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دخل                  واخيرًا يجيب الجنوب عن سؤال واحد من آبار ابنائه الشاعر عباس بيضون، ويعرف من أين ي
ولعل أول شرط  . في الوطن، فيكون حلم ليلة صيف ربيعية، ويكون الرجاء، آل الرجاء، في أن تدوم            

ر                     التحرير زغل في غي ال ب ل االحتف ا     آي تدوم هو االسترسال لها ولفرحة الحلم، فال يثق ه، مهم  مكان
دان                      االت المي ا تكن احتم ه، مهم ر زمان تكن الجروح ثخينة، وال يخالط االبتهاج بالحرية تحّفظ في غي

.حلم ليلة صيف، وال شيء يفرض االستفاقة منه على وجل. مقلقة
ة       ك اآلل رائيل، تل اهدة اس ن مش ى م وائية، او األس ات عش ن انتهاآ ر م دأ يظه ا ب ّوف مم ى التخ  حت

ة لال ا المنتج اعي اليه ي جم تغالل صور اول لجوء عرب تعد الس رن، تس ين طوال نصف ق م . جئ وآ
ر                دًا للتحري باألحرى المساجلة الصامتة حول لون الطرف المقاوم وخيار المقاومة المسّلحة سبيًال وحي
ؤتمر                          د م أتي، بع ان يمكن ان ت ارات ديبلوماسية آ ى حساب خي ه ُفرض عل ر ان ال يزال البعض يعتب

ر      مدريد، با  ل ضرورية في             . لنتيجة نفسها بكلفة أقل وسرعة أآب ة، ب ذه السجاالت منطقي اذا آانت ه ف
د تصبح مصدر ضرر                  اد     . زمن االحتالل والتفاوض، فانها صارت بال جدوى اآلن وق اريخ ال تع الت

.آتابته
ٌر                     بيله، خي ق  هذه المقاومة هي التي آانت، وهذا التحرير هو الذي تحقق، والتحرير، أيًا يكن س . مطل

دير المتوجب                      " حزب اهللا  "به ربح    ى التق ديرًا خاصًا يضاف ال ذا في السياسة يفترض تق ه، وه رهان
حلم ليلة صيف اذًا، والسؤال اآلن آيف االستزادة منه لتغذية          . لتضحيات مناضليه ونجاحاتهم الميدانية   

ك باستخالص در            . يقظة ... تطلعات اخرى ال تكون أحالم      ى ذل ان السبيل ال ا آ ذي     ربم ع ال وس الواق
م  تج الحل ان، وألن  . ان ي لبن ا ف احة"وألنن دد     " الس ا وتع ة فيه ى التناقضات الفاعل ا غن ة جعله اللبناني

الالعبين الممسكين بها اشبه بطاولة البلياردو، حيث الضربة األآثر إحكامًا تنتهي بتعرجات في مسار              
.رها تأخذ دائمًا شكل المفارقاتالكرات لم يحسبها اي حساب، فان االستنتاجات التي يمكن تسطي

تويين               داخل المس  نجاح حتى الفشل اعمق هذه المفارقات ما يتعلق بالالعبين االقليميين فهي تنبع من ت
ة التي انتهت                        ل الورق ل ق ة الرابحة، ب ك الورق يس من يمل التكتيكي واالستراتيجي، واختصارها ان ل

ة  فعًال بالربح، هو في الضرورة الرابح االخير وا  ن الخاسر في الملعب الصغير يبقى متحّكمًا في اللعب
ع   ار اوس ى اط ت ال ى نقل ها     . مت ان، ورأس وب لبن ي جن ة ف ة المقاوم وريا، راعي ة س ي مفارق ك ه تل

عينات  ة التس ذ بداي ادي    . السياسي من دعم الم اء السياسي وال الل الغط ن خ ت، م د نجح ت ق ي آان فه
ي الم   تحّكم ف ة، وال ن جه ة م ؤّمن للمقاوم عار  الم اني تحت ش ار اللبن ارين"س الزم المس ة " ت ن جه م

ي   اك بمنطَق ي االمس رى، ف ورة"اخ ة"و" الث لمي   " الدول وار الس لح والح اح المس ورقَتي الكف ًا، وب مع
.تستخدمهما بالتداول

