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منتدى بريوت العاملي للمقاومة

مناه�ضة الإمربيالية والت�ضامن

بني ال�ضعوب والبدائل ❋

 
ّ
الوطني »التجمع  مع:  وبالتعاون  بريوت،  يف  والتوثيق  للدرا�سات  ال�ست�ساري  املركز  من  مببادرة 

لدعم خيار املقاومة« )لبنان(، و»احلملة الدولية �سدَّ الحتالل الأمريكي وال�سهيوين« )موؤمتر القاهرة( 

و»املنتدى العاملي ملناه�سة الإمربيالية والت�سامن بني ال�سعوب« )موؤمتر كالكوتا– الهند(، وحملة »اأوقفوا 

احلرب« )لندن(، و مب�ساركة القوى ال�سيا�سية والجتماعية الأخرى املوقِّعة على هذا النداء،

وا�ستناداً اإىل احلق يف املقاومة بو�سفها مبداأً وخياراً وثقافة، وا�ستلهامًا لتجربتها يف مواجهة الحتالَلنينْ 

احلّق  عن  الدفاع  يف  واإجنازاتها  الإن�سايّن  وتراثها  العظيمة  لت�سحياتها  وتقديراً  وال�سهيوين،  الأمريكي 

بالتحرير واحلّرّية وال�ستقالل، واإ�سهامًا يف تبديد وهم اإخ�ساع ال�سعوب واإذللها،  

وُن�رصًة  العادلة  دفاعًا عن حقوقها  ال�سعوب  والت�سامن بني  الإمربيالية  مناه�سة  اإىل جتارب  وا�ستناداً 

للم�ست�سعفني مبواجهة الحتالل والغزو،

وا�ستناداً اإىل التجارب البديلة يف رف�س التنميط الفكرّي والثقايّف، ورف�س التهمي�س، وهدر احلقوق، 

واإىل جتارب ال�سبكات الإنتاجية الت�سامنية، و�سبكات اإعادة تنظيم الأر�س والبيئة والإدارات املحلية،

وا�ستكماًل لـ: موؤمتر بريوت لدعم املقاومة عام 2006، وموؤمتر القاهرة، وموؤمتر كالكوتا، وموؤمتر 

نيودلهي، وحمكمة ال�سمري العاملّية يف بروك�سل عام 2008 ، وموؤمترات دوربان، ومك�سيكو، وكولومبيا،

وحركة  البديلة،  العوملة  وحركة  األيغري،  بورتو  وميثاق  العاملّية،  الجتماعية  املنتديات  ف�ساء  ويف 

مناه�سة احلرب، وحركات مناه�سة الحتالل الإ�رصائيلي، ودعم ال�سعب الفل�سطيني، و»حّق العودة«.

❋ املنعقد يف ق�رص الأوني�سكو - بريوت  16 -17- 18 كانون الثاين 2009
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العاملي  بريوت  »منتدى   2009 الثاين  كانون  16ـ17ـ18  يف  ببريوت  الأني�سكو  َق�رِص  يف  ُعِقَد 

للمقاومة ومناه�سة الإمربيالية والت�سامن بني ال�سعوب والبدائل« بهدف:

ـ التن�سيق يف بناء اآلّيات دعم املقاومة وتو�سيعها اإىل اأو�سع مدى ممكن، ما يتيح للحركة ال�سعبية يف كل 

 وال�سهيويّن.
ّ
مكان الدفاع عن احلق يف املقاومة وعلى الأخ�س املقاومة يف مواجهة الحتاللني الأمريكي

احلقوق  هدر  �سيا�سات  مواجهة  يف  ال�سعوب  بني  الت�سامن  يف  عملية  بدائل  تاأ�سي�س  على  العمل  ـ 

من قبل بع�س املنّظمات الدولية )البنك الدويل – منظمة التجارة الدولية – �سندوق النقد الدويل...(  

واتفاقيات ال�رصاكة غري املتكافئة .

الحتالل  وا�سرتاتيجيات  لالإمربيالية  مناه�سة   ، بديلة  وروؤى  �سيا�سات  وبلورة  دعم  على  العمل  ـ 

الرثوات  وتبديد  البيئة،  وتدمري  الراأ�سمايل  والتهمي�س  وال�ستكبار،  والهيمنة  والع�سكرة،  واحلروب 

الدولية  واملوؤ�ّس�سات  الأمن  جمل�س  عرب  الدويّل،  النظام  اإدارة  يف  والتبعية  والإحلاق  والثقافية،  الطبيعية 

اجلائرة.

�رصورة  حول  واملوؤمترات  املنتديات  معظم  يف  فرتة  منذ  القائمة  الرثّية  النقا�سات  على  بناء  وذلك 

اأمام  العوائق  بع�س  ي�سعىلتجاوز  اأّويل  تقومي  وبناًء على  امل�سرتك،  امل�سار  الأمام يف  اإىل  النتقال خطوة 

الفّعالية والقدرة على التاأثري، بال�ستناد اإىل املبادئ الآتية:

اأ  -  اإنَّ �سعار: »عامل اآخر ممكن«  الذي تبّنتنُْه قوى وحركات وتيارات خمتلفة ينبغي له اأن ي�سمل دعم 

املقاومة، وهي التي جتابه، على خطوط املواجهة الأوىل، الحتالَلني الأمريكي وال�سهيوين، وتتحّمل يف 

دفاعها عن حّق �سعوبها باحلرية اأعباء الغزو الإمربيايل ال�ستكباري وعودة ال�ستعمار.

واإن�سانية،  ت�سامنًا  اأكرث  عامل  نحو  اه  والجتِّ النيوليربالية،  مَلة  الَعونْ مناه�سة  وتعميم  تطوير  اإنََّ    - ب 

يفرت�س عدم الركون اإىل هيمنة الدول ال�سناعية الكربى، والعمل على بناء حمور اآخر بني �سعوب ال�سمال 

واجلنوب )اأمريكا اجلنوبية، املنطقة العربية الإ�سالمية، اآ�سيا، اأفريقيا( للو�سول اإىل عالقات متكافئة على 

امل�ستوَينينْ ال�سيا�سي والقت�سادي.

ثرواتها وخرياتها، ويف  اأرا�سيها ونهب  احتالل  العامل، يف  الإمربيايل على دول  الزحف  اإنََّ   - ج 

الأمنية«،  وبـ»ال�رصكات  الإرهاب«  »مكافحة  وبدعوى  باحلرب  �سعوبها،  واإخ�ساع  اإرهابها  حماولة 

وبتعميم الفقر واجلوع وتخريب البيئة الطبيعية والإغراق بالديون، ينبغي اأن ُيجابه مبناه�سة الإمربيالية 

وتعميم �سبكات الت�سامن بني ال�سعوب وموؤازرة املقاومة، يف كل بلدان العامل.

للتاأثري يف وقف الحتالل،  فاإنََّ منتديات وموؤمترات احلوار تبدو غري كافية وحدها  وبهذا ال�سدد، 

ال�سيا�سية  والقوى  املقاومة،  فقوى  واملكت�سبة...  الطبيعية  احلقوق  عن  والدفاع  الإمربيايّل،  والغزو 

والجتماعية، وهيئات املجتمع املدين والأهلي، ميكنها اأن توؤ�ّس�س فيما بينها اآلّيات وروؤى وبدائل عملية 

ُعد املحلية والوطنية والإقليمية والعاملّية، من دون اأن تتخّلى عن معتقداتها  تعمل على حتقيقها على ال�سُّ

ا  الفكرية وال�سيا�سية، كما ميكنها اأن حتفظ ا�ستقالليتها التامة، فاملنتدى لي�س اإطاراً للعمل اجلبهوّي، واإنَّ
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هو عمل م�سرتك يف الن�ساطات التي يتّم الّتفاق عليها دون غريها. 

 للمقاومة ومناه�سة الإمربيالية والت�سامن بني ال�سعوب والبدائل« 
ّ
لذا نَظم »منتدى بريوت  العاملي

خم�س ور�سات عمل وطاولتني م�ستديرتني وذلك كالآتي:

1 - ور�سة عمل دعم املقاومة والتحرير:

هي ور�سة ت�سعى لفتح اآفاق مل تتبلور بعُد كفاية يف الأدبيات ال�سيا�سية احلالية حول حقِّ املقاومة كقيمة 

الحتالل  تقاوم  التي  املقاومة  بدونها، وحول  الراهن  الدويل  امل�سار  توازن يف  اأي  ي�ستوي  ل  بذاتها، 

 وال�سهيويّن، كونها تدافع عن حقوق �سعوبها باحلرية والتحّرر، وت�ساهم يف ردع الحتالل 
ّ
الأمريكي

اإىل اإجنازاتها  عن باقي ال�سعوب امل�ست�سعفة، وحول التاآزر املو�سوعي بني املقاومات وتكاملها ا�ستناداً 

اأكرث  اإعادة بناء ُنظم �سيا�سية واجتماعية واقت�سادية وثقافية  وما توّفره من �رصوط مو�سوعية ت�ساعد يف 

عدًل واإن�سانية.

2 - ور�سة عمل مناه�سة الإمربيالية والت�سامن بني ال�سعوب:

ترّكز هذه  الور�سة على اأهداف الإمربيالية و�سجّلها الأ�سود يف تاريخ الإن�سانية، ودوافعها يف �سنِّ 

ال�سعوب،  الرثوات، والهيمنة على الأ�سواق، واإخ�ساع  العقوبات، وال�سيطرة على  احلروب، وفر�س 

وغزو البلدان، وع�سكرة القت�ساديات، وفر�س العوملة النيو-ليربالية.

 كما تهدف هذه الور�سة اإىل دعوة القوى واملنظمات ال�سيا�سية و�سعوب العامل اإىل بناء قاعدة وا�سعة 

ن�ساطات  وتنظيم  �سيا�ساتها،  ملواجهة  وحملية  ووطنية  عاملية  مبادرات  واإطالق  الإمربيالية  �سّد  للن�سال 

ت�سامنية بني ال�سعوب لإن�ساء ناذج �سيا�سية، واقت�سادية، واإنائية بديلة.

3 - ور�سة عمل البدائل ال�سيا�سية:

هي ور�سة مفتوحة لقوى مناه�سة احلروب، وال�سيا�سات الأمنية والقمعية، وكذلك رف�س �سيا�سات 

والعوملة  احلقوق  وهدر  والتهمي�س  الإرهاب«  »مكافحة  ي�سّمى  وما  الإمربيايّل،  والغزو  الحتالل 

الأو�سط  »ال�رصق  ل�سيا�سات  وبدائل  روؤى  اإنتاج  على  امل�سرتك  العمل  �سبيل  يف  وذلك  النيوليربالية... 

من  وغريها  واجلنوبية،  ال�سمالية  الأمريكّيتني  بني   »ALCA«و املتو�سط«  اأجل  من  و»الحتاد  الكبري« 

التجمعات الإقليمية الناجتة من ا�سرتاتيجيات الغزو.

4 - ور�سة عمل الت�سامن بني املحّليات والقطاعات:

يف  وال�سمال،  اجلنوب  وبني  واجلنوب،  اجلنوب  بني  م�سرتكة  اآلّيات  اإن�ساء  على  تعمل  ور�سة  هي 

تاأهيل املحّليات وتواأمتها واإعادة تنظيم الإدارات املحّلية وتاأهيل ال�سباب والعاطلني عن العمل، وعلى 
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بناء الت�سامن امل�سرتك يف اإعادة العتبار للبيئة والأر�س واملياه واحلق بالأمن الغذائي والتجارة املتكافئة 

وال�سيد البحري، ف�ساًل عن العمل امل�سرتك من اأجل احلقوق الأخرى.

5 - ور�سة عمل الدفاع عن احلقوق القانونية واملدنية:

هي ور�سة للبحث يف ا�ستكمال »حمكمة ال�سمري العاملّية« و »حمكمة ال�سعوب« والعمل على اإعادة 

الإن�سانية،  �سّد  واجلرائم  والإبادة  احلروب  وجرائم   
ّ
الأمريكي ال�سهيويّن  الإجرام  ل�سحايا  العتبار 

ومالحقة املجرمني وحماكمتهم، واإقامة دعاوى فردية يف املحاكم الأوروبية. وكذلك حماكمة املوؤ�ّس�سات 

الدولية امل�سوؤولة عن �سيا�سات اجلوع والإفقار وديون »العامل الثالث« غري ال�رصعية، وحماكمة ال�رصكات 

الأمنية الدولية املرافقة لالحتالل، وال�رصكات الكربى امل�سوؤولة عن تدمري البيئة وتبديد الرثوة الغذائية.

6 - طاولة م�ستديرة للربملانيني:

اخلربات  لتبادل  برملانية  دينامية  نواة  تاأ�سي�س  اآلّية  يف  وال�سمال  اجلنوب  دول  من  الربملانيون  يبحث 

�سيا�سات  مواجهة  يف  برملانية  قرارات  م�ساريع  اإعداد  على  والعمل  امل�سرتك  الربملاين  التعاون  وتعزيز 

احلكومات القائمة على الكيل مبكيالنينْ وعلى هدر احلقوق.

مفتوحة  العمل  ور�سات  اأن  كما  عملية.  باقرتاحات  والتطوير  للحوار  قابل  الروؤية  هذه  جممل  اإنََّ 

للم�ساركة وم�ساهمة جميع القوى والأطراف َوفنْقًا لربنامج عمل يتناول كل ور�سة على ِحَدة.
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ور�ش العمل
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 اإطار عمل وحماور

 ور�سة عمل دعم املقاومة والتحرير

ا تف�رصِّ اإىل  ل �سكَّ يف اأن انت�سارات املقاومة يف لبنان وجناحاتها و�سمودها يف فل�سطني والعراق اإنََّ

حدٍّ بعيد تلك الهجمة ال�سارية التي تتعر�س لها املقاومة على امل�ستويات كافة، مبا فيها التِّهام بالإرهاب 

بهدف ت�سويه �سورتها وت�سليل الراأي العام العاملي وخلق التبا�سات �سيا�سية جُتاه ُهّوياتها وم�رصوعاتها.

اإقليمّيًا  معهم  املتحالفة  الأخرى  والقوى  والأمريكّيني،  الإ�رصائيليني  قبل  من  املقاومة  ا�ستهداف  اإنََّ 

 ون�سق 
ّ
العاملي النظام  ب�سكل  يت�سل  اأبعد مدى،  �سياق  املواجهة يف  اأي�سًاً متو�سع هذه  ودولّيًا، يك�سف 

العالقات الدولية ال�سائدة وما ي�سهدانه من تنازع وا�ستقطابات بني القوى التي ترى م�ساحلها يف نظام 

الهيمنة والعنف باأ�سكاله الرمزية والع�سكرية من جهة، والقوى املناه�سة التي ت�سعى لعامل اأكرث اإن�سانية 

وعدالة وتكافوؤاً من جهة اأخرى.

ا هناك اأي�سًاً  فلم يعد الدور التحريري للمقاومة هو وحده من�ساأ القلق ال�ستكبارّي- الإمربيايل واإنََّ

ته. قدرة تلك املقاومة على خلخلة وتهديد نظام الهيمنة الدويّل املتمركز يف منطقتنا برمَّ

ظّل  يف  يبدو  اإذ  اإ�سافية،  قيمًا  بذاتها  اإن�سانّيًا  حّقًا  بو�سفها  املقاومة  على  ذلك  ُي�سفي  الواقع،  يف 

ر دور جوهري للمقاومة.  التوازنات الدولية ال�سائدة اأن من املتعّذر بلوغ »عامل اآخر ممكن« دون ت�سوُّ

عن  الدفاع  يف  الثقل  مركز  يكون  والثقافية  وال�سيا�سية  الع�سكرية  تر�سانتها  الإمربيالية  �س  تكدِّ فحيثما 

الإن�سانية جمعاء.

ويبقى، بالإ�سافة اإىل كل ذلك، اأن املقاومة ُتف�سي، بحكم مهاّمها والنتائج املرتتِّبة على دورها، اإىل 

تو�سيع الف�ساءات امل�سرتكة العابرة للح�سا�سيات ال�سيا�سية والختالفات الإيديولوجية. ففي هذا ال�سياق 

 يف طور الت�سكل، وبالتايل فثّمة اإمكانية لتحقيق بناءات تكاملية 
ّ
 و�سيا�سي

ّ
تبدو ديناميات تغيري اجتماعي

بني اجلميع.
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ال�سوؤال  تعميق  ويف  معها،  التكامل  اأ�سكال  ويف  املقاومة  حّق  دعم  يف  الور�سة  هذه  تبحث  لهذا، 

 الذي يدور حولها، وتنق�سم اإىل حماور عدة هي:
ّ
ال�سيا�سي

مقاومة الحتاللني الأمريكّي وال�سهيويّن لي�ست م�سوؤولية املقاومة وحدها  1-

مت  وقدَّ اأعباًء،  لت  وال�سهيويّن وحتمَّ  
ّ
الأمريكي الحتاللني  م�سوؤولية جمابهة  املقاومة وحدها  تولَّت 

ت�سحياٍت ينبغي للحركات ال�سيا�سية والدميقراطية الأوروبية والدولية اأن تاأخذها بعني العتبار وعليها 

ًل ويف مواجهة ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات الأمريكّية  اأن ت�سارك بتحّمل امل�سوؤولية يف دعم املقاومة اأوَّ

وال�سهيونّية ثانيًا.

اآلّيات عمل  فال ي�ستقيم �سعار »عامل اآخر ممكن« ول ت�ستقيم املناه�سة دون اإدراج حقِّ املقاومة يف 

ر دون دعم املقاومة، ودح�س �سفة الإرهاب التي ُتتَّهم بها ول  املناه�سني واأدبياتهم، فاملناه�سة ل تتطوَّ

�سّيما يف اأوروبا حتديداً.

يبحث هذا املحور يف �رصورة اإدراج حّق املقاومة يف �سعار »عامل اآخر ممكن«، وتعّذر اإقامة هذا العامل 

من دون دور املقاومة.

التكامل مع املقاومة واإ�سكاليات الختالف الإيديولوجي  2-

. واحلقيقة اأن املقاومة 
ّ
واقع احلال اأن التكامل مع املقاومة قائم على اأر�س الواقع، لكنَّه تكامل َخِفي

�سعوبها  الإن�سانية جمعاء، ولي�س ثمن دفاعها عن  مت وحدها ت�سحيات ج�سيمة ثمن دفاعها عن  قدَّ

فقط.

قد يكون الختالف مع املقاومة، يف اأمور الدنيا والآخرة، مرّبراً بالن�سبة اإىل القوى الي�سارية والعلمانية 

يف حركة املناه�سة، لكن هذه الأمور ل توؤّثر، عملّيًا وفكريًّا، يف تبّني حّق املقاومة ودعمها مبواجهة 

الحتالل. فالف�ساء الكويّن اأرحب من القمقم الذي يح�رص فيه بع�ُس املعار�سني واملناه�سني املقاومَة، 

الأخرى  ة  فَّ ال�سَّ الواحدة يف مواجهة  ة  فَّ ال�سَّ ا يف  اإنََّ  ، والتَّعددُّ ع  للتفرُّ يتَّ�سع  اأنف�سهم. وهو  ويح�رصون 

املعادية.

يبحث املحور يف اإمكانية تكامل احل�سا�سيات ال�سيا�سية املتعددة مع املقاومة.

املقاومة وق�سايا التغيري ال�سيا�سّي والجتماعّي  3-

من  �سيا�سية  ثقافة  والجتماعية  املناه�سة  والقوى  ال�سيا�سية  املعار�سات  بع�س  لوعي  يف  ر�سخت 

يقراأون  القيا�س  ال�ستعمار، وعلى هذا  الكربى لإزالة  الوطنية  والثورات  الثورات الجتماعية  ماألوف 

املقاومة دون اأن ياأخذوا بالعتبار اختالف املراحل التاريخية وما ثبت على اأر�س الواقع.
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ا هي حركة حترير لالأر�س وال�سعب يف مرحلة غياب الثورات الوطنية الكربى،  لي�ست املقاومة ثورة اإنََّ

فاأهمية املقاومة اأنها وِلدت و�سارت ُقُدمًا رغم ذاك الغياب.

لكن  والثقافية...  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  النظم  بناء  اإعادة  وحدها  مبقدورها  ولي�س 

اإجنازاتها اأتاحت احلراك للقوى ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية املتنّوعة.

يبحث هذا املحور يف تطوير احلراك ال�سيا�سي والجتماعي امل�سرتك، ا�ستناداً اإىل اإجنازات املقاومة يف 

موازين القوى الراهنة.
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 اإطار عمل وحماور

ور�سة عمل مناه�سة الإمربيالية

والت�سامن بني ال�سعوب

الراأ�سمالية  ا�سطهاداً  العوملة متار�س  فبا�سم   . الب�رصية  تاريخ  للغاية يف  اليوم مبرحلة حرجة  العامل  ميّر 

وح�سّيًا وا�ستغالًل فّظًا على اأكرثية بلدان و�سعوب العامل. وبداأت تظهر بقوة �سعارات مثل اخل�سخ�سة 

العامل  دول  اقت�ساديات  على  الإمربيالية  الهيمنة  ل�سمان  ال�سوق  واقت�ساد  احلّرة  والتجارة  والليربالية 

القت�سادية  ونهب  للهيمنة  ا�ستعمارية  و�سيلة  فالعوملة هي  العاملّية.  ال�سوق  رقابة �سارمة على  وممار�سة 

املوارد الطبيعية  وا�ستغالل القوى العاملة  .

  وب�سبب التناق�س الكامن يف النظام الراأ�سمايل يغرق القت�ساد الراأ�سمايل الإمربيايل حالّيًا يف اأزمات 

ر الهائل للتكنولوجيا قد �ساعف القدرة الإنتاجية عّدة مّرات، فاإن  متفاقمة. فاإذا كان �سحيحًا اأن التطوُّ

خراتهم باتت اليوم يف مهّب الرياح. وبدل  ة ال�رصائية للنا�س قد تراجعت كثرياً وبا�ستمرار، كما اأنَّ ُمدَّ القوَّ

القتال ب�سكل حاّد ودون هوادة �سّد العوملة الإمربيالية ا�ست�سلم الكثري من الأحزاب والقوى الدميقراطية 

والي�سارية ملناورات الإمربيالية، وبداأت تربرِّ بع�س مفاهيمها. 

  بات من متطلبات ا�ستمرار الهيمنة الإمربيالية اليوم تعميق التناق�سات بني/ وداخل الدول، وتنظيم 

النقالبات، و�سّن احلروب املبا�رصة، واإدارة احلروب املحلية، وفر�س احل�سار والعقوبات. وقد جتّلت 

عدوانية الإمربيالية للهيمنة على العامل يف وح�سية الهجمات الع�سكرية على يوغو�سالفيا، واأفغان�ستان، 

اإيران،  اأي�سًاً بفر�س العقوبات القت�سادية والتهديد بعمل ع�سكرّي �سدَّ  والعراق، ولبنان، كما جتلَّت 

املتحدة  الوليات  تتوىّل  حيث  الالتينية  اأمريكا  وبلدان  وال�سودان،  وكوبا،  وكوريا،  وليبيا،  و�سوريا، 

الأمريكّية قيادة جميع هذه الأعمال الوح�سية والعدوانية. 
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لقد بلغ �سحايا  الحتالل الأمريكي للعراق اأكرث من مليون قتيل وخم�سة ماليني لجئ ومتَّ تدمري 

اأكرث  يف  الع�سكرية  القواعد  من  �سبكة  لها  تن�سئ   اأن  من  املتحدة  الوليات  نت   ومتكَّ بكاملها.  البالد 

ع�سكرية  قواعد  اليوم  لها  بات  فقد  بلد.  مئة  من  اأكرث  م�سرتكة يف  اأمنية  مواقع  واإقامة  بلداً  �سبعني  من 

وقواعد اأمنية م�سرتكة يف جنوب وو�سط اآ�سيا ، ولها مع حلف الناتو اأي�سًا قواعد يف اأكرثية بلدان اأوروبا 

 يف كولومبيا ُيعتربان اأكرب تهديد لل�سالم 
ّ
الغربية وال�رصقية. كما اأن الوجود والنفوذ الع�سكرّي الأمريكي

وال�ستقرار يف ن�سف الكرة الغربي. 

 اإنَّ البلدان التي قاومت وجود قواعد للقوات الأجنبية على اأرا�سيها وحاولت العتماد على �سيا�سة 

تنموية م�ستقلة، اأو اأنها قاومت ال�سيا�سات التي يفر�سها �سندوق النقد الدويل ومتويل الراأ�سمال العاملي، 

فقد  والقت�سادي.  ال�سيا�سي  والتخريب  والتدمري  العقوبات  اأنواع  مبختلف  متزايد  ب�سكل  ا�سُتهدفت 

اأ�سبحت اأمريكا الالتينية وغرب اآ�سيا واأفريقيا م�رصحًا رئي�سًا للمعركة بني العدوانية الأمريكّية- الإمربيالية 

من جهة ون�سال �سعوب تلك البلدان من اأجل التحرر ومواجهة الهيمنة من جهة ثانية.

ففي اأعقاب احلادي ع�رص من اأيلول 2001 اأطلقت الطبقة احلاكمة يف الوليات املتحدة الأمريكّية 

 مع ما ي�سّميه حكامها »احلركة الإ�سالمية«، ونظمت 
ّ
واأجهزتها اأعنف حملة مل�ساواة الإرهاب العاملي

عاءات حل�سد الدعم لعدوانها ال�سافر �سدَّ الدول الإ�سالمية املعادية لها من اأفغان�ستان  حملة افرتاءات وادِّ

حّتى ال�رصق الأو�سط ولفر�س اأنظمة موالية لها وربطها ب�سيا�ستها.

 اأّما يف ال�رصق الأو�سط فاإنََّ العالقة بني الوليات املتحدة والكيان ال�سهيويّن تكافلية، حيث ت�ستخدم 

الأوىل الثانية كدولة مواجهة لفر�س اأجندتها الإمربيالية و�سحق حركات التحرر املعادية لها. كما اأنَّهما 

ي�ستخدمان معًا �سعار »مكافحة الإرهاب« لت�سوير املقاومني الفل�سطينيني واللبنانيني كاإرهابيني، اإ�سافة 

اإىل حماولت �سحق »النتفا�سة« الفل�سطينية واملقاومة امل�سّلحة اللبنانية اللَّتني تواجهان بنجاح العدوان 

ال�سهيويّن امل�ستمّر وحماولت تفريغ النت�سار التاريخي الذي حّققه ال�سعب اللبناين ومقاومته البطلة يف 

حرب متوز 2006 ، وما يجري الآن يف فل�سطني املحتلة ويف غّزة املحا�رصة.  

اأرا�سيهما من   وحترير 
ّ
ال�سعبني الأفغاين والعراقي على مقاومة الحتالل الأمريكي وب�سبب ت�سميم 

واقت�ساديًّا،  و�سيا�سّيًا  ع�سكريًّا  الحتالل  هذا  يتكبَّدها  التي  اجل�سيمة  اخل�سائر  وب�سبب  الحتالل،  هذا 

اأمريكا  بلدان  البلدين. كذلك احلال يف  لها يف كال  اإقامة نظام عميل  املتحدة جاهدة  الوليات  حتاول 

الالتينية، التي كانت تعتربها الوليات املتحدة حديقتها اخللفية، فقد نبذت هذه البلدان �سيا�سة الوليات 

اأفريقيا  الأمر يف  الأمريكّية. وكذلك  الهيمنة  ت�سميمًا على مواجهة  اأكرث  فيها  ال�سعب  واأ�سبح  املتحدة 

واآ�سيا.
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 تبحث هذه الور�سة يف واقع الإمربيالية واآفاق املناه�سة والت�سامن. وتنق�سم اإىل اأربعة حماور: 

1 ـ اأزمة الإمربيالية والراأ�سمالية : بنيوية اأم عابرة واأية بدائل؟

يبحث هذا املحور يف الأزمة القت�سادية والع�سكرة وال�سيطرة الأمنية.

وتبادل اخلربة  التن�سيق  اآلّيات  ال�سعوب:  والت�سامن بني  الإمربيالية  ـ مناه�سة   2

و�سبل الدعم 

يبحث هذا املحور يف تبادل جتارب مناه�سة الإمربيالية و�ُسبل التن�سيق والدعم.

3 ـ حركة مناه�سة الإمربيالية والعوملة: الواقع وامل�ستقبل 

خالل  البديلة  والعوملة  احلروب  مناه�سة  حركة  جتربة  تقييم  يف  امل�ساهمة  اإىل  املحور  هذا  ي�سعى 

ال�سنوات الع�رص املا�سية ويحاول قراءة مواطن قّوتها و�سعفها وم�ستقبلها.

4 ـ ك�سر ح�سار غزة

النا�سطة يف هذا الجتاه ويحاول  يبحث هذا املحور يف جتارب ك�رص ح�سار غّزة بني املجموعات 

اإر�ساء اآلّيات عمل بني النا�سطني والداعمني لتطوير فعالية ك�رص احل�سار .
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 اإطار عمل وحماور

ور�سة الت�سامن بني املحّليات والقطاعات

املا�سيني  العقدين  خالل  ال�سعيفة  الدول  ل�سعوب  الوطنية  احلقوق  وهدر  احلروب  يف  ع  التو�سُّ اإنََّ 

ترافق مع حرب ثقافية لفر�س التنميط الثقايف واإلغاء ثروة الب�رصية يف تعّدد ثقافاتها واأديانها ومعتقداتها، 

القطاعات  ال�رصكات الكربى على ح�ساب  ال�سيا�سية ل�سالح حرية  الثقافة  تنميط  اإ�ساعة  كما ترافق مع 

اخلا�سة ال�سغرية والعائلية ومبا ُي�سعف دور الدولة الطبيعي يف اإدارة ال�رصاكة الإنتاجية املتوازنة بني الدولة 

والراأ�سمال املنتج والقطاع اخلا�س ال�سغري. ويبدو اأننْ ل مفرَّ من خروج القطاع ال�سغري من حلبة ال�سوق 

يف  اأنف�سهم  املنتجني  بني  مبا�رص   
ّ
ت�سامني تبادل  واإن�ساء  العمالقة،  ال�رصكات  تلك  م�سالح  تنّظمها  التي 

الف�ساءات املحلية والوطنية والإقليمية والعاملّية.

تبحث هذه الور�سة يف �ُسبل التبادل الت�سامني بني املنتجني اأنف�سهم، ويف اإن�ساء اآلّيات عمل م�سرتكة 

بني اجلنوب واجلنوب، وبني اجلنوب وال�سمال ويف اإعادة تنظيم املحليات والإدارات املحلية للم�ساهمة 

يف هذه العملية. وتنق�سم هذه الور�سة اإىل ثالثة حماور:

اإعادة بناء البلديات واملحّليات وتعزيز �سبكات الت�سامن  1-

اأن  كما  الدولة  وظيفة  هي  واملحّليات  البلديات  يف  وال�ستقرار  الجتماعية  اخلدمات  حماية  اإنََّ 

وظيفتها تنظيم الهيئات والإدارات املحلية وتطوير فّعاليتها. لكن معظم الدول ال�سعيفة تبّنت �سيا�سات 

معاك�سة يف البلديات واملحليات ويف اأجهزة الدولة، ما اأّدى اإىل خراب من حتت ومن فوق على ال�سواء.

اأمة والت�سامن فيما بينها على اأو�سع  يبحث هذا املحور يف اإعادة بناء البلديات واملحليات وتعزيز الّتونْ

نطاق جغرايّف ممكن يتجاوز احلدود الوطنية والإقليمية.
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ال�سيادة الغذائية والزراعة والبيئة  2-

اإنََّ انهيار املجتمعات ال�سعيفة بداأ بالتزامن مع انهيار الأرياف والأرا�سي الزراعية، مقابل عدم تطوير 

 امل�ستورد. وقد حاولت الدول ال�سعيفة التعوي�س عن 
ّ
الإنتاج احِلَريف وال�سناعي، والت�سخم ال�ستهالكي

عجزها يف اإدارة التوازن بني ال�سناعة والزراعة، وتطبيق تو�سيات �سندوق النقد الدويّل واملوؤ�س�سات 

ِ والفواكه الطازجة، واأدى ذلك اإىل تفكيك  ة للت�سدير من اخُل�رصَ الدولية، بزيادة الإنتاجية الزراعية املعدَّ

باملبيدات الكيماوية، واإىل هدر ِم�ساحات وا�سعة  البيئة  ث  الغذائي من احلبوب، واإىل تلوُّ اأُ�س�س الأمن 

الأ�سمدة  ل�رصكات  املزارعني  تبعية  ثّم  ومن  واجلوفية،  ال�سطحية  املياه  من  كبرية  وكّميات  الأر�س  من 

واملبيدات والبذور والت�سويق.

الغذاء وحفظ  والبيئة وحق  الزراعية  لالأر�س  العتبار  اإعادة  �سبكات  تنظيم  املحور يف  يبحث هذا 

املياه.

تاأهيل القطاعات الإنتاجية ال�سغرية والتجارة املتكافئة  3-

ت الدول ال�سناعية على �سعوب دول اجلنوب �سيا�سات تق�سي على الزراعات ال�سغرية والإنتاج  َفر�سَ

ت اأناطًا يف التجارة الدولية متناق�سة مع حق العمل والعي�س الكرمي، ما اأّدى  احلريف واليدوي، كما فر�سَ

التي  اأزمات اجتماعية. لكن القطاعات الإنتاجية ال�سغرية  البوؤ�س ون�سوء  اإىل انهيار الأرياف وت�سّخم 

تتعّر�س للتهمي�س ميكنها اأن تقيم فيما بينها �سبكات ت�سامنية وجتارة متكافئة يف �سوق موازية حتفظ احلق 

بالعمل.

الع�سوية  الزراعة  يف  والعاملني  الأ�سماك  و�سيادي  املنتجني  �سغار  تاأهيل  يف  املحور  هذا  يبحث 

وال�سعي اإىل تبادل اخلربة واملنفعة والتجارة املتكافئة.
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 اإطار عمل وحماور

ور�سة عمل البدائل ال�سيا�سية

عرقلة  ويف  اإن�سانية  اأكرث  �سيا�سية  ثقافة  ن�رص  يف  �ساهمت  لالإمربيالية  املناه�سة  احلركات  اأّن  ريب  ل 

ملة الراأ�سمالية لكنها مل توقفه ويبدو اأنَّها لن تردعه ما مل ت�ساهم قوى املناه�سة يف  الزحف الوح�سي للَعونْ

اإعادة البناء. فالتحولت املعوملة ذهبت بعيداً وعميقًا واأغلب الظنِّ اأن اأحوال العامل لن تعود اإىل ما كانت 

عليه قبل القفزة النيوليربالية، كما ياأمل العديد من القوى الحتجاجية والقليل من قوى املناه�سة، ودعاة 

رف�س العوملة.

اإىل �سلعة  العامل  البور�سة وال�رصكات متعّددة اجلن�سية، وحتويل  الع�سكرة وم�سالح  اأّن عوملة  واحلال 

د الفكرّي  للبيع والربح، وانتهاك �سيادة الدول ال�سعيفة، ميكن مناه�ستها بعوملة بديلة اأرقى، حتفظ التعدُّ

 والإثني، وحتفظ احلقوق الطبيعية واملكت�سبة لالأفراد واجلماعات الب�رصية، كما حتفظ 
ّ
والثقايّف والديني

تدّل  والعملية  الفكرية  املعطيات  الوطنية، لكن  ال�سعيفة وحقوقها  الدول  احلقوق الجتماعية و�سيادة 

مل  ما  ال�سواء،  على  الداخلية  الع�سبيات  وتهديد   
ّ
اخلارجي للتهديد  �سة  معرَّ الدول  �سيادة هذه  اأّن  على 

 وهو ما قامت به دول 
ّ
عًا عن بع�س هذه ال�سيادة ل�سالح �سيادة م�سرتكة يف بناء التجمع الإقليمي تتخلَّ طونْ

 وتقوم به دول اأمريكا اجلنوبية.
ّ
اد الأوروبي الحتِّ

تبحث هذه الور�سة يف اإ�سكاليات بناء التجّمع الإقليمي يف �سوء ف�سل اجلامعة العربية يف حتقيق اأي 

، ويف �سوء جناح التجمعات الإقليمية الأخرى، كما تبحث يف 
ّ
خطوة عملية نحو الندماج الإقليمي

البدائل ال�سيا�سية مل�ساريع ال�رصق الأو�سط اجلديد والحّتاد من اأجل املتو�سط والتكامل يف اأمريكا اجلنوبية 

يف �سوء الدرو�س والتجارب. وتنق�سم اإىل املحاور الآتية:
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اد الأوروبّي جتاه العاملني العربي والإ�سالمي: اأين تكمن امل�سكلة؟  �سيا�سات التحِّ  1-

يكاد ُيجِمع املراقبون على القول اإن الحّتاد الأوروبي لي�س له �سيا�سة خارجية م�ستقلة، لكنَّ التجربة 

اد الأوروبي جتاه العامل العربي والإ�سالمي، ول �سيما جُتاه الق�سية الفل�سطينية،  العملية يف �سيا�سات الحتِّ

الأدوار.  تقا�سم  وبح�سب  املتحدة  الوليات  مع  والتفاهم  بال�رصاكة  تتمُّ  اخلارجية  �سيا�ساته  اأن  تثبت 

، منذ م�سار بر�سلونة، قوامها �سيا�سة 
ّ
 والإ�سالمي

ّ
 مع العامل العربي

ّ
اد الأوروبي فال�رصاكة التي اأقامها الحتِّ

احلرة  التجارة  واتفاقيات  اإ�سرتاتيجية،  بحظوة  »اإ�رصائيل«  فيها  وتتمّتع  واحد  من طرف  الأ�سواق  فتح 

فر�س  للم�ساركة يف  العربية  ال�سلطات  م�سالح  ت�سابك  على  واملراهنة   
ّ
الإ�رصائيلي التو�سع  على  القائمة 

ال�سالم الإ�رصائيلي وكذا الأمر يف م�رصوع الحتاد من اأجل املتو�سط.

يبحث هذا املحور يف ال�سيا�سات الأوروبية واتفاقيات ال�رصاكة وم�رصوع الحتاد من اأجل املتو�سط 

ويف البدائل املمكنة.

عالقات جنوب ــ جنوب  2-

تقيم اأمريكا واأوروبا �رصاكات غري متكافئة مع العامل العربي واأمريكا اجلنوبية والدول اجلنوبية الأخرى 

النظام  يف  �سيطرتها  حتفظ  كي  واجلنوب،  اجلنوب  بني  البنَّاء  التعاون  على  الطريق  قطع  على  وحتر�س 

الدويّل.

يبحث هذا املحور يف �ُسبل بناء �رصاكة بنَّاَءة بني العامل العربي واأمريكا اجلنوبية ك�رصط �رصوري لتح�سني 

موقع كل منهما يف النظام الدويّل و يف العالقات مع الدول ال�سناعية. وي�سعى لالإفادة من درو�سها يف 

بناء التجمع والتكامل الإقليمي– الدويل.

�سرق اأو�سط جديد اأم �سرق اأو�سط عربي- اإ�سالمي؟  3-

ال�رصق الأو�سط اجلديد هو ما علمنا وذقنا من: حروب واحتالل، وع�سكرة وقمع، وفورة الع�سبيات 

اأي  واجلوع...  البوؤ�س  وزيادة  ال�سيا�سية،  طبقتها  وف�ساد  الدول  وانهيار  والطائفية،  والِعرقية  الإثنية 

»فو�سى بّناءة«. وقد ترّنح هذا امل�رصوع حتت �رصبات املقاومة يف لبنان والعراق واأفغان�ستان، وب�سمود 

ا مل ميت وميكن له اأن يولد  بع�س الدول، غري اأن الفراغ ال�سيا�سي يجذب ال�سيطرة، فقد ترّنح امل�رصوع اإنَّ

بروؤو�س اأخرى.

الأو�سط  »ال�رصق  يف  وال�سعوب  الدول  بني  ال�سيا�سي  الفراغ  �سّد  �رصورة  يف  املحور  هذا  يبحث 

العربي- الإ�سالمي«، ويف ف�سل اجلامعة العربية ومنظمة املوؤمتر الإ�سالمي، ويف اخلطوات الأوىل ل�سّد 

الفراغ.
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ور�سة العمل احلقوقية

وال�سيوخ  والن�ساء  الرجال  من  الآمنني  فيقتل  غّزة،  على  وح�سيًا  هجومًا  الإ�رصائيلي  اجلي�س  ي�سّن 

والأطفال، ورجال ال�رصطة �سبه الُعّزل، حيث بلغ عدد ال�سهداء املئات يف تلك البقعة من الأر�س التي ل 

تتجاوز م�ساحتها م�ساحة مدينة كبرية احلجم.

وياأتي العدوان اجلديد بعد ح�سار حمكم �ساركت فيه اأطراف عربية واأّدى اإىل منع الغذاء والدواء عن 

مه القانون الدويل حترميًا مطلقًا. املر�سى مبن فيهم الأطفال والن�ساء احلوامل وهو ما يحرِّ

اإىل معاقبة املعتدي جلاأت الوليات املتحدة  اأجل قطع الطريق على املجتمع الدويل لئال يعمد  ومن 

اإىل  املتمادية،  وجرائمها  املتكررة  اعتداءاتها  يف  »اإ�رصائيل«  لـ  املطلقة  م�ساندتها  جانب  اإىل  الأمريكّية، 

القادة  جرائم  وتربير  العدوانية  اأغرا�سها  لتحقيق  الأمن  جمل�س  وخا�سة  الدولية  املنظمات  ا�ستخدام 

»الإ�رصائيليني«. فهي تدفع باملنظمة الدولية اإىل اأن  ترتّد على كل املكا�سب القانونية املعروفة يف مرحلة 

اإزالة ال�ستعمار والأنظمة العن�رصية وذلك بت�سويق تهمة الإرهاب �سدَّ حركات املقاومة والتحرر حّتى 

وهي تواجه املجازر املرّوعة التي ترتكب �سّد �سعوبها، اأو باجرتاح التف�سريات الرتدادية للن�سو�س التي 

لتحقيقها،  التي و�سعت  للغايات  لتحقيق غايات مناق�سة  با�ستخدامها  تفرغها من حمتواها، بل ت�سمح 

ال�سعوب  عليها  تعتمد  التي  القواعد  تن�سف  ن�سو�س  و�سع  اإىل  اليوم  الدويل«  »بامل�رّصع  الأمر  وي�سل 

لتحقيق حريتها وا�ستقاللها، ت�سهياًل لالحتالل الذي كاد ينتهي بعد احلرب العاملّية الثانية.

وكانت »حمكمة ال�سعوب« قد قامت مبحاكمة املجرمني طيلة ثالثني عامًا، كما اأقيمت يف بروك�سيل 

بع�س  اأمام  �سكاوى  ُقّدمت  كذلك  »اإ�رصائيل«،  قادة  ملحاكمة  العاملّية«  ال�سمري  »حمكمة  املا�سية  ال�سنة 

اليوم  كافًة  احلقوقّيني  واجب  ومن  النظر،  قيد  وهي  اإ�رصائيليني،  ع�سكريني  قادة  �سّد  الوطنية  املحاكم 

امل�ساعدة على تقدمي مزيد من الدعاوى �سّد مرتكبي اجلرائم الإ�رصائيليني من مدنيني وع�سكريني. 

لهذا فاإنََّ الور�سة �ستتناول ا�ستكمال البحث عن الآلّيات القانونية التي ت�سمح مبواجهة اإفراغ القانون 

املحاور  اإىل  تنق�سم  وهي  والإ�رصائيلية.  الإمربيالية  الإجرامية  للممار�سات  والت�سّدي  وت�سويهه  الدويل 

الآتية:

ة ة وعلى القانون الدولي خاصَّ احملور األول: اخلطر اإلمبريالي االستكباري على القانون عامَّ

الأبعاد احلقيقية لأمركة القانون با�ستخدام ذريعة الإرهاب وحماولت الرتداد على مبداأ حق   1-

ال�سعوب يف تقرير م�سريها.

دور الأمم املتحدة واإ�سكالية اإ�سالح نظامها يف �سوء موازين القوى العاملّية.  2-
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3 – العودة اإىل ال�سكل التقليدي لال�ستعمار: العراق، اأفغان�ستان ...

4 – جرائم اأمريكا: اأبو غريب، غوانتنامو...

احملور الثاني: العدوان »اإلسرائيلي« على غّزة 
الهجوم على غّزة يف �سوء القانون الدويل: جمموع اجلرائم الدولية.  -1

احل�سار »الإ�رصائيلي« لقطاع غزة: جرمية اإبادة اجلن�س.  -2

3- امل�ساركة العربية يف احل�سار: نظرة قانونية.

ة. ة وفل�سطني عامَّ 4 -  اإرهاب الدولة »الإ�رصائيلي« يف غّزة خا�سَّ

احملور الثالث: محكمة الشعوب:
درا�سة وتقومي و�سع حمكمة ال�سعوب واإمكانية تفعيلها وا�ستمرارها.  -1

2 – البحث يف اإطالق مبادرة ملحاكمة امل�سوؤولني الإ�رصائيليني يف جرمية ق�سف غّزة وح�سارها.

احملور الرابع: متابعة قرارات محكمة الضمير العاملّية.
ذات  املحاكم  اأمام   ،2006 عدوان  يف  الإ�رصائيليني  احلرب  جمرمي  حماكمة  اإمكانية  بحث   -1

الخت�سا�س ال�سامل.

اإقامة الدعاوى من قبل ال�سحايا حاملي اجلن�سيات الأوروبية والأمريكّية اأمام حماكمهم الوطنية.  -2

بحث �رصورة اإن�ساء تكتل دويل من الأ�ساتذة والباحثني القانونيني واملحامني والنقابيني ملواجهة   -3

التغطية ال�سيا�سية الدولية والأوروبية بعدم حما�سبة املجرمني الإ�رصائيليني اأمام املحاكم الدولية والأوروبية.
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ور�سة عمل 

الربملانيون واملجال�س املنتخبة

حتى الأم�س القريب كانت الدميقراطية يف الدول الأوروبية ت�ستند اإىل التوازن بني الدولة من جهة، 

ل م�سوؤولية املواطنة، يف تغيري �سيا�سات احلكومة، ما بني عمليتني  وبني »جمتمع مدين«، يتوجب عليه حتمُّ

اأ�سا�سيًا  املنتخبة دوراً  الربملانات واملجال�س  ال�سعب يف  يتيح ملمثلي  اأمر  ثانية. وهو  انتخابيتني من جهة 

يف اإقرار �سيا�سات احلكومة اأو ت�سحيحها ا�ستناداً اإىل حراك املواطنني، ولي�س اإىل تفوي�سهم ملمثليهم يف 

النتخابات فقط.

عريقة  الدول  يف  وم�سمونها  الدميقراطية  اآلّيات  يف  عميق  ل  حتوُّ حدث  الأخريين  العقدين  يف 

املواطنة  وباتت  الدولة«  موؤ�س�سات  داخل  »احلوار  يف  تنح�رص  الر�سمية  الو�سفة  فباتت  الدميقراطية، 

اجلديدة تفرت�س عدم تدّخل املواطنني يف ت�سحيح �سيا�سات حكوماتهم حّتى يحني وقت »املحا�سبة يف 

�سناديق القرتاع«. 

اإن دور الربملانات واملجال�س املنتخبة يف تغيري ال�سيا�سات الدولية اجلائرة، واإقرار اآلّيات عمل و�سيا�سات 

اأكرث عدًل وقدرة على اإر�ساء الت�سامن بني ال�سعوب، ي�سكل حمور الطاولة امل�ستديرة:

- من اأجل دينامية ت�سامن بني الربملانيني 

باتفاقية ال�رصاكة الأوروبيةـ  املثال تنفيذ قراره بوقف العمل   على �سبيل 
ّ
مل ي�ستطع الربملان الأوروبي

راً التفَّت املفو�سية الأوروبية على ف�سل م�رصوع قرار  الإ�رصائيلية اإثر خرق »اإ�رصائيل« بنود التفاقية. وموؤخَّ

يف الربملان الأوروبي لرفع درجة متثيل »اإ�رصائيل« يف الحتاد الأوروبي واأقّرته ع�سية تنفيذ مذبحة غّزة. 

ويف املقابل ل ت�ستطيع برملانات دول اجلنوب اأن تغرّي الكثري من �سيا�سات الدول ال�سناعية و�سيا�سات 

حكومات بلداتها املفرو�سة من البلدان ال�سناعية نظراً لثقل الأعباء عليها، و�سعوبة التعقيدات املتداخلة.

ي�سعى الربملانيون املجتمعون حول الطاولة امل�ستديرة من دول ال�سمال واجلنوب للبحث يف تاأ�سي�س 

نواة من الربملانيني للعمل امل�سرتك والإفادة من اخلربات والتجارب الربملانية، والت�سامن الربملاين يف ن�رصة 

واأمريكا  العربي والإ�سالمي  العامل  برملانيي  اإن�ساء �رصاكات بني  والبحث يف  العادلة،  والق�سايا  فل�سطني 

اجلنوبية واإعداد م�ساريع م�سرتكة مع الربملانات الأخرى.
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ور�سة عمل  جتارب الإعالميني

التجارب الإعالمية: احلقيقة يف مواجهة العدوان

ال�سناعة  املعلومة، تطغى  بال�سورة ونقل  امليدانية جمّردة،  اإظهار احلقيقة  الإعالم على  بينما يحر�س 

الإعالمية  فاملوؤ�ّس�سات  كثرية.  حالت  يف  احلقيقة  على  تطغى  اأن  تلبث  ول  احلدث،  على  الإعالمية 

مع  متداخلة  وجتارية  �سناعية  ل�رصكات  مملوكة  ال�ساحقة  غالبيتها  يف  هي  ال�سناعية  الدول  يف  الكربى 

اأحكامًا م�سّبقة م�سغولة بعناية من قبل مراكز الأبحاث  تتبّنى  النافذين يف املوؤ�س�سات احلكومية، وهي 

الكربى، على الرغم من معار�سة الكثري من الإعالميني العاملني يف هذه ال�سناعة وحر�سهم على النزاهة 

بلدانها وح�سب  لي�س يف  للحقيقة،  مغايرة  اإعالمية  ثقافة  برتويج  املوؤ�س�سات  املهنية. وقد جنحت هذه 

ا يف البلدان الأخرى البعيدة عن احلدث والقريبة منها، وهي يف الغالب تنجح يف تاأويل الأحداث  اإنََّ

واملعلومات واإغراقها يف حتليالت وتف�سريات معدة �سلفًا.

لكّن هذا الأمر ل يحجب الكثري من التجارب الإعالمية الناجحة يف الأداء الإعالمي النزيه، �سواء يف 

جتارب الإعالم البديل على املواقع الإلكرتونية، اأو يف جتارب بع�س الف�سائيات والإذاعات وال�سحف.

اأثناء  ت�سعى الطاولة امل�ستديرة بني الإعالميني للبحث يف التجارب الإعالمية الناجحة يف النَّقل يف 

العدوان وبعده وحتاول الإفادة من اخلربات اأماًل يف تعزيز التعاون بني الإعالميني الذين يتعر�سون لالإيذاء 

وال�سغوط ويف تعزيز التعاون املهني فيما بينهم.
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اجلل�سات وور�ش العمل
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جل�سة الفتتاح

كلمة د. علي فّيا�س ❋

حب بال�سادة امل�ساركني جميعًا الذين ح�رصوا من خم�س و�ستني دولة ممثلني ملا يزيد عن 450  ًل، اأرِّ اأوَّ

هيئة ومنظمة وموؤ�س�سة، مدفوعني بالدرجة الأوىل بهذا العرتا�س على النظام الدويل اجلائر الذي ُتهيمن 

عليه من القوى ال�ستكبارية التي تاأتي يف طليعتها اأمريكا، وانطالقًا من موقف �سيا�سي واأخالقي راف�س 

ل�سيا�سات املوت والقتل التي تعرّب عنها حروب اأمريكا واإ�رصائيل املتنقلة، ومن اإدانة لكل احتالل وقهر 

يلغي حق ال�سعوب يف احلرية وال�ستقالل وتقرير امل�سري.

مل يكن خمططًا ملنتدانا هذا اأن ينعقد يف ظل العدوان الوح�سي على غّزة وما يقابله من �سمود اأ�سطوري 

لل�سعب الفل�سطيني الأبي وثبات اإرادة القتال والت�سحية من قبل املقاومة البطلة.

لقد بداأت التح�سريات لهذا املنتدى قبل اأ�سهر ومل يكن باحل�سبان اأن يح�سل ما ح�سل.

ّيًا وعملّيًا،  امل�سهد الأ�سلي، ح�سِّ املنتدى على وقع املجازر يف غّزة ي�سعنا يف مواجهة  انعقاد  لكن 

وبعيداً عن اأية اأوهام.

اإنَّ حتالف ال�سهيونية والإمربيالية يعتا�س على الدم والقتل والإفقار وامتهان الكرامات، وهو يجد يف 

الدكتاتوريات حليفه الطبيعي. وهذا املثلث الأ�سود: الإمربيالية وال�سهيونّية والدكتاتورية، هو من�ساأ هذه 

الكاآبة والآلم التي تخّيم على حياة ال�سعوب امل�ست�سعفة.

ل موؤمتراتنا ومنتدياتنا اإىل  ل الكالم اإىل �رصاخ ل جدوى منه ول تتحوَّ يف مقابل ذلك، ولكي ل يتحَوّ

ا�ستعرا�سات بالغية �رصف، نحن نحتاج اإىل تاأكيد اأ�سبقية الفعل على ما عداه، دون اأن ن�ستهني باأهمية 

الوعي وتنميته وتطويره.

ومع اإدراكنا اأن هذه املواجهة مع الإمربيالية وال�سهيونّية هي عملية تاريخية معقدة فاإن امل�سار العام 

الذي عك�سته تطورات ال�سنوات املا�سية يف ال�رصق الأو�سط اأظهر اأّن املعادلة باتت مقلوبة: فالإمربيالية 

الأمريكّية يف طورها التنازيل، و»اإ�رصائيل« يف مرحلة انحدارها التاريخي املت�سارع... وقوى املقاومة يف 

❋ رئي�س املركز ال�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق.
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مرحلة �سعودها وتر�سخها وامتالكها املزيد من الفاعلية.

اإنََّ الأدبيات التي قام على اأ�سا�سها هذا املنتدى، وجرى ت�سمينها النداء الدويل التاأ�سي�سي لهذا املنتدى، 

ا اأرادت اأن تقول اإنَّ كل الإجابات على التحديات امل�سار اإليها اإنا تتقاطع عند اأولوية املقاومة، لي�س  اإنَّ

القوى  موازين  تغيري  على  الرهان  يف  الأ�سا�سية  الركيزة  بو�سفها  اأي�سًاً  ا  اإنََّ حتريريًّا  فعاًل  بو�سفها  فقط 

الإقليمي، مبا بعيد تركيب النظام الإقليمي يف املجال  »ال�رصق اأو�سطي« ومبا له من تداعيات وتاأثريات 

جوهرية يف النظام الدويل برّمته.

لكن هذا امل�رصوع يحتاج اإىل اأن يتحّول اإىل ثابتة يف اأدبيات التحرر ومناه�سة الإمربيالية اأينما كان، 

ويحتاج اإىل ت�سامن بني ال�سعوب كبديل عن انحياز املوؤ�س�سات الدولية وارتهانها لالإرادة ال�ستكبارية، 

وا�ستجابة ل�رصورات التوازن مع انحراف الأنظمة وح�ساباتها ومنطقها ال�ست�سالمي.

ويحتاج هذا امل�رصوع اأي�سًاً اإىل تبادل اخلربات والتجارب يف �سبيل بلورة البدائل التنموية والقت�سادية 

نْف. والجتماعية، بحيث ل ُتق�رص املواجهة على بعدها الع�سكري الن�سايل ال�رصِّ

الركيزة الثانية يف اأدبيات هذا املنتدى هي جتاوز الختالف الإيديولوجي والعوائق الثقافية يف �سبيل 

بلورة هوية ن�سالية جامعة وِم�ساحة اأفكار حتررية م�سرتكة.

�سوؤال الهوية يف هذا املنتدى ل يكرتث اأ�سا�سًا اأن تكون بوليفاريا اأو لهوتّيًا حتريريًّا اأو مارك�سّيًا اأو 

اإ�سالمّيًا اأو وطنّيًا اأو قومّيًا اأو اإ�سالحّيًا دميقراطّيًا.

وهذه  ال�ستكبار  هذا  �سدَّ  جميعًا  اأنَّنا  هو  جوهري  �سيا�سي  ا�سطفاف  على  يقوم  ال�سوؤال  اإنَّ  بل 

الإمربيالية الأمريكّية و�سّد ال�سهيونّية و�سّد »اإ�رصائيل« و�سّد الحتالل و�سّد امتهان الكرامة الإن�سانية. 

رها، مبقاربٍة عملية �رصف،  ولقد �سيغت كّل حماور النقا�س يف هذا املنتدى مبا يخدم هذه الوظيفة ويطوِّ

بعيداً عن اأية اهتمامات اأكادميية ونظرية جمّردة.

لقد �سّكلت جتربتنا يف املقاومة وانت�سارنا على الحتالل الإ�رصائيلي يف لبنان در�سًا تاريخّيًا بليغًا يف 

حتويل الأحالم الكبرية اإىل حقائق كبرية، ويف حتويل الآلم املكبوتة اإىل انت�ساء باحلرية وال�ستقالل، ويف 

حتويل الإرادات اإىل وقائع اإ�سرتاتيجية واعدة.

يًا واإ�سافة  اإ�سهامًا جدِّ منتدانا هذا  ي�سّكل  اأن  اإىل  نتطّلع  التجربة  لهذه  الروحية وا�ستلهامًا  َوفنَْق هذه 

مهمة يف هذه امل�سرية الن�سالية.

اجتماعّيًا  منتدى  يكون  اأن  باجتاه  والتطور  ال�ستمرار  املنتدى  هذا  لتجربة  ُيكتب  اأن  اإىل  ونتطّلع 

حقيقيًا وف�ساًء للتفاعل والنقا�س احلر وتطوير التجارب امل�سرتكة على درب املقاومة ومناه�سة الإمربيالية 

والت�سامن بني ال�سعوب والبدائل.
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كلمة د. يحيى غّدار ❋

التحية لكم يا من حللتم ق�رص العقول والقلوب، وال�سالم عليكم اأّنى و من اأين اأتيتم دعمًا خلياركم، 

حيث متثلون �سعوب املمانعة واملقاومة يف اأ�سقاع الدنيا.

التحية لكم من بريوت عا�سمة املقاومة.

التحية لكم وال�سالم لغزة التي ُتطّل �سم�س ال�سمود من �سربها ويطلع قمر الن�رص من دمها. والتحية 

ة عن خيار املقاومة واملمانعة. لقمة غّزة املنعقدة حالّيًا يف الدوحة املعربِّ

واألف حتية و�سالم من »التجمع الوطني لدعم خيار املقاومة«

اأيها احل�سور الكرمي،

يف ع�رص املقاومة التي األقت برداء ن�رصها على الكون، وهو اأنقى من اأن يتحدد، يكربنا اأّننا مل نعد 

ف�ساء  لتلتقي يف  احلّية  وال�سعوب  التحرر  اأبوابه وتداعت حركات  فتح  قد  العامل  اأن  �سيما  وحيدين ل 

�سيا�سي اإن�ساين على قوا�سم م�سرتكة و�سياغة خطة طريق مبواجهة الإمربيالية املتوح�سة التي تن�رص القهر 

والظلم والعذاب الب�رصي يف اأرجاء كل �سماء وعلى مدى كل �ساطئ غري اآبهة با�ستغاثات اأج�ساد ال�سعوب 

املمزقة وثرواتها املنهوبة التي تنعق فوقها غربان العوملة على ِم�ساحة العامل.

« قد تدوزن على 
ّ
اإىل انعقاد »منتدى بريوت العاملي اأف�سى  اإن التداعي املو�سوعي والعمالين الذي 

اإيقاع خيار املقاومة ومناه�سة الإمربيالية والت�سامن بني ال�سعوب ثقة منا اأن مع�سكر العدوان والأحالف 

والأعوان مهما اأمعن بتدني�س القيم والعمل على كبت �سوت ال�سمري والقانون واحلق وعلى وقع الدم 

النازف، ولي�س اآخره يف غزة، فلن يحقق اأهدافه املعلنة ول امل�سترتة لأّن اإميان ال�سعوب احلرة بحقها يف 

العي�س باأمان و�سالم وبخيار املمانعة واملواجهة يت�ساعد وهجًا واألقًا ملا فيه خري الإن�سانية.

اأيها الإخوة والأخوات الأعزاء،

فاإننا جند يف »الثقافة  الطفولة والأمومة،  واإبادة  الدم  منه رائحة  تفوح  الذي  الزمن  الرغم من  على 

حيث  متوز،  بانت�سار  امل�سحونة  البارزة  حمطاته  اإحدى  غّزة  ت�سكل  التي  الأ�سا�سي  الرّد  مادة  املقاومة« 

�ستكمل اإجنازها يف كتابة التاريخ املقاوم وتوؤ�س�س بتالقيها مع املقاومات الأخرى لإطار ممنهج، يعمل 

على اإخراج الأمة بل الأمم من كابو�س التواكل وثقافة الهزمية اإىل ا�ستنها�س نوعي، يعيد �سياغة تكوينها، 

على قاعدة التوا�سل والتفاعل مع كل الأحرار وال�رصفاء يف العامل، لتثبيت امل�رصوع الكوين املنقذ، والذي 

الهيمنة والظلم، والظالمية  �سبياًل ملواجهة كل م�ساريع  املتني،  اأ�سا�سه   »
ّ
العاملي ي�سكل »منتدى بريوت 

❋ رئي�س التجّمع الوطني لدعم خيار املقاومة.
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وليدة الإمربيالية وال�سهيونّية رمز ال�سوفينية ومركز الإرهاب املتنّوع.

يداً بيد �سنتوا�سل ونرتقي معًا. والتوفيق من عند اهلل.

والتحية لكم من التجّمع الوطني لدعم خيار املقاومة.

كلمة حمدين �سباحي ❋

 
ّ
�سعبي كاإطار  �سنوات  منذ  ت�سكل  الذي  القاهرة  موؤمتر  با�سم  القاهرة  من  لكم  التحية  الإخوة،  اأيها 

ا�سطلع  املقاومة، والذي  املقاومة وتكري�س خط  املقاومة ودعم حركات  ثقافة  تعزيز  اأجل  ينا�سل من 

مب�ساهمة ُنحييها من كل حركات دعم املقاومة يف العامل بدور ُمِهمٍّ لإيقاف احلرب العدوانية الأمريكّية 

تنا العربية يف العراق، ودعم املقاومة العظيمة لأمتنا العربية يف فل�سطني. على اأمَّ

قيمة  د  ليوؤكِّ الدوري من كل عام  اآذار موعده  ينعقد يف  اأن  اآمل  الذي  القاهرة  با�سم موؤمتر  اأحييكم 

القاهرة التي اأتيت اإليكم منها مع وفد رفيع من القوى الوطنية امل�رصية اليوم ونعود اإليها بعد اأيام، القاهرة 

التي هي م�رص  القاهرة  املقاومة.  العربية، م�رص  ة  الأمَّ اإىل  النتماء  ال�سعب، م�رص  التي هي عا�سمة م�رص 

الوقوف �سّد امل�رصوع ال�سهيويّن، ولي�س م�رص كامب ديفيد، م�رص الوقوف �سّد الهيمنة الأمريكّية، ولي�س 

م�رص الر�سمية التي تلتحق بال�سيا�سات الأمريكّية. وم�رص املقاومة، ولي�س م�رص اخلنوع. م�رص التي كنت اأنا 

�سخ�سّيًا بالأم�س حّتى منت�سف الليل على معرب رفح اأقّدم جزءاً من �سيل عظيم من املعونات التي نحاول 

رها من معرب رفح لإخوتنا يف غزة، ونحن عندما جنمع املعونات من القرى، جنّمع كمّيات اأكرث مّما  اأن نرِّ

نظّن يقّدمها فقراء م�رص اإىل اإخوانهم يف غزة، فتاأتي ال�سيدة بالزيت وال�سكر مبقدار كيلوغرامني لنذهب 

بهما اإىل رفح.

التحرري  العربية والن�سال  القومية  اأن تبقى يف مكانتها. م�رص قاعدة  ينبغي لها  التي  هذه هي م�رص 

ومعاداة الإمربيالية والوقوف يف وجه امل�رصوع ال�سهيويّن. ل اأقول فقط م�رص اجلي�س الذي حارب يف 

التي  ال�ست�سالم  اتفاقيات  وبعد  ديفيد  كامب  عار  بعد  حّتى  التي  م�رص  ولكن  و73  و67  و56   48

رف�سناها ونرف�سها، ظلت حتارب �سعبّيًا �سدَّ التطبيع، وقّدمت �سليمان خاطر وحممود نور الدين و�سعد 

الدين حالوة. م�رص جمال عبد النا�رص، م�رص ما اأخذ بالقوة ل ي�سرتد بغري القوة. هذه م�رص التي اأعلنت 

امل�رصي  الوطني  املوقف  العدوان اجلديد على غّزة مطالبها وا�سحة. وافرتق  تفّجر  الوطنية منذ  قواها 

عن املوقف الر�سمي امل�رصي. ومطالبنا الآن فتح معرب رفح بدون �رصوط، من اأجل دعم اإخواننا يف غزة، 

دعمًا غري حمدود. ول نطلب فقط حقنا يف اأن نو�سل الدعم والدواء والغذاء لأّن فل�سطني بالن�سبة اإلينا 

لي�ست ق�سية اإن�سانية فقط، بل هي ق�سية حتّرر وطني. نطلب حقنا يف اإمداد املقاومة بال�سالح لأّن حقنا 

❋ �سيا�سي م�رصي ـ رئي�س �سابق حلزب الكرامة ـ رئي�س حترير جريدة الكرامة.
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يف املقاومة بال�سالح هو التعبري الوحيد الآن عن احرتام حق املقاومة مبعايري ال�رصعية الدولية، ناهيك عن 

النيل،  الأمن القومي والواجب الأخالقي. يف م�رص طالبنا ونطالب بطرد ال�سفري ال�سهيويّن من وادي 

و�سحب �سفري م�رص من الكيان ال�سهيوين، ومقاطعة كل اأ�سكال التطبيع، واإيقاف �سخ الغاز والبرتول 

نزيه، و�سحب مبادرة  ا�ستفتاء  ال�سهيويّن، وجتميد كامب دايفيد حلني عر�سها على  العدو  امل�رصّي عن 

القمة العربية.

وقراها  م�رص  مدن  �سوارع  يف  حلظة  اأول  من  وتواجدنا  اأجلها،  من  خرجنا  مطالبنا.  حزمة  هذه 

حمل  اإىل  تبادر  امل�رصية  الوطنية  القوى  لأنَّ  يوم  اأول  منذ  خرجنا  وم�سانعها.  وجامعاتها  وحمافظاتها 

مهامها القومية قبل اأن يطلب ذلك منها اأحد. اإن تقاليد م�رص واجب على الأمة العربية، ونحن اأوفياء 

لهذه التقاليد. لقد اأتينا اإىل بريوت لنحيي املقاومة هنا بقيادة حزب اهلل وقيادة املقاومة يف لبنان. ونقول 

اإننا ُنحيي ن�سال �سعبنا الفل�سطيني بقيادة كل ف�سائل املقاومة الفل�سطينية، وعلى  لإخواننا يف فل�سطني 

اأعجز  ال�سهيويّن  ال�سهيويّن �سيف�سل، وامل�رصوع  اأن امل�رصوع  راأ�سها حما�س، ونحيي �سهداءها، ونوؤمن 

اأمام �سالل الدم الع�سي والربيء عن اأن يحقق اأهدافه. �ستنت�رص غزة، و�ستنت�رص فل�سطني. �ستنت�رص الأمة 

العربية. �ستنت�رص م�رص املقاومة على م�رص الر�سمية. �ستنت�رص اإرادة املقاومة.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

كلمة د. ليلى غامن ❋

ملاذا منتدى عاملي يف بريوت؟

اخليار  تقبل  اأن  ترف�س  التي  لل�سعوب  رمزاً  باتت   2006 عام  منذ  وحتديداً  مبقاومتها  بريوت  لأنَّ 

الوحيد املطروح عليها، وهو القبول بال�ست�سالم والركوع ملواجهة حروب الإبادة والدمار.

املعتقد  يعد حق  الإن�سان. ومل  املتحدة وحقوق  الأمم  �رصائع  عليه  ت  ن�سَّ تعد حّقًا كما  مل  فاملقاومة 

م�رصوعًا ول حّتى الختالف الثقايف.

، ول يحق له اأن يقاوم ول اأن يعي�س ول اأن يح�سب من بني 
ّ
يف ُعرف اأ�سياد العامل املقاوم هو اإرهابي

الأموات!

املالية  باملوؤ�س�سات  القت�سادي  والإحلاق  والع�سكرة،  الحتالل،  معًا  اآن  يف  تواجه  منطقتنا  اإنَّ  ثّم 

العاملّية، وتدمري بنى الدول املحلية لإرجاعها اإىل مرحلة ما قبل ال�ستعمار. ولي�س �سدفة اأن تكون كل 

اتفاقات ال�سالم التي ُعر�ست علينا هي اتفاقات لتحرير التجارة وبيع القطاع العام وحرماننا من اأي حق 

 للمقاومة يف اأوروبا.
ّ
❋ من�ّسقة منتدى بريوت العاملي
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لإدارة اقت�سادنا اأو التخطيط مل�ستقبل اأجيالنا.

اأ واأّنه ل بَّد من اأن تتكامل مع ال�سق القت�سادي  وهذا خري برهان على اأن مقاومة الحتالل ل تتجزَّ

واملعي�سي. من هنا اأتى حر�سنا يف هذا املنتدى على تخ�سي�س ور�س عمل للبدائل القت�سادية ومعاجلة 

ق�سايا كربى مثل الأمن الغذائي والقطاعات املت�سلة به.

�س ور�س عمل  اإّل على م�ستوى مناطقي كان ل بّد مَن اأن نخ�سِّ ولأّن تلك املهام ل ميكن اإجنازها 

بناء  يف  الالتينية  اأمريكا  جتارب  ودرا�سة  القت�سادي  والتكامل   
ّ
الإقليمي الندماج  مثل  لق�سايا  �سيا�سية 

ديكتاتورية  مواجهة  ويف  القت�سادية  العملية  قلب  يف  الب�رص  م�سلحة  ت�سع  بديلة،  اقت�سادية  �رصوح 

موؤ�س�سات العوملة. )اخلروج من البنك الدويل، الألبا يف مواجهة الألكا، جتمع اإقليمي اقت�سادي خارج 

اتفاقيات التجارة احلرة(.

الهمجية  احلرب  ولآلة  لالإمربيالية  مقاومتنا  واإنََّ  العدوان،  �رصا�سة  رغم  تقاوم  منطقتنا  �سعوب  اإنََّ 

مّيني والدميقراطيني احلقيقيني  ا هي جزء من معركة التقدُّ ة ودفاعنا عن حقوقنا اإنَّ و�سيانة موؤ�س�ساتنا العامَّ

يف العامل يف مواجهة النيولربالية والراأ�سمالية للحفاظ على املنجزات الجتماعية وحقوق املواطن الذي 

حتّول مع نقل مراكز القرار من الدول املحلية اإىل موؤ�ّس�سات العوملة )اتفاقيات الغات ومنظمة التجارة 

العاملّية، املفو�سية الأوروبية(، اإىل جمّرد م�ستهلك اأو زبون.

تلك معركة نخو�سها اإذاًً معًا يف ال�سمال واجلنوب، من فوق العتبارات الإيديولوجية التي ل اأقلِّل 

ا تقا�س حركات التحرر واملقاومة بديناميتها التاريخية. من �ساأنها. اإنَّ

خالل حرب 2006 كان ل�سديق لنا قول الف�سل حينما اأعلن اأنه حيث حت�سد الإمربيالية ُجّل تر�سانتها 

ا يفعل ذلك با�سم الإن�سانية  الع�سكرية واآلّيات قهرها القت�سادي والجتماعي فاإنََّ من يقف مبواجهتها اإنََّ

جمعاء.

اأخرياً، اأمتّنى ملنتدانا النجاح واأن يتحّول اإىل منتدى دائم، لأنه املنتدى الأول الذي ا�ستطاع اأن يجمع 

وبرملانيني  ملتزمني  مثقفني  وبني  وللعوملة  وللحروب  لالإمربيالية  ومناه�سني  لال�ستعمار  مقاومني  بني 

يف  اأو  الالتينية  اأمريكا  يف  �سواء  وجريئة،  بديلة  جتارب  على  بناء  ونقابّيني،  وحقوقّيني  حمليني  وممثلني 

د على وحدة املعركة الإ�سرتاتيجية  اأوروبا. واأوّجه حتّية خا�سة اإىل احل�سور الفنزويلي احلا�سد الذي يوؤكِّ

التي نخو�سها، وعلى عمق الت�سامن واملودة بني �سعوبنا املقاومة.

تر�سانته  الدويل، بكل  النظام  يفر�سه علينا  الذي  الواقع  الأمر  بيننا جميعًا هو رف�س  ما هو م�سرتك 

ال�سعوب، واإنَّ عاملًا  اأن يكون قدر  الواقع ل ميكن  اإنََّ هذا  الفكرية وال�سيا�سية والقت�سادية. وبالتاأكيد 

اآخر ممكن.
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كلمة الأ�ستاذ حممد قا�سم ❋

اأيها الإخوة، اأيها الرفقاء،

حتية ن�سالية،

ة ملنتدى مناه�سة الإمربيالية  ي�سعدين، كع�سو يف اللجنة املنظمة لهذا املنتدى، وكع�سو يف الأمانة العامَّ

والت�سامن بني ال�سعوب/ الهند، اأن اأرّحب بكم فرداً فرداً، متحدثني وم�ساركني يف اأعمال منتدانا هذا.

والقومية  الوطنية  والعقائدية،  والفكرية  ال�سيا�سية  النتماءات  املنتدى من خمتلف  اإىل هذا  اأتيتم  لقد 

والدينية، يجمعكم التزام هو دعم املقاومة على م�ستوياتها كافة، ومناه�سة الإمربيالية، وال�سعي لتحقيق 

الت�سامن بني ال�سعوب وقواها واأحزابها وهيئاتها ومنتدياتها، والبحث مًعا يف اأ�سكال واأ�ساليب واآلّيات 

العمل امل�سرتك، لتوفري التن�سيق بينها، و�سوًل اإىل البدائل التي تتطّلبها.

ال�ستنكار  اأر�س غزة، ورغم  التي حت�سل على  الهائل واملجازر  والدمار  النازفة  اجلراح  فعلى رغم 

وال�سجب لل�سمت الدويل الكامل، وتواطوؤ بع�س الأنظمة واحلكام العرب مع العدوان، اإّل اأّننا ن�سّجل 

باعتزاز وفخر ذلك الت�سّدي البطويل الأ�سطوري للمقاومة هناك، ول�سمود هذا ال�سعب العظيم واجلبار.

يذّكرنا  له  املبا�رص   
ّ
الأمريكي الإمربيايل  والدعم  غزة،  على  و�سكله  العدوان  حجم  اإنََّ  فقاء،  الرُّ اأيها 

على  الوا�سح  الدليل  اأعطت  قد  حتققت  التي  والنت�سارات   ،2006 متوز  خالل  لبنان  على  باحلرب 

حجم الف�سل الكبري مل�رصوع ال�رصق الأو�سط اجلديد،  ومل�رصوع �رصب املقاومة و�رصب اللتفاف الوطني 

 حولها  وحول م�رصوعها.
ّ
والقومي والعاملي

نحن اليوم اأمام واقع جديد: 

 اجلديد قد ف�سل.
ّ
 - امل�رصوع الإمربيايل – ال�سهيويّن يف فر�س النظام العاملي

- والحتالل املبا�رص لأفغان�ستان والعراق وحماولت تق�سيمه واإخ�ساع مقاومته قد ف�سلت.

- و�سيا�سات فر�س العقوبات واحل�سار على اإيران و�سوريا قد ف�سلت.

- وح�سار كوبا خم�سني �سنة متوا�سلة قد ف�سل.

- واملوؤامرات على فنزويال واأمريكا اجلنوبية قد ف�سلت.

مل قد ف�سلت. - وحماولت حماية النظام القت�سادي الراأ�سمايل املتوح�س واملَعونْ

- واحلروب الطاحنة التي تقودها الوليات املتحدة والكيان ال�سهيويّن مبا�رصة ل�رصب املقاومة قد 

ف�سلت.

 للمقاومة.
ّ
❋ ع�سو اللجنة املنظمة ملنتدى بريوت العاملي
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 معها اأكرث اتِّ�ساًعا.
ّ
لقد خرجت املقاومة اأكرث قوة واحت�سانًا ودعمًا، والت�سامن العاملي

لذلك، فاإنََّ املهمة الأ�سا�سية التي تنتظرنا، خالل وبعد هذا املنتدى، هي توحيد جهودنا وقوانا لإبراز 

مواجهتها،  واأ�سكال  وال�سهيونّية،  العاملّية  لالإمربيالية  احلقيقية  وال�سورة  للمقاومة،  احلقيقية  ال�سورة 

وحتقيق الت�سامن بني �سعوبنا، والو�سول اإىل اآلّيات تن�سيق عملية بني هيئاتنا.

عا�ست غّزة ..عا�ست مقاومتها و�سمود �سعبها واملجد واخللود ل�سهدائها .

عا�ست فل�سطني.

عا�ست ن�سالتكم.

كلمة ال�سيد علي اأكرب حمت�سمي ❋

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم واحلمد هلل رب العاملنّي وال�سالة وال�سالم على جميع الأنبياء واملر�سلني ل 

�سّيما النبي امل�سطفى حمّمد واآله الطّيبني واأ�سحابه املنتجبني.

اأيها الإخوة والأخوات، ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

الظلم  �سّد  واملقاومني  الأحرار  وُقدوة  ال�سهداء  �سّيد  طالب  اأبي  بن  علي  بن  احل�سني  على  ال�سالم 

والطغيان حفيد ر�سول رب العاملنّي. ال�سالم على فل�سطني والقد�س ال�رصيف وغزة ها�سم وعنوان العزة 

والكرامة.

والدماء  والتجويع  النار  بني  وحيدة  وتقف  وتقاوم،  ت�سمد  ها�سم  وغزة  يومًا  وع�رصون  واحد 

تها وكرامتها، بل عن عزة الأّمة وكرامتنا  والدموع، تاأبى ال�سقوط وتدافع بدمها وحلمها العاري عن عزَّ

جميعًا، لأّن ما يجري يف غّزة لي�س حربًا ت�ستهدف مقاومة ال�سعب الفل�سطيني فقط، بل هي ت�ستهدف 

كل اأحرار العامل الذين يرف�سون العي�س بذّل يف ظل هيمنة ال�ستكبار وال�سهيونّية؛ فما يجري يف غّزة 

ال�سعب  القهر والذل على  تريد فر�س  اأمريكية �سهيونية  اإرادة م�ستكربة  الإرادات،  حقيقيًة هو �رصاع 

اإرادتها احلرة، و�سيف�سل امل�رصوع ال�سهيويّن يف قهر  تنا وك�رص  اأمَّ الفل�سطيني، ومن خالله على �سعوب 

املقاومة  ا�ستطاعت  اإّبان حرب متوز عام 2006، حيث  لبنان  الأمة وف�سل مقاومتها، كما ح�سل يف 

 فّذ، قّل مثيله ب�سدقه واإخال�سه، �سماحة الأمني العام حلزب 
ّ
الإ�سالمية يف لبنان بقيادة قائد اإ�سالمي عربي

اهلل ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل حفظه اهلل تعاىل، اأن تهزَّ اأ�سطورة اجلي�س الذي ل يقهر. واليوم يف غّزة �ستنت�رص 

ة ال�رصطانية ال�سهيونّية من الوجود كما قال الإمام  اإرادة املقاومة لدى ال�سعب الفل�سطيني، و�ستزول الغدَّ

 »قّد�س �رصه«. ومّما ل �سك فيه اأن التاريخ وال�سعوب الإ�سالمية والعربية لن تغفر لالأنظمة التي 
ّ
اخلميني

تدعم الحتالل يف عدوانه اأو تتغا�سى عنه، فاإنَّ ح�ساب هذه الأنظمة الداعمة لالحتالل �سيكون ع�سرياً 

جّداً على يد ال�سعوب. 

❋ نائب رئي�س جمل�س ال�سورى الإيراين.
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املظلومون  غّزة  واأطفال  فن�ساء  الإن�سان،  اأدعياء حقوق  تف�سح  غّزة  اإنََّ حمرقة  الأعزاء،  الإخوة  اأيها 

املتحدة  الأمم  منظمة  من  �سوت  يرتفع  ومل  اخلريف،  كاأوراق  الأر�س  على  يوم  كّل  يت�ساقطون  ل  العزَّ

عي الدفاع عن حقوق الإن�سان، مبا يف ذلك احلكومات الأوروبية، وهذا الواقع  و�سائر املنظمات التي تدَّ

لذا،  الإن�سان.  الدفاع عن حقوق  عي  تدَّ التي  والدول  املنظمات  ونفاق وخداع  يدّل على كذب  املرُّ 

فقد اأعلن الإمام اخلامنّئي اأن جميع املجاهدين الفل�سطينيني  املوؤمنني يف العامل الإ�سالمي كافة مكلَّفون 

ل يف غزة، وكل من يقتل يف هذا الدفاع امل�رصوع واملقد�س  بالدفاع عن الن�ساء والأطفال والأهايل العزَّ

فهو �سهيد وُيرجى اأن ُيح�رص اأمام ر�سول »�س« يف �سفوف �سهداء بدر واأُُحد.

اإبادة جماعية، ت�سّنها »اإ�رصائيل« الغا�سبة  اإنََّ ما يجري اليوم يف غّزة هو حرب  اأيها احلفل الكرمي، 

التي ترتكب جرائم اإن�سانية مرّوعة بحق اأبناء فل�سطني يف غزة، دون اأن يرّف جفن لهذا العامل امل�ستكرب. 

فال�سهداء جتاوزوا الألف �سهيد، بينهم املئات من الأطفال والن�ساء، ناهيك عن الأ�سلحة املحّرمة دولّيًا 

ال�سهيويّن،  احلقد  هذا  كل  رغم  ولكن،  الفل�سطيني.  ال�سعب  لإبادة  الغا�سب  العدو  ي�ستعملها  والتي 

فاملقاومة يف غّزة هي املنت�رصة باإذن اهلل. 

م املقرتحات والتو�سيات التالية: م، فاإنَّنا نقدِّ وبناء على ما تقدَّ

اًل: التحرك الفاعل وال�سغط على احلكومات لقطع العالقات مع العدّو ال�سهيويّن. اأوَّ

ثانياًً: تفعيل التفاقية العربية ملقاطعة ال�رصكات املتعاملة مع العدّو ال�سهيويّن.

ثالثاًً: العدّو ال�سهيويّن يحاول، من خالل التحالف غري املقد�س مع بع�س الأنظمة املح�سوبة على العامل 

الإ�سالمي، ح�رص ال�رصاع يف معادلة فل�سطينية اإ�رصائيلية. فعلى العامل الإ�سالمي والعامل كله والأحرار تغيري 

هذه املعادلة  من خالل هّبة م�سوؤولة، اإىل �رصاع اإ�سالمي اإن�ساين- اإ�رصائيلي. ويف ظل هذه املعادلة ل ميكن 

للعدّو اأن يكون منت�رصاً.

رابعاًً: العمل اجلاّد لت�سكيل حمكمة عدل دولية ملعاقبة جمرمي احلرب ال�سهاينة.

 و�سمان ا�ستمراره، من خالل 
ّ
 الوا�سع يف العامل العربي

ّ
ك ال�سعبي دة للتحرُّ خام�شاً: اإيجاد اآلّيات حمدَّ

التحرك داخل الربملانات الأوروبية ودعم جمموعات ال�سغط املوؤيدة للق�سية الفل�سطينية للتحرك بفاعلية 

يف ال�ساحة الأوروبية، و�سوًل اإىل اإيجاد �سيا�سات اأوروبية مناه�سة للعدو ال�سهيويّن.

العالقات  لقطعهما  البوليفي  الفنزويلي والرئي�س  الرئي�س  اإكبار واإجالل ملوقف  �شاد�شاً: توجيه حتية 

وطردهما ل�سفريي الكيان ال�سهيويّن، وت�سجيع روؤ�ساء الدول يف العامل ليحذوا حذوهما.

ختاماً، اأقول كما انت�رصت مقاومة ال�سعب اللبناين انت�ساراً عظيمًا، فاإن انت�سار حركة املقاومة الإ�سالمية 

»حما�س« وال�سعب الفل�سطيني و�سائر املقاومني �سيكون باإذن اهلل تعاىل ن�رصاً اإلهّيًا عظيمًا اآخر، موؤكدين 

ة واحلرية والكرامة وا�ستعادة الأر�س والإن�سان.  اأن �سبيل اجلهاد واملقاومة وحده هو الطريق اإىل العزَّ

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة ال�سيخ نعيم قا�سم❋

اأنحاء العامل  ه حتيًةً اإىل الأحرار الذي اجتمعوا يف هذه القاعة من كل  اأن نوجِّ يف البداية، ل بدَّ من 

ليعرّبوا عن عنوانهم الإن�ساين يف مواجهة الظلم والت�سلط واحلروب املفرو�سة، وليقولوا ب�سوت واحد 

باأنهم يرفعون لواء العودة اإىل اأن�سنة الإن�سان.

اأن معاناتنا واحدة، واإننْ تنوعت �سورها، فمن �سور  اأقا�سي الدنيا؟ اإح�سا�سنا  ما الذي جمعنا من 

املعاناة: تلويث البيئة، ونهب الرثوات، والإرهاب املنظم، والظلم، والف�ساد، والعتداء، والحتالل، 

واأما  باأمريكا و»اإ�رصائيل« ومفاعيلها.  له عالقة  ما  بكلمة موجزة: كل  اأو  ال�سوق.  واقت�ساد  والهيمنة، 

طموحاتنا فم�سرتكة، ل تتخطى حدود اإن�سانيتنا وحريتنا وحياتنا العزيزة وم�ستقبل اأجيالنا.

بكل و�سوح، من حقنا اأن ن�رصخ اأمام العامل، واأن نقول باأّننا نريد اأن نحيا مرفوعي الراأ�س. ليعلم 

: »ول تكن عبد غريك وقد جعلك 
)ع(

القا�سي والداين باأّننا لن نكون عبيداً لأحد. قال اأمري املوؤمنني علي

اهلل حّراً«. و�ستكون مقاومتنا هي املوقف وهي الرد.

ب اأمريكا لت�سيطر على العامل وتتدخل يف �سوؤونه؟ من اأعطاها احلق يف اأن تقتحم وتقتل وحتتل  من ن�سّ

باإرادة بع�س  اأمريكا  اإىل عبيد عند  النا�س  اأمريكا �سيدًة على العامل، وحّول  وت�سادر الرثوات؟ من جعل 

اأن  اآثروا كرا�سيهم على �سعوبهم، فاأعطوا لأمريكا بينما كان يجب  احلكام الظلمة امل�ست�سلمني، الذين 

يعطوا ل�سعوبهم احلرية وال�ستقالل والكرامة.

اأن تعرفوا الطريق فت�سوا عن اأمريكا، فهي العدّو الأول يف العامل  اأردمت  اإذا  دعونا ل ن�سيِّع البو�سلة 

 بال�سيطان الأكرب ب�سبب م�ستوى �سمومها التي 
)قده(

وكل م�سائبنا من اأمريكا. فقد �سّماها الإمام اخلميني

تبّثها على م�ستوى الب�رصية، و�سيطرتها على حقوق النا�س يف حياتهم وبلدانهم. اأمريكا هي التي ترعى 

»اإ�رصائيل«، هي التي تعطيها ال�سالح لتقتل وتدمر، هي التي احتلت العراق، هي التي احتلت اأفغان�ستان، 

 املايل، هي التي حاولت اأن تزيد �سيطرتها عرب جورجيا، هي التي 
ّ
هي التي عملت خللخلة النظام العاملي

اأوقفوا الوحو�س  اأن نقول  اأعظم مّما يرتكب يف غزة؟ من حقنا  اليوم  اأي جرمية  قامت بكل امل�سائب. 

الب�رصية الإ�رصائيلية التي تعتدي على املدنيني، هوؤلء لي�س فيهم ذرة من الإن�سانية، هوؤلء مل يعرفوا يومًا ل 

رّبًا ول دينًا ول اإن�سانيًة ول اأخالقًا، هم يرون الأطفال ويقتلونهم، ويرون الن�ساء ويقتلونهن، ومع ذلك 

يّدعون اأنهم دميقراطيون! واأّن جمل�س النواب يف اأمريكا يدعمهم ويوؤيد حقهم يف الرد ويف الدفاع! من 

يدافع عن من ؟ »اإ�رصائيل« تدافع عن نف�سها يف مواجهة الأطفال اأم اأن الأطفال هم الذين يدافعون عن 

اأنف�سهم يف مواجهة الوح�سية الإ�رصائيلية الأمريكّية؟

لقد اأخذت كل ال�سعوب يف العامل علمًا حول �سكل واأداء ال�سهيونّية. ال�سهيونّية تعني اإتالف احلرث 

❋ نائب الأمني العام حلزب اهلل.
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اإقالق  ال�سهيونّية وتعني  الأو�سط  ال�رصق  تعني العتداء والحتالل واإقالق منطقة  ال�سهيونّية  والن�سل. 

العامل باأ�رصه. وعلينا اأن نوقفها عند حّدها.

لقد انف�سحت »اإ�رصائيل« اليوم، وتبنيَّ اأمام العامل كيف اأن �سورتها ب�سعة. ل ميكن اأن ُتذكر »اإ�رصائيل« 

اإّل وُتذكر ب�ساعتها واعتداءاتها وهمجيتها التي متار�سها يف كل مكان. لكن اعلموا يا اأهل غّزة ال�رصفاء 

اأنكم اأنتم �سورة الإن�سان العظيم الذي يقول: ل للعبودية ول لـ»اإ�رصائيل« ول لطموحات اأمريكا. غّزة 

�ستبقى ِقبلة الأحرار.

بو�سلة  وحدها  والإمربيالية  ال�ستكبار  مواجهة  ويف  للمقاومة  �ساعدة  حركة  ن�سهد  اليوم  نحن 

الكراهية لأمريكا تزداد، بينما تتهاوى مفاهيم الدميوقراطية وحقوق الإن�سان والطفولة والعدالة واحرتام 

الراأي الآخر، وكل العناوين التي لّوثوها باأفكارهم وممار�ستهم اخلاطئة وال�سلبية.

نحن �سّد العوملة التي ت�سادر حرية ال�سعوب وثرواتهم واقت�سادهم وم�ستقبل اأجيالهم.

من هنا، عندما جنتمع يف هذا املنتدى الكرمي، ل بدَّ من اأن نطرح اأُ�س�سًا وعناوين، تبنيِّ حقيقة وطبيعة 

متابعتنا كحزب اهلل، وكف�سيل مقاوم، يرغب يف اأن ميدَّ يده اإىل كل ف�سائل املقاومة يف العامل واإىل كل 

الأحرار واإىل كل ال�رصفاء.

اأّما عناوين حركتنا وروؤيتنا يف حزب اهلل فاأوجزها ب�سبعة اأمور:

اًل: نحن حزب اإ�سالمي عقائدي، نوؤمن بالدين كر�سالة �سماوية اإن�سانية ول نوؤمن بالع�سبية الطائفية،  اأوَّ

ا نوؤمن بر�سالت ال�سماء لتعزيز دور الإن�سان على قواعد ثالث: ول بالتجمعات القبلية الطائفية، واإنَّ

�َسلنَْناَك اإَِل  رنْ
 رحمة للب�رصية، قال تعاإىل: »َوَما اأَ

)�س(
القاعدة االأوىل: قاعدة الرحمة، فقد اأر�سل اهلل حمّمداً 

َمًة ِللنَْعامَلِنَي«، فهو مر�سٌل بالرحمة ليبلغ الر�سالَة والنا�ُس اأحراٌر يف خياراتهم، »َفَمننْ �َساء َفلنُْيوؤنِْمننْ َوَمننْ  َرحنْ

ًا مبجموعة دون اأخرى، فر�سالتنا رحمة. «، وهو لكل العامل ولي�س خمت�سّ ُفرنْ �َساء َفلنَْيكنْ

ول  اأخرى،  دون  بفئة  يخت�س  ول  اجلميع  ي�سمل  والعدل  العدل،  لإقامة  ن�سعى  الثانية:  القاعدة 

ِل  ب�سعب دون �سعب اآخر، وقد اأمرنا اهلل تعاىل بذلك، حيث قال يف القراآن الكرمي: »اإِنَّ اهلَل َياأنُْمُر ِبالنَْعدنْ

اِن«. �سَ َوالإِحنْ

الثالثة: نحمي �ساحتنا يف مواجهة املعتدين باملقاومة. واملقاومة ردة فعل على اعتداء وعلى  القاعدة 

مواجهة من الآخر، وعلى ظلم منه. فنحن مل نبادر اإىل موقف اإّل كردة فعل على هذا الظلم الذي راأيناه، 

فكانت املقاومة ال�ساملة يف اأبعادها الع�سكرية وال�سيا�سية والثقافية وبكل املعاين التي تت�سّمنها املقاومة.

اأخل�س يف هذا العنوان اإىل �سعار نرفعه ونعمل له: نريد العدالة ل�سعوب العامل، اإىل اأي فريق انتموا، 

لي�سعروا باإن�سانيتهم. هذا هو واجبنا، وهذه هي ر�سالتنا.
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ثانياًً: نوؤمن باملقاومة طريقًا اإىل التحرير والتغيري، على قاعدة اأن حترير الأر�س والإن�سان ل ميكن اأن يتم 

يف ظل القوة ال�ستكبارية وربيبتها »اإ�رصائيل« اإّل باملقاومة التي تواجه بقوة. مل تنطل علينا اأكاذيبهم التي 

يحدثوننا عنها. ي�سعون القواعد ويجّروننا اإىل قواعدهم. وقواعدهم: الإرادة الدولية، وجمل�س الأمن، 

والأنظمة املعتمدة، فيطلبون منا اأن نذهب اإىل جمل�س اأمنهم حيث نعتقل يف داخله من دون اأن نح�سل 

على حق، ويدعوننا اإىل اإرادتهم الدولية التي ت�سادر اإرادة �سعوب امل�ست�سعفني.

اأنا اأدعوكم واأدعو �سعوب العامل اإىل اأن يختاروا قواعدهم ب�سكل خمتلف عن قواعد امل�ستكربين. نحن 

اإىل  لناأخذ حقنا، ولن نلجاأ ل  باأيدينا  اأن نقاوم  يف املقاومة اخرتنا قواعدنا ورف�سنا قواعدهم. قاعدتنا 

جمل�س الأمن ول اإىل الدول الكربى. ببندقيتنا �سنحّرر اأر�سنا. هكذا فعلنا وهكذا �سنفعل. وهنا، مل تعد 

املقاومة بعد هذا التاريخ الن�سايل الكبري يف مواقع خمتلفة من العامل، وبعد هذا التجّلي العظيم الذي ح�سل 

يف متوز 2006 بقهر »اإ�رصائيل« التي كانت تّدعي اأنها ل ُتقهر، مل تعد املقاومة فعاًل يف اخلفاء ول يف 

الختباء. املقاومة م�سار نعلنه بالفم املالآن، و�سيكون وا�سحًا وبارزاً، واملقاومة التي نعنيها هي املقاومة 

الع�سكرية، ونقول للعامل �سنت�سّلح و�سنزيد من ت�سّلحنا، وندعو اإىل ت�سليح كل مقاومة تقاتل العدّو الذي 

يحتل الأر�س. لي�ست امل�سكلة يف غّزة اأن ال�سواريخ تهّرب، ولو مل تكن ال�سواريخ تهّرب ل�سقطت غّزة 

يف اليد الإ�رصائيلية، بل ندعو اإىل املزيد من اإي�سال ال�سواريخ اإىل املجاهدين، بل اأكرث من ذلك اإىل اإعطائها 

علنًا لتواجه »اإ�رصائيل« الغا�سبة.

اأية قواعد هذه يريدون اأن يجّرونا اإليها؟ اأ�سبح من حق »اإ�رصائيل« اأن تت�سلح وتاأخذ باملليارات وتنقل 

عالمة  لي�ست  هذه  ل،  ا�ستفهام!  عالمة  فهذه  املقاومة  ت�سلحت  اإذا  ثم  بالطائرات،  وتتحرك  ال�سالح 

اأن  ا�ستفهام. املقاومة �ستاأخذ جمالها وحّيزها للدفاع امل�رصوع. ومن ل يعجبه ذلك فليحاور كما يريد 

يحاور، وليقنعنا وليعطنا البدائل، لكن لن ن�سبح �سعفاء يف وجه قوة امل�ستكربين واملحتلني. اأعطونا قوة 

بديلة لتقنعونا، ورمبا اأ�سفنا قوتكم اإىل قوتنا لنواجه امل�ستكربين بدًل من اأن نقف �سعفاء يف وجوههم.

هذا هو عنواننا الثاين: املقاومة طريقنا اإىل التحرير، ولن يكون ل جمل�س الأمن ول القرارات الدولية 

طريقًا اإىل التحرير. بكل �رصاحة، قرارات جمل�س الأمن طريق اإىل ال�ست�سالم ودفن الق�سية الفل�سطينية، 

ونحن نريد اإنقاذها. بارك اهلل بحما�س وباملقاومة الفل�سطينية التي اأخرجت املقاومة من جوارير جمل�س 

الأمن اإىل ال�سواعد البطلة التي تقاتل يف غّزة من اأجل التحرير، و�سينت�رصون اإنَّ �ساء اهلل تعاىل.

ثالثاًً: يجب اأن تت�سابك اأيدينا يف كل العامل لن�سكل قوة �سغط فاعلة وموؤثرة، من دون النظر اإىل اللون 

اأو الِعرق اأو اللغة اأو الدين اأو املبداأ. 

دوا. يف لبنان اجتمعت املعار�سة، فكان فيها الي�سارّي والعلمايّن  اأقول بتعبري خمت�رص: يا اأحرار العامل احتَّ
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هال  لقد  لبنان.  العظيم يف  التما�سك  هذا  ترونها يف  وت�سكيلتهم  والقومي،  والوطني  املتديّن  وامل�سلم 

امل�ستكرب ومعه الأنظمة املتداعية كيف اجتمعنا مع بع�سنا. واحد ي�سجد هلل تعاىل، والثاين ينتظر، والثالث 

يقراأ ترانيمه كما يوؤمن بها، والرابع يوؤمن باإن�سانيته، كلنا معًا اجتمعنا يف املعار�سة. اجتمعنا لأّننا فهمنا 

اأيدينا معًا  تتما�سك  اأن  اإىل  اإن�سانيتنا. وبكل و�سوح، نحن بحاجة  باأّن نعي�س  اآمنا  معنى احلرية، ولأّننا 

لننجز على الأر�س. فال�ساحة ت�سع اجلميع، والكل �سريبح اإنَّ �ساء اهلل تعاىل.

 الذي 
ّ
رابعاًً: تختلف ق�سايانا يف العامل، وهي كثرية، لكنها ق�سايا م�سرتكة يف مواجهة الظلم العاملي

متار�سه اأمريكا اليوم. ليكن لكل بلد اأ�سكال حتّركه وبدائله وق�ساياه، وليدعم كل منا ما يريده الآخر من 

حقوق م�رصوعة، ول تخجلوا ول تخافوا، وكونوا م�ستاأن�سني يف تالحمنا مع بع�سنا . لقد ظن بع�سهم 

اأنهم اإذا و�سمونا بالعالقة مع اإيران و�سوريا وحما�س اأّننا ننزعج، اأقول لكم: اأ�سيفوا اإىل هوؤلء ت�سافيز 

وبوليفيا وكل الأحرار يف العامل. نعم، �سنكون �سّفًا واحداً يف وجه اأمريكا و»اإ�رصائيل«، وليكن �سعارنا: 

.
ّ
فلن�سقط الإمربيالية الأمريكّية وهذا ال�ستكبار العاملي

خام�شاً: يف اعتقادي اأنَّ العامل اليوم يتجاذبه مع�سكران، مع�سكر اأمريكا ومن معها، ومع�سكر املقاومة 

هو  والحتكار  والعدوان  والف�ساد  »اإ�رصائيل«  معه  الذي   
ّ
الأمريكي املع�سكر  هذا  اأن  املهم  معها.  ومن 

مع�سكر ُمعاٍد، يجب اأن نقف كمع�سكر مقاومة ب�سدة وقوة يف مواجهته. اأما مع�سكر املقاومة فهو الذي 

يحمل عناوين املناه�سة لال�ستكبار وعناوين الرف�س للظلم وحترير الأر�س، ويحمل عناوين العودة اإىل 

ال�ستقالل واإىل الر�سيد الذاتي. هذه كلها عناوين مقاومة، واملع�سكر الذي �سينجح، مع�سكر الكرامة 

الإن�سانية.

الن�رص  هو  وها  تتهاوى.  وموؤامراتهم  تنجح  فمواجهاتنا  الوراء،  اإىل  عودة  ول  املقاومة،  ع�رص  هذا 

الإلهي يف متوز 2006 ي�سطع يف �سماء العامل، وها هو �سمود غّزة يثبت حق امل�ست�سعفني، وعدّونا يف 

م�سار ال�سقوط الإن�ساين.

�شاد�شاً: ل يوجد ت�سامن من دون دعم للمقاومة، ومن اأراد اأن يت�سامن مع املقاومني عن ُبعد ويف 

اخلفاء �سيكون عطاوؤه حمدوداً وقلياًل. يجب اأن جناهر بت�سامننا وبدعمنا اأمام العامل من اأجل اأن نهزمهم 

اأن نحمل ال�سالح. فلنعمل للحريات ال�سيا�سية، وعدم ا�ستعباد  مبواقفنا وبندقّياتنا عندما يتطلب الأمر 

ال�سعوب، وحرية الختيار ال�سعبي لأنظمتها وحكامها، ولنعمل لتكون احلرية لنا جميعًا.

