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  مقاالت

  املقاومة اإلسالمية يف اجلنوب اللبناين:
  قراءة يف املرتكزات السياسية واالجتماعية للتجربة

  علي فياض
مل تنــل جتربــة املقــاومــة اإلســـــــــــالميــة، فيمــا آلــت إليــه من انتصـــــــــــــار على االحتالل 

يف اجلنوب اللبنــاين، أو يف جنــاحــاتهــا قبــل ذلــك، االهتمــام البحثي الالزم اإلســـــــــــرائيلي 
القادر على كشـــــــــــف منطقها اجلهادي ومرتكزاتها األيديولوجية والســـــــــــياســـــــــــية وآليات 
اشـــــــــتغالها التكتية ووظائفها االســـــــــتراتيجية، وكيفية معاجلتها لإلشـــــــــكاالت اجملتمعية 

لك تعبيراً عن علة يف الوعي املعريف والســـــــــــياســـــــــــية التي واجهتها، وال يبعد أن يكون ذ
العربي، حيث غالباً ما تتأخر االســتجابة البحثية يف دراســة الظواهر، من دون مســاوقة 

  أو مواكبة موازية للوقائع واحلوادث.
لقــد اســـــــــــتقر انتصـــــــــــــار املقــاومــة كظــاهرة متعــاكســـــــــــــة مع موازين القوى العــامليــة 

وء اســــــــــتثنائي خارج ســــــــــياق االنحدار واإلقليمية يف اجملال الشــــــــــرق األوســــــــــطي، أو كنت
ومعادالتها واتفاقياتها. وبدا هذا االنتصــــــــــار العربي الذي تعبّر عنه مناخات التســــــــــوية 

الســــــــــياســــــــــي الذي دشــــــــــنته حرب اخلليج الثانية، كلحظة تاريخية مقطوعة خارج الزمن 
ر كوكتجربة فكرية وعملية خارج احلقل التداويل ملنظومة األفكار التي هيمنت على الف

  السياسي العربي بعيد انهيار االحتاد السوفياتي وصعود الهيمنة األميركية.
خصــوصــيتها؟ وما هو مرتكزها اجلوهري يف حتقيق فما الذي أعطى هذه الظاهرة 

جناحاتها؟ وهل ثمة منطق جهادي خاص يسمح، استناداً إليه، برسم املسار االرتقائي 
الواقع بتعقيداته وإشـــــــــــكاالته؟ وهل يمكن لهذه التجربة، وحتديد قواعد اشـــــــــــتباكها مع 

اســـــــــــتخالص معادالت قياس لهذه التجربة، تنبني على أســـــــــــاســـــــــــها نظريتها اخلاصـــــــــــة 
بالصراع واملواجهة؟ هل تنطوي هذه التجربة على مناحي جتديد يف مرتكزات الصراع 

  مع العدو، وما هي الوجهة املستقبلية له؟
ل هذه األســــــــئلة، وإن كان يشــــــــدد على ال يدعي هذا املقال أنه ســــــــعى لإلجابة عن ك

أهميتهــا من دون اســـــــــــتثنــاء، وهو حــاول أن يقــارب جوانــب حمــددة يف جتربــة املقــاومــة 
وما حفل    )1(السياسي والفكري، ما دام احلقل العسكري -		تنتمي إىل احلقل االجتماعي

                                                            
   االستشاري للدراسات والتوثيق، بيروت.رئيس املركز  
 29ســـــجلت املقاومة جناحات عســـــكرية غير مســـــبوقة، من أبرزها عملية الدبشـــــة التي جرت يف   )1(
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اقبة به من مســــاهمات جهادية فذة، كانا العنوان الباهر لهذه التجربة وحتت جمهر املر
الـدائمـة، ومـا دام أن "الشـــــــــــهـادة"، مفهومـاً وممـارســــــــــــة، كـانـت ركيزة املرتكزات يف هـذه 

  التجربة وحمور حماورها الذي ال ينافس ويمتنع على التشبيه واملقارنة.
لذا رمى هذا املقال إىل مقاربة جوانب غير منظورة يف التجربة، جوانب جوهرية 

فة، وتشــــــــــكل يف احملصــــــــــلة قاعدة فكرية على الرغم من كونها غائرة وأســــــــــاســــــــــية وردي
  وسياسية للفعل اجلهادي املقاوم.

*  *  *  
يف احلقيقة، ثمة توجهات ال بد من مالحظتها، ســـــــــلكتها املقاومة يف ممارســـــــــاتها 
ومواقفهـــا، ومثّلـــت من النـــاحيـــة النظريـــة املفـــاهيم التي واجهـــت بهـــا إشـــــــــــكـــاالت الواقع 

اجتماعياً حلركة املقاومة، أو  -		إطاراً ســـياســـياًوتعقيداته، وشـــكّلت من الناحية العملية 
  شروطاً الزمة لنجاحها نحددها بما يلي:

حرصــــــــت املقاومة حرصــــــــاً دؤوباً على االندماج يف عالقة  يف الســــــــلم األهلي: - 1
سلم أهلي داخلي راسخ، واستبعاد منطق الصراعات املسلحة داخلياً يف بيئة اجتماعية 

