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رأي

في المستوى السياسي []2/2
الـبـشــريــة املـبـثــوثــة ف ــي امل ـنــاطــق اللبنانية
وفي املخيمات الفلسطينية وكانت معركة
عبرا وما تالها وتخليص مدينة طرابلس
من أسر قوى امليليشيات املحلية ،وتفكيك
خــايــاهــا واع ـت ـقــال ع ـنــاصــرهــا وك ــذل ــك فك
حـ ـص ــار ع ــرس ــال م ــن اإلره ــابـ ـي ــن وع ـ ــودة
هـ ـ ــذه الـ ـبـ ـل ــدة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة الـ ـشـ ـج ــاع ــة إل ــى
أحضان منطقتها ووطنها واحدة من أبرز
إنـجــازات الحرب األمنية على اإلرهــاب لقد
عملت االسـتـخـبــارات اللبنانية كمؤسسة
مهنية محترفة ،واجبها الــدفــاع عــن األمــن
الـ ـق ــوم ــي ،وك ـ ــان ت ـع ــاون ـه ــا م ــع ج ـه ــاز أم ــن
ً
املقاومة فعاال ومنتجًا في مواضع عدة من
الـحــرب االستخبارية على خــايــا اإلرهــاب
وتفكيكها وتجفيف مصادرها .لست هنا
في معرض دراسة عسكرية تفصيلية لهذه
الحرب لكنني وعلى قدر ما أعرفه في هذا
امل ـض ـمــار فــإنــه ي ـبــرز أم ــري ــن أســاس ـيــن في
التقييم العسكري املحض ملجريات الحرب
اللبنانية على اإلرهاب هما:
 -1أن الجيش اللبناني ومعه القوى األمنية
على تواضع اإلمكانيات املتوفرة لهما حققا
إنجازات الفتة في محاربة اإلرهاب ،عجزت
عنها جيوش وأجهزة مخابرات دول قوية،
لــم تـكــن امل ـعــركــة ضــد اإلره ـ ــاب سـهـلــة على
اإلط ـ ــاق .ل ـقــد ذه ــب ضـحـيـتـهــا إل ــى جــانــب
ج ـن ــود ال ـج ـي ــش وجـ ــرحـ ــاه وأسـ ـ ـ ــراه أن ــاس
أبرياء من املواطنني اللبنانيني .وقد تهدد
األمــن القومي اللبناني في العمق وضرب
اإلره ـ ـ ــاب ف ــي وسـ ــط ال ـعــاص ـمــة الـلـبـنــانـيــة
ب ـي ــروت وضــاحـيـتـهــا ال ـج ـنــوبـ ّـيــة .واع ـتــدى
عـلــى امل ـقــار الــدبـلــومــاسـيــة ل ـلــدول الشقيقة
وه ـ ــدد أخ ـ ــرى وك ــذل ــك ف ـعــل ف ــي الـعــاصـمــة
الثانية طرابلس الفيحاء وعاصمة الجنوب
مدينة صيدا املقاومة وفــي مدينة الهرمل
وال ـب ـق ــاع ال ـش ـمــالــي وم ــدي ـن ــة بـعـلـبــك أق ــدم
امل ــدن فــي ال ـتــاريــخ .كـيــف اسـتـطــاع الجيش
اللبناني والقوى األمنية مواجهة اإلرهاب
في تكتيكاته املتعددة األهداف؟
ل ـقــد ت ـح ـقــق هـ ــذا اإلنـ ـج ــاز ب ـف ـعــل ال ـعــوامــل
التالية:
أ) كــان الشعب اللبناني يقف مــع الجيش
ووراءه ف ــي حــربــه ع ـلــى اإلره ـ ــاب ،ل ــم يكن
الجيش اللبناني جيشًا صليبيًا على ما
ادع ــى اإلره ــاب ـي ــون ،وال جيشًا فـئــويــا على
مــا ذه ــب آخ ـ ــرون ،إن ـمــا ك ــان جـيـشــا وطنيًا
عـقـيــدتــه ال ــدف ــاع ع ــن ال ــوط ــن وال ـش ـعــب ،في
التضحية والوفاء والشرف.
