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في الواجهة

قانون األحجام :الشوف ـ عاليه نموذجًا
ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات ،ح ـيــث يطغى
استحقاق املوازنة العامة على غيره
مــن االس ـت ـح ـقــاقــات» .املــوقــف نفسه
أت ـ ــى ع ـل ــى لـ ـس ــان مـ ـص ــادر نـيــابـيــة
ف ــي «امل ـس ـت ـق ـب ــل» ،أك ـ ــدت «الـتـمـســك
ب ــالـ ـق ــان ــون امل ـخ ـت ـل ــط م ـ ــع ال ـ ـقـ ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ،م ـش ـيــرة إلـ ــى «وجـ ــود
العديد من املالحظات واالعتراضات
عـلــى ط ــرح بــاسـيــل» ،خـصــوصــا أنــه
«ال يــراعــي هــواجــس الـجـمـيــع ،فهو
يـقـ ّـســم ب ـيــروت إل ــى دائ ــرتــن وليس
إلى ثالث ،ويبقي البقاع على حاله،
وتـكــون عكار دائ ــرة وحــدهــا وكذلك
طرابلس».
وق ــد لـفــت بــاسـيــل أم ــس ،ف ــي عـشــاء
ه ـي ـئ ــة «امل ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــن» ف ـ ــي ال ـت ـي ــار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر ،إل ـ ــى أن «ق ــوان ــن
االنتخاب عملية حسابية تمثيلية،
ً
وليس معقوال أال نتمكن من إنجاز
قانون انتخاب ألن البعض ال يفهم
بالحسابات» .ورأى أن «من يقول إن
الـنـظــام األك ـثــري (ف ــي االنـتـخــابــات)
يحفظ األقـلـيــة والـنـسـبـيــة تلغيها،
يحتقر عقلنا الحسابي الهندسي»،
الفتًا إلى أنه ال يستطيع من تمثيله
 6ن ــواب أن يجعلهم  13غصبًا عن
ك ــل ال ـب ـلــد ،ف ـهــذا لـيــس لـبـنــان وه ــذا
ليس الـتـعــدد والـتـنــوع ال ــذي نؤمن
به».
ف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ــار ،دع ـ ــت م ـص ـل ـحــة
ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاب والـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب فـ ـ ـ ــي ح ـ ــزب
«الكتائب» إلى تحرك ظهر اليوم في
ســاحــة النجمة ،للمطالبة ب ــ«إقــرار
قــانــون جــديــد لالنتخابات وإج ــراء
االنـتـخــابــات النيابية فــي موعدها
من دون تمديد أو تأجيل».
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وف ـ ـ ـ ــي سـ ـي ــاق
الـ ـت ــدخ ــات ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي ال ـش ــأن
االنتخابي اللبناني ،أعربت وزيرة
الداخلية البريطانية آمبر رود ،في
رسالة إلى نظيرها اللبناني الوزير
نهاد املشنوق ،عن أملها بالنجاح
فـ ــي الـ ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى قـ ــانـ ــون ج ــدي ــد
لــان ـت ـخــابــات ال ـن ـيــاب ـيــة ف ــي لـبـنــان
مقبول من كافة األطــراف اللبنانية.
رود اع ـت ـب ــرت ف ــي ال ــرس ــال ــة أن من
ّ
املشجع إجراء االنتخابات النيابية
ه ــذا ال ـع ــام ف ــي ل ـب ـنــان .وأكـ ــدت رود
أن بريطانيا ستتابع دعم الجهود
مل ــواجـ ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات األمـ ـنـ ـي ــة فــي
املـ ـ ـط ـ ــار وت ـ ــأم ـ ــن سـ ــامـ ــة خ ــدم ــات
املالحة واستمرارها في بيروت.

