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تحقيق

سلمًا أو حربًا
عـلـمــا ب ــأن أي ت ـطــور م ــن ه ــذا ال ـنــوع،
يـحـتــاج أي ـضــا ال ــى مــواكـبــة سياسية
م ــن ال ـح ـكــومــة ال ـت ــي س ـت ـكــون معنية
بـمــواجـهــة ه ــذا االسـتـحـقــاق سياسيًا
في الداخل والخارج.
وفي وقت يواصل فيه الجيش اتخاذ
ت ــدابـ ـي ــر ع ـس ـك ــري ــة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ،مــع
استمرار عمليات القصف ورمي النار
حني تدعو الحاجة في هذه الجرود،
فإن ثمة جانبًا آخر يتعلق بالتدابير
التي اتخذها الجيش في شأن وجود
مخيمات نازحني سوريني حول مقاره
الـعـسـكــريــة ،ب ــدأ يـلـفــت ال ـن ـظــر .ورغ ــم
أن الجيش سبق أن أخـلــى النازحني
ً
مــن محيط مـطــار ح ــاالت شـمــاال ،فإن
إخالء النازحني السوريني من محيط
مـطــار ري ــاق اسـتــأثــر بــاألهـمـيــة ،نظرًا
الــى أع ــداد الـنــازحــن وانـتـشــارهــم في

وتـفــاصـيـلـهــا ،عـلـمــا ب ــأن ن ـج ــاح هــذه
الخطوة يمثل أهمية قصوى للبنان،
ألنـهــا تسحب عنصر تــوتــر أساسيًا
مـ ــن م ـن ـط ـقــة ج ـ ـ ــرود عـ ــرسـ ــال وت ـق ـفــل
جــرحــا دام ـي ــا مـفـتــوحــا مـنــذ س ـنــوات،
أدى بـفـعــل االش ـت ـبــاكــات م ــع الجيش
أو العمليات اإلرهــابـيــة واالنتحارية
ال ــى س ـقــوط ع ــدد كـبـيــر م ــن ال ـش ـهــداء
وال ـج ــرح ــى ،إض ــاف ــة إل ــى الـعـسـكــريــن
املخطوفني.
لـ ـك ــن ،ب ـح ـســب املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ال يـمـكــن
التفاؤل بقرب انتهاء هذه املفاوضات،
م ــع األثـ ـمـ ــان ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن يـطــالــب
ب ـهــا امل ـس ـل ـحــون م ـقــابــل ان ـس ـحــاب ـهــم،
عـلـمــا ب ــأن ات ـف ــاق مـضــايــا والــزبــدانــي
وال ـفــوعــة وكـفــريــا اسـتـلــزم أش ـه ـرًا من
املفاوضات الشاقة التي كانت تتعثر
حينًا وتتقدم أحيانًا ،بحسب تطورات
األوضاع امليدانية ومنحى املفاوضات
اإلقليمية .في املقابل ،تؤكد املعلومات
أن فشل هذه املفاوضات لن يكون من
دون تـبـعــات ،ألن هـنــاك ق ــرارًا ســوريــا
بفتح معركة عسكرية ضد املسلحني
امل ـن ـت ـشــريــن ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـح ــدودي ــة
م ــن الـ ـج ــان ــب الـ ـ ـس ـ ــوري .إذ ال يـمـكــن
تـ ــرك هـ ــذه ال ـب ـق ـعــة ال ـج ــردي ــة وحــدهــا
خ ـ ـ ـ ــارج سـ ـيـ ـط ــرة ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ،ف ـ ــي حــن
تـبـقــى الـ ـح ــدود ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـســوريــة
ـ ـ ـ ـ ال ـل ـب ـنــان ـيــة ـ ـ ـ ـ اإلســرائ ـي ـل ـيــة (مـثـلــث
القنيطرة ـ العرقوب ـ الجوالن املحتل)
موضوعة في خانة إقليمية مختلفة
بإطارها وتداعياتها.
