
ملفيــن  فــي  الســجال  تداخــل 
ــا فــي توقيــت متزامــن، ذهــاب  تعاقب
ورفــض  دمشــق  الــى  وزيريــن 
ســوريا،  مــع  العســكري  التنســيق 
مجــددًا  الداخلــي  االنقســام  ادخــل 
لكــن  الســورية.  الزجاجــة  فــي 
والتنســيق  ســيذهبان،  الوزيريــن 
تفرضــه مقتضيــات االرض ال القــرار 

ســي لسيا ا
فــي  االنقســام  وطــأة  تعــد  لــم 
تقتصــر  وخارجــه  الــوزراء  مجلــس 
علــى الموقــف مــن الحــرب الســورية 
عــدم  او  رئيســها  نظــام  وشــرعية 
شــرعية  علــى  كمــا  شــرعيته، 
أضحــى  وقــد  المســلحة  المعارضــة 
التنظيمــات  كنــف  فــي  معظمهــا 
ــم يعــد  ــة وعــدم شــرعيتها. ل االرهابي
علــى  القائــم  باالشــتباك  يكتفــي 
ــك  ــي الحــرب تل دخــول حــزب اهلل ف
وتأثيــره الميدانــي فــي تطوراتهــا، بــل 
ــوزراء  ــس ال ــة مجل ــي جلس ــل ف انتق
االربعــاء الفائــت الــى مخــرج عجيــب 
وحركــة  اهلل  حــزب  وزيــري  ان  هــو 
ــازي  ــل حســين الحــاج حســن وغ ام
ــة  ــى دمشــق بصف ــان ال ــر يذهب زعيت

. شــخصية
حينمــا  االول.  التنصــل  ليــس 
ذهــب حــزب اهلل الــى القتــال فــي 
حكومــة  ابــان  الســورية،  الحــرب 

الرئيــس نجيــب ميقاتــي عــام 2012 
الواحــد  الفريــق  ــــ وكانــت حكومــة 
قيــل  ــــ  آذار   14 لقــوى  فيهــا  اثــر  ال 
فــي  يناقــش  ال  مــا  ان  حينــذاك 
معنيــًا  الــوزراء ال يمســي  مجلــس 
بــه. كانــت تلــك الحجــة المعقولــة 
ــى  ــي عل ــة ميقات ــظ حكوم كــي تحاف
وحدتهــا مــن دون ان يعــود حــزب اهلل 
ــي  ــر الحــال ف ــم تتغي ــن ســوريا. ل م
حكومــة الرئيــس تمــام ســام التــي 
الرئاســي  الشــغور  قبــل  ــــ  خلفتهــا 
ــال رئيســها مــرارًا  ــه ــــ حينمــا ق وابان
ال  النــاس  شــؤون  حكومــة  انهــا 
انقســم  التــي  الكبــرى  السياســات 
وكان  حكومتــه،  فريقــا  حولهــا  مــن 
هنــاك.  يقاتــل  يــزل  لمــا  الحــزب 
ــعد  ــس س ــة الرئي ــرج حكوم ــم تخ ل
نفســه،  الســياق  عــن  الحريــري 
ــة ســلفه، حكومــة  وهــي شــأن تجرب
ــارق جوهــري  ــة لكــن بف وحــدة وطني
الســابقتين  الحكومتيــن  عــن 
ــِق بــوزره علــى  المتعاقبيتيــن لــم يُل
ميقاتــي وســام: رئيــس الجمهوريــة 
يتنكــر  لــم  صديــق  عــون  ميشــال 

لســوريا وحليــف قــوي لحــزب اهلل.
حكومــة  اختبــرت  مــا  ســرعان 
ــا  ــر: حينم ــو آخ ــًا تل ــري امتحان الحري
عــن  الجمهوريــة  رئيــس  يدافــع 

اهلل  حــزب  ســاح 
حاجــة  ويبــرره 
للجيــش، ال يمثــل 
الحكومــة اللبنانيــة. 
يهاجــم  وحينمــا 
االمين العــام لحزب 
اهلل الســيد حســن 
نصــراهلل الســعودية 
تتبــرأ منــه الحكومة 
وفــي عدادهــا وزراؤه، 
وتقــول انــه ال يمثــل 