الطائفية والســــــياســــــية. وعندما فُرض على املقاومة أن  عميقة التناقضــــــات من الناحية
تنزلق إىل فتنة داخلية دامية بفعل عوامل قاهرة، أدى ذلك إىل تعطيل فاعليتها بصورة 

هذا    )2().1990 -		1988امتد على مدى أعوام الفتنة (شــبه كاملة، وإىل إصــابتها بشــلل 
لها بلملمة اجلروح الداخلية عدا انقســــــــام البيئة االجتماعية نفســــــــها وتفســــــــخها وانشــــــــغا

  وآثارها الدامية.
لقد شـــــــــكّل ذلك نموذجاً تطبيقياً قاطعاً يف إظهار األهمية الفائقة الســـــــــتقرار البيئة 
االجتماعية، واحلؤول دون تفاقم الصــراعات الســياســية خارج إطار اللعبة الديمقراطية، 

ل شـــــــــــرطــاً عمليــاً خلطوة الحقــة حــاســـــــــــمــة، هي حتوُّل املقــاومــة إىل خيــار جمتمعي  ومثــّ
  توحيدي، عوضاً من انزالقها إىل ساحة التجاذب الطائفي والسياسي.

وبدا يف ســـــــــــياق ذلك أن فرص حتشـــــــــــيد الطاقات واإلمكانات البشـــــــــــرية واملادية 
والســــياســــية لن تتيســــر من غير توفر هذا الشــــرط، وأن معادلة الســــلم األهلي بدت شــــرطًا 

ة وفتح اآلفاق اجملتمعية أمامه بدل انحصـــــاره اجتماعياً الزماً لنجاح مشـــــروع املقاوم
  يف اإلطار احلزبي البحت.

وهكــذا، دُفعــت املقــاومــة إىل خــارج دائرة االنقســــــــــــام الــداخلي بــالتــدريج، يف عمليــة 

                                                            
، وحققت قدرة اســـتخباراتية فائقة كما جتلى يف عملية أنصـــارية 1994تشـــرين األول/أكتوبر 

ائيليــة مل ينج منهــا إالّ ، والتي أبيــدت فيهــا قوة إســـــــــــر1997أيلول/ســـــــــــبتمبر  5التي جرت ليــل 
  جندي واحد.

حتى تشـــــــــــرين  1988امتـــدت الفتنـــة الـــداميـــة بين حركـــة أمـــل وحزب اللـــه من نيســـــــــــــان/أبريـــل   )2(
  ، وتعطلت يف أثنائها املقاومة بصورة شبه كاملة.1990الثاين/نوفمبر 
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من خالل ســـــياســـــية وفكرية قامت على تنقية املضـــــمون الســـــياســـــي ملشـــــروع املقاومة، 
ة مع العدو الصــــــــهيوين، أي أنها تأكيد وظيفتها التحريرية اخلالصــــــــة والصــــــــراعية البحت

جتنبت كل صراع بشأن السلطة التي تشكّل املوضوع االنقسامي الداخلي بامتياز. وقد 
جرى التعبير عن ذلـــك عبر رفض توظيف منجزات املقـــاومـــة يف ســـــــــــيـــاق املكتســـــــــــبـــات 
الداخلية يف بنية الســــــلطة وأجهزتها ومؤســــــســــــاتها اإلدارية، وبدا ذلك صــــــورة لطهرانية 

مكّنت، يف املدى البعيد، من انتزاع اإلجماع الوطني على الرغم من تفاوت نضــــــــــــالية ت
  إيقاعاته واختالف تعبيراته.

وهكــذا، أفلتــت املقــاومــة، على الرغم من املضـــــــــــمون الــديني لشـــــــــــعــاراتهــا التعبويــة 
وتنظيراتها األيديولوجية، إىل خارج قنوات االنقســــــــــام الداخلي، لتشــــــــــكّل جتربة متميزة 

يقود مشـــــــروعاً وطنياً إجماعياً يف جمتمع تعددي، تتأســـــــس بُناه يف  هي: فصـــــــيل ديني
  األصل على االنقسام والتناحر.

يتسم موضوع الهوية بطابع إشكايل عميق. فالهوية العربية  يف سؤال الهوية: - 2
عــانــت على الــدوام جراء انشـــــــــــطــار يف أبعــادهــا، غــالبــاً مــا كــان يــأخــذ منحى صـــــــــــراعيــاً 

. وحيث أن ال هوية هي مسألة وعي قبل أي شيء آخر، فقد استقر هذا االنشطار وتناقضياً
أيـــديولوجيـــات تعبير عن هـــذه الهويـــة. يف بنيـــة الوعي العربي، بمـــا هو هويـــة وبمـــا هو 

وهكذا بدت العروبة ضــــد اإلســــالم، واإلســــالم ضــــد العروبة، وكالهما ضــــد الوطنية. ويف 
والعروبة ضد العروبة، لتتشكل متواليةٌ نقلة انقسامية أُخرى، بدا اإلسالم ضد اإلسالم، 

