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في دعم المقاومة ورف�ض ت�صنيفها بالإرهاب

ما بعد ف�شل االنقالب
في تركيا
} حميدي العبدالله
تكثر التحليالت والتوقعات بشأن الوضع الذي
سوف يسود في تركيا وفي المنطقة ،وتحديدا ً في
سورية والعراق ،ما بعد فشل االنقالب التركي.
االنطباع األب��رز هو أنّ نظام الرئيس أردوغان
بات أقوى مما كان عليه من الماضي ،وال سيما في
ضوء حملة التطهير التي شملت الجيش والقضاء
وه �م��ا ال �ج �ه��ات ال �ت��ي ي�خ�ش��اه��ا ال��رئ �ي��س التركي
وحزب العدالة والتنمية والتي تض ّم في صفوفها
أبرز معارضي النظام الحالي .وفعالً بدأت موجة
التطهير وتحدّث وزي��ر العدل التركي عن اعتقال
ستة آالف شخص.
كما أنّ مشروع «اإلخوان المسلمين» في البالد
العربية والعالم اإلسالمي ،تلقى دفعا ً جديدا ً بعد
ه��زائ�م��ه ف��ي م�ص��ر وت��ون��س ،ال سيما أنّ تركيا،
كونها أكبر دول��ة إسالمية تمثل عمقا ً لإلخوان،
وتشكل راف�ع��ة ف ّعالة ف��ي بقائهم ونشاطهم على
مستوى المنطقة والعالم اإلسالمي.
االن�ق�لاب سيقود أيضا ً إل��ى تسريع قيام نظام
رئ��اس��ي ،أو ب��األح��رى ت�ك��ري��س ال�ن�ظ��ام الرئاسي
الذي أقامه أردوغان في الفترة السابقة ،دستوريا ً
ألن ��ه ب ��ات ق� ��ادرا ً اآلن ع�ل��ى ت�غ�ي�ي��ر ال �ق��وان �ي��ن بما
يساعده على تحقيق ه��ذه الغاية .األرج��ح أنّ ك ّل
هذه التوقعات هي التي سوف تطبع سلوك نظام
الرئيس أردوغ ��ان ف��ي الفترة المقبلة .ولكن هذا
جانب واحد من الصورة ،وال يجب إغفال الجانب
اآلخ��ر ال��ذي يتلخص ،على األق� � ّل ب�ث�لاث مسائل
أساسية ال يمكن إال أن تترك آثارها على األوضاع
في تركيا.
المسألة األول ��ى ،إنّ غياب االس�ت�ق��رار سيؤثر
على األوضاع االقتصادية بشكل أكثر سلبية مما
كان عليه في السابق ،ولع ّل قرار روسيا والواليات
المتحدة منع مواطنيها م��ن زي ��ارة تركيا مجرد
إشارة ودليل أول على ما سيحصل في تركيا على
المستوى االقتصادي.
ال�م�س��أل��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ال �ح��رب م��ع األك� ��راد سوف
تتصاعد في المرحلة المقبلة ،ومن شأن تصاعد
هذه الحرب ،أن يق ّوض االستقرار في تركيا بقوة
أكبر مما هو عليه الحال اآلن ،ال سيما أنّ األكراد
لهم تواجد ه��ا ّم في المدن الكبرى مثل اسطنبول
وأنقرة ومرسين.
المسألة الثالثة ،أنّ أردوغ���ان وح��زب��ه ل��م يعد
بوسعهما تجاهل أحزاب المعارضة الكبرى التي
وقفت ض ّد االنقالب ،ومن شأن استمرار مضايقة
هذه األح��زاب أن يلحق أذى كبيرا ً بشعبية وحتى
شرعية حكم ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية ،وال سيما
في ضوء توتر العالقات األميركية  -التركية على
خلفية اتهام أنقرة لفتح الله غولن بالوقوف وراء
االنقالب ومطالبة واشنطن بتسليمه.

