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المشروع السياسي للمقاومة اإلسالمية في لبنان
غسان ملحم*
ي�ث�ي��ر ال �ح��دي��ث ع��ن دور ح ��زب ال �ل��ه ف��ي م�ق��اوم��ة
العدو اإلسرائيلي تساؤالت ع� ّ�دة حول الخلفية
السياسية ال�ت��ي تقف وراء ه��ذا امل �ش��روع ،ال��ذي
ي�م�ت��د م��ن ال �ج �ن��وب ال�ل�ب�ن��ان��ي إل ��ى ال�ج�م�ه��وري��ة
اإلس�لام �ي��ة ف��ي إي � ��ران ،م� ��رورًا ب�ن�ظ��ام األس ��د في
ّ
سوريا ،كما املقاومة الفلسطينية في غزة .إال أن
حصر الكالم بالتجربة اللبنانية في هذا الشأن
يدفعنا إلى الخوض في الغاية السياسية التي
ينشدها الحزب من وراء هذه املقاومة املسلحة،
تبعًا للشعارات التي يرفعها وي�ن��ادي بها .فما
هي األطروحة السياسية التي يحملها الحزب؟
وهل من روزنامة سياسية يعمل على تنفيذها؟
ب��ل وم ��ا ه��ي رؤي �ت��ه ال�س�ي��اس�ي��ة مل��رح�ل��ة م��ا بعد
ال �ت �ح��ري��ر؟ وه ��ل ي�م�ك��ن ت �ح��وي��ل امل �ق��اوم��ة ال�ت��ي
انتصرت إلى مشروع سياسي يرمي بعيدًا إلى
تصويب ممارسة الحكم وإص�لاح بنية النظام
في لبنان؟
ّإن مراجعة سريعة ملسار ّ
تطور وصعود حركة
امل �ق��اوم��ة اإلس�لام�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ،م�ن��ذ تأسيسها
ّ
ف��ي  ،1982تفيد ب��أن ه��ذا ال�ح��زب ق��د حقق ب��دون
أدنى شك إنجازات عديدة على أرض الواقع .فقد
خاض مواجهات عنيفة مع الجيش اإلسرائيلي
ط� � ��وال ال� �ع� �ق ��ود ال� �ث�ل�اث ��ة امل ��اض� �ي ��ة ،ت �م �ث �ل��ت ف��ي
العمليات العسكرية النوعية التي قام بها رجال
امل �ق��اوم��ة ،وال �ت��ي أف�ض��ت إل��ى تحقيق االن�ت�ص��ار
التاريخي في  2000بدحر االحتالل اإلسرائيلي
م��ن ال�ج�ن��وب وال �ب �ق��اع ال �غ��رب��ي .ث��م وق�ع��ت ح��رب
ت�م��وز ف��ي  ،2006ال�ت��ي ك��ان فيها ص�م��ود لبنان
ال� �ب� �ط ��ول ��ي ،ش �ع �ب ��ًا وج� �ي� �ش ��ًا وم � �ق � ��اوم � ��ة ،وم ��ن
قبلها تحرير األس ��رى واملعتقلني ف��ي السجون
ّ
اإلسرائيلية في  .2004بيد أن األهمية السياسية
ال �ت��ي ت�ك�ت�س�ي�ه��ا إن � �ج ��ازات ك� �ه ��ذه ،م ��ن امل �ن �ظ��ور
االستراتيجي ،تقودنا إل��ى البحث في مستقبل
امل �ق��اوم��ة ف��ي ال�غ��د غ�ي��ر ال�ب�ع�ي��د .ف��ال�ن�ج��اح ال��ذي
حالف ال�ح��زب ف��ي م�ي��دان ال�ص��راع العسكري مع
اإلسرائيليني يجعلنا نتساءل ع��ن م��دى إمكان
نقل ه��ذه االن�ت�ص��ارات إل��ى ال��داخ��ل اللبناني ذي
التوازنات التاريخية الدقيقة.
ّ
ت �ج��در اإلش � ��ارة ه �ن��ا إل ��ى أن ح ��زب ال �ل��ه ال ي��زال
ي��ؤك��د ع �ل��ى أن ت �ح��ري��ر ك��ام��ل ال� �ت ��راب ال�ل�ب�ن��ان��ي
م��ن االح �ت�ل�ال اإلس��رائ �ي �ل��ي ل��م ي�ت�ح�ق��ق ب�ع��د في
ظ��ل اس�ت�م��رار ه��ذا االح�ت�لال مل��زارع شبعا وت�لال
ً
ّ
ك�ف��رش��وب��ا؛ ف�ض�لا ع��ن أن ق �ي��ادة امل �ق��اوم��ة تربط
بقاء السالح باستمرار التهديد اإلسرائيلي ألمن
واستقرار لبنان .مع ذلك ،تكتسي مشروعية بقاء

