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لبنان: بين والية الفقيه 
اإليرانية وحزب اهلل

وجيه كوثراني

االحتالل  من  التحرير  ع��ام   ،2000 ع��ام  منذ    
االإ�سرائيلي لجنوب لبنان، يت�ساءل كثيرون عن نظرية حزب اهلل في 
الدولة/  اأي  اللبنانية  الدولة  �سيغة  في  وبالتحديد  الدولة،  م�ساألة 
فيها  ي�سارك  برلمانية  بانتخابات  مبت�سرًة  الدولة  ولي�س  الوطن، 
الحزب باأدوات الطائفية ال�سيا�سية اللبنانية وهند�ستها االنتخابية، 
ال�سوري  الو�سي  ان�سحاب  بعد  فيها  الم�ساركة  على  اأقدم  بحكومة  اأو 
في عام 2005، ثم عاد فان�سحب منها خالقًا اأزمة بنيوية في النظام 

ال�سيا�سي اللبناني.
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إشكالية »الحزب الوطني«

كتبت في غ�شون �شهر �شبتمبر )اأيلول( من عام 1998، �شل�شلة مقاالت بعنوان 
"اأزمة العمل الحزبي في لبنان"، ناقدًا انحبا�ض االأحزاب اللبنانية، حتى بع�ض من 
وهي  للطوائف.  االجتماعية/ال�شيا�شية  البنى  في  منها،  برامجه  في  العلمانية  يعلن 
البنى التي يكر�شها النظام ال�شيا�شي اللبناني عبر قانون االنتخاب وتوزيع الوظائف 

وقوانين االأحوال ال�شخ�شية الح�شرية بالمجال�ض الملِّية.

"ماأزق  حول  اهلل" بعنوان  "حزب  عن  مقااًل  خ�ش�شت  ال�شل�شلة  هذه  وفي 
التحّول اإلى حزب وطني")1( ، وكنت اأعني –وال اأزال- بالحزب الوطني، الحزب العابر 
العقدي(، كما في خطابه  )اأو  النظري  يعّبر في خطابه  اأن  والقادر على  للطوائف، 
وم�شالح  تطلعات  عن  وخططه،  برامجه  في  كما  التنظيمية  بنيته  وفي  ال�شيا�شي، 
اأو التابعين في  فئات وا�شعة من المواطنين )المواطنين في دولة/وطن، ال الرعايا 
يقت�شر  ال  الوطنية،  والتطلعات  ال�شعبية  الم�شالح  والتعبير عن  اأو مذهب(.  طائفة 
على ا�شتدعاء التعاطف وك�شب الم�شاعر، اأو ا�شتدعاء االحترام والتقدير لم�شلكياٍت 

واأخالقيات، كما ح�شل ويح�شل حيال ا�شتب�شال مقاومة م�شلحة �شجاعة وجريئة.

اإن التعبير الوطني لحزب �شيا�شي ومقاوم هو م�شروع وطني متكامل االأبعاد، 
ع�شكريًا و�شيا�شيًا واقت�شاديًا واجتماعيًا، ومحور وحقل هذا الم�شروع هو الدولة، بناًء 
واإ�شالحًا وتطويرًا، ال حقل منطقة معينة اأو طائفة بعينها، هذا في حين اأن البع�ض 
فهم اأن �شفة "الوطني" تعني "حب الوطن والموطن" فح�شب، فا�شتغرب وانده�ض اأن 
تقابل مقاومة الحزب وت�شحياته بالراأي القائل اإن "ماأزقًا" يمر به الحزب في التحّول 

اإلى "حزب وطني".

واإذ اأكرر اليوم اأن "الوطنية" ال تعني فقط الت�شحيات والبطوالت واال�شت�شهاد 
كما ح�شل في معارك التحرير قبل 2000، وكما ح�شل في حرب يوليو )تموز( 2006، 
تعني  واإنما  الع�شكري،  واأدائه  اآلته  واإرباك  االإ�شرائيلي  للعدوان  الت�شدي  عملية  في 

)1) ال�سفري، 12/9/1998.
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وت�شمل اأي�شًا اندراج الت�شحية وال�شهادة والبطولة في م�شروع وطني. اأي في م�شروع 
دولة/ وطن، تكون فيه المواطنة هي االأ�شا�ض والركيزة، والعالقة بالدولة وموؤ�ش�شاتها 
عبر القانون، ال عبر و�شيٍط فرد )زعيم(، وال عبر و�شيط متمثل بجماعة اأهلية لها 

خ�شو�شياتها، وال عبر حزب م�شلح ولو كان هذا االأخير حزبًا مقاومًا وبطاًل.

"حزب  فقط  ي�شمل  الوطني" ال  التحّول  ماأزق  "اأن  اليوم  نكّرر  اأن  باأ�ض  وال 
اهلل" واإنما اأي�شًا كل االأحزاب اللبنانية ذات الخلفية ال�شو�شيولوجية الطائفية. ولكن 
مع تمايزات بل فروقات، تفّرق "حزب اهلل" عن اأمثاله من االأحزاب اللبنانية ذات 

الطابع ال�شو�شيولوجي الطائفي كما �شنبين.

اإنه حزب  "حزبًا طائفيًا"،  لي�ض  اهلل  اإن حزب  فيقول  البع�ض  يعتر�ض  وقد 
في  اإ�شافيًا  ماأزقيًا  عن�شرًا  تقّدم  الدينية  "العقدية  هذه  اأن  وراأيي  ديني.  عقدي 
الممار�شة ال�شيا�شية للحزب في حقل االجتماع ال�شيا�شي اللبناني، وفي م�شار العمل 
المبحث  يحاول  ما  وهذا  اللبنانية.  المدنية  الدولة  م�شروع  وتطوير  تمكين  اأجل  من 

التالي اأن ي�شرح اإ�شكاليته المعقدة.

دولة هشة وحزب قوي

�شعوبتين  اأو  "عائقين"  اإلى  ت�شير   ،1998 عام  في  المقالة  فر�شية  كانت 
دولة  اأي  الحديث،  بالمعنى  دولة  واإقامة  �شياغة  من  الحزب  تمنعان  وربما  تحّدان 
"عادلة  اإلى ما �شاء اهلل، حتى ت�شبح  اأو دولة موؤجلة  مواطنين ولي�ض دولة طوائف، 
اإليهما  اأ�شير  اللذان  ال�شببان  قويًا.  والحزب  الدولة ه�شة  تبقى  وباالنتظار  وقادرة". 

واللذان ال يزاالن قائمين حتى اليوم )اأعود فاأكرر(، هما:

الفقيه  بوالية  االإيمان  وهو  التاأ�شي�شي،  بالمنطلق  مرتبط  االأول:  ال�سبب 
الموؤ�ش�ض  الفقيه،  الولي  واإر�شادات  واأحكام  وفتاوى  باآراء  ممثلة  العامة  اأو  المطلقة 
اأمر  "وولي  االإيرانية  الدولة  مر�شد  خامنئي  علي  بال�شيد  وحاليًا  الخميني،  االإمام 
الم�شلمين"، ووفقًا لهذا االإيمان يجري دمج كامل بين الدين وال�شيا�شة، بل تتاأ�ش�ض 
ال�شيا�شة على المعتقد الديني والتكليف ال�شرعي، اأي اأن التقليد الواجب على المكلَّف 
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الم�شلم ال�شيعي حيال "مرجع تقليد مجتهد" في م�شائل العبادات، ي�شري اأي�شًا في 
م�شائل ال�شيا�شة حيال �شرورة طاعة الولي الفقيه العام، ومر�شد الدولة في اإيران، 

الذي هو االآن ال�شيد علي خامنئي.

الدين  بين  االندماج  الإ�شكاليات  اأخرى  اأماكن  في  تطرقنا  قد  كنا  واإذا 
على  ي�شتتبع  الدمج  هذا  اأن  هنا  ن�شيف  فاإننا  ومفارقاتها،  ومخاطرها  وال�شيا�شة، 
تربتها  تجد  واحدة،  اجتماعية مذهبية  ثقافة  اإ�شاعة  االجتماعي/الثقافي  الم�شتوى 
القابلة الإخ�شابها في ذاكرة جماعية �شيعية، كما اأنها تجد اليوم من يغذيها ويحميها 
ومواهب خطباء  وال�شوت،  وال�شورة  االإعالم  وتكنولوجيا  الموؤ�ش�شات،  م�شتوى  على 
من  بالع�شرات  يتخرجون  الذين  مين،  المعمَّ من  وم�شايخه  ومتكلميه  اهلل  حزب 

الحوزات الدينية التابعة للحزب.

التي  والمدار�ض  الح�شينية  والنوادي  االجتماعية  الموؤ�ش�شات  م�شتوى  فعلى 
ي�شرف عليها حزب اهلل وجمعياته واأجهزته، يجري جهد ُممنهج وكثيف وهادف الإر�شاء 
ثقافة خا�شة جدًا وموؤثرة في �شيكولوجيا الفرد والجماعة، بدءًا من اأجواء مجال�ض 
العزاء ذات االأ�شلوب االإيراني في االأداء )اللكنة واللطم الُموّقع على ال�شدور(، اإلى 
الذاكرة  رمزية  وتوظيف  اإبراز  في  تجهد  تاريخية،  وتعليمية  تثقيفية  برامج  اعتماد 
التاريخية ال�شيعية في خطاب وموقف �شيا�شي راهن، وباأ�شاليب �شيكولوجية نافذة في 

�شيكولوجية الجماعات.

