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 25عامًا على عناقيد الغضب وتفاهم نيسان ومجزرة قانا

تكنولوجيا متطورة من الكومبيوتر اىل تصنيع
الصواريخ الدقيقة التصويب ،وهذا الذي
يردع ارسائيل اليوم عن شن اي عدوان عىل
لبنان .لتفاهم نيسان ظروف وتوقيت انتجتها
العالقات الفرنسية  -اللبنانية الجيدة .وكان
كل رئيس جمهورية يف فرنسا من شارل
ديغول اىل ماكرون ،يريدون ثالثة امور يف
لبنان :استقالل ،سلم اهيل واستقرار امني.
عرب تفاهم نيسان ،كان لفرنسا دور اسايس يف
تبني املطلب اللبناين بتحييد املدنيني .لذلك
اقول ان التهديد يشء والتنفيذ يشء آخر.

العدو
وليد عربيد :في إمكاننا مقاضاة
ّ

شهر نيسان يف الوجدان اللبناين يختزن الكثري من املآيس واملحطات املؤملة التي تحفر عميقا يف تاريخنا املفتوح عىل
كل االحتامالت ،السيام ان الجغرافيا السياسية وضعتنا يف مواجهة عدو ارسائييل ال يقيم وزنا او اعتبارا للمواثيق
والقوانني والقرارات الدولية
هي اعوام تعدادها خمسة وعرشون مرت
عىل عدوان نيسان عام  ،1996الذي اطلق
عليه العدو االرسائييل عناقيد الغضب،
وشهد ابشع مجزرة وجرمية انسانية يف
التاريخ الحديث .يوم تعمدت الطائرات
الحربية املعادية استهداف مئات املدنيني
الذين لجأوا اىل احد مقار االمم املتحدة يف
بلدة قانا الجنوبية ،فسقط عرشات الشهداء
من االطفال والنساء والشيوخ من دون ان
يتحرك العامل ملعاقبتها عىل جرميتها .من
يومها ،كان يفرتض باملستويات الرسمية
والشعبية والحقوقية اللبنانية ان تتحرك
بطريقة مختلفة وعاجلة لتحويل الجرمية
اىل فرصة من خالل تكوين ملفات عن كل
الجرائم االرسائيلية يف حق لبنان ،وهذا مل
يحصل .فام الذي تغري منذ العام  1996اىل
يومنا الحارض؟
اسئلة حملتها "االمن العام" اىل الخبري يف
العالقات الدولية الربوفسور وليد عربيد
يف حوار شامل قارب التطورات بابعادها
املختلفة منذ عدوان نيسان اىل يومنا
الحارض.
■  25عاما مرت عىل العدوان االرسائييل عىل
لبنان عام ( 1996عناقيد الغضب) هل ما
زلنا يف املعدالت امليدانية ذاتها؟
□ كانت الظروف السياسية يف العالقات
الدولية وحتى يف الجغرافيا السياسية
(جيوبوليتيك) يف منطقة الرشق االوسط غري
ظروف اليوم ،ان كان يف لبنان او يف منطقة
الرشق االوسط .كام يجب ان ال ننىس ارسال
فرنسا يف عدوان (عناقيد الغضب) وزير
خارجيتها هريفيه دو شاريت الذي اقام شهرا
يف لبنان بتكليف من الرئيس جاك شرياك،

