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سياسة
على الغالف

تجاوزت المقاومة خسارتها الكبرى باغتيال قائدها الجهادي الحاج عماد مغنية قبل تسع سنوات .والقدر
الكبير من الفضل في هذا التجاوز ،يعود إلى عماد مغنية نفسه ،وإلى الفريق الذي كان يعمل معه .فقبل
استشهاده ،كان الحاج رضوان قد ّ
أتم القسم األكبر من المهمات الملقاة على عاتقه ،لجهة رسم مسار تعاظم
المقاومة ،وتحويلها من تنظيم محلي ،إلى قوة إقليمية قادرة على خوض معركتين في آن معًا.
قوة
ّ
الرجل الذي تمكن ،ببراعة ،من المواءمة بين العمل األمني والعمل العسكري ،ومن نقل تجربة المقاومة
في لبنان إلى العراق وفلسطين ،كان ،بال شك ،سيرفع القبعة لمن تقاسموا مهماته بعد رحيله ،ولمقاتليه
األشداء الذين راكموا الكثير من الخبرات بعد استشهاده ،حتى باتت ّ
«حصتهم» هائلة في الحسابات السياسية
ّ
مبني على إرث عماد مغنية.
والعسكرية في اإلقليم .والكثير مما أنجزه المقاومون في السنوات األخيرة،
وأهم ما في ذلك ،مراكمة القوة الرادعة التي تجعل «زمن عماد مغنية» مستمرًا حتى اليوم

زمن عماد مغنية
حسن عليق
جرى ذلك بعد أيام على اغتيال الحاج
.2008
ع ـم ــاد مـغـنـيــة ي ــوم  12ش ـب ــاط ّ
ب ـع ــض ق ـ ــادة املـ ـق ــاوم ــة ،م ــن ال ـصــفــن
األول وال ـثــانــي ،يـفـتـحــون «بــريــدهــم»
الخاص بعملهم ،فيجدون رسائل من
«الـ ـح ــاج» .خـطــط وم ـشــاريــع سـبــق أن
ّ
مسوداتها،
ناقشوه فيها ،وأرسلوا له

لن يعترف حزب الله بـ«القوة
الخفية» التي ضرب بها مغنية
العدو في أقاصي العالم
كان مغنية أستاذًا في
تحقيق الردع وإجبار العدو على
العودة إلى «قواعد اللعبة»
فأتتهم ردوده عليها .موافقات على
مـ ـش ــاري ــع وخ ـ ـطـ ــط ،ورف ـ ــض ألخ ـ ــرى.
بدت هذه الرسائل أشبه بوصيته .لم
ُيعرف ما إذا كان الحاج عماد قد ّ
سجل
وصية مـصـ ّـورة ،أســوة بباقي شهداء
امل ـق ــاوم ــة .ل ـكــن األك ـي ــد أن «وص ـي ـتــه»
ُ
ض َعت قيد التنفيذ منذ ما
العملية و ِ
ّ
العملي،
قبل اسـتـشـهــاده .فــي الــواقــع
ومن دون مبالغات ،ما زلنا ،في لبنان،

وجزء من املنطقة ،نعيش «زمن عماد
مـغـنـيــة» .لــم يـكــن الــرجــل فــردان ـيــا في
عـمـلــه .ه ــو ج ــزء م ــن مــؤسـســة حــرص
على (وأسهم في) رفع مداميكها لبنة
لبنة ،منذ أن تولى ،عام  ،1998قيادة
األذرع العسكرية واألمنية للمقاومة
ف ــي ل ـب ـن ــان .وإذا جـ ــاز وضـ ــع الـسـيــد
حـســن نـصــر الـلــه جــانـبــا ،ك ــان مغنية
األول بـ ــن مـ ـتـ ـس ــاوي ــن فـ ــي الـ ـقـ ـي ــادة
ال ـج ـه ــادي ــة ل ـح ــزب الـ ـل ــه .يـ ـ ــروي أح ــد
عارفيه عــن قــرب ،أنــه كــان ،متى دخل
عـلـيــه الـشـهـيــد مـصـطـفــى ب ــدر الــديــن،
ً
ً
يقف له قائال« :أهال بكبيرنا» .لم يكن
يقولها مجاملة ،بل كان يرى في رفاقه
في قادة املقاومة زمالء مساوين ليه،
وي ـقـ ّـدر بعضهم حـتــى ي ــرى أن ــه ليس
أفـضـلـهــم .لـكــن عــارف ـيــه ي ـجــزمــون في
الوقت عينه بأنه كان ّصاحب اللمسة
الـســاحــرة ،والــذكــاء الــوقــاد ،والـقــدرات
القيادية غير القابلة للحصر .واألهم،
أنــه كــان يملك شجاعة أن يقول نعم،
وأن يقول ال ،وأن يجترح الخطط التي
ُ
تبنى عليها اإلنجازات.
ملاذا «زمن عماد مغنية»؟ ّ
مرت تجربة
امل ـقــاومــة فــي ع ــدة مــراحــل .وبـعــد عــام
ّ
التكيف مــع الواقع
 ،2000كــان عليها
الـ ـج ــدي ــد .ب ـع ــد «حـ ـ ــرب ال ـع ـص ــاب ــات»
ضد قــوات االحـتــال ،فرضت املقاومة
عـ ـل ــى ن ـف ـس ـه ــا ت ـح ـق ـي ــق مـ ـش ــروع ــن:
األول ،بـ ـن ــاء ق ـ ــوة دف ــاعـ ـي ــة ت ـت ـصــدى
ألي ع ـ ــدوان مـسـتـقـبـلــي ،وتـمـنـعــه من

