
 دكتور طه عبد الرمحنلل داثة والمقاومةالحكتاب   قراءة يف

 غّسان مّحود

 حزب اهلل.الغرب؛ أهل البيت؛ املقاومة اإلسالمّية؛ احلداثة؛  الكلمات المفتاحّية:

ه ئفنا بلقاوقد تشرّ  لينا شخصه وعلمه علمه إأعالم الفكر سبق امسه مة الدكتور طه عبد الرمحن  عل  من العاّل 
ر حرار  سطّ األ اّل إا لبنان  رحيق نصر ال يعرف طعمه ىل وطننإأتى به  ة ليه العام املنصرم غري مرّ إواالستماع 

 دوا مدار عقود أوهن من بيت العنكبوت.شيّ  ة على الصهاينة  فبدا ماسالميّ بطال املقاومة اإلأأحرفه 

 به أفكاره.اكتوت  حبّ مزيج   اوأثر   ة  ز حماضرات عالمتنا وحواراته حول املقاومة هويّ وقد ميّ 

وصل   قدا رف  عاجتده   تأللؤ الدمعة يف ناظريهب نربات صوته  ترق ىلإىل قسمات وجهه  تستمع إتنظر  
 كلماته بل سابقتها.  ميانهإمارات إفساوقت 

مل   ثباتن والدفاع واإلاأن آمن بأمر ال جدال فيه  يعمل طاقته يف البي بق له  ستراه كمتكلّ   أخرى تارة  
  ومقاومة ها صوابفاملقاومة للظل  كلّ ، ة دونهالعدّ  كلّ   إميان سبق أن استسل  له  وأعدّ  سرّ  صبتفحّ  كثريايعنت  

 حزب اهلل أصوهبا.

ذا إ  فمن التساؤل واالستفهامة صاحبنا هذه  ما جيعل له العذر يف ما قد يرد على حماضرتيه يف هويّ  ولعلّ 
ته ها  لوجد  إذ عني حمبّ ما مع غياب صاحبء تعديل أو تطوير  سيّ بداإيبتغي   ىل فكرة منهاإ حمبّ  ناقد انسلّ 

 .ةمته االستدالليّ ة وصراته الفلسفيّ دنا من دقّ على ما عوّ  قيف هذا املقام  تتفوّ 

واصطناع  ة النظر يف املعقول واملنقولمتنا من حسن السب  والتبويب والتقسي  ودقّ ز به عاّل مع ما يتميّ 
ىل بعض التساؤالت الواردة على حماضرتيه  إم ذكره  سنشري ا على ما سبق وتقدّ اعتماد   نانّ إف بداعه إاملصطلح و 

 عمدته المقاومة:  بينهما صاليف سياق واحد  غري فاصلني بينهما لنحو اتّ 

ت ومنذ عقود مضت  حما حنطت فينا وحتنط  أصب ة  مع كلّ احلداثة الغربيّ  أنّ  من املعلوم للمهت ّ : ل  أوّ 
 "ما بعد احلداثة" أطلق عليه طورمرحلتها طويت لصاحل ما  نّ أيف الغرب  حيث يرى الكثريون اوز موضع جت

 ".ا يف الغربا أخري  ا ثقافي  صر  ع" أو" رةة املتأخّ ا للرأمساليّ ا ثقافي  طق  من"أو  "احلديثة ة ما بعداحلساسيّ " وآخر



 .ت ما بعد احلداثةلقول مبو ارين من ليه بعض املفكّ إبل من احلديث يف الغرب ما ذهب 

نسان  تصنيف آثار التهويل الذي مورس على اإل ه منإىل أنّ  من الكتاب  19ـأشار يف الصفحة ال وقد
فول جن  أعي بني مدّ   الغرب  ىل الصراع الدائر يفإشارة منه إني  دون ني وغري حداثيّ ىل حداثيّ إفراد م  واألاأل

 بعدها. عدها  أو موت ما باعي ماحلداثة هناك وبني مدّ 

الذي مل يشر  يف الوقت سبب احلديث عن احلداثةوتربير بيان  كان من اجلدير بالذكر   معلى ما تقدّ  بناء  
دراك املناط يف ذل  إ رئ للقا يتسّّ   حّت   كمدخل للبحثىل جانب املقاومةإ ذكرىل ما بعد احلداثة بشيء ي  إ

