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حمليات
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المقاومة روح بيروت وخيارها وقدرها

عفواً �سيد المقاومة...
ال حياة لمن تنادي!
} محمد ح .الحاج
ف��ي العيد ال��خ��ام��س عشر لتحرير ال��ج��ن��وب اللبناني كان
الجميع ينتظر كلمة السيد حسن نصر ال��ل��ه ،خصوصا ً أنّ
التطورات تتسارع على ساحة األمة في الشام والعراق وشمال
شرق لبنان ،وفي عالمنا العربي من البحرين إلى اليمن ،وفي
ك ّل مكان من هذا العالم مع انتشار الوباء التكفيري الجاهلي
بمس ّمياته ،من «داعش» و«نصرة» وما تف ّرع عن «القاعدة» من
مس ّميات رنانة وشعارات كاذبة.
في كلمته الشاملة ّ
شخص سيد المقاومة أسباب الجائحة
ال��م��رض��ي��ة ،وم��ن يقف خلف استثمارها م��ن ج��ه��ات أجنبية
معادية لألمة ومصالحها منذ األزل ،هذه الجهات التي تسيطر
متوسلة الفتن الدينية
على عقول أتباعها وأزالمها في المنطقة
ّ
والمذهبية والعرقية لبلوغ أغراضها في تفتيت وحدة الكلمة
وبعثرة القوى والسيطرة على المنطقة ومقدراتها ،قال كالما ً
في منتهى الشفافية والصدق ،وأعلن موقفا ً واضحا ً ال لبس
فيه ،داعيا ً إلى نبذ الفرقة وتجاوز المتداول إعالميا ً من ذرائع
الستمرار حرب داحس والغبراء وفتح العقول قبل األعين ،كما
طرح مجموعة من األسئلة ال أعتقد أنّ من يعنيهم األمر قادرون
على اإلجابة عنها ،وإنْ كانوا يعرفون الجواب الصحيح فهم
ليسوا أصحاب كلمة أو قرار ليعلنوا موقفا ً بعد أن يخلعوا ثوب
الجاهلية.
قبل ستة عقود ونيّف استشرف أنطون سعاده ما يحصل
اليوم ،فدعا إلى النهضة والخروج من العصبيات بك ّل أشكالها
واالرتقاء باألمة إلى مدارج العزة والوعي والتح ّرر من التبعية
يتجسد اليوم
لألجنبي ،كما نبّه إل��ى الخطر اليهودي ال��ذي
ّ
بالصهيو – ماسونية والوهابية التكفيرية التي استنسختها
م��ن رح��م السفاح ،س��ع��اده ك��ان أي��ض��ا ً ص��ادق��ا ً م��ع أب��ن��اء أمته،
مخلصا ً لوطنيته وف��ي��اً ،لكنهم قابلوه بالتشهير والتكفير،
وحاكموه صوريا ً ثم اغتالوه باسم «القانون» .كان القائمون
على كيانات األمة أتباعا ً لألجنبي كما حال أغلبهم اليوم ،أصموا
آذانهم عن سماع الكلمة الصادقة ،ووضعوا على أعينهم حجبا ً
كالتي يضعها (العربجي) على رأس خيول العربة فال ترى إال
ما يريدها أن ترى ،كانوا أدوات المستعمر وما زال أغلبهم ،هو
التاريخ يجت ّر نفسه وإنْ تبدّل األفراد على عروش الممالك أو
كراسي الدول والجمهوريات ،فأين العجب؟
يا سيد المقاومة ،أحسن الظن بهؤالء فهم ليسوا أغبياء ،هم
يدركون أين تكمن المصالح الوطنية – مصالح األمة ،مصالح
أبناء شعبهم على اختالف األل��وان واالنتماءات ،لكنهم باعوا
قرارهم واختاروا مصالحهم ،حقائبهم جاهزة وأموالهم في
بنوك الغرب ،وطنهم هناك في تلك الصناديق ،هناك يشترون
المرابع والجزر واألراضي ،ال تراهن على َمن ال يعرف الفرق
بين مسقط رأسه والوطن حيث نشأ وترعرع ،وبين تراب آخر
حيث يمكنه أن يذهب ،هكذا هو الوطن عند ه��ؤالء ،أما الذين
استوطنت في قلوبهم الكراهية على قاعدة العداء المذهبي الذي
أورثهم إي��اه التحريض والتضليل اإلعالمي خفية أو جهاراً،
فإنّ المراهنة على خروجهم من هذا الثوب خاسرة ،فمن شبه
المستحيل أن يراجعوا أنفسهم أو يقبلوا حوارا ً أو نقاشاً ،وال
أن يقبلوا اآلخر حتى وإنْ كانت يده ممدودة.