ال�سبب الثاني: الرتباط بالتحالف ال�ستراتيجي الإيراني/ال�سوري. وهذا 
التحالف، وبمعزٍل عن اأحقيته المبدئية في مواجهة التحالف االأميركي/ال�شهيوني، 
لبنان  ا�شتعدادات  من  انطالقًا  مواجهة  اأر�ض  هو  �شراع.  �شاحة  لبنان  اأن  يرى 
اأحزابًا متعددة  اأنجبت  التي  وديمقراطيته،  انفتاحه  يتيحها  التي  والثقافية  الب�شرية 
واأخيرًا  الوطنية،  المقاومة  ثم  الفل�شطينية  المقاومة  بينها  من  عديدة،  ومقاومات 
المقاومة االإ�شالمية بقيادة حزب اهلل. واإذا كانت المقاومة الوطنية قد اأخذت در�شًا 
بع�شها  ليتحول  الوطنية،  الحركة  الفل�شطينية على  الهيمنة  من تجربتها في مرحلة 
اأجل بناء الدولة/الوطن، فان ارتباط حزب اهلل بالمحور الإيراني/ العمل من  اإلى 
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ال�شوري، �شالحًا ومااًل، يتم اليوم على ح�شاب م�شروع الدولة/الوطن، في حين ت�شكت 
كل الجبهات العربية.

الحزب  يبذل  اأن  في عام 2000  اأنجز  الذي  التحرير  بعد  المتوقع  كان من 
لي�ض  الدولة،  �شيا�شي م�شارك في  اإلى حزب  للتحّول  وثقافيًا  جهدًا نظريًا وتنظيميًا 
امتداد  على  البرلمانية  االنتخابات  عبر  دخله  اأن  �شبق  الذي  البرلمان  م�شتوى  على 
وتربوية  واجتماعية  واقت�شادية  �شيا�شية  برامج  وعبر  الحكومة  في  بل  الت�شعينات، 
الم�شالحة  )�شيا�شة  ال�شيا�شات  هذه  مثل  اأن  ولنتذكر  وطنية.  م�شالحة  و�شيا�شات 
الوطنية( كان قد بادر اإليها اأقطاب لبنانيون: البطريرك الماروني، وليد جنبالط، 

الرئي�ض رفيق الحريري واأي�شًا الرئي�ض نبيه بري.

"قرنة  تيار  ترك  مكر�شًا  الوطنية،  الم�شالحة  م�شروع  الحزب  اأغفل  واإذ 
عقد  طيلة  االأخير  هذا  مطالبة  ب�شبب  ومحا�شرًا،  معزواًل  الم�شيحي  �شهوان" 
ومكّر�شًا  الطائف(،  لبنود  )وفقًا  لبنان  من  ال�شورية  القوات  بان�شحاب  الت�شعينيات 
الدولي،  المجتمع  وتحري�شه  ن�شاطه  ب�شبب  اليوم(  مي�شال عون )حليفه  ترك  اأي�شًا 
وال�شيما الكونغر�ض االأميركي، على م�شاءلة ومحا�شبة �شوريا لـ"احتاللها" لبنان، واإذ 
�شبعا  مزارع  تحرير  على  الدعوي  في خطابه  التركيز  كل هذا، جرى  الحزب  اأغفل 
وا�شتمّر  بعد،  تنجز  لم  المقاومة  اأهداف  اأن  اعتبار  وعلى  االأ�شرى،  �شراح  واإطالق 
بعد  لبنان  ال�شورية وجالئها عن  القوات  قائمًا حتى رحيل  الحكومة  بع�شوية  الزهد 

ا�شت�شهاد الرئي�ض رفيق الحريري.

اأن  بعد  الحكومة،  في  الم�شاركة  الحكمة  من  اأن  الحزب  وجد  بعدها 
جنبالط  وليد  مع  الرباعي  التحالف  عبر  البرلمان  في  مقاعد  باحت�ساب  �سارك 
الطائفية  اللعبة  عبر  اأي   ،2005 انتخابات  في  "اأمل"  وحركة  الم�شتقبل"  و"تيار 
ال�شيا�شية المعتمدة في قانون االنتخاب اللبناني، والمرتكزة على القاعدة الزبائنية 
)المح�شوبية( التي اأ�شبحت اآلية ع�شوية من اآليات العمل ال�شيا�شي اللبناني، �شواء 
مار�َض هذه االآلية زعيم طائفة اأو حزب لطائفة. وي�شتوي في ذلك حزب اهلل واالأحزاب 

ال�شيا�شي. العمل  من  المجال  هذا  في  طوائفها،  في  "الحاكمة" ح�شريًا 
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الحكومة،  ال�شيعي في  التمثيل  "اأمل" به،  اإلحاقه  بعد  الحزب  هكذا احتكر 
ن نهجًا جديدًا في �شيا�شته اللبنانية: تعطيل فعالية االأكثرية الحكومية با�شتخدام  ود�شَّ
ال  التوافقية  الديموقراطية  اأن  المعروف  ومن  التوافقية".  "الديموقراطية  �شالح 
النظام  في  التنفيذية  ال�شلطة  عمل  لتعطيل  )الفيتو(  النق�ض  حق  ت�شتتبع  وال  تعني 
الديموقراطي التوافقي المنبثق عن الوفاق الوطني )ميثاق 43 واتفاق الطائف 89(.

اإن حق النق�ض عبر موقف تعليق ع�شوية "وزراء طائفة"، كان بدعة د�شتورية، 
وهو ف�شاًل عن ذلك دفع بالطائفية ال�شيا�شية اللبنانية المتفاقمة اإلى حدود الطائفية 
طوائف  فيدرالية  هو  الم�شترك  بالعي�ض  المتمثل  الوطني  الميثاق  وكاأّن  الفيدرالية. 
فيها  ع�شويتها  تعّلق  اأن  اأخرى  طائفة  فيدرالية  اأي  اأو  ال�شيعة"  "فيدرالية  ت�شتطيع 
اأو عبر عنه  المنحى،  الذي فاقم هذا  واالأمر  ال�شيا�شي.  لموقفها  ت�شاء دعمًا  �شاعة 
على االأقل، تدخل اأحد المعممين في الطائفة ال�شيعية لالإفتاء بـ"عدم جواز ا�شتبدال 

وزراء ال�شيعة المقاطعين مجل�ض الوزراء".

اإلى مرحلة جديدة في  الحزب  –حين ح�شوله– موؤ�شرًا النتقال  كان هذا 
اأن  بعد  وا�ستثمارها،  اللبنانية  ال�سيا�سية  الطائفية  في  النخراط  ال�سيا�سي:  العمل 
زال الغطاء الداعم المتمثل بالدعم ال�شوري اأمنيًا و�شيا�شيًا وع�شكريًا، وا�شتكمل هذا 
الحر )لأ�سباب مختلفة(  الوطني  والتيار  الحزب  بين  الوظيفي  بالتفاهم  النخراط 
اأن  ال�سيا�سية. وذلك  التفاهم لحقًا حّدة انخراط الحزب في �سيعيته  حيث امت�ص 
الحزب كان ي�شر في اأدبياته على الناأي عن الطائفية ليوؤكد على عقديته ولي�ض على 

طائفيته، و�شنتطرق اإلى هذه الم�شاألة الحقًا.

ومع ذلك، �شكل التجاذب الطائفي والتنافر الطائفي في الوقت نف�شه، الحال 
ال�شائد في العالقة القائمة بين طوائف لبنان واأحزابها الكبرى الحاكمة ومنها حزب 

اهلل.

لقد �شّكلت التحالفات بين االأكثريات في كل طائفة، اأداًة انتخابية الإي�شال 
العماد  وخرج  النتخابي  الرباعي  التحالف  عقد  انفرط  فلّما  البرلمان.  اإلى  اللوائح 
هو  ال  طائفيتين  اأكثريتين  بين  جديد  ا�شطفاف  ت�شكل  اآذار،   14 منظومة  من  عون 
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بالِحلف وال هو بالتحالف، اإنه "تفاهم" على غطاء م�شترك لخ�شو�شيتين وهدفين 
ي�شعيان لتغيير االأمر الواقع: طموح عنيد للرئا�شة من جهة، واإيمان عتيد بـ"قد�شية" 
ال�شالح والحفاظ عليه. اأما التفاهم في�شاغ باعتراف متبادل: "العماد عون مر�شح 
جدي للرئا�شة" ي�شّرح ال�شيد ح�شن ن�شراهلل، واأما عن الموقف من ال�شالح فيتدرج 
الموقف منه من "النزع" اإلى "الت�شليم" اإلى البحث عن منظومة دفاعية وا�شتراتيجية 

دفاعية كما ت�شير ورقة التفاهم وكما ذهبت ت�شريحات ال�شيد مي�شال عون.

يوليو  حرب  انفجار  وحتى   2000 عام  منذ  االأحداث  �شياقات  متابعة  لكن 
اهلل:  حزب  ا�شتراتيجية  في  م�شتويين  اأو  حيزين  اإلى  توؤ�شر  كانت   2006 )تموز( 
الم�شتوى ال�شيا�شي اللبناني، حيث ا�شتمرت بامتياز طائفية العمل ال�شيا�شي اللبناني، 
بين  المتبادلة  المخاوف  على  تاأ�شي�شًا  الحزب  حول  ال�شيعية  الطائفة  توحيد  تم  اإذ 
الطوائف، وحيث ُنظر �شعبويًا اإلى �شالح حزب اهلل كحاٍم للطائفة ومترا�ٍض وح�شٍن 
ووطني  قومي  منظور  جانب  اإلى  للحزب،  ال�شيعي  ال�شعبوي  المنظور  هو  وهذا  لها. 

كمقاوٍم ومت�شدٍّ الإ�شرائيل.