 فكار دون املزيد من تالط  أمواجها.به سفينة األ فتجري

فهي  ومقتضياهتا  صورة على نسق واحد للحداثةصاحبنا م قدّ  ة يف حماولته درء آفات احلداثة الغربيّ  :اثاني  
 حبسبه:

 ىل االستقالل من الدين نفسه.إتقالل من قيد وصاية رجال الدين  يف رشدها الناقص انتقلت من االس

   الرتاث.يعن ق يف االنفصالبداع وم اإلواختزلت مفه

 .داتّ وم االستدالل يف ممارسة العقل األفهواختزلت م

 وحده. يّ وقصرت مفهوم التأثري يف جماالت احلياة  يف التأثري املادّ 

 وحده. وقصرت مفهوم التأثري يف اجملتمعات يف التأثري الفردانّ 

ة لروحانيّ ميان والتكامل واوالكمال واإل خالصكاإلة   سالميّ إا أمسيت قيم   عّدة قي  بديلة رانتقل ليحرّ  ثّ 
 ة.من شأهنا درء آفات احلداثة الغربيّ ه نّ أىل إشار أوالرمحة  و 

واالمتالك سلمة هنا ال تفيد احلصر األ نّ إفة  سالميّ اإلبالقي  ن أمسيناها إو القي  املذكورة   نّ أىل إوحنن منيل 
 ة جامعة.نسانيّ إا ن كوهنا قيم  قرار هبا واالعرتاف هبا  دون أن حيول ذل  دو دون الغري  بل تفيد اإل

  يف الغرب على نسق واحد نّ أب   يوحينقص واختزال وقصورليه من آفات احلداثة من إما أشري  نّ أكما 
ه ليس نّ أ اّل إ ن كان يلتقي يف العديد من أركان ثقافته إالغرب و  نّ أ  مع العل  الدين والكوننسان و اإلىل إالنظرة 



 ةيف الغرب  من تل  املمارسة السياسيّ  يف الدنيويّ  دينّ على حضور ال   وال أدلّ على نسق واحد يف ذل 
 حدة اليوم.اليت ختضع هلا الواليات املتّ  املمزوجة باملعتقد الدينّ 

مة بالقي  البدائل واملقوّ  القاصرة ةوالنصوص يف تصوير احلداثة الغربيّ  ة االستشهاداتتالحظ قلّ  ا:ثالث  
دراج إا وقد كان حري    ثباهتا وجتذيرهاإا يف ساسي  أا ة عنصر  مر الذي يفقد الدعوى املقاماأل املذكورة 

 مقام اقتضى االستشهاد. االستشهادات الالزمة يف كلّ 

االعتماد عليها يف احملاضرة الثانية من الكتاب  ليست بالكافية دون تدعيمها  املصادر اليت تّ  ا:رابع  
 ة.قوّ  ة أقلّ ا جيعل قيمتها العلميّ ثون عن أنفسه   ممّ مصادر أهل الدار يتحدّ مبصادر أخرى  فهي 

كما    سالميّ اإلاهات املقاومة يف العامل مية الجتّ نتاملغري  وأة  الع على املصادر والرؤى النقديّ االطّ  بينما
منا ذا علما إسيّ   رورةأمر ال خيلو من ض لالعرتاف هبا  العدوّ  قرارات اليت اضطرّ الع على التقييمات واإلاالطّ 

 أنفسه . من قبل أعدائهاوثباهتا ة املقاومة مبصداقيّ مدى الثقة 

يف آن جتربة  روحها وحياهتا  فهيمن الدين  تستمدّ  ن كانتإو   ليهاإقت اليت وفّ  بداعاهتاإواملقاومة مع 
يقاع إط ىل ضبإوباستمرار  عي العصمة يف املمارسة  بقدر ما تسعىال تدّ اإلمكانات   أفرادها متفاوتو ة نسانيّ إ

دائها  تراقبه وتعرتف أعلى حتسني  مبا يتناسب وأهدافها  وتعمل جاهدة   اه الصحيح بوصلتها يف االجتّ 
ة يف ذل  عن أصلها األصيل وهو السعي ألداء غري منفكّ   نيتحها يف حركة وصريورة مستمرّ بأخطائها  تصحّ 
ة األهداف  انيّ طلب  وربّ رادة  وصدق الصدق اإلعي لتايل فهي تدّ وبا لزومه الذي أدركت  تكليفها الشرعيّ 

