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حقوق ال�شعب اللبناني ...والذاكرة التاريخية

لماذا عرقلت ال�سعودية
تنفيذ الهدنة الجديدة؟

} د .سلوى خليل األمين
} حميدي العبدالله

مسؤولية المملكة العربية السعودية عن عرقلة تنفيذ الهدنة الجديدة غير
المشروطة التي دعت إليها األمم المتحدة ،مسؤولية واضحة ال تحتاج إلى
إثبات ،فالناطق باسم الجيش السعودي العميد العسيري أدلى بتصريحات
أعلن فيها ص��راح��ة أنّ ال��ري��اض ل��ن تلتزم الهدنة ،وف��ع�لاً استم ّر الطيران
السعودي في تنفيذ غاراته على امتداد األرض اليمنية .وب ّرر العسيري عدم
ينسق مع المملكة العربية السعودية من
االلتزام بالهدنة بالقول إنّ أحدا ً لم ّ
أجل الوصول إلى هذه الهدنة ،في حين من المعروف أنّ الناطق باسم األمين
العام لألمم المتحدة الذي حدّد الساعة الصفر لسريان الهدنة أكد أنّ جميع
األطراف قد وافقت على هذه الهدنة ،ومن غير المنطقي أن تعلن األمم المتحدة
الساعة الصفر لسريان الهدنة ،وتؤكد أنّ جميع األطراف قد وافقت عليها،
من دون أن تكون قد أجرت اتصاالت مع المملكة العربية السعودية ،وهي
الطرف األس��اس��ي ،بل ربما شبه الوحيد ال��ذي يخوض الصراع في اليمن
ويش ّن الحرب الجوية والصاروخية عليه.
إذن ما قاله العسيري من تبرير لعدم االلتزام بالهدنة غير منطقي ،وال
يمكن أن يقنع أحداً ،لهذا ثمة أسباب أخرى هي التي دفعت حكومة المملكة
العربية السعودية لسحب موافقتها على الهدنة بعد أن كانت قد التزمت أمام
مسؤولي األمم المتحدة بالموافقة عليها.
ال شك أنّ الرياض تريد بعث رسالة سياسية ما إلى األمم المتحدة وإلى
الحكومات الغربية ،وال سيما اإلدارة األميركية ،وإال كان بمقدورها أن تعلن
التزامها بالهدنة في الساعات األولى ولو شكلياً ،وتعود من جديد إلى خرقها
بذريعة أنّ الطرف اآلخ��ر لم يلتزم ،وبالتالي تدفع عنها تهمة التسبّب في
تعطيل تنفيذ الهدنة وتح ّمل مسؤولية ما ينجم عن ذلك إنسانيا ً وسياسياً.
لكن ما هي الرسالة أو الرسائل التي أرادت الرياض بعثها إلى األمم المتحدة
وإلى اإلدارة األميركية التي أيدت مبدأ الهدنة ،وطالبت بح ّل سياسي لألزمة
القائمة في اليمن؟ ال شك أنّ اإلجابة الدقيقة على ه��ذا السؤال تحتاج إلى
معلومات حول الدوافع الفعلية لحكومة المملكة العربية السعودية ،ولكن من
الناحية التحليلية يمكن االستنتاج بأنّ ما دفع الرياض إلى تعطيل تنفيذ الهدنة
بهذه الصراحة يندرج في إطار واحد من االحتماالت اآلتية:
احتمال أول ،قناعة السعودية بأنّ هذه الهدنة مفروضة عليها من قبل األمم
المتحدة ،وهي أرادت من خالل رفضها الصريح االلتزام بها إرسال ر ّد قوي
يفسر موقف المملكة
على األمم المتحدة ،لكن لو كان هذا االحتمال هو الذي ّ
فكان األفضل لها أن تبلغ األم��م المتحدة ع��دم موافقتها أثناء االتصاالت
التمهيدية التي جرت.
االحتمال الثاني ،قناعة الرياض ب��أنّ الهدنة قد تخلق أم��را ً واقعا ً يك ّرس
المعادالت الميدانية التي رست عليها العملية العسكرية ،وهي بك ّل تأكيد
ليست في مصلحة السعودية ،ولهذا عمدت إلى إفشال الهدنة بشكل صريح
على أمل أن يشكل ذلك ورقة في يد األمم المتحدة والواليات المتحدة للضغط
ألي هدنة.
على األطراف اليمينية بهدف الحصول على تنازالت كثمن ّ
االحتمال الثالث ،ره��ان ال��ري��اض على فشل مفاوضات فيينا ،ال سيما
أنّ لحظة دخ��ول الهدنة حيّز التطبيق تزامن مع تقارير تحدّثت عن مأزق
المفاوضات بين إيران والحكومات الغربية حول الملف النووي اإليراني.

فرن�سا جاهزة ...مَن التالي؟
دخل زمن الحديث في المفاوضات االقليمية والتسويات الخاصة بالنزاعات
الكبرى في «الشرق األوسط» حيّز البحث الجدي ،خصوصا ً األزمة السورية التي
رافقت «الثورات العربية المفترضة» ،والتي بدا انّ سورية المتض ّرر األكبر منها
حيث حشدت األزمة بين الشرق والغرب موالين ومعارضين وداعمين ومانحين
دوليين لتفاصيل األزمة ما يكفي لسنوات مقبلة من رسم معالم سورية الجديدة.