هام
�إنجاز ّ
*

} معن بشور

ك��ان انعقاد المؤتمر العربي العام لدعم المقاومة ورفض
وصمها باإلرهاب في بيروت في الذكرى العاشرة النتصار
لبنان ال�م�ق��اوم ف��ي ت�م��وز /آب  ،2006وف��ي ال��ذك��رى الثانية
النتصار رم�ض��ان ف��ي ح��رب غ��زة الثالثة ،إن �ج��ازا ً مهما ً على
الصعيدين النوعي والك ّمي فاق أكثر التوقعات تفاؤالً ،رغم ك ّل
الظروف الصعبة واألجواء المتوترة والضغوط المتعدّدة.
فعلى مستوى الك ّم شارك أكثر من  300شخصية عربية من
معظم الدول العربية من موريتانيا إلى اليمن ومعهم ضيوف
أعزاء من دول الجوار الحضاري.
وعلى مستوى النوع والتن ّوع شاركت شخصيات ذات وزن
تمثيلي واعتباري من ك ّل األقطار ،من موريتانيا الى اليمن ،ومن
تيارات فكرية وسياسية متن ّوعة اجتمعوا رغم اختالف آرائهم
السياسية في عدة أمور على صون المقاومة ورفض وصمها
باإلرهاب.
كان المؤتمر بكلماته وبيانه الختامي الذي سيصدر خالل
يومين ردا ً ثقافيا ً وسياسيا ً وشعبيا ً على ق ��رارات رسمية
ألي ق ��رارات متوقعة من
عربية وإس�لام�ي��ة ،ورف�ض�ا ً مسبقا ً ّ
القمة العربية المقبلة ض ّد المقاومة ،واختراقا ً مدويا ً لجدران
الفصل المذهبي والطائفي التي تنفق المليارات للنفخ في أبواق
التحريض إلقامتها بين مكونات االمة.
لقد أكد المؤتمر بنجاحه على أهمية المبادرات التي تطلقها
المؤتمرات واالت�ح��ادات العربية من بداية القرن الحالي تجاه
قضايا المقاومة واالنتفاضة ف��ي فلسطين وال �ع��راق ولبنان
والتي دفعت وال تزال ثمنا ً لها على غير صعيد.
انّ بيئة ال�ح��وار والتالقي والتفاعل مع ال��رأي اآلخ��ر داخل
القطر واألمة هي أحد أه ّم الردود على نهج اإلقصاء واالجتثاث
والتخوين ال��ذي هو األب الروحي لإلرهاب واالستبداد ،وانّ
أي ذريعة ،إنما
من يرفض الطرف اآلخر في وطنه وبلده تحت ّ
يفتح المجال واسعا ً للغل ّو والتوحش واالحتراب األهلي الدموي
البشع.
* األمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

من ال�سلطان محمد الفاتح
�إلى محمد مر�سي
ـ يغرق الكثيرون في مناقشة أمرين بال قيمة ص��ارا وراءن��ا
والتفكير بهما نوع من الترف ...األول كيف فشل االنقالب؟ علما ً أنّ
السؤال كيف كان لو نجح هو كيف نجح؟ والثاني التندّر بالذين
تح ّمسوا لالنقالب واألخذ عليهم تفاعلهم بالمشاعر والحماسة مع
تمنيات مشروعة ،بينما الوقائع األولى كلها كانت تقول للدول
الكبرى وألردوغان نفسه أنّ االنقالب ينجح...
ـ المهم أنّ إنقالبا ً ضخما ً وم��ؤث��را ً قد شق الجيش التركي
والمؤسسات الحكومية وأطلق مسارا ً بحجم زلزال ال يزال يحكم
ّ
تركيا ،وأنّ حملة تصفيات وقتل وسحل في الشوارع تتبعه
صار ضحاياها عشرات آالف المعتقلين وآالف المصابين ومئات
القتلى.
ـ تركيا تدخل مرحلة جديدة واضح أنّ اول معالمها فقدان الدور
اإلقليمي.
ـ تركيا تنشغل بالداخل.
ـ الجيش التركي عرضة لعمليات تنكيل وتصفيات تجعله
بعيدا ً عن دور داخلي لكنها تبعد تركيا عن أيّ دور خارجي.
ـ أردوغان واجه االنقالب بخطتين األولى تكريس أخونة تركيا
بخطاب ديني استئصالي لآلخرين وحملة خارجية السترداد
غولن ستسبّب أزمة تركية أميركية.
ـ انتقل أدروغ��ان من حلم السلطان محمد الفاتح إلى محمد
مرسي.

التعليق السياسي

} إعداد :زياد حافظ

**

في الذكرى العاشرة لنصر تموز  2006تواجه األمة العربية
سلسلة من الصراعات التي أخذت الطابع الوجودي لمعظم
األط��راف المعنية بها ،في داخل بعض األقطار العربية وفي
خارجها .فمنطق الصراعات هو الذي يحكم المشهد العربي
سواء على الصعيد السياسي أو العسكري/األمني أو االقتصادي
أو االجتماعي أو الثقافي .كما أنّ لهذه الصراعات أبعادا ً
جيوسياسية إقليمية ودولية في منتهى األهمية والخطورة.
لكن الجامع بين هذه الصراعات هو فلسطين .ففلسطين هي
السبب والحافز لنهج وثقافة المقاومة وفلسطين هي التي أفرزت
استراتيجيةالمقاومة.
وعندما نتكلّم عن المقاومة نقصد بها المقاومة في لبنان وفي
فلسطين وفي العراق وفي أيّ بقعة من األرض العربية التي
تواجه ،أو يمكن أن تواجه ،احتالال ً صهيونيا ً أو أجنبياً ،سواء كان
ظاهرا ً أو مق ّنعاً ،كظاهرة القواعد العسكرية المزروعة في عدد من
األقطار العربية أو «التحالفات» المشبوهة والمصطنعة لمواجهة
«اإلرهاب» الذي خلقته تلك التحالفات ألغراضها السياسية عن
عمد أو عن سوء تقدير .والمقاومة أشكال متعدّدة منها المواجهة
السياسية ،ومنها المواجهة المسلّحة العسكرية واألمنية ،ومنها
العصيان المدني ،ومنها المواجهة االقتصادية ،ومنها المواجهة
الثقافية والمعرفية ،فجميعها منفردة و/أو مجتمعة مقاومات.
وإذا كان االحتالل لألرض هو المح ّرك األول لهذه المقاومات فإنّ
احتالل العقل واإلرادة أش ّد خطورة منه .من هنا المواجهة في
أبعادها الثقافية والمعرفية واألخالقية ضرورة لتحرير العقل
واإلرادة.

