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م�صطفى بدر الدين� ...سيف المجاهدين

راتني« :التخلي عن اتفاق وقف
�إطالق النار خط�أ ا�ستراتيجي»

�سايك�س ـ بيكو انتهاء ال�صالحية ...فهل من بديل؟

} ابراهيم وزنة

} حميدي العبدالله
بعد تهديد الجماعات المسلحة في سورية بالتخلي عن قرار وقف
العمليات القتالية ،أصدر المبعوث األميركي الخاص إلى سورية مايكل
راتني بيانا ً موجها ً إلى الفصائل السورية المسلحة ،قال فيه حرفياً:
«نحن ندرك أنّ اتفاق وقف األعمال القتالية تحت ضغط جدّي ،ولكننا
نعتقد أنّ التخلي عنه حاليا ً سيكون خطأ ً استراتيجياً» .واض��ح أنّ
المبعوث األميركي يتحدّث عن «خطأ استراتيجي» وهو الخروج من
أي أنه
اتفاق وقف العمليات ،ولكنه قال إنّ هذا خطأ «استراتيجي اآلن» ّ
قد ال يكون خطأ ً استراتيجيا ً في وقت آخر ،األمر الذي يعني أنّ التزام
الواليات المتحدة باتفاق وقف العمليات ليس التزاما ً نهائياً ،وال يعني
أبدا ً قبول الواليات المتحدة ،خيار الح ّل السياسي لألزمة السياسية
بديالً للخيار الذي يعتمد على التنظيمات اإلرهابية .لكن لماذا قال راتني
إنّ الخروج من االتفاق اآلن ،وفي هذا التوقيت ،هو خطأ استراتيجي؟
الواليات المتحدة غير مستعدّة اآلن للتو ّرط في مواجهة مباشرة مع
الجيش السوري ،وال سيما في ظ ّل االلتزام الروسي والمساهمة الجوية
أي تدخل
في القتال ض ّد اإلرهابيين إلى جانب الجيش السوري ،إذ أنّ ّ
عسكري مباشر أميركي ض ّد الجيش السوري في هذا التوقيت بالذات
يقود إل��ى ان��دالع مواجهة مباشرة مع روسيا ،وه��ذا خيار تتحاشاه
الواليات المتحدة األميركية اآلن ،أو على األق ّل اإلدارة الحالية.
لكن ال�خ��روج ع��ن ات�ف��اق وق��ف إط�لاق ال�ن��ار ،سيكون موجها ً ض ّد
روس�ي��ا ،ال��راع��ي الثاني لالتفاق ،وه��ذا سيدفع موسكو للعودة إلى
اإلسهام العسكري بالقوة التي كان عليها قبل اتفاق وقف العمليات،
ورب�م��ا بمستوى أكبر مما ك��ان عليه ال��وض��ع قبل  27شباط تاريخ
صدور قرار وقف إطالق النار .ومن شأن ذلك أن يدفع األوضاع في
سورية إلى واحد من مسارين :األول انهيار مواقع الجماعات المسلحة
على النحو ال��ذي س��ارت عليه التطورات الميدانية في شهري كانون
الثاني وشباط قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطالق النار .الثاني تدخل
عسكري أميركي إقليمي لمواجهة الجيش السوري وحلفائه ،بما في
ذل��ك إي��ران وروس�ي��ا ،وه��ذا ليس في مصلحة ال��والي��ات المتحدة على
األق ّل في هذا التوقيت بالذات .إضافة إلى ذلك أنّ «وقف العمليات» حقق
لحلفاء الواليات المتحدة ما لم يحققه الخروج عن االتفاق .فلوال هذا
االتفاق ،لما تراجع اإلسهام الجوي الروسي في العمليات العسكرية،
ولوال هذا االتفاق لما تم ّكنت الجماعات المسلحة من السيطرة على خان
طومان والعيس وتلة العيس ،ووقف زحف الجيش السوري وحلفائه،
ورص صفوفها
وإتاحة الفرصة أمام الجماعات المسلحة لترميم قوتها
ّ
وتعويض خسائرها.
ل�ك� ّل ه��ذه األس �ب��اب اعتبر رات �ن��ي ال �خ��روج م��ن االت �ف��اق اآلن خطأ ً
استراتيجياً.

�شهداء الجي�ش في عر�سال
ـ  قيام والد الشهيد في الجيش اللبناني محمد حمية الذي أعدمته «جبهة
النصرة» بعد خطفه من عرسال بقتل من وصفه بأحد المتو ّرطين بتسليم ابنه
الجندي الشهيد إلى «جبهة النصرة» مضيفا ً ثالثة أسماء توعّ د بقتلها انتقاما ً
لدم ابنه ،مب ّرئا ً سائر أبناء عرسال وعائلة الحجيري ،أربك المشهد اللبناني.
ـ  ال يمكن ألحد تب ّني العملية وتبريرها والدفاع عنها ،فهي إع�لان نهاية
الدولة ومؤسساتها وتوليها مهمة تحصيل الحقوق ألصحابها ماديا ً ومعنويا ً
وخصوصا ً في حاالت جرائم  القتل والر ّد بالثأر.
ـ ال يمكن وصف العملية بالثأر التقليدي ألنّ والد الشهيد حمية يعلن حصر
مطاردته بمن يتهمهم بالتو ّرط بمقتل ولده الجندي.
ـ  ال يمكن الدفاع عن تل ّكؤ الدولة وارتباكها في قضية المخطوفين لدى
«النصرة» منذ قيام جماعات بالتفاوض والتوسط وما عُ رف يومها من تهاون
بخطف الجنود.
ـ تصرف مؤسسات الدولة وقادتها تجاه أشخاص من عرسال يتعاونون مع
«جبهة النصرة» وتسهيل تنقلهم ووصولهم إلى العاصمة بيروت رغم وجود
مذكرات توقيف بحقهم كان أضعف الثقة بقدرتها على تح ّمل مسؤولية دماء
الشهداء.
ـ تدراكا ً للمخاطر على الدولة توقيف المطلوبين بالتعامل مع «النصرة» في
عرسال...

