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ة مقدم  

بب  ابك بـس إّن تحديد مفهوم املقاومة بـشكل دقيق، مـشحون بالـصعوبات ملا يكتنفه هذا املـصطلح من تعقيدات، وتـش

طلح،االختالفات الفكريّة واأليديولوجيّة للمفكرين  كّ   املهتّم� بهذا املـص يايس والعقدي    جدلالموجة من  ل حيث ـش الـس

باب   ركائزهعىل مدى عقود من الزمن ملا ينتابه من غموض يف تحديد   ياّيس    املوجبةواألـس التي غالبًا ما تأخذ الطابع الـس

ــها، ودورها يف مراكمة القوة وردع العدو، من الرضــوري التأكيد   .والقانو�ّ  ــائص لتحديد مفهوم املقاومة وادواتها وخص

ــابق لبناء الدولة، باعتبار رضورة األوىل عىل أّن  وهو    الدولة،رشوط بناء القوة) لتحقيق أول رشط من    (أيبناء القوة سـ

يف رســم االفاق املســتقبلية للبلد، وبالتايل  دورها  ســيادة الدولة عىل الرتاب الوطني، و   ويعني ذلك بالتأكيد،الســيادة.  

 سيادة قراره وخياراته وسياساته.

التي لعبت فيها املقاومة    1بـشكل عام لها عالقة بالدولة، وهناك العديد من التجارب العاملية  بالتأكيد أّن قـضية املقاومة

دورا أـساـسيا لتحرير الدولة من االـستع�ر والهيمنة الخارجية. وقد كان لهذه املقاومة دعامة أـساـسية يف بيئتها الحاـضنة  

قيق الـسيادة وكـسب الحقوق. ثم بعد ذلك املـساهمة يف التي تـشّكل الدرع الواقي واملحّفز األـسايس لتحرير األرض وتح

بناء الدولة الجديدة. من ناحية أخرى، نظريا، الدولة لها الـسيطرة املطلقة والوحيدة عىل وـسائل العنف، حـسب نظرية 

، التي تعطيها ككيان مســـتقل وســـيد، حق اســـتخدام القوة املرشـــوعة قانونا من خالل ادواتها يف بســـط  2ماكس فيرب

ــ ــيا لتجّيل الدولة الحديثة، بل هو رشط السـ ــائله ليس رشطا هامشـ يطرة والنفوذ. فرشـــط احتكار الدولة للعنف ووسـ

البنـية يف  ضـــعف نشــــأت املـقاوـمة يف ظروف أملتـها ـحاـلة ال  لـقد.  وجودي ال �كن تصـــور اـلدوـلة واألـمة ـبدون تحقـقه

سـات الدولة عن القيام بوظائفها  ية للدولة، فكل� عجزت مؤـس سـات املجتمع مللء هذا السـياـس الطبيعية تحركت مؤـس

 الفراغ ولكن وفق اجندات خاصة قد ال تتطابق بالرضورة مع االجندة العامة التي يفرتض ان تعّرب عنها الدولة. 

ــة   من هذا املنطلق، ــلت اليه من قوة ونفوذ لو مل تكن هناك حاجة ماسـ ــل اىل ما وصـ ما كان �كن للمقاومة ان تصـ

وـبدعم قوي وواضـــح من بنـية مجتمعـية    ،فـلت املـقاوـمة ـبأدائـها يف ظروف معيـنة نـياـبة عن "اـلدوـلة"لوـظائف وأدوار تك

يف لبنان  الصــهيو� مثال  حاضــنة. فمن الواضــح أن هذه الوظائف واالدوار متحورت حول التصــدي ملخططات املرشــوع 

ة اىل درجة تجعلها قابل ط�. يف الوقت الذي تبدو فيه بنية " الدولة" هـش تبدو بنية   ،ة لالنفراط عند اول منعطفوفلـس

 املقاومة قوية ومت�سكة اىل درجة تجعلها قادرة عىل مواجهة أعتى املحن والتحديات. 

ان ـضعف الدولة وعجزها عن القيام مبـسؤولياتها األمنية هو الذي دفع بأجيال جديدة من الـشباب، األكرث ثورية  كال ـش

أضـــعف من أن   دول املنطقة،، للعمل عىل ملء هذا الفراغ. فمن املعروف أّن الجيش التقليدي يف كل ا�انا باملقاومةو 

جميعها، عرضــة للتهديدات اإلرسائيلية باســتمرار.  هذه الدولى  واجه الجيش الصــهيو� يف حرب تقليدية. وبالتايل تبقي

اليب حرب قد�ة جديدةوحروب الـسنوات  فقـضية ـسالح املقاومة داخل . األخ�ة يف املنطقة أثبتت وجود قوة ردع بأـس

ــكلة" غ� قابلة لحل جذري اال إذا تغ�ت طبيعة الدولة يف  التي تعيش   ال يف الدول  املنطقة ككّل،إطار الدولة هي "مش

املقاومة املتـسبب يف ازمة الدولة، اذ ان ازمة الدولة أعمق  مل تكن   .هذا الوجود الثنايئ للدولة واملقاومة (لبنان) فحـسب

 
اللبنانیة ضــد یمكن مراجعة تاریخ المقاومة الفرنســیة ضــد النازیین، المقاومة الجزائریة ضــد االســتعمار الفرنســي، المقاومة الفلســطینیة والمقاومة   1

 االحتالل الصھیوني.
2Weber, Max. Economy and society. Essays in interpretive sociology. New York: bedminister. 1968.  
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وأقدم من وجود املقاومة. فاملقاومة نتاج لفشـل الدولة وليسـت سـببا يف هذا الفشـل، ويف سـياق كهذا، واىل ان تتحول  

 ملعنى الحقيقي، ستظل املجتمعات العربية تفرز تنظي�ت وج�عات تتحداها.الكيانات القامئة اىل دول با

وما شّكلته من تجربة رائدة يف دحر االحتالل  ملقاومة اإلسالمية يف لبنان،  تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تربط ب� ا

د   لح ـض ات الدولة ، والتقواته وعمالئهاإلرسائييل من األرايض اللبنانية عن طريق الكفاح املـس ـس لمي مع مؤـس عايش الـس

عـندـما يتم الـتدقيق يف العالـقات    بوضـــوح أكرث،اللبـنانـية، ومرشـــوع بـناء اـلدوـلة من جـهة اخرى. وتتجىل ـهذه العملـية  

التشــابكية ما ب� الدولة اللبنانية واملقاومة، حيث أجرب االحتالل عىل االنســحاب من جنوب لبنان دون اتفاق تعاقدي،  

احة يف دول املواجهة مع الكيان، والحلقة األـضعف عـسكريا وبناءا اجت�عيا  ومن جانب واحد.   فلبنان البلد األـصغر مـس

وـسياـسيا بـسبب حالة التوتر والتنازع الطائفي الدامئة ب� مختلف أطيافه ومكوناته، يـسمح لنا بفحص طبيعة العالقة ما  

ــول أخطاء قاتلة من الطرف�.  ب� املقاومة والدولة، وكيف �كن لجيش نظامي أن يتعايش مع ح ركة مقاومة دون حصـ

 والبحث يف أ�اط العالقة املتبادلة ب� الدولة واملقاومة وتأثرها باملتغ�ات الداخلية والخارجية.

العالقة ب� املـقاومة والدولة، من خالل املنهج الوصـــفي التحلييل، ومن خالل مـقاربة لبعض التجارب   تطرح الدراســـة

ان بناء    .املتعلقة بدور املقاومة يف تحرير األرض واملشــاركة يف بناء الدولة املســتقلة التجربة اللبنانية)  (خاصــة املختلفة

ية وهي املجتمع (البيئة) الحاضـن. أي املقاومة القوة اـس تسـخ� القوة من هذا املنطلق، البد من    يرتكز عىل دعامة أـس

بـناء اـلدوـلة   العـمل عىل  ويف نفس الوـقت ،القوة اىل اســـتع�الت ـقاتـلةلح�ـية نواة اـلدوـلة املوجودة من انهـيارات ـتأـخذ  

عيفة، تعيش كمتطلب  وعليه،    املبادرة. ة من افرتاض رئييسـ، وهو أّن الدولة يف لبنان مثال، هي "دولة" ـض تنطلق الدراـس

يف املتغ�ات والتحوالت    أمني لحالة إقليمية او داخلية. لذا فاســتمرارية هذه "الدولة" مرتبط مبدى قدرتها عىل التحكم

الداخلية والخارجية، وضـبطها لعالقاتها مع حركات املقاومة التي نشـأت بسـبب ضـعف الدولة. وحتى نسـتطيع اختبار  

الفرضـية الرئيسـية التي تم وضـعها، البّد لنا من تحليل مجموعة من العوامل التي تسـاهم يف عملية التفاعل داخل أي 

ــية يف الدول التي تتعايش مع هذه  دولة، وتعّد هذه العوامل حج ــياس ــّكل التفاعالت الس ــاس يف فهم طبيعة تش ر األس

 الثنائية وعىل رأسها لبنان. و�كن تقسيمها اىل:

التعددية يف الســلطات: وهذا يعني بصــورة رئيســية، تبيان خطورة تعدد مصــادر القوة داخل الدولة. الن الدولة متيز  -

املرشـوعة قانونا فوجود املقاومة داخل أي دولة وتحت أي إطار سـيايس يخلق نوعا نفسـها باحتكارها السـتخدام القوة 

من العالقة الجدلية بينها وب� النظام الـسيايس، ألننا نتحدث عن طبيعت� مختلفت�، األوىل حركة تحرر تـسعى للتخلص  

واالتـفاقـيات التي تنظم عملـها   من االحتالل، بين� اـلدوـلة مؤســـســــة تحتكم اىل القوان�، ولـها مجموـعة من العالـقات

داخلـيا وـخارجـيا. بعكس املـقاوـمة التي تســـعى دامـئا للتحرر من ـكاـفة القوان� وااللتزاـمات التـعاـقدـية، بســــبب طبيـعة  

الـرصاع حيث ال �كن للحسـم العسـكري املبارش ان يكون له الكلمة األخ�ة يف الـرصاعات، بل تلجأ حركات املقاومة اىل 

ة وع ا للتخلص من ن� الحرب الشـــعبـي ا، أكرث مروـنة وحرـكة، يف ســـعيـه اوـمة دامـئ ات الكّر والفّر، وـهذا يجـعل املـق ملـي

 االحتالل.

مدى التوافق واالختالف ما ب� االســرتاتيجيات املتبعة، وكيف تســهم يف اتســاع التباين او تقريب  أياالســرتاتيجيات: 

ـثال، ال يوـجد اختالف جوهري ب� حزب الـله واـلدوـلة وجـهات النظر، يف الوصـــول اىل اتـفاق وتـفاهم. فعىل ســـبـيل امل

نالحظ ان هناك توافق ما  اللبنانية، عىل اسرتاتيجية واحدة متفق عليها ما ب� كافة أطياف الخريطة السياسية اللبنانية.



6 
 

رارات الـرشعية عىل أدوات النـضال يف لبنان ب� الحكومة واملقاومة، فحزب الله يعرتف بـرشعية وجود الدولة اللبنانية وق

 دوليا.الدولية، والحدود املعرتف بها 

ــل اىل الحد األد� من التوافق  ــادر القرار، وتحديد األهداف والرؤى يف التوصـ ــادر القرار: وهي تنّم عن تعدد مصـ مصـ

يايس اىل الـرشاكة  ايا املختلفة؟ وكيف ينظر النظام الـس ل ايل رؤية موحدة حول كافة القـض ية  وكيف �كن التوـص ياـس الـس

 املبنية عىل تقبل االخر؟

مرشــوعيتها وخصــائصــها القانونية؟ التحديات التي ، و مفهوم املقاومة  حول  من هذا املنطلق تطرح اإلشــكاليات التالية

ويف مراكمة القوة للمـساهمة يف بناء الدولة املـستقلة، ذات  ،تواجهها يف مواجهة الـشبهات والخلط يف املفاهيم من جهة

هل يجوز لحركة املقاومة أن تدخل الـسلطة وهي تحتفظ بـسالحها وقراراتها    الـسيادة الوطنية والقرار الثابت املـستقل؟

ات أي دور تحتفظ به املقاومة يف ظّل ضــعف الدولة وعدم قدرتها عىل مواجهة التحدي العســكرية بشــكل مســتقل؟ 

 األمنية والعسكرية؟ 

لإلجابة عىل هذه القـضايا املطروحة ـسنتطرق يف مرحلة أوىل للمفاهيم واألـسس القانونية التي ـشّكلت مـصطلح املقاومة  

، ثم نتعرّض ملجمل التحديّات التي تواجهها املقاومة يف ترسـيخ والسـياسـية  ،، ومرشـوعيتها القانونيةوظروف تأسـيسـها

 وجودها كفاعل مشارك يف بناء الدولة.

 

 

 

ــارة اىل أّن الدولة ومفهومها وطبيعتها من حيث هي أداة  ــيطرة داخل حدود اقليمها لبداية البد من اإلشـ لهيمنة والسـ

يف استخدام القوة مرشوعة قانونا، واحتكار وضع القوان� داخل اقليمها، أمر طبيعي ومعرتف  من خالل احتكارها للحق  

. انها متثل السـلطة السـياسـية العليا يف أي مجتمع، ومتيز نفسـها عن باقي الج�عات والتجمعات داخلها، باحتكارها  به

� لقنوات الرشــعية الداخلية، من خالل فرض للعنف املرشــوع قانونا، املبني عىل أســس عقالنية، أي االســتخدام القانو 

ــ فهذا الجهاز التنفيذي يعترب من اهم وظائف الدولة الحديثة. .القوان� واالمن عىل املواطن� ان ضــعف الدولة  كال ش

للعمل   ،وعجزها عن القيام مبســؤوليتها األمنية هو الذي دفع بأجيال جديدة من الشــباب األكرث ثورية وراديكالية رمبا

 ملء الفراغ. فمن املعروف ان الجيش التقليدي يف كل الدول العربية أضـــعف من أن يواجه العدو الصـــهيو� يف عىل

 .ةالصهيوني ، والهيمنةحرب تقليدية. وبالتايل تبقى الدول العربية جميعها، ولبنان كدولة مثال عرضة للنفوذ

ــنوات األخ�ة مع العدو ا ــلت يف الس ــاليب مختلفة اّن حروب املواجهة التي حص ــهيو�، أثبتت وجود قوة ردع بأس   ،لص

وهي حرب العصـابات املتطورة وبأسـاليب جديدة. اّن قضـية سـالح املقاومة داخل اطار الدولة هي مشـكلة غ� قابلة 

بب يف ازمة الدولة، اذ أنّ  ة يف العامل العريب). فاملقاومة مل تكن هي املتـس  لحل جذري اال اذا تغ�ت طبيعة الدولة (خاـص

ــ ــل الدولة وليس ــببا   تأزمة الدولة أعمق وأقدم من وجود املقاومة. من هنا، �كن القول اّن املقاومة هي نتاج لفش س

يف القامئة اىل دول باملعنى الحقيقي، ستظل املجتمعات    السياسيةا، واىل ان تتحول الكيانات ذلهذا الفشل. ويف سياق كه

سس القانون�ة المفاه�م واأل   
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اـشة الدولة وتقدم نفـسها كبديلى ـضعف و تفرز تنظي�ت وج�عات تتحدّ   املنطقة . من هذا املنطلق البد أوال من  هـش

 تحديد مفهوم املقاومة وخصائصها القانونية واملرشوعة، لتحديد أهمية املقاومة، ودورها العسكري والسيايس.