ّ ْ
ّ
يتكبدها الطرفان،
املقدر أن
األثمان
فــي حــال اندلعت املــواجـهــة الشاملة
بـيـنـهـمــا ،يـحـمــل فــي طـيــاتــه «جــانـبــا
إي ـجــاب ـيــا» ،أي إن ــه واقـ ــع يـكـمــن فيه
«ت ـع ــادل اس ـتــرات ـي ـجــي» ،مـبـنــي على
إدراك كــل ط ــرف ل ــأض ــرار املحتلمة
التي قــد ّ
يسببها لــه الـطــرف الثاني،
وه ـ ـ ـ ــو واق ـ ـ ـ ـ ــع ي ـ ـسـ ــاهـ ــم ف ـ ـ ــي إب ـ ـعـ ــاد
الـحــرب املقبلة .مــن جانب إسرائيل،
ت ــؤك ــد ال ـص ـح ـي ـف ــة ،ه ـ ــذا «الـ ـتـ ـع ــادل
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي» يـ ـبـ ـع ــد «غ ـ ــري ـ ــزة
املـغــامــرة» لــدى سياسييها ،ويبقي
فرضية الحرب ضد حزب الله خيارًا
أخيرًا وحسب.
ويؤكد هرئيل صوابية تقويم األمني
ال ـع ــام ل ـحــزب ال ـل ــه ،وت ـش ــدي ــده على
فشل الـحــروب الـجــويــة .ويشير إلى
أن «ال ـت ـس ــاؤالت ت ـحــوم ح ــول الـحــل

ال يبدو السباق مع الوقت،
حتى اآلن ،ذا جدوى
ويتوخى استدراك الوصول
الى دائرة الخطر في المهل
ّ
المقيدة النتخابات
القانونية
 .2017اقتراح تلو آخر ،بعد
نبش صيغة تلو أخرى ،دونما
التوصل الى تفاهم ،سواء
على نظام تصويت أو على
تقسيم الدوائر
نقوال ناصيف
الفيتوات التي يملكها حاملو
فــي ظــل
ّ
املفاتيح السنية والشيعية والــدرزيــة،
وح ـ ــد ّيـ ـ ـث ـ ــا املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة ،س ـ ـي ـ ـكـ ــون مــن
امل ـت ـع ــذر االتـ ـف ــاق ع ـلــى م ـس ــودة قــانــون
جــديــد لــانـتـخــاب ،تــأخــذ فــي الحسبان
مـصــالـحـهــم ال ـس ـيــاس ـيــة واالن ـت ـخــاب ـيــة
جـمـيـعــا ع ـلــى ن ـحــو م ـت ـكــافــئ ،ومـ ــن ثم
ذهابهم الى االنتخابات النيابية العامة
قبل  20حزيران.
ما هو معلن أن املصالح تلك تتعارض
إح ـ ــداه ـ ــا مـ ــع االخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،بـ ـع ــدم ــا ب ــات ــت
الـقــاعــدة الـتــي تقبض عـلــى االت ـصــاالت
واالجتماعات تقوم على ركيزتني :أولى
وجود فريق يتمسك بالحصة النيابية
ال ـ ـتـ ــي اعـ ـ ـت ـ ــاد الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـي ـه ــا مـنــذ
انـتـخــابــات  ،1992وثــانـيــة وج ــود فريق
آخر يطالب بالحصة تلك وقد انتزعت
منه مذذاك.
ال ال ـف ــري ــق االول ج ــاه ــز ل ـل ـت ـخ ـلــي عــن
مقاعد بالجملة في حوزته ،وال الفريق
الثاني جاهز إلهدار فرصة استثنائية
في هذا الوقت بالذات ،ومع هذا العهد
ت ـحــدي ـدًا ،مــن شــأنـهــا أن تعيد ال ـتــوازن
التقليدي الــذي عرفته الحياة النيابية
عـلــى م ـ ّـر عـقــود مــا قـبــل ات ـفــاق الـطــائــف.
ـن ي ـس ـي ــران مـ ـت ــوازي ــن ،من
بـ ـ ــإزاء خ ـطـ ّ
ال ـص ـع ــب ت ــوق ــع ال ـت ـف ــاه ــم ع ـل ــى ق ــان ــون
ج ــدي ــد ل ــان ـت ـخ ــاب ُيـ ـف ـ َّـس ــر فـ ــي ن ـهــايــة
املطاف على أن خطًا انحرف نحو الخط
اآلخر كي يلتحق به .وهو مغزى ترداد
ال ـق ــول إن امل ـعــركــة ال ـصــام ـتــة تـ ــدور من
حول االحجام والتحالفات فحسب.
يـ ـك ــاد ج ـب ــل ل ـب ـن ــان ال ـج ـن ــوب ــي (دوائـ ـ ــر
ال ـ ـشـ ــوف وع ــالـ ـي ــه وب ـ ـع ـ ـبـ ــدا) يـخـتـصــر
امل ـش ـك ـل ــة ب ــرم ـت ـه ــا ،ع ـل ــى ن ـح ــو يـفـســح
االتـ ـف ــاق ع ـلــى إخ ـ ــراج ت ـق ـسـيــم دوائ ـ ــره
ف ـ ــي ب ـ ـنـ ــاء آم ـ ـ ـ ــال عـ ـل ــى ق ـ ــان ـ ــون ج ــدي ــد
لــان ـت ـخــاب ،يـعـيــد الـكـتــل املـنـتـفـخــة في
أكثر مــن دائ ــرة وأكـثــر مــن محافظة الى

