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وبني  ،ةالسياسية الوطنيخنراطهم يف احلياة اني بني يمالءمة رؤى اإلسالم ةيتزايد البحث يف وقتنا الراهن حول كيفي
ومبا يتجاوز  ،ة اإلسالم يف الدولة واجملتمعوهو مشروع يقوم على حاكمي .ةاإلسالمي ةمالسعي لبناء مشروع األ

املرتامية األطراف قد  ةماأل -بعدما كانت الدولة  ةة تعيش يف دول عداإلسالمي ةمحدود اجلغرافيا اليت جعلت األ
وقد شهدت بدايات القرن  .ةة العثماني مد  وجزر ح ى سقو  اإلماراطوريت بنيوعاش .جتس دت مع فكرة اخلالفة

اإلسالم ومناهضة  ةعادة حاكميستا لى نياإلسالمي  مناداة ستعمار عاملنا العريب واإلسالمي لال املاضي بعد خضوع
لتجسيد  اة متهيد  القطري - وبناء الدولة ةوالعروبي ةلقوميهذا النقاش بعد صعود التيارات ا ستمراوقد  .ستعماراال

 ة.فكرة الوحدة العربي

التنمية وحل  معضلة الصراع مع الكيان  اء اإلخفاق يف مشروعوبفعل التداعيات اليت شهدها العامل العريب جر  
اإلسالم والدعوة لى  ةلى التصد ي ملشروع السلطة على أساس حاكمي ة، سارعت احلركات اإلسالميالصهيوين

زت بعض احلركات يف حني بر  ،يف أكثر من بلد عريب ةذا املشروع الذي متث ل باحلركات اجلهادياجلهاد إلرساء ه
ونزعت حنو التكي ف مع  ،من مبدأ الشورى انطالق  تكييف الدعوة مع مقتضيات الواقع اة الداعية لى اإلخواني

 قرتاع.ملشاركة يف السلطة عار صناديق االاليت تتيح ا ةاآلليات الدستوري

لذي ا ،وبينها حزب اهلل ةفقد شهد كغريه من بلدان العامل اإلسالمي تنامي احلركات اإلسالمي ،لبنان أم ا
واليت عكست تصو ره  ،1985لته املفتوحة لى اللبنانيني عام يف رسا ةإلسالميسرعان ما أعلن عن منطلقاته ا

الة الدعوة إلصالح النظام السياسي من يف حني تبن ت الرس ،ملقارعة العدو الصهيوين ةاجلهاديالصريح بالدعوة 
يف اجملتمع اللبناين. أم ا الدعوة إلقامة النظام  نقساماليت تسب ب أحد أهم  جوانب اال ةالسياسي ةخالل للغاء الطائفي

ا رهن لرادة مجيع اللبنانيني.اإلسالمي فقد أشارت لليها الوثيقة على أ  ّن 



تناقض  ةأن ليس مث ةالسياسي ةخنرا  حزب اهلل يف العملياي و من ناحية أخرى، كشفت سريورة العمل السياس
 ةنطلقات اإلسالمياملوبني التكي ف مع الواقع السياسي دون مغادرة  ،الدعوة لبناء نظام منوذجي ةبني طوباوي

ع يف ماء الديين والطائفي ولكن دون الوقو نتواقع يقوم على التنو ع يف اال ه املنطلقات تتكي ف مععتبار أن  هذاب
 العادلة. ة بناء الدولة القويلى بناء دولة التشارك الوطين ومن ث   ابل يتعد اه ،ةأو الطائفي ةالديني ةأسر العصبوي

حلزب اهلل يف التوفيق بني بناء الدولة يف  ةيدور النقاش حول اإلمكانات الرؤيوي ،ولكن من جهة أخرى
ها اإلقليمي، وكذلك بني دور سالح املقاومة كمشروع دفاع ودورها يف حميطالدولة  ةوبناء هوي ،مشروعه الوطين

ستسالم والتطبيع مع العدو الصهيوين، يف حني ال يزال ورفض مشاريع اال ةماستنهاض األوبني دوره يف  ،وطين
 ة يف الداخل ومبدأ سيادة الدولة.اجلدل يثور حول سالح املقاوم

ان وهي مقاربة تنسجم مع العنو  ؛عر ض هلا باملقاربة والتحليلمن هذه اإلشكاالت املثارة سوف يتم  الت انطالق  ا
 اوين املدرجة يف مؤمتر املقاومة.ختياره كأحد العناألساس الذي مت  ا