 :مفهوم املقاومة 

واألعراف اإلنســانية له ضــوابطه وروابطه املقاومة هي مفهوم انســا� وحق مرشــوع معروف يف القوان� الدولية اٍّن 
ــوع او   ــد واقع مرفوض او غ� مرش ــا مفهوم عام، ألنها رّدة فعل مجتمعية واعية ض وآدابه وثقافته واخالقه. وهي أيض
مواجـهة اســـتـبداد او اســـتعـباد او ظلم او متييز او احتالل. املـقاوـمة يتـفاـعل معـها الـناس وترتبط ـقدرتـها عىل تحقيق 

ة احتضــان الشــعب لها، وادراكها الســليم للتحديات التي تواجهها وامتالكها الوعي والرؤية املت�ســكة أهدافها بدرج
والخالقة والبنية التنظيمية املؤـسـسة القامئة عىل قيادة مؤمنة بقوة فكرة املقاومة. تطّورت مفاهيم املقاومة يف دراـسات  

ـبدراســــة املـقاوـمة وأشــــكالـها من ِقبـَل الـباحث� يف مـجال العلوم زاد االهت�م   حـيث  العلوم االجت�عـية واألنرثوبولوجـيا،
، ح� وّجهوا تركيزهم نحو االختالـفات يف الحـياة اليوميـّة؛ 3االجت�عيـّة، خالل الث�نيـنات والتســـعيـنات من القرن اـملايض

ــة الجزئيّة ــتغالها عىل الســياس للنوع يف  (Micro-Politics) فقد أســهمت اإلثنوغرافيا النســويّة تحديًدا، من خالل اش
مجتمعات مختلفة، بتحريك اهت�م حقل األنرثوبولوجيا نحو املقاومة. ومبجرّد إعادة تعريف الذات مبفردات سـياسـيّة،  
أصـبح من املمكن إعادة صـياغة إسـرتاتيجيّات البقاء اليوميّة بصـفتها أشـكاًال خفيّة لتمرُّد "التابع". ويت�ىش هذا الرتكيز  

املرشـوع الفوكوّي السـتكشـاف السـلطة. ومثل فكرة األيديولوجيا، سـاعدت املقاومة عىل إتاحة فضـاء    عىل املقاومة مع
�كن من خالـله اتـّهام أّي شـــخص ـبامتالك وعي برجوازّي، ومن هـنا متـيل املـقاوـمة إىل االنتشــــار من ســــياـقات القمع 

ة للتعب� عن الح�ســة األخالقيّة، ألنّها غامضــة  الســياّيس إىل مختلف أشــكال الثقافة الشــعبيّة؛ فاملقاومة وســيلة مثاليّ 
 4.للغاية، بحيث تُرتك لُحكم الناظر إليها

اـستُخدم مفهوم املقاومة بـشكل مختلف ومتفاوت ب� الباحث�، لإلـشارة إىل مجموعة واـسعة من الـسلوكات واإلجراءات 
أشـكال املقاومة أمرًا صـعب الحدوث، إّال أّن الّتي مُتارَس عىل مسـتويات مختلفة؛ فيصـبح اإلج�ع عىل شـكل واحد من  

أكرثـها دراســــًة املـقاوـمة اـملاّديـّة/ الفيزـيائيـّة؛ ويُعنى بـها الحراـكات االجت�عيـّة واملـظاهرات، والســــياســــة االحتـجاجيـّة،  
اـلة بعـيًدا عن الحرا ا للمـقاوـمة اـلدراميـّة ـكالعنف. ومـثّة وســــاـئل أخرى فعـّ ـكات واألع�ل الّتي ـقد تتضـــّمن اســـتـخدامـً

االجت�عيّة، الّتي يدور الجدل حول مفاهيمها، إن كانت قادرة عىل تفسـ� مختلف التشـابكات والتعقيدات والتغّ�ات،  
�كنها تفسـ� أ�اط املشـاركة السـياسـيّة املعّقدة يف العامل   -املتعلّقة باملقاومة غ� املاّديّة  -لكنّنا نرى أّن هذه املفاهيم  

 .السياق الفلسطينيّ العريّب، وال سيّ� يف 

ا أو ال، نرصــــد منـها ـعاملَ�   تظهر  بعض اـلدراســــات الّتي ـحاوـلت رصــــد العواـمل الّتي تـُحّدد ـما إذا ـكان الفـعل مـقاِومـً
أسـاسـيَّ�: االعرتاف؛ فثّمة أع�ل �كن مالحظتها، لكن غ� ُمعرتَف بها بالرضـورة بصـفتها مقاومة، من ِقبَل َمْن �تلكون  

لك الكث� مّ� يُش� إليه سكوت بأع�ل املقاومة اليوميّة. عىل سبيل املثال، �كن أن يكون استخدام السلطة، ويتضّمن ذ
الفكاهة وسيلة لَِمْن لديهم أوضاع سيّئة للتعب� رسًّا عن مقاومة األقوى، لكّن االعرتاف بالفعل املقاوم يعتمد جزئيًّا عىل 

 .أن يجري التعرُّف عليها، يف ح� يجري إخفاء مقاومة أخرى عن قصدأهداف املقاوم�؛ فقد تهدف بعض املقاومة إىل 

 
3 Jocelyn A. Hollander & Rachel L. Einwohner. "Conceptualizing Resistance," Sociological Forum, vol. 19, no. 4,(2004) . 
4 Michael F. Brown, “On Resisting Resistance,” American Anthropologist, vol. 98, no. 4 (December 1996):  729-730 . 
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ا أنـّه يـقاوم  ة الوعي؛ أي ـهل يـجب أن يكون الـفاـعل ـمدركـً ة، وعىل وـجه الخصـــوص، قضـــيـّ ا الـعاـمل الـثا� فهو النيـّ أمـّ
اليوميّة؛ وذلك ألّن م�رســات الســلطة؟ وغالبًا ما تركّز األســئلة حول النيّة عىل أع�ل املقاومة ذات النطاق الضــيّق و 

 5.الباحث� يتّفقون عموًما عىل أّن الحراكات والثورات الج�ه�يّة واضحة القصد والنيّة

قاومة هي الدفاع عن  يف الذهنية العربية ارتبط مفهوم املقاومة مبواجهة االحتالل األجنبي من خالل حمل الســالح. فامل

دق مع الذات ومع االخر، و كل ما هو نبيل اواة واملواطنة.لتعزيز  هي  ، و هي الـص ية   ثقافة املـس وـص كل مقاومة لها خـص

اطها وعملياتها   ية التي تحيط بها وطبيعة نـش ياـس ياقات االجت�عية والـس وطنية وتاريخية تنبع من واقع مجتمعها والـس

ــيادة   ــية مرتبطة بالحكم والس ــياس ــ�. وهناك من  والنتائج املرتتبة عليها. البعض، يعترب املقاومة ظاهرة س وتقرير املص

عبية مرتاكمة لفرتة طويلة. ان املواثيق الدولية، ال تـضعف   تلزم تعبئة ـش يتعامل معها كعملية تغي� اجت�عي وثقايف تـس

وال تنقص الحق الطبيعي لألفراد والج�عات والدول يف الدفاع عن أنفســهم. املجتمع الدويل يقر بأّن لجميع الشــعوب  

ــتع�ر القديم والجديد واالحتالل وجميع أشـــكال التمييز  حق ثابت وتام يف ال حرية، ويف تقرير املصـــ�، ومقاومة االسـ

  العنرصي والقهر والفساد واالسرتقاق.

وخ لتغ�ات    وعدمهي امل�نعة املقاومة  ة من الخارج، وهي تنطوي عىل وقوىالرـض  .فعل نـشط بطبيعة الحال  مفروـض

ــلوك ممتد. فاملقاومةوتعرف املقاومة عىل أنها حالة عملي ــات، وس ــياس ــت أحداثا أو لحظات، بل هي فعل    ة، وس ليس

امل ومـستمر ومـستقر ومتكامل، ومـستقل يف امواجهة التحديات والعدوان حـضاري ـش اد   مواجهة . وهي ايـض لعمل مـض

ــية الوجوه،متعددة    بانتهائه، وهي  وتنتهي ــياسـ ــكرية أو سـ ــطينيون أو   وبالنظر.  فقد تكون عسـ إىل ما يفعله الفلسـ

أن مصــطلح املقاومة ينطبق متاما عىل هذه    اتجاه الغزو الصــهيو� واألمرييك، نجدأو اليمنيون  اللبنانيون أو العراقيون  

أنّه� يحمالن اـهداـفا مشـــرتـكة.    الصـــورة. القول ـب اوـمة والثورة ـب من خالل املفهوم يعّرب  كث�ون ـحاولوا الربط ب� املـق

اطات واألفعال وال  عن  6قاومة " و " الثورة "" امل  مصـطلح عوب الزالة   تحرّكاتمجموع النـش عبية التي تقوم بها الـش الـش

ات تعسـفية تقوم بها أنظمة الحكم، مثل فرض ، أو لرفع أي ضـغط أو إجراءالل أجنبي عسـكري موجود عىل األرضإحت

ــتور يات أو اعتقاالت، أو فرض قيود عىل الحررضائب ــارخ مبواد الدسـ ــائل املقاومة أو  .، أو اإلخالل الصـ قد تتنوع وسـ

سـلح مع الجهات التي ، وب� االشـتباك املأو الحراكات الشـعبية الج�ه�ية ، اإلحتجاجات الجزئية واالرضاباتالثورة ب�

ال يوجد  ما الفرق بينه� ؟، إذن .فردية، ديكتاتورية،  تعترب معادية، ســواء رشطة االحتالل، أو رشطة أنظمة حكم قمعية

ــاليب التي تتبعها كل من املقاومة والثور  ــعبفرق كب� يف األسـ ، وإ�ا الفرق يف الهدف ة يف رفع الظلم الواقع عىل الشـ

 .لشمولية والحذرية ونوعية القيادةالبعيد وا

فئات املجتمع ، أو عىل مجموع  ، أو الضـــغط الحادث ، عىل فئة من  ف اىل ازالة مظهر من مظاهر الظلمفاملقاومة تهد

الشـعب، وتكتفي بذلك ، وقد تكتفي بالحلول الوسـط ، وال تهدف اىل التغي� الشـامل لنظام الحكم ، أي تغي� وتجديد 

أما الثورة فتهدف يف حالة وجود إحتالل  اىل إزالة االحتالل ،  كل املؤـسـسات التي كانت تُربر وتُزيك بقاء النظام الـسابق .

ل الرشـائع والقوان� التي فرضـها االحتالل ، ويف حالة وجود نظام حكم جائر فتهدف اىل اسـقاط النظام ، وبناء وازالة ك

نظام جديد يختلف كليا عن السـابق وتغي� جميع مسـتندات السـلطات الترشـيعية والتنفيذية والقضـائية التي كانت 

ة والثورة وال يـقل أهمـية، وـله دور مهم يف التمســــك وهـناك فرق آخر ب� املـقاوـم  ســــاـئدة يف عـهد الســـلـطة الـقدـ�ة .

 
5 James C. Scott, "Everyday Forms of Resistance,” The Copenhagen Journal of Asian Studies 4, no. 1 (1989): 34. 

ف ، حیّان جابر 6 ي العالقة بني
ي الجد�د، المقاومة والثورة�ف   . 2019كانون االول    4، العريب
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من هذا املنطلق، هنا    وهو القيادة. ،بالثوابت الثورية ، وترشـيد الطريق الثوري ومنعه من االنحراف، وتثبيت املنجزات

ــكمن يعترب ان املقاومة ال تفرتض وجود قيادة، او جبهة لها  ــنة بجهاز عس ــية والتنظيمية ، ومحص ــياس ري  أجهزتها الس

ولكن من املهم القول، أن املقاومة التي قد تبدأ   مســلح متوافق مع الحراك الســيايس يف وقت الســلم ووقت الصــدام .

د اســـتبيـحت ـكل  اء واالع�ر لبـل ة للبـن ة الن تتحول اىل ثورة حقيقـي ابـل ا ـق ة ومـحددة، لكنـه ا لظروف معيـن ة، وفـق عفوـي

 بكل ما للكلمة من معنى.تطالب باالصالح والتغي�  ة لثور  ةالحقيقي  بوابةمكوناته، وبالتايل الن تكون ال

 
أجنبي يعمل عىل مصادرة الحقوق   مفهوم املقاومة يف الجانب السيايس عندما تتعرض أرض أو شعب الحتالليتم طرح 

لب إرادته وتحويله للطرف األضـعف يف معادلة قوى بهدف  الطبيعية لهذا الشـعب ونهب خ�اته وثرواته الطبيعية وـس
تـسعى هذه األمة الـستنهاض روح املقاومة فيها تحت تأث� الـشعور بأنها ـستكون    مد ـسيطرة هذا البلد األجنبي. من هنا

  .يف يد هذه الدولة املعتدية، لذا تتخذ جملة من التداب� يف سبيل تحقيق حقوقها وردع املعتدي مجرد أداة سهلة
ملـحاوـلة لطمس هويـته، والـتأث�    ـفإنـها تطرح عـندـما يتعرض تجمع إنســــا�عـند الـحدـيث عن املـقاوـمة من زاوـية فكرـية،  

عنها كونه الطرف األضـــعف وغ�ه هو الويص عليه   عىل مكوناته الثقافية والفكرية والرتاثية والعقائدية بهدف ســـلخه
  .إلكسابه هذه املكونات

 
خيار إنسـا� ورضورة اجت�عية،   اختيارا، فهيهناك من يرى عدم وجود تعارض ب� اعتبار املقاومة رضورة أو ا  يفلسـف 
ا    ،اإلنســــانهي تعب� عن حرـية مل يخرتـها  و  هفوإـ� ا يتعلق األمر   ،رضــــت علـي دـم وهي جزء من نواميس الطبيـعة عـن

 .باملقاومة الفيزيائية
 
القرآنية والحديث النبوي  نفاذ الحق ومقارعة الباطل، وهو مـصطلح وارد يف اآليات ، فهويف اإلـسالمجوهر املقاومة أّما   

انده الكث� من املرجعيات الفقهية اإلـسالمية، عالوة عىل ابه مع مـصطلح الجهاد يف جانب أنه�   الرشـيف، وـس كونه يتـش
ال الذين يجنحون للســلم أو عدة منها: عرض الدعوى، عدم قت تنظم املقاومة ضــوابط. ك�  يحققان مقاصــد اإلســالم

باملنشــآت أو األشــجار أو خيانة العهد. فهي ليســت غاية بحد ذاتها، بل هي عملية    تعذيبهم، النهي عن إلحاق الرضــر
  .رجاال وإناثا وفرض ع� عىل املسلم� كافة  االحتاللإع�ر األرض، وعىل جانب من األهمية يف مواجهة  هادفة من أجل

 
ا أـجل تحقيق أـهداف وطنـية، ونص    عملـية اســـتـخدام القوة من ـجاـنب أطراف غ� نـظامـية من  ،تعرف عىل أنـها  ـقانونـي

األطراف اـلدولـية، إال أـنه اســـتثنى من ذـلك رد الفـعل   الـقانون اـلدويل عىل ـعدم اســـتـخدام القوة يف ـحل النزاـعات ب�
يكون القانون الدويل قد أعطى الـشعوب املحتلة حق  دفاع عن النفس، واتخاذ التداب� األمنية بحق الج�عة، وبذلك الك

 . األساليب مبا فيها املسلحة، بعد أن كانت محرمة يف القانون الدويل التقليدي مقاومة االحتالل بكافة
 

الوضعية، وهي حق للشعوب يف حال  عرفت املقاومة عىل أنها عملية دفاعية، أقرتها الـرشائع اإللهية، والقوان� ،ـسياـسيا
م�رســة مرشــوعة لكل األســاليب   ،وهناك من يرى أنها تعني،  لت الجيوش النظامية عن الوقوف يف وجه االحتاللتخاذ

 بـهدف رد الـعدوان، وهز�ة االحتالل ودفـعه للرتاجع وتحرير األرض، وهي تســــاعد يف رفع الدفاعـية مبا فيـها املســـلـحة
 .الدويل ما يتوافق مع ما ينص عليه القانون  الظلم وإحقاق الحق ونرش العدل، وتحقيق القوة الذاتية وهذا
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ألخرى عظمى من نواحي التسـليح    كلمة مقاومة مسـتخدمة بكثافة يف الحروب، بخاصـة يف حال مواجهة قوى صـغرى 
من أجل اإلـشارة الـضمنية لكونها هي األـضعف، وقد تكون   واالمكانيات، حيث يطلق لفظ املقاومة عىل القوى الـصغرى

املســلحة يف   ج�عات الشــعبيةويطلق مفهوم املقاومة عىل الحرب التي تشــنها ال  املقاومة يف حاالت نادرة عكس ذلك،
مواجـهة جيش نـظامي ـلدوـلة ـما ـغازـية أو معـتدـية، وبـهذا يـعد من يتصــــدون لـهذا الجيش مـقاوم�، واملـقاوـمة تقع عىل  

ة أشـكال سـياسـية وإعالمية وعسـكرية وغ�ها وقد تجتمع مبختلف أوجهها، وتعد املقاومة من الطرائق التي تدفع عد
 العدو إىل التخيل عن مشاريعه التوسعية.