ال ـه ـجــومــي (ال ـ ـجـ ــوي) ف ــي مــواج ـهــة
الصواريخ» ،إذ من حرب الخليج عام
 ،1991وفشل أميركا وبريطانيا في
«صيد راجمات السكود العراقية» ،ال
انعطافة من حينه في حروب كهذه.
إس ــرائ ـي ــل ،يـضـيــف هــرئ ـيــل ،فشلت
فــي الـقـضــاء على صــواريــخ غــزة في
امل ــواجـ ـه ــات األخ ـ ـيـ ــرة م ــع ال ـق ـط ــاع،
وكــانــت «نـتــائــج صـيــد ال ـصــواريــخ»
ضـعـيـفــة ،بــل إن ال ـحــرب انـتـهــت من
دون ان ـت ـص ــار إس ــرائـ ـيـ ـل ــي .و»ه ـ ــذا
حدث في منطقة أصغر من املنطقة
الجغرافية اللبنانية ،وفــي ظل عدم
وج ــود صــواريــخ م ـضــادة لـطــائــرات
س ــاح ال ـجــو» ،كـمــا هــي ال ـحــال لــدى
ح ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه .ي ـل ـف ــت أي ـ ـضـ ــا إل ـ ــى أن
املعركة البرية في القطاع ،كما حدث
في عملية «الـجــرف الصلب» ،كانت