الح ّل الديبلوماسي في سورية الذي أرسلت ألجله األمم المتحدة أكثر من
مبعوث أممي آخرهم ستيفان دي ميستورا ،لم يبدأ حتى الساعة بالزخم
المطلوب ،لكنه اليوم بات على مقربة من تلقف متغيّرات إقليمية كبيرة تجعل من
هذا الح ّل واقعا ً في فترة زمنية قريبة كانت محكومة لسير األحداث الكبرى في
العالم العربي.
األزمة النووية االيرانية باتت بحكم الملف المنجز وهذا الملف الذي غيّر وجه
«الشرق االوسط» لسنوات بسبب فرض عقوبات على إيران اوالً وعلى حلفاء
إيران ثانياً ،والذي قاد «إسرائيل» الى حروب وعمليات عسكرية واعتداءات
متف ّرقة من أجل الخوض في معارك تضعف حلفاء إيران النووية مستقبالً،
هوالملف نفسه الذي سيفتح الباب ألول ملف بعده من أجل الح ّل ،فح ّل األزمة
السورية سيكون اول الجنى او القطاف.
فرنسا التي تقرأ الملفات ومتغيّراتها هي دولة من أصل عدة دول حليفة
للواليات المتحدة ،والتي كانت رأس حربة الموقف المتطرف تجاه الدولة
السورية ،وفرنسا بلسان خارجيتها واظبت على اعتبار األزمة السورية اولى
أولوياتها في المنطقة ،وقد بذلت في الملف جهودا ً ديبلوماسية هامة ،ودعت الى
وأسست لمرحلة مقبلة في
مؤتمرات ولقاءات ،واستقبلت «معارضين» سوريين ّ
سورية الجديدة المفترضة بحساباتها التي لم تعد حسابات دولة تسلك مسارات
استراتيجية بالنسبة اليها ،بل باتت في عداد الدول التابعة للموقف االميركي
واليوم.
تطرح فرنسا موقف الواليات المتحدة بطريقة غير مباشرة يتكشف موقفها
الرسمي هي ايضا ً من خالله عبر إرسال عضو الجمعية الوطنية الفرنسية رئيس
الحزب الديمقراطي المسيحي الفرنسي جان فريدريك بواسون الى دمشق للقاء
الرئيس األسد معلنا ً عن ضرورة التعاون مع الحكومة السورية للقضاء على
اإلرهاب والح ّد من مخاطره
بواسون اكد خالل الزيارة انّ استقرار سورية سينعكس إيجابا ً على استقرار
المنطقة وأوروبا ،وانّ ذلك لن يتحقق إال من خالل دعم الدولة السورية والحوار
مع األسد لح ّل األزمة في سورية بالتوازي مع محاربة اإلرهاب.
كالم النائب الفرنسي المعارض لسياسة هوالند هو كالم رسمي بطبيعة
الحال ،وبالمنطق القانوني ال يمكن ّ
غض النظر عن فكرة مفادها أنّ الزيارة بعينها
هي زيارة رسمية من شخصية فرنسية مسؤولة حاليا ً وال يمكن ان تت ّم من دون
إذن أو علم الخارجية الفرنسية التي تصنّف الدولة السورية «نظاما ً ارهابياً»،
وبالتالي فإنّ هذا اإلذن بح ّد ذاته ليس سوى مؤشر فرنسي على جاهزية لقبول
الحلول السياسية في سورية وم ّد اليد الى هذا النظام بح ّد ذاته ،والزيارة ايضا ً
اشارة الى انّ الموقف الغربي بات أقرب وأوضح تجاه هذا الملف ،خصوصا ً
أي وقت مضى خطورة تمدّد «داعش»
االوروبيين الذين يعرفون اليوم أكثر من ّ
اكثر في سورية او االنتصار فيها ،لئال ينتقل من سورية الى بالدهم وكانت
تونس والكويت ومصر مؤخرا ً دليال ًحيا ً على اهمية التحرك الموازي ،طبعا ً مع
التقدّم في الملف النووي االيراني الذي يجعل من ايران دولة متعاونة في ملف
اإلرهاب في أبعد تقدير...
فرنسا جاهزةَ ،من التالي...؟

«توب نيوز»

الجزائر ال يكفي
تص ّرفت الجزائر بخط االنكفاء مع صعود الهجمة السعودية القطرية للسيطرة علىالقرار العربي حيث كان المدخل تغطية الحرب على سورية ومحاصرتها.
تخيّلت الجزائر أنها تتفادى المعاقبة على الموقف المتضامن مع سورية إنْ وقفتوتصدّت وقالت انّ جامعة عربية بال سورية ال تش ّرف الجزائر.
حرب الهيمنة تستهدف الجزائر المستقلة كما استهدفت سورية ،وحرب اإلخضاعورحب اإلرهاب كذل.ك
كذلك ّ
انتصار الحرب على سورية كان سيعني أنّ الجزائر م ّمن سيدفعون الثمن.انتصار سورية يعني حماية خط الدفاع األول عن الجزائر.لم يستطع حمد وسعود تنفيذ تهديداتهم ض ّد الجزائر ألنّ سورية هزمتهم.اليوم تغ ّير المشهد كليا ً والجزائر أمام مخاطر بدأت تط ّل من جنوبها إلشعال النارفي طرف ثوبها.
