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ضياء علي *
ّ
«إن من ينزل عن هضبة الجوالن ،يكون قد
ّ
تخلى عن أمن إسرائيل»
اسحق رابين []1
سـيـطــرت إســرائ ـيــل خ ــال وب ـعــد ح ــرب 1967
على حوالى  %80من مساحة هضبة الجوالن
بــواقــع  1158كـلــم مـ ّ
ـربــع ،واس ـت ـعــادت ســوريــا
 100كلم ّ
مربع منها في حــرب تشرين .1973
حتى يــوم الــرابــع من حــزيــران  1967كــان عدد
س ـكــان الـ ـج ــوالن م ــا ي ـق ــارب  130.000نسمة
ي ـق ـي ـم ــون ف ــي أكـ ـث ــر م ــن  139ق ــري ــة وت ـجـ ّـمــع
ّ
سكاني ومزرعة ،ويعيشون أنماطًا اجتماعية
ّ
بـ ــن ب ـ ــدو وحـ ـض ــر وي ـن ـت ـم ــون إل ـ ــى اث ـن ــي ــات
مختلفة (ع ــرب تــر ّكـمــان وشــركــس) معظمهم
مــن املسلمني الـســنــة ومنهم مسيحيون (.)2
خ ــال شـهــر مــن االح ـتــال بـقــي منهم حــوالــى
 6000شخص مجتمعني في الطرف الشمالي
الغربي من املنطقة .يعيش اليوم في الجوالن
ّ
السوري املحتل ما ّيقارب  26,000سوري ،في
الخمس قــرى املتبقية وهــي :مجدل شمس -
أكـبــر ه ــذه ال ـق ــرى -وبـقـعــاتــا ،ومـسـعــدة وعــن
قنيه ،والغجر ،معظمهم من املوحدين الدروز
وجزء بسيط من الطائفة العلوية يتمركزون
في قرية الغجر.

ّ
وضم الجوالن المحتل
التطهير العرقي

ك ــان الـ ـج ــوالن ،قـبــل اح ـت ــال إســرائ ـيــل ل ــه في
ً
ّ
للتنوع
حــرب حــزيــران /يونيو  ،1967مـثــاال
اإلث ـنــي والـطــائـفــي فــي س ــوري ــة .فـعـلــى أرضــه
ع ــاش ،بــوئــام ،الـشــركــس والـتــركـمــان واألك ــراد
التسامح والتدامج
واألرمــن والعرب .وازدهــر ّ
بــن مختلف طــوائ ـفــه ،كــالـســنــة واملسيحيني
واإلسماعيليني والشيعة،
والدروز والعلويني
ّ
فـ ـك ــأن الـ ـ ـج ـ ــوالن ص ـ ـ ــورة مـ ـص ــغ ــرة ل ـس ــوري ــة
الـتـقـلـيــديــة ال ـت ــي خ ــرج ــت م ــن ت ـحــت أن ـقــاض
اإلم ـب ــراط ــوري ــة الـعـثـمــانـيــة وان ـب ـ ّث ـقــت ،كــدولــة
حـ ّـرة مــع امللك فيصل األول ،ودشـنــت بقيادة
سلطان بــاشــا األط ــرش ثــورتـهــا الـكـبــرى ضد
االنتداب الفرنسي بشعار «الدين لله والوطن
للجميع»)3(.
بحسب امل ــؤرخ اإلســرائـيـلــي إي ــان بابيه فإن
التطهير العرقي هو «جهد يرمي إلى تحويل
بلد مختلط عرقيًا إلى بلد متجانس من خالل
طرد جماعة من الناس وتحويلهم إلى الجئني
مع هدم البيوت التي تم إجالؤهم عنها»(.)4
وبــدون شك فــإن فكرة الترحيل لها جذورها
العميقة واملـمـتــدة فــي العقلية الصهيونية،
فها هو حاييم وايزمن يقول في خطاب ألقاه
أمـ ــام االتـ ـح ــاد الـصـهـيــونــي اإلن ـك ـل ـيــزي سنة
« :1919ع ـنــدمــا أقـ ــول وط ـن ــا قــوم ـيــا يـهــوديــا
ضــاع تسمح لنا ،بينما
فإنني
أعني خلق أو ُ
نحن ّ
نطور البلد ،بأن ندخل إليه عددًا وفيرًا
م ــن امل ـه ــاج ــري ــن ،وأن نـقـيــم ف ــي ن ـهــايــة األم ــر
مجتمعًا في فلسطني بحيث تصبح فلسطني
يهودية كما هي إنكلترا إنكليزية أو أميركا
أميركية»(.)5
ً
وم ــا كـشـفــه ش ـب ـتــاي لـيـفــي الـ ــذي ك ــان عـمـيــا
لشراء األراضي لحساب الجمعية الفلسطينية
لــاسـتـعـمــار الـيـهــودي (بـيـكــا) ،الـتــي أسسها
ال ـبــارون روتشيلد ،فــي مــذكــراتــه ،أن الـبــارون
أشاد بنشاطه في سبيل شراء األراضي ،فكتب
يقول« :أشار ّ
علي بأن أتابع نشاطي املعهود
ّ
لـكـنــه ق ــال إن ــه م ــن األف ـض ــل أال ن ــرح ــل الـعــرب
إل ــى س ــوري ــا وشـ ــرق األردن ،فـهـمــا ج ــزء من
أرض إسرائيل ،بل إلى بالد ما وراء النهرين
(ال ـعــراق)» ( .)6ومــا قــالــه رحبعام زئيفي في
اجتماع قيادة هيئة األركان اإلسرائيلية يوم
التاسع مــن حــزيــران بأنه «علينا أن نحصل
ّ
على هضبة نظيفة من السكان» (.)7
إن «م ـن ـط ــق االس ـت ـع ـم ــار االس ـت ـي ـط ــان ــي هــو
اإلزال ـ ـ ــة» ك ـمــا ي ـقــول بــاتــريــك وول ـ ــف ،بمعنى
ّ
إزال ــة الـســكــان األصـلـيــن والـجـلــوس مكانهم
بـقـ ّـوة الـســاح .وإن مــا حــدث فــي الـجــوالن هو
تطهير عرقي حقيقي ،مارسته إسرائيل خالل
وبـعــد ع ــدوان  ،67بـهــدف اسـتـكـمــال املـشــروع
االستعماري االستيطاني الصهيوني .إذ ما
معنى أن ُي َّ
هجر ما يقارب  130ألف نسمة من
أصل  139ألف؟
إذن نـ ـح ــن أمـ ـ ـ ــام مـ ـح ــو ع ـن ـي ــف وم ـت ـص ــاع ــد
للمنطقة بأكملها اسـتـمـ ّـر مــا ي ـقــارب الستة
ّ
تضمن هدم قرى
أشهر التي تلت الحرب حيث
ّ
وقطع مصادر تزويد السكان باملياه والغذاء،
وت ـهــديــدات بالقتل لـكــل مــن رف ــض الترحيل.
فالجوالن سقط في  9حزيران  /يونيو 1967
ولم يكد يمضي شهر واحد فقط حتى كانت

