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صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع
ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.
وه��ي إذ تتسع لمثل ه��ذه ال��دراس��ات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وط��رح اإلشكاليات الفكرية

والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على
مساحة الصفحة تعبر عن رأي أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما

أكثرها ،والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان،
كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة .آملين أن تشكل هذه الصفحة
مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.

تح ّوالت وم�سارات ...باتجاه الم�ستقبل
زهير فياض
إن تحوالت العقود األخيرة بأحداثها ومساراتها وتشابكاتها،
تفرض نفسها في الواقع العالمي وعلى كل المستويات ،بالنظر
إلى تحدياتها ومخاطرها وتأثيراتها وتداعياتها على حياة
شعوب وأمم بأسرها.
فنحن نعيش ف��ي ع��ال � ٍم يتغير بوتائر سريعة ،وه��ذه
التغييرات ت��ط��اول البنى واألط���ر والمفاهيم والثقافات
ومنظومات القيم التي تحكم العالقات بين البشر شعوبا ً وأمما ً
ومجتمعات وحتى أفراداً.
إن ق��راءة معمقة في هذه التحوالت تفترض العودة إلى
جذورها ،والى ظروفها التاريخية والى المعطيات الموضوعية
التي رافقت نشأتها والتي أسست لكل هذه المتغيرات واألحداث
التي مر بها العالم ،وال سيما عالمنا العربي ،ومنطقتنا أي
المشرق العربي بشكل خاص (بالد الشام والعراق أو سورية
الطبيعية التاريخية).
فالبعد التاريخي ضروري لسبر أغوار كل هذه التطورات
الحاصلة وتحليلها وفهم أسبابها ودينامياتها ومآلها
وتداعياتها ونتائجها على كل المستويات.
بيد أن نطاق ه��ذا البحث ال يتعدى في اإلط��ار الزماني
والمكاني التطورات الحاصلة على مستوى الهالل الخصيب
(المشرق العربي) أي بالد الشام والعراق منذ العقود األولى
للقرن العشرين ،وذلك انطالقا ً من كون هذه المنطقة تشكل
إطارا ً جغرافيا ً وتاريخيا ً وحضاريا ً له موقع المركز في تاريخ
اإلنسانية جمعاء.
فبالدنا كانت منذ القدم تشكل الوعاء اإلنساني والحضاري
الذي يحمل إرثا ً إنسانيا ً عالميا ً بدءا ً من الشرائع والقوانين
وال��دول والممالك والحواضر التي قامت في ما يشبه مركز
العالم القديم ،هذا اإلرث الذي شكل المرتكز والقاعدة واألساس
لتطور اإلنسانية جمعاء في مراحل الحقة في مجاالت السياسة
واإلدارة والعلوم والتجارة والصناعة والدين والقيم واألخالق
والفلسفة وغيرها من مناحي الفكر اإلنساني ذي الطابع
العالمي...
ولعل الموقع االستراتيجي لبالدنا باعتبارها صلة الوصل
بين الشرق والغرب ،وعقدة مواصالت مهمة على خطوط
التجارة والنقل العالميين قد ساهم في إضفاء قيمة إضافية
وأهمية استثنائية للواقع الجيو –سياسي ال��ذي يحكم
منطقتنا ،وفي الوقت ذات��ه ،جعل بالدنا محط أنظار القوى
العالمية االستعمارية التي تطمح للهيمنة والسيطرة وامتالك
القرار العالمي وبالتالي التأثير في مسار األحداث في العالم.

