جبهات غير مسلحة في عمل المقاومة
مقدمة
ٌخطا من ٌعتقد أن الضغط على الزناد هو المهمة األصعب فً مقاومة االحتالل
الصهٌونً ،وٌخطا أكثر من ٌعتقد أن هجمة االسرابٌلً بالحدٌد والنار والطائرات التً
تعصف وتقصف هً أعتى وأقسى ما ٌقوم به هذا العدو علٌنا من هجمات وحمالت،
عمالء
والخطؤ الثالث هو فً االعتقاد أن اسرابٌل ترٌد أن ٌتحول العالم العربً إلى
كأنطوان لحد  ،فهً تعلم أن ذلك متعذر  ،إنها ٌكفٌها ربما أن نتساقط من الحماسة لهذا
المطرب أو ذاك أو ٌكفٌها ربما أن نتآخى ونتعادى فً مدرجا ت الحماسة الرٌاضٌة وما
إلى ذلك.
لقد حار االسرابٌلً فً فهم هذه المقاومة ،ولم تتمكن مكاتب دراساته من مقارنتها بما
سبقها من أنواع المقاومات ،إنها لٌست عنصرٌة دٌنٌة أو نزعة قومٌة أو حامٌة
حدودٌة ،إنها لٌست هبة حماسٌة خرقاء وال مغامرة متهورة وال عداء أعمى ٌقوم على
التعصب والكراهٌة ،إنها تمتاز بشًء عن جمٌع ما سبقها ،إنها تعبٌر عن ثقافة جدٌدة
أصٌلة نشٌطة مبتهجة متجددة ،ثقافة تستعصً على أدوات التحلٌل المعتمدة فً دوابر
البحث االسرابٌلٌة والغربٌة ،فهً تربط مثال بٌن الخشوع فً الصالة والثبات فً
المعركة ،وتعد للمجاهدٌن كهوفا للكمون واالستعداد وتالوة الوحً معاً ،ثقافة تضع
على متن المحارب سالحا ً وكتابً مقدسا ٌؤمره وهو بٌن الموت والحٌاة ،أن ٌكون
مطؤطا الرأس غداً إذا ساد بقوته ومكنه االنتصار من الرفعة فً األرض وٌؤمر ه أن
ٌكون مستقٌما فً تعامله حتى مع عدوه الذي ٌقاتله واألرض ا لتً ٌرابط فٌها فال ٌفسد
وال ٌقطع وال ٌمثل وال ٌطغى.
لقد أنصف االسرابٌلً هذه المقاومة حٌنما وصفها أنه عاقلة عالمة متزنة مبصرة ،تمتاز
بحسن التدبر وجودة التوقع واستباق العواقب ،هذا فً الوقت الذي كان بعض الذٌن
ٌحفظون القرآن وكتب األحاٌث ٌحرمون التظاهر لنصرتها وٌعتبرونها مغامرة والقاء
للنفس فً التهلكة:
نحن ال ندري غروراً كٌف ٌتلوك المجاهد
نحن دمع واعتزال وهو عزم فً الشدابد

نحن تهلٌل وانشاء وذكرى وموابد
وهو نور مستقٌم فً دروب الحق رابد.
لقد امتدح اسحق شامٌر الطرٌقة التً أدٌرت فٌها المعركة من ق بل المقاومة فً لبنان،
وهً اإلدار ة التً بنٌت على متوالٌة متزاٌدة  :القول – الفعل – االمكان – المعرفة،
القول ٌجب أن ٌكون أقل من الفعل والفعل أقل من االمكان واالمكان أقل من المعرفة،
بمعنى أن ال نتوقف على معرفة ما ٌمكننا فعله فحسب بل علٌنا أن نعرف المزٌد مما
سوف ٌصبح إمكانا في أقرب وقت ،وهكذا تكون عٌن على ما لدٌنا من قوة ،وإمكانٌة،
وعٌن على ما هو موجود أو غٌر موجود فً هذه الدنٌا وٌمكن من خالل إمال عقولنا
أن ندخله فً إمكاننا وقوتنا.
ولهذا تمٌزت هذه المقاومة بالصدق الذي ٌعقد اللسان وهو ما دفع الرأي العام – وحتى
الخاص ربما – فً ا سرابٌل إلى انتظار سٌد هذه المقاومة فً خروجه المتكرر على
الشاشة الستقاء المعلومات الصحٌحة والدقٌقة  ،وبات له علٌهم من التؤثٌر ما جعلهم
ٌشهدون له من فضٌلة الصدق ما ٌنكرونه لقادتهم وسساتهم ،وكم كانت مإثرة تلك
الشهادة التً خرجت فً اإلعالم االسرابٌلً "إن حسن نصر هللا ال ٌكذب " ،لقد أدت
هذه اإلرادة باالسرابٌلً إلى الوقوع فً سلسلة الحماقات التً بدا فٌها لرأٌه العام ً
أوأل
كاذباً ،مخادعاً ،مرواغا ً ٌطلق شعارات ثم ٌلهف من أجل تحقٌقها فال ٌستطٌع أن ٌدفع
بقواته وجنوده فً محرقة الموت من أجل تحقٌق مكاسب أعالمٌة رخٌصة ٌختبا
ورابها لتغطٌة فشله ،أو ٌتخبط ذات الٌمٌن وذات الشمال فً مسار ٌهتز لقلة الكفاءة
وانعدام البصٌرة والتخطٌط حتى قال بعض المحللٌن الغربٌٌن فً مقالة له أن اولمرت
ال ٌشبهنا مع أنه ٌشبهنا فً الشكل والذي ٌشبهنا هو حسن نصر هللا مع أنه ال ٌشبهنا فً
الشكل ،إنه ٌشٌر إلى إدارة حكٌمة قالت أقل مما فعلت ففاجبت وفعلت أقل مما تستطٌع
فاستطاعت أن تشعل حربا نفسٌة أكثر قوة وفعالٌة من الحرب العسكرٌة واستطاعتها ال
ٌمكن أن ٌرسم لها حد ألن الورشة المعرفٌة منطلقة فً كل االتجاهات وفً جمٌع
المجاالت.
أٌضا ً وصفت المقاومة بؤنها حرب أدمغة وه ي مٌزة جدٌدة أعطٌت لها من قبل عدوها،
وتحدث القاض فٌنوغراد كٌف استطاعت حفنة من المحاربٌن االنتصار على اقوى
جٌش فً المنطقة وأكثرهم تطورا من ناحٌة التكنولوجٌا العسكرٌة  .وقد سجلت المقاومة
فعألً جملة من النجاحات فً عملها المعتمد بشكل أساسً على البحث العلمً والت قنً،

