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ال يفيد كثيرًا ، من وجهة نظري استنزاف البحث في االستدالل على أن المقاومة 

عن ارض المسلمين. فذلك يبدو بديهيًا في حال  1الجهاد الدفاعي أشكالشكل من  يه

كذلك،  ، وفي حالإسالميةالمقاومة وتسميتها كمقاومة  أيديولوجيابعين االعتبار  أخذنا

مفاهيم األساسية والتعبوية التي ينطوي عليها خطاب المقاومة تناولنا بالتحليل ال

 وعاشوراء والمرابطة وغير ذلك... واألمةاالستشهاد والجهاد ك

 

إلوى سونة  أدبياتو فالخطاب العقائدي للمقاومة هوو خطواب دينوي، وهوو يسوتند فوي 

لون "ع"، األئموة ن الكريم والسنة الشريفة ونصوو  آالقروأحكام  التي وردت في الجهاد 

يحوي  يكون كافيًا بالتأكيد القول أن المقاومة من وجهوة نظور دينيوة هوي جهواد. ذلوك أن موا 

بالمقاومة من تعقيدات سياسية واجتماعية، داخلية وخارجية، وفي سياق الصراع التاريخي 

مووإ إسوورائيل بتقاهعاتوو  اإلقليميووة والدوليووة. يسووتدعي إ ووافات سياسووية  وورورية علووى 

 ما في فهم الواقإ والتعاهي مع .لمقاومة بوصف  تعبيرًا عن نظرية فعل ا

 

اح المفهووومي فوي تفسووير انطالقووة المقاومووة، قود يكووون الواجووي الوديني هووو المفتوو

 كلموا أوغلو  وفي تسويغ مشروعيتها، لكن مسارها هو مسار تسويس  الفعول الوديني، إذ

وتوأييرًا انفعوااًل  أكثرتغدو  أنهاسًا، أي تسيس  أكثرالمقاومة في نجاحاتها وتطورها كلما صارت 

. وقود يعبور هوذا االشوتبا   اتو رور  الواقإ السياسي، أي اشد اشتباكًا مإ تعقيداتفي 

 لتجاوزها. أو القدرة بالحسبان وعدم االستعداد وأخذهاعن نفس . بمراعاة تلك التعقيدات 

 

مسوار تحوول الفعول إلوى نظريوة، البودايات   الفعل الديني، هوو أياوًا إن مسار تسيس 

رؤيوووة وفعووول، لكووون المسوووار والموووتالت بنجاحاتهوووا وتعقيووودات الواقوووإ وسوووبل  حووو ي مهووو

                                                 
1
الجهاد مشتق من الجهد، وهو بفتح الجيم، الشدة والعناء، وكذا ورد في الدعاء اللهم أعووذ بوك مون جهود الوبالء يالصوحيفة السوجادية  

سإ، يقال على جهد ، أي على قدر وسعك وهاقتك، والجهاد هو المبالغة في استفراغ الوسوإ لحورب (، وبامها الطاقة والو51دعاء 

أو لسلم أو ما أهاق من شيء في سبيل الل  وأصل  المبالغة فوي االسوتخرا . ومنو  قوولهم جهود البيور، أي بوالغ فوي اسوتخرا  مائهوا، 

ادًا، أخذًا من اللوبن المجهوود، وهوو الوذي أخوذ زبودل، وكوذلك الجهواد، ويكون من تحمل المشاق، ومن  جهد  الشيء إذا اشتد. وقيل جه

فإن  يستخر  لشدت  قوة القوي، كما يؤخذ زبد اللبن، وهو واجي بالكتاب والسنة واإلجماع، أما الكتاب فقول  تعالى "كتي عليكم القتال 

(، "وقواتلوهم 190الى: "وقاتلوا فوي سوبيل اللو  يالبقورة (، وقول  تع216وهو كرل لكم وعسى أن تكرهوا شييًا وهو خير   لكم يالبقرة 

 (.51(، "انفروا خفافًا ويقااًل وجاهدوا بأموالكم" يالتوبة 193حتى ال تكون فتنة" يالبقرة 

 وأما السنة فكثيرة، مثل قول الرسول " ": "غزوة في سبيل الل  أو روحة خير من الدنيا وما فيها".

الجهاد ألبس  الل  ذاًل وفقرًا فوي معيشوت  ومحقوًا فوي دينو ، إن اللو  عوز وجول أغنوى أمتوي بسونابك خيلهوا ومراكوز أو قول : "فمن تر          

 رماحها" وغير ذلك كثير، وأما اإلجماع: فمن سائر األمة.

