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الفوارق  ابرز  الهوية هي من  م�س�ألة 
التي متيز ال�سعوب وتوؤجج اخلالف�ت 
تبقى  الغ�لب  يف  الهوي�ت  م�س�ألة  .ك�نت   بينه� 
وبعد  الق�ئمة  ال�سلطة  بوهج  ومغط�ة  م�سترتة 
 , االحتالل  قوة  ودخ��ول  ال�سلطة  هذه  �سقوط 
تنك�سف يف داخل ال�سعوب تن�ق�س�ت واختالف�ت 

وهوي�ت فرعية ك�نت موجودة وك�منة .
الهوية  ح���ول  ظ��ه��رت  ا�سك�لية  اك���ر  ان 
بعد  العربي  الع�مل  ا�س�ب  م�  هي  واالح��ت��الل 
احلرب  نه�ية  يف  العثم�نية  ال�سلطنة  �سقوط 
مع  ال��ب��دء  يف  ال��ع��رب  .ت��ع���ون  االوىل  الع�ملية 
على  والفرن�سي  الربيط�ين  االح��ت��الل  ق��وات 
انهم� قوت�ن م�س�عدت�ن لطرد م� ا�سموه "املحتل 

العثم�ين".
قوتي  اىل  حتولت�  وفرن�س�  بريط�ني�  لكن 
جزيرة  يف  العربي  ال�سعب  يتفهم  ومل  احتالل 
هذا  حقيقة  وال��ع��راق  ال�س�م  ب��الد  ويف  العرب 
"االنتداب"  م�سطلح  خلديعة  وتعر�ض  التبدل, 
اي م�س�عدة ال�سعوب على تقرير م�سريه�.اعلن 
ومن  الكربى  العربية  الثورة  ح�سني  ال�سريف 
العثم�نيني  �سد  العربية  هويته�  تظهر  ا�سمه� 
ث��ورة  تعبري  ا�ستخدام  ح�سني  ال���رتك.ح����ذر 
ا���س��الم��ي��ة رغ���م م��وق��ع��ه ك��ح���ر���ض ل��الرا���س��ي 
املنورة. واملدينة  مكة  يف  املقد�سة   اال�سالمية 
ال  حينه  يف  ا�سالمية  ث��ورة  عن  حديث  اي  ان 
ال�سلط�ن  وهو  امل�سلمني  خليفة  بوجود  ي�ستقيم 
العثم�ين فك�ن ال بد للعرب امل�سلمني  من اللجوء 
ان  م��ن  وللربيط�نيني  العربية  القومية  اىل 
وللعروبة  العربية  للقومية  الرتويج  ي�سهلوا 
اخل��الف��ة  ال�سلطنة  ع��ن  االن�����س��الخ  اج���ل  م��ن 

-العثم�نية امل�سلمة .
هن� ا�سبحت الهوية عربية وخدمت امل�سروع 

الربيط�ين.
االحتالل  حتت  ت��رزح  ك�نت  التي  م�سر  يف 
ثورة  يف  امل�سرية  الوطنية  ظهرت  الربيط�ين 
االنتم�ء  جت���وز  على  رك��زت  التي  زغلول  �سعد 
الديني مل�سلحة االنتم�ء الوطني امل�سري .ج�ء 
 1928 ع�م  امل�سرية  الوطنية  على  الفعل   رد 
ب�ن�س�ء حركة االخوان امل�سلمني كحركة دينية 
مل�سر  الدينية  الهوية  اع�دة  دعوية تهدف اىل 
دون  م��ن  امل�سرية  الوطنية  هويته�  م��ن  ب��دال 
االح��ت��الل  مق�ومة  اجندته�  على  ت��دخ��ل  ان 

مع  الدينية  الهويت�ن  الربيط�ين.ت�س�دمت 
ال�سعب  مق�ومة  ال�سدام  هذا  ف��سعف  الوطنية 
ا�ستخدموا  الذين  الربيط�نيني  �سد  امل�سري 
ده�ءهم وادخلوا بع�ض اال�سالح�ت على النظ�م 
واف�سحوا جم�ال للملكية ب�ن تتخذ قرارات غري 
ان  الواقع  فيم�  م�ستقلة  انه�  وتظهر   , �سي�دية 

املندوب الربيط�ين ك�ن املرجع يف كل االمور.
العربي  االنتم�ء  ك���ن  العربي  امل�سرق  يف 
يتغلب على االنتم�ء الديني ب�سبب تعدد املذاهب 
يف  ا�س��سي  م�سيحي  مكون  ووج��ود  اال�سالمية 
العربية  القومية  الهوية  .ك�نت  امل�سرق  دول 
الفرعية.ح�ولت  القطرية  الهوي�ت  على  تعلو 
الطوائف  اىل  ا�ستن�دا  �سوري�  تق�سيم  فرن�س� 
ثم  الدرزية   والدولة  العلوية  الدولة  ف�علنت 
دولة  واعلنت  اجلغرافية  اجلهة  اىل  ا�ستندت 
دم�سق ودولة حلب .ب�لن�سبة للم�سيحيني اعلنت 
دولة لبن�ن الكبري بغ�لبية �سئيلة للم�سيحيني.

�سده�  ون��سلوا  التق�سيم�ت  �سوري�  �سك�ن  رف�ض 
الذي  لبن�ن  عدا  م�  ال�سورية  الوحدة  وحققوا 
حتت  اجلميع  .بقي  م�ستقلة  جمهورية  ا�سبح 
ال�سيخ  يقم  .مل  الفرن�سي  االنتداب  االحتالل- 
�سلط�ن  وال  العلويني  جب�ل  بثورة  العلي  �س�لح 
ب��س� االطر�ض بثورة جبل الدروز بدافع ط�ئفي 
التق�سيم  قبول  منهم�  تقت�سي  الط�ئفية  الن 
الفرن�سي ,بل ك�نت الهوية العربية القومية هي 
دافعهم� للثورة وم� لبثت هذه الهوية ان حتولت 

بحكم الواقع اىل قطرية �سورية.
يلعب  دائ��م���  ك����ن  االح��ت��الل  ان  ن��الح��ظ 
والعرقية  واملذهبية  الدينية  املكون�ت  على 
يف  ك���ن��وا  فقد  مثال  ال��ك��رد  واجلهوية.لن�أخذ 
اال�سالمية  الدول  يف  وقبله�  العثم�نية  الدولة 
املتع�قبة مكون� ا�س��سي من دون ان تطرح امل�سكلة 
احلرب  بعد  التق�سيم�ت  ج�ءت  حتى  العرقية 
الع�ملية االوىل لت�سعهم يف اربع دول هي تركي� 

و�سوري� والعراق وايران ف�سعروا ب�سي�ع هويتهم 
القومية والثق�فية ومل يندجموا مت�م� يف تلك 
الدول م� عدا �سوري� التي و�سل فيه� كردي�ن هم� 
رئ��سة  اىل  ال�سي�سكلي  وادي��ب  الزعيم  ح�سني 
اجلمهورية وتقلد العديد منهم من��سب قي�دية 
يف �سوري� .مل تطرح م�سكلة الكرد يف �سوري� اال 
و�سعف  ال�سورية  االحداث  اندالع  عند  موؤخرا 

الدولة املركزية.
لفل�سطني   اال���س��رائ��ي��ل��ي  ع���ززاالح���ت���الل 
هو  يزال  م�  الذي  الفل�سطيني  الوطني  ال�سعور 
حركة  ان�س�ء  حلني  الفل�سطينيني  بني  الغ�لب 
االخواين. ببعده�  حم��ض  اال�سالمية  املق�ومة 
اال�سالمية  والهوية  اال�سالمي  االنتم�ء  غلب 
الوطنية  وال��ه��وي��ة  ال��وط��ن��ي  االن��ت��م���ء  ع��ل��ى 
التن�ق�ض  الفل�سطينية يف حركة حم��ض وظهر 
بني القوى الوطنية الفل�سطينية التي اجتمعت 
وال��ق��وى  ج���ن��ب,  يف  العميقة  خالف�ته�  رغ��م 
اخر  ج�نب  يف  حم��ض   راأ�سه�  وعلى  اال�سالمية 
وادى  الهوية  على  الفل�سطيني  ال�سعب  ,وانق�سم 
الق�سية  املق�ومة وتراجع  االنق�س�م اىل توقف 
حققت  ق��د  ك�نت  بعدم�  دول��ي���  الفل�سطينية 
ال�سعبية  االنتف��س�ت  يف  �سي��سية  مك��سب 

املتكررة �سد االحتالل.
الهوي�ت  ظهور  هو  اك��ر  االم��ور  ف�قم  وم��� 
حزب  اللبن�نية  املق�ومة  ك�نت  فقد  الفرعية 
وحققت  واجل��دي��ة  الف�علية  يف  م��ث���ال  اهلل 
دح����را ل���ق���وات االح���ت���الل اال���س��رائ��ي��ل��ي عن 
املق�ومني  وبت�سحي�ت  ب�لقوة  اللبن�نية  االر�ض 
وال  تن�زالت  دون  ومن  اللبن�ين  ال�سعب  ودع��م 
على  اثر  الفرعية  الهوي�ت  ظهور  لكن  اتف�ق�ت 
اليه�  ينظر  البع�ض  ب��داأ  التي  املق�ومة  �سورة 
ا�سرائيل  ملق�ومة  ولي�ض  لل�سيعة  قوة  انه�  على 
اهلل  ح��زب  ا�سرتاك  وع��دم  الو�سع  دق��ة  .رغ��م 
اللبن�نية  الدولة  مب��وارد  وال  ال�سلطة  بتق��سم 

وال ب�دارته� , فقد تعر�ض حلملة ت�سويه كلفت 
فيلتم�ن  جيفري  ح�سب   2010 ع���م  لغ�ية 
مع�ون وزير اخل�رجية االمريكي ل�سوؤون ال�سرق 
ان  هن�  دوالر.مي��ك��ن��ن���   مليون   500 االو���س��ط 
نتخيل كم دفعت اطراف اخرى من امل�ل لت�سويه 
هوية  يف  وح�سره�  اللبن�نية  املق�ومة  �سورة 

فرعية �سيعية.
االن�سح�ب  وقبيل  الهندية  الق�رة  �سبه  يف 
خ��سة  بدولة  الهند  م�سلمو  ط�لب  الربيط�ين 
م�سلمو  .قبل  جن�ح  علي  حممد  وتزعمهم  بهم 
م�سلم  مليون  م�ئة  الهند جن�ح زعيم� الكر من 
الهند  م�سلمي  عدد  يبلغ  الوقت)اليوم  ذلك  يف 
انه  رغ��م  مليون(   550 وبنغالد�ض  وب�ك�ست�ن 
يعر  ومل  اال�سم�عيلية  ال�سيعية  الط�ئفة  من 
ال�سنة  اه��ل  م��ن  وغ�لبيتهم  الهنود  امل�سلمون 
م�  الذي  زعيمهم  لط�ئفة  احلنفي  املذهب  على 
اليوم  حتى  الدولة  دوائر  يف  تعلق  �سوره  زالت 
داعمو  خ�ف   . الق�رة  �سبه  مل�سلمي  وطني  كرمز 
امل�سلم  اهلل  ن�سر  ح�سن  يتحول  ان  من  ا�سرائيل 
ظهور  بعد  اخر  جن�ح   علي  حممد  اىل  ال�سيعي 
���س��وره يف االزه���ر وم��ك��ة وج���ك��رت��� وال��رب���ط 
ثق�يف  جهد  ف��ك���ن  اال���س��الم��ي  ال��ع���مل  ومعظم 
اجل   من  امل�س�جد  يف  ودع��وي   ف�س�ئي  اعالمي 
ا�ستح�س�ر خالف�ت قدمية وبلورة هوية فرعية 
حلزب اهلل واظه�ر خطره� .يف م�سر مثال عندم� 
ال�سيعي  اي���ران  �س�ه  ف��وزي��ة  االم���رية  ت��زوج��ت 
يف  ام�  البالد.  انح�ء  كل  يف  احتف�الت  اقيمت 
عهد حممد مر�سي واالخوان امل�سلمني, فقد قتل 
متطرفون جمموعة م�سريني من املنتمني ملذهب 
ال�سيعة ومثلوا بجثثهم بطريقة غري معهودة يف 
اللعب  اهوال  .تلك هي  �سيعة  انهم  بتهمة  م�سر 
ب�لهوي�ت والتدرج نزوال حلد الهوي�ت الفرعية 

واجلهوية.
املق�ومة اللبن�نية  حتت�ج اىل هوية وطنية 
كي�ن  وه��و  للوطن  الر�سمي  املفهوم  وتكري�ض 
تتعر�ض  او  االحتالل  حتت  تقع  التي  الدولة 
للتهديد كم� هو احل�ل يف لبن�ن و�سوري� واالردن 
الهوية  احي�ء  ان   . فل�سطني  الكل  وقبل  وم�سر 
الهوي�ت  ح�س�ب  على  وتن�سيطه�  الوطنية 
ال��دي��ن��ي��ة االو���س��ع او ال��ف��رع��ي��ة اال���س��ي��ق هو 

الطريق القومي ال�ستمرار املق�ومة ■
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لعل

العميد الياس فرحات - خبير استراتيجي

لم تكن مقاومة االحتالل في أي بلد في العالم موضوع اجماع سياسي أو اثني أو 
جهوي لسكان البلد الخاضع لالحتالل .كانت هناك اختالفات بين مكونات الشعوب 
وكانت سلطة االحتالل ,أي احتالل,تعمد الى التفريق بين مكونات البلد الخاضع من 

اجل اشعال الخالفات بينها واضعافها وتثبيت احتاللها ما امكن لها ذلك .من هنا 
لم يكن للمقاومة الناجحة بد من ان تتجاهل طرح المواضيع الخالفية او تؤجلها 
وتقدم مسألة التحرر من االحتالل على سواها من المسائل السياسية االخرى 

التي تشغل بال الشعب.

المدير الفني

جديدة  ت�ريخية  مرحلة  يف  املنطقة  دخلت 
يف  متثلت  التي  امل�سريية  التحوالت  بعد  خ��سة 
املتوقعة  والتداعي�ت  العربي",  "الربيع  اإخف�ق  
انت�س�ر  اإىل  اإ�س�فة  النووي",  "االتف�ق  بعد  مل� 
احل��رك���ت االإره���ب��ي��ة االإل��غ���ئ��ي��ة ال��ت��ي تهدد 

الكي�ن�ت ال�سي��سية ووحدة املجتمع�ت.
ح��دود  االإ�سالمية"  "الدولة  ك�سرت  لقد 
مئة  منذ  الق�ئم  و"ال�ست�تيكو"  بيكو   – �س�يك�ض 
والتبعية  الفو�سى  زرع  الغربي  ف�ال�ستعم�ر  ع�م. 
والهيمنة, ودمرت الرجعية العربية م� تبقى من 
مفهموم العروبة, واغت�لت اجل�معة العربية التي 
اأو حتى  اإرادات بع�ض احلكوم�ت  اأ�سبحت رهينة 
اأفرادًا من هذه احلكوم�ت. كم� اإنه ال يخفى على 
التي  والتقدمية  القومية  القوى  م�أزومية  اأح��د 
اأن  عن  ن�هيك  و�سرذمة,  تفكك  ح�لة  من  ُتع�ين 

بع�سه� غ�رق يف �ُسَب�ٍت عميق.
وم�سريية  وجودية  حتدي�ت  خلق  كله  ذلك 
ب�تت تهدد م�ستقبل املق�ومة ب�لرغم من �سموده� 
هذه  من  نحن  اأي��ن  اليوم,  وال�سوؤال  واإجن�زاته�. 

التحدي�ت؟ 
امل�ستجدة  املتغريات  من  جمموعة  اأن  يبدو 
على  وب�ت  الواقع,  اأر���ض  على  نف�سه�  فر�ست  قد 
دع�ة امل�سروع الوطني والوحدوي م�سوؤولية كربى 

تكمن يف التع�مل معه� يف هذا الوقت ب�لتحديد.
وتتجلى اأبرز هذه املتغريات مب� يلي:

- م�س�ئل وق�س�ي� مت�س�بكة ومرتابطة اأ�سحت 
م�  امل�سرق,  يف  وخ��سة  العربي  ب�لع�مل  تع�سف 
يفر�ض على قوى املواجهة امتالك روؤية �س�ملة و 

مرتابطة اأي�س�.
بل  لبن�ن  يف  حم�سورة  تعد  مل  امل��ق���وم��ة   -
العربي  وال��ع���مل  اأواًل  امل�سرق  ت�سمل  اأ�سبحت 
وال�سعب  واجلي�ض  املق�ومة  جتربة  اإن  امتدادًا. 
يف لبن�ن اأ�سبحت منوذجً� ُيحتذى به يف املنطقة 
تغري  قد  جديدة   جتربة  اأم���م   الب�ب  يفتح  مم� 

خ��سة  اال�سرتاجتية  واملع�دالت  القوى  موازين 
ال��ردع  ح�لة  من  ب�لتحول  املق�ومة  جنحت  اإذا 
فر�سة  وه��ي  التحرير,  اإمك�نية  اإىل  وال��دف���ع 
مق�ومة  جبهة  تطوير  يف  متكنت  م�  اإذا  مت�حة 
م�سرقية م�ستفيدة من الواقع املتغري يف التوازن�ت 

االقليمية والدولية.
لعزل  ومتكررة  عديدة  حم���والت  جت��ري   -
املق�ومة عن القوى ال�سعبية وحم��سرته� ب�لفتنة, 
بينم� التحدي�ت تتطلب اأن تكون املق�ومة �س�ملة, 
املحتل,  ال��ع��دو  �سد  امل�سلح  الن�س�ل  ب��ني  جتمع 
وطني  تغيري  اأج��ل  م��ن  دوؤوب  عمل  م��ع  ي��رتاف��ق 
�س�ملة,  حترير  ح��رب  �سمن  حقيقي  اجتم�عي 
نظ�م  بن�ء  هدفه  ا�سرتاتيجي  م�سروع  وحمل 
االجتم�عية  والعدالة  امل�س�واة  يحقق  جديد 
واحلرية لكل مواطن على اأ�س��ض االنتم�ء للوطني 

ولي�ض الط�ئفي اأو االإثني اأو الفئوي.
االإ�سك�لي�ت,  ه��ذه  على  االإ���س���ءة  ملح�ولة 
متخ�س�سً�  ملفً�  "حتوالت"  من  العدد  هذا  ت�سمن 
 ." المشرق  إلى  لبنان  من  "املق�ومة:  ير�سد 
ف�إم� اأن تنجح املق�ومة يف م�سريته� واإم� اأن تنجح 

الفو�سى والفتنة يف تق�سيم املق�سم ■

اأعوامً�  2005 مقيمً� بينن�  �سيبقى الع�م 
اإنن� نتوقع تغريات خطرية يف  طويلة , حتى 
هذه  جغرافية  تبدل  قد  الق�دمة  االأع��وام 

املنطقة واأنظمته� املته�وية ؟ ... 
ال��ع���مل  �سمري  ه���زت  ال���ع���راق  اأح�����داث 
يق�سي  يك�د  ربوعه  يف  احل��سل  واالإج���رام 

على وحدته ويغري مع�مله......
تلتف  نف�سه�  ف�لع�س�ب�ت  ال�س�م  يف  اأم��� 
االإجرامي  خمططه�  اإىل  لت�سده  عنقه  على 
الرهيب, ولكن ع��سمة االأمويني تق�وم بقوة 
من  عنده�  مب�  االأم��ة  �سرف  وحتفظ  وعن�د 
حكمة وذك�ء و�سرب عزَّ نظريه يف هذا الع�سر 

امل�سطرب .......
على  زلن�  م���  لبن�ن,  يف  اأن��ن���  واحلقيقة 
االأوروب��ي  الع�مل  يف  حدث  م�  كل  من  الرغم 
والبعيد  املتو�سط  وال�سرقني  واالأم��ريك��ي 
واإذا  ال��و���س��ط��ى,  ال���ق���رون  م��رح��ل��ة  نعي�ض 
ا�ستمرت احل�لة على م� هي عليه فال عجب 
اإذا مت ت�سغري لبن�ن, ف�لذي يتكلم اليوم عن 
"تزوير اخلرائط " يجب اأن يكون ح��سرًا يف 
اجلغرافي� ال�سي��سية للع�مل ال اأن يكون غ�ئبً� 
تتقدم  اإ�سرائيل  واأم�مه  جهله  وراء  ق�بعً� 
مب�س�ريع اال�ستيط�ن ومت�ر�ض ب�أ�سلوب همجي 

التو�سع والعدوان.....
اليوم  الع�مل  اأن  من هن� يجب االعرتاف 
يعي�ض اأزمة العراق وفل�سطني ولبن�ن وال�س�م 
برك�ن  فوهة  على  كله  الع�مل  واأن  واالأردن, 
تكررت  التي  احلق�ئق  من  اآٍت  �سعريه  ه�ئل 
مرارًا بن�سخ معّدلة, وبق�سوة مت�س�عدة, ك�نت 
ومل تزل مفرو�سة بحكم الت�ريخ واجلغرافي� 
وبحكم التالعب امل�سريي ب�أ�س�ض وجوده ....
اأن  عليه�,  حمكوم  املنطقة  هذه  دول  اإن 
تكون جهوده� مكر�سًة يف خدمة اآلة ع�سكرية 
�سنوات وحمكوم عليه�  ت�سرب مرة كل ع�سر 

اأن تكر�ض اجلهد الب�قي من ثرواته� الإر�س�ء 
ال  كونهم  االإ�سرائيلية  اأمريك�  ومعه  الغرب 
من  وكل  بدياًل.  الط�عة  جّزية  عن  يقبلون 
يعترب  هذا  ال��دويل  االنتظ�م  ق�نون  يخ�لف 

م�رقً� ويهدد االأمن وال�سالم الدوليني ؟.....

اإن الدول االأوروبية مع اأمريك� واإ�سرائيل 
اإيران  تهدد يوميً� وبكل وق�حة م� تقوم به 
متلك  م�  ترى  وال  �سلمية,  نووية  جت�رب  من 
اإ�سرائيل من تر�س�ن�ت قن�بل ذرية تهدد فيه� 
املعّر�ض  الع�مل  لهذا  والويل  ؟  ب�أ�سره  الع�مل 
بني  من  ال��دول  لعبة  اأفلتت  اإذا  لال�ستع�ل, 

يديه....

وال�س�م  العراق  يف  ال�سعب  هذا  م�سري  اإن 
واالأردن ولبن�ن وفل�سطني متوقف على وعي 
ل��ل��م��وؤام��رات اخل��ط��رية التي حُت���ك  اأب��ن���ئ��ه 
ويتخلى  االأوه�����م  فري�سة  يقع  ف��ال  ح��ول��ه 
واالقت�س�دية  اال�سرتاتيجية  احلق�ئق  عن 
التي  والطبيعية  وال�سي��سية  واالجتم�عية 
ووحدته  مل�س�حله  و�سم�ن  قوته  م�سدر  هي 
وم�ستقبل اأبن�ئه ؟ فال ي�سيع وراء االأك�ذيب 
واخلطط التي تر�سمه� له امل�س�لح االأجنبية 
اله�دفة  وموؤمراته�  اأ�س�ليله�  فري�سة  فيقع 
على  الك�ملة  وال�سيطرة  وحدته  متزيق  اإىل 
اإنه�  االأخ��ري.  وم�سريه  وخرياته  م��وارده  كل 
اأن يكون  �سورة مرعبة ولكن من الن�در جدًا 
الي�أ�ض عندن� اأقوى من�, فبينن� وبينه عداوة 
ف�إمي�نن�  نحن  اأم���  مبكر,  موت  فهو  مت�أ�سلة 
اجرتاح  على  ق���در  واالإرادة  ب�لعقل  امل�سلح 

معجزة البق�ء ثم االنت�س�ر االأكيد ■ 

هذا المقال نش��ر في مجلة "تحوالت"
العدد التاس��ع-آذار 2006

تع��ود "تحوالت" إل��ى قرائها بعد 
انقطاع مؤقت، اس��تمرت فيه من 
خ��ال مجل��ة "تحوالت مش��رقية" 
وهي مجلة فصلية تُعنى بش��ؤون 
المش��رق، والت��ي باش��رت أيض��ًا 
بطبعة خاصة تصدر من فلسطين 
الموق��ع  تعزي��ز  م��ع  المحتل��ة، 
اإللكتروني وإصدار "تحوالت" أدب 
أن تس��تمر  إلكترونيًا، على  وف��ن 
بطبعته��ا الش��هرية عب��ر ملفات 
إخراجي��ًا  جدي��دة  وحّل��ة  خاص��ة 

وتحريري��ًا  ■

سركيس ابو زيد  منصور عازار - 2015-1922 
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اأمواج  حميط امل�سرق اليوم, تتالطم 
اليوم  ن�سمع  وال��ع��روب��ة.  االإ���س��الم 
لنكن  البو�سلة".  هي  "فل�سطني  �سع�ر:  كثريًا 
احل�سيني  الق�ئد  ال�سهيد  بو�سلة  وا�سحني: 
واقع  يف  هي  اأي��ن  االإج���الل!  ت�ستحق  وحده� 

اليوم ي�ترى؟ 
ا�ست�سه�د  بعد  ال�سغرى  اإ�سرائيل  ت�أ�س�ست 
ب�قي  اح��ت��الل  اأمت���ت  ث��م  احل�سيني.  ال��ق���ئ��د 
ع���م  اجل����والن  ثلثي   ,1967 ع����م  فل�سطني 
1973, وحوايل 40 % من لبن�ن ع�م 1982. 

الع�سرين, ك�ن  القرن  الن�سف االأول من  يف 
االإ�سالم رديفً� ومعّززًا للعروبة. لكن على مدى 
ال�سهيوين,  الكي�ن  اإع��الن  منذ  ع�مً�  خم�سون 
راي��ة  رف��ع��ت  ال��ت��ي  العربية  االأن��ظ��م��ة  منيت 
اإ�سرائيل.  يد  على  متت�لية  بهزائم  العروبة 
بوؤ�ض  ازداد  ال�سوفي�تي,  االإحت�د  انهي�ر  مع  ثم 
العروبة  اأ�سبحت  ال��ع��روب��ي��ة.  التنظيم�ت 
تدريجي� عنوان� للي�أ�ض واالإحب�ط اجلم�هريي, 
التعبوية:  وعوده�  ب�أهم  الوف�ء  يف  والف�سل 

مق�رعة العدو ال�سهيوين. 
الهجمة  ه���ذه  اأوق����ف  امل���ق����وم  امل���د  ل��ك��ن 
التو�سعية للعدو ال�سهيوين, واأجرب العدو على 
وغزة   2000 ع�م  لبن�ن  احتالل  عن  الرتاجع 
اآم�ل   2006 اأنهت حرب متوز  2005, كم�  ع�م 
الع�سكرية  ق��واه  م�ستخدمً�  ب�لتو�سع  العدو 
الذاتية. وج�ءت مع�رك غزة االأربعة )2008 

- 2014( لتعزز هذا العقم التو�سعي للعدو. 
التوراتية,  اإ�سرائيل  اأم�م  االأب��واب  اأُقفلت 
اإ�سرائيل  حو�سرت   ,2006 متوز  حرب  وبعد 
�سين�ء.  ن�ق�سً�   1973 حدود  داخل  ال�سغرى 
��ز اإل���ت���زام اإي����ران ب��دع��م امل��ق���وم���ت  ك��م��� مت��يَّ
احل�س�ر  وك�سره�  والفل�سطينية,  اللبن�نية 
عمق  فتوفر  عليه�,  ُفِر�ض  ال��ذي  االإقت�س�دي 

ا�سرتاتيجي اقليمي لهذا املد املق�وم.
ب�ت  الإ�سرائيل  التو�سعي  االم��ت��داد  اإذًا, 
�سعب املن�ل ... اللهم اإاّل اإذا ح�سل تفتيت ملداه 
ته  ُقوَّ م�س�در  يقّو�ض  الداخل,  من  اجلغرايف 

وي�سحب الروح من املد املق�وم.
العروبة  و  حَمْ يف  ك�ن  املع�سلة  لهذه  احلل 
وا�ستبداله�  انتم�ء,  وهوية  قومي  كم�ستند 

بهوية اإ�سالمية عن�سرية. 

ال��ع��روب��ة م��ب��داأ ج���م��ع, ي��ت��ع��دى احل���دود 
والعرقية,  املذهبية  ال��دي��ن��ي��ة,  ال��ق��ط��ري��ة, 
واالإنتم�ء  اللغة,  الت�ريخ,  على  بن�ء  ليوّحد 
يف  االإ���س��الم  امل�سرتكة.  القومية  والتطلع�ت 
�سق�ق  وب���ذور  ف��وال��ق  ي��ح��وي  االآخ����ر,  املقلب 
ميكن  وعق�ئدية,  قبلية  عرقية,  مذهبية, 
فكرية  بوؤر  اإىل  بع�سه�  يتحول  اأن  تعميقه�  مع 

تتبنى العن�سرية الدينية.
امل�س�ر البديل ك�ن قتل العروبة وا�ستبداله� 
ال�ُسّنة  ب��ني  خ��سة  االإ�سالمية  ب�لعن�سرية 
الذين �سكلوا جزءًا اأ�س��سيً� من الزخم العروبي 
على  التوتر  ت�أجيج  ث��م  الإ�سرائيل,  امل��ع���دي 

الف�لق ال�سني-ال�سيعي. 
للعدو  ����س���رورة  اأ���س��ب��ح  ال��ب��دي��ل  امل�����س���ر 
ج�هزة  اأم���م��ه  ال��ع��روب��ة  جثة  ال�سهيوين: 
رحم  من  متوح�ض  من  اأف�سل  ولي�ض  للنه�ض, 
تقيم  ال  متطرفة  عن�سرية  املحلية:  البيئة 
وزن� للمع�يري االإن�س�نية واالأخالقية ... تت�سرت 
ب�الإ�سالم, وتّدعي ح�سرية الدين يف عقيدته� 

املتطرفة.
جمهور  تقبل  يتعزز  اأن  ال�سروري  من  ك�ن 
العروبة لعن�سرية االإنتم�ء االإ�سالمي املطروح, 
وذل���ك ع��رب ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى م��ق��والت ت��دغ��دغ 
مذهبية  اخ��ت��الف���ت  م��ن  م�ستق�ة  ال��غ��رائ��ز, 
وط�ئفية, ك�نت العروبة قد جنحت يف حجبه� 
لتلك  وحم��وه���  جت���وزه���  بحكم  ع��ق��ود,  لعدة 

احلواجز. 
ك����ن الب���د م��ن ت��دع��ي��م ه���ذه ال��ت��ح��والت 
االإجن���زات  بتحقيق  ب�الإح�س��ض  العق�ئدية 
العدو  واجتي�ح  الغنيمة,  العنف,  الغزو,  عرب 
اجل���دي���د: ال��ط��وائ��ف وامل���ذاه���ب واالأع�����راق 

االأخرى.
ك�ن  االإ�سالمية  للعن�سرية  اأ�س��سي  هدف 
االجتم�عية  الروابط  من  اأمكن  م�  كل  تفجري 
واملذاهب  والطوائف  العن�سري  االإ�سالم  بني 
خلخلة  تتم  وه��ك��ذا  ال��ع��رِق��ّي��ة.  واالق��ل��ي���ت 

وتدمري الن�سيج االجتم�عي للم�سرق.
يف  الوحيد  ال�سهيونية  العن�سرية  اأم��ل 
وت�أ�سيل  زرع  يف  هو  امل�سرق,  يف  البق�ء  امك�نية 
تتع�ي�ض  تتقبله�,  م�ستقرة  دينية  عن�سري�ت 
من  ورخ�ئه�  دميومته�  ت�ستقي  وجميع�  معه�, 

امتداده� الع�سوي مع الغرب االإ�ستعم�ري.
البي�س�ء.  الراية  رفعوا  االإنقرا�ض  عرب 
قرن  ن�سف  عرب  الإفال�سهم  ام��ت��دادًا  ك���ن  ه��ذا 
يف  اإال  البو�سلة  اإب��رة  حتريك  عن  العجز  من 

االجت�ه املع�ك�ض لفل�سطني.
ب�ملق�بل, قوى املد املق�وم, وبدور ري�دي من 
امل�ستوى  يف  �س�بق�ته�  عن  اختلفت  اهلل,  حزب 
فهم  االإ���س��رتات��ي��ج��ي,  التخطيط  م��ن  ال��ف��ّع���ل 
للن�سر,  الالزمة  واملعطي�ت  املقدرات  وت�أمني 
ببالغة  حت��دث��ت  ال��ت��ي  االإجن�����زات  وحتقيق 
وب���ل��وق���ئ��ع, ع��ن م���دى ت��ط��ور وج��دي��ة ه��ذه 
مق�رعة  على  وقدرته�  ال��ث��وري��ة,  احل��راك���ت 

االإ�ستعم�ر وال�سهيونية بنج�ح.
االإجت���ه  يف  توؤ�ّسر  البو�سلة  اإب��رة  ع���دت 

ال�سحيح: فل�سطني.
ع�نى   ,2006 وحتى   1985 االأع��وام  بني 
وبعد  متت�لية,  هزائم  وال�سهيونية  االإ�ستعم�ر 
وت���زداد  تتو�سع  امل��ق���وم��ة  ���س���ه��دوا   ,2006
املُق�ِومة  ال��ُب��وؤَر  اإىل  زخمه�  ُل  وتو�سِ �سالبة, 
وغزة,  العراق  من  ب��دءًا  امل�سرق,  امتداد  على 

وبعدهم� �سوري�, واليوم اليمن. 
التوايل  على  اأنتجت  االأربعة  املي�دين  هذه 
ط��رد االح��ت��الل االأم��ري��ك��ي م��ن ال��ع��راق ع�م 
2011, �سد العدوان االإ�سرائيلي على غزة بني 
اإ�سق�ط النظ�م  2014, واإف�س�ل  2008 وحتى 
اأي�من�  ويف  اليوم؛  حتى   2011 منذ  ال�سوري 
 100 خالل  اليمني  لل�سعب  عنيد  �سمود  هذه, 
يوم من العدوان االأمريكي امل�سترت ب�ل�سعودية.

م�سري  معركة  ن�سهد  ال��ي��وم  نحن   ... اإذًا 
لالإ�ستعم�ر وال�سهيونية, كم� لقوى املق�ومة.

على  والف�سل  الهزمية  من  �سئم  االإ�ستعم�ر 
مدى 25 ع�مً�, فك�نت هجمته امل�س�دة بدءًا من 
2010, وجنح يف م�س�درة الزخم ال�سعبي  ع�م 
ج�رف  تي�ر  اإىل  وحتويله  العربي",  ل��"الربيع 
من  والي�أ�ض  الداخلي  التق�تل  الت�سرذم,  من 

التغيري. 
اال�ستثن�ء ك�ن يف مع�قل قوى املق�ومة. يف 
اليمن:  اإليه�  وان�سمت  ولبن�ن,  �سوري�  العراق, 
املع�رك �سر�سة, مدمرة, وم�ستمرة منذ اأكر من 

اأربعة �سنوات. 

