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إن حزب الله سوف ينتصر في أي حرب عسكرية مباشرة،
لكن احــتــمــال خــســارتــه وارد فــي ح ــروب ومــواجــهــات
غير عسكرية ،باالعتماد على برامج وعمليات وجهود
إعــامــيــة ونــفــســيــة وفــكــريــة وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة
وثقافية تتسم بالطابع التدريجي الناعم غير المباشر
مدرسة القوات البحرية األمريكية
للدراسات العليا ()Naval

تمهيد
منذ انطالقته يف العام  ،1982راح حزب الله يعمل
عىل بناء حركة مقاومة ضد العدو اإلرسائييل ،والتي
استطاع من خاللها بحلول  25أيار من العام ،2000
تحرير أغلب املناطق التي سبق للعدو أن احتلّها من
جنوب لبنان ،إىل جانب تحريره األرسى واملعتقلني،
واألهم من ذلك ،أنه حرر اإلرادة املقاومة لدى رشيحة
واسعة من اللبنانيني ،فتهاوى االحتالل وكل ما بناه طيلة
عقود من الزمن ،وذلك ،دون أن يلتزم لبنان بتنازالت
تنتقص من سيادته.
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ومن ثم راح حزب الله ،يعمل عىل امتالك قدرات رادعة ،متكّنه
من املساهمة الجادة يف حامية إنجاز التحرير ،وحامية املوارد عىل
اختالفها ،وتوفري االستقرار الالزم إلطالق ورشة اإلمناء يف املناطق
اللبنانية املحاذية للكيان اإلرسائييل ،بشكل خاص ،ويف لبنان بشكل
عام.
فصار باإلمكان القول ،إ ّن ما تحقق هو نرص عريب فريد من نوعه
عىل الكيان الصهيوين املصطنع.
فمن جهة ،أتاح هذا االنتصار التاريخي ،نيل حزب الله ،شعبية
واسعة ،لبنان ًيا وعرب ًيا وإسالم ًيا ،مل يضاهه فيها  -عىل امتداد الرصاع
العريب اإلرسائييل  -أي حزب أو تنظيم أو جامعة يف العامل َْي العريب
واإلسالمي ،وباتت تجربة حزب الله ،منوذج املقاومة لدى الشعوب
التواقة للتحرر واالستقالل ولبناء مسارها التطوري بعي ًدا عن التبعية
واالستغالل .فارتفعت إىل العاملية ،مكانة أمينه العام ،سامحة السيد
حسن نرص الله ،التي جذبت إليها أفئدة املاليني عىل اختالف
ثقافاتهم ،وأصبح يع ّد لدى الرأي العام  -املحيل واإلقليمي والدويل-
من أهم الشخصيات التي أنجبتها األمة العربية.
حال من الرعب لدى
ومن جهة أخرى ،أحدث هذا االنتصارً ،
األنظمة االستكبارية ،س ّيام ،يف أمريكا والكيان الصهيوين وعدد من
األنظمة العربية ،فكان عدوان متوز عام  ،2006أوىل املحاوالت لطمس
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هذا االنتصار وإلغاء مفاعيله ،والذي حصل بآلة عسكرية صهيونية
وإدارة سياسية أمريكية ودعم غريب وتأييد خليجي سعودي وتواطؤ
لبناين من الجامعة التي يطلق عليها تسمية  14آذار.
ومل ّا فشل العدوان بقواه الصلبة من تحقيق غاياته ،ارتفعت وترية
االعتامد عىل القوة الناعمة ،حيث اتخذت أبعا ًدا اسرتاتيجية وتضاعف
التمويل لربامجها ،وهذا ما اعرتف به السفري األمرييك السابق يف
لبنان «جيفري فيلتامن» يف العام  ،2010حيث قال خالل االستامع
إىل شهادته أمام لجنة العالقات الخارجية بالكونغرس األمرييك ،إنه
أنفق نصف مليار دوالر ما بني أعوام  2006و ،2010لتحقيق هدف
اسرتاتيجي ،وهو إضعاف جاذبية حزب الله(((.
ومل يعد من االستبصار ،القول ،إن قرار شطب حزب الله ،بوصفه
فاعل ومؤث ًرا يف الخارطة الجيوسياسية للبنان
منوذ ًجا مقاو ًما ،والع ًبا ً
والعامل العريب ،وعموم اإلقليم ،قد اتخذ من الحرب الناعمة بشكل
رئييس أدا ًة لتنفيذ تلك الغايات.
وإمنا من البصرية ،العمل عىل تبيان معامل هذه الحرب الناعمة،
مبخاطرها وتهديداتها ،وذلك من خالل بحث جدي وموضوعي يحاول
اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
((( نص شهادة جيفري فيلتامن ،موقع الكونغرس األمرييك عىل الرابط اآليت:
http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/060810%20FeltmanBenjamin%20Testimony.pdf
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ما هي هذه الحرب وما هي غرفة عملياتها؟ وما هي مبانيها
االسرتاتيجية والفكرية؟ وما هي مشاريعها ومناذجها التطبيقية؟ وما
هي برامجها ومؤسساتها وشخصياتها؟ وبالتايل ،كيف تعامل حزب
الله مع هذه الحرب؟
تنطلق الدراسة من فرضية أساسيّة ،ميكن إيجازها باآليت:
ملّا أدرك أعداء حزب الله بأن قدرته عىل إفشال مخططاتهم إنّ ا
تكمن مبا يتوافر لديه من قوى ناعمة تعطي لقواه الصلبة فاعلية
الثبات يف ميدان املواجهة ،لذلك ،صار نيل األعداء منه ،يستدعي
تركيزهم عىل إضعاف وتعطيل قواه الناعمة كخطوة استباقية
ورضورية يف اآليت من املواجهات معه.
يف الحقيقة ،مل تنطلق هذه الفرضية من فراغ أو من خلفية
أيديولوجية معارضة ،وإنّ ا تستند عىل جملة من املعطيات ،منها،
ما توصل إليه خرباء وضباط يف البنتاغون ومدرسة القوات البحرية
األمريكية للدراسات العليا ( ،((()Navalونظراؤهم يف مركز دراسات
األمن القومي يف تل أبيب((( ،بعد تحليل ريايض رقمي لسيناريوهات
مفرتضة حال املواجهة بني حزب الله وحلفائه من جهة ،وبني أمريكا
((( أنظر :عمر نشابة ،أمريكا تحارب حزب الله باالحتقان املذهبي ،جريدة األخبار ،العدد،2960
يف .13-8-2016
((( أنظر :ميخائيل ميلشتاين ،صعود تحدي املقاومة وأثرها عىل نظرية األمن القومي اإلرسائييل،
جريدة السفري ،العدد ،11495يف .18-1-2010
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وحلفائها من جهة أخرى وهو ما أعاد التأكيد عليه الحلقة البحثية
التي نظمتها اإلمارات تحت عنوان «تفكيك شيفرة حزب الله»(((.
حيث تبني أن حزب الله سوف ينترص يف أي حرب عسكرية مبارشة،
لكن احتامل خسارته وارد يف حروب ومواجهات غري عسكرية ،يتم
من خاللها إفشال مرشوعه يف لبنان واملنطقة وإضعاف جاذبيته،
وبالتايل هزمية فكرة املقاومة وروحيتها لدى قيادته وجمهوره عامة
وبيئته الحاضنة خاصة .وذلك باالعتامد عىل برامج وعمليات وجهود
إعالمية ونفسية وفكرية وسياسية واقتصادية وثقافية تتسم بالطابع
التدريجي الناعم غري املبارش ،باإلضافة إىل االعتامد عىل مواجهات
عسكرية تتم عرب الوكالء ،من خالل زج حزب الله مبعارك مع جهات
تخالفه عقائديًا ومذهب ًيا ،ما يحرفه عن مرشوعه.
وقبل التوسع يف رصد املسار الذي سلكه األمرييك وأعوانه وأدواته
يف الحرب الناعمة عىل حزب الله ،يستوقف املتابع لحركة الرأي العام
يف لبنان واملنطقة ،وتحدي ًدا ،يف كيفية استجابته ملا تثريه املعطيات عن
حجم اخرتاقه من قبل الغرب بشكل عام ،واألمرييك خاصة ،بأبعاده
يعب  -الرأي
األمنية والثقافية والسياسية واالقتصادية ،أنّه يف الوقت الذي ّ
العام -عن موقفه الرافض لهذا االخرتاق ،واملدرك لحجم خطورته ،نجده
يف الوقت نفسه ،وكأنّه استسلم لفكرة عدم القدرة عىل الحد من تأثرياته.
((( موقع مركز االمارات للسياسات ،حلقة نقاشية حول «تفكيك شيفرة حزب الله» .2018 - 2 - 27
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وال يبتعد ذلك ،عن ما اعتاده ص ّناع القرار يف اإلدارة األمريكية
ومعظم دول الغرب ،يف رفعهم الرسيّة عن أنشطتهم الهادفة
الخرتاق املجتمعات األخرى ،وذلك بعد انقضاء مدة من الزمن عليها،
فترسيب تلك املعطيات إنّ ا يأيت يف إطار االستغالل األمثل لها ،فكام
خدم االحتفاظ برسيتها املصالح األمريكية والغرب ،صار الكشف
عنها بالنسبة إليهم ال يقل فائدة ومنفعة.
فاألمرييك من خالل ذلك ،يوجه رسالة مفادها ،أنه األقوى وال
يهاب اآلخر إن علم مبا يخطط ويقوم به من أعامل ضده ،ليؤكد
هيمنته وقدرته عىل التحكم ،ويزيد اآلخر شعو ًرا بالضعف ،هذا إذا
مل يحسن األخري تعامله مع هذه الترسيبات الناعمة حني يحولها من
تهديد إىل فرصة.
هذه الدراسة ،تسعى إىل الكشف عن الكيفية التي من خاللها
ترجم أعداء حزب الله مخططاتهم املرسومة واملعلنة ،وذلك من
خالل اإلجابة عن التساؤالت املطروحة ،وقد توزعت الدراسة عىل
مباحث ثالثة ،تناول األول ،منصات الحرب الناعمة عىل حزب الله،
فيام توسع املبحث الثاين حول اسرتاتيجيات هذه الحرب ،وتركز
املبحث الثالث عىل عرض ألهم أدوات الحرب ،واختتمت بخالصات
واستنتاجات عامة.
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المبحث األول

منصات
الحرب الناعمة
على حزب الله

ت ــؤك ــد تــســريــبــات م ــوق ــع ويــكــيــلــيــكــس الــمــعــطــيــات
الــتــي تــشــيــر إلـ ــى حــجــم الــجــهــد ال ــم ــب ــذول م ــن قبل
الـــوكـــاالت األمــريــكــيــة ،لــجــمــع الــمــعــلــومــات وتجنيد
الشخصيات وتمويل المنظمات واألحـــزاب اللبنانية.

ميكن من خــال ما نرش من دراســات وأبحاث
ووثائق ،القول ،إن اإلدارة األمريكية للحرب الناعمة
ضد حــزب الله ،يشارك يف وضــع خطط أعاملها
واإلرشاف عىل تنفيذها ،فريق عمل يضم ممثلني عن
الجهات اآلتية :وكالة املخابرات املركزية األمريكية
( ،)CIAوزارة الخارجية األمريكية وسفارتها يف
لبنان ،مــروع الرشاكة األمريكية الــرق أوسطية
(« )MEPIميبي» ،وكالة التنمية الدولية األمريكية
( ،)USAIDدوائر ومكاتب الدبلوماسية العامة و«مجلس
الحكام للبث» يف واشنطن ،وزارة الدفاع األمريكية
(البنتاغون) ،والجامعة األمريكية يف بــروت(،)AUB
وفيام ييل تعريف بهذه املؤسسات وعــرض ألهم
أدوارها الناعمة ضد حزب الله:
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محطة وكالة االستخبارات األمريكية ( )CIAفي لبنان

لطاملا تطالعنا الدراسات والتحليالت التي تتناول وكالة املخابرات
املركزية األمريكية يف لبنان ( ((()CIAباالستناد عىل وثائق أمريكية
ومعطيات لدى جهات نافذة ،يجري كشف النقاب عنها تبا ًعا ،عن ما
يتوافر للوكالة من نفوذ واسع وقوي ومؤثر ،لدى أحزاب وميليشيات
وزعامات لبنانية ،وعن حجم تدخالتها الواسعة يف مجرى السياسات
اللبنانية ،واخرتاقاتها الواسعة لعدد كبري من القطاعات االقتصادية
واإلعالمية والسياسية ،إىل جانب نفوذها لدى املنظامت الفلسطينية
العاملة يف لبنان عن طريق االستخبارات األردنية واإلرسائيلية(((.

ثم جاءت ترسيبات موقع ويكيليكس لتؤكد هذه املعطيات ،وتثبت
بالوثائق حجم الجهد املبذول من قبل الوكاالت األمريكية ،لجمع
املعلومات وتجنيد الشخصيات ومتويل املنظامت واألحزاب اللبنانية
خالل الفرتة املمتدة من العام  ،1977ولغاية العام  ،2010ومن ثم ما
كشفه املوقع من وثائق عن الفرتة املمتدة ما بني العام  2010والعام
 ،2014خالل عهد وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون(((.
((( سلسلة تقارير نرشتها جريدة األخبار اللبنانية تبا ًعا ،تحت عنوان «هكذا أشعلت واشنطن
الحرب األهليّة اللبنانيّة» للكاتب أسعد أبو خليل ،ابتداءا ً من العدد  2976السبت  3أيلول
 .2016رابط املصدر http://www.al-akhbar.com/node/264254
((( أنظر املزيد :مسعود ضاهر ،لبنان يف وثائق اإلرشيف األمرييك ،دار املنشورات يف الجامعة
اللبنانية،ط.2014 ،1
((( موقع جريدة األخبار ،وثائق ويكيليكس ،باألسامء والتفاصيل.
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وتعمل هذه اإلدارة من خالل مكاتب ومقرات تتسرت بواجهات
مدنية وجامعية وإعالمية وتجارية يف مناطق ع ّدة من لبنان ،ومن
خالل شبكات مطاعم أمريكية لها عالمة وشهرة إعالمية((( .لكن املقر
األهم ل( ،)CIAهو السفارة األمريكية يف بريوت.
ففي شهر نيسان من العام  ،1983حني تبنت منظمة إسالمية
تطلق عىل نفسها ،منظمة الجهاد اإلسالمي ،تدمري مقر السفارة
تبي
األمريكية يف منطقة عني املريسة عىل شاطئ مدينة بريوتّ ،
أن من بني القتىل ،مثانية من ضباط الـ« ،»CIAأحدهم مدير محطة
بريوت ،مسؤول قسم الرشق األوسط يف الوكالة «روبرت اميز» ،الذي
كان يدير نشاط جهازه األقليمي من العاصمة اللبنانية.
والحقًا ب ّينت وثائق ع ّدة ت ّم نرشها ،بأن وكالة ( )CIAلديها ملف
خاص بحزب الله والجهات والشخصيات الحليفة ملرشوع املقاومة،
وقد كشف تقرير موثق عرضه جهاز أمن املقاومة وحزب الله وبثه
تلفزيون املنار عام ،2011عن اسم الضابط املدير للملف ،وهو «دانيال
باتريك ماكفييل» ،وأسامء بعض أعضاء الشبكة التي يديرها(((.
ومن األدوات التي باتت تتخذها وكالة املخابرات األمريكية،
للتجسس عىل حزب الله ومحاربته ،هي املنظامت غري الحكوميّة،
((( تقرير تحت عنوان «حزب الله ربح جولة جديدة من حرب العقول وأعمى عيون االستخبارات
األمريكية يف لبنان» للكاتب محمد الحسيني ،نرش بتاريخ  12/2011/ 30عىل موقع جريدة العهد .
نقال عن قناة املنار« ،حزب الله يكشف شبكة للمخابرات األمريكية
((( وكالة رويرتز لألنباء ً
باألسامء والتواريخ» .10/12/2011
15
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حيث يشري الباحث «باتريك هانينغسن» أن ال( )CIAعملت يف
العقود الخمسة السابقة ،بشكل غري مكشوف تقريباً ،إذ إنها تتحرك
تحت غطاء املنظامت غري الحكومية ،منها عىل سبيل املثال ال الحرص،
وكالة التنمية األمريكية( .((()USAIDويؤكد الباحث املتخصص «وليام
دميارس» يف دراسة له نرشت يف الفصلية املتخصصة لالستخبارات ،أ ّن
التعاون بني املنظامت غري الحكومية واألجهزة االستخباراتية األمريكية
له تاريخ طويل من التطور ،فتلك املنظامت والعاملني فيها يحصلون
عىل معلومات ال تستطيع أجهزة االستخبارات األمريكية الحصول
عليها من طرق أخرى((( .فهذه املعلومات التي توفرها املنظامت
غري الحكومية بحسب الباحث «ألن ليبسون» ،تعد حيوية يف عملية
اتخاذ القرار السيايس لدى اإلدارة األمريكية(((.

2

السفارة األمريكية

يجدر ابتدا ًءا اإلشارة إىل تاريخية االهتامم األمرييك يف لبنان ،ففي
العام  ،1833افتتحت القنصلية األمريكية يف بريوت ،ومنذ ذلك التاريخ،
راح اهتاممها يرتكز عىل الجوانب الثقافية واالجتامعية والتعليمية،
بوصفها عنارص القوة الناعمة ،والتي تعترب أهم األدوات التي من
خاللها تنفذ السياسات الخارجية األمريكية إىل املجتمعات املستهدفة.
((( للمزيد أنظر .The CIA Operating behind a Web of «Pro-Demcracy» NGOs :
((( للمزيد أنظر .NGOs and United States Intelligence in Small Wars :
((( للمزيد أنظر .Can the USG and NGOs Do More :
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فمن نافل القول ،إن اإلدارة األمريكية قد اتخذت من سفارتها يف
لبنان مق ًرا إلدارة ملف الحرب الناعمة عىل حزب الله ،لكن الجدير
بالتوقف عنده أ ّن هذه املهمة باتت يف رأس األولويات لدى ممثليها
يف لبنان .وعىل سبيل املثال ال الحرص ،ما أعلنته السفرية األمريكية
«اليزبيت ريتشارد» خالل شهادتها أمام الكونغرس بعد ترشيحها
ملنصبها يف لبنان ،حيث أعلنت أجندة الدبلوماسية األمريكية لالقتصاد
يف لبنان ،واألمن ،والسياسة.
يف االقتصاد ،كشفت «ريتشارد» عن معادلة ألزمة لبنان ،إذ قالت:
هدفنا هو تفكيك شبكة حزب الله املالية الدولية ،وهذا سيساهم
مبارشة يف تفعيل االزدهــار االقتصادي يف لبنان .ثم قالت بلهجة
املمسك بأمور لبنان ،إنها ستعمل جاهدة عىل أن ال يخرتق حزب
الله القطاع املرصيف اللبناين ،ألن ذلك من مصلحة لبنان والواليات
املتحدة.
يف األمن ،بعد أن غاب الكيان اإلرسائييل عن مجمل كالم ريتشارد
حول التهديدات األمنية املحدقة بلبنان ،فالتهديد األول املحدق
بالبالد ،بالنسبة إىل الدبلوماسية األمريكية ،هو حزب الله .فنشاطات
حزب الله يف سوريا تخلق مخاطر أمنية ج ّدية للبنان ،قالتها السفرية،
وتع ّهدت بدعم الجيش اللبناين كونه املدافع الرشعي الوحيد عن
لبنان.
17
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ويف هذا السياق يجري الحديث عن عودة لبنان ليكون مق ًرا
لوكاالت األمن األمريكية يف املنطقة ،وما االنفاق الهائل لإلدارة
رشا
األمريكية عىل مركزها الدبلومايس يف عوكر -مليار دوالر -إالّ مؤ ً
ذات دالالت.
أ ّما يف السياسة ،إن معاناة اللبنانيني ،كام حددتها «ريتشارد»،
من الفراغ السيايس وانتقاص يف استقالل لبنان وسيادته ،وتلك أمور
ستعمل عىل حلّها أيضاً ،هذه املرة بالتعاون مع األصوات املنادية
باالعتدال والتق ّدم ،وضد من؟ ضد حزب الله الذي ما زال يتد ّخل يف
سوريا من دون موافقة اللبنانيني.
لقد بلغت السفرية األمريكية من الفوقية ح ّد التح ّدث بالنيابة
عن اللبنانيني ،ومل تضط ّر حتى إىل االستعانة بأرقام تثبت صحة ما
تعلنه عن مدى قبول اللبنانيني بتدخل حزب الله يف سوريا أو رفضه.
عبت
والخالصة ،إ ّن رؤية السياسة الخارجية األمريكية ،والتي ّ
عنها سفريتها ،واضحة وجل ّية :استهداف املقاومة يف لبنان ،بحزبها
وأهلها وأموالها ،وذلك بكافة الوسائل املتاحة.
بالتأكيد ،مل ينطلق الكالم األمرييك من فراغ ،فاللبنانيون الذين
تتحدث باسمهم ،هم القوى واألحزاب اللبنانية الحليفة لها ،إذ ال
يزال محفو ًرا يف الوجدان والذاكرة ،مشهد اجتامع هذه القيادات
يف عوكر مع وزيرة خارجية أمريكا «كوندوليزا رايس» خالل عدوان
18
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متوز عام  ،2006وما كشفته وثائق ويكيليكس عن طلب «هذه
القيادات السيادية» تكثيف الغارات الصهيونية عىل حزب الله
للقضاء عليه(((.

3

الشراكة األمريكية الشرق أوسطية(« )MEPIميبي»

تعمل مبادرة «ميبي» ضمن إطار مكتب شؤون الرشق األوسط يف
وزارة الخارجية األمريكية يف العاصمة واشنطن ،ويقع مقرها الرئييس
يف العاصمة التونسية ،إىل جانب  11فرع يف الدول العربية((( ،وفرع
يف الكيان اإلرسائييل .وتعمل املبادرة مع منظامت حكومية وغري
حكومية ،ومع القطاع الخاص واملؤسسات الرتبوية والتعليمية لدعم
أهدافها املعلنة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،وهي:
 توسيع نطاق املشاركة السياسية. تقوية املجتمع املدين وسيادة القانون. متكني املرأة والشباب. خلق فرص تربوية.-

تعزيز اإلصالح االقتصادي.