 دم الموورض(.. أمووا والجهوواد فوورض علووى كوول موون اسووتكمل الشووروأ وهووي يمانيووة: أهمهووا البلوووغ والعقوول والحريووة والووذكورة.. والقوودرة يعوو         

 المرابطة، وهي الرصد لحفظ الثغر، فهي مستحبة.
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حصيلة تفاعل الرؤية بالفعول والفكور بوالواقإ، بموا  إالن هي ي مع  ونتائج التجربة، إعاهالت

م والقواعوود موون جووة التجربووة موون خووالل انتووزاع المفوواهيذيوووفر فعوواًل المعطيووات الكفيلووة بنم

 ها في إهار بنية نظرية مقننة.عيدسياقها العملي وتق

 

صات، تشكل خطوة  رورية إن هذل الورقة هي مزيج من أسيلة ومالحظات واستخال

 باتجال استخال  القواعد النظرية من تجربة المقاومة:

في حالتي المقاومة في لبنان وفلسطين والى حد موا فوي حالوة المقاوموة  -1

العقائدية للمقاوموة أن تكوون بنيوة دينيوة، لكون البرنوامج  بنيةاقية، تكاد العرال

 التحريري، للمقاومة هو برنامج وهني.

، أيووديولوجياأن موون حووق المقاومووة الطبيعووي أن تمتلووك رؤيووة  إن ذلووك يظهوور

على أن تبقى هذل الرؤية في إهوار الخلفيوة النظريوة واالعتقاديوة. لكون يموة 

إلى البرنامج التحريري، الن ذلك من  االيدولوجيا رورة لعدم مد هذل الرؤية 

حريور نفسو ، وتقديمو  كموادة انقسوام ريي مشوروع التتخ شأن  أن يؤدي إلى

فوي البييتوين المحليووة  والمسواعدة علوى مفاقموة النووازع االنقسوامية حولهوا

 .واإلقليمية

 

  :تتشكل العناصر الارورية لنجاح المقاومة من -2

 .مقاتلة محترفة بنية -1

مسوووًوغًا يشوووكل إهوووارًا للتعبيوووة و أو كالهموووا وهنووويأو دافوووإ عقائووودي  -2

 .لتاحياتل

مة أو متصالحة معها وجود سلطة داعمة للمقاووبيية اجتماعية حا نة،  -3

الحوووالتين  هووواتين( وفوووي failed( أو متعثووورة يfragileأو سووولطة رخووووة ي

فووي حالووة وجووود سوولطة  ألنوو ا ووعم موون المقاومووة.  السوولطة تكووون

ن ذلووك يشووكل عائقووًا جوهريووًا ناقاووة مووإ المقاومووة وأقوووف منهووا، فووإمت

 .هاانتصار أمام

 استراتيجي داعم للمقاومة. إقليميظهير  رورة وجود  -4

 

يبدو من الصعوبة بمكان وربما كان متعذرًا، أن تنجو المقاومة من تعقيودات  -3

فوي ذروة نجاحوات ف، اإلقليموياالنقسام الوداخلي حولهوا وكوذلك االنقسوام 

المقاومووة يتوودنى االنقسووام حولهووا إلووى حوودودل الوودنيا وتووزداد قوودرتها علووى 
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احوات قود تتحوول نج مراحل متقدمة مون المسوار المقواوم االستقطاب، وفي

المقاومووة وتناميهووا الكبيوور إلووى عنصوور اخووتالل فووي موووازين القوووف المحليووة 

فوي  ، مموا ينموي مون مسوتوف االسوتهداف  ودها... لكون اإلقليميةوربما 

، إن تعقيوودات االنقسووام الووذي يحووي  بالمقاومووة، يجووي أن ال األحوووالمطلووق 

ومووة المقا معووايير وصووورة وأهووداف، خووار  أمكوون. مووا زالقيوودفعها إلووى االنوو

فوي حواالت محوددة  خرق مراعاة القانون الدولي من حيث المبدأ... أما  يمثاًل 

نوودر  كووردة فعوول علووى خوورق ممايوول...(. وكووذلك ينبغووي بصووورة فيجووي أن ي

 داخلية. أهليةحاسمة عدم االنزالق إلى أية حرب 

فوي  إن فر  االنتصار تكواد تنعودم فوي ظول انشوغال واسوتنزاف المقاوموة

 .أهليةحرب 

 