الـجــرافــات اإلسرائيلية تباشر تدمير القرى
ّ
العربية ومحو معاملها عقب رحيل السكان
نحو املناطق غير الخاضعة لالحتالل (.)8
ّ
وم ــا ح ــدث م ــع س ــك ــان ق ــري ــة سـحـيـتــا واح ــد
م ــن األم ـث ـل ــة ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،ح ـي ــث ق ـ ــام ال ـج ـيــش
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ــإخ ــائ ـهــم ون ـق ـل ـهــم إلـ ــى قــريــة
مـسـعــدة ،بعد أن وعــدتـهــم سلطات االحـتــال
بـعــدم امل ـســاس ببيوتهم وبــأنـهــا ستعيدهم
إلــى القرية بعد أن تتحسن الـظــروف .لكن ما
ح ــدث أن الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ق ــام ب ـهــدم كل
ّ
البيوت بعد إخالء القرية من السكان ،وحتى
ّ
الـُيــوم لــم يسمح االح ـتــال لـلـســكــان بــالـعــودة
وأع ـل ـن ــت ال ـق ــري ــة وجـ ــزء كـبـيــر م ــن أراض ـي ـهــا
ّ
منطقة عسكرية مغلقة ممنوع على السكان
دخولها (.)9
ّ
تجلت السيطرة اإلســرائـيـلـيــة على الـجــوالن
ّ
م ــن خـ ــال سـ ــن ال ـك ـن ـي ـســت اإلس ــرائ ـي ـل ــي عــام
ّ
بضمه وتطبيق القوانني
 1981قانونًا يقضي
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـل ـيــه ،فـعـمـلــت إس ــرائ ـي ــل على
ف ــرض الـجـنـسـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة بــال ـقــوة على
ّ
الـســكــان ،إال أنـهــم رفـضــوا ذلــك رفـضــا قاطعًا
وتمسكوا بهويتهم القومية العربية ،وألقوا
بـبـطــاقــات الـهــويــة اإلســرائـيـلـيــة عـلــى جــوانــب
الـ ـط ــرق ــات ،ف ــدف ـع ــوا ث ـم ـنــا ملــوق ـف ـهــم ال ــراف ــض
ّ
وتعرضوا للتنكيل واالعتقال وحكم على عدد
منهم أحكام عالية ومورست ضد عدد كبير
اإلداري التي تستند
منهم سياسة االعتقال
ّ
إلــى قوانني الـطــوارئ التي سنتها بريطانيا
عــام  .1945وعملت حكومة إسرائيل وبشكل
ّ
مستمر على استبعاد الـســكــان مــن املشاركة
فــي إق ــرار بــرامــج وسـيــاســات التخطيط الــذي
ي ـت ـ ّـم ب ـش ـكــل م ــرك ــزي ومـ ــن األعـ ـل ــى لــأس ـفــل،
وتـعـقـيــد ش ــروط الـبـنــاء وال ـع ـمــران وسـيــاســة
هدم البيوت ،والتمييز في النظام التعليمي
حـيــث يـتـ ّـم الـعـمــل عـلــى ن ــزع أي صـفــة قومية
عــروبـيــة عــن سـكــان ال ـجــوالن مــن خــال فصل
مدارس الجوالن عن القسم العربي في جهاز
ال ـت ـع ـل ـيــم وض ـم ـه ــا ل ـل ـق ـســم الـ ـ ـ ــدرزي وإن ـش ــاء
بـ ــرامـ ــج ت ـع ـل ـي ـم ـيــة خ ــاص ــة ب ـ ــال ـ ــدروز ب ـهــدف
تعزيز هويتهم الطائفية على حساب الهوية
القومية ،عدا عن كون الجوالنيني ال يشاركون
بإعداد هذه املناهج التعليمية (.)10

االستيطان في الجوالن
منذ اليوم األول لالحتالل أعلنت إسرائيل أن
مغلقة يحظر على
الـجــوالن منطقة عسكرية ّ
الناس دخولها ،حتى يتسنى لها استكمال
م ـخـطــط «ال ـت ـط ـه ـيــر» وال ـس ـي ـط ــرة ب ـع ـي ـدًا عن
الضجة ووسائل اإلعــام ،وبالتالي تكون قد
ّثبتت أمرًا واقعًا ال يمكن تغييره ،وبعد شهر
واحد فقط من االحتالل كانت أول مستوطنة
تقيمها إسرائيل في املناطق املحتلة هي في
ال ـج ــوالن فــي  14ت ـمــوز  /يــولـيــو  1967وهــو
كيبوتس «ميروم هجوالن» (.)11
فــي أواخــر عــام  1970قــال دافـيــد بــن غــوريــون:
ّ
«إن ال ـضــرورة تـحــتــم حــالـيــا وفــي أق ــرب وقــت
ممكن ،إقامة عشرين مستوطنة يهودية في
هضبة الـجــوالن باإلضافة إلــى املستوطنات
القائمة حاليًا .ذلك أن هذه الوسيلة في نظري
هي من أنجح الوسائل التي يمكن بواسطتها
إبقاء هذه الهضبة تحت سيطرتنا .إن العالم
حينذاك لــن يـبــادر إلــى طــرد اليهود مــن هذه
املنطقة» (.)12
أق ــام ــت إس ــرائـ ـي ــل ف ــي ال ـ ـجـ ــوالن امل ـح ـت ــل 34
مستوطنة يسكنها حوالى  26ألف مستوطن
يعيشون على أنقاض القرى العربية َّ
املدمرة،
أكبر هذه املستوطنات من حيث عدد سكانها
ه ــي م ـس ـتــوط ـنــة «ك ـت ـس ــري ــن» وف ـي ـه ــا 8,141
مستوطنُ ،بنيت عام  1973تحتوي على عدد
مــن ال ـخــدمــات االجـتـمــاعـيــة وم ــراك ــز التسوق
ومركز مجتمعي وحديقة حيوانات وتمتاز
ّ
للسياح
بكثرة الحدائق وطبيعتها الجاذبة
( .)13تليها مستوطنة «خسفني» ُبنيت عام
 1978وي ـس ـك ـن ـهــا ح ــوال ــى  1,455مـسـتــوطــن
وتتميز بنمط حياة ديني وهي بمثابة مركز
تعليمي للصهيونية الــديـنـيــة فــي ال ـجــوالن
املحتل ،أقام االحتالل على مقربة منها محمية
«نــوفـيــس آيــريــس» الطبيعية ( .)14وأصـغــر
ه ــذه املـسـتــوطـنــات هــي مستوطنة «ن ـمــرود»
تأسست عام  1982وهي أعلى مستوطنة في
األراضــي املحتلة وتسكنها حوالى  13عائلة
إسرائيلية (.)15
ح ـ ــن نـ ـلـ ـق ــي ن ـ ـظـ ــرة س ــريـ ـع ــة عـ ـل ــى خ ــري ـط ــة
االسـتـيـطــان فــي ال ـجــوالن نــاحــظ أن للعامل
ال ـع ـس ـكــري أه ـم ـيــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي تــوزيــع
املستوطنات ،فهي تنتشر في نطاقني :األول
يمتد على شكل قــوس يبدأ مــن سفوح جبل

