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سياسة

ـذهبي
الـ ــى اص ــاب ــة مــدن ـيــن وت ــدم ـي ــر الـبـنــى
التحتية).
الخيار الثالث (نقطتان) :يستمر حزب
الله بالقيام بأعمال ارهابية بعد قيام
االميركيني بتدخل مباشر (استهداف
حزب الله عسكريًا ما يؤدي الى اصابة
مدنيني وتدمير البنى التحتية).
الخيار األسوأ (نقطة واحدة) :يستمر
ح ــزب ال ـلــه بــالـقـيــام بــأع ـمــال ارهــابـيــة
بـ ـع ــد ق ـ ـيـ ــام االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن بـ ـت ــدخ ــات
غ ـيــر م ـب ــاش ــرة (ن ـ ــزع شــرع ـيــة ال ـحــزب
وشـعـبـيـتــه م ــن دون اص ــاب ــة مــدنـيــن
وت ــدم ـي ــر ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة) .وي ـش ــرح
فـيـلـيـبــونــي أن ذلـ ــك ق ــد ي ـك ــون سـبـبــه
ب ــطء ات ـيــان ال ـتــدخــات غـيــر املـبــاشــرة
بثمارها.
أمـ ـ ــا خـ ـ ـي ـ ــارات حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ف ـح ــدده ــا
فيليبوني على النحو اآلتي:
الخيار االفضل ( 4نقاط) :يقوم حزب
الله بأعمال شرعية (من خالل الهيئات
االجتماعية واالقتصادية واالنخراط
فـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة والـ ـ ــدفـ ـ ــاع امل ـ ـش ـ ــروع عــن
النفس) بينما تقوم الواليات املتحدة
ب ـت ــدخ ــل ع ـس ـك ــري ي ـس ـت ـهــدف ال ـح ــزب
مباشرة.
الخيار الثاني ( 3نـقــاط) :يقوم حزب
الـلــه بــأعـمــال ارهــابـيــة الفـتـعــال تدخل
أمـ ـي ــرك ــي عـ ـسـ ـك ــري مـ ـب ــاش ــر وي ــرع ــب
مناوئيه.
الخيار الثالث (نقطتان) :يقوم حزب
الـ ـل ــه ب ــأعـ ـم ــال ش ــرع ـي ــة ب ـي ـن ـمــا ت ـقــوم
الواليات املتحدة بتدخل غير مباشر
ملكافحته (وف ــي ه ــذه الـحــالــة يتخلى
ال ـحــزب عــن قــدرتــه لـتــرهـيــب مناوئيه
وعليه ان يعتمد على شعبيته بينما
م ـ ـ ــوارده ت ـقــل ع ــن مـ ـ ــوارد االم ـيــرك ـيــن
وحلفائهم الخليجيني).
الخيار األســوأ (نقطة واحــدة) :يخسر
حزب الله شرعيته وشعبيته ويستمر
بــال ـق ـيــام بــأع ـمــال اره ــاب ـي ــة ب ـعــد قـيــام
االميركيني بتدخالت غير مباشرة.
بـعــد عــرض خ ـيــارات كــل مــن الفريقني
ينتقل فيليبوني الى القياس الرقمي
(الـ ــرقـ ــم االول لــأم ـيــرك ـيــن وال ـث ــان ــي
ل ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ـ ــه) .وي ـ ـط ـ ـلـ ــق ع ـ ـلـ ــى هـ ــذا
القياس اســم «معادلة ن ــاش» NASH
 ،EQUILIBRIUMويـتـبــن مــن خالله
اآلتي:
ـ ـ التدخل العسكري املباشر لالميركيني
مقابل االعمال «االرهابية» لحزب الله
هو ملصلحة الحزب بفارق نقطة.
ـ ـ التدخل االميركي غير املباشر مقابل
االع ـم ــال «االره ــاب ـي ــة» ل ـحــزب ال ـلــه لن
يــأتــي ب ــأي نتيجة يـمـكــن ان يستفيد
منها اي من الطرفني.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـت ـ ــدخ ـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري امل ـ ـبـ ــاشـ ــر
ل ــأمـ ـي ــركـ ـي ــن مـ ـق ــاب ــل ق ـ ـيـ ــام الـ ـح ــزب
بــأعـمــال شــرعـيــة هــو ملصلحة الـحــزب
بفارق نقطة.
ـ ـ التدخل االميركي غير املباشر مقابل
قـ ـي ــام ال ـ ـحـ ــزب ب ــأعـ ـم ــال ش ــرعـ ـي ــة هــو
ملصلحة االميركيني وحلفائهم بفارق