الوثيقــة  معرفتهــا  مــع  سياســتها 
بأنــه حجــر الرحــى فــي السياســة 
الخارجيــة. هكــذا حالهــا مــن داخــل 
كــي  تملــك  ال  وخارجــه.  الحكــم 
تحمــي وحدتهــا ســوى التنصــل مــن 

باالهتــزاز. يشــعرها  مــا  كل 
فــي احــدث امتحاناتهــا تناقــض 
قلمــا  كبيريــن  مرجعيــن  موقفــي 
ــن بمثــل مــا حصــل  ــى العل اظهــراه ال

ــا  ــم اصرارهم ــرة، رغ ــام االخي ــي االي ف
فــي االشــهر الثمانيــة المنصرمــة على 
ابــراز تفاهمهمــا وتعاونهمــا: بحماســة 
ــه  ــواب نبي ــس الن ــس مجل ــع رئي داف

المتزامنيــن،  الملفيــن  عــن  بــري 
دمشــق  الــى  الوزيريــن  ذهــاب 
ــــ  اللبنانــي  العســكري  والتنســيق 
الســوري فــي حــرب الجــرود 2، فيمــا 
غالــى الحريــري فــي رفضهمــا معــًا، 
مــن غيــر ان يبــدي صابــة مشــهودة 
فــي التشــبّث بالرفــض وتعريــض 
ــرج الجلســة  ــزاز، فأخ ــه لاهت حكومت
وفــق  الــوزراء  لمجلــس  االخيــرة 

معادلــة تحييــد لبنــان عــن الصراعــات 
االقليميــة وعــدم حاجــة الجيــش الــى 
اي دعــم فــي حربــه المقبلــة علــى 

»داعــش«. تنظيــم 
يقــول  التبســيط  مــن  بكثيــر 
رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري: 
ــررات هــذه الضجــة.  ــم كل مب »ال أفه
ال يريــدون ذهــاب الوزيــر الــى دمشــق 
بينمــا حــزب اهلل كلــه فــي ســوريا. 
لــم يجــف حبــر اســتجرار الكهربــاء 
منهــا، وال جــف حبــر تعييــن ســفير 
مــا  دمشــق«.  فــي  جديــد  لبنانــي 
ــرّي: »عندمــا يذهــب  ــه ب يضيــف إلي
الوزيــران، فهمــا ســيذهبان كوزيريــن 
مثلمــا ذهــب المديــر العــام لامــن 
الــى  ابراهيــم  عبــاس  اللــواء  العــام 
بصفتــه  معهــا  تواصــل  او  دمشــق 
ــق  ــة واف ــة اللبناني ــي الدول مســؤواًل ف
المهمــة  علــى  ســلفًا  المســؤولون 
ــوال ســوريا  ــاك. ل ــا هن ــوم به ــي يق الت
لمــا كان نفــذ اتفــاق عرســال، ولوالهــا 
ــاق اخــراج ســرايا اهــل  ــذ اتف ــن ينف ل
الشــام مــن الجــرود. ســيمرون فــي 
االراضــي الســورية، ويقيمــون فيهــا، 

الســورية  الحكومــة  وستشــرف 
ــدون  ــون ال يري ــم. يقول ــى انتقاله عل
التنســيق معهــا. لديهــا ســفير عندنــا 
وســفير  التحــرك،  عــن  يتوقــف  ال 
لنــا عندهــم. حســنًا. تكلمــوا طويــًا 
مــا  الديبلوماســية  العاقــات  علــى 
بيــن البلديــن. فــي حكومــة الرئيــس 
عمــر كرامــي عــام 1991، وكنــت لمــا ازل 
وزيــراً، ســألت الرئيــس حافــظ االســد 
وكان معنــا وزراء: لمــاذا ال تقيمــون 
ــن  ــن البلدي ــية بي ــات ديبلوماس عاق
فنتفــادى القــول ان ســوريا ال تعتــرف 
الجانــب  مــن  بيننــا  كان  بلبنــان؟ 
الســوري شــخص هــزّ برأســه ايجابــًا 
هــو وليــد المعلــم ولــم يكــن بعــد 

