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بالل ناصر *
ّ
ّ
ً
حيث إن السياسة ليست مثاال نبتغيه ،إنما
ه ــي ح ــرك ــة ف ـعــل ف ــي زمـ ــان ومـ ـك ــان ،واّن ـت ـقــال
مــن واق ــع قــائــم بـمــا هــو لعطفه وال ـتــرقــي بــه،
وه ــي الـكـيــف أي الـبـحــث فــي الــوسـيـلــة ،وهــي
ّ
األولــويــات في ظل تزاحم غير مشهود ،وهي
ّ
ً
ً
ليست فعال م ـعــزوال ،وهــي قبل كــل ذلــك قــرار
ّ
ضـمـنــي ع ـنــد ال ـفــاعــل إلب ـق ــاء أي وض ــع على
تغييره
مــا هــو عـلـيــه ،أو إص ــاح ــه ،أو رب ـمــا
ّ
جذريًا ،وهي في نهاية املطاف تقدير مشتق
ّ
عند كــل فاعل مــن رؤيـتــه ونظرته وتقديراته
ّ
الـنــابـعــة مــن مفاهيمه ومـبــانـيــه وت ـصــورا ّتــه.
ّ
إن هذه النظرات إلى معنى السياسة تتكثف
وتتزاحم في مقاربة منطقتنا ،وبشكل كبير
جدًا في لبنان ،البلد الذي يواجه أزمة نظام،
أو ّربما موته ،ويعيش نوعًا من عدم تطابق
ٍّ
بني املجتمع كأصل والنظام السياسي كتجل
ّ
وتعبيرُ ،
ويلحظ أن مفهوم الدولة القومية ال
عليه فكريًا ومنقوصًا
يزال مفهومًا متنازعًا ّ
ع ـم ـل ـيــا .ب ـلــد ي ـع ـيــش ت ـ ّك ــث ـرًا ف ــي االن ـت ـم ــاءات
ودرجــة هائلة من التدخل الخارجي الغربي.
وهـ ـن ــا ،ي ـ ــزداد أمـ ــر ال ـس ـيــاســة ت ـع ـق ـي ـدًا حـيــث
تغيب رؤية ّ
موحدة ملا ُيصطلح عليه بـ«األمن
القومي» بني الفواعل حول املصالح ،وكيفية
تـحــديــدهــا ،والـتـهــديــدات وكيفية مواجهتها
ّ
ّ
مرجوة له ،فلم
ومحدداته وأي صناعة
والدور
تغب إلى اآلن مقوالت  -رغم عقمها وانكفائها
ِ
 مـثــل «قـ ـ ّـوة لـبـنــان فــي ضـعـفــه» تـمــاشـيــا معّ
نظرية ّ
«قوة الضعف» ،فتلبس كل يوم لبوسًا
ّ
معينًا .وهو ما أجهضته التجربة العملية مع
الشعب اللبناني على
تالقي كتلة راجحة من ّ
أبــواب مئويته األولــى ،فشقت على عقدين أو
أكثر طريقًا آخر ّ
تتقوى ّ
حجته والحاجة إليه،
رغم بعض النقد.
ّ
ف ـهــل ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن حـ ــزب ال ـل ــه الـلـبـنــانــي
يمتاز بمدرسة سياسية فريدة ،كما هو حال
مدرسته العسكرية ،خصوصًا بعد ما شهدته
املنطقة ،ولبنان ،من ّ
تحوالت وأطوار جديدة؟
ّ
وحيث إن البحث في موضوع كهذا يبدو أمرًا
ّ
معقدًا نسبيًا ،ويحتاج إلى دراسات وأطاريح
ّ ّ
ع ـل ـم ـيــة ،إل أن ذل ــك ال يـمـنــع م ــن ّط ــرق بــابــه
واإلطاللة عليه ،ونحن ال ّ
ندعي أنــا سنجيب
ّ
أو مراقب لجهة
عن كل ما يخطر ببال سائل ّ
ش ـم ــول املـ ـق ــارب ــة ،خ ـصــوصــا أنـ ـن ــا س ـن ـقــارب
املــوضــوع بمنهج االسـتـنـتــاج وال ـتـ ّ
ـأمــل ،وقــد
نـ ّـوفــق الحـقــا فــي مقاربته بمنهج االسـتـقــراء
ّ
ً
ُ ّ
العلمي .لكن عل هذه املحاولة تشكل مدخال
ل ـل ـت ـ ّ
ـوس ــع واإلحـ ــاطـ ــة الحـ ـق ــا والـ ـتـ ـع ـ ّـرف إل ــى
النموذج السياسي لتجربة حــزب الله كأحد
ّ
أبرز الفواعل اإلقليميني واملحليني اليوم ،وإذا
مــا كــان هــذا الـحــزب يمتلك بالفعل ف ــرادة في
ّ
تقل ّ
تميزًا عن مدرسته
مدرسته السياسية ال
الـعـسـكــريــة االسـتــراتـيـجـيــة ،فـســايــرت األول ــى
ّ
الثانية وأحــاطــت إنجازاتها وات ـحــدت معها
وكانت عينها الثاقبة ،وهو ما أؤمن به ّ
بقوة.
لذلك ،سنكون أمام مستويات ّ
عدة من النقاش:
 ّاألول ،ن ـظــري يــرت ـبــط بــالـبـحــث ف ــي مـعــالــم
ّ
النظرية السياسية لـحــزب الـلــه ومـحــدداتـهــا
ّ
ّ
العامة ،ألن فهم املنطلقات الفكرية والقيمية
والبنائية ينعكس ويحكم فعله االجتماعي
الجهادي  -السياسي والعسكري.
 ال ـث ــان ــي ،نـسـتـعــرض ف ـيــه جــان ـبــا م ــن أدائ ــهبـبــرقـيــات ســريـعــة وتقييمها بـلـحــاظ آثــارهــا
ونواتجها الوطنية.