ب) كان الجيش اللبناني مطمئنًا إلى دعم
ال ـش ـعــب ل ــه ،وع ـل ـيــه ف ـقــد اس ـت ـط ــاع ،بنسبة
م ـق ـب ــول ــة ،أن ي ـن ـفــذ م ــن م ـش ـك ــات ال ـخ ــاف

الـسـيــاســي ،وحـمــل ال ـقــوى السياسية على
االتفاق حول ضــرورة توحيد القوى ودعم
الـجـيــش وال ـق ــوى األمـنـيــة فــي ال ـحــرب على
اإلرهاب.
ت) كان الجيش اللبناني يذهب إلى الحرب
مطمئنًا أن له سندًا قويًا هم رجال املقاومة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،وأن املـ ـج ــاه ــدي ــن ح ــاض ــرون
للدفاع عن الوطن والشعب والجيش .كان
يستند إلى وحدة حقيقية في استراتيجيته
ّ
الكالسيكية
القتالية بــن ح ــرب الـجـيــوش
وحرب األنصار في املدن وفي الجبال.
ث) اشتغلت الوحدات الخاصة في الجيش
اللبناني بقدرات مرتفعة في حرب الجبال،
وذلك يفيد في تعزيز دور وحدات املغاوير
واملـجــوقــل وغـيــرهــا مــن الــوحــدات الخاصة
املدربة على شتى مهمات القتال الصعبة.
ج) عملت االستخبارات العسكرية والقوى
األم ـن ـيــة ،ك ــوح ــدات مهنية عــالـيــة الـكـفــاءة،
وتعاونت مع أجهزة أخرى إقليمية ودولية،
تعاونها مــع جهاز أمــن املقاومة
فيما كــان ً
األكثر نجاعة في مواجهة خاليا اإلرهــاب؛
اش ـت ـغ ـل ــت هـ ـ ــذه املـ ــؤس ـ ـسـ ــات عـ ـل ــى ق ــاع ــدة
م ـص ــال ــح األم ـ ــن الـ ـق ــوم ــي ،رغـ ــم ال ـت ــدخ ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي ت ـعــرقــل ب ـعــض أعـمــالـهــا
وتجعلها أكـثــر صـعــوبــة ،وه ــذا يفيدنا أن
أجهزة األمن يجب أن تعمل بمهنية وتقنية
وكـفــاءة ونــزاهــة عالية ،ويـكــون لها تقاليد
املــؤس ـســة أو  ،serviceب ـص ــرف ال ـن ـظــر عن
املتغيرات والتدخالت السياسية ،دفاعًا عن
سالمة البالد واألمن القومي...
ح) فــي مـســألــة دور الـجـيــش وقـيــاســا على
مــراحــل مـشـهــودة مــن الـحــرب األهـلـيــة تبرز
مسألة العالقة مــع املخيمات الفلسطينية
خ ــاص ــة بـ ـع ــد تـ ـج ــرب ــة حـ ـ ــرب نـ ـه ــر الـ ـب ــارد
ال ـ ـقـ ــاس ـ ـيـ ــة .ومـ ـ ـ ــن الـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح أن ال ـش ـع ــب
الفلسطيني ،كغيره مــن الـشـعــوب العربية
يعاني مــن وج ــود ت ـيــارات إره ــاب تكفيري
ل ـكــن ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي أك ـث ــر الـشـعــوب
ال ـعــرب ـيــة مـصـلـحــة ف ــي م ـح ــارب ــة اإلرهـ ـ ــاب،
خــاصــة أن اإلرهـ ــاب يـضـعــف األم ــة ويفتت
قواها ويبعد مجاهديها عن القدس.
استطاع الجيش اللبناني والقوى األمنية
بــالـتـعــاون مــع أم ــن امل ـقــاومــة ،وكــذلــك لجان
الـ ـح ــوار ال ـل ـب ـنــانــي – الـفـلـسـطـيـنــي ،ضبط
ال ـت ـطــورات السلبية فــي املـخـيـمــات خاصة
مـخـيــم عــن ال ـح ـلــوة فــي ال ـج ـنــوب ،وبـعــض
مخيمات الشمال اللبناني.