ال يكفي القرار الحاسم الداخلي جزائرياً.آن اوان سماع صوت الجزائر يهدر في وجه الذين يم ّولون اإلرهاب ويسلحونه.ننتظر صوتا ً جزائريا ً برسالة إلى وزراء الخارجية العرب لمناقشة بند وحيد هوإلغاء القرارات الظالمة والخاطئة والعدائية بحق سورية ،تحت طائلة التهديد بتعليق
الجزائر لعضويتها.
-ثقتنا بشعب الجزائر وجيشه وقيادته كبيرة وننتظر...

التعليق السياسي

ف��ي ال��ذك��رى التاسعة ل��ح��رب ت��م��وز في
العام  ،2006ال ب ّد من العودة إلى تذكر تلك
ال��ح��رب التي جعلت لبنان وط��ن المقاومة
على العدو الصهيوني بامتياز ،بل موطن
النصر واالنتصار المظفر ،ال��ذي لم يحظ به
بلد عربي من قبل ،حاول محاربة «إسرائيل»
منذ اغتصابها فلسطين ،واستطاع قهر الجيش
«اإلسرائيلي» الذي قيل إنه ال يقهر.
المؤسف أنّ جهابذة علم السياسة في
لبنان ،الذين يتجاهلون هذا النصر لغايات
يعقوبية ،ملفوفة بالوالء المالي الخليجي ،ما
زالوا مص ّرين على خربطة األوضاع في لبنان،
دون أيّ التفات إلى فقر اللبنانيين وحقوقهم
التي كفلها الدستور بالقوانين المكتوبة،
إضافة إلى تهميش آرائهم وحقهم في الحرية
والعدالة االجتماعية ولقمة العيش وأه ّمها
سلسلة الرتب والرواتب.
لقد قامت تلك الفئة التي قضت على االقتصاد
الوطني ،وأفرزت طبقات ثرية ال يه ّمها الوطن
والمواطن بل مصالحها الشخصية ،وذلك
باسم اإلنماء واإلعمار المبطن بتهديم كرامة
اإلنسان اللبناني ،الذي ما زال يئنّ من شركة
الكهرباء التي لم يت ّم دعمها وتطويرها ومدّها
المتوجب ،كي تغطي حاجة الناس
بالمال
ّ
إلى مادّة هي األساس بل هي من الضروريات
التبجح باإلنماء
ف��ي الحياة ،فكيف يُعقل
ّ
واإلع��م��ار ولبنان م��ا زال ب��دون كهرباء 24
ساعة على 24؟ علما ً أنّ أموال البنك الدولي
والمساعدات والهبات التي ت� ّم ضخها إلى
لبنان بكميات هائلة ،لم تصل منافعها إلى
المواطنين سوى بالنذر القليل عبر مشاريع
ال تطعم خبزاً ،والباقي ذهب إلى الجيوب التي
تنعّ مت بالثراء المفاجئ ،الذي أعمى البصيرة
والقلب والعقل معاً ،فبات الوطن في دائرة
النسيان ،والمواطن مشلول اإلرادة ال يحق له
انتخاب مجلس نواب من جديد ،وال يحق له
اإلتيان برئيس جمهورية يكون الحكم بين ك ّل
اللبنانيين ،وال يحق لهذا الشعب أيضا ً اختيار
ممثليه في أيّ من النقابات أو المطالبة بما له
من حقوق على الدولة العلية المصادرة من
بيت بو سياسة ،الذين باتوا ال يمثلون سوى
أنفسهم وعائالتهم التي اتخمت بعد حاجة
وجوع ولم تشبع لتاريخه من تكديس الثروات
ل�لأب��ن��اء والعشيرة على ح��س��اب الموظف
والعامل وأفراد هذا الشعب المغلوب على أمره
المصاب بالتخدير ،والذي بات أسير التيارات
واألح���زاب وال��ح��رك��ات السياسية ،م��ن أجل
تأمين الح ّد األدن��ى من كرامة وعيش ،باتت
مفقودة لدى األغلبية من الناس ،خصوصا ً
عند من تحسبهم أغنياء من التعفف.
بمناسبة االنتصار على العدو الصهيوني
في حرب تموز ال ب ّد من أن نعرج بالقول :إنّ
الحق يؤخذ وال يعطى ،لهذا كانت األسباب،
التي دعت مناصري التيار الوطني الحر ومن
يناصرهم من الناس ،خصوصا ً أغلبية الفئات
الصامتة والمثقفة التي ت ّم تهميشها على أيدي
سياسيين ال يؤمنون سوى بالطاعة العمياء

وبتقبيل األي���دي درب���ا ً للوصول إل��ى النعم
وتخص ك ّل الشعب
واألنعام ،محقة بل عادلة
ّ
اللبناني من دون استثناء.
