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ام لـ                       ين الع ر االم ا اق راق، آم " حزب اهللا  "طبعًا، آان األمر اسهل لو ان اسرائيل وراء عاشوراء الع
ورط          . حسن نصراهللا في رد فعله االولي      و ان االحتالل االميرآي مت ين ل طبعًا، آان اآثر مالءمة لليق

رن العشرين                        ات الق وم من ثمانين ا حصل ذات ي ى غرار م ل آخر في     في هذه المجزرة، عل مع محت
ذين             . النبطية ين ال رة هي ان ب رة، والكأس الم ذه الم سيطية ه ات التب لكن واقع الحال ال يحتمل الثنائي

سميتهم     ن ت ات يمك ذين ب اريين ال ؤالء االنتح اريين، وان ه ربالء انتح داد وآ ي بغ ات ف اموا بالهجم ق
  .لدمويةارهابيين، ينتمون الى االسالم، بل يتسلحون به للقيام بفعلتهم ا

 عامًا، على شكل حروب اهلية سنية       ١٣٥٥وعليه، فانه ال يكفي التحذير من تكرار الفتنة الكبرى بعد           
ان          - ل الطائفت ا تتمث ى             .  شيعية في العراق وحيثم دًا عل ضًا، وتحدي ة وشكلها يفرضان اي فهول الجريم
دة لمنطق العنف                " حزب اهللا " ة جدي ضالية، مقارب ه الن ر      وآل من استهوته عقيدت دءًا بتغيي سياسي، ب ال

ا، نقطة انطالق            . التسميات ى تعميقه ولعل هذا ما يمكن ان يجعل من ردة فعل نصراهللا، اذا تجرأ عل
  .في ثورة فكرية ومن ثم سياسية طال انتظارها

سان نصراهللا        ى ل شهداء، واذا                 : "ومما جاء عل ل ال سكن آالم عوائ ة ست اد وراء الفتن ين ان الموس اذا تب
ك   " اي.آي. سي" العميلة لـ آانت الشبكات  سيشكل ذلك مواساة لنا جميعًا، ولكن اذا آانت تقف خلف ذل

ن وال      ب وال دي ا وال قل ل له رون الوسطى ال عق ي الق يش ف رة تع ة متحج صبة ظالمي ة متع مجموع
اة                         ر والحزن والمأس ا الخطر االآب ى االسالم، فهن اء ال ّدعي االنتم سلمين او ت اخالق، وتنتمي الى الم

ذه              ... يعة التي يجب ان تواجهها آل االمة      والفج ة انتحاريون فه روا في الكاظمي واذا ثبت ان الذين فّج
  ".عالمة فارقة

دان        ران جدي لندع جانبًا المنطق التبسيطي الذي يجد في يد العدو عزاء، فما يلفت في آالم نصراهللا ام
  :في لغته

ة " الظالمية"استخدامه مفهوم    ة واعتباره االنتحاريين عالم ة والتحجر والعيش في      .  فارق ا الظالمي ام
ه                 ة، وان آلف اء االدان ستعدًا لتحمل اعب ذه الظاهرة ان يكون م القرون الوسطى، فيفترض بمن يدين ه

  .االمر اعادة نظر جذرية في مسيرة حزبه وايديولوجيته
والحق ان  . ويرفأْن تجد من هو ظالمي اآثر منك، ال يعني حكمًا انك صرت َعَلمًا من اعالم فكر التن         

ى                 ين ال ر والحن ة والتحّج ة الظالمي يئًا من ناحي شكي ش ه ال ت المرجعية التي يعود اليها نصراهللا وحزب
رون الوسطى ة   . الق ل ظالمي يس اق د ل ه بالتأآي ن الدن، لكن ن ب ة م ر براغماتي ي اآث ون الخمين د يك ق

ه رغم           .  معها والتيارات المتماهية " القاعدة"وتحّجرًا من الوهابية التي تعتمدها       ول ان ه يجوز الق بل ان
اط                 وق نق د يف ة، ق اء فكري اط التق ة من نق آل الخالفات الفقهية والطائفية، فان ما بين الخمينية والوهابي

  .التمايز
ًا                    يس وقف سنة، ل ى غالة ال وم ال ذي ينسب الي وتر الطائفي في العراق وال فضًال عن ان اللعب على ال

ورة في               . عليهم فالخميني لم يتوان عن استغالل تراث الفتنة الكبرى ورمزية الشعوبية بعد انتصار الث
  في ازاء هذا . ايران وسعيًا لتصديرها الى العراق، وهو ما عّجل في اندالع الحرب بين البلدين
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ى          ة ال د بالظالمي رة، ولكن فقط اذا افضى التندي المخزون الخميني، يكتسب موقف نصراهللا اهمية آبي
.التخلي عن آل الظالميات، سواء تلك التي تستظل الوهابية او التي ترفع راية والية الفقيه

ك ب  . االنتحاريين/المنطق نفسه يفترض ان يسري على اشكالية االستشهاديين    ي  " حزب اهللا "ان ذل معن
ة   ذه النقط ول ه ة ح ة ذاتي ره بمراجع ل غي ادة    . قب ل قي ي ظ وام، وف ذ اع ًا من ى عملي ه تخل صحيح ان

ة وحتى               ه العقائدي سياسية ورمزيت ه ال نصراهللا له، عن اسلوب العمليات االنتحارية، لكنه يبقى في لغت
 الى االنتحاريين في التاريخ العربي   سياسية آانت اول من لجأ-في جمالياته مرتبطًا ببيئة ايديولوجية     

حزب "ثم ان   . آنذاك التصدي للواليات المتحدة وفرنسا او مقاومة اسرائيل       " عذره"الحديث، وإن يكن    
ا                 " اهللا شاطهما، هم وان ن صيلين جعال من االنتحاريين عن ًا بف ًا وثيق ًا ارتباط " حماس "ال يزال مرتبط
اً      "الجهاد االسالمي "و ا يومي ون      ، وهو يروج لهم ر تلفزي ار " عب ه   " المن ك ان       . الخاص ب ي ذل فهل يعن

تمييز االنتحاري عن االستشهادي يعود الى انتماء الضحية فحسب؟ استشهادي عندما يقتل اسرائيليين      
، وانتحاري عندما يقتل مسلمين؟"يهودًا ونصارى"واميرآيين، او في لغة بن الدن 

ين االنتح    ز ب ذا التميي د من ه د ان االمر ابع شهاديينبي ي صارت  . اريين واالست ة العنف الت ا ثقاف انه
ا          " حزب اهللا "تغّلب شكل النضال على فحواه، والتي آان لـ        رويج له ر في الت دما  . وال يزال اآبر اث فعن

شاحنات     ن ال ي م ا يكف راق م ى الع ل ال ه ادخ ابيع، ان حزب ل اس سه، قب ي مجال شّيع ف صراهللا ي ان ن آ
زم االمر        المفخخة، موحيًا انها جاهزة لالس     ة    (تخدام ضد االميرآيين اذا ل سياستان االيراني واقتضت ال

ك سورية ذل ي  )وال ي ارتكبت ف رى الت ة الكب د للجريم دري وال يري ن حيث ال ي ان يحّضر م ه آ ، فان
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