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«ممانعة جديدة!»
سعد الله مزرعاني *
ت ـم ـيــزت األش ـه ــر ال ـثــاثــة املــاض ـيــة بـكـثـيــر من
امل ـف ــاج ــآت ذات ال ـع ـي ــار ال ـث ـق ـي ــل ،كـ ــان أهـمـهــا
اع ــان «ال ــدول ــة االســام ـيــة» عـلــى ج ــزء واســع
مــن االراض ــي الـعــراقـيــة والـســوريــةُ .بعيد ذلك
ّ
تحولت الــواليــات املتحدة االميركية
التاريخ
الى الالعب االول في املنطقة (ان لم يكن شبه
ال ــوحـ ـي ــد) ،ح ـتــى اآلن ،ف ـي ـمــا ت ــراج ـع ــت ادوار
االخرين وخصوصًا الدور الروسي.
ل ــم ي ـك ــن ال ــوض ــع ع ـل ــى هـ ــذا ال ـن ـح ــو ق ـب ــل ذل ــك
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ إذ ك ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ــروسـ ـ ــي ي ـت ـق ــدم
ب ــاس ـت ـم ــرار ،خ ـص ــوص ــا ح ـت ــى اواخ ـ ـ ــر ال ـسـنــة
املاضية .تكرس هذا التقدم في مؤتمر جنيف
الثاني الذي انتهى على خيبة كبيرة لالدارة
االمـ ـي ــركـ ـي ــة وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا وخـ ـص ــوص ــا م ـن ـهــم
اململكة العربية الـسـعــوديــة .كــانــت قــد سبقت
امل ــؤتـ ـم ــر ت ـ ـطـ ــورات م ـي ــدان ـي ــة الـ ـغ ــت م ـش ــروع
اسقاط النظام السوري ،او حتى مجرد فرض
بعض التنازالت عليه في مجال املشاركة في
السلطة ،وأقفلت باب التسوية أو الحل حتى
ُ
ظروف أخرى.
استنتجت واشـنـطــن بـعــد جنيف الـثــانــي انــه
ال بــد مــن «تغيير مـيــزان الـقــوى فــي ســوريــا».
ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول ان ـ ــه فـ ــي ظـ ــل ه ـ ــذا الـ ـشـ ـع ــار بــل
الـ ـ ـق ـ ــرار ،ح ـص ـل ــت ت ـ ـطـ ــورات االش ـ ـهـ ــر ال ـث ــاث ــة
املــاض ـيــة ال ـت ــي ل ـعــب فـيـهــا ك ــل م ــن دولـ ــة قطر
وحكومة اردوغ ــان دورًا مـحــوريــا .لــم تنخرط
واشـنـطــن مـبــاشــرة فــي دعــم وتشجيع تنظيم
«داعــش» ومــن على شاكلته .لكنها لم تتأخر
فــي استثمار االنــدفــاعــة الداعشية ،بوجهيها
السياسي والهمجي ،الى اقصى الحدود .لقد
وج ــدت واشـنـطــن ،ايـضــا ،ان الـفــرصــة سانحة
ت ـمــامــا إلع ـ ــادة تــرت ـيــب مـلـفــاتـهــا ف ــي املـنـطـقــة
لـجـهــة تـ ــدارك اخـفــاقــاتـهــا الـســابـقــة بـعــد غــزو
العراق ،ولجهة استعادة زمــام املبادرة حيال
املنافسني ،الروسي وااليــرانــي ،وحيال االزمة
السورية بشكل عام.
حصدت واشنطن اول نجاحاتها في العراق.