مدخلة بذلك عامالً جدٌدا فً عوامل الصراع وبعدا لم ٌكن معتاداً فً هذا النوع من
المقاومات حتى اآلن.
إذاً العلم والعقٌدة والمجتمع واالنسان واالدارة كلها ابعاد اخرى تكاد تكون حاسمة فً
تقرٌر النصر بمعناه األدق كما سوف نبٌنه بعد حٌن ثم نستعرض بكالم مختصر أهم ٌة
تلك الجبهات الغٌر مسلحة وتؤثٌرها على النتٌجة النهابٌة.
النصر الحاسم
تفضً التضحٌات – مهما كانت جساما ً – فً النهاٌة إلى أرض محررة تبحث لها عن
العنوان واللون الحضاري الذي سوف ٌحكمها ،وتكون هذه المرحلة الثانٌة عادة جز ًء ال
ٌتجزأ من مراحل المعركة ،أي أن النص ر الحقٌقً مإجل لما بعد النجاح فً هذه
المرحلة ،إن ال "ال" التً تقال للمحتل تشعل – رغم صعوبتها – فً نفوس الناس ناراً
– فً وقت ما – لصناعة الوالء
من الحماسة واالندفاع تستطٌع أن تكون كافٌة
وااللتزام واالقدام والشجاعة والشهامة والتضحٌة ،وهو ما شاهدناه ونشاهده بو ضوح
فً عملنا المقاوم فً لبنان ،فلقد نضجت األحجار الصم على نار الءنا ،الصادقة الوفٌة
للغاصب وللمحتل ،وتكاتف المجتمع فً بذل عز نظٌره للغالً والنفٌس فً سبٌل دحر
االحتالل وهزٌمته وكانت أخبار المجاهدٌن وصرخاتهم وقبضاتهم تحفز فً المجتمع
تٌاراً العتناق الفضابل وا لزهد بالدنٌا وقراءة القرآن وسٌر األولٌاء والتحلً بؤخالقهم
والتؤسً بؤعمالهم ،كل ذلك كان حرارة فً القلوب بعث بها وجه المجاهد ونبرته وهو
ٌتلو وصٌته وراٌته التً كان ٌزرعها فً كل رقعة ٌحررها.
لكن هذه ال "ال" مهما كانت جلٌلة وصادقة ،إذا لم تكن متبوعة ب "نعم" ال تقل صدقا ً
وعزما ً واندفاعا ً عنها ،فإن االنتصار بمعناه النهابً والدقٌق ٌصبح بعٌد المنال وتسمى
هزٌمة العدو "تغلبا" سٌكون عرضة للتبدل والتغٌر كغٌره من األحداث  .النعم هً اللون
الحضاري الزاهً الذي وعدت به األرض الخارجة من تحت بساط اللون الغصبً
واالحتاللً األسود القاتم ،إنها الطرٌقة التً سوف نبنً فٌها مجتمعنا ،ما هو تعرٌفنا
للمإسسة ،لإلدارة ،للمهنة ،للعلوم ،للجامعات ،لمراكز األبحاث ،للتنظٌم المدنً للمرافق
 ...وجمٌع هذه
العامة ،للبٌبة ،للمستشفى ،للضمان االجتماعً ،للشٌخوخة والدواء
األمور تحتاج عالوة على النواٌا الحسنة جهوداً متخصصة لت بنً األصح واألصلح
ودراسات متؤنٌة متعمقة لإلفادة من تجارب اآلخرٌن وتكٌٌفها مع الواقع الخاص
باإلضافة إلى وقت ٌمر على مهل وحق ثابت بالتجربة والخطؤ والتقوٌم وإعادة التقوٌم.

فً مرحلة الرفض والمواجهة ٌكون التحدي ذا طابع أكثر وضوحا ً وأقل عثر ة أم ا فً
مرحلة المبادرة واإلٌجاب فإن التحدي ٌكون أكثر تخفٌا ً والعثار فٌه أكثر توقعا ً.
وهذا أمٌر المإمنٌن علً بن أبً طالب (ع) الذي ذاع صٌت سٌفه فً اآلفاق ،ذلك
السٌف الذي مثل رفض أمٌر المإمنٌن للظلم والطغٌان والجاهلٌة وانتهاك الحرم والقمع
واالستثار ،ولكنه بعد فترته الرافضة الممتدة والتً حفلت بؤقسى المواجهات والمعارك
والحروب ،وما ان استتب له األمر ودانت له البالد التً كافح وناضل من أجل إخراجها
من بساط االستبداد والكفر وهتك الحرم ،فإذا به ٌكشف عن منظومته الحضارٌة
الموعودة المحتاجة فً عماره البالد والعباد وهً بما ي عقد اللسان من الدهشة لما فٌها
من القواعد المدنٌة التً لم تكن سبقا حضارٌا فحسب – بما هو مدونات ومقررات
تصلح لكتابة الدساتٌر – بل ال زالت إلى الٌوم قواعد ٌمكن أن تكون صالحة لالعتماد
والتطبٌق.
فهو فً عهده إلى مالك األشتر أوضح أن المإسسات والمهن فٌها ٌجب أن ال تبنى من
أعلى إلى أسفل وذلك من خالل األث رة والمحاباة ،أو بتعبٌرنا الٌوم على قاعدة
المحسوبٌة واالستنساب وذلك حٌنما ٌعمد الحاكم الى اختٌار الرأس على قاعدة القرابة،
ثم تبدأ الوظابف تحدد تباعا ً بطرٌقة مشابهة ،فهو ٌقول بوضوح أن المحاباة واألثرة هما
جور وخٌانة ،وهذه لعمري ما ٌجب التنبه إلٌه ألن الجور كل الجور ،هو فً حرمان
كفاءة من الوصول إلى الوظٌفة التً تنتظرها والخٌانة هً فً وضع غ ير الكفإ – وهو
المحظوظ او القرٌب المحابى  ..فً موضع وظٌفً ٌإدي وجوده فٌه الى تشوه فً بنٌة
المجتمع وفساد ال ٌستدل علٌه إال غدا حٌنما ٌق وض البنٌان االجتماعً وٌهوي إلى
األرض .إنه ٌتحدث بجالء عن الحكومة والقطاع المالً والقضابً فٌعرف السلطة
والوظٌفة وٌشٌر إلى أنها جملة من المواصفات ال تعرف اسما ً او عشٌرة او عابلة،
فاألكثر حٌازة لهذه المواصفات هم األكثر أهلٌة لهذه الوظابف والسلطات ،وفً هذا
ضرب للمنطق الذي ٌعتبر أن الوظابف العلٌا فً الدولة هً لألكثر وجاهة واألكثر
ة
احترافا ً لتسوٌق النفس  .إنه ٌؤمر مالكا ً أن ٌبحث هو عن أولبك األكفاء ال أن ٌنتظر
عرضهم ألنفسهم فهم من أهل الحٌاء والتعفف والمنبت الكرٌم واألصل المشرف  .وهو
ٌؤمر أن ال ٌعتمد فً االختٌار عل ى فراسته وما شكلها من االستحسان الظنً السطحً
القابل للخداع والتضلٌل ممن ٌجٌدون ذلك ،بل من خالل النظر والتدقٌق فً سجل
األعمال والمنجزات واألهلٌات السابقة وهو ما معناه فً أٌامنا أن التوظٌف ٌجب أن