وهـ ـن ــا ت ـك ـمــن امل ـش ـك ـل ــة ،ألن ف ـت ــح أي
معركة عسكرية من الجانب السوري
سينعكس حكمًا على لبنان ،والجيش
الـلـبـنــانــي لــن يـقــف مـتـفــرجــا بطبيعة
ال ـحــال إذا ح ــاول املـسـلـحــون االرت ــداد
الـ ــى ال ــداخ ــل ال ـل ـب ـنــانــي وسـيـتـصــدى
ألي محاولة هروب لهؤالء الى لبنان،
األمر الذي سيضع املسلحني بني فكي
ك ـمــاشــة :ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري م ــن جهة
ومـعــه حــزب الـلــه ،والـجـيــش اللبناني
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،م ــن دون أن ننسى
تداعيات املعركة أو املـفــاوضــات على
وضــع مخيمات الـنــازحــن السوريني
في املنطقة.
وم ـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن ي ـ ـكـ ــون ت ــوق ـي ــت
املـ ـع ــرك ــة م ــرت ـب ـط ــا أيـ ـض ــا ب ــال ـظ ــروف
السياسية وامل ـفــاوضــات الـتــي تسير
على أكثر من خــط ،األمــر الــذي يجعل
الجيش اللبناني فــي حــالــة جهوزية
ألي استحقاق عسكري قــد يواجهه،

حـ ــرم املـ ـط ــار وم ـح ـي ـطــه ح ـتــى كـ ــادوا
يقتربون من منشآته واملدرجات فيه،
األمــر الــذي شكل خطرًا على الجيش
وعلى الـطــائــرات اللبنانية والغربية
الـ ـت ــي تـ ـح ــط فـ ـي ــه ل ـن ـق ــل املـ ـس ــاع ــدات
للجيش ،وآخرها الطائرة األميركية
الـتــي نقلت مـســاعــدات عسكرية .لكن
ال ـج ـي ــش ،رغ ـ ــم م ـ ـحـ ــاوالت مـنـظـمــات
إن ـس ــان ـي ــة ودولـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــدخ ــل لــوقــف
ال ـق ــرار بـحـجــج مـتـنــوعــة ،ل ــم يـتــراجــع
عـنــه ،وسـيــج املنطقة بشريط شائك،
وال س ـي ـمــا أنـ ــه ي ـت ـعــامــل م ــع مـنــاطــق
ان ـت ـشــار ال ـنــازحــن ال ـســوريــن بـحــذر
شديد ومراقبة دقيقة ودهــم مستمر
مل ـنــع تـلـطــي ش ـب ـكــات إره ــاب ـي ــة داخ ــل
هذه التجمعات .ولم تقتصر عمليات
منع وج ــود الـنــازحــن على املطارين
امل ــذك ــوري ــن ،بــل شـمـلــت مـحـيــط املـقــار
ال ـع ـس ـكــريــة وق ـ ـيـ ــادات األل ــوي ــة حيث
اتخذت تدابير وقائية ،كما حصل في
اللبوة وعرسال أيضًا.

إي ــران وحــزب الله وعــدم شرعيتهما».
هجومًا عنيفا على حزب
وشنت هالي ً
ال ـل ــه م ـس ـت ـخــدمــة أدبـ ـي ــات إســرائـيـلـيــة
واض ـحــة ،فــاعـتـبــرت أن ه ــذه «املنظمة
اإلرهابية في لبنان تستخدم البلدات
إلخ ـفــاء ع ـشــرات آالف ال ـصــواريــخ غير
الشرعية؛ وفي سوريا يسيطر الحزب
على مناطق ،ويقاتل ،بأمر من إيــران،
إلــى جانب الجنود الـســوريــن ويذبح
الـشـعــب الـ ـس ــوري .وأح ـيــانــا ه ــو ال ــذي
يعطي أوام ــر للجنود الـســوريــن .لقد
ســاعــد ال ـحــزب (الــرئ ـيــس) األس ــد على
تجويع حلب وتدميرها».
وأردفـ ــت هــالــي أن ح ــزب الـلــه «منظمة
إرهابية يتوسع تأثيرها على امتداد
الـشــرق األوس ــط بــدعــم مــن إي ــران التي
ت ـس ـت ـخ ــدم ــه لـ ـت ــوسـ ـي ــع ط ـم ــوح ــات ـه ــا
اإلق ـل ـي ـم ـيــة .إن ـه ـمــا ي ـع ـمــان ســويــا من
أج ــل ن ـشــر إيــديــولــوج ـيــا مـتـطــرفــة في
أرجاء الشرق األوسط .إن األنشطة ذات
الطبيعة املــدمــرة بشكل كبير لكل من
حــزب الـلــه وإي ــران على امـتــداد الشرق
األوسط تتطلب منا اهتمامًا أكبر .هذه

األنشطة يجب أن تكون أولوية مجلس
األمن في املنطقة».