التعليق السياسي

ف��ي منتصف ليل أح��د األي���ام من
العام  ،1997وبينما كنت عائدا ً إلى
المنزل ،فجأة سمعت من يناديني من
داخل سيارته عند محلة المشرفية،
ص��وت ب�لا  مالمح ف��ي عتمة الليل،
تو ّقف في وسط الطريق ولم يتكلّم،
يومها كان إلى جانبي زميلي علي
الموسوي ،فتو ّقفت ب��دوري ألعرف
م��ن ه��و ه��ذا ال��م��ن��ادي ،أقتربت من
سيارته ألجد رفيق الصبا والشباب
ال��ع��زي��ز مصطفى ب���در ال���دي���ن ،يا
للصدفة الجميلة ،تعانقنا مط ّوال ً ثم
طلب مني أن أركب إلى جانبه لنقوم
بجولة نقلّب فيها ذكرياتنا ومطارحنا
الجميلة ،من دون تلكؤ ركبت معه،
ف���راح ي��ج��وب األح��ي��اء وال��زواري��ب
المحفورة في ذاكرتنا« ...هنا انتظرنا
وهنا أكلنا وهنا سهرنا م��رارا ً وهنا
جلسنا م��ط� ّوالً ،وهنا وق��ع ف�لان عن
الدراجة وهنا أطلقنا أ ّول رصاصة
وهنا أصبت الهدف ...وهنا وهنا»،
تحدّثنا في أمور كثيرة ،وأدرك��ت أنّ
ظروفه األمنية تفرض عليه القيام
بجوالت ليلية على األماكن العالقة
ف��ي ذاك��رت��ه وه��و ال��وف��ي المخلص
المسكون بالماضي الجميل.
هذا اللقاء العابر ،حصل بعد سبع
سنوات على لقائنا األخير ،وال��ذي
جاء عقب عودته من سجنه في دولة
الكويت ،في ذلك اليوم التشريني من
العام  1990التقينا في ش ّقة كان
يقيم فيها بشكل مو ّقت ـ وك ّل الشقق
التي يسكنها هي مو ّقتة ـ أخبرني...
أنّ حراس السجن هربوا من مواجهة
الغزو العراقي لدولتهم ،ليسارع
مع السجناء الى خلع أحد األبواب،
وبالتالي ت ّمت عملية هروبهم سريعاً،
وفي الكويت راح يد ّرب بعض الشباب
المتح ّمس على استعمال السالح
وصنع العبوات ّ
ونظم الصفوف في
سياق العتمادهم أسلوب المقاومة
لتحرير بالدهم ،أكثر من شهر ونصف
الشهر واصل أداء مه ّمته التط ّوعية
فيما النداءات كانت تصله من بيروت
وطهران تح ّثه على مغادرة الكويت...
«نحن في انتظار عودتك وطريقك
أصبحت آمنة» ...هذه الكلمات قالها
له عبر الهاتف رفيق درب��ه وصهره
الشهيد الحاج رضوان ،وبعد االقتناع
المخصصة لنقله
وصلت السيارة
ّ
فأقلّته الى العراق حيث حرص على
زيارة مقامات األئمة قبل أن يحط في
طهران ومن ثم االنتقال الى بيروت.
ل��م��ن ال ي��ع��رف ال��ش��ه��ي��د السيد
مصطفى ب��در ال��دي��ن ،فهو شجاع
وج���ريء وس��ري��ع البديهة ،ه��و من
المؤمنين الخلّص ،أصطفاه الله من
بين أق��ران��ه وأف���راد عائلته فجعله
متميّزا ً ف��ي كثير م��ن األم���ور ،أذك��ر
أنّ جيرته للمسجد جعلته خادما ً
للمسجد ،تارة يمسح األرض وأخرى
يجمع «ال��س��ج��دات» ،وف��ي الحادية
عشرة م��ن عمره ان��ض � ّم إل��ى فريق
االيمان لكرة القدم الذي كان يشرف
عليه الحاج محمود قماطي ،ونظرا ً
ألنّ األخير منعه ذات يوم من تسديد
ضربة جزاء بقي الشهيد يذ ّكر الحاج