الدينية  العقدية  فغلبت  اال�شتراتيجي،  الم�شتوى  الثاني،  الم�شتوى  على  اأما 
اأن   2006 )تموز(  يوليو  حرب  ك�شفت  لقد  وا�شتراتيجيته.  الحزب  توجهات  على 
الجهادية،  القتالية  قاعدة عقيدته  وعلى  ع�شكرية  زاوية  اهلل من  ا�شتعدادات حزب 
قوى  اأن  وال�شيما  االأ�شرى،  وا�شتعادة  �شبعا  مزارع  لتحرير  اال�شتعدادات  تتجاوز 
بالو�شائل  الهدفين  هذين  اإلى  الو�شول  باالإمكان  اأنه  تعتقد  كانت  لبنانية  �شيا�شية 
الدبلوما�شية والعالقات الدولية. هذا في حين كان الحزب يراكم بعد الـ2000 عتادًا 
ع�شكريًا هائاًل، وكان يجري الترميز اإلى اأهميته ب�شعار "توازن الرعب"، وبم�شهدية 
في  داللة  الم�شاهد  هذه  اأكثر  وكان  بالمنا�شبات.  تقام  كانت  ع�شكرية  ا�شتعرا�شية 
الترميز اإلى القوة الع�شكرية "المتجاوزة" للجي�ض اللبناني الم�شهد الذي احتفل فيه 
بتطيير طائرة بال طيار. وكان من االإ�شارات لالعتزاز والتفاخر بذاك االإنجاز، عر�ض 
اأمين عام حزب اهلل على وزير الدفاع ال�شيد عبدالرحيم مراد الذي كان جال�شًا في 
الطائرة  يبيع  الأن  الحزب  ا�شتعداد  الهادف(  المزاح  قبيل  )ومن  الح�شور  مقدمة 

للجي�ض اللبناني ب�شعر خا�ض!
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عدم  بدورها  بّررت  ا�شتراتيجيًة  الرعب" اإذن،  "توازن  �شيغة  اأ�شحت  لقد 
اإر�شال الجي�ض اإلى الجنوب بحجة حمايته )حماية الجي�ض(، ولكي ال يو�شع في فم 
الحّجة  هذه  وُقّدمت  اهلل،  حزب  عام  اأمين  قول  حد  على  المدفع"  "بوز  اأو  التنين 
اأن�شار الحزب- كحكمة �شيا�شية وع�شكرية. ولكن كان من نتائج هذه  –على ل�شان 
الحدودية  المنطقة  في  وال�شيما  الجنوب،  في  وه�شة  �شعيفًة  الدولة  اإبقاء  الحكمة 

حيث ح�شرت المواجهة بالمقاومة االإ�شالمية التي يقودها حزب اهلل.

ومفاعيلها  تداعياتها  اندرجت  اأن  اأي�شًا  "الحكمة"  هذه  نتائج  من  وكان 
ال�شياقات  وكانت  متفجرة.  بل  متوترة  واإقليمية  دولية  عالقات  �شياق  في  ووظيفتها 
كلها من اإيران اإلى الواليات المتحدة االأميركية اإلى �شوريا، تذهب اإلى التقاطع في 
لبنان وفي جنوبه لتحّوله �شاحة �شراع بين كل هذه القوى وتحت �شعارات وخطابات 
ئ: "اأمة" غير محّددة المعالم يّدعي خطاب الحزب الدفاع  ذات وقع اإيديولوجي معبِّ
جه خطاب اأميركي م�شتفز، وق�شير  عنها والنطق با�شمها، "و�شرق اأو�شط جديد" يروِّ
وِجد(.  )اإن  تحققه  �سروط  من  �سرط  اأي  اأو  تعريف  اأو  تحديد  اأي  يملك  ل  النظر، 
في�شهل على اإعالم الحزب اإعطاء معركته و�شالحه بعدًا عربيًا واإ�شالميًا �شد الهيمنة 
�شوؤال  اإلى  يعيدنا  الذي  االأمر  لبنان.  من  انطالقًا  ال�شهيوني  والم�شروع  االأميركية 
م�شيري رافق معظم التجارب التاريخية التي مّر بها لبنان، بدءًا من ثورة )1958( 
والموقف من الم�شروع النا�شري، اإلى الموقف من المقاومة الفل�شطينية وعملها في 
اإلى الموقف اليوم من المقاومة االإ�شالمية التي يقودها حزب  "ال�شاحة اللبنانية"، 
اأم هو دولة/ ال�شوؤال: ما دور لبنان؟ هل هو مجّرد �شاحة لم�شاريع المنطقة؟  اهلل: 

وطن. فما هو موقف حزب اهلل من هذه الم�شاألة؟

»حزب اهلل« ووالية الفقيه العامة

يت�شاءل كثر -وال�شيما في هذه المرحلة الحا�شمة من تاريخ لبنان المعا�شر، 
وبعد الهّزة العنيفة بل الزلزال الذي �شرب لبنان- اأي دولة يمكن اأن تجنبنا الحروب 
االأهلية الدورية، كما الحروب االإقليمية التي ي�شهل اأطرافها تحويل لبنان اإلى �شاحة 
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حربية، اأو مختبر قوة؟ واأي اإ�شالح يمكن اأن يوؤ�ش�ض لدولة/وطن، لدولة مواطنين، ال 
لدولة/طوائف.

الحوار،  ب�ساط  على  �سالحه  مو�سوعة  انطرحت  ومنذ  اهلل،  حزب  يرفع 
"الدولة العادلة والقادرة"، ثم ال باأ�ض اأن ي�شاف لها بعد مقالة غ�شان تويني  �شعار 
والمقاومة( هي  والعدالة،  ال�شفات )القدرة،  اأن هذه  . على  المقاومة")2(  "الدولة 
اأي هي نتائج لم�شار تاريخي يت�شّكل ويتكون. هي م�شروع ال  �شفات ن�شبية تاريخية، 
يهبط ُمنجزًا من ال�شماء، بل هي جملة من البرامج والخطط والمنطلقات القانونية 
والد�شتورية، وهي اإلى ذلك محكومة بنظرية معينة للدولة وبثقافة معينة في المجتمع 

الذي تنبثق عنه الدولة.

مبداأ  وهو  االإن�شاني،  "�شرورة" لالجتماع  الدولة  اإن  يقال  اأن  يكفي  ال  واإذ 
الذي  كالقول  االإ�شالم.  الفقه في  واالأدبيات ومذاهب  الفل�شفات  اتفقت حوله جميع 
اإمام…" اأي   "البد من  ال�شفير  في  ال�شيد ح�شن ن�شراهلل في مقابلته  عليه  ي�شّدد 
البد من دولة، وهو قول �شبق لالإمام علي اأن واجه به الخوارج الذين رفعوا �شعار )ال 
حكم اإل هلل..(. واإذ ل يكفي هذا القول العام، كما ل يكفي انخراط حزب اهلل في 
موؤ�ش�شات الدولة اللبنانية، في البرلمان كما في الحكومة، وب�شيغ ما اأتاحته وتتيحه 
الطائفية ال�شيا�شية اللبنانية من اأ�شكال الم�شاركة وتوزيع الح�ش�ض، اإذ ال يكفي كل 
هذا، الأن المق�شود هو غير هذا، فالمق�شود هو كيف نعيد بناء الدولة/الوطن، دولة 
المواطنين، الدولة ذات ال�شلطات المدنية، بعد كل هذه التجارب المريرة، ولكي ال 

تتكرر ال حروب الداخل، وال الحروب من اأجل الخارج؟

ذات  معظمها  اأو  وكلها  اللبنانية،  ال�شيا�شية  القوى  كل  به  معنّيٌة  ال�شوؤال 
هذا  في  نتحّدث  كنا  واإذا  والمثقفين.  الُكّتاب  كل  يعني  كما  طائفية،  �شو�شيولوجيا 
"بطل ال�شاحة" والأن خلفيته الثقافية والفكرية  ال�شياق عن حزب اهلل، فالأنه اليوم 
والفقهية تثير اإ�شكاالت البد من طرحها حول مدى التالوؤم بين االعتقاد بوالية الفقيه 
العاّمة، وم�شروع الدولة الوطنية الحديثة المرتجاة ولي�ض واقع الدولة اللبنانية القائم، 

)2) راجع احلوار الذي اأجرته ال�سفري مع اأمني عام حزب اهلل، 5/9/2006.
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وهو قائم ب�شكل اأ�شا�شي على اأعراف الطائفية ال�شيا�شية والم�شاركة الطوائفية وفهم 
اأن  "فيدرالية طوائف". وراأيي  اإلى  خا�ض للديمقراطية التوافقية، التي تكاد تتحّول 
عام  منذ  االأخرى  اللبنانية  القوى  مع  الواقع  وهذا  المنطق  هذا  في  منتظم  الحزب 
1992، مع اإ�شافة مهمة تميزه عن كل القوى، وتتمثل في البعد ال�شيا�شي واالإيديولوجي 
العربية  القومية  تداعيات  المقاومة من  تحمله  ما  الطوائف عبر دالالت  َيْعُبر  الذي 

واالإ�شالمية وفل�شطين.