والدة حزب الله الثانية

ّ
نتنياهو والسيناتور األميركي ليندسي غراهام في الجوالن المحتل قبل أسابيع (رونين زفولون  -أ ف ب)

الشيخ قــرب بانياس ثم يسير بمحاذاة خط
وقف إطالق النار ( )1967/06/10على امتداد
املحور الرئيسي (طريق مسعدة ـ ـ ـ القنيطرة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ الــرف ـيــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـح ـمــة) فـيـمــا يـتـمــركــز الـنـطــاق
الثاني فــي جنوب غــرب الـجــوالن عند حــدود
( )1967/06/04بمحاذاة الشواطئ الشرقية
لـبـحـيــرة طـبــريــا ( .)16ون ـجــد أن ه ـنــاك عــددًا
لـيــس بالقليل مــن املـسـتــوطـنــات مـقــابــل عــدد
قـلـيــل م ــن ســاك ـن ـي ـهــا ،فـمـعـظـمـهــا ال يـتـجــاوز
ّ
بمعدله ال ـ  700مستوطن لـكــل واح ــدة .وهــذا
ما ّ
يفسره كل من نيف غــوردون وموريل رام
في مقالهما حــول التطهير العرقي وتشكيل
أن ـم ــاط ج ـغــراف ـيــا االس ـت ـع ـم ــار االسـتـيـطــانــي
( ،)17إذ افترضا «وجــود عالقة بني االكتمال
النسبي للتطهير العرقي ونــوع االستعمار
االستيطاني الــذي يجري إنتاجه ،أي بشكل
أوض ــح ،فــإن درج ــة ونسبة التطهير العرقي
ه ــي م ــا ح ـ ّـدد طـبـيـعــة ال ــوج ــود االسـتـعـمــاري
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــدوده ،ومـ ـ ـث ـ ــال ذل ـ ـ ــك الـ ـضـ ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة
والجوالن ،فاألولى كان فيها التطهير نسبيًا،
وبالتالي تــم الضخ باتجاه إقــامـ ّـة استيطان
مدني بالقوة العسكرية بشكل مكثف واعتبار
املـسـتــوطـنــن تقنية لـلـسـيـطــرة عـلــى الـسـكــان
األصليني ومنعهم من إقامة دولتهم .أما في
الجوالن فلم يكن هناك حاجة كبيرة لوجود
عــدد كبير مــن املستوطنني فــدرجــة التطهير
العرقي كانت عالية وشبه كاملة» .من أصل
 139قرية سورية بقيت  5قرى تحت االحتالل
الـعـسـكــري اإلســرائ ـي ـلــي وال ـبــاقــي ت ــم هدمها
ومحوها بالكامل وطرد أهلها ،وبالتالي فإن
أع ــداد املستوطنني اليهود فــي الـجــوالن يعد
كــافـيــا لـتــأمــن ال ـت ــوازن الــديـمـغــرافــي فــي هــذه
املنطقة.

االستثمارات في الجوالن وصناعة النبيذ
ت ـش ـيــر ق ــاع ــدة ال ـب ـي ــان ــات ال ـتــاب ـعــة ل ـ ـ «مــركــز
األبحاث اإلسرائيلي املستقل» (Who Profits
 )18إلــى وجــود  73شركة عاملة ومستثمرة
ف ــي ال ـج ــوالن امل ـح ـتــل ،مـعـظـمـهــا م ــن الـقـطــاع
ّ
ومقرها الرئيس
الخاص 48 ،منها إسرائيلية
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،و 17ش ــرك ــة مـ ـق ــره ــا ال ــرئ ـي ـس ــي
ّ
ـات الـ ـ ـج ـ ــوالن الـ ـ ـس ـ ــوري امل ـح ـت ــل،
م ـس ـت ــوط ـن ـ ّ
وال ـعــدد املتبقي يـتــوزع مــا بــن شــركــات تقع
مقراتها في الضفة الغربية املحتلة وأخــرى
عــاملـيــة صينية وأمـيــركـيــة وكــوريــة جنوبية
وهولندية .وحــن ننظر بشكل سريع تظهر
أم ــام ـن ــا االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات األكـ ـث ــر حـ ـض ــورًا فــي
ه ــذه املـنـطـقــة وه ــي االس ـت ـث ـم ــارات الــزراع ـيــة
والصناعات الغذائية والصناعات التحويلة
امل ـع ـت ـمــدة ف ــي غــالـبـيـتـهــا ع ـلــى امل ـ ــوارد الـتــي
توفرها طبيعة األرض في الـجــوالن املحتل،
ح ـيــث يـشـكــل ه ــذا امل ـج ــال م ــن االس ـت ـث ـمــارات
حوالى الثلث من مجموع ما يتم استثماره