 مرشوعيّة املقاومة 

تســـتـمد املـقاوـمة مرشـــوعيتـها من أحـكام الـقانون اـلّدوّيل املتمثـلة يف االتـفاـقات اـلّدوليـّة وقرارات األمم املتـحدة، وـباقي 
لحة هي ظاهرة   ادر القانون الّدوّيل، ك� أّن املقاومة املـس املنظ�ت الّدوليّة واإلقليميّة واألعراف الّدوليّة وغ�ها من مـص

لطة مسـتبدة. لقد تكرّس ة  بتال املتحظى بدعم قوي من الشـعوب  بقوة وبصـورة جدية واضـحة  –باحتالل أجنبي، أو ـس
الحّق يف املـقاوـمة من أـجل التحرر من ن� االحتالل والظلم واالســـتـبداد يف الـقانون اـلّدوّيل مـنذ نـهاـية الحرب   –املـعامل  

، إذ أعلن ميالد حرـكات املـقاوـمة ضــــد "ويلســـون"الـعاملـية األوىل، ضـــمن املـبادئ التي أىت بـها الرئيس األمرييك آـنذاك  
ا قانونيًّا مرتبطًا ب ــبح حقًّ ــتع�ر وأص ــتقالل  الّدول حقاالس ــيادة واالس لكنه كان حقا  (  7التي تدافع من أجل تحقيق الس

ــتع�ر قديم  ــا ألنه ارتبط فقط بالدول والقوى التي كانت ترغب يف التحرر من اس لكن الوقاع أثبت أنها لعبت  منقوص
ر بـعد ذـلك يتـناىف مع ـهذه املـبادئ املعلـنة، وأصـــبـحت نفس اـلدول التي ـكاـنت تـطاـلب ـبالحق يف املـقاوـمة لتحقيق  دو 

فمقاومة املحتل حّق مـرشوع يقوم عىل مبدأ حّق الّدفاع عن    ).جديد  ـستع�رال   الـسيادة واالـستقالل، هي نفـسها �وذجا
عوب  النفس واملحافظة عىل سـيادة الدولة عندما تنتهك، وهو ا ملبدأ األول يف رشعية املقاومة، وذلك من منطلق أّن الشـّ

ا لالســـتقالل. والحّق يف تقرير  ا للـعدوان طلبـً ا من خالل مـقاومتـه اتـه ّدـفاع عن وجودـها الوطني ومقوـم ا لـل ـمدعوة دامئـً
فبالرجوع إىل   .التي تتعرض لالستع�ر  8هو املبدأ الثا� يف رشعنة املقاومة املـسلحة وهو من أبرز حقوق الشعوب  املـص�

ــها  دور األمم املتحدة   ــهر عىل احرتام قواعد القانون الدويل، نجد هناك العديد من املحاوالت التي تقدم نفس كأداة تس
التي كانت تسـتهدف يف األسـاس وضـع إطار للتمييز ب� املقاومة املسـلحة، وظاهرة العنف مبختلف أوجهه، وأول قرار 

ــمرب  18بتاريخ  3034القرار رقم معية العامة بشـــأن معالجة املوضـــوع نجد صـــدر عن الج الذي أكد  9  1972ديسـ
ظاهرة اإلرهاب، فكان مـضمون القرار التأكيد عىل  و النـضال من أجل التحرر الوطني، والتمييز ب� هذا النّـضال  قانونية "

عوب الواقعة   تقالل لجميع الـشّ � واالـس ا  الحّق الثابت يف تقرير املـص وـصً الها، خـص تع�ر… وتدعم رشعيّة نـض تحت االـس
 .10"نضال الحركات التحرريّة، وذلك وفًقا ألهداف ميثاق األمم املتحدة ومبادئه

ة من خالل   اـم ة الـع ذا املوقف مرة أخرى من طرف الجمعيـّ اريخ    3246القرار  تكرر ـه دت  197411-12-14بـت ، إذ أـك
لح.  ائل املتاحة كافة، مبا يف ذلك الكفاح املـس تع�ر بالوـس بيل التحرر من االـس عوب يف ـس كان لهذا  وقدرشعية كفاح الـشّ

القرار أثر كب� يف اإلقرار بأّن حّق املقاومة املسـلحة والكفاح بشـتى أنواعه، دفاع عن الحرية قد تحول إىل واجب دوّيل،  

 
7: le cas de la résistance à un  Le droit de résistance à l’oppression en droit international public, Mélanie Dubuy 

régime tyrannies, Dans Civitas Europa 2014/1 (N° 32), pages 139 à 163. 
ون 8  . 1/المادة 12/التعليق العام رقم    (1984)اللجنة المعن�ة بحقوق اإل�سان/الدورة الحاد�ة والع�ش
ع�ة  9 ي و�ش  .35-56، صفحة 1993المقاومة، مجلة دراسات دول�ة، شتاء المجذوب، محمد، االحتالل األجنيب

10Art. 1 de la Résolution de l’Institut de Droit International, « Reconnaissance des nouveaux États et des nouveaux  
gouvernements », 1936, texte accessible à l’adresse internet suivante: http://www.idi-iil.org/. 

 . 56ص المصدر،  محمد المجذوب، نفس  11

https://www.cairn.info/revue-civitas-europa.htm
https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2014-1.htm
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ــيّة، هي  أ   "إذ نص القرار ذاته عىل ــتع�ريّة واألجنبيّة واألنظمة العنرص ــيطرة االس ــد الس ّن أيّة محاولة لقمع الكفاح ض
وإلعالن مبادئ القانون الّدوّيل الخاصــة بالعالقات الوديّة، والتعاون ب� الّدول وفًقا مليثاق   ،مخالفة مليثاق األمم املتحدة

يف املؤمتر الّدوّيل لتطوير قواعد القانون اإلنسا� املنعقد بجنيف  كذلك  .  "األمم املتحدة ولإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
ــنة   ــافي� العام والذي ترتب عليه    1976سـ ، وقد عّدت امللحق� باتفاقيات جنيف األربعة  1977الربوتوكول� اإلضـ

ادة األوىل من الربوتوكول األول أّن   ًة، إذ جـاء يف اـمل ا دولـي الوطنّي هي حروب  حروب التحرير  "حروب التّحرير حروبـً
مرشوعة وعادلة، وهي حروب دوليّة تطبق بشأنّها القواعد كافة التي أقرها القانون الّدوّيل بشأن قوان� الحرب، ك� أّن 

 .12"حركات التّحرير الوطنّي هي كيانات محاربة ذات صفة دولية، وهي الدول التي ال تزال يف طور التكوين

 املقاومة املسلحة •

أفراد املقاومة املســـلحة هم عنارص ال ينتمون إىل أفراد القوات املســـلحة النظاميّة، لكنهم يأخذون عىل عاتقهم القيام  
بعمليات القتال دفاًعا عن املـصالح الوطنيّة أو القوميّة ـضد قوى أجنبيّة، ـسواء كانت تلك العنارص تعمل يف إطار منظم  

تعمل عىل توجيهه، أو تعمل بناء عىل مبادرتها الخاـصة، وـسواء كان هذا العمل   أّي تـرشف عليه ـسلطة قانونيّة أو فعليّة
ــلحة، القتاّيل الذي تقوم به عىل اإلقليم الوطنّي أو خارج نطاق اإلقليم.  ــائص املقاومة املس من هذا املنطلق نطرح خص

 والوضع القانو� للمقاوم�.

 الخصائص املهّمة للمقاومة املسلحة •

ــلحة ــمن الجيوش النظاميّة، وقد   املقاومة املس ــاّ�، حيث كانت ال مُتيّز ض هي ظاهرة قد�ة ومتجذرة يف التاريخ اإلنس
ــاكل قانونية عديدة أمام قلة معالجتها من طرف املهتم�  ــبحت تث� مشـ ــين، وأصـ تعاظمت أهميتها يف القرن العرشـ

�ًا واـس ود هنا هو  بالقانون الّدوّيل، إذ هناك جانب من الفقه الّدوّيل يعطي تفـس عب املقاوم، فليس املقـص ًعا لعبارة الـش
يّة وقانونيّة بالدولة، فاملقاومة قد توجد من دون أن تكون هناك دولة، أو تظهر من   ياـس عب الذي يرتبط بروابط ـس الـشّ
عب هنا هو مجموعة األفراد الّذين عب سـابق عىل وجود الّدولة ، فاملقصـود بالشـّ  أجل إنشـاء دولة، ثم إن وجود الشـّ
ينتمون إىل وطن واحد ســواء أكانوا مقيم� فيه أم ال، تجمعهم روابط مشــرتكة من لغة ودين وتاريخ وتراث وغ� ذلك 
لحة العليا للوطن، يتمثل يف الّدفاع  لحة تتـسم بدافع وطنّي يت�ىش مع املـص من العوامل القوميّة، وعليه فاملقاومة املـس

د الغزاة، وال يـش عب بأكمله، بل عن أرض األجداد واآلباء ـض لحة قيام ـش كفي قيام فئة منه،  يرتط لـرشعيّة املقاومة املـس
ــتمرارها، ك� أّن  ــايس لنجاح املقاومة واس عب معهم والتاريخ يثبت أّن هذا الّدعم يعدُّ أس ــّ لكن املهم هو تعاطف الش

 ب.تكون ضد عدو أجنبي مغتص القانون الّدويل يبيح لرجال املقاومة اللجوء إىل استخدام القوة املسلحة التي عادة ما

ضـــد االحتالل   للمقاومة املســـلحة يف منطقتنا أمثلة كث�ة ومتعددة أهمها املقاومة الفلســـطينية، واملقاومة اللبنانية
نـشأت املقاومة االـسالمية يف  .1982كرد فعل عىل االحتالل االرسائييل للجنوب اللبنا� يف  هذه االخ�ة ظهرت  ،الـصهيو�

لبنان يف ظروف تقلـّصت فيها ـسلطة الدولة اللبنانية ايل حدودها الدنيا، وبات مـص� الكيان اللبنا� نفـسه مهددا بـسبب 
ــل ــافة اىل  االحتالل الذي وصـ ــيات عىل االرايض اللبنانية، باالضـ ــمة ب�وت، ووجود القوات املتعددة الجنسـ اىل العاصـ

) التي كانت نقطة التحّول يف 1979غّ�ت املعادلة االقليمية برمتها مع انتـصار الثورة االـسالمية يف ايران (التطّورات التي 

 
12-12-conventions-geneva-additional-mechanisms/instruments/protocol-https://www.ohchr.org/ar/instruments 

and-1949-august 
 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/protocol-additional-geneva-conventions-12-august-1949-and
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/protocol-additional-geneva-conventions-12-august-1949-and
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ط بب   وبعيدا عن الجدل الذي واجهته   .13موازين القوة يف منطقة الـرشق االوـس المية يف بداية عهدها بـس املقاومة االـس
ا من الكث�ين ة التي مل تالقي ترحيـب ا الفكرـي اتـه ان  طروـح ة  ،داـخل لبـن ائفـي ات الـط د يعيش عىل وقع الرصـــاـع او   ،يف بـل

ــالحها يف املنطقة. تجنّبت املقاومة   خارجيا من جهات متعددة اقليمية وغربية كانت ترى يف هذه املقاومة تهديدا ملصـ
تؤثر عىل بنية االســالمية الخوض يف اي رصاع داخيل عىل الســلطة، او توظيف منجزات املقاومة يف مســاومات داخلية، 

النـظام الـقائم، واـثارة املـخاوف اـلداخلـية من "حزب الـله"، وهو ـما مّكن املـقاوـمة من انتزاع االج�ع الشـــعبي يف نـهاـية  
 املطاف من معظم الفرقاء السياسي�.

 الوضع القانو� لرجال املقاومة املسلحة •

اء و الرشـــاح انوني� للثوار، ورـجال املـقاوـمة    14اـلدولي�  رفض الفقـه اتل� الـق يف أواـئل ـهذا القرن االعرتاف بصــــفة املـق
  190715املادة األوىل من الئحة الهاي للحرب الربية لعام املســلحة إذا مل تتوفر فيهم الرشــوط األربعة التي حددتها 

جرم�، وخارج� عن القانون ومخرب� وكانت تُعطي للسلطة املعاديّة التي تضع يدها عليهم مطلق الحرية يف عّدهم م
ت وغ� ذلك من الصــفات التي تربر بها معاملتها لهم بقســوة تفوق أحيانًا درجة الرضــر الذي تســببوا فيه، لكن ملا عمّ 

حروب التحرير الـعامل خالل وبـعد الحرب الـعاملـية الـثانـية ـنازع ـعدد كب� من فقـهاء الـقانون اـلّدوّيل الـجدد ـمدى واقعـية  
ــط� الثا� والثالث، إذ كيف يعقل أن نطلب من الفدايّئ أو الثائر أو املقاوم   ــة منها الرشـ وط األربعة، خاصـ ــّ تلك الرشـ

ة خاصــة أو يحمل ســالحه علنًا يف أرض محتلة من قبل جنود العدو؟ وعليه  املرســل مبهمة رسية أن �يز نفســه بإشــار 
املشـــرتكة التفاقيات  3املادة فاالتفاقيات التي أبرمت بعد ذلك ســـارت نحو الليونة نوًعا ما، وهذا ما نســـتشـــفه يف 

قد تنازلت   17لثالثةمن اتفاقية جنيف ا  2فقرة   4املادة التي أقرت بعض الضــ�نات للثوار، ك� أّن  16جنيف األربعة
عن رشط عدم االحتالل عندما حددت الفئات التي تتمتع بحقوق املقاتل القانوّ� ومن أهمها الحق يف املعاملة كأســ�  

أفراد املليشيات األخرى والوحدات املتطوعة األخرى، مبن فيهم أعضاء حركات املقاومة  "  :حرب، وقد جاء نصها كاآلتـــي

 
كه التس��ة،  13

�
، حزب هللا هل تفك ��ي ي   4انظر طالل ع�ت

  www.islam.net. 2000كانون الثايف
14 Emmanuel Decaux, Olivier de Frouville2018, Charles ,2009, Droit international public.Nguyen Quoc Dinh.  