الجذور للمقاومة

يحاول تحالف الغرب بقيادة الواليات المتحدة مع الكيان
الصهيوني والرجعية العربية إلغاء نتائج حرب تموز وإسقاط
نهج المقاومة التي لم تكن في الحسبان في أيّ يوم من األيام عند
أعداء األمة .غير أنّ المقاومة ولدت من رحم أحداث مفصلية م ّرت
بها األمة بدءا ً من القرن التاسع عشر في مشروع النهضة العربية
اإلسالمية األولى الرافض لحالة التراجع التي تم ّر بها األمة ،ثم
استكملت بحركة التح ّرر العربية ،بعد الحربين العالميتين اللتين
وضعتا معظم األقطار العربية تحت االحتالل األوروبي .فثورة
 23تموز /يوليو التي نحتفل قريبا ً بالذكرى الرابعة والستين
لقيامها قادت حركة التح ّرر العربي .وهي التي ك ّرست ظاهرة
المقاومة التي ولدت لتبقى وبقيت رغم االنحراف الذي أصاب
مسار تلك الثورة بعد غياب القائد الخالد الذكر جمال عبد الناصر
عام  .1970فبعد رحيله بدأت الثورة المضادّة لحركة التح ّرر
العربية قادتها اإلمبريالية الغربية في مقدّمتها الواليات المتحدة،
متحالفة مع الكيان الصهيوني ،وما ُنس ّميه بالرجعية العربية.
الثورة المضادّة أخرجت مصر من دائ��رة المواجهة مع الكيان
الصهيوني وحاولت احتواء الثورة الفلسطينية حتى استشهاد
قائدها الرئيس ياسر عرفات.
الثورة المضادّة أفرزت حرب لبنان األهلية واحتالل أراضيه
من قبل الكيان الصهيوني عام  1982وإخراج منظمة التحرير من
لبنان بعد أن أُخرجت من األردن .ولكن في المقابل ولدت المقاومة
في لبنان التي أجبرت الكيان الصهيوني على الخروج منه عام
 2000ناسفة قاعدة «التفاوض السترجاع األرض المحتلة»
ونظرية «الضمانات الدولية» للحفاظ على وحدة األرض والوطن.
المقاومة في لبنان طبّقت ما أطلقه الرئيس عبد الناصر «أنّ ما أخذ
بالقوة ال يستر ّد بغير القوة» ،فكان تحرير جنوب لبنان انعطافا ً
مفصليا ً في مسار الصراع العربي الصهيوني.

العدوان على المقاومة

حاولت الواليات المتحدة تغيير نتائج تحرير جنوب لبنان
ع��ام  2000البعيدة المدى عربيا ً وإقليميا ً ودول��ي�اً .فكانت
ّ
المحطة األول��ى غزو واحتالل أفغانستان ومن بعده العراق
وإسقاط عروبته من دستوره الذي صاغه األميركي نوح فلدمان.
فاحتالل العراق من نتائج تحرير جنوب لبنان وخطوة استباقية
لمحاصرة المقاومة ومن يدعمها .ثم كان عدوان تموز  2006بقرار
أميركي وتنفيذ صهيوني ومباركة عربية تحت شعار «سحق»
ومعاقبة ظاهرة أصحاب «المغامرة غير المحسوبة» .فنهج
المقاومة أصبح «مغامرة» تمهيدا ً لشيطنتها ونعتها باإلرهاب
فيما بعد ،كما تؤكدّه لألسف القرارات غير المقبولة للجامعة
العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ،وكالهما تحت وطأة ابتزاز
بعض البالد العربية .فكان نصر تموز وإفشال المشروع األميركي
في المنطقة بسبب المقاومتين اللبنانية والعراقية اللتين دعمتهما
بشكل استراتيجي ك ّل من سورية والجمهورية االسالمية في
إيران.
ثم كان تدمير ال��دول العربية بعد سرقة الحراك الشعبي
فيها ال ُمطالب بالتغيير ونبذ الفساد والتبعية وذل��ك إلعادة
تكوينها بشكل يحفظ المصالح األميركية والكيان الصهيوني.
واليوم يشهد المشرق العربي حربا ً كونية على سورية الداعمة
للمقاومة اللبنانية ومعها المقاومة الفلسطينية والعراقية كموقف
استراتيجي يحاكي تطلّعات ووجدان الشعب العربي في سورية.
كما تشهد أقطار عربية كليبيا واليمن والبحرين ومصر حروبا ً
مختلفة األشكال وتهديدات للجزائر وتونس ،وهدفها واحد ،نزع

من فعاليات المؤتمر العربي في بيروت

ما يح�صل في بالد ال�شام والرافدين ينعك�س ب�شكل مبا�شر
على دول الجزيرة العربية ووادي النيل
والقرن الأفريقي والمغرب العربي
أيّ روح تح ّررية مقاومة للمشيئة الغربية والصهيونية وللمشيئة
الرجعية.