امل �ق��اوم��ة أه�م�ي��ة خ��اص��ة ف��ي ال �س �ج��ال ال��داخ�ل��ي
ال��دائ��ر ب�ين اللبنانيني .وال�ح��دي��ث ه�ن��ا يقتصر
على محاولة الوقوف عند مدى إمكان استمرار
ال�ع�م��ل امل �ق� ّ�اوم ،أو رب�م��ا إق��ران��ه ب�ط��رح سياسي
ً
ج ��دي ��د ي �م��ث��ل م ��دخ�ل�ا ل�ل�ان �خ ��راط ف ��ي ال�ع�م�ل�ي��ة
السياسية البحتة في املستقبل .في هذا السياق،
ي �م �ك��ن ت ��وزي ��ع ال �ن �ق��اش إل� ��ى ث�ل�اث ��ة م �س�ت��وي��ات
متدرجة ومتوازية من التحليل والرصد بهدف
الوصول إلى خالصة قابلة للتطبيق حول آفاق
ّ
والتكيف املستقبلي لهذه املقاومة
االس�ت�م��رار،
كمكون أساسي في النسيج الوطني.
امل �س �ت��وى األول ي�ت�ع�ل��ق ب��امل �ب��ادرة إل ��ى تشكيل
الفريق السياسي املكلف بالعمل في ّ
حيز الشأن
ال �ع��ام ال��وط �ن��ي وت�ح�ق�ي��ق إم �ك��ان ال �ت �ج��دي��د في
النخبة السياسية داخل الحزب .وقد تحقق هذا
األمر من خالل الظهور والتشكل التدريجي داخل
الحزب وداخل املؤسسات الدستورية اللبنانية،
وف� ��ي م �ق��دم �ت �ه��ا م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب ،ل�ل�م�ج�م��وع��ة
املعنية من قبل الحزب بمتابعة مجريات الحياة
ال�س�ي��اس�ي��ة وال�ت�ع��ام��ل معها بحسب املقتضى.
وه��ي تتجسد ف��ي الكتلة النيابية ،أو املمثلني
امل �ن �ت �خ �ب�ين ،وب ��اق ��ة امل �س �ت �ش��اري��ن وامل �س��ؤول�ي�ن
ال�س�ي��اس�ي�ين ل �ح��زب ال �ل��ه .ف�ق��د ب ��ات ل��دي��ه نخبة
ت�ت�ع��اط��ى ال�س�ي��اس��ة ف��ي ال��داخ��ل ال�ل�ب�ن� ّ�ان��ي ،كما
تدير العالقات الخارجية للحزب ،كما أنه أصبح
ق � ��ادرًا أي �ض��ًا ع �ل��ى ت��أم�ي�ن م �س��أل��ة ت �ج��دي��د ه��ذه
النخبة السياسية على الدوام ،وإدخال العناصر
ال�ج��دي��دة إل�ي�ه��ا وف�ق��ًا لسلم ال�ت��رق��ي السياسي،
ال ��ذي ينتهجه ال �ح��زب ض�م��ن أط ��ره التنظيمية
ّ
الداخلية .إن العمل السياسي يفترض اإلتقان،
وهو لذلك يفرض على حزب الله إيجاد أو إفراز
َ
الطبقة املؤهلة ألداء فعلي التصريح السياسي
واملمارسة السياسية على نحو جيد ،وهو األمر
ال ��ذي أدرك ��ت ق �ي��ادة امل �ق��اوم��ة م�ن��ذ ال �ب��دء كيفية
إنجازه كأساس ّ
ألية مشاركة سياسية محتملة
أو مرتقبة في املستقبل.
املستوى الثاني يحيلنا على العمل على وضع
م �ش��روع س �ي��اس��ي وط �ن��ي ي�ت�ب�ن��اه ال �ح��زب على
ن�ح��و رس �م��ي وي�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ح�ق�ي��ق أه��داف��ه في
املجالني ال��داخ�ل��ي وال�خ��ارج��ي .وامل�س��أل��ة هنا ال
تقتصر فقط على إشهار حالة العداء إلسرائيل
ّ
دون س ��واه ��ا .إن ال� �ش ��روع ف��ي ع�م�ل�ي��ة ص�ي��اغ��ة
م� �ش ��روع س �ي��اس��ي ذي ط ��اب ��ع وط �ن ��ي ي�س�ت�ل��زم
املقاربة الدقيقة للعديد من القضايا السياسية
واالج�ت�م��اع�ي��ة امل�ط��روح��ة ع�ل��ى ال�س��اح��ة ،ومنها
اإلصالح السياسي واإلداري في لبنان ،العالقة
مع سوريا ،الصراع مع إسرائيل بطبيعة الحال،