سعادة استشرف المستقبل في زمانه فقال :إنّ أزمنة مليئة
بالمحن والصعاب تواجه األم��م الحية فال يكون لها خالص
إال بالبطولة المؤمنة المؤيدة بصحة العقيدة – .وأمتنا في
الزمن الحالي تواجه أعظم محنة تتع ّرض لها وجودا ً ومصيراً،
يستهدفون وج��ودن��ا ويتالعبون بمصيرنا ،لكننا ن��درك أنّ
المقاومة تمارس البطولة ،وأنها منذ بواكيرها في الثمانينيات
اعتمدت هذه البطولة المؤيدة بصحة العقيدة ،ول��وال ذلك لما
ك��ان االن��ت��ص��ار ف��ي مطلع األلفية الثالثة ،ول��م��ا ك��ان انتصار
تموز  ،2006وألنّ المقاومة تعتمد العقيدة فهي هدف رئيس
للتشهير المضلل وقد استخدموا في هجوماتهم ق��ادة كبار،
رؤساء جمهورية وملوكا قبلوا التنازل عن مقاماتهم وانحدروا
إلى ال��درك األسفل لقاء ما يراه البشر األسوياء ق��ذارة الدنيا،
ونسوا أنّ شاه إي��ران ما كان في عرفهم «مجوسيا ً فارسياً»
وما كان عدواً ،السبب أنّ المؤسسة الماسونية العالمية كانت
تحميه وكانت تفرضه على هؤالء صديقا ً بل وشرطيا ً يحمل
الهراوة الغليظة يسوق أغلبهم كس ْوق القطيع ،كان مع ملوك
السعودية من حماة «حق اليهود» المزعوم في فلسطين التي
تنازلوا عنها وت��ع�� ّه��دوا بحمايتهم للغرب ،وك��ان��وا م��ع إهدار
حقوق أهلها التي ترفع المقاومة راي��ة استعادتها ،المقاومة
«شيعية ك��اف��رة ملحدة» ألنها م��ع ح��ق الفلسطينيين وبعض
هؤالء (الفلسطينيين) يتبنى راية العداء لها ولمن يدعمها من
يتوسل ضعف العقل العربي
دول وشعوب ،الخبث اليهودي
ّ
والعصبية المذهبية للوقيعة بين أبناء األم��ة ،المؤلم أنّ َمن
ان��س��اق م��ع ه��ذا التيار كثير ال ُيستهان ب��ه ،والمؤلم أكثر أنّ
بعض َمن يحملون درجة «دكتوراه» في العلوم االجتماعية أو
السياسية ال يجدون مب ّررا ً منطقيا ً لعدائهم للمقاومة سوى
القول إنها تشتم أمهات المؤمنين والصحابة ،ويا لها من ذريعة
كاذبة لم يسمع بها أحد إال من أفواه ه��ؤالء ...كان هذا جواب
أحدهم على شاشة «الميادين» عندما جوبه بسؤال حول فتوى
ابن جبرين عندما قال :ال يجوز الدعاء لهذه المقاومة بالنصر
وال القتال تحت رايتها! وقلنا في حينه إنّ ابن جبرين يهودي
بعباءة شيخ مسلم وقد أجاز الدعاء للعدو اليهودي بالنصر...
ضمناً ،وقد خاب فأله.
«داع��ش» تقطع ال��رؤوس وتأخذ السبايا إلى سوق
نخاسة في الرقة المحتلة ،ال يف ّرقون بين دي��ن أو مذهب ،ال
قبالً وال اليوم في تدمر ،قطعوا رؤوس نساء وأطفال وشيوخ،
وعلقوها في الساحات لمج ّرد أنهم كانوا يعملون في مؤسسات
تتبع للدولة ،وهي بطبيعتها مؤسسات خدمية إنسانية (مدير
مشفى ت��دم��ر ورئيسة قسم التمريض وعائالتهم وأهلهم،
وغيرهم من وجهاء عائالت تدمر الذين حاولوا محادثة قادة
الدواعش آملين عدم إلحاق األذى بأهل المدينة وتراثها ،وهم
من كبار السن ،فكانت النتيجة أن قطعوا رؤوسهم وعلقوها في
الساحات وسبوا نساءهم وأطفالهم إلى الرقة للبيع« ،داعش»
هذه وأخواتها تحاربها المقاومة ،ويعرف الجميع أنها على حق
في حربها وأنها تدافع عن نفسها كما تدافع عنهم ،فالخطر
حقيقي وي��ط��اول الجميع ،م��ع ذل��ك يطعنون ف��ي مصداقيتها
وي��س��ت��م�� ّرون ف��ي غ��يّ��ه��م ألنّ م��وق��ف��ه��م وظ��ي��ف��ي – ال وطني،
خصوصا ً في الداخل اللبناني.
يقول رئيس بلدية ع��رس��ال« :إذا دخلت المقاومة
البلدة فسنعتبر ذلك عدوانا ً داخلياً» .أوليس هذا هو عين «المنطق
الداعشي»؟ وهل «أبو طاقية» غير ذلك سواء كان مع «النصرة»
أو «الفتح» أو «داعش»...؟ المقاومة دخلت الجنوب بعد خروج
العدو الصهيوني وأثبتت أنها األكثر وعيا ً وتسامحاً ،وتركت
للدولة أن ت��م��ارس دوره���ا ف��ي ال��م��ح��اس��ب��ة ...وع���دت ووف��ت،
وال��ي��وم يعدهم سيد ال��م��ق��اوم��ة بقوله إن��ه سيضمن للجميع
أمانهم إذا انتصرت سورية ،وهي ستنتصر ،لكنه يسألهم هل
يضمنون هم أنفسهم وأهلهم إذا انتصرت «داع��ش»؟ األرجح
أنهم ال يستطيعون الجواب فأمرهم ليس بيدهم.
ن���داؤك ي��ا سيد المقاومة ،ول�لأس��ف يذهب أدراج
الرياح ،ضمائر ميتة وآذان صماء ،كما ذهبت ن��داءات سعاده
صح القول في هؤالء:
قبالً ،وقد ّ
ال تنادي الرجال من عبد شمس
فما عاد في عبد شمس رجـ ـ ــال
لقد أسمعت لو نـ ـ ـ ـ ـ ــاديت حيـ ـ ـا ً
ولك ـ ـ ــن ال حيـ ـ ـ ــاة لمن تنـ ـ ــادي

} معن بشور

**

يتميّز لقاؤنا اليوم في عيد المقاومة والتحرير في هذا
المركز العامر باألنشطة الثقافية واالجتماعية والتربوية،
مركز توفيق طبارة وف��ي محلة الظريف قلب بيروت،
وبدعوة من فاعليات العاصمة وهيئاتها ،معنى خاصا ً
ألنه يؤكد على دور بيروت كمنطلق لهذه المقاومة الوطنية
واإلسالمية منذ الغزو الصهيوني عام  ،1982وكحاضنة
لروح المقاومة على مستوى األمة كلها .ومن ينسى وقفة
ابن بيروت الرئيس الدكتور سليم الحص رئيس الوزراء
يوم التحرير تجسيدا ً اللتزام هذه المدينة وهذا الوطن
بروح المقاومة.
ألم ينطلق من بيروت أول نداءات المقاومة الفلسطينية
منذ نكبة عام  ،1948ثم ألم تحتضن بيروت على مدى
سنوات ث��ورة فلسطين فقدّمت الشهيد اللبناني األول
في هذه الثورة الشهيد خليل عز الدين الجمل .بل قدمت
العديد من أبنائها شهداء شركاء مع ك ّل شهداء الثورة
الفلسطينية.
