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ّةّاالنتصاركعاملّمؤسِّسّالستراتيجيّ ّّلقيّ رّالخّ التبصّ 

ّمحمودّحيدر

 التبصر اخللقي، االنتصار، األخالق، املقاومة، املعرفة الدينية، الغاية، الوسيلة،ّحممود حيدرالكلماتّالمفتاحية:ّ

ّاألخالقّوعملّالمقاومة

ى يف السلوك، من خالل ة تتجل  معرفي  هي حالة  ،على هذا النحوو  ،للمقاومة كأصل تكوين    ةاألخالقي   تدخل
 ةهو من مقتضيات احلقيقة الديني   األخالقي   اد النرر والعمل  ولكن هذا األصل التكوين  الرتبية اليت رس خها ات  

ف عمارة ل ثالثة أحياز تؤل  ة بالذات، تتشك  ة املقاومة  ومن داخل هذه املرجعي  ل ملرجعي  املقام األو   اليت تتل  
 وجودها:

 ( )التوحيد ةاملعرفة اإلمياني   ل:حلي ز األو  ا -

 الشريعة وفروعها( )ة احلي ز الثاين: املعرفة الديني   -

ة سارية تغدو احلقيقة الديني   ،توفري هذا احلي زب املؤي دة باحلي زين السابقني ة، احل يز الثالث: املعرفة السياسي   -
يكفي االقرتان بني النرر  خ اجلامع بني األحياز الثالثة السييف الزمان واملكان، وراسخة يف جمال التمث ل  ففي الرت 

ل عامل جتديد، وإبداع يشك  ها عامل إمداد وتفعيل للنرر  بل يصبح مع والعمل، بل ينبغي أن يبلغ العمل، درجة  
 دة املتعد   اهتا، وطرائقهاللممارسة، بأسباهبا، وآلي   اف تسديد  ات، مثلما يؤل  للمفاهيم، واألفكار، واالسرتاتيجي  

 عده ب  ن  للمقاومة  ذلك يعن أ عد األخالقي  يستوي الب -املرتابطة برباط وثيق فيما بينها-حياز على هذه األ
ة لألنبياء من السرية التارخيي   ةاملمتد  ة دي  من املرياث الالمتناهي للحقيقة احملم   اوتالي   ،مت خذ من حقيقة الشريعة

 الصحابة خنبة و  م السالمت عليهة أهل البيواألولياء وأئم  

االت سلوك املقاومني يف احلرو والسياسة  جملخريطة  يلزمفللمقاومة،  ن مذهب أخالقي  احلديث ع أم ا 
ز يف حقول املمارسة  إذ عند ة بكلمات صم اء، ما مل تتحي  د أحكام ذاتي  تبقى جمر   - كما الحرنا  - ةفاألخالقي  

أو  ،د املعىن من خالل الطريقةحيث يتحد   عن جمال العمل؛ ق منفصال  التحي ز ال يعود السؤال عن معىن األخال
 ين يستعمالنه يف الواقع املذهب اللذ  
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ة واملمارسة  اد النرري  ة كرتمجة لتكامل النرر والعمل، والت  ترهر فيها األخالقي   ،نالحظ طائفة من اجملاالت  
 وميكن أن نرى ذلك على النحو التايل:

ة أو يف احلرو  سواء يف السياس ،بةالصورة هنا مرك   لةّالفاضلةّبالغايةّالفاضلة:مجالّتالزمّالوسي  1
لبلوغ األهداف  ؛األسباو املشروعةإذا أ خذت  ا نتائ  فاضلة، خصوص  ي إىلتؤد  مات الفاضلة فاملقد  

ع ع متنو  ما يف جمتم، وال سي  ة من السمات املمي زة لعمل املقاومة السياسي  املشروعة  ولقد كانت الصدقي  
 يف لبنان  كاجملتمع السياسي    ،ر بعواصف اخلارج والداخلومتأث   ،كومتحر  