وزيــرًا«.
يضيــف بــري: »قبــل 25 يومــًا، ولــم 
يكــن كل هــذا الســجال الدائــر اليــوم 
حــول ســوريا والتنســيق العســكري، 
ان  )زعيتــر(  الزراعــة  وزيــر  اخبرنــي 
ثمــة مشــكلة فــي االنتــاج الزراعــي 
الكاســد، فقلــت لــه تذهب الى ســوريا 
ــكلة  ــة مش ــت لمعالج ــرع وق ــي اس ف
اللبنانيــة  الســوق  واغــراق  الكســاد 
المهربــة  الســورية  بالمزروعــات 
والفواكــه.  والحمضيــات  كالبطاطــا 
مــن دون اي حــوار معهــا كيــف يمكــن 
حــل مشــكلة كهــذه؟ كذلــك حالنــا مــع 

ملــف النازحيــن الســوريين«.

األتفاق النووي من 5+1 الى 1-7
ماجد حاتمي

موقــف الرئيــس االمريكــي دونالــد ترامــب مــن االتفــاق النــووي الــذي وقعته 
ــران، ال يُحســد  ــع اي ــرى م ــة الخمــس الكب ــوى الدولي ــب الق ــى جان ــاده ال ب
عليــه بالمــرة، فالرجــل يحــاول التخلــي عــن االتفــاق، كمــا وعــد خــال حملتــه 
ــاق،  ــن االتف ــؤول م ــي المس ــف االيران ــدة بالموق ــم وبش ــة، اال يرتط االنتخابي
وبالموقــف الدولــي المؤيــد لاتفــاق، وقبــل كل هــذا وذاك يرتطــم بقــوة الــردع 

االيرانيــة الهائلــة.
تخبــط ترامــب ازاء االتفــاق النــووي وظهــوره بمظهــر “الكابــوي” االهوج الذي 
ــر حفيظــة حتــى  ــات يثي ــوة ســاحه، ب ــك وســيلة لحــل مشــاكله اال ق ال يمتل
بعــض اعضــاء ادارتــه ومــن بينهــم وزيــر خارجيتــه ريكــس تيلرســون، فترامــب 
يتوعــد ويهــدد ايــران لعــدم التزامهــا باالتفــاق النــووي، بينمــا الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة اكــدت فــي ســبعة تقاريــر مفصلــة اصدرتهــا منــذ التوقيــع علــى 
االتفــاق النــووي، علــى ان إيــران التزمــت وبشــكل كامــل بجميــع تعهداتهــا 

المنصوصــة عليهــا فــي االتفــاق.
ترامــب ادرك ان موقفــه الرافــض لاتفــاق النــووي ســيعرض بــاده للعزلــة 
الدوليــة، بســبب تأييــد القــوى الخمــس الكبــرى، روســيا والصيــن وبريطانيــا 

وفرنســا والمانيــا 
جانــب  الــى 
االتحــاد االوروبي، 
والتــزام  لاتفــاق 
ــك  ــه، لذل ــران ب اي
عبــر  يحــاول 
مبــدأ  اســتخدام 
االكاذيــب  تكــرار 
عــدم  بشــان 
ايــران  التــزام 
االتفــاق،  بـــ”روح” 

ــام  ــراي الع ــى ال ــر عل ــة، للتاثي ــات اعامي ــر امبراطوري ــا نفســية عب وشــن حرب
العالمــي، الــذي لــم يعــد يــرى بديــا لاتفــاق النــووي لتســوية البرنامــج 