ث��م أل��م تخرج م��ن ب��ي��روت أول��ى ح��رك��ات التضامن
مع مقاومة مصر الغالية على ك ّل عربي يوم العدوان
الثالثي ،البريطاني – الفرنسي – اإلسرائيلي عام ،1956
وال��ذي استهدف إخضاع أرض الكنانة وإسقاط جمال
عبد الناصر ،فكان ذلك النداء الشهير الذي أطلقه الزعيم
الماروني الراحل حميد فرنجية ،رئيس مؤتمر التضامن
األفرو أسيوي ،إلى إضراب تضامنا ً مع مصر ومع جمال
عبد الناصر إثر تأميم قناة السويس ،فاستجاب الوطن
العربي من مغربه إلى مشرقه لذلك النداء ،حتى قالت
«اللوموند» الفرنسية يومها« :إذا أردت أن تعرف حدود
القومية العربية فما عليك إال أن تنظر إلى الشعوب التي
تجاوبت مع نداء الزعيم الماروني اللبناني حميد فرنجية
إلضراب عام تضامن مع مصر ،جمال عبد الناصر».
ثم ألم يستقل إبان العدوان آنذاك الراحل الدكتور عبد
الله اليافي من رئاسة الحكومة ،ومعه الراحل األستاذ
صائب سالم من الحكومة ،احتجاجا ً على رفض رئيس
الجمهورية آن��ذاك قطع العالقات مع دولتي العدوان
االستعماري ،منحازا ً إلى محور بغداد – ع ّمان الذي كان
جزءا ً من حلف بغداد ،وكما هو معلوم فإنّ اليافي وسالم
هما من زعماء بيروت ونوابها لعقود طويلة وكانا في
موقفهما يتجاوبان مع الموقف الشعبي الصارخ ألبناء
مدينتهما وبلدهما وأمتهما.
ثم ألم تنطلق أولى التظاهرات المناهضة لحلف بغداد
من بيروت وتقدم الشهداء والجرحى ومنهم الشهيد الطالب
حسان اسماعيل عام ُ ،1954مؤسسة بذلك لحركة إسقاط
حلف بغداد التي توجتها ثورة  14تموز في العراق.
ثم ألم تمتلئ ش��وارع بيروت بالتظاهرات المساندة
للثورة الجزائرية منذ انطالقتها في  ،1954/11/1وهي
الثورة التي كانت أحد أبرز حركات المقاومة والتح ّرر في
العالم كله ،ثم ألم تتب ّرع نساء بيروت ،كنساء طرابلس
وصيدا والنبطية وصور وبعلبك والبقاع الغربي وراشيا
والشوف ،ومعهم الرجال ،بأغلى ما يملكون لدعم تلك
المقاومة.
ثم أل��م تكن رصاصات المقاومة األول��ى ع��ام 1982
هي الرصاصات التي انطلقت من أحياء بيروت وأزقتها،
والشهداء األوائ���ل للمقاومة هم من أبنائها العابرين
للطوائف والمذاهب قبل أن نقع في مستنقع العصبيات
الذميمة السائدة اليوم.
وعشية الحرب الظالمة على العراق واحتالله ،وما
زالت تداعياتهما حاضرة حتى الساعة تمعن في العراق
العظيم تمزيقا ً وتوحشا ً ودم��ارا ً ودم��ا ًء وغلوا ً طائفيا ً
ومذهبياً ،ألم تخرج بيروت ومعها ك ّل لبنان منتصرة
للعراق وشعبه ومقاومته في إدراك مبكر لمخاطر تلك
الحرب وذاك االحتالل ،ولخطيئة التساهل معه والتعامل
مع إفرازاته ،تلك المخاطر لم تكن تهدّد مستقبل العراق
نفسه بل مستقبل األمة واإلقليم أيضاً.
ب��ل ف��ي ك�� ّل لحظة م��ن لحظات المقاومة العربية
للصهيونية واالس��ت��ع��م��ار م��ن ع��دن إل��ى طنجة ،ومن
الخليج إلى المحيط ،كانت بيروت بشارعها ومنابرها
أحس كثيرون أنّ
وشخصياتها وأبنائها حاضرة ،حتى
ّ
ما تع ّرضت له هذه المدينة ،بأبنائها وسكانها ،بأحيائها
وعمرانها ،على مدى أكثر من أربعين عاماً ،كان نوعا ً من
االنتقام من تاريخ هذه العاصمة ودوره��ا المشهود في
مقاومة المشاريع واألحالف االستعمارية.

فالعالقة إذن بين بيروت والمقاومة لم تكن يوما ً عالقة
عابرة أو ظرفية ،بل كانت متجذرة في وجدان المدينة
وخياراتها وق��دره��ا ،بل كانت عالقة تفاعلية ال تبخل
فيها بيروت بدماء أبنائها ونضالهم من أجل المقاومة،
كما ال تبخل أيضا ً بمالحظاتها واعتراضاتها على تجاوز
من هنا أو إساءة من هناك ،فهي كما قلنا يوما ً للمقاومة
الفلسطينية إبان تواجدها في لبنان« :نحن مع الثورة
الفلسطينية في وجه أعدائها وأخطائها» ،وكان الرئيس
الشهيد ياسر عرفات أول المبتهجين بذاك الشعار وداعيا ً
إل��ى تعميمه مستعينا ً بألسنة الخلق على تجاوزات
المحسوبين على الثورة».
وبهذا المعنى ،يكون لقاؤنا اليوم تعبيرا ً عن استمرار
ه��ذه العالقة ،وع��ن روح ه��ذه المدينة التي شكلت مع
توأمها دمشق إح��دى أب��رز عواصم النهوض والتح ّرر
والصمود في أمتنا.
***
ليست المقاومة خيار األمة فحسب ،بل هي قدرها الذي
واجهت به ك ّل ما م ّر عليها من غزوات واحتالالت وهيمنة
استعمارية ،بل يمكننا القول إنّ امتنا أمة مقاومة على
مدى الزمان والمكان...