انقســـــــــــامية تصـــــــــــاعدية ال تنتهي. ومن البديهي أن يحفل كل جمتمع باجتاهات شـــــــــــتى 
تتناقض تناقضــــــــــــاً حاداً، لكن أن ينقل التناقض إىل إطاره الصـــــــــــراعي، ليطال مفهوم 
 األمة ومفهوم الوطن ومفهوم الدولة، من دون توفر الفرصـــة الفكرية والعملية للتصـــالح
بشـــأن القضـــايا اجلوهرية والئحة األولويات، وإنتاج أدوات مفهومية ومؤســـســـات وأطر 
ناظمة لعالقات االختالف، وتوظيفها يف ســــــياق وجهة مســــــتقبلية واحدة، فإن يف األمر 
فارقاً تاريخياً حقيقياً، ســتعيد األيديولوجيات املأزومة إنتاجه باســتمرار ما دامت هي 

  تتوىل إنتاج نفسها أيضاً.
الســـــــــؤال هو: كيف واجهت املقاومة اإلســـــــــالمية، بما هي تيار فكري وجهادي، هذا 
املأزق االنقســـــــــــامي؟ هل أدرجها يف آلياته وهضـــــــــــمها بمنطقه الذي يكاد يكون بنيوياً 

  ومتأصالً؟ أم أنها أفلتت منه يف وجهة أُخرى؟
ن، يف الواقع، ال يخفى أن خطاب املقاومة اإلســـــــــــالمية تدرّج يف مســـــــــــار تطوري بيِّ

. ويف الوقــت الــذي بقي  وقــد ولج عمليــة إنضـــــــــــــاج دؤوبــة طوال عقــدين من الزمن تقريبــاً
ومفاهيمه املركزية، وهي أميناً ألصـــــــــــوله الفكرية والعقائدية وظل متشـــــــــــبثاً بمقوالته 

التي تنتســــب إىل منظومة األفكار اإلســــالمية والشــــيعية حتديداً، إالّ إنه من ناحية أُخرى، 
ق بالفكر الســــــياســــــي والســــــياســــــة العملية، أوغل يف عملية جتديد وخصــــــوصــــــاً فيما يتعل
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وتكييف راســــــــــخة ســــــــــمحت له باســــــــــتيعاب التعقيدات واملســــــــــتجدات التي كانت تواجهه 
باطراد، بحكم نمو الظاهرة وتفاقم املهمات واتســـاع احلجم. وهكذا يمكن تبيّن الســـمات 

ث صــــــــــــار يف املرحلة الفارقة يف اخلطاب بين مرحلتي الثمانينات والتســـــــــــعينات، بحي
الثــانيــة أكثر انفتــاحــاً وتعــاونــاً وأقــدر على التواصـــــــــــــل، وبــات أكثر اعتنــاء بــالتنويعــات 

 ومتكرراً، وملاالجتماعية والســياســية التي حتفل بها األمة. فبات مفهوم الوطن حاضــراً 
يعد مترادفاً مع معنى الكيانية والتقســــــــــيم، وحضــــــــــرت العروبة اصــــــــــطالحاً ومضــــــــــموناً 

تماء طبيعياً، ال أيديولوجيا ســــــياســــــية تقابل اإلســــــالم وتتعارض معه. ومن بصــــــفتها ان
هنا تكرســـــــــت إســـــــــالمية خطاب املقاومة على قاعدة االنفتاح والتكامل والتواصـــــــــل مع 
. وقد كان لتطور  البعدين الوطني والقومي، لتتالشى مناخات التوتر واحلدة شيئاً فشيئاً

نانية وســــــــــورية وإيران، أن يعكســــــــــا تآلف ورســــــــــوخ حتالفات املقاومة مع الســــــــــلطة اللب
األبعاد الثالثة هذه على املســـتويين الســـياســـي واالســـتراتيجي، ويترجما تلك املصـــاحلة 

  بين األبعاد اإلسالمية والقومية والوطنية.النظرية والعملية 
إذاً، تعكس جتربــة املقــاومــة اإلســـــــــــالميــة، من جهــة ســـــــــــؤال الهويــة، منحى شـــــــــــــديــد 

شـــــطار بالوحدة والصـــــراع بالتكامل، وينطوي على فكر االلتئام اخلصـــــوبة يســـــتبدل االن
بدل فكر االنقسام. ويمثل ذلك، من ناحية كلية، نقطة حتول يف التجربة الفكرية للحركة 

  والسياسية.اإلسالمية تضاف إىل جملة حتوالت يف القيم العملية 
 ى أســـــــــــاسيبنى املنطق اجلهادي للمقاومة عل فقه التكليف وفلســــــــــفة الواجب: - 3

عقائدي ديني. وتأتي الســـــــــياســـــــــة اســـــــــتكماالً لهذا األســـــــــاس، على الرغم من حلولها، يف 
أحيان كثيرة، يف موقع األســــاس بدورها. فاملعركة مع اإلســــرائيليين، يف نظر املقاومة 
اإلســـــــالمية، معركة حق وباطل، ومعركة مقدســـــــات ووجود، وكلها مفردات تفوق مكانة 

