4

حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /السبت  24 /أيار  / 2014العــدد 1493
Sixth year / Saturday / 24 May 2014 / Issue No. 1493

المقاومة ...من تحرير الجنوب �إلى التكامل مع �سورية في ردع «�إ�سرائيل» ومواجهة الإرهاب
سجلت المقاومة في لبنان ،أ ّول انتصار من نوعه على العدو «اإلسرائيلي»
ّ
في الخامس والعشرين من أيار ،وأجبرت جيشه الذي لم تستطيع دول
عربية عدّة هزيمته ،على االندحار من الجنوب مهزوماً ،مذلوالً ،عبر عمليات
وجهتها المقاومة ،وعلى مدى سنوات.
متتالية ّ
في الخامس والعشرين من أيار ،خرجت قوات االحتالل «اإلسرائيلي»
مهزومة تج ّر أذيال الخيبة ،في مشهد يعبّر عن الذل الذي لحق بها .وش ّكل
هذا اليوم ،عيدا ً وطنيا ً على رغم محاوالت البعض إلباسه لبوسا ً مذهبيا ً أو
طائفيا ً أو فئوياً.
وفي هذا اليوم ،اقتحم األهالي معتقل الخيام وفتحوا أبوابه وح ّرروا
األسرى مع رحيل االحتالل وعمالئه.
وفي الرابع والعشرين من هذا الشهر عام  ،2000تقدّم األهالي
والمقاومون إلى قرى البقاع الغربي وحاصبيا .أ ّما في ليل  ،25/24فكان
اندحار الجندي «اإلسرائيلي» األخير من الجنوب والبقاع الغربي ،فأعلن
 25أيار عيدا ً للمقاومة والتحرير ،على لسان رئيس مجلس الوزراء اللبناني
األسبق سليم الحص.
بين  17أيار عام  1983و 25أيار  ،2000رحلة ملؤها الصالبة والصمود
والتحدي ورفض األمر الواقع واإلذعان.
بعد انسحاب جيش االحتالل من الجزء األكبر من الجنوب ،بدأ نوع جديد
من التآمر على المقاومة ،وطرح نظريات تولّتها مجموعة من المنظرين،
تتحدث هذه النظريات عن جدوى بقاء سالح المقاومة بعد انسحاب الجيش
«اإلسرائيلي» من لبنان .والهدف بالتأكيد ،لم يكن مصلحة لبنان ،بل محاولة
منع تكريس نتائج هذا االنتصار وإبطال مفاعيله.
يط ّل عيد التحرير هذا العام ،وقد تمكنت المقاومة بالتعاون مع الجيش
السوري من تحرير معظم المناطق السورية من اإلرهاب الذي تمدّد من
سورية إلى الداخل اللبناني بطرق وأشكال مختلفة.
للمرة األولى في تاريخ الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» ينسحب الجيش
الصهيوني من أرض عربية بق ّوة المقاومة من دون شروط أو اتفاق صلح
أو سالم.

يوم رحلوا مهزومين أذلاّ ء

أسس لالنتصارات
فما هي دالالت هذا االنتصار ،وكيف ّ
المتتالية؟ وكيف يمكن الحفاظ على إنجازات المقاومة
واستثمارها؟ ولماذ هي حاجة استراتيجية دائمة؟ أسئلة
طرحتها «البناء» على عد ٍد من السياسيين والباحثين
العسكريين.

سكرية

خريس

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس
وطني ،يوم
يتحدث عن عيد التحرير قائالً 25« :أيار يوم
ّ
االنتصار الذاتي والحقيقي على العدو «اإلسرائيلي»،
ويمكننا القول أن��ه للم ّرة األول��ى تستطيع المقاومة،
على مستوى المنطقة ،أن تحقق انتصارات ،وأن تطرد
العدو من أرض الوطن من دون أن تلجأ الدولة إلى األمم
المتحدة أو إلى مجلس األمن ،وال إلى استعطاف الدول
الكبرى لمنع اإلره��اب «اإلسرائيلي» على أرضنا .هذا
انتصار لكل الشعب اللبناني ،لكل األحزاب والمناطق،
وهو يوم وطني ،وهذا ما يدل على حاجتنا إلى المقاومة
التي ُوجدت لردع العدو «اإلسرائيلي».

أسود

أ ّما عضو كتلة التغيير واإلص�لاح ،النائب عن جزين
زي��اد أس��ود ،فيؤ ّكد أنّ المعادالت تغيّرت« ،وم��ا كانت
تعتقده إسرائيل سهالً ،أصبح صعب المنال ،والمعادلة
الثانية تكمن في أنّ من كان يراهن على الخارج أصبح
مكشوفاً ،هذا ما يجعل انتصار عام  2000مهماً ،ورمزية
االنتصار أه ّم ،واألهم من كل ذلك استمرار المقاومة في
ظل وجود طبقة متعاملة مع العدو ومؤامرات خارجية
واضحة المعالم ،وفي ظل استمرار الغطرسة اإلسرائيلية،
وفي ظ ّل خطاب بعض اللبنانيين المنادي إلى االبتعاد
عن المقاومة وفكرتها ،وهذا يدفعنا نحن إلى أن نلتفت
أكثر فأكثر إلى المقاومة وعقيدتها ،وأن ندافع عنها في
وجه كل اعتداء ،إذ ال يمكن أن تكون قوة لبنان في ضعفه،
فهذه المقولة سقطت وال رجعة إليها».

