
 بناء الوعي وتشّكل القيم

 "املقاومة يف معركة الوعي والذاكرة"حبث مقدم ملؤمتر 

 الشيخ شفيق جرادي

فاعلياهتما وحقيقة الذهن ب العقللقد قامت التجارب والتأمالت والدراسات جبهود واسعة وعظيمة لبحث واقع 
 اإلدراكية واملعرفية.

وُصّنفت هذه املباحث ضمن أطر الفلسفة والعلم والرتبية، حىت انقسمت حوهلا تيارات واجتاهات ومذاهب 
والبيئة اجملتمعية  تكاد أن تكون متناقضة يف أصوهلا ومنطلقاهتا ما بني مثالية يف الطرح تُغلِّّب الذهن على احمليط

وما بني مادية تعتقد أن العقل أو الفكر هو  للواقع احمليط. طبيعية، إذ تعتقد أن الذهن أو العقل هو املنتجوال
 للواقع اخلارجي والبيئة احمليطة.انعكاس 

  أداتية أحيانً هذا ويف الوقت الذي انغمست فيه هذه املباحث مبقوالت ومنهجيات جتريدية نظرية، أو تقنية 
بتصور قبلي أو بعدي  لكنها كانت حمكومة ،ة بشكل مباشرجلتلحظ الشأن اإلنساين يف املعامل فهي وإن  كثرية.

قد أفرزت مجلًة من  وامللفت يف نتائج مثل هذه املباحث أهنا من الوجود.حول اإلنسان يف حقيقته ودوره وموقعه 
 التشكل اجملتمعي واحلضاري. مسات قيم الرتابط بني الذات وما خلف الذات أو بعدها، أمثرت حتوالت حقيقية يف

ياته ال ميكن فصل أي مبحث يتعلق بشكل أو آبخر ابإلنسان، عن مندرجات قيم وانتظامات ح ،بناًء عليه
فإن البحث يف اإلنسان وقيمه ال ميكن فصله عن البحث يف الدين، إذ نفسه  لسببلالنفسية والعقلية واملادية. و 

 ااإلنسان أو من اإلنسان حنو هللا، وهذا التوجه يف حركيته يقع فيه اإلنسان موقعً الدين بطبيعته يتجه من هللا إىل 
 مبوجبه. يُبىن عليه، ويُؤسَّس مركزيً 

لذا فإن أي حماولة لقراءة شؤون تتعلق ابإلنسان هي قابلة للتشّكل ضمن شبكة استفادات علمية وفلسفية 
 يتولد عنها. القيم اإلنسانية وماودينية ومعرفية تقع على أرضية 

إن من حيث املصدر  وهبذا الصدد فإن الكالم حول الوعي يدخل يف صميم مثل هذا التشابك الذي أسلفناه
 لبحث أو تشّكل القيم أو غري ذلك.أو منابع ا

 معىن الوعي



 ، والواعية "وصف1حتدثت املصادر اللغوية يف الوعي واعتربت أن "الوعي هو احلفظ والتقدير وسالمة اإلدراك"
 .3: الفقيه احلافظ الكيِّّس""الوعي، و2للمؤنث. ويقال: أذن واعية: حافظة"

ويف  .حفظه وفهمه وقبله... إىل أن الوعي: حفظ القلب الشيءذهب  لسان العربكما أن ابن منظور يف 
من حفظ ، فأما به وعماًل  ؛ قال ابن األثري: أي عقله إميانً القرآنوعى  احديث ابن إمامة: ال يعذب هللا قلبً 

. هذا واعترب أهل اللغة أن الوعي من األوعية وما مجعته فيكون الوعي 4وضيَّع حدوده فإنه غري واع له..." ألفاظه
 بذلك ما ضمته أوعية العقل والفهم والفؤاد.

 مما مّر ميكن اعتبار أن الوعي تعبري عن جمموع أمور منها: اانطالقً 

جعها الذاكرة كلما يتم وضعه يف وعاء الذهن كمعلومة تسرت : وهو عبارة عن تلقٍّّ ألمر خارجي احلفظ -أ
 مة املبتنيات النفسية والشعورية.و ظأو يتلقاها وعاء القلب لتتشكل فيه ضمن من احتجنا إليها.

: إن الوعي ال يكتفي مبجرد احلفظ وبناء العالقة مع الذاكرة، بل هو يقوم بعملية تصنيف التقدير  -ب
 من خارجه. –اإلنسان يف عامله املعريف للمدخالت اليت تتأتى 

: إذ بعد التلقي واحلفظ والتصنيف ال بّد من عملية حيازة تفاعلية بني العامل واملعلوم، بني سالمة اإلدراك -ج
 الواعي وما وعاه، حبيث يتم ما يشبه التماهي بينهما يف تشّكل اهلوية املعرفية.

من معطيات أدركها ومن خصوصيات  ابتوليد املعرفة انطالقً  : بعد اإلدراك أيخذ الواعيالفهم والتفقه -د
بل إنه يستخدمها يف  رتبطة مبنطلق معلومته أو معارفه.إمكانته الذهنية والنفسية، فيفيض منها املديت امل

رفة أو مضموهنا وخلق بيئة جديدة، قد أيخذ البعض منها طابع التغيري يف شكل املع الكشف عن أمور
 جديدة.
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: ال ميكن لنا احلديث عن الوعي كخصوصية معرفية مفصولة عن التبدل املضموين عند اإلميان والعمل -ـه
 االعتقاد أو التيقن أو اإلميان.املضموين هو الذي نطلق عليه اسم  صاحب الوعي، ومثل هذا التبدل

 حلدث والفعل.اماته وإرادة صنع ااألمر الذي يعكس نفسه على طبيعة املسلك العملي خبياراته والتز 

الروحي عرب  لذلك فإن خصوصية الوعي عن كثري من صنوف املعرفة هو ارتباطه ابحملتوى الوجداين وامتداده
الذاكرة مع التاريخ وتوجهه حنو الواقع واملستقبل بتبّصر الفطِّن املختار املريد، الطامح صنع الواقع واملستقبل مبوجب 

ا حبثوا يف الوعي، الدالالت اللغوية مل تغب عن مسالك أهل الفكر والنظر حينمه والتزاماته. وهذه قناعاته وإميان
ظة وفهم ما وعاه غريك إذ اعتربوا أن الوعي الفعلي هو مالح ،ما ربط هؤالء الوعي ابآلخر اوغالبً  واملقصود منه.

عند اإلنسان قابليات وقرارات بل وهو الناتج عن التفاعل الوجداين العام مع البيئة احمليطة، حبيث يولد  وما أدركه.
عند الفرد يف  وهذا التكيُّف قد يظهر يف منطقة الشعور املباشر أو يف منطقة الالشعور الفردي .هالتكيف مع واقع

مما يؤّسس لبىًن يف الوعي تقوم على أصول من اإلحساس، والتصور،  ،أو اجلماعي يف حركة وعي اجلماعةوعيه، 
ومقصودن من  ،نطلق عليه اسم اليقظة املفتوحة وهو ما ، والقرار، واإلرادة.ه، واحلركةواخليال، والذاكرة واالنتبا

ألن الزمن ابلنسبة إليه ساحة حضور مستدمي، وميدان عربة فعالة ألويل  ،اليقظة: الوعي مع تقطعات الزمن
 .-سب التعبري القرنين حب -األلباب والبصائر 

من هنا خيوِّل الوعي صاحبه إعطاء انطباع جتاه األمور ينم حبقيقته عن خلفيات وعيه، بل إنه يشكل  اوانطالقً 
من جممل  وحتديد موقع الذات الواعية قاعدة قيمية ومعيارية للحكم على األمور واألحداث واملواقف والسلوكيات

 هذه املسائل.

عالية لإلنسان يقع موقع األصل ومضمون هوية قوام يبقى أن نشري ولو بنحو سريع أن الوعي مبا هو قدرة وف
 .اذاته ورؤيته وسلوكه مع احمليط أو اآلخر ليتشارك اإلنسان بذلك مع عامله اخلارجي، بل والذايت أيضً 

وال أقصد ابلذات والعامل وكأهنما جمّرد أشياء وصور وألعاب، بل مبا مها حياة وثوابت ومتغريات وتفاعل يدخل 
اللحظة هي انبالج التاريخ يف وعي املتأّمل، الذي يودُّ  ابلزمن من ماضٍّ يقيم وكأنه اللحظة، إذفيه سرد الذات 

والالفت يف وعي املستقبل أنه حصانة الوعي عن التزييف  هم، مث ليتجه حنو بناء املستقبل.الوعيُّ فيه أن حيفظ ليف
 والنقد املقاوم لكل وهن وتشويه. من احلفظ إذا ما انبىن على قيم



ه الوعي بدالالهتا الكاشفة عن خباي حماميلد، والفعل الناطق، لتكون وسائط و وهنا تدخل اللغة، والسر 
 وحقائق ما خيتلج مضامني ابطنه.