((( جريدة األخبار 14« ،آذار يف ويكيليكس مخربون من الدرجة العارشة» ،إبراهيم األمني،
.22/3/2011
((( فروع ميبي يف الدول العربية :البحرين ،الجزائر ،األردن ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،قطر،
اململكة العربية السعودية ،تونس ،الضفة الغربية/غزة ،اليمن .ملزيد من املعلومات حول
برنامج مبادرة الرشاكة الرشق أوسطية ،قم بزيارةhttps://mepi.state.gov
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مت ّول مبادرة الرشاكة األمريكية الرشق أوسطية ،عد ًدا كب ًريا من
املنظامت والربامج يف كل من لبنان وسوريا وفلسطني((( ،وقد قامت
بتمويل مشاريع نفذتها أكرث من  250منظمة تعمل تحت الفتة نرش
«الدميوقراطية واإلصالح والتنمية يف املنطقة»(((.
يف لبنان ،تعمل املنظامت التي متولها ( ،)MEPIتحت عنوان
«املجتمع املــدين»((( ،والتي تضم بحسب ما أعلنه موقع السفارة
األمريكية ،حوايل  60منظمة غري حكومية لتعزيز رؤية مشرتكة حول
املجتمع املدين يف لبنان ،يف إطار مرشوع يطلق عليه «املنظامت غري
الحكومية أقوى م ًعا»(((.
ورسعان ما تظهر دافعية تلك األهداف املعلنة ،يف تركيزها عىل
النيل من سمعة حزب الله وجاذبيته ،إذ تعد مبادرة هذه الرشاكة،
عصب الحرب األمريكية الناعمة عىل حزب الله .وقد بدأت بصورة
رسمية بتمويل املشاريع والربامج ضد الحزب منذ ما قبل العام .2006
((( انظر :موقع مبادرة الرشاكة األمريكية الرشق أوسطية ،الصفحة الرئيسية ،من نحن؟.
((( موقع الجامعة األمريكية اللبنانية ،نص وثيقة مبادرة الرشاكة األمريكية الرشق أوسطية
«ميبي» (.)MEPI
ومتويال حسب تقارير دولية « الكاتب
ً
((( تحقيق تحت عنوان « طلعت ريحتكم .تنظيام ً وإدارة
آالن رسكيس ،جريدة الجمهورية يف عدد صدر بتاريخ  22أيلول  .2015الرابط متوفر عىل
موقع الجمهوريةwww.aljoumhouria.com/news/index/260934 :
وأعاد نرش التحقيق عدة مواقع ومنها موقع جريدة القدس العريب ،للكاتب سعد الياس
بتاريخ .9/2015/ 26
((( انظر :موقع السفارة األمريكية بتاريخ .16-7-2017
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وبحسب ما أورده موقع وزارة الخارجية األمريكية قال سفريها
«جيفري فيلتامن» يف شهادته أمام الكونغرس« :تقدم الواليات املتحدة
املساعدة والدعم يف لبنان بهدف إنشاء بدائل للتطرف ،وإلضعاف
جاذبية حزب الله للشباب اللبناين ،وتحفيز الناس واملواطنني من
خالل إظهار املزيد من احرتام حقوقهم وزيادة الفرص((( .وأضاف،
ومن خالل وكالة التنمية األمريكية ( )USAIDومبادرة الرشاكة
األمريكية الرشق أوسطية «ميبي» ( )MEPIأنفقنا ما يزيد عن نصف
مليار دوالر حتى سنة .((( 2006
وال تنحرص مهمة هذه الوكاالت يف تنفيذ السياسات الهجومية
الناعمة ضد الخصم ،بل يعهد إليها أيضً ا ،تبييض صفحة أمريكا،
حينام تفشل سياساتها الهجومية الصلبة .وهذا ما حصل بعد حرب
متوز العام  ،2006فقد بلغت السمعة اإلجرامية ألمريكا عرب دعمها
املفتوح آللة القتل اإلرسائيلية ،ح ًدا يهدد بناءاتها االسرتاتيجية يف
لبنان واملنطقة بشكل عام .لذلك ،يالحظ مسارعة هذه الوكاالت إىل
التوسع يف تقديم العون واملساعدة ملنظامت غري حكومية يف لبنان
بعد انتهاء الحرب مبارشةً .وبحسب موقع السفارة األمريكية عىل
((( نص شهادة جيفري فيلتامن ،موقع الكونغرس األمرييك عىل الرابط اآليت :
http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/060810%20Feltman-Benjamin%20Testimony.pdf
((( أنظر :سامي كليب ،األسد بني الرحيل والتدمري املمنهج  -الحرب السورية الوثائق الرسية ،دار
الفارايب،الطبعة  ،2016 ،5ص .274
21

الحرب األمريكية الناعمة على حزب الله

اإلنرتنت ،فإن اإلدارة األمريكية أنفقت بعد الحرب ما يقرب 3,5
مليار دوالر عىل أعامل اإلغاثة وقضايا تنموية.
وتحت عنوان دعم الدميقراطية ،قام برنامج زمالة رواد الدميقراطية
( )LDFلسنة  ،2017املم ّول من مبادرة الرشاكة األمريكية الرشق
أوسطية ( )MEPIواملنفَّذ يف لبنان من قبل منظمةWorld Learning
بالتعاون مع الجامعة األمريكية يف بريوت ( )AUBعىل اختيار 20
مشرتكًا من بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،بنا ًء عىل مهاراتهم
القيادية وجدارتهم ونشاطهم املجتمعي ،للمشاركة يف هذا الربنامج
طيلة ثالثة أشهر ،حيث اكتسبوا املعرفة واملهارات الالزمة ليكونوا
بحسب ما أعلنه موقع مبادرة ميبي ،منارصين يف مجتمعاتهم وألجل
خريها.
وقــد شمل الربنامج خمسة أسابيع من التعلّم األكادميي
يف الجامعة األمريكية يف بــروت تناولت مواضيع الدميقراطية
والحوكمة الدميقراطية والقيادة والنشاط املدين وتحويل النزاعات
والتواصل وتنظيم الحمالت .ويف األسابيع الثامنية األخرية من الربنامج،
طبق املشرتكون ما تعلّموه من برنامج الزمالة ضمن خطة عمل مدين
مع عودتهم إىل بلدانهم.
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4

وكالة التنمية الدولية األمريكية ()USAID

تتوىل هذه الوكالة إدارة املشاريع التنموية األمريكية يف مختلف
دول العامل ،ومتول منظامت املجتمع املدين ،ولها يف لبنان  12مكت ًبا يف
مختلف املحافظات اللبنانية .ومن أهم املشاريع التي متولها الوكالة
«برنامج بلدي» الخرتاق البلديات وتحسني صورة أمريكا((( ،وقد
سبق اإلشارة اىل دور وكالة التنمية عىل لسان السفري األمرييك خالل
شهادته أمام الكونغرس(((.

ويعد هذا األسلوب األكرث نعومة ،فهو يقوم عىل إدارة ومتويل
ناشطني يف جمعيات ومنظامت غري حكومية ( )NGOSترفع واجهات
إمنائية وخدماتية ،وتديرها كوادر وكفاءات شيعية تقدم خدماتها
اإلمنائية يف املناطق الشيعية بصورة خاصة ،ويف البيئة الحاضنة
للمقاومة بصورة عامة .ويلعب هؤالء النشطاء ،دور الوسيط غري
املبارش بني اإلدارة األمريكية والجمهور الشيعي ،ضمن اسرتاتيجية
تأمني البدائل الخدماتية واإلمنائية بعي ًدا عن خدمات حزب الله.
فالوكالة تعمل إىل سحب البساط من تحت أقدام مؤسسات
حزب الله يف امللف اإلمنايئ والخدمايت ،وهو الهدف الذي كشفه موقع
((( موقع بوابة لبنان للتنمية واملعرفة ،تقرير تحت عنوان «  27مليون دوالر من وكالة التنمية
األمريكية لدعم مرشوع بلدي».
((( شهادة فيلتامن أمام الكونغرس ،مصدر سابق.
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معهد «أمريكان أنرتبرايز» بالتفصيل يف دراسته الخاصة حول حزب
الله عام ،((( 2015والدالئل واضحة عىل الرتكيز بصورة خاصة عىل
مناطق البقاع والجنوب والضاحية وبريوت.
ويف دراسة عن االسرتاتيجية األمريكية يف مواجهة حزب الله ،أظهرت
أن واشنطن تركز ضمن املجتمع الشيعي عىل جملة من املوضوعات،
منها ،تفعيل ودعم املجتمع املدين ،رعاية كوادر شبابية ،تبادل طالب،
ودعم تنموي ،وذلك بهدف التأثري عىل العالقة بني حزب الله وبيئته(((.

5

الدبلوماسية العامة

يتبع قسم الدبلوماسية العامة إىل وزارة الخارجية األمريكية ،وقد
جاء يف خطاب نرشته وكيلة الوزارة للدبلوماسية العامة والشؤون
العامة« ،لتارا سونشاين» :إ ّن الدبلوماسية العامة يك تكون ف ّعالة
حقًا يف العامل املعارص ،فإنها بحاجة إىل وسائل اإلعالم الجامهريي
واالجتامعي ،وإ ْن مل ننضم إىل هذا املجال الحيوي ،فسنصبح خارجني
عن السياق ،واألهم من ذلك ،سوف نفقد الفرصة ملساعدة املزيد من
املواطنني عىل أن يصبحوا متمكنني ،ولدعم تطلعاتهم األكرث إيجابية
((( مقالة تحت عنوان «أفكار أمريكية ملواجهة حزب الله ..بعد سوريا» الكاتب حسام مطر،
جريدة السفري اللبنانية ،بتاريخ .10/5/2014
((( اإلسرتاتيجية األمريكية »الذكية« ملواجهة حزب الله  -حسام مطر  -املركز االستشاري
للدراسات والتوثيق  13 -أذار 2013
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وإنتا ًجا ،وبالطبع ،األكرث سلمي ًة كذلك .وأضافت ،أنه من خالل تسخري
وسائل اإلعالم الجامهريية واالجتامعية ،فإنه ميكننا تعميق أثر ونوعية
دبلوماسيتنا العامة يف كل مكان(((.
يتوىل مكتب الدبلوماسية العامة ،متويل القناة التلفزيونية املسامة
بـ «الحرة»((( ،والتي تبث حال ًيا تحت إسم قناة «الحرة عراق» ،بنا ًءا عىل
مراجعة خرباء أقروا فيها بفشل اسرتاتيجية الدعاية اإلعالمية املبارشة
واسعة النطاق ،ونصحوا باعتامد أسلوب الدعاية غري املبارشة ومتويل
الوكالء يف كل وطن وبلد ،ما جعل الكونغرس الذي كان مي ّول هذه القناة
اللجوء اىل الدعاية بالوكالة ،ويقرر متويل قنوات إعالمية محلية يف كل
بلد مستهدف ،وهو ما أوصت به أيضً ا مؤسسة راند للبحوث الدفاعية
يف دراسة «بناء شبكات إسالمية معتدلة» الصادرة عام .((( 2007
وقد قامت السفارات األمريكية بتمويل برامج يف عدد كبري من
قنوات التلفزيون املوجهة إىل إيران ،وقنوات موجهة إىل العامل العريب،
ومنها قناة «أورينت برادى» التي يديرها معارضون للنظام السوري
وت ُبث من ديب يف اإلمارات.
((( خطاب تحت عنوان «الدبلوماسية العامة الف ّعالة بحاجة إىل وسائل اإلعالم االجتامعية « نرش
بتاريخ  16/12/2012عىل موقع وزارة الخارجية األمريكية ،متوفر عىل الرابط اآليت :
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/article/2012/10/20121016137555.html
((( تقرير تحت عنوان «إعالميون عملوا سابقا يف العربية والجزيرة مرشحون إلنقاذ املحطة
األمريكية الحرة ،نرش من جريدة الرشق األوسط ،بتاريخ  1ترشين األول اكتوبر 2004
((( موقع مؤسسة البحوث الدفاعية راند  ،RANDدراسة « شبكات إسالمية معتدلة».2007 ،
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ويف لبنان ،توافرت معلومات عن متويل دول خليجية  -تجاهر
بانتامئها للمحور األمرييك -لقنوات وبرامج لبنانية بغرض شن حرب
ناعمة ضد حزب الله ومجتمع املقاومة ،وكذلك بانتقال كفاءات
وخربات إعالمية لبنانية كانت تدير قناة الحرة األمريكية إىل بعض
القنوات اللبنانية(((.

6

وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون)

هذه الــوزارة التي تتوىل قيادة الجيوش والقواعد العسكرية
األمريكية حول العامل ،تدير برامج وإج ـراءات التكامل بني أذرع
الحرب العسكرية وأذرع الحرب الناعمة((( .وفيام ميتلك البنتاغون
قواعد عسكرية يف قطر والبحرين والكويت ،يدير يف الوقت نفسه
مراكز أبحاث ودراسات عدة ،أهمها وأشهرها ،مركز البحوث الدفاعية
املعروف اختصا ًرا باسم راند .RAND

يوجه املركز أبحاثه املتخصصة نحو الرشق األوســط والعامل
اإلسالمي والحركات اإلسالمية ،وخاصة إيران وحزب الله وعموم
محور املقاومة.
((( موقع جريدة االخبار MTV« ،معبودها الرتفيه و...الفرنكوفونية» ،فاتن قبييس ،العدد ،2157
.21/11/2013
((( للتوسع :أنظر كتاب األصول النظرية للحرب الناعمة ،مركز الحرب الناعمة للدراسات ،فقرة
أشباه ونظائر الحرب الناعمة يف التاريخ املعارص ،ص .90
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وقد اتخذ املركز مقره العريب الوحيد وامل ُعلن عنه يف مدينة الدوحة
يف قطر .وقد نرش معهد راند دراسات واسرتاتيجيات ع ّدة ،أهمها:
أ .اإلسالم املدين الدميقراطي(.)2004
ب .اسرتاتيجية كشف مستقبل الحرب الطويلة وأثرها عىل الجيش
األمرييك(.)2006
ج .بناء شبكات إسالمية معتدلة()2007
د .الدميقراطية يف العامل العريب(.)2012
وتع ّد الدراسة حول اسرتاتيجية كشف مستقبل الحرب الطويلة
وأثرها عىل الجيش األمرييك هي األهم من بني هذه الدراسات ،فهي
التي صدرت عام  ،2006مل ترتجم إىل العربية إلَّ عام  ،2015وقد تحدثت
برصاحة عن رضورة إذكاء نار الفتنة املذهبية بني السنة والشيعة ألجل
كسب معركة العامل ا ٍإلسالمي ،وتحدثت عن حزب الله كهدف حاسم.
وتكشف هذه الوثيقة كيف ميكن أن تتطور الحرب الطويلة
خالل السنوات القادمة ،حيث إنها تسترشف لسنة  ،2020وتقدم
تقارير عن االتجاهات واملتغريات والطرق التي ميكن أن تتطور من
خاللها الحرب الطويلة وذلك عن طريق استخدام مثانية مسارات
محددة تشكل أصول ومباين الحرب الناعمة والحرب الذكية عىل
حزب الله.
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وتحظى هذه الوثيقة باهتامم كل من املشاركني يف التدريبات
العسكرية وهيكل القوة والسياسة؛ وكيف أن اجتامع الحكم
واإلرهاب واأليديولوجية قد يؤثر عىل القوات العسكرية األمريكية.

7

الجامعة األمريكية في بيروت ()AUB

(((

املنصات االسرتاتيجية
تع ّد الجامعة واحدة من أقدم وأهم ّ
التي تطل من خاللها الواليات املتحدة األمريكية ،عىل املجتمع
عب عنه
اللبناين ،والعامل العريب فدورها الفاعل واملؤثر كام ّ
املؤسسون األوائل ،يتجاوز غاياتها األكادميية ،نحو أمور تتصل
ببناء جيش من الخريجني املشبعني بالقيم األمريكية ،واملؤهلني
للقيام بأدوار يجري تحديدها وفق رؤية سياساتها للمنطقة ،عىل
اختالف أوجهها ،السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتامعية،
وحتى األمنية منها.
وهذا «جوزيف ناي» منظّر القوة الناعمة ،بأفكاره التي تنساب
يف مخططات وسياسات اإلدارة األمريكية ،يضع الجامعة يف موقع
متقدم عىل محاور الرصاع الناعم الذي يشهده العامل ،حيث تسعى
الدول إىل تعزيز قدراتها الجاذبة ،فكل طالب وخريج من الجامعات
((( للمزيد من املعلومات حول دور الجامعة األمريكية يف الحرب الناعمة ،أنظر :الدراسة التي
أعدها مركز الحرب الناعمة للدراسات بهذا الخصوص.
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األمريكية سوف ميكّن القوة األمريكية الناعمة من النفوذ((( .ويرى
«كولن باول» وزير الخارجية األمريكية األسبق ،أن هؤالء الطلبة
سينتهي بهم األمر ليكونوا خزاناً رائعاً للنوايا الحسنة تجاه أمريكا(((،
ويكمل جوزيف ناي ،فيقول إن كثريا ً من هؤالء الطلبة يستطيعون
التأثري عىل نتائج السياسات املهمة لألمريكيني(((.
فقد أشار الرئيس األسبق للجامعة «جون وتربريي» ،إىل دورها يف
صناعة األفكار والقيم ،عندما قال((( :نحن فريدون ،ويجب علينا أن
نجعل ذلك واضحاً ،إن الجامعات األخرى تستخدم الكتب ذاتها كتلك
التي نستخدمها ،ولكننا مختلفون يف أننا نساعد الطالب عىل االرتياب
يف األفكار ،إذ ليس املهم ما تعرفه ،بل كيف تفكر ،إننا نحاول التأكيد
عىل املرونة الذهنية وتشكيل أنظمة القيم.
ويف دراسة أعدها الباحث والكاتب األمرييك «بيتي أندرسون»
بعنوان :الجامعة األمريكية يف بريوت القومية العربية والتعليم
الليربايل ،كشف عن حقيقة الدور الذي سوف يلعبه هؤالء الطلبة
يف قوله :إ ّن إعادة بناء شخصية الطالب يف الجامعة عىل أسس وقيم
ومعايري تربوية وثقافية وسياسية جديدة ،وصوالً إىل متابعته بعد
((( جوزيف ناي ،القوة الناعمة ،بريوت ،دار العبيكان ،2007 ،ص.55
((( جوزيف ناي ،القوة الناعمة ،م.س ،.ص.77
((( جوزيف ناي ،القوة الناعمة ،م.س ،.ص.77
((( �Ineterview with president John Waterbury. 18. In AUB www. Aub.edu. ac
credition / documents/ appendix
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التخرج عرب جمعية متخرجي الجامعة األمريكية ،إنّ ا ليكون هذا
الطالب مبثابة السفري األمرييك االفرتايض(((.
هذا بشكل عام ،أ ّما عىل صعيد دورها املبارش اتجاه حزب الله،
ميكن القول مبسألتني:
تشري األوىل إىل الدور الذي تقوم به الجامعة لناحية التخفيف من
حجم املوقف العدايئ اتجاه الكيان اإلرسائييل ،عرب خطوات أكادميية
مدروسة توضع يف خانة التطبيع معه .وتأيت هذه الخطوات يف بلد يعاين
منذ ما قبل استقالله من اعتداءات وحروب واحتالالت متتالية شنها
هذا الكيان عليه ،وما أصل وجود حزب الله إالّ ملواجهة تلك التحديات.
وهذا ما يعني ،أن الجامعة ببعدها التطبيعي تقف عىل طريف
النقيض مع حزب الله ببعده املقاوم ،فبينام يقوم األخري عىل تعبئة
الرأي العام ،س ّيام الشباب منهم ،لوضع الكيان اإلرسائييل يف منزلة
التحدي الدائم للبنان وعموم سكّان املنطقة ،يالحظ أ ّن الجامعة
األمريكية تقوم بخطوات محسوبة لجهة فتح قنوات اتصال وحوار
مع جهات إرسائيلية وإن كانت ذات بعد أكادميي ،يف محاولة منها
لتقديم وجه آخر للكيان اإلرسائييل مي ّهد أمام مقبوليته بوصفه أحد
مكونات البنية االجتامعية للمنطقة.
((( بيتي أندرسون ،الجامعة األمريكية يف بريوت ،دار االهلية للنرش والتوزيع ،عامن االردن ،ط
 ،2014ترجمة عزمي طبة ،ص .234
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وتشري املسألة الثانية ،إىل الدور املخابرايت الذي تلعبه الجامعة،
وقد سبقت اإلشارة إىل أن مكتب املخابرات األمريكية يسترت بعناوين
ع ّدة يف تنفيذ برامج عمله ،ومنها املؤسسات التعليمية التابعة
للمنظومة األمريكية .فمن خالل العودة اىل الدراسة التي أعدها
مركز الحرب الناعمة عن دور الجامعة يف الحرب الناعمة ،يظهر
أكرث من معطى عن أشخاص نافذين يف الجامعة كانت لهم أدوار
تجسسية عرب أوجه ع ّدة ،منها ،الدراسات املوجهة للطالب من قبل
بعض أساتذتها ،حول أداء حركات املقاومة يف املنطقة والرتكيز عىل
حزب الله وبيئته االجتامعية منذ انطالقته.
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المبحث الثاني

استراتيجيات
الحرب الناعمة
على حزب الله

ّ
إن القوة الناعمة من شأنها ترميم شرعية الواليات
الــمــتــحــدة فــي المنطقة والــحــد مــن الــنــزف األمــريــكــي
ف ــي الـــمـــوارد والــــقــــدرات ،وتــفــتــح م ــس ــارات جــديــدة
للتأثير والنفوذ ،وهــو ما يتيح لواشنطن إعــادة إنتاج
هيمنتها بما يتالءم مع بنية القوة في الشرق األوسط
جوزيف ناي
املنظر األمرييك للحرب الناعمة

ظهر يف دراسة عن اسرتاتيجية القوة الناعمة املتبعة
ضد حزب الله منذ حرب  ،2006أنها متتاز بخصائص،
أه ّمها(((:
 تتمحور حــول البيئة الشعبية والسكانية ،أيتستهدف البيئة الحاضنة للمقاومة عىل مختلف
مستوياتها املحلية والوطنية.
 يغلب عليها الجهد املدين  -السيايس  -اإلعالمي. مركبة عىل مستوى األدوات والفاعلني. تعتمد عىل معالجة «جذور» حال املقاومة وليسظواهرها.
((( حسام مطر ،ورقة بحثية تحت عنوان «اإلسرتاتيجية األمريكية الذكية
ملواجهة حزب الله» نرشت بتاريخ  16/12/2013عرب موقع املركز
اإلستشاري للدراسات والتوثيق ,ومنشورة عىل مدونة الباحث
http://www.hosammatar.net
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وتع ّد الخاصية األوىل هي األبرز ،فمنذ العام  ،2006نقل املحور
األمرييك جهوده إىل املستوى املجتمعي ،أي إىل مستوى القيم واألفكار
واللغة والخطاب واملفردات والهوية ،إلعادة تشكيل «املقاومة»
بصورة كاملة وشاملة وإنتاج صورة جديدة لها .وبحسب الدليل
األمرييك للمكافحة الناعمة لحركات املقاومة والتي يحلو له تسميتها
«حركات التمرد» ،فإن عزلها شعب ًيا يتحقق عرب:
أ -قطع العالقات املالية واإليديولوجية وبث حال الخوف بني
هذه الحركات والسكان .باعتبار أن الرؤية األمريكية تصنف
العالقة بني الطرفني إذا صح التعبري ،بنا ًءا عىل دوافع ثالثة،
هي ،املنفعة واالنتامء العقائدي والرضوخ .ويف حال حزب
الله ،عىل الربامج والسياسات أن تهدف اىل تأمني جملة من
الخدمات واملنافع سواء عرب أجهزة الدولة ،أو عرب منظامت
وأحزاب حليفة ،أو عرب برامج دعم وتوظيف خارجية حكومية
وغري حكومية .وخلق بديل اقتصادي داخل البيئة الشيعية
بالتحديد ،للحد من فعالية دافعية املنفعة .يضاف إىل ذلك
السعي نحو إضعاف البنية العقائدية والدينية يف الوسط
الشيعي ،وأخ ًريا تشجيع حال الرفض والتمرد لديها عىل خيارات
املقاومة السياسية تحت عناوين مختلفة.
ب -البحث عن خطوط التفسخ ،بني املقاومة وبني األطراف
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املؤيدة لها أو الحليفة ،ثم القيام بدق إسفني لتعميق هذا
الفسخ عرب استخدام أسلوب العصا والجزرة ،وهذا ما تشجعه
الواليات املتحدة من خالل جذب أو استقطاب أو إثارة
مخاوف القوى الحليفة للمقاومة ،ال سيام ،مع من تعتقد
واشنطن أن هناك إمكانيات وفرصاً تسمح بالدخول من بني
خطوط التاميز والتباين فيام بينها وبني حزب الله ،وهو ما
تحاوله مع حركة أمل ومع التيار الوطني الحر ،وبعض القوى
السنية الحليفة لحزب الله.
ج-تفرتض االسرتاتيجية األمريكية كام يظهر يف دليل املكافحة
الناعمة لحركات التمرد((( ،أن مواجهة املقاومة تقتيض متتني
سلطة الحكومة الرشعية ،إذ إن نفوذ أحدهام مرتبط باآلخر،
أي يتحركان آل ًيا بطريقة متعاكسة .إن كل جهد يعزز سلطة
الحكومة يقضم من نفوذ املقاومة .وبهذا املعنى ،تستند
فعالية مكافحة (التمرد /املقاومة) إىل تحقيق توازن دقيق
بني بُعدين :بُعد «تدمريي» لحركة (التمرد/املقاومة) وبُعد
«بنايئ» لحكومة رشعية وف ّعالة .ويستند قياس هذه الفعالية
إىل نقطتني ،األوىل ،إذا أصبحت الحكومة تتمتع بالرشعية مع
وجود مؤسسات ف ّعالة عىل كل املستويات لتلبية حاجات
((( دليل مكافحة التمرد ،ترجمة املعهد املرصي للدراسات السياسية واالسرتاتيجية 8 ،آذار .2018
37