زان                            ل في مي د في تعويض سوريا عن الخل  ومن نافل القول ان هذه الهندسة الدقيقة للغاية آانت تفي
ة                 القوى االسترا  ة التسوية االقليمي ه لعملي د ان تعطي ذي تري ًا للتوجه ال ذا      . تيجي دعم ان ه ذآير، ف وللت

ة التسعينات               ديل في نهاي ًا، خضع لتع ى      . التوجه، الثابت ظاهرًا او بالغي ة اول ان في مرحل دما آ فبع
ًا      ار حي اء المس ى إبق دائم عل ع الحرص ال ة م ذه العملي ارع ه ن تس د م ى الح ؤول ال ع (ي وار م والح
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ه مصر                             ا حصلت علي ل مم ا اق ي سوريا انجاز سالم ال يحقق له االسرائيلي طابعًا ملحًا، ليبعث تمن
تقبلية م                ات المس ة العالق ع لجهة استعادة آامل اراضيها المحتلة، ولكن بثمن رمزي اضعف من زاوي

، وآأنها  "وديعة رابين " حزيران و  ٤وقد بدت هذه المعادلة، وال سيما في ترآيزها على خط           . اسرائيل
ة      ة الالزم رعية الوطني ات الش ق ومتطلب ي دمش ومي ف اب الق تدامة الخط ة اس ة لمالءم دة القابل الوحي

ويج  حيحية"لتت ة التص ة"ب" الحرآ الحية تجديدي ة اص ة " حرآ يم عملي ر تنظ ة"عب ة هاد" خالف ئ
ا بمجرد نجاحهم في                      . ومضبوطة ى ان يمكن تعطيله ه االسرائيليون ال دما تنب اختلت هذه المعادلة عن

.فشلهم اللبناني... ادارة
ى                     ازالت االسرائيلية حت ددًا من التن  فبعدما أّمنت رافعة الجنوب المدعومة بمقولة تالزم المسارين ع

هزًا، جعل اقتراب موعد االنسحاب االسرائيلي       في المئة من االتفاق على المسار السوري جا        ٩٩بات  
اح          ًا ان النج ي، وخصوص ة المتبق ي المئ د ف أمين الواح ة لت ذه الرافع ى ه ون ال تحيل الرآ ن المس م
ه                         ًا توجي ة وتالي وى الدولي د الق ا تحيي االعالمي المتحقق السرائيل جراء قطع وعد االنسحاب سنح له

.١٩٨١نذ ازمة الصواريخ ربيع عام اوضح التهديدات الى سوريا للمرة االولى م
ما آان يمكن ان يؤدي الى نزع جنوب لبنان والجوالن        :  هكذا وجدت سوريا نفسها امام انقالب مريع       

ره في الشرق االوسط،               ان، وعب وة السوري في لبن ع الق د موق معًا من االحتالل االسرائيلي مع توآي
قطعًا، ال يعني   ! األرجحية السورية في لبنان   يفضي الى تحرير الجنوب دون الجوالن، ويطرح مسألة         

ادرة                      ى مب اراك ال ود ب تبعاد لجوء ايه ذلك ان آل أمل في تحرير آامل الجوالن قد تبدد، وال يمكن اس
ولكنه حتى إن فعل، فان استيفائه الشروط       . سلمية تفي الشروط السورية المتعلقة بشاطئ بحيرة طبريا       

ًا                السورية لن يتسم بطابع الضرورة واال      ابقة، وتالي ة الس ة اللبناني أتى من المعادل ان يت ضطرار الذي آ
ة                         ام االقليمي د االحج ألة تحدي يما في مس ى، وال س ان الثمن المقابل، وفي جانبه الرمزي، قد يكون أغل

.بعد التسوية
ن       دًا ع ة تحدي ذه المرحل ي ه ديث ف دأ الح ل الصدف ان يب ن قبي يس م ى  " ول راع عل تئناف الص اس

رئيس حافظ االسد                       ، ع "سوريا ان حسمه ال ا آ ل مطر، وهو م لى ما ذهب اليه الكاتب المصري جمي
".الصراع على الشرق االوسط"بنقله بلده الى موقع الالعب في 