�شابعاً واأخرياً: غّزة اليوم هي الرمز والق�سية واملقاومة والكرامة الإن�سانية، غّزة اليوم تنا�سد اأن نكون 

معها، نحن مع غّزة ومع خيارات �سعبها ومقاومتها، وهي لي�ست وحدها. علينا جميعًا اأن جنتهد اأق�سى 

لنبّدد ظلمة الإمربيالية وال�سهيونّية. غّزة  الدعم والت�سامن والتاأييد،  اأ�سكال  و�سعنا لنكون معها، بكل 
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اليوم عنوان عزتنا وعنوان م�ستقبلنا احلي الواعد. غّزة اليوم هي التي جت�سد املقاومة. َمن كان مع غّزة هو 

مع املقاومة، وَمن مل يكن مع غّزة كان �سدها، اأي مع اأمريكا و»اإ�رصائيل«.

ا حتتاج اإىل دعم حقيقي. من اأراد من الدول اأن يكون مع  غزة اليوم ل حتتاج اإىل ن�سائح عن بعد، واإنَّ

غّزة عليه اأن يقطع العالقات واأن ير�سل املوؤن ويفتح املعرب واأّن يكون له موقف موؤثر، ول يكفي التباكي. 

من ح�رصها،  واإىل جميع  الدوحة،  انعقدت يف  التي  العربية  القمة  اإىل  حتية  نر�سل  اأن  من  بدَّ  ل  وهنا، 

لأنهم �سكلوا ال�سوت امل�ساعد للخط املقاوم. وِثقوا، كما كان عدوان متوز بداية الهزمية الإ�رصائيلية، فاإنَّ 

عدوانهم على غّزة �سيكون الطريق الذي ُي�سقط �سورة »اإ�رصائيل« على م�ستوى العامل وعلى م�ستوى 

ال�سعوب، وهذا موؤ�رص من موؤ�رصات انهيارها.

عيون  نرى يف  وي�سمد.  وي�سّحي  يقاتل  العزيز  الطاهر  الطّيب  املجاهد  فل�سطني  �سعب  نرى  نحن 

اأطفالهم هذه القوة وهذا ال�سمود. هوؤلء هم اأ�سحاب الأر�س، واأ�سحاب الأر�س منت�رصون واملحتلون 

منهزمون، و�ستعود الأر�س اإليهم، وان �ساء اهلل �ستعود فل�سطني من النهر اإىل البحر كاملة اإىل اأهلها.

من خالل كلمتي اأردت اأن اأطرح �سبعة عناوين اأخّل�سها بعد اأن تكلمت عليها:

ًل، نريد العدالة ل�سعوب العامل. ثانيًاً، املقاومة طريقنا للتحرير. ثالثًاً، يا اأحرار العامل احتدوا. رابعًاً،  اأوَّ

العامل.  �سعوب  جلميع  احلرية  �ساد�سًا،  الإن�سانية.  للكرامة  نعم  خام�سًا،  الأمريكّية.  الإمربيالية  فلن�سقط 

�سابعًا، مع غّزة �سّد اأعدائها.

اآمل اأن يرتجم هذا املنتدى الدويل هذه العناوين وغريها من العناوين التي تختارونها، واأحّيي جميع 

امل�رصفني والعاملني الذين �سّهلوا لنجاح واإقامة هذا املنتدى الدويل فرداً فرداً وموؤ�س�سة موؤ�س�سة، واأحييكم 

العامل:  فلي�سمع  كبرياً.  معنًى  بالذات  اللحظات  هذه  يف  حل�سوركم  فاإنَّ  الكرمي،  احل�سور  اأيها  جميعًا 

اأحرار العامل مع غّزة �سّد ال�سهيونّية .
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ة حول غّزة جل�سة عامَّ

دفاعًا عن غّزة يف �سبيل خطوات عملية

رئي�س اجلل�سة مي�سال �سماحة ❋

يف اليوم الأول من هذا املنتدى املوافق اليوم الثاين والع�رصين ل�سمود اأهل غّزة ومقاومتها مبواجهة 

املحرقة الإ�رصائيلية ال�سهيونّية التي اأحرقت ب�سكل نهائي ما كان تبّقى من �سقوط النظام الأخالقي يف 

الغرب وبع�س ال�رصق.

رها اأبناوؤها واأبطال  تلتقون اليوم يف بريوت العا�سمة الثانية بعد القد�س التي دّن�سها ال�سهاينة، وحرَّ

املقاومة يف لبنان. 

املطلوب  غزة،  اأبناء  مع  الت�سامن  املطلوب  ولي�س  غزة،  مع  الت�سامن  املطلوب  لي�س  اليوم،  هذا  يف 

وخا�سة يف اإطار هذا املنتدى يف كل اإ�سعاعاته جتاه املنظمات اأو الدول اأو ال�سعوب هو �سياغة ما ميكن 

اأن يحمي القيم التي مّثلتها ومتّثلها و�ستمّثلها غزة. ِقَيم املقاومة العملية وال�سمود وخا�سة التغيري يف كل 

عواملنا العربية والإ�سالمية ويف العامل.

يف ثمانية اأ�سهر �سقط النظام املايل القت�سادي املبني على الالاأخالقية وعلى ا�ستثمار طاقات الإن�سان 

ل�سالح اأهل ال�ستئثار بال�سلطة واملال. ومع غّزة �سقط نهائّيًا عرب ال�سمت من جهة والتاآمر من جهة وتوقيع 

املعاهدات والتفاقات الذي بداأ اأم�س يف وا�سنطن من جهة اأخرى. �سقط نظام الأخالق. �سقطت اأنظمة 

اأ�سقطوا حقوق الإن�سان،  اإىل عامل جديد.  اإنها وبا�سمها �ستدخلنا دميوقراطيتهم  لنا  التي قيل  الأخالق 

اأ�سقطوا الثورة الفرن�سية، اأ�سقطوا �رصعة حقوق الإن�سان، واأ�سقطوا الأمم املتحدة.

نبداأ مع كلمة رئي�س اجلمهورية الإ�سالمية ال�سيد حممود اأحمدي جناد يلقيها �سعادة ال�سفري حممد ر�سا 

�سيباين.

❋ وزير لبناين �سابق.
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ال�سفري حممد ر�سا �سيباين ❋

هذه  اأنتهز  جناد،  اأحمدي  حممود  د.  الرئي�س  فخامة  كلمة  األقي  اأن  قبل  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم 

الإمام  ال�سيد  الإ�سالمية  الثورة  قائد  �سماحة  قبل  بالأم�س من  ر�سالة وّجهت  اأتلو عليكم  الفر�سة لكي 

اخلامنئي اإىل الأخ املجاهد اإ�سماعيل هنية جاء فيها:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم .

الأخ املجاهد ال�سيد اإ�سماعيل هنية،

اأبناء غّزة طوال ع�رصين يومًا وت�سحيتكم  البوا�سل و�سرب كل فرد من  اإنََّ �سربكم و�سرب املجاهدين 

بالأنف�س يف مواجهة اإحدى اأكرب اجلرائم احلربية يف العامل والتاريخ قد رفع راية العز عالية فوق روؤو�س 

اأبناء الأمة الإ�سالمية جمعاء. لقد اأثبتم اأن القلوب املفعمة بالإميان باهلل والقيامة واأنَّ روح امل�سلم العزيزة 

والأبّية التي ترف�س اخل�سوع وال�ست�سالم للظلم واجلور متلك القدرة على جعل الدول اجلّبارة وامل�ستكربة 

وجيو�سها املدّججة بال�سالح عاجزة ذليلة يف وجهها. 

اإنََّ اجلي�س الذي جعلته قوة ت�سحياتكم وروحيتكم ال�ست�سهادية يقبع يف الوحل ذلياًل خلف اأبواب 

غّزة على مدى ع�رصين يومًا هو نف�سه اجلي�س الذي ا�ستطاع خالل �ستة اأيام فقط اأن يحتل مناطق وا�سعة 

يف ثالث دول عربية.

وروح  و�سجاعتكم  و�سربكم  الإلهي  بالوعد  ظّنكم  وُح�سن  وتوّكلكم  باإميانكم  تفخروا  اأن  لكم 

اأمريكا والكيان  اليوم  اإنََّ جهادكم قد ف�سح  امل�سلمني بها.  التي متلكونها، كما يفتخر جميع  الت�سحية 

ال�سهيويّن وُحماته ومنظمة الأمم املتحدة ومنافقي الأمة الإ�سالمية. اليوم باتت حقيقة ق�سيتكم وا�سحة 

وم�سّلمة لي�س فقط لدى جميع �سعوب العامل الإ�سالمي بل لدى اأكرث �سعوب العامل يف اأوروبا واأمريكا. 

اإنكم حّتى ال�ساعة اأنتم املت�رصرون ومع ا�ستمراركم يف املقاومة والثبات وال�سمود �ستزيدون يف هزمية 

هذا املحتل الغا�سب عدّو الب�رصية. واعلموا اأيها الأعزة اأن {ما وّدعك ربُّك وما قَلى ول�سوف ُيعطيك  

ى} اإنَّ �ساء اهلل. ربَُّك فرت�سَ

الفل�سطينيني  باملدنيني  حلقت  التي  والكارثة  الدامية  الأحداث  قلوبنا  فيه  اأدمت  الذي  الوقت  يف 

فجائع وجمازر جعلت  التلفزة من  �سا�سات  ن�ساهده على  ما  اإنَّ  والأبرياء،  املظلومني  الأطفال  وخا�سة 

�سعبنا يف ماأمت دائم. عّظم اهلل لكم اجلزاء وعّجل لكم الن�رص، واعلموا اأّن وعد اهلل حق حيث يقول: 

ّن اهلُل َمننْ ين�رُصه اإنََّ اهلَل لَقِويٌّ عزيز}. ويقول تعاىل: {ومن جاهد فاإنا ُيجاِهُد لنف�سه}. وليعلم  {ولين�رصُ

❋ �سفري اإيران ال�سابق يف لبنان.
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اليهود يف حرب الأحزاب حيث يقول اهلل  اأف�سل من م�سري  اأن م�سريهم لن يكون  اخلونة من العرب 

يهم}. اإن ال�سعوب مع اأهايل غّزة وكل دولة  تعاىل: {واأنزَل الذيَن ظاهروُهمنْ من اأهِل الكتاب ِمن �سيا�سِ

ة بينها وبني �سعبها، وم�سري دولة كهذه معلوم. ق الُهوَّ ا تعمِّ ل تكون كذلك اإنَّ

اإن كانوا يحر�سون على حفظ ماء وجههم فعليهم اأن يتذكروا كالم اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم حيث 

قال: املوت يف حياتكم مقهورين واحلياة يف موتكم قاهرين«.

اأحّييكم واأحّيي جميع املقاومني املجاهدين وجميع اأهل غّزة الناظرين اإىل جميع اجلهود التي تقوم 

ببذلها حكومة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية التي ترى وجوب الدفاع عنكم. ونرفع اأيدينا بالدعاء لكم 

دائمًا ون�ساأل اهلل العزيز القدير لكم ال�سرب والن�رص. وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.

ر�سالة رئي�س اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية/ حممود اأحمدي جناد

اإىل منتدى بريوت العاملي للمقاومة ومناه�سة الإمربيالية.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.

اأيها احل�سور الكرام، يا اأحرار العامل،

لقد م�سى واحد وع�رصون يومًا على املحرقة �سّد ال�سعب الفل�سطيني املظلوم والأعزل يف قطاع غزة. 

قام خاللها الكيان ال�سهيويّن الدموي واملدجج بال�سالح بارتكاب اإبادة جماعية منقطعة النظري يعت�رص 

راً اأو تدمرياً  لها قلب اأي اإن�سان حّر. وقد ا�ستخدم هذا الكيان العن�رصي اأحدث الأ�سلحة واأكرثها تطوُّ

�سّد الأبرياء من ن�ساء واأطفال و�سيوخ وهم يعانون منذ ما يربو على �سنة ون�سف من احل�سار والتجويع. 

اإنََّ هذه الأ�سلحة الفّتاكة التي مل تتعّرف اإليها حَتى الآن اجليو�س احلديثة يف العامل تلقي بِحممها من الربِّ 

واجلو والبحر على اأبناء ال�سعب الفل�سطيني الذي يدافع عن عزته وكرامته الإن�سانية. 

والظالم من جهة واحلق  الباطل  بني جبهتي  احلقيقية  املواجهة  يج�ّسد  غّزة  اليوم يف  ما يحدث  اإنََّ 

الكرامة والعزة وال�سمود وال�سرب  اأروع �سور  فيها  تتجّلى  ثانية حيث �سهدت وقائع  والنور من جهة 

وال�ستقامة ومقارعة الظلم والتع�ّسف. فال�سعب الفل�سطيني املظلوم يقاوم بكل ما اأوتي من قوة دفاعًا 

عن كرامته وعّزته، اإذ ل ملجاأ ول ذلة اإّل هلل �سبحانه وتعاىل، لذلك ن�سمعه يردد الآية الكرمية {ح�سُبنا 

َم الوكيُل}.  اهلُل وِنعنْ

اأيها الأخوات والإخوة،

اإنََّ ما يحدث يف غّزة ُيعترب ترجمة جلّية لآيات القراآن الكرمي التي ب�رّص بها اهلل املجاهدين يف �سبيله 

بالن�رص والظفر وب�رّص اأعداءه باخلزي والذّل يف الدنيا والآخرة ولهم عذاب األيم.

ولقد �سهدنا تلك الفتاة التي ُقطعت �ساقاها من َجور وظلم ال�سهاينة وهي تبت�سم ابت�سامة الن�رص، وفتاة 
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اأخرى حتت�سن طفاًل �سغرياً وكاأنها اأّم حنون حتاول التخفيف عن طفلها الأمل ومعاناة اجلراح الناجمة عن 

اأ�سلحة ال�سهاينة الفتاكة.

اليوم اأ�سبحت غّزة خمترباً لالإن�سانية التي تغّط يف �ُسبات عميق لكي تخترب فيه مزاعم الإن�سانية وحقوق 

الإن�سان. اليوم تتخطى امل�ساعر الإن�سانية حدود الدول والبلدان وترتفع ال�رصخات املدّوية للم�سلمني 

والت�سحية  الإيثار  م�ساهد  جانب  اإىل  لكن  غزة.  يف  املظلوم  لل�سعب  دعمًا  العامل  اأرجاء  يف  والأحرار 

والتفاين ون�رصة احلق يف جبهة النور، ثمة م�سهد اآخر يف جبهة الظالم والباطل اأين يقوم البع�س بالتزام 

اجلرائم  من  املزيد  بارتكاب  للدم،  املتعط�سني  ال�سهاينة  ال�سمت  بذلك  م�سجعني  امل�سبوه،  ال�سمت 

والفظائع. وهنا ينبغي لنا اأن نت�ساءل ما هو الإجراء الذي اتخذته الأمم املتحدة وجمل�س الأمن باعتبارها 

العاملنّي  امل�سطنع يف قلب  ال�سهيويّن  الكيان  اإن�ساء  العامل؟ ومنذ  ال�سالم والأمن يف  امل�سوؤولة عن  اجلهة 

ة لالأمم املتحدة الع�رصات  العربي والإ�سالمي قبل �ستني عامًا وحّتى الآن اأ�سدر جمل�س الأمن واجلمعية العامَّ

من القرارات يف اإدانة جرائم وممار�سات هذا الكيان الذي يتجاهل جميع تلك القرارات، ومل يكتف 

بذلك بل اإنه يتجاهل كل القوانني واملعايري القانونية والإن�سانية وت�رصيعات حقوق الإن�سان. وبالرغم من 

اأن هجماته الوح�سية �سّد الن�ساء والأطفال واملدار�س وامل�ست�سفيات وامل�سعفني وال�سحفيني تعّد خرقًا 

�سافراً لكل القوانني اإّل اأنَّه ل يزال مبناأًى عن امل�ساءلة  من املراجع القانونية والق�سائية الدولية. اإن الغرب 

يزعم باأنه بداأ حربًا �ساملة �سّد ما ي�سّمى ظاهرة الإرهاب م�ستخدمًا جميع الإمكانيات احلقوقية والأمنية 

والع�سكرية، ولكنه اأهمل عن عمد و�سابق اإ�رصار مركز الإرهاب املنظم واإرهاب الدولة الذي متار�سه 

الدولة.

اأحمَر  فيها خّطًا  النظر  اإعادة  اليهودية ويعتربون   املحرقة  الإ�رصائيلية حول  الرواية  يتبّنون  الَّذين  اإنََّ 

اإلينا  ال�سهاينة وتنقلها  التي ميار�سها  ال�سمت حيال الإبادة  اجلماعية  يلتزمون  الغرب، ملاذا  اإىل  بالن�سبة 

اأن  الكامريات وتقارير املرا�سلني يف العامل خالل �ستني عامًا من الحتالل ال�سهيويّن لفل�سطني. يجب 

ن�ساأل املدافعني عن هذا الوليد غري ال�رصعي للغرب ما هي اخلدمة التي قدمتها �سيا�ساتكم القائمة على 

ال�سيا�سات املزدوجة والتمييزّية  األي�ست هذه  للب�رصية املتعط�سة للحق والعدل؟  التمييز والكيل مبكيالني 

ال�سبب الرئي�س للثورة وانتفا�سة ال�سعوب املظلومة بوجه الظاملني ول�سرتداد حقوقهم ال�سلبية  باأر�س 

اآبائهم واأجدادهم؟ 

وهي  اليوم  طريقها   غّزة  يف  وال�سابر  ال�سامد  ال�سعب  ذلك  يف  مبن  احلّرة  ال�سعوب  وجدت  لقد 

تدافع عن جمدها ورفعتها وكرامتها بكل ما يتوافر لها ملواجهة الطغيان وجربوت ال�سهاينة امل�ستكربين. 

كان ال�سهاينة يت�سورون اأن باإمكانهم من خالل جتيي�س اجليو�س اأن يطفئوا نور املقاومة، ولكن خابت 

ظنونهم. فنحن ن�سهد اتِّ�ساعًا للفكر واملقاومة يف اأرجاء العامل ويف البلدان العربية بالذات. وقام الإ�سالم 
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املحمدي الأ�سيل بواجباته وم�سوؤولياته على اأف�سل وجه طوال تاريخه الإمام اخلميني باعتباره التلميذ 

احلقيقي لهذه املدر�سة الأ�سيلة اأطلق منذ اأكرث من اأربعة عقود ومن حوزتي النجف وُقم �رصخته املدافعة 

عن ال�سعب الفل�سطيني املظلوم. وبادرت اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية يف الأيام الأوىل لنت�سار الثورة 

الإ�سالمية باإنزال علم الكيان ال�سهيويّن ورفع العلم الفل�سطيني فوق مبنى �سفارة فل�سطني يف طهران. 

اإنَّ اإيران قيادة وحكومة و�سعبًا تعترب دعم الق�سية الفل�سطينية تكليفًا �رصعّيًا ول تتوانى عن تقدمي اأي دعم 

ل�سرتداد حقوق ال�سعب الفل�سطيني ال�رصعية. 

الفل�سطيني املظلوم والغيور والأمة الإ�سالمية يطالبون املجتمع   وال�سعب 
ّ
ال�سعب الإيراين الأبي اإنََّ 

املدين واملنظمات الأهلية باتخاذ اإجراءات عاجلة لإيقاف املجازر �سّد ال�سعب الفل�سطيني الأعزل يف 

قطاع غزة، واإّنني بالنيابة عن ال�سعب الإيراين وكواجب اإن�ساين واأخالقي اأود التاأكيد مرة اأخرى على 

ما يلي:

اًل: اإنََّ اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية قيادة وحكومة و�سعبًا تدعم ب�سكل كامل احلقوق واملطالب  اأوَّ

املحقة لل�سعب الفل�سطيني املظلوم يف غّزة وتطالب باإيقاف العدوان ال�سهيويّن فوراً والن�سحاب ال�رصيع 

وفك احل�سار وفتح املعابر وكذلك حماكمة جمرمي احلرب لرتكابهم الإبادة اجلماعية يف غّزة والتعوي�س 

لها ال�سعب الفل�سطيني الأعزل يف غزة. عن جميع اخل�سائر املادية واملعنوية التي حتمَّ

اأطالب الأمني العام ملنظمة الأمم املتحدة وجمل�س الأمن القيام بواجباته وم�سوؤولياته القانونية والدولية 

َوفقًا مليثاق الأمم املتحدة واتخاذ قرارات ملزمة وقوية ت�سع حّداً للمجازر املتوا�سلة يف قطاع غزة.

لإيقاف  يلزم  ما  باتخاذ  الإن�سان  حقوق  عن  للدفاع  الدولية  والأو�ساط  املنظمات  اأطالب  ثانياًً: 

الهجمات وحماكمة ومعاقبة جمرمي احلرب ال�سهاينة .

والكرامة  العزة  مواكبة  حتديداً  غّزة  يف  ال�رصفاء  واملجاهدين  الأبي  الفل�سطيني  ال�سعب  اأرجو  ثالثاًً: 

الإن�سانية وطريق الأحرار يف العامل اأجمع واأن يوا�سلوا مقاومتهم والتكال على اهلل العزيز القدير حتَّى 

حتقيق الن�رص وا�سرتداد حقوقهم ال�سليبة والن�رص قريب اإنَّ �ساء اهلل. ول ي�سعني هنا اإّل اأن اأوؤكد على اإمياننا 

الكرمي: {فا�ستقمنْ كما  الكتاب  ي�سري  القراآنية حيث  الآيات  فيها  تتج�سد  �ساحة  اأ�سبح  غّزة  باأّن قطاع 

اأُمرت ول تتبع اأهواءهم} واأي�سًاً الآية  {كم من فئة قليلة غلبت فئًة  كبرية باإذن اهلل} واهلل مع ال�سابرين. 

ثم اأنزل ال�سكينة على ر�سوله واملوؤمنني، حيث نرى يف اآية الذكر احلكيم {واأنزَل جنوداً مل تروها وعّذب 

الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين}. ويخاطبنا كتاب اهلل يف موقف اآخر {اإنَّ الذين قالوا ربُّنا اهلُل ثم 

ا�ستقاموا تتنّزُل عليهم املالئكُة اأّل تخافوا ول حتزنوا واأب�رصوا باجلنة التي كنتم توعدون} ويقول اهلل عن 

هذا القوم ال�رص�س: {واألقينا بينهم العداوَة والبغ�ساء اإىل يوم القيامة كّلما اأوقدوا ناراً للحرب اأطفاأها اهلل 
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 اأن اأتقدم بال�سكر والتقدير 
َّ
وي�سَعون يف الأر�س ف�ساداً واهلل ل يحّب املف�سدين}. وختامًا اأرى لزامًا علي

جلميع القائمني على هذا املوؤمتر وامل�ساركني فيه وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اأ�سامة حمدان ❋

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم: لن اأحتدث طوياًل عن غزة، فلعّل ما يجري هناك ي�سهده العامل حلظة بلحظة 

بكل تفا�سيله عرب و�سائل الإعالم، ولكنني �ساأ�سري اإىل ثالثة عناوين �رصيعة فيما يجري على الأر�س وفيما 

يجري يف ال�سيا�سة، قبل اأن اأحتدث يف جملة من الأفكار العملية اخلا�سة ول �سّيما اأّن هذا امللتقى يحاول 

احلديث فيما هو عملي وميكن تطبيقه يف مالحقة الحتالل والإمربيالية. 

على امل�ستوى الإن�ساين يف غّزة ل �سك اأن ما يحدث هو بكل القيم وبكل امل�ستويات كارثة اإن�سانية. 

نحن ل نتحدث فقط عن الهدم الذي ميار�سه الحتالل ول نتحدث عن الدمار الوا�سع نتيجة الق�سف 

وا�ستخدام كل ما هو حمّرم من اأ�سلحة دولّيًا، لكّننا نتحدث عن ال�ستهداف الإن�ساين كب�رص وكقيمة.

نحن نتحدث حّتى اللحظة عن 1177 �سهيداً فيهم 395 طفاًل و 105 ن�ساء و95 م�سّنًا ف�ساًل عن 

اأو قتلوا وهم ي�سعون لق�ساء حاجاتهم لأهلهم وعائالتهم. هناك  الغالبية الأخرى قتلوا يف بيوتهم  اأن 

حّتى اللحظة �ستة ع�رص ق�سفًا طال م�ست�سفيات ومراكز �سحية اأ�سواأها ما طال م�ست�سفى القد�س يف جّل 

اإذا ما كنت  التي تتعلق باجلانب الإن�ساين.  التفا�سيل  الهوا. وَحّدثنْ ول َحَرج بعد ذلك عن كثري من 

اأ�سري اإىل هذه ال�سورة فاأنا ل اأرغب يف اأن اأ�ستعطف اأحداً ول اأرغب يف اأن نقول اأن املعاناة كبرية وهي 

كذلك، لكن اأ�سري هنا اإىل �سقوط منظومة القيم التي لطاملا ا�سُتخدمت �سدنا، منظومة القيم التي جاءنا 

بها البع�س ليطالبنا باأّن نتثلها فاإذا به اليوم ينق�سها بل ويقف �ساهداً عليها و�رصيكًا يف جرميتها. 

بل  متوقع.  هو  فيما  يزال  ل  الأر�س  على  يجري  ما  اأن  اأطمئنكم  بو�سوح  امليداين،  امل�ستوى  على 

دون ذلك يف بع�س الأحيان. املقاومة ل تزال يف مواقفها. يوم اأم�س ظن العدو اأنه جنح يف وقف اإطالق 

ال�سواريخ عندما مل ينطلق اأي �ساروخ يف �ساعات النهار. يف الليل اكت�سف اأن ظنه واهم واأّن ما يفعله 

هو مزيد من القتل دون ك�رص اإرادة املقاومة. واأنا اأوؤكد لكم اأن املقاومة ثابتة يف مواقفها ملتزمة برناجمها 

وهي م�رّصة باإذن اهلل على املوا�سلة حّتى دحر الحتالل.

يتحدثون  واإنا  العدوان على غّزة وح�سب  اإنهاء  يتكلمون على  الأر�س ل  املقاومون يف غّزة على 

عن حترير الأر�س الفل�سطينية باأ�رصها. يتحدثون عن حترير القد�س وا�ستعادة احلقوق وعودة الالجئني. 

اإىل  اإ�سارة وا�سحة  ذاته  املعركة وهذا بحد  املعركة ومن يخو�سون  النار يف  هذا حديث من هم حتت 

معنوياتهم، عدا عن قدرتهم على الأر�س ويف امليدان بف�سل اهلل تعاىل. 

❋ ممثل حركة حما�س يف لبنان.
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اإن املعارك احلقيقية هنا يف ال�سيا�سة. املبادرات التي  اأقول  اأن  اأما فيما يتعلق بال�سيا�سة فا�سمحوا يل 

قّدمت بغ�ّس النظر عن كثري من الت�سميات مبادرات حر�ست على اأن تنتزع منا بال�سيا�سة ما مل ينجح 

جي�س الحتالل يف انتزاعه بالقوة. روح املبادرات اإنهاء املقاومة ورفع راية ال�ست�سالم وهو الأمر الذي 

اأكدنا بو�سوح اأنه لن يكون باإذن اهلل، وعلى هذا الأ�سا�س قّدمنا روؤية وا�سحة تنطوي على اإنهاء للعدوان 

و�سحب لقوات الحتالل واإنهاء للح�سار ك�سكل من اإنهاء احلرب وفتح املعابر باأ�رصها، وفوق كل ذلك 

تقوي�س هذه  يحاولون  كثريين  من  املقاومة  ب�ساأن هذه  اأدرى  باملقاومة ونحن  م�س  هناك  يكون  اأن ل 

املقاومة وح�سارها على مدى �سنوات. اأي ت�سور ل يحقق هذه الأمور، يعني اأننا ما�سون يف املعركة 

يف امليدان. وال�سيا�سة لن توقفنا بل اأنا اأوؤكد اأن فعل امليدان هو الذي �سيفر�س نف�سه يف النهاية واإذا ظّن 

البع�س اأن األعيب ال�سيا�سة وحيلها ميكن اأن تق�سي على املقاومة اأو اأن حتا�رص املقاومة فهذا وهم كبري 

م�سادر  بع�س  يف  اإ�سارة  واألتقط   .2006 عام  متوز  عدوان  يف  ل�سيما  كثرية  حمطات  يف  بطالنه  ثبت 

الكيان ال�سهيويّن بالقول عن رغبة يف وقف اإطالق النار من جانب واحد، لأقول جملة اأ�سا�سية لكل 

الذين حاولوا م�ساعدة هذا الكيان بال�سيا�سة، هذا القول هو جتاوز لدورهم واإنهاء ملكانتهم يف املنطقة 

وت�سييع للفر�سة عليهم اأن يكون لهم دور، ولهذا اأدعوهم جميعًا اإىل اأن يعيدوا النظر يف مواقفهم واأن 

ينحازوا اإىل املقاومة قبل فوات الأوان. وهذا لي�س نداء ا�ستغاثة من املقاومة بل هو فر�سة متنحها املقاومة 

توا فر�س امل�ساركة يف �رصف �سناعة الن�رص قبل ذلك، فر�سة متنحها لكل من اأخطاأ  من ِقبل فل�سطني ملن فوَّ

احل�ساب لكي يعيد النظر يف ح�سابه ويرجع اإىل واقع اأمته وقومه واأن يعوَد اإىل املوقف احلق يف ن�رصة �سعبنا 

وق�سيتنا ويفهم اأن العدّو �سواء كان يف الكيان ال�سهيويّن اأو يف وا�سنطن ل ينظر اإىل اأ�سدقاء هذه املنطقة 

من منظور ال�رصاكة، بل ينظر اإليهم من واقع ال�ستخدام ونظرية العبيد التي اعتمدتها الوليات املتحدة 

الأمريكية يف قرون �سابقة، ول تزال قائمة حّتى اليوم، لكنها بثوب اآخر يعرّب عنه باحللفاء وال�رصكاء الذين 

ن الأوامر، وينفذون ال�سيا�سات، وينظرون بذلك اإىل اأنهم �رصكاء، لكنهم يف حقيقة الأمر نوذج  يتلّقونْ

حم�ّسن من حالة العبيد يف القرن احلادي والع�رصين. اليوم ي�سل وفد احلركة اإىل القاهرة. وبو�سوح لي�س 

عندنا  جديد نقدمه، ول�سنا ب�سدد العودة اإىل النقطة الأوىل يف النقا�س واحلوار، اإّما اأن ن�سمع ما نقبله 

اأو اأن النتيجة �ستكون ا�ستمرار املواجهة يف امليدان. فيما يتعلق ببع�س الأفكار العملية، والتي اأعتقد اأنها 

تتجاوز م�ساألة غّزة اإىل اإطار اأو�سع يف مواجهة العدوان والكيان ال�سهيويّن ، فاأعتقد اأن املطلوب اليوم 

ًل، اأعتقد اأنَّه من  لي�س جمرد اخلطاب والجتماع وهو مهم، لكّننا ن�سعى لأفكار عملية. فيما يتعلق بغزة اأوَّ

املهم اأن يتّم ال�سعي ب�سكل جاّد ملحاكمة قادة الكيان ال�سهيويّن و�سباط جي�س حربه وعدوانه اأمام حماكم 

جرائم احلرب. واإننْ مل يكن هذا متي�رّصاً ب�سكل عاجل فال بدَّ من اأن ترفع الق�سايا �سّد هوؤلء املجرمني 

يف كل عا�سمة يف هذا العامل حّتى ي�سيق العامل يف وجههم، وامل�ساألة لي�ست جمرد نظرية. وزير حرب 

الحتالل اليهودي باراك �سكل قبل اأيام جلنة قانونية واأمنية جتمع الأدلّة واحلقائق وتعّد مطالعات قانونية 
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قانونية. هذا الأمر يدركه عدّونا  تعّر�سوا مل�ساءلت  اإذا ما  للدفاع عن جمرمي جي�س الحتالل وقادته 

وهو �سالح بيدنا ل بدَّ من اأننْ ُي�ستخدم، واأّن ُتقّدم اّتهامات واأّن يعاد النظر يف قوانني جرائم احلرب حّتى 

يحاكم كل هوؤلء املجرمني. والأدّلة وا�سحة، ونحن منذ اليوم الأول نوّثق كل جرائمه على الأر�س، 

ونحن م�ستعدون لتزويد كل من يرغب يف ذلك باأدلة ووثائق قاطعة لي�ستخدمها اأمام املحاكم.

امل�ساألة الثانية يف هذا الدعم، اأعتقد اأن الدعم ال�سيا�سي وال�سعبي قد حتقق يف اأبهى �سوره واأف�سل 

حالته، ولذلك ينبغي لنا اأن نتقدم خطوة اأخرى اإىل الأمام، ول نكتفي مبا فعلناه حّتى الآن. ولذلك اأنا 

اأطالب ال�سعوب باأن ت�سبح العالقات مع الكيان ال�سهيويّن لي�ست جمرد �سوؤال وجتاذب، بل اأن تكون 

هذه العالقات حمّرمة بدءاً بالعالقات ال�سيا�سية و�سوًل اإىل العالقات القت�سادية، واأعتقد اأن مقاطعة هذا 

الكيان وال�سغط على هذا الكيان اأمر يحقق نتائجه. وهنا اأوّجه اخلطاب اإىل القادمني من اأوروبا حتديداً 

ليدركوا اأن هذا الكيان يتمتع مبيزات كثرية لدى الحتاد الأوروبي وقد اآَن الأوان لوقفها وقطعها. واأظن 

اأن هذا متحقق وممكن، خا�سة يف ظل وجود كثري من النواب يف الربملان الأوروبي وبرملانات الدول 

اأن جرميته يف غّزة  اأن ي�سعر  الأوروبية ممن يتعاطفون مع الق�سية يدينون جرائم الحتالل الذي يجب 

جعلت العامل اأ�سواأ بالن�سبة اإليه، واأّن واقعة يف هذا العامل تراجع اإىل الوراء ومل يعد كما كان �سابقًا.

اأما امل�ساألة الثالثة فهي تتعلق بالإعالم. الإعالم ي�سّور كثرياً كل فعاليات املواجهة واملقاومة وال�سغط 

ال�سعبي، لكنني اأعتقد اأّنه اآن الأوان لتطوير و�سائل ا�ستخدام الإعالم يف مواجهة العدو. ويف هذه املعركة 

خ�رص العدو كثرياً لأداء بع�س الإعالم، وحاول بع�س الإعالم مع الأ�سف خدمة جرائم الحتالل بتربير 

اآن الآوان كي ن�سكل حالة �سغط على الإعالم الذي يخدم عدونا، واأن  اأقول:  هذه اجلرائم. ولذلك 

ن�سعى لالإعالم الذي يخدم ق�سيتنا كي يكون الإعالم خادمًا لروؤيتنا قدر الإمكان.

اأيها الإخوة اإذ اأقف اليوم اأمامكم ل بّد من اإر�سال ر�سائل �رصيعة اإىل من يعنيهم الأمر، اأولها اإىل من 

كان حّتى وقت ق�سري رئي�سًا لل�سلطة. انعقد يوم اأم�س موؤمتر من اأجل غّزة يف الدوحة، واأي فل�سطيني 

 باأن ي�سارك يف اأي تظاهرة تنت�رص ل�سعبه، ل اأفهم مربر الغياب، اإّل اأنه انعدام بالإح�سا�س بامل�سوؤولية. 
ّ
معني

ُيقتل ال�سعب الفل�سطيني ويتعذر عليه اأن يح�رص لأنَّ ت�رصيحًا اأو �سغطًا منعه من ذلك. هذا ال�ستحقاق 

يظهر اإىل اأّي مدى ميكن اأن يوؤمتن البع�س على الق�سية، واإىل اأي مدى ميكن اأن ن�سّدق اأّنه حري�س على 

وقوف ال�سعب الفل�سطيني، واإىل اأي مدى ميكن اأن نثق باأنَّه اإذا ذهب اإىل املفاو�سات �سيدافع عن �سعبه 

الذي ُيقتل وُيحرق وُيذبح وهو يف�سل يف اأن ي�سارك يف لقاء من اأجل الدفاع عن ال�سعب الفل�سطيني.

ر �سعي كل من يرغب يف وقف   ر جهد كل و�سيط. نقدِّ الثانية فهي لكل الو�سطاء. نقدِّ اأما الر�سالة 

العدوان على غزة، لكّننا ونحن نقاتل يف امليدان و�سعبنا يلقى اهلل �سهيداً يومًا بعد يوم، نحن ل�سنا ب�سدد 

اإعالن ال�ست�سالم اأو الهزمية. نحن مل نهزم حّتى ياأتي بع�س الو�سطاء اإلينا مبقرتحات اإعالن  الهزمية، ولن 

ُنهزم  باإذن اهلل، واإذا ظّن البع�س اأن ما ينال �سعبنا من قتل وتدمري واإرهاب �سهيوين هو عالمة من عالئم 

�سعفنا فهو واهم.
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يف كل حلظة يرتقي فيها �سهيد نحن نزداد قوة. نحن نزداد اإ�رصاراً لأّن اأمانة الدماء تزداد يف اأعناقنا. 

اإذا كان بالإمكان اأن تتخذ قراراً قبل اأن يكون العدد مئة من ال�سهداء فهذا القرار ي�سبح اأكرث حرجًا عندما 

اإنََّ هذه  للرتاجع.  املقاومة  �ستدفع  ال�سهداء واجلرحى  اأن زيادة عدد  اأحٌد  ال�سهداء. ل يظنَّ  يزداد عدد 

الدماء هي م�سوؤولية بالن�سبة اإلينا تدفعنا لالإ�رصار والتقدم حّتى لو تقّدم القادُة ركَب ال�سهادة يف فل�سطني. 

لذلك اأن�سحهم باأّن تكون مقرتحاتهم مركزة على وقف العدوان واإنهاء الحتالل واإنهاء احل�سار وفتح 

املعابر، ونحن ل نريد منهم اأكرث من ذلك.

اأما الر�سالة الثالثة فهي اإىل الأمة وكلِّ حرِّ يف هذا العامل ت�سامن مع غّزة فاأقول بو�سوح اإن املعركة ل 

تنتهي بوقف العدوان.

املعركة �ستنتهي يوم ينتهي الحتالل. هكذا اأقول اإنه مل  يحن الوقت بعد كي ت�سعف الهمة وتتوقف 

حالة الت�سامن والدعم بل ل نزال يف حلظة الذروة. واأنا هنا اأطلب با�سم اإخواننا و�سعبنا يف فل�سطني اأن 

يتواىل فعلكم واأن يت�ساعد اأداوؤكم يومًا بعد يومًا من اأجل غّزة وفل�سطني وكل ق�سية عادلة يف هذا العامل.

اأما الر�سالة الأخرية فهي اإىل �سعبنا وجماهدينا. يا �سعبنا لقد �سربت �ستة عقود واأنت ُتقتل يف كل يوم 

لكنك اليوم ت�سنع ملحمة بطولة يف غزة. اأنت اليوم ت�سمد يف املعركة يف حني اأن ال�سرية ال�سابقة كانت 

و�ساتيال  �سربا  عديدة يف  وجمازر  قا�سم  كفر  الطنطورة ويف  ومن  ُذبحنا  يا�سني  دير  والفرار. يف  القتل 

القريبة من هنا ُقتل الآلف، لكنك اليوم يا �سعبنا ت�سمد يف املعركة وترّد العدوان مبا اأوتيت من قوة قد 

ل تكافئ قوة الحتالل، لكنها قوة تفهم الحتالل اأن ع�رص ذبحنا قد انتهى، واأننا اليوم اإذ نقدم ال�سهداء 

ا نقدمهم على طريق الن�رص ولي�س على طريق املهانة والذلة. يا �سعبنا، اليوم نكتب �سفحة جديدة يف  فاإنَّ

تاريخ الب�رصية، جزء فيها اأ�سود على راأ�س القائمة فيه الكيان ال�سهيويّن ومن بعده اأمريكا وقائمة طويلة 

من الدول التي ترعى العدوان وتتهم املقاومة بالإرهاب. واجلزء الثاين يف هذه ال�سفحة �سفحة بي�ساء 

اأ�سماء ال�سهداء الذي ق�سوا واأ�سماء الرجال الذين اتخذوا قرارات يف وقت عزَّ فيه  وم�سيئة تت�سدرها 

الرجال، الذين قرروا اأن ينحازوا اإىل الب�رصية والإن�سانية يف وقت كان بع�س اأبناء جلدتنا اأقرب اإىل حالة 

العدوان على �سعبنا. يا �سعبنا اإنا الن�رص �سرب �ساعة. اأما املقاومون فاأقول لهم وباخت�سار نحن ل نطلب 

منكم بل اأنتم تفعلون ما ميكن اأن يتوقعه كل خمل�س منا. اأنتم تتقدمون على اجلميع، اأنتم عنوان العزة يف 

هذا العامل. اإذا كان لكم من اإخوان قد �سبقوكم بالن�رص يف متوز 2006 فاأعتقد اأن الن�رص �سيتكرر يف هذا 

الزمن يف كانون الثاين عام 2009 واإن �ساء اهلل.

اأيها الإخوة نحن الآَن نواجه العدوان ون�سهد انق�سامًا حول كيفية التعامل معه من فريق يريد اإعطاء 

فر�سة للعدو حّتى ينجز املهمة اإىل فريق عاجز عن فعل �سيء مرتدد يف كل اأحواله اإىل فريق مبادر يتحرك 

بخطوة  قام  من  كل  اإىل  التحية  اأوجه  با�سمكم  هنا  اأنا  بو�سوح  اأقول  والأحوال.  الظروف  �سوء  رغم 
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والرئي�س  �سافيز  الرئي�س هوغو  فنزويال  رئي�س  اإىل  التحية  اأوجه  نقطة جغرافية.  اأبعد  من  واأبداأ  عملية، 

البوليفي واأرجو اأن يكون يف �سلوكهما نوذج لالأقربني. واأوجه التحية كذلك اإىل كل من �سارك يف قمة 

غّزة يف الدوحة الذين جاءوا ليقولوا اإنهم يقفون اإىل جانب ال�سعب الفل�سطيني. ل �سك اأن ما ح�سل يف 

الدوحة مّيز كثرياً يف املواقف  ول بد من اأن يكون لهذا الأمر ما بعده. اأيها الإخوة اأ�سكر لكم جهدكم 

وح�سن ا�ستماعكم وال�سالم عليكم.

مي�سال �سماحة:

 �ساأمدد اجلل�سة ع�رص دقائق، ولكن اأمامي اأكرث من 23 طلب مداخلة فاأرجو الخت�سار قدر الإمكان.

مداخلة: )با�سم اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني(

الإخوة الكرام اإ�سمحوا يل با�سم اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني اأن اأتقدم بالتحية اإىل الإخوة الذين 

 الأممي للكفاح العادل 
ّ
اأعّدوا هذا امللتقى الدويل العام لدعم املقاومة لأّن هذا امللتقى يعطي البعد العاملي

الذي تخو�سه املقاومة يف فل�سطني ويف لبنان ويف العراق والذي تخو�سه اأي مقاومة �سّد الإمربيالية 

عدوة ال�سعوب وعدوة الإن�سانية، واأنقل اإليكم حتيات ال�سعب الفل�سطيني ال�سامد املكافح الذي يكتب 

اليوم تاريخه بدم وحلم اأبنائه ال�سامدين ال�سابرين قائاًل ومربهنًا باأّنه لن ي�ست�سلم ولن يركع مهما كانت 

الظروف، وا�سمحوا يل باأّن اأنقل حتيات هذا ال�سعب املقاوم، ال�سعب الفل�سطيني العظيم اإىل �سعب لبنان 

املقاوم واإىل املقاومة اللبنانية الإ�سالمية البا�سلة التي �سّطرت معركة متوز، هذه املعركة التي كان لها الأثر 

الكبري يف كل الق�سايا ال�سائدة يف املنطقة.

نتوجه با�سم �سعب فل�سطني املقاومة بتحية اإعزاز واإكبار اإىل املقاومة اللبنانية وعلى راأ�سها حزب اهلل 

يِّد ح�سن  وعلى راأ�سهم القائد العربي الكبري والقائد الإ�سالمي الكبري والقائد الإن�ساين الكبري �سماحة ال�سَّ

ن�رص اهلل.

ارتباطًا  ًل نقرتح  اأوَّ املقرر،  الوقت  ال�رصيعة �سمن  اأيها الأخوات والإخوة، لدي بع�س املالحظات 

بهذا امللتقى اأن نفكر ب�سكل جّدي كيف ن�ستطيع اأن نعيد العتبار اإىل قرار الأمم املتحدة الذي �ساوى 

بني ال�سهيونّية والعن�رصية، هذا القرار الذي مت اإلغاوؤه لحقًا. اليوم هذا امل�رصوع ال�سهيويّن جت�ّسد ب�سكل 

وا�سح يف اأنه يقوم على الإرهاب والعن�رصية والنازية. ولذلك نقرتح اأن تنبثق جلنة عن هذا امللتقى لكي 

اأ�سواأ  نظامًا  فل�سطني  اليوم يف  متار�س  التي  ال�سهيونّية  احلركة  لف�سح  العتبار  اإعادة  مب�ساألة كيفية  نفكر 

بكثري من نظام جنوب اأفريقيا. يجب اأن نف�سح حقيقة ال�سهيونّية واأنه ل اإمكانية للتعاي�س مع ال�سهيونّية 

وم�رصوعها يف فل�سطني. النقطة الثانية الوحدة الوطنية الفل�سطينية. هناك خمطط رهيب، ويجب اأن نعي 

ذلك جّيداً، لتق�سيم ال�ساحة الفل�سطينية و�رصذمتها وتكري�س النق�سام. ل يوجد حرب للتحرر انت�رصت 
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وفتح  الفل�سطينية، حما�س  ال�ساحة  ننتبه جميعًا يف  مل  واإذا  الداخل  من  ت�سقط  القالع  الوحدة.  بدون 

واجلبهة ال�سعبية واجلهاد وكل الف�سائل، اإذا مل ننتبه مل�ساألة كيفية اإعادة هذه الوحدة �ستكون اأمورنا يف 

يدور يف  كبرياً  هناك خمططًا  اأن  ونعرف  فل�سطيني  وانق�سام  عربي  انق�سام  هناك  والآن  ال�سعوبة.  غاية 

»اإ�رصائيل«  لي�س  العدو  اأنََّ  مفاده  تغيريات كربى.  لإحداث  الأمريكية  املتحدة  الوليات  وراءه  املنطقة 

يريدون  وبالتايل  النووي،  ال�سالح  ت�سنيع  وتريد  ومطامع  م�سالح  لها  واأّن  اإيران  بل  ال�سهيونّية  ولي�س 

املخطط  يعي هذا  الفل�سطيني  ال�سعب  الرئي�س.  اخلطر  لي�سا  ال�سهيونّية وم�رصوعها  باأن  املعركة  حتريف 

ويعرف َمن هم حلفاوؤه وَمن هم اأعداوؤه. تناق�سنا الرئي�س هو مع العدو ال�سهيويّن وكل من يقف معنا 

اإيران  الإ�سالمية يف  الثورة  نحّيي  هنا نحن  لنا. ومن  واأخ  لنا  �سقيق  الكفاح هو  �سعبنا يف هذا  ويدعم 

ووقوفها اإىل جانب ال�سعب الفل�سطيني. اإن الوحدة الوطنية الفل�سطينية، ويجب اأن نعي هذا املو�سوع 

ول نقع �سحية خمّططات خطرية، ل تبنى على اأ�سا�س اأنابولي�س وعلى اأ�سا�س خطة خارطة الطريق ول 

على اأ�سا�س التفريط بحق العودة. 

عن  اخلروج  تريد  اجتاهات  اأية  وعزل  الوحدة  هذه  بناء  على  ونتفق  جميعًا  نلتقي  اأن  يجب  لذلك 

الربنامج الوطني. والعدوان على غّزة لي�س �سّد حما�س، اإنَّه �سّد ال�سعب الفل�سطيني والق�سية الفل�سطينية 

يح�رصه  دويل  ملوؤمتر  نعدَّ  اأن  اأ�سامة حمدان  الأخ  اأوافق  اأنا  املنطقة.  كبرية يف  ا�ستهدافات  وله  باأ�رصها، 

رجال قانون من اأمريكا واأوروبا واآ�سيا واأفريقيا من اأجل توثيق جرائم احلرب الإ�رصائيلية ومتابعة حماكمة 

قادة العدو ال�سهيويّن. اأقرتح باأّن نفكر مبوؤمتر عاملي من اأجل اإطالق �رصاح املعتقلني الفل�سطينيني الذين 

ال�سعبية  للجبهة  العام  الأمني  �سعدات  اأحمد  املنا�سل  الرفيق  راأ�سهم  وعلى  اأ�سري  األف   11 يتجاوزون 

العام  الأمني  وكونه  لنتمائه  فقط  �ُسِجَن  عامًا،   30 ب�سجنه  وق�ست  �سهيونية  حمكمة  حاكمته  والذي 

الت�رصيعي  الدويك رئي�س املجل�س  املنا�سل عزيز  املنا�سلني  ال�سعبية . وكذلك على راأ�س هوؤلء  للجبهة 

واملنا�سل مروان الربغوثي وكل املعتقلني الفل�سطينيني.

ختامًا اأتوجه بالتحية اإىل كوبا ال�سمود، كوبا فيديل كا�سرتو وراوول كا�سرتو والتي ت�سّكل العمود 

الفقري يف اأمريكا الالتينية واإىل فنزويال وبوليفيا وكل اأحرار العامل الذين يت�سامنون معنا ونعاهدكم باأّن 

ال�سعب الفل�سطيني �سيبقى يرفع الرايات حّتى حترير فل�سطني وا�ستعادة كامل حقوقه الوطنية. و�سكراًً 

لكم.
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حممد حب�س ❋

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم: لقد جئت من �سوريا ب�سحبة عدد من زمالئي اأع�ساء جمل�س ال�سعب. نحن 

هنا من اأجل اأن نقول لأهلنا يف غّزة اإن قدرهم هوال�سمود واإّن الأمة الإ�سالمية التي عانت يف املا�سي 

التخاذل  باأّن ع�رص  متامًا  ن�سعر  اليوم. نحن  تنه�س  نف�سها هي  للدفاع عن  �سبياًل  الذبح ومل جتد  ماآ�سي 

العربي قد انتهى. 

الزعماء العرب الذين كانوا يرق�سون يف )ني�س( وينامون خممورين ا�ستيقظوا ولكن لالأ�سف، ا�ستيقظوا 

وركبوا خيولهم وجروا يف غبار الأعداء �سّد م�سالح اأمتهم و�سد م�سالح �سعوبهم. 

يعاين اأهلنا يف غّزة منذ اأكرث من ع�رصين يومًا هذه احلرب املجرمة وتغلق عليهم املعابر. حني �رصب 

العدو يف لبنان  فتحت �سوريا كل اأبوابها ومنافذها. هناك احت�سّنا الأهل من اأبناء لبنان، مل ن�سعر باجلوع 

اأو الظماأ لقد كنا ن�سعر متامًا باأّن اهلل عزَّ وجّل تعّبدنا باأّن ن�سارك اأهلنا ت�سحياتهم. واإين ل اأ�سك اأبداً اأن لو 

قد ُفتح املعرب امل�رصي حتديداً لكان قلَّ عدد ال�سهداء، ونحن ن�سّلم بقدر اهلل وق�سائه لكن كان اأمام حاكم 

م�رص �سبيل ليحقن دماء املئات من اأبناء �سعبنا يف فل�سطني، نحن نذكره بقول ر�سول اهلل )�س(: دخلت 

امراأة النار يف هرة حب�ستها ل هي اأطعمتها ول هي تركتها تاأكل من خ�سا�س الأر�س. 

�سلول جنا بجلده  ابن  الفرار و�سلموا بجلدهم،  املنافقون من  اأُحد متكن  التاريخ، يف معركة  نتذكر 

وحمزة بن عبد املطلب ت�رّصج بدمه، لكن كيف يذكرهما التاريخ والأيام اليوم اأين مكان �سلول واأين 

مكان حمزة؟ اأين مكان املنافقني يف التاريخ واأين مكان الأبطال  الذين قدموا يف حياتهم اأرواحهم من 

اأجل اأمتهم؟

يتعامل  اليوم  العربية  والإ�سالمية. حّتى  ا عن كل الأمة  اأهلنا يف غّزة لي�س عن غّزة واإنَّ اليوم يدافع 

ال�سهيويّن بال�سكل الذي تر�سم عليه خريطة »اإ�رصائيل« من الفرات اإىل النيل وت�سم فيما ت�سم �سوريا كلها 

ومعظم العراق والكويت كلها والأردن وفل�سطني وجزءاً من م�رص وت�سم اأر�س ال�سعودية مبا فيها خيرب 

وتيماء وفدك ومبا فيها املدينة املنورة نف�سها. 

هذه هي خريطة »اإ�رصائيل« على ال�سكل املوجود يف جيب كل اإ�رصائيلي. لكم اهلل يا اأهل غّزة تدافعون 

عن كرامة الأمة كلها وعن الأحرار يف العامل كله.

ب�سار  القائد  الرئي�س  بفخر عن موقف بالدي موقف  اأحتدث  ال�سوري  الربملان  اإّنني هنا كنائب يف 

الأ�سد الذي يرتاأ�س اليوم القمة العربية والذي فتح اأبواب �سوريا لكل منا�سل حر ولكل مدافع عن حقه 

ومقاوم يف اأر�سه. اإّنني اأحمل التحية الطيبة اإىل ال�سهداء يف اأر�س فل�سطني، يف غّزة اجلهاد والرباط واإىل 

موا هذا اللقاء. وال�سالم عليكم. الأخوة الذين نظَّ

❋ ع�سو جمل�س ال�سعب يف �سوريا.
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غ�سان بن جدو ❋

نحن اأيها ال�سادة بالفعل اأمام فر�سة تاريخية اأخ�سى اأن ل تتكرر. قبل عامني كنا اأمام فر�سة تاريخية 

مهمة جّداً حلركات التحرر، ولكل من لديه اأ�سالة، واملنطقة العربية والإ�سالمية اأرادوا اإجها�سها لكنهم 

مل يفلحوا، اأحدثوا فيها خد�سًا، وهذا اخلد�س ما يزال يحتاج اإىل بع�س الرتميم.

فل�سطني هذه  فل�سطني،  ما يح�سل داخل  الأ�سا�سية  امليزة  تاريخية جديدة، ورمبا  فر�سة  اأمام   نحن 

النقطة الأ�سا�سية للوجود الآن تتمتع باأربع مزايا رمبا ل توجد لدى اأي طرف اآخر على الإطالق.

ًل اأنها ق�سية فل�سطينية عليها اإجماع، ثانيًاً اأنها مقاومة، وهي لي�ست انتهازية، ثالثًاً اأنها اإ�سالمية،  اأوَّ

اإ�سعاع كبري  الدين والنف�س الإ�سالمي لديه  باأّن نف�س  لنقّر  ي�سارية لكن  ياأتي من خلفية  نعم رمبا بع�سنا 

داخل ال�ساحة العربية. ورمّبا النقطة الرابعة، ولالأ�سف  اأقول هذا الكالم، اأن من يقاومون داخل ال�ساحة 

الفل�سطينية هم من اأهل ال�سّنة. قبل �سنتني قيل لنا متاجرة وكذبًا: هوؤلء املوجودون يف جنوب لبنان هم 

اأنه قبل  ة، هل تعلمون  اأقوله لأول مرَّ ال�سادة، هذا الكالم  اأيها  ال�سيعة ل ت�ساندوهم. هل تعلمون  من 

عامني يف اأثناء حرب متوز كانت هناك حملة علنية �رص�سة جّداً، ولكن كانت هناك حملة حرب خفية 

جّداً اآذتنا كثرياً. لقد تداعى، واأنا يف ح�رصة العلماء الآن، لقد تداعى بع�س العلماء، من ي�سّمون اأنف�سهم 

بالعلماء، املتاجرين بالدين وبالكرامة وبالعر�س وبكل خري يف هذه الدنيا، تداعى هوؤلء ليقولوا: اأف 

لأي و�سيلة اإعالم ت�ساند املقاومة يف جنوبي لبنان. قلنا: ملاذا اأيها ال�سادة؟ هوؤلء يدافعون عن اأر�سهم 

وعر�سهم ومَتَّ العتداء عليهم. نحن نقول اإن »اإ�رصائيل« تدمر احلجر ل نقول �سيئًا اآخر، نحن نقول اإن 

املوجودين  قالوا �سحيح هم يدمرون احلجر والب�رص، لكّن  اآخر.  �سيئًا  نقول  الب�رص ل  »اإ�رصائيل« حترق 

يف جنوب لبنان هم من ال�سيعة. كانت هذه ف�سيحة ح�سلت قبل عامني. لكن ما ح�سل بعد ذلك اأن 

املقاومني يف جنوب لبنان انت�رصوا. هم يفتخرون باأنف�سهم ونحن نتباهى بهم. حاولوا اإجها�س الفر�سة 

التي كانت موجودة اأمام فتنة �سنية �سيعية . اليوم نحن اأمام فر�سة جديدة، املوجودون يف فل�سطني هم 

من ال�سنة، هم من املقاومني هم من امل�سلمني هم من الإ�سالميني هم من امل�سيحيني ال�سامدين حّتى داخل 

اإن�ساًء الآن ول كالمًا  اأحتدث  اأنا ل  انت�سار وباملنا�سبة لقد ح�سل النت�سار. �سدقوين  غزة. و�سيح�سل 

تعبوّيًا، ل�ست من املعبئني ول�ست ناجحًا يف ذلك اأ�ساًل، لكننْ �سدقوين اأن النت�سار قد ح�سل بالفعل 

ًلً: ل للميوعة. هناك ميوعة  وبكرامة. عام 1968 رفعوا ثالث لءات. نحن اأي�سًاً نرفع ثالث لءات: اأوَّ

�سيا�سية ونخبوية واإعالمية وفكرية ب�سكل مذلٍّ وخميف وب�سكل وقح وب�سكل غري موؤّدب. هناك كتابات 

يف الآونة الأخرية تقول اإن املقاومة يف فل�سطني تتحمل م�سوؤولية الدماء والدمار، وعلى هذه املقاومة اأن 

❋ اإعالمي.
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ت�سمت وتتنازل وترتاجع. اإذا اأردنا اأن ندافع عن دميقراطية واإ�سالح يف بالدنا العربية يقولون: تراجعوا. 

اأن ندفع  اأردنا  اإذا  تراجعوا.  الأنظمة،  فتنة مع  باحلرية رمّبا حتدث  الدميقراطية واملناداة  الدفاع عن  فاإنََّ 

روا النتخابات واإذا اعرت�سنا على تزوير النتخابات قالوا  بطريقة دميوقراطية وندخل النتخابات زوَّ

لنا: اإياكم اأن حتتجوا هذه �ستحدث فتنة. 

ب�رصف  نفاو�س  اأن  اأردنا  اإذا  دماراً.  �ستحدث  هذه  تقاوموا  اأن  اإياكم  يقولون:  نقاوم  اأن  اأردنا  اإذا 

يريدون  اأنهم  الأ�سا�سية  وامل�سكلة  ميوعة  الدنيا. هذه  نفعل يف هذه  ماذا  تعاندون.  اأنتم  قالوا:  وكرامة 

تاأ�سي�سًا لهذه امليوعة حّتى يف اجلانب الإعالمي. اأنا ل اأريد ا�ستخدام م�سطلح التواطوؤ الإعالمي لكننْ 

هناك حتري�س وتواطوؤ وميوعة بكل ما للكلمة من معنى با�سم ما ي�سمى باملهنية. ثانيًاً ل للغ�س. اأنا ل�ست 

فل�سطينّيًا باجلن�سية لكنني فل�سطيني بالهوية والنتماء. رمبا ل�سنا موؤهلني اأن نتحدث ب�سكل اأكرث تف�سياًل 

عن الواقع الفل�سطيني كما اأنتم. الغ�س يعني الوحدة املغ�سو�سة. وماذا يعني اأن نكون موحدين ب�سكل 

جيِّد مبعنى اأن ل نفرتق واأّن ل نتخا�سم واأّن ل نختلف؟ل تختلفوا اأيها الفل�سطينيون، اإياكم اأن تختلفوا 

لأّن هذا يق�سمكم، لكن هناك اختالف وهناك دم يف غّزة وهناك البع�س يتبجح باأنه ل ي�ستطيع اأن يح�رص 

يف قمة لأّن البع�س �سغطوا عليه. ماذا نفعل بهذه الوحدة ؟ يف داخل ال�ساحة العربية هناك من يريد اأن 

يتحدث ب�رصف وكرامة وحتى من القادة ويقولون ينبغي لنا اأن ل نتاأخر، لقد تاأخرنا طوياًل لعقد القمة 

وبعد ذلك نقول اإياكم والنق�سام العربي وال�رصذمة ينبغي لنا اأن نحافظ على الوحدة. 

اأين هي الوحدة؟ نحن اأمام فر�سة حقيقية لنقول للحقيقة اأنها حقيقة وللباطل اأنه باطل وللحق اأنه 

حق وللجرم اأنه جرم.

نحن ل نريد اأن ُنحدث فتنة داخل ال�ساحة الفل�سطينية واأن نتقاتل، هذا الأمر غري �سحيح لكن عندما 

نتحدث عن ال�ساحة الفل�سطينية نحن مع وحدة حقيقية ولي�س وحدة مغ�سو�سة. من ل يريد اأن يذهب 

القادة  العربية ماذا نفعل مع بع�س  ال�ساحة  فلي�سكت ل م�سكلة. وحتى داخل  ال�سهداء  اأجل دماء  من 

عوهم وحّر�سوا  النا�س وجوَّ الفل�سطينية وحا�رصوا  الق�سية  الذين تواطاأوا على  العربية  وبع�س الأنظمة 

عليهم وحتى الآن يتاآمرون علينا لي�س فقط على الفل�سطينيني وحتى علينا نحن العرب. ماذا نفعل بهم ؟ 

نحن مع الوحدة لكن هذه وحدة مغ�سو�سة.

اإن ما �ستفعلونه لن يذهب  للموؤمتر  لل�سادة املنظمني  اأقول  املوؤمتر مهّم،  اأن هذا  اأعتقد  اأخرياً ولأّنني 

هباء، اإنه يوؤ�س�س اإىل عمل جّدي ورمبا حتالف جدي. وينبغي لنا اأن ننطلق من هذا املوؤمتر من اأجل حتالف 

عربي اإ�سالمي دويل جدي على مقّومات اأ�سا�سية. واأقول لكم نحن بحاجة ما�ّسة اإىل هذا العمل. ل اأقول 

اأعلن، لكن اأنقل اأن يومي التا�سع ع�رص والع�رصين من ال�سهر املقبل �سباط 2009 �ستحت�سن قطر برعاية 

»اإ�رصائيل«  املوؤمتر و�سيالحق  ينطلق من هذا  تاأ�سي�س حتالف عاملي  اأجل  موؤمتراً جديًّا من  ال�سيخة موزة 

و�سيالحق ال�سهاينة جلرائمها يف املوؤ�س�سات الدولية... و�سكراًً. 
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ح�سني ال�سامي ❋

الآلف من  اإليكم حتية  اأنقل  واأّن  ال�ستنها�سي،  املوؤمتر  اأ�سارك يف هذا  اأن  ي�سعدين  الكرام،  الإخوة 

العاملني يف م�سرية دعم املقاومة الإ�سالمية يف لبنان. واأغتنمها فر�سة كي اأر�سل حتية اإكبار واإعزاز اإىل 

البارحة بدماء  اليوم كما  التي تكتب  الأبية  ال�سامدين يف غّزة  الأبطال  اأهلنا واأخواتنا واأّمهاتنا واأبنائنا 

من  �ساحة  كل  �سهدناها يف  التي  والكرامة  العزة  ف�سول  من  اآخر  ف�ساًل  واملجاهدين  والن�ساء  الأطفال 

�ساحات فل�سطني، و�سفحة من ال�سفحات امل�رصقة التي توؤ�س�س لغد م�رصق لأمتنا وتاريخنا ولالأجيال 

القادمة.

الإخوة الأعزاء، عندما ت�ستقيل احلكومات من م�سوؤولياتها، والقيادات من مهامها، وعندما ترتهن 

مع  احلاكمة يف عالقاتنا  ال�سيا�سة  هي  والتبعية  والنهزام  كيف،  وقوى خارجية،  ل�سيا�سات  الإرادات 

حكامنا  من  فريق  هناك  حقوقنا؟  وت�سان  كرامتنا  وحتفظ  اأو�ساعنا،  ت�ستقر  اأن  ميكن  كيف  الآخرين، 

اأن  اأن تر�سم هذه ال�سرتاتيجية؟ وكيف ميكن للدول  اأقوياء ب�سعفنا، كيف ميكن  اأّننا  اإ�سرتاتيجية  يعتمد 

القاعدة ل�سيما  اأ�سا�س هذه  على  الدول واحلكومات  تنه�س  القاعدة؟ كيف  اأ�سا�س هذه  على  توؤ�س�س 

اللتزامات  كل  من  املتفلتة  الأكرب  ال�سيطان  اأمريكا  راأ�سها  وعلى  امل�ستكربة  الدول  تعاظم  ن�سهد  واأّننا 

الدولية، وامل�ستبيحة لكل الأعراف والقوانني واملتعدية على حقوق الآخرين وال�ساربة بعر�س احلائط 

كل اللتزامات الدولية التي تتعاأر�س مع م�ساحلها؟

الإخوة الأعزاء، الدول واحلكومات امل�ستكربة لي�ست قدرنا. لقد �سبقتها دول وحكومات اعتمدت 

�سيا�سة اإلغاء الآخرين وفر�ست قّوتها وباأ�سها وجربوتها، لكنها انتهت واأفَل جنُمها، وبقيت ال�سعوب، 

باك الوهن وال�سعف، والناظرة اإىل امل�ستقبل  وبقيت الإرادات املتولدة من رحم املعاناة، واملتفلتة من �سِ

بالأمل وال�سجاعة والعطاء واملجد. اإنََّ املقاومات التي خرجت من رحم الهزائم وال�سعف الذي اأ�ساب 

عاملنا العربي هي دليل �سارخ على اأن اأ�سالب رجالنا واأرحام ن�سائنا قادرة على ولدة الكثري من القادة 

اأمثال عز الدين الق�سام وال�سيخ اأحمد يا�سني وعبا�س املو�سوي وراغب حرب وفتحي ال�سقاقي وعماد 

مغنية وغريهم الكثري من القادة.

كذلك كان حال املقاومة الإ�سالمية يف لبنان التي خرجت من بيوت الفقراء وامل�ست�سعفني واملقهورين. 

دت على امل�ستحيل وجتاوزت كل الأفخاخ واملكائد، وانت�رصت على واقعها الذي كانت حتكمه نظرية  مترَّ

والقلب  والعقل  النف�س واجل�سد  والتعب والجتهاد على  ال�سرب  باملزيد من  املخرز.  تقاوم  العني ل  اأن 

والإرادة ا�ستطاعت املقاومة الإ�سالمية يف لبنان اأن ت�ساهم يف بناء م�سرية اجلهاد واملقاومة واأّن ت�ساهم 

❋ مدير هيئة دعم املقاومة الإ�سالمية يف لبنان.
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اأي�سًاً يف اإعادة الثقة بالنف�س وبالقدرات الذاتية ل�سعوبنا ولأمتنا، والتي ما تزال البقية الباقية منها قادرة 

على �سنع الكثري من النجاحات واملزيد من النت�سارات، وخري �ساهد على ذلك ال�سمود الأ�سطوري 

الذي ي�سجله اأبطال غّزة ون�ساء غّزة واأطفالها. اإنََّ ا�ستنها�س الأمم وال�سعوب م�سوؤولية القوى والفعاليات 

واأ�سحاب املبادرات الذين يتمتعون بقدرات فائقة وعطاءات مميزة والذين ينظرون اإىل جمتمعاتهم نظرة 

امل�سوؤول واحلري�س على ا�ستخرج وا�ستنفار كل مكامن القوة يف الأمة والعمل على تطوير ورفع م�ستوى 

ال�ستفادة من كل املقدرات التي تختزنها الأمم وال�سعوب. فال�سعوب بفطرتها جمبولة على العطاء، لكنَّها 

حتتاج اإىل من ي�سدق معها القول ويقف اإىل جانبها يف كل اأدوار حياتها.

واملعرفة  العلم  و�ساحات  الوغى  �ساحات  يف  الن�رص  �سّناع  على  معقود  الأمل  الأعزاء،  الإخوة 

اختربنا  ولقد  اجلراحات.  تزلزلها  ول  التعب  يقعدها  ول  الياأ�س  يدخلها  ل  التي  الإرادات  واأ�سحاب 

ة فعل ال�سهادة والدماء  �سعوبنا فوجدناها وفية �سادقة وم�سحية مع الذين ي�سدقونها القول والفعل وخا�سَّ

وهذا الواقع الذي اختربناه يف لبنان وفل�سطني ي�سعنا اأمام م�سوؤولياتنا الإن�سانية. وال�سالم عليكم.

فاطمة حممد ❋

اأيها الإخوة يف الن�سال، غّزة بوابة العزة وثالوث الثامن والأربعني التي �سنعت الثورة العربية احلديثة، 

الثورة الأم ثورة يوليو 1952، وغّزة العام 2009 ت�سنع الثورة العربية الكربى. ونحن جنمع التربعات 

اإنها  ببندقيتها. قلت  امل�سلح  الكفاح  اإحدى  منا�سالت  اإخوتنا يف غّزة. تربعت  ت�سامنًا مع  اليمن  يف 

َ عنها اليوم وقد رف�ست ذلك يف اأثناء خميم جنني؟ قالت اإنها الآن  بندقية قدمية لكنها غالية، فكيف تتخلَّنينْ

�ساحلة لال�ستعمال. �ساألتها وملاذا احتفظت بها كل هذا الوقت؟ قالت لأّن عبد النا�رص علمنا اأن حترير 

اليمن لن يكتمل اإّل بتحرير فل�سطني.

�سديقي العزيز غ�سان: لي�ست حما�س مكرمة لأنها �سنية واإنا لأنها تقاوم، واهلل لو كانت �سيعية اأو 

م�سيحية لكان موقفنا منها املوقف نف�سه وهو موقفنا نف�سه من حزب اهلل مل نق�رصّ معه يف لبنان ونحن 

مع املقاومة يف العراق اأيًّا كانت.

اأيها الأحبة يف غّزة نقول لكم كلمة واحدة: اإّنا مقاومون واإّنا قادمون واإّنا منت�رصون. و�سكراًً.

❋ ع�سو جمل�س ال�سورى يف اليمن.
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فيكتور مورالي�س/ فنزويال:

اإخوتي الأعزاء، اأول ما يخطر على بايل يف هذه اللحظة هو اأن اأعرب عن �سعوري بال�سعادة لوجودي 

والبا�سل  العظيم  اللبناين  ال�سعب  اأيها  الكرمية،  ال�سيافة  اأ�سحاب  واأي�سًاً  للحرية  املنا�سلون  اأنتم  بينكم، 

ل�سيما لروحك الن�سالية �سّد الأعداء الذين يريدون وي�سعون لل�سيطرة على الأر�س والرجال وحتويلهم 

اإىل تابعني للمهمة الإمربيالية من جانب اأوروبا والوليات املتحدة ول�ستبداد النظام ال�سهيويّن.

اأ�سعر بال�سعادة لكن ي�ساورين ال�سك، واأت�ساءل كم مرة يتعنيَّ على ال�سعب الفل�سطيني اأن ي�ستمّر يف 

العذاب، وهو لطاملا عانى من عدوان اجلي�س املجرم النازي ال�سهيويّن الإ�رصائيلي، وكم يتعنّي على ال�سعب 

الفل�سطيني الذي متَّ تهجريه من اأر�سه اأن ي�ستمرَّ يف التحمل والعذاب واملعاناة وال�سحايا من الأطفال 

يتعنّي عليهم ال�ستمرار يف معاناتهم.  والن�ساء والرجال من هجوم الدولة ال�سهيونّية الإ�رصائيلية، وكم 

اأن  تعترب »اإ�رصائيل«  ي�ستمر حلني  اإذا ما ح�سل والذي �سوف  النار  اإطالق  يقدمه وقف  اأّي حّل �سوف 

الوقت قد حان ل�ستئناف هجومها على ال�سعب الفل�سطيني والق�ساء على منازل هذا ال�سعب عرب ق�سف 

م�ستوطنات  بناء  عرب  واأي�سًاً  لالأطفال،  والغذاء  للجرحى  امل�ساعدة  تقدمي  ورف�سها  وم�ساجده  جامعاته 

جديدة واختبار اأ�سلحة جديدة فتاكة �سنعها علماء جمرمون �ساربني عر�س احلائط بقرارات الأمم املتحدة 

واأي�سًاً باحلقوق الإن�سانية الدولية، بالإ�سافة اإىل �سل�سلة ل تنتهي من اجلرائم التي يرتكبونها لال�ستمرار 

اإىل اأبد الآبدين بتعذيب ال�سعب الفل�سطيني. اإنََّ وقف العتداءات واإطالق النار والن�سحاب من غّزة 

اأن تتبعه »اإ�رصائيل« لكن القرارات غالبًا ما تكون ل�سالح  والهجمة الأحادية الطرف، كل ذلك ممكن 

»اإ�رصائيل« وهي ُتتخذ من جانب حلفائها يف الحتاد الأوروبي والوليات املتحدة وما ي�سمى باملجتمع 

الدويل. وكما كانت احلال يف لبنان بالأم�س قد تكون احلال يف امل�ستقبل بالن�سبة اإىل �سوريا والأردن اأو 

ال�رصق باأكمله خا�سة اأنها منطقة اإ�سرتاتيجية تعترب قلب العامل نظراً لتاريخها وثرواتها الطبيعية. لذا علينا 

العمل بكل و�سيلة لو�سع حّد نهائي ل�ستبداد النظام ال�سهيوين وحلفائه. و�سكراًً 

اأبو عماد الرفاعي ❋

الوقت ل يت�سع للكثري من الكالم رغم اجلراح النازفة واملجازر التي ترتكب بحق �سعبنا اإّلّ اأن �سعبنا 

العظيم �سيبقى �سامداً مقاومًا يتحّدى كل اآلت احلرب التي تريد اأن جتعل من هذا ال�سعب معرباً لأطماع 

عه يف املنطقة.  العدو وتو�سُّ

هذه املقاومة يف غّزة لن تهزم ولن تنك�رص، و�ستبقى �سامدة و�ستهزم العدو بكل ما اأوتيت من قوة. 

❋ حركة اجلهاد الإ�سالمي يف لبنان.
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نحن �سنخرج باإذن اهلل من هذه املعركة الع�سكرية منت�رصين، لكن تنتظرنا الآن معركة �سيا�سية ل تقل 

ة يف العامل اأن نبقى  �رصا�سة عن املعركة الع�سكرية، وهذا يتطلب مّنا ك�سعوب عربية واإ�سالمية و�سعوب حرَّ

يف املعركة ال�سيا�سية القادمة واقفني بكل جدارة وب�سالة كما وقفنا معًا يف املعركة ال�سيا�سية . و�سكراًً .

اأمني حطيط ❋

واتخاذ  كان،  ما  معاجلة  اأّولهما  ني:  �سقَّ يف  تكون  اأن  يجب  ومقرتحاتنا  انت�رصت  غّزة  يف  املقاومة 

تدبري وقائي حّتى ل يكون وفق ما كان، لذلك اقرتح العمل ل�ست�سدار قرار يف اجلمعية العمومية لالأمم 

املتحدة باإعالن »اإ�رصائيل« دولة مارقة خارج املجتمع الدويل وخارج قواعد حقوق الإن�سان والعمل 

على اإ�سقاط ح�سانة م�سوؤوليها كافة فال تكون ثّمة ح�سانة دبلوما�سية ول �سيا�سية لأي م�سوؤول اإ�رصائيلي 

اإعالمية لتوثيق املجازر وانتهاك حقوق الإن�سان  اإن�ساء جلنة حقوقية  الثاين  لأنه �سّد الإن�سانية. املقرتح 

وتوثيق ذلك يف كتيب واأ�رصطة فيديو وتوزيعه على كل املوؤ�س�سات واملنتديات الر�سمية والعاملّية يف كل 

العدوان  التي تدعم »اإ�رصائيل« حّتى وقف  الدول  تنظيم اعت�سامات دائمة حول �سفارات  ثالثًاً  العامل. 

وفك احل�سار. رابعًاً اإن�ساء جلنة ل�سبط امل�سطلحات الإعالمية لأّننا الآن اأمام كارثة اإعالمية، ت�سّمى  من 

ى معرب فالدلفيا وهو معرب �سالح الدين اأو  ذلك مثاًل اأن امل�ستعمرة ُت�سّمى م�ستوطنة وهي مغت�سبة، وُي�سمَّ

طريق �سالح الدين، يجب �سبط امل�سطلحات الإعالمية. 

واأخرياً التاأكيد على عدم اإعطاء »اإ�رصائيل« الفر�سة ل�ستمرار �سغطها الإن�ساين والجتماعي على غّزة 

بعد توقف العدوان وذلك عرب اإن�ساء �سناديق التربع الر�سمي وال�سعبي. و�سكراًً.

نا�سر قنديل ❋ ❋

هذا املنتدى هو لقاء ثالثة تيارات، تيار املقاومة امل�سلحة وتيار مناه�سة العوملة وتيار مناه�سة احلرب. 

التيارات  هذه  بني  التالقي  ثقافة  تعميق  هي  م�ستدام  لعمل  عنوانًا  ت�سكل  اأن  اأقرتح  التي  الأوىل  املهمة 

الثالثة لدى جمهورها، اأي اإنََّ الق�سية التي ُيعنى بها كل من هذه التيارات ملتزمة ومعنية ومتاأثرة وموؤثرة 

بالق�سايا التي تعنى بها جماهري التيارات الأخرى. ويف هذا ال�سياق اأدعو على م�ستوى اخلطاب ال�سيا�سي 

والفكري اإىل ثالث مهمات عاجلة، الأوىل: التحرر من فوبيا الإرهاب. مل يعد جائزاً اأن ت�سبط احلركات 

الن�سالية اإيقاع خطواتها حتت �سعار �رصاء براءة الذمة باأنها لي�ست اإرهابية. فلنتحرر من هذه العقدة وفق 

وؤ على الهولوكو�ست ولن اأ�رصح ولن  املقت�سيات الن�سالية التي ت�ستدعيها مهامنا وم�ساحلنا. ثانيًاً: التجرُّ

❋ عميد ركن متقاعد يف اجلي�س اللبناين.

❋ ❋ نائب لبناين �سابق.
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اأف�سل. ثالثًاً: ثقافة الوحدة اتركوها لأهل الق�سية هم اأدرى ب�سعاب مكة، فال�سغط النف�سي وال�سيا�سي 

والثقايف والفكري الذي ميار�س على الإخوة الفل�سطينّيني املقاومني حتت عنوان الوحدة والن�سقاق هو 

الذي اأ�سعف ن�سالهم واأدى اإىل كارثة، هو نوع من الإرهاب ال�سيا�سي والفكرّي والإعالمي لإ�سعاف 

البندقية املقاومة واإ�سقاطها.

على ال�سعيد العملي، املعركة القادمة لهذه التيارات الثالثة �ستكون على املمرات املائية، الأمريكيون 

كان  لو  املائية.  واملمرات  والبحار  املحيطات  ملعارك  ي�ستعدون  وهم  الرب  معارك  والأطل�سيون خ�رصوا 

عن  احل�سار  فك  عملّيًا يف  ت�سهم  اأن  مب�ستطاعها  لكان  م�ست  �سنوات  قبل  التيارات  هذه  بني  التالقي 

و�سل حركة  واإغالقها،  املائية  للممرات  و�سفنهم  مبراكبهم  وال�سيادين  الن�سطاء  اقتحام  من خالل  غّزة 

التجارة العاملّية وحركة النفط والغاز من هرمز اإىل باب املندب اإىل جبل طارق اإىل �سواها من املمرات. 

للممرات  ت�سكيل خمافر  باإعالن  بالأم�س  ال�ستعداد  بداأتا  ليفني وراي�س  ت�سيبي  املعركة.  لهذه  ا�ستعدوا 

املائية. و�سكراً .
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ور�سة عمل

 دعم املقاومة والتحرير

التكامل مع املقاومة واإ�سكاليات الختالف الإيديولوجي

رئي�س اجلل�سة: الوزير على قان�سو ❋

اآلن غري�س ❋ ❋

اأ�سري ابتداًء اإىل ق�سية الإبادة اجلماعية لليهود ودخول هذه الق�سية يف تاريخ اأوروبا، والأ�سلوب املّتبع 

من قبل الإ�رصائيليني ل�ستخدام هذه الق�سية. اإّل اأن هذه الإبادة اجلن�سية تبنيِّ م�ساأَلة مهمة للراأي العام.

كيف نت�سدى لالأمر عندنا وعندكم؟ هذه م�ساألة مهمة ل �سيما م�ساألة مناه�سة ال�سامية ب�سكل عام 

وهي م�ساألة م�ستقبل احلل ال�سيا�سي.

باإقامة دولتني حماذيتني  اليوم تدعم فكرة احلل  اأوروبا  الفل�سطينيني يف  تدعم  التي  القوى  اإنَّ غالبية 

وهذه الفكرة هي ذاتها التي ُتطرح الآن من قبل منظمة التحرير الفل�سطينية. اإنََّها ق�سية �سعبة، حيث ل 

يوجد حل ب�سيط، ولكنَّنا ل ن�ستطيع اأن ناأمل يف اإن�ساء حترك م�سرتك اإذا مل ن�سل اإىل اإيجاد برنامج �سيا�سي 

يف احلد الأدنى ملا يجمعنا.

هذا  ولكن  املقاومة،  مع  والت�سامن  العتداء،  �سّد  الكفاح  وهي  جتمعنا  ب�سيطة  اأ�سياء  هناك  اإذاًً، 

مبنزلة  اليوم  وهي  جّداً  مهمة  م�سائل  هي  ال�سيا�سية  واحللول  ال�سيا�سية  الحتمالت  فم�ساألة  يكفي،  ل 

مكابح للت�سامن. واأنهي بب�ساطة بالدعوة اإىل تب�رصّ م�سرتك، مرة اأخرى ل ينبغي لنا، للقوى الغربية )بني 

اأن نكون  اإنا ينبغي بب�ساطة  الت�سامن هنا ول العك�س،  اأن تفر�س وجهة نظرها على قوى  مزدوجني( 

مدركني للم�ساكل التي ُتطرح واأن نحاول اأن نرى اإذا كان با�ستطاعتنا اأن ن�سل معًا لنجد برناجمًا �سيا�سيًا 

ي�سمح بدعم اأف�سل لل�سعب الفل�سطيني، والذهاب ُقدمًا يف هذا الدعم وبدقة اأكرب اإىل حتطيم احلواجز 

 مع ال�سعب الفل�سطيني.
ّ
اليوم لب�سط الت�سامن العاملي

❋ الرئي�س ال�سابق للحزب القومي ال�سوري الجتماعي يف لبنان.

❋ ❋ رئي�س حترير �سحيفة ليموند ديبلوماتيك.
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كلوديو موفا ❋

اأفكر يف التحدث عن م�ساكل الت�سامن مع الفل�سطينيني اليوم ومع كل �سعوب ال�رصق الأو�سط، وهذا 

يعني التحدث عن الكثري من الق�سايا كفقدان الذاكرة، والتحرير من ال�ستعمار، وم�ساألة احلق الدويل 

الذي يجب اأن يكون يف املقدمة من اأجل حماية حقوق �سعوب ال�رصق الأو�سط ومقاومة العتداءات. 

وهناك اأي�سًاً م�سكلة البحث عن ذلك اجلزء من حركات ال�سالم للمت�سابهني، لالأ�سخا�س الذي يعتقدون 

عن  اأي�سًاً  ويبحثون  الأ�سولية  ب�سدة  وينتقدون  العلمانيني  عن  يبحثون  الذين  كالغربيني  احلركة  بهذه 

املارك�سيني.

اإّلّ اأّنه من املهم اأن نتفح�س الوعي اليهودي يف عزل ال�رصق الأدنى والتنوع املختلف للجوار.

امية، فبالرغم من  غري اأن ما اأريد التحدث عنه الآن هو م�سكلة اأخرى، مهمة جّداًً األ وهي م�ساألة ال�سَّ

كل م�ساكل الت�سامن واملوقف ال�سعيف جّداًً والقريب جّداً من »اإ�رصائيل« يف الغرب اأعتقد اأن الكثري من 

الآباء قد حتدثوا عن ال�سامية. يف اإيطاليا، ف�سح رئي�سنا نابونيتانو ال�سامية ومناه�سة ال�سامية.

فقط  ولي�س  طبيعّيًا،  ا�ستعماراً  لي�س  الإ�رصائيلي  ال�ستعمار  اأن  بالتفكري  نبداأ  اأن  يجب  اأّننا  اأعتقد  اأنا 

ا�ستعماراً ع�سكرّيًا، وهو ل يعني فقط فل�سطني، فال�سامية هي �سكل خمتلف من ال�ستعمار ب�سبب �سيء 

�سعب اأن ُيقال، ولكني اأريد اأن اأقوله وهو ال�سادية املطلقة والثابتة التي متيزه. بالطبع اإنََّ كل ال�ستعماريني 

قد عرفوا اأوقاتًا �سادية جتاه ال�سعب امل�ستعَمر، فلقد قمنا نحن الإيطالينَي يف ليبيا باأفعال خطرية جّداً اإّلّ اأن 

الق�سوة و�سمول العدوانية وال�سادية هي ما مييز ال�ستعمار الإ�رصائيلي.

وهذا خطري جّداً، اأعتقد اأن هذا لي�س ربحًا، واأعتقد اأّننا يجب اأن نتكلم على م�ساألة بع�س الآداب 

اليهودية، على التلموذ، على ق�سمة الب�رصية كلها اإىل ال�سعب اليهودي املختار والب�رص الآخرين ال�سفليني 

امية لي�ست فقط ق�سية الفل�سطينيني لأّنها ق�سية �ساملة مبعنى اأّنها  وهذه م�سكلة. كما اأعتقد اأي�سًاً اأن ال�سَّ

عاملية، اإعالمية وثقافية، وهذه م�سكلة عاملية لأّنه ل يوجد فقط الدولة اليهودية التي متار�س ال�سطهاد 

واحلرب على حما�س وعلى الفل�سطينيني، الدولة اليهودية- واأريد اأن اأ�ستخدم هذه الكلمة الغربية- هي 

امية- التي تخدم املجرمني اأي�سًاً كالراأ�سماليني املجرمني الذين ياأتون من رو�سيا اأو  �سيطرة ا�ستعمارية لل�سَّ

- التي تعمل اأي�سًاً لهذا ال�سبب يف �سجالت معلوماتية 
ّ
بع�س العنا�رص الآلية يف نظام املعلوماتية الأمريكي

وع�سكرية.

يف ما عدا الدولة اليهودية، يوجد اأي�سًاً جماعة ال�سغط )اللوبي)، تعرفون اأن هذه امل�سكلة هي م�سكلة 

�سعبة النقا�س يف الغرب، فكتاب»والرت �سيمر« يف الوليات املتحدة ت�سبب بنقا�س  كبري وزوال ُحظوة 

❋ اأ�ستاذ جامعي وقانوين )اإيطاليا(.
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اللوبي  وعن  ال�سامية  عن  التحدث  يف  �سورو�س«  اعتمدها»جورج  التي  الدقة  اإىل  بالإ�سافة  الكاتب، 

يف حتديد ال�سيا�سية الأمريكّية اخلارجية. بالتاأكيد اللوبي لي�س موجوداً فقط عند اليهود. اإذاًً فاإنََّ اإطالق 

النقا�س بخ�سو�س هذه امل�سكلة اأمر عادي وطبيعي.

�سوف اأعطي مثلني، الأول من جهة والثاين من جهة اأخرى.

فاملثل الأول يخت�س بالوليات املتحدة، لي�س لدّي الوقت للتحدث عن هذه امل�ساألة التي كتبت عنها 

الكثري من البحوث واملقالت، ولكن بالتاأكيد اإنََّ كل احلروب ال�سعبية ال�سابقة للوليات املتحدة كانت 

مدعومة اأو م�سّببة من اللوبي يف الوليات املتحدة.

اإثارة حرب يف ال�سيف، وحرب  فاحلرب الأوىل يف العراق وف�سيحة»مونيكا لوين�سكي« وحماولة 

اجلماعية  الإبادة  خالل  من  ال�سودان  �سّد  العتداء  وحماولت  الأخرية  العراق  وحرب  يوغو�سالفيا 

املزعومة.

يف  لّلوبي  املخت�س  الدور  قبل  من  �ُسببت  الأحيان  بع�س  ويف  وُو�ّسعت  ُدعمت  احلروب  هذه  كل 

الوليات املتحدة.

من اجلهة الأخرى توجد رو�سيا البلد الذي حترر من يلت�سني اإىل بوتني ومن ال�سيطرة املادية لّلوبي.

وهذه الأخرية كانت موجودة حول يلت�سني لأّن كّل هوؤلء الأ�سخا�س الذين اأهانوا ال�سعب الرو�سي 

ودعموا احلرب الإ�سالمية املزعومة يف ال�سي�سان قد �سحقتهم �سيا�سة بوتني.
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نادين روزا رو�سو ❋

ق اإىل احلديث  نهاركم �سعيد، اإنَّ مو�سوع لقائنا هو دعم املقاومة وهذا ما اأريد التحدث عنه ولن اأتطرَّ

عن اإدانة »اإ�رصائيل« اأو الوليات املتحدة اأو الحتاد الأوروبي. كوين منا�سلة ا�سرتاكية فاإنني اأريد معاجلة 

موقف الي�سار ول �سّيما يف ما يخت�س بدعم املقاومة.

اقرتح  لكي  األحظه  الذي  الكبري  الوهن  على  ب�سكل خا�س  اأركز  اأن  اأريد  غري�س،  اآلن  فعل  كما 

عليكم اأي�سًاً كيف نعالج هذا العجز.

اأجد نف�سي م�سطرة اإىل املالحظة اأنه يف غالبية الي�سار، واأحتدث عن الي�سار الأوروبي والأمريكي، 

والغربي ب�سكل عام ل جند دعمًا حقيقّيًا للمقاومة الفل�سطينية ول للمقاومة اللبنانية. يعود ذلك اإىل اأّننا 

نن�سئ العبارات عن دعم املقاومة ال�سعبية اإّل اأّنه عندما يتطلب الأمر دعمًا �سيا�سّيًا للن�سال املتبع من قبل 

حزب اهلل وحما�س حينئذ جند اأن الي�سار كما يقول املتظاهرون العرب عن مبارك »ال�سفر الكبري«.

اأريد اأن اأعطي مثاًل على ذلك، يف بروك�سل، املدينة حيث يوجد �سكان من اأ�سل عربي كان هناك 

ثالثة اآلف متظاهر ال�سبت املا�سي، كثري منهم مغربّيون، وبعد، فقد ظهرت بعد هذه التظاهرات بطاقة 

بي�ساء يف اأكرب جريدة يومية بلجيكية مكتوبة من اأ�سخا�س يف الي�سار بعنوان:»ينبغي العمل على عدم 

و�سول امللتحني اإىل ال�سلطة«.

اأي�سًاً اأ�سدقاء يل واأنا اأخجل بذلك. ملاذا؟ لأن هوؤلء  اأ�سخا�س من الي�سار يكتبون هذا، وهم  اإنََّهم 

ال�سلطة« هم يدافعون يف  اإىل  امللتحني  اأنهم بقولهم »ل لو�سول  اأعتقد، ل يدركون  الأ�سخا�س، كما 

احلقيقة وكلّيًا عن الأهداف ال�سيا�سية عينها لالعتداء الإ�رصائيلي احلايل �سّد غزة.

املعلن  الهدف  اأن  ليعرف  يفكر  اأن  ويريد  ي�سمع  اأن  ويريد  يقراأ  اأن  يريد  يعرف، كل من  العامل  كل 

قادة  ُقِتل  فقد  على حما�س،  الق�ساء  اليوم  الواقعي  ال�سياق  يعني يف  وهذا  املقاومة  تدمري  هو  لإ�رصائيل 

حما�س الواحد تلو الآخر، وُقِتل املنا�سلون يف الوقت عينه الذي ُترتكب فيه جمازر مروعة بحق ال�سكان، 

واإذاًً فاملاأ�سوي هو اأن الي�سار يدافع عن الأهداف عينها اأي ل �سلطة للملتحني، فالي�سار يدافع عن اأهداف 

ا بدعايات �سيا�سية يف الغرب. »اإ�رصائيل« ذاتها اإنََّ

❋ باحثة من بلجيكا.
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َترَب اأنا عن�رصاً منهم، والذين اأف�سحهم.  عنْ
ولالأ�سف فقد جند ذلك اأي�سًاً يف جرائد ال�سرتاكيني، الذين اأُ

عندما جند على موقع لال�سرتاكني الفرن�سيني اأو على موقع ل�سرتاكيي بلدي، بعد ثمانية اأيام من الق�سف 

الإ�رصائيلي وع�سية التدخل الربي، مقالة تقول اإن حما�س قد حو�رصت من قبل »اإ�رصائيل«، ميكننا معرفة 

باأنه قد حان الوقت حقيقة بالن�سبة  اأعتقد  فاأنا  ال�سيا�سية حالّيًا يف الغرب.اإذاًً  الثقافة  الي�سار  كيف ين�رص 

ى عليه من قبل الإمربيالية اأن ُيقلع عن هذا النهج يف مواقفه واأّن يتكفل  اإىل الي�سار الذي ل يريد اأن ُيق�سَ

بالدعم ال�سيا�سي حلركات املقاومة التي اختارتها ال�سعوب باأنف�سها.

دتني، الأوىل تتعلق بالدين، عن موقف الي�سار  اأريد اأن اأوجه نداًء اإىل الي�سار بخ�سو�س م�ساألتني حمدَّ

واملارك�سيني حتديداً بالن�سبة اإىل الدين، والثانية بخ�سو�س الإرهاب.

اأّما بالن�سبة اإىل م�ساألة الدين فاإنََّ كثرياً من الأ�سخا�س الي�ساريني ولو مل يكونوا مارك�سيني قد تذكروا 

فجاأة، منذ بع�س الوقت، جملة مارك�س ال�سهرية »الدين هو ج�رص العبور لل�سعوب« اإنهم فقط مل يقروؤوا 

اأي�سًاً  اإنََّ الدين هو دليل البوؤ�س احلقيقي وهو  اأقول لهم اإن مارك�س يقول  حديث مارك�س بكامله واأنا 

عبارة الحتجاج �سّد هذا البوؤ�س. واأريد اأن اأ�سيف اإنه اليوم اأي�سًاً هو دليل الحتجاج �سّد الحتالل 

والإمربيالية.

�سّد  الن�سال  هو  اهلل  ن�سال حما�س وحزب  اأراه يف  ما  ولكن  و�ساأبقى-  علمانية  واأنا  اأراه-  ما  اإنََّ 

ال�ستعمار، �سّد الإمربيالية، هو ن�سال من اأجل كرامة ال�سعوب، وهو ن�سال من اأجل العدالة الجتماعية، 

واأجد نف�سي كلّيًا وراء هذه الأهداف ذاتها، فاإذا كان لدينا اختالفات فاإن ما يجمعنا الآن هو اأهم بكثري 

بيننا يف جو من  الختالف  نقاط  فعلّيًا  نناق�س  اأن  ن�ستطيع  معًا  بالن�سال  اأنَّه  مقتنعة  واأنا  بكثري،  واأقوى 

ال�سداقة والأخوة.

اأقول للي�سار عندما ترفع ال�سعوب العربية وال�سعب الفل�سطيني واملتظاهرون العرب يف اأوروبا �سورة 

»هوغو ت�سافيز« فاإنهم ل يرفعون �سورة مل�سلم اأو لعربي، اإنََّهم يرفعون �سورة لأمريكي- لتيني ومل�سيحي 

وهذا ما يوؤكد بالن�سبة اإيلَّ اأن ال�سعوب تبحث قبل كل �سيء عن قواد يدافعون عن كرامتهم ويدافعون 

عن حريتهم، عن ا�ستقاللهم وعن حقهم يف توزيع الرثوات التي يجب اأن ت�ستفيد منها ال�سعوب ب�سكل 

حقيقي ل عن اأ�سخا�س متعددي اجلن�سية وحكاٍم ميثلون ال�سعوب.

الي�سار  املنا�سلون يف  اأن يقوم  اأريد  اأريد قوله هو عبارة عن نداء ملمو�س جّداًً:  الذي  الثاين  ال�سيء 

ا  بحملة اإعالمية يف البداية، كما اأن�سم اإىل ما قاله الآن غري�س من اأنه يجب القيام بذلك بطريقة ذكية، اإنَّ

يجب اأن تكون حملة اإعالمية لأهداف �سيا�سية وللن�سال الواقعي الذي تقوم به حما�س وحزب اهلل.

املنا�سلني  �سمعناه نحن  ما  ن�سمع  اأن  اأوروبا  ال�سعب جّداً يف  اإعالمية لأنه من  القيام بحملة  يجب 
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اهلل  اأ�سدقائنا يف حزب  قبل  ال�سباح ومن  هذا  م�سوؤول حما�س  قبل  من  ن�سمع  اأن  ا�ستطعنا  هنا حيث 

البارحة وهذا ال�سباح اأي�سًاً. يجب اأن جنعل هذه الر�سالة مفهومة ولكن من اأجل هذا هناك �رصط وهو 

اأن املنا�سلني الأوروبيني عليهم اأن ي�سارعوا من اأجل حما�س والفرع الع�سكري حلزب اهلل لرفعهما عن 

لئحة املنظمات الإرهابية.

اأنا اأذكر اأن حما�س كانت قد و�سعت على هذه الالئحة يف العام 1995 اأي قبل �ست �سنوات من 

اعتداءات احلادي ع�رص من اأيلول، وما اأريد قوله اأن اجلناح الع�سكري حلزب اهلل موجود على الالئحة 

اإّل اأن اجلناح ال�سيا�سي حلزب اهلل لي�س بعد، ولكننْ هناك اأ�سوات داخل الحتاد الأوروبي ترتفع مطالبة 

بذلك.

وهذا يتغري دائمًا، لذلك فمن ال�سعب متابعته، ولكن على كل حال فاإنََّ الأمريكّيني هم الذين يقررون 

ب�ساأّن هذه الالئحة التي ل يوجد فيها اأثر للدميقراطية وحيث يكتفي الحتاد الأوروبي بالأخذ حرفّيًا مبا 

يقّرر الأمريكّيون، الـ F.B.A واملو�ساد، و�سعه على الالئحة.

ه نداء للقيام بحملة من اأجل �سحب هذه املنظمات عن لئحة املنظمات الإرهابية، ملاذا؟  اإذاًً، اأنا اأوجِّ

لأنه كما تعلمون ل بّد يف اأوروبا من امتالك ال�سجاعة للدفاع عن حما�س وحزب اهلل لأنه لي�س فقط 

ال�سجن،  اإىل  الذهاب  اأي�سًاً خطر  تواجهون  ا  واإنََّ اخلطري،  بال�سيء  لي�س  الأ�سدقاء وهذا  ميكن خ�رصان 

ال�سخ�س الذي يدافع، الذي يريد فقط �رصح نظام حزب اهلل اأو حما�س، والذي ي�ستطيع دعم املقاومة 

معّر�س اليوم يف الت�رصيع الأوروبي لدخول ال�سجن مع اأ�سغال �سجن �ساقة واأقوى من تلك التي يواجهها 

ال�سخ�س الذي يقوم ب�رصقة حانة جموهرات يف زاوية ما.

، هذه ق�سية مهمة وواقعية حّقًا يجب اأن يقوم بها الي�سار، فنحن يف اأوروبا ل نتلك  اإذاًً بالن�سبة اإيلَّ

ُنَنا من �سحب  الإمكانية حلمل ال�سالح ولكّننا اإىل حٍد ما نتلك القدرة للح�سول على حق دميقراطي، مُيَكِّ

ُنَنا من فتح باب اجلدال معها لياأخذ جمراه يف اأوروبا اأي�سًاً.  هذه املنظمات عن لئحة الإرهاب كما مُيَكِّ

اأ�سكركم.
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د. علي فّيا�س ❋

املقاومة وجتاوز  اأ�سا�سًا على معاجلة م�ساألة  تن�سبَّ  اأن  العمل كلها يجب  املحا�رصة والندوة وور�سة 

الختالف الإيديولوجي. وهذه الور�سة هي ور�سة من ثالث ور�س جرى انتقاوؤها بدقة كي ن�سع اليد 

على الإ�سكالت النظرية وال�سيا�سية التي تواجه املقاومة الآن يف عالقتها مع التيارات ال�سيا�سية الأخرى 

يف العامل العربي ولناحية عالقة هذه املقاومة مع التيارات ال�سيا�سية يف اأوروبا ويف اأنحاء متفرقة من العامل. 