ونلحظ مثل هذا التوتر اخلاّلق للوعي يف وصية اإلمام علي بن أيب طالب )ع( البنه اإلمام احلسن )ع(، 
ُعمِّّرت عمر من كان قبلي فقد نظرت يف أعماهلم، وفكَّرت يف أخبارهم،  حينما يقول له: "إي بين إين وإن مل أكن
 وسرت يف ناثرهم حىت عدت كأحدهم.

بل كأين مبا انتهى إيلَّ من أمورهم قد ُعمِّّرت مع أوهلم إىل نخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره، ونفعه من 
 .5جمهوله" ضرره، فاستخلصت لك من كل أمرٍّ خنيله، وتوخيت لك مجيله، وصرفت عنك

إن هذا الوعي ميكننا أن نسميه بـ "عقل اخلربة" وهو يقوم على توحيد اللحظة مع ما سبق من خالل 
 التفّحص واستبيان األمور كما تقدِّم نفسها:

ر أو مرتجم أو مؤوِّل.. حبيث تنطق األعمال عنهم. -4  النظر يف أعماهلم مباشرة ودون مفسِّّ
فيه مشاركة  ،وكأن االطالع عليهم من خالل أخبارهم ومن تتبعهاالتفكري يف أخبارهم وما قيل حوهلم  -2

 املفّسرين يف عقوهلم جتاه أعمال املاضني.
تال هو األبلغ يف التعبري  مث السري يف ناثرهم ألن ما يثبت من دالالت العمل، وما يرّكز يف واقعهم الذي -8

 عنهم.

 ية.التفصيل- على املعرفة التوصيفيةذ تنبينوهذه تعترب املرحلة األوىل من وعي "عقل اخلربة"، إ

جتمع "كأين قد ُعمِّّرت مع أوهلم إىل نخرهم". إذ  ،وهي وعي عقل اخلربة )التقعيدي( مث أتيت املرحلة الثانية
 املفردات حبيث تنتج معايري احلكم يف: اخلربة شتات التفاصيل وترصّ 

 .)كيفية إجراء أحكام خربة العقل العملي )نفعه من ضرره 
 استخراج النتائج والعرب )من كل أمرٍّ ختيله(. نليات 
 البناء اإلجيايب )توخيت لك مجيله(. ةتوظيف النتائج يف خدم 
 .)نقد ومقاومة التأثريات السلبية )وصرفت عنك جمهوله 
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خل وما ينبغي التنبُّه له هنا أن وعي "عقل اخلربة" ال يدخل الذات يف العامل احمليط، حبيث يفنيها فيه، وال يد
... وهذا ما تشري له عبارة: "كأين ،(بل هو يقوم على جدلية )االتصال املفارق ،احمليط يف الذات، حبيث يلغيه

إال  آلخر هو اآلخر، والذات هي الذات.إذ يبقى الزمن هو الزمن، وا يف كالم اإلمام علي )ع(. ةكأ..." املتكّرر 
واالختالف ال  ؛غاءن الثابت فيه التواصل ال اإللأل يسري يف الكل، وحيفظ حدود الكل أن وعي )عقل اخلربة(

 عي املقاومة الذي يصرف كل جمهول.وهو و  ق.عي على اثبت التجدد الدائم اخلاّل وانفتاح الو  ؛املغايرة

لذا الحظنا يف نفس الوصية استفادات قّدمها اإلمام )ع( حفظت التوتر اخلالق الذي يرفض ربط العقل 
 جبوانب من احلدود النهائية 

أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك، وأنك يف سبيل من كان قبلك. فخّفض يف الطلب، وامجل يف  اواعلم يقينً 
 خريٍّ ال ينال إال ، وما خريااملكتسب فإنه ُربَّ طلب قد جرَّ إىل حرب، وال تكن عبد غريك وقد جعلك هللا حرً 

 .6بشر، ويسر ال ينال أال بعسر

يف املسار حنو املثل األعلى،  اوأولدت قيمً  احلق. مثل عليا، بل مثال أعلى هوفنتائج هذا الوعي، بنيت على 
 عن توليدها لوعي احلقائق واألحكام: فضاًل 

ن تبلغ أملك، ولن إذ يظهر فيه طلب كل طالب قبلك "ل ،الطالب وسعة املطلوب الالمتناهيحمدودية  -4
ا، عليك أن تعي "أنك يف سبيل )أي نفس طريق( من كان قبلك" فأكمل ما بدأو  اتعدو أجلك"، إذً 

 وسلِّّم الشعلة ملن أييت بعدك.
احلكمة يف صياغة األهداف والربامج "خّفض يف الطلب، وأمجل يف املكتسب، فإنه ُربَّ طلب قد جرَّ  -2

 إىل حرب".
 تكن عبد غريك يلزم صاحبها ابالستقاللية والثقة احلرة يف املسؤولية "ال اوعي الذات يف أصل جعلها وعيً  -8

 ".ار  وقد جعلك هللا ح
أصالة الفالح على الغلبة يف تقرير املصري، ونقصد بذلك أن حتقيق أي غلبة إذا مل تستتبع بناًء فال خري  -1

 فيها "وما خري خري ال ينال إال بشر، وُيسر ال ينال إال بعسر".
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عقل اخلربة  يسري يف كل حكم وقيمة بعدية، إذ هو يشّكل روح ي )عقل اخلربة( هذا إميان قبلي  عوحيوط و 
اإلميانية، ومفاد هذا اإلميان قوله )ع(: "واعلم أن مالك املوت هو مالك احلياة، وأن اخلالق هو املميت، وأن املفين 

 .7ال على ما جعلها هللا عليه من النعماء واالبتالء"هو املعيد، وأن املبتلي هو املعايف، وأن الدنيا مل تكن لتستقر إ

فالذي بيده مقاليد القوة والعزة والغلبة واالبتالء والنعماء هو هللا، والدنيا طوع قدرته فمهما تقلبت شؤوهنا فإن 
َا نََتُكمْ ﴿أمرها بيده، لذا  تعميق االرتباط مبصدر القوة، بل عليك ، 8﴾الَ أَتَْسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َواَل تـَْفَرُحوا مبِّ

 هداف دون أن يثبِّّط من عزمك شيء.والسري الدؤوب حنو حتقيق األ

وعي  ومن هذا الوعي كان خيار املقاومة القائم على روحية قيم اجلهاد اليت تفّرعت على تلك األصول من
 عقل اخلربة للقيم واألحكام.

إذ يبنّي اإلمام علي )ع( يف خطبة اجلهاد، أن الفالح وإن كان الغاية، وأن البناء وإن كان األصل إال أن 
  الفالح. هي غايةلاجلهاد والغلبة مها طريق 

فإن اجلهاد ابب من أبواب اجلنة فتحه هللا خلاصة أوليائه، وهو لباس التقوى، ودرع هللا احلصينة، وجنّته الوثيقة، 
ثوب الذل ومشلة البالء، وديِّّث ابلّصغار والقماءة، وضرب على قلبه ابألسداد وأديل رغبًة عنه ألبسه هللا فمن تركه 

 .9يع اجلهاد وسيم اخلسف ومنع الصنفاحلق منه بتضي

اجلنة والنعم: من أبواب  لفاجلهاد عند اإلمام )ع( هو النصرة اإلهلية اليت كساها األمري )ع( ببيانه كل حل
 جنته الوثيقة.و  ،درع هللاو  ،تقوىلباس الو  ،ة أوليائهخلاصّ  اجلنة

 هناك النور والروح واخلري. ،فباطن الدم والنار والغبار والقتل الذي يظهر على صفحة اجلهاد

الزهد، و الوالية، و يف اجلهاد وهو تثوير قيم األخالق ونقلها من العزلة )التقوى،  امزدوجً  اوهنا نرى أثرً 
 االقتدار، ليميز الوعي النابع من عقل اخلربة اإلميانية عن أي وعي ال يتواصل مع مصدر العزة والقوةاجلنة...( إىل و 

 ،اية الغايت يضيع بتضييع اجلهادوأهم نتيجة ختلص إليها هذه القيم هي أن احلق مبا هو غ املتمثل ابهلل سبحانه.
 ت.ءات ذات شأن مبستوى حفظ الغايإذ حفظ الغاية حيتاج إىل إجرا
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بل واألدهى من ذلك  ،ة وأن ال حتسب له األمم أي حساباع يف هاوية الذل والضعومن أضاع احلق ض
زمية، وال االستقالل من على متييز احلق من الباطل وال النصر من اهل ا"ضرب على قلبه ابألسداد" فما عاد قادرً 

 التبعية.