ارة              د خس م تتكب دد          .  ال يستتبع المفارقة السورية ان اسرائيل ل د، بسبب تع ة اسرائيل اعق ولعل مفارق
تويات   اوت مس ا وتف ي تواجهه ارك الت ن     . هاالمع اجم ع تراتيجي الن الب االس ل االنق ت مفاعي اذا آان ف

دا              " ورطة"االنسحاب تضافرت مع شعور التخلص من        ا ب ذا م رارة الخسارة، وه لبنان لتخفف من م
انزال                    ال االنسحاب الرسمي ب في تبدل لهجة الصحافة االسرائيلية بين بداية انهيار ميليشيا لحد واآتم

اعي االسرائيلي سيعيش                 العلم االسرائيلي واقفال البو    وعي الجم ان ال ابة دون سقوط قتيل او جريح، ف
ى هامشية           ة االسرائيلية             . مع فكرة الهزيمة، وإن تكن فرعية او حت ا ان الظروف الذاتي ل منه ن يقل ول

ذ فشل                   هي ما جعل الهزيمة ممكنة، تلك الظروف الكامنة في ضعف الرهان االسرائيلي على لبنان من
وما يلفت في   . ١٩٨٥ض نظام تابع في بيروت فاالنسحاب االول لالحتالل عام           في فر  ١٩٨٢اجتياح  

ل                        ان اق ر آ د االخي نويًا في العق دها االحتالل س ان يتكب ائر البشرية التي آ هذا المجال ان معدل الخس
دءًا من          ي     ١٩٩٣بكثير، ورغم النجاح النوعي المضطرد للمقاومة االسالمية ب ائر التي من ، من الخس

.١٩٨٥ و١٩٨٢لمرحلة االولى من المقاومة بين بها في ا
أثر           ا تت ر مم ائد، أآث ان السياسي الس ًا للره  وهذا ما يؤآد ان قابلية تحمل الخسائر تكبر و تصغر وفق

وذج                          . بحجم الخسائر نفسها   يم نم ى تعم أخر ال م تت ى التعامل بحذر مع دعوات ل دفع ال ا ي وفي ذلك م
ة           اذ  . المقاومة على جبهات عربية اخرى     ائرها اللبناني سيلزم ان ُتمنى اسرائيل باضعاف اضعاف خس

.في الجوالن حتى تقتنع باالنسحاب منه، حتى لو آانت مستعدة لذلك من خالل المفاوضات



 
 
 
٢٧/٥/٢٠٠٠ 

دس   ن الق دث ع ي ال نتح ذا آ ا   ...  ه رائيلي وربم ن التصرف االس ن استخالصه م ر يمك درس اخي
ة او              ارك مقبل تثماره في مع ه سواء الس احي نفسه، وهو ال              االتعاظ من ا الكف ديل شيء من خطابن  لتع

ذي             ام، ال رأي الع جدوى خطاب الكرامة بالمقارنة مع معايير اآثر مادية، وإن تفاوتت تعبيراتها بين ال
ية    ادة السياس ة، والقي المة األمني ات الس ه متطلب المة  -تحرآ ة الس ن ديموم ة ع كرية الباحث  العس

تعدة للتضحية بمو  تراتيجية والمس ر   االس ة األآب ب اللعب ل آس ن أج ع م ًا   . ق ذروة قياس د ال رق بع مفت
واوضح هذه االستنتاجات يتصل     . بالمفارقات االقليمية، تبدو االستنتاجات اللبنانية الداخلية لمرٍة ابسط       

".حزب اهللا"لقد ربح : ما من شك هنا". حزب اهللا"ب
وم      وهو ب .  ربح جهادًا استحوذ على معظم طاقاته وطورها في آن واحد           ه ي غ ذروت ى بل ذا المعن  ٢٤ه

ر، اي في                          ٢٠٠٠ايار   ًا باستحالة الصعود اآث ه صار محكوم ذروة ان غ ال ، ومفارقته مثل آل من يبل
ا                       زول منه ا، وفي اسوأها بمباشرة الن ة التي وصل اليه ى المرتب وهو  . احسن االحوال بالمحافظة عل