الثالث ،استشرافي يرتبط بــدور حــزب الله
ّ
امل ـتــوقــع لـلـمــرحـلــة املـقـبـلــة داخ ـل ـيــا ،عـلــى أثــر
ّ
والتغيرات التي بــات عليها لبنان
املـســارات
واملنطقة والعالم.

في معالم النظرية السياسية

ُيفترض لفهم حزب الله في شؤونه وقراراته،
معرفة وفهم الهوية الدينية التي ينتمي إليها
ويعتقد بها ،فهو حــزب إسالمي ينتمي إلى
مدرسة ّ
ّ
محددة ُت ّ
بمسمى اإلسالم
عرف نفسها
ُ
ّ
املحمدي األصيل ،الذي يعتبر الركيزة األبرز
لفهمه ولتمايز نموذجه اإلســامــي .وقــد تمّ
ّ
صك املصطلح قبالة اإلسالم األميركي ،الذي
ب ــرز مطلع الــربــع األخ ـيــر مــن ال ـقــرن املــاضــي،
وال ـ ــذي ي ـع ـ ّـد أك ـب ــر ت ـشــويــه لـحـقـيـقــة اإلس ــام
ّ
وماهيته ،وهو أحد أكبر مظاهر الخطر على
ّ
األم ــة وأح ــرار العالم بحسب فهم حــزب الله.
ّ
وبالتالي ،فإن هذا املبدأ حاكم على عمله أي
ّ
ّ
تتقوم دونما التمايز والتمييز
أن هويته ال
بني اإلســام األصيل ،وذاك األميركي حاليًا -
الغرب سابقًا.
ّ
والركيزة الثانية ،هي أن اإلسالم الذي ينتمي

إل ـي ــه ح ــزب ال ـل ــه ت ـق ــوم ن ـظـ ّ
ـري ـتــه ع ـلــى الـسـيــر
ّ ً
لتحديد «الباطل» أوال في
الفكري والشرعي ّ
ّ
كــل زمــان ومـكــان بــدقــة ووض ــوح ومسؤولية!
إذ ال يـمـكــن أن ت ـك ــون ه ـن ــاك قـضـيــة مـظـلــوم
ً
أو حـ ــق ،م ــن دون أن ت ـع ـيــق ظ ــامل ــا وب ــاط ــا.
لــذلــك ،بـعــد تـحــديــد الـبــاطــل ون ـمــوذجــه يجب
م ـج ــاه ــدت ــه وم ــداف ـع ـت ــه ك ــأص ــل وم ـس ــؤول ـيــة
شرعية وأخالقية وإنسانية ووطنية وفلسفة
حياة .وفــي تحديده للباطل في هــذا الزمان،
ّ
ّ
تتغير رؤية حزب الله أن ظالم هذا الزمان
لم
ّ
أو ب ــاط ـل ــه وف ـ ــق الـ ـق ــرائ ــن واألدلـ ـ ـ ـ ــة الـعـلـمـيــة
والعملية واالسـتـقــراء اإلنساني والتاريخي
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ّــي واملـ ـس ــؤولـ ـي ــة
اإلنسانية واألخروية ،متشخص في الواليات
ّ
امل ــت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة ك ـن ـظــام ح ـكــم ون ـم ــوذج،
وب ــال ـص ـه ـي ــون ـي ــة كـ ـح ــال ــة ارت ـ ـب ـ ــاط ع ـض ــوي
وانساللي وكمركز وبؤرة ّ تشابك السياسات
االستكبارية ملختلف املؤثرين العامليني على
البنية.
الـ ــرك ـ ـيـ ــزة الـ ـث ــالـ ـث ــة ت ـن ـب ـث ــق م ـ ــن ال ــرك ـي ــزت ــن
األوليني ،وتستتبع العمل بمقاربة سياسية
واجتماعية تــؤمــن بأهمية العمل لتأسيس
ّ
جـ ـبـ ـه ــة املـ ـسـ ـتـ ـضـ ـعـ ـف ــن .إن ف ـ ـكـ ــرة اإلس ـ ـ ــام
ّ
تستتبع منهجًا عمليًا ،قــوامــه أن
األمـيــركــي ّ
ال ـبــاطــل امل ـت ـمــثــل ف ــي أم ـيــركــا والـصـهـيــونـيــة،
هو عبارة عن نقطة ارتـكــاز لجبهة سياسية
ّ
وقيمية تقودها الواليات املتحدة األميركية
ّ
ّ
اليوم ،وبالتالي ،فإن املواجهة تتطلب النظرة
ّ
واملتعددة األبعاد والطبقات ربطًا
الشمولية
بطبيعة ه ــذا ال ـظــالــم وخـصــائـصــه ال ـفــريــدة.
ف ــال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ه ــي الـ ــوريـ ــث ملـخـتـلــف
ت ـج ــارب ال ـظ ـلــم واالس ـت ـث ـمــار وت ـج ــارب ــه على
ّ
امتداد قرون ،ما يتطلب دوام السعي لتشكيل
ّ
جـبـهــة املـسـتـضـعـفــن ،وب ـنــائ ـهــا ب ـج ــد وأن ــاة
وج ـل ــد وت ـص ـم ـيــم م ــن خـ ــال ب ـن ــاء ال ـن ـم ــوذج
والوعي والخطاب.
ّ
ب ـح ـس ــب نـ ـظ ــريـ ـت ــه ،فـ ـ ـ ــإن ال ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـدي لـجـبـهــة
االستكبار هــو معبر مساعد لـتـعــارف ّ(أكثر
م ــن ت ـع ـ ّـرف) جـبـهــة املـسـتـضـعـفــن وامل ـعــذبــن
واملقهورين وإدراك كينونتها ،وهي عبارة عن
تالق متينة في سياق بناء الحضارة
أرضية
ٍ
اإلنسانية ...فبها يستعيدون ثقتهم بذواتهم
وي ـب ــدأ املـسـتـضـعـفــون الـتــأسـيــس ل ـهــويــةٍ من
خارج نسق املستكبر وتفضيالته وتقييداته،
وهــذا شــرط الزم على امـتــداد الطريق  -وهو
مــا جـهــد ح ــزب ال ـلــه ملـحــاكــاتــه والـسـعــي على
ضوئه ،وتحديد موقعه في عملية بناء هذه
الخريطة وآفاقها.