الحرب األمريكية الناعمة على حزب الله

السكان مبا فيها من آليات ملواجهة املظامل التي كان يستغلها
(املتمردون /املقاومة) .والنقطة الثانية ،إذا تم تهميش وعزل
وفصل حركة (التمرد -املقاومة) عن السكان ،وهذا يتم بصور
مختلفة منها:
 .1إشاعة قيم وسلوكيات مختلفة عن عقيدة املقاومة الدينية
والسياسية.
 .2شيطنة املقاومة بإظهارها ميليشيا مذهبية إجرامية غارقة يف
الفساد الداخيل ومتعطشة للعنف ،قبالة اآلخر املعارض لها،
بوصفه مح ًبا للحياة.
 .3الرتويج لفكرة تبعيتها لجهات خارجية.
 .4إشاعة الشك حول صدقية قيادتها.
 .5إبراز تناقض املصالح بينها وبني رشائح اجتامعية مختلفة.
وفيام ييل األصول واملباين االسرتاتيجية للحرب الناعمة عىل حزب الله:

1

إسقاط الهالل المقاوم

تشري معطيات التاريخ ،أن الشيعة بشكل عام ،لطاملا كانوا أكرث
الطوائف تهميشً ا يف لبنان واملنطقة ،بحكم افتقادهم إىل الداعم
قياسا مبا حظيت به املكونات الطائفية األخرى ،وهذا ما
الخارجي ً
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أسهم بشكل فاعل ورئييس يف تدين مراتبهم االجتامعية ،وتقلّص
حضورهم السيايس .ومع أنّهم كانوا بنظر والة اإلمرباطورية العثامن ّية
يوسمون بالفرس وأتباع دولتهم الصفويةّ ،إل أن التاريخ مل يس ّجل
حدث ًا واح ًدا ملوقف عميل من الدولة الصفوية اتجاه تدعيم الوجود
الشيعي يف لبنان واملنطقة.
ومبعزل عن حقيقة موقف حكام فارس يف حينها ،فإنّه ليس من
املوضوعية التغافل عن العامل الجغرايف ،فام بني الشيعة يف لبنان،
وبني الشيعة يف إيران ،مساحات حاجزة ومانعة ،تعيق التواصل
فيام بينهام ،بحكم وقوعها تحت السلطة العثامنية التي دأبت عىل
محاربة الشيعة ،وتحجيم دورهم.
بل إن املوضوعية تقتيض القول ،إن تنامي الحضور السيايس
للمكون الشيعي يف لبنان ،يصعب فهمه وتفسريه ،مبعزل عن
املتغريات السياسية التي شهدتها البالد املجاورة لهم ،وبالتحديد يف
كل من سوريا والعراق وإيران.
ٍّ
وقد أجاد عقالء الشيعة اللبنانيني يف انفتاحهم عىل بالد الشام،
وحكامها الجدد ،بوصفها الرشيان الوحيد الذي ميدهم بعنارص املنعة
والقوة ،س ّيام ،بعد إغالق الصهاينة الحدود عليهم لجهة الجنوب.
والذي -أي هذا الرشيان -كان يحتاج إىل التطور الهام الذي شهدته
إيران بانتقالها من املعسكر الحليف ألمريكا وأعوانها ،إىل الحلف
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الخصم بل األشد خصومة لهذا املعسكر ،باإلضافة ،إىل التطورات يف
بالد الرافدين ،ومعها  -أي هذه التطورات -صار الحديث عن الشيعة
يف لبنان بوصفهم الرقم األصعب يف املعادلة املحلية واإلقليمية.
لكن ،وفيام كان العداء ألمريكا وإرسائيل هو املغذي األساس
لتمدد هذا العصب من طهران إىل بريوت ،حتى أمكن تسميته
بالهالل املقاوم ،يالحظ بروز ترصيح الفت بدالالته ،أطلقه العاهل
األردين أثناء زيارته للواليات املتحدة ،عندما حذر يف ترصيح نرشته
الواشنطن بوست يف الثامن من ترشين الثاين يف العام  ،2004من
وصول حكومة موالية إليران إىل السلطة يف بغداد تعمل بالتعاون مع
طهران ودمشق إلنشاء هالل يخضع للنفوذ الشيعي ميتد إىل لبنان،
ويخل بالتوازن القائم مع الس ّنة.
وبذلك ،أريد من خالل هذا اإلعالن ،حرف غائية هذا املحور
املقاوم ،باتجاه العداء مع طائفة من املسلمني بدل أمريكا وأعوانها.
ومن هنا ،صار من املتيرس فهم األسباب التي جعلت من القضاء
عىل النظام يف سوريا ،مدخلية الزمة ،إلحداث محارصة حزب الله يف
لبنان ثم القضاء عليه .فعش ّية تحرير الجنوب اللبناين من االحتالل
الصهيوين ،عىل يد املقاومة التي يقودها حزب الله ،كان الحديث عن
رضورة إحداث التغيري يف سوريا ،والذي شكّل صدور قانون محاسبتها
واستعادة السيادة اللبنانية ،أوىل الخطوات العملية لهذا التغيري.
وكان ما يسمى بالتحالف األمرييك اللبناين يف واشنطن ،وهو
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مجلس بقيادة «وليد فارس» مستشار سيايس يف الكونغرس األمرييك،
«وزياد عبد النور» رئيس اللجنة األمريكية لتحرير لبنان( ،)USCFLهام
من املؤيدين البارزين لهذا القانون ،الذي وصل إىل مرحلة اإلجراء
الفعيل بعد أن وقّع عليه الرئيس األمرييك السابق «جورج دبليو
بوش» يف  12كانون األول من العام .(((2003
حني صدر قانون محاسبة سوريا ،مل يكن الرئيس «بشار األسد»
قد استلم السلطة يف سوريا ،ومل تكن حصلت تفجريات  11أيلول
( ،)2001وال احتالل أفغانستان ( ،)2001وال احتالل العراق (،)2003
وال التمديد للرئيس اللبناين «أميل لحود» ( ،)2004وال صدر القرار
 ،)2004(1559وال بدأت موجة االغتياالت والتفجريات يف لبنان ،ومع
ذلك ،كان يف الواليات املتحدة األمريكية ،من يفكر ويخطط وينفذ
وينتظر التطورات القادرة عىل نقل األهداف إىل حيز الواقع.
يلحظ املتابع لخطط املحافظني الجدد حول منطقة الرشق
األوسط ،وتحدي ًدا للبنان وسوريا ،حضور اسم «إيليوت أبرامز»،
الذي خدم يف عهود «رونالد ريغان وجورج بوش االبن» ،وشابت
مسريته فضائح وإدانات يف الكونغرس .هذا الرجل َر َس َم ،وال يزال،
سيناريوهات أمريكية للمنطقة كان تحقيق مصلحة الكيان الصهيوين
ولعل أشهر تلك الخطط ،الوثيقة
والحفاظ عىل أمنه ،أوىل أولوياتهاّ .
((( كتاب «األسد بني الرحيل والتدمري املمنهج  -الحرب السورية الوثائق الرسية» الصحايف سامي
كليب ،نرش دار الفارايب  ،2016الطبعة  ،5صفحات .290 - 274
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التي صدرت يف أيار عام  ،2000وحملت عنوان «إنهاء االحتالل
(((
السوري للبنان ،دور الواليات املتحدة األمريكية».
حساسة
أبرامز هذا ،ذو األصول اليهودية ،الذي شغل مناصب ّ
يف إدارة األمن القومي ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،ما
بني عامي  2002و ،2009لطاملا دعا إىل تغيري جذري يف السياسة
األمريكية تجاه سوريا منذ عهد الرئيس السابق «حافظ األسد» .فهذا
التغيري من شأنه أن يحقق مصلحة «إرسائيل» وتوقيع سالم شامل
معها ،كام يصبو «أبرامز» وزمالؤه من املحافظني الجدد.
وحتى العام  ،2014كانت رؤى أبرامز ومطالبه ال تزال عىل حالها.
حني وقف أمام «لجنة الرشق األوسط وشامل افريقيا» التابعة لـ
«لجنة العالقات الخارجية» يف مجلس النواب األمرييك ،وأدىل بشهادته
حيال السياسة األمريكية يف سوريا .وكان موضوع جلسة االستامع،
يدور حول «الخطوات التالية للسياسة الخارجية يف العراق وسوريا».
والالفت يف شهادة «أبرامز» عن العراق وسوريا ،أ ّن تركيزه توجه
نحو حزب الله واالسرتاتيجية التي يجب عىل واشنطن اعتامدها يف
سوريا .أشار أبرامز إىل حزب الله كهدف يجب التخلص منه من أجل
قسم أبرامز
تحقيق املصالح األمريكية واإلرسائيلية يف املنطقة .كام ّ
((( جريدة السفري« ،إستقبال إيليوت أبرامز :البيض والبندورة والعيص ،اإلعالمي الراحل جوزيف
سامحة.17/1/2006 ،
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خريطته إىل محورين :محور (حزب الله  -إيران  -روسيا) ،يدعم
األسد ،ومحور (الواليات املتحدة  -أوروبا  -أصدقاء أمريكا من دول
الخليج) يريد رحيله.
ثم راح «اليوت أبرامز» يرشح ،بأن أيّة موافقة أمريكية عىل
أن يكون األسد جز ًءا من السلطة يف املرحلة املقبلة ستُع ّد هزمية
لواشنطن وانتصا ًرا لطهران .ومبا أن مسألة الفوز يف هذه املعركة يف
الرشق األوسط «أمر مه ّم» ،وليك تخرج الواليات املتحدة «منترصة»
يقول أبرامز :إنه يجب أن يُستبدل نظام األسد بنظام س ّني يأخذ
منحى الدول السنيّة املجاورة ،ما سيمثّل هزمية لروسيا وإليران
ولحزب الله.
وأمام تساؤل البعض ،عن الربط بني زوال نظام األسد وهزمية
قائل :لقد ازدادت قوة
املحور املقاوم بأكمله؟ يوضح «اليوت أبرامز»ً ،
الحزب يف لبنان منذ عرشات السنني ،لكن نقطة تح ّول ما قد تحدث
سيصب يف مصلحتنا بالتأكيد،
يف سوريا قد تكون بداية تراجعه ،وهذا
ّ
إ ّن هزمية النظام السوري ستد ّمر حزب الله يف الداخل اللبناين.
وعن مصلحة الكيان اإلرسائييل ،يرشح املسؤول األمرييك (السابق)
رسا بني إيران وحزب الله ،وبهذا تكون إليران
أن سوريا تؤ ّمن ج ً
حدود مع «إرسائيل» من خالل الحزب ،وتلك مشكلة بح ّد ذاتها،
سيتغي.
ويخلص ،إذا سقط األسد ،فكل ذلك
ّ
43

الحرب األمريكية الناعمة على حزب الله

يف الحقيقة ،مل يكن ما ذكر مجرد أمنيات رشق أوسطية السرتاتيجيني
أمريكيني ،ما مل يالقهم يف هذا الرشق جهات تشاطرهم هذه األمنيات،
فاهتامم أبرامز  -إىل جانب عدد كبري من صقور املحافظني الجدد-
بشؤون لبنان واملنطقة ،منذ ما قبل العام  ،2000كان من خالل
عالقات جمعتهم برجال أعامل ومم ّولني لبنانيني ،والحقًا مع سياسيني
من فريق  14آذار ،إىل جانب جهات سورية متعددة ،تطلق عىل
نفسها صفة املعارضة السورية.
يف الجانب اللبناين ،جاء إعالن وثيقة إنهاء التفويض لسوريا يف إدارة
لبنان (أيار  )2000ومبشاركة من بعض اللبنانيني ،وسبقها إرهاصات
ظهرت مع قرار اتخذه أركان يف النظام اللبناين والنظام السوري آنذاك
برضورة دمج حزب الله بالدولة اللبنانية وإرسال الجيش اللبناين إىل
الجنوب عام  ،1999وهو ما تصدى له الرئيس األسبق «إميل لحود»
عندما كان قائ ًدا للجيش اللبناين.
والحقًا أدرجت مطالب هذه الوثيقة ضمن القرار األممي ،رقم
 1559الصادر عام  ،2004عن مجلس األمن الــدويل ،واألخذ يف
االعتبار «تدخل عسكري أمرييك رسيع» ضد سوريا «بغية حامية
حريات لبنان وتعدديته» و «الدفاع عن مبادئ الواليات املتحدة
ومصالحها».
أ َّما يف الجانب السوري ،تتابع املرشوع األمرييك مع إعالن املعارضة
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السورية املوالية ألمريكا وثيقة «ربيع دمشق» عام  ،2000لتغيري
النظام يف سوريا منذ اللحظات األوىل لوصول الرئيس بشار األسد إىل
السلطة.
ويف الجانب العراقي ،قد وضع مرشوع غزو املنطقة تحت مظلة
مرشوع الرشق األوســط الجديد أو الكبري ،وتحت عنوان «نرش
الدميوقراطية وإسقاط األنظمة االستبدادية ومكافحة التنظيامت
اإلرهابية وإرساء السالم» ،فكان غزو القوات األمريكية للعراق
ومالمسته الحدود السورية عام .((( 2003
يدرك املتابع ملسار األحداث من العراق ولبنان وسوريا ،أن املخطط
األمرييك لإلمساك باملنطقة ،يقوم عىل رضب روح املقاومة واملامنعة
فيها ،والتي يشكل حزب الله النموذج العميل األكرث وضو ًحا وتجلّيًا،
لهذا كان ال بد من فك حلقة االتصال ما بني حزب الله وإيران ،وهو
ما تحدث عنه عام  ،2007الكاتب الصهيوين داين بركوفيتش -الباحث
يف مركز أبحاث األمن القومي الصهيوين يف تل أبيب  -يف كتابه« :هل
ميكن قطع رؤوس الهيدرا  -املعركة عىل إضعاف حزب الله»(((.
((( تقرير تحت عنوان «مصلحتنا من إسقاط األسد ...تدمري حزب الله إليليوت أبرامز» ،صباح
أيوب ،موقع جريدة األخبار ،العدد  ،2451تاريخ .22/11/2015
((( هل ميكن قطع رؤوس الهيدرا  -املعركة عىل إضعاف حزب الله ،الكاتب الصهيوين داين
بركوفيتش الباحث يف مركز أبحاث األمن القومي الصهيوين يف تل أبيب (جايف) ،2007 ،نرش
دار مكتبة الرشوق الدولية ،ترجمة الدكتور ابراهيم البيومي.
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2

العزل السياسي

كان من نتائج فشل عدوان متوز عام  ،2006وهزمية الكيان
الصهيوين عسكريًا ،ومتكن حزب الله من استيعاب وامتصاص زخم
الهجوم الناعم الداخيل الذي شُ َّن من قبل حلفاء ووكالء أمريكا
تحت يافطة «ثورة األرز» ،اقتناع اإلدارة األمريكية بأن هزمية
الحزب تحتاج إىل زيادة يف جرعة برامج الحرب الناعمة ضده ،منها،
التغيري التدريجي والبطيء لبيئته الحاضنة ،وإرباك كوادره األساسية،
والسعي لتغيري مفاهيم وأولويات حزب الله .وأن ذلك قد يُغني عن
شن حرب عسكرية لها تكلفتها وخسائرها املرتفعة ،خصوصاً عىل
مستوى رضب نظرية الردع الصهيونية وقطع الطريق عىل املصالح
األمريكية يف لبنان واملنطقة.
يف الحقيقة ،جاء توقيع وثيقة التفاهم بني حزب الله والتيار
الوطني الحر ،من قبل األمني العام لحزب الله سامحة السيد حسن
نرص الله والجرنال ميشال عون ،يف كنيسة مار مخايل بتاريخ  6شباط
من العام  ،2006ليشكّل حدث ًا سياس ًيا وطن ًيا وتاريخ ًيا قلّام شهدته
الساحة السياسية يف لبنان ،واعترب ذلك مبثابة الصفعة األوىل لسياسات
أمريكا يف عزل حزب الله وطن ًيا ،بدت معاملها ،من حجم الحنق الذي
أظهرته واشنطن وحلفاؤها يف لبنان واملنطقة ،مع املشاهد األوىل
لحفل توقيع وثيقة التفاهم.
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فقد بذلت اإلدارة األمريكية جهودا ً دبلوماسية وسياسية مضنية،
ملحاولة فك هذا التحالف ورضبه ،وهو ما تكفل به السفري األمرييك
آنذاك «جيفري فيلتامن» ،وبعض الساسة اللبنانيني يف تحالف 14
آذار ،وبعض الوسائل اإلعالمية .حيث نقل عن فيلتامن القول إن
مبدأه يتضمن عنرصين:
 األول :العمل عىل إنتاج ظروف عزل حزب الله. الثاين :تفكيك تحالفات حزب الله وحصاره سياسيًا عىل املستوىالداخيل.
فاملطلوب أمريكيّا ،السعي لزرع الشقاق  -بطريقة ناعمة ذكية-
إلضعاف الثقة والصداقة بني القائدين(نرص الله وعون) ،وهذا ما
رسه الدبلومايس األمرييك «فيلتامن» لبعض زواره وخواصه .فهو بعد
أ ّ
توليه منصب املساعد السابق لوزيرة الخارجية األمريكية خصص
ثالث زيارات إىل لبنان لرشح آليات تطبيق مبدئه لقوى  14آذار،
وأبرزها تفكيك تحالفات الحزب((( .وخالل لقائه حلفائه يف «قوى 14
آذار» كان يشدد عىل رسالة واحدة مفادها:
ليس هناك يف هذه املرحلة سوى أجندة واحدة نريدها يف بلد
األرز ،وهي عزل حزب الله سياس ًيا(((.
((( موقع األخبار ،مبدأ فيلتامن :عزل حزب الله بتفكيك تحالفاته ،نارص رشارة ،العدد ،1751
.7-7-2012
((( م .ن
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ومل ّا طرح بعض حلفائه يف «قوى  14آذار» ،رضورة مساندة
واشنطن فكرة إسقاط ما سموها حكومة حزب الله يف لبنان،
واإلتيان بحكومة منهم ،ملنع سيطرة الحزب عىل مفاصل الدولة،
كان رد فيلتامن :إذا عادت  14آذار إىل الحكم ،فإنها لن تضيف
جدي ًدا إىل الواقع القائم ،واملطلوب السري يف خطة عزل حزب
الله((( .ولفت الدبلومايس األمرييك محدثيه إىل أنه ملس خالل
زياراته لدول عربية عدة حليفة لهم ،عدم وجود رغبة يف عودة
« 14آذار» إىل الحكم .فدور  14آذار الوحيد يف هذه املرحلة،
هو تسهيل عملية العزل ،واالنخراط يف تكتيكات سياسية تخدم
الوصول إليها.
قائل :يجب جعل الحزب يف لبنان من دون حلفاء ،يجب
ثم أكمل ً
إحراج أهدافه ومحارصتها داخليًا ،إن هذا يغنينا عن قتاله وتعريض
استقرار البلد لالهتزاز.
االنخراط بالتكتيكات حسب الدبلومايس األمرييك «فيلتامن»
تقوم عىل فكرة أن حزب الله من وجهة نظره محاط بتحالفات
انتهازية وهشّ ة ،وبنا ًءا عليه ،فإ ّن من السهل تفكيكها .وذلك عرب
انفتاح واشنطن عىل كل القوى السياسية اللبنانية ضمن تكتيك عزل
«حزب الله» ،وهي سترتك يف إيحاءات واضحة ،لحلفاء الحزب ،أن
((( م.ن.
48

الحرب األمريكية الناعمة على حزب الله

الباب األمرييك غري موصد بوجهها فيام لو قررت القفز من مركبه
املعرض للغرق ،نتيجة حتمية سقوط حليفه االسرتاتيجي يف سوريا.
ثم خاطب فيلتامن حلفاءه من اللبنانيني :حتى الجرنال ميشال
عون سنوجه إليه هذا اإليحاء ،وعليكم يف  14آذار أن تكونوا
مستعدين لتلقفه فيام لو قرر فك تحالفه السيايس مع حزب الله،
واالنتقال إىل صفوفكم تحت عنوان انتخايب أو غريه ،أو إىل متوضع
معاكس لورقة تفاهمه مع الحزب.
أ ّما لناحية الرئيس نبيه بري ،فاملسألة هنا أخذت بع ًدا يتجاوز
غائية العزل السيايس لحزب الله ،نحو إغراق البيئة الحاضنة له
يف حال من التوتر والرصاعات بني مكوناتها األساسية (حزب الله-
حركة أمل) ،باالستفادة من اآلثار املتبقية جراء ما حصل بينهام من
أحداث.
فراح الدهاء األمرييك الناعم ،يتوجه نحو حزب الله عرب أدوات
محل ّية وإقليمية ودولية ،بإغراء الحزب  -ماديًا وسلطويًا -عىل
حساب حركة أمل وزعيمها .فقد عرض الرئيس سعد الحريري عىل
الحزب الرشاكة الكاملة يف السلطة ،من خالل إعطائه الحصة الوزارية
رئيسا للمجلس النيايب
واإلدارية كاملة ،وانتخاب أحد أفراد كتلته ً
بديل عن الرئيس نبيه بري.
ً
وقد سبق ذلك ،عرض ياباين ،يشتمل عىل مليارات الدوالرات تنفق
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يف بيئة الحزب مشاريع تنموية ،يتبعها رفعه عن الئحة اإلرهاب وفك
الحصار السيايس عنه(((.
وصحيح أن هذه املغريات ق ّدمت تعويضً ا عن ترك السالح
واملقاومة ،لكن حزب الله كان مدركًا ألبعادها الفتنوية ،لذلك ،مل
يكتف برفض تلك العروضات ،بل راح يؤكد عىل عمق التحالف بني
الثنايئ الشيعي ،ورفعه الشعار الذي بات معروفًا يف لبنان ،أن مرشح
الحزب الدائم لرئاسة املجلس النيايب هو «الرئيس بري».