 لبنان ةالطائف والصراع على هوي

مشرتكة تشد هم بعضهم لى  ةبناء هوي ةواجه اللبنانيون مشكلة كيفي ،1920 عام منذ نشأة الكيان اللبناين
على تعد د  ،تقوم باألساس اللبنانيةة يجتماعسي ما أن  الرتكيبة اال ال .واحدة تعيش يف دولة ةأمعلهم وجت ،بعض

ي جتماعث  لتحمل وجودها اال ،الطوائف، اليت هي سابقة بوجودها على الكيان الذي ضم ت مناطقه لى اجلبل
عار ممث ليها يف نظام احملاصصة  ،1926بفعل دستور  النظام السياسي الناشئ ةطار هيكليحنو التموقع يف ل

والسياسي  يجتماعلدى الطوائف لى طوائف حتمل املعىن اال شك ل ذلك التاريخ بداية التحو ل العام   .ةالسياسي
عار التشارك  ،واملسلمة القاطنة يف اجلبل ةقتصر ذلك الوجود على الطوائف املسيحيابعد أن  ،ايف آٍن مع  

 أأن  احلقل السياسي الذي قام على مبد ،وقد بدا يف أول األمر .1860عام  ةملتصر فيباحملاصصة يف لطار نظام ا
 ،ع النفوذ والسلطةى احلق السياسي الذي جيد تعبرياته يف مواقل استناد  اكان كجائزة ترضية للطوائف و   ،احملاصصة

آنذاك عزل لبنان عن  ئاشنضواء فيه والتخل ي عن طموحات بعضها اليت وجدت يف الكيان النويدفعها لى اال
 يب.عمقه العر 

ن ما تكش فت األحداث سرعاف ،احسن   ابأن  النظام يسري سري   ،وفيما بدت السنوات األوى لتطبيق الدستور
 مؤمتر الساحل ى ذلك يفوقد جتل .واحدة ةوقومي ةوطني ةاألهلي السياسي عاجز عن تكوين هوي جتماععن أن  اال



ث  مل تلبث هذه الصيغة  ،عار صيغة الوجه العريب للبنان 1943ث  تسوية عام  ، سوريانضمام لىعار املطالبة باال
 ،ةنشداد حنو الطروحات العربية الناصرية والبعثياللبناين بني اال نقسامبفعل اال ،1958أن تفج رت منذ أحداث 

ة فاقيتمع لقرار ا نقسامذا االليعود ه . ث1957اور عام نضواء يف مشروع أيزّنوبني التعاون مع الغرب عار اال
 .1975عام  ةتفجري احلرب األهلي ة لى لبنان لتشهد األحداث ذروهتا معة اليت أدخلت املقاومة الفلسطينيالقاهر 

 ةثقافي اات يف الرؤى محلت أبعاد  انقساما ولمن ،وحسب ةأساسي اات لتحمل أبعاد  نقساممل تكن هذه اال
 ةوتشك ل خصوصي ،مشرتكة تقوم بالفعل ةستكشاف هويااللبناني ني الذين حاولوا عار جمموعة من املثق فني  ةوفكري
ا هو متأص ل بفعل عوامل جتعل من أبنائه  ،وتعمل على تثبيت الكيان على أن ه ليس جمر د كيان هجني ةلبناني ولمن 
 حميطة. ةجغرافيواحدة هلا خصوصي اهتا وهوي تها مبا ال يعوزها لى التماهي مع اآلخرين يف أقطار  ةأم

ة اليت تنامت املنضوين يف اإليديولوجيا احلزبيرين و ت الرؤية القومية لعدد من املفكشك ل ،ةومبقابل الرؤى الكياني
ة قوامها الكيان اللبناين على غرار لعشرين واليت رفضت فكرة وجود هوية لبنانيوازدهرت منذ مخسينات القرن ا

يولوجيا البعث والتيارات ة يف ليدالعربي ةمل ت يف أفكار أنطون سعادة، واألة والوطن السوري اليت جتالسوري ةماأل
وصفهم ة بالعربي ةملوجود املشاكلة بني أفراد األ ،ة ومنها لبنانالناصرية اليت نادت بالوحدة لكافة األقطار العربي

 ة واحدة.ناطقني بلغة عربي

اه  وقد سلكت رؤى بعض اإلسالمي ني ا حنو دائرة متتد  على مساحة  ةوالقومي ةاهات الكيانيجت  لال امغاير   اجت 
وغريها من  ةوهو ما حدث لدى اجلماعة اإلسالمي ،عرتاف بالكيان اللبناينضوي لى االنالعامل اإلسالمي قبل أن ت