ّ
وب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى أن ح ـ ــزب الـ ـل ــه ي ـن ـت ـمــي إل ــى
املــدرســة الحسنية  -الحسينية ،فهو يحمل
ق ــدرة وخـصــائــص فــريــدة مستقاة مــن هذين
ّ
تتقدم
النموذجني ،وإن النهضة الحسينية
ألي ٍّ
فيها خاصية االستجابة ّ
تحد بمواجهة
ّ
الظالم وقضية األمــل مهما تعقدت الظروف
وص ـع ـب ــت ،وت ـ ّ
ـوس ــع الـ ـخـ ـي ــارات م ـه ـمــا زادت
الضغوط إلى أكبر مدى وقضية الدم املظلوم
الذي يقوى على سيف املستكبر ،مهما امتلك
م ــن ع ـنــاصــر ق ــوة م ــادي ــة واإليـ ـم ــان بــالـنــاس
واملجتمع كــون أي تغيير وإصــاح حضاري
يـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى ويـ ــرت ـ ـبـ ــط ب ــامل ـج ـت ـم ــع ول ـي ــس
أحادية ،مع ما ينبثق عنه
بمقاربة عسكرية
ألي مـســار ي ـ ّ
 لـهــذا الـفـهــم  -مــن تـجـ ّـنــب ّـؤدي
ٍ
إل ــى تقسيم املـجـتـمــع خ ــال عملية اإلص ــاح
ّ
وال ـ ـن ـ ـهـ ــوض .كـ ـ ــل هـ ـ ــذه الـ ـعـ ـن ــاوي ــن واملـ ــزايـ ــا
ّ
مستقاة من النهضة الحسينية التي تشكل
منبع فكره الثوري واإلصالحي والنهضوي
وضـ ّـالـتــه ،كونها بالنسبة إليه وفــي ّ
أدبياته
«نـهـضــة م ـع ـصــومــة»! وبــال ـتــالــي ،مــا ألـفـيـ ّنــاه
ُيـعـتـبــر مـ ّ
ـوج ـهــا لـتـفـكـيــره وس ـلــوكــه ومـحــفـزًا
لــه .لــذلــك ،سـتــراه يــواجــه الصعوبات الكبرى
ب ــأم ــل وي ـه ـن ـ ِـدس بـتـصـمـيــم ل ـل ــرؤي ــة ،دون ـمــا
انفعال ويصنع املستقبل البعيد بثقة وعزم،
وي ـص ـبــر ك ــون األه ـ ــداف ال ـت ــي يـ ّنـتـمــي إلـيـهــا
ّ
تحققه في جيل
بالضرورة مما يلزم ّ
ليست ّ
بعينه ،إنما هي مسار قد يتحقق مع األجيال
اآلتية .وهذا يعطيه هامشًا كبيرًا من املرونة
ّ
التعجل أو االنفعال.
واملناورة وعدم
الــركـيــزة الـجـهــاديــة كمنهج ،إذ يعتبر حــزب
الله في إدراكاته ّأن ّ
أي عملية تغيير في هذا
ّ
العالم  -الــذي يتشابه إلــى حــد كبير جـدًا في
ظ ــروف ــه ومــاب ـســاتــه وت ـحـ ّـديــاتــه م ــع ال ـظــرف
الحسيني  -الستنهاض املستضعفني ال ّ
تتم
ـاومــة تعيد
واقـعــا دونـمــا مقاربة جهادية مـقـ ِ
ب ـن ــاء ال ــوع ــي وتــأس ـي ـســه ع ـنــد املستضعفني
الــذيــن مــا زالــت شــرائــح عريضة منهم أسيرة
السطوة والهيمنة املـبــاشــرة وغـيــر املباشرة
ّ
للغرب ،بقيادة الــواليــات املــتـحــدة وربيبتها

إس ــرائ ـي ــل .فــال ـج ـهــاد وامل ـق ــاوم ــة كـمـنـهــج هو
ّ
املناهج
بوابة قسرية
للتغيير في العالم ،وكل ّ ّ
األخ ــرى رغ ــم أهـ ّـمـيـتـهــا وضــرورت ـهــا إل أنـهــا
تبدو مساعدة برأيهّ ...أما حدود هذا الجهاد
وامل ـ ّســؤول ـيــة ح ـيــال املـسـتـضـعـفــن ،ف ـهــو أمــر
ـط دقيق بني القدرة من جهة،
يتوقف على ربـ ٍ
والـحـفــاظ على تماسك مجتمعات الشعوب
امل ـس ـت ـض ـع ـفــة ووح ــدتـ ـه ــا مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ــرى،
ّ
وعوامل عديدة ال يتسع لها البحث .فعملية
ال ـت ـحـ ّـول ه ــذه والـيـقـظــة املـطـلــوبــة م ــن الـبــاب
الجهادي ،ال ُيفترض أن تنحرف أو تصطدم
ّ
بتماسك املجتمع ووحدته التي هي مبدأ لكل
مشروع نهضوي وثوري هادف وأســاس ،أي
رؤي ــة إنسانية شاملة ،إذ ال يمكن النهوض
مــن حـيــث التفتيت والـفــوضــى وغ ـيــاب األمــن
ّ
وانـقـســام املجتمع .لــذلــك ،ف ــإن النهضة التي
ّ
ُ
ّ
ّ
يتطلع إليها يجب أن تجافي أي أمر قد يؤدي
ّ
في الناتج النهائي إلــى تمزيق املجتمع ،ألن
ّ
ه ــذا هــو ه ــدف الـظــالــم ومـنـيـتــه فــي ك ــل حــن.