 األعلىالوعي واملثل 

الذات مبا حتويه من ارتسامات العرب والتبّصر، ومعرفة اآلخر مبا هو إنسان إذا كان بناء الوعي يقوم على معرفة 
من  ارئيسً  افإن مقوِّمً  ،ضمن مجاعةأو  اومجاعة وبيئة وَتريخ، ومعرفة العامل مبا هو طبيعة يتفاعل معه اإلنسان فردً 

يف منطقة الالشعور األعمق  ، ألنه حاضر ال يغيب عن الذات ولوامقّومات بناء الوعي ال ميكن التغافل عنه أبدً 
وهناك أمران حمسومان خبصوص أتثري املثل  ي اإلنسان أال وهو املثل األعلى.الذي ميثل التأثري األبعد يف وع

 األعلى:

األمر األول: أن لكل إنسان أو مجاعة مثلها األعلى الذي حبسب طبيعته تتشكل رؤية الفرد أو اجلماعة 
 والتفاعل.ود والذات وقيم البناء للوج

ن تقرير يان املثل األعلى الذي يرتبطان به، فإهنما يستطيعاعِّ األمر الثاين: إن الفرد أو اجلماعة مبستوى ما يَ 
إذ إن أحداث أي عملية تغيري يف حركة املسار اإلنساين أو التارخيي إمنا حتتاج للمثل  وضعيتهما وبناء مصريمها.

ه ملستقبل املسار. ومن املعلوم أن عملية التغيري وإن وقعت يف احلاضر واستجلبت معها املاضي، إال  األعلى املوجِّّ
بل وعلى أساس غائي ُيستحضر فيه  ،أساس سبيب كعالقة شيء بشيء فقط أهنا وحبسب طبيعتها ال تقوم على

وحتويل املرجو إىل  املأمولمث تتجه العملية حنو بناء ذاك املستقبل  اوقيميً  اذهنيً  اقبل وقوعه استحضارً  املستقبل
 واقع.

ال ترتبط  ،ي الذي أمسيناه بـ )عقل اخلربة(إذ إن وعي الذاكرة التارخيية على أساس من هذا الوعي املستقبل
أو  ز  لتحقيق اهلدف. لذا فاالرتباط ابلتاريخ ال يعود ماضويً ابلتاريخ جبانبه السردي، بل مبا هو مساعد وحمفّ 

 مستقبلي.، بل هو استحضار غائي اتسلفيً 

 وعليه أن يؤّسس ،يتحرك ضمن حركة وفاعلية اجلماعةوهناك جانب نخر يرتبط مبثل هذا الوعي وهو أنه 
اعة )أرضية األحداث( سيأخذان مضامني خمتلفة هبذا فإن الزمن )حركة األحداث( واجلم حلراك جمتمعي فاعل.

 اإلنساين التغيريي والتارخيي.اء وعي حضور املثل األعلى يف وعي البن وفعاليات خمتلفة على ضوء



 املستقبل. بوعي املثل األعلى املوّجه ملسار إذ التجدد والتقّدم وهجر السكونية رهن ارتباط الزمن واجلماعة

بوجود  وال نتحدث هنا عن مثل أعلى صاحل )ابلضرورة(؛ بل ما نود قوله: إن أي وعي مستقبلي هو مرتبط
 مثل أعلى ما.

 بيعة املثل األعلى لدى اجلماعات.كن أن نناقش يف طلكننا ومن جهة أخرى مي

إذ قد جتعل أمة من األمم ذاهتا وجمريت واقعها املثل األعلى هلا، ومثل هذه األمم حىت لو استفاقت من وقت 
عى هؤالء ما يس اوغالبً  ،لالهنيار ا، لكنه تقّدم يتعرض دومً ، وهي بذلك قد تتقدماإال أهنا تكرر نفسها دومً  ،آلخر

ولنا يف واقع الكيان الغاصب وَترخيه القدمي  ال يستطيعون احلياة دون معاداة. عدو، إذحلفظ استمرارهم ابفتعال 
إذ كل نخر هو مغاير، وكل  ،عداوة احلافظة لوجود هذا الكيانوقيم ال ال على إنتاج إله الشعب املختارخري مث

ملبين على أساس نخر إلنتاج املثل األعلى، وهو ا امنوذجً  الضرورة، وقد جند مغاير هو عدو حرب، أو صديقُ 
قَاَل فِّْرَعْوُن َما أُرِّيُكْم اجلماعة ﴿وهو نوع حيمل كل مفاعيل القوة على إيقاف أي تطور يف وعي  السلطة والسيادة.

 .10﴾إِّاَل َما أََرى َوَما َأْهدِّيُكْم إِّالَ َسبِّيَل الرََّشادِّ 

ن هلذا إإذ  .اأو استقرارً  اترى خارج االستتباع أمنً  الالنقد واملعرفة والتقدم، فحبيث تفقد اجلماعة القدرة على 
قبل إىل جمهول بدل أن يكون املثل األعلى قدرة خاصة على بث روح اهلزمية واخلوف من املستقبل بتحويل املست

 غاية.

يف ما يُرشد ويوّجه حتت  اكماحل من اثنني إما الركون ومتابعة السيد اعلى حركة اجلماعة واحدً وهذا ما يفرض 
 بة ابحلياة ومتعة احلياة الدنيا.عنوان الرغ

الذي ال  نفسه هذا املثل األعلى مة الطاحمة إلحداث اهلزمية يفوهو املقاو  ،صلوإما االنتفاض العنيف والفا
ُدونِّ هللاِّ أَْولَِّياء َكَمَثلِّ اْلَعْنَكُبوتِّ اختَََّذْت َمَثُل الَّذِّيَن اختََُّذوا مِّْن ﴿ من دائرة االستتباع اليت يرمسها.حيقق التقدم إال ض

تً   .11﴾َوإِّنَّ أَْوَهَن اْلبـُُيوتِّ لَبَـْيُت اْلَعْنَكُبوتِّ َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ  ابـَيـْ

وهو وإن   ل معنويته.الثالث فهو الذي يرتبط مبثل أعلى يؤمن أنه مصدر وجوده وخري حياته وكما أما القسم
يدفعه حنو الكدح إىل كماله وإطالقه وسعته اليت  ،فسه وظاهره، إال أنه متعالٍّ عنهكان يف سره ون  ماكان معه حيث
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ألنه ذات حقيقية ال افرتاضية  تقوم وعيه ابإلميان به، وهذا املثل األعلى ال ينتجه املرء بوعيه، بل ياال تعرف حدودً 
ي عني احلقيقة والتأثري واحلياة. ومن مسات هذا ه ذات ت،سب املفاهيم والتصورات والنزعاحبتتماشى  أو توليدية

ما حتمل الكلمة من عناية يف تربية اإلنسان بفكره  لكربٌّ ب -اإلميان اإلسالمي سب حب -املثل األعلى أنه 
ا ما ي فيهأن أيخذ كل تفاعالته، إال أنه ينمّ  وإرادته ومواقفه عند املنعطفات، رب يرتك لطابع البشرية يف اإلنسان

فيضع نداب وسنن صراع الرتقي والتغيري ضمن احلركة اجلهادية التارخيية يف التكامل  جيعل القداسة كمال البشرية.
رَةِّ أَْعَمى َوَأَضلُّ َسبِّياًل ﴿ .حىت ابلنسبة للرسل واألولياء َوإِّْن َكاُدوا  * َوَمْن َكاَن يفِّ َهذِّهِّ َأْعَمى فـَُهَو يفِّ اآَلخِّ

رَُه َوإِّذً لَيَـْفتُِّنوَنَك َعنِّ الَّ  َنا َغيـْ َنا إَِّلْيَك لِّتَـْفرَتَِّي َعَليـْ ْم  * اَلختََُّذوَك َخلِّياًل  اذِّي أَْوَحيـْ َناَك َلَقْد كِّْدَت تـَرَْكُن إِّلَْيهِّ َوَلْواَل َأْن ثـَبـَّتـْ
ئً  ْعَف اْلَمَماتِّ مُثَّ اَل جتُِّد َلَك َعَليْـ  اإِّذً  * قَلِّياًل  اَشيـْ ْعَف احْلََياةِّ َوضِّ ريً اَلَذقْـَناَك ضِّ َوإِّْن َكاُدوا لََيْسَتفِّزُّوَنَك مَِّن  * اَنا َنصِّ

َها َوإِّذً  نـْ الََفَك إِّاَل قَلِّياًل  ااألْرضِّ لُِّيْخرُِّجوَك مِّ ْن ُرُسلَِّنا َواَل جتُِّد لُِّسنَّتَِّنا  * اَل يـَْلبَـثُوَن خِّ َلَك مِّ ُسنََّة َمْن َقْد أَْرَسْلَنا قـَبـْ
 .12﴾حَتْوِّياًل 

الرسول حقائق جدليات الصراع بني احلق والباطل، وكيف أهنا تستند إىل اإلغواء َترًة هذه اآليت تفرد أمام 
هبم، فإذا ما  اوالعنف َترًة أخرى، وكيف أن العناية اإلهلية ترشد أهل احلق على الثبات حىت يضيق الباطل ذرعً 

 سلطة  داية االحندار والرتدي يفأقفلت السبل أمامه جلأ الباطل إىل اخليارات اجملردة عن كل ُخلقية وهذا يعين ب
 يشهد َتريخ الصراع على صدقيتها. يةكيانه، وهذه احلال سنة إهل

وال تكتفي عناية املثل األعلى هنا على جمّرد وضع السنن واإللفات إليها، بل إهنا تستجر الذاكرة لضخ 
 ."عقل اخلربة اإلميانية" وتوليد املعنويت يف وعي إرادة اإلميان

ريُوا يفِّ األْرضِّ فَاْنظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِّبُة اْلُمَكذِّبِّنيَ َقْد ﴿  .13﴾َخَلْت مِّْن قـَْبلُِّكْم ُسَنن  َفسِّ

لى املوجه ووعده بتحقيق مث بعد ذلك تربط الذاكرة بوعي الواقع والواقع بوعي املستقبل واملستقبل ابملثل األع
 األهداف.

ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنَّ ﴿ بـْ ُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاُء َوزُْلزُِّلوا َحىتَّ أَْم َحسِّ ْن قـَْبلُِّكْم َمسَّتـْ َة َوَلمَّا أَيْتُِّكْم َمَثُل الَّذِّيَن َخَلْوا مِّ
 .14﴾يـَُقوَل الرَُّسوُل َوالَّذِّيَن نَمُنوا َمَعُه َمىَت َنْصُر هللاِّ َأاَل إِّنَّ َنْصَر هللاِّ َقرِّيب  
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فال يعود أليٍّّ منها سلطة اإلطالق  الذات والزمن واإلنسان واحمليط. يتحول املثل األعلى إىل قيُّوم على وهكذا
على رعاية احلق  ة  نَ مَ تأَ سْ مُ  فة  لَ تخْ سْ إذ الكل منه وإليه وما اجلماعة إال مُ  اس اآلخر، أو هنب الذات والعامل.وحق افرت 

 ة.وجود واإلنسان، والعامل واحليااإلهلي يف ال

وهذا املثل األعلى احلقيقي حينما تتبناه املسرية اإلنسانية، وتوفق بني وعيها البشري والواقع الكوين الذي 
دث تغيري كمي يفرتض هذا املثل األعلى حقيقة قائمة، حينما يتم التوفيق يف اجتاه املسرية حنو هللا فسوف حي

 وكيفي على املسرية.

اع، والنمو قائم وابلتايل فمجال التطور واإلبد لن يتوقف، إذ هو غري متناهٍّ.ريق ما التغيري الكمي فهو أن الطأ
 .اودائمً  اأبدً 

 عليه فسيتجاوز املسري كل اآلهلة املزورة اليت تقف عقبة بني اإلنسان وبني وصوله إىل هللا سبحانه. وبناءً 

 املنخفضة والتكرارية.هلة واملثل مع كل أشكال اآل امستمرً  اومن هنا كان دين التوحيد صراعً 

إعطاء الشعور ابملسؤولية  –للجدل والتناقض اإلنساين  أما التغيري الكيفي فهو يف إعطاء احلل املوضوعي
؛ ذلك أن املثل األعلى هنا هو نفسه واقع عيين منفصل عن اإلنسان، وهبذا يعطي املوضوعية لدى اإلنسان

احلقيقية ال تقوم إال بني جهتني مسؤول، ومسؤول لديه، لذلك صنعت  للمسؤولية شرطها املنطقي فإن املسؤولية
لوعي مقاوم ما زال حىت  جهاديً  اكاألنبياء ال يعرفون املساومة واملهادنة أو امللل، وبنت سياقً   هذه احلقيقة رجااًل 

ه السياسية مفاعيل اليوم يطرح نفسه كبديل عملي ينطوي على رسالية خالصية للواقع احلضاري املأزوم بكل
 .15والعملية وقيمه املعرفية واحلضارية

 اإلسالمية وعقل اخلربة اإلميانيةاملقاومة 

 جاءت املقاومة اإلسالمية ضمن ظروف من الصراعات والتحوالت الكربى يف املنطقة والعامل منها:

املمانعة لدى غالبية حكومات ودول املنطقة  اإلسرائيلية على قدرة-ريكيةاستكمال السيطرة األم -أ
ى ذلك بتوقيعات مذلة بني أطراف عربية وإسرائيل برعاية أمريكية استفردت المية، وقد تبدّ العربية واإلس

هلذا  اابلوضع وأخرجت العامل من ساحة التأثري والتدخل الفاعل يف جمرى الصراع، مما شّكل غطاًء دوليً 
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سلسلة هزائم وانتكاسات عسكرية كربى بفعل  السياسة بعد أن شهدت املنطقةاالهنزام اإلقليمي يف 
 .اوان اإلسرائيلي املدعوم دوليً االحتالل والعد

ىل مدافع عن هذا الواقع وقد أثر ذلك على وعي شعوب املنطقة اليت انتقلت يف بعض شرائح خنبها إ
،  البة مبقاومة التطبيع معيف الوقت الذي انطلقت لدى غالبية هذه الشعوب املط ،املستجد إسرائيل، وهو شعار 

قاومة العسكرية، واملقاومة إال أنه وقع فريسة االهنماك عن امل ،ري من دالالت الرفض هلذا الواقعوإن محل الكث
 جود اإلسرائيلي يف كامل املنطقة.أصل الو  ة، اليت ترى دورها يف اجتثاثلمالشا

 يت العريب الواحد.املقاومة إىل داخل الب دالالته نقل قسط وافٍّ منض بل إن من بع

من قبل بعض الفصائل الفلسطينية وتصويرها وكأهنا جمرد مسألة خاصة لقضية الفلسطينية، القبض على ا -ب
دة من مفردات هذه القضية حيظّر على أحد التدّخل يف شأهنا الداخلي، بل واعتبار أن القدس هي مفر 

شارع العريب من رامة العربية، وضمري الروح اإلسالمي، ونبض البعد أن كانت القدس عنوان الك ،اخلاصة
مما أولد انعطافًة يف  .بني االجتاهات الفلسطينية نفسها احادً  اوهذا ما جعل انقسامً  ،أقصاه إىل أقصاه

 وأَتح أمام األصوات .الذاكرة اليت كانت متثل حافظة املشروعية السياسية للعمل الفدائي الفلسطيين
ومن الطبيعي عند  .ة تشكيل بناء املوقف الفلسطييناإلسالمية حق االعرتاض والتصّدي، إلعادالقومية و 

 وقت حىت يستقر على خيارات واضحة.مثل هذا احلال أن يشهد الوعي املقاوم بلبلًة حتتاج إىل 

على رأس نظام عاملي أحادي  الواليت املتحدة األمريكية وبروز ،احنسار أي دور دويل ثنائي األطراف -ج
الصهيونية وتفوق نهتا الدينية والسياسية مع فة متماهية بعناصر مكوّ مته عقلية حركات ميينية متطرّ كَ حَ  جديد

جلجلة  فيها يثري أيتيها بل وبنت هذه العقلية دورها ومهمتها التارخيية على صوت إهلي إسرائيل الكيان.
احلروب على دروب العامل واملنطقة، ويعترب أن اإلسالم هو الشر املستطري الذي ينبغي معاجلة خطره إما 

 ونه، أو ابستئصال حضوره الفاعل.بتفريغه من حمتواه ومضم

بروز قلق واضطراب يف املوقف واخلطاب اإلسالمي العام سيما عند احلركات اإلسالمية عرَّضها ملخاطر  -د
احلكومية، واملؤسسات  فريسة التقاطبات يف املعتقد واملوقف، ابلتايل غلو الوعي؛.. أو جعلها أحيانً الغلو 

 ق ابملشروع االستحواذي األمريكي.الرمسية، والليرباليات الغربية املفتوحة على خطط وإجراءات االستلحا



نهاضي جديد حيايث األبعاد كان ال بّد من والدة جديدة ملشروع است  ،أمام هذه التحوالت واملنعطفات
أو من حيث  من حيث األهداف والغايت، نه حيمل بذور مهما وقيم جديدة إنالوطنية والعربية واإلسالمية، إال أ

 من حيث الرؤية جململ الواقع. الوسائل واألساليب، بل

ودخوله العاصمة العربية افاته وطموحاته يف لبنان واملنطقة ومع وصول املشروع اإلسرائيلي إىل ذروة استهد
تشّكلت بذور وعي مقاوم ينطوي على وقائع والدة من رحم الواقع  ،وفرضه مسارات جديدة على اجلميع بريوت،

