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حمليات

«القومي» �ش ّيع في البطيحة كوكبة من �شهدائه الأبطال الذي ارتقوا في معركة دوما
والكلمات ت�ؤكد عظمة ال�شهادة واال�ستمرار في محاربة الإرهاب حتى الق�ضاء عليه

خالل تشييع الشهداء في البطيحة
شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي في بلدة
البطيحة الشهداء األبطال الرفقاء محمد عبد ال��رزاق
المصطفى ،عمر محسن جمعة ،ابراهيم محمد الطبل،
ومحمد شحادة المصطفى ،وذلك في مأتم حزبي وشعبي
حاشد ،انطلق من أم��ام مستشفى تشرين في دمشق
باتجاه بلدة البطيحة ،وعلى طول الطريق أوقف الموكب
في القرى والبلدات واستقبل الشهداء بالهتافات ونثر

الحسين

األرز ،وقد حملت نعوش الشهداء على ّ
أكف ثلة من نسور
الزوبعة وتقدّم موكب التشييع حَ مَلة األكاليل بينها
إكليل باسم رئيس الحزب النائب أسعد ح��ردان وأخر
باسم عمدة الدفاع.
شارك في التشييع إلى جانب عوائل الشهداء ،منفذ
عام دمشق العميد عبدالله راشد ،وكيل عميد الدفاع د.
بسام نصار ،منفذ عام القلمون وأعضاء هيئة المنفذية،

منفذ عام طلبة دمشق ،مدير مديرية البطيحة وأعضاء
هيئة المديرية ،مدير مديرية صيدنايا ،مديرية النبك،
مفوض مفوضية القطيفة ،وعدد من مسؤولي الوحدات
الحزبية وجمع كبير من القوميين.
كما حضرت التشييع وفود مثلت الحرس الجمهوري،
الدفاع الوطني ،الجبهة الشعبية «القيادة العامة»،
رئيس مفرزة أمن الدولة في البطيحة العميد صفوان

حمدان

سعادة
بهلول ،رئيس بلدية البطيحة فيصل األحمد ،إمام بلدة
البطيحة الشيخ حسن حمدان وفاعليات وجمع من
األهالي.
وألقيت في التشييع كلمات لك ّل من مدير مديرية
البطيحة صالح الحسين ،مدير مديرية صيدنايا عضو
المجلس القومي نقوال سعادة ،والشيخ حسن حمدان،
ون ّوهت الكلمات ببطولة وشجاعة الشهداء ،وعظمة

الشهادة ف��ي سبيل ال��دف��اع ع��ن األرض والشعب في
مواجهة اإلرهاب والتطرف.
كما أكدت الكلمات على االستمرار في محاربة االرهاب
حتى القضاء عليه وتخليص بالدنا وشعبنا من إجرامه
وحقده .وحيّت الشهداء الذين تقدّموا باتجاه مدينة
دوم �اً ،مشدّدين على أنّ دماء الشهداء رسمت خريطة
طريق لتحرير المدينة من اإلرهاب.

ندوة «م�ستقبل التغيير في الوطن العربي» تختتم �أعمالها في بيروت
وم�شاركون ي�ؤكدون لـ«البناء» �أهمية الوحدة في مواجهة مخططات ال�صهاينة والتكفيريين

الشيخ

الخالصي

الصايغ
يوسف ّ
اختتمت ندوة «مستقبل التغيير في الوطن العربي» التي نظمها مركز دراسات
الوحدة العربية في بيروت لمدة أربعة أيام ،أعمالها أمس ،بمناقشة ورقة قدّمها
رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية
خير الدين حسيب ،بعنوان «العرب ...إلى أين؟ ،نحو خطة طريق للخروج من
المأزق العربي الحالي» ،وقد ترأس الجلسة مصطفى الفقي ،وعقب عليها كل من
علي الدين هالل ،وجورج جبور.
وفي قراءته للمأزق العربي الراهن ،أكد حسيب أنه «ال يمكن بحث الواقع
العربي الراهن ومستقبله بمعزل عن التطورات الحاصلة والمتوقعة في النظام
الدولي» ،مشدّدا «العمل على النقاط اآلتية :النظام اإلقليمي العربي وضرورة
تفعيله ،األمن القومي العربي ،وإعادة توحيد فلسطين».
واختتمت الندوة بجلسة تحدث فيها ك ّل من حسيب ومدير المركز السويدي
 اإلسكندرية بيتر ويدورد ،وتحدث باسم المشاركين الشيخ جواد الخالصي.وعلى هامش الندوة ،كان لـ«البناء» لقاء مع ك ّل من األمين العام للمؤتمر
التأسيسي الوطني العراقي د .جواد الخالصي ،وأستاذ الفلسفة السياسية
وفلسفة الدين في جامعة الحسن الثاني في المغرب الدكتور محمد الشيخ،
اللذين أكدا أهمية الوحدة في مواجهة مخططات الصهاينة والتكفيريين ،داعين
إلى منع احتكار التراث من قبل المتشدّدين.