هـ ــي اسـ ـتـ ـع ــادت دور امل ـن ـق ــذ ال ــوحـ ـي ــد ،لـيــس
لـلـكــرد فـقــط ،بــل للغالبية الـســاحـقــة مــن عربه
ايـ ـض ــا .اسـ ـتـ ـف ــادت ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،م ــن هــزيـمــة
حكومة املالكي في «املــوصــل» ومــن اخطائها
وف ـئ ــوي ـت ـه ــا ،ل ـت ـس ـت ــدرج ط ـل ـب ــا ،ب ــل ال ـت ـمــاســا
ص ــريـ ـح ــا ب ــالـ ـت ــدخ ــل (غـ ـي ــر ال ـ ـ ـبـ ـ ــري!) مـ ــن كــل
الالعبني في الساحة العراقية ،عراقيني وغير
عراقيني!
املـلــف ال ـســوري اكـثــر تعقيدًا بــالـتــأكـيــد .كانت
واشنطن قد اعتمدت خطة استنزاف السلطة
السورية ومعها كــل داعميها وشركائها في
«مـحــور املـمــانـعــة» الـعــرب وغـيــر الـعــرب .وهي
لذلك لم تستعجل الحلول ،وواصلت سياسية
املماطلة بشأن مطالبة حلفائها لها بالحسم،
حتى اتهمت بالضعف والعجز ،وحتى كادت،
ايضًا تفقد قدرتها على االسـتـمــرار فــي ادارة
سياسة االستنزاف نفسها.
وج ــه «الـتـعـقـيــد» فــي امل ـلــف ال ـس ــوري ،هــو في
الحاح إلنظامني التركي السعودي خصوصًا
على اسقاط النظام السوري ،في وقت لم يبق
فــي الـســاحــة الـســوريــة ســوى الـقــوى املتشددة
وفـ ــي طـلـيـعـتـهــا «داعـ ـ ـ ــش» و»ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» .ان ــه
تـعـقـيــد س ـيــاســي وم ـيــدانــي ف ــي آونـ ــة واحـ ــدة.
لكنه يكشف فــي املقابل ان االدارة االميركية
تستثمر االرهـ ــاب م ــرة جــديــدة ،تـحــت شعار
محاربته! لــو كــان رأس االره ــاب هــو املطلوب
ً
ف ـ ـعـ ــا كـ ــأولـ ــويـ ــة ف ــرضـ ـه ــا خ ـ ـطـ ــره وت ــوس ـع ــه
ً
وممارسته ،لكان على واشنطن ان تبادر أوال،
الى بحث املوضوع مع روسيا كدولة عظمى
ذات ق ــدرات وعــاقــات ودور يمتد مــن مجلس
االم ــن الــى الــاذقـيــة! هــذا مــن دون ان نتحدث
ايضًا عــن دور كــل مــن الجمهورية االسالمية
اإليرانية وسوريا.
بيد أن واشنطن حذرة بحكم سياسة رئيسها
وبحكم تجربة اخفاقاتها السابقة .هي كذلك
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تــواجــه التعقيدات القائمة بكثير مــن الخبث
واملــرونــة :هــي لــن تنسق مــع النظام الـســوري،
لـكـنـهــا ل ــن ت ـس ـت ـهــدف ق ــوات ــه اي ـض ــا .وه ــي لن
تجعله يستفيد مــن اضـعــاف «داع ــش» وبقية
اإلرهــابـيــن ،لذلك فهي اتـخــذت ق ــرارًا بتدريب
قــوات معارضة «معتدلة» تتولى العمل على
االرض الدارة املناطق التي سيخليها تنظيم
«داعش» واملتطرفون.
ه ــي أوك ـل ــت ال ــى ال ـس ـعــوديــة لـتـطـمـيـنـهــا ،أمــر
تــدريــب املـعــارضــن ،لكنها تــدرك ان هــذا االمــر
ً
م ـح ــدود الـتــأثـيــر ويـسـتـغــرق وق ـتــا ط ــوي ــا ما
ي ـف ــرض الـتـفـتـيــش ع ــن ب ــدائ ــل ف ــي مـسـتــويــات
وع ــاق ــات اخ ـ ـ ــرى ...وواش ـن ـط ــن ،ق ـبــل ك ــل ذلــك
وب ـ ـعـ ــده ،ت ــدي ــر ص ـ ــات «تـ ـح ــت الـ ـط ــاول ــة» او
بشكل غير مباشر مــع السلطة الـســوريــة :في
التطمينات ،فــي التنسيق االسـتـخـبــاري ،في
الــرســائــل عـبــر الـحـكــومــة ال ـعــراق ـيــة وسـلـطــات
كــردسـتــان (مــع اي ــران ايـضــا ،وبـشـكــل مباشر،
فــي ال ـح ــوار ب ـشــأن وبـمـنــاسـبــة امل ـلــف ال ـنــووي
اإليراني.)...