نقطتني.
يشرح فيليبوني العناصر األساسية
ال ـت ــي ت ـج ـ ّـســد ال ـت ــدخ ــل غ ـي ــر امل ـبــاشــر
ً
ب ـ ــاآلت ـ ــي :أوال ت ـ ــزوي ـ ــد االمـ ـي ــركـ ـي ــن
الحكومة اللبنانية بدعم مالي ومادي
ملـنــع ح ــزب الـلــه مــن تـكــريــس شرعيته
وشـعـبـيـتــه م ـح ـل ـيــا ،ثــان ـيــا اس ـت ـخــدام
مـنـظـمــة االم ـ ــم امل ـت ـح ــدة وغ ـي ــره ــا مــن
امل ـن ـظ ـم ــات امل ـح ـل ـيــة غ ـي ــر ال ـح ـكــوم ـيــة
لـتــأمــن خــدمــات اجـتـمــاعـيــة وتــربــويــة
ومهنية ملنع حزب الله من استقطاب
الـ ـشـ ـب ــاب ،ث ــال ـث ــا م ـن ــع حـ ــزب ال ـل ــه مــن
القيام بأعمال دولية من خــال زيــادة
الـ ـ ـص ـ ــراع امل ــذهـ ـب ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي وذلـ ــك
ـف تـحــالــف دول ــي ضـ ّـد
مــن خ ــال تــألـيـ ّ
ح ــزب ال ـلــه امل ـصــنــف مـنـظـمــة ارهــابـيــة
والتشديد على أن الـحــزب هــو مجرد
ع ـم ـي ــل اره ـ ــاب ـ ــي الي ـ ـ ـ ــران ومـ ـ ــن خ ــال
اغتيال قادته العسكريني (صفحة 48
من الدراسة).
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ّ
عشر سنوات على «األخبار»… إنها البداية فقط!
بيار أبي صعب
أمس ،في إحدى قاعات ّ
مقر «األخبار» في
ّ
بناية «الكونكورد» ،تحلقت أسرة التحرير
ومعظم الزميالت والزمالء من محررين
ّ
وإداريني ،حول الزميل إبراهيم األمني ،لقص
ّ
ُ
قالب الحلوى الذي نقشت عليه شجرة تتدلى
منها أسماؤنا .هؤالء نحن ،نقف اليوم على
ّ
الخضم الهائج ،نضحك
منت السفينة في
ّ
ّ
ونعبث وننشد ونخرب ،رغم مأسوية الراهن،
وخطورة املوقف .كانت لحظة مؤثرةّ ،
وقوية،
ّ
على ّ
عفويتها :رغم كل شيء نحن هنا،
نحصي إنجازات املاضي (وإخفاقاته)،
ّ
ممن ّ
ونتهيأ للمستقبل .كثيرون ّ
تنبأوا
بموتنا املبكر ّ
غيروا اليوم رأيهم ،ومنهم
من اختفى هو ،تمامًا ،من املشهد ،أو من
ينازع للبقاء .كثيرون راهنوا على هزيمة
مشروع املقاومة التي رفعنا لواءها في عقدنا
التأسيسي وال نزال ،وها هم يحصون ،أكثر
من أي وقت مضى ،هزائمهم وخساراتهم.
كثيرون تأثروا بناّ ،
وطوروا تجاربهم ،أو
مسخوا تجربتنا بال خيال وبال قدرة على
االبتكار .فات هؤالء أن املسألة ليست مسألة
قالب أو شكل ،أو تخمة ّ
مادية ،أو أسماء
ّ
ُصنعت في مختبرنا الصاخب ،لكنها تذوي
وصفة ّ
خارجه… بل إن هناك روحًاْ ،
سرية،
ّ
معادلة مركبة تجمع بني الخيال واملوهبة
واالطالع والتجربة ،والصدق والجرأة والوعي
النقدي ورفض مماألة السلطة ،والوضوح
الحاسم في اختيار األولويات وتحديد العدوّ،
وفضح االستغالل والظلم ،ومحاسبة الذات
والصديق قبل الخصم ،وخدمة قضايا العدالة
ّ
والتقدم.
كما يعرف الجميع ،انطلقت هذه الجريدة
املغايرة ،قلبًا وقالبًا ،قبل عشر سنوات،
تحت هدير الطائرات املغيرة التي راحت تفرغ
ّ
والهمجية على الشعب اللبناني،
أطنان الحقد
في الضاحية وبيروت ومدن الجنوب وقراه
وسائر أنحاء لبنان ،برضى «العالم ّ
الحر»
ومباركته وتواطؤ أعداء الداخل والخارج .كنا
هنا نعرف أننا سننتصر .رحنا نهزأ من
القصف اإلسرائيلي على طريقة الفنان مازن
كرباج الذي ّ
خص «األخبار» برسومه ،وفي
إحداها ّ
يمد للطائرات إصبعه الوسطى ،والذي
أنجز «عرضًا أدائيًا» تحت القصف شاهرًا
ّ
آلته الترومبيت بوجه الـ«إف  .»16هكذا كنا
تمامًاّ .
تمسكنا بالحلم ،طوال هذه السنوات،