قائع وحيثيات. لذا فاملعركة ليست خياراً، وال هي وليدة السياسة بصفتها متغيرات وو
مصـــــــــــــالح جرى تقــديرهــا يف زمن ســـــــــــيــاســـــــــــي حمــدد. إنهــا جزء من العقيــدة وتعــالٍ يف 
املمارســـــــــة النضـــــــــالية. ففي معركة احلق والباطل ال وجود خليارات متعددة، إنما هناك 

ه احلمولة حمدد، وواجب ديني ال مناص منه؛ وهذا بالضـــــــبط ما تقصـــــــدتكليف شـــــــرعي 
 أو نصرال: احلسنيين إحدى"	الدينية واخللقية للشعار الذي رفعته املقاومة يف سعيها لـــــــــ

 -		آخر لشــعار كان وقد. فيها خســارة ال انتصــار وجهة برمتها الوجهة أن أي ،"الشــهادة
بمعزل    )3(طاملا ردده قادة املقاومة باســــــتمرار، وهو أن املقاومة معنية بأداء تكليفها،

يعة النتائج أو ضـــمانتها، ألن التكليف مســـؤولية بشـــرية وإنســـانية بينما النتائج عن طب
ل هــذا الشـــــــــــعــار  -		أمر إلهي دور جوهري يف تشـــــــــــييــد املنطق اجلهــادي للمقــاومــة. ومثــّ

                                                            
يد الشــــــــه يف الشــــــــرعي يف خطبة لألمين العام األســــــــبق حلزب الله،يمكن العودة إىل مفهوم التكل  )3(

ـــــــــــ، كتاب "أمير الذاكرة"، منشورات 1406السيد عباس املوسوي، ألقاها يف مسجد بئر العبد،  هـ
  .1993الوالء، 
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القاعدة التحتية التي قامت على أســـــــــــاســـــــــــها املمارســـــــــــات اجلهادية واملنهل الذي زوّد 
رت قدرة على التحمل يف معركة طويلة املســـــــيرة شـــــــحنة نفســـــــية غزيرة مل تنضـــــــب، ووف

األمد امتدت ما يقارب العقدين من الزمن على الرغم مما تكبدته املقاومة من خســـــــــــائر 
  بشرية ومادية جسيمة، وما واجهته من تعقيدات ميدانية وسياسية واجتماعية حادة.

عل غيبي فإالّ إن هذا املفهوم الذي حكم املنطلقات والدور، مل يحوِّل املقاومة إىل 
اجة ويرتبط باحل بحت، ذلك بأن األداء الذي يقوم على التكتيكات امليدانية والعســــــــكرية

. وهنا مكمن  إىل مســتويات متقدمة من التخطيط واإلعداد، كان عقلياً وحســابياً وواقعياً
هذه املفارقة اإليجابية، ومعادلة التكامل بين الغيب والعقل. وهذه بدورها مســــــــــــألة 

ىل حد بعيد خصــوصــيات املقاومة يف جتديدها ملفهوم العالقة بالواقع منهجية تفســر إ
وتأثيراته احلاســـــــــــمة يف نظريات الصـــــــــــراع والتغيير والثورة. وعلى الرغم مما بين هذه 

يفضـــي إىل ردهات متعددة، وهو املوضـــوعات من تباين، فإن ثمة رواقاً منهجياً واحداً 
لها أن تنفصــــــل عن الرؤية إىل القضــــــايا  ما يعني بالضــــــرورة أن رؤية املقاومة ال يمكن

الكبرى األُخرى، بحيث ترتد جميعها إىل جذر منهجي واحد يجد تعبيراته يف الســـــياســـــة 
واجملتمع، ويمكن اختزالها يف معادلة التصــــــــــالح الداخلي وتوظيف الصــــــــــراع يف اجتاه 

  اخلارج.
املقاومة: هذه األبعاد الثالثة التي كانت يف منزلة شـــــــــــروط الزمة لنجاح جتربة 

الســـياســـي بين مكونات الهوية،  -		شـــرط االســـتقرار االجتماعي، وشـــرط االتســـاق الفكري
والشـــــــــــرط الديني الذي جتلى يف فقه التكليف، غالباً ما تغيب أمام احلضـــــــــــور الطاغي 
جلت فيها  لألبعاد والشـــــــــــروط العســـــــــــكرية واالســـــــــــتخباراتية لنجاح املقاومة، والتي ســـــــــــُ

وهرياً يف حتقيق االنتصار. تلك الشروط الثالثة مثّلت، يف جناحات باهرة وأدت دوراً ج
حقيقة األمر، اإلطار االجتماعي والســـــــياســـــــي والفكري للدور العســـــــكري. فهل يمكن، إىل 
جــانــب هــذا اإلطــار يف أبعــاده املثلثــة، أن نرســـــــــــم املنحى االرتقــائي الــذاتي الــذي خطتــه 

ــــــــــــاملقاومة منذ انطالقتها ولغاية انتصـارها؟ وهل ثمة   أي املسـار، هذا" تقعيد"		إمكان لـ
 منطق يف ينــدرج بمــا لالحتســــــــــــاب، قــابلــة ومعــادالت للتقنين قــابلــة لقواعــد إخضــــــــــــاعــه