3

الفتنة بين السنة  -والشيعة

من معامل القوة الناعمة لدى حزب الله ،أنه منذ انطالقته وهو
يدعو إىل الوحدة بني املسلمني ،وقد اتخذ من مسألة تحرير القدس
هدفًا أساس ًيا لحراكه املقاوم قبالة العدو اإلرسائييل ،فصار شعار يا
قدس إننا قادمون ،يضعه املقاتل يف حزب الله عىل جبهته وهو
يخوض املواجهة مع جنود العدو اإلرسائييل وعمالئه خالل تحرير
جنوب لبنان ،وهذا ما أكسب الحزب بع ًدا عاب ًرا للطوائف والبالد
والقوميات ،وميكن القول ،إ ّن الشيعة بشكل عام ،وألول مرة يف
تاريخهم السيايس يحظون بهذا االحتضان والتأييد ،س ّيام ،من قبل
جهات هم عىل خالف أيديولوجي مزمن معها.
((( حسن فضل الله ،حزب الله والدولة ،بريوت ،رشكة املطبوعات للتوزيع ،2015 ،ص.141-144
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يبدو أن األمرييك ،قد أدرك هذه الحقيقة ،لذلك راح يبحث يف
كيفية قطع هذا الرشيان الحيوي الذي ميد حزب الله بكثري من عنارص
القوة واملنعة .فهذا «جوزيف ناي» املدير األسبق ملجمع االستخبارات
القومية األمريكية وأحد مستشاري الرئيس أوباما ،يكشف بعضاً من
عنارص ومباين الحرب الناعمة عىل حزب الله((( ،حني يقول :عىل
أمريكا أن تكون حذرة من االسرتاتيجيات التي تساعد أعداءها عىل
(((
توحيد قواهم املتباينة واملتفاوتة خلف لواء واحد
إن منظِّر الحرب الناعمة األمريكية يدعو إىل التأسيس لرصاع
ونزاع جديد يف العامل العريب والرشق األوسط ،ال يكون بني حزب الله
والكيان الصهيوين ،فهذا الرصاع ساعد حزب الله يف معركته ومده
بعنارص قوة ،وأعطاه جمهو ًرا عرب ًيا واس ًعا ،ورشعية كبرية ملقاومته.
وبنا ًء عليه ،ينبغي تحريك العداء والرصاع بني حزب الله الشيعي،
وبني قوى ومكونات سن ّية محلية وعىل مستوى املنطقة.
يقول «ناي» :يف تاريخ الرصاعات الدولية التقليدية ،تر ّجح القوة
العسكرية ميزان الفوز والنرص ،لكن يف عرص املعلومات اليوم ،الغالب
هو من يستطيع الفوز بجذب الرأي العام نحو رؤيته وروايته ملسار
األحداث .وهكذا ،باإلضافة إىل إطالق النار والقتل بني إرسائيل وحزب
((( Theinnercircle site, Joseph S. Nye Jr.’s explanation of «Smart Power» in the
Middle East,15-7-2009.
((( م.س
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الله سعى كالهام جاهديْن لتشكيل الرسد والرواية التي ستسود بعد
توقف القتال .ما يؤكد أنهام يف رصاع عىل القوة الناعمة أي القدرة
بدل من اإلكراه».
عىل الحصول عىل ما يريدون من خالل الجذب ً
القدرة عىل الجمع بني القوة الصلبة والقوة الناعمة يف اسرتاتيجية
الفوز ،هو خيار القوة الذكية .وحتى اآلن ،يبدو أن حزب الله قد
نجح يف هذا الشأن ،من خالل تقديم رواية لبطوالته وشجاعته أمام
القوة اإلرسائيلية.
ويتابع ناي :عندما خطف حزب الله جنديني إرسائيليني وأطلق
الصواريخ عرب الحدود ،أدان األعــال التي قام بها ،العديد من
السن ّية مثل مرص ،واألردن،
اللبنانيني ،وانتقدته الحكومات العربية ّ
واململكة العربية السعودية .لكن بعد الحرب العسكرية اإلرسائيلية
عىل حزب الله اختفى االنتقاد العلني له ،ال بل يشاد بحزب الله ألنه
قاوم إرسائيل .لقد استخدمت «إرسائيل» قوتها العسكرية الصلبة
بطريقة عززت من قوة الحزب الناعمة يف أعني العرب ،مبا يف ذلك
العديد من جامهري السنة الذين كانوا يشككون يف البداية بحزب الله
كمنظمة شيعية لها عالقات مع إيران غري العربية.
ويف قراءة تحليلية لهذا النص األمرييك الرصيح ،يالحظ أنه يشكل
وثيقة توضح بعضً ا من معامل اسرتاتيجية الحرب الناعمة عىل حزب
الله ،عن طريق السعي لز ّجه يف رصاعات مع غري الكيان الصهيوين،
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والبحث عن فجوات وتناقضات بينه وبني البيئة املحيطة به محل ًيا
وعرب ًيا ،ألنه السبيل الوحيد لهزميته من وجهة نظر أمريكية.
يف الواقع ،لقد جاء الكالم التحرييض من قبل الدبلومايس األمرييك
«جوزيف ناي» إليجاد رصاعات مذهبية بني حزب الله وبني جهات
س ّنية« ،يك ال يقاتل هؤالء تحت لواء واحد» ،بعد كالم تحرييض آخر،
قاله أحد ملوك العرب ،العاهل األردين ،حني أشار يف العام  ،2004إىل
مسألة الهالل الشيعي قبالة النفوذ السني يف املنطقة.
ومل متض سنة عىل هذا الترصيح ،حتى حدث اغتيال الزعيم
السني األقوى يف لبنان ،الرئيس رفيق الحريري ،يف شباط العام ،2005
وبرسعة الفتة ،برزت مواقف متناسقة ومنضبطة يف سياق محدد،
تشري بأصبع االتهام إىل الشيعة يف لبنان ،وبالتحديد ،إىل حزب الله،
كام أشارت إىل النظام يف سوريا ،وبالتحديد ،إىل وجهته العلوية.
وبذلك ،أعطى الحدث اللبناين جرعة عالية للشحن املذهبي يف
املنطقة ،س ّيام ،بعد إسقاط النظام البعثي يف العراق ،ومعها ،ميكن
القول ،إن حقبة جديدة من تجربة حزب الله قد بدأت.

4

استراتيجية التكفير واإلرهاب

من التحوالت الهامة التي ميكن رصدها يف السياسات األمريكية،
استخدام العامل األيديولوجي يف مواجهة الخصوم ،حني أوكلت مهمة
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اسرتجاع «حقوق الس ّنة» ملنظامت اإلسالم السيايس ،س ّيام ،بذراعه
التكفريي .فقد اعتمدت اإلدارة األمريكية الحرب الذكية التي تقوم
عىل الدمج بني القوتني ،الصلبة والناعمة ،فكان دعمها وصناعتها
للتنظيامت اإلرهابية والتكفريية.
فإىل جانب الحركات التكفريية القامئة ،قامت بإنشاء حركات
أخرى ،وعملت عىل متويل مجمل هذه الحركات ،وتوجيهها وتسليحها
وتدريبها ،بالتعاون مع الصهاينة والنظام السعودي وحلفائهام ،وذلك
باعرتاف علني وواضح جرى عىل ألسن أكرث من مسؤول وأكادميي
أمرييك.
ففي مواجهة اإلتحاد السوفيايت ،استحرضت اإلدارة األمريكية،
عامل محف ًزا للحركات اإلسالمية
اإللحاد الشيوعي بالدين ،بوصفه ً
الراديكالية يك تقف إىل جانب معسكرها .وهذه وزيرة الخارجية
رصح يف الكونغرس األمرييك ،بتمويل
األمريكية «هيالري كلينتون» ت ّ
وتجهيز وتسليح جامعات املجاهدين ،من أفغان وعرب وغريهام،
لقتال السوفيات امللحدين وإخراجهم من بالد املسلمني ،أفغانستان.
وقد أشار إىل ذلك ،السيد القائد الخامنئي (حفظه الله) أثناء
لقائه مع الرئيس الرويس «فالدميري بوتني» خالل زيارته إليران ،يف
قوله :تدل النامذج واملؤرشات عىل درجة تحكم وسيطرة عميقة
ألمريكا وحلفائها يف اخرتاق وتوجيه املجموعات اإلرهابية وتوظيفها
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يف اللعبة الجيوسياسية يف املنطقة للسيطرة عىل الرشق األوسط
وتطويق روسيا والصني وإيران عن طريق اخرتاق البلدان اإلسالمية
يف غرب ووسط آسيا (((.
وتم استحضار االسرتاتيجية عينها ،قبالة محور املقاومة ،حني ركزت
عىل إيران وحزب الله ،بوصفهام من الشيعة ،وراحت تبث عنهام
التقارير والدراسات بأسلوب تضخيمي مستفز ،وكأن ما يحققانه من
قفزات نوعية يف الحضور االجتامعي واالقتصادي واألمني ،هو عىل
حساب النفوذ السني يف املنطقة وليس عىل حساب مصالح أمريكا
وحلفائها.
يف الواقع ،يُعد استخدام ملف اإلرهــاب من أهم صناعات
االسرتاتيجيات والخطط األمريكية لتحقيق أغراض جيوسياسية،
فمعظم قادة داعش كانوا يف سجن «بوكا» الذي كان يديره الجيش
األمرييك يف البرصة بالعراق ،لكن اإلدارة األمريكية أطلقت رساح
هؤالء لغاية تأسيس تنظيم خطري بعد أن ضعف تنظيم القاعدة
وفقد دوره يف تربير السياسات األمريكية .وميكن تلمس عنارص هذه
الخطة يف كتاب نرشه معهد راند ( )RANDعام  ،2006وهو مركز
البحوث الدفاعية للبنتاغون تحت عنوان «كشف مستقبل الحرب
الطويلة الدوافع والتوقعات وأثرها عىل الجيش األمرييك»(((.
((( موقع القائد ،لقاء السيد القائد مع الرئيس الرويس.23/11/2015 ،
((( كشف مستقبل الحرب الطويلة ،معهد راند ،ترجمه قسم الرتجمة يف معهد طرق العلم.2015 ،
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لقد كشف الصحايف األمرييك «سيمور هريش» يف العام  ،2007عن
دور الجهات االستخباراتية يف تأسيس ظاهرة منظمة فتح اإلسالم يف
مخيم نهر البارد شامل لبنان((( .وبعد اندالع الحريق العريب يف العام
وصول إىل سوريا ،ولبنان،
ً
 ،2011وامتداده من تونس ،ليبيا ،مرص،
يس ّجل اعرتاف آخر ،لجرنال أمرييك متقاعد« ،ويسيل كالرك» ،الذي
كان قد شغل منصب القائد األعىل لحلف شامل األطليس خالل الفرتة
بني عامي ( ،)2007 - 2000وقاد الحرب عىل أفغانستان ،حيث قال
يف مقابلة أجراها مع قناة الـ « »CNNوبثت يوم  ،17/2/2015أي
بعد مرور سنوات عىل إعالن داعش :بأن الهدف من تأسيس وإنشاء
كيان داعش ،هو تدمري حزب الله (((.
قائل :بدأنا داعش من خالل التمويل من
ويكمل الجرنال األمرييك ً
أصدقائنا الخليجيني وحلفائنا يف املنطقة وجهزناه ملحاربة حزب الله،
وقد تم رصف ماليني الدوالرات لتشويه صورة حزب الله ومحاربته،
وقد ساهمنا يف الحملة الرتويجية اإلعالمية والحرب النفسية التي
كان يبثها تنظيم داعش»((( .وقد أشار إىل ذلك ،سامحة األمني العام
((( سيمور هريش ،واشنطن وبريوت والرياض صنعت فتح اإلسالم ،موقع الجزيرة.27/5/2007 ،
((( نص الترصيح متوافر صوت وصورة عىل موقع يوتيوب عىل رابط:
https://www.youtube.com/watch?v=QHLqaSZPe98
تحت عنوانWesley Clark: «Our friends and allies funded ISIS to destroy Hezbollah.. :
((( تقرير تحت عنوان «كالرك لـيس أن أن  -الهدف من إنشاء داعش هو تدمري حزب الله« نرشته
جريدة البناء اللبنانية بتاريخ  16أيار  2016متوفر عىل الرابط :
http://www.al-binaa.com/?article=114177
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لحزب الله ،السيد حسن نرص الله ،يف أحد خطاباته(((.
ويف الواقع شارك األمريكيني يف هذه املهمة جهات عدة ،فقد ثبت
اخرتاق املخابرات الخارجية الربيطانية ملجموعة من دعاة الجامعات
السلفية يف لندن لتجنيد إرهايب القاعدة ملقاتلة حزب الله والنظام
يف سوريا ،وكام كشفت الصحافة الرتكية عن االتصاالت الرسية بني
تنظيم داعش واملخابرات الرتكية(((.
ومن جهته رصح «بندر بن سلطان» مدير األمن القومي السعودي
سابقاً يف حديثه مع الرئيس فالدميري بوتني والقيادة الروسية يف أكرث
من مناسبة عن استطاعته منع وقوع الهجامت اإلرهابية يف قلب
موسكو التي نفذتها املجموعات الشيشانية ،مقابل وقف دعم روسيا
للنظام يف سوريا والتعاون يف محارصة إيران(((.
عىل الرغم من أن اإلرهاب الذي متارسه الحركات التكفريية،
هو يف انطباعه األويل ذو وجه عسكري خشن ،لكنه يف الواقع،
يخدم أهداف واسرتاتيجيات الحرب األمريكية الناعمة .فمن خالله
تنظيم مذهب ًيا وطائف ًيا
يجري تقويض رشعية حزب الله ،بإظهاره
ً
((( خطاب األمني العامل لحزب الله يف يوم الجريح 12 ،أيار  2016منشور عىل عدة مواقع منها
العهدhttp://www.alahednews.com.lb/125092/149 :
((( تقرير تحت عنوان «صحيفة تركية تنرش محادثات هاتفية عن عالقة أنقرة بداعش
«نرش بتاريخ  »25/2/2016عىل موقع وكالة االنباء الروسية سبوتنيكwww.sputniknews.com.
((( جريدة السفري ،حسني أيوب« ،السفري تنرش محرض اجتامع بوتني مع بندر بن سلطان»،
.22/1/2014
57

الحرب األمريكية الناعمة على حزب الله

تنظيم لبنان ًيا وعرب ًيا مقاو ًما ،فاملواجهات بني
وميلشياويًا ،وليس
ً
حزب الله وتلك التنظيامت التكفريية اإلرهابية ،يعمل من خاللها
عىل إنتاج تصورات فكرية ونفسية وثقافية وسياسية وإعالمية حادة
بسلبيتها ،بني الشيعة من جهة ،وعموم البيئة االجتامعية العربية
وا ٍإلسالمية من جهة أخرى.
وقد شبه أحد الكتاب هذه الخطة بصناعة «سجائر الدخان»
حيث إن أصحاب هذه الصناعة يعرفون متاماً أنها صناعة خطرية
و ُمرضة للصحة ،ويطبعون إعالنات عىل علب السجائر تُرصح بأنها
مواد خطرة ،ويحذرون من أرضاراها عىل الصحة ،ومع ذلك يُنتجونها
ويولون إعالنات ترويجها ،ومن ثم يقولون ُمبكافحتها(((.
ويُوزعونها ُ
إنها لعبة النظام الرأساميل واملجمع الصناعي والعسكري األمرييك
وفق نظرية رأساملية الكوارث التي تحدثت عنها الكاتبة الكندية
«نعومي كالين» وقد رشحت وبينت بالتفصيل مدى حاجة الرأساملية
بصورة وجودية إلنتاج اإلرهاب وصناعة األزمات والحروب ،لتربير
املبيعات واإلجراءات األمنية ومبيعات األسلحة والقواعد العسكرية
واقتصاديات الحروب((( .وكذلك الحال يف سيطرة اإلدارة األمريكية
((( مقالة تحت عنوان «هندسة اإلرهاب» خلف املفتاح ،صحيفة الثورة السورية ،نرشت بتاريخ
10/10/2014
((( كتاب عقيدة الصدمة رأساملية الكوارث ،نعومي كالين ،2009 ،رشكة املطبوعات للنرش
والتوزيع ،ص .250 - 220
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عىل مفاصل وتحركات املجموعات اإلرهابية حول العامل من
خالل سيطرتها عىل ملف مكافحة اإلرهاب وتبادل املعلومات بني
الحكومات والدول عرب جهاز اإلنرتبول.

5

تشويه صورة حزب الله

تعود املحاوالت األمريكية لتشويه صورة حزب الله وسمعته،
بجذورها ،إىل بداية انطالقته عىل الساحة اللبنانية ،فمنذ الثامنينات،
واإلدارة األمريكية وضعت الحزب يف دائرة استهدافاتها .واإلجابة عن
رس هذا االستهداف ،تأيت من املعطيات التي ال تحتاج إىل الجهد
ّ
الكبري لتبيانها ،فقد شكّل الحزب منذ انطالقته ،صدمة للمعسكر
الذي تتزعمه اإلدارة األمريكية ،فاالجتياح اإلرسائييل يف العام ،1982
كان بالنسبة إليهم هو الخطوة األوىل والرضورية النطالق مرشوعهم
للرشق األوسط الجديد.
ومن غري حسبان ،راح حزب الله يحول دون استغالل االنزعاج
الشيعي من الترصفات الخاطئة للمنظامت الفلسطينية واللبنانية،
وبالتحديد ،يف عدم تخليهم عن قيم املقاومة والتضحية بوصفهام
أحد أهم مكونات هويتهم ،وأحد أهم معوقات املرشوع األمرييك يف
املنطقة .وخالل وقت قيايس ،مل يجر تفسريه بشكل جيل حتى اآلن،
صارت القواعد العسكرية ألمريكا وأعوانها ،ال مجال لوجودها اآلمن
يف لبنان ،وبدأت مرحلة االنهيار لهذا املرشوع.
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وكام يقول أحد مؤرخي االستخبارات األمريكية((( ،إ ّن اإلدارة
األمريكية تلجأ اىل أدواتها لتشويه السمعة وهدم الصورة ،فهو
إسلوبها املثايل التاريخي حني تعجز اآللة العسكرية والسياسية
واملخابراتية .وقد سبقت اإلشارة إىل ما ذكره فيلتامن يف شهادته أمام
الكونغرس ،عن متويل إدارته ملشاريع «إضعاف جاذبية حزب الله»
وإظهاره بصورة مغايرة عن صورته الحقيقية ،مبا يضعف جاذبيته
الشعبية ،وخاصة لدى الشباب .واإلجابة عن السؤال الذي يطرح ،من
قبض وأين رصف وكيف؟((( تأيت يف الدعم والتمويل والتوجيه لربامج
إعالمية ومقاالت صحفية وملنظامت غري حكومية ،وهذا ما يعني،
أن مثة جيشاً مدنياً يقود األمريكيون من خالله حربهم الناعمة عىل
الحزب(((.
وحديثاً ح ّدد السفري «دينيس روس» أصل ومبنى «اإلساءة إىل
سمعة وصورة حزب الله» وروس هذا ،هو مساعد سابق للرئيس
«باراك أوباما» ،ومسؤول عن السياسات املتعلقة بالرشق األوسط
والخليج وآسيا ،واملستشار السابق لوزيرة الخارجية «هيالري
((( تيم وايرن ،ارث من الرماد (تاريخ  ،)CIAدار املطبوعات للنرش والتوزيع ،2010،ط  ،1ص180
 225((( موقع تلفزيون املنار ،حقائق وفصول من الحرب األمريكية الناعمة عىل حزب الله ،عيل
عوباين.26/10/2010 ،
((( موقع األخبار« ،حزب الله ،حرب أمريكية ناعمة ضدنا أدواتها لبنانية» ،نادر فوز18-6- ،
.2010
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كلينتون» لشؤون الخليج وجنوب غريب آسيا .حيث قال روس يف
مقابلة صحافية :إن دول الخليج تب ّنت ما كانت تفعله أمريكا من
قبل ،وهو تصنيف حزب الله تنظيامً إرهابياً؛ ففي الواليات املتحدة
نركّز عىل حقيقة أنه -أي حزب الله -يعمل يف غسل األموال واالتجار
باملخدرات ،وهو ما يساعد عىل اإلرضار بسمعته ،وميكن أن تصبح
املقاربة الجامعية ف ّعالة يف هذا اإلطار(((.
هو حزب إرهايب ،وفق التعريف األمرييك لإلرهاب ،ما ينزع عنه
صفة املقاومة املعرتف بها دول ًّيا ،والتي تحظى مبكانة عالية يف وجدان
الشعوب ،وهذا ما يبيح اتخاذ اإلجراءات الصارمة بحقه وبحق من
يتعاون معه.
ويف هذا السياق ،يجدر التوقف أمام االتفاقية األمنية التي
وقّعتها حكومة الرئيس األسبق «فؤاد السنيورة» مع اإلدارة األمريكية
عام  ،2007والتي مبوجبها ،يحق لألمريكيني االطالع عىل امللفات
الشخصية ملن يضعونه يف دائرة الشبهة ،مقابل ،منحها الحصانة
الكاملة ألي عمل تقوم به مؤسسات التدريب األمريكية .والتوقف
أمام ،ما تنرشه الصحف األمريكية والسعودية والخليجية ،من تقارير
صحفية تتحدث عن إلقاء القبض عىل لبنانيني يعملون لحساب حزب
الله يف تجارة املخدرات وغسيل األموال.
((( صباح أيوب ،كاتلوغ الخارجية األمريكية  ،2016كيف تهزم حزب الله ب3خطوات ،جريدة
األخبار ،العدد .22-9-2016 ،2990
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كام يجري الرتكيز عىل تشويه مكانة قياداته ،وبالتحديد ،صورة
أمني عام حزب الله «السيد حسن نرص الله» .ويروي يف هذا املجال،
أحد اإلعالميني اللبنانيني املعروفني ،عن استدعائه للقاء ُعقد خالل
عام  ،2005يف أحد مكاتب الخارجية األمريكية من قبل الدبلومايس
األمرييك «ألربتو فرنانديز» املسؤول عن ملف الدبلوماسية العامة يف
دائرة الرشق األدىن بالخارجية األمريكية ،وذلك بهدف استشارته حول
السبل الكفيلة بتدمري سمعة ورمزية أمني عام حزب الله ،وإضعاف
جاذبيته يف عقول وقلوب الرأي العام اللبناين والعريب واإلسالمي(((.
وبدأت السعودية يف العام  ،2016بشن حملة مركزة للنيل من
صورة أمني عام حزب الله ،فأنتجت قناة العربية فيلامً وثائقياً
باسم (حكاية حسن) ،وأنتجت قناة  MBCالسعودية فيلامً ساخرا ً
عن السيد نرص الله ،إىل جانب متويل عرشات الكتاب واإلعالميني
والفضائيات ومواقع اإلنرتنت ،أو ما أطلق عليه أحد الكتاب ،كتائب
ورسايا «اإلنغامسيني اإلعالميني واملثقفني».