ت امييل حنو األفول بعد تراجع احلرك ةماألخرى. راح التنظري الكياين والقومي حملد دات األ ةاجلمعي ات اإلسالمي
اليت هضمت فيها الطوائف كل  ما أنتجته  ةبفعل احلرب األهلي ةنعدام أفق األزمة اللبناني، مع اةالعربي ةالقومي

ني فكذلك غاب منظ رو الكيانية املثقو  .واختزلتها يف لطار ال يتجاوز الطائفة احلاملة إلحدى ألويتها ،اإليديولوجيا
الطوائف يف أو دولة  -احملافظة على الطائفة الدولة  ةو ل حنو كيفيعن النشا  والتح ةبعد توق ف الندوة اللبناني
كتائب واألحرار والقوات ومنها ال ،ة املتشك لة على أساس مل خيرج عن حدود الطائفةلطار األحزاب السياسي

 وغريها.

عوامل  لمن شأنه أن شك  ما ة حلظت كل تورية مواد دسمث ،ة ولقرار وثيقة الطائفنقضاء احلرب األهليامع 
املختزنة ن، والعيش املشرتك، وعروبة لبنان. وهذه املبادئ ة قبل ذاك، وبينها موضوع الكياتفج ر للصيغة اللبناني



ى الواحدة اليت تعيش يف مد   ةمس لوجود األهي من يؤس ،ةالعيش وللجغرافيا حبدودها احلاليللتاريخ املشرتك يف 
 اإلقليمي.متداد حنو املدى و اجغرايف واحد دون جتز أ أ

ته اليت هوي فلبنان قد حسم ،متمايزة عن الذوات أو اهلويات األخرى اة بوصفها ذات  أما فيما يتصل باهلوي
ة بني ة تارخيي عن تسويما يعار   .نتماءوعريب  اال ،فهو كيان ّنائي من جهة .نشداد حنو اخلارجترسم أفق ومالمح اال

األمر  ،مقابل قبول املسيحيني بعروبته ،ة الكيانملسلمون بنهائيحيث قبل ا ،إلسالمي املسيحيا نقسامجناحي اال
ويساعد يف ذلك عامل  ،ةبضبط التوترات الداخلية حول موضوع اهلوي ةأحد املناعات التوافقيالذي يشك ل 

ا يف العامل العريب لى وحداهت ةوركون الدولة القطري ،ة املؤدجلةخارجي يتمثل برتاجع احلركات العروبية الوحدوي
 .ةمدعوى تتجاوز الدولة األ ة ومقاومتها ألي  الكياني

 ،ةاس التشارك يف اللغة العربينشداد الشعوري القائم على أسنتماء اليت رخرج عن حالة االاال ةلذلك فإن  عروبي
 ،ودوره على املستوى اإلقليمي والعاملي ،طرحه على املستوى الوظيفي للكيانتجدل كبري مبقدار ما  حمل تليس
فماذا ميكن أن  .نيهتا على بسا  البحث بني اللبنانيداأن تعيد مفهوم اهلوية وجتس هلذه الطروحات اليت ميكنو 

ا أن ه مل يعد مثة مسي   ال ؟ة جتاه مقتضيات الصراع العريب اإلسرائيليوى الوظيفي هذه العروبة اللبنانيتعين على املست
خنرطت فيه معظم ادخول مشروع التسوية الذي  ث ،ة كامب ديفيدفاقياتة منذ لمجاع لدى الكيانات العربية القطري

مبجاراة  نقسامستمرار سوريا واحلركات املؤي دة هلا يف مشروع املمانعة، ما يعين عودة االامع  ،ةالكيانات العربي
ال ينزع  ،وحةاذ لبنان سبيل احلياد جتاه هذه القضية املطر رخا ولن .العرب سواء يف مشروع التسوية أو يف املمانعة

ة يفتقد لى الكثري من جدوائياحلياد يبقى مشروع  يف مستوياته الداخلية، ذلك أن نتماءأسباب تفجر موضوع اال
مشروع تكوين هوية شرق أوسطية لشعوب  ة السائرة يفعلى األقل من ناحية عدم قبول الدول الغربي ،لتزام بهاال

 خنرا  فيها.بلد صغري كلبنان لال للضغط على ةلمكاني املنطقة اليت مل تدخر أي  

يث ليس ح ،من جديد ةسوف تطرح التوت رات الداخلي ةبناء هوية شرق أوسطييف حال جناح املشروع يف و 
ة كذلك فإن الشرق أوسطي  ،ر مبا يدور من مشروعات مناهضة هلذا املشروع اإلقليميباستطاعة لبنان سوى التأث