ٌكون قابما ً على تقٌٌم السٌر الذاتٌة فحسب دون النظر إلى االسم و
والفقر والغنى وما إلى ذلك.

القرابة والوجاهة

وٌطوف موكب "نعم" لدى أمٌر المإمنٌن لٌشمل المجتمع برمته  :الرواتب ،البٌبة،
اإلعمار ،االستثمار ،القطاع الخاص ،الضمان االجتماعً...
لقد كانا جناحا ال "ال" وال"نعم" متكافبٌن متعادلٌن فً حمل طابر أمٌر المإمنٌن
الحضاري والتحلٌق به عالٌا ً لٌخلد فً سماء االنسانٌة ولٌصبح نجم هدى لكل أ مة ترٌد
أن ترقى على سلم الحضارة فً ٌوم من األٌام.
ولذلك فإن خطر ضعف جناح ال "نعم" فً نهضتنا من شؤنه أن ٌفتح علٌنا جبهة أخرى
ٌدخل من خاللها العدو – أو ٌستفٌد على األقل – لخلق تعقٌدات اجتماعٌة ومدنًة تدب
الوهن والترهل فً صفوف الجبهة وتنتج أجٌاالً مختلة غٌر قادرة على مواصلة النضال
الذي ٌتوقع أن ٌكون طوٌالً ،فجبهة النعم هً إذا جبهة حقٌقٌة شدٌدة الخطورة ولكنها
برغم أنها غٌر منظورةٌ ،جب أن ال تتؤخر زمنا ً وال رتبة عن جبهة العمل المسلح.
العقٌدة
العقٌدة االسالمٌة قاموس من ألف صفحة وصفحة ،ومفردات هذا القاموس تحتاج إلى
جهد مركز ونوعً لمعرفة معانٌها بدقة  ،وال ٌمكن أن ٌكون االنفعال التراثً او
العاطفً كافٌا ً لٌمكن االنسان من وعً هذه المفردات وحل معانٌها ،وإذا كانت اسرابٌل
تعرف مدى فعالٌة العقٌدة االسالمٌة فً ص ناعة القدرة العسكرٌة للمقاومة ،فهً
ستحاول بدون أدنى شك أن تفتح جبهة على الخط العقابدي إلٌجاد فاصل بٌن منابع
القدرة االعتقادٌة وبٌن االجٌال المتتابعة فً مجتمع المقاومة ،أو أن تحاول بالحد األدنى
عسكري أو
أن تستفٌد من خلل ٌنشؤ من طبٌعة انخراط المجتمع بكل فباته فً عمل
كلٌهما معا.
فعلى صعٌد العمل لخلق شكوك وتساإالت سلبٌة فً عقول الشباب فهو دأب قدٌم تقوم
به مإسسات فكرٌة وإعالمٌة كبٌرة على امتداد الغرب كله ،والجدٌد فً األمر أن شبكة
االنترنت باتت الٌوم الوسٌلة الفضلى للوصول إلى حٌث ال ٌستطٌع العدو الوصول
بشحمه ولحم ه ومإلفات باحثٌه ودسابس مختلف شٌاطٌنه.
ومن األمثلة الكثٌرة التً ٌمكن ذكرها هنا ما أفاده سماحة الشٌخ عبد الكرٌم عبٌد بعٌد
االفراج عنه فً محاضرة له فً كلٌة العلوم  -الجامعة اللبنانٌة ،فقد أخبر أن باحثا ً