لبنووان وفلسووطين آل مسووار المقاومووة بحكووم الفاعليووة والتموودد   التيفووي حوو -4

الجموواهيري، إلووى االشووترا  بالسوولطة أو التحووول إلووى جووزء موون توازناتهووا أو 

 ...خربتبها بشكل أو  اإلمسا 

 

التوفيووق بووين دور السوولطة ودور المقاومووة. ويطوورح  إشووكاليةإن ذلووك يطوورح 

رات المقاومة، وهي تحديات ال تحديات المواءمة بين  رورات الدولة و رو

توزال عالقوة، فهول التحوول إلووى السولطة، دون مغوادرة موقوإ المقاوموة، هووو 

ن ذلوك ال يعبور عون إتطور منطقي وهبيعي في حركة المقاومة، وبالتالي ف

خيار بقدر ما يعبر عن المنطق التطوري للواقإ الذي ال مفر من . وهل يشكل 

ذروة المنحنوى قبيول  أنهوافاظ عليهوا. أم ذلك فعاًل خطوة تصاعدية يمكن الح

 مشارفت  على االنحدار التراجيدي...

 

 اإلشوكالياتالمرحلوة الراهنوة، تعويي فوي خاوم هوذل تجارب المقاوموة فوي 

 دون أن تتاح تمامًا متالتها لغاية اللحظة الراهنة.

المقاومووة والسوولطة،  إشووكاليةا تكوون هبيعووة الصووورة القائمووة، أن موولكوون مه

 متبًصرة. إجاباتوهرية، تستلزم ج إشكالية

 

العالقوة بوين  إشكاليةالمقاومة في تجربتها اللبنانية، وبصورة حادة،  واجه  -5

العالقوة بوين القوومي والووهني مون  وإشوكاليةالديني والوهني من ناحيوة 
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 رؤيوووة ناحيوووة يانيوووة. إذ ال يكفوووي فوووي هوووذا المجوووال الناوووج الفكوووري لتزويووود

 هو عملي بالدرجة األولوى مثلموا فاإلشكالنظرية صرف،  بإجاباتالمقاومة 

 هو نظري في مستوف آخر.

وقوود انطوووت التجربووة، فووي بعوو  مراحلهووا السياسووية المعقوودة، علووى لحظووة 

 -إسالمي -تراق سياسي خطير بين ما هو وهني من ناحية وما هو دينيفا

عربووي موون ناحيووة يانيووة. إن انحكووام المقاومووة لموجبووات الخصوصووية الوهنيووة 

القوووومي  -اإلسوووالميًا صوووارمًا علوووى تطلعوووات وموجبوووات الووودور شوووكل قيووود

للمقاومووة. وبينمووا كانوو  المراحوول األولووى موون مسووار المقاومووة قوود شووهدت 

هامشووووًا واسووووعًا سوووومح بشوووويء موووون المطابقووووة بووووين البعوووودين الوووووهني 

العربوووي، فوووان المراحووول الالحقوووة  ووويق  الهوووامي. ودفعووو   -واإلسوووالمي

 المعادلة إلى ذروة تناقاها.

 

 إحووودفشوووك أن اكتسووواب المقاوموووة صوووفتها كحركوووة تحووورر وهنوووي، شوووكل  ال

مؤشوورات قوتهووا وفاعليتهووا وقوودرتها علووى االسووتقطاب لشوورائح اجتماعيووة 

 وسياسية واسعة.

بصورة عامة.  اإلسالميةويبدو أن اكتساب الطابإ الوهني من قبل الحركات 

 تفرض نفسها شييًا فشييًا. بدأت رورة راهنة 

 

الاووووغوهات حساسوووية وخطووووورة علووووى  ألشوووودقاوموووة وفيموووا تتعوووورض الم

هوذا السوالح  إلخاواعأو  ،للتخلوي عون سوالحها ،المستوف الداخلي اللبنواني

 تأخووذوالتووي  ،للحسووابات اللبنانيووة الناتجووة عوون توازنووات الطوائووم فيمووا بينهووا

االسوووتقرار  أولويوووةشوووكل دعووووات مقيووودة لحركتهوووا أو فاعليتهوووا تحووو  عنووووان 