لقد أطلق الجنرال ميشال عون صرخته،
وهو على حق وما زال على حق ،ألنه ليس
زعيما ً للتيار الوطني الحر فقط ،بل هو الزعيم
لك ّل محتاج ولك ّل مه ّمش ولك ّل فقير ولك ّل
موظف من أبناء هذا الشعب المغلوب على
أمره .لهذا فإنّ ما جرى من مجابهة ألنصاره
الذين نزلوا إلى الشوارع معترضين اعتمادا ً
على حرية ال��رأي التي يتباهي بها سياديو
هذا الوطن المخادعون ،كانت محقة ،وكان
من الواجب على الدولة حماية هذا التحرك،
ال��ذي يع ّبر عن تطلعات أكثرية الناس في
حقهم بالحياة الحرة الشريفة في ظ ّل عدالة
اجتماعية تطال ك � ّل م��واط��ن ،وال يحتكرها
رؤساء المذاهب ألنصارهم وعشيرتهم والقبيلة
ّ
بغض النظر عن المواطنين
التي تحيط بهم،
األوفياء لهذا الوطن ،والمقاومين بحق من أجل
كرامته وعزته ،الذين وقفوا منذ زمان بعيد
وما زالوا مع القضية الفلسطينية ،ومتمسكين
بالمقاومة شرفا ً وعقيدة وأسلوبا ً لدحر العدو
الصهيوني عن أرض فلسطين التي ستبقى
البوصلة التي توصلهم إل��ى كرامة عربية
مفقودة عند أعاريب الغفلة ،الذين سلطوا
علينا ثرواتهم وشياطينهم السذج ،الذين بنوا
زعاماتهم السياسية على بث الفتن المذهبية
والدينية في لبنان.
لبنان هذا الوطن الذي طالما كان اللؤلؤة
التي تضيء سماء هذا الشرق ،وقبلة األنظار
عند ك � ّل م��ن يريد األم��ن واألم����ان ،والمرتع
الجميل لك ّل طالب فرح ومرح وحياة رغيدة
ف��ي ظ��� ّل طبيعة خ�لاب��ة جعلت م��ن��ه جنة
الله على األرض ،وطالما ك��ان ه��ذا الوطن
بإمكانيات دولته الضعيفة واقفا ً بالمرصاد
للعدو الصهيوني ولك ّل طامع مهما كانت
عظمته وجبروته .لهذا يريد الجنرال ميشال
ع���ون ،حين ي��دف��ع ب��أن��ص��اره إل��ى ال��ش��ارع
إحقاقا ً لمطالب مشروعة ،أن يعيد هذا الوطن
إلى صورته الجميلة ومكانه األرفع ،إليمانه
ب���أنّ ال��ح��ق ي��ؤخ��ذ وال يعطى وأن���ه كقائد
سابق للجيش اللبناني يدرك أهمية القيادة
ومفاعيلها التي تتولى الحرص على الناس
ومصالحهم أيا ً تكن هذه المصالح أمنية أم
اجتماعية أو سياسية ال��خ ،لهذا كان محقا ً
في مواقفه التي تتصدّى لألخطبوط المالي
ورجاالته من األثرياء والسياسيين الجدد،
الذين أفرزتهم الحالة السياسية المتعاقبة
منذ الحرب األهلية وما بعدها ،التي جعلت
المال مفتاحا ً لشراء الضمائر وإسقاط الوطن.
باألمس وق��ف سيد المقاومة خطيبا ً في
ذكرى يوم القدس ،حيا الكويت أميرا ً وشعبا ً
تحية قلبية ووطنية وقومية ،مقدّما ً التهاني
لشعب الكويت بتلك القيادة التي استطاعت
ل ّم الشمل قبل انفراط العقد ،وه��ذه المأثرة
الحي ال��ذي يجب
العظيمة تشكل األنموذج
ّ
التوقف عنده ،حيث على الجميع الذين يلقون
االت��ه��ام��ات ج��زاف �ا ً بحق المقاومة وسيّدها
وتبعيتها إليران ،أن يعترفوا بأنّ قائد المقاومة

هو السيّد الح ّر المستق ّل والسيادي أيضاً،
الذي يل ّم إلماما ً كامالً وشامالً بمصلحة لبنان
وشعبه وسيادته واستقالله ،فيما اآلخرون
مرتزقة بشهادة ما ورد في وثائق «ويكيليكس»
عنهم ،وعن استجدائهم المال السعودي الذي
سلب إرادتهم الوطنية وجعلهم عبيدا ً لمن
يملك رقابهم ومسارهم السياسي.