الســلمي. االيرانــي  النــووي 
ــر الخارجيــة االيرانــي محمــد جــواد ظريــف  هــذه الحقيقــة اشــار اليهــا وزي
ــس  ــا “: إن الرئي ــب قائ ــى ترام ــا رد عل ــر، عندم ــى تويت ــه عل ــدة ل ــي تغري ف
األميركــي كان يريــد دائمــًا القضــاء علــى االتفــاق النــووي، ويحــاول إظهــار إيــران 
بانهــا المســؤولة عــن هــذا األمــر، مــن أجــل تجنــب العزلــة التــي ســيقع فيهــا”.
ــى احتمــاالت خــرق  ــرد عل ــران وضعــت فــي حســابها طبيعــة ال رغــم ان اي
االتفــاق النــووي مــن قبــل امريــكا، بحكــم التجربــة التاريخيــة المــرة  لبلــدان 
العالــم مــع االنتهــاكات والخروقــات االمريكيــة للمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة، 
مثــل عــودة ايــران الــى مســتوى التخصيــب الــذي كانــت عليــه مــا قبــل االتفــاق، 
اال ان هــذا الخيــار ســيكون االخيــر، لمعرفــة ايــران للرفــض الدولــي لسياســة 

ترامــب الدوليــة الســيما ازاء ايــران واالتفــاق النــووي.
الســيناريو المحتمــل الــذي يمكــن تصــوره لمــا بعــد انتهــاك ترامــب لاتفاق 
النــووي ورفــض اوروبــا وروســيا والصيــن االصطفــاف مــع امريــكا، هــو ذلــك الــذي 
رســمه رئيــس المنظمــة الوطنيــة اإليرانيــة للطاقــة الذريــة علــي أكبــر صالحي، 
عندمــا اكــد ان مجموعــة خمســة زائــد واحــد ســتتحول الــى مجموعــة ســبعة 
ناقــص واحــد، مــا يعنــي أن إيــران وباقــي الــدول التــي تلتــزم باالتفــاق ســتكون 

فــي جانــب، بينمــا ســتكون أمريــكا معزولــة فــي الجانــب االخــر.
يبــدو ان التقاريــر الدوليــة وخاصــة تقاريــر المنظمــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
ــد  ــران باالتفــاق النــووي، وكذلــك تايي ــزام اي التــي ايــدت وفــي عــدة مــرات الت
مجلــس االمــن الدولــي لاتفــاق عبــر المصادقــة علــى القــرار رقــم 2231 ، 
والتاييــد الدولــي وخاصــة االوروبــي لاتفــاق، لــم تحــد مــن اصــرار ترامــب علــى 
التخلــي عــن االتفــاق بضغــط واضــح مــن اللوبــي الصهيونــي فــي امريــكا، لذلــك 
كان موقــف ايــران فــي غايــة الحكمــة عندمــا رفضــت تحــت ضغــط سياســة 
الحظــر االمريكــي، التخلــي عــن تطويــر قدراتهــا الصاروخيــة الردعيــة، ليقينهــا 
ــران  ــذي يهــدد اي ــر لاتفــاق النــووي، الســيما ان الرجــل ال انهــا الضامــن االكب
ليــل نهــار، ويتربــع علــى كرســي الحكــم فــي اكبــر دولــة فــي عالــم، مشــكوك 

فــي ســامة قــواه العقليــة بشــهادة اطبــاء نفســيين امريكييــن.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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برّي..ال يريدون ذهاب وزير... وكل حزب اهلل في سوريا 
نقوال ناصيف

ــم  ــب زعي ــراً، طال ــل أخي ــر الموص ــد تحري بع
زيارتــه  فــي  الصــدر،  مقتــدى  الصــدري،  التيــار 
بــن  محمــد  العهــد  ولــي  ولقائــه  للســعودية 
وحصــر  الشــعبي«  »الحشــد  بحــّل  ســلمان 
الســاح بيــد الجيــش العراقــي. لطالمــا ســمعنا 
هــذه المقولــة فــي لبنــان أيضــًا، خصوصــًا فــي 
جــرود  تحريــر  معركــة  بعــد  األخيــرة  اآلونــة 
عرســال التــي حظــي مــن خالهــا حــزب اهلل 
بشــبه إجمــاع وطنــي حــول دوره فــي مكافحــة 

