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     رأي

 شعاع أمل خبيار املقاومة قادم من الشمال!

 سري ّمسور

أن عمليات املقاومة املنطلقة من الضفة وقطاع غزة قد تراجعت، والسلطة وجهت ضر6ت شديدة سبق وأن ذكرت يف مقال سابق 
، وحالة د الكيانعمليات عسكرية ض، وضعفت إىل حّد الشلل قدرة احلركتني على تنفيذ للخالX التابعة حلماس واجلهاد اإلسالمي

(النجاح  sااليت كان فوزهم يف كربX ا يف اجلامعاتتراخي أو إحباط أصابت نشطاء العمل اإلسالمي، الذين احنسر وجودهم تقريبً 
متكنوا  ة حيثالسجون اإلسرائيليويف ، ا، وجمموعة من املؤسسات اخلريية هنا وهناكوبريزيت) حيمل رسائل سياسية كما ذكرت آنفً 

 عقود.ا على حركة فتح منذ تلك الفرتة أن �خذوا التمثيل االعتقايل الذي ظل حكرً 

يوجد حضور  ، وما عدا ذلك الااليت انتشرت وصارت ظاهرة عامة تقريبً  (النشيد) اإلسالمية الفنية إضافة إىل ما ذكرته عن الفرق
 ملموس للحركة اإلسالمية يف الضفة والقطاع.

ستمراره وانتشاره، فوجئت 6وبصراحة لعل املعارضة  .مع عثراته وما حلق به من تعطيل إسرائيلي متواصل، استمرومشروع أوسلو  
 أرحيا بل امتد إىل مدن أخرى، وحىت يف مرحلة نتنياهو توسع بعد اتفاق واي ريفر.-فاألمر مل يقتصر على غزة

ة، ا دفع بعض الشخصيات والقيادات إىل القفز من سفينة املعارضا، وهو مبدا خاسرً وا�ياره والرهان على سقوط سريع للمشروع 
لذي ، وأشد الثابتني على خيار الرفض واملعارضة مضطر للتكيف مع الواقع اجلديد اقيادات أخرى إىل تغيري خطا�ا وأسلو�اودفع 

 ا وووو....! وتعليميً ا واقتصادXً ا واجتماعيً مشل مناحي احلياة أمنيً 

، كما ا من األمريكان والروس واألوروبيني والصينيني والعربا ومدعومً و م.ت.ف كان مسنودً  صهيوينبني الكيان الفمشروع التسوية 
 .وقف شيء مبثابة نقطة إمجاع دويل ،وال إيران ،العربية املعارضة للمسار(سورية والعراق)ا، وليس مبكنة الدول ذكرت سابقً 

 تبنت سياسة يف املنطقة تقوم على: لعامل الوحيد)(قطب ا نواإلدارة األمريكية يف عهد كلينتو 

 ."إسرائيل"ضمان أمن وتفوق  )1
 بسعر يناسب األمريكان دون منغصات.اخلليجي ضمان تدفق إمدادات النفط  )2
 االحتواء املزدوج لكل من العراق وإيران. )3

ل جو الذي أن تستمر العملية، ويف ظ، املهم (عملية السالم) ولو دون حتقيق تقدم ملموس ولتحقيق هذه األهداف جيب أن تستمر
 قرير كتبهواعتداء على العراق وجتويعه وحصاره وقصفه مبجرد ت ،(أسرلة) علنية بدا فيه العرب يف أكثر مراحل الذّل واهلوان، حيث

دام الر³سية ص (ريتشارد 6تلر) كبري املفتشني عن (كذبة) أسلحة الدمار الشامل يف العراق، ووصل �م احلال إىل تفتيش حىت قصور
 بطريقة مذلة مهينة.

وإصرار حركيت محاس واجلهاد اإلسالمي على التمسك خبيار املقاومة واملطالبة بتبنيه ودعمه يف كل منرب أتيح هلما هو مبثابة إعالن 
 !حرب على النظام العاملي القائم بكل ما لديه من هيمنة وسطوة و·ثري
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شروعيتها، حول جدوى املقاومة بل حىت مخالف متصاعد ويف ظل حالة عربية مستسلمة مستكينة، وحالة فلسطينية ترسخ فيها 
إنه  .إىل الشمال ، ترنو إليه األعني حني تنظراا فشيئً كان هناك شعاع أمل يكرب شيئً   ، ومتدد sويدي استيطاين.وتغّول صهيوين

 املقاومة اللبنانية.