ال �ع�لاق��ة م��ع ال� �غ ��رب ،ال ��رؤي ��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة بطبيعة
ال �ن �ظ��ام ال �س �ي��اس��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي وآف � ��اق ت �ط��وي��ره،
ً
ه��وي��ة ل �ب �ن��ان ق �ب�ل�ا وع�ل�اق �ت��ه ب��ال �ع��رب ،ال �ن �ظ��ام
ال �ت��رب��وي وس �ب��ل ت�ح�س�ي�ن��ه ،ال �ن �ظ��ام ال�ض��ري�ب��ي
وسبل تحديثه ،املوقف من الحرية االقتصادية
وامل�ب��ادرة الفردية كما امللكية الخاصة وغيرها
م��ن أقانيم االنتظام ال�ع��ام .ح��ول ه��ذا امل��وض��وع،
ّ
من الواضح أن الحزب ،حتى اللحظة ،لم يبادر
إل ��ى أو ل��م ي�ت�م�ك��ن م��ن إع � ��داد م �ش��روع متكامل

ثمة قناعة في العقل
السياسي لحزب اهلل بأ ّنه يمثل
جماعة إيمانية جهادية ال
تمتهن النشاط السياسي
ّ
ل�ل��رد ع�ل��ى ك��ل ه��ذه ال�ت�ح��دي��ات ال��وط�ن�ي��ة ،أو أن��ه
ف��ي الحقيقة ل��م يجاهر عالنية بما يعتنقه في
ه��ذا ال�ش��أن الع�ت�ب��ارات تتعلق ب��ال��واق��ع الفئوي
في لبنان ،ال��ذي ال يسمح في كثير من األحيان
باتخاذ مواقف ثابتة ونهائية أو اإلفصاح عنها،
وإن �م��ا م �ح��اول��ة ال ��دخ ��ول دوم� ��ًا ف��ي ال�ت�س��وي��ات

امل��رض �ي��ة ل �ج �م �ي��ع األط � � � ��راف .وه� ��و األم � ��ر ال ��ذي
يقضي بعدم بت األم��ور املصيرية أو الخالفية،
ب�م�ع�ن��ى ع ��دم ت�ب�ن��ي وج �ه��ة ن�ظ��ر ف��ري��ق بعينها
ّ
على ح�س��اب س��ائ��ر األف��رق��اء .مما ال ش��ك فيه أن
الحزب في هذا املجال قد شهد تطورًا ملحوظًا،
ً
ورب�م��ا ت�ح��وال الف�ت��ًا ،بفعل الواقعية السياسية
التي يتمسك بها ،في رؤيته العامة بني صدور
الوثيقة السياسية األول��ى له في  1985وم��ن ثم
اإلعالن عن الوثيقة السياسية الثانية في ،2009
ّ
إذ إن التجربة التي خاضها الحزب خ�لال هذه
الفترة املمتدة من  1985إلى  2009جعلته طبعًا
يعيد النظر في كثير من الشعارات أو الخيارات،
أو أقله يتريث في تقدير بعض األمور والتقرير
ّ
بشأنها .إال أن خطوة اإلع��داد الكامل ملشروعه
ال �س �ي��اس��ي ال��وط �ن��ي ،ك�م�ق��دم��ة ل��دخ��ول امل�ع�ت��رك
السياسي على نحو ناجز ،لم تتحقق حتى اآلن،
أو أقله لم تستكمل بعد .فالحزب ال يملك أو لم
يعلن بعد خطة وطنية كاملة ومتكاملة يحدد
فيها أه��داف��ه العليا وكيفية تحقيقها ،م��ا خال
مواجهة العدوان اإلسرائيلي وإنجاز التحرير.
ّ
بهذا املعنى ،فإن الحزب مطالب ومعني باإلجابة
عن الكثير من األسئلة التي يحتمل الرد عليها
خيارات عدة ،وربما متناقضة أحيانًا.
امل�س�ت��وى ال�ث��ال��ث يتطرق إل��ى امل�ب��اش��رة الفعلية
بتعاطي العمل السياسي من موقع املسؤولية

