـستحيلة إىل         
سوريا، كما أن سوريا يف املقابل بدأت تلوح بفقدان         
األمل يف السالم، وبأا ختشى أن تكون احلرب هي         

ومـع اسـتمرار الرغبـة      . السبيل الستعادة األرض  
ـ        ا األمريكية يف حصار سوريا وفرض العقوبات عليه

؛ )27/9/2006تصرحيات كوندوليزا رايـس يف      (
فإن سيناريو احلرب سيظل احتمـاالً بـني سـوريا         

  .وإسرائيل

أما على املستوى الفلسطيين؛ فإن احلـرب مل    
ومنذ سنوات، وحىت أثناء احلرب على      . تتوقف أصالً 

لبنان تقوم إسرائيل بعمليات دهم واغتيـال وهـدم         
،  كما تـستمر     للبيوت يف املناطق الفلسطينية كافة    

وبتفاوت عمليات الرد تارة بقصف املـستعمرات أو        

وال يبدو ان الوضع يتجـه حنـو        ... بعمليات تفجري 
فبعد أكثر من عـشر     .  االستقرار أو عقد التسويات   

سنوات على اتفاقيات أوسلو مل حيصل الفلسطينيون       
على دولتهم املستقلة، على الـرغم مـن الوعـود          

.  رحية والقاطعة ذا الـشأن األمريكية واألوروبية الص 
وبعد أكثر من مشروع عريب للتـسوية واالعتـراف      
بإسرائيل؛ مل تعلن هذه األخرية أي استعداد جـدي         
لالنسحاب من كل األراضـي العربيـة احملتلـة، أو     
االعتراف بدولة فلسطينية؛ ما يعين استمرار التـوتر        
/ الفلسطيين اإلسرائيلي، الذي سيغذي التوتر السوري     

اإلسرائيلي بأشـكال خمتلفـة،     / إلسرائيلي واللبناين ا

بسبب وجود الالجـئني الفلـسطينيني يف البلـدين         
ااورين،  ومكاتـب للمنظمـات الفلـسطينية يف         

 الذي ينص علـى     194دمشق، وعدم تطبيق القرار     
  . عودة الالجئني إىل ديارهم

" اجلبهـة "إذًا إن عدم تقدم احللـول علـى         
 خيار احلـرب يف الـداخل       الفلسطينية؛ سيجعل من  

، أو يف  )بشكلها احلايل أو أكثر تـصعيدا     (الفلسطيين  
اجلوار الفلسطيين؛ خيارا حمتمالً ال ميكن اسـتبعاده        

  .متاما
بعد احلرب األخرية على لبنـان بأبعادهـا        
اإلقليمية والدولية؛ تبدو منطقة الـشرق األوسـط        

أ مع  إما التسوية اليت تبد   : وكأا تتأرجح بني خيارين   
امللف النووي اإليراين، والـيت يبـذل األوروبيـون         
جهدهم إلجناحها عرب انتزاع تنازل وقف التخصيب       
احملدود من إيران، وعرب تعزيز عوامل الثقة والتفـاهم         
بني الطرفني، واليت ستمتد إىل فلسطني حبثًـا عـن          

، واليت  21)(حلول تفاوضية بني إسرائيل والفلسطينيني    
على العراق الذي تتمتـع فيـه       ستؤثر بطبيعة احلال    

إيران، بنفوذ قوي، حبيث تشمل التسوية مع إيـران         
  .امللف العراقي إضافة إىل امللف النووي

 يبدو هذا اخليار هو األقـرب إىل الرؤيـة         

األوروبية على املستوى الدويل، بعدما بـرز الـدور         
األورويب بقوة أكرب كما يتبني من كثافة املـشاركة         

ت اليونيفيل يف لبنان، ومن االبتعـاد   األوروبية يف قوا  
النسيب عن خيار التصعيد، الذي تريـده الواليـات         