واستغالله في مناطق الـجــوالن وهــي نسبة
ل ـي ـس ــت ب ــال ـب ـس ـي ـط ــة ،واملـ ـلـ ـف ــت أن كـ ــل ه ــذه
الشركات هي إسرائيلية ّ
مقرها «إسرائيل»
أو مـسـتــوطـنــات ال ـجــوالن والـضـفــة الغربية.
ومـ ـث ــال ذلـ ــك ش ــرك ــة  Alumaال ــزراعـ ـي ــة الـتــي
تـعـمــل عـلــى تـصــديــر مـنـتـجــات املستوطنات
مــن خـضــار وف ــواك ــه ،وشــركــة Assaf Winery
لصناعة النبيذ ومقرها مستوطنة «كدمات
تـسـفــي» ،وشــركــة  Barkan Wineriesالعاملة
ف ــي ن ـفــس امل ـج ــال وال ـت ــي تـعـتـبــر واح ـ ــدة من
أكبر مصانع النبيذ في إسرائيل والتي تقوم
باستغالل أراضي جنوب الجوالن للحصول
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــب ،وشـ ــركـ ــة Bazelet Hagolan
 Wineryلـتـصـنـيــع ال ـن ـب ـيــذ أي ـض ــا م ــن ّعنب
ال ـج ــوالن ،املشتهر بـجــودتــه الـعــالـيــة ولــذتــه،
وشركة  Beresheetلزراعة وتسويق الفاكهة
املوسمية مثل الـتـفــاح وال ـك ــرز ...إل ــخ ،ولهذه
الشركة التي مقرها الجوالن فروع كثيرة في
مستوطناته .وإذا تتبعنا باقي القائمة فإن
صـنــاعــة النبيذ مــن الـعـنــب الـجــوالنــي تأخذ
ّ
الحيز األكبر بني االستثمارات والصناعات.
ُ
ُ
ُ
ّ
العنب ال ــذي هــجــر وط ــرد أصحابه وحــرمــوا
منه في سياق استكمال مشروع االستعمار
االستيطاني الصهيوني.
تعمل باقي الشركات فــي قطاعات متنوعة
مـنـهــا م ــا يـعـمــل ف ــي م ـجــال ال ـت ــزوي ــد بــالـغــاز
والكهرباء واملاء مثل شركة ،Afek oil and gaz
ومنها ما يعمل في مجال أعمال البناء مثل
شركة  Agrotopوهي شركة إسرائيلية عاملية
منخرطة أكـثــر فــي أعـمــال بـنــاء املستوطنات
فــي األراضـ ــي الفلسطينية املـحـتـلــة ،وشــركــة
 Airbnbاألم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة الـ ـع ــامـ ـل ــة ف ـ ــي م ـج ــال
ح ـجــوزات السكن السياحية والـتــي سحبت
اسـتـثـمــاراتـهــا مــؤخ ـرًا مــن األراضـ ــي املحتلة
مستجيبة لــدعــوات حركة املقاطعة العاملية
( .)19وشــركــة  Alticeالهولندية العاملة في
م ـج ــال االت ـ ـصـ ــاالت ال ـس ـل ـك ـيــة والــاس ـل ـك ـيــة،
وهــذه الشركة متورطة بالعمل فــي مجاالت
ال ـس ـي ـط ــرة واألم ـ ـ ــن واملـ ــراق ـ ـبـ ــة .وهـ ـن ــاك ع ــدد
م ـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك مـ ـث ــل Bank ostar hahayal
الـ ـ ــذي يـ ـق ـ ّـدم الـ ـخ ــدم ــات امل ــال ـي ــة وامل ـصــرف ـيــة
للمستوطنني في الـجــوالن والضفة الغربية
وش ــرق ــي الـ ـق ــدس .وش ــرك ــة E.P.R Systems
ّ
ومقرها الرئيسي في
للتكنولوجيا املتطورة
الضفة الغربية املحتلة ،تعمل على تطوير
البرمجيات املتخصصة بأنظمة املعلومات
واألن ـظ ـمــة املــالـيــة فــي املـسـتــوطـنــات .وشــركــة
 Hyundai Heavy Industriesالكورية الجنوبية
وهي من بني أكبر خمس شركات للصناعات
ّ
الثقيلة في العالم ،تعمل في املناطق املحتلة
في مجال مراقبة السكان والخدمات واملعدات
املتخصصة في بناء املستوطنات.
أما بالنسبة إلى النفط ففي عام  2016أعلنت
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لجنة املنطقة الشمالية أنها سمحت لشركة
 Afekاإلسرائيلية باستمرار التنقيب على
ّ
املحتل ملدة َ
عامني
النفط في منطقة الجوالن
ّ
آخرين ،على الرغم من االعتراض الذي قدمته
جمعية الدفاع عن البيئة بحجة أن القوانني
وال ـل ــوائ ــح ال تـتـيــح لـلـشــركــة االس ـت ـم ــرار في
عـمـلـيــات التنقيب ألكـثــر مــن ع ــام واح ــد وملــا
فيها من «أضرار على املياه والصحة العامة
في إسرائيل» بحسب تعبير الجمعية .فيما
ّ
ردت الـشــركــة ب ــأن اس ـت ـمــرار عـمـلـيــات الحفر
ي ـت ـيــح ل ـهــا «ال ـت ــأك ــد م ــن وج ـ ــود خ ـ ــزان نـفــط
تـجــاري كبير فــي جنوب الـجــوالن وال ــذي قد
ي ـ ــؤدي إلـ ــى ان ـت ـع ــاش اقـ ـتـ ـص ــادي وتـقـلـيــص
للفجوات االجتماعية في إسرائيل» (.)20