الوطــن. وحمايــة  اإلرهــاب 
القديمــة  »الجوقــة«  أيضــًا،  هنــا،  تحدثــت 
سياســيين  مــن  لألميركــي،  التابعــة  نفســها 
وإعامييــن ومثقفيــن ورجــال أعمــال عــن معنــى 
ــه  ــذي نخســر في ــت ال ــي الوق اســتعادة األرض ف
المؤثريــن،  غيــر  هــؤالء  عــن  بعيــداً  الوطــن. 
ــة لفهــم طبيعــة العاقــة  هــذا المقــال هــو محاول
جهــة  مــن  األميركــي  الجيــش  بيــن  الراهنــة 
والجيشــين اللبنانــي والعراقــي مــن جهــة أخــرى، 
فــي ضــوء وجــود حــزب اهلل و»الحشــد« كقوتيــن 

فاعلتيــن فــي كا البلديــن.
واللبنانــي  العراقــي  الجيشــين  ناحــظ أن 
يتشــابهان بــأن تشــكيلهما هــو انعــكاس ونتــاج 
للمجتمعيــن المتعدديــن طائفيــًا ومذهبيــًا. هــذه 
المذاهــب التــي أصبحــت مــع مــرور الزمــن وفــي 
ســياقات وتحالفــات خارجيــة خاصــة بهــا، كيانــات 
سياســية واقتصاديــة فريــدة يتعايــش بعضهــا مــع 

بعــض فــي مجتمعاتهــا ســلمًا أو حربــًا.
ــام  ــة ع ــة اللبناني ــاء الحــرب األهلي ــد انته فبع
النظــام  شــرع  وحلفائهــا،  ســوريا  وانتصــار   1990
السياســي القائــم حينهــا فــي عمليــة إعــادة بنــاء 
الجيــش وهيكلتــه فــي ســياق عقيــدة واضحــة 
تتلخّــص بالعــداء لـ"إســرائيل"، والعاقــة المميــزة 
مــع ســوريا، ودعــم المقاومــة فــي وجــه االحتــال 
اللبنانــي  الجيــش  أن  نذكــر  اإلســرائيلي. 
مجموعــة  إلــى  انقســم  األهليــة  الحــرب  فــي 
»جيــوش« أحدهــا بقيــادة ســعد حــداد العميــل لـــ 
"إســرائيل"، وآخــر مثــًا بقيــادة ســامي الخطيــب 
واللــواء الســادس، ودخلــوا جميعــًا فــي دورة ال 
تنتهــي مــن االقتتــال. لقــد أقصــت مرحلــة الوجــود 
الســوري جميــع المناوئيــن لدمشــق فــي لبنــان، 
»المســيحية«  السياســية  األطــراف  وتحديــدًا 
المؤثــرة، واســتمرت حتــى اغتيــال الرئيــس رفيق 
الحريــري عــام 2005. بعدهــا، ومــع بــروز نســق 
جديــد فــي الحيــاة السياســية عنوانــه الصــراع 
بيــن 8 آذار )حلفــاء ســوريا( و14 آذار )حلفــاء أميركا(، 
اســتطاع الجيــش اللبنانــي باتباعــه الحياديــة 
ومبــدأ عــدم التدخــل فــي األحــداث السياســية 
ــة هــذه  ــي مواجه ــة ف ــه الداخلي أن يضمــن وحدت
االنقســامات العموديــة. ينطبــق هــذا األمــر أيضــًا 
علــى دور الجيــش إبّــان حــرب تمــوز 2006، الــذي 
اقتصــر علــى إغاثــة المهجريــن علــى الرغــم مــن 
ــة  ــاءت معرك ــم ج ــدو. ث ــل الع ــن قب اســتهدافه م
ــح اإلســام«  ــم »فت ــارد مــع تنظي ــر الب ــم نه مخي
حيــث اســتطاع مــن خالهــا إبــراز صــورة وطنيــة 