حجمها الطبيعي والحقيقي .في جبل
على
لـبـنــان الـجـنــوبــي يـلـتـقــي الـجـمـيــع ّ
أرض ـ ــه :الـ ـ ــدروز وامل ـس ـي ـح ـيــون وال ـســنــة
(ال ـ ـ ـشـ ـ ــوف) وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروز واملـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــون
(عاليه) واملسيحيون والشيعة والدروز
(بـعـبــدا) .هــو املـكــان ال ــذي لــم يـعــرف في
تاريخه ،في ظل قانون  26نيسان 1960
ع ـلــى االق ـ ــل م ــذ أص ـب ــح أق ـض ـيــة ثــاثــة،
استثئار فريق لوحده به ،أو بثلثيه أو
بثلثه حتى .لــم يعرف أي مــن االقضية
تـلــك فــي االنـتـخــابــات النيابية كـمــا في
مسار اللعبة السياسية عمومًا زعيمًا
أوحــد :فــي الـشــوف كانت زعامتا كميل
شـمـعــون وك ـمــال جـنـبــاط ،وف ــي عاليه
زعامتا مجيد ارســان وكميل شمعون
قبل أن يدخل عليهما عــام  1972كمال
ج ـن ـب ــاط ،وفـ ــي ب ـع ـب ــدا ت ـن ــاف ــس حــزبــا
الكتائب والوطنيني االحــرار الى بشير
االع ـ ـ ـ ـ ــور وش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات م ـس ـت ـق ـل ــة فــي
الطوائف الثالث.
ذلـ ــك م ــا عــرف ـتــه ع ـلــى ال ـت ــوال ــي دورات
 1960و 1964و 1968و .1972بعد اتفاق
الطائف ،في ظل الحقبة السورية إذ لم
ـف بـتــوزيــع املـقــاعــد عـلــى حلفائها
تـكـتـ ِ
ـات امل ـ ـ ـ ــدن ال ـك ـب ــرى
ـ
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والصغرى والـبـلــدات ،أعـطــي ثلثا جبل
لبنان الجنوبي للنائب وليد جنبالط
(الـ ـ ـش ـ ــوف وعـ ــال ـ ـيـ ــه) ،والـ ـثـ ـل ــث ال ـث ــال ــث
لحركة أمــل وح ــزب الـلــه (بـعـبــدا) .يفوز
املسيحيون حلفاء جنبالط في الثلثني
األول ـ ـ ـ ــن ،وي ـ ـفـ ــوز امل ـس ـي ـح ـي ــون ح ـل ـفــاء
ســوريــا مــن غير أن يكونوا بالضرورة
حـ ـلـ ـف ــاء الـ ـثـ ـن ــائ ــي ال ـش ـي ـع ــي ك ــال ـي ــاس
حبيقة وج ــان غــانــم فــي الـثـلــث الـثــالــث.
أكـثــر مــن نصف مقاعد الــدوائــر الثالث
( 19م ـق ـع ـدًا) يـشـغـلـهــا م ـس ـي ـح ـيــون (8
موارنة وكاثوليكي واحد وأرثوذكسي
واحــد) ،في ّمقابل خمسة مقاعد درزية
ومقعدين سنيني وآخرين شيعيني.
فــي الــدوائــر الـثــاث هــذه الـتــي هــي قلب
جبل لبنان القديم ،أكثر من نصف مقاعد
ال ــدروز فيها .خمسة مــن ثمانية .وهو
م ـغــزى مــا يـ ــردده جـنـبــاط والـقــريـبــون
منه بــالـقــول إن فــي اثنتني مــن الــدوائــر
الثالث تلك ينتخب الــدروز نوابهم بال
ّ
مــنــة أح ــد .إال أن هــاتــن الــدائــرتــن ـ ـ الى
بعبدا القديمة ـ هي الدوائر التي اعتاد
الناخبون املسيحيون انتخاب نوابهم.
لــم يكن انـتـصــار «الـحـلــف الـثــاثــي» في
ب ـع ـبــدا وع ــال ـي ــه ع ــام  1968أق ــل أهـمـيــة
مــن انـتـصــاره فــي املــن وك ـســروان ،كون
ً
الــدائــرتــن األخ ــري ــن الـلـتــن ت ــرأس كــا
منهما قطبا «الـحـلــف» كميل شمعون
ف ــي الـ ـش ــوف وريـ ـم ــون إده ف ــي جـبـيــل،
اخترقتا.
الـيــوم ،فــي ضــوء تـحـ ّـوالت ديموغرافية
ل ـي ـس ــت ق ـل ـي ـل ــة االهـ ـمـ ـي ــة لـ ـ ـل ـ ــدروز كـمــا

كذلك محدودة النتائج.

قوة الرضوان :المرحلة الرابعة
لتطور حزب الله
من جهتها ،أشارت صحيفة يديعوت
أح ـ ـ ـ ــرون ـ ـ ـ ــوت ،فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق ع ــرض ـه ــا
إلم ـكــانــات املــواجـهــة املـقـبـلــة ،وأيـضــا
مع استبعاد نشوبها ،إلى أن «تهديد
الحرب في الشمال ليس مؤكدًا وليس
فــوريــا ،رغــم أن الجيش اإلسرائيلي
يستثمر الكثير في تحسني أوضاعه
واسـتـعــداده على الـحــدود مــع لبنان
وسوريا».
تعيد الصحيفة التأكيد أن عشرات
اآلالف مــن االســرائـيـلـيــن ،بــل وربـمــا
أكـثــر مــن ذل ــك ،سيكونون مضطرين
إل ــى الـتــوجــه جـنــوبــا مــع ب ــدء املـعــارك
مــع حــزب الـلــه .والجيش اإلسرائيلي