Rousseau 1970. 
�ة الهاي /   15 ف وأعراف الحرب ال�ب �ن األول    18الالئحة المتعلقة بقوانني "  : 1907أ�ت��ر/ ��ش ف القسم األول: المحار�ون/ الفصل األول: تع��ف المحار�ني

ي تتوفر في : 1المادة   ع� أفراد الم�ل�ش�ات والوحدات المتطوعة اليت
�
ف الحرب وحقوقها وواجباتها ال تنطبق ع� الج�ش فقط, بل تنطبق أ�ضا ها  إن قوانني

وط التال�ة: أن �كون ع� رأسها شخص مسئول عن  ة ثابتة �مكن التعرف عليها عن بعد، أن تحمل األسلحة مرؤوس�هال�ش ف علنا،  ، أن تكون لها شارة مم�ي
ي تقوم الم�ل�ش�ات أو الوحدات المتطوعة فيها مقام الج�ش, أو �شكل جزء ي البلدان اليت

ف الحرب وأعرافها، �ف ي عمل�اتها بقوانني
م �ف ف ي فئة  أن تل�ت

 منه تدرج �ف
�
ا

 الج�ش. 
ي ال �جوز استثناء أي من   3تنص المادة   16 كة ع� القواعد األساس�ة اليت ح�ث �مكن اعتبارها كاتفاق�ة مصغرة ضمن االتفاق�ات تضم   أحكامها،المش�ت

ي ص�غة 
اعات غ�ي الدول�ة مكثفة،القواعد األساس�ة التفاق�ات جن�ف �ف ف  :وُتطبق ع� ال�ف

ف  • ف ضدهم أو تع��ضهم لألذى وتحرم ع� وجه التحد�د  تطالب بمعاملة إ�سان�ة لجميع األشخاص المعتقلني   القتل،عند العدو وعدم التمي�ي
 .والمحا�مة غ�ي العادلة الرهائن،واحتجاز  والمهينة، والالإ�سان�ة، القاس�ة،والمعاملة  والتعذ�ب، والتش��ه،

ف من السفن الغارقة وتوف�ي العنا�ة لهم • ي بتجميع الجر� والمر�ف والناجني
 .تق�ف

اع • ف ي توف�ي خدماتها ألطراف ال�ف
 .تمنح اللجنة الدول�ة للصل�ب األحمر الحق �ف

ف التنف�ذ من خالل ما �س� "االتفاقات الخاصة • اع إ� وضع جميع اتفاق�ات جن�ف أو بعضها ح�ي ف  ."تدعو أطراف ال�ف
اع • ف ي ألطراف ال�ف

ي الوضع القانويف
ف بأن تطبيق هذە القواعد ال يؤثر �ف  .تع�ت

ي الوقت الراهن نزاعات غ�ي و�ما أن معظم ا
اعات المسلحة �ف ف ي غا�ة  3فإن تطبيق المادة   دول�ة،ل�ف

كة أمر �ف امها بال�امل األهم�ة،المش�ت ي اح�ت
 . و�قت�ف

 ). 1949اتفاق�ة جن�ف الثالثة المتعلقة بمعاملة ا�ى الحرب ( 17
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 أـحد أطراف النزاع ويعملون داـخل أو ـخارج إقليمهم، حتى ولو ـكان ـهذا اإلقليم محتًال، عىل  املنظـمة، اـلذين ينتمون إىل
 :18أن تتوفر الرشوط اآلتية يف هذه املليشيات أو الوحدات املتطوعة، مبا فيها حركات املقاومة املنظمة املذكورة

 .أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه -
 .�كن متييزها من بعدأن تكون لها شارة مميزة محددة  -
 .أن تحمل األسلحة جهرًا -
 .أن تلتزم يف عملياتها بقوان� الحرب وعاداتها -

من هذا املنطلق، �كن االشـارة اىل املقاومة االسـالمية يف لبنان التي نشـأت للدفاع عن البالد والعباد ومواجهة االحتالل  
 لبنان يف بناء اسرتاتيجيتها املقاومة عىل االسس التالية: تستند املقاومة االسالمية يفالصهيو� ومخططاته. من هنا، 

ــّد القوات  - ــال يف الدفاع عن االرايض اللبنانية، وتنفيذ عمليات نوعيّة ض ــتبس مقاومة االحتالل االرسائييل واالس
 الصهيونية وعمالئها يف جنوب لبنان.

ــتخدام املقاومة يف الحصــول هىل  خلق حالة من التوازن الداخيل يف التعاطي مع القضــايا   - الداخلية، وعدم اس
 مكاسب داخلية، او محاولة لفرض رؤيته ومواقفه عىل الدولة واملجتمع اللبنا�.

قدرة املقاومة عىل حلحلة التوازنات الداخلية، وقوة ردع ذات طابع اقليمي، وقامها أعداد كب�ة من الـصواريخ  -
ازن رعب اقليمي داخل منظومة الرشـــق االوســـط، وخربة كب�ة يف قصـــ�ة وبعيدة املدى، قادرة عىل خلق تو 

ــائر ال تقوى عىل تحملها او  ــتطيع تكبيد العدو خسـ ــابات ال تقوى عليها الجيوش النظامية، وتسـ حرب العصـ
 مواجهتها، وتستمّد املقاومة االسالمية قوتها من مرتكزات ثالث:

 
 قوة حية مجاهدة. .أ

 مجتمع حاضن ومؤيد. .ب
 اج سياستها ومواقفها عىل قاعدة الرضوخ للخيار الوطني وموجباته ومستلزماته.سلطة أعاد انت .ت

 يف هذا اإلطار يجب التنويه باتفاقات وقرارات دوليّة أسهمت يف تجذير املرشوعيّة الّدوليّة للمقاومة املسلحة، أبرزها:

 الحريّب.املتعلقة بقانون االحتالل   1907والعام   1899اتفاقيات الهاي للعام   •

ام   • ات جنيف للـع اقـي ة الرابـعة املتعلـقة بح�ـية اـملدني� يف زمن الحرب واالحتالل    ،1949اتـف اقيـّ ال ســـي� االتـف
 ة:الحريّب، وح�ية الحقوق والحريات وتحريم اللجوء إىل القوة والتهديد. ولعل أبرز مبادئها أربع

 .االحتالل وضع مؤقت ليس له صفة الّدوام، وليس له أّي تأث� يف استمرار وجود الّدولة 

 يادة تبقى كامنة يف الـسكان الذين يحق لهم، االحتال ل ال يؤدي إىل نقل الـسيادة من دولة إىل أخرى، ألّن السـّ
 .خالل مّدة االحتالل، رفض الغزو واللجوء إىل املقاومة (مبا فيها حروب العصابات وحركات املقاومة)

  ّالم واألمن يف االحتالل ال يخول دولة االحتالل إّال ـصالّحية م�رـسة ـسلطة فعليّة واقعي ة تهدف إىل حفظ الـسّ
 اإلقليم املحتل وتسي� شؤون سكانه.

 
 . 1949انظر التفاق�ة جن�ف الثالثة لسنة  18
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   قانون االحتالل الحريّب هو الذي يحدد اإلطار الترشـيعّي، واإلجرايئ لسـلطة االحتالل. وكل تغي� تدخله عليه
 هذه الّسلطة يجب أن يقترص عىل مواجهة متطلبات الحياة اليوميّة للسكان.

الذي حرم الحرب وحرّم اســتخدام القوة، بل حرّم مجرد التهديد باســتخدامها، ومل يســمح   تحدةميثاق األمم امل •
ا طبيعيًّا   51املادة  بالحرب إال يف حالة الّدفاع املرشـوع عن النّفس. وقد ُعّدت   منه أّن للدول، فرديًا وج�عيًّا، حقًّ

لح. وقد عدَّ معظم الفقهاء ها إذا ما تعرـضت لعدوان مـس أّن تفوق الكبار يف الـسالح يـضطر   19يف الّدفاع عن نفـس
، والّدول الّصغ�ة إىل م�رسة حقها بالّدفاع املرشوع عن طريق املقاومة بشتّى أشكالها، ويف طليعة ذلك بالّشعو 

 ت.ملقاومة الشعبية وحرب العصاباا

ان عام • اديّة واالجت�عيّة والثقافيّة    1948 اإلعالن العاملّي لحقوق اإلنـس ة بالحقوق االقتـص واالتفاقيّة الخاـص
. وقد عدَّ اإلعالن العاملي لحقوق اإلنـسان يف ديباجته  20لإلنـسانواالتفاقيّة الخاـصة بالحقوق املدنيّة الـسياـسيّة 

ــوريّ  ــطر املرء، يف نهاية األمر إىل التمرد عىل  أنّه من الرض ــان، لئال يض  أن يتوىل نظام قانوّ� ح�ية حقوق اإلنس
 القهر والطغيان.

ام  • ذ الـع ة لألمم املتـحدة مـن ة العموميـّ ّدوّيل والجمعـي ــدرت عن مجلس األمن اـل ة التي صــ ّدوليـّ القرارات اـل
املحتـلة، ووجوب تطبيق االتـفاـقات اـلّدوليـّة، ال   لألرايضالتي انطوت عىل توصـــيف ـقانو�    1991ولـغاـية    1967

إىل التزام أحـكامـها واالقالع عن انتـهاكـها. وهي    "الكـيان الصـــهيو�"ســـي� منـها اتـفاقيـّة جنيف الرّابـعة، ودعوتـها 
التي ينطبق عليـها  ـهذا الكـيان املحـتل  تشــــكل مرجعـية ـقانونيـّة مؤـيدة للـجاـنب العريّب يف مواجـهة م�رســــات  

ــم ومن هذه القرارات املهّمة، ة.  ول“ارهاب الد ــن الجمعية العمومية بتاريخ    2852القرار رقـ - 20الصادر عـ
رضورة وضــع مبادئ تهدف إىل تعزيز ح�ية األفراد الذين يناضــلون ضــد الســيطرة  "الذي دعا إىل    12-1971

ــيّة ــد االحتالل األجنبّي واألنظمة العنرص ــتع�ريّة واالجنبية وض تطوير القواعد املتعلقة بوضــع  "، ورضورة "االس
املناضــل� ورجال العصــابات وح�يتهم ومعاملتهم معاملة إنســانيّة يف إبان املنازعات املســلحة، الّدوليّة وغ�  

 ".الّدوليّة

ة تبقى، إىل ـحد بعـيد أســـ�ة موازين القوى اـلدّ  ة. غ� أّن ـكل ـهذه املـبادئ واألحـكام واالتـفاقـيات والقرارات اـلّدوليـّ وليـّ
ـفاـلّدول الكربى تـحاول دامئـًا أن تطبق ـقانونـها، ـقانون الـغاـلب، وـما عىل املغلوب أو الضـــعيف إال أن يرضـــخ إذا أعيـته  

من هذا املنطلق عملت بعض القوى الدولية االســتع�رية عىل تشــويه املقاومة ورضب مرشــوعيتها، من خالل   .الحيلة
بـهدف النـيل من حق الشـــعوب يف تقرير مصـــ�ـها من جـهة ورضب ـكل    اإلرـهاب واالع�ل اإلرـهابـية،  مدمجـها مبفهو 

 حركات املقاومة التي ال تزال تتحرك يف مجالها الحيوي، للدفاع عن حقوقها.

املقاومة املســلحة وفًقا للقواعد القانونية الّدوليّة، والقواعد اإلنســانيّة هي اســتخدام مرشــوع للقوة املســلحة للتذك�،   
عوب أصـبحت مقهورة أمام عجز املجتمع الّدوّيل، بهدف طرد   يادة، ألّن الشـّ املحتل األجنبّي وتقرير املصـ�، وانتزاع السـّ

ا األمم املتحدة يف ضــ�ن تطبيق مقتضــيات حّق تقرير املصــ�، وفشــل محاوالت اآللة الدبلوماســيّة. وبذلك  وخصــوصــً
يفة يف الذي كث�ًا ما أصــبحت تنعت –تختلف املقاومة عن اإلرهاب  العديد من بقاع العامل   به املقاومة املســلحة الرشــّ

 ، وسوريا واليمن وغ�ها. والعراقولبنان، ، فلسط� ومنها

 

 
19DAVID, Eric, VAN ASSCHE, Cédric, Code de droit international public, 4ème éd., Bruxelles, 2008  
ون،  20  . 1، المادة 12، التعليق العام رقم 1984راجع اللجنة المعن�ة بحقوق اإل�سان، الدورة الحاد�ة والع�ش
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 باإلرهاب:من خالل ربطها مرشوعية املقاومة لتفاف حول اال 

التّوصـــيف يختلف من  إّن التفريق ب� املقاومة واإلرهاب ليس باألمر الســـهل بل إنّه من املفاهيم األكرث صـــعوبة ألّن 
ـشخص إىل آخر بالنـسبة إىل الج�عة نفـسها، وألنّه اليوم ويف ظل غياب الوعّي الـسياّيس واالنجرار وراء التبعيّة العاطفيّة  

البعض (القوى العظمى  ـفاإلرـهاب هو ـما اخـتاره    ،ـبات التفريق ب� املـقاوـمة واإلرـهاب يعود إىل وجـهات نظر ســــابـقة
ــالحها) ــالح للّدفاع البعض االخر واملقاومة برأي    ،عدوًّا  وفقا ملصـ ــوعة يف مواجهة عدو هي حمل السـ عن حقوق مرشـ

ك   مرتبص. اب، وذـل انوّ� لإلرـه د املفهوم الـق دـي ه، مل يُِتفق عىل تـح اـهدات لقمـع ات واملـع اقـي دد االتـف عىل الّرغم من تـع
ورضب املقاومة الوطنية املرشـوعة   قمعتربير  بسـبب حرص القوى العظمى (دعاة االسـتع�ر الجديد) عىل جعله أداة ل

لكن لوـضع حد لهذا االلتفاف حول مفهوم ومـرشوعية املقاومة،    21.تعددت تعريفات اإلرهابوحقوق الـشعوب. لذلك،  
  من طرح معاي� واضحة للتفريق ب� املقاومة واإلرهاب ومنها:البد  

ا   - اإلرـهاب فهو اتـّحاد زمرة، أو أجهزة عىل ترويع الـناس  املـقاوـمة هي اتـّحاد اإلرادة الوطنـية إلخراج املحـتّل… أمـّ
 .وقتلهم… من أجل أغراض سياسية أو مادية أو مصلحية… وبشعارات قد تكون زائفة

 .املقاومة لها حس واحد نبيل وهو الحّس الوطنّي الذي يهدف إىل رفع يد األجنبّي عن البلد -
إطالقًا إىل   عال تخضــ  وهيقيق أهدافه الوطنية…  عن مصــلحة البلد العليا… وتح  جال تخر شــعارات املقاومة   -

 .الج�عية الوطنية اإلرادةباب  يف… وإّ�ا تدخل ةرأي شخيص أو نزوة عابر 

ســـامية ترعى حقوق اإلنســـان (حّق الحياة وتقرير    ألّن أهداف املقاومة  ،الصـــعب أن تتحول املقاومة إىل إرهاب  من
املصــ�)، وهي وبإقرار القوان� الّدوليّة واإلنســانّية حق لكل إنســان بأن يقاوم الظلم واالحتالل، ولكن ماذا عن محاولة 

ــولية تنادي بأع�ل املقاومة، وذل ك للنيل من حركات املقاومة  تحويل عمليات املقاومة إىل ارهاب عرب خلق حركات أص
ل يف العراق ويهها/ وهذا ما يحـص وريا واليمن مثال،  الرشـيفة ومحاولة تـش بة لهذه الحركات التي   وـس حيث األرض الخـص

تخفي يف طياتها أع�ل عنف وإبادة عنرصـية وطائفية، فتفج� كنيسـة أو حسـينية أو مسـجد واسـتهداف املدني� هل 
! بالطبع ال، ألّن أع�ل املقاومة يجب أن تتوجه نحو صـــدر املحتل فقط، وليس ألبناء  ينضـــوي تحت عنوان املقاومة؟ !

