
 
 

 حزب هللا«لبنان بعد غارة الجوالن: مستقبل الكيان وواقع سيطرة 
 

 يناير/ كانون الثاني ۳۱سبت، سام منسى . الحياة ، ال
 
   

تصعب مقاربة الحدث اللبناني في المرحلة الراهنة من دون األخذ في االعتبار تداعيات الغارة 
ي أدت الى سقوط ستة قتلى في صفوف في القنيطرة، والت» حزب هللا«اإلسرائيلية على موكب 

 .الحزب، إضافة الى ضابط برتبة عميد من الحرس الثوري اإليراني

لن ادخل في مسببات الحدث والنتائج التي سوف تترتب عليه، ألن الغوص في هذا الموضوع 
يحتاج الى مداخلة مستقلة، بينما الغاية من هذه السطور هي اإلضاءة على الوضع في لبنان 

 .عيات الغارة اإلسرائيلية عليهوتدا

 :الالفت في هذا السياق أكثر من محطة ال بد من التوقف عندها

هبط على األطراف السياسية المتناحرة، ما يشبه الوحي لفتح باب الحوار والتفاوض، ما  -1
و » المستقبل«جعل العنوان الرئيس للمشهد السياسي منذ فترة هو الحوار، الحوار بين تيار 

، وحوار آخر بين »التيار الوطني الحر«و » القوات اللبنانية«، الحوار بين »هللا حزب«
، معتبرين بذلك أن األزمة في لبنان هي شأن داخلي، »حزب هللا«و » الكتائب اللبنانية«

ومتناسين أنها أزمة مستمرة منذ الستينات إنما بأشكال متعددة والعبين في الداخل والخارج 
 .تمر بعضهم اآلخرغـــاب بعضهم واس

يتأكد شيئاً فشيئاً أن اللبنانيين عموماً وغالبية السياسيين يتميزون بالقدرة على النسيان أو  -2
التناسي وحتى النكران، وإذا أردنا مقاربة إيجابية نقول إن لديهم القدرة على التأقلم أو التعايش 

 .قفلةوتجاهل األزمات والمشاكل والتغافل عنها ووضعها في أدراج م

ولعل هذه مشكلة قد تكون من أسباب استمرار حال الحرب األهلية الدائرة في لبنان منذ أكثر من 
سنة، لكن البعض يذهب إلى أن نكران المشاكل وإغفالها وإكمال شؤون الحياة والسياسة هي  40

إن  نوع من أعجوبة لبنانية سمحت للبنان بتجاوز الحروب واألزمات، وهو ما يدفع إلى القول
 .لبنان اليوم أفضل من كل الدول العربية المحيطة على رغم من كل المشاكل التي يتخبط فيها

تأسيساً على المحطتين األولي والثانية أعاله بدأ يتكّون لدى فئة كبيرة من المتابعين انطباع  -3
ية وبين بأن تطبيعاً الفتاً أخذ في التشكل بين عمل المؤسسات السياسية وحتى الحياة السياس



األوضاع السياسية واألمنية المتغيرة باستمرار. وأبرز مظاهر التطبيع هو أداء الحكومة 
ومقاربتها القضايا التي تعالجها، سواء أكانت حياتية تتناول شؤون المواطن في الداخل أم 

 .سياسية في الداخل والخارج معاً 

ارة جماعية للشؤون السياسية ويؤشر العمل الحكومي إلى أن هناك اتجاهاً للتدرب على إد
واألمنية واالقتصادية عبر مجلس الوزراء الذي بات بمثابة مجلس رئاسي يدير شؤون البالد 

 .باإلجماع

 :وفي هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أمرين

األول، هو أن هذه اإلدارة الجماعية أعطت بعض القوى السياسية القدرة على المشاركة في 
جعلها أكثر انخراطاً في العملية السياسية وتشجيعاً على االستمرار وتثبيت  صناعة القرار، ما

 .الوضع القائم

الثاني، هو أن الشؤون المتعلقة بقضايا الدفاع والخارجية واألمن بصورة عامة ال تزال تحت 
 .وسطوته، على رغم كل المظاهر الجانبية األخرى» حزب هللا«هيمنة 

ا التطبيع والتدريب على اإلدارة الجماعية هو خفوت هواجس أن االنطباع السائد جراء هذ
انتخاب رئيس للجمهورية، بعدما بات عمل المؤسسات الدستورية وفق اآلليات المعتادة 