ي بوليتيك -		ســوســيو قانون أي: وباختصــار النتائج؟ مع املقدمات فيه تنســجم جهادي
  أنتجته هذه التجربة وخضعت له يف الوقت ذاته؟

  االجتماعي -		ياملقاومة: حماولة لتقنين املسار السياس
ربما، ما ال يحتاج إىل تأكيد، أن اإلحاطة الكاملة بظاهرة جناح املقاومة تقتضــــي 
مقاربة كل أوضـــــاعها وعواملها الذاتية واملوضـــــوعية، وهو ما يدفع املعاجلة يف اجتاه 
تشعبات واسعة، غدا أكثرها على درجة من الوضوح بما ال يزيد على موضوع معاجلتنا 

املتوخاة؛ إذ من البديهي، على صـــــعيد العوامل املوضـــــوعية، أن شـــــبكة اإلضـــــافة املهمة 
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اإليرانيــة، التي دُفعــت قــدمــاً بفعــل تعثر  -	الســـــــــــوريــة -		التحــالفــات اإلقليميــة اللبنــانيــة
حماوالت التســـــــــــوية وبلغت مراحل متقدمة نتيجة لعبة التجاذبات اإلقليمية والدولية، 

  تيمة للمقاومة.حماية كأدت دوراً رئيسياً يف تشكيل مظلة 
لكن ماذا على صـــــــــــعيد تطور حركة املقاومة لناحية عالقتها ببيئتها املباشـــــــــــرة 

  السياسية واالجتماعية؟
مل تغادر الذاكرة بعد تلك البدايات يف الثمانينات بعد االجتياح اإلســـرائيلي، عندما 

 دةانطلقت املقاومة يف مناخات اإلخفاق والهزيمة املعروفة لتبدو بعد ذلك مســـــــــــتوح
حماصـــــرة بغربة ســـــياســـــية واجتماعية خانقة؛ غربة العالقة باجملتمع، وعداوة العالقة 
بــالســـــــــــلطــة. وكــانــت عمليــات تلــك املرحلــة، يف أحيــان كثيرة، تواجــه ببعض ردّات فعــل 
شــعبية، مدفوعة ومعبأة، ربما تصــل إىل حدود التظاهر واالســتنكار امليداين. أمّا خطاب 

ان دومــــاً بين االســـــــــــتنكــــار واالعتراض واالرتيــــاب الســـــــــــلطــــة وموقفهــــا فكــــانــــا يتراوحــــ
إىل بداية التســـــــــــعينات، على الرغم من اتضـــــــــــاح  والتشـــــــــــكيك. وقد امتدت هذه املناخات

اخليارات االســـــــــتراتيجية للســـــــــلطة والقوى التي انضـــــــــوت إليها، وهي خيارات تلتقي مع 
  املقاومة وتملي احتضانها وحمايتها.

رحم هـــذه املعطيـــات غير املؤاتيـــة، وبفعـــل لقـــد تمكنـــت املقـــاومـــة اإلســـــــــــالميـــة يف 
إصـــــــــــرارهــا على دورهــا وحتقيقهــا ملنجزات ميــدانيــة متتــاليــة، من أن جتــذب إىل دائرة 
التعــاطف معهــا والتــأييــد لهــا اجملتمع القــاعــدي. وعلى الرغم من تعقيــد تركيبــة اجملتمع 

رائح لت الشــــاللبناين الطائفية والســــياســــية، فإن مشــــاعر االحترام والتقدير للمقاومة طا
اجملتمع إىل عالقـــة إيجـــابيـــة األكثر بعـــداً من النـــاحيـــة الطـــائفيـــة. وهكـــذا فـــإن اجنـــذاب 

بــاملقــاومــة أظهر أن وجود قوة حيــة حتمــل على عــاتقهــا القضـــــــــــيــة الوطنيــة، وتتشـــــــــــبــث 
بإصـرار بمهمة النضـال الوطني مع اسـتعداد للتضـحية واالسـتشـهاد، سـيفضـي حتماً يف 

إىل اصـــــــــطفاف اجملتمع األهلي على قاعدة املوقف  اجتماعي -		حلظة حتول ســـــــــياســـــــــي
املناضـــــــــــلة. هكذا يتبين لنا أن وجود القوة احلية املمســـــــــــكة اإليجابي جتاه القوة احلية 

بناصــــية القضــــية الوطنية من شــــأنه أن يبقي هذه القضــــية حاضــــرة ومســــتعصــــية على 
 اطف أو التبنياجنــذاب اجملتمع األهلي يف مرحلــة ثــانيــة إىل موقف التعــاإللغــاء، بينمــا 

من شـــــأنه أن يؤســـــس حلالة جديدة تســـــمح بتحويل اخليار احلزبي إىل خيار وطني عام. 
وهنــا تولــد على هــذه القــاعــدة معــادلــة جــديــدة تطرح على الســـــــــــلطــة واقعــاً يتراوح بين 
اإلحراج والتحدي، ويتســـم بالتجاذبات والالاســـتقرار، والذي ســـيفضـــي إما إىل املواجهة 