التداعيات

ك��ان لنصر تموز تداعيات جيوسياسية في غاية األهمية
والخطورة تجاوزت حدود لبنان بل حتى حدود دول المنطقة .أولى
هذه التداعيات هي قومية المعركة .فإذا كانت فلسطين البوصلة
للحراك المقاوم فإنّ الكيان ومن يتحالف معه نقلوا وينقلون
المواجهة إلى كافة أقطار األمة .العدوان على سورية هو المثال
القاطع لقومية المعركة .فالسبب الرئيس للعدوان على سورية هو
موقف سورية من القضية الفلسطينية ودعمها للمقاومة .وعندما
يقاتل حزب الله في سورية فهذا يؤ ّكد قومية المعركة .كما أنّ
والتعصب والغل ّو في لبنان وسورية
التوحش
مواجهة جماعات
ّ
ّ
والعراق ومصر واليمن والجزائر إشارات قاطعة إلى قومية الحرب
عليها .فلسطين ،المقاومة ،العراق ،سورية ،ليبيا ،اليمن ،لبنان،
الجزائر ،مصر في بوتقة قومية واحدة .وما يحصل في بالد الشام
والرافدين ينعكس بشكل مباشر على دول الجزيرة العربية ودول
وادي النيل والقرن األفريقي ودول المغرب العربي.
قومية المعركة ال تعني أنّ الحراك ال يعني قوى اإلقليم غير
العربية .فالجمهورية اإلسالمية في إيران معنية في فلسطين

ثانياً :الكيان الصهيوني الذي أصبح مستقبله ووجوده قاب
قوسين بسبب نجاح نهج المقاومة .وسلسلة تراجعات وإخفاقات
الكيان الصيهوني في الميدان العسكري وفي السياسة وفي العالم
ّ
تبشر في الح ّد األدنى إلغاء الدور الوظيفي له وفي الح ّد األقصى
وجوده كما أوضحه مؤتمر هرتزيليا األخير .ومع احتمال زوال
الكيان ،وه��و في رأينا أكثر من احتمال ،يسقط نهج جدوى
المفاوضة معه .فالمفاوضة معه تفترض االعتراف به أوالً ،وهذا
يتعارض مع نهج شعارات مؤتمر القمة العربية في الخرطوم عام
 .1967كما أنّ الدول الداعمة له تاريخيا ً قد تعيد النظر في جدوى
حماية كيان أنشئ في األساس لحماية المصالح الغربية ،فإذا
أصبح بحاجة لمن يحميه وذلك بسبب نجاح نهج المقاومة!
ثالثاً :الرجعية العربية التي اعتبرت أنّ هزيمة الكيان أسقط
الحجة بأنّ «جيش الكيان ال يُقهر» ،وبالتالي ال ب ّد من تثبيت
التبعية له وللغرب عبر نظرية أنّ  99بالمائة من األوراق
السياسية هي ملكية الواليات المتحدة والكيان .ثم أنّ الرجعية
العربية تعتبر ،وهي محقة في ذلك التقدير ،نجاح نهج المقاومة
قد يعطي الزخم لحركة وقوى التغيير المستقلّة عن اإلرادة الغربية
في ك ّل قطر عربي بما يهدّد العروش التي ال تتجاوب مع تطلّعات
شعوبها وتعتبر مصالح دولها محصورة ومختزلة في مصالح
األسر الحاكمة التي فرضها وحماها االستعمار القديم والجديد.

قدرة المقاومة على تثبيت نف�سها م ّهدت لدول كبيرة كرو�سيا
وال�صين للت�صدّ ي للهيمنة الأميركية في المحافل الدولية
وحتى في المناطق التي كانت حكراً للواليات المتحدة
ومعنية في التحالف مع سورية ومعنية بالعراق .في المقابل ،فإنّ
تركيا معنية أيضا ً بسورية وبالعراق .فهذه الدول معنية باإلقليم
وبالوطن العربي على األق ّل بالشق المشرقي له وإنْ كانت دوافعها
مختلفة ومتعدّدة.
والبعد اإلقليمي للمعركة ينعكس بشكل مباشر على مصالح
دول كبيرة عظمى ،منها صاعدة كروسيا والصين ،ومنه في حال
تراجع كالواليات المتحدة وبعض دول االتحاد االوروبي (فرنسا
والمملكة المتحدة).
فبسبب تشابك المصالح القطرية واإلقليمية والدولية فإنّ
نجاح النهج المقاوم ينعكس بين محور متض ّرر ومحور مستفيد
منه.
والمتض ّررون من المقاومة ونهجها ثالث:
أوالً :الغرب بشكل ع��ام وال��والي��ات المتحدة بشكل خاص.
فعدوى نهج ونجاح المقاومة يهدّد بشكل مباشر نظاما ً إقليميا ً
يحفظ مصالحه بل يخرجه من دائ��رة التأثير المباشر وغير
المباشر في صنع مستقبل المنطقة ودعم استقالل قرارها الوطني
والقومي .والعدوى لتعميم نهج مقاومة الهيمنة األميركية في
العالم يهدّد المعادلة التي أقيمت مع نشأة الواليات المتحدة
وكما يشهد تاريخها :التوسع على حساب الغير للحفاظ على
الجمهورية .فإذا ذهبت اإلمبراطورية ذهبت الجمهورية .فتراجع
الغرب بشكل عام والواليات المتحدة بشكل خاص عكس التغيير
في موازين القوة .هذا التغيير كان سببا ً ونتيجة إلى ح ّد كبير في
نجاح نهج المقاومة في العالم وفي الوطن العربي وفي اإلقليم.