ة شعبيهما          بذلك اشبه بالحزبين الشيوعيين االيطالي والفرنسي، اللذين         آانا فاعلين اساسيين في مقاوم
ة   ليست ظروف   . ولم يكن ممكنًا تسّلمهما السلطة لظروف دولية قاهرة في نهاية الحرب العالمية الثاني

اني  . الدولية مقيِّدة الى هذا الحد، وان يكن يستحيل تجاهلها      " حزب اهللا " ما يقّيده هو تنوع المجتمع اللبن
د الحرب                طائفيًا وآون احتالل الجنوب    ا بع ة م ألة اللبناني زالن آل المس ذلك، يقف    .  وتحريره ال يخت ل

.اليوم امام مفترق" حزب اهللا"
ا، قاعدة لممارسة                  فاما ان يختار تحويل عصبيته الجهادية، المستندة الى شبكة خدماتية ال يستهان به

ة                ه حرآ ه قبل ا فعلت ى               "امل "زبائنية تغذي نفسها بنفسها على غرار م ذا من سعي ال ي ه ا يعن ، مع م
ذا      المشارآة في السلطة وتقاسم منافعها، واما ان يتجه الى تشكيل قوة تغيير في المجت               اني، وه مع اللبن

ر      . على االرجح هو تطلع معظم آوادره      ار واسع للتغيي وطني  (على ان االتجاه الى االنخراط في تي ال
وي يس الفئ دي ) ول ائفي والعقي تويين الط ى المس ا عل ات، ابرزه ن المعوق ة م ن . يصطدم بمجموع فم

رك ا    قف التح ة س يالت لمالحظ ن التحل ر م ة للكثي ة، ال حاج ة الطائفي ه  الزاوي ى نفس ذي فرضه عل ل
و        . ، أيًا تكن دعواته الى االنفتاح والتواصل مع الطوائف االخرى          "حزب اهللا " دي، فه ائق العقي ا الع ام

د   . يتمثل في تمسك الحزب بالخمينية في لحظٍة تحاول ايران التحرر منها    ه بع ويبدو ان الحزب لم ينتب
.يسمعه عن ايران ومنهاالى ما تثيره هذه الهوية العقيدية من تشّنج، رغم آل ما 
تقبال االسرى          " الخاص" وقد آان الفتًا ان يغلب هذا الثبات العقيدي على الحفل             ه الس م تنظيم ذي ت ال

راء تحمل                          زيين رؤوسهم بشارات حم م ت ة، حيث ت المحررين في مقر الحزب في الضاحية الجنوبي
ل المتط         "لبيك يا خميني  : "عبارة ال لبس فيها    ر بقواف ام         ، في مشهد ذّآ ول االلغ ى حق ذاهبين ال وعين ال

دة،         . في الحرب ضد العراق    ًا عن وزر بعض العقي ولعل هذا المشهد يفيد بأنه حتى لو تم التخلي لفظي
ل        " حزب اهللا "وهذا ما يجب مساعدة آوادر       ا يمكن تسميته ثق ا، وهو م د منه فيه، فان عائقًا آخر يتول

.المخيلة
ة ث      ة، وإن تكن تجارب شعوب          ربما آانت ثقافة الحزن عامل تعبئ ًا في زمن االحتالل والمقاوم مين

ّك الحداد       أتي لحظة ف . اخرى ال تؤآد ذلك، اال انها تعطي مردودًا معكوسًا على األمد الطويل عندما ت
ك    ررين، ان ف هداء والجرحى واالسرى المح اء الش ال اولي اره حي وب اظه اطف المطل ل التع ع آ فم

ى        "حزب اهللا "وم على   الحداد هو المهمة المطروحة الي     در عل عاشوراء  "، فهل يملك وسائلها؟ وهل يق
ة            " للفرح ا مفارق ة زهرة؟ هن ا مئ ر، وهي األدهى من استحالة استمرار            " حزب اهللا  "تتفتح فيه األآب

.ففك الحداد مسألة ال يملك فيها هامش مناورة مماثًال للذي َنِعَم به في ظل تالزم المسارين. الصعود
ة ا  ذه اللحظ ة        فه روف الطبيعي تمر الظ رد ان تس ر بمج تمر وتكب رار وتس ن دون ق ل م ة تح لرمزي