وبالعودة اإلى الخلفية الفقهية لم�شروع الدولة والتي ي�شير اإليها ال�شيد ح�شن 
ن�شراهلل، تلك الخلفية التي تتمثل في نظرية والية الفقيه العامة، فماذا تقول هذه 

النظرية؟

يقول ال�شيخ نعيم قا�شم نائب االأمين العام لحزب اهلل: "... يحتاج الم�شلم 
المكلَّف في الق�شم االأول )اأي ق�شم العبادات والمعامالت( اإلى مرجع تقليد لمعرفة 
باالأمة  المرتبط  العام  )الق�شم  الثاني  الق�شم  وفي  و�شوابطها،  ال�شرعية  االأحكام 
لتحديد  الفقيه  الولي  هو  قائد  اإلى  العاّمة(  وتوجهاتها  و�ِشلمها  وحربها  وم�شالحها 
ال�شرع  اأحكام  تنفيذ  في  العملي  المكلفين  ودور  االأمة  حياة  في  العامة  ال�شيا�شات 
في  والوالية  المرجعية  تجتمع  وقد  االأمة.  حياة  في  تطبيقها  على  وال�شهر  المقّد�ض 
�شخ�ض واحد)..( كما ح�شل بالن�شبة لالإمام الخميني مع انت�شار الثورة، ولالإمام 

الخامنئي بعد اختياره للوالية")3( .

والحزب يلتزم –منذ تاأ�شي�شه- بمبادئ ثالثة:

وفي  اأف�شل".  لحياٍة  ال�شالح  ال�شامل  الكامل  المنهج  هو  "االإ�شالم  اأوال: 
واإذا  الفكرية"،  "الروؤية  في  االإ�شالمية  الدولة  اإقامة  اإلى  الحزب  يدعو  اآخر  مكان 
كانت الظروف المحلية ال ت�شمح االآن بهذا الخيار، "فالحزب معذور في اأنه بّلغ واأعلن 

موقفه، وعلى النا�ض اأن يتحّملوا م�شوؤوليتهم في نظام الحكم الذي يختارونه")4( .

))) راجع كتاب ال�سيخ نعيم قا�سم: "حزب اهلل، املنهج، التجربة، امل�ستقبل"، 2002، �ص70-69.

))) املرجع ال�سابق، �ص)2 و�ص9).
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ثانيا: مقاومة االحتالل االإ�شرائيلي كخطر على الحا�شر والم�شتقبل)...(

الذي  وهو  واالأئمة،  للنبي  كخليفة  الفقيه  للولي  ال�شرعية  "القيادة  ثالثا: 
ير�سم الخطوط العري�سة للعمل في الأمة واأمره ونهيه نافذان")5(. وفي �شياق �شرحه 
لـ"ارتباط الحزب بالولي الفقيه" يقول: "ال عالقة لموطن الولي الفقيه ب�شلطته، كما 
ال عالقة لموطن المرجع بمرجعيته. فقد يكون عراقيًا اأو اإيرانيًا اأو لبنانيًا اأو كويتيًا اأو 
غير ذلك )...( فاالإمام الخميني كولي على الم�شلمين، كان يدير الدولة االإ�شالمية 
ه وم�شرف على النظام االإ�شالمي هناك، وكان يحدد  في اإيران كمر�شد وقائد وموجِّ
اال�شتكبار،  معاداة  في  المختلفة  البلدان  في  الم�شلمين  لعاّمة  ال�شيا�شي  التكليف 
والحر�ض على ا�شتقالل الموارد الذاتية لبلدان الم�شلمين عن �شطوة الم�شتكبرين، 
والعمل من اأجل الوحدة... ومواجهة الُغدة ال�شرطانية المزروعة عنوة في فل�شطين..
الخ...". هذا "والرتباط بالولية تكليف والتزام ي�سمل جميع المكلَّفين، حتى عندما 
يعودون اإلى مرجع اآخر في التقليد، الأن االإمرة في الم�شيرة االإ�شالمية العامة للولي 

ي")6( . الفقيه المت�شدِّ

النبي واالأئمة  "ُمطَلقة وعامة"، وهي ت�شمل كل �شالحيات  الوالية فهي  اأما 
اأن  م  "فتوهُّ الخميني:  االإمام  يقول  ا�شتثناء.  اأو  نق�شان  دون  من  المع�شومين 
اأمير الموؤمنين، و�شالحيات  اأكثر من �شالحيات  �شالحيات النبي في الحكم كانت 
اأمير الموؤمنين اأكثر من �شالحيات الفقيه، هو توهم خاطئ وباطل. نعم اإن ف�شائل 
ال  المعنوية  الف�شائل  لكن كثرة  الب�شر،  اأكثر من ف�شائل جميع  بالطبع هي  الر�شول 
في  واالأئمة  للر�شول  كانت  التي  نف�شها  فال�شالحيات  الحكم.  �شالحيات  في  تزيد 
تعبئة الجيو�ض وتعيين الوالة والمحافظين، وا�شتالم ال�شرائب و�شرفها في م�شالح 
الم�شلمين، قد اأعطاها اهلل تعالى للحكومة المفتر�شة هذه االأيام. غاية االأمر لم يعين 
الفقيه، ومن  للولي  اأي  العادل")7(.  العالم  لعنوان  اأعطاه  واإنما  بالخ�شو�ض  �شخ�شًا 

المالحظ اأن ال�شيخ نعيم قا�شم ي�شتعيد الن�ض نف�شه.

)5) املرجع ال�سابق، �ص)2.

)6) املرجع ال�سابق، �ص75.

)7) اخلميني: احلكومة الإ�سالمية.
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هذا "الحجم من ال�شالحيات المنوطة بالولي الفقيه" يترجم عمليًا ح�شب 
راأي ال�شيخ قا�شم بر�شم ال�شيا�شات العامة لالأمة االإ�شالمية جمعاء، اأي بتعبير قديم 
فمتروكة  "التفا�شيل"  اأما  االإ�شالمي"،  "العالم  معا�شر  وبتعبير  االإ�شالم"  "دار 
لبنانيًا  الفقيه. ولما كان حزب اهلل  بالولي  الُقطرية المرتبطة  لالأحزاب االإ�شالمية 
يعالج  له.  متروكة  "التفا�شيل" اللبنانية  فاإن  واأن�شاره،  وتياراته  وكوادره  بعنا�شره 
ال�شيخ نعيم قا�شم هذا االإ�شكال في العالقة بين الم�شتويين بطرح م�شاألتين، لتحديد 

حقل تلك التفا�شيل وطبيعتها.

تطبيق االأحكام ال�شرعية وعدم القيام بما يخالفها. "االأولى: 

الثانية: الظروف المو�شوعية والخ�شو�شيات لكل جماعة اأو بلد توؤثر على 
دائرة التكليف و�شاحة االهتمام".

"االإدارة  اللبناني  اهلل  لحزب  حالنا  وفي  المحلي،  للحزب  متروك  اإذن 
والعمل  المنا�شبة  باالإجراءات  والقيام  والجزئيات،  التفا�شيل  ومواكبة  والمتابعة 
االإ�شرائيلي  المحتل  �شد  والجهاد  بل  االجتماعية،  والحركة  اليومي،  ال�شيا�شي 
الحزب  كوادر  من  المنتخبة  القيادة  م�شوؤولية  "من  االأمور  هذه  وتكون  بتفا�شيله. 
والتي  العام،  االأمين  يراأ�شها  التي  بال�شورى  تتمثل  والتي  الداخلي،  النظام  بح�شب 
تح�شل على �شرعيتها من الفقيه، فيكون لها من ال�شالحيات الوا�شعة والتفوي�ض ما 
ي�شاعدها على القيام بمهامها �شمن هام�ض ذاتي وخا�ض ين�شجم مع تقدير ال�شورى 

لالأداء التنفيذي النافع والمفيد ل�شاحة عملها..")8(.

الم�شكلة تبقى عمليًا كامنًة في طبيعة العالقة و�شيغة اآليتها ما بين الجزئي 
ما  اأي  العاّمة  وال�شيا�شات  الكليات،  كانت  فاإذا  والكلي.  التف�شيلي  بين  ما  والعام، 
الولي  باال�شتراتيجيا، هي من �شالحيات  الع�شر الحديث  ت�شميته في  ا�شطلح على 
الفقيه، الذي هو مر�شد وقائد الدولة واالأمة االإيرانية بحكم المن�شاأ التاريخي لوالية 
للحزب  المتروك  "الهام�ض"  حجم  هو  فما  االإيراني،  الد�شتور  وموِجبات  الفقيه 

)8) ال�سيخ نعيم قا�سم، مرجع �سابق، �ص76.
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و�شيا�شاته  واإر�شاداته  الفقيه  بوالية  الموؤمن  اللبناني  للمواطن  اأي  عمليًا،  اللبناني، 
العاّمة الملِزمة بحكم التكليف ال�شرعي؟

التالية:  القطعية  بال�شيغة  االإ�شكال  هذا  على  قا�شم  نعيم  ال�شيخ  يجيب 
يقول  المنهج  كان  لما  ولكن  المواَطنة"،  ولبنانية  المنهج  اإ�شالمية  بين  "المواءمة 
يظل  معًا،  و�شيا�شي  ديني  المنهج  اأن  وبما  الديني،  المعتقد  على  ال�شيا�شة  بتاأ�شي�ض 

ال�شوؤال قائمًا: من ير�شم �شيا�شة المنهج؟ ومن ير�شم �شيا�شة المواطنة؟

مركز  بين  ال�شيوعية  االأحزاب  تجربة  في  م�شتحيلة  "المواءمة"  كانت 
في  ال�شيوعية  االأحزاب  لدى  الوطنية  والخ�شو�شيات  جهة،  من  مو�شكو  في  االأممية 
المركز  اأن ت�شتقل عن و�شاية  الوطنية. ولقد كّلفها هذا كثيرًا عندما حاولت  دولها 
ومن  مماثل.  باإ�شكال  يمر  دينية  عقدية  زاوية  ومن  الحزب  اأن  واأح�شب  واإر�شاداته. 
تجارب التاريخ القريب التي تذكرها اأدبيات حزب اهلل �شراحًة مو�شوع الم�شاركة في 
االنتخابات البرلمانية اللبنانية في عام 1992. هذا المو�شوع ا�شتلزم كما يقول ال�شيخ 
نعيم قا�شم نقا�شًا داخليًا مو�شعًا. فُكلفت لجنة من 12 ع�شوًا لنقا�ض هذا االأمر. وبعد 
في  الم�شاركة  اأن   -12  10 من  اللجنة   اأكثرية  ارتاأت  الفر�شيات،  من  جملة  نقا�ض 
لكن  ال�شلبيات.  على  االإيجابيات  ح  ترجِّ التي  الم�شالح  من  جملًة  تحقق  االنتخابات 
"اأن  بعد  اإاّل  والتنفيذ  الكامل  االقتناع  تاأخذ حيز  لم  �شرعيته  اأو  االقتراح  م�شروعية 

ا�شُتفتي الولي الفقيه".