اليت ضمنت  هذه العناوين هي نّ إو   1"قنا أنزل النصرا رأى اهلل صد  فلمّ " من األمر على بصرية قادهتا وأنّ 
 .بالفعل قد طوى الطريق وأصبح مدرسة بذاته فرد منها كلّ   عي أنّ وتضمن االنتصار  وال تدّ 

اليت نشطت  ةسالميّ على ما سواها من احلركات اإل ربتها يف لبنان مقاومة حزب اهلل وجتتقدمي  نّ إ ا:خامس  
املشروع  /املشروع االصالحيّ  /حيائيّ )املشروع اإل ة خالل القرون الثالثة األخريةسالميّ يف اجملتمعات اإل

 وحّت   منه ىل ذل  وأه ّ إاألخري فحسب  بل  ة يف ربع القرنىل جتربتها اخلاصّ إال يعود الفضل فيه  (صويلّ األ
ما هنلت منه تل  املقاومة  من معني  ىلإشيء   وقبل كلّ ال  أوّ  يعود الفضل جب الغرور والع   َءي  نصاب بدا ال

القة تكامل ال عالقة تنافر   وأقام بينه وبني الوحي عأعلى من رتبة العقل ودوره يف فه  النصّ  ن للدين والتديّ 
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ة يف فه  النصوص  واستقراء التجارب  فل  تقف على قشر دون ة مبكر ا أفسح اجملال حلركة اجتهاديّ وصدام  ممّ 
 من طلب احلقّ " رض بنور السماء  وقادر على التمييز بنياألنساهنا من السري يف إن   األمر الذي مكّ لبّ 

ر  ال يكفر ملخالفة بالفه   ومل جيعل الدين    الرأي اآلخ  وقادر على تفهّ "فأخطأه  ومن طلب الباطل فوجده
 آخر. اصنم  

بذرهتا بذرت آنذاك   نّ أخري من القرن العشرين  ال يعن يف لبنان يف الربع األ اهللفظهور مقاومة حزب 
  سالميّ بذرهتا يف حضن جتارب التاريخ اإل رتر الظروف املساعدة لظهور جتربة طاملا ختمّ بقدر ما يعن توفّ 

 ة الصلبةاألرضيّ ا رت هلوفّ  سالم  األمر الذينذ فجر اإلم ة أهل البيت عليه  السالمة ألئمّ انيّ هتا الروح الربّ غذّ 
 .فراغ من اصنع أفرادها أو تصغ رؤيتها مل تهنّ إوبالتايل ف قف عليها اليت ت

  وسوف نشري بقرون كينونتها  سبق  ا هائال  تربوي   اخمزون   ليها مقاومة حزب اهلل إمتتل  املدرسة اليت تنتمي 
 ن ذل  املخزون:ني من عناويىل عنوانني رئيسيّ إ

وخروجه على احلاك  املنحرف  ورفضه مبايعته  وما تال ذل  من  عليه السالممام الحسين اإل -1
 عام  حيائها كلّ وبذل الغايل والنفيس إل  التاريخ شهادته ومن كان معه من اجملاهدين  وختليد ذكراها على مرّ 

 ة عنده .استنكار الظل  هويّ  ى إىلا أدّ ممّ   يهبّ وحم نصارهأوما انزرع يف ذوات  ا ودالالهتا هواستلهام معاني

  وما وما انطوت عليه من تربية وتعالي  ومواقف  ة أهل البيتالمنقولة عن أئمّ  ةاألدعية والمناجا -2
ة اجملتمع ى بظالله على هويّ لقأذل   عت عليه من آناء الليل وأطراف النهار  يف اليوم والشهر والسنة  كلّ توزّ 

 .ةنيّ اآلكينونتها   د هلا الطريق قبلفمهّ   هذه املقاومة ليهإالذي تنتمي 

ن كانت نتائج البحث وإ - التجربةملبّ   كان من األجدر بعالمتنا من باب االستقراء العلميّ وبالتايل
 .سالم واملسلمني أع ّ ها  فذل  نفعه على اإلاهلل حقّ ة ملقاومة حزب أن يويل هذه البّ التأسيسيّ  - واحدة

له أثره   اة قربان  سالميّ م على مذبح املقاومة اإلن نثن على عالمتنا  والذي قدّ أ اّل إنا ال جند نّ إا  فأخري  
ا يف قرع ا يف تعمي  جتربة املقاومة  ومساه  ا جيعله شريك  ممّ  رين بفكره غفري من املتأثّ  عب يف قلوب مجالطيّ 

 ا الرجيها يف اآلفاق.األبواب املوصدة دوهنا  وناشر  