بـسـبــب ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـص ــات والـ ـح ــوارات
وال ـت ـط ـم ـي ـنــات اع ـل ـنــت واش ـن ـط ــن ،م ـنــذ اواخ ــر
ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي« ،ان الـ ـط ــائ ــرات االم ـي ــرك ـي ــة
سـتــدخــل االج ـ ــواء ال ـســوريــة م ــن دون اذن من
ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري» («ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة» .)8/27 ،فــي
الـتــاريــخ نفسه نسبت وكــالــة «فــرانــس بــرس»
الـ ــى مـ ـص ــدر سـ ـ ــوري «ان ال ـت ـن ـس ـيــق بـ ــدأ بــن
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ودمـ ـش ــق وزودت االولـ ــى
الثانية بمعلومات عن («الــدولــة االسالمية»)
عن طريق بغداد».
ك ــررت مــوسـكــو ودم ـشــق وط ـهــران االسـتـعــداد
للتعاون .ذلــك يجعل املهمة االميركية اسهل
رغم نزعة واشنطن للتفرد ولتحقيق مكاسب
خــاصــة .الـتـقــاطـعــات مــوضــوعـيــة والـتـبــايـنــات
ايضًا!
يمكن ال ـقــول ،فــي ضــوء مــا تـقــدم ،ان الـصــراع،
فــي الـجــانــب ال ـس ــوري ،سـيــرتـكــز إل ــى املـنــاطــق
غير الخاضعة للسلطة السورية .لهذا الجانب
تعقيداته الكبيرة ايضًا مع «الحلفاء» وفيما
بـيـنـهــم :عــربــا واج ــان ــب ،سـعــوديــن وقـطــريــن،
اتراكًا واكرادًا ،مصريني وقطريني...
ل ـي ـســت امل ـه ـمــة االم ـي ــرك ـي ــة س ـه ـلــة وسـ ــط هــذه
التعقيدات ،وبسبب رغـبــة واشنطن بالتفرد
واالس ـت ـئ ـث ــار واالس ـت ـب ـع ــاد ،ث ــم اي ـض ــا بسبب
م ــا ه ــو م ـتــوقــع م ــن ت ـش ـبــث ن ـظ ــام «ال ـخ ــاف ــة»
بمكاسبه ونجاحاته واستماتته فــي الــدفــاع
عـنـهـمــا ،مـسـتـفـيـدًا اي ـض ــا م ــن ح ــدة الـتـنــافــس
والتناقضات وغياب البدائل وطبيعة مجمل
املـعــركــة حيث األولــويــة ـ كما ذكــرنــا ـ لترتيب
األوضاع ،على الطريقة األميركية ،ال ملواجهة
اإلرهاب...
تعود اآلن واشنطن من الباب بعد ان خرجت
من الشباك ،ال يمكن مواجهة مخططها (اياه)،
ف ــي صـيـغـتــه ال ــراه ـن ــة ،م ــن دون اع ـ ــادة ق ــراء ة
جــديــدة يـجــري عبرها تـفــادي اخـطــاء املعركة
في كل من سوريا والعراق على االقل...
