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تتوس ل املقاومة املسل حة يف مواجهة خمتلف  حركة حترير وطن   ة كل  لفعالي   يشكِّل اجملتمع املقاوم اجملال احليوي  
إىل  . وال ميكن فهم قدرة هذه املقاومة، يف مراحل تأسيسها وتواصلها وصواًل كال السيطرة واالحتالل املباشرأش

ة اليت تغذ يها بشروط وجودها بالذات. ففي هذه البيئة تتشك ل األهلي   -ة انتصارها، مبعزٍل عن البيئة االجتماعي  
يف حتقيق أهدافها. وهبذا املعىن، تتوارى خلف بطوالت عوامل والدة املقاومة، ومثلها العوامل اليت تساعدها 

تضحيات جمتمع بكامله، وهي تضحيات شاملة لألرواح واألرزاق، مثلما هي تضحيات تتناسل من  اجملاهدين
بني  وتبادل   تندرج، جمتمعة، يف سياق توليفي  ة و تضحيات ال تلني وال تستكني، وتنهل من تاريخ وذاكرة وهوي  

 .األهلي   تمعاملقاومة واجمل

إىل  اا حتتاج أيضً ة، فإن  ة والفكري  ة والعسكري  ة والبشري  وكما حتتاج املقاومة إىل شروط قيامها، يف قدراهتا التنظيمي  
ات وصمود وقبول باألمثان الفادحة... معنوي   تبعاهتا ويرفدها باملدد الالزم من بشر وإرادة جمتمع حيضنها وحيتل  

. وهذا امقاومً  اجمتمع، من تقدمي هذا املدد الشامل، ينبغي أن يكون، هو نفسه، جمتمعً  ي  ولكي يتمكَّن اجملتمع، أ
لرفد هذه  امسبقً  ا، استعدادً امببدأ املقاومة املسل حة كوسيلة للتحرير؛ ويعن، ثانيً  لالحتالل وقبواًل  ا، رفضً اًل يعن، أو  

ة؛ ة ونفسي  ة ومادي  باألمثان املتوق عة من تضحيات بشري   واًل قب ،ااملقاومة باجملاهدين من فلذات األكباد؛ ويعن، ثالثً 
ة تعصم املقاومة من الضعف واالستكانة وتغذ يها بشروط استمرارها بصرف النظر عن ، إرادة جمتمعي  اويعن، رابعً 

تئم ة حيث تلجي  األيديولو  –ة يف الينابيع الثقافي   ا، متاهيً اوقع املعارك واالختالل يف موازين القوى؛ ويعن، خامسً 
يف بطوالت اجملاهدين  ااملعاين األخرى، ما يبقي أمل االنتصار حاضرً  ة تفس ر وتغذ ي كل  املقاومة وأهلها يف هوي  

 وتضحيات اجملتمع على أنواعها.

من جمتمع أكرب، من دولة ووطن، ال  اه يشكِّل جزءً ما وأن  ة بناء، ال سي  كهذا، حيتاج إىل عملي    اجمتمعً  بيَد أن  
وميعن يف إدارة الظهر لتداعياته ما يوهن إرادة النازحني  امشولي   اينظر إىل االحتالل برؤية جامعة، وقد ال يراه خطرً 

حتت نريه، ويقذف هبم يف متاهة التساؤل والسكون والتهجري وتسليم ذواهتم واألرض للقدر. وهنا، بالتحديد، 
در وهو يف سياق بناء جمتمع مقاوم كشرط من شروط قيام مقاومة ة التجربة اليت قادها اإلمام موسى الصتظهر أمهي  



وقد اختمرت هذه التجربة يف ذهن اإلمام الصدر بعد معاينة مكث فة لواقع  يف لبنان. ة ضد املشروع اإلسرائيلي  وطني  
ة مصاحل اخلاص   ني حبساباهتمر إىل إنشغال اللبناني  احلال واألحوال يف لبنان الدولة والطوائف، وهو واقع كان يؤش  

الذي يهد دهم مجيعهم بقدر ما  ه من براثن املشروع اإلسرائيلي  الوطن كل   طوائفهم أكثر من انشغاهلم بضرورة إنقاذ
ة جامعة أو مصري مشرتك، يهد د وطنهم كأمنوذج للعيش املشرتك ويرتكهم، هكذا، يف مهب الرياح، بدون هوي  

ام ها حلول أثبتت األي  ة ضعفهم وتفاصيل طوائفهم، وكل  يف قو  ة أو يبحثون عن حلول يف عالقاهتم الدولي  
 واألحداث عقمها وفداحة أمثانا.

قد اختمرت يف فكر  التوس عي   ة ضد املشروع اإلسرائيلي  ويف حني كانت احلاجة إىل تأسيس مقاومة شعبي  
التمهيد لقيام جمتمع مقاوم  ة، فإن  والعربي  ة ة ومثيالهتا الدولي  ة السلبي  اإلمام الصدر بعد معاناة من الوقائع اللبناني  

يستجيب لشروط والدة املقاومة نفسها، كان وراء اجلهد الدؤوب الذي بذله اإلمام الصدر منذ بداية السبعينات 
 .31/8/1987ة إىل يوم اختطافه يف ليبيا يف أثقاله على جتربته السياسي   من القرن املاضي، والذي أرخى بكل  

كاته، ميكن مالحظة احلضور الدائم للهم  اجلنويب خاصة والوطن عامة. فاإلمام ن ية ملواقفه وحتر  ويف مراجعة متأ
حجم العراقيل املنصوبة بوجه كل حماولة لتأسيس حالة ممانعة  اثاقب البصرية، مثلما كان مدركً  االصدر كان قائدً 