ّ
التميز
اح ـتــال األرض .وهـنــا مكمن
الــذي حققته املقاومة بقيادة مغنية.
ف ـحــركــات امل ـقــاومــة ت ـبــدأ عـمـلـهــا بعد
احتالل األرض ،وال ِقبل لها بمواجهة
ج ـيــوش ،عـلــى الـطــريـقــة الكالسيكية.
أما مغنية ،فأراد أمرًا آخر .كان ّ
يبسط
األم ــر ملــن يـحـ ّـدثـهــم :هــل شــاهـ َ
ـدت توم
أنــد جـيــري؟ هــل تــرى كيف يــدخــل من
مـكــان وي ـخــرج مــن مـكــان آخ ــر ،بــا أن
ّ
يـتـمــكــن عـ ــدوه م ــن ال ـل ـحــاق ب ــه؟ أري ــد
ش ـب ـكــة أنـ ـف ــاق ت ـح ـقــق نـت ـيـجــة ك ـهــذه.
كــان له ما أراد .فــوق البنية التحتية،
عـمــل عـلــى العنصر الـبـشــري ،وربـطــه
بـ ــأرض ال ـج ـنــوب ،كـســاحــة االشـتـبــاك
ً
املـبــاشــرة مــع ال ـعــدو مستقبال .كانت
املـقــاومــة تحصر معسكرات تدريبها
ً
في البقاع (فضال عن سوريا وإيران).
فـجــأة ،ص ــارت أرض الـجـنــوب ميدانًا
ل ـل ـتــدريــب .وف ــي ه ــذا املـ ـي ــدانُ ،بـ ِـنـ َـيــت
الـقــوة الخاصة للحزب .بــات على كل
متفرغ في أي ذراع من أذرع املقاومة
ومضن،
قاس
املــرور ببرنامج تدريب
ٍ
ٍ
عـلــى أرض ال ـج ـنــوب .أراد ال ـحــاج من
ذلـ ـ ــك ج ـع ــل امل ـ ـقـ ــاومـ ــن أكـ ـث ــر م ـعــرفــة
ب ـم ـيــدان ال ـق ـت ــال ،وق ـ ــدرة ع ـلــى الـعـمــل
واملناورة فيها.
املـشــروع الثاني الــذي عمل حــزب الله
ع ـلــى إنـ ـج ــازه ،ب ــإش ــراف مـغـنـيــة بعد
عــام  ،2000كــان بناء قــوة تــردع العدو
عــن تنفيذ أي ع ــدوان ضــد لبنان ،مع
األخذ باالعتبار أن املقاومة ستستمر