 ن Kريخ قريب وبعيدلبنان:شيء م

ا جزء من سورية وسلخته فرنسا عن وطنه األم، ورسخت فيه الطائفية السياسية، حبيث توزع املناصب بني الطوائف لبنان أساسً 
 ا من الالجئنيا ومؤثرً مهمً  اوحبكم اجلغرافية احتضن لبنان عددً  ،(رئيس مجهورية ماروين ورئيس وزراء سين ورئيس برملان شيعي) املختلفة

 األراضي اللبنانية هي املقر الرئيسي لقوات م.ت.ف وأجهزsا بعد اخلروج من األردن.وصارت  ،1948الفلسطينيني بعيد نكبة 

ا يف تلك احلرب، ودخلت وكان العامل والوجود الفلسطيين حاضرً  ،1975يف وبعد تراكمات عدة اندلعت احلرب األهلية اللبنانية 
 .1976يف  ر من اجلامعة العربيةإىل لبنان بقراالقوات السورية 

ملفصلي كان يف ولكن العدوان اوالقوى الوطنية اللبنانية، نفذت اعتداءات كثرية على لبنان �دف ضرب قوات م.ت.ف  "إسرائيل"
، بعيد انسحاب جمزرة صربا وشاتيالمن حزب الكتائب، حيث وصلت القوات اإلسرائيلية إىل بريوت ونفذت برفقة العمالء  1982

الح الفلسطيين كل العهود والتعهدات، وسوال ثقة بال أمان  املقاتلني الفلسطينيني؛ وهنا مثة درس قاس وعربة جيب أال يهملها أحد:
ل جرح هيبة تردعه عن اإلمعان يف اعتداءاته وعربدته وغدره اÅبول عليه، والدلي ههو الذي حيميه ويذّب عنه ويزرع يف نفس عدوّ 

 لن ميسح من الذاكرة الفلسطينية، حىت حترير فلسطني، كل فلسطني.صربا وشاتيال الذي 

ا ذلك علنً  ، مع أ�ا سعت إىليف لبنان ويتوىل حراسة حدودها ومالحقة املقاومني يف إقامة نظام متعاون معها "إسرائيل"وفشلت 
ها توزيعهم على عدة دول عربية، مل ينه مشكلتمسلحي م.ت.ف ومت ا من ا كبريً وكو�ا أخرجت عددً ، أXر 17بتوقيع ما يعرف 6تفاق 

قطاعات مهمة فاعلة يف لبنان، فقد غّرها وجود متعاونني من بعض القوى  يف فكر ووعي وممارسة ؛6عتبارها قوة احتالل غامشة
رعني ببعض متذ، والصديق أو احلليف هو الصهيوين، (أو السوري) واألحزاب والطوائف ممن رأوا ونّظروا أن العدو هو الفلسطيين

التصرفات أو األخطاء، ولكن وجدت كتلة وطنية لبنانية ترفض التصهني وحتاربه بكل ما تستطيع، واستطاعت تثبيت معادالsا ورسم 
 خطوط محراء مل يتمكن الكيان الصهيوين من اجتيازها.

فية حسا6ت ومصاحل ا وساحة لتصمرتعً ان ضعفت الدولة اللبنانية ومل تعد تسيطر على قطاعات جغرافية عدة، وصار لبن6لتأكيد و 
عدة دول وأجهزة خمابرات وعصا6ت دولية، ومنظمات وأحزاب ومجعيات وغري ذلك، وهذا الضعف هو الذي قّوى وعزز شوكة 

 يف حقيقة األمر، وهنا التقاء نقيضني، أو لنقل هو صناعة الشراب احللو من الليمون احلامض! املقاومة

 استنتاج آخر قد يبدو 
ً
ر األفغان كما دعمت 6كستان الثوا  (مثالً  املقاومة جيب أن تكون حمتضنة من دولة ترعاها وتدعمها ا:مؤمل

و ) أو أال تكون للدولة قدرة فيزXئية على السيطرة على املقاومة، ولعل سبب نكبة أ، وكما دعمت مصر الثورة اجلزائريةفرتة من الزمن
لسطني، فصارت فوق أرض ف "إسرائيل"قيام  أّدى إىلاحلفاظ على الدولة الُقطرية ولو  ىعل حمموم نكبات فلسطني، هو حرص عريب
مع  نع وحماربة ومطاردة مقاومي املشروع الصهيوين، بناء على اتفاقياتمبا جيب احلفاظ عليه ولو تلك الدولة حالة ابتزاز أو إجنازً 

 .الغرب أو مساعدات من األمريكان
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الفلسطينيني، وال أحتدث عن خنب سياسية 6لضرورة، فقد تسمع هذا من كثري من الناس العاديني، Óن الدولة والعجب أن هناك من 
 .طار، مع إبداء اإلعجاب مبظاهر مثل تلك السيطرة يف بعض األقالُقطرية إجناز وجيب أن تكون قوية وهلا قدرة شاملة على السيطرة

ان يف ية ملا كان هناك يف لبنان ال مقاومة فلسطينية وال لبنانية استطاعت متريغ أنف الكيوبصراحة لو كان للدولة اللبنانية قدرة فعل
 تراب اهلزمية.