اسرابٌلٌا جاء الٌه فً السجن لٌسؤله عن مسؤلتً العول والتعصٌب .ألٌس ملفتا أن ٌكون
هذا الموضوع مهما ً بحٌث ٌؤتً الباحث إلى السجن لمالقاة عالم دٌن وسإاله عن ذلك ،
ومعلوم أن هذه الزٌارة لٌست زٌارة جامعٌة ،وانما زٌارة أمنٌة ترتب على مستوٌات
أمنٌة رفٌعة ،إن أقرب تفسٌر عندي لذلك هو أن مسؤلتً العول وال تعصٌب ،وتحدٌداً
العول ،مما أستعمل كمؤخذ على جدٌة ورصانة التشرٌع االسالمً وهو كما ٌلً :األسهم
 :النصف ،الثلث  ،..فإذا كانت األسهم
التً ذكرها القرآن فً الموارٌث هً ستة
المفروضة تعادل التركة فال مشكلة وإذا زادت التركة عن األسهم بحٌث أننا وزعنا
التركة على الورثة بحسب األسهم المفروضة ثم بقً لدٌنا مال فهنا ٌقع التعصٌب ،وإذا
نقصت التركة عن األسهم ٌقع العول  .وٌكون المؤخذ كٌف ٌمكن أن ٌكون التشرٌع دقٌقا
وجاداً مع امكانٌة وقوع العول والتعصٌب ،أال ٌدل ذلك على شًء من عدم الوقار
العلمً القانونً لنصوص القرآن الكرٌم خصوصا أن المسلمٌن انقسموا فً التعامل مع
أول عول وقع فً أٌام الخلٌفة الثانً عمر بن الخطاب ،والذي ٌجعلنً أكثر اقتناعا ً بؤن
عمال عمٌقا ٌتم البراز هذه األمور كاشكاالت هو أننً أجدها حاضرة بٌن مثٌالتها من
االشكاالت التً ٌطرحها علً طالبً فً الجامعة  .وهذا ٌعنً أننا أمام جبهة أخرى
محتملة حرجة وشدٌدة الخ طورة خصوصا أنها تستفٌد من واقع مقاوم فٌه من األعباء
والمهمات وضرورات التؤهب واالستعداد والتدرب ما ال ٌعطً الفرصة الالزمة
والتمهل الكافً لتعلم القاموس االسالمً بتمعن وتدقٌق ،وهو ذو المفردات الثقٌلة
الوازنة التً ال ٌحملها العن اد وال الهتاف وال الشعار  .العقٌدة أنتجت مقاومة ولكن
المحذور الذي ٌشكل عقبة طبٌعٌة أن المقاومة نفسها بؤعبابها ومهامها ٌمكن أن تصبح
مانعا ً أو عابقا ً من تعلم وحفظ ما ٌجب تعلمه وحفظه ،وحٌنها ٌبدأ جٌل جدٌد بالظهور
وهو جٌل ال ٌقل والء عن الجٌل السابق ،لكنه لٌس م تصالً كسابقه مع عمق العقٌدة وان
كان مستعداً للموت من أجلها ،وٌصبح أكثر ارتباطا ً باألمور الشكلٌة منها باألمور
الجوهرٌة .إذا الجبهة مفتوحة بٌن عدو ٌعمل عل ى احداث شكوك فً البنى االعتقادٌة
فً المجتمع المقاوم مستفٌدا من أن الظروف مإاتٌة و بٌن مقاومة تحاول وتس عى أن
تفرض على المجاهدٌن صفوفا دراسٌة متؤنٌة متمهلة تمكن من تعلم األسس االعتقادٌة
الصحٌحة ،وهً بال شك مهمة صعبة خصوصا وأن الجهود لٌست متضامنة فاألب
المجاهد غٌر قادر بالضرورة – بسبب انشغاله أو قل غٌابه شبه الدابم الدابم عن البٌت
واألوالد – على التعلٌم والمتابع ة ،وهو األكثر قدرة على اٌجاد الصلة فٌما بٌنهم وبٌن
كتابهم المقدس.

ٌضاف إلى هذه الصعوبة مسؤلة أخرى وهو التضاد والتنافر بٌن القٌمة والوالء اإلداري
فً مإسسات المقاومة ،وقد أسلفنا القول أن القٌمة العقٌدٌة هً التً صنعت الوالء أوالً
ثم اكتسى هذا الوالء شكالً مإسساتٌا إدارٌا وهذا أمر طبٌعً فً أي اداء جماعً ،غٌر
أن الذي ٌمٌز االدارة الم بنٌة على القٌمة والمبدأ االعتقادي أنها ٌجب أن تظل محكومة
له – أي للمبدأ – فً كل حركاتها وسكناتها  ،وهو ما ٌعنً ضمنا ً أن حق االدنى على
التثبٌت والتوكٌد كثمرة لهذا
االعلى فً هكذا ادارة أن ٌجد القٌمة تحرز المزٌد من
الوالء ،وإذا كان األمر على هذا النحو فإن تذكٌر األدنى لألعلى – أو أمره بالمعروف
ونهٌه عن المنكر – ٌصبح شٌبا متوقعا ً .وهذا بخالف اإلدارة التً ٌعرف فٌها المبدأ من
خالل القرارات المتسلسلة من أعلى إلى أسفل .وبما أن شإون الحٌاة وشجونها كثٌراً ما
تكون تفصٌلٌة وم عقدة والتشخ يص فٌها ٌكون تقدٌرٌا ً  ،فإن االختالف فً الرأي بٌن
الربٌس والمرإوس ٌمكن أن ٌتطور – خصوصا إذا تم تقدٌسه – إلى تضاد وتنافر بٌن
القٌمة والوالء :هذا ٌؤخذ على اآلخر عدم االلتزام الدقٌق بالمبدأ وذاك ٌؤخذ علٌه انتهاكه
للوالء المقدس .وبما أن األعلى فً أية ادارة غالبا ً ما تكون األمور لصالحه فإنه ٌمكن
أن تذهب األمور فً حركة بطٌبة وغٌر واعٌة إلى مراحل قٌاسٌة ،وذلك حٌنما توشك
أن تندمج العقٌدة مع الزعامة فً ذهن العامل وحٌن ذلك يعرف الحق بالقابل ،وٌبدأ
تدرٌجٌا ً ٌتعاطى بعدم الجدٌة مع منابع ثقافته األصٌلة بوصفها مما سٌإدي به إلى
تعقٌدات فً حٌاته الجهادٌة – التً اصبحت حٌاته المهنٌة والعملٌة – فً جو كهذا الكل
متؤفف والكل حانق و األمور باردة جداً وهً غاٌة فً التوتر ،وٌحل التعاٌش والمساكنة
محل األخوة االسالمٌة النعمة والمعجزة  .وهذا ما ٌفتح أمام العدو فرصا ً ذهبٌة وثغرات
ٌمكن أن ٌتسرب منها إلى حٌاتنا النفسٌة والذهنٌة لٌتمكن مما لم ٌتمكن منه فً أعتى
حمالت الحدٌد والنار التً قام بها.
إن جهاد النفس فً تعالٌمنا هو الجهاد األكبر وجبهة حفظ الذات هً إذاً الجبهة
األصعب ،واالنكسار فٌها سٌمكن العدو من تسجٌل انتصارات لم ٌستطع ان ٌسجلها فً
جبهته العسكرٌة كما قلنا ،والذات هً تارة بمعناها الفردي وأخرى بمعناها الجماعً،
ولذلك ٌكون على العامل والمجاه د التنبه من ثالثة أعداء  :العدو األضعف وهو العدو
االسرابٌلً ،ثم العدو األقوى وهً المقاومة التً هو عامل فً إطارها بوصفها الذات
الجماعٌة وٌستحكم هذا العداء حٌنما ٌصبح الركوب فً قطارها مبررا الغماض العٌون
واطفاء المصابٌح ،والعدو الثالث وهو األخطر واألعتى وهو ن فسه التً تصور له أنها
أضحت من القداسة بحٌث إما أن تكون هً كما ترٌد أن تكون أو ال ٌكون أحد.