حطيط

يقول الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط،
إن انتصار المقاومة ع��ام  ،2000وتمكنها م��ن دحر
العدو «اإلسرائيلي» ،وإخ��راج��ه من الجنوب ،كل ذلك
يُعتبر مرحلة تاريخية تأسيسية في سياق الصراع مع
الصهاينة ،ألنّ المقاومة ش ّكلت نقطة تح ّول فاصلة بين
مرحلتين :مرحلة تقوم على خسائر دائمة في مواجهة
العدو ،وأخرى افتتاحية افتتحها النصر في حرب تموز،

في عيد التحرير ...ت�صحيح خلل ال�صورة!!!
} جهاد أيوب
ب��ع��ض ال��ع��رب يستخدمون إع�لام��ه��م المتط ّور
تكنولوجيا ً كما لو كانوا يركبون السيف ويل ّوحون
بالجمل!
ك��ان متو ّقعا ً أن يكون وض��ع بعض ال��ع��رب بعد
انتصارات المقاومة على «إسرائيل» ،وتحديدا ً بعد
ان��دح��ار جيشها ع��ن أرض��ن��ا ف��ي  25أي���ار ،األفضل
في غالبية األمور ،خصوصا ً في معرفة عد ّو األمة،
وفي الخطاب اإلعالمي ،وعدم اعتبار الخيانة وجهة
ن��ظ��ر ك��م��ا ه��و ح��اص��ل ال��ي��وم .ل��ك�� ّن النتيجة جاءت
مخيّبة على أكثر من صعيد .وعلى رغم أنّ وسائل
التعبير أص��ب��ح��ت م��ت��اح��ة بشكل ي��س�� ّه��ل ع��ل��ى ك ّل
«معمي على فكره» ،أو مش ّوش أو مع ّقد
مندهش أو
ّ
أو تافه أو متطرف طائفياً ،أو مضلّل في الدين أن
يدخلها بسهولة ،وعلى رغم أنّ اإلنترنت أصبحت
في كل بيت ،من دون أن ننسى وسائل التواصل
م��ن ف��ض��اء كثيف ،وح����وارات مملة لكنها من ّوعة،
وإذاع��ات ومجالت وصحف ،وإشاعات متنقلة كما
الماء النازل من السماء ...كل ه��ذا لم ُيفد الشارع
العربي في معرفة ما حدث في لبنان المقاوِم ،وتاه
ّ
بعض العرب مع إعالمهم إلى عالم الجنس والمتعة
الجسدية ،وكيفية التآمر على بلدانهم ،والعالقات
المشبوهة في االنتماء إلى الوطن ،تاركين لغيرهم
التفكير عنهم!
عام  ،1982حين غزت «إسرائيل» لبنان ،واحتلت
عاصمته بيروت ،ورحل بعض رج��االت المقاومة
الفلسطينية ع��ن��ه ،ك��ان بعض ال��ع��رب يتل ّهون في
مشاهدة بطولة كأس العالم في كرة القدم .أذكر ،ومن
خالل تجربة شخصية ،أنني كنت أح��دّث مواطنين
ع���رب ،ع��ن موتنا ،فسخروا م��نّ��ي بضحكة عارمة
ألن كرة القدم أه�� ّم ،واعتبروني من زمن «األبيض
واألسود» ،وجاهروا بعدم حبّهم «السياسة» .لذلك،
ال عجب أن إعالمهم ف��ي تلك الفترة ك��ان منشغالً
ومنهمكا ً في فوازير شيريهان ونيللي ،ويعنونون
صفحاتهم األول��ى بنتائج المباراة الرياضية ،مع
خبر صغير عن غزو بيروت!!!
وتكالبت الهجمات الصهيونية من كل مكان وك ّل
موقع على ال��ع��رب ،وت��ح��دي��دا ً ف��ي اإلع�ل�ام المم ّول
عربياً ،والمكتوب بلغة العدو ،ومن ج ّراء ذلك ،أُخذ

�إجها�ضه في لبنان و�سورية
} حسن حردان

ويؤكد سكرية أنّ األميركي عقب حرب تموز ،أدرك أنه
ال يستطيع احتالل دولة ما ألنه سيواجه مقاومة أعتى
من المقاومة في العراق وأفغانستان ،فأقلع عن فكرة
الحرب مع إيران ،وانسحابه من العراق كانت المقاومة
وصمودها من أسبابه.