الندوة التي �سبقت هذه الندوة جاء عنوانها على ال�سكل التايل: م�سوؤولية مناه�سة الحتالل ومقاومة 

املقاومة  بني  امل�سرتكة  امل�ساحة  هذه  لإيجاد  حماولة  هناك  وحدها.  املقاومة  م�سوؤولية  لي�ست  الحتالل 

والقوى الأخرى التي تناه�س الحتالل اأ�سا�سًا. وهذه الندوة تريد اأن تركز على الختالف الإيديولوجي 

التي  ال�سيا�سية  الجتاهات  خمتلف  من  الدعم  املقاومة  هذه  متتلك  اأن  اأمام  عائقًا  بو�سفه  جتاوزه  وكيفية 

ت�سب على املدى ال�سرتاتيجي يف الوجهة ال�سيا�سية نف�سها، والندوة التي تلي هذه الندوة حتاول اأن تركز 

على املقاومة وق�سايا التغيري ال�سيا�سي والجتماعي. وهذا النقا�س مطروح اأي�سًاً على امل�ستوى الوطني 

وامل�ستوى القومي، ويراد منه اإيجاد �سلة بني �سوؤال التحرير و�سوؤال الإ�سالح، وهل ميكن للمقاومة يف 

الوقت الذي تقوم فيه مبهمة التحرير اأن تقوم مبهمات تت�سل بالإ�سالح ال�سيا�سي والجتماعي واإعادة 

بناء الدولة وحماربة الف�ساد وتطوير النظام ال�سيا�سي؟ وهل ميكن اأن ت�سكل اأداة للتغيري ال�سيا�سي يف العامل 

العربي طاملا اأنه يتبنّي يومًا بعد يوم اأن ثمة �سلة ل ميكن الف�سل بينها وبني مواجهة الحتالل والإمربيالية؟ 

على  اخلناق  حتكم  التي  والديكتاتوريات  العربي  الر�سمي  املوقف  عن  النا�سئة  الإ�سكاليات  عن  ف�ساًل 

الأنظمة العربية. على اأي حال، هذه الأ�سئلة هي التي حكمت اختيار هذه املو�سوعات وحبذا لو اأن 

الإ�سهامات حتاول اأن جتيب عن هذه الأ�سئلة.

تواجه  اأن  اللحظات  من  حلظة  يف  للمقاومة  ميكن  الإيديولوجي،  الختالف  بتجاوز  يتعلق  فيما 

تعقيدات النق�سام من حولها، لكن هذا عندما تكون املقاومة يف مرحلة تاأ�سي�سها اأو يف املرحلة التي 

املقاومة  هذه  تطور  م�سار  اأثناء  يف  لكن  ة.  العامَّ التطورات  يف  فاعاًل  ا�سرتاتيجّيًا  لعبًا  فيها  ت�سكل  ل 

ميكن  ل  لأنه  املقاومة  هذه  اإيديولوجية  الأول  التحدي  منها.  مهرب  ل  كربى  حتديات  ثالثة  �ستواجه 

الأحزاب  غالبًا، وهذه  املقاومة  هّم  التي حتمل  الأحزاب هي  لأن  اإيديولوجية  بال  تكون  اأن  للمقاومة 

❋ ارئي�س املركز ال�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق.
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لها اإيديولوجياتها. يف فرتة من الفرتات يف لبنان كانت الغلبة يف الطابع املقاوم للمقاومة ذات اخللفية 

املارك�سية ثم انكفاأت هذه املقاومة ل�سالح مقاومة اأخرى لعب حزب اهلل دوراً ريادّيًا فيها وهي املقاومة 

اخللفية  هذه  وب�سبب  اإيديولوجية.  خلفية  لها  املقاومات  كانت  دائمًا  اإذن  الإ�سالمية.  اخللفية  ذات 

يتم  عندما  الأخرى  التيارات  جتاه  اإ�سكاًل  املو�سوع  هذا  يثري  الراهنة  املرحلة  يف  حتديداً  الإيديولوجية 

اخللط بني ُبعد املقاومة والبعد الإيديولوجي اأو ال�سيا�سي فُيبنى موقف �سلبي اأو حِذر على الأقل من هذه 

املقاومة انطالقًا من احل�سا�سية الإيديولوجية. هذا هو التحدي الأول املطروح على امل�ستوى الداخلي 

اأخرى  مناطق  اأوروبا ويف  الي�سارية يف  بالقوى  يتعلق  وفيما  بقوة  لكنه مطروح  اأقل حّدة  بن�سبة  لكن 

من العامل. التحدي الثاين الذي تواجهه املقاومة عادة اإنا يت�سل بتورطها يف ال�سلطة. اأنا كنت اأحتدث 

ال�سيا�سي وعلى  امل�ستوى  النجاح على  املزيد من  اأثناء تطورها وامتالكها  املقاومة، يف  عن تطور حالة 

امل�ستوى ال�سعبي جتد نف�سها يف مواجهة ا�ستحقاق ال�سلطة. عليها اأن تدخل كي تكون موؤ�س�سًا اأو لعبًا 

اأو �رصيكًا يف توازنات ال�سلطة. هذا ح�سل يف لبنان، بعد الن�سحاب ال�سوري عندما دخل حزب اهلل يف 

احلكومة اإىل حدٍّ ما م�سطراً، وهذا ح�سل يف فل�سطني عندما �سكلت حما�س ال�سلطة وراأ�ست احلكومة 

واأم�سكت بالأغلبية النيابية. وهذا رمبا يح�سل ب�سورة من ال�سور يف العراق وبراأيي اأن هذا الجتاه يتاأّكد 

يومًا فيومًا يف العراق. هذا �سوؤال اآخر �سديد الأهمية. عندما تدخل املقاومة يف ال�سلطة تزداد العداوات 

لهذه املقاومة لأن ح�سا�سيات وتعقيدات ال�سلطة و�سعوبة الف�سل �ساعتئٍذ بني ما هو مقاومة وما هو دور 

اإنا ين�سئ املزيد من التعقيدات ويولد املزيد من دوائر النق�سام حول هذه  �سيا�سي داخل هذه ال�سلطة 

املقاومة. 

التحدي الثالث وهو حتد موجود يف املنطقة العربية وب�سورة خا�سة يف لبنان وموجود يف العراق، 

لكنه غري موجود يف فل�سطني، لكن يف فل�سطني قامت انق�سامات ت�سبه اإىل حد ما هذا النق�سام وهو 

التحدي الطائفي اأو النق�سام الطائفي. يف جمتمعاتنا العربية هناك تعددية طائفية. عندما تتقدم قوة من 

القوى م�سكلة من الناحية الجتماعية من اأغلبية طائفية ما وتوؤدي دوراً ريادّيًا قياديًّا يف عملية املقاومة 

يولّد هذا اأي�سًاً تعقيدات فيما يتعلق بعالقات الطوائف فيما بينها فيتم حينها اخللط بني ما هي ح�سابات 

املقاوم يف عمل هذه  البعد  بينها وبني  فيما  الطوائف  القوى يف عالقات  بتوازنات  يت�سل  وما  طائفية 

املقاومة.

ح�سل هذا يف لبنان وهو حا�سل ب�سدة يف العراق. لكن حّتى يف حالة فل�سطني لالأ�سف عندما ا�ستد 

النق�سام يف حلظة من اللحظات بني حما�س وفتح اأطلقت فتح اأو بع�س من هم يف فتح �سعارات طائفية 

حتدث  عندما  الالطائفي  املجتمع  يف  حّتى  وكاأنه  الفرتات  من  فرتة  يف  بالت�سيع  اتهمتها  حما�س،  �سّد 

النق�سامات ذات الطابع ال�سرتاتيجي احلاد والعميق اإنا ُت�ستعاد ال�سعارات الطائفية وتتحول اإىل نوع 

من العدة يف عملية النق�سام وال�رصاع. 
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يف اأوروبا ثمة موقفان داخل الي�سار، هناك ي�سار م�سارك يرى يف املقاومة اأنَّها مقاومة، بغ�ّس النظر 

الأولوية  لأن  الأ�سكال  من  �سكل  باأّي  ُتدعم  اأن  يجب  املقاومة  وهذه  الإيديولوجي،  الختالف  عن 

الإمربيالية  ملناه�سة  الأولوية هي  ا  اإنَّ والطائفية،  الإيديولوجية  احل�سابات  لت�سفية  لي�س  املرحلة  يف هذه 

ومقاومة الحتالل، واإذا كان هناك من اختالف وتناق�س على امل�ستوى الإيديولوجي فيجب تاأجيله اإىل 

ما بعد هزمية الإمربيالية اأو اإ�سعافها اأو النتقال اإىل مرحلة جديدة.وهناك ي�سار اآخر �سديد احل�سا�سية من 

احلركات الإ�سالمية وهو ياأخذ موقفًا �سلبّيًا من املقاومة لأن القوى التي تقود املقاومة يف هذه املرحلة 

يف العامل العربي هي قوى اإ�سالمية. وبراأيي هذا خطاأ كبري واأمر �سديد اخلطورة علينا اأن ننظر كيف ميكن 

معاجلته، لذلك ما اأريد قوله، وهذا الأمر ل ُيعالج بالتو�سيات، اإنا يحتاج اإىل ا�سرتاتيجيات عمل ُذكرت 

بع�س مفرداتها، ما اأريد قوله اأن هذا اخللل يجب اأن ي�سحح من الزاويتني اأو اأن ُيعمل على ت�سحيحه 

من الزاويتني. يجب اأن ُيعمل على ت�سحيحه من قبل القوى املقاومة نف�سها باأن ت�سع اإ�سرتاتيجية عمل 

ِلع مبا�رصة، ولي�س عرب الربوباغاندا امل�سللة، على حقيقة  للتعريف بنف�سها اأكرث. الغرب يحتاج اإىل اأن يطَّ

القوى املقاومة نف�سها واأنها قوى قابلة بالفعل للتكيف مع التعددية والعرتاف بالآخر واأنها ل تخلط 

يف  ُيرتجم  اأن  ميكن  �ساأٌن  الإيديولوجية  اخل�سو�سية  املقاوم.  وم�رصوعها  الإيديولوجي  م�رصوعها  بني 

مرحلة لحقة. لكن يف مرحلة ن�سال املقاومة �سّد الحتالل يجب اأن تكون الأولوية حل�سابات املقاومة 

اأو ت�سفي معه  اإيديولوجي تق�سي الآخر  انق�سامات ذات طابع  اإىل  ننزلق  اأن  ومواجهة الحتالل دون 

اأما من زاوية  املقاومة.  فيه قوى  تقع  براأيي هذا خطاأ مميت  اإيديولوجي.  �سيا�سي  ح�سابات ذات طابع 

اأي  املقاومات بو�سفها رافعة نهو�س حترري مبعزل عن  تتعاطى مع  اأن  فاملطلوب  نف�سها  الي�سار  قوى 

اعتبار اآخر اأكانت هذه املقاومات مارك�سية اأم اإ�سالمية اأم ليربالية )بني مزدوجني( اأمنْ كانت قومية. يف 

مرحلة املقاومة يجب اأن يتقدم املعيار املقاوم يف بناء املواقف باجتاه قوى املقاومة على ما عداه على اأن 

يتم تاأجيل اأي تناق�سات اإيديولوجية اإىل مرحلة ما بعد التحرير وعندئذ ميكن ملوازين القوى ا�ستناداً اإىل 

املعيار الدميقراطي اأن تاأخذ جمالها. و�سكراًً.

حممد �سادق احل�سيني/ اإيران

الكيان ال�سهيويّن الغا�سب لي�س عدّواً ل�سعب لبنان وفل�سطني والعرب فقط بل هو عدو لالإن�سانية. 

اأن مُتحى  اأنه يجب  للدفاع عن غّزة وفل�سطني ولبنان والعامل الإ�سالمي والب�رصية هو  الوحيد  والطريق 

الأفكار والعقائد التي زرعها العدو ال�سهيويّن وينبغي للب�رصية اللجوء اإىل ربِّها. ول تتحقق الوحدة بني 

لنا  واأنَّ  دمنا  اأر�سنا ودمكم  اأر�سكم  غّزة  لإخواننا يف  واأقول  التوحيد.  معاين  بالتزامهم  اإّل  املقاومني 

موعداً مع ال�سبح األي�س ال�سبح بقريب؟
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حممد خريي/ تركيا

بالن�سبة اإىل مذكرة واحد اآذار نالحظ اأنها جعلت تركيا �سبه بطلة، لكن اأنا اأرى اأن الإخوان العرب 

ًلً ل يجب اأن ل نن�سى اأن تركيا  يعطون ذلك اأكرث مّما ي�ستحق لأّن هناك تبادًل بني تركيا و»اإ�رصائيل«. اأوَّ

حليف ا�سرتاتيجي لـ»اإ�رصائيل«. ثانيًاً، العالقات الع�سكرية مع »اإ�رصائيل« خطرية جّداًً لأّنه قبل الهجوم 

على غّزة بثالثة اأيام وقَّعت تركيا مع »اإ�رصائيل« اتفاقية ع�سكرية بقيمة 167 مليون دولر. ثالثًاً، يتم يف 

تركيا تدريب الطيارين الإ�رصائيليني الذين يق�سفون الأبرياء يف غّزة. رابعًاً والأخطر من ذلك اأن لرتكيا 

عالقات خمابراتية مع »اإ�رصائيل«. و�سكراًً.

عبد اجلبار العزاوي/ العراق

اأنا لي�س يل نقاط للمناق�سة ولكن يل عتب على رئي�س اجلل�سة  ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

الأخ علي قان�سو وهو رجل مقاوم، لأّننا رجال املقاومة يف العراق قد ج�ّسدنا ما ُملي علينا من واجبنا 

يروم  بها والتي كان  التي جاء  املخططات  يغريِّ من  العدو وجنعله  باأّن ندحر  الإن�ساين  الوطني وواجبنا 

تبحث  اأن  اأمريكا على  العراقية  املقاومة  اأجربت  الأمة. وقد  اأر�س  الواقع وعلى  اأر�س  يطبقها على  اأن 

يومّيًا  ت�سل  جهادية  بعمليات  يقومون  اليوم  املقاومة.  رجال  �رصبات  من  حتميها  هزيلة  اّتفاقيات  عن 

اإىل �سبعني عملية جهادية با�سم غزة؟ وبا�سم رجال و�سهداء غّزة فلماذا ل ُيذكر ا�سم العراق ومقاومته 

الوطنية ومقاومته الإ�سالمية ومقاومة رجاله ال�سجعان؟ اأنا عتبي عليكم وعلى الإخوة امل�ساركني، لأّن 

اإ�سرتاتيجية عمل  اأن نناق�سها جميعًا وجنعل منها  يف املقاومة العراقية هناك م�رصوع واإيديولوجية ميكن 

م�ستقبلي لكل املقاومات يف العامل. و�سكراًً

فاطمة قا�سم/ املغرب

امل�سرتكة  القوا�سم  على  الجتماع  من  بدَّ  ول  تكاملّيًا،  يكون  اأن  الإيديولوجي  لالختالف  ينبغي 

والرتكيز عليها واحلوار حولها. فحركات املقاومة على اختالف اإيديولوجياتها ل بدَّ من اأن ترى ن�سالها 

من منظور القيم الأ�سا�سية امل�سرتكة من قبيل حقوق الإن�سان واملواطنة. والإ�سالم يت�سمن قيمًا كونية، 

ن من مد ج�سور احلوار مع  مُيَكِّ اإن�سانية جامعة مثل العدل وامل�ساواة واحلرية؛ فالبعد الكوين  وهي قيم 

الآخر �سواء كان هذا الآخر دينًا اأو ثقافة اأو فل�سفة. وحتى داخل الإ�سالم نف�سه لي�س املطلوب اأن يذوب 

ال�سنة يف ال�سيعة اأو اأن يذوب ال�سيعة يف ال�سنة. يجب اأن يتعاون اجلميع لأجل امل�سلحة العليا مع حفظ 

اخل�سو�سية وق�سط من الختالف وهذا مطلوب وهو طبيعي كاختالف الألوان والأل�سنة وهو من اآيات 

اهلل. اإذاًً ل بّد من اأن نبحث عن هذا امل�سرتك الذي يجمع بيننا، وقد يكون دينّيًا وقد يكون اإن�سانيًا. ل بّد 

من اأن جند الكلمة ال�سواء اجلامعة بيننا نحن امل�سلمني مع بع�سنا وبني امل�سلمني وغري امل�سلمني من جهة 

ثانية.
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مرمي ياقوت/ املغرب

اأنا اأرى اأن اجتماعنا هنا من ح�سارات خمتلفة ومن جن�سيات خمتلفة ومن اإيديولوجيات خمتلفة هو خري 

دليل على ف�سل نظرية �سموئيل هنتغتون القائلة ب�سدام احل�سارات هذه النظرية التي توؤ�س�س لالإمربيالية 

والعن�رصية وال�سهيونّية.

اأن  لفكرة  نوؤ�س�س  نحن  احل�سارات.  حوار  خيار  وهو  األ  اآخر  خليار  نوؤ�س�س  هنا  باجتماعنا  نحن 

الختالف الإيديولوجي ل ميكن اأبداً اأن يكون عائقًا يف احلوار، �رصط احرتام عدم اإق�ساء الآخر، وعدم 

قراءة الآخر من خالل اأحكام م�سبقة. اأقول هذا انطالقًا من انتمائي اإىل جماعة العدل والإح�سان، وهي 

جماعة تنبذ العنف واإق�ساء الآخر وترى اأن منطلق التغيري هو و�سع ميثاق وطني يجمع كل الفعاليات 

مبختلف م�ساربها وخمتلف اإيديولوجيتها حول هدف اإن�ساين وهو جعل م�سلحة ال�سعب فوق كل م�سلحة.

اإميلي نفاع/ الأردن

ة الرئا�سة حول �رصورة واأهمية تعاون جميع القوى من  تاأكيداً ملا ذكره ال�سادة املحرتمون من من�سّ

خمتلف الجتاهات الفكرية لنا جتربة غنية يف الأردن. هناك جلنة تن�سيقية لأحزاب املعار�سةوهذه اللجنة 

ت�سم الإخوان امل�سلمني وال�سيوعيني وغريهم من القوى وهم قد اتفقوا على برنامج عمل مرحلي من 

اأجل مقاومة امل�رصوع الأمريكي، ومن اأجل الدفاع عن امل�سالح ال�سعبية. هذا ال�سبيل ال�سحيح من اأجل 

اأن نتخطى جميع العقبات، واأن ل نبعرث اجلهود بحيث يتم تكامل القوى التي لها م�سالح م�سرتكة وفق 

برنامج مرحلي على ق�سايا م�سرتكة. و�سكراًً

اآلن غري�س/ فرن�سا

نحن نوؤيد حما�س اليوم كما كنا نوؤيد حزب اهلل عام 2006 لكن كيف تطلبون مّنا اأن نكون مع فريق 

�سّد فريق اآخر؟ ثانيًاً اأنا �سّد ما قاله )موفا( لأّن هذا اخلطاب يوؤيد »اإ�رصائيل« يف اأوروبا وهو اخلطاب 

اإنََّ كل  »اإ�رصائيل« وتقول  ت�ستفيد  الأخري  اأو مل حت�سل، يف  قد تكون ح�سلت  املحرقة  اإنََّ  يقول  الذي 

املوؤيدين للفل�سطينيني هم �سّد اليهود. اأنا اأقول كما كان يقول اأدوار �سعيد اإن املحرقة ح�سلت، وكانت 

نك�سة لكل العامل ولي�س لليهود فقط لكن ل عالقة بينها وبني �سيا�سة »اإ�رصائيل« الآن.و�سكراًً.

كلوديو موفا ❋

اأجيب فقط عن الأ�سئلة املطروحة. 

َجَد بع�س املقولت املبهمة؛ فاحلديث  يجب اأن نعلم اأن ال�سماح بالتحدث عن الإبادة العن�رصية قد اأونْ

والتاأكد من الإبادة العن�رصية لالأرمن هو اأمر خمتلف متامًا عّما حتدثنُْت عنه بالن�سبة اإىل اليهود. اأقول هذا 

فقط لأو�سح الغمو�س يف مقولتي.

❋ قا�سي حمكمة ال�سمري العاملي )اإيطاليا(.
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 فجنحة الراأي هي �سيء غري د�ستوري وخمالف حلقوق الإن�سان.

 وخال�س الب�رص عند »اإ�رصائيل« املتعلق بالإمربيالية الأمريكّية ما هو اإّل افرتا�س لق�سية ل اأ�سا�س لها 

فاإذا كان هذا �سحيحًا فاإن اليهود لن يذهبوا للقيام باأعمال احلفر والتنقيب حتت امل�سجد احلرام. 

يجب علينا اأن نفهم اأن يف ق�سية البوؤ�س الفل�سطيني هناك مظهر �سويف لتع�سب يهودي يجب اأن 

يكون مفهومًا وميتلك فقط روابط مع الوليات املتحدة، اإّل اأن اليهود لي�سوا بخا�سعني للوليات املتحدة 

يف املنطقة.

علي قان�سو

 اأ�سكركم جميعًا م�ساركني و�سيوفًا و�سكراً خا�سًا لل�سيوف غري اللبنانيني الذين اأتوا للت�سامن مع 

املقاومة. وال�سكر لكل من �ساهم باإجناح هذا الربنامج.
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املقاومة..

ق�سايا التغيري ال�سيا�سي والجتماعي

رئي�س اجلل�سة: ال�سيخ �سفيق جرادي ❋

والقيم  والعالقات  النُظم  تطال  امل�ساألة  اأن  يعنيه  فيما  يعني  فهذا  التغيري  ق�سايا  نتحدث عن  وحينما 

ث عن املقاومة فنحن نتحدث عن قيمة جديدة لعل النا�س  وحتى البنى النف�سية لدى النا�س، وحينما نتحدَّ

هاتهم من اأجل اأن تفر�س نف�سها  يَّتها، واأق�سد بالنا�س كّل النا�س على اختالف توجُّ بداأوا يكت�سفون اأهمِّ

كقيمة اإن�سانية ودون اأن ت�سكل لذلك اإيديولوجية م�سبقة تتعاون على اإحداث جمتمع وفق ت�سورات بل 

هي قيمة اإن�سانية جمتمعية لها تداعياتها يف املعرفة واملوقف وال�سلوك. وهذا الأمر ل بّد من اأن يدخلنا 

يف اأمرين يرتتبان على هذه النقطة بالتحديد. الأمر الأول اأنه ترد يف الكثري من امل�سطلحات التي لطاملا 

ا�ستخدمناها يف احلقل املجتمعي وال�سيا�سي عبارة �سدمة الغرب والتي اأدت فيما اأدت اإليه اإىل اأن حتّول 

هذا الغرب يف جمتمعاتنا ويف نظمنا ويف قيمنا ليكون ب�سدمته لنا كاأنا هو جزٌء من كٍل منا ومن كل دولنا 

وموؤ�س�ساتنا ونظمنا. متاهينا معه حّتى بتنا واإياه نكاد اأن نكون على خٍط واحد. �سار حا�رصاً لدينا. هذه 

املقاومة كقيمة اأدعي فيما اأدعيه اأنها ال�سدمة التي ل بدَّ منها– واأق�سد هنا املقاومة مبعناها امل�سلح- يف 

ح�سور هذه املجتمعات بكل قواها وفعالياتها يف الوجدان الغربي، بقيمه ومهنيته ونظمه وعالقاته، هذا 

يف ال�ساأّن الأول.

تاأتي عرب  التي  القيمة  على  ترّتب  مّما  اإن  القول  فيمكن  الداخل  اإىل  اأقرب  الثاين وهو  ال�ساأّن  اأما يف 

املقاومة اأّننا فعاًل بداأنا نلحظ اأفوًل لعهد �رصاع، واأ�سدد على كلمة �رصاع، الإيديولوجيات على ح�ساب 

اأن تكون هذه الإيديولوجيات واملعتقدات والأديان تتعاي�س مع منطق التعددية واحلق يف العي�س امل�سرتك 

بني التعدديات يف ُبنانا املجتمعة وال�سيا�سية. يف الوقت نف�سه اإن الفرز اإذا اأريد اأن يح�سل يف الداخل 

اأ�س�ٍس من القيم املتبناة والتي قد تكون يف حزب واحد اأو يف مذهب واحد اأو يف دين  فهو فرٌز على 

❋ مدير معهد الدرا�سات احلكمية ـ لبنان.
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مِّ اإيديولوجيا واحدة. لكن حينما تختلف القيم املتبناة فبح�سب القيم املتبناة يح�سل  واحد واإن �سئت َف�سَ

التمايز، واملقاومة �ساأّن اآخر.

يف هذا اللقاء �سن�ستمع اإىل جملة من املداخالت من باحثني ممتازين لكن مبا اأن هذه اجلل�سة هي اأقرب 

لتكون ور�سة عمل منها اإىل اأي �سيء اآخر اأفرت�س اأن املقاربات حتت�سن بع�س املقرتحات التي فيها �سيء 

من اجلانب العملي. اأترك املجال للمداخلة الأوىل مع الدكتور فواز طرابل�سي.

فّواز طرابل�سي ❋

اأوّد اأن اأبداأ بت�رصيح لأفيغدور ليربمان يقول فيه: يجب موا�سلة قتال حما�س مثلما فعلت الوليات 

املتحدة يف موا�سلتها قتال اليابانيني يف احلرب العاملّية الثانية. فقط لالإخوة القادمني من اخلارج اأقول 

غّزة  اأهل  قتال  يف  الذرية  القنبلة  ا�ستخدام  اإىل  يدعو  اإ�رصائيلي  مل�سوؤوٍل  م�سبوقة  غري  مرة  اأول  هذه  اإن 

روا لو اأن �سخ�سًا عربيًا تكلم بهذا الكالم. بخ�سو�س املقاومة والتغيري اأعتقد اأين اأختلف  وفل�سطني. ت�سوَّ

مع ال�سيخ يف مو�سوع املقاومة، وكاأنها اأمر م�ستجد ومتعدد ال�رصاعات والإيديولوجيات. فعل املقاومة 

مار�سته كل ال�سعوب ويف �سكل خا�س يف املراحل الأخرية من تاريخ ال�ستعمار، وهو جهد م�سلح، 

اقت�سادي، اجتماعي، �سيا�سي، ثقايف للتخل�س من الحتالل. طبعًا هناك اأ�سكال اأخرى من املقاومة هي 

مقاومة ال�ستغالل وال�سغوط اخلارجية والهيمنة اخلارجية الخ...

ما يهمني الت�سديد عليه هو وثيق ال�سلة مبا نعي�سه هذه الأيام وهو النجاح الكبري الذي مت يف املنطقة 

بني  ف�سل  هناك  حقيقة  والتغيري.  املقاومة  بني  الف�سل  يف  الأخرية  العقود  اأو  الأخرية  ال�سنوات  خالل 

باأّن و�سيلة حل عادل  يقول  ال�ساداتية من منطق  اأدرجته  ما  واأمريكا وهو  »اإ�رصائيل«  اأمرين، ف�سل بني 

للنزاع العربي الإ�رصائيلي هي ترك الوليات املتحدة ت�سغط على »اإ�رصائيل« من اأجل اأن تتوىل الوليات 

املتحدة اإيجاد حل عادل للنزاع العربي الإ�رصائيلي.

احلقيقة اأن هذا اأول ف�سل، وهذا الف�سل له م�سمرات عديدة وقائم على فكرة اأن »اإ�رصائيل« تقود 

على  ووقعها  مميزاتها  لها  الإمربيالية  املنظومة  من  جزء  هي  ا�ستيطانية  دولة  ولي�ست  املتحدة  الوليات 

طبعًا  الف�سل  هذا  با�سم  املنظومة.  هذه  من  جزء  املطاف  نهاية  يف  لكنَّها  وعلينا،  الفل�سطيني  ال�سعب 

جرى ف�سل اآخر وهو الف�سل بني الن�سال التحرري �سّد ال�سهيونّية واإ�رصائيل واملهمات الداخلية. هنا 

مل يجر الف�سل فح�سب بل اأزعم اأن الو�سع الذي نعي�سه الآن حيث ن�سهد هذا احل�سار لغزة هو ح�سيلة 

جتويف للمنطقة العربية من كل منجزات حركة التحرر الوطني العربية من اأجل اللتفاف فيما بعد على 

فل�سطني. مل يكن بالإمكان اأن ُي�سمح للجي�س الإ�رصائيلي مبا يفعله الآن يف غّزة لول حرب عام 1967 

ولول �سقوط نظام عبد النا�رص. مل يكن لُي�سمح باأّننا نطالب يف ال�سارع الآن باإقفال املكاتب التجارية 

❋ كاتب اإعالمي ـ لبنان.
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وال�سفارات لو اأن �سالح النفط العربي ل يزال فعاًل كما كان عام 1973.

اأردت اأن اأقول بب�ساطة: يلّخ�س النزاع العربي ال�سهيويّن كل عالقة هذه املنطقة بالإمربيالية وعلى 

الأخ�س عندما جرى اللتحام كاماًل بني الوليات املتحدة واإ�رصائيل بعد 11 اأيلول 2001. فما نحن 

من  جمال  اأي  املتحدة يف  الوليات  �سّد  ُي�سجل  مك�سب  اأي  باأّن  العيني  الإثبات  هو  الآن  عليه  �سهود 

بنا من التحرير يف فل�سطني، واأي تنازل ُيقدم للوليات املتحدة هو تنازل ُيقدم  املجالت هو مك�سب يقرِّ

اأي�سًاً وبنوع اأخ�ّس لإ�رصائيل وال�سهيونّية.

خال�سة هذه املداخلة هي الدعوة اإىل اإعادة العتبار اإىل الدميقراطية التي جت�ّسد التغيري الذي اأعنيه. 

»اإ�رصائيل«  باأّن  اأُذكر  علينا  مفرو�سة  هي  كما  الدميقراطية  نريد  ل  باأنه  القول  اإىل  اأحد  يبادر  اأن  وقبل 

مدعومة من الوليات املتحدة الآن تدّمر حركة فازت بانتخابات دميقراطية مراقبة اأمريكّيًا. فال يقولنَّ يل 

اأحٌد اإن الغرب واأمريكا يريدان اأن يفر�سا علينا الدميقراطية فاإّما اأن ننالها بالعرق والتعب اأو ل ننال �سيئًا.

ما هو مفرو�س علينا هو الع�سكريتاريا الإ�رصائيلية. ما هو مفرو�س علينا هو اأنظمة ا�ستبدادية. ما هو 

مفرو�س علينا هو �رصقة مواردنا وعلى راأ�سها النفط. وحتويلها اإىل نقاط قوة �سدنا. تاأييد املقاومة يجب 

ًلً اأن املقاومة لي�ست بدياًل عن اجليو�س واأن الأنظمة العربية بعذر وجود حلول ثنائية  اأن يعني اأمرين اأوَّ

�رّصحت جيو�سها اأو ُحّلت جيو�سها كما ح�سل خالل احتالل الوليات املتحدة للعراق. اأبرز جي�سني، 

واحد م�سلول مل يتطور وقد �رّصح مئات الألوف من عنا�رصه هو اجلي�س امل�رصي وجي�س ُدّمر من قبل 

. فمن يريد اأن ي�ستعيد عنا�رص القوة ي�ستعيد اأي�سًاً عنا�رص الردع الع�سكري. الردع 
ّ
الحتالل الأمريكي

العربية  الأو�ساع  تغيري  فل�سطني هو  للت�سامن مع  الثاين، خري و�سيلة  الأمر  الع�سكري متار�سه اجليو�س. 

نحو  الأمريكّية،  الهيمنة  من  التحرر  نحو  العربية،  الوحدة  نحو  الدميقراطية،  من  مزيد  نحو  الداخلية 

ا�ستعادة ال�سيطرة على الرثوات العربية ونحو العدالة الجتماعية. و�سكراًً

�سباح جواد ❋

�رّصح قادة املقاومة اللبنانية يف عام 2006 اأّننا نرى اليوم ابت�سامة ل تفارق وجوه العرب. واأقول 

اإنهم يبت�سمون لأنها املرة الأوىل التي تنت�رص فيها املقاومة بعد �سنني طويلة من احلروب والن�سالت التي 

خا�سها العرب. فما اإن ت�سع كل حرب من احلروب التي انق�ست اأوزارها حّتى يجه�س القادة العرب 

ا  بالبكاء، وترت�سم الب�سمة على وجه العدو. بيد اأن املقاومة اللبنانية واملناخ اجلديد يف ال�رصق الأو�سط غريَّ

الو�سع، فراحت الب�سمة ترت�سم على وجوه ال�سعوب العربية فيما يجه�س الإ�رصائيليون والأنظمة العربية 

بالبكاء.

❋ باحث عراقي.
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واإنها املرة الأوىل التي يبكي فيها العدو منذ وقت طويل اأي منذ عام 1948 �سنة نكبة فل�سطني على 

الرغم من واقع املاآ�سي التي تنعك�س على الفل�سطينيني اليوم يف غّزة وما يتعر�سون له من قتل جماعي 

بدعم من الوليات املتحدة الأمريكّية.

ففي الواقع، و�سعت الوليات املتحدة الأمريكّية اخلطة يف حني تقوم »اإ�رصائيل« و�رصكاوؤها ومعاونوها 

املتمثلون بالأنظمة العربية بارتكاب هذه اجلرمية. ومتيط هذه اجلرمية اللثام عن وجوه الأنظمة العربية، 

لأّن القادة كانوا يف املا�سي يخ�سون الختالف مع �سعبهم، اأّما الآن فهم يتعاملون عالنية مع الإ�رصائيليني 

وينفذون اخلطة الأمريكّية يف املنطقة. الأمر الذي فاجاأ ال�سعوب يف ال�رصق الأو�سط كافًة.

لكن دعوين اأقول �سيئًا واحداً هو اأن ال�سعب الفل�سطيني الذي طاملا خ�سع لهذا النوع من املعاملة 

طيلة �ستني عامًا ل ميكن اأن ُيهزم على الإطالق، وينطبق الأمر عينه على اأي �سعب من �سعوب الأر�س 

ينا�سل وي�سون مقاومته ملدة �ستني عامًا.

 )اأي 
ّ
واختارت الوليات املتحدة الأمريكّية ال�رصق الأو�سط لتوطيد موقعها على راأ�س النظام العاملي

انهيار  بداية  الأو�سط  ال�رصق  يف  �سن�سهد  ا  ورمبَّ العامل،  على  تفوقها  ول�سون  ال�سيا�سي(   
ّ
العاملي النظام 

الإمرباطورية الأمريكّية جراء التغريات التي ن�سهدها اليوم. ومرّد اختيار الوليات املتحدة لل�رصق الأو�سط 

اإىل موارد الطاقة الهائلة املوجودة فيه، والتي ت�ستطيع من خالل اإحكام �سيطرتها على هذه املوارد احلفاظ 

، واإنهاء مناف�سة الهند وال�سني واأنحاء اأخرى من العامل يف امل�ستقبل. 
ّ
على موقعها على راأ�س النظام العاملي

ف�سيطرتها على ال�رصق الأو�سط جزء ل يتجزاأ من خمططها ال�سيا�سي. وهذا ما ن�سهده اليوم يف غّزة بعد 

ثالثة اأ�سابيع من القتل اجلماعي يف �ساحة القتال.

اللبنانية  املقاومة  ن�رص  متاماً، كما حالة  الع�سكرية  القوة  الذي ل ميلك  الفل�سطيني يف غّزة  فال�سعب 

نفط  الفل�سطيني  ال�سعب  عند  يوجد  فال  الع�سكري.  العتاد  من  الأدنى  احلد  متلك  بالكاد  كانت  التي 

ن من ت�سجيل ن�رص ثمني ب�سبب  ّية، ورغم كل ذلك متكَّ لت�سيطر عليه الوليات املتحدة، ول حّتى قوة جوِّ

ا�ستقالليته عن الوليات املتحدة وعن الأنظمة العربية.

اللبنانية وللمقاومة العربية وللمقاومة الفل�سطينية.  وي�سكل ن�رص الفل�سطينيني خري �سهادة للمقاومة 

ونقول لو تدعنا الأنظمة العربية و�ساأّننا ل�ستطعنا حتريك ال�سعب يف ال�رصق الأو�سط و�سينعم هذا ال�سعب 

بنجاح على الأ�سعدة ال�سيا�سية واملوؤ�س�ساتية وغريها كافًة. وتثبيت الأزمة التي مير بها ال�رصق الأو�سط 

ة طويلة. ن من اخرتاع اأ�ساليب ن�سال جديدة و�سيمار�س هذا ال�سغط ملدَّ مدى ذكاء �سعبنا، اإذ اإنََّه متكَّ

ومن اأبغ�س املوؤامرات التي ي�سعها الأمريكّيون اإبقاء الحتالل املكروه الذي يفر�سونه على فل�سطني 

وعلى العراق، وما ي�ستعملون من بطاقة طائفية. فلقد حاول الأمريكّيون ا�ستخدام البطاقة املذهبية يف 

العراق. كما قاموا با�ستخدام هذه البطاقة ذاتها �سَدّ املقاومة اللبنانية املتمثلة بحزب اهلل.

نهم من  ما ميكِّ ا�ستخدامهم ل»اإ�رصائيل«،  الأو�سط عرب  ال�رصق  اإيران يف  يحاولون حتجيم  اأنهم  كما 
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مهاجمة اإيران. فاأوىل اخلطوات التي يعتمدونها هي حتجيم بلد ما ومن َثمَّ العتداء عليه.

الأو�سط مل�س  ال�رصق  النا�س يف  الأو�سط، ويلم�س  ال�رصق  ال�سم�س يف  ال�سيا�سة وا�سحة كعني  فهذه 

اليد التمويل ال�سعودي وحمطات الأقمار ال�سطناعية. فلن تنجح اأبداً خطط تق�سيم �سعوبنا اإىل �سفوف 

طائفية وعرقية ب�سبب ما ح�سل يف فل�سطني ويف لبنان ويف العراق. فمن الفلوجة اإىل بغداد، ومن بريوت 

الذريع، لأنَّ  الف�سل  الأمريكّية  اخلطة  �سيكون م�سري  باأ�رصها،  فل�سطني  اإىل  غّزة  لبنان، ومن  اإىل جنوب 

ال�سعوب يف لبنان ويف فل�سطني ويف العراق رف�سوها على حدٍّ �سواء.

ومن خالل هذا املناخ اأي�سًاً تن�ساأ قوة جديدة يف ال�رصق الأو�سط هي قوة املجتمع املدين، لكن لي�س 

املجتمع املدين الذي تنفق الوليات املتحدة الأمريكّية املاليني من اأجل اإن�سائه. اإننا نالحظ انبثاق جمتمعات 

مدنية يف العامل العربي م�ستقلة عن الوليات املتحدة وعن احلركة التجارية اأي�سًاً. فعلى �سبيل املثال ن�سهد 

 للعراق لي�س الحتالل الع�سكري 
ّ
مات الحتالل الأمريكي يف العراق انبثاق حركة نفطية، لأنَّ اأحد مقوِّ

بل �سلب موارد العراق، ف�ساًل عن الدور امل�سريي الذي تلعبه احتادات جتارة النفط يف العراق يف مقاومة 

انبثاق  اليوم  اخل�سخ�سة، ومقاومة �سيطرة ال�رصكات املتعددة اجلن�سية على ثروة العراق النفطية. فرنى 

حركة احتادات جتارية يف ال�رصق الأو�سط ويف العراق ويف م�رص، واأ�سبحت هذه احلركات حتتل مكانًا 

نا�سطًا يف قيادة املقاومات ويف بناء جمتمع مدين قوي معار�س للخطة الأمريكّية التي تق�سي باإنفاق ماليني 

الدولرات لإن�ساء منظمات ن�سائية ومنظمات غري حكومية لدعم الحتالل ولدعم عمالء اأمريكا يف 

الحتالل.

ويوجد اأمامنا املزيد من التحديات واأهمها املناخ يف ال�رصق الأو�سط ويحمل النا�س على عاتقهم هذا 

التحدي.

امل�ستقبل.  احلركة يف  لهذه  دعم دويل  ببناء  القيام  وعلينا  لنا،  �سيكون  الن�رص  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

و�سكراً.

دوربه ماكهوبادهي ❋

اإنََّه ل�رصف عظيم يل اأن اأكون موجوداً يف هذا التجمع الدويل ملناه�سي الإمربيالية. وها هي الإمربيالية 

النظام ال�سرتاكي يف  اإىل احل�سارة الإن�سانية. واتخذ الإمربياليون من حجج �سقوط  اإ�ساءة كبرية  ُه  توجِّ

رو�سيا ويف دول �رصق اآ�سيا ذريعة �سّد اإمكان ا�ستخدام اأي رادع ملجابهة نيَّة الإمربيالية العدوانية. واأ�سار 

الإن�سانية،  للح�سارة  اإنه ذهبي  قيل  بداية ع�رص  اإىل  الإمربيالية  القوى  يد  الدول ال�سرتاكية على  �سقوط 

القوى  اإنََّ  اإذ  �سعارات اخل�سخ�سة والعوملة والتحرر،  ناحية عرب  الهجوم من  ت�سنُّ  الإمربيالية  وراحت 

الإمربيالية مار�ست اأق�سى اأنواع ال�ستغالل لي�س يف الدول الرازحة حتت وطاأة الفقر فح�سب، بل يف 

❋ منتدى كالكوتا ملناه�سة الإمربيالية ـ الهند.
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الدول الراأ�سمالية املتطورة اأي�سًاً. ومن ناحية ثانية، راحت تدو�س على �سيادة الدول، فلقد غزت القوى 

د كوريا ال�سمالية واإيران وكوبا وغالبية دول  الإمربيالية اأفغان�ستان والعراق وفل�سطني، وها هي الآن تهدِّ

�سّد  ال�سعوب  مقاومة  فاإنََّ  م�ستمرين  وال�ستغالل  العدوان  دام  ما  لكن  الالتينية.  واأمريكا  اآ�سيا  غرب 

اإمربياليون. وقد خرج ماليني النا�س اإىل ال�سارع  ة حّتى يف الدول التي يحكمها  الإمربيالية �ستزداد قوَّ

احتجاجًا على العدوان والإمربيالية وال�ستغالل با�سم العوملة. واآخر الأمثلة هو الحتجاج احلا�سد يف 

فيها  يوجد  اأماكن عديدة  فقد حظيت  ة.  ُترتكب يف غزَّ التي  للمجزرة  ا�ستنكاراً  ال�سيادة  الدول ذات 

مقاومة �سعوب م�سلحة يف ظل قيادة حكيمة ب�رصف مناه�سة الإمربيالية. ولقد قاومنا مقاومة بطولية يف 

وجه القوى الإمربيالية بقيادة الوليات املتحدة. ومّما ل �سك فيه اأن املقاومة �ستزداد قوة يف الأيام القليلة 

املقبلة و�ستعمم وحدة مناه�سة الإمربيالية.

اأيها الأ�سدقاء،

علينا اأن نتذكر اأن الإمربيالية هي اأعلى درجات الراأ�سمالية متامًا كما كانت حّتى ال�سنوات الأخرية. 

وبالتايل يجب �سم مقاومة ال�سعوب لالإمربيالية اإىل الكفاح يف وجه ال�ستغالل الراأ�سمايل. ولن تتمكن 

املقاومة من حتقيق ن�رصها النهائي ما مل تن�سم اإىل ثورة مناه�سة الراأ�سمالية واإىل الكفاح من اأجل ثورة 

اجتماعية. ولقد و�سع الإمربياليون انق�سامات عميقة يف ما بينهم حول ح�س�سهم يف ال�سوق العاملّية. 

وت�سكل اخل�سومة الداخلية يف ما بني القوى الإمربيالية حول حماية ح�س�سها يف ال�سوق وفر�س اإدارتها 

. بيد اأن هذه النق�سامات ل تغريِّ من موقف القوى الإمربيالية 
ّ
على الآخرين اخلطر الأكرب لل�سالم العاملي

ة ال�سعب من خمتلف اأرجاء  ب على عامَّ اإذ اإنََّ الإمربياليني متَّحدون �سّد عاّمة ال�سعب. ويف املقابل، يتوجَّ

العامل اأن يتَّحدوا بهدف و�سع حدٍّ لال�سطهاد ولال�ستغالل. ولعّل البديل ال�سيا�سي املتوّجب على النا�س 

نهم من خو�س حرب غري متكافئة لك�رص  امل�ستغلني امل�سطهدين القيام به هو الوقوف متَّحدين، ما ميكِّ

هذه  واأ�سا�س  وب�سيا�ساتها.  الإمربيالية  مبناورات  نكراء  هزمية  اإحلاق  اأجل  من  العاملّية  الإمربيالية  �سل�سلة 

الوحدة التزام القتال �سّد العدو امل�سرتك املتمثل بالراأ�سمالية وبالإمربيالية. فمن دون الرتكيز على مناه�سة 

ن من مقاومة العوملة، ول من مقاومة العدوان الإمربيايل. اأّما يف ال�سقِّ التنظيمي فعلينا  الراأ�سمالية لن نتمكَّ

اأجل ثورة  النا�س من  ال�سيا�سي عند  الوعي  العامل وزيادة  اأرجاء  ال�سفوف يف خمتلف  العمل على تعزيز 

اجتماعية.

يجب اأن ُيبنى ن�سالنا على العدالة الجتماعية وامل�ساواة ورفاهية ال�سعب واإنهاء اأ�سكال ال�ستغالل 

ل وحدتنا التنظيمية اأداة لكفاح ال�سعب. و�ستحرتم هذه الوحدة �سيادة الدول وثقافتها  ًة. و�ست�سكِّ كافَّ

وتنوعها الثني. كما �ستعمل على التعاون املتبادل من اأجل التقدم جُتاه هدف م�سرتك هو ثورة مناه�سة 

لالإمربيالية. وعلينا الرتكيز على اأنَّنا بحاجة اإىل بناء جبهات اأ�سا�سية وا�سعة يف خمتلف الدول حيث يوجد 

اإىل حركة  تقود  لالإمربيالية  مناه�سة  تنظيم حركات م�سلحة  علينا  يتوجب  لالإمربيالية، كما  مناه�سون 

ن�سال ثورية لإ�سقاط الدولة الراأ�سمالية ولتاأ�سي�س ال�سرتاكية.
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علينا امل�سي ُقُدمًا جنبًا اإىل جنب من اأجل تن�سيق اإقليمي وعاملي لهذه القوى التي حتارب من اأجل 

العاملّية  الإمربيالية  �سبح  على  الق�ساء  ي�ستطيع  فاعل  �سيا�سي  نظام  بناء  ن�ستطيع  ول  الراأ�سمالية.  اإ�سقاط 

ق طموحات النا�س اإّل عرب هذا الن�سال. ويحقِّ

هة �سَد العدو امل�سرتك املتمثل بالإمربيالية، كما اأن  فحربنا لي�ست �سّد اأي دين ول اأي جمتمع بل موجَّ

حربنا تهدف اإىل التغيري الجتماعي.

َي مقاومة ال�سعوب متَّحدة من اأجل اإحلاق الهزمية بالراأ�سمالية الإمربيالية.  فلت�سقط الإمربيالية ولنَْتحنْ

�سكراًً

برتو�س غريك❋

عى برتو�س غريك من حتالف »اأوقفوا احلرب« وع�سو يف حزب العمال ال�سرتاكي. واأعتقد اأن  ادَّ

ة يجب مناق�ستها يف  احلرب �سّد الإمربيالية جزء ل يتجّزاأ من حرب تغيري املجتمع، وهذه م�ساألة مهمَّ

ال�رصق الأو�سط، لأّننا نلك تاريخًا للمقاومة �سّد الإمربيالية، وقد حلقت بنا هزائم يف الفرتة ال�سابقة. 

اأي�سًاً  الهزمية  حلقت  ولقد  العربية،  للحكومات  ال�ستبدادي  م  التحكُّ ظل  يف  الهزمية  بنا  حلقت  فلقد 

باحلركات الداعمة لرو�سيا. فعلينا يف الفرتة القادمة عندما نقاوم اأن نفيد من هذه الدرو�س علينا حماربة 

الإمربيالية التي تفر�س نوذج ال�ستغالل الراأ�سمايل الذي يعنى بالأرباح والنفط وفوائد البور�سة املحلية. 

ولعل دعم القوى الإمربيالية ملبارك ناجت من هذا ال�سبب. وبالن�سبة اإيلَّ من املهم جّداً تناول التحليل الذي 

اإىل القد�س مترُّ من  اإنََّ الطريق  و�سعه طوين كليف اليهودي العربي الذي طرد من فل�سطني عندما قال 

القاهرة، ما يعني اأن علينا تقدمي الدعم للعمال يف القاهرة لكي يحاربوا متحدين �سّد مبارك. ون�ستطيع 

املراأة  بالتحرر الجتماعي وحترر  املعنية  العمل يف املوا�سيع  الهزمية بهم، ويتوجب علينا  اأن نلحق  معًا 

وحترر العمال كاّفًة واملحاربة �سّد الراأ�سمالية. �سكراًً.

مرمي ياقوت

اأريد اأن اأطرح �سوؤالني واأجيب عنهما باقرتاحني عمليَّني. �سوؤال اأول اأطرحه علينا نحن املغاربيني: 

اأن نقدم  املقاومة، ماذا ع�سانا  قلبّيًا من روح  نحن بعيدون جغرافّيًا عن فل�سطني ولبنان وقريبون جّداً 

للمقاومة بغ�ّس النَّظر عن القرب القلبي واملظاهرات والتنديد وال�سجب التي اأكدت التجربة اأن تاأثريها 

اأبداأ  للمقاومة؟  الدويل  امل�ستوى  على  نقدم  اأن  ع�سانا  ماذا  العامل:  اأحرار  لكل  هو  التايل  �سوؤايل  قليل. 

اأن الأمم املتحدة وكل موؤ�س�ساتها اأ�سبحت  دت  اأكَّ اإن اأحداث غّزة  بالإجابة عن ال�سوؤال الثاين، فاأقول 

عبارة عن وكالت تابعة للوليات املتحدة الأمريكّية وتخدم اأهداف الإمربيالية وال�سهيونّية، ومقرتحي 

❋ حملة »اأوقفوا احلرب«.
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املناه�سة  احلركات  فيها كل  ت�سارك  لت�سكيل حتالفات جديدة  ن�سعى  واأن  املوؤ�ّس�سات  نتجاوز هذه  اأن 

تاأ�سي�س  حول  و  جدُّ بن  غ�سان  اقرتاح  واأوؤيد  املقاومة،  خليار  واملتبنية  وال�سهيونّية  والعوملة  لالإمربيالية 

اإن  اأقول  ال�سوؤال الأول:  يَّة. واإجابة عن  اإىل احلرِّ التواقة  موؤ�س�سة جتمع كّل هذه احلركات والتحالفات 

ما ميكن اأن نقدمه اإىل خيار املقاومة على ال�سعيد الداخلي هو الرتبية على املقاومة، تربية �سعوبنا على 

مبداأ املقاومة وروح املقاومة. والرتبية عمل دوؤوب وطويل يتطلب منا ال�سرب ويجب اأن يتم داخل كل 

موؤ�س�ساتنا.

حبيب زادة/ العراق

 والذي اأف�سل اخلطة 
ّ
اأنقل اإليكم حتيات اإخوانكم اأبناء ال�سعب العراقي وهو يقاوم الحتالل الأمريكي

الأمريكّية التي اأرادت اأن تق�سم العامل من جديد، والذي يقف اليوم مع اإخوانه يف غّزة املجاهدة. واأقول 

لكم باأّن املقاومة يف العراق واملقاومة يف لبنان واملقاومة يف فل�سطني خندق واحد يف مواجهة الحتالل 

ًل اجلانب   ال�سهيويّن للمنطقة واإننْ �ساء اهلل الن�رص قريب. يجب اأن نركز على جانبني للعمل، اأوَّ
ّ
الأمريكي

الفل�سطيني حيث اأثبتت التجارب اأن م�سرية التفاقيات واللقاءات والعودة اإىل جمل�س الأمن واإىل مقاعد 

الأمم املتحدة لن جتدي نفعًا واأثبتت البندقية وجودها يف ال�ساحة، ولهذا اأدعو اأبناء الأمة كافة اإىل العودة 

اإىل العمل الفدائي الذي �سيحرر الأر�س والإن�سان. ثانيًاً م�ساألة الوحدة التي يجب اأن نبني لها الأ�سا�س 

�سنة  م�سلمني  اجتمعنا  العراقي  التاأ�سي�سي  املوؤمتر  يف  اليوم  نحن  كما  الفل�سطينية  الف�سائل  جلمع  الأول 

و�سيعة وم�سيحيني وقوميني وبعثيني وغريهم يف جتمع عراقي مقاوٍم لالحتالل وراف�س مل�رصوعه مهما 

بلغ هذا امل�رصوع. وقد بداأ هذا امل�رصوع يرتنح، و�ستنت�رص اإرادة هذا ال�سعب وثقوا باأنَّ وحدة الف�سائل 

ووحدة البندقية هي التي �ستوؤدي اإىل الن�رص القريب. 

نبيلة �سعب فتح اهلل ❋

الأ�سا�سي  املعنى  اأن  فيه  �سك  ل  مّما  الإيديولوجي،  الختالف  واآليات  املقاومة  مع  التكامل  حول 

احلقيقي ملفهوم املقاومة هو معنى الدفاع الطبيعي والبديهي لعزة وكرامة الإن�سان اإذ حّتى الطفل ال�سغري 

يرف�س اأي �سيء مي�س كرامته ويجرح �سعوره ويفر�س عليه بالقوة. من هنا �رصورة فهم ثقافة املقاومة، 

ثقافة العز وال�رصف والكرامة والتي مهما اختلفت الإيديولوجيا فاملرجع واحد ل اختالف عليه. ال�سوؤال 

ملاذا ل يكون هناك ح�رص جلميع الإيديولوجيات على اختالفها يف بوتقة واحدة تتكامل بع�سها مع بع�س 

وعلى جميع الأ�سعدة القانونية والجتماعية والع�سكرية والقت�سادية لتكون احل�سن احل�سني مل�سلحة 

الإن�سانية وتقدمها ولتقف بقوة �سّد الثقافة الإمربيالية الهدامة والتي داأبت على تغيري مقايي�س الإن�سانية 

❋ باحثة لبنانية.
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والعدل وامل�ساواة ح�سب مقيا�سها ون�رصها يف العامل بالقوة حّتى على الأمم املتحدة مغرية معاين العدل 

وامل�ساواة حّتى يف اأكرب املحاكم الدولية؟ و�سكراًً.

فّواز طرابل�سي

الآراء حولها. يف  ونتبادل  بهدوء  نناق�سها  اأن  ت�ستحق  نواجه م�سكالت عديدة ومعقدة  اأّننا  اأعتقد 

مو�سوع الإيديولوجيا مثاًل ل داعي لأن ن�ستحي من امل�سمر بكل عمل �سيا�سي، فهو روؤية اإىل العامل، 

واأعتقد اأن الإخوة يف حزب اهلل ُيعلمون اأكرث مني اأن عندهم روؤية كاملة للعامل، بالتايل يجب اأن نعرتف 

وؤى. ل يوجد عمل تغيريي اأو مقاوم ل يهتدي بفكر ما ول تكون له قيود ما �سواء  بالتعدد يف هذه الرُّ

كانت قيود موقعه الجتماعي اأو حدود فكره اأو قيود امل�سالح اخلارجية املرتبط بها. واأريد اأن اأذكر باأّن 

اأكرب مقاومات يف هذا الع�رص �سنعها ال�سيوعيون، وهذه حقيقة تاريخية من حترير ال�سني اإىل حترير فيتنام 

اإىل حترير اأوروبا �سّد النازية التي متت يف ظل هذا النوع من الفكر والإيديولوجيا، مهما كان راأينا فيها. 

ثانيًاً اأعتقد اأن ثمة فكراً �سائداً عندنا ا�سمه »ل �سوت يعلو فوق �سوت املعركة«. با�سم هذا الفكر اأُّجلت 

التنمية واأّجل بناء م�ستقبل لأطفالنا واأّجلت الدميقراطية وحكمنا من قبل الع�سكر وم�سايخ النفط. كل 

هذا مت حتت عنوان املعركة.

ل اأعتقد اأّننا نعّد جمتمعات قادرة على ال�سمود، ل اأمام القوة الع�سكرية الإ�رصائيلية ول اأمام حتديات 

العوملة، لهذا ال�سبب يجب اأن يكون لدينا مقاومة يف فل�سطني، وللبنان درو�س بليغة حول كم ي�ستطيع 

مع  الدبلوما�سية  العالقات  قطع  �سعار  العرب  احلكام  على  يفر�س  مرة  لأول  اأقول  يفعل.  اأن  ال�سعب 

»اإ�رصائيل«. اأول مرة يدخل القمم العربية �سعار اإلغاء مبادرة ال�سالم العربية. هذا يوؤكد اأن النا�س ي�ستطيعون 

اأن يعملوا ال�سيء الكثري يف كل املجالت. اإن اإعادة الثقة لدور اجلماهري، مل�ساحلها، و�رصورة بناء القوى 

الذاتية لتغيري كل بلد عربي، هي اأف�سل و�سيلة اإذا كنا نريد فعاًل اأن ننت�رص باملعركة الوطنية. و�سكراً.

ال�سيخ �سفيق جرادي

فل�سطني،  لبنان واملقاومة يف  املقاومة يف  يقال  الت�سميات حينما  �سمعت بع�س العرتا�سات حول 

واأحب اأن اأوؤكد با�سمي وبا�سم من نظم هذا املوؤمتر، بل با�سم كل حرٍّ يف هذا العامل، وا�سمحوا يل بهذا 

جغرافية  مناطق  يف  كظواهر  اإليها  والإ�سارة  واحد،  اأمر  هي  وقيمها  روحها  يف  املقاومة  اأن  الّدعاء، 

متباعدة اأو متقاربة ل يعني اختزال الكل يف بع�س الت�سميات. يف الوقت الذي جنتمع فيه الآن يف دولة 

مثل لبنان قد تكون الق�سية الأبرز هي مو�سوع مقاومة »اإ�رصائيل« بالتحديد، والأمر نف�سه يف غّزة. واأوّد 

الإ�سارة اإىل ما اأكده �سماحة الأمني العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل غري مرة، وهو اأن هذه املقاومة 

هي م�سعل و�سل اإلينا موؤخراً وهو انتقل من يد اإىل يد، لذلك هي م�سرية كاملة ل ميكن اأن نتحدث عنها 
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وكاأنها مفارقة تاريخية و�سلت اإلينا الآن. عندما يحكى عن الإيديولوجيات، �سحيح اأننْ ل اأحد خاٍل 

من اأفكار وروؤى، لكن م�سكلتنا حني تتحول الإيديولوجية يف بع�س الأحيان اإىل اإيديولوجية مت�سلبة 

تريد اأن تاأخذ من الآخر موقفًا مت�سلبًا وحاداً يف الوقت الذي نحن فيه كلنا حتت هذه املق�سلة التي ا�سمها 

هذا ال�رص امل�ستطري يف الإدارة الأمريكّية و»اإ�رصائيل«.

�سباح جواد ❋

 لأّن 
ّ
من الوا�سح اأنه يجب اأخذ العديد من العوامل يف عني العتبار يف ما يخ�س ح�سد الدعم العاملي

املقاومة يف لبنان ويف العراق ويف فل�سطني ويف كل بقعة من ال�رصق الأو�سط عليها اأن حتدد ما حتتاج اإليه 

من دعم، وما هو مفيد لها وما هو غري مفيد لها. لكن ذلك ي�ستند اإىل مدى قوة حملة الت�سامن على 

�سبيل املثال يف البالد التي تقوم باأعمال مبا�رصة �سّد �سعوبنا يف ال�رصق الأو�سط. فعلى �سبيل املثال يوجد 

يف العراق قوات اأمريكية وبريطانية ومن بع�س الدول الأخرى، لكن القوات الأخرى هي اأقلية. وما هو 

 والربيطاين باّتخاذ خطوات �سّد حكومتيهما واإدانتهما 
ّ
مهم بالن�سبة اإلينا هو اأن يقوم ال�سعبان الأمريكي

على النتهاكات التي ترتكبانها بحق ال�سعب العراقي والفل�سطيني واللبناين. فما هو مهم بالن�سبة اإلينا 

هو اإن�ساء �سلة و�سل بني حركات املقاومة العربية واحلركات العربية التقدمية واحلركات املناه�سة للعوملة 

واحلركات املناه�سة لالإمربيالية مع �سعبي الوليات املتحدة وبريطانيا. وهذا الأمر يتطّلب عقد املزيد من 

املوؤمترات والتن�سيق يف امل�ستقبل.

❋ باحث عراقي.
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ور�سة عمل

الت�سامن بني املحّليات والقطاعات

رئي�س اجلل�سة: تونينو بارنا

نهاركم �سعيد، �سباح اخلري، ال�سالم عليكم.

نبداأ ملتقانا معكم واأقدم اإليكم املوجودين معي على هذه الطاولة:

حممد اخلن�سا: رئي�س بلدية الغبريي  -

فهيم خان: ممثل رئي�س مدينة كرات�سي  -

IAPACC اإميتاف �ساترجي  -

د. عبد الرحمن البزري: رئي�س احتاد بلديات �سيدا والزهراين  -

املهند�س �سليم مراد: رئي�س جتمع بلديات بنت جبيل.  -

املهند�س ح�سام خو�س نوي�س: ممثل الهيئة الإيرانية لإعادة اإعمار لبنان.  -

�سوف اأقوم بعر�س �سغري لعملنا، لدينا َمبنَْحث األ وهو تعزيز �سبكات الت�سامن بني الهيئات املحلية 

والإنتاج يف اإطار بناء �سوق م�سرتك للمتو�سط.

التي من  العاملي  الراأ�سمايل  للنظام  املالية والقت�سادية الكربى  من ناحية تاريخية نحن نعي�س الأزمة 

ونعتقد  و�سيا�سية.  واجتماعية  اقت�سادية  نقاط  عدة  على  كثرياً  املق�سم  املتو�سط  وتهمي�س  قلق  خماطرها 

اأنه يجب تعزيز العالقات وال�سبكات بني البلديات والهيئات املحلية يف اإطار اأ�سمل، من خالل اإنعا�س 

اأ�سكال من التجارة العادلة واملت�سامنة بني دول املتو�سط.

من  باأّن  القناعة  لدينا  ولدت  قد  م�ستمر  ب�سكل  الأ�سعار  وانخفا�س  والقت�سادية  العاملّية  الأزمة  اإنَّ 

ال�رصوري بناء اأ�سكال جديدة من التجارة بني بلدان املتو�سط وذلك يف اإطار بناء �سوق م�سرتكة.

❋ رئي�س الي�سار الأوروبي-املتو�سطي/ اإيطاليا.
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ونعتقد اأي�سًا اأنه من ال�رصوري جّداًً حماية الرثوات امل�سرتكة، وهذا يعني مكافحة خ�سخ�سة املياه، 

ة التي تطورت كثرياً يف ال�سنوات الأخرية، كما يجب حماية املوجودات  وخ�سخ�سة اخلدمات العامَّ

ة حيث نلمث تقدمًا كبرياً يف �سبيل اإعادة البحر املتو�سط اإىل لونه الأزرق. العامَّ

كما نواجه م�سكلة كبرية يف تنظيم حركة املرور التجارية، ويف تلّوث البحر وتدمري املوجودات التي 

ُتعترب اإرثًا.

كذلك من ال�رصوري جّداً التفكري يف تنظيم م�ساريع م�سرتكة يف اإطار ال�سياحة. اإذاً يجب التفكري يف 

املتو�سط، وحماية كل موجوداته والتعاون بني دوله.

اأجل  من  وذلك  العادية،  الراأ�سمالية  الأ�سواق  يف  املوجودة  الهّدامة  املناف�سة  اإلغاء  اإىل  بحاجة  نحن 

حماية التعاون القت�سادي احلقيقي، وهذا لي�س وهمًا لأّن التاريخ اأثبت خالل ال�سنوات الثالثني الأخرية 

اأّن هذه البالد التي اأدارت الأ�سواق التي تعتمد على مبداأ التجارة العادلة قد اأدارتها من خالل الأخالق 

املالية.

فاإذا نظرمت اإىل معطيات الأزمة املالية وجدمت على �سبيل املثال الوثيقة الإ�سالمية اأو الوثيقة الأوروبية- 

على  قد ح�سلتا  املالية-  الأخالق  على  تعتمدان  واللَّتني  مهمتان جّداًً  لكنهما  تعتربان �سغريتني  اللَّتني 

نتائج اأف�سل بكثري من املعاهدات الأخرى.

فاإنَّ اعتماد الأخالق يف جمال املالية يعطي نتائج اأهّم بكثري من نتائج اأخرى يف اإطار اإعادة بناء  اإذاً 

 للنقد والقت�ساد، وكاخت�سار لكل هذه املقرتحات يجب علينا التفكري يف اأ�سكال تعاون 
ّ
النظام العاملي

عد عديدة منها: الإنتاج العلمي واجلامعات وتعزيز حركة مرور الأ�سخا�س. بني دول املتو�سط على �سُ

نحن نعار�س ت�سّخم الأ�سواق بال�سلع، ولكّننا نوؤيد احلّريّة يف حركة مرور ال�سلع ول �سيما الأ�سخا�س، 

لأّن الأكرثية يف اأوروبا ينظرون اإىل املتو�سط كموؤ�س�سة ت�سويقية مل�ساحلهم اخلا�سة ول�رصكاتهم الكربى.

نحن نعتقد اأن هذه النظرة من قبل الأوروبيني ت�سكل حافزاً للتدمري الذاتي لأّننا اإذامل ُنوِجد تعاونًا 

للهجرة،  املتكافئة  غري  ال�سوق  مع  م�ساكل  تعرت�سنا  �سوف  املتو�سط  يف  للمواطنني  النتقال  حرية  يف 

وهذه امل�ساكل هي قوة موؤثَّرة يف عدد كبري من الأحزاب الأوروبية اليمينية التي تعزز العن�رصية. نحن 

نعار�س العن�رصية كما ندعم احللول من اأجل العمل على حّريّة حركة املرور والعمل على اإن�ساء �سوق 

م�سرتكة للمتو�سط ولكن ب�سكل خمتلف عن ال�سوق الأوروبية، لأّننا نّفكر يف �سوق تنطلق من البلديات، 

لعمل املاليني من  اإن�ساء �سوق م�سرتكة كل يوم، نظراً  بالإمكان  لي�س  اإذ  املوؤ�ّس�سات الجتماعية،  ومن 

الأ�سخا�س، من املواطنني، ومن الطالب وغريهم. 

والآن اأترك الكلمة لرئي�س بلدية الغبريي ورئي�س احتاد بلديات ال�ساحية اجلنوبية حممد �سعيد اخلن�سا.
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حممد �سعيد اخلن�سا ❋

ال�سعب واحلكومة  بني  الو�سطى  باحللقات  ي�سّمى  ما  اأو  ال�سعبية  الإدارات احلكومية  البلديات هي 

املركزية وهي تعرّب عن اإرادة ال�سعب وتوجهاته يف ال�سيا�سة والإدارة والإناء. فاإذا اأح�سّنا الأداء يف العمل 

البلدي نكون قد اأعطينا للدميقراطية حّقها ومل�رصوع الالمركزية الإدارية دوره الفعال يف خدمة ق�سايا 

النا�س. واأهّم موجبات العمل البلدي:

على البلديات اأن تتوا�سل مع هيئات املجتمع الأهلي من جمعيات ثقافية واجتماعية وريا�سية   -1

لإجناح  املحلية  الإرادات  فتتالقى  معها  وتتكامل  اأ�سا�سيًا،  دوراً  تعطيها  واأّن  �سعبية  وهيئات  و�سبابية 

امل�رصوع البلدي الوطني.

اأن حتّدد اأولويات الإناء وامل�ساريع يف الحتياجات املحلية للو�سول اإىل التنمية ال�ساملة.  -2

اأن تعطي للثقافة واحلركة الفكرية وبناء الإن�سان دوراً اأ�سا�سيًا.  -3

اأن حت�رصّ للمجتمع املقاوم يف فرتة ال�سلم وتكون الظهري اخللفي للمقاومني واملجاهدين يف اأثناء   -4

احلروب اأو يف الأزمات ال�سيا�سية وال�ستحقاقات املف�سلية.

امل�سرتكة  امل�ساريع  تنمية  اأجل  من  الأخرى  البلديات  مع  احتادية  جماميع  وت�سّكل  تت�سامن  اأن   -5

وتفعيل دور املواجهة للم�ساريع العدوانية يف الوطن الواحد وعلى م�ستوى الأمة.

وتنمية  وتعاون  تواأمة  عالقات  واإقامة  الأخرى  الدول  يف  البلديات  جتمعات  مع  التوا�سل   -6

العالقات الإيجابية بني ال�سعوب وامل�ساهمة يف املوؤمترات املحلية والدولية.

ومن خالل جتربة بلدية الغبريي اأذكر الأمور التالية:

اختيار جمل�س بلدي يعربِّ عن اإرادة النا�س ويدعم املجتمع املقاوم.  -1

هناك دعم متوا�سل مل�ساريع اجلمعيات والهيئات املحلية.  -2

تن�سيط الأن�سطة الفكرية والإن�سانية مثاًل: اأجمل ق�سة مقاوم اأو �سهيد اأو جريح، تنظيم معار�س   -3

ور�سوم ونحت واأعمال فنية وبيئية.

اإطالق اأ�سماء ال�سخ�سيات الفكرية ورموز املقاومة وال�سهداء على ال�سوارع الرئي�سة يف البلدة.  -4

املدار�س، املالعب،  بناء ودعم اجلمعيات،  النا�س وكذلك  ُتعنى مب�ساعدة  التي  املوؤ�س�سات  بناء   -5

بال�رصائح  الفقر والهتمام  الإن�سانية وحماربة  امل�ساريع  تطوير  وامل�ستو�سفات.  الثقافية  املراكز  احلدائق، 

الن�سائية وال�سبابية.

❋ رئي�س بلدية الغبريي ورئي�س احتاد بلديات ال�ساحية اجلنوبية.
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الأوروبية  املتحدة  املدن  العربية ومنظمة  املدن  بلديات عربية ودولية عرب منظمة  التوا�سل مع   -6

واملتو�سطية ومنظمة البلديات الآ�سيوية.

م�ساعدة �سمود ال�سعب الفل�سطيني ل �سيما يف خميمي �سربا- �ساتيال وبرج الرباجنة.  -7

ومعاجلة  للمواطنني  التهجري  حركة  وا�ستيعاب  ال�سهيويّن  متوز  عدوان  اأثناء  يف  رائدة  جتربة   -8

ال�سمود  ودعم  الأخرى.  الحتياجات  اإىل  بالإ�سافة  والتموين  والطبابة  كال�سكن،  ة،  العامَّ ق�ساياهم 

ة من نظافة، وكهرباء، ورفع الدمار واإنقاذ امل�سابني، رغم ظروف الق�سف العنيف  وتوفري اخلدمات العامَّ

)اأي جتربة عمل موؤ�س�س يف اأثناء احلروب وعلى مدار ال�ساعة لياًل ونهاراً(.

وهذا �رصف كبري للبلدية اأن تكون جزءاً من م�ساريع املقاومة للعدو ال�سهيويّن ومن خلفه الإرهاب 

.
ّ
الدويل الأمريكي

اإعادة العتبار ملقربة �سهداء �سربا و�ساتيال واإحياء هذه املنا�سبة مع وفود دولية عربية واأوروبية   -9

وحملية حتت �سعار »كي ل نن�سى �سربا و�ساتيال« ك�ساهد على كل جرائم »اإ�رصائيل« واأمريكا.

اأخرياً، اإحياء املنا�سبات الوطنية ودعم ق�سايا الأمة مثل جتّمع البلديات لأجل غّزة املجاهدة يف وجه 

 واملغّطى من ِقبل بع�س الأنظمة العربية على �سعبنا يف فل�سطني املحتلة.
ّ
العدوان الإ�رصائيلي الأمريكي

نوّجه التحية اإىل القيَّمني على هذا املنتدى وامل�ساركني  فيه ونقّدر اجلهود الكبرية التي يبذلونها يف 

مواجهة الظلم والعدوان ونحن حا�رصون لكل تعاون يف �ستى املجالت التي ت�سهم يف �سعادة الإن�سان 

وكرامته وحريته ورفع الظلم عنه.

ومن �ساحية العز والكرامة التي وقفت يف وجه العدو ال�سهيويّن مبقاومتها البا�سلة و�سعبها الأبي لكم 

كل التحية والتقدير والحرتام.

ع�ستم وعا�ست مقاومة ال�سعوب، وكل التحية للمقاومني يف لبنان وفل�سطني والعراق.

فهيم خان

ال�سالم عليكم.

اأعّرفكم بنف�سي، اأنا رئي�س بلدية مدينة كرات�سي الأ�سبق.

اأوّد اأن اأ�ستعر�س لكم بع�س الوقائع عن مدينة كرات�سي واأريكم كيف تتعّر�س هذه املدينة الواقعة يف 

العامل الثالث مل�ساكل العوملة وتاأثرياتها.

اإن باك�ستان، كما تعلمون، فدرالية موؤلفة من اأربعة اأقاليم.
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وهي دولة فقرية احتلت املرتبة املئة والرابعة والثالثني من اأ�سل مئة و�سبع و�سبعني دولة وفقًا ملوؤ�رص 

التنمية الب�رصية.

واجلدير ذكره اأن مدينة كرات�سي هي امليناء الوحيد يف باك�ستان وهي عا�سمة اإقليم ال�سند.

كما اأنها تنتج دخاًل �سافيًا يتجاوز ال�ستني يف املئة.

وعلى الرغم من اأنها اإحدى اأهم مدن باك�ستان، اإّل اأن خم�سة و�سبعني يف املئة من �سكانها كانوا يف 

عام 1997 غري منخرطني يف القطاع العام.

بيد اأن هذا الأمر يتغري، ففي ال�سابق، ن�سطت عملية الإنتاج ف�سهدت البالد ن�ساطًا �سناعيًا.

وحدث ذلك اإّبان ال�ستينيات وال�سبعينيات والثمانينيات حني ن�سطت الحتادات التجارية يف البالد 

عمومًا ويف كرات�سي على وجه اخل�سو�س، بيد اأن الزحف املتوا�سل للعوملة حدا باملوؤ�س�سات ال�سناعية 

املحلية اإىل اإقفال اأبوابها.

اأما واردات البلد فتاأتي مبعظمها من ال�سني وكوريا واليابان وبع�س الدول الأخرى.

وقد اأوجد هذا الواقع يف البالد طبقة حاكمة لها قوة تاأثريية، غري اأنه اأّدى من جانب اآخر اإىل ارتفاع 

م�ستوى الفقر يف باك�ستان عمومًا وكرات�سي خ�سو�سًا.

واأود الإ�سارة اإىل اأن كرات�سي عا�سمة اإقليم ال�سند، وهي تتاألف من ثماين ع�رصة بلدة ومئة وثمانية 

و�سبعني جمل�سًا احتاديًا.

املدينة  يف  مركزية  قطاعات  فاأ�سحت  والنقل  وال�سحة  الأ�سا�سي  التعليم  قطاعات  اإىل  بالن�سبة  اأما 

تتطلب املزيد من الهتمام.

ال�سكان يف كرات�سي بلغت وفقًا لإح�ساء عام 1998 ع�رصة ماليني  اأّن ن�سبة  اإىل  اأ�سري  اأن  اأوّد  كما 

ن�سمة.

ينْد. ويعمل ما يقارب مليون �سخ�س من �سكانها يف قطاعي الزراعة وال�سَّ

لكن الطابع الفدرايل يف البالد، ف�ساًل عن بع�س الأ�سباب ال�سيا�سية، اأّدى اإىل ارتفاع معّدل البطالة 

من  املرتفع  العدد  لتلبية  واجل�سور  ال�رصيعة  الطرقات  ت�سييد  على  �سين�سّب  حالّيًا  الرتكيز  اأن  غري  فيها، 

املركبات يف البالد.

اأعمال  يف  ينخرطون  اأخذوا  الذين  العمل  عن  العاطلني  باإعداد  ترتبط  كبرية  م�سكلة  نواجه  لكّننا 

اإجرامية، فاأم�سى اإحالل الأمن وال�ستقرار يف البالد م�ساألة مثرية للقلق.



100

ل يف البالد ن�سبة هائلة  كما تعاين البالد من م�ساكل اأخرى ل ُتعدُّ ول حت�سى. فعلى �سبيل املثال، ُت�سجَّ

من �سبان غري متزوجني يف الع�رصينيات من العمر ما يثري م�ساكل اأخرى.

ل اأدري ما اإذا كنتم تواجهون م�ساكل مماثلة هنا يف لبنان اأو يف منطقة ال�رصق الأو�سط عمومًا لكن 

مدينة كرات�سي تتخبط يف الكثري من امل�ساكل ب�سبب ما تعانيه من فقر وعقبات اأخرى. ول �سك يف اأّننا 

بحاجة اإىل طرق للمعاجلة. �سكراًً لكم.

اأميتاف �ساترجي

اأيها الأ�سدقاء،

اإنه ل�رصف عظيم يل اأن اأكون موجوداً يف هذا املوؤمتر الذي يعترب تاريخّيًا املناه�س لالإمربيالية واملناه�س 

للحرب وللعوملة والهادف للت�سامن بني ال�سعوب.

ويتُّم تنظيم هذا املوؤمتر يف مكان هو من ناحية هدف لالعتداء الإمربيايل، ومن ناحية ثانية هو م�سدر 

ميدُّ حماربي الإمربيالية يف خمتلف اأرجاء العامل بالوحي اخلالد. وت�سيف كل من مقاومة الإخوة والأخوات 

امل�سحية  حربه  يف  امللل  تعرف  ل  التي  الفل�سطيني  ال�سعب  وروح  الحتالل،  �سّد  البا�سلة  العراقيني 

وانتفا�سة   ،2006 عام  الإ�رصائيلي  العدوان  �سّد  البا�سلة  اللبناين  ال�سعب  ومقاومة  اأر�سه،  ل�سرتجاع 

ال�سعوب يف اأمريكا الالتينية �سّد الإمربيالية، كما ي�سيف ن�سال ال�سعب الأفريقي �سّد احلرب والنهب 

الإمربيايل ف�سوًل ذهبية يف تاريخ حماربة ال�سعوب من اأجل العدالة والإن�ساف.

ولطاملا رافقت التغلغل الإمربيايل واحلرب حرب ثقافية. وُتعّد الثقافة العمود الفقري اأو م�سدر القوة 

اخلري  بني  التمييز  ال�سعب يف  �سيف�سل  عندئذ  ت�سويهها  اأو  الثقافة  تهدمي  اأمكن  واإن  ما.  ل�سعب  املعنوية 

وال�رص، لدرجة اأنه ل ي�ستطيع مقاومة ال�سطهاد والظلم القا�سيني. ومع ت�ساعد اإمربيالية الوليات املتحدة 

انت�رصت �رصيعًا ثقافة اأمريكية ت�سمل اجلن�س والعنف. اأما اأخطر اعتداء ثقايف فهو الذي يتّم �سّنه اليوم عرب 

القت�ساد ال�ستهالكي. فبات النا�س جمربين نظامّيًا على جلب املزيد من املال واملزيد من ال�سلع واملزيد من 

الراحة من دون اأي اهتمام لالآخرين ول حّتى جلريانهم. فيتم با�سم احلرية الفردية ت�سجيع الفردية املبتذلة. 

اأّنه  واأكرث ما يوؤملنا هو اأن ال�سحايا لي�سوا على قدر من الوعي لهذه امل�ساألة. »فعندما ل يدرك ال�سجني 

مقيَّد بالأغالل فاإّن الو�سع ُينذر بالقنوط«. ويدعو الو�سع الراهن اإىل ن�سال ي�سم الثقافة والأخالقيات 

يف وجه الراأ�سمالية الإمربيالية. ول بّد هنا من القول اإّنه يجب اأن تكون وجهة النظر العلمية والعلمانية 

جتاه احلياة واملجتمع وروح اخل�سوع التام لق�سية الثورة الجتماعية الأ�سا�س لثقافتنا البديلة.

املحلي  والراأ�سمال  الأجنبي  الراأ�سمال  تعزيز  فاإّن  العام،  القطاع  من�ساآت  وكما ح�سَلتنْ خ�سخ�سة 

�سني، ورجال الأعمال ال�سغار ومالكي املتاجر  الكبري على ح�ساب املوؤ�س�سات ال�سغرية والفالحني املهمَّ
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اأم  اأقوياء  اأكانوا  �سواء  الراأ�سمالية  الدول  كل  يف  املوجودين  الطرقات  على  اجلوالني  والبائعني  ال�سغرية 

خرات، ول يجلب  �سعفاء، ل يتّم عرب اأي اإ�سرتاتيجية اقت�سادية وطنية، لأّنه ل يزيد من ال�ستثمارات واملدَّ

اإنتاجية جديدة، ول يخلق فر�س عمل جديدة، واإنا يف اأغلب الأحيان ُيفقد املاليني وظائفهم.  قوى 

فمن الوا�سح يف امل�رصوع ال�سيا�سي اإظهار عدم وجود بديل للنيوليربالية. وجتري هذه العملية اأي�سًاً يف 

الهند. ففي اأواخر الت�سعينيات قام ال�سيا�سيون البورجوازيون وحكوماتهم املحلية بحملة لطرد الآلف 

الإعالمية  ال�رصطة والدعاية  فاأمام قمع  املدينة.  با�سم جتميل طرقات  الطرقات  اجلّوالني يف  البائعني  من 

والراأي العام املرتبك وغياب الت�سامن �سعر البائعون بالهزمية وبالعجز. لكنهم �رصعان ما اأدركوا �رصورة 

لوا جلان مقاومة، وبداأوا حملة بديلة لن�رص حقيقة اأّن البائعني اجلّوالني يعودون  الحتاد والت�سامن و�سكَّ

وا�سعة من  ل�رصيحة  ويوفِّرون  املنخف�س،  الدخل  النا�س ذوي  ويلّبون حاجات  القت�ساد،  باملنفعة على 

النا�س بع�س �ُسبل العي�س. وبف�سل الت�سامن يف ما بينهم متّكن البائعون من اإجبار احلكومة على الرتاجع 

ع الكبرية تهديداً جديداً لعي�س  ل متاجر التب�سّ لني. وت�سكِّ عن خطوتها والعرتاف بحّق البائعني املتجوِّ

مئات الآلف من التّجار ال�سغار. واإّن حركات املقاومة املت�ستِّتة واملنعزلة موجودة هناك، لكن وحدها 

احلركة الثابتة املنظمة ت�ستطيع مقاومة هذا الهجوم ال�ساري الذي ت�سنُّه الراأ�سمالية الحتكارية.

اأو  قويَّة  اأكانت  �سواء  الراأ�سمالية  الدول  غالبية  يف  كافة  البورجوازية  الطبقة  اأفراد  اتِّباع  مع  واليوم 

�سعيفة طريق النيوليربالية، اأ�سبح من غري النافع للنا�س اأن يبحثوا عن »حلفاء« من الطبقة البورجوازية. 

ووحدها احلرب �سّد النيوليربالية جتدي نفعًا، خا�سة اإذا كانت حربًا �سّد الراأ�سمالية ككّل. وبناء عليه، 

اإن ت�سامنهم وحده  اأو �سبابًا �رصورة ملّحة.  اأو طاّلبًا  اأو فاّلحني  النا�س �سواء كانوا عّماًل  ُتعترب وحدة 

ل ح�سنًا يف وجه الراأ�سمالية الإمربيالية. ي�ستطيع اأن ي�سكِّ

النظام  ا�ستقاللها  اأن نالت  الهند تعتمد منذ  اأّن  بنغال. كما  الهند ت�سّمى غرب  واأنا من مقاطعة يف 

الراأ�سمايل ويبذل اأفراد الطبقة البورجوازية الطموحون يف الهند الآن جهداً لك�سب ح�سة يف ال�سوق 

نانديغرام قرية يف  العامل. واإن  الإمربيالية الأخرى يف  املتحدة والقوى  الوليات  العمل مع  العاملّية عرب 

املارك�سي  احلزب  يراأ�سها  التي  املحلية  احلكومة  وكانت  املنا�سل.  ب�سعبها  جّيداً  معروفة  بنغال  غرب 

الفالحني  طاردة  بال�سكان  املاأهولة  والأرا�سي  الزراعية  الهكتارات  اآلف  انتزاع  و�سك  على  الدّجال 

والعاملني يف القطاع الزراعي وغريهم من النا�س من اأجل اإن�ساء منطقة اقت�سادية خا�سة حتقق مكا�سب 

احلكومة  ف�سمحت  اخلّطة.  الفالحون حمتّجني يف وجه هذه  فوقف  واملحلّيني.  الأجانب  للراأ�سماليني 

قتل  فتمَّ  فا�سية.  بطريقة  املقاومة  لقمع  بالفرار  املاأجورين  وللمجرمني  لل�رصطة  احلاكم  املحلية واحلزب 

الفالحني واغت�ساب الن�ساء وطرد النا�س. َبينَْد اأنَّ هذا كلَّه ف�سل يف قمع اإرادة الفالحني ال�سجاعة. فما 

كان من احلكومة املحليَّة �سوى الرتاجع عن اخلطوة التي اأقدمت عليها والإعالن اأنه لن يتّم اإن�ساء منطقة 
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ة يف نانديغرام. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن رمزي كالرك املحارب املحرتم املناه�س لالإمربيالية  اقت�سادية خا�سَّ

عن  للتعبري   2007 عام  كلكوتا  يف  عقد  الذي  الإمربيالية  مناه�سة  موؤمتر  خالل  نانديغرام  بزيارة  قام 

ك »ت�سامنًا فريدُا من نوعه« بني احلكومات املركزية  ل هذا التحرُّ ت�سامنه مع النا�س املقيمني هناك. و�سكَّ

ظ بكلمة واحدة عن الوح�سية التي ا�ستخدمتها ال�رصطة. فعلى الرغم  واملحلية ومل يجروؤ اأحد على التلفُّ

للت�سامن  قِدموا  املهن  خمتلف  من  النا�س  لأّن  التحرك  �سحق  ي�ستطيعوا  مل  الراأ�سمايل  الت�سامن  هذا  من 

الطبقة  تدير  حيث  الهند  يف  ال�سيا�سية  والرتكيبة  املركز  الراأ�سمايل  القت�ساد  ففي  نانديغرام.  �سعب  مع 

�سّد  املحلية  احلكومات  بني  ت�سامن  قيام  م�ساألة  فاإنَّ طرح  والبلديات،  املحلية  احلكومات  الربجوازية 

اعتداء الراأ�سمال الكبري طرح م�ستحيل. اإذاًً اأحبُّ اأن اأ�سلِّط ال�سوء على م�ساألة اأنَّه عندما يتحّدث اأحد ما 

عن ت�سامن احلكومات املحلية يف احلرب �سّد الإمربيالية والنيوليربالية اأفهم اأنها ظاهرة خا�سة يف بلد 

خا�س. واأنهي مداخلتي بالتقدم بال�سكر اجلزيل منكم.

د. عبد الرحمن البزري ❋

واحتاد  فالبلدية  حملية.  اإدارات  هناك  حملية،  �سلطات  ول  حملية  حكومات  توجد  ل  لبنان  يف  اًلً:  اأوَّ

ال�رصورية  العنا�رص  من  العديد  اإىل  تفتقر  لأنها  ك�سلطة  تعريفها  ل ميكن  اإذ  حملية  اإدارات  هي  البلديات 

لت�سكيل �سلطة، وهي بالطبع لي�ست حكومة حملية لأ�سباب د�ستورية وقانونية وعملية.

رغم اأن القانون اللبناين يعطي �سالحيات وا�سعة يف قانون البلديات للمجال�س البلدية ويعطي رئي�س 

البلدية �سالحية تنفيذية اإّل اأّنه:

وم�سوؤولية  البلدية  م�سوؤولية  بني  يف�سل  ول  تطبيقية،  ومرا�سيم  اأخرى  بقوانني  لها  ويعطِّ يعود   -1

الإدارات الر�سمية الأخرى )املركزية واملناطقية(.

رغم ات�ساع ال�سالحيات املذكورة يف القانون البلدي اإّل اأّن هذه ال�سالحيات اأي�سًاً غري وا�سحة   -2

ول يوجد لها مرا�سيم تطبيقية وا�سحة وحمدودة بعدم القدرة على التنفيذ اأو بغياب الإمكانيات املادية 

والب�رصية.

النظام يف لبنان مركزي بالتفكري، والقانون مييل ولو ب�سكل م�ستغرب ل�سالح البلديات ال�سغرية   -3

على ح�ساب البلديات الكبرية. فكلما كربت م�ساحة البلدية وعدد �سكان املدينة كانت الرقابة الإدارية 

داً، ويف ذلك تكبيل لعمل البلديات. ف�سالحية املجال�س البلدية يف املدن الكربى  واملالية امل�سبقة اأكرث ت�سدُّ

هي اأقل بكثري منها يف القرى ال�سغرى، والرقابة على البلديات الكربى هي اأعلى بكثري من تلك التي 

متار�س على البلديات ال�سغرى واملتو�سطة.

❋ رئي�س احتاد بلديات �سيدا والزهراين.
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خ�سو�سية  على  تتوقَّف  لأّنها  متوازنة  غري  زالت  ما  �سيغة  اأي�سًاً  فهي  البلديات  احتادات  اأما   -4

البلديات كافَّة وعلى نطاقها، ومل ُتعَط اأي �سلطة فعلية لحتادات البلديات للتاأثري يف مناطقها.

كما اأّن املداخيل املالية لالحتادات هي غري وا�سحة وغري ديناميكية اإ�سافة اإىل التفاوت يف خ�سوعها 

ل�سلطات الرقابة.

املطلوب:

ل مركزية حقيقة تبداأ بال�ستقاللية:  -1

- املادية

- والإدارية ومن �سمنها حق التوظيف والتعاقد

- القدرة على التنفيذ )قوى اأمن وق�ساء عديل(

تعديل القانون النتخابي، بحيث ي�سبح املقيم وامل�ستفيد يف الإدارة املحلية هو من ينتخب.  -2

ال�سمانة احلقيقية هنا هي الدميقراطية وحما�سبة النا�س للمجال�س البلدية على نزاهتها و�سفافيتها   -3

وفعاليتها.

ثانياًً: تعزيز �شبكات الت�شامن.

عمومًا اإنَّ اخلربة املكت�سبة من عالقات التواأمة وال�سبكات املتو�سطية والأوروبية والعربية والإقليمية مل 

تكن جمدية بحجم التطلعات والآمال، وبالتايل فمع �سقوط احلدود بني الدول وكي ل تتحول العالقات 

من  بّد  ل  الأخرى،  الدول  مب�سالح  تتحكم  روؤ�ساء دول ودول كربى  اإىل عالقات  فقط  ال�سعوب  بني 

اإيجاد �سيغة حقيقية للعالقة بني ال�سعوب تتجاوز العالقة بني الأنظمة ال�سيا�سية والنظرة الإمربيالية لبع�س 

القوى الكربى التي ل ترى يف العامل اإّل �ساحة لرتويج م�ساحلها.

اإذا كنا نوؤمن باأّن م�سالح ال�سعوب وهمومها املعي�سية والجتماعية والبيئية وغريها هي م�سالح واحدة 

واإذا كنا نوؤمن بخ�سو�سية ترابط بع�س م�سالح املناطق فيما بينها اإّما لأرث م�سرتك اأو تاريخ م�سرتك اأو 

جغرافيا م�سرتكة اأو م�سكلة م�سرتكة نعاين منها فاإّن دور ال�سبكات والتواأمة يجب اأن يكون اأكرث فعالية.

ما يح�سل يف لبنان ناجت من �سعف يف الإدارة املركزية ورغبة بع�س القوى يف ال�ستفادة من القدرات 

املالية للبع�س الآخر، فكانت النتيجة اأن جاءت امل�ساعدات والهبات والقرو�س املالية لكي تو�سع يف 

احلاجة  عامل  اإىل  النظر  اأو  عادل  توزيع  اأي  دون  معّينًا  �سيا�سّيًا  توّجهًا  تخدم  معيَّنة  �سيا�سية  قوى  خانة 

وال�رصورة.

م�سالح  يخدم  مبا  ال�سبكات  وتفعيل  واملناطق  املدن  ببني  حقيقية  تعاون  �سبكة  اإيجاد  يف  هو  احلّل 

الإدارات املحلية بعيداً عن ال�ستقطاب ال�سيا�سي.
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املهند�س �سليم مراد:

ال�سيد رئي�س اجلل�سة، ال�سادة احل�سور جميعًا، ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اأهلنا يف غزة، وبكلمة خمت�رصة  اإىل  ه حتية الإكبار والإجالل  قبل الدخول يف مو�سوع البحث نوجِّ

نقول اإنَّ العدوان على غّزة اإرهاب ر�سمي بامتياز، ميزته اإجرام ب�سع يدعونا اإىل التحّقق من تركيبة هذا 

ليقف �سّد  ن�ستنه�س كل �ساحب �سمري  هنا  املخادعة، ومن  الأممية   وهيئة 
ّ
العاملي الحتكاري  النظام 

 
ّ
العاملي ال�سلوك  ب�سعة عن  لنف�سها �سورة  اأعطت  التي  الأمريكّية  الإ�رصائيلية والإمرباطورية  العتداءات 

اجلديد واملجتمع الدويل.

وبالعودة اإىل مو�سوع اجلل�سة فقد جاء يف احلديث ال�رصيف: »... فمن �سالح الأعمال الرب بالإخوان 

وال�سعي يف حوائجهم«.

من هنا ينطلق مفهوم الهيئات املحلية خلدمة املجتمع الب�رصي هادفًا اإىل اإعادة روح التاآخي والتفاين يف 

خدمة ال�سعوب لتقدمي خدمات متنوعة من خالل امل�ساهمة يف اأعمالها. كما يفعل الكثري من اجلمعيات 

الب�رصية  الطاقات  لتنمية  امل�ستمر  التوا�سل  عن  تعرّب  التي  وامل�ساركة  العطاء  نهج  جم�سدة  واملوؤ�س�سات 

واإطالقها يف كّل املجالت.

ل  مها الهيئات املحلية التنموية مبنية على اإميان تاّم وعلى البذل والعطاء، ما ي�سهِّ اإنَّ اخلدمات التي تقدِّ

ممار�سة  كافَّة عرب  املجتمع  اأطراف  بني  واحلوار  للتوا�سل  اآلية  م�ستحدثة  متكاملة  ب�سورة  التنمية  عملية 

العمل التنموي وامل�ساركة يف حتديد امل�ساكل واقرتاح احللول وتنفيذ ما اأمكن منها. حيث اإنَّ الأعمال 

املنفذة توؤدي الدور املهم يف التح�سني والرتابط بني اأقطاب املجتمعات الب�رصية هادفة اإىل حت�سني ظروف 

حياة جماعة معيَّنة يف منطقة معيَّنة مهّمة يف حتفيز الن�ساط القت�سادي والجتماعي وخلق فر�س العمل 

ورفع الظلم واحلرمان الذي يطراأ يف تقاع�س احلكومات.

اإنَّ  اأهمَّ مفهوم لتفعيل الهيئات املحلية وتعزيز الت�سامن فيما بينها هو مفهوم امل�ساركة، حيث  واإنَّ 

ذها ال�سلطات املحلية  هذا املفهوم مالزٌم ملفاهيم التنمية امل�ستدامة واملحلية. وميكن لهذه العملية اأن تنفِّ

واجلمعيات والهيئات وحّتى الأفراد حيث جت�ّسد امل�ساهمة يف عمل اأو ن�ساط من اأجل حتقيق هدف اأو 

عدة اأهداف من خالل:

امل�ساهمة يف عملية �سنع القرارت ذات ال�سلة.  -1

تفعيل دور الهيئات املحلية وتعزيز قدراتها.  -2

عليها  واملحافظة  عنها  املنبثقة  امل�ساريع  لإجناح  املحلية  الهيئات  قبل  من  اأكرب  ب�سكل  اللتزام   -3

وا�ستدامتها ولإعادة بناء الهيئات املحلية وتثبيت دورها يف الإدارة والتنفيذ وللت�رصيع يف عملية التنمية 

ول�سمان ال�ستدامة. ولإجناح ذلك ل بّد من ذكر بع�س املفاهيم:
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- تر�سيخ القناعة مببداأ امل�ساركة والإرادة يف اإ�رصاك كّل فئات املجتمع يف العمل التنموي واملحلي.

على  والإ�رصاف  واملراقبة  والتوجيه  التخطيط  جمالت  يف  املعنية  املحلية  القدرات  وتفعيل  تعزيز   -

امل�ساريع التنموية.

4- التوا�سل بني موؤ�ّس�سات املجتمع املحلي فيما بينها )البلدية والهيئات الأهلية والقطاع اخلا�س( 

وخلق عملية ت�ساركية بني هذه الأطراف للتو�سل اإىل اتخاذ القرارات التي ت�ساعد على تخّطي القرارات 

اخلاطئة.

ن الهيئات املحلية من العمل والتوا�سل ب�سورة فّعالة تناف�سية �رصيفة ل  5- خلق بيئة اجتماعية متكِّ

على مبداأ الحتكار.

اعتماد مبداأ ال�سفافية فيما بني الأطراف والو�سوح واإ�ساعة اجلّو املنا�سب يف تفعيل امل�ساركة   -6

والتنمية.

العمل على التن�سيق املبا�رص واملتوا�سل مع كّل الأطراف املعنية، من اأجل القرتاح اأو للتنفيذ اأو   -7

للتقييم اأو لو�سع اخلطط.

�سات الأهلية فيما بينها وكذلك تفعيل دور الأطراف الأخرى  التوا�سل بني اجلمعيات واملوؤ�سَّ  -8

من امل�ستفيدين خللق روح املبادرة لديهم.

الأدوار  وتق�سيم  ال�سعوبات  لتفادي  عليه  متَّفق  لكّل م�رصوع  العلمية  واملعايري  ال�رصوط  و�سع   -9

وحتديد امل�سوؤوليات وو�سع الربامج الزمنية.

10- اإجراء ت�سخي�س دقيق لواقع اجلمعيات الأهلية وحتديث املعلومات والإح�ساءات وخلق قاعدة 

التي  الأخرى  واجلمعيات  اجلمعيات  اأطراف  بني  التوا�سل  لت�سهيل  املعلوماتية  الربامج  بيانات وو�سع 

تهدف اإىل امل�ساعدة والإفادة ل �سيما اجلمعيات اخلارجية واجلهات املانحة.

و�سلطات  و�سالحيات  م�سوؤوليات  باإعطاء  يق�سي  الذي  الإدارية  الالمركزية  قانون  تطبيق   -11

لهيئات اأو جمال�س منتخبة تتمتع با�ستقالل مايل واإداري بغية توفري امل�ساركة ال�سعبية.

ها: اأّما اأهّم ن�ساطات الهيئات املحلية التنموية التي عّززت دورها من خالل جهات مانحة وممّولة فاأهمُّ

- م�ساريع تنموية تتعلق بالبنى التحتية وال�رصكاء هم البلديات.

- م�ساريع تتعلق بالتنمية القت�سادية والجتماعية وال�رصكاء هم البلديات واجلمعيات والتعاونيات 

والأفراد يف املجتمع املحلي.

- ن�ساطات من خالل اإعداد درا�سات وملّفات تقنية وخطط تنموية مل�ساريع متنوعة وال�رصكاء هم 

البلديات والتعاونيات واحتاد البلديات واجلمعيات.
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عة وال�رصكاء امل�ستفيدون هم البلديات واجلمعيات واأفراد  - ن�ساطات تدريبية وتاأهيلية ودورات متنوِّ

الهيئات املحلية.

اأّما الهيئات املانحة التي يربز دورها ب�سكل فّعال بعد عدوان متوز فاإّن لها �رصكاء يف التنمية من خالل 

الهيئات املحلية:

�سات  - فئة ال�رصكاء امل�ستفيدين وهم ب�سكل اأ�سا�سي املجال�س البلدية والتعاونيات والوزارات وموؤ�سَّ

املجتمع املحلي، حيث يقع على عاتقهم جناح وا�ستدامة امل�ساريع.

ة واملتعهدون  - �رصكاء ومنفذون للم�ساريع املطروحة من قبل اجلهات املانحة وهم ال�رصكات اخلا�سَّ

جودة  عاتقهم  على  وتقع  البلديات،  واأحيانًا  حكومية،  وموؤ�ّس�سات  ووزارات  الدرا�سات  ومكاتب 

الأعمال املنفذة.

- �رصكاء داعمون وهم اجلهات املانحة من عربية ودولية، و�سفارات ووكالت واأمم متحدة ومنّظمات 

غري حكومية اأجنبية وعربية ويقع على عاتقهم متويل هذه امل�ساريع.

ة من خالل اإعادة بناء الهيئات املحلية وتعزيز �سبكات الت�سامن فيما  واأخرياً، ميكن حتقيق اأهداف عدَّ

بينها واأهّم هذه الأهداف:

تعميق احلوار بني الهيئات املحلية و�رصكائها يف التنمية.  -1

حتميل الفاعلني الأ�سا�سّيني املحلّيني م�سوؤولية تنمية منطقتهم.  -2

تعبئة طاقات املجتمع املحّلي.  -3

ت�سهيل عملية اقرتاح وتنفيذ امل�ساريع.  -4

تعزيز عملية التكافل والت�سامن فيما بني الهيئات املحلية واجلهات املانحة.  -5

توفري ا�ستدامة م�ستمرة للتنمية والتوا�سل مع املجتمع املحلي وهذا من اأهّم اأهداف اإعادة بناء   -6

الهيئات املحلية.

وبالعودة اإىل مو�سوع اجلل�سة، اإنَّ منطقة بنت جبيل هي منطقة حدودية يف اأق�سى اجلنوب اللبناين 

اآخرها  الإ�رصائيلية وكان  ال�سهيونّية  باملقاومة والن�رص وقد عانت منذ عام 1948 العتداءات  امتازت 

عدوان متوز 2006 حيث كان له الأثر الكبري يف حياة ال�سكان. وحالّيًا اإنَّ �سكان منطقتنا ي�ستعيدون بعد 

عامني حياتهم الطبيعية وذلك بف�سل تعاون املجتمع املحلي واجلمعيات الأهلية وغري احلكومّية املحلية 

واخلارجية، وقد برز الدور املهّم والكبري للجمعيات خ�سو�سًا على �سعيد اإعادة الإعمار، وكذلك يف 

التنمية القت�سادية والجتماعية. 
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تونينو بارنا

�سكراًً �سيد �سليم.

املحلية  الهيئات  دور  اإن  اجلديد.  امل�رصف  بق�سية  يخت�ّس  مبا  العالقات  حول  كثرياً  كالمًا  �سمعنا 

والبلديات هو ظاهرة عاملية.