العلم
لقد اعترفت اسرابٌل أنها تواجه خصما عربٌا غٌر معتاد ،فهو أدخل الجهد الذهنً
المعرفً التقنً إلى مكونات جبهته ،وهً لطالما فضلت أن ٌكون من ٌقاتلها معطل
الذهن ولٌكن شجاعا أو غنٌا ٌستطٌع أن ٌشتري بماله ما ٌشاء ،أو لٌكن كثٌر العدد ،كل
هذا لٌس مهما ً فهو – ما لم ٌحز على قدرة علمٌة ذاتٌة – لقمة سابغة وعدو مفضل ،من
أجل صناعة االنتصارات للجٌش الذي ال ٌقهر.
لقد أحدث صدمة قدرة الم قاومة على اختراق اجهزة االستطالع االسرابٌلٌة والتواصل
معها ،وأخذ معلوماتها وخرابطها ،كما أحدثت طابرة مرصاد هزة مشابهة وكذلك
أجهزة الرصد والتتبع والتوقٌت محلٌة الصنع او التطوٌر ،كل هذا وغٌره ،بما نعلم وما
ال نعلم ،كان كافٌا ً القناع االسرابٌلً ان علٌه خوض حر ب ادمغة مع هذا الخصم القلٌل
العدد والعدة ،والكثٌر كفاءة ومنهجا ً علمٌا ً واسلوبا عملٌا ً  .وقد حاول االسرابلًٌ مكابرا
التخلص من ازعاج هذه الفكرة وقلقها من خالل الحدٌث عن ان االمر ال ٌعدو كونه نقل
– العسكرٌة
للتكنولوجٌا االٌرانٌة فحسب ،وهو ما معناه طمؤنة االوساط المختلفة
والمدنٌة – ان المقاومة فً لبنان هً مقاومة اعتٌادٌة تعتمد عل ىسوق البٌع والشراء
فً تؤمٌن حاجٌاتها العسكرٌة وال قلق من أن ٌكون لدٌها مشروع علمً مخبري
وكفاءات تقنٌة عالٌة تضع بٌن ٌدٌها اسلحة او منظومات وأسالٌب غٌر مرصودة وال
هً متوقعة من الجانب اال سرابٌلً ،ولكنها عادت واعترفت فً نهاٌة األمر بؤن تجاهل
ما هو قابم ال ٌإدي إلى فناءه وانعدامه ،وراحت تتعامل بجدٌة مع هذه الجبهة العلمٌة
الجدٌدة التً انفتحت وباتت تتحدث عن حرب األدمغة.
صحٌح أن النشاط الذهنً االسرابٌلً له الحظ األوفر فً تكوٌن ترسانته العسكرٌة
الجٌد والعقٌدة القتالٌة والتربٌة الوطنٌة
وقلٌل من هذه الترسانة ٌصنعه التدرٌب
والشجاعة وما الى ذلك ،فً الوقت الذي ال ٌزال فٌه العامل الذهنً ضعٌف للغاٌة فً
المساهمة فً بناء ترسانة المقاومة واسلوب عملها ،غٌر أن هذا المنسوب المتواضع
استطاع ان ٌسجل انجازات نوعًة كتلك التً ذكرناها وغٌرها ما أدى الى تحول فً
مسار االمور  ،فكٌف اذا تطور هذا النوع من الجهد الذهنً التقنً وهذا ما سٌحصل ال
محالة ،وصار ٌرفد الجبهة بالمزٌد من ادوات القدرة المتطورة والمتكٌفة مع شروط
البٌبة المحٌطة والحاجات المطلوبة.