والقانونية أقل أهمية مقابل استمرار حال االستقرار النسبي الذي تؤمنه هذه الخطوة في تعامل 
 .الحكومة مع شؤون الداخل والخارج

  

 كلةالمش

في الجوالن » حزب هللا«ما هي العالقة بين النقاط األربع أعاله والغارة اإلسرائيلية على موكب 
 والتي ذكرتها في مقدمة هذه السطور؟

حزب «جاء الحدث في الجوالن ليشرح المشروح مرة جديدة بعدما كان لب األزمة في لبنان هو 
قد يكون ذلك صحيحاً ». حزب هللا«بـ  بالطبع بعضهم لن يرضى باختصار أزمات لبنان». هللا

 .في لبنان» حزب هللا«إنما أيضاً يصعب حل بقية األزمات إذا لم نبدأ بحل مشكلة اسمها 

 لماذا؟

 :الن حادث الجوالن يشير إلى اآلتي



الحزب ماض سياسياً وأمنياً في النهج الذي نشأ عليه منذ بداية الثمانينات ولم ولن يغيّر حرفاً  -1
من كتابه. أداؤه في الداخل وتجاه إسرائيل وتدّخله في سورية وما قد تستدعيه المتغيرات واحداً 

السياسية واألمنية في اإلقليم من أدوار ومستجدات على مستوى المنطقة في لبنان، كلها تؤكد 
 .ثباته في نهجه منذ الثمانينات

 الحزب في ظل هذا الواقع؟كل ذلك يقود الى السؤال القديم الجديد: ما جدوى الحوار مع  -2

الجواب لدى البعض هو هل عدم الحوار أجدى وأكثر فائدة لالستقرار في لبنان؟ ما هي النتائج 
التي قد تترتب إذا لم تنخرط األطراف المتنازعة مع الحزب في حوار قد يساعد أقله على الحد 

 من االحتقان؟

ما السؤال هو ماذا ينبغي أن يكون طبعا الكل يجمع على أن الحوار هو الخيار األنسب. إن
 موضوع هذا الحوار وسط األوضاع اإلقليمية والمحلية؟

أثبتت غارة الجوالن أن مقاربة األوضاع في لبنان وفق آليات قديمة باتت غير صالحة. ومن 
السذاجة االعتقاد أن انتخاب رئيس أو إجراء انتخابات نيابية وعقد تسويات أو تفاهمات على 

للبنانية ال تزال صالحة للخروج من أزماتنا، وإن تكن صالحة الستمرار تجميد الطريقة ا
 .األوضاع بواسطة المسكنات

تسيطر على » حزب هللا«بكالم مباشر، تقضي مقاربة األزمة االعتراف بأن قوة إقليمية بحجم 
فإن  مكون أساسي ومهم من المكونات اللبنانية. وبمعزل عن طبيعة هذه السيطرة ومسبباتها،

 .األمر يجب أخذه على محمل الجد والتعامل معه بواقعية ورؤية بعيدة لمستقبل الكيان اللبناني

إن المتغيّر اإلقليمي بات يؤشر وفي أكثر من منطقة إلى سقوط الحدود، أوالً بين العراق 
ة وسورية وثانياً بين سورية ولبنان كما تدل عليه المعارك في القلمون وعلى الحدود الشرقي

 .في جبهة الجوالن» حزب هللا«وأيضاً تمركز 

وهناك مؤشر آخر يلوح في األفق وهو الدور اإليراني المتمدد والفاعل في سورية بخاصة في 
مناطق سيطرة النظام الذي بات ينحسر دوره على حساب تنامي العامل اإليراني العسكري 

 .(واألمني وبالتالي السياسي في سورية (النظام

العامل اإليراني في الداخل اللبناني، كما في سورية والمناطق التي تشهد تمدداً إيرانياً وسيستتبع 
عبر البيئات الشيعية في العراق واليمن والبحرين وربما غيرها في المستقبل، نتائج عميقة 

 .ومؤثرة توصلت إيران إلى اتفاق على ملفها النووي أو لم تتوصل



ة من العقوبات األميركية والدولية ومتفاهمة مع واشنطن، من ففي الحالة األولى، إيران متحرر
دون لجمها عن التدخل في الشؤون العربية، إنها وصفة كاملة لحروب ونزاعات طائفية 