ذكرى قادة
حزب الله
في 2010
(أرشيف ــ
مروان بو
حيدر)

عذرًا فرج اهلل الحلو
سعد اهلل مزرعاني*
في مثل هذه األيام قبل  53سنة ،استشهد القائد
الشيوعي الكبير فرج الله الحلو تحت الضغط
اإلج��رام��ي آلل��ة القهر والتعذيب االستخبارية،
وبعد ساعات من اعتقاله في غرفته الصغيرة
في دمشق .قبل ذلك بحوالى عام كان فرج الله قد
ً
كتب في جريدة «النور» في دمشق أيضًا« :أهال
ً
وس�ه�لا بعبد ال�ن��اص��ر» .ورغ��م ذل��ك فقد اغتيل،
ل �ك��ن ج ��رى إن �ك ��ار اع �ت �ق��ال��ه ،ث ��م ت ��ذوي ��ب ج�س��ده
باألسيد إلخفاء كل أثر للجريمة.
ُ
ق�ص��ة ه ��ذه ال�ج��ري�م��ة ال �ن �ك��راء ظ�ل��ت ت�ح�ي��ل على
ً
الدوام إلى التباسات ال يزال بعضها ماثال حتى
اآلن :مل��اذا ج��رى اغ�ت�ي��ال الشهيد ب�ه��ذه السرعة
القياسية؟ ه��ل ت��وف��ي ف�ج��أة و«ب�ش�ك��ل طبيعي»
كما ي��ذك��ر الصحافي وال�ك��ات��ب امل�ع��روف محمد

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

ح �س �ن�ين ه �ي �ك��ل؟ ه ��ل ج� ��رى إب �ل��اغ ج �م ��ال ع�ب��د
الناصر رئيس «الجمهورية العربية املتحدة»
ب ��االع� �ت� �ق ��ال؟ ق �ب��ل ذل� � ��ك :مل� � ��اذا ذه � ��ب ف � ��رج ال �ل��ه
ال�ح�ل��و إل��ى دم �ش��ق ،مل ��اذا ه��و دون س ��واه ،وف��ي
ت�ل��ك ال �ظ��روف ال�ص�ع�ب��ة ،ح�ي��ث غ ��ادر دم�ش��ق كل
أعضاء القيادة تفاديًا لالعتقال وملحقاته ،وفي
املقدمة منهم خالد بكداش األمني العام للحزب
الشيوعي السوري؟
وفي امتداد هذه األسئلة ،أسئلة «خاصة» أيضًا:
ماذا كان دور خالد بكداش ،األمني العام والقائد
دمشق! هل
البارز آنذاك ،في إرسال فرج الله إلى ُ
ه� ّ�و م��ن ط�ل��ب؟ ه��ل ه��و م��ن أل� ّ�ح بعد م��ا ذك��ر عن
تأفف ف��رج الله من مهمة ليس من املناسب أن
ُ
ينفذها شخص معروف ومالحق (تراجع بهذا
ال�ص��دد ك�ت��اب��ات لكل م��ن ال��رف��اق ي��وس��ف خطار
الحلو وكريم مروة وجورج حداد )...؟
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ف��ي ال �ج ��واب ع��ن أس�ئ�ل��ة «امل � ��وت ال�ط�ب�ي�ع��ي» أو
االغ �ت �ي��ال ،ي�ق��دم س��ام��ي ج�م�ع��ة ،م �س��وؤل م�ف��رزة
املباحث السورية التي اعتقلت فرج الله الحلو
آن� ��ذاك ،أج��وب��ة ق��اط�ع��ة ب�ش��أن االع �ت �ق��ال وتأكيد
امل��وت تحت التعذيب .أم��ا معرفة القائد الكبير
ج�م��ال ع�ب��د ال�ن��اص��ر ب��األم��ر ،ف�ق��د تلعب مسألة
قصر امل��دة ما بني االعتقال واالغتيال ملصلحة
تبرئته م��ن امل�س��وؤل�ي��ة امل �ب��اش��رة ...وب�ش��أن دور
خالد بكداش فال بد من عودة سريعة إلى موقفه
ال �س �ل �ب��ي م ��ن ال ��وح ��دة االن ��دم ��اج �ي ��ة ب�ي�ن م�ص��ر
وس ��وري ��ا ،وم�ق��اط�ع�ت��ه ج�ل�س��ة ال �ت �ص��وي��ت على
ق��رار الوحدة ،وك��ان نائبًا في البرملان السوري،