} محمد ح .الحاج

محمود بفعلته «النكراء» كلما التقاه،
وم��ن ب��اب المداعبة فقط ،ولطالما
رافق بدر الدين من هم أكبر منه س ّناً،
فهو أصغر اخوته الشباب ،لكنه في
الحقيقة هو الكبير في شأنه وفي
عظمة تضحياته ،وف��ي مسيرتيه
اإليمانية والجهادية« ...أنت كبيرنا
يا مصطفى »...أن��ت ع ّزنا وفخرنا
ي��ا خ��يّ��ي »...قالها شقيقه الكبير
عدنان عند ضريحه وخ ّر باكيا ً على
األرض ،وعدنان يدرك أنّ الشهيد ال
يرضى بذرف الدموع على الشهداء،
والحقيقة تقال إنّ الشهيد وشقيقته
«أم المصائب» سعدى كانا بمثابة
األئمة في البيت ،حيث عبق اإليمان
ومعنى االل��ت��زام يترجم فعليا ً في
عالقاتهم م��ع بعضهم بعضا ً ومع
اآلخرين.
ك���ان ال��ش��ه��ي��دان ع��م��اد مغنية
ومصطفى بدر الدين يمضيان معظم
أيامهما في أواخر السبعينيات معاً،
فالحرب األهلية وما تبعها من انفالت
أم��ن��ي ،واالج��ت��ي��اح «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
للجنوب في العام  ،1978وم��ن ثم
اختطاف السيد موسى الصدر في
ليبيا ،وانتصار الثورة االيرانية في
العام  ...1979كلها عوامل رسمت
في الثنائي الجهادي الكثير من مالمح
النبوغ المستند إلى شجاعة عالية
وفطنة كبيرة وحرفية مشهودة ،وهنا
أذكر بأنّ الشهيد مصطفى كان يهوى
منذ صغره الرماية وف��ك وتركيب
األسلحة ،مع حرصه على مشاهدة
األفالم الحربية و«األكشن» ،وأحيانا ً
ك��ان يشاهد الفيلم ال��واح��د مرتين
وثالثة.
وب��االن��ت��ق��ال إل��ى ميادين العلم،
ف��ك��ان ال��ح��ري��ص ع��ل��ى التحصيل،
والمجتهد في تثقيف نفسه في ش ّتى
أن��واع العلوم ،تارة في كلية اإلعالم
وأخ��رى في إدارة األع��م��ال ،ورفاقه
مو ّزعون على ك ّل الجامعات ،يلتقي
ّ
ويبث فيهم روح الجهاد ،ومن
بهم
هذا المنطلق طلب من بناته األربع
أن تتابعن تحصيلهن العلمي ،وقبل
رحلته األخيرة الى سورية طلب منهنّ
المشاركة في االنتخابات البلدية،
وبالفعل دُفن والدهم يوم السبت وفي
اليوم التالي كنّ على الموعد لتنفيذ
الوصية .والك ّل يشهد في الغبيري
ب��أنّ دم��اءه قد أعطت الزخم الكبير
لتف ّوق الئحة «الوفاء والتنمية» على

الالئحة المواجهة بفارق كبير.
أم��ا على الصعيد العائلي ،فكان
مصطفى ب��در الدين بمثابة العمود
الفقري في عائلته وبين أقاربه ،يعرف
ويوجه اإلرش��ادات
كافة التفاصيل
ّ
لمن يستحق ،ي���زور الجميع على
طريقة «الشبح» ،فجأة يقرع الباب
وبسرعة يضطر للمغادرة ،ولوالدته
الحاجة الصابرة «ام عدنان» الحصة
األكبر من ال��زي��ارات ،ومع األصدقاء
ك��ان يتف ّنن ف��ي إط�ل�اق التسميات
واألل��ق��اب ،ويلجأ إل��ى تغيير صوته
عند مهاتفتهم ،هو القريب الى القلوب
وصاحب ابتسامة ال تفارق ثغره،
دائم التسبيح والحمد ،والك ّل يم ّني
النفس بلقائه.
اختار السيد مصطفى لقبه «ذو
ال��ف��ق��ار» ف��ي مطلع التسعينيات،
وخياره نابع من ذوبانه في شخصية
اإلم���ام علي ب��ن اب��ي ط��ال��ب ،وأيضا ً
لتطابق فعل السيف مع أدائه ومواقفه
في مواجهة أعداء األ ّمة من صهاينة
وتكفيريين.
منذ شهرين ،توفيت ابنة شقيقته
التي عاشت وتربّت في بيت جدّها
وفي كنف خاالتها وأخوالها ،خالل
تقبّل التعازي حرصت على الفوز
بلقائه على مدى ثالثة أيام متتالية
ولم أشبع من رؤيته ،قال لي ممازحاً:
«ش��و عملت م���ؤ ّرخ» في إش��ارة منه
إل��ى كتابي ح��ول الغبيري (عوائل
وأوائ��ل معالم وذك��ري��ات) تم ّنى لي
وشجعني على المتابعة
التوفيق
ّ
في هذا السياق ،عرضت عليه كتابة
سيرته الذاتية ،قلت له «أنت غيفارا
هذا الزمن ومن ّ
حق أهل المقاومة أن
يعرفوك أكثر» ،فرد قائالً« :من يدري
قد تموت قبلي»...
ق��ال كلمته ومشى ،شهران على
لقائي األخير به ،وعاد شهيداً ،وبقيت
عبارته مدوية ومغروسة في أسماعنا
«لن أع��ود من سورية إال منتصرا ً أو
شهيداً» ،نم قرير العين يا رفيق الدرب
وساكن القلب ،فالشهادة تقطف خيرة
الرجال في آخر الزمن وهذا وعد الله،
ع��دت إل��ى الغبيري التي أحببتها
وانطلقت منها مقاوماً ،عدت إلى روضة
الشهيدين حيث انتظرك عماد وجهاد،
عدت شهيدا ً ملء الوطن وبحجم أ ّمة،
مصطفى بدر الدين وداعاً ،أنت كبيرنا
ومعلّمنا وقدوة األجيال ،لروحك منا
ألف تحية وسالم.