االإ�ستعم�ر  ي�ستخدم  امل��ع��رك��ة,  ه��ذه  يف 
َفَر�َض  لديه.  م�  بكل  ويق�مر  اأوراق���ه,  جميع 
ودخل  امل�سرق,  امتداد  على  معركًة  االإ�ستعم�ر 
اأدواته,  اأتب�عه,  من��سريه,  حلف�وؤه,  معمعته� 
وغري  احلكومية  منظم�ته  اإعالميوه,  عمالوؤه, 
احلكومية, ومّوله� بع�سرات ملي�رات الدوالرات, 

وجّند له� خرية خرباته اال�ستخب�ريه.
العروبة م�تت فعاًل مع انته�ء حرب 1973, 
والتي متكنت الوالي�ت املتحدة من حتويل ن�سر 
ال�سالح  ج�سر  عرب  هزمية,  اإىل  فيه�  العرب 

اجلوي للعدو ال�سهيوين.
اأية  ُتْنِتج  لن  هذا  يومن�  يف  العروبة  نعم, 
ثم�ر ذات قيمة ... اللهم مثل تلك التي جتمع 
ال�سعودية, م�سر, ال�سودان واملغرب يف االإعتداء 
على اليمن: ثم�رًا ُمّرة, كريهة ... اأو من منط 
من  جتد  مل  التي  اللقيطة,  العربية  اجل�معة 

يتبن�ه� �سوى جت�ر النخ��سة يف �سوق اخلي�نة.
اأن العرب انقر�سوا. فبو�سلة  هذا ال يعني 
احلراك  اأ�س��ض  وهي  بخري,  احل�سيني  الق�ئد 

وقلبه الن�ب�ض, وهي ف�علة بن�س�ط وقوة. 
نعم التحدي�ت غري م�سبوقة, لكن ال�س�ئرون 
ح�ملي  من  ت�أثريًا  واأكر  اأو�سع  البو�سلة  ِبَهْدِي 

راية العروبة يف زم�نهم الغ�بر. 
املق�ومة,  ق��وى  اأم���م  االأك��رب  التحدي  اأّم��� 

وال�س�من النت�س�ره�, فلم يح�سل بعد. 
اإىل  التبلور  يف  املق�ومة  ق��وى  تنجح  ه��ل 
ال��ق��ي���دة,  م��وح��دة  م�سرقية,  حت��ري��ر  جبهة 

اال�سرتاتيجية, واحلراك امليداين؟ 
نقي�ض  يف  حيثيته�  تبني  اأن  يف  تنجح  هل 
امل�سرقي  لالإن�س�ن  الواحد  امل�سري  العن�سرية: 

الذي يتخطى الدين واملذهب والعرق؟
ننتظر  ال��ذي  امل�ستقبلي  التحول  هو  ه��ذا 
ملواجهة  الوحيد  ال�سبيل  الأنه  حدوثه,  ون�أمل 
الهجمة اال�ستعم�رية اله�ئلة يف الع�سرين �سنة 

الق�دمة.
قوى  وح��دة  يف  يكمن  امل�ستقبل,  يف  االأم��ل 
املق�ومة وتك�مل قواه� يف ك�فة �س�حة امل�سرق, 
هدي  على  احل�سيني,  الق�ئد  حلم  ليتحقق 

بو�سلته ■

الحس���يني القائد  بوصل���ة 

د. حافظ الزين - كاتب 

قبل أشهر، لفتني مقطع في مقال لألستاذ سامي كليب: "ال تزال 
صرخة القائد المقدسي والمجاهد العربي البطل عبد القادر الحسيني 
ع صداها حتى اليوم حين خذله العرب وعاد يستشهد في معركة  ترجِّ

القسطل في فلسطين . قال قبيل استشهاده : " انني ذاهب إلى 
القسطل وسأقتحمها وسأحتلها ولو أدى ذلك إلى موتي ، واهلل لقد 
سئمت الحياة وأصبح الموت أحب إلي من نفسي من هذه المعاملة 

التي تعاملنا بها الجامعة ، إنني أصبحت أتمنى الموت قبل أن أرى اليهود 
يحتلون فلسطين ، إن رجال الجامعة والقيادة يخونون فلسطين". 

و�سمح في اال���س��ت��ق��الل  ب���ع���دة  �سمح  م��� 
النظر  وبغ�ض  ال��دول��ة.  بن�ء  ب���ع���دة 
عن ال�سكل الذي بنيت به بعد اتف�ق الط�ئف, ف�ن 
الكلمة,  معنى  بكل  ت�ريخي  انت�س�ر  االأول  التحرير 
مت  ال��ذي  ال��ث���ين  التحرير  االنت�س�ر  بني  وعليه 

بقي�دة املق�ومة اال�سالمية.
وخ��سة  للمنطقة,  الك�رثي  ال��راه��ن  الو�سع  ان 
القت�ل فيه على ك�مل  ينت�سر  الذي  العربي  امل�سرق 
اطالق  بذكرى  االحتف�ل  يجعل  تقريب�,  م�س�حته 
جبهة املق�ومة الوطنية, هم� ال يعني اال من بقي من 
التقدميني اللبن�نيني وبع�ض العرب. بل يراه البع�ض 
املندلعة.  الدم�ء  فو�سى  و�سط  �سوري�لي�,  م�سهدا 
طق�ض  جم��رد  اع��ت��ب���ره  ح��د  اىل  البع�ض  وي��ذه��ب 
دورهم  وه�م�سية  �سعف  عن  الي�س�ريون  به  يعو�ض 
وال�سي��سية  االجتم�عية  ال�سعد  خمتلف  احل���يل, 
من  مفهوم�,  ذلك  يكون  قد  والثق�فية.  والع�سكرية 
الن�حية االعالمية وال�سي��سية, حيث طغى ح�سور 
املق�ومة اال�سالمية وحزب اهلل يف خمتلف املي�دين 
بوجه  املق�ومة,  خلي�ر  الف�علة  ب�ملم�ر�سة  املتعلقة 
معه�.  املتك�مل  التكفريي  االره�ب  وبوجه  ا�سرائيل 
واملفهومي.  الت�ريخي  امل�ستوى  على  ي�سح  ال  ولكنه 
مدا  ب��ستمرار,  ي�سهد  ال�سي��سية  ال�سراع�ت  فبحر 
وال�سي��سية  االجتم�عية  والتي�رات  للقوى  وجزرا 
دور  ولكل  مرحلة  ولكل  والع�سكرية.  والثق�فية 

�سروط� ودالالت و تداعي�ت مب��سرة وم�ستقبلية.
املق�ومة  وقبله�  اال���س��الم��ي��ة,  امل��ق���وم��ة  تكن  مل 
�سوى  الفل�سطينية,  املق�ومة  وقبلهم�  الوطنية, 
حلقة يف �سل�سلة من االنتف��س�ت والثورات العربية 
زالت  وم�  الع�سرين  القرن  مطلع  منذ  ابتداأت  التي 
من�طق  خمتلف  اأن  الالفت  االآن.  حتى  متوا�سلة 
وحروب�  وث���ورات  دامية  �سراع�ت  �سهدت  الع�مل 
االآن  تبدو  ولكنه�  اليه�,  امل�س�ر  الفرتة  طوال  اأهلية 
اأق��ل  ال�����س��راع  م��ن  م�ستوي�ت  نحو  جت���وزت��ه���  وق��د 
ال�سرق  العربية ومنطقة  ب��ستثن�ء منطقتن�  عنف�, 
االأو�سط الكبري. حيث تبدو هذه املنطقة ذاهبة اىل 
والتف�سخ  االأهلية  واحل��روب  ال�سدام�ت  من  املزيد 
�سل�سلة  يف  مهم�  يبدو  وم�  وال�سي��سي.  االجتم�عي 
مط�لع  منذ  العربية  املنطقة  ع��سته�  التي  الثورات 
القرن الع�سرين, هو ارتب�ط كل موجة منه�, بطبيعة 
القوى  وطبيعة  رافقته�,  التي  الدولية  ال�سراع�ت 
االجتم�عية وال�سي��سية التي نظمته� وق�دته�. فلم 
النفج�ر  ح�سرية  نتيجة  جمرد  الثورات  تلك  تكن 

ت�سببت  التي  واالقليمية  الداخلية  التن�ق�س�ت 
التن�ق�س�ت,  تلك  الأث��ر  مركبة  ح�سيلة  بل  به�, 
يعي�سه�  ك�ن  التي  الدولية  ال�سراع�ت  مع  بتف�عله� 
غدا.                                                                                                                        و�ستبقى  اليوم,  كذلك  وهي  اآن��ذاك.  الع�مل 
الثورة  ك�نت  العثم�نية,  ال�سلطنة  انهي�ر  ع�سية 
العربية الكربى, تعبريا عن رغبة العرب ب�خلال�ض 
وا�ستج�بة  ج��ه��ة,  م��ن  العثم�ين  اال���س��ت��ب��داد  م��ن 
بتق��سم  الط�معني  والفرن�سيني  االنكليز  ملخطط�ت 
االقط�عية  قي�داته�  ولكن  املري�ض,  الرجل  ارث 
امل�ستعمرين  خمطط�ت  مترير  �سهلت  وال��ب��دوي��ة, 
ك�نت  الث�نية  الع�ملية  احل��رب  وبعد  االأوروب��ي��ني. 
ترجمة  وغريه�,  واجلزائر  وتون�ض   ليبي�  ث��ورات 
الربيط�ين,  اال�ستعم�رين  م��ن  التخل�ض  لطموح 
واالحت����د  امل��ت��ح��دة  ال��والي���ت  لطموح  وانعك��س� 
وعك�ض  املنطقة.  يف  مك�نهم�  احللول  ال�سوفي�تي 
املنطقة  �سهدته�  التي  الع�سكرية  االنقالب�ت  تت�يل 
الوطنية  للقوى  حم�ولة  ال��ب���ردة,  احل��رب  ط��وال 
اخلطري  التحدي  رد  الع�سكرية,  وطالئعه�  العربية 
وا�ستج�بة  ال�سهيوين,  الكي�ن  قي�م  �سكله  ال��ذي 
التنمية  من  اأدنى  حلد  العربية  اجلم�هري  حل�ج�ت 
ترجمة  اأخ��رى  ن�حية  من  مثل  ولكنه  والعدالة, 
املرحلة  تلك  يف  املندلع  ال���دويل  لل�سراع  حملية 
واالحت���د  جهة,  من  واالأطل�سيني  االأمريكيني  بني 
وك�ن  مق�بلة.  جهة  من  وار�سو  وحلف  ال�سوفي�تي 
عبد  ج��م���ل  ب��ق��ي���دة  االأح����رار  ال�سب�ط  ان��ق��الب 
الن��سر ف�حتة ذلك املد التحرري القومي العروبي, 
ال�سي��سي  واال�ستقالل  احلرية  ل�سع�رات  احل�مل 
اال�سرتاكية.  ال�سم�ت  ذي  االقت�س�دي  والبن�ء 
القوى  م�س�لح  وح��دود  الع�سكريت�ري,  النهج  ولكن 
, وحجم  التحرري  للم�سروع  الداعمة  االجتم�عية 
الت�آمر الذي تعر�ض له من قبل ا�سرائيل والرجعية 
العربية والغرب, و�سع �سقف� منخف�س� لال�سالح�ت 
التي اجنزت, وانتهت املواجهة يف النه�ية عن ف�سل 
التوجه,  القومية  العربية  التحرر  حلركة  مزدوج 
اأو  اال�سرائيلية,  العدوانية  ردع  يخ�ض  م�  يف  �سواء 
هذا  االجتم�عية.  والعدالة  ب�لتنمية  تعلق  م�  يف 
الع�مة  ب�حلري�ت  املتعلقة  الك�رثة  جت�هلن�  اذا 
النظ�م  ف�سل  االن�����س���ن.  وح��ق��وق  والدميقراطية 
والوطني,  الرجعي  بجن�حيه  العربي  الر�سمي 
ل�سعود  املج�ل  يف  اأف�سح  ح��زي��ران,  هزمية  ومن�خ 
ف�سلت  حيث  النج�ح  لتح�ول  الفل�سطينية  املق�ومة 
االأنظمة العربية املتواطئ منه� مع العدو ك�الأنظمة 
اجلدية  امل��واج��ه��ة  ع��ن  ال��ع���ج��زة  اأو  ال��رج��ع��ي��ة, 

املق�ومة  جتربة  تكن  ومل  الوطنية.  ك�الأنظمة 
الر�سمية,  االأنظمة  من  بكثري  اأجنح  الفل�سطينية 
رغم االآم�ل العري�سة التي رافقت انطالقته�. وقد 
�سكلت عالق�ته� املت�سعبة مع النظ�م الر�سمي العربي 
واجلن�ح اخلليجي منه على االأخ�ض, ا�س�فة النهي�ر 
ال�س�داتي  اخل��ط  وانت�س�ر  ال�سوفي�تي,  االحت���د 
م�سري�, عوامل ح��سمة يف اأخذه� اىل اأو�سلو وم� نتج 
عن ذلك من و�سع م�أزوم للق�سية الفل�سطينية راهن�.                                                                                                             
الفل�سطينية اىل تون�ض, مل  املق�ومة  ولكن ترحيل 
ك�ن  كم�  ال�سهيوين,  العدو  �سد  املق�ومة  خي�ر  ينه 
كل  وال��ع���مل.  املنطقة  يف  وداعميهم  ق�دته  ي�أمل 
املق�ومني  اأيدي  اىل  انتقلت  الراية  اأن  االأمر  يف  م� 
اللبن�نيني, فبدا �سعود املق�ومة الوطنية اللبن�نية 
جنم  �سطع  ك�ن.  وهكذا  التي�ر.  �سد  �سب�حة  وك�أنه 
(, ك�آخر التم�عة للتي�ر العروبي الي�س�ري  ) جمول 
ال��ت��وج��ه. وم��ث��ل امل��وج��ة االأخ�����رية م��ن م��وج���ت 
التحررية  االأيديولوجي�ت  ذات  العربية  الثورات 
�س�هم يف ذلك, جراأة  م�  اأن  �سك  الدينية. وال  غري 
الوطنية,  اتخذه بع�ض ق�دة احلركة  الذي  القرار 
جن�ح  ورغم  القرار.  لذلك  ال�سوري  الدعم  وتوفر 
حترير  يف  الوطنية  اللبن�نية  امل��ق���وم��ة  ح��رك��ة 
الق�سم االأكرب من االرا�سي اللبن�نية املحتلة, اال اأن 
ت�سوية الط�ئف التي ج�ءت تعك�ض �سلبي�ت انتق�ل 
اخلليج  اىل  حينه�  العربي  القرار  يف  الثقل  مركز 
اىل  الدويل  الو�سع  وانتق�ل  حتديدا,  وال�سعودية 
مرحلة االآح�دية االأمريكية, فتمت مك�ف�أة املق�ومة 
بعزله� مت�م� عن مواقع القرار الوطني. هن�ك اآراء 
امل�سوؤولية  مطلقة  ب�سورة  ال�سوري  النظ�م  حتمل 
النظ�م  كر�ست  التي  ال�سيئة  النتيجة  تلك  ع��ن 
الط�ئفي يف لبن�ن, وح�لت دون اأي ا�سالح حقيقي, 
امل�ستجدة  والدولية  االقليمية  الظروف  متج�هلة 
االأو�س�ع,  لتلك  مو�سوعية  نظرة  اأي  ولكن  حينه�. 
احلركة  ادخ���ل  ال�سعب  من  ك���ن  اأن��ه  اىل  تخل�ض 
الوطنية,  للمق�ومة  ال�سي��سية  الق�ئدة  الوطنية 
ف�ر�سيت  النظ�م.  بن�ء  اع���دة  عملية  يف  ك�سريك 
بن�ء  ب�ع�دة  عملي�,  اكتفت  التي  الط�ئف,  �سلطة 
االأرجحية  ب��ستبدال  واالكتف�ء  القدمي,  النظ�م 
ال�سي��سية.                                                                                                 ال�سنية  ب�أرجحية  ال�سي��سية,  امل�رونية 
ينه�ض  اأن  املق�ومة  خلي�ر  يقدر  اأخ��رى,  مرة  ولكن 
خلفية  وف��ق  ول��ك��ن  واملنطقة,  لبن�ن  يف  جم���ددا, 
اأو  قومية  اأو  وطنية  ولي�ض  دينية,  اأيديولوجية 
اأممية. فمق�بل االنهي�ر �سبه الت�م لل�سمود العربي 
مت  وال���ذي  ال�سهيوين,  االأم��ريك��ي  امل�سروع  بوجه 

االي��راين  القطب  برز  مدريد,  موؤمتر  يف  تكري�سه 
عنده�  اجل��دد.  العرب  للمق�ومني  دع��م  كق�عدة 
مق�ومة  �سعود  خ��سة,  وم�سرقه�  املنطقة,  �سهدت 
فل�سطيني�.  حم��ض  وح��رك��ة  لبن�ني�  اهلل  ح��زب 
للعراق  االأمريكي  الغزو  تلت  التي  املرحلة  وطوال 
امل�سلحة  املق�ومة  تي�ر  املق�ومت�ن  ه�ت�ن  ت�سدرت 
للتح�لف االأمريكي ال�سهيوين, و�سكلت� �سريك� ف�عال 
ولكن  واي��ران.  �سوري�  ج�نب  اىل  املم�نعة  حمور  يف 
بعد  املنطقة  يف  االح���داث  اتخذته  ال��ذي  امل�س�ر 
اال�سالم  ومنظم�ت  قوى  ودخ��ول  العربي,  الربيع 
ال�سي��سي بقوة على امل�سهد االقليمي, بدل اىل حد 
كبري من اال�سطف�ف�ت. وخرجت حم��ض من املحور 
ح�س�ب  على  االأيديولوجي  والءه���  مغلبة  املم�نع, 
امل�سلحة العلي� لل�سعب الفل�سطيني. وبفعل االنهي�ر 
على  التكفريي  االره���ب  حرك�ت  به  ت�سببت  الذي 
اىل  وجن�حه�  خ��سة,  وم�سرقه�   , املنطقة  امتداد 
وامليدانية  واالعالمية  ال�سي��سية  التوجه�ت  ج�نب 
الط�بع  بفر�ض  وال�سعودية  وقطر  تركي�  من  لكل 
م�سري  ب�ت  الدائر,  ال�سي��سي  ال�سراع  على  املذهبي 

خي�ر املق�ومة مطروح� جمددا.
ب�لطبع ال يطرح هذا اخلي�ر من الن�حية املبدئية. 
املنطقة  تواجهه�  التي  التحدي�ت  حجم  فتزايد 
وجودية,  حتدي�ت  اىل  بع�سه�  وحت��ول  وت�سعبه�, 

يزيد من �سرورات تعزيز هذا اخلي�ر.
ولكن التمزق�ت العميقة, االجتم�عية وال�سي��سية 
جتعل  تب�ع�  انفجرت  التي  واملذهبية,  واالتنية 
من ال�سعب على قوى املق�ومة الراهنة, بطبيعته� 
ت�سكل  اأن  وال�سي��سية,  واالجتم�عية  الدينية 
املندلعة.  التفكك  يلجم دين�مية  تي�را توحيدي� 
طرح  اع���دة  كيفية  يف  ملي�  التفكري  اىل  ويدفع 
غري  و�سي��سي  فكري  توجه  وفق  املق�ومة  خي�ر 
فئوي, لي�س�هم فعلي� يف مواجهة امل�س�ريع املع�دية, 
واأخطره� امل�سروعني اال�سرائيلي والعثم�ين, ويف 
احل��روب  م�ستنقع  من  العربية  املنطقة  اخ��راج 
ال��ت��غ��ريات  �س�همت  ك��م���  امل��ت��ن������س��ل��ة.  االأه��ل��ي��ة 
التي  االأ�سك�ل  تغري  يف  ال�س�بقة  اال�سرتاتيجية 
اأن توؤدي  املق�ومة, ال بد  ترجم من خالله� خي�ر 
ع�جال اأم اآجال التغريات اله�ئلة التي طراأت على 
امل�سهدين الدويل واالقليمي, اىل �سكل جديد من 
وميدان�.  و�سي��سة  فكرا  املق�ومة  خي�ر  �سي�غة 
البحث  م��ن  ال��ك��ث��ري  اىل  ي��ح��ت���ج  م��و���س��وع  وه���و 

والتفكري والعمل ■ 

خ���ي���ار ال��م��ق��اوم��ة وس����ط ال��م��ت��غ��ي��رات

هو

رياض صوما - كاتب سياسي

في الذكرى السنوية الطالق جبهة المقاومة الوطنية 
اللبنانية. لقد باتت هذه الذكرى بالنسبة للتيار التقدمي 

والوطني اللبناني، معادال لذكرى التحرير في 25 أيار 
بالنسبة للمقاومة االسالمية والتيار  المقاوم بصورة 

عامة. ويراها البعض مناسبة ال تقل أهمية عن مناسبة 
االستقالل الوطني، طالما أن اجبار العدو الصهيوني على 
االنسحاب من القسم االكبر من مناطق التي احتلها في 

عدوان 82 .
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 هن� ك�ن عنوان الن�ض م�س�همة لت�أريخ 
يف  ي��ن��درج   ال  وهوب�لت�يل   , املق�ومة 
هو  م�  بقدر  للكلمة  الدقيق  ب�ملعنى  ت�أريخ�  كونه  
يف  االهم  تكون  قد  ملرحلة  ومواكب�ت  م�س�هدات 

ت�ريخن� احلديث .
املف�هيم  ���س��م��ن  امل��ق���وم��ة  م��ف��ه��وم  ي�����س��ّن��ف 
مثل  مت���م���  ,م��ث��ل��ه���  امل��ت��ع��ددة  ال��ت��ع��ري��ف���ت  ذات 
الدميوقراطية واحلرية وغريه� من املف�هيم التي 

توؤّول ح�سب اجلهة التي تطلقه� .
التي  العني  خالل  من  للمجتم�ت  ن�سبية  وهي 

تنظر اليه� .
ان�س�نية ملجتمع  نف�سه� تعترب قيمة  ف�ملق�ومة 
حمدد ي�سنفه� امل�ستعمر واملحتل والغ��سب تخريب� 

. وتعترب املق�ومة عند البع�ض رد فعل غريزي على 
, بينم� يعترب اخرون انه� فعل ارادي  فعل عدائي 
وقدرته  االخ��ر  م�سروع  بحجم  ترتبط   , واع��ي 

وقوته واهدافه . 
على �سوء م� تقدم , ك�نت الت�سمي�ت , مق�ومة 
ومق�ومة  فل�سطينية  ومق�ومة   , لبن�نية  وطنية 
بهذا  ف�ملق�ومة   . الت�سمي�ت  من  وغريه�  ا�سالمية 
كم�   , وت�سميته  امل�س�د  امل�سروع  �سكل  ت�أخذ  املعنى 
التي  املجتمعية  ال�سريحة  االعتب�ر  بعني  ت�أخذ 

تراه� من��سبة وق�درة على حتقيق اهدافه� .
املق�ومة اإذن ثق�فة مرتاكمة, تنبع من داخل 
خالل  م��ن  ب���الف��راد  وتفعل  املجتمعية,  ال���ذات 
خالل  من  وا�ستطرادا  لال�سرة,  الرتبوية  البيئة 

املدر�سة ومراقي احلي�ة اليومية.
قرارا  املق�ومة  تكون  ال  اال�س��ض  هذا  وعلى 
حم�سورا ب�لزم�ن واملك�ن , بقدر م� هي من�خ يندرج 

يف اط�ر الوعي ب�ملخ�طر والنت�ئج املرتتبة عليه . 
 " االجتي�ح  يكن  مل  تقدم,  م�  على  وت�أ�سي�س� 
اللحظة  وليد   1982 ع�م  للبن�ن   " اال�سرائيلي 
و�سع  مل�سروع   وتنفيذا   تخطيط�  ك���ن  م�  بقدر 
ا�س��سه يف "موؤمتر ب�ل"ال�سهيوين1891 وتطويرا 
التي  لبالدن�,  اال�ستدم�رية  ال�سهيونية  للهجمة 
االوىل  اليهودية  ب�لهجرة  فعلي�  تنفيذه�  اإبتداأ 
امل�ستعمر  مع  والتع�ون  ب�لتن�سيق  فل�سطني  على 
الوطنية  املق�ومة  تكن  مل  وب�لت�يل   . االنكليزي 
 " ال�سلوك  على  وغريزية  ظرفية  فعل  ردة  هي 
اال�سرائيلي " املب��سر . ف�ملق�ومة هي من جهة نت�ج 
اقتالعن�  امل�ستهدف  امل�سروع  البع�د  وادراك  وعي 
لثورات  وتراكم�  ا�ستكم�ال  اخرى  جهة  من  وهي   ,
امل��سي, مهم�  القرن  ومق�وم�ت بداأت يف ثالثين�ت 

اختلفت الت�سمي�ت وتعددت االهداف .
1925 من  م��ن��ذ ع����م  ���س��ع���دة  ان��ط��ون  ح���ذر 
ودقيقة  منظمة  حركة  ب�نه�  ال�سهيونية  خطورة 
الفرات  من  ار�سن�  على  دولته�  اق�مة  ت�ستهدف 
اال  عليه�  االنت�س�ر  املمكن  غري  وم��ن   , النيل  اىل 
بحركة منظمة ودقيقة مع�ك�سة . ولتحقيق هذه 
القومي  ال�سوري  ان�س�ء احلزب  احلركة عمل على 
وامليدانية  الفكرية  اخلمرية  ليكون  االجتم�عي 
يف  م��واق��ف  ع��دة  مطلق�   . ال�سهيونية  مل��ق���رع��ة 
امل�س�ألة  ان  االطالق  على  اهمه�   . اخل�سو�ض  هذا 
الفل�سطينية هي م�س�ألة لبن�نية ب�ل�سميم ,كم� هي 
م�س�ألة �س�مية ب�ل�سميم كم� هي عراقية ب�ل�سميم 
�س�أن  م�س�ألة قومية ع�مة ال ميكن ترك  انه�  اي   .
مع�جلته� فقط يف فل�سطني , خ��سة وانه� مدعومة 
من اعتى قوى اال�ستعم�ر . �س�رك احلزب ال�سوري 
كم�   ,  1932 ع�م  القت�ل  يف  االجتم�عي  القومي 
�س�هم يف حرب 1947 رغم ارتف�ع اأ�سوات العمالء 

والردة امث�ل ري��ض ال�سلح "ال �سالح للقوميني" .
ب�لثورة  بعد  فيم�  احل��زب  عن��سر  وانخرط 
ال�سهداء,  وق��دم��وا  بداي�ته�  منذ  الفل�سطينية 
وك��ث��ريون  ب��ك  خ��ري  وك��م���ل  �سم�يل  ف���وؤاد  ومنهم 
, كم� و�سل بع�ض من اع�س�ئه اىل مراكز  غريهم  
. ومل يزل بع�سهم  الفل�سطينية  املنظم�ت  علي� يف 

يتبواأ مراكز قي�دية يف هذا ال�سراع .
" اال�سرائيلي  لالجتي�ح  االوىل  اللحظة  منذ 
ابع�د  القومي االجتم�عي  ال�سوري  "ادرك احلزب 
هذا االجتي�ح واهدافه البعيدة .ف�حلرب ب�لن�سبة 
 , ح��دود  ح��رب  ولي�ست  وج��ود  ح��رب  هي  للحزب 

وب�أن " ا�سرائيل " هي ا�ستعم�ر ا�ستيط�ين حدوده� 
من الفرات اىل النيل , مدعومة من القوى الغربية 
التهديد  وحجم  املخ�طر  لوعي  ا�ستن�دا   . الكربى 
ع�م  حزيران  منت�سف  يف  احلزب  قي�دة  اجتمعت 

1982 واتخذت عدة قرارات م�سريية .

منه� اعالن النفري الع�م يف �سفوف احلزب , نقل 
انتق�ل   , اآمنة  من�طق  اىل  االدارية  املراكز  بع�ض 
الطوق  خ���رج  اىل  ال�سي��سية  القي�دة  من  ج��زء 
, نقل بع�ض القي�دات الع�سكرية واملخ�زن  لبريوت 
ومراكز التدريب واملراكز اللوج�ستية اىل من�طق 

ق�درة على احلركة الع�سكرية ب�سهولة .
الع�ملة  املجموع�ت  مع  ات�س�ل  �سب�ط  تعيني 
خلف خطوط العدو . تخزين اجزاء من اال�سلحة  
وانتظ�ر   , املحتلة  املن�طق  يف  وذخ�ئره�  اخلفيفة 

التعليم�ت الالحقة . 
�سهور  يف  واح����دة  عملي�ت  غ��رف��ت��ي  ان�����س���ء 
وغرفة   , وب��ريوت  اجلبل  مهم�ت  يف  تهتم  ال�سوير 
املتعلقة  امله�م  يف  تهتم  �ستورة  منطقة  يف  اخ��رى 
ق�سمت  كم�   . ورا�سي�  الغربي  والبق�ع  ب�جلنوب 
م��ن���ط��ق االح��ت��الل اىل ق��ط���ع���ت ���س��غ��رية ع��نّي 
اوامر  تنفيذ  عن  م�سوؤولني  ارتب�ط  �سب�ط  عليه� 
واجتمعت  احلزبية  القي�دة  ع���دت   . العملي�ت 
حرية  اعطيت  حيث   , ح�سر  مبن  متوز  اوائ��ل  يف 
االه��داف  واختي�ر  ال�سغرية  للمجموع�ت  العمل 
جمموعة  لكل  الت�ألب  نق�ط  وحتديد   , املن��سبة 
حترير  ال��وق��ت  .وبنف�ض  ال�سغط  ازداد  م���  اذا 
االعم�ل  من  التنفيذية  وعن��سره  االم��ن   جه�ز 
نحو  الرئي�ض  جهده  وحتويل  اليومية  الروتينية 
و�سب�ط  املحليني  وادوات��ه   " "اال�سرائيلي  العدو 

ارتب�طه خ��سة تلك املوجودة يف 
غرفة  ت��ت��واج��د  حيث  ك�����س��روان  ���س��واط��ىء 
اللبن�نية  القوات  ب�لتن�سيق بني  املوجلة  العملي�ت 
وال��ع��دو, وم��راق��ب��ة االب��ح���ر م��ن امل��راف��ىء غري 
ال�سرعية التي ي�ستخدمه� �سب�ط العدو وقي�داته 

.
احل��زب  ق��ي���دة  معظم  ك�نت  ال��ف��رتة  ه��ذه  يف 
 . ت�سرتا  واك���ر  ح��ذر  ب�سكل  ب���ريوت  يف  ت��زل  مل 
الطوائف  معظم  ك�نت  الفرتة  هذه  يف  للمن��سبة 
ت�أخذ  مل  ب�حزابه�  املتمثلة  وادواته�  اللبن�نية 
خي�رًا فعليً� ووا�سح� جت�ه العدو , وبقيت على هذه 
حركة  ب��ستثن�ء  به�  ب�أ�ض  ال  زمنية  فرتة  احل�لة 
امل وبع�ض العن��سر الن��سرية التي ك�نت م� تزال 

خلدة  يف  الفل�سطينية  الثورة  ج�نب  اىل  تق�تل 
واملتحف وراأ�ض النبع وغريه� .طبع� على غري هذا 
القت�ل  منهج  العلم�نية  االح��زاب  نهجت  ال�سلوك 
وبداأت برتتيب و�سعه� متهيدا للمرحلة الالحقة .

اخذت القي�دة امليدانية قرارا ببدء العملي�ت 
, وار�سلت جمموعة لق�سف جتمع�ت  خ�رج بريوت 
العدو من منطقة ح��سبي� ب�سواريخ غراد . نفذت 
العملية  يف 20 متوز , واطلق عليه� ت�سمية "ا�سق�ط 
ب�كورة  العملية  ه��ذه  فك�نت   .  " اجلليل  �سالمة 
و�سعت  التي  اجلديدة  الرتتيب�ت  ح�سب  العملي�ت 
ملق�ومة العدو . بدات تورد , منذ مطلع متوز, نت�ئج 
العدو  ق��وى  تو�سع  عن  واال�ستعالم  اال�ستطالع 
وحجمه� وم�س�لك عبوره� . وبداأت بنف�ض الوقت 
الواجب  االولوي�ت  على  تعمل  امليدانية  القي�دت 
واأمن  �سالمة االه�يل  به� مع احلف�ظ على  القي�م 
املجموع�ت املرتوكة خلف خطوط العدو . يف 14 
ا�ستهداف ب�سري اجلميل الذي   ايلول نفذت عملية 
 " ا�سرائيلي   " بدعم  للجمهورية  رئي�س�  انتخب 
م�  ه��ذا   . ب�حلزب  االم��ن  جه�ز  عن��سر  قبل  من 
 . ب��ريوت  يف  القي�دة  حركة  على  ح��ذرا  ا�ستدعى 
رعد  انع�م  احل��زب  رئي�ض  منع  ال��ذي  ال�سبب  وهو 
احلزب  ع�م  امني  مع  املقرر  االجتم�ع  ح�سور  من 
ال�سيوعي جورج ح�وي , وامني ع�م منظمة العمل 
ان  اىل  ب�ال�س�فة  ال�سبب  هذا   . ابراهيم  حم�سن 
احلزب ب�رك هذه اخلطوة املتقدمة رغم انه بداأ 
العملي�ت  وتوالت   . االر�ض  على  ب�لعملي�ت  فعلي� 
عملية   , الت�ريخ  هذا  بعد  اهمه�  لعل   , امليدان   يف 
الوميبي التي نفذه� ال�سهيد خ�لد علوان .وعملية 
بقي�دة  ع�ليه   يف  الع�سكري  الب��ض  ا�ستهداف 
ك�لريي  وعملية   , " "ث�ئر  الدنف  ع�طف  ال�سهيد 
, وعملي�ت  العدو  �سمع�ن حيث دمرت رتال جلي�ض 
الق�سف املتكررة لتلة " حنينة " ب�حلدث وغريه� 
 1983 الع�م  . بحيث بلغت  العملي�ت حتى نه�ية 
 432 جمموعه  م�  القومي  احل��زب  به�  ق���م  التي 
يف  احلليفة  القوى  عملي�ت  اىل  ب�ال�س�فة  عملية 

اجلبهة . 