  لطة يف واقع االجنذاب إىل اخليار الوطني.وإمّا إىل إدراج الس
مل يخل يف حالة املقاومة اإلســــالمية تأرجحت العالقة يف مســــار اضــــطراب شــــديد، 

التي ســــــقط فيها تســــــعة  1993أيلول/ســــــبتمبر  13من املواجهة، كما حدث يف مواجهة 
شـــــهداء. إالّ إن األمور عادت فاســـــتقرت على قاعدة تســـــليم الســـــلطة بما يمكن أن نســـــميه 
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خيار القوة احلية احملتضـــــــــــنة من اجملتمع األهلي، ليكتمل بذلك عقد القوة القائم على 
اهدة؛ جمتمع حاضن ومؤيد؛ سلطة أعادت إنتاج سياستها مرتكزات ثالثة: قوة حية جم

للخيار الوطني وموجباته ومســـــــــــتلزماته، حتت وطأة ومواقفها على قاعدة الرضـــــــــــوخ 
التجربة ولتحالف اجملتمع مع القوة احلّية التي مثلها حزب الصــــــــــــدقية الثقيلة لنجاح 
  الله بامتياز عبر مقاومته.

يشــــــــــكل حلظة حاســــــــــمة ذات وظائف متعددة، إن دخول الســــــــــلطة يف عقد القوة هذا، 
ونقطة حتول نوعي يف مســار املواجهة. فهو يســاهم يف تكريس وتعميق خيار املواجهة 
كخيــار جمتمعي، ويزيــد يف إحراج القوى املعترضـــــــــــــة أو املتخلفــة عن اللحــاق بــاخليــار 

إىل انتصــــــارات ســــــياســــــية ذات تأثير الوطني، ويســــــمح بتحويل االنتصــــــارات العســــــكرية 
ابي شـديد الفاعلية يف النتائج النهائية للمواجهة. فما كان يحسـب أنه وليد ضـغوط إيج

األهلي، يعيد إنتاج هذه العالقة بطريقة أكثر فاعلية من حتالف املقاومة مع اجملتمع 
خالل تعميم وتعميق موقف اجملتمع األهلي نفســــــــــــه، ومن خالل تضـــــــــــييق منافذ النيل 

يولوجية التي يمكن التقاطها يف هذا الســــــياق، وهي وااللتباس. بيد أن احلقيقة الســــــوســــــ
التي يف كل حال يزيدها موضـــــوع معاجلتنا جالء ووضـــــوحاً، هي ثقل دور الســـــلطة يف 

وما تشـــــــــــكل من مرتكز جوهري يف انســـــــــــياب بنية جمتمعاتنا العربية تاريخاً وراهناً، 
ياســي الذي يمتد التحوالت أو احلؤول دونها، إنها بؤرة مكثفة يف ديناميات اجملال الســ

فعاليات القوى احلية واجملتمع إىل اجملال االجتماعي أيضــــــاً، إنها العقبة الكامنة أمام 
األهلي، فهي احلائل والقابل يف آن واحد، جدار الركود الســـياســـي واالجتماعي، أو جســـر 

  الصعود والتحوالت.
 -		وهــذه احلقيقــة بقــدر مــا هي تــاريخيــة، على مــا ينطق بــه التــاريخ الســـــــــــيــاســـــــــــي

. وهذا ما تدل عليه التجارب املعاصــــرة يف أنحاء  االجتماعي العربي، فهي راهنة أيضــــاً
العامل العربي من دون اســــــتثناء. وما علينا إالّ أن نتخيّل أية نتائج كانت ســــــتســــــفر عنها 
جتربة املقاومة يف لبنان، لو اتخذت الســــــــلطة موقع الصــــــــراع مع املقاومة بدل موقعها 

  بية إىل احلياد فالتأييد والدعم.الذي تدرّج من السل
إن رسوخ موقع السلطة يف الواقع العربي ال يعفي بتاتاً ال القوى احلية وال اجملتمع 
األهلي من املســـــــــــؤوليــة، إنمــا يــدفع يف اجتــاه املزيــد من ضـــــــــــرورة وعي آليــات التغيير 

تمع شـــــرارة التغيير، واجملالســـــياســـــي واالجتماعي يف الواقع العربي. فالقوى احلية هي 
األهلي هو املفــاعــل الــذي ينطوي على توفير األوضـــــــــــــاع واملعطيــات املالئمــة لتحويــل 

  الشرارة إىل عملية اجتماعية مستمرة.
ومع جتربة املقاومة يف لبنان، التي تبدو لغاية اآلن اســـــتثنائية ومتميزة، تشـــــكلت 

خندق معادلة االنتصـــــــار من خالل اصـــــــطفاف املقاومة واجملتمع األهلي والســـــــلطة يف 
واحد. وكما ذكرنا، فإن القيمة القصــــوى ملوقف الســــلطة ال تكمن يف ما قدمته من دعم، 
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وإنما يف عزوفها عن عرقلة دور املقاومة واحتجابها عن الصـــــــــــراع معها. من هنا فإن 
تكرار التجربة اللبنانية يف الســـــــاحات األُخرى، ســـــــيواجه بمأزق التباين مع الســـــــلطة أو 

ربما إىل التوضــــــــيح أن معادلة االنتصــــــــار وإحداث التحوالت  الصــــــــراع معها. وال حاجة
اجلذرية يحتاجان إىل إعادة تشـــــــكيل الســـــــلطة أو تغييرها أو جذبها يف اجتاه التصـــــــالح 

املقاومة. إالّ إن ممارســــــــــــة العملية اجلهادية أو النضــــــــــــالية بذاتها، بما يترك مع خيار 
تاج إىل ذلك وال هي مرهونة القضــــــــية حية أو يســــــــقط املشــــــــاريع التي تســــــــتهدفها، ال حت

  بإعادة تشكيل السلطة.