من اجل ايجاد حلول للحفاظ عىل االمن
واالستقرار واستقالل لبنان نظرا اىل العالقة
الجيدة التي كانت تربط الرئيس شرياك مع
رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري.
لكن يجب التأكيد عىل ان الذي فرض قوته
يف املواجهة مع العدو االرسائييل بعد قيام
ارسائيل بالعدوان عىل املنشآت اللبنانية
السيام الكهرباء ،هو املقاومة اللبنانية،
وتحديدا حزب الله الذي استطاع ادخال
الالعب السوري يف معادلة عناقيد الغضب،
من خالل اجبار الالعبني االقليميني والدول
الكربى عىل ان تكون سوريا العبا اساسيا يف
وقف العدوان .ظروف عام  1996هي غريها
الظروف القامئة يف لبنان حاليا .ويسجل
للمقاومة يف عناقيد الغضب انها اىل جانب
دورها املقاوم ،لعبت اول دور جيوسيايس
عىل الرغم من االحتالل االرسائييل لجنوب
لبنان ومل تندحر عنه اال يف عام  .2000هذا
يؤكد ان املقاومة كانت تخيط عالقات دولية
اقليمية واسرتاتيجية ،استنادا اىل قوتها يف
مقاومة االحتالل .تبقى االشارة اىل نقطة
مهمة ،انه طرح يف حينه مرشوع يقوم عىل
سؤال مفاده :هل نحن يف بداية سالم ام
يف بداية رصاع؟ جوايب كان نحن يف بداية
الرصاع .فبعد مقتل اسحاق رابني اخذ الرصاع
يتأجج يف منطقة الرشق االوسط ولبنان من
ضمنها ،نظرا اىل وجوده رأس حربة الغرب
يف املنطقة العربية وبسبب دوره االسايس يف
العالقات مع فرنسا واوروبا.

□ مل تقبل ارسائيل اال ان تكون العبا اساسيا
يف هذه املنطقة وتحديدا يف جنوب لبنان.
فنحن الحظنا انها تعمدت قبل االنسحاب
عام  2000رضب محطات توليد الكهرباء .هنا
ال بد من التذكري مبا اعلنه الرئيس شرياك امام
الربملان اللبناين يف خالل زيارته اىل لبنان ،من
ان سوريا ال تخرج من لبنان اال عند انجاز
تسوية للرصاع العريب  -االرسائييل .لكن ما
يحصل اليوم ان رشيحة واسعة من الشعب
اللبناين تنىس ان القرار الدويل  425بقي 22
سنة من دون تنفيذ عىل الرغم من الضغوط
الديبلوماسية ،السيام اللبنانية التي قادها
ممثل لبنان يف االمم املتحدة الصحايف الكبري
السفري غسان تويني الذي رفع شعار حرب
االخرين عىل ارض لبنان ،وصوال اىل القرار
 1701الذي يؤكد انه لوال وجود مقاومة لبنانية
ملا صدرت هذه القرارات .الجديد يف القرار
 1701انه ميكننا الفصل بني اطارين للعالقات
الدولية؛ اطار الدولة كدولة ،واطار املقاومة
عىل االرض يف مواجهة العدو االرسائييل .لقد
حصلت مفاعيل جديدة يف منطقة الرشق
االوسط عىل سبيل املثال ال الحرص ،مسألة
املياه يف جنوب لبنان عندما تدخل الجانب
االمرييك مع ارسائيل ملنعها من القيام بأي
عمل عسكري يف جنوب لبنان عندما افتتح
الرئيس العامد اميل لحود محطات الضخ يف
الوزاين .هذا يؤكد ان القرار  1701يبقى قرارا
من اجل الحفاظ عىل املصالح الدولية ،وليك
تلعب القوى الكربى دورا يف لبنان.

■ ما الذي تغري منذ تفاهم نيسان الذي
انهى العدوان وصوال اىل القرار  1701الذي
صدر يف العام  2006وانهى حرب الثالثة
وثالثني يوما؟

■ حاول العدو االرسائييل مرارا تغيري قواعد
االشتباك ،هل ترى خطورة يف الوصول اىل
ذلك خصوصا وان االمر يطرح مع كل تجديد
لقوات اليونيفيل؟

الربوفسور وليد عربيد.