ّ
للموارنة ،أصبح الصوت السني ناخبًا
رئيسيًا في الشوف ،والصوت الشيعي
ناخبًا رئيسيًا ّ
مقررًا في بعبدا .في ذلك
يكمن ّ
مبرر إصرار جنبالط على الفيتو
السياسي في وضع قانون االنتخاب ،ال
على حجم كتلته النيابية فحسب ،وهو
ّقلما ّ
عول على دورها في البرملان ،تارة
هــي كتلة ال ـحــزب الـتـقــدمــي االشـتــراكــي
وطـ ــورًا جـبـهــة ال ـن ـضــال الــوط ـنــي وم ــرة
ثالثة اللقاء الــديـمــوقــراطــي .مــرة تكبر،
وتصغر أخرى ،أو تختفي وراء زعيمها
على الدوام.
فــي ظــل الحقبة الـســوريــة ك ــان صاحب
الـفـيـتــو الــوح ـيــد ف ــي ق ــان ــون االنـتـخــاب
ال ـ ــذي ي ـف ــرض االس ـت ـث ـن ــاء ب ـغ ـيــة فصل
دوائ ــر جبل لبنان الجنوبي عــن دوائــر
جبل لبنان الشمالي (انتخابات 1992
و ،)1996كما صاحب الفيتو في املوافقة
عـ ـل ــى دمـ ـ ــج ق ـ ـضـ ــاءي ع ــالـ ـي ــه وب ـع ـب ــدا
ف ــي دائ ـ ــرة واح ـ ــدة (ان ـت ـخــابــات .)2000
ولـلـمــرة االول ــى مـنــذ انـتـخــابــات  1992ـ
بعدما غــادر الـســوريــون لبنان ـ ـ تخلى
جنبالط عن مقعد ماروني في الشوف
ف ــي ان ـت ـخــابــات  ،2005وع ــن اث ـن ــن في
انـتـخــابــات  2009انسجامًا مــع ائتالف

يخوض جنبالط معركة
الفيتو على قانون
االنتخاب ال على حصته
(هيثم الموسوي)

يتعامل مــع كــل الـفــرضـيــات الفرعية
ً
بناء على هذا السيناريو ،ومن بينها
شق طرق ترابية عسكرية تكون متاحة
أم ــام حــركــة اآلل ـي ــات وال ـج ـنــود الــذيــن
ً
سيتوجهون شماال إلى الحدود ،إذ إن
الطرقات االعتيادية ستكون مكتظة
بالسيارات (الهاربني).
وكـتــب نــاحــوم بــرنـيــاع فــي يديعوت
أح ـ ــرون ـ ــوت م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى مـ ــا س ـ ّـم ــاه
«م ـ ــراح ـ ــل تـ ـ ـط ـ ــور» ق ـ ــوة ح ـ ــزب ال ـل ــه
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن «وح ـ ــدة
ال ـ ـ ــرض ـ ـ ــوان» ،ال ـت ـش ـك ـي ــل ال ـع ـس ـكــري
األك ـث ــر ت ــدرب ــا وت ـمـ ّـرســا ف ــي املـهـمــات
الـقـتــالـيــة ،ت ـعـ ّـد املــرح ـلــة الــراب ـعــة من
ال ـت ـط ــور ال ـع ـس ـك ــري ل ـل ـح ــزب ،وه ــي
وح ـ ــدة أن ـش ـئــت الس ـت ـه ــداف امل ــواق ــع
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ـقــري ـبــة م ــن ال ـح ــدود
مــع لـبـنــان ،بـمــا يشمل املستوطنات