رغم األنواء واألعاصير ،ورغم وعورة الطريق.
واصلنا اإلبحار عكس ّتيار الصحافة
السائدة التي نخرتها العادة واملجامالت،
ّ
ّ
والتعصب ،والكسل املهني
والتبعية والرياء
والخوف والتزوير ،واملصالح ّ
الضيقة
والحسابات الصغيرة .لم نكن نعرف كم
ّ
سنستمر ،وضمن ّأي ظروف .لم نكن نعرف
ّ
أننا سنجتاز األعاصير واملطبات ،لنقف
هنا اآلن ،في الصالة نفسها التي وقف فيها
جوزف سماحة وإبراهيم األمني ومعهما
خالد وإميل وعمر وهال وصباح واآلخرون،
ممسكني بالعدد ّ
األول من جريدة «األخبار»،
حلم حياتنا ّ
املهنية…

ّ
وتتوسع.
ستتجدد «األخبار»
قد تكون المرحلة اآلتية
صعبة ،لكننا سنواجهها بمزيج
من السخرية والصبر

في القاعة الكبرى التي يشغلها حاليًا
«القسم العربي والدولي» ،احتشد الجميع
أمس بحثًا عن أسباب لالعتزاز باملاضي،
وعن مصادر حماسة لأليام اآلتية .كنا
هنا ثالثة أجيال :الرعيل املؤسس ،الجيل
الوسيط والوافدون الجدد من زميالت وزمالء
كانوا في ّ
سن املراهقة عندما أبصرت َ
النور
ُ
جريدة «األخبار» .ثالثة أجيال يجمع بينهم
رابط مهني وعاطفي وأخالقي ،يختلفون
تحت سقف مشترك ،يطرحون تساؤالتهم
ّ
الوجودية ،ويطلبون كثيرًا من الواقع الصعب
ّ
املكبل بالقواعد واألعراف القديمة .هذا الواقع
ّ
نلتف عليه كما نستطيع ،ويغلبنا أحيانًا،
فنعاود ّ
الكرة من دون التنازل عن مبادئنا
وطموحاتنا .عقد كامل ّ
مر ،تزاحمت فيه
األحداث واملفاجآت ،وانهالت التحديات
واالمتحانات ،كما في املالحم القديمة.
ّ
واجهت الجريدة ّ
هزات عنيفة وملا تبلغ
ّ
سن الرشد .عبرت من هنا «ثورات كاذبة»
وحروب وفنت ،تركت على جسدنا بعض
الندوب .حدثت ّ
تحوالت كثيرة ،في لبنان

واملنطقة والعالم .وال تزال املعركة في أوجها.
حققت الجريدة انتصارات ،وفرضت لغتها
ّ
وأخالقياتها وجرأتها على كشف
وأسلوبها
ّ
املسكوت عنه واملس باملحظورات السياسية
ّ
ّ
واالجتماعية.
واأليديولوجية
لدينا إذًا أسباب كثيرة للشعور بالفخر
والثقة واالعتزاز .نستمد ّقوتنا ممن رحلوا
مثل جوزف سماحة الذي يحاسبنا كل يوم
ويطالبنا بإنجازات تشبهنا ،ومثل ّ
عساف
ّ
ّ
بورحال الذي يذكرنا بأن البوصلة تتجه
ُ
جنوبًا ،حيث استشهد عند الحدود مع
ّ
فلسطني .نفكر أيضًا في الذين انتقلوا إلى
ّ
خيارات أخرى .نفكر في الوجوه الجديدة
التي تبحث عن مرجع ومعنى ويقني ،في
ّ
التشوش والضياع .نتساءل كيف
أزمنة
نحمي مشروعنا الوطني والقومي واإلنساني
ّ
املصيرية التي تشهدها
في ّدوامة الحروب
املنطقة ،واألوبئة القاتلة التي تتهددها :من
ّ
أجنبية وخيانة
استبداد وفساد ووصاية
ّ
ّ
وتعصب ومذهبية وانغالق
بعض النخب،
وتكفير ،واستسالم ملشروع العدو وفلسفة
الخراب العظيم .لدينا أسباب كثيرة للقلق،
لن نتجاهلها في هذه املناسبة الخاصة،
ّ
علمًا منا أن السنوات العشر املقبلة قد
تكون أصعب من سابقاتها .أصعب بسبب
ّ
اإلقليمية املقلقة .أصعب بسبب
الظروف
ّ
ّ
األزمة االقتصادية واالجتماعية ،والتصدعات
الكيانية التي تتهدد النظام اللبناني .أصعب
بسبب األزمة القاسية التي تحاصر صناعة
الصحافة واإلعالم وتمويلهما في لبنان
والعالم العربي ،ولن نستطيع أن نتجاوزها إال
بأنماط إنتاج جديدة ،وذهنيات جديدة ،ودعم
واضح من القطاعني العام والخاص ،وإعادة
النظر في أدواتنا وأساليبنا ،واستيعاب
التقنيات ووسائل التواصل الجديدة .علينا
إذًا استعادة شريحة واسعة من ّ
القراء،
خارج الغيتوات واملتاريس والخنادق .نعي
تمامًا اليوم أننا ال نزال عند الخطوات األولى
من هذه «املغامرة املحسوبة» التي ّ
تحدث
عنها جوزف سماحة قبل عشر سنوات.
ّ
وتتوسع ،وتطلق موقعها
ستتجدد «األخبار»
الجديد .قد تكون املرحلة اآلتية صعبة ،لكننا
سنواجهها كدأبنا طوال هذه السنوات ،بمزيج
من السخرية والصبر .تحيا األزمة! عزيزي
ّ
القارئ ،املاضي بعض منا… واملستقبل لنا!