وفي هذا السياق ،يعدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة
العميد المتقاعد الوليد سكرية ،المحطات التي م ّرت على
المنطقة في شهر أي��ار قائالً« :يحمل أي��ار ع�دّة محطات
تاريخية منها ذكرى  15أيار ـ إعالن دولة «إسرائيل»،
و« 17أي��ار» ومحاولة ف��رض التطبيع مع «إسرائيل»
وسيطرتها على أج��زاء من أمتنا نتيجة خيانة البعض
وتعاونهم مع العدو ،ولكن قوى المقاومة أسقطت هذا
اتفاق ّ
الذل هذا بالتضحية والنضال.
في  25أيار عام  ،2000كان أول انتصار على العدو
الصهيوني ،وخروج «إسرائيل» من دون شروط ،وكانت
هذه المرحلة تأسيسة لالنتصار في تموز عام .2006
ويضيف سكرية« :هذان االنتصاران أحدثا تح ّوال ً في
المنطقة ،ونتيجة انتصار عام  ،2000قامت انتفاضة
األقصى في فلسطين ،ألن الفلسطيني أدرك أن ال مجال
النتزاع أيّ مكاسب من العدو إال بالتضحيات ،وأن اتفاق
ضحى
أوس��ل��و ل��ن يعيد أيّ ح��ق للفلسطينيين ،وكما
ّ
الشعب اللبناني والمقاومة يمكن للشعب الفلسطيني أن
يسلك الطريق نفسه لنيل حقوقه ،وكانت نتيجتها القمة
العربية عام  2002التي هي بمثابة معنويات ،ألنه،
وللمرة األولى ،طالب العرب العدو باالنسحاب من خط
 4حزيران».
ولكن األهم برأي سكرية« ،بناء المجتمع المقاوم الذي
انتصر في تموز ،إذ حصل تح ّول بين عام َْي  1982و،2006
رحب بالدخول الصهيوني عام  ،1982وقالوا:
فالبعض ّ
«العين ال تقاوم المخرز» .بينما في تموز  ،2006رأينا
المرأة تضحي فدا ًء للمقاومة ،إذ انتقل المجتمع من كيان
مهزوم خاضع للعد ّو ،إلى مجتمع ال يخشى التحدّي،
شعاره «الموت من أجل الكرامة» ،وهذا المجتمع هو الذي
و ّلد االنتصارات».
ويضيف سكرية حول تراكم انتصارات المقاومة «أن
انتصار  2006يع ّد الترجمة األكبر النتصار المقاومة ،فهي
مواجهة شاملة ،والمقاومة أصبحت نموذجا ً أمام دول
العالم الثالث لتواجه قوة استكبار متفوقة عليها عسكرياً،
على إثرها ،تح ّولت سورية إلى دولة تستطيع بناء ق ّوتها
استعدادا ً لحرب مع «إسرائيل» ،ودعمت المقاومة لتنشئ
جبهة شمالية بأكبر إمكانيات ممكنة لمواجهة العدو».

ذكرى انت�صار المقاومة و�سقوط محاوالت

الشارع العربي إلى العنصرية والطائفية ،مصحوبا ً
بانتكاسات روحية ونفسية ال تعرف غير أفول اله ّمة
والمعنويات ،ناهيك عن أنّ بعض األنظمة المتشبثة
بالحكم ،دف��ع األم���وال لتفتيت القضية المركزية،
وضيّق الخناق على حق العودة ،وأخفى من يف ّكر
بالمقاومة ...وأصبح ابن البلد العد َّو األخطر ألنه
يقاتل «إس��رائ��ي��ل» ،وم��ن يقول« :إسرائيل عد ّونا»،
ُيحا َكم ،و ُيتّ َهم بالرجعية والتخلّف وعدم االنفتاح
وحتى بالعنصرية!!
وأصبحت الدنيا لدى بعض العرب ال عالقة لها
بالدنيا ،إلى أن ظهر فجر عام  ،2000فجر التحرير
بسواعد سمراء تشبه أرضها ،وتتنشق هواء الوطن،
ورائحتها من عبق الشجر ،شباب ز ّينوا أفكارهم
ببنادقهم الحربية ،واغتسلوا بماء يعرف أسرارهم،
وختموا أعمارهم بسر ّية الفعل ،وبصمت الفاعل،
اب��ت��ع��دوا ع��ن األض�����واء ،وك��ذب��ة ال��ش��ه��رة ،وسرعة
الحصول على المال ،وتواضعوا في العمل والقول
والعائلة ،وجعلوا من الوطن الصغير ق ّوة وقيم ًة ،من
دون منّة أو غرور.
بعد  14سنة على مجد التحرير ،ال ي��زال بعض
العرب كما كان أجدادهم في الجاهلية ،والعنصرية
الخشبي يز ّين العقول،
والطائفية ازدادت ،والفكر
ّ
واألخ���ط���ر ،أن��ه��م ي��س��ت��خ��دم��ون إع�لام��ه��م المتط ّور
تكنولوجيا ً كما لو كانوا يركبون السيف ويل ّوحون
بالجمل! ودائ��م��ا ً ي���ز ّورون ع��د ّوه��م ،لذلك ال ب�� ّد من
تحميل اإلع�ل�ام المسؤولية الكبرى ف��ي ع��دم فهم
قيمة عيد التحرير الذي ضاقت مساحته في وطنه،
واق��ت��ص��رت أف��راح��ه ع��ل��ى منطقة م��ح��دّدة وبعض
الوجوه الحالمة!!!
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ّ
وق��ت مضى ،دوره في أن يكون أكثر ج��رأة وأكثر
وض��وح��اً ،بعيدا ً عن مجامالت القلق والخوف من
الفتنة ،ألننا ،وبكل بساطة ،ال نتوقع من ذلك اإلعالم
المغاير الكثير لكونه ُيس َعد كلّما نهش من لحم أهله،
فصورته وأفعاله واضحة في سورية ،وسابقا ً في
ليبيا وتونس واليمن ومصر!
عيد التحرير ألغى مقولة إنّ الشارع العربي مات،
وماذا بعد موت العرب؟ لكن إعالم بعض العرب في
يصحح اإلعالم
غالبيته ،يص ّر على أ ّن��ه ُدف��ن ،فهل
ّ
المسؤول ،وإعالم المقاومة خلل الصورة؟!