6

تدويل الحرب الناعمة

دامئًا ما تلجأ اإلدارة األمريكية إىل الدفع باتجاه أن تأخذ توجهاتها
بعدها األممي ،مستغلة يف ذلك ،ما تتمتع به من نفوذ داخل

((( نتحفظ عن ذكر اسم الصحايف العتبارات خاصة به ،واملعلومات أدىل بها لفريق أبحاث مركز
الحرب الناعمة للدراسات.
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املنظامت الدولية وخارجها ،وهذا ما يتم لحاظه يف املواجهة القامئة
بينها وبني حزب الله ،منها ،صدور القرار األممي رقم  1559يف شهر
أيلول من العام  ،((( 2004والذي سبق اغتيال الرئيس رفيق الحريري،
وأطلق فعليًا ما يسمى «ثورة األرز» ،والذي يشكل مرتك ًزا دوليًا
للحرب األمريكية الناعمة عىل حزب الله.
فقد جاء يف القرار :إن مجلس األمن ،إذ يستذكر كافة قراراته السابقة
حول لبنان ،وخاصة القرارات  )1978( 425و ،)1978( 426والقرار
 ،)1982( 520والقرار  ،)2004( 1553إضافة اىل بياناته الرئاسية حول
الحالة يف لبنان ،وخاصة البيان الرئايس رقم  21املؤرخ  18حزيران العام
 ،2000وإذ يعيد التأكيد عىل دعمه القوي لوحدة أرض لبنان وسيادته
واستقالله السيايس ضمن حدوده اإلقليمية املعرتف بها ،وإذ يالحظ
تصميم لبنان عىل ضامن انسحاب كافة القوات غري اللبنانية من لبنان،
وإذ يعرب عن بالغ قلقه الستمرار تواجد امليليشيات املسلحة يف لبنان،
والتي متنع الحكومة اللبنانية من مامرسة سيادتها الكاملة عىل الرتاب
اللبناين بأكمله ،وإذ يعيد التأكيد عىل أهمية بسط سلطة الحكومة
اللبنانية عىل كافة الرتاب اللبناين ،وإذ يضع يف اعتباره االنتخابات
الرئاسية القادمة ويؤكد عىل أهمية إقامة انتخابات حرة وعادلة وفقًا
للقواعد الدستورية اللبنانية من دون تدخل أو تأثري خارجي:
((( القرار منشور عىل موقع األمم املتحدة عىل االننرتنت ضمن وثائق وقرارات مجلس األمن الدويل.
63

الحرب األمريكية الناعمة على حزب الله

•يعيد تأكيد دعوته لالحرتام الدقيق لسيادة لبنان وسالمة
أراضيه ووحدته واستقالله السيايس تحت السلطة الوحيدة
والحرصية لحكومة لبنان يف كافة أنحاء لبنان.
•يطالب جميع القوات األجنبية الباقية باالنسحاب من لبنان.
•يدعو إىل حل ونزع أسلحة كافة امليليشيات اللبنانية وغري اللبنانية.
•يدعم بسط سلطة الحكومة اللبنانية عىل كافة الرتاب اللبناين.
•يعلن دعمه إلجراء عملية انتخابية حرة وعادلة يف االنتخابات
الرئاسية اللبنانية القادمة وفقًا للقواعد الدستورية اللبنانية
من دون تدخل أو تأثري خارجي.
•يدعو كافة األطراف املعنية للتعاون بشكل كامل وعاجل
مع مجلس األمن من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار وكافة
القرارات ذات الصلة املتعلقة باستعادة وحدة أرايض لبنان
وسيادته الكاملة واستقالله السيايس.
ويالحظ أن القرار الذي صدر بعد حصول التحرير عىل يد املقاومة
التي قادها حزب الله ،إنّ ا يتضمن يف بنوده التأكيد عىل مسألتني
أساسيتني:
فمن جهة ،يدعو القرار إىل انسحاب القوات األجنبية من لبنان
يف إشارة إىل الجيش السوري ،ملا يشكله هذا االنسحاب من تعويض
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معنوي لالندحار اإلرسائييل عن جنوب لبنان ،ومن حرمان املقاومة يف
لبنان من الدعم اإلقليمي املبارش.
ومن جهة أخرى ،يصنف املقاومة يف لبنان أنها مجرد ميليشيا
عليها إلقاء السالح أسو ًة بامليليشيات غري اللبنانية.
وبذلك ،يستطيع األمرييك وأعوانه يف الداخل والخارج ،وضع حد
للمفاعيل التي أحدثها التحرير يف العام  ،2000وبالتحديد ،يف تحوله
إىل منوذج ناعم راح يدغدغ ويحرك املشاعر لدى الشعوب ،بصوابية
جدوى املقاومة واستمرار فاعليتها يف إحداث التحرير لإلرادة واألرض
ومواردهام.
ومل ّا استطاع حزب الله أن يحارص القرار األممي ويلغي مفاعيله،
كانت القوة األمريكية الصلبة ،عرب أداتها اإلرسائيلية ،تحاول تحقيق
أهداف القرار األممي ،يف حرب تدمريية عام  ،2006ع ّدت األعنف
من بني الحروب التي خاضها اإلرسائييل ضد البالد العربية .ومل ّا
فشلت الحرب من تحقيق أهدافها ،عاد االتكاء عىل املنظمة الدولية
من جديد ،فكان القرار  ،1701الذي ينص رصاحة مبا ال يختلف كث ًريا
عن ما نص عليه اتفاق السابع عرش من أيار ،والذي أسقطته املقاومة
يف حينه ،يف محاولة أمريكية لتعويض اإلرسائييل ما خرسه من هيبة
أمام أعدائه املبارشين ،وأمام العامل ،بوصفه األداة لتأديب الخارجني
عن الطاعة األمريكية.
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7

الحصار االقتصادي والمالي

إ ّن االستدالل عىل أهمية املوضوع املايل واالقتصادي يف حركة
املجتمعات وتطورها ،هو من باب تأكيد املؤكد ،وإنّ ا ،يف تجربة حزب
الله له فلسفته الخاصة ،إىل حد يكاد املتابع لتلك التجربة الجزم أن
قطع الرشايني التي متد حزب الله باملال ،غايتها تتجاوز البعد املادي
إىل ما هو أكرث فاعلية وتأث ًريا يف حراكه املقاوم.
فمنذ البداية ،والكل يعلم أ ّن حزب الله يستمد من إيران ما
يحتاجه ،مبا فيه الدعم املايل ،ومع ذلك ،فإن الحزب الذي يحرص
عىل االستفادة من املصادر املالية املتأتية عرب ما يعرف بالحقوق
الرشعية(خمس وزكاة) قد استحدث مجاالت متعددة ومتنوعة ،من
شأنها أ ّن تزيد من رشايني االتصال ،ما بينه وبني بيئته االجتامعية،
بحيث تخرجه من حال الكيانية الحزبية الضيقة نحو املزيد من
االندماج يف هذه البيئة إىل ح ٍّد يصعب فيه تلمس الحدود الفاصلة
التي تفرضها مقتضيات العمل الحزيب.
فقد أجاد حزب الله حني جعل للعمل املقاوم أبعادا ً أخرى ،فصار
املتربع باملال ،القليل منه والكثري ،هو رشيك أسايس باملقاومة ،وبالتايل،
استطاع أن يزيل تلك الصورة النمطية التي ك ّرسها العمل الحزيب يف لبنان،
طيلة عقود من الزمن ،يف اتكاله عىل الدعم الخارجي فقط ،وما يحدثه
هذا النمط من إضعاف لحال التفاعل بني املقاومة وبيئتها االجتامعية.
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وبذلك ،صار من اليسري فهم التوتر والتحسس األمرييك من
جريان هذا الدعم املايل واستمراره ،ولهذا الغرض ،أعدت اإلدارة
األمريكية قانوناً خاصاً تعاقب مبوجبه من ميد حزب الله بالدعم
املايل ،أياً كان فر ًدا أو رشكة ،وهو ما عرف بقانون «هيفبــا» الذي
صدر رسم ًيا عام  .((( 2015ويف هذا السياق بدت السفرية األمريكية
السابقة «إليزابيث ريتشارد» ،األكرث وضو ًحا يف التعامل الجدي مع
هذا املوضوع ،حني اعتربت أن من «خطوات هزم حزب الله»،
قطع قنواته املالية وإضعافه داخل بيئته الشيعية ،وتلك الخطّة
موجودة يف أجندة الخارجية منذ ما قبل عه َدي جيفري فيلتامن
وميشيل سيسون ،وموث ّقة يف شهاداتهام أمام الكونغرس ويف وثائق
ويكيليكس(((.
ومن الخطوات العملية ذات البعد االقتصادي واملايل ،التي تشري
إليها الرؤية األمريكية الستهداف حزب الله يف بيئته الحاضنة ،هي:
أ  -تأليب املصارف اللبنانية عىل مؤسسات ورشكات تجارية غري
حزبية تدور يف فلك بيئة حزب الله ألجل إثارة نقمتها عىل
مرشوع املقاومة وتصوير كلفته العالية.
((( (.)Hezbollah International Financing Prevention Act
((( أنظر :مقالة تحت عنوان «كاتالوغ الخارجية األمريكية  2016-كيف تهزم حزب الله بـ3
خطوات» الكاتب صباح أيوب ،العدد  2990الخميس  22أيلول  2016الرابط:
http://www.al-akhbar.com/node/265153
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ب -رضب اقتصاد الشيعة اللبنانيني يف غرب إفريقيا ويف أمريكا
الالتينية والخليج.
ج -القول إ ّن الجمهور املقاوم والطائفة الشيعية مل يعودا يتح ّمالن
دفع أمثان الحروب التي يخوضها الحزب.
هـ -التحريض ضد الحزب ،بأنه ال يحمل مرشو ًعا وطن ًيا لبنان ًيا،
وال يؤمن ببناء الدولة ،وال يهتم بتأمني الخدمات لجمهوره ،وال
يهتم باألمور املعيشية والحياتية السيئة.
و -محاولة اخرتاق مناطق حزب الله مبشاريع وأنشطة تحمل
الطابع الخدمايت واإلنساين لتوفري بدائل ملؤسسات حزب الله
الخدماتية.
ز -إغراق بيئة حزب الله بشائعات حول الفساد املايل لقيادة
حزب الله وكوادره ومؤسساته يتم بثها عرب مواقع اإلنرتنت
وصفحات التواصل االجتامعي.
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المبحث الثالث

أدوات الحرب
الناعمة
على حزب الله

إن أف ــض ــل الــنــاطــقــيــن ب ــاس ــم األفـ ــكـ ــار واألهــــــداف
األمريكية هــم غير األمريكيين ،أي الــوكــاء المحليون
جوزيف ناي
كبري منظري القوة الناعمة األمريكية

يبدو أن الرغبات األمريكية مل يحوجها الكثري حتى
تجد يف البيئات املحلية املستهدفة منها ،أدوات ط ّيعة
بل متحمسة لتحقيق هذه الرغبات .ونذكر منها:

1

وسائل إعالم محلية وعربية

يالحظ املتابع لإلجراءات التي اتخذتها دول عربية
تابعة ألمريكا درجة التزامها يف تطبيق اسرتاتيجية
الحرب اإلعالمية الناعمة بالوكالة ضد حزب الله(((،
منها ،برامج إعالمية تبثها قنوات فضائية ،كاإلخبارية
السعودية والعربية وسكاي نيوز و  mbcوصحف
((( موقع األخبار ،بيار الضاهر ..شكرا قطر ،حسن عليق .2/9/2015 ،وتقرير
ويكيليكس السعودية التي نرشت يف جريدة األخبار يف تقرير تحت
عنوان « mtvقصة التمويل واملاليني» العدد  2620السبت  20حزيران
عىل الرابط اآليت:
http://www.al-akhbar.com/node/236089 2015
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يومية (الرشق األوسط والحياة وغريها) فضالً عن املنشورات اليومية
املمولة عرب ّيا ،ويف عرشات مواقع اإلنرتنت.
وميكن للبعض اعتبار ذلك باألمر الطبيعي ،يف سياق رصاع
املحاور القائم ،لكن ليس من الطبيعي القفز فوق املعطيات
التي تشري إىل الوجه اآلخر لإلدارة األمريكية .وفيام تضج أدبياتها
بالحديث عن الدميقراطية وحرية الرأي والتعبري ،وتعترب ذلك
معيا ًرا أساس ًيا لتصنيف املجتمعات ،بني الحضارية واملتخلفة،
يالحظ يف الوقت عينه ،أ ّن تلك اإلدارة راحت توعز للدول التي
تسري يف فلكها ،القيام بإجراءات إلسكات وقمع الوسائل اإلعالمية
التي تؤيد حزب الله.
ويف هذا السياق ،كشفت وثائق ويكيليكس عن سعي أمرييك قبل
وأثناء حرب متوز  ،2006لوقف بث «قناة املنار» من خالل االتصال
والضغط عىل رشكات البث الفضايئ املرصية((( .فقد جاء يف برقية
صادرة عن السفارة األمريكية يف القاهرة بتاريخ  22آب  ،2006يقول
فيها السفري األمرييك «فرانسيس ريكاردون» إن الحملة األمريكية
املستمرة منذ عام قبل كتابة الرسالة لوقف بث قناة املنار يجب أن
((( «وثيقة -أمريكا ضغطت لوقف املنار» تقرير نرشه موقع قناة الجزيرة 17/4/2011 ،رابط
املصدر:
http://www.aljazeera.net/archive/pages/4e905f05-b179-4d79-bc6e09a4ce958353/a0941665-9b88-47cb-98c4-f8e4c7b89130
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تتوقف ألن الظروف غري مواتية الستمرارها(((.
وبحسب الربقية ،فإن مسؤول الشؤون األمريكية يف وزارة الخارجية
املرصية «سالمة شاكر» قالت لنائب رئيس البعثة الدبلوماسية
األمريكية يف القاهرة :اآلن بالذات هو وقت يسء إلثارة قضية املنار.
ويعلق السفري األمرييك عىل قول شاكر إنه يف ضوء الوضع السيايس
اللبناين ،يعتقد املرصيون أن أي تحرك ضد قناة املنار سوف يكون له
رد فعل سلبي وسينتج عنه تقوية إدعاءات حسن نرصالله وحزب
الله((( .ثم وعد ريكاردون يف برقيته بأن تستأنف الحملة حاملا تصبح
الظروف مالمئة وأن السفارة ستتصل بكل املسؤولني املرصيني الرفيعي
املستوى من أجل تحقيق هذا الغرض.
وهذا ما حصل بالفعل ،فقد استجابت السعودية ومرص للرغبة
األمريكية ،وأنزلت املنار عن محطاتها الفضائية ،وتبعتها العديد من
الدول العربية مبنع املحطات التي تؤيد حزب الله ،من بث إرسالها يف
أراضيها ،ال بل راحت تعترب السعي اللتقاط بث تلك املحطات مبثابة
فعل جرمي يستحق العقاب.
يف الحقيقة ،إ ّن االستجابة املحلية والعربية للرغبة األمريكية ضد
حزب الله ليس باألمر الجديد ،فاملتابع ملسرية الحزب منذ انطالقته،
((( «وثيقة -أمريكا ضغطت لوقف املنار» تقريرنرشه موقع قناة الجزيرة ،م.س.
((( تقرير تحت عنوان «وثيقة  -أمريكا ضغطت لوقف املنار» ،م.س.
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يالحظ الكم الهائل واملمنهج لحمالت التشويه والتضليل واإلساءة إىل
سمعته ،من قبل مؤسسات وأفراد إعالميني ارتىض البعض منهم أن
يكونوا مرتزقة للمرشوع األمرييك يف املنطقة ،والبعض اآلخر هم من
أشد املتحمسني للنيل من حزب الله ،ونزع الصورة املرشقة للمقاومة
من الذاكرة عىل الساحة العربية وليس لبنان فقط ،والعمل عىل إثارة
الفنت واالنقسام بني السنة والشيعة.
ويشار يف هذا املجال ،إىل أن يف السفارة األمريكية ،غرفة سوداء،
توزع املصطلحات والعناوين واملواضيع واملانشيت ،ومج ّرد أن تعمم
مصطل ًحا ما خالل فرتة معينة ،كان يجري عىل ألسنة هؤالء املرتزقة،
ويكتب حوله يف الصحافة اللبنانية والعربية(((.

2

ثورة األرز» عام  2005وصناعة جماعة  14آذار

لقد سبقت اإلشارة إىل القرار األممي  ،1559والذي يعترب مبثابة
كلمة الرس الدولية النطالق مرحلة جديدة ومختلفة يف التعامل
مع لبنان واملنطقة ،وقد احتاج القرار إىل حدث مد ٍّو حتى يرتجم
عىل أرض الواقع ،فكان اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،وما أعقبه يف
 14شباط من العام  ،2005من حراك شعبي أطلق عليه منظموه
تسمية «ثورة األرز» ،يف محاولة منهم إلضفاء البعد الوطني عىل هذا
((( رفيق نرص الله ،دور امليديا يف إدارة األزمات والحروب ،اصدار  2011دار بيسان ،ط ،1ص
70 - 55
74

الحرب األمريكية الناعمة على حزب الله

الحراك ،لكن التقارير والدراسات التي أخذت تظهر تبا ًعا ،كشفت
عن البصامت األمريكية الحارضة بقوة يف كل تفاصيل هذا الحراك،
ورعايتها له حتى بلوغه األهداف املرسومة.
أوىل تلك املعطيات ،أ ّن الناشطني اللبنانيني الذين تولوا قيادة
هذا الحراك ،جرى تدريبهم مسبقًا يف إحدى دول أوروبا الرشقية،
وعىل يد منظمة تدعى «أوتبور الرصبية» ،وهذا ما كشفه مدير هذه
املنظمة واملدرب البارز فيها «سريجيو بوبوفيتش» يف مقابلة إعالمية،
أن قيادات لبنانية وناشطني خضعوا لدورات تدريبية يف مقر املنظمة
املسمى معهد تطبيق اسرتاتيجيات الالعنف (كانفاس )CANVAS -يف
مدينة بلغراد برصبيا((( .وقد تبني من املعطيات والوثائق أنه حتى
شعاراتها ورموزها جرى تصميمها يف هذه املنظمة .فمن خالل مقارنة
شعار ما سمي بثورة األرز وشعار منظمة أوتبور الرصبية ،يظهر
التطابق ،فالشعار يتضمن قبضة يد موشحة بألوان (أحمر وأبيض
وأخرض).
ولدى تصفح نصوص الوثيقة التدريبية األمريكية املنشورة تحت
عنوان «الكفاح السلمي 50 -نقطة حاسمة» ،التي نرشت باللغة العربية
عام  ،2006عن معهد الواليات املتحدة األمريكية للسالم ()USIP
التابع للكونغرس ،يظهر اسم لبنان إىل جانب دول إيران وبورما
((( يوتيوب ،وثائقي صناعة الثورات ،نرش يف .3/11/2012
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وبعض الدول يف أوروبا الرشقية (القريبة من روسيا) وبعض دول آسيا
(القريبة من الصني) كأهداف محتملة ومستقبلية ،أو كإنجازات
حققها املعهد ضمن مشاريعه التدريبية للعام  ،2005أي قبل نرش
الوثيقة وترجمتها يف عام  ،2006يف إشارة إىل الدور األمرييك يف
اإلعداد لثورة األرز.
حيث تعالج الدورة التدريبية األمريكية يف عدة فصول أساليب
وتكتيكات التظاهر والحشد ورفع الشعارات والحمالت اإلعالمية التي
تصل إىل حوايل  198تكتيكًا ،ويف منت الوثيقة حديث عن االنسحاب
السوري من لبنان وتحرير لبنان من الوصاية السورية ،وتكشف أن
ثورة األرز إحدى إنجازاتها(((.
فصل «سريجيو بوبوفيتش» آليات وتكتيكات تنظيم الثورات
وقد َّ
الناعمة واملل ّونة القامئة عىل اعتامد مبدأ الهجوم والعصيان املدين
والشعبي والتحرش باألمن والرشطة ،ومحارصة واحتالل املقرات
الرسمية والتواجد عرب املخيامت يف األماكن وامليادين العامة ،وإضفاء
األحداث الدرامية والرمزية عىل الواقع العام ،وسبل تنظيم املسريات
الجامعية الناجحة ،وكتابة البيانات والشعارات والرايات اإلعالمية،
واعتامد األناشيد واألغاين واللباس واللون املوحد ،وعرض األنشطة
الفكاهية وقرع الطبول واملوسيقى واملزامري الخاصة التي تؤدي إىل
((( الكفاح السلمي ،موقع معهد تطبيق اسرتاتيجيات الالعنف ،CANVASسريجيو بوبوفيش-
أندريج موالفجتش -سلوبودان دينوجونفيتش ،1/4/2005 ،ط  .2006ص .21
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زيادة الحامسة وتجتذب املزيد من الجامهري وتحافظ عىل متاسك
االحتجاجات وتدعم بقاءها يف الشوراع وامليادين العامة وترفع
معنويات الحشود الجامهريية.
وقد بينت الباحثة واإلعالمية األمريكية «نريمني رشواين» العالقة
بني ما سمي بـ «ثورة األرز» واإلدارة األمريكية ومراكز التدريب
الرصبية ،من خالل ترجمتها ونرشها لبحث مستقل ومفصل ملناسبة
مــرور 10سنوات عىل انطالق هذه الحركة ،وكشفت البصامت
األمريكية يف صناعة هذه الثورة امللونة قبل حصولها بأعوام.
تقول رشواين :غالباً ما يُنظر إىل الثورات عىل أنها تأيت عفوية،
حسب ما يقول الناشط الــريب إيفان ماروفيتش لصحيفة
« ،»Foreign Policyوهو مد ّرب سابق يف « ،»CANVASوالذي يكمل:
يبدو للمراقب أن الناس قد نزلوا للت ّو إىل الشارع ،لكن ما نراه ،هو
ممل ومتعب للغاية
نتيجة شهور وسنوات من التحضريات ،إنه ألم ٌر ّ
قبل البدء يف استثامر النتائج ،أي مرحلة تنظيم التظاهرات الحاشدة
وكامل ،فستظهر
ً
أو تنفيذ اإلرضابات ،واذا كان اإلعداد لذلك جي ًدا
نتائجه العملية بعد أسابيع قليلة فقط (((.
وتنقل رشواين عن املوسيقي والناشط اللبناين «ميشال الفرتياديس»
((( موقع البناء ،تحقيق تحت عنوان «عرش سنوات عىل ثورة األرز اللبنانية ...أو ما تبقّى منه»،
الكاتبة واالكادميية األمريكية نريمني رشواين.17-3-2015 ،
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إنه حني اجتمع يف بريوت «بإيفان ماروفيتش» أحد مدريب املعهد
الرصيب « ،»CANVASنقل له األجواء عن االحتجاجات اللبنانية منذ
بدايتها .ويكمل :لقد قالوا ما يتوجب علينا فعله وما علينا االمتناع عن
اشرتكت معهم يف اللقاءات اإلعالمية وكانت جميعها
القيام به .فقد
ُ
لقاءات دولية كانوا هم من ينسقون مع أفرادها ،كانوا يعرفون
رصوا منذ اليوم األول ،عىل أنه ال يُفرتض بنا أن نسمي
بعضهم جي ًدا .وأ ّ
هذا بانتفاضة األرز ،ألن الغرب لن تعجبه كلمة انتفاضة ،وقالوا إن
الرأي العريب لن يق ّدم أو يؤ ّخر ،إنه الرأي الغريب الذي نهتم ألمره! ث ّم
أخربوا الصحافيني باالمتناع عن استخدام كلمة انتفاضة.
ويكمل ألفرتياديس :أعطونا الئحة من الشعارات التي يجب أن
تظهر عىل شاشات التلفزة الغربية ،أخربونا أين يجب أن نضعها،
ومتى نرفعها ،حتى أنهم فرضوا رشوط حجمها وقياسها .فعىل سبيل
املثال ،طلبوا من الصحافيني رضورة تأمني أوقات بثّ مبارشة ،يف
الوقت الذي نكون نحن جاهزين لرفع شعارات معينة عند الثالثة
والدقيقة الخامسة مثالً ،كانت العملية بر ّمتها مدروسة بشكل دقيق.
وهذا هو السبب الذي حدا بألفرتياديس إىل عدم املتابعة يف عمله
مع «.»CANVAS
ومن جهتها ،أفادت شريين عبد الله ،املساعدة السابقة لجربان
تويني ،رئيس جريدة النهار ،أنه كان وراء وصول رجال «»CANVAS
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إىل لبنان ،للمساعدة يف إبقاء وترية ذلك الزخم بالقوة نفسها التي
نريدها((( .ثم تكمل عبد الله :إن تويني عقد ورشتَي عمل يف مكاتبه يف
دار النهار مع رجال « .»CANVASكانت األوىل مع «إيفان ماروفيتش»،
الذي اجتمع بالقادة الشباب يف خيم االعتصام ،ود ّربهم عىل كيفية
اإلبقاء عىل الزخم والحامسة ،وعىل كيفية املداومة عىل قرع أجراس
عقول الجامهري إلبقاء مثل هذه األمور يف أذهانهم.
وتؤكد «عبد الله» أن رجال « »CANVASقدموا إىل لبنان وقاموا
بالدورات التدريبية قبل « 14آذار» ،وقبل انسحاب القوات السورية
من لبنان ،لكن ألفرتياديس يؤكد أنه التقى إيفان قبل ذلك التاريخ
بوقت طويل.
وقد ذكر تقرير خرباء نرش عىل أحد مواقع االنرتنت((( وت ّم حذفه
بعد فرتة وجيزة ،أ ّن قرار التظاهرات التي يشهدها لبنان هو نتيجة
مخطّط اسرتاتيجيُ ،وضع خارج الحدود اللبنانية ،وأ ّن الناشطني
األساس ّيني وراء االضطرابات الحالية ليسوا مج ّرد نشطاء شباب التقوا
بالصدفة.
وأشار التقرير إىل أ ّن هؤالء الناشطني ميلكون ويُديرون رشكة
ومتخصصة يف تسهيل
تدعى « »Menapolisمق ّرها يف إسطنبول
ّ
((( موقع البناء ،تحقيق تحت عنوان « عرش سنوات عىل ثورة األرز اللبنانية ...أو ما تبقّى منه،
م.س.
(2) http://truthri7etkon.simplesite.com/
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عمليات تغيري األنظمة .وهؤالء النشَ طاء مد ّربون تدريباً ج ّيدا ً ،وهم
يف الواقع يد ّربون ويديرون الثوار يف بلدان أخرى ،ولعبوا أدوا ًرا يف
مختلف الثورات التي شهدتها املنطقة» .وتوضح التقارير أ ّن املدينتني
الرئيستني املنغمستني يف نشاطات هؤالء الشباب هام اسطنبول
وواشنطن.