يقول ال�شيخ نعيم قا�شم بعد �شرده الوقائع: "ثم جرى ا�شتفتاء �شماحة الولي 
الفقيه االإمام الخامنئي )حفظه اهلل( حول الم�شروعية في االنتخابات النيابية بعد 
تقديم اقتراح اللجنة، فاأجاز واأيَّد. عندها ُح�شمت الم�شاركة في االنتخابات النيابية، 

ودخل الم�شروع في برنامج واآلية الحزب...")9(.

التي مركزها طهران  الفقيه  بوالية  اإ�شكالية عالقة حزب اهلل  اأن  الحقيقة 
اليوم هي اإ�شكالية معقدة، وتطرح علينا م�شتويين من االإ�شكاالت:

)9) املرجع ال�سابق، �ص)27.
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اأواًل: �شعوبة االنتظام في دولة/وطن تنحو بحكم حركية االجتماع ال�شيا�شي 
المدني و�شرورات االإ�شالح وبحكم تركيبها التعددي والطوائفي الأن تتحّول اإلى دولة 
مدنية، اأي دولة مواطنين تنف�شل فيها ال�شلطة المدنية عن ال�شلطة الدينية، وتت�شاوى 
فيها المواَطنة في الحقوق المدنية وال�شخ�شية وال�شيا�شية، هذا اإذا �شئنا اأن تكون لنا 

دولة في لبنان، دولة مواطنين ال دولة طوائف.

الوالية  هذه  موطن  كان  )واأّيًا  المطلقة  الفقيه  بوالية  االإيمان  اأن  ثانيًا: 
م�شتقباًل ولو حتى كان افترا�شًا لبنان( ي�شكل قطيعة، اأو على االأقل افتراقًا، مع منهج 
االإ�شالحية ال�شيعية الذي �شهده التاريخ االإ�شالمي/ال�شيعي. وراأيي اأن هذه االإ�شالحية 
التي بداأت مع النه�شة االإ�شالمية الحديثة، حملت المخرج النظري والفقهي للتكيف 
مع الدولة المدنية الحديثة، واالندماج في اجتماعها الوطني، اأي لـ"المواءمة" بين 

التديُّن في المجتمع والعي�ض كمواطنة في دولة مدنية.

حزب اهلل والطائفية السياسية

يعلن حزب اهلل في اأدبياته، اأنه حزب عقدي وغير طائفي كما اأ�شرنا، وعلى 
فرق  فرقة من  اأي من عقيدة  االإمامية،  ال�شيعة  تنطلق من عقيدة  اأن عقديته  رغم 
االإ�شالم، وعلى وجه اأخ�ض من االلتزام بوالية الفقيه العامة اأو المطلقة، فاإنه يراهن 
لقوى غير  االإ�شالمية، كمحور جاذب  المقاومة  االإيديولوجي على محور  في خطابه 
دور وطني  اأداء  وعلى حر�ٍض على  واإ�شالمية عمومًا،  وي�شارية  قومية  �شيعية، عربية 

لبناني من خالل "الحر�ض على الوحدة الداخلية")10( .

الجديدة  ال�شيعية  لالأجيال  تثقيفه  ومناهج  اهلل  حزب  لبرامج  المتابع  لكنَّ 
في حوزاته ومدار�شه، يالحظ موجًة بل تيارًا مذهبيًا حديًا في التعبئة حول مذهبية 
"اأ�ْشطرة" الما�شي،  اإن  اأحادية في تكوين الذاكرة التاريخية الجمعية و�شحنها. بل 
�شحنات  كل  الحا�شر  وعي  اإلى  يحمل  الم�شتقبل،  وبناء  للحا�شر  مرجعية  لجعله 

)10) املرجع ال�سابق، �ص2).
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االختالف وال�شراع من ذاكرة الما�شي. حيث ت�شتح�شر الذاكرة من الما�شي لتحيي 
هوية مذهبية عقيدية في الحا�شر.

فما هو الحد الفا�شل بين عقيدة مذهبية ت�شتح�شر من ن�شو�ض فرقة دينية، 
في  ال�شلطة  اإلى  الموؤدي  اللبناني  ال�شيا�شي  العمل  �شيا�شية هي طريق  وبين طائفية 
النظام ال�شيا�شي اللبناني؟ ونعني بال�شلطة اأّي موقع من مواقع هذه االأخيرة، �شواء 
في مواقع ال�شلطة االأهلية في المجتمع، اأو في مواقع ال�شلطة الت�شريعية اأو التنفيذية 

في الدولة.

بين  الحد  يزول  العملية،  ال�شيا�شية  الممار�شة  في  اأي  العملي،  الواقع  في 
العقيدة المذهبية وال�شيا�شة العملية. فعندما تكون العقيدة هي عقيدة فرقة دينية، 
ال�شلطة  مواقع  تكون  وعندما  عليها،  موؤ�ش�شة  اأو  منها  نابعة  ال�شيا�شة  تكون  وعندما 
اللبنانية وموؤ�ش�شاتها قائمة على تمثيل طائفي، وتوزيع مذهبي، ومحا�ش�شة مناطقية/
طائفية، وعندما تكون اأعراف العمل ال�شيا�شي اللبناني اأعرافًا طائفية، فاإن التطابق 
الحزب  اإن  بل  محال،  ال  واقعًا  اأمرًا  ي�شبح  الطائفي  والحزب  العقدي  الحزب  بين 

العقدي ي�شبح حزبًا طائفيًا بل مذهبيًا بامتياز.

ومنذ خو�شه معارك االنتخابات البرلمانية الدورية في لبنان، بدءًا من عام 
تحالفاته  واإلى  اليوم،  القائمة  ال�شنيورة  الرئي�ض  حكومة  في  م�شاركته  واإلى   1992
بين  التحالف  اآليات  كانت  وبعده،   2006 )تموز(  يوليو  قبل  تفاهماته  اأو  االنتخابية 
اآليات عمله  �شيعية- هي  اأكثرية طائفية  -وباعتباره  لبنان  في  الطائفية،  االأكثريات 
اأكثري في لبنان: من التحالف مع  اأي حزب طائفي  اآليات  ال�شيا�شي وخططه، وهي 
اأكثرية �ُشنية في االنتخابات، اإلى التحالف مع اأكثرية م�شيحية �شـد حكومة ال�شنيورة.

على اأن حزب اهلل دخل معترك الحياة ال�شيا�شية اللبنانية من بابين: من باب 
الطائفية ال�شيا�شية التي البد منها لممار�شة ال�شيا�شة في لبنان، ومن باب العقدية 
الدينية التي هي في اأ�شا�ض نظرية الحزب، ومنطلق مبادئه وثقافته من اأجل م�شروعه 

في المقاومة االإ�شالمية المتجاوزة لحدود لبنان.
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لكن الالفت في برنامج الحزب الذي خا�ض على اأ�شا�شه انتخابات 1992، 
اإلغاء الطائفية ال�شيا�شية، واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة.  هو اإيراد مطلبين: 
وحتى اليوم لم نقراأ في اأدبيات الحزب تعدياًل لهذين المطلبين. فماذا يعني اإلغاء 
الطائفية ال�شيا�شية بالن�شبة لحزب اهلل، )الحزب الديني(، ثم اعتبار لبنان دائرة 

انتخابية واحدة؟

"مفرو�شة"  �شيا�شي  اأداة عمل  ال�شيا�شية  الطائفية  اإن  لنقل  الممار�شة،  في 
بحكم طبيعة النظام ال�شيا�شي، واإن الحزب يمار�شها "ا�شطراريًا"، وهو اإذ يطالب 

باإلغائها نت�شاءل: ما هو البديل؟

العلمانيون وذوو الثقافة ال�شيا�شية المدنية يقولون اإن العلمانية، وبالتحديد 
حقوق  في  المدنية  الدائرة  تو�شيع  اأو  المدنية،  ال�شلطة  عن  الدينية  ال�شلطة  ف�شل 
المواطنة بعيدًا عن دائرة االنت�شاب ال�شيا�شي للطائفة، هو البديل. فماذا يقول حزب 
اهلل عندما يطالب باإلغاء الطائفية ال�شيا�شية، وهو الحزب الذي يعتبر نف�شه عقديًا 
دينيًا؟ هل �شيقول: "االإ�شالم هو البديل" على مذهب اأهل البيت، ووفقًا لنظرية والية 
و"روؤيته  ليبقى من�شجمًا مع عقيدته  االإيرانية،  التجربة  في  الحال  وكما هو  الفقيه، 

الفكرية"؟.