جلديد سوف تؤس س كما يف يوغوسالفيا السابقة والعراق وأفغانستان بوصفها لحدى مكو نات النظام العاملي ا
مائعة  ةمبقابل هوي ةستثمارها يف تعضيد الوشائجياو  ،لإلثني ات والطوائف ةوالسودان لى بروز احلساسي ات التكويني

 وهو ما ال يستطيع لبنان حتم له. ،ستيعاهبا يف لطارهااتعمل على 

 والدور القومي للبنان ةوطنيال ةسالح المقاومة بين الهوي



رافقت نشوء الكيان والصيغة، وامتد ت يف سياق غري  ةاته الراهنة، عن سريورة تواصليانقساميعار  املشهد اللبناين ب
جس دها دستور الطائف يف بدايات العقد التاسع من القرن املنصرم، ليلقي بظالله  ةحنو صيغة توافقي امتقط ع، عبور  
 ع يف جنبات اجملتمع األهلي.لتصد  ا ةعلى راهني

بقدر ما كانت تدور يف  ،تلك السريورة مل تكن لتعار  عن نفسها يف مسار تطو ري لن ه جدير بالقول:على أن
رهاصاهتا وحال من التسع ر فأزمة حتمل معها ل ،نطالقانقطة  ةتنتهي حركتها من حيث بدأت. فثم ةحلقة دائري

 دء.على ب تسوية قلقة فعود ع ثسا تواال

ل. رجاالهتا ومفاهيمها وخطاب سياسي، حفلت مفرداته مبا جيانس واقع احلا ةلكل  مرحلة من احللقة الدائري
ة الوطنية والقومية للبنان، أهم عوامل التصد ع. فمن ناحية يو دها شك لت موضوعة اهللكن ها مع تنو ع األزمات وتعد  

ا من أهمإلشكإحدى ا  ةاهلوية الوطنية برزت الطائفية السياسي  كالي ات املطروحة من قوى أهلية ومدنية، على أّن 
ات الراهنة، غابت نقساماال راد يف احلقوق والواجبات. غري أنه ويف خضممعو قات املواطنة اليت يتساوى فيها األف

هوي ته ر املفرتض للبنان و الدو  ةأو مجدت ح ى من ِقبل أشد  معارضيها، مفسحة اجملال أمام لشكالي ةتلك اإلشكالي
ا متاشت يف العقود السابقة مع تلك اال اعلم   ،ةالقومي ات، ومل تكن بعيدة يف نقسامأن  هذه مل تكن جديدة ولمن 

ا تناسلت منه وراحت تتمفصل مع ات  لثارهتا عن املوضوعة األوى أي البنيان الطائفي للنظام، على أّن  املتغري 
 ة احمليطة.اإلقليمي

 األهلي جتماععاش اال ااع العريب اإلسرائيلي وتفاعله مع حميطه يف قضاياه، مأخذ  لقد أخذ دور لبنان يف الصر 
مثار اجلدل  والذي هو بال شك ،1559على مدى عقود ليعاد طرحه مع مفاعيل القرار الدويل  ارتداداتهواملدين 

السالح من منطلقات املرتاوح بني التأييد والرفض الصريح والضمين، واملفتوح على أفق احلوار بضرورة للقاء 
نصياع لبنان اة عن لخوانه العرب، وفلسفة سيادة الدولة ومركزي تها، وعدم املقاومة وحتم ل لبنان املغب ةيجدوائ
 ات األمم املت حدة وهو عضو فيها.ملقر ر 

 ةعربي ةستنهاضياعلى املستوى القومي كرافعة  ةمن جهة أخرى يرى املنافحون عن خيار املقاومة حلقة تواصلي
الالحقة واليت  لواألجيا ةبدورها املساند آلخر قالع العروبة يف سوريا، ولبقاء جلذوة الصمود لدى الشعوب العربي

كات من احلر  امغامرة أنظمتها اليت هتاوت وهي يف منتصف الطريق من الصراع، يف حني أن  بعض   ةال تتحم ل مغب
 إلسرائيلي.اه الصلح مع العدو اجت  اخياراهتا ب تحسم ةالفلسطيني



للدور القومي للبنان، ومع اإلمكان بأن ه لو تركت جذوة املشروع املقاوم يف بعده العام على املستوى  اجتاوز  
جلهة دور لبنان حبد  ذاته يف  ةالوطني ةعلى مستوى اهلوي انقاش   ةالعريب ملصري حامليه من غري اللبناني ني، فإن  مث