بـتـنـفـيــذ ع ـم ـل ـيــات ،س ـ ــواء ف ــي مـ ــزارع
شبعا ،أو لتحرير األس ــرى .وفــي هذا
املجال تحديدًا ،كان مغنية «األستاذ».
ه ــو أح ــد أبـ ــرز ال ــذي ــن أجـ ـب ــروا ال ـعــدو
على التزام قواعد اللعبة مع املقاومة،
وعلى َح ْصر العمل العسكري واألمني
بــال ـطــري ـقــة ال ـت ــي ت ـظ ـ ّـه ــرت ف ــي ات ـفــاق
نـيـســان  :1996ال تـقـصـفــوا مدنيينا،
فال نقصف مستعمراتكم .باالستناد
إلـ ــى «الـ ـق ــوة األم ـن ـي ــة ال ـخ ـف ـيــة» الـتــي
لــم يكشف عنها ح ــزب الـلــه بـعــد ،وال
ً
ُي ـت ــوق ــع أن ي ـك ـشــف ع ـن ـهــا مـسـتـقـبــا
ً
(فضال عن أنه لن يعترف بها) ،أجبر
مغنية العدو على خفض سقف عمله
ضـ ــد املـ ـق ــاوم ــة وب ـي ـئ ـت ـه ــا .ت ـغ ـتــالــون
الـسـيــد ع ـبــاس امل ــوس ــوي ( 16شـبــاط
 ،)1992فيأتيكم الــرد ولو في أقاصي
األرض .تـسـتـهــدفــون ق ــوة لـلـمـقــاومــة
ك ــان ــت ف ــي م ـع ـس ـكــر ت ــدري ــب ف ــي عــن
ك ــوك ــب ال ـب ـق ــاع ـي ــة ( ،)1994ف ـت ـخــرج
«الـ ـ ـق ـ ــوة الـ ـخـ ـفـ ـي ــة» مـ ـ ــرة جـ ــديـ ــدة عــن
قواعد اللعبة ،لتضرب العدو «حيث
اح ـت ـس ــب» .ال ـع ـب ـقــريــة ه ـنــا ك ــان ــت في
َ
السريعني .كأن ثمة
اإلعــداد والتنفيذ
قــوة جــاهــزة ،مــع خطط وأه ــداف .ولم
تـكــن تـحـتــاج إال إل ــى ق ــرار بالتفعيل.
وهـنــا تكمن معادلة ال ــردع :بـنــاء قوة
يـخــاف منها ال ـعــدو .لكنها ال تخيفه
مل ـجــرد وج ــوده ــا .ب ــل إن م ــا يجعلها
مصدر خشية ،هو إرادة تفعيلها.
رغم أن الحاج رضوان كان يدرك تمامًا

حـ ــدود ق ــوة امل ـق ــاوم ــة فـيـقــف عـنــدهــا،
ف ــإن ــه ك ــان يـعـلــم ف ــي ال ــوق ــت عـيـنــه أن
في مقدور حزب الله ،كحركة شعبية
غـيــر نـظــامـيــة ،وم ـح ــدودة امل ـ ــوارد ،أن
ت ـت ـخ ـطــى ح ــاج ــز اإلم ـ ـكـ ــانـ ــات .وع ـنــد
اقتراح أي مشروع لبناء الـقــدرات ،ما
كان يقيم أي اعتبار للحاجز النفسي
ال ــذي يـقــول إن «ه ــذا مـشــروع يحتاج
إل ـ ــى دول ـ ـ ــة ل ـب ـن ــائ ــه وإدارت ـ ـ ـ ـ ـ ــه» .ب ـنــاء
ق ــوة صــاروخ ـيــة َب ـحـ ّ
ـريــة عـلــى سبيل
املـثــال ،أو أن ُيصبح للمقاومة سالح
جـ ـ ــو« .شـ ـ ــو ن ــاقـ ـصـ ـن ــا؟ م ـه ـن ــدس ــون؟
ِّ
ش ـ ـبـ ــان مـ ـبـ ـتـ ـك ــرون؟ ف ــتـ ـش ــوا ع ـن ـهــم.
سـتـجــدونـهــم» .وه ـكــذا ك ــان« .نـحـتــاج
إلـ ــى ص ــواري ــخ دق ـي ـق ــة ،ب ـع ـيــدة امل ــدى
(نسبة إلــى مساحة لبنان وفلسطني
املحتلة)؟ فلتكن مصانع فــي سوريا
(وف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان؟)» .وف ـ ــي ه ـ ــذا امل ـج ــال
تحديدًا ،يبرز دوره كضلع في املثلث
الذي جمعه بقائد فيلق القدس الحاج
قاسم سلماني ،وباملستشار الخاص
للرئيس السوري بشار األسد ،العميد
الشهيد محمد سليمان.
عمليًا ،كــان حظ العدو سيئًا للغاية،
ّ
ألنه لم يتمكن من اغتيال الحاج عماد
مغنية بعيد تحرير الجنوب مباشرة.
ف ــال ــرج ــل كـ ــان ع ـل ــى رأس م ــن أخـ ــذوا
قـ ــرار تــوس ـيــع ج ـســم امل ـق ــاوم ــة وب ـنــاء
منظومتها التي منعت إسرائيل من
تحقيق النصر عــام  .2006وكــان حظ
ال ـعــدو أك ـثــر س ــوءًا ألن ــه لــم يـصــل إلــى