الخالصي :قوى خارجية أوجدت
التيارات التكفيرية لتشويه صورة اإلسالم

وأش��ار الخالصي إلى «أنّ المشهد العام في العالم العربي مقلق وليس
ِّ
مبشراً ،لكنّ هذا ال يعني أنه ال ينبغي على المفكرين والمثقفين والمخلصين
والعلماء أال يبحثوا عن منافذ لحصول هذا التغيير ،وهذه الندوة خطوة على هذا
الطريق ،وهي ضرورية لتحقيق شيء ما على هذا الصعيد ،وقد وجدت الكثير
من البحوث التي تتخللها دعاوى إيجابية وعملية».
وتطرق إل��ى ظاهرة التيارات التكفيرية في العالم العربي التي تتبنى

المنتدون في اليوم الثالث
الشعارات اإلسالمية وتقوم بتطبيقها عبر ثقافة القتل والذبح ،الفتا ً إلى وجود
سببين رئيسيين وراء هذه الظاهرة« ،األول يتمثل بإعراض بعض القوى
الوطنية والليبرالية عن فهم اإلسالم فأصبح بضاعة بيد قوى أخرى ،أما السبب
الثاني فهو التدخل األجنبي ألنّ هذه القوى ما كانت لتظهر لوال وجود االحتالل
األميركي في العراق مثالً ،وهذا ما اعترف به طوني بلير مؤخراً».
وأضاف« :هذه القوى أُنشئت ُ
وغذيت لتحدث تم ُّزقا ً في األمة وتنقل الصراع
مع العدو الصهيوني والقوى الخارجية إلى داخل صفوفها ،للعمل على تشويه
صورة اإلسالم وهنا مسؤوليتنا ،كقوى إسالمية ووطنية مخلصة ،أن نرجع إلى
فهم اإلسالم على حقيقته وأن نتمسك به ،كقوة تح ُّرر».
واستشهد بما قاله السكرتير العام للحزب الشيوعي في االتحاد السوفياتي
السابق ليونيد بريجنيف والذي لفت في آخر تقرير له إلى «أنّ اإلسالم لم يكن
دائما ً أفيونا ً للشعوب بل كان سببا ً للتح ُّرر والثورات ،وهكذا نحن نفهم اإلسالم.
نحن ض ّد التسلط الغربي الذي يريد تشويه صورة اإلسالم» .وحول ظاهرة
«الربيع العربي» ،قال الخالصي« :إننا ممن يعتقدون أنّ مطالب الشعوب
العربية كانت محقة وفي موضعها وض ّد األنظمة التي ارتبطت تاريخيا ً بالغرب،
لكن حدث اختراق ُ
وخطف هذا الربيع ووصلنا إلى هذه األزمة الخطيرة في وقتنا
الحالي بسبب التوجيهات الخطيرة».
وختم الخالصي مجدّدا ً التأكيد على «مسؤولية العلماء في الدعوة إلى
وحدة األمة» ،معتبرا ً أنّ «من ال يفعل ذلك يكون خائنا ً لدوره وأمانته» .وقال:
الموحدة في األمة للدفاع عن مصالحها في وجه العدو
«عليهم أن يوجهوا القوى
ّ
الصهيوني ،والكشف عن مخططات التكفيريين والطائفيين بك ّل أشكالها ،وك ّل
طائفي يجب أن يُعزل لتنجو األمة من أخطاره».