ة جتاه خماطر املشروع ة عام  ظل المباالة لبناني   بناء جمتمع مقاوم يف ة يف لبنان. ذلك أن  ضد األطماع اإلسرائيلي  
 ة كانت كفيلة بإجهاض مسعى من هذا النوع وهو يف املهد.ة وحزبي  ة وأهلي  سياسة رمسي   ، بل ويف ظل  اإلسرائيلي  

دف هب متواصاًل  اكً وحتر   البناني   اة كان يشرتط إمجاعً تأسيس مقاومة وطني   بناء جمتمع مقاوم ومن ث   وبالتال فإن  
ة هذه الفكرة وضرورهتا للجميع. ولكي ال تبقى هذه الرؤية حمصورة يف إطار ة بصوابي  ة عام  قناعة وطني   تشكيل
ه من الناقورة إىل الذي يهد د لبنان كل   ة اخلطر اإلسرائيلي  ، جاهد اإلمام الصدر يف إظهار مشولي  أو شيعي   جنويب  

 النهر الكبري.

ني إىل وعي مضاعف، وعي باستحالة إلمام الصدر من حاجة اللبناني  ويف هذا السياق، تندرج مواقف ا
باملقارنة مع غريها من األخطار اليت يتعر ض هلا لبنان.  الفصل بني لبنان وجنوبه، ووعي خبصائص اخلطر اإلسرائيلي  

، 4/12/1969يخ ، ونشرهتا الصحف بتار وهبذا املعىن، تأيت رسالة اإلمام اليت وجه ها إىل أعضاء اجمللس النيايب  
جسم مشلول،  لبنان مع جنوب ضعيف لبنان دون منطقة اجلنوب أسطورة، وإن   إن  حيث يقول يف خامتتها: "...

يف رسالته مبناسبة عيد الفطر بتاريخ  اوضوحً  ة". وكان أكثرة اجلنوب مغامرة تارخيي  لبنان دون قو   وإن  
اجلنوب ومصري لبنان، لذلك يقول: "ال أجد  ، حيث كرَّر رؤيته استحالة الفصل بني أحداث9/12/1969



بوحدة  ر أي غموض ألجل إدراك أبعاد الكارثة اليت ترتبصصعوبة يف توضيح الوضع املهد د يف لبنان، وال أتصو  
على  هو اخلطر احلقيقي   اخلطر الذي يستهدف لبنان اجلنويب   د حياة أبنائه وكرامتهم. إن  هذا البلد ومصريه وهتد  

ا جند يف التاريخ أو عن سقوط املناطق األخرى. إذا كن   اة بأمجعها، وانيار اجلنوب ال ينفصل حتمً بناني  األراضي الل
احلوادث القدمية  يف بعض األفكار املتخفِّية، جند لبنان اجلبل أو لبنان املتصر فيات واألقاليم، وإذا رأينا يف بعض

القرون الوسطى قد  أو مهامجة، إذا رأينا ذلك، فإن   وبقيت مناطق أخرى قائمة مدافعة ةسقطت منطقة لبناني  
أو  عدو   ختتلف عن طبيعة أن   طبيعة العدو الصهيوين   إن   انطوت ودفنت معها هذه النوادر واألحداث. ث  

ة جتد د تلك األحداث يف عصرنا يرسم لنا زيف هذه االفرتاضات وعدم إمكاني   مستعمر. وبعض التأم ل الواقعي  
 .احلاضر..."

يف إبرازه  ا، كان اإلمام الصدر واضحً 20/11/1969بتاريخ  ذلك بأسبوعني، يف مؤمتر صحفي   وقبل
على  احمدقً  اعلني   اإسرائيل بوجودها ومبا هلا من أهداف تشكِّل خطرً  . حيث قال: "إن  ة اخلطر اإلسرائيلي  لشمولي  

ا تشك ل اخلطر انآن ويف تصادنا وسياستنا. إن  جنوبنا ومشالنا، على أرضنا وشعبنا، على قَيمنا وحضارتنا، على اق
 ملن هجهل ة، هذه املبادئ ال حتتاج إىل إثبات إال  ة والبشري  ة واجلغرافي  املستقبل، يف املنطقة ويف أبعاد لبنان التارخيي  

 حقيقة إسرائيل أو يتجاهلها...".

ة وائف، بضرورة املسارعة إىل بناء اسرتاتيجي  وط اوبناًء عليه، حاول اإلمام الصدر إقناع اللبنانيني، دولة وأحزابً 
 ة تقوم على األسس التالية:وطني  

منها، اليت متث لت  ااألخطار األكثر بروزً  اة ووحدة الرأي واملوقف مها، وحتديدً تعيني األخطار اإلسرائيلي   -1
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. فخاطب الدولة متعد د األبعاد واالجتاهات اة خطابً ته هلذه االسرتاتيجي  اعتمد اإلمام الصدر يف مقارب
ة واملصاحل من منظار االمتيازات السلطوي   من مغب ة االستمرار يف النظر إىل التهديد اإلسرائيلي   اوالطوائف حمذِّرً 

، امتطاير ال يستثن أحدً  و له إىل شر  وحت ة إىل متد د املشروع اإلسرائيلي  ة، يف وقت تؤش ر فيه الوقائع اجلنوبي  الطائفي  
ات السياسة القائمة على من سلبي   اوتكرارً  اال طائفة وال منطقة وال دولة وال سلطة... وقد حذ ر الدولة، مرارً 

