
  
  
  

 ٢٢/٨/٩٧الجمعة في 

 
 
 
 
  
  
  

سلطة هو                     اسوأ ما في وضع الجنوب ان الحل المتوقع له آنيًا والذي سيعّد بالتأآيد انتصارًا عند اهل ال
د    " تفاهم نيسان"فما هو اقصى الطموح في هذه الساعة؟ تعويم       . نفسه حل سيىء   ر آخر تجمي اي بتعبي

اع مجموعة ا         دة فاجتم د فضحايا جدي دهور جدي ى ان يحدث ت ددًا ال ويم ف الوضع مج ة فتع ... لمراقب
ضحايا دد ال ًا ع ين العنف وتالي ي تقن ضًا ان حسنتها محصورة ف ة، ومعروف اي ة باتت معروف . اآللي

  ولكن ماذا عن الخسائر االخرى؟ ماذا عن تفريغ المنطقة المحتلة ممن بقي فيها؟
ده االول    ن بع ة م اء الدول شروع بن غ م ن تفري اذا ع تها عل :  وم سيادة وممارس تعادة ال راب اس ى الت

ان             "تفاهم نيسان "الوطني بكامله؟ عندما اعلن عن       ى لبن ، تم تسويقه على انه انجاز باعتبار انه اعاد ال
ط     - ي فق ستوى الديبلوماس ى الم ة، وان عل ساحة الجنوبي ى ال ل عل ة دور الفاع حاب  .  الدول ن اص لك

د تطورًا        لاسرائي فاتهم ان استعادة دور الفاعل لم تكن على حساب           ) واالنجاز؟(الطرح   ا ال تع ، وانه
وب من        : ايجابيًا اال لمن اقّر سلفًا بان هذا الدور آان مسلوبا، بل مسلوب مرتين             ى ارض الجن مرة عل

ى وظائف            "احتكار العنف الشرعي  "، عمليًا،   "حزب اهللا "خالل ادعاء    سياسة من اول م ال ، وهو في عل
ا؛ ومر            ة من             الدولة، بل احد المعايير االساسية للتحقق من وجوده ات الدولي ة اخرى في اطار العالق

ات  ) في افضل تقدير(خالل وضع مسألة استعادة االرض اللبنانية المحتلة في المرتبة الثانية      من اولوي
ل المفاوضات مع اسرائىل،             " العالقات المميزة "السلطة، بعيدًا وراء     مع سوريا وما استتبعها في حق

  " .تالزم المسارين"اي ما سمي 
ان       " تفاهم نيسان "طبق   اما ان ي    -من دون اي تغيير في هذين المعطيين، فهذا يشير الى ان استعادة لبن

أطير                   ة خاصة لت الدولة دور الفاعل ظاهرًا، في اطار مجموعة المراقبة، عنت وتعني ايجاد هيئة دولي
ه ا يحدث الرضه واهل ى م زور عل اهد ال ه دور ش يم. ادائ ذا التحج تمرار ه رح الس ا ان نف ، فكيف لن

لماذا ال يستفاد من    : تعويمًا بعد آخر؟ وآيف ال نسأل اهل السلطة ان يسألوا بدورهم اهل الحل والربط             
سان   "التعويم االخير، ومن تقاطع نادر للفرص من اجل الذهاب ابعد من             اهم ني سذاجة      "تف ان لل ؟ ال مك

  .ال ُيسأل اهل الحكم عن الجواب. هنا
سارين  ت "من قال ان    .  بل ُتسأل سوريا وحدها     م            " الزم الم اذا ال يفه ان؟ ولم وب لبن رادف لنزف جن م

ًا            "تالزم المسارين " رار وثاني ه اوًال وحدة في الق ، بعيدًا من حرفية الشعار ونفاذًا الى جوهره، على ان
انع  ا الم ذه اللحظة، م ي انتظار ه ه؟ وف ى يحين وقت سالم مت سارين، اي ال زامن لنتيجة آل من الم ت

  . جزين او بنت جبيل؟ ال مكان للسذاجة قلناالعميق في ان تتحّرر
ى سوريا         ه صار يمكن                    .  وال للتشاطر، خصوصًا عل ة للطرح، فالن ئلة قابل ذه االس اذا آانت آل ه ف

يهم    ن ف ين، بم م االطراف المعني ع مصالح معظ ق االن م ان يّتف وب لبن ي لجن ول ان الحل المرحل الق
ذي                           . سوريا ل الحرب في الوقت ال شعل فتي ة الن ت ؤرة اضطراب قابل ل ب ه يزي انه يوافق سوريا الن

يوافقها ايضًا النها   . تزداد العدوانية االسرائىلية المستندة الى تفوق استراتيجي غير قابل للتعديل وهو          
سطيني                             ذاتي الفل م ال ة الحك ايش مع تجرب ا التع د قراره ة بع يلة ضغط ميداني ى وس لم تعد في حاجة ال

ى( ده االدن نوا ) وإن بح سالم س ل ال ى مجاه ا هي ال ة قفزه ل لحظ ي تأجي ا ف دةونجاحه ه . ت ع م ان ث
  الثورة"االيرانية، الى زوال بعد -يوافقها الن وظيفة الجنوب اللبناني، آساحة تنظيم للعالقات السورية
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اتمي    " الثقافية ى      . التي بدأت تشهدها طهران في عهد الرئىس محمد خ درتها عل ان ق ا اسرائىل، ف ام
اد، بع                   ة قاربت النف شرية ممكن ة ب ة باضعف آلف ة المحتل وبي     "د تآآل    ضبط المنطق ان الجن " جيش لبن

  .المتعامل معها، تحت وطأة الهجرة البشرية والمعنويات المكسورة
ود " واذا آان الجيش االسرائىلي، في ظل            ا في ظل حزب         " الليك ، يبقي في حساباته،       "العمل "آم

ذه                       اج في ه ن يحت ه ل ضًا، ان وربما في رغباته، احتمال شن حرب على سوريا، فانه يعرف، ونحن اي
دمار                  دة التوقيت تطرح موضوع اسلحة ال الحال الى ذريعة لبنانية، اذ تكفي لذلك حملة مدروسة وجي

ك       . الشامل، الممنوع غربيًا على العرب، آل العرب       د تمتل م تع ذا ان اسرائىل ل واذا اضفنا الى آل ه
اني    (سياسة لبنانية    داخل اللبن ه صارت مم            ) بمعنى ال ا ان ات، ادرآن ذ اواسط الثمانين ة مفاوضتها    من كن

ن،  .  ايار جديد  ١٧ من دون الوصول الى معاهدة سالم، او حتى الى اتفاق            ٤٢٥على تنفيذ القرار     ولك
  .حسنًا، فلتفاوض سوريا اذًا. ٤٢٥يقال لنا صباح مساء، ان لبنان ال يفاوض على القرار 
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