سي ما أن   الينطلق من أن  خيار لبنان وَقَدره اإلبقاء على سالح املقاومة،  ،موضوع الصراع اللبناين اإلسرائيلي
وأن  لبنان مل حيسم خياره التصاحلي مع العدو اإلسرائيلي على غرار  ،ةالتحرير مل يستكمل لجنازه بصورة ّنائي

ويف ظل   .اا لسرائيل وزن  اليت مل تقم هل 1949اهلدنة عام  اتفاقيةزالت حتكمه  ما، حيث ةالعديد من النظم العربي
لتزامها اجلاد  حيال محاية لبنان وردع العدوان، خيتلف ايف تطبيق قراراهتا و  يد اليومي وتراخي األمم املت حدةالتهد

 ،ة وح ى بداية تطبيق دستور الطائفستقالليات سادت منذ العهود االانقساماجلدل احلايل عم ا رافق لبنان من 
 .دلة الغلبة يف احملاصصةامع .عدين الوطين والقومي بني الداخل واخلارجلتمفصله وتالزمه مع الب

 يف الداخل وبني دور لبنان الوطين واإلقليمي.  ةبني اهلوي االنفكاكيف حالة  وذلك أن  مالك املغايرة الراهنة، ه

يف الداخل دون أن  ةري، غادرت اجلوانب املت صلة خبياراهتا الثو ةشرتاكياو  ةمن قومي ةفاأليديولوجي ات العلماني
اليت سعت لى التكي ف مع الداخل جلهة  ةتغادرها على مستوى الدور، كذلك األمر نفسه مع احلركة اإلسالمي

للبنان  رات الدور الصراعيلبنان الكيان اجلغرايف وصيغة التعايش األهلي، مع سعيها لإلبقاء على الدعوة خليا ةهوي
  آلي ات لنتاج السلطة وتوزيعها.يف ةأو تغيري توازناته املرعيستقواء على الداخل لتعديل دون اال

قبل أن تكون منحكمة لى أسباب  ةفإن  حالة التكي ف هذه تعود لى أسباب داخلي ،مهما يكن من أمر
م املتنو عة واليت تشك ل النواة اخلا ةتقوم على املزاج التكويين بعناصره الطائفي ة. ذلك أن  البنية السياسيةخارجي
تتمت ع بالدميومة فهي ، اشتغال اجلاذبة والدافعة يف آٍن مع  ياسي، متتلك الكثري من آلي ات االالنظام الس ةهليكلي
ختزال أفكارها اومبزايا من القوة والقدرة على مد  عناصره والعناصر اليت هي خارج املزاج التكويين على  ةستمراريواال

ويتمث لها يف كيانه املؤسسي،  ،ا لى لطاره الذي يشد  وحيف  هذه التبايناتومحل تنو عاهتا وتناقضاهت ،ةاأليديولوجي
حللقته  اعلى التسويات اليت تبقيه رهن   امع دوام بقاء مكامن الدفع اليت من شأّنا لنتاج األزمات املفتوحة دوم  

ل بالتوازن وبالقاعدة اإلخالبفعل آلي ات عمل السلطة وحماوالت منتجة ، ميكن مع حتو هلا لى أزمة ةالدائري
وتبديل موقع ة من حماوالت اإلخالل، ئ، مم ا يعين أن  خماوف بعض أطراف املزاج التكويين مل تعد ناشةالتشاركي

 شتغاهلا السياسي.ابقدر ما هي ناشئة من آلي ات  ةالشراكة حنو غلبة بنيوي

كر سها   ةالبنية السياسي ةلة يف هيكليحممو  ةتقوم على قاعدة توافقي ةلستاتيكا بنيوي ةعلى هذا األساس، فثم
اليت  ةاألهلي واملدين، وباخلصوص احلركة اإلسالمي جتماعمكو نات اال ة، كافةالطائف وعز زهتا من الناحية العملي



سرتاتيجي اهتا وطموحاهتا اليت مل رخرج ابرسائل طمأنة جلهة  - فات املأزومةيف املنعط -أرست ويف أكثر من مناسبة 
 للنظام. ةكة يف البنية املؤس سيالشرا عن قاعدة 

القومي يف الصراع مع العدو و على قاعدة الفصل املوصوف بني الداخل وبني دور لبنان الوطين  اتأسيس  
نتظام ري البنيوي اهليكلي على مستوى االستثمار املشروع املقاوم يف حقل التغيااإلسرائيلي، ومع عدم اخلوف يف 