من هـنا نؤـكد عىل رضورة التقـيد ـباإلـطار الـعام    .الوطن الواـحد وإال فـقدت مضـــمونـها وجنـحت عن أـهدافـها الرئيســــة

 
ـــالداناالدكتور   21 ـ ي  (Saldana) سـ

ّ �ف ي
ــتاذ القانون الجنايئ ــّ�ة أو اجتماعّ�ة، يؤدي ارتكابها أو أســـــ ــ�اســـــ ي مفهومه العام، كل جنحة أو جنا�ة، ســـــ

جامعة مدر�د، عدَّ أّن اإلرهاب، �ف
ا. وعدَّ الفق�ه ا عام� ّ    اإلعالن عنها إ� إحداث ذعر عام �خلق بطب�عته خطر� ا م (Doundio De Vaberes) دونديو دي فابرالفر��ـــــــي ا أّن اإلرهاب هو أفعال عصـــــــابة، غالب�

دود و�ســــــم�م الم�اە ال ب، و�ـ�ـــــش  تكون ذات طب�عة دولّ�ة، و�كون من شــــــأنها �ـ�ـــــش الّرعب باســــــتخدام المتفجرات، وتدم�ي خطوط الســــــكك الحد�د�ة وقطع الســــــّ معّدة للـ�ـــــش
ّ    .األمراض المعدّ�ة، بما يؤدي إ� خلق حالة من الخطر العام ــي اإلرهاب هو كل عنف مســــلح يرتكب ألهداف ســــ�اســــّ�ة أو فقد عّرف   (.David. E) دا�ف�د أّما الفق�ه الفر��ــ

��ّ�ة لمهاجمة   ي تمنع اســـــــتخدام الوســـــــائل الوحشـــــــّ�ة وال�ب ّ اليت ي
ا بذلك قواعد القانون اإل�ســـــــايف أهداف ب��ئة أو أهداف ل�س لها أهم�ة فلســـــــفّ�ة أو إ�ديولوجّ�ة أو دينّ�ة، مخالف�

ي االســتخدام العمدّي والمنظم لوســائل من طب�عتها أن تن�ــش الّرعب للوصــول إ� أهداف   (George Levasseur) عســك��ة. و�رى األســتاذ جورج ل�فاســ�ي  أّن اإلرهاب �عيف
ي الح�اة أو 

ف الضــــــحّ�ة، أو الضــــــحا�ا ومهاجمتهم، أو �ـ�ـــــش الّرعب باســــــتخدام العنف، كاالعتداء ع� الحّق �ف ي ســــــالمة الجســــــم، أو  محددة، كاســــــتخدام الّتخ��ف لتعج�ي
الحّق �ف

لتحقيق طلبات الجناة أو ارتكاب جرائم عنف عم�اء بواســــــطة القنابل أو الســــــ�ارات المفخخة أو إرســــــال طرود ملغمة، أو االعتداء ع� األموال بالح��ق أو التفج�ي   الّتعذ�ب
ف  وتكون له طب�عة س�اس�ة، و�ستهدف الحصول   أّن اإلرهاب هو كل عنف يرتكب ضد األشخاص، أو األموال، أو المؤسسات (Bouloc. B) وُ�ِعدُّ األستاذ بولوك  .اإلرهابيني

ــة الّدولة. وع� الّرغم من المحاوالت المتعّددة ــ�اســــــــ اض ع� بعض مظاهر ســــــــ ف أو قلب نظام الحكم أو التعب�ي عن اع�ت ــتقالل إقل�م معني لوضــــــــــع تع��ف لإلرهاب،  ع� اســــــــ
ي إطالق تهمة هناك شـــــــــبه إجماع ع� صـــــــــع��ة وضـــــــــع تع��ف له. هذا باإلضـــــــــافة إ� ســـــــــ�ي الّدول العظ

ا ل�ي تب�ت لها الح��ة المطلقة �ف � إ� إبقاء مفهوم اإلرهاب غامضـــــــــ�
ي محاولة إ�ائ�ل إلصــــاق تهمة اإلرهاب بالمق

، كما �ي الحال �ف ّ ي ي تعارض ســــ�اســــتها، كالمقاومة أو التح��ر الوطيف اومة اللبنانّ�ة، والفلســــطينّ�ة ضــــد اإلرهاب ع� الحركات اليت
ّ ال ا أل�سط الق�م اإل�سانّ�ة. الِ��ان اإل�ائ��ي

�
��ّ�ة لمهاجمة أهداف مدنّ�ة و���ئة �شكل �مثل خرق  غاصب الذي �ستخدم وسائل تتسم بالوحشّ�ة، وال�ب
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وأخرى دينيّة، وثالثة ـسياـسيّة  لتعريف اإلرهاب، وهو إطار الجر�ة ـضد اإلنـسانية، من دون الغوص يف تعاريف نفـسيّة،  
 .تبعدنا عن الطريق الصحيح ملعالجة هذه الظاهرة الخط�ة

 

 

 

 

 

، ويعود مؤســـســـات الدولة  عىل  يف االنفتاح التدريجي بدأت املقاومة يف لبنان  من القرن املايض،  يف بداية التســـعينات
اىل الفرتة التأســيســية التي ركّزت عىل االعداد   الســياســية  الفعالياتســبب تأخر املقاومة االســالمية يف االنخراط يف 

كري كأولوية بهدف مقاومة االحتالل، والرسـيّة التي طبعت   يس املقاومةالعـس يتطلب العمل  يف الوقت الذي، فرتة تاـس
الهلية اللبنانية، والتخّوف  الســيايس والعالقات العامة العالنية. اضــافة اىل الظروف اللبنانية املعّقدة واملرتبطة بالحرب ا

 من تسييس املقاومة، ووضعها يف دائرة العالقات ومطالب االطراف والرصاعات في� بينها.

�ثل تحديا كب�ا   الكفاح املســـلّح كأولويّةعىل   من الالفت أّن اندماج املـقاومة يف الدولة بـعد مرحـلة طويلة من الرتكيز  
حوالت املتعددة. فقد انفتحت املقاومة االسـالمية يف لبنان عىل الدولة، والنظام  خاصـة يف ظّل املتغ�ات السـياسـية والت

الســيايس اللبنا� بعد توقيع اتفاق الطائف، وأبدت مرونة يف قبول "االخر" ويعود ذلك اىل ما شــهده املحيط االقليمي  
� ســاعد املقاومة عىل تغليب الجانب للبنان من بداية صــعود التيار الوســطي يف البلدان العربية، والعامل االســالمي، م

غ� مناـسب يف الوطني يف خطابه عىل البعد االـسالمي، رغم انه ال يـسقط البعد االخ� من حـساباته اذ يعتقد ان الوـضع  
هذه الفرتة لتغي� النظام الـسيايس اللبنا�، بـسبب املعادالت الطائفية التي تحكم مجمل التغ�ات واملعادالت الـسياـسية  

 .22تركيبة النظام داخل

من التحديات الكربى التي تواجهها املقاومة املرشــوعة، خاصــة بعد تحرير األرض من االحتالل األجنبي، واعالنها دولة 
مسـتقلة ذات سـيادة، هو اسـتمرارية االعرتاف بدورها كفاعل مرشـوع واسـايس، سـاهم ليس فقط يف تحرير البالد من  

تراكم القوة والخربات التي تؤهله للمشــاركة يف إعادة اع�رها. من هذا املنطلق تعمل الدول االســتع�ر، ا�ا لديه من 
الكربى (القوى العاملية املهيمنة) عىل استخدام مرشوعية الدولة (التي أصبحت بعد سنوات من االحتالل، دولة مستقلة  

ة قد انتهى بعد التحرير وانه بات من الرضوري وذات سيادة) إلحباط مرشوعية املقاومة عىل قاعدة أّن دور هذه األخ� 
 بل من الحتمي، ان تنصهر هذه القوة الفاعلة يف مؤسسات الدولة وان تندثر كل اثار لها خارج إطار الدولة املرشوعة.

وب� البعد الوطني   ،هو التطابق ب� بنيتها االيديولوجية التي واجهتها املقاومة االســـالمية  أيضـــا، من التحديات الكربى
لخـطاب املـقاوـمة املتمـثل يف املشــــارـكة الســــياســــية واـلدخول يف الربـملان والحكوـمة اللبـنانـية، ورفـعه للعلم اللبـنا� يف 

 
 طالل عتریسي، االسالمیون استراتیجیة التصالح مع الدیمقراطیة، حزب هللا نموذجا.  22

 التحدّ�ات
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ادتها، وال كمؤسسات رشعية تعمل تحت سي  املناسبات االحتفالية وترشيع مؤسساتها الحزبية وترخيصها من قبل الدولة
 تنافسها أو تشكل موازيا لها. 

  من هذا املنطلق يطرح تراكم القوة الذي جمعته املقاومة بفضـل سـنوات من التضـحيات واكتسـاب الخربة العسـكرية
ــاهم يف بناء الدولة وإعادة ترميم بنيتها التي  ــؤاال مه�: كيف �كن لهذه القوة املرتاكمة ان تكون رافدا حقيقيا يسـ سـ

اركة يف مـرشوع البناء ام ان دورها يقترصـ دمرتها ا فقط  لحرب؟ هل املقاومة يف هذا املجال فاعل أـسايس قادر عىل املـش
عىل تحرير األرض ودحر االحتالل؟ من الطبيعي أن نبحث يف هذا املحتوى عن الحد الفاصل ب� العمل املقاوم مبفهومه 

ــارات عىل األرض، و  ــكري وما يحققه من إنجازات وانتصـ ــتث�ر هذه اإلنجازات  العسـ اع�ر وبناء   إلعادةب� كيفية اسـ
، وـقد ، او ـبالـحد األد� من يســــاهم يف البـناءاـلدوـلة. الـبد من الـتذك� من اـنه يف اغـلب األحـيان، من يـقاوم هو من يبني

يف دحر  دورا أســـاســـيا  الجزائرية حيث لعبت تجربة املقاومة شــــهدنا تـجارب و�اذج كث�ة يف الـعامل تؤكد ذلك، منها 
 23االستع�ر الفرنيس، واملشاركة بعد ذلك يف بناء الدولة املستقلة الجديدة.

  استخدام الدول الكربى مرشوعية الدولة إلحباط مرشوعية املقاومة 

- وفقا لتقييمهم-هنا  عن الدولة فاملقـصود  القوى الكربى والعاملية (املهيمنة عىل قرارات الـرشعية الدولية)    تكلمتعندما  
، تلك الدولة التي اكتملت اركان قيام كيانها الســيايس  وفقا ملرجعيتهم  دولة القانون واملؤســســاتأي الدولة الحديثة،  

نستبعد متاما من    . من هناع مواطنها بحقوقه وحرياته العامةقانونا (ارض، شعب، سلطة سياسية مرشوعة)، والتي يتمت
األجنبي أو تلك التي ال يزال جزء من أراضــيها وحدودها وســ�ءها منتهك من  هذا الوصــف الدول الخاضــعة لالحتالل  

اىل الحرية، وان توافرت بعض اركان وجودها القانو� اال انها تبقى منقوصـة؛ الفتقار شـعبها   فهي،  قبل االحتالل (لبنان)
 اإلنسانية، وحقوقه يف ارضه وثرواته وس�ءه. وتعرضه املستمر النتهاك حقوقه 

ــتغالل ثرواتهم  ــانية، ومنع اس ــل افرادها من اجل نيل حقوقهم االنس ــوعة التي يناض اما املقاومة، فهي املقاومة املرش
ــعبهم ــتورية املعربة عن االرادة الحرة لش ــاتهم الدس ــس ــكيل مؤس وفقا  -لقد تم تعريف املقاومة قانونا   .الوطنية، وتش

ــوعة القانون الدويل ــمى مبوس ــاحة الدولية 24للمفهوم الذي تبنته الدول الكربى في� يس ــمت الس اىل اتجاه�:  ، وانقس
) 51الحق يف الدفاع الـرشعي، وفقا ملا تقـيض به املادة (مبدأ االتجاه االول أـسس انـصاره مـرشوعية املقاومة املـسلحة عىل  

ثاق االمم املتحدة، التي نـصت عىل: " ليس يف هذا امليثاق ما يـضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو من مي
ج�عات، يف الدفاع عن أنفســهم إذا اعتدت قوة مســلحة عىل أحد أعضــاء األمم املتحدة..."، ووفقا لهذا النص يشــكل 

فعال دوليا غ� مـرشوع يبيح لـضحاياه� مقاومته� عىل أـساس   االـستع�ر أو االحتالل الحريب جر�ة دولية، أو عىل االقل
الدفاع الـرشعي عن النفس. أما االتجاه الثا�، ف�ى انـصاره تأـسيس مـرشوعية املقاومة الـشعبية املـسلحة عىل أـساس حق  

اراضـيها  الشـعوب يف تقرير املصـ�، حيث أن اسـتخدام القوة املسـلحة من جانب الشـعوب املسـتَعمرة او التي احتُلت
، ةبهدف م�رـسة حقها يف تقرير مـص�ها، ال يعد خروجا عن املبدأ العام الذي يحظر اـستخدام القوة يف العالقات الدولي

ديـسمرب   13) الـصادر بتاريخ  3103وا�ا هو عمل مـرشوع، وهذا ما اكدته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها رقم (
1973. 

 
ي   23

ي (الرافد السـ�ا�ي الذي سـاهم ك�ف تحولت الثورة الجزائ��ة ا� مقاومة مسـلحة �ف مواجهة االحتالل الفر��ـي ثم تطورت لتصـبح جبهة التح��ر الوطيف
ي (الذراع المســـــــــلح للمقاومة الجزائ��ة الذ ي بناء الدولة واســـــــــتلم مؤســـــــــســـــــــاتها وتبيف مشـــــــــار�ــــع إعادة االعمار والتط��ر)، ج�ش التح��ر الوطيف

ي �ف
ي اســـــــــتمر �ف

ــي  ف اندحار الج�ش الفر��ـ ي  عمل�اته ا� حني
ي الجزائ��ة و�عالن االســـتقالل �ف

. انظر محمد الط�ب العلوي، مظاهر المقاومة الجزائ��ة من 1962 عن األرا�ف
، 1954ثورة -1830عام   . 1985، دار النا�ش

 ميثاق األمم المتحدة وقرارات الجمع�ة العامة لألمم المتحدة المذكورة انفا.  24
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أن مرشــوعية املقاومة تحددها ظروف خاصــة، كاالســتع�ر او االحتالل االجنبي،  من هذا املنطلق تّربر القوى العظمى  
ــعبية يف اقرار منظومتها   ــلحة يف دولة حديثة قامئة عىل االرادة الشـ ــكيل مقاومة مسـ وليس من ب� هذه الظروف تشـ

 .فاء رشوط املقاومة، يعني انتفاء مرشوعية وجودهافانت وبالتايل، القانونية، وتشكيل مؤسساتها الدستورية،

ــاب مرشــوعية املقاومة، أنّ  ــب  وبناء عىل ذلك، تعترب الجهات الداعمة ملرشــوعية الدولة عىل حس الدولة عندما تكتس
ألن وجود أحده� يلغي او ينفي   ،مرشــوعيتها القانونية ورشعيتها الشــعبية تصــبح هي واملقاومة نقيضــان ال يجتمعان

ها مبؤســـســـاتها هي الوحيدة  االخر. فالدولة حالة متقدمة من التكون املؤســـســـايت، وجودها بحد ذاته يعني أن وجود
القادرة عىل تحمل عبء الدفاع عن حقوق شــعبها وثرواته وحدوده، والكفيلة باملحافظة عىل أمنه وتوف� الح�ية له. 