ّ
ورغم ما يبدو في هذه النقطة من صعوبة ،إل
ّ
أن بعض خصائص حزب الله تبدو مساعدة،
فـهــو ال يــرتـجــي مــن عـمـلــه نتيجة مــاديــة وال
انـتـصــارات مرتبطة بمكسب هنا أو سلطان
ّ
هـنــاك .فــالــذي يتطلع إلــى غاية االستنهاض
ّ
يختلف ّ
عمن يتطلع إلى حجز موقع سياسي
ّ
مباشر في بنية سياسية أو نظام .وكأن حزب
الـلــه ،مــن خــال ذل ــك ،يعيد تعريف ال ــدور من
النشاط والعمل السياسي وفهمه من خارج
ّ
ّ ّ
سلة املفاهيم واملباني القائمة ،ويظن أن هذا
ّ
الفهم جزء ال يتجزأ من عملية إحداث اليقظة
ّ
والتحول.
ّ
ّ
لكن واقع ّوجود الكيان الصهيوني ،بما يعبر
عـنــه ويـمــثـلــه ويــرمــز إل ـيــه كــربـيــب الستكبار
الحكومات الغربية ،يمكن اعتباره ّ
أهم فرصة
ومسؤولية تاريخية يرى حزب الله إمكانية
مساهمة فعلية لــاضـطــاع بـهــا والـنـهــوض
إزاء هـ ـ ــا .فـعـنــد ه ــذا ال ـك ـيــان تـتــاقــى مصالح
ّ
ث ــاث :حـفــظ الــوطــن لـبـنــان ،وت ـعــزز شرعيته
وخـ ـص ــائ ــص تـ ـن ـ ّـوع ــه وسـ ـي ــادت ــه وم ـس ــان ــدة
األمـ ـ ـ ــة وشـ ـع ــوبـ ـه ــا ونـ ـ ـص ـ ــرة امل ـس ـت ـض ـع ـفــن
واملضطهدين وجبهتهم في العالم .لذلك بقدر

ّ
ما يرى البعض أن جغرافيا لبنان هي لعنة
فــي ظــل االشـتـبــاك الــدولــي واإلقـلـيـمــي القائم
ّ
على دوره وموقعه ،فإن حزب الله يراه هدية
وفرصة تاريخية لصناعة النموذج من مدخل
واالنتصار عليه
مقارعة الكيان الصهيوني
ّ
بما تعنيه هذه الكلمة من أبعاد ،وتؤشر لها
ّ
وتحررية.
من دالالت حضارية وفكرية
وال ـس ــؤال ال ــذي يـتـبــادر إل ــى الــذهــن هــو كيف
ي ـم ـكــن ت ــأم ــن اس ـت ـم ــرار ال ـف ـعــل «ال ـج ـه ــادي»
َ
وإرادويًا؟ تأتي
املقاوم عمليًا ،وليس تنظيريًا
ّ
اإلجــابــة الـفــوريــة ،وبحسب القرائن والتتبع،
ّ
من عقلية املستكبر وسلوكه ،إذ أن املستكبر
ب ـع ـق ـلــه ال ـق ـلــق واملـ ـت ـ ّ
ـوج ــس م ــن املـسـتـضـعــف
ال ــواع ــي ال ـث ــائ ــر دائـ ـم ــا ي ـت ــرك لـلـمـسـتـضـعــف
الــذريـعــة العملية قــائـمــة .ف ــإذا كــانــت مـبـ ّـررات
ّوشرعية فعل املستضعف ال ترتبط ّبالذريعة،
ّ
إنـمــا هــي أعمق وأبـعــد كما هــو متفق فــي كل
ّ
ّ
الشرائع واملــواثـيــق ،لكن الالفت أن املستكبر
ّ
دائ ـم ــا م ــا ي ـ ّـوف ــر بـقـلـقــه وض ـعــف مـشــروعــيـتــه
الذريعة.
ّ
ّ
كــذلــك ،هــو يــؤمــن أن ال ـصــدق مـنـجــاة فــي كــل
شــيء ،ال ّ
سيما في األداء السياسي الــذي هو
أرفــع األعـمــال وأعظمها ،وتقوم فلسفة عمله
ّ
ال ـس ـيــاســي ع ـلــى أن م ــن ت ـع ـ ّـدى ال ـح ــق ضــاق
ّ
مذهبه .لذلك ،رغم أن فكرة تالزم السياسة مع
الصدق ال تزال أحجية ال يقبل بها الكثيرون،
ُ
ّ
ّ
يصرون على أن السياسة ال يمكن أن تبنى
إذ
ّ
إل على املــراوغــة واالحـتـيــال ،نــرى حــزب الله
ي ـصـ ّـر ع ـلــى ه ــذا امل ـع ـنــى ويـعـتـقــد ب ــهّ .
ورب ـمــا
هــذه نقطة قـ ّـوة غير منظورة عند حــزب الله،
أي الصدق في مقولته السياسية والتزام ما
ّ
يعلن عنه حـ ّـتــى لــو طــال الــوقــت فــي تحقيقه
ّ
وصعبت الشقة لبلوغه .وتأتي قــوة ذلــك ّمن
كون غالبية خصومه وأعدائه يفترضون أنه
ال يقول الحقيقة ،انطالقًا من بنيتهم املعرفية
والـقـيـمـيــة وفـهـمـهــم لـلـسـيــاســة ،ف ــال ــذات هنا
ليست منفصلة عن املوضوع.