 .ومذهبية قد نعرف كيف تبدأ وال نعرف متى تنتهي وكيف

يد من القالقل أما الحالة الثانية، أي عدم التوصل إلى تسوية للملف النووي، فتعني أيضاً المز
والتدخالت والنزاعات والحروب المستمرة، أقله حتى نهاية عهد اإلدارة األميركية الحالية وتسلّم 

إدارة جديدة زمام األمور وأيضاً معرفة شخص الرئيس األميركي الجديد، علما أنه ليس من 
 .رينالسهولة والسرعة محو آثار سياسة إدارة أوباما في المنطقة كما قد يخيل لكثي

إيران موجودة في الداخل اللبناني وعلى الحدود وفي مناطق كثيرة في اإلقليم أقربها إلى لبنان 
سورية والعراق. ماذا يعني ذلك بالنسبة الى أحوالنا في لبنان ال سيما الداخل وبالنسـبة الى 

 ؟»حزب هللا«موضوع الحوار مع 

ار الضرورة هو الحوار بين الحلفاء إذا من دون أدنى تردد، الحوار ضروري إنما قبل هذا الحو
 .«حلفاء«صحت تسمية 

الحوار حول رؤية موحدة لمواجهة نتائج الوجود اإليراني في الداخل واإلقليم سواء قدر التفاق 
» حزب هللا«أميركي أن يحصل أو ال، والحوار بين الحلفاء حول مواضيع الحوار مع  -إيراني

 .سياً وشعبياً على هذه البقعة التي اسمها لبنانكقوة إقليمية حاضرة عسكرياً وسيا

  

  

 إعالمي لبناني *

 اإلسرائيلي... خطوة ناقصة -المبادرة الفرنسية لتسوية النزاع العربي 
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الجنون الذي تعيشه المنطقة واالضطراب والغموض اللذين تتسم بهما األدوار الخارجية في 
 .شأنها، اإلقليمية منها والدولية على حد سواء

اإلسرائيلي أو  -منذ عقود والعقالء في اإلقليم وخارجه يدعون عبثاً إلى تسوية النزاع الفلسطيني 
الستقرار المنطقة وأمنها. طبعاً لم تفلح، في هذا السياق،  اإلسرائيلي كمدخل -العربي 

 .المؤتمرات التي عقدت أو المبادرات أو الزيارات المكوكية بين األطراف المعنيين

اإلسرائيلي على حاله من السوء واالنحدار ربما نحو انتفاضة ثالثة،  -وبينما النزاع الفلسطيني 
من سورية إلى اليمن مروراً بالعراق والبحرين يضرب زلزال غير مسبوق أرجاء المنطقة 

ومصر، ما يجعل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بخاصة والعرب بعامة كأنه من الدرجة 
مذهبية،  -الثانية أو الثالثة، قياساً بما يعصف باإلقليم من معضالت أمنية وسياسية وطائفية 

التي تمر بها، ووجه المنطقة لسنوات  واقتصادية واجتماعية وإنسانية خانقة، غيرت الدول
 .طويلة

وسط هذه الصورة القاتمة تبدو المبادرة الفرنسية، إذا قدر لها أن تتقدم، خطوة إيجابية إنما يبدو 
 .أنها غير كافية وحدها

وال شك في أن اندالع أزمة جديدة بين إسرائيل وفلسطين مضافة إلى نزاعات اإلقليم هي إضافة 
سيما أنها مشكلة بين اليهود والمسلمين، مضافة إلى المشاكل بين المسلمين  سلبية خطيرة، ال

أنفسهم وبينهم وبين األقليات في المنطقة على غرار ما شهدناه ونشهده في كل من العراق 
 .وسورية

الفلسطيني المزمن والمعقد بمعزل عن المشاكل المحيطة،  -محاولة تسوية النزاع اإلسرائيلي 
 :ى قدر من السذاجة والتبسيط ودونها عقبات كثيرة أهمهاتبدو أيضاً عل

أوالً: معظم المراقبين والمتابعين لشؤون المنطقة على دراية تامة بحدود قدرة الدور األوروبي 
في تسوية النزاعات في الشرق األوسط، ال سيما إذا كانت الواليات المتحدة مترددة أو غير 

 .امتحمسة للتسوية المنوي التوصل إليه

صحيح أيضاً أن التراجع األميركي عن شؤون المنطقة خالل السنوات القليلة الماضية، ال بد من 
أن يحفز األوروبيين على االنخراط مكان واشنطن، إال أن األخيرة يبدو أنها عادت تلتفت إلى 