رغم التعقيدات بلت ة، شك  ة اللبناني  ة اليت حكمت جتربة حزو اهلل منذ اخنراطه يف احلياة السياسي  والصدقي  
  اللبناين   على التقليد السياسي   حل   اجديد   ااجلم ة اليت واجهتها تالفاته، لون  

الذي تعمل املقاومة  يف ممارسة حرو التحرير، سواء يف العالقة مع احمليط اجلماهريي   اأساس  ة ت الصدقي  جتل  
ل يف هذا   وميكن أن نسج  2000ة اليت تو جت بانتصار ربيع العام فيه، أو يف التعامل مع اإلجنازات التحريري  

 اجملال امللحوظة التالية:

مع  ،أن تتعامل املقاومة املنتصرة بكثري من التسامح والرمحة ؛ات احلرووأخالقي   يف ااستثنائي   القد كان أمر  
  ،«جيش لبنان اجلنوب  »ى بـ يف ما يسم   ،وعمالئه القرى والبلدات اليت است خدمت من جانب العدو اإلسرائيلي  

 ومجاهريها وتدمري قراهم ومدهنم  ،كقالع حمص نة لالعتداء على املقاومة

 ضاء املقاومني وسلوكهم وثقافتهم،خ يف فمقاومة على قدر من السعة والرتس  ة لللبنية األخالقي  ولو مل تكن ا
 ة ا كان حيصل خالل احلرو األهلي  فراعة مم   شد  حلصلت جمازر أ

ة هذا اجملال هو استئناف ملا قبله  فحني أسقطت املقاومة من املمارسة السياسي  ة:ّلقيّ البصيرةّالخّ مجالّ  2
ن ويؤم   ،ةمبدأ كهذا ميكن أن جيلب منافع ظرفي   ، كانت تدرك أن  «ر الوسيلةالغاية تب  »مبدأ ة الكالسيكي  

االلتزام مببدأ الوسيلة الفاضلة للغاية  ة، لكن  ة اللبناني  ة يف معايري اللعبة السياسي  مصاحل قد تكون مهم  
ة التحرير  لقد كان من شأن اتيجي  ة الكبى على اسرت راته اإلجيابي  ، سيكون له مؤث  الفاضلة كمبدأ أخالقي  

 وسياسي   جملتمع مدين   كان له الفعل التوليدي    ،حول املقاومة تأليف إمجاع لبناين  فضي إىل هن  كهذا أن ي  
أو بني  ،ة وأخرىودرجات تتفاوت بني فئة سياسي   ن بنسبوإ ،د للمقاومة ومتعاطف معهامؤي   لبناين  

 طائفة وأخرى 
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 ،ونقلها إىل حي ز املمارسة وحقول التجربة ،ةإحراز م ل كة البصرية اخل لقي   ة املعاصرة أن  ي  تبني  الفلسفة األخالق
 بلغت درجة التحك م  مبسار حركة املواجهة  ،هذا املقام اجلهة اليت أحرزت على أن   ا يدل  إن  

 اآليت: ةلقي  من أبرز مزايا البصرية اخل  و  

كائنة   ،نةة احلق ة إلرادات متعارضة معي  ل يف إدراك الطبيعة الباطني  يت، فهي تتمث  ر أينما وكيفما تأة التبص  عملي   :اًلّأوّ 
املطلقة اليت نستطيع أن ندركها، ولكن ال نستطيع احلصول  ةاخل لقي  البصرية  يف هذا العامل بالفعل  وهكذا فإن  

معرفة اآلخر   العامل  ذلك يعن أن  اإلرادات املتصارعة يف ة لكل  ة احلق  ، سوف تدرك الطبيعة الداخلي  عليها كاملة  
ة مهما بلغت يف الوطني   اوعلى حنو ينبغي التعامل معه، بوصفه شريك   ،؛ لالعرتاف به ككائن موجودةضروري  

 خصومته يل أو خصوميت له 

كان، بني اإلمالرغبة يف تقيق االنسجام قدر  -بطبيعتها، وعند الذين حيص لوهنا- ةلقي  ن البصرية اخل  تتضم   :اثانيًّ
 إدراكها يف حلرة التبص ر  اليت يتم  ، يف العامل اإلرادات املتصارعة