وهذه المرحلة تعتبر مرحلة االنتصارات التي لم تبق
محصورة في الداخل اللبناني ،بل بدأت تنعكس بآثارها
وتداعياتها على مجمل األحداث في المنطقة أوالً ،ثم في
سياق العالقات الدولية ثانياً».
ويضيف حطيط« :ما يجري اآلن في المنطقة ،بعد 14
سنة ،ال يمكن فصله عن انتصار عام  .2000ألنه لو لم يكن
هذا االنتصار الذي أسس النتصارات جديدة ،لما كانت
هناك قدرة على التصدّي للنظام العالمي أحاديّ القطبية،
ولما إمكانية هزم المشروع الغربي االستعماري».
وجه
ويشرح حطيط هذه التحوالت قائالً« :عام ّ 2000
البوصلة باتجاه مغاير لآلمال والطموحات الغربية،
وحاول الغرب في  2006أن ينقض على هذا االنتصار
ويجعله ظرفا ً استثنائياً ،وكان ال��ر ّد من قبل المقاومة
بغير ما اشتهى الغرب ،وراكمت المقاومة انتصاراتها على
انتصار الـ  ،2000وأسس ذلك لنسق جديد من المواجهة
نجني ثمارها اليوم في المواجهة الدائرة على الساحة
السورية» .الفتا ً إلى أنّ الغرب كان يعتقد أنه باقتالعه
القلعة الوسطى من قالع المقاومة المتمثلة بسورية،
يستطيع أن تجاوز ما تسبّبت به انتصارات الـ2000
والـ 2006ومعالجته ،لكن هذه االنتصارات بروحها،
تمدّدت لتشمل الصراع في سورية ،وها هي سورية تصمد
وتؤكد أن االنتصارات لم تكن صدفة أو ظرفا ً استثنائياً،
بل نسقا ً ج��دي��دا ً تك ّرس أرك��ان��ه في العالمين العربي
واإلسالمي ،سياق ينبئ بأن الزمن الذي كانت تذهب فيه
«إسرائيل» لتقطف ثمار النصر لم يعد قائماً ،بل أصبحت
تخشى أيّ مواجهة عسكرية مستقبلية ،ال بل أنّ قوتها
التي كانت تفاخر بها وتحقق ما تريده ،سقطت بسبب
المواجهة مع المقاومة ومحورها ،وباتت قوة عاجزة وال
تسطيع أن تنزل إلى الميدان لتحقق ما تريده».
ويؤ ّكد حطيط أنه عندما سيؤرخ مستقبالً لمرحلة
الصراع العربي ـ «اإلسرايلي» ،سيحتل العام 2000
موقعا ً متميزا ً باعتباره نقطة التحول التاريخي في
المراحل ما قبل عام  2000وما بعده.

انتصار المقاومة للوطن ال لطائفة

منذ انتصار تموز عام  ،2006بدأت المقاومة تتع ّرض
لنوع جديد من ال��ح��رب ،ويتمثل بتشويه ه��ذا النصر
وحصره في طائفة أو مذهب معيّن ،عبر ادّع��اء إغراق
سالحها في الصراعات الداخلية .وأيضا ً على المستوى
الرسمي ،تع ّرضت المقاومة لحصار عبر المحاوالت
المتك ّررة لحذف كلمة المقاومة من البيانات الوزارية لدى
تشكيل الحكومات المتتالية ،وأيضا ً عبر إلغاء العطلة
الرسمية في هذا العيد.
وي��ر ّد أس��ود على قول البعض إنّ انتصار المقاومة
انتصار لطائفة قائالً « :إذا كان هذا االنتصار لطائفة أو
لفريق ،فهذا يعني أن هناك تقصيرا ً من باقي الطوائف،
ألن ما قاله سيد المقاومة السيد حسن نصر الله في
عيد االنتصار دليل ساطع على أنّ المقاومة واالنتصار
لكل لبنان واللبنانيين ،وما حصل في  2006من التفاف
وطني من كل الطوائف والمذاهب واحتضان المقاومة،
دليل على أن المقاومة لكل لبنان ولكل اللبنانيين وأنها من
كل اللبنانيين» .مضيفاً« :نحن نأسف أن نسمع البعض
يقول إنّ المقاومة من طائفة واحدة أو من مذهب واحد،
وربما تكون من طائفة واح��دة ،لكن عملها وتوجيهها ال
يؤديان إلى إلغاء اآلخرين ،بل إلى حماية الجميع».
وعن التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله،
وال��ذي نجح في أصعب اختبار له خ�لال ح��رب تموز،
يقول أس��ود« :أعتقد أن أهمية ه��ذا التفاهم ظهرت في
حرب تموز ،ولبنان يحتاج إلى تفاهمات أخرى لتنفيس
االحتقان وتوضيح الرؤية وكسر المعابر بين الطوائف
والفئات االجتماعية ،وف � ّرق��ت ش��ع��ارات ال��ح��رب بين
اللبنانيين ،وف ّرقتهم أكثر مصالح بعض السياسيين
الضيقة ،كما لعب بعض المتآمرين على لبنان من الداخل
دورا ً في هذا المجال ،وما قام به التيار وحزب الله ،لم يكن
إال كسر هذه الحواجز ووضع اللبنانيين أمام مشهد جديد
ترجمته حرب تموز ومحطات واستحقاقات أخرى ،وربما
استحقاقات مقبلة ،وال ب ّد من التعويل على هذا التفاهم
وض � ّم تفاهمات أخ��رى إليه ،لالنتقال باللبنانيين من
أفقي».
انقسام عمودي إلى تعاون ّ