ت ـ ـحـ ــدث ال ــرئـ ـي ــس ب ـ ـشـ ــار االس ـ ـ ــد أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،عــن
حــوار بعد دحــر االرهــاب .ملــاذا ال يبدأ الحوار
مـنــذ اآلن ،وخ ـصــوصــا مــع راف ـضــي الـعـسـكــرة
والـتــدخــل االجـنـبــي والــذيــن يصنفهم النظام
ن ـف ـس ــه «م ـ ـعـ ــارضـ ــة وطـ ـنـ ـي ــة» ف ـي ـم ــا عـ ـ ــدد مــن
رموزهم يقبع في السجون!
ال يمكن ان يكتفي «املـمــانـعــون» بشعاراتهم
واســالـيـبـهــم الـســابـقــة .فــي مــواجـهــة الصياغة
االم ـي ــرك ـي ــة ـ ال ـس ـع ــودي ــة ال ـج ــدي ــدة لـلـمـنـطـقــة
ي ـجــب ان ت ـت ـب ـلــور ص ـيــاغــة سـلـيـمــة وم ـب ــادرة
مـقــابـلــة تستند ال ــى مـصــالــح شـعــوب املنطقة
فـ ــي االس ـ ـت ـ ـقـ ــال والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى ال ـ ـثـ ــروات
وبرامج التنمية والعدالة االجتماعية وتعزيز
املشاركة وتوفيرالحريات والديمقراطية ونبذ
العصبيات والفئويات...
ه ــل ه ــذا كـثـيــر؟ ن ـعــم ،لـكـنــه أك ـثــر م ــن صحيح
ومصيري!
* كاتب وسياسي لبناني
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حزب الله في مواجهة
أسعد أبو خليل *
ّ
لم يرتح حسن نصرالله منذ أن ّتسلم األمانة
ّ
العام لحزب الله عام  ،1992لم تتوقف الحروب
ّ
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ــة امل ـن ـش ــأ ع ـل ــى قـ ـي ــادت ــه وح ــزب ــه
ّ
وم ـشــروعــه .وكــلـمــا أثـبــت نـصــرالـلــه م ـهــارة في
ّ
ّ
شعبيته (قبل الحرب
الــزعــامــة وكلما ازدادت
ّ
ّ
في سوريا) ،كلما ّ
أصر العدو اإلسرائيلي على
تـسـعـيــر ال ـح ــرب ضـ ـ ّـده وع ـلــى ت ـحــريــف وجـهــة
ّ
بندقيته .حروب متوالية ومؤامرات وأعاصير
وغـ ــزوات واغ ـت ـيــاالت واجـتـيــاحــات وخـيــانــات:
ال ينتهي ال ـعـ ّ
ـدو مــن حــرب على ال ـحــزب ،حتى
ّ
ّ
تبدأ أدوات العدو املحلي ُة ّحربًا أخــرى ،وهكذا
دوال ـ ـيـ ــك .حـ ــرب ك ــون ـ ّـي ــة ش ــن ــت ع ـلــى نـصــرالـلــه
وحزبه وهي لم تهدأ بعد .لم ُيسمح له بالتقاط
أنفاسه حتى بعد ان انتهت مرحلة إدارة بوش
ال ـك ــارث ـ ّـي ــة .وب ـعــد ع ـ ــدوان ت ـ ّـم ــوز ،زاد اإلصـ ــرار
ّ
الكونية
اإلســرائـيـلــي على زي ــادة ح ـ ّـدة الـحــرب
ّ
عـلــى ح ــزب ال ـلــه مــع ان الـحـســابــات األمـيــركــيــة
ّ
واإلسرائيلية تتضارب في مسألة وجود قيادة
نصرالله ألن أميركا تعلم  -مــن دون أن تعلن
ذلــك -أن نصرالله وحــده قــادر على منع لبنان
ّ
التفجر الكامل.
واملنطقة من
ّ
ّ
لكن الحرب في سوريا غيرت في نوعية الحملة
ّ
العربية
ضــد ال ـحــزب .إن دور أمـيــركــا والـ ــدول
وإسرائيل في الحرب في سوريا يستهدف حزب
الله وإيران أكثر مما يستهدف النظام السوري.