انهـيارـها، لـها قوانينـها االســـتثـنائـية التي �كن لـها قـبل اـما املـقاوـمة فهي وجود ســــابق عىل وجود اـلدوـلة او الحق عىل 
ولها إىل هدفها يف بناء الدولة ائل الدفاع الـرشعي عن األرض والحقوق بكل اإلمكانيات املتوفرة مبا    وـص تخدام كل وـس اـس

ر له االســتعانة بقوى أجنبية تشــاركها هدفها او حصــولها عىل دعم خارجي للتخلص من محتل غاصــب، وهذا االم  فيها
ــتع�ر)  ــيا وافريقيا (حركات التحرر من االس ــبيل املثال: آس ــواهد تاريخية كث�ة يف جميع مناطق العامل، منها عىل س ش
وأوروبا (فرنـسا اثناء االحتالل النازي) وأمريكا الالتينية (كوبا) وحتى الواليات املتحدة االمريكية (اثناء حرب االـستقالل)  

 .وغ�ها من الن�ذج

والتي تعـمل عىل احـباط    -املســـتـندة عىل املواثيق والقوان� اـلدولـية-التوّجـهات التي تتبـناـها اـلدول الكربى  تعترب ـهذه
انتفاء ـسبب وجودها، وأّن عليها يف هذه  ان وجود املقاومة ينتهي متاما مع مـرشوعية املقاومة لفائدة مـرشوعية الدولة،  

سـات الدولة.الحالة تسـليم كل الخربات واالمكانيات التي كسـبتها   ك� تربر هذه    مبفعول املواجهة، ليتم دمجها يف مؤـس
اسمه ج�عات أو تنظي�ت أو حركات مقاومة أو ما شابه ذلك من العناوين يف أي القوى ومؤيدوها انه ال وجود ليشء 

ــيادة؛ فوجود مثل هذه الج�عات مجرم قانونا، وتنطبق عليه قوان� امل ريم، او حتى  نع والتجدولة حديثة مكتملة السـ
 .الدول بعضالخيانة العظمى يف 

إىل ما    25يسـتند البعضيف حالة املقاومة يف لبنان، ويف مقولة عدم رشعيتها يف ظّل انسـحاب العدو من األرايض اللبنانية،  
علينا أن نتأكد من حصـول انسـحاب فعيل وكامل للعدو عن   ذلكوقبل  نلك .من ميثاق األمم املتحدة 51ورد يف املادة  

ــم من مزارع  .األرايض اللبنانية ــهيو� املبارش، منها قسـ ــلطة االحتالل الصـ ما زالت هناك أراض لبنانية، واقعة تحت سـ
ــوبا، والغجر ــبعا، وتالل كفر شـ ــها  وما زالت بعض األرايض اللبنانية، واقعة تحت احتالل األلغام التي زرعها و   .شـ نرشـ

من االســتفادة منها، مع رفض    اللبناني�العدو، والتي تتســبّب بالعديد من حاالت الوفاة أو اإلعاقة، إضــافة إىل حرمان 
إضـافة إىل قيام العدو بشـكل دائم،   .العدو للتعاون مع الهيئات الدولية املختصـة، يف إبراز خرائط األلغام بقصـد اإليذاء

  .والبحرية، ومن دون أية محاســبة دولية ، ة، عرب خرق أجوائها الجوية، وحدودها الربيةباســتباحة ســيادة الدولة اللبناني
ــاعها   ــؤولية أّي عمل مقاوم، بهدف إرهابها، وإخضـ ــكل دائم، وتحميلها مسـ ويقوم العدو بتهديد الدولة اللبنانية بشـ

اق األمم املتـحدة، والتي ـتدعو إىل  لهيمنـته، وهي مـخالـفة رصيـحة ـملا نصــــت علـيه اـملادة الـثانـية الفقرة الرابـعة من ميـث
ك� يقوم العدو، بالتعرّض لسـيادة الدولة اللبنانية، من   .امتناع الدول يف عالقاتهم الدولية، عن التهديد باسـتع�ل القوة

وهذه جرائم متّس  املختلفة،خالل تجنيده لشبكات من العمالء يف الداخل اللبنا�، تعمل عىل خرق وتخريب مؤسساته  
ــّد   ــة الخارجية، �ارس العدو عالقاته الدولية، يف التأث�  ويف  .العقوباتبأمن الدولة، ويعاقب عليها القانون بأش الســياس

 بلد.املتكّررة وإرهابه الدائم بحق ال هاعتداءاتعىل عدم تسليح الجيش اللبنا� بسالح نوعي وازن، يردع 

ــتخلص أنه ما زالما وردإزاء   ــم من   ، نسـ ــهيو� املادي واملعنوي، وأننا يف حالة حرب لبنان  قسـ ــع لالحتالل الصـ يخضـ
مفتوـحة مـعه، تتخللـها ـحاالت وقف إطالق ـنار، وـبالـتايل فوجود املـقاوـمة متزامن مع وـقت الـعدوان، وليس ـخارـجه، وال 

 
وع�ةالدو�ي   حّنا ع��، القانون25   https://www.amad.ps/ar/post/115827،حركات المقاومة   وم�ش

https://www.amad.ps/ar/post/115827
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ورّدا عىل الجهات الداخلية    .26من ميثاق األمم املتحدة  51لل�دة يتعارض مع ما نص عليه القانون الدويل، يف تفس�ه  
هذه الحرب املفتوحة مع العدو، يف لبنان او الخارجية التي تعمل جاهدة عىل احباط مرشــوعية املقاومة، يتأكد لنا أّن 

ليســـت مرتبطة بواقع وجود املقاومة، التي يحاول البعض تحميلها مســـؤولية أع�ل العدو العدوانية، بل هي مرتبطة 
 .العدو التوسعية اإلجرامية منذ لحظة وجودهبطبيعة هذا 

ويف كّل الوطن العريب،    ، ولبنان،يف فلســـط�  الشـــعوب  التي نفذها بحق27لقد ارتبط تاريخ هذا العدو، بتاريخ املجازر  
يف نظر القانون الدويل، بحسـب ما ورد يف القرار الدويل،   وجرائم ضـد اإلنسـانية وجرائم حربوالتي تعترب جرائم إبادة  

ارتـكب الـعدو عرب ـتاريـخه، الـعدـيد من    ـقدو   .9/12/1948ـتاريخ    260الصــــادر عن الجمعـية الـعاـمة لألمم املتـحدة رقم  
املجازر يف لبنان، راح ضـحيتها عـرشات اآلالف من املواطن�، وألحق باالقتصـاد الوطني خسـائر فادحة، وكان دامئاً خارج 

 .إطار املحاسبة الدولية القانونية، الرتباطه بالح�ية السياسية للغرب

 السـياسـة والقانون، ب� الـرشعية واملرشـوعية، ليصـّحح يف مسـار انحراف يأيت زمن املقاومة، يف ظّل االلتباس القائم، ب�
هيو� هو  ف .تاريخي طويل املقاومة ليـست حاجة قانونية لحظة عدوان، إ�ا هي حاجة وجودية دامئة، ألّن العدوان الـص

ي أيضـاً ثقافة حياة مع  املقاومة ليسـت عمالً عسـكرياً فقط، إ�ا هك� أّن    .حالة عدوان دائم، لطبيعته وألصـل وجوده
وعليه، من الرضــوري الحديث عن اندماجها مع الدولة، ومحاولة االســتفادة من مخزون القوة  .طبيعة النفس البرشــية

 .للدولة القوية القادرة والعادلة لديها للبناء واالع�ر والتأسيس

 

 
ي الدفاع عن أنفســــهم إذا اعتدت قوة م :  51المادة  26

ي هذا الميثاق ما �ضــــعف أو ينتقص الحق الطب��ي للدول، فرادى أو جماعات، �ف
ســــلحة ع� أحد أعضــــاء  ل�س �ف

ــاء اســـتعما�ً  ي اتخذها األعضـ ، والتداب�ي اليت  لحق الدفاع عن النفس تبلغ  "األمم المتحدة" وذلك إ� أن يتخذ مجلس األمن التداب�ي الالزمة لحفظ الســـلم واألمن الدو�ي
ــؤول�اته    - إ� المجلس فورا، وال تؤثر تلك التداب�ي بأي حال ف�ما للمجلس   ــلطته ومسـ ــف سـ ــتمرة من أحكام هذا الميثاق  بمقت�ـ ي أي وقت    - المسـ

ي أن يتخذ �ف
من الحق �ف

ورة التخاذە من األعمال لحفظ السلم واألمن الدو�ي أو إعادته إ� نصابه   .ما يرى �ف

  
ي ارتكبت بحق  27 ي ومن المجازر اليت

 :نورد منها الشعب اللبنايف
ات من الشهداء، وراح ضحيتها  1948ـ مجزرة حوال ومجزرة صلحا عام   .الع�ش

 .، ح�ث احتل العدو مزارع شبعا وطرد أهلها وفّجر منازلهم1967ـ اعتداء عام 
، و�لدة م�س الجبل1968ـ اعتداء عام  وت الدو�ي  .، ع� مطار ب�ي
 .، ح�ث دّمر العدو رادار الباروك1973ـ اعتداء عام 
�ات 1974ـ اعتداء عام  ، تحت مسّ� «�ف ي

ي  51وقائ�ة»، و�ي عمل مخالف لتفس�ي المادة ، ع� الجنوب اللبنايف
وع�ة الهجوم االستبا�ت ، وعدم م�ش

 .بقصد الدفاع
 .، وج��مة �شك�ل م�ل�ش�ا عم�لة للعدو 1975ـ اعتداء عام 
 .«، وس�اسة العدو بما �سّ� «الجدار الط�ب1977ـ اعتداء عام 
فه العدو من مجا1978ـ اجت�اح عام  »، وما اق�ت ي

ات الشهداء، و«عمل�ة الل�طايف ي الخ�ام، وراش�ا الفخار، والعباس�ة، وال�فند، وراح ضحيتها ع�ش
 .زر �ف

 .ح�ث أعلن العم�ل سعد حداد، ما ُ�سّ� بـ«دولة لبنان الحّر» ب��عاز من العدو  1979ـ اعتداء عام 
ون، رم�ش، حوال وم�س الجبل1980ـ اعتداء عام  ي قرى: العد�سة، علما الشعب، عي�ت

ي اتباع س�اسة القضم ألراض لبنان�ة، �ف
 .، ح�ث قام العدو �ف

ي أنحاء البالد 1981ـ اعتداء عام 
ان العدو، بتدم�ي ستة جسور، ت��ط الجنوب ببا�ت  .، ح�ث قام ط�ي

�ة والماد�ة باهظة، فاقت الـ، ح�ث استباح العدو ال1982ـ اجت�اح عام   .ألف شه�د  50س�ادة اللبنان�ة، ودخل العاصمة، وكانت الخسائر الب�ش
ي غارات ج��ة للعدو 1984ـ مجزرة عام 

ات الشهداء �ف ي بعلبك، ح�ث سقط ع�ش
 .، �ف

ي كّل من معركة، والزرار�ة1985مجزرة عام 
 .، �ف

 .«، تحت مسّ� «تصف�ة الحساب1993ـ اعتداء عام 
ي راح ضحيتها مئات الشهداء1996ة عام ـ مجزر   .، تحت مسّ� «عناق�د الغضب»، واليت

ي كانت �ستهدف محطات ال�ه��اء، والجسور، والمنشآت الحي��ة2000، وعام 1999، وعام 1997ـ اعتداءات عام   .، واليت
ي الب�ش والحجر2006ـ عدوان عام 

 .، وما خلفه من دمار �ف
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   :اندماج املقاومة يف الدولة 

 

 الدولة:تراكم القوة يساهم يف بناء  •

ــطلحاتاظهرت العديد من  ــياق النقاش    ملصـ ــل مع الكيان املؤقت، ويف سـ ــاع املتواصـ الجديدة مؤخرا، يف إطار الرصـ

ــاط حركات املقاومة يف املنطقة.   ــل ب� الباحث� واملتابع� لنشـ ــطلحات الجديدة أو املتجددة  املتواصـ ومن هذه املصـ

من املفـيد إلـقاء الضـــوء عىل داللته� ،  ل ـهذين املصـــطلح�مصـــطلحي: ُمراكـمة القوة، وُمشــــاغـلة الـعدو، ويف ظال

ومـضمونه�، ثم معرفة مدى تناقـضه� أو تكامله� يف إطار فهم اـسرتاتيجيات حركات التحرر الوطنية، ودراـسة إمكانية  

  إـطارمع ـكل التـحدـيات والتعقـيدات التي تواجهـها، ـخاصــــة يف  ، ومرشـــوعـها الوطني  املـقاوـمةتوظيفه� لـخدـمة ـهدف 

ادرة.  ادرة ومـب ة وـق ة قوـي ا دوـل ارات، وجعلـه ة املوجودة من االنهـي دوـل ة اـل اء او ح�ـي ذه القوة لبـن ة تســـخ� ـه  كيفـي

ــكرية لحركة مقاومة وتحرر وطني 28(ُمراكمة القوة)مفهوم يف  ــرتاتيجية عسـ ــد  تعمل حيث ،  كاسـ املقاومة عىل حشـ

نظمة تســلح من ناحيتي الكم والكيف، أو كانت وتجميع وتكديس القوة العســكرية، ســواء كانت عتاداً عســكرياً وأ 

ــكرية. والهدف من   ــمة، أو غ�ه� من عنارص القوة العس تجنيد املقاتل� وتدريبهم وتجهيزهم للقتال يف املعركة الحاس

اغلة مفهوم (البناء واالـستقالل. أّما العدة ملـرشوع    إعدادو ثم الـستك�ل التحرير، ،  عن األرض والـسيادة الدفاعذلك،  ُمـش

وتثبيت هذا االمر عدم التخّيل عن مشـاغلة العدو، فيعني،    كاسـرتاتيجية عسـكرية لحركة مقاومة وتحرر وطني  العدو)

 مـرشوع العدو، ورضب  وجودهواـستقراره، وتعميق مأزق ه  البـرشية واملادية، وزعزعة أمنكمعادلة ردع الـستنزاف طاقاته  

مراكمة القوة   .وجميعها تعني أن الهدف من مشـــاغلة العدو هو اســـتمرار املقاومة حتى التحرير الشـــامليف جوهره  

اربت�، بل ه� إىل التكامل أقرب، وإىل التآزر أد�، إالّ  رتاتيجيتان غ� متـض اغلة العدو، مفهومان غ� متناقـض� واـس ومـش

معيقة ملراكمة القوة باملقاومة الكامنة، أو اعتربنا عمليات املقاومة ضــد إذا اعتربنا مشــاغلة العدو باملقاومة املســتمرة  

االحتالل ســتعطي العدو ذريعة لتدم� ما تراكم من قوة عســكرية بيد املقاومة، أو اعتربنا مشــاغلة العدو اســتنزاف  

الوطني أو أي مـرشوع    للـشعب واملقاومة وليس للكيان، أو اعتربنا مـشاغلة العدو مخربة ملـرشوع ـسيايس يخدم املـرشوع

واقرتبـنا من وجـهات النظر التـكاملـية ب� املفهوم� واالســـرتاتيجيت�  نـفة اـلذكرآخر... واذا ابتـعدـنا عن وجـهات النظر اال 

نجد العكس هو الصــحيح، فمشــاغلة العدو أهم وســائل مراكمة القوة، فاســتمرار املقاومة الشــاملة، هي أهم أدوات  

وصــموده فوق أرضــه، وقوة املقاومة مبراكمة ( البيئة الحاضــنة)ها الشــامل: قوة الشــعب  ووســائل بناء القوة ومبفهوم

ة تتم مبنع   اوـم ا من خالل املـق اء القوة ومراكمتـه ة، وبـن اوـم ا للشــــعب واملـق ادة دعمـه ة بزـي اتل�، وقوة األـم خربات املـق

عدم قيام العدو بتدم� امكانيات  اسـتقرار الكيان وزعزعة أمنه واسـتنزاف قوته، والسـؤال املطروح هو ما الذي يضـمن

يقبل العدو بهدنة طويلة األجل  بعد االنتصـار الذي حققته    املقاومة إذا ما خلدنا إىل السـكون؟! والسـؤال األهم هل ـس

 !دون املطالبة بنزع سالح املقاومة؟، 2006وصوال اىل انتصار  2000املقاومة بتحرير الجنوب يف 

عاف، وهذا الكرسـ يتطلّب من الـرضوري التأكيد عىل أّن مر  تـض تخدامها يكرسـ االـس ن اـس إعداد وتربية اكمة القوة وحـس

االعداد والرتبية تأتيان من خالل املواجهة مع الباطل،  أي البيئة الحاضــنة، ك� يقتيضــ التأكيد عىل أّن للفرد والج�عة،  

 
282013.Randall G. Bowdish, Military Strategy: Theory and Concepts, University of Nebrask,      ي  انظر أ�ضا

، الشقا�ت ول�د القط�ي

ف فق�ي االنتظار والثورة ف بني �ن االول 26 ، موقع الم�ادين نت، وفلسطني   . 2022��ش
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ط أســايس لنجاح الجهاد، وبذلك يتحّول  ويف ســياق العمل الجهادي ضــد االحتالل، فالجهاد تربية بحد ذاته، والرتبية رش 

 .الجهاد واملقاومة (مشاغلة العدو) إىل قوة يتم مراكمتها إلنجاز النرص

، واملقـصود هنا التوازن االـسرتاتيجي العـسكري أي التكافؤ يف القدرات العـسكرية  يحقق تراكم القوة التوازن االـسرتاتيجي

وصــــلت حرـكات املـقاوـمة يف املنطـقة اىل مســـتوى ـعايل من تراكم  وتوازن الرـعب من جـهة أخرى.    ،مع الـعدو من جـهة

ــاحات املتاحة عىل األرض. لكن بالتأكيد نجحت هذه   ــب القدرات واالمكانيات واملس ــب متفاوتة بحس القوة، وان بنس

فع عدوان، ومعاقبة العدو عىل جرامئه، ور أي تســـتطيع من خاللها الرد عىل  فرض قواعد اشـــتباك  الحركات املقاومة يف 

ــار، وتهديد جبهة الكيان الداخلية. وهذا االنجاز  ــاغلة التي راكمت املهم  كلفة االحتالل والحصـ انتزع من العدو باملشـ

مراكـمة من املؤـكد اّن    .حرب العصــــاـبات غ� التقلـيدـية، أو خليط من الحرب النـظامـية وغ� النـظامـية  ـبأســـلوبالقوة  

 نظرة أكرث شمولية. اىل القوة يف سياق اسرتاتيجيات حركات التحرر الوطنية، بحاجة إىل توسيع دائرة الرؤية، و 

تقلة   ب دول مـس المية لحزب (من الـرضوري التأكيد عىل ان مراكمة القوة تناـس مثل لبنان) ومقاومة (مثل املقاومة اإلـس

لكنـها ال تـناســــب حرـكات  الـله) او مجموـعة دول متـحالـفة يف مواجـهة الـعدو (مـثل إيران والعراق وســـورـيا واليمن).   