إن الفلسطينيني فــي لـبـنــان اكـتـسـبــوا من
االجـتـمــاع اللبناني طبيعة هــذا االجتماع
كما اكتسب منهم اللبنانييون أمــورًا عدة،
وص ــار الـعـقــل الـفـلـسـطـيـنــي م ــدرك ــا لخطط

وضعف التنافسية وان نصف الـثــروة في
يــد  %1مــن املقيمني وان مــديــونـيــة الــدولــة
ن ــاه ــزت  75ب ـل ـيــون دوالر ،وان الــرأس ـمــال
ال ــري ـع ــي ف ــي خ ــدم ــة هـ ــذه امل ــدي ــون ـي ــة يــأكــل
رب ـح ـي ــة الـ ــرأس ـ ـمـ ــال امل ـن ـت ــج وان ال ـش ـبــاب
يـهــاجــر ...ال ــخ .وب ــدل الـكــام ال ــذي سمعناه
ملاذا ال تقوم الغرف وتنظيماتها وقياداتها
امل ـن ــاف ـي ــة «ألم الـ ــرخـ ــوصـ ــة»« ،واملـ ـ ـض ـ ــادة
للشيوعية امللفوظة من الجميع» بمبادرة
إن ـق ــاذ وط ـنــي اق ـت ـص ــادي ع ـنــوان ـهــا عقلنة
وت ـحــويــل م ـســار الـ ـ ــدورة االق ـت ـصــاديــة من
االقـتـصــاد األك ـثــري الــريـعــي الــى االقتصاد
امل ـ ـت ـ ــوازن االنـ ـت ــاج ــي ب ـغ ـي ــة ت ـخ ـف ـيــف أث ــر
ال ــري ــع ال ـس ـل ـبــي ع ـل ــى االن ـ ـتـ ــاج ال ـص ـنــاعــي
والـ ـ ــزراعـ ـ ــي .م ــن ب ــدي ـه ـي ــات ه ـ ــذه املـ ـب ــادرة
الـ ـ ـش ـ ــروع فـ ــي ص ـ ـنـ ــدوق وطـ ـن ــي ل ـت ـســديــد
الدين الوطني واملطالبة بــإصــدار (تتبناه
امل ـص ــارف ال ـعــام ـلــة) ي ــورو بــونــد أو دوالر
بــونــد بغية الـقـيــام بمشاريع بنية تحتية
ملحة فــي بـنــاء مصانع الـطــاقــة الشمسية
أو االرت ــدادي ــة أو الـتــوربـيـنـيــة أو الـنــوويــة
الن ـتــاج الـكـهــربــاؤ وح ــرق وف ــرز الـنـفــايــات.
وإصـ ـ ـ ـ ــدار آخ ـ ــر ل ــاس ـت ـث ـم ــار فـ ــي الـ ــزراعـ ــة
ال ـنــوع ـيــة امل ـص ـن ـعــة ،ح ـيــث تـشـكــل ال ــزراع ــة

 %3مــن الناتج املحلي فقط! وإص ــدار آخر
لتأسيس مدينة صناعية ذكية .وإصدارات
عديدة أخرى تحول اقتصادنا من اقتصاد
استهالكي استيرادي الى اقتصاد متوازن
ب ــن ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة وال ــزراع ــة ل ــوزن
الخلل في معادلة الدخل القومي اللبناني.
واصـ ـ ـ ـ ــدار آخ ـ ــر ل ـت ــأس ـي ــس ش ــرك ــة وط ـن ـيــة
بترولية للتنقيب واالنتاج .وتأييد وإقرار
زيــادة االجــور في السلسلة إلعــادة تنشيط
امل ـعــادلــة االسـتـهــاكـيــة ألن االع ـت ـمــاد على
تحويالت شبابنا من الـخــارج ال يمكن أن
يستمر ال ــى األبـ ــد ،واملـنـطـقــة االقـتـصــاديــة
امل ـح ـي ـط ــة م ـش ـح ــون ــة ب ــاملـ ـخ ــاط ــر واألداء
االقتصادي والسياسي السلبي والخطير.