ّ
العدو اإلسرائيلي إال
النظام السوري لم يزعج
ّ
بــالـطــرق غـيــر امل ـبــاشــرة ،فيما شــكــل ح ــزب الله
في األداء الـبــارع في حــرب ّ
تموز تهديدًا ليس
ّ
ّ
ّ
نفسيًا للعدو :نسف الحزب
عسكريًا فقط وإنما
ّ
القتالية
فــي املــواج ـهــة الـشـجــاعــة كــل الـعـقـيــدة
ّ
واالستخباراتية التي حكمت أداء العصابات
ّ
الصهيونية وجـيــش الــدولــة قبل وبـعــد .1948
إن املواجهة املباشرة ضد الحزب غير مأمونة
العواقب والطرق امللتوية في املواجهة (الحرب
في سوريا واالغتياالت) ال ّ
تؤدي الغرض الذي
تهدف إسرائيل وأميركا إليه ،وهو إنهاء حالة
حزب الله بالكامل ،أو تحويلها  -كما كان في
حالة «فتح»  -من ّ
قوة مقاومة إلى سلطة شرطة
ومهادنة للعدوان.
رديفة لالحتالل
ِ
لكن بعد ثالث سنوات من الحرب في سوريا،
بـ ــات ال ـت ـقــويــم واجـ ـب ــا .م ــن ال ــواض ــح ان هـنــاك
جــوانــب فــي أداء حــزب الله تحتاج إلــى دراســة
ن ـق ـ ّ
ـدي ــة تـبـتـعــد م ــن ط ــرف ـ ْـي ال ــدع ــاي ــة ال ـعــربـ ّـيــة:
إم ــا ت ـحــريــض امل ـح ــور ال ـس ـع ــودي  -األم ـيــركــي
أو هـتــاف مـحــور مــا ُيـسـ ّـمــى باملمانعة (مــع ان
املمانعة ليست صنوًا للمقاومة).

إن ظهور الخطر الداعشي
قبول ذرائع الحزب
قد يزيد من ّ
وأسبابه للتدخل في سوريا
ً
أوال :الحرب في سوريا

ّ
س ــاق ال ـحــزب حججًا ع ــدة فــي تـســويــغ تدخله
ّ
الـعـسـكــري فــي ســوريــا وس ــاق خـصــومــه شتى
ّ
التحريضية ضد الحزب حتى قبل ان
الحمالت
ّ
يتدخل في سوريا .إن كذبة ان فريق  14آذار لم
ّ
يعاد حزب الله إال بعد موقعة  7أيار توازي كذبة
ِ
ّ
السورية
ان معاداة حزب الله من قبل املعارضة
(او الـنـظــام الـعــربــي ا ّلــرسـمــي أو «ح ـمــاس») لم
ت ـبــدأ إال بـعــد ان ت ــدخ ــل ف ــي س ــوري ــا .إن حــرق
صــور نصرالله والهتاف ّضد الحزب وزعيمه
سبق بأشهر طويلة التدخل العسكري املباشر
ل ـل ـحــزب :إن تـصــريــح ب ــره ــان غـلـيــون لـجــريــدة
ستريت جورنال» جاء قبل أشهر طويلة
«وول ّ
مــن تــدخــل ال ـحــزب الـعـسـكــري فــي ســوريــا .كــان
السعودية وقطر منذ اليوم ّ
ّ
األول يزعم ان
إعالم
ّ
إيران وحزب الله يقودان قوات النظام السوري.