  .املتحدة مع إيران
أما اخليار الثاين وهو خيار احلـرب؛ فيبـدو      
خيارا أمريكيا ومن يتأمل يف االستعدادات العسكرية       
جلميع دول املنطقة سوف تزيد خشيته من احتمـال         

ث يشعر الكثري من اخلرباء     اللجوء إىل هذا اخليار، حبي    
واملسئولني يف أوروبا وأمريكا بأم يف سـباق مـع          
الزمن جتاه ملفات املنطقة كلها؛ فاملناورات العسكرية       

اإليرانية يف األشهر األخرية أظهـرت أن القيـادة يف    
أي (إيران تستعد جديا للحرب على جبهة الفـضاء         

مشارف الصواريخ الباليستية اليت تصل إىل إسرائيل و      
واجلبهة البحرية يف مياه اخلليج     ) أوروبا ودول اخلليج  

إلغالق مضيق هرمز الذي تعربه ناقالت الـنفط يف         
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واجلبهة الربيـة   )... حنو مخسني باخرة يوميا   (العامل  
داخل األراضي اإليرانية خلوض حرب عصابات على       

  .غرار قتال حزب اهللا يف جنوب لبنان
لعسكرية للعام  أما إسرائيل فزادت موازنتها ا    

 مليار دوالر؛ ليس للتعـويض عمـا        62احلايل حنو   
خسرته يف احلرب على لبنان فحسب؛ بل من أجـل          

ويف مقابـل  . التجهيز واالستعداد للحـرب املقبلـة    

اإلمجاع اإلسرائيلي على أن هيبة الردع قد حتطمت،        
وأن على إسرائيل أن تستعيد هذه اهليبة عرب حـرب          

الـذي  " خلطر االستراتيجيا"أخرى؛ مثة تشديد على   
  .متثله إيران وبرناجمها النووي يف املرحلة املقبلة

يف هذه البيئة من التسلح تستمر الواليـات        

املتحدة يف تعزيز وجودهـا العـسكري يف منطقـة          
اخلليج، وقد أرسلت حاملـة الطـائرات النوويـة         

القتالية اليت ستنضم إىل ما يقل عن ثالث        " أيزاور"
ة حلامالت طائرات منتشرة يف ميـاه       جمموعات قتالي 

كما أرسلت البحريـة األمريكيـة أعـدادا        . اخلليج

إضافية من كاسحات األلغام واملدمرات املزودة بنظام       
ويقـول اخلـرباء    ... مضاد للصواريخ الباليـستية   

األمريكيون إن نوعية السفن اليت يتم إرساهلا هي ملنع         
  .الع احلربالبحرية اإليرانية من احلركة يف حال اند

وحىت سوريا مل توفر وسيلة لتطوير دفاعاـا     
اجلوية، لكنها حتاول يف الوقت نفسه بناء ترسانة من         

اليت اسـتخدم   " غراد"الصواريخ الباليستية وصواريخ    
، ويف هـذا    22)(حزب اهللا بعضها يف احلرب األخرية     

اإلطار تأيت تصرحيات الرئيس األسد بأنه خيـشى أن         
، وبأن تكون احلرب هي احلـل       يفقد األمل بالسالم  

  .الستعادة األرض

إن هذا التدافع بني خياري التسوية واحلرب       
لن جيلب االسـتقرار ال إىل العـامل وال إىل منطقـة     
الشرق األوسط، مبا يف ذلك إىل لبنان كأحد بلـدان         

  .هذه املنطقة

إن ما يثري القلق هو تلك الضغوط األمريكية        
تسويات، خاصة بـني    املتواصلة لقطع الطريق على ال    

أوروبا وإيران؛ مـا يعـين يف املنظـور األمريكـي           
استعجال العقوبات متهيدا للحرب اليت قـد تـشعل         

إن هـذا االجتـاه القـوي يف اإلدارة         . املنطقة كلها 
األمريكية للحرب لـن يقطـع طريقـه إال الـدور      

فهل ). كما يف التفاوض مع إيران    (األورويب الفاعل   
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