ترسخت أقدام
مائة عام من الرفض الشعبي ،ومع ذلك ّ
االتفاقية التي مهّدت الطريق أم��ام الوعد المشؤوم...
وحافظت المنطقة على تقسيماتها وكأنها سفر أو آية من
كتاب مقدس...
هل نجحوا ألنهم األكثر قوة وفهما ً وأننا األضعف واألق ّل
حيلة بما كنا عليه من ضياع ،أم ألنهم أقاموا عليها حراسا ً
من ذواتنا جعلتهم مصالحهم الخاصة يتبارون في
الدفاع عن كيانيتهم ومكاسبهم واقتسامهم لهذه الكيانات
بتوافق رعته وأوجدته دول الغرب االستعماري؟
القوتان االستعماريتان بريطانيا وفرنسا اللتان كانتا
تتقاسمان العالم ،خطط وزيرا خارجيتهما القتسام تركة
الرجل المريض – االمبراطورية العثمانية المتهالكة بعد
االنتصار في الحرب الكونية األولى ،وكان محط أنظارهما
منطقة المشرق العربي ومركزها (القلب) في سورية،
مدفوعين بوالئهما للمحفل األعظم في باريس والذي
كان يعمل لتحقيق تطلعات مؤتمر بال اليهودي إلقامة
دولة على أرض فلسطين واعتبارها أرض الميعاد (وعد
التوراة) ،وعد من ال يملك بإعطاء من ال يستحق ،وهكذا
كان...
إنّ تنفيذ االتفاقية كان بحاجة لتحالفات ومقدّمات
وتعهّدات من أم��راء ووجهاء وق��ادة القبائل والعشائر
وربط هؤالء بنظام التبعية المطلقة للدولتين صاحبتي
المشروع ،بداية من المحميات الخليجية إلى الداخل في
نجد والحجاز ،وتسليح وتمويل من تأكد لخبراء الدولتين
أنهم سيكونون قادة المستقبل في دويالتهم – أمارات
أو ممالك أو حتى جمهوريات ،وت ّم ذلك عن طريق أخذ
التعهّدات وتوقيع االتفاقيات بعد مراسالت ومباحثات
مطولة (مراسالت حسين – مكماهون) ،وبعد زمان طويل
يت ّم نشر صور من بعض المراسالت ،وصور شخصية
ألمراء صاروا في ما بعد ملوكا ً متعهّدين لبريطانيا بعدم
االعتراض على منح اليهود «المساكين» وطنا ً لهم في
فلسطين وحمايتهم حتى تصيح الساعة (الملك عبد
العزيز آل سعود) في رسالته بخط يده إلى الحكومة
البريطانية ،وصورته مع سيّئي الذكر م��ارك سايكس
وجورج بيكو وهي من الصور النادرة التي ت ّم نشرها.
لقد قامت بعد فترة االنتداب القصيرة نسبيا ً – ربع
ق��رن دوي�لات في ك� ّل من لبنان وال��ش��ام ،وإم��ارة شرق
األردن ،ووضعت تركيا يدها على ل��واء االسكندرون
خالل فترة االنتداب ترضية لها من فرنسا وبريطانيا
لضمان حرية المالحة في بحارها الداخلية ووقوفها إلى
جانب الحلفاء بعد نهاية الحرب الكونية الثانية وظهور
أتاتورك بتوجهاته الغربية العلمانية ،والتمهيد إلعالن
دول��ة صهيونية في فلسطين بعد استكمال وض��ع يد
اليهود على معظم األرض الفلسطينية الداخلية بتواطؤ
بريطاني غربي ودع��م المنظمة الصهيونية العالمية،
ولم تكن ك ّل هذه التبدّالت في المنطقة بعيدة عن الرعاية
الغربية والتخطيط الدقيق الستمرار تنفيذ االتفاقية
وحمايتها لمدة مائة عام على األق ّل ،وهذا ما كان مخططا
له ،ويُقال اليوم إنها فقدت صالحيتها ليدور البحث في
ما هو البديل مع التطورات الخطيرة في القلب السوري
المستهدف والحرب الدائرة اليوم برعاية أش ّد حراس
سايكس – بيكو وأكثرهم إخالصا ً في عملهم!
النظام ال��وراث��ي السعودي الملزم للخلف بوثيقة
السلف يقوم على رعاية ك ّل االضطرابات في المنطقة
ومنع استقرارها وتمويل الحركات التكفيرية األصولية
التي خرجت في الكثير من األحيان عليه وارتكبت ما لم
يرغب في حصوله في عالم الغرب وحتى ضمن المملكة،
هذا النظام هو من يم ّول اليوم ويقود الحرب على الدولة
السورية التي بقيت متف ّردة عن عالمها العربي بعدم
الرضوخ للمشروع الصهيوني الدولي أو مهادنته أو
التواطؤ معه على حقوق السوريين الفلسطينيين في
أرضهم وإقامة نظام الحكم ال��ذي يريدونه للمحافظة
على استقاللهم وارتباطهم بعالمهم الطبيعي المحيط
بهم والداعم لهذه الحقوق وعلى رأس��ه الدولة األ ّم –
سورية – ولقد عمل النظام السعودي بطرق مختلفة
أه ّمها الرشوة وشراء الذمم ورمي الوقيعة بين جهات