إسرائيل ومياه الجوالن
تــرفــض إســرائـيــل منذ قيامها ،الفصل بني
ثــاث قضايا رئيسة وه ــي :األرض واملـيــاه
واألم ـ ـ ـ ــن ب ـم ــا يـ ـخ ــص الـ ـ ـح ـ ــدود ع ـل ــى وج ــه
ال ـخ ـص ــوص ،وت ـع ـت ـبــرهّــا ق ـضــايــا متصلة
ذات أهـمـيــة واح ـ ــدة .يـمــثــل ال ـج ــوالن خ ــزان
املياه االستراتيجي ومصدر الثروة املائية
الرئيسي بالنسبة إلــى إسرائيل ( .)21هذا
ما أكده إسحق رابني أمام أعضاء الكنيست،
ً
ق ــائ ــا« :م ــا م ــن ق ــوة ف ــي ال ـعــالــم ستزيحنا
مقدار أنملة ،إن لم يقم سالم ،سالم حقيقي
وسـ ــام كــامــل م ــع الـتــرتـيـبــات األم ـن ـيــة ()...
كــان رأي ــي وال ي ــزال ،أن ثمة ق ــدرًا كبيرًا من
امل ـخ ــاط ــر األم ـن ـي ــة ف ــي أي ت ـ ـنـ ــازالت أمـنـيــة
لـســوريــا .نحن نضع الكثير فــي امل ـيـ ّـزان ـ ـ ـ
األم ــن وال ـس ــام مـعــا ـ ـ ـ لكننا لــن نــوقــع أي
اتفاق سالم مع دمشق إن لم نكن مقتنعني
بأن أمننا مضمون» ( .)22وكذلك جاء تأكيد
بنيامني نتنياهو على أهمية السيطرة على
مصادر املياه لتحقيق األمــن املائي ملاليني
امل ـس ـت ـع ـمــريــن ال ـي ـه ــود ب ـق ــول ــه« :إن مـعـظــم
العمق االستراتيجي وال ـثــروة املائية هما
عـنـصــران هــامــان أي ـضــا ،ل ــدى الـحــديــث عن
مستقبل هضبة الجوالن ،فالجوالن تسيطر

ما حدث في الجوالن
هو تطهير عرقي حقيقي
مارسته إسرائيل خالل
وبعد عدوان 67

على مصادر نهر األردن وبحيرة طبريا ،أي
عـلــى  %40أخ ــرى م ــن احـتـيــاطــي امل ـي ــاه في
إسرائيل والتنازل عن هذه السيطرة ،يعني
أن نضع في أيدي السوريني القوة لتجفيف
إسرائيل» (.)23
إن ما ورد في كتاب «الصهيونية والسياسة
العاملية» الذي صدر عام  1921بأن «مستقبل
فلسطني بأكمله هــو فــي أي ــدي الــدولــة التي
تبسط سيطرتها على الليطاني واليرموك
وم ـن ــاب ــع األردن ،م ــا ي ـع ـنــي ال ـس ـي ـطــرة على
ال ـج ــوالن» ( )24هــو خـيــر دلـيــل عـلــى املعرفة
واإلدراك املبكر أهمية املنطقة في األمن املائي
ملشروع الــدولــة الـقــادم أي إسرائيل .فمنطقة
الجوالن املحتلة تمتاز بغزارة مياه األمطار
ال ـت ــي ت ـس ـقــط عـلـيـهــا س ـنــويــا خـ ــال ثـمــانـيــة
أشهر وذلك بما يقارب  1.38مليار متر مكعب
ّ
سنويًا ،فهي تعتبر أغزر أمطار سوريا .وتطل
ع ـلــى مــرت ـف ـعــات الـ ـج ــوالن ق ـمــة ج ـبــل الـشـيــخ
ال ــذي تكسوه الـثـلــوج ط ــوال الـعــام ويحتوي
على أكبر مخزون مياه في املنطقة العربية.
وبسبب غزارة مياه األمطار التي تسقط على
ال ـج ــوالن وتــركـيـبـتــه الـجـيــولــوجـيــة ف ــإن ذلــك
يساعد على تخزين املياه في جــوف األرض
وبالتالي فإن املنطقة غنية باملياه الجوفية
والينابيع واآلب ــار مـثــل :بيت جــن والــوزانــي
وال ـن ـخ ـي ـلــة وال ـ ــدب وال ـص ـي ــادة وال ـك ـث ـيــر من
ّ
الينابيع واآلبــار الجوفية التي تشكل روافد
أساسية لنهر األردن ونهر اليرموك ووادي
الرقاد وبحيرة طبريا وبحيرة مسعدة (.)25
وفــي سبيل مأسسة وتثبيت السيطرة على
مــوارد الجوالن املائية أقامت إسرائيل عددًا
من املشاريع مثل :مشروع بركة رام (برخوت
رام) وه ــي ع ـبــارة عــن فتحة بــركــانـيــة قديمة
(حــوالــى  400ألــف متر مكعب) وهــي مصدر
رئيس ملياه الزراعة في املناطق الشمالية من
ّ
الـجــوالن التي تستغلها شركة «ميكيروت»
اإلسرائيلية لصالح الزراعة في املستوطنات
( ،)26و ّم ـ ـشـ ــروع م ـج ـ ّـم ــع ال ـق ـن ـي ـطــرة امل ــائ ــي
الـ ــذي نــفــذتــه شــركــة «م ــي جـ ــوالن» الــزراع ـيــة
اإلسرائيلية في عام  2006على مساحة 200
دون ــم وعـلــى بعد أمـتــار قليلة مــن خــط وقف
إطالق النار عام  1973بني سوريا وإسرائيل
(.)27
إن أهمية املـيــاه بالنسبة إلــى املنطقة وإلــى
ً
إس ــرائ ـي ــل ت ـج ـعــل م ـن ـهــا ع ــام ــا حــاس ـمــا في
الصراع العربي ـ ـ ـ اإلسرائيلي ،ملا لألمن املائي
مــن أهمية وارت ـبــاط بمسألة األمــن الغذائي،
ّ
سيتمسك بكل قوته
وبالتالي فــإن االحتالل
بمنطقة الجوالن حتى يضمن استمرار حياة
ماليني اليهود الذين يعيشون داخل حدوده.

