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السيد نصر الله والحراك
نـفـسـهــا م ــن األس ـل ـح ــة الـثـقـيـلــة ال ـت ــي يملكها
الخصم .هــذا األمــر سيخلق حالة تعاطف مع
َ
املستهدفة،
البيئات الشعبية املحيطة باملواقع
تمامًا كما حصل مع التحالف األميركي حينما
ب ــدأ بــاسـتـهــداف مــواقــع «داع ـ ــش» .فبعد سنة
كاملة من بداية عمليات التحالف لم يعد الناس
ّ
يتذكرون منها إال صور املنازل ّ
املدمرة وحقول
الـنـفــط املـحـتــرقــة وأرق ـ ــام الـقـتـلــى بــن املدنيني
(على اعتبار أن صورهم ال تصل عبر اإلعالم).

في ضــوء هــذا الهجوم لخوض حــرب إعالمية
ّ
إذا اقتضى األم ــر .هــو يعلم أن املــواجـهــة على
ولكنه سيخوضها
هذه ّالجبهة ليست سهلةّ ،
فــي ك ــل األحـ ــوال ،فحجم الـتــدخــل ال ــذي ق ــام به
على املستوى العسكري يفرض عليه أن يكون
جاهزًا ّ
ألي اشتباك إعالمي ،وهذه ّ
املرة سيكون
ّ
ـروس بحجم
االش ـت ـب ــاك مـخـتـلـفــا وس ـي ــذك ــر ال ـ ـ ّ
املــواجـهــة الـتــي خاضوها حينما تــدخـلــوا في
أفـغــانـسـتــان لحماية الـنـظــام الـشـيــوعــي هناك
ّ
التمرد اإلســامــي الــذي قــام ض ـ ّـده .في تلك
من
ّ
ال ـحــرب خ ـســروا ك ــل ش ــيء بسبب مواجهتهم
ألف ــراد مـتـ ّ
ـدربــن عـلــى ح ــرب الـعـصــابــات جيدًا
ومندمجني في بيئاتهم التي كانت ّ
ضد التدخل
السوفياتي ،والصياغة اإلعالمية لتلك املعادلة
ص ـ ّـب ــت ف ــي مـصـلـحــة األم ـي ــرك ـي ــن وحـلـفــائـهــم
اإلس ــامـ ـي ــن ال ــذي ــن اسـ ـتـ ـف ــادوا م ــن الـ ـت ـ ّ
ـورط
ّ
ال ــروس ــي وعـمـلــوا عـلــى أبلسته فــي ك ــل مـكــان.
األبلسة اآلن لن تكون سهلة كالسابق بسبب
وضـ ــوح م ـعــالــم ال ـح ــرب أك ـث ــر وت ـ ـ ـ ّ
ـورط جميع
أطرافها فــي عمليات القتل وتحطيم البيئات
ّ
ستستمر بأشكال مختلفة،
االجتماعية ولكنها
وستعتمد على حجم الـضــرر ال ــذي ستحدثه
ُ
َ
ستهدفة .إذا
ال ـغــارات الــروسـيــة فــي األمــاكــن امل
حصلت جرائم ّ
جراء الغارات فسيواجه الروس
أوقـ ــاتـ ــا ع ـص ـي ـبــة ألن ـه ــم ب ـخ ــاف األم ـيــرك ـيــن
ال ي ـس ـي ـطــرون ع ـلــى اإلع ـ ــام وامل ـن ـظــومــة الـتــي
يمتلكونها في املقابل ال تستطيع مهما كانت
فعاليتها (وه ــي فاعلة إلــى حـ ّـد كبير) تفنيد
ّ
كل األخبار التي تتحدث عن آثار الغارات على
ُ
َ
البيئات املستهدفة .ولكي يستطيعوا املواجهة
عليهم أن يتحدثوا بوضوح أكبر عن أهدافهم،
ّ
تتسبب غاراتهم بسقوط ضحايا فيجب
وحني
أن يعترفوا بــذلــك ،وأن يشكلوا لجان تحقيق
ملحاسبة املسؤولني عن هذه الجرائم ،ألنهم إن
ً
لم يفعلوا فسيصبحون «هدفًا سهال» لإلعالم
الغربي وتوابعه العربية ،ولن يكون بمقدورهم
إنكار ما حدث كما يفعل األميركيون باستمرار.