لقد هدموا لبنان وقضوا على شريحة كبيرة
من الناس كانت تمثل عماد المجتمع اللبناني
أال وه��ي الطبقة الوسطى ،وأف��ق��روا الناس
واستغلوهم لتنفيذ مآربهم في تهديم الوطن
وج � ّره إلى الهاوية ،حيث ال يريدون رئيسا ً
للجمهورية قويا ً كالجنرال ميشال عون ،الذي
يملك حرية الضمير والقول والفعل ،وال يختبئ
خلف أظافره كما هم يفعلون ،فهو المبالغ في
صراحته لدرجة أنه ال يتقن الخداع وال هم له
بإرضاء ف�لان أوع�لان على حساب مصلحة
الوطن والمواطن ،أضف إلى ذلك شهامته في
الخصام والسالم ،حيث هو الخصم الشريف
وفي نفس الوقت المواطن الذي يدرك مصلحة
الوطن ويعمل لها ،فمَن من اللبنانيين يستطيع
أن ينكر موقف الجنرال عون في حرب تموز ،ألم
يقل السيد حسن نصرالله :للجنرال دين على
رقابنا لن يسقط من أجنداتنا ما دمنا أحياء؟
ألم يص ّرح في خطابه بمناسبة يوم القدس
العالمي م��ؤخ��را ً أنّ ح��زب الله مع الجنرال
في موقفه وتوجهاته؟ ه��ذا ك��اف كي يعلم
القاصي والداني أنّ الجنرال على حق ،وأنّ
مطالب الناس هي الحق الذي يفرض على ك ّل
مسؤول مؤمن بالشعب وبمصالحه أن يسعى
إليه ،لذلك يقفون ضدّه ويرفضون االستفتاء
الشعبي ،وانتخاب رئيس الجمهورية من قبل
الشعب ،وينعتونه بصفات ال تشبهه وإنما
تشبههم ،فهو الصريح الواضح الشفيف النقي
واألبيض السريرة وهم الكاذبون المخادعون
الفريسيون ال��ذي��ن ب��اع��وا الشعب والوطن
في سوق النخاسة بثالثين من الفضة ،لهذا
رفضوا إج��راء االنتخابات النيابية عبر ألف
ذريعة وذريعة لم تقنع الناس الذين يهزأون
منهم في سرهم ،ومدّدوا وتمدّدوا من دون وجه
حق ،وهم القادرون على تأمين األمن واآلمان
ساعة يرغبون؟
لقد دق ال��ج��ن��رال ميشال ع��ون النفير،
معلنا ً كلمة الحق في وج��ه سلطات جائرة
وعقوقة ،لهذا ال ب � ّد م��ن التحرك السياسي
الفاعل النتخاب رئيس للجمهورية ،يكون
المثل والمثال في جمهورية الموز الممعوسة،
والقادر والمقتدر على التواصل والتوافق من
دون أيّ ارتباط خارجي ،وهنا ال ب ّد من التذكير
بالعهود السابقة حيث ت ّم انتخاب أربع رؤساء
جمهورية خالل الحرب األهلية اللبنانية التي
د ّم��رت الوطن ،لكنها لم تد ّمر رجاالته الذين
حافظوا على الدولة ومؤسساتها من االنهيار،
وحافظوا على كرسي رئاسة الجمهورية الذي
هو الرمز والعنوان للبنان الوطن العربي الح ّر
المستقل ،فمهما تعدّدت اآلراء يبقى التاريخ
حكما ً وتبقى سيرة الحكام األق��وي��اء الذين
استطاعوا فرض لبنان الوطن إقليميا ً وعربيا ً
في ذاكرة التاريخ أنموذجا ً يحتذى.
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} شهناز صبحي فاكوش
عشنا طفولتنا ننشد بالد العرب أوطاني من الشام لبغدان ومن نجد إلى يمن
إلى مصر فتطوان .نحلم بالوحدة العربية ،وصلنا في شبابنا إلى التضامن
العربي ،وظلت تتالشى معالم التقارب العربي إلى أن وصلنا إلى قتل العرب
للعرب...
اليوم نرى بناء الجدران الفاصلة ،بين أبناء الوطن العربي .ماذا ينتظر أبناءنا
وأحفادنا من مستقبل ...عن ماذا ستحكي لهم كتب التاريخ.
كانت كتب التاريخ التي درسنا ،تتحدّث عن االستعمار العثماني والغربي،
وسياسة ف ّرق تسد ،وكيف ناهضتها الشعوب العربية ،حتى استقلت الواحدة تلو
األخرى ...كان في كتبنا فقرات تحمل عنوان الوحدة العربية ،حلم تسعى األمة
إلى تحقيقه...
ندرس محادثات حسين مكماهون والمبعوثان ...ونتعلم أنّ الصراع العربي ـ
الصهيوني صراع وجود ال صراع حدود .ونحفظ مقومات هذه األمة ،التي لها من
الجوامع ما يجعلها كما شاء لها رب العزة خير أمة أخرجت للناس...
تعلمنا أنّ أمتنا العربية وضعها الله على أرض واح��دة؛ ولم يجعل بينها
تضاريس جغرافية فاصلة ،جبالها سالسل ممتدّة ،بواديها وفيافيها مترامية
األط��راف .وأن ما قسمها ،أقالم وضعت خطوطا ً على خريطتها؛ حتى أصبحت
واقعا ً على أنها حدود.
التقاسم االستعماري صنع لها شعوبا ً بدل شعب ...وجغرافيات بدل جغرافيا...
وغذى فينا نزعة االنتزاع من جسد األمة إلى كيانات ،ونجح في ذلك ...حتى كأنه
خيارنا .لكن المثقفين ،ومحبّي قوميتهم ،اشتغلوا لترسيخ مفهوم الوحدة في
مواجهة مشروع التقسيم.
في حقبة اكتشاف البترول في األرض العربية ،طرح شعار بترول العرب
للعرب ...على أن يستثمر لتنمية األمة ،للقضاء على البطالة ،والعمل ألجل النهضة
العلمية ،وما دُعي بالتكنولوجيا ألجل التقدّم الصناعي والزراعي.
كنا ندرس سبل التكامل الذي يم ّكن هذه األمة من أن تكون قوة موازية تحسب في
العالم .لم يرق هذا للمستعمر المدحور من بالدنا ،فعمل على الفتن السياسية عبر
األذناب العميلة التي تركها خلفه من عمالء وخونة وما دُعي بالطابور الخامس.