وشكر السفير اإلسرائيلي لدى املنظمة
ال ــدولـ ـي ــة ،دان ـ ــي دان ـ ـ ـ ــون ،ال ـ ــذي ش ــارك
ف ــي ال ـن ـق ــاش ،الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة على
«مــوق ـف ـهــا األخ ــاق ــي وإصـ ــرارهـ ــا على
مـنــاقـشــة األسـ ـب ــاب الـحـقـيـقـيــة الن ـعــدام
اإلس ـت ـق ــرار ف ــي امل ـن ـط ـقــة» .وت ـنــاغــم مع
نـظـيــرتــه األم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـه ـجــوم على
أداء مـجـلــس األم ـ ــن مـعـتـبـرًا أن ــه خــال
ال ـ ـ  17عــامــا املــاض ـيــة ج ــرى هـنــا اتـهــام
إسرائيل التي وصفها بأنها «شريك في
مكافحة اإلرهاب ومنارة أمل ،فيما إيران
تتسبب بالفظائع فــي ســوريــا يوميًا،
وقد رأينا النتائج القاسية في الهجوم
الكيميائي» .ورأى دانون أن إيران «هي
ال ـت ـهــديــد األك ـث ــر ج ــدي ــة ض ــد إســرائ ـيــل
وتـ ــريـ ــد ت ــدمـ ـي ــره ــا ،وت ـ ـهـ ــدد إس ـت ـق ــرار
املنطقة ،ليس فقط بواسطة مبعوثيها،
وإن ـم ــا أي ـضــا بـشـكــل مـبــاشــر م ــن خــال
دعم اإلرهاب وتنفيذ تجارب صاروخية
خالفًا لقرارات مجلس األمن».
(األخبار)

إذا فشلت المفاوضات
سيصبح المسلحون بين
فكي كماشة الجيشين
السوري واللبناني

ّ
إسرائيل تتحصن
الطريق «الطويل» إلى الجليل
في ما يعرف بمنطقة الـ « ،»1701وفي محيط
الناقورة تحديدًاّ ،
تجول جيش من الصحافيين ،أمس ،للمرة
األولى ،قرب السياج الحدودي الشائك الذي يفصل لبنان عن
األراضي المحتلة .هكذا ،تعرف المشاركون في الجولة ،عن
قرب ،إلى التحصينات التي ّ
شيدها اإلسرائيليون تحسبًا لهجمات
المقاومة على الجليل في أي حرب مقبلة
أحمد محسن
نحن اآلن فــي منطقة الـ ـ ــ« .»1701ممنوع
دخ ـ ـ ــول امل ــدنـ ـي ــن .ال ـب ـح ــر ق ـط ـع ــة زرق ـ ــاء
ناصعة كالسماء ،والناقورة قطعة ناقصة
مــن البحر .األرض لألشجار واألح ــراش.
الـجـبــال ال ـتــي ال نـعــرف مــا ال ــذي تخبئه.
ال ـج ـب ــال نـفـسـهــا ال ـت ــي ت ــرم ــي مـعــاطـفـهــا
مــن القصائد القديمة وتخبئ املقاتلني.
خ ـلــف امل ــوق ــع املـ ـع ــادي ي ـس ـتــريــح الـبـحــر.
وهـ ـن ــاك ن ـه ــاري ــا وال ـك ـي ـب ــوت ـس ــات .أرض
الفلسطينيني .وتــاريــخ الـهــاغــانــا .وبعد
كــل ش ــيء حـيـفــا .وم ــا بـعــد حـيـفــا ،صــارت
«الزم ــة» ،تتكرر أحيانًا للمزاح ،وأحيانًا
بـجـ ّـديــة .ومــن خلف الـسـيــاج ،صحافيون
لبنانيون .وأجــانــب يستشرقون .وهناك
جندي من الكتيبة االيطالية يشبه املكان.
بشكل ع ــام .يـقــول إنــه من
يشبه األري ــاف
ٍ
صقلية ،ال من ميالنو .من صقلية يعني
أن ــه م ــن ال ـب ـح ــر .لـكـنــه ش ـجــع يــوفـنـتــوس
أم ــس ،ضـ ّـد بــرشـلــونــة .نـعـتــرض ،مــن باب
املزاح ،فتورينو في الشمال ،وصقلية في
الجنوب .وفــي إيطاليا العالقة «شائكة»
بــن الـشـمــال وال ـج ـنــوب .يــوافــق ضاحكًا،
ولكن «كلنا إيطاليون» ،يقول.