يف  لنقوم  العر�ض  م��ن  ال��ق��در  بهذا  �سنكتفي 
دفعت  التي  اال�سب�ب  بدرا�سة   , ث�نية  مرحلة 
وخ��سة  العملي�ت  عن  لالعالن  احلزبية  القي�دة 

تلك اال�ست�سه�دية ■

مساهمة متواضعة في التأريخ للمقاومة 

من

التأريخ ليس وجهة نظر . بل معاينة 
حسية وحثيثة للوقائع واالحداث 

دون إغفال التفاصيل ، مهما 
كانت طفيفة ، ألن بعض التفاصيل 

الدقيقة في هذا السياق تحمل 
دالالت ذات اهمية كبرى  في قراءة 

الماضي . وربما يستفاد منها 
كمؤشر على مسارات المستقبل 

د. وليد زيتوني - باحث استراتيجي 

هو امل�سروع الذي نحن ب�سدد مق�ومته؟ 
م� هي خ�سو�سية هذا ال�سراع؟ م� هي 
م�  طبيعته؟  هي  م�  املع�دي؟  امل�سروع  مقوم�ت 
امل�سروع  يعتمده�  التي  والو�س�ئل  االأدوات  هي 
املع�دي؟ م� هي ا�سرتاتيجية الت�سدي له؟ م� هو 
هذه  نحول  كيف  اط�ره�؟  هو  م�  املق�ومة؟  دور 

املق�ومة اىل حرب حترير قومية )�سعبية(؟
اأ�سئلة مهمة ال بد من طرحه�, تلم�سً� لالج�بة 
على متطلب�ته� يف ال�سي��سة واالأمن واالقت�س�د 
اليه  نرمو  م�  ان  ذل��ك  واالجتم�ع؟  والثق�فة 
امل�����س���أل��ة  واح����د؟  اط����ر  يف  ينح�سر  ي��ع��د  مل 
و�س�ملة,  ومتق�طعة  ومت�س�بكة  معقدة  غدت 
�س�ملة  ا�سرتاتيجية  يتطلب  م�  ب�لفعل  وه��ذا 

للمواجهة ت�سمل كل االأبع�د.
هن�ك جت�رب خمتلفة ومتعددة حول الع�مل يف 
التحرير  الت�ريخ احلديث حت�كي مفهوم حرب 
وال��ع��دوان,  االح��ت��الل  مواجهة  يف  ال�سعبية 
احلرب  اأب���ن  )رو�سي�(  ال�سوفي�تي  االحت���د  من 
و�سواًل  االأن�س�ر(,  )ظ�هرة  الث�نية  الع�ملية 
الطويل  الفيتن�مي  ال�سعب  وقت�ل  فيتن�م  اىل 
اىل  و�سواًل  االأمريكية  الع�سكرية  الغزوة  �سد 
اأن��غ��وال  اىل  �سهيد(,  املليون  )ث���ورة  اجل��زائ��ر 
اىل   ال��ربت��غ���يل,  اال�ستعم�ر  �سد  �سراعه�  يف 
ال�سعب  ن�س�ل  مثلت  التي  الكوبية  التجربة 
على  االأم��ريك��ي��ة  الهيمنة  نزعة  �سد  الكوبي 
)غزو خليج اخلن�زير وت�سدي اجلي�ض  املنطقة 
ال�سعبي الكوبي للهجوم والتداعي�ت الالحقة(, 

اىل من�طق اأخرى حول الع�مل.
ما هو المشترك في هذه 

التجارب؟ 
�سي��سية  هيمنة  ي��ك��ر���ض  ع�سكري  اح��ت��الل 
من  فئ�ت  قبل  من  مواجهته  تتم  واقت�س�دية 
طويلة  �سعبية  حربً�  وتخو�ض  تت�سلح  ال�سعب 
�سي�ق مواجهة ت�سرتك فيه� قط�ع�ت  االأمد يف 
واقت�س�دية  ع�سكرية  اأبع�دًا  وت�أخذ  املجتمع 

واجتم�عية وثق�فية وتربوية اىل م� هن�لك. 
فئ�ت  ال�سراع�ت  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يف  تت�س�فر 
التحرير  مطلب  حول  تلتف  ال�سعب  من  وا�سعة 
م�ستدميً�,  ن�س�ال  وتخو�ض  والقومي  الوطني 
يف  اأه���داف���ه  ال��ت��ج���رب  ه���ذه  معظم  يف  ح��ق��ق 
بن�ء  مرحلة  اىل  بعد  م�  يف  لينتقل  التحرير, 
 – ال�سي��سي-االجتم�عي  التغيري  اأي  الدولة 

االقت�س�دي ومالحقه الثق�فية والرتبوية...
ما هي خصوصية الصراع في 

بالدنا؟
�سكلت م�س�ألة الهوية والكينونة واالط�ر الوطني 
على الدوام منذ عقود ا�سك�لية معقدة يف بالدن� 
والبعد  املك�ين,  اجلغرايف-  البعد  اىل  ب�لنظر 
–�سي��سي االقت�س�دي  الت�ريخي, واملوقع اجليو 
من  جعلت  العوامل  هذه  كل  لبالدن�,  الع�سكري 
منذ  ا�ستعم�رية  لغزوات  م�ستمرًا  هدفً�  اأر�سن� 
القدم بهدف ال�سيطرة ونهب الروات والهيمنة 
املوقع  ا�سك�لية  االقت�س�دية, ولكن ب�لرغم من 
�سكلت  انه�  اال  واجلغرافي�,  واالط����ر  والبعد 
عن  متيزه�  مل  م�-  حد  –اىل  م�سرتكة  ق�عدة 
التحرير  حرب  وظ�هرات  املق�وم�ت  من  غريه� 

حول الع�مل.
القومي  ال�سراع  اأعطى  ال��ذي  امل�ستجد  هو  م� 
غريه�  عن  متيزه�  خ��سية  بالدن�  يف  والوطني 

من الظ�هرات الع�ملية؟
يف الت�ريخ احلديث ظ�هرت�ن يف الع�مل جذبت 
وطبيعته�  م�سرتك�ته�  اىل  ب�لنظر  االنتب�ه 

اخل��سة:
بني  �سراع  ن�س�أ  حيث  اأفريقي�  جنوب  االأوىل: 
اح��ت��الل  اىل  ه��دف��ت  ا�ستيط�نية  ج��م���ع���ت 
وال�سود(,  البي�ض  )بني  االن�س�ن  وطرد  االأر���ض 
اأدت  طويلة  ل�سنوات  ا�ستمر  الذي  ال�سراع  هذا 
يف النه�ية اىل دك مفهوم "اال�ستيط�ن" ل�س�لح 
مفهوم )امك�نية التف�عل بني امله�جرين البي�ض 
وال�سك�ن ال�سود االأ�سليني(, هي جتربة مل تنته 
التف�علي  م�س�ره�  اأن  من  ب�لرغم  بعد,  ف�سواًل 
نه�ية  يف  ال�سلمي  الطبيعي  طريقه  �سق  ق��د 

املط�ف...
)الهالل  فل�سطني  وحميط  فل�سطني  الث�نية: 
ال�سوري اخل�سيب, �سوري� الطبيعية, بالد ال�س�م 
اذ  تعقيدًا,  ا�سد  هن�  امل�س�ألة  تبدو  والعراق(: 
الع�سرين  القرن  اأن بالدن� واجهت منذ بداي�ت 
ا�س�فة اىل اخلطر اال�ستعم�ري الذي اأخذ �سكل 
والهيمنة  االقت�س�دية  وال�سيطرة  االحتالل 
الع�ملية  احل��رب  بعد  الثق�فية   - ال�سي��سية 
– الرتكية  االم��رباط��وري��ة  و�سقوط  االأوىل 
اأ�سد  جديد  نوع  من  خطرًا  واجهت  العثم�نية, 
 – ال�سعبية  للبنية  وتهديدا  فتكً�  واأكر  ده�ًء 

ك�نت  التي  الوطنية  الهوية  ذات  االجتم�عية 
اآنذاك يف ال�سراع �سد امل�ستعمر الرتكي  تتبلور 
 )... الفرن�سي   – )االنكليزي  الغربي  ثم  اأواًل, 
مثل  ال��ذي  ال�سهيوين  اخلطر  ق�سدت  ث�نيً�, 
فل�سطني  على  ال�سه�ينة  �سنه�  وج��ود  ح��رب 
وحميطه� الطبيعي, حرب ذات ط�بع ا�ستئ�س�يل 
وجودي احاليل ا�ستيط�ين الغ�ئي بكل م� لهذه 

الكلمة من معنى...
تبدلت  وان  ف�سوله�  نحي�  اليوم  اىل  زلن�  وم� 
االأ�سلية  وخططه�  واأدواته�  واأ�س�ليبه�  اأ�سك�له� 
واأع��ت��ى  اأق�سى  يف  امل���رات  ع�سرات  والبديلة 

هجمة تعر�ض له� �سعب عرب الت�ريخ...
جمتمعن�  لبنية  الذاتية  اخل�سو�سية  اأن  بيد 
اخل�سو�سية  هي  ال��وق��ت,  ذل��ك  منذ  امل�ستمرة 
والوطنية  القومية  الهوية  غي�ب  يف  املتمثلة 
على م�ستوى املجتمع ككل, ب�لنظر اىل الت�سوي�ض 
واالنتم�ء  الوطنية  الهوية  على  والتعمية 
القومي التي �س�همت ظروف ال�سيطرة االأجنبية 
تغييبه�  يف  االأوروبية(  الغربية  )العثم�نية, 
وطم�ض مالمح ال�سورة فيه� مم� اأدى اىل تراجع 
التحدي�ت,  ه��ذه  مواجهة  يف  املن�عة  م�ستوى 
نتيجة التجزئة ال�سي��سية )�س�يك�ض بيكو, �س�ن 
)ا�ست�سراء  االجتم�عية  والتجزئة  –رميون(, 
والع�س�ئرية  واملذهبية  الط�ئفية  الظ�هرات 
�سي��سية  اأنظمة  واق���م��ة  قومية(,   – ال���دون 
قهرية –قمعية ت�بعة ل�سلط�ت االحتالل, وان 
من   ذلك  بعد  جمتمعن�  يف  احلية  القوى  متكنت 
فر�ض ا�ستقالالت ذاتية )وان تكن �سكلية( اىل 

اأنه� ك�نت خطوة اىل االأم�م...
التحدي  �سكل  ال�سهيوين  اخلطر  بروز  اأن  بيد 
بعد  ك��ك��ل,  املجتمع  م�ستوى  على  واح���د  رق��م 
الع�س�ب�ت  اأي��دي  يف  و�سقوطه�  فل�سطني,  نكبة 
من  الق�دمني  اليهود  وامل�ستوطنني  ال�سهيونية 

اأ�سق�ع االأر�ض...
تكن  مل  اخلطر  هذا  على  الفعل  ردات  ب�لطبع, 
الأنه� مل ترق اىل  نف�سه,  التحدي  م�ستوى  على 
والقومي  الوطني  البعد  ذات  املق�ومة  م�ستوى 
املتقد  الوطني  ال�سعور  م��ن  ب�لرغم  االأ�سلي 
اال  ال�سعب,  من  وا�سعة  فئ�ت  �سفوف  يف  اآنذاك 
الن�سبي  والغي�ب  للمجتمع  ال�سعيفة  البنية  اأن 
الت�ريخية   – الثق�فية  ب���أب��ع���ده���  للهوية 
يف  �سعف  نقطة  �سكال  احل�س�رية  االجتم�عية 

عملية املواجهة ...
 كيف ال واملق�ومة بحد ذاته� هي ح��سل اقرتان 
التحدي�ت,  جلبهة  والفعل  ب����الرادة  ال��وع��ي 
املختلفة,  ب���أ���س��ك���ل��ه  االح���ت���الل  وم��ق���وم��ة 
على  اال�ستعم�رية  ال�سيطرة  مل�س�ريع  والت�سدي 
يتج�وز  وا�سع  مفهوم  املق�ومة  اأن  خ��سًة  اأمتن�, 
املوقع  اأهمية  على  امل�سلح  والكف�ح  البندقية 
حركة  قلب  يف  امل�سلح  الكف�ح  يحتله  ال���ذي 

ال�سراع.
امل�س�ألة  يتن�ول  للمق�ومة  الوا�سع  املفهوم  هذا 
التي  وال�سعبية  االجتم�عية  البنية  زاوية  من 
البق�ء  عن��سر  له�  وت��ق��ّدم  املق�ومة  حتت�سن 
اأن   - ميكن  وال   - لي�ست  ف�ملق�ومة  واال�ستمرار, 
ال  ج��زء  بل  �سعبه�,  عن  معزواًل  ف�سياًل  تكون 
له�  توؤمن  التي  ال�سعبية  احل��سنة  من  يتجزاأ 

�سقف حم�يته� اال�سرتاتيجي.
وامل�سلحة  الع�سكرية  امل��ق���وم��ة  حققت  لقد 
جنوب  يف  ال�سبعيني�ت  منذ  ه�ئلة  اجن����زات 
لبن�ن ويف فل�سطني, وحققت املق�ومة العراقية 
منذ احتالل العراق اىل اليوم انت�س�رات كبرية 
ج��دي��رة ب���الح��رتام الأن��ه��� تعرب ع��ن خم��زون 
الظلم  رف�ض  م�س�مني  يحمل  واإن�س�ين  ح�س�ري 
وامل�����س���واة  ال��ع��دل  بقيم  والتعلق  وال���ع���دوان, 
خط  ع��ن  ���س���دق��ً�  تعبريًا  وع���رّبت  واحل��ري��ة, 
واإلغ�ء  االإحل���ق  اأ�سك�ل  كل  يرف�ض  ا�ستقاليل 

اخل�سو�سية والذاتية القومية واالن�س�نية.
بهذا املعنى, لقد اأن�رت املق�ومة ال�سعبية طريق 
من  واالأحرار  ال�سهداء  بدم�ء  املعّبدة  التحرير 
اآخر قرية يف العراق اىل اآخر د�سكرة يف لبن�ن 

وفل�سطني.
ال�سدد:  ه��ذا  يف  طرحهم�  من  بد  ال  ���س��وؤاالن 
التي  امل�سلحة  امل��ق���وم���ت  ه��ذه  ن��ط��ّور  "كيف 
اأم�كن خمتلفة من بالدن�  �سراراته� يف  انطلقت 
متعددة,  اأوق�ت  ويف  العراق(  لبن�ن,  )فل�سطني, 
وطني   - )قومي  متنوعة  اأط��ر  م��ن  وان��ط��الق��ً� 
قومية  مق�ومة  على  تر�سو  لكي  ا�سالمي(,   -
�س�ملة كل االأبع�د, وت�سم يف ثن�ي�ه� كل اأطي�ف 
�سعبن�؟ وال�سوؤال الث�ين: "كيف نربط املق�ومة 
)القومية بني  ال�سعبية  التحرير  مبفهوم حرب 

هاللني(؟".
القوا�سم  ع��ل��ى  اال����س����ءة  يف  ي��ك��ون  اجل����واب 

القومية ال��ت��ح��ري��ر  وح����رب  ال��م��ق��اوم��ة 

ما

ية لمسائل الصراع والمقاومة  ال بد من مقاربة جدِّ
من زاوية مختلفة لما هو شائع، من خالل 

األخذ بعين االعتبار مسألة الربط بين المقاومة 
ومفهوم حرب التحرير الشعبية )القومية(، 

وهنا - كبداية - ال بد من طرح جملة من األسئلة 
تنطلق من حقائق الصراع التاريخي في بالدنا 

بالنظر لخصوصيته وتميزه عن تجارب الصراع في 
مناطق مختلفة حول العالم.

د. زهير فياض - كاتب وباحث

المقاومة من لبنان إلى المشرق المقاومة من لبنان إلى المشرق
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كيفية  ويف  امل��ق���وم���ت,  ه���ذه  ل��ك��ل  امل�����س��رتك��ة 
القومي  امل�سري  وح��دة  ق���ع��دة  على  ت�سليبه� 
املرتكز على وحدة احلي�ة يف م��سيه� وح��سره� 
وم�ستقبله�؟ وب�لت�يل توحيد املق�وم�ت يف اإط�ر 
ج�مع ي�سكل احل�س�نة وال�سم�نة لرنبح الره�ن 

االأخري على "املق�ومة" مبفهومه� ال�س�مل؟
التحرير  وح��رب  املق�ومة  ب��ني  ال��رب��ط  ولعل 
ون�سرته�  حم�يته�  اجت�ه  يف  ربط  هو  ال�سعبية 
ي�سكل  وطنيً�  �سعبيً�  بعدًا  واعط�ئه�  وتزخيمه� 

�سقف حم�يته� املن�سودة. 
اأروع  �سهدن�  �سعبية  ثورة  حركة  هي  املق�ومة 
جتلي�ته� يف اجلنوب اللبن�ين بعد اجتي�ح الع�م 
االنتف��س�ت  خ��الل  من  فل�سطني  ويف   ,1982
الثم�نين�ت  يف  وال��ث���ن��ي��ة  االأوىل  املتت�لية 
 ,2008 ال��ع���م  غ��زة  ح��رب  ويف  والت�سعين�ت, 
له ع�م  االأم��ريك��ي  ال��ع��راق بعد االح��ت��الل  ويف 
2003, وه� نحن اليوم ن�سهد يف �سوري� )ال�س�م( 
ال��ردع  ملفهوم  حيً�  تطبيقً�   2011 الع�م  منذ 
ال�سعب  من  فئ�ت  ا�سرتاك  خ��الل  من  ال�سعبي 
واملق�ومة  ال�سوري  اجلي�ض  مع  جنب  اىل  جنبً� 
االره�بية,  التكفريية-  القوى  �سد  املع�رك  يف 
اأدى اىل تن�مي تي�ر من الوعي مل�س�ئل  وهذا م� 
عن  واالجتم�عية  ال�سعبية  ال��وح��دة  توكيد 
ط��ري��ق اإزال���ة ال��ف��وارق وال��ع��وائ��ق ب��ني اأب��ن���ء 
النه�سوي  العمل  طريق  وعن  الواحد,  ال�سعب 
اله�دف اىل احداث التغيري يف الوعي اأواًل ملعنى 
املواطنة, ومعنى االنتم�ء اىل االأمة ب�عتب�ره� 
املجتمع  اأط��ي���ف  لكل  االأ���س������س��ي��ة  احل��سنة 
الواحد, ومفهوم االنتم�ء اىل الوطن ب�عتب�ره 
املد  هذا  كل  حتت�سن  التي  اجلغرافية  البيئة 

االن�س�ين والت�ريخي واحل�س�ري.
ولعل كل االجن�زات واالنت�س�رات التي حتققت 

الكي�ن  ن�س�أة  منذ  الت�ريخي  ال�سراع  مدى  على 
1948 اىل يومن� هذا, هي  الع�م  ال�سهيوين يف 
يف  ولو  التحرير  حرب  مبفهوم  تت�سل  اجن�زات 
ال�سعب  انتف��س�ت  فلوال  املنجزة,  غري  ن�سخته 
التطبيع  ل��دع���ة  حتى  قي�ض  مل���  الفل�سطيني 
وال�سلم اأن يجل�سوا حتى على ط�والت التف�و�ض 
موقفن�  من  ب�لرغم  طبعً�  هذا   ( العدو  هذا  مع 
اأ�سك�ل  من  �سكل  الأي  الراف�ض  اجلذري  املبدئي 
جمتزاأة  ت�سوية  اأي  ورف�ض  معه,  التف�و�ض  من 
ال ت�سلم بحقن� القومي يف كل اأر�سن� يف فل�سطني 

مق�ومة  ول��وال  اللبن�ين(,  واجلنوب  واجل��والن 
حتررت  مل�   1982 الع�م  منذ  اللبن�ين  ال�سعب 
2000, ومل� متكنت  الع�م  اأر�ض جنوب لبن�ن يف 

املق�ومة من ال�سمود يف حرب 2006. 

يف  اليوم  االره���ب  �سد  احل��رب  ارتب�ط  ول��وال 
بدائية  )ول��و  ب��روؤي��ة  وال��ع��راق  وال�س�م  لبن�ن 
اجن�ز  حتقق  مل�  التحرير  حرب  مبفهوم  اأكرر( 
اىل  القلمون  اىل  الق�سري  من  امليدان  يف  واحد 
ال�سويداء,  اىل  حم�ض  اىل  االآن  ال��زب��داين 
اأن  امل�أمول  الن�س�يل  املفهوم  لهذا  هو  وامل�ستقبل 
يكون يف �سورة اأكر تعبريًا عن �سمولية املعركة 

لكل اأبن�ء �سعبن�...

الف�س�ئل  وم��ق���وم��ة  اهلل,  ح��زب  م��ق���وم��ة  ان 
ومق�ومة   , الداخل  يف  املختلفة  الفل�سطينية 
القوى القومية والوطنية, يف اأي بقعة من اأر�سن� 
املحتلة واملغت�سبة مهم� ك�نت دوافعه� )ا�سالمية 
ا�سالمية( هي مق�ومة ذات ط�بع قومي  اأو غري 
ان�س�ين وذات بعد ع�ملي يف التن�غم مع كل قوى 
التحرر والرف�ض لالحتالل والعدوان على مدى 
ال�سراع  عنوان  يبقى  ولكن,  ب�أ�سره,  الكوكب 
عنوانً� قوميً� ب�متي�ز )والقومي هن� هو ب�ملفهوم 
من  ف�ل�سراع  "قومية",  لكلمة  واملنفتح  الوا�سع 
ط�ئفيً�  وال  دينيً�  �سراعً�  لي�ض  التحرير  اأجل 
وال طبقيً� بل هو �سراع يخ�ض كل الن��ض التي 
ن�سميه  ال���ذي  اجل��غ��رايف  االط����ر  يف  تتحرك 
"الوطن", ان الدوافع واحلوافز على اأهميته� ال 
ميكن له� اأن تطم�ض حقيقة ال�سراع اجلوهرية 
الوجود" القومي  "ال�سراع على  اأي  واالأ�س��سية 
واحل�س�ري واالن�س�ين الذي ي�سمل كل الروافد 

الدينية وغري الدينية.

موؤدى هذا الكالم, اأن حفظ املق�ومة يف كل مك�ن 
مب�سروع  م�سروعه�  ربط  عرب  يكون  بالدن�  من 
التغيري  ومب��ف��ه��وم  القومية  التحرير  ح��رب 
ال�سي��سية  البنى  لكل  والتحديث  والع�سرنة 

واالقت�س�دية واالجتم�عية لالأمة ب�أ�سره�.

ب�خت�س�ر, اذا ك�ن امل�سروع ال�سهيوين يهدف اىل 
اق�مة منوذج عن�سري - ديني )ب�ملعنى املنغلق(, 
ف�ملنطق  القومية,  اأر�سن�  على  وثيوقراطي 
يفرت�ض  والبديل  املق�وم  امل�سروع  اأن  اىل  يقود 
ال�سعي اىل اق�مة النموذج النقي�ض والبديل اأي 
"النموذج القومي واالن�س�ين واحل�س�ري" الذي 
"املواطنة"  مفهوم  تعميق  �سروطه  اأب�سط  من 
اأ�سك�له�,  على  اجلزئية  االنتم�ءات  عن  كبديل 
لتبلور  املخترب  هي  القومية  التحرير  وح��رب 
البنية  على  وارت��ك���زه  امل��ق���وم  امل�����س��روع  ه��ذا 

القومية احل��سنة لكل اأبن�ء ال�سعب!

روؤي��ة  ب��ل  ب�سيطً�,  تنظريًا  لي�ض  ال��ك��الم  ه��ذا 
وامي�ن وقن�عة وارادة ب�جت�ه التغيري احلقيقي 
لنحمي "املق�ومة", ولكي ن�سلبه� اأكر, ولرن�سي 
قواعده� على بنية �سعبية متم��سكة ت�سمل كل 

االأمة ■

وا�سرائيل   واالطل�سي  ام��ريك���  حم��ور 
ومتثل تركي� وال�سعودية ودول اخلليج  
والقوى التكفريية الوه�بية را�ض احلربة فيه.

جندت امريك� وحلف�ئه� يف حربه� الهجومية 
الوه�بي  التكفري  ق��وى  املق�ومة  حم��ور  على 
يف  دول���ة   60 م��ن  اك��ر  م��ن  ا�ستقدمت  ال��ت��ي 
اطل�سي,  ام��ريك��ي  وت��وج��ي��ه  بطلب  ال��ع���مل 
عبور  وت�سهيل  وجتهيز  خليجي,  ومت��وي��ل 
اذار(.  14( ولبن�ين  اردين  تركي  ا�سرائيلي 

والغ�ية من هذه احلرب �سرب املق�ومة التي 
وا�سرائيل,وا�سق�ط  امريك�  م�س�ريع  اف�سلت 
العقد  ووا�سطة  واملم�نعة  املق�ومة  �سوري� 
,و�سرب  للمق�ومة  اال�سرتاتيجي  والعمق 
الداعم  املتو�سط  ب�جت�ه  االي���راين  النفوذ 
الط�قوية  للم�س�ريع  والت�سدي   , للمق�وم�ت 
,وتعطيل طريق احلرير  االيرانية  الرو�سية 
�سرق  واق���م��ة  املتو�سط,  ب���جت���ه  ال�سينية 
عرقي  اث��ن��ي  ج��دي��د  �سهيوامريكي  او���س��ط 
بديل لدول �س�يك�ض بيكو التي مل تعد ت�سلح 

للم�س�ريع ال�سهيوامريكية يف املنطقة.
احلرب  ا�سرتاتيجية  امريك�  ا�ستعملت 
لالنق�س��ض  ب�لوك�لة  واحل���روب  الن�عمة 
بروبغندا  وج��ن��دت  وال��ع��راق  ���س��وري���  على 
العربية  الف�س�ئي�ت  من  �سخمة  اعالمية 
احل��رب  واط���الق  ال�سيعي   للهالل  للرتويج 
كل  من  التكفرييني  لتعبئة  ال�سيعية  ال�سنية 
ا�سق�ع الع�مل وا�ستجالبهم اىل املنطقة لزرع 
دولة داع�ض على ن�سف م�س�حة �سوري� وربع 
�سوري�  بني  للحدود  العراق,وك�سره�  م�س�حة 
العراق  يف  اجلي�ض  و�سرب   , والعراق  ولبن�ن 
,واق���م��ة  الهدامة  الفو�سى  لن�سر  و�سوري� 
ون�سر  فيه�  للدولة  �سلطة  ال  ع�زلة  من�طق 
وقتلهم,و�سرب  االقلي�ت  وتهجري  التوح�ض 
والن�سيج  وال��وط��ن��ي��ة  ال��ق��وم��ي��ة  ال��ه��وي��ة 
احل��روب  اخطر  من  هي  والتي  االجتم�عي, 
من  الهوية  ه��وت  حيث  املجتمع  وح��دة  على 
قومية ج�معة اىل وطنية قطرية ثم فرعية 

دينية, ثم تفّرعت اىل فرعية مذهبية.
املق�ومة  وحم��ور  و�سوري�  اي��ران  واجهت 
ملنع  �سمود  ب��سرتاتيجية  االمريكي  املحور 
من  ط��رف  اي  ا�سق�ط  من  وحلف�ئه�  امريك� 

قوات  �سكلت  حيث  املق�ومة  حم��ور  اط��راف 
اجلي�ض  مل�س�ندة  العراق  يف  ال�سعبي  احل�سد 
زم���م  ت�ستعيد  ان  وا���س��ت��ط���ع��ت  ال��ع��راق��ي 
وت�سكلت   , ال��ع��راق  يف  الع�سكرية  امل��ب���درة 
اي�س� قوات الدف�ع الوطني يف �سوري� مل�س�ندة 
املب�درة  زم�م  ا�ستع�د  حيث  ال�سوري  اجلي�ض 
من�طق  وبع�ض  ودرع���  ال�سويداء  حميط  يف 
ال�سم�ل. ثم انتقل هذا املحور ال�سرتاتيجية 
واملق�ومة  ال�سوري  اجلي�ض  ب��سرتاك  الهجوم 
وحترير  ���س��وري���  يف  احل���رب  يف  اال���س��الم��ي��ة 
لت�مني  عر�س�ل  وج��روود  القلمون  مرتفع�ت 

دم�سق وحم�ية لبن�ن .
ن��ت��ج ع��ن ه���ذه احل���رب ت���أج��ي��ج احل���ل��ة 
املذهبية بعد تنظيف داع�ض من�طقه� من غري 
ال�سنة وتفجري امل�س�جد واال�سرحة.وحدوث 
توازن �سلبي بني املحورين حيث عجزت القوي 
التكفريية وم�سغليه� من ك�سر �سوري� او العراق 
هزمية  املق�ومة  حمور  ي�ستطيع  مل  وكذلك 
االقليمي  الدعم  ب�سبب  االن  حتى  داع�ض 
احلرب  التح�لف  اع��الن  رغ��م  له�  وال���دويل 
عليه�. ومن خالل التدقيق يف خريطة متدد 
داع�ض واخواته� , يظهر وك�أن هن�ك خطوط 
مت��ض جديدة يراد له� اأن تر�سم ,حيث فعلي� 
اكتملت حدود دولة داع�ض واكتملت موارده� 
عليه�  �سيطرت  التي  املن�طق  الن  الط�قوية 
اال  ينق�سه�  يبقى  ومل  والغ�ز  ب�لنفط  غنية 
حدود  اكتملت  وكذلك  البحر.  على  منفذا 
ب�ملوارد  الغنية  العراق  يف  الكردية  الدولة 
يف  الكردية  املن�طق  و�سل  حم�ولة  ,وهن�ك 
تل  احتالل  بعد  ببع�ض  بع�سه�  �سوري�  �سم�ل 
يجري  م�  فهل  وا�سح.  امريكي   بدعم  ابي�ض 
على االر�ض هو مقدمة اأولية لر�سم خريطة 
الهالل  دول  عربه�  �ستق�سم  ج��دي��دة,  نفوذ 
كم�  اثنية  مذهبية  دوي��الت  اإىل  اخل�سيب 
؟.  بيرت  ورال���ف  لوي�ض  ب��رن���ر  خطط  ت�سري 
وهل هذا التق�سيم ان تر�سخ لن ي�سمل الدول 
وبقية  وال�سعودية  تركي�  وخ��سة  املج�ورة 
حمور  �سي�سمح  ال��ع��رب��ي؟.وه��ل  ال��ع���مل  دول 
برت�سيخ  وال�سني  رو�سي�  وداعميه  املق�ومة 
هي  وم�  بذلك؟  م�سلحة  لهم  وهل  التق�سيم 
الف�س�ل  به�  العمل  الواجب  اال�سرتاتيجية 

هذا امل�سروع؟

التحرير  حرب  استراتيجية 
ال��ق��وم��ي��ة ف���ي م��واج��ه��ة 
التقسيم اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 

ترزح دول الهالل الخصيب وتحديدا سوريا والعراق ولبنان، منذ 
اكثر من اربع سنوات تحت نار حرب كونية تخاض فيها وعليها 

بين محورين. محور المقاومة المدعوم من منظمة شنغهاي 
ودول البريكس وتمثل ايران وسوريا والمقاومة راس الحربة فيه.

رياض عيد -  باحث استراتيجي

ال�سني  الكي�ن�ن  جغرافي�  اكتم�ل  رغ��م 
والكردي ومواردهم� االقت�س�دية, ورغم القلق 
عودتن�  التي  امل�ستجدة  ب�لوق�ئع  القبول  من 
له�  ام��ن��ت  اذا  معه�  التع�مل  وال��غ��رب  ام��ريك��� 
يبدو  الق�عدة  ك�أمه�  داع�ض  ان  .اال  م�س�حله� 
وبعد  امريك�  وخطط  �سبط  عن  خرجت  انه� 
ان متكنت من اجلغرافي�, وب�تت ا�سرتاتيجيته� 
كل  اىل  اخل�سيب  ال��ه��الل  م��ن  دولته�  توحيد 
تريد  كم�  املنطقة  تفتيت  ال  اال�سالمي,  الع�مل 
مع  م�س�ريعه�  �ستتن�ق�ض  وب���ل��ت���يل  ام��ريك���. 
وال�سعودية(  )تركي�  وحلف�ئه�  امريك�  م�س�ريع 
�ستدفع  ق�مت  ان  الكردية  ال��دول��ة  ان  حيث 
تركي�,  و�ستتفتت  اليه�  لالن�سم�م  تركي�  اكراد 
لهذا �سرح اردوغ�ن ب�الم�ض انه لن ي�سمح بقي�م 
�سم�ل  يف  اجلنوبية  ح��دوده  على  ك��ردي  كي�ن 
�سيعة  �سي�سم  العراق  تق�سم  ان  �سوري�.وكذلك 
يف  العراقية  �سيع�ست�ن  دول��ة  اىل  ال�سعودية 

اجلنوب وب�لت�يل �ستتفتت ال�سعودية .
تق�سيم  �سي�سمل  والعراق  �سوري�  وتق�سيم 
ايران اي�س� وفق م�سرووع برن�ر لوي�ض, و�ستت�أثر 
م�سلم  مليون   20 فيه�  يوجد  حيث  رو�سي�  به 
امل�ستقلة,  اجلمهوري�ت  يف  م�سلم  مليون  و22 
امل�سلم  �سي�جننغ  اقليم  اىل  �سظ�ي�ه  و�ست�سل 
يف ال�سني .وهذا م� لن ت�سمح به الدول الثالث 
لذلك  م�س�ريعه.  يقو�ض  النه  املق�ومة  وحمور 
,ووزراء  ال�سني  خ�رجية  ووزير  الفروف  �سرع 
الذين اجتمعوا  خ�رجية دول منظمة �سنغه�ي 
اىل  و�سلت  داع�ض  ان  رو�سي�  يف  الف�ئت  ال�سهر 
)افغ�ن�ست�ن( وعلين� ر�سم  حدود حمور �سنغه�ي 

ا�سرتاتيجية مواجهة لك�سره�.
اال ان التفجريات االخرية التي ح�سلت يف 
االمريكيني  وتك�ثر  وفرن�س�,  والكويت  تون�ض 
امللتحقني  وال�سينيني  وال��رو���ض  واالوروب��ي��ني 
اخلطر  ن�قو�ض  يقرع  الع�مل  جعلت  بداع�ض 

للت�سدي له�.
ل�سرب  الغربي  التح�لف  ا�سرتاتيجية  لكن 
وف�سلت  حتجيمه�  يف  االن  حتى  ف�سلت  داع�ض 
يف جتنيد مق�تلني معتدلني لهذه املهمة, وف�سلت 
والت�سليحية  امل�لية  م�س�دره�  جتفيف  يف  اي�س� 
واخلليجي  الرتكي  املوقف  ب�سبب  والب�سرية 
ذلك  يف  امريك�  جدية  وع��دم  لداع�ض  الداعم 
لتقدمي  اي��ران  على  �سغط  كورقة  ال�ستعم�له� 

تن�زالت يف املف�و�س�ت النووية .
ف��سرتاتيجية حمور املق�ومة الع�سكرية هي 
وتقوي�سه�,  داع�ض  �سرب  يف  واالفعل  االجدى 
ن�سراهلل  ح�سن  ال�سيد  �سم�حة  �سخ�ض  وق��د 
احلرب ب�نه� حرب وجود مع القوى التكفريية.