فلسطينية والدولة السورية حماية وخدمة للعدو من
منطلق االلتزام التاريخي بالحماية ،وقد ترتب على هذا
النظام أن ينفق مليارات الدوالرات التي لو ت ّم إنفاق جزء
منها في دعم صمود وتسليح القوى الفلسطينية لتح ّررت
ينصب ويتجه لخدمة الفرقة
فلسطين ،لكن اإلن��ف��اق
ّ
والوقيعة بين مكونات العالم العربي وتخريب األمة
الواحدة (السورية) باعتبارها العدو األوحد للمشروع
الصهيو – ماسوني واستمرارية الكيان المهدّد في ك ّل
حين لو توحدت المقاومة وت ّم دعمها بموقف موحد.
ينجح النظام السعودي في استمرار الفوضى على
الساحة السورية مدعوما ً بمواقف دول يعتبرها حديقته
الفعلية في ك ّل منطقة الخليج وبعض الحلفاء الذين ما
زالت تساورهم أحالم وضع اليد على المزيد من األرض
السورية (تركيا) وطبعا ً دول الغرب الشريك األساس
المستفيد من المشروع ،تتجاوز الفوضى سنواتها
ترسخت
الخمس لتتالقى مع مئوية سايكس بيكو التي ّ
جذورها ونجح حراسها على مدى األع��وام المائة في
الحفاظ عليها ،ولقد ت ّم الدفع بالدولة السورية (الشام)
إلى الخلف عقودا ً بعد تخريب اقتصادها وتحطيم بناها
العلمية ونهب ثرواتها ومحاصيلها وتحطيم أمنها
االقتصادي – الغذائي بنسب كبيرة ،لكنه لم ينجح في
كسر صمودها وممانعتها وهزيمة جيشها العقائدي الذي
لم يخسر إال بعض نقاطه المتباعدة والتي كان من غير
المتوقع تع ّرضها لهجوم عدو باعتبارها داخلية وبعيدة
عن خطوط المواجهة ،ومعلوم أنّ االنتشار العسكري ال
يطال أغلب األراضي التي سيطرت عليها منظمتا «داعش»
و«النصرة» االرهابيتان وبعض من تف ّرع عنهما من
مس ّميات ترعاها وتتب ّناها دول الغرب وترفض تصنيفها
إرهابية رغم انكشاف ترابطها العضوي مع التنظيمين
اإلرهابيين.
الحرب الدولية على الساحة السورية بتعدّد أقطابها
وداعميها ومرتزقتها من أغلب دول العالم وبما يتوفر لها
من رعاية سعودية – خليجية – تركية ،دفعت بالدولتين
العظميين – روسيا والواليات المتحدة األميركية ـ  إلى
دخول مباشر ونشوء خطوط تماس بينهما على األرض
السورية رغم التستر بواجهات أخرى من قبل الطرف
األميركي (وحدات سورية الديمقراطية وغيرها) واالتجاه
الحالي للحلول مح ّل «داعش» في المناطق الشرقية وما
يُشاع عن تفاهم روس��ي – أميركي في هذا المجال...
أو التنبّؤ بقيام محاوالت من قبل الطرفين للسيطرة
والتسابق في محاربة «داعش» من قبل األميركان ..وعدم
استثناء «النصرة» من قبل الروس ،ويبقى السؤال من
يسبق من ،وأين هو موقع الجيش الوطني؟
ما يُشاع اليوم عن مباحثات سرية روسية – أميركية
القتسام المنطقة بعد القيول بسقوط اتفاقية سايكس
– بيكو – لتح ّل مكانها اتفاقية قد تأخذ مس ّمى كيري –
الفروف ،وتمديد مفاعيلها إلى ثالثمائة عام مستندة إلى
دراسات ومقترحات الثعلب الصهيو – أميركي – كيسنجر
يثير زوبعة من التساؤالت الداخلية والتحليالت ،البعض
منها يرفض ات��ه��ام ال���روس بالتواطؤ م��ع األميركي،
والبعض اآلخر يحاول تفهّم المصالح الروسية التي ال
تتحقق بمنأى عن مثل هذا التفاهم ،شريطة الحفاظ على
وحدة األراض��ي الحالية للجمهورية ومنع التقسيم أو
وضع اليد من قبل الطرف التركي في الشمال والشمال
الشرقي وأيضا ً منع إقامة قواعد ارتكاز أميركية وفرض
فيدرالية عرقية هناك.
ك ّل التحليالت قد ال تجانب الحقيقة ،وربما يتحقق
بعضها ،لكن الحقيقة الوحيدة التي لمسها الجميع هي
سقوط سايكس – بيكو بعد تحقيق الغاية األساس منها،
والتأكد من أنّ الحراس الذين رعاهم وانتدبهم الغرب
قد نجحوا في مهمتهم رغم المعارضة والرفض الشعبي
الذي رافق سنوات االتفاقية الملعونة ،فهل يكون البديل
هو األسوأ وعهدنا أنّ الغرب ،وحتى القوى الكبرى على
اختالفها تخطط مشاريعها لمائة أو لمئات األع��وام،
ورب
ونبقى نحن وعالمنا الثالث في مح ّل المفعول به،
ّ
قائل بأنها نبوءة متشائمة ،وأقول أين هو الواقع الذي
يفرض على المتابع والمحلل أال يكون متشائماً؟

ي�صب في الحتمية الثورية للن�صر الأكيد
انت�صار المقاومة ّ
*

} عباس الجمعة

ّ
وسطرته المقاومة الوطنية واإلسالمية في
سجلته
إنّ ما ّ
لبنان من انتصار في وجه للطاغوت الصهيوني األميركي
م��ن خ�لال تحرير ال�ج�ن��وب ،بعدما تمكنت م��ن تحرير ك ّل
األراض� ��ي اللبنانية م��ن االح �ت�لال الصهيوني وعمالئه،
يشكل منارة مضيئة ،حيث شكل هذا االنتصار األول الكبير
على كيان زرعته القوة االستعمارية الغاشمة على أرض
فلسطين حيث أرادا غزو واحتالل لبنان صيف عام ،1982
إال أنّ الصمود األسطوري للحركة الوطنية اللبنانية والثورة
الفلسطينية أس�ق��ط ال�م�ح��اوالت وال �م��ؤام��رات والدسائس
لسحق ال �ث��ورة ف��ي ه��ذه المنطقة ،وب�ع��ده��ا شكلت جبهة
المقاومة الوطنية اللبنانية نضاالً مسلحا ً وموقفا ً سياسيا ً
فكانت عملياتها البطولية إسقاط اتفاق  17أيار المشؤوم،
ولتشكل بعد فترة مع المقاومة الوطنية واإلسالمية نقطة
انطالق جديدة نحو تحرير أغلبية المدن والقرى اللبنانية
المحتلة ولترسم المقاومة نضالها بدماء شهدائها خارطة
لبنان وتحرير أغلبية أراضي الجنوب اللبناني عام 2000
بانتصار م��د ٍّو يسجل في التاريخ العربي والعالمي حيث
انهزم العدو أمام قوة المقاومة وصمود الشعب اللبناني،
ه��ذا االن�ت�ص��ار سيظل مطبوعا ً ف��ي ذاك ��رة ال�ع��ال��م وذاك��رة
صانعيه ،حيث تمكنت المقاومة من تحقيق نصر آخر في
العام  ،2006لتشكل انتصارين متتاليين بكفاحها الوطني
ال�ت�ح��رري وب�ص�م��ود الشعب اللبناني حيث لقنت العدو
الصهيوني دروسا ً لن ينساها وتمريغ أنوف رؤساء قادته
ومرتزقته وجنودهم في الوحل ،وما زال هذا النصر العظيم
يشكل انتصارات بمواجهة القوى اإلمبريالية والصهيونيه
والرجعية عصاباتهم من قوى اإلرهاب التكفيرية والظالمية
الذين فشلت مشاريعهم التفتيتية للمنطقة وها هم يج ّرون
أذيال الهزيمة والخيبة والعار ،ما يفتح آفاقا ً جديدة ويعزز
القناعة لدى ك ّل منا بحتمية تحرير األرض واإلنسان في
أخطر لحظة من لحظات التاريخ العربي وفي وقت من أدقّ
ما م��رت به المنطقة في تاريخها المعاصر ،وكأنه الشلل
الذي أصاب بعض النفوس والضمائر وحتى بعض العقول
فج ّمدها عن العمل والتفكير ،بينما المعركة الدائرة رحاها
ترسم بدماء الشهداء مجمل الخريطة السياسية العربية
وامتدادتها واتساعاتها ،ولكن لألسف ك��ان بعض العرب
ّ
تتمخض عنه نتائج الصراع ،طالما
غير عابئين بما يمكن أن
أنّ هناك ضمانات وات�ف��اق��ات لتطمين ه��ذا الموقع أو ذاك
الموقع ،ونسوا أو تناسوا أنّ المقاومة برجالها يلتف حولها
الشعب اللبناني وق ��واه المناضلة واألح� ��رار واألصدقاء
ن�س��وا ه��ذا ال�ب��رك��ان ال��ذي ب��دأ م��ن تحرير ب �ي��روت عاصمة
ال�ع��رب م ��رورا ً بك ّل م��دن وق��رى الجنوب ل��ن يهدأ ف��ي هذه
المنطقة وأنّ الزلزال بدأ يأخذ أبعاده وامتداداته على كافة
الخريطة السياسية في المنطقة كلها ليظهر الزيف وليكشف