خلف الجبل يمتد الجليل.
ُ
ت ــاريـ ـخـ ـي ــا تـ ـسـ ـم ــى امل ـن ـط ـق ــة ب ــال ـج ـل ـي ــل.
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــون ال ـت ـس ـم ـي ــة وال
ي ـعــرفــون ج ــذوره ــا وال أص ــول ـه ــا .وجـبــل
ال ـج ـل ـي ــل ،ب ــال ـع ـب ــري ــة ،ي ـع ـنــي «ال ـ ــدائ ـ ــرة»،
واألص ـ ــح «ال ـ ـ ـ ــدارة» ،أي امل ـك ــان ال ــدائ ــري.
وإذ نـتـحــدث عــن جــولــة «م ـح ــدودة» على
أط ــراف جبل عــامــل ،للتعرف إلــى «عينة»
مــن تـحـصـيـنــات م ـعــاديــة (أقــام ـهــا جيش
االح ـت ــال داخ ــل األراضـ ــي الفلسطينية)
تمتد من «الناقورة إلى شبعا» ،فال ضير
مــن بعض االش ــارات الجغرافية .الجليل
ال ــدائ ــري يـنـقـســم إل ــى ش ـط ــري ــن .الـجـلـيــل
ّ
األع ـل ــى ،وه ــو يـشــكــل ال ـجــزء األك ـب ــر ،مما
يطلق عليه سكان الجنوب تسمية «جبل
عـ ــامـ ــل» .اسـ ــم ال ـج ـل ـيــل يـ ــرد ف ــي «ال ـع ـهــد
الجديد» .وأهله يعرفونه باالسم الجديد.
ّ
ّ
يفضلون مفردة «عامل» ،وهو ما يتشكل
مـ ــن «ال ـج ـل ـي ــل األع ـ ـلـ ــى» وم ـ ــن ال ـش ـق ـيــف.
التحصينات في كل مكان ،واالستعدادات
الحربية متنوعة .السياج الشائك الــذي
تـعــرفــونــه .الـفــاصــل بــن أوص ــال الجليل.
ال ـب ـلــوكــات االسـمـنـتـيــة ،ال ـت ــي ،لـلـمـفــارقــة،
تـنـتـشــر ف ــي مــدن ـنــا امل ـف ــرط ــة ف ــي ال ـكــآبــة.
األن ـفــاق الـتــي ي ـتــراوح عمقها بــن  8و15
مترًا ،إلعاقة تقدم «مهاجمني محتملني»
(م ـ ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان إل ـ ـ ــى ف ـ ـل ـ ـس ـ ـطـ ــن!) .وهـ ـن ــاك
تحصينات ورادارت وأشياء ال تخطر في

البال ،ونحن العاديني ال نفهم فيها .كل ما
نعرفه أنها عسكرية وأنها ّ
ضدنا .يشرح
قائد عسكري من حزب الله للصحافيني،
من أمام مستعمرة «شلومي» .الجنود في
الخلف يتبعون «قـيــادة الـلــواء الغربي»،
وت ــال ـي ــا ،ل ـق ـي ــادة امل ـن ـط ـقــة ال ـش ـمــال ـيــة في
الـجـيــش اإلســرائـيـلــي .ي ــردد امل ـســؤول في
حــزب الـلــه تفاصيل للحاضرين« ...يــوآل
ستريك صــار قائدًا للمنطقة الشمالية».