الشيخ :على المثقف العربي
منع احتكار التراث من قبل المتشدّدين

وأكد أستاذ الفلسفة السياسية وفلسفة الدين في جامعة الحسن الثاني في
المغرب الدكتور محمد الشيخ أهمية «أن يلعب المثقفون دورا ً مه ّما ً في توضيح
األمور للجمهور العربي ،ألننا نعيش حالة من الذهول وعدم فهم ما يدور حولنا،

جانب من الحضور
والمثقف كان شبه مغيب في األحداث األخيرة ،ولم يستطع أن يتوقع ما يحدث
في العالم العربي من حروب أهلية ودمار وثورات وثورات مضادة ،وما إلى ذلك
من تطورات ،وعلى المثقف مسؤولية أن يقوم بتبرير وتفسير ما يقع في العالم
العربي وتوصيله إلى الجمهور العريض».
وق��ال« :لمسنا جوانب إيجابية في المؤتمر ،حيث استمعنا إلى عدد من
المثقفين من اتجاهات ومشارب مختلفة ،والحظنا بعض التوترات في بعض
جوانب النقاش ،لكنّ هذا يعكس عقلية عربية تميل في غالب األحيان إلى اإلقصاء
وعدم تفهُّم اآلخر ،فالمثقفون هم انعكاس للواقع العربي المتأزم وخطاب بعض
المثقفين يكون متأ ِّزما ً وغير قادر على استيعاب خطاب اآلخرين ،ويشير إلى
مقولة الفيلسوف األلماني نيتشه الذي قال :عادة ما تكون القناعات سجوناً،
فاإلنسان يعتقد أنه يتبنى قناعة معينة بينما هذه القناعة هي التي تتبناه
وتكون بمثابة نظارة يرى من خاللها ،ومن هنا أدعو المثقفين العرب إلى نزع
تلك النظارة ورؤية الواقع بشكل أقرب ،وليدركوا أنّ الواقع العربي ليس على
منهج واحد أو مذهب واحد أو دين واحد بل عدة مجاالت ،والتعدُّد لم يكن عيبا ً
بل مصدرا ً للقوة وهذا ما سيكتشفه العرب في المستقبل».
وحول المخاوف من وجود خطر تقسيم جديد في ما يُس ّمى بالربيع العربي،
رأى الشيخ «أنّ ذلك من األخطار ال ُمحدقة حيث بدأ خطاب المثقفين تفاؤليا ً في
بداية األحداث في الدول العربية ،إلى أن فاجأتهم التراجعات والثغرات وبات
هناك من يتهم الربيع العربي بأنه عبارة عن مخطط تآمري إمبريالي صهيوني،
واكتشفنا أننا نعيش في مجتمعات غير ق��ادرة على التحاور مع بعضها،
والتقسيم العرقي والطائفي والمذهبي يعصف بالعالم العربي بشكل كبير».
وأضاف« :نتمنى أن نفهم أننا نحيا باختالفاتنا وليس باالتفاق على نمط
واحد ،ألنّ الصوت الواحد أدى إلى وجود هذه الثورات العربية ،والغريب أنّ
الشباب الذين خرجوا في الثورات كانت شعاراتهم قيما ً من الدرجة المادية
األولى كلقمة العيش ،أو ما بعد المادية كالحرية والكرامة .وما ُذهل له المثقفون
هو أنّ البعض سطا على هذه المطالب وح ّولها إلى تطبيق الشريعة وعودة
الخالفة ،وما إلى هنالك من األم��ور ،التي أدت إلى هذه التطورات في العالم
العربي ،التي نخشى أن ُتحدث مزيدا ً من االنقسامات».
وحول السبل الممكن اتباعها لمواجهة الخطر التكفيري المتمثل بـ«داعش»،
قال الشيخ« :لزمن طويل اعتقد المثقف العربي خطأ أنّ بإمكانه تب ّني الفكر
الغربي بطبعته العلمانية ،وأن يدعو إليه من دون النظر إلى التراث العربي
اإلسالمي ،وكان يعتقد أنّ هذا التراث كله هو تخلف ورجعية وأصولية ،لكن
اآلن بات المثقف مطالبا ً بأن يظهر الوجه المضيء للتراث العربي وأال يترك
التكفيريون والمتشدّدون يحتكرون هذا التراث ،ويخرجون منه الفتاوى التي
قيلت قبل سبعة أو ثمانية قرون في ظروف مختلفة ،وينتهون إلى ما يُسمى
بـ«التفسير المتوحش للقرآن» ،وتأويل اآليات تأويالً فاشالً وحمل الناس على
االعتقاد بها بالقوة من دون الوقوف على مضمونها .إذاً ،المعركة اآلن هي حول
الجانب المضيء من التراث العربي اإلسالمي وإعادة فهمه من جديد».