خالصة
تعمل إســرائـيــل وبشكل حثيث على تثبيت
وج ــوده ــا ف ــي الـ ـج ــوالن م ــن خ ــال مضاعفة
الـ ـجـ ـه ــد االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ــي وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ م ـش ــاري ــع
اس ـت ـث ـم ــاري ــة ف ـي ــه ،ومـ ـح ــاول ــة اس ـت ـغ ــال كــل
املوارد املوجودة في هذه املنطقة ،واستقطاب
رؤوس األم ـ ـ ــوال وامل ـس ـتــوط ـنــن لــاس ـت ـقــرار
ّ
فــي ال ـجــوالن املـحـتــل وربـطـهــم بمصالح يتم
تـنـفـيــذهــا ف ــي ه ــذه امل ـن ـط ـقــة .وبــال ـتــالــي فــإن
إس ــرائـ ـي ــل ت ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـث ـب ـيــت هـ ــذا ال ــواق ــع
لـجـعـلــه غ ـيــر ق ــاب ــل لـلـتـغـيـيــر أو م ـنــع ال ـعــرب
مــن التفكير فــي تغييره ،مــراهـنــة بــذلــك على
تـكـثـيــف االس ـت ـي ـطــان وزيـ ـ ــادة االس ـت ـث ـمــارات
ف ـي ــه .إس ــرائ ـي ــل الـ ـي ــوم ،ب ـعــد واحـ ــد وأرب ـع ــن
عامًا ،أصبحت تتحدث عن «وجود تاريخي»
لليهود فــي الـجــوالن .وتـمــارس ضغوطاتها
ب ـش ـك ــل م ـس ـت ـم ــر عـ ـل ــى اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة
الـحــالـيــة لــاع ـتــراف بــالـسـيــادة اإلســرائـيـلـيــة
عـلــى ال ـج ــوالن ( .)28وال ت ـكــاد تـخـلــو دعــايــة
ان ـت ـخــاب ـيــة ألي م ــن األحـ ـ ـ ــزاب الـصـهـيــونـيــة
املـ ـتـ ـن ــافـ ـس ــة مـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ع ـ ـلـ ــى «الـ ـعـ ـم ــق
االستراتيجي إلسرائيل في الجوالن املحتل»،
فقبل أيام وأثناء جولة انتخابية ،قال رئيس
قائمة «درع إسرائيل» بني غانتس« :لن ننزل
عن مرتفعات الجوالن» ( ،)29مكررًا تصريح
رابني التاريخي بحرفيته.
إال أن ذلك ،وبكل تأكيد ،ال يعني أنها النهاية
وال ـقــدر املـحـتــوم .وال يمكن أن تـكــون الكلمة
ّ
األخيرة دائمًا إلسرائيل في كــل شــيء .فأهل
الجوالن الباقون ما زالوا متمسكني بهويتهم
وع ــروبـ ـتـ ـه ــم ب ـي ـن ـم ــا ت ـش ـه ــد امل ـن ـط ـق ــة كـلـهــا
م ـت ـغـ ّـيــرات ك ـب ـيــرة ،وإس ــرائ ـي ــل نـفـسـهــا ت ــدرك
جيدًا أن ليس كل هذه املتغيرات في صالحها
(املراجع في النسخة اإللكترونية على املوقع)
*صحافي فلسطيني وطالب ماجستير
«دراسات إسرائيلية» في جامعة بيرزيت

فادي يونس *
فــي عــام  1985كانت والدة حــزب الله األول ــى .بــدا في
بيانه إلى املستضعفني تنظيمًا جهاديًا يقود ثورة من
أجل جمهورية إسالمية غير آبه بالطوائف األخــرى،
حاجته إلى املجتمع ال تتجاوز بيئة قوته العسكرية.
وبـ ـع ــد ث ــاث ــة عـ ـق ــود مـ ــن االنـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات ال ـع ـس ـكــريــة
والسياسيةّ ،
تم تجميد عضوية نائب من أبرز وجوه
الحزب بسبب عبارة مسيئة لبشير الجميل.
ّ
ّ
تصور مسيطر لدى
التحوالت ،هناك
في تفسير تلك
دارسـ ــي ح ــزب ال ـلــه يــربـطـهــا بالطبيعة الـبــراغـمــاتـيــة
ل ـل ـحــزب بــاع ـت ـبــاره الع ـب ــا ع ـقــان ـيــا يـضـبــط طـمــوحــه
ال ـس ـي ــاس ــي ب ــالـ ـح ــدود ال ـط ــائ ـف ـي ــة .تـ ـب ــدو ت ـل ــك األراء
ّ
سطحية ،إذ تتعامل مع املظهر البراغماتي من دون
البحث في أسباب العقل البراغماتي لدى حزب الله.
بـبـســاطــة ،ال تـعـ ّـبــر ال ـت ـحــوالت عــن عقلية براغماتية
تـنـطـلــق م ــن الـ ـح ــدود ال ـطــائ ـف ـيــة ب ـق ــدر م ــا ت ـعـ ّـبــر عن
ضرورات الصراع ونتائج الحروب املستمرة.
تساعدنا دراسة حسام مطر عن حرب القوة الناعمة
بني الــواليــات املتحدة وحــزب الله في كتابه «مــا بعد
القتال» (شركة املطبوعات للتوزيع والنشر ـ ـ )2018
ع ـلــى ف ـهــم ت ـح ــوالت ح ــزب ال ـل ــه ورب ـط ـه ــا ب ـض ــرورات
الصراع .تظهر لنا الدراسة كيف تدفع الحرب الناعمة
ّ
مشروعيته بما
األميركية حــزب الله إلــى إعــادة بناء
ي ـت ـج ــاوز امل ـق ــاوم ــة ،م ــا يـفـتــح اآلف ـ ــاق لـفـهــم ت ـحــوالت
الحزب الداخلية ومقارباته ملختلف امللفات من الرؤية
الدينية إلــى محاربة الفساد الحكومي حفاظًا على
مشروعيته.