يعاني الحزب الشيوعي اليوم
تسرب النزعة البكداشية
من ّ
إلى مستويات أساسية في
مواقعه القيادية
ً
وم��ن ث��م س�ف��ره وع��ودت��ه ح��ام�لا «ال�ب�ن��ود ال �ـ»13
التي تطالب ب��إع��ادة النظر ف��ي ال��وح��دة وتضع
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال� �ش ��روط وامل �ط��ال��ب .أدى ذل ��ك إل��ى
صراع تصاعد بني أجهزة دولة الوحدة والحزب
ال �ش �ي��وع��ي ال � �س� ��وري ،وال �ل �ب �ن��ان��ي اس� �ت� �ط ��رادًا.
وقصة ذل��ك ،رغ��م انفصال الحزبني الشيوعيني
ف��ي س��وري��ا ول�ب�ن��ان رس�م�ي��ًا م�ن��ذ ع��ام  ،1943أن
خ��ال��د ب�ك��داش ظ��ل متسلطًا على ق�ي��ادة الحزب
ال �ش �ي��وع��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي ،وظ ��ل ع�م�ل�ي��ًا ي �ق��ود عمل
ال�ح��زب ف��ي البلدين ويستخدم ذل��ك ف��ي تعزيز

نفوذه في سوريا ولبنان على ّ
حد سواء.
ّ
ل�ق��د ط�ب�ع��ت ن��زع��ة ال�ت�ف��رد وال�ت�س�ل�ّ�ط ك ��ل سلوك
خالد ب�ك��داش وع�لاق��ات��ه .وه��و سخر ف��ي سبيل
ذل��ك م��واه�ب��ه ال�ق�ي��ادي��ة وع�لاق��ات��ه األم�م�ي��ة ،كما
اس�ت�غ��ل ط�ي�ب��ة أج �ي��ال م�ت�ع��اق�ب��ة م��ن امل�ن��اض�ل�ين
وب��راء ت �ه��م ،وال�ت��ي ك��ان��ت ت��ذه��ب إل��ى التضحية
ي� ّ
�وج�ه�ه��ا إي �م��ان عميق بالقضية وث�ق��ة عمياء
بالقيادة.
فرج الله ،القائد هو اآلخر ،املتواضع واملحبوب
وامل� �ب ��ادر وامل �ت �ف��اع��ل ح �ت��ى ال� �ج ��ذور م ��ع بيئته
ّ
وناسه ،أزعج تسلط خالد بكداش .أزعجه أكثر
حني أعلن مواقف متمايزة عن مواقف «الرفاق
السوفيات» بشأن ق��رار تقسيم فلسطني ،ال��ذي
ّأي � ��دوه ف��ي م�ج�ل��س األم� ��ن .ك��ذل��ك ك ��ان ف ��رج ال�ل��ه
بتقاريره وس�ل��وك��ه ي�ق��دم م��واق��ف ون �م��اذج ،برز
ً
فيها ال �ف��رق ه��ائ�لا م��ا ب�ين األس�ل��وب�ين والكثير
ً
م��ن م��واق�ف�ه�م��ا .ف�ل��م ي �ت��ردد ف��رج م�ث�لا ف��ي 1937
وف� ��ي اج �ت �م��اع ق� �ي ��ادي ف ��ي دم� �ش ��ق ،وب �ح �ض��ور
ب�ك��داش نفسه ،ف��ي تضمني تقريره فقرة تقول:
«ال ي �ح��ق ل �غ �ي��ر ال �ه �ي �ئ��ات ال �ح��زب �ي��ة امل�ن�ت�خ�ب��ة
بالطرق القانونية أن تتخذ ال�ق��رارات .وال يقبل
الحزب الشيوعي وجود هيئة أو زعيم فرد فوق
قانون الحزب العام ،كما يحصل في الكثير من
األحزاب األخرى».
ط��ارد خالد ب�ك��داش ف��رج الله منذ أن تمكن ّمن
ذلكّ :
حرض عليه ،اتهمه ،أبعده إلى الخارج ،لفق
له ملفًا استمر إعداده وتعظيمه بـ«االعترافات»،
طيلة ثالث سنوات .وأخيرًا جرى وضع فرج الله
أمام خيارين :إما «اإلقرار « بـ«أخطاء» ال تخطر
ّ
إال على بال متآمر ومتجن ،أو الطرد من الحزب.
وه��ذا األم��ر استخدمه ب�ك��داش م��ع كثيرين قبل
وب �ع��د :م��ع ال�ش�ه�ي��د ج ��ورج ح� ��اوي ،وح �ت��ى مع

