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 مستقبل مجتمع المقاومة

 هادي قبيسي

أوجدت احلروب يف التاريخ البشري احلاجة إىل اإلدارة والتنظيم كما مل تفعل أي ظاهرة اجتماعية أخرى، فقد كان 
جملتمع يريد أن يدفع عن نفسه الغزو واإلذالل إقامة األسوار احلجرية والدروع البشرية القتالية وتكريس جزء كبري  الزام  

من الرجال القادرين جل وقتهم يف إجناز هذه املتطلبات املصريية، وكذلك كان حال من ابتغى الغزو وضم األراضي 
 لية واحلموالت اللوجستية وامليزة العددية لتحقيق مآربه. وإخضاع اآلخر، حيث احتاج الكثري من األدوات القتا

ضطرار إىل تنظيم املوارد العينية ومن مث املالية لعزل ما هو متعلق بالشأن العام وقضايا األمن القومي تبع ذلك اال
ركزت السلطات عما هو متاح للمصلحة الفردية أو جتمعات املصاحل الفردية، وبذلك نشأت اإلدارة العامة بتفرعاهتا ومت

 بالتدريج وبتزايد مستمر. 

ها الذين آمنوا ما يا أي}إىل آثارها احلضارية املتعالية كما توضح اآلية الكرمية  ادعا إىل احلرب ناظر   القرآن الكريم
يا يف نلكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهلل اثاقلتم إىل األرض أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة فما متاع احلياة الد

فهي حركة أرضية واقعية ذات غاية ملكوتية تكاملية سامية متنع اإلنسان من التثاقل والسقوط يف  ،1{اآلخرة إال قليل
 وديان اجلمود املادي. 

حركة النفري والقتال جتمع بني الفعل اجلسدي والقرب من املوت واآلخرة وكذلك اجلهد الذهين واإلبداعي والرتكيز 
ألنانية للذات للخروج من ا اللروح على حساب زنزانة اجلسد، ومعب   اتصاعدي   اتشكل سلم   العصيب، فهي بذلك

 .امركزي   اوإعطاء الشأن العام حيز  

استغراق الفعل احلريب من ناحية أخرى يف اجملال الواقعي املباشر وتأثريه البنيوي يف اجملتمع لناحية توجيه املوارد 
ا يف املادية والبشرية الكبى للحروب، فقد حتولت احلرب إىل دائرة ثقافية قائمة بذاهتللتكال اواألولويات، وكذلك نظر  
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هتمام وتكرس لغتها ورموزها املختلطة بصوت صليل السيوف أو رائحة البارود، ال فارق، تشغل مساحات اال
 واجلوانب احلسية لإلحتكاك بني فئتني متصارعتني. 

ري يف ثقافة "حربية" تلتزم لغتها ورموزها هو وقف حلركة النف ااحلرب صانع   يف ميدان ابقاء فعل املقاومة منحصر  
التاريخ وحصر لغاياهتا املتعالية ضمن فئة حمددة شاركت يف امليدان بشكل مباشر أو غري مباشر، يف حني أن فلسفة 

من تسييل النموذج املقاوم خارج سياق الزمان  ا،إذ   ،تكاملي. ال بد  النفري اليت قدمها القرآن الكرمي تقع يف موقع كلي
واملكان احلريب، وحتويله إىل عقل مجاعي حاكم يف كل الشؤون، لتتحقق الغاية القصوى لفعل املقاومة يف التاريخ، 

 وتتحول حالة الضرورة الزمنية إىل معرفة حضورية مجاعية سارية يف الوجدان وغري مشرتطة باحليثيات املختلفة. 