 ولنا في تجربة ما بعد الحرب خير دليل على حتمية استبطان. المرشحة ألن تترسخ مع عودة الدولة
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ة       ع الدول ة م رميم العالق رة ت اتهم، فك د اقتناع ًا ض ًا واحيان واطنين، ال ارادي ا  . الم ب ربم ذا، يتوج ل
.عن الترآيز على مفارقات السلطة اللبنانية في تعاطيها مع قضية الجنوباالمتناع 

ا                        ن التخوف منه  فعند هذه اللحظة، لم يعد مهمًا ان تكون السلطة حصلت على النتيجة التي آانت تعل
ول           ( ا تق م            !). اال اذا آانت في االشهر الماضية تتمنى عكس م ا ايضًا، هو االسترسال لحل م، هن وااله

ة            . فليلة الصي  ومن اجل الحلم عينه، لن يرفض احد التسليم، مع الخطاب الرسمي، ان السلطة اللبناني
ام                       ة نحو الع ة ميداني رة فاعلي ذه االخي ذ استعادت ه ، ١٩٩٣ساهمت في التحرير، بدعمها المقاومة من

ه ه، فليفعل بايمان ّلم بعقل ية، واالفضل ان تك. ومن ال يس ى اساطير تأسيس ي حاجة ال ون فالشعوب ف
.جامعة

زاؤه،                     تم اجت ة، يفرض اال ي  اما وقد سّلمنا بهذا الدور، فاالنصاف، فضًال عن مفهوم استمرارية الدول
ت، وال               ك الوق فاستخدامه فئويًا، بل ان يتم االقرار بفضل آل الذين اداروا سياسة دعم المقاومة منذ ذل

ليم الحص،      سيما رئيسا الجمهورية الياس الهراوي واميل لحود، ورئيسا الحك         ومة رفيق الحريري وس
وب  "ورئيس المجلس نبيه بري صاحب فكرة اقامة         ه         " يوم الجن ذي رغم حدود فولكلوريت السنوي وال

ولئن آانت مراقبة مجمل الفترة . اّثر في تعميم وعي االحتالل عند االجيال الجديدة من غير الجنوبيين      
ع     تفرض توزيع الفضل بالتساوي على المسؤولين المتعاقبي       ن في مناصب ادارة البلد، اال ان معاينة رب

ذه                           دي المجهول له ذي يلحق بالجن بن ال ًا للغ الساعة االخير تتطلب الخروج عن قاعدة التساوي رفع
ليم الحص   ي س ة السعيدة، نعن ليم الحص. النهاي ديح س ي م ين  ... ف ه محب ليم الحص ان ل ال يعرف س

ي تث   نن ف ل يتف اهلهم، ب و يتج رًا، وإن عرف فه زائمهمآث يط ع ة   . ب ى رئاس اد ال ذ ع ان من ا آ ذا م ه
.الحكومة في بداية عهد الرئيس لحود

ة آانت               وألن محبي سليم الحص آثر، بل اآثر بكثير مما يوحيه عدد صوره في الشوارع، فان الخيب
نجح                    آبيرة من رؤيته يقع، هو رجل العقل البهيج والمبادئ العنيدة، في اسر لعبة السلطة الخفية، فال ي

ل الشعبي               ات والتالعب بالتمثي ك، بقي      . في منع التخبط في االصالح واالقتصاد وتقييد الحري ومع ذل
ئس          دما ي ى عن دما انصرفت السلطة عن               . سليم الحص عامل اطمئنان حت اؤل عن اد بوصلة للتف ل ع ب

ر االن      . االنسحاب االسرائيلي " هّم"الهموم الداخلية الى     ًا،   فسليم الحص آان من القلة لم يعتب سحاب هّم
.وانما فرصة

ة ووزارة  ة الحكوم ه رئاس دوا جمع ذين انتق ى ال ى، ال نته االول ي س ًا، ف ى حق د اعط ان ق  واذا آ
ية     ن الديبلوماس ى م ا تبق ذ م اد وانق ه ع ي، اال ان ال رأس سياس وزارة ب ذه ال دت ه ث ب ة، حي الخارجي