اقتصار  وبالتال، فإن   الواحد. وعلى سياسة االبتعاد عن املشاركة يف املصري العريب   ،ة لبنان يف ضعفه"شعار "قو  
أمام املشروع  اوضعيفً  اي إىل استباحة لبنان وتركه مكشوفً ة سوف يؤد  على إدارة االمتيازات الطائفي  الدولة 

ة وتوسيع رقعة ة العمل على حتصني اجلنوب وانتهاج سياسة دفاعي  . وهذا ما يفرض على الدولة مسؤولي  اإلسرائيلي  
أي العمل اليت ينبغي أن  اجلنوب بالصمود، وتأمني ظروف العيش مبا يسمح ألهل املشاركة يف القرار السياسي  

وأطماعه يف األرض واملياه  دولة وهي املسؤولة عن محايته وحتصينه وإعداده ملواجهة اخلطر اإلسرائيلي   تقوم به كل  
 دي.التعد   وحاجته إىل التخل ص من األمنوذج اللبناين  

. وبرأي اخلطر اإلسرائيلي   جدوى يف ظل   بلغة مصاحلها، وهذه ال قيمة هلا وال فقد خاطبها ا الطوائفأم  
ي إىل وضع حقوق الطوائف فوق مصري الوطن، بينما ة سوف يؤد  الرتكيز على املصاحل الطائفي   اإلمام الصدر، فإن  

ها بدون استثناء. وقد أثبتت جتربة اإلمام الصدر ينبغي أن يكون الوطن فوق حسابات الطوائف ومن أجلها كل  
ضعت مصري الوطن فوق حقوق الطائفة اليت يقود واليت ختتصر مقولة طائفة بدون حقوق أفضل ادة رؤيته اليت و فر 

 من طائفة بدون وطن؟

ويف ثنايا هذا اخلطاب املتعد د االجتاهات كانت تكمن رؤية اإلمام الصدر حول حاجة اللبنانيني إىل حتويل 
يف سعيه لبناء  اما كان اإلمام الصدر معاندً ب كل  يقرت  ما كان اخلطر اإلسرائيلي  اجتماعهم إىل جمتمع مقاوم. وكل  

ة املشرتكة، مثلما الحظ الشلل ة على املصاحل الوطني  جمتمع كهذا. وهو الذي عاين عن كتب هيمنة املصاحل الفئوي  
لرؤية ة. وقد سلكت هذه اة والثقافي  ة واالغرتابي  ة والروحي  ة والرتبوي  املشبوه لطاقات الدولة واملؤس سات اإلعالمي  

لبنان، وطريق بناء جمتمع مقاوم يف اجلنوب، على األقل. وعلى  طريقني متكاملني، طريق بناء جمتمع مقاوم يف كل  
س، كان حتر ك اإلمام الصدر، يف ليله وناره، داخل لبنان وخارجه، يف خطابه واملواقف والتحالفات،  هذا األسا

 بعد فوات الذي مل ينتبه خلسارة كبرية من قياداته إال  كان الوطن ينبض يف مسار شخص ومسريته، وهو الوطن 
ودبابات  اوهو الوطن الذي استفاقت دولته وطوائفه واألحزاب بعد "خراب البصرة"، وهو، هكذا، مستباحً  األوان

 ون انقسموا بني مشارك وشامت ومن يعد  العد ة للمقاومة.إسرائيل جتول يف عاصمته، واللبناني  



قبل أكثر من عشر سنوات على  يف نداء إيقاظ الضمري اللبناين   اوصرحيً  اصدر بليغً وكم كان اإلمام ال
وطنكم يف خطر عظيم وداهم. هذا حمض  : "... إن  قائاًل  29/1/1970ني يف االحتالل، حيث خاطب اللبناني  

ه ال يعنيكم، منكم وكأن   ااخلطري فهو: أن يكون اخلطر قريبً  ا السر  ا الغريب الغامض، أم  احلقيقة وصريح الواقع. أم  
ها ومصريه. هذه هي املأساة أي   أن نتفر ج باطمئنان وبال مباالة وبشيء من احلزن املرتف على واقع لبنان اجلنويب  

 ااألخوة، استعراض لألحداث األخرية ولالعتداءات املتكر رة على لبنان، على منطقة عزيزة من لبنان تشك ل ركنً 
 اهذا البلد يواجه خطرً  أن   . استعارض سريع يؤك دانه ويف استقالله، واكتفائه الذايت  يف تارخيه ويف كي اأساسي  
. وأمام هذه احلوادث ترتفع أصوات وتعلو صرخات وتظهر نشاطات، ولكن ويا لألسف املرير، مجيعها من امصريي  

... تتخذ تدابري وتقر ر أمور بتثاقل واللياقات من انآخرين  بعض املواساةهم إال  منطقة معي نة ومن طائفة معي نة. الل  
ة ونذير يف ومع التحف ظ والشروط الصعبة ألجل تنفيذها. أليس يف هذه الظاهرة نعي للوطني   وبطء تقليديني،

 ، وتشاؤم على مستقبل لبنان وكرامته. هذه الالمباالة العام  اإلحساس املواطن  
ً
ومتيت األمل، وهي  اة متأل القلب أمل