أو  ،أو الحوور  علووى منطووق الدولووة األخوورفطوائووم أو مخوواوف ال ،اللبنوواني

قرارها في الحورب أو السولم للشوراكة الطائفيوة تحو  عنووان الشوراكة  إخااع

 في القوات المسلحة الرسمية اللبنانية... إدماجهاأو  ،الوهنية

 

، تتعورض معنويوًا وسياسويًا لاوغوهات أخورففإنها، أي المقاوموة مون ناحيوة 

ها إلووى اسووتكمال مسوويرتها فووي إهووار موجبووات شووعبية وحزبيووة عربيووة توودعو

وافوووق المواجهوووة موووإ االميوووركيين والتحوووديات  اإلسووورائيلي -الصوووراع العربوووي

 م المصالح العربية وتداخلها.اإلقليمية المتصاعدة وتالز



 6 فياضعلي / د.  2007كانون أول  9/ اإلسكندرية  راسة مقدمة إلى ندوة الحوار القومي اإلسالميد

 

الوهني دون مغوادرة  أولويةوبين هذا وذا ، استقرت تجربة المقاومة على 

هوداف ا تحر  المقاومة في إهوارالقومي. وفي حين ت -اإلسالميالمنطق 

 أيوووارلتسوووعى الن يكوووون لووودورها اللبنووواني  فإنهووواو وووواب  لبنانيوووة صووورف 

 .اإلقليميةالتحديات اإلقليمية الوازنة في 

 

العالقووة بووين الووديني والوووهني فووي حركووة المقاومووة، انطوووت  إشووكاليةإن  -6

. لمفهووم الووهن اإلسوالميةبدورها على تحوالت فكرية في مقاربة الحركوة 

الدولووة هوو مسوتجد فووي  -مفهووم الووهنل اإلسووالميةذلوك أن تبنوي الحركوة 

 .اإلسالميالفكر السياسي 

 

فوووي التشوووريإ الوووديني إال بمعنيوووين: معنوووى  األرضلوووم تووورد  األصووولفوووي 

مقابووول دار الحووورب، ومعنوووى اقتصوووادي لتنظووويم  اإلسوووالمسياسوووي كووودار 

راجيووووة الخ كاألرا ووووي وتوزيعهووووا علووووى المسوووولمين األرا ووووياسووووتعماالت 

 .األنفال وأرا ي

 

أمووا الوووهن كوووهن بووالمعنى الشوورعي للكلمووة فقوود اسووتعمل فووي الفقوو  

فيوو  الموورء. وقوود ورد هووذا المعنووى فووي  يعوويي للداللووة علووى المكووان الووذي

" ويقصووود بووو  مكوووان اإليموووانالشوووريفة مثووول: "حوووي الووووهن مووون  األحاديوووث

الووهن وقصد المعنيين هنوا،  فهو شهيد" أر  العيي. أو "من مات دون 

الدولة. في حين أن االستخدام المعاصور  -، ال يفيدان معنى الوهنواألرض

للوهن مطابق تمامًا لمعنى الدولة. وال يستقيم معنى الدولة الحديث مون 

 دون ارض وحدود جغرافية معترف بها. األساسيةحيث تكوين عناصرها 

 

اموة  كمأموت، "إن هوذل األموةقووة مفهووم  أكثورعلوى نحوو  اإلسوالملقد هورح 

 أسوا تتكوون علوى  األموةربكم فاعبدون"، األمور الوذي يعنوي أن  وأناواحدة 

حاوواري وال وهوون جغرافيووا محووددًا لهووا، بوول هووي فووي حالووة تكووون  -اعتقووادي

للنووا   أخرجوو ، "كنووتم خيوور امووة اإلسووالميمسووتمر، تمتوود بامتووداد الوجووود 

ة بووالمعروف وتنهووون عووون المنكوور"، وعلووى نحوووو يختلووم عوون الفكووور تووأمرون

الذي يتحودد بمجوال جغرافوي خوا  بو . وفوي حوين  الوهن -المعاصرة للدولة

المرجعية ، فإن األمة تتحدد باالنتماء، وبوم بالسلطة السياسيةق  تأن الدولة ت
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، األموةعون يصونالحاارية يلغة، حاارة، دين، تواري  مشوتر ...(، والبشور ال 

هوم نتاجهوا واحود  هي نتا  عمليوة تاريخيوة معقودة غزيورة فوي عناصورها، بولف

الدولوووة أن يصووونإ مووون قبووول مجموعوووة أو  -مكوناتهوووا، بينموووا يمكووون للووووهن

 أكثوور لألموةوالحاواري  مجموعوات بشورية محوددة. وكوذلك فالمسوار التواريخي

 -األوهووانتعقيوودًا وابعوود موودف، موون المووديات التووي تولوود فيهووا  وأكثوور إهالووة

 الدول أو تامحل.