كثرت االنقالبات وزرعت الممالك واألمارات ،وجيء بالصهاينة من شتات األرض
إلى فلسطين ...لكن األمة كانت ال تزال حية ،قادرة على المناهضة والتصدي أليّ
يمس هويتها وكينونتها من قريب أو بعيد...
قرار أو تص ّرف
ّ
يمس وجودها ،تنتفض ،تصرخ،
تمأل الشوارع وتعلي الصوت ض ّد ك ّل ما
ّ
تستنكر ،تشجب ،عبارات كنا نضيق بها ،نريد األفعال الحاسمة ...اليوم أصاب
الخرس والصمم األمة وأصبح الموت في شوارعها هدايا مجانية!
غاب حلم الوحدة ...بعد نكسة حزيران  ،1967وتداولت السياسة العربية
حس قومي ،استخدم
مصطلح التضامن العربي ،كح ّد أدنى ،كان ال يزال بعض من ّ
النفط سالحا ً ألول وآخر مرة في حرب تشرين  ،1973وأصبح بعدها لعنة على
األمة...
الحس العربي والشعور القومي يتدنى ،حتى وصل لحالة من الهشاشة
ظ ّل
ّ
بدأ بعدها يتالشى ...ليطرح مصطلح «الشرق األوسط» ،في قبول مبطن للكيان
الصهيوني ،على أنه جزء من جسد هذه األمة ،ونسوا أنّ الجسد الغريب يلفظه
الجسد الحي.
دخلت الفتن بين أبناء األمة ،واصطنعت لها الحروب األهلية ،بنزعات أق ّل ما
يُقال فيها إنها طائفية في لبنان ،ذات لبوس ديني في الجزائر ،قبلية في المغرب،
لتشغل أبناء البلد ال��واح��د ،فيقتل بعضهم بعضا ً وي��زداد العدو الصهيوني
استقراراً...
حتى وصلنا إلى ما دعوه «الربيع العربي» ،فأعم َل القتل والموت بين أبناء
األم��ة ...ثم تأتي «عاصفة الحزم» ليصبح قتل العرب للعرب ق��رارا ً يهلل له
الصهاينة في ك ّل العالم.
بنى الكيان الصهيوني بينه وبين األراض��ي الفلسطينية؛ التي ما زال أهلها
يعيشون عليها؛ جدارا ً يحميهم من الفلسطينيين .ثم يق ّرر النظام المصري في
وقت ما بناء جدار مع غزة الفلسطينية .واليوم يبنى جدار بين تونس وليبيا...
ثم أين؟ ننتظر...
َب َنتْ الصين لحمايتها من الغزو جداراً ،حمل اسم سور الصين العظيم ،ومات
دونه ألوف العمال .لكنها تع ّرضت للغزو بعد بنائه ثالث مرات ...ألمانيا رفعت
قسمها لسنوات ،هدمته في أيام لتتوحد...
جدارا ً ّ
كم من جدار سيبني العرب ليفصل بين أبنائهم ،عن كم جدار عربي فاصل
ستحتوي كتب ت��اري��خ أبنائنا وأح��ف��ادن��ا ...وأيّ حلم ينتظرهم ،وع��ن م��اذا
سينشدون ...إلى أين ستذهب هذه األمة ...وعند أي منعطف ستصحو؟

� 9سنوات على حرب تموز اللبنانية ـ «الإ�سرائيلية» :ر�ؤية ا�ستراتيجية
} توفيق شومان
يستم ّر الجدل السياسي ،أو يكاد ،حول حرب تموز في العام ،2006
على أرضية لبنانية ،ال يبدو بعد تسع سنوات ،انها مؤهلة لقراءة
متأنية لهذه الحرب ،وال لالبعاد االستراتيجية التي آلت إليها .وفي
حين أنّ القيادة «اإلسرائيلية» ،استعجلت منذ لحظة وضع الحرب
أوزارها ،في تشكيل لجنة لدراسة اإلخفاقات الناجمة عن حرب تموز،
بدت البيئة اللبنانية وبعض من شقيقاتها العربية ،ميالتين الى تجاوز
القراءة االستراتيجية للحرب المذكورة كونها مدخالً لتبلور مفاهيم
ونظريات أمنية وعسكرية جديدة ،وثيقة االتصال بالصراع العربي –
«اإلسرائيلي» ،وكذلك بنظريات الحروب وفنونها ومدراسها.
بعيدا ً عن السجال اللبناني المقيت ،تشكل حرب تموز  2006أولى
الحروب التي أفضت إلى مراجعة نظرية «الحرب من فوق» ،أيّ الحرب
باالعتماد على سالح الجو ،كعامل حاسم في تقرير نتيجة الحرب،
فهذه النظرية التي سجلت انطالقتها إقليميا ً في حرب الخامس من
توسعت الى حدود تح ّولها الى «مدرسة في الحرب».