الزمنية اليت يفرضها العدوان أو الغزو اخلارجي الفعلي أو الداهم ختلق بيئة قهرية تستدرج خنبة اجملتمع إىل  الضرورة
اجلبهة وتأخذهم يف اختبار معنوي أقصى، تنضج خالله صفات كامنة وخصال غافية، فيتوج منهم شهداء ويكلل 

 . منهم جرحى وتستقطب حنو بوتقة الصهر فئات جديدة كلما مر الزمن

ر ااخلصال اليت نضجت خالل جتربة املقاومة اإلسالمية يف لبنان عديدة وفائقة األمهية جملتمع يعيش يف اإلط
كس هتمام بالشأن العام يف أسفل سلم أولويات الفرد نتيجة ضمور اهلوية الوطنية، وترتاللبناين اهلجني، حيث يقبع اال

 .اوعسكري   اثر قوة يف مقابل بلد ضعيف اقتصادي  الثقة بالنفس باملقارنة مع الدول والكيانات األك

 الطريق عجز عنه ُكثُر، ومل يوقفها يف اتارخيي   اواإلمكان حني حققت إجناز   "االقتدارالشعور ب"املقاومة استعادت 
حنو التحرير صعوبات أو عثرات، وحتملت النخبة الثائرة املصاعب املتطاولة واملستمرة طوال السنني، وثبتت يف أداء 

 سعي خلف بريق صورة أو شهرة اسم. الواجب امللقى على عاتقها دون

لدقة وأكثر خبة وكوادر، وطورت ا اوأكادميي   اعلمي   قدمت منوذج حرب األدمغة يف مواجهة عدو متفوق ،"امعرفي  "
سرتاتيجية ية إبداعية متكاملة يف الصورة االالتكتيكية وعقلها العملي حىت أعجزت العدو عن احلركة، ُُمارِسة  عمل

تكاملة مالكلية كما على املستوى التفصيلي، ومستندة  إىل ثقافة متماسكة يف فن احلرب ومعرفة العدو، عملية معرفية 
 وأعصاب باردة وسط ميدان التحدي. بعقل هادئ
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انتقل اإلنسان املنخرط يف فعل املقاومة من حالة اخلوف والكمون إىل شعلة من الدوافع الذاتية املسؤولة  "،امعنوي  "
ل كواملثابرة واإلخالص يف العمل بتوقد دائم ضروري خلوض مواجهة المتماثلة مع عدو مادي ليس لديه حمرمات على  

 األصعدة واملستويات. 

باآلالم واجلراح والبالءات فانفتح مسعه وقلبه على عامل امللكوت وغدا بعد املراس  ُصِقَلْت روح املقاوم "،ارؤيوي  "
مع نفسه يف حتمل الصعاب بصدق ودون منة على أحد، وانبثق من ظالم اهلزائم السابقة خيال جبار يرى  امنسجم  

 يدان التجربة. ، أصبت صوابيته ومصداقيته يف ماجذري   اتغيريي   اطموح   إىل النصر وحامال   ااألفق املزدحم بالغيوم باب  

 والتضحية والبذل ألجل اآلخرين وقدمت بطلها ُمزق األشالء يفاربت املقاومة املثالية يف اإليثار ق "،اأخالقي  "
سبيل أهله وأخوته بقلب داٍم نازف من مظلومية املستضعف، ومن بعد آخر مل حتمل ذلك البطل شراسة القتال 

 نسالخ من الرمحة اإلنسانية وختطي احلدود الربانية اليت متح شريعتها أهل بيت العصمة صلوات اهللالدموي على اال
ثال عليهم، حىت جتاه العدو وبيئته احلاضنة وما حصل صبيحة حترير جنوب لبنان مع جيش عمالء اسرائيل كان امل

 األنصع.

 تلك أمام تنظيم الشأن العام، ولوال ذلك ملا توفر الرتاكم التكاملي يف اجتربة املقاومة الباب واسع   فتحت "،انُظُمي  "
هو مرتكز بنيوي يف حضور اجلماعة وقدرهتا على اإلجناز، وهو متظهر ذوبان الذوات الفردية  االنتظامالتجربة، كما أن 

 .يف اهلم اجلماعي، هم اآلخر

ويات، الرؤيا، ، املعرفة، املعناالقتدارت يف ساحة الضرورة التارخيية )العناصر الكلية الستة اليت نضجت واختمر 
 ال واجلهاد الطويل واملستمر يف بعده املتعايل التكاملي وامللكويت، وهي( هي خالصة كل هذا النضاالنتظاماألخالقية، 