هذه البصرية  بإرادتني متعارضتني، مثل إراديت وإرادة شريكي يف املواطنة، فإن   مباشرة   إذا كانت البصرية هتتم   :اثالثًّ
  احيوي رغباتنا مع   اواحد   ان الرغبة يف الفعل، كما لو كنت أنا وشريكي يف املواطنة كائن  تتضم  

ة متصارعة، كما هو حال لبنان، تبدو الصورة حينئذ،  ة تعمل ضمن غايات عام  لقي  إذا كانت البصرية اخل   :ارابعًّ
  هذه الرغبات ضمن وجوده اخلاص   كما لو كان الفرد الذي يدرك هذه الرغبات املتعارضة، حيوي حياة كل  

ر الغايات اليت قد تتأث   وأثره على كل   ،نتائ  الفعل ع يف اعتباره كل  ه يضومىت أتقن الفاعل روح التبص ر، فإن  
  به

، فمن ةلألم   اإلمجايل   و شريك يف الفعله اآلخر ف على أساس أن  ة تتصر  لقي  ما دامت البصرية اخل   :اخامسًّ
نا يف احمليط ة ألفعال األحد األعمدة األساسي  مات معرفة الذات  بل وأهو أحد مقو   اآلخرأن يصبح  البديهي  

ة من نوع تولد ممارسة سياسي   ميكن أن«  ما أنت فيهإال   خريكون اآلال ينبغي أن »على مبدأ   و ك فيهالذي تتحر  
ة ة على غاية أخالقي  املبني   ،ةي  ة األخالقصور الدوغمائي   ة مع كل  املمارسة اليت تتعارض فيها البصرية اخللقي   ،جديد
 واها من الغايات مساحة من القبول واإلصغاء ال تستطيع أن متنح س ،ةدي  أحا
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ر على قاعدة اعتبار رت املقاومة هن  التبص  ياسة كما يف احلرو األخرية، ظه  يف السّمجالّالصبر: .3
ة م باملسارات امليداني  القدرة على التحك   تها العليا  حيث بدا بوضوح أن  السرتاتيجي   اة مقو م  لقي  البصرية اخل  
ّة ات احلربي  ي  ة للزمن الذي سيلي العملط األساسي  ع القدرة على استقراء اخلطو تالزمت م ،للمواجهة

ن قيادة املقاومة من مواءمة الوسائل مع مك   ،ة يف مستويات التكتيك واالسرتاتيجيالقي  حضور البصرية اخل   إن  
 الغايات، من دون أن حيصل خلٌل وسط الزحام اهلائل للحرو 

إىل  اأساس   اإلمساك بعامل الزمن  وهذا عائد املقاومة استطاعت ر أن  ة التبص  تيجي  يف اسرتا األمر األهم   لعل  
ة أحوال وتداعيات املمارسة احلربي   ة  وهو مقتضى يقوم على مبدأ الصب يف كل  للحقيقة الديني   املقتضى األخالقي  

نسيان الذات أو  النتصار إىل حد  ة ا تستغرق بلذ  أمكن هلا أال   ،ة  فحني أخذت املقاومة مببدأ الصبوالسياسي  
 رادات وممكن يف جمال صراع اإل مال واقعي  مبا هو احت ،أ الحتمال اهلزمية، مثلما أمكن هلا أن تتهي  نسيان العدو  

ة اليت أرساها كالم اإلمام علي  لقي  كان للمقاومة يف القاعدة اخل  
 ايف الصب، ما جيعل منها طريق   عليه السالم 

صب صبان: صب على ال»: واالجتماعي   بات الزمن السياسي  منه  متكامل يف التعاطي مع تقل   يؤخذ به لصياغة
يه ، يفضي إىل ما نسم  عليه السالم استنتاج املنه  من كالم اإلمام يف أن   وال شك   ،1«ا تب  عم   ما تكره وصب