فالمقاومة قد تتح ّول إلى رافعة لحركة التغيير في الوطن العربي.
أسباب نجاح نهج المقاومة عديدة نختزلها بالعناوين التالية:
أوالً :استفادة من تجارب سابقة عربية وغير عربية في صوابها
وأخطائها؛ ثانياً :تالزم العقل مع اإليمان في مواجهة التحدّيات؛
وثالثاً :تغيير في موازين القوة عربيا ً وإقليميا ً ودوليا ً لمصلحة
يتجسد بالمقاومة بمختلف أشكالها وأنواعها.
ح��راك شعبي
ّ
ونؤ ّكد أنّ صمود نهج المقاومة كتعبير عن إرادة شعبية ساهم إلى
ح ّد كبير في تغيير عناصر عديدة في موازين القوة عربيا ً وإقليميا ً
ودولياً.
هنا ال ب ّد من اإلشارة إلى أنّ نجاح المقاومة كسر كافة المح ّرمات
عند الغرب والرجعية العربية في خلق ودعم واالستثمار في
والتوحش كجيش في مواجهة المقاومة.
التعصب
جماعات
ّ
ّ
فسرديةتلكالجماعاتوالمآسيالتيأوجدتهاجعلتهاالصهيونية
األخرى في الوطن العربي وذلك بدعم من الرجعية العربية .فهذه
نقطة ضعف عندها ألن سرعان ما انقلب الوحش الذي خلقته
ضدّها ليأكلها حتى في عكر دارها.
أما المستفيدون من نجاح نهج المقاومة فهم:
أوالً :القضية الفلسطينية وإبقائها في صميم األحداث رغم ك ّل
محاوالت التعتيم عليها وتحويل األنظار عنها واستبدال أعداء
افتراضيين بالعداء للكيان الصهيوني .كما أنها في المرصاد
إلفشال كافة المحاوالت لفرض تسويات ال تعيد الحق المسلوب
للفلسطينين في فلسطين المحتلة وفي الشتات ،الحق في األرض،
ك ّل األرض ،وفي الحقوق ،ك ّل الحقوق ،بما فيها حق العودة ،وفي

عروبة فلسطين وليس تهويدها!
ثانياً :حركة التح ّرر العربية التي بعد سبات استم ّر لعدّة
عقود أخذت قضيتها للشارع العربي بعدما تجلّى ضعف األنظمة
التابعة ل�لإرادة الخارجية بسبب نجاح نهج المقاومة .حاول
التحالف الغربي مع الرجعية العربية سرقة الحراك الشعبي
فاستطاع احتواءه موقتا ً ولكن لم يستطع إلغاءه .فما زال سيف
الحراك الشعبي مسلّطا ً رغم الحروب (سورية ،اليمن ،العراق،
والتوحش التي
التعصب والغل ّو
ليبيا) أو التهديد بحركات
ّ
ّ
وظيفتها الموضوعية تشويه أيّ حراك جماهيري يهدف للتغيير
والتحرير.
ثالثاً :لبنان المستفيد المباشر من نجاح نهج المقاومة في
استرجاع الجنوب وفرض معادلة الردع ض ّد أيّ عدوان محتمل
وفي الحفاظ على المصالح الحيوية للبنان في المياه وفي الثروات
النفطية والغازية أمام مطامع الكيان.
رابعاً :غزة هاشم مستفيدة من نهج المقاومة فأخرجت العدو
الصهيوني منها .والعدوان المتك ّرر على غزة لم يستطع أن يغيّر
في إرادة المقاومة في استمرارها حتى التحرير الكامل .كما أنّ
وصول نهج المفاوضات مع حكومة العدو إلى طريق مسدود يعيد
االعتبار إلى االنتفاضة التي نرى تضاريسها اآلن في الضفة وفي
أرض .48
خامساً :قدرة المقاومة على تثبيت نفسها مهّدت لدول كبيرة
كروسيا والصين للتصدّي للهيمنة األميركية في المحافل الدولية
وحتى في المناطق التي كانت حكرا ً للواليات المتحدة .فالمقاومة
ونهجها ساهما بشكل مباشر في تغيير موازين القوة لمصلحة
الدول والقوى المناهضة للهيمنة األميركية .واليوم عادت روسيا
لتكون العبا أساسيا في المنطقة العربية بعد أن حاولت الواليات
المتحدة تجاوزها بالخديعة في ليبيا .فلوال صمود سورية ولوال
انخراط المقاومة في مواجهة العدوان الكوني على سورية لما
استطاعت روسيا من تحقيق أهدافها في حماية أمنها القومي
والحفاظ على كتلة اوراسيا.
سادساً :الجمهورية اإلسالمية في إيران التي تب ّنت ودعمت
المقاومة ض ّد الكيان الصهيوني مما جعلها العبا ً إقليميا ً ودوليا ً لم
يعد من الممكن تجاهله.

