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تبادل منفعة .... األزمة اللبنانية واألزمة العراقية 
 
 

مايو ادلاضي وتصاعد حدة التوتر بني فريقي ادلواالة وادلعارضة ، ووصول األمر إىل /بعد أحداث اخلامس من أاير
. استخدام السالم السالح بدل احلوار الذي مل يرتقي حلل أىم مسألة يف لبنان وىو تعيني رئيس للجمهورية 

األزمة أثبتت أن قناعة صبيع ادلتخاصمني أبن الوصول إىل نتيجة ترضي صبيع األطراف عن طريق احلوار أصبح  فهذه
شبو مستحيل إن مل يكن مستحياًل ، وىذا خالف الواقع وخالف العقل ، فإن احلوار إذا مل يوصل إىل نتيجة فمن 

وصل إىل شبرة مّرة جرهبا اللبنانيون قبل غريىم يف ابب أوىل أن السالح ال يوصل أيضاً إىل نتيجة مثمرة ، وإمنا ي
. احلرب األىلية اليت استمرت قرابة طبسة عشر عاماً 

  !!إذن ما الذي جعل الوصول إىل حل عن طريق احلوار شبو مستحيل ؟
، وليةجيمع ادلراقبون أن سبب صعوبة األزمة اليت يعيشها اللبنانيون ىو بسبب التدخل اخلارجي من قوى إقليمية ود

إىل جانب فريق ادلواالة، وإيران وسوراي إىل وأبرزىا الوالايت ادلتحدة ومصر والسعودية وأغلب دول االرباد األوريب 
. جانب فريق ادلعارضة 

وحنن ىنا ليس بصدد وضع احللول لألزمة اللبنانية بقدر ما نريد أن نستفيد من األزمة العراقية حلل الوضع ادلتأزم يف 
نريد االستفادة من أزمة لبنان حلل أزمات العراقيني ذات البعد اإلسًتاتيجي ، إذ أن حل كل من لبنان ، كما 

. األزمتني تقريباً متقاربة 
، فعلى الرغم من تعقيد مشاكل العراق بسبب تدخل  يف حل أزماتوفعلى اللبنانيني أن يستفيدوا من ذبربة العراق 

ادلتحدة على أرض العراق ، إال أن العراقيني جلسوا كثرياً إىل طاولة  دول ادلنطقة وتصفية حساابهتا مع الوالايت
. احلوار وقاموا خبطوات وإجراءات كثرية قد تكون إىل حد ما معارضة لتوجهات اجلهات اخلارجية ادلتدخلة 

ايم رئيس ربسب أهنا ضد إيران ، مثل قمن السياسيني احملسوبني على إيران قاموا خبطوات وأدلوا بتصرحيات فكثري 
الوزراء العراقي بضرب جيش ادلهدي يف البصرة ومدن عراقية أخرى على الرغم من أن كال الطرفني يعتربون من 

يف الشأن ادلقربني إىل إيران ، كذلك تصرحيات موفق الربيعي لصحيفة الشرق األوسط الشديدة ضد تدخل إيران 
. العراقي 
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أبرز حليف سياسي عراقي إليران قام بتغيري وجهتو الدينية من مرشد  الذي يعترب –مثاًل  –كما أن اجمللس األعلى 
قوات )إىل السيد علي السيستاين ، وقام بتحويل جناحو العسكري ( علي خامنئي)اجلمهورية اإلسالمية يف إيران 

مقاومتو يرفض االحتالل األمريكي ويشجع ويدعم  –إيران  –إىل منظمة سياسية على الرغم من أن ويل نعمتو ( بدر
التابعة للمجلس األعلى تتعامل حبذر مع القضااي اإليرانية احلساسة مثل ادللف ( الفرات)وأن قناة . العسكرية 

. النووي اإليراين والتدخل اإليراين يف العراق وغريىا 
ن وقد يكوبل اجمللس األعلى ىذا جاء للحفاظ على مصاحلو السياسية ومصاحل إيران أيضاً ، وقد يكون توجو 

من سقوط نظام صدام بعد أن طالب عبد العزيز احلكيم احلكومة العراقية بعد أشهر بتوجيو وإرشاد إيراين ، خاصة 
بتسديد ديون إيران ، وىذه اخلطوة القت تذمر عراقي على ادلستويني الشعيب والسياسي ، مما أدى إىل تغيري 

. عراق على حد سواء إسًتاتيجيتو دبا ال خيدش صورتو وعالقاتو مع إيران ومع ال
نرى كذلك أن كثرياً من السياسيني العراقيني قد ىاصبوا الوالايت ادلتحدة يف كثري من ادلواقف وعرب اإلعالم رغم أهنم 
وافقوا األمريكان يف كثري من القرارات ، فنسمع البعض يقول أن الوالايت ادلتحدة أخطأت عندما حّلت اجليش مع 