ن ة اليت يسيطر فيها ساكنها على الزمان واملكان، واليت يتمك  ة والسلوكي  وهي املنطقة املعرفي   ،«منطقة االعتدال»بـ
  ة الكراهية واحلب  فيها كذلك من إضافة توازن دقيق داخل جدلي  

 كتتحر   افقد خاضت حرب   ،م باللحرةقاومة أظهرت بالنرر واملعاينة، درجة عالية للتحك  التجربة األخرية للم
 ية  وهنا ميكن مالحرة ما يلي: بصورة متواز  ربحفيها احتماالت اخلسارة وال

شيء يف  كان كل    ،الفعل االنفعال أو رد   مل تشهد احلرو أن تعاملت قيادة املقاومة مع اللحرة على خط  
مقابل التدمري  ،ةعات املدني  فلم تصو و الصواريخ حنو التجم   ،ةجيري وفق حسابات بالغة الدق   كري  العساألداء 
 اودقيق   احمكم     ومثلما كان األداء العسكري   اآلمنني من جانب العدو اإلسرائيلي  نيللمدني   والعشوائي   املنهجي  
ل   فخطاو املقاومة عب إطالالت قائدها بني حني وآخر، شك  ، كذلك كانت صورة األداء السياسي  اوحمسوب  
ه املوج  خطاو السيد نصر اهلل  ليف ميادين الصمود واملواجهة  ولقد شك   للفعل االستثنائي   اموازي   ا،استثنائي   فعال  

 ة بامتياز: والعامل، حلرة أخالقي  وكذلك إىل العرو واملسلمني ا،ني مجيع  وبالتايل إىل اللبناني   ،إىل اجملاهدين واألنصار
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 خطاو مسموع من جانبني كانا يستمعان إليه بشغف نادر: فهو 

 ا، وأصغت إليها لتزداد إميان  ا عمعت لتطمئن  ة: اليت متاهت مع كلمات القائد إىل درجة أهن  اجلماعي   "األنا" -
 ة الوعد الصادق بصدقي  

احملايدون(   -الداخلي   اخلصم السياسي   -املباشر العدو  ) ة: فهي على اختالف مراتبهااجلماعي   "غري" -
الشعور ة ملرسل اخلطاو، و ة األخالقي  ى اخلطاو باستعداد مسبق  وكان حيملها إىل ذلك مه ان: الصدقي  كانت تتلق  

 ة على سياق املواجهات فصلي  آثارها املوب ،ة املعلومات اليت سيديل هباي  بأمه  

ت فضي مقولة الصب يف حقل املمارسة إىل نشوء منطقة :ّمّبهمجالّالقبضّعلىّالزمنّوالتحكّ  .4
عقد وأ من أهم   اومة السيطرة على واحداالعتدال  ففي هذه املنطقة بالذات سوف ترز املق

ريه ومفك   العدو   ة جلنراالتل من التقوميات النقدي  مالحرة السيل اهلائ  فب(الزمن)ات احلرو اسرتاتيجي  
حبسب الرؤية  ،صر املبادرة  فكانت احلرونمعىن انفالت عيبز بعدها، وقادته، خالل احلرو و 

على  ولوجي  والسيك ن  األم أي إعادة ضبط الزمن السياسي   من أجل استعادة املعىن؛ احرب   ،ةاإلسرائيلي  
سوى « إسرائيل ختوض حرو حياة أو موت» ن برييز:و ة  ومل يكن كالم مشعبة اإلسرائيلي  إيقاع روح الغل

اجلدل بني  مستهل  يعكس ة لإلحساس باخلوف من فقدان الزمن  وكان هذا اإلحساس ترمجة قيمي  
ة تقوم عليها الدولة اليهودي  ليت ا ،ةع الذي أصاو منرومة القيم التأسيسي  التصد   يف ،ةالزعامات اإلسرائيلي  