 

حيث التكوين الفكوري والعقائودي مون ينطلقون من  اإلسالميينال يخفى أن 

الووووهن مسوووتجد فوووي  -أو قبوووولهم بفكووورة الدولوووة وإقبوووالهم، األموووةفكووورة 

والقبول عن  رورات وعجز عون  اإلقبالمسيرتهم الفكرية، وحتى لو عبر هذا 

فووإن تحليوول والتحوور  فووي إهووار منطقهووا الكلووي،  األصووليةتحقيووق تطلعوواتهم 

غووم الوونق  فووي التنظيوور الفكووري، والخطوواب السياسووي للمقاومووة. ر األداء

 األمووةوالدولووة أو  األمووةبعوودم المطابقووة بووين  وإقووراراً يظهوور أن يمووة تعايشووًا 

والوووهن. فالحقيقووة الراسووخة التووي باتوو  تشووكل إهووارًا للممارسووة السياسووية 

ال بد أن تكون واحدة، بينما يمكن للدولة أن تكون متعوددة، أي  األمةهي أن 

وتعدديوة الدولوة. وال شويء يحوول دون هوذل  موةاألما نحن بصددل هو وحدة 

. بينموا الكيوان األموةما دام المقد   هو وحدة  يالحقيقة في التشريإ الدين

 السياسي هو متغير تفر   الارورات والمصالح والعقد االجتماعي.

 

وهنهووا إذا كانوو  المقاومووة فووي لبنووان قوود ولوودت فووي حالووة غيوواب الدولووة أو  -7

ا وتصوولب  تجربتهووا وسووجل  انتصوواراتها الكبوورف وتالشوويها يووم إشووتد عودهوو

وتمكن  من االستمرار في ظل نظوام ديمقراهوي ودولوة رخووة. وكوذا الحوال 

في تجربة المقاومة في فلسطين، رغم اختالف الظروف، فإنها ولدت فوي 

، "يوةتجربوة ديمقراه"غياب الدولة، يم نم  وانتقل  إلى السلطة في ظول 

ن والدة المقاوموة ممكنوة فقو  فوي حالوة بوأفهل يستدعي ذلك، االستنتا  

موها؟ وان البيية الديمقراهية مؤاتية الستمرارها ونغياب الدولة أو  عفها،

وهل تستوجي هوذل الفر وية، االسوتنتا  أياوًا أن والدة المقاوموة سوتكون 

متعذرة في مجتمإ محكوم بدولة مركزية قوية ولن يكون متيسرًا لهوا النموو 

 واالستمرارية في ظل غياب بيية ديمقراهية؟.
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قد يكون من الخطأ منهجيًا، البناء على هاتين التجربتين، لنفي احتمال والدة 

مون المقاومووة فووي سوياقات سياسووية واجتماعيوة مغووايرة. لكوون  أخوورف أشوكال

تكشووم المالحظووات السووالفة إلووى أي موودف تووؤدي الدولووة العربيووة المعاصوورة 

، وتفجير قدرات  الكامنة القادرة األهليدور المعيق النطالق فاعلية المجتمإ 

 على تغيير موازين قوف الصراع مإ العدو.

الحاسوومة للمسووار الووديمقراهي  ألهميووةاوكووذلك تكشووم تلووك المالحظووات 

لي  فق  في تطوير الواقإ السياسي العربوي، بول فوي استنها و  علوى 

 المستويات كافة.

 

ستشوكل وال  وتبنيهواموإ الفكورة الديمقراهيوة  اإلسوالميةإن تصالح الحركات 

 شك نقطة تحول حاسمة في سياق محاوالت التغيير الشاملة.