هل كان التحرير ممكنا ً
لوال الدعم السوري؟

يجيب سكرية عن هذا السؤال قائالً« :كان للتحرير
ف��ي لبنان ع��وام��ل ع���دّة منها :المقاومة ال��ت��ي قدّمت
التضحيات ،والدعم السوري ،وتفاهم نيسان الذي رعاه
الرئيس حافظ األسد ،والذي رسم إطار المقاومة ،ومنع
«إسرائيل» من االنتقام من المدنيين ،ألن «إسرائيل»
كانت ت��ر ّد على عمل المقاومة بضرب نقاط الضعف
المتمثلة بالمدنيين والع ّزل ،لفصل المجتمع المدني عن
المقاومة بحيث يحصل النزاع بين االثنين كما حصل مع
المقاومة الفلسطينية قبل  ،1982ولكن تفاهم نيسان
حمى المدنيين من أي ر ّد فعل «إسرائيلي» ،ما م ّكن
المقاومة من العمل بح ّرية أكثر ،وبفعالية أكبر ضد العدو
الصهيوني».

المقاومة حمت انتصارها
وأثبتت قدرتها في الردع المزدوج

ويؤ ّكد سكرية في هذا المجال أنّ المقاومة أظهرت
في سلوكها بعد االنسحاب أنها لم تنتقم من عميل أقدم
على اعتقال المقاومين أو تدمير بيوتهم .وقال أمين عام
حزب الله :إّن هذا االنتصار لكل لبنان ،وهو ليس لنا ،وقد
ح ّررنا قسما ً من الشعب اللبناني الذي كان مرتهنا ً ليد

«إسرائيل» ،لنعيدهم إلى حضن الوطن ،وال نريد مكاسب
أو أجراً».
ويضيف سكرية في هذا السياق« :لو كان االنتصار
فئويا ً للطائفة الشيعية وحزب الله ،لكان طلب مكاسب
على الساحة اللبنانية ،هذه المقاومة ال تنتمي إلى طائفة،
ولو كان معظمها من الجنوب ،ألن المناطق في لبنان
أل��وان طائفية ،لكن الخلفية وطنية ،والمقاومة تدافع
عن بيروت وطرابلس وبعلبك والهرمل ،كما تدافع عن
بنت جبيل وصور ومرجعيون ،وهي ليست مقاومة ذات
مذهبي».
مشروع
ّ
ويشدّد سكرية على أنّ المقاومة أصبحت ض��رورة
استراتجية دفاعية لك ّل دول العالم الثالث لمواجهة ق ّوة
متف ّوقة عليها عسكرياً.
أ ّما أس��ود ،فيشدّد على أنّ أح��دا ً ال يستطيع القول إن
المقاومة غير موجودة ،أو أن يطعن المقاومة في ظهرها
كما فعل البعض وه��و يرحل اآلن ،ألنّ المقاومة هي
جزء من عقيدة وتراث وتقاليد ،وهي مك ّون لبناني لديه
مخاوف وهواجس ،ولديه إرادة الصمود واالستعداد .وفي
أيّ استحقاق ،ال ب ّد من أخذ هذه العناصر بعين االعتبار،
وإال يكون يسعى إما إلى مزيد من المؤامرات أو إلى تقسيم
الوطن وضرب أهله.
في المقابل ،يؤكد خريس أنّ المقاومة حاجة وطنية
وإنسانية لكل المواطنين اللبنانيين .ولكل من يدّعي اليوم
أنّ دور المقاومة انتهى ،يبدو وكأنه ال يسمع باالعتداءات
الصهيونية اليومية ج ّوا ً وبحراً .وأيضا ً من جهة أخرى،
ن��رى اإلره���اب «اإلس��رائ��ي��ل��ي» واإلره���اب التكفيري في
المنطقة ،وجهين لعملة واحدة ،والمستفيد من اإلرهاب
الحالي الذي نراه في أكثر من قطر عربي ،بالتاكيد العدو
«اإلسرائيلي» ،والمطلوب اليوم في ه��ذه المرحلة أن
نتكاتف كلبنانيين تحت سقف الدولة ،وتحت عنوان بقاء
المقاومة واستمرارها ،وأن ُتحتضن هذه المقاومة من ك ّل
الجهات اللبنانية.
أما العميد حطيط فيعتبر أنّ العد ّو الذي خسر حربه
مع المقاومة عام  2000تداعى في  2001إلى ما ُس ّمي
«مؤتمر هرتزيليا» للبحث ع��ن استراتيحيات تحكم
الصراع مجددا ً بعد نشوء المقاومة الفعلية ميدانياً ،بدال ً
من االستراتيجيات االستعراضية واإلعالمية.
ويضيف « :اقترح رأيٌ في بداية األم��ر خالل لقاءات
«مؤتمر هرتزيليا» من  2001إلى  ،2005تأديب المقاومة
في عمل عسكري ينسيها انتصاراتها ويشكل درسا ً وعبرة
لآلخرين ،لكن المقاومة في انتصارها عام  2006ل ّقنت
«إسرائيل» الدرس المعكوس ،وق ّررت «إسرائيل» بعد عام
 2006االنتقال إلى استراتيجية القوة الناعمة بالتكافل
والتضامن مع الواليات المتحدة األميركية ،وابتدعت
شيئا ً تريد أن تسميه الحركات «الجهادية اإلسالمية»،
وهي الحركات نفسها التي ص ّنفت في التصنيف الغربي
بأنها إرهابية ،وذلك ُوجد في مواجهة المقاومة خصمان،
األول «إسرائيل» وأركانها والمشروع الصهيو ـ أميركي،
والخصم الثاني ال��ذي أري�� َد له أن يكون أكثر شراسة
في مواجهة المقاومة وسالحها ،الحركات التي س ّميت
«جهادية» ،لكنها حقيق ًة حركات إرهابية تتظلّل بظ ّل
إسالمي وتعمل خالفا ً لقواعد اإلسالم ،وكانت المواجهة
الرئيسية بين هذين التياريين المقاومة الحقيقية ومحور
المقاومة من جهة ،وبين الحركات «الجهادية» المزيفة
بقيادة صهيو ـ أميركية من جهة ثانية على الساحة
السورية».
ويشير حطيط إلى أنّ هذه الحركات «الجهادية» برعاية
أميركية كادت أن تحقق االنتصار ،لكن محور المقاومة
الذي استوعب منذ البداية هذا العدوان ،انقلب إلى عمل
عسكري مبرمج وفق استراتجية علمية وواضحة األركان
والمعالم وخطط متكاملة متناسقة ،وبدأ حربه على هذه
الحركات اإلرهابية وب��دأ يحقق االنتصارات» .مشدّدا ً
على أنّ المقاومة ومحورها ح ّققا االنتصار على العدوان
الصهيوني في عام  2000حتى  2006وفتحا عهدا ً جديدا ً
من االنتصارات ،وشرعا أيضا ً في تحقيق االنتصارات
على الحركات اإلرهابية وإسقاط المشروع الصهيو ـ
أميركي بصيغته الجديدة.