ون حبفظ هذه يك اليت تشكل مرياث الشهداء احلقيقي وروح رسالة دمائهم الزاكية، والوفاء لكل هذا اجلهد والتضحية
تمع وضهضته اة اجملإىل جنب مع حفظ املكاسب السياسية والعسكرية واإلعالمية، وهي سبب حلي االقيم العليا جنب  

اإلبداع الفين، يف  وخروجه من مآسيه وقصوراهتا املختلفة واملتفاوتة، فهي بالصورة املتجردة اليت نطرحها تصلح ُمُثال  
نطواء العزلة واال نتقال من حالةاإلنتاج املعريف وقبل كذلك يف السلوك الفردي، واالالرتبية والتعليم، العمل اإلداري، 

التضحية إىل حالة حتمل املسؤولية العامة والبذل و  اتية إىل حالة التشاركية والتخادم املتبادل وصوال  على املصلحة الذ
  كل تفاصيل احلياة.ألجل اآلخر يف
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قاومة : املقاومة. بذلك تصبح املاالجتماعية األوىلإىل بؤرة الوالدة  اخُيَلق بذلك توليد حضاري شامل مرتكز  
 اواحليثية لتعبد الطريق حنو مستقبل مشرق جملتمعها، مستقبل حضاري متكامل مادي   حقيقة تتخطى الزمان واملكان

 .اوروحاني   اومعرفي   اواجتماعي   اومعنوي  

ستحضار ابلة لالق االقيم اليت عرضنا هلا ليست جديدة وهي قيم كلية، لكنها متثل يف إطار جمتمع املقاومة رموز  
وال جتربة املقاومة إىل قيم وُمُثل ُمكنة وحقيقية من خالل السلوك والفعل واإلحياء بنماذج واقعية، ألضها حتولت ط

حي واملعنوي و والتأثري، وبذلك ميكنها أن تشكل رافعة حضارية هلذا اجملتمع، وأي جمتمع آخر عاش حالة التفاعل الر 
 مع جتربة املقاومة.

ال بد لنا من توضيح املقصد من الرؤيا املطروحة، وكيفية التسييل القيمي واإلنتقال من البيئة اجلهادية  "،اتطبيقي  "
اإلبداع الذي نضج  ميكن لنا أن نتمثل "اإلبداع الفين"جمال املختلفة، ففي  االجتماعيةللمقاومة حنو التمُثل يف األبعاد 

والتعليم  "الرتبية"ياته ودوافعه واجلهود الكبى اليت بذلت، أما يف يف املقاومة حتت عنوان حرب األدمغة بظروفه وحتد
بة يف سبيل أخالقية عليا ختوهلا تقدمي اجلهود املطلو  افإىل جانب اإلبداع حنتاج إىل مؤسسات وكادر تعليمي حيمل قيم  
ؤيا اليت تدفع إىل الر  حنتاج "العمل اإلداري"جمال رفع مستويات قابلية التعلم اجلماعي على كل صعيد، وكذلك يف 

باملؤسسات إىل التماسك وختطي احلواجز الشكلية والذاتية والعثرات الواقعية اليت تقف يف طريق حتقيق الغايات 
ة العلمية الضرورية ستقالل الفكري واجلرألنكتسب اال "اإلنتاج املعريف"يف  االقتدارواألهداف العليا، بينما نتمثل قيمة 

اوم حنتاج السرتجاع كل النموذج القيمي املق يف جمال السلوك الفردي ايد والتكرار، وأخري  للخروج من سكة التقل
عيد يف احلياة صعلى كل  االجتماعيةليكتسب الفرد هوية اجتماعية متكاملة فيحمل مسؤولية النظام العام والنواميس 

 الشخصية والعامة.

نا بعض املختلفة، ففي كل ميدان حنتاج كل القيم وإمنا أوردبالتأكيد حنن حباجة ملصفوفة شاملة يف هذه األبعاد 
يف سبيل  ةإىل خطة ثقافية شاملة تسهل تسييل املنظومة القيمي ااألمثلة هنا يف هذه العجالة، كما أننا حنتاج الحق  

 جمتمع مقاوم للمستقبل.

 