كم ، أو أنو ينتقد أمريكا يف طريقة دخوذلا للعراق رغم أنو أول ادلخططني ذلذا الدخول إنو كان عضواً يف رللس احل
.  وأول ادلستفيدين منو 

وىذه الطريقة يف التعامل وإن كانت من انحية شرعية غري مرغوب فيها ومرفوضة ، إال أهنا من انحية سياسية مقبولة 
بولة إذا كانت زبدم ادلصلحة العامة وتوقف معاانة الناس ونزف بل وطبيعية ، وحىت من الناحية الشرعية قد تكون مق

. دماء األبرايء منهم 
يف النقاط اليت طرحت أعاله جند اللبنانيني غري مكًتثني يف سًت والئهم للجهة اليت يوالوهنا ، ويف ىذه احلالة يشًتك 

حزب هللا يرفع صور مؤسس اجلمهورية قوى ادلعارضة وادلواالة على حد سواء ، فعلى سبيل ادلثال ال احلصر جند 
يف مناسبات كثرية وعديدة ، قد يكون ىذا ( السيد اخلامنئي)وقائدىا احلايل ( السيد اخلميين)اإلسالمية يف إيران 

أمر طبيعي ابعتبار أن مرجع التقليد لعناصر حزب هللا ىو السيد اخلامنئي ، أما من الناحية األمر من الناحية الدينية 
وزير خارجيتو يبعث ( أضبدي جناد)عية فهذا أمر مرفوض ، أو أن الرئيس اإليراين ووضامل والظروف السياسية

الضابط االستخبارايت لدى حزب هللا ، ويلقي كلمة ابدلناسبة سابقاً يف ( عماد مغنية)إىل حفل أتبني ( منوشهر متكي)
. أمني عام احلزب صاحب العزاء ( حسن نصر هللا)ذلك السيد 
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عية أمر ال بد منو ، فهذه إيران نفسها اليت تعترب شيعية واالمتداد اإلسًتاتيجي ووضعامل مع الظروف املإن الت
فضاًل عن غريىا من التسهيالت مثل شراء سيارة أو بيت )إمكانية فتح حساب بنكي تعطي إجازة سوق  الللشيعة 

 من اإليرانيني المتالك قطعة أرض أو شراء دار تسمح لليهود وادلسيحيني بينماألي شيعي أييت إليها ، ( أو غري ذلك
أو سيارة أو غري ذلك ، إذن فلماذا يعطى اليهودي وادلسيحي وال يعطى الشيعي ؟  

عية مع احملافظة على احلساابت االعتبارية مثل وحدة الدين وادلذىب ووضلذلك نقول ال بد من االلتزام الظروف امل
إليرانيتو ال لشيعيتو وى للشعب اإليراين مأ اوالقومية وغريىا ، فإيران مهما كان انتماؤىا الديين وادلذىيب والعرقي فإنو

  . أو إلسالميتو
وقف إيران مثاًل من االحتالل أو التدخل وىذا الكالم يشمل اجلميع وليس فقط حزب هللا ، وكما أن يف العراق م

ألن فكذلك األمر ابلنسبة إىل القوى اللبنانية  ،السوري خيتلف عن موقف بعض القوى العراقية ادلتحالفة معها 
عليهم أن يضعوا بنظر االعتبار ادلصلحة اللبنانية العليا فوق كل اعتبار ، ىذا ليس من ابب الًتف الفكري والتنظري 

إمنا ىذا وجدانه يف العراق بشكل مقبول وما على اللبنانيني إال االستفادة منو وإال سيقعوا يف ادلشكلة اجملوف ، و
. اليت كاد العراق أن يقع فيها وىي احلرب األىلية 

وكذلك ابلنسبة ألطراف ادلواالة الذين من ادلفروض أهنم انتبهوا لتخلي القوى العربية والغربية الساندة ذلم بعد 
ث األخرية ، ويف حالة نشوب حرب أىلية مع قوة عسكرية مثل قوة حزب هللا وزبلي األطراف اخلارجية األحدا

. الداعمة لفريق ادلواالة لكان أوضح خاسر ىو القوى السياسية الداعمة للحكومة اللبنانية 
عامل مع ادلسلحني ، إذ مل كما أن على اللبنانيني وخصوصاً ادلوالني للحكومة أن يستفيدوا من ذبربة ادلالكي يف الت