ال ي ـت ـح ـم ـســون ك ـث ـي ـرًا ،ج ـي ــل ج ــدي ــد مــن
ال ـص ـحــاف ـيــن ال ــذي ــن ي ـت ـصــرفــون ك ـمــا لو
أنـهــم فــي كــرنـفــال .يـتـحــدثــون جميعًا في
الــوقــت نـفـســه ،حـتــى عـنــدمــا يـعـ ّـرفـهــم إلــى
أسماء الفرق اإلسرائيلية ،فرقة الجليل،
وغــوالنــي ،وعندما يخبرهم أن كــل فرقة
تنقسم إلــى ألــويــة ،وكــل لــواء ينقسم إلى
ك ـتــائــب .ثــم ف ـجــأة ،يـسـتـمـعــون بــاهـتـمــام،
رغ ــم أنـ ــه ،وب ــوض ــوح تـ ــام ،ي ـبــدو أن ـهــم ال
يفهمون كثيرًا في التفاصيل العسكرية
التي يتحدث عنها .و«سوء الفهم» يشمل
«الـنـجــوم» الــذيــن يقفزون مــن شاشة إلى
شاشة ،املحللون ّ
املفوهون الذين تكبدوا
عناء الصعود إلى آخر الحدود ،الصطياد
ال ـك ــام ـي ــرات ،ع ـلــى ال ـف ـضــائ ـيــات ،واط ــاق
التحليالت «مــن خــارج املــوضــوع» .ولكن
الضابط في الحزب تابع عمله ،ولم يكترث
كـثـيـرًا ملــا يـقــولــه املـحـلـلــون .أك ـمــل عرضه
بـهــدوء .هناك كتيبة في زرعـيــت ،وأخــرى
ف ــي أفـيـفـيــم .زرع ـي ــت ق ــرب عـيـتــا الـشـعــب،
وأفيفيم التي تواجه مارون الراس ،حيث
ح ــاول اإلســرائـيـلـيــون الــدخــول فــي .2006
وحسب ما يقوله املسؤول العسكري ،فإن
اإلســرائـيـلـيــن يـفـتــرضــون أن ال ـحــزب هو
الذي ينوي الدخول إلى الجليل ،وها هم
ّ
يتحصنون في شلومي.
ّ
مـ ــن ن ــاح ـي ــة املـ ــوقـ ــع الـ ـجـ ـغ ــراف ــي ،ي ـشــكــل
جـبــل عــامــل الـثـلــث الـجـنــوبــي مــن لـبـنــان،
ً
وي ـم ـتــد م ــن ن ـهــر األول ـ ــي شـ ـم ــاال ،ووادي
القرن جنوبًا ،حيث يقع البحر املتوسط
بــن هــذيــن الـحــديــن غــربــا ،أمــا مــن الشرق
ف ـت ـح ـ ّـده ب ـح ـي ــرة ال ـح ــول ــة ووادي الـتـيــم
والبقاع .كذلك ،ينقسم الجبل إلى قسمني،
ج ـن ــوب ــي وشـ ـم ــال ــي ،ي ـف ـص ــل ال ـل ـي ـطــانــي
ب ـي ـن ـه ـم ــا .وم ـ ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة،
االس ــرائ ـي ـل ـي ــون ي ـت ـح ـص ـنــون ع ـل ــى ط ــول
الحدود ،وهذا ليس خافيًا على أحد ،وإن
كــانــت التحصينات االســرائـيـلـيــة ليست
اسـتـثـنــائـيــة م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـب ـصــريــة .أي
أن جيش الصحافيني ال ــذي أخــذ إلــى ما
بعد الناقورة أمــس ،لم يكن باستطاعته
فـهــم طـبـيـعــة الـتـحـصـيـنــات ،ل ــوال الـشــرح
الــذي قــام به املسؤول العسكري .الحدث،
هــو أن هــذه هــي املــرة األول ــى ،التي يظهر
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فيها ًرجل من هذا املوقع ،أو فلنقل يحمل
ص ـف ــة ع ـس ـكــريــة ال س ـيــاس ـيــة ،وي ـت ـحــدث
إلــى اإلعــامـيــن ،فــي الـجـنــوب .طبعًا كان
الـحــديــث موجهًا إلــى اإلعــامـيــن ،ولكنه
مــوجــه إل ــى اإلســرائ ـي ـل ـيــن .ه ــذا اف ـتــراض
أول .اإلســرائـيـلـيــون الــذيــن يستطيعون،
ً
أص ــا ،االسـتـمــاع إلــى كــل شــيء مــن خلف
ت ـح ـص ـي ـن ــات ـه ــم ،ع ـب ــر أج ـ ـهـ ــزة ال ـت ـن ـصــت
واملـ ــراق ـ ـبـ ــة امل ـ ـت ـ ـطـ ــورة .فـ ــي مـ ــوقـ ــع «ج ــل
ال ـ ـعـ ــام» ،فـ ــوق الـ ـن ــاق ــورة وف ـ ــوق ال ـب ـحــر،
شــاهــد الـجـمـيــع ع ـلــى ال ـت ـل ـفــزيــون ص ــورًا
حـ ّـيــة لــ«الـطــابــات» العمالقة املثبتة على
أبــراج ،واملخصصة لغايات أمنية تتعلق
بالتجسس .وقبل أسبوعني تقريبًا عرض
تلفزيون «املنار» صورًا للتحصينات ،لكن
صــوت «امل ـنــار» ليس مرتفعًا بما يكفي،
وال يمكنه غالبًا تجاوز بيئة حــزب الله،
وبطبيعة ال ـحــال ال ـصــوت ال ــذي يــرصــده
ويستمع إليه الجانب اإلسرائيلي بجدية.