تصفية قادة المقاومة
بالتزامن مع األعمال غير املباشرة
الـ ـت ــي ت ـس ـت ـه ــدف ح ـ ــزب الـ ـل ــه عـبــر
مـحــاوالت نــزع شرعيته وشعبيته،
ال تـغـفــل اإلدارة األم ـيــرك ـيــة خـيــار
تصفية قادة الحزب جسديًا.
إن هذا املوقف األميركي يأتي بعدما
ت ـبــن ف ــي دراس ـ ــات ع ــدة أن نسبة
ن ـجــاح تـنـفـيــذ االغ ـت ـيــاالت مرتفعة
بسبب توفر امل ــوارد االستخبارية
وب ـس ـب ــب ح ــرف ـي ــة املـ ـنـ ـف ــذي ــن ،وأن
ت ـلــك الـعـمـلـيــات يـمـكــن أن تضعف

امل ـن ـظ ـمــات «اإلره ــابـ ـي ــة» .أبـ ــرز تلك
الــدراســات وضعها إيــدوارد كابلن
وألكس منتز وشــاول ميسال عام
( 2005نشرت في مجلة الدراسات
بشأن النزاعات واإلرهــابStudies
in Conflict and Terrorism
عــدد  )28جــاء فيها أن «إسرائيل
نفذت  75عملية اغتيال تمكنت من
خاللها من تصفية  65مستهدفًا
بمعدل  86%نجاح» وكانت النتيجة
تــراجــع أداء املـنـظـمــات «اإلرهــابـيــة»

ال ـت ــي يـنـتـمــي إل ـي ـهــا امل ـس ـت ـهـ َـدفــون
لــوجـسـتـيــا وعـسـكــريــا وتنظيميًا.
وش ــرح دان ـي ــال بــايـمــن (ف ــي مـقــال
ن ـش ــر فـ ــي م ـج ـل ــة فـ ــوريـ ــن اف ـي ــرز
ع ــام  )2006أن «ن ـس ـبــة ضـحــايــا
العمليات االنتحارية ارتفعت من
معدل  3.9قتلى خــال كل هجوم
ع ــام  2001ال ــى م ـعــدل  5.4قتلى
جــراء كــل هجوم عــام  .2002لكن
هــذه النسبة انخفضت الــى معدل
 0.98قتيل خــال كــل هـجــوم عام

 2003وإل ـ ــى م ـع ــدل  0.33قـتـيــل
خ ـ ـ ــال ك ـ ــل ه ـ ـجـ ــوم ع ـ ـ ــام 2004
لتصل الــى معدل  0.11قتيل لكل
هـ ـج ــوم ع ـ ــام  .»2005وب ــال ـت ــال ــي
فـ ــإن األم ـي ــرك ـي ــن ي ـع ـت ـق ــدون ب ــأن
عـمـلـيــات تـصـفـيــة ال ـق ــادة ال ـس ــادة:
عماد مغنية ومصطفى بدرالدين
ّ
وحسان اللقيس وسمير القنطار
سـتـضـعــف ق ــدرة ح ــزب ال ـلــه على
إيـقــاع األذى بــالـعــدو اإلســرائـيـلــي.
للحديث صلة.