دياً            م           اللبنانية في االشهر االخيرة، فهو من ابقى على خيط الحوار ج ة واألم  رصينًا مع االسرة الدولي
ذين يحسبون أن الديبلوماسية تختصر                   . المتحدة اورة ال وهو من انبرى الى صد انحرافات شّطار المن

ات الصراع          ٤٢٥وهو في النهاية من انقذ القرار       . بربح الوقت وتضييع الفرص    ين ملف  من الضياع ب
ى الخر         -العربي   ان ال اد لبن ئلة               االسرائيلي المعقدة، فاع ار من االس اد االآث دما آ يطة الديبلوماسية بع

د، فنجاحه في                    . ... يكّرس شطبه  ه اآلن المزي ليم الحص ينتظرون من ومطالبته بالمزيد لكن محبي س
وبيين،                          وب والجن دانيًا ألمن الجن ًا مي ا راعي ًا، وهو الشرط لعودته ة محاورًا دولي ة اللبناني اعادة الدول

.سفينة الى حيث تتأآد الطمأنينةيرتب عليه مسؤولية ارشاد ال
ًا                      ات مطاَلب اق، ب  فبعدما اثبت ان ال غنى عنه في هذا الحكم، إن شئنا ترشيد السياسة، وليس فقط االنف
اآثر من اي وقت مضى بأن يضطلع بدوره آامًال غير منقوص آرئيس للحكومة يحل ويربط في آل        

ميره، م     ه ض د من ا يرتع د اآلن م ل بع ال يقب ائل، ف اؤالت   المس كات للتس ات واس ّد للحري ر (ن ح غي
.، وآوزير للخارجية يستطيع البناء على انجاز التحرير الستكمال عودة الدولة اللبنانية)الرسمية
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ا                     ان، بم ألة السورية في لبن ذه اللحظة ادارة المس ذ ه ه ان يرعى من ي ان علي ا يعن ي في م  وهذا يعن
يطية ات التبس دى الثنائي ان ال يج. يتع اذا آ ى ف ز ال وب للقف ي الجن ا حصل ف حرب "وز االنطالق مم

.اخرى ال تحمد عقباها، فانه ال يمكن ايضًا التغافل عما حصل" تحرير
ة                  ة سياسة الوصاية، ثم ة بانسحاب الجيش السوري واالستمرار في تغطي  وبين التسرع في المطالب

المسألة السورية   "ا الخيار في جعل     خيار ثالث تحتاج اليه سوريا بقدر ما يحتاج اليه لبنان، ويتمثل هذ           
أمن بشكل                  . عنوانًا لمهمتين " في لبنان  ك يت ان عسكريًا، وذل االولى هي حماية خاصرة سوريا في لبن

ة                ى بواب يما عل وب، وال س م المتحدة في الجن وات األم اني مع ق افضل من خالل مرابطة الجيش اللبن
.زم المسارين باعتباره تالزم توقيت السالم واسرائيلثغرة البقاع، ولكن ايضًا ديبلوماسيًا باستعادة تال

ك من  ي ذل ا يعن دين، بم ين البل ة شراآة ب ل الوصاية السورية الراهن ة، فهي تحوي ة الثاني ا المهم  ام
اون                     ى تع دو مفروضة ال ات تب تصحيح للعالقات المميزة وشفافية في ممارستها، حتى ننتقل من عالق

تقبل الشعبين دي يؤسس لمس ًا . تعاق ان تراآم ا تتطلب وم وهم ين ال تنجزان بي اتين المهمت ال شك ان ه
تج                     ا حصل ان ر آم طويل النفس، لكن التراآم يبدأ بنقطة، وهذه النقطة موعدها اليوم، اوًال ألن التحري
دأ                         ان ب ات آ ى موعد مع انتخاب اني عل ًا ألن المجتمع اللبن وضعًا يتطلب انتشار الجيش بسرعة، وثاني

.ًاييأس منها سلف
ديًال                   ا، وان تطّلب األمر تع  انهما ملفان برسم سليم الحص، وال عذر ألحد في ان يعرقل امساآه بهم

ه      . للحكومة ل المتبقي     . وال عذر لديه في االحجام عن ممارسة رشده وتعقله ومبادئ يس اال القلي ذاك ل ف
 .حتى يكتمل فّك الحداد ببهجة التأسيس، لكنه القليل الذي ال غنى عنه
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