 يف ال�سنوات املا�سية هو تعاون بني الدول فاإنََّ اجلزء الأكرب من 
ّ
اإذا كنتم تعتقدون اأن التعاون العاملي

هذا التعاون هو تعاون بني البلديات املحلية.

اإنََّها ثورة �رصِّيّة ل تتحّدث عنها و�سائل الإعالم. اأنا اأعتقد اأنَّه يجب التفكري يف قفزة نوعية من خالل 

تخّيل ح�سد م�سرتك. لدينا اإنتاجات م�سرتكة ونحن بحاجة اإىل �سوق عاملي لكي نتما�سى مع هذا احل�سد 

ة  ة بال�سلع وموا�سفات خا�سَّ امل�سرتك يف ميدان الزراعة، ولكي ن�سنع اإنتاجات لديها موا�سفات خا�سَّّ

مبهارة العمال.

يجب اأن نتخيَّل ذلك لأّنه يف امل�ستقبل ميكن اأن نواجه م�سكالت كثرية اإذا مل نن�سئ منظمات م�سرتكة 

ر اإىل البالد اليوم واأنتم تعلمون ملاذا؟ للمتو�سط. هناك نفوذ دول كربى مثل ال�سني التي ت�سدِّ

نحن نعي�س و�سعًا �سعبًا بني عمالقة دولّيني، حيث يجب على البالد ال�سغرية يف املتو�سط اأن حتمي 

ذاتها واإّل فال م�ستقبل لها يف منطقتها.

املهند�س ح�سام خو�س نوي�س ❋

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،

وال�سالة وال�سالم على �سّيدنا حممد واآله الطيِّبني وعلى الأنبياء املر�سلني.

اأخواتي واإخواين الأعّزاء، اأيها احل�سور الكرمي. ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

مت هذا املوؤمتر وور�سه  م بال�سكر اجلزيل اإىل اللجنة القيِّمة والهيئات التي رعت ونظَّ يف البداية اأتقدَّ

علَّنا نواظب على توا�سلنا الوثيق، وتبادل خربتنا العريقة والأكادميية، لنكون اأوفياء اأمام اجلمهور الذي 

ال�سعوب  ة، ونحن جميعًا قد �ساهدنا ناذج قلَّ نظريها من تلك  للمقاومة املحقَّ الرئي�سة  القواعد  ميثِّل 

ال�سنتني  يف  ال�سواهد  تلك  برزت  وقد  كثرية.  اأحداث  خالل  احلّق  واإحقاق  احلرية  لإرادة  �سة  املتعطِّ

املا�سيتني، من حيث الت�سحية والوفاء وح�سانة الكثري من اللبنانيني ملقاومتهم البا�سلة. واليوم نرى اأهلنا 

ال�سبورين يف غّزة كما عهدناهم، تعلو ت�سحياتهم يومًا بعد يوم، ولكنهم يقفون باإرادة �سلبة اإىل جانب 

❋ ممثل الهيئة الإيرانية للم�ساهمة يف اإعمار لبنان.
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مقاومتهم اجلّبارة واملن�سورة باإذن اهلل. وهكذا ن�ساهد امل�سريات ال�سعبية تنطلق هنا وهناك من اأجل خيار 

املقاومة، والدفاع عن غزة. ومن هنا كان ح�سورنا وح�سوركم اليوم لنتداول بال�سبل الإنائية الداعمة 

م مقرتحات تكون اإن �ساء اهلل اأكرث وفاًء لأهلنا املقاومني والأجيال القادمة يف  مات ال�سمود، علَّنا نقدِّ ملقوِّ

ة يف الأماكن التي حتتاج اإىل ح�سورنا العاجل والقريب. هذه امل�سرية، وخا�سَّ

ُبِنيت عليها الثورة الإ�سالمية منذ عام 1979 نابعة من ر�سالت ال�سماء لالهتمام  اإنََّ الأ�س�س التي 

اأينما كانت ولأّي دين انتمت. وكانت  ة  بالإن�سان، والوقوف اإىل جانب ال�سعوب امل�ست�سعفة واملحقَّ

تلك  حدوث  وبعد  املا�سية  الثالثني  ال�سنوات  خالل  و�سعت،  قد  �ساتها  وموؤ�سَّ الإ�سالمية  اجلمهورية 

خططًا  وغريها،  وال�سيول  الزلزل  جّراء  ومن  املفرو�سة  احلرب  خالل  اأهلها  اأ�سابت  التي  النكبات 

�سات واملراكز: حول كيفية العمل عند حدوث اأي كارثة على املدى الفورّي والق�سري  ملختلف املوؤ�سَّ

ط. من ناحية اأخرى، كان للجمهورية الإ�سالمية جتربة طويلة يف ا�ستقبال واإيواء ماليني الالجئني  واملتو�سِّ

من كرد�ستان والعراق واأفغان�ستان، وعملت فيما بعد على عودتهم اإىل قراهم وبلدانهم ب�سكل هادئ 

ومدرو�س. كما عملت اإيران على اإعانة خمتلف ال�سعوب التي عانت من احلروب والكوارث الطبيعية 

نظراً خلربتها الوا�سعة يف و�سع اخلطط العملية للو�سول اإىل املناطق النائية واملنكوبة يف اآن واحد. ومن 

هنا قامت الهيئة الإيرانية للم�ساهمة يف اإعمار لبنان بخدمة اإخوتها ال�سابرين وال�سامدين اإثر العدوان 

الر�سمية  اجلهات  مع  وبالتن�سيق   ،2006 متوز  يف  و�سعبه  لبنان  له  �س  تعرَّ الذي   
ّ
الهمجي ال�سهيويّن 

مئات  وتاأهيل  ت�سميم  باإعادة  وقامت  الأر�س،  على  مبا�رصة  عملت  املت�رصرة  والبلديات  والوزارات 

الدولية وبناًء على روؤية علمية وعملية  لالأ�سول واملوا�سفات  الطرق وتعبيدها وفقًا  الكيلومرتات من 

تعتمد على املفاهيم الإن�سانية.

ق عليهما، بل  نعم اإنََّ ال�سعب اللبناين كما ال�سعب ال�سامد يف غّزة اليوم ل يحتاجان اإىل من يت�سدَّ

يحتاجان اإىل من يقف اإىل جانبهما بعزم واإرادة و�سدق، ليكون له �رصف مقاومة ومناه�سة الإمربيالية. 

اأهلنا ال�سامدين،  اإليه اجلمهورية الإ�سالمية برغم كل معاناتها هو �رصف خدمة  اإَنّ ما تهدف  ومن هنا 

ولهذا كان تعبيد الطرقات لت�ساهم يف تقريب امل�سافات الزمنية بني املناطق يف اجلنوب والبقاع وكّل 

ثمَّ  ومن  القرى  تنمية  لتكون حمورّيًا يف  وم�سغرة  كبنت جبيل  ال�سمود  مبدن  وتربطها  اللبنانية  املناطق 

ت�سهيل حركتهم القت�سادية.

وقد �سملت خدماتها 120 قرية بالتعاون مع البلديات، حيث عملت على تاأهيل الطرق الداخلية 

�س لالأطفال وكبار ال�سّن  والبنى التحتيَّة وا�ستحداث اإنارة داخلية وا�ستحداث احلدائق التجميلية ومتنفَّ

فيها، بالإ�سافة اإىل ت�سجري الطرقات ودعم امل�ساريع احليوية، وحتى اإقامة احلدائق لتلك البلديات نظراً 

لل�سغوط الهائلة عليها ووجود مردود زهيد فيها، وهناك اأكرث من 167 طلبًا من بلديات اأخرى حتتاج 

اإىل م�ساريع اإنائية ما زالت الهيئة ت�سعها �سمن جدول اأعمالها.



109

الع على بع�س م�ساريع الهيئة يف لبنان من خالل الُكتيب  ل اأريد اأن اأطيل عليكم، وميكنكم الطِّ

ال�سهيويّن �سعت  اآلة احلقد  اإعمار ما دّمرته  اإعادة  الهيئة خالل عملها يف  اأن  اإىل  الإ�سارة  املرفق. واأوّد 

اأبناء  ًة من  كافَّ املجالت والخت�سا�سات  وتقنّيني وعمال يف  الب�رصي من مهند�سني  العن�رص  ل�ستخدام 

املنطقة  تلك  اأهايل  لدى  املوجودة  املعدات  من  ال�ستفادة  اإنََّها حاولت  اإعمارها، وحتى  املراد  املنطقة 

بالذات، بالإ�سافة اإىل �رصاء الكثري من م�ستلزمات البناء واملحروقات من ال�سوق املحلية، كّل ذلك لتكون 

م�ساهمة يف الدورة القت�سادية لأهايل املنطقة، وبذلك تدعم �سمودهم عرب و�سائل مبا�رصة وغري مبا�رصة.

كما عملت الهيئة، عرب الندوات واملحا�رصات التي ا�ستقدمت من اأجلها خربات علمية اإيرانية عالية، 

ل املزيد  على رفع امل�ستوى العلمي والتقني للكادر الب�رصي اللبناين ما يجعله قادراً يف امل�ستقبل على حتمُّ

من م�سوؤولياته التنموية يف خمتلف املجالت، لأّن املعرفة والتقنية متى ا�ستوطنتا يف العقول انعك�ستا على 

الأر�س م�ساريع ماّدّية راقية.

املحور الأول:

اإّن البلديات هي اأقرب الهيئات التي تعمل على الأر�س التي يعي�س عليها جمتمعها، والبلدية الفاعلة 

هي التي تعرف عن قرب احلاجات الإنائية واخلدماتية والبيئية وال�سحية امللّحة لبلدتها واأهلها، ومن هنا 

كان ول يزال واجبًا النظر اإليها كاأولوية للتفعيل والت�ساور والتعاون والدعم.

ما يجعل  قبل احلكومات وهذا  تتّم من  الأهلية  الهيئة  اإدارة هذه  اأن  الدول  بع�س  لالأ�سف نرى يف 

ال�سالمية  كاجلمهورية  اأخرى  دول  وهناك  الهيئات،  هذه  لدى  تبطئ  العمل  يف  واحلما�سة  الدوافع 

ة واملخّططات التوجيهية لكّل املحيط الذي يقع  ل الدولة �سوى بو�سع ال�سيا�سة العامَّ الإيرانية ل تتدخَّ

ا�ستقالليتها. لذلك كانت معظم هذه  عها على  البلديات وت�سجِّ البلدية، وتدعم احلكومة  �سمن نطاق 

البلديات ت�سع املقّررات التي تتو�سل اإىل تقدمي اأهّم اخلدمات باأف�سل ما ميكن وباإ�رصاف جمموعات حتاول 

اأن تو�سل الأح�سن والأقوم اإىل جمهورها.

اأّن  ال�سنتني، ولحظنا  لبنان حوايل  البلديات يف  املبا�رص مع  التعامل  الإيرانية يف  الهيئة  مرَّ على  لقد 

الدعم الذي تقدمه الدولة اللبنانية اأو بع�س الدول واملنظمات ولو كان ب�سكل حمدود ومتقطع له تاأثري يف 

حلِّ بع�س امل�سكالت العالقة لتلك البلديات، ولكن ما يجب النظر اإليه هو البحث عن ال�سبل ل�ستمرارية 

املوارد املحلية، لكي يكون املجل�س البلدي فاعاًل ما دامت الهبات وامل�ساعدات ت�سل اإليه، فاإذا توقَّفت 

ف�سل وتوّقف عن كثري من خدماته وم�سوؤولياته.

ة بعد عدوان متوز 2006، مع  كان لدى البلديات الكربى يف اإيران م�ساريع تعاون وتواأمة، خا�سَّ

بع�س  اإجناز  ذلك  واأثمر  الهمجي  ال�سهيويّن  للعدوان  مناطقها  �ست  تعرَّ التي  اللبنانية  البلديات  بع�س 
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ة  ة بدعم من هذه البلديات: مثل تاأهيل البنى التحتية وتعبيد الطرقات وبناء احلدائق العامَّ اخلدمات العامَّ

وج�سور امل�ساة والإنارة وغريها.

وما زالت البلديات الإيرانية على ا�ستعداد لنقل التجربة واخلربة اإىل اأهل هذه الأر�س و�سعبها املقاوم، 

وكان اقرتاحنا على ال�سعيد اللبناين تو�سيع التواأمة مع بلديات ال�ساحية ومع مدن �سيدا و�سور والنبطية 

وبعلبك وزحلة وغريها.

وبالنتيجة اأرى اأنَّ توحيد الهدف واملوقف والإيدولوجيا والثقافة يف اإن�ساء الِبنى الفكرية وتاأ�سي�س 

اللجان الفاعلة، واإيجاد موارد حملية والتواأمة ونقل اخلربات، كّلها عوامل م�ساهمة يف جناح كّل بلدية 

اأّن جناحها  اإدارة العمليات ونعطيها التجربة املمكنة، وعندها ل �سّك يف  ول �سّيما عندما ن�سع بيدها 

التدريجي �سيكون اأقوى واأبقى.

املحور الثاين

اإّننا عندما نقوم باحلفاظ على اأ�سالة و�ُسنن القرى ن�سونها ونقّدم اإليها املعونة العادلة لكّل قاطنيها.

هجرة  يف  ا�ستمراراً  ف�سرنى  الأ�سا�سية  ومقّوماتها  ة  العامَّ اخلدمات  من  القرى  حرمان  يتّم  وعندما 

اأهل القرى نحو حميط املدن لذلك كان من ال�رصوري و�سع املخّططات ال�رصيعة وذات املدى الطويل، 

ة والإر�ساد والتعليم  اأقرب مكان ممكن للقرى، وتفعيل دورات التوعية العامَّ اإىل  لنقل مركز اخلدمات 

لالأمور التي تخ�ّس اأهل كّل قرية كالزراعة وتربية املوا�سي والدواجن وال�سناعات وحتى طرق الت�سويق 

مدخوًل  �سيوفِّر  وغريها  املوا�سي  وتربية  بالزراعة  القرى  تلك  اأهل  عالقة  ربط  ت�سديد  لأّن  والإعالن، 

ي�سجع علىال�ستمرار والبقاء.

ال�سحية  واخلدمات  ال�سّحي  ال�سمان  وتو�سيع  تنظيم  القرى  يف  والعي�س  ال�ستمرار  لوازم  ومن 

والعالجية لأهل القرى، بالإ�سافة اإىل خمتلف اخلدمات املتعّلقة باأرزاقهم كاإي�سال �سبكات املياه واإحداث 

مراكز بيطرية، وتقدمي ال�ستول والأ�سجار وو�سائل الزراعة. وقد راأينا اأهل تلك القرى مل يبخلوا ب�سيء 

ة ون�رصة مقاومتهم. من اأجل عزَّ

لقد راأينا ونرى اأّن ما يريده الكيان ال�سهيويّن املحتل لفل�سطني هو تهجري النا�س من قراهم واأر�سهم، 

ليت�سنى له الق�ساء على اخلريات اأو الحتالل وتفعيل دورته الزراعية والقت�سادية داخل الأرا�سي املحتلة، 

فكانت البلديات واأهل املجتمع املدين املقاوم تبحث عن الأ�سا�سيات يف تثبيت النا�س باأر�سهم واأرزاقهم 

وبيوتهم، ومن هنا كان املنطلق والدعم الذي قدمته اجلمهورية الإ�سالمية اإىل البلديات يف لبنان.
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املحور الثالث:

مات التي ي�ستند اإليها  اإّن الدورة الإنتاجية التي ت�سطلع بالإنتاج املبا�رص يف القرى هي من اأبرز املقوِّ

اأهل القرى، وعندما نعمل على تقويتها وا�ستمراريتها ت�سبح عاماًل اأ�سا�سيًا يف تقوية العمل البلدي يف 

القرية، وعندما تدعم البلدية الدورة القت�سادية لهذه املنتوجات فاإّنها تبنى الأ�س�س لبقاء القرية.

ة احلدودية منها قد هاجروا  اأّن الكثري من اأهايل القرى وخا�سّ ة اإىل نوذج لبنان نرى  يف نظرة عامَّ

اإىل اخلارج، ونعرف اأّن اأ�سباب هذه الهجرة تعود اإىل قّلة فر�س العمل واملردود القت�سادي وقلة املراكز 

)منذ  املا�سية  ال�سنوات  اأمنية م�ستقرة طيلة  اإىل عدم وجود حالة  بالإ�سافة  الكلفة،  املنخف�سة  التعليمية 

مات ال�سمود. ا�ستحداث الكيان الغا�سب �سنة 1948( وكّل ذلك جعلهم يفقدون مقوِّ

لت خالل  اأوّد اأن اأذكر اخلّطة التجريبية للحكومة التا�سعة يف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية، والتي فعَّ

ال�سنوات القليلة املا�سية حتريك العجلة القت�سادية للقرى من خالل ت�سغيل اأو اإعادة ت�سغيل ما ي�سّمى 

التي  اأو املناطق  اإليها يف تلك القرى  اأ�سري  التي  مات  بامل�سغل ذي الإنتاج ال�رصيع واملبا�رص، وتقوية املقوِّ

تبتعد عن املحافظات املركزية، وقد اأوجد هذا العمل الكثري الكثري من فر�س العمل لل�سباب وخفَّف 

ن�سبيًا هجرتهم نحو املدن.

 و�سمان الإعانة اخلا�ّس بال�سيخوخة لقاطني القرى من الفالحني غري 
ّ
ي لقد عّممت ال�سمان ال�سحِّ

امل�سمونني )بال�سمان الر�سمي( والذين تزيد اأعمارهم عن 65 عامًا، ما �ساعد على ا�ستمرار احلياة يف 

ة النائية منها. تلك القرى وخا�سّ

بالهجمة  يتعّلق  ما  منها  الأ�سباب،  بة  مت�سعِّ البطالة  اأّن  ن�ساهد  الطريق، ونحن  اأول  زلنا يف  ما  طبعًا 

ال�سباب  اأّثرت ب�سكل كبري يف حياة  التلفزة والأنرتنت والتي  الإمربيالية من عامل ال�ستكبار عن طريق 

ة، والتي ُتَزّين لهم النحراف والتوجه نحو اأناط غري حقيقية من احلياة التي ل  وحتى يف ثقافتهم العامَّ

ُينظر اإليها �سوى باملظاهر و�رصاء واقتناء و�سائل ل ُيحتاج اإليها اإل نادراً اأو ل يحتاج اإليها اأبداً.

ولكن  فقط،  وامل�ساعدات  بالهبات  لي�س  البلديات،  تقوية  على  نعمل  اأن  يجب  م  تقدَّ ما  على  بناًء 

املحلية  واملداخيل  املقّومات  خالل  من  ذاتيًا  لتكتفي  الدائمة  ال�ستمرارية  ل�سمان  معها  بالتوا�سل 

على  اجلهات  خمتلف  مع  بالتعاون  وتعمل  البقاء،  يف  لأهلها  وداعمة  �سامدة  ولتكون  والإنتاجية، 

ا�ستحداث م�ساغل اإنتاجية ومراكز توجيهية متنا�سبة مع جغرافيا املنطقة واملحيط، على ال�سعيد الزراعي 

اأن  ن�ستطيع  والثقايف، وهكذا  الرتبوي  الجتماعي، وحتى  اأو  ال�سناعي  ال�سعيد  اأو  الأ�سماك  �سيد  اأو 

نتوّجه لتوفري ما ميكن من فر�س عمل لل�سباب �سمن حميطهم واأر�سهم.

مواكبة  اإىل  يحتاج  البلديات  قبل  من  اخلدمات  ومراكز  اإنتاج  ومراكز  بيع  ومراكز  م�ساغل  بناء  اإن 
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دائمة، وقد يحتاج اإىل دعم موؤ�ّس�سات الدولة، ومن هنا يجب اأن تلعب بع�س املوؤ�ّس�سات الكربى املحلية 

اأو الدولية دوراً يف دعم تلك املراكز اأي�سًاً. ول نن�سى اأّن هذه املهمة تعترب �رصيانًا رئي�سًا يف حال جناحها 

لبقاء القرى وخ�سو�سًا اإذا متَّ النظر اإىل هذه املوارد التالية:

تقليل كلفة املوارد الأولية والبذور وغريها عرب توفري املنح والهبات.  -

توفري م�سادر مدرو�سة لالإنتاج املحلي مقابل الإنتاج اخلارجي.  -

�سهولة ت�سدير املواّد املنتجة.  -

العمل على توفري ال�سمان ال�سحي واملراكز التعليمية.  -

تقدمي كّل الدعم املعنوي والإعالمي واملادي للقرويّني وموؤ�س�ساتهم التنموية.  -

فكّل ذلك ي�ساعدهم يف عدم الوقوع ال�سهل يف فخ ال�ستهالك واللجوء اإىل ال�ستجداء مما ي�سعف 

عزميتهم و�سربهم و�سمودهم.

نبيلة �سعب

املحلية،  امل�ساريع  متويل  الأجنبية يف  احلكومية  واملنظمات غري  الدولية  املانحة  اجلهات  اإىل  بالن�سبة 

من املهّم قبل كّل �سيء معرفة غايات هذه اجلهات املانحة ال�سيا�سية والقت�سادية، وغريها من الأحزاب 

القريبة والبعيدة ،التي من اأجلها قّدمت هذه املنح والتي قد توؤثِّر �سلبًا يف املنحى الوطني. وهذا ما نراه 

لغريها  الوطنية  امل�سالح  على  تعي�س  والتي  الأخرية  الآونة  التي كرثت يف  احلكومية  اجلمعيات غري  يف 

وتعبث بالق�سايا الوطنية. يف بريوت وحدها هناك اأكرث من 1200 جمعية غري جمدية وغري فاعلة، وهي 

ة  موجودة لالأذى فقط. ال�سوؤال هو اإىل اأي مدى يبلغ تاأثري هذه امل�ساعدات يف البلديات ب�سورة خا�سّ

واملجتمعات ب�سورة عاّمة؟

حممد �سعيد اخلن�سا

اأحبُّ اأن اأقول لل�سيدة الكرمية اإّن البلديات تقبل الهبات غري امل�رصوطة ح�سب القانون، وطبعًا ح�سب 

وعي كّل بلدية على امل�ستوى ال�سيا�سي والوطني، وقدرتها على متييز ال�سديق من العدو. على �سبيل املثال 

نحن بعد عدوان متوز رف�سنا كّل امل�ساعدات التي قّدمتها وكالة التنمية الأمريكّية لأّنها كانت �رصيكة يف 

احلرب، ورف�سنا كّل امل�ساريع التي ُقّدمت يف هذا الإطار وتعاونا مع كثري من الدول التي بيننا وبينها 

قا�سم م�سرتك على امل�ستوى الوطني.
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ور�سة عمل

الت�سامن بني املحّليات والقطاعات

الأمن الغذائي وقطاعا الزراعة وال�سيد البحري

رئي�س اجلل�سة ال�سّيد عبد احلليم ف�سل اهلل

بال�سورة  �س  النظام القت�سادي الذي تكرَّ اأو من عناية  الدول  ياأخذ الأمن ق�سطًا وافراً من عناية  مل 

املعروفة. ومنذ بداية الت�سعينيات متَّ �سحب م�سطلح ومفهوم الأمن الغذائي من التداول فاأ�سبح كما اأريد 

اأن ُيقال من خملَّفات العهد والع�رص البائد. م�سطلح الأمن الغذائي اأ�سبح غري مقبوٍل لأنَّ الكفاية الذاتية 

و�سعت يف مقابل مفاهيم ال�سوق والعر�س والطلب، وكان ل بدَّ من اإزالة جمموعة من املفاهيم لتحل 

التوازنات القت�سادية. وي�سهد  التوازنات الجتماعية ول  حملها مفاهيم ال�سوق املطلقة التي ل تراعي 

العديد من بلدان العامل الثالث تبعية متطّرفة لالأ�سواق العاملّية ما اأّدى اإىل تكري�س مفاهيم بديلة تكّر�س 

التبعية التامة لقوى ال�سوق، وحتى لو اأّدى ذلك اإىل تدمري قطاعات حيوية، وتهديد الأمن الجتماعي، 

على اأ�سا�س اأن ال�سترياد من ناحية والنمو من ناحية ثانية من �ساأنهما حّل ال�سلطة.

ب بكم جميعًا يف م�ستهّل هذا املحور. هناك ثالث مداخالت الأوىل لعامل الإن�سانيات �سريج  اأرحِّ

كوليه الذي تقّدم بورقة خا�سة بهذا املحور. وهناك مداخالن اثنان من امل�ساركني هما الدكتور علي 

دروي�س واملهند�س حممد اخلن�سا من موؤ�س�سة جهاد البناء.

�سريج كوليه ❋

�سكراً �سيادة الرئي�س.

اأودُّ يف ع�رص دقائق اأن اأعر�س لكم عّدة لقطات اأطلعكم من خاللها على عملية تدمري قطاع �سيد 

ال�سمك يف �سواحل البحر املتو�سط.

لقد عملُت على م�رصوع يتمحور حول التطوير القت�سادي والجتماعي واأود اأن اأطلعكم على ما 

❋ خبري دويل يف حماية �سغار ال�سيادين )اأملانيا(.
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عرثت عليه من اأمور.

كما اأوّد اأن األفت عنايتكم اإىل اأّنكم ل�ستم يف وارد احلديث عن هذا النموذج، اإذ اإنَّه �سبق يل اأن عر�سته 

ة لل�سّماكة يف املتو�سط واإحدى موؤ�س�سات �سيد  يف موؤمتر ملنظمة الأغذية والزراعة )الفاو( واللجنة العامَّ

ال�سمك يف اإيطاليا مبا ت�سّمه من ثالثني األف م�سمكة �سغرية يف مدينة ني�س.

وقد قررت الآن اأن اأبا�رص العمل يف منطقة ال�رصق الأدنى ولو اأنه �سيكون عماًل مكلفًا جّداً ومعّقداً 

َبينَْد اأيّن على ا�ستعداد لزيادة خمزوين املعريف.

اأوّد بادئ ذي بدٍء اأن اأعرفِّكم بنف�سي، اأنا عامل اإن�سانيات. )يتّم عر�س �سور على ال�سا�سة(.

تبدو يف هذه ال�سورة بقايا مركب اإحدى م�سامك �سيد ال�سمك يف البحر املتو�سط.

واحلقيقة اأّن ممار�سة �سيد الأ�سماك بداأت منذ ثالثة اآلف عام وما زالت م�ستمرة حّتى يومنا هذا، ما 

ي�سري اإىل اأّن املجتمعات املحّلية مار�ست ال�سيد بطريقة جدٍّ م�ستدامة.

نع عام 2000. اعذروين على رداءة نوعية ال�سورة. يف هذه ال�سورة، ت�ساهدون مركبًا جديداً �سُ

اآلف عام جتعل من هذه املمار�سة تراثًا بكل ما  ال�سيد على مدى ثالثة  اإّن ممار�سة هذه اجلماعات 

للكلمة من معنى.

انظروا اإىل جهة اليمني، اأترون نوذج ال�سيد البحري هذا؟

ويف هذا امل�سهد اأي�سًاً تظهر �سورة ملركب عادي.

وهنا �سورة ملركب اآخر يف لبنان.

هذه �سورة ل�سمكة �سخمة ا�سطادتها اإحدى م�سامك التونة.

وت�سري هذه ال�سورة اإىل مدى الأذى وال�رصر الذي ُيغلِّف اأ�سلوب ال�سيد هذا.

اأما هذه ف�سورة ل�سمكة تونة جميلة.

واعلموا اأّن امل�سامك ق�ست يف خالل ع�رص �سنوات على خمزون املتو�سط من �سمك التونة.

ًة داعيًا اإّياها للتوقف عن ا�سطياد اأ�سماك التونة. ه اليوم النداء اإىل امل�سامك كافَّ لذا اأوجِّ

ولكن، ماذا ينبغي لها اأن تفعل؟

ل بدَّ من الإ�سارة اإىل اأّن اأ�س�س هذه اجلماعات باتت على املحّك، لأّنه ما اإننْ ينقر�س �سمك التونة من 

نظامها البيئي حّتى تغدو ال�سل�سلة الغذائية باأ�رصها على املحّك اأي�سًاً.

ًة. اأتعلمون ملاذا؟ ًلً احلفاظ على النظام البحري ببناه الغذائية كافَّ لذا ينبغي لنا اأوَّ
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لأّن اجلماعات التي عا�ست هناك على مدى �سنوات طويلة )ثالثة اآلف عام( اأ�سحت جزءاً ل يتجزاأ 

منه.

كما اأّن بنية هذه اجلماعات العقلية والفيزيائية قائمة على ا�ستمرارية هذا املجتمع البيئي البحري.

واإذا ما ح�سل هذا ال�رصر ف�سوف نخ�رص ما توفِّره هذه البيئة من غنى اجتماعي وطبيعي.

اأما ال�سورة الأخرية فروؤيتها غري وا�سحة لأنها تعود اإىل خم�سة ع�رص عامًا اإىل الوراء.

. هذه �سورة لبقايا اإحدى امل�سامك التي اأ�سبحت من املا�سي. اإنَّه اأمر ماأ�َسويٌّ

 لقد اأِفلت جميعها.

 لقد اأِفلت اأقدم ح�سارة عرفها املتو�سط.

ز يف هذه الفرتة الطويلة على �سمك التونة. والواقع اأن اإنتاج هذه امل�سامك تركَّ

اأّما الآن، ف�ساأعر�س لكم النموذج التايل.

منذ الع�رص الربونزي حّتى يومنا هذا وموارد هذا النظام البيئي كافة ُت�ستنفد.

اأتعلمون مثاًل ماذا فعل م�ستهلكو �سمك التونة عندما نفد خمزون ال�سمك؟

لقد عمدوا اإىل ا�سطياد اأ�سماك من م�ستويات غذائية اأخرى.

اه نحو م�ستوى غذائي اآخر اإىل اأن  وهكذا، عندما يتمُّ الق�ساء على راأ�س الهرم الغذائي، ي�سري الجتِّ

ي�سل الأمر اإىل الأ�سماك التي تنتمي اإىل امل�ستويات الدنيا.

وحتقيقًا لهذا الغر�س، حتتاج امل�سامك اإىل اأ�سواق كبرية ل�سادراتها.

وهي ت�سعى لتحقيق عائدات �رصيعة والقيام با�ستثمارات كبرية فت�ستغل املجتمع البيئي البحري ب�سكل 

متزايد.

داً بالبنى الغذائية اأ�رصاراً كبرية. وجرى ا�سطياد الأ�سناف الأ�سغر حجمًا ما اأَحلق جمدَّ

داً املثال على �سمك التونة، ملاذا مل يتمَّ ا�سترياده من ال�سوق الياباين املزدهر؟ ال�سبب اأّن  فلن�رصب جمدَّ

كلفة الطن الواحد من التونة يف اليابان ت�ساوي ثالثمائة دولر.

واجلدير ذكره اأن �سمكة التونة حتتاج اإىل تناول ع�رصين كيلوغرامًا من ال�سمك الأزرق ال�سغري، ما 

يعني اأّننا بحاجة اإىل ثالثمئة األف طن من هذه الأ�سماك ال�سغرية.

غري اأن املجتمع البيئي البحري يف املتو�سط ل ينتج كّميات هائلة كهذه، فاإىل اأين يتوّجه العاملون يف 

هذا القطاع؟
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اأيتطّلعون اإىل غرب اأفريقيا حيث هذا القطاع متدهور جّداً اإذ يعمد النا�س اإىل ت�سدير اأ�سماك التونة 

التي تتغّذى بال�سمك الأزرق ال�سغري؟

ر املجتمع البحري يف املتو�سط واملجتمعات ككّل اأ�سدَّ التدمري. هذه العملية، اإذاً، تدمِّ

فما البديل عن ذلك؟

الدنيا بعناية عرب  الغذائية  ينبغي لل�سّيادين احلّد من ا�سطياد الأ�سماك والتعامل مع امل�ستويات  ًلً،  اأوَّ

اتخاذ خطوات معيَّنة.

املتمثل ببحرياته  املتو�سط  البحر  لنا احلفاظ على قلب  ينبغي  ًة  ملة كافَّ التلّوث والَعونْ اأ�سكال  وملحاربة 

موادَّ  من  فيها  يرمى  ما  ب�سبب  ال�سمحالل  يف  اآخذة  ال�ساحلية  املتو�سط  البحر  فبحريات  ال�ساحلية؛ 

كيميائية.

ل ي�سعني تقبُّل هذا الواقع، ومن يوؤمن بفكرة معيَّنة عليه اأن يبذل ُق�سارى جهده يف �سبيل حتقيقها.

اإذاًً، ما اخليار اأمامنا؟

اخليار هو اعتماد طريقة حتظى من خاللها كّل جماعة بحيِّز لل�سيد خا�ّس بها، وحتافظ على موارده. 

واحلقيقة اأن هذه الطريقة وجدت منذ القدم، ووردت يف القراآن والتوراة وت�ستخدم يف �سّتى اأ�سقاع 

العامل.

وبهذه الطريقة يبقى جزء من البحر مبناأى عن عمليات ال�سيد. والكّل يتبع هذا الأ�سلوب، ففي فرن�سا 

مثاًل يعتمد ال�سيادون هذه الطريقة.

كما اأين اأقرتح العمل على احلفاظ على اأربعني يف املئة من �ساحل البحر املتو�سط.

البيئي  النظام  بناء  اإعادة  عملية  للم�سي يف  امل�ستعّدة  وال�سيا�سية  الجتماعية  القوى  هي  من  ولكن، 

البحري يف املتو�سط؟!

يد يف ثلث امل�ساحة املائية. لذلك، اأقرتح على امل�سامك اأن تتَّفق على المتناع عن ممار�سة ال�سَّ

م اإليكم اقرتاحاتي حول ممار�سات ال�سيد: والآن، اأقدِّ

يف  ال�سمك  �سيد  قطاع  ع  تنوُّ على  يحافظ  اأن  �ساأنه  من  ما  املحلية  الإدارة  موؤ�س�سات  تطوير   -

زه اأي�سًاً. واجلدير ذكره اأّن اآلّيات العمل ل تنجح �سوى باعتماد امل�سامك ال�سناعية و�سبه  لبنان بل ويعزِّ

ال�سناعية وذلك عرب ا�ستخدام تقنية اأو تقنيتني ل ع�رص تقنيات اأو اأكرث من ذلك.

-احلفاظ على ال�سبكة الغذائية عرب احلفاظ على تنّوع الكائنات البحرية، فال ُت�سطاد الأ�سماك ال�سغرية 

التي مل يكتمل نّوها بعد، ول تلك التي مل تتكاثر بعد.
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-عدم ا�سطياد الأ�سماك املفرت�سة على غرار اأ�سماك التونة والقرو�س، فما يح�سل للقرو�س يف املتو�سط 

اأمر مريع، فهي ُتقتل مبوادَّ كيميائية.

على �سبيل املثال، اأم�سى يف لبنان قرابة ع�رصين �سنفًا خمتلفًا من القرو�س ُعر�سة للخطر، علمًا اأن لبنان 

بحاجة اإىل هذه القرو�س.

ل�ست بوارد �رصح در�س بيئي، َبينَْد اأيّن اأعتقد اأّن القرو�س جدٌّ �رصورية يف ما يتعلَّق باحليوية والإنتاج 

اللذين يتولّدان عن تلك العالقة الطبيعية بني الإن�سان والبحر.

وينبغي لنا كذلك اأن نتنع عن ا�سطياد الأ�سماك الكبرية احلجم.

واأ�سري اإىل اأّن اأنثى �سمكة التونة البالغة من العمر اأربعة ع�رص عامًا تنتج �ستني مليون بي�سة. اأراأيتم ملاذا 

نحن بحاجة اإىل الأ�سماك الكبرية احلجم؟ لأنَّها تنتج هذا الكّم الكبري من البيو�س.

واجلدير ذكره اأّن اأ�سنافًا اأخرى من الكائنات تتغّذى من هذه البيو�س، لذلك تنتج الأ�سماك الكبرية 

الكثري من البيو�س.

ومن التدابري التي ينبغي لنا اعتمادها حتقيقًا لهذا الغر�س هو احلفاظ على هذا البي�س.

اأّما احلّل بالن�سبة اإىل قطاع ال�سيد فيتمثل باعتماد مبداأ »العطاء مقابل الإنتاج«، وقد ورد هذا املبداأ 

يف القراآن والإجنيل والأديان كاّفة.

اإنَّه مبداأ العطاء مقابل الإنتاج واحل�سول على الأرباح.

ًلً اأن تنظر اإىل هذه امل�ساألة كم�ساألة اجتماعية  ه عليك اأوَّ فاإذا اأردت اأن توؤدي النظام البيئي البحري حقَّ

وبيئية وحتافظ على جمتمعه وحت�ّسن طاقاته.

لكن نفوذ الدول املركزية يف منطقة املتو�سط مينع املجتمعات من اإيجاد موؤ�ّس�سات اإدارية ترعى هذه 

الأمور.

فهي تفتقر اإىل علماء البيئة والأحياء الذين يعملون مع هذه املجتمعات.

واأنا اأوؤيد هذه الأعمال بل واأرغب يف اأن اأعمل مع النا�س اأي�سًاً. وهذا الأمر ل يرتبط باأي ديانة، ذلك 

اأّن للكثري من املجتمعات يف العامل قواعد ترعى هذه الأعمال على غرار جماعة ال�سيادين املغربيني.

ولكن ما هو الدور الذي توؤّديه الدول؟

اإنَّ الدول تعتمد احللول التي ي�سعها الحتاد الأوروبي.

ولكني اأعتقد اأّن من املهّم اأن نتحّدث اإىل احلكومات اأي�سًاً لتحقيق اأغرا�سنا.

 للعاملني يف قطاع ال�سيد. وقد عملنا 
ّ
يف ختام حديثي، اأوّد اأن اأ�سري اإىل اأين ع�سو يف املنتدى العاملي
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لة �ستعر�س على منظمة الفاو يف �سهر اآذار من عام 2009، و�سنطلب  يف املنتدى على ر�سم خطة مف�سَّ

من منظمة الفاو اأن تعر�س هذه اخلطة التي تت�سّمن جميع احلقوق الأ�سا�سية للعاملني يف قطاع ال�سيد.

كما اأين اأقرتح اعتماد هذه اخلطة واأعتقد اأّن من ال�رصوري جّداً تطبيقها يف منطقة املتو�سط.

واأعتقد اأّن من املهم اأي�سًاً اإن�ساء جمعية لل�سيادين يف منطقة املتو�سط.

هذا كلُّ ما لدّي. �سكراً حل�سن ا�ستماعكم.

د. علي دروي�س❋

جارية  زالت  ما  العاملّية  التجارة  منظمة  مع  املفاو�سات  باأّن  موؤخراً  ال�سفدي  حممد  الوزير  �رّصح 

النهيار،  باب  العاملّية على  التجارة  منظمة  اأّن  املده�س  الربنامج.  �سيء يف  يتغرّي  قدم و�ساق، ومل  على 

واملفاو�سات متوقفة، ولي�س هناك اجتماعات، لكن هناك فريق يف لبنان ما زال يعتقد اأّن )ال�سغل ما�سي( 

هذا يعطي انطباعًا اأن الأفرقاء يف احلكومة اللبنانية كافة متوافقون على هذا الكالم، وطبعًا اإن املزارع 

الذين  ال�سيا�سيني  الأفرقاء  لديه �سورة خاطئة عن  اتفاقًا وتخلق  ثّمة  اأّن  يعتقد  املجال  والنا�سط يف هذا 

يعتربهم م�سوؤولني.

ج له منظمة التجارة  �ساأنتقل اإىل طرح اآخر هو اأحد احللول البديلة للعوملة القت�سادية، وهو ما تروِّ

العاملّية حتت �سعارات خمتلفة، خالل ال�سنوات الأخرية ُطرح عرب نقا�س دويل م�ستفي�س مفهوم »التجارة 

اإطار تنظيمي  اإىل و�سع  املناق�سات  الزراعة ال�سحيحة. وهدفت هذه  اإىل  التي تقود  البطيئة واملتوازنة« 

الغذائي  الإنتاج  اأّن  اأ�سا�سية، وهي  بناء على م�سائل  للزراعة  القيمة احلقيقية  ال�سحيحة، تعطي  للتجارة 

�رصوري للحياة وا�ستمرارها، وكذلك البيئة ال�سليمة و�ُسبل العي�س يف البيئة الزراعية.

د الوظائف للقطاع ال�سناعي، وهذا ما ل نراه يف العوملة  اإن مبادئ التجارة املتوازنة تعتمد على تعدُّ

اإىل الدول املنتجة ل الفقرية هناك م�سوؤولية خارج احلدود يف مو�سوع الزراعة  القت�سادية. وبالن�سبة 

يربح  والذي  بحت  جتاري  عمل  هي  وغريها  العاملّية  التجارة  منظمة  اإىل  بالن�سبة  والزراعة  والتجارة. 

على  القدرة  ميلك  ل  والذي  ال�سغري  املزارع  يخرج  وبالتايل  ال�سوق،  من  يخرج  يخ�رص  ومن  ي�ستمر 

املناف�سة.وهناك اإهمال اأ�سا�سي ل�سبل العي�س وفائدة القطاع الزراعي وفتح املجال اأمام ال�رصكات الكربى 

للدخول وال�سيطرة على ال�سوق.

ال�سيا�سات  �ستها ودّمرتها  التي همَّ الوطنية  املوؤ�ّس�سات  م�ساحة  تعزيز  تتكلم على  املطروحة  احللول 

القت�سادية احلرة.

❋ رئي�س جمعية غرين لين )لبنان(.
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للمزارعني  الأ�سعار  تثبيت  اإىل  بالإ�سافة  الزراعية،  الوظائف  تعداد  يف  ال�ستمرار  هو  الآخر  احلل 

نتحّدث  عندما  الزراعية.  املنتوجات  وجه  يف  عوائق  ت�سّكل  ل  موا�سفات  معايري  وو�سع  وحمايتهم 

عن م�ساحة ال�سيا�سة الوطنية جند اأنَّ الواردات اإىل العديد من دول العامل من خالل النظام القت�سادي 

اأ�سهل من دخول املنتجات من الريف اإىل املدينة من خالل تخفيف  احلر اأ�سبحت يف بع�س الأوقات 

الدول  جنعل  م�ساحة  هناك  تكون  اأن  املتكافئة  التجارة  مفهوم  يطرح  لذلك  الر�سوم.  واإزالة  ال�رصائب 

الفقرية والدول التي حتتاج اإىل حماية مزارعيها قادرة على ال�ستمرار عرب و�سع ر�سوم و�رصائب حلماية 

التخفيف من  الدميغرايف عرب  امليزان  الزراعة لي�ست جمرد عامل جتاري فهي تلعب دوراً يف  مزارعيها. 

واإذا  اإىل هنالك.  التحتية وما  البنى  البوؤ�س وال�سغط على  اأحزمة  املدينة ون�سوء  اإىل  الريف  النتقال من 

اعرتفت احلكومات الوطنية باأهمية الزراعة كونها عن�رصاً متعّدد الوظائف عندها ميكن الدخول يف احلل 

اأو احللول املالئمة من خالل عدم اختزال اأّي من عنا�رص دعم الزراعة. ومن يقول اإّن دعم الزراعة هو 

اإجهاد للخزينة نقول له اإّن دعم الزراعة هو تثبيت للنا�س، وحتقيق لل�سغط على املوارد الطبيعية والبنى 

التحتية يف مناطق اأخرى وحتى على ال�سحة الإن�سانية �سحة املواطن ب�سكل عام. يف مو�سوع الأ�سعار، 

. املزارع  �سهد العامل يف عام 2000 انفجاراً يف الأ�سعار فاأ�سبح النا�سطون يف هذا املجال يف واقع حمريِّ

اأ�سبح امل�ستهلك هو من يحتّج على غالء الأ�سعار.  اأ�سعار خمففة وعندما انفجرت الأ�سعار  اإىل  يحتاج 

زيادة  عرب  للمزارع  ومكتفية  كرمية  حياة  توفري  مقابل  الفقري  للم�ستهلك  املنتج  توفري  بني  نوازن  كيف 

دخله؟ هنا نعود اإىل مو�سوع الدعم احلكومي لتثبيت الزراعة واملزارعني عرب امل�ساهمة يف و�سع برامج 

اإدارة الطلب، وميكن عرب التدخل احلكومي و�سع برامج متكافئة لإدارة العر�س والطلب بحيث تبقى 

الأ�سعار م�ستقرة يف لبنان مثاًل واإذا ارتفعت الأ�سعار تقوم الدولة ب�سخ كّمّيات اأخرى عرب ا�ستريادها. 

يف مو�سوع املوا�سفات، �سهد العامل يف الع�رص �سنوات الأخرية انفجاراً يف تعميم املوا�سفات على 

املوؤ�ّس�سات الزراعية، ووجدنا اأن بع�س املوا�سفات ت�سّكل م�سكلة ل�سغار املزارعني لعدم قدرتهم على 

واحد،  م�ستوى  على  املوا�سفات  وتنا�سق  عاملية  موا�سفات  حول  يدور  الكالم  اأن  خ�سو�سًا  التزامها 

فاملزارع يف اأمريكا الالتينية اأو �رصق اآ�سيا ل ميكن اأن يطبِّق هذه املوا�سفات، وهذا يتطلب منه ما هو فوق 

طاقته.

كان احلل يف و�سع موا�سفات حمّلّية تراعي العن�رص املحّلي يف الإنتاج، وتراعي املتطلبات ال�سحية 

لها، وهي  اأي�سًاً، على اأن ل تكون كلفة ال�سهادة املالية مرتفعة، فالكلفة يف لبنان ل يقدر املزارع على حتمُّ

نحو 300 دولر يف ال�سنة حّتى لو اعترب البع�س هذا ال�سعر زهيداً.

يقت�سي مو�سوع التجارة املتوازنة اأن يكون هناك جهاز اإقليمي عاملي يكبح الحتكار عرب ال�رصكات 

رو التجارة البطيئة اإن�ساء موؤ�س�سة عاملية اأو اإطار  الكربى، ويفر�س عليها �سوابط لأجل ذلك. ويطرح منظِّ
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عاملي يخلف منظمة التجارة العاملّية ويت�سّكل من خم�سة اأجهزة:

1- جهاز يقوم بالتن�سيق بني الدول وفق اإمكانياتها الإنتاجية.

2- جهاز يقوم مبراقبة النوعية.

3- جهاز يقوم باإدارة الأ�سعار وفق الإمكانيات.

4- جهاز متخ�س�س ملكافحة الحتكار.

5- جهاز ملعاجلة النزاعات التي قد تن�ساأ كما هو احلال يف منظمة التجارة، لكن هذه املنظمة تقوم 

مبعاجلة النزاعات ل�سالح الأقوى. و�سكراًً

املهند�س حممد اخلن�سا ❋

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.

الإخوة والأخوات، ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الذي  احلايل  الزراعي  النظام  من  كبديل  الأخرية  ال�سنوات  الغذاء يف  على  ال�سيادة  اأطروحة  برزت 

انطلق مع الثورة اخل�رصاء اأوا�سط القرن املا�سي، والذي ف�سل يف احلّد من حالة اجلوع والفقر يف البلدان 

قها هذا النظام الذي جعل اأممًا تعاين من التخمة  النامية على الرغم من زيادة الكّمّية يف الإنتاج التي حقَّ

ة يف الأرياف. وال�سمنة يف مقابل اأُمٍم اأخرى تواجه يومّيًا اجلوع و�سظف العي�س، وبخا�سَّ

على الرغم من قرار قمة الغذاء العاملّية يف العامل 1996 بالعمل خلف�س اأعداد اجلوعى يف العامل اإىل 

العام 1995 والعام 2005 مبعدل 5  اأعداد اجلوعى تزايدت بني  فاإنَّ  العام 2015،  الن�سف بحلول 

ماليني �سنوّيًا، %76 منهم من �سكان الأرياف، واأزمة الغذاء التي برزت يف العامني املا�سيني اأ�سافت 

75 مليون جائع ليبلغ العدد 923 مليون ن�سمة ورمبا تكون قد ق�ست على اآمال حتقيق الهدف املن�سود.

ويتّم اإنتاج معظم الغذاء يف العامل بوا�سطة مليار من �سغار املزارعني والرعاة وال�سيادين.

ون�سف اجلوعى يف العامل هم من �سغار املزارعني الذين ل يتوافر لهم اإّل القليل من الأر�س وموارد 

القا�سية  الطبيعية  ب�سبب ظروفها  ت�سمى هام�سية  التي  املناطق  يعي�سون يف  ثلثا هوؤلء  الزراعي.  الإنتاج 

)ت�سّحر، في�سانات، وغريها...( و22 % منهم ل ميلكون اأر�سًا بالأ�سا�س.

كة لالقت�ساد الزراعي، يف الدول الغنية كما الفقرية، لي�ست  ة املحرِّ وما يزيد من فداحة الأزمة اأّن القوَّ

حاجات هوؤلء الفقراء بل حاجات �رصكات التجارة والت�سنيع والتو�سيب الكربى.

❋ ممثل جمعية موؤ�س�سة جهاد البناء )لبنان(.
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يف العقود املا�سية، برزت ثالثة مفاهيم اأ�سا�سية تتعلق مب�سكلة اجلوع يف العامل هي التالية:

 حلقوق الإن�سان ال�سادر يف 
ّ
1- احلق الغذائي: الذي ورد كاأحد احلقوق الأ�سا�سية يف الإعالن العاملي

العامل 1948. ومل يتجاوز هذا املفهوم الرتكيز على اإلزام احلكومات من الناحية احلقوقية توفري الغذاء 

ا ونوعًا للمواطنني. ومل يقم على اأي �سيا�سات وا�سحة. ال�رصوري كمَّ

كثرية،  بتعريفات  املا�سي  القرن  من  ال�سبعينيات  نهاية  ا�ستخدامه يف  �ساع  الذي  الغذائي:  االأمن   -2

وا�ستطاع البنك الدويل م�سخ هذا املفهوم من خالل تعميمه مل�سطلح الأمن الغذائي القائم على التجارة 

�سيا�سات  منه  ينتج  ب�سيغة هدف، ومل  املفهوم  وا�ستمر هذا   )Trade- based food security(

وعناوين تطبيقية.

3- ال�شيادة على الغذاء: ويقوم على املبادئ التالية:

- اعتبار الغذاء حّقًا اأ�سا�سّيًا من حقوق الإن�سان.

- الإ�سالح الزراعي يف الأرياف.

- حماية املوارد الطبيعية.

- اإعادة تنظيم التجارة بالأغذية واملنتجات الزراعية.

- و�سع حدٍّ نهائي مل�سكلة اجلوع عاملّيًا.

- ال�سالم الجتماعي.

- امل�ساركة الدميقراطية ل�سغار املنتجني يف اأخذ القرارات.

اإطالق  يف  الرائدة  املنظمة  وهي   Via Campasina منظمة  بالأ�سا�س  اأوردتها  املبادئ  وهذه 

اأطروحة ال�سيادة على الغذاء، وقد �ساهمت املوؤمترات التي عقدتها املنظمات الأهلية يف ال�سنوات املا�سية 

يف بلورة هذه املفاهيم يف �سيغ متعددة.

ويتمّيز هذا املفهوم من �سابقيه بدعوته اإىل تبّني اأجندات �سيا�سية لتحقيق اأهدافه. فهو لي�س جمموعة 

اأهداف فقط، بل هو نظام بديل من الأنظمة الليربالية والنيو- ليربالية احلالية.

ِ من نق�س يف اإمدادات الغذاء بل اإنَّ  تعلمون اأنَّ اجلوع و�سوء التغذية يف ع�رصنا احلا�رص لي�سا ناجتنينْ

تفوق حاجة  بكّميات  ينتج  يزال  ل  الذي  الغذاء،  على  احل�سول  على  الفقراء  قدرة  بعدم  متعلق  الأمر 

�سكان الأر�س. اإنَّ التوزيع غري العادل للغذاء والأر�س وعنا�رص الإنتاج الأخرى هي امل�سّببات الأ�سا�سية 

للجوع و�سوء التغذية يف العامل.

 كما تقول منظمة 
ّ
اإذاًً، الأمر متعلق بالقرار ال�سيا�سي الذي ميتنع عن اإيجاد احللول لأزمة الغذاء العاملي

اأن الإرادة  الغذاء يرون  ال�سيادة على  اأطروحة  اأ�سحاب  اإنَّ  املتحدة، بل  التابعة لالأمم  الأغذية والزراعة 
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ال�سيا�سية للدول الكربى تدفع باجتاه مفاقمة هذه الأزمة.

نحو  الغربية  الدول  وبقية  الأمريكّية  املتحدة  الوليات  تقودها  التي  النيوليربالية  ال�سيا�سات  تدفع 

ال�سيطرة على موارد وجتارة القطاع الزراعي يف العامل من خالل عمل ال�رصكات الكربى والتفاقيات 

الدولية التي تفر�سها على بقية �سعوب العامل.

ة مثل  وعندما ننظر اإىل واقع التجارة الدولية باملنتجات الزراعية جند الدول الغنية واملنظمات العامَّ

منظمة التجارة الدولية والبنك الدويل و�سندوق النقد تعمل ليل نهار من اأجل فتح اأ�سواق الدول النامية 

اأمام منتجات الدول الغنية املدعومة. فاتفاقية مثل اتفاقية »نفتا« يف القاّرة الأمريكّية ت�سع مزارع الذرة 

املك�سيكي، حيث معدل امللكية حلقول الذرة املزروعة هو 4 هكتارات للمزارع الواحد، يف مواجهة 

مزارع الذرة الأمريكّية حيث املعدل هو األف هكتار، وتطالبه باأن يناف�س.

اإىل  الدعم يذهب مبعظمه  اإنَّ هذا  بل  الفقرية،  الدول  الزراعية يف  املنتجات  اإىل  املقّدم  الدعم  وهذا 

اأر�سدة ال�رصكات الكبرية ويوؤثر يف �سغار املنتجني يف الدول الغنية ذاتها حيث ت�سري بع�س املعلومات 

اإىل زوال مزرعة يف كل دقيقة يف الحتاد الأوروبي.

ر الذي تنتهجه املدر�سة النيوليربالية  تدعو مدر�سة ال�سيادة على الغذاء اإىل الت�سّدي لهذا املنحى املدمِّ

من خالل الدعوة اإىل اأن تاأخذ احلكومات الوطنية دورها يف و�سع �سيا�ساتها الزراعية اخلا�سة التي حتفظ 

مزارعيها وحتمي اأ�سواقها الداخلية وتوفِّر الغذاء الالئق كّمًا ونوعًا ملواطنيها. وتطالب باأن يكون لهذه 

احلكومات �سوت اأقوى يف مفاو�سات التجارة الدولية باملنتجات الزراعية.

دم هذا  ويف احلقيقة ميكن اعتبار هذا الطرح طرحًا مقاومًا بذاته اإذا �سحَّ التعبري. فمن اجلراأة اأن ُيقَّ

 الذي ي�ستمر منذ �سنوات يف ق�سم دور احلكومات الوطنية ل�سالح 
ّ
الطرح يف ظل النظام ال�سيا�سي العاملي

ال�رصكات الكربى الوطنية والعاملّية.

مثل  الدول  بني  التجارة  ترعى  التي  التفاقيات  كانت   ،WTO العاملّية  التجارة  منظمة  اإن�ساء  فمنذ 

املوا�سفات القيا�سية لالأغذية، وت�سنيف املواد الغذائية، وقواعد املن�ساأ، وبراءات الخرتاع ت�سّب كّلها يف 

م�سلحة الدول الغنية املتمّر�سة واملتمّكنة يف هذه املجالت، فهم ي�سعون ما يجيدونه كمعايري ويطلبون 

منا اللحاق بهم ومناف�ستهم.

ويلعب كّل من البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل دوراً مهّمًا يف تطويع احلكومات واإجبارها على 

اأ�سواقها يف وجه املنتجات الزراعية املدعومة رغم تاأثريها املدّمر  على املزارعني املحلّيني، وذلك  فتح 

بالرتغيب والرتهيب من خالل ربط ورقة الديون واإعادة جدولتها بتخلي احلكومات عن واجباتها يف 

حماية اقت�سادياتها.
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ول جتد ال�رصكات العاملّية الكربى �سعوبات يف عقد اتفاقيات مع احلكومات ال�سعيفة يف دول العامل 

الثالث واإن كانت جُمِحفة بحّق �سغار املنتجني املحلّيني.

�س د�ستور  �س اتفاقيات منظمة التجارة الدولية اأكرث مّما تقدِّ وبع�س هذه احلكومات، كما يف لبنان، تقدِّ

مواطنيها  من  كبرية  �رصائح  واأرزاق  مب�سالح  ت�سّحي  اأجنبية  ا�ستثمارات  جللب  ال�سعي  وبحجة  البالد، 

اإكرامًا لعيون ال�رصكات العاملّية.

تدعو مدر�سة ال�سيادة على الغذاء اإىل رف�س النظام القائم حالّيًا لتجارة املنتجات الزراعية بعد ثبوت 

و�سع  يف  املطلق  احلق  الوطنية  للحكومات  يكون  باأن  وتطالب  العامل،  يف  اجلوع  اأزمة  حل  يف  ف�سله 

ال�سيا�سات الزراعية التي حتمي مزارعيها ومواردها وا�ستقرارها القت�سادي والجتماعي، واأن يراعي 

ة: يات عدَّ اأي نظام عاملي للتجارة بالغذاء هذا احلق للحكومات. وهو بهذا يطرح حتدِّ

اًلً: اإنَّ هذا الطرح يتطّلب اأن يكون �سوت املزارعني والرعاة وال�سّيادين م�سموعًا لدى حكوماتهم.  اأوَّ

وهذا مرتبط بالنظام ال�سيا�سي القائم يف اأي بلد من البلدان من جهة، وبقدرة املنتجني الزراعّيني على 

النخراط يف اأُطر اقت�سادية- �سيا�سية فاعلة.

املزارعون يف  يتاأّطر  اأن  اأجل  من  املا�سية  ال�سنوات  دفعنا خالل  البناء  موؤ�ّس�سة جهاد  مثاًل يف  نحن 

التعاونيات  هذه  مثل  اأعداد  وزادت  قدراتهم.  ورفع  كلمتهم  توحيد  اأجل  من  ونقابات  تعاونيات 

والنقابات ب�سكل كبري، ولي�س بجهدنا وحدنا فقط. لكن احلكومات املتعاقبة كانت قادرة دائمًا على 

ية للمجتمعات الريفية ول تدخلها يف ح�ساباتها. جتاهل مثل هذه الأطر، لأنها بالأ�سا�س ل تعطي اأهمِّ

 املهيَمن 
ّ
ثانياًً: يجب اأن تكون لدى احلكومات الرغبة والقدرة يف مواجهة النظام القت�سادي العاملي

القطاعات القت�سادية حملّيًا  باقي  الزراعي عن  القطاع  ال�سعب ف�سل  الغنية. فمن  الدول  قبل  عليه من 

ا�ستثنائية لقطاع  اإعطاء �سفة  اأجل  اإن�سانّيًا وبابًا من  الغذاء حّقًا  اعتبار  اإىل  الدعوة  ا كانت  ودولّيًا. ورمبَّ

الزراعة يف هذا املجال، ولكن املو�سوع بحاجة اإىل املزيد من التاأمل والدرا�سة.

اأي�سًاًَ،  الغنية  الدول  الزراعية تنطبق على  الوطنية على �سيا�ساتها  اإىل �سيادة احلكومات  الدعوة  ثالثاًً: 

فكيف �سنطالبها بوقف دعم منتجات مزارعيها، وهذه اإحدى اإ�سكاليات اأطروحة ال�سيادة على الغذاء. 

وهذه الإ�سكاليات بحاجة اإىل درا�سة وتدبُّر من قبل املعنّيني.

م يبنيِّ اأنَّ دعوة ال�سيادة على الغذاء هي دعوة �سيا�سة بالدرجة الأوىل، تطالب مبواجهة  اأخرياً، اإنَّ ما تقدَّ

ظلم القوى القت�سادية الكربى ووكالئها يف كل منطقة. اإنها املطالبة التاريخية من الفقراء امل�ست�سعفني 

بوجه الأغنياء املقتدرين من اأجل العدالة الجتماعية القت�سادية، وهي دعوة ت�سّح على امل�ستوى الوطني 

كما ت�سّح على م�ستوى العالقات بني الدول. وطوال التاريخ مل تفلح اأكرث الدعوات ال�سبيهة يف اإحداث 
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تغيري فعلي.

فهل اأ�سبح القادرون يف العامل الآن اأكرث وعيًا ل�سماع وتلبية نداء امل�ست�سعفني؟

اإّن ما يجري يف غّزة اليوم وموقف ما ي�سّمى باملجتمع الدويل يعطينا جوابًا وا�سحًا عن هذا ال�سوؤال.

تونينو بارنا ❋

اأنا �سعيد جّداًً بامل�ساركة يف هذا املوؤمتر. كما اأّنني اأوؤيد كلّيًا الزميل الذي تكّلم قبلي.
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الزراعة  اإىل  بالن�سبة  للم�ستقبل  م�سرتك  مفهوم  خالل  من  �سابقًا  تكلمُت  لأّنني  الراأي  اأ�ساطره  اإّنني 

وال�سيد لإدارة موارد املتو�سط.

ث عن اأربعة اأمور: �سوف اأحتدَّ

واإدارة  دولية  م�سرتكة، من حدود  اإدارة  من  ننطلق  فاإذا مل  امل�سرتك.  بالإرث  يخت�ّس  ل،  الأوَّ الأمر 

يوجد  تعرف حدوداً، فال  الطبيعة ل  الطبيعية لأّن  املوارد  اإدارة  اإفال�س يف  قومية، �سوف يكون هناك 

م �سوقًا م�سرتكًا للمتو�سط وكذلك  حدود لالأ�سماك، ول يوجد حدود للتلّوث، اإذاًً فمن ال�رصوري اأن ننظِّ

اإدارة الإرث امل�سرتك.

النظام  بخ�سو�س  النقا�س  ق�سية  جّداًً  وا�سح  ب�سكل  كوليه  �سريج  ال�سديق  �رصح  لقد  الثاين،  الأمر 

الذاتي للبحر املتو�سط، لالأ�سماك، وللمخزون، لأنه اإذا اأردنا احلديث عن الإرث يجب اأن نتحدث عن 

املخزون، اإنَّ هناك اختالفًا بني الفائ�س القومي واملخزون الذي ي�سكل املوارد املرتاكمة مع الوقت.

اإّن ق�سية الزراعة هي ذاتها ق�سية اإدارة املوارد الطبيعية للبحر، وقد كان هناك 8 ماليني مزارع يف 

الت�سعينيات ميتلك كل واحد منهم 3 هكتارات والآن و�سلنا اإىل ما يقارب 4 ماليني اأي اإّن لدينا ن�سف 

الفالحني ال�سغار.

امل�سكلة موجودة يف املتو�سط، خا�سة عندما نتكلم على املتو�سط فاإّننا نتكلم على البحر، يف حني اأّننا 

خ الكبري للمتو�سط »رودولف« قد بداأ نتاجه الأدبي الأ�سا�سي اأي الف�سل الأّول منه حتت  جند اأّن املوؤرِّ

عنوان اجلبال ولي�س البحر، خا�سة اإذا كنا نفكر يف لبنان اإّل اأنَّه يجب التفكري يف بلدان املغرب، واإيطاليا 

واإ�سبانيا واليونان.

اإّن امل�سكلة الكبرية يف املتو�سط هي م�سكلة اجلبل اأو اله�سبة وخ�سارة املوارد الطبيعية حيث اإنَّ غالبية 

ُ الطبيعي منتج من �سغار الرعاة. الزراعة يف اله�ساب واجلبال م�سونة من فالحني �سغار، واجُلبنْ

من املمكن اأن ت�سدر الزراعة، ونالحظ اأن ن�سبة 2% يف الوليات املتحدة ت�سدر اإىل خمتلف اأنحاء 

ر ب�سائع بقيمة م�سافة دائمًا اأكرث انخفا�سًا، كما اأّن الإنتاج الزراعي  ر، اإّنها ت�سدِّ العامل. ولكن ماذا ت�سدِّ

يعترب �سلبّيًا ولي�س اإل مع م�ساركة الدولة ميكن اأن يكون هناك احتمال ت�سدير للقطن مثاًل مع اأنَّه اأمر ل 

❋ خبري يف بناء �سبكات بديلة )اإيطاليا(.
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ق. ُي�سدَّ

الق�سية اإذن هي ق�سية تنظيم وميكننا التنظيم معًا لأنَّ م�سكلة املتو�سط هي م�سكلة م�سرتكة، وكذلك 

لأّننا نفعل ال�سيء عينه.

الدولة  م�ساركة  ولي�س من خالل  الفالحني  عائدات  التفكري يف دعم  الت�سدير. ويجب  �سّد  نحن 

ة على �سعيد التجارة العادلة ونحن  ا يجب التفكري يف اخلدمات املقّدمة اإىل الفاّلحني وخا�سَّ فقط، واإنَّ

نتلك على �سبيل املثال يف فرن�سا ويف اإيطاليا ويف اأملانيا �سبكة تدعى »جماعة الزبائن املت�سامنني«.

هوؤلء هم مواطنون مرتبطون باجلبل وي�سرتون مبا�رصة ويدفعون اأكرث بكثري من كبار التجار. ويجب 

اأن نقوم بالختيار خا�سة اإذا كنا نقبل بالتوزيع الكبري، وهنا تكمن امل�سكلة.

فاملتاجر الكبرية واملراكز التجارية الكبرية ت�سكل نط عي�س، ولي�ست فقط نوذجًا اقت�سادّيًا.

هل تعتقدون اأّن العالقة بني امل�ستهلكني واملنتوجات قد اندثرت؟ حيث اإنَّه ممنوع مل�س املنتوجات، 

وقد قمنا يف �سي�سي حيث اأعي�س باإن�ساء تقليد يخت�س بالعالقات بني امل�ستهلكني والتجار.

نحن جند اأّن هناك تعاقبًا لأ�سياء كبرية حيث يعمل اأ�سخا�س كرث باأجر زهيد وعابر اإ�سافة اإىل �سغط 

بني  للعالقات  يل  الأوَّ ال�سكل  مّثلت  الأ�سواق  لأنَّ  الجتماعية،  العالقات  فالوقتية هي هدف  الوقت، 

اجلماعات.

اإذاًً، اإذا كنتم تعتقدون اأّنه من املمكن اأن نقت�سد يف العالقة املبا�رصة التي ميكن اأن تكون منظمة بني 

الريف واحلياة فهذا اأمر مثمر بحق.

اأقرتح عليكم اإذا كان ممكنًا اأن نحتفظ بالقوى، لأّننا و�سلنا اإىل نقطة مهّمة يف ق�سية التجارة اأي اإنَّ 

نقا�سنا حول م�ساألة الزراعة وال�سيد قد جنح.

اإّنا توجد اأي�سًاً م�سكلة مناف�سة وهي ا�ستخدام التكنولوجيا يف تغيري احلياة بحّد ذاتها اأي اأن هناك 

تالعبًا للتقنية احليوية بالإنتاج الزراعي اأي باحلياة.

اأنا اأطلب من الآباء يف روما ومن �سيوخ الإ�سالم والديانات الكربى اأن ُي�رصِّحوا براأيهم يف ما يخت�ّس 

بالتالعب باحلياة الذي يعني �سيئًا وا�سحًا، فنحن الآن جند اأّن غالبية اإنتاج ال�سويا والذرة املوجودة يف 

العامل هي اإنتاجات معدلة D.N.A. اأي اإنَّ الفالحني ل ميكنهم اإعادة اإنتاج الإنتاج ذاته اأي اإّنه ميكنهم 

اإّما املحافظة عليه اأو اإنتاج اأ�سياء اأخرى.

اإنَّ جميع الباحثني والعلماء يقولون ب�سدق اإّنه من امل�ستحيل التنبُّوؤ حول تغيري امل�ستقبل.

التكنولوجيا قد تكون  اأّن  اإّل  الع�رص احلجري  اإىل  التكنولوجيا ول�سنا من دعاة الرجوع  نوؤيد  نحن 
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يف  ال�سافية  للتكنولوجيا  وا�سعًا  ا�ستعماًل  هناك  اإنَّ  حيث  الأ�سا�سية  الق�سية  تكمن  وهنا  جّداًً،  خطرية 

الزراعة يف كّل من كندا والأرجنتني والوليات املتحدة، وهذا يعني جمازفة كبرية.

والذي  املوت  و�سّد  ال�سامية  �سّد  اأنه  يعلن  الذي  »بنيتييتو 16«  روما  لبابا  اأت�ساءل كيف ميكن  اأنا 

ع على احلياة، اأن ل يتفّوه ب�سيء عن ال�ستن�ساخ احليواين والنباتي. ي�سجِّ

ين الذي اأعتربه قوة  اأنا اأعتقد اأنه بف�سل �سديقي »غامن« يجب اأن نعقد لقاء اآخَر حول مو�سوع الدِّ

كبرية يف املتو�سط اليوم وهذا اأمر مهم جّداًً.

اأنا اأطلب منكم، اإذا كان با�ستطاعتكم، اأن تلعبوا دوراً يف ق�سية حياة النا�س وزراعتهم.

 مهم جّداًً واأريد اأن اأعيد قوله بخ�سو�س م�ساألة الأنظمة، يجب اأن نعمل لإن�ساء اأنظمة 
ّ
اإنَّ ما قاله علي

جتارية واأن ندعم الأنظمة يف الزراعة الطبيعية والع�سوية، اأنا اأوافقه الراأي كلّيًا.

ولكن ل يجب اأن ل نقع يف اخلطاأ الذي ع�سناه يف جمتمعنا الأوروبي األ وهو و�سع اأنظمة كثرية غري 

ذات جدوى اأو اأنظمة متكافئة ملناطق خمتلفة، فعلى �سبيل املثال بالن�سبة اإىل املجتمع الأوروبي ل ميكن 

البيع على الطرقات كما هي عادة املزارعني هنا الذين يبيعون على الطرقات. كذلك ل ميكن بيع اأ�سياء 

اإذا مل تكن مغّلفة يف علب بال�ستيكية ولها رائحة فّواحة، وهذا مفهوم اأحمق كلّيًا.

يجب و�سع اأنظمة حملية، وامل�ساألة الأ�سا�سية هي تقنني القانون والن�سبة املحلية.

الن�سبة من  انتقلت  اأّنه يف غ�سون -25 30 عامًا  اإيطاليا  اأثبتت معطيات الزراعة الع�سوية يف  وقد 

�سفر باملائة يف ال�سوق الإيطايل اإىل 18 % وهذا يعني اأّن النا�س هم بحاجة اإىل ال�رصب والعي�س وال�سحة. 

ولكي نتحّدث عن الأنظمة امل�سرتكة يجب خو�س التجارب حيث ل يوجد خيارات ل لالإمربيالية ول 

لالمركزية.

نحن نوافق على الالمركزية ولكن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هو اأيُّ لمركزية؟

اأختم ب�سكر املنظمة على اأمل اللقاء يف لبنان دائمًا ملناق�سة هذه امل�سكلة ولكن مع خربات ن�ستفيد منها 

معًا لأّننا كما اأعتقد لدينا احتمالت جديدة لكل �سيء.

جمال  ل  الأزمة  وهذه  الثانية  العاملّية  احلرب  بعد  الراأ�سمايل  النظام  فيها  ينهار  التي  الأوىل  املرة  اإّنها 

الآلة  اأّن  اإّل  الآلة نف�سها،  لنظام ي�سعى ل�ستعادة  اأزمة عمودية  �سابقًا، لأّنها  املعا�سة  بالأزمات  ملقارنتها 

نف�سها لن تعود اإىل العمل، يجب اأن نبني معًا الآلة عينها. �سكراًً

 عبد احلليم ف�سل اهلل

كانت اجلل�سة غنّية وكان هناك التزام بالوقت املحّدد تقريبًا ومتَّ طرح القليل من الأجوبة والكثري من 
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الأ�سئلة. اأمتّنى اأن تكون املداخالت يف اإطار حماولة الو�سول اإىل اإجابات حمّددة متّهد وتوؤ�ّس�س ملبادرات. 

دة للم�ساألة الزراعية مع العتذار هنا اأن هذا املحور  املهّم يف هذه اجلل�سة اأّنها ربطت بني عنا�رص متعدِّ

هو دمج ملحورين لأ�سباب لها عالقة مبجزرة غزة، ما األزمنا كمنظمني دمج عدة جل�سات اأو جل�ستني 

يف جل�سة واحدة. من هنا اأتى بع�س املداخالت رمّبا خارج العنوان املحّدد، لكنها كانت مداخالت يف 

حملها ومفيدة.

قّدمت هذه اجلل�سة اأفقًا وا�سعًا للم�ساألة الزراعية وربطت بني امل�ساألة الزراعية وق�سية اال�رصاع، لكّنها 

هو  اأين  ثقافية.  م�ساألة  اأي�سًاً  وهي  واجتماعية،  اقت�سادية  وم�ساألة  �سيا�سية  م�ساألة  هي  نف�سه  الوقت  يف 

املزارعني؟  بني  العالقة  تركيب  اإعادة  للزراعة؟ كيف ميكن  ف�ساء جديد  ا�ستح�سار  لإعادة  القيم  موقع 

بني املزارع وال�سوق؟ كيف نعيد تنظيم عالقتنا باملوارد واإدارة هذه املوارد لي�س بناًء على قيم ال�سوق 

ل الدولة وحدها، ولكن بناًء على قيم اجتماعية وثقافية ودينية يلتزمها الكثري من  وحدها ول على تدخُّ

املجتمعات، وينبغي لها اأن تلعب دوراً اأ�سا�سّيًا يف اإيجاد نظام اقت�سادي عاملي جديد؟

وال�سوؤال هو هل ميكن اأن يتم ذلك مبنظار عاملي اأم حملي؟

الإطار  لكن  العاملي،  الزراعي  النظام  �سياغة  لإعادة  املنظارين مطلوبان  اأّن  الإجابة هي  تكون  رمّبا 

املحلي ينبغي له اأن ي�ستعيد قيمته وتاأثريه، وينبغي لكل جمتمع اأن ينّظم قطاعاته املختلفة مبا يتنا�سب مع 

الأهداف التي يراها لنف�سه، لكن ل بدَّ لهذه ال�سيا�سات املحلية من اأفق عاملي.

�سياغة  تنتظرنا  اأّنه  دام  ما  جّداًً  مهم  الزراعية  كامل�ساألة  م�ساألة  يف  عاملي  اأفق  عن  اليوم  احلديث  اإن 

 من الناحية املالية والنقدية بعد 
ّ
جديدة للنظام العاملي، لكن الرتكيز اليوم على اإعادة �سياغة النظام العاملي

الأزمة الأخرية. واأخ�سى ما نخ�ساه اأن يكون ذلك على ح�ساب القطاعات القت�سادية وعلى ح�ساب 

ال�سعيفة.  الفقر والدول  مناطق  اإىل   
ّ
العاملي القت�ساد  نفايات  يتّم �سّخ  واأن  احلقيقي،  الإنتاج  قطاعات 

اإمكانية لبناء �سيا�سات حملية  اأبداً  . ل نتوقع 
ّ
لذا علينا التاأكيد على اإعادة �سياغة البناء املوؤ�ّس�ساتي العاملي

منظمة  ا  واإنَّ الدويل  النقد  �سندوق  فقط  لي�س  العاملّية،  املوؤ�ّس�ساتية  البنية  تنظيم  اإعادة  خارج  �سحيحة 

ه ال�سيا�سات باجّتاه مّعني واأوحى باأّنها هي  التجارة العاملّية والبنك الدويل الذي لعب دوراً �سيِّئًا لأنَّه وجَّ

�سيا�سات ملكافحة الفقر ودعم الزارعة.

�ساملة علي الغزاوي❋

يف البداية حتية اإىل غّزة وهنيئًا ل�سهدائها واملقاومني وحتية اإىل اأهلها ال�سامدين.
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اأمريكا هي التي تنق�س هذا  اأن  بخ�سو�س اعتبار الزراعة �سلعة جتارية تخ�سع للتناف�س احلقيقي جند 

الغذاء هو  الزراعية.  ال�سلع غري  لزراعتها ولكثري من  توفره  الذي  الدعم  �سيا�سة  املو�سوع وتخالفه يف 

�سلعة رئي�سة �سمن �سيا�سة الأمن الغذائي. ويجب على �سيا�سة الغذاء يف كل دولة اأن تتحكم بال�سيادة 

على الغذاء. فكيف يتمَّ العتماد على الغذاء والدولة ل تعرتف بالزراعة وباأهميتها؟ ففي كل املوازنات 

ل يح�سل القطاع الزراعي اإّل على واحد يف املئة. اإذن ال�سيا�سة التي تبقى بعيدة عن الأمن الغذائي هي 

�سيا�سة ل فائدة لها.

قا�سم عّليق❋ 

يف الفرتة ال�سباحية كانت هناك مو�سوعات مغّيبة يف جمال الأطر املحلية، والآن هناك مو�سوعات 

ة مبو�سوع الأطر املحلية، ما اأريد الكالم عليه هو ما طرحه تونينو برنا حيث حتّدث عن اآلية للتعاون  مهمَّ

بني هذه الأن�سطة؟ يف اعتقادي اأن الهيئات املحّلية هي الإطار احلقيقي للنهو�س بكل امل�سائل القطاعية 

ادية لل�سلطات املحلية والهيئات  والإنتاجية واأي�سًاً ملواجهة املخططات الإمربيالية. اأقرتح ت�سكيل اأطر احتِّ

الأهلية على م�ستوى الأقاليم جغرافّيًا لتن�سيق كل اأ�سكال التعاون واإيجاد البدائل. واآمل اأن تكون هناك 

تو�سية باعتبار البلديات احلا�سن الفعلي للمجتمع الأهلي واملبادرات والعمل على تنمية القدرات املحّلية 

ة  ّية خا�سّ واللتفات اإىل املوارد املحيطة حل�سن ا�ستخدامها وتر�سيدها. اأدعو اإىل اإيالء مو�سوع البيئة اأهمِّ

لكّل املهتّمني على م�ستوى ال�سلطات املحّلية لأنَّ مو�سوع املاء ما زال خارج القيود. الآن يف الدوائر 

الإمربيالية يعملون على م�سادرة املوارد الأ�سا�سية واملهمة حلياتنا، ونحن كهيئات اأهلية وحملية معنيون 

بهذا الأمر. اأخرياً اأقرتح ت�سكيل هيئة عليا دائمة لهذا املنتدى ملتابعة تنفيذ التو�سيات التي ي�سدرها.

حممد اخلن�ساء

اإىل  دولة  كل  تدعو  اأدبيات  هي  بل  ال�سعوب  بني  الت�سامن  حتتوي  ل  الغذاء  على  ال�سيادة  اأدبيات 

الهتمام مبزارعيها مبعزل عن اأي اإطار تعاون دويل اأو اإقليمي اآخر. رمّبا كان ذلك ناجتًا من اأن التفاقات 

الزراعية التي اأبرمت بني الدول اإنا كانت ل�سالح كبار املزارعني. فمن يقراأ كّل اأدبيات هذه احلركة ل 

يرى دعوة اإىل نوع من التعاون اأو الت�سامن يف اإيجاد �سيادة غذائية، فمن املفيد ملن يدعو اإىل الت�سامن بني 

بل املنا�سبة للتعاون بهذه امل�ساألة. ال�سعوب اأن تتّم درا�سة هذا الأمر من ِقَبِل املعنيني لإيجاد الروؤى وال�سُّ

علي دروي�س

اإن مو�سوع الت�سامن بني ال�سعوب والقطاعات الإنتاجية ميكن النظر اإليه من منحى خمتلف، وانطالقًا 

❋ من�سقة ال�سبكة الدولية للتنّوع احليوي يف الزراعة.

❋ مدير عام جمعية موؤ�س�سة جهاد البناء الإنائية.
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ومزارعيها  مواطنيها  ل�سالح  نهجًا  تنهج  اأن  اإىل  دولة  كل  يدعو  الذي  الغذاء  على  ال�سيادة  مفهوم  من 

ومنتجيها مع اللتفات طبعًا اإىل عدم اإحلاق الأذى بالدول الأخرى.

قد  املحليني، لكن  املزارعني  بفائدة على  يعود  اإنتاجها وت�سديره، وهذا  لكل دولة احلق يف تطوير 

يلحق ال�رصر مبزارعي الدولة الأخرى خ�سو�سًا اإذا زادت كمية الدعم وهذا ما نراه يف الحتاد الأوروبي 

والوليات املتحدة، فالت�سامن يجب اأن يكون مبنحى اآخر، يجب اأن يكون هناك ت�سامن بعدم اإحلاق 

اأثبتت  العربية،  بال�سوق  يتعّلق  فيما  احلدود.  وبامل�سوؤولية خارج  بالت�سامن  املق�سود  هو  وهذا  الأذى، 

التجربة اللبنانية اأن ال�سوق العربية هي اأكرث ما يلحق الأذى باملزارعني، وهذا عائد اإىل اأمور ب�سيطة منها: 

اختالف تركيبة النظام القت�سادي يف كل دولة عربية عن الأخرى، وم�ستوى الدخل وتوزيع الأرا�سي 

ونوعية املنتجني. اأذكر كمثال ب�سيط اأن من ينظر اإىل اململكة العربية ال�سعودية من اخلارج يراها �سحراء، 

فاأين الإنتاج الزراعي؟ تذهب اإليها فتجد مزارع مب�ساحة مئة كيلومرت مربع يف مزرعة واحدة، وقد تنتج 

الب�سل مثاًل يف اإحدى املزارع على مدى 12 �سهراً يف ال�سنة، فاأّي منتج لبناين ميكن اأن يناف�س راأ�س مال 

بهذا احلجم يح�سل على ال�سماد وم�ستقاته باأ�سعار زهيدة. بالإ�سافة اإىل املياه التي ُت�سّخ بكّميات كبرية 

وبكلفة زهيدة جّداًً، حتى اأن منطقة الهالل اخل�سيب التي هي جمهزة لالإنتاج الزراعي من ال�سعب اأن 

تناف�س ال�سحراء. فكيف يكون هناك ت�سامن اأو �سوق عربية م�سرتكة. اإنتاج البطاطا يف ال�سعودية يفوق 

الدعم  �سياغة  وكيفية  الزراعية  ال�سيا�سة  �سياغة  لكيفية  بالتف�سيل  النظر  يجب  معًا.  لبنان وم�رص  اإنتاج 

الزراعي  من خالل مفهوم متكامل. و�سكراًً.



131

ور�سة عمل

الت�سامن بني املحّليات والقطاعات

القطاعات الإنتاجية، اأي م�ستقبل يف ظّل التبعية؟

رئي�س اجلل�سة د. اإبراهيم غندور ❋

وبال�سادة  بكم  واأرّحب  التبعية«.  ظّل  يف  م�ستقبل  اأّي  الإنتاجية  »القطاعات  حمور  يف  بكم  اأهاًل 

املحاورين يف هذه اجلل�سة.

 الذي جاء بعد احلرب العاملّية الثانية 
ّ
بداأت التبعية عندما بداأت العوملة، وفق م�رصوع مار�سال الأمريكي

من اأجل اإعمار اأوروبا، ثم جاءت بعد ذلك اتفاقيات روما وغريها، فكانت حماولت التبعية القت�سادية، 

وكانت بعد ذلك حماولت الهيمنة الع�سكرية من خالل ال�رصاعات املختلفة وتدّخالت ال�سي اآي اأي 

يف الدول الأخرى، وكانت كذلك حماولت التبعية الثقافية. كل ذلك يبدو وكاأنه �سعور اإن�ساين ُق�سد 

منه خدمة الإن�سانية، لكن هو يف الأ�سا�س م�رصوع �سهيوين ن�ساأ يف وقت مبكر من اأجل ال�سيطرة على 

العامل. نحن يف هذا اللقاء نتحّدث عن القطاعات الإنتاجية يف ظل التبعية، ويبدو اأّننا ن�سري من التبعية اإىل 

التبعية، ومن ال�ستعمار الع�سكري وال�سيا�سي اإىل حماولت الهيمنة القت�سادية رغم اأّننا نعي�س هذه الأيام 

انهيار م�رصوع العوملة القت�سادية الذي حاول البع�س اأن ير�سي قواعده من اأجل ال�سيطرة على ال�سعوب.

مي  مقدِّ من  لكل  دقائق  ع�رص  التزامنا  ف�سي�ستمر  تاأّخرنا  اأّننا  ومبا  كفتارو.  اأ�سما  الأ�ستاذة  مع  �ساأبداأ 

الأوراق لنعطي الفر�سة ملداخالت الإخوة امل�ساركني وننهي جل�ستنا يف الوقت املنا�سب.

❋ رئي�س الحتاد العمايل العام ـ ع�سو املجل�س الوطني يف ال�سودان.
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اأ�سما كفتارو ❋

اأي تنمية يف ظل التبعية؟

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.

 الظامل الذي ينادي 
ّ
ي�رصِّفني اأن اأحتّدث يف هذا اللقاء الكرمي لدعم املقاومة ومقاومة امل�رصوع الأمريكي

باحلرية والعدالة وميار�س قهر ال�سعوب امل�ست�سعفة والظلم �سّد ال�سعوب املقهورة.

نحن جند يف ال�سم اأّن الكفاح يف �سبيل ن�رصة امل�ست�سعفني اإّنا هو اأعظم مقا�سد الكفاح يف �سبيل اهلل 

واجلهاد املربور. وقد قال اهلل تعاىل يف القراآن الكرمي »وما لكم ل تقاتلون يف �سبيل اهلل وامل�ست�سعفني يف 

الأر�س الذين يقولون رّبنا اأخرجنا من هذه القرية الظامل اأهلها واجعل لنا من لُدنك ولّيًا واجعل لنا من 

لُدنك ن�سرياً.«

ل ميكن لهذه الأمة اأن حتّقق م�رصوعها التنموي اإذا كان عدّوها يرتبَّ�س بها الدوائر، وينتظر يف كّل 

اأن ي�سلب ما يجمعه الفقراء بعرقهم وجهدهم وكفاحهم، ولأجل ذلك، فاإّن كل ثورة قامت يف  يوم 

ًلً اإىل حتقيق ال�ستقالل عن الأعداء، وبناء درع وطني متني يحول دون مطامع  الأر�س اإنا توّجهت اأوَّ

 الكرمي بقوله: »اإنا ياأكل 
ّ
قة، وهو ما عربَّ عنه النبي الأعداء، واأّنه ل يطمع العدو اإّل بالأمة ال�سائعة املتفرِّ

الذئب من الغنم القا�سية«.

لقد كان برنامج النبي الكرمي »�س« يف العمق م�رصوعًا ثورّيًا للخال�س من الظلم والقهر، وحني متّكن 

من اإجناز ذلك متكن من قيادة اأمته نحو احلرية والكرامة والتنمية، وبدون ا�ستقالل حقيقي فاإنَّه ل ميكن 

ق التنمية والتقّدم. اأبداً اأن تتحقَّ

يطالب  الذي  العربي  الر�سمي  الإ�سالمي  فهناك  متناق�ستني:  ن�سختني  يف  اليوم  ُيطرح  الإ�سالم 

اأف�سل تعبري،  الر�سمي  العربي  النظام  القوى الكربى وهو ما يعربِّ عنه  بال�ستكانة واخل�سوع لإمالءات 

وهنا يطالب النا�س باإقامة ال�سالة وحّج البيت وخدمة احلرمني ال�رصيفني ولو يف ظّل ال�ستبداد والقهر 

املخرز،  تقاوم  ل  »العني  وانبطاحية:  انهزامية  اأفكار  وتروج  امل�ست�سعفة،  الإ�سالمية  لل�سعوب  الغربي 

ها وادُع على �ساحبها بالك�رص، واأ�سلح خرياً، وما ل ُيدَرك كّله ل  واليد التي ل ت�ستطيع ك�رصها بو�سنْ

ُيرتك ُجّله، واتركوهم هلل«!!.

اأّما التف�سري الثوري لالإ�سالم كما حّققه الر�سول الأعظم »�س« فاإّنه مل يقبل َقطُّ اأن يكون يف خدمة 

الأّمة  قيام  واإعالن  والطاغوت،  اجلربوت  مواجهة  على  الأّول  اليوم  من  واأ�رّص  ال�ستكباري  امل�رصوع 

الرا�سدة التي تواجه مكائد العامل بالقوة والربهان.

❋ رئي�سة منتدى ال�سوريات الإ�سالمي.
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ن�سنع  اأن  اأو  للب�رص  العداء  نقف يف مكان  اأّننا  اأبداً  يعني  و�سيادتنا ل  ا�ستقاللنا  اإعالن  موقفنا يف  اإنَّ 

اخل�سوم كّلما وجدنا �سبياًل اإىل ذلك، بل اإنَّ ر�سالتنا هي خماطبة العامل خطاب الأحرار لالأحرار وال�رصفاء 

لل�رصفاء، وحماية اأر�سنا ومقد�ساتنا بال�سبيل الذي اأمر اهلل به من اجلهاد واحلكمة.

مع بداية الهجوم الرببري الهمجي على غزة، ومع اإعالن �سقوط اأكرث من مئتي �سحية يف اليوم الأول 

للجرمية الب�سعة، اأعلن البيت الأبي�س اأّن »اإ�رصائيل« يف حالة دفاع عن النف�س!

اأين يوجد جمانني يف العامل ي�سّدقون كفراً كهذا!!

حت�سد الأمم املتحدة اأبناءها عادة على �سكل اأطفال اأبرياء يحملون احلمام الأبي�س ويبت�سمون للعامل، 

ولكن اأطفال »اإ�رصائيل« بق�سماتهم املهّجنة ال�رصق اأوروبية وقفوا اأمام كامريات التلفزة ليكتبوا باأيديهم 

هة اإىل لبنان ذكريات كافرة بروح الطفولة وروح احلب، يف م�سهد ل ميكن  على روؤو�س ال�سواريخ املوجَّ

اأن ترى اأ�سّد منه اإيالمًا لروح الطفل املقّد�سة يف العامل، حني وقَّعوا على هذه ال�سواريخ باأّنها هداياهم 

اإىل اأطفال لبنان!!

كلمة  عن  غوغل  موقع  يف  البحث  طريق  عن  بتفا�سيله  يتابعه  اأن  ي�ساء  ملن  ميكن  وامل�سهد 

fromisraeltolebanon والتي تعني بالعربية من »اإ�رصائيل« اإىل لبنان )من غري م�سافة(.

اأمل يكن من واجب اليوني�سيف اأن تقود حملة عاملية يف وجه هذه الف�سيحة التي اأعتربها بحق اأ�سواأ 

ا�ستغالل لروح الطفولة يف العامل؟!

م قتل الأطفال والن�ساء يف احلروب، ول جتيز  امل�سكلة اأنك تت�رّصف يف الإ�سالم وفق �رصيعة اهلل التي حترِّ

ّبايّن. لك اأن تخرجك اأخالق اجلاهلية عن �سلوكك الرَّ

قبل اأيام وقف املطران اإي�سيدور بطيخة وقال يف جراأة: اإنَّ ال�سيد امل�سيح قال: يا ربِّ اغفر لهم فاإنَّهم 

ل يعلمون ما ي�سنعون، ولكنَّني اأقول اليوم يا ربِّ ل تغفر لهم لأنهم يعلمون ماذا ي�سنعون!!

ط فيها اليهود عرب التاريخ فجعلت  ال�سهيونّية يف الواقع ع�سارة الآثام والنحرافات العقائدية التي تورَّ

ة ملعونة على ل�سان الأنبياء، وبالتايل على ل�سان الأمم، وقد ا�ستخدمها الفريق العلماين املوؤ�س�س  منهم اأمَّ

بهدف الرتباط بجبل �سهيون القائم قرب بيت املقد�س.

ولن اأن�سى الإ�سارة اإىل التحفظ القراآيّن على بع�س اليهود، اأنهم كانوا اأقرب اإىل الإن�ساف من �سواهم، 

ث عادة عن )طائفة من اأهل الكتاب(  وحّتى يف معر�س الذّم فاإنَّ القراآن الكرمي يتجنَّب التعميم ويتحدَّ

)واإنَّ منهم لفريقًا( )فريقًا من الذين اأوتوا الكتاب...(.
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هل كان موقف الإ�سالم من اليهود على خلفية عن�رصية؟ كان بالإمكان اأن نبداأ يف الإجابة عن هذا 

دة التي يعرفها كل واحد، من دعوة الإ�سالم اإىل امل�ساواة والرتاحم، والتذكري مبا فعله  ال�سوؤال بالأدلة املجرَّ

الر�سول الكرمي مع جاره اليهودي، وزواجه من �سفّية بنت حيي اليهودية، وما اإذن به من الرواية عن بني 

»اإ�رصائيل« وهي اأدلّة كثرية تر�سم لك مالمح اأّن الإ�سالم مل يقف موقفًا عن�رصّيًا من اليهود، بل اعتربهم 

هم بطائفة من الأحكام ال�رصعية املتميزة، واأجاز النِّكاح من ن�سائهم، اإىل  جزءاً من اأهل الكتاب، وخ�سَّ

اآخر الأحكام املعروفة.

ولكنَّ تتابع الأحداث التي راأيناها الأ�سبوع املا�سي، وم�سهد البغي اليهودي، كفيل بالإجابة الكاملة 

ومدار�سها  غّزة  منازل  التدمريية  طاقته  بكل  يق�سف  اأن  لل�سهيوين  يربِّر  الذي  فما  ال�سوؤال،  هذا  عن 

كان  فاجر  دم  اأي  اأدري  ول�ست  م�ستمرة،  املوت  وطاحونة  النا�س؟  من  الع�رصات  ويقتل  وم�ساجدها 

يجري يف وجه الرئي�س بو�س وهو يقول اإّن »اإ�رصائيل« تقوم بواجبها يف الدفاع عن النف�س، وهل �سيقبل 

 اأن تقوم �سوريا بالدفاع عن اأ�رصاها لدى �سجون الحتالل بهذه الطريقة؟ وهل تقبل 
ّ
امل�ستبد الأمريكي

اأمريكا اأن تقوم ال�سعودية بفعل ال�سيء نف�سه لإطالق �رصاح معتقليها يف غوانتانامو الذين يعانون هناك 

منذ �ستة اأعوام من غري حماكمة؟

اإّل  اأن ت�سنَّف  اإن »اإ�رصائيل« ل ميكن  اأن يقولوا للعرب وال�رصفاء يف العامل جمعيًا  اأراد الإ�رصائيليون 

ل  نحن  قالوا  الذين  لأولئك  حّتى  والعرب،  والفل�سطينيني  اللبنانيني  لكّل  عدّو  نعم  عدّو!!  اأنَّها  على 

باملقاومة ويتحّدثون عن مغامراتها  دون  يندِّ الذين راحوا  املقاومة ول نوؤمن بها، وحتى لأولئك  نتبّنى 

غري املح�سوبة، فاإنَّ م�ساحلهم واأعمالهم كانت هدفًا مبا�رصاً لآلة احلرب الإ�رصائيلية التي ق�سفت بجنون 

ووح�سية ال�سيعة وال�سنَّة وامل�ساجد والكنائ�س واملرافئ واملطارات وعربات الإ�سعاف ومدار�س الأطفال 

و�سيارات النازحني وطواقم الإعالم، فكل �سيء مباح للثور اليهودي الهائج الذي يزعمون اأن اهلل اأقامه 

ابنًا مدلَّاًل له واأعطاه له ولن�سله كل اأر�س تطوؤها قدماه من النيل اإىل الفرات.

كيف ميكن تربير ذلك كله من دون اأن نتذّكر ن�سو�س التلمود التي حتملهم على �سحق الغوييم )كل 

الأمم غري اليهود( من دون اأي وخزة �سمري، وبدوافع عن�رصية حاقدة مكبوتة؟

الكانتون  داخل  اإىل  كلُّها  هة  موجَّ تراِب،  ل  تزِن،  ل  ت�رصق،  ل  تكذب،  ل  الع�رص  الو�سايا  ثقافة 

هة �سّد  اليهودي، اأّما مع غري اليهودي فهذه املاآثم ت�سبح لونًا من ال�سطارة التي يباركها الربُّ لأنَّها موجَّ

يني،  الغوييم الذين خلقوا خلدمة »اإ�رصائيل«، وهي الكلمة التي ف�سحها القراآن الكرمي يف م�سطلح الأمِّ

اإ�سارة اإىل الأمم الأخرى غري اليهودية التي ل باأ�س يف ممار�سة كّل اأنواع ال�رصور فيها ومعها، ويف الآية 

يني �سبيل ويقولون على اهلل الكذب وهم يعلمون«. الكرمية قولهم: »ذلك باأنَّهم قالوا لي�س علينا يف الأمِّ
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املتح�رصِّ  العامل  اأّن  القرن احلادي والع�رصين  اأ�ساهد يف عام 2009 مطلع  اأننْ  اأتخيَّل  اأو  اأظّن  اأكن  مل 

ره كما نراه اليوم. �سري�سى بهذا اجلنون من البغي والبط�س اأو يربِّ

لي�س موؤملًا اأن يجري ما ترى، ولكن املوؤمل اأن ي�سعد مندوب الدولة العظمى يف العامل التي يفرت�س اأن 

ترعى احلّق والعدالة ليقول على املالأ اإنَّ ما تفعله »اإ�رصائيل« يندرج متامًا يف اإطار الدفاع عن النف�س، مع 

اأن اأهون من ذلك بكثري كان كفياًل لو�سف املقاومة بالإرهاب، واعتبار اجلهاد عماًل عدوانّيًا، وخرقًا 

لتفاقّيات جنيف ي�ستلزم ا�ستدعاء الف�سل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة.

اأجله، راح ينه�س باملظامل جريانه من  باأّن اهلل خلق الكون من  من اللحظة التي اقتنع فيها اليهودي 

ق اليهودي اأن اهلل رّبه ولي�س ربَّ الآخرين، واأّن اجلنة خلقت له ولي�س  النا�س، واأ�سبح من الي�سري اأن ي�سدِّ

لالآخرين، واأّن عمله ال�سالح مقبول، واأّن عمل الآخرين زاهق، واأّن اهلل �سيقدم اإىل ما عمل امل�سيحيون 

وامل�سلمون و�سواهم مهما كان عماًل �ساحلًا وخرياً وطيِّبًا فيجعله هباء منثوراً.

من املوؤمل اأن تكون كثري من هذه الأمرا�س التي نتحدث عنها يف البغي اليهودي هي اأمرا�س امل�سلمني 

ر منه النَّبيُّ الكرمي بقوله: »لتتبعّن �ُسنَنَ من قبلكم �سرباً ب�سرب وذراعًا بذراع حّتى لو  نف�سها، وهو ما حذَّ

�سلك اأحدكم جحر �سبٍّ ل�سلكتموه«.

هذه ال�سطور بقدر ما هي ف�سيحة لليهودي التائه الذي يّكر�س يومًا بعد يوم قطيعته مع العامل فاإنَّها 

ل اإىل اأي مدى تغلغل فينا الفهم اليهودي عن اهلل وم�ساهدة الآخرة، واإىل  اأي�سًاً دعوة ملناق�سة الذات والتاأمُّ

م ن�سخة مكرورة من الفهم العن�رصي اليهودي يف احتكار اخلال�س واهلل واجلنة، وكيف  اأي مدى نقدِّ

ذهب كثري من امل�سلمني يف فهم ال�سفاعة اإىل م�ستوى يقرتب كثرياً من ثقافة نحن اأبناء اهلل واأحّباوؤه، واإىل 

لتكم على العاملني}. اأي مدى تتقارب ثقافتنا يف تف�سري خري اأمة اأُخرجت للنا�س من تف�سري و{اإيّن ف�سّ

اإنَّها اأ�سئلة جارحة بكل تاأكيد، لن متّر بدون عا�سفة، ولكنَّها على كل حال اأ�سئلة، وجوابها يف �سمري 

قادة اخلطاب الديني، وهي على حدِّ تعبري حممد الغزايل مواجهة مك�سوفة مع ح�ساد الغرور.

اأول  اأما املرة الأوىل فهي  تني،  ة ومرَّ األف مرَّ القراآن  ين�سفها  اللغة الإق�سائية امل�ستكربة  بالتاأكيد هذه 

والثانية يف  اإ�سماعيل،  »اإ�رصائيل« ول رّب  يقل رّب  العاملنّي، حيث مل  فيه وهي: احلمد هلل رّب  كلمة 

�س منطق الإخاء الإن�سايّن واأّن  اآخر كلمة يف القراآن الكرمي، {رّب النا�س ملك النا�س اإله النا�س}، فكرَّ

ة فهي ما بني هذه وتلك، وميكنك اإذن اأن تقراأها يف كل �سفحة من  اخللق كّلهم عيال اهلل، اأّما الألف مرَّ

الكتاب العزيز: {اإنَّ اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم}، و{ما كنت بدعًا من الر�سل وما اأدري ما يفعل بي ول 

ال�سوء،  ني  اأعلم الغيب ل�ستكرثت من اخلري وما م�سَّ اإّل نذير وب�سري}، ولو كنت  اأنا  بكم}، و{اإننْ 

و{قل اإيّن اأخاف اإننْ ع�سيت رّبي عذاب يوم عظيم}.
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لي�س للنبي نف�سه ح�سانة من قانون ال�سماء، ومل يكن يت�رّصف على اأنه ابن الرّب اأو على اأنه قائد جند 

�س حقيقة واحدة: اخللق كلُّهم ِعيال اهلل  الرّب اأو �سعبه اأو ر�سول ال�سعب املختار، لقد عا�س ومات ليكرِّ

واأحبُّ اخللق اإىل اهلل اأنفعهم لعياله.

اإّن ال�رصفاء يف الأر�س مدعوون اليوم ليقولوا كلمتهم من مرا�سدهم املختلفة التي يجمعها الأميان 

ت بذلك �رصائع الأر�س وال�سماء.  باهلل والإن�سان، والإميان باأّن العاقبة للمتَّقني، كما ب�رصَّ

�رصوري،  وا�ستهالكي  غذائي  اأمن  توفري  يف  املدين  املجتمع  مل�ساركة  اآلّيات  اإيجاد  هو  اقرتاحي  اإّن 

بحيث ل تكون قراراتنا ال�سيادية رهنًا برغبات الدول الكربى.