ّرض فلسطني على أ

 هبأن   ا ألخذنا الرن  رمب   ،ر، يف كلمات برييز  فلو قاهلا غريه من الزعامات اجلديدةا قد ي تصو  عمق مم  ة داللة أث   
 بل د كدخان القناحت تتبد  اة ر ال يزال يستغرق يف أوهام قو   د فىت يهودي  ه جمر  مأخوذ برهبة املشهد، أو أن  

 ،نب ه إىل خطب جلل  ا أراد أن يفكأن   ،املعاصر جائز الالهوت اإلسرائيلي  ى من عالقائل هو آخر من تبق   لكن  
من حيارهبم ليسوا  أن  ة ال تشبه سابقاهتا يف شيء، و حربه هذه املر   أن   ،ه أدرك ما ال يدركه سواهأن  ال مناص واقع  ك

البأس وابتـ ر د  الروح، واسرتاح السالح، فأخذهم   احنل  حىت   ،سلطاهنات قياداهتم إىل بسط ين ما إن اطمأن  الذ من
 يف ضعفهم  العدو  

التاريخ إىل  لتو   أن حد  إىل  ،وراكمها الزمن ة يف مواجهات كث فهاوح اإلسرائيلي  برييز فقد استرهر الر  اأم  
بعد أن  ،ل كيف تذوي الروحيتأم   ه كانم، لكن  حلرة  لقد ذهب برييز من فوره إىل املعىن  عمع، وشاهد، وتكل  
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عات يقول: كبري يف سالح املدر    ضابطل اوهو يسمع كالم   قط   اعيد  حل  اجلنود يف حقول املفاجآت  ما كان س
  « ال نراه   اكيف لنا أن نقاتل عدو  »

 كل    ة القب أن يقع تت هذه الوطأة  كيف له وهو من جيل األوائل الذين صاغواعليه وهو على حاف   صعب
 هذه الكلمات املهزومة  ارة بالقتل كل  ن تقبل نفسه األم  أ« اتهأخالقي  »و الكلمات األوىل لالهوت االقتدار

 مملوءة مبا وضعته فيه ثقافة استعداء اآلخر   -سنيكغريه من جيل املؤس  - سرية مشعون برييز

لن يكون طريقه إىل السالم أهل فلسطني وبتهريب السالح،  صباه مبمارسة العنف ضد   هذا الذي استهل  
 الوعاء اإلسرائيلي  ف  ا اخلامتة نفسهس على القتل، والنفي، والدم املراق، ال يبلغ إال  بالورد  فما تأس   امكسو  

اجليل  يوكغريه من إسرائيلي   على الغلبة واإلكراه  ا أن يكون مؤس س  إال   ،مع العرو اال يقبل سالم   الالأخالقي  
بواسطة العرو  «إسرائيل»أراد أن جتري الغلبة عب محاية   بالعداء   بناء هذا الوعاء املكتظ  أ ذين همال  ل األو  

إلسرائيل  ،لسور احلماية العريم ،ات فضلىسوى آلي   ليستا« ةطي  املتوس  »وبعدها « ةوالشرق أوسطي  »أنفسهم  
 العرمى 

ولسنني انقضت راح الرجل يهبط   ،لطالعامللو ن بألف لون ولون، مل جيلب إليه غري سوء االرجل،  حظ  لكن  
 «عناقيد الغضب»يف حرو  امدوي   اسقط سقوط  ولنا أن نرى املشهد:  كمقامر أمسكت به شياطني اخلسران 

 ه السياسي  جاء بنيامني نتنياهو عدو   ،مولون وجوعهم الضاري إىل السلطةاحمل يومئذ أسقطه اجلنراالت  على لبنان
 أن يستعيد به األمل املستحيل  حماوال   ،يهود باراكلة جاء إ  وبعد سنوات قليالطبيعي  

 إذا جاءت األعرم  حىت   على حلم برييز فسيقيم احلد   ،الغضب إىل هزمية« عناقيد»ا لبنان الذي قـ ل ب  أم  
ا حرو حياة أو كونوا على حذر يا يهود إسرائيل   إهن  " ان عليه أن يصرخ بأعلى صوته:ك  ،احلرو األخرية