حزيران 1967
ّ
كان من تطبيقاتها حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي في شباط
 1991وح��رب كوسوفو في العام  1998واستطرادا ً حرب إسقاط
النظام البعثي في العراق في نيسان من العام .2003
ف��ي ح��رب األي��ام الستة تمحورت األه���داف «اإلسرائيلية» حول
«تمصير» الطموحات الناصرية واحتالل أراض جديدة بغية التفاوض
حول المرحلة المقبلة (القرار  - 242مشروع روجرز) وهو األمر الذي
تحقق من خالل الموافقة على القرار الدولي والمشروع األميركي فضالً
عن انكشاف أمني وعسكري عربي خطير ،اصطلح المسؤولون عنه
آنذاك ،على تسميته بـ«النكسة» ،وعملياً ،دشنت نظرية «الحرب من
ف��وق» .أول تطبيقاتها الصارخة في حرب الخامس من حزيران في
العام .1967
أم��ا العام  1991فقد تج ّمعت أه��داف الحرب بمطلب االنسحاب
العراقي من الكويت ،ونجحت نظرية «الحرب من فوق» في تحرير
الكويت خالل أيام (ساعات) ،وفي حرب كوسوفو  -صربيا من العام
 1998فقد عمل حلف شمالي األطلسي على تكثيف مفاعيل هذه النظرية
اعتمادا ً على قصف جوي غير مسبوق ،أفضى الى تغيير الوضع القائم
في صربيا ،وهذا ما ينطبق عمليا ً على وقائع الحرب األميركية في
العراق في العام .2003
لبنانياً ،لم تفلح نظرية «الحرب من فوق» ،في قطف أهدافها ،فال
«القضاء على حزب الله» ،تحقق وال تفكيك الهياكل العسكرية للمقاومة
عرف نجاحاً .وإذا كان هذان الهدفان قد شكال خلفية وبعدا ً لحرب
تموز  2006فإنّ الفشل الذي عصف بهما ،جعل من نظرية «الحرب من
فوق» ،في موضع التساؤل والمراجعة وإعادة النظر وصالحيتها في
ك ّل مكان وزمان.
ذاك على المستوى النظري والعام ،لكن على المستوى «اإلسرائيلي»،
فإنّ النظرية المسبوقة الذكر ،والتي صاغت أحد أه ّم معالم التف ّوق
العسكري «االسرائيلي» ذي التكريس العمالني منذ العام  ،1948باتت
هي األخرى مح ّل سؤال كبير ،خصوصاً ،اذا ما أقرنت بمعادلة سالح
جديد دخل في آليات الصراع العربي – «االسرائيلي» ،وهي معادلة
صواريخ أرض  -أرض.
ووفقا ً لذلك ،برزت معادلة جديدة في الصراع قوامها «الحرب من
فوق مقابل الحرب من تحت» ،وهذه المعادلة التي أنتجتها حرب تموز
في العام  ،2006عنت أنّ مرحلة ما بعد حرب الخامس من جزيران
في العام  1967شهدت تعديالً في توازن القوى ،وكذلك في النظريات
والمفاهيم التي تخاض الحروب تحت ظاللها ،فـ»إسرائيل» التي أت ّمت
حرب األيام الستة بتدمير شبه كامل للبنى العسكرية العربية من خالل
القصف الجوي ،وتحديدا ً بما يرتبط بمصر ،لم تحقق أغراضها في
حرب تموز اللبنانية بما يتصل بتفكيك الهياكل العسكرية للمقاومة،
بل برزت معادلة صواريخ أرض  -أرض ،لتضع حدا ً للتف ّوق العسكري
«االسرائيلي» ،وتعمل على االستعاضة عنه ،باجتياح الصواريخ
اللبنانية للعمق الديموغرافي واالستراتيجي «اإلسرائيلي» ،الول مرة
منذ العام .1948
إذاً ،ك ّرست معادلة الصواريخ ،مشهدا ً استراتيجيا ً جديدا ً في
الصراع مع «إسرائيل» ،فيما مشهد آخر ال يق ّل أهمية ،تمثل هذه المرة
بالمزج بين فنون المدرسة الكالسيكية في الحرب وفنون مدرسة حرب
العصابات.

هذا المزج ،أكثر ما تجلى في مواجهات جرت في مدينة بنت جبيل
وبلدات عيتا الشعب وم��ارون ال��راس ،في جنوب لبنان ،وإذا كانت
تقاليد حرب العصابات ،قامت على قاعدة «الك ّر والف ّر» ،وعدم الثبات
في ميدان المعركة ،وتلك هي المبادئ والخالصات التي انتهت إليها
حرب فيتنام في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ،وما
غدا مألوفا ً بعد ذلك من حروب المقاومات واالحتالالت ،فإنّ الوقائع
الميدانية والمواجهات التي شهدتها مناطق عدة في الجنوب اللبناني،
كشفت عن مزيج يق ّرب المسافات بين المدرستين الكالسيكية وحرب
العصابات ،ذل��ك أنّ «االلتحام المتقارب» على م��دى أسابيع وفي
مناطق عدة ،لم يكن مألوفا ً على اإلطالق في مبادئ «حرب العصابات»
التي خاضتها المقاومة اإلسالمية الى ما قبل تاريخه ،وال المقاومات
األخ��رى ،عالمياً ،ال على مستوى رقعة الميدان ،وال على مستوى
المساحة الزمنية الطويلة.