آن أوان ال ـعــودة الــى الحقيقة والــوعــي من
فئة اعتبرت أنها النخبة في العالقة واألداء
االق ـت ـصــادي ،حيث ان الـهــاك االقـتـصــادي
ً
لو أتى سيؤذي أوال هذه النخبة ،حيث ان
الفقير لن يفقد الكثير وقــد ّ
تعود خشونة
ال ـح ـي ــاة ف ــي ظ ــل ال ـج ـهــل وال ـط ـغ ـي ــان الـتــي
يعيشها كل يــوم .من هو املسؤول عن هذا
التردي في حياتنا؟ من قطع االشجار حتى
تلوث الشواطئ؟ حتى قطع رؤوس جبالنا.
من هو املسؤول عن انقطاع الكهرباء واملياه

اآلخ ــري ــن م ــن حـمـلــه إل ــى دخـ ــول حـ ــروب ال
ناقة له فيها وال جمل .لقد أثمرت كل هذه
الجهود في الحفاظ على األمن الفلسطيني
في املخيمات وعلى استقرار الوضع وضبط
محاوالت التخريب وإشاعة الفوضى...
هــذه هي العناصر املشتركة التي ساعدت
الـجـيــش اللبناني فــي كـســب مــراحــل حربه
على اإلرهاب رغم الصعوبات التي واجهته
في مسارها امللتهب.
 -2ح ــزب الـلــه واالن ـت ـصــار فــي ال ـحــرب على
اإلره ـ ــاب :ح ــزب ال ـلــه وامل ـقــاومــة اإلســامـيــة
واجـهــوا فــي حــرب الــدفــاع املـقــدس ،حركات
اإلره ــاب التكفيري ،على اخـتــاف ميولها
وتسميتها وذلك في مواقع عدة ،في كل من
سوريا ولبنان .كان حزب الله ،واثقًا من أن
هذه الحرب تستهدفه في لبنان ،وتستهدف
ح ـل ـفــاءه ف ــي س ــوري ــا والـ ـع ــراق وبـقـيــة دول
امل ـن ـط ـقــة .وأن ال ـه ــدف الــرئ ـي ـســي ل ــإره ــاب
الـتـكـفـيــري ه ــو ال ـق ـيــام ب ـضــرب ح ــزب ال ـلــه،
األمر الذي عجز عنه العدو الصهيوني كان
هذا األمر يستلزم شرحًا سياسيًا مركبًا في
البداية.
وقام سماحة األمني العام السيد حسن نصر
ال ـلــه حـفـظــه امل ــول ــى ،فــي خـطــب ع ــدة بشرح

كـ ـسـ ـب ــوا ف ـ ــي ح ـ ـ ــرب ال ـ ــدف ـ ــاع امل ـ ـق ـ ــدس كــل
معاركهم ضد اإلرهابيني التكفيريني ،وهذه
مسألة تستحق من العقل العسكري املحض
دراستها في إمعان وتدبر ألنها في جانب
منها على ما أعتقد يقوم التوفيق اإللهي
الذي ال يكون إال للصادقني.