وإن كــان الهدف من احضار كمية كبيرة
مــن الصحافيني إلــى الجنوب ،والحديث
ع ــن ح ــرب ق ــد ت ـضــع اس ــرائ ـي ــل ف ــي ًمــوقــع
الدفاع ،هو توجيه رسالة ،فإن رسالة مثل
ه ــذه تـلـقــاهــا االســرائـيـلـيــون قطعًا ومنذ
وقت بعيد.
ٍ
االفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض ب ـ ـ ــأن ال ـ ـح ـ ــزب يـ ــرفـ ــع س ـقــف
الخطاب مع االسرائيليني لكي يخفضوا
سقفهم أم ــر وارد ،ول ـكــن ال بــد أن تكون
هــذه الــرســالــة موجهة إلــى آخــريــن أيضًا.
هذا افتراض ثان .وجود مسؤول عسكري
م ــن ال ـح ــزب «ع ـل ــى ال ـ ـهـ ــواء» ،اض ــاف ــة إلــى

شوهد في الجولة
محللون تلفزيونيون
«معروفين» اصطادوا
كاميرات الفضائيات
وأطلقوا تحليالتهم

مـقــاتـلــن ف ــي ال ـطــريــق م ــن ال ـن ــاق ــورة إلــى
علما الشعب ،ليس حدثًا اعتباطيًا ،ألنه
ّ
تقليد
يشكل في رمزيته قطيعة ظرفية مع
ٍ
قديم ،يقوم على رفــض الحزب عــرض أي
ّ
تفاصيل عسكرية متعلقة بــادارة املعركة
جنوبًا ،وتحديدًا من الناحية االعالمية.
لكثير
وفيما بدت التحصينات بالنسبة
ٍ
من املشاركني في التغطية أو باملتابعة،
غ ـي ــر ج ــدي ــرة ب ــااله ـت ـم ــام ،ف ــاع ـت ـب ــروا أن
ال ـح ــدث فـضـفــاض عـلــى حـجــم الـتـغـطـيــة،
ُ
ُ
يبدو أن الجميع ابتلع «الطعم» .الطعم،
الـ ـ ــذي ك ـل ــف الـ ـح ــزب اش ـ ـ ــراك االع ـ ـ ــام فــي
«جزء طفيف» من صورة عمله العسكري
ج ـنــوبــا ،وه ــو مــا لـيــس مـحـبـذًا بالنسبة
لـقــادتــه العسكريني ،أو على األق ــل ،ليس
ســائـدًا وال متعارفًا عليه لــدى متابعيه.
لقد حــرص منظمو اللقاء ،خلف السياج
الـشــائــك ،وعـلــى مقربة مــن «نقطة صفر»
على أن ال يوجه الصحافيون أي أسئلة
«سياسية» إلى املسؤول العسكري الذي
قــدم شــروحــات هــامــة عــن طبيعة املنطقة
وظروفها العسكرية ،وإن كانت شروحات
ال ت ـصــل إل ــى م ـصــاف األس ـ ـ ــرار .حــرصــوا
على اعادة صورة الحزب إلى اإلطار الذي
أخرج منه اعالميًا في السنوات األخيرة.
صحيح أن الحزب لم يغادر جنوب لبنان
وأن هذا ما زال معقله ،لكن صورته غادرت
املكان وارتبطت بأمكنة أخرى .وما حدث
أم ـ ــس ك ـ ــان فـ ــي سـ ـي ــاق إعـ ـ ـ ــادة الـ ـص ــورة
إل ــى مـكــانـهــا .عـلــى ال ـطــريــق ،تحصينات
مـعــاديــة ،ومقاتلون لحزب الله يظهرون
للمرة األولى ،وشبح «حرب باردة» .حرب
ّ
تخيم فوق منحدرات علما الشعب ،وتنزل
بهدوء إلى شواطئ الناقورة ،وما خلفها
جليل ينقسم بني أرضني.
من
ٍ