  املقاومة وسؤال ما بعد التحرير
لقد طغى ســـــــــــؤال ما بعد التحرير ومصـــــــــــير املقاومة وســـــــــــالحها واهتماماتها على 
مرحلــــة مــــا قبــــل التحرير وصـــــــــــوالً إىل مــــا بعــــده. وبــــدا هــــذا الســـــــــــؤال األكثر إثــــارة بين 

كــافــة. وقــد أطلق حزب اللــه جمموعــة من  االهتمــامــات الســـــــــــيــاســـــــــــيــة احملليــة واإلقليميــة
الراهنة واملســـــــــــتقبلية املواقف األســـــــــــاســـــــــــية على لســـــــــــان أمينه العام حدد فيها الوجهة 

للمقاومة. وينبني هذا املوقف على جمموعة من الثوابت يف حســــــــــــابات املقاومة وفقًا 
  ملا يلي:
ا وسالحا. هذ تأكيد أن دور املقاومة مل ينته بعد، والتشدد يف التمسك بنهجها - 1

 اوماملق بسـالح التمسـك على يشـدد الذي الله	ما يؤكده موقف سـماحة السـيد حسـن نصـر
 تهديد هناك دام وما العدو ســــــــجون يف أســــــــير هناك دام وما حمتلة أرض هناك دام ما"

  )4(."األمة ولهذه البلد لهذا صهيوين
ويبدو جلياً هنا أن الوجهة الراهنة للمقاومة تتجاوز املضـــــمون التحريري اللبناين 

  لتأخذ بعداً دفاعياً يتصل بمجابهة التهديدات الصهيونية جتاه لبنان واألمة.
، يكن كامالًعلى الصــــعيد اللبناين، ترى املقاومة أن االنســــحاب اإلســــرائيلي مل  - 2

انتشــــــــار ما دامت مزارع شــــــــبعا حمتلة، وما دام األســــــــرى وتعتبر أن ما يجري هو إعادة 
األمر الذي يحمل داللة واضـــــــــــحة، على أن    )5(املعتقلون "يف داخل الكيان الصـــــــــــهيوين"،

املقــاومــة تعتبر أن ملف مواجهــة اإلســـــــــــرائيليين يف لبنــان مل يطو بعــد، وأن ثمــة نقــاطــاً 
.عالقة تشكل مواطن اضطراب مفتوحة على احتماالت شتى مستق   بالً

على صـــعيد القضـــية الفلســـطينية، نالحظ أن خطابات األمين العام حلزب الله،  - 3
التي ألقــاهــا يف مرحلــة مــا بعــد التحرير خالل الشـــــــــــهرين املــاضـــــــــــيين، مل تخــل من ذكر 
فلسطين أو القدس، األمر الذي يوحي بأن ثمة إحساساً عميقاً باملسؤولية لدى املقاومة 

طينية. وقد تضـــمن خطاب التحرير، وهو اخلطاب األهم يف وقادتها جتاه القضـــية الفلســـ
                                                            

  .7/8/2000كلمة األمين العام حلزب الله يف احتفال يف بلدة مشغرة، "السفير"،   )4(
  .24/5/0020 ،"األنوار" التحرير، بعيد الصحايف املؤتمر يف الله  السيد حسن نصر  )5(
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اللـــه أول مرة على أرض اجلنوب يف تـــاريخ املقـــاومـــة، الـــذي ألقـــاه األمين العـــام حلزب 
مناســبة االنتصــار، نداء خاصــاً بفلســطين، يحاول توظيف نتائج االنتصــار يف اجتاه أن 

قــــاومــــة يف لبنــــان الثــــانيــــة، بــــاالســـــــــــتنــــاد إىل جتربتي املتكون فلســـــــــــطين هي احملطــــة 
 بنالشــــع نقدمه النصــــر هذا: "الله	واالنتفاضــــة يف الداخل. فقد جاء يف كالم الســــيد نصــــر

 يف شــــــــعبنا يا ،[....] واإلســــــــالمية العربية أمتنا ولشــــــــعوب احملتلة فلســــــــطين يف املظلوم
 لقسام،ا الدين عز بخيار بإرادتك تستعيدها أن تستطيع أرضك بيدك، مصيرك فلسطين،

ي الشـــــقاقي ويحيى عياش، يمكنك أن تســـــتعيد أرضـــــك من دون أن يمن عليك فتح بدماء
هذا الصـــــــــــهيوين بزاروب هنا أو قرية هناك، يمكنكم أن تعيدوا أهلكم إىل ديارهم بفخر 

