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حزب اهلل  ...سيد األرض!
ال �ع ��رب ال ��ذي ��ن ال ص �ل��ة ت��رب �ط �ه��م ب��ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة
االس �ت �ع �م��اري��ة وال ��ذي ��ن ع �ش �ن��ا وإي ��اه ��م اج �ي��اال
عديدة من دون تصادم بيننا كأنهم املسؤولون
ف �ت��وج��ه ال�ن�ق�م��ة ض ��ده ��م»( .ي ��راج ��ع ك �ت��اب س��ال��م
عبيد النعمان ،نصف ق��رن من تاريخ وط��ن ،ص
 281وم��ا بعدها) .وأك��د ذل��ك ف��ي منهاج الجبهة
ال��وط�ن�ي��ة (ل �ع��ام  )1946ال ��ذي كتبه ووزع ��ه على
القوى السياسية ودع��ا فيه الى نصرة فلسطني
ض� ��د االس� �ت� �ع� �م ��ار وال �ص �ه �ي��ون �ي��ة وض � ��د دع� ��اة
الخطط االستعمارية املبيتة لها وتأييد الشعب
الفلسطيني في مطالبه التالية:
1ــ الغاء االنتداب ووع��د بلفور وتصفية حكومة
االنتداب وجالء الجيوش االجنبية عنها.
2ــ تأليف حكومة وطنية ديمقراطية مستقلة.
3ـ� �ـ وق ��ف ال �ه �ج��رة وان �ت �ق��ال االراض � ��ي م��ن ح��وزة
العرب وعرض قضيتها على مجلس االمن.
ف��ي ض ��وء ت��وج�ي�ه��ات ف �ه��د ،وإث ��ر ت �ط��ور امل��وق��ف
ب�ع��د اق ��رار التقسيم ،أص ��درت ال�ق�ي��ادة امليدانية
نشرة داخلية اوائل كانون األول /ديسمبر ،1947
ّ
«موقف
بينت فيها موقف الحزب .جاء فيها أن
ّ
االت �ح��اد ال�س��وف�ي��ات��ي ب�خ�ص��وص التقسيم وف��ر
للصحف املرتزقة ومأجوري اإلمبريالية فرصة
ال للتشهير باالتحاد السوفياتي فقط ،بل أيضًا
بالحركة الشيوعية في البلدان العربية ...ولذلك،
فإنه يجب على الحزب الشيوعي تحديد موقفه
من القضية الفلسطينية بحسب الخطوط التي
انتمى اليها والتي يمكن تلخيصها بالتالي:
أـ إن الحركة الصهيونية حركة عنصرية دينية
رجعية ،مزيفة بالنسبة إلى الجماهير اليهودية.
ب ـ إن الهجرة اليهودية ...ال تحل مشكالت اليهود
املقتلعني ف��ي أوروب ��ا ،ب��ل ه��ي غ��زو منظم تديره

الوكالة اليهودية ...واستمرارها بشكلها الحالي
يهدد السكان األصليني في حياتهم وحريتهم.
ج ـ إن ت �ق �س �ي��م ف �ل �س �ط�ين ع � �ب� ��ارة ع� ��ن م �ش ��روع
إم�ب��ري��ال��ي ق��دي��م يستند ال��ى استحالة مفترضة
للتفاهم بني اليهود والعرب.
د ـ إن شكل حكومة فلسطني ال يمكنه أن يتحدد
إال من قبل الشعب الفلسطيني ال��ذي يعيش في
ً
فلسطني فعال ،وليس من قبل األمم املتحدة أو أية
منظمة أو دولة أو مجموعة دول أخرى.
ه ـ إن ال�ت�ق�س�ي��م س �ي��ؤدي ال ��ى إخ �ض��اع األك�ث��ري��ة
العربية لألقلية الصهيونية في الدولة اليهودية
املقترحة.
و ـ إن التقسيم وخلق دول��ة يهودية سيزيد من
ال�خ�ص��وم��ات العرقية وال��دي�ن�ي��ة وس�ي��ؤث��ر جديًا
على آمال السالم في الشرق األوسط.