وقدم منوذج اجلي�ض وال�سعب واملق�ومة لتعميمه 
على دول املنطقة بعد ان اثبت جدواه يف لبن�ن 
وبدء يعطي ثم�ره يف �سوري� والعراق واليمن . 
لكن هذا النموذج يواجه عدة حتدي�ت املطلوب 
م�سروع  اىل  ويتحول  يكتمل  كي  عليه�  التغلب 
عم�ده�  املق�ومة  تكون  قومية  حترير  ح��رب 
الع�نة  احلقيقي  احل��ل  وت�سكل   , اال�س��سي 
وحدته  ويعيد  ينه�ض  ك��ي  اخل�سيب  ال��ه��الل 

وحم�يته من م�س�ريع التفتيت واالندث�ر.
ونلخ�ض هذه التحدي�ت ب�لت�يل:

غي�ب  هو  املق�ومة  ملحور  االول  1-التحدي 
وال�سوري وبني  اللبن�ين  التن�سيق بني اجلي�سني 
امريكي  ب�سغط  وال�سوري  العراقي  اجلي�سني 
غرفتي  وحلف�ئه�  امريك�  تقيم  حني  وا�سح,يف 
العمل  لتن�سيق  واالردن  تركي�  يف  عملي�ت 
وقي�دة العملي�ت .له�ذا ب�ت من ال�سرورة قي�م 
�سوري�  جيو�ض  ت�سمل  واح��دة  عملي�ت  غرفة 
وقوات  اال�سالمية  واملق�ومة  ولبن�ن  والعراق 
يف  الوطني  والدف�ع  العراق  يف  ال�سعبي  احل�سد 
العملي�ت  وتقود  املواجهة  خطط  تر�سم  �سوري� 
بتن�سيق ك�مل مع ايران,  وال تقيم وزن� حلدود 
�س�يك�ض بيكو التي فعلي� مزقت من قبل داع�ض 
داع�ض  قت�ل  م�سرح  يكون  .فحني  واخ��وات��ه��� 
واخواته� ي�سمل العراق و�سوري� ولبن�ن بقي�دة 
حمور  من  ف�ملطلوب   , واح��دة  عملي�ت  غرفة 
مت�س�من�  متحدا  اال�سلوب  بنف�ض  الرد  املق�ومة 
ففي حرب الوجود ت�سقط كل املوانع واحلدود. 
2- ال��ت��ح��دي ال��ث���ين  ���س��ع��ود ال��ت��وت��رات 
مك�نة  اله�ج�ض  ه��ذا  يحتل  حيث  املذهبية 
وحمور  اهلل"وايران  "حزب  تقدير  يف  متقدمة 
املق�ومة الن الفتنة املذهبية هي اأحد املخ�طر 
على  وب�لت�يل  املق�ومة  م�سروع  على  الكربى 
حمليً�  اهلل"  "حزب  �سعى  االأم����ة.  م�ستقبل 
اجلمهورية  مع  التع�ون  خ��الل  وم��ن  واإقليميً� 
واآل��ي���ت  ومن�بر  من�س�ت  الي��ج���د  االإ�سالمية 
عديدة لتمتني الوحدة بني امل�سلمني على اأ�س�ض 
دينية و�سي��سية. اإال اأن ال�سنوات االأخرية التي 
تلت اجتي�ح العراق واحلرب يف �سوري� والتطهري 
املذهبي فيهم� ادى اىل فورًة مذهبيًة ك�دت ان 
بنريانه�  وحت��رق  الط�ئفي  التنوع  على  تق�سي 
متكن  العربي.حيث  وامل�سرق  اخل�سيب  الهالل 
جه�ز الدع�ية والف�س�ئي�ت الوه�بية ال�سخمة 
املنطقة  الت�سورات املذهبية الأزم�ت  من تعومي 
ي�سري  والعراق.لهذا  و�سوري�  لبن�ن  يف  �سيم�  ال 
الدكتور عبد احلليم ف�سل اهلل اىل اأن "للحزب 
عن  وال��دف���ع  ب�حلف�ظ  ه�مة  م�سلحة  ال��ي��وم 
التنوع داخل املنطقة, ف�لق�س�ء على هذا التنوع 

هو حتد جديد ي�سكل خطرًا على "حزب اهلل" 
وبيئته وعلى لبن�ن وم�سروع املق�ومة واحل�سور 
من  واإنطالقً�  والع�مل."  املنطقة  يف  االإ�سالمي 
اليوم  اهلل"  "حزب  �سعي  نفهم  املقولة,  ه��ذه 
للدف�ع عن هذا التنوع داخل املنطقة, والذي من 
املق�ومة  البيئة احل��سنة خلي�ر  �ستخ�سر  دونه 
هذا  وم��ن  وا�ستقراره�.  ات�س�عه�  م��ن  ج���زءًا 
املنطلق اي�س� نفهم ان للحزب م�سلحة وا�سحة 
االإ�سالمية,   � االإ�سالمية  العالق�ت  ترميم  يف 
التي  االإقليمية  �سي��سته  من  اأ�س��سي  كجزء 
يف  ت��ربي��دًا  اأوىل  ب��درج��ة  تنعك�ض  اأن  ينبغي 
ال�سي��سي  التوظيف  ان  اال  اللبن�ين.  الداخل 
الكبري  ال��وه���ب��ي  وامل�����ل  امل��ذه��ب��ي��ة  ل��ل��ح��رب 
الكبري  اجلهد  م��ن  افعل  ك���ن  عليه�  امل�سروف 
ك�نت  لقد   . واي����ران  اهلل  ح��زب  ب��ذل��ه  ال���ذي 
دخل  ال��ذي  املدخل  هي  واملذهبية  الط�ئفية 
ن�سيجه�  وتفتيت  امتن�  ل�سرب  اال�ستعم�ر  منه 
منذ  خرياته�  وا�ستالب  وال�سي��سي  االجتم�عي 
يف  منر  نزال  وال  االن,  حتى  ع�م  مئة  من  اكر 
)داوين ب�لتي ك�نت  نف�ض املحنة ونعيد جتربة 

هي الداء(. 
الت�سووية  امل�س�ريع  الث�لث  3-التحدي 
فيه�  التداول  يتم  والتي  للمنطقة  املطروحة 
وهي: ام� التق�سيم, ام� تعميم النموذج البن�ين 
�سي��سية  كم�س�ريع  الفدرالية  او  )اللبننة( 
وهن  بعد  الفتنة  من  للخروج  والعراق  ل�سوري� 
احلكومة املركزية يف بغداد ودم�سق وعجزهم� 
على  وال�سيطرة  التكفريية   القوى  دح��ر  عن 
ك���م��ل ح��دوده��� . وب��ع��د ال��ت��ح���ل��ف ال��ك��ردي 
االمريكي يف العراق و�سوري� وحم�والتهم بدعم 
من  بدءًا  داع�ض  من  تطهريه�  التح�لف  طريان 
وتل  عفرين  كوب�ين  )اجلزيرة  من�طق  حميط 
طريق  وقطع  جرابل�ض  اىل  للو�سول  االبي�ض( 
يعني  مم�  ل�سربه�  متهيدا  تركي�  اىل  داع�ض 
تقلي�ض النفوذ الرتكي يف �سوري� والعراق, وبعد 
للفدرالية  و�سوري�  ال��ع��راق  يف  االك���راد  ط��رح 
كحل  ب�لفدرالية  يوؤخذ  قد  انه  اعتقد  كحل. 
بعد  دولية  رو�سية  برع�ية  والعراق  �سوري�  يف 
على  والتف�هم  اي��ران  مع  النووي  امللف  اجن���ز 
الع�مل. على  خطره�  تف�قم  بعد  داع�ض  انه�ء 
�ست�أخذ  ال��دول��ي��ة  االقليمية  الت�سوية  ه��ذه 
والدولية  االقليمية  القوى  وم�س�لح  بنفوذ 
املت�س�رعة يف �سوري� والعراق ولبن�ن .هذا احلل 
هو تق�سيم موؤجل وبر�سم امل�ستقبل, واملوؤ�سف ان 
هذه احللول تطرح بغي�ب امل�سروع القومي بعد 
االنه�ك الذي حل بجي�سي �سوري� والعراق مم� 

جعلهم� غري ق�درتني على املن�ورة .   
التي  امل�سريية  اال�ستحق�ق�ت  ه��ذه  ام���م   
وال�سرق  اخل�سيب  ال��ه��الل  م�ستقبل  �ستحدد 
االو�سط برمته م� العمل املطلوب ملواجهة هذه 

التحدي�ت كي ال ت�أتي احللول على ح�س�بن�؟
ق��وم��ي ع���م حتت  م��وؤمت��ر  ال��دع��وة اىل  اأ- 
,ي�سمل  اخل�سيب  ال��ه��الل  ع��ن  ال��دف���ع  ع��ن��وان 
وكل  واملثقفني  املدين  املجتمع  وقوى  االح��زاب 
الع�م  النفري  ,العالن  املجتمع  يف  احلية  القوى 
�سدن�,  تخ��ض  التي  ال��وج��ود  ح��رب  ملواجهة 
واال�ستنف�ر ع�سكري� و�سي��سي� واعالمي� وتعبوي� 
واملقنع(  )الظ�هر  املنطقة  تق�سيم  لرف�ض 

عن  الغريب  الظالمي  الفكر  ه��ذا  ,وتقوي�ض 
املواجهة  خطط  وح�س�رتن�,ولر�سم  ثق�فتن� 

وا�س�ليب التنفيذ.
ودعوة احزاب الع�مل العربي وقواه احلية 
لي�سبح  املواجهة  يف  معن�  واالنخراط  ملوؤازتن� 
الوجود  عن  دف�ع�  والعراق  �سوري�  عن  الدف�ع 
والت�ريخ والرتاث واحل�س�رة والقيم االن�س�نية. 
الأ�ستجالب  االأممية  للتعبئة  عدون�  يلج�أ  فكم� 
قوى االأره�ب التكفريي ويلقيه� يف وجهن� لين�سر 
ف�إن   , وتوح�ض  وخراب�  ودم�را  قتال  االر�ض  يف 
اأن  الواجب القومي واالن�س�ين يدعون� ويلزمن� 
يكون الرد بتعبئة كل امك�ن�ت االمة للمواجهة 
الوجودية, والأ�سب�ب ارقى وا�سمى هدفً� ب�لنظر 
ح�س�رية  قيم  من  وال��ع��راق  �سوري�  تكتنزه  مل� 

وثق�فية وقومية وان�س�نية. 
ال��دع��وة اىل  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  ع��ن  ينبثق  ب- 
كل  يف  القومية  التحرير  حرب  م�سروع  اطالق 
دول الهالل اخل�سيب تكون املق�ومة اال�سالمية 
راكمته من جتربة قت�لية �سد  مل�  عم�ده نظراأ 
عدون� اال�سرائيلي والتكفرييني اثبتت جن�حه� 
�سوري�  يف  ال�سعبي  ال��دف���ع  ق���وات  وا���س��راك 
موؤ�س�س�ت  وكل  االحزاب  .ودعوة  فيه�  والعراق 
لالنخراط   والعراق  و�سوري�  لبن�ن  يف  املجتمع 
له�  واح���دة  ق��ي���دة  ,وان�����س���ء  اجلبهة  ه��ذه  يف 
وتبني م�سروع حتريري نه�سوي �سي��سي تغيريي 
الغى  ق��د  التكفريي  ال��ع��دو  ك���ن  اذا  متك�مل. 
عملي�ته  م�سرح  وجعل  بيكو  �س�يك�ض  ح��دود 
واحدًا يف �سوري� والعراق ولبن�ن  ,ف�لواجب ان 
يكون م�سرح املواجهة يف هذه الدول واحد, وع�ر 
علين� ان نبقى متم�سكني بهذه احلدود. واذا ك�ن 
وحتى  املذاهب  كل  ويكفر  ويهجر  يقتل  عدون� 
التكفريي  مل�سروعه  موؤيدين  الغري  ال�سنة  اهل 
التي  املجتمع  بوحدة  ب�لتم�سك  يكون  .ف�لرد 
التنوع  و�سي�نة   . عليه  وحت�فظ  التنوع  ت�سون 
واطالق  التكفري  م�سروع  برف�ض  فقط  تكون  ال 
االدي���ن,  وح��وار  اال�سالمية  ال�سحوة  م�سروع 
بل ب�إعالء الهوية الوطنية والقومية اجل�معة 
الدينية  وحت��دي��دًا  الفرعية  ال��ه��وي���ت  على 
وال�سعي  الدولة  عن  الدين  وف�سل  واملذهبية, 
القوية  الدميقراطية  املدنية  الدولة  الق�مة 
ب�حلقوق  املواطنة  مبداأ  وتكري�ض  والع�دلة 
والواجب�ت, وحتديث القوانني الو�سعية لت�أمني 
و�سون  ال�سعبية,  ل���الرادة  ال�سحيح  التمثيل 

احلري�ت والتوزيع الع�دل للروة القومية.
ان م�سروع حرب التحرير القومية لتحرير 
اجلديد,  النظ�م  واق���م��ة  واالن�����س���ن  االر����ض 
االجتم�عية  والعدالة  القومية  الوحدة  نظ�م 
هو  ,ب���ت  احلقوقية  وال��ع��دال��ة  االقت�س�دية 
ا���س���ب  ال���ذي  االن���ح���راف  لت�سويب  املنطلق 
املجتمع والدولة يف الهالل اخل�سيب,وب�ت اكر 
من �سرورة ملواجهة حرب الوجود على املجتمع 
وال�سري به نحوى النهو�ض من املوت املحتم . ام� 
الرتقيعية  احللول  يف  ال�سري  يف  ا�ستمّرين�  اإذا 
تتخبط  امتن�  ف�ستبقى  والتوافقية  الط�ئفية 
يف �سراع الهوي�ت الفرعية واملتفّرعة,وتلتهمه� 
م�  لتحرق  املذهبية  وق��وده���  تتجدد  ح��روب 

تبقى فيه� من تراث وح�س�رة ■
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اأن حترمي اإ�ستعم�ل القوة بني الدول 
فلكل  مطلق,  ب�سكل  لي�أتي  يكن  مل 
قواعد  مراجعة  وعند  اإ�ستثن�ءاته�.  ق�عدة 
املكتوبة  وغ���ري  )امل��ك��ت��وب��ة  ال����دويل  ال��ق���ن��ون 
يف  احل��ق  ب���أن  ن��رى  مثاًل(,  الدولية  ك���الأع��راف 
نق�ط  ث��الث  �سمن  اأُج��ي��ز  قد  القوة  اإ�ستخدام 

اأ�س��سية:
1. الدف�ع ال�سرعي: وهو حق طبيعي وجد حتى 
اأي�سً�.  داخله�  ويف  الكي�نية,  املخلوق�ت  �سمن 
ف�أهم وظ�ئف كري�ت الدم البي�س�ء داخل ج�سم 
املكروب�ت  ومق�ومة  عنه,  الدف�ع  هي  االن�س�ن 
هذا  ك���ن  ل��و  حتى  عليه�  والق�س�ء  الدخيلة 
الدف�ع م�سريه املوت املحتم للخلية املدافعة. لقد 
اإعرتفت القواعد الق�نونية الو�سعية بهذا احلق 

واأيدته.
اإتخ�ذ قرار من جمل�ض االأمن: حتت الف�سل   .2
ال�س�بع وحتديدًا امل�دة 41 من امليث�ق التي جتيز 
تكليف  اأو  ع�سكري  بعمل  القي�م  املتحدة  لالأمم 
الن�تو  كحلف  للدول  ع�سكرية  )اأح��الف  غريه� 
�سمن  منه�  �سرعي  غط�ء  حتت  به  القي�م  مثاًل( 
فيه  الُلب�ض  يقبل  ال  ووا�سح  �سريح  اأممي  قرار 
)على �سبيل املث�ل القرارين 82 اخل��ض ب�حلرب 

ع�م  حزيران/يونيو   25 يف  ال�س�در  الكورية 
بحرب  اخل��ض   678 رق��م  ال��ق��رار   –  1950
االول/ ت�سرين   29 يف  ال�س�در  الث�نية  اخلليج 

دي�سمرب 1990(.
الدولية  املواثيق  اكدت  االإحتالل:  مق�ومة   .3
الو�س�ئل",  "بك�فة  االحتالل  مق�ومة  يف  احلق 
حتى اأنه� مل تذكر اإذا م� ك�نت الو�س�ئل م�سروعة 
االأمم  رف�ض  على  دليل  وهذا  م�سروعة,  غري  اأم 
واإعتب�ره  لالإحتالل  الدولية  واملواثيق  املتحدة 
يزول  ال  املق�ومة  فعل  اأن  اأي  م�ستمرة,  جرمية 

ط�مل� ك�ن االإحتالل ب�قيً�.

الدولية  النظرة  زالت  م�  هل  املو�سوع.  لبُّ  هن� 
منظمة  ن�سوء  وعند  قبل  ك�نت  كم�  للمق�ومة 
هذه  اإق��رار  ك���ن  وه��ل  وبعده�؟  املتحدة  االأمم 
املواثيق خدمة ل�سي��س�ت دولية ولي�ض الإ�ستع�دة 
وهل  لل�سعوب؟  وامل�سلوبة  امل�سروعة  احلقوق 
على  اليوم  املق�وم�ت  اإىل  تنظر  الدول  زالت  م� 
وبني  بينه�  اخللط  متَّ  اأم  �سرعية  ح�لة  اأن��ه��� 
حم��سرته�  بهدف  للجدل  مثرية  م�سطلح�ت 

والق�س�ء عليه�؟!
بع�ض  ن��ظ��رة  اإن  ب�سيطً�.  اجل���واب  ي��ك��ون  ق��د 
ازدواجية  املق�ومة.  ب�س�أن  اإختلفت  قد  ال��دول 
املع�يري ا�سحت تطفو على ال�سطح كلم� اقرتبت 
تتع�ر�ض  التي  حقوقه�  حت�سيل  من  املق�وم�ت 
)امل�سروعة  ب�الأخ�ض  الكربى  الدول  م�س�لح  مع 
متَّ  االأح��ي���ن,  من  كثري  ويف  امل�سروعة(.  وغ��ري 
امل���زج ب��ني امل��ق���وم��ة وح��رك���ت اأخ���رى تختلف 
اأجل  ب�ل�سكل والغر�ض وامل�سمون والطريقة من 

ك�سر �سورة املق�ومة.
االإره�ب  اإثنتني:  نتحدث عن  الطرق,  ومن هذه 

والتمرد.
الكربى  ال���دول  ف�سلت  االأح��ي���ن,  م��ن  كثري  يف 
عمل  على  االإره�����ب  �سفة  ل�سق  )حت���دي���دًا( 

املق�ومة  حرك�ت  من  العديد  واأدرجت  املق�ومة, 
)ال��دول  لديه�  االإره����ب  لوائح  �سمن  والتحرر 
حترك�ته�  من  احل��د  بغية  ب�الأخ�ض(  الكربى 
من  ومنعه�  عليه�  الع�ملي  الع�م  ال��راأي  وت�أليب 
املث�ل,  �سبيل  على  امل�سروعة.  اأهدافه�  حتقيق 
مت اإعتب�ر منظمة التحرير الفل�سطينية منظمة 
الدول  بع�ض  تزال  وال  طويلة,  لعقود  اإره�بية 
حتديدًا(  اهلل  )حزب  اللبن�نية  املق�ومة  تعترب 
النواحي  كل  من  حم��سرته�  اإىل  وت�سعى  اره�بً� 

وبك�فة ال�ُسبل.
املق�ومة  فعلْي  بني  ب�سيطة  ومبق�رنة  اأن��ه  غري 

االإثنني  بني  �س��سع  الفرق  اأن  يت�سح  واالإره���ب, 
لوجود الفوارق الت�لية:

املق�ومة  نف�سه:  الفعل  م�سروعية  م��دى   .1
كم�  الدولية  القوانني  تقره  م�سروع  عمل  هي 
اأم� االإره�ب هو عمل غري م�سروع  ا�سلفن� اأعاله, 

وب�إعرتاف جميع دول الع�مل؛
فعل  ردة  هي  املق�ومة  الفعل:  واقعية  مدى   .2
فعل  فهو  االإره���ب  ام�  اآين,  واقعي  احتالل  على 
بغية  واقعي  غري  ح��دث  �سببه  يكون  م�  غ�لبً� 
حتقيق هدف م�ستقبلي )على �سبيل املث�ل: اق�مة 
دولة, فر�ض عقيدة معينة, حتقيق مط�لب غري 

م�سروعة... الخ(؛
3. مدى جغرافية الفعل: املق�ومة ملزمة ب�ملدى 
وال  فعليً�  االإحتالل  حتت  يقع  ال��ذي  اجلغرايف 
يجوز له� جت�وزه, اأم� االإره�ب فال مك�ن جغرايف 

حمدد له حيث ميكن اأن ي�سرب يف اأي مك�ن.
فعل  يتالزم  اأن  يجب  الفعل:  زمنية  م��دى   .4
املق�ومة مع فعل العدوان )يف ح�ل العدوان دون 
الفعل  وقف  عند  للمق�ومة  يجوز  وال  احتالل( 
العدائي من اأن ترد بعده اإال ب�لو�س�ئل الق�نونية 
له,  زمني  االإره�ب فال مدى  اأم�  الع�سكرية,  غري 
وهو ي�سرب يف الزم�ن املن��سب له ليحقق مبتغ�ه.

عملي�ت  ت�ستهدف  امل�ستهدفون:  االأ�سخ��ض   .5
حترك�ته�,  م��ن  العظمى  الغ�لبية  امل��ق���وم��ة, 
اأم���  الع�سكرية,  و�سبه  الع�سكرية  االأه����داف 
االإره�ب, ويف كل حترك�ته تقريبً�, فهو ي�ستهدف 

املدنيني االآمنني.
6. يع�مل اأفراد املق�ومة عند اإعتق�لهم ك�أ�سرى 
 1949 ل��ع���م  جنيف  اإت��ف���ق��ي���ت  وف��ق  ح��رب 
تطبيق  بينم�  الث�لثة(,  االتف�قية  )وحتديدًا 
ق��واع��د ال��ق���ن��ون ال��داخ��ل��ي ع��ل��ى االإره���ب��ي��ني 
ت�أمني  �سروط  عدا  م�  دولية  حم�ية  اأية  ودون 

املح�كمة الع�دلة.

م�ستجد  اإجت���ه  هن�ك  �سبق,  م�  اإىل  ب�الإ�س�فة 
املق�ومة  حرك�ت  اإعتب�ر  اإىل  الدول  بع�ض  عند 
تبع�ت  وله  اخلطورة  �سديد  اأمر  وهو  "متردًا", 
من  ال��دويل.  الق�نون  يف  العواقب  حممودة  غري 
هن�, وجب التفريق بني التعبريين لتبي�ن نق�ط 

االإختالف, واأهمه�:
1. من حيث اجلهة: املق�ومة هي ردة فعل على 
مع  املتع�مل  �سلطة  اأو  االأجنبي  املحتل  �سلطة 
املحتل االأجنبي, اأم� التمرد فهو موجه, واإن ك�ن 
اىل  االأحي�ن,  بع�ض  يف  ع�سكريً�  ط�بعً�  يحمل 

ال�سلطة املحلية احل�كمة داخل الدولة نف�سه�.
هدفه  املق�ومة  عمل  امل�سمون:  حيث  م��ن   .2
بينم�  ال���ع���دوان,  وم��ق���وم��ة  االأر������ض  حت��ري��ر 
متفرقة  �سعبية  �سببه مط�لب  يكون  التمرد قد 
حتقيق  اأج��ور,  زي���دة  معي�سة,  غالء  )انف�س�ل, 

امل�س�واة, �سم�ن�ت اإجتم�عية, ... الخ(؛
املق�ومة يتوقف عند  املك�ن: عمل  3. من حيث 
املحتلة,  اجلغرافية  البقعة  من  املحتل  خ��روج 
بينم� التمرد لي�ض له مك�ن جغرايف حمدد يعمل 

فيه؛
4. من حيث االأثر الق�نوين: اإن اإعتب�ر املق�ومة 
ق�نونيً�,  املحلية,  لل�سلطة  احل��ق  يعطي  مت��ردًا 
االأمر  وهذا  بنيته�  وتفكيك  ومالحقته�  بقمعه� 
كون  ت��رتت��ب  ال��ت��ي  التبع�ت  اأخ��ط��ر  م��ن  يعترب 
ال��دول  ���س��وؤون  يف  يتدخل  ال  ال���دويل  ال��ق���ن��ون 
الداخلية )م� مل تتطور االأمر اىل تهديد ال�سلم 
لتطبيق  االأول��وي��ة  فتكون  الدوليني(,  واالأم��ن 

قواعد الق�نون املحلي.
5. بن�ء على البند ال�س�بق, يع�مل اأ�سرى املق�ومة 
جنيف  اإتف�قي�ت  ت�سمنه  م�  وهو  حرب  ك�أ�سرى 
الث�لثة(,  االتف�قية  )وحت��دي��دًا   1949 لع�م 
على  الداخلي  الق�نون  ق��واع��د  تطبيق  بينم� 
املتمردين واإن ك�نت بع�ض الدول الراقية تعترب 
ال�سي��سية  اجلرائم  �سمن  التحرك�ت  هذه  مثل 
دون  الف�علني  عن  االإعدام  عقوبة  �سبح  الإبع�د 

اإلغ�ء املح�كم�ت.
طبيعة  م��ن  ه��ي  امل��ق���وم��ة  اإن  مب���  اخل��ت���م,  يف 
الطبيعي  الق�نون  قواعد  و�سمن  نف�سه�  احلي�ة 
عليه�  الق�س�ء  ميكن  فال  الو�سعي,  الق�نون  قبل 
اأم  ال�سلم  يف  وحم�يته�  به�  االإع��رتاف  يجب  بل 
حق  تعرف  جمتمع�ت  بن�ء  اأج��ل  من  احل��رب  يف 
املعرفة كيف حت�فظ على حقوقه� ومكت�سب�ته�■

المقاومة في ميزان المتغيرات الدولية

غير

من المتعارف عليه بأن استخدام القوة في العالقات 
الدولية محظور بشكل كامل خصوصًا مع قيام 

منظمة "األمم المتحدة" في 24 تشرين االول/
اكتوبر 1945، والتي عالجت مسألة إستخدام 

القوة في العالقات بين الدول مستفيدة من تجربة 
سابقتها في التنظيم الدولي أي منظمة "عصبة 
األمم" والتي كان عدم تحريمها للحرب أحد أهم 

أسباب سقوطها.

علوان نعيم امين الدين - باحث في العالقات الدولية 

إبراهيم الحلبي
هذا دليل على مدى احل�جة لهذه الوحدة من 
اأجل مواجهة التحدي�ت واالأخط�ر وامل�س�ئب 
اأن  غري  واأوط�نن�.  اأمتن�  له�  تتعر�ض  التي  والنك�س�ت 
الوحدة هذه, وب�سرف النظر عن م�سمي�ته�, مل تتحقق 
التقدمية  القوى  ف���إن  ذل��ك  من  العك�ض  على  بل  م��رة, 
ك�نت كل مرة, وبعد ف�سل حم�والت الوحدة, تتجه اإىل 
املزيد من االنق�س�م والت�سرذم وال�سعف. هذا ال يعني اأن 
الهدف الذي ك�نت تدعو اإليه القوى التقدمية طوب�وي 
وهذه  امل��سي؟  يف  ف�سلن�  فلم�ذا  للتحقيق,  ق�بل  وغري 
اأن  علين�  الذي  م�  الف�سل  تكرار  عدم  اأجل  ومن  امل��رة, 

نعمله لكي ننجح؟
غي�ب  ك���ن  للف�سل  االأ���س������ض  ال�سبب  اأن  ب��راأي��ن��� 
فيه  تن�سوي  اأن  ميكن  الذي  العربي  ال�سي��سي  امل�سروع 
القوى التقدمية, وحتدد من �سمنه الدور الذي ميكن اأن 

توؤديه يف خدمة هذا امل�سروع.
امل�سروع هي  ال�سع�ر ال تكفي, ولكنه� وحدة  وحدة 
االأ�س��ض الذي يجب اأن ترتكز عليه القوى التقدمية يف 
�سعيه� من اأجل حتقيق وحدته�.فم� هي نق�ط االرتك�ز 
ال�سي��سي  امل�سروع  يلحظه�  اأن  يجب  التي  االأ�س��سية 
للقوى التقدمية العربية لكي حتقق من خالله وحدته� 
والتقدم  التحرر  االأمة يف  اأهداف  اإىل حتقيق  وتنطلق 
ال��ن��ق���ط تقع يف جم���ل اخل��ي���رات  وال���وح���دة؟ ه��ذه 

اجليوا�سرتاتيجية قبل اأي جم�ل اآخر.
أوالً: في المجال الدولي.

م��ن��ذ ان��ه��ي���ر ال��ن��ظ���م ال����دويل ال�����س���ب��ق يف ال��ع���م 
نظ�م  بني  م�  انتق�لية  مبرحلة  الع�مل  مير   ,1991
املرحلة  هذه  ويف  بعد.  يت�سكل  مل  واآخ��ر  انتهى  دويل 
للق�رات.  ع�برة  دولية  تكتالت  بني  ال�سراع  يحتدم 
االأورب��ي  واالحت���د  "الن�تو"  منظمة  هن�ك  جهة  فمن 
اللذين تو�سعت رقعتهم� يف ت�سعين�ت القرن امل��سي ب�سم 
وكذلك  اإليهم�  اال�سرتاكية  املنظومة  دول  ب�ن�سم�م  اأو 
بع�ض اجلمهوري�ت التي انفكت عن االحت�د ال�سوفي�تي 
القرن  ه��ذا  م��ن  االأول  العقد  وخ��الل  لكن,  ال�س�بق. 
"�سنغه�ي"  منظمة  اأبرزه�  كربى  دولية  تكتالت  ق�مت 
وجميع  "�سيالك",  وجمموعة  "الربيك�ض"  وجمموعة 
الهيمنة  ومل�س�ريع  "للن�تو"  تت�سدى  التكتالت  ه��ذه 
امل��ج���الت  يف  العتيد  ال��ع���مل��ي  ال��ن��ظ���م  على  الغربية 

الع�سكرية واالقت�س�دية وال�سي��سية.
ومرتكزاته  العتيد  ال���دويل  النظ�م  ���س��ورة  اإن 
وموازين القوى وامل�س�لح فيه تتوقف على نت�ئج ال�سراع 
بني التكتالت الدولية هذه, والذي يرجح اأن ميتد حتى 

نه�ية العقد املقبل.
قبل  م��ن  حممومً�  �سعيً�  ال��ف��رتة  ه��ذه  يف  نالحظ 
الدولية  التكتالت  اإىل  لالن�سم�م  ال��دول  من  العديد 
املت�س�رعة وفق خي�رات ا�سرتاتيجية حمددة ووا�سحة 
اأن يكون له� موقع يف خ�رطة الع�مل اجلديد.  من اأجل 
"للن�تو",  االن�سم�م  اإىل  ت�سعى  التي  مثال  اأوك��ران��ي��� 
اإىل  م��وؤخ��رًا  ان�سمت�  اللت�ن  وب�ك�ست�ن  الهند  وكذلك 
منظمة �سنغه�ي, ثم اإيران التي �سوف تكت�سب الع�سوية 
الك�ملة يف هذه املنظمة خالل وقت ق�سري. ومم� ال �سك 

اأو  �سم  من  املزيد  ت�سهد  �سوف  املقبلة  الفرتة  اأن  فيه 
ان�سم�م دول اأخرى اإىل هذه التكتالت.

تلك  فيه�  مب���  العربية,  ال���دول  اأن  ن��الح��ظ  ه��ل 
املرتبطة ب�لك�مل ب�لوالي�ت املتحدة االأمريكية, غ�ئبة 
تكتل  عن  وحتى  التكتالت  هذه  خ�رطة  عن  مغيبة  اأو 
االأمريكية؟  املتحدة  الوالي�ت  تتزعمه  "الن�تو" الذي 
اأن  على  دامغً�  دلياًل  التغييب  اأو  الغي�ب  هذا  ي�سكل  اأال 
العربية" ع�جزة  "اجل�معة  وكذلك  العربية  االأنظمة 
اإيج�د موقع  عن حتديد خي�راته� اال�سرتاتيجية وعن 
ونظ�مه  ال��ع���مل  خ���رط��ة  يف  العربية  ول��الأم��ة  لدوله� 

الدويل العتيد؟
تعمل  مل  ذل��ك...مل���ذا  من  اأخطر  هو  م�  ثمة  بل 
الت�بعة  الدول  �سم  على  االأمريكية  املتحدة  الوالي�ت 
له� اإىل حلف "الن�تو"؟ هل الأن هذه الدول, يف امل�سروع 
موؤقتة  دول  هي  اجلديد",  االأو�سط  "لل�سرق  االأمريكي 
جغرافيته�  ر�سم  واإع���دة  والتفتيت  التق�سيم  م�سريه� 
لهذه  – االإ�سرائيلية  االأمريكية  واخل�رطة  يتالءم  مب� 

املنطقة؟ نح�ول اأن جنيب بعد قليل.
االأوىل  االتك�ز  نقطة  اأو  االأوىل  امل�س�ألة  ف�إن  اإذن 
للقوى  ال�سي��سي  امل�����س��روع  يلحظه�  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي 
التقدمية العربية هي حتديد اخلي�رات اال�سرتاتيجية 
الوالي�ت  تواجه  التي  التكتالت  اإىل  ب�الن�سم�م  لالأمة 
وال�سروع يف حوار  "الن�تو",  االأمريكية وحلف  املتحدة 

ج�د مع هذه التكتالت.
ثانيًا: في المجال اإلقليمي.

يف اخلي�رات اال�سرتاتيجية التي يجب اأن يلحظه� 
ب�ل�سراع  يتعلق  م�  التقدمية  للقوى  ال�سي��سي  امل�سروع 
اإليه�  ت�سعى  ال��ت��ي  واالأه����داف  منطقتن�,  يف  ال��دائ��ر 
ال�سراع,  املنخرطة يف هذا  واالإقليمية  الدولية  القوى 
خ�سو�سً� الوالي�ت املتحدة االأمريكية وم�سروع "ال�سرق 

االأو�سط اجلديد". فم� هو هذا امل�سروع؟
نظ�م  اإق���م��ة  ب���الآت��ي:  حت��دي��ده  ميكن  ب�خت�س�ر 
هي  ث��الث  اإقليمية  ق��وى  على  يرتكز  جديد  اإقليمي 
تركي� واإ�سرائيل واأثيوبي�. ومن اأهم �سرورات قي�م هذا 
النظ�م تفتيت البالد العربية واإع�دة ر�سم جغرافيته� 
اأ�س�ض ط�ئفية وعرقية وقبلية, وذلك عن طريق  على 

اإغراقه� يف حروب اأهلية متوا�سلة.
دورًا  االإره���ب��ي��ة  املنظم�ت  تلعب  املج�ل  ه��ذا  يف 

خطريًا ك�أدوات يف اإ�سع�ل ن�ر احلروب االأهلية. 
العربية  اجل��زي��رة  يف  النفطية  ال���دول  ت��ت��وىل 
املنظم�ت  هذه  ورع�ية  وت�سليح  متويل  مهم�ت  واخلليج 

وتوفري الغط�ء ال�سي��سي و "الديني" له�.
بعد ذلك ومن اأجل اإ�سب�غ "ال�سرعية" على النظ�م 
االإقليمي هذا يجرى توظيف "االإ�سالم" كغط�ء �سرعي 
وتركي�,  قطر  بزع�مة  ت�رًة  االإخواين"  "االإ�سالم  له. 
العربية  اململكة  بزع�مة  اأخ��رى  ت���رًة  وال�"وه�بي" 
حتت  يتك�مل  ال��ذي  "االإ�سالم"  وم��وؤخ��رًا  ال�سعودية, 
رايته االإخوان والوه�بية يف ظل التح�لف الن��سئ بني 

ال�سعودية وقطر وتركي�. 

امل�سروع  ه��ذا  تق�وم  واإقليمية  دولية  ق��وى  ثمة 
يف  معهم�  وتتك�مل  واإي��ران,  االحت�دية  رو�سي�  اأبرزه� 
الداخل العربي �سوري� واملق�ومة اللبن�نية وف�س�ئل من 

املق�ومة الفل�سطينية.
اأن القوى  اإن م� يجب مالحظته يف هذا املج�ل هو 
االأمريكي  للم�سروع  تت�سدى  والتي  اإليه�  امل�س�ر  العربية 
– ال�سهيوين ال متلك بعد روؤوية وا�سحة الإق�مة نظ�م 
ف�إن  احل�لة  هذه  على  بقين�  نحن  واإذا  بديل.  اإقليمي 
ال�سراع بني القوى االإقليمية والدولية �سوف ينتهي اإىل 
العربية, وفق خ�رطة  ال�س�حة  نفوذ يف  عملية تق��سم 
هي  وهذه  االآن.  ب�سورته�  التنبوؤ  ميكن  ال  جيو�سي��سية 
ال�سي��سي  امل�سروع  اأن يلحظه�  التي يجب  امل�س�ألة االأهم 
الدعوة  ب�لت�يل  يلحظ  واأن  العربية,  التقدمية  للقوى 
اإىل قي�م نظ�م اإقليمي يرتكز اأ�س��سً� على الدول االآتية: 
م�سر و�سوري� والعراق واجلزائر واإيران, وتعبئة الراأي 
الع�م العربي يف مواجهة امل�سروع االأمريكي – ال�سهيوين 
االإقليمي  النظ�م  الإق�مة  الدفع  اأج��ل  ومن  جهة,  من 
على  خي�راتن�  اأبرز  اأحد  يكون  اأن  يجب  الذي  البديل 

ال�سعيد اال�سرتاتيجي. 
ثالثًا: فلسطين.