ذاك المجهول
هادي أحمد
لــم يعلن حــزب الـلــه يــومــا أن الـحــاج
ع ـ ـمـ ــاد م ـغ ـن ـي ــة ،قـ ـب ــل اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاده،
ّ
ن ـ ــاش ـ ــط فـ ـ ــي صـ ـ ـف ـ ــوف ـ ــه .ح ـ ـتـ ــى ظـ ــن
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض أن ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج رض ـ ـ ـ ـ ــوان قــد
اسـتـشـهــد وأن ال ـح ــزب يـتـكـتــم على
شهادته ،أو أنه ربما انتقل للتقاعد
ف ــي إح ـ ــدى امل ـ ــدن اإلي ــرانـ ـي ــة .داخ ــل
الحزب ،لم يكن الرجل من املعروفني
فــي مــركــز ال ـقــرار .مبكرًا ،اختفى من
امل ـش ـه ــد الـ ـع ــام وانـ ـقـ ـط ــع ال ـت ــواص ــل
بشخصيته ،إال ملــن كــانــت لــه عالقة
وثـيـقــة بعمله داخ ــل امل ـقــاومــة .هــذه
«املجهولية» الزمته حتى آخــر أيام
حياته.
الحيثية األق ــوى لــديــه ،إذن ،هــي أنه
املجهول .أتاح له ذلك االقتصار على
إجراءات عادية للحماية الشخصية.
ال م ـ ــواك ـ ــب ،وال م ــرافـ ـق ــن أحـ ـي ــان ــا.
ي ـح ـض ــر ف ـ ــي بـ ـع ــض االجـ ـتـ ـم ــاع ــات
صامتًا ومــراقـبــا ،فــي بعضها اآلخــر

م ـشــاركــا وم ــؤثـ ـرًا .لـكـنــه ،ف ــي صمته
وم ـش ــارك ـت ــه« ،م ـج ـه ــول» دائـ ـم ــا ،وال
يشارك بصفته التنظيمية« :املعاون
الجهادي».
وإذا كــان ملن يصفونه بالعبقري ما
يستندون إلـيــه مــن وقــائــع ،فــإنــه ملن
عــرفــوه شــديــد الـتــواضــع والبساطة.
رجل عادي ّ ،ال يوحي بشيء مما كانه.
وه ــذا مــا وف ــر لــه مـيــزة قلما تــوافــرت
مل ــن ي ـع ـم ـلــون ف ــي األمـ ـ ــن وال ـع ـس ـكــر،
ف ـك ــان يـتـنـقــل ب ـس ـي ــارات ع ــادي ــة بال
زجـ ــاج داك ـ ــن ،وح ـت ــى ف ــوق دراجـ ــات
ن ــاري ــة ،ول ــم ي ـكــن يـحـيــط نـفـســه بما
يوحي بأنه «الحاج رضوان» .وحتى
عـنــدمــا ت ــواج ــد ،تـ ـك ــرارًا ،ف ــي املــواقــع
امل ـحــاذيــة لفلسطني املـحـتـلــة ،والـتــي
تخضع ع ــادة لــرصــد اســرائـيـلــي ،لم
يـكــن يـحـيــط نـفـســه بـمــا يــوحــي بأنه
ق ــائ ــد ك ـب ـيــر ت ـخ ـشــى املـ ـق ــاوم ــة عـلــى
أم ـن ــه ال ـش ـخ ـصــي .ح ـتــى امل ـق ــاوم ــون
مـ ـع ــه عـ ـل ــى الـ ـجـ ـبـ ـه ــات ل ـ ــم ي ـع ــرف ــوا
يومًا مــن هــو .فــي إحــدى امل ــرات ،كان

ع ـل ـيــه أن ي ـن ـت ـظــر حـ ـض ــور م ـس ــؤول
أحـ ــد امل ــواق ــع ال ـح ـســاســة لـلـمـقــاومــة
لـ ـي ــؤذن ل ــه ب ــال ــدخ ــول ب ـعــدمــا أوق ـفــه
العنصر املــرابــط عند حاجز املوقع،
رغــم محاولة الحاج رضــوان إقناعه
بــالـسـمــاح لــه بــالــدخــول ،مختبرًا ّ
رد
فعله .يومها ،أوصى بإعطاء الشاب
العنيد تنويهًا لقيامه بواجبه.
فــي مناسبة أخ ــرى ،كــان عليه أيضًا
أن ينتظر إذن ــا لــدخــول أحــد املــراكــز،
رغ ـ ــم أن ـ ــه ك ـ ــان م ـض ـط ـرًا إل ـ ــى إج ـ ــراء
اتصال سريع على الشبكة الداخلية.
ت ـكــرر ذل ــك أك ـثــر م ــن مـ ــرة ،لـكـنــه كــان
يأخذ األمور برحابة صدر ،ويرفض
أي اعتذار الحق.
ف ــي أثـ ـن ــاء حـ ـض ــوره ش ــرح ــا إلح ــدى
الـعـمـلـيــات ملـجـمــوعــة م ــن امل ـقــاومــن،
اقترب أحدهم منه «حاج زيح شوي
ّ
الـلــه يـخـلـيــك» مــن دون أن يـعــرف أن
«الـحــاج» هو «رض ــوان» الــذي «زاح»
ُ
ك ـمــا ط ـل ــب م ـن ــه .ه ـك ــذا عـ ــاش معهم
وتكيف مع بقائه ذلك املجهول .رغم