رات اآلنفة، وح ى من قبل سوريا حليفة هذا املشروع، اليت مل تسَع طيلة وجودها يف من املار   انطالق  ا ،السياسي
ا حافظت على هذا  لبنان لى حماولة التغيري الذي خيل  باملعادلة، بقدر ما عمدت لى احلفاظ عليها، مبعىن أّن 

 املقاومة. ةال األطراف اللبنانيالفصل كما هي ح

بني الداخل واخلارج لى عهد مخسينات  االرتبا عيد حالة املقاومة ميكن أن تلية لنزع سالح احلا لن  الدعوة
 املاضي. القرن

رتدادات عن تلق ي اال لبنان أصبح معزوال   نتزاعه بصورة أو بأخرى، ال يعين أن  انزع السالح أو  فلو مت
مل يؤت  يب ما هو لقليمي، أي أن  ما هو دويل يف ترتة، ذلك أن  موضوع نزع السالح هو حاجة دوليةاإلقليمي

 ةمثاره ح ى اللحظة الراهنة. وفيما لو بقي على حركة املراوحة بني املد  واجلزر، فإن  الداخل سيعيد تشك له هذه املر 
واملتأث ر مبا  ،اي الصهيوين يف الشارع اإلسالمي عموم  مريكاملعادية للمشروع األ ةعلى قاعدة تزخيم البنية الشعوري

حبيث ميكن لنتاج أفكار وأيديولوجيا  اخلارج،و ستعادة الربط بني الداخل اومن املمكن  .نطقةيدور يف عموم امل
كما يف العهود   ةالدوريمم ا يعين لنتاج أزمة على غرار أزماته  ،النظام اللبناين على بسا  البحث ةتعيد طرح شرعي

 املاضية.

كن أن جين به الكثري من لمكانات العودة لى وعلى هذا األساس، فإن  احلفاظ على الدور املقاوم للبنان مي
 . ةوالقومي ة، ويسهم يف تعزيز هوي ته الوطنيةواملدني ةمكامن الضعف والقلق والتصد ع يف مكو ناته األهلي

 المقاومة ومنطق الدولة

  ووه ،للنقاشأحد اإلشكاالت اليت ما تزال رخضع  ةلع به املقاومة فإن  مثطمبقابل الدور الوطين والقومي الذي تض
 الع هبذه الوظيفة. طضسيادة الدولة اليت يفرتض هبا اال مبدأوبني  ،التوفيق بني سالح املقاومة ةكيفي



ن  هذه التأويالت أسي ما  الفكثرية هي التأويالت والتحليالت اليت تصدر بني حني وآخر حول مفهوم الدولة 
فتحصر ذلك يف  ،ةبني الدولة احلديثة والدولة التقليدي ايد  أو حتد ،تنطلق من منهج املقارنة بني احلداثة والتقليد

شكال أخرى لى الدولة اليت يسود فيها أ ةدولة التقليدينتقاهلا من مرحلة الاممارسة الدولة لسلطتها بعد  ةلطار كيفي
لدولة لسلطتها، وبغض  النظر عن لجراء املقارنة بني احلداثة والتقليد على مستوى ممارسة ا .ةمن املمارسة السياسي

بالنيابة عن الدولة يف  ةتقوم بوظيفة جزئي ةومجاعة حملي ةفإن نا سنتناول من باب لجراء املقارنة بني وجود سلطة مركزي
بغض  النظر  ،بالسيادة ومفهوم الدور بنظر بعض رجاالت الفكر السياسي حدود معي نة، األمر الذي حيدث خلال  

أو سلوكها املرحلي حنو احلداثة. وهو أمر يقر هبا من منوذج الدولة  ،ةيف التقليديستغراقها اعن طبيعة الدولة ومدى 
أو سلطة القبيلة والعشرية. وألن  الدولة تقوم  ةكسلطة اإلقطاعي  ةيف العصور الوسطى اليت تسود فيها سلطات حملي

لقيام بواجباهتا جتاههم، فإن  الكاملة بعد ا ةبوظيفة تأطري اجلماعات وصهرها يف بوتقة واحدة يف لطار املواطني
حيث ميكن  ،على رعاياها ةالسؤال ينطلق حول مفهوم الدولة يف لبنان ومدى ممارسة سلطتها وسيادهتا الداخلي

ينقص  أن يصبح الفعل املقاوم مبثابة القيام بوظيفة بديلة لسلطة الدولة اليت من مهامها محاية شعبها وأرضها مم ا
معي نة قامت هبا شعوب لتعر ضها للتهديد  ةستناد لى وجود مقاومات يف مراحل تارخيياالمنها. وقد ال يار ر ذلك 