اال�سرتاتيجية  خي�راتن�  زاوية  الزاوية,  هذه  من 
ت�سحيح  اإع���دة  يجب  واالإقليمي,  ال��دويل  املج�لني  يف 
اأه��م  اإح���دى  اأن��ه���  مب���  فل�سطني  ق�سية  اإىل  ال��روؤوي��ة 
للقوى  ال�سي��سي  امل�سروع  عليه�  يقوم  التي  الرك�ئز 

التقدمية العربية, واإع�دة حتديد خي�راتن� فيه�.
مدى  على  تغييبه�  ج��رى  ب�سيطة  حقيقة  ثمة 
العقود االأربعة اأو اخلم�سة امل��سية وهي اأن اال�ستعم�ر 
لفر�ض  ك�أداة  فل�سطني  يف  اإ�سرائيل  دولة  اأن�س�أ  الغربي 
وهذه  العربية,  االأمة  على  والتبعية  وال�سعف  التمزق 
احلقيقة توؤكد مركزية ق�سية فل�سطني يف ن�س�ل االأمة 

العربية من اأجل التحرر والوحدة.
ب�لتالزم مع تغييب هذه احلقيقة ارتفع �سع�ر براق 

وخبيث هو "ا�ستقالل القرار الفل�سطيني".
الع�م  وهو   ,1970 الع�م  منذ  توالت  التي  الوق�ئع 
اأنه  - ولي�ض �سدفة  ال�سع�ر  ارتفع فيه بقوة هذا  الذي 
وغ�ب  الن��سر  عبد  جم�ل  فيه  غ�ب  ال��ذي  الع�م  ك�ن 
الوق�ئع  قلت   .  - العربي  للتحرر  القومي  امل�سروع  معه 
ولي�ض االجته�دات هي التي تك�سف حقيقة هذا ال�سع�ر 

واأهداف الذين رفعوه.
النظ�م  تخلي  ج��رى  ال���رباق  ال�سع�ر  ه��ذا  حت��ت 
ال�سعب  وت��رك  فل�سطني,  ق�سية  عن  العربي  الر�سمي 
حلف  اجلهنمي  احللف  ذلك  يواجه  وحده  الفل�سطيني 
ميزان  اختل  وبذلك  الع�ملية.  وال�سهيونية  اال�ستعم�ر 
القوى ب�سكل م�أ�س�وي يف هذا ال�سراع مل�سلحة اإ�سرائيل 

ومن وراءه�.
ارتفعت  ال�سع�ر  ه��ذا  م��ع  وب���ل��ت��الزم  ذل���ك,  بعد 
"الواقعية", فُدفعت ق�سية فل�سطني اإىل  الدعوات اإىل 
ال�سهيوين,  الكي�ن  مع  واملف�و�س�ت  الت�سوية  مت�ه�ت 
وا�ستوؤ�سل منه� جوهره� ولبه� وا�ستبدل هدف "ال�سالم" 

بهدف التحرير.

هذا  عنه�  اأ�سفر  التي  النت�ئج  ع��ن  نتحدث  ه��ل 
القرار  "ا�ستقالل  ب�سع�رات  متويهه  جرى  الذي  امل�س�ر 
ال�سي��سية"؟  "الواقعية  و  "ال�سالم"  و  الفل�سطيني" 
عن  تغني  وو�سوح  فج�جة  بكل  اأم�من�  امل�ثلة  النت�ئج 

اي حديث.

وبعد...

"ملعت"  اأن  منذ  تتغري,  مل  "اإ�سرائيل"  وظيفة 
الفكرة يف ذهن بون�برت يف مطلع القرن الت��سع ع�سر. 
بل اأنه� اليوم اأ�سد خطرًا الأنه� ال ت�ستهدف متزيق العرب 
وح�سب,  اال�ستعم�ر  ل�سيطرة  واإخ�س�عهم  واإ�سع�فهم 

ولكنه� ت�ستهدف هويتهم ووجودهم ك�أمة.

اجلديد"  االأو�سط  "لل�سرق  االأمريكي  امل�سروع  يف 
وهي  واإثيوبي�,  تركي�  بني  القلب  موقع  اإ�سرائيل  حتتل 
 – تركي�  الثالثي  احللف  يف  االأ�س��سية  الركيزة  ت�سكل 

اإ�سرائيل – اأثيوبي� الذي يقوم عليه هذا امل�سروع.

يجب  عليه  والق�س�ء  امل�سروع  هذا  اإف�س�ل  اأجل  من 
قدرته�  و�سل  ب�لك�مل  حم��سرته�  اإ�سرائيل,  حم��سرة 
على القي�م بوظيفته� ودوره� يف هذا احللف, فال �سالم و 

تف�و�ض وال اعرتاف وال تطبيع.

حم��سرة اإ�سرائيل ب�لق�سية الفل�سطينية, كق�سية 
واأن�س�ف  واالج��ت��زاء  امل�س�وم�ت  حتتمل  ال  مقد�سة, 

احللول.

التي  وامل��ع���ه��دات  امل��واث��ي��ق  بجميع  اع���رتاف  ال 
"ا�ستقالل  �سع�ر  �سع�ر  حتت  "ال�سالم"  م�سرية  اأنتجته� 

القرار الفل�سطيني".

والث�بت  الوا�سح  اال�سرتاتيجي  ف�إن خي�رن�  وعليه 
نقطة  هي  وهذه  فل�سطني.  حترير  هو  امل�س�ألة  هذه  يف 
التقدمية  للقوى  ال�سي��سي  امل�سروع  يف  الث�لثة  االرتك�ز 

العربية.
لذلك ندعو إلى:

حترير  على  يوؤكد  فل�سطيني  وطني  ميث�ق  اأ-و�سع 
اأي  فوق  ال�سهيوين  ب�لكي�ن  االعرتاف  وعدم  فل�سطني, 

�سرب من اأر�ض فل�سطني.

ب-اإع�دة بن�ء منظمة التحرير الفل�سطينية ب�سم 
من  كل  وا�ستبع�د  امليث�ق.  بهذا  املوؤمنة  الف�س�ئل  كل 
يدعو اإىل التف�و�ض واالعرتاف والتن�زل من ع�سويته�.

ج-م�س�ركة "اجلبهة العربية التقدمية" يف منظمة 
املق�ومة  املنظمة قوى  التحرير اجلديدة, بحيث ت�سم 
التي تن��سل يف فل�سطني وقوى املق�ومة التي تن��سل من 

اأجل فل�سطني ■

◄ الورقة التي قدمها نائب رئيس "حركة 
وحدة  حول  الدولية  الندوة  في  الشعب 
تونس  ف��ي  العربية"  التقدمية  ال��ق��وى 

بتاريخ 24 تموز 2015.

الدعوة إلى وحدة القوى التقدمية العربية ليست جديدة. فلقد 
تكررت مرات كثيرة على مدى العقود األربعة أو الخمسة الماضية 

وإن بصياغات مختلفة مثل: وحدة القوى القومية، وحدة قوى 

اليسار العربية، وحدة القوى الناصرية الخ... كانت الدعوة إلى هذه 
"الوحدات" ترتفع عند كل هزيمة أو نكسة أو مصيبة تحل باألمة 

العربية، 

وح���دة القوى التقدمي���ة العربية: الخيارات االس���تراتيجية 

و

المقاومة من لبنان إلى المشرق المقاومة من لبنان إلى المشرق
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ان�سرفت  االإ�سرائيلية  القي�دة  اأن 
ع��ل��ى م����دى ع��ق��دي��ن م���ن ال��زم��ن 
االن�س�ق  متعّددة  اإح��ت��واء  عملي�ت  اإج��رء   ال��ى 
المخ�وف  اأّن  اإاّل  االإنتف��سة,  حي�ل  والتقني�ت 
المق�ومتين  ا�ستئن�ف  م��ن  االإ���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
الت�سدع�ت  مع  ب�لّتزامن  والع�سكرية  المدنية 
في  االآن  تبدو  االإقليمي,  المحيط  في  الح��سلة 
الّتفكير  مدارات  ي�سغل  الذي  والّت�س�وؤل  ذروته�. 
الذي  االإت��ج���ه  في  يجري  اليوم,  اإ�سرائيل  في 
وال�سفة,  غزة  فل�سطينيو  فيه  يتوحد  اأن  يمكن 
الى فل�سطينيي اأرا�سي 48 تحت �سع�ر مركزي هو 

االإحتالل"... اإنه�ء  يريد  فل�سطين  "�سعب 
الواقعية,  من  ين�أى  ال  التو�سيف,  هذا  مثل 
على الرغم مم� يمتلئ به الف�س�ء الفل�سطيني من 
يوم  اأي  من  اأكثر  العقل  ت�س�وؤم  ت�ستدعي  حجب 

م�سى. 
اأم���� ال�����س��وؤال ال���ذي ُي��ت��داول ب��زخ��م خ��ض 
على  فيترّكز  االإ�سرائيلي,  الفكري  الو�سط  في 
دولة  تعتمده�  �سوف  التي  الممكنة  الخي�رات 
تقوم على خ��سّية االإ�ستيط�ن واالإحتالل, حي�ل 
�سعب يريد خو�ض حرب اإ�ستنزاف طويلة االأمد 

ب�ل�سدور الع�رية؟
كهذا  متوقع  م�آل  من  االإ�سرائيلية  الخ�سية 
متجددة  حج�رة  ثورة  الى  النظر  من  تت�أتى  ال 
بو�سف كونه� ن�سخة مكّررة عن �س�بق�ته�, بل في 
�سي��سية  "جيولوجي�ت  �سل�سلة  �سمن  اندراجه� 
يعتبره�  وح��ك��وم���ت  اأنظمة  ا�سقطت  اأمنية" 
اأمنهم  في  ا�ستراتيجّيً�  �سريكً�  االإ�سرائيليون 
هذه  مثل  من  ي�س�عف  وم�  واالإقليمي.  القومي 
المخ�وف هو الح�سور الوازن لميراث الخ�س�رات 
التي مّرت به� دولة اإ�سرائيل في خالل العقدين 
التنظير  اأن  كيف  �سنرى  ل��ذا  الُمن�سرمين. 
من  جملة  على  يّتكئ  راح  المت�س�ئم  االإ�سرائيلي 
�ستكون  وال�سو�سيو-ثق�فية,  المعنوية  الحق�ئق 
�سبب  عن  البحث  �سي�ق  في  ح��سمة  فع�لية  له� 
ال�سعب  مع  المديدة  المواجه�ت  في  االإخ��ف���ق 

الفل�سطيني. 
اأطروحة  من  ينطلق   التنظير  هذا  اأ�س��ض  
يكونون  م���  غ���ل��ب��ً�  ه��م  ال�سعف�ء  "اإن  م��ف���ده��� 
عدد  ح�سب   - ذلك,  وبي�ن  عقالنية..."  االأكثر 

عف�ء, وهم  من المفكرين االإ�سرائيلّيين - اأن ال�سّ
يواجهون القّوة الع�تية, يقي�سون موازين القوى 
بمع�يير اأكثر دقة مم� يقي�ض به المنت�سرون...

حول  ال�سج�ل  �سيرورة  اأت�بع  واأن�  معي  مّرت 
�سبق  م�  الت�لي,  اليوم  من  اال�سرائيلي  الخوف 
اال�سرائيلي  الجنرال  قليلة  �سنوات  قبل  وق�له 
دد: "عندم�  المتق�عد ف�ن كريفيلد في هذا ال�سّ
وج�سورين  عقالء  كن�  الم��سي-  في  �سعف�ء  كن� 
طراأت  جذرية  تحوالت  لكن  االنت�س�ر.  قن�  فحقَّ
تم�مً�.  مقلوبة  المع�دلة  لت�سبح  ال�سراع  على 
ب��سرن�  عندم�  لبن�ن  في  الم�سكلة  ب��داأت  فلقد 
الوقت  ذل��ك  ومنذ  من�.  اأ�سعف  هم  من  بقت�ل 

ونحن نم�سي من ف�سل اإلى اآخر"...
تموز  حرب  مع  بلغ  الذي  االنحداري  الخط 
يتوقعه  ك�ن  مم�  عمقً�  اكثر  م�ستوي�ت   2006
كثير من علم�ء الم�ستقبلي�ت في ا�سرائيل, اخذ 
الحرب على   ي في اختب�رات  المدوِّ يكمل م�س�ره 
م�ستغربً�  يكون  لن  لذا   .2009 الع�م  منذ  غزة 
اال�سرائيليين  الب�حثين  من  جمٌع  ينبري  حين 
اإذا ا���س��ت��م��رت االأم����ور ع��ل��ى ه��ذا  ال���ى ال��ق��ول: 
اإلى مرحلة تنه�ر فيه� دولة  النحو ف�سوف ن�سل 

"اإ�سرائيل". 
ال�س�ري  الكالم  من  اآخ��ر  م�سهد  اأي�سً�  لدين� 
في  ف�س�ء الت�س�وؤم. فلقد م�سى الك�تب ال�سي��سي 
ليطرح  �سنوات  قبل  لبرون  اأه���رون  االإ�سرائيلي 
اإذا  عّم�  الح�د,  الت�س�وؤل  المرارة  من  كثير  في 
ك�نت اإ�سرائيل هي حقً� ال تزال قوية على النحو 
الذي يجعله� �س�حبة الّنهي واالأمر في محيطه�. 
اإ�سرائيل هي حقً� قوية من  ب�أنَّ  اأج�ب  لم�  لكنه 
بوؤ�ض  ن  ليبيِّ وا�ستدرك  الع�سكرية, ع�د  الن�حية 
هذه القوة م� دامت براأيه غير ق�بلة لال�ستعم�ل. 
االآن,  معه  التع�مل  يجري  ال�سعور  هذا  مثل 
فيه�  يجد  التي  ال��ح���دة  ال��زواي���  اأك��ث��ر  ك���أح��د 
المغلقة.  جدرانه�  اأ�سرى  اأّنهم   االإ�سرائيليون 
تطرح  م�سكلة  ثمة  يكن  لم  القريب  الم��سي  في 
ق�بلة  ال��ق��وة  ك���ن��ت  ال��ن��ح��و.  ه��ذا  على  نف�سه� 
االأرا�سي  عرب  �سد  لحظة  اأية  في  لال�ستخدام 
المحتلة الع�م 1967, و�سد فل�سطينيي 1948, 
التي  الخ�طفة  والمع�رك  الحروب  عن  ن�هيك 
جنوب  في  االإ�سرائيلي  الجي�ض  ي�سّنه�  ان  اعت�د 

اأنَّ الوعي االإ�سرائيلي  لبن�ن. ولي�ض من �سك في 
ن�سف قرن بحقيقة  اأكثر من  �سيمتلئ على مدى 
اإحراز  م� يمكنه� من  القوة  اإ�سرائيل من  اأنَّ لدى 
االنت�س�ر بي�سر ن�در. واأنَّ مبداأ القوة وا�ستعم�له 
حين ال�سرورة - �سواء كتدبير احترازي اأوكقوة 
ال��ذي  المبداأ  ه��و  محتملة-  ح��رب  اأي  ف��ي  ردع 
ي�ستحيل على الدولة العبرية اأن تتج�هله لو هي 
قررت البق�ء في منطقة مملوءة ب�الأعداء. غير 
اأنَّ هذه الحقيقة �سوف ت�أخذ م�س�رًا مع�ك�سً� على 
في  وازنة  قط�ع�ت  ثمة  ي�.  َم�سَ عقدين  امتداد 
ر�ّسخته�  حقيقة  تالحظ  االإ�سرائيلي  المجتمع 
من  الالَّجدوى  وهي  الم��سية,  الحروب  تج�رب 
ا�ستخدام من�هج الحرب الكال�سيكية وتقني�ته�. 
نم�ذج  الفل�سطينية  االنتف��سة  اأعطت  ولقد 
اأكيدة على ال�سلل الذي ي�سيب االآلة الع�سكرية 
لم  �سعبي  �سالح  ا�ستخدام  ج��راء  االإ�سرائيلية 
قي�مه�.  منذ  مواجهته  على  اإ���س��رائ��ي��ل  تعتد 
والخبراء  ال�سي��سيين  م��ن  كثيرون  ويعترف 
ا�ستعداد  اأي  ُتظهر  ل��م  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  ب��واق��ع 
حقيقي لمك�فحة االنتف��سة ف�ساًل عن العملي�ت 
اأو  االأخ�سر",  "الخط  ي�سمى  م�  الفدائية داخل 
اإمداد الجي�ض في ال�سفة الغربية  على خطوط 

وقط�ع غزة.
االإث��ب���ت  اأن  ي��رى  م��ن  االإ�سرائيلّيين  وم��ن 
الب�سيط لعدم كون اإ�سرائيل ق�درة على �سن�عة 
الزمن ال�سي��سي في المنطقة , هو الحقيقة التي 
القوة  منطق  ف�سل  اأح���د:   على  تخفى  تعد  لم 
ب�سكليه�  الفل�سطيني  ال�سعب  مق�وم�ت  اإنه�ء  في 
تزال  ال  اإ�سرائيل  ك�نت  فلو  والع�سكري.  المدني 
معركة  ك�سب  ال�ستط�عت  القوة,  حقيقة  تملك 
منذ  فر�سً�  عليه�  فر�ست  ع��ة  م��روِّ ا�ستنزاف 

الثم�نيني�ت والى يومن� هذا.
اأن  وجد,  َمْن  ه��وؤالء  من  ف���إنَّ  ذلك,  من  اأكثر 
الفل�سطينيون,  ا�ستط�ع  اأن  االنتف��سة  نت�ئج  من 
والأول مرة, فر�ض اإرادتهم على اإ�سرائيل, وت�ليً� 
على  مك�سوفة-  غير  بطريقة  -واإن  اإجب�ره� 
ب�الأمر  والتفكير  غزة,  من  الق�سري  االن�سح�ب 

نف�سه في ال�سفة الغربية. 
المع�دين  ب�أنَّ  اليوم  منهم  كثيرون  ويعترف 
واأمنية  �سي��سية  م��ع���رف  اكت�سبوا  الإ�سرائيل 
�سعفه�  نق�ط  بظهور  وتتمثَّل  الخطورة,  ف�ئقة 

ال�سج�ل  اأن   فيه  ُي�سك  ال  فم�   . بّين  نحو  على 
اإ�سرائيل  و�سعف  قوة  حول  الح�لي  االإ�سرائيلي 
ع تراكمت  ب�ت  يتو�سع ب��ستمرار. ومع هذا التو�سُّ
راحت  درام�تيكي,  م�س�ر  �سمن  الت�سكيك  نزع�ت 
القوة  ع��وام��ل  تفتقد  اليهودية  ال��دول��ة  معه 

التقليدية. 
ال��ج��ي��و-ا���س��ت��رات��ي��ج��ي  ال��ت��ح��ول  اأّن  ع��ل��ى 
�سوف  ومع�دالته�  المنطقة  موازين  غير  ال��ذي 
حرب  �سن  في  التفكير  من  جديً�  م�نعَ�  ي�سكل 
ال�سي��سي  لمجتمعه�  والتم��سك  ال��ت��وازن  تعيد 
اأح��د  اأن  وال��وا���س��ح  وال��م��دن��ي.  وال��ع�����س��ك��ري 
النخب  لمخ�وف  الم�ستدعية  االأ���س��ب���ب  اأب���رز 
ا�سرائيل  في  والفكرية  وال�سي��سية  الع�سكرية 
في  الت�ريخية..  كتلتهم  اأ�س�ب  الذي  َدع  ال�سَ هو 
الم��سي, ك�ن الت�سكيك في عمل واداء القي�دتين 
في  مهمً�  ع�ماًل  ُيعتبر  والع�سكرية  ال�سي��سية 
اأم�  الخلل..  ومن�طق  الت�سدع�ت  ترميم  اع�دة 
االآن فقد تعر�ست م� ي�سّمى ب� "الغريزة القومية 
بنتيجة  االه��ت��زاز  من  �سرب  اإل��ى  الجم�عية" 
المراجع�ت الذاتية, متزامنة مع ن�سوء من�خ�ت 
اقتدار  من  ك�مل  ت�ريخ  بنه�ية  توحي  ع�رمة 

الظ�هرة االإ�سرائيلية.
على  االآن  تعي�ض  اإ�سرائيل  اأنَّ  الح�ل  واق��ع 
االإ�سب�ع.  حّد  بلغت  التي  االحتالل  مقولة  اآث�ر 
اإ�سرائيل  ى  ُي�سمَّ م���  خ����رج  التو�سع,  فمفهوم 
ق�بلة  اإيديولوجية  حقيقة  يعد  لم  ال�سغرى, 
ق�بلة  واقعية  حقيقة  يعد  لم  مثلم�  للتنظير 
الداخل,  اإلى  يتراجع  اأنه  يبدو  بل  للتطبيق... 
رًا عن نف�سه بت�سعيد العقالني وغير م�سبوق  معبِّ
في حركة اال�ستيط�ن. ثم ليظهر مفهوم التو�سع, 
ا�ستح�لة  اه�:  موؤدَّ اأخرى  ن�س�أة  يولد على  وك�أنه 
تقني�ت  خ��الل  م��ن  االإح���ت���الل   نظرية  ع���ودة 

الحروب الف�ئقة القدرة.
التي  االأمنية  ال�سي��سية  الجيولوجي�  بعد   
االإ�سرائيلية  ورة  ال�سّ بدت  االقليم,  على  حّلت 
الّتمو�سع  هذا  ففي  مف�رق.  مك�ن  في  تتمو�سع 
غير الق�بل لالإ�ستقرار في القريب المنظور .. ال 
يجد االإ�سرائيليون اأنف�سهم اإاّل اأنهم اأم�م اإختب�ر 
الَغَلَبة  ق��در  من  يقين  على  هو  �سعب  مع  مرير 

واإنه�ء االإحتالل ■

 ع�ي�ض تلك الفترة  يذكر جيدا 
ن�سرات اأخب�ر ال "بي بي �سي" اأو 
تع�بيرالتفرقة  و  البريط�نية  االإذاعة  هيئة 
التي ك�نت ت�ستعمله� وي�ستح�سرني تعبير "حي 
اأخواته  توائم  بين  الم�سيحي" من  االأ�سرفية 
الم�ستعملة  المقززة  التع�بير  من  العديدين 
نرى  واليوم  اآنذاك,  الط�ئفية  الفتنة  الإذك�ء 
هجمة  في  الفتنة  ن���ر  تذكي  نف�سه�  الجه�ت 
ذات مق�ربة ط�ئفية على غرار حرب ال�سنتين 
لكن هذه المرة على نط�ق االأمة كله� وال�سحن 
الط�ئفي ي�أتي اإلين� اليوم من كل اإتج�ه اأهمه� 
من  جميعهم  و  اأخواته�  و  ال�سعودية  و  تركي� 
اأتب�ع الغرب, وب�سير الجميل و�سل اإلى مرحلة 
و  بداية  االإنعزالي"  "الغيتو  في  "القدا�سة" 
االإجتي�ح  قبيل  "لبن�ن"  من  اأخ��رى  من�طق 
وُيعزى  الثم�نين�ت,  ف��ي  لبالدن�  ال�سهيوني 
المن�طق  في  الجميل  ب�سير  "تقدي�ض"  �سر 
اإج��رام��ه  و  بط�سه  اإل���ى  وق��ت��ذاك  ال�سرقية 
ابتداأت  حين  االأ���س��ود  ب�ل�سبت  �سمي  م�  منذ 
ب�لذبح  اإمرته  تحت  االإنعزالية  الميلي�سي�ت 
على الهوية التي يم�ر�سه� داع�ض اليوم و بعد 
ذاك ك�نت الحملة الع�سكرية بقي�دة الجميل 
االإنعزالي  وهو  االأحرار  الوطنيين  حزب  �سد 
اأي�س�, في م� ي�سبه النزاع على ال�سلطة, و م� ن�س�أ 
عنه� من مج�زر في حق اأبن�ء الوطن والط�ئفة 
واآثر معظم  ال�سفرا,  واأهمه� مجزرة  الواحدة 
حي�تهم   على  خوف�  و  اإكراه�  اآن��ذاك  الن��ض 
بيوتهم  في  �سوره  وتعليق  الجمّيل  تقدي�ض 
"موؤمنين  عنه  مدافعين  الطرق  مف�رق  وعلى 
�سد  الكالمي  االإره���ب  م�ستعملين  ق�ئدا  به" 
كل من يوجه النقد له و لو ك�ن هذا النقد من 
ب�ب الغيرة على "الق�سية" وم� الح�ل لو انتقد 
اأحد  يكن  لم  و  الذع�؟  نقداأ  الجمّيل  اأحدهم 
الم�ستعملة  العقوب�ت  الأن  ذلك  على  يجروء 
المن�طق  ف��ي  الجمّيل  ع���ر���ض  م��ن  ك��ل  �سد 
الواقعة تحت �سيطرته و التي ابتداأت بن�سف 
�سي�رة هن� و �سرب اأو اإذالل على ح�جز هن�ك 

و  خطف  اإلى  الف��سية  الطريقة  على  تطورت 
ال�سورة  و  عينهم  المن�طق  الأبن�ء  منظم  قتل 
رفعت  التي  حري�س�  طريق  على  العمالقة 
ترتفع  الجميل  ب�سير  عليه�  و  الثم�نين�ت  في 
ه�لة  راأ�سه  على  و  قليال  االأر���ض  فوق  رج��اله 
وك�أن  الرب"  ب��سم  االآتي  "مب�رك  عليه�  كتب 
ال�سيد الم�سيح نف�سه تعبر عن كل م�  الجميل 
اآنف� من خوف الن��ض من بط�ض الجمّيل و  ورد 

التف�فهم حوله نتيجة لذلك
العميل  ال��ج��م��ّي��ل,  م�����س��روع  ف�سل  طبع� 
االإ�سرائيلي, في لحظة بطولة قومية و ا�ستمر 
ال�سعب حول  نهج تحّلق �سريحة ع�مودية من 
من يبط�ض بن� مذ ذاك وحتى يومن� هذا الذي 
ن�سهد فيه حملة �سهيونية غربية اإ�ستعم�رية 
القبيل,  ه��ذا  م��ن  �سئتم  م���  �سموه�   , �سعواء 
ا�س�ض  على  ب�لعب�د  الفتك  و  البالد  لتفتيت 
لن�سف  االأم��ر  يبدو  قد  و  ط�ئفية,  و  عرقية 
�سك�ن بالدن�, و لتعليالت مختلفة, متق�ربة  في 
�سد  الوقوف  ب��ستط�عتن�  لي�ض  اأنه  جوهره�, 
كل هذه الدول القوية و منه� الكبرى المت�آمرة 
يراهنون  وه��م  االإن��ت�����س���ر,  و  جميع�  علين� 
بعد  "النظيفة"عن  اأميرك�  وك����أن  يفتون  و 
جغرافي�,  اإلين�  االأقرب  االإقليميين  واأتب�عه� 
و  القلوب  اأك��ل  و  القذارة  ملف  تعهدوا  الذين 
القبور  تدمير  و  الع�مة  ال�س�ح�ت  في  الجلد 
منت�سرين في  �سيغدون  االآث���رات,  و  المقد�سة 
تميز  ح�سنة  الجميل  لب�سير  و  االأم��ر,  نه�ية 
اأمث�له�  و  والن�سرة  داع�����ض  ع��ن  ميلي�سي�ته 
الت�أييد  ح�س�ب�ت  يراجعو  لن  االأخيرين  اأن 
وهم  انت�سروا,  لو  ال�سعب  بين  والمع�ر�سة 
يع�قبوا  و  ن��سرهم  من  ليك�فئوا  �سُيهَزمون, 
�سريف  هو  من  بكل  �سيفتكون  بل  ع�داهم  من 
اأبو  "عن  ومعتدل و مق�وم و ب�الأقلي�ت جميع� 
في  ح�سل  كم�  الع�مّي  التعبير  بح�سب  جنب" 
العراق االأم�ض و يح�سل اليوم في بع�ض من�طق 
ال�س�م و لو دخلوا لبن�ن �سيتوجهون اإلى معراب 
االأ�سرفية  و  جونية  و  برم�ن�  و  الرابية  و 

مح�ربة  ف��ي  التفكير  قبل  ي�سيل  ولع�بهم 
المق�ومة و جمهوره� و نهج داع�ض المتبع في 
اأنح�ء االأمة التي ي�سيطر عليه� التنظيم دليل 

على ذلك
ت�سعب المعركة حين� و تب�ن ب�س�ئر الن�سر 
تف�سير  في  يومي�  المحللون  ينهمك  و  اأحي�ن� 
ال�سغور  ظ�هرة معينة ك�سقوط تدمر و ج�سر 
ال تف�سير له� لمن ال يفهم العقل االإ�ستراتيجي 
للذي يدير المع�رك و ير�سم خطط المواجهة 
في هجمة ت�أتين� من كل اتج�ه, و الت�ريخ اأثبت 
اأن كل مجموعة قررت اأن تخو�ض الموت وف�ء 
لق�سيته� و دف�ع� عنه� ال بد اأن تنت�سر كم� هي 
ح�لن� نحن الجمهور المق�وم و �سر االإنت�س�ر هو 
لحظة  ت�أتي  حين  الموت  جه  و  في  االإبت�س�م 
مح�ربين  ع�سن�  ق��د  نكون  بهذا  و  الحقيقة 
�سرف�ء حتى اآخر نف�ض �سون� للق�سية و االأمر 
ال�س�بقة  االإنت�س�رات  و  ال�سعوبة  بهذه  لي�ض 
التحريرالتي  و  ال��م��ق���وم��ة  ذك���رى  واأه��م��ه��� 
من  عليه  و�سلن�  بم�  تذكرن�  اليوم  به�  نحتفل 
اأع�س�ب مرت�حة في وجه  و  و قدرة  جهوزية 
و"قوم�سينجنيين"   ط�ئفيين  موتورين  حفنة 
ب�عوا  به�  ي�سرحون  كلمة  كل  ثمن  يقب�سون 
اأنه�  يعرفوا  اأن  قبل  �سم�ئرهم  و  وطنيتهم 
لي�سكوا  دولية  محكمة  اإلى  وذهبوا  موجودة 
لين�لوا  ابي�ض  ق��ض  اإل��ى  ويتزلفوا  بع�سهم 
اأدراج  في  ورق��ة  كل  �س�أن  �س�نه  المزور  ر�س�ه 
هذه المحكمة الهزلية تلك, فيم� نحن جمهور 
المق�ومة و الموؤمنين به� �سبيال اف�سل و اأ�سرع 
الن��ض  كل  عن  ندافع  حريتن�  لنيل  ا�سرف  و 
حتى اأوالئك الذين يم�سون وقتهم في ال�سحن 

الط�ئفي و طعن ظهورن� ب�لخن�جر
اإنه� حرب وجود اأ�س�ر اإليه� المفكر اأنطون 
�سع�ده في اأوائل القرن الم��سي و هو الذي نبه 
ال�سهيوني على فل�سطين, و  و حذر من الخطر 
وهم  الداخل,  يهود  �سع�ده  اأ�سم�هم  من  خطر 
بينن�, ال يقل �س�أن� عن خطر ال�سه�ينة واليوم 

الوجود"  "حرب  م�سطلح  المق�ومة  تبنت 
اأزمتن�,  حقيقة  عن  يعبر  اآخر  م�سطلح  ال  الأن 
واأ�سب�ب ُن�سرة المق�ومة لجميع كي�ن�ت االأمة 
اليوم ورف�سه� لحدود �س�يك�ض بيكو التي ر�سمه� 
اأجل  من  حزب�  �سع�ده  اأ�س�ض  اأم��ر  االإ�ستعم�ر 
تحقيقه, و فيم� ك�ن من "الخطيئة" الوطنية 
الكبرى حتى االأم�ض القريب اأن ي�سير احد في 
�س�يك�ض  كلمة  اإلى  اجتم�عي  اأو  �سي��سي  �سي�ق 
كله�  بالدن�  "طوائف"  اأذع��ن��ت  بعدم�  بيكو, 
اإلى  بلبن�ن  الم�سمى  الكي�ن  في  ا�ستثن�ء  دون 
اأبن�ء  وحدن�  كن�  اللبن�نية,  الدولة  نه�ئية 
اأوتين�  م�  و كل كل  ننذر حي�تن�  �سع�ده  نه�سة 
محو  و  الطبيعية  �سورية  وح��دة  لتحقيق  به 
واليوم  كي�ن�ته�  بين  االإ�سطن�عية  الحدود 
اأ�سحى طرحن� خط� عري�س� لجمهور المق�ومة 
و ال�سمود في و جه هذه الهجمة الكونية على 

بالدن�.
من  خالله�  نع�ني  ت�ريخية  لحظة  اأن��ه��� 
وثق�في  جغرافي  اتج�ه  كل  من  علين�  هجمة 
تح�لفت فيه� ثق�فة ال�سحراء و ثق�فة الغرب 
القديمة  ح�س�رتن�  انق��ض  على  بنيت  التي 
اأجمعين  الع�لم  اإره�بيي  ير�سل  اليوم  والغرب 
الوجود  و محوه� من  مع�لم ح�س�رتن�  لتدمير 
داع�ض  تنظيم  تح�رب  اأميرك�  اأن  يظن  وم��ن 
الث�نية  اأميرك�  حليفة  تركي�  و  واه��م  فهو 
المج�نين  اآالف  اإلين�  تر�سل  المنطقة  ف��ي 
اأن  ب�سرط  ك�ن  دم  اأي  الدم  اإلى  المتعط�سين 

يكون �سوري�, 
من�  تتطلب  ات��ج���ه  ك��ل  م��ن  كهذه  هجمة 
اأميرك�  على  راهن  ومن  اتج�ه  كل  في  من�  ردا 
و  لبن�ن  ف��ي  ال�سنتين  ح��رب  ف��ي  اأدوات��ه���  و 
خ�سر �سيخ�سر ره�نه هذه المرة على الغرب و 
داع�ض الأن ال الغ�ز و ال الدوالر و ال المرتزقة 
حتى  يعمل  اأن  قرر  �سعب  هزيمة  ي�ستطيعون 
لق�سية ت�س�وي وجوده, ومن يع�ض  االإ�ست�سه�د 

يرى ■

الجمهور المراهن .. و الجمهور المقاوم ها إسرائيل الخائفة من سّر عدوِّ

ومن

ومع

 مشيئة أميركا هي الغالبة دومًا أو كما يقال بالعامية "متل ما 
بدها أميركا بيصير، تعبير قاس علينا يستعمله الكثير من أبناء 

بالدنا وفي معظم الحاالت يؤمن حاملو هذه المقولة بصحتها كما 
أن األمر ال يخلو من الكيدية في نوادر األحيان عند البعض القليل، 

ألقوّي الفتاك له رهبته عند الخائفين و ضعاف النفوس و يقف جزء 

ال بأس به من الناس إلى جانب القوّي مفضلين المراهنة على الربح 
ال المبدأ وكنا قد عشنا أيام اليفاعة حالة مصغرة عما نعيشه اليوم 

وذلك في زمن بطش بشير الجميل إبان حرب "لبنان" األهلية في 
ما كان يسمى المناطق الشرقية، أو "المسيحية" كما أشارت إليها 

إذاعات الغرب اإلستعماري المحرض،

أكثر ما يخشاه اإلسرائيليون وهم يرقبون 
مسار التحّوالت الجارية في العالم العربي، أن 
يعود الفلسطينّيون الى العمل وفق منطق 

اإلنتفاضة األولى أواخر الثمانينات. يومذاك 
استطاع شعب فلسطين أن ُيبدع مقاومة 

لت اآللة العسكرية الضخمة لدولة  عطَّ
االحتالل، ووضعت قادتها أمام خيارات قلقة 

سياسية وأمنية شديدة الخطورة .