ولذلك سٌولد صراع على الم إسسة المعرفٌة الجامعٌة بٌن خط مقاوم علمً تزداد
حاجاته الجبهوٌة العلمٌة والتقنٌة الحاحا ً وقد بدأت تلبٌة هذه الحاجات تتخطى مجرد
اختبارات التجربة والخطؤ وتسجٌل النتابج واجراء التعدٌالت والتصحٌح الى ضرورة
انشاء مكاتب دراسات اكثر تخصصا ثم ازدادت هذه الحاجات دقة وصارت تتخطى
مكاتب الدراسات الى المختبرات الجامعٌة والدراسات البحثٌة الطوٌلة األمد ،وبٌن خط
آخر – غٌر واع ربما – ال ٌزال ٌرى فً الجامعة والمإسسات المعرفٌة مواقع ورتب
تشرٌفٌة خصوصا تلك التً تمكنه من البروز فً سجالت الغرب العلمٌة ومجالته
المتخصصة .إنها حركة وكما قلنا ربما غٌر واعٌة ولكنها تعمل بتؤثٌر من تٌار واع
للغاٌة فً مإسسة جامعٌة ابرز ما ٌكون ناتجها ألقابا ً علمٌة ورتبا ً فارغة ما خال بعض
االختصاصات ذات الصلة بحاجات حقٌقٌة كالطب والهندسة المدنٌة وما شابه  .الحاجة
العلمٌة الجبهوٌة هً اذا حاجة تخطت مجر د التجر بة والخطؤ ومكاتب الدراسات كما
اسلفنا ولم ٌعد بالمستطاع ان ٌلبٌها المهنً مهما كان متخصصا  ،واصبح ال بد لألبحاث
العالٌة واأللقاب العلمٌة العلٌا التً كانت الى وقت قرٌب مجرد آنٌة مزخرفة للعرض او
لوحة زٌتٌة للتشرٌف ،من االنخراط فً عملٌة انتاج المعرفة المطلوبة ،و هو ما ٌعنً
 .إن هذا
تغٌٌرا جذرٌا فً دور الجامعة مفارقا ً لما علٌه الحال فً عالمنا العربً
الصراع ٌخفً جبهة علمٌة حقٌقٌة ٌسعى فً اطارها االسرابٌلً معززاً بالجهات الدولٌة
لصرف المإسسة الجامعٌة والمعرفٌة عن الضلوع فً اي دور ٌساهم فً صناعة القوة
المحلٌة – على غرا ر ما ٌفعلون هم فً اوطانهم – ،وذلك من خالل اغراقها فً ج ملة
 .فً
من العقود واالتفاقات المغرٌة ولكنها تإول بالنهاٌة الى ناتج فارغ من المعنى
المقابل ٌنبغً على المقاومة التنبه الى ما بامكان المختبر العلمً الجامعً ان ٌقدمه فً
ابحاثه الطوٌلة االمد شرٌطة ان تدار هذه االبحاث من قبل توجٌه متخصص واع وجدي
ومإتمن على ان تإ دي المإسسة المعرفٌة دورها الطلٌعً فً تلبٌة الحاجات الجبهوٌة ،
وعلٌه ٌجب ان ٌكون لدى المقومة انكار مبرم وقاس لكل محاولة تهدف الى تحوٌل
النشاط العلمً الوطنً بكل مقدراته المادٌة والبشرٌة الى مجرد رتب ورواتب
وتشرٌفات وتنفعهات وعلٌها فً هذا السٌاق ان تكون قاسٌة النكال مع كل من تسول له
نفسه الحصول على الشهادة العلمٌة بصرف النظر عن المضمون والمحتوى من طالبها
المجاهدٌن او حتى متنفذٌها من أي موقع كانوا أو أٌة ص فة حملوا  .ألن فً ذلك خدمة
للعدو ولٌس لألمة كما ٌحلو للبعض أن ٌنظر فً هذا السٌاق.

العقد االجتماعً:
بعٌداً عن الجبهة العسكرٌة ،وفً عمق المجتمع المدنً وفً قلب األحٌاء واألزقة ٌمكن
أن تولد أنشطة مشبوهة وأوساط ملوثة أو تعقٌدات اجتماعٌة تإدي جمٌعها إلى خلق
تشوهات انسانٌة لها قابلٌة عالٌة الحتضان بذور العمالة أو على األقل لتفتٌت مجتمعها
وإنزال الضربات الموجعة وغٌر الم ربٌة فٌه ،فهً بذور عمالة أو هدم وكالهما عداء
سافر مزروعة بعٌداً عن المكان ال ذي تدور فٌه رحى المعركة وٌسمع فٌه القصف
والعصف واألزٌز والهدٌر  .إنها إذاً جبهة داخلٌة هادبة ولكنها ال تقل ضراوة عن
الجبهة المشتعلة.
إن البناء عشوابٌا ً وعدم االكتراث بالتنظٌم المدن ي واإلستٌالء على المساحة الخضراء
وبناء األحٌاء المكتظة لٌست كما ٌدعى خدمة جلٌلة لألمة وتمكٌن الفقٌر من شراء
مسكن بسعر مالبم ،إذ إن هذه التشوهات الحجرٌة سرعان ما تتحول إلى تشوهات
بشرٌة ،وذلك أن االكتظاظ والعشوابٌة وعدم وجود ثقافة المرفق العام سوف ٌحول
المجتمع إلى قطع متجاورة متنافرة متعادٌة ٌسود فٌها منطق اإلستقواء بالعابلة والعشٌرة
وما إلى ذلك ،خصوصا ً إذا ترافق ذلك مع غٌاب – متعمد أو غٌر متعمد -للسلطة
الرادعة والقانون الذي ٌحفظ الحقوق .إنه مجتمع البداوة المتناحر سوف ٌولد من جدٌد،
حتى لو كان سكان هذه المنطقة من المالبكة فإن تعقٌدات هذه الفوضى االجتماعٌة
المكتظة أصعب من أن تدار من خالل الوعظ فً المسجد وطلب التسامح فً كالم
هادىء ورقٌق .موقف السٌارة قد ٌتسبب بموت أو بإعاقة كفاءة علمٌة أو قٌمة إجتماعٌة
مرشحة للعب دور كرٌم فً بناء المجتم ع الصالح العزٌز ،كذلك ٌمكن أن ٌإ دي تقاطع
طرٌق إلى وفاة مجاهد عجزت اسرابٌل عن إدراكه  ،أو أسوأ من ذلك من الممكن أن
تشتعل مشكلة على علم رٌاضً أو ما هو أتفه من ذلك لٌكون ضحٌتها من ٌعملون فً
مهمات شدٌدة الفعالٌة فً عمل المقاومة الجهادي  .هذا ناهٌك عن بإر الرذٌلة وتعاطً
الممنوعات مما هو فتك جماعً بمن كان ٌمكن أن ٌكونوا كمن سبقهم من أصحاب
الكعوب العالٌة فً صناعة النصر التارٌخً لألمة.
إذا على صعٌد األمة هذه ا لجبهة تغنم اسرابٌل مجانا ً وتحصد من ضٌاع الشباب
ومٌوعتهم وموتهم وانخراطهم فً صراعات تافهة وعقدهم النفسٌة واالجتماعٌة المزٌد
من القوة وإحكام السٌطرة وتنفٌذ الخطط الجرٌبة واستقطاب وتجنٌد المزٌد من العمالء .
لم تعد المقاومة مجرد حامٌة على الحدود تإمر بإمساك السالح فحسب وتح م ل إلٌها
المإن وغٌر ها جاهزة لإلستعمال واإلستهالك  ،بل هً دخلت على خط العمل السٌاسً