 الرمزي اجلامع والقلق واملضطرب. بكل تكثيفه

 لكنها والدة تشي ابلبحث عن السؤال التايل:

ائد؛ واقع االحتالل من جهة، واالهنيار العريب هل املقاومة املرجوة هي رد فعل ضروري على هذا الواقع الس
 من جهة أخرى؟

نفسها على أرضية من التحوالت االسرتاتيجية  أم أهنا مقاومة تعربِّّ عن مغزى ذات حضارية تستنهض
 الكربى، وتستند يف مشروعية فعلها اجلهادي على ضرورة وجود رد فعل على الواقع السائد؟

أن املقاومة هي رد فعل لواقع ظامل يسّببه االحتالل لألرض، ورد  على الكثريونفيه جيمع الذي هذا يف الوقت 
 الفعل جتاه أي واقع مرتدٍّّ هو تعبري عن واحد من اثنني:

يتحول االحتالل إىل حبيث السقوط أمام احملتل والتسليم له ولو بعد حماوالت من التفلت من قبضته،  األول:
 ل إليه.ع من حّيز املكان الذي دخواقع أوس

 معه ولو على حنو اجلرب واإلكراه.ل إىل حميط عيش للناس القاطنني، وحمور حركتهم اليت تتكّيف إنه يتحوّ 

ه الالواع اقابعً  انخر عندما يصري قدرً  امث أيخذ بعدً  ي للنظرة إىل التاريخ يف منطقة الالشعور النفسي واملوجِّّ
يلزم الذات ابلتثبت اجلامد يف وضعية ال تتجاوزها، إهنا أشبه ما  حيث إن هذا الَقَدَر اجلربي اجلديد واملستقبل.

األمر الذي  راك، يطلب االستفاقة فال يستطيع.بكابوس يصيب الوعي ابلشلل والعجز عن قدرة احل تكون حينئذٍّ 
 يضع الوعي أمام أسر خفي حمكوم جبملة أمور منها:

، وانسحاب عن سريورة التطور ونكوصي  أيخذ شكل مقاطعة النضج، وإضراب عن النم جتدد   -أ
 .16والتقدم

                                                           
 .84 الصفحة ،فون العرب والرتاثاملثقّ  ،الطرابيشي ،نظرا 16



ال تتصل ابلواقع، وال  حتول املاضي إىل جمّرد ذكرى حمببةٍّ َترة وملعونة َترة أخرى، إال أهنا وبكل األحوال -ب
 حنو املستقبل. احمّفزً  اتشّكل رصيدً 

يف ممالك الذهن ق األفكار وتوهني قيمة الفعل والعمل، كأمنا األفكار القابعة االجنذاب إىل سحر شران -ج
 هي صانعة االنتصارات أو اهلزائم.

وية ال أو رفضه مباض ،ع لواقع إكراهي هو حضارة الغازياخلضوع ملنطق ردات فعل متعاكسة بني استتبا  -د
 حتيل يف الواقع إال إليه.

القهر  ةالقناعة مبرّكبات نقص من ثنائيات اخلوف والثورة، جلد الذات والبحث عن عنصرها املميز، دوني -هـ
 وشتم اآلخر.

م، إذ الكل يف حياد سليب: االحنباس يف لغة خطاب حتيل األشياء إىل جمهول، فال فاعل مباشر أو ملتز  -و
إذ  وكأن صاحب اخلطاب ال ميت حلياته بصلة،  الوعي.و الواقع و القيم و اكرة الذو التاريخ و اهلوية و الذات 

 كل تعبريه قائم على اجملهول.

من وعي الذات على أصول من قيم معينة، تدفع ابجتاه جماهبة  االعمل على مقاومة احملتل انطالقً  الثاين:اخليار 
 سم مسارات جديدة للواقع املأمول.السائد من الواقع، ورفض أن يتحول إىل مألوف مستدمي، وتعمل على ر 

 و

يف نطاق املقاومة يبيح لنا اجلمع بني معانٍّ أربعة أساسية هي: القوم، والقيام، والقيمة،  معلوم أن التداول العريب
والقومة؛ ذلك أن املقاومة ينهض هبا قوم خمصوصون، وأن هؤالء القوم يقومون بدفع شرٍّ قائم بني أظهرهم، 

فاملقاوم  ،رة عن هنوض ابلقيمون القومة عبالون يف ذلك بقيم مثلى، عاملني على حتقيق قومة خمصوصة، فتكويتوسّ 
 .17يتوىل جتديد الوعي ابلقيم اعمومً 

ف مع هذا هناك واقع سيء، وهناك قيم  مأمولة وأهداف متوّخاة، وهناك ممانعة قوم عن االعرتاف والتكيّ  اإذً 
 أصول من القيم اليت يؤمنون هبا. الواقع، وهم يسعون مبقاومتهم لتغيري املسار على

 املشرتك، ال ينفي وجود اخلصوصيات املتعلقة أبصل القيم املتبّناة، وابختالف األقوامإال أن هذا املعىن 
يف طبيعة املقاومة هنا أو  إذ لكل خصوصية أتثريها اخلاص يثيات الظروف واألمكنة والقضاي.وطبائعهم، وح
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وطبيعة املوقف من احملتل؛ وهل املقصود هو إزالة وجوده العسكري، أو منعه من أي تدخل بشؤون البالد  ،هناك
مث ما هي  .، أو إجياد البديل احلضاري عنه؟والعباد، أو إجياد مكان متمّيز يف منظومته احلضارية وشبكة سياساته

 القيم املطروحة وما هي حدودها؟

حلركة املقاومات اليت سبقتها؟ وما عالقتها مع  ؟ وهل تعترب نفسها استكمااًل وما هي التجارب اليت قامت هبا
ل وعيها على  وكيف تشكّ  تعدديته أم أهنا منوذج احنصاري؟.وهل تؤمن ب الذاكرة والتاريخ؟ ما عالقتها مع احمليط؟

 ع وجماهبة الواقع؟.يف إطار الصرا كل ذلك، مبسبقات عملية ال تتجاوزها؟ أم أن وعيها يتماهى مع حراك اهلدف 

 ّكل هوية وحركة ووجهة أي مقاومة.يف تش اأساسي   اإن هلذه األسئلة وغريها كثري، دورً 

كبرية وواسعة،   - بني كل حركة مقاومة لالحتالل -وحنن هنا يف الوقت الذي جند فيه أن القواسم املشرتكة 
وجند أن للخصوصيات دورها الرئيسي يف خاصية أي مقاومة. فإننا نؤمن أن جناح أي خصوصية ميكن أن يشّكل 

 ي القاسم املشرتك بني املقاومات.غىًن يف تفاعل وع

 فإن هذه لذا فنحن وإن كنا معنيني هبذا املبحث يف معاجلة املقاومة اإلسالمية بتشّكل وعيها ونظام قيمها،
هذا  ل، عن حضارة االستحواذ األمريكي.العناية ال خترج عن إطار املسامهة يف رسم مسار اخلط احلضاري البدي

 املسار اآلخذ ابلتشّكل من أمريكا اجلنوبية إىل إيران وإىل شعوب ودول عربية.

بقيم منتجة حلداثة جديدة  اولقد رأى املفّكر املغريب طه عبد الرمحن يف جتربة املقاومة اإلسالمية اللبنانية وعيً 
 بنية على والدة إنسان جديد.م

 إذ أتيت 

حىت يرتقي ابإلنسان  اعلى رأس العناصر اليت تشّكل لب احلداثة، فعل اإلبداع مع العلم أن الفعل ال يكون إبداعً 
 درجة.

يف األمة  وجوديً  حتّواًل وغري خافٍّ أن هذا هو حال املقاومة اإلسالمية يف لبنان فقد حققت ابنتصارها على احملتل 
ومل تكتفِّ املقاومة اإلسالمية أبن تفتح لألمة ابب احلداثة، بل أنزلتها رتبًة  ها من طور العجز إىل طور القدرة.نقل

تكاملة ولقيمه أبعادها اإلسالمي السابقة، إذ إهنا أعادت للدين وظيفته امل مل تنزهلا مع حركات التجديد
 .18املتفاعلة
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املقصود من كالمه من الواجب اإلشارة إىل أن مقصوده ابحلداثة هنا، ليس العصر اخلاص وحىت يستبني 
يفّرق بني واقع احلداثة  "عبد الرمحن"ن إإذ  ية ومنظومته املعرفية واحلضارية.ابنبعاث الغرب وتشّكل هويته اجملتمع

ة عن هنوض األمة، كائنة ما  هنا تصبح "عبار  حيث إن احلداثة هي حق لكل أحد.اخلاص؛ وروح احلداثة اليت 
كانت. بواجبات واحد من أزمنة التاريخ اإلنساين، مبا جيعلها ختتص هبذا الزمن من دون غريها، وتتحمل املضي 

 .19به إىل غايته يف تكميل اإلنسانية"

نها قيم فرعية روط هي مبادئ قيم رئيسية تتوزّع مومثل هذا الفعل احلداثوي أي؛ التجديدي؛ ينطوي على ش
 أساسية:

 ال من حال القصور إىل حال الرشد.مقتضى هذا املبدأ أن األصل يف احلداثة هو االنتق :مبدأ الرشد ،أحدها
ل واإلبداع يف التفكري فيكون املراد ابلرشد هو حتصيل االستقال ،ا هو التبعية الفكرية والسلوكيةواملراد ابلقصور هن

 والسلوك.