جورج كرم - كاتب

محمود حيدر - باحث في الفلسفة السياسية

المقاومة من لبنان إلى المشرق المقاومة من لبنان إلى المشرق
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مت�م�  متوقعة  احل���دث��ة  اأن  مع 
وال��ع��راق��ي��ون  ف���ل�����س��وري��ون   ,
حرام  بوكو  و�سح�ي�  االأج���ن��ب  ال�سح�فة  ومرا�سلي 
واملفخخ�ت  وال��ع��ب��وات  التكفري  �سيوف  تتن�ه�سهم 
يف  العزاء  مت�سنعني  روؤو�سن�  هر�سن�  ذلك  ومع  املقد�سة, 
بو�ض  اأطلق  ,حيث  منه�تن  لغزوة  نو�ست�جلية  ا�ستع�دة 
االأبن نداء , مل�ذا يكرهونن� , ومن لي�ض معن� فهو �سدن�, 
االأقرب  النداء/ال�سع�رالإنه  هذا  اأخ��رى  مرة  وتلقفن� 
ن�ستعني  نحن  فه�   , وخ�سو�سيتن�  وعقولن�  قلوبن�  اىل 
ب�الآخر/ الغربي / احلداثي ك�س�هد اإثب�ت اأن الع�مل مل� 
يزل على ف�سط�طني , متفقني مع بو�ض وبن الدن مع� على 

رغم اأنف حداثيتن� املعلنة وتقدميتن� امل�سته�ة .
ا�ستحق�ق مل يرد ال يف  اأم�م  اإيبدو  و�سعتن� �س�ريل 
اأدبي�تن� وال يف ثق�فتن� ,اإال مل�م� دفع ثمنه� غ�لي� اأولئك 
الذين اأطلقو نداء النه�سة فقمعوا �سر قمع ومل� يزالون 
تغريد  من  اقرتفوه  م�  على  مط�ردين  قبورهم  يف  وهم 
به  العبث  مت  الذي  االإ�ستحق�ق  هذا  الف�سط�ط,  خ�رج 
,مواربة وتزييف� وا�ستثن�ء على مدى قرن ون�سف , و�سل 
اإال   ( م�سعورا  خواءًا  لينطلق  اإيبدو  �س�ريل  ن��سية  اىل 
فيم� ندر ( فربكة ه�ئلة من الكت�ب�ت واملواقف والرثرة 
و)   , احلقيقي  االإ�ستحق�ق  مواجهة  جميعه�  جت�نب   ,
جتروؤ  ال  حرية  على  بن�ء   , الكالم  وحل  يف  وتلغب�ض( 
)جغرافي� على  �سي�ق�ت بعيدة  اإال يف هكذا  على ذكره� 
االأقل ( , متكئة على �سرعة ال توؤمن به� ال بل تن�ه�سه� 
فكل   , االإن�س�ن  حلقوق  الع�ملية  ال�سرعة  ,هي  وتع�ديه� 
مط�لبتن� االإن�س�نية ت�ستند اىل هذه ال�سرعة /البدعة 

مب� فيه� من�ق�ستن� حل�دثة �س�ريل اأبيدو املوؤ�سفة.
خليط عجيب من االآراء والكت�ب�ت �سب معظمه� يف 
ح�لة ال�سي�ع املعريف / ال�سع�راتي , حيث ظهرت هذه ) 
املتداولة   ) ) ولكن  (, توؤيد الطرفني عرب لفظة  املعظم 
م�س�ألة حتى  اأية  الرتاثي يف  التداواللثقف�يف/  جدا يف 
قيل  ,لذلك  ممجوجة  اأو  مكررة  اأو  ع�برة  ك�نت  ول��و 
الكثري الكثري يف املو�سوع , ومل يقل اأن فرن�س� كجزء من 
ا�ستعم�رية  دولة  هي  حتديدا(  القوي   ( املتقدم  الع�مل 
يف  مب�  هذه,  مك�نته�  على  للمح�فظة  �سيىء  كل  وتفعل 
ذلك االإعتداء واالإ�ستغالل , وهي دولة اأي عك�ض م� هو 
موجود لدين� , وغري عن�سرية وال ط�ئفية بل ق�نونية 
وال  مواطنيه�,  وم��ع  ح��دوده���  داخ��ل  ودمي��وق��راط��ي��ة 
تخ�لف قوانينه� د�ستوره� ال ب�الإ�ستثن�ء وال ب�الإ�ستنف�ر 
م�س�حله�  ح��دود  يف  االإن�س�نية  احلي�ة  حت��رتم  وه��ي   ,
الكالمية  املعمعة  ه��ذه  يف  اأ�سي�ء  هكذا  تقل  مل  ه��ي, 
اأنهم  القتلة  ه��وؤالء  اىل  اأ���س���ر  من  قلة   , املواقفية   /
فرن�سيون ,) املعظم ( كتبوا اأنهم م�سلمون وهم يف معركة 
مع الغرب , ون�سحوا بتجديد اخلط�ب الديني ق��سدين 

تقني�ته وو�س�ئل تو�سيله الإدراك االإ�سالم ال�سحيح , يف 
الن�ر ه�سيم�  مفرتق يقود اىل مت�هة �سف�هية تدلق يف 
جديدا, وهكذا اأ�سبح الفرن�سيون يف ح�سنن� نتحمل وزر 
جرميتهم الإنهم على نف�ض دينن� , وهكذا وعرب حم�كمة 
�سريعة على ال�س��س�ت وعلى �سفح�ت اجلرائد ,مت اإعداد 
تهمة وحكم على �س�ريل الإن البينة وا�سحة يف الر�سوم 
امل�سيئة كدليل م�دي وا�سح , بينم� مت ت�أجيل البحث يف 
تهمة القتلة ريثم� تتم درا�سة االأدلة ال�سرعية والتثبت 
من �سحته� اأو غفلته� , وعند االإ�س�رة ) من القلة طبع�( 
اإث���رة  ف��ورا  تتم  املجلة,  �س�ريل  مق��س�ة  اإمك�نية  اىل 
اأو العرب  مو�سوع املحرقة الذي ال ن�قة فيه للم�سلمني 
وال جمل , فنحن مل نذبح ومل نحرق اأحدا ال يف احلرب 
الع�ملية الث�نية , وال يف تطهري اأمريك� من هنوده� احلمر 
, ومع هذا ميكن للن�س�ل االإحتج�جي  وال يف هريو�سيم� 
قوانني  اىل  ي�سل  اأن   ) والغرب   ( فرن�س�  يف  والق�س�ئي 
ولكن  املعتقدات,  اىل  االإ�س�ءة  متنع  د�ستورية   واحك�م 
هكذا ن�س�ل كم هو حقيقي و�س�دق, وكم �سي�سمد ,عندم� 
نر�سد اقوال �سيوخ الف�س�ئي�ت , وكت�ب�ت الرا�سخني يف 
الدين ال�سي��سي؟ هل هم مط�لبون وملزمون بذلك اأم لهم 

ا�ستثن�ء ؟
اأبيدو على التفكري ب�ملك�نة  جتربن� ح�دثة �س�ريل 
حتت  ي�سقطون  والعراقيني  ال�سوريني  اآالف  فبينم� 
نيجريي  الفي  قتلت  حرام  بوكو   ( املوؤمنني"   " �سك�كني 
مرور  اأخب�رهم  ومتر  �س�ريل(  ح�دثة  اأ�سبوع  نف�ض  يف 
الكرام , بينم� ت�ستنفر االأقالم وال�س��س�ت " للبحث" يف 
مالب�س�ت احل�دث الفرن�سي , م� يعني اأن هن�ك تراتبية 
يف  البحث  يجب  ت�سحح,  اأن  ويجب  تعلن  ان  يجب  م� 
لن  واإال   , و�سف�فية  �سراحة  بكل  وا�سب�به�  ا�سراره� 
تت�سحح ,اإذ اأن مك�نة ال�سعوب حتدده� جمتمع�ته� قبل 
دوله� , الإن القوة التي ت�سنع املك�نة ب�الأ�س��ض ,هي قوة 
,ق�درة  ف�ئ�سة  حيوية  ي�ستتبع  الذي  املجتمعي  االإنت�ج 
على االإ�ستمرار يف تن�ف�ض الوجود , واأخذ مك�ن من��سب 
له�, لذلك تبدو املق�الت واخلط�ب�ت التي دبجت يف هذه 
التي  اجلم�هري  لهذه  مك�نة  عن  تبحث  وك�أنه�  املن��سبة 
هذا  يف  التن�ف�ض   / للم�س�ركة  القليل  اأقل  اإال  تنتج  ال 
التن�ف�ض,  على  قوة  اأي��ة  متتلك  وال  االأر���س��ي   الوجود 
ولي�ض له� ب�حلقيقة والواقع اإال �سرعة حقوق االإن�س�ن 
التي ال تعتقد وال تلتزم به� وال مبواثيقه� وعهوده� , كي 
حتتكم اليه� لتدلل على وجوده� " املت�س�وي" مع وجود 
هوؤالء االأقوي�ء , ولكن من ق�ل اأن اإدع�ء الت�س�وي ح�سب 
�سرعة حقوق االإن�س�ن هذا هو اأمر مر�سي عنه عندن� ؟! 
وهن� اإحدى اأهم املف�رق�ت امل�سحكة املبكية , فنحن نرى 
منهم  بكثري  اأرق��ى   ) ال��ذات  جلد  الرغم  وعلى   ( اأنف�سن� 
واأرفع حقوقي� رمب� لدرجة اأنن� نت�س�مح معهم , اأو ن�سرب 

, �س�حمني لهم ب�لعي�ض معن�  عليهم تقية اىل حني قوة 
على نف�ض الكوكب تف�سال من� , هذا يجب اأن يق�ل ويعلن 
,اإذ اإن م� يق�ل وم� يعلن  عن اإختالل املك�نة �سببه الرجل 
االأبي�ض وحده , غري �سحيح دون النظر يف اأحوالن� نحن 
, ويف فكرن� نحن ,الإن الرجل االأبي�ض يطلب هكذا عداء 
التن�ف�ض  من  ومل�س�حله  له  خري  ,فهو  به  يبداأ  ورمب���   ,
الن�جت عن حيوية املجتمع�ت املنتجة , لذلك مل ين�ق�ض 
املعلقني العرب على هذا احلدث , احلدث نف�سه , من اأين 
ر�سوم  هكذا  وهل   , احلقيقي  ت�أثريه  هو  وم�  ومل���ذا  اأتى 
ق�درة على هدم الر�س�لة , مل ين�ق�سوا �سيئ� عدا تثبيت 
التهمة على الر�س�مني  واملجلة وعلى القوانني الفرن�سية 
,موؤكدين اأنه لوال الر�سوم امل�سيئة مل� ح�سل الذي ح�سل 
ذلك,  غري  هي  احلقيقة  اأن  يعرفون  وجميعهم  ,ولكنهم 
يعرفون اأن هكذا ايديولوجي�ت مبنية على اإلغ�ء االآخر 
اأي اآخر ويف اأي وقت  . وهذا اأمر ال �سرقي وال غربي , 

اإنه ثق�فة مم�ر�سة على اأر�ض الواقع.
على  ب�لتعليق  املتداخلون  ه��وؤالء  ي�سر  املق�بل  يف 
احلدث ,ب�لقول اأنن� نتعر�ض لالإزدراء , من قبل ه�تيك 
, وهو قول وعلى  الغرب برمته  اأو  الدول  اأو  املجتمع�ت 
ال�سحة,  من  الكثري  فيه  القت�لة  تعميميته  من  الرغم 
اليه  نبهوا  النه�سة  ع�سر  رواد  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
اأ�سب�به ب�لعمل واالإنت�ج لتبوء  اإلغ�ء  ودعوا للعمل على 
ومع   , عنه�  الدف�ع  اىل  بح�جة  لي�ست  حمرتمة  مك�نة 
الذي  االإزدراء  وبني  والكره  احلب  بني  الوا�سع  الف�رق 
تن��سي  )مع  االأ�س��سي  ال�سوؤال  ولكن  هوقلةاإحرتام, 
موؤقت� �سرعة حقوق االإن�س�ن( ,هل ي�ستحق م� فعلن�ه وم� 
ي�ستحق  امل��سيني  والن�سف  القرن  حقبة  خالل  اأجنزن� 
اأو مف�هيم وا�سحة عن  االإح��رتام؟ .. فهل لدين� فكرة 
التعبري  وحرية  حق  اأو  ؟,  مثال  االإعتق�د  وحرية  حق 
وال�سكوى  ب�لعقري  ال�سوت  نرفع  حتى  اآخ���ر؟,  مث�ال 
االإ�ستعم�ري  الظلم  متن��سني  طبع�  االإزدراء)  ظلم  من 
املتداخلني  ه��وؤالء  جل  وق��ف  ب�ل�سبط  هن�  برمته(؟ 
ب�لتعليق على احلدث , والقلة القلية ذهبت اىل جوهر 
والق�س�ء  ال�سي��سة  عن  الدين  ف�سل  ط�رحة  امل�س�ألة 
اإدان��ة  ن�سي�ن  دون  امل�س�ألة  جلوهر  حقيقي  كتكثيف 
�سديدة  وبتب�سيطية  لذلك   , والرتكيز عليه�  االإ�ستعم�ر 
اأو على  قرر هوؤالء الكرة  وللمرة املليون على التوايل 
عن  رغم�  ثق�فية  "الغرب"هوية  اإلب��ض   , غ��رة  حني 
اأنفه وعن اأنف احلق�ئق , ليبداأوا  بتريبه وحم��سبته 
خم�لفته  ب�سبب   , االإن�س�نية  القيم  عن  خ�رج  اأنه  على 
من�ر�سه�  وال  به�  نعتقد  ال  التي  االإن�س�ن  حقوق  ل�سرعة 
وال نحرتمه� ,وهذا يف الظ�هر االإعالين لهذه التعليق�ت 
, اأم� يف العمق املموه ب�أكوام الكالم حول حرية االإعتق�د 
وحرية التعبري , فكلن� نعرف اأن هوؤالء يرون يف الغرب 

)ولي�ض  وا�سرتاتيجي  واج��ب  وعدائه  ك�فر  ف�سط�ط 
الهوية  بداللة   , حم�لة  ال  اآت  وغ��زوه  معه(,  التن�ف�ض 
الرتاث  وبداللة  جهة,  من  عنوة  اإي�ه�  الب�سن�ه  التي 
الذي لديه احلل للتع�مل مع هكذا ح�الت ,لت�سبح اإدانة 
للتوقيت  اإدان��ة  هي   , اإيبدو  �س�ريل  ح�دثة  يف  القتل 
"�سح�ي�" �سوري� والعراق  اإال, وهو م� ينطبق على  لي�ض 

, وكذلك �سح�ي� بوكو حرام يف نيجريي� .

ه��وؤالء  وي�سخم  يطنب  ه��ذه  االإزدراء  م�س�ألة  يف 
, دافنني يف  الكرة يف الكالم والبحث واإطالق املواعظ 
ب�إمتي�ز   ا�ستعم�ريتني  م�س�ألتني   , املرتاكم  الكالم  طي�ت 
ا�ستحق�ق�ت  وه��ي  الع�سر  ا�ستحق�ق�ت  ه��ي  االأوىل 
 , واإب��داع  و�سج�عة  جهد  اىل  حتت�ج  وعملية  مفهومية 
والث�نية هي التخلف االأداء املعرب عن ال�سعف والهوان  
ب�أ�سك�له  االإ�ستعم�ر  يريح  م���  هم�  امل�س�ألتني  ه�تني 
يف  الكرة  ه��وؤالء  يعمل  م�  امل�س�ألتني  وه�تني  املختلفة, 
هذه املن��سبة اأو غريه� , بق�سد اأو من دونه اىل اإدامتهم� 
, عرب تبني تنظريات هالمية ع�س�بية ت�سع العربة اأم�م 
احل�س�ن , متن��سني اأن االإزدراء هو املظهر االأ�س��سي بني 

القوي وال�سعيف ,اإنت�جي� واإبداعي� .

�س�ريل  مرتكبي  عن  الفرن�سية  اجلن�سية  نزع  اإن 
اإيبدو , هو جزء ب�سيط من الهيوىل الثق�فية التي ي�سبح 
فيه� هوؤالء , خ�سو�س� يف جم�الت حرية التعبري , التي 
ال تبدو م�سقوفة لديهم كم� يح�ولون اأن ي�سقفوا حرية 
,فلم  االإعتق�د  حرية  ذريعة  حتت  الغرب  يف  التعبري 
واالإته�م�ت  ال�ست�ئم  �سيل  على  ي��ردون  مرة  وال  نرهم 
علم�ء  قبل  من  فقط  اآخر  وبو�سفه  االآخر  على  امللق�ة 
بطون  يف  او  ال�س��س�ت  على  حمرتمون  دع�ة  اأو  اأف��سل 
اأو  االأ�سرطة  اأحدث  على  م�سجلة  او  املن�سورة  االأبح�ث 
يف  احل�لني  ت�س�به  من  الرغم  على   , ميدي�  ال�سو�سل  يف 
الظ�هر على االأقل ؟ فهل �س�ألوا اأنف�سهم اأن االآخر يه�ن 

اأي�س� من حرية تعبريهم هذه ؟!

اإنن� يف م�أزق ثق�يف حقيقي , وقعن� فيه منذ القرن 
اأبو  الت��سع ع�سر , ومل ي�سعفن� فيه ال حممد عبدو وال 
االأعلى املودودي وال �سيد قطب وال ع�ئ�ض القرين وال 
القر�س�وي  وال  حممدعم�رة  اأو  اجل�بري  ع�بد  حممد 
الن�جتة  ب�سلوكي�تن�  نغرق  اإنن�   , اأمث�لهم  من  اأي  وال 
تب�سيطية  بذرائعية  ه��وؤالء  يحميه�  التي  ثق�فتن�  عن 
ترى   . وح�س�ري�  معرفي�  الأميني  اإال  ت�سويقه�  ميكن  ال 
اليه  �س�ئرون  ن��زل  مل�  اأم  االأ���س��ود؟  الثقب  ابتلعن�  هل 
بحمله�  ينوء  التي  فخرن�  واأكوام  العري�سة  ب�إبت�س�متن� 
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ال���������ث���������ق���������ب األس�����������������ود

نجيب نصير - كاتب

ثقافيًا ؟ إنها خلطبيطة معرفية ومعلوماتية  
ومواقفية عبثية،وضعتنا في قعرها حادثة 

شارلي إيبدو ، اختلط الحابل بالنابل كما يقال 
، حتى يخيل للمرء أننا في حالة ليبرالية فريدة 
، ال تحدها حدود إال فيما ندر وتندر، فهناك بعض 

من الشح المعرفي ، توازيه وفرة كبيرة من 

المعلومات ، وقدر كاف من المقدسات ، وركود 
على مستوى المصطلحات ، وكأننا صعقنا بما 

حصل في غزوة شارلي إيبدو وتفاجأنا الى درجتي 
الذهول واإلستقطاب ، نشرع خطوطا حمراء هنا 

وهناك ، ونرسم على الرمال ما سوف تذروه 
الرياح ، والنسمات العليلة أيضا.

تفاجأنا

فتون المتون مخملي الملمس عميق االش���ارات س���اخن البوح
لويس الحايك - ناقد

جم�لية  اإل��ي��ه  ت�����س��ّدك  ي��غ��ري, 
ورقّي  مو�سيق�ه  وطراوة  �سي�غته 
ب��وِح��ه.  وب��ع��ودة  اىل ال��ف��ريوز ب���دي نعرف ان يف 
الفتون م�ي�سّد �سالبة املتون اإذ يعيدن� يف �سرح ملع�نيه 
�ستالقون�    / وبثينة  وعبلة  ليلى  خي�م  اأطن�ب  اىل 
احلك�ي� /  عن هوى قي�ض وليلىوجميل وبثينة !!.. 

لعنرت  ا�ست�قت  حينم�  عبلة  ة  ق�سّ وا�سمعوا 
اأّن�  غري  وحك�ي�...   /  ..!! الغنم  مرعى  يف  وهي   /

ك�ذبون. / 
مْن مّن� مل يع�سق تلك االك�ذيب يف �سعر او رواية, 

او يف احلك�ي� بني اأكواخ و�سراي� !
املتون"  فتون  ديوانه�"  يف  ح��ن���وي  خ�لد  ب��در 
فال  لالأنثى   منحه�   التي   اهلل   عط�ي�  على  حت�فظ 
حتوله�  اىل ذكورية  م�سطنعة  كم� تفعل  الكثريات  

من اترابه�  ال�س�عرات  يف تهجمهن  املتع�يل واملقزز 
اأحي�ن�.  فحربه� من�سّبة على  الزمن وغربته وغريب 
م�س�ره  ورداءة  اطواره  تب�سطه  برباءة  على ب�س�ط 
ابي�ض لت�سرحه ب�سف�فية  تلوم  ب�ه�  القدر  وحده  وال 
ل  الرجل  اأّي وزر,  �سديق� ك�ن اأوحبيب�.  ففي  حتمِّ
وتتمّدد  الع�سق  ويتوهج  احلب  حبيبه�" ي�ستعل  عني 

امل�س�ف�ت" ولعينيه خ�سرة ال�سوق يف فتون املتون.
احلروف"  جلد  ق�سيدته�"  ويف  ال�س�عرة  لكن 

التي مل حترك المه� بفتح او �سكون, وج�ء فيه�: 
األف قي�ض"   ليلى  ليلى / عند  الف  " عند قي�ض 
ج�ء   م�  تن��ست   او  ن�سيت   لكنه�   ك�ذبون,  اأّن���  واآمله� 
بوح   الذكرى"  من  "انت�س�ب  ال�س�بقة  ق�سيدته�   يف 

حرور حميم  وهي توؤكد عدم الن�سي�ن فتقول :
�سكوى  من  تالقي  م�  تلوم  ان�سى.." ثم  ال  " اأن� 

غ�سب   ال��ت��ق���رب   ففي  وُبعده"   احلبيب  ق��رب  م��ع 
وهت�ف  فتون  القرب  ِنَعَم   بلوى"  الأن  التب�عد   ويف 

ال�سوق اأقوى من بعد احلبيب ! 

هذه ال�س�عرة التي ت�س�أم الحق� من كذب احلك�ي� 
يف ع�سق ليلى وعبلة وبثينة, جنده� منت�سبة ق�سرا 

مع

الذكرى"  : " انت�س�ب 

قي�ًس� ن�ديت:  " واإذا 

ج�وبني األف قي�ض !!..

غري اين ي� حي�تي

لي�ض عندي غري قي�ض !!..

  .../  !! واأم�سى  بل  �سحٌر  فيَك  �سموٌّ  للحّب  فيَك 

/ ارجع امل��سي حنيًن� وا�ستي�ًق� ثم جنوى واإذا م� مّر 
طيٌف فيه من عينيَك ذكرى / �سهق امل��سي بقلبي / 

ق احلّب وغّنى !! �سفَّ
وتختم الق�سيدة ب�سوؤال يغرق يف �سب�ت ال�سكوى  

لينت�سب متحدي�: 
القلب يهوى /  " اإن قلًب� لو تن��سى / لي�ض ذاك 

اآه ي� طيب هوان�/ م� بقين� �سوف يبقى"  
رائعة  فتنة  هو  الفتون  �سعر  اأق��ول:  اأخ��ريا 
يتم�زج  الذي  القدمي  مبوروثه  ال�سعر  روائع  من 
من  الغليل   وي�سفي  ومبنى  معنى  ب���حل��داث��ة 
تف�ه�ت  تفي�ض  علين� بغوغ�ئية و�سذاجة دون 
رقيب اأوح�سيب وكم نحن بح�جة اىل من يغربل 
اىل  في�سه�  الينقلب  حتى  وي�سّرحُه  كثرَيه� 

طوف�ن ال حتمد عقب�ه ■

عنوانه

����س���ع����دة, ال���ت���ي دع����ت ل��ور���س��ة 
ت�سم  "الوثيقة  اإن  "كلمتن�", 
وروؤاهم  تو�سيفهم  الوطنية,  امل�س�ركني  ثوابت 
الدولة ومن اخل�رج,  حلل االأزمة, مط�لبهم من 
ب�الإ�س�فة اإىل تو�سي�تهم و م�س�ريعهم املعتمدة 
للعمل عليه�". وهي توؤكد اأن "حتقيق ال�سالم يف 
والعودة  احل��رب  ب�إنه�ء  فقط  يكون  ال  �سورية 
حت�سني  ي�سمن  م�ستدامً�  �سالمً�  بل  لال�ستقرار 
تدخل  اأو  ع���دوان  اأي  �سد  ال�����س��وري  املجتمع 

خ�رجي".
وخ������ض امل�����س���رك��ون يف ال��ور���س��ة, ال��ذي��ن 
يعك�سون �سريحة من املجتمع ال�سوري, من�ق�س�ت 
تف�سيلية حول وثيقة كلمتن�", قبل اأن يقروه� 

ويعتمدوه� يف �سيغته� النه�ئية.
"حلقة  "كلمتن�"هي  ف�إن  الوثيقة  وبح�سب 
اأوىل  وخ��ط��وة  ال�����س��وري,  احل���وار  حلق�ت  م��ن 
لالرتق�ء نحو م�سروع وطني �س�مل", تطمح اإىل 

عقد "املوؤمتر الوطني اجل�مع".
اأول  اإط���الق  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  ي�سهد  كم� 
تواقيع  جلمع  حملة  وهو  "كلمتن�",  ل�  م�سروع 
من  الئحة  على  واخل�رج  الداخل  يف  ال�سوريني 
الور�سة.  يف  امل�س�ركون  �س�غه�  مط�لب  �ستة 
املط�لب  �ستنقل  "كلمتن�"  اإن  �سع�دة  وتو�سح 
بعد اإمت�م احلملة, اإىل مكتب االأمم املتحدة يف 

�سورية وال�سف�رات العربية واالأجنبية.
املجرمة  احل��رب  وق��ف  املط�لب,  بني  وم��ن 
بحق ال�سعب ال�سوري ورفع التدابري االقت�س�دية 
الإر�س�ء  كمقدمة  اجل�نب  االأح�دية  الق�سرية 
حل �سي��سي �سلمي يف �سورية, وتطبيق قرارات 
االإره�ب,  مك�فحة  حول  الدويل  االأمن  جمل�ض 
وال �سيم� القرارات )2170 - 2178 – 2199( 
االآلي�ت  وتفعيل  يلتزم,  ال  من  كل  وحم��سبة 
من  "اليوني�سكو"  ميث�ق  يف  عليه�  املن�سو�ض 
اإ�س�فة  اأجل ا�ستع�دة االآث�ر ال�سورية املنهوبة, 

ال��رتاث  حلم�ية  ج���دة  اج���راءات  اتخ�ذ  اإىل 
احلف�ظ  وال�سيم�  الالم�دي  و  امل���دي  ال�سوري 
على غنى الن�سيج املجتمعي ال�سوري, ب�لتن�سيق 

مع احلكومة ال�سورية".
العالق�ت  "ا�ستع�دة  ب�  كلمتن�  ط�لبت  كم� 
اإع���دة  بهدف  ال�سف�رات  وفتح  الدبلوم��سية 
وب�قي  ال�سوري  ال�سعب  بني  واحل��وار  التوا�سل 
امل�سرتك  التع�ون  عالق�ت  �سم�ن  و  ال�سعوب 
التي  ال�سرعية  املوؤ�س�س�ت  خالل  من  والتنمية 

متثل �سعوبه�".
حملة  اإط��الق  "كلمتن�",  م�س�ريع  بني  ومن 
دبلوم��سية �سعبية يف اخل�رج للتوا�سل مع الراأي 
احلكوم�ت  على  ال�سغط  بهدف  الع�ملي,  الع�م 
م��ن اأج���ل اإل��غ���ء ك���ف��ة االإج�����راءات اأح���دي��ة 
املفرو�سة  االقت�س�دية"  "العقوب�ت  اجل�نب 
"كلمتن�"  �ستعمل  واأي�سً�  ال�سوري.  ال�سعب  على 
الداخل  يف  ع�مة  ع��الق���ت  حملة  و�سع  على 
ال�سوري  الداخل  يف  الواقع  تعك�ض  واخل����رج, 
وتظهر  اخل�رجي  الع�م  ال��راأي  عن  يغيب  الذي 
العربي  اجلي�ض  يوؤديه  ال��ذي  احلقيقي  ال��دور 
امل�سوؤولة  الوحيدة  ال�سرعية  القوة  ال�سوري- 
يف  وال�سعب-  االأر���ض  �سالمة  وعن  الدف�ع  عن 

الت�سدي لالإره�ب ني�بة عن جميع دول الع�مل.
ويقول امل�س�ركون, يف وثيقة "كلمتن�" اإن من 
اجلمهورية  "وحدة  على  الت�أكيد  ثوابتهم  بني 
العربية ال�سورية هي يف وحدة اأر�سه� و�سعبه�, 
ي��ك��ون بدعم  ���س��وري��ة  واحل��ف���ظ على وح���دة 
وجود  على  واحلف�ظ  ال�سوري  العربي  اجلي�ض 
و�سم�ن  مواطنيه�  وحم�ية  الدولة  موؤ�س�س�ت 
واأكدوا  جمتمعه�".  ومت��سك  اقت�س�ده�  �سمود 
االأمم  يف  الع�سو  �سورية,  له  تتعر�ض  "م�  اأن 
امل��ت��ح��دة, ه��و ج��رمي��ة ع����دوان م��ن ق��ب��ل دول 
اأع�س�ء يف املنظمة الدولية, تتخذ من االإره�ب 

اأداة لتنفيذ خمطط�ته�".
وبدعوة من �سع�ده, اجتمعت مئة �سخ�سية 
���س��وري��ة, م���ن خم��ت��ل��ف ال�����س��رائ��ح ال��ع��م��ري��ة 
وال��ف��ك��ري��ة واالق��ت�����س���دي��ة واالج��ت��م���ع��ي��ة, 
انتم�ءاتهم  عن  وبعيدًا  ال�سخ�سية,  ب�سفتهم 
اأجل  من  "كلمتن�",  عمل  ور�سة  يف  ال�سي��سية, 
ف�عاًل  ك�ن  الذي  ال�سوري  املجتمع  �سوت  اإ�سم�ع 
التي  احل��رب  يف  كلمته  ليقول  احل��رب  خ��الل 
ت�ستهدف دولته ووجوده ووحدته, وو�سع حد 
حول  الدولية  امل�س�ورات  ط�ولة  عن  لتهمي�سه 

حل اأزمة بالده ■

ال�����ن�����ائ�����ب م������اري������ا س������ع������اده ت���ع���ل���ن ك��ل��م��ت��ن��ا 

تقول

أعلنت عضو مجلس الشعب 
السوري ماريا سعادة عن 

الوثيقة النهائية لورشة عمل 
"كلمتنا"، في قاعة جامعة 

دمشق للمؤتمرات.
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نشاطات

الدين  اأم��ني  نعيم  علوان  الب�حث 
يف  وال�����س��ي���دة  "العوملة  ك��ت���َب��ي��ه 
و"احلرب  واالإقليمية"  الدولية  العالق�ت 
املحيط  اإىل  الدافئة  امل��ي���ه  م��ن  اآ�سي�  على 
اله�دىء", بدعوة من "االإ�ست�س�رية للدرا�س�ت 
رو�سي�  �سفري  بح�سور  االإ�سرتاتيجية", 
الك�سندر زا�سبيكن, ورئي�ض الدائرة ال�سي��سية 
ممّثلي  م��ن  وع���دد  ال�سينية  ال�����س��ف���رة  يف 
الروحية  والف�علي�ت  االأجنبية  ال�سف�رات 

واالإجتم�عية والثق�فية واالإعالمية.
حتدث  ثم  كت�بيه,  الب�حث  وقع  بداية 
اأب��و  �سركي�ض  اال�ست�ذ  والك�تب  االإع��الم��ي 
"عوملة  اىل  ح�جتن�  وم��دى  العوملة  عن  زيد 
االقت�س�دية  ال��ع��ومل��ة  وج��ه  يف  ان�س�نية" 
ممثلة  القوية  الدول  �سيطرة  اىل  ادت  التي 

مقدرات  على  للق�رات  الع�برة  ب�سرك�ته� 
غرفة  لرئي�ض  ك�ن  ثم  ال�سعيفة,,  ال�سعوب 
طرابل�ض توفيق دبو�سي كلمة ا�س�ر فيه� اىل 
احلرير"  "طريق  م�سروع  �سمن  لبن�ن  اهمية 
يف  وكبري  ف�عل  دور  له�  ال�سني  وان  خ��سة 
الق�ء  بعد  طرابل�ض.  م��رف���أ  ت�أهيل  اع����دة 
الكلم�ت, �سرح املوؤلف م�سمون كت�بيه واهمية 
زمن  يف  اال�سرتاتيجية  الدرا�س�ت  هذه  مثل 

ك�د ي�سبح الع�مل فيه قرية واحدة.
قدم احلفل مدير اال�ست�س�رية للدرا�س�ت 
اال�سرتاتيجية الدكتور عم�د رزق الذي ق�ل: 
يف  الدين  اأمني  نعيم  علوان  الب�حث  "يتن�ول 
التوازن�ت  وهو  ج��دًا  مهمً�  مو�سوعً�  كت�بيه 
والتح�لف�ت الدولية, واإذا تعمقن� يف االطالع 
الدولية  الق�س�ي�  اأن  ن�ستنتج  الكت�بني  على 

اأ�سبحت جزءًا من �سي��س�ت هذه الدول, واأن 

اليومية,  همومن�  من  جزءًا  اأ�سبحت  العوملة 

متعلقة  حلواًل  اأ�سحت  الدولية  احللول  واأن 
املوا�سالت. هذا  ب�لتنمية واالقت�س�د وطرق 
كت�بيه  يف  در���ض  حيث  الب�حث,  طرحه  م� 
ال�سيني  والتق�رب  احلرير  طريق  مو�سوع 
عقيدة  بني  م�  تق�رب�  اأنتج  الذي  الرو�سي,   -

االأورا�سي� وطريق احلرير".

الرو�سية  ال�سف�رة  كّرمت  احلفل,  وخالل 
ووّزع��ت  واقت�س�دية,  اإعالمية  �سخ�سي�ت 
�سه�دات على كّل من رئي�ض بلدية اجلديدة - 
�سّد البو�سرية اأنطوان جب�رة, والدكتور زهري 
في��ض عن جمّلة "حتّوالت", واإيلي ال�سرغ�ين 
احل�س�رات",  حل����وار  ال�����س��رق  "ن�دي  ع��ن 
�سو�سن  "اأن.بي.اأن"  قن�ة  يف  واالإع��الم��ي��ة 
"�سوت  اإذاع���ة   يف  التحرير  وم��دي��رة  �سف�, 
نبه�ن  وال��دك��ت��ور  م��ت��ى,  نعيم  دورا  املدى" 
والتج�رة  ال�سن�عة  غرفة  ورئي�ض  العلي, 
يف  واالعالمية  دبو�سي,  توفيق  طرابل�ض  يف 

جريدة "اجلمهورية" مي ال�س�يغ ■

كتابان جديدان لل�باحث علوان نعيم أمين الدين

وقع

تكريم د. زهير فياض عن مجلة تحوالت من السفير الروسي

للثق�فة,  �سع�ده  موؤ�س�سة 
اجل�معة  م��ع  ب���ال���س��رتاك 
امل��وح��دة  واجل��ب��ه��ة  االم��ريك��ي��ة  اللبن�نية 
منري  الربوف�سور  نل�سون,  ودار  بريوت  لراأ�ض 
يف  لرحيله  االأوىل  ال��ذك��رى  �سمن  خ��وري 
وح�سر  -اجل�معة,  الق�س�ر  عدن�ن  ق�عة 
العديد من ال�سخ�سي�ت الرتبوية وا�سدق�ء 
رئي�ض  م��ن  كلم�ت  وك���ن��ت  الفقيد,  واه���ل 
اجل�معة الربوف�سور جوزيف جربا, ورئي�ض 
اجل�معة  يف  االج��ت��م���ع��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ق�سم 
موؤ�س�سة  ورئي�ض  ب����رودي,  �س�مي  الدكتور 
�سع�ده للثق�فة اال�ست�ذ حليم في��ض, وامني 
اال�ست�ذ  بريوت  لراأ�ض  املوحدة  اجلبهة  �سر 
زكري� الغ�يل, وك�نت كلمة مدير دار نل�سون 
للن�سر الق�ه� اال�ست�ذ �سليم�ن بختي, وكلمة 
الع�ئلة القته� ابنة الراحل الدكتورة وف�ء 

خوري, وقدم احلقل الدكتور رائد حم�سن.

ال��ب��روف��س��ور منير خ��وري  ت��ك��رم  م��ؤس��س��ة س��ع��اده 

كرمت

نشاطات

"فيليب سالم بأقامهم" كتاب يلقي أضواء جديدة:
ث����وروا وت���م���ّردوا وإي��اك��م اس��ت��خ��دام العنف 

"التكريم األحب على قلبي هو شفاء مريض وهو تكريم من اهلل"
انها العبارة - المفتاح عند البروفسور فيليب سالم. "شفاء مريض" 
هو التكريم األبرز واألحب الى قلب طبيب السرطان فيليب سالم.

عدا عن كونه طبيًبا عالمي الشهرة و"كنيسته عيادته" كما 
يقول، فانه "باحث ومعّلم وصاحب رؤية سياسية واجتماعية 

عصرية" كما تصفه اإلعالمية سيلفيان زحيل في "األوريان-لوجور".