ال يسعني استخالص الــدروس العسكرية
املستفادة من حــرب املقاومة على اإلرهــاب
ال ـت ـك ـف ـي ــري ،ل ـك ــن ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول ع ـل ــى ق ــدر
املعرفة املتوفرة عندي ،أن صوابية املوقف
ال ـس ـي ــاس ــي ،وح ـك ـم ــة الـ ـقـ ـي ــادة ،وش ـجــاعــة
ال ـق ــرار ،وال ـق ــدرة عـلــى تـقــديــم الـتـضـحـيــات،
وم ـ ـس ـ ـتـ ــوى اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــداد امل ـ ـ ـ ـ ــادي وامل ـ ـع ـ ـنـ ــوي،
والحرص على قواعد أخــاق الحرب ،التي
ج ـع ــل م ـن ـهــا أم ـي ــر امل ــؤم ـن ــن ع ـل ــي ب ــن أب ــي
طالب (ع) قواعد تضع االنتصار في ميدان
ال ـحــرب ،وفــي الــوقــوف فــي مـيــدان الحساب
يــوم القيامة .وأن التنسيق عالي املستوى
بني مؤسسات املجلس الجهادي العسكرية
واألم ـن ـي ــة وامل ــال ـي ــة واإلع ــام ـي ــة واإلداري ـ ـ ــة
كلها ساهمت في تحقيق االنتصار املدوي
على اإلره ــاب إضــافــة إلــى التنسيق الــدائــم
مــع الـجـيــش وال ـتــواصــل الــدائــم مــع الشعب
وكشف الحقائق للرأي العام ،ووضعه في
محل املسؤولية ،ومشاركة الـقـيــادة ،أعباء
الـقــرارات الصعبة كلها وفــي مقدمها قدرة
الشعب اللبناني ،وأهل املقاومة على تقديم
ال ـت ـض ـح ـيــات وال ـث ـق ــة بــال ـق ـيــادة الـحـكـيـمــة،
ص ـن ـعــت االنـ ـتـ ـص ــار ف ــي امل ـ ـعـ ــارك م ــن دون
خ ـســارة واح ــدة منها وه ــو عـلــى مــا أعتقد
ألمر عجيب في النظر العسكري.
وحدة الجيش والشعب مع املقاومة تحقق
مرة ثانية انتصارها الصريح.
إن أج ــوب ــة الـ ـس ــؤال اإلش ـك ــال ـي ــة ك ـيــف ربــح
لبنان حربه على اإلرهــاب التكفيري وملاذا
ص ــارت واضـحــة بينه األسـبــاب والـطــرائــق.
ولعلها تكون مفيدة إلدارة الحرب العاملية
على اإلرهاب في بلدان ومناطق أخرى.
لقد ربح لبنان في عناصر قوته االجتماعية
وال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـ ـحـ ــرب عـلــى
اإلرهـ ــاب وأص ـبــح فــي منطقة آم ـنــة نسبيًا
م ــن أخ ـ ـطـ ــاره ،ل ـكــن الـ ـح ــرب ت ـس ـت ـلــزم حــالــة
االستعداد لها خاصة إذا كانت النيران ال
تزال مشتعلة في مناطق الصراع .إن هزيمة
اإلرهاب تكون بسحق قوته إلى غير رجعة
حيث ال تقوم له بعد هزيمته قيامة.
إن سحق قوات العدو هو االنتصار باملعنى
العسكري املـحــض .وهــذا تحقق فــي جانب
منه في حــرب لبنان على اإلره ــاب ،بوحدة
الجيش والشعب واملقاومة .ومنه يستفيد
اآلخرون لو أدركوا الحقائق واعتبروا.
*كاتب ،وزير لبناني سابق

والنفايات في مدينة كمدينة بيروت يدفع
املــواطــن فيها لبلديته ضعف مــا يدفع في
مدينة كباريس أو روما؟
مــن هــو امل ـســؤول عــن نـهــب االمـ ــوال العامة
والتصرف والتمتع بها ،والنهب والسرقة
مكشوفان .فاستباحة امللك العام والشواطئ
والثروة الوطنية والعقود املشبوهة املدبرة

تزويدها باملياه ونظافة الصرف الصحي
وحماية شواطئها واعــادة هذه املدينة الى
جمالها الطبيعي محاطة بالبحر والجبل.
ون ـجــح الـقـطــاع ال ـخــاص فــي ادارة الـبـنــوك
وكذلك في املقاوالت ،فباتت بنوكنا دولية
وكذلك شركاتنا عاملية.