مقبولــة لــدى مكونــات المجتمــع بأنــه يســتطيع 
ــادي  ــدوره الحي ــى أن عــاد ل ــة االســتقرار، إل صيان
إزاء الحــرب المندلعــة فــي ســوريا مــع انقســام 
لبنــان إلــى معســكرين: األول مؤيــد لحكومــة 
دمشــق تمّثــل بتدخّــل حــزب اهلل العســكري، 
والثانــي معــارض ومســاهم فــي عمليــة إســقاط 

ــة. الدول
المتعــددة  الجيــوش 
الطوائــف تنشــط وتعيــد 
تدعيــم الــوالءات األوليــة

وقــد اســتطاع الجيش 
علــى  الحفــاظ  اآلن  إلــى 
بــرزت  أن  إلــى  وحدتــه 
التكفيريــة  الحــركات 
علــى الحــدود. هــذا العــدو 
المبــادرة  أخــذ  يمكــن 
كان  إذا  لــه  والتصــدي 

هنــاك إجمــاع داخلــي علــى اعتبــاره إرهابيــًا، لكــن 
مثــًا، ال يســتطيع الجيــش المشــاركة فــي دحــر 
ــي »السياســة«  ــدون ف ــا مؤي ــي له »النصــرة« الت
فيمــا  اللبنانــي،  الداخــل  فــي  و»المجتمــع« 
وتشــّكل  إرهابيــة  »الجميــع«  يراهــا  »داعــش« 

خطــرًا.
ــًا  ــي عام ــام الطائف ــى إشــكالية النظ إذاً، تبق
ســلبيًا ينعكــس علــى أداء الجيــش، ويحــدّ مــن 
ــا الشــعارات والصــور  ــادرة... أم ــى المب ــه عل قدرت
ــع. ــدًا عــن الواق ــة فتبقــى بعي واألناشــيد الدعائي

ــد  ــى ي ــش عل ــّل الجي ــد ح ــراق، وبع ــي الع ف
بــول بريمــر إثــر االحتــال األميركــي عــام 2003، 
ــر الصــراع  ومــع انتشــار حــركات المقاومــة وتفجّ
ــر  ــات المتحــدة عب ــم تســتطع الوالي ــي، ل الطائف
مــن  يعانــي  جيــش  بنــاء  المتعــددة  برامجهــا 
معضلــة زميلــه اللبنانــي. تجلــى ذلــك بوضــوح 
ــن  ــات م ــة مئ ــام بضع ــل أم ــي الموص ــاره ف بانهي
مقاتلــي »داعــش« عــام 2014، بعــد ثــاث ســنوات 
ــاءت  ــم ج ــراق. ث ــن الع ــي م ــروج األميرك ــن خ م
»الحشــد  لتشــكيل  الدينيــة  المرجعيــة  فتــوى 
ســنوات   3 خــال  اســتطاع  الــذي  الشــعبي« 
إنهــاء معظــم وجــود التنظيــم االرهابــي، تمامــًا 
كمــا اســتطاع حــزب اهلل تحريــر األرض عــام 2000 
ــة 14 آذار  ــوز 2006، وهزيم ــرب تم ــي ح ــود ف والصم
فــي 2008، والحقــًا تغييــر ديناميــة الحــرب فــي 
ــاك  ــي هن ــفير األميرك ــرف الس ــا اعت ــوريا )كم س
روبــرت فــورد(، وأخيــراً دحــر »النصــرة« مــن جــرود 

عرســال.
انلــو  فــي الســياق نفســه، تشــير ســينثيا 
مــن جامعــة جورجيــا فــي دراســتها )1980( للجنــود 
اإلثنييــن بعنــوان »أمــن الــدول فــي المجتمعــات 
الطوائــف  المتعــددة  الجيــوش  أن  المتعــددة«، 
وال  األوليــة،  الــوالءات  تدعيــم  وتعيــد  تنشــط 
تســتطيع بنــاء جيــش موحــد بالعقيــدة نفســها، 
وهكــذا ال يكــون الجيشــان اللبنانــي والعراقــي 

اســتثناًء لهــذا االســتنتاج.
بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  اللبنانــي  الجيــش   

ســوريا
بدايــة نشــير إلــى تصريــح قائــد المنطقــة 
الوســطى فــي الجيــش األميركــي، جــوزف فوتــل، 
ــاع  ــة االســتخبارات والدف ــام لجن ــي آذار 2017 أم ف
منطقتنــا(  )عــن  قــال  حيــن  الكونغــرس،  فــي 
الرئيســي  التهديــد  هــم  وحلفاءهــا  إيــران  إّن 

لمصالــح الواليــات المتحــدة، يضــاف إليهــا الوجــود 
الروســي الحديــث فــي ســوريا.