للطائفة ال  للوطن  والؤه  جديًدا  مواطًنا  يصنع  الدولة  عن  الدين  فصل   ◄
ال��دي��ن��ي والعنف ال��ت��ط��رف  ث��ق��اف��ة  ال��م��ع��رف��ة ورف���ض  ب��ث��ق��اف��ة  اإلي���م���ان   ◄
ال����م����ع����ت����ق����د وح���������ري���������ة  ال������ف������ك������ر  ح�������ري�������ة  ت������ق������دي������س   ◄

نديم فرح 

لبن�ن  "اأن  دوًم���  يوؤكد  �س�مل  ك�ن 
لبن�نيً�  اأك��ن  مل  ولو  يّف...  يعي�ض 
� "ث�ئر" يدعو اىل  مل� عرفت من اأن�", اإاّل اأنه اأي�سً
االإ�سالح احلقيقي واىل ف�سل الدين عن الدولة.

�س�مل  "فيليب  عنوانه  كت�ب  حديًث�  �سدر 
وهو  اخل��وري,  اأ�سعد  الزميل  اأع��ّده  ب�أقالمهم" 
وجمالت  �سحف  يف  ن�سرت  وكلم�ت  مق�الت  ي�سّم 
لبن�نية حول موؤلف�ت عن الربوف�سور فيليب �س�مل 
ع�مل  يف  املختلفة  واإجن���زات��ه  وحي�ته  ون�س�أته 

الطّب والفكر وال�سي��سة والفل�سفة االإن�س�نية.
أي لبنان نريد؟

للجمهورية  رئي�ض  انتخ�ب  ان  �س�مل,  راأي  يف 
لكنه  ق�سرية,  هدنة  اىل  يقودن�  رمب���  لبن�ن  يف 
فيه.  نحن  ال��ذي  املظلم  النفق  من  يخرجن�  لن 
اأي لبن�ن  نخرج من هذا النفق عندم� نتفق على 
نريد. االتف�ق الذي نتكلم عنه لي�ض اتف�ًق� بني 
"الزعم�ء" و"االأمراء" الذين هّمهم ان يتق��سموا 

املغ�من واملن�فع على ح�س�ب الوطن, بل هو اتف�ق 
يف العمق على هوية لبن�ن. وال نذيع �سًرا اإذا قلن� 
القي�دات  ب�سبب ف�سل  ان احلرب ك�نت وال تزال 
جديدة  روؤي��ة  بلورة  على  واملدنية  ال�سي��سية 
وجود  ع��دم  ب�سبب  ت��زال  وال  ك�نت  بل  للبن�ن, 

قي�دات �سي��سية ومدنية ب�ملعنى احلقيقي.
فصل الدين عن الدولة

الدولة,  عن  الدين  ف�سل  اىل  �س�مل  ويدعو 
الأنه ال ميكن حتقيق االن�سه�ر امل�سيحي االإ�سالمي 
والدولة  الدين  بني  الف�سل  وان  ذل��ك.  دون  من 
ولتحقيق  ال��دول��ة  لقي�م  فقط  ���س��رورًي���  لي�ض 
ولكنه  فح�سب,  االإ���س��الم��ي  امل�سيحي  االن�سه�ر 
والوؤه  يكون  جديد  مواطن  ل�سنع   � اأي�سً �سروري 
للوطن ال للط�ئفة.وهو �سروري لدعم دور الدين 

يف �سنع ان�س�ن اأكر روح�نية ونباًل واأخالًق�. 
صراع الثقافات

هذا ال�سراع احل�ّد يقود �س�مل اىل "االإمي�ن 

بثق�فة املعرفة ورف�ض ثق�فة التطرف الديني 
"هن�ك ثق�فتني  ان  وثق�فة العنف". وهو يرى 
تت�س�رع�ن اليوم يف الع�مل. االأوىل توؤمن بقدرة 
واحل�س�رة  املعرفة  وحت��رتم  الب�سري,  العقل 
توؤمن  والث�نية  العقل,  ه��ذا  ي�سنعهم�  اللتني 
اأن  بل  مهًم�,  اإن�س�نًي�  نت�ًج�  لي�ست  املعرفة  ب�أن 
املعرفة, كل املعرفة, موجودة ومعلبة وح��سرة 
الدينية,  للكتب  الدين  رج�ل  تف�سريات  ح�سب 

وح�سب فت�ويهم". 
ظاهرة العنف

وح���ول ظ���ه��رة ال��ع��ن��ف ال��ت��ي جت��ت���ح دول 
املنطقة, يرى �س�مل اأن هذه الظ�هرة التي تنتجه� 
ثق�فة الدوغم� والتطرف الديني لي�ست ظ�هرة 
امل�سلمني,  بع�ض  على  حكًرا  لي�ست  وهي  جديدة 
الكثري  ع�نت  الو�سطى  القرون  يف  اأوروب���  اإن  اإذ 
الكني�سة  وت�سّلط  تطّرف  وم��ن  العنف  ه��ذا  من 
املع�سلة  هذه  تخطت  اأوروب���  اأن  اإال  امل�سيحية. 
ال� ي�سمى  وم���  الدينية  االإ�سالحية  ب���ل��ث��ورة 

Reformation, وت�لًي� ج�ءت النه�سة العلمية 
ب�ل�سبط  وهذا  الثورة.  هذه  تلت  التي  والفنية 
هو  اليوم  ولبن�ن  ال�سرق.  يف  االآن  مطلوب  هو  م� 
يف الواجهة يف هذا النزاع بني الثق�فتني. ثق�فة 
العقل  على  التمرد  وثق�فة  وامل��ع��رف��ة,  العقل 

واملعرفة. 
ي�سيف �س�مل: اإن لبن�ن الذي نريد هو لبن�ن 
املوؤمن بثق�فة العقل واالإبداع, والراف�ض جلميع 
وي�سّدد  املتطرفة.  الدينية  االيديولوجي�ت 
وحرية  الفكر  ح��ري��ة  "تقدي�ض"  على  ���س���مل 
نظ�م  يقوم  اأن  نرف�ض  نحن  وي��ق��ول:  املعتقد. 
اللبن�ين يف اختي�ر  �سي��سي مينع حرية  اأو  ديني 
الروحية  مم�ر�س�ته  من  ويحّد  الديني  معتقده 
يف  والكالم  التح�ور  يف  حًرا  فيه  االإن�س�ن  ليبقى 
حتّتم  احلرية  م�سوؤولية  اأن  اإال  والدين.  الفكر 
علين� التوا�سع اأم�م املعرفة واحرتام الدين, كم� 
حتتم علين� اإحرتام هوؤالء الذين يختلفون معن� 

يف املعرفة ويف الدين ■

وإذا 

كلمة نقيب االطباء في تكريم البروفسور فيليب سالم
ن����ق����ي����ب األط��������ب��������اء ال������ب������روف������س������ور أن��������ط��������وان ال���ب���س���ت���ان���ي

لمدينة  الثق�في  المجل�ض  م��ن  وف��د  �سرفني 
خوري  واأ�سعد  رعد  اأنطوان  )ال�سيدين  جبيل 
تكريم  حفل  بمن��سبة  ال��ك��الم  مني  ط�لب�   )
يكن  ل��م  ���س���ل��م,  فيليب  ال��ب��روف�����س��ور  ال��زم��ي��ل 
اأم�مي خي�ر غير الموافقة. كيف لي االعتذار 
هي  مدينة  اأب��ن���ء  من  �س�در  طلب  تلبية  عن 
للبن�ن  وفخر  ت�ريخهم  في  للب�سرية  مفخرة 
بلدة  ابن  واأن�  االعتذار  لي  كيف  ح��سره.  في 
بحج�رته�  ال��ح��دي��ث  لبن�ن  ب��ت���ري��خ  ع�بقة 
وت�سحي�ته�  ورج�الته�  واأديرته�  وعم�راته� 
في  ا�ستمرارية  القمر  ودي��ر  جبيل  بين  فم�   .
الت�ريخ , االولى �سع�ّت بلبن�ن في الع�لم اأجمع 
ام�رة  احت�سنت  والث�نية   , مغتربون�  ي�سع  كم� 
وم�آ�سيه�.  بطوالته�  وا�ستوعبت  لبن�ن  جبل 
ك�نوا  �سنوان  والمحبة  والتج�وب  ف�لتع�ون 
الع�سر  هذا  دفعن�  ف�إذا  واأجدادن�.  اآب�ئن�  لدى 
المقيت  للتفريط بهم ف�أن� ل�ست من اأتب�عه وال 

من �س�معيه.

الكالم  تلبية  ع��ن  االع��ت��ذار  ل��ي  كيف  ث��م 
�سع�ّت  الطب  اأع��الم  من  علم  تكريم  حفل  في 
بالد  في  اأبن�ئن�  من  ك�لعديد  العلمية  براعته 
االغتراب . لكن ي� زميلي فيليب وي� اأ�سدق�ئي, 

اأج��د  ل��م  اأن��ن��ي  لكم  قلت  اإن  �سرا  اأخفيكم  ال 
ك���الح��راج  الكت�بة  ف��ي  محرج�  يوم�  نف�سي 
الخط�ب,  ه��ذا  �سي�غتي  ل��دى  اأ�س�بني  ال��ذي 
�س�لم  اأقوله عن فيليب  لي�ض الأن ال �سيء لدي 

فكل  وفيك.  عنك  قيل  قد  �سيء  كل  الأن  بل 
وجدته  به  قمت  اإنج�ز  عن  ب�لكالم  فكرت  م� 
تحبير  ح���ول��ت  وكلم�  فيك,  قيل  لم�  �سدى 
لم�  ت��ردادا  وجدته  الأعم�لك  مديح  اأو  و�سف 
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فرقة خبز المسرحية:
إرادة الحياة خبزنا اليومي

خم���ت���ل���ف���ة ق���دم���ت 
جمعت  امل�سرح,  على 
وارت��ف���ع  انفج�ر  ال�سوريني,  حي�ة  تف��سيل 
ا�سع�ر وهجرة وزواج مدين, وغريه� من الوجوه 
اأداه� 15 �س�ب وفت�ة من الهواة. ي�سف خمرج 
العمل " راين اأبو عي�سى " املمثلني, فيقول " هم 
يظهرون  ال�سب�ب  واأغلب  الهواة  من  جميعهم 
من  ومنهم  امل�����س��رح,  خ�سبة  على  م��رة  الأول 
رف�سه,  امل�سرحية ومت  الفنون  معهد  قدم على 
 ," حلمهم  من  ج��زء  وحققوا  جميع�  ف��ج���وؤوا 
وي�سيف " البداية ك�نت بدورات اعداد ممثل 
مل�سرحية        ن�ض  تنفيذ  على  ب�التف�ق  وانته�ء 
) حتت ج�سر الثورة (, �سبب ت�سمية خبز الأنه 
اأ�سهل وارخ�ض واأهم املواد يف حي�تن�, ف�أردن� ان 

نو�سل ر�س�لتن� من خالل هذا اال�سم ".
فرقة  انطالقة  واجهت  التي  املخ�طر  عن 
به�  متر  التي  واحلرب  االزمة  و�سط  م�سرحية 
البالد, يتحدث " راين اأبو عي�سى " عن جتربته 
�سنة تقريب� ح�سرت  " منذ  الفرقة, يقول  مع 
م�سرح  يف  املو�سيقية  "نب�ض"  لفرقة  حفال 
االزمة  بداية  ومنذ  قبله�  دم�سق,  يف  احلمراء 
ك�ن امل�سرح ) م�سي�ض (  ف�أ�سبت ب�إحب�ط, �سمن 
احلفل املو�سيقي لفظ ثالث كلم�ت �سمن اأغنية, 
وهي ) اهلل �سوري� وحب (, هذه الكلم�ت اأحيت 

لدي االمل اأن ال�سب�ب بقدرته ا�ستط�ع حتقيق 
اإجن�ز من خالل جمعية "نحن� الثق�فية" التي 
وفرقة  الثق�فة,  لدعم  م��ب���درات  ع��دة  ت�سم 
خبز هي اإحدى املب�درات ", وي�سف اأن املخ�طر 
مثل  يومي  ب�سكل  نعي�سه�  التي  وه��ي  متعددة 
ال��ه���ون  ق��ذائ��ف  ب�سبب  التنقالت  خ��ط��ورة  

و�سعوبة املوا�سالت.
�سداه  له  عنوان  هو  الثورة"  "ج�سر  حتت 
على اأي �سخ�ض, يقول راين, وخ��سة انه يوحي 
 " الثورة  " ج�سر  الزمن,  هذا  يف  �سي��سي  ببعد 
وي�سكل  دم�سق  الع��سمة  قلب  يف  منطقة  هو 
�سرق  ب��ني  ب�النتق�ل  يرغب  مل��ن  اإل��زام��ي  مم��ر 
وغرب املدينة, يجتمع فيه كل اأطي�ف املجتمع 
الغني والفقري واالأمي واملتعلم , وهو مك�ن غني 
 , اليومية  ب�حلي�ة  ن�س�دفه�  التي  ب�ل�سخ�سي�ت 
مو�سوع   لطرح  املك�ن  هذا  من  اال�ستف�دة  فتمت 
اأن  والر�س�لة  نراه�,  كيف   " دم�سق  و�سط   "
فهو  املك�ن  ام�  راحلة  ال�سخ�سي�ت  هذه  جميع 
ب�ٍق. وينهي راين حديثه ق�ئاًل " نحن من خالل 
نحن  والثق�فة  ب�لفكر  نح�رب  امل�سرحية  هذه 
لدي  ك���ن  بطريقتن�,  دم�سق  اأج��ل  من  نح�رب 
فال  اخلريطة  على  دم�سق  عن  نبحث  اأن  خوف 
االمل  تعزيز  يف  �س�هم  العر�ض  ولكن  جنده� 

ال�ستمرارية هذه املدينة ".

ي�سف   " �سلط�ن  غي�ث   " امل�سرحية  ك�تب 
هي  االم���ور  اأج��م��ل   " يقول  امل�سرحي,  الن�ض 
مب��سرة  هن�ك  ك�ن  امل�سرحية  �سمن  ب�سط�ته�, 
ب�سيطة,  بطريقة  اظه�ره�  على  عملن�  ولكن 
بيئته�,  �سمن  حقيقية  �سخ�سي�ت  ق��دم��ن��� 
معينة  اأفك�ر  على  بن�ء  ال�سخ�سي�ت  واختي�ر 
هي  امل�سرحية  ف�سيغة  اإي�س�له�,  يف  رغبن� 
نعي�سه  الذي  الواقع  وهو  ال�سوداء,  الكوميدي� 
االجتم�عية  اال�سك�لي�ت  خمتلف  طرحت   . "
 " " غي�ث  امل�سرحية, وي�سف  واالقت�س�دية يف 
الواقع احل�يل الذي منر به يف جمتمعن� هو بن�ء 
على تراكم�ت ك�ن من املمكن تف�ديه� منذ زمن, 
واقت�س�دي,  واجتم�عي  فكري  تراجع  هن�ك 
فمثال الزواج املدين احد امل�س�كل م� ك�نت تثري 
انتب�ه الن��ض اأم� االن فقد او�سلتهم اىل مرحلة 
من الط�ئفية, هذه اال�سك�لية مل نقدم له�  حل 
من��سب يف امل�سرحية ولكنن� طرقن� الب�ب على 

مو�سوع الط�ئفية . 
�سليم �سب�غ احد املمثلني �سمن الفرقة وهو 
من امل�س�همني يف انطالقته�, ي�سف ب�ن الفرقة 
جن�ح  �سبب  وهو  واحدة  ع�ئلة  عن  عب�رة  هي 
عمل  بور�سة  البداية  وك�نت  امل�سرحي,  العمل 
مع املخرج مو�سي اأ�سود, ومن بعده املخرج علي 
ابو  راين  املخرج  مع  واالآن  بق�عي,  زهري  ديوب 

عي�سى, ك�نت التدريب�ت �سمن مكتب ومن ثم مت 
االنتق�ل اإىل خ�سبة امل�سرح. 

التي  ال�سخ�سية  ا�سم  هو  �سوكت"  "اأبو 
م�سروب�ت  ب���ئ��ع  وه��و  ���س��ب���غ,  �سليم  ي��وؤدي��ه��� 
�سخ�سيته  الثورة,  ج�سر  حتت  يجل�ض  �س�خنة 
م�ست�سلمة وانهزامية, ويقول " اإن ال�سخ�سي�ت 
�سمع  اأو  ع��ض  �سخ�ض  فكل  احل�سور,  الم�ست 
وي�سف  ملمثلون".  قدمه�  التي  الق�س�ض  اإحدى 
مل   " يقول  الكوالي�ض,  خلف  املمثلني  ح�لة 
لكي  قلق  لديهم  ولكن  خوف  املمثلني  لدى  يكن 
اأن  وخ��سة  �سحيحة  بطريقة  دوره��م  ي��وؤدوا 
معظمهم هو ح�سوره االول على خ�سبة امل�سرح, 
و�سكل تف�عل اجلمهور معن� راحة لن� يف ت�أدية 

اأدوارن�  ".
داخل ق�عة امل�سرح ك�ن عدد اجلمهور اأكر 
من 500 �سخ�ض, ف�متالأت املق�عد , ومن مل يكن 
له مك�ن ف�سل اجللو�ض على االر�ض او الوقوف, 
ل��رمب��� ه��ي ح���ج��ة االن�����س���ن ال�����س��وري للفكر 
والكلمة كم� هي ح�جته للخبز وامل�ء, هي ك�نت 

الدافع االكرب للح�سور واملت�بعة والتف�عل ■
المسرحية  خ��ب��ز  ف��رق��ة  م��الح��ظ��ة: 
"نحنا  ج��م��ع��ي��ة  م���ب���ادرات  إح����دى 

الثقافية".

شخصيات

انطلقت فرقة " خبز " المسرحية 
بعملها االول على خشبة 

المسرح في العاصمة السورية 
دمشق، لتجمع في اسمها بين 

هموم المواطن اليومية من 

جهة، والثقافة والفكر والرسالة 
من جهة ثانية، لتقدمها في 

مسرحية " تحت جسر الثورة " 
في المركز الثقافي في حي 

كفرسوسة.

وسام عبداهلل - صحافي

مـــســـرح نشاطات

اجل�معّي  ال��ث��ق���يّف  امللتقى  م��ن 
اأق������م ال���ّدك���ت���ور ل����وؤي ف����وؤاد 
حمل  الذي  اجلديد  لكت�به  توقيٍع  حفل  زيتوين 
"�سعر الفداء واالنبع�ث", وذلك يف غرفة  عنوان 
وتخّلل  زحلة,  وال��ّزراع��ة-  ن�عة  وال�سّ الّتج�رة 
وقيمته  ب�لكت�ب  اأ�س�دت  الكلم�ت  من  عدد  احلفل 
للّروائّية  الّتوايل  على  وهي  والّنقدّية,  البحثّية 
وللب�حثة  امل���ّر,  ف�تن  ال��ّدك��ت��ورة  واالأك���دمي��ّي��ة 
االأك���دمي��ّي  وللب�حث  �سليب�,  اإل��ه���م  ال��ّدك��ت��ورة 
والّن�قد الّدكتور علي زيتون, ثّم للموؤلف قّدم فيه� 
الكت�ب وظروف ت�أليفه. وقد ح�سر حفل الّتوقيع 
اإ�س�فًة  وال�ّسي��سّية,  الثق�فّية  الف�علّي�ت  عدد من 
قّدم  كم�  واملهتّمني.  االأ���س��دق���ء  من  ح�سٍد  اإىل 

للحفل الّط�لب�ن ريت� تّنوري وزّي�د الع�سل.
"حتّوالت"  جم��ّل��ة  م��ن  ب��دع��وٍة  اأق��ي��م��ت  كم� 
ل��وؤي  ال��دك��ت��ور  ك��ت���ب  ح��ول  ن���دوة  نل�سن"  و"دار 
زيتوين املذكور "�سعر الفداء واالنبع�ث", يف ق�سر 
االأوني�سكو- بريوت. وقد ت�سّمنت الّندوة قراءات 
ح�يّف الّن�قد االأ�ست�ذ  نقدّية يف الكت�ب لكلٍّ من ال�سّ
الّدكتورة ن�دين طربيه  روؤوف قبي�سي, والب�حثة 
ح�ّس��ض, وللب�حث والّن�قد الّدكتور حممود �سريح؛ 
املو�سوع وخطورة اختي�ره,  اأهمّية  متحورت حول 
االأك�دميّي  املنحى  يف  الكت�ب  قيمة  حول  اأي�سً�  و 
الّندوة  اأدارت  وقد  والقومّي.  الفكرّي  املنحى  ويف 
ح�فّية االأديبة اأمّية درغ�م, بح�سور عدٍد من  ال�سّ

الفع�لّي�ت الّثق�فّية.

ت����وق����ي����ع ك����ت����اب د.ل����������ؤي زي����ت����ون����ي ف�����ي زح���ل���ة 
ون�����������دوة ح�������ول ال�����ك�����ت�����اب ف������ي األون����ي����س����ك����و

بدعوٍة

اأفعل  تراني  وم�  اأقول  فم� ع�س�ني  �سيغ عنك. 
" ب�أقالمهم" م� لذ ّ وط�ب ؟ لقد  بعد اأن قراأت 
اأح�طوا م�سيرتك العلمية ومنهجك االخالقي 
ومزاي�ك االن�س�نية واأبع�د �سخ�سيتك لدرجة 
�ُسدت  اأن  اأق�ربك من خالله بعد  اأجد بعدا  لم 
اأم�مي من�فذ الو�سف وا�سمحلت �سبل الو�سول 

اإليك. 
اإن  الح�سور  يتفهمني  وق��د  اأع��ذرن��ي  ل��ذا 
ت�سول  واأف��ك���ري  بب�لي,  خطر  منهج�  اتبعت 
هذا  عن  تحكي  م���,  �سيغة  الإكت�س�ف  وتجول 
عن  كن�ية  هي  اأجمل  وال  فكرة  اأتتني  الكبير. 
وتوا�سل  و�س�ل  زال  م�  اإذا  هذا  اهلل,  من�ج�ة 
اأذن���  لديه  زال  م���  واإذا  تع�لى,  وبينه  بينن� 
تج�هه,  العقوقين  نحن  لمط�لبن�  �س�غية 
في  الع�لم  في  اأح��د  ي�س�هين�  ال  الذين  نحن 
اأو  ي�س�عدن�  من  على  واالنقالب  االنعت�ق  فن 
يح�لفن�. ك�نت نه�سة في ع�سر واأتى انحط�ط 
في اآخر . لكن دعون� من هذا الحديث ولنجرب 

حظن� في من�ج�ة محب الب�سر.
في� اأهلل, مع �سكرن� لك لم� انعمت به علين� 
واأخالقي�تهم  اأدائ��ه��م  في  ب�رعين  اأطب�ء  من 
اللبن�ني  ال��ط��ب  م�ستوى  ي��رف��ع��ون  المهنية, 
ه�اّل  االغ��ت��راب,  ودن��ي���  المنطقة  ف��ي  ع�لي� 

م�ستوى  من  االطب�ء  عدد  برفع  علين�  تكرمت 
بع�س�  اأو  المهني  واأدائ��ه  العلمي  �س�لم  فيليب 
يعملون  اأطب�ء  به؟  ويتمثلون  ي�سبهونه  ممن 
اأكثر  وراحتهم  �سف�ئهم  اأج��ل  من  لمر�س�هم 
لديهم  اأطب�ء  ول�سهرتهم,  لذاتهم  يعملون  مم� 
الط�لب  وتوا�سع  العلمية  اال�س�تذة  مرجعية 
اأبدا وراء اكت�س�ب المعرفة لعلمهم اأن  الالهث 
ال حدود في ع�سرن� لتطور الطب وتقني�ته مم� 
يحّول كال من� مهم� عال �س�أنه العلمي الى ط�لب 

طب ال نه�ية ل�سني علمه.
ال  ك��ي  �سعوبته  اأع���ي  تمني  ه��ذا  رب  ي��� 
اأقول ا�ستح�لته. ولكن م� ال�سير في طلبه, اأال 
توؤخذ الدني� غالب� واأنت على كل �سيء قدير؟ 
تغيير  عليك  �سعب  اإذا  االلهية,  قدرتك  ورغم 
عقلية �سي��سيين� اأ�سح�ب االأن� الم�سخمة حتى 
ف�سل  ال��ى  مواقفهم  اأّدت  ول��و  حتى  االنفج�ر, 
قيد  االعتب�ر  دون  وت��ك��رارا,  م���رارا  جم�عي 
ت�ستت  خطر  االف��ق  في  الح  ول��و  حتى  اأنملة, 
بذّرة  ولو  االتع�ظ  دون  واندث�ره�,  الجم�عة 
ذلك  عليك  �سعب  اذا  والت�سحية,  الحكمة  من 
ال�سي��سة  يمتهنون  رج���ال  الين�  اأر�سلت  هال   ,
الغير  الأج��ل   , الطب  �س�لم  فيليب  يمتهن  كم� 
ولي�ض الأجل الذات , الأجل الخير ولي�ض الأجل 

ب�لرب  اإخوتهم  خدمة  في  يكونوا  ال�سهرة, 
ليحي�  يموتوا  العك�ض,  ولي�ض  المواطنية  وفي 
اللبن�نيين ولي�ض العك�ض. اذا �سعب عليك ذلك 
درج��ك,  في  تلك  تمني�تي  تركت  هال  اأهلل  ي� 
لديك  ولن�  علين�,  ت�سفق  يوم  ي�أتي  وع�سى  عّل 
اأكثر من و�سيط هم قدي�سون� الذين لم يتركون� 
منذ األف و�ستم�ية �سنة ولن يتخلوا عن� اليوم. 
لكن ي� رب, اإذا ك�ن وال بد من خال�ض ف�أرجوك 

اأ�سرع ف�لوقت يداهمن� قبل خراب الب�سرة.
اأم���� اآخ���ر طلب وه��و ف���ئ��ق ال��دق��ة,   
اأ�ستميحكم عذرا اإن بدا للبع�ض في طي�ته �سيئ� 
من الفظ�ظة اأو التدخل في المحرم�ت , لكنه 
اأدق  ربم�  ال�سي��سي,  الطلب  ب�أهمية  نظري  في 
واأعمق, اإذ يتعلق ب�لبعد الديني في مجتمعن�. 
به  يقوم  لم�  و�سكرن�  احترامن�  مع   , اأهلل,  في� 
الين�  اأر�سلت  ه��ال  بينن�  يمثلونك  م��ن  معظم 
دعوات كهنوتية ورهب�نية اأكثر تجردا للحي�ة 
والم�س�ريع  لالآعم�ل  حم��س�  واأق��ل  الدنيوية 
الم�دية واأ�سدق انغم��س� في الروح�ني�ت التي 
العلم�نيين  جم�عتك  حي�ة  من  تغيب  ك���دت 
يتمظهر  طقو�ض  بمم�ر�سة  ا�ستبدلوه�  الذين 
ي�  عينيك  في  ف�رغة  وهي  للعي�ن  الدين  فيه� 

اأهلل.

ثالث تمني�ت ال اأكثر . �سعبة؟ م�ستحيلة؟ 
منك.  طلبن�ه�  لم�  ال��م��ن���ل  �سهلة  ك���ن��ت  ل��و 
حول  كالمي  الأنهي  اأعود  االعجوبة,  فب�نتظ�ر 

المحتفى به الأقول : 

لفترة  الكبير  ال�سه�بي  ب�سير  اتخذ االمير 
�س�عرا  ال��ي���زج��ي  ن��سيف  ال�سيخ  ال��زم��ن  م��ن 
لديوانه . وكلن� يعلم ال�سهرة والعظمة والمجد 
عهده  ط���ل  ال��ذي  االمير  حكم  و�سموا  الذين 
ففي  غير!(  ال  )فقط  �سنة  وخم�سون  لواحد 
اإحدى ق�س�ئد المديح , وم� اأكثره�, لفتني بيت 

حفظته منذ يف�عتي وهو يقول:

"اإذا قلت "االمير"  ولم ت�سمي    
فال يحت�ج �س�معك ال�سوؤال"

ا�ستعرت  اإن  عذرا  ن��سيف  ال�سيخ  اأ�ستميح 
اأطبقه  لمكّرمن�  اأه��دي��ه  ال��ب��ي��ت  ه���ذا  م��ن��ه 
االم��را���ض  مع�لجته  ف��ي  الطبية  مهنته  ف��ي 
اإذ  والنت�ئج  االآداء  في  و�سهرته  الم�ستع�سية 

اأقول:

"اإذا قلت "فيليب" ولم ت�سمي     
فال يحت�ج �س�معك ال�سوؤال "

وال�سالم ■
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نـــحـــت

ال���ن���ح���ات ال��ع��ال��م��ي "ب���ع���ج���ان���و"... 
يمّثل سورية ألنه يمّثل حضارتها

حيث  ل��الأح��رف  واإدراك�����ي  معرفتي 
احل��روف  م��ن  ح��رف  لكّل  اأن  فوجئت 
اأحفظ  كنت  فقد  اخل��ض  و�سوته  ا�سمه  العربّية 
ك�ن  رمب�  فقط,  ولفظه�  �سكله�  له�  ككتلة  الكلمة 
على  بعمق  للتعرف  ال��ب��داي��ة  منذ  داف��ع��ي  ه��ذا 
جزء  بكونه�  وال��ف��راغ  والكتلة  ال�سكل  اأبجدّية 
فقد  واملختلفة,  الكثرية  احل��ي���ة  اأب��ج��دي���ت  م��ن 
الّرحمن  "عبد  االبتدائّية  مدر�ستي  اأزّود  كنت 
�سغري  نحتي  بعمل  اأ�سبوع  كّل  بداية  الغ�فقي" يف 
يف  وتطورت  )الكّدان(,  اجل�ف  ل�س�ل  ال�سّ م�ّدة  من 
تقدمي  ملرحلة  والّث�نوّية  االإعدادّية  املرحلتني 
الفنون  لكلّية  و�سلت  حّتى  وزيتّية,  م�ئّية  اأعم�ل 
1981-1976 واأثن�ء  اجلميلة بدم�سق من الع�م 
درا�ستي فيه� �س�ركت مع بع�ض زمالئي يف معر�سن� 
معر�سن�  ك�ن  التخرج  �سنة  ويف  جبلة,  يف  االأّول 
الّنوعي يف املركز االأمل�ين "غوته" بعنوان "الّنحت 
واالأ�سطورة" وحمل هذا اال�سم �سعورًا وت�س�وؤالت 
ال  )هل  مثل  الت�سكيلي  الفّن  وب�حثي  الّنق�د  لدى 
مل  حيث  االأ�س�طري؟!(  حدود  يف  االآن  حّتى  زلتم 

تكن تذكر يف ذلك الوقت بعد".
حول رؤيته الفنية للنحت، 

وخطوطه التشكيلية يقول:
"بداأت ا�ستخدام الطريقة الرمزية واأ�سلوبي 
قريب  ه��و  ب��ل  جت��ري��دي��ي  ول��ي�����ض  واق��ع��ي  لي�ض 
قرب  يكون  بحيث  اإن�س�ن  كل  من  وقريب  وعميق 

من االإن�س�ن املفكر والع�دي يف اآن واحد".
من أين استقيت خطوطك التي 

نراها متجلّية في معظم أعمالك؟
اّلتي  ب�لّدرا�س�ت واالأفك�ر  الفّن�ن مليء  "راأ�ض 
تكون  حيث  كتلة,  اأّي  على  تنفيذه�  ي�ستطيع 
بينه�  فيم�  ليخت�ر  اأم�مه  مت�حة  االأفك�ر  ماليني 
الكتلة  بتنفيذ  ويقوم  الكتلة  ه��ذه  ين��سب  مب� 

ب�أ�سلوبه وفكره اخل��ض.
خطوطي لّينة اأخذته� من تالل مدينتي واجلّو 
وامل�ء,  والهواء  والبحر  اجلبل  بني  املوجود  الع�م 
وبعد تخرجي ق�سدت التوظف يف املتحف الوطني 
يف دم�سق للتعمق اأكر ب�لتم�ثيل املوجودة فيه من 
للت�أكيد  ال�سورية  اخلطوط  اإحي�ء  اإع���دة  اأج��ل 
لي�ست  اأعم�يل  االأزم���ن,  عرب  تندثر  مل  اأنه�  على 
بج�مدة بل متنح الن�ظر له� اإح�س��سً� ب�أّنه� مفعمة 
ب�سمته  فّن�ن  لكّل  ب�لنه�ية  والتجدد,  ب�حلي�ة 
يظهر  اّلذي  ب�خلّط  اأمتّيز  ف�أن�  ب�ل�ّسكل,  ة  اخل��سّ

م�ثاًل ب�أعم�يل, وهو عب�رة عن عّدة نق�ط مّت�سلة 
عمل  ب�أ�سلوب  االإح�س��ض  لتمنحن�  ببع�ض,  بع�سه� 
عن  متّيزه  فن�ن  كل  فب�سمة  ح��دًا,  على  فّن�ن  كّل 
اخلطوط  بني  تن�غم  وهن�لك  االآخرين,  ب�سمة 
االآالت  بني  التن�غم  ت�سبه  الفني  العمل  الإنت�ج 

املو�سيقية الإنت�ج معزوفة معّينة".
حبه للنحت منطلق من فلسفة 

خاصة تشبه في طرحها األسطورة 
السورية كثيرًا، منها يقول:

"عندم� خلق اهلل الب�سرية يف التكوين االأول, 
براأيي  فهو  النحت  ك�ن  احلجم  ومن  احلجم,  كّون 
من  االأوىل  الكتلة  وهو  كّله,  الكون  مركز  اخل��ض 
الخ...  النهر,  ال�سالل,  اجلبل,  ال��وردة,  ال�سجرة, 
فهو ب�لنه�ية كتل ت�سغل فراغ, والكتلة تختلف عن 
الفكرة فهي البداية دومً� وط�مل� اأنه� م� زالت جمرد 
خمطط�ت وبعرة كالم وط�مل� مل يب��سر تنفيذه� 
لت�سبح واقعية وي�سبح هذا الواقع بدوره كتلة اأو 
حجم ملمو�ض, هن� يظهر اأن النحت دومً� هو احلق 
ميكن  ال  اأحدهم  يكذب  عندم�  دومً�,  الظ�هر  فهو 
اإثب�ت الكذب دون وجود ال�سخ�ض املم�ر�ض حل�لة 
الكذب اأي وجود الكتلة الك�ذبة, والعمل النحتي 
ب�س�عته,  اأو  جم�لّيته  الفور  على  يظهر  حق�ين 

الّنحت هو احلق".
بداأن�  "لو  ب�لنحت:  اخل�م  املواد  عالقة  وعن 
على  ر�سم  االأول  االإن�س�ن  اأّن  لوجدن�  ب�لت�ريخ 
اجلدران كبداية وك�ن الطني اأول م�دة م�ستخدمة 
بعد  احلجر  االإن�س�ن  ا�ستخدم  ثم  الت�سكيالت,  يف 
ا�ستخدم االأدوات الربونزية بعده� تطّور للمع�دن 
للخ�سب روحية معينة  اليوم  االأخرى, يف حي�تن� 
الّذي  ف�لنح�ت  مت�مً�,  خمتلفة  روحية  وللحجر 
على  يعمل  م��ن  ع��ن  يختلف  احل��ج��ر  على  يعمل 
اأعمل  مثاًل  اأن���  النح�ت,  نف�ض  ك�ن  ولو  اخل�سب, 
على  اخل�سب  مع  اأتع�مل  اخل�م,  امل�دتني  كال  على 
اأتع�ون  وق�س�وته,  طراوته  ب�ألي�فه,  �سديق  اأنه 
معه واأع�مله ب�إن�س�نية الإخراج اأعم�ل له� عالقة 
ب�الأخالق والفن واجلم�ل, اأم� احلجر اأتع�مل معه 
اأي�سً� لكن ب�ختالف, فبكونه عنيد يجب  ك�سديق 
علّي مع�ملته بق�س�وة حتى ي�سبح طرّيً� ومينحني 