 

قوود رفعوو  منووذ بدايووة انطالقتهووا، هوودفين كانوو  المقاومووة فووي لبنووان إذا  -8

، جهووودت لتحقيقهموووا، وهموووا التحريووور واالسوووتنهاض، وقووود تحقوووق أساسووويين

في ظل نتائج بواهرة فاقو  كول التوقعوات واالفترا وات. لكون  األولالهدف 

ماذا حول الهدف الثاني وهو االستنهاض؟ ويقصد باالستنهاض هو التوأيير 

المقاومة، واالستفادة من تجربتها ونتوائج  بنموذ  لإلقتداءبالجماهير العربية 

والثقافية، لتحريك مناخات  والشعبية انتصاراتها على المستويات السياسية

الفاعليوووات الجماهيريوووة لتغييووور  وإهوووالقالركوووود الشوووعبي وغيووواب الفاعليوووة، 

والموقووم  إسوورائيلتجووال قاووايا الصوراع واالتفاقووات مووإ  األنظمووةسياسوات 

علوى المسوتوف العربوي ال ف .لقاية الفلسوطينيةالسياسي والعملي من ا

شك أن مناخوات التعواهم الشوعبي موإ المقاوموة وتقودير تجربتهوا واالعتوزاز 

تبدو جلية  ،بقيادتها وتاحياتها وتحويلها إلى رمز للنهوض العربي المنشود

وبديهيووة، لكوون يبقووى السووؤال هووو حووول عوودم القوودرة علووى تحويوول الفعوول 

 األنظمووةقووادر علووى التووأيير فووي سياسووات العوواهفي إلووى فعوول سياسووي 

 وتوجهاتها ومواقفها أو التأيير في معادالت الصراع نفسها.

 

بامتيوواز، وتقتاووي تقويمووًا نقووديًا فووي مقاربووة دور  إشووكاليةإن هووذل مسووألة 

، فووي ومسووؤولياتهم والمثقفووين واألحووزابالمجتمعووات العربيووة ودور النخووي 
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والشووعبي والعجووز عوون  لسياسوويحالووة الركووود القائمووة علووى المسووتويين ا

 مواكبة انتصارات المقاومة في إحداث أية تحوالت منشودة.

 

علوى تجربوة يريوة فوي التقواء  واإلقليميوةلفوات المقاوموة المحليوة احتنطوي ت -9

اتجاهوووات سياسوووية وفكريوووة مختلفوووة، وتوظيوووم هوووذا االلتقووواء فوووي حمايوووة 

 األمووة قاوواياالمقاومووة وتقويتهووا مباشوورة أو غيوور مباشوورة. أو فووي سووبيل 

 االستراتيجية والمصيرية.

   

فعلى المستوف اللبناني تمكن  المقاومة مون بنواء شوبكة تحالفوات تنوعو  

وسياسيًا وهائفيًا، حيث تقاهع  فوي برنوامج هوذا التحوالم  أيديولوجياً تنوعًا 

وجهة الودفاع عون المقاوموة وحمايتهوا، وصويانة الموقوإ السياسوي اللبنواني 

، مووإ وجهووة وإنجازاتهوواالمقاومووة  إلرثعادلووة مناقاووة موون االنووزالق إلووى م

وفوق  وإصوالحهاتكوين السولطة  إعادةالتغيير السياسي الداخلي وسياسات 

 جديدة. أس 

 

، ترس   تحالم المقاومة مإ إيوران وسووريا واتخوذ اإلقليميوعلى المستوف 

 منطقوووة فوووي مواجهوووةالالصوووراع فوووي ل موووأبعوووادًا اسوووتراتيجية تتصووول بمج

 .واألميركيين لييناإلسرائي

 

مووؤتمر مدريوود التفاو ووية  آليوواتوعلووى الوورغم موون أن سوووريا انوودرج  فووي 

تظهر االستعداد الدائم للسالم كخيار اسوتراتيجي علوى  إنهاوعلى الرغم من 

حتى خ  الرابإ من حزيوران، فوان ذلوك لوم يوؤير علوى  أرا يهاقاعدة استعادة 

 ر.اهتزازات تذك أليةمتانة التحالم ولم يعر   

 

في الواقإ يكشم هذا الصنم المركي من التحالفات، اسوتحالة خووض هوذا 

النوع من التحديات الذي تقوم ب  المقاومة دون شبكة تحالفات واسعة عابرة 

والسياسية والطائفية بهدف توفير مظلة حمايوة  اإليديولوجيةللخصوصيات 

ال يحوول دون العقائدية والسياسية يجوي أن  ودعم. إن التباين في الخلفيات

االلتقاء على وظائم محددة ذات هوابإ تواريخي أو اسوتراتيجي. كموا أن األمور 

أن صوياغة مشوروعات قوميوة أو وهنيوة كبورف قوادرة علوى احتوواء عن يكشم 
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مواقإ سياسية متباينوة مون حيوث موقعهوا: شوعبية أو رسومية. أو مون حيوث 