إعادة تعريف معنى السيادة
ي ــرص ــد م ـطــر ص ــراع ــا م ــريـ ـرًا ب ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
وح ــزب الـلــه حــول إع ــادة تعريف معنى الـسـيــادة .في
مقابل سعي السياسات األميركية إلى إعادة تشكيل
مجمل الــوقــائــع السياسية ـ ـ ـ االجتماعية فــي لبنان،
عمل الحزب على ضمان ّ
تفوقه في إنتاج الحكايات
وس ــرده ــا بـشـكــل مـقـنــع مــع مــا يتطلبه ذل ــك مــن بناء
تحالفات عابرة ومتجاوزة للخصوصية الثقافية.
بـعــد نـجــاحــه فــي ان ـت ــزاع حــق الـفـيـتــو داخ ــل السلطة
التنفيذية في العام  ،2008عمل الحزب على اكتساب
ّ
مشروعيته كحركة مقاومة مــن خــال إع ــادة تشكيل
البيئة السياسية في لبنان وضبط خطوطها العامة
مــن دون الـغــرق فــي وح ــول السلطة أو تـبـ ّـوء السلطة
ْ
التنفيذية .بــدل أن يصبح حــزب الله مشكلة داخلية
في اإلطــار اللبناني ،سعى إلــى مشاركة اآلخــريــن في
ّ
سردية وطنية ،في سبيل هذه الغاية عمل على
إنشاء
تحويل صراعه مع حركة « 14آذار» إلــى مواجهة مع
ّ
الشرعية عــن الثورة
القوى اإلمبريالية .نــزع الحزب
اآلذارية بالتوازي مع تعزيز ّ
هويته اللبنانية بحيث
ان ـخ ــرط ف ــي عـمـلـيــة «ال ـلـ ْـب ـن ـنــة» لـتــأكـيــد ذاتـ ــه كـفــاعــل
ّ
ّ
ّ
شرعي .عبر إعــادة تعريف األجنبي،
وطني
سياسي
ّ
ّ
ج ـ ّـر َد «ْ 14آذار» مــن شـعــاراتـهــا املــزي ـفــة فــي مــا خــص
ّ
شرعية على عالقاته بسوريا وإيران.
السيادة وأضفى
ما يمكن مالحظته من عملية احـتــواء القوة الناعمة
األم ـيــرك ـيــة أن ـهــا ت ـت ـجــاوز إض ـع ــاف حــركــة « 14آذار»
لـصــالــح الـعـمــل عـلــى إع ــادة الـتـعــريــف وال ـب ـنــاء ملعنى
مـعــايـيــر م ـح ـ ّـددة كــال ـس ـيــادة والــدي ـمــوقــراط ـيــة ،وهــو
أم ــر م ـنــاقــض لـثـقــافــة ال ـق ـنــاصــل ال ـتــي م ـيــزت الـحـيــاة
السياسية اللبنانية منذ عهد املتصرفية .صحيح
أنها عملية بطيئة تتطلب سنوات عديدة من النضال
يطالها الفشل في محطات عديدة ،لكن
اليومي وقــد ّ
حــن تـجـعــل تــدخــل ال ـس ـفــراء (خــاصــة األم ـيــركــي) في
الشؤون اللبنانية يبدو نافرًا ّ
املجتمع
وتقيد منظمات
ّ
ّ
املمولة أميركيًا (فــي املناطق الشيعية) فإنك
املــدنــي
تحدث تغييرًا في البيئة السياسية بشكل لم يعهده
لبنان سابقًا.
في مقابل سعي الحزب إلحــداث تغييرات في اإلطــار
السياسي الــوطـنــي ،دفـعـ ْـت سـيــاســات ال ـقـ ّـوة الناعمة
األمـيــركـيــة ال ـحــزب إل ــى تكييف مــؤسـســاتــه وخـطــابــه
وس ـ ـ ّ
ـردي ـ ــات ـ ــه وتـ ـط ــوي ــره ــا بـ ـش ــأن ه ــوي ـت ــه وث ـقــاف ـتــه
َ
َ
وسياساته ليصبح أكثر تناسقًا مع السياق اللبناني،
ّ
بل َ
تصور الجمهور املحلي ،وحتى
أكثر جاذبية في
ّ
ّ
ّ
يتمكن مــن تـحــدي رســائــل ال ـقــوة الناعمة األميركية
وتقييدها ونزع املشروعية عنها وهي رسائل أرادتْ
ّ
تشكيل املعايير االجتماعية بشكل يحط من صورة
ّ
ويهمش ثقافته لــدى اللبنانيني :الشيعة
حــزب الـلــه
واملسيحيني على وجه الخصوص.

إعادة إنتاج الحكاية

َ
ّ
الشيعية بطريقة
أعاد حزب الله إنتاج معنى الهوية
ْ
أصبحت فيها مقاومة إسرائيل جــزءًا مندمجًا فيها.
وبــاسـتـخــدام ال ـسـ ّ
ـرديــات وال ـصــور الشيعية الدينية
َ
املستقاة من مراجع ثقافية أساسية أسهم في توليد
إح ـس ــاس ق ـ ّ
ـوي بــاالن ـت ـمــاء وال ــوح ــدة داخ ــل املجتمع
ٍ
ْ
ال ـش ـي ـع ــي .أص ـب ـح ــت ت ـل ــك ال ـه ــوي ــة م ــرئ ـي ــة بـ ـق ــوة فــي
الـشــوارع وعلى شــرفــات املـنــازل وعلى األجـســاد وفي
األصــوات واللغة ،بفعل الجهود الثقافية للحزب .مع
ذلك ،ال يسعى الحزب عبر مقاربته الثقافية إلى بناء

ّ
مجتمع ديني ،بل إلى دمج املجتمع الشيعي ككل في
هوية املقاومة.
تجنبًا لفقدان الهوية واالغ ـتــراب الثقافي ،يتسامح
ال ـ ـح ـ ــزب م ـ ــع ان ـ ـت ـ ـشـ ــار بـ ـع ــض املـ ـف ــاهـ ـي ــم الـ ـغ ــرب ـ ّـي ــة
وي ـس ـتــوع ـب ـهــا ب ـه ــدف إعـ ـ ــادة إنـ ـت ــاج م ـعــا ّن ـي ـهــا وفـقــا
ّ
ملعتقدات الـحــزب واحـتـيــاجــاتــه ،خــاصــة أن ــه ي ــدرك أن
ه ــدف ال ـس ـيــاســات األم ـيــرك ـيــة ل ـي ـ َـس إض ـع ــاف الــديــن
والـتـ ّ
ـديــن ،بل إيديولوجيته ،فاملطلوب أميركيًا خلق
ّ
معنى غير ثوري إليديولوجية الحزب بصرف النظر
ّ
التدين.
عن شكل
بالرغم من رفضه للثقافة الغربية بشكل عام ،ال يرتبط
العداء بالثقافة ،بل بالسياسات األميركية وما تنتجه
مــن دم ــار ملجتمعاتنا ،لــذلــك يـحــاول احـتــواء جاذبية
الثقافة األميركية عبر تحويل اهتمام الجمهور إلى
الـسـيــاســات األمـيــركـيــة داخ ــل ال ـشــرق األوسـ ــط ،هكذا
يستطيع استيعاب التحوالت وتقديم صورة املقاومة
مل ـنــاصــريــه غ ـيــر امل ـتـ ّ
ـدي ـنــن ع ـلــى أن ـه ــا ح ــرك ــة وطـنـيــة
ْ
مناهضة لإلمبريالية وليست حركة دينية معادية
للغرب أو ْ
لألمركة.
ي ــاح ــظ م ـطــر ن ـجــاحــا ك ـب ـي ـرًا ل ـق ــوة أم ـي ــرك ــا الـنــاعـمــة
فــي ال ــرواج الــواســع ألنـمــاط االسـتـهــاك الـغــربـ ّـيــة بني
الشباب الشيعة ،األمر الذي يدفع الحزب إلى أن يكون
ّ
أقل ّ
حدة في فرض قيمه ومعاييره داخل مجال نفوذه
االجـت ـمــاعــي .نـحــن أم ــام مــاحـظــة بــالـغــة األه ـم ـيــة ،إذ
ّ
متشدد أكسبته
يمكن االستنتاج بتراجع تيار ديني
مـشــاركــة ال ـحــزب فــي ال ـحــرب األهـلـيــة الـســوريــة زخمًا
وح ـضــورًا بــن الـشـبــاب الشيعة لصالح رؤي ــة دينية
ّ
ومتكيفة ثقافيًا ،مــع مــا يعنيه ذلــك مــن أثر
معتدلة
سياسي مستقبليًا.