عماًل فيه جم�اًل وليونًة وطراوًة".
الن��ض  ف��ه��م  يف  م��ت���ع��ب  "بعج�نو"  واج���ه 
القرنني مهينً�  الثور ذي  الأعم�له, فمنهم من يرى 
طبيعة  م���  يفهم  ال  م��ن  ومنهم  لعقيدته,  اأو  ل��ه 

لذا  دالالته�,  ب�س�طة  رغم  يقدمه�  التي  االأ�سك�ل 
�س�ألن�ه عن داللة الثور املتكرر فيه�, فق�ل:

كل  يف  به�  اأح�ّض  م�  مبنحوتة  بدئي  "عند 
اأنتهي منه� ت�سبح  حلظ�ت مراحل العمل, وعندم� 
ف�لثور  وتف�سرياته,  اخل��سة  امل�س�هد  لنظرة  ملكً� 
التي  واملدن  ب�أر�سه,  االإن�س�ن  الرتب�ط  رمٌز  مثاًل 
تتجلى وا�سحة ب�أعم�يل مرتبطة به اأي�سً�, الثور 
له مع�ٍن ودالالت كثرية كونه الع�مل ب�الأر�ض فهو 
يت�سف بكونه وطنّي مثاًل, واأن� اأق�سده يف اأعم�يل 

كونه ميثل ارتب�ط االإن�س�ن ب�أر�سه".
لماذا يتم انتدابك دوما لتمثيل 
سورية في الملتقيات العالمية ؟

لتمثيل  خ��ض  ط�بع  له  من  يخت�رون  "هم 
ميثلون  ال  الفن�نني  م��ن  ف�لكثري  معّينة,  بقعة 
منحوت�تي  يف  اأع��م���ل��ه��م,  ع��رب  بلدهم  ح�����س���رة 
وبفخر احل�س�رة  اأمّثل  منه� واحلجرية  اخل�سبية 
للو�سول  كثريًا  در�ست  وقد  بتف��سيله�,  ال�سورّية 
يف  الدرا�سة  اأي���م  ه��ديف  وك���ن  املرحلة  ه��ذه  اإىل 
كلّية الفنون اإجن�ز اأعم�ل تنقل اإىل الن��ض �سعور 
يف  بعد  ميت  مل  االآ�سوريني  اأي���م  من  النح�ت  اأّن 
ب�أي  التمعن  عند  احل�س�رة,  ال�ستمرارية  حم�ولة 
عمل من اأعم�يل يرى الن�ظر اأنه قدمي لكن بروح 
ح�س�رية جديدة, وهذا هو ال�سعور اّلذي ق�سدت 
بلده  بح�س�رة  االع��ت��زاز  ال�سورّي  على  اإي�س�له, 

ه". حتى ب�مل�أكوالت ال�سعبية التي تخ�سّ
كيف يرتبط عندك مفهوما 

الحرية واإلبداع ؟
اأم  ك���ن  مو�سيقّيً�  ال��ع���مل  يف  فن�ن  م��ن  "م� 
التعبري  يف  احلرية  وعنده  اإاّل  ر�س�مً�  اأم  �س�عرًا 
�سعر  واإذا  اخل������س��ة,  ب���إب��داع���ت��ه  دواخ��ل��ه  ع��ن 
بفن�ن  لي�ض  اأن��ه  يعني  هذا  للحرية  بح�جة  اأّن��ه 
حقيقي, احلرية بنظري فقرة من فقرات النحت, 
واالإبداع مييز بني الفن�ن والن�قد ف�الأول نظرته 

جم�لية والث�ين نظرته اأدبية".
ما رأيك بالحالة النقدّية في سورية ؟

الت�سكيلية  ال��ف��ك��رة  تقريب  ه��و  النقد   "
والتمكن من متييزه  اأ�سلوبه  �سرح  الع�م,  للمواطن 
ح��دوث  يجب  ال  ب��راأي��ي  الت�سكيليني,  ب�قي  ع��ن 
جمموعة  مع  الفن�ن  بح�سور  اإال  النقد  عملية 
ب�ملراكز  ندوة  عرب  ك�ن  اإن  االآخرين  الفن�نني  من 
على  مقت�سر  هو  �سورية  يف  غريه�,  اأو  الثق�فية 
ذاته,  بحد  فّن  النقد  اأّن  رغمً�  معينني  اأ�سخ��ض 

والن�قد الت�سكيلي ك�ن من املفرت�ض اأن يكون فّن�نً� 
ت�سكيلّيً� لكن هن�لك ظروف منعته, ومن املمكن اأن 
يكون من تكّلمت عنه �س�بقً� عندم� قلت اأّن نظرته 
اأدبية للفّن, يجب اأن يكون الّن�قد حي�دّيً� ويحكم 
اأم�نة  فهن�لك  املهنة  ب�أخالقي�ت  ويتمّتع  ب�سمري 
يدركه�,  الذي مل  للم�س�هد  العمل  مف�هيم  نقل  يف 
فمن املمكن اأن يكتب �سيئً� ين�سف به فكرة ومق�سد 

الفّن�ن بفكرته".
تتميز بكونك الّنحات السوري 

اّلذي يعمل على الحجر 
الرملي الخام، ما سّر تمّيزك ؟

بوا�سطة  معه  التع�مل  �سهل  الّرملي  "احلجر 
االأدوات اليدوية وهو مطواع له�, وبدايًة مل اأكن 
عّدة  دم�سق  يف  الوطني  املتحف  يف  �سواه�,  اأمتلك 
اأعم�ل منّفذة على هذا احلجر من ع�سور خمتلفة 
لذا  الروم�ين(  الهينلي�ستي,  )الفينيقي,  منه�: 
ف�حلجر الرملي ال يفنى اإال ب�ل�سرب لك�سره ولي�ض 
كب�قي االأنواع االأخرى, كم� يختلف بكونه ميتلك 
ة, مّم� �سجعني على  اإح�س��سً� جمياًل وتقنّية خ��سّ
ت�سميم بع�ض املنحوت�ت, كم� اأّن نح�تي الالذقية 
تركوه� و�س�فروا اإىل غري حم�فظ�ت ودول وهم ال 
فقط,  ال�س�حل  منطقة  يف  لتوافره  عليه  يعملون 

لذا نلت مّيزة تخ�س�سي ب�لعمل عليه".
كيف ترى واقع الفنانين 

التشكيلين في المحافظة من 
حيث اتجاهاتهم الفنية وتأثرهم 
وتأثيرهم ببيئة المدينة الجمالية ؟

بنف�سه�,  نف�سه�  عن  تعرّب  الّت�سكيلية  الكتلة 
التي  وم��ف��ردات��ه  اأبجدّيته  الّت�سكيلي  وللفّن 
ال��دور  ي���أت��ي  هن�  ال��ع��ني,  بوا�سطة  اإال  ت��ق��راأ  ال 
التثقيفي لعني امل�س�هد كتع�ون الفن�ن الت�سكيلي 
الفّن�ن  لواجب  اإ�س�فة  الثق�فّية,  املوؤ�س�س�ت  مع 
النظرة  لتنمية  املدينة  جتميل  يف  الت�سكيلي 
�سغرية  مدينة  الالذقّية  ل�سك�نه�,  اجلم�لّية 
من  اأك��رب  فطموحهم  فّن�نيه�  حلجم  ب�لّن�سبة 
ة  املح�فظة وم�سوؤوليه�, وح�سب جتربتي اخل��سّ
األتقي مب�سوؤول له قدرة تنفيذّية على طرح  مل 
اجلم�لّي�ت يف الالذقّية اأو حّتى له عالقة ب�لفّن 
مثل  ذهنه  اإىل  تب�درت  اأو  الّنحت,  اأو  الّت�سكيلي 
تواجد  �سرورة  من  ب�لّرغم  مثاًل,  االأفك�ر  هذه 
الفنون  ككلية  كلّي�تن�  خريج  ت�سكيلي  ف��ّن���ن 

اجلميلة يف موؤ�س�س�ت الّدولة" ■

نينار الخطيب - صحافية

نبع من الفكر السوري، فاستطاع 
تشكيل الخشب والحجر ليماثال 

األسطورة ويحاكيا الميثيولوجيا 
السورية، وال يزال حتى اليوم اسمًا 

يفاخر السوريون به سفيرًا لفّن وطنه، 
ولد الفّنان-النحات "محمد بعجانو" في 

الالذقّية - قرى الحّفة عام 1955، خرج 

من رحم الريف السوري إلى المدينة 
حيث سكن أحد األحياء القريبة في 

جوها من جو الريف مما مكنه من 
التعامل بعفوية مع المواد الطبيعّية.

"تحوالت" التقت النحات "محّمد 
بعجانو"، اّلذي حّدثنا عن بداياته 

ومراحلها، قائالً: 

قبل

اعـــالم

ن�����س�����ري�����ن ن������اص������ر ال������دي������ن:
ب������رن������ام������ج������ي رس���������ال���������ة م������وج������ه������ة ج������دًا

اإعالمي  وج��ه  الدين  ن��سر 
ف اإل��ي��ه���  م�������س���رق, ت����ع����رَّ
لتنتقل  ال�سغرية,  �س��ستهم  على  اللبن�نيون 
قن�ة  �س��سة  ع��رب  �سقيق  بلد  اإىل  املعرفة 
تقول:"تركت  العراقية.  الف�س�ئية  "اآ�سي�" 
ال� OTV اللبن�نية كمرا�سلة اإخب�رية الأزيد 
والدولية  االإقليمية  امللف�ت  يف  خربتي  من 
القليل." وعن  �سوى  عنه�  اأعلم  ال  كنت  التي 
ب�أنه�  تقول:"  عون  مي�سيل  ب�لعم�د  عالقته� 
ك�نت ممت�زة. لقد ك�ن يل �سرف مرافقته يف 
حمطة  ك�نت  والتي  اإيران  اىل  له  زي�رة  اأول 
جديدة  ملرحلة  اأ�س�ست  كونه�  ج��دًا  مهمة 
كذلك  ال�سيعية-امل�سيحية.  العالق�ت  من 
كبري  بعدد  اجتمع  حيث  مدريد  اإىل  رافقته 
لي�سرح  هن�ك  واالأوروب��ي��ني  اللبن�نيني  م��ن 
اهلل,  حزب  مع  العالقة  توطيد  اأهمية  لهم 
بوجود  املق�وم  وعمله  احلزب  فكر  وت�سويب 

جمٍع من ال�سح�فة االأجنبية والع�ملية."
ال�سغرية  ال�س��سة  اإىل  ن�سرين  انتقلت 
بعدم� راكمت �سنوات من اخلربة يف ال�سح�فة 
ع��دد  م��ع  ل�����س��ن��وات  عملت  فلقد  امل��ك��ت��وب��ة, 
"الدي�ر",  كجريدة  املحلية  اجل��رائ��د  م��ن 

والعربية ك� "اخلليج" و"الد�ستور" و"عك�ظ" 
اأزال  "ال  و"االأنب�ء" الكويتية وغريه�, حيث 
الطب�عة  ع�سر  يف  والقلم  الورقة  اإىل  اأحن 
حلق�تي  بتح�سري  اأق��وم  الكومبيوتر.  على 
يكتب,  ال  من  ب�إعتق�دي,  النحو.  ه��ذا  على 
برامج  مقدم  اأو  مذيعً�  يكون  اأن  ي�ستطيع  ال 
وت�ستطيع  االأف���ق,  تو�سع  ف�لكت�بة  ن���ج��ح. 
متك�ملة."  ك�ملة  عربه�  فكرتك  اإي�����س���ل 
اأن  تعترب  فهي  التلفزيونية,  جتربته�  وعن 
ولكن  الن��ض.  اإىل  اأ�سرع  تو�سلك  "ال�س��سة 
وجهً�  تكون  عندم�  كبرية  م�سوؤولية  هن�ك 

لوجه مع الك�مريا."
ال�سوت",  "جدار  اجلديد  برن�جمه�  وعن 
تقول ب�أنه "حم�ولة الإع�دة توجيه البو�سلة 
ب���أن  دائ��م��ً�  والتذكري  ال�سحيح,  امل��ك���ن  اإىل 
اإ�سرائيل هي العدو االأ�س��ض لن� يف املنطقة." 
النوع,  هذا  من  لربن�مج  القن�ة  طرح  وتعترب 
العديد  اأم��ل  خيبة  بعد  ج���ء  اأن��ه  خ�سو�سً� 
جراء  الفل�سطينية  ب�لق�سية  املهتمني  من 
"مو�سع تقدير  اأنه  ت�سرف�ت بع�ض قي�داته�, 
ر�س�لة  اأع��ت��ربت��ه  ك��وين  كبريين  واح����رتام 
جن�ح  اإمك�نية  مبدى  علمي  عدم  مع  موجهة 
مثل هذه التجربة اأم ف�سله�. لقد ك�نت الفكرة 
�سعبة عند �سم�عه� ب�لرغم من اأهميته� لعدد 
اأن الع�مل العربي اليوم  اأبرزه�  من االأ�سب�ب, 
املق�ومة  وف��ك��رة  وم�س�كله,  ب�سوؤونه  مهتم 
عن  ن�هيك  معن�ه�,  غري  على  ر  تف�سَّ اأ�سبحت 
التي  الفل�سطينية  القي�دات  بع�ض  ت�سرف�ت 
اأحدثت نوعً� من ال�سدمة لدى اجلمهور, عرب 
ودفعت  الق�سية  دعمت  دول  على  االنقالب 
ثمن هذا الدعم." ولكن "هن�ك معن�ة لل�سعب 
يومن�  حد  اإىل   1948 الع�م  منذ  الف�سطيني 
لت�سحيح  خطوة  الربن�مج  اأن  واأعترب  ه��ذا, 
االأخ���ط����ء, وال��ت��م��ي��ي��ز م��� ب��ني امل��م���ر���س���ت 

اخل�طئة والتغطية ال�سحيحة للمو�سوع."

وعند �سوؤاله� عن ال�سخ�سي�ت التي ترغب 
يف اإجراء مق�بالت معه�, ك�ن اجلواب "�س�دمً�" 
ا�ستق�س�ئية  �سح�فية  بنظرة  م�.  حد  اإىل 
تبحث عن احلقيقة, ك�ن اجلواب "كنت اأمتنى 
ف�أحب  اليوم,  اأم�  الدن.  بن  اأ�س�مة  اق�بل  اأن 
البغدادي.  بكر  اأب��و  مع  مق�بلة  اأج��ري  اأن 
لديهم,  التفكري  كيفية  على  اأتعرف  اأن  اأحب 
لديهم. هم تركيبة من  املوجودة  والرتكيبة 
ب�سخ�سي�ت  خميلتن�  اكتظت  لط�مل�  الن��ض 
اأن يكونوا موجودين  مثله�, ولكنن� مل نت�سور 
معن�  ي��ح��دث  ك���ن  كم�  ال��واق��ع.  اأر����ض  على 
عندم� كن� نقراأ رواي�ت الك�تبة االجنليزية 
العديد  "هن�ك  وت�سيف  كري�ستي",  اآغ�ث� 
من ال�سخ�سي�ت التي تتكون حوله� ح�لة من 
العظمة, ولكن عند اجرائك ملق�بلة معه�, قد 
له�  لي�ض  ع�دية  �سخ�سية  اأم���م  نف�سك  جتد 

ذاك الت�أثري الذي اأُحيطت به."
بعيدًا عن العمل "عندم� اأعود اإىل البيت 
العمل  تع�طي يختلف بني  فهن�ك  اأمً�,  اأ�سبح 
واملنزل." وعن ع�ئلته� تقول: "يفتخر ولداي 
بي وبعملي يف جم�ل االإعالم, ولكن ب�لن�سبة 
على  اأ�سبح�  الأنهم�  ع�ديً�  االم��ر  اأ�سبح  لهم 
قدر من الوعي واالإدراك للتفريق بني عملي 
ُهم  وك���أم  اأخ��ب���ر,  ومذيعة  برامج  كمقدمة 

بح�جة اإليه�."
منهم�  "لكل  تقول:  ولديه�  اهتم�م  وعن 
"اأحمد"  ف�  املختلفة عن االأخرى.  �سخ�سيته 
له�,  جيد  ومت�بع  ال�سي��سية  ب�لق�س�ي�  ملم 
الي�سوعية  اجل�معة  لدخول  يتح�سر  وه��و 
علم  يف  طبيب�  يكون  لكي  وي�سعى  الع�م,  هذا 
"التحليل  يف  الدكتوراه  على  ليح�سل  النف�ض 
 ,"Psychanalyse" �النف�سي" اأو م� يعرف ب
قريبً�  يعتربه  اإذ  ج���دًا  متطور  علم  وه��و 
ب�سلوكي�ت  لتعلقه  ال�سي��سية  لالأمور  م�  نوعً� 
"يو�سف" فهو من حمبي االأ�سواء  اأم�  الفرد. 
وال�سهرة. يحب الك�مريا ولكن لي�ض لالأخب�ر, 
الهواية.  من  كنوع  �س�به  م�  اأو  التمثيل  بل 
جميل  ب�سكل  الر�سم  ويتقن  ب�لفن  متعلق  هو 
جدًا, وي�سعى بعد ع�مني اإىل اأن يدخل كلية 

الهند�سة الداخلية."
قلبه�  يف  كبرية  مك�نة  "�سجد"  ل�  ويبقى 
فهي  ���س��دي��دًا,  "اأملً�"  له�  ت�سكل  اأن��ه���  رغ��م 
به�.  وتعلقه  حبه  وم��دى  ب�أبي  "تذكرين 
يعود  كي  التحرير  �س�عة  طوياًل  انتظر  لقد 
ذاك  عن  يف�سله  ال��ذي  البيت  ليبني  اإليه� 
به�  تعلقه  ول�سدة  بوف�ته  لكن  بريوت."  يف 
"اأح�س�ست اأن �سيئً� من حبه� انك�سر يف قلبي. 
ملقى  كونه�  كثريًا  عليه�  اأت���ردد  ذل��ك,  وم��ع 
اأن  اهلل  واأدع��و  بقي.  ومن  رحل  من  لالأحبة, 

يحفظ يل والدتي ويعيد له� �سحته�  ■ " 

حاورها: علوان نعيم أمين الدين

من سياسة "المحور" اإلقليمية والدولية، اخترقت 
"جدار الصوت" الفلسطيني والمقاومة. قررت حمل 
قضية قديمة-جديدة، بعدما أصبحت خبرًا عاديًا على 
شاشات التلفزة، كثيرًا ما يمر دون تعليق أو انتباه. 

فهي ابنة "سجد" الجنوبية اللبنانية التي نَصَب 
فيها العدو أحد أكبر مواقعه ليبرهن، بعد سقوطه 

معنويًا وقبل أن يسقط ميدانيًا، صحة النظرية 
القائلة بأن "اسرائيل أوهن من بيت العنكبوت".

نسرين

ال��ب��غ��دادي أح���ب م��ق��اب��ل��ة  ب���ن الدن وال���ي���وم  أت��م��ن��ى م��ق��اب��ل��ة  ◄ ك��ن��ت 
ب����رام����ج وأم م���ق���دم���ة  ب���ي���ن ك���ون���ي  ت���ع���اط���ي م��خ��ت��ل��ف  ◄ ه���ن���اك 
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نوافذ

إب��������ن ح����ل����ب ال���ع���ظ���ي���م���ة
م����ح����م����د ص�����ف�����وت ن����ب����ض ف������ي زم��������ن ال����غ����ب����ار

اإب�����ن حلب  ���س��ف��وت  حم��م��د 
من  فيه�  م���  ب��ك��ل  العظيمة 
ت���ري��خ وت����راث و���س��ع��ب رائ���ع م��ل��يء بح�ض 
يف  حي�ته  الفن�ن  يحي�  للوطن,  االن��ت��م���ء 
الذي  احلب  عن  ليعرب  األوانه,  ويف  لوح�ته, 
يربطه بجميع الن��ض, فر�سم الفن�ن مدينته 
منه  اإمي���ن��ً�  وحك�يته�,  وقلعته�  و�سوارعه� 
على  تعينه  التي  ال�سع�دة  من  بع�ض  بجلب 
والغب�ر,  ال�سداأ  لوح�ته  يف  فيزيل  احلي�ة, 
عنه�,  اأبعدته  التي  احلرب  وط�أة  من  لريت�ح 
التي اغت�لت روحه فيه� واأ�سبح بعيدًا عنه�, 
وال�سغري يف حي  وي�ستقر يف مر�سمه اجلميل 
بلده  �س�ق  بعدم�  بريوت,  الع��سمة  يف  بربور 
هي  ول��وح���ت��ه  مر�سمه  ف�أ�سبح  ب�س�كنيه, 

نوافذه على الكون الوحيد للعودة للحي�ة. 

يف كل مرة األتقي الفن�ن حممد يف مر�سمه, 
تريد  احلي�ة  اأ�س�هد  اأن  بعد  ب�ل�سع�دة  اأ�سعر 
اإح�س��ض داخل  اأن تذهب اىل االأم�م, مع كل 
ع�مل  الكت�س�ف  مغ�يرًا  خلقً�  يَولد  اللوحة 
حرفيً�  نقاًل  وي�سبح  اجلم�ل  فيه  يت�سطح  ال 

للموجود لتقدم �سجنً� بني حي�تن�.

حلوار الفن�ن مع الطبيعة عالقة روحية, 
بل  �سور  جمرد  حتمل  ال  الطبيعة  ف�ملَ�َس�هد 
ت�سعر به قلوبن� جت�ه تلك امل�س�هد, مقرونة 
عليه�  ي�سفي  م�  وهذا  مب�س�عرن�  دواخلن�  يف 
خمتلفة.  فنية  تع�طفية  اإن�س�نية  ح�لة 
ويعرّب,  وير�سم  ي�سور  وبه,  اللون  خالل  فمن 
ب�أدواته  تربطه  �س�عر  ح�س��سية  من  وبنوع 
احلميمية  ال��ع��الئ��ق  م��ن  جملة  التعبريية 

املتينة واملتك�فئة.

الفن�ن حممد �سفوت من خالل فن  يقدم 
اللوحة اأ�سلوبً� جديدًا وخ��سً� ال يتقنه �سواه 
اأعم�له  به�  تن�سح  وجداين  منظور  من  مثله, 
جميعه� فيتجلى بحثً� ب�سريً� يف روح الطبيعة 

ويجرده� لينقل امل�سهد اإلينً� تعبريًا مكثفً�.

الفن�ن حممد �سفوت من اأهم الفن�نني يف 
كج�سد  اللوحة  مع  لعالقته  البورتريه  ر�سم 
يف  ف��ق��ط  نف�سه�  تكمل  مفتوحة  ب��دائ��رة 

االأ�سي�ء والع�مل. 

يف  احلقة  حي�ته  يحي�  اأن  يريد  ف�لفن�ن 
لوح�ته  يف  اإن  املحن,  كل  متج�وزًا  لوح�ته, 
دائمً�  فيعرّب  يخ�سه  ونب�ض  كحي�ة  واألوانه� 
عن احلب الذي يربطه ب�لن��ض فيوزع األوانه 
لال�ستمت�ع  ه�ئلة  ق��وة  لتعترب  وم�س�ح�ته 
ب�حليوية  ل��وح���ت��ه  يف  ليعك�سه  ب���حل��ي���ة, 

وب�لتف�وؤل وب�حلم��ض ■

الفنان

محمد الحاجم  - صحافي

 الفنان التش��كيلي "محم��د صفوت" 
ف��ي مدين��ة "حل��ب" ع��ام /1949/، 
الفن دراس��ة خاصة، وتخصص  درس 
بالتصوير الزيتي، وه��و عضو بنقابة 
الفن��ون الجميلة في "حل��ب"، وعضو 
باتحاد الفنانين التش��كيليين العرب، 
متمي��ز ف��ي رس��م الوجه اإلنس��اني 
)البورتريه(، انتقل إلى مدينة "الرقة" 
عام /1972/، وهو ف��ي العقد الثالث 
م��ن عمره، ليس��اهم م��ع زمائه من 
أبن��اء  التش��كيليين م��ن  الفناني��ن 
"الرق��ة"، في تأس��يس تجم��ع فناني 
"الرقة"، في عام /1967/، والذي كان 
ثم��رة لجهود الفناني��ن الذين أرادوا 
المساهمة فيه، ليعبروا عن تجربتهم 
كجماع��ة، وليس كأفراد، وقد س��اهم 
هذا التجمع ف��ي توحيد العطاء الفني 

في المحافظة.
لمحم��د صف��وت، كان  أول مع��رض 
في عام /1970/، له تس��عة معارض 
فردي��ة حت��ى اآلن، كم��ا ش��ارك في 
العدي��د م��ن المع��ارض الجماعي��ة 
داخل سورية وخارجها، أعماله مقتناة 
في الكثير م��ن دول العال��م، تميزت 
أعماله باأللوان االنطباعية، بعوالمها 
المتنفِس��ة  وموجوداتها  الوس��يمة، 

فوقها بارتياح وهدوء!! ■

فن تشكيلي

ال���ن���ب���ي
نضال الماغوط

                ...واعزيف على ن�ي اخلراب 

- قلُت للع��سفة -

واغر�سي يف القلب...اأ�سن�َن احلقيقة 

ج�سد  يف  روم���  م�س�مرُي  انغر�سْت  كم� 
امل�سيح

حّومْت  ب�لفرا�سة...لو  ت��راأيف  ال   و 
فوق البنف�سج

ثم اع�سفي....

               اع�سفي... 

                            اع�سفي

فال جدار لدي اأورثه للولد

وال ولد لدي اأورثه للفجيعة

وم����� م���ن خ�����س��ل��ة ���س��ع��ٍر..ت��الع��ب��ه��� 
الريح...يف انتظ�ري

وال دوري يحطُّ على  كتفي املتهدلني

بحر  من  للتو  ع���د  زوج....  ك�س�ربي 
اخلديعة

*******************
اع�سفي ...

               ثم اع�سفي ...
                               ... ثم اع�سفي

اأم�سي  تركوين  االأ�سدق�ء..  غ�درين 
وحيدا

اأوُل  اأ�سدق�ُء...هذي  ...ن�ديتهم : ي� 
الطريق..!! ال ترتكوين 

ال�س�لح  ال�سلف  اأف���ع��ي  ت��رتك��وا  ال 
...تلتهُم بيو�ض الفجر

...مل ي�سمعوين.. 
تركوين عند اأول مفرتٍق

اأم�سي  ب�أحم�يل الثقيلة ..نحو البعيد 
البعيد 

وحيدًا  ك�لغريب

*******************

اع�سفي...اع�سفي

ال�سقيُق الذي ق��سمتُه خبز ال�سب�ح

د�ّض يل ال�سم يف ح�س�ء امل�س�ء

اع�سفي

قيث�رة  على  له  عزفُت  الذي  احلبيُب 
اجلنون

مليون ع�م

حتى نبَع البنف�سُج حتت قدميه

مل ي�سمْع نب�س�ت قلبي...ك�ن اأ�سمً�

*******************

...واع��زيف..واع�����س��ف��ي.. ف�ع�سفي 
واعزيف

�سين�س�ُب نهُر اخلراب يف املدائن
�سنهدَم املن�زَل التي بنين�ه� ب�أيدين�
لكن �سيقتلن� احلننُي اإليه� بعد حني

�سنلج�أُ اإىل خي�م الدم
�سيقتُل ال�سقيُق مّن� ..اأب�ه

الكهوف...  من  للق�دمني  ��ه  اأمَّ ويعري 
لري�سعوا اأثداَءه�

ثم قلُت للع��سفة : اع�سفي ..اع�سفي
واكتبي على غيمة الن�سي�ن

القمُر اجلميُل تعّرى يف العتمة
والقمُر القبيُح تعّرى يف ال�سوء

ثم �سحكُت
ثم وقفُت عند اأول مي�مٍة  تنزُف على 

�سجرة لوز
ثم م�سيُت ...وبكيُت

منتدى الرع�ة الثق�يف يف رام اهلل 
ا�ست�سه�د  ذك���رى  الإح��ي���ء  ن���دوة 
مقر  يف  وذل��ك  كنف�ين,  وغ�س�ن  �سع�ده  اأنطون 
املنتدى مت خالله� من�ق�سة االأو�س�ع املع��سرة يف 

�سوء فكر انطون �سع�دة و اأدب غ�س�ن كنف�ين.
 يف البداية األقى االأ�ست�ذ نقوال عقل رئي�ض 
و مع�ين  ال�سهيدين  كلمة موجزة حول  املنتدى 
ا�ست�سه�دهم� ثم قراأ ق�سيدة من كلم�ت م�سطفى 
حلنت  و  نظمت  التي  و  ع��رار  ح�س�م  و  زم���زم  
خ�سي�س�  الرباجنة  ب��رج  خميم  يف  اأن�سدت  و 
للمن��سبة و هي من احل�ن الفن�ن م�سطفى زمزم 
و غن�ءم�سطفى زمزم و الرا زمزم بعده�  حتدث 
كل من االأ�ست�ذ �سع�دة ار�سيد عن انطون �سع�دة 

و الدكتور ن�فع احل�سن عن غ�س�ن كنف�ين .
سعادة ارشيد

ال�سهيوين  اخلطر  �سع�دة  انطون  ا�ست�سعر 
االمربي�يل على فل�سطني مبرحلة مبكرة , و راأى 

ان هذا اخلطر هو خطر على االأمة ب�أ�سره�.
فل�سطني  حول  �سع�دة  انطون  كت�ب�ت  بداأت 
 . ع�سرة  الث�منة  يف  هو  و  ال�سهيوين  امل�سروع  و 
اأي يف ع�م 1922 حيث ربط يف مق�ل له م� بني 

)�س�يك�ض-بيكو(  االجنلو-فرن�سية  االتف�قية 
موؤكدا  بلفور  وعد  بني  م�  و  بالدن�  ق�سمت  التي 
اأن فكرة قي�م وطن لليهود يف فل�سطني هو ح�جة 
اال�ستعم�رية  اأ�سب�به�  له�  و  غربية  ا�ستعم�رية 
اأكر مم� له� من اأ�سب�ب دينية توراتية تلموديه 
مزعومة , و راأى اأن قي�م كي�ن يهودي على ار�ض 
فل�سطني اأمر يحول دون وحدة البالد ال�سورية 
قي�م  يعرقل  م�  و  العربي   الع�مل  و دون احت�د 

نه�سة �سورية م�سرقية .
الداهم  ب�خلطر  االأم��ة  ا�ستخفت  حني  يف 
�سع�دة  ان��ط��ون  اأن  اإال  ال�سهيوين  للم�سروع 
ا�ستط�ع بث�قب نظرة و عميق فكرة معرفة مدى 
حتدث       و  جن�حه  اإمك�ني�ت  و  امل�سروع  خطورة 
و كتب يف ذلك الوقت عن الهجرة و ت�سريد اأهل 

فل�سطني.
ننظر اىل ال�سراع يف االإقليم ..يف �سوري� و 
العراق فنجد انه �سراع� مرتبط بفل�سطني امي� 
ارتب�ط , و من اجل �سم�ن امن و بق�ء ا�سرائيل 
من  تبقى  مل���  الته�مه�  اإك��م���ل  اج��ل  م��ن  و   ...
اجلي�ض  تفكيك  ي�ستلزم  الذي  االأمر   , فل�سطني 
من  العراقي  اجلي�ض  تفكيك  مت  كم  ال�سوري 

قبلة و اخراج اجلي�سني من مع�دلة ال�سراع.

موؤخرا  اإ�سرائيل  �سعفت  كم  املالحظ  من  و 
لذلك ك�ن ال بد من اإ�سع�فن� اأكر ف�أكر لتبقى 

اإ�سرائيل هي االأقوى .
نافع الحسن

ب���حل��دي��ث ع���ن غ�س�ن  ع���رب ع���ن رغ��ب��ت��ه 
“اإنه  ق����ئ���اًل:  م��ع��ه,  ال�سخ�سية  وجت��رب��ت��ه 
ح�س��ض  اإن�س�ن  اإنه  ع�م.  ب�سكل  عنه  �سيتحدث 
هذه  يف  ن�س�هد  م�  بعك�ض  وو�سيم,  ومتوا�سع 
االأي�م من غرور وا�ستعالء بني �سفوف املثقفني 
ب�سكل ع�م.” غ�س�ن الفتى الذي ولد يف عك� يف 
1936 و�سرد وهجر اإىل �سيدا يف لبن�ن,  الع�م 
والن�س�ل  ال�سي��سي  املعرتك  و�سط  نف�سه  وجد 
فل�سطني  واأ�سبحت وجهة بو�سلته  الفل�سطيني, 
اأ�سك�ل  كل  يع�ين  مواطنً�  والفل�سطيني  وطنً� 
اللجوء  خميم�ت  يف  وم�سرد  والتميز  القمع 
داخل وخ�رج الوطن. ويعترب كل م� كتب غ�س�ن 
�سوكة  �سي��سي  حتليل  اأو  رواي��ة  اأو  مق�لة  من 
وجهة  من  ال�سالح  من  فتكً�  اأ�سد  وخطر  وغ�سة 
الرجعية  ق��وى  ج�نب  اإىل  ال�سهيونية,  نظر 
اأنح�ء  جميع  ويف  العربي  الوطن  يف  والظالم 
الع�مل, لتكون هذه الكت�ب�ت والرواي�ت واأفك�ره 
وم� يخط قلمه �سبب رئي�ض يف اغتي�له من قبل 

ك�ن  حيث   1972 الع�م  يف  ال�سهيونية  الن�زية 
�سمن ق�ئمة اغتي�الت و�سعته� )غولدا مئري(, 
وكم�ل  حداد  وديع  منه�:  اأ�سم�ء  عدة  ت�سمنت 
ن��سر واأبو يو�سف النج�ر, وجنحوا ب�غتي�له مع 
هذا  ك�ن  اغتي�له  وبعد  جنم,  ملي�ض  اأخته  ابنة 
“ب�غتي�له  م�ئري:  لغولدا  ال�سهيوين  الت�سريح 
ف�إنهم اغت�لوا كتيبة ك�ملة ولي�ض ك�تبً� فقط.”

وعقل  ف���ذة  ب�����س��رية  ���س���ح��ب  غ�����س���ن  اإن 
م��ق���اًل   1960 ال���ع����م  يف  ك��ت��ب  ح��ي��ث  م��ف��ك��ر 
طبق  وه��و  املنطقة,  يف  ال�سعودي  ال���دور  ع��ن 
من  ع�مً�   65 بعد  اليوم  ن�س�هده  عم�  االأ�سل 
والدقيقة:  ال�سليمة  غ�س�ن  روؤى  ومن  كت�بته. 
العرب  كل  ق�سية  هي  الفل�سطينية  “الق�سية 
املقدمة”,  يف  يكونوا  اأن  الفل�سطينيني  وعلى 
و”ال�سهيونية وجدت لتدمر وت�ستت وتق�سم كل 
لت�سيطر  اإىل طوائف ودويالت  العربية  الدول 
بقوله:  ح��دي��ث��ه  واخ��ت��ت��م  املنطقة”.  ع��ل��ى 
�سح  اإن  اإرث���ً�  للفل�سطينيني  ت��رك  غ�س�ن  اإن 

ا�ستخدامه �سيتحرر الوطن واملواطن.
احل�سور  م��ع  ب�لنق��ض  ال��ل��ق���ء  واخ��ت��ت��م 
الثورة  �سهداء  من  اآخر  وعدد  ال�سهيدين  حول 

الفل�سطينية ■

استشهاد  ذك��رى  يحي  اهلل  رام  في  الثقافي  الرعاة  منتدى 

أنطون سعاده وغسان كنفاني
نظم



مقاومة التوحش ضد

االنسان و اآلثار

▲ تدمر - سوريا

▲ حلب - سوريا▲ حلب - سوريا▲ الموصل - العراق

▲ الموصل - العراق▲ الموصل - العراق▲ الموصل - العراق

W W W. TA H AW O L AT. N E T
info@tahawolat.net

م������������������وق������������������ع ي�����������وم�����������ي 

للثقافة والفنون  

ل����ل����ت����واص����ل :