سطني ، ولكن أين هي املقاومة والعمليات اليت تستهدف مشال فلاا؛ فالدولة السورية، ضعفت كثريً هذا كالم ليس دقيقً  وقد يقال:
 وعربدة إسرائيلية دون مقاومة؟ر وخراب دولة كانت قوية مسيطرة، ا من جنوب سورية؟ أليس املشهد هو دماانطالقً 

فقد أي سورية وكأن النظام يف دمشق مل ي ا جرى ترتيب األمور يف جنويبوأيضً  ولكن كم سيدوم هذا الوضع؟ املشهد كذلك فعالً 
 .1973شيء من سطوته وقوته، وظلت حدود الكيان آمنة، كما كان عليها أما�ا بعد حرب 

ال بعضهم ألرÙل الد66ت ، فمن استقبو·ثريها 6لعودة إىل لبنان فإن سقوط نظام الشاه يف إيران قلب دور الطائفة الشيعية يف لبنان
 .اإىل وجود أقوى األحزاب منها مقاومة وÓسً  إىل تصاعد النفس املقاوم يف أوساط الطائفة وصوالً  1978اإلسرائيلية يف عدوان 

وإسالميني  فئات عدة مشلت كل التالوين السياسية والطوائفية اللبنانية؛ من قومينياللبنانية، ضمت يف مراحلها األوىل  املقاومة الوطنية
حيد يف حزب هللا هو احلزب املقاوم الو  ) ويظلّ ا مادÛX أو إفالسً  اا أو �سً ا أو كرهً (طوعً  ، لينسحب مجيع هؤالءوÚصريني وغريهم

 جنوب لبنان.

بعمق يرتاوح من مساحة لبنان  %10ما يسمى 6حلزام األمين يف جنوب لبنان وهو شريط حمتل حيوي حوايل  "إسرائيل"لقد أنشأت 
فاعلية الضر6ت  ولتقليل ،(وفق املزاعم املعلنة) هجمات الفدائيني فلسطني من كم ليحمي املستوطنني يف مشايل30-10ما بني 

وفاعلية الكاتيوشا   ،يف ذلك الوقتا جدÛ  (6ستثناء الكاتيوشا) قصرية املدافع والصواريخا ألن مدXت بقذائف اهلاون واملورتر، نظرً 
 ا.كانت تتناقص بسبب هذا الشريط أيضً 

 يف أعقاب ما يسمى األراضي اللبنانية، مجيع ) يطالب الكيان 6النسحاب من425ولقد صدر قرار من جملس األمن حيمل الرقم ( 
 .2000ليكون هذا ورقة التوت اليت سيحاول فيها الكيان تغطية سوءة هزميته الواضحة يف أXر  ،1978يف (عملية الليطاين) 

ملية ع، بفعل ضر6ت موجعة منع الكيان من فرض أمر واقع يف جنوب لبنان، خاصة بتنفيذ (أمحد قصري) ت املقاومة الشيعيةاستطاع
وجعلها ترتاجع إىل  احلم الكيان 6لسيطرة على تلك املدينة هباء منثورً نوعية قتل فيها احلاكم العسكري الصهيوين يف صور، مما جعل 

 اخللف.

 خاض ا، كما أن حزب هللايف ظل احلرب مع العراق كان حمدودً  ا؛ فالدعم اإليراين املقدم إىل حزب هللا وصعبً كان الوضع معقدً 
عي لس النواب وحليف سورية، أي كان الشارع الشيمع حركة أمل، اليت يتزعمها (نبيه بري) رئيس جم طاحنة لسنوات عدة حر6ً 

سد حرص ا بني طهران ودمشق منذ سقوط الشاه ولكن نظام األا بني النفوذ السوري واإليراين، مع أن هناك حتالفً  عنيفً يشهد جتاذ6ً 
 بكل قوة على أال يكون لغريه كلمة الفصل والنفوذ األوسع يف الساحة اللبنانية.

 .شيئة هللا سنتحدث أكثر عن تطور املقاومة اللبنانية و·ثريات ذلك على احلالة الفلسطينيةيف املقال القادم مب

 املواد املنشورة يف موقع مركز القدس تعّرب عن آراء أصحاWا، وقد ال تعّرب Rلضرورة عن رأي املركز. •