من جهة، ومن جهة أخرى » داعش«الشرق األوسط بعد تشكيل التحالف الدولي لمحاربة تنظيم 
تزال واشنطن إلى حد ما معنية ومصرة على دورها في تسوية ما للنزاع بين الفلسطينيين  ال

وإسرائيل. ولــم يتسنَّ بعد لوزير الخارجية األمــيركي جون كيري االستراحة من عناء 
 .الزيارات واللقاءات بيــن األطـراف المتنازعين

فاعل، واضح الرؤية لمضمون التسوية  إن أي تسوية مزمعة لهذا النزاع تحتاج إلى دور أميركي
وعازم وقادر على الضغط إلنجاحها. بيد أن هذه العوامل يبدو أنها غير متوافرة، أقلّه مجتمعة 

 .لدى هذه اإلدارة بخاصة، ولم يتوافر أيضاً مع معظم اإلدارات التي سبقتها

ثر من الوساطة. وال بد وال يزال الراعي األميركي يتوسط بين الطرفين بينما الحاجة هي إلى أك
 .من رؤية متكاملة للحل قابلة للنجاح وتستطيع واشنطن تسويقها لدى الطرفين

اإلسرائيلي له خصوصيته، إنما نعرف أيضاً أن  -ثانياً: صحيح أيضاً أن النزاع الفلسطيني 
أطرافه معنيون بما يجري في المنطقة. أما فصل ما يجري في اإلقليم عن أحوال إسرائيل 

لفلسطينيين ففيه الكثير من الطوباوية. وما كان يصح من عشر سنوات أو أكثر أصبح متعذراً وا
 .في هذا الزمن

القضية الفلسطينية كانت ألكثر من نصف قرن قضية العرب األولى، اليوم دخل إليها عنصر 
 ، الورقة األصعب في معادلة الصراع.1982جديد هو العامل اإليراني الذي أصبح منذ عام 

وتشغل إيران العقل والسياسة في إسرائيل من جهة، ومن جهة ثانية وحتى إشعار آخر يبقى لها 
 .دور وتأثير في جهات فلسطينية من المؤكد أن لديها الفاعلية في التعطيل والتخريب

  

 تسوية من أي نوع ؟

حسم الموضوع  ثالثاً: هل يمكن أن تتقدم التسوية أو تتراجع بين إسرائيل والفلسطينيين من دون
 النووي اإليراني؟

أي تسوية ممكنة والدول التي تحيط بإسرائيل تعاني مباشرة أو غير مباشرة من تداعيات 
 الزلزال الذي يضرب أكثر من دولة عربية؟



أي تسوية ممكنة من دون أن يرسو الوضع في مصر بين األطراف المتنازعين وتحديد االتجاه 
 الذي تسير مصر نحوه؟

 قبل معرفة مصير سورية والعراق وأدوار المنظمات واألطراف المتصارعين؟ أي تسوية

 وأخواته؟» داعش«أي تسوية قبل معرفة مصير 

أي تسوية قبل معرفة نتائج التمدد اإليراني عبر البيئات المحلية في أكثر من دولة عربية، هذا 
 التمدد الذي رفع منسوب التجاذب المذهبي إلى حدود غير مسبوقة؟

بعاً: المشهد السياسي في المنطقة ويشمل الدول كما المنظمات خارج الدولة وهي كثيرة إلى را
 :حد كبير، هو مشهد ليس من المبالغة وصفه بالسوريالي

الدول الحليفة تعمل ضد بعضها، مصر تحصل على الدعم الخليجي ومتباينة مع تلك المنظومة  -
 .حول الشأن السوري

و » داعش«الرؤية نفسها تجاه سورية، إنما تتباينان تجاه تنظيم  تركيا والسعودية لهما -
 .«اإلخوان المسلمين«

 .وتحاربها في سورية وغيرها» داعش«إيران تؤيد واشنطن في حربها ضد  -

 .هذه األمثلة كما يقال غيض من فيض وغيرها الكثير وعلى أكثر من مستوى

فيكاد يحاكي حال الحلفاء في » داعش«على أما التدخل الدولي عقب إنشاء التحالف للقضاء  -
الخليجية في ما بينها وبين  -القطرية  -السورية والسعودية  -اإلقليم، كما التباينات التركية 

مصر، ال سيما في الشأن السوري. وتعود األزمة السورية مجدداً لتظهّر الخالفات بين أطراف 
األسد هو العنوان الرئيسي لهذا الخالف التحالف الدولي نفسه، حيث أصبح الموقف من نظام 