يقبل املحور السعودي  -القطري أي تفسير
لم ّ
لتدخل حزب الله في سوريا إال تفسير التآزر
املحض .لكن بصرف النظر عن موقف
الطائفي
ّ
امل ــرء مــن تــدخــل ال ـحــزب الـعـسـكــري فــي ســوريــا
فإن مقولة إن التحالف بني الحزب وسوريا هو
ّ
الحجة واألسانيد .إن
تحالف طائفي ضعيفة
عالقة ّالحزب مع النظام الـســوري كانت حتى
عهد بشار عالقة تراوحت بني الصراع الدموي
وبــن الهدنة املشوبة بالقلق .إن حركة «امــل»
ه ــي ال ـت ــي أق ــام ــت ت ـحــال ـفــا (م ـن ــذ ّأيـ ـ ــام مــوســى
ّ
طائفية مع النظام السوري
الصدر) على أسس
(ورافـ ــق ذل ــك إص ــدار ال ـصــدر ق ــراره ال ــذي أدرج
ّ
ّ
«اإلثناعشرية»
العلويني في نطاق الشيعة
فيه

ْ
الطائفتي) .لم
مع ان ذلك يتعارض مع عقيدة
تشب الـعــاقــة بــن حــركــة «ام ــل» منذ إنشائها
والنظام السوري أية شائبة .لكن هذا ال يسري
عـلــى عــاقــة ح ــزب ال ـلــه وال ـن ـظــام الـ ـس ــوري .إن
ّ
التحالفية بني رفيق الحريري والنظام
العالقة
السوري كانت أقــوى من التحالف بني الحزب
والنظام السوري.
لكن القول إن التحالف بني الحزب وبني النظام
ّ
طائفيًا ال يعني بتاتًا ان التحالف
السوري ليس
هـ ــذا كـ ــان صــائ ـبــا أو أنـ ــه كـ ــان دوم ـ ــا ملصلحة
مشروع املقاومة ،أو هناك في قاعدة حزب الله
ّ
طائفية.
َمــن ال ينظر إلــى التحالف مــن وجهة
كما ُان التحالف بني الحزب وحركة «حماس»
لم َتشبه شائبة قبل ان ّ
تقرر «حماس» ان تقف
ً
منتظرة سقوط النظام كــي تعلن مــن الدوحة
انتصار محور اإلخوان من تونس حتى دمشق.
ّ
لم يخل الحزب بتلك العالقة بل ان الحركة هي
ّ
التي أخلت بها.
ّ
ل ـك ــن الـ ـح ــزب وقـ ــع ف ــي ورطـ ـ ــة ف ــي ت ــدخ ّـل ــه فــي
سورياّ .
قدم عددًا من الحجج لتبرير تدخله في
ُ
سوريا من دون ان يكون مقنعًا في كل منها.
إن ق ــدرة امل ـحــور ال ـس ـعــودي ـ ـ الـقـطــري (وال ــذي
ّ
العدو اإلسرائيلي فعله في داخله) على
يفعل
ّ
تحريض مذهبي ضــد الـحــزب اسـتـفــاد ال
شــن
ّ
فقط من تدخل الحزب في سوريا بل من فشل
ّ
ّ
الطائفية
التصدي ملـشــروع الفتنة
الـحــزب فــي
فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة خ ـص ــوص ــا م ـن ــذ ع ـ ــام  .2005إن
تسعير وتيرة التحريض املذهبي ضد الحزب
ك ــان ب ـق ــرار س ـع ــودي – أم ـيــركــي  -إســرائ ـي ـلــي،
ّ
االستراتيجية
وجــاء للتعويض عن الخسارة
لجيش الـعـ ّ
ّ
املعنوية آلل سعود
ـدو وللخسارة
ال ــذي ــن راهـ ـن ــوا (م ــع أدواتـ ـه ــم ف ــي  14آذار في
لبنان) على تدمير حزب الله وبسرعة وسمت
ّ
ّ
العدو.
العربية في ّحروب ضد
هزائم الجيوش
ّ
ّ
ارت ـبــك ال ـحــزب وظ ــن ان ال ـتــرفــع عــن الـ ــرد على
الـتـحــريــض الـطــائـفــي املــذهـبــي كفيل بإفشاله.
أما إعالم الحزب فهو من أفشل اإلعالم في زمن