يستطع ادلالكي أن حيقق استقراراً أمنياً ملحوظاً لوال اجلهود السلمية والسياسية اليت مورست من قبل األطراف 
السياسية وخصوصاً االئتالف الحتواء األزمة ، ولو بقي األمر على سبسك ادلالكي بسياستو ادلعلنة أبنو ال يفاوض 

سالح حزب هللا بطرق استفزازية تثري ادلشاكل وال فالتعامل مع ، أبهنا مدينة منكوبة  ادلسلحني ألعلن عن البصرة
 – 1975)ربلها ، بينما جند الطرق السلمية اليت أتبعت يف اتفاقية الطائف إلهناء احلرب األىلية اليت امتدت من 

حّلت جزًء كبرياً لألزمة مما يضيف كانت ىي الكفيلة وراء ذلك ، إضافة إىل ادلساعي القطرية األخرية اليت ( 1990
. لسجل الدبلوماسية القطرية نقطة إجيابية 
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، فبسبب سبسك لكل الشعوبأما العراقيون فعليهم أيضاً االستفادة من األزمة اللبنانية اليت أصبحت مثااًل يضرب 
دلؤثرة عليهم فإهنا مل تصل إىل كل فريق من فريقي ادلواالة وادلعارضة بشروط زلددة ووفق ما سبلي األطراف اخلارجية ا

قبل حوايل السنة ، وعندما توصلوا إال بعد جهد جهيد تكلل ابدلباحثات األخرية يف الدوحة مرشح لرائسة اجلمهورية 
إىل حل قريب من الطرفني ابختيار العماد ميشيل سليمان كمرشح توافقي للرائسة جاء التدخل اخلارجي من اآلن 

. مدير ادلخابرات يف اجليش اللبناين  ذا االتفاق بقتللينسف ه
قد يؤدي إىل أزمة سياسية مستمرة مشاهبة العراقية لذا فإن أي صبود سياسي ينتج عن تقاطع بني القوى السياسية 

واحلذر كل احلذر من لتحريك ىذا اجلمود ،  من كل طرفلليت ربدث يف لبنان ، لذا ال بد من تقدمي التنازالت 
مهما كانت الظروف ألن الوضع السياسي ادلتهرئ يؤدي بنا إىل لبنان  س الوزراء يف الوقت احلايلادلطالبة إبقالة رئي

اثٍن ، وال أبس ابدلعارضة اإلجيابية اليت تقّوم ادلسرية السياسية يف البلد واالنتقاد البناء الذي يقدم العيوب ويهديها 
األوىل فإنو سيتجاوزىا يف ادلرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو إىل رئيس الوزراء ليتجاوزىا ، وإن مل يتجاوزىا يف ادلرة 

  .......
دلا حيدث بدقة ويراقبوىا ألن عوامل إاثرة األزمة يف لبنان متوفرة يف العراق، كما أن على الساسة العراقيني االنتباه 

مشابو لسالح حزب هللا من  فإن ألقي اللوم على سالح حزب هللا يف إشعال األحداث األخرية فإن ىناك سالحاً 
حيث العدد والنوعية وىو البيشمركة ، فكما أن حزب هللا مصدر خطر وهتديد يف لبنان المتالكو السالح الثقيل 

ذلا نفس القوة العسكرية اليت ديتلكها حزب هللا وقد هتدد  اإلعداد العسكري ادلتقن فإن البيشمركةواخلفيف و
. على سبيل ادلثال ( 140)يذ مبتغى األكراد ومنها ادلادة استقرار العراق يف حالة عدم تنف

وكما أن حزب هللا تؤثر فيو إيران كطرف خارجي كذلك البيشمركة فإن من يؤثر عليها ابلدرجة األساس جهاز 
ادلوساد اإلسرائيلي ، حيث انتشرت صور كثرية عن طريق االنًتنت توضح تدريب ادلوساد لعناصر البيشمركة ومنها 

: لرابط ىذا ا
http://www.aliraqnews.com/tmp/aliraq.htm 

وىذا الكالم ال خيتص ابألكراد والبيشمركة بل يشمل كل القوات ادلسلحة اليت أتسبر أبوامر أحزاهبا وال أتخذ 
. ات بدر وجيش ادلهدي ورلالس الصحوة وغريىا أوامرىا من القيادة العامة للقوات ادلسلحة ، مثل قو

بعد ما تقدم نرى أن من الواجب متابعة أحداث لبنان وأسباب وعوامل إشعال األزمة على أن تكون ادلتابعة 
. موضوعية متخلية عن احلساابت السياسية ، ألن ما حيدث يف لبنان قد حيدث يف العراق والعكس صحيح 
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