واأن  الق�شر،  اأو  بالفر�ض  يتم  �شيء  ال  اأنه  ليوؤكد  اهلل  حزب  ي�شتدرك  طبعًا 
اأ�شلوب الدعوة والتبليغ بالح�شنى هو االأ�شلوب المتبع واالأنجع. ومع الت�شليم ب�شدقية 
النوايا وجميل الخطاب والقول، فاإن التاريخ، كوقائع وم�شارات وماآالت كان دائمًا -وال 
يزال– تاريخ ال�شراع على ال�شلطة، واإن عوامل حراكه هي ب�شكل اأ�شا�شي التحوالت 
والطفرات الديموغرافية والتغيرات االقت�شادية في االإنتاج وتوزيع الثروة، والقفزات 
اأي  دعوة،  تحمل  نا�شئة،  اجتماعية  قوى  لدى  القدرة  ومدى  والتكنولوجية،  العلمية 
بين  والمطالبة  المناجزة  اأو  والتغلب،  ال�شراع  م�شار  في  بها  ت�شتقوي  اإيديولوجيا، 

ع�شبية دولة قديمة اأو دولة حادثة، اأو بين مركز واأطراف... الخ.
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مشاهد ومسارات مرتقبة

ال�شراع  معطيات  باالعتبار  االأخذ  غير  من  التاريخي  التحليل  ي�شتقيم  ال 
ر�شدنا  خالل  ومن  ال�شراع.  ذاك  وماآالت  لبنان،  محيط  وفي  واالإقليمي،  الدولي 
اأو  االإمارة  عهد  ومنذ  اللبنانية،  التاريخية  التجربة  في  ال�شلطة  طبيعة  لتحوالت 
فية جبل لبنان، اإلى ن�شاأة  االإمارات في الدولة ال�شلطانية العثمانية، اإلى عهد مت�شرِّ
دولة لبنان الكبير، اإلى الجمهورية اإلى اال�شتقالل وفقًا للميثاق الوطني )1943(، اإلى 
اأن  يمكن  الطائف 1989(،  )وثيقة  الميثاق  اأطراف  بين  العالقة  موازين  في  تعديٍل 

نتوقع الم�شارات التالية:

اللبنانية،  ال�شيا�شية  الطائفيات  مع  بالتعاي�ض  اهلل  حزب  يرت�شي  اأن  اأواًل: 
البرلمانية  التحالفات  الآليات  وفقًا  اللبناني،  ال�شيا�شي  العمل  بممار�شة  في�شتمّر 
اأي�سًا  تقت�سي  وكما  لبناني،  �سيا�سي  كحزٍب  نموه  �سروط  تقت�سيها  التي  والحكومية 
�سروط الم�ساركة في بناء دولة ووفقًا لمنطق وم�سمون الد�ستور اللبناني وفي اإطار 

محطتيه الرئي�شيتين: الميثاق الوطني )1943( ووثيقة الوفاق الوطني )1989(.

وفي هذا ال�شياق اأو الم�شار، قد ي�شكل حزب اهلل مع حركة اأمل ثنائية �شيعية 
في  ي�شير  اأن  اهلل  حزب  اأراد  ما  واإذا  الحالة،  هذه  في  ولكن  متناف�شة.  اأو  متحالفة 
م�شروع اإ�شالحي لـ"الدولة اللبنانية" على قاعدة الميثاق الوطني اللبناني واإ�شالحات 
اأ�شا�شي في  "اأمل" والمتمثلة ب�شكل  الطائف، فاإن الخلفية الفكرية والفقهية لحركة 
االإ�شالحيين،  الدين،  �شم�ض  مهدي  محمد  ال�شيخ  وفكر  ال�شدر  مو�شى  ال�شيد  فكر 
اأنها االأ�شلح من زاوية منطلقها اللبناني ومن  اأي  ت�شبح المرجعية االأ�شلح لبنانيًا، 
العامة  الفقيه  والية  ولي�ض  اللبنانية،  الوطنية  الكيانية  الخ�شو�شية  ا�شتيعابها  زاوية 
االإيرانية التي تترك لحزب اهلل "هام�ض الجزئيات والتفا�شيل" في ال�شيا�شات العامة، 

التي ير�شمها "الولي الفقيه".

كمرجعية  الدين،  �شم�ض  مهدي  محمد  اأو  ال�شدر  مو�شى  بفكروية  والقول 
اإ�شالحية في االجتماع ال�شيا�شي اللبناني، ال يعني ح�شرية هذا الفكر من جهة في 
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اأن النخراط في ال�سيغة اللبنانية الميثاقية، ل يعني تجميدًا  مجال الإ�سالح، كما 
وتاأبيدًا لطائفيتها. فاأفكار ال�شدر و�شم�ض الدين تفتح على م�شروع اإ�شالحي اأو�شع، 

كانت وثيقة الطائف قد لحظت بع�ض توجهاته وا�شتدخلت في ن�شها بع�ض نقاطه.

اآخر  اإلى  اإلغاء الطائفية ال�شيا�شية  اإلى  اأن يذهب حزب اهلل بالدعوة  ثانيًا: 
االأخرى،  الطوائف  موقعين:  من  ي�شدران  اعترا�شين  اأمام  حينذاك  فيكون  مدى، 

والعلمانيين.

الطوائف االأخرى:

اإن اإلغاء الطائفية ال�شيا�شية دون علمنٍة للدولة والمجتمع، يعني عمليًا ومن 
م�شروع  ُووجه  وقد  الدولة.  على  العددية  االأكثرية  �شيطرة  االأخرى  الطوائف  منظور 
ال�شيخ محمد مهدي �شم�ض الدين المعنون: "م�شروع الديموقراطية العددية القائمة 
على مبداأ ال�شورى" معار�شة لبنانية من هذا القبيل، جعلته يتراجع عن موقفه في 
�شنوات عمره االأخيرة، ليقول باالإبقاء على الطائفية ال�شيا�شية -اأي التمثيل الطائفي- 
"التاأجيل" منع  ي�شتتبع هذا  اأن  ودون  التمثيل،  لقانون  اإ�شالح �شروري  مع  مرحليًا، 

التداول والنقا�ض في م�شاألة اإلغائها كهدٍف بعيد )انظْر و�شاياه(.

بالدولة  تقول  التي  عقيدته  باالعتبار  واأخذًا  اهلل،  لحزب  بالن�شبة  اأما 
اإلغاء  مطلب  ي�شّكل  فقد  ال�شيا�شات،  ر�شم  الفقيه" في  "الولي  ومرجعية  االإ�شالمية 
عن�شر  لتمكين  الفعلي  التمهيد  للحزب،  بالن�شبة  لبنان،  في  ال�شيا�شية  الطائفية 
العدد في االجتماع ال�شيا�شي اللبناني من خالل الديموقراطية العددية، وكبديل عن 

الديموقراطية التوافقية.

بالديموقراطية  القول  بين  تتراوح  الحزب،  �شيا�شة  تبقى  اأن  نرّجح  ولكن 
التوافقية -على اأ�شا�ض الوفاق الوطني الطائفي وهذا منهجه االآن- وبين الديموقراطية 

العددية التي ي�شتبطنها مطلب اإلغاء الطائفية ال�شيا�شية على المدى البعيد.

على اأن حزب اهلل ي�شتمر االآن، وبدعم اإيراني كبير، ومن خالل اال�شتمرار 
باعتقاده بالوالية العامة والُمطلقة للفقيه، القائد والمر�شد، وبما ي�شتتبع هذا االعتقاد 
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من ثقافة وطقو�ض وتعليم وتاأهيل وتقليد، ي�شتمر في تعميق وتمكين نفوذه في مناطق 
اأحياء بيروت، وعلى  ال�شيعة االأ�شا�شية: الجنوب والبقاع وال�شاحية الجنوبية وبع�ض 
ال�شهداء  اإلى موؤ�ش�شات  التعليم،  اإلى  الميادين: من ال�شحة  الم�شتويات وفي كل  كل 
حملة  وهم  الديني  العلم  طلبة  لتخريج  الدينية  الحوزات  اإلى  والعجزة،  واليتامى 
الم�شروع ال�شيا�شي االإ�شالمي/ال�شيعي في المجتمع اليومي، والقائمون بدور المثقفين 

الع�شويين فيه)11(.

 العلمانيون:

علمنة–  دون  ال�شيا�شية  الطائفية  اإلغاء  –على مطلب  االعترا�ض  ياأتي  وقد 
من موقع العلمانيين والقائلين بف�شل ال�شلطة الدينية عن ال�شلطة المدنية، لكي ال 
ي�شتقوي "ال�شيا�شي" بالديني، وال ي�شتقوي الديني بال�شيا�شي، وليكون حقل المواطنة 
في الدولة/الوطن، ممركزًا في الدائرة المدنية ال الدائرة الطائفية. واإذا كان هوؤالء 
الطائفيات  ا�شتئثار  ي�شببها  "هام�شيتهم"  فالأن  قّلة،  لي�شوا  ولكن  مهّم�شة،  جماعة 
ال�شيا�شي  القامو�ض  في  ي�شمى  اأ�شحى  وبما  وبـ"الرعية"،  بـ"الجماهير"  ال�شيا�شية 
"اأقلية"  هو  "اأكثرية" ومن  هو  من  بدوره  يحدد  الذي  "ال�شارع" المليوني  اللبناني 
بدياًل عن موؤ�ش�شات الديموقراطية. على اأن �شفة "الهام�شية" للقائلين بالف�شل بين 
ال�شلطة الدينية وال�شلطة المدنية ال تعني اأن ما يطرحونه غير ذي اأهمية وغير ذي 
وزن وم�شتقبل. ذلك اأنه ال اإمكان لدولة حديثة في لبنان اإال بتو�شيع الدائرة المدنية 
يقوم  طائفي  و�شيٍط  اأو  ديني  و�شيٍط  دون  والدولة،  المواطن  بين  العالقة  حقل  في 

بينهما في الحياة ال�شيا�شية اليومية.