 ها األخوة...".مناشدتكم هذه الليلة أي   اليت فرضت علي  

من جنوبه، أعاد اإلمام الصدر  ايف مصري لبنان انطالقً  ل اإلسرائيلي  ة للتدخ  وبعد أن مه دت احلرب األهلي  
، وإىل حاجة اللبنانيني إىل بناء "جمتمع جد ، ال جمتمع رخاء وترف"، ة اخلطر اإلسرائيلي  توجيه األنظار إىل أولوي  

رة يف مستوى األخطار اليت بكفايات وأسلحة متطو   امزودً  اال طائفي   امو حدً  االدولة لكي تبن "جيشً  وإىل حاجة
. والذي سبقه بيان آخر بتاريخ 17/4/1976هتد د الوطن"، وفق ما جاء يف بيانه الصادر بتاريخ 

اجهة، فال ميكن إال أن يكر ر اإلمام الصدر فيه نفس املضامني. إذ طاملا "أن لبنان، دولة مو  14/4/1976
 أن يف اجلنوب. وال ميكن جملتمعه إال   ن عرف اجلميع مطامع العدو  يدافع عن شعبه وأرضه، بعد أ ايكون منيعً 

 يكون جمتمع جد  وحرب ال جمتمع رخاء واستهالك...".

ت لإلمكانات ة قد آلت إىل ما آلت إليه من انقسام للمجتمع وانيار للدولة وتشت  وإذا كانت احلرب األهلي  
اإلمام الصدر  ، فإن  مقاوم للمشروع اإلسرائيلي   والقوى واملصاحل، ما أد ى إىل إجهاض حماوالت بناء جمتمع لبناين  

الداهم يف  يف حماولته وسعى إىل حتقيقها يف اجلنوب حيث تكمن قدرته على مواجهة اخلطر اإلسرائيلي   اظل  ثابتً 
ة وتطويرها إىل مقاومة، بدت، منذ تلك اجملتمعي   –ة مري املمانعة األهلي  حتويله إىل جمتمع مقاوم قادر على تث

 .اوحيدً  االلحظة، خيارً 



ة لبناء جمتمع طاقاته حنو اجلنوب، هناك حيث احلاجة غدت مصريي   أمامه سوى توجيه كل   وهكذا، مل يبقَ 
ناء جمتمع مقاوم يف اجلنوب كان ضرورة ب ؛ أي أن  حنو العمق اللبناين   مقاوم حيول دون متد د املشروع اإلسرائيلي  
. كما مل يكن لتفادي تكرار مأساسة فلسطني أخرى يف اجلنوب اللبناين   ةحلماية لبنان قبل أن يكون حاجة جنوبي  

يفيض مقاومة وخيتزن يف  عن تلم س هذه احلاجة. فاجملتمع العاملي   ايف اجلنوب بعيدً  والسياسي   االجتماع األهلي  
: يف هلا جامعة ضد الظلم واالستبداد. وقد اعتاد أو تآلف مع املقاومة ويكاد تارخيه يكون اختزااًل تارخيه إرادة 

ة اجلائرة، ويف مواجهة استبداد السالطني العثمانيني ووالهتم، ويف مواجهة أمراء جبل مواجهة السلطات اإلسالمي  
، ويف مواجهة سياسة احلرمان رنسي  لبنان يف حماوالت إخضاعهم جلبل عامل، ويف مواجهة االستعمار الف

ها مواجهات تنهل من إرادة العيش بكرامة بدون البحث عن بدائل ملغومة يف خروج عن إمجاع ة... وكل  والطائفي  
 اأهلي   اة، وبدون االخنراط يف مغريات التقسيم والتجزئة. وهي مواجهات صنعت اجتماعً أو وحدة عربي   إسالمي  

 يبحث عن بدائل يف إمارة أو كانتون. افئوي   اعام أكثر منه اجتماعً  يف سياق توحيدي   امقاومً 

، حباجة إىل إعادة وصل ما انقطع من اتصال كهذا كان، يف حلظة اقرتاب اخلطر اإلسرائيلي    اجمتمعً  بيَد أن  
متوضع املشروع وتواصل مع التاريخ والذاكرة واإلرادة. ففي نصف القرن الفاصل بني قيام دولة لبنان الكبري وبداية 

نشر يف نفوسهم اليأس  قد وصلوا إىل حافة االختناق. فاإلقطاع السياسي   على ختوم اجلنوب، كان أهله اإلسرائيلي  
ة قد عم قت الشرخ بني مركزها واألطراف، ومتادت تغيري للحال واألحوال، وكانت الدولة الطائفي   من كل  

طراف دولتها يف اجلنوب والبقاع والشمال ملصلحة مركزها يف جبل ة يف هتميشها وحرمانا ألاالمتيازات الطائفي  
والعلم والطبابة والبىن  ة وتتأم ن اخلدمات على أنواعها يف الوظيفةلبنان والعاصمة، حيث تنشط الدورة االقتصادي  

رجل واحد  بناء جمتمع مقاوم يف طرف حمروم ومهم ش طيلة نصف قرن لن يكون مبقدور ة... وبالتال، فإن  التحتي  
والنزيف  ة املتكر رة عم قت النزف البشري  اإلسرائيلي   االعتداءات ما وأن  ، ال سي  تأمني شروطه ويف زمن قياسي  

موجة هتجري ونزوح حتاكي سابقاهتا من تلك الباحثة عن لقمة عيش أو مدرسة أو  . فكانت كل  االقتصادي  
ات النزوح. وبعبارة طرقات الوطن وحمط   علىثياب تائهة يتماثل فيها حبقيبة  مستشفى، إىل درجة بات اجلنويب  