في الرؤية للبنان وتقييم سياساته:
ل ـب ـنــان ل ـيــس ب ـل ـدًا ع ــادي ــا أو أرض ع ـب ــور أو
مستودعًا في إدراك ووعي حزب الله وبيئته،
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ّ
ّ
استقر فيه اآلباء واألجداد
إنما هو بلد ووطن
ّ
وقدموا فيه ،وعلى ترابه ،الغالي النفيس في
مواجهة املستعمرين ،وترعرعت فيه أحالمهم
وأمــانـيـهــم بعد تــاريــخ طــويــل مــن االضطهاد
والتهميش واالختزال .هو منطلق انتصارات
ّ
وع ـنــوان «يـقـظــة» عميقة وم ـحــط تلبية نــداء
ّ
الـشـهــداء مــن أع ـمــاق ال ـتــاريــخ ،يتطلعون من
خالله إلى إسهام إنساني عابر حرصوا على
بناء أركانه ونموذجه بعزيمة وحكمة وأناة
وص ـب ــر .ه ــو ال ــوط ــن امل ـم ـت ـلــئ ب ـع ـنــاصــر ق ـ ّـوة
ّ
هائلة من وجهة نظرهم رغم
التصدعات التي
تعتريه واألزم ــات املتناسلة الـتــي تعترضه،
وه ــو الــوطــن األق ــدر فــي الــواقــع الـعــربــي على
ّ
وقيمي خــاص بعيدًا
تقديم نموذج إنساني
ع ــن ح ــاالت االس ـتــاب والـتـقـلـيــد األع ـمــى في
ســاحـقــة مــن ن ـمــاذج عــربـيــة ،ال
قـبــالــة غــالـبـيــة
يختلف رأيــان ّأنها أرجعت ّ
األمــة خطوة إلى
الخلف بدل أن ّ
تتقدم بها خطوات إلى األمام.
ً
ليس لبنان تفصيال كما يحاول البعض أن
ّ
يتقول على حــزب الله ،خصوصًا إذا علمنا
ّ
أن ـ ــه األرضـ ـي ــة وال ــركـ ـي ــزة ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي ال
غنى عنها التي ينطلق منها لبناء تجربة
ً
ونموذج ّ
يقدمه ،فضال عن كونه األرض التي
ال بديل له عنها وال محيص في عالم اليوم،
ّ
التحديات وكــانــت الصعوبات.
مهما بلغت
هــو ينطلق مــن كــونــه نـجــح بــاملــراكـمــة على
مــا ّأسـســه السيد مــوســى الـصــدر وغـيــره من
علماء لبنان ،بأن يأخذ الطائفة إلى القضية
ف ــأص ـب ــح ال ـش ـي ـعــة ركـ ـي ــزة املـ ـق ــاوم ــة حـ ّـمــالــة
ّ
تحول كبير
رايتها واملتماهني معها .وهــذا
ون ــوع ــي ونـ ـم ــوذج ُي ـح ـتــذى مل ــن أراد ،حيث
تخرج الطائفة من انغالقها إلى القضية أي
إلى األرحب!
ّ
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ـي ــه ،إن امل ـن ـط ـقــة وال ـع ــال ــم دخ ــا
مرحلة جــديــدة ،أصـبــح فيها للمنطق اآلخــر
 غ ـي ــر ال ـغ ــرب ــي  -م ـك ــان ــه وخـ ـط ــاب ــه ،وال ـ ــذيكــان لتجربة املـقــاومــة إسهامها العميق في
صنعه وتـعــزيــزه ،وهــو مــا ُيفترض استمرار
الـسـيــر عـلـيــه إل ــى حــن ال ـت ـحـ ّـرر الـكــامــل لهذه
املنطقة من مثالب النظام العاملي الذي فرضه
الغرب والشرق ذات يوم على الشعوب رعاية

ملـصــالـحـهـمــا وت ـق ــاس ــم ن ـف ــوذه ـم ــا .وقـ ــد كــان
لـلـبـنــان الــوطــن دور مــركــزي فــي إحـ ــداث هــذا
ال ـت ـح ـ ّـول والـتـغـيـيــر ف ــي ت ــوازن ــات الـ ـق ـ ّـوة في
املـنـطـقــة ،مـنــذ اللحظة الـتــي ب ــرز فيها إدراك
مختلف لحقيقة ّ
وقوة وإمكانيات هذا الوطن
ودوره عند قسم راجح من أبنائه.
ّ
وإذا كــان ال يغيب عنه أن املشكلة اللبنانية
ّ
بـ ــدأت م ــع ال ـس ـيــادة املـنـقــوصــة ال ـتــي تــأســس
عليها لبنان الكبير كحصة تقاسمتها القوى
الكبرى بني سايكس وبيكو ،واستمرار عملية
ّ
ّ
ان ـتــداب معلنة ومبطنة عاشها لبنان حتى
لـحـظــة خـ ــروج س ــوري ــا م ـنــه ،ب ـتــواطــؤ دول ــي،
فارتضته غالبية أهل السياسة معبرًا للقوى
الــدولـيــة ومـطــرحــا لطموحاتها على الـســواء
يـ ّ
ـؤدي دورًا وظيفيًا فيكون للكل سهم فيه،
ّ
ّ
ّ
فتعمقت فيه هواجس شتى وتــم استغاللها
فــاسـتـحــالــت فــي مــرحـلــة مــن عـمــره إل ــى حالة
أشبه ما تكون إلى نوع من «الهروب والنزوع
ل ـن ـكــران ال ـ ـ ــذات» ،ب ــدل أن ُي ـص ــار ملــواجـهـتـهــا
بجرأة ووضع مسارات بثبات .ونتج عن ذلك
ّ ّ
أن كل املقاربات التي عاشت عقلية االختزال
ُ
ومــا ع ــرف بــزمــن الطائفة الفالنية والطائفة
ّ
ـت ،وأن ل ـح ـظــة ال ـطــائــف
امل ـه ـي ـم ـنــة ق ــد ف ـش ـل ـ ّ
ّ
الـ ـت ــي م ــن امل ـف ـت ــرض أنـ ـه ــا جـ ـ ــاءت ل ـتــؤســس
ملــرح ـلــة ج ــدي ــدة فـ ــإذا ب ـهــا عـ ّـم ـقــت ال ـهــواجـ ّـس
وزادت درجــة االضطراب االجتماعي والشقة
وأصبحت تسوية يتم العمل بها بانتقائية
ّ
واسـ ـتـ ـنـ ـس ــابـ ـي ــة ت ـق ــاس ـم ــا ملـ ـص ــال ــح م ـحــل ـيــة
وإقـلـيـمـيــة وب ـغ ـطــاء مـصــالــح دول ــي ظــرفــي ال
ّ
يهتم باملجتمعات.