عاقــات أميــركا مــع الجيــوش فــي المنطقــة 
تأتــي فــي ضــوء هــذه المصالــح، وهــي تتلخــص 
ــان  ــوذ حــزب اهلل، وضم ــان بتقويــض نف ــي لبن ف
أمــن "إســرائيل"، ومحاربــة الحــركات اإلرهابيــة 
مصالحهــا  إلــى  باإلضافــة  الحاجــة(،  )عنــد 

االقتصاديــة.
فــي دراســة للباحــث األميركــي أرام نرغيزيــان 
ــوة  ــر الق ــات تطوي ــد CSIS حــول »تحدي مــن معه
الوجــود  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  الجيــش  لــدى 
فــي  الكاتــب  يشــير  لبنــان«،  فــي  الســوري 
اســتعراضه للــدروس المســتفادة مــن حــرب تمــوز 
وأحــداث نهــر البــارد ثــم أحــداث أيــار إلــى مــا يأتــي:
ـ فيمــا أدى الجيــش دوراً حياديــًا فــي فتــرة 
مــا بعــد اغتيــال الحريــري، كان وقيادتــه واعيــًا 
أن حــزب اهلل لــم يلحظــه فــي حســاباته عندمــا 
أراد القيــام بعمليــة خطــف الجنــود اإلســرائيليين، 
بــل إن مــا يمكــن أن يفعلــه أو ال يفعلــه الجيــش 
لــم يعــِن الحــزب، بــل إن خــوف الجيــش علــى 

ــن الحــزب مــن عــدم استشــارته. وحدتــه مكَّ
ــــ فــي معركــة مخيــم نهــر البــارد، فقــد أثبتــت 
للكاتــب أن الجيــش قــادر علــى التغلــب علــى 
منظمــات إرهابيــة، علــى الرغــم مــن قلــة الخبــرة 
لــدى وحداتــه، ونقــص التجهيــزات العســكرية 

ــه. واللوجســتية لدي
ـ أمــا أحــداث أيــار 2008، فأثبتــت أن تطويــر 
ــر  ــذي يجب ــي ال ــدر الكاف ــم يكــن بالق الجيــش ل
قيامــه  قبــل  التفكيــر مرتيــن  حــزب اهلل علــى 
بعمــل أحــادي الجانــب فــي الداخــل اللبنانــي أو 
ــدو اإلســرائيلي أو ســوريا. ــع الع ــد الحــدود م عن
يذكــر الكاتــب، فــي دراســته التــي تهــدف 
إلــى البنــاء علــى الفــرص المتاحــة أمــام الجيــش 
وحلفائــه الخارجييــن لتقويتــه كمؤسســة محليــة 
وكقــوة اســتقرار فــي المنطقــة، أنــه يمتلــك ميــزة 
وهــي  اهلل،  مــن حــزب  أكثــر مقبوليــة  تجعلــه 
تعــدده الطائفــي بعكــس حــزب اهلل الــذي يمتلــك 

