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ستعدة لطي ملف              ات المتحدة م ل،            ". حزب اهللا  "اذًا، ليست الوالي ل ان تفع ا عاق ع منه اصًال، ال يتوق
اء              . وهي على ما هي عليه من اندفاع بعد نجاح حملتها االفغانية، ال يقّيدها شيء، ال رأي عام وال حلف

ان العاصفة ستمر وان ال حاجة  وحدهم اهل النعامة من الذين يسكنون ازقة السياسة اللبنانية تصوروا           
ذين          صدقها ال اذا ال ي واطنين، فلم ى الم ي عل ذه تنطل ت ه إذا آان ة، ف رات العادي ن الزعب دول ع للع
ان        ا لبن رج به ي خ سة الت الحجج البائ رار ب و اق ي ه ف االوروب ّدقوا ان الموق ذا، ص ا؟ هك يفبرآونه

ا التي استطاع               ة ان اوروب ا الحقيق ا، فيم دال،           الرسمي، فلم يغّيروه ى شيء من االعت ت المحافظة عل
.ارادت باالحرى اعطاء لبنان فرصة، سعيًا الى تجنيبه العاصفة

 لكن العاصفة ال تريد ان تهدأ، فما العمل؟ اوًال، واساسًا، االقرار بأن ثمة خطرًا ان تصل الينا، فمتى                   
ه الى ان ما يعني لبنان من        وثانيًا التنب . اتضح ذلك امكن تحديد الخيارات المتاحة للتخفيف من الضرر        

اً       يًا معين ازًا سياس ول جه د يط ا ق ه، ال م ه ودولت صيب مجتمع د ي ا ق و م ضرر ه ك  . ال ي ذل وال يعن
ى              ". حزب اهللا "التضحية ب  ه الموقف االميرآي عل د يحمل على العكس تمامًا، ان وعي الخطر الذي ق

ابيع       ، على ما ذهب ال    "حزب اهللا "لبنان هو ما يجب ان يدفع الى حماية          ل اس . يه النائب وليد جنبالط قب
ة  ًا، يجب حماي ي   ". حزب اهللا"قطع سبب دوره ف ى ب ات، وال حت دة او سياس ن عقي ه م ا يمثل يس لم ل

.المقاومة
ام           ذ الع اء، وال    ١٩٨٢ فالكثير من الذين جاهدوا في سبيل دحر االحتالل االسرائيلي من الوا الثن م ين  ل

سلطة م ة ال ا اروق ان، فيم دوا العرف ذ وج نهم ١٩٩١ن م يعرف ع ن ل شد بم ذه اللحظة، تحت ى ه ، وحت
ة             . التزامهم الراسخ في وجه العدو، وال حاجة الى االسماء         ى حماي دفع ال ا يفترض ان ي في الحقيقة، م

ر  " حزب اهللا " ار ان الحزب                   . ابسط بكثي اني، باعتب اعي اللبن سيج االجتم ى تماسك الن ه الحرص عل ان
ستهان     ة ال ي ل فئ تج من            منخرط فيه ويمث ا ين ه له اني، وان يكن جزء من تمثيل ا من المجتمع اللبن  به

ات                 سياسة امر واقع مارستها السلطة في لبنان، بدفع من الوصي السوري، وتجلت في قوانين االنتخاب
ة                      سيطرة الميداني ه من ال شيات وتمكين المتتالية، وقبل ذلك في استثناء هذا الفصيل من قرار حل الميلي

.ة من  بيروت الكبرى، حتى هذه اللحظة من عمر دولة القانون والمؤسساتعلى احياء شاسع
صفية الحسابات              يس مناسبة لت د الخارجي ل وطني ان التهدي ى التماسك ال اظ عل  فمن مستلزمات الحف

ك   رهن عن ذل ا ب ة، آم هوان"الداخلي ة ش اء قرن ذ " لق ررة من ه المتك ي مواقف ول١١ف ي .  ايل ه، ف لكن
وطني، وال        " حزب اهللا "واذا آانت حماية    . مفتوحة لالنتحار المقابل، ليس دعوة     سبب ال ذا ال واجبة، له