 .بين مناهض ومتردد ومتحالف

، وتتحدث أيضاً عن تدريب قوى من »داعش«الواليات المتحدة تدرب قوات نخبة عراقية لَجبه 
المعارضة السورية المسلحة المعتدلة. القوتان تسعيان إلى تحقيق أهداف مختلفة. العراق يدعم 

 .عارضة السورية تسعى القتالعهالنظام في سورية بينما الم



رابعاً: كل ما سبق سرده أصبحت له نتائج على مستويات أخرى غير أمنية أو سياسية. 
التداعيات الجانبية من اجتماعية واقتصادية ونفسية وثقافية باتت أشد وأفتك وأصابت دول اإلقليم 

 .نتيجة الزلزال الحاصل، بأضرار وخسائر طاولت البشر والحجر

اللجوء والنزوح على رأس هذه األزمات وما خلفته وستتركه من آثار على االجتماع أزمة 
 .والتربية والثقافة والصحة واألمن

الفلسطيني،  -اإلسرائيلي واإلسرائيلي  -ال شك في أن الضرورة ملحة لحل النزاع العربي 
زئية، وكما وتحتم وسط هذا المشهد العمل على عقد مؤتمر دولي أوسع كون المبادرات الج

 .أثبتت التجارب القديمة والجديدة والوقائع المستجدة، تسّعر المشكلة عوض تسهيل الحل

الرؤية الشاملة المتكاملة لمشاكل المنطقة المبنية على تفاهمات إقليمية إزاء الملفات األمنية 
قويض والسياسية وأبرزها أسلحة الدمار الشامل، مكافحة اإلرهاب والقوى التي تعمل على ت

االستقرار الدائم في المنطقة، وبعد ذلك االنطالق نحو معالجة المشاكل المزمنة والقديمة على 
 .رأسها قضايا مثل الحوكمة الصالحة والفساد والتخلف االقتصادي واالجتماعي والثقافي

ى من دون هذا اإلطار اإلقليمي سيستمر االضطراب والتفكك السريع أحياناً والبطيء أحياناً أخر
 .وفي أكثر من منطقة

الفلسطيني، إنما مؤتمر  -فرنسا جديرة من دون شك بقيادة مؤتمر دولي لحل النزاع اإلسرائيلي 
روسية  -الضرورة هو المؤتمر الدولي الموسع بقيادة أميركية، واألفضل إذا أمكن قيادة أميركية 

 .لصين إلى هذا المؤتمرإذا رغبت موسكو في التفاهم مع واشنطن. واألفضل أيضاً إذا دعيت ا

بالطبع، يصعب جمع القوى اإلقليمية حول طاولة واحدة تحت ضغط األوضاع والنزاعات 
القائمة، إنما يصعب على هذه القوى أن تقاوم الضغوط الدولية للدول الكبرى إذا تمكنت واشنطن 

 .من إقناع موسكو بالمشاركة في رعاية هذا المؤتمر

ميركي المتردد والمتراجع منذ بداية عهد إدارة الرئيس باراك أوباما، وال يزال بإمكان الدور األ
تغيير المعادلة شرط اعتماد مقاربة جديدة واقعية حازمة ألزمات المنطقة وأدوار الدول في 

 .اإلقليم



وصارت دول المنطقة كلها في حاجة إلى من يعيدها إلى أحجامها الطبيعية. وتعتبر حال االنتفاخ 
طنع أحياناً كثيرة من المسببات الرئيسية لنزاعات المنطقة، ووحدهما واشنطن المرضي والمص

 .وموسكو قادرتان على إعادة هذه الدول إلى أحجامها الحقيقية

الفلسطيني هو حجر الزاوية ألي حل لهذا  -وكما أن الدور األميركي في النزاع اإلسرائيلي 
اإليراني  -الشيعي الحاد والتوتر السعودي  -ي النزاع، كذلك الموقف األميركي من التجاذب السنّ 

 .هو حجر الزاوية لحل المشاكل اإلقليمية

ينبغي أن تعرف واشنطن حقيقة األحجام واألدوار والسياسات لألطراف المتنازعة في اإلقليم 
وتعمل على تصويبها نحو االستقرار والحداثة والديموقراطية وحكم القانون، وهو ما يخدم حقاً 

 .واشنطن وحلفائها مصالح
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