الحكومً والبلدي والوظٌفً للبلد برمته وأصبح ما تقوم به هنا وهناك عمالً ٌحسب لها
أو علٌها فً مٌزان القوة والضعف ولٌس فً مٌزان الربح والخسارة فحسب .للجمٌع
الحق ربما بؤن ٌفكر بمٌزان الر بح والخسارة إال المقاومة فإن أول وٌتها ٌجب أن ٌبقى
مٌزان الضعف والقوة ألنه مرتبط بوجودها أصالً  ،وعلٌه فإن المقاومة فً التزامها
بالمبادىء والقٌم اإلسالمٌة أثناء القٌام بعملها المدنً فهً ال تقوم بذلك بدافع حٌازة
رضى هللا والفوز باآلخرة فحسب بل إن ذلك االلتزام هو جزء من مقوماتها الدنٌوٌة.
ولإلٌضاح نقول لو قام أي متنفذ من خط المقاومة بؤي عمل حكومً ،مدنً  ،بلدي أو
وظٌفً بعٌد كل البعد عن قٌمه ورسالته ،فإنه سٌخلق حتما ً جوأً من االستنكار لدى فبات
وخٌب أمل من الخط
ة
عرٌضة من الشعب ،وسوف ٌسود حنق وسخط ورفض واحتقان
المقاوم برمته وتصد ر أحكام مضمرة بحق هإالء بؤنهم كغٌرهم عندما وصل إلٌهم
الحكم واألمر .إن هذه األمور تفتح أمام االسرابٌلً ثغرات مغرٌة للنفاذ والتجنٌد وحبك
المإامرات ،فاالسرابٌلً ٌضع مجتمعنا برمته تحت مجهره المٌكروسكوبً وهو ٌرصد
بدقة فابقة ح ركة المزاج العام وأقل تغٌراته وٌكفً أن تلوح له علة فً مكان ما من
مجتمع المقاومة أو عقدة أو ضغٌنة أو إدمان أو احتقان أو أي خلل فردي أو اجتماعً
حتى ٌستنفر لها كل ما ٌستطع من أجهزة التواصل واإلغراء والتجنٌد  ،ولو ساد نفور
من أٌة ممارسة أخرى ألٌة جهة أخرى فً المجتمع اللبنانً حزبٌة كانت أو أهلٌة ،لما
كان لها هذه التداعٌات الخطٌرة.
لذلك فإن المقاومة هً الفرج المنتظر وعلٌها لذلك أن ال تصدم أولبك الذٌن انتظروها
طوٌالً وتحملوا فً سبٌل ذلك الصعوبات والتضحٌات  ،علٌها أن تقول "نعمها" التً
تحمل العدل واإلحسان واإلستقامة واإللتزام للمجتمع وللحٌاة المدنٌة واإلجتماعٌة .علٌها
أن تعٌد تالوة عهد علً (ع) إلى مالك األشتر ولكن لٌس فً المساجد ودور الوعظ هذه
المرة بل فً بناء المإسسات على قاعدة الكفاءة والتنافس بالسٌر الذاتٌة وتعرٌف السلم
الوظٌفً بمواصفات ومهارات بعٌدة عن المحاباة واأل ثرة والخدمة وما إلى ذلك وٌكون
ذلك حصرٌا ً بتنفٌذ القوانٌن الضامنة للحقوق والعمل على تعدٌل تلك التً ٌمكن أن
ٌكون بها بعض المٌل والخلل.
إن فً ذلك مرابطة وجهاداً لٌس على الجبهة العسكرٌة ولكن على جبهة أخرى أكثر
ضراوة وفتكا ً وال تقل أهمٌة وال مرتبة  -كما أسلفنا  -عن الحرب المسلحة .وغٌر بعٌد
عن ذلك حركة المال فً المجتمع ،فإن فً المال وحركته ما ال ٌخفى من الخظورة
والتؤثٌر على وضعنا برمته ،وهنا نقول باختصار أن المقاومة معنٌة بؤن تبقى حركة

المال حركة استثم ارٌة مفهومة ،تعمل بانسجام تام بٌن حركة المدخالت والمخرجات
ألن األرقام البلهاء غالبا ً ما تفضً إلى انزالق شامل وحٌنها لن ٌسلم قطاع أو جهاز
انهارت أسسه التً ٌقوم علٌها  .إن هدم الطابرة المغٌرة بحدٌدها ونارها هو هدم من
أعلى إلى أسفل ولذلك فهو ٌمكن أن ٌكون محتمالً مهما بدا قاسٌا ً ومكلفا ً ولكن األوببة
المالٌة واالجتماعٌة تهدم من أسفل إلى أعلى وهو لذلك هدم لٌس إلى تحمله من سبٌل.