ورغ ـ ــم أه ـم ـي ــة اسـ ـتـ ـق ــراء الـ ـت ــاري ــخ ال ـح ــدي ــث
والقريب ،ومــا قاساه حــزب الله وبيئته منه،
ّ ّ
إل أنــه ال يرغب في أن يستغرق في سلبياته
ب ـقــدر مــا يــرغــب فــي فهمها واالع ـت ـبــار منها
مــن أج ــل الـعـمــل عـلــى تكييف مــا يمكن منها
ّ
التحوالت لتقويمها وإيجاد صيغة أكثر
مع
ّ
ّ
ق ــدرة عـلــى الـتـمــاشــي والـتـكــيــف مــع تـحــديــات
ال ــزم ــان وخـصــائـصــه وقــابـلـيــة الح ـت ــرام هــذا
اإلنسان «الـفــرد» ّ
املتميز .بالنسبة إلــى حزب
ّ
الـلــه ،فــإن املطلوب لذلك دائـمــا هــو «اإلصــاح
وليس الهدم» ،وتبديد الهواجس ال صناعتها

يمكن
هل ّ
القول إن حزب
الله اللبناني
بمدرسة
يمتاز
ّ
سياسية
فريدة ،كما
هي حال
مدرسته
ّ
العسكرية؟
ُيفترض لفهم
حزب الله
في شؤونه
وقراراته
معرفة
ّ
وفهم الهوية
ّ
الدينية التي
ينتمي إليها
ويعتقد بها

(هيثم
الموسوي)

ٌّ
فكل من ّ
املكونات اللبنانية له خاصية وقيمة
يمكن أن يضفيها على هذا االجتماع إذا نظر
بعني تنطلق من لبنان نحو األفق ال العكس.
هــذه بعض الخطوط العامة فــي نظرة حزب
الله كما بـ ّـن فــي وثيقته السياسية األخيرة
ل ـ ـعـ ــام  ،2009وال ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى ب ـعــض
ّ
بالتحوالت الكبرى
التطوير والتفصيل ربطًا
ّ
ّ
واملستجدات .لكن السؤال الــذي يطرح نفسه
هو «إذا كان لحزب الله هذه الرؤية الواضحة
ل ـل ـس ــاح ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،ف ـ ـل ـ ـمـ ــاذا ل ـ ــم ي ـع ــاج ــل
لالنخراط في الساحة الداخلية وطرح رؤيته
واالجتهاد لتحقيقها ،خالل الفترة املاضية،
بما يتناسب مع ّ
قوة تأثيره اإلقليمية؟» .وهل
ً
ّ
ُ
سيبقي على هذه املقاربة أم أن هناك تعديال
أو ت ـط ــوي ـرًا مــرت ـق ـبــا ف ــي إدراكـ ــاتـ ــه ون ـظــرتــه،
ً
وص ـ ــوال إل ــى م ـمــارس ـتــه رب ـطــا بــاملـسـتـجـ ّـدات
ّ
ّ
يات والتحوالت التي برزت.
ّوالتحد ّ
رب ـم ــا ت ــأخ ــر ان ـخ ــراط ح ــزب ال ـلــه «الـعـمـيــق»
داخ ـل ـي ــا ف ــي ال ـس ــاح ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة بـمـخـتـلــف
أب ـ ـ ـعـ ـ ــادهـ ـ ــا ،بـ ـ ّمـ ـجـ ـم ــوع ــة عـ ـ ــوامـ ـ ــل وظـ ـ ـ ــروف
ّ
وتصورات تبناها .كان ّأولها أخذه بأولوية
ّ
ّ
التركيز وعــدم التشتت في املطالب ،ال سيما
ّ
ـاه مــن
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ف ــي ظـ ــل عـ ــدد ال م ـت ـن ـ ٍ
الـتـحـ ّـديــات الـخــارجـيــة والــداخـلـيــة املـتــداخـلــة
واملتوائمة ،والقاعدة الذهبية تقول «من أومأ
إلى متفاوت خذلته الحيل».