3

إيجاد بدائل لخدمات حزب الله

تعترب اإلدارة األمريكية أن ارتباط الناس بحزب الله يعود بالدرجة
األوىل إىل حجم الخدمات املتعددة التي يقدمها عرب مؤسساته
االجتامعية واإلمنائية والخدماتية ،وبالتايل ،فإن إيجاد بدائل
ملؤسسات الحزب ،سيؤدي اىل تقلّص قاعدته الشعبية وانفضاض
الناس من حوله وإضعاف جذوة وفكر املقاومة لدى الناس ،الذين
يحلو لإلدارة األمريكية أن تطلق عليهم مصطلح البيئة الحاضنة
«للتمرد واإلرهاب».

من املوضوعية مبكان ،القول إن من عنارص القوة الناعمة
لدى حزب الله ،إعطاءه ملسألة رفع الحرمان وتخفيف آالم الناس
وأوجاعهم الحياتية نفس القدر من االهتامم ملسألة رفع كابوس
االحتالل وهيمنته عليهم .لكن من القصور مبكان ،اعتبار أن انجذاب
الناس اتجاه حزب الله واالنخراط يف مرشوع املقاومة ،يعود ألسباب
نفعية آنية ،وهذا إن دل عىل يشء ،إمنا يدل عىل جهل تام باملنظومة
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القيمية الراسخة لدى بيئة الحزب االجتامعية.
هذه النظرة القارصة ،هي يف الواقع وليدة عرشات األبحاث
والدراسات األمريكية((( ،والغربية والصهيونية ،التي أوصت برضورة
التسلسل الناعم إىل بيئة حزب الله عن طريق تنفيذ مشاريع إمنائية
مشابهة ملا يقوم به حزب الله تكون مبثابة البديل لها .وهي أيضً ا
وليدة ،جهات لبنانية يطلق عليهم صفة «شيعة السفارة األمريكية»
الذين حثّوها عىل دعمهم مبشاريع تنموية بهدف تقليص نفوذ حزب
الله وشعبيته.
وبالفعل ،راحت اإلدارة األمريكية تقدم عرب وكاالتها للتنمية ،الدعم
ملشاريع بديلة تقوم بها منظامت غري حكومية ( )NGOSوبلديات يف
مناطق انتشار حزب الله ،يف قرى وبلدات الجنوب والبقاع والضاحية
الجنوبية .ومن أنواع هذه املشاريع ،الخدمات الزراعية وحفر اآلبار
وتدريب الكوادر للبلديات واملؤسسات الصحية والرتبوية ودورات
تعليم النساء عىل اللغة اإلنكليزية ودورات محو األمية يف الكومبيوتر
وعرشات املشاريع اإلمنائية والثقافية واالجتامعية.
من ناحية العمل البلدي ،أطلقت الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية برنامج «بلدي» الذي جاء وفق بيان إعالنها :هو فرصة لجميع
((( أنظر :دراسة معهد أمريكان انرتبايز تحت عنوان «إيران مبواجهة أمريكا التنافس عىل مستقبل
الرشق األوسط» ،إعداد دانيال بليتكا وفريدريك كاغان ،نرشت يف كانون الثاين عام .2014
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املواطنني والبلديات واملجتمعات األهلية من أجل تقديم طلبات
مشاريع معدة لتلبية احتياجات املواطنني وإمناء القرى والبلدات.
وميتد برنامج «بلدي» عىل  5سنوات وتصل تكلفته إىل  27مليون
دوالر أمرييك .يصل دعم برنامج بلدي إىل  250ألف دوالر كحد اقىص
للمرشوع الواحد .وتتلقى الوكالة طلبات املشاريع سنويًا .وقد قامت
الوكالة األمريكية بتدريب مئات أعضاء املجالس البلدية يف لبنان عىل
ورش إدارية ومهارات بلدية لتطوير القدرات وتنمية العمل البلدي.
ومن هذه البلديات عرشات القرى والبلديات يف الجنوب والبقاع
والضاحية الجنوبية وشامل لبنان.
أما لجهة التمويل األمرييك للمنظامت غري الحكومية والجمعيات
ومراكز األبحاث يق ّدر إجاميل التدفقات املالية السنوية ملنظامت
املجتمع املدين يف لبنان مبا يزيد عىل  300مليون دوالر ،ولقد انعكس
ذلك عىل طبيعة عملها ،فانتقلت من الطابع التطوعي إىل طابع
وظيفي مرتبط بالجهات املانحة ،وال سيام وكالة التنمية األمريكية
التي م ّولت املرشوع (((.
جمعية «هيا بنا» اللبنانية منوذج ملنظمة «غري حكومية» يرتأسها
شخصية شيعية هو «لقامن سليم» ،ومت ّولها الحكومة األمريكية عل ًنا،
((( موقع األخبار اللبنانية ،وصار للمجتمع املدين  ،Mobile Appللكاتب بسام القنطار ،العدد
.10-5-2013 ،1999
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وفيام أهدافها املذكورة عىل املوقع تبدو نبيلة ومدنية بحتة وغري
طائفية ،تظهر حقيقة هويتها ومهامتها الفعلية يف الربقيات الصادرة
عن السفارة األمريكية يف بريوت .فخالل الحديث عن املنظامت
التي يجري متويلها من الحكومة األمريكية يف إحدى الربقيات،
تُع ّرف السفرية «سيسون» جمعية «هيا بنا» بكونها تساعد الشيعة
املحايدين والشخصيات الشيعية املستقلة لتحقيق اإلصالح السيايس،
ولخلق بديل من حزب الله وحركة أمل ضمن املجتمع الشيعي.
ويف برقية أخرى ،تح ّولت «هيا بنا» إىل ماكينة انتخابية تعمل
ملصلحة أي مرشح شيعي مناهض لحزب الله وأمل .ويف الربقية
نفسها ،تحولت املخيامت الصيفية التي نظمتها «هيا بنا» يف منطقة
اليمونة وشمسطار إىل مصدر معلومات عن تحركات حزب الله يف
املنطقة وخالفاته مع إحدى العائالت هناك(((.
وأمام هذا الجهد ،يستوقف املتابع لر ّدة فعل حزب الله ،حيث
مل يسجل عليه أي موقف تحرييض يؤلّب الناس ضد هذه املشاريع
واملؤسسات والعاملني فيها ،فالحزب ال ينقصه الكثري حتى يثبت
لجمهوره ما تكنه اإلدارة األمريكية من مواقف عدائية تجاههم،
فإىل جانب املنظومة العقائدية الراسخة لديهم ،إن الذاكرة الشيعية
مشبعة باألدلة والرباهني عن حجم التورط األمرييك يف أغلب مآسيهم
((( جريدة األخبار،سلسلة ويكيليكس  -شيعة السفارة ،صباح أيوب ،أعداد  1808و 1809و1810
و 1811و ،1812يف  14و 15و 16و 17و 18و 19أيلول .2012
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وآالمهم ،بحيث إن بضعة مشاريع وخدمات تبقى عاجزة عن جعلهم
يغريون قناعاتهم ومواقفهم .وهذا هو االستنتاج الذي توصل إليه
باحثان أمريكيان ،هام «دانيال بليتكا وفريدريك كاغان» اللذان أوصيا
برضورة عدم االقتصار عىل سياسة املشاريع يف مناطق حزب الله
التي مل تأت بالنتائج السياسية املرجوة ،وهناك رضورة السرتاتيجية
جديدة ،تقوم عىل االحتواء واملكافحة الناعمة لحركات التمرد(((.
تقوم اسرتاتيجية االحتواء عىل حشد جهود إقليمية ملواجهة
تأثريات «حزب الله» من خالل التعاون االستخباري ،والتضييق
األمني واالقتصادي عىل الجاليات اللبنانية الشيعية ،وترهيب
األقليات الشيعية تحت وطأة االتهام بالتواصل مع «حزب الله»،
ومذهبة الرصاع اإلقليمي ،ومن خالل طرح ملف حزب الله ضمن
أية تسوية مع اإليرانيني .فربامج املساعدات األمريكية يف لبنان يف
أغلبها تبدو مشتتة ،وخريية دون مردود سيايس مبارش ،وقد خلُص
«كاغان وبليتكا» إىل أنه من دون هذا التحول يف االسرتاتيجية
األمريكية ،فإن الواليات املتحدة عىل األغلب ستستمر يف خسارة
املعركة يف لبنان(((.
((( دراسة معهد أمريكان انرتبرايز ،إعداد دانيال بليتكا ،م.س .ومقالة جريدة السفري اللبنانية
تحت عنوان «أفكار أمريكية ملواجهة حزب الله ..بعد سوريا» للكاتب حسام مطر ،نرشت
بتاريخ .10/5/2014
((( دراسة معهد أمريكان انرتابرايز ومقالة حسام مطر«أفكار أمريكية ملواجهة حزب الله ..بعد
سوريا» .م.س.
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4

التالعب الناعم بعقول الجامعيين:

يرى منظّر القوة الناعمة األمريكية «جوزيف ناي» أن مخرجات
الجامعات تُعترب من املوارد الهائلة واملصادر الضخمة ألمريكا ،وتحدث
رصاحة عىل أن هناك  46رئيس جمهورية ورئيس حكومة يف العامل
هم من خريجي الجامعات األمريكية ،وهذا ما يعطي قوة ناعمة
للسياسات األمريكية((( .وتدخل يف هذا اإلطار ،الجامعات األمريكية
يف بريوت ،بوصفها واحدة من أهم أدوات القوة الناعمة األمريكية يف
لبنان واملنطقة ،ملا تلعبه من أدوار يف إعادة تقويم شخصية الطالب
وأمناط تفكريهم ،وترويج العلامنية والليربالية ،والتدريب عىل أمناط
القيادة يف املجتمعات (الدميقراطية)(((.

إنها باختصار ،تسعى إىل أمركة الطالب .فمن الربامج التي تنفّذها
الجامعة اللبنانية األمريكية ( )LAUبرنامج تحت عنوان «منوذج
األمم املتحدة» ،يهدف -كام هو ُمعلن -إىل نرش ثقافة السالم بني
طالب املدارس اللبنانية ،وتصنيع القيادات املستقبلية ،وتدريبها عىل
املوضوعية ،وفن التواصل وحل النزاعات ،والتقمص العاطفي لدور
اآلخر! ،لكن حقيقة هذا الربنامج تظهر من خالل آلياته املعتمدة،
((( مستقبل القوة ،جوزيف ناي ،اصدار  ،2011ط ،1ص -25 10
((( األهداف الرسمية للجامعة كام جاء يف اصدارها الرسمي تحت عنوان « سجل الحقائق»
ملناسبة مرور  150عاماً عىل نشأتها.
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ومنها ،أ ّن هذا الربنامج الذي يق ّدم من ًحا  -ترتاوح بني  25%و50%
رصا للذين نجحوا يف التغلب
ملتابعة التحصيل الجامعي لديها -هي ح ً
عىل األفكار املسبقة التي يحملها أهلهم ومجتمعهم(((.
ويجدر االلتفات يف هذا املجال ،إىل أ ّن املشكلة ليست فيام تقدمه
برامج املؤسسات التعليمية األمريكية من أطروحات فكريّة يجدر
بالطالب أن يتع ّرف إليها ،وإنّ ا تكمن املشكلة يف كيف ّية عرضها ضمن
منهاج يدفع الطالب من حيث ال يشعر إىل تب ّني الرؤية الليربالية
كحل ألزمات مجتمعه.
العلامنية ّ
فهذا املنهج الذي يركّز عىل عقلية الفرد وحقّه يف التفكري
باستقالل ّية وحريّة ،بعي ًدا عن مرجع ّياته السابقة ،سواء الدين ّية ،أو
العرفيّة ،أو األرسيّة ،يقوم يف الوقت عينه عىل طرح ك ّم من األفكار
املتضاربة دون وضع حلول واضحة ،بحيث ّ
يشك الطالب بإمكان ّية
وجود عقائد متثل الحقيقة املطلقة ،مبا فيها اإلسالم وقوانينه ،فيتب ّنى
الطالب نسب ّية املرجع ّية اإلسالم ّية ،ليصبح اإلسالم بنظره مج ّرد
التاريخي الذي يشكّل هويّته
مؤسسة اجتامعيّة وجزء من اإلرث
ّ
ّ
وهويّة مجتمعه(((.
ووفق ما رصح به «جوزيف جربا» رئيس الجامعة يف إحدى
((( جريدة األخبار LAU ،تنرش «ثقافة سالم» بني طالب املدارس ،للكاتب فراس أبو مصلح،
مجتمع وإقتصاد العدد .8/2/2014 ،2218
((( مقابلة مع طالب يف الجامعة األمريكية متت من قبل مركز الحرب الناعمة للدراسات
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مقابالته اإلعالمية((( إن الربنامج الذي ضم اىل اليوم ما ال يقل عن 8000
آالف تلميذ وطالب ،يعود مبرجعيته الفكرية إىل خطاب «الستارة
الحديدية» «لونسنت ترشتشل»((( ،الذي أعلن فيه بدء الحرب الباردة
عىل املعسكر االشرتايك ،ودعا إىل حلف عسكري أنغلوساكسوين وثيق،
دفاعاً عن املصالح والقيم الربيطانية واألمريكية يف العامل ،ملواجهة
الخطر املتنامي عىل الحضارة املسيحية.
لكن ترششل ،داعية السالم ،وبنا ًءا عىل أوامره ،ألقى طريانه
الحريب وبالرشاكة مع الطريان األمرييك ،أكرث من  700ألف قنبلة
فوسفورية حارقة عىل نحو  1.2مليون أملاين يف مدينة «دريزدن»،
يف األشهر األخرية من الحرب العاملية ،وقد أدى القصف املشرتك إىل
مقتل نحو  25000شخص .ويقدر عدد املدنيني األملان الذين قُتلوا
يف القصف الربيطاين املكثف ألنحاء أملانيا عام  1945بنحو 500
ألف شخص.
ويستمر مسار التأثري يف توجهات الشباب ،عرب االستغالل الذي
ميارسه برنامج منح الدراسة يف املؤسسات األمريكية ،املدعوم من
الوكالة  ،USAIDحيث يالحظ من بنوده أنها تضع الطالب يف دائرة
االستغالل حتى ال يفقد املنحة .فهناك  376طالبة وطالباً يف لبنان
((( مقابلة ضمن برنامج «كالم الناس» عىل الفضائية اللبنانية لإلرسال ،بثت بتاريخ 15/8/2016
((( يف شهر آذار من عام  ،1946يف ميسوري ،حرض ونستون ترششل ومعه الرئيس ترومان إىل كلية
وستمنسرت ليلقي أحد أهم خطاباته ،الذي عرف الحقًا بخطاب الستارة الحديدية.
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مق ّيدة حرياتهم العا ّمة ،انضم إليهم حوايل  106طالب عام ،2014
وما يعادلهم خالل عامي 2015و.((( 2016
فهؤالء يستفيدون من منح دراسية تق ّدمها الوكالة األمريكية
( )USAIDوهي تحكمها جملة واسعة من الــروط واألحكام
التعاقدية «املطّاطة» ،ويف مقدمها عدم املشاركة بأي نشاط أو عمل
أو موقف ميكن أن يعتربه موظّفو الوكالة والسفارة األمريكية يف لبنان
داعامً لإلرهاب .ولكن ما هو مفهوم «اإلرهاب» يف عرف هؤالء؟ هو
باختصار كل إطار ال يخدم املصالح والسياسات األمريكية ،مبا يف ذلك
رشكات أو جمعيات تؤيد مقاومة االحتالل.

5

شيعة السفارة:

تدير السفارة األمريكية جامعة يطلق عليها صفة «شيعة
السفارة» ،وهذا املصطلح الذي أطلقته جريدة األخبار اللبنانية(((،
ورد عىل لسان األمني العام لحزب الله أثناء الحديث عن استخدامات
اإلدارة األمريكية لبعض الشخصيات الشيعية املرتبطة بها((( .إذ تعمل
السفارة عىل استقطاب ومتويل نخب سياسية وإعالمية واجتامعية
((( تحقيق صحفي تحت عنوان « USAIDتقييد ح ّريات  376طالباً يف لبنان» للصحايف حسني
مهدي ،نرشة يف فقرة مجتمع واقتصاد ،جريدة األخبار ،العدد  2193الخميس 2/2014/ 9
((( جريدة األخبار،سلسلة ويكيليكس  -شيعة السفارة،صباح أيوب ،أعداد  1808و 1809و1810
و 1811و ،1812يف  14و 15و 16و 17و 18و 19أيلول .2012
((( خطاب السيد حسن نرص الله يف يوم الجريح.23/5/2015 ،
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شيعية الستعاملها يف هجامتها الناعمة ضد حزب الله ومجتمع
املقاومة.
تقوم هذه الشخصيات الشيعية  -املعروفة باألسامء -بالدعاية
الصفراء وتثبيط العزائم والدفاع عن األفكار األمريكية وبث
اإلشاعات حول حزب الله ،عن طريق نرش املقاالت وإبداء اآلراء
التحريضية عىل مواقع اإلنرتنت ،ومن عىل بعض املنابر الثقافية
والربامج التلفزيونية.
عىل سبيل املثال ال الحرص ،من بني هذه الشخصيات« ،لقامن
سليم» ،الذي يحلو للسفراء األمريكيني أن يعرفوه يف برقياتهم
التي نرشتها «ويكيليكس» ،هو مصدرنا الدائم للمعلومات،
يسكن يف الضاحية الجنوبية لبريوت ،ناشط يف املجتمع املدين،
ويرأس جمعية «ه ّيا بنا» غري الحكومية املم ّولة من الحكومة
األمريكية .يُ َع ّد من صقور «املعتدلني الشيعة» يف آرائه بشأن
حزب الله ،فهو ال يؤمن بإمكانية دمج الحزب يف لبنان ،بل يرى
فيه قوة تتحكّم فيها سوريا وإيران ،وهدفها فقط السيطرة عىل
البلد((( .لذلك يضعه الدبلوماسيون األمريكيون الذين تعاقبوا
عىل السفارة يف بريوت عىل الئحة املشاريع الشيعية البديلة من
حزب الله وحركة أمل.
((( موقع ويكيليكس ،برقية رقم (.)08BEIRUT391
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يرتكز نشاطه ،بني اإلخبار ،وتقديم النصح ،وتجميع املعارضني
لـ«حزب الله» وحركة أمل وربطهم بالسفارة األمريكية .فهو
من اقرتح ع ّدة هيكليات لتنفيذ املرشوع الشيعي البديل الذي
أرادته واشنطن ،والتي تبلورت مع الوقت فولدت «اللقاء العلاميئ
املستقل».
ّ
لقد احتفلت السفرية األمريكية «سيسون» مع سليم بوالدة
اللقاء((( ،وأجمعا عىل أنه الخطوة األوىل ملواجهة حزب الله يف قلب
املجتمع الديني العلاميئ .كام اقرتح سليم يف عام  2008تأسيس
«التج ّمع الشيعي األعــى»((( ،بهدف مواجهة املجلس اإلسالمي
الشيعي األعىل ،وق ّدم سليم للسفارة الئحة بأسامء رجال دين شيعة
رفعوا أصواتهم ضد حزب الله ،واقرتح رضورة إرشاكهم يف ندوات
محلية ودولية يحرضها أيضً ا رجال دين شيعة معتدلون من السعودية
والبحرين والعراق.
وصحيح أنه ال وجود ألدلة دامغة ،تربط بني املقرتح السابق وما
نظمه «عزمي بشارة ،من مؤمتر علمي عقده املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات تحت عنوان :الشيعة العرب ،املواطنة والهوية ،بني
 29 - 27شباط من العام  ،2016وحرضه عدد من الباحثني الشيعة
((( موقع ويكيليكس ،برقية رقم (.)09BEIRUT1109
((( موقع ويكيليكس ،برقية رقم (.)08BEIRUT919
90