فمنذ أن وطأت أرضنا العربية أقدام الغزاة الفرنجة
قبل ألف عام ونيّف ،واألمة تقاوم حتى تمكنت من طردهم.
وفي عصرنا ومنذ أن غزا الفرنسيون في نهايات القرن
الثامن عشر أرض مصر وأمتنا تقاوم بالسالح وباإليمان
وبالثقافة ،بل كان الوطن العربي بك ّل أقطاره ساحة
تنتقل فيها المقاومة من بلد إلى بلد ويحمل راياتها شعب
إثر شعب ،ليدرك العدو ،بك ّل عناوينه انه أم��ام أمة ال
يقهرها إال إذا ج ّردها من أفعل أسلحتها وهو المقاومة ،كما
من أمنع مخزون تملكه وهو ثقافة المقاومة النابعة من
تراثنا الروحي واإليماني العميق ،ومن هويتها القومية،
ومن تفاعلها مع تجارب المقاومة على امتداد العالم.
وعلى امتداد عمر المقاومة في أمتنا ،كان هناك دائما ً
متخاذلون ومتواطئون يعترضون على المقاومة ونهجها
وسالحها ،ألم ن َر كيف تعاملوا مع ثورة الجزائر لحظة
انطالقها ،ومع ثورة فلسطين عند رصاصاتها األولى ،ومع
المقاومة العراقية المظلومة يوم شيطنوها واجتمعوا
عليها ،واليوم يفعلون الشيء نفسه مع المقاومة اللبنانية
فيتهمونها بالمذهبية كما فعلوا مع المقاومة العراقية بعد
االحتالل ،ويتهمونها بخدمة أجندات خارجية كما اتهموا
المقاومة العراقية.
ولكن انتصار المقاومة في لبنان في مثل هذه األيام
قبل  15سنة ،وانتصارها على العدوان في حرب تموز
 ،2006تميّز بأنه جاء معاكسا ً لتيار سائد في المنطقة
والعالم ،يوم ظنّ أرباب االستعمار ومعهم الصهاينة أنّ
التاريخ قد انتهى بانتصارهم ،كما كتب أحد منظريهم
الكبار فوكوياما ،ويوم ظنّ البعض في وطننا العربي
انه قادر على أن يستفيد من انتصار أعداء األمة والعالم
ليترجمه انتصارا ً لمنطق االستسالم والخنوع في منطقتنا
وليستفيد منه في تعزيز مكاسبه اآلنية والظرفية.
وأذكر في هذا المجال لقا ًء ضمني مع عدد من القيادات
الوطنية في حزيران  1992مع وزير الخارجية اإليراني
آنذاك الدكتور علي اكبر واليتي ،وكانت وسائل اإلعالم
تتداول معلومات مفادها أن لزيارة واليتي عالقة بتحويل
حزب الله من حزب مقاوم إلى حزب سياسي ،في ضوء
المتغيّرات الضخمة في المنطقة والعالم إث��ر عملية
«عاصفة الصحراء» التي ضربت العراق ود ّمرته عام
 ،1991وإثر مؤتمر مدريد الذي ظنّ كثيرون انه فتح آفاق
التسوية السياسية للصراع العربي – الصهيوني ،وإثر
انهيار االتحاد السوفياتي وبروز واشنطن كقطبية أحادية
في العالم ،ومع بلوغ االنقسام العربي ،الرسمي والشعبي
ذروته في الموقف من الحرب األميركية على العراق عام
.1990
في ذلك اللقاء قلت للوزير اإليراني :البعض يحاول
أن يص ّور لكم إنّ المقاومة في لبنان هي من بقايا مرحلة
انقضت( ،ولم يكن م ّر على استشهاد أمين عام حزب الله
السيد عباس الموسوي ،سوى أشهر ثالثة ونيّف) .وأنا
أقول لكم إنّ هذه المقاومة طالئع مرحلة آتية معاكسة لما
يبدو على السطح من تراجعات.
لم تكن رؤيتنا آن��ذاك ،س��واء مع إخواني في تجمع
اللجان وال��رواب��ط الشعبية في لبنان ،أو في المؤتمر
القومي العربي ،يومها ولم يكن قد مضى على تأسيسه

عبق التحرير
س��وى عامين ،وس��ط زالزل كانت تهز األم��ة والمنطقة
بأسرها في تلك األيام ،نتيجة نبوءة أو قراءة في فنجان،
بل كانت وليدة قانون قام عليه تاريخ األمة ،بك ّل تياراتها
القومية واإلسالمية واليسارية والليبرالية والوطنية،
وهو انه حيث يوجد احتالل توجد مقاومة ،وحيث توجد
مقاومة سيأتي التحرير.
لم تك ّذب السنوات التالية تلك الرؤية التي ما خرج عنها
إال قصيرو النظر أو ضعاف النفوس من أبناء األمة ،كما لم
تك ّذب المقاومة العراقية الباسلة تلك الرؤية ،ولم يك ّذبها
أبدا ً قرن كامل من المقاومة الفلسطينية حين ظنّ كثيرون،
وفي مراحل متعددة ،انها انتهت ،وإذ بها تولد من جديد،
وبقوة أكبر ،وبسالة أوسع...
كما لم تكن تلك الرؤية بغافلة عن األخطار التي تحيط
بمسار المقاومة ومصيرها ،وال عن أخطاء وخطايا تقع بها
وهي في عز االشتباك دفاعا ً عن وجودها ،لكن أصحاب
تلك الرؤية يتصرفون بهدي مقولة بسيطة ،وهي اننا جزء
من هذه المقاومة ،وجزء من معسكرها الممتدّ ،ولكننا أيضا ً
جزء له رأيه وله مالحظاته التي يعتقد انها أحيانا تكون
أفضل ما يمكن ان يقدّمه لمن يقود هذه التجربة التاريخية
العظيمة على قاعدة صديقك من صدقك.