واملقصود ابالعتقاد التسليم ابألمر  حال االعتقاد إىل حال االنتقاد. وهو االنتقال من :مبدأ النقد ،والثاين
من دون دليل بينما االنتقاد هو االستدالل العقلي على األشياء والفصل بني جماالهتا مبا يتيح ضبط أسباهبا 

 وكشف نلياهتا.

اخلاص سواًء أكان  ،إىل حال الشمول نتقال من اخلصوصإذ األصل يف احلداثة اال :مبدأ الشمول ،ثالثوال
خمتلف  فيكون املراد ابلشمول هو القدرة على جتاوز هاتني اخلصوصيتني والتأثري يف هو )اجملال( أم )اجملتمع(.

 اجملاالت احلياتية وخمتلف اجملتمعات اإلنسانية.

 أن التطبيق احلداثي مشروط بشرطني عامني: "الرمحنعبد "ويعتقد 

 .االنبعاث من الداخل ،أحدمها

. كما جيب االجتهاد يف االستقالل عن الغري ويف اإلبداع إذ جيب االجتهاد يف :االلتزام ابالجتهاد ،والثاين
 االجتهاد يف تعميم اإلجناز االجتهادي. ااالستدالل والفصل بني األشياء، وأخريً 
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فإنه ال يرى أي إمكانية جتديدية حداثوية عند حكومات عاملنا العريب واإلسالمي، بل يعترب  ومن جممل ما مرّ 
 .20ووعي دورها املقاوم ،ا الدور، وذلك من خالل مقاومتهاأن الشعوب هي املؤهلة للقيام مبثل هذ

يف حرب متوز  وهذا ما حققته املقاومة اإلسالمية يف لبنان "إن النموذج اإلسالمي يف املقاومة، متمثاًل 
، أدخل األمة يف طور فاصل من أطوار احلداثة اإلسالمية اليت ابتدأت يوم أن قررت األمة أن تتوىل أمرها 2441
 .21بنفسها"

من هذا النموذج املقاوم، فإن فهم تشكل الوعي والقيم عند املقاومة اإلسالمية، ال يرهتن للحظة ردة  اانطالقً 
شعلة حتالل فقط؛ وإن كان هذا االحتالل هو السبب املباشر يف إطالق الفعل يف مواجهة االستعمار واال

تقوم عليه هذه املقاومة نصطلح على تسميته )االقتدار( يف القيم ويف  اخاصً  حضاريً  ىبل إن هناك مغزً  ،املقاومة
وكما  ربة اإلميانية(.لى وعي )عقل اخلع اوهذا االقتدار ال ميكن إال أن يكون مبني   .تشكل اهلوية احلضارية املطلوبة

وما  ستولد منه بناء اهلدف واملستقبل.أسلفنا ببداية البحث أن هذه اخلربة تواقع الواقع بعربة من ذاكرة املاضي لت
  االستطاعة على أعمال القدرة، إذ مقصودن ابالقتدار إاّل 

وكل مستطيع قادر وليس كل قادر مبستطيع؛ ألن االستطاعة: اسم ملعانٍّ يتمّكن هبا  ،اهي كون القادر قادرً  القدرة
 الفاعل مما يريده من إحداث الفعل وهي أربعة أشياء:

 .22إرادته للفعل، وقدرته على الفعل، حبيث ال يكون له مانع منه، وعلمه ابلفعل، وهتيؤ ما يتوقف عليه الفعل

كنة 
ُ
واالستطاعة وهي ال حتصل إال من خالل: إرادة وعزم فاعل، واالستعداد الذايت للقيام فاالقتدار هو: امل

 ابلفعل، وحتضري كل األسباب املتيحة للتنفيذ من إمكانت وخطط وسياسات، واملعرفة بطبيعة املوقف
 ومستلزماته.

ألهداف واإلجراءات، لذا فاالقتدار املقاوم هو فعل  وليس حرب تنظريات، وهو معرفة مقاصدية وتفصيلية اب
 يف من مظاهره وما يطفو على سطحه.تزيل االرهتان وخربة مبسار السنن وحقائق الواقع دون
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 لكن يبقى أن نشري أن االقتدار يف منظومة الفعل احلضاري للمقاومة اإلسالمية إذ تكوَّن كقيمة، فعلى قاعدة
 ىعن مغزً  ا تعبريً أييت :، إال أنه وكما قلنايجيةاإلسرتاتلذا فرغم وضعيته  من وعي إمياين خاص بعقل اخلربة.

 حضاريٍّّ خاص.

شه يف جتربة وهو مغزًى ال ينكشف إال ابستبيان ما ينتج عنه من قيم وليدة نستحضرها من واقع ما نعي
 الناطق عنها السيد حسن نصر هللا.وما عرّبت عنه أدبيات هذه املقاومة خاصة على لسان  ،املقاومة اإلسالمية

كان التتّبع التفصيلي لتشّكل وعي القيم عند املقاومة اإلسالمية ضرورة ملحة.. فإن بعض اإلشارات   وإذا
 .اركان هذه القيم هو ضرورة أيضً العامة أل

 ركان قيم وعي املقاومة اإلسالميةأ

ارتكزت هذه املقاومة يف وعيها على اجلانب اإلمياين ابلدرجة األساس اعتربت أن خربة التجربة يف امليدان كانت 
 اإلمياين املطلوب.تؤّكد على هذا العمق 

اإلسالم ال يريد مّنا فقط أن  خ اإلميان يف أعماق نفس اإلنسان.على وجوب أن يرتسّ  ااإلسالم كان يرّكز دائمً 
وأن البعث حق، وأن القيامة  رسول هللا، وأشهد أن املوت حق، انقول: أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممدً 

نقول، و نتكلم، و هو يريد منّا أن تدخل هذه الكلمات يف قلوبنا وأرواحنا وأعماق نفوسنا، وابلتايل نعيش،  حق.
 ذا اإلميان.ض على أساس هحنب ونبغو نتصرف، و نعادي، و نوايل، و نسامل، و حنارب، و نفعل، و 

، ليزدادوا إميانً  ألنه حىت اإلميان هو درجات. االمتحانت اإلهلية للمؤمنني تنّزل اآليت ليزداد املؤمنون إميانً 
 .ي يف االنتصار ليزدادوا إميانً ابلوعد اإلهل الوفاء ،اجلهاد واملواجهة ليزدادوا إميانً 

َية  نَمُنوا بَِّرهبِِّّّْم َوزِّْدَنُهْم ُهًدى، يقول تعاىل: ﴿هللا تعاىل يهتم هبؤالء املؤمنني ليزدادوا إميانً  َوَلمَّا . ﴿23﴾إِّنَـُّهْم فِّتـْ
ُنوَن األْحزَاَب قَاُلوا َهَذا َما َوَعَدَن هللاُ َوَرُسولُُه َوَصَدَق هللاُ َوَرُسولُُه َوَما زَاَدُهْم   .24﴾اَوَتْسلِّيمً  إِّالَ إِّميَانً َرَأى اْلُمْؤمِّ

 .25، وكذلك الطمأنينة والسكينة والنصر الذي ينزله هللا على قلوب عباده"احملنة تزيد املؤمنني إميانً 
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"صدقوين إننا اليوم حباجة  ى قيمة كربى هي )اليقني الواثق(.ومثل هذا اإلميان يوّلد عالقة ابحلقائق مبنية عل
ا على صنع االنتصار، اإلميان حبقنا وقدرتنوقبل أي شيء إىل اليقني واإلميان والثقة، اإلميان ابهلل ووعده ونصره، 

 .26اليقني والثقة بشعبنا وأمتنا والثقة بتحرير األرض املقّدسة"

ابألمة  اإلهلي ابلنصر، وهذا ما يستدعي الثقة فركن اإلميان يوّلد قيمة اليقني، واليقني تتفرّع عنه الثقة ابلوعد
 والشعب وصناعة املستقبل.