آن األوان ،ولو تأخرنا كثيرًا ،إلعــادة النظر
م ــن خـ ـ ــارج م ـن ـظ ــار االن ــانـ ـي ــات وامل ـص ــال ــح
ال ـض ـي ـق ــة اآلن ـ ـيـ ــة ل ـت ــرك ـي ــب خـ ـط ــة وط ـن ـيــة
اقتصادية قومية واعـيــة وحـضــاريــة تقوم
بمعالجة الخلل البنيوي في توزيع الدخل
الـقــومــي لحصص مـتـعــادلــة بــن الـخــدمــات
واالن ـ ـ ـتـ ـ ــاج .وت ـص ـح ـي ــح وتـ ــوزيـ ــع م ـص ــادر
ال ــدخ ــل االن ـتــاج ـيــة والـ ـش ــروع ف ــي مـشــاريــع
صناعية وزراع ـي ــة تــؤمــن مستقبل الجيل
الـ ـص ــاع ــد ،وف ـ ــك وم ـح ــاس ـب ــة االحـ ـتـ ـك ــارات
ومحاسبة االداء على ضوء العقود وادخال
ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ف ــي ك ــل م ـج ــال ض ـمــن قــوانــن
صــارمــة تحفظ وتحفز مـشــاركــة الشركات
املتعددة في العطاءات الحكومية واملشاريع
الخاصة .وأخيرًا مراجعة ومحاسبة االفراد
والشركات على مداخيلهم في حقيقتها من
عدمها.
* رئيس تجمع عائالت بيروت

تشكل المنطقة الوسطى في
سوريا عقدة عسكرية أساسية
للسيطرة على لبنان
ـاف لـطـبـيـعــة ال ـح ــرب عـلــى اإلرهـ ــاب
واف كـ ـ ٍ
ٍ
ودور حزب الله في مواجهتها .وكان يركز
أن األمــر ،بطبيعته املركبة في البداية كان
يحتاج محل البصر إلــى البصيرة بمعنى
أن إدراك حقائقه وجوهره ،يستلزم اشتراك
الـحــواس الظاهرة والباطنة للوصول إلى
كنه حقيقته .ليس الذهاب إلى الحرب عند
ح ــزب ال ـل ــه ب ــاألم ــر امل ـس ـت ـحــب ك ـتــب عليكم
القتال وهو كره لكم .لكن حني يكون القتال
ضــروريــا للدفاع عن النفس والعقيدة ،عن
امل ـصــالــح وال ـق ـيــم ي ـكــون ح ــزب ال ـلــه جــاهـزًا
ومـسـتـعـدًا لـتـقــديــم الـتـضـحـيــات ،وي ــرى أن
ال ـ ـحـ ــرب أم ـ ــر صـ ـع ــب ،ول ـي ـس ــت ل ـع ـب ــا عـلــى
اإلطالق ،ولذلك يعد لها كل ما استطاع من
قوة ومن رباط الخيل...
لـقــد رب ــح ح ــزب ال ـلــه وامل ـق ــاوم ــة اإلســامـيــة
كل معارك الحرب على اإلرهــاب في سوريا
وفي لبنان وهذه ناحية ملفتة بنظر العقل
الـعـسـكــري امل ـح ــض .ت ـح ــارب ال ـج ـيــوش في
الحروب ،تربح معركة هنا وتخسر معركة
هـنــاك ،ولكن مجاهدي املقاومة اإلسالمية

الوفرة والنمو االقتصادي
الحقيقي هما إرساء للفرص
االستثمارية اإلنتاجية
التي تستمر سنني من دون أي منازع .ملاذا
ال يـمـكــن وض ــع شــركــة الـنـفــايــات الشهيرة
تـحــت الــوصــايــة ل ـس ـعــادة مـحــافــظ بـيــروت
والتوقف عــن صــرف عمالها بــل تشغيلهم
ف ــي رف ــع ال ـن ـفــايــات امل ـتــراك ـمــة ك ــل ي ــوم في
بيروت وضواحيها.
نجح القطاع العام اللبناني والدولة العميقة
في ادارة البنك املركزي والجامعة اللبنانية
والــري ـجــي وال ـط ـي ــران الــوط ـنــي ،ف ـل ـمــاذا لن
ينجح فــي ادارة نـفــايــات الـعــاصـمــة؟ كذلك
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