العورات ،فها هو الشعب الفلسطيني ال يق ّل عطاء عن شقيقه
الشعب اللبناني ،أدرك أنّ الظروف في لبنان هي غيرها في
فلسطين ،إال أنّ النضال الثوري هو ف ّن كذلك هو االنتصار
على معوقات استمرار الكفاح الثوري وابتكار األساليب
ال �م�لائ �م��ة وال��م��واءم��ة ل �ظ��روف ال �ن �ض��ال ،ح �ي��ث يتصدى
الشعب الفلسطيني بانتفاضته الباسلة وبمقاومته الشعبية
وبإرادته الحية لالحتالل واالستيطان في الضفة والقدس،
يتمسك بمقاومته في قطاع غزة ،ألنّ اإلنسان العربي
بينما
ّ
الفلسطيني ف��ي حقيقته الجوهرية إن�س��ان نوعي ال يقبل
الضيم وال��ذ ّل ومستعد لدفع حياته ثمنا ً للدفاع عن أرضه
ووطنه وقضيته ،لذا فإنّ إمكانيات الصمود لدى هذا الشعب
العظيم وقدرته على مواجهة التحديات ،تفوق ك ّل خيال ألنها
تستند إلى قيم ومبادئ ولقد حاول مدّعو الدين أن يغيروا
التمسك باالنقسام
طريقة تفكير ه��ذا اإلن�س��ان م��ن خ�لال
ُّ
ومحاولة إقامة اإلمارة ،من أجل إعادة الشعب إلى العصور
الجاهلية أو عصور قبل التاريخ ولكنهم فشلوا.
من هنا ونحن نقف أمام ذكرى انتصار المقاومة وتحرير
أغلبية أراض��ي الجنوب اللبناني من االحتالل الصهيوني
باستثناء م��زارع شبعا وت�لال كفر ش��وب��ا ،ه��ذا االنتصار
العظيم واالحتفال بمناسبة عيد المقاومة والتحرير يعيد
إلى األذه��ان ص��ورة هزيمة االحتالل الصهيوني وعمالئه
من جنوب لبنان بعد الضربات الموجعة التي وجهتها إليهم
المقاومة الوطنية اللبنانية ،حيث ستبقى راسخة في وجدان
الشعوب العربية وقواها الحية وفي ذهن شعبنا الفلسطيني
ال��ذي حقق مجموعة م��ن االن �ت �ص��ارات ب�ص�م��وده وعطائه
ألرض فلسطين المحتلة.
لقد حققت المقاومة في لبنان إنجازا ً كبيرا ً بسبب الطريقة
التي ت � ّم بها والحفاظ عليه ،إض��اف��ة إل��ى تحصينه شعبيا ً
وسياسيا ً وهذا ما تحقق من خالل إدارة المقاومة للصراع
بحكمة وعقالنية ،حيث أثبتت أنها قادرة على صنع النصر،
وستبقى رغ��م ك � ّل ال�ظ��روف المأساوية ق��ادرة على مسك
سيناريوات المستقبل ورؤي��ة االتجاهات كافة ،لتؤكد أنّ
الغد ه��و م��ا أصنعه ال�ي��وم وال�ي��وم ه��و م��ا صنعته باألمس،
واستخالص العبر وال��دروس لخدمة الحاضر والفعل في
المستقبل.
عيد المقاومة والتحرير هو مناسبة وطنية وتاريخية
إلح�ي��اء وتخليد ب�ط��والت ع�ش��رات آالف الشباب والرجال
والنساء الذين تشكلت منهم قوى المقاومة والذين تحدّروا
من مشارب سياسية وعقائدية ومنابت اجتماعية مختلفة
منذ تجربة الفدائيين ال�ت��ي ق��اده��ا الشهيد م�ع��روف سعد
ف��ي ح��رب فلسطين وص ��والً إل��ى تجربة جبهة المقاومة
الوطنية اللبنانية وحركة أمل وأفواجها المقاومة التي قادها
الشهيدين محمد سعد وخليل ج��رادي وح��زب الله بقيادة
سماحة السيد حسن نصرالله ورفيق درب��ه سماحة سيد
الشهداء عباس الموسوي والقائد الشهيد عماد مغنية وما