العهد الجديد والمعادلة الذهبية

وهنا يُطرح السؤال التالي :هل يحمي العهد الجديد
المقاومة ويثبّت المعادلة الذهبية؟
يرى سكرية أنّ رئيس الجمهورية القويّ  ،هو من يحفظ
الوحدة الوطنية .وأيّ رئيس تح ٍد ي��ؤدّي إل��ى تقسيم
لبنان ،وسياسيا ً ي��ؤدي إل��ى ن��زاع داخلي وإل��ى تهديد
السلم األهلي .فالنماذج القديمة أمامنا وعلينا أن ندرس
الوضع .مضيفاً« :على الرئيس الجديد أن يعتمد سياسة
النأي بالنفس لحماية لبنان ومصالحه ،فق ّوة لبنان في
ق ّوته ،باالستناد إلى معادلة الجيش والشعب والمقاومة،
ألن الجيش بمفرده ال يستطيع التف ّوق على «إسرائيل»،
لكن الجيش م��ع الشعب م��ع المقاومة يستطيع ردع
«إسرائيل» ،مؤكدا ً أنه إذا اعتدى الصهاينة على لبنان،
سيغرقون في حرب استنزاف مع المقاومة ،ما يؤدّي إلى
خروجهم مهزومين أذالء».
ويضيف سكرية« :كما أنّ المقاومة ال تستطيع قهر
العدو بمفردها ،فهي بحاجة إلى وج��ود الشعب معها
وإلى جانبها ،وهنا تكمن أهمية معادلة الجيش والشعب
والمقاومة».
 14سنة مضت على تحرير الجزء األكبر من جنوب
لبنان ،فيما بقيت أجزاء تحت نير االحتالل كمزارع شبعا
وتالل كفرشوبا وجزء من بلدة الغجر ،وال ننسى أيضا ً
الجوالن وفلسطين ،وهنا يُطرح السؤال التالي :هل تتم ّكن
الدبلوماسيات اللبنانية والعربية والدولية من تحرير
هذه المناطق المحتلة؟