لمحة تاريخية

ال شك في أن الحرب العالمية األولى التي شهدها العالم في
العقد الثاني من القرن العشرين تركت بصماتها بوضوح على
كامل المراحل التاريخية التي تلتها وبشكل خاص في عالمنا
العربي والمشرق العربي ،إذ أن األحداث الكبرى والتطورات
التي حصلت في بالدنا بعد الحرب العالمية األولى كانت كلها
من نتائجها وتداعياتها ،ونستطيع القول بكل ثقة إن الخرائط
الجيو-سياسية التي رسمها المنتصرون في تلك الحرب
شكلت األطر السياسية واالقتصادية وحتى االجتماعية التي
تحركت في داخلها حركات الشعوب خالل العقود التي تلت،
طبعا ً مع األخذ بعين االعتبار الوقائع السياسية والعسكرية
واالقتصادية التي تمخضت عن الحرب العالمية الثانية
وتوازنات القوى التي أرستها أيضا ً حتى أيامنا هذه.
إن أخطر االتفاقات والمعاهدات التي هددت وحدة بالدنا
ومجتمعنا تم عقدها في أعقاب الحرب العالمية األولى من وعد
بلفور إلى اتفاق سايكس – بيكو ،إلى تواطؤ دول االستعمار
الغربي واألوروبي بشكل خاص آنذاك على إقرار خطة إقامة
«وطن قومي لليهود على أرض فلسطين» ،ما شكل التهديد
الوجودي األساسي لمجتمعنا وعالمنا العربي منذ تلك اآلونة
وحتى يومنا هذا ،وقد ترافق كل ذلك مع تركيب أشكال سلطوية
في دول هزيلة ضعيفة ،تعاني خلالً بنيويا ً في تركيبتها
وهيكلها وبنائها العام ،دول تعاني من اضطرابات وقالقل
تعود في جذورها إل��ى اإلرث االستعماري القديم المتمثل
بأربعمئة سنة من حكم تركي عثماني أعاق مسيرة التنمية
والتطور والتقدم والنمو في شتى المجاالت ،وما زلنا حتى
اللحظة نعيش تداعيات ونتائج وانعكاسات كل هذه التركة
الثقيلة ،أضف إلى ذلك سيطرة استعمارية جشعة ساهمت
في نهب ثرواتنا وخيراتنا والقبض على مقاليد السلطة
والقرار والتأثير في كل الواقع اإلنساني االجتماعي السياسي
الحضاري ال ُمعاش في بالدنا.
لماذا العودة إلى هذه الوقائع؟ ولماذا سب ُر أغ��وار هذه
المسارات في تاريخنا السابق؟
السبب بسيط يتمثل في هذا التسلسل المنطقي التاريخي
لما تم رسمه في العقود األولى من القرن العشرين.
بالطبع ،هناك مسارات متداخلة ومتشعبة حكمت تطور
األح��داث خالل المراحل التاريخية السابقة ،وكلها تنطلق
من حقيقة استالب يعيشها إنساننا كنتيجة منطقية لغياب
الوعي ،واضمحالل الشخصية الوطنية والقومية واإلنسانية
والحضارية وانسحاقها في أتون الصراعات متعددة األشكال
ّ
وعطلت كل إمكان
والعناوين والتي شغلت العقل والتفكير
للتقدم الصحيح ،والتطور اإليجابي الب ّناء ،والوصول إلى
االستقرار النسبي المنشود الذي يشكل قاعدة األمان الحقيقي
ألي مجتمع والحاضن لالستمرار والحفاظ على الوجود.
وإذا ما عدنا إلى الوقائع ،ش ّكل وعد بلفور الحلقة األولى
في حلقات التآمر المتمثل في زرع كيان االستيطان اليهودي
السرطاني على أرض فلسطين والمحيط الطبيعي ،حيث أن
المشروع األصلي هو االستيطان والتمدد في حركة إلغائية
للتاريخ والحضارة والبنى ،وإسقاط كل مداميك الحضارة
والهوية المتشكلة في بالدنا عبر تاريخ طويل من الحراك
والتفاعالت إنسانية العميقة التي ساهمت في بلورة معالم
هوية إنسانية حضارية جذروها ضاربة في أعماق حضارات
اإلنسان منذ القدم.
وكما في نهاية الحرب العالمية األول��ى ،كذلك في أعقاب
الحرب العالمية الثانية تم أخذ قرارات عالمية على مستوى