هويــة وبُعــداً عقائديــًا واضحــًا. يُقــدم الكاتــب 
مــع  العاقــة  إزاء  األميركيــة  لــإدارة  توصياتــه 
لحّثــه  محاولــة  أي  أّن  إلــى  فيشــير  الجيــش، 
علــى مواجهــة عســكرية مــع حــزب اهلل ســتكون 
فاشــلة، بحيــث إن 30 فــي المئــة مــن عديــده 
هــو مــن الطائفــة الشــيعية. بــل يوصــي الكاتــب 
يقتضــي دعــم  لمواجهــة حــزب اهلل  الحــل  أن 
الجيــش عســكريًا )تدريــب وتســليح(، وتحديــدًا 
مكافحــة  )فــوج  الخاصــة  القــوات  لتشــكيات 
ــر والبحــر( التــي  ــر الب ــل، مغاوي اإلرهــاب، المجوق
تمتــاز بالــوالء للقيــادة بالمقارنــة مــع الــوالءات 
الطائفيــة، كمــا يوصــي بإعــادة هيكليــة التراتبيــة 
ــدر  ــر ق ــال أكب ــش إلدخ ــاط الجي العســكرية لضب
مــن ضبــاط مرحلــة مــا بعــد الوجــود الســوري 
فــي لبنــان. كذلــك يشــير إلــى منــح الجيــش 
مســاعدة ســنوية بقيمــة مليــار دوالر، والتغلــب 
مــن  أميــركا  فــي  اإلداريــة  البيروقراطيــة  علــى 
خــال اســتعمال الصاحيــة 1206 )هــذه الصاحيــة 
تتيــح لــوزارة الدفــاع تدريــب الجيــوش األجنبيــة 
وتســليحها لهدفيــن رئيســيين: مكافحــة اإلرهاب 
والمحافظــة علــى االســتقرار، وذلــك بوقــت ســريع 
مــن دون المــرور بالقيــود اإلداريــة البيروقراطيــة(.
تهدئــة  مــع  يتزامــن  أن  يجــب  كلــه،  هــذا 
عســكرية طويلــة األمــد علــى الحــدود الجنوبيــة 
فــي  الجيــش  يحققهــا  بنجاحــات  مصحوبــة 
ــق  ــك لخل ــة، وذل ــركات اإلرهابي ــع الح ــه م معركت
اللبنانيــة  المذهبيــة  المجتمعــات  عنــد  قناعــة 
بأنــه القــوة الوحيــدة الضامنــة لاســتقرار والقــادرة 
علــى الحفــاظ علــى األمــن، مــا يمنــع حــزب اهلل 

عســكريًا واعتباريــًا مــن التحــرك بمفــرده.
خاتمة

إن هــذه العمليــة المعّقــدة مــن إعــادة بنــاء 
الجيــش ودعمــه مــن الجانــب األميركــي هي في 
خدمــة مصالــح واشــنطن فقــط. فــي مقابــل هــذا 
المخطــط، تأتــي معادلــة الشــعب )الفئــة الوطنيــة 
ــة  ــه محارب ــى قيادت ــذي تتبن ــش )ال ــه(، والجي من
ــان  ــة لتحــرر لبن ــاب(، والمقاوم "إســرائيل" واإلره
ولتحمــي ســيادته. وهــذا مــا ينطبــق علــى العــراق 
أيضــًا. إن الحــركات أو التنظيمــات األيديولوجيــة 
فــي المجتمعــات المتعــددة تســتطيع أن تقــوم 
بدورهــا وتبــادر بعكــس الجيــوش التــي تتحكــم 
بقرارهــا المعطيــات والــوالءات الطائفيــة المتعــددة 

االتجاهــات.
ــات  ــف مــن بضــع مئ ــذي تأّل إن حــزب اهلل ال
اآلن  أصبــح  الماضــي  القــرن  ثمانينيــات  فــي 
ــؤدي دورًا  ــًا مــن عشــرات اآلالف، وي جيشــًا مدرب
مــن  اإلقليمــي  المشــهد  رســم  فــي  محوريــًا 
بيــروت إلــى صنعــاء... وهــا هــو فــي أيــام يُفشــل 
ــذا  ــان. وهك ــي لبن ــل ف ــوزف فوت ــتراتيجية ج اس
أيضــًا، ســيكون لـ»الحشــد الشــعبي« الــذي يريــد 
مقتــدى الصــدر حلَّــه الــدور األبــرز فــي رســم 
مشــهد العــراق الحديــث فــي المحــور المقــاوم 
لسياســات الطغيــان والهيمنــة األميركيــة فــي 

منطقتنــا.

عن أميركا وبناء الجيوش في لبنان والعراق
أحمد مهنا 