ً
االمبريالية ع ــادة تمتلك بنية إعالمية هائلة
دائمًا بمنأى عن
إلخفاء جرائمها ،ولذلك تبقى ً
املساءلة حني تقتل أو تدمر بيئة اجتماعية ما،
أمــا الـقــوى التي ال تمتلك هــذه البنية وليست
ّ
مؤهلة لخوض ح ــروب االمبرياليات فعليها
ّ
امـتــاك وسائلها الـخــاصــة «إلخ ـفــاء الجرائم»
أو «التخفيف مــن وطــأتـهــا» ،هــذا إذا كانت قد
ً
ارتكبت جرائم فعال ،وهو سؤال برسم الروس
ّ
وتدخلهم الجديد.
* كاتب سوري

واإلرادات الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ،ومـ ـ ــارسـ ـ ــت ال ـع ـس ــف
واالس ـت ـبــداد والتمييز ،ولــو بــدرجــات معينة
م ــن سـلــم االرت ـك ــاب ــات واالرب ــاك ــات املـنــاهـضــة
للقوانني واألع ــراف املـعــروفــة .ولكن بالتأكيد
اختلفت الجمهوريات بمحاوالت متنوعة من
االص ــاح والـبـنــاء ال ـعــام وال ـصــراع مــع الـقــوى
االس ـت ـع ـم ــاري ــة واالم ـب ــري ــال ـي ــة ال ـعــامل ـيــة الـتــي
عملت هي األخرى في محاوالت اعادة التاريخ
وتكريس الهيمنة وتهديد االستقرار واألمــن
الــداخ ـلــي والـشـخـصــي لـلـقـيــادات ال ـتــي تــولــت
ادارة الـحـكــم ف ــي ال ـج ـم ـهــوريــات ،عـلــى خــاف
مع امللكيات التي راهنت معها وارتهنت في
اتـفــاقـيــات حـمــايــة وفـتــح خــزائـنـهــا الستغالل
املستعمر والسيطرة التاريخية على مقدرات
البلدان والشعوب ونهب ثرواتها واضطهاد
االرادات ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي ك ــل اس ــال ـي ــب الـقـمــع
واالضطهاد املعنوي واملادي.
هــذا االخ ـتــاف ومهما كــان جزئيًا او محددًا
شكل عامل قلق للمستعمر الغربي وأعــوانــه
فــي املـنـطـقــة او أت ـبــاعــه وم ــن ت ـخــادم مـعــه في
السلطات او في التوجهات العامة ،ودفــع من
جــانــب آخ ــر ال ــى الـعـمــل عـلــى ردم ال ـهــوة فيه،
ومنع التحركات الشعبية وقــوى التغيير من
تـصـعـيــده وت ـط ــوي ــره ال ــى س ـيــاســات واقـعـيــة
قائمة ومــؤثــرة او طامحة للقيام بمهماتها
الفعلية وإرادت ـه ــا الــوطـنـيــة والـشـعـبـيــة .وفــي
تجربة العمل السياسي في هذه الجمهوريات
وفي مجابهة التحديات الخارجية وتهديدات