 إفراد فرز قواعدي هلذا الركن ألمسيناه:ولو أردن 

 هلل على الوجود واحلياة والناس الركن األول: اإلميان ابملعية القيومية

املوصول بعقل اخلربة اإلميانية "هذه املقاومة لذا فعندما جاء قرار املقاومة إمنا جاء من هذا املغزى احلضاري اإلمياين 
منذ اليوم األول كانت مقاومة هلل، وقتاهلا ودموعها ودماؤها وسعادهتا وأملها وفرحها وحزهنا وتضحياهتا هلل. هؤالء 

فيقه وبتو  الذين قّدموا أوالدهم وأنفسهم وأهليهم وإخوهتم وصربوا وحتّملوا، كانوا يرون هللا ويطمعون برضاه ورضوانه
ونصره، ولذلك كانت املقاومة اإلسالمية من أبرز املصاديق التارخيية، ومن أبرز املصاديق املعاصرة لقوله تعاىل: 

 .27"﴾إِّْن تـَْنُصُروا هللاَ يـَْنُصرُْكْم َويـُثـَبِّّْت أَْقَداَمُكمْ ﴿

احتضنته من هذا املغزى احلضاري بناًء عليه ارتسمت املقاومة ابعتبارها األولوية الكربى يف حركة اجملاهدين ملا 
 اإلمياين..

لوية، كل ، ومل تساوم، وجعلته األو جّديً  ا"لقد أّسس السيد عباس وإخوانه مقاومة هلل وضعت أمامها هدفً 
 .28واملقاومة يف خدمة هللا من أجل حتقيق النصر" شيء يف خدمة املقاومة.

اومة هو الدفاع عن أصل الدين، وعن مضامني القيم وهذا ما رسم اخلط البياين لألولويت، إذ هدف هذه املق
لذا فالتفاصيل ال تتحول  ،29"هي معركة الدفاع عن أصل الدين" للحياة واإلنسان معامل مساراته. اإلهلية اليت ترسم
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من قيم فالقضاي هي اجلامعة على أساس  .30"اإىل أساس "ينبغي وضع كل خالفاتنا العقائدية والدينية جانبً 
 احلضاري اإلمياين.املغزى 

تنبع قيمة الصدق  بعد هذا اليقني الواثق الذي يرسم سّلم األولويت على أصول من وعي عقل اخلربة اإلميانية
منا أمام ربنا على  اوشاهدً  "ليس القتال هو الذي صنع النصر، القتال كان دلياًل  يف العهد مع هللا والذات واألمة.

 لصرب والتضحية والصدق واإلخالص.النصر اإلهلي أمر مشروط ابجلهاد وا ر.نا، وصدقنا هو الذي أنزل النصصدق
 اجاء النصر ألنه توافر يف املقاومة وأهلها شرط اللياقة واجلدارة، فاهلل تعاىل ال يعطي النصر والعزة ملن ليس جديرً 

 .31هبما"

وهبذا املعىن فإن الصدق هو قيمة تستدعي مجلة قيم أخرى، بفعل العمل املقاوم.. إهنا تستدعي قيمة النصر، 
ال إىل بل هو قيمة ال تضاف إ –سب عقل اخلربة اإلميانية حب –وقيمة العزة، فالنصر ال يُنظر إليه كمجّرد حدث 

 من يستحق ويليق به نيلها.

 الطلب والنية والصدق ح قيمة ال يناهلا من طلبها، بل من استحقها يفوكما النصر قيمة فإن الشهادة تصب
 واجلدارة.

هللا جيتيب  طفي الشهداء.وهللا يص ،صطفاء هللا، هللا يصطفي النبيني"الشهادة تشرتك مع النبوة يف أن النبوة ا
املطلوب أن نعمل يف تزكية أنفسنا وأرواحنا  ،وهللا خيتار الشهداء ،هللا خيتار النبيني ،وهللا جيتيب الشهداء ،النبيني

 .32ومراقبة أقوالنا وأعمالنا ونواين لتصبح أنفسنا الئقة بدرجة الشهداء"

سة للنصر والشهادة ضمن العيش يف منطق توحيد املعية القيومية اإلهلية، فإن  وحىت تكتمل صورة القيم املؤسِّّ
سة ا  .املعرفة-الوعيلثانية بعد الصدق، هي قيمة القيمة املؤسِّّ

فناء واملوت الذي يعقبه "شهداؤن وجماهدون ليسوا طالب موت وفناء وعدم، وهل ميكن أن يعشق اإلنسان ال
 اجملهول؟
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شهداؤن من موقع اإلميان وااللتزام والوعي والفهم واليقني كانوا طالب حياة، بل طالب أعظم حياة، وكانوا 
 .33احلقيقي واملطلق، كانوا طالب كمال ولذلك وصلوا إىل ما كانوا يطلبون"ابحثني عن الوجود، بل عن الوجود 

لته بعد هذا الركن األول )املعية القيومية اإلهلية( لنظام القيم الذي توّلد عن )عقل اخلربة اإلميانية( والذي فعّ 
 املقاومة وانبنت عليه جييء.

 ركن الثاين، وهو التوازن اجلهاديال

ببعديها  د النفسي والعملي احملقق للعدالةهنا ركن من أركان توليد القيم اليت تستدعي بذل اجلهوالتوازن اجلهادي 
 الروحي واالجتهادي.

َا نََتُكمْ سه وربه ﴿املقاوم أمام نف وقوة الثبات حبيث ال يتزلزل   .34﴾لَِّكْي اَل أَتَْسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َوالَ تـَْفَرُحوا مبِّ
َوإِّْذ يَعِّدُُكُم هللاُ إِّْحَدى ﴿ يق األهداف.كما ال يتزلزل أو يرتاجع أمام املخاطر والصعاب اليت تعرتض سبيل حتق

َر َذاتِّ الشَّوَْكةِّ َتُكوُن َلُكْم َويُرِّيُد هللاُ َأْن حيِّقَّ احلَْ  يـَْقَطَع َدابَِّر قَّ بَِّكلَِّماتِّهِّ وَ الطَّائَِّفتَـنْيِّ أَنَـَّها َلُكْم َوتـََودُّوَن َأنَّ َغيـْ
 .35﴾اْلَكافِّرِّينَ 

ا ومبستوى استحقاقها الالزم مث إن التوازن اجلهادي يستدعي إعطاء األمور والبالد والعباد حقوقها اخلاصة هب
من وجوه  اوال يهمل املرء وجهً  خرة تنفي قضاي احلياة الدنيا،فال تطغى الدنيا على اآلخرة، وال شؤون اآل هلا.

سري أو العشائري أو الوطين والقومي على حساب التزامه النهج الرسايل الديين، ابلوقت الذي هويته وانتمائه األ
وهذا معىن التوازن  م وكأهنا إله أو هي حبكم اإلله.ال يتصّنم أمام أيٍّّ منهم فيجعل من العشرية أو الوطن أو القو 

 قاومة بـ )املقاومة اإلسالمية(.اجلهادي يف تسمية امل

اإلسالمية هنا ال نتحدث عن مقاومة طائفية، حنن نتحدث عن اهلوية الفكرية واإلميانية هلذه  مة"حنن يف كل
، وفوق املناطق، وحىت فوق األقطار ابملعىن القطري املقاومة. إن هويتها اإلميانية جتعلها مقاومة فوق الطوائف

 .36الضّيق. وجيعلها مقاومة تدافع عن األمة..."
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ن البيت واألسرة والعشرية والوطن، ولكنها ال ترهتن حلساابهتم الضيقة، يف الفرز بني هي مقاومة تدافع عا، إذً 
ده قيام كل شيء، وهو هذه اجلهة أو تلك، ألهنا جعلت املدى احليوي احلاكم لتوازهنا، العالقة مع هللا، الذي بي

لرضا هللا واستجابة ألمره، فمع املقاومة اإلسالمية  ا"فهي تقاتل يف سبيل هللا، ومن أجل هللا وطلبً  مع كل شيء.
منطقته أو  أنت ستكون يف قتالك أكرب من كل تلك احلساابت اليت ميكن أن ينسجها الشخص أو عائلته أو

هنا تصبح روحية املقاومة، عزم املقاومة، إرادة املقاومة، عشق  ده واألرض ومن فيها ومن عليها،طائفته وحىت بل
بات املقاومة، صمود املقاومة، أفق املقاومة أكرب وأوسع بكثري. لذلك املنطلقون من خلفية إميانية من املقاومة، ث

 .37خلفية إهلية هم مقاومون أشّداء، ويف نفس الوقت رمحاء"

 هنا وقع التوازن يف جمالني: اإذً 

اُء َعَلى حُمَمَّد  القرننية ﴿، مبين على قاعدة اآلية ذايت–اجملال األول: هو نفسي دَّ َرُسوُل هللاِّ َوالَّذِّيَن َمَعُه َأشِّ
نَـُهمْ  . فإهنا "ال حتّدت فيها الدنيا كلها ومل تضعف يت. فرغم شدة املقاومة يف جماهبة العدو، وال38﴾اْلُكفَّارِّ ُرمَحَاُء بـَيـْ