التحدّيات

بعد فشل سياسة االحتالل المباشر بسبب المقاومة في
العراق ،وبعد فشل إلغاء نتائج تحرير جنوب لبنان في عدوان
تموز  ،2006وبعد فشل إلغاء وجود سورية بحرب كونية ش ّنت
عليها لم يبق للتحالف األميركي الصهيوني غير سالحين:
أوالً :استعمال سالح الفتنة لضرب المقاومة من الداخل ونعت
ك ّل مقاومة باإلرهاب لنزع شرعيتها الوطنية والقومية واألخالقية.
والتوحش والتغ ّول أداة لتحويل الصراع
التعصب
فجماعات
ّ
ّ
بين محور المقاومة والحلف األميركي الصهيوني والرجعية
العربية إلى صراع مذهبي يضعف المقاومة ونهجها .فمقاومة
تلك الجماعات تفترض تعبئة ك ّل مك ّونات المجتمع العربي
دون استثناء ،مما يفرض إعادة االعتبار إلى الخطاب العروبي
وإلى ترويج المشروع المغاير لمشروع جماعات
التعصب ،أيّ
ّ
المشروع النهضوي العربي .فالسردية المقاومة واإلعالم الداعم
للمقاومة يجب أن يحكمه أدبيات المشروع النهضوي العربي كر ّد
والتوحش.
التعصب
استراتيجي على سردية
ّ
ّ
الر ّد على ذلك يمكن أن يتجلّى في محورين أساسيين:
المحور األول في نزع المذهبية عن المقاومة وذلك عبر تعميم
وتطوير المعادلة الذهبية التي نجحت إلى ح ّد كبير في لبنان،
أيّ المقاومة والشعب والجيش .فالشعب ومؤسسة الجيش
يستطيعان نزع صفة المذهبية عن حركات المقاومة التي منبتها
ديني.
أما المحور الثاني فهو عبر دعم المقاومة لقوى التغيير في ك ّل
قطر عربي وهذا ما لم يحصل حتى اآلن ألسباب موضوعية يجب
معالجتها.
ثانياً :التهديد اآلخر للمقاومة هو إعادة مشروع تسوية في
فلسطين قوامها جعل غ ّزة نواة الدولة الفلسطينية وإعطاء نوع
من الحكم الذاتي لما تب ّقى من الضفة مع وقف االستيطان وعودة
قسم من الالجئين .فزيارة نتنياهو األخيرة إلى موسكو كانت
للقبول بالمبادرة العربية المشؤومة للسالم عام  2002مع بعض
التعديالت .ويدفع بذلك االتجاه ك ّل من اإلدارة األميركية قبل موعد
االنتخابات واالتحاد االوروبي وبعض الدول العربية .وقد يسبق
تطبيق هذا السيناريو حربا ً محدودة يليها اتفاق وقف إطالق النار
أسوة بقرار  1701مع ونشر قوات دولية روسية وأميركية على
الحدود اللبنانية مما يفقد دور سالح المقاومة .من هنا نفهم مغزى
نزع الشرعية عن المقاومة عربيا ً وإسالميا ً وذلك تمهيدا ً لتطبيق
هذا السيناريو.
لكن هل ستكون تقديرات الحلف المناهض للمقاومة في
مكانها؟ هذا ما يجب البحث فيه.

*ورقة قدّمت للمؤتمر العربي العام (القومي العربي،
القومي اإلسالمي ،المؤتمر العام لألحزاب العربية ،هيئة
التعبئة الشعبية العربية) الذي عقد في بيروت
في  15تموز /يوليو 2016
* * أمين عام المؤتمر القومي العربي