ال ـ ـعـ ــدوان وان ـ ـ ــدالع ح ـ ــروب خ ـط ـيــرة انــدف ـعــت
باعتماد القوة العسكرية املركزية .وهذا االمر
يحسب لها ،فقامت ببناء مؤسسات عسكرية
وطنية ،تحولت بشكل او آخر الى رمز وطني
م ـع ـبــر ع ــن وح ـ ــدة ش ـع ــوب ال ـب ـل ــدان ال ـعــرب ـيــة

الوطنية وقوة حمايتها من العدوان والحروب
بكل أصنافها .ما شكل من جانب آخر مصدر
إزعـ ــاج آخ ــر لـلـقــوى االسـتـعـمــاريــة وتــوابـعـهــا
وخطط في املقابل أيضًا الستهداف هذه القوة
الوطنية ،ال سيما بعد دروس حــروب عديدة
مع القاعدة االستراتيجية العسكرية الغربية
في فلسطني املحتلة .وقائع الحال تقول بأن
ال ـج ـم ـهــوريــات ال ـت ــي ت ــواج ــه ال ـي ــوم تـحــديــات
مـ ـصـ ـي ــري ــة ،وه ـ ـ ـ ــزات واس ـ ـع ـ ــة ،ضـ ـم ــن خـطــط
االس ـت ـع ـم ــار وم ـش ــاري ـع ــه ،ع ـل ـي ـهــا اس ـت ـي ـعــاب
ال ـ ــدروس وال ـت ـجــارب وال ـع ـمــل ،حـتــى ول ــو من
جديد ،مستفيدة من تراكمات التجارب ومن
رصيد الوطنية واإلرادات الشعبية على اعادة
النظر بأوضاعها الحالية والتفكير العملي
بالعمل املباشر في تنفيذ االهــداف التحررية
وف ــق بــرامــج تـنـمــويــة وخ ـطــط ت ـقــدم وتـطــويــر
لـبـلــدانـهــا وال ـح ـفــاظ عـلــى كــرامـتـهــا وشعبها
وم ـ ـحـ ــاربـ ــة مـ ـش ــاري ــع ال ـت ـف ـت ـي ــت وال ـت ـق ـس ـي ــم
والتدمير املتفشية الـيــوم على الصعد كافة.
ملـ ــاذا ال ـج ـم ـهــوريــات ال ـعــرب ـيــة اآلن؟ فــاملـشـهــد
ال ـس ـيــاســي فـيـهــا يــوضــح صـ ــورة بــانــورام ـيــة
ملــا ي ــراد منها عمليًا او يطلب منها ،شعبيًا
ووطـنـيــا وقــومـيــا ،وض ــرورة وقــوفـهــا صامدة
امام الحمالت والهجمة الصهيو غربية التي
تريد إعادة عقارب الساعة وإنكار التاريخ.
فــي الـخـتــام ال بــد مــن الـقــول إن هــذا املــوضــوع
مـهــم وكـبـيــر وال تغطيه دراسـ ــات او مـقــاالت،
ولكن ال بد من القول هنا ان االشارات السابقة
ه ــي االخ ـ ــرى م ـه ـمــة وي ـج ــب االل ـت ـف ــات الـيـهــا
وقــد يتوفر وقــت ملتابعتها ورصــد التحوالت
ل ـصــالــح ال ـش ـع ــوب ال ـعــرب ـيــة وح ــرك ــة الـتـحــرر
الوطني والقومي فيها.