�ستبقى المقاومة رغم
ّ
كل الظروف قادرة على
الإم�ساك ب�سيناريوات
الم�ستقبل ور�ؤية
االتجاهات كافة لت�ؤكد
�أنّ الغد هو ما ت�صنعه
اليوم و�أنّ اليوم
هو ما �صنعته بالأم�س...
بينهما مساهمات ريادية لمقاومين شيوعيين ويساريين
وق��وم�ي�ي��ن وس��واه��م م��ن مناضلي ال�ف�ص��ائ��ل الفلسطينية
واألحزاب اللبنانية الوطنية.
ل��ذل��ك ن�ق��ول إنّ التحرير واالن �ت �ص��ار ك��ان��ا ث�م��رة تراكم
ان��ت��ص��ارات وإن � �ج� ��ازات وت �ض �ح �ي��ات ج�ل�ي�ل��ة ألج��ي��ال من
المقاومين وهو شكل أول هزيمة ساحقة للعدو منذ النكبة
وقد ثبتت نتيجته الحاسمة بحصيلة حرب تموز التي سحقت
هيبة الردع الصهيونية ،هذه المقاومة يتردّد صوتها عاليا ً
في المنطقة كلها ،وليذهل العالم بهذه االنتصارات والصمود
وذاك التحدي ،وهذا الفهم العميق والثابت إلبعاد الموقف،
وليعطي الصورة الراسخة الواضحة لديمومة المقاومة.
وهنا أتوقف ألقول بك ّل صراحة لماذا لم يحفظ البعض
انتصارات المقاومة ب��دالً من التهجم والتجريح والكذب،
خاصة في ظ ّل ما نشهده من محاوالت إمبريالية وصهيونية
وإرهابية هدفها ضرب قوى المقاومة ،حيث أثبتت المقاومة
أنها ق��ادرة على مواجهة االح�ت�لال الصهيوني واإلره��اب
التكفيري وال تنتظر شكرا ً من أحد رغم ك ّل التضحيات التي
تقدمها ،هذه المقاومة بتضحياتها وبتواضعها وتفانيها هي
كنز وطني وقومي تظهر قيمته التحديات الوجودية الراهنة
كنموذج لحقيقة هذا الكنز الثمين.
اليوم ومع القوة العمالقة للمقاومة يبدو لبنان دولة فاعلة
في المنطقة ،حيث تتالقى رواف��د المقاومة التي تتصدى
ل�لإره��اب ولداعميه دف��اع �ا ً ع��ن ال�ت��اري��خ والجغرافيا وعن
اإلرث الحضاري العظيم لمنطقة هي مهد الديانات في العالم
وتغتني كنوزها الحضارية والثقافية بذلك التنوع الحاضر
في شراكة الحياة وف��ي نسيج الثقافة الشعبية والتقاليد
التي توارثها الناس في تحركهم المشترك ض� ّد المخاطر
والتحديات على م ّر الزمان.
وفي ظ ّل المخاطر التي تتعرض لها فلسطين نسأل أين
الموقف العربي مما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه

ومقدساته اإلسالمية والمسيحية؟ أين المجتمع الدولي مما
ح��دث ويحدث للشعب الفلسطيني ،وأنّ ه��ذا الشعب الذي
ما زال يعاني من االح�ت�لال لم ينس مأساته وأن��ه مصمم
ومتمسك بحقه بالعودة إلى ب�لاده ،واليوم نرى انتفاضة
باسلة ومقاومة شعبية بك ّل أبعادها الحضارية واإلنسانية،
تشكل حالة انفجار ثوري هادر بمواجهة ك ّل المخاطر ،وفي
ظ ّل انتصارات المقاومة في المنطقة ،حيث نرى طائر البجع
الفلسطيني وسط هذا كله يشكل عامالً ديناميكيا ً في صنع
ه��ذه القفزات الفاعلة والنشطة ،قابضا بيد ف��والذي��ة على
ج��ذوره العميقة في أعمق أعماق فلسطين ،وأعمق أعماق
التراب الفلسطيني مستمدا ً من ه��ذا التراث للثورة الحق،
م��ن جبل ال��رح�م��ة ف��ي ع��رف��ات ،وان �ب�لاج الحقيقة م��ن مهد
الرسالة ،لتتجاوب معه أصوات المضطهدين والمناضلين
والمجاهدين بين جنبات األقصى والصخرة والقيامة في
القدس الحبيبة األسيرة المكبلة ،وأنّ معنى هذا كله ومغزاه
ومحتواه هو الدعم الكبير من األصدقاء والحلفاء واألشقاء،
وجميع القوى المقاومة والقوى الديمقراطية والتقدمية،
يصب في الحتمية الثورية للنصر األكيد.
وهو الذي
ُّ
إنّ ما تتعرض له المنطقة من هجمة إرهابيه تكفيرية تأتي
في ظ ّل دعم إمبريالي صهيوني استعماري يمنع األمة العربيه
من استعادة وحدتها ،ما يستدعي من كافة األحزاب والقوى
العربية المناضلة دعم وإسناد قوى المقاومة في المنطقة
وإط�لاق مبادرة تجديد حضاري في نسيجنا االجتماعي
وفي تكريس الثراء الروحي والثقافي الذي يحققه التنوع
في قلب وحدة الحياة وفي ظ ّل المساواة والعدالة االجتماعيه
وتكون ق��ادرة أن تصنع المعجزات ،فهي لم يعد لديها ما
تخسره ،في معركة إثبات الوجود تبقى بوصلة فلسطين
ه��ي األس ��اس حتى تحرير األرض واإلن �س��ان وتسترشد
من مواقف الرئيس الخالد جمال عبد الناصر وأحمد بن
بيله وهواري بومدين وعمر المختار والرئيس الرمز ياسر
عرفات ورفيق دربه أبو جهاد الوزير وفارس فلسطين أبو
العباس والحكيم جورج حبش وسعيد اليوسف ورمز جبهة
المقاومة الوطنية اللبنانية ج��ورج ح��اوي وسيد الشهداء
عباس الموسوي وقائد االنتصارين عماد مغنية وعروسة
الجنوب س�ن��اء محيدلي وم �ع��روف سعد وك�م��ال جنبالط
ومحمد سعد وغيرهم من القادة المؤمنين بوحدة الهدف
والمصير ،المؤمنين ب��أنّ هذه الشعوب يجب أن يكون لها
مكانة الئقة بين األمم ،ولذلك ستتمكن حتما ً من قبر وإفشال
مشاريع الفوضى الخالقة ،مشاريع تفتيت الوطن العربي
واستباحة جغرافيته ،أمة ستفشل مشاريع الشرق األوسط
الكبير والجديد األميركية ،ولن تقبل هذه الشعوب بوجود
«إسرائيل» العصا الغليظة التي تستخدمها أميركا في ضرب
حركة التح ُّرر العربي وقواها الثورية ،واستمرار احتاللها
ل�لأراض��ي العربية .إنّ المقاومة التي صمدت وانتصرت
في لبنان وفلسطين ستصمد اليوم ،حيث تثبت ك ّل الوقائع