خالل انعقاد مؤتمر الطائف

السادات وبيغن وكارتر يتصافحون بعد التوقيع على كامب دايفيد

المتاريس خالل الحرب اللبنانية

المنتصرين في هذه الحرب طاولت مصائر شعوب بأسرها،
وال سيما قرار إنشاء «دولة إسرائيل» وتشريعها وقبولها في
«منظمة األمم المتحدة» مما شكل سابقة خطيرة في تاريخ
نشوء ال��دول والكيانات السياسية ،وجريمة كبرى بحق
اإلنسانية.
ولعل التوازنات الدولية التي أرستها الحرب العالمية
الثانية أرخت هي األخرى بظاللها على العقود التي تلتها في
ظل حرب باردة بين المعسكر الغربي بقيادة الواليات المتحدة
األميركية والمعسكر الشرقي بقيادة االتحاد السوفياتي
السابق ،هذه التوازنات ولدت أو ساهمت في توليد حروب
وصراعات إقليمية متعددة غطت مساحتها كل القارات ،ولكنها
بقيت مضبوطة بإيقاع تفاهمات ضمنية سلبية غير معلنة بين
المحورين (الحرب الباردة).
واستمر الصراع مع الكيان الصهيوني في منطقتنا بأشكال
مختلفة ومتعددة ،وكان العدوان على مصر في الخمسينيات
ومن بعدها حروب  1967و 1973وما بينهما من نشوء حركة
المقاومة الفلسطينية وانطالق ظاهرة الكفاح المسلح الفدائي
في إط��ار منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المختلفة
والمتنوعة ،كل ه��ذه األح���داث والتطورات أسست للعقود
األربعة التي تلت وصوال ً إلى أيامنا هذه.
الخالصة المستقاة ،تتمثل في ه��ذا الترابط القوي بين
األحداث والتطورات في سياق المشاريع التي تهدف بشكل
خ��اص إل��ى ال��م��زج أو التماهي بين المشروع الصهيوني
باعتباره غزوة استيطانية إحاللية إلغائية لها مرتكزاتها
العقائدية التوراتية التلمودية وبين مشاريع السيطرة
االستعمارية الغربية وبخاصة األميركية على الثروات الخام
ومصادر الطاقة وال سيما النفط والبترول بالنظر إلى أهميته
االستراتيجية على حياة ومسار تطور األمم والشعوب حول
العالم ،وأيضا ً التماهي مع الرجعية المحلية في بالدنا والتي
كانت تقبض فيها على مقاليد السلطة بكل وجوهها وأشكالها.

لكل المراهنين على س��راب التطبيع واإلل��ح��اق والهيمنة
«اإلسرائيلية» على لبنان ومحيطه القومي ،وقد تمت آنذاك
إدارة معركة المواجهة لكثير من الحكمة والدقة والصبر
والتأني.
على المستوى السياسي تعددت األط��ر السياسية التي
قامت في لبنان والتي جمعت القوى الوطنية الرافضة للتقسيم
والتفتيت والمقاومة لالحتالل «اإلسرائيلي» في آن ،وتم عقد
مؤتمرات سياسية عدة لحل األزمة اللبنانية في لوزان وغيرها،
لم توصل إلى أية نتائج ،إلى أن وصلت األطراف اللبنانية في
لحظة إقليمية ودولية مناسبة إلى اتفاق الطائف برعاية
سعودية -سورية وتحت مظلة دولية تقاطعت فيها الرؤى
والمصالح الدولية والرغبة الداخلية اللبنانية فدخل لبنان مع
الطائف مرحلة جديدة ،كان عنوانها إرساء دعائم دولة الطائف
التي شكلت متنفسا ً مساحة اللتقاط األنفاس وللتنعم بفترة من
االستقرار بالنظر طبعا ً إلى التشوهات البنيوية الموجودة في
قلب هذا االتفاق والذي تبين الحقا ً أنه –بطبيعة الحال – يمثل
تسوية سياسية موقتة عكست توازنات قوى محلية وإقليمية
ودولية ،أو مرحلة انتقالية تحاول األط��راف مجتمعة إعادة
تفعيل قواها استعدادا ً للمستقبل.
فلسطينياً ،شكلت حرب المخيمات في الثمانينات مفصالً
أساسياً ،إذ أنها حملت في طياتها بذور االختالف في الداخل
الفلسطيني حول آفاق الصراع المستقبلي من أجل فلسطين،
وكانت تمثل هذه الحرب صراع الخيارات الدائر حول مستقبل
فلسطين.
وبالطبع ،ك��ان واض��ح �ا ً أن ال��ص��راع على ام��ت�لاك ورق��ة
المخيمات الفلسطينية بما تمثله من زخم وشرعية شعبية
سيعطي الطرف المنتصر (بين هاللين) موقع قوة ،أما للمضي
قدما ً في عملية التفاوض وعقد التسويات السلمية في حال كان
المنتصر يمثل تلك وجهة النظر ،أو في المقابل انتصار الطرح
الذي يدعو إلى المقاومة والتمسك بالحق القومي ،وإعطاء
الصراع طابعه القومي الطبيعي باعتبار أن «إسرائيل» تمثل
خطرا ً وجوديا ً ليس فقط على فلسطين بل على كل المحيط
الطبيعي من العراق إلى بالد الشام أي على كامل سورية
الطبيعية التاريخية.
وبالنتيجة ،مالت كفة القوة لجهة قوى المقاومة ،وترافق
هذا زمنيا ً مع اندالع االنتفاضات الفلسطينية األولى والثانية
التي أثبتت أن الخيار المقاوم هو األسلم واألقدر على إحقاق
الحق وتحقيق اإلنجازات ،وقد أثبتت المقاومة الوطنية في
لبنان نظرية أن «العين تقاوم المخرز» وأن إرادة الشعب
المقاوم إذا ما اقترنت بالفعل الثوري المقاوم تستطيع أن
تحقق اإلنجازات ،فمن العمليات االستشهادية في إطار جبهة
المقاومة الوطنية اللبنانية إلى تزخيم العمليات المقاومة
المسلحة ضد الجيش «اإلسرائيلي» على أرض لبنان في إطار
«المقاومة اإلسالمية» الحقاً ،كان التحرير في عام ،2000
ليثبت بالعين المجردة أن اإلرادة وفعلها حققا بالفعل إنجاز
التحرير ،وقد شكل هذا االنتصار السند للشعب الفلسطيني
في الداخل لتطوير نضاله الوطني بشتى الوسائل لتحقيق
إنجاز التحرير على المدى الطويل ،وإحداث خلل في المفهوم
«اإلسرائيلي» الوجودي مرحلياً.
هذه االنتصارات الميدانية ع��ززت في عقل إنساننا ثقة
بالذات كسرت المعادالت ،وشكلت بداية تحرير لهذا العقل
من كل المعطالت التي جمدت تطوره وارتقاءه ،وحققت هذه
اإلنجازات خرقا ً للصورة النمطية التي أراد اآلخ��ر تأبيدها
في أذهاننا لتعميق حاالت االستالب المجتمعي والحضاري
واإلنساني ألمتنا ومجتمعنا.

مرحلة ما بعد السبعينات

إن مرحلة السبعينات من القرن العشرين كانت حافلة
ب��األح��داث والتطورات والمتغيرات التي كانت تؤشر إلى
مقاربات مختلفة في منطقتنا للصراع مع الكيان الصهيوني،
وجاءت حرب تشرين  1973لتؤكد نظرية االختالف في قراءة
طبيعة الصراع ومآله المستقبلية ،بين نظرتين مختلفتين
في الجوهر والمضمون ،واحدة تسعى إلقامة تسوية سلمية
مع الكيان الغاصب في فلسطين تتخلى فيه عن الحقوق في
األرض والسيادة والحرية واالستقالل الحقيقي ،وقد مثل هذا
التوجه على سبيل المثال ال الحصر أنور السادات الذي قرر
المفاوضات وذهب بعيدا ً في خياراته االستسالمية ،إذ زار
فلسطين المحتلة ودخل نفق المفاوضات مع العدو إلى أن
قام بالتوقيع على معاهدة كامب –دايفيد التي أخرجت مصر
من الصراع مع الكيان الصهيوني في صفقة تسووية هدفت
إلى تصفية المسألة الفلسطينية وتصفية الحقوق الشرعية
للشعب الفلسطيني في تحرير أرضه التاريخية لقاء مكاسب
آنية لمصر إذ حصلت على جائزة ترضية في صحراء سيناء
بشروط «إسرائيلية» مهينة.
وفي المقابل ،برزت جبهة رفض شامل لهذا االتفاق المشؤوم
على المستويين الشعبي والرسمي قادتها سورية آن��ذاك
وأيدتها بالشكل أغلب الدول العربية التي قطعت عالقاتها مع
النظام المصري ،وتم إخراج مصر من الجامعة العربية وعزلها
سياسياً.
وتمحورت منذ تلك اآلون��ة الصراعات في المنطقة حول
الخيارات األساسية المتعلقة بأصل النظرة إلى هذا الصراع،
وكانت كل جهة تعمل على تدعيم موقفها ومنطقها وعلى حشد
الطاقات واإلمكانات في هذا أو ذاك االتجاه.
وكانت الحرب األهلية في لبنان في جانب أساسي منها
تندرج في سياق ه��ذا الصراع المحموم في ظل المشاريع
الدولية التي ازدحمت في تلك اآلون��ة والتي تركزت بشكل
أساسي على التفتيت والتقسيم إلضعاف الجبهة الشعبية
القومية الرافضة لتصفية المسألة الفلسطينية وتثبيت وجود
«دولة إسرائيل» في قلب المعادلة اإلقليمية وإضفاء شرعية
دولية إضافية عليها.
لقد مثلت الحرب اللبنانية التي انطلقت فعليا ً في  13نيسان
 1975صورة مصغرة للواقع العربي واإلقليمي والدولي ،فقد
شكلت هذه الحرب نقطة تقاطعات محلية وإقليمية ودولية
متشعبة ومتعددة ومتنوعة ،وتداخلت فيها األسباب والعوامل

الشهيد خالد علوان
والدوافع على استمرارها لفترة ناهزت الـ 16عاما ً وأدت إلى
كوارث بشرية إنسانية واقتصادية ونفسية تجاوزت بكثير
حدود الكيان اللبناني.
وق��د طبع العمل المسلح الفلسطيني والقومي المرحلة
بطابعه المميز وأع��اد األل��ق إل��ى حركات التحرر الوطني
والقومي في بالدنا وعالمنا العربي ،وحقق إنجازات في ضرب
هيبة الدولة العبرية وتأكيد حق شعبنا في المقاومة والتحرير
والوحدة ،وتم نسج شبكة عالقات عربية وإقليمية ودولية
استطاعت تحقيق أعلى نسبة تعاطف مع شعبنا الفلسطيني
وقضيته المحقة ،وقامت بتعرية الكيان الصهيوني وطبيعته
العدوانية اإلج��رام��ي��ة االستئصالية للتاريخ والحضارة
واإلنسان ،وتم استصدار ق��رار دول��ي يدين فيه الصهيونية
ويعتبرها حركة عنصرية ،وقد م ّثل هذا األمر بحد ذاته إنجازا ً
للدبلوماسية المقاومة آنذاك ،طبعا ً ما كان لهذا القرار أن يصدر
لوال احتضان قوى دولية صديقة كان على رأسها آنذاك االتحاد
السوفياتي.
وفي السبعينات ،كان اجتياح «إسرائيل» لجزء من جنوب
لبنان وإقامة شريط حدودي بعمق  15كيلومتر أقامت فيها
شبه دويلة بقيادة سعد حداد أوال ً وأنطوان لحد الحقاً ،دويلة
صنيعة لـ»إسرائيل» وتأتمر بأوامر قادتها ،وبعدها كان
اجتياح  1982الذي قامت فيه القوات «اإلسرائيلية» بأشمل
عملية غزو بري هدفت في ما هدفت إليه إلى تصفية منظمة
التحرير الفلسطينية وضرب خيار الكفاح المسلح من خالل
تفكيك فصائل العمل الفلسطيني المسلح والتخلص بالكامل
من مقاومة الشعب الفلسطيني في الخارج تمهيدا ً لضربها
في الداخل ،والمضي قدما ً في المشاريع االستسالمية التي
كانت تخطط لها دوائر القرار العالمي بهدف اختزال القضية
الفلسطينية وتصفيتها.
استطاعت ال��ق��وات «اإلسرائيلية» ال��وص��ول إل��ى بيروت
بالنظر إلى عدم التكافؤ في القوى العسكرية الميدانية عددا ً
وعدة ،ولكن هذا الخلل في موازين القوى الذي أوصل الجيش
اإلسرائيلي إلى بيروت ،لم يستطع تحقيق أهدافه السياسية
آنذاك ،في إقامة حكم لبناني حليف أو صديق وإقامة معاهدة
سلمية مع لبنان على غرار كامب دايفيد مع مصر ،إذ أن المقاومة
في لبنان وجهت ضربات قاسية لالحتالل أولها إسقاط بشير
الجميل ال��ذي انتخب رئيسا ً للجمهورية اللبنانية في ظل
الحراب «اإلسرائيلية» ،وفي الميدان انطلقت وفي األيام األولى
بعد االجتياح عمليات المقاومة اللبنانية والفلسطينية فكانت
العملية األولى للمقاومة الميدانية «عملية إسقاط أمن وسالمة
الجليل» التي أطلقت الصواريخ على كريات شمونة وغيرها
من مستوطنات شمال فلسطين ،وك��رت سبحة العمليات
العسكرية ضد االحتالل في بيروت مع خالد علوان في عملية
الويمبي ،وعملية بسترس وغيرها من العمليات في بيروت
والجبل وجنوب لبنان ،وبدأ تيار المقاومة بالتوسع واالنتشار
والتمدد ،وحقق في السنوات التي تلت إنجازات كبيرة ولو في
ظل الصراع الداخلي اللبناني – اللبناني الذي هو بالتالي يمثل
صراعات على الخيارات األساسية المتعلقة في جانب أساسي
منها على موقع لبنان ودوره في الصراع القومي ضد الكيان
الصهيوني وعمالئه.
وق��د ج��اء إس��ق��اط ات��ف��اق  17أي���ار بمثابة صفعة قوية

المفاوضون اللبنانيون و«اإلسرائيليون» في  17أيار

صراع الحضارات

بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي تظهر كتابات لك ّتاب
غربيين وأميركيين حول مفهوم صراع الحضارات ونهاية
التاريخ ،وكانت كلها تندرج في سياق التأسيس الفكري
لتبرير السياسات االستعمارية وإضفاء صفة شرعية أخالقية
عليها ليتسنى تسويقها واعتبارها واحدة من حقائق الصراع
المستقبلي حول العالم.
بالطبع ال مجال للخوض تفصيليا ً في تلك النظريات ،ولكنها
تتمحور بطبيعة الحال حول تبرير االنقسامات واالنشطارات
ح��ول ال��ع��ال��م على ق��اع��دة ثقافية ودي��ن��ي��ة وت��أص��ي��ل هذه
االنقسامات وتعميقها.
وجاءت أحداث أيلول  2001في السياق المرسوم لها لتؤكد
صحة هذه النظرية حول انقسام عميق على مدى الكوكب بين

حضارتين إسالمية يتم لصق صفة اإلرهاب بها ،وبين حضارة
غربية مسيحية متسامحة تحارب من أجل الحرية والتطور
والنمو.
وق��د ان��درج غ��زو أفغانستان تحت ه��ذا العنوان «ص��راع
الحضارات والمعركة ضد اإلرهاب» ،وكذلك اجتياح العراق في
عام  ،2003أي بكالم آخر ،شكل عنوان «اإلره��اب» و»نظرية
صراع الحضارات» األساس العقائدي الذي اعتمدته اإلدارة
األميركية لتسويق مشاريع سيطرتها على ثروات الشعوب
ومصادرة خيراتها وال سيما مصادر الطاقة حول العالم وال
سيما في منطقتنا العربية ،وطبعا ً فرض مشاريعها ورؤاها
السياسية التي تتقاطع في بالدنا مع المشروع الصهيوني بكل
تجلياته واستهدافاته.
وقد استهدفت هذه المشاريع وبشكل مباشر ضرب كل حركات
المقاومة في بالدنا وتأليب العالم عليها ،ومحاولة إلصاق
تهمة اإلرهاب بها ،فكانت أحداث لبنان في عام  2005واغتيال
الحريري والحملة على حزب الله في لبنان وحركة حماس في
فلسطين ،وعلى سورية باعتبارها العمق االستراتيجي لكل
حركات المقاومة في بالدنا ،وما زال��ت هذه الحملة مستمرة
بأشكال جديدة تتمثل في محاوالت يائسة إلحداث فتن طائفية
ومذهبية ال سيما منها سنية –شيعية وإدخ��ال المنطقة في
حروب استنزافية داخلية تدمر الهوية والكيانات السياسية
القائمة وتعيد رسم خرائط جيو –سياسية على هذه القاعدة،
وقد غدا مشروع التقسيم الجديد للمنطقة العنوان الحالي لكل
األحداث التي تجري من شمال أفريقيا إلى كل المنطقة العربية
وال سيما المشرق العربي ومصر.