بشور

وكانت عقدت في اليوم الثالث (ما قبل األخير) من المؤتمر جلسة بحث حول
مستقبل اإلصالح في لبنان.
المنسق العام لتج ُّمع اللجان والروابط الشعبية
وتحدث في بداية الجلسة،
ِّ
معن بشور ،الفتا ً إلى أنه «منذ تأسيس لبنان الكبير وحتى اليوم لم تتوقف
الحركات المطالبة باإلصالح» .وق��ال« :أنطون سعاده كان من أوائ��ل الذين
أعلنوا الثورة على نظام الدولة في مواجهة الفساد عام  ،1949وصوال ً إلى
الثورة البيضاء عام  ،1958والحقا ً اإلضرابات الطالبية في الجامعات عام
 1969بعد العدوان «اإلسرائيلي» على مطار بيروت» .كما أشار إلى ثورة فالحي
ع ّكار وصيادي األسماك في صيدا والحركة الوطنية التي قادها كمال جنبالط
عام .1976
واعتبر بشور «أنّ الحراك الذي يشهده لبنان يشكل منعطفا ً جديداً ،وال سيما
ّ
يحض على التغيير» ،مشيرا ً إلى «أنّ دعاة التغيير
أنّ ما يعيشه اللبنانيون
اصطدموا بالنظام الطائفي الذي عمل ،على م ّر السنوات ،على امتصاص هؤالء
الدعاة».
وأضاف« :إنّ لبنان يشهد من منتصف آب الفائت حركة تعتبر تتويجا ً لجملة
تحركات مطلبية منذ االستقالل وحتى يومنا هذا ،وإنّ العناوين اإلصالحية
ال تزال صالحة في يومنا هذا ،وخصوصا ً في ما يتعلق باعتماد لبنان دائرة
انتخابية واحدة على أساس التمثيل النسبي».
وإذ لفت إلى عدم وجود أي تغيير حقيقي للنظام في لبنان ،أشار إلى ما يُس ّمى
بـ«المجتمع العميق الذي يتحول إلى متاريس طائفية عند أي حدث ،باإلضافة
إلى التداخل اللبناني مع العوامل اإلقليمية» .كما أشار إلى وجود «رؤية لبنانية
كيانية منعزلة عن محيط لبنان ،تقابلها رؤية ال تريد أن تقرأ لبنان بخصوصيته

بل ضمن المحاور اإلقليمية».
ورأى «أنّ هناك فشالً في المواءمة بين المقاومة واإلصالح ،باإلضافة إلى
عجز قوى التغيير عن وضع ُ
أطر تكامل في ما بينها ،وقد تباينت أولوياتها
ووصلت ح ّد الصراعات واالنشقاق داخل الحزب الواحد».
وختم بشور ،داعيا ً إلى «النظر إلى الحراك األخير على الساحة اللبنانية
كقوة تغييرية تشكل امتدادا ً لجملة تحركات سابقة ،من ضمنها تح ُّركات هيئة
التنسيق النقابية وحملة المطالبة بإلغاء النظام الطائفي» .كما دعا الحراك «إلى
الحفاظ على طابعه الشعبي من جهة ،وإدراك قوة المجتمع العميق من جهة
ثانية» .ورأى «أنّ أحزاب السلطة مدعوة ،بدورها ،إلى القيام بحراك داخلي،
وخصوصا ً أنها قامت على فكرة التغيير».