 14سنة م ّرت على انتصار المقاومة اللبنانية المسلّحة على جيش
االحتالل الصهيوني في  25أيار عام ألفين ،وإجباره على الرحيل عن
أي ثمن مقابل،
أرض الجنوب والبقاع الغربي مدحورا ًمهزوما ًمن دون ّ
وبال قيد وال شرط ،بعد  22سنة من احتالله .وال يزال هذا االنتصار
النظيف نظافة المقاومة ،يش ّكل النقطة المضيئة في سماء العرب،
والسوداء في سماء العد ّو الصهيوني وحلفائه واألنظمة المتخاذلة
والمطبّعة معه ،لكونه أحدث تح ّوالً استراتيجيا ً في الصراع العربي
وسجل في صفحات التاريخ العربي إلحاقَ الهزيمة
ـ الصهيوني،
ّ
األولى المدوية بالجيش الصهيوني الذي قيل عنه أسطور ًة وقو ًة ال
تقهر ،وكلّية الجبروت ،فإذا به ينكسر و ُيجبَر على الهروب من لبنان
تحت جنح الظالم تاركا ًوراءه عمالءه يواجهون مصيرهم المحتوم ،ما
أسقط مقوالت الواقعية المسلمة باألمر الواقع االحتاللي ونظرياتها،
وأع��اد األمل لدى جماهير األم��ة ،وفي مقدّمها الجماهير الفلسطينية
بإمكانية تحرير فلسطين .ومع ذلك ،فإن في لبنان وال��دول العربية
َمن ال يزال يرفض االعتراف بأهمية هذا االنتصار الكبير والتاريخي
وقيمته ،ال بل أنه يتواطأ مع العدو الصهيوني وحلفائه في الغرب ألجل
إجهاض هذا االنتصار وإطفاء شعلة المقاومة التي تج ّرأت على إلحاق
الهزيمة بالجيش «اإلسرائيلي» وكسر شوكته وتقويض ق ّوته الردعية.
ويتجسد التواطؤ والتآمر هذه األيام على المقاومة ونصرها ،بعد
ّ
فشل الحرب الكونية على لبنان ع��ام  ،2006في الحرب اإلرهابية
ضد أح��د أه��م مرتكزات المقاومة وقلعتها الصامدة س��وري��ة ،وفي
إق��دام القوى حليفة الغرب على شن حرب ال ه��وادة فيها لمحاوالت
شيطنة المقاومة ومذهبتها ،وتأليب الرأي العام عليها ،وإث��ارة الفتن
لمحاصرتها وإغراقها في صراعات داخلية ثانوية تبعدها عن مواصلة
استعداداتها وتدريباتها وتسلّحها لتحرير ما تبقى من أرض محتلة في
لبنان وفلسطين ،وتقديم النموذج العربي الساطع على قدرة المقاومة
المسلحة في تحقيق تطلعات الجماهير العربية في التح ّرر من االحتالل
وتحقيق وحدتها وتقدّمها وازدهارها.
وع��ل��ى رغ���م ف��ش��ل ك��ل ه���ذه ال��م��ح��اوالت ف��ي ال��ن��ي��ل م��ن المقاومة
وجهوزيتها ،وآخرها اتضاح فشل أهداف الحرب على سورية ،وظهور
مؤشرات انتصار الرئيس بشار األسد ،إال أنه مع ذلك ،يجب اإلقرار
بأنها نجحت في لجم أن اندفاعها نحو مواصلة كفاحها المسلح ضد
االحتالل ،وجعل جهود قيادتها تتركز على كيفية مواجهة مخططات
تنصب في طريق المقاومة.
الفتنة وتفكيك األلغام المذهبية التي ّ
فال زالت الفتنة ،التي نجحت المقاومة في تجنّب الوقوع في ّ
فخها،
تشكل السالح األميركي ـ الصهيوني الذي أُشهر في وجهها بعد فشل
القوة الصهيونية األق��وى في المنطقة في القضاء عليها في حرب
تموز عام  2006التي كشفت مجددا ً عجز هذه القوة ومدى التحول
الذي أحدثته المقاومة في الصراع العربي ـ الصهيوني ،والذي تبيّن
أنه تح ّول استراتيجي ّ
أشر إلى دخول القوة الصهيونية في مرحلة
االنكفاء والتراجع االستراتيجي والتكتيكي لعدم قدرتها على تحقيق
النصر في الحرب ،واستطرادا ً انكشاف حدود قوة الكيان الصهيوني
الذي بات يبحث عن كيفية ضمان مستقبل وجوده الذي تبيّن بعد 66
أي لحظة
سنة على اغتصابه فلسطين ،أنه هش وغير مستقر وقابل في ّ
للتالشي ،خصوصا ً إذا ما استمر تنامي قوة المقاومة المسلحة التي
ألحقت الهزيمة به.
ولألسف ،إنّ بعض القوى اللبنانية قبلت أن تخرط في المخطط
األميركي ـ الصهيوني لتطويق المقاومة وإجهاض انتصارها ،ورفضت
االعتراف بانتصار المقاومة على رغم إق��رار العدو بهزيمته ،وهي
تشكل حصان طروادة لطعن المقاومة في ظهرها والعمل ليالً ونهارا ً
على محاربتها ،وتأليب اللبنانيين ضدها بذريعة أن استمرارها ال مب ّرر
له ،وأن األوان آن كي يوضع سالحها في عهدة الدولة اللبنانية.
ويظهر الفرز بين االتجاه الوطني الداعم للمقاومة واستمرارها على
جهوزيتها لردع االحتالل ومنعه من االستمرار في احتالل االرض
اللبنانية ،أو االستيالء على ثروات لبنان النفطية والمائية ،أو استخدام