القوى في  14آذار .تخلى أيضًا للسبب
نفسه عــن مقعد مــارونــي فــي عاليه في
انتخابات  2005وعن مقعد أرثوذكسي
فــي انـتـخــابــات  .2009حــالــف حــزب الله
ق ـب ــل أن ي ـن ـف ـصــل ع ـن ــه ف ــي ان ـت ـخــابــات
 2009في بعبدا .صار يقال إن جنبالط
الذي يمنع هو الذي أغدق على القوات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وحـ ـ ـ ــزب الـ ـكـ ـت ــائ ــب وحـ ــزب
الــوطـنـيــن األحـ ــرار املـقــاعــد ت ـلــك .الـيــوم
ثمة َمن ّ
يلوح بانتزاعها بغية تكريس
حــق اسـتـعــادتـهــا ،ال إهــدائ ـهــا ال ــى هــذا
الحزب املسيحي أو ذاك.
على نحو كهذا يخوض الزعيم الدرزي
اآلن م ـع ــرك ــة امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ال ـف ـي ـتــو
الـسـيــاســي فــي قــانــون االن ـت ـخــاب ،أكثر
مـنــه الـحـصــول عـلــى مـقــاعــد .فــي بــرملــان
 2009املـ ـم ـ ّـدد ل ــه اح ـت ـفــظ بـ ـ ــ 11م ـق ـع ـدًا،
اثـنــان منها منحه إياهما حليفه تيار
املستقبل فــي ب ـيــروت والـبـقــاع الغربي
ـ ـ راش ـيــا .الفيتو ب ــات مـتــوفـرًا وقــاطـعــا،
بدليل ما يشبه إجماع االفرقاء جميعًا
على أن ايــا منهم ال يــوافــق على قانون
ان ـت ـخ ــاب ال ي ــرض ــى ب ــه ج ـن ـب ــاط .ف ــإذًا
دوائــر جبل لبنان الجنوبي ،وتحديدًا
دائــرتــي الـشــوف وعــالـيــه ،هما القياس،
س ـ ــواء بــدم ـج ـه ـمــا أو إبـ ـق ــاء إح ــداه ـم ــا
منفصلة عن االخرى.
أمــا الحصة الجديدة فشبه محسومة،
تحافظ مـقــدار مــا تستطيع على حجم
االدنى بضمان التحالفات:
الدرزيان  +املقعد
ـ في الشوف املقعدان ّ
الكاثوليكي  +مقعد سني مــع احتمال
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ع ـل ــى االبـ ـ ـق ـ ــاء ع ـل ــى مـقـعــد
ماروني من ثالثة.
ـ في عاليه :مقعد درزي  +مقعد ماروني،
متخليًا عــن املقعدين املــارونــي الثاني
واالرثوذكسي.
ـ في بعبدا :يطالب باملقعد الدرزي ثمن
مقايضة عاليه.
نــاهـيــك بــاملـقــاعــد الـثــاثــة امل ــوزع ــة على
بـ ـ ـي ـ ــروت وال ـ ـب ـ ـقـ ــاع ال ـ ـغـ ــربـ ــي ـ ـ ـ ـ راشـ ـي ــا
وحاصبيا ـ مرجعيون.
لـيـســت حـصــة مـثــالـيــة ألن ـهــا االق ــل مما
اع ـتــاده ،لكنها بالتأكيد االكـثــر بكثير
مـمــا ك ــان ي ـح ــوزه ك ـمــال جـنـبــاط ـ ـ هو
الزعيم على امتداد البالد ـ في الدائرة
ال ــوح ـي ــدة الـيـتـيـمــة ال ـتــي ه ــي ال ـش ــوف،
كــان يقاسمه إيــاهــا كميل شـمـعــون .لم
ُيـسـ ّـجــل يــومــا فــي تــاريــخ جـنـبــاط األب
أن سيطر وح ــده منذ انتخابات 1960
على الـشــوف حـتــى .راح يلحق بجبهة
ال ـن ـض ــال ال ــوط ـن ــي ن ــائ ــب االق ـل ـي ــات في
الدائرة الثانية من بيروت فريد جبران
ح ـتــى ان ـت ـخــابــات  1972ون ــائ ــب صـيــدا
معروف سعد حتى انتخابات  .1968لم
يمنع ذلك إسقاطه مرة في مسقطه في
انتخابات .1957

واملواقع العسكرية .ويرى برنياع أن
حزب الله ّ
مر بمرحلة أولى في تطوره
ّ
ال ـع ـس ـكــري ح ـتــى ع ــام  ،2000م ــرك ـزًا
ع ـلــى ت ـش ـك ـيــات حـ ــرب ال ـع ـصــابــات،
فيما املرحلة الثانية حتى عام ،2006
تـ ـح ــول ف ـي ـه ــا إل ـ ــى «ت ـن ـظ ـي ــم نـصــف
جيش» ،و»وحدة الرضوان» هي أحد
تعبيرات القفزة الــرابـعــة لحزب الله
من ناحية عسكرية ،جاءت بعد حرب
عام  ،2006ومن ضمنها نقل املعركة
إل ــى داخ ــل إســرائ ـيــل .ول ـفــت فــي هــذا
الـسـيــاق إل ــى أن «ح ــرب ال ـصــواريــخ»
ّ
سيفعلها حزب الله في مواجهة
التي
إســرائـيــل ،ستكون مـغــايــرة ملــا حدث
عــام 2006؛ ف ــ»إطــاق الـصــواريــخ في
الـحــرب املقبلة سيكون أكـثــر تركيزًا
ً
وأكـ ـث ــر دق ـ ــة ،ف ـض ــا ع ــن اس ـت ـخــدامــه
للطائرات غير املأهولة».