□ الدول التي ارسلت قوات اىل لبنان ،السيام
الدول الكربى مثل فرنسا وايطاليا واسبانيا
واملانيا مع غريها من الدول ،تم نرشها عىل
الحدود من الجهة اللبنانية .لكن السؤال
الذي يطرح نفسه ،هل هذا االنتشار هو
ملنع املقاومة اللبنانية يف جنوب لبنان من
تشكيل خطر عىل الداخل االرسائييل؟ ما
نعيشه ونشاهده ان اي اشتباك يحصل
يكون عىل الحدود مع لبنان ،ما يعني ان
القرار  1701صحيح هو قرار اممي ،لكنه
يرتكز عىل موازين القوى الدولية.
■ اال ترى ان الغاية من وراء اثارة قادة
العدو مسألة الصواريخ الدقيقة فرض قواعد
اشتباك جديدة؟
□ طبعا ،الن الرصاع الحاصل اليوم يف منطقة
الرشق االوسط مرتبط بوجوه عدة .اول تلك
الوجوه هو الوجه االسالمي ،وهل االسالم
االيراين هو االسالم املعتدل؟ هل االسالم
الذي متثله الدول االخرى مثل دول الخليج
هو االسالم املعتدل؟ ربطا باحداث  11ايلول
 ،2001كان العنوان السيايس الكبري للحرب
يف افغانستان هو رضب الحركات االسالمية
املتطرفة ،بينام راهنا كان التحالف الدويل
للقضاء عىل تنظيم داعش الذي اراد ان
يقيم دولة الخالفة االسالمية يف العراق وبالد

املقاومة استطاعت
ادخال سوريا العبا اساسيا
في معادلة الحل
الشام .الوجه الثاين ان ايران كانت الحليف
االسايس للواليات املتحدة االمريكية يف الخليج،
واليوم صارت الخصم االول ليس يف الخليج
فحسب بل يف املنطقة املمتدة من باكستان
اىل افغانستان والعراق وجمهوريات اسيا
الوسطى واليمن وسوريا .مع االنتقال يف
بداية القرن الحادي والعرشين من نظرية
دولة القيم اىل نظرية دولة املصالح ،علينا ان
ننظر اىل ايران عىل انها متلك ثروات هائلة
من النفط والغاز .الوجه الثالث الذي ينظر
اليه مفكرون ومنهم لبنانيون ،ان ايران ال
تزال تفكر يف عمقها بالحلم االمرباطوري
الذي يوصلها اىل شاطئ البحر املتوسط،
وارسائيل تقدم نفسها عىل انها املتصدي لهذا
الحلم الفاريس .ايران باتت متتلك صواريخ
باليستية دقيقة تستطيع حمل رؤوس نووية،
ويف الساحة اللبنانية اصبحت لحزب الله
ابعاد اقليمية ودولية ولديه حلفاء وميلك

■ بعد  25عاما عىل تفاهم نيسان ومجزرة
قانا ،اليس هناك تقصري لبناين رسمي واهيل
يف مقاضاة ارسائيل؟
□ طبعا هناك تقصري .مع انتخاب جو
بايدن رئيسا للواليات املتحدة فان االدارة
االمريكية تستخدم افكارا جديدة ،وهي
العودة اىل مجلس حقوق االنسان واىل
االونيسكو ،وجعل دور امريكا اساسيا يف
منظمة الصحة العاملية ،اي استعادة الدور
االمرييك الذي اخل به الرئيس السابق
دونالد ترامب والذي ح ّوله اىل دور فايش
وعنفي ،بينام بدأت ادارة بايدن مسار
االنطالق للسيطرة مجددا من خالل العودة
اىل كل التفاصيل التي تصوغ العالقات
الدولية عىل كل املستويات .اما عىل صعيد
لبنان ،فمنذ تفاهم نيسان اىل اليوم تغري
الرصاع ،ولبنان بني خيارين :اما الذهاب
كليا اىل الغرب والبقاء معه ،او الذهاب
نحو الرشق والبقاء معه .وكون لبنان رأس
حربة للغرب يف منطقة الرشق االوسط ،ويف
خالل فرتة قريبة سينجز الحل السلمي يف
سوريا فتدخل مرحلة اعادة االعامر الذي
يكلف وفق التقديرات  600مليار دوالر،
والغرب يريد ان تكون له حصة يف اعادة
االعامر .هذا االمر يرتكز عىل االمن وفق
خارطة عاملية تقوم عىل االمن االمني
واالمن االقتصادي واالمن االجتامعي ،وفق
عالقات دولية جديدة وقانون دويل جديد.
مثة حاجة الستقرار امني يف لبنان ليك يكون
قاعدة العادة االعامر يف سوريا التي ستبقى
دولة موحدة.
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