كما لم يكن أصحاب ه��ذه الرؤية القومية المبدئية
مقصرين في التأكيد على انحيازهم للمقاومة،
الواضحة
ّ
حيثما وج��دت ،وأيّ��ا ً ك��ان حاملو راياتها ،وكلما اشت ّد
الحصار عليها ،فرفضوا دوم �ا ً ازدواج��ي��ة المعايير في
التعامل مع المقاومة فيؤيدونها في مكان ويعارضوها
في مكان ،مثلما رفضوا دائما ً االنسحاب من تأييدها تحت
هذه الذريعة أو تلك ،وبسبب ضغط أو اغراء أو اتهام أو
وعيد...
ويعلم ك ّل من تابع تجربتنا الوطنية والقومية على مدى
العقود الماضية أننا بقينا على التزامنا بالمقاومة العربية
أينما وجدت ،وأننا كنا ُنبقي أيّ مالحظة أو اعتراض تحت
سقف االل��ت��زام بالمقاومة ،فأخطاء بعض العروبيين
واستبداد أنظمتهم ال تخرجنا من العروبة ،وغل ّو بعض
توحشهم ال يبعدنا عن اإلسالم كروح
اإلسالميين وحتى ّ
لهذه العروبة ،وتخبّط بعض اليساريين ال يجعلنا في
خانة العداء لليسار ،كما انّ استغالل أعداء األمة لشعار
الديمقراطية ومبادئ حقوق االنسان ال يدفعنا إلى التنكر
للحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق االنسان.
ويعلم ك ّل من تابع تجربتنا أيضا ً انّ أكثر األخطار التي
كنا نحذر منها ،هو نجاح أع��داء المقاومة في فلسطين
والعراق ولبنان في استدراجها إلى أتون الحروب األهلية
ألنها أكثر فعالً وأمضى سالحا ً في ضرب هذه المقاومة
أو في حرفها عن أهدافها .لذلك كنا نتمسك دائما ً بشعار
«المقاومة توحدنا والوحدة ،وطنية أو قومية ،تح ّررنا»،
وأنه كلما اجتمعنا حول المقاومة اقتربنا من االنتصار
على أعدائنا ،وكلما انقسمنا حولها تمكن أعداؤنا منا...
من هنا رفعنا بعد احتالل العراق ،في المؤتمر القومي
العربي المنعقد في صنعاء عام  ،2003شعار الرباعية
الذهبية :المقاومة ،المراجعة ،المصالحة ،المشاركة،
وهي رباعية ما زالت صالحة حتى اليوم لعمق العالقة
بين أعمدتها األربعة ،بل انّ هذه الرباعية هي التي تجد
ترجمتها اليوم في لبنان ،كما في الوطن العربي كله،
بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة والطريق إليها شعب
متحد ،وجيش وطني ،ومقاومة باسلة عابرة للعصبيات
والحدود.
حين تكون المقاومة خيار األمة وقدرها في آن ،فإنّ
الوحدة الوطنية والوحدة العربية هما خيار المقاومة
وقدرها ،والمقاومة والوحدة هما جوادا العربة التي تقود
األمة إلى النصر ،مع التأكيد دوما ً انّ التذ ّرع بالوحدة ال
يجوز ان يكون سببا ً لتراجعنا عن خيار المقاومة ،كما انّ
االنتصارات في المقاومة يجب ان ال تكون سببا ً إلضعاف
سعينا نحو الوحدة.
قد تبدو هذه الخيارات صعبة ،ولكن ألم تعلمنا المقاومة
على امتداد الزمان والمكان أنها صانعة المستحيل...
*مداخلة ألقيت في ندوة عيد المقاومة والتحرير في مركز
توفيق طبارة في  2015/5/26بدعوة من الفاعليات
والهيئات البيروتية وش��ارك فيها أيضا ً نائب رئيس
حزب االتحاد المحامي احمد مرعي وأدارها منسق تيار
المقاومة اللبناني جميل ضاهر.
**
المنسق العام لتج ّمع اللجان والروابط الشعبية
ّ
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تشت ّد المعركة اليوم بين محور المقاومة والمحور
المعادي ،وتتركز المعركة في شكل رئيسي في جرود
القلمون وفي سورية والعراق واليمن.
وبدا واضحا ً أنّ المحور المعادي ،نتيجة فشله في
تحقيق أهدافه على مدى أكثر من أربع سنوات ،ق ّرر
تسعير نار الحرب اإلرهابية التكفيرية ض ّد الدولة
السورية في محاولة ﻹحداث تح ّوﻻت في الميدان تعيد
إحياء الرهان على إسقاط سورية وتعزيز موقف الدول
الداعمة لقوى اإلرهاب في أية مفاوضات لتسوية األزمة
إلى جانب تعزيز موقفها في الساحات األخرى.
ﻻ ش��ك ف��ي أنّ الهجوم ال��ذي تقوم ب��ه المقاومة،
بالتعاون والتنسيق مع الجيش ال��س��وري ،لتحرير
جرود القلمون من الجماعات اإلرهابية ،شكل تط ّورا ً
هاما ً لما لهذه الجرود من أهمية استراتيجية بالنسبة
إلى المحور المعادي لناحيتين:
األولى ،االستمرار في استنزاف الجيش السوري من
خاصرة العاصمة دمشق ،والثانية إشغال المقاومة
في عمقها اللبناني بعلبك والهرمل «القاعدة الخلفية»،
ومنعها من السيطرة على هذه الجرود المهمة في أيّة
معركة مقبلة مع العدو الصهيوني.