الفنون الجمٌلة:
قامت المقاومة على ثقافة الزهد بالدنٌا ونبذ مفاتنها واإلبتعاد عن بهرجها وإغرابها
وإغوابها واألنس بالشهادة وطلب اآلخرة واإلعتصام بحبل هللا والتؤسً بالنبً وأهل
بٌته وذكرهم والبكاء على م صاببهم .كل ذلك أدى إلى نشوء عالقة فاترة مع مساحات
الفرح االجتماعً والسٌاحة والفنون الجمٌلة كالرسم والمسرح والموسٌقى والسٌنما
وغٌر ذلك  .وهذا ما ال ٌستطٌع أن ٌعمر طوٌالً ،ألن حٌاة اإلنسان هً كل ال ٌقبل
اإلستثناء على طول الخط ،بإمكان أحد الناس أن ٌلزم نفسه بط رٌقة عٌش خاصة ولكننا
ال نستطٌع ان نبنً مجتمعا إال من خالل أطروحة متوازن ة ٌح صحص فٌها المنكر
لتجنبه والنهً عنه والمباح للذود عنه كحق مقدس للفرد والمجتمع للقٌام بحٌاة ثابتة
ومتوازنة .وبهذا فإن هتك الحرمات ال ٌزٌد فداحة فً إٌذاء المجتمع عن تحرٌم الحالل
والنهً عن مباحه .إن تدابٌر مإقته فً بٌبات خاصة وشروط خاصة هً غاٌة ما ٌمكن
أن ٌكون جدٌا ً أو إٌجابٌا ً فً هذا المجال.
إن المناسبات الفرحة كاألعراس وغٌرها سوف تذهب بعٌداً فً البحث عن أطر وتقالٌد
مقنعة
إلحٌابها إذا لم تقم المإسسة الحاكمة على المجتمع بتوجٌه متعمد نحو صٌغة
وكافٌة تراعى فٌها جمٌع الجوانب الشرعٌة والقٌمٌة.
وكذلك الحاجة الدابمة إلى التروٌح عن النفس لشحذ الهمة ومضاعفة الطاقة المنتج ة فً
أوقات العمل والجد تعطً المرفق السٌاحً بعداً آخر غٌر اللهو التافه وغٌر الضروري
كما نقوم بتعرٌفه والتعامل معه  .فنحن نقوم بترك الشواطا الجمٌلة والمرافق االخرى
ألولبك العابثٌن الذٌن ال ٌراعون حرمة فً لباسهم وفرحهم وما إلى ذلك ونقنع بما قسم
لنا نحن أهل الجد و اإلستقامة بؤن نلصق فً بٌوتنا ونتح مل الحر والملل أو أن نذهب
إلى أمكنة مهملة رثة ملوثة لنمارس فٌها لونا ً من ألوان الر ٌاضة أو الهواٌة بعٌداً عن
مجاورة تلك المستوٌات الهابطة.

وما ٌشهد للمقاومة فً لبنان أنها تنبهت ما للفنون الجمٌلة من التؤثٌر على صناعة قوتها
وصٌانة مجتمعنا وحفظ رسالتها ومكانتها تربوٌا ً وإعالمٌا ً وما إلى ذلك  .وقد قامت فعالً
باقتحام مساحات الفنون الجمٌلة كاإلعالم عموما ً والتمثٌل والمسرح والسٌنما والموسٌقى
وأضحت تعد بحسب المال المنفق واحداً من أهم المنتجٌن المشغٌلٌن لكبار الفنانٌن
ٌة لتنمٌة التراث
والملحنٌن اللبنانٌٌن  ،وقد شرعت بذلك ببذر تعارٌف عملٌة جد
والمحافظة علٌه وتقدٌمه كإطار ملتزم إلقامة األفراح والمناسبات السعٌدة.
ولعل تطور الفنون فً إٌران كان ذا تؤثٌر عال لتلك الجرأة الملفتة التً تمٌزت بها
حركة دٌنٌة فً ولوج هذه العوالم ،وقد رعى العقل الفقهً المرجعً الحاكم فً إٌران
هذا التطور فً التعاطً مع عالم الفنون الجمٌلة رعاٌة خاصة ،وقد رأى السٌد الخامنبً
أنه كان على اللغة الفتوابٌة أن تكون سباقة فً رسم أطر المباح الفنً بصٌغتها الدقًقة
لما لهذا القطاع من األ همٌة فً بناء الحٌاة اإلجتماعٌة المتوازنة  .ومما ٌمكن أن ٌكون
مفٌداً هنا اإلشارة إلى إعطاء المرافق السٌاحٌة تعرٌفا ً مختلفا ً والمطالبة بحفظ حق تلك
الشرٌحة الكبٌرة من المجتمع البنانً  ،فهإالء ٌجب أن ال ٌحبسهم إلتزامهم الدٌنً فً
بٌوتهم أو أن ٌجعلهم ظاهرة غرٌبة عن االجتماع اللبنانًٌ ،جب العمل على أن ٌحفظ
حق هإالء فً الحصول على كل ما هو متاح لمن ٌحمل قناعات أخرى ،وهذا التقسٌم
غٌر المكلف للمرافق السٌاحٌة العامة والمجانٌة ال ٌحتاج سوى لصناعة قرار مبنً
على أهمٌة هذه النظرة  .سوف ٌستفٌد العدو من كل ثغرة أو مساحة فراغ أو احتقان أو
إرهاق نفسً أو اجتماعً وخصوصا ً على صعٌد الفنون الجمٌلة والمرافق الفرحة ،من
خالل اإلندفاعة الواعٌة والمدبرة أو غٌر الواعٌة ،للهاث خلف ما ٌمكن ان ٌكون كافٌا ً
لصرف اهتمام الشباب  -بشكل خاص -عن حمل قضاٌا كبٌرة والسؤم من ترداد
الشعارات العالٌة ،لن ٌصبحوا عمالء بالضرورة بل هم اآلن ٌبحثون عن إطفاء سؤمهم
المزمن بتتبع أعمال الفنانٌن وإفناء الوقت فً تتبع أخبارهم.

الخالصة:
توجد إلى جانب الجبهة المسلحة عدة من الجبهات غٌر المربٌة والبعٌدة عن أجهزة
الرصد والمتابعة ،غٌر أنها بالرغم من ذلك أخطر وأدهى من الجبهة العسكرٌة  ،وذلك
ألن هدمها ٌكون من أسفل إلى أع لى ولٌس كهدم الحدٌد والنار من أعلى إلى أسفل وقد
ذكرنا فً هذه الدراسة عدة من العناوٌن التً ال تمثل كل ما ٌجب أ ن ٌذكر فً هذا
المجال ،وفً جمٌعها نحاول أن نبٌن أن جبهات عرٌضة وخطٌرة ٌمكن أن تمثل مدى
حٌوٌا ً للمإامرات اإلسرابٌلٌة ،كما ٌمكن أن تمثل انتصارات مجانٌة تعطى للعدو على
طبق من فضة مستفٌداً من جملة التعقٌدات والعلل الداخلٌة إذا لم ٌتم التنبه لها والتعامل
معها بم نتهى الحزم والجدٌة.
هللا من وراء القصد وهو ولً التوفٌق
أمٌن سعود الساحلً
أستاذ فً الجامعة اللبنانٌة