إعادة تعريف الصراع االجتماعي

في الوقت الذي يتناسى فيه بعض اليساريني ّ
أدبيات
الـ ـص ــراع االج ـت ـمــاعــي ويـلـتـحــق أغـلـبـهــم بــالــرأس ـمــال
الـخـلـيـجــي ،يـسـتـخــدم ح ــزب ال ـلــه الـكـثـيــر مــن أدب ـيــات
مناهضة االستعمار للتعبير عن املطالب االجتماعية
للطبقات الفقيرة والوسطى بطريقة واقعية .ال وجود
ل ــأوه ــام االق ـت ـصــاديــة ،بــل ي ــدرك ال ـعــوائــق البنيوية
والـسـيــاسـيــة ّ
ألي م ـحــاولــةٍ إصــاح ـيــة .فــي خطاباته
االنتخابية لم يطلق نصر الله وعودًا ال طاقة للحزب
على تنفيذها.
يساعد الخطاب االجتماعي ،خصوصًا طــرح الدولة
ال ـق ــوي ــة ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــادل ــة ،حـ ــزب ال ـل ــه ع ـلــى تـ ـح ـ ّـدي ســرديــة
ّ
امليليشيا ،ويـمــكـنــه مــن إع ــادة تـقــديــم نفسه بطريقة
ّ
تجعله قادرًا على مد الجسور مع مختلف التشكيالت
االج ـت ـمــاع ـيــة ـ ـ ـ ـ ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة .ل ـكــن ال ـخ ـطــاب
االج ـت ـم ــاع ــي ال ي ـع ـ ّـب ــر ف ـق ــط ع ــن طـ ـم ــوح ــات ال ـح ــزب
املستقبلية ،بــل أيـضــا عــن تـحــوالت ّالطبقة الوسطى
عـنــد الـشـيـعــة ،وم ــدى تــأثـيــرهــا وتــأثــرهــا بسياسات
الـ ـح ــزب .ي ــأت ــي م ـ ّ
ـؤي ــدو ال ـح ــزب غــال ـبــا م ــن الـطـبـقــات
ّ
الوسطى ومن املتعلمني تعليمًا عاليًا .ترى هذه الفئة
ّ
في بعض املنتجات الغربية قيمًا مقبولة دينيًا ،حتى
ّ
التدين
املتدينون منهم يظهرون أسلوبًا حديثًا من
من خالل إعادة تعريف بعض القيم اإلسالمية بشكل
ّ
أقـ ــل مـحــافـظــة .وهـ ــذا م ــا يـظـهــره الـكـثـيــر م ــن الـطــاب
الجامعيني الشيعة الــذيــن أصـبـحــوا ينتجون نمطًا
ً
جــدي ـدًا مــن الـتـ ّ
ـديــن يتضمن ق ـبــوال لقيم وسلوكيات
جديدة.
يـعـمــل ال ـحــزب عـلــى اح ـت ــواء ه ــذه ال ـظــاهــرة مــن خــال
س ـيــاســات واق ـع ـيــة تـجـمــع م ــا ب ــن ال ـق ـبــول والـتــأثـيــر
واالحـ ـت ــواء ل ـجــوانــب مـخـتـلـفــة م ــن ه ــذا ال ـت ـح ـ ّـول .في
الـ ـج ــان ــب الـ ـثـ ـق ــاف ــي ،ي ـس ـع ــى ل ـي ـك ــون أكـ ـث ــر ان ـف ـتــاحــا
وتـســامـحــا بـغـيــة اج ـت ــذاب غـيــر املـلـتــزمــن وال ـح ـ ّـد من
ّ
التدين الحديث .في الجانب االجتماعي لم يعد
عملية
بإمكان الحزب ربط مشروعيته بمقاومته ،لقد تجاوز
الواقع تلك املرحلة وأصبح الحزب أمام «طبقة وسطى
شـيـعـيــة» ت ــؤي ــد امل ـق ــاوم ــة ،ل ـكــن مـصــالـحـهــا مــرتـبـطــة
بفاعلية الحزب في القضايا الداخلية ،أهمها محاربة
ُ
الفساد ومعالجة الــوضــع البيئي .باختصار ،تعيد
الوسطى الشيعية تعريف القيم واملمارسات
الطبقة
ً
الدينية ،دافعة حزب الله إلى تحرير العمل االجتماعي
مــن اإلط ــار الخيري إلــى االن ـخــراط الفاعل فــي الــدولــة
ً
وفي رسم السياسات العامة مستقبال.

خاتمة
في البداية كانت االنطالقة استجابة ملنطق الحرب.
انتصر حــزب الـلــه فــي ال ـحــروب ،لكن منطق الـصــراع
ّ
التدين ،كما أعاد
أجبره على قبول أنماط جديدة من
تشكيل بعض أوجــه بيئته االجتماعية .يـســأل مطر
فــي ختام دراسـتــه األكاديمية إلــى ّ
أي مــدى سيتمكن
الحزب من االستمرار في تحديث أدواته وحفظ قيمه
آن واحــد؟ تاركًا لنا االستنتاج :بقدر ما
األصيلة في ٍ
ُ
ُت ّ
غير الـحــرب مــن حــزب الـلــه تسهم فــي والد ٍة جديدة
للحزب مالمحها االعتدال الديني واالنفتاح الثقافي
واالن ـخ ــراط الـفــاعــل فــي السلطة الـتـنـفـيــذيــة ،وه ــو ما
ّ
ويسرع في انهيار
يزيد من تعقيدات الصراع الطائفي
اتفاق الطائف.
*باحث لبناني