لذلك ،شعر المحور المعادي بالقلق من سيطرة
المقاومة والجيش السوري على المنطقة ﻷنّ ذلك سوف
تترتب عليه نتائج سلبية في غير مصلحته ،إن كان على
صعيد الوضع الميداني في جبهات القتال في سورية،
أو على صعيد إضعاف معنويات الجماعات المسلحة
أو لناحية زيادة حالة اﻹحباط لدى قوى  14آذار في
الداخل اللبناني التي عملت وتعمل على توظيف وجود
هذه الجماعات اﻹرهابية لتعزيز نفوذها في لبنان في
مواجهة قوى  8آذار .لذلك عمدت قوى  14آذار إل��ى
التشويش على الدور الوطني الذي تقوم به المقاومة
دفاعا ً عن جميع اللبنانيين عبر القضاء على الخطر
اﻹرهابي ال��ذي يتهددهم ،وقد ح��اول سعد الحريري
والدائرين في فلكه من سياسيين لبنانيين إنكار هذا
«الخطر» ،وتحوير طبيعة الصراع ومحاولة إعطائه
طابعا ً مذهبيا ً بتصوير بلدة عرسال على أنها مستهدفة
من قبل المقاومة ،ما يؤكد سعي الحريري الواضح
إل��ى توفير الغطاء السياسي للجماعات اإلرهابية
التكفيرية التي تحتل جرود عرسال وبلدتها وعرقلة
أي دور للجيش اللبناني في التصدي لهذه الجماعات
اإلرهابية على غرار ما فعله سابقا ً في دعم وتسليح
الجماعات اإلرهابية المتطرفة في شمال لبنان ،وقد
لعب المسؤول العسكري في تيار المستقبل في مدينة
طرابلس» عميد حمود» دورا ً رئيسيا ً في ذلك ،ولهذا
جرى تهريبه إلى خارج لبنان بعد اعتراف بعض قادة
المحاور المعتقلين لدى المحكمة العسكرية بدوره في

تزويدهم بالسالح والوقوف وراء عمليات التحريض
والمواجهات المسلحة التي شهدتها مدينة طرابلس في
السنوات األخيرة.
من الواضح أنّ مهمة تحرير هذه الجرود اللبنانية
المحتلة م��ن قبل الجماعات اإلره��اب��ي��ة ،للحيلولة
دون تحول بلدة عرسال إلى رهينة في يد الجماعات
اإلره��اب��ي��ة يتطلب ،ب��ال��درج��ة األول���ى م��ن الحكومة
اللبنانية المعنية القيام بهذه المهمة الوطنية الملحة
عبر اتخاذ ق��رار سياسي بتكليف الجيش اللبناني
بالتنسيق مع المقاومة والجيش السوري لتحرير هذه
المنطقة ،ومنع تكرار كارثة مخيم نهر البارد في بلدة
عرسال ،ألنّ اإلرهابيين يشكلون خطرا ً على جميع
اللبنانيين من دون استثناء ،والتخلص منهم واجب
وطني ،وليس فئويا ً تماما ً كما كان تحرير معظم مناطق
الجنوب والبقاع الغربي من االحتالل الصهيوني.
أثبتت اﻷحداث أنّ المراهنة على اﻹرهاب والسعي
إلى توظيفه لتحقيق مشاريع سياسية لهذه الدولة
أو تلك ،أدى إلى تداعيات سلبية على هذه الدول .وما
حصل ويحصل اليوم من تمدّد لهذه القوى اإلرهابية
وتوسع خطرها ليشمل دول الغرب وحلفائها في
المنطقة العربية ،لهو أكبر دليل على ذلك( .التفجير
اﻷخ��ي��ر ال��ذي ن��ف��ذه داع��ش ف��ي القطيف السعودية
والهجمات اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي شهدتها بعض ال��دول
الغربية ،والتفجيرات اﻹرهابية التي شهدتها مناطق
لبنانية في السابق).
وﻻ ش� ّ
�ك ال��ي��وم ،أنّ ال��وﻻي��ات المتحدة اﻷميركية
التي سعت إلى توظيف خطر داعش لتحقيق مكاسب
سياسية في العراق وسورية استشعرت الخطر اليوم
على مصالحها في المنطقة بعد تمدّد التنظيم وسيطرته
على الرمادي في األنبار في العراق ،وعلى مدينة تدمر
في شرق سورية ،بحيث أصبح يسيطر على الحدود مع
األردن والسعودية ،ولهذا ق ّررت واشنطن العمل على
إحداث تغيير في استراتيجيتها والتوقف عن اعتراضها
على مشاركة قوى الحشد الشعبي إلى جانب الجيش
العراقي في معركة تحرير األنبار ،والموافقة على تزويد
العراق باﻷسلحة التي امتنعت عن تزويده بها سابقاً.
إنّ محاولة حكام السعودية تسعير ن��ار الحرب
اإلرهابية في سورية ووضع «فيتو» عبر تيار المستقبل
أم��ام قيام الجيش اللبناني ب��دوره في تحرير جرود
عرسال وبلدتها من احتالل الجماعات اإلرهابية ،إنما
يستهدف التعويض عن فشلها المدوي في عدوانها على
اليمن ومحاولة يائسة لتحقيق مكاسب سياسية تغطي
بها هزيمتها وعدم قدرتها على فرض شروطها السياسية
للحوار بين األطراف اليمنية .فالسعودية باتت قلقة
من ازدياد قوة محور المقاومة واختالل موازين القوى
لمصلحته ،وخصوصا ً بعد االتفاق النووي مع إيران
الذي تجري صياغته بصورته النهائية ،وبعد فقدان
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نفوذها في اليمن وعدم القدرة على إسقاط النظام في
سورية بعد أكثر من أربع سنوات على بداية الحرب
اإلرهابية التي تشنّ عليها بدعم وتمويل سعودي
خليجي وتركي ورعاية أميركية.
أم��ام ما تقدم ،ف��إنّ من واج��ب ك� ّل القوى الوطنية
والقومية والتقدمية في لبنان والعالم العربي التراص
إلى جانب محور المقاومة ودعمه بالوسائل الضرورية،
واع��ت��ب��ار المعركة ض�� ّد م��ح��ور اإلره����اب التكفيري
والداعمين له معركة مصيرية ،حياة أو موت -للدفاع
عن وجود اﻷمة وعروبتها وحريتها وقضيتها المركزية
في فلسطين ،ولذلك ﻻ مجال ﻷيّ جهة تعتبر نفسها في
الخندق الوطني والقومي أن تكون على الحياد في هذه
المعركة التي تستدعي حشد كافة الطاقات للفوز بها
ومنع حصول نكبة عربية جديدة أكثر خطورة على
األمة حاضرا ً ومستقبالً من نكبة سايكس ـ بيكو ،التي
أدّت إلى تقسيم الوطن العربي وضياع فلسطين وبقية
اﻷراضي العربية المنسية.