ولكل هذه األسباب فإن الحزب الشيوعي يرفض
بشكل قاطع خطة التقسيم( .ي��راج��ع كتاب حنا
بطاطو عن العراق ،الكتاب الثاني ،ص .)257-256
م��راج �ع��ة ه ��ذه ال�ص�ف�ح��ات ال ت�ث�ن��ي ع��ن ال�ت��ذك�ي��ر
بالنكبة وأزالم �ه ��ا ،وف��ي ه��ذه ال��ذك��رى الحزينة
واإلش ��ارة فيها مل��وق��ف ال�ي�س��ار الب��د م��ن االش��ارة
ايضًا الى ما تقوم فيه «قوى الرجعية العربية»
من تكرار ملواقفها ذاتها ،وبحسب تطور ادواتها
ووس��ائ �ل �ه��ا ،ف�ت�ف��رغ ام�ك��ان��ات�ه��ا امل��ال �ي��ة ال�ك�ب�ي��رة
لشراء املؤسسات االعالمية والكتاب واملفكرين
إلنكار تلك النكبة او تشويه سجل التاريخ فيها
وحولها .ولكن اليسار في وقفته هذه رد عليها
بإمكاناته وقدراته ولغة املواجهة ضد كل لغات
الصمت واالستبداد والعار .إذ ال ّ
بد من تصعيد
لغة اليسار والتغيير اآلن.
* كاتب عراقي

ف�ص��ل ال�س�ل�ط��ات ،امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال�ت�لاح��م فيما
ّ
بينها» ،ولفتت إل��ى «أن الدستور اللبناني ()...
اع�ت�م��د ن�ظ��ام وح ��دة ال��دول��ة وأب �ق��ى ع�ل��ى مفهوم
ف �ص��ل ال �س �ل �ط��ات ض �م��ن أط ��ر ال �ت �ع��اون امل �ت �ب��ادل
ّ
واملتكافئ بني السلطات» ،واعتبرت أن «ممارسة
املجلس النيابي لصالحياته التشريعية الكاملة
إب��ان وج��ود الحكومة في وض��ع تصريف أعمال
ي�ح��رم السلطة التنفيذية م��ن حقها ال��دس�ت��وري
وي�م� ّ�س امل�ب��دأ ال�ع��ام املتمثل ب��وح��دة ق��رار الدولة
ال� ��ذي ي��وج��ب ع �ل��ى س�ل�ط��ات�ه��ا م �م��ارس��ة عملها
ّ
بالتكامل ف��ي م��ا بينها» ،بالرغم م��ن أن الوضع
ّ
في حالة استقالة الحكومة أقل خطرًا من الشغور
الرئاسي كونها تبقى قائمة ولو من أجل تصريف
األعمال .وإذا كانت ّ
املادة  75من الدستور قضت
ّ
بأن «املجلس امللتئم النتخاب رئيس الجمهورية
ُيعتبر هيئة انتخابية ال هيئة اشتراعية ويترتب
ً
عليه الشروع حاال في انتخاب رئيس الدولة دون
ّ
ّ
آخر» ،وهو ما أدى إلى انقسام
مناقشة أو أي عمل ّ
الرأي بني من يعتبر أنها قصدت حظر التشريع
أو ال�ق�ي��ام ب � ّ
�أي ع�م��ل آخ��ر ف��ي م��ا خ� ّ�ص الجلسة
البرملان َبغرض انتخاب الرئيس
التي يعقدها
ّ
ّ
املدعو
وب�ين من يعتبر أنها َعنت حالة البرملان
لاللتئام بحكم القانون من أج��ل انتخاب رئيس
ّ
ّ
للجمهورية طاملا أن س� ّ�دة الرئاسة شاغرة ،فإن
ّ
إمعان النظر في منطوق امل��ادة  74من الدستور
من شأنه أن يحسم الجدل باتجاه وجوب امتناع
البرملان عن القيام ّ
بأي عمل قبل انتخاب رئيس
وقع الشغور في رئاسة الدولة
جديد
للبالد متى ّ
كونها ّ
نصت على أن��ه «إذا خلت س� ّ�دة الرئاسة
بسبب وف��اة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر
ف�لأج��ل ان �ت �خ��اب ال�خ�ل��ف ّي�ج�ت�م��ع امل�ج�ل��س ف��ورًا
القانون» ،ما يعني أنها جعلت من انتخاب
بحكم
ً
وأولية للبرملان ّ
ّ
ّ
تتقدم لزومًا
فورية
الرئيس غاية
جميع أعماله.