يناسـبها أكرث هو مشـاغلة العدو بأسـاليب حرب اذ ما  ،  )مثل فلسـط�(  والحصـارمقاومة وتحرر وطني تحت االحتالل  

العصـــابات، ويف الحالة الفلســـطينية الخاصـــة يف قطاع غزة بإطالق الصـــواريخ كســـالح ردع للعدوان، ورضب للكيان 

تيطا� يف أمنه  هيو� ومـرشوعه االـس تقراره،الـص اغلة كنهج ثابت يع والتوازن واحداث التكامل  واـس ني  ب� املُراكمة واملـُش

ــتقراره إلجباره عىل الرحيل  ــتنزاف طاقاته وقدراته، وزعزعة أمنه واس ــهيو�، واس ــتمرار املواجهة مع العدو الص عن  اس

 .وصوالً إىل التحرير الكامل لفلسط� األرض،

القوة) لتحقيق أول رشط من   (أيبناء القوة سابق لبناء الدولة، باعتبار رضورة األوىل   من هذا املنطلق �كن القول بأّن:

ــيادة.  وهو  الدولة،رشوط بناء  ــيادة الدولة عىل الرتاب الوطني، و  ويعني ذلك بالتأكيد،السـ ــم االفاق  دورها  سـ يف رسـ

بناء القوة يرتكز عىل دعامة أســاســية وهي املجتمع  . اٍنّ وســياســاتهاملســتقبلية للبلد، وبالتايل ســيادة قراره وخياراته 

تســخ� القوة لح�ية نواة الدولة املوجودة من انهيارات تأخذ القوة اىل من هذا املنطلق، البد من     (البيئة) الحاضــن.

يعترب ان يف مقابل هذه الرؤية، يبدو ان هناك من    بناء الدولة املبادرة.  العمل عىل اســـتع�الت قاتلة ويف نفس الوقت

دور املـقاوـمة انتهى ـبالتحرير ألرايض الجنوب، وان عليـها التســـليم ـباـلدور الـكاـمل لـلدوـلة، مـبا أنـها الوحـيدة التي متتـلك  

ـسلطة االكراه، واـستخدام العنف املـرشوع قانونا. مـستقبل العالقة ب� الدولة واملقاومة مرتبط بتحقيق املـصالح اللبنانية 

ــيادة، واملياه  في� يتعلق بانهاء االحتال ــتقالل، والس ــايا الخالف ب� الجانب� في� يتعلق باالس ــم قض ل االرسائييل، وحس

وغ�ـها من االمور. الّن تحقيق رشوط ومتطلـبات اـلدوـلة، يجنـّب النـقاش حول ـما يســـمى بوهم تـجاوز اـلدوـلة، ووهم 

داخلية عىل املدى القصــ� بقدر ما هي   تجاوز املقاومة، فالطرفان جزء من الحّل، وبالتايل املشــكلة االســاســية ليســت

ة يف ظّل  �ية للبنان، خاـص ايا املـص به تفاهم داخيل حول أهمية اعادة تفعيل الدولة (اي تحويل  متعلقة بالقـض وجود ـش

لبنان اىل دولة فاعلة) تتجاوز مراحل الضــعف بدخول املقاومة ضــمن مؤســســاتها، والغاء النظام الطائفي حيث يجمع 

ــول اىل تحرير االرايض كافة اللبناني� ــت أبدية، وأنه يف نهاية املطاف البد من الوص  وقيادات املقاومة بأّن املقاومة ليس

 اللبنانية، ومن ثم البحث والنقاش حول الدور الدفاعي للدولة.

 أخطاء  ع يفو تحرّك املقاومة تحت الـسقف العام ملـرشوع الدولة دون الوق أنّ هناك العديد من املؤرشات التي تدّل عىل  

عقب التحرير فلم تنازع املقاومة الدولة عىل ما تم تحريره من   قد بدأ أكرث وـضوحاـسياـسية، او التورط يف حرب أهلية،  
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وـقد ثبـّت التحرير ـقاـعدة اســــاســــية تتمـثل يف أّن اـلدوـلة تحصــــد التحرير ومـثاره  ،  2000اـيار   25االرايض اللبـنانـية بـعد  

  لشعبي والرسمي لها.السياسية واملقاومة تحصد االحتضام ا

البد من االنتباه اىل ،  ونظرته ملفهوم الوطن والدولة والسـيادة  حزب الله يف لبنان،اإلسـالمية ل لتجربة املقاومةيف مقاربة  

 ة نقاط وهي:عدّ 

 يتخطّى حجمه تأث� البلد ينتمي اىل بلد صـغ�    مقاومة  ركةمل يشـهد التاريخ سـ�ة تشـبه سـ�ة حزب الله، كح

اننا نقف امام تجربة فريدة تتخطى حدود اإلقليم لتصــبح تجربة عاملية ينبهر الذي ينتمي اليه وينطلق منه.  

 بها العدو قبل الصديق، وهذا مكمن القوة.

   ا بيئة حاضـنة كانت دوما الدعامة األسـاسـية، انهقوة حية مجاهدة، و ترتكز مراكمة القوة لدى حزب الله عىل

 قوة الشعب الذي صمد فوق ارضه وقدم التضحيات وال يزال، من اجل بناء الدولة املستقلة العادلة.

 فهم مقاربة حزب الله للوطن والدولة يوجب البحث يف الجذور الفكرية املؤـسـسة لهذا الحزب، واملـستندة اىل 

تاريخي، ولها والدتها الطبيعية من  مدرـسة عقائدية لها قواعدها ومبانيها واـصولها. انها مدرـسة مرتبطة بـسياق  

كمـقاوـمة وكطرف ـفاـعل عىل املســـتوى الســــيايس    من ـهذا املنطلق يؤمن حزب الـله .29رحم بيئتـها الـتاريخـية

 :30ب واالجت�عي يف تركيبة لبنان التوافقية

 الوطن وهو البقعة الجغرافية املشرتكة والجامعة.  

  املجتمع املقيم� عىل هذه البقعة الجغرافيةالعالقات اإلنسانية ب� افراد. 

 التاريخ والرتاث املشرتك. 

 القيم والعادات والتقاليد املتقاربة. 

 التعايش املشرتك. 

 الدولة العادلة. 

 ثابتة، تعطي للوطن معنى لوجوده ومنها:القواعد مجموعة من ال تستند هذه العنارص أيضا اىل

  الذي يعيش فوق هذه األرض. ، وللشعبالشعبالسيادة الكاملة عىل األرض وعىل 

 االستقالل الكامل. 

 طبيعية القدرة (عامل القوة) عىل ح�ية الســـيادة واالســـتقالل، أي ح�ية املكتســـبات الوطنية من ارض وثروات  

 وحدود.

 ــعي لتحقيق العدالة االجت�عية والتي تتطلب وجود القوان� العادلة واملنظمة للعالقة ب� افراد ا ــعب يف السـ لشـ

 بيئاتهم املختلفة، وبينهم وب� السلطة التي تدير شؤونهم.

  االـ�ان بـحاـجة الوطن اىل دوـلة وهي الكـيان املســـؤول عن ســــيادة ـهذه الج�ـعة عىل بقعتـها الجغرافـية، وح�ـية

تحديدا لشـكل مصـالح افرادها واسـتقالل قرارها وسـيادة قانونها. (لسـنا يف وارد الحديث هنا عن رؤية حزب الله 

 
ي لبنان، الرؤ�ة  29

 . 2015والمسار انظر حسن فضل هللا، حزب هللا والدولة �ف
 .55نفس المصدر، ص  30
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من املؤـكد انـها رؤـية، تطورت بتطور الخـيارات والظروف وتركيـبة املجتمع اللبـنا�   التياـلدوـلة النموذج اـلذي يراه، و 

 وخصوصيته).

 ســـواء كان بااللتزام بالتعاليم واالرشـــادات  )الرشـــعي(الديني نطق التكليفبعيدا ع� يؤمن به حزب الله وفقا مل ،

ــؤونه العبادية، ومعامالته مع االفراد االخرين،  والتوجيهات والتي تطال جم ــا   أويعها حياة الفرد يف شـ تتعلق أيضـ

املقاوم  (الفاعل، تطرح تحديات عديدة لها عالقة بنظرة حزب الله ككل يف سلوكه العامالحاـضنة)  باملجتمع (البيئة

 املراكم للقوة) للسلطة ونظام الحكم. 

  ية ال وـص يح ان هذه الخـص ة، الن قوان� الدول ال تتدخل من املهم التوـض لوك االفراد يف حياتهم الخاـص تتناىف مع ـس

يف الحياة الخاصـــة لألفراد، لكنها ال تزال مطروحة يف شـــؤون الحياة العامة والخيارات الكربى ســـياســـية كانت او 

 اجت�عية او اقتصادية.

 ادية التي تسـتدعي السـيادة عىل املوراد خاصـة العدالة االقتصـ  للدخول أكرث يف معرتك مرشـوع بناء الدولة العادلة

  وجب االعت�د عىل، الطبيعية وهذا ما عكـسته التجربة االخ�ة يف قرار ترـسيم الحدود البحرية مع العدو الـصهيو�

 قواعد أساسية ملعالجة أي إشكاليات قد تعيق هذا الدور، ومن بينها:

  خاصــة يف مجال القضــايا االدولة الناظمة لشــؤونه  إطاريف بيئة اجت�عية  احرتام خصــوصــيات كل ،

 لقواعد الدينية الفردية او األكرث خصوصية.ا وعدم التورط يف مدلوالتالعقائدية، 

 .املشاركة من داخل املجتمع نفسه يف تطويره نحو األفضل، وتقديم النموذج الصالح للرقي به 

   ان يف ان والزـم ات أي مجتمع وفق املـك النفع عىل  التكيّف مع متطلـب ة التي تعود ـب اـم ا الـع ــاـي القضــ

تاليف التـصادم ب� التكاليف الـرشعية والقوان� والتـرشيعات العامة    يـساعد عىلاملجتمع نفـسه، وهذا  

 يف أي مجتمع.

  تكرّســــت يف املواثيق اللبـنانـية (اتـفاق الـطائف) ـقاـعدة ـقانونـية ـثابـتة وهي تكريس ميـثاقـية املـقاوـمة، الن مهمتـها

 . تحرير األرض، وح�ية الوطن من االط�ع الخارجيةاألساسية هي 

 من هذا املنطلق:

   ة اوـم ت املـق ا نجـح ت قوتـه اع الحقوق، ويف تثبـي ة األوىل من تحرير األرض واســـرتـج يف تحقيق املرحـل

 العسكرية لح�ية الحدود ومواجهة أط�ع العدو يف الرثوات الطبيعية للبنان. 

   يس عليه إلعادة صـياغة تقالل تاريخي، كان من املمكن التأـس قدمت املقاومة التحرير كإنجاز لبنا� الـس

ــ�ئها األولويات الوطنية،   ــها وس ــيادة عىل ارض ــتقلة ذات س ــهام يف بناء دولة حقيقية مس مبا فيها االس

وبحرها. لكن املشـكلة ان الدولة حينها مل تكن مسـتعدة وال قادرة عىل اسـتيعاب هذه القفزة النوعية،  

ــتوى ــتيعاب تحول بهذا املس  ، النها كانت غارقة حينها يففهي غ� مهيّأة، وهي ال متتلك القدرة عىل اس

ية التي افقدت الدولة كل مقومات القوة والقدرة عىل االدارة والبناء . من  الـرصاعات الطائفية والسـياـس

تفادة منه. الالفت ان  ار واالـس تيعاب هذا االنتـص ايس حول إمكانيات الدولة الـس كال األـس هنا يطرح االـش

ــة التحرير،    أدركتاملقاومة  ــات الدولة عىل تلّقف فرص ــس ــجيع مؤس ــارعت اىل تش الخلل رسيعا، فس

تفادة   تث�ر الحدث لتعزيز مكانتها اإلقليمية والدولية، واالـس والقيام مبهامها داخل املنطقة املحررة، واـس

 من تراكم القوة لدى املقاومة لح�ية السيادة وسلطة القرار الحر واملستقل.
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   ترســـيم  التـفاوض حولذـجا اهم برتاكم القوة عـندـما ثبـتت حقوق لبـنان البحرـية يف  �و املـقاوـمة ـقدـمت

. لقد ثبّت ملف ترســـيم الحدود بتفاصـــيله قاعدة ثنائية املقاومة والدولة، من خالل  البحرية  الحدود

ترسيم الحدود يف ظروف معقدة وصعبة، مل  تراكم القوة الذي حارص وـضغط عىل العدو وادواته باتجاه

لقد كان ملف ترســيم الحدود .  الحكومة اللبنانية وال الســلطة يف مواجهتها دون تدخل املقاومةتنجح  

اـبت الوحـيد يف دور  ا. اـنه الـث البحرـية، االســـتث�ر الحقيقي لرتاكم القوة لتثبـيت حقوق لبـنان وح�يتـه

 شعبه.حقوق املقاومة الذي يبني وطنا ويحمي 

 ــرتك يف بلد م ــمن إطار دولة توفر الحد األد� من حرية التعب�  يؤمن حزب الله بالعيش املشـ تنوع ضـ

ة من   دوـل ام لـل ام الـع ار ســـالـمة املجتمع، واالنتـظ ــه اـلذي ـيدفـعه اىل اعتـب واملعتـقد، وهو االـ�ان نفســ

 الي خلل.ها األولويات التي ال يجوز التهاون بها، او تعريض

   حكم نفـسها بنفـسها اال من خالل التحـصن ال �كن ان تتوفر األرـضية الوطنية لدولة مـستقلة قادرة عىل

 بالقوة املرتاكمة التي صنعتها املقاومة.

  ية وهي وجود ترابط ب� الحل الفعيل لالزمات الداخلية اـس ياـسة قامئة عىل ثابتة أـس ينتهج حزب الله ـس

اـمل اإلرسائييل املؤثر يف ـهذه   االزـمات من جـهة والتـحدـيات واملشــــاـكل املرتاكـمة من جـهة، وإزاـلة الـع

ليس فقط عىل صـنع ردع اسـرتاتيجي وتحديد خطوط االشـتباك  -أخرى. من هنا يربز تراكم القوة القادر

د دائم    -مع الـعدو اءه موجودا ومؤثرا، يؤدي اىل تـهدـي ة الن بـق اـمل أولوـي ة ـهذا الـع ار إزاـل ـبل عىل اعتـب

 لبنية الدولة السياسية واألمنية واالقتصادية.