أجوائه لالعتداء على سورية كما حصل م��ؤخ��راً ،وبين اتجاه معا ٍد
للمقاومة ومرتبط بالمشروع االميركي ويف ّرط باالستقالل والسيادة
ويواصل الدعوة إلى نزع سالح المقاومة ،ومثل هذا الصراع ُيغ ّذى
من قبل الواليات المتحدة وحلفائها بشكل واضح ،وعملهم على عرقلة
انتخاب رئيس يدعم خيار المقاومة ،بغرض منع إحداث تغيير حقيقي
في بنية النظام اللبناني يقود إلى ترسيخ عروبة لبنان ودوره المقاوم
وإنهاء عصر التدخل الغربي في شؤونه الداخلية ،وبالتالي وضع
األس��س الوطنية لبناء دولته المستقلة واستغالل ث��روات��ه وموقعه
الجغرافي المميز لتحقيق التنمية واالزده���ار االقتصادي والعدالة
االجتماعية ،بما يضع ح ّدا ًللسياسات االقتصادية الريعية النيوليبرالية
التي قضت على التنمية وأفقرت الشعب وجعلت الدولة تحت وطأة
الديون وزيادة تبعية لبنان للنظام الرأسمالي الغربي.
أي مدى يش ّكل وجود المقاومة وتنامي دورها
ويكشف ذلك إلى ّ
ع��ام�لاً مهما ً وأس��اس��ي��ا ً ف��ي تحرير لبنان ،ليس فقط م��ن االحتالل
الصهيوني ،ال ب��ل تحريره م��ن التبعية للغرب وتحقيق استقالله
المواطنة ،بديالً
َ
االقتصادي والسياسي وبناء دولة وطنية تقوم على
عن الكيان الطائفي والمذهبي الذي أوجده المستعمر الغربي.
انطالقا ً من ذل��ك ،يمكننا إدراك أهمية النصر االستراتيجي الذي
حققته المقاومة ع��ام ألفين ،واألس��ب��اب الحقيقية للحرب المستعرة
ضدها على أرض سورية بعد فشل النيل منها في لبنان ،والتي جنّد لها
الغرب وك ّل أدواته وعالقاته ووسائله اإلعالمية ونفوذه ألجل ضرب
المقاومة وص��والً إلى احتواء آثار انتصارها في الشارعين اللبناني
والعربي ،والحؤول دون تحويله إلى نموذج يحتذي في الصراع مع
االحتالل الصهيوني ،واستطرادا ً منع تحرر لبنان والدول العربية من
براثن التبعية االقتصادية والسياسية للدول الغربية االستعمارية.
وأزعم القول أن كل ما يجري في لبنان والمنطقة من تدخل أميركي
غربي سافر في ش��ؤون ال��دول العربية ،إنما يستهدف إث��ارة الفتنة
المذهبية لمحاصرة المقاومة وإسقاط نموذج االنتصار ،وإحباط
النهج التحرري ال��ذي أطلقته ،وبالتالي محاولة ف��رض المشروع
األميركي الشرق أوسطي الذي يستهدف رسم خارطة المنطقة على
أس��س طائفية ومذهبية وعرقية إلعادتها إل��ى زم��ن عصور التخلف
واالنحطاط وإبقائها خاضعة بالكامل للهيمنة االستعمارية لتمكين
الكيان الصهيوني من اإلع�لان عن وج��وده كدولة يهودية عنصرية
ومواصلة الشركات الغربية نهب ثروات العرب.
لكن متتبع التطورات األخ��ي��رة يالحظ بوضوح أن ه��ذا المخطط
فشل ،وأنّ ق��وى المقاومة نجحت في ص��دّه ،وه��ي في الطريق إلى
تحقيق النصر عليه وإحداث تح ّول جديد في ميزان القوى في المنطقة
لمصلحة حلف المقاومة والمناهض لالحتالل والهيمنة األميركية في
المنطقة والعالم.
والمؤشران األبرز على ذلك :اعتراف صحيفة «يديعوت أحرنوت»
بأن سيطرة (الرئيس) األسد على األراضي السورية أصبحت أوسع،
وه��و اآلن يسيطر على المدن الرئيسية ،ووض��ع المتم ّردين سيء
ألنهم يتقاتلون في ما بينهم وليس لديهم أسلحة مضادة للطائرات».
وال��م��ؤش��ر الثاني إق���رار صحيفة «ن��ي��وي��ورك تايمز» األميركية بأن
«شعبية حزب الله في ازدياد والحرب السورية أكسبته خبرة جديدة
في ساحة المعركة ،وأن قتال حزب الله في سورية قد يغيّر ميزان
القوى بشكل كامل في المنطقة ،خصوصا ً أنّ الحزب تدخل للحؤول
دون تشكل توازن جديد مناهض له ،وأدّى نجاحه في طرد اإلرهابيين
من المناطق الحدودية السورية المحاذية للبنان ووق��ف التفجيرات
التي كانت تستهدف المواطنين اللبنانيين ،إلى زيادة شعبيته ،ويع ّد هذا
التقرير مطابقا ً للواقع السائد حاليا ً في لبنان ،حيث األمن واالستقرار
يسودان ،فيما تراجعت الحمالت المعادية للمقاومة بعد اضطرار فريق
 14آذار للمشاركة في الحكومة الجديدة مع حزب الله وتوقفه عن
اطالق المواقف التي تعارض اشتراكه في القتال إلى جانب الجيش
السوري ضد القوى اإلرهابية ،فيما يبدو إق��رار بفشل رهاناته على
تغيير موازين القوى في سورية لمصلحته لالستقواء به ضد المقاومة
في لبنان والعودة لالستئثار بالسلطة.