ّ
ول � �ك� ��ن م � ��ن ال � ��واج � ��ب ال� �ت ��ذك� �ي ��ر ب� � � ��أن ال � �ظ� ��روف
االس �ت �ث �ن ��ائ �ي ��ة وال� � � �ض � � ��رورات ال ��وط� �ن� �ي ��ة ت�ب�ي��ح
امل �ح �ظ ��ورات س� ��واء ف ��ي م��ا خ � ّ�ص ع �م��ل ال �ب��رمل��ان
أو ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،وق � ��د ل �ح �ظ��ت ه �ي �ئ��ة ال �ت �ش��ري��ع
واالس �ت �ش��ارت ف��ي اس�ت�ش��ارت�ه��ا امل ��ذك ��ورة أع�ل�اه
ّ
التي ّ
حرمت فيها على البرملان التشريع في ظل
ّ
اس�ت�ق��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة أن «م�ج�ل��س ال �ن��واب يبقى،
عند ت��واج��د مجلس ال ��وزراء ف��ي وض��ع تصريف
األع �م��ال ،سلطة دس�ت��وري��ة قائمة ،يتعينّ عليها
إق��رار ال�ق��وان�ين عند ت��واج��د ح��ال ال�ض��رورة التي
ّ
تعرض الدولة أو مؤسساتها للخطر أو عندما
يجب إص��دار ق��وان�ين تتوقف عليها ممارسة أو

حماية حقوق دستورية».
ّ
ّأم��ا كيف يمكن تالفي الشغور الرئاسي ،فالحل
ب�س�ي��ط وج � ��ذري ف ��ي آون� ��ة واح� � ��دة :ل �ي��ت رئ�ي��س
ال�ج�م�ه��وري��ة وم�ج�ل��س ال� ��وزراء وم�ج�ل��س ال�ن��واب
ي �ن �ك� ّ�ب��ون ف ��ي ال� �س ��اع ��ات امل �ت �ب �ق �ي��ة م ��ن ال ��والي ��ة
الرئاسية الحالية على إج��راء تعديل دستوري
م��وض�ع��ي ح�ت��ى ال ن�ج��د أن�ف�س�ن��ا م�ض�ط��ري��ن إل��ى
إج��رائ��ه ب�ع��د ال�ش�غ��ور ال��رئ��اس��ي ب��االس�ت�ن��اد إل��ى
نظرية ال�ظ��روف االستثنائية وح��ال��ة ال�ض��رورة.
وي �ق��وم ع�ل��ى ج�ع��ل ان �ت �خ��اب ال��رئ �ي��س (امل��ارون��ي
ب�ط�ب�ي�ع��ة ال� �ح ��ال) م �ب��اش �رًا م ��ن ال �ش �ع��ب ون�ل�غ��ي
ّ
إمكانية تعطيل النصاب وكذلك احتمال
بالتالي
عجز ّ
أي من املرشحني عن كسب تأييد األكثرية
املطلقة من ال�ن��واب من غير ال��دخ��ول في مخاطر
تخفيض النصاب واألك�ث��ري��ة النيابية املطلوبة
ل �ل �ف��وز وت��داع �ي��ات �ه��ا ع �ل��ى م �ش��روع �ي��ة ال��رئ �ي��س
ونطبق الفقرة «د» من ّ
ّ
مقدمة
الوطنية وامليثاقية
ّ
ال��دس �ت��ور ال �ت��ي ت �ن� ّ�ص ع �ل��ى أن ال �ش �ع��ب م�ص��در
ّ
السلطات ،علمًا بأن انتخاب الرئيس من الشعب
ال يقتصر على األنظمة الرئاسية بل يشمل أيضًا
ّ
الرئاسية بشرط أن يكون للرئيس
األنظمة غير
صالحيات ّ
جادة في السلطة كما في نظامنا إذ ال
ّ
ّ
أساسية وأبرزها التوقيع
صالحيات
يزال يملك
ّ
ع �ل��ى م ��رس ��وم ت��أل �ي��ف ال �ح �ك��وم��ة ورد ال �ق��وان�ين
واملفاوضة في عقد املعاهدات الدولية وإبرامها
باالتفاق مع رئيس الحكومة.