وفقًا لنظرة معينة آثر حزب الله عدم االنخراط
ّ
في الواقع اللبناني  -ما بعد الطائف  -إذ أن
انخراطه حينها كان سيعني تشويهًا لنقاء
املقاومة  -في زواريب السلطة واملحسوبيات
وت ـقــاس ـمــات ال ـح ـصــص  -وغــاي ـت ـهــا وص ـفــاء
ّ
واملؤيدين
منطلقاتها وتشويشًا للمقاومني
فاحتاج إلى تمايز واضح عن السلطة كمفهوم
ملتبس وتجربة مستلبة حينها ،وهــذا كان
أم ـرًا ضــروريــاّ ،
وربـمــا أراد أن يربأ بنفسه أن
يكون في موقع املنافس للقيمني التقليديني
ع ـل ــى الـ ــواقـ ــع ال ـل ـب ـن ــان ــي مـ ــن ق ـ ــوى إقـلُـيـمـيــة
ودولية وبالتالي النظر إليه بموقع املقاسم
ّ
أو املـقـتـســم للغنائم وه ــذا سـيــولــد سلبيات
ّ
كبيرة وخطيرة ناهيك ّ
عما يمكن أن يــؤدي
إل ـيــه م ــن تـنــافـســات حـ ـ ّـادة ف ــي بـيـئــة لبنانية
حــزبـيــة وطــوائـفـيــة خــارجــة لـلـتـ ّـو مــن الـحــرب
األهلية وتعتليها الهواجس واملخاوف فيما
العدو والتركيز على مواجهته يجب أن يبقى
القضية والعنوان ّ
والوحيد ،ال بل
األولــي بل
ّ
الله أبعد من ذلك فتجنب الداخل
ذهب حزب ّ
تتأثر ّ
حرية قراره املقاوم بإحراجات
خشية أن
ّ
أو م ـســاومــات الــداخــل حينها مــا حــتــم عليه
االبتعاد عن أي شيء من اهتمامات اآلخرين
ّ
وم ـح ــل مـنــافـسـتـهــم ،بــل وت ـصـ ّـبــر عـلــى األذى
ّ
املنعطفات كالحال
الذي لم يفارقه ال سيما في
ّ
الذي شهده اإلقليم عندما تحضرت املنطقة
ملـ ـش ــروع الـ ـس ــام وم ـق ــدم ــات ــه ل ـت ـطــويــع ق ــوى
املقاومة بأدوات داخلية! وقرارات خارجية.
ّ
ّ
نــاه ـيــك ع ــن ذلـ ــكّ ك ــل ــه ،ف ـ ــإن امل ـص ـل ـحــة كــانــت
ّ
تقتضي أن يـصــفــر ال ـع ــداوات إل مــع الـكـيــان
ّ
ال ـص ـ ّه ـيــونــي وراعـ ـيـ ـت ــه ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــت ـح ــدة،
ويخفف من ّ الهواجس بل ويطمئن ما أمكن،
خصوصًا أن ــه مــولــود وفــق تجربة إسالمية
جديدة وخاصة ،وبالتالي كان واضحًا له ما
قد تثيره تجربته من مخاوف عند دول وقوى
عديدة في عاملنا العربي واإلسالمي ،وآخرين
مثلهم فــي الــداخــل خـصــوصــا إذا مــا قــورنــت
ّ
بتعجل بنماذج لحركات سابقة.
حركته
ّ
ّ
لم تفتأ مقاربة حزب الله تصر على أن الصراع
ُ
مع إسرائيل وأولويته قد تساعد داخليًا على
الجمع وإيـجــاد مشتركات ،فإشكالية لبنان
كانت فــي النفوس قبل الـنـصــوص .بالنسبة
ّ
إل ـ ـيـ ــه ،إن م ـش ــروع ـي ــة ه ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــراع ع ــاب ــرة
ومــاهـ ّـيـتــه وطنية وإنـســانـيــة وتـحــوي فــي ما
حية في ّ
تحوي تراكمًا لذاكرة ّ
األمة بمواجهة
ّ
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــدو ،وإن الـ ـح ــق ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي وم ــا
يرتبط به من قضية الجئني ورفض التوطني
وغـيــرهــا مــن الـقـضــايــا الـتــي كــانــت فــي صلب
مشكلة املسألة اللبنانية تاريخيًا ،هي أكبر
قضية إليـجــاد مشتركات وتــوحـيــد الجهود
وتخفيف التناقضات التي كانت تعتري بيئة
لبنان الداخلية.
ً
ّ
هـ ــذا ف ـض ــا ع ــن أن هـ ــذا الـ ـص ــراع ه ــو قيمي
وسـيــاســي وف ـكــري ول ـيــس عـسـكــر ّيــا فحسب،
ّ
وب ــال ـت ــال ــي إن ال ـس ـي ــر ف ـي ــه س ـي ـحــفــز ال ــوع ــي
اإلن ـس ــان ــي وال ـل ـب ـنــانــي واإلسـ ــامـ ــي ،وت ـكــون
ّ
نــواتـجــه عميمة عـلــى الـجـمـيــع حــتــى لــو كــان
ّ
ه ـن ــاك ب ـعــض الـتـكـلـفــة ال ـت ــي ال ُيـ ــرى بـ ــدًا من
تحملها فــي بـيـئــة امل ـقــاومــة ال ـحــاضــرة لذلك
طوعًا بغالبيتها الساحقة.
ّ
ّ
املتربص
فبداية الطريق تحتم مواجهة العدو

وال ـطــامــع واملـحـتــل واملـنـتـهــك .أول ــى النتائج
ّ
املـتــرتـبــة هــي أن تحقيق الـتـحــريــر الـخــارجــي
س ـي ـســاعــد ع ــى ال ـس ـيــر بــال ـت ـحــريــر ال ــداخ ـل ــي،
ً
فضال عن دوره في تحرير النفوس وإيجاد
االسـ ـتـ ـع ــداد ل ــذل ــك واك ـت ـش ــاف م ـكــامــن ال ـقــوة
الكامنة.
ّ
ّ
وليس آخ ـرًا أن لبنان مــا بعد الطائف ،شكل
عمليًا تقاطعًا ظرفيًا ومصلحيًا لألميركي -
السعودي مع الـســوري ،ومــا يمكن استغالله
على هــذا الصعيد مــن تناقضات لعبة األمــم
ومصالحها الـتــي تتيح فــي مـكــان مــا فرصة
ّ
جدية لتقوية مسار املقاومة الوطنية األهداف
واللبنانية االنـتـمــاء وتـطــويــر الثقة بـهــا ،في
مقابل لعبة االنغماس الخطيرة في مصالح
ّ
م ــوزع ــة بــن ال ـقـ ّـوى الــراع ـيــة والــداخ ـل ـيــة عبر
عالقة تخادم معقدة بني الداخل والخارج.
ويـبـقــى الـ ـس ــؤال :ه ــل لـعـبــة ال ـتــواطــؤ املــرعـبــة
بني قــوى الــداخــل ورعاتها الخارجيني كانت
ّ
ً
تخطط إلضعاف لبنان وصوال إلى انهياره؟
ّ
أم أن السياسات اآلنية والظرفية واملصلحية
ل ــأط ــراف أوصـ ـل ــت األمـ ـ ــور إلـ ــى ه ـن ــا  -هــذا
يحتاج إلى بحث آخر ّ -
وربما تداخل األمران
ربطًا بالفترات والجهات والتحديات التي مرّ
بها البلد.
ّ
 وآخ ــر األس ـبــاب أن ح ــزب الـلــه فــي مدرستهاملقاومة ال يحب ،أو لنقل ال يرغب،
الجهادية
ِ
في االنخراط في لعبة السلطة ،خصوصًا إذا
بالفساد في طول تجاربها املعاشة.
ارتبطت
ّ
وأيـضــا هــو يتوقف مليًا عند مفهوم الــدولــة
كـتـعـبـيــر ع ــن ال ـس ـكــون  statueبـمـعـنــى الـفـهــم
الـســالــب لـلـسـيــادة واالن ـط ــوائ ــي ال ــذي أنتجه
ّ
الـعـقــل الـغــربــي كـحــل ملشكلته فــي وستفاليا
 وال ـتــي لـيـســت ب ــال ـض ــرورة ه ــي مشكلتنا -ّ
الكثير
وعـكـسـتــه عـلــى ال ـعــالــم خـصــوصــا أن
ّ
م ــن ح ــرك ــات امل ـق ــاوم ــة وق ـع ــت ف ــي هـ ــذا ال ـفــخ
واسـتـسـهـلــت االن ـغ ـمــاس ف ــي ن ـم ــوذج الــدولــة
بمنظورها السالب وليس التفاعلي املوجب،
هويتها بعد حني ّ
فكان بها أن ّ
تبدلت ّ
وتبددت
شعاراتها األولــى ورؤاهــا التحريرية ،بينما
هو يرى ّأن ّ
األمة تنتظر في لحظة حرجة من
ّ
تاريخها ملــن يـ ّحـ ّـرك ويــؤجــج النفس الثوري
الـ ـص ــادق وال ـش ــف ــاف ُ
وي ـ ّل ـهــم ال ـن ــاس ويــوقــظ
ال ــوع ــي م ــن دون أن ي ــؤث ــر س ـل ـبــا ع ـلــى مـبــدأ
التماسك االجتماعي واملجتمعي كما ّ
نوهنا.
ّ
هذا ما كانت عليه إدراكات ومشخصات حزب
الله حيال الــداخــل ،إلــى حــن اغتيال الشهيد
رفيق الحريري ،وصدور القرار  ،1559وخروج
سوريا من لبنان ،وحرب تموز  ،2006والذي
ُ
اعتبرت في فهم حزب الله إيذانًا ّملرحلة دولية
ّ
جديدة حيال املنطقة ،ال سيما أنه ارتبط بما
بعد غــزو ال ـعــراق عــام  .2003فـســوريــا دخلت
لبنان بقرار دولــي ،وأدارت ــه في لحظة دولية
أميركية صرفة ،وارتبط خروجها من لبنان
ّ
ّ
واستراتيجية
دولي ومقاربة جديدة
بتوجه
ّ
ّ
بدأت فصولها تتبدى ومالمحها تتكشف .ما
يفرض االستعداد لعواصف ّ
مدمرة وشديدة
ّ
وتوقيها ومعرفة اإلفــادة ما أمكن من مكامن
ضعفها ّوتناقضاتها وثغراتها!
صحيح أنها انفتحت للمرة األولى أمام حزب
الله ،إمكانية املشاركة الفعلية واملباشرة في
ّ
السلطة التنفيذية ،لكن ظروف هذه املشاركة
كانت محكومة بالنسبة إليه بــرؤيــة اإلقليم
وش ـ ــرارات ت ـفـ ّـجــره ،ال سـ ّـيـمــا الـطــائـفـيــة ،على
أثــر غــزو العراق وهواجس ومخاوف انفالت
الــوضــع الــداخ ـلــي عـلــى ام ـت ــداد اإلق ـل ـيــم ،وفــي
ً
ّ
املحصن أصال.
لبنان غير
ّ
أطلت الفتنة برأسها مع اغتيال الشهيد رفيق
ّ
ال ـحــريــري ،وت ـحــويــل االت ـه ــام بــال ـتــدرج نحو
حــزب الـلــهّ ،وال ــذي فـ ّـســره الـحــزب فــي نتائجه
املنظورة ،بأنه محاولة التفاف أميركية على
ّ
وتغير بيئة اإلقليم لصالح
إنـجــاز التحرير
ّ
خ ـطــاب امل ـقــاومــة ومـنـطـقـهــا ،م ــا حــتــم تقديم
أولوية حفظ البلد واملقاومة والبحث في ما
ّ
يعزز التماسك الداخلي على ّ
أي اعتبار آخر،
ّ
ّ
ّ
ال سيما أن ّأي ــة مطالب داخـلـيــة مهما كانت
صحية ومـحــقــة كــان يسهل إلباسها لبوسًا
طائفيًا فــي لحظة غليان كـبــرى وإرهــاصــات
زلزال طائفي كبير .وتــزداد حساسية املسألة
بالنسبة إلى حزب الله وهواجسه كونه كان
ـاألمــة انـتـصــارات ّ
قــد دخــل ّ
ألول مــرة بـ ّ
حولت
ّ
الــوعــي الـعــربــي وغ ــي ــرت فــي م ـع ــادالت ال ــردع
بمواجهة أميركا وإسرائيل بآثارها الكبرى،
ّ
عـبــر م ـحــطــات  2000و 2001و 2005و2006
ف ــي لـبـنــان وفـلـسـطــن ،فـهــاجــس حـمــايــة هــذا
املكتسب كان األولوية التي تعلو ّ
أي أمر آخر.
* باحث لبناني