الحرب األمريكية الناعمة على حزب الله

العرب((( .لكن يف استعر ٍ
اض رسيع للمحاور والقضايا ،بدت املتعلقة
بشيعة لبنان لها الحصة األكرب((( .والرتكيز بشكل أسايس عىل كيفية
خلق التاميز بني التش ّيع بأصوله العربية ،وبني إيران الفارس ّية بوصفها
مصدر التشيع السيايس.
وحاليًا ،يدير العضو السابق يف الكنيست اإلرسائييل« ،عزمي بشارة»،
املقرب من األمري القطري «متيم بن حمد» ،قناة العريب الفضائية
وصحيفة العريب الجديد((( ،من داخل لندن ،إضافة إىل موقع «املدن
اللبناين» الذي ينرش يف بريوت ،حيث يالحظ الرتكيز عىل حزب الله
وعموم املحور املقاوم((( .كام ويعمل عزمي بشارة عىل استقطاب باحثني
شيعة ،وكفاءات قريبة من بيئة حزب الله ،إلعداد وإنتاج األبحاث
السياسية والفكرية حول الحزب ،والعمل يف مؤسساته اإلعالمية.
ومن مناذج االستثامر فيام يعرف بـ «شيعة السفارة» الحلقة
البحثية التي نظمتها دولة اإلمارات العربية املتحدة يف مركز أبو ظبي
للسياسات تحت عنوان« :فك شيفرة حزب الله» كام سبق أن أشري
إىل ذلك.
((( تقرير تحت عنوان «مؤمتر أكادميي يؤكد مخاطر الطائفية السياسية ويشدد عىل دور املواطنة
والهوية العربية يف تجاوزها» ،نرش بتاريخ  29شباط  2016عىل موقع املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات.
((( م.ن
((( م.ن
((( موقع سالب نيوز ،عزمي بشارة يريد أن يشتغل بحزب الله.9/9/2015 ،
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6

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري يف  14شباط  ،2005راحت
لجان التحقيق الدولية بالقضية تتهم ضباطًا وقاد ًة يف النظام السوري،
واستمرت يف ذلك لغاية العام  ،2009وكانت هذه اللجان تصدر
مقرراتها كل  3أشهر ،وتعلن عن لوائح للمتهمني واألدلة املفربكة
بالشهود الزور ،وقد زجت أيضً ا أربعة من كبار الضباط اللبنانيني ،يف
وتبي الحقًا بطالن التهم املوجهة إليهم.
السجون لـ  4سنواتّ ،
ويف  30أيار من عام  ،2007صدر عن مجلس األمن الدويل القرار
رقم  ،1757مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة  -الذي
يتصف بالصفة اإللزامية والعقابية -ويقيض بتأسيس املحكمة الدولية
الخاصة بلبنان ملحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري ،وقد لحظ القرار
يف النظام األسايس للمحكمة يف املادة (رقم  )4تنازل السلطات
القضائية اللبنانية املسؤولة عن اختصاصها ،وهو ما مل يحصل من
الناحية القانونية والدستورية ،حتى يف العراق املحتل الذي حصلت
فيه عرشات عمليات االغتيال والتفجري والقتل(((.
((( للمزيد أنظر :بحث علمي للدكتورة ليىل نقوال الرحباين ،تحت عنوان املحكمة الدولية
الخاصة بلبنان نسخة مطورة عن حرب متوز  ،2006نرش بتاريخ  26/2/2011عىل موقعها
عىل االنرتنت:
https;//leilanrahbany.wordpres.com
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فجأة ،ويف منتصف شهر أيار من العام  ،2009نرشت مجلة
«ديرشبيغل» األملانية رواية مفصلة تحدثت عن دور لحزب الله يف
عملية اغتيال الحريري ،ومعها ،تح ّولت سهام املحكمة الدولية باتجاه
الحزب ،وصارت واحدة من أهم األدوات الدولية يف الحرب الناعمة
عليه .ويف محاولة تفسري هذا التح ّول ،يجدر التوقف أمام حدثني
بارزين شهدهام لبنان ،بني تاريخ االغتيال وبني تاريخ االتهام لحزب
الله:
الحدث األول ،كان فشل عدوان متوز  ،2006يف القضاء عىل حزب
الله بوصفه الهدف األساس للعدوان ،ومعه ،انهارت اآلمال املعقودة
 محل ًيا ،إقليم ًيا ،دول ًيا -عىل والدة مرشوع أمرييك للرشق األوسطبشت به وزيرة الدبلوماس ّية األمريكية« ،كوندوليزا
الكبري ،والذي ّ
رايس» ،ومن مبنى الرساي الحكومي يف قلب بريوت ،بعد مرور
أسبوعني عىل بدء العدوان.
أ ّما الحدث الثاين ،كان يف التطورات التي جرت يف أيار العام ،2008
بد ًءا من القرار الحكومي بوضع اليد عىل شبكة االتصاالت الداخلية
لحزب الله ،والتي يعدها الحزب أحد أهم عنارص قدراته يف املقاومة،
حيث تناولتها العديد من التقارير والدراسات يف معرض الكشف عن
أرسار انتصار املقاومة يف حروبها املتتالية مع العدو اإلرسائييل ،وما
استتبع هذا القرار من تدابري اتخذها الحزب ،فرضت عىل الحكومة
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سحب قرارها ،وأخذ جامعة  14آذار ،نحو صيغة جديدة إلدارة
الحكم يف لبنان جرى االتفاق عليها يف الدوحة بقطر.
ويهدف االتهام الدويل لحزب الله ،إىل تحقيق جملة من األهداف:
 فهو يعمل عىل إظهاره بصورة التنظيم اإلرهايب ،الذي ال يرتددعن تصفية املعارضني لسياساته ،وهذا ما يسقط واحدة من أهم
املعايري التي تعطيه املرشوعية لعمله املقاوم.
 وهو ،يعمل عىل تقديم الحزب بوصفه طائف ًيا ،وذلك عىل خالف السلوكالذي رافق الحزب منذ انطالقته ،وبالتحديد ،يف مسألة الوحدة بني
املسلمني ،وهذا ما يضعف حضوره يف الوجدان العريب واإلسالمي.
 وهو سيف مسلط عىل الحزب يجعله يف دائرة االبتزاز ،وهذا ماميكن خصومه  -يف الداخل والخارج -الحصول منه عىل أمور
عجزوا عن نيلها يف الحروب العسكرية .وبالفعل ،قامت املحكمة
باتهام قيادات يف حزب الله باالغتيال ،وراحت تلوح مبالحقتها
قانونيًا .ويالحظ الباحث يف هذا املجال ،أن املحكمة قد صممت
ليك تبقى فاعلة لسنوات عدة ،يتخللها التحقيق واالستجواب
وجمع املعلومات ،مبا فيها عن طالب وسكان لبنان ،وأن تكون
اإلجراءات واملحاكامت علنية ،عن طريق البث والنقل املبارش
والعلني لجلساتها ومناقشاتها من عىل شاشات بعض الفضائيات
اللبنانية ،للتشهري بحزب الله ونزع قدسيته وهيبته من العقول
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والقلوب ،وإحداث التحوالت يف مزاج الرأي العام اللبناين والعريب
واإلسالمي ،وباالستناد عىل أدلة وحجج وذرائع قانونية واهية.
حول ذلك ،تشري الباحثة القانونية نانيس كومبس(Nancy
 )Combsالخبرية واألكادميية املتخصصة باملحاكم الدولية بجامعة
كامربيدج ،ومؤلفة كتاب «تقيص حقائق بدون حقائق» ،أنها توصلت
اىل أن أكرث من  50%من املحاكامت الدولية اعتمدت عىل شهود زور
رصت الحكومة اللبنانية برئاسة «فؤاد
ألهداف سياسية ،ومع ذلك ،أ ّ
السنيورة» عىل هذا اإلجراء لتحقيق غايات سياسية ضد حزب الله(((.
وتقول الباحثة األمريكية شريواين « قال يل مسؤول كبري يف وزارة
الخارجية الربيطانية قبل بضع سنوات :املحكمة هي وسيلة مفيدة
إلبقاء اإليرانيني  -وحلفائهم يف لبنان  -عىل الخط ،إذ ليس لدينا
الكثري من األدوات للقيام بذلك»(((.
وباملقابل ،عمل حزب الله عىل رد هذه الهجمة الناعمة ،بطريقة
ناعمة مضادة ،وقد شكلت إطالالت األمني العام لحزب الله حول
موضوع املحكمة الدولية ،وعرضه ملجموعة من القرائن واملعطيات
التي تطعن باألدلة املقدمة ،وتقديم قرائن وأدلة مضادة ،وذلك طوال
العام  ،2010إىل جانب الردود القانونية واإلعالمية التي قام بها حزب
((( بحث علمي للدكتورة ليىل نقوال الرحباين ،تحت عنوان املحكمة الدولية الخاصة بلبنان نسخة
مطورة عن حرب متوز  ،2006م.س.
((( م .ن.
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الله عن طريق وسائل وقنوات إعالمية حليفة وصديقة ،ما أسهم يف
اهتزاز مصداقية هذه املحكمة ،لدرجة أنها أصبحت صورتها اليوم
هزلية وباهتة ،ال بل أصبحت عبئًا عىل الرأي العام اللبناين ،وعىل خزينة
الدولة اللبنانية ،بعد أن أنفق عليها ما يقارب النصف مليار دوالر.

7

الضغوطات المالية واالقتصادية:

من األمور التي يعمل لها املناهضون لفكرة املقاومة ،أنّها ليست
األداة الصالحة للتحرير والتمكني ،فمفاعيلها كبرية عىل التنمية بشكل
خصوصا ،ويركزون عىل املؤرشات االقتصادية السلبية،
عام ،واالقتصاد
ً
بوصفها نتاج الحراك املقاوم بشكل أسايس ،نظ ًرا للبعد العنفي الذي
تحدثه املقاومة ،ما يجعلها يف مقدمة العوامل املؤدية إىل عدم
االستقرار .ويضع حزب الله هذا املنحى يف إطار الحرب الناعمة
عليه((( ،حني يعترب أن من الضغوطات التي متارس عىل الحزب،
يف محاولة إقناع الشعب وتحدي ًدا الحاضنة االجتامعية للمقاومة،
وجمهور املؤيدين والداعمني لها ،أن املشكلة االقتصادية املوجودة يف
لبنان هي نتيجة املقاومة.
فمنذ التسعينات ،واملناهضون لفكرة املقاومة يدأبون عىل
التلويح بأ َّن التسوية قادمة عىل املنطقة ،وأ َّن لبنان سيحقق من
((( م.س .حلقة تلفزيونية تحت عنوان « الحرب الناعمة عىل حزب الله « مع سامحة السيد
هاشم صفي الدين ،بثتها قناة املنار.
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خاللها ،التحرير السلمي ألراضيه وتحقيق االستقرار الذي من شأنه
أن يحدث من ًوا اقتصاديًا كب ًريا ،وبالتايل ،يصبح العمل املقاوم غري ذي
جدوى ،باإلضافة إىل أعبائه االقتصادية واملعيشية.
ومع سقوط هذه األوهام ،راحت الضغوطات االقتصادية عىل
حزب الله تأخذ منحى آخر ،متثّل يف إعاقة حركة خطوط اإلمداد املادي
واملعنوي ،التي تصل إىل الحزب عن طريق األشخاص الذين راحت
أعدادهم تتزايد باضطراد ،مع كل إنجاز عميل يحققه يف امليدان .وقد
أشار السفري األمرييك «فيلتامن» إىل ذلك يف قوله :إن أمريكا تتعاون
بشكل مبارش مع الرشكاء الدوليني لتقليص نطاق عمل حزب الله
وعرقلة قدرته عىل تلقّي األموال ،وأن شبكة الحزب من الدعم املايل ال
تعرف حدو ًدا ،عرب عمليات نشطة يف العديد من دول العامل (((.
متثّلت الضغوطات االقتصادية -األمريكية ورشكائها -يف إجراءات
ع ّدة منذ العام  ،1988بد ًءا من الحملة عىل املتمولني الشيعة ،س ّيام،
املنترشين يف بالد االغرتاب ،والتي وضعها البعض يف خانة الحرب عىل
قوة الشيعة اللبنانيني االقتصادية ،ومبا عرف بـ «حرب األملاس» ،ضد
التجار اللبنانيني املنترشين يف عمق الغابات األفريقية ،وامتدادهم
إىل بلجيكا ،والتي حققت نجاحات ملموسة((( ،وصولً إىل املالحقة
القانونية ألي متربع للحزب ولو بخمسني دوالرا ً.
((( جريدة السفري ،النص الكامل لشهادة مساعد وزيرة الخارجية األمريكية يف مجلس الشيوخ
األمرييك نرشت عىل مرحلتني يف  22/6/2010و.6/2010/ 23
((( جريدة املستقبل ،مصادرة أموال حزب الله من إفريقيا إىل لبنان ،الحرب الناعمة ضد حزب
الله ،الكاتب أسعد حيدر.3/10/2009 ،
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ففي آواخر العام  ،2015أصدر الكونغرس األمرييك قانون
يحمل الرقم  2297واختصاره ( ،)CISAيج ّرم مبوجبه حزب
الله ويعتربه منظمة إجرامية ويأمر بإجراءات ملنع وصوله إىل
املؤسسات املالية الدولية ،والتضييق عىل رجال األعامل وأصحاب
رؤوس األموال القريبني منه ،بل ذهب إىل أبعد من ذلك ،لجهة
تجريم كل من يتعامل مع حزب الله  -بصورة مبارشة أو غري
مبارشة -ولو كان يف أي دولــة ،ويشمل ذلك أصحاب األقامر
االصطناعية الفضائية التي تزود قناة املنار باإلشارات الفضائية،
وصدر قانون يحاسب ويالحق املصارف اللبنانية التي تقوم
بعمليات تحويل أموال ملؤسسات حزب الله أو املحسوبني عليه،
أو حتى للمشتبه بهم(((.
هذه اإلجراءات يراها الدكتور «شبل السبع» ،أستاذ يف جامعة
السوربون الفرنسية ،أنها املرة األوىل التي تستطيع فيه القوة
االقتصادية الكربى أن تسيطر عىل دول أُخرى بوسائل اقتصادية،
وذلك بسبب الهيمنة األمريكية عىل العامل وإمكانية مراقبة مصارف
الكرة األرضية واملواصالت واالتصاالت(((.

((( جريدة الجمهورية« ،من بري ألوباما ،حول مطاردة أموال لبنانيني شيعة» ،نارص رشارة،
.19/1/2016
((( جريدة االخبار« ،اعالن حرب ناعمة أمريكية عىل حزب الله» ،ضحى شمس.21/1/2016 ،
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8

التمكين الختراق البيئة الشيعية:

يعد مفهوم التمكني ،أحد املفاهيم التي تحرص اإلدارة األمريكية
عىل جعله عنوانًا لربامجها وخططها الهادفة الخ ـراق البيئات
االجتامعية املستهدفة من قبلها ،أو من قبل أداتها األممية  -منظمة
األمم املتحدة -نظ ًرا لكونه مفهو ًما ورد ذكره يف القرآن الكريم(((،
وهذا ما يزيد من فرص مقبولية الربامج التي تندرج تحت تسميته.

ومن املوضوعية القول ،إن اإلدارة األمريكية ورشكاءها الدوليني
وأدواتها املحليني ،قد برعوا يف استخدام هذا املفهوم ،باعتباره يحايك
موضع الوجع الذي تعاين منه البيئات االجتامعية يف املنطقة عمو ًما،
والشيعية عىل وجه التحديد ،فهي  -أي تلك البيئات -تعاين من نقاط
ضعف متعددة عىل مستوى قدراتها التي تؤهلها ملواكبة التطورات
التي يشهدها العامل ،وهذا ما يجعل من التمكني وسيلتها الفضىل
لردم هذه الهوة.
يبدو بشكل جيل ،أ ّن هذه الغائية لدى مجتمعات املنطقة
شكّلت مم ًرا آم ًنا النسياب كثري من القيم الغربية إليها ،أكرثها سو ًءا،
تلك املتعارضة مع اإلسالم ،والتي تهدد متاسك بناه االجتامعية ،أي
((( وردت كلمة التمكني يف القرآن الكريم مثاين عرشة مرة بترصيفات متعددة ،فقد وردت اللفظة
بصيغة (مكنا)( ،مكناهم)( ،مكناكم)( ،مكني)(،أمكن) (منكن)( ،وليمكنن)(،مكني).
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املوجهة نحو األرسة بشكل مبارش .فربامج التمكني قد اتخذت من
املرأة مدخليتها الخرتاق األرسة نظ ًرا لدورها املحوري يف عملية بنائها.
ويف تجربة حزب الله ،يالحظ الباحث حجم الدور الذي لعبته
املرأة  -وال تزال -يف متاسك النموذج ومده بجرعات من القوة والقدرة
عىل تحقيق ما تم من إنجازات .لذلك ،ليس من املبالغة وضع ظواهر
خصوصا ،أنها
ألدبيات وسلوكيات نساء شيعيات ،يف دائرة التساؤل،
ً
ترافقت مع تنامي الندوات واملؤمترات والورش التثقيفية ،عن النظرة
الغربية للمساواة بني املرأة والرجل ،وطرح الجندرية كمفهوم يوضح
العالقة بني الجنسني ،والتي تقوم بها ،مؤسسات املجتمع املدين،
وبتمويل من منظامت وهيئات دولية ،تشمل املناطق اللبنانية كافة،
مبا فيها بيئة حزب الله االجتامعية .إىل جانب العمل الجاد الذي
يس ّجل يك تأخذ تلك املفاهيم ومندرجاتها ،مجراها القانوين لتكون يف
صلب الترشيعات الحاكمة النتظام االجتامع يف لبنان.
وهنا ،يجدر اإلشارة إىل أن طرح هذه املفاهيم ال يتم دامئًا بشكل
مبارش ،إنّ ا من خالل أنشطة ال ميكن لعاقل أن يعارضها ،منها عىل
سبيل املثال ،إجراء دورات يف تعليم اللغة اإلنكليزية ،وقد نرشت
صحيفة الرشق األوسط السعودية((( تقري ًرا تحت عنوان «متكني املرأة
وتعليم اللغة اإلنكليزية للنساء» ذكرت فيه أنه رغم كل الحمالت
((( جريدة الرشق االوسط ،السفارة األمريكية تخرتق مناطق محسوبة عىل حزب الله،
العدد1/6/2010 ،11508
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التي يشنها حزب الله عىل املشاريع األمريكية يف لبنان ،نجحت
سفارة الواليات املتحدة يف بريوت يف تحقيق اخرتاق الفت للمناطق
املحسوبة عىل الحزب عرب مشاريع تعليم اإلنجليزية ومتكني النساء
اللبنانيات.
وتؤكد السفارة عىل ذلك ،عرب مسؤوليها ،أنّها مت ّول وتُرشف منذ
شهر شباط ،2008عىل تنفيذ مرشوع «اإلنجليزية للنساء» وخاصة
ملن يسكن خارج إطار العاصمة بــروت ،لتفعيل دور املــرأة يف
مجتمعها .وفيام يقول املسؤول اإلعالمي يف السفارة األمريكية ،إننا ال
نعترب الجنوب منطقة حزب الله ،مل ِ
نأت بالنساء إىل العاصمة ،نظ ًرا
لصعوبة املواصالت ،فدخلنا بلداتهن من خالل مؤسسات املجتمع
املدين ،وقدمنا لهن اللغة اإلنجليزية مجانًا(((.
فالسفارة األمريكية تطبق مشاريعها بالتعاون مع رشكاء أساسيني
أ ّمنوا لها بطاقة الدخول ،حيث مل تسمح لها الظروف السياسية
واالجتامعية بهذا االخرتاق .فتمول السفارات الغربية والخليجية
عرشات املنظامت والجمعيات غري الحكومية ( )NGOSبهدف اخرتاق
بيئة حزب الله ومجتمعه الخاص كام وظهر العديد من الناشطني يف
هذه املنظامت ضمن اللوائح االنتخابية املعارضة للحزب.

((( م.س
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9

حين يصير البحث العلمي أداة استخباراتية

من األمور التي تس ّجل لصالح املنهاج الغريب يف مقاربته امليدان
االجتامعي ،أنّه يخضعه للبحث والدراسة ،قبل إقدامه عىل صوغ
خططه ومشاريعه ،وذلك ،عىل خالف ما هو سائد يف منطقتنا ،حيث
تع ّد االنطباعات العامة هي الحاكمة يف أغلب تلك املقاربات .إىل
درجة أننا رصنا نرى واقعنا من خالل مرايا اآلخر ،الذي استطاع أن
يستغل تفوقه املنهجي إىل جانب ما ميلكه من قدرات تسويقية عرب
منظومته الهائلة من امليديا.

وإذا كان الغرب من خالل علامئه األنرتوبولوجيني ،اهتم بدراسة
أبسط عادات وسلوكيات املجتمعات املستهدفة إلدامة تحكمه بها،
والتأثري عىل مسار تطورها ،ال يعقل أن ترتك اإلدارة األمريكية حراكًا
مبستوى تجربة حزب الله ،وما يحدثه من تحوالت عىل مستوى لبنان
واإلقليم ،تصيب بتداعياتها مرتكزات أساسية بناها األمرييك وحلفاؤه
عىل م ّر عقود من الزمن ،وأنفق من أجلها املوارد الضخمة .لذلك،
فإنه ليس من املبالغة القول ،إ ّن الحزب وبيئته الحاضنة هي موضع
اهتامم ج ّدي وحثيث من قبل باحثني وخرباء ،وإن تس ّرتوا بعناوين
أخرى.
ويف هذا اإلطار ،يالحظ االهتامم الذي يبديه البعض من أساتذة
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املؤسسات التعليمية يف لبنان ،يف حث طالبهم وتشجيعهم عىل
القيام بدراسات تتناول موضوعات إشكالية داخل البيئة الشيعية،
وكيفية تعامل حزب الله عرب مؤسساته وأنشطته معها .والقامئة
تطول حول تلك املوضوعات التي صارت عناوين ألطاريح التخرج
الجامعي .وصحيح أن بعض هذا االهتامم منشأه جاذبية حزب الله
التي فرضت نفسها يف سياق التنافس األكادميي املرشوع ،لكنها أيضً ا،
هي عند البعض اآلخر ،مجال حيوي ومنتج يف السياق الهادف لقراءة
التجربة بعني مخابراتية لتبيان مواضع القوة والضعف.
كلً من مكتب األبحاث العلمية يف سالح الجو
فعندما يعلم ،أن ّ
األمرييك ووزارة األمن القومي ومكتب أبحاث الجيش وجمعية
العلوم الوطنية األمريكية ،قد موال دراسة بعد عدوان متوز العام
 ،2006وضعها علامء يف السياسة واملعلوماتية وعلوم الكومبيوتر يف
جامعة «مرييالند» تحت عنوان« :عوامل منوذجية املقاومة :حالة
حزب الله» ،تعالج تك ُّيف وترصف الحزب تب ًعا للظروف املختلفة،
من زوايا لن يلتفت إليها خرباء حزب الله ،بهدف استقراء ردة فعل
املنظامت اإلرهابية إزاء التطورات والتغريات التي تؤثر عليها(((.
فإن ،معطيات الدراسة التي تكفلت الكلية البحرية األمريكية يف
كاليفورنيا مبراجعتها ،والتي سمحت االستخبارات بنرش تسع صفحات
((( جريدة األخبار ،عيل شهاب ،الحرب الناعمة -وذاكرة حزب لله» ،العدد .30/11/2009 ،984
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منها فقط ،هي بالتأكيد ليست وليدة انطباعات العلامء املكلفني
بها ،بل استندت عىل استنتاجات معلوماتية قامت جهات محلية
بتزويدهم بها.
من جهته ،يروي املفكر الفلسطيني الراحل «هشام رشايب»
يف كتابه «الجمر والرماد» أنه بنا ًء لطلب أستاذه يف الجامعة
األمريكية ،الدكتور شارل مالك ،راح يتق ّرب من «الحزب السوري
القومي االجتامعي» ومن زعيمه أنطون سعاده ،بهدف إعداد
دراسة عن الحزب ،الذي كان خصامً فكرياً «ملالك» ذي النزعة
«االستقاللية»(((.
وليس بعيدا ً عن ذلك ،املعلومات التي يتداولها طالب يف الجامعة،
عن أستاذ أمرييك يعرف باسم «الدكتور سودفسيك» والذي كان يضع
وتبي الحقاً أن
يف مكتبه ومحل سكنه «شعارات وأعالم حزب الله»ّ ،
له ادوا ًرا ومها ًما استخباراتية ،منها جمع املعلومات عن حزب الله،
وتجنيد واستقطاب بعض الطالب والكوادر الشيعة اللبنانيني عىل
وجه الخصوص(((.