املقاتل هو الذي حيّوله بعد غياب الرمحة واحملبة يف تربية  إنّ  اجملاهدين عامل احملبة والرمحة. يغيب عنها أن تريّب يف
احملبة والرمحة يف عملية الرتبية للمقاتل فهو الذي  عدتمع. أما حضور بُ اجملانتهاء فرتة التحرير إىل عنصر تفجري يف 

ملواصلة عمله لنفس األهداف اليت كان يعمل هلا يف السابق مع تبّدل  اوحاضرً  فاعاًل  اوعنصرً  اإجيابيً  يبقيه عاماًل 
 .39الوسائل والوسائط وأساليب العمل"

 .2444األراضي اللبنانية عام وهذا ما وعاه اجلميع بعد حترير املقاومة اإلسالمية لغالب 

، وتبقي املصلحة احلاكمة ، إذ ترفض املقاومة الركون إىل املصاحل الضّيقةيجهاد –اجملال الثاين هو سياسي 
 مام الضرابت وال أمام اإلغراءات.على كل شؤون احلياة هي االرتباط ابهلل، لذا فهي ال تضعف أ

كما أهنا تبدع يف إجياد أرضية االنسجام بني واقعها السياسي، ونفاقها اجلهادية، فاملتابع لعمل املقاومة 
إال أهنا ورغم ذلك فتحت  وابط الوطنية يف حركتها ومسارها.اإلسالمية يف لبنان يلحظ كيف أهنا التزمت الض

 غري.سبل التواصل بني الُبعد الوطين والقضاي القومية واإلسالمية املشرتكة دون التدخل املباشر يف خصوصيات ال
مة "ال ترى لكل مقاومة يف املنطقة، إذ املقاو  احي   اووضعت نفسها منوذجً  عّزز ثقافة النموذج والتأّسي به.وأخذت ت
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نفسها معنية ابألبعاد املادية اليت يتنازع عليها الناس، فهدفها واضح، واسرتاتيجيتها واضحة، فهي تريد أن تقّدم 
 .40املثال احلضاري لألمة، الذي يثبت أن إرادة املقاومة قادرة على حتقيق النصر"

 اخلصوصيات لدى كل جتربة مقاومة. هي تقّدم نفسها كتجربة، وهدفها كخيار قابل للتعميم مع حفظ ا،إذً 

 الركن الثالث، استنهاض الواقع وربطه ببناء مستقبلي تغيريي

 وهذا االستنهاض جيد أمامه مجلة من القيم الواقعية والذاتية:

يف قيم وثقافة هذه املقاومة هناك مكان أساسي لرفض العبودية لغري هللا، ولرفض الظلم والقهر " -4
فال بّد ملن حيمل قيم الكرامة والسيادة والعز  ل ميثل كل هذه املعاين املشينة.حتالواالضطهاد، وما دام اال
 .41والذل أن يقاوم وإال فهو خال من كل هذه القيم" والشرف ورفض العبودية

يف ثقافة املقاومة طاملا أنك مع احلق وتقاتل من أجل احلق لن تبايل أوقعت على املوت أم وقع املوت " -2
 .42القلة ولن تعجبك الكثرة"عليك. لن تقعدك 

"يف ثقافة املقاومة ما دمت تؤمن مبا تفعل، بقداسة ما تفعل بعظمة ما تضحي من أجله، ما دمت تفعل  -8
ما تفعل من موقع الوعي واإلرادة فال تبايل مبا يقال عنك يف جملس األمن، أم يف الواليت املتحدة 

 .43نون، متخلف"األمريكية، أو يف وسائل إعالم العامل؛ إرهايب، جم
 يف ثقافة املقاومة ليس هناك عدو ال ميكن هزمه. -1
 يف ثقافة املقاومة ليس هناك شيء امسه خسائر. -1
هناك من حيمل السالح  إحدى احلسنيني. هناك قاومة نعم هناك شيء امسه تضحيات.يف ثقافة امل -1

 ولثقته ابهلل العزيز اجلبار. وميضي، بينما ال يوجد لديه أدىن شك ابلنصر اآليت إلميانه ابهلل ووعد هللا

إىل هللا  ، وتقّرابً اإهليً  امن كل ذلك تنبع قيم استنهاض األمة والناس والواقع ابالرتباط هبم، وابعتبار ذلك تكليفً 
 هو هؤالء الناس وحتقيق مصاحلهم. مبا حيب، وما حيبه هللا
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جماهدو املقاومة اإلسالمية ليقّدموا التضحيات اجلسيمة كانت هذه خلفياهتم ومنطلقاهتم. هم  "عندما خرج
ىل. أنتم تربّوا منذ البداية؛ إنكم تدافعون عن كرامة اإلنسان وعزته اليت هلا مكانة عالية عند هللا سبحانه وتعا

 .44الناس وأوالدهم وأحفادهم"تدافعون عن أعراض 

يف ظل إرهاصات "هناية حكم القطب الواحد، وأن النظام العاملي يسري إىل  اممكنً  اأمرً وحتقيق األهداف أصبح 
نظام متعّدد األقطاب، وإذا وصلنا إىل ذلك سيكون للقوى اإلقليمية وللشعوب اليت حترتم نفسها ومتلك شجاعة 

أن ال نسقط أمام اخلوف أوسع لتحقيق انتصارها وحتقيق وحتصيل حقوقها املشروعة، لكن املهم  االتعبري هامشً 
 .45والوهم، وأن نكون واقعيني"

حكام ال تضعف أمام احلكمة والشجاعة مها املطلب القيمي يف التفاعل مع الواقع لتوجيهه حنو املستقبل أب اإذً 
 انية.قائمة على عقل اخلربة اإلميوال جتازف مبجافاة الواقعية الدقيقة يف معرفة الواقع، وهي املعرفة ال اخلوف والوهم.

ويف الوقت الذي اعتربت فيه املقاومة اإلسالمية أن عملها اجلهادي شعلة تناقلتها األجيال السابقة، وهي 
اليوم قد وصلت إليها، فإهنا هبذه القناعة أعادت احليوية لتلك التجارب ووصلت معها بذاكرة استنهاضية مندفعة 

اهلزائم، وبدأ عهد  عهد اثبتة مفادها "وىّل  ن، وللمستقبلعن وعي استنهاضي لواقع يريد أن يرسم لآل
 االنتصارات".

 افة مركزية على ثقافة االستشهاد.، أدخلت إضاستجالء لقيمة ثقافية وسلوكية جديدة ويف مثل هذه الثابتة

 احلسني بن ففي الشهادة رمزية للمقاومني ترتبط مبن سبق من الشهداء وهلم يف سيد الشهداء أيب عبد هللا
 وِّن الذاكرة اجلهادية للمقاومة.وهنا مك .كاماًل   اومنوذجً  مثااًل  عليه السالمعلي بن أيب طالب 

ق فضاءات احلفظ والشهداء هم أحياء عند رهبم يرزقون؛ ينتمون إىل عامل هو غري عاملنا؛ ويرمسون لقضاي احل
 وقدرة االستمرار.

 تتحول الشهادة إىل غاية بذاهتا. وهكذا تكاد أن
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أفق  يف زمن كل ما فيه ظلم  و  ،لى أداء الواجب والتكليف اإلهليوالشهادة قدرة إبداع روحي وعملي ع
الظروف واحلساابت ويرحتل  لكن رغم ذلك يتعاىل املقاوم فوق كل وهنايت هي ابلغالب لصاحل العدو.مسدود، 

  هللا على درب احلقيقة ليستشهد.إىل

فإننا أمام نوع وصنف جديد من قيم  ،رات والسعي لتحقيق النصر العظيمأما وقد بتنا يف مرحلة عصر االنتصا
 قها املوصل إىل النتائج الواضحة.لكنها تضعها يف سيا ،ي قيم ال تتغاير مع قيم الشهادةالوعي اجلهادي، وه

 ؛ ولو يف نخر األزمنة.قيامه رسم لقائم احلقإذ الرمز التكثيفي مل يعد احلسني )ع( املقتول، بل الشهيد الذي 

 عبث ودخول يف خيارات بال مضمون. وكل توطئة لذاك الزمن ال تعرب من بوابة احلسني )ع( هي

روحهم ابقية،   واجملاهدة يف هللا ويف سبيله،والشهداء األحياء عند رهبم، هم قادة مسرية املقاومة التّواقة لرضا هللا
الناس إرشاداهتم، حبيث يصبح الشهيد هو الشاهد احلق على مسري مقاومة قامت ابهلل من و  شعاراهتم،و أهدافهم، و 

 وللناس الذين أحّبهم هللا.

يد هللا اليت هبا ينتصر احلق وأهله، ويقيمون وقائع  ، بل همفقط وهم ال خيلقون الفضاءات املفتوحة لنصرة احلق
 ويبنون أركان دولة احلق وصولته. األحداث