حتالل النازي ل الشعب الفرنسي مقاومته ضد  االعندما شك   ماثال   ةاخلارجي، وقد يكون مثال املقاومة الفرنسي
 ةأن  املقاومة الفرنسيعتبار ابلال أن  ذلك ال يعفي املقاومة يف لبنان من النيل والتشكيك بنظر هؤالء  ،ألرضه

ودم رت  ،جتاحت أرضهاااليت  ةّنارت آنذاك حتت وطأة القوات اهلتلريانعدام وجود الدولة اليت انشأت يف ظل  
 . أم ا يف موضوع املقاومة يف لبنان فوجودها يأيت يف ظل  وجود الدولة. ةللدورة الفرنسي ةواملؤس ساتي ةالبنية العسكري

للتوص ل لى مدى  ةستناد لى تفكيك مفهوم السلطة ومقاربته من زاوية حتليليم، ميكن االوبتجاوز ما تقد  
التوافقات والتعارضات لزاء قيام سلطات أخرى ميكن خالهلا التوص ل لى مالحظة الفرق بني السلطات البديلة 

 . ةأو املكم لة للسلطة املركزي ،والسلطة املرادفة

ا تنشأ بتفويض من الشعب إلدارة شؤونهن  سلل وبداية  ميكن القول: ا ليست سلطة  ،طة الدولة لمن  لال أّن 
وهي سلطة مراقبة الدولة يف  ،اإلنساين جتماعحتكمها طبيعة اال ةبسلطات جزئي ابل يبقى الشعب حمتفظ   ،مطلقة

ليت ليست هي كسلطة الفرد على نفسه ا  ةممارستها لسيادهتا ولدارة شؤون رعاياها، وهناك سلطات أخرى طبيعي
، والسلطة املعطاة بشكل طبيعي ايفرض عليه محايتها لى حد  عدم السماح له بإزهاقها جزاف   ابل واجب   ،له احق  

سات اجملتمع املدين اليت تكتسبها الدولة نفسها يف حدود معي نة، تتيح هلا مساعدة وسلطة مؤس   ،للوالد على أبنائه



أو تتجاوز احلدود املسموحة هلا مم ا  ،لسلطة بديلة أو منحرفة عندما تتعس فوتصبح هذه ا ،الدولة يف أداء مهام ها
املتعل قة  ةميكن العودة لى اإلشكالييفرض على الدولة فرض سلطتها ملنع هذا التعس ف. ويف حدود هذا التصو ر 

ومدى حتو ل  ،ة على أرضهامبفهوم املقاومة وعالقتها مبنطق الدولة اليت من مهامها ووظيفتها ممارسة سيادهتا الكامل
املطروحة ميكن أن األخرى  ةة مواطنيها. واإلشكاليعن دور الدولة يف محاي اجمتز   اهذه املقاومة لى مجاعة متارس دور  

أم  ؟ةتدور حول طبيعة دورها كفعل مقاوم هل هي طبيعة كما تقد م يف سلطة الفرد على نفسه والسلطة الوالدي
ا اكتسبت  فويض من الدولة على غرار مؤس سات اجملتمع املدين رغم تفاوت وتباين الدور بني بت اكتساب  ا أّن 

 املقاومة اليت تقوم بفعل مسل ح. وبني ،ي أو ثقايفاجتماعاملؤس سة اليت تقوم بدور 

 ةأو املرتكزات الفكري ،ةدون الولوج لى املراحل واألسباب التارخيي ةوميكن دراسة وضع املقاومة كظاهرة آني
 لة احلاضرة يف لطار وصف الظاهرة.قتصار على املرح، حيث ميكن االاليت لستندت لليها يف تشك لها ةعقائديوال

ا تشاكل السلطات املطروحة وتزاوج اال: لميكن القول ،وبالعودة لى ما تقد م لناحية فطري تها  اثنني مع  ّن 
نطالقتها امنذ  الدولة دون أن تشك ل بديال  ستحوذت فيها على دعم اليت ا ة، أو لناحيتها اإلكتسابيوطبيعتها

ستمرار يف بداية تشك لها حني االجتياح اإلسرائيلي املتزامن مع ا ةطبيعيكتسبته بطريقة فهي ا  .ةوح ى مرحلتها اآلني
حيث فقدت الدولة قدرهتا على ممارسة سلطتها املفو ضة من الشعب واليت منها محاية أمن  ،ةاحلرب األهلي