فهوـما ـجدـيدا للح�ـية، ارتكز عىل توف� مظلـّة أـمان للســــيادة الوطنـية، من خالل ح�ـية املواطن�،  كرّســــت املـقاوـمة م

تمراريتها اء مظلّة وطنية تحفظ وجودها واـس � املقدرات والرثوات. ك� نجحت املقاومة يف انـش ، وح�ية األرض، وتحـص

نة املؤمنة بخياراتها ومـرشوعها الوطني.   واء في�    ئية الدولة واملقاومةثنامن خالل بيئتها الحاـض مل تكن دامئا �وذجية ـس

ملجتمع عىل كافة األصــعدة الســياســية واالجت�عية  ا، والتعاون يف تحقيق تنمية وتطور ه�يتعلق مببدأ املشــاركة بين

ة  التي عادة ما تكون متأثرة بالضـــغوط اإلقليمي واالقتصـــادية، او يف جوانب املنافســـة ومحاوالت التضـــييق الرســـمي 

هذه العالقة املتعددة الجوانب، تفاوتت وتذبذبت ب� املشــاركة والتنافس يف التعاطي مع القضــايا الداخلية،  .دوليةوال

ــألة املواجهة واإلقليمية   ــهيو�يف مس فالحديث ومع ذلك،   املجتمع اإلقليمي والدويل.يف التعامل مع  او    ،مع الكيان الص

. ولعرقـلة ـهذا االـندـماج خطـطه الـتدم�ـيةب� اـلدوـلة واملـقاوـمة يزعج الـعدو، الّن ـهذا االـندـماج يرـبك    تـكاملـية  عن ثـنائـية

 تدريجيا اىل معادلة مغايرة يف املواجهة ترتكز عىل:انتقل العدو بأدواته الداخلية والخارجية 

 ــنة من جهة وبقي ــرتاتيجي ب� املقاومة وبيئتها الحاض ة عنارص البنية االجت�عية  العمل عىل فّك التحالف االس

 والسياسية يف الدولة.

 العمل عىل تجريد املقاومة من مرشوعيتها الثابتة ومن مظلّتها الوطنية. 

 .العمل عىل احداث انقسام داخيل حول خيار املرشوع املقاوم كوسيلة للتحرير والح�ية 

   مـقدراتـها وقوتـها املرتاكـمة يف زوارـيب العـمل عىل خلق رشخ ســــيايس وشـــعبي يغرق املـقاوـمة ويســـتنزف

 الخالفات والرصاعات الداخلية.
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التي يجب ان  -الدولة واملـقاومة مســـالة حتمية ورضورية للمحافظة عىل تراكم القوة املوجودةب�   الثـنائـية التـكاملـية 

من هذه األخ�ة لتحقيق  مع االستفادة    -تنصهر بشكل منهجي وتكتييك يف مؤسسات الدولة املدنية والعسكرية واألمنية

 املصالح الوطنية، وحل املشكالت، وبناء اسرتاتيجية ردع فاعلة يف وجه املؤامرات واالط�ع الخارجية للعدو.

 للمقاومة ومرشوعها االصالحيالرؤية النهضوية  •

ية من   ياـس ات الدولة عرب مداخل متعددة، أهمها، الدخول يف العملية الـس ـس تبدأ عملية البناء باندماج املقاومة يف مؤـس

كرية لح�ية البلد، والتي تقوم عىل   ية والعـس ياـس يغة الـس لطة القرار، واعت�د الـص اركة يف االنتخابات، ويف ـس خالل املـش

ــاس إيجاد نوع من التكامل الوظيفي ما ب� ــتقرار  أسـ ــمن للدولة االسـ ــعب واملقاومة والجيش، م� يضـ الدولة والشـ

 والح�ية.

، والطروحات اإلـصالحية الواجب اتباعها لتحقيق  االـشارة اىل الرؤية النهـضوية لحزب اللهمن هذا املنطلق، من الـرضوري 

 والتي تتمثل يف:االندماج الفعيل والدائم، 

   يف مرشـــوع إعادة بناء الدولة من قاعدة البنية االجت�عية والســـياســـية بكل    أكرثرؤية تفتح املجال للتعمق

 مكوناتها.

 .رؤية إصالحية مهمتها اصالح دور الدولة وصالحياتها، وليس فقط اصالح شكل الحكم وتقاسم السلطة 

 أيت رؤية تركّز عىل مرشـــوعي التنمـية ومـحاربة الفســــاد، وتؤكد عىل رضورة عدم الفصــــل بينه�: من هـنا ـت

املطالبة برضــورة انشــاء اليات للتخطيط والربمجة والتهيئة مهمتها إعادة بناء املؤســســات، وتفعيل مرشــوع  

 اصالح شامل لكل القطاعات الحيوية.

  رؤـية تؤـكد عىل اـلدور الـفاـعل لـلدوـلة (اـلدوـلة الراعـية) بعـيدا عن التوجـهات النيوليب�الـية التي أـطاـحت ـبدور

، لتصـبح رهينة املشـاريع  واخرجتها من سـياق الرعاية والح�ية لقطاعاتها، وخارجيا،  داخليا (يف لبنان)الدولة  

ـصندوق النقد (والربامج والـسياـسات املفروـضة من قبل املؤـسـسات املالية الدولية والجهات التي تقف وراءها 

 الدويل، البنك الدويل، واملؤسسات الدولية املانحة...).

 الدولة الرعاية للصـــحة والتعليم وقطاعات االنتاج الزراعي والصـــناعي من خالل الدعم دور تدافع عن    رؤية
التي ما انفّكت تتباهى مبا    لوصــايا مؤســســات الســوق الدولية ورشكات الغزو االقتصــادي  والح�ية، نقيضــا

مى " ات  يـس ـس االديون “االنفتاح عىل مؤـس تث�ر وأوهام خلق فرص عمل تحت وـص جيع االـس ية للتنمية" وتـش
التفتيت االجت�عي والســيايس    لكن يف الحقيقة هي تعمل عىلاملجتمع الدويل ومؤســســات التجارة الحرة. 

 .عىل انهيار الدولةباألساس و 
   من خالل التعّهد بإنشـاء إطار    اسـتخدام فاعل لرتاكم القوة للنهوض االجت�عي واالقتصـاديرؤية تعتمد عىل

إىل  يحتاج    ورشــات عمل منتجة للرؤى واألفكارباملقاومة، وهو إطار   خاص إلعادة البناء شــبيه باإلطار الخاص
 .وزارة تخطيط فاعلة تستفيد من مراكز الدراسات وتقّدم رؤى واضحة للدولة اللبنانية

  رؤية اقتـصادية رـسم خطوطها العريـضة الـسيد حـسن نـرص الله، مهمتها األـساـسية طرح حلول وتـصورات للحد
والتخفيف من االســــتداـنة لقـطاـعات غ� إنـتاجـية، والعـمل عىل تطوير القـطاـعات الحيوـية  من اـلدين الـعام،  

 األساسية (النقل، الصحة، التعليم، الكهرباء...).
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   رؤية تؤكد عىل رضورة ترســيخ بناء البلد ومؤســســاته يف مواجهة االقتصــاد الريعي بكل اشــكاله. هذا النظام
اهم يف حالة الت ّهل التدخل الخارجي لتحقيق أغراٍض ـرشذم واالنقسـام يف الداخل، الذي أّدى اىل الفقر وـس وـس

 ورضب سيادة الدولة واستقالل قرارها السيايس.سياسية، اقتصادية 

 :تطالب بإيجاد حلول لالزمة القامئة مع تغ� الظروف يف لبنان اليوم، وظهور رغبة شعبية مشرتكة ان مل نقل جامعة

  ّــكل جدي ــتث�ر بش ــوري االس ــادية   من خالل خلق  يف الداخل من الرض ــار حقيقي يؤدي إىل نتائج اقتص مس

 املصالح واالرتباطات الخارجية املشبوهة.أصحاب  منها الطائفية، حتى ال يستفيدقادرة عىل تقويض ملموسة، 

 .االستفادة من الشبكات السياسية واالجت�عية التي راكمها حزب الله عىل مستوى اإلقليم 

   ،االســـتفادة من مراكمة النفوذ الســـيايس واالجت�عي والثقايف لربط لبنان بالجغرافيا الوظيفية ملحور املقاومة

 ، واالفريقية، والدولية.التوجه رشقا)(واالسيوية إضافة اىل ربطها بالجغرافيا الوظيفية العربية، 

 لطوائف (الرشكاء يف الوطن). عىل مستوى الداخل اللبنا�: الدخول يف رشاكات اقتصادية مع بقية ا 

 الربية تجارة رشاء حصــص يف رشكات نشــطة وتعمل يف قطاع البنية التحتية (التكنولوجيا، االتصــاالت، النقل، ال
، بهدف خلق حالة تـشابك اقتصادي نشطة، قادرة عىل فّك الحصار، وقادرة أيضا عىل احياء املناخ والبحرية....)

 االقتصادي املشرتك.
  بيك واق جديدة وتفعيلهاتـش اريع من كل الطوائف لفتح أـس تثمرين وأصـحاب املـش   عالقات ومصـالح مع املـس

 باليات ح�ية قانونية بعيدا عن بارونات االحتكار واالستغالل الفاحش ملقدرات البلد.
 ر املتعلمة  من الكواد  املقيمة خارج لبنان (املغرتب� الشـيعة أسـاسـا االسـتفادة من الخربات واملهارات املختلفة

القـطاـعات  ـكل  يف    لالســـتث�ر، أي نـخب ـجدـيدة ومنحـها الفرص الحقيقـية )أيضــــا  ، ومن ـكل الطوائفواملهنـية
 الحيوية.

 حاضـن حقيقي للمشـاريع البناءة يف ظل خروج    (قانونيا، سـياسـيا)  العمل عىل اعداد مناخ اقتصـادي مناسـب
 اىل لبنان. طفرة النفط والغاز القادمة

 

 الخالصة

ـقائم. و   حيّ كنموذج  دور املـقاوـمة وعالقتـها ـباـلدوـلة، مع الرتكيز عىل التجرـبة اللبـنانـية (حزب الـله)  ـعالـجت اـلدراســــة  
ـفاـلدوـلة نظرـيا لـها الســـيطرة املطلـقة والوحـيدة عىل وســــاـئل العنف حســــب نظرـية ـماكس فيرب، التي تعطيـها ككـيان  

،  وفقا لألنظمة والقوان� والتـشاريع املتفق عليها  ليا ودوليا)مـستقل وـسيادي، حق اـستخدام القوة املـرشوعة قانونا (داخ
يا لتجيل الدولة و  ائله ليس رشطا هامـش يطرة والنفوذ. فـرشط احتكار الدولة للعنف ووـس ط الـس من خالل ادواتها يف بـس

 الدولة بدون تحققه.وجود الحديثة، بل هو رشط وجودي ال �كن تصّور 

ــويب عىل دور املقاومة ــالح والدفاع عن الدولة من قبل بعض القوى  محاولة التصـ ــوعيتها يف حمل السـ واحباط مرشـ
ــرتاتيجية. وعليه، البد من التأكيد عىل أّن  ــية واالس ــياس ــالح هذه الدول الس ــوى مص الكربى له أهدافه التي ال تخدم س

هي نفســها تلك املقاومة املســلحة املرشــوعة التي نشــأت يف ظروف فرضــت عليها حمل الســالح للدفاع عن الحقوق، 
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، ألّن دورها األســـايس هو الح�ية وهي  املقاومة التي نأت بنفســـها عن الدخول يف الرصـــاعات الداخلية عىل الســـلطة
 .بالتأكيد ستكون دامئا ض�نة للحقوق، وسّدا منيعا امام كل املحاوالت النتهاكها

ي ضـعف البنية السـياسـية للدولة، يف مجتمع  جوهر اإلشـكاليات املطروحة يف هذه الدراسـة والتي تم الرتكيز عليها، ه
وقربت من حافة    لك كل مقومات الحيوية والنضــج. فكل� عجزت مؤســســات الدولة عن القيام بوظائفها الطبيعيةت�

، تحرّكت مؤسـسـات املجتمع مللء هذا الفراغ، ولكن وفق ظروف خاصـة قد ال تتوافق مع األجندة العامة التي االنهيار
الذي  ، وادواته الداخلية،عنها الدولة. هذه الظروف الخاصــة مرتبطة باألســاس مبواجهة العدو الخارجييفرتض أن تعرب  

. والن هذا هو  ثرواته الطبيعيةو  اإلنـسانية،بها من حقوقه  وال يزال يعمل عىل تدم� الدول ونهب مقدراتها وحرمان ـشع
تـسمح لها تجربة املواجهة  )،حتل ومـشاريعه التدم�يةملاالـسبب األـسايس الذي نـشأت من أجله املقاومة (كرد فعل عىل  

مبراكمة القوة التي تدفع باتجاه خلق ردع اسرتاتيجي يحمي البلد ويحمي مكتسبات االنتصار عليه    العسكرية باألساس،
املسـاحة الكافية لتفعيل دورها يف إعادة البناء وفقا   ،ك� يوفر لهذه املقاومة  .السـياسـيةكذلك و   ،يف املعارك العسـكرية

قاعدة االندماج ب� املقاومة والدولة. من املهم اإلـشارة اىل انه ما كان �كن للمقاومة ان تـصل اىل ما وـصلت   ملقتـضيات
عن  نـيابة ة  الـيه من قوة ونفوذ، لو مل تكن هـناك حاجة ماســـة لوظائف وأدوار تكّفـلت املـقاومة بأدائـها يف ظروف معيـن

 "الدولة" وبدعم قوي وواضح من بيئة مجتمعية حاضنة.

من الواضـح ان هذه الوظائف واالدوار متحورت حول التصـدي ملخططات املرشـوع الصـهيو� يف فلسـط� ولبنان. ففي  
مة، اىل الوقت الذي تبدو فيه بنية الدولة "هشـة وضـعيفة" بسـبب الـرصاعات الداخلية، والرتكيبة الطائفية غ� املنسـج

درـجة تجعلـها ـقابـلة "لالنفراط" عـند أول منعطف، تبقى املـقاوـمة هي الرادع، وتـبدو بنيتـها قوـية ومت�ســــكة اىل درـجة  
 تجعلها قادرة عىل مواجهة أعتى املحن والتحديات.

ن خالل  نجـحت املـقاوـمة يف لبـنان يف تكريس مفهوم ـجدـيد للح�ـية، ارتكز عىل توف� مظلـّة أـمان للســــيادة الوطنـية، م
ح�ـية املواطن�، وح�ـية األرض، وتحصـــ� املـقدرات والرثوات. ك� نجـحت املـقاوـمة يف انشــــاء مظلـّة وطنـية تحفظ 

 وجودها واستمراريتها، من خالل بيئتها الحاضنة املؤمنة بخياراتها ومرشوعها الوطني. 

سـواء في� يتعلق مببدأ املشـاركة    -عىل التكامل  وان كانت تبحث دوما-ثنائية الدولة واملقاومة مل تكن دامئا �وذجيةاٍّن 
بينه�، والتعاون يف تحقيق تنمية وتطور املجتمع عىل كافة األـصعدة الـسياـسية واالجت�عية واالقتـصادية، او يف جوانب 

عددة  املنافسـة ومحاوالت التضـييق الرسـمي التي عادة ما تكون متأثرة بالضـغوط اإلقليمية والدولية. هذه العالقة املت
الجوانب، تفاوتت وتذبذبت ب� املـشاركة والتنافس يف التعاطي مع القـضايا الداخلية، واإلقليمية يف مـسألة املواجهة مع  
ائـية تـكاملـية ب� اـلدوـلة   الكـيان الصـــهيو�، او يف التـعاـمل مع املجتمع اإلقليمي واـلدويل. ومع ذـلك، ـفالـحدـيث عن ثـن

 خططه التدم�ية.ل سيكون دامئا أداة ارباك، وتعطيلدماج واملقاومة يزعج العدو، الّن هذا االن
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