م�ؤتمر المقاومة وانت�صار تموز وفل�سطين
*

} عباس الجمعة

انّ أهمية انعقاد مؤتمر دعم المقاومة ورف��ض تصنيفها
باإلرهاب في اللحظة السياسية الراهنة يشكل نموذجا ً مهما ً
من أجل إعادة البوصلة الى مسارها الحقيقي ،في ظ ّل استمرار
الهجمة التي تتع ّرض لها المقاومة في ومحاولة وصمها
باإلرهاب.
ومن هنا نرى انّ حضور نحو  300شخصية لبنانية وعربية
تج ّمعوا في بيروت ،للدفاع عن المقاومة ومواجهة الزلزال
المذهبي المتحرك في المنطقة ،يؤكد على دور القوى واألحزاب
العربية في استعادة الوعي الشعبي ،وشكلت كلمات المناضل
الناصري الكبير حمدين صباحي القادم من مصر ،والمناضل
الفلسطيني الكبير فاروق القدومي ،ورئيس المجلس السياسي
في حزب الله السيد ابراهيم امين السيد ،وأمين عام المؤتمر
العام لألحزاب العربية قاسم صالح ،والدكتور زياد حافظ أمين
عام المؤتمر القومي العربي ...والتن ّوع الفكري والسياسي،
ر ّدا ً كبيرا ً على ما تتع ّرض له المقاومة في لبنان وما تتع ّرض
له فلسطين ،وه��ذه رسالة الى الجميع انّ المقاومة سوف
تنتصر في المنطقة وانّ فلسطين هي بوصلة الصراع العربي
الصهيوني ،وهذا يتطلب من الجميع في هذه اللحظات ترجمة
األقوال الى أفعال حتى يتكامل مشروع المقاومة في فلسطين
والمنطقة مع مشروع نهضوي حقيقي.
وأمام ك ّل ذلك أتى عقد المؤتمر في الذكرى العاشرة لحرب
تموز التي شكلت أكبر انتصار على المشروع األميركي
الصهيوني في المنطقة ،والتي تتزامن مع وضع عربي مؤسف،
حيث يعي الجميع أكثر فأكثر قيمة المقاومة ،وثمة عمل جدي
للتصدّي لك ّل المحاوالت التي تستهدف المقاومة ،وهذا يؤكد
انّ انتصار تموز هو انتصار استثنائي في ذاك��رة الشعب
اللبناني كما في ذاكرة الشعوب العربية والشعب الفلسطيني
على وجه الخصوص ،انتصار أثبت قدرة اإلنسان المؤمن
بقضيته والمناضل في سبيلها على صنع المعجزات ومحاكاة
األساطير ،انتصار سيبقى محفورا ً في ذاكرة اللبنانيين والعرب
من جهة وفي ذاكرة العدو الصهيوني من جهة ثانية.
لقد كتبت المقاومة ه��ذا التاريخ بأحرف من دم فكانت
شهادة سيد الشهداء عباس الموسوي وقائد االنتصارين عماد
مغنية ورمز المقاومة بين الجوالن وفلسطين األسير المح ّرر
القائد سمير القنطار ،مع دماء شهداء جبهة المقاومة الوطنية
اللبنانية في الحزب السوري القومي االجتماعي والحزب

الشيوعي اللبناني وشهداء أف��واج المقاومة اللبنانية أمل
وكافة الشهداء الذين صنعوا بدمائهم صورة ناصعة البياض
في تاريخ األمة ،وأفهمت من يه ّمهم األمر انّ لبنان لن يكون
مكسر عصا ،وانّ هذا االنتصار الكبير الذي حققته المقاومة
الوطنية واإلسالمية اللبنانية بقيادة حزب الله ،شكل أرضية
لك ّل المقاومين في العام  ،2006كما شكل قناعة لدى قوى
وفصائل الثورة الفلسطينية على أرض فلسطين ،أكثر من أيّ
وقت مضى ،أنه باإلمكان هزيمة هذا العدو الصهيوني وتحرير
األرض واستعادة الحقوق ،كما ساعد هذا اإلنجاز على صمود
الشعب الفلسطيني وانتفاضاته وهبّاته الشعبية وبطوالته
في غزة والضفة والقدس.
انّ ما يتع ّرض له شعب الجبارين من عدوان متواصل في
الضفة الفلسطينية والقدس هو استمرار لمسلسل القضاء
على مقاومة شعوب المنطقة من خالل المشاريع االميركية
الصهيونية ،ونحن على يقين انّ شعب فلسطين الذي قاوم
ال��غ��زوة واالستعمار لهو ق��ادر على االستمرار في النضال
واالنتفاضة والمقاومة وكافة أشكال العمل الدبلوماسي
والسياسي وصوال ً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ،ألنّ
المعتدي والمحت ّل للحقوق ال يمكنه أن يرتدع إال إذا شعر بأنّ
الطرف اآلخر قوي ،ويسعى لمعادلة استراتيجية تعيد حقوقه
وتحقق األمن والسالم واالستقرار لشعوب المنطقة التي من
حقها أن تعيش بسالم واستقرار وازده���ا ًر أس��وة بشعوب
العالم األخرى.
وفي ظ ّل ذكرى انتصار تموز وعقد المؤتمر العربي العام لدعم
المقاومة في بيروت ال ب ّد لنا من القول انّ ما تتع ّرض له المنطقة
اليوم يأتي في سياق الهيمنة االستعمارية على المنطقة ،وك ّل
ما تعيشه هذه المنطقة من حروب ومؤامرات منذ مطلع القرن
العشرين وبعد وعد بلفور ليس سوى محطات في مسار متصل
من السعي المتواصل للقوى االمبريالية واالستعمارية بهدف
تفتيت المنطقة وفق سايكس بيكو جديد ،بعد ان وضعت له
القوى االمبريالية والصهيونية واالستعمارية والرجعية
القدرات واإلمكانات للقوى اإلرهابية التكفيرية التي جلبت
مرتزقتها من أصقاع األرض الستنزاف األمة وتدمير قدراتها
وتعطيل فرص نهوضها وتح ّررها ،خصوصا ً باالستهداف
العدواني الدائم لك ّل من فلسطين وسورية ومصر ولبنان
وليبيا والعراق واليمن ،مما يتطلب من كافة األحزاب والقوى
العربية تشكيل جبهة شعبية عربية موحدة لمواجهة هذه
المخاطر ودعم المقاومة على امتداد المنطقة ودعم صمود