* كاتب عراقي

ّ
صياغة التدخل إعالميًا

حينها لم تترافق أعمال القتل مع حالة تعبئة
إعــام ـيــة ألن مـعـظــم ّوس ــائ ــل اإلعـ ــام العربية
والعاملية كانت في صف الواليات املتحدة ،ولكن
األمر سيختلف اآلن مع الروس ،فهم ال يملكون
ما تملكه أميركا ّمن رساميل وال يستطيعون
إي ـق ــاف آل ــة ال ـض ــخ اإلع ــام ــي ال ـتــي ستغرقهم
وتغرقنا «بــأرقــام القتلى» و»ص ــور الضحايا
من املدنيني» .شكوى الــروس من هذا األمــر قد
ّ
بدأت ،فقد ّ
صرح بوتني قبل أيام بأن املعلومات
عــن سـقــوط ضـحــايــا بــن املــدنـيــن ظـهــرت قبل
طلعات املقاتالت الروسية ،وأبــدى استعداده

رائد شرف
هل من تفاجأ من سماع كالم االمني العام لحزب الله يوم الجمعة  25ايلول ورأيه
بالحراك الراهن؟ اذا كان املقصود باملفاجأة ان يمتلك املرء شعورًا بفقدان السيطرة
مرفقًا بعالمة ّ
تعجب ترتسم على الوجه ،فالجواب ال ،لم يتفاجأ أحد .ففئات جمهور
الـحــزب واملتعاطفني مـعــه ،ممن يعرفون الـحــزب وهرمية ِقيمه ،والــذيــن واللواتي
ّ
ّ
يتطرق السيد
يؤيدون الحراك الراهن ،انتظروا ال شك جوابًا من اثنني :إما أن ال
نصر الله للحراك بتاتًا ،وإما أن ّ
يؤيده .وقد اختار السيد موقفًا بني االحتمالني،
سنعود الى تفاصيله ادناه .اما فئات جمهور الحزب الذين رفضوا الحراك ودانوا
مـبــدأه ،فقد ّ
تفوقت على الشعور باملفاجأة عند بعضهم النزعة االوتوماتيكية
ّ
الشائعة هذه االيام ،القائمة على شكل «لن أبدي عالمات التعجب ،إن االمور بخير
وتحت السيطرة بشكل عــام ،وسنكون منتصرين بــإذن الله» .وهــي نزعة ّ
شجع
عليها الحزب في ساحات تنشئته في السنني الخمس املاضية ،ألسباب عقالنية
ّ
ّ
استقرت على «سوقها»
شتى ،آخرها ضرورات التعبئة العسكرية في سوريا ،ولو
ُ
عند الناس فئات من الطفيليات املتبجحة في االعالم وعند بعض الطبقات الوسطى
ُ
والوسطى الدنيا .ماذا كان رأي السيد نصر الله تحديدًا؟ اعتبر بعض امل ّ
تحمسني
أنه ّأيد الحراك .شخصيًا ،اعتقد ان هذا االستنتاج فيه مبالغة .ان مجموع تعليقات
السيد على الحراك توحي بأنه اعتبر ان الحراك ومطالبه االكثر بــروزًا هي شيء
«عادي» او «طبيعي» ،ال اكثر .لو كان ّأيد الحراك لقال بوضوح« :ان هذا الحراك هو
ّ
شيء طبيعي» ،او ما معناه ذلك ،ما قد يفتح الباب لسماع اسباب الحراك والتوقف
عندها ،ثم طرحها على باقي الطبقة السياسية .لكنه لم يقل ذلك .ربما ألنه لم يرد
ان ينشب خالفًا مع خصومه السياسيني وبعض حلفائه.
ُ
كــان تعليقه في خانة ما أسميه «الواقعية» ،ال يخرج عن السياسة املعتمدة من
«حزب الله» في السنني السبع املاضية .والواقعية هنا تعني نظرة ترى السياسة
ّ
بمثابة أمر واقع ،وواقع ُم ّ
ّ
التشعبات والتجليات ،ليس بمستطاع الحزب تعريفه
تعدد
ٍّ ً
اال ويؤدي الى تغيير األمــور ،وهو بالتالي َّ
قرر أن يحافظ
بخطاب واحد يكون فع
على ثبات هذا الواقع بقدر املستطاع ،ويحترم حيثياته عندما يقتضي الكالم ،في
َ
ظل غياب اي افق لتغيير قواعد ومضمون النتائج« .ان هذه االمور تحصل» ،هذا
السيد عن الـحــراك .بقوله ذلــك ،يحترم ّ
ما قاله ّ
السيد الحراك وجمهوره بقدر ما
ً
لطاملا احترم الحيثيات الجماهيرية لحلفائه كما ألعدائه .في موضوع أعدائه مثال،
ّ
رسمييه في االعالم ،في السنني السبع املاضية،
اعتمد الحزب التقليل من اطالالت
ّ
ّ
تجنبًا لألبلسة ،وإلدراك قيادته ان ليس بمستطاعها تخطي منظومة التحريض
التعبوية التي تم تشييدها منذ سنوات  2005و .2006والسيد ال يريد ان يعطي
خصومه مــادة اضافية لتغذية الكراهية عند جمهورهم ،ألنه يــدرك ان للحيثيات
الجماهيرية وزنها ،حتى لو لم ُت َ
جر انتخابات .هو يدرك ان هناك مستويات أعلى
من الكراهية والقطيعة الراديكالية الطائفية التي يستطيع حزب «املستقبل» أخذ
الس َلفية الجهادية للمزيد من ُّ
جمهوره اليها ،فاتحًا الباب امام َ
التوسع على االرض
الشعبية اللبنانية.