ا                         ه في تقبله وب حمايت د المطل ة عن وافر الرغب ى ت اب اول ضياتها تفترض من ب إن مقت مّنة من احد، ف
يس افضل سبيل                    . وتحسين شروطها  ه ل دفاع عن ومن نافل القول ان التمترس وراء موقف ال يمكن ال

ين      والمو. لذلك قف الذي ال يمكن الدفاع عنه هو تحديدًا الحجة الرسمية اللبنانية، اي ضرورة التمييز ب
.المقاومة واالرهاب

ين    دوره ب ز ب ذي مّي روت ال ي بي فيرها ف سان س ا، بل ا فيه ت رأيه دة ان قال ات المتح بق للوالي د س  فق
ا           .  واالرهاب آوسيلة  المقاومة آهدف  ر واتهامه ثم جاءت تصريحات آوندوليزا رايس عن تفجير الُخب

  بالمشارآة في التهيئة له، ولم يكن ممكنًا الرد عليها بمقولة التمييز الضروري بين" حزب اهللا"
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ى امل اال يكون سمع احد               سكوت، عل ة ال سلطة اللبناني ارت ال أتي اآلن  . المقاومة واالرهاب، فاخت وت
ا ل     االت سؤولية م ن م دة ع ة الجدي ات االميرآي زب اهللا"هام لحة     " ح ة اس اخرة المحمل ضية الب ي ق ف

ة                  . والمضبوطة في البحر االحمر    ين المقاوم ز ب ة التميي ى نظري ودة ال ة الع هنا، يمكن من ناحية نظري
ًا مناقضة حجة رسمية اخرى تحكي عن انحسار نطاق                         واالرهاب، اال ان اللجوء اليها سيعني حكم

دليل                 " حزب اهللا "ل  عم ات المتحدة، ب ضًا الوالي ا اي م تتقبله ة، وهي الحجة التي ل على االرض اللبناني
.الزوبعة التي قامت بعد تصريحات السفير االميرآي

ى تصبح           " حزب اهللا " يستتبع ما سبق ان       مطالب، والسلطة اللبنانية معه، بمراجعة خطته الدفاعية حت
في هذا االتجاه ادراك فداحة الضرر الذي قد يلحق باالجتماع الوطني          والخطوة االولى   . حمايته ممكنة 

رب   اني اذا ُض زب اهللا"اللبن روط        "ح دد ش ذي يح و ال وطني ه اع ال ذا االجتم صير ه ًا ان م ، وتالي
سلطة، وحتى            " حزب اهللا "اي ان يمتنع    . الحماية، وليس قرار الحزب    ا ال ا غطته ة، مهم عن اي احادي

ى           لو آلف ذلك االعالن على     ع عل ة في الواق  المأل انه يلتزم هدنة في مزارع شبعا، وهي الهدنة القائم
.ما يبدو

اع الحزب                 بعا، امتن زارع ش ة من اجل م  واألهم من التخلي عن أحادية قرار االستمرار في المقاوم
مية   ة الرس سياسة اللبناني ستقلة عن ال ة م ة خارجي ة سياس دأ -عن ممارس ة مب بة ملتزم  وهي بالمناس

ا عن سيرورتها       الت ًا تكن تحفظاته دول     -سوية السلمية في الشرق االوسط، أي اع ال  وخارجة عن اجم
سجالت                . العربية، بما فيها سوريا    فافية في تنظيف ال د جرأة وش سلوك الجدي ذا ال ى ه اما اذا اضفنا ال

شمل                   ات المتحدة ت سعينات والتي تجعل الوالي " حزب اهللا "التاريخية العائدة الى الثمانينات وبعض الت
ة                             ة وطني شروط ألفضل حماي د تأمنت آل ال ه، فتكون ق ان مع اب، وآل لبن ا ضد االره . في حمالته

التكلفة غالية، ربما، مقارنة بما راآمه الحزب من مكاسب ذاتية خالل عقد من الزمن، وبما اتاحه من    
ان      لكنها ال ريب    . التباسات استفادت منها السلطة في سوريا وشقيقتها اللبنانية        ابخس مما قد يخسره لبن

  ".حزب اهللا"اذا استمرت سياسة النعامة، وتخسره سوريا، وقبل آل شيء يخسره 
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