شيء، بينما حيتاج حتويله إىل  يف كل   اأخرى، كان اجلنوب، ومنذ ناية الستينات من القرن املاضي، يعاين فراغً 
ة من ، التقدميات االجتماعي  شيء: مالجئ وحتصينات، تصريف اإلنتاج الزراعي   يشمل كل   اجمتمع مقاوم اهتمامً 

ة رمسي   ة مبا هي سياسةة إىل مدارس ومستشفيات وطرقات، خلق فرص عمل، املشاركة يف احلياة السياسي  بنية حتتي  
 واحلرمان وترى إىل مصري اجلنوب رؤيتها إىل مصري الوطن برمته. ةللهامشي   اتضع حد  



 اردة، فاخلطر اإلسرائيلي  ذلك، اكتشف اإلمام موسى الصدر احلاجة إىل إعادة تشكيل الوعي واإل وفوق كل  
بقرب هذا  اأهل اجلنوب كانوا أكثر وعيً  للجميع، ال يف داخل اجلنوب وال يف خارجه. صحيح أن   امل يكن واضحً 

ة على أنواعها، ة والقومي  ي له باالخنراط يف التيارات اليساري  ، وحاولوا التصد  1948عايشوه منذ العام اخلطر، وقد 
واملصاحل أفقدهتم  م كانوا وسط متاهة من السياسات واحلسابات أن  ة وفصائلها، إال  فلسطيني  واملشاركة يف الثورة ال

ىل البحث عن . وبالتال، تفاقمت احلاجة إالبوصلة املؤدِّية إىل تلم س اخلطر املباشر على حاضرهم ومستقبلهم
ىل من بديل، وكانوا حباجة إهم عن هذا المسافة ظل ت تفصل بديل يصون أرضهم وأرزاقهم ووطنهم. بيَد أن  

ة ردم هذه املسافة وقيادة يتدب رون أمورهم مبا تيس ر. وكان على اإلمام موسى الصدر مهم   يرشدهم إليه ومن ث  
 إىل حيث تنمو املمانعة وتولد املقاومة... اجملتمع اجلنويب  

تمع مقاوم يف اجلنوب. وكما ورد ة لبناء جم، البحث عن الوسائل الضروري  اباشر اإلمام الصدر، منفردً وهكذا، 
ب طبيعة املعركة الراهنة والقادمة مع إسرائيل تتطل   ، فإن  7/12/1976بتاريخ  يف نداء اإلمام إىل العقل اللبناين  

ا، كما يقول: معركة ذات وجوه كثرية، "فهي معركة بناء جمتمع قادر على خوضها واالنتصار فيها، وذلك ألن  
ا معركة املاضي واملستقبل، معركة املصري. وهذا ة، إن  ة، ديني  ة، قومي  تعد دة اجلهات، وطني  ة طويلة األمد محضاري  
ه للسنوات ولعشرات السنني، ام واألسابيع القادمة فقط، ولكن  ا االستعداد ليس ألجل األي  املطلوب من   يعن أن  

 املستويات ومع مجيع الطاقات...". وعلى مجيع اجلبهات وبكل  

ه مل يتوق ف أو ييأس، واخلطوات املطلوبة  نوع، بيَد أن   جمبولة بألغام من كل   اإلمام الصدر طريقً وقد سلك ا
 اينحت يف صخر السياسة واالجتماع معتمدً  . ومع ذلك ظل  اودولي   اوعربي   ابعكس املرغوب لبناني   اكانت مسريً 

 ها متكاملة:على اجتاهات خمتلفة ولكن  

 .اوإعالمي   اونفسي   اواجتماعي   انوب ومتكينه من الصمود اقتصادي  اجتاه يدعو إىل حتصني اجل -

 .ة تستند إىل دولة عادلة وقادرة وجيش قوي  اجتاه يدعو إىل اعتماد سياسة دفاعي   -

 ة بني أبناء اجلنوب على اختالف طوائفهم واملذاهب.اجتاه يدعو إىل متتني عرى الوحدة الوطني   -

ن على محل السالح بغية متكينهم من الدفاع عن أنفسهم يدعو إىل تدريب القادري اجتاه -
 وأرضهم.



يف مواجهة االخرتاقات  ة تعمل مبوازاة اجليش اللبناين  ة شعبي  اجتاه يدعو إىل بناء مقاومة لبناني   -
 ة املتواصلة.اإلسرائيلي  

ة اليت ة والسياسي  ة الديني  ختتزل جتربة اإلمام الصدر حماولة قائد مل متنعه العمامة السوداء من تكاملية املسؤولي  
، وهو وخيانة يف سجن ليب   ا يف سنوات تغييبه ظلمً مل يقارقه حت   األقتها الظروف على كاهله، فاعتمد خطابً 

ونوع  طبيعة املشروع اإلسرائيلي   ااخلطاب الباحث عن جمتمع صمود ومقاومة، واخلطاب الذي استشرف مبكرً 
تشك ل نقطة ضعف كبرية  "منطقة اجلنوب بوضعها احلال   ها ومراحلها. ومبا أن  املطلوبة بوجوهها وأبعاد املواجهة

ر يف وضع املعركة عند تعر ض العدو هلا تؤث   ة النادرة وغناها الطبيعي  ا بطبيعتها االسرتاتيجي  يف اجلبهة، حيث إن  
ا وحدها القيام بأعباء الدفاع وال "منطقة اجلنوب هذه ال ميكنه ، ومبا أن  وتغري  معامل احلرب والتوازن بني القوى"