ليس املقصود هنا إثبات صوابية مطلقة للسيد في قراءة األمور ،بما فيها حراك
ّ
الصيف .وهناك بعض الحاالت لم يتمكن فيها السيد من قــراءة االرض الشعبية
الوطنية جيدًا ،ويكفي ان اذكر منها مؤتمره الصحافي الداعي إلى تظاهرة الثامن
مــن آذار عــام  ،2005حيث كانت عبارته الشهيرة «زوم ان ،زوم آوت» وغيرها،
ّ
املستفزة لفئات من الجمهور اصبحت على إثرها ُمهيأة الستعدائه .مع أن خطأه
ّ
ّ
متحول ومتوتر ،يبقى بعيدًا عن مستويات
آنــذاك ،في ظل وضع لبناني وعربي
االستفزاز املقصود والعدائي التي نقابلها في خطابات غيره من الحقل السياسي
اللبناني .لكن موقف السيد يوم الجمعة الفائت ،وبالرغم من اإلمالءات البنيوية التي
ّ
تحد من حرية خطابه ،ما زال يقيم تقديرًا للبديهيات :ان التأثير باالرض الشعبية
بتنوعاتها ال غنى عنه ،حيث استطاع املــرء ذلــك ،واال فليتجنب املــرء معاداتها.
بل اكثر من ذلك ،في عرضه لالمور يوم الجمعة املاضي ،بدا السيد وكأنه يقول
إن «حزب الله» سيأخذ على محمل الجد وحتى لدرجة التعاون السياسي مع اي
قوى تنبثق من الحراك او من االرض التعبوية الوطنية ،على شرط ان تأخذ هذه
ً
القوى شكال مطلبيًا وتمثيليًا واضحًا ،أي أن تتنظم كحزب سياسي يمكن املرء أن
يتحاور معه وأن يحاسبه .حتى مالحظته عن وجود اتصاالت للبعض في الحراك
بالسفارة االميركية لم تخرج عن اطار «الواقعية» هذه ،هناك ناس يتواصلون مع
السفارة االميركية ،فهذا ما ال يفاجئ في بلد مثل لبنان ،انما ال يجب ان يعمي هذا
الواقع ،على اهميته ،عن اولويات املرحلة ،في ضرورة ان ال يخسر املرء تأييد غالبية
الناس له .بفضل القليل الذي حققته هذه السياسة على مدى نصف العقد املاضي،
ُ
وعلى قدر طبيعتها املحدودة واملحافظة ،يمكن للسيد اليوم ان يدعو علنًا الى اجراء
انتخابات نيابية على اساس قانون نسبي .فقط بفضلها يمكن للحزب ان يثق بان
ستصب معه ،حتى في حال ّ
ّ
تكونت كتلة
غالبية الناخبني على املستوى الوطني
جديدة من عشرة الى خمسة عشر نائبًا في البرملان منبثقني من مجهول خارج
عن الطبقة السياسية الراهنة .هــذا أيضًا ما ال تدركه الطفيليات املتبجحة التي
ّتدعي الكالم باسم املقاومة والتي تساهم على طريقتها بتضييق الحصار على
املقاومة في االرض التعبوية.