اإىل ال�رصفاء والأحرار يف العامل: تعالوا لنعمل على جتفيف مناهل القوة لل�سهاينة.

اأن  الراف�سة للظلم، فالعامل لن ي�ستطيع  باإرادتنا  اإىل العامل الروح اجلديدة  م  اأن يقدِّ نحن من ي�ستطيع 

مي�سي وراء املظامل الأمريكّية للنهاية، بل اإنه مطالب بالعودة اإىل ِقَيم العدالة التي اأعلنها يف ميثاق حقوق 

الإن�سان، وهو ما نادى به القراآن الكرمي قبل اأربعة ع�رص قرنًا.

اإّنا خلقناكم من ذكر واأنثى وجعلناكم �سعوبًا وقبائل لتعارفوا، اإنَّ اأكرمكم عند اهلل  {يا اأيها النا�س 

اأتقاكم، اإنَّ اهلل عليم خبري}.

الأمن الثقايف

فرع ثقايف- ل نريد من الربامج الثقافية واملهرجانات الدولية توزيع البي�س الذهبي بل املحافظة على 

الدجاجة التي تبي�س ذهبًا.

لي�س الهدف من الن�ساط الثقايف توزيع الألبان من البقرة احللوب بل املحافظة على البقرة ذاتها من 

الذبح اأو ال�ستغالل يف تدوير ال�سواقي وطواحني الإنتاج الغربي.

ل علينا اأّن ن�سحي بالآجل يف �سبيل العاجل اأو ن�سحي بال�سالح العام من اأجل امل�سالح اخلا�سة.

يجب اأن تكون ثقافتنا وطنية مقاومة ول تكون ثقافتنا عاملية وافدة واأن يكون راأ�س املال لالأوطان، 

واأّن ل يكون من دون وطن.

علينا اأن نحمي اأوطاننا من خماطر التفتيت والتجزئة اإىل دويالت طائفية وعرقية مذهبية كما يحدث 

يف كثري من الدول، هنا ياأتي دور الثقافة الوطنية التي تن�سهر فيها الأعراف والطوائف واملذاهب كقارب 

جناة.
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اأروان �سا�سل❋

نهاركم �سعيد، زمالئي الأعزاء.

ر قدرة ال�سوق بالن�سبة اإىل فدرالية العمل الوطنية. مو�سوع ور�سة عملنا التاأّملي: الو�سائل التي حترِّ

من ال�رصوري تو�سيح بع�س الأفكار عندما نتحدث عن حلول لل�سوق، عن حلول للراأ�سمالية، وهذا 

رة، التي ل حترتم الكرامة الإن�سانية- مثل ما يجري يف فل�سطني  اأّول عامل ُيعترب مهّمًا: الراأ�سمالية املدمَّ

ر كوكبنا، اإّنها نظام يحتقر الأ�سعف وين�رص ال�سغينة والتع�سب بني ال�سعوب من خالل  اليوم- والتي تدمِّ

اد العّمال عن  الإمربيالية. ومن املحتمل اأن يبدو احلّل املناه�س لهذا الو�سع ب�سيطًا وذلك من خالل احتِّ

طريق الإ�رصاب، من اأجل اإنقاذ و�سائل الإنتاج بالدرجة الأوىل.

بالتاأكيد، هذه احلالة هنا لي�ست حقيقية حالّيًا.

وب�سكل مواٍز، تنتظم الراأ�سمالية بطريقة اأكرث فاأكرث عنفًاً يف املقيا�س الدويل.

وهكذا اأعلن نيكول �ساركوزي الحتاد من اأجل املتو�سط يف متوز 2008، عرب اتفاق تبادل حّر يف 

حو�س املتو�سط.

هذا الن�س )ن�س التفاق( ُوقِّع من ِقبل جمموعة البالد املن�سّمة اإىل الحتاد الأوروبي، كذلك من قبل 

موريتانيا، اجلزائر، تون�س، م�رص، »اإ�رصائيل«، ال�سلطة الفل�سطينية، الأردن، لبنان، �سوريا، تركيا، األبانيا.

يظهر اأّن الدول متواطئة مع الراأ�سمالية، وذلك يتَّ�سح عندما نالحظ هدم الإ�سارات الجتماعية يف 

�س له رفقاء »ب�ّسام الكف�سا« يف تون�س. اأوروبا، وعندما يتبنيَّ لنا القمع الذي يتعرَّ

ت�سّكل الدول املعاونة النا�سطة للراأ�سمالية.

هذه  بوجه  ودولنا  �ساتنا  موؤ�سَّ وجه  جت�ّسد  ملمو�سة  حقيقة  هو  ا  واإنَّ معنوّيًاً،  مفهومًا  لي�س  فال�سوق 

احلالة.

ي�ستطيعوا  ّية وبطريقة م�ستقلة لكي  التنظيم بحرِّ اإمكانية  اأن ميتلكوا  العمال يجب  اأّن  البديهي  فمن 

�سات. ال، ومهاجمة م�سالح هذه الدول وهذه املوؤ�سَّ خو�س كفاح فعَّ

اإذاًً، جئُت اليوم لكي األتقيكم با�سم فدرالية العمل الوطنية الفرن�سية اأيها الزمالء الأعزاء، لكي اأنقل 

اٍد متو�سطيٍّ من الن�سال من اأجل اإحالل ال�سالم، واحلرية، والعدالة  اإليكم اقرتاحًا ملمو�سًا وهو اإن�ساء احتِّ

النقابات  من  املئات  من  ُوقِّع  وقد  باري�س  يف   2008 متوز  يف  النور  اأب�رص  امليثاق  وهذا  الجتماعية، 

واجلمعيات والأحزاب يف اآن معًا يف اأوروبا ويف املغرب.

❋  فدرالية العمل الوطنية / فرن�سا.
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�سوف اأقرتح عليكم قراءة �رصيعة بقدر الإمكان لكي ن�ستطيع اأن نناق�سها وجنادلها.

يف منا�سبة تقدمي الحتاد اجلديد للمتو�سط الأوروبي، 13 متوز 2008، يف باري�س وبافتتاح نيكول 

�ساركوزي الرئي�س الفرن�سي، نظمت فدرالية العمل الوطنية ومنظمات نقابية واجتماعية اأخرى موؤمتر 

القمة الذي اأُعلن من خالله تر�سيم الحتاد للمتو�سط الذي يت�سّمن كل دول الحتاد الأوروبي، كذلك 

كل بلدان جنوب و�رصق املتو�سط. ويكون مقّر هذا الحتاد يف بر�سلونة.

اإنَّ التعا�سد املتو�سطي ميتلك الكثري من الق�سدية والقلق.

وهذا الأخري ناجم عن امل�سالح التي هي عبارة عن رهان وت�ستعمل اأي�سًاً كربهان.

يف البدء، الق�سدية تكون اقت�سادية من خالل اعتماد التبادل وحترير ال�سوق، وهذا يتحقق عن طريق 

اخل�سخ�سة ويف اإطار منطقي عرب درا�سة للموؤ�س�سات من قبل جمموعات راأ�سمالية من ال�سمال.

وبطبيعة احلال ثّمة �سيا�سة متتلك نتائج اجتماعية ماأ�سوية: ت�رصيح )�رصف من اخلدمة(، ازدياد التباين 

مع نو الربجوازية املحلية وبقاء ال�سعب يف البوؤ�س، ارتفاع الأ�سعار الخ...

تكون اأي�سًاً الرهانات اأمنية، ل �سّيما من خالل ال�رصاع املزعوم �سّد الإرهاب والف�ساد، بالن�سبة اإىل 

هذا الأخري فاإنَّه غالبًا ما ُي�ستعمل لرمي منا�سلني يف ال�سجون و ل �سيما ال�سباب منهم.

يف احلقيقة، هذه احلمالت الال اإن�سانية والتعذيب والقمع للمعار�سني وتطبيق ت�رصيع خانق للحرية، 

ل �رصاعات يومية ل�سكان جنوب املتو�سط. كّل هذا ي�سكِّ

مكان  اأي�سًاً  هو  املتو�سطي  املكان  لأّن  الهجرة،  مو�سوع  ين�سّل  كلمة»اأمنية«  وراء  فاإنَّ  وبالطبع، 

ال�سيطرة املتزايدة، العنيفة والقاتلة للهجرات، وو�سيلة لل�سيطرة والق�سا�س حتت ذريعة اإدارة حركات 

ال�سعوب  قبل  الأوروبي من  الإقليم  اإىل  الو�سول  مُينع  الأوىل نحو اخلارج لكي  الهجرة لدول احلدود 

الإفريقية.

ويف هذا املو�سوع، لن نن�سى اأن املغرب وموريتانيا يحّدان من اأفعال الهجرة.

لن تكون حركة املرور احلرة اإّل للراأ�سماليني واأرباب العمل ل للنا�س، ول �سيما للفقراء منهم، وكّل 

هذه الإ�سكالت من القمع على حدٍّ �سواء �سّد احلركات الجتماعية ، حيث القوانني النقابية ُمهانة، 

تون�س  يف  كف�سا  اأمثال  للمنا�سلني  الأحيان  من  كثري  يف  والتعذيب  التوقيف  وحتى  العمال،  وت�رصيح 

وعمال الن�سيج يف م�رص.

لي�س احرتام وتعزيز احلقوق بقليل يف احليِّز املتو�سطي.

هذه املبادئ �سوف ين�رصها الحتاد املتو�سطي و�سيحاول ميثاق بر�سلونة جعلها نافذة.

اأ�سا�س  على  اأ�سا�س؟  اأي  على  ولكن  ال�سالم،  بب�سط  معنّيًا  يكون  �سوف  اجلديد  الحتاد  هذا  اأخرياً، 
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القانون، كما هو احلال يف احلا�رص، اأو على اأ�سا�س نهاية النزعة ال�ستعمارية وهيمنة الإمربيالية لل�سمال 

على اجلنوب، ولإ�رصائيل على الفل�سطينيني واأي�سًاً على دول اجلنوب.

باخت�سار، على اأ�سا�س احرتام حقوق ال�سعوب يف تقرير م�سريها بذاتها مع الإ�سارة اإىل وجود دليل 

م اإىل الأمني العام امل�ساعد ب�ساأن ممار�سات »اإ�رصائيل« التي تربهن عن طبعها املحارب والو�سويل  خّطي ُقدِّ

وال�ستعماري مثل املجازر التي حت�سل يف غزة.

اإليكم لئحة املطالب املو�سوعة من قبل الهيئات الداخلية ملناق�ستها، لأّن الحّتاد اجلديد ما هو اإّل اأداة 

يف خدمة م�ساحلها.

نحن ندعو اإىل اإن�ساء الحتاد املتو�سطي لل�سعوب وللحماية من اأجل اأو�سع ا�ستعمال لـ: 

ال�سحافة، حرية  النقابية، حرية  القوانني  الأ�سا�سية ل �سيما  يّة  الإن�ساين ون�رص احلرِّ احرتام احلق   -

التعبري والتنظيم.

حترير جميع املعتقلني، اإيقاف التعذيب وجميع اأ�سكال العنف والرتهيب، اإعطاء احلق ال�سخ�سي   -

يف الدفاع ق�سائّيًا عن الذات.

اإيقاف �سيا�سة واقت�ساد اخل�سخ�سة للحق ال�سعبي واإيقاف انتهاك احلقوق الجتماعية للعمال.  -

حرية حركة ال�سري لالأ�سخا�س، اإغالق اأماكن العتقال، وحترير كل املواثيق املناه�سة للهجرة.  -

ميار�سه  الذي  والقت�سادي  والثقايف  والجتماعي  ال�سيا�سي  احلقيقي  ال�ستعمار  من  التحرير   -

ال�سمال على اجلنوب، وكذلك داخل اجلنوب ذاته.

ورف�س التوّغل الإ�رصائيلي الأوروبي ما دام هذا التوغل َيتَّبع �سيا�سة حربية، ا�ستعمارية وعن�رصية.  -

احرتام جميع الثقافات.  -

ولكي اأختم حديثي، يبدو من ال�رصوري بعد اخلطاب النتقال اإىل تن�سيق حقيقي.

ل يجب اأن يكون البقاء الدويل لل�سعوب مل�سقًا على احلائط فقط، واإّنا حقيقة ملمو�سة يجب اأن 

نعي�سها.

م ن�سالنا لكي تكون اأفعالنا الت�سامنية فّعالة. يجب علينا اأن نبّلغ اأخبارنا واأن ُنعمِّ

عًا حتت ال�سفارة الإ�رصائيلية دعمًا لأ�سدقاء غّزة. ميكن اأن ننّظم جتمُّ

راأ�سمالية  مواجهة  يف  معزولني  نبقى  ف�سوف  كفاحنا،  حقيقة  ونر�سل  معلوماتنا،  نر�سل  مل   اإن  اأما 

منظمة ومت�سامنة، واأرباب العمل �سوف يت�سامنون فيما بينهم.
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يف  حتريرية  اأ�س�س  على  بع�سها  مع  الحتاد  على  قادرة  ال�سعبية  الطبقات  تكون  لكي  الوقت  حان 

مواجهة القمع الراأ�سمايل، لأنَّ هذا القمع الراأ�سمايل يولِّد الإمربيالية. وهذه الإمربيالية هي اأداة يف خدمة 

الراأ�سمالية.

انفتاحًا على حتّركات ملمو�سة، و�سوف  اأحدثنا  اأن نكون قد  النقطة متمنِّيًا  اأختم بهذه  اإذاًً، �سوف 

اأذكر مثاًل ملمو�سًا.

الراأ�سمالية  املجموعة  �سيا�سات  لرف�س  نف�سه  اليوم  يف  جماهريي  بح�سد  القيام  كلّيًا  املمكن  من 

املتو�سطية لكي نرف�س �سيا�سات القمع للهجرة، واملوتى على �سواطئ اإ�سبانيا واإيطاليا، ومراكز العتقال 

يف فرن�سا.

ل تبدو هذه التعبئة غري ممكنة، اأنا اأعتقد اأّننا نتلك اإمكانية التوافق والقدرة على اأن نربهن لالأقوياء اأن 

دت ت�ستطيع اأن تكون فاعلة. �سكراًً للجميع. ال�سعوب اإذا احتَّ

تعقيب د. اإبراهيم غندور

اإذا مل تكن  الثقافية.  التبعية القت�سادية وال�سيا�سية تبداأ بالتبعية  اأّن  اأ�سماء نحن نفهم جيِّداً  د.  �سكراًً 

م�ستقاًل بثقافتك فلن ت�ستقل بقرارك القت�سادي وقرارك ال�سيا�سي.

حممد حب�س

من الوا�سح اأّن هذا املوؤمتر كان يتَّجه لبناء اآلّيات حقيقية مل�ساركة كّل ف�سائل املجتمع املدين يف بناء 

التنمية خارج اإطار التبعية، لكن لحظنا اأنَّه �سيطرت على هذا املوؤمتر ماأ�ساة غّزة واأ�سبح احلديث فعاًل 

املوؤمتر وهناك 1377  قاعة  اليوم �سباحًا  لقد دخلنا  اللحظات.  ُترتكب يف هذه  التي  كّله عن اجلرمية 

ا بداأت هذه الور�سة بعدد اأقلَّ من  �سهيداً ول�سنا متاأكدين من الرقم الذي �سن�سل اإليه عند عودتنا، ورمبَّ

ة والذبح م�ستمّر. لأجل ذلك فاإنَّه من الطبيعي اأن تتَّجه الأوراق لتم�سَّ الق�سية  ال�سهداء، واملاأ�ساة م�ستمرَّ

هذه.

ا كانت اأكرب ف�سيحة يف احلرب هي امل�سهد امل�رصي، فالرئي�س امل�رصي وامل�سوؤولون امل�رصيون  الآن رمبُّ

من  قادمة  منها  ثالثة  هناك  م�رص  تدخل  اأرغفة  خم�سة  كل  اإّن  ويقولون  رقابة  اأي  دون  من  يتحدثون 

القت�سادي  وال�ستعمار  الإمربيالية  نري  امل�رصي حتت  القت�ساد  وقوع  اإنَّ  وبالطبع  اأمريكية.  م�ساعدات 

القت�سادي، وبالتايل  للقرار  تبعًا  ال�سيا�سي  القرار  �سيكون  تنمية م�ستقلة، وبالتايل  �سيحول دون حتقيق 

تبعًا للم�سالح الأمريكّية. اأنا اأعتقد اأّن املطلوب متامًا هو العمل على اإيجاد ا�ستقالل حقيقي يف القت�ساد. 

والبحث الذي قّدمته الباحثة اأ�سما مهمٌّ جّداًً، وهو اإدماج حركات املجتمع املدين بتق�سيماتها القت�سادية 
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مع القطاع اخلا�س والقطاع امل�سرتك والقطاع العام لإيجاد �سيغة من الأمن الغذائي و�سيغة من الأمن 

اأنَّه ل  اأنا اأعتقد  القت�سادي والأمن املائي حتول دون ا�ستالب القرار ال�سيا�سي ل�سالح القوى الكربى. 

وثقافة  حّراً  اقت�ساداً  ينجز  الذي  ال�ستقالل  هو  احلقيقي  فال�ستقالل  التبعية.  ظل  يف  للتنمية  م�ستقبل 

اليوم  باتخاذ قرارات حرة.  ال�سيا�سية  القيادات  اأن نطالب  حرة وجمتمعًا مدنّيًا حّراً. وعند ذلك ميكن 

�سباحًا كّنا ن�ستمع لعدد من الزعماء العرب الذين ُف�سحت اأوراقهم عندما �رصَّحوا باأنَّهم مل ي�ستطيعوا ل 

امل�ساركة يف وقف احلرب ول يف فتح معابر ول حّتى يف ح�سور القّمة ب�سبب اإمالءات الدول الكربى، 

مع اأنَّهم روؤ�ساء دول م�ستقلة ولديهم عيد وطني يحتفلون به. لكن هذا اليوم الوطني هو ا�ستقالل على 

الورق ل معنى له ما مل تندمج قوى املجتمع املدين مع قوى الدولة يف بناء اقت�ساد حقيقي م�ستقل، وهو 

بالتايل ما ميكن اأن ينعك�س على التنمية.

اإنَّ خ�سوع القيادات العربية لالإمربيالية لي�س اجتزاًء من ال�ستقالل ال�سيا�سي فقط، بل هو اجتزاء من 

التنمية اأي�سًاً وهو اأكرب واأعظم. و�سكراًً.

مداخالت

 ال�سيدة العياري/تون�س

اأريد  ما  لكن  الثقافية،  التبعية  حول  جديد  طرح  اإىل  بحاجة  فنحن  �سحيح،  اأ�سما  ال�سيدة  قالته  ما 

اإليه هو �رصورة احلديث عن التجربة ال�سورية، وهي جتربة رائدة، ل بّد من الإ�سادة بها لأنها  الإ�سارة 

لت اإىل حتقيق الكتفاء الذاتي خا�سة يف جمال الغذاء. تو�سّ

واإذا قلنا الغذاء يعني ال�سيادة، خ�سو�سًا اأّن �سوريا دولة ممانعة وتتعّر�س لل�سغوط من الغرب، وبع�س 

العرب، حّتى اإنَّ بع�س الدول العربية هي اأ�سدُّ عداوة ل�سوريا من الكيان ال�سهيويّن. اإنَّ �سوريا يف هذا 

املجال هي نوذج، ويجب اأن نحتذي به.

حممد احلاج / موؤ�س�سة جهاد البناء

ة من بع�س  اأ�سما عن مو�سوع التنمية وحماربة الإمربيالية بامل�ساريع التنموية، خا�سَّ تكّلمت ال�سيدة 

اجلهات املانحة التي تعمل على التدّخل يف جمتمعاتنا مب�ساريع على غرار البنك الدويل، وهي م�ساريع 

على  اأ�سما  ال�سيدة  تكلمت  ال�ستقرار.  له  ق  حتقِّ املجتمع، ول  �سوؤون  للتدّخل يف  هة  موجَّ اإنتاجية  غري 

م�ساريع لتح�سني املجتمع �سّد الإمربيالية. ميكن اإن�ساء م�ساريع تخدم هذه ال�سرتاتيجيات، وميكن اإن�ساء 

ز مو�سوع  ل �سناديق تدعم م�ساريعنا وتعزِّ �سندوق لتمويل هذه امل�ساريع. وثمة جهات ميكن اأن ت�سكِّ

لها. املقاومة وتفعِّ
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قبل اأن اأعطي الكالم لل�سيدة اأ�سما ولل�سيد اأروان �سا�سل، اأقول اإّن كّل الذين تداخلوا تكلموا على 

د من  وقف الهيمنة، واأّن رف�س الهيمنة ل يتّم اإّل من خالل املواجهة. هذه املواجهة حتتاج اإىل اأن نتوحَّ

د يحتاج اإىل ا�ستقاللية كاملة للمجتمع املدين يف اإن�ساء تكويناته واتخاذ قراراته، ول  اأجلها، وهذا التوحُّ

بدَّ من دمج هذا املجتمع املدين مع بع�سه البع�س، لي�س قطرّيًا واإنا عرب الأقطار املختلفة واإن�ساء �سبكات 

لذلك، وبعدها ميكن اأن نتحدث عن مقاومة فاعلة لي�س �سّد الهيمنة القت�سادية فقط واإّنا �سّد دخول 

الهيمنة القت�سادية والثقافية وال�سيا�سية والع�سكرية.

اأ�سما كفتارو

من خالل  اأخرى  لأّي جهة  تبعية  دون  ال�ستقاللية  رائدة يف  تكون  اأن  فعاًل  ا�ستطاعت  �سوريا  اإّن 

الزراعة التي لها ح�سانتها وا�ستقالليتها، وا�ستطاعت اأن تكون رائدة يف الوطن العربي يف جمال حت�سني 

نف�سها يف الأمن الغذائي من خالل الزراعة ومن خالل التنمية القت�سادية. اأنا اأعمل فعاًل يف �سوريا يف 

اإطار ثقايف تنموي، وا�ستطعت من خالل املنتدى الذي اأديره واأراأ�سه اأن اأجري الكثري من الدرا�سات 

حول اتفاقية الطفل وحول رفع جميع اأ�سكال التمييز �سّد املراأة.

ال�سكن  ودرا�سات حول  للطفولة،  الإ�سالم  ونظرة  الطفل  �رصعية حول  درا�سات  م  نقدِّ اأننْ  ا�ستطعنا 

م ندوات كثرية وور�سات عمل يف اإطار الدعوة  احلا�سن، والنفقة بالن�سبة اإىل املطلَّقة. وا�ستطعنا اأن نقدِّ

ول  داخلي  ل  متويل  اأي  نلك  ل  فنحن  التمويل  اإىل  بالن�سبة  طبعًا  تنموي.  جتديدي  باإطار  الإ�سالمية 

ال�سوريات وعملنا  ي�سّمى جتّمع  انت�سبت حتت جتّمع  اإّنني  �سخ�سي حّتى  بجهد  نعمل  نحن  خارجي، 

د للدولة ال�سورية كمجتمع مدين  على كتابة التقرير الظل لتفاقية الفاو لالأمم املتحدة، وا�ستطعنا اأن نهِّ

يف الأمم املتحدة، ونحن �سنقّدم يف �سهر 11 تقرير الظّل حول الطفل لالأمم املتحدة وقد اأدرجناه حتت 

عنوان الطفلة ولي�س الطفل، كون اخت�سا�سنا املراأة. لي�س لنا تبعية اأبداً، نحن نفهم اأّن التبعية اخلارجية 

ل �سالح لنا بها ول عالقة لنا بها، تبعيتنا هي ل�سيا�ستنا وحكومتنا وا�ستقالليتنا يف اأهدافنا واإ�سرتاتيجيتنا 

املقاومة  دعم  اأجل  من  التنموية  امل�ساريع  لتمويل  �سندوق  لقرتاح  �سوتي  اأ�سمُّ  منظمتنا.  اإىل  بالن�سبة 

ومناه�سة الإمربيالية يف دولنا العربية. اأقول اإنَّ دمج املجتمع املدين مع احلكومات هو جزء من عملنا يف 

بلدنا �سوريا، ونحن نعمل على �رصاكة حقيقية مع احلكومة يف جمال التنمية، وخا�سة تنمية املراأة ب�سورة 

ة. و�سكراًً. خا�سَّ
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بداأت حديثي واأنا رئي�س اجلل�سة باأّن التبعية اإّما تبعية اقت�سادية اأو تبعية �سيا�سية اأو تبعية ثقافية، وهذه 

اأخطر يف تاريخ اأّي اأّمة توؤمن بقدرها وتاريخها وثقافتها، والأّمة التي ل متلك ثقافة هي تابعة يف الأ�سل، 

وهذا اأمر علينا اأن نتحدث به بكل �رصاحة وو�سوح. من ل ميلك متويله ل ميلك قراره. هذا اأمر مهمٌّ جّداًً 

لها من اخلارج يف غالب الأحيان. وهذه م�سيبة املجتمعات املدنية لدينا هي �سوت ملن ميوِّ

اأروان �سا�سل

اأريد اأن اأخربكم عن �سيء يح�سل حالّيًا يف فرن�سا، وخ�سو�سًا عن ال�سطهاد الثقايف، هناك عدد من 

املنا�سلني الذين اُتهموا بعمل اإرهابي لإف�سادهم �سكة احلديد، وذلك يف اإطار الن�سال الجتماعي، اإذاًً 

ط يف عمل اإرهابي. هة اإليهم هي التورُّ التهمة املوجَّ

اأّي معطيات عن هوؤلء الأ�سخا�س بالرغم من توقيفهم  اأّن الق�ساء مل يتوفَّر لديه  راً  وقد �سدر موؤخَّ

لعدة اأ�سابيع.

ي�رّصح تقرير الدولة والق�ساء باأّن هوؤلء الأ�سخا�س ميتلكون ثقافة غريبة، وهم اأ�سخا�س تركوا املدينة 

اأ�سخا�س  هم  غريب،  اأمر  وهذا  الفالحني،  مع  عالقات  لديهم  اأّن  اإىل  بالإ�سافة  الريف،  يف  ليقيموا 

اأمر  النظام، وهذا  قلب  اإىل  كتبًا تطمح  ميتلكون  اأ�سخا�س  اأمر غريب، هم  الراأ�سمالية، وهذا  يرف�سون 

غريب، اإذاًً ما نراه هنا اأّن الدولة ت�سعى لفر�س ثقافة مغايرة متامًا على ال�سكان.

يوجد ثقافة م�سيطرة وهي ت�سكل دعامة للراأ�سمالية من خالل و�سائل ال�ستهالك كالكوكا كول- الـ 

net- املاك دونالدز على �سبيل املثال.

اإذاًً، هذه املهمة الثقافية هي من دون اأدنى �سك مرتبطة بالدول التي ل متتلك ثقافة، بالإ�سافة اإىل اأن 

الإ�رصاب عندما مُيار�س من ِقَبل الأَُجراء يغريِّ ثقافتهم، وطريقة روؤيتهم لالأ�سياء تتغري، وهذا �سيء اأ�سا�سي، 

وبالطبع ت�سعى الدول لتجّنب تاأثري ذلك يف ال�سكان.

ال�سالم  اأجل  من  الن�سال  بخ�سو�س  املتو�سطي  بالحتاد  املتعلقة  دقَّة  الأكرث  الق�سية  اإىل  بالرجوع 

والعدالة الجتماعية فاأنا لدّي الن�ّس، وفيه النقاط الأ�سا�سية، اإّل اأنَّه باللغة الفرن�سية، واأعدكم باإح�ساره 

غداً مرتجمًا اإىل اللغة الإنكليزية لكي نناق�سه عندما تطلعون على الن�س الكامل وت�ساهدون فعاًل ما هي 

الإجنازات امللمو�سة التي ميكن القيام بها، لأنَّنا يف احلقيقة بحاجة اإىل اإعالن خطة م�سري، فال يوجد حلول 

د على مو�سوع فعالية العالقات عندما  دين، واأنا اأ�سدِّ اإعجازية، اإّل اأّن احلّل الوحيد هو اأن نكون موحَّ

يكون هناك ن�سال اجتماعي.
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�ساأحاول اأن اأعطي مثاًل: �رّصح اأحد املقاهي املعروف با�سم �ستا�سبورغ اأمريكيني، واأنتم تعرفون اأّننا 

مقهى  احتالل  فرن�سا عرب  بالتحّرك يف  فقمنا  النقابيني،  مع  الوطنية  العمل  فدرالية  ة يف  وبخا�سَّ نعمل 

كاتنا. َع مركز مقهى �ستا�سبورغ يف نيويورك يف جوِّ حترُّ �ستا�سبورغ، وهذه التحركات اأثمرت، وُو�سِ

كات ذات طابع رمزي فاإنَّ هذا يعني منهجّيًا املرحلة الأوىل التي ت�سمح لنا بدعم  عندما نقوم بتحرُّ

ال�رصاع على اأر�س الواقع.

ن�ستطيع اأن ناأخذ مثاًل على ذلك املنا�سلني»كف�سا« الذين قاموا برفع دعوى ق�سائية ملوا�سلة ن�سالهم.

ة جّداًً للو�سول اإىل ال�سمود بطرق فّعالة يف وجه هذه امل�ساكل. �سكراًً اإذاًً، هذه اأ�سياء مهمَّ

اإبراهيم غندور

�سكراً لل�سيد اأروان �سا�سل و�سكراً لل�سيدة اأ�سماء، و�سكراً لكم، وال�سالم عليكم.
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ور�سة عمل

البدائل ال�سيا�سية

�سيا�سات التاد الأوروبي جتاه العامل العربي والإ�سالمي: اأين تكمن امل�سكلة؟

فلوريان رو�سا❋

عندما راأيت ا�سمي على الربنامج قلت يف نف�سي اإّن املنظمني قد ق�سدوا اإ�سفاء مل�سة دخيلة على هذه 

املناق�سة.

املجموعة  يف  ع�سو  وهي  الأوروبي  الحتاد  يف  ع�سواً  لي�ست  �سوي�رصا  اأّن  تعرفون  اأنَّكم  �سيما  ل 

القت�سادية الأوروبية حلرية التبادل.

الذي ي�سّق طريقه بني  الطبقة احلاكمة واملوقف  تتبّناه  الذي  التمييز بني املوقف  من ال�رصوري جّداًً 

ال�سعوب والطبقات ال�سعبية.

اأنا اأعتقد اأي�سًاً اأنَّه من املفيد تبيني الروابط يف ال�رصاع الإ�رصائيلي - الفل�سطيني والروابط الأعّم يف 

العامل العربي- الإ�سالمي.

ًلً ب�سوي�رصا فاإنَّ ال�سوي�رصيني ي�رصِّحون باأنَّ »اإ�رصائيل« هي تابعة لال�ستعمار ولالإمربيالية. مبا يخت�س اأوَّ

واملزدوج  الغام�س  و�سعها  اإىل  بالن�سبة  ال�ستدراك  اإرادة  عن  ينّم  موقفًا  تتَّخذ  اجلديدة  �سوي�رصا  اإنَّ 

للغاية يف احلرب العاملّية الثانية والبتزازات العديدة لالأحزاب ال�سوي�رصية جتاه الأرجنتينيني اليهود وطرد 

الالجئني خارج حدودها. اإذاًً، هذه ال�سيا�سات تعدُّ اأي�سًاً موقفًا.

حالّيًا، العالقات القت�سادية والتجارية بني �سوي�رصا واإ�رصائيل قوية ومهّمة.

ة نقاط، فمن جهة متَّ توقيف التفاقات القت�سادية والتجارية التي ت�سمح بعملية  وقد توافقنا على عدَّ

ِه حّق. كما متَّ توقيف التن�سيق  الإنتاج داخل الأرا�سي املحتّلة من قبل امل�ستعمرات الإ�رصائيلية من غري َوجنْ

❋ رئي�س معهد درا�سات اأوروبا والعامل الثالث )�سوي�رصا(.
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الع�سكري بني �سوي�رصا و»اإ�رصائيل« وهذا التن�سيق الع�سكري مهمٌّ يف اإطار تبادل البنزين والتن�سيق بني 

الرجال يف امليادين الع�سكرية.

اإّن �سوي�رصا ل متتلك جتربة حربّية، وبالتايل فهي تعترب اأّن التجربة الإ�رصائيلية مثرية لالهتمام.

ظًا بقليل من الحتاد الأوروبي، حيث  على ال�سعيد ال�سيا�سي، وعك�س ما قيل، فاإنََّ �سوي�رصا اأكرث حتفُّ

اإنَّها مل تعامل حما�س كمنظمة اإرهابية.

اإذاً، ُيعترب هذا املوقف الأكرث توازنًا.

يف ما يتعلق بالطبقات ال�سعبية، فاإنَّ امل�سكلة الأوىل هي اجلهل.

جتاه  التعاطف  من  الكثري  هناك  كان  خّف،  قد  »اإ�رصائيل«  جتاه  بالتعاطف  ال�سعور  اإنَّ  بالتاأكيد، 

»اإ�رصائيل«، ولكن هناك جهل كبري بالن�سبة اإىل احرتام »اإ�رصائيل«، لأنَّ »اإ�رصائيل« ت�ستجلب تعاطفًا قويًّا 

ودعمًا �سيا�سّيًا. كما اأّن هناك الأ�ساطري التي ما تزال موجودة دائمًا: �سعب من دون اأر�س، اأ�سخا�س ل 

ينتمون اإىل �سعب، املحارق بحّق اليهود.

ل اأحد ميكنه التحّدث حقيقة يف الإعالم مثاًل عن م�سكلة ال�سالم، لأنَّه �سوف يكون هناك حذف 

لبع�س اجلمل يف خطابه.

اخلال�سة الأوىل التي ميكن ا�ستنتاجها هي اأنَّه يوجد عمل طويل م�سٍن يف جمال �رصد التاريخ احلقيقي، 

ة يف اإقناع الطبقة ال�سعبية بدعم   من جديد فاإنَّنا �سوف نواجه م�سقَّ
ّ
فاإذا مل ن�سع التاريخ ب�سكل حقيقي

املقاومة الفل�سطينية مع الوجود الدائم لفكرة احلّق الإ�رصائيلي الخ.

بالن�سبة اإىل العامل العربي- الإ�سالمي، اإنَّ الربجوازية ال�سوي�رصية هي منذ اأمٍد بعيد برجوازية تقتفي اأثر 

ح باأّنها مل تكن اأبداً ا�ستعمارية، ولكن كبار العائالت قد لعبت  ال�ستعمار، تقتفي اأثر الإمربيالية، وتتبجَّ

دوراً يف هذا املجال، حيث راأيت جتار رقيق وجالدين �سوي�رصيني بكرثة يف امل�ستعمرات �سواء كانت 

بريطانية اأو فرن�سية، اإذاً فاإنَّ هناك تقهقراً يف هذا املجال.

�سيا�سة  تعتمد  اإنَّها  الإ�سالمي.  العربي-  العامل  اإىل  بالن�سبة  �ساملة  �سيا�سة  متتلك  ل  �سوي�رصا  اأن  غري 

العالقات اجلانبية التي ت�سعى لدفعها يف العديد من املجالت ولدفع ال�سالم يف خ�سّم الإمربيالية الغربية. 

ويف الوقت عينه ت�سعى لتعّهد طبقات خا�سة حيادية.

من جهة اأخرى، فقد نفخت يف بوق احلرب ذاته ملحاربة الإرهاب، عرب العدالة ال�سوي�رصية وعرب 

ال�رصطة ال�سوي�رصية ب�سكل م�ستمر.

هة من قبل �سكان �سوي�رصا ملنع  هناك اأي�سًاً م�سكلة احلمالت �سّد الإ�سالم �رصاحة، هناك مبادرة موجَّ

رفع الآذان يف م�ساجد �سوي�رصا.
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هذا املناخ املوجود ي�رصح لنا اأّن اأ�سا�س الهجرات الإ�سالمية اإىل �سوي�رصا ل تاأتي من بالد امل�رصق اأو 

املغرب، ولكنَّها تاأتي من البلقان اأو تركيا حيث هناك هجرات كثرية.

اأّما الهجرة العربية فهي �سغرية يف �سوي�رصا، لأنَّ هناك دائمًا فكرة اأّن هذا البلد عن�رصي  وغري مفتوح 

اأمام الهجرة.

اإذاً، هناك �سيا�سة عن�رصية للغاية يف �سوي�رصا منذ بداية القرن الع�رصين ومن اجللي اأّن هذا املناخ ينت�رص 

ب�سكل عاّم، كما اأن هناك خطابًا عن الإرهاب الذي يعادل الإ�سالم، والإ�سالم الذي يعادل ال�سطهاد، 

وقبور اأموات امل�سلمني التي ل ت�سبه قبورنا، وم�سكلة الن�سباط املفهوم ب�سكل خاطئ.

يتميز  الي�سار  اأّن  اأعتقد  واأنا  للغاية،  �سعيف  فاإنه  الي�سار  اإىل  وبالن�سبة  اجلانب،  هذا  كل  يوجد  اإذاً، 

العام،  الأوروبي  اخلطاب  يوؤّكده  الذي  ذاته  والتحرير  الن�سال  مبداأ  يدعم  اأّنه  يعني  وهذا  باحل�سورية، 

املواطنية،  عن  للدفاع  اخلا�سة  الأ�سكال  عن  اأو  العام  الأوروبي  اخلطاب  عن  خطابه  يختلف  وعندما 

وال�سالم، وحركات الن�سال من اأجل ال�سرتاكية، ي�سبح مزعجًا.

كل �سيء يحدث لكي ت�سبح الأّمة مظاهرة قانونية، مظاهرة ا�ستعمارية؛ فالأّمة غري مقبولة لالأ�سف، 

من الي�سار يف �سوي�رصا ويف اأوروبا ي�سكل عام. �سكراً حل�سن انتباهكم.

اأوليفييه بلونفون ❋

�سوف اأقّدم نف�سي ب�سكل �رصيع، اأنا اأعمل من اأجل اإنعا�س �سيا�سة اإلغاء الديون يف العامل الثالث الذي 

يعترب �سبكة ت�سمُّ �ستة وع�رصين بلداً منها: لبنان، �سوريا، املغرب، اأمريكا الالتينية، وبلدان ال�رصق الأو�سط.

اإنَّها �سبكة تكافح من اأجل بدائل اأ�سا�سية تهدف من جهة لإلغاء كلي وفوري لدين دول اجلنوب، 

وبخا�سة جعل التطور يف بلدان اأخرى يعتمد على العدالة الجتماعية من جهة، وعلى احرتام الطبيعة 

من جهة اأخرى.

حني قراأت عنوان ور�سة العمل هذه: �سيا�سة الحتاد الأوروبي جتاه العامل العربي والإ�سالمي، ت�ساَءلت: 

اأين تكمن امل�سكلة يف نظرنا؟ فامل�سكلة هي اأّن الحتاد الأوروبي هو موؤ�ّس�سة يف خدمة الراأ�سمال املمّول 

الدويل، ويف هذا الإطار ل ن�ستطيع ترّقب �سيٍء يف الو�سع احلايل، ويف احلالة الراهنة لروابط القوى.

الكثري  يفعل  كما  منه،  نطلب  اأن  الأوروبي  الحتاد  اإىل  نتوّجه  عندما  املق�سود  لي�س  اإلينا،  بالن�سبة 

ال�سياق الأوروبي-  اأو تطويراً يف  ة املمّولة غالبًا من الحتاد الأوروبي، ت�رصيعًا  العامَّ من ال�ستخبارات 

اأن  ا يجب  واإنَّ الدويل،  للمجتمع  القليلة  امل�ساعدة  اأو  الجتماعية  الأ�سياء  لبع�س  واإ�سالحًا  املتو�سطي، 

❋  جلنة اإلغاء ديون العامل الثالث CADTM )بلجيكا(.
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ندرك جيِّداً امليزة ال�ستعمارية اجلديدة العميقة لهذه املوؤ�ّس�سة. يجب اأن نف�سح هذه املوؤ�ّس�سة واأن نقرتح 

بدائل اأخرى، بدائل مترُّ عرب التحركات ال�سعبية وتغيري الروابط العميقة للعالقات الجتماعية. ويف اإطار 

عر�سي هذا، اأريد اأن اأقرتح ب�سكل �رصيع اثنني من البدائل، بالرغم من وجود املئات التي يجب الختيار 

من بينها.

اخليار الأّول، هو ق�سية  اإلغاء ديون بلدان العامل العربي، وبالن�سبة اإلينا هذه املرحلة غري كافية ولكنها 

�رصورية من اأجل التقدم نحو حّل للق�سية.

يجب اأن ندرك اأّن بالد املنطقة العربية تاأثرت كثرياً باأزمة الدين عام 1980 كغريها من دول العامل 

الثالث.

يف الواقع اإنَّ غالبية هذه البلدان ُفر�س عليها منذ الثمانينيات تطبيق �سيا�سات ليربالية جديدة تهدف 

اإىل فتح ال�سوق اأمام الإنتاجات الأوروبية واإنتاجات ال�سمال ب�سكل عام.

اإذاًً، فاإنَّ الّدين قد اأ�سبح حقيقة �سالحًا لل�سيطرة القوية جّداًً عن طريق الفائدة الأكرث ارتفاعًا يف العامل 

دت بلدان ال�رصق الأو�سط واإفريقيا ال�سمالية اأربع  و�سوف اأعطي رقمًا واحداً: بني 1980 و 2007 �سدَّ

مئة وثمانني مليار دولر حتت عنوان خدمة الّدين.

ين يف هذه املنطقة يف العام 1980 �ستة واأربعني مليار دولر، وبعد دفع اأربع مئة وثمانني  كان الدَّ

تني. ين بدًل من اأن ينق�س قد ت�ساعف مرَّ مليار دولر، فاإنَّ هذا الدَّ

اإذاًً، بات الدين ي�سكل يف الوقت احلايل اآلية لتحويل الرثاء، وهو اأي�سًا �سالٌح لل�سيطرة ال�سيا�سية لأنَّه 

ي�سمح بفر�س �سيا�سة على بلدان املنطقة، �سيا�سة ل ت�سعى لل�سالم، ل ت�سعى لالزدهار امل�سرتك، ل ت�سعى 

ال�رصقي-  للتطور  الر�سمية  الأهداف  على  ين�س  الذي  الكتيِّب  يريده  الذي  الزراعي  والتبادل  للحوار 

الأ�سواق، ومتّلك موارد  الفائدة يف موعدها، وحترير القت�ساد، وفتح  املتو�سطي. ولكنها ت�سعى لدفع 

املنطقة.

اإذاًً، عندما نتكلم على بدائل �سيا�سية وعاملية يف اإطار ور�سة العمل هذه ل ميكننا اأن ن�سع جانبًا هذه 

الق�سية، ومن ال�رصوري اأن تتبّنى احلركات الجتماعية هذه الق�سية التي تتطلب التوقيف الفوري ل�سداد 

الدين، واأي�سًاً عملية فح�س احل�سابات التجارية، كما هو احلال يف منطقة خط ال�ستواء.

كان الهدف التحّقق من خالل فح�س احل�سابات التجارية من اأّن غالبية الديون ُي�سّددها ال�سكان. 

وهذا الّدين وقح وغري �رصعي ول يجب ت�سديده.

ة يف الإكوادور التي ت�سمُّ حركات اجتماعية   يجب اأن ننظر اإىل ما يحدث يف مو�سع اآخر، وخا�سّ
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مّية؛ فقد طرح احلكم يف الإكوادور للمرة الأوىل يف  قويّة جّداًً تفر�س على احلكم �سل�سلة اإجراءات تقدُّ

تاريخ الب�رصية عملية فح�س احل�سابات التجارية يف ال�سنوات الأخرية َمن َديَّن؟ كم؟ ملاذا؟ ما الذي متَّ 

ت�سديده؟ وبكم من الفائدة؟ هل اإنَّ هذه امل�ساريع خدمت حقيقة م�سلحة ال�سّكان؟ يوجد �سل�سلة معايري 

د اأن عدم احرتام هذه املعايري يعني اأن هذا الدين َوِقح قانونًا، اإذاً باطل وم�سريه  يف احلقوق الدولية توؤكِّ

اإىل الهاوية.

تلك هي نقطتي الأوىل. النقطة الثانية تتعّلق بالأزمة املالية الدولية وهي اأزمة دين بداأت يف الوليات 

هائلة  معّدلت  الت�سليف  امل�سارف ووكالء  �سّببت  كافًَّة. حيث  املعمورة  اأرجاء  ت يف  وامتدَّ املتحدة، 

ين. للدَّ

هذه الأزمة الدولية والراأ�سمالية �سوف توؤثِّر ب�سدة يف اقت�ساديات املنطقة، واقت�ساديات جمموعة بلدان 

ة البالد املنتجة للبرتول،  د من قبل بلدان املنطقة العربية، وبخا�سَّ العامل الثالث؛ فاحتياط ال�رصف املجمَّ

ل الفوائد. ويف حني اأّن معّدل الفوائد  واأخرى على حدٍّ �سواء، قد اأذاب، كما تفعل ال�سم�س بالثلج، معدَّ

مييل اإىل النخفا�س يف بلدان ال�سمال فاإنَّه يرتفع يف بلدان العامل الثالث، لأنَّ الندفاع الراأ�سمايل بحاجة 

املواد الأولية  الفائدة يرتفع واأ�سعار  لت�سليفه لدول اجلنوب. معّدل  الق�سط  اإىل حركة �سيولة وقليل من 

يف هبوط، ما يعني اأن واردات الت�سدير �سوف تهبط، وواردات ال�رصف �سوف تنخف�س بقوة من دون 

احلديث عن كل النتائج الأخرى: الجتماعية والقت�سادية والبيئية. ولكن ل يوجد �سيء ل ميكن جتنُّبه، 

من املمكن كلّيًا فعل �سيء اآخر، ويجب فعله، يجب فعل �سيء اآخر يواجه الذي يفعله الحتاد الأوروبي 

وما تفعله الوليات املتحدة.

وهنا، اأقرتح بب�ساطة �سيئني:

يجب اأن نن�سىء )كما هو احلال يف اأمريكا الالتينية( م�رصف اجلنوب لبالد املنطقة العربية. يف الوقت 

احلايل، هذه البالد متتلك احتياط �رصف اأعلى من معدل الفائدة للقر�س. 

اإنَّ احتياط �رصف بلدان منطقة ال�رصق الأو�سط واإفريقيا ال�سمالية يرتفع اإىل 153 مليار دولر، يف 

حني اأّن دين جمموعة البالد هو 153 مليار دولر.

فهم ي�ستطيعون ا�ستثمار هذا الحتياط- مثلما تفعل اأمريكا الالتينية يف الوقت احلايل- واإن�ساء بنك 

ومتويله ذاتّيًا من دون اأن يطلبوا قر�سًا واحداً من امل�رصف التجاري اأو م�رصف الت�سليف الّلذين يخدمان 

النظام الراأ�سمايل الدويل.

اأّما اخليار الثاين الذي اأقرتحه فهو دور بيئوي وراأ�سمايل يف تنظيم اخليارات ال�سابقة، مع خطوات 

اأخرى منها اإن�ساء حركة مبادلة ل تعتمد على التناف�س ولكن على التعاون.
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هنالك اأي�سًاً اأ�سياء نتعلمها ويجب اأن نراها يف ور�س عمل هذا امل�ساء اأو غداً عن ق�سية العالقات، 

وماذا يجري يف اأمريكا الالتينية وميكن اأن يكون م�سدراً لإلهام احلركات الجتماعية يف املنطقة العربية.

هناك اإمكانية لإن�ساء اآلية تعتمد على املقاي�سة، وتبادل الأطباء، وتبادل الذرة وال�سويا مع بوليفيا.

ل�سُت اخت�سا�سّيًا يف امليزات القت�سادية لبلدان املنطقة، ولكن من ال�رصوري التفكري يف ما هو مفيد 

لها.

اأنا اأعتقد اأّن لبنان ميتلك زراعة قو�س الأر�س، فهو ي�ستطيع اأن يبتكر تبادًل يف عوامل الإنتاج، ويف 

ال�سلع، ويف املنتجات مع دول اأخرى.

من الوا�سح اأن كل هذه البدائل لي�ست مدعومة من قبل الحتاد الأوروبي، ولي�ست منظمة من قبل 

احلكم هنا ب�سكل تلقائي.

يجب اأن نقلب موازين القوى، يجب على ال�سكان اأن ينتظموا ويجب اأن يتخلَّ�سوا اإذا دعت احلاجة 

من احلكام وا�ستبدالهم بحكام منتخبني دميقراطّيًا، لكي ي�سعوا يف حيز التنفيذ نوذجًا للّتطّور املطابق 

لل�سكان املحلّيني. اأ�سكركم.

عبد العارف دكا�س/ �سوريا

اد الأوروبي نحن واثقون باأّن هذا الحتاد هو احتاد اإمربيايل، ول توجد اإمربيالية  ًلً فيما يخ�ّس الحتِّ اأوَّ

جيِّدة. لذلك ال�رصاكة مع الإمربيالية الأوروبية ت�رّص دول املتو�سط، وتهدف لو�سع »اإ�رصائيل« ال�سهيونّية 

كع�سو طبيعي بني الدول العربية رغم اأّنها تعتدي عليها. ثانيًاً ت�سهيل ا�ستغالل الدول العربية كل واحدة 

على ِحَدة. ومعروف اأن الحتاد الأوروبي اأي الإمربيالية الأوروبية تتعامل مع الدول العربية ككتلة واحدة 

اأو يف  العربية  الدول  اإمربيايل �سهيوين، وعلى الأحرار يف  فاإذن هذا امل�رصوع هو م�رصوع  اأفراد،  �سّد 

ًة اأن يقاوموه. نحن مع التحالف ومع العالقات الوثيقة، مع كل القوى التقدمية والدميقراطية  اأوروبا كافَّ

الن�سال امل�سرتك  اأوروبا، ولكن لي�س مع اخل�سوع لالحتكارات الأوروبية الإمربيالية، والبديل هو  يف 

لكّل كادحي املتو�سط من اأجل عالقات دولية عادلة، ومن اأجل جمتمع عدالة اجتماعية.

والأنظمة  ال�سهيونّية  واإ�رصائيل  املتو�سط  جنوب  دول  يف  والربجوازية  الأوروبية  الحتكارات  اأما 

ال�سمولية فهي ت�سكل مع�سكراً واحداً، لذلك على كّل الأحرار يف املتو�سط اأن يكونوا مع�سكراً واحداً 

وجزءاً من اجلبهة العاملّية املناه�سة لالإمربيالية.
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م�سروع �سرق اأو�سط جديد اأم �سرق عربي ـــ اإ�سالمي

حممد خواجة ❋

بعد انهيار نظام الثنائية القطبية، الذي حكم العالقات الدولية َعِقَب احلرب العاملّية الثانية، بداأ العامل 

يَّة احلدود القائمة بني البلدان، ل�سالح ولدة تكّتالت �سيا�سية  يّتجه نحو هدم احلواجز، والتقليل من اأهمِّ

قيام  الأوىل مع  بانت معامله  تبلور نظام عاملي جديد،  الولدة على وقع  تلك  بداأت  واقت�سادية كربى. 

زت �سوقها  ة الوليات املّتحدة»لتحرير الكويت. حينذاك توّحد �سطرا اأوروبا وتعزَّ حتالف دويل بزعامَّ

�ست منظمة �سنغهاي )1998( ف�سّمت رو�سيا وال�سني  امل�سرتكة، وورث اليورو عمالتها القدمية. واأُ�سِّ

ودول اآ�سيا الو�سطى، اإ�سافة اإىل اإيران والهند كمراقبني، وتو�سعت منظومة الدول ال�سبع لت�سمل رو�سيا 

الحّتادية. كما ن�ساأت منظمة نافيتا، لتجمع الوليات املتّحدة وكندا واملك�سيك، اإ�سافة اإىل قيام العديد 

من املنظومات القت�سادية يف العامل.

    يف ذاك الوقت، كانت منطقة ال�رصق الأو�سط، ول �سّيما العامل العربي، ت�سري باجّتاه معاك�س للم�سار 

؛ ففي مطلع الت�سعينيات من القرن املا�سي �سهدت عالقة تركيا بكّل من جارتيها العراق و�سوريا 
ّ
العاملي

توّتراً ملحوظًا، ب�سبب اخلالف على ملّفات املياه والأكراد، ف�ساًل عن لواء اإ�سكندرون. وو�سلت الأمور 

بني الأتراك وال�سوريني اإىل حاّفة ال�سدام امل�سّلح، ومل ت�ستقّر العالقة بينهما اإّلّ بعد توقيع اتّفاق اأ�سنة العام 

.1998

    كما افتقرت العالقات الرتكية الإيرانية اإىل الّدفء، ف�سادها احلذر املتبادل نتيجة الختالف يف 

طبيعة النظامني، وعالقة تركيا املمّيزة مع الغرب والوليات املتّحدة، التي تنا�سب اجلمهورية الإ�سالمية 

العداء. ومل تكن العالقات العربية الإيرانية اأف�سل حاًل، فال�سيا�سة اخلارجية التي انتهجتها الثورة الإيرانية 

مل تلَق ترحيبًا من الأنظمة العربية با�ستثناء �سوريا. وقد ا�ستغّلت تلك الأنظمة احلرب العراقية- الإيرانية 

)1988-1980( لتبداأ حمالت جتيي�س �سّد اجلمهورية الفتية، فتمَّ ا�ستح�سار كّل احِلقب ال�سوداء يف 

❋  ع�سو مكتب �سيا�سي يف حركة اأمل )لبنان(.
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التاريخ امل�سرتك. واليوم كما الأم�س عاد احلديث عن»التمّدد ال�سيعي« و"اخلطر الفار�سي"، الذي ت�سعى 

اأمريكا وحلفائها العرب ل�ستبداله باخلطر الإ�رصائيلي.

ال�سوري  ال�سعودي  املحور  بقّوة  فاهتّز  �سديداً،  تراجعًا  بدورها  العربية  العربية  العالقات  �سهدت 

امل�رصي، الذي �سّكل عن�رص ا�ستقرار خالل العقود املا�سية يف منطقة امل�رصق العربي. و�ساهمت التدّخالت 

اخلارجية والتناق�سات الداخلية بتهديد وحدة عدد من الأقطار العربية )ال�سومال، ال�سودان، اجلزائر، 

العراق، لبنان، فل�سطني، اليمن(. كما اأّدت احلروب الأمريكّية بالأ�سالة يف اأفغان�ستان والعراق، وبالوكالة 

الأهلية،  ال�سدوع  تو�سيع  اإىل  فل�سطني،  الذاتي يف  لبنان ومناطق احلكم  الإ�رصائيلي، �سّد  ال�رصيك  عرب 

الدول  حما�رصة  اإىل  فعمدت  القدر  بهذا  املتّحدة  الوليات  تكتف  ومل  الداخلية.  ال�سدامات  وت�سّجيع 

الراف�سة مل�رصوعها مثل اإيران و�سوريا، و�سعت اإىل تقوي�س ا�ستقرارهما وتاأليب الدول العربية الأخرى 

�سّدهما. يف هذا املجال، ل ميكن اإغفال دور »اإ�رصائيل«، �ساحبة امل�سلحة الأوىل يف تفكيك الكيانات 

احلالية وحتويلها اإىل دويالت طائفية ومذهبية وعرقية متناحرة، لكي ت�سبح الدولة الدينية»العظمى« يف 

املنطقة. و�ساعد �سعف العرب وت�ستُّتهم يف ت�سجيع امل�ساريع املعادية. 

اأمام هذا الواقع، ل اأدري مدى الدّقة يف ا�ستخدام م�سطلح �رصق اأو�سط عربي اأو اإ�سالمي، اأو كالهما 

معًا. فمنطقة ال�رصق الأو�سط متّتد من بالد املغرب العربي اإىل باك�ستان، مبا فيها جمهوريتا تركيا واإيران، 

وحتوي بني �سفافها ع�رصات الأقوام واجلماعات الإثنية والدينية واملذهبية. وقد ي�سّكل الإ�سالم هوية 

اد. فعن�رص اجلذب القت�سادي،  جامعة لغالبية تلك ال�سعوب، ولكّنه غري كاٍف لتوفري عملية ال�سهر اأو الحتِّ

الذي يبقى املحّرك الرئي�س للم�ساريع الحّتادية، مل تتبلور مزاياه حّتى الآن، لتتحول اإىل عامل اإغراء ي�سّد 

بلدان و�سعوب هذه املنطقة، وي�ساهم يف متتني و�سائج وحدتها، على غرار ما ح�سل يف اأوروّبا.

م غالبية دول املنطقة، يف حني  اأخرى، كيف ميكن العمل على قيام احّتادات كربى، ت�سّ من ناحية 

التفتيت. وهل ت�سمح الوليات املتّحدة بن�سوء  يعاين العديد منها الت�رصذم والنق�سام، وتتهددها رياح 

مثل هذه التكّتالت التي تتعار�س مع»م�رصوع ال�رصق الأو�سط الكبري« القائم على فكرة اجلمع اجلغرايف 

الوا�سع من جهة، والتفتيت ال�سيا�سي والجتماعي والثقايف من جهة اأخرى؟ وما قدرة الأنظمة القائمة 

ة العربية منها، على تخّطي الإرادة الأمريكّية، واجلنوح نحو الوحدة  يف هذا اجلزء من ال�رصق، وبخا�سّ

مع اجلوار، اأقّله يف اجلانب القت�سادي؟ هذه الأ�سئلة وغريها، ت�سّعب عملية اخلو�س يف م�رصوع �رصق 

�سورة  نر�سم  ل  ولكي  واملتو�سط.  القريب   ِ املدَينينْ يف  قيامه  مقومات  تتوافر  ل  اإ�سالمي  عربي  اأو�سط 

مثّلث  ن�سوء  هي  املنال  اإىل  اأقرب  فكرة  على  بالرتكيز  عنه  ال�ستعا�سة  ميكننا  املنطقة  مل�ستقبل  �سوداوية 

تركي-اإيراين-�سوري-عراقي قد ي�سّهل جناحه فتح الباب اأمام ولدة تكّتل اأكرب، تن�سوي فيه دول عربية 

اأخرى لحقًا. وهذا امل�رصوع ل يتعار�س مع �رصورة تعزيز العالقات الرتكية العربية، والعربية الإيرانية، 
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والعربية العربية. وقد ي�ساعد على ن�سوء �سوق عربية م�سرتكة منفتحة على العاملنّي الرتكي والإيراين.

املثّلث  مكّونات  لدى  والتنافر،  اجلذب  وعوامل  وال�سعف،  القّوة  عنا�رص  هذا  بحثنا  يف  �سرن�سد 

الرتكي-الإيراين-العربي، مع الرتكيز يف اجلانب العربي على كلٍّ من �سوريا والعراق، لنقي�س م�ساحة 

الفر�سة املتاحة، لكي يب�رص النور.

العرب: 

اجلغرايّف  موقعها  لأهمّية  نظراً  للطامعني،  واإغراء  جذب  نقطة  العربية  املنطقة  �سّكلت  القدم  منذ 

. وت�ساعفت اأهّميتها مع اكت�ساف النفط يف ربوعها. وما اإننَْ غربت �سم�س الإمرباطورية 
ّ
وغناها الطبيعي

عها ال�ّسّكني الفرن�سي-الإنكليزي اإىل كيانات جمّزاأة، مبوجب اتّفاقية �سايك�س بيكو.  العثمانية حّتى ب�سّ

بينها  النور دول حديثة، ل يجمع  اأب�رصت  العربية  املنطقة  النتداب وال�ستعمار عن  ِظلِّ  انح�سار  بعد 

�سوى جامعة الدول العربية واملنظمات املتفّرعة عنها. ترافقت تلك املرحلة مع ن�سوء الكيان ال�سهيويّن 

يف فل�سطني؛ ف�سّكلت عناوين حترير فل�سطني والوحدة والتنمية حتّديات اأمام الكيانات اجلديدة. واأّثر 

ال�رصاع العربي-الإ�رصائيلي �سلبًا يف عملية تّطورها ال�سيا�سي والجتماعي؛ فقد مّهدت هزمية الأنظمة 

عرب  الع�سكرية  النخب  لو�سول  الطريق    )1948( ال�سهيويّن  الكيان  �سّد  الأوىل  حربها  يف  العربية 

ال�سيا�سي حل�سابها، وهيمنت على  امليدان  اأمّمت  نظم  قيام  اإىل  الأمر  اأّدى هذا  ال�سلطة.  اإىل  النقالبات 

حتّولت  الوقت  مرور  ومع  ال�سيا�سية.  احلياة  يف  الع�سكرية  املوؤ�ّس�سة  دور  وتعاظم  واملجتمع،  القت�ساد 

ة حامية لالأنظمة احلاكمة. وحتت عنوان  اجليو�س العربية عن وظيفتها الأ�سا�سية »حترير فل�سطني«، اإىل قوَّ

الأفواه،  �سيا�سة كمِّ  احلّرية، واعُتمدت  ّيقت م�ساحة  التنمية، و�سُ تباطاأت م�ساريع  العدو  ال�رصاع �سّد 

لت تلك الأنظمة تدريجّيًا اإىل موؤ�ّس�سات ا�ستبداد وت�سلُّط، تخ�سع ل�سلطة  بحّجة التفّرغ للمعركة. وحتوَّ

لتتعّدى  ال�سيا�سي«  ظاهرة»التوريث  وبرزت  املالكة.  العائلة  اأو  الواحد،  القائد  اأو  الواحد،  احلزب 

الأنظمة امللكية اإىل اجلمهورية منها.    

مع  وال�رصاع  املقاومة  ق�سايا  جتاه  الروؤى،  واختالف  املواقع  لتبّدل  ونتيجة  الأخرية،  ال�سنوات  يف 

»اإ�رصائيل«، انق�سم العامل العربي اإىل حمورين رئي�سني:

ة م�رص وال�سعودية والأردن، ومعها العديد من دول اخلليج العربية.  -1حمور»العتدال« العربي بزعامَّ

وكان هذا املحور قد نف�س يده من ق�سية فل�سطني و�سعبها منذ نهاية �سبعينيات القرن املا�سي، كما ذكرنا 

�سابقًا، وبداأ ي�سخ�س بناظريه نحو اإيران، ويعّزز ارتباطه بالوليات املتّحدة والغرب. ويف الآونة الأخرية 

جاهر مبوقفه الراف�س للعمل املقاوم يف فل�سطني ولبنان. ما �ساعد على انق�سام القوى ال�سيا�سية يف هاتني 

ال�ساحتني.
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م �سوريا وحركتي املقاومة يف لبنان وفل�سطني، اإ�سافة اإىل العديد من اجلماعات  -2حمور املمانعة، وي�سّ

اأمريكا  مع  ال�رصاع  عملية  جتاه  مّوحدة  روؤية  اإىل  املحور  هذا  ويفتقر  العربية.  واحلركات  والأحزاب 

و»اإ�رصائيل«. كما اأنَّه ل ميتلك برامج داخلية توّفر الأجوبة الالزمة للرّد على الكثري من الأ�سئلة ال�سعبة 

الإيرانية،  الإ�سالمية  اجلمهورية  مع  قوّيًا  املحور حلفًا  اأقام هذا  لقد  العربية.  املجتمعات  تواجهها  التي 

التي تقف موقفًا �سلبًا جتاه الكيان الإ�رصائيلي. وبعد احلرب الإ�رصائيلية على لبنان �سيف 2006 تعّمق 

النق�سام بني هذين املحورين، حني اأقدم زعماء كلٍّ من م�رص وال�سعودية على حتميل حزب اهلل م�سوؤولية 

بادر  فقد  غّزة؛  �سّد  الإ�رصائيلية  احلرب  مع  التعامل  يف  ذاته  امل�سهد  برز  جديد  ومن  احلرب.  اندلع 

امل�سوؤولون امل�رصيون اإىل حتميل حركة حما�س، م�سوؤولية �سقوط الهدنة مع »اإ�رصائيل« والت�سّبب باندلع 

القتال. هذا العر�س ال�رصيع يدّل على حالة الرتّدي العربي، التي ل ت�ساعد على قيام مثّلث عربي-تركي-

، لكي 
ّ
اإيراين، لذا تبقى املراهنة على �سوريا، وبدرجة اأقل العراق الذي يرزح حتت الحتالل الأمريكي

يوؤلّفا ال�سلع العربي يف املثّلث املن�سود. ويبدو اأن �سوريا تّواقة لقيام �سكل من اأ�سكال الحّتاد مع كٍل من 

اإيران وتركيا، لكي تعّو�س من خالله »الفراغ العربي«. ويف ال�سنوات املا�سية قطع تعاونها مع هذين 

البلدين اأ�سواطًا طويلة يف املجالت كاّفة. كما اأنها بحاجة اإىل حت�سني العالقة مع العراق، جلملة عوامل 

قومية واقت�سادية وثقافية وجغرافية، فموقع العراق ي�سّكل الوا�سل اجلغرايف مع اجلمهورية الإ�سالمية. 

اأّما بخ�سو�س العالقة ال�سورية الرتكية فيمكن القول اإّنها �سهدت بعد ا�ستالم الرئي�س ب�ّسار الأ�سد احلكم، 

وفيما بعد و�سول حزب العدالة والتنمية اإىل ال�سلطة،  تبّدًل نوعّيًا، فانتقلت من حالة العداء اإىل حالة 

التعاون الوثيق.

اإيران:

ُتعترب اإيران واحدة من اأهم دول اجلوار اجلغرايف للعامل العربي، وعرفت العالقة بينهما حقبات من 

احلكم  اإىل  بهلوي  ال�ساه حممد  وبعد و�سول  وال�سالم.  التعاون  فيها  �ساد  واأخرى  ال�رصاع واحلروب، 

�سعى لبناء اإمرباطورية تهيمن على منطقة اخلليج، وانخرط يف الأحالف املعادية للعرب، ووّثق ارتباطه 

بـ »اإ�رصائيل«. وعلى الرغم من ذلك بقيت عالقته باأنظمة احلكم يف م�رص ال�سادات ودول اخلليج قويَّة 

وجيِّدة، جتمعهم املظّلة الأمريكّية.

تقوم على  �س حلقبة جديدة  ويوؤ�سِّ كاملة،  لينهي مرحلة  عام 1979  الإ�سالمية  الثورة  انت�سار  اأتى   

القطيعة مع الوليات املَتّحدة، والعداء للكيان ال�سهيويّن، وتبّني ق�سية فل�سطني. وبخطوة رمزية اأقدمت 

الثورة الفتّية على اإقامة �سفارة فل�سطني بدًل من ال�سفارة الإ�رصائيلية. وكما ذكرنا اآنفًا، مل تلَق ال�سيا�سة 

الإيرانية اجلديدة الرتحيب من النظم العربية، فاتَّ�سمت  العالقات بني اجلانبني بالربودة والعدائية. لكن 

اإقدام العراق على احتالل الكويت �سّكل منعطفًا مهّمًا، اإذ تراجع»اخلطر الإيراين« يف نظر اخلليجّيني 
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ليحّل مكانه »اخلطر ال�سّدامي«. و�ساهم و�سول الرئي�س حممد خامتي اإىل ال�سلطة، واّتباعه �سيا�سة النفتاح 

اإيران مع اململكة ال�سعودية -التي تعاظم  نحو دول اجلوار، يف تعزيز تلك النعطافة. ف�سهدت عالقة 

ل  دورها يف العامل العربي، بعد تراجع دور م�رص عقب اتّفاقيات كمب ديفيد- حت�ّسنًا ملحوظًا. و�سكَّ

اآباد عام 1998  اإ�سالم  اللقاء بني ويل العهد ال�سعودي حينذاك– امللك عبد اهلل- والرئي�س خامتي يف 

بداية حتّول جّدي يف عالقة البلدين، وانعك�س النفراج ال�سيا�سي حت�سنًا يف العالقات القت�سادية. كذلك 

 للعراق فقد 
ّ
تطّورت عالقة اإيران مع كّل من الكويت واإمارة ُدبي. وعلى الرغم من الحتالل الأمريكي

حت�ّسنت عالقة طهران مع غالبية �رصائح ال�سعب العراقي من ال�سيعة وال�سّنة والأكراد، وباتت من خالل 

حلفائها لعبًا موؤّثراً يف ال�سيا�سة العراقية. كما ارتقت العالقة الإيرانية-ال�سورية اإىل م�ستوى التحالف 

الإ�سرتاتيجي، ف�سهدت تعاونًا ملحوظًا يف املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية والع�سكرية وغريها.

لكن بعد و�سول اإدارة جورج دبليو بو�س اإىل البيت الأبي�س، واحتالل العراق، بداأت عالقة طهران 

والريا�س ترتاجع، وتعّمقت اخلالفات بينهما عقب احلرب الإ�رصائيلية على لبنان �سيف 2006، من 

دون اأن ت�سل اإىل القطيعة الكاملة. 

يف كلٍّ الأحوال، اإنَّ تطوير العالقات بني العرب واإيران �رصورة اإ�سرتاتيجية، تفر�سها حقائق التاريخ 

ا�ستقرار  اأمام  الباب  يفتح  العالقة  هذه  تّطور  واإّن  امل�سرتكة.  امل�سالح  عن  ف�ساًل  والعقيدة،  واجلغرافيا 

املنطقة، ويحّد من طموحات الراغبني يف ال�ستيالء على خرياتها.

تركيا:

يف اأثناء احلرب الباردة �سّكلت تركيا اخلا�رصة اجلنوبية للحلف الأطل�سي، وقد فقدت جزءاً من دورها 

القابع على مفرتق  يَّتها الإ�سرتاتيجية، نظراً ملوقعها اجلغرايف  اأهمِّ بانتهاء تلك احلرب. مع ذلك مل تقّل 

طرق القفقا�س والبلقان وال�رصق الأو�سط. لقد ولدت تركيا احلديثة من عباءة ال�سلطنة العثمانية، على اأثر 

توقيع معاهدة لوزان )1923( بقيادة م�سطفى كمال، الذي �سعى لبناء دولة قومية علمانية على الطراز 

ال�سّكان من  اإثني وديني ومذهبي وعرقي؛ فثلث  الغربي. ويت�سّكل ن�سيجها الجتماعي من موزاييك 

العلويني تقريبًا، -الذين يعتربون اأحد اأعمدة النظام العلماين- وخم�سهم من الأكراد، اإ�سافة اإىل اأقّليات 

عربية ودرزيَّة واأرمنية ويونانية. تواجه تركيا، مثل العديد من دول ال�رصق حتّديات جّدية، وتعاين جمموعة 

من ال�سدوع الداخلية، اأبرزها تفاقم ال�رصاع بني العلمانيني والإ�سالميني؛ فرغم اعتماد العلمنة كنظام 

اجتماعي على امتداد ت�سعة عقود بقي الإ�سالم حا�رصاً بقّوة يف الذاكرة ال�سعبية ويف حياة ب�سطاء النا�س. 

التحّديات  اإىل  اإ�سافة  والأكراد،  الأتراك  بني  والجتماعي  العرقي  النق�سام  من  تركيا حالة  تعاين  كما 

القت�سادية والجتماعية، والآثار اجلانبية الناجمة عن عملية التحّول ال�رصيع من جمتمع ريفي اإىل جمتمع 

مدين، فاأكرث من ثلثي الأتراك يعي�سون يف املدن.



156

يف  اأردوغان  طّيب  رجب  ة  بزعامَّ والتنمية  العدالة  حزب  فوز  بعد  جديدة  مرحلة  تركيا  دخلت 

املّرة  تكن  ومل  وق�سائه.  وجي�سه  باأحزابه  العلماين  للنظام  هزمية  �سّكلت  التي   2002 العام  انتخابات 

الأوىل التي ي�سل فيها حزب اإ�سالمي اإىل ال�سلطة، فقد �سبقه حزب الرفاه بقيادة جنم الدين اأربكان يف 

العام 1996، وقد اأُجه�ست تلك التجربة بفعل انق�سا�س اجلي�س والق�ساء عليها. وُتعترب جتربة احلركة 

الإ�سالمي.  نوعها يف عاملنا  فريدة من  اآخر ناذجها،  اأردوغان  ي�سّكل حزب  التي   ، الرتكية  الإ�سالمية 

وتنبع فرادتها من اّتباعها الأ�ساليب الدميوقراطية البعيدة عن العنف، رغم اأّن النظام العلماين مل يتوّرع 

مراراً عن ا�ستخدام �سالح القمع يف مواجهتها. وما ميّيزها من الكثري من احلركات الإ�سالمية النا�سطة يف 

عاملنا العربي والإ�سالمي قدرتها على املواءمة بني ال�سورى الإ�سالمية، واملفهوم الع�رصي للدميوقراطية. 

ن اأ�سا�سي للهوية، واحلقائق التي توّلدت على الأر�س،  ف�سعت ب�سكل دوؤوب للتوفيق بني الإ�سالم كمكوِّ

خالل ما يقارب القرن من عمر الدولة العلمانية.

ُل �رصيحة كبرية من الأتراك اإىل قناعة باأّن   لقد �ساهم يف ارتفاع �سعبية حزب العدالة والتنمية تو�سُّ

القرن  طيلة  العلمانية  اأي  اجلديد«،  الأوروّبي  »للدين  واعتناقها  الإ�سالمي،  موروثها  مع  بالدهم  قطع 

املا�سي، مل ي�سّهل عملية ان�سمامها اإىل اأوروبا، التي رف�ست ا�ستيعاب بالد الأنا�سول يف احّتادها بطريقة 

العلمانية تت�رّصف يف �ساأّن ع�سوية  اأوروبا  تنتهي. وبدت  التي ل  ال�رصوط  »مهذّبة«، من خالل لئحة 

اإىل  الثقافية. ولعّل هذا الأمر،  الهوية  ناٍد م�سيحي، ل يحتمل دخول �رصيك خمتلف معه يف  تركيا مثل 

جانب عوامل اأخرى، �ساهم يف ا�ستدارة تركيا، التي ن�سهدها اليوم، نحو حميطها ال�رصقي بعد قطيعة قرن 

كامل، ودفعها اإىل حت�سني عالقاتها مع جريانها، ول �سّيما �رصكاوؤها يف امل�ساألة الكردية، �سوريا واإيران 

والعراق. وميكن اجلزم باأّن العالقات الرتكية-ال�سورية ت�سهد عهداً ذهبّيًا، وباتت دم�سق تنظر اإىل اأنقرة 

كحليف يّتكل عليه يف ال�سدائد. كما اأّن التبادل التجاري بينهما اأ�سبح يفي�س عن ثالثة مليارات دولر 

مّر�سحة لالرتفاع. اإ�سافة اإىل التن�سيق احلثيث يف مّلفي الأمن واملياه.

اه �سماله، خوفًا من قيام دويلة كردية م�ستقّلة، قد  اأّما بخ�سو�س العراق، فالعني الرتكية �ساخ�سة باجتِّ

تنتقل عدواها اإىل اأكراد جنوب �رصق الأنا�سول. هذا الأمر ي�سّكل بنظر الأتراك تهديداً لوحدة بالدهم، 

وبالتايل لن ي�سمحوا بحدوثه. وقد يكون املوقف الرتكي احلازم يف هذه امل�ساألة �سامنًا لوحدة العراق 

اجلغرافية.

يف ال�سنوات املا�سية، �سهدت العالقات الرتكية الإيرانية بع�س التح�ّسن، ول �سّيما يف جمال ا�سترياد 

الطاّقة. رغم ذلك، ما زالت العالقة بني البلدين تت�ّسم بالربودة، نتيجة عوامل عّدة �سبق اأن تطرقنا اإليها. 

الوليات  من  معلنة  وعدائية  غربّيًا،  تعاين ح�ساراً  التي  الإ�سالمية،  اجلمهورية  م�سلحة  من  اأّن  ونعتقد 

دول  مع  العالقات  منفعة يف حت�سني  لرتكيا  باملقابل  الرتكي.  اجلار  مع  العالقة  لتطوير  ال�سعي  املتّحدة، 

راً كبرياً،  اجلوار، ومنها اإيران الغنية بالرثوة النفطية. فال�سناعة الرتكية التي �سهدت يف العقد الأخري تطوُّ
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اإيران والعراق  اأ�سواق  اإىل  �سلعها  املحلية، حتتاج  ال�سوق  يفي�س عن حاجة  اإنتاجها  كّمًا ونوعًا، وبات 

و�سوريا وغريها من البلدان العربية. كما اإنَّ تلك ال�سناعة بحاجة متزايدة اإىل نفط دول اجلوار ل�سمان 

ا�ستمرار دميومتها. 

يف جانب اآخر، اإنَّ املوقف الرتكي املتمّيز، ب�سّقيه الر�سمي وال�سعبي، جتاه احلرب الإ�رصائيلية على غّزة 

د ما نتحّدث عنه ويجعلنا نراهن على امل�ستقبل ويعّزز تطّور العالقات مع اجلوار.  فقد اأعلن اأردوغان  يوؤكِّ

مواقف جتاه العدوان على ال�سعب الفل�سطيني اأكرث �سدقًا وحزمًا من باقي الزعماء العرب، الذين اأداروا 

ال�سهيونّية. ومل  املذبحة  »امل�ساركة« يف  ذلك من خالل  من  اأبعد  اإىل  بع�سهم  لق�سيته، وذهب  الظهر 

يقت�رص الأمر على املوقف الر�سمي؛ فقد �سهدت املدن الرتكية نزول املاليني اإىل ال�سوارع معلنة الت�سامن 

مع الفل�سطينيني.

العثمانية، وت�سّجع على حّث اخلطى  ال�سلطنة  �سيا�سة وريثة   يف 
ّ
تبّدل نوعي اإىل  املواقف ت�سري  هذه 

واجلهد من اأجل املزيد من التعاون والتكامل، عّلنا ن�سل اإىل حلم املثّلث العربي الإيراين الرتكي، اأو اأقّله 

حلف �سوري عراقي اإيراين تركي. لكن احللم ل يجعلنا  نتغافل عن العقبات الكربى التي حتول دون 

حتقيقه، ويف مقّدمها ع�سوية تركيا يف احللف الأطل�سي، وعالقتها القوية مع الوليات املتّحدة، اإ�سافة 

اإىل تعاونها الوثيق مع الدولة العربية، ول �سّيما يف املجال الع�سكري.

ل تكفي روابط التاريخ واجلوار والعقيدة، وت�سافر امل�ساعر، لإقامة التكتالت ال�سيا�سية والقت�سادية 

الدول  اأولويات واهتمامات  ال�سحري يف حتديد  املفتاح  امل�سالح دور  تلعب  اليوم  الكربى. ففي عامل 

والكراهية،  احلروب  من  طويلة  قرون  تنا�سي  على  الأوروبية  القاّرة  قدرة  يف�رّص  ما  هذا  واملجتمعات. 

التجربة  وت�سلح  م�ساحلها.  ين�سد  احّتاد  يف  لتن�سوي  والثقافية،  والعرقية   الدينية  التمايزات  وتخّطيها 

الأوروبية كنموذج لتحفيز  اإرادة دول و�سعوب بلدان املثّلث امل�سار اإليه، لتقدمي عوامل اللتقاء وامل�سالح 

امل�سرتكة، واإبراز مكامن اجلذب لديها. فالعرب بتعدادهم الدميوغرايف وعمقهم اجلغرايف، ومبا ميلكون 

الع�سكرية  بقوتها  واإيران  للمياه،  �سناعية وم�سدر  كقّوة  وتركيا  الطاقة،  �سّيما  متنوعة ول  ثروات  من 

ل عوامل جذب متبادلة تفر�س �رصورة التقارب والتكامل  وبرتولها ف�ساًل عن م�ساحتها اجلغرافية، ت�سكِّ

بينها. اإذ ل يكفي اأن تتّكل اأطراف املثّلث املتجاور على الروابط التاريخية، وما حتويه من م�سرتك ديني 

وثقايف، لإقامة حتالف ي�ساهم يف تطوير جمتمعاتها، فالبدء بتحقيق الروؤية امل�ستقبلية يفرت�س اإن�ساء تكّتل 

اقت�سادي ي�سهم يف ولدة �سوق م�سرتكة، واإقرار ت�سهيالت حدودية وجمركية تفتح الأبواب لتفاقّيات 

�سيا�سية و»دفاعية« فيما بعد. مع التاأكيد اأّن تطوير العالقات العربية الإيرانية الرتكية ل يلغي اخل�سو�سية 

ال�سيا�سية والثقافية والجتماعية لكل اأّمة بل يعّززها.
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ور�سة عمل

مناه�سة الإمربيالية والت�سامن بني ال�سعوب

اأزمة الإمربيالية والراأ�سمالية، بنيوية اأم عابرة! واأية بدائل؟

رئي�س اجلل�سة كارلو�س ومير

فر�ست الوليات املتحدة على اأمريكا الالتينية  اأكرث الأنظمة القت�سادية  ق�سوة  والتي من غري املمكن 

رها البع�س: ا�سرتاكية ليربالية جديدة. اأن يت�سوَّ

 بداأت الق�سة يف ت�سيلي يف العام  1973 حيث فر�ست الوليات املتحدة الأمريكّية �سيطرتها على 

�سندوق النقد الدويل والبنك الدويل لتدفع حكومات اأمريكا الالتينية اإىل تبّني �سيا�سات اقت�سادية ليربالية 

جديدة. 

واملرونة  واخل�سخ�سة  القت�سادية  والليربالية  اجلديدة  الليربالية  تعتنق  الالتينية  اأمريكا  جعل  ما  وهذا 

فت  يف �سوق العمل. وبالطبع ا�ستفادت تعددية القوميات يف الوليات املتحدة من هذا الأمر حيث تلقَّ

موجودات الدول ال�سابقة يف اأمريكا الالتينية من خالل �سفقات واأ�سعار منخف�سة. ومع زيادة التعريفات 

ب�سادرات  الالتينية  اأمريكا  اأ�سواق  املتحدة  الوليات  يف  القوميات  د  تعدُّ اأغرق  احلرّة  التجارة  م  وتقدَّ

رخي�سة، وهذا ما جعلها حتقق اأرباحًا �سخمة،  وقد دفع �سكان اأمريكا الالتينية ثمن هذه الأرباح. 

وظائفهم،   النا�س  من  املاليني  وفقد  الالتينية  اأمريكا  الالم�ساواة يف  نت  اجلديدة  الليربالية  تقدم  مع 

ّحي والتعليم. اإ�سافة اإىل خ�سارتهم تقدميات التاأمني ال�سّ

راً، اأخذت رياح التغيري تهبُّ على اأمريكا الالتينية، وبداأ ذلك مع التظاهرات املناه�سة ل�سندوق  موؤخَّ

النقد الدويل يف كاراكا�س عام 1989، ومع ظهور الزباتيني يف بداية الت�سعينيات  بداأ النا�س يف اأمريكا 

عدد  توىّل  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  الأمريكّية، وخالل  والهيمنة  اجلديدة   الليربالية  يقاومون   الالتينية 

❋  نائب رئي�س جمل�س نواب اأمريكا الالتينية.
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كبري من القادة التقّدمّيني ال�سلطة على  اأنقا�س هذه املقاومة منهم ت�سافيز يف فنزويال ومورايل يف بوليفيا 

وكورييه يف الإكوادور.

ا تكون املبادرة الأهم  وبات ك�رص هذه الليربالية اجلديدة من الأولويات لكل هذه احلكومات، ورمبَّ

 .)ALBA( لهذا اخلرق هي تاأ�سي�س  البديل البوليفاري لالأمريكتني

و تهدف منظمة البديل البوليفاري لالأمريكتني اإىل توجيه �رصبة رئي�سة �سّد الهيمنة الأمريكّية و�سندوق 

النقد الدويل والبنك الدويل والتجارة احلرة والليربالية اجلديدة ب�سكل عام.

منظمة البديل البوليفاري لالأمريكيتني كبديل عن »التجارة احلرة«.

منذ اأواخر الت�سعينيات حتاول الوليات املتحدة الأمريكّية توفري اتفاقية جتارة حرة اإقليمية مع بلدان 

.)FTAA( اأمريكا الالتينية ُتعرف با�سم منطقة التجارة احلّرة لالأمريكيتني

واحلركات  التجارية  النقابات  من  كبري  عدد  جنح  ت�سافيز  حكومة  قيادة  وحتت   2001 العام  ويف 

هذا  ومع  لالأمريكيتني،  احلرة  التجارة  منطقة  لإعاقة  الحتاد  الالتينية يف  اأمريكا  بلدان  الجتماعية يف  

الحّتاد ا�سمحّلت اآمال الوليات املتحدة وحلفائها.

ومن ناحية اأخرى، مل تكن  حكومة ت�سافيز را�سية ب�رصب منطقة التجارة احلرة لالأمريكيتني، لأنَّها 

�ست منظمة البديل البوليفاري  كانت تريد تاأ�سي�س بديل اإقليمي قابل للنمو نحو التجارة احلرة، لذا اأ�سَّ

لالأمريكتني يف اأواخر العام 2004 حتت قيادة فنزويال.

كوبا  فقط:  دولتني  من ع�سوية   ALBA لالأمريكيتني  البوليفاري  البديل  منظمة  اأُ�ّس�ست   البداية  يف 

اإليها  ان�سّمت  متامًا  لالأمريكتني وا�سحة   البوليفاري  البديل  اأهّمّية منظمة  اأ�سبحت  وفنزويال، وعندما 

دول اأخرى. ويف الوقت احلا�رص هناك �سّت دول بع�سوية كاملة يف منظمة البديل البوليفاري لالأمريكتني 

وهي: بوليفيا، كوبا، الدومينيك، الأورغواي، نيكاراغوا، فنزويال.

وهناك خم�س دول مراقبة  يف منظمة البديل البوليفاري لالأمريكيتني وهي: الإكوادور،  الوروغواي، 

جمهورية الدومينيك وSt. Kitts؟ )القدي�س كيت�س( و�سوف تنال الع�سوية الكاملة يف امل�ستقبل القريب.

عن  بعيد  ممّر  تكوين  اإىل  وتهدف  اجلديدة  الليربالية  لالأمريكتني  البوليفاري  البديل  منظمة  تعار�س 

التجارة احلّرة، ولدى املنظمة نطاق وا�سع من املبادئ والإر�سادات  تهدف اإىل الأمور التالية:  

اأ- تعزيز التجارة وال�ستثمار بني احلكومات الأع�ساء، ويكون هذا التعزيز قائمًا على اأ�سا�س التعاون 

وحت�سني م�ستوى معي�سة النا�س ولي�س  على ك�سب الأرباح.  

يف  الأع�ساء  للدول  املجاين  والتعليم  املجاين  ّحي  ال�سّ ال�سمان  لتوفري  الأع�ساء  الدول  تعاون  ب- 

املنظمة.
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ج-  توحيد قطاعات الطاقة للدول الأع�ساء يف املنظمة من اأجل تلبية احتياجات النا�س.

 والإعالم الليربايل الإقليمي  اجلديد ويعّزز ُهِويّة 
ّ
د- تاأ�سي�س اإعالم بديل يوازن بني الإعالم الأمريكي

اأمريكا الالتينية الأ�سلية.

هـ-تطوير ال�رصكات اململوكة للدولة.  

و- التاأكيد على اإعادة توزيع الأرا�سي والأمن الغذائي بني الدول الأع�ساء.

�س- تطوير امل�سانع الأ�سا�سية حّتى ت�سبح الدول الأع�ساء يف املنظمة م�ستقلة اقت�سادّيًا.

ح- تعزيز احلركات العّمالية والطالبية والجتماعية.

ط- التاأكيد على امل�ساريع البيئية التي ترعاها املنظمة.

�َس عدد كبري من اللجان العاملة لتلّبي الحتياجات الأ�سا�سية التي تتعلَّق بال�سحة والتعليم  حالّيًا، اأُ�سِّ

والثقافة وال�ستثمارات التجارية والقت�ساد، وباإجنازها هذا امل�رصوع تعمل الدول الأع�ساء مع بع�سها 

لتوحيد اقت�سادها حيث ميكنها اأن تتكامل وتتعاون فيما بينها  بدًل  من اأن تتناف�س مع بع�سها.

منظمة  داخل  يتفاعلوا  اأن  الأع�ساء  لالأ�سخا�س  املهّم  من  العري�سة  املوا�سيع  هذه  حتقيق  �سبيل  ويف 

البديل البوليفاري لالأمريكيتني.

وت�سّجع منظمة البديل البوليفاري لالأمريكيتني )ALBA(  امل�ساركة ال�سعبية يف خططها ووظائفها 

،وتتوقَّف جناحات منظمة البديل البوليفاري على قدرتها على اإجناز هدفها األ وهو حتقيق الدميقراطية 

القائمة على امل�ساركة.

قت عدداً كبرياً من  اأربع �سنوات فقط، وقد حقَّ �ست منظمة البديل البوليفاري لالأمريكيتني منذ  اأُ�سِّ

الأّمّية واإىل توفري  اخلدمة  الالتينية من  اأمريكا  اإىل تخلُّ�س  ت هذه الإجنازات  الناجحة ، واأدَّ الإجنازات 

ال�سحية املجانية للماليني من النا�س.

فول  اإنتاج  منها  الزراعية،  امل�ساريع  من  كبرياً  لالأمريكيتني عدداً  البوليفاري  البديل  منظمة  واأجنزت 

ال�سويا وزراعة الأرز، اإ�سافة اإىل منتوجات الألبان، وتربية الدواجن، وكان الهدف من هذه امل�ساريع 

دعم الأمن الغذائي.

ويف الواقع، ا�ستخدمت فنزويال هذه امل�ساريع  لتوفري الإعانات املجانية لالآلف من النا�س.

مت فنزويال البا�سات لكوبا وذلك لتح�سني نظام النقل العام فيها، و�ساعدت كوبا اأي�سًاً  على   وقدَّ

بناء قنوات �سخمة لتح�سني اإمدادات املياه، كما �ساعدتها على تنقيح م�سايف النفط الأ�سا�سية لديها.
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و يف العام  2006 �ساعدت فنزويال وكوبا بوليفيا من خالل منظمة البديل البوليفاري لالأمريكيتني، 

ومتَّ هذا الأمر عندما توّقفت الوليات املتحدة عن �رصاء فول ال�سويا من بوليفيا، لذا عمدت كوبا وفنزويال 

اإىل ا�سترياد فول ال�سويا من بوليفيا وذلك لإنقاذ �سناعة ال�سويا فيها. 

فنزويال  �ساعدت  كما  فيها،  ة  العامَّ وامل�ست�سفيات  املدار�س  تو�سيع  على  فنزويال  كوبا  و�ساعدت 

وكوبا بوليفيا على حت�سني م�ستوى قطاع النفط حّتى اأ�سبحت مكتفية ذاتّيًا يف جمال امل�ستقات النفطية 

واحتياحات الطاقة.

واأجنزت فنزويال ونيكارغوا اأي�سًا، ومن خالل منظمة البديل البليفاري لالأمريكيتني، اتفاقيات تعاون 

متبادلة لرباجمها الجتماعية، ومن اأهّم هذه امل�ساريع الكبرية التي متَّت بناًء على هذه الّتفاّقّيات م�ساهمة 

األف  امل�سكن والتعليم حلواىل 47  توفري  اإىل  ثمانية مراكز تهدف  بناء  نيكارغوا على  فنزويال مب�ساعدة 

م�رّصد يف البلد.

رعاية  متهاودة وذلك حتت  باأ�سعار  الدومينيكان  هايتي وجمهورية  من  لكلٍّ  النفط  فنزويال  م  وتقدِّ

املنتجات  من  النفطية  فواتريها  تدفع  اأن  الدول  هذه  وت�ستطيع  لالأمريكيتني.  البوليفاري  البديل  منظمة 

�َس لهذا الغر�س  �سِّ
الزراعية مثل املوز وال�سكر، ثم اإنَّ �سندوق منظمة البديل البوليفاري لالأمريكيتني قد اأُ

ّحي واخلدمات الجتماعية  ة والتاأمني ال�سّ حيث ُت�ستخدم اأموال هذا ال�سندوق لتح�سني املدار�س العامَّ

الأخرى.

ومن النجاحات الأ�سا�سية ملنظمة البديل البوليفاري لالأمريكيتني تاأ�سي�س اإعالم بديل، ومنها تاأ�سي�س 

حمطة تيلي�سور عام 2006  التي تقوم باإنتاج برامج تلفزيونية جديدة ملواجهة الإعالم الليربايل اجلديد يف 

مناطق اأمريكا  اجلنوبية كافًَّة.

اإىل  تهدف  لالأمريكيتني  البوليفاري  البديل  منظمة  الثقافية يف  اجلمعيات  من  كبري  تاأ�سي�س عدد  ومتَّ 

على  القائمة  الالتينية  اأمريكا  ُهويَّة  ذلك  خالل  من  وتظهر  الأع�ساء،  الدول  بني  الثقايف  الرتاث  تعزيز 

الت�سامن، وتعزيز املا�سي الأ�سلي ملواجهة التاأثري املتنامي للثقافة الأمريكّية وقيمها الفردية.

�َس اأي�سًا حتت رعاية منظمة البديل البوليفاري لالأمريكيتني م�رصف اإقليمي با�سم بنك منظمة البديل  واأُ�سِّ

البوليفاري لالأمريكتني، ويفوق راأ�سمال هذا امل�رصف البليون دولر، ومن اأبرز ن�ساطاته  تقدمي قرو�س 

ن من القيام بامل�ساريع ال�سحية والتعليمية والثقافية، اإ�سافة اإىل م�ساريع البنى  ة للدول الأع�ساء لتتمكَّ ُمَي�رصَّ

م امل�رصف هذه القرو�س دون اأية �رصوط م�سبقة لأنَّه يعمل بناء على اأ�س�س دميقراطية. التحتية، ويقدِّ

ت�سّكل منظمة البديل البوليفاري لالأمريكيتني احلركة الأ�سا�سية ملجموعة من الدول التي تهدف اإىل نيل 

ال�ستقالل ال�سيا�سي والقت�سادي عن الوليات املتحدة، كما يعترب تاأ�سي�س هذه املنظمة حتديًا لالإمربيالية 

م املنظمة الحتمالت احلقيقية للبدائل امل�ستقبلية الوا�سعة  يَّة من ذلك حيث تقدِّ ا اأكرث اأهمِّ الأمريكّية، ورمبَّ
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النت�سار من النظام الليربايل احلايل اجلديد، ما يعني اأّن منظمة البديل البوليفاري لالأمريكتني متلك قيمة 

ت�ستطيع من خاللها  حكومات اجلنوب  لليربالية اجلديدة  بدائل  باأّن هناك  رمزية عظيمة، لأّنها تظهر 

ة يف اآ�سيا واأفريقيا العتماد عليها. وخا�سَّ

وهكذا، وعندما اأخربنا من قبل الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي و�سندوق النقد الدويل والبنك 

الدويل ومن قبل عدد كبري من احلكومات يف اجلنوب باأنَّه ل يوجد بدائل لليربالية اجلديدة، راأينا اأن هذا 

الأمر كذبة كبرية، وقد اأثبتت منظمة البديل البوليفاري مدى �سدقية هذه الكذبة.

بيرت كو�سرت ❋

اأّن وقتنا حمدود للغاية. واأوّد بادئ ذي بدء تهنئة املنّظمني على خيارهم املمتاز لور�س العمل  اأعلُم 

هذه.

�ساأرّكز يف كلمتي على مظهر واحد من مظاهر اأزمة الراأ�سمالية خ�سو�سًا الأزمات الدورية يف �سكل 

اعتمادها على اإنتاج الأ�سلحة والتوزيع الع�سكري ل�سانعي ال�سيا�سات القت�سادية التي ميكن ت�سميتها يف 

اأنَّه جرى احلديث  اأعلم  �سياق احلديث عن النظرية القت�سادية بالإنفاق احلكومي الع�سكري. ومبا اأين 

كثرياً يف ال�سنة املن�رصمة عن مو�سوع النيوليربالية، فاأريد بدء كلمتي بالرتكيز على اأّن الإنفاق احلكومي 

الع�سكري هو الوجه املخّباأ للنيوليربالية، ويعّد جزءاً ل يتجّزاأ من جدول اأعمال النيوليربالية التي ل�سوء 

واأنا م�رصور جّداًً  نقا�ساتنا.  الأخرية يف  الفرتة  الكفاية يف  فيه  دة ومبا  املتعدِّ اأ�سكالها  تناول  يتّم  احلّظ مل 

لوجود فر�سة لنا ملعاجلة هذا املو�سوع معاجلة مقت�سبة وهي فر�سة يف ال�رصق الأو�سط ل�رصح مظهر اآثار 

الإنفاق احلكومي الع�سكري.

لقد ق�ّسمُت مداخلتي اإىل ثالثة اأق�سام:

ًلً، �ساأحتّدث باخت�سار عن معنى مفهوم الإنفاق احلكومي الع�سكري. اأوَّ

ثانيًاً، اأريد اأن اأظهر باخت�سار مدى ح�سور الإنفاق احلكومي الع�سكري يف �سناعة قرارات الوليات 

املتحدة والقوى الأوروبية. 

ثالثًاً، �ساأحتّدث باخت�سار عن نتائج الإنفاق احلكومي الع�سكري املتمثل يف �سكل حروب  تدور يف 

ال�رصق الأو�سط. 

فهذه هي النقاط الثالث التي اأريد تناولها باخت�سار: 

اأوًل، يعتمد الإنفاق احلكومي الع�سكري على تقنية ا�ستخدام التوزيع الع�سكري مبا يف ذلك اإنتاج 

القت�سادية  النظم  يف  جّمة  اقت�سادية  اآثار  عليها  وترتّتب  الأ�سا�سية،  الت�سليح  ونظم  الأ�سلحة  وت�سنيع 

❋ كاتب وباحث )هولندا(.
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ا�ستخدامًا  التقنية  هذه  ا�ستخدام  ومَتّ  الإمربيالية.  القت�سادية  والنظم  اخل�سو�س  وجه  على  الراأ�سمالية 

متما�سكًا منذ احلرب العاملّية الثانية من اأجل حتفيز اقت�ساد الوليات املتحدة، واقت�ساد الدول الأوروبية. 

ونظراً لواقع اأّن رجال القت�ساد نادراً ما يتناولون هذه الظاهرة، اأريد الإ�سارة اإىل وجود اأ�سكال عديدة 

يل من  يظهر فيها الإنفاق احلكومي الع�سكري يف �سناعة قرارات الدول الإمربيالية. اإذ يوجد �سكل اأوَّ

ليَّة لتحفيز دورة  الإنفاق احلكومي الع�سكري الذي يعني اأّن التوزيعات الع�سكريّة ُم�ستخَدمة كتقنية اأوَّ

اقت�سادية ما، كما توجد اأ�سكال ثانوية اأخرى اأقّل �ساأنًا، لكّنها حُتّفز القت�ساد عرب العتماد على الإنتاج 

، ما يعني 
ّ
الع�سكري وتوزيعه. وهناك اإنفاق حكومي ع�سكري حملِّي واإنفاق حكومي ع�سكري خارجي

اأّننا حملِّّيًا من �سّناع �سيا�سة العتماد على هذه التقنية وتعميمها اإىل اأنحاء اأخرى من العامل، عرب الت�سدير 

الجتماعي لنظم ت�سليح كبرية احلجم اإىل ال�رصق الأو�سط واإىل قارات اأخرى. فهذا اخت�سار لوجوب 

اإدراج الإنفاق احلكومي الع�سكري على جدول اأعمالنا من اأجل حماربته يف ما بعد. 

ثانيًا، اأريد الإ�سارة اإىل حقيقتني عمليَّتني حول العتماد على التوزيع الع�سكري يف اقت�ساد الوليات 

ناقد يف  اقت�ساد  اأخذتها من رجل  التي  احلقائق والأرقام  بو�س. و�ساأتناول  اإدارة  �سّيما يف  املتحدة ول 

الوليات املتحدة يدعى تلمن جون�سون ُيَعدُّ من القالئل الذين قّدموا قائمة �ساملة ن�سبّيًا حول الأ�ساليب 

املعلنة واملخفّية التي تعتمد عليها حكومة الوليات املتحدة الإمربيالية املجرمة، كما تعتمد عليها دورة 

ميزانية  توجد  فبالطبع  ُكلِّّيًا.  اقت�ساداً  �سّميته  ما  لإحداث  الع�سكرية،  التوزيعات  من  احلالية  الأعمال 

ع�سكرية ر�سمية تقّدر الآن بحوايل 6 مليارات دولر اأمريكي، ناهيك عن وجود ميزانية ع�سكرية هائلة 

هذه  اإىل  نظرنا  واإذا  الأو�سط.  ال�رصق  من  اأخرى  اأرجاء  ويف  واأفغان�ستان،  العراق  يف  احلروب  ب�سبب 

الأرقام التي تبلغ حواىل 7 مليارات و56.5 مليون دولر علينا تاليًا اإبقاء هذا الأمر يف بالنا، لأّن القليل 

القليل من رجال القت�ساد يعر�سون لئحة طويلة من النفقات املخبَّاأة الواجب اإدراجها اإذا اأردنا فهم 

التوّرط الكامل لالإنفاق احلكومي الع�سكري للوليات املتحدة. فوزارة ال�سوؤون الداخلية مثاًل حت�سل 

وهي  دولر  مليار  مئتي  حوايل  تبلغ  �رصيبة  دفعات  وجود  اإىل  بالإ�سافة  دولر  مليار   75 على  �سنويًّا 

مرتبطة بقرو�س قدمية ا�ستدانتها حكومة الوليات املتحدة من اأجل تغطية نفقات ت�سّلحها. والآن اإذا 

جمعنا كّل هذه الأرقام مع بع�سها البع�س �سنح�سل اأقّله على نتيجة 8% من USMLE التي هي عبارة عن 

دة لالعتماد على النفقات لي�س اإّل عندئذ �سنح�سل  جمع كّل هذه الأرقام، واإذا اأ�سفنا اإليها الآثار املتعدِّ

 يعتمد بالدرجة الأوىل على الإنفاق احلكومي الع�سكري. 
ّ
على اقت�ساد كلِّي

ونظراً ل�سيق الوقت، �ساأُدِخل الحّتاد الأوروبي والدول الأوروبية يف حديثي عن الإنفاق احلكومي 

ليَّة ل�سناعة  الع�سكري. فاإذا كنُت وا�سحًا باأّن الوليات املتحدة تعتمد على النفقات الع�سكرية كتقنية اأوَّ

لي�ست بعيدة كلِّّيًا عن هذا  الدول الأوروبية  باأّن  الوقت نف�سه  اأن نعرتف يف  النظام القت�سادي، علينا 

بال�سالح فقط، نح�سل على 300 مليار  الدول الأوروبية املرتبطة  اأرقام نفقات  اإىل  فاإذا نظرنا  الأمر. 
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اأي�سًاً على الأقّل. وهذا الرقم هو الرقم الر�سمي. فعلى �سبيل املثال، ن�ستطيع روؤية اآثار الإنفاق احلكومي 

اأ�ساليب خمتلفة ملمار�سة �سغط م�ستمّر على  اأ�سفنا ما تعتمده الدول الأوروبية من  الع�سكري يف حال 

دول النظام العاملي التي توؤّكد اعتمادها على اإنتاج الأ�سلحة من اأجل التاأّكد من اأّن تلك الدول �ست�سرتي 

اأ�سلحتها.