ا ة"، ومبا أن  يف مصري هذا البلد وهذه األم   اومؤث  رً  اخملصً  اها كانت، وال تزال، جزءً حتضري معركة من معاركه، ولكن  
ب "مشاركة مجيع اللبنانيني، بل العرب أمجع، يف حتسني ا تتطل  ة فإن  خطر شامل على مناطق لبنان كاف   تنذر بوقوع

...". ويف نفس ل يف وجه العدو  للصمود وخللق السد  األو   اوجعله مستعدً  اونفسي   اواقتصاديً  ااجلنوب دفاعي  أوضاع 
مقاوم: "... عليكم أن توفِّروا للجنوبيني وسائل  السياق، جدَّد اإلمام الصدر صرخته ودعوته لبناء جمتمع جنويب  

. أجنزوا املشاريع املدروسة واملقر رة واملوعود هبا عشرات ة لصمودهم..فعالي   ة الصمود وإعطاءالصمود وإمكاني  
ات أبناء اجلنوب، زوروهم، أكتبوا عنهم، وعن بالدهم مقاالت وريبورتاجات، ات... سامهوا يف رفع معنوي  املر  

القرى ة روا من التنق ل يف قراهم النائية وبصورة خاص  ثة ومهرجانات مهذ بة بينهم، وأكأقيموا مواسم وأعياد وطني  
، وعلى والئهم لكم. وهبذه اجملاورة للحدود. درِّبوهم على السالح، سل حوهم، وحافظوا على والئهم الوطن  

ة لليوم ة، وكو نتم نواة للمقاومة الوطني  الوسيلة تكونون قد ساعدمت جيش الوطن، وحافظتم على املقاومة الفلسطيني  
 العصيب...".

خطاب اإلمام مل  ة، فإن  يف تفاصيل احلرب األهلي   اأحزاب غاصت عميقً من دولة وطوائف و  اوكما كان متوقعً 
ة، لغة تبحث عن مقاومة كانت صاغية، بقدر ما تواصل يف لغة مباشرة مع أهل اجلنوب، بفئاته كاف   اهجد آذانً 

ة وعيهم ه على أهل اجلنوب، على ضرور مفردات اإلمام ومواقفه تبش ر باقرتاب موعد والدهتا. وقد وضع رهانه كل  
حدٍب وصوب. ووفق  جمر د قيامها سوف يغذ يها من كل   ، فإن  اة، وإن كانت قليلة احليلة، عد ة وعددً مبقاومة ذاتي  

وفالحني إىل  اارً ، جت  اوشيوخً  انا مل نفقد أرضنا بعد، لذلك أدعو املواطنني، شبابً ما يقول اإلمام الصدر: "وألن  



قدرنا هو شرفنا   لو قتتلتم بدوركم، فإن  اقتلوه حت   وب، فإذا التقيتم العدو  التدر ب على السالح واملرابطة يف اجلن
 .25/2/1975واالعتداءات". كما نقلت عنه جريدة النهار بتاريخ  واستشهادنا، وليس قدرنا حتم ل الذل  

ة، مثلما مل ة واملذهبي  الطائفي   من نوافذ ة ولوج املشروع اإلسرائيلي  ومل يغب عن فكر اإلمام الصدر إمكاني  
ه إىل ، لذلك أفرد خطابات ومواقف وعالقات بغية حتويل اجلنوب كل  خيص ص الشيعة باالستهداف اإلسرائيلي  

. وقد حذ ر، ويف وقت مبكر، من حبائل إسرائيل املمدودة حنو ة اخلطر اإلسرائيلي  من مشولي   اجمتمع مقاوم انطالقً 
ة الكفيلة مبنع هذه احلبائل من إهجاد موطئ قدم هلا، يف الوحدة الوطني  ، وشد د على واجلنويب   بعض الداخل اللبناين  

: "يا ، قائاًل 14/6/1976وهبذا املعىن، خاطب أهل اجلنوب عام ة يف نداء نشرته الصحف بتاريخ  أي مكان.
وقع، عليكم  اخلطر األكرب الذي ال عالج له، إذا ها الذين حتم لتم انآالم قبل انآخرين، إن  أبناء اجلنوب، يا أي  

حزب  يف أي   اكم مجيعً ة. إن  ة والسياسي  ات احلزبي  وعلى منطقتكم بالذات، وحِّدوا الصفوف، ابتعدوا عن احلساسي  
. إجتمعوا يف خندق واحد، بعضكم مع بعض، وقد  أو اجتاه، إخوان وشركاء املصري، وسوف ال يفر ق بينكم العدو  

 إسرائيل عدو كم الوحيد...". ، ومع املقاومة يف وجهاكنتم وستبقون إخوانً 

ة بقدر ما  املشرتك جلميع اللبنانيني جمر د تعبئة إعالمي   مل يكن تركيز اإلمام الصدر على إسرائيل باعتبارها العدو  
نوع  . ففي أي  عن توجس اإلمام من قنوات االتصال اليت بدأ البعض يف الداخل نسجها مع هذا العدو   اكان تعبريً 

بتبعات  اا أيضً ليس فقط يف جدوى وجوده وإمن   ايصبح جمتمع الصمود واملمانعة مهد دً  ائيلي  من االخرتاف اإلسر 
الذي أفرزته احلرب  ة إذا اندرج هذا االنقسام يف سياق االصطفاف الطائفي  االنقسام يف املوقف والسلوك، وخباص  