أرضكم وحقوقكم املشروعة، أنتم تستطيعون أن تستعيدوا واعتزاز من دون توسل ألحد، 
فلسـطين، إن طريقكم إىل احلرية هو طريق  حتى ولو تخلى عنكم كل العامل [....] يا شـعب

املقاومة واالنتفاضــــــــــة، املقاومة اجلادة، واالنتفاضــــــــــة احلقيقية، ليس االنتفاضــــــــــة يف 
إطار أوســــلو وليس االنتفاضــــة يف خدمة املفاوض املتنازل يف ســــتوكهومل، االنتفاضــــة 

  )6(واملقاومة التي ال ترضى إالّ باحلق كامالً كما يف لبنان [....]."
كتمل رؤية املقاومة جتاه العالقة بين جتربة انتصـــــــــــارها وفلســـــــــــطين من خالل وت

خطاب آخر يف مناســـــــــــبة مهمة، هي ذكرى أربعين الرئيس حافظ األســــــــــــد، فقد جاء يف 
 القدس العربية، أرضــــنا من حمتل شــــبر كل هي القدس" أن الله	كالم الســــيد حســــن نصــــر

القـــدس هي كـــل قطعـــة من أرضـــــــــــنـــا  ،]يونيو[ حزيران من الرابع خط حتى اجلوالن هي
اللبنانية ما زالت حتت االحتالل. وأوالً وأخيراً القدس هي فلســـــــــــطين كل فلســـــــــــطين من 

عربي ما زال يف ســــــجون الصــــــهاينة. والقدس هي البحر إىل النهر. القدس هي كل أســــــير 
كل الجئ فلســطيني مشــرد من أرضــه. والقدس هي االبتســامة التي غادرت وجوهنا منذ 

  )7(خمسين عاماً وستعود إن شاء الله."أكثر من 
بين دالالت هذه املواقف، وخصــوصــاً لناحية تأكيد اســتمرار املقاومة ما إن الدمج 

دام هناك تهديدات إســــرائيلية جتاه لبنان واألمة، والتشــــديد على الدور املركزي للشــــعب 
فاضــة يف نتالفلســطيني يف حترير أرضــه باالســتناد إىل جتربتي املقاومة يف لبنان واال

لكــــل األراضـــــــــــي العربيــــة احملتلــــة ورمز فلســـــــــــطين، وحتويــــل القــــدس إىل عنوان مكثف 
ملعاناتها وآالمها، يســمح باســتخالص اخلطوط العامة للرؤية النظرية واملوقف العملي 
للمقاومة اإلســــــــالمية جتاه فلســــــــطين، حيث يظهر أن القضــــــــية الفلســــــــطينية هي قضــــــــية 

الفلســـــــــــطيني وحده، وأن معركة القدس هي عنوان إســـــــــــالمية ال تعني الشـــــــــــعب  -	عربية
استعادة كل احلقوق العربية السلبية، وأن على املقاومة اإلسالمية واجب املساهمة يف 

                                                            
  .27/5/2000 ،"السفير" جبيل، بنت يف التحرير احتفال يف الله  السيد حسن نصر  )6(
 ،"النهار" القرداحة، يف األســـــد حافظ الســـــوري الرئيس أربعين ذكرى يف الله  الســـــيد حســـــن نصـــــر  )7(

21/7/2000.  



  74)، ص 2000(صيف  43، العدد 11جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
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الدفاع عن قضــــــــــــايا األمة (التي يأتي يف طليعتها، طبعاً، قضـــــــــــية القدس والتهديدات 
و عزوفهم عن الصــهيونية)، من دون أن ترتبط هذه املســاهمة بشــرط مشــاركة اآلخرين أ

ذلك، مع التأكيد، بوضــــــــوح شــــــــديد، أن للشــــــــعب الفلســــــــطيني الدور املركزي واحليوي يف 
  استعادة أراضيه وحتقيق االنتصار.

ويبدو، من الناحية السياسية، أن هذه الرؤية توفق بين اجتاهين شديدي احلساسية 
يني الفلســــــــطوالدقة، ويرتبطان بالتوازن املطلوب يف خوض معركة التحرير يف بعديها 

العربي. وهـــذان االجتـــاهـــان يقومـــان على االعتراف بـــاخلصـــــــــــوصـــــــــــيـــة  -		واإلســـــــــــالمي
الفلســـــــطينية، وهي خصـــــــوصـــــــية الدور والوظيفة، وعلى عمومية القضـــــــية، وهي قضـــــــية 

  اجلميع من دون استثناء، عرباً ومسلمين.
وظيفتين ويف أي حال، كان قادة املقاومة اإلســـــــــــالمية يرســـــــــــمون لهذه املقاومة 

تيجيتين: وظيفـــة التحرير، ووظيفـــة اســـــــــــتنهـــاض الواقع العربي، وخصـــــــــــوصــــــــــــــًا اســـــــــــترا
الفلسطيني. أمّا وقد جرى حتقيق الوظيفة األوىل، فماذا على صعيد الوظيفة الثانية؟ إنه 

  سؤال املرحلة املقبلة.
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