أما الهاجس من جعل انتخاب الرئيس رهن إرادة
ّ
األك�ث��ري��ة االس�لام�ي��ة ف�ص��ار أق ��ل ح �ض��ورًا بعدما
طاغية في الساحة
باتت االنقسامات السياسية
ّ
اإلس�لام�ي��ة وه��و أم � ٌ�ر آخ��ذ ب��ال�ت�ج��ذر ،ول�ك��ن وم��ن
ب��اب ال�ت�ح� ّ�وط ال �ض��روري أق�ت��رح االش �ت��راطّ على
امل��رش��ح ل��رئ��اس��ة ال�ج�م�ه� ّ
�وري��ة أن ُي �ق��رن ت��رش�ح��ه
ّ
بتوقيع مئة ألف ناخب ّ
مؤيد على األقل موزعني
ً
ُ
م�ن��اص�ف��ة ب�ين املسيحيني وامل�س�ل�م�ين ،م��ا يثبت
ّ
ّ
حيثيته ف��ي ساحته املسيحية وي �ب��دد الخشية
ّ
من إنزال شخصية مارونية ضعيفة في بيئتها
ّ
على ال�ك��رس� ّ�ي األول ��ى بمظلة إس�لام� ّ�ي��ة ،ع��دا عن
ّ
أن ال�ت��أث�ي��ر االس�ل�ام��ي ف��ي ان�ت�خ��اب ال��رئ�ي��س من
طريق البرملان أكبر من التأثير املسيحي ألسباب
ت�ت�ص��ل ب�ك�ي�ف� ّ�ي��ة ان �ب �ث��اق امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي وم��ن
غير أن نغفل ّأن البرملان الحالي بات خارج ّ
مدة
وك��ال �ت��ه ال�ش�ع�ب�ي��ة وب��ال �ت��ال��ي م�ش��روع� ّ�ي�ت��ه بفعل
قانون التمديد املطعون بدستوريته.
* محام وباحث دستوري
(كلمة ألقيت خالل ندوة لـ«الحركة الوطنية للتغيير
الديمقراطي»)

صادق النابلسي *
ل��م ت�ف�ل��ح اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ت��راج��ع ال �ن��اع��م ال�ت��ي
اعتمدها رئ�ي��س ال� ��وزراء اإلس��رائ�ي�ل��ي األسبق
إيهود باراك عام  ،2000وال استراتيجية البتر
ال �س��ري��ع ال �ت��ي اس �ت �ن��د إل �ي �ه��ا م�ت�ع��ال�ي��ًا ن�ظ�ي��ره
إي �ه ��ود أومل � ��رت ع ��ام  ،2006وال ح �ت��ى ف��وض��ى
ال� �ت ��وت ��رات ال �ت ��ي وط � ��أت أرض ل �ب �ن��ان ب��ال�ف�تن
بالحد
املذهبية مع اغتيال الرئيس الحريريّ ،
م��ن ت�ن��ام��ي ق ��وة ح ��زب ال �ل��ه .ظ��ل ال �ح��زب ي��ش��ق
لنفسه دربًا إلى التألق رغم ضراوة التحديات
وره�ب��ة األوض ��اع ال�ت��ي ج��اءت كلها ف��ي سياق
احتوائه وتجفيف مصادر تهديده بشكل كامل،
ّ
كما أن فوضى التحوالت في العالم العربي بدل
أن تضعه أم��ام معضلة االس�ت�م��راري��ة وال��دور،
ع��اظ �م��ت م ��ن ح �ظ��وظ��ه وت �ف��وق��ه ف ��ي امل �س��اح��ة
ال�ج�غ��راف�ي��ة ال �ت��ي يسيطر عليها وف ��ي العمق
االس�ت��رات�ي�ج��ي اإلق�ل�ي�م��ي ،وأدخ �ل �ت��ه إل ��ى ط��ور
متجدد من النشاط زادت من أهميته كأحد أبرز
الفاعلني غير الدولتيني وأعطته ميزة التأثير
في التوازن اإلقليمي بالنظر إلى ثالثة عوامل
رئيسية :إيديولوجية العالقة مع الجمهورية
اإلس�ل�ام �ي��ة اإلي ��ران� �ي ��ة ،وم �ب��دئ �ي��ة ال� �ص ��راع مع
إسرائيل ،وطبيعة العالقة الجيو سياسية مع
سوريا.
ال�ف�ش��ل ف��ي ت�ط��وي��ق ال �ح��زب اف �ت��رض جملة من
ال�س�ي��اس��ات وال�ب��دائ��ل وامل�خ�ط�ط��ات املتواصلة
ال� �ت ��ي ج � ��اءت ف ��ي إط � ��ار م ��ا ي� �ع ��رف ب �ـ«ال �ش��رق
األوس � ��ط ال�ك�ب�ي��ر (أو ال �ج��دي��د)» ال� ��ذي حملته
وزيرة الخارجية األميركية في إدارة بوش االبن
ّ
كوندليزا رايس .غير أن اصطدام هذا «الشرق»
بمجاذيف املقاومة خالل حرب ُ تموز الشهيرة
دفع بمبتكريه لتغيير اسمه فأطلق عليه منذ
عام « 2010الربيع العربي» ،في مسعى إلنزال
األث�ق��ال اإليديولوجية عنه ومنحه ق��درة على
االسترسال املرن في دنيا العرب ودينهم .لكن
ّأي ��ًا م��ن ال�ت��داب�ي��ر وال �ض�غ��وط وال �ج �ه��ود اآلن�ف��ة
وال��راه �ن��ة ال�ت��ي ش��ارك��ت فيها أط ��راف لبنانية

تبلورت بعد سنة
من اندالع الحوادث في
سوريا رؤية في عقل الحزب
عما يجب القيام به
وع��رب�ي��ة ودول�ي��ة لتقييد ح��رك��ة ال�ح��زب وعزله
وتقليص حجمه في السياسة واألمن لم تنجح،
وهذا ما دفع بمحلل إسرائيلي هو غابي باخور
للقول« :تبدو ص��ورة حزب الله عند الجمهور
اإلسرائيلي أقرب إلى مارد عسكري وتهديداته
وج��ودي��ة» .في وق��ت رأى أيضًا قائد الفرقة 91
ّ
ف��ي ال�ج�ب�ه��ة ال�ش�م��ال�ي��ة ال �ل��واء ع�م��اد ف ��ارس أن
ال �ح��رب ل��و ان�ط�ل�ق��ت م��رة أخ ��رى م��ع ح��زب الله
ّ
فإن إسرائيل كلها ستدخل في «جهنم حمراء».
ف�ي�م��ا ي�خ�ل��ص ق��ائ��د امل�ن�ط�ق��ة ال�ش�م��ال�ي��ة ال �ل��واء
ّ
بالقول «إن ما يوجد لدى املنظمة
يائير غوالن ّ
(حزب الله) يقض مضجعنا».
ّ
وال شك في أن األزمة السورية التي كانت على
درج��ة عالية م��ن السيولة أح��دث��ت ح��اف�زًا لدى
إسرائيل ملحاصرة حزب الله وتشتيته سياسيًا
واستراتيجيًا .كانت الفرصة سانحة لتوثيق
التحالف مع قوى املعارضة السورية لتحقيق
عدد من األهداف األساسية .منها ،تمزيق الدولة
السورية وإنهاكها حتى تموت ليخلفها كيان
ض�ع�ي��ف م�ت�ص��ال��ح م�ع�ه��ا ،أو ك�ي��ان��ات هجينة
متنازعة لكنها مرتبطة تنظيميًا واستراتيجيًا
ب �ق��وى خ��ارج �ي��ة .وم ��ن األه � ��داف تعبئة جيش
م��ن امل��رت��زق��ة ملهاجمة ح��زب ال�ل��ه ف��ي عقر داره
وتهديد بيئته الداخلية وهذا ما ّ
بينته الوقائع
امل �ي��دان �ي��ة ف ��ي م�ن�ط�ق�ت��ي ال �ق �ص �ي��ر وال �ق �ل �م��ون
ّ
املحاذيتني للحدود مع لبنان .كذلك فإن إعادة
موضعة النظام السوري ضمن فلسفة جديدة
ً
ومسار تجفيف نسغه القومي ،سيكون كفيال
بدعم احتماالت ال��وص��ول إل��ى تسوية نهائية
للقضية الفلسطينية وع �ق��د ص�ف�ق��ات نفطية
م��ع ال �غ��رب ت�ب��دأ م��ن خ�ط��وط م��د األن��اب�ي��ب إل��ى
حقوق استخراج الغاز من السواحل السورية
واللبنانية .كما يأتي في مقدمة تلك األه��داف
أي �ض��ًا ف��ك ال�ت�ح��ال�ف��ات وف �ص��ل ال�ج�ب�ه��ات التي
أصبحت مترابطة ب�ين ك��ل م��ن إي��ران وس��وري��ا
وح ��زب ال �ل��ه ب��دل�ي��ل ال �ت �ب��ادل ال�س�ل��س للمنافع
ّ
والتكاليف وال�خ�ب��رات .ول�ي��س ه�ن��اك أدل على
هذا الكالم من املوقف الذي أطلقه غوالن نفسه

ّ
عندما قال« :إن قيادة الجيش اإلسرائيلي باتت
تعتبر الجبهتني السورية واللبنانية بمثابة
جبهة واح� ��دة» ،وم��ا ص� ّ�رح ب��ه ال�ق��ائ��د السابق
للحرس الثوري اإليراني يحيى رحيم صفوي
ّ
م��ن أن «ح ��دود إي ��ران تمتد إل��ى ج�ن��وب لبنان
وشواطئ البحر املتوسط».
ك��ان��ت األزم ��ة ال�س��وري��ة أح��د أخ�ط��ر التحديات
ال �ت��ي واج �ه �ه��ا ح ��زب ال �ل��ه م �ن��ذ ن �ش��أت��ه ،وآخ��ر
حلقة م��ن سلسلة االخ �ت �ب��ارات ال�ق��اس�ي��ة التي
وض �ع �ت��ه أم � ��ام أزم � ��ات وج ��ودي ��ة وإش �ك��ال �ي��ات
مفهومية وقيمية وسياسية عميقة .املناخات
ملتبسة وغ��ائ �م��ة ،ال�ف�ت�ن��ة امل��ذه�ب�ي��ة ف��ي حركة
صخابة ،التهويل على ّ
أشده ،بعض األصدقاء
وال �ح �ل �ف ��اء خ �ص��وص��ًا م �ن �ه��م ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون
ينقلون البندقية من كتف إلى كتف أو ينسحب
ضعافهم إل��ى ال �ظ��ل ،م�ع��ارض��ة محلية عنيفة
أضفت مزيدًا من التعقيد ،الصورة في الداخل
ال�س��وري غير واض�ح��ة وامل�ع�ل��وم��ات متضاربة
ل� ��م ي �ك ��ن ي �م �ل��ك م �ع �ه��ا ال � �ح� ��زب غ �ي ��ر ال �ص �م��ت
والتفحص ال�ط��وي��ل قبل أخ��ذ امل �ب��ادرة وال�ب��دء
بالعمل امل�ط�ل��وب .ك��ان ل�س��ان ال �ح��زب ي ��ردد ما
ردده «دانكو» ،ذلك الفتى الشجاع وأحد ُأبطال
الروائي مكسيم غوركي ،الذي قال« :لسنا نبعد
الحجر عن الطريق بالفكر وح��ده .من ال ُيقدم
ع �ل��ى ش ��يء ال ي �ت��وص��ل إل ��ى ش� ��يء .م��ا ج��دوى
اس�ت�ن�ف��اد ق��وان��ا ف��ي ال�ت�ف�ك�ي��ر واألن�ي��ن؟ وق��وف��ًا.
ّ
فلندخلن الغابة ،ولسوف نجتازها ،إذ إن لها
فلنمش! هيا إل��ى األم� ��ام!» .وبالفعل،
ن�ه��اي��ة...
ِ
فقد تبلورت بعد سنة من اندالع الحوادث في
سوريا رؤية في عقل الحزب عما يجب القيام
به سواء في النطاق املحلي اللبناني أو داخل
س��وري��ا ن�ف�س�ه��ا أو ع �ل��ى امل �س �ت��وى اإلق�ل�ي�م��ي،
للحفاظ على م��ا ي��راه ال�ح��زب امل�ج��ال الحيوي
والدوائر املباشرة ألمنه ووج��وده .إذ استطاع
أن ي�س� ّ�ي��ل اإلرادة ال�س�ي��اس�ي��ة وي�ت��رج�م�ه��ا إل��ى
ق��درة فسلوك فحقائق مادية .فكان ما كان من
نجاحات ميدانية مذهلة صعقت كل املراقبني
وال �ق��ادة السياسيني والعسكريني املراهنيني
على تشظي س��وري��ا وان�ه�ي��ار ال��دول��ة الوطنية
وان �ق �س��ام ال �ج �ي��ش وب��ال �ت��ال��ي س �ق��وط ال �ح��زب
بالضربة القاضية أو برياح السموم اآلتية من
كل جهات األرض وأعالي السماء.
م� ��ع دخ� � ��ول األزم � � ��ة ال� �س ��وري ��ة ال � �ع� ��ام ال� ��راب� ��ع،
وب �ع��د م� ��رور ث�م��ان�ي��ة أع � ��وام ع �ل��ى ح ��رب ت�م��وز
وأرب � �ع� ��ة ع �ش��ر ع ��ام ��ًا ع �ل��ى ان �ت �ص ��ار أي� � ��ار ،ه��ا
ه��و ح��زب ال�ل��ه يعيش ف��ي صلب مقولة األم�ين
ال� �ع ��ام «ن� �ك ��ون ح �ي��ث ي �ج��ب أن ن� �ك ��ون» ،واث �ق��ًا
م ��ن خ� �ي ��ارات ��ه ال �ص��ائ �ب��ة ال �ت ��ي ح �م �ت��ه وح �م��ت
لبنان واللبنانيني ،وانتصاراته الباهرة التي
ي��واص��ل إح ��رازه ��ا م�ن��ذ م�ع��رك��ة ال�ق�ص�ي��ر م��اي��و
 ،2013فيما ينظر إل��ى خصومه وأع��دائ��ه وهم
يتجرعون كؤوس العلقم .بعد ثالث سنوات من
الحرب على الحليف السوري تتضح الصورة
أك�ث��ر .مستوى مخز للمعارضة املسلحة بكل
أطيافها .انكفاء أم�ي��رك��ي .عجز فرنسي .فشل
في التقديرات والرهانات التركية والسعودية
وال�ق�ط��ري��ة .انتهاء حكم االخ ��وان املسلمني في
م �ص��ر .خ�ي�ب��ة ح �م �س��اوي��ة .إح �ب ��اط إس��رائ�ي�ل��ي
وت��وج��س م��ن امل�س�ت�ق�ب��ل .ح�ت��ى آل��ت الحصائد
والوقائع السياسية والعسكرية على خالف ما
كان متصورًا ومخططًا له.
ّ
وعليه ف��إن التأثير امل�ت��زاي��د لنفوذ ال�ح��زب في
املنطقة حصيلة منطقية إلن�ج��ازات واقعية ال
غبار عليها .وبناء على النتائج التي راكمها لم
تعد قيادة النظام اإلقليمي والتأثير في سلوك
ف��واع�ل��ه ح�ك�رًا ع�ل��ى إس��رائ�ي��ل وال �ق��وى ال��دول�ي��ة
التاريخية ،إذ بات حزب الله يلعب دورًا بارزًا
في سياقات ومساحات وموضوعات متعددة
س��واء ب�ع�لاق��ات م�ب��اش��رة أو غير م�ب��اش��رة .من
ه �ن��ا ت �ح��ذر إس��رائ �ي��ل م��ن االن� � ��زالق إل ��ى ح��رب
مفتوحة غير محسوبة النتائج وال�ت��داع�ي��ات
وهو ما يعطي حزب الله ميزة تنافسية في هذه
األزم��ة ال�ت��ي رف�ع��ت أي�ض��ًا م��ن منسوب القيادة
ال�ت�ش��اب�ك�ي��ة ف��ي م��ا ب�ي�ن ق ��وى م �ح��ور امل �ق��اوم��ة
املتأتية من التفاعل العميق بني كيانات املحور
نفسها ك�م��ا أش��رن��ا إل ��ى ذل ��ك آن �ف��ًا .ق��دي�م��ًا ق��ال
نابليون« :من يسيطر في املعركة على تقاطع
الطرق يصبح سيد األرض» .ال نغالي إن قلنا
ّ
إن ه��ذا امل�ح��ور يوشك أن يسيطر على تقاطع
الطرق حيث تقع فلسطني وسطها .املتغيرات
متسارعة وحركة املوازين اإلقليمية والدولية
ت �ت �ج��ه ل�ل�اس �ت �ق ��رار ف ��ي دوائ � � ��ر اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ج��دي��دة .ف�ه��ل يصبح ه��ذا امل �ح��ور وم�ن��ه ح��زب
الله سيد األرض؟ املنجزات تبدأ بخطوة .هذا
فلنمش!
ما أفضت إليه حكمة دانكو حني قال:
ِ
هيا إلى األمام!
* كاتب وأستاذ جامعي