 ة.األهلي  

، من ايف اجلنوب، حذ ر اإلمام الصدر، مبكرً  ولكي هجهض حماوالت االنقسام يف جسم اجملتمع املقاوم األهلي  
وقبل  ة أو "اجلدار الطي ب".حتت ستار املساعدات اإلنساني   ة املمدودة حنو الشريط احلدودي  خماطر اليد اإلسرائيلي  

يف اجلنوب، أطلق اإلمام نداًء من القلب بتاريخ  امباشرً  اإسرائيلي   اأن يصبح هذا "اجلدار الطي ب" حضورً 
قطرة من أدوية إسرائيل هي سمٌّ زعاف يسم م أجسامنا  كل    ، جاء فيه: "... علينا أن نعلم أن  22/10/1976

 كل    ا يذهب إىل وكر األفاعي واحلي ات. علينا أن ندرك أن  ىل مستوصفاهتا إمن  من يذهب إ كل    وأن   وأجسام أوالدنا،
ها لنا هي ضربة قاضية على وطننا وتارخينا رحلة توفر  بضاعة نشرتيها، وكل   خدمة تقد مها لنا إسرائيل وكل  

ا هو طعنة ترك زها يف قلب وطننا سالح تستعمله إسرائيل باسم محاية أحدنا إمن   وكرامتنا. وعلينا أن نعرف أن كل  
ة، باسم لبنان، باسم املسيح واإلسالم أن تتجن بوا هذا املنزلق وأجيالنا الصاعدة... أناشدكم باسم اهلل واإلنساني  



حجم حرام  صورة وبأي   التعامل مع إسرائيل واالستعانة هبا بأي   طوا نتيجة للتشن ج يف اهلاية. إن  بري، وأن ال تتور  الك
إسرائيل، جهاد يف سبيل اهلل وإنقاذ  الصرب على األذى واملرض واحلرمان على رغم إغراءات وغدر وخيانة. وأن  

 للوطن...".

ة هبدف تشكيل ة تعبئة إعالمي  يف لبنان واخلارج ويطلق أكرب عملي  ويف حني كان اإلمام الصدر يصول وهجول 
الوسائل املتاحة هبدف بناء جمتمع مقاوم  يف لبنان، ويف حني استنفذ كل   ة ضد املشروع اإلسرائيلي  مناعة وطني  
ة ضد وطني  ه، ويف نفس الوقت، كان يؤس س ملقاومة األدىن من مقو مات التصد ي هلذا املشروع، فإن   ميتلك احلد  

ضرورة قيام مقاومة   . وهذا يعن، أن  اواالحتالل املباشر ثانيً  اًل أو   هذا املشروع وقبل متوضعه يف الشريط احلدودي  
. وبسبب من والوطن   الشرعي   عن املسار الذي قر ر اإلمام اخلوض فيه مبا ميليه عليه واجبه اكهذه مل تغب يومً 

ة طبعت جهوده الرامية السري   ة املعرتضة لتوج هات اإلمام، فإن  عراقيل الداخلي  ، وبسبب الاإلسرائيلي   طبيعة العدو  
السياسات اليت عرقلت قيام جمتمع مقاوم سوف تكون أكثر شراسة يف  إىل تأسيس املقاومة، وهو املدرك أن  

ح ضد االعتداءات ة الستخدام السالسوى الدعوى العلني   ي مل يبقَ قمعارضتها ملبدأ املقاومة املسل حة. وبالتال
جمتمع مقاوم ينتج  ة شاملة وفق معادلة:لتنظيم مقاومة مسل حة مدعومة مبقاومة مدني   ة، والعمل السري  اإلسرائيلي  

مقاومة ويغذ يها بعوامل االنطالق والصمود واالستمرار واالنتصار. وإذا كان انفجار معس كر التدريب يف "عني 
خطاب اإلمام حوهلا كان يؤش ر  ء عن سر ية اجلهود يف بناء املقاومة، فإن  قد كشف الغطا 4/7/1975ة" يف البني  

 إىل جد ية العمل تأسيسها.

ة السالح للدفاع عن اجلنوب، مثلما يظهر احلاجة إىل الذاكرة ففي هذا اخلطاب يظهر اإلمام الصدر أمهي  
استحضار هاتني  ع املقاوم حصنها املنيع. وبالتال فإن  ة ومها ركنا املقاومة مثلما يكون اجملتمة املعتقدي  ة واهلوي  التارخيي  

رة ة" اليت أصغت أكثر من غريها لنداءات اإلمام املتكر  ة مل يكون سوى تعبري عن فرادة "األذن الشيعي  الذاكرة واهلوي  
بشكل  ة واجلنوبعلى لبنان عام   وقر رت االنضمام إىل املسار الذي اخت طه منذ دق  ناقوس اخلطر اإلسرائيلي  

. فكانت ذكرى عاشوراء مناسبة إلطالق خطابه حول املقاومة. ففيها تلتئم املقاومة مع ذاكرة أهلها خاص  
 ة.ة واألخالقي  ة والتارخيي  ة والسياسي  ة، وفيها جتد املقاومة أصوهلا، بل واجباهتا، الشرعي  ة وهو يتها املعتقدي  التارخيي  

أن  أعلن اإلمام الصدر استعداده وهو "الشيخ املريض مستعد   ،2/2/1974ففي عاشوراء، يف بلدة ياطر يف 
ا يف عاشوراء نا حنن "حفظة لبنان" وليس فقط جنوبه، أم  قف معكم على احلدود"، وذلك ألن  ة وأأمحل البندقي  
ة ة ضد إسرائيل، ما يؤش ر إىل جد ية هذه الدعوة وعملي  يف دعوته لبناء مقاومة لبناني   افقد كان صرحيً  1975