ها فوي اسوترداد من  من استراتيجيت سياساتها: إعتماد الوسائل التفاو ية

الحقوق، أو االرتكاز حصرًا إلى وسائل الناال المسلح، أو من حيث هبيعتها: 

وتجمعات مدنية، أو تنظيمات ذات بعد عسكري. أو من حيوث  ةسياسي أحزاب

صوووورف أو قوووووف ذات امتووووداد قووووومي  ةجهوريووووتركيبتهووووا: قوووووف محليووووة أو 

البييووة  يعووام. إن صووياغة هووذل المشووروعات هووو حاجووة قصوووف فوو وإسووالمي

وتوظيووم  األدوارالسياسووية العربيووة لتنظوويم االختالفووات وتكييفهووا وتوزيووإ 

 الجهود المختلفة وتخفيم التناقاات وتصليي الجبهات الداخلية.

 

لنا، في المثال الفلسطيني، خير مثال على غيواب المشوروع الووهني  ،وربما

يناتهوووا علوووى اختالفاتهوووا وتباكافوووة الوحووودوي القوووادر علوووى توظيوووم المواقوووإ 

 وتوظيفها في سبيل القاية الواحدة.

  

بووين اسووتراتيجيات النظووام الرسوومي  اً شاسووع اً أن يمووة فارقوو فيوو  ممووا ال شووك -10

واسوووتراتيجيا المقاوموووة  ،ايناتووو ، مووون ناحيوووةبالعربوووي، بصوووورة عاموووة رغوووم ت

ووة باتجاهاتهووا األساسووية   اإلسووالميةوتطلعووات وتوجهووات القوووف العربيووة الحي 

 2006يانيوة. وقود كشوف  حورب تمووز فوي صويم العوام  والقومية من ناحيوة

هوذا الفوارق والتوي تاوإ الفوريقين فوي المحطوات الخطورة التي يسوتولدها 

الفاصوولة فووي موقووإ متنوواق  ومتواجوو . كمووا انوو  لووي  يمووة مووا يشووير إلووى 

تحوالت محتملة في المواقإ تقارب بين هروحات الطرفين أو تودرجهما فوي 

 وأهداف مشتركة. إهار منظومة تصورات ومصالح

 

، التي يتبناها النظام الرسومي العربوي ةإن التناق  بين استراتيجية التسوي

واستراتيجية المقاومة بمنطقها الناالي الجهوادي المسولح، يتمو وإ راهنوًا 

مووا لحالووة التفوواهم أو  إمكانيووةن تبوي  حووالتي التعووايي والتصووادم، دون أن نبوين 

 التكامل بينهما.

 

 ناالسوووتراتيجيتيجحيوووات التوووي تمتلكهوووا كووول مووون رن االتبووويس وفيموووا لوووو أردنوووا 

وي علوى  المختلفتين، فإن اسوتراتيجية التفواوض تعواني مون  وعم ظواهر ترت 

غيور  واألميركوي اإلسورائيليتجربة مؤتمر مدريود ونتائجو  وفاقمو  المنطقوان 
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تسوية تاريخية. في المقابل إن تجربوة المقاوموة فوي  ألي المستعدين فعاًل 

اللبنانيوة المحتلوة  األرا ويإلوى تحريور القسوم األكبور مون  أفاو لتي لبنان ا

الساحقة في حرب تموز من الصيم الما وي  إسرائيلومن يم نتائج هزيمة 

وصووعود المقاومووة فووي غووزة وقوودرتها علووى الصوومود واالسووتمرار رغووم كوول 

محاوالت الخنق واالستيصال، يجعل من البييوة السياسوية العربيوة مو ووعيًا 

 الءمة وقبواًل لمنطق المقاومة من  لمنطق التسوية...م أكثر

 

 .واإلجابةحيوية تستلزم المعالجة  أسيلةتطرح هذل المقاربة 

 

، أو تفوواهم وفووق الحوودود األدنووىلبنوواء عالقووة تعووايي، وفووق الحوود  إمكانيووةهوول يمووة 

 ،المعقولة، أو تكامل وهو ما يبدو ان  افتراض نظري صرف وال يملك حظوظًا مون الواقوإ

هما المتناقاة. بدل االنزالق إلى الخيار االستيصالي الذي جورف يبين الطرفين باستراتيجيت