والحقائق أنها ستخرج م��ن ه��ذه األزم��ة أكثر ق��وة ومنعة
وحصانة بمواجهة المشاريع المعادية التفتيتية.
ونحن في شهر أيار شهر النكبة واالنتصار والذي يحمل
ف��ي ثناياه بصمات واض�ح��ة وعميقة على مسيرة الكفاح
والمقاومة ،حيث حفر شهداء المقاومة وشهداء فلسطين
وش �ه��داء عملية ال �ق��دس ال�ب�ح��ري��ة ألب �ط��ال جبهة التحرير
الفلسطينية تاريخهم وسجلهم في عمق ذاك��رة الشعوب
العربية والشعب الفلسطيني باعتبارهم الرموز والعناوين
الخالدة في سفر النضال ،شهداء تركوا بصماتهم واضحة
وعميقة على مسيرة الكفاح والنضال ،وكتبوا بأحرف من
نار ودم أرواحهم على مذبح الحرية ،بال تردُّد أو خوف أو
رهبة من الموت ،وما زال شعبنا وثورتنا وفصائلنا يسيرون
على نهجهم ودربهم وثقافتهم.
من هذا المنطلق نؤكد أنّ التالحم الفلسطيني ـ اللبناني
ال�ع��رب��ي ش�ك��ل ع �ن��وان ال�ص�م��ود وال �ع �ط��اء وال�ت�ض�ح�ي��ة ،ما
قبل النكبة وبعدها رغ��م سياسة المجازر وح��رب اإلبادة
الجماعية التي انتهجها ال�ع��دو الصهيوني خ�لال تاريخه
ال��دم��وي الطويل ،وه��ذا يستدعي في مرحلة الشدائد على
المنطقة ،استنهاض حركة التح ُّرر العربية وتجديد خطابها
القومي العربي ،وتحديد أهدافها المعاصرة والتفكير في
عمل جبهوي قومي عربي إسالمي مقاوم ،ذلك بالتنسيق
مع التيار اإلسالمي التنويري ومن شأن ذلك أن يبلور جبهة
مقاومة لك ّل مخططات الهيمنة األميركية الصهيونية في
المنطقة ،والتنسيق مع القوى واألحزاب العربية المناصرة
والمتضامنة ال�ت��ي ه�بّ��ت ل�ن�ص��رة شعبنا وان�ت�ف��اض�ت��ه في
فلسطين ،ووضع هذه القوى أمام مسؤولياتها التاريخية،
ووضع آلية عمل لمحاربة التطبيع وكي تخوض هذه القوى
معركتها من أجل الديمقراطية واألهداف القومية العربية.
ختاماً ،ال ب ّد من القول إنّ انتصار المقاومة شكل وما زال
ب��ارق��ة النصر م��ن خ�لال مفاهيم واض�ح��ة وثابتة ومبدئية،
من خ�لال دوره��ا الفاعل حيث ك��ان الفرز الثوري لمعسكر
األع ��داء واألص��دق��اء ف��ي المنطقة العربية ومنطقة الشرق
األوسط وفي الساحة الدولية ،لهذا يجب أن ندعمها وتدعمنا،
ليصب هذا كله في المجرى الكبير للعنفوان
نقويها وتقوينا،
ّ
الثوري الجارف ض ّد جميع أشكال القهر والظلم واالضطهاد
�ج��دد وال�ق��دام��ى ،ض� ّد كيان
والعبودية ،ض� ّد اإلمبرياليين ال� ُ
اغتصب أرضا ً وشرد شعباً ،ض ّد االستعمار القديم والحديث،
حتى تمثل ه��ذه األص��ال��ة ال�ث��وري��ة والشفافية المستقبلية
وال ��رؤى الصادقة واإلرادة الحديدية النضالية ،واإليمان
الراسخ العميق باستمرار الدرب وطرق أبواب المجد ،وحتى
كتب التاريخ بأحرف من نور ون��ار ،وأصالة وعنفوان ،إنّ
قصر ،شاء أعداؤنا أم أبوا،
النصر الحتمي آتٍ طال الزمن أم ُ
فهذه إرادة التاريخ ،إرادة الدم والساعد العربي الفلسطيني،
إرادة الكبرياء في أمتنا العربية ،إرادة االنتصار.
* كاتب سياسي