منذ ذلك الوقت. ويف هذا الصدد يقول اإلمام: "... هل اخلوف من اعتداءات إسرائيل ال  حتضريها السري  
ا االستعداد للمعركة ومحل السالح؟ هل حيتاج الدفاع عن النفس إىل االستشارات والتفلسفات ب من  يتطل  

بسالحهم، كما فعل عدو من والتجريدات؟ إذا مل تدافع السلطة عن الناس فلترتكهم يدافعون عن أنفسهم 
زن احلزن املرتف. واجب إسرائيل تدب ر لنا املؤامرات وحنن حن األبطال يف الطي بة فأعطوا بريق أمل ورؤيا جديدة...

، إنسان، أرادت السلطة أم مل ترد، أن يتدر ب ويتسل ح كعلي   اإلنسان، كل   وإذا مل  بن أيب طالب واحلسني بن علي 
د استعمال السالح  أن  –وأقوهلا بلسان احلسني  –مواطن  واحلسني. واجب كل   فذلك احنراف عن خط علي  هجت

شاب أن يتدر ب وحيمل السالح  يف أراضينا... على كل   ة قبل أن نشر ديقاتل، واجبنا أن نكون مقاومة لبناني  
... الدفاع عن الوطن ليس ا عشرة ومنهم واحد فهذا عظيم، وإذا مات من  اة تلق ن العدو درسً لتأسيس مقاومة لبناني  

واجب السلطة وحدها، وإذا ختاذلت السلطة فهذا ال يلغي واجب الشعب يف الدفاع... حركة احلسني ال تريب  
يرفضون السكوت عن الظامل. حنن ال نقبل أن تبقى أرضنا بال دفاع، وعلى احلكومة أن  أذال ء بل تريب  أبطااًل 

افع. واملسؤول الذي ال يعمل على حفظ لبنان ليجلس يف بيته. هذه مطالبنا، ا أن تدافع أو ال تدتعلن موقفها، إم  
لتدافع عن ا.  ةأو الدول العربي   ة. ولن ننتظر أمريكا أو االحتاد السوفيايت  ين لدفع مثن املعادالت السياسي  ولسنا مستعد  

ة. ة واخلارجي  تغري  املعادالت الداخلي  ل رصاصة تنطلق من بنادقنا سم سيدافعون عن ا فقط عندما نبدأ القتال. أو  إن  
 ة....".فلنقف على أرجلنا ونتسل ح ونشك ل مقاومة لبناني  

ته واستشرافه للمستقبل، ثوابت املقاومة اليت باشر اإلمام الصدر ، بصراحته ومشولي  خيتزل هذا اخلطاب
ة ة وطني  نان. فهي مقاومة لبناني  تأسيسها كتفعيل للمجتمع املقاوم الذي أرسى قواعده خالل سنوات نضاله يف لب

ة وواجبة يف الدين ومفاعيل اإلميان يف السلوك والتضحية من أجل وهي شرعي  فوق الطوائف ومن أجلها والوطن، 
اخلري العام املتمث ل يف إنقاذ وطن وليس فقط يف عبادة وشعائر. وهبذه الثوابت تستطيع املقاومة االنتصار، وقد 

. ومن 2006وجدوى وجودها يف حرب متوز عام  ، وعم قت بانتصارها2000ار عام ي  يف أ اانتصرت تارخيي  
يف ثنايا اجملتمع املقاوم   يغوص يف مفردات خطاب املقاومة عند اإلمام الصدر يكتشف جذور االنتصار احلتمي  

 اإلسرائيلي   ة متوضع املشروعة للمقاومة نفسها، ليس فقط عشي  كما يف الثوبات اليت وضعها كمرتكزات وجودي  
 بعد االحتالل املباشر وما بعد التحرير. اا أيضً على ختوم اجلنوب، وإمن  

وطاملا ال  اال يزال قائمً  املقاومة مشروعة وواجبة الوجود، طاملا املشروع اإلسرائيلي   فإن   ،وبلغة اإلمام الصدر
 .يزال لبنان حتت التهديد اإلسرائيلي  



ومثلها يندرج  2006ة يف متوز عام قاومة يف مواجهتها للحرب اإلسرائيلي  ويف هذا السياق، يندرج انتصار امل
سوى داللة على  اصمود أهلها وجمتمعها واألمثان الفادحة. ومل يكن انتصار املقاومة وصمود جمتمعها املقاوم أيضً 

ى ثوابت تضعهما ة علوطني   ة املسار الذي قاده اإلمام الصدر باجتاه بناء جمتمع مقاوم وتأسيس مقاومةصوابي  
كان يستوجب وجودمها على   ، مثلما تضعهما يف سياق تارخيي  واالصطفاف الطائفي   السياسي   خارج االنقسام

 قدر ما يستوجب استمرارمها.

مؤس سها ينتظر  مثلما هي واضحة ضرورات استمرارها، فإن   امتامً  افإذا كان انتصار املقاومة وأهلها واضحً 
على ثغور اجلنوب، ال يزال شيًخا استعداده للمرابطة  هو الشيخ املريض الذي أعلن يوًماحتريرًا طال انتظاره، و 

ا مبا صنعت يداه على أرض الوطن، بل قد يكون 
ً
مريًضا بعيًدا عن أهله ومقاومته يف سجن عريب ؛ قد يكون عامل
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