دورها، بعدما عمدت الدولة لى لعادة  ةعدما رزحت حتت وطأة الضعف واستمر ت املقاومة مبشروعيوب ،مواطنيها
ا اةكزة بنيتها العسكريمر  ت فاقات ارسة الدور املفو ض هلا من خالل احنراف رأس سلطتها بعقد احنرفت عن مم. لال أّن 

 ،ز سلطة املعتدي على حساب أمن املواطنمع العدو اإلسرائيلي، واليت كان من شأّنا لو أبصرت النور أن تعز  
 ومساعد للدولة. لتشك ل بديل ظريف مرهون باالحتالل ةعيفاستمر ت هبذه املشرو 

لن  الدولة اليت يصبح من صالحي تها لصدار تشريعاهتا بقتل  ميكن القول: ةالتشك ل لسلطة ظرفيدراسة ويف 
ا تلجأ لليه ،اجملرم والذي يقوم به لنسان إلّناء حق  لنسان  ،تمع من القتل املتكر ريف بعض األحيان حلماية اجمل المن 

معي نة على  ةنتفاء قدرهتا على ذلك، أي مع عجزها نتيجة ضعف مركزي تها يف دائرة جغرافياآخر باحلياة. ومع 
الدولة  أو املبادرة لى سلوك مماثل لسلوك ،بإصدار تشريعاهتا حلماية نفسها ةسبيل املثال، تقوم مجاعات حملي

حلماية أمنها يف جمتمعها احملل ي كتدبري مؤق ت إلحالل وجود سلطة الدولة. وميكن أن ينسحب األمر على التهديد 
الذي تالقيه مجاعات حدودية يف دول معي نة نتيجة تعر ضها للتهديد من دولة جماورة حلماية نفسها وكياّنا من 

ألن  الدولة اليت تقوم  ؛مع عودة الدولة لى ممارسة سيادهتا التهديد. هذه السلطة البديلة تصبح غري ذي جدوى



كتسبت يه. وفيما يتعل ق باملقاومة فقد ا محاية أمنها واحملافظة علبدورها حلف  أمن اجلماعة لن فو ضت الدولة 
ا مل تتجاو  ،كتسايب بقيامها بالدور املقاومواإل حق ها الفطري  ز هذا الفعل لكن ها مل تشك ل البديل عن الدولة ألّن 

أو فرض وصاية يف دائرة  ،أو لصدار تشريعاهتا اخلاصة ،لى التدخ ل يف حدود سلطة الدولة كإدارة أمن رعاياها
غرايف لى داخل نفوذها على املواطنني فهي ال تقوم ح ى بوظيفتها يف الفعل املقاوم لى ما يتعد ى لطار وجودها اجل

رغم  ةيف لطار ما هو مسموح يف لطار العالقات الدولي الة الداخلة حكم  مع منطق الدو  انسجام  األرض املعتدية ا
يف قيامها على حساب شعب آخر، وهي ال ترتبط بأهداف  ةتفتقد هي نفسها لى املشروعي ةأن  الدولة احملتل

 انيانفصالي تني يف لسبلدولة على غرار مقاومات أخرى كحركيت الباسك وجون كارانغ اال اتشك ل نقيض   ةسياسي
بل بأهداف التحرير  ،ةأو أخرى سياسي ةفهي واحلال كذلك ليست مرتبطة بأهداف توس عي ،سودانوجنوب ال
 األرض ملواطنيها ورفع املعاناة. وعودة

ويصبح من واجب الدولة يف سلوكها احلداثوي أن حتذو يف تعاملها مع املقاومة ولسناد الدور هلا السلوك 
 ات أخرى.سها ملؤس  نفسه يف لعطاء دور بتفويض من

كما يصبح من وظيفة الدولة تأمني وتوفري املستلزمات ألدوار أخرى يف اجملتمع عن طريق التشريعات ولصدار 
للدولة يصبح من  ةسات ذات سلطة مساعدة ومتوافقة مع السياسات العاماملراسيم واملساعدة بتأسيس مؤس  

 ،هبذا الدور الدائم ملنطق الدولة ةلإلستمراري اقاوم توفري  واجب الدولة تأمني مستلزمات الصمود ودعم العمل امل
 أراضيها. ةبسط سيادهتا على كاف ةوتوفري لمكاني

من مفهوم السلطة  النطالق   -ن  أبعاد العالقة بني الدولة : لوعلى هذا األساس ميكن القول يف حدود ما تقد م
 لسيادة الدولة. املقاومة بديال   دون أن تشك ل ةابكيواملقاومة يسودها سياق توافقي ويدخل يف لطار عالقة تش -