 ة القب على حاف   ا صراخ  مل يكن صراخه، على ما بدا ملن عمع أو رأى، إال   لكن   ،«موت

م بزمن احلرو بعد اهتزاز القدرة على التحك   ،اإلسرائيلي   اجملتمع السياسي   ا انكشف من هتافتهذه عي نة مم  
 له  والسلم  وهناك ما ال حصر
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ي    لقد ينرر إليها العقل  ،السميك الزمن اإلسرائيلي  ة فعل املقاومة عن اخرتاق واضح جلدار كشفت س رير
ستباح معىن أن ي   باملعىن؛ اأساس  ا ق باجلغرافيا وحسب، وإن  ة  واألمر هنا ال يتعل  ة ميتافيزيقي  كقضي    اإلسرائيلي  

 على النحو الذي أظهرته مواجهات املقاومة « اإلسرائيلي   الالهوت السياسي  »

« اتقبلي  »ا فعل يت خذ من هن  إة  أي ى املعىن فهي ممارسة أخالقي  وخ  ممارسة تت كل  ّمجالّتوليدّالمعنى: .5
حرو »، هي 2006وز له  فاحلرو اليت وقعت يف مت   اك  ة مت  ة واأليديولوجي  الفاعل ومرتكزاته اإلمياني  

ّيقيمه على اآلخر  ،حدُّه الوجودي   اممنه لكل   ،ينبني عدو  « جل املعىنأ»ومن  ،«معىن

 حضور يتعلق وجوهرية تتكامل فيها معىن قتال احملتل اإلسرائيلي  وهو رة على الدوام يفنت املقاومة حاضكا
 ،متصلة فيما بينها ، اإلميانية والدينية والفكرية والثقافية والسياسية  وهذه املراتباملعىن وطبقاته ف كل مراتبوتتكث  

 ؤس سة ومؤلفة للتبصر اخللقي م خالقي لفعاليات املقاومة، بل هيعن البناء األ اال تنفصل أبد  و 

، وكذلك يف سبيل تعميق معىن 2000العام انتصار جل تثبيت وترسيخ معىن ومة هو من أإذا كان فعل املقا
ا حرو إعادة هن  ألصح  أن نقول و  ،"استعادة املعىن" ة على لبنان هياحلرو اإلسرائيلي   غاية ، فإن  هزمية العدو  

النفس   ألن  مل يكن ذلك إال   نتصار واهلزمية، واحلياة واملوت؛جرى الكالم على اال االعتبار ألزمنة الغلبة  إذ حني
  بالشك  ة بلغت حدودها القصوى من الشعور ة اإلسرائيلي  السياسي  

حروو  كل  ف نا، وانقضت، هي حروو بال معىن احلروو اليت خيضت ضد   على أن   ذلك ال يدل   لكن  
حرو،   كل    ن  أ ،اإلسرائيلي   بة للعقل االسرتاتيجي  ة بالنسالقضي  ف ،خمتلفةتكتسب هذه الصفة بدرجات  «إسرائيل»

 البقاء واهليمنة  هلا، ما مل تكن على رباط وثيق هبدفت، ال قيمة ب  رت أو ك  غ  كان خيوضها، ص  

د إىل  ة عائهبا، هي استثناء على القاعدة  وانطباعها هبذه السمة االستثنائي   احلرو اليت ال نفتأ نسترل   لكن  
 ة اهلزمية والنصر األعلى من الداللة على معياري   كوهنا ت رهر احلد  

وعلى «  دولة إسرائيل»ة بني املقاومة ودان سؤال األخالق وأبعاده امليتاسرتاتيجي  اهلزمية والنصر معنيان سيحد   
أن  ة وتفاؤل العقل، حبقيقة من روح املقاومة وفعلها تفاؤل اإلراد ، يستمد  س مناخ معريف  هذين املعنيني سوف يتأس  
 تني ا دام قد وقع مر  ة أخرى، مباإلمكان وقوع االنتصار كر  