اأّن  واأعلم  الع�سكري.  احلكومي  الإنفاق  نتائج  نح�سد  اأّننا  لأو�سح  الثالثة  النقطة  اإىل  الآن  �ساأنتقل 

 تناول املو�سوع باإيجاز لكّني اأحتاج يف النهاية اإىل تو�سيح الأ�ساليب التي اعُتِمدت يف العامل عام 
ّ
علي

1991. فتجدر الإ�سارة اإىل اأن حرب اخلليج الثانية التي كان من املفرَت�س اأّنها كانت تهدف اإىل حترير 

الكويت من الحتالل العراقي كانت ترتبط باأزمة موؤقَّتة يف نظام الوليات املتحدة، كما اأريد تقدمي �رصح 

عن �سبب �سّن احلرب على العراق التي ما زالت م�ستعلة حّتى الآن من اأجل تخطي اأزمة موؤقتة يف اقت�ساد 

الوليات املتحدة. ففي ما يتعّلق بحرب اخلليج عام 1991، انتهى احلال بنظام الوليات املتحدة يف 

نهاية الثمانينيات باأزمة جّراء اعتمادها على اإنتاج الأ�سلحة. وتتطّلب امل�ساألة الكثري من الوقت ل�رصحها 

الإمربيالية حول معدلت  القوى  نزاع بني  نتيجة واقع وجود  الأزمة كانت  تلك  اأّن  بالتف�سيل، علمًا 

الفائدة. فقد كانت الوليات املتحدة تريد املحافظة على ا�ستمرار ال�سترياد من اأجل متويل هذا الإنتاج 

الع�سكري. فما كان من الوليات املتحدة اإّلّ اأن �سّنت حربًا عام 1991 لت�سهيل انتقال القت�ساد من 

الدورة الأوىل اإىل الدورة الثانية.

ولإظهار عدم فعالية ُنظم الت�سليح التي تعتمدها الوليات املتحدة يف ال�رصق الأو�سط، تقوم الدول 

الراأ�سمالية ببيع اأ�سلحتنا وت�ساعدنا على تخطي الأزمة التي نّر بها. وميكن اعتبار اأّن احلرب القائمة يف 

العراق ت�سّب يف الجّتاه ذاته لو تناولنا م�ساألة الأزمة املوؤّقتة التي كان ي�سهدها اقت�ساد الوليات املتحدة 

ًل يف اقت�ساد الوليات املتحدة. من عام 2001 لغاية عام 2003 والتي كانت تتطّلب حتوُّ

على  الع�سكري  احلكومي  الإنفاق  اعتماد  على  التاأكيد  ل�سمان  كان  التحّول  هذا  اأّن  الوا�سح  من 

التوزيع الع�سكري، واأنَّه �سي�سبح مّرة اأخرى التقنية الأّولّية لرتاكم اقت�ساد الوليات املتحدة.

اأمتّنى اأن اأكون قد بّينُت خطر الإنفاق احلكومي الع�سكري كوجه خمبَّاأ للنيوليربالية، وواقع اأّن النا�س 

�سعوب  اخلارجية على ح�ساب حياة  ال�سيا�سة  ال�سكل من �سناعة  الأو�سط هم �سحايا هذا  ال�رصق  يف 

ال�رصق الأو�سط.
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د. كمال حمدان ❋

بنيوية؟  اأزمة  الآن  ن�سهدها  التي  الأزمة  هل  اجلل�سة،  تطرحها  التي  امل�ساألة  عن  اأجيب  اأن  �ساأحاول 

ة انتقلت ب�رصعة ا�ستثنائية من القطاع املايل لت�سبح اأزمة اقت�ساد حقيقي. ما  باخت�سار اأقول اإنها اأزمة عامَّ

هي عوامل هذه الأزمة البنيوية؟ اأحد اأبرز عوامل هذه الأزمة هو تعاظم اخللل بني ما ن�سّميه القت�ساد 

احلقيقي. ففي العقود الثالثة املن�رصمة ول �سّيما منذ بداية ال�سبعينيات تعاظمت اإىل حدٍّ كبري الكّميات 

ربح.  اأو معدل  لها،  فائدة  معّدل  توفري  لنا  ينبغي  الأموال  ال�ساخنة، وهذه  الأموال  روؤو�س  تطال  التي 

ومعدل الربح الذي ُيعطى لروؤو�س الأموال ال�ساخنة الهائمة على وجهها يف العامل عرب الأ�سواق املاليَّة 

مئة  احلقيقي. كل  القت�ساد  اأرباح  ُيقتطع من  الأموال  العاملّية والذي حت�سل عليه روؤو�س  والبور�سات 

دولر يجري تداولها عاملّيًا ماذا يعود منها اإىل القت�ساد احلايل؟ وماذا يعود منها اإىل القت�ساد احلقيقي؟ ل 

�سك اأّن الأكرثية ال�ساحقة من هذه املئة دولر تعود اإىل حركة راأ�س املال احلايل، اأي اإىل ن�ساط البور�سات 

اأنا  احلقيقي.  والقت�ساد  احلايل  القت�ساد  بني  ما  يف  اخللل  هذا  ملاذا  الثانوية.  والأ�سواق  املال  واأ�سواق 

اأجزم- وهذه فر�سية قابلة للنقا�س- باأّن تعاظم دور القت�ساد احلايل كان تعبرياً اآخر عّما جاء به مارك�س 

قبل 150 �سنة من توقُّعه انخفا�س وتراجع معدل الربح الو�سطي يف القت�ساد الراأ�سمايل يف القت�ساد 

احلقيقي. اإن معّدل الربح الو�سطي ينخف�س ثم ُيقتطع جزء من اأرباح القت�ساد احلقيقي مل�سلحة اقت�ساد 

م. بهذا املعنى الأزمة لها �سمات بنيوية. خالل العقود الثالثة املن�رصمة تراجعت ح�سة القوة ال�رصائية  متورِّ

الطبقة  �سفوف  يف  �سيما  ل  ال�ستهالك  وزاد  املحلي  الناجت  اإجمايل  من  الأجور  اأي  الو�سطى  للطبقة 

الو�سطى مبعايري ا�ستثنائية. واأزمة الرهن العقاري هي اأحد مظاهر هذه الزيادة يف ال�ستهالك والقرتا�س. 

ن الذي ا�سمه الراأ�سمال  �ست م�ستويات معي�سة الطبقة الو�سطى يف الغرب ا�ستناداً اإىل هذا املكوِّ لقد ُقوِّ

الطبقة  معي�سة  م�ستوى  حت�ّسن  اأن  فكان  الإقرا�س،  اأ�سكال  كل  بت�سجيع  حكومات  وقامت  احلايل. 

الو�سطى، واتَّ�سعت هذه الطبقة بفعل القرتا�س ولي�س بفعل �رصوط العمل واقتطاع الأجراء ن�سبة اأكرب 

من الفائ�س القت�سادي عرب زيادات الأجور، وت�سحيح دور الأجر من حيث عالقته باإنتاجية العامل. 

ن املايل يف حركة راأ�س املال.  اأتت هذه القدرة الإنفاقية للطبقة الو�سطى كنتيجة لآلية عمل ت�سّخم املكوِّ

اأعلى من م�ستواك  امل�ستقبل ل�سالح احلا�رص وتعي�س مب�ستوى  تبيع  اأنت  يومًا ما �سيكون هناك ح�ساب. 

❋ خبري اقت�سادي ومدير مركز البحوث وال�ست�سارات )لبنان(.
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تنازيل ويومًا ما �ستنهار. ح�سل ذلك يف 
ّ
وكل هذا ُيبنى على القرتا�س. اإن قوتك ال�رصائية اجتاهها العام 

عام 2008 وهو العام الذي ق�سمت فيه الق�سة ظهر البعري. هذا كان يرتاكم على مدى �سنوات وعقود. 

يف البداية كانت الأزمة حم�سورة، بداأت يف �رصق اآ�سيا وبعدها يف رو�سيا، وكانت تتنقل لكّنها كانت 

د، ومل تنتقل من اأزمة قطاع مايل اإىل اأزمة اقت�ساد حقيقي، اأّما عام 2008  حم�سورة بحيِّز جغرايف حمدَّ

فقد تخطت املعنى اجلغرايف والقطاعي.

الأكرث اإثارة للقلق اأكرث الآن هو اأّن بع�س �سمات الأزمة تذّكرنا ب�سمات الأزمات الدورية التي عرفها 

القت�ساد الراأ�سمايل يف القرن التا�سع ع�رص، والتي در�سها مارك�س حتت عنوان الأزمات الدورية، حيث 

العمل،  عن  العاطلني  جي�س  يف  ازدياد  الأ�سعار  يف  وانخفا�س  ك�ساد  �سنوات  ع�رص   
ّ
كل  يح�سل  كان 

وانخفا�س يف الّطلب يف ال�ستهالك و�سوًل اإىل ذروة الأزمة ثّم تتجّمع �رصوط لدورة ثانية وهكذا... 

بحيث اإنَّ القرن التا�سع ع�رص كان حلزونّيًا. هذا مل نعرفه منذ نهاية احلرب العاملّية الثانية ومل نعد نرى هذا 

ال�سكل من الأزمة.

خارقة  واأزمات  وال�ستهالك،  الطلب  يف  وانخفا�س  الأ�سعار،  يف  انخفا�س  اإىل  نعود  نحن  الآن 

للحدود اجلغرافية. وما نعي�سه الآن هو نهاية حقبة من التطور الراأ�سمايل.

نظام  اإىل  الراأ�سمالية  من  ننتقل  اإّننا  اأقول  ول  مو�سوعية،  لأ�سباب  وذلك  الراأ�سمالية  نهاية  اأقول  ل 

اآخر قد يكون ال�سرتاكية اأو غريها اأو ال�سوق الجتماعي كما ح�سل يف اأملانيا بعد احلرب الثانية. الآن 

بتقديري اأّن امل�ساألة املركزية هي ما عالقة الدولة املركزية بالأ�سواق؟ هذه املعادلة هي التي حكمت تطور 

ُه ميّر. املعادلة بني الدولة والأ�سواق كانت حم�سوبة  الراأ�سمالية. اأيام اآدم �سميث كان الو�سع: دعه يعمل َدعنْ

بغلبة و�سيطرة �ساحقة لالأ�سواق وقد انتهت هذه احلقبة من الراأ�سمالية. واأتت الكنيزية ولي�س فقط ببعدها 

املقلق بالإنفاق الع�سكري ولكن باإنفاق عام اأو�سع يطال الق�سايا الجتماعية وغريها.

كّل املكا�سب التي انتزعت من قبل احلركة النقابية بتاأثري من الثورة الإ�سرتاكية يف الحتاد ال�سوفياتي 

�سُهل انتزاعها من ِقبل راأ�س املال لأّنه كان يرى اأّنه بهذه ال�سوابط يعمل على تاأبيد واإطالة عمر نظامه 

عالية،  نو  معّدلت  و�سهدت  �سنة   40 ا�ستمرت  هذه  �سميث.  اآدم  اأيام  الأوىل  ب�سيغته  انهار  اأن  بعد 

ومكت�سبات اجتماعية عالية، واأتت جزئيًا وبن�سبة كبرية كنتيجة لن�سالت احلركة العمالية والنقابية يف 

اأوروبا واأمريكا. غري اأن هذه احلقبة انتهت يف ال�سبعينيات مع ت�سافر جمموعة ق�سايا التات�سريية، الريغانية، 

اخل�سخ�سة.

الكال�سيكية،  اإذن  ثالثة.  حقبة  نحو  العامل  لتنقل   
ّ
العاملي القت�سادي  الفكر  يف  كثرية  مدار�س  اأتت 

ا�ستعادت  الدولة والأ�سواق كانت  العالقة بني  الثانية،  النيوليربالية. احلقبة  ثالثة هي  والكينزية، وحقبة 
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الثالثة التي  اآدم �سميث، وكانت ال�سيطرة ال�ساحقة لالأ�سواق يف احلقبة  اأيام  قدراً من التوازن عّما كان 

اأتت بعد ال�سبعني وامل�ستمرة اإىل الآن وا�ستعادت الأ�سواق �سيطرتها ال�ساحقة على املعادلة وانخف�س دور 

الأّمة وتراجعت الدولة عن وظائفها.

اإنتاج  الآن نحن ذاهبون على الأرجح نحو حقبة رابعة من تطور الراأ�سمالية حيث ينبغي لنا اإعادة 

املعادلة بني الأ�سواق ودور الدولة، لكن ب�رصوط خمتلفة عن احلقبة الكينزية، لأّن طريف املعادلة، الدولة 

والأ�سواق، تغرّيا وخ�سو�سًا الآن. و�سكراًً.
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اآلّيات التن�سيق وتبادل اخلربة و�ُسبل الدعم

رئي�س اجلل�سة: النائب علي بّزي ❋

اأهاًل و�سهاًل بكم يف هذه الور�سة حول مناه�سة الإمربيالية والت�سامن بني ال�سعوب ودعم املقاومة 

واآليات العمل والتن�سيق وتبادل اخلربات و�ُسبل الدعم.

اإّن الكثري من الأزمات والتحّديات التي تواجه ال�سعوب يف هذا العامل، والكثري من النظم ال�سيا�سية 

والهيمنة،  ال�ستغالل  اأ�سكال  اأب�سع  متار�س  التي  اجلائرة  الإمربيالية  ال�سيا�سات  من  ناجم  واملجتمعات، 

وفر�س  الوطنية  الرثوات  وم�سادرة  احلروب،  اإدارة  اأو  مبا�رص،  احتالل  عرب  �سواء  والظلم،  والت�سّلط 

احل�سار والعقوبات، وت�سنيف الدول اإىل معتدلة وحمافظة، ودول مارقة وخري و�رّص، وكّل اأ�سكال الغزو 

الثقايف والقت�سادي والع�سكري والأمني، وحّتى كّل اأ�سكال احلياة اليومية املعا�سة. هذا التحّدي يتطّلب 

ت�سافر كّل اجلهود والإمكانات والطاقات من اأجل مواجهته، لي�س عرب اإ�سدار كمٍّ كبري من التو�سيات 

واملقّررات، كي تبقى حرباً على ورق، بل من اأجل العمل بكّل جهد من اأجل و�سع هذه التو�سيات 

وهذه املقّررات مو�سع التنفيذ. العربة لي�ست اإ�سدار التو�سيات واملقّررات، بل العربة تكمن يف كيفية 

تنفيذ وتطبيق ما متََّ الّتفاق عليه ب�ساأّن مقاربتنا لأّي ِملّف من امللفات بالعزة والكرامة الوطنية وال�سيادة 

والتحّرر الوطني وال�ستقالل. التحّدي الأّول، هل باإمكاننا نحن اأن ننتقل من حركة مناه�سة الإمربيالية 

اإىل حركة مقاومة الإمربيالية التي ت�ستمّد �رصعيَّتها وم�رصوعيتها من تغليب امل�سالح الوطنية العليا لبالدنا 

و�سعوبنا على ما عداها من م�سالح يف �سبيل التحّرر الوطني من كّل اأ�سكال التبعية واخل�سوع؟

والتحّدي الآخر هو كيفية اإيجاد عامل جديد يرتكز على تبادل التعاون واخلربات والت�سامن وتقدمي 

�سيا�سية  اأو  اجتماعية  اأو  اقت�سادية  كانت  اإن  كافةً،  واأبعادها  مب�ستوياتها  م�سرتكة  وروؤى  ا�سرتاتيجيات 

و�سيانة وجتديد  على �رصورة حتديد وحماية  والرتكيز  والتحّديات،  الأزمات  ملواجهة هذه  ثقافية،  اأو 

واأكرث  عدالة  اأكرث  عامل  اإىل  الو�سول  بغية  دعم  اآلّيات  اإن�ساء  من  ذلك  ي�ستتبع  ما  مع  ال�سيا�سي  امل�رصوع 

اإن�سانية. هذا ما اأوّد اأن اأقوله يف بداية هذه الور�سة. و�سكراًً.

❋ نائب يف الربملان اللبناين.
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برتو�س كون�ستانيتنو�س ❋

. واإيّن اأعتربه �رصفًا كبرياً يل اأن اأكون موجوداً يف  اأوّد بادئ ذي بدء �سكر املنظمني لتوجيه دعوة اإيلَّ

بلد قاوم الغزو الإ�رصائيلي، وو�سط نا�س من خمتلف اأرجاء ال�رصق الأو�سط يناق�سون كيف باإمكاننا مقاومة 

اهًا خمتلفًا. الإمربيالية واإعطاءها اجتِّ

ومبارك  �ساركوزي  وي�سعى  غّزة.  لعملياته يف  الإ�رصائيلي  اجلي�س  ال�سباح عن وقف  اأُعلن هذا  لقد 

وبع�س القادة الآخرين لإنهاء ما حدث يف الأيام الأخرية يف غزة. واأعتقد اأّن هذا الأمر يعك�س مو�سوعًا 

ب�سبب  م�سكلة  يواجهون  فهم  الأمريكّية.  الإمربيالية  �سيطرة  باأزمة  املرتبطة  »اإ�رصائيل«  اأزمة  هو  اأ�سمل 

العراقي،  ال�سعب  مقاومة  اأم  اللبناين  ال�سعب  مقاومة  اأكانت  �سواء  املنطقة،  يف  البطلة  ال�سعب  مقاومة 

العمال يف  مثاًل  املنطقة،  الكبرية يف  باحلركات  امل�سكلة  هذه  وترتبط  غزة.  ال�سعب يف  مقاومة  والآن 

القاهرة والنا�س الذين تظاهروا يف العديد من املدن، وبالطبع النا�س املقاومون يف خمتلف اأرجاء العامل من 

الوليات املتحدة واأوروبا واآ�سيا. فهذه هي م�سكلتهم احلقيقية، ويجب اأن تتكّون لدينا هذه ال�سورة 

العظيمة عن املقاومة. ون�ستطيع الآن اأن نتَّحد ون�سي ُقدمًا لأّن علينا اإجابتهم عّما كانوا يتحّدثون هذا 

ال�سباح باأّنهم عندما يتحّدثون من دون الفل�سطينيني ومن دون حكومة حما�س املنتخبة قانونّيًا، ل ميكن 

قبول اأّي قرار. فهذه هي الدبلوما�سية التي يتحّدثون عنها. وهذا هو احلّل الذي يقّدمونه من الأعلى. 

ونقول لهم اإنَّ احلرب والإمربيالية لن َيننْتهيا يف هذا احلّل، فعلينا اأن ن�ستمّر على م�سار حركة مناه�سة 

احلرب الدولية، واأي�سًاً على م�سار احلركات التي تبني املقاومة يف ال�رصق الأو�سط. فال ي�ستطيع احلمل 

اأن ينتظر الذئب كي ياأكله. هذا هو اجلواب الذي يجب علينا اأن نقوله لهم. ودعونا نناق�س التدابري التي 

نقرتحها من جانبنا.

قَّة، يتوّجب علينا مواجهة دولة »اإ�رصائيل« ال�سهيونّية، وقوُل ل للمزيد من  اأريد اأن اأكون يف غاية الدِّ

عدوان هذه الدولة ال�سهيونّية.

نريد حاًلّ قائمًا على فل�سطني دميقراطية، يقيم فيها خمتلف النا�س املنتمني اإىل هذه الدولة. اإذن نريد 

دولة واحدة ل دولتني يف املنطقة، ما يعني اأّن علينا معاجلة هذه امل�ساألة مدركني اأّن الدولة ال�سهيونّية هي 

دولة وليدة القوى الإمربيالية لفر�س م�ساحلها يف املنطقة، وت�ستخدم لهذا الهدف ثالثة اأ�ساليب هي:

ًلً، املال: اإذ يقّدمون اأكرث من 6000 دولر لكّل م�ستوطن يذهب اإىل هذه الدولة العن�رصية. اأوَّ

�س الكثري من النفقات ل»اإ�رصائيل«. ثانيًاً، ال�سالح: اإذ ُيخ�سّ

❋ )حملة اأوقفوا احلرب ـ اليونان(.



173

ثالثًاً: ينّظمون العمل يف هذه الدولة على اأ�سا�س ِعرقي ل على اأ�سا�س اأّن العامل ي�ستطيع املقاومة.

يكون  اأن  نريد  ول  العن�رصية.  ال�سهيونّية  الدولة  لهذه  حاّل  نريد  باأّننا  وا�سحني  نكون  اأن  علينا 

العودة. وينبغي  فل�سطيني حّق  ًة. فلكّل  العامل كافَّ اأنحاء  الأو�سط ويف  ال�رصق  الفل�سطينيون لجئني يف 

لكّل معتقل اأن يخرج  من ال�سجن اإىل احلّرّية. فهذه هي فل�سطني احلّرة التي نقرتحها، والتي نر�سم �سورة 

لها يف خيالنا، وهذه هي فل�سطني التي نحارب من اأجلها. ما يعني اأّن علينا النتقال اإىل تدابري مقاطعة 

دولة »اإ�رصائيل« ال�سهيونّية. وعلينا النتقال اإىل تدابري ال�ستثمار عرب منع ال�ستثمار يف هذه الدولة، كما 

علينا فر�س عقوبات على هذه الدولة العن�رصية.

اإىل احلكومات، لأَنّ احلكومات عمياء و�سّماء  اإىل احلركات ل  هًا  اقرتاحنا موجَّ اأن يكون  ويجب 

بلغة  يتحدثون  لأّنهم  ي�سغون  ل  الذين  املتحدة  والوليات  الأوروبي  والحتاد  املتحدة  الأمم  كما  متامًا 

الإمربيالية وبلغة احلرب. فهذه هي اللغة الوحيدة التي يعرفونها ول يقيمون حواراً اإّل مع بع�س اأعوانهم 

من الديكتاتوريّني اأمثال مبارك. ومن املهّم للغاية اأن نكون �سّد الناتو و�سّد الحتاد الأوروبي. فنحن 

�سّد احلكومات التي ل تعرتف بحكومة حما�س املنتخبة قانونّيًا.

واأول ما نطالب به هو اإنهاء هذه املحنة. ونريد رفع احلظر املفرو�س على غزة. ونريد فر�س حظر 

على »اإ�رصائيل«، وميكن حتقيق هذا الأمر عندما ننا�سل كحركة عّمالية وحركة مناه�سة احلرب وحركة 

املقاومة يف خمتلف اأرجاء العامل.

كما نطالب الحتاد الأوروبي العرتاف بال�سلطة الفل�سطينية املمّثلة بحكومة حما�س املنتخبة قانونّيًا. 

فاأوقفوا العتداء الذي ت�سنُّه »اإ�رصائيل«. واطردوا ال�سفراء ال�سهاينة، واأقفلوا كّل ال�سفارات الإ�رصائيلية 

د وهو قبول �سفراء حكومة غزة. يف خمتلف اأرجاء العامل، واقبلوا ال�سفراء القادمني من غزة. فمطلبنا حمدَّ

وقاطعوا  منتجاتها،  وقاطعوا  »اإ�رصائيل«،  دولة  مع  كاّفة  والتجارية  املالية  التفاقيات  األغوا  ثانيًاً، 

�رصكاتها، وقاطعوا امل�سارف الداعمة لآلة الدولة الإ�رصائيلية يف خمتلف اأرجاء العامل.

املربمة  الّتفاقات  يلغي  واأن  »اإ�رصائيل«،  مع  يجريها  اأّي حمادثات  باإنهاء  الأوروبي  الحّتاد  ونطالب 

دولة  مع  وتركيا وغريهما من احلكومات  اليونان  من  اأبرمتها كلٌّ  التي  الّتفاقات  اإىل  بالإ�سافة  معها، 

»اإ�رصائيل« ال�سهيونّية.

�سالح  وانزعوا  »اإ�رصائيل«.  ت�سليح  واأوقفوا  »اإ�رصائيل«.  مع  كافة  الع�سكرية  التفاقات  األغوا  ثالثًاً، 

»اإ�رصائيل« الآن. اأقفلوا ال�سفارات الع�سكرية والناتو والقواعد الع�سكرية القومية يف املنطقة مثل ال�سفارة 

الربيطانية يف قرب�س، وقاعدة �سودا يف كريدا وقاعدة �ستيغونول الع�سكرية يف اإيطاليا. اإذ اإنَّ هذه القواعد 

تفتح منفذاً لـ »اإ�رصائيل« وت�ستخدم هذه املرافئ كافة ل�سترياد الأ�سلحة للجي�س الإ�رصائيلي.
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رابعًاً، ارفعوا ح�سار املعابر يف رفح وعلى احلدود املوؤدية اإىل املناطق الفل�سطينية كاّفة. اإذ ي�سّكل مرفاأ 

اإلينا اأهّمّية كبرية، وهذا هو ال�سبب الذي دفعنا اإىل اإر�سال مركب الكرامة اإىل هناك لفتح  غّزة بالن�سبة 

هذه احلدود.

بتقدمي  ونطالب  الفل�سطيني.  ال�سعب  من  للناجني  وال�سلع  املال  بع�س  واإي�سال  حّراً  مدخاًل  نريد 

امل�ساعدات الإن�سانية كاّفة لغزة الآن عرب فتح هذه احلدود.

متمثِّاًل  التبادل  هذا  اأكان  �سواء  ال�سهيونّية،  الإ�رصائيلية  الدولة  مع  ثقايف  تبادل  اأّي  اأوقفوا  خام�سًا، 

اإىل  اأي مغّن  اإر�سال املو�سيقيني«، ول تر�سلوا  اأو املو�سيقى »فتوقفوا عن  الريا�سية  اأم الفرق  باجلامعات 

هذه الدولة العن�رصية.

اأّما ال�سوؤال الذي يطرح حول كيفية تطبيق هذه النداءات فجوابه هوالتايل:

بالن�سبة اإلينا، ُيعترب التن�سيق الدويل مع النا�س الذين ينظمون املظاهرات يف العامل ومع احّتاد التجارة 

اإعطاء  ملنع  للغاية  ناجحة  اليونان  الإ�رصابات يف  كانت  )حيث  الإ�رصابات  ينظمون  الذين  النا�س  ومع 

ال�سالح، كما كانت ناجحة يف منع اإر�سال القوات عام 2003 اإىل العراق(. ونطالب احلركات الرتكية 

داً، فال تن�سوا اأّن هذا الأمر يحّقق جناحًا وي�سع اجلي�س  باأن توقف تدّفق القوات امل�سّلحة اإىل العراق جمدِّ

 يف ماأزق.
ّ
الأمريكي

ونقرتح عليكم جميعًا قبول امل�ساركة يف موؤمتر كبري �سّد الناتو، تنّظمه حركة مناه�سة احلرب الدولية 

ُيعقد يف �سرتا�سبورغ من 2 لغاية 5 ني�سان حتت �سعار »اإذا كان �ستون عامًا للناتو كافية فاأكرث من كفى 

ل�ستني عامًا على قيام اإ�رصائيل«. فما نقرتحه هو اأن ترجعوا من العراق واأن تخرجوا من اأفغان�ستان واأن 

روا فل�سطني الآن. و�سوف نلتقي مع وفد اأوروبي. علمًا باأن بع�سنا ينتمي  تخرجوا من البلقان واأن حترِّ

اإىل جلنة التن�سيق الدولية حيث �سيقّدم ع�سو اآخر املزيد من املعلومات حيال هذا الأمر.

اأّما الأ�سلوب الثاين للن�سال فهو التجمعات احلا�سدة والإ�رصابات واملظاهرات يف خمتلف اأنحاء العامل 

وعلى وجه اخل�سو�س يف ال�رصق الأو�سط. كما نريد التعبري عن دعمنا حلركة العمال يف م�رص. اإن الطريق 

اإىل القد�س متّر عرب القاهرة، فال تقطعوا الطريق. ويجب دعم اخلطوات التي تقوم يف وجه الديكتاتوريني.

كما علينا اّتخاذ اخلطوات ذاتها �سّد حكوماتنا. فمن املهم للغاية و�سل حركة مناه�سة الإمربيالية 

بحركة مناه�سة الراأ�سمالية وحركات العّمال وال�سباب. قد يت�ساءل العديد منكم عّما ح�سل مع األك�سي�س 

يوروبيليو�س ابن الـ 15 عامًا الذي قتلته ال�رصطة. فما ح�سل فعاًل اأّنه حدث انفجار اجتماعي يف اليونان 

ال�سبيل  هم  فالعمال  احلرب،  يبني  الذي  النظام  �سّد  مظاهرات  تنظيم  اإىل  وبالطالب  بالحتادات  دفع 

لوقف مترير ال�سالح اإىل »اإ�رصائيل«، ونحن فخورون بهذه العالقة. كما يحارب العمال �سّد امل�سارف 
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دة اجلن�سية يف اأنحاء العامل كافة، فهي  لأّن احلروب تخدم م�سلحة امل�سارف وم�سالح ال�رصكات املتعدِّ

اأجل حتقيق م�ساحلها. وهذا هو  بها »اإ�رصائيل« من  التي تقوم  املراقبة   واإىل 
ّ
اإىل اجلي�س الأمريكي حتتاج 

�سبب حاجتنا اإىل هذا النوع من الرتباطات. و�ساأنهي كالمي بالقول اإّن هذا املوؤمتر هو موؤمتر تاريخي، 

ونريد تهنئة املنظمني لأنَّهم اأتاحوا لنا فر�سة و�سل املقاومة يف ال�رصق الأو�سط بحركة العمال يف مناطق 

وبلدان اأخرى. واإَننا فخورون باأنف�سنا واإّنا جميعنا فل�سطينيون و�سننت�رص. �سكراًً.

اإبراهيم املو�سوي ❋

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.

�سمعتم  قد  هنا،  ق�سيتموها  التي  الطويلة  ال�ساعات  مدى  وعلى  املا�سيني،  اليومني  اأنَّكم يف  اأعتقد 

د لنا للتكلم على ما نريد اأن نديل به هو اأكرث من كاٍف اإذا كّنا  الكثري من الكالم، واأعتقد اأّن الوقت املحدَّ

دة قد تفيد وقد ل تفيد. قد تفيد اإذا اأح�سّنا ا�ستخدامها والنهو�س بها،  نريد اأن ن�سل اإىل خال�سات حمدَّ

وو�سعها يف اآلّيات عمل، واإذا كانت هناك اإرادة وعزمية وتوّجه من اأجل اأن ن�سل اإىل نتيجة. اأّما اإذا كنا 

فقط �سنقت�رص على خطب رّنانة وخطابات بالغية وح�سد الكثري من امل�سطلحات ذات املعنى اأو التي ل 

جتد لها معنى، فاإنَّنا نكون فقط يف معر�س ا�ستعرا�س ع�سالت لغوية ل متّت اإىل الواقع ب�سلة. اأعتقد اأنَّنا 

جميعًا مّتفقون بعد ما �سهدنا ون�سهد من هذا القتل اليومي املّجاين على �سا�سات التلفزة اأّن الزمن هو 

زمن العمل، لذلك �ساأدخل مبا�رصة يف عر�س خال�سات وتو�سيات، اأعتقد اأنَّها قد تكون مفيدة من اأجل 

هذا العنوان الذي نحن ب�سدده الآن، وهو عنوان مناه�سة الإمربيالية والت�سامن بني ال�سعوب واآلّيات 

التن�سيق وتبادل اخلربات و�ُسبل الدعم. ما اأريد اأّن األفت اإليه اأنه من خالل زيارات عديدة ومن خالل 

اأّنه  متابعات لالإعالم الغربي، ومن خالل ما �سمعتموه يف هذه اللحظة للتوِّ من �سديقنا برتو�س، نرى 

لي�س هناك من اأحد ميكن اأن يزايد على اأحد، يعني اأن م�ستوى احل�سا�سية وم�ستوى رّدة الفعل وم�ستوى 

التفاعل ال�سعبي يف الغرب هو اأكرث بكثري مّما جنده لدى اأبناء جلدتنا وبني ظهرانينا. هذه حقيقة موؤ�سفة 

ومفجعة بقدر ما هي مفرحة يف اآٍنَ معًا، وهنا يحدث نوع من النف�سام يف داخل الإن�سان، هل ُجرحنا 

اإّل  ميِّت اإىل هذه الدرجة ل ن�ستطيع اأن نح�ّس بعاملنا، حّتى عندنا نحن،  امل�سريات املليونية، مل تظهر 

راً.  موؤخَّ

ما �سهدناه يف عدوان متوز 2006 اأّن التظاهرات املليونية كانت يف عامل الغرب اأكرث منها يف عامل 

العرب، وكّلنا نعرف ال�سبب، ونعرف ماذا يجري هناك. ما اأريد اأن اأقوله اأّن م�ستوى احل�سور وم�ستوى 

❋ )رئي�س حترير جريدة »النتقاد« الإلكرتونية ـ لبنان(.
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املتابعة وم�ستوى التفاعل مع احلدث اليومي ومع املاأ�ساة التي نعي�سها يف هذا اجلزء من العامل موجودة 

ة، وحا�رصة يف اأذهان الكثري. املوؤ�سف اأنَّنا ل ن�ستطيع اأن ن�ستثمر هذا املو�سوع، مع اأن كلمة ال�ستثمار  بقوَّ

قد تكون غريبة ومكروهة يف هذا املو�سوع.

بكّل ب�ساطة نحن نقف الآن يف حلظة تاريخية وجغرافية واإن�سانية بالغة احل�سا�سية، وهي حلظة نادرة 

ت كان  يجب علينا اأن ن�ستثمرها اإىل اأق�سى درجة ممكنة، واأّن ل ن�سّيعها لأّنه كم من حلظات تاريخية مرَّ

باإمكاننا اأن نقوم فيها بالكثري ومل نقم به، واأعتقد اأّن جزءاً من امل�سكلة التي نعي�سها اليوم يتاأتى من عدم 

قيامنا بعمل كان يجب القيام به بالأم�س.

من املفيد جّداً من كل هذه القوى التي ت�سارك، وهي جمعيات عديدة بالع�رصات، ل بل باملئات، 

وهي موجودة يف اأربع رياح الأر�س، اأن تعمل على اإن�ساء خلّية اأزمة حقيقية ت�سّمي اأع�ساءها ومندوبيها 

من كّل جهة، وتقوم بالتوا�سل والتن�سيق اليومي يف حّل الأزمات، اأو الأ�سبوعي اأو ال�سهري على الأقّل، 

يف كل الأحوال العادية، واإن�ساء اأمانة �رّص تقوم باإعداد امللفات لتكون حافزة وجاهزة يف هذا املجال.

املتاحة،  الخرتاق  و�ُسبل  والإمكانات  بالقدرات  وكامل  �سامل  م�سح  اإعداد  جّداً  ال�رصوري  من 

ق طوياًل ونذهل عندما يقف رجل مثل  واأعتقد اأّننا ن�ستطيع الكثري على هذا ال�سعيد. فجاأة نتعّجب ون�سفِّ

هوغو �سافيز ويتَّخذ قراراً بقطع العالقات وطرد ال�سفري الإ�رصائيلي، هذا احلدث مل يحدث يف اللحظة 

نف�سها. هناك مقّومات ومقّدمات و�سعوب ومواقف وحتليل وموقف حقيقي م�ستند اإىل روؤية ميتلكها 

هذا الرجل، ومتتلكها القيادة الفنزويلية، ولي�ست فورة عاطفية لأنَّ العامل ل مي�سي بالفورة العاطفية فقط، 

وهناك م�سالح وحقائق اأ�سا�سية يجب اأن ناأخذها بعني العتبار. اأجد من املنا�سب جّداً اأن يكون هناك 

الدويل، وعلى م�ستوى  امل�ستوى  للقدرات والإمكانات على  التوا�سل واإعداد م�سح حقيقي  نوع من 

هوؤلء،  كّل  اإح�ساء  اأجل  من  والقانونية،  احلكومية  غري  واملنظمات  واملثقفني  والنخب  ال�سخ�سيات 

وو�سع اآلّيات للتوا�سل معهم يف حلظات الأزمة، ل اأن ن�رّص ون�سعد فقط اإذا �سمعنا بع�س املواقف التي 

ميكن اأن نبني عليها اأكرث من الأمور اللفظية. يف هذا اجلزء من العامل العديد من الدول واملناطق ل تزال 

حمتلَّة، وهذه املناطق فيها النفط الذي هو نعمة بقدر ما هو نقمة، وقد يكون لعنة اأي�سًاً. ثم اإن الوليات 

د �سبابه وحيويَّته لأمٍد طويل من  املتحدة متثل ال�ستعمار اجلديد الذي يريد اأن يب�سط �سلطانه واأّن يجدِّ

خالل ا�ستغالل النفط، وفر�س اأنظمة وديكتاتوريات وخالف ذلك. اإّل اأنَّه من ال�رصوري جّداً اأن نقوم 

بتحديد بوؤر النزاع وت�سخي�س ما هو الأمر الذي نريد من الآخرين اأن يدعمونا به. النا�س تريد اأن تدعم 

م حّتى الآن خال�سات  اأّننا مل نقدِّ اأجل ق�سية فل�سطني وق�سية غزة. وامل�سكلة  اأي �سيء من  واأن تعمل 
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حقيقية عّما نريده منهم. اإنهم ياأتون ويقولون ماذا ميكننا اأن نعمل مل�ساعدتكم وماذا تريدون اأن نعمل؟

احلاجة  هذه  هي  وما  احلاجة  لدرجات  وحتديد  حقيقي  وت�سخي�س  حقيقي  تن�سيق  هناك  كان  اإذا 

م ودقيق. الأمر الآخر هو اإعداد واإن�ساء و�سائل  بالتحديد ن�ستطيع اأن نفعل الكثري، واأّن ننطلق ب�سكل منظَّ

اإعالم بديلة، وهنا ل بدَّ من تعزيز الإعالم الإلكرتوين. هناك تعتيم �سامل وكامل على ما يجري يف غّزة. 

وا باأعداد اجلريدة لأنها تعّتم عماًل يجري يف غزة. هناك قرار  وكلكم عرفتم اأّن قراء الوا�سنطن بو�ست َرمنْ

بالتعتيم.

»اإ�رصائيل« �ساعدت على هذا املو�سوع من خالل القول باأنَّها متنع ال�سحافيني ول تريدهم اأن يكونوا 

هناك. مل يكن هناك مرا�سل لل�سي اأن اأن  يف غزة، يف حني اأّن الكثري من و�سائل الإعالم كانت تغّطي 

وا على الأحداث ومل يقوموا  الأحداث يف اأماكن عديدة يف العامل، وغّطت يف لبنان، اأّما يف غّزة فقد غطُّ

بتغطيتها ب�سكل مطلوب، و�ساهم الإ�رصائيليون يف هذا الأمر ب�سكل كبري. ل بّد من اإيجاد و�سائل اإعالم 

اإن�ساء مواقع لإي�سال احلقيقة اإىل اجلمهور  بديلة ومنها الإعالم الإلكرتوين ال�سئيل الكلفة حيث ميكننا 

بهذه  لتعريفهم  هناك حملة  يكون  اأن  جّداً  ال�رصوري  ومن  يجري،  ما  ملعرفة حقيقة  املتعط�س  الغربي 

املواقع الإلكرتونية.

من ال�رصوري اأي�سًاً توحيد وتر�سيخ امل�سطلحات ما بني �رصق وغرب. كّل القوى املناه�سة للحرب 

اأنتم تعلمون اأن الحتاد  اإيجاد قامو�س حقيقي يحّدد ما هو الإرهاب وما هي املقاومة؟  والعوملة عليها 

باأنه غري مقبول. ولي�س هناك ا�سطالح  ال�سديد، ي�سف ما يجري يف فل�سطني  الأوروبي، مع الأ�سف 

اأف�سل من هذا ال�سطالح ي�ستخدمونه يف تو�سيف احلالة.

على  هائاًل  ر�سيداً  والعوملة  لالإمربيالية  املناه�سة  القوى  ولدى  والإ�سالمية  العربية  الأّمة  لدى  اإّن 

م�ستوى الكادرات والطاقات والإمكانات، لذا يجب اأن نقوم بعملية توا�سل حقيقية منظمة ومنتظمة 

اأي�سًاً، لي�س مع �سخ�سيات ونخب واأكادمييني فقط بل يجب اأن يكون هناك تن�سيق على امل�ستوى ال�سعبي 

مع البلديات ومع املدار�س والثانويات وغري ذلك، من اأجل توثيق وتوطيد اأوا�رص الثقة. ومن املفيد اإعداد 

جيل كامل يتحّدث باللغات الأجنبية ليطّل على الف�سائيات العاملّية من اأجل اإي�سال ما يجب اإي�ساله اإىل 

العامل.

�سفاراتهم  لو كانت  اإ�سالمية،  دولة  واأكرث من خم�سني  دولة عربية،  اأكرث من ع�رصين  لدينا  لالأ�سف 

تعمل كما يجب اأن تعمل اأو وزارات خارجيتهم تعمل كما يجب اأن تعمل، لكّنا فعلنا الكثري، لكن 

مه من  يبدو اأنهم يظّنون اأنَّهم قد اأّدوا ق�سطهم للُعال فناموا واأكرثوا من النوم. هذا كّل ما اأردت اأن اأقدِّ

مقرتحات عمّلية. اأ�سكركم جّداً.
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ل وجهة نظري بالن�سبة اإىل املو�سوع ب�سفتي نا�سطًا يف موؤمتر مناه�سة الإمربيالية الهندي.  اأوّد اأن اأ�سجِّ

اإننا نحتاج اإىل فهم اأ�س�س القت�ساد الإمربيايل، وما يرافقه من �رصٍّ قبل حتديد املعايري والو�سائل ملحاربته. 

اأ�سار »لينني« قائد الثورة العظيم منذ ع�رصات ال�سنني اإىل اأنَّ العامل دخل عهد الإمربيالية واحلرب  وقد 

 وهي ال�سبب 
ّ
ل اخلطر الأكرب على ال�سالم العاملي والثورة الربوليتارية. اإن اأزمات الراأ�سمالية هي التي ت�سكِّ

الرئي�س لكّل احلروب التي وقعت. 

 كما تعاين ال�سوق العاملّية اليوم ركوداً راأ�سمالّيًا، وتعترب املوؤ�س�سات الع�سكرية اأغنى واأكرث امل�ستهلكني 

يف جميع اأنحاء العامل. لذا تلجاأ الدول الراأ�سمالية الإمربيالية  والدول النامية منها اإىل ع�سكرة القت�ساد 

يف ظّل التحفيز الزائف للركود القت�سادي، واأ�سبح  �رصاء ومبيع الأ�سلحة قاعدة رئي�سة للتجارة الدولية.

يف هذه الأزمات حيث تع�سف رياح الإمربيالية و�سناعة الأ�سلحة واحلروب التي تفتك  بعجالت 

ة على خلفية الرتاجع القت�سادي امل�ستمر   ت�سبح احلروب اأكرث �رصورة لالإمربيالية، خا�سَّ
ّ
القت�ساد العاملي

مه غري احلروب والفقر واحلاجة. يف الوقت احلا�رص. ول متلك الإمربيالية �سيئًا لتقدِّ

النقالبات  واإثارة  واجلزئية  املحلية  احلروب  وهند�سة  الأ�سلحة  خمزون  اإطالق  اأنَّ  جند  هنا،  من 

الع�سكرية وم�ساندة الديكتاتوريات الع�سكرية بات  �رصورة اإلزامية لالإمربيالية .

وتلعب »اإ�رصائيل« دوراً ا�سرتاتيجّيًا يف تعزيز �سناعة الأ�سلحة عاملّيًا، وهي ل تكتفي ب�رصاء وتطوير 

املعّدات الع�سكرية لل�سناعات الع�سكرية الأمريكّية، واإنا اأ�سبحت املقاول الفرعي الرئي�س لل�سناعات 

 والهندي.
ّ
الأمريكّية، لدرجة  اأنَّها وقَّعت على كثري من العقود لدعم الت�سلُّح الأمريكي

ت اإىل تدمري العراق وفيتنام   وجند اأنَّ الإمربيالية التي قادتها ومار�ستها الوليات املتحدة الأمريكّية اأدَّ

ت عليها ويالت من احلروب. ولقد تواطاأ القادة الأمريكّيون مع الطغمة الإ�رصائيلية احلاكمة  وكوريا وجرَّ

التي احتّلت احتالًل غري �رصعي  الأرا�سي العربية يف فل�سطني و�سوريا منذ العام 1967.

وحتت الرعاية املبا�رصة للوليات املتحدة والتحّدي املطلق حللف الناتو، اجتاحت »اإ�رصائيل« قطاع 

ة حتريرها من قب�سة اإرهاب »حما�س« ومار�ست اأكرث املجازر بربريَّة ووح�سيَّة  بحّق املدنّيني  غّزة بحجَّ

الفل�سطينّيني، واأ�رصفت يف تدمري امل�ست�سفيات واملنازل واملدار�س.

ورف�ست »اإ�رصائيل« والوليات املتحدة جتميد العمليات الع�سكرية، و�سبط النف�س بالرغم من الإدانة 

الدولية لهذه العمليات.

على  داً  مهدَّ �سيبقى   
ّ
العاملي ال�سالم  فاإنَّ  القت�سادية  الأزمات  تخيِّم على طيف  الإمربيالية  اأنَّ  وطاملا 

املدى البعيد.

❋ )حزب عموم الهند(.
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اإنَّ الإمربيالية التي تزدهر وتنمو على اقت�ساد احلروب ت�ستفيد من تق�سيم القوى العاملة اإىل اأمم وديانات 

وجمتمعات وفرق خمتلفة.

العمال  عمال  »يا  �سعار  يعمل حتت  واأن  احلواجز  هذه  يتخّطى  اأن  الربوليتاري  العامل  على  ويجب 

احّتدوا، ل �سيء لديكم لتخ�رصوه اإّل القيود«.

ظهر بعد احلرب العاملّية الأوىل مع�سكر ا�سرتاكي جّبار يرتاأ�سه الحّتاد ال�سوفياتي الذي يعار�س املع�سكر 

الليربايل الذي ترتاأ�سه الوليات املتحدة. وكان هذا الأمر مبنزلة الرادع للمكائد الإمربيالية وح�سنًا لل�سالم 

. وخالل تلك احلقبة رفعت الإمربيالية �سبح احلرب الباردة لتربير ع�سكرتها لالقت�ساد، وعندما 
ّ
العاملي

ك مع�سكر ال�سالم ال�سرتاكي يف  اأوائل الت�سعينيات نتيجة اهتزاز الأنظمة يف الدول ال�سرتاكية،  تفكَّ

لذا  ع�سكرته،  من خالله  ليربِّر  جديداً  عدّواً  يكت�سف  اأن  الإمربيايل  احلرب  مع�سكر  على  لزامًا  اأ�سبح 

وجدوا اأّن ذلك العدو يتمثَّل يف �سبح الإرهاب.

اإنَّ اإعالنهم ا�ستمرار احلرب على الإرهاب، وو�سفهم التحرير احلقيقي وكفاح املقاومة بالإرهاب 

يف  الدفاعي  الإنفاق  اإىل  وحتويلها  املرتبك،  العام  الراأي  نظر  و�رصف  للعقوبات،  ا�ستغالل  اإّلّ  هو  ما 

ة مكافحة الإرهاب  �سبيل جتهيز التحفيز ال�سطناعي لل�سوق املنكم�سة. وقد ا�ستعملوا  لهذه الغاية حجَّ

دون جمموعة من الدول يف اأفريقيا واآ�سيا واأمريكا الالتينية بهذا  فاجتاحوا العراق واأفغان�ستان، وهم يهدِّ

الأمر اأي�سًاً.

اد  الحتِّ ال�رصق-  يف  ال�سالم  مع�سكر  من  مدعومًا  كان  الذي  الإمربيالية   مع  التوازن  غياب  �ساعد 

ال�سوفياتي والدول ال�سرتاكية ال�سابقة ـ على  ت�سجيع القوى الإمربيالية ل�سنِّ  هذه ال�سيا�سة العدوانية، 

ة احتواء الإرهاب، واحتالل املدن، وفر�س اإمالءاتها ال�سيا�سية والقت�سادية بالقوة-  ولبدء احلروب بحجَّ

واأكرث من اأي وقت م�سى، على ال�سعوب والبلدان يف جميع اأنحاء العامل.

 اأطلقت هذه الأحادية القطبية الإمربيالية العاملّية التي قادتها الوليات املتحدة نظامًا للعوملة يف حماولة 

بائ�سة منها لإزالة الأزمات يف النظام القت�سادي الراأ�سمايل.

الراأ�سمالية  الطبقات  مع  وبالتواطوؤ  العوملة  خالل  من  العاملّية  الراأ�سمالية  الدولية  املوؤ�ّس�سات  ذ  وتنفِّ

مة مثل  املتقدِّ الدول  النا�س، وحّتى يف  ة  اقت�سادية �سارمة �سّد عامَّ الدول، معايري  احلاكمة  يف خمتلف 

ة ال�سعب  الوليات املتحدة، واململكة املتحدة، هناك هجوم  �رص�س، مل ي�سبق له مثيل، بداأ ميار�س �سّد عامَّ

هناك. فالرواتب بداأت بالتناق�س، والتاأمينات الجتماعية بداأت ت�سمحل، وا�ستبدل  عماٌل بدوام جزئي 

اأو بعقود موؤّقتة بالعمال املداومني.

واأ�سبح هناك تراجع كبري يف عالوات البطالة، وكذلك الأمر بالن�سبة اإىل معا�سات التقاعد.
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ّن  ّحي والتعليم احلكومية يف مهّب الريح، ون�ساأت نزعات تنادي ب�سَ وطارت تقدميات التاأمني ال�سّ

قوانني �سّد الحتادات العمالية، وتقلي�س ن�ساطاتها، ومنعها من القيام بالتظاهرات النقابية.

النامية  الدول  حالة  نذكر  اأن  ال�رصوري  غري  فمن  املتقّدمة  الدول  يف  احلال  هي  هذه  كانت  واإذا 

واملتخلفة.

 ، خمالبها  الراأ�سمالية  الإمربيالية  زرعت  اأينما  العامل،  من  مكان  كل  يف  القا�سية  الظاهرة  هذه  وجند 

ة ال�سعب �رصيبة �سيا�سة احلروب والحتالل التي متار�سها  وحّتى يف الدول الإمربيالية الرئي�سة، يدفع عامَّ

حكوماتهم، وهي �رصيبة اقت�سادية كبرية وقا�سية جّداً، حيث يتّم  نقل باليني الدولرات من ميزانيات 

الع�سكرية، وذلك يف �سبيل  امليزانيات  ّحية وجتيريها مل�سلحة  ال�سّ ّحي والتعليم والتقدميات  ال�سّ التاأمني 

املحافظة على اإن�ساء امل�ستوطنات يف املناطق املحتّلة، ويف �سبيل احل�سول على املزيد واملزيد من الأ�سلحة 

رة. املدمِّ

م اإذا مل يتمَّ الق�ساء على الإمربيالية. ويف ظّل هذه الظروف ل ت�ستطيع الإن�سانية اأن تتقدَّ

ة م�ستويات، منها الإيديولوجي وال�سيا�سي واملوؤ�ّس�ساتي  وتتفاوت مهام مناه�سة الإمربيالية بني عدَّ

حيث ت�ستلزم الآتي:

العدّو  هو  من  بتحديد  يتعلَّق  فيما  التفكري  يف  التِّفاق  لإحراز  وذلك  الإيديولوجي:  الكفاح   1-

الرئي�س؟ ومن هم الأ�سدقاء؟ وما هو اخلطر الرئي�س؟

واإ�سعاف  اإ�سعافها  كيفية  الإمربيالية ويف  احلملة يف  توؤثر هذه  الف�ساد:  ال�سيا�سية على  احلملة   2-

و�سائلها ال�سيطانية، وذلك بتقوية احلركات الدميقراطية املناه�سة للحرب .

ة ال�سعب يف الدول املحرتمة، وتعمل على تن�سيق الكفاح  بناء املوؤ�ّس�سات التي تقود العمال وعامَّ  3-

املناه�س لالإمربيالية يف الدول املختلفة.

ة ال�سعب   اإنَّ الهدف الأ�سا�س لدى القيام بكّل من تلك املهام، ل ينح�رص با�سطفاف العمال وعامَّ

وقيادتهم  والإمربياليني يف حت�سريهم  الراأ�سماليني  امل�سيطرة  الدول  مع حكام  التعاون  �سّد  بلد  كّل  يف 

للحروب اجلائرة فح�سب، بل ينبغي لنا تعزيز املقاومة يف الدول التي يخّطط الإمربياليون لحتاللها اأو 

غزوها.

الفوارق  حللِّ  قوّي  ان�سجام  اإجناز  اإىل  الإيديولوجي  الكفاح  يهدف  االإيديولوجي:  الكفاح   -1

الذي  الأ�سا�سي  العدّو  امل�سرتك  �سّد  الكفاح  ت�سّب يف م�سلحة  باأ�رصع وقت ممكن، وجعلها  العديدة 

تقوده الإمربيالية الأمريكّية. 
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د، وقد يكون ملحداً اأو دميقراطّيًا اأو وطنّيًا  ومن املمكن اأن يكون ال�سخ�س موؤمنًا بعقيدة اأو دين حمدَّ

اأو �سيوعّيًا، ومهما تكن خياراته، فاإذا كان حقيقة يعار�س الإمربيالية فهو اإذاً �سديقنا، واأي عمل يعوق 

عملية تعزيز هذا الكفاح امل�سرتك يعترب عماًل خطرياً مهما تكن الذرائع واحلجج.

بتاأ�سي�س جملَّة  نبداأ  اأن  الإيديولوجية، وميكننا  الن�سالت   اأدوات ل�ستمرار هذه  اإىل  نحتاج  هنا  من 

عة لها عالقة بامل�سائل الإيديولوجية، وميكن حتقيق  �سهرية دولية اأو �سحيفة تهتّم بن�رص موا�سيع متنوِّ

�سات. هذا الهدف اأي�سًاً باإ�سدار افتتاحية ي�سارك يف حتريرها ممّثلون من خمتلف الدول واملوؤ�سَّ

وميكننا اأن ن�ستفيد من �سبكة الإنرتنت وخدمة الربيد الإلكرتوين لتحرير واإدارة املجّلة، ويجب اأي�سًاً 

على كّل املوؤ�س�سات التي تدعمنا اأن تختار املقايي�س التي ت�ساعد على توزيع هذه املجّلة على نطاق وا�سع 

يف اأنحاء العامل كافَّة.

والقاّرية  الدولية  الدرا�سية  واحللقات  والندوات  املوؤمترات  انعقاد  ي�ساهم  ال�شيا�شية:  احلملة   -2

والوطنية على نحو منتظم يف تغيري التاأثريات البغي�سة  لالإمربيالية، وا�ستبدال املوا�سيع احليوية التي تهتّم 

م لهذه الغاية نداء حلركات اجلماهري الدميقراطية على  بحركات مقاومة الإمربيالية بها. ويجب اأن ينظَّ

ا اأي�سًاً �سّد العوملة.  واملحلي لي�س فقط �سّد احلرب والحتالل، واإنَّ
ّ
امل�ستوى العاملي

3- املهمة املوؤ�ّش�شاتية: يف العا�رص من �سهر اآذار من العام 2007  حاولت جمموعة موؤلَّفة من 30 

روما.  ويف  اإىل  اأمريكية   ع�سكرية  قاعدة  من  معّدات حربية و�سلت  من  حتميل  �سفينتني  منع  نا�سطًا 

ال�ساد�س من اآذار من العام نف�سه تظاهر مئات النا�سطني الإيطاليني املناه�سني للحرب على طريق املطار 

الدويل، وذلك احتجاجًا على قرار احلكومة الإيطالية ال�سماح للقوات الع�سكرية الأمريكّية با�ستخدام 

الرحالت  اأوقفوا  احلرب،  »اأوقفوا  التالية  ال�سعارات  دوا  وردَّ احلربية،  واملعّدات  اجلنود  لنقل  املحور 

املميتة«.

وتظاهر يف »اإ�رصائيل« عدد من النا�س �سّد العمليات الع�سكرية التي حدثت يف غّزة وحملوا الالفتات 

التالية »هذه احلرب لي�ست لنا«. نحن نحتاج اإىل هذا النوع من الت�سامن، ويجب اأن ينظم على اأعلى 

اأجل  من  ولنتوّحد   ،
ّ
العاملي بريوت  موؤمتر  َفلنْيحَي  الإمربيالية،  �سّد  الكفاح  َفلنْيحَي  الكّمّية.  امل�ستويات 

حماربة الإمربيالية.

متحّدث من حملة »اأوقفوا احلرب« يف اليونان

اأوّد الإ�سارة اإىل بع�س املالحظات باخت�سار �سديد. و�ساأبداأ مبا �رّصح به الربوفي�سور موفاز بوجوب 

ال�سماح ملنكري املحرقة بالتعبري عن اأفكارهم وراأيهم، واأعتقد اأنَّه اأخطاأ كثرياً يف هذا الأمر. واأعتقد اأّن 

ة،  علينا اأخذ امل�ساألة يف منحى ثان. اإذ علينا حماكمة الأ�سخا�س الذين اأنكروا املحرقة التي وقعت يف غزَّ
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بل يجب  املحرقة فح�سب،  لنكران  قانونية  م�ساألة  اإىل  امل�ساألة  فال يجب حتويل  ال�سجن.  اإىل  و�سوقهم 

امل�ساألة  اأّن هذه  واأعتقد  راً يف غّزة.  »اإ�رصائيل« موؤخَّ ارتكبتها  التي  اإبادة جماعية مثل هذه  التنّكر لأّي 

اأّن لإ�رصائيل حّق القيام مبا تريد تذّرعًا باملحرقة. فاإ�رصائيل  تقودنا اإىل النقطة الثانية. فمن غري ال�سحيح 

لي�ست دولة لليهود بل هي دولة زرعتها القوى العظمى يف عام 1948 يف ال�رصق الأو�سط. فهي دولة 

ذلك  منذ  العظمى  القوى  م�سالح  ا�سرتاتيجية وعن  للدفاع عن  عام 1948  اأُعِلَنت  م�ستوطنة  اإرهابية 

الأو�سط،  ال�رصق  يف  ال�سالم  يحلَّ  لن  قائمة  »اإ�رصائيل«  دامت  ما  اأنه  واأعتقد  هذا.  يومنا  حّتى  الوقت 

فاأنا حازم يف اتِّخاذ موقف �سّد هذه الدولة، ويتوّجب علينا تهدميها لأّن وجودها �سيمنع من اأن ينعم 

ال�رصق الأو�سط بال�سالم. لكن علينا اأن نكون وا�سحني باأّن »اإ�رصائيل« ل تقوم مبا تقوم به ب�سبب هذا 

فر�س  اأجل  من  العظمى  القوى  بل هذه حرب  والفل�سطينيني،  اليهود  بني  فل�سطني  امل�ستعر يف  النزاع 

هيمنتها على الكرة الأر�سية كافة. وهذه حرب اأدانتها حركة مناه�سة احلرب لأنها حرب الأغنياء �سّد 

يَّة، ودعونا  الفقراء. ونحن نّتخذ موقفًا واحداً. وجّل ما اأريد قوله اأن الدفاع عن الأر�س يف غاية الأهمِّ

ل نّتخذ من عدم اإمكانية التعاون مع حما�س ول مع حزب اهلل  ذريعة كي ل نكون يف موقع املخالفني 

للحكومات وللوليات املتحدة الأمريكّية.  

اإميلي نّفاع ❋

 
ّ
العاملي ال�سلم  اإليكم حتيات جمل�س  اأنقل  مي هذا املنتدى، كما  ُمِعّدي وُمَنظِّ اإىل  اأتقدم بال�سكر  بداية 

ع على نطاق العامل. اأوّد اأننْ اأو�سي باأننْ يخرج  ة، ُوزِّ الذي اأ�سدر بيانًا مبنا�سبة العدوان الغا�سم على غزَّ

املنتدى بتو�سية للحكام العرب ول �سيما دول اخلليج لي�ستعيدوا الأموال املهاجرة واأن يتمَّ ا�ستثمارها يف 

البلدان العربية، وهذا �سي�ساعد على حّل م�سكلة البطالة والفقر يف منطقتنا بدًل من اأن يخ�رصوا ماليني 

الدولرات نتيجة ا�ستثمارها يف البنوك الغربية.

د مواجهتها الوح�سية  ينعقد منتدى بريوت يف ظرف تاريخي مهّم يظهر حقيقة الإمربيالية وكيف ت�سعِّ

�سّد ال�سعوب، ويظهر باملقابل فاعلية الت�سامن الأممي واأ�سكاله اجلديدة واملتنوعة. ي�سّم املنتدى ح�سداً 

من املنظمات من خمتلف الأقطار جاء ممثلوها للتعبري عن الرف�س القاطع لل�سيا�سة الإمربيالية وم�ساريعها 

�سهداء و 5500  الأم�س 1203  لغاية  م  قدَّ الذي  الفل�سطيني  ال�سعب  ن�سال  مع  وللت�سامن  وحروبها 

جريح يف غّزة قربانًا للحرية وال�ستقالل. 

حّداً  ي�سع  جديد،  عاملي  نظام  قيام  يف  الأكيدة  ال�سعوب  رغبة  يعك�س  الكبري  النوعي  احل�سد  هذا 

من  ويحّد  الدولية،  للمواثيق  والنتهاكات  الإن�سانية  �سّد  واجلرائم  والحتالل  والعدوان  للحروب 

❋ )نائب رئي�س جمل�س ال�سلم العاملي ـ الأردن(.
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على  وي�ساعد  املهّم�سة،  والفئات  العمال  يف  للراأ�سمالية  الطاحنة  والقت�سادية  املالية  الأزمات  تاأثري 

تر�سيخ اأ�س�س الدميقراطية والعدالة الجتماعية وامل�ساواة على طريق بناء ال�سرتاكية العلمية ذات الأبعاد 

الإن�سانية. يندرج العدوان ال�سهيويّن الوح�سي على غّزة �سمن نهج احلروب الإمربيالية اجلديدة على 

ال�سهيويّن الأخري فاق يف وح�سيَّته تلك  العدوان  العراق واأفغان�ستان، لكّن  منطقتنا، مثل احلرب على 

ر يف وح�سية الإمربيالية والحتالل. وقد �ساعد الإعالم  احلروب، وغدا املثل الذي يج�ّسد �سكل التطوُّ

على ك�سف جرائم جي�س الحتالل غري امل�سبوقة يف وح�سيَّتها �سّد ال�سعب الفل�سطيني، واأ�سبح القادة 

وجاء  احلرب،  جرائم  حماكم  يف  املحاكمة  من  ب�سيط  ُبعد  على  الإ�رصائيليون  والع�سكريون  ال�سيا�سيون 

القطبية. علينا  الأحادية  ال�سهاينة وقادة وا�سنطن زعيمة  تعاون ما بني احلكام  العدوان على غّزة ثمرة 

اأن ننتبه لالإمربيالية الأمريكّية التي تعمل جاهدة من اأجل بناء اأمربطوريتها حلاجتها اإىل قاعدة اقت�سادية 

مها  متينة، لذلك فهجومها على منطقتنا هو بالتحديد من اأجل ال�سيطرة على الرثوات الطبيعية ويف مقدَّ

الأوروبية،  ال�سيا�سة  اأي�سًاً على  ا  واإنَّ املنطقة،  لل�سيطرة على  لي�س فقط  فيها  ت�ستعّد  اأن  اأجل  النفط، من 

لأّن من ميتلك النفط ي�ستطيع اأن ميتلك ال�سيا�سة العاملّية، لذلك جاء مب�ساريع خمتلفة با�سم ال�رصق الأو�سط 

تنا كوندولي�سا راي�س من اأجل تق�سيم املنطقة اإىل حمميات على اأ�سا�س اإثني وطائفي لتبقى  الكبري كما ب�رصَّ

»اإ�رصائيل« كدولة اقت�سادية وع�سكرية قوية لت�سيطر وتهيمن على املنطقة خلدمة م�ساحلها. نحن معنيون 

بتوحيد قوانا مع جميع �رصفاء العامل من اأجل دحر خمططات الإمربيالية الأمريكّية وربيبتها »اإ�رصائيل«، لأنَّ 

ما يتمُّ يف غّزة هو اأحد اأ�سكال وعناوين ما ُتبيته الإمربيالية الأمريكّية وحكام »اإ�رصائيل« ملنطقتنا. لذلك 

نحن نطالب جميع الدول العربية بقطع العالقات الدبلوما�سية مع حكام »اإ�رصائيل«، ونطالب الدول 

الأوروبية اأن متنع عن »اإ�رصائيل« جميع م�سادر الدعم املايل والع�سكري، ونحّيي �سعوب اأوروبا والعامل 

ل اإىل منتدى دائم،  على دعمهم غري املحدود، ونطالب اأحرار العامل باأن يدعموا هذا املنتدى، واأّن يحوَّ

د ماليني الب�رص حتت �سعار عامل اآخر   الذي نراه الآن يوحِّ
ّ
ز عالقته مع املنتدى الجتماعي العاملي واأّن يعزِّ

ممكن. �سكراًً.
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حركة مناه�سة الإمربيالية والعوملة:

الواقع وامل�ستقبل

رئي�س اجلل�سة: الأ�ستاذ حممد قا�سم ❋

جيورغو�س كارابيليا�س

اأيها الإخوة والأ�سدقاء والزمالء،

الثالث  العامل  على  الغربي  والعامل  الغربية  احل�سارة  اأي  الغربية«  »الريح  طويلة  قرون  ة  ملدَّ �سادت 

ال�سليبية  �سلبية، من احلمالت  الأر�سية. و�سادت معها مظاهر  الكرة  اأرجاء  ال�رصقي يف خمتلف  والعامل 

اإىل ال�ستعمار، مروراً بال�سهيونّية اإىل الإمربيالية، و�سوًل اإىل الغطر�سة التكنولوجية حّتى مكننة معرفة 

بني  امل�ساواة  على  والتاأكيد  الفرن�سية  والثورة  التنوير  مثل  الإيجابية  املظاهر  بع�س  عن  ف�ساًل  الإن�سان، 

طبقات املجتمع من جهة وبني الرجل واملراأة من جهة اأخرى، بالإ�سافة اإىل ال�ستقاللية الفردية وامل�ساواة 

وعلم البيئة، واإ�سبانيا يف عام 1936 واأيار عام 1968.

لكن منذ ب�سعة عقود مل تعد »الريح الغربية« تهّب بالقوة نف�سها التي كانت عليها من قبل، وها هي 

جتلب لنا املزيد من املياه الراكدة ومن رائحة الف�ساد. وحتّولت حركة »التنوير« اإىل ا�ستبدادية تكنولوجية 

الكامريات  ماأ�ساة  اإىل  و�سوًلُ  لندن،  يف  املوّزعة  اأمنية  كامريا  ماليني  بالأربعة  ابتداء  م�سبوقة،  غري 

لت ال�ستقاللية ال�سخ�سية اإىل فردية من دون اأي حدود. وو�سلت »احلرية اجلن�سية«  التلفزيونية. وحتوَّ

اإىل غلمانية pedophilia. وُفّرغ »الفن« الغربي من معناه، لكّنه مازال ن�ساطًا مدفوع الأجر جّيداً. ويف 

الوقت عينه، ل يوجد عندنا يف الغرب ثورات حقيقية ميكن الوثوق بها، بل جمّرد انتفا�سات قد تكون 

�سخمة كثرياً، لكن من دون اأن يكون م�رصوعها قيام جمتمع جديد. ويعّد �سقوط الغرب الذي حّذر من 

عالماته اأو�سوالد �سبنغلر منذ مئة عام الآن حقيقة ل ميكن ال�سّك فيها.

❋ )ع�سو الهيئة املنظمة للمنتدى العاملي للمقاومة(.
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ويف الوقت ذاته، تزداد قوة »الريح الغربية« لي�س مع حتّول القوة القت�سادية تدريجّيًا اإىل ال�سني اأو 

بالإ�سافة  اإيران،  الالتينية ويف  اأمريكا  الهند فح�سب، بل مع ثورات هادفة مثل تلك يف فل�سطني ويف 

اإىل احلركة الثورية الهندية. ويف الوقت نف�سه حتافظ املجتمعات ال�رصقية على متا�سكها وعلى كرامتها، 

التقاليد  يف  �سلبية  مظاهر  يوجد  وبالطبع  احلي.  للكائن  الآلة  حكم  وفل�سفتها  ال�رصقية  الروح  وترف�س 

ال�رصقية، مثل عدم امل�ساواة بني الرجل واملراأة اأو نق�س يف موؤ�ّس�سات الدولة اأو املوؤ�ّس�سات الر�سمية التي 

ليَّة  ت�سمن حّق الفرد، وهذه املظاهر تعترب يف الو�سع الراهن مهمة، لكنَّها ل تندرج �سمن املظاهر الأوَّ

للم�سكلة.

نًا من دون اأي �سيطرة ميكن توقُّعها  اإن »الريح ال�رصقية« تزداد قّوة، يف حني تزداد »الريح الغربية« وهنْ

ليَّة قد ت�ستمّر لب�سعة عقود، وهي عبارة  لأّي منهما يف ال�سنوات القادمة. ف�ستكون الفرتة املقبلة فرتة حتوُّ

. وت�سّكل هذه الفرتة فر�سة تاريخية، لكنَّها يف الوقت نف�سه واجب  ِ عن فرتة تكافوؤ ن�سبي بني الريَحنينْ

اأوروبا،  �رصق  ودول  البلقان،  دول  املثال  �سبيل  على  والغرب،  ال�رصق  بني  احلدودية«  »للمناطق  وحتّد 

اأمريكا  مثل  واجلنوب،  ال�سمال  بني  الواقعة  »احلدودية«  املناطق  اإىل  بالإ�سافة  الأو�سط،  ال�رصق  ودول 

الالتينية.

اأحد  هي  ال�سهيونّية  لأّن  ة،  العامَّ احلركة  هذه  من  مهّمًا  جزءاً  ال�سهيونّية  �سّد  الفعلي  ن�سالنا  ويعّد 

ق الغربي الذي ي�سيطر على عاملنا. ويف الواقع ملاذا تلّح الدعاية ال�سهيونّية  الأ�سكال التي اّتخذها التفوُّ

على القّوة ال�سيا�سية الغربية باأ�رصها، حّتى على اأق�سام حركة مناه�سة العوملة؟ وال�سبب هو اأّنها توافق على 

وجهات النظر الإمربيالية، وتعرتف بها ومتنحها ثقتها التي بّرر الغرب بها �سيطرته على ال�رصق الأو�سط 

يف املا�سي ويف احلا�رص. ويعلن الغرب الذي ا�ستمع مبرح اإىل موؤ�ّس�س احلركة ال�سهيونّية اأّن تاأ�سي�س دولة 

»اإ�رصائيل« �سيمّثل »واحة احل�سارة يف حميط الرببرية« لأّن ال�ست�رصاق والتقليل املنتظم من اأهمية جنوب 

هو  ومتخلفة  بربرية  ثقافتها  واعتبار  العربية  ال�سعوب  اأهمية  من  التقليل  ذلك  من  واأكرث  اأوروبا  �رصق 

موقف يرتبط بح�سور القوى الغربية يف املنطقة منذ احلمالت ال�سليبية واحتالل القد�س والق�سطنطينية 

يف القرنني الثاين ع�رص، والثالث ع�رص حّتى يومنا هذا.

حلركات  دوليَّة  خّطة  لإن�ساء  الالزم  امل�سبق  ال�رصط  هو  الغرب  ق  تفوُّ لأوهام  جواب  اأف�سل  ولعّل 

الغربية  الإمربيالية  الإيديولوجية  تعك�س  . فال 
ّ
العاملي ال�سعيد  العوملة على  الإمربيالية ومناه�سة  مناه�سة 

�سورة »الأدنى« و»املتخّلفني« للعرب فح�سب، بل للمحيط ال�ستعماري كلِّه اأو ن�سفه، حيث يفر�س 

الغرب �سيطرته وي�سلب بقية العامل موارده بال�سيف وبالإيديولوجيا. ففي التحليل  النهائي، يقع الهنود 

وال�سبب  ذاتها.  التقنية  �سحايا  والأفريقيون  والعرب  البلقان  و�سعب  الهند  يف  واملنبوذون  بوليفيا  يف 
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هو اأّن املركزية الغربية westercentrism تكمن يف ممار�سات »التجديد« و»الأقلمة« واإيديولوجيات 

»حقوق الإن�سان« و»consumerism القت�ساد ال�ستهالكي« و»اقت�ساد ال�سوق«.

اأجل تطوير حركة �سادقة مناِه�سة للعوملة �ستاأخذ بعني  اأن نحارب من  وبدءاً من هذا الأمر، علينا 

على  قائمة  العوملة  مناه�سة  واإنَّ حركة  املحلية.  والثقافة  الِعرقي  العن�رص  ودور  ال�سعوب  هوية  العتبار 

تركيبة اأربعة عنا�رص هي: العدالة الجتماعية، والتوازن البيئي، والدميقراطية املبا�رصة، وال�سيادة الوطنية.

واجلنوب  ال�سمال  حلركات  �سادق  حتالف  اإقامة  ت�ستطيع  التي  الوحيدة  القوة  العنا�رص  هذه  وت�سّكل 

مّيزات  فيها  تختفي  التي  البديلة«  »بالعوملة  ي�سّمى  ما  مغالطة  اإدانة  علينا  هنا  ومن  والغرب.  وال�رصق 

تقدمية  نظر  وجهة  من  نف�سها  تاأكيد  الغربية  الهيمنة  فيها  تعاود  والتي  والثقافات،  اخلا�سة  ال�سعوب 

زائفة على بقية ال�سعوب واحلركات. وال�سبب هو عدم اإمكانية قيام »عوملة بديلة«، واإنَّ العوملة الفاعلة 

الوحيدة هي العوملة الإمربيالية، واإنَّ الإمكانية الوحيدة للت�سامن وللوحدة بني ثقافات وهويات خمتلفة 

هي حركة مناه�سة للعوملة �سادقة.

وت�ستطيع احلركات يف املنطقة التي يوجد عندها تقارب مبا�رص مع الغرب والتي ت�سّكل ج�رصاً بني 

حركات الغرب وحركات ال�رصق، لعب دور مهم من اأجل حتقيق هذه الوحدة. ومن اأوىل هذه احلركات 

هي احلركات املوجودة يف ال�رصق الأو�سط ويف اأمريكا الالتينية. وُتوجد اأمامنا فر�سة تقوية هذه »املنطقة 

احل�سارتني  يجمع  وثقايف  واجتماعي  �سيا�سي  م�رصوع  تقوية  نف�سه  الوقت  ويف  العامل  يف  املتو�سطة« 

منهما  لكّل  ال�سلبية  التقاليد  تقلي�س  مقابل  اإيجابية  ت�سّمانه من مظاهر  والغربية وما  ال�رصقية  والثقافتني 

ق والإمربيالية الغربية. وعلى وجه اخل�سو�س التقاليد ال�سلبية للتفوُّ

وي�ستطيع هذا التقاطع والدمج التاريخي اإنتاج م�رصوع ح�سارة جديد وتعزيز حركات جديدة جتمع 

 مع املحلي، والع�رصية مع 
ّ
ال�ستقاللية مع الرتابط الوطني والجتماعي، وعلم البيئة مع امل�ساواة، والعاملي

التقاليد. فهذا هو التحدي الذي يقف اأمامنا يف هذه اللحظة التاريخية وعلينا التجاوب معه.

ويف النهاية، ل ي�ستطيع جمتمع ال�سعوب املنا�سلة الدويل املقاوم �سّد ما تفر�سه عاملّيًا القوى النيوليربالية 

القيام ب�سيء �سوى و�سع هدف اإ�سقاط العبودية ال�سيا�سية والقت�سادية التي فر�سها الغرب جربيًّا على 

بقية الكرة الأر�سية. ويف هذه اللحظة، ل ن�ستطيع �سوى اأن نكون راأ�س احلربة يف الن�سال �سّد الأعمال 

الوح�سية التي يرتكبها ال�سهاينة النازيون الآن يف فل�سطني بدعم كامل من الوليات املتحدة الأمريكّية. 

�سكراًً .       
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ليو غربيال

ًة  ُتعّد هذه احلرب حربًا دعائية لأّنهم يعرفون اأنهم يف حال قالوا وقف نار �ستلتّف و�سائل الإعالم كافَّ

حولهم، وتقول اإّن الإ�رصائيليني يريدون ال�سالم، واإننْ �سّن �سعب غّزة اأّي هجوم، �ستقول و�سائل الإعالم 

انظروا من يريد احلرب. فامل�ساألة هي كيفية اإظهار الواقع، والإظهار للعامل باأّننا نحن من نريد ال�سالم 

ولي�س تلك القوى اأمثال »اإ�رصائيل«. لكن يوجد جبهة اأخرى يجب اأخذها بعني العتبار، لكّننا ن�سيناها 

وال�رصق  واإ�رصائيل  املتحدة  الوليات  القائمة يف  القّوة  فهي  القت�سادية.  اجلبهة  الأحيان هي  اأغلب  يف 

الأو�سط. فتعّد منطقة ال�رصق الأو�سط قوة اقت�سادية ت�سّكل جزءاً من هذه الرتكيبة العاملّية التي نتحدث 

عنها يف العوملة ويف العوملة الراأ�سمالية. فلَم ل نقوم باأّي �سيء حيال هذا الأمر؟ ومَل ل نقاطع �رصكات 

عاملية مثل ن�ستله وكوكاكول ولوريال يف فرن�سا وغريها من ال�رصكات البالغ عددها 32 �رصكة انتقالية 

كربى تدعم موقف »اإ�رصائيل« متامًا كالتمييز العن�رصي الإفريقي؟ وعلينا فعاًل اإجناح هذه املقاطعة التي مل 

يكن باإمكاننا القيام بها من قبل. فلقد حاولنا مراراً وتكراراً من قبل من دون جدوى، اأّما الآن وبف�سل 

اإلقاء ال�سوء على احلركات املت�سامنة مع غزة اأعتقُد اأّننا �سننجح، واإذا اأراد اأحد الن�سمام اإلينا �سيكون 

من دواعي �رصورنا تزويده باملزيد من التفا�سيل يف ما بعد. فكّل ما يحدث هو من اآثار التغيري الذي كّنا 

ل اإىل حّل ب�ساأّن غّزة وب�ساأّن فل�سطني ككّل. واأعتقد اأن علينا اكت�ساب  ن�سبو اإليه. كما اأّننا نريد التو�سّ

درو�س من اأمريكا الالتينية ومن غريها من الدول التي قامت باملقاطعة. واأنا متفائل جّداًً من اأثر املقاطعة. 

واإذا �سّكل هذا املوؤمتر انطالقة ن�ستطيع يف ما بعد التن�سيق بني احلركات العاملّية وحركات املقاومة يف 

الدول العربية. �سكراًً جزياًل.

اإميلي نّفاع

ًلً مل يذكر اأحد من املحا�رصين اأنَّ من اأدوات الإمربيالية اأي�سًاً منظمة  اأوّد اأن اأعلِّق على ق�سّيتني، اأوَّ

اأمام ب�سائعهم للدول النامية  التجارة الدولية، ويف عهد العوملة هم عملوا على فتح احلدود والأبواب 

قد  تكنولوجّيًا  املتطورة  و�سناعتهم  النامية،  البلدان  يف  اجلينّية  ال�سناعة  وتقتل  قتلت  هذه  وبالتايل 

والتجارية،  املالية  اأذرعها  ت�ستخدم  اأمريكا  الأطل�سي لأنَّ  احللف  يذكروا  اأي�سًاً مل  الأ�سواق.  اكت�سحت 

 ،
ّ
طاتها. هذا جانب. اجلانب الثاين حول املنتدى الجتماعي العاملي واأي�سًاً الع�سكرية من اأجل تنفيذ خمطَّ

ي�سّم  الذي   
ّ
العاملي املنتدى الجتماعي   مع 

ّ
العاملي منتدى بريوت  يتعامل  اأن  يَّة  اأهمِّ �سبق وذكرت  وقد 

ق الرتابط ما  مون ن�ساطات، وهذا يعمِّ ، وهم ينظِّ
ّ
منّظمات عاملية مثل الحتاد الن�سائي الدميقراطي العاملي

بني هذه املنظمات الدولية واملنظمة الأ�سا�سية. و�سكراًً.
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ح�سام فاخوري

الإمربيالية  الدول  حاجات  مع  يتنا�سب  مبا  وا�ستقالليَّتها  ال�سعوب  ُهِويَّة  تذويب  اإىل  العوملة  تهدف 

ًلً، تربويًا: علينا اأن نزرع  ليتاح لها امت�سا�س ثرواتها وخرياتها متى �ساءت. وملناه�سة العوملة اأقرتح: اأوَّ

يف نفو�س اأولدنا تاريخ اأر�سهم وُهويَّتهم من اأجل منع اإلغاء الهوية الوطنية وترويج ح�سارات الأعداء 

ة بهم. وعلينا الهتمام بلغتنا الأّم وا�ستعمالها قدر امل�ستطاع كما قال الإمام البّنا رحمه اهلل: »تكّلم  اخلا�سّ

الف�سحى قدر ما ت�ستطيع«.

ثانيًاً اإعالمّيًا: اإن�ساء مواّد اإعالمية حتاكي الهوية احلقيقية لبالدنا من عادات وتقاليد وطرق حياة. 

دة كي ن�سبح دوًل منتجة بدًل من اأن  ثالثًاً اقت�سادّيًا: �رصورة العمل على اإن�ساء هيئة اقت�سادية موحَّ

نكون دوًل م�ستهلكة كما نحن اليوم، اإذ ياأخذ الإمربياليون املواّد اخلام اإننْ مل نقل ي�رصقونها مّنا بدًل من 

اأن ن�ستعملها نحن من اأجل اإنتاج منتجاتنا.

وال�سناعية  الع�سكرية  النواحي  كّل  يف  تكنولوجي  تقّدم  اإجناز  على  العمل  علينا  تكنولوجّيًا:  رابعًا 

ولي�س  ال�ستقاللية  �سعور  ال�سعوب  تّنمي يف  الأمور وغريها  الذاتي. هذه  الكتفاء  اأجل  من  والزراعية 

�سعور التبعّية. وال�سالم عليكم.

جورج نخلة

العوملة هي ال�سم امللمح ملا ي�سّمى بالأمركة، والأمركة هي اأخطر بكثري من الإمربيالية كما ن�ساهد 

يف هذه الفرتة، لأّنها حتاول ال�سيطرة على ال�سعوب والبلدان، خِلرق �سيادتها وحدودها والتدّخل يف 

�سوؤونها الداخلية. 

اأنا اأقول اإنَّ مواجهة العوملة تكون باجّتاهني: الجّتاه الأّول على ال�سعيد الإن�ساين وهو بناء الإن�سان 

ج لهذه الأفكار. وامل�ساألة الثانية  ة من و�سائل الإعالم التي تروِّ الواعي الذي يواجه هذه احلملة، وخا�سَّ

هي بناء القت�ساد الوطني القوي املتما�سك الذي ل يعتمد على اخلارج، وبالتايل ل يكون مرهونًا باأي 

جهة دولية، ل البنك الدويل ول منظمة التجارة العاملّية ول غريها. نحن يف �سوريا لدينا جتربة. يف �سوريا 

مور�س علينا احل�سار املعلن حالّيًا وغري املعلن �سابقًا، فتوجهت �سوريا اإىل العتماد على الذات، وبالفعل 

مّما نزرع  ناأكل  اإىل بلد ي�سدر كثرياً من املنتجات، فاأ�سبحنا  اإىل كثري من الأمور  انتقلنا من بلد يحتاج 

التجارة  القرار ال�سوري قراراً حّراً غري مرتهن ل بالبنك الدويل ول مبنظمة  مّما ن�سنع، فاأ�سبح  ونلب�س 

ة  العاملّية. واأوؤكد اأنَّ املديونية اخلارجية يف �سوريا تقرتب من ال�سفر، وقد �ُسئل الرئي�س ب�سار الأ�سد مرَّ

كيف يتعامل مع البنك الدويل ومنظمة التجارة العاملّية فقال اإنَّ امل�سافة بيننا وبينهم بعيدة، لأّننا �سنبقى 

اأحراراً، و�سيبقى قرارانا الوطني وال�سيا�سي ُحّراً. و�سكراًً.
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علي فرحات

بحّق  املرعبة  واملجازر  الوح�سية  اجلرائم  وندين  لن�ستنكر  املقاومة  عا�سمة  بريوت  يف  اليوم  جنتمع 

اإخواننا يف غزة. كّلنا يعلم مدى الدعم الع�سكري واملادي وال�سيا�سي وغري ذلك الذي تلقاه »اإ�رصائيل« 

ة اأمريكا وبع�س ذوي القربى، لذلك اأرى اأنَّه من الواجب علينا يف لبنان،  من معظم بلدان العامل، وخا�سّ

بل من ال�رصوري العمل على قيام جبهة مقاومة وطنية ت�سّم خمتلف الأحزاب والقوى الوطنية مبختلف 

ل جبهة عري�سة ي�سارك فيها اجلميع ملحاربة العدّو الإ�رصائيلي، ومن يقف وراءه. وخري  عقائدها، لت�سكِّ

مثال على ذلك هذه الوجوه القادمة من م�سارق الأر�س ومغاربها التي جتتمع هنا اليوم ملنا�رصة وموؤازرة 

غّزة وا�ستنكار املجازر التي حت�سل فيها. و�سكراًً.

د. �سمري �سليمان ❋

بداية يل مالحظتان منهجيتان، الأوىل اأّن بع�س املداخالت ول اأقول اأكرثها التي �سمعناها يف هذه 

اجلل�سة قد اأغفلت الق�سم الثاين من عنوان املحور الثالث، واأعني حتديداً امل�ستقبل، لأنَّ هذه املداخالت 

التي �سمعناها ان�سبَّت على الواقع، واأحيانًا جنحت للخو�س يف مو�سوعات املا�سي. املالحظة الأوىل 

ة جّداًً لأّننا يف اأ�سا�س و�سع هذا املحور كّنا نريد اأن نتعّرف اأكرث اإىل جتربة هذا املنتدى يف اأن�سطته  مهمَّ

ال�سابقة واأّن ن�ستفيد من هذه التجربة، واأننْ ندر�س الإيجابيات اأو ال�سلبيات التي ميكن اأن تكون قد وقعت 

اأكرث فاعلية وجدوى يف امل�ستقبل.  اه تقوية هذا امل�سار العاّم لهذا املنتدى، وجلعله  فيها لنتجاوزها باجتِّ

اإجنيال  ال�سيدة  مداخلة  حتديداً  واأعني  �سمعتها،  التي  املداخالت  ببع�س  تتعلَّق  الثانية  املنهجية  املالحظة 

ماي�سرتو عندما قالت اإنَّ الو�سيلة الوحيدة لفهم ما يحدث يف العامل اليوم هو التحليل املارك�سي. هذا 

ها اأن تقتنع مبا تراه منا�سبًا، ولكن ا�سمحوا يل باأن اأقول اإنَّ ثمة منهجيات  ها، ومن حقِّ القول هو من حقِّ

كثرية اأخرى تختلف يف جوانب، لكنَّها تلتقي وتتقاطع وجتتمع يف م�سرتكات كثرية، ولعلَّ عنوان هذا 

املنتدى هو الذي يجمعها. هذه املنهجيات اأي�سًاً ت�سلح لتف�سري هذا الواقع ولقراءة ما يحدث يف الواقع 

لهذه  مكانًا  فلنحجز  الأقل  على  الدميقراطية  مببداأ  وعماًل  وامل�ستقبل،  واحلا�رص  املا�سي  يف  العامل  ويف 

املنهجيات. 

اأيها الإخوة، هذا املنتدى �سينتهي، وحرب غّزة �ستنتهي، لكّنا قادمون على غّزات اأخرى، قّلما �سمعنا 

كالمًا ماذا بعد غزة؟ ماذا بعد هذا املنتدى؟ اأنا اأرى اأنه على امل�ستوى العاملي والدويل اإن مل تت�سّكل جلنة 

ق جهود وت�سكيالت املنتدى لتتحّرك يف الغّزات املقبلة الع�سكرية وال�سيا�سية  اأو هيئة تن�سيق ومتابعة تن�سِّ

والقت�سادية والثقافية، اإننْ مل تت�سّكل هذه الهيئة الفاعلة واملنظمة فاإّن الكثري من اأهداف املنتدى وهذا 

❋ ع�سو الهيئة ال�ست�سارية للمركز ال�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق.



191

اإن�ساء  اإىل  نحتاج  فاإّننا  عاملّيًا  م�سرتكة  حركة  نتحّرك   
نْ
فلكي باجّتاهها.  العمل  اأو  حتقيقها  ر  �سيتعذَّ اللقاء 

لت لقاءاتنا اإىل لقاءات طق�سّية، وظّلت  هيئة التن�سيق واملتابعة والتخطيط هذه واإّل، واأقولها ب�رصاحة،حتوَّ

الهيئات  لبع�س  اأقول  والتقدير  املحبة  باب  من  اأخرياً  فعل.  رّدات  من  اأكرث  لي�ست  وحتّركاتنا  جهودنا 

والّنخب وال�سخ�سيات العربية بعد هذا اللقاء، وبعد غّزة، اأقول لهم اإنَّ حالة العجز يف قيادة الراأي العام 

واجلماهري، هي موجودة وخطرية لأّن جماهرينا امل�ستتَّة يف ظلِّ اأنظمة ال�ستبداد وامل�ستتبعة لالإمربيالية 

باأ�سكالها املختلفة ذات فاعلية حمدودة حّتى الآن، وقلَّما غرّيت يف مواقف الأنظمة. املطلوب من كّل 

مّنا لت�سحيح عالقاتنا بجماهرينا هو مراجعة براجمنا واأدائنا وفهمنا لتعقيدات �ساحاتنا وامل�سالح العاملّية. 

املطلوب اأي�سًاً اإبداع الآليات املف�سية اإىل ج�رص العالقة بيننا وبني �سعوبنا مبا يجعلنا قادرين على نيل ثقتها 

ة حّتى  وا�ستقطابها، علمًا باأّننا واإياها نلتقي يف املواقف مو�سوعّيًا. اإنَّ املراجعة املطلوبة �رصورية ومهمَّ

ولو ا�ستدعت اإجراء نقد ذاتي يف بع�س م�ساراتنا الإيديولوجية.

حممد قا�سم

هذا املنتدى هو تطبيق عملي لي�س فقط للتقارب، بل للّن�سال امل�سرتك ملواجهة الإمربيالية. نحن الآن 

القوى املت�رصَّرة، بغ�ّس النظر عن 
ّ
ق خطوة جديدة يف تثبيت ال�رصاع يف مواجهة الإمربيالية بني كل  نحقِّ

اخللفية الإيديولوجية اأو الدينية اأو ال�سيا�سية. كوين اأحد املنظمني اأقول اإنَّ الهدف الأ�سا�سي لهذا املنتدى 

منتديات  تاأ�سي�س  على  ونعمل  املنتدى  هذا  ت�ستكمل  اأن  ت�ستطيع  هيئة  اأو  عليا  تن�سيق  هيئة  انبثاق  هو 

وحتركات م�ستقبلية. و�سكراًً لكم.
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ك�سر ح�سار غّزة

رئي�س اجلل�سة �سارة فالوندرز ❋

الأ�ستاذ معن ب�ّسور ❋ ❋

ة  يف احلقيقة، اإنَّ احلديث عن ك�رص احل�سار على غّزة بعد وقف اإطالق النار املتبادل ولو على الأقل ملدَّ

اأ�سبوع قد يختلف بع�س ال�سيء عّما كان قبله، واحلديث عن ك�رص احل�سار بعد هذا العدوان الوح�سي 

ال�سهيويّن على مدى 22 يوماً، والذي كان احل�سار اأحد اأ�سبابه، يختلف بالطبع عن احلديث عن ك�رص 

اأن نتعامل معه على  اأنَّ م�رصوع ك�رص احل�سار على غّزة يجب  اأعتقد  احل�سار قبل هذا العدوان، لذلك 

ًلً، اإنَّ وقف اإطالق النار، وقف املقاومة يف غزة، ل يجوز على الإطالق اأننْ يرتبط  م�ستويات خمتلفة. اأوَّ

الع�سكرية  العمليات  من  جزء  هو  احل�سار  العدوان.  من  جزء  هو  احل�سار  فهذا  احل�سار،  اإبقاء  مب�ساألة 

د ا�ستمرار هذا العدوان،  ال�سهيونّية، واحل�سار مّهد للعدوان الع�سكري املبا�رص، واحل�سار ميكن اأن يهدِّ

لآلف  دفٌع  اإنَّه  احلياة،  مات  مقوِّ اأب�سط  من  للب�رص  حرمان  اإنَّه  املقايي�س،  بكل  عدوان  هو  احل�سار  لأنَّ 

الأطفال اإىل املوت، وبالتايل فهو جرمية �سّد الإن�سانية، وهو جرمية يعاقب عليها القانون الإن�ساين الدويل. 

نحن يف لبنان، يف الفرتة التي كانت بريوت وكان لبنان حما�رصين من البحر واجّلو بعد عدوان 2006 

يف  باتريل  وكويفا  لوتي  بول  العزيزان  الأََخواِن  كان  ويومها  احل�سار،  ك�رص  كيفية  يف  لنبحث  التقينا 

بريوت، وقد ح�رصا معنا اجتماعات لبحث ك�رص احل�سار على لبنان. وقد ُطرحت يف تلك الجتماعات 

د من ال�سعب اللبناين  فكرة اإر�سال �سفن تك�رص احل�سار على لبنان. لكنَّ احل�سار ُرفع ب�سبب موقف موحَّ

الفكرة  لت  وحتوَّ اأكرث،  اأو  اأ�سبوعني  بعد  احل�سار  ُرِفع  املقاومة،  �سمود  وب�سبب  اللبنانية،  الدولة  ومن 

ه يف  مبا�رصة اإىل غّزة مع بدء احل�سار عليها، وكانت حركة غّزة احلّرة، وكان القارب الأّول الذي توجَّ

ة احلّرة، نحّيي هوؤلء النا�سطني واملنا�سلني والربملانيني  2008/8/23 وباملنا�سبة نحن نحّيي حركة غزَّ

واحلقوقيني الذين جاءوا على مدى خم�س اأو �ست مّرات اإىل غزة، ليك�رصوا احل�سار، فهم مثَّلوا ال�سمري 

❋ )من�ّسقة مبادرة »غّزة حّرة« ـ اليونان(.

❋ )من�ّسق املبادرة الوطنية لك�رص احل�سار على غّزة ـ لبنان(.
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لنا جلنة مبادرة  الإن�ساين بكّل ما يف الكلمة من معنى. لكن يف الآونة الأخرية ومع ا�ستداد احل�سار �سكَّ

وطنية لك�رص احل�سار، وبداأنا التح�سري ل�سفينة الأخّوة التي كانت على و�سك النطالق يف مطلع هذا 

نغتنم  اأن  رنا  قرَّ للجنة  اجتماع  بالأم�س ويف  لكن  قطاع غزة.  العدوانية على  العمليات  بدء  لول  العام 

رنا �سفينته لكي  فر�سة وقف اإطالق النار لكي تتحرك ال�سفينة، خ�سو�سًا اإذا وجدنا �ساحب �سفينة يوؤجِّ

يَّتها، وعلى قدرتها  يتوّجه الإخوة املتطوعون اإىل غّزة يف بادرة لك�رص احل�سار. لكّن هذه ال�سفن على اأهمِّ

يف اإطالق تعبئة �سعبية لي�ست هي الرّد على احل�سار ال�سهيويّن لغزة، بل احل�سار لكّل مدينة فل�سطينية، بل 

احل�سار الذي عرفناه يف اأقطار عربية، ولعّل اأ�سهره واأخطره، واأكرثه خ�سائر ب�رصية واإن�سانية واقت�سادية 

ثمَّ  العراق،  باحلرب على  انتهى  توقُّف حّتى  عامًا دون  ا�ستمر 13  والذي  العراق،  احل�سار على  كان 

باحتالل العراق. املعركة �سّد احل�سار هي معركة �سيا�سية، ومعركة فكرية، ومعركة حقوقية، بكل ما 

ال�سعبية  ال�سعبية والر�سمية بفعل �سغط احلركة  الطاقات  جُتنَّد كّل  اأن  �سيا�سيًا، يجب  للكمة من معنى. 

من اأجل اإنهاء اأ�سلوب احل�سار كاأ�سلوب يف التعاون بني الدول. وعلى امل�ستوى الدويل فكرة ا�ستخدام 

اأهداف  لتحقيق  املدنّيني  قتل  هو  الإرهاب  كان  اإذا  لأّنه  اإرهاب  هي  ال�سيا�سي  لل�سغط  كاأداة  احل�سار 

�سيا�سية، فاحل�سار هو اإرهاب، لأنَّه يقتل مدنّيني من اأجل حتقيق اأهداف �سيا�سية، وبالتايل يجب اأن تطلق 

احلكومات  على  ت�سغط  ولكي  هذا،  احل�سار  لأ�سلوب  الإرهابي  امل�سمون  لف�سح  عاملية  �سعبية  حركة 

مًا يف كّل �رصعة دولية، ويف كل ميثاق دويّل، اإنَّه متامًا مثل اأ�سلحة  لكي ي�سبح احل�سار اأ�سلوبًا حمظوراً وحمرَّ

، هي قتل �سامل، هي قتل لالإن�سان، واإعاقة لالقت�ساد 
ّ
الدمار ال�سامل، لأنَّ نتائج احل�سار هي قتل جماعي

وتدمري للحياة الب�رصية.

بالإ�سافة اإىل املجال ال�سيا�سي وال�سعبي، اأريد اأن اأ�سلِّط ال�سوء على اأنَّ احل�سار يخفي منظومة فكرية 

د القوة اإىل درجة اأّنها ُتعامل كحّق  م مب�سري العامل. يف هذه املنظومة مُتَجَّ اإيديولوجية معيَّنة باتت تتحكَّ

ويحتقر احلّق اإىل درجة اأّن اأحداً ل يهتّم به ول ي�ساأل عنه.

اأم  اأم جماعة  اأن َي�سطهد ال�سعيف �سعبًا كان  ما هو احل�سار؟ احل�سار باخت�سار هو حّق القوّي يف 

بلداً، لأّنه اأقوى منه. وبالتايل فهذا اأمر خمالف للقيم الأخالقية والإن�سانية، ولكّل �رصعة دولية. اأعتقد اأنَّ 

الإن�سانية والأخالقية.  القيم  املنايف لأب�سط  ين�سبَّ على ف�سح هذا امل�سمون  اأن  الفكري يجب  العمل 

ة اأن ميار�س ما يريد يف غياب اأّي م�ساءلة اأو حما�سبة  احل�سار هو اأي�سًاً �سعور بقدرة اأّي طرف اإذا امتلك قوَّ

ك كّل منظمات حقوق الإن�سان لف�سح املنظومة الفكرية التي  اأو معاقبة قانونية، وبالتايل فيجب اأن تتحرَّ

يقوم عليها عدوان مب�ستوى احل�سار، ومن اأجل اأن ي�سبح كّل من يقوم بفعل احل�سار متَّهمًا اأمام املحاكم 

الدولية والقانون الدويل الإن�ساين.

اأن تكون مرتبطة مبا يجري يف  اإن�سانية ل يجوز  اأنَّ ك�رص احل�سار هو معركة  اأّيها الإخوة  اأعتقد  اأنا 

غزة فقط. لقد واجهنا هذه املعركة يف العراق، يف لبنان ويف ال�سودان وجزئّيًا يف �سوريا، ويف زمن عبد 
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ة بلدان اإ�سالمية ودول يف اأمريكا الالتينية ككوبا وغريها. النا�رص يف م�رص، وواجهتها عدَّ

اإذن هذا احل�سار ظاهرة عدوانية عاملية ينبغي لنا الت�سّدي لها فكرّيًا و�سيا�سّيًا ون�سالّيًا على امل�ستوى 

احل�سار  مقاومة  جلان  لكّل  عاملية  �سبكة  ُتقام  اأن  املفيد  من  اأّنه  نعتقد  لبنان  يف  فنحن  هنا  من   .
ّ
العاملي

العاملّية والتي بداأنا  ال�سبكة  َم هذه  ُتَنظَّ العامل، لكي  العادلة يف  الق�سايا  العدوان والت�سامن مع  ومقاومة 

اّت�سالت لتاأ�سي�سها، لكي توؤ�ّس�س هذه ال�سبكة حلركة عاملية تواجه احل�سار �سكاًل من اأ�سكال العدوان، 

وتواجه العدوان بكّل اأ�سكاله. و�سكراًً.

