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األعاصير
إن الكالم ّ
العام عن «حل
سياسي» ال
معنى له من
دون مبادرة من
الحزب (أ ف ب)

السلم ومــن أب ــرع اإلع ــام فــي زمــن الـحــرب ،هو
إعالم حربي فقط .إن الصمت والشلل املقصود
ال ــذي يـشــوب اإلص ــدار السياسي للحزب ّ
يمد
ُاألعـ ـ ـ ــداء ب ـم ـعــن ه ــائ ــل م ــن الـ ـتـ ـك ــرار ال ــدع ــائ ــي
امل ـض ــاد ،كـمــا ان ــه يسمح إلع ــام الـنـفــط والـغــاز
بنسب أقوال (مختلقة من أساسها) ّ
ّ
مضرة
جد
ّ
«قياديني في الحزب» أو
بالحزب وسمعته إلى
«أشـخــاص قريبني مــن الـحــزب» أو إلــى «كاتب
قــريــب مــن حــزب الـلــه على فــايـسـبــوك» .ال تعلم
قيادة الحزب ان غياب الـ ّ
ّ
العدو أو
ـرد يعني ان
ّ
الخصم يحتكر الساحة اإلعــامــيــة ،هــو إعــان
فوز الخصم باملناظرة بسبب غياب املالكم.
نـجــح ال ـحــزب فــي تـصـ ُـويــر الـخـطــر ال ــذي يـهـ ّـدد
ّ
لبنان من العصابات املسلحة في سوريا ،كما
أنه نجح في تقديم الحجج عن ضرورة حماية
ق ــرى ح ـ ّ
ـدودي ــة .ه ــذه الـحـجــج أثـبـتــت جــدواهــا
فــي األش ـهــر املــاضـيــة خـصــوصــا بـعــد أن كشف
ّ
التفجير اإلرهابي الطائفي
الحزب عن مخطط
ُ ّ
سوريا .إن
في ّ
الذي قادته العصابات املسلحة ُ
الـقـضــاء على مصانع ال ـسـ ّ ُـيــارات املـفــخـخــة في
ّ
القلمون وعزل العصابات املسلحة عن الحدود
ّ
ّ
ساهم في إقناع جزء من اللبنانيني
اللبنانية
ّ
بـ ـج ــدوى ت ــدخ ــل الـ ـح ــزب ف ــي س ــوري ــا .ك ـمــا ان
الجماعات
الحزب أثبت جــدارة في
استقصاء ُ ّ
التي كانت ّ
ّ
السيارات املفخخة إلى
تعد وترسل
لـبـنــان .لكن هــذا ال يعفي الـحــزب مــن املساءلة
واملحاسبة بمعيار املقاومة ومشروعها:
هل أثبت الحزب ان ّ
تورطه العسكري في سوريا
ّ
لم يضعف من قدراته في مواجهة العدو ،أو لم
يصرف أنظاره على األقل خصوصًا ان الحزب
كــان صامتًا وساكنًا أثـنــاء الـعــدوان على غــزة،
م ــع عـلـمـنــا ان ن ـظــرة ال ـح ــزب إل ــى ال ـص ــراع مع
ال ـع ـ ّ
ـدو هــي نـظــرة اسـتــراتـيـجـ ّـيــة بـعـيــدة النظر
ّ
وال تـخـضــع الن ـف ـع ــاالت وح ـم ــاس ــات عــاطـفــيــة
مني أو من غيري (وهــذه ميزة القادة الذين ال
يخضعون لالنفعاالت)؟ هل كان سكون الحزب
شهر العدوان على غزة بدافع الدراية والحساب

الدقيق أم بسبب االنشغال واالمـتــداد الطويل
ال ـب ــاع؟ صحيح ان إع ــام ال ـع ـ ّ
ـدو فــي إســرائـيــل
وف ــي أمـيــر ُكــا يـنـظــر بـعــن الـقـلــق إل ــى التجربة
الـقـتــالـ ّـيــة امل ـتــراك ـمــة لـلـحــزب ف ــي س ــوري ــا ،لكن
هــل ك ـّـان حـســاب الــربــح وال ـخ ـســارة فــي صالح
ال ـتــدخــل بـعــد ان نـجــح معسكر الـنـفــط والـغــاز
ّ
مذهبية
في تقليص سمعة الحزب إلى حــدود
رد ّ
ضيقة ومــن دون ّ
طائفية ّ
ّ
فعال وناجح من
ّ
قبل الحزب (إن الحزب يظن ان نفي الفتنة هو
بمثابة القضاء عليها :أعلن حسن نصرالله وأد
ّ
الطائفية يــوم ّ 7أي ــار ،فيما هي سعرت
الفتنة
بعد ذلك اليوم)؟
لكن حتى لو ّأيد املرء انخراط الحزب في القتال
ف ــي س ــوري ــا ألس ـب ــاب غـيــر مــذه ـبـ ّـيــة ،أل ــم يسئ
الـحــزب نفسه إلــى حججه نفسها عندما قبل
ّ
شيعية في
بأن يلعب دورًا في حماية مــزارات
سوريا؟ ملاذا يكون هذا الدور ُملقى على عاتق
ال ـح ــزب ،مـثـلـمــا ه ــو ُمـلـقــى عـلــى عــاتــق تنظيم
عراقي طائفي مثل «لــواء أبو فضل ّ
العباس»؟
ملاذا لم يقترح الحزب ّ
ّ
تطوع مؤمنني ممن يهمم
األمــر كي يقوموا هم بمهمات حماية املــزارات
ح ـتــى ال يــرت ـبــط اسـ ــم الـ ـح ــزب ب ـم ـهـ ّـمــة دي ـنـ ّـيــة
ّ
ّ
العدو
(مذهبية) ال عالقة لها بمهمات مقاومة
ّ
ّ
اإلسرائيلي؟ إن الحزب برر تدخله من باب منع
الفتنة ألن العصابات املـعــارضــة ،الـتــي تأتمر
ب ــأم ــر ال ـن ـظــامـ ْـن ال ـس ـع ــودي وال ـق ـط ــري ،كــانــت
ُ
ّ
تخطط لتسعير الفتنة لكن الفتنة لم تمنع بل
ّ
زادت في لهيبها وقوتها .أي ان الحزب فشل في
ّ
ّ
الدينية.
ما خطط له من وراء حماية املزارات
إن ظـهــور الخطر الــداعـشــي قــد ّيــزيــد مــن قبول
ذرائـ ــع ال ـح ــزب وأس ـبــابــه لـلـتــدخــل ف ــي ســوريــا
ّ
الطائفية في لبنان ،لكن هــذا ال
جماهير
لــدى
ُ
ّ
ّ
يعزز املوقع املقاوم للحزب في املنطقة العربية.
ّ
إن حلفاء إسرائيل العرب خططوا منذ عدوان
ّ
العربية
 2006من أجل تقويض سمعة الحزب
ســامـ ّـيــة ونجحوا فــي ذلــك أيـمــا نـجــاح .إن
واإل ّ
الـتــدخــل فــي ســوريــا ك ــان واحـ ـدًا مــن العناصر

ال ـتــي سـ ّـهـلــت حـمـلــة األن ـظ ـمــة الـحـلـيـفــة لـلـعـ ّ
ـدو
اإلس ــرائ ـي ـل ـ ُـي .ص ـح ـيــح انـ ــه ث ـبــت بــال ـقــاطــع ان
ّ
ّ
والسعودية
العصابات املسلحة (املوالية لقطر
وت ــرك ـي ــا) ف ــي س ــوري ــا أث ـب ـتــت انـ ـض ــواء ه ــا في
مـنـظــومــة ح ـل ـفــاء إس ــرائ ـي ــل ف ــي املـنـطـقــة (قـبــل
زيــارة اللبواني إلــى دولــة الـعـ ّ
ـدو) لكن محاربة
حلفاء إسرائيل يجب ان تكون من ضمن جبهة
عــريـضــة غـيــر طــائ ـفـ ّـيــة ،وإال الـتـصـقــت الصفة
ْ
السنيتي
الـطــائـفـ ّـيــة بــال ـحــزب ،كـمــا ح ــدث فــي
ْ
املاضيتي.
ولـ ـق ــد ف ـش ــل الـ ـح ــزب ف ــي وض ـ ــع تـ ـص ـ ّـور م ـعــنّ
وم ّ
ُ
حدد عن مستقبل سوريا .إن الكالم العام عن
ّ
«حــل سياسي» ال معنى له من دون مبادرة من
ّ
يكون له بعض
الحزب لوضع تصور يمكن ان ّ
الـتــأثـيــر فــي سـلــوك ُ نـظــام لــم يـتــوقــف عــن القمع
ّ
ستمرة .ملاذا ال يعقد الحزب
بالرغم من الحرب امل
ّ
علنية مع أطــراف في املعارضة ال تزال
لـقــاءات
ّ
املقاومة والتغيير غير الخليجي؟
مشروع
ُ
تؤيد ُ
ّ
ثــم ان املــواجـهــة املـسـتـمــرة مــع الخطر الداعشي
(وهو خطر حقيقي ال يمكن التقليل من حجمه)
بعضًا من توازنه ،حتى ال نقول
أفقدت الحزب ّ
ص ــواب ــه .ل ــم ي ــوض ــح الـ ـح ــزب ل ـل ـســاعــة طـبـيـعــة
عــاقـتــه مــع الـنـظــام الـعــراقــي الـطــائـفــي وال ــذي -
ّ
بالرغم من تحالفه مع النظام اإليراني  -لم يقلل
ُ ّ
للمحتل األميركي .إن قــرار إقصاء
من ارتهانه
املالكي (على سوئه ،أي على سوء الرجل) صدر
ّ
من واشنطن وليس من بغداد ،وألسباب تتعلق
باعتراض سعودي (غير علماني وغير سيادي
وغ ـيــر وط ـن ــي) .مــا ال ــذي يـجـمــع بــن ح ــزب الله
كحزب مقاوم ُيعلن تحالفه مع حركات معارضة
ي ـس ـ ّ
ـاري ــة ح ــول ال ـع ــال ــم ،ون ـظ ــام رج ـعــي طــائـفــي
َ
يــرت ـهــن ب ــإش ــارة فـقـيــه االحـ ـت ــال ومـ ــن يـنـتــدبــه
االح ـتــال نـفـســه؟ هــل يمكن الـنـظــر إلــى العالقة
من خارج منطوق التعاضد الطائفي؟ هل هناك
معيار واح ــد يمكن على أســاســه إدراج النظام
العراقي في خانة املقاومة ،أو حتى ما ُي ّ
سمى
باملمانعة (وهــي صيغة تالئم النظام السوري
ألنه ال يقاوم وتحرجه صفة املقاومة)؟ لم يشرح
الحزب لجمهوره طبيعة تلك العالقة بعد.
أك ـثــر مــن ذل ــك ،هــل اس ـت ــدرج ال ـحــزب مــن خــال
ّ
ّ
غربية
السورية إلى املشاركة في حرب
الساحة
خبيثة «ضــد اإلرهـ ــاب»؟ هــل يثق الـحــزب بأي
ح ــرب «ض ــد اإلره ـ ـ ــاب» ت ـصــدر ع ــن واش ـن ـطــن؟
وملــاذا لم يصدر بيان رسمي واحد عن الحزب
ّ
يستنكر فيه حق واشنطن في شن أكثر من 160
غ ــارة على ال ـعــراق حتى الـســاعــة؟ هــل يختلف
الحزب على ان أميركا ال تدخل حربًا وال تقصف
ّ
ّ
ومدنيات أبرياء؟ إن
مدنيني
من دون أن تقتل
الـتـســاهــل مــع الـقـصــف األم ـيــركــي عـلــى الـعــراق
(وغدًا مع سوريا) يمكن ان ّ
يؤدي إلى التساهل
ـام الـعــربــي إزاء
املستقبلي مــن قـبــل الـ ــرأي ال ـعـ ّ
حرب قد تختار واشنطن ان تشنها ضد حزب
الله نفسه (وبالنيابة عن الـعـ ّ
ـدو اإلسرائيلي)
وتحت عنوان «الحرب ضد اإلرهاب» نفسه؟ إن
خطاب وتحالفات «الـحــرب ضد اإلره ــاب» من
قبل الغرب ال يمكن ان تكون ال لصالح العرب
ّ
الحقيقية
أو املسلمني ،وال حتى لصالح الحرب
ضد اإلرهاب.
ثانيًا :الوضع اللبناني
بقدر ما بــرع الحزب في املقاومة بقدر ما هو
ّ
ّ
الداخلية .ال
السياسية
فاشل في الحسابات
تـلــم ال ـحــزب إذا ك ــان هــو ينتقي أفـ ــرادًا ملــواقــع
سـيــاسـ ّـيــة رفـيـعــة (م ـثــل مـيـشــال سـلـيـمــان) ثم

بقدر ما برع الحزب في
المقاومة بقدر ما ّهو فاشل
في الحسابات الداخلية
ي ـن ـق ـل ـبــون ع ـل ـيــه ب ـف ـعــل امل ـ ــال الـ ـسـ ـع ــودي .لـكــن
حـســابــات ال ـحــزب الــداخـلـ ّـيــة بــاتــت عبئًا عليه
ك ـح ــرك ــة مـ ـق ــاوم ــة :ل ـي ــس هـ ـن ــاك مـ ــن رأسـ ـم ــال
وطني في عاملنا العربي :من «البنك العربي»
رأس امل ـ ــال ال ـعــربــي
إلـ ــى ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي ،إن ّ
هــو رجـعــي حكمًا وأك ـثــر تــأث ـرًا بالضغوطات
ّ
األميركية املباشرة وغير املباشرة .لكن الحزب
ّ
أبعد نفسه عن الحركات اليسارية في لبنان
ّ
وأبـقــى على سياساته االقـتـصـ ّ
الرجعية.
ـاديــة
إن ب ــرن ــام ــج مـ ـح ـ ّـم ــد ف ـن ـي ــش فـ ــي تـخـصـيــص
ّ
رأسمالية الحريري
كهرباء لبنان لم َيحد عن
ال ــوح ـش ـ ّـي ــة .إن ان ـف ـص ــال الـ ـح ــزب ع ــن ال ـحــركــة
املـطـلـبـ ّـيــة الـشـعـبـ ّـيــة غ ـيــر ال ـطــائ ـفـ ّـيــة يــزيــد في
ّ
الطائفية التي فرضها أعداؤه
عزلته وقوقعته
عليه ،وفــرضـهــا هــو على نفسه بحم عقيدته

الــدي ـنـ ّـيــة وتــركـيـبـتــه االج ـت ـمــاعـ ّـيــة .وم ـ ــاذا عن
ّ
الشعبية لبعض عناصر أو
تنامي االتهامات
قيادات حزب الله بالفساد؟ هل هناك تحقيق
ّ
علنية أم
في األمر أو محاسبة؟ وهل املحاسبة
سـ ّ
ـريــة؟ هــل مــن حــق جمهور الـحــزب ان يعرف
ذلك ،أم ال؟
ل ـكــن وض ــع ال ـح ــزب ف ــي الـتــركـيـبــة الـسـيــاسـ ّـيــة
ّ
ّ
السياسية
اللبنانية بات متطابقًا مع التجربة
(ال ـط ــائ ـف ـي ــة ح ـت ـم ــا) لـ ـح ــرك ــة «امـ ـ ـ ـ ــل» .ك ـم ــا ان
تحالفات الحزب لم تخرج عن نطاق التحالفات
ّ
ّ
ّ
الحر»
«التيار الوطني
الطائفية من حلفه مع
(ومــن دون حــرص على تطبيق ما اتفق عليه،
ّ
صوابية االتفاق الذي لحظ
وبصرف النظر عن
ُرأف ــة مــع إرهــابـ ّـيــي جـيــش ل ـحــد) ،إل ــى تحالفه
ّ
ستمر مع وليد جنبالط بالرغم من ارتكابات
امل
ُ
الـ»ويكيليكس» التي ال تغتفر .من حق جمهور
ح ــزب الـلــه وم ــن حــق أن ـصــار املـقــاومــة بـصــورة
ّ
عامة ان يسألوا ملاذا تزيد لقاءات نصرالله مع
ً
جنبالط عــن لـقــاءاتــه ،مـثــا ،مــع سليم الحص
ال ـ ــذي ل ــم يـ ـن ــاور ولـ ــم ي ـب ــع م ــواق ـف ــه وال ـ ــذي لــم
يحد عن خط املقاومة .هذه من جملة األسئلة
املشروعة عن الدور السياسي للحزب.
ولم تكن تجربة الحزب في الحكومات املتقاعبة
ّ
إيجابيًا .ألم يكن افضل
ناجحة ،ولم تترك أثرًا
ّ
استمرت في النأي بنفسها
لحركة املقاومة لو
عن تجربة االتساخ في السلطة في لبنان؟ هل
ّ
اللبنانية بعد
في الحكومات
كان إقحام الحزب ّ
ّ
غربيًا مقصودًا بهدف
اغتيال الـحــريــري فــخــا
ّ
القدسية التي
إرباك الحزب وإبعاده من الهالة
أحاطت تجربته في املقاومة الصرفة في حقبة
حسن نصرالله؟
ثالثًا :فلسطني
يطغى موضوع فلسطني على كل ما عداه عند
الحزب ،وهذا أفضل ما في حزب الله .إن عقيدة
ّ
العدو اإلسرائيلي
الحزب الصلبة في مواجهة
والحزم في ّ
ّ
الرد على اعتداءات العدو في لبنان
ً
في العام الحالي ال يدعا مجاال للشك في قدرة
الـحــزب على املــواجـهــة ّ
الفعالة ضــد ال ـعـ ّ
ـدو .إن
سلوك املقاومة في غزة مدين بالكثير للحزب،
وال ينفع جـحــود خــالــد مشعل فــي إنـكــار ذلــك.
ل ـل ـحــزب ه ــدف ت ـحــريــر فـلـسـطــن وال ــدف ــاع عن
ّ
ّ
متطوعو الحزب،
لبنان .لن يدافع عن لبنان إل
وأداء الـجـيــش الـلـبـنــانــي فــي عــرســال لــم ينقذ
سمعة ُبنيت على أكل األفاعي .والذين فشلوا
ف ــي ّ
رد ع ـص ــاب ــات «الـ ـنـ ـص ــرة» و»داعـ ـ ـ ــش» في
عرسال ال يمكن لهم الركون إليهم في مواجهة
أعـ ـت ــى جـ ـي ــوش امل ـن ـط ـق ــة وأكـ ـث ــره ــا وح ـش ـ ّـي ــة،
ق ــارن ــوا بــن ص ــورة ج ـنــود الـجـيــش فــي األســر
وص ــور مقاتلي ح ــزب الـلــه األشـ ـ ّـداء فــي األســر
اإلســرائـيـلــي .هــي الفيصل بــن املـقــاومــة وبــن
العجز واإلستكانة.
إن ال ـحــرص عـلــى امل ـقــاومــة لـيــس مـلــك جمهور
ح ــزب الـلــه وح ــده ،ولـيــس مـلــك طــائـفــة .لــم تكن
ّ
الفلسطينية طائفة ،كما كان العظيم
املقاومة
ج ــورج حـبــش ي ـ ّ
ّ
ـردد فــي خطبه عـشــيــة الـحــرب
ّ
األهلية عــام  ،1975وال يمكن تحويل املقاومة
ف ــي ل ـب ـنــان إلـ ــى ط ــائ ـف ــة ،ك ـمــا ي ــري ــد آل سـعــود
وصحبهم في معسكر النفط والغاز.
ُي ّ
سجل للحزب انــه بالرغم من الحملة الظاملة
ّ
ال ـت ــي ي ـت ـع ــرض ل ـه ــا ،وب ــال ــرغ ــم م ــن ات ـه ــام ــات
تـطــاولــه وه ــو غـيــر م ـســؤول عنها (ك ــأن تكتب
ً
ّ
بناء على تعليق ألحدهم
طائفية
مقاالت عن
ّ
ُ
ّ
على «فايسبوك» ثم يحمل الحزب املسؤولية أو
عبر التعميمات التي ُيتهم الحزب بها ألن فالنًا
مــن «بيئة املـقــاومــة» ،وهــذا هــو االســم الحركي
للشيعة في إعــام النفط والـغــاز الطائفي) ،لم
ّ
ينجر إلى الخطاب الطائفي ال بل ومنع قياداته
ّ
مــن االن ـجــرار إلــى ال ــرد على الخطاب الطائفي
(ه ــو فـعــل أك ـثــر مــن ذل ــك :مـنــع ن ـ ّـواب ــه ووزراءه
من الكالم املباح لكن هذا لم يمنع إعالم الغرب
ّ
والسعودية من نحل الكالم وعزوه
وإعالم قطر
إلى «مصادر قريبة من الحزب» أو إلى «قيادي
في حزب الله» ،الخ) .لكن كل هذا ال يكفي.
إن مـشــروع املقاومة ُمـعـ ّـرض للخطر .والخطر
ـوس
ال ــداه ــم ي ــأت ــي م ــن أك ـث ــر م ــن ط ـ ــرف ،وب ـ ُل ـبـ ّ
طــائـفــي ولـيـبــرالــي وصـهـيــونــي مــع ان املـشــغــل
واحـ ـ ــد .إن ق ـ ــدرة ال ـح ــزب ع ـلــى االس ـت ـم ــرار في
املـقــاومــة يرتبط بمدى نجاح الـحــزب عــن عزل
نفسه عــن بيئة لـبـنــان الـطــائـفـ ّـيــة وع ــن اللعبة
السياسية ّ
ّ
ّ
املذهبية في
برمتها ،وعن الحروب
املنطقة .كما ان الـحــزب ال يمكن لــه ان يستمرّ
ّ
في سياسة التدخل في سوريا من دون قياس
الربح والخسارة على مشروع املقاومة .ماذا لو
ربح الحزب نظامًا وخسر مقاومة؟
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