وبعد هذا المبدأ الجديد في حرب تموز  ،2006وهو نظري ميداني،
يأتي الحديث ،عن مبدأ «الحرب على أرض الغير» ،وهو مبدأ اعتمدته
«إسرائيل» منذ قيامها في العام  1948ولع ّل مراجعة موجزة ال ب ّد
منها:
قبيل إقامة «إسرائيل» ،تمحورت شبكة األه��داف ،حول االستيالء
على األرض ،وتبع ذلك ،بعد صدور قرار التقسيم الرقم  181التوسع
«االسرائيلي» باتجاه أراض جديدة تتجاوز األراض��ي المخصصة
للدولة العبرية في القرار اآلن��ف الذكر ،وعلى هذه القاعدة ،راحت
العمليات العسكرية «االسرائيلية» تبني مرتكزاتها على القرى والبلدات
العربية الخاصة بـ«الدولة الفلسطينية (العربية)» المفترضة ،ما أدّى
عمليا ً الى قضم آالف الكيلومترات الجديدة ،في وقت كان فيه «العمق
االسرائيلي» ،يتشكل على قاعدة إبعاده عن أرض المواجهة والحرب.
هذا المبدأ في حماية العمق االستراتيجي وفي خوض الحروب على
أرض الغير ،أخذ تجلياته الواضحة في العدوان الثالثي على مصر في
العام  ،1956وك ّرس وجهه الصارخ في حرب الخامس من حزيران
وعرف وجوها ً أخرى له في اجتياحي العام  1978و  1982للبنان،
لكن ما أنتجته حرب العام  ،2006يكمن في القدرة على نقل الحرب الى
داخل «إسرائيل» ،أيّ الى عمقها اإلستراتيجي ،من خالل كثافة هطول
الصواريخ على العمق المذكور ونزوح مئات اآلالف «اإلسرائيليين»
عن مدنهم وقراهم ،وهذا عنى أنّ طارئا ً قد استج ّد على مبدأ «الحرب
على أرض الغير» ،وهو ما جعل «إسرائيل» تعيد النظر في حروبها
المستقبلية ،وتجلى ذلك ،في حروبها العدوانية الالحقة على قطاع
غزة.

بطبيعة الحال ،تستتبع مراجعة مبدأ «الحرب على أرض الغير»،
مراجعة ال تق ّل أهمية ،عمادها الحرب الخاطفة ،وقوة الردع ،وكالهما،
لم يكن بمقدور «إسرائيل» تطبيقهما في حرب تموز ،والتط ّرق إليهما
في تحقيقات لجنة «فينو غراد» ،كان واضح الحضور ،وليس من قبيل
المبالغة حيال ذلك ،القول ،بأنّ الحرب الخاطفة «اإلسرائيلية» ،أسقطها
اللبنانيون ،كما أنّ قوة الردع ،أو اإلمساك بزمامها والتحكم بها ،أمر أدخله
المقاومون اللبنانيون في سياق من التساؤالت والخيبات «االسرائيلية»
الجاعلة من مطلق القوة مثلما كانت عليه قبل حرب تموز ،على بساط
من الشك الناتج عن إلزامية ان تؤخذ باالعتبار قوة ردع فعل الطرف
اآلخر (المقاومة اإلسالمية اللبنانية أو غيرها) ،وك ّل ذلك ال يتيح لترسانة
األسلحة «االسرائيلية» أن تق ّرر سلفاص نتائج الحرب ،وهو المنطق الذي
كان عرف سيادة يقينية بعد حرب األيام الستة ،التي رأى «االسرائيليون»
فيها ،تحقيقا لنبوءات التوراة.
انطالقا ً من ذلك ،يمكن القول إنّ نظريات ومبادئ ومفاهيم ،أنتجتها
حرب تموز في العام  ،2006أو عملت على تغييرها او دفعتها الى الخروج
من الثوابت الى حقول التساؤل ،وأه ّم ما يقال في ذلك:
 1ـ مراجعة «مفهوم الحرب من فوق» (وهو مفهوم أنتجته المانيا
النازية في الحرب العالمية الثانية).
 2ـ دخول مفهوم «الحرب من تحت» الى آليات الصراع العربي –
«االسرائيلي».
 3ـ المزج بين مفهومي الحرب الكالسيكية وحرب العصابات.
 4ـ مراجعة مفهوم الحرب الخاطفة إقليميا (مفهوم شرعه أدولف هتلر
واحت ّل على أساسه بولندا وفرنسا).
 5ـ إقفال الباب على حصرية «إسرائيل» لشنّ الحرب على أرض الغير.
 6ـ إعادة النظر بمفهوم «إسرائيل» لقوة الردع.
انّ ك ّل ذلك ،أحدث انقالبا ً كبيرا ً في نظرية «األمن القومي اإلسرائيلي»،
فهذه النظرية التي قامت بأجزاء كبيرة منها على العناصر الواردة قبل
يفسر أبعاد إنشاء
قليل ،تع ّرضت الختالل غير قابل للجدال ،وهو األمر الذي ّ
لجنة «فينوغراد» ،اذ التقط «االسرائيليون» سريعا ً المستجدات على
مستوى الخلل الطارئ على هذه النظرية ،فحماية العمق االستراتيجي
«االسرائيلي» الذي يشكل أساس استمرار الدولة اليهودية ،وتك ّونت
من حوله نظرية األمن القومي بمجملها ،دخل عمالنيا ً في دائرة النار ،ما
يوجب المراجعة .وفي المقابل ،فإنّ المعادالت الجديدة التي أنتجتها
حرب تموز ،تبقى بحاجة الى فيض من القراءات للوقوف على المنعطفات
التي أنتجتها هذه الحرب ،والمكاسب االستراتيجية منها ،لبنانياً ،وعربياً،
بوجه خاص.