وفي هذا السياق فإنّ قائد المقاومة السيد حسن نصر
الله قد وضع النقاط على الحروف عندما أكد في خطابه
األخير في عيد المقاومة والتحرير على وحدة المعركة
لمجابهة الخطر اإلرهابي التكفيري الذي ال يق ّل خطورة
عن الخطر الصهيوني ،وبالتالي على ضرورة مواجهة
هذا الخطر بتضافر قوى المقاومة والجيش والشعب
التي شكلت المعادلة التي صنعت النصر على العدو
الصهيوني عامي  2000و  ،2006وهي التي تشكل
اليوم الضمانة إللحاق الهزيمة بالمشروع اإلرهابي
التكفيري والدول الداعمة له .ذلك أنّ رهان البعض على
التحالف الدولي بقيادة أميركا للقضاء على «داعش»
إنما هو وهم .وهذا الرهان أثبتت التجربة مؤخرا ً في
العراق وسورية عدم جدواه ،فأميركا تسعى إلى احتواء
«داعش» لمنعها من تهديد مصالح الغرب وحلفائه في
المنطقة من ناحية ،والعمل على توظيف واستثمار
الخطر اإلرهابي لتحقيق أهدافها السياسية في ك ّل
من سورية والعراق من ناحية ثانية ،بهدف تقويض
وحدتهما واستقاللهما الوطنيين ،ويوفر الظروف
المالئمة لعودة تسلل النفوذ الغربي االستعماري
إليهما في سياق سعي أميركا لتعويم مشروعها الشرق
أوسطي القاضي بفرض الهيمنة الكاملة على الوطن
العربي.
من هنا ليس أمام العرب ،ك ّل العرب لمواجهة هذا
الخطر اإلرهابي إﻻ االعتماد على أنفسهم وقدراتهم،
والتوحد خلف قوى المقاومة ﻹسقاط هذا المخطط
اﻹس��ت��ع��م��اري الجديد ال���ذي ي��ري��د إع���ادة إخضاعنا
بواسطة قوى اﻹرهاب التكفيري بعدما فشل في تحقيق
ذلك عبر حروبه العسكرية المباشرة.
*ناشط سياسي

} د .سلوى خليل األمين
ي��وم ...ليس كباقي األي��ام ،بحثت عنه في أحالمي
الطفولية ،كتبته نشيدا ً على كراريسي المدرسية،
وحفظته ف��ي قلبي ف��رح��ا ً أب��دي��اً ،وغنيته وط��ن��ا ً ينعم
بنسمات ال��س��ي��ادة وأض���واء الحرية والعيش اآلمن
السعيد.
هو يوم التحرير ...تحرير الشريط الجنوبي اللبناني
المحت ّل من رجس الصهاينة وعمالئهم األشرار ،يوم
طالما سكن الوجدان متل ّهفا ً للضمائر النظيفة ،وطالما
تمنيناه مل ّونا ً بالمجد والكرامة والعنفوان والذكريات
الدافئة ،وعبق بيلسانات أحنت أعناقها على أسوار
القرى المربكة بالقهر ...وبغطرسة عدو صهيوني
حفرت دباباته أرض الجنوب ،وشقت مداراتها فوق
أث�ل�ام تربته مخترقة ال��ح��دود وال��س��دود وساحات
القرى والمدن ،غير آبهة بقرارات عالمية أممية تمنعها
من احتالل عاصمة هي ست الدنيا «بيروت» ،وطالما
اغتصبت طائراته ه��واء الجنوب العليل عبر قنابلها
الذكية ...الحارقة والمارقة.
ي��وم مغ ّمس بالفرح ال��ذي غ��رس في أكمام الزهر
ش��ذى يتصاعد م��ن حفيف ال��ت��راب ال��ب��ك��ر ،وترانيم
سنابل قمح تغني للفجر المفجوع باستشهاد أطفال
قانا ...وأرواحهم التي ارتفعت إلى رحاب الله ...هدية
تحرير وانتصار.
ه��ي اللحظات ال��م��ده��ش��ة ،والهنيهات الصاخبة،
وال��ن��ظ��رات ال��ت��ي رم��ت أه���داب ال��ع��ي��ون على الحدود
الجنوبية تراتيل سعادة ليوم مجيد ...كتبتها أقدام
رج��ال الله ف��ي الميدان ب��أح��رف م��ن ن���ور ...وحلقت
به في سماء الجنوب عيدا ً ليس كاألعياد ...منذ تلك
اللحظات.
هو العيد المل ّون بالفرحة العارمة التي استوطنت
القلوب والعقول معاً ،حين ت ّم الزحف المقدس الذي
لمعت بيارقه شهبا ً هزمت الظلمة والظلم ...والقهر
واالحتالل ...وليالي الغربة ...وعثرات الدروب.
ل��م ي��ن��ث��ال ال���دم ه���ب���اء ...ول���م يغلبنا ال��ح��زن على
ال��راح��ل��ي��ن ...ف��ن��ش��وة ال��ظ��ف��ر ف��ي ل��ح��ظ��ات االنتصار
المؤزر حملتنا إلى الصلوات على أرواح الشهداء الذين
افتدوا الوطن بطيبة خاطر وإيمان وطني ثابت ...لهذا
ك��ان��ت ال��ت��ب��ري��ك��ات س��ي��دة ال��س��اح ت��راف��ق��ه��ا البسمات
الضحوك التي ارتسمت بلسم شفاء وعافية جديدة،
بحيث كانت دموع األمهات تتقطر شميم عطر ينهمر
على مساكب العمر هنيهات فرح وسعادة وافتخار،
وزغردات تزقزق ،ترفع الحداء أناشيد نايات زينبية،
تعانق م��س��ارات ال���دروب وال��ودي��ان وه��ام��ات الجبال
السمر ...تم ّهد إلطالالت الشهداء المنبعثة من خلف
الضباب راي��ات بيضاء ...حملها على األك ّ
��ف رجال
عاهدوا الله والوطن بأنّ الوعد الصادق سيبقى وفيا ً
للعهد والتزاما ً وطنيا ً وأخالقيا ً صافياً ...ألنّ حرية
الوطن هى الحياة المثلى وال��ه��دف المرتجى ،وألنّ
السيادة الوطنية هي طريق الحق والصواب.