الشعب الفلسطيني وانتفاضته في وجه اإلرهاب الصهيوني،
باعتبار انّ قضية فلسطين قضيتها المركزية.
انّ انتصار تموز لم يكن انتصار المقاومة في لبنان في
مواجهة العدو الصهويني فقط بل كان انتصارا ً استراتيجيا ً
للشعب الفلسطيني ومقاومته ،وخاصة انّ المقاومة الوطنية
اللبنانية تم ّكنت من إسقاط نظرية رايس آن��ذاك حول بناء
شرق أوسط جديد وسيكون لبنان بوابته وهذا القول هو كشف
للمستور للهدف من وراء العدوان ،إنّ قراءة للمشهد السياسي
اإلقليمي تبيّن بشكل واضح حجم التح ّول الحاصل في وزن
القوى السياسية المتصارعة في المنطقة ،وه��و بالتأكيد
لصالح نضال الشعب الفلسطيني وك� ّل الشعوب العربية
التواقة لالستقالل وهذا أمر ال يستطيع أحد إنكاره ،وهذا يرتب
على كافة الفصائل والقوى واألحزاب االستمرار في التنسيق
والتماسك والتضامن لكسب المزيد من أحرار العالم الرافضين
لمشروع الهيمنة األميركي ولمشاريع االحتالل الصهيوني
على أرض فلسطين والذي يستهدف شعوب المنطقة وحقها
في حياة حرة كريمة.
إنّ هذا االحتضان للمقاومة في مؤتمرها العام في بيروت
يؤكد على ثقافتها التي أسهمت إلى ح ّد بعيد في إضفاء الصفة
الشرعية على عملها وثقافتها أمام المحافل الدولية ،رغم ما
يجري اليوم من تخاذل واستسالم وتآمر من بعض العرب
بم ّد اليد للعدو اإلسرائيلي ،لذلك نقول لم يعد في جعبتنا إال
المقاومة والمحافظة عليها والعمل على نشر ثقافتها ليس
من أجلنا بل من أجل تأمين الحرية والكرامة ألجيالنا المقبلة
لتبقى متمسكة بهويتها رافضة أليّ استسالم أو تنازل عن
الحقوق العربية.
انّ الشعب الفلسطيني العظيم صانع الثورات واالنتفاضات
وصاحب السجل األسطوري في الصمود أمام أسوأ وأبشع عدو
عرفته البشرية وعرفه التاريخ المعاصر ،هذا العدو الذي ال
يتو ّرع عن ارتكاب المجازر ومواصلة العدوان ونهب األرض
وإقامة وتوسيع المستوطنات وتهويد مدينة القدس ،مدينة
المدائن ود ّرة تاج رأس األم��ة ،ومواصلة سياسة االعتقال
بحق أبناء الشعب األعزل ،لهذا نقول بك ّل وضوح انّ الحرية
واالستقالل والعودة اليوم يرسمها شابات وشباب االنتفاضة
بدمائهم التي ترسم خارطة فلسطين ،وبتضحياتهم يت ّم انتزاع
حقوق شعبنا ،ال في الرهان على الرباعية وال على المبادرات
وال الرهان على الواليات المتحدة األميركية النّ هذا الرهان لم
يعد يجدي نفعاً.

الجمعة متحدثا ً في المؤتمر
انّ انتصار تموز بالنسبة لنا يشكل نقلة نوعية باستمرار
النضال النّ إرادة شعبنا وأمتنا لم ولن تنكسر ولن تضعف
ولن تؤثر فينا وال في قناعاتنا وطريقنا ومبادئنا واستعدادنا
التعسفية والممارسات
للتضحية والفداء مهما بلغت اإلجراءات
ّ
اإلرهابية بحقنا ،ما دام هناك فرسان المقاومة ورموز للتضحية
والفداء والعطاء من أجل حرية وعودة واستقالل شعبنا ،وإننا
على ثقة بأنّ ليل االحتالل زائل وأنّ فجر الحرية آت ال محالة.
إنّ صمود أبناء شعبنا في فلسطين ،والتضحيات الجسام
التي يقدّمها وصمود األسيرات واالسرى البواسل في سجون
االحتالل تضيء لنا الطريق من جديد وهي تسجل صفحات
مشرقة في تاريخ النضال الوطني والقومي واإلنساني حتى
ننهض من كبوتنا من خالل وحدتنا قبل ان نغرق في بحر
الظلمات لفترة طويلة ،فلنعمل جميعا ً من أجل إنهاء االنقسام
الكارثي وتعزيز الوحدة الوطنية وتفعيل وتطوير منظمة
التحرير الفلسطينية على أرضية تعزيز الشراكة الوطنية
الحقيقية في مؤسساتها ورسم استراتيجية وطنية لتحريك
ك ّل الطاقات الكامنة ،واإلبداعية لدى شعبنا وجماهير أمتنا
العربية وأح��رار العالم في ك ّل مكان بأوسع ح��راك شعبي
للدفاع عن فلسطين والقدس وعزتها في مواجهة المخطط
األميركي -الصهيوني الظالم.
ختاماً :ال ب ّد من القول سيبقى شهداؤنا عنوان تاريخنا
وطليعة انتصاراتنا ،وهم الجزء األكثر إشراقا ً في هذا التاريخ،
وانّ انتصاراتنا تشكل عالمة فارقة في تاريخ صراعنا مع العدو
الصهيوني الذي أصبح عاجزا ً عن تحقيق أيّ هدف وبات ه ّمه
محصورا ً في كيفية الحفاظ على كيانه المهدّد بالزوال.

*كاتب سياسي