((( الجامعة األمريكية يف بريوت والحرب الناعمة ،دراسة من إعداد مركز الحرب الناعمة
للدراسات ،آذار  ،2007ص.15
((( الجامعة األمريكية يف بريوت والحرب الناعمة ،دراسة من إعداد مركز الحرب الناعمة
للدراسات ،آذار  ،2007ص.16
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استدراج حزب الله لصراعات مذهبية

لقد فرض أداء حزب الله ،عىل اإلدارة األمريكية وعمالئها
ليكونوا أكرث شيطنة ،إذ مل يبق أمامهم إالّ نبش التاريخ ،واستحضار
ما فيه من اختالفات ورصاعــات وحــروب ذات طابع مذهبي،
ومحاولة إعادة بثها من جديد ،وكأنها حدثت باألمس ومل ميض
عليها عقود طويلة من الزمن .فهي ضالتهم ،التي وجدوها ليضعوا
لعل
الحزب وجمهوره وكل مواردهام ،قبالة فريق من املسلمنيّ ،
ذلك يحقق أمانيهم باالنتصار عليه بعدما عجزوا عن مواجهته
مبارشة ،وبوسائل مختلفة.
أليديولوجية حزب الله الدور األساس يف تحقيق كل إنجازاته،
ولذلك ،وجد خصومه بأنه ال بد من جامعة تحمل أيديولوجيا
مغايرة ،بل معادية ،إىل حد التكفري وما يستتبعه من استباحة للدماء
واألعراض واألموال ،وجعلها قبالة الشيعة بشكل عام ،وحزب الله
عىل وجه التحديد.
وليس ما ذكر ،مج ّرد افرتاض لتفسري وضع قائم ،وإنّ ا هو نتاج
ك ّم من الدراسات واملقاالت التي راحت تكشف خبايا هذه الرؤية
الشيطانية ،ففي العام  ،2007أشار الصحايف األمرييك «سيمور هريش»
يف مقابلة مع تلفزيون «يس أن أن» ،إىل الخطة األمريكية السعودية،
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لزج حزب الله يف رصا ٍع مع جامعات تكفريية ،بد ًءا من معركة مخيم
ّ
نهر البارد يف شامل لبنان((( .وذلك قبل سنوات من أحداث سوريا عام
 ،2011بهدف إضعاف الحزب ومتهيد الطريق لنزع رشعية سالحه،
وتقليص نفوذه وتأثريه يف العاملني العريب واإلسالمي.
فاالتفاق جرى ،بحسب سيمور هريش ،بني «ديك تشيني» نائب
الرئيس األمرييك« ،وإليوت أبرامز» نائب مستشار األمن القومي،
«وبندر بن سلطان» مستشار األمن القومي السعودي ،والذي ينص
رسا ملنظمة فتح اإلسالم السنية يف شامل لبنان،
عىل متويل السعودية ً
كثقل موازن لحزب الله الشيعي .وأشار «هريش» يف املقابلة إىل أن
هذا املوقف ،مشابه ملا حصل يف أفغانستان خالل الثامنينيات ،حيث
برزت القاعدة ،مع نفس األشخاص يف الواليات املتحدة والسعودية،
وبنفس األسلوب الستغالل الجهاديني ،حيث يؤكد «هريش»« ،أ ّن
السعوديني يستطيعون األخذ بزمام األمور عندهم».
وعندما ُس ِئل عن سبب ترصف اإلدارة عىل ذلك النحو الذي تبدو
فيه وكأنها تسري عكس اتجاه املصالح األمريكية قال «هريش» :إن
الخوف من حزب الله يف واشنطن ،وخاصة يف البيت األبيض قد
استحكم ،مبا أن اإلرسائيليني ُهزموا أمامه عام  ،2006ونتيجة لذلك
مل تعد إدارة بوش تعمل بعقالنية يف سياستها ،نحن نعمل عىل تأييد
((( موقع الجزيرة ،تقرير تحت عنوان «هريش واشنطن وبريوت والرياض صنعت فتح اإلسالم»،
27/5/2007
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السنة يف أي مكان ،وبأية طريقة ،ضد الشيعة ،كام أننا نلعب عىل
وتر تأجيج العنف الطائفي.
لكن يف الحقيقة ،سارت األمور مبا يخدم املصلحة اإلرسائيلية يف
املنطقة ،إذ إن أوىل ضحايا هذه الرؤية الشيطانية ،كانت القضية
الفلسطينية واملوقف من ما يسمى بحركات «ا ٍإلســام السيايس
والجهادي» .وقد أشار اىل هذا ،أمني عام حزب الله ،يف أكرث من خطاب
له ،حيث قال :إن العدو يدير الحروب يف املنطقة لتدمري شعوبنا
ومجتمعاتنا وإرادتنا ووعينا وحتى تدمري عواطفنا وتدمري مواقفنا
اتجاه القضية املركزية وهي قضية فلسطني ،وأنا أعني ما أقول(((.
واستمرت عملية استدراج حزب الله نحو الرصاع املذهبي ،مع
بروز ظاهرة الداعية «عمر بكري فستق» ،حيث كشفت تقارير ،عن
مقيم يف لندن ،وقد
دور االستخبارات الربيطانية يف تجنيده حني كان ً
استخدمته يف تنفيذ سياساتها الخارجية ،وخاصة يف توجيه الحرب
الناعمة والتكفريية عىل حزب الله(((.
قائل :إن الس ّنة الغاضبني يف لبنان يطلبون مني
رصح «بكري» ً
فقد ّ
أن أنظّم لهم الجهاد ضد الشيعة ،وتنظيم القاعدة هو الوحيد القادر
عىل هزمية حزب الله((( .ومنذ وصوله اىل لبنان د ّرب بكري عد ًدا من
((( خطاب األمني العام لحزب الله السيد حسن نرص الله ،ملتقى العلامء الدويل لدعم فلسطني
الذي عقد يف مطعم الساحة.6/11/2015 ،
((( جريدة األخبار« ،االستخبارات الربيطانية ج ّندت عمر بكري» ،العدد .3/3/2015 ،2532
((( جريدة األخبار« ،االستخبارات الربيطانية ج ّندت عمر بكري» ،م.س..
107

الحرب األمريكية الناعمة على حزب الله

الربيطانيني واألملان والفرنسيني من الذين ذهبوا وقاتلوا يف سوريا ،إىل
جانب العديد من اللبنانيني الذي أسهم يف تحريكهم للقتال يف طرابلس
ضد العلويني يف جبل محسن ،ويف التحاقهم بالحركات التكفريية داخل
سوريا ،حيث نفّذ البعض منهم عمليات انتحارية داخل لبنان.
وإىل جانب بكري ،كانت ظاهرة «الشيخ أحمد األسري» ،الذي
يعد أحد األدوات املخابراتية املمول من دولة قطر ،والذي أوكل
إليه مهمة أخذ حزب الله نحو رصاع مذهبي ،من خالل مواقفه
التحريضية ،وقيامه بخطوات عملية يف منطقة صيدا ،التي تع ّد بوابة
الجنوب اللبناين ،والرشيان االسرتاتيجي الذي ميد الحزب مبوارده كافة
عىل صعيد املقاومة .وبقيت دولة قطر ترعى حركته بعد هزميته
العسكرية أمام الجيش اللبناين ،ويف االهتامم بعنارصه بعد إلقاء
القبض عليه من قبل الدولة اللبنانية(((.
أ ّما يف البقاع ،فقد برزت ظواهر لحركات تكفريية ع ّدة ،اتخذت
من بعض قراه ومدنه ،س ّيام ،االسرتاتيجية منها ،كتلك التي تربط
بني البقاع الشاميل والبقاع الغريب ،أو التي تقع عىل الخط الدويل
بني لبنان والحدود السورية يف منطقة املصنع .وفيام ،ظلّت تأثرياتها
ضمن حدود السيطرة ،كانت منطقة عرسال البقاعية ،األكرث حضو ًرا
يف تأجيج الرصاع املذهبي بعد أن اتخذتها الحركات التكفريية مق ًرا
((( جريدة األخبار ،تقرير تحت عنوان « مكرمة قطرية لتعليم أيتام األسري ،الكاتبة آمال الخليل،
نرش بتاريخ  30أيلول 2015
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لها ،نظ ًرا ملوقعها الحدودي املتصل باالنتشار الكثيف لهذه الحركات
داخل العمق السوري.
وأمام هذه البؤر املتوترة التي سعت الستدراج حزب الله نحو
رصاعات مذهبية متنقلة ،راح يعلن بشكل مبارش ،أن من يريد أن
يقاتله ،عليه أن يالقيه حيث يتواجد يف الداخل السوري .ويبدو أن
دعوته هذه صارت هي الخيار األوحد عند الرعاة اإلقليميني والدوليني
للحركات التكفريية ،لعلّها تحقق لهم غاية إشغال الحزب واستنزافه،
س ّيام ،أ ّن الحزب استطاع بحنكته املعهودة أن يتجاوز هو وبيئته
االجتامعية فخ الوقوع يف رصاعات مذهبية داخل املناطق اللبنانية،
عىل الرغم من االستفزازات العنفية التي مورست بحقهم.

11

االنتخابات النيابية ومحاولة إسقاط مشروعية المقاومة

عندما اتهم السفري األمرييك األسبق «ريتشارد جونز» حزب الله
باإلرهاب ،رد عليه الحزب بقوله :إن هذا الوصف إهانة للشعب اللبناين
الذي أوفد إىل املجلس نوابًا عنه من الحزب .فالحزب يركز يف عمله
السيايس عىل توسعة القاعدة الشعبيّة الحاضنة والحامية له ،بوصفه
ّ
حالة مقاومة رضورية ،للتحرر من االحتالل ،ولردع العدو عن النيل من
االستقرار الداخيل الالزم ملسار تنمية املجتمع اللبناين وتقدمه ،وقد جعل
حزب الله الفعل االنتخا ّيب( ،نيايب ،نقايب ،بلدي) ،يف مقام الفعل املقاوم،
يعكس ذلك يف شعاره االنتخا ّيب :يقاومون بدمائهم ،قاوم بصوتك.
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ِ
التصويت لـ «خيار امل ُقاومة»،
ويف الواقع ،بات دافع ال ّناس إىل
عىل اختالف مستوياتهم الثقاف ّية واالجتامع ّية ،القناعة التامة بأنّهم
يص ّوتون لحامية أنفسهم وأوالدهم ومستقبلهم ،ولحامية االطمئنان
الذي حصلوا عليه بوجود تلك امل ُقاومة .فلطاملا يرتدد عىل ألسنة
نتخل عن مصدر
الكثري أثناء االنتخابات ،وغريها :ملاذا يطلبون م ّنا أن ّ
حاميتنا؟ ومن هو البديل القادر عىل توفري تلك الحامية؟ فنحن ال
نريد استعادة ذاكرة الخوف.
يدل ذلك ،عىل درجة الوعي التي بلغها الناخب املؤيد لحزب الله،
بحيث تتصدر امل ُقاومة قامئة احتياجاته ومطالبه ،ومل يعد اقرتاعه
إليصال ممثّلني عنه إىل الندوة الربملانيّة فحسب ،بل رسالة ذات
دالالت سياس ّية لحامية خيار امل ُقاومة من االستهداف .وهو ما أشارت
إليه «وكالة رويرتز» بعد إعالن نتائج دورة العام  ،2005بقولها :إن
ِ
التصويت ملصلحة حزب الله الذي تع ّده الواليات املتحدة جامعة
إرهاب ّية ،ميثّل تصويتًا باملوافقة عىل احتفاظه بسالحه للتصدي
(إلرسائيل) التي احتلت الجنوب اللبناين  22عا ًما حتى العام .2000
وذهبت وكالة الصحافة الفرنس ّية ،إىل االستنتاج نفسه عندما قالت:
إ ّن تحالف أمل وحزب الله الذي حقّق وفاق النتائج الرسميّة ،انتصا ًرا
جيه فو ًرا ملصلحة الحفاظ عىل سالح
ساحقًا يف االنتخابات ،قد ّ
امل ُقاومة ض ّد (إرسائيل) الذي تطالب األمم املتحدة بنزعه.
ومؤخ ًرا ،أضيف لسالح املقاومة دور التصدي للجامعات التكفريية
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التي اجتاحت املنطقة ،وهددت األمن واالستقرار اللبناين عرب الحدود
السورية ،ما أعطى املزيد من املرشوعية لهذا السالح ،حيث استطاع
حزب الله أن يثبت مجد ًدا أهمية املقاومة واستمراريتها .وهذا
ما أعرتف به الخصوم ،وفق ما عكسته انطباعات وتقارير إعالمية
وصحفية غربية ،إثر جولة لهم عىل جرود عرسال والبقاع بعد تحررها
من جبهتي النرصة وداعش عام .(((2017
ومن هنا ،صار من الطبيعي فهم مستوى الحنق األمرييك جراء
متدد وتعاظم قوة حزب الله ودوره ،ومخافة انعكاس ذلك يف القادم
من االستحقاقات االنتخابية يف لبنان ،لذلك ،راح األمرييك يوجه ما
يتوافر له من سهام ناعمة ملحارصة الحزب .وتكرث الشواهد عىل
ذلك ،منها ،ما يحصل عشيّة االنتخابات النيابية يف أيار من العام
 ،2018فقد ذكر الكاتب واملحلل السيايس «نارص رشارة» نقالً عن
شخص ّية سياسية لبنانية عادت من واشنطن واطلعت عىل موقف
اإلدارة األمريكية من االنتخابات النيابية ،أنّها سوف تتدخل مبجريات
العملية االنتخابية بهدف تحقيق أمرين أساسيني:
ـ ضامن أن ال يحقق حزب الله خاللها انتصارات سياسية متكنه من
إنشاء معادلة يف تركيبة الحكومة اللبنانية التي ستنتجها االنتخابات.
ـ أن ال يحقق حزب الله أي دعم انتخايب وحيوية سياسية عىل
((( صباح ايوب ،اعالم الغرب يكتشف حزب الله الجديد ،جريدة االخبار ،العدد  ،3245تحقيق
نرش بتاريخ  8أب .2017
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املستوى الوطني وخارج بيئتة الشيعية ،حيث ت ُنشّ ط التحالفات
االنتخابية الخاليا ملرشوعه الوطني(((.
ويبدو أ ّن التمنيات األمريكية قد أخذت مجراها عرب أدوات
محلية ،وما يتوافر من منصات فاعلة عىل وسائل التواصل االجتامعي،
تركّز يف جهودها نحو إعاقة حزب الله من نسج تحالفات متكنه
من املحافظة عىل املظلة الشعبية الحاضنة ملرشوعه املقاوم ،كام
وتركّز عىل عقد تحالفات انتخابية مضادة للوائح الحزب تضم رموزًا
تعرف بشيعة السفارة .وبلغ األمر ،اعتبار مجرد خرق لوائح الحزب
االنتخابية ولو «بنائب واحد» هو مبثابة الهدف الذي تتطلع إليه
هذه األدوات لالستناد إليه بوصفه دال عىل تراجع شعبيته.
ومن جهته ،يدرك حزب الله أن معامل املعركة االنتخابية التي ستجري
يف توقيت سيايس حساس ،إنّ ا تشري إىل مرحلة مقبلة ستشهد املزيد
من الهجامت الناعمة ،بأدواتها املتعددة ،من التوسع يف العقوبات
املالية عىل الحزب وعىل بيئته االجتامعية الحاضنة ،اىل رزمة من
اإلجراءات القانونية املستندة عىل اتهامه باالتجار باملخدرات ،لدفع
األوروبيني نحو التخيل عن فكرة التفريق بني الجسم السيايس للحزب
والجسم العسكري ،وصوالً اىل إصدار احكام جديدة ضده عن طريق
املحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
((( نارص رشارة ،واشنطن ضد التحالف االنتخايب بني الربتقايل واألصفر ،جريدة الجمهورية ،مقال
نرش بتاريخ 13/3/2018
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استنتاجات
أظهرت الدراسة بشكل واضح وجيل ،أن اإلدارة
األمريكية وأعوانها ،باتوا يضعون النيل من القوة
الناعمة لدى حزب الله يف رأس قامئة أهدافهم بغية
توافر البيئة املناسبة الستمرار هيمنتهم عىل لبنان
واملنطقة ،س ّيام ،لحاظهم تنامي حال املقاومة والرفض
فيها ،عىل الرغم من الجهود التي بذلوها -صلبة كانت
أم ناعمة -ملحارصة هذه الحال والقضاء عليها ،وعىل
مدار عقود من الزمن.
ويبدو أنهم  -األمريكيون وأعوانهم  -أدركوا بأن
أدواتهم للسيطرة والهيمنة ،مل تعد تجدي نفعيتها
متغي جديد شهدته املنطقة ،يتجاوز
املعهودة ،لربوز ّ
بأبعاده مسألتي النزعة للمقاومة والقدرات القتالية،
ظل النتاج العام ملؤرش تحقيق الغلبة
فمع وجودهامّ ،
عىل املرشوع االستعامري ،يف الجانب السلبي ،وهذا ما
يعني ،أن حال املقاومة الذي باتت تشهده املنطقة ،إنّ ا
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يتعلق مبنظومة فكرية وقيمية عص ّية مبفاعيلها أمام املنظومة املغايرة
للغرب ،والتي لطاملا تباهى بقوتها وقدرتها عىل اخرتاق املجتمعات
وتغيريها .لذلك ،فإن النيل من النموذج الذي يسعى حزب الله إىل
تأكيده وتأصيله لدى مجتمعات املنطقة ،باتت مدخليته بالنسبة
لألمرييك ،تشويه البعد القيمي لهذا النموذج.
وتبني من دراســة الحرب األمريكية الناعمة عىل حزب الله،
باسرتاتيجياتها وأدواتها ،تركيزها عىل القاعدة الشعبية الحاضنة
للحزب بالتوازي مع تركيزها عىل أطره التنظيمية ،لقناعة بدت
راسخة لديهم ،بصعوبة الفصل بني الحزب بهيكليته التنظيمية،
وبني بيئته االجتامعية ،فمنظومته القيمية والعقائدية ،هي امتداد
ملنظومة بيئته االجتامعية ،والذي بدوره يعمل عىل إعادة إنتاجها من
جديد وسط هذه البيئة.
وتكشف هذه الحلقة املتصلة بدورها ،عن حال التخبط واإلرباك
الذي يعانيه األمرييك وأعوانه ،والذي يبدو جل ًّيا يف حجم النتائج
املتواضعة التي يحصدها ،عىل الرغم من ضخامة الجهود والقدرات
التي تنفق يف سبيل النيل من حزب الله .فمن خالل إجراء مقارنة
رش
رسيعة بني ما يتوافر للمحور األمرييك من إمكانيات هائلة ،ب ُ
وعتاد ،ونفوذ غري محدود يف استخدامهام ،عىل نحو ال ميكن قياسه
مبا يتوافر للمحور املقاوم واملامنع ،ومع ذلك ،فإنه ليس من املبالغة
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وعدم املوضوعية ،القول ،إن معطيات املواجهة متيل لصالح املحور
األخري.
متغي آخر،
وإىل جانب املنظومة القيمية املتامسكة ،أمكن رصد ّ
يسهم يف دفع الرسم البياين ملسار املواجهة نحو ما يخالف املخطط
األمرييك ،وهو مغادرة خصوم هذا املخطط حال ردة الفعل نحو
إدارة مختلفة للمواجهة ،بحيث صار باإلمكان -إىل ح ٍّد ما -القول
مبخطط وتدبري دفاعي يواجه املخطط والتدبري الهجومي الذي يش ّنه
املحور األمرييك ،وهذا ما ميكن مالحظته يف سلوكيات املحور املقاوم
اتجاه ما يتعرض له من حروب بأشكالها املختلفة .فكام استطاع
االستعامر مبنهجيته ،أن يقرأ واقع املجتمعات املستهدفة لتحديد
عنارص قوتها وضعفها ،والذي كان له اإلسهام األكرب يف تحقيق غلبته
عىل مدار العقود املاضية ،برزت يف الجهة املقابلة ،مؤرشات ذات
داللة عىل تنامي أهمية ودور الدراسات والبحوث يف تحديد املواقف
وتصويبها ،وهذا ما أمكن رصده لدى حزب الله ،وبالتحديد ،عىل
لسان أمينه العام.
من املعطيات الدالة عىل فاعلية النزعة العقالنية يف إدارة املواجهة
مع الحرب األمريكية الناعمة ،النتائج املذهلة التي يحققها املحور
املقاوم ،وبالتحديد ،يف سعيه إلفشال املخطط القائم عىل استخدام
الوكيل املحيل لتنفيذ مخططات هذه الحرب ،والذي بدا بأخطر
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وجوهه ،حني تم استحضار االختالفات املذهبية من عمقها التاريخي،
لتكون أداة املواجهة مع حزب الله ،ومع االعرتاف مبا حققه هذا
املخطط من إصابات بليغة يف صورة ومسار منوذج حزب الله ،إالّ
أنه من خالل السلوك العقالين للحزب ،بدأت تربز مؤرشات إلمكانية
تح ّول هذا التهديد الخطري إىل فرصة لجعل بنية املجتمعات يف
املنطقة أكرث متاسكًا ،والس ّيام ،مع محارصة الفكر املتط ّرف اإللغايئ،
والذي يقف خلف كثري من التفسخات يف هذه البنية.
ولكن ،املتتبع ملسار الحرب األمريكية الناعمة ،يالحظ ،أنّها يف
سعي دائم تفتش عن البدائل حني تفشل مخططاتها أو تتعرث ،فهذه
الحرب التي بدأت منذ ما قبل نشأة لبنان عىل صيغته الحالية،
هي بالتأكيد لن تتوقف أمام اإلعاقات التي استطاع حزب الله أن
يضعها أمام مسريها ،فالعقل الشيطاين الذي يتحكم برؤوس املنظومة
األمريكية سوف يجد املزيد من الخطط واملشاريع الهدامة حتى
يسهل أمامه إمكانية إدامة تفوقه وهيمنته.
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