لذا فاإن حزب اهلل الذي ينتقد الطائفية ال�شيا�شية من موقع المعتقد الديني، 
ال يلبث اأن ي�شتخدمها بوعي في الممار�شة ال�شيا�شية، وال يلبث اأن ُيغرق مجتمعه بها 
وذلك من خالل برنامج ومخطط اقت�شادي وثقافي و�شيا�شي واجتماعي رعوي �شيعي 
وبين  بينه  ومتغيرة  متبادلة  تفاهمات  اأو  تحالفات  ومن خالل  ورعية(،  رعاية  )من 

1996. واإذا كانت الأرقام واملعطيات  اإ�سالميا،  )11) من املفيد مراجعة كتاب و�ساح �سرارة يف املو�سوع: دولة حزب اهلل لبنان جمتمعا 

ازداد عدد احلوزات  الع�سر الالحقة،  ال�سنوات  فاإنه خالل   ،1996 اإىل ما قبل  تعود  اأهمية دللتها  يوردها �سرارة على  التي  وال�سهادات 
واملوؤ�س�سات الجتماعية واخلدماتية، كما ت�ساعف عدد املعَممني.
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الطائفيات ال�شيا�شية االأخرى.

اإذن بين علمنة يراها الحزب م�شتحيلًة )الأنها مناق�شة لعقديته الدينية كما 
باأنها �شعبة التحقيق في لبنان ولكنها  اإ�شالمية �شيعية، يعترف الحزب  يرى( وبين 
ممكنة على المدى الطويل، اأي على م�شتوى الدعوة والتبليغ، تبقى الطائفية ال�شيا�شية 
والتفاهمات  والتكتيكات  للتحالفات  اأي  اليومي  ال�شيا�شي  للعمل  الممكن  الحقل  هي 
بين االأكثريات الطائفية ذات الوزن، وخا�شًة ذات الوزن في "ال�شارع"، وذلك وفقًا 
اأمر العقيدة  اأمره متغير با�ستمرار، ولكنه ل يغير في  للظروف وال�سروط. وكل هذا 
�شيئًا، حكم الولي الفقيه "الممهد للدولة االإ�شالمية ولظهور المهدي المنتظر"، كما 

تقول االأدبيات الملتزمة بهذه العقيدة.

في ظل هذا االإ�شكال الذي يراوح بين العقيدة والطائفية ال�شيا�شية اللبنانية 
كيف خا�ض حزب اهلل معركته ال�شيا�شية بعد حرب يوليو )تموز(؟

من »النصر اإللهي« إلى المعركة السياسية

اأرباح حزب اهلل من الحرب التي �شنتها  جوابًا على �شوؤاٍل يكثر طرحه عن 
اإ�شرائيل في يوليو )تموز( 2006، بهدف اإنهاء الوجود الع�شكري لحزب اهلل في جنوب 

لبنان، يمكن الت�شديد على نقطتين مركزيتين:

اأولهما: �شمود حزب اهلل في وجه االآلة الع�شكرية االإ�شرائيلية، و�شّد مقاتليه 
الهجوم االإ�شرائيلي البري. وكان هذا اإنجازًا ع�شكريًا كبيرًا بمقايي�ض التجربة العربية 

الن�شبية في تاريخ ال�شراع العربي/االإ�شرائيلي.

جّراء  من  اللبنانيون  تكّبدها  التي  الكارثية  الكبرى  الخ�شائر  وثانيتهما: 
االجتماع  تفكك  في  يكمن  الخ�شائر  اأخطر  اأن  على  االإ�شرائيلي.  الوح�شي  االنتقام 

ال�شيا�شي اللبناني، وتفاقم االنق�شام ال�شيا�شي حتى �شفير االنهيار.

احتمال  خالل  من  تعوَّ�ض  اأن  والب�شرية  المادية  للخ�شائر  يمكن  وكان  هذا 
تحقق �شرطين:
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اآثار  مواجهة  في  ووحدتهم  واجتماعهم  اللبنانيين  اأواًل: من خالل �شمود 
العدوان، وذلك عبر احت�شان النازحين من الجنوب ومن �شاحية بيروت الجنوبية، 
اأي من اأمكنة التعّر�ض الأب�شع انتقام تدميري واأ�شد المعارك عنفًا. ولنتذكر اأن هذا 
ال�سرط قد تحقق في حينه في كل المناطق اللبنانية من دون ا�ستثناء، وبغ�ص النظر 
عن االختالفات ال�شيا�شية بين جبهتي ما ي�شمى "معار�شة" و"مواالة"، اأي بين قوى 

14 مار�ض )اآذار( و8 )مار�ض( اآذار.

مجل�ض  برئي�ض  دفع  الذي  هو  االأمر  هذا  اأن  وبالمنا�شبة،  اأي�شًا،  ولنتذكر 
اهلل  قبل حزب  والمفّو�ض من  المعار�شة،  اأقطاب  اأبرز  اأحد  وهو  بري،  نبيه  النواب 
ليكون ناطقًا با�شمه حيال الحكومة اللبنانية وحيال الهيئات الدبلوما�شية الدولية، اأن 
للزعيم  اإر�شال �شكر  ي�شّرح في موقفين الفتين ومعبرين عن احتمال توحد وطني: 
الدرزي ورئي�ص اللقاء الديموقراطي وليد جنبالط على ُح�سن ا�ستقبال اأهالي منطقته 
ال�شنيورة وحكومته على  فوؤاد  الوزراء  لرئي�ض  توجيه تحية  ثم  الجنوبيين،  للنازحين 
�سحة اأدائهما ال�سيا�سي والدبلوما�سي في الأو�ساط والمحافل الدولية، وهي "�شحٌة" 
بري  الرئي�ض  اأعلن  ال�شنيورة، حيث  الرئي�ض  مع  م�شترك  بموؤتمر �شحفي  عنها  عّبر 
موافقته الكاملة على ما اأدلى به رئي�ض الحكومة، بل ذهب اإلى و�شف هذه الحكومة 

باأنها "حكومة المقاومة ال�شيا�شية".

اأمام  واعدة  اإ�سعاع  نقاط  الحرب-  الوفاقية -خالل  المحّطات  �سّكلت هذه 
اللبنانيين الإمكانية توافٍق حول م�شروع مواجهة وطنية م�شترك، في طليعته مواجهة 
وعود  وكانت  واحد.  وبرنامج  واحدة  ب�شيا�شة  واالقت�شادية  العمرانية  الحرب  نتائج 
على  التوافق  باتجاه  لها  لبنانيًا  دفعًا  تنتظر   -3 باري�ض  لبنان-  اإعمار  اإعادة  موؤتمر 

برنامج مواجهة واإنماء.

معنى  وعّطل  ن�سف  والذي  يتحقق،  لم  الذي  الثاني  ال�سرط  اأما  ثانيًا: 
الفرق  وما  "دولة"،  تعني  ماذا  وعي  فهو  موؤقتًا،  تحّقق  الذي  الأول  ال�سرط  ودللت 
وبين عمل  "معار�شة" و"خروج"،  بين  الفرق  وما  "حكومة" و"�شلطة"،  وبين  بينها 

�شيا�شي واأ�شاليب ا�شتيالء وتغّلب.
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ومن  فيها،  الم�شرقية  وال�شيما  العربية،  والمنطقة  لبنان  تاريخ  يعرف  من 
والع�شائرية،  والقبلية  والطائفية  االإثنية  تراكيبها  اأي  مجتمعاتها،  اإتنولوجية  يعرف 
وماذا يعني ذلك على �سعيد اأنماط العقلية والذهنية والثقافة، يعرف اأي�سًا اأن هذه 
باعتبار هذه  الدولة،  الممانعات، وفي طليعتها ممانعة  اأنواع  المجتمعات تختزن كل 
االأخيرة مجّرد اأهل �شلطة اأو جماعة حكم. اإنها كما قلنا مرارًا مجتمعات "الالدولة".

على كل حال، ومن باب النظرية والمبداأ في نظام ديمقراطي محكوم بد�شتور 
وميثاق وطني، كان هذا ال�سرط يق�سي اإعطاء الأولوية في الخيارات بين ال�سيا�سات 
اأو  "الم�شلحة العليا" للدولة،  والوالءات ومراتب الم�شاركة في ال�شلطات لما ي�شمى 
"الم�شلحة الوطنية"، والتي تتاأ�ش�ض على اإجماعات م�شتركة  لما ي�شمى بتعبير اآخر 
ُتبعد تحّول الخالفات ال�شيا�شية واالإيديولوجية اإلى انق�شامات عمودية تهدد المجتمع 
االأهلي والمدني، كما تهدد العقد االجتماعي الوطني- الميثاق الذي تقوم عليه الدولة 

في حالة لبنان- بالنفراط وبالتالي بالتق�سيم اأو بحرٍب اأهلية اأو بكليهما.

ومع اأن العارف باإتنولوجيا االأقوام والطوائف في الم�شرق العربي، يميل اإلى 
ترجيح غلبة الوالءات االأهلية والفرعية الو�شيطة في الخيارات لدى النخب الطائفية 
تغليب منطق  بدورها  تق�شي  ال�شيا�شة" التي  "حكمة  الرهان على  اأن  اإال  واأحزابها، 
الت�شويات والم�شالحات بفعل منطق الم�شالح نف�شها، كان يقّدم بع�ض االأمل في اأال 
تلجاأ االأطراف اللبنانية اإلى تدمير م�شالحها وم�شالح طوائفها و"جماهيرها" من 
خالل تدمير ما تبقى من موؤ�ش�شة الدولة. اإال اأن االنبهار باألق االإيديولوجيا الُمطلقة 
المخاطر  �شتى  ركوب  اإلى  ال�شيا�شي  والعمل  بال�شيا�شة  ويدفع  ُيعمي  كان  كانت،  اأيا 
الو�شائل: الدين، والطائفة، وال�شرف،  واالنجرار نحو �شتى المزالق، وا�شتخدام كل 
وال�شياطين  والغيبي،  واالأ�شطوري  واالإلهي،  واالأقد�ض،  االأ�شرف  بل  والمقّد�ض، 
م�شموح  والعقيدة،  االإيديولوجيا  به  ت�شمح  و�شماوي  دنيوي  �شيء  فكل  والمالئكة. 

ا�شتخدامه في ال�شيا�شة.

ن�شرًا  اإذن  يق�شي  اأ�شحى  االإ�شرائيلي،  العدو  على  االإلهي"  "الن�شر 
الم�شاركة  وحجم  ال�شلطة  على  ال�شراع  في  اأي  اللبنانية،  ال�شيا�شة  في  ل�شاحبه 
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ال�شنيورة، حكومة عميلة لالأميركيين،  اأ�شحت حكومة  وبين ع�شية و�شحاها،  فيها. 
دفاعًا  المقاومة  تعد  ولم  �شيا�شية"،  مقاومة  "حكومة  الحرب  كانت خالل  في حين 
عن لبنان من اأجل تحرير االأ�شرى وتحرير مزارع �شبعا فح�شب، بل مقاومة وممانعة 
للم�شروع االأميركي في ال�شرق االأو�شط برمته، والحقيقة اأن اإدارة بو�ض اأرادتها كذلك، 

وكذلك "والية االأمر" في اإيران.

خرج وزراء "اأمل" و"حزب اهلل" من الحكومة، وتم الحر�ض في االإعالم على 
بكاملها  ال�شيعية  الطائفة  اأي خروج  ال�شيعة،  وزراء  اأنه خروج  و�شف خروجهم على 
من الحكم -كما اأ�شرنا- االأمر الذي يوظف في دعوة مناق�شة الميثاق والد�شتور: اأي 
تعطيل الم�ساركة. وهو الأمر الذي يبرر اإ�سقاط الحكومة باأي و�سيلة في ال�سارع، عبر 
التظاهر واالعت�شام الدائم، والع�شيان الذي يقف عند تخوم الحرب االأهلية، فيذكر 
بها عبر التلويح ببع�ض مقّدماتها ونذرها في عدة منا�شبات، والتي تتمثل بنماذج من 

التجاوزات الدموية، وتقديم بع�ض االأ�شاحي الب�شرية.

الطابع  اتخاذها  كان  الحكومة،  اإ�سقاط  معركة  في  خطرًا  الأدهى  لكن 
المذهبي: �ُشنية �شيا�شية تقود معركة الدفاع عن الحكومة، مقابل �شيعية �شيا�شية تقود 
–على حد قول بع�ض االإعالميين  اأما الموقف الم�شيحي فانق�شم  اإ�شقاطها،  معركة 

الظرفاء– اإلى م�شيحي �شيعي وم�شيحي �ُشني!

لعبة  اأن  المنفلتة  ال�شوارع  تجربة  بعد  فاأدرك  عاد  اهلل  حزب  اأن  على  هذا 
ال�شيا�شة من خالل قواعد اللعبة الطائفية والمذهبية، لعبة خطيرة ال يمكن �شبطها 
والتحّكم بنتائجها مهما بلغت قدرة الحزب على ال�شبط والتنظيم واالحتواء. بل اإنها 

تفقد الحزب ر�شيده التاريخي وراأ�شماله الرمزي كمقاومة عربية واإ�شالمية.

ومع ذلك فاإن مرحلة جديدة واجهها ويواجهها الحزب بعد عام على حرب 
يوليو )تموز( عنوانها الرئي�شي: توطيد �شلطته الفعلية في الدولة. ولكن، بعد تجربة 
في  اللبنانية  المعطيات  �شتى  وا�شتخدام  ال�شيا�شية  والخالفات  ال�شجاالت  من  عام 
ال�شيا�شة، ي�شبح ال�شوؤال: كيف؟ وباأية نظرية؟ والأية دولة؟ وما الموقف من عدد من 
الم�شائل الم�شيرية التي �شتكون لها تداعيات خطيرة: الطائفية ال�شيا�شية؟ اتفاقية 
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الطائف وا�شتتباعاتها؟ ناهيك عن دور �شالحه المرتبط دائمًا بهدف ا�شتراتيجي ال 
الت�شّدي  لبنان وتحرير فل�شطين، بل يتجاوز ذلك لوجوب  الدفاع عن  يقت�شر على 
فهل  برمته.  االإ�شالمي  "االأمة" والعالم  امتداد  على  ال�شهيوني  االأميركي  للم�شروع 
يمكن لبنية لبنان المت�شمة اأ�شاًل بالتعدد )لكي ال نقول باالنق�شام والتجزوؤ( اأن تتحّمل 

ذاك العبء اال�شتراتيجي الكبير؟

إطاللة على المستقبل

في ظل االنق�شام الحاّد القائم بين القائلين باأولوية "المقاومة" مهما كان 
مهما  الديموقراطية  باأولوية  القائلين  وبين  ال�شيا�شي،  توظيفها  كان  واأنَّى  ثمنها، 
الزمن  فاإن  نف�شها،  على  منق�شمة  مجتمعات  في  واأهدافها  وتداعياتها  وقعها  كان 
وجودها  �سرط  التي  ال�سيا�سية  الحياة  انعدام  زمن  هو  الآن،  المعي�ص  وربما  الآتي، 
وجود مواطن يعي معنى وجوده في دولة قانون، دولة حق وواجب. فلّما انعدم وجود 
المواطن واأ�شحى البديل –كما كان الحال قبل وجود الدولة– هو الطائفة اأو القبيلة 
نة، كما لدى الم�شيحيين،  وهواج�شها وتهويماتها ومخاوفها لدى ال�شيعة كما لدى ال�شُّ
اأم�شى "االإ�شالميون التكفيريون" هم البديل. اأي بمعنى اآخر اأم�شى الرف�ض المطلق 
لكل �شيء، للدولة الوطنية، كما للمجتمع ال�شيا�شي والمدني، كما للمواطن الفرد، كما 

لالإن�شان، هو البديل، اأي هو العدم.

و�شيا�شية  واإنثربولوجية  تاريخية  والأ�شباب  االنق�شام  اتخذ  حيث  لبنان،  في 
تاريخنا  في  ن�شميه  ما  مخزون  طابع  اأي  ني/ال�شيعي،  ال�شُّ االنق�شام  طابع  راهنة، 
العربي واالإ�شالمي "ذاكرة الفتنة"، تتمو�شع الجدلية التاريخية الراهنة في العالقة 
حزب  قوة  في  تتمّثل  �شيا�شية  �شيعية  معا�شرتين:  اأ�شا�شيتين  قوتين  بين  المتبادلة 
القوتين هما  اأن  افتر�شنا  فاإذا  الم�شتقبل.  تيار  قوة  في  تتمّثل  �شيا�شية  و�ُشنية  اهلل، 
قوتان لبنانيتان م�شوؤولتان عن م�شير الدولة/الوطن، اأي عن م�شير مواطنين، فاإن 
م�شوؤوليتهما تكون م�شوؤولية تاريخية وم�شيرية لي�ض في المحافظة على الدولة/الوطن 
من ناحية ال�شكل فح�شب، بل على ف�شح المجال الإ�شالح هياكلها وتطوير قوانينها. 
وال�شلفية  االأ�شولية  الإرهاب  الت�شّدي  الكبرى في  الم�شوؤولية  تقع  قبل هذا وذاك  بل 
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االإ�شالمية التكفيرية التي تنمو على هوام�شهما، ومن خالل ت�شققات انق�شامهما في 
العوام  بين  والتنابذ  التع�شب  من  فظيعة  تعبيرات  نالحظ  حيث  طائفتيهما،  جذوع 

والدهماء في كال الطائفتين.

وما ظاهرة "فتح االإ�شالم" التي ي�شهل على بع�ض االإعالم ت�شميتها "ع�شابة 
�شاكر العب�شي" من قبيل التب�شيط، اإال التعبير عن اأزمة بنيوية في االجتماع والثقافة 

اًل، وفي مجتمعنا اللبناني ثانيًا. وال�شيا�شة في مجتمعاتنا العربية اأوَّ

لذلك فاإنه، وبمعزل عن �شراع المحاور االإقليمية فاإن االأولوية التي تتحّكم 
اأ�شحى  فيها،  وتوؤثر  تخترقها  االأقل  اأو على  وكتلها،  اللبنانية  الطوائف  �شيا�شات  في 

اأمرها ال يحتمل تاأجياًل اأو مناورات اأو �شجاالت ومناكفات.

على اأنه ال يبدو اأن الفرقاء اللبنانيين "الفاعلين"، م�شتعدون الأية مراجعة، 
والدولية  االإقليمية  باأبعادها  اللبنانية  للم�شاألة  حالًّ  نتوقع  ال  فنحن  اأي�شًا  ولذلك 
المعقدة في مداها البعيد والطويل. بل اإن ا�شتثمار الوقت الق�شير في ال�شد والجذب، 
والت�شعيد المتبادل في الخطاب ال�شيا�شي االإعالمي، هو ما ُيمار�ض حين كتابة هذه 

ال�شطور.

لبنانية جمهور حزب اهلل  اليوم مهتّزة ومتجاذبة بين  وتبقى ال�شورة حتى 
من جهة، وبين اإيرانية اإيديولوجيته و�شالحه من جهة اأخرى!