خفاقوًا ذريعوًا، والوذي يجوري ي لبنوان مون خوالل حورب تمووز واخفوق إاعتمادل  د المقاومة ف

 النتائج األساسية التي خر  بها مؤتمر انابولي . كإحدفالتحاير ل  فلسطينيًا 

علوى خيوار التفاهموات انطالقوًا مون  اإلقباللمقاومة ال يمانإ من اجزم، أن فريق ا أكاد

تحليل منطق  واستعدادات  ودراسة تجارب  السابقة.. بيد أن المشكلة ليس  معو ، بول موإ 

 .األنظمة

 

 ؟اإلشكالالسؤال: كيم السبيل إلى حل هذا 

 

 توأيراً  أيرويتوال شك أن متل العالقة بين الطرفين يرتهن لتطور مووازين القووف بينهموا 

والتجاذبووووات بووووين دول معسووووكر الممانعووووة ودول معسووووكر  اإلقليموووويمباشوووورًا بالمشووووهد 

 دورًا حيويًا في سياسات معسكر التسوية . األميركيةالاغوهات  التسوية. وكذلك تلعي

 

لكن دعونا نركز على الدور الجوهري لموازين القوف في رسوم مسوتقبل العالقوة بوين 

أن يبوووات المقاوموووة وتنوووامي قوتهوووا وحاوووورها  أظهووورتاللبنانيوووة الطوورفين. إذ أن التجربوووة 

 موا الشعبي والسياسي والعسكري وفشل مشروعات استيصالها، بدأ يدفإ باتجوال تحوول

في الموقم الدولي، وهو يمر حاليًا بمرحلوة البحوث عون صويغ تعوايي معهوا، ويموة الكثيور 

 ومني  إقورارجوال، ويموة التوي تودل علوى هوذا االت األوروبويمن المؤشرات في الموقم 
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اميركي أقل و وحًا قد يفهم من  التسليم بهذل الحقيقة، أو على األقل االعتوراف بعجوزل 

 عن توفير البدائل.

 

وال شيء يمنإ من أن تسير التطورات فلسطينيًا، في االتجوال ذاتو ، فوي حوال فشول 

وفوي حوال  ود المقاوموة فوي قطواع غوزة،  إسورائيلسيناريو االستيصال الذي فو   بو  

الفلسوطيني،  -التي تعتمد االقتتوال الوداخلي الفلسوطيني األخرففشل الخيارات البائسة 

مما يفرض على الوواقعين الودولي والعربوي البحوث عون صويغ تعوايي موإ المقاوموة فوي 

 .أيااً  فلسطين

 

مشهد سياسي عربي، تشوغل المقاوموة موقعوًا جوهريوًا فوي توازناتو   أمامإذن نحن 

الموودف المنظووور لتغييوور هووذا يمووة مووا يوووحي بإمكانيووة محتملووة فووي يسوو  واتجاهاتوو . ول

  تركيب  بطريقة مختلفة، أي على حساب المقاومة. إعادةالمشهد أو 

 

 إعوادةمن خالل  إيجاباً هذل التحوالت، فتالقيها  األنظمةلكن في المقابل، هل تلتق  

يوم التناقاوات، فتتجنوي مقاربة سياسية مختلفة تقوم علوى التكامول الوداخلي وتخف إنتا 

الهوجووواء التوووي تتووورب  بالمنطقوووة العربيوووة.. وتقطوووإ الطريوووق علوووى احتمووواالت  صووومالعوا

 ، وتعيد التوازن المفقود إلى الموقم العربي المترنح؟.اإلقليميةالفو ى 

 

ورت عنهوا سياسوات  هل سيسير المستقبل باتجال تطوير المؤشرات االيجابيوة التوي عب 

بقموة مجلو  التعواون  اإليرانويتجد على سووريا. ومشواركة الورئي  االنفتاح العربي المس

الخليجي، واالنفتاح العربوي علوى حوزب اللو ، واعتمواد سياسوة ايجابيوة تجوال المقاوموة فوي 

الفلسووطيني،  -فلسووطين؟ أم باتجووال منهجيووة انووابولي  التووي تحًفووز االقتتووال الفلسووطيني

. واالستمرار في سياسة عزل أميركيةاية وبناء معسكر اعتدال عربي في مواجهة إيران برع

 وتطويق سوريا؟

 

 رهن المرحلة المقبلة. األجوبةراهنة ومصيرية ولكن  األسيلة

 