أي ذك���ري���ات ن��ت��دث��ر بها...
���أي ل��ي��ال ه��ي ه���ذه؟ ّ
ف ّ
وأي نقاء؟ ترى هل االعتراف بالنصر في المواقف
ّ
المض ّمخة بعبق تحرير الوطن من رجس الصهاينة
األش���رار صعب وش��يّ��ق؟ وه��ل ال��رق��ص على الكالم
فيض وطنية في زمن المخاطر واألزم��ات؟ بئس ك ّل
من ال يعترف ويقدّر النصر ال��ذي سجلته المقاومة
ف��ي الجنوب اللبناني على ال��ع��دو الصهيوني ،الذي
طالما عانينا من اجتياحاته ونيرانه الحارقة وهمجيته
الشرسة.
لقد شممنا عبق التحرير منذ  15ع��ام��اً ،وم��ا زلنا
نعيش زم��ن االن��ت��ص��ارات ،بفضل رج���ال المقاومة
ال����ف����وارس ،ال���ذي���ن م��ل�أوا األرض وال��س��م��اء بشدو
انتصاراتهم ،غير عابئين بفقد أخ أو حبيب أو رفيق،
ألنّ حب الوطن في أجندات حياتهم في المقام األول،
حيث ال كرامة لمواطن في وطن محت ّل ،لهذا يتماهى
الحب األبوي واألمومي واألخوي والزوجي والعائلي
بمختلف صنوفه وتصنيفاته عند ح���دود االلتزام
ب��ال��وط��ن ،خ��ص��وص��ا ً ح��ي��ن ي��ت��ع�� ّرض ال��وط��ن وناسه
للخطر واالحتالل واندثار الهوية ،لهذا تبقى رسالة
ال��ج��ه��اد وال��ن��ض��ال م��س��أل��ة ف���رض واج���ب الوجوب،
وصالة ترفع في ك ّل حين ،وعبق هوى يرت ّد إلى عمق
يفجر مكامن الغضب على ك ّل من استباح أرض
الذاتّ ،
الوطن ،وكرامة الشعب وأنسامه الربيعية.
لهذا ،ك��ان عبق التحرير لحنا ً س��رم��دي��اً ...انسرح
عبر ك ّل المطارح والزوايا ومساكب التبغ ...وحقول
الزيتون ...مشبعا ً بموسيقى أج��راس الكنائس التي
نثرت أناشيدها فوق رؤوس المآذن ...طمأنينة أمان
لمسيرة وج���ود ل��ن تعكر ص��ف��وه دب��اب��ات الميركافا
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ،ال��ت��ي ه��زم��ت ف���ي م���ا ب��ع��د ع��ل��ى أي���دي
المجاهدين الشرفاء ف��ي معركة وادي الحجير في
ال��ع��ام  ،2006وك���ان الح��ت��راق��ه��ا األث���ر الكبير الذي
انعكس هزيمة شنعاء على الجيش «اإلسرائيلي» الذي
حاولوا خداعنا بقولهم عنه إنه «جيش ال ُيقهر» ...و«إنّ
قوة لبنان في ضعفه».
أيها ال��ن��اس ...إن��ه ي��وم التحرير ...إن��ه ي��وم المجد
وال��ك��رام��ة وال��ح��ري��ة وال��س��ي��ادة ،ل��م��ن ت��غ��نّ��ى طويالً
ب��ال��س��ي��ادة ،ف��ل��م��اذا ي��ت��س��اب��ق ال��ب��ع��ض ل��ره��ن الوطن
لعصابات «داع���ش» و«ال��ن��ص��رة» م��ن دون خجل وال
حتى رفة جفن؟
إنّ ال��ت��ح��ري��ر ك���ان وسيبقى ال��ه��دف المنشود...
وطريق المقاومة والشرفاء إلى تحرير فلسطين وبالد
الشام واليمن وك�� ّل وط��ن عربي يتع ّرض لمؤامرات
الصهيونية العالمية ،وحليفتها أميركا ،وعمالئها من
بني يعرب ...الذين هم الفريسيون بل عبدة الدوالر
والشيطان ...حين في اآلخرة ال ينفع مال وال بنون...
م��ا ينفع فقط ه��و م��ا ي��زرع ف��ي األرض م��ن محاسن
وأخالق ووطنية ال تشوبها الخيانات والرهانات وفق
نغمات تخطئ بوصلة الحق ودروب الصواب.
في عيد التحرير أرفع التحية والتهنئة لسيد النصر
وقائد المقاومة السيد حسن نصر الله الكاظم الغيظ،
ال��م��ؤم��ن ال��م��ؤت��م��ن ،وال���ق���ادر ع��ل��ى ات��خ��اذ ال��ق��رار في
المواقف الصعبة من منطلق إيماني وطني مخلص
وبناء ،كما ألرواح الشهداء الذين منحهم الله جنات
وشجعت أبناءها
وضحت
النعيم ،ولك ّل أ ّم صبرت
ّ
ّ
ً
على ا ّتباع سبل الحق درب��ا للنضال الوطني ...كما
أرفع التحية لسورية الجريحة التي لم تبع فلسطين
والمقاومة في سوق النخاسة كما فعل غيرها ،ولو
أرادت لفعلت ...وإل��ى أه��ل الجنوب وشرفاء الوطن
الذين ذاق��وا األم�� ّري��ن من تهجير وتدمير وقتل ومن
وتمسكوا بالصبر إيمانا ً
شراسة العدو الصهيوني،
ّ
وطنيا ً ال يماثله في الكون سوى عيد التحرير ،الذي
تهزج له العيون والقلوب ترفعها مزاهر تطفح بالورد
واأل ُرز واألل���ح���ان ،ع��اب��ق��ة ب��ال��ش��وق إل���ى م��زي��د من
االنتصارات ،التي ستمت ّد جسرا ً مكلالً بالحياة الحرة
الشريفة على أرض العروبة وبالد الشام.