ليلى خالد ❋

�ساأبداأ من نقطة كيفية ك�رص احل�سار م�ستندة اإىل اأّن احل�سار هو فعل عدوان. نحن يف اجلبهة ال�سعبية 

اغت�ساب  من  ابتداًء  اأّي عدوان  مقاومة  تاأ�سي�سنا، حقنا يف  منذ  البداية،  منذ  اأعلّنا  قد  فل�سطني  لتحرير 

يف  املقاومة  مواقع  على  املتكّررة  والهجمات   1967 عام  الحتالل  وا�ستكمال   1948 عام  الأر�س 

فل�سطني ولبنان قبل الحتالل للعراق، اأعلّنا اأنَّ املقاومة هي الطريق الوحيد لإنهاء اأّي �سكل من اأ�سكال 

احل�سار هو  نهاية  اأنَّ  نعرف  لأّننا  الت�سليح  واأقول  الت�سليح،  الأمر مبزيد من  وتعاملنا مع هذا  العدوان، 

اأمامنا وا�سح يف العراق، وقبله يف فل�سطني، عندما كان هذا  ة الع�سكرية، فاملثل  العدوان املبا�رص بالقوَّ

والحرتام  التقدير  كّل  ومع  اجلماعية.  العقوبات  اأ�سكال  من  �سكل  وهو  باإغالقات،  يحا�رصنا  العّدو 

للجهود التي ُبذلت من اأ�سدقائنا ومن اأحرار العامل لك�رص هذا احل�سار من خالل حركة غّزة حرة، ومن 

خالل كّل الذين تعاونوا لك�رص هذا احل�سار، نقول: هذا احل�سار ل ميكن له اأن ينتهي اإّل بتوجيه �رصبة 

قويَّة على راأ�س هذا املحتّل، وهذا ما اأثبته �سعبنا على اأر�س غّزة خالل 23 يومًا.

خ�رصت »اإ�رصائيل« �سورتها على كّل امل�ستويات اأخالقّيًا و�سيا�سّيًا وع�سكريًّا. وهذا ال�سمود الذي 

اأبداه املقاتلون و�سعبنا وراءهم واأّمتنا وراء هوؤلء املقاتلني، والعامل كّله على امل�ستوى ال�سعبي بهذا التاأييد. 

، لأّن قّوات الحتالل والع�سابة 
ّ
نحن نقول اإنَّ هذا ال�سمود الع�سكري يجب اأن يرافقه �سمود �سيا�سي

احلاكمة يف تل اأبيب ا�سطّرت اإىل اإعالن وقف لإطالق النار من جانب واحد، واإننْ دلَّ هذا على �سيء 

فاإنا يّدل على الأزمة التي يعي�سها هذا الحتالل. نحن من اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني نعترب وقف 

اإطالق النار هذا من جانب الحتالل ل ميكن اأن نعطيهم تطمينات باأنَّهم ميكن اأن ي�ستمّروا يومًا اآخر 

اأّي اإعالن لوقف اإطالق النار حّتى ولو  بوجود دباباتهم على اأر�س غّزة ال�سمود، ولذلك نحن نعترب 

كان تكتيكّيًا ل قيمة له اإّل بالتزامن مع الن�سحاب الكامل وفتح املعابر دون قيد اأو �رصط، من دون ذلك 

ميكن لهذا العدّو الذي مل يتمّكن من اإحراز اأّي هدف من اأهدافه اأن يح�سل على هدفه ال�سيا�سي على 

❋ )منا�سلة فل�سطينية(.
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ات الحتالل والع�سابة احلاكمة يف تل اأبيب،  طاولة اإعالن وقف اإطالق النار. ولذلك ل يعنينا موقف قّوّ

لأّننا نعترب اأّن الحتالل بحّد ذاته هو اإطالق نار، وعليه فاملقاومة م�ستمّرة. وندعو ف�سائل املقاومة يف 

امليدان لتدار�س جميع التكتيكات والأ�ساليب التي حتمي �سعبنا، ومتنع العدّو من الأخذ بال�سيا�سة ما مل 

النار، واإعطاء فر�سة »لإ�رصائيل«  البع�س بهذا الوقف لإطالق  اأن  ينخدع  ياأخذه باحلرب. ول يجب 

النف�س.  الدفاع عن  اأّنها كانت متار�س  لت�سّوق نف�سها  الثالثة، وكذلك  امل�ستويات  لرتميم وجهها على 

د خلف خيار املقاومة  ويف معركة ال�سمود البطولية على اأر�س غّزة اأثبت ال�سعب الفل�سطيني اأّنه موحَّ

دة  وال�سمود. وعليه ي�سبح الواجب اإعادة ترتيب البيت الفل�سطيني من خالل ت�سكيل قيادة وطنية موحَّ

ة راهنة ل�ستعادة منظمة التحرير الفل�سطينية ملكانتها، بو�سفها حركة حتّرر وطني- ولي�س �سلطة  كمهمَّ

زائفة- متّثل �رصائح وقوى ال�سعب الفل�سطيني كاّفًة يف الوطن وال�ستات. هكذا ميكن اأن نك�سب نقطة 

يف مواجهة هذه الغطر�سة وهذا الهجوم الوح�سي على �سعبنا. نحن ندرك اأنَّ الدمار كبري. ندرك متامًا 

لوا  اأنَّ ال�سحايا من �سعبنا كبرية، وتنادت القمم املختلفة لتقّدم امل�ساعدات. اإذا كان حكام العرب قد حوَّ

تنا اإىل القبول مبا و�سعوه لأنف�سهم،  ب بذلك، وندعو جماهري اأمَّ اأنف�سهم اإىل جمعّيات خريّية، فاإنَّنا نرحِّ

ة. لأنَّ احل�سار كو�سيلة  ونقول لهم نعم نقبلكم كجمعية خريية. لكن ل نقبل اأن حتكموا يف هذه الأمَّ

من و�سائل العدوان �ست�ستمر يف عاملنا، نقول للقمم كاّفة، مهما كانت نواياها طّيبة، نقول لهم اإذا كنتم 

�سادقي الّنّية، عليكم اأن تدعموا املقاومة وخيار املقاومة بكل اأ�ساليب ا�ستمرارها وتقّدمها، حّتى نحرز 

الن�رص كما كان ذلك عام 2006. و�سكراًً.

حممد قا�سم

باملبادرات.  والإ�سادة  ح�سلت  التي  التجربة  من  التعلُّم  هو  الور�سة  هذه  من  الأ�سا�سي  الهدف 

واملحا�رصون الثالثة لهم جتارب فعلية يف ك�رص احل�سار ب�سكل مبا�رص، اأو يف التح�سري لك�رص احل�سار اأو 

يف املوقف ال�سيا�سي من اأجل ك�رص احل�سار. هذه املرحلة ال�سيا�سية التي نّر بها هي اأدّق املراحل ال�سيا�سية 

ن�ستطيع  الع�سكرية  النتائج  كانت  مهما  ال�سمود  وكذلك  جتلِّياتها،  اأوج  يف  الآن  الفل�سطينية  والق�سية 

الق�سية  �سورة  ر�سم  ويعيد  باأكملها،  العربية  املنطقة  تاريخ  ر�سم  يعيد  غّزة  يح�سل يف  ما  اإن  نقول  اأن 

الفل�سطينية باأكملها، ويفرز القوى العربية الوطنية والقومية فرزاً عمودّيًا بني امللتحقني واملنبطحني اأمام 

 وال�سغط ال�سهيويّن والبرتو دولر.
ّ
امل�رصوع الأمريكي

نحن غري مطمئنني اإىل ما يجري حالّيًا. ووقف اإطالق النار لي�س رغبة من العدو ال�سهيويّن يف اإعطاء 

ال�سعب الفل�سطيني فر�سة. قد يكون لذلك عالقة با�ستقرار ما يتزامن مع انتقال ال�سلطة يف اأمريكا اإىل 

اأوباما. وقد يكون حماولة و�سع املقاومة الفل�سطينية يف موقع املتَّهم باأنَّهم ل يريدون وقف النار، وبالتايل 

هذا مربِّر جديد للعدوان. 
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كاماًل  احل�سار ك�رصاً  باإنهاء هذه احلرب، وك�رص  ة، ونطالب  املت�سامن مع غزَّ املوقف  د  نوؤكِّ هنا  من 

ه بالتَّحيَّة اإىل املنا�سلة كويفا باتريل التي  ونهائّيًا بفتح املعابر وتوفري الإمدادات. واأ�سمح لنف�سي باأّن اأتوجَّ

كان يجب اأن تكون بيننا، لكنَّها الآن دخلت غّزة وهذا هو ك�رص احل�سار، وهذا هو النِّ�سال، و�سينت�رص 

هذا النِّ�سال. حتيَّة لكم جميعًا و�سكراًً.

�سينتيا ماكيني ❋

من امل�ستحيل علينا روؤية �سور احلرب وعدم ال�سعور بوجوب اإيقافها. فدموع الفل�سطينيني تنهمر 

الّنار  الإ�رصائيليون  اأطلق  »الكرامة« عندما  �سفينة  الآن. كنت على منت  اإخوانهم  فنحن  على خدودنا. 

حافة باأنَّهم مل يتعّر�سوا لنا، َبينَْد اأن طاقم عمل �سفينة »الكرامة«  عليها. ولّفق الإ�رصائيليون الأكاذيب لل�سِّ

اأنقذنا لبنان. وعلى الرغم من اأن زئري الرئي�س املنتَخب اأوباما  ة بعد اأن  والركاب عا�سوا ليخربوا الق�سَّ

على ال�ساحة ال�سيا�سية الأمريكّية كالأ�سد يف وجه الإبادة اجلماعية، اإّلّ اأن رئي�سنا مل يتفّوه بحرف واحد 

عن اجلرائم الإ�رصائىلية وبدا، متامًا كما احلمل الوديع. وقد طلبُت علنًا اإىل رئي�سنا املنتَخب واإىل جمل�س 

ال�سيوخ عدم تقدمي اأّي قنابل، ول حّتى دولر واحد لآلة احلرب الإ�رصائيلية.

اّتباع  من  التاأّكد  هو  غّزة  ويف  العراق  ويف  لبنان  يف  ح�سل  ما  تكرار  لعدم  الف�سلى  احلماية  ولعّل 

الوليات املتحدة الأمريكّية �سيا�سة اأف�سل من تلك التي كانت تّتبعها عرب انتخاب �سّناع �سيا�سة اأف�سل 

من الذين كانوا موجودين.

اأنَّها املّرة الأوىل يف تاريخ حياتي ال�سيا�سية التي يدين فيها ال�سعب يف الوليات  وجتدر الإ�سارة اإىل 

املتحدة الأمريكّية جرائم احلرب الإ�رصائيلية فلقد نزل اإىل ال�سارع اأ�سخا�س من كاليفورنيا اإىل نيويورك 

رافعني �سعار »دعوا غّزة تعي�س« ب�سبب املقاومة امللِهمة يف غزة.

ومن الوا�سح كعني ال�سم�س اأّن الهزمية حلقت باإ�رصائيل و�سيوفِّر دعمنا املّتحد انت�سار �سعب فل�سطني. 

�سكراًً.

مداخلة اأحد النا�سطني الهنود

تزامنه مع العتداء  الرائع يف مكانه وزمانه وعلى وجه اخل�سو�س  املوؤمتر  لهذا  املنّظمني  اأ�سكر كّل 

الذي ت�سّنه »اإ�رصائيل« على غّزة وعلى ال�سعب الفل�سطيني. واأريد التعبري عن ت�سامني ودعمي بالنيابة عن 

ًة وبحق الفل�سطينيني يف تقرير امل�سري، ويف اأر�سهم الأّم،  املنظمة التي اأنتمي اإليها لل�سعب الفل�سطيني كافَّ

الداعمة لها وللقوى الإمربيالية  بـ�سدة »اإ�رصائيل« والوليات املتحدة  ويف حّقهم بحياة كرمية. وندين 

❋ )منا�سلة اأمريكية �ساركت يف »�سفينة الكرامة«(.
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ال�سعب  مع  ال�سديد  ت�سامننا  عن  نعرّب  كما  احلال.  يف  غّزة  على  العتداء  بوقف  ونطالبها  ال�سهيونّية، 

البا�سلة  ل�سجاعتهما وملقاومتهما  اهلل  اللبناين وبحزب  بال�سعب  بفخرنا  ن�سعر  املقاوم. كما  الفل�سطيني 

باإ�رصائيل منذ �سنوات قليلة م�ست. واأمّثل �سعب الهند الذي  �سّد »اإ�رصائيل«، فهم اأحلقوا هزمية نكراء 

يريد اإنهاء احلرب املدّمرة الدائرة الآن يف غّزة على الفور. ول بّد من القول اإّن ع�رصات املاليني من النا�س 

و�سايني وغريها من  وبنغولو وداري  املختلفة  احتجاجات وتظاهرات يف مدن كالكوتا  بتنظيم  قاموا 

املدن مطالبني باأّن ترفع »اإ�رصائيل« يدها عن غزة. لكن من املوؤ�سف جّداًً اأّن حكومة بلدي باتت تدعم 

الإمربيالية اجلديدة وال�سهيونّية، وها هي الآن تهمل مو�سوع غزة. ولتو�سيح خماوف اأولئك املوؤمنني 

تتلّفظ بحرف واحد عندما  اإّن هذه احلكومة مل  اأقول  لل�سالم دعوين  الداعم  الهندية  مبوقف احلكومة 

�سّنت الوليات املتحدة هجومها على العراق وعلى اأفغان�ستان ول يف الأعمال �سّد يوغو�سالفيا.

اأنحاء العامل كافة تنظيم حركات دعم مناه�سة لالإمربيالية من  اأّن على ال�سعوب يف  وينتابني �سعور 

احلركة  تعزيز  تالّيًا  ويتّم  عّدة  بلدان  اأنا�سًا من  احلركات  الطرق. وت�سّم هذه  ب�ستى  تغيري  اإحداث  اأجل 

.
ّ
الدولية املناه�سة لالإمربيالية عرب تن�سيق هذه احلرب على ال�سعيد العاملي

»اإ�رصائيل« اإِرفعي يديك عن غزة.

َي الت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني. َفلنَْيحنْ

فلت�سقط الإمربيالية وال�سهيونّية.

َي املقاومة املناه�سة لالإمربيالّية. �سكراًً َفلنَْتحنْ
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الور�سة احلقوقية

اخلطر الإمربيايل ال�ستكباري على القانون عامة

وعلى القانون الدويل خا�سة

رئي�س اجلل�سة د. ناجي الب�ستاين ❋

منتدى  بها  قام  التي  امل�ستغربة  وغري  املقدامة  اخلطوة  هذه  واأحيِّي  وداركم  بلدكم  يف  بكم  ب  اأرحِّ

اأتقّدم  املنا�سبة  ال�سعوب والبدائل. ويف هذه  املقاومة ومناه�سة الإمربيالية والت�سامن بني  بريوت لدعم 

منكم فرداً فرداً بجزيل ال�سكر من حيث امل�ساركة ال�سخ�سية، واأعلن افتتاح اجلل�سة.

 اإذا كان باإمكانه اأن يديل ببع�س املالحظات 
َّ
بناًء على طلب خا�ّس من د. فرانكلني لمب، متنَّى علي

لّية قبل اأن تبداأ اأعمالنا وفقًا للمنهجية التي �سنعتمد، واألفت هنا باأّن د. فرانكلني لمب هو ع�سو  الأوَّ

، وهو موؤلّف للعديد من الكتب ل �سّيما كتابه الذي يتناول 
ّ
دائم يف جلنة حقوقية يف الكونغر�س الأمريكي

الجتياح الإ�رصائيلي واحتالله للبنان، بالإ�سافة اإىل كتاب عن جمازر �سربا و�ساتيال.

د. فرانكلني لمب

اأخي كن على ثقة اأن اأّي اأمريكي ل ي�ستطيع اأن يطعن �سخ�سًا غري اأمريكي يف ظهره. ونحن الأمريكّيني 

اأّن بو�س جمرم، ويقوم بالعديد من الأفعال الإجرامية. فنحن  اإّننا نعرف  اإذ  ن�ست�سيط غ�سبًا متامًا مثلكم 

فنا بجرائمه التي ارتكبها وما قام به يف بلدانكم ويف بلدنا. لكّن  نعرف بو�س ول نريد من اأحد اأن يعرِّ

دعوتي كان مفادها اأنَّه من الرائع احلديث عن حماكمة بو�س، لكن جّل ما نريده هو اأن تقوم دولة ما بهذه 

املحاكمة. فلقد تكّلم لبنان على مدى �سنتني، ومن املفيد تكرار احلديث عن »مبادئ القانون الدويل« 

اأّما الآن فقد حان وقت العمل. فاإذا قمتم بولوج موقعنا الإلكرتوين »حمامون دوليون من دون حدود« 

�ساتكم �ست�ساعدوننا على جتميع ما ن�ستطيع من الق�سايا،  وجلبتم خم�س حماكمات من حميطكم وموؤ�سَّ

❋ )خبري قانوين ووزير لبناين �سابق(.
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مما ي�سّهل املحاكمة. فال�سيدة التي حتّدثت مل تقم �سوى باإطالعنا على مبادئ القانون الدويل التي نعرفها 

جيِّداً وجّل ما نريده هو العمل ملواجهة ال�سهاينة وال�سيا�سة الأمريكية يف كّل مكان، وها هي الفر�سة 

القانون  بتحويل  الأمريكّية  لالإدارة  املجال  وفتح  ال�ست�سالم  علينا  فلي�س  بذلك.  للقيام  الآن  لنا  ت�سنح 

الدويل وفق م�ساحلها ون�ستطيع مقاومتها. �سكراًً

د. ناجي الب�ستاين

بعد هذه املالحظات القّيمة التي اأدىل بها د. لمب نعود اإىل الإطار املحّدد جلل�سة اليوم.

بعد اأكرث من 60 عامًا على توقيع �رصعة الأمم املتحدة واإذا كان ميكن القول باأّن ال�ّسلم ال�سامل قد حتّقق 

بنوع ما لعدم ح�سول حرب عاملية ثالثة، يبقى من الثابت اأنَّ النزاعات القاتلة والهدامة مل تتوّقف حملّيًا 

واإقليمّيًا. لذلك ينبغي لنا الت�ساوؤل عن حقوق الإن�سان، عن ماآلها وم�سريها، حيث النتهاكات اليومية 

نت الأمم املتحدة من احلفاظ على  �ساطعة فردية وجماعية ومل تتوّقف. كما ينبغي لنا الت�ساوؤل اأي�سًاً هل متكَّ

دورها اللفظي؟ اأقول اللفظي، كونها ال�سمري احلري�س على املجموعة الأممّية كونها الإطار الذي ميكن 

ا�ستخدامه للحوار بني �سعوب العامل. بكّل و�سوح، اإنَّ ما ن�سهد ل �سّيما خالل الأ�سابيع الثالثة املا�سية 

الإجازة  بها  تناط  مرجعية  الأمن  جمل�س  اأ�سبح  هل  ونقول  ا�ستفهام،  عالمة  من  اأكرث  قراءة  اإىل  يدعونا 

بالقتل اجلماعي واجلرائم �سّد الإن�سانية والقنابل الفو�سفورية؟ نت�ساءل اأي�سًاً كيف تقبل املرجعية الأممّية 

ب�سخ�س كبري فيها، اأعني الأمني العام، اأن يقابل كما قوبل منذ يومني؟ نحن نرى اأنَّ العدو الإ�رصائيلي 

�س الكاردينال رينالدو مالدينو  يتعمد اإهانة كّل م�سوؤول دويل يحاول مناق�سة النزعة الدموية. موؤّخراً تعرَّ

ال�سهيونّية  قبل  من  جّداًً  قا�س  وبكالم  متجٍنّ  لهجوم  الأممية  الهيئة  لدى  للفاتيكان  مندوبًا  كان  الذي 

العاملّية و»اإ�رصائيل«. اإزاء هذا الو�سع ينبغي لنا اأن نت�ساءل هل املرجعيات الأممية وما ن�ساأ منها وعربها من 

مرجعيات ق�سائية توؤلِّف الإطار ال�سالح لعمل قانوين وق�سائي �سّد كل ما ح�سل ويح�سل حتى اليوم 

من جرائم تتجّلى فيها اجلرمية �سّد الإن�سانية. اأين نحن مّما يح�سل؟! هذا هو الإطار الذي ُحدد لندوتنا 

اليوم. و�ساأعطي الكالم للنائب ال�سوري ال�سابق جورج جّبور.

جورج جّبور ❋

مة املمتازة ملا �ساأقوله وما �سيقوله الزمالء يف مو�سوع  الأ�ستاذ ناجي الب�ستاين اأحّييك على هذه املقدِّ

ة مّرات قبل عام 1975 وعاجلته بدّقة عام 1975 وعاجلته باأمر ُعريف  مهّم جّداًً عاجلته الأمم املتحدة عدَّ

عام 1991 وهو مو�سوع طبيعة العن�رصية. ما هي العن�رصيَّة. ال�سهيونّية اإيديولوجية ا�ستعمار ا�ستيطاين 

فل�سطني رودي�سيا جديدة.  اأجعل من  اأن  اأوّد  اإّنني  قال  اإىل رود�س حني  له  ر�سالة  عربَّ عنها هرتزل يف 

رودي�سيا الآ�سيوية.

❋ اأكادميي وباحث �سيا�سي )�سوريا(.
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عام 1967 ونك�سة هذا العام ويف مّرات عّدة عاجلت الأمم املتحدة هذا املو�سوع مع الأبارتهايد 

ملناق�سة طبيعة  املتحدة  لالأمم  ة  العامَّ وغريها. لكن يف عام 1975 ُعقدت جل�سات خا�سة يف اجلمعية 

القرار  بتوزيعه عليكم. ويقول  املنتدى  اإدارة  لت  بالقرار رقم 3375 وقد تف�سَّ ال�سهيونّية، وخرجت 

»اإ�رصائيل«  مندوب  اأخذ  القرار  ذلك  اّتخاذ  بعد  ومبا�رصة  العن�رصية.  اأ�سكال  من  �سكل  ال�سهيونّية  اإنَّ 

قه اأمام الهيئة التي اتَّخذت القرار،  ة ومزَّ ة اجلمعية العامَّ ة وذهب اإىل من�سّ ته اجلمعية العامَّ القرار الذي اأقرَّ

ق هذه الهيئة يف امل�ستقبل. هذا الت�رّصف املهني اآنذاك كان على الهيئة اأن حتاول الرّد  وقال: هكذا �ستمزََّ

عليه واإعادة العتبار لنف�سها، لكنَّها مل تفعل، ماذا جرى بعد ذلك؟ عام 1991 ويف قمة التح�سريات 

ملوؤمتر مدريد كان اإلغاء القرار باأمر عريف، ملاذا اأقول باأمر ُعريف؟ لأّن قرار اإلغائه �سدر عن الهيئة دون 

من  �سمنّية  مبوافقة  القرار  تلغي  الأمريكّية  الإدارة  احيانًا  فيه.  املوجودة  الكثرية  احليثيات  ودون  نقا�س 

ة دون حيثّيات. لكّن العن�رصية موجودة،  الدول الأخرى لكن لأّول مّرة ي�سدر قرار عن اجلمعية العامَّ

العن�رصية  مناه�سة  موؤمتر  عقد  الآن  ال�ستيطاين.  للنظام  العن�رصية  الطبيعة  وكذلك  ثابتة،  واملمار�سات 

تعقد على  املتحدة  الأمم  تعقدها  التي  الكربى  الدولية  املوؤمترات  اأن  اأفريقيا، علمًا  يف دربن يف جنوب 

درجتني، درجة املنظمات غري احلكومية ثّم تاأتي احلكومات. اآلف املنّظمات غري احلكومية املناه�سة 

للعن�رصية اأتت اإىل جنوب اأفريقيا على نفقة الأمم املتحدة وعلى نفقة الحتاد الأوروبي، لكنَّها خالفت 

لني، واأ�سدرت  هات املموِّ هات الحتاد الأوروبي، وخالفت توجُّ توّجهات الأمم املتحدة، وخالفت توجُّ

قراراً ب�رصورة اإعادة العتبار للقرار امللغى. وهكذا كان للقرار 3375 حياة جديدة من قبل املنظمات 

غري احلكومية الكثرية املناه�سة للعن�رصية التي اجتمعت يف دربن. اأّما احلكومات فلم تنب�س ببنت �سفة 

القرار 3375 الآن وقد ثبت  اإىل  اإعادة العتبار  ث عن �رصورة  ال�سوري الذي حتدَّ اإّل كلمة املندوب 

على نحو ل يقبل اأي نوع من اأنواع ال�سك اأّن العدوان الإ�رصائيلي على غّزة هو نوع من اأنواع التمييز 

العن�رصي .

الإ�رصائيلية.  واملمار�سات  الإ�رصائيلية  الت�رّصفات  ويف  الإ�رصائيلية  الت�رصيحات  يف  وا�سحة  العن�رصية 

العن�رصية  اأ�سكال  من  �سكل  ال�سهيونّية  اأن  على  ين�ّس  الذي   3375 القرار  اإىل  العتبار  نعيد  اأن  علينا 

والتمييز العن�رصي.

د.  ناجي الب�ستاين

اأ�سكر الدكتور جّبور على هذه املداخلة التي تناول فيها الركيزة الأ�سا�سية لكل عمل قانوين ميكن اأن 

يقام بهذا اخل�سو�س، و�رصورة تعريف ال�سهيونّية باأبعادها، وبكونها �سكاًل من اأ�سكال التمييز العن�رصي.
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د. ح�سن اجلوين ❋

ا�سمحوا يل باأن اأعربِّ عن �سكري اخلا�س ملعايل الوزير ناجي الب�ستاين، وحقيقة ي�رصفني جّداً اأن اأكون 

قانونّيًا واأ�ستاذاً يف  اأن يكون  قبل  التعريف، وهو   عن 
ّ
الغني الوزير  يرتاأ�سها معايل  التي  يف هذه اجلل�سة 

كّل  وعن  ة،  املحقَّ الق�سايا  عن  يدافع  وطني  اإن�سان  هو  لبنان،  القانون يف  اأعمدة  من  وواحداً  القانون 

ة. وحتية اإىل غّزة واأبطالها وكّل الأحرار. املظلومني يف العامل ولبنان خا�سَّ

 �ساأحاول اأن اخت�رص قدر الإمكان. اإن دور الوليات املتحدة يف �سياغة القانون الدويل العام لي�س 

كان  الأخرى.  الدول  ونحن  الكربى،  الدول  �سناعة  هو  الأ�سا�س  يف  العام  الدويل  فالقانون  بجديد، 

ُيكتب الدول احل�سارية والآخرون، نحن كّنا الآخرين ومل نكن دوًل اأ�سا�سًا. وبالتايل هذا القانون هو 

�سناعة الدول الكربى، ومل ن�سارك فيه قطُّ اإىل اأن جاءت ثورة الحتاد ال�سوفياتي، واأعلن لينني اجلملة 

دوا ويا اأيتها ال�سعوب امل�سطهدة احّتدوا. من هنا بداأ احلديث عن ال�سعوب  ال�سهرية: يا عمال العامل احتِّ

على  ر  التحرُّ قوى  وانت�رصت  الثانية،  العاملّية  احلرب  جاءت  اأن  اإىل  م�سريها  تقرير  يف  ال�سعوب  وحّق 

القانون الدويل العام، وخرج  اأن ينعك�س على قواعد  ُبدَّ لهذا النت�سار من  الفا�سية والنازية، وكان ل 

القانون الدويل بعد احلرب مبيزان قوى عاملي خمتلف متامًا ل�سالح ال�سعوب يف العامل، وهذه نقطة مهّمة. 

 
ّ
القانون الدويل الآن انبثق عن النت�سار على الفا�سية والنازية، وهذا القانون عّدل ميزان القوى العاملي

القانون الدويل عن حق ال�سعوب يف  النقاط: تتحدث مبادئ  اأورد بع�س  اأن  ل�سالح ال�سعوب. واأريد 

بني  والتعامل  الغري،  �سوؤون  التدخل يف  وعدم  بها،  والتهديد  القوة  ا�ستعمال  عدم  امل�سري، وعن  تقرير 

ال�سعوب، واحرتام حقوق الإن�سان، وامل�ساواة بني الدول اإىل اآخره...

كّل هذه املبادئ التي يقوم عليها القانون الدويل العام اأعتقد اأّنها ل�سالح ال�سعوب، بل اأكرث من ذلك 

فاإن اأّول كلمة يف ميثاق الأمم املتحدة تقول نحن �سعوب العامل، ول تقول نحن دول العامل. هناك انت�سار 

ق بعد احلرب العاملّية الثانية يف مو�سوع القانون الدويل العاّم. كبري حتقَّ

القانون  اأنَّ اجلميع يقول ل يوجد قانون دويل، وي�سّب كلَّ غ�سبه على  اأعرف  اأنا  اأين نحن الآن؟ 

الدويل، واأنا اأدافع عن هذا القانون و�ساأ�رصح ملاذا؟ اعرتف باأنَّ هناك اأزمة يف القانون الدويل، قد تكون 

تقنية اأي�سًاً، حيث ل يوجد قا�سي تنفيذ يف القانون الدويل العاّم. قا�سي التنفيذ يف القانون الدويل العام 

هو جمل�س الأمن، وجمل�س الأمن ُم�سيَّ�س اإلخ...

لكن يجب اأن نعرتف اأي�سًاً اأنَّ ال�سبب الأ�سا�سي لهذه الأزمة هو �سيا�سة الوليات املتحدة الأمريكّية 

ًلً الوليات املتحدة كما يعرف اجلميع تنتهك القانون الدويل العاّم. ثانيًاً  وذلك يف اأربع نقاط اأ�سا�سية. اأوَّ

❋ ع�سو الهيئة ال�ست�سارية للمركز ال�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق.
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هي ت�سّكل حاجزاً اأ�سا�سّيًا يف وجه تطوير القانون الدويل العاّم. ثالثًاً هي ت�ستغّل ما ي�سدر عن القانون 

الدويل العام ا�ستغالًل خطرياً جّداًً يذهب عك�س ما اأراده هذا القانون. ورابعًاً هي تعمل على تغيري هذه 

املفاهيم.

انتهاك القانون الدويل العاّم: اجلميع يعرف �سواء يف بنما اأو يف كوبا وكوريا وليبيا وغريها اأنَّ اأمريكا 

تنتهك القانون الدويل العاّم، لكن اأهمَّ ما اأريد اأن اأذكره هو ما يح�سل يف غوانتانامو واأبو غريب. الأهم 

العاّم،  الدويل  القانون  يف  دولية  حمكمة  اأعلى  عن  ال�سادر  القرار  وهو  الدولية  القرارات  حترتم  ل  اأنها 

وحمكمة العدل الدولية. ول اأعرف اإذا كان اجلميع يعرف اأنَّ اأمريكا حّتى الآن ل تطبِّق القرار ال�سادر 

عام 1986 الذي اأدان الوليات املتحدة ل�سالح نيكاراغوا، علمًا باأن الوليات املتحدة مل تن�سمَّ حّتى 

الآن اإىل معاهدة التمييز �سّد املراأة، ومل تن�سمَّ اإىل معاهدة حقوق الطفل. 

عن  تقريراً  �سنة  كّل  ت�سدر  اأنَّها  املو�سوع  يف  والغرابة  الفردية.  ال�سكوى  ي�سّمى  ما  ترف�س  اأمريكا 

الوليات  ال�رصوري دخول  من  التي  املعاهدات  ببع�س  يتعلَّق  ما  والأخطر  العامل،  الإن�سان يف  حقوق 

املتحدة فيها ولكنها مل تن�سمَّ اإليها حتى الآن. كيف ت�ستغل الوليات املتحدة القانون الدويل، هي ت�ستغل 

العراقي بقرار من جمل�س الأمن، وي�ست�سهد مليون طفل عراقي  ال�سعب  قرارات جمل�س الأمن، ُيحا�رص 

بقرار من جمل�س الأمن، خدمة ل�سيا�سة الوليات املتحدة كي ت�ستطيع دخول العراق كما دخلته. كيف 

ة اأزمة يف تزايد  ت�ستغل الوليات املتحدة الأرقام ال�سادرة عن الأمم املتحدة؟ هناك حديث اليوم باأّن ثمَّ

اإنَّ هناك اأزمة تزايد �سكايّن، ويعقد موؤمتر تزايد  اأرقامًا وتقول  عدد ال�سكان، يعني الأمم املتحدة تعطي 

ال�سكان يف القاهرة، ويذهب الوزراء اإىل هناك ويقولون يجب احلدُّ من عدد التزايد ال�سكاين، ويذهبون 

مون هدية اإىل من ينجب الطفل الثاين اأو الثالث، هذا تناق�س وا�سح. اإىل بالدهم ويقدِّ

النا�س  يخاف  اأن  ُيراد  لأنه  البيئة؟  عن  الكثري  احلديث  ملاذا  تعرفون  هل  البيئة،  عن  احلديث  ب�ساأن 

من خطر تزايد ال�سكان على البيئة، وبالتايل اأمريكا ت�ستغل ذلك من اأجل تربير حروبها. وهذه الكلمة 

للفيل�سوف روجيه غارودي الذي يقول اإنَّ خوف العامل من التزايد ال�سكاين �سيجعل الأوروبي عندما 

ي�سمع باأنه ُقتل اأربعمئة األف عراقي ومليون طفل عراقي و1200 طفل فل�سطيني و�سُيقتل خم�سة ماليني 

اإذا وقعت احلرب بني الهند وباك�ستان، يقول لي�س هناك م�سكلة، لأّننا نعي�س اأزمة تزايد �سكاين. هناك 

ا�ستغالل اآخر هو احلديث عن التنمية الب�رصية، واحلديث عن الن�سبة ال�سئيلة جداً من العرب الذين يقراأون 

باأنف�سنا.  الثقة  نفقد  اأن  اإىل  يهدف  جّداً  خطري  كالم  هذا  وغريه،  الأوروبي  يقراأه  ما  مع  مقارنة  كتابًا 

وت�ستغل الوليات املتحدة الأرقام ال�سادرة عن املجل�س الجتماعي والقت�سادي وهي �سحيحة، ولكن 

العائلة والقرية،  تقراأُه كل  ي�سرتي كتابًا وحتى  اأن  ل�سخ�س  كيف ح�سل ذلك؟ نحن يف بالدنا يكفي 

الكتاب. وال�سيء نف�سه  الكتاب وتقراأ  اأن ت�سرتي  اأي ل عربة  تبيع من كتب،  العربة كم  لي�س  وبالتايل 
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ينطبق على ا�ستعمال الكومبيوتر. ت�ستغل اأمريكا هذه الأرقام لكي تقول لنا اإّننا نحن عاجزون، وبالتايل 

ل تعود عندنا ثقة باأنف�سنا وننهزم.

اأخرياً، كيف تريد اأن تغرّي مفاهيم القانون الدويل العاّم؟ ال�رصعية الدولية ل يعرّب عنها جمل�س الأمن. 

اأّن املجتمع الدويل هو جمل�س  هناك الآن حديث وكاأنَّ ال�رصعية الدولية ت�سدر عن جمل�س الأمن، وهو 

الأمن.

جمل�س الأمن ياأخذ دوراً اأ�سا�سّيًا الآن يف القانون الدويل العام واأمريكا تريد ذلك. نحن نقول اإّنه يجب 

ة لالأمم املتحدة. واأمريكا فعلت  اأن ُندخل كّل املعارك ال�سيا�سية والدبلوما�سية والقانونية يف اجلمعية العامَّ

ة، ونحن  ذلك يف ال�سابق عندما كان جمل�س الأمن يف مواجهة الحتاد ال�سوفياتي وذهبت اإىل اجلمعية العامَّ

ر القانون الدويل؟ اجلميع يعرف حّق الدفاع عن النف�س، فكيف  الآن ن�ستطيع اأن نفعل ذلك. كيف حتوِّ

اأن ندافع عن العرف الدويل. يف درا�سة  مِلَ الهجوم على الُعرف الدويل؟ يجب  ل اإىل حقٍّ وقائي؟  حتوَّ

من خم�سة الآف �سفحة مع اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر يجري احلديث عن العرف الدويل يف اأثناء 

احلروب. الوليات املتحدة تدعو اإىل موؤمتر للحديث عن املو�سوع نف�سه. وما تقوم به »اإ�رصائيل« الآن 

لي�س انتهاكًا للربوتوكول الدويل يف جنيف فقط بل هو انتهاك لالأعراف الدولية. ميثاق الأمم املتحدة 

القارة  يف  ل  ويتدخَّ الأمن  جمل�س  ياأتي  اأن  اأمريكا  خ�سيت  وقد  ال�سابع  الف�سل  حتت  دور  عن  يتحّدث 

ل الحتاد الأفريقي  ال�سودان وتدخَّ للمنظمات الإقليمية. عندما جاء مو�سوع  الأمريكّية فاأعطت دوراً 

جاءت اأمريكا لتعطي دوراً ملجل�س الأمن يف دارفور. وبالتايل نحن الآن اأمام قلب كّل املفاهيم. كذلك 

ال�سعوب ويف عام 1996 ُوجد  ل�سالح  البحار الذي كان يف عام 1982جيِّداً جّداً  مو�سوع قانون 

بروتوكول ياأخذ بعني العتبار امل�سالح التجارية الأمريكّية.

اأخرياً ميكن اأن تقول اإّن هناك اعتداء على القانون الدويل العاّم، وعلى حّق ال�سعوب واملقاومة، الذي 

تريد الوليات املتحدة حتويله اإىل اإرهاب. الت�سامن بني ال�سعوب والتعاون فيما بينها اأ�سبح بالن�سبة اإىل 

اأمريكا اأمراً يجب اأن ت�سطلع به منظمة التجارة العاملّية.

د. ناجي الب�ستاين

ل به اأّن  ن�سكر د. ح�سن اجلوين على هذه املداخلة القّيمة التي اأدىل بها واأقول تاأييداً اأو تعزيزاً ملا تف�سَّ

تاأليف جمل�س الأمن بحدِّ ذاته خلق نوعًا من التمييز ما بني دول واأخرى بل اأكرث من ذلك مل يرد يف اأحكام 

�رصعة الأمم املتحدة ما ي�سّمى بالفيتو، قبل توافق اإجماعي من قبل الأع�ساء اخلم�سة، الفيتو اختلقوه، هو 

نظرّية، لكن املق�سود بها التوافق بني اجلميع. وجتلَّت النتقائية والكيفية يف التطبيق، وكّلنا يعلم ل�سنوات 

طوال كيف اأنَّ من كان ميثِّل ال�سني يف جمل�س الأمن هو ال�سني الوطنية التي كان عدد �سكانها ل يتجاوز 

القانون  على  هو  التعطيل  اإذاً  مليونًا،   850 بحدود  ال�سعبية  ال�سني  كانت  ن�سمة يف حني  مليون   70

الدويل، هو طريقة التطبيق وهذا كالم يف موقعه متامًا. و�سكراًً.
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د عبد اجلّبار العّزاوي ❋

لناهم على كثري مّمن خلقنا  منا بني اآدم وحملناهم يف الرّب والبحر ورزقناهم من الطيِّبات وف�سّ  »لقد كرَّ

تف�سياًل «الإ�رصاء 70 .

ال�سادة رئي�س واأع�ساء اجلل�سة املحرتمني.

اأيها احل�سور الكرام . 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

غّزة  �سقيقة  بغداد  وال�سهداء،  والرباط  واجلهاد  واحل�سارة  والعلماء  العلم  مدينة  بغداد  من  جئت   

ال�سمود والتحدي ، حاماًل مذكرات اعتقايل عن اأب�سع معتقل يف تاريخ الب�رصية، وهو معتقل اأبو غريب 

 للعراق، 
ّ
ت اأركان الإن�سانية جمعاء بعد الحتالل الأمريكي �سيِّئ ال�سيت، و�ساحب الف�سيحة التي هزَّ

 باأمريكا واحتاللها البغي�س 
ّ
ر باملاأ�ساة التي تعّر�س لها اأبناء العراق على يد جمرمي ال�ستكبار العاملي لأذكِّ

�سيكفيني  الوقت  اأنَّ  اأظنُّ  ول  الإن�سان.  وحقوق  احلياة  معاين  لكّل  خلَّفته  الذي  ال�سعب  والنهيار 

اأبناء �سعبنا  التفا�سيل املاأ�سويّة، وما قامت به قوات الحتالل والقوات الوليدة له �سّد  ل�ستعرا�س كّل 

التي  الب�سعة  املمار�سات والأ�ساليب  اأ�ستذكر  اأن  بدَّ من  ب�سكل خا�ّس. وهنا ل  الأ�رصى  العراقي وعلى 

مار�ستها قوات الحتالل يف �سجن »اأبو غريب« واملعتقالت الأخرى التي طالت الكثري من اأبناء العراق 

املعتقالت  يف  مور�ست  التي  نف�سها  هي  معنا  مور�ست  التي  الأ�ساليب  اأّن  لنا  اتَّ�سح  بحيث  الأحرار، 

قام  فردّيًا  ت�رصُّفًا  اأو  ا�ستثنائية  لي�ست حالة  اأنَّها  بعد  فيما  لنا  واتَّ�سح  البالد،  اأرجاء  املنت�رصة يف  الأخرى 

دقيق  ب�سكل  عليها  اجلنود  وتدريب  اإعداد  متَّ  ا�سرتاتيجية  كانت  بل  عون،  يدَّ كما  الحتالل  جنود  به 

وتف�سيلي، حّتى اأتقنوا املطلوب منهم . وهي ذاتها التي ا�ستخدمت يف معتقل غوانتانامو واملعتقالت 

ِّيَّة املنت�رصة يف اأرجاء العامل . ال�رصِّ

اأيُّها احل�سور الكرام .

ة، بل كانت ب�سكل ل  ُجّلكم يت�سّور اأنَّ عملّيات العتقال ل تتّم وفق معايري اأخالقية واأدبية متح�رصِّ

له العقل الب�رصي ول املنطق، لأنَّها طريقة وح�سية وهمجية. واإليكم ما حدث. يتحمَّ

عات  واملدرَّ للجنود  احلاملة  الآلّيات  من  موؤلَّفة  كبرية  ة  بقوَّ الحتالل  قّوات  ِقَبل  من  منزيل  ُم  َدهنْ متَّ 

والطائرات املروحية مع جمموعة كبرية من اجلنود، ومعظمهم كانوا حممولني باإحدى الطائرتني، وبعد 

ال�سدمة  الرببري  واقتحامهم  النفجار  واأحدث  وح�سية،  بطريقة  منزيل  بتفجري  قاموا  اجلّوي  الإنزال 

باأ�سلوب غري  اأن �سلَّمهم اهلل من النفجار وكان تعاملهم معنا  اأفراد العائلة بعد  والهول والرعب لدى 

❋  معتقل �سابق يف �سجن ابو غريب.
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اأو  حياء  دون  اأ�رصتي  اأفراد  اأمام  بطريقة وح�سية  مالب�سي  متَّ خلع جميع  بحيث  اإن�ساين،  ول  ح�ساري 

خجل، واجلميع يعرف معنى احلياء  لاللتزامات الأدبية والأخالقية التي حتكم العائلة. بعد اأن متَّ  تقييد 

على  وا�سعني  ب  موؤدَّ غري  باأ�سلوب  معهم  وتعاملوا  �سغرية،  غرفة  يف  وو�سعوهم  اأ�رصتي  اأفراد  جميع 

روؤو�سهم الأكيا�س.

 بعدها متَّت عملّية البحث عن اأ�سلحة الدمار ال�سامل يف منزيل، ولكم اأن تت�ساءلوا هل يفكر جمنون 

قاموا  املنزل  اأثاث  اأ�رصة؟ وبعد حتطيم كّل  فيه  تعي�س  ال�سامل تو�سع يف منزل �سكني  الدمار  اأ�سلحة  اأّن 

ب�رصقة كّل ما اأملك من مال وم�سوغات ذهبية وم�ستندات ثبوتية للعائلة، وحّتى األبومات ال�سور العائلية 

وال�سخ�سية واأدوات املطبخ، واأنا اأنظر اإليهم.. ثم قاموا باختطايف من بني اأفراد اأ�رصتي و�سوت بكائهم 

ما زال يرّن يف م�سامعي. ونقلوين اإىل جهة غري معلومة.

اأّما طريقة ال�ستجواب اأو التحقيق فتَّمَت َوفنْق اآلية مربجمة هي اإيهامي باأنَّهم اعتقلوا اأفراد اأ�رصتي واأنَّهم 

الآن ب�سدد اغت�ساب زوجتي والأطفال وبالأخ�ّس البنات منهم اأمامي اإذا ما اأخفيت عنهم اأّي معلومة 

ة به بعد اأن بحثوا يف منزيل عنه. بعد و�سعي يف غرفة  تخ�ّس »اأ�سلحة الدمار ال�سامل« والربامج اخلا�سّ

املئوي، وذلك جرى يف  ال�سفر  لت�سل درجة حرارتها حتت  الهواء  با�ستخدام مكّيفات  مربَّدة  �سغرية 

د كّل اأع�ساء ج�سدي ف�ساًل عن ا�ستخدام املاء البارد لي�سكب على ج�سدي  مو�سم ال�ستاء اأح�س�ست بتجمُّ

ة الربودة التي  اأواجهها يف تلك الغرفة. وبالعك�س ا�ستخدمت طرقات مطار بغداد  واأنا اأرتع�س من �سدَّ

املعبدة بالقري ليلقوا باملعتقل عليها وهو عاٍر من كّل مالب�سه وت�سل درجة حرارتها حتت الظّل اإىل 70 % 

كل.  مئوية واإذا ما حاول التخلُّ�س من الو�سع الذي ترك عليه �سيالقي اأ�سّد اأنواع العذاب وال�رصب والرَّ

ق مع املعتقل من خالل النه�س والق�سم،  ا�ستخدموا الكالب التي متَّ تدريبها م�سبقًا لتكون هي من يحقِّ

ن اأحد  واملعتقل عاٍر ومقيَّد، واإذا ما حاول التخّل�س من ذلك الكلب يطلق عليه الر�سا�س املطاطي. ومتكَّ

املعتقلني من اإ�سابة اأحد الكالب، ولهذا ال�سبب لقي اأ�سدَّ واأب�سع التعذيب، حيث متَّ ربطه اإىل �رصيره 

رة ال�رصير، وهم  احلديدّي بطريقة مقلوبة اأي راأ�سه لالأ�سفل وقدماه لالأعلى مربوطتان بقيود حديدية مبوؤخَّ

يطلبون منه العتذار اإىل الكلب، وهكذا بقي حّتى فقد وعيه، ونقل  اإىل امل�ست�سفى، ل لأجل اإ�سعافه، 

بل لأّنه اأ�سيب بانفجار الزائدة الدودية يف بطنه، وما فعلوه هو اإجراء عملية جراحية له، ومتّت اإعادته 

�رصيره  �سوى  عليه  ينام  فرا�س  اأو  اأو طعام  بعد ذلك دون عالج  التخدير، وترك  زنزانته وهو حتت  اإىل 

ن اأحد املعتقلني من الدخول عليه واإدخال الطعام له وهو عبارة عن قطع ب�سكويت.  احلديدي، وقد متكَّ

جون عليها  قت معهم، واجلنود يتفرَّ �س املعتقلون للنَّه�س والق�سم من قبل الكالب التي حقَّ وكثرياً ما تعرَّ

وهي توؤدي دورها البطويل، واإذا ما انتهت من التحقيق متَّت مكافاأتها بالطعام واملال واملعتقل يتلّظى 

بجراحه على الأر�س.
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واإ�سافة اإىل ما �ساهدته من غرز اجلراح بالهراوات التي يحملونها و�رصبها ب�سّدة، بعد جرح املعتقل 

ة اأمله. اأّما الطرق  نتيجة التعذيب، وا�ستخدام املواد الكيماوية لرت�ّس على اجلرح، واملعتقل ي�رصخ من �سدَّ

�س لها املعتقلون واإجبار الكثري منهم على ممار�سة اأ�سياء ل  �سات اجلن�سية التي تعرَّ الأكرث وطاأًة فهي التحرُّ

ميكن ذكرها حلرجنا من قولها، بالإ�سافة اإىل اإجبارهم على الوقوف ل�ساعات طويلة باأو�ساع ل يقوى 

لها اأي اإن�سان، وتق�سعّر لها الأبدان، وتدمى القلوب لب�ساعة منظرها. اأّما ربط الأع�ساء التنا�سلية  على حتمُّ

بالأ�سالك الكهربائية والقيام بنتف �سعر ال�سدر والعانة بكّل ق�سوة، وقيامهم برفع املعتقل من الأع�ساء 

ثنْ ول َحرج. �س لها، فحدِّ له الآلم التي يتعرَّ بطرق خبيثة حّتى يفقد وعيه نتيجة عدم حتمُّ

�ست لها اإحدى الأخوات التي كانت معنا يف املحاجر اأو  واأب�سع هذه املمار�سات قذارًة هي التي تعرَّ

ما ت�سّمى بالزنزانات التي كّنا فيها، ومور�ست معها اأقذر واأب�سع الطرق خ�سا�سًة ونذالًة وهي العتداء 

تها و�رصفها امل�سون، واأ�سّد ما تعّر�ست له هو عملّية الغت�ساب اجلن�سي وهي ت�رصخ وت�ستغيث،  على عفَّ

عًا يف اأذين حّتى هذه اللحظة، وكانت تتنخى باأُخّوتنا العراقية ونحن ل حول  وما زال �سدى �سوتها رجنْ

�ست له من جنود الحتالل الذين اأنهكوا قواها العقلية واجل�سدية نتيجة  ول قوة لنا ، ب�سوت اأتعبه ما تعرَّ

دها ب�سوت  د {اأم من يجيب امل�سطّر اإذا دعاه ويك�سف ال�سوء..} وكانت تردِّ اأفعالهم امل�سينة وهي تردِّ

ع ومنهك وحزين، وهي بو�سع �سعب جّداً حيث كانوا يفتعلون بها وهي ت�رصخ وتقول اأينكم  متقطِّ

يا اأبطال. اأينكم يا اأبطال بالدي ال�رصفاء. ها اأختكم ينتهك عر�سها واأنتم تنظرون، ولكن ل جميب لها 

اإّل الدموع و�رصخات واأنني الأبطال حتت وطاأة �سّجانيهم. اأين كان ال�سمري من هذه الب�ساعة؟. واأين 

الإن�سانية واأين التح�رص والتمدن، التي تّدعيها اأمريكا؟ ولقد اأ�سمعت لو ناديت حّيًا ولكن ل حياة ملن 

مل  الفاجعة  املنكوبة. هذه  اأختنا  ل�رصخات  ثاأراً  الطلقاء  به  يقم  مل  بفعل  لها  اإخوانكم  وانتف�س  تنادي. 

ر كيف  . والفاجعة الأخرى هي مفاِجئة لنا ولكم جميعًا اأن ت�سمعوها: ل اأحد يت�سوَّ تفارق ذاكرتي قطُّ

يتّم قتل معتقل يف اأثناء التحقيق باأب�سع �سوره، لأّنه رف�س احت�ساء اخلمر يف اأثناء التحقيق وهو �سائم، 

 حممد »�سلى اهلل عليه و�سّلم« وعندما رف�س قام 
ّ
يف �سهر رم�سان، وُطِلَب منه الكفر باهلل، و�سبُّ النبي

ال�سهيد املرحوم »منا�سل اجلميلي«  الذي  املعتقل، وهو  اليهودي املدعو »هارون« بقتل هذا  املحّقق 

�س له،  كان اأّول �سهيد ي�سقط يف معتقل اأبو غريب، والغريب بالأمر لي�س التعذيب اأو القتل الذي تعرَّ

ا بن�رصهم الذي حّققوه على جثمان ال�سهيد  بل فظاظة ال�سلوك واحلقد لدى هوؤلء ال�سهاينة الذين تباَهونْ

منا�سل اجلميلي الذي �سبقنا بالو�سول اإىل ذويه حمموًل على الأكتاف يوم اإطالق �رصاحنا نف�سه، والغرابة 

تكمن يف اأّن املعتقل الذي ا�ست�سهد يف اأثناء التحقيق مل ت�سلَّم جّثته اإىل ذويه اإّل بعد اإكمال فرتة حمكومّيته، 

روا  اأن تت�سوَّ واإطالق �رصاحه معنا، وهذا خمالف لكّل الأعراف والقوانني ال�سماوية والو�سعية. ولكم 

�س لها العراقيون داخل معتقل اأبو غريب �سيِّئ ال�سيت. املاأ�ساة التي تعرَّ

وتاأكيداً ملا قلناه من اأنَّ هذه املمار�سات لي�ست ممار�سات فردية قام بها اجلنود اأو ب�سبب عدم املعرفة 
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بكيفية اإدارة ال�سجون، بل كانت ب�سكل قطعي وموؤّكد �سيا�سة معتمدة من قبل الإدارة الأمريكّية ووزير 

دفاعها ال�سابق »رام�سفيلد« لعنه اهلل.

وحتت عنوان »احلرب على الإرهاب« كما يزعمون قاموا باعتقال الآلف من العراقيني دون �سند 

قانوين اأو قرينة جرمية، �سوى اأنهم عراقيون راف�سون لالحتالل، وما زالوا يقبعون يف �سجون الحتالل 

و�سا�ستها  وجنودها  الأمريكّية  الإدارة  لدى  والهزمية  النك�سار  حالة  يربز  ال�سلوك  وهذا  وحكومته. 

املجرمني. اأّما عملّية ت�رصيب ال�سور الفظيعة التي �رُصِّبت لو�سائل الإعالم فلي�ست حم�س �سدفة اأو �سبقًا 

�سوا لها يف معركة الفّلوجة الأوىل التي كادت تق�سي  ة فعل لهزميتهم التي تعرَّ �سحفّيًا، بل كانت كردَّ

بها املقاومة على قائد العمليات الع�سكرية يف العراق حينذاك »جون اأبو زيد« الذي حو�رص يف مدينة 

عملّية  جاءت  ولهذا   ، ال�سجعان  الفلوجة  جماهدي  يد  على  والأ�رص  القتل  من  باأعجوبة  وجنا  الفلوجة 

العراقي  املقاوم  بها  التي ظهر  الروح اجلهادية  الغاية منها هي ك�رص  الإعالم  اإىل و�سائل  ال�سور  ت�رصيب 

الذي اأحلق بهم الهزمية، وعلى اأثرها متَّ ا�ستبدال »جون اأبو زيد«. ولهذا جاءت فكرة ن�رص ال�سور لتكون 

عملّية الرتهيب للمقاوم العراقي، ولتعربِّ عن ل�سان حال املحتّل، وهو يقول: هذا حالك اإذا ما اأم�سكنا 

بك �سنمتهن كرامتك  ودينك وعر�سك مثلما فعلنا مع هوؤلء! وهي عملّية ترهيب ولكن خ�سئوا.

اأيها الإخوة والأ�سدقاء.

العراق  اأبناء  له  تعّر�س  مّما  في�س  من  غي�س  بل  مذكراتي،  عن  التفا�سيل  كلَّ  لي�س  �سمعتموه  الذي 

باأكرث من 83000 معتقل  الوقت احلا�رص  لغايِة  تغ�سُّ  التي  الأخرى  اأبو غريب واملعتقالت  يف معتقل 

والآلف غريهم ل ُيعرف عن م�سريهم �سيء ول يف اأّي معتقل يقبعون اأيف الرّب اأم البحر اأو يف ال�سماء، 

ل يعلم بحالهم اإّل اهلل والرا�سخون يف اجلرمية.

 ما 
ّ
اأَجل، نحن �سهود و�سحايا جلرمية ماأ�سوية يندى لها جبني الإن�سانية، ويهتزُّ لها كّل �سمري حي

ال�سامخ القوّي الذي  زال فيه بقية حياء. ولهذا جئت لأتكلم لي�س مبنطق املنك�رص املهزوم، بل املنت�رص 

ه بقب�سته التي قاوم بها الحتالل، و�سحق بها كلَّ املخططات الرامية اإىل ك�رص الإرادة  هزم �سّجانه وعدّوَّ

ة، لتحميهم من  العراقية التي جعلتهم يتخبَّطون ويبحثون عن خنادق التفاقّيات والن�سحابات املتعرثِّ

�سالبة املقاوم والراف�س العراقي لهم، ولحتاللهم البغي�س، ومل�ساريعهم ال�ستعمارية. وانطالقًا من هذا 

ِ الأمريكي وال�سهيويّن اأنا�سدكم نيابة  ة ال�رصيفة ملناه�سة الحتالَلنينْ املنرب احلّر الذي يعربِّ عن الإرادة احلرَّ

�س  �سنا له، وما يتعرَّ عن جميع املعتقلني بالوقوف معنا كمعتقلني يف �سجون الحتالل، ون�رصتنا فيما تعرَّ

ك، كلٌّ من موقعه، لإن�سافنا يف ق�سيَّتنا، واملطالبة  بتقدمي املجرمني »بو�س اللعني«  له املعتقلون اليوم والتحرُّ

كمجرمي  ملحاكمتهم  الدولية  املحاكم  اإىل  واإدارتهم  »رام�سفيلد«  ال�سابق  دفاعه  وزير  الالهث  وكلبه 

حرب، لأنَّهم انتهكوا كّل املبادئ والقيم الإن�سانية، وكلَّ الّتفاقيات الدولية والأعراف الب�رصية، وما 
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ت عليه »اّتفاقية جنيف الرابعة«، ومن خاللكم نطالب جميع املنّظمات والهيئات العربية والدولية  ن�سَّ

ل وال�سعي للمطالبة باإطالق �رصاح جميع املعتقلني الذين م�ست على اعتقالهم فرتات  لة بالتدخُّ ذات ال�سِّ

لون خطراً على قّوات  اأنَّهم ي�سكِّ اإدانة حقيقّية �سوى  اأو  اأدلَّة ُجرمية،  تتوافر �سّدهم  طويلة، بحيث ل 

القانونية جلميع  احلماية  لتوفري  التدّخل  والهيئات  املنّظمات  ننا�سدكم جميعًا وكّل  وبالتايل  الحتالل. 

املعتقلني الذين �سيتّم ت�سليمهم اإىل احلكومة احلالية، والوقوف معهم، لأّننا غري مطمئنني اإىل �سالمتهم اأو 

عدالة حماكمتهم اأو اأّي ماّدة قانونية �َسُيتَّهمون بها.

اأّما عتبنا ال�سديد فَعلى الذين تقاع�سوا يف اأداء واجباتهم التي حتّملوها بالعمل حتت مظلَّة جامعة دولنا 

ِ الأمريكي وال�سهيويّن، لدورها ال�سلبي جتاه ق�سايانا  العربية، التي اأ�سبحت اأداة م�سافة بيد الحتالَلنينْ

نحن واإخواننا يف غزة، لأّنها ترى مثلما نرى املجازر التي ح�سلت يف العراق وغزة ومل تبِد حر�سها 

على دمائنا، ولو بالتحّرك على �سعيد العامل العربي والدويل، اأو العمل على حّث الأقطار العربية على 

ِ على احرتام املواطن العربي، اأو اتِّخاذ القرارات املناه�سة لأعدائنا  اتِّخاذ القرارات التي جترب الحتالَلنينْ

القلب واجل�سد، وهي ترى بغداد وغزة ت�سويان  اأ�سابها من جتّمد  التنازلت لهم وما  جّراء تقدمي كّل 

بنريان الحتاللني وجثث اأبنائهما حترتق، وهم يتدّفاأون عليها. اأّما املوؤ�س�سة الدولية املتمثِّلة  مبنظمة الأمم 

املتَّحدة وهيئاتها الإن�سانية والقانونية فكانت الع�سا التي ُنحاكم بها بيد جاّلدي الع�رص، من خالل كلِّ 

القرارات والت�رصيحات التي اأطلقتها، وت�سفنا باأّننا »اإرهابيون«، لأّننا نقاوم من قام باغت�ساب اأر�سنا، 

ِ باغت�ساب كّل �سيء، لأنها  َوفنَْق ت�رصيعاتهم التي �سمحت لالحتالَلنينْ وانتهك عر�سنا، ولأّننا ل نعمل 

هيئة غري معنيَّة بالعرب، بل معنيَّة بالت�سرتُّ على جرائم الحتاللني، وت�سويف كّل القرارات التي ت�سدر 

وما  العراق  اأبناء  له  تعّر�س  ما  م�سوؤولية  لهم  نحمِّ واليوم  لنا.  وملزمة  لهم،  ملزمة  غري  لأنَّها  هما،  بحقِّ

�س له اإخواننا يف غّزة ال�سمود والتحّدي من جمازر على يد ال�سهاينة وراعيهم الكبري اأمريكا املجرمة،  يتعرَّ

ِقَبل قوات الحتالل  الذين متَّ اختطافهم من  اإخواننا  الكاملة بفقدان الآلف من  امل�سوؤولية  لهم  ونحمِّ

د وجودهم يف �سجون �رصَِّية  واأعوانه منذ بداية الحتالل وحّتى الآن، ولدينا الأدّلة والقرائن التي توؤكِّ

تابعة لقوات الحتالل وقد اعرتف بها قائد العملّيات.

وال�سهيويّن  الأمريكي   ِ الحتالَلنينْ �سجون  القابعني يف  املعتقلني  كّل  اإىل  واإجالل  اإكبار  حتيَّة  واأخرياً 

مونه من  ون�ساأل اهلل اأن يفرج عنهم بالقريب العاجل، واإىل اأحرار العامل نتقّدم  بال�سكر والمتنان ملا يقدِّ

جهد لن�رصة ق�سايانا، وما الن�رص اإّل من عند اهلل للعراق وغزة ال�سمود والتحدي. وبارك اهلل جهودكم. 

م واحلرية جلميع املعتقلني.  ومتنِّياتي لكم بدوام التوفيق والتقدُّ

نَّكم تقلُُّب الذين كفروا يف البالد ، متاع قليل ثّم ماأواهم جهنَّم وبئ�س املهاد} �سدق اهلل  {ل يغرَّ

العلي العظيم. وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
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د. ناجي الب�ستاين

ة جّداً، والكلمة الآن للدكتور عبد العظيم القرين نائب  ن�سكر د. عبد اجلبار على هذه املداخلة املعربِّ

الأمني العام لحّتاد املحامني العرب، ع�سو نقابة املحامني لدى املحكمة اجلنائّية الدولية، وامل�رصف على 

املركز العربي لتوثيق جرائم احلرب، وع�سو الربملان امل�رصي ال�سابق.

عبد العظيم املغربي

ة من الأخ د. عبد اجلبار ومع �سيق الوقت  اأعتقد اأنَّه بعد هذا الكالم الذي ا�ستمعنا اإليه ب�سفة خا�سَّ

ثني يف املحور اخلا�ّس  املتبقي لهذه اجلل�سة، ورغبة يف اإعطائكم حقكم يف املداخالت، ولأيّن من املتحدِّ

ا يكون من الأوفر اأن اأوؤجل كلمتي الآن عن اأثر الهيمنة الإمربيالية والعوملة على  يف اجلنايات الدولية ، فرمبَّ

ال�رصعية الدولية اإىل حني الكالم على الإجراءات العملية ملواجهة ذلك اأمام املحاكم اجلنائية. وا�ست�سمح 

�سيادة الرئي�س يف اأن اأعطي للمداخلني ما يوفِّره الوقت الباقي لهذه اجلل�سة و�سكراًً.
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اأبعاد انتهاك حقوق الإن�سان يف غّزة 

د. خري اهلل بروين

�سالم وحتّيات طّيبة وافرة اإىل قّوات املقاومة يف لبنان وفل�سطني، واإىل قائد املقاومة ال�سجاع ال�سيد 

ح�سن ن�رص اهلل، ومع تقدمي اأزكى اآيات الحرتام اإىل الأرواح الطاهرة ل�سهداء املقاومة يف جهادهم �سّد 

العدو املحتّل الغا�سب، »اإ�رصائيل« اللقيطة. 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

مة وخطرة جّداً، حيث يواجه  اإن احلالة الأمنية القت�سادية واملعا�سية يف قطاع غّزة يف هذه الأيام متاأزِّ

وقد  امل�رصوعة.  يدافعون عن حقوقهم  اأنَّهم  اإّل  لهم  ب�رصيّة، ول ذنب  كارثة  بريء  اإن�سان  مليوين  نحو 

دت املقاطعة القت�سادية على اأهاليها خالل ال�سهور اخلم�سة املا�سية من  متّت حما�رصة قطاع غزة، و�ُسدِّ

الأخبار  لها. وت�سري  قا�سية ول ميكن حتمُّ املنطقة  اأ�سبحت احلياة يف هذه  ال�سهيويّن، حيث  النظام  قبل 

اإىل  املتحدة عن غّزة  الأمم  العاملّية وكذلك مندوبو  ال�سليب الأحمر  التي ن�رصتها جمعية  والإح�ساءات 

ّحّية فهي مقلقة للغاية. وتقرتب  ة حالتهم ال�سّ تدهور  الظروف الأمنية واملعا�سية للفل�سطينّيني، وخا�سّ

اإن�سانية وعملية تطهري عرقي بكّل ما للكلمة من معنى. يحدث  من الفل�سطينّيني يف قطاع غّزة كارثة 

هذا يف ظروف اأغم�س فيها الغربيون وبع�س من الدول العربية يف املنطقة اأعينهم خالل خم�سة �سهور 

 الإ�رصائيلي من اأجل الق�ساء على 
ّ
م�ست على كّل ما يحدث يف قطاع غزة م�سايرة للم�رصوع الأمريكي

املقاومة الفل�سطينية  )حما�س واجلهاد الإ�سالمي( ويف املقابل اأطلقت يد ال�سهاينة للق�سف امل�ستمر على 

مدن قطاع غّزة والعتقال الوا�سع للفل�سطينيني.

ب اليوم املوت التدريجي  وبعد اأن عانت غّزة لعدة �سهور من ممار�سات النظام ال�سهيويّن فاإنَّها جترِّ

ملليون ون�سف املليون من اأهاليها، والعامل ينظر اإىل موت اأطفال ل ذنب لهم اإّل اأنَّهم فل�سطينيون ولدوا 

على هذه الأر�س.

باأّن غروب غّزة يكون  ففي هذه الأيام غّزة مدينة وحيدة غريبة يف العامل. والتقارير الوا�سلة تفيد 

اأكرث اللحظات غّمًا وحزنًا، لأنَّه مع انقطاع التيار الكهربائي الكامل عن هذه املدينة، وبعد �سوء النهار، 
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ي�ستويل عليها ظالم �سامل يعمُّ اجلميع، مثلما �سملت امل�سيبة منذ اأكرث من �ستة عقود اأهايل هذه املنطقة 

وطالت اأي�سًاً بقية املناطق الفل�سطينية.

ما الذي نقدر اأن نعمله؟ الأطفال وال�سّيب وال�سبيان يحتاجون اإىل احلفا�سات واللب والغذاء لكن 

النارية واأ�سوات املدافع فوق روؤو�سهم، واأمامهم الدبابات  بدًل من ذلك هناك ال�سواريخ والطلقات 

واحلرب غري املتكافئة وغري املنا�سبة من جميع اجلهات.

عدد كبري من الن�ساء والرجال املر�سى ا�ست�سهدوا عند نقاط التفتي�س ب�سبب املنع من اخلروج. املر�سى 

امل�ستع�سي عالجهم ن�سبة الأطفال فيهم اأكرث من %35 و من الن�ساء %34. وح�سب الإح�ساءات الواردة 

فاإّن اأكرث من 300 مري�س فقدوا حياتهم يف هذا احل�سار و%71 من الأطفال اأ�سيبوا ب�سوء التغذية، ومّما 

يَّة املجتمعات الدولية واملوؤ�ّس�سات العاملّية يف اّتخاذ اإجراء اأ�سا�سي ملنع  يوؤ�سف له يف هذا الو�سط عدم جدِّ

وقوع هذه الكارثة، وكذلك الالمبالة لدى القوى العاملّية والدول العربية والإ�سالمية يف املنطقة بالن�سبة 

اإىل هذا املو�سوع.

قادة الدول العربية والإ�سالمية ب�سمتهم القاتل عملّيًا �رصكاء يف هذه اجلرمية املوجعة، وكذلك بع�س 

اأهايل  اإىل  الإن�سانية  امل�ساعدات  اإي�سال  الطرق واملعابر متنع  اإغالقها  الدول املجاورة لغزة كم�رص، فمع 

غزة، فهي اإذن تلعب دور امل�سارك يف جرمية حدوث هذه الكارثة الإن�سانية. وهذا يف و�سع تقول عنه 

ة لوكالة غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني يف مقابلة �سحفية مع  ال�سيدة كارن اأبو زيد املفو�سة العامَّ

جملة در�سبيجل الأملانية،: نحن دائمًا قلنا ونقول باأّن و�سع غّزة مرعب وخطر، والظروف احلالية كارثة، 

ولي�س لنا اأّي خمزون، فجميع املخابز يف غّزة مغلقة، واملاء مقطوع اأي�سًاً، ونحن نح�ّس باأّننا م�ستاأ�سلون، 

ول حيلة لنا.

ل حاجة اإىل الكالم، فجميع مفاهيم القتل اجلماعي التي توافرت يف احل�سار على غّزة ميكن العثور 

عليها من القتل الوقح بوا�سطة ال�سواريخ والقنابل والدبابات وغريها، والعجيب اأنَّه مل مت�ِس �سوى اأيّام 

 عن حقوق الإن�سان.
ّ
معدودة من العا�رص من كانون الأول/دي�سمرب وال�سنة ال�ستون لالإعالم العاملي

ة بحقوق الإن�سان نرى اأنَّ اأهمَّ مو�سوع حلقوق الإن�سان  واإذا ما راجعنا الوثائق واملعاهدات اخلا�سّ

هو توفري احلاجات الأ�سا�سية والأمن وامل�ستلزمات الجتماعية واحلرية مبعناها احلقيقي. 

على  ين�ّس  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  للحقوق   
ّ
العاملي للميثاق  الأوىل  املادة  من  الثاين  البند 

ّية، وباأّي �سورة كانت من دون الإخالل  اأنَّه يحّق لكّل �سعب اأن يت�رّصف مبوارده وثرواته الطبيعية بحرِّ

ه يف احلياة وو�سوله اإىل و�سائل  بها. ويقول يف النهاية ل ميكن يف اأي ظرف كان حرمان �سعب من حقِّ

معي�سته. ونرى كثرياً مثل هذه الكلمات يف الوثائق العاملّية حلقوق الإن�سان ومن جملتها البند الثاين من 
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 للحقوق املدنية وال�سيا�سية واملادة 20 منه، حول منع احلرب والدعاية لها، 
ّ
املادة الأوىل للميثاق العاملي

وكذلك منع اخل�سومة القومية الدينية، واأي اإ�سارة من الإ�سارات التي تدّل على التمييز والتفرقة والعداء 

والعنف.

باأخبار  اليوم  الإن�سان، واإذا اهتممنا  التعامل مع  اليوم هو كيف يكون  الإن�ساين  الفكر  ي�سّو�س  وما 

الإن�سان،  حقوق  لنتهاك  الكثرية  املوارد  وحتليل  بدرا�سة  وقمنا  املنت�رصة،  والتقارير  الإعالم  و�سائل 

ح احلالة جّيداً، ويكفي اأن ننظر اإىل الأحداث يف هذه الأيام. اأي ما يحدث اليوم يف الأرا�سي  �ستتو�سّ

الفل�سطينية املحتّلة وما يفعلون مع هذا ال�سعب وحكومته املنبثقة منه.

حالّيًا هناك 43 نائبًا من حما�س انتخبهم ال�سعب الفل�سطيني 40 منهم يقبعون يف �سجون ال�سهيونّية 

اأب�سط  تنتهك  واخلليل حيث  غّزة  احلالة يف  اإىل  اأ�رصنا  وقد  من حكومة حما�س.  اأع�ساء  اإىل10  اإ�سافة 

احلقوق الإن�سانية بوا�سطة النظام الإرهابي الإ�رصائيلي، وتزال اأو�سح القيم الإن�سانية والعامل ينظر اإليها 

عي باأنها املدافعة عن حقوق الإن�سان؛  وكل املوؤ�س�سات العاملّية حلقوق الإن�سان والقوى العظمى اأي�سًاً تدَّ

فهم يقفون مكتويف الأيدي، وي�ساهدون اأ�سواأ اجلرائم الإن�سانية يف التاريخ. واحلقيقة هي اأنَّ الإعالنات 

وحقوق  فقط،  العظمى  القوى  م�سالح  لتوفري  اأدوات  هي  الإن�سان  حلقوق  العاملّية  والوثائق  واملواثيق 

الإن�سان مبعناها احلقيقي كلمة لي�س لها حمل لدى القوى العظمى يف العامل.

الفل�سطيني  ال�سعب  الإ�رصائيلي �سّد  للجي�س  الوا�سعة  ال�سامل واحلرب  الق�سف  اأنَّ  فيه  ومّما ل �سكَّ 

الأعزل يف قطاع غّزة من اأ�سّد واأثقل الهجمات التي �سّنها النظام ال�سهيويّن خالل الـ 60 �سنة املا�سية من 

احتالل اأرا�سي ال�سعب الفل�سطيني والـ 40 �سنة من التمركز الع�سكري يف قطاع غّزة ، ففي الـ 17 يومًا 

املا�سية ا�ست�سهد حواىل 850 �سخ�سًا يف م�ساحة قدرها 350 كيلومرتاً يف قطاع غّزة وجرح حواىل 

4000 �سخ�ٍس وكانت ن�سبة الن�ساء والأطفال اأكرث من الن�سف.

كّل ال�سعوب تدرك اأّن جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة يعمل كاأداة مل�ساعدة ال�سهاينة.

ًة حمتّلة ملزم يف جمال حماية املدنيني العمل باحلقوق العاملّية الإن�سانية  اإن النظام الإ�رصائيلي باعتباره قوَّ

التي متنع ال�سبل احلربية املّتبعة من ِقَبل هذا النظام الفا�سد ومن جملتها الت�سّبل باملجاعة والهجوم على 

املدار�س وامل�ست�سفيات و...

وهذه الإبادة العرقية نتاج ال�ستئثار والعجز الكامل واملجنون، ما يدّل على اأن احلياة ال�سيا�سية للنظام 

ال�سهيويّن و�سلت اإىل نهايتها، وهذا الإجرام يبنيِّ فناء وزوال الفل�سفة الوجودية لهذا النظام الغا�سب 

الال�رصعي: اأّما احلّل الأ�سا�سي لتهدئة ال�رصق الأو�سط كما قال الإمام اخلميني رحمه اهلل يف اأوائل انت�سار 

الثورة الإ�سالمية فيكون بالتعبئة ال�ساملة اأي تعبئة جميع ال�سعوب الإ�سالمية و�سكب دلو واحد من املاء 
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الوجود ويعطى  الأبد وميّحى من  اإىل  املختلق  النظام  يزول هذا  »اإ�رصائيل« حّتى  ِقَبِل كّل فرد على  من 

مكانه اإىل ال�سكان الأ�سليني اأّل وهم الفل�سطينيون.

د. جا�سم حممد زكريا

زائفة  حتكيمية  اأ�س�س  له  متييزي  قانون  لأّنه  عنه  الدفاع  �رصف  اإىل  يرقى  ل  الآن  الدويل  القانون  اإن 

رة م�ستّقة مبا�رصة من عقائد �سهيونية. ومزوَّ

تكون  اأن  يجب  حقيقة  وهذه  الإمربيايل،  الغربي  الدويل  القانون  هو  الآن  القائم  الدويل  القانون 

ّت  ال�سِّ اأولد  بني  متيز  متييزية،  اأ�س�س  له  الآن  القائم  الدويل  القانون  منه  يت�سَّ ما  وكّل  للجميع،  وا�سحة 

واأولد اجلارية، وهذه نظرية يهودية �سهيونية تعلمتموها جميعًا.

وبالتايل، غّزة فتحت اأفقًا جديداً هو الأفق لبناء قانون اإن�ساين عاملي، قانون يرقى اإىل اأن يكون قانونًا 

اأممّيًا عاّمًا لالإن�سانية، ي�سمل حقوق الإن�سان ما ميكن اأخذه من القانون الدويل، لأنَّ املواقف التي قام بها 

�رصفاء العامل من القادة مثل رئي�س فنزويال �سافيز ويف تركيا واإيران، هذه املواقف الرائعة واجلميلة تقول 

باأّن هذا الأمر ممكن. 

اأما بالن�سبة اإىل اإعادة العتبار اإىل القرار 3375 فهذا جهد رائع للدكتور جورج جبور، لكن اأقول اإنَّ 

العامل عندما وافق على هذا القرار كان العرب عربًا واحداً، اأّما الآن فلدينا عرٌب واأعراب، وهذه حقيقة، 

ة من اأجل غزة، واأعراب يتداعون اإىل قمة من اأجل التاآمر على غزة. لذلك اأعتقد  عرب يتداعون اإىل قمَّ

ث عن حمور ال�سعوب، ولذلك اأعتقد بجدوى  ا ميكن اأن نتحدنّْ اأنَّ ال�ستجابة الر�سمية �ستكون �سعبة، واإنَّ

هذا الأمر �سيَّما واأَنّ ع�رص ال�سعوب اآٍت بال ريب و�سكراًً.

حبيب زادة ❋

ال�سّيد الرئي�س، �سيداتي �سادتي.

اأريد التكّلم باخت�سار على الإمربيالية القانونية.

الدولية  املنظمات  واأ�سبحت  الدويل  احلّق  اأ�سبح  ال�سوفياتي  الحّتاد  انهيار  وبعد  الت�سعينيات،  منذ 

ت�سّكل اأدوات الإمربيالية الق�سائية.

ر غري القانوين للدول الغربية اأريد اأن اأعطي بع�س الأمثلة فقط. لكي اأعلِّل التهوُّ

اًل: حتت ذريعة مناه�سة الإرهاب متَّ نق�س معاهدات جوهرية حلقوق دولية، واعترب بع�ُس الأ�سخا�س  اأوَّ

❋  اأ�ستاذ القانون الدويل يف جامعة طهران.
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مقاتلني غري �رصعّيني من دون اأدنى حماية قانونية تعربِّ عن احلماية املمنوحة من احلق الإن�ساين الدويل.

ثانياً: العقوبات القت�سادية واملالية على الدول التي تنتفع وتطّبق احلّق الذي ل يجوز الت�رّصف به يف 

ة. ّية، وتعرفون جيِّداً تتّمة الق�سَّ رِّ ا�ستعمال الطاقة الذرية حتت مراقبة الوكالة العاملّية للطاقة الذَّ

ثالثاً: نق�س مبداأ اإجماع الدول.

اجلمارك  اعتمدت  الأمن،  قرارات جمتمع  وتطبيق  الإرهاب  حماربة  ذريعة  املتحدة حتت  فالوليات 

ة بالإجماع القانوين والإجماع التنفيذي للدول. املتطابقة للمبادئ الدولية اخلا�سّ

رابعاً: التدّخل الإن�ساين الذي يعترب طريقة اأخرى وو�سيلة اأخرى للتدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول 

التي تعترب يف طور التطّور.

اإّل يف حالت الدفاع  ة ممنوع  اًل بالقّوة، يف حني اأنَّ كلَّ جلوء اإىل القوَّ التدّخل الإن�ساين يعني تدخُّ

اأن ت�رصع هذه  الوليات املتحدة والدول الأوروبية  امل�رصوع، وبقرار من جمل�س الأمن. ولقد حاولت 

اأنتم  غّزة؟  يف  تتدّخل  لكي  الدول  هذه  هي  فاأين  �رصعّيًا،  الإن�ساين  التدخل  كان  اإذا  لكن  التدخالت. 

ك �سّد هذه الفظاظات وهذه الأعمال غري ال�رصعية وغري القانونية �سنواجه  تعلمون جيِّداً اأّننا اإذا مل نتحرَّ

ة اأخرى ودولة اأخرى؟ �سكراً. جزياًل. ال�سيء نف�سه غداً �سّد اأمَّ

ليلى مزبودي ❋

�سمعت حما�رصاتكم حول القانون الدويل، واأقول لكم بكّل �رصاحة بالن�سبة اإيلَّ وبالن�سبة اإىل الكثريين 

مثلي اإنَّ هذا القانون الدويل ل قيمة له، ونحن ل نوؤمن به مطلقًا، قد تكون له جوانب اإيجابية نعم، فال 

يوجد �سيء �سيِّئ باملطلق، لكّننا ل نوؤمن به، فقد دفعنا اأثمانًا غالية نحن يف لبنان اإخواننا يف فل�سطني 

ث با�سم املنار، جئت لأحتدث كمواطنة لبنانية،  ل. مل اآت لأحتدَّ واإخواننا يف العراق، دفعنا ومل نعد نتحمَّ

ل من حروب اإ�رصائيلية على وطنه وعلى فل�سطني ومن  ل ما حتمَّ جزء من هذا ال�سعب اللبناين الذي حتمَّ

حروب اأمريكية على العراق، كفى.

واأريد اأن اأقول اإنَّ هذا القانون الدويل ي�سمح بحكم اإ�سبارطة ولي�س اأثينا. لدينا جمل�س اأمن، وبالتايل 

لدينا حكم اإ�سبارطة، اأي ال�ستبداد الع�سكري. اإنَّ الفل�سفة اجلمهورية التي انطلقت وانبثقت من الثورة 

الفرن�سية اأ�سفرت فيما بعد عن نظام دويل حتكم فيه اإ�سبارطة. هذا يعني اأّن القانون الدويل �سيِّئ ولديه 

اأوجه خلل عميقة وبنيوية، ولي�س فقط اأوجه خلل �سكلية.

اأمن يحكم باحلديد والدم، ولأَن فيه خم�س  نحن بالتحديد �سّد القانون الدويل، لأنَّ هناك جمل�س 

❋ اإعالمية ـ تلفزيون املنار.
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دول لديها حّق الفيتو، اأكان هذا احلّق من�سو�سًا عليه اأم ل. هناك م�سكلة اأ�سخم وهي اأننا ل نفهم هذا 

العقل الذي اأن�ساأ دولة »اإ�رصائيل« يف املنطقة.

يَّة ول  اأنا تربَّيت يف فرن�سا وجزء من عقلي ترّبى يف فرن�سا، تربَّيت على مفاهيم الدميقراطية واحلرِّ

اأين ا�ستطاعات قوى العامل الغربي اأن تن�سئ دولة  اأين ا�ستطاع العقل الغربي ومن  اأ�ستطيع اأن اأفهم من 

ا�ستطاع  ُهِويَّته، كيف  اأن ت�سلخ �سعبًا من تاريخه وجغرافيته، واأّن حترمه حّتى من  »اإ�رصائيل« مبا معناه 

العقل الغربي ذلك؟ هنا امل�سكلة! كيف ا�ستطاع اأن ين�سف �سعبًا بكامله؟ كيف ا�ستطاع ال�سعب اليهودي 

غري  هذا  نعانيه.  ما  نعاين  والعراق  ولبنان  فل�سطني  يف  نحن  ويجعلنا  ياأتي  اأن  عاناه  ما  بعَد  بالتحديد 

م�سموح. ب�رصاحة، مل نعد نقبل باأّن ُتعاقب »اإ�رصائيل«، نحن ل نريد »اإ�رصائيل« يف املنطقة بعد كّل هذه 

املجازر والن�ساء الالتي ُقِتلنَْن والأطفال الذين ُيتِّموا. ا�ستعملوا كل اأنواع املوت فهم يقتلون ويجزرون. 

هم يف اأوروبا باأّنهم زرعوا اأنف�سهم يف هذه املنطقة  لقد اأخطاأوا خطاأً كبرياً بعد املجازر التي ارتكبت بحقِّ

لأنَّها لن تقبلهم. ول بّد اأن تعود فل�سطني لأهلها. و�سكراًً.

ال�سيد طباطبائي ❋

الذي كان  املقاومة  ال�سوء على حّق  يلقي  الدويل  للقانون  املتحدة و»اإ�رصائيل«  الوليات  انتهاك  اإنَّ 

ومازال يعرتف به القانون الدويل. فبناء على القانون الدويل ن�ستطيع الطعن ب�رصعية »اإ�رصائيل«. ونعلم 

قيام  على  ين�ّس  الذي  ة  العامَّ اجلمعية  عن  ال�سادر  القرار  اأدانوا  الذين  الدوليِّني  املحامني  بع�س  بوجود 

»اإ�رصائيل«. فعلى �سبيل املثال ذكر بورونلي، بروفي�سور القانون الدويل يف جامعة هت�سبورغ، اأّن قرار 

اإىل  فل�سطني  تق�سيم  ة  العامَّ لي�س من حّق اجلمعية  اأنه  اأي  قرار ل�سلكي،  ة رقم 181 هو  العامَّ اجلمعية 

لي�س من  اأن  القول  ن�ستطيع  الدويل  القانون  القبول يف  مع  اأّنه حّتى  وباعتقادي  وفل�سطني.  »اإ�رصائيل« 

قيام  لكّن  وامل�سيحيني،  امل�سلمني  و�سط  يعي�سون  كانوا  اليهود  اأّن  وتعلمون  توجد،  اأن  »اإ�رصائيل«  حق 

ال�سهيونّية جعلهم يقيمون منفردين. اأّما يف ما يتعّلق بغزو العراق، فقد مّت انتهاك 16 مبداأً من مبادئ 

اأّن غزو الوليات املتحدة  القانون الدويل. وقامت اململكة املتحدة بتوجيه ر�سالة اإىل احلكومة مفادها 

للعراق هو انتهاك للقانون الدويل. ومن الوا�سح يف ظّل القانون الدويل اأّن هذا الغزو هو انتهاك للقانون 

ي�رّصعه  اآخر  مو�سوع  عن  احلديث  ن�ستطيع  اأخرى،  كلمات  ويف  املتحدة.  الوليات  يد  على  الدويل 

القانون الدويل، وتعرتف به الوليات املتحدة هو الطاقة النووية التي حتّرمها الوليات املتحدة على بع�س 

الدول التي تريد ا�ستخدامها �سلمّيًا مثل اإيران على �سبيل املثال التي تتلّقى تهديدات م�ستمّرة من الوليات 

املتحدة لمتالكها الطاقة النووية لأغرا�س �سلمية، يف حني ُي�سمح لإ�رصائيل العدوانية واملحتّلة بامتالك 

❋ جامعة طهران.
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اأ�سلحة نووية. فلقد انتهكت الوليات املتحدة وبع�س الدول املالكة للطاقة النووية املادة ال�ساد�سة من 

اّتفاقية عدم انت�سار ال�سالح النووي التي تن�ّس على وجوب بدء القوى النووية باملفاو�سات على الفور 

اأن�ساأوا جياًل  اأنَّهم  باملفاو�سات، كما  يقوموا  النووي. وبعد مرور 40 عامًا مل  ال�سالح  اأجل نزع  من 

جديداً من الأ�سلحة، ون�ستطيع ا�ستخدام هذه النتهاكات عرب املنظمات غري احلكومية، والراأي العام، 

لكّن القوى النووية ل تبايل لنتهاكها للقانون الدويل. ونعلُم جيِّداً اأن العقوبات التي يفر�سها القانون 

الدويل ل تطّبق اإّلّ على جمتمعاتنا. �سكراًً.    

د. رفعت م�سطفى

�ساأتكلم الآن مبا متَّ على اأر�س الواقع، عندما قامت »اإ�رصائيل« باحلرب على لبنان وما ح�سل يف غزة. 

 يف العراق من قتل و�رصقة 
ّ
لقد جاءت جلنة من العراق ومتّت مناق�سة حول مليون جرمية للجي�س الأمريكي

واغت�ساب، ومتَّ الت�سال بالأ�ستاذ �سياء ال�سعدي عندما كان يف دم�سق، والأ�ستاذ عبد اجلبار العزاوي، 

اأي�سًاً ع�سو يف منظمة املحامني  اأن نحيل هذه الدعاوى على احتاد املحامني العرب، واأنا  واتفقنا على 

الدولّيني التي ت�سّم حمامي العامل، هناك اتِّفاق يف هذا الجّتاه واإن كان قانونهم خمالفًا للقانون الدويل. 

واأقول للدكتور عزاوي اأطمئنك ونحن معك. واأرّحب بالدكتور لمب واأقول اإن منظمة احتاد املحامني 

يف اأمريكا هي ع�سو يف منّظمتنا، وتعمل معنا، ولكن اأقول له اإنَّ بو�س وراي�س ورام�سفيلد قد ارتكبوا 

 قبل اأن ي�سفكوا الدماء يف املجتمعات الأخرى، فهم ا�ستبدلوا البرتول 
ّ
اجلرائم يف حّق املجتمع الأمريكي

 لأبنائهم، فماذا فعل يف موؤ�ّس�سته جتاه هوؤلء املجرمني؟
ّ
بالدم الأمريكي

د. ح�سن اجلوين

�سمعت من املحا�رصات اأّن هناك انتهاكًا للقانون الدويل وكّل الأعراف الدولية، وهذا كالم �سحيح. 

ق و�ساأقول ملاذا؟. الكّل  ال�سيدة من املنار اأودُّ التوجه اإليك بالكالم، لقد �سّفق احل�سور لك، واأنا مل اأ�سفِّ

قال باأّن هناك انتهاكًا للقانون الدويل واأنت مع د. زكريا تقولن باأّن القانون الدويل �سيِّئ، فاإذا كانت 

ُيجّرم  القانون  ال�سيِّئ فهما على حّق، وهذا كالم خطري.  الدويل  القانون  تنتهكان  اأمريكا و»اإ�رصائيل« 

اإنَّ امل�سكلة يف القانون.  اأن يقول  املجرم. القانون يقول ممنوع ال�رصقة، الذي يقتل والذي ي�رصق يريد 

امل�سكلة لي�ست يف القانون، امل�سكلة يف التطبيق واآلية التنفيذ. املو�سوع ح�سا�س جّداًً لأنَّ هناك موؤامرة 

اأنا  ذلك؟  يكون  كيف  اجلل�سة،  هذه  يف  ن�سارك  ونحن  العام،  الدويل  القانون  على  �سهيونية  اأمريكية 

�رصحت اأّن القانون كان غربّيًا واإمربيالّيًا، �سحيح، ولكن قلت كيف اأنَّه حتّول بعد احلرب العاملّية الثانية، 

وتكلمت على حّق ال�سعوب بتقرير م�سريها، وهذا حقٌّ موجود يف ميثاق الأمم املتحدة، وتكلَّمت على 

حق املقاومة وهذا حق موجود يف اتفاقية جنيف.
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القانون قانون جيِّد. هناك اأكرث من اثنتي ع�رصة ق�سية يف هذا القانون تدافع عن حّق ال�سعوب. ميثاق 

الأمم املّتحدة من اأف�سل الن�سو�س التي كتبت يف العامل. ماذا تريد اأمريكا الآن؟ تريد اأن تغريِّ الن�سو�س. 

ثت عن اإ�سبارطة. ماذا كان الأمر قبل  هل نحن مع »اإ�رصائيل«؟ فيما يتعلق مبجل�س الأمن يا �سيِّدتي، حتدَّ

جمل�س الأمن؟ قتلوا العامل بالقنابل الذرية، قتلوا 60 مليونًا يف احلرب العاملّية الثانية. لي�س جمل�س الأمن 

اأ�ستعمل  اأن  ا  اإمَّ ُتهّدد،  الدول  النق�س خلم�س دول كانت هذه  اأعطى حّق  اإىل ذلك. عندما  اأّدى  الذي 

القنبلة النووية اأو اأ�ستعمل حّق الفيتو. 

ة حّق الفيتو ول ترمي علينا  ل اأن ت�ستعمل الوليات املتحدة األف مرَّ اأنا مقاوم لبناين فل�سطيني اأف�سّ

قنبلة نووية.

القانون �سيء وانتهاكه �سيء اآخر، لذلك يجب اأن تكون حملتنا على من ينتهك القانون وعلى املجرم 

ولي�س على القانون الدويل، لأنه جيِّد، ون�سوء دولة »اإ�رصائيل« جاء انتهاكًا مليثاق الأمم املتحدة، لذلك 

ل جلنة للدفاع عن القانون الدويل وعن ميثاق الأمم املتحدة  هذه ق�سية �سيا�سية بامتياز، ويجب اأن ن�سكِّ

رات جنيف. و�سكراًً. وكّل مقرَّ

د. جورج جّبور  

اأوافق الدكتور ح�سن اجلوين، ما هو البديل عن القانون الدويل؟ ما هو البديل عن منظمة الأمم املتحدة؟

تنفيذ  اآلّيات  نفّعل  ولكي  املوجودة،  الأطر  نعمل �سمن  اأن  علينا  العامل؟  القانون يف  م�سدر  ما هو 

القانون نحن ملتزمون امليثاق، نحن ملتزمون الأهداف، ول�سنا ملتزمني كيفية التنفيذ، ونحن نحاول 

د  نوحِّ اأن  علينا  احّتاد عربي.  لدينا  يكون  اأن  املنا�سب جّداًً  من  املقا�سد.  مع  من�سجمًا  التنفيذ  اأن جنعل 

اأعلم ثمة جمعيتان فقط  ما  املجال. على حدِّ  ال�رصفاء يف هذا  ن�ستفيد من  واأّن  واأّن نكثِّفها،  جهودنا، 

للقانون الدويل، وهما قطبا الّرحى، اجلمعية امل�رصية للقانون الدويل واجلمعية املغربية للقانون الدويل. بّح 

دهما يف جمعية عربية للقانون الدويل، فلنوّحد  �سوتي واأنا اأنادي كّل اأمني عام للجامعة العربية اأن يوحِّ

مقارباتنا، ولنعقد حلقات للقانون الدويل �سمن بلداتنا العربية. اأنا اأتعّرف اإىل اخت�سا�سّيني يف القانون 

الدويل خالل اجتماعات ولقاءات دولية ولي�س من خالل موؤمتر يعقده د. عبد العظيم ملناق�سة مو�سوع 

معنّي مثل القرار 3379. حني �سدر هذا القرار يف 1975/11/10 كانت م�رص قد وّقعت اتفاقية �سيناء 

ة الدول  رت قمَّ الثانية، وعندما متَّ الت�سويت على القرار وافقت عليه م�رص. وهناك اأمر اآخر، حينما قرَّ

الإ�سالمية يف دكار خريف 1991 اأن ترف�س اإلغاء القرار ذهبت الدول الإ�سالمية اإىل الأمم املتَّحدة ومل 

ت اأيٌّ منها على اإلغاء القرار. ومل يتبع اأي من دول املوؤمتر الإ�سالمي التعليمات الأمريكّية بحرفيَّتها.  ت�سوِّ

لكّن احلما�سة عامل من  العرب،  اإّنا وّلدته وحدة  القرار 3379  اأّن  ال�سحيح  اأنَّه من  يدّل على  وهذا 

عوامل وحدة العرب، وهذا ما اأق�سد اإليه من حماولة اإعادة العتبار اإىل هذا القرار. لي�س ثمة من ماليني 

العن�رصي  العن�رصية والتمييز  اأ�سكال  ال�سهيونّية هي �سكل من  باأّن  اإّل من هو موؤمن  العرب وامل�سلمني 

َفلنْرَن�س على هذا الأمر ولنْنحاولنْ عن طريقه الإ�سهام يف وحدة العرب ووحدة امل�سلمني. و�سكراًً.
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العدوان على غّزة: بحث قانوين

رئي�س اجلل�سة د. اأدوني�س العكرة ❋ 

منذ اأربعة و�ستني عامًا، ونحن �سعوب العامل العربي، قد قراأ علينا اآباوؤنا ب�سذاجة كما قراأنا نحن على 

قنا بغباء ما جاء يف تلك الديباجة ال�سهرية مّما حفظناه ا�ستظهاراً: »نحن  قوا كما �سدَّ اأبنائنا ب�سذاجة لي�سدِّ

اأنف�سنا اأن ننقذ الأجيال املقبلة من ويالت احلرب التي يف خالل  اآلينا على  �سعوب الأمم املتحدة، وقد 

د من جديد اإمياننا باحلقوق  تني اأحزانًا يعجز عنها الو�سف. فاإنَّنا نوؤكِّ جيل واحد جلبت على الإن�سانية مرَّ

الأ�سا�سية لالإن�سان، وبكرامة الفرد، وقدره، ومبا للرجال وللن�ساء والأمم، كبريها و�سغريها، من حقوق 

مت�ساوية، واأّن نبنيِّ الأحوال التي ميكن يف ظلِّها حتقيق العدالة واحرتام اللتزامات النا�سئة من املعاهدات 

نا على اأن نعي�س معًا يف �سالم وح�سن  وغريها من م�سادر القانون الدويل. ويف �سبيل هذه الغايات َعَزمنْ

جوار، واأّن نحتفظ بال�سلم والأمن الدويل، واأّن ن�ستخدم الأداة الدولية يف ترقية ال�سعوب القت�سادية 

والجتماعية«.

رهم باملنا�سبات ال�سنوية ل�سدوره يف   حلقوق الإن�سان، ونذكِّ
ّ
وعندما نقراأ على اأبنائنا الإعالن العاملي

1948/11/10 نخفي عنهم بذلّة اأنَّه قبل �سبعة اأ�سهر من هذا التاريخ كان اإعالن دولة »اإ�رصائيل« على 

 حلقوق الإن�سان.
ّ
اأر�سنا يف 14 اأيار 1948 وكانت ديباجة تاأ�سي�سية لديباجة الإعالن العاملي

هذه  يف  الآن  واإّنني  الهزائم.  بها  اأخذت  ب�سذاجة  قوها  �سدَّ التي  اأبنائنا  ُكُتُب  التواريخ  تلك  ومنذ 

رة يف القوانني واحلقوق تن�سّب اأمامي يف مفارقة ل�ست اأدري ما ال�سبيل اإىل حلِّها، اإّل اأّنني  اجلل�سة املتبحِّ

نًا باأّن نظام العامل اجلديد الذي يعمل الأقوياء على فر�سه علينا هو  �سوف اأ�سغي ب�سذاجة، ولكن متيقِّ

�رصيعة الغاب، حيث احلّق لالأقوى، وباأّن اأبناءنا �سيكتبون كتبهم والتواريخ باأيديهم وباأّن �سعوب العامل 

ديباجتها متوز 2006 يف  املرة  اإعالنات و�رصكات عربية، هذه  �سيكتبون يف  ما  بيقني  ق   ت�سدِّ �سوف 

لبنان وكانون الثاين 2009 يف غّزة  وخلفيَّتها �سالم الأديان ال�سماوية وقيمها طالعة من ال�رصق الأو�سط  

العربي متهيداً لقيام اأنظومة عربية جديدة لن ي�ستحي اأبناوؤها بجهل النتماء.

❋ التيار الوطني احلّر ـ لبنان.
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هيثم مو�سى ح�سن / �سوريا 

 اأن اأبداأ من حيث انتهت اأعمال اجلل�سة ال�سابقة، وهي الإ�سكالية القائمة على مو�سوع 
َّ
اأجد لزامًا علي

وجود القانون الدويل وفعاليته، وي�ستح�رصين قول ال�ساعر: »نعيب الزمان والعيب فينا،« وي�ستح�رصين 

نبي »نحن ل نعاين من ال�ستعمار، ولكّننا نعاين مقاومة م�ساريع  الفيل�سوف اجلزائري مالك بن  قول 

الدول الكربى«. وتعليق هذا الف�سل على قواعد القانون الدويل اإّنا هو نوع من اأنواع امل�سادرة على 

فًا لأقول باأّن ل وجود للقانون الدويل،  املطلوب. اأنا احرتم كّل الآراء التي قيلت، ولكن لن اأكون متطرِّ

لأنَّه ل يطّبق، ولكن اأذهب بعيداً مع من قال باأن القانون الدويل هو قانون مثايل: حّتى على م�ستوى 

جمهورية اأفالطون مل يطّبق هذا القانون. 