نعمة

ورأى اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮب ﺁﺳﻴﺎ،
أديب نعمة ،من جهته« ،أنّ ما يحصل في لبنان ليس امتدادا ً للربيع العربي،
بل هو الحدث األبرز منذ عشرات السنوات ،ويجب أن يتم ضمن إطار معياري
تقاس اإلصالحات على أساسه ،باالضافة إلى إجراء عملية تغيير قصدية،
وليست منفردة تتد َّرج نحو التغيير».
واعتبر نعمة «أنّ هناك نظامين شهدهما لبنان :األول يجمع بين ممثلي
العائالت السياسية الطائفية ،بالتحالف مع ممثلي رأس المال الصاعد لكنه لم
يعد قائماً .والثاني أوجدته العوامل الخارجية والعسكرية بعد الحرب ،حيث
باتت الطائفية ُمحتكرة من قبل بعض القوى بشكل حصري ،وهو ما أوجد نظاما ً
غنائميا ً شديد التط ُّرف حيث قام فريقا  8و  14آذار بتعطيل الحياة السياسية،
وباتا يعيشان في منظومة منغلقة».

نحاس
ّ

ولفت الناشط المدني الوزير السابق شربل نحاس ،بدوره ،إلى «أنّ التغيير
فعل إرادي ُوضع وكأنه بوصلة ثابتة ،رغم أنّ المعاينة لدول المنطقة أظهرت
أنّ لك ّل مرحلة خصوصياتها ،والشعارات والعناوين تتغيّر وفقا ً للمرحلة».
ورأى «أنّ التغير والتغيير يسيران على خطين متوازيين» ،الفتا ً إلى «أنّ
الواقع يبقى على حاله حتى ينقلب الواقع المجتمعي بناء على خطابات
سابقة».
نحاس إلى «أنّ المجتمع اللبناني تبدل حيث أنّ نسبة  20في المئة من
وأشار ّ
السكان هاجروا ،وحاليا ً يوجد  25في المئة من النازحين السوريين ،باإلضافة
إلى العُ ّمال األجانب الموجودين فعليا ً في لبنان ،وعليه لم يعد الواقع كما كان
عليه من قبل».
وختم نحاس« :في ظ ّل انفراط عقد السلطة الحالية ،ما أدى إلى عدم انتخاب
رئيس للجمهورية وعدم إنجاز الميزانية ،وال سيما بعد تعطل محاوالت ترميم
هذا النظام من خالل الدوحة أو عبر طاولة الحوار ،ندعو إلى خطوة حثيثة
لنظام جديد عبر الحراك الشعبي».

الحويك

وأش��ارت الكاتبة والباحثة واإلعالمية الدكتورة حياة الحويك عطية ،من
ناحيتها ،إلى «أنّ المحاصصة في لبنان قائمة على أساس الطائفية التي باتت
مصطلحا ً سياسياً ،حيث باتت «اللبننة» نموذجا ً لتعميمه في الدول العربية».
واعتبرت «أنّ الشكل المرضي اللبناني بات يهدِّد أي دولة بوحدتها ونظامها».
كذلك لفتت الحويك إلى «أنّ إرهاصات التغيير ب��دأت قبل مرحلة العام
 ،»1975الفتة إلى «أنّ القيادات التي ادّعت العمل على الثورة وتغيير الواقع
لم تكن صادقة فكمال جنبالط ربما كان يحاول إيجاد حيثية له خارج المكون
الدرزي ،أمالً منه بتزعم الحركة الوطنية».
وأش��ارت إلى «أنّ أنطون سعادة لم يُعدم فقط ألنه نادى بوحدة سوريا
الطبيعية بل ألنه دعا إلى الدولة القائمة على اإلنسان والمجتمع بعيدا ً عن
التشرذمات الطائفية والعشائرية القاتلة ،وهو ما أثار ريبة النظام السياسي
الذي كان قائما ً آنذاك».
وتعقيبا ً على كالمها ،لفتت الحويك في حديث لـ«البناء» إلى «أنّ إعدام أنطون
سعاده الذي طالب بتوحيد كيانات سوريا الطبيعية ورفض التدخل األجنبي،
يأتي أيضا ً ألنه أول من طالب بالدولة المدنية القائمة على المواطنة ،وبالتالي
هو جاء برؤية جديدة للمجتمع من شأنها أن تزلزل ك ّل القوى القائمة سواء تلك
الطائفية بالمعنى الديني ،أو القوى الطائفية بمعنى التج ُّمعات العشائرية
والمناطقية ،وهو دعا إلى تش ُّكل الوطن من مجموع المواطنين ،وهذه الرؤية
تعني زلزلة ألركان السلطة القائمة في لبنان وباقي كيانات سوريا الطبيعية،
إمكانية الهيمنة األجنبية».