أكذوبة الربيع العربي
وإرادة التغيير المسلوبة

شكل عام  2011بداية تغييرات دراماتيكية الفتة متزامنة
في العديد من الدول العربية من تونس إلى مصر إلى ليبيا
ومن بعدها سورية ،ال شك أن واقع النظام العربي الرسمي
يحمل في طياته بذور الثورة والرفض والتغيير ،فالظلم وعدم
المساواة وغياب الحريات وس��وء توزيع الثروات القومية
واالستغالل كلها أسباب كانت في صلب الحراك الذي شهدته
هذه البلدان ،فالعامل الداخلي أساسي ويعبر عن توق هذه
الشعوب للتغيير واالنعتاق من واقعها البائس.
بيد أن تطور األح��داث أخذ اتجاهات تجاوز بكثير أصل
الحراك ،وكان واضحا ً أن عملية استالب هائلة لهذا الحراك
قد حصلت ،وتم أخذ الحراك إلى مكان آخر يتصل بمشاريع
مشبوهة ومكشوفة لها عالقة بإعادة رسم الخرائط الجديدة
للمنطقة بأسرها تحقيقا ً لمصالح دولية تتصارع في بالدنا
بالنظر إلى الموقع واألهمية االستراتيجية في األمن والسياسة
واالقتصاد.
ولعل الحدث ال��س��وري هو األكثر دالل��ة على ازدواج��ي��ة
المعايير ،وعلى حقيقة االستهدافات ،وعلى طبيعة المشاريع
التي ُي��راد تنفيذها وص��وال ً إلى التقسيم والتفتيت وترسيخ
هيمنة «إسرائيل» على المنطقة.

آفاق التحوالت الحالية
ومساراتها المستقبلية

ما زلنا نواجه خيارات صعبة وتحوالت مفصلية ستترك
بصماتها على الحاضر والمستقبل ،وال إمكانية للخالص
من مستنقع االنقسام والتشظي واالندثار إال بفكر نهضوي
خ�لاق مبدع يرتكز إل��ى ق��واع��د راس��خ��ة ف��ي العقل تؤسس
النطالقة جديدة تعيد صياغة الحاضر والمستقبل بما يتالءم
وطموحاتنا وطموحات أجيالنا الحاضرة واآلتية بالوحدة
والتقدم والتنمية واالزدهار واالستقرار والحرية واالستقالل.
وهذه القواعد شكلت عناوين انطالقة كل حركات التحرر
القومي النهضوي منذ بدايات القرن العشرين وحتى أيامنا
ه��ذه ،وتتركز ح��ول فصل ال��دي��ن ع��ن ال��دول��ة ،تعزيز فكرة
المواطنة ،تعزيز الحريات ،تأكيد الهوية القومية الجامعة لكل
أبناء الوطن ،المساواة النسبية في توزيع الثروات الوطنية،
العدالة االجتماعية ،منع االستغالل وسوء استعمال السلطة،
تعزيز الرقابة ،تعزيز دور الدولة في حماية المجتمع وفي
تعزيز االستقرار واألمن والحريات.
خياراتنا في الثقافة والتربية وبناء اإلنسان الجديد...
هي خيارات النهضة والعقل والعلمنة والهوية واالنتماء إلى
التاريخ والجغرافيا والحضارة واإلنسان.