القانون الدويل يجب اأن ننتبه فيه مل�ساألتني اأ�سا�سيتني، م�ساألة الوجود املادي لهذه القواعد، وم�ساألة 

القول  اإىل  القانون  لهذا  اليومية  النتهاكات  بنا  توؤدي  اأن  ينبغي  ل  اإذاً  لها،  والفعلي   
ّ
العملي التطبيق 

درا�ستنا  ويف  وعينا  يف  يكون  اأن  يجب  ثّم  موجودة،  غري  الدويل  القانون  هذا  قواعد  اأّن  وال�ستنتاج 

الوطني، حيث الختالف  القانون  اأن ل نقرن تطبيقه بظروف تطبيق  الدويل  القانون  لظروف تطبيق 

قواعده  لتطبيق  ت�سعى  التي  العاملّية  الرئي�س يف عدم وجود احلكومة  ال�سبب  بينهما، وذلك   ٌ وَبنيِّ كبري 

بال�سلطة  التعبري، يعربَّ عنها  اإذا جاز  اأنواع احلكومة املركزية،  بعدالة. لكن املوجود حالّيًا هو نوع من 

التنفيذية، ويعربَّ عنها مبجل�س الأمن والدول الكربى التي اأخذت على عاتقها بدون وجه حق اأن تكون 

بامل�سالح،   يرتبط  التطبيق  حيث  من  فهو  مثايل  القانون  اإنَّ  تقول  اأن  لكننْ  التطبيق.  هذا  العامل.  �رصطي 

وامل�سالح ترتبط بالقّوة، وهنا الإ�سكالية الكربى التي تدعونا اإىل اأن نكون اأقوياء جتاه من هم يف مركز 

نعم نحرتم  امل�سّلحة،  املقاومة  اأ�سلوب  منها يف  التي حّققنا جزءاً  املعادلة  والقوّية وهي  الكربى  الدول 

القانون الدويل والقانون الدويل يقّر لنا مبا لنا من احلقوق، لكن يبدو اأّن التجارب التاريخية اأثبتت اأنَّه ل 

ميكن احل�سول على حقوقنا مع احرتامنا للقانون الدويل وال�رصعية الدولية اإّل من خالل اأن نكون اأقوياء، 

اإذا  اأقوياء  َدينْن معًا، نحن على حّق، وق�سيتنا عادلة، ومعنا القانون الدويل. ولكّننا  فبالتايل ظفرنا باملَجنْ

تنا  عجز املجتمع الدويل )بني قو�سني( اأن يرّد لنا حّقنا اأو يعيده اإىل ن�سابه، فن�ستطيع باأ�سناننا وباأيدينا وبقوَّ

بالقانون الدويل. ولذلك اأرجو اأن ل نقرن بني القانون والتطبيق، فالنتهاك ل يعني  زاً  ا�سرتجاعه معزَّ

اأّنه ل وجود للقانون الدويل، والقّوة مع القانون تعّزز تطبيق القانون الدويل، وهذا يدعونا اإىل اأن نكون 

اأقوياء، ولدينا و�سائل قّوة ب�سكل كبري، لكن لالأ�سف ل نفّعلها ل�سبب اأو لآخر. وبالن�سبة اإىل التو�سيف 

 اإن اأقول اأّن القانون الدويل بكل فرادته اأدان كل 
َّ
القانوين للعدوان الإ�رصائيلي على غّزة اأجد لزامًا علي

مًا وحمظوراً يف القانون الدويل اإّل  هذه الت�رصفات، واأ�ستبُق الأمور لأقول اإّن »اإ�رصائيل« مل ترتك فعاًل حمرَّ

وارتكبته ب�سكل عمدي متكّرر. ومع اإنني اأوؤيد مقولة الفقيه الدويل »جان ميته« اأّن »اإ�رصائيل« بعدوانها 



221

القانون  بتجاهل  ارتكبت  التي  الأخرى هي  اأن اجلرمية  اإل  ارتكبت جرمية عدوان واحتالل  على غّزة 

الدويل الإن�ساين. وفقًا لقواعد القانون الدويل العام بخ�سو�س احلرب مل حترتم »اإ�رصائيل« كعادتها هذه 

لتربير  الدويل  القانون  قواعد  اإىل  تلجاأ  الآمن، وهي  غّزة  �سعب  احلرب على  اأعلنت  وبالتايل  القواعد، 

عدوانها، هي دولة معتدية، ولل�سعب الذي حتتّل اأرا�سيه احلّق يف الرّد على املحتّل بالو�سائل املقّرة يف 

ت�سقط كذريعة  نف�سها  تدافع عن  اأّنها  »اإ�رصائيل«  امل�سّلح، فحّجة  الكفاح  ًة، ومنها  كافَّ الدويل  القانون 

للهجوم على غزة، ول ميكن القبول مبا تّدعيه »اإ�رصائيل« بهذا املجال ن�سبة اإىل الفعل ورّد الفعل وعدم 

التنا�سب بني موازين القوى، يعني اإذا اأطلقت املقاومة �ساروخًا له قدرة تدمريية معيَّنة، هل يجوز  اأن 

ترّد »اإ�رصائيل« بع�رصة �سواريخ اأو مئة �ساروخ واأّن تبيد �سعبًا باأكمله واأّن ت�ستخدم كافة اأنواع الأ�سلحة؟ 

هذا ل ميكن القبول به يف القانون الدويل وبالتايل ت�سقط هذه احلّجة.

اجلرمية الأوىل هي جرمية العدوان، بالن�سبة اإىل اجلرائم  التي تخ�ّس القانون الدويل الإن�ساين، والتي 

الدويل  القانون  يف  املوجودة  ة  العامَّ املبادىء  بع�س  يف  هنا  اأدخل  الع�سكرية،  العمليات  باإدارة  تتعّلق 

القواعد  ُر، هذه  اأبرِّ ُ ول  اأف�رصِّ اأنا  اأقول  النظر عن م�رصوعية احلرب وعدم م�رصوعّيتها.   الإن�ساين بغ�ّس 

اأي ظرف من  انتهاكها يف  اآمرة ول ميكن  القانون الدويل الإن�ساين هي قواعد  واملبادئ املوجودة  يف 

الظروف، وبالتايل ل ت�ستطيع »اإ�رصائيل« اأن تقول اإّنها غري موقَّعة على هذه املعاهدة، القانون  الدويل 

الإن�ساين  يطبَّق بغ�ّس النظر عن مو�سوع التزام الدول وفقًا للقواعد املوجودة يف القانون الدويل العام 

ًلً اأن الغاية من  واإلزامية الدول املوقعة عليه. اأبرز هذه القواعد املوجودة يف القانون الدويل الإن�ساين. اأوَّ

ر« ولي�س اإبادته. »اإ�رصائيل« ا�ستخدمت كل اأنواع  ُ ول اأبرِّ احلرب هي اأ�سعاف العدو واأُكّرر »اأنا اأف�رصِّ

املنطق والقانون  اإذا جتاوزنا  بها  امل�سموح  الغاية  مة لإبادة �سعب، وبالتايل هي جتاوزت  الأ�سلحة املحرَّ

الإن�ساين وقلنا اإن لها احلق يف احلرب. القاعدة الثانية هي اأنَّ اأطراف النزاع امل�سلح لي�س لهم احلق املطلق 

يف ا�ستخدام ال�سالح وو�سائل القتال، ذلك اأن ال�سالح بحّد ذاته وكيفية ا�ستخدامه، مقيَّد بالقانون الدويل 

الإن�ساين. و»اإ�رصائيل« فتحت تر�سانتها بدعم اأمريكي كامل يف مو�سوع ا�ستخدام الو�سائل والأ�ساليب 

القتالية دون حّق ودون قيود. هل هناك من عالقة بني الو�سيلة والغاية؟ يعني اإذا كانت الغاية م�رصوعة 

الغاية  م�رصوعة يف حتقيق  و�سيلة  كّل  اأنَّ  بال�رصورة  فلي�س  اآخر،  �سيء  الغاية  وم�رصوعية  �سيء،  فالو�سيلة 

الغاية فت�سبح حمظورة وحمّرمة. واإ�رصائيل  ابتداء، لكّنها تتجاوز  الو�سيلة م�رصوعة  امل�رصوعة، فقد تكون 

مة من فو�سفورية  ارتكبت من هذه اجلرائم ال�سيء الكثري، ول ميكن ح�رص ما ا�ستخدمته من و�سائل حمرَّ

وعنقودية وغريها مّما ا�ستخدمته بحّق �سعبنا يف غزة. النقطة الأّهم يف القانون الدويل الإن�ساين هي التمييز 

بني املدنّيني والع�سكريني، التمييز بني الأهداف املدنّية والأهداف الع�سكرية. »اإ�رصائيل« اعتربتها حربًا 

ل  مفتوحة، حرب اإبادة اأكلت الأخ�رص والياب�س، حمرقة بحق اجلميع، ونال املدنّيون الفل�سطينيون العزَّ
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الن�سيب الأكرب، فحوايل 95 % من ال�سحايا هم  مدنّيون، وهذه قّمة اجلرائم يف  اإطار القانون الدويل 

رها القانون الدويل. وبالتايل ل يجوز  الإن�ساين. اجلرمية الأخرى هي جرمية احل�سار والتجويع وقد حظَّ

مو�سوع  عن  ومبعزل  الدويل.  القانون  املوجودة يف  املبادئ  هذه  ال�سّكانية.  والأماكن  املن�ساآت  تدمري 

و�سد  الإن�سانية  �سّد  واجلرائم  حرب،  جرائم  اجلرائم،  هذه  كّل  ارتكبت  »اإ�رصائيل«  اأّن  جند  العاطفة 

ة  املدنيني هي جرائم احلرب مّتفق عليها،  وبالتايل نهيِّئ اأنف�سنا لتوثيق هذه اجلرائم وتقدمي امللّفات اخلا�سّ

بها يف اإطار التح�سري والتهيئة ملحاكمة هوؤلء القادة ال�سيا�سّيني الإ�رصائيلّيني املجرمني، وهناك اآلّيات كثرية 

للمالحقة واملحاكمة. والقانون الدويل الإن�ساين، »اإ�رصائيل« ل تلتزمه، لكن على مبداأ من فمك اأدينك، 

م تعريفًا تبّنته  من فم وفكر الزعماء الإ�رصائيلّيني النازينّي. بنيامني نتنياهو يف كتابه مكافحة الإرهاب قدَّ

 على قتل الأبرياء اأو 
ّ
»اإ�رصائيل« لالإرهاب، والإرهاب عند الإ�رصائيليني هو الإقدام عمداً وب�سكل منهجي

ت�سويههم اأو جرحهم اأو اإرعابهم لتحقيق اأهداف �سيا�سية، لنّتفق معه على هذا التعريف، ولنحاكمهم 

املو�سوعيِّني والإن�سانّيني يف  واأ�ساأل  اأنا�سد  اأنا  اإرهابًا؟  ما يجري يف غّزة  األي�س  التعريف.  مبوجب هذا 

كّل الدول واملجتمعات. هذا تعريفهم وهذه هي اأفعالهم األ يعترب هذا اإرهابًا؟ يقول موؤّرخ ع�سكري 

اإ�رصائيلي اإنَّ الإجراءات الأمنية التي تتَّخذ ملحا�سبة ومعاقبة �سعب اأعزل لي�ست اإجراءات اأمنية، بل هي 

اأقرب اإىل اجلرائم الدولية. وواقع احلال اأنَّ هذه الإجراءات الأمنّية كما تّدعي »اإ�رصائيل« كالقمع اأو غريه 

هي لي�ست اإجراءات اأمنية بل هي جرائم حرب، ويجب اأن نحا�سبهم على فهم ما يتفّوهون به. و�سكراً.
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حول الإنتهاكات الإ�سرائيلية للقانون الدويل

ان العدوان على غّزة اإبَّ

د. حممد طّي❋

�سنَّت »اإ�رصائيل« بوا�سطة قّواتها امل�سّلحة النظامّية عدوانًا �ساماًل �سّد قطاع غّزة خارقة كّل مبادئ 

واأعراف ون�سو�س القانون الدويل العام، والقانون الدويل الإن�ساين، وحقوق الإن�سان فهي ترتكب:

1- خرق القانون الدويل العام:

جرى هذا اخلرق بارتكاب جرمية اإرهاب الدولة وجرمية العدوان وجتاهل مبداأ التنا�سب.

اًل – جرمية اإلرهاب  أوَّ
املعاهدات  فاإّن  اجلميع،  من  ومقبول  دقيق  ب�سكل  حتديدها  على  الّتفاق  يتّم  مل  اإننْ  اجلرمية،  هذه 

والقرارات املختلفة املتعّلقة بها تن�ّس على حالت بّث الّذعر بني النا�س بوا�سطة الأ�سلحة واملتفجرات 

ة مل�ستعمل هذه  دهم يف الرّب والبحر اأو اجلّو لتحقيق اأهداف خا�سّ امل�ستخدمة فعاًل �سدهم، اأو التي تهدِّ

الأ�سلحة. فقد و�سف رميون اآرون هذه اجلرمية بقوله: »اإّن عدم متييز الإرهاب بني اإن�سان واآخر ي�ساعد 

على خلق هذا ال�سعور باخلوف«، اأّما بول فاغرن فهو يح�رصه بالرتويع يف �سبيل حتقيق هدف �سيا�سي فهو 

يقول: »اإّن الإرهاب يتمّيز من اأ�سكال العنف الأخرى باأّن له حمتوى �سيا�سّيا«.

يهدف  ال�سيا�سي  الإرهاب  »اإنَّ  قائاًل:  الإرهاب  ي�سف  عندما  �سنغ  باجليت  يّتخده  نف�سه  واملوقف 

اأ�سا�سًا اإىل ترويع النفو�س كالآلة الع�سكرية بحّد ذاتها«.

اإّن ما قام به اجلي�س الإ�رصائيلي يدخل حتت هذا املفهوم من بابه الوا�سع.

اأن  اأّنه ميكن  يرى  وا�سعًا  راأيًا  هناك  فاإّن  بالأفراد  الإرهاب  ال�سيا�سيني حاول ح�رص  بع�س  كان  واإذا 

ده غريغور بالود بقوله:  يح�سل على اأيدي الأفراد اأو على اأيدي اجليو�س النظامية. وهذا ما يوؤكِّ

»الإرهاب اأن  يقوم فرد اأو جمموعة اأو دولة باأعمال عنيفة هادفة اإىل خلق �سعور بالرعب عند ال�سّكن 

املدنّيني، واأّن يت�سّبب باآلم تتجاوز الأهداف املرجّوة من العمل«.

❋ )اأ�ستاذ جامعي يف القانون العام ـ لبنان(.
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اأو فتكًا من اإرهاب  وعندما تقوم به الدولة فهو ب�سكل ما ي�سّمى: اإرهاب الدولة، وهو اأ�سدُّ خطراً 

الأفراد اأو اجلماعات. 

على  تتحّرك  التي  املركبات  وق�سف  روؤو�سهم  فوق  امل�ساكن  وتهدمي  اللبنانّيني  املدنّيني  ترويع  اإّن 

الطرقات برّكابها ونرث اأع�سائهم وحلمهم بني الركام هو من اأب�سع اأ�سكال الإرهاب.

ثانيًا: جرمية العدوان
اإّن اأب�سط مفهوم للعدوان هو: اأن ت�سّن دولة حربًا �ساملة على دولة اأخرى، دون اأّي م�سّوغ قانويّن 

القانون  تاأتي خرقًا فا�سحًا ملبادئ  ال�سامل والقتل باجلملة دون متييز، والتي  التدمري  مقبول، ومتعن يف 

الدويل ولقرارات الأمم املتحدة، فقد عّرف ملحق القرار 2319 ل�سنة 1974 العدوان بقوله:

ال�ستقالل  اأو  الأرا�سي  �سالمة  اأو  ال�سيادة  �سّد  امل�سّلحة  للقّوة  دولة  ا�ستخدام  هو  العدوان   :  1 م 

ال�سيا�سي لدولة اأخرى مبا ل يّتفق مع ميثاق الأمم املتحدة.

د املادة الثالثة بع�س الأفعال التي تعّد عدوانًا فتقول: اإّن اأّيًا من الأفعال الآتية، �سواء كان هناك  وتعدِّ

اإعالن للحرب اأم ل ، ومع التحّفظ جلهة اأحكام املادة الثانية من امليثاق:

اأ – اجتياح  اأو مهاجمة اأرا�سي دولة اأخرى بوا�سطة القوى امل�سلحة لدولة اأخرى، اأو اأّي احتالل 

ع�سكري، حّتى ولو موؤّقتًا، ناجت من اجتياح كهذا اأو من هجوم كهذا اأو اأي �سّم بالقّوة لأرا�سي اأو جلزء 

من اأرا�سي دولة اأخرى.

ب – ق�سف قّوات دولة معّينة اأرا�سي دولة اأخرى، اأو ا�ستخدام اأّي �سالح من قبل دولة معّينة �سّد 

اأرا�سي دولة اأخرى.

ج – ح�سار دولة موانئ اأو �سواطئ دولة اأخرى بوا�سطة قّواتها امل�سلحة. 

ّية اأو البحريّة اأو اجلويّة اأو الطريان املدين لدولة اأخرى. د – مهاجمة القّوات امل�سّلّحة للقّوات الربِّ

كما ي�سّكل خرقًا مليثاقها، �سواء يف ديباجته التي اآلت فيها �سعوب الأمم املّتحدة اأن تنقذ الأجيال املقبلة 

من ويالت احلرب... اأم يف مادته 4/2 التي تق�سي باأّن ميتنع اأع�ساء الهيئة جميعًا يف عالقاتهم الدولية 

ة اأو ا�ستخدامها �سّد �سالمة الأرا�سي اأو ال�ستقالل ال�سيا�سي لأيّة دولة، اأو  عن التهديد با�ستعمال القوَّ

على اأّي وجه اآخر ل يّتفق ومقا�سد الأمم املّتحدة.

ثالثًا: خرق مبدأ التناسب بني الفعل ورّدة الفعل
من  بّد  ل  اأمران  هناك  لكننْ   ، واريخ  ال�سّ ب�سقوط  عدوانهم  تربير  اأجل  من  الإ�رصائيليون  يتحّجج 

اإي�ساحهما:
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نع. 1- اأّن ال�سواريخ التي اأطلقت كانت حمدودة العدد وب�سيطة حملّية ال�سّ

اأّن اإطالق ال�سواريخ كان رّدة فعل على احل�سار غري القانوين للقطاع، وعلى اأعمال الغتيال   -2

التي كانت تتّم يف ظّل اتفاقات الّتهدئة.

اأطفاًل  املدنّيني  قتل  الإ�رصائيلّيني من  القادة  يعفي  واريخ ل  لل�سّ امل�سّلحة  الّتنظيمات  اإطالق  اأّن   -1

ون�ساًء و�سيوخًا و�سبابًا، �سواء يف اأعمال القتل املبا�رص اأو الّتجويع اأو احلرمان من الّدواء والوقود. فهل 

كان هذا خافيًا على القيادة الع�سكريّة وال�ّسيا�سّية الإ�رصائيلّية ؟ اإّنه كان اإخ�ساعَاً جلماعة الغّزيّني لظروف 

معي�سّية توؤّدي اإىل تدمريهم املادّي كّلّيا اأو جزئّيًا.

2- خرق القانون الدويل الإن�ساين: 

وذلك بارتكاب اجلرائم �سّد الإن�سانّية وجرائم احلرب وجرمية الإبادة اجلماعية.

اًلً: اجلرائم ضّد اإلنسانية أوَّ
ت�سف املادة 7 من النظام الأ�سا�سي اأّي فعل من الأفعال التالية »جرمية �سّد الإن�سانية« متى ارتكب يف 

اإطار هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي موّجه �سّد اأي جمموعة من ال�سّكان املدنّيني، وعن علم بالهجوم:

اأ – القتل العمد.

ب- الإبادة .

ج- ا�سطهاد اأيّة جماعة حمدودة اأو جمموع حمّدد من ال�سكان لأ�سباب �سيا�سية اأو عرقية اأو قومية اأو 

اإثنية اأو ثقافية اأو دينية اأو متعّلقة بنوع اجلن�س على النحو املعّرف يف الفقرة 3، اأو لأ�سباب اأخرى من 

امل�سّلم عاملّيًا باأّن القانون الدويل ل يجيزها، وذلك فيما يّت�سل باأّي فعل م�سار اإليه يف هذه الفقر، اأو اأّية 

جرمية تدخل يف اخت�سا�س املحكمة.

ي – جرمية الف�سل العن�رصي .

ك – الأفعال الال اإن�سانّية الأخرى ذات الطابع املماثل التي تت�سّبب عمًدا يف معاناة �سديدة اأو يف اأذى 

ة العقلية اأو البدنية.  حَّ خطري يلحق باجل�سم اأو بال�سّ

قام اجلي�س الإ�رصائيلي، يف اإطار هجوم وا�سع ومنهجي �سّد ال�سكان املدنّيني، باأعمال القتل العمد، اإذ 

ُتَدّك البيوت فوق العائالت، حيث �سقط ما يزيد على 1300 �سهيد واآلف اجلرحى، غالبيتهم ال�ساحقة 

من الأطفال والّن�ساء وال�سيوخ، وقد عايّنا تناثر الأ�سالء و�سط الدمار.

ثانيًا: جرائم احلرب
َد النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية اأفعال جرائم احلرب كما ياأتي:  عدَّ
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فعل من  اأّي  اأغ�سط�س 1949،  اآب/  املوؤّرخة يف 12  اجل�سيمة لّتفاقّيات جنيف  النتهاكات  اأ - 

لة: الأفعال التالية �سّد الأ�سخا�س، اأو املمتلكات الذين حتميهم اأحكام اّتفاقية جنيف ذات ال�سّ

- اإحلاق تدمري وا�سع النطاق باملمتلكات وال�ستيالء عليها دون اأن تكون هناك �رصورة ع�سكرية ترّبر 

ذلك وباملخالفة للقانون وبطريقة عابثة.

- اأخذ رهائن .

ب – النتهاكات اخلطرية الأخرى للقوانني والأعراف ال�سارية على املنازعات الدولية امل�سّلحة يف 

النطاق الثابت للقانون الدويل، اأّي فعل من الأفعال التالية:

د توجيه هجمات �سّد ال�سّكان املدنّيني ب�سفتهم هذه اأو �سّد اأفراد مدنينّي ل ي�ساركون مبا�رصة  - َتَعمُّ

يف الأعمال احلربّية.

- اأهداف ع�سكرّية.

د توجيه هجمات �سّد مواقع مدنّية، اأي املواقع التي ل ت�سكل اأهدافًا ع�سكرية. -  َتَعمُّ

د �سّن هجمات �سّد موّظفني م�ستخدمني اأو من�ساآت اأو مواّد اأو وحدات اأو مركبات م�ستخدمة  - َتَعمُّ

يف مهّمة من مهام امل�ساعدة الإن�سانية اأو حفظ ال�سالم عماًل مبيثاق الأمم املتحدة ما داموا ي�ستخدمون 

احلماية التي توفر للمدنّيني اأو للمواقع املدينة مبوجب قانون املنازعات امل�سّلحة. 

د �سّن هجوم، مع العلم باأّن هذا الهجوم �سي�سفر عن خ�سائر تبعّية يف الأرواح اأو عن اإ�سابات  - تعمُّ

للبيئة  و�سديد  الأجل  وطويل  النطاق  وا�سع  �رصر  اإحداث  اأو  مدنّية  اأ�رصار  اإحلاق  عن  اأو  املدنيني  بني 

الطبيعية، يكون اإفراطه وا�سحًا بالقيا�س اإىل جممل املكا�سب الع�سكرية املتوّقعة املبا�رصة.

العلمّية  اأو  الفنّية  اأو  التعليمّية  اأو  الدينّية  لالأغرا�س  �سة  املخ�سّ املدن  مباين  ق�سف،  اأي  مهاجمة،   -

ع املر�سى واجلرحى، �رصيطة اأّل تكون اأهدافًا  اأو اخلريّية، والآثار التاريخّية، وامل�ست�سفيات واأماكن جتمُّ

ع�سكرية. 

- تدمري ممتلكات العدّو اأو ال�ستيالء عليها ما مل يكن هذا التدمري اأو ال�ستيالء مّما حتتِّمه �رصورات 

احلرب.

- اإِ�ستخدام اأ�سلحة اأو قذائف اأو مواّد اأو اأ�ساليب حربّية ت�سّبب بطبيعتها اأ�رصاراً زائدة اأو اآلمًا ل لزوم 

لها ، اأو تكون ع�سوائية بطبيعتها.

- اإ�ستغالل وجود �سخ�س مديّن اأو اأ�سخا�س اآخرين متمّتعني بحماية لإ�سفاء احل�سانة من العملّيات 

الع�سكريّة على نقاط اأو مناطق اأو وحدات ع�سكرية معّينة.
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- تعّمد توجيه هجمات �سّد املباين واملواّد والوحدات الطّبّية وو�سائل النقل والأفراد من م�ستعملي 

ال�سعارات املميزة املبّينة يف اّتفاقيات جنيف طبقًا للقانون الدويل.

د جتويع املدنّيني كاأ�سلوب من اأ�ساليب احلرب بحرمانهم من املواد التي ل غنى عنها لبقائهم،  - تعمُّ

د عرقلة الإمدادات الغوثية على الّنحو املن�سو�س عليه يف اّتفاقيات جنيف. مبا يف ذلك تعمُّ

اإرتكب اجلي�س الإ�رصائيلي كّل اأنواع جرائم احلرب، فهو يرتكب خرقًا فظيعًا لّتفاقّيات جنيف 12 

اآب 1949 وبروتوكولها الأّول )م 85 من الربوتوكول الأّول امللحق باّتفاقيات جنيف الذي يحيل اإىل 

املواد 50 من التفاقية الأوىل، 51 من الثانية، 130 من الثالثة و147 من الرابعة( 

وهو يقوم: 

- بالقتل املتعّمد.

- باأخذ الرهائن. 

- بتوجيه غارات اأر�سّية وبحرّية وجّويّة، ما يحدث تدمرياً وا�سع النطاق يف املمتلكات واملوؤ�ّس�سات 

التجارّية وال�سناعّية املدنّية، دون اأّية �رصورات، كما يتعّمد اجلي�س الإ�رصائيلي: 

• توجيه هجمات �سّد ال�سّكان املدنّيني يف مدن القطاع وقراه كافًة.

• تهجري ال�سّكان بالق�سف، والتهديد بت�سعيده، من بيوتهم اإىل العراء اأو اإىل م�ساكن عائالت تغ�سُّ 
غرفها املكتّظة غالبًا بالّنا�س.

• توجيه هجمات �سّد مواقع مدنية يف املناطق املذكورة كاّفة، من م�سانع وحمّطات وقود وخمازن 
مواّد غذائية واإغاثة. 

مبهّمات  تقوم  مركبات  وكذلك  كافًة،  املذكورة  املناطق  يف  مدنّية  مواقع  �سّد  هجمات  �سّن   •
للم�ساعدة الإن�سانية، وتقطيع اأو�سال القطاع، ومنع التوا�سل بني اأجزائه، وتوفري املواد ال�رصورية من 

منطقة اإىل اأخرى.

• تعّمد اإحلاق اأ�رصار زائدة با�ستخدام القذائف الفو�سفورية احلارقة يف طول القطاع وعر�سه.

بطبيعة  وا�ستمّر  �سهراً  ع�رص  ب�سبعة  العدوان  �سبق  الذي  احل�سار  طريق  عن  ال�سّكان  جتويع  د  تعمُّ  •
احلال يف اأثناء مهاجمة امل�ساجد ودور العبادة وتدمريها. 

• العتداء على مراكز الأمم املتحدة ، ومدار�سها كما ح�سل يف جباليا. 
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ثالثًا: جرائم إبادة اجلنس )أو اإلبادة اجلماعية(
 
ّ
 اأو اجلزئي

ّ
جرمية اإبادة اجلن�س )الإبادة اجلماعية( تقوم على العمل العمدي الهادف اإىل الق�ساء الكّلي

ها  دة بانتمائها امل�سرتك املتميِّز الذي ي�سعها يف مواجهة مع جماعة تنكر عليها حقَّ على جماعة معيَّنة حمدَّ

باحلياة من حيث املبداأ.

مو�سع  و�سعت  التي   1948/12/9 يف  اجلماعية  الإبادة  جرمية  ومعاقبة  منع  اتفاقية  عّرفتها  وقد 

ته  تها الثانية وكذلك النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية يف مادَّ التنفيذ يف 1951/1/12 يف مادَّ

ال�ساد�سة، حيث ورد: 

 جلماعة قومّية اأو اإثنية 
ّ
 اأو اجلزئي

ّ
»تعني اإبادة اجلن�س اأيًّا من الأفعال الآتية املرتكبة بق�سد التدمري الكّلي

اأو عن�رصية اأو دينية ب�سفتها هذه: 

ب- قتل اأع�ساء من اجلماعة. 

ت- اإحلاق اأذى ج�سدي اأو روحي خطري باأع�ساء من اجلماعة. 

ث- اإخ�ساع اجلماعة عمداً لظروف معي�سية ُيراد بها تدمريها املادي كلِّّيًا اأو جزئّيًا. 

ج- فر�س تدابري ت�ستهدف احلوؤول دون اإجناب الأطفال داخل اجلماعة .

ح- نقل اأطفال من اجلماعة عنوة اإىل جماعة اأخرى .

اإنَّ ما ارتكبته القيادة الإ�رصائيلية الع�سكرية باأمر من القيادة ال�سيا�سية كان على مدى ت�سعة ع�رص �سهراً 

�سائر  من  وكذلك  الكافينينِْ  والدواء  الغذاء  من  الفل�سطينيني  يحرم  حُمنْكمًا  يكون  اأن  اإىل  ا  �َسَعونْ ح�ساراً 

.
ّ
ًها اإليهم ب�سبب كونهم فل�سطينّيني ولي�س ل�سبب اآخر حقيقي الحتياجات، وكان هذا ال�سلوك موجَّ

ة بالطريان واملدفعيَّة،    وبعد احل�سار انتقلت القيادة الإ�رصائيلية اإىل احلرب، ف�سنَّت هجومًا على غزَّ

اإىل  الإ�رصائيليون  انتقل  القرى،  طاولت  كما  املدن،  يف  ال�سكنّية  الأحياء  طاولت  قتل  عملّيات  وبعد 

رون ويقتلون دون متييز. الجتياح وراحوا يدمِّ

ة بتاريخ 2009/1/8 اأنَّه ل يوجد اأّي مكان  ق ال�سوؤون الإن�سانية يف قطاع غزَّ وقد جاء يف تقرير ملن�سِّ

الق�سف... يوجد  ال�سّكان من  اآمن، ل يوجد مالجئ لتحمي  اأّي مالذ  ة، ل يوجد  اآمن يف قطاع غزَّ

الق�سف، ومعظمها مدار�س  تتحّمل  لكي  مهّيئة  الأونروا... ولكّنها غري  مباين  عالمات �سخمة على 

فهم  الأطفال  اأّما  واجلرحى...  والقتلى  الأطفال  من  املتزايدة  لالأعداد  تتَّ�سع  ل  مكاتب  ت�سّم  ومبان 

�سون لالأخطار املرتبطة بالقتل حولهم... ُقِتَل ما ل يقّل عن 101 طفل فل�سطيني، وُجِرح ما يقرب  معرَّ

من 1000 طفل اآخر... وما زالت حمّطات الإذاًعة املحليَّة تبثُّ نداءات من نا�س عالقني اأو جرحى اأو 
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قتلى حتت الركام... حّتى املدار�س مل تنُج من التدمري فوق التالميذ، فقد �سقط ح�سب التقرير يف مدر�سة 

ة ا�ستخدام املدر�سة لإطالق القذائف، الأمر  الأونروا يف جباليا 43 �سهيداً وما يقرب من مئة جريح بحجَّ

الذي رف�سته الأونروا.

الآن من  َقبنُْل، وتخ�سى  الإ�سعاف والإطفاء قد هوجمت من  اأنَّ »مركبات  التقرير  د  يوؤكِّ واإىل هذا 

الّذهاب اإىل تلك املناطق«.

يف نطاق تطبيق اّتفاقية منع ومعاقبة الإبادة اجلماعية على اأفعال اجلي�س الإ�رصائيلي العامل باأمر القيادة 

ال�سيا�سية وحتت اإ�رصافها املبا�رص.

اإّن التفاقية واجبة التطبيق ح�سب املادة 1 يف اأّيام ال�سلم ويف اأيام احلرب.

�س الغزيّني للهالك بوا�سطة احل�سار ملدة ت�سعة اأ�سهر، وذلك يف  يف الوقائع: اإنَّ اجلي�س الإ�رصائيلي عرَّ

، ويف الهجوم امل�سّلح قتل اجلي�س الإ�رصائيلي دون متييز ما يزيد على 1300 من الغزّيني 
ّ
اأيام ال�سلم الن�سبي

بينهم حوايل 300 طفل ومئتا امراأة.

ق هنا شروط إبادة اجلنس؟ فهل تتحقَّ
اًلً: في توصيف الغزّيني بالنسبة إلى اإلسرائيليني. أوَّ

ة،  اإّن اأهايل غّزة من الفل�سطينّيني العرب املتمّيزين قومّيًا من الإ�رصائيليني وي�سكلون جماعة قومّية خا�سَّ

كما اأنَّ الغزيّني هم من امل�سلمني اأي املتمّيزين دينّيًا من الإ�رصائيليني اليهود، وهذان التو�سيفان كافيان 

لتلبية �رصط اجلماعة املتميِّزة قومّيًا اأو اإثنّيًا اأو عن�رصّيًا اأو دينّيًا، ول حاجة اإىل التو�سيفات الإ�سافية.

ض الغزّيون ألعمال التجويع ومنع الدواء والوقود ثمَّ للموت لسبب آخر  ثانيًا: هل ُيَعرَّ
ّيني؟ غير كونهم غزِّ

كّل  واقعًا  ت�ستهدف  اأنَّها  اإّل  حما�س،  حركة  وحربها  ح�سارها  يف  تق�سد  باأنَّها  »اإ�رصائيل«  ع  تتذرَّ

�سّكان غّزة ، فهل هذا ال�ستهداف ياأتي َعَر�سًا؟

ًا، بل ل بدَّ من اأن  اإّن قتل اأكرث من 1300 اإن�سان من اأ�سل مليون ون�سف ل ميكن اأن يكون اأتى عَر�سَ

يَّتهم. يّون م�ستهدفني لكونهم غّزينّي اأرادوا اأن ميار�سوا حرِّ يكون مق�سوداً. وبهذا يكون الغزِّ

في موضوع العدد 
اأ�سل  اإن�سان من  يزيد على 1500  الهجوم ما  اأثناء  الإ�رصائيلي على مدى احل�سار ويف  قتل اجلي�س 

مليون ون�سف، كما راأينا، اإنَّ هذا العدد هو عدد كبري ن�سبّيًا اإذ ت�سّكل ن�سبته فيما لو مور�س يف فرن�سا 

مثاًل خم�سني األفًا ويف اأمريكا ثالثماية األف.
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في موضوع النّية. 
اإن اإ�رصار الإ�رصائيلّيني على جتويع الفل�سطينّيني وتعري�سهم للمر�س وحرمانهم من الدواء، ومنع غاز 

احل�سار،  مّدة  طيلة  املتمادي  القتل  اأنَّ  كما  وللتدفئة،  الغذاء  لإعداد  واملحروقات عمومًا  عنهم  الطبخ 

والتي  وامل�ساجد،  وامل�ست�سفيات  املدار�س  حّتى  طاولت  التي  اجلماعي  القتل  عمليات  اإىل  بالإ�سافة 

ا�ستهدفت فيمن ا�ستهدفتهم الأطفال والن�ساء وال�سيوخ والأطقم الطّبّية وغريها، تف�سح ح�سب معايري 

حمكمة رواندا مثاًل: 

كِّ عن نيَّة مبيَّتة وحّتى معلنة يف القتل اجلماعي.  1- وب�سكل ل يدع  جماًل لل�سَّ

وهكذا تتوافر كّل عنا�رص جرمية اإبادة اجلن�س على نحو وا�سح ومبالغ فيه.

- خرق حقوق الإن�سان.

 حلقوق الإن�سان، وذلك بارتكابها 
ّ
- خرقت »اإ�رصائيل« احلّق يف احلياة الذي يكفله الإعالن العاملي

ال�سيا�سية واملدنية، واإىل ذلك خرقت  الدويل للحقوق  العهد  املدنّيني . كما خرقت  القتل �سّد  اأعمال 

ة باملراأة والطفل. التِّفاقّيات والأحكام اخلا�سَّ

وهكذا فاإنَّ »اإ�رصائيل« تخرق كّل القواعد والأعراف املتعلقة باحلرب ل�سيما: 

قواعد احلرب الرّبيّة ) لهاي 1907( يف مواّدها:  -1

ة. ر تدمري املمتلكات دون اأّي �رصورة ملحَّ 22- التي حتظِّ

ر مهاجمة وق�سف املدن وامل�ساكن غري املحميَّة. 25- التي حتظِّ

لكّل  الإ�رصائيلية  الع�سكرية  العملّيات  با�ستهداف   1948 ل�سنة  اجلماعية  الإبادة  منع  اّتفاقية   2-

ّيني ب�سفتهم تلك. املواطنني الغزِّ

اّتفاقية جنيف: م 1/3/ب امل�سرتكة التي متنع اأخذ الرهائن، والّتفاقية الرابعة التي تق�سي بحماية   -3

ها 12-26 حول حماية اجلرحى واملر�سى. ال�سّكان املدنّيني، ل �سيما يف موادِّ

ه:     الربوتوكول الأّول امللحق باّتفاقّيات جنيف ل�سنة 1949 وذلك يف موادِّ  -4

اإحداث  �ساأنها  التي من  القتال  الأ�سلحة والقذائف واملواّد، وو�سائل  ا�ستخدام  التي حتظر   -2/35

اإ�سابات اأو اآلم ل مربِّر لها.

1- Prosecutor v  alay samba case  no ictr- 0176--t in human rights brief vol 13 

ussue 3 spring 2006
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48- التي تق�سي بالتمييز بني ال�سّكان واملدنيِّني واملقاتلني، وبني الأعيان املدنّية والأهداف الع�سكرية. 

ويف حالة ال�سّك يعدُّ ال�سّكان مدنّيني )2. 5/( والأعيان مدنّية )م3/50( 

عر بني ال�سّكان املدنّيني، كما حتّظر الهجمات  عب والذُّ 51- حترمي اأعمال العنف الرامية اإىل بّث الرُّ

هم. �سدَّ

1/54- التي حتّظر جتويع املدنّيني كاأ�سلوب قتال.

غذائية  مواّد  من  ال�سكّان،  لبقاء  عنها  غنى  ل  التي  الأعيان  تدمري  اأو  مهاجمة  ر  حتظِّ التي   -2/54

و�سبكات مياه ال�سفة والّري.

ِدث  خ�سائر يف  ُع منه اأن ُيحنْ 2/57/ب- التي تق�سي باأن ُيلغى اأو يعّلق اأّي هجوم اإذا تبنيَّ اأنه قد ُيَتَوقَّ

اأرواح املدنّيني اأو ُيلحق الإ�سابة بهم اأو ُيـ�رّص بالأعيان املدنيَّة.

61-67- املتعّلقة بحماية قّوات الدفاع املدين.

70و71- التي متنع اإعاقة اأعمال الغوث للمدنّيني، كما جرى على اأيدي القّوات الإ�رصائيلية طيلة 

مّدة العدوان. 

ة بالن�ساء والأطفال يف النزاعات امل�سلحة.  67-77 - املتعّلقتني باحلماية اخلا�سّ

ع الإعالمّيني  حافيني والتي خرقتها القّوات الإ�رصائيلية بق�سف مراكز جتمُّ 79- التي متنع التعّر�س لل�سّ

يف غّزة.

5- اّتفاقية لهاي ل�سنة 1954 حلماية املمتلكات الثقافية، واأماكن العبادة، والتي ا�ستعادتها املاّدة 

تها من النتهاكات اجل�سيمة، وبالتايل من  جرائم احلرب: كما ح�سل  85 من الربوتوكول الأّول وعدَّ

من �رصب امل�ساجد ودور العبادة .

التي تق�سي بتحرمي  العهد الدويل للحقوق املدنّية وال�سيا�سية ل�سنة 1966، ل�سّيما املادة )6(   -6

 على حياة اأي اإن�سان.
ّ
الق�ساء الكيفي

8- اّتفاقية 1980 وبروتوكولتها التي حتّظر وتقّيد ا�ستعمال الأ�سلحة التقليدية التي ميكن اعتبارها 

مفرطة ال�رصر اأو ع�سوائية الأثر، وذلك بالق�سف املتمادي، دون حتديد اأهداف ع�سكرية يف التجّمعات 

ال�سكنية.

10- اّتفاقية حقوق الطفل ل�سنة 1989 )م 4/38( التي تق�سي باأن تّتخذ الّدول الأطراف، وفنْقًا 

جميع  امل�سّلحة،  املنازعات  يف  املدنّيني  ال�سكان  حماية  الإن�ساين  الدويل  القانون  مبقت�سى  للتزاماتها 

التدابري املمكنة عملّيًا لكي ت�سمن حماية ورعاية الأطفال املتاأّثرين بنزاع م�سّلح.
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اإّن ما اقرتفه اجلي�س الإ�رصائيلي من اعتداءات على املدنّيني من اأطفال ون�ساء و�سيوخ وعلى املن�ساآت 

بيَّنا  كما  ي�سّكل  ل  وغرُيه  هذا  كّل  حتتيَّة،  وُبنى  ومزروعات  ومدار�س  وم�ست�سفيات  منازل  من  املدنية 

خرقًا فقط بل اعتداًء على القانون الدويل الإن�ساين واملواثيق والأعراف الدولية، واعتداًء همجيًا على 

اإن�ساء حماكم جنائية دولية ملحاكمة امل�سوؤولني عنه من  ال�سعوب، وهو ي�ستلزم  الإن�سانية، وعلى كرامة 

�سيا�سّيني وع�سكريّني اإ�رصائيلّيني.

د. حميد ر�سا دهقاين ❋

اأريد اأن اأكون م�سلحًا وموّفقًا بني الإخوة الذين كانوا يتحّدثون يف اجلل�سة ال�سابقة، نحن نعترب اأّن 

 من املنظومة الغربية. ففي اأثناء احلرب العاملّية الأوىل �سدر وعد بلفور، ثّم �سدر 
ّ
ال�سهيونّية جزء اأ�سا�سي

ة لالأمم املتحدة القرار رقم 181 واإن�ساء  قرار النتداب، بعد احلرب العاملّية الثانية، �سدر عن اجلمعية العامَّ

»اإ�رصائيل« ومن ثّم قرار جمل�س الأمن رقم 273 وقبول »اإ�رصائيل« كع�سو يف الأمم املتحدة. 

اأ�سدر جمل�س الأمن الدويل منذ البداية حّتى الآن 1860 قراراً ولو ق�ّسمنا هذه ال�سنوات ال�ستني اإىل 

ثالث �سنوات ع�رصينّية لوجدنا اأّن جمل�س الأمن اأ�سدر يف ال�سنوات الع�رصين الأوىل 250 قراراً واأ�سدر 

 1200 من  اأكرث  الثالثة  الع�رصين  ال�سنوات  يف  اأ�سدر  لكّنه  قراراً،   350 الثانية  الع�رصين  ال�سنوات  يف 

الأمن  جمل�س  اأ�سدر  وقد  العامل  �سوؤون  تفا�سيل  يف  الأمن  جمل�س  تدّخل  نظرّية  يوؤّكد  الأمر  هذا  قرار. 

اأّن  ناأتي لنبحث يف هذا املو�سوع نرى  قرارات كثرية يف مو�سوع فل�سطني واحتاللها، ولكن عندما 

ت يومًا بعد يوم مع وجود الحتالل، ومع وجود حروب كثرية وانتهاكات كثرية من  هذه القرارات خفَّ

ل م�سوؤولّيته جُتاه ال�سعب الفل�سطيني، وحّتى اإّننا نرى اأّن  الإ�رصائيليني، ونرى غياب جمل�س الأمن عن حتمُّ

جمل�س الأمن عاجز عن اأن ي�سدر قراراً �سّد هذه النتهاكات. 

لقد ا�ستخدمت الوليات املتحدة الأمريكية من �سنة 1945 حّتى �سنة 2007 حّق النق�س يف جمل�س 

الأمن 82 مّرة، 42 منها حلماية »اإ�رصائيل«. اإ�سافة اإىل ذلك نرى اأّن هناك اإلغاء للقرارات ال�سابقة كما 

ح�سل بالن�سبة اإىل قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة الذي و�سفت فيه ال�سهيونية باأّنها نوع من اأنواع 

القرارات  الكثري من  اأن هناك  املقابل نرى  الإ�رصائيليني. يف  قبل  انتهاكات كثرية من  العن�رصية. وهناك 

التي تدين الأعمال  القرارات  بتنفيذها، فهناك  اإليها واملطالبة  باإمكانية ال�ستناد  لنا  التي ت�سمح  الدولية 

ة الرقم 181 وقرار مهمُّ اآخر هو القرار  الإ�رصائيلية مثل القرار 242 و338 وحّتى قرار اجلمعية العامَّ

194 وقرارات اأخرى مثل 237 وقرارات حمكمة العدل الدولية، والّتفاقّيات يف اإطار القانون الدويّل 

، وجرائم احلرب، وبناء اجلدار العن�رصي 
ّ
الإن�سايّن كاّتفاقّيات لهاي وجنيف التي تدين القتل اجلماعي

❋ )رئي�س مركز درا�سات ال�رصق الأو�سط يف اإيران (.
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الهيمنة  طريق  عن  ًلً  اأوَّ ي�سعى  ال�سهيويّن  الكيان  لكّن  ال�سهيويّن.  الكيان  قبل  من  اأخرى  وممار�سات 

الأمريكّية على جمل�س الأمن وحق النق�س لديها والقوى العظمى لئاّل ي�سدر جمل�س الأمن اأّي قرار وحّتى 

اإدانة ملا ترتكبه يف املنطقة، وثانيًا عن طريق املفاو�سات التي ي�سّمونها مفاو�سات ال�سالم.

لذا نحن اأمام خيارين، خيار اأن نواجه العامل ونواجه هذه املنظومة الغربية التي ت�سيطر على العامل، 

ما  كّل  ون�ستخدم  نواجه  اأن  علينا  لذا  واحدة،  واحد، وجمموعة  دور  لهما  الأمن  وال�سهيونّية وجمل�س 

لدينا من قّوة يف اإطار النتهاكات لهذه القرارات وهذه القوانني. اأريد اأن اأ�ستخدم نوذجًا ونو�ّسعه يف 

القرار 425 قرار ملزم. والإ�رصائيليون كانوا  اأّن  اأنتم تعرفون  القرار 425.  القرارات هو  اإطار جميع 

الأمن  لبنان. جمل�س  يخرجوا من جنوب  اأن  ملزمون  �سبعا هم  مزارع  اإىل  بالن�سبة  الآن  ملزمني وحتى 

اأ�سدر هذا القرار عام 1978 ومن ذلك احلني حّتى عام 2000 مل يخرجوا من الأرا�سي اللبنانية. بل 

هناك حروب �ُسّنت يف �سنة 1982 عندما اجتاح العدّو جنوب لبنان وو�سل حّتى بريوت، لكن بفعل 

املقاومة اأجربت »اإ�رصائيل« على اأن تن�سحب من جنوب لبنان. والذين يّدعون اأّننا ن�ستطيع دون مقاومة 

اأن جنرب »اإ�رصائيل« على الن�سحاب يجب اأن ياأتوا بالأدلّة، لذا يجب اأن ن�سعى لأن جنرب الإ�رصائيلي على 

ُيَنّفذ هذه  القرارات. اأمامنا القرار 181، قرار التق�سيم الذي يعطي »لإ�رصائيل« ق�سمًا من اأرا�سي  اأن 

الأ�سف  مع  الفل�سطينّيني  بع�س  اليوم  يطلبه  وما  فل�سطني.  ن�سف  هو  تقريبًا  الق�سم  هذا  الفل�سطينّيني، 

بحماية بع�س الدول العربية والإ�سالمية والدول الغربية ل يتجاوز ن�سف الن�سف لأّن ال�سّفة وقطاع غّزة 

متثل 22% تقريبًا من كّل فل�سطني. وهناك القرار 194 بالن�سبة اإىل حّق العودة لالجئني. واملقاومة لي�س 

�سغلها البندقية فقط، البندقية يف راأ�س املقاومات، لكن مبقدورنا اأن جند طرقًا اأخرى للقرار 181 والقرار 

194والقرار 273 فعندما قبل جمل�س الأمن بع�سوية »اإ�رصائيل« يف الأمم املتحدة، م�رصوطة وال�رصط هو 

تنفيذ القرارين 181 و194. وبناء على هذه القرارات وا�ستناًد اإىل القانون الدويل الإن�ساين يجب اأن 

ًلً ل  ميكن اأن نن�ساها. جند الطرق، التي ميكننا من احل�سول على حقوقنا. كانت هذه الع�سوية اأوَّ

ليلى خالد

ين�ّس ميثاق الأمم املتحدة على اأّنه من حّق كّل دولة تكون حتت الحتالل اأن تقاوم الحتالل بكّل 

الو�سائل مبا فيها الكفاح امل�سلح.

اإّن الأمم املتحدة هي التي تخرق امليثاق، و بالتايل نحن الآن اأمام حالة فريدة يف التاريخ. اإّن »اإ�رصائيل« 

ُقبَلتنْ يف الأمم املتحدة كع�سو ب�رصوط عودة الالجئني، والالجئون بقوا دون عودة. الآن نحن اأمام جولة 

ة يف العامل حيث ن�سهد  من جولت ال�رصاع بيننا وبني هذا الكيان وعلينا اأن ن�ستفيد من هذه احلالة العامَّ

هذا الت�سامن الوا�سع. لذلك اأقرتح:

ًلً، اأن ن�ستمّر مب�ساألة املحاكمات، وكنا قد �سمعنا �سابقًا اأّن هناك دعاوى، لكّننا �سمعنا جعجعة ومل  اأوَّ
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نَر طحينًا. املّرة الوحيدة كانت حول اجلدار، وقبلها اإدانة ال�سهيونّية يف الأمم املتحدة. اأنا مع ت�سكيل هذه 

اللجنة من اأجل اأن نذهب اإىل الأمم املتحدة لأّنها املّرة الوحيدة يف تاريخ الأمم املتحدة التي ُيلغى فيها قرار 

ك اأحد �ساكنًا. دون ديباجة. ودون مربرات، ومل يحرِّ

ثانيًا، حملة املقاطعة، ويف هذه امل�ساألة ميكن اأن ن�سّكل جلنة يف كّل بلد ويف كّل قاّرة، وقد جّرب 

العامل م�ساألة املقاطعة عندما قاطع جنوب اأفريقيًا اإّبان حرب النظام العن�رصي بينما اأمريكا و»اإ�رصائيل« مل 

تقاطعا نظام الف�سل العن�رصي يف جنوب اأفريقيا، و�ساعد ذلك على اإنهاء الف�سل العن�رصي.

اأخرياً، اإذا كانت القوة هي القانون، فاملقاومة هي الواجب، واملقاومة تاأخذ كّل الأ�سكال، الكلمة

واملحكمة والبندقية. و�سكراً .

 علي عقيل خليل

نقله نحن، هذا  العربية، وهذا مل  ال�سعوب  العن�رصية واإبادة  الأ�سا�س دولة مبنية على  »اإ�رصائيل« يف 

اأو وجل. يف عدوان متوز عام  ما يعرتف به قادة »اإ�رصائيل«، وبالفم املالآن، واأمام اجلميع دون خجل 

2006 خرقت »اإ�رصائيل« القوانني الدولية وقوانني حقوق الإن�سان كافة ل �سيما املادة 19واملادة 22 

من التفاقية الدولية حلقوق الطفل، والتي تن�ّس على توفري حماية الطفل بجميع اأ�سكالها ومن العنف 

والإ�ساءة وال�ستغالل، وحماية الأطفال من النزاعات امل�سّلحة، وقد ا�ستعملت »اإ�رصائيل« اأطفالها عندما 

اإىل  الآن  اأر�سلتهم  مثلما  قانا  لبنان يف جمزرة  لأطفال  هدايا  لإر�سالها  ال�سواريخ  على  يوقِّعون  جعلتهم 

اأطفال غزة.

ه به اأجياله ملمار�سة احلقد والكراهية  نعم هذا هو املجتمع الإ�رصائيلي، وهذا هو الأ�سلوب الذي يوجِّ

وقتل العرب، وعندما يطالب الرئي�س الإيراين باإزالة »اإ�رصائيل« من الوجود، تقوم القيامة يف العامل ويعترب 

هذا عن�رصية.

ا�سمعوا ما يقول قادة »اإ�رصائيل«، يقول احلاخام كوهني: يجب طرد كّل من هم لي�سوا يهوداً يف اأر�س 

امليعاد. الوزير اليهودي العراقي الأ�سل بن األيعازر يقول: �سوف نفتح اأبواب جهّنم على الفل�سطينّيني 

لِّ�س اليهود من العبء العربي ومن كابو�س النتفا�سة. ويقول رئي�س اأركان اجلي�س  ورمّبا العرب، اأنا خُمَ

اأحد  يبيد  اأن  بعد  اإّل  ت�ستوي  لن  الإ�رصائيلي  الكيان  حياة  اإّن  اآتان:  رافاييل  ال�سابق  الوزير  الإ�رصائيلي 

قتل  اإّن  �سارون:  ويقول  اليهودي.  ال�سعب  باإبادة  ن�سمح  ل  واإّننا  الآخر  اليهودي  اأو  العربي  ال�سعبني 

العرب واإبادتهم هو ال�سالح الوحيد للتعامل معهم، ول ميكن اأن يقوم �سالم بني العرب و»اإ�رصائيل«،  

اإذا اأردت اأن حتيا فاقتل كّل الفل�سطينّيني. اإذا اأردت اأن ت�رصب املاء فاقتل كّل العرب، واإذا اأردت اأن تنام 

ر به الإ�رصائيليون. هانًئا فادفنهم بعيداً عنك. نعم هذا ما يفكِّ
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ًلً رفع دعاوى على قادة وجمرمي احلرب الإ�رصائيليني يف كّل دولة واأمام حماكمها، حّتى متنع  اأقرتح اأوَّ

هوؤلء من مغادرة الكيان ال�سهيوين.

وهناك بع�س الدول الأوروبية التي ت�ستطيع اإقامة دعاوى ملالحقة هوؤلء وتوقيفهم، وهناك �سوابق، 

اإيلي  اغتيال  اأ�سا�سها متَّ  اإىل بلجيكا وعلى  اأن يذهب  يريد  مثلما ح�سل يف بلجيكا عندما كان �سارون 

حبيقة كي ل يكون �ساهداً على جمازر �سربا و�ساتيال.

القرتاح الثاين هو العمل عرب الدول التي تدعم املقاومة كحّق �رصعي على اإلزام الأمم املتحدة العرتاف 

ته، باأّن املقاومة حّق م�رصوع ولي�س اإرهابًا، والعمل على اإعادة تفعيل القرار 3395 باأّن ال�سهيونّية  مبا اأقرَّ

�سكل من اأ�سكال العن�رصية. و�سكراً .

هالة �سليمان اأ�سعد/ �سوريا 

ل من جمموعتنا جلنة ملراجعة جميع قرارات الأمم  ُت�سكِّ اأن  ًلً،  اأوَّ اأطيل.  لدّي بع�س املقرتحات ولن 

املتحدة منذ عام 1948حتى الآن على اأنَّ »اإ�رصائيل« ل تن�ساع لقرارات الأمم املتحدة، والعمل على ن�رص 

هذا ال�ستنتاج يف املوؤ�س�سات الدولية.

ثانيًا، مراجعة جميع القرارات التي اأ�سقطها الفيتو الأمريكي و�سوًل اإىل ا�ستنتاج اأّن احلماية الأمريكية 

تعطل القانون العام وحتمي »اإ�رصائيل«.

مة بهذا ال�ساأنّ، ومبو�سوع غّزة حتديداً ومتَّ التوثيق  ثالثًا، توثيق اجلرائم، ونحن و�سلنا اإىل مرحلة متقدِّ

من داخل غزة.

لل�سعوب،  حقٌّ  بو�سفها  املقاومة  عن  للدفاع  ال�ساأّن  بهذا  العاملة  الهيئات  كّل  بني  التن�سيق  رابعًا، 

وذلك باإن�ساء طرق قانونية تعمل ب�سكل موؤ�ّس�ساتي عاملي، واأرجو اأن يكون ذلك تو�سية لور�ستنا. 

رواندا  حمكمة  غرار  على  حمكمة  اإن�ساء  اآلية  اإىل  للو�سول  العمومية  اجلمعية  على  ال�سغط  خام�سًا، 

والبو�سنة، مع اختالف الو�سع، ولنْيُكننْ لغزة �ساأّن جديد فيها. األفت اأخرياً اإىل اأّن القانون من دون قّوة 

لها  التي  امل�سّلحة  للمقاومة  اأن يكون ظهرياً  الذي ل ي�سيء، لذلك يجب  التي ل حترق والنور  كالنار 

القول الف�سل، واأّن تكون مقاومة قانونية . و�سكراً .

عبد العظيم املغربي 

اأ�سار اأحد املداخلني واملحا�رصين اإىل عدم التزام »اإ�رصائيل« حّق العودة لاّلجئني َوفنَْق قرار التق�سيم. اأوّد 

ّية ال�رصوط التي قام على اأ�سا�سها قرار العرتاف ب»اإ�رصائيل«. العرتاف  ر احل�سور جميعًا باأهمِّ اأن اأذكِّ

العرتاف  يلغي  ال�رصط  تنفيذ  عدم  اأّن  مبعنى  م�رصوطًا،  قراراً  كان  واإّنا  نهائّيًا،  قراراً  يكن  مل  باإ�رصائيل 

وكانت ال�رصوط املت�سّمنة للقرار ثالثة.
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ال�رشط االأول: هو اأن تعلن »اإ�رصائيل« التزامها ميثاق الأمم املتحدة واحرتام قانون امليثاق.

ال�رشط الثاين: خا�ّس باحرتام حّق عودة الالجئني واحرتام العرب املقيمني يف ال�سّق الإ�رصائيلي من قرار 

التق�سيم.

ق حّتى  ال�رشط الثالث: اأن ت�سع »اإ�رصائيل« لنف�سها د�ستوراً، والغريب اأّن هذه ال�رصوط الثالثة مل تتحقَّ

اأن نلجاأ اإىل الأمم املتحدة طالبني طرد »اإ�رصائيل« من  الآن، وبالتايل فاإّن تطبيق اأحكام القانون تقت�سي 

اجلمعية العمومية، واإلغاء العرتاف بها كع�سو يف هيئة الأمم املتحدة. 

�سنتناولها  وهذه  الدولية،  املحكمة  على  طي  حممد  د.  ال�سديق  كالم  يف  وردت  الثانية  املالحظة 

بالتف�سيل يف املحور القادم، لكن اأوّد اأن اأقول اإّن املدعي العام ميلك حّق التحقيق يف اجلرائم امل�ستقلة. 

ويكون القت�سا�س للمحكمة اجلنائية الدولية باأحد ثالث: اإّما اأن تتقّدم املحكمة الدولية بهذا الطلب 

واإّما بقرار من جمل�س الأمن كما حدث يف دارفور واإّما من املدعي العام مبا�رصة. حاولنا اأن نطلب من 

ال�سلطة الفل�سطينية اأن تتقّدم ب�سكوى، لكن مل يتحّقق هذا.

املالحظة الثالثة وردت على ل�سان املنا�سلة ليلى خالد. اأوّد اأن اأقول لها حينما كان العرب متَّفقني، 

وحينما كّنا يف موقفنا ال�سلب جنمع معنا دول عدم النحياز ودول املوؤمتر الإ�سالمي وجمموعة اأمريكا 

الالتينية والدول الأفريقية ا�ستطعنا اأن ن�ست�سدر قرار اإحالة مو�سوع اجلدار العازل على الأمم املتحدة، 

و�سدر قرار على ال�سكل الذي نفتخر به جميعًا. غري اأن فتوى حمكمة العدل مل تنّفذ، والقرار األغي عندما 

تفّرق العرب، واأ�سبح املتنّفذ فيهم عاماًل مع العدّو على ح�ساب الق�سايا العربية كما نراها الآن، ويكفينا 

يف النهاية اأن ينعقد اجتماع قّمة عربية �سواء طارئة اأو عادية ول يح�رصها ممّثل فل�سطني على النحو الذي 

مّت يف الدوحة. 

مالحظة حول املقاطعة، لقد اأن�ساأنا يف كانون الأول/ دي�سمرب 1996 املوؤمتر القومي العربي الأّول 

ملقاطعة التطبيع مع »اإ�رصائيل«، وكان ذلك يف �سنعاء يف اليمن، وح�رصه 70 قائداً و�سيا�سيًا ومنا�ساًل، 

واأ�سدرنا قرارات، و�سغلنا هيئة بهذا ال�ساأن. 

الأخت ليلى خالد قالت ن�سمع كالمًا ول نرى طحينًا. لكن هناك دعاوى مفتوحة الآن اأمام خم�س 

حماكم اأوروبية، مطلوب فيها القب�س على 37 جمرمًا من جمرمي احلرب، و�ست�ستكمل هذا الإجراء وهذا 

العدد. عندما انعقد املوؤمتر اليهودي الأّول يف العامل  عام 1897 قّرروا اإن�ساء ال�سندوق اليهودي، هذا 

الآن.  يدعمها حّتى  »اإ�رصائيل«، وما زال  اإقامة دولة  بالكامل حّتى  بن غوريون  مّول  الذي  ال�سندوق 

 اإّما من الدول العربية اأو 
ّ
َيتنْنا ال�سبل، وحاولنا احل�سول على �سندوق قومي نحن مرهونون متامًا، لقد اأعنْ

ل بع�س امل�ساريف بهذا اخل�سو�س. اأرجو  ل بتحمُّ ال�سديقة اأو اأغنياء العامل العربي، ومل يتقّدم اأحد بالتكفُّ
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ّية اإن�ساء �سندوق قومي يرعى امل�سالح القومية �سواء يف العمل  اأن ي�سدر عنكم قرار خا�ّس ب�رصورة واأهمِّ

ال�سيا�سي اأو الثقايف. �سكراً .

حبيب زاده

لكي نوّثق ون�ستكي على جمرمي »اإ�رصائيل« اأمام املجتمع الدويل، يجب اأن ن�رصح كّل النتهاكات 

لالأنظمة الدولية وللجرائم املرتكبة من قبل هوؤلء املجرمني، والتي ميكن ت�سنيفها اإىل ثالثة اأجزاء:

ت موؤ�ّس�سات دولية عديدة على هذا احلّق  اًلً: حّق الفل�سطينّيني يف تقرير م�سري بالدهم، وقد ن�سّ اأوَّ

وعلى حّق الفل�سطينّيني يف الدفاع ويف اللجوء اإىل القّوة.

ثانياًً: خمالفة التزام ال�سلطات املحتلة.

لالأ�سف من وجهة نظر قانونية، �سحيح اأّن ال�سلطات املحتلة ت�ستطيع اأن حتارب املقاتلني يف املناطق 

 اإىل ال�سكان.
ّ
املحتّلة، ولكّن هذه ال�سلطات ل متتلك احلّق يف توجيه عقاب جماعي

فال�سلطة املحتلة اأي »اإ�رصائيل« ل متتلك احلّق يف بناء م�ستعمرات يف املنطقة املحتّلة، ول متتلك احلّق 

يف منع جتّول بع�س ال�سّكان يف املنطقة املحتّلة، كذلك بالن�سبة اإىل بناء اجلدار يف املنطقة املحتّلة الذي 

يعترب تعّديًاِ على احلّق املتعارف عليه من حمكمة العدل الدولية يف راأيها ال�ست�ساري عام 2004.

فقد طلبت حمكمة العدل الدولية من الدول عرب راأيها ال�ست�ساري عدم جعل الو�سع اأكرث ق�ساوة من 

خالل بناء اجلدار.

بح�سب  للتطبيق  قابل  الدويل  الإن�ساين  احلّق  حيث  دويل،  �رصاع  هو  غّزة  يف  يح�سل  ما  اإنَّ  ثالثاًً: 

اتفاقات جنيف واحلقوق الإن�سانية الدولية، فاإنَّ »اإ�رصائيل« ارتكبت اجلرائم التالية: حرمان من احلقوق 

ولرجال  امل�سوؤولني  لالأ�سخا�س  واحلماية  الحرتام  حقوق  وخمالفة  منع  التنا�سبية،  مبداأ  خمالفة  املدنية، 

الدين، اإ�سابة املناطق غري املحمّية، ا�ستخدام املجاعة املفرو�سة لأ�سهر عديدة، الإ�رصار باملنفعة الالزمة 

للتعليم، عدم احرتام ال�سكان املدنّيني والأ�سخا�س الذين هم خارج اإطار املعركة، انتهاك حرمة الن�ساء 

والأطفال. وكما ترون فاإنَّ لئحة اجلرائم املرتكبة من قبل »اإ�رصائيل« طويلة جّداًً، ول اأ�ستطيع ذكرها 

بالكامل ل�سيق الوقت.

اأمام  نقيم دعوى  اأن  ال�سهل  لي�س من  املرتكبة؟ لالأ�سف  ماذا ع�سانا نفعل يف مواجهة هذه اجلرائم 

الأردن  عدا  ما  الأمن  جمل�س  لت�رصيع  من�سّمة  لي�ست  والإ�سالمية  العربية  الدول  لأّن  الدويل،  املجتمع 

وجيبوتي ظاهرّيًا.

ولكن يف اإطار املناهج القانونية الدولية من املمكن فعل �سيء ما. فعلى �سبيل املثال، قامت جمعية من 
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املحامني يف اجلمهورية الإ�سالمية يف اإيران برفع دعوى اأمام املحكمة يف طهران، وهذا ميكن اأن يطبَّق 

يف مكان اآخر يف الدول العربية بح�سب قوانني هذه البالد.

ثانيًاً، ميكن للدول العربية اأو جلريان »اإ�رصائيل« اأن تفر�س عقوبات على »اإ�رصائيل« واأن تقطع عالقاتها 

ر قطع عالقاتها  مع هذا الكيان غري ال�رصعي. هذه حلول مرغوب فيها، اإّل اأّن الدول العربية هي التي تقرِّ

اأو فر�س عقوبات اقت�سادية. وال�سالم عليكم.



239

نحو اإحياء املحكمة الدائمة لل�سعوب

رئي�س اجلل�سة فران�سوا اأوتار ❋

 �رصيع للمحكمة 
ّ
�ستت�سّمن الندوة عدداً من املداخالت املختلفة و�ساأ�ستهّلها بتقدمي تف�سري و�رصد تاريخي

الدائمة لل�سعوب، و�سن�ستمع بعد ذلك ملداخالِت عدٍد من الأ�سخا�س حول املحاكم الدولّية وال�سلطات 

لة. الق�سائّية، م�ستعر�سني عدداً من احلالت ذات ال�سّ

وقد طِلب مّني، كما �سبَق وذكرت، تقدمي ملحة �رصيعة عن املحكمة الدائمة لل�سعوب.

ل« التي اأُن�سئت ملواجهة جرائم احلرب التي ارتكبتها الوليات املتحدة  كما تعلمون، ُتعّد حمكمة »را�سِ

الأمريكّية خالل حرب فيتنام يف اأواخر عام األٍف وت�سعمئٍة و�ستني اأّول حمكمة �سمرٍي اأن�سئت يف العامل. 

بعد ذلك بب�سع �سنوات، قّرر ال�سيناتور الإيطايل »ليلو با�سو« تاأ�سي�س»حمكمة دائمٍة لل�سمري«

املحّلفني وحائزي  الدائمني، وهيئات  الأع�ساء  من  املحكمة يف روما و�سّمت عدداً  �ست  اأُ�سِّ وقد 

جوائز نوبل وغريهم مّمن تختلف جمالتهم الفكرّية.

وقد عقدت املحكمة ما يقارب اأربعني جل�سة خالل ال�سنوات الأخرية، ُطرح فيها الكثري من امل�سائل 

اإّبان احلكومات  الالتينّية  الأمريكّيّة  البلدان  واأو�ساع  الأفريقّية  البلدان  املتنوعة على غرار م�ساألة حترير 

البلدان  بع�س  عن  ف�ساًل  ذلك،  �ساكل  وما  ونيكاراغوا  وال�سلفادور  غواتيمال  يف  كما  الديكتاتورّية، 

الآ�سيوّية كالفلبني واأفغان�ستان.

الإبادة اجلماعّية لالأرمن، وتناولت  اإىل بحث م�ساكل حمّددة على غرار  وتطّرقت املحكمة كذلك 

العاملّيّة،  املالّية  واملنظمات   ،
ّ
العاملي النقد  و�سندوق  الدويل،  البنك  كم�ساألة  بنيوّية،  اأكرث  م�سائل  اأي�سًا 

وال�رصكات املتعددة اجلن�سية، كتلك التي تتواجد يف كولومبيا واأمريكا الالتينّية على �سبيل املثال.

وتناولت هذه املحكمة اأي�سًاً الكثري من امل�سائل املتعّلقة بانتهاكات حقوق الإن�سان.

❋ )الرئي�س التاأ�سي�سي للمحكمة الدائمة لل�سعوب ـ بلجيكا(.
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اأّما القاعدة التي ا�ستند اإليها املرجع الأ�سا�سي للمحكمة فكان اإعالن اجلزائر حلقوق ال�سعوب باعتباره 

 حلقوق الإن�سان.
ّ
عن�رصاً مكّماًل لالإعالن العاملي

ول تخ�سع هذه املحكمة، كما تعرفون، ل�سلطٍة ق�سائّية حقيقّية، ذلك اأّنها جمّرد حمكمة راأٍي ل متلك 

اأّي �سلطٍة ق�سائّية. وعلى الرغم من ذلك فاإنَّها ت�ستند اإىل مبادئ اأخالقّية، ومتتلك القدرة على التاأثري يف 

الّراأي العام. وبالتايل فاإنَّ فعالّية املحكمة ت�ستند اإىل قاعدتني اثنتني:

الو�سائل  توؤّديه  الذي  املهّم  بالدور  فتتمّثل  الثانية  اأّما  املحكمة.  عمل  بجدّية  الأوىل  القاعدة  تتمّثل 

الإعالمية يف اإ�سعار النا�س مبا تقوم به املحكمة.

وينبغي لعدٍد من املجموعات واملنظمات التي تعنى بحقوق الإن�سان واأطراف اأخرى اأن مُتّثل املحكمة 

كي تنظر الأمانة العاّمة يف ما اإذا كان بو�سِع املحكمة معاجلة امل�ساكل املطروحة.

ة للمحكمة مهّمة تعيني هيئة املحّلفني وتوكلها اإىل اأع�سائها الدائمني. وميكن، يف  وتتوىّل الأمانة العامَّ

بع�س الأحيان، تعيني ع�سٍو اإ�سايّف لبحِث م�ساألة معّينة.

اأّما متويل اجلل�سات التي تعقدها املحكمة في�سّكُل عقبة حقيقّية، ذلك اأّنه يتعنّي على الأطراف التي 

توّجه الدعوى اأن تتوىّل هذه املهّمة، لأّن املحكمة غري قادرٍة على متويل املبادرات.

تعمد  اأو  عنه  يدافع  من  املتهم  يعنّي  اأن  فاإّما  اإليهم.  التهمة  توجيه  بعد  املّتهمني  املحكمة  وت�ستدعي 

املحكمة اإىل تعيني من ي�رصح وجهة نظره.

بعد ذلك، يتّم ال�ستماع اإىل ال�سهود خالل فرتٍة متّتد عموّمًا اإىل يومني، ثّم ي�سدر قرار هيئة املحّلفني 

ل اإىل حكٍم اآخر. ولهذه الأحكام ال�سادرة اأهمّية كبرية. الذي اإّما اأن يدين املّتهم، اأو يتو�سّ

اإّلّ ح�سيلة عملها اجلاّد وحت�سرياتها وطريقة  اأنَّ ما ُت�سِفر عنه املحكمة ما هو  اأ�سري اإىل  ويف اخلتام، 

ها باإمكانّية انت�سار ما خل�ست اإليه من نتائج عرب و�سائل الإعالم. تنظيم اأعمالها. اأّما اآثارها فيتمّثل اأهمُّ

اأّن  واحلقيقُة اأن اأعمال املحكمة خّلفت الكثري من الآثار يف عدٍد من الق�سايا التي �سهدناها، ذلك 

املحكمة ُتر�سُل النتائج التي تخُل�ُس اإليها اإىل املحكمة الدولّية يف لهاي، وجلنة حقوق الإن�سان التابعة 

لالأمم املتحدة، واملحكمة الأوروبّية حلقوق الإن�سان، واملنظمات التي ُتعنى بحقوق الإن�سان، واأطراف 

اأخرى يف اأفريقيا واآ�سيا، وذلك تبعًا لنوع الق�سّية املطروحة.

ويف اإحدى املّرات راأيُت كيف �ساهم عمل هذه املحكمة بقراٍر اتَّخذته املحكمة الدولّية يف لهاي 

ب�ساأّن ق�سّية نيكاراغوا.

وعلى هذا النحو تتّم الإجراءات يف حماكم ال�سمري كاملحكمة الدائمة لل�سعوب.
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وقد اأم�ست هذه املحاكم اليوم اأكرث تنظيمًا واهتمامًا ب�سوؤون النا�س. فعلى �سبيل املثال تتمّيز املحكمة 

الدائمة لل�سعوب بقدرتها على تويّل الكثري من الق�سايا املختلفة.

ولأعمال املحكمة معنى كبري، فهي ُتف�سي اإىل نتائج متينة حُمنَْكمة، ل يف املجال القانوين فح�سب، 

ا يف جمالت اأخرى اأي�سًاً. واإنَّ

ففي بع�س الأحيان توّلت املحكمة ق�سايا ذات جوانب اأخرى، كاجلانب القت�سادي، اأو ما �ساكل 

ذلك.

وهي تقوم بعمٍل جاّد يقود اإىل ا�ستنتاجات موثوقة مهّمة للغاية، ل �سّيما يف تلك امل�سائل التي يفتقر 

فيها الّراأي العام اإىل البناء ال�سليم.

اأن ت�ساعد يف تغيري القانون الدويل �سيئًا ف�سيئًا، وتهيئة اخلطوات الالزمة  اأنَّ باإمكان املحكمة  كما 

لتح�سينه م�ستقباًل.

ًة عن املحكمة الدائمة لل�سعوب. ها قد قّدمنا ملحًة عامَّ

و�سنناق�ُس لحقًا ما ميكن فعله من اأجل ق�سّية غّزة على �سبيل املثال.

اأّما الآن ف�ساأترك املنرب لكم. واأفرت�ُس اأنَّ من الأف�سل اأن نعطي املجال للمناق�سات قبل توجيه الأ�سئلة.

اإذاًً، نبقى الآن مع ال�سيد »ما�سيمو دو �سانتي« من اإيطاليا.

ما�سيمو دو �سانتي/ ايطاليا ❋

احلّل اإّما يف ال�سرتاكية اأو يف املوت، اإّما اأن ننقذ الإن�سانية اأو نكون م�سوؤولني عن معاناتها. نذكر 

يف التاريخ احلديث ف�سل الأمم املتحدة. عام 1986 يف هجوم الوليات املتحدة على ليبيا، وعلى بيت 

القذايف عام 1991 قبل حرب اخلليج  الأوىل، احلرب على العراق، ويدور الآن ح�سار �سامل حتت 

مظلة منظمة الأمم املتحدة التي ل تو�سل الأدوية للعراق. 1992 حرب الوليات املتحدة والناتو على 

يوغو�سالفيا بقرار من منظمة الأمم املتحدة. 1992 بعثات اإن�سانية اإىل ال�سومال وقذائف على هذا البلد 

بقرار من منظمة الأمم املتحدة. 2001 بعد اأحداث اأيلول/�سبتمرب يف اأمريكا احللف الأطل�سي  ينجرف 

اأ�سلحة  بذريعة  الثانية  العراق  حرب   2003 اأفغان�ستان.  على  وقائية  حرب  يف  املتحدة  الوليات  مع 

الدمار الكيماوية. 

ب�رصب  متوا�سلة  وتهديدات  عنها.  املتحدة  الأمم  تغا�سي  مع  لبنان  على  »اإ�رصائيل«  2006 حرب 

❋ )رئي�س مبادرة اأمم متحدة لل�سعوب ـ اإيطاليا(.
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يّة. كّل هذا يف اإطار حرب دائمة »لإ�رصائيل« على فل�سطني، ومع م�رصوع ال�رصق  اإيران بحّجة القنبلة الذرِّ

أيلول/ اأمريكا و»اإ�رصائيل«. 2003  الأو�سط الكبري، ومع الهيمنة الإمربيالية وال�سهيونّية، من طرف 

املتحدة، ورغم  العرقية والف�سل يف غّزة من طرف »اإ�رصائيل«، مع تواطوؤ الأمم  الت�سفية  دي�سمرب بداية 

العديد من املظاهرات يف جميع اأنحاء العامل، فقد كان موقف الأمم املتحدة هو الدعوة اإىل وقف احلرب 

اليوم من خطوة  بدَّ  الهجوم. ل  الالزم ل�ستكمال  الوقت  ال�سهيويّن من  الكيان  ن  الواقع مكَّ لكنه يف 

الذي  املتحدة  لالأمم   
ّ
العاملي ال�سعوب  منتدى  خالل  من  ال�سعوب  بني  وت�سامن  عاملية  ملقاومة  تنظيمية 

ة ولي�س  عقد يف جنيف �سنة 1991، والعمل على اإزالة حق الفيتو واإعطاء كل ال�سلطات للجمعية العامَّ

ملجل�س الأمن باأع�سائه الدائمني يف النادي النووي.

ثالثة  على  �سة  موؤ�سَّ يكون  اأن  يجب  الذي  املتحدة  لل�سعوب   
ّ
العاملي املنتدى  اإقامة  هو  القرتاح 

م�ستويات.

1 - حمكمة عاملية دائمة للنظر يف اجلرائم التي ترتكبها اأمريكا والإمربيالية يف جميع اأنحاء العامل.

2 - اإن�ساء فريق عاملي للتاأ�سي�س الدائم، ميثِّل كّل املناطق اجليو�سيا�سية ملحاكمة كّل مرتكب للمخالفات 

اإزاء احلقوق الإن�سانية وذلك عن طريق م�ساريع اأو حمالت ديبلوما�سية �سعبية.

 لل�سعوب املتحدة من اأجل القيام بحملة اإعالمية عاملية 
ّ
األكرتوين للمنتدى العاملي اإن�ساء موقع   - 3

تهدف اإىل حماكمة جرائم الإمربيالية وال�سهيونّية، وال�سغط على احلكومات، واإجبار الأمم املتحدة على 

ة، ودرا�سة الق�سايا العاجلة، والأزمات العاملّية لتجنب احلرب.  املفاو�سة يف اإطار اجلمعية العامَّ

منتدى ال�سعوب املتحدة الذي يجب اأن ينوب عن منظمة الأمم املتحدة يجب اأن ينعقد مّرة كّل �سنة، 

وكّلما دعت احلاجة.

الكونية.  الكوارث  الإن�سانية من  اإنقاذ  ي�ستطيع  الذي  ال�سعوب هو وحده  بني   
ّ
العاملي الت�سامن  اإنَّ 

و�سكراً .

عبد العظيم املغربي

الدولية والقانون  ال�رصعية  العدوان الذي متار�سه الإمربيالية والعوملة على  اأوؤّكد كالمي على  اأن  اأوّد 

الدويل، لكي يكون مع مداخلتي يف املحكمة اجلنائية الدولية.

�ساأوجز بع�س النقاط الأ�سا�سية: 

�سة والتفاقيات التي مّثلت يف جمموعها ما اأطلق  كّلنا يعلم اأّن ميثاق الأمم املتحدة ووكالتها املتخ�سّ

عليه ال�رصعية الدولية، واأ�ّس�س مفهومًا حديثًا يف الن�سف الدويل والقانون اجلنائي الإن�ساين، وكان تعبرياً 

عن العدالة يف الن�سف الأّول من القرن الع�رصين. وكانت مفاهيم الثورة الفرن�سية هي املرجع الفل�سفي 
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الأ�سا�سي لهذه ال�رصعية يف اإقرار العدالة الدولية، ومن هنا كانت املكت�سبات التي ح�سلت عليها الإن�سانية 

والتي ت�سّمنها ميثاق الأمم املتحدة. و حافظ على هذا التوازن ما كان قائمًا من توازن يف العالقات الدولية 

ما بني املع�سكريني الدولّيني الكبريين. املع�سكر الغربي، بقيادة الوليات املتحدة الأمريكّية، واملع�سكر 

ال�رصقي املنحاز اإىل الدول ال�سغرية وال�سعيفة، بقيادة الحتاد ال�سوفياتي اآنذاك.

ولكن مع  نهاية العقد الثامن من القرن املن�رصم بداأ النهيار الذي اأودى مبجموعة املع�سكر ال�سرتاكي، 

الأمم  يف  القرار  ذلك  يف  مبا  الدويل،  القرار  على  الهيمنة  يف  الأمريكية  الإدارة  بقيادة  الغرب  وانفراد 

املتحدة، وجمل�س الأمن. ومع بلوغ القرن الواحد والع�رصين وجميء ما �سّمي باملحافظني اجُلدد اإىل �سّدة 

احلكم يف الوليات املتحدة الأمريكّية اأعلنوا �رصاحة اإ�سرتاتيجيتهم املتمّثلة يف ثالثة ثوابت رئي�سة.

ق امل�سلحة  االأول: اأّن ال�رصعية تكمن يف حتقيق امل�سالح الأمريكّية، ول �رصعية اأخرى، وكّل ما يحقِّ

، وكّل ما يتناق�س مع هذه امل�سالح هو غري �رصعي.
ّ
الأمريكية هو �رصعي

الثاين: اللتفاف متامًا حول ما ي�سّمى الأمم املتحدة وموؤ�ّس�ساتها، وما ي�سّمى بالقانون الدويل وتفريعاته.

الثالثة  املكّونات  املفرطة. هذه هي  بالقّوة وبالقّوة  الأمريكية تطبَّق وتفر�س  ال�رصعية  اأّن هذه  ثالثاً: 

هذه  زالت  وما  الأمريكية،  الإدارة  يف  احلكم  على  ا  َلونْ ا�ستونْ اأن  منذ  اجُلدد  املحافظني  لإ�سرتاتيجية 

ال�سرتاتيجية هي املعمول بها حّتى الآن. 

ة وب�سفة  العامَّ التي كانت مطواعة ملطالبهم يف اجلمعية  الدويل  اآلّيات املجتمع  با�ستخدام  بداأ الأمر 

العاملّية.  التجارة  اّتفاقية  بعد  اأو  الدويل.  البنك  اأو  الدويل،  النقد  �سندوق  اأو  الأمن،  ة يف جمل�س  خا�سّ

عند غزو  بالكامل  القبيح  اأ�سفروا عن وجههم  ثمَّ  الأمن.  ا�ستخدام جمل�س  على  بالرتكيز  الأمر  وانتهى 

اأّن الأمني العام لالأمم املتحدة اآنذاك قّرر منع  العراق، خارج اإطار ال�رصعية الدولية كاماًل، وبالرغم من 

اأنَّ كالًّ من الإدارة الأمريكية واململكة املتحدة  اأقّر بذلك، ورغم  اأَنّ جمل�س الأمن  غزو العراق، ورغم 

اأقّرا بذلك، فقد ا�ستقرَّ لهم الأمر كقّوة احتالل يف العراق على النحو الذي راأيناه، واأحدثوا يف العراق 

ما نعرفه جميعًا. 

ِنَع يف قلب العامل العربي، واأنا  كلّنا نعلم اأنَّ »اإ�رصائيل« كيان ا�ستعمارّي ا�ستيطايّن عن�رصّي تو�ّسّعي �سُ

اأعترب اأّن »اإ�رصائيل« هي اأكرب قاعدة ع�سكرية اأمريكية خارج الأرا�سي الأمريكية، ولها مهّمات ثالث، 

اأن حتفظ امل�سالح الأمريكية يف املنطقة، واأن حتول دون وحدة العامل العربي خ�سية نو قّوته، واأن حتول 

ذلك  �سبيل  ويف  الآن،   نراه  الذي  النحو  على  ثرواته  جمّزاأة  متخلِّفًا  يبقى  واأّن  امل�ستدامة،  تنميته  دون 

ة املهيمنة اقت�سادّيًا و�سيا�سّيًا وفكرّيًا وثقافيًا وع�سكريًّا يف  كان العمل على اأن تكون »اإ�رصائيل« هي القوَّ

املنطقة، فيما ي�سّمى مب�رصوع ال�رصق الأو�سط الكبري اأو اجلديد.

كّل ذلك ميّثل عدوانًا على ال�رصعية الدولية، وحينما متَّ غزو العراق قلنا يف احّتاد املحامني العرب اأّن 
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ما هو اأهّم من احتالل العراق هو العدوان على ال�رصعية الدولية. القانون الدويل وال�رصعية الدولية هما 

اللذان ُيدا�سان وُيهدران اليوم يف العامل اأجمع، وهذا �سيخلق فو�سى عاملية، و�ستنت�رص يف ظلِّه احلروب.

بالإ�سافة اإىل ذلك، هناك موانع لإقرار ال�رصعية الدولية. اأّولها هو ا�ستخدام الوليات املتحدة لهيمنتها 

ة بلدان العامل  على الأمم املتحدة، والأمر الثاين هيمنتها على الكثري من نظم احلكم يف العامل، وب�سفة خا�سّ

الثالث. ثالثًا ما ي�سّمى مبنع العدالة . هذا يف القانون الو�سعي املحّلي ل ميلك حّجة. فاأمريكا بالتفاقات 

التي اأبرمتها مع حواىل 90 دولة تقّر فيها باأَنّ جنودها الذين يعملون خارج اأرا�سيها ل يحاكمون اأمام 

هذه الدول هو �سكل من اأ�سكال منع العدالة، وميّثل عدوانًا على ال�رصعية الدولية والقانون الدويل. الأمر 

الثاين الذي ميّثل عدوانًا حقيقّيًا على غرار ال�سيا�سة، واأدعو للتنبه له، هو النقالب على املفاهيم الدولية؛ 

اأّن  الآن على  تتعامل  اأمريكا  لكن  املقاومة.  احلّق يف  احتالله  مّت  بلد  لكّل  تعطي  الدولية  ال�رصعية  فالآن 

املقاومة اإرهاب، واأّن املعتدي يدافع عن نف�سه ويف كّل احلالت ت�رصِّع لنف�سها ما ت�ساء يف هذا املجال. 

الدول املقاومة التي تتمّثل بال�رصعية الدولية هي بنظرهم الدول املارقة. التحالف ال�ستعماري مقبول، 

والتحالف الثوري الن�سايل هو ما ي�سّمى مبحاور ال�رّص. وكثري من هذه املفاهيم املقلوبة التي ينبغي لنا اأن 

نتنبه لها، وعلى رجال الإعالم وال�سيا�سة اأن ي�سعوا لها تعريفًا مالئمًا، واأّن يهتموا بهذه امل�ساألة.

اآتي بعد ذلك اإىل املحكمة اجلنائية الدولية. لقد ا�ستمعنا من رئي�س اجلل�سة عن تطّور العمل مبا ي�سّمى 

التي  الدولية  اجلنائية  باملحكمة  وانتهينا  اخلا�سة.  الدولية  واملحاكم  ال�سمري  حماكم  اأو  ال�سعوب  حماكم 

تخت�ّس بالنظر يف ثالث جرائم، هي اجلرمية �سّد الإن�سانية، وجرمية حرب، وجرمية الإبادة اجلماعية. 

وكّل الأفعال التي ميار�سها الكيان ال�سهيويّن، كّل الأفعال من قتل وتدمري وتهجري، كّل ذلك يدخل حتت 

اإطار كّل هذه اجلرائم، ويخت�ّس باملحكمة اجلنائية الدولية. امل�سكل اأّن املحكمة اجلنائية الدولية ل تقام 

الدعوى اأمامها اإّل باإحدى ثالث حالت: الأوىل اأن تكون الدولة املعنية م�سادقة على بروتوكول روما 

الذي اأن�ساأ هذه املحكمة، والثانية اأن يكون بقرار من جمل�س الأمن، كما مّت يف دارفور، والثالثة اأن يجد 

م اإليه ما يفر�س عليه اإجراء حتقيق  مّدعي عام املحكمة اأمامه من الوقائع التي ت�سّمها ال�سكاوى التي تقدَّ

ليتقدم بطلب اإىل دائرة املحكمة لكي تاأذن له بال�ستمرار يف اإجراءات الدعوى. يف ما يتعّلق باملحاكم 

الأوروبية اأو الفردية ذات الو�سف ال�سامل التي مّت الإ�سارة اإليها، نحن كاحّتاد حمامني عرب، مع املنظمات 

الدولية، ومع نخبة من رجال القانون الدويل، �سّكلنا هيئة دفاع على م�ستوى عال، واأقمنا العديد من 

القرار  اليوم  �سدر  وقد  عليهم.  القب�س  مطلوب  متَّهم  ثالثني  من  واأكرث  املحاكم،  هذه  اأمام  الدعاوى 

املعروف باعتقال اجلرنال الإ�رصائيلي الذي ُنبِّه من الإ�رصائيلّيني قبل اأن ينزل يف مطار هيرثو فا�سطّر اإىل 

العودة، وقد اأر�سل م�ست�سار وزير احلرب مذكرة اإىل وزيره ينبهه فيها خلطورة �سفر اجلرنالت اإىل اخلارج 

ال�سلطة  رئي�س  من  الفل�سطينية،  ال�سلطة  من  فل�سطني  يف  الإخوة  من  طلبنا  وقد  عليهم.  القب�س  خ�سية 
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اأنه يقبل اخت�سا�س املحكمة بالنظر يف اجلرائم  الفل�سطينية، اأن ير�سل خطابًا اإىل املدعي العام يقول له 

التي ارتكبتها »اإ�رصائيل« �سّد الفل�سطينيني، لكن لالأ�سف ال�سديد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية رف�س ذلك. 

ونحن نحاول الآن مع الأردن اللجوء اإىل املدعي العام.

نحن يف احتاد املحامني العرب اأن�ساأنا عام 2006 وقبل عدوان متوز يف لبنان، املركز العربي لتوثيق 

جرائم احلرب، ولدينا يف هذا املركز توثيق جلميع اجلرائم التي ارتكبت �سّد لبنان يف عدوان 2006 

ولدينا توثيق للعديد من اجلرائم التي ارتكبت يف العراق، والآن نحن نوّثق كل اجلرائم يف غزة.

ر�سيد جالل ❋

ًة املوجودة  اأوّد بادئ ذي بدء الرتحيب باحل�سور والقول اأهاًل و�سهاًل بالوفود الداعمة للمقاومة كافَّ

يف هذا اللقاء الذي ينعقد يف لبنان.

اأنا اأمّثل روبرت كا�ستيلو من الوليات املتحدة الأمريكّية كما اأّنه اأي�سًاً رئي�س احلركة الهندية الأمريكّية.

على  القائم  الأمريكّية  املتحدة  الوليات  تاأ�سي�س  وقت  ع�رص،  ال�ساد�س  القرن  اإىل  العودة  ًلً  اأوَّ اأريد 

اأّنهم  مفادها  اأ�سطورة  لهم  مّتّخذين حافزاً  للقارة،  الأ�سليني  ال�سكان  بحّق  امل�ستمرة  املجازر  ارتكاب 

ال�سعب املختار لـ»اإ�رصائيل«، واأّن الهنود الذين ُترتَكب �سّدهم املجازر هم �سعب كنعان. فهذه كانت 

كا�ستيلو  روبرت  �سديقي  قّدمه  ما  هذا  املتحدة.  الوليات  تاأ�سي�س  عليها  قام  التي  العقائدية  الفكرة 

درا�سات  اإىل  بالإ�سافة  بو�سطن  جامعة  من  اأكي�س  ال�سيد  بها  قام  التي  الهائلة  الأبحاث  اإليه  ت  وخُل�سَ

اأخرى.

فهذا كّله تفريق عن�رصي  �سّد ال�سعب الأ�سلي، وهذا ما نراه هنا. ولطاملا كانت هذه التفرقة العن�رصية 

تهدف اإىل اإحكام ال�سيطرة على ال�سعوب التي �سكنت الأر�س، كما هو احلال بالن�سبة اإىل الفل�سطينّيني 

املقيمني يف فل�سطني، وهم ال�سكان الأ�سلّيون. 

ولطاملا عانى الهنود الأمريكّيون يف اأمريكا ال�سمالية من التفرقة العن�رصية التي يرتكبها ال�سهاينة  ومن 

املجازر املقرَتفة �سّدهم منذ القرن ال�ساد�س ع�رص حّتى يومنا هذا، وتنطبق هذه املعاناة على الفل�سطينّيني 

ترّبره  ذلك  وكّل  »اإ�رصائيل«.  اإن�ساء  وقت  اأي   1948 عام  منذ  يعانون  الذين  والعراقّيني  واللبنانّيني 

الأ�سطورة ال�سهيونّية باأّنهم ال�سعب املختار.

اأّن  يدركون  والنا�س ل  )الهولوك�ست( ح�سل يف غزة،  اليهودية  املحرقة  اآخر ف�سل من ف�سول  اإنَّ 

جمزرة اأخرى ح�سلت موؤّخراً �سّد هنود قبيلة نافاهو املقيمني يف الوليات املتحدة الأمريكّية. فاإحدى 

❋ )ممثل رئي�س احلركة الهندية الأمريكية(.
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املجازر التي ارتكبتها الوليات املتحدة ال�سهيونّية هي املجزرة النووية �سّد هنود قبيلة نافاهو املقيمني 

يف اأمريكا ال�سمالية.

فعندما كان ماكني يتناف�س مع بو�س لتويل الرئا�سة، وا�ستلم يف ما بعد رئا�سة املكتب املعني ب�سوؤون 

الهنود يف الكونغر�س، اأمر بت�رصيد هنود  قبيلة نافاهو من اأر�سهم، فمار�سوا كّمًا كبرياً من ال�سغوطات 

�سّدهم، اإذ جرى انتزاعهم من مكانهم، وو�سعهم يف مكان اآخر، هو مكّب نووي. وميوت هنود قبيلة 

نافاهو حّتى يومنا هذا جّراء الإ�سابة بالأمرا�س ال�رصطانية، كما يخلق الأطفال م�سّوهني.

ّيات هائلة  َق التقارير احلديثة، اكُت�سفت على �سواطئ غّزة كمِّ وهذا ما يح�سل اليوم يف غزة، لأنه َوفنْ

من الغاز الطبيعي. فغزة لي�ست م�ستودعًا فقرياً ياأوي نا�سًا من قطاع مهمل يف العامل. ويزّود هذا الغاز 

الطبيعي املوجود على �سواحل غّزة ال�رصق الأو�سط ملّدة مئة عام على الأقّل. فيوجد ترليونات من براميل 

ال�سهاينة والإمربياليون  التي يريد بها  الكيفية  الطبيعي على �سواطئ غزة. وهذا يعطي فكرة عن  الغاز 

امتالك كّل هذه الرثوة من خالل الق�ساء على �سعب غّزة بكل ب�ساطة. فهذا يف الواقع ما يهدفون اإليه 

من حماولتهم. لكن يبدو اأّن هذه احلرب جمّرد مغامرة، لأّنهم يف �ستى الأحوال ل ي�ستطيعون اخل�سارة: 

كمون ال�سيطرة على الغاز الطبيعي، ومن ثّم �سيح�سلون على ثروة  فاإن ق�سوا على �سعب غزة، ف�سُيحنْ

هائلة جراء ذلك. كما اأّنهم �سيك�سبون اأمواًل وفرية من خالل بيع الذخرية والأ�سلحة، مبا يف ذلك اأ�سلحة 

الدمار ال�سامل، املحظورة دولّيًا، التي يجرون اختبارها على �سعب غزة.
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متابعة قرارات حمكمة ال�سمري العاملية ــ بروك�سل

رئي�س اجلل�سة د. ع�سام نعمان ❋

مو�سوع املحور هو متابعة قرارات حمكمة ال�سمري العاملّية. تعلمون اأّن »اإ�رصائيل« ارتكبت يف عدوان 

متوز 2006 على لبنان جرائم حرب، وجرائم �سّد الإن�سانية وجرائم بيئّية واقت�سادية، فما نه�سنا اأّول 

الأمر كما يجب للدفاع عن حقوقنا يف املحافل الق�سائية والقانونية الدولية، لكن املجتمع الدويل املدين 

مل يق�رصِّ يف حّقنا، فهّب كما فعل يف حمكمة را�سل وجرائم حرب اأمريكا يف فيتنام ليحاكم جمرمي احلرب 

�سة على لبنان.  الإ�رصائيلّيني يف حربهم املتوحِّ

بالتعاون مع مفّكرين  العامل،  الفكر والقانون يف  الأوروبيني، ورجال  الربملانيني  جمموعة كبرية من 

احلرب  جمرمي  ملحاكمة  العاملية  ال�سمري  حمكمة  فاأن�ساأوا  املبادرة  اأخذوا  لبنان،  من  جامعات  واأ�ساتذة 

بدحره،  �سارمًا  ع�سكرّيًا  ُحكمًا  امليدان  يف  »اإ�رصائيل«  بحّق  ذت  نفَّ املقاومة  اأّن  �سحيح  الإ�رصائيليني. 

واأنهت خرافة جي�سه الذي ل يقهر، لكّن احلكم يف امليدان كان يلزمه  لكتمال �سحته وم�رصوعيته حكم 

اآخر اأخالقي وقانوين ي�سدره �سمري الإن�سان، ولي�س �سمري الإن�سان العربي فح�سب، بل �سمري الإن�سانية 

جمعاء، �سمري العامل املتح�رص الزاخر بالقيم والأخالق واأمثولت التاريخ.

هذا ما حدث يف بروك�سل ، فعلى مراأى من العامل اأجمع وبف�سل و�سائل الإعالم الف�سائي والأقمار 

ال�سناعية، ويف ح�رصة جمع غفري من اأهل الفكر والثقافة والعلم والقانون والجتماع وال�سيا�سة والتزام 

�سهادة للحق واحلرية، ومب�ساركة �رصيحة وا�سعة من لبنانيني مغرتبني نفروا يف اأربع جهات الأر�س، جل�س 

ق�ساة اأربع اأجالء مرموقون من اأهل املجتمع املدين الإن�ساين يرمزون اإىل قارات اأربع لي�ستمعوا اإىل ادعاء 

الكيان  ميّثلون �سحايا  الإن�ساين من وكالء  الدويل  القانون  وباأحكام  والأدّلة  وال�سواهد  بالوقائع  مرتع 

ال�سهيويّن الغا�سم واملت�رّصرين من حربه الوح�سية املدّمرة، وليدققوا يف �سهادات حّية موّثقة من �سهود 

اأمناء على احلقيقة وخرباء اخت�سا�سّيني اأمناء على العلم، وليتداولوا وليتذاكروا طوياًل قبل اأن ي�سدروا 

 بتجرميها واإدانتها.
ّ
بحق »اإ�رصائيل« العدوانية حكم ال�سمري العاملي

❋ )وزير لبناين �سابق(.
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 من اأجل لبنان وخالل اأيام 22 و23 و24 �سباط 2008 انعقدت هيئة 
ّ
نعم يف حمكمة ال�سمري العاملي

اإيطاليا  املحكمة برئا�سة )يغيا �سولنو( من كولومبيا و)اأدولفو با�سكال( من كوبا و)كلوديو موفا( من 

و)�سا�سار( من الهند. واأثبتت �سالحيتها مو�سوعّيا ومكانّيا وزمانّيا، ونظرت كمحكمة م�ستقلة عن اأية 

دولة يف الأفعال التي ارتكبتها »اإ�رصائيل« اإّبان حربها العدوانية على لبنان �سيف 2006 وقّررت بعد 

الإ�رصائيلية عن احلرب �سّد  ال�سلطات  اإعالن م�سوؤولية  ال�سهود  اإىل  الوقائع والأدلّة وال�ستماع  ي  تق�سّ

لبنان لرتكابها اجلرائم الدولية الآتية: 

جرمية احلرب، جرائم �سّد الإن�سانية، جرمية الإبادة اجلماعية. فلمتابعة قرار حمكمة ال�سمري العاملّية من 

اأجل لبنان نلتقي يف هذه اجلل�سة اآملني اأن تكون اإ�سهاماتكم يف احلوار الذي نعقده منتجة ومفيدة على اأن 

ي�سار اإىل الرتكيز على الأمور املدرجة، وبالتايل تقدمي اقرتاحات عملّية ولي�س مطالعات م�سهبة. واأرجو 

اأن ترتكز القرتاحات حول اإمكانية حماكمة جمرمي احلرب الإ�رصائيليني يف عدوان 2006 اأمام املحاكم 

والأمريكية  الأوروبية  اجلن�سيات  ال�سحايا حاملي  قبل  من  دعاوى  واإقامة  ال�سامل،  الخت�سا�س  ذات 

واملحامني  القانونيني  الباحثني  الأ�ساتذة  من  تكّتل دويل  اإن�ساء  الوطنية، وبحث �رصورة  اأمام حماكمهم 

اأمام  الإ�رصائيليني  احلرب  حما�سبة جمرمي  عدم  اإىل  الهادفة  الدولية  ال�سيا�سية  للتغطية  للت�سدي  والنقابيني 

املحاكم الدولية والأوروبية. 

واأبداأ باإعطاء الكلمة للرئي�س التاأ�سي�سي ملحكمة ال�سعوب ال�سيد فران�سوا اأوتار. 

فران�سوا اأوتار 

�سكراًً لك �سيدي الرئي�س.

لنا اإليها يف الجتماعات ال�سابقة  �ساآخذ دقيقة واحدة لإعطاء بع�س اخلال�سات امللمو�سة التي تو�سّ

جلهة اأنواع اخلطوات املمكن اّتخاذها.

ة التابعة لالأمم املتحدة دعا اإىل عقد جل�سة خا�سة  اأوّد بادئ ذي بدء الإ�سارة اإىل اأّن رئي�س اجلمعية العامَّ

بلدان.  انعقاد اجلل�سة بح�سور مئة وثمانية  ة ملعاجلة ما يح�سل يف غزة، وبالفعل جرى  العامَّ للجمعية 

ّية. فَحِريٌّ بنا توجيه التحية اإليهم. واأعتقد اأّن هذه امل�ساألة يف غاية الأهمِّ

اأّما يف ما يتعّلق بهذه اجلل�سة، فعلينا اخلروج بثالث نقاط:

الأوىل، علينا اقرتاح اإقامة جل�سة حمكمة اآراء حول مو�سوع غزة، وعلينا اإقامة حمكمة دائمة يف هذا 

املوؤمتر. واإن مل تتّمكن حمكمة ال�سعوب احلالية من اإقامة حمكمة اآراء فيجب القيام بهذه اخلطوة يف مبادرة 

اأخرى. ونقرتح اإقامة حمكمة اآراء حول غّزة يف اأوروبا، لأّننا ل نريد بالطبع اإقناع العامل العربي بالق�سية 

اإّنا العامل الغربي.
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يف  ق�سايا  رفع  اإمكانية  على  القانونية  الناحية  من  يعملون  الذين  املحامني  جمموعة  اقرتاح  الثانية، 

على  احل�سول  ونتوّقع  الإن�سانية.  �سّد  جرائم  لرتكابها  »اإ�رصائيل«  �سّد  العامل  دول  يف  كما  بلدانكم 

بع�س القرتاحات من جمموعة املحامني هذه، جلهة املكان وكيفية القيام بهذا الأمر على وجه ال�رصعة.

الثالثة، ت�سكيل جمموعة �سغرية ت�سعى لتجميع التدخالت كاّفة وتنظيمها من الناحية القانونية، لأّن 

اإىل  الواقعي، لكّننا بحاجة  التنظيم غري  اإن�ساء حماكمات دولية يف لهاي غري واردة ب�سبب  احتمالت 

البحث عن اإمكانيات اأخرى، ورمّبا تقدمي اقرتاح اإن�ساء حماكم اآراء اأخرى حول موا�سيع اأخرى وعدم 

القت�سار على مو�سوع غّزة فح�سب.

ل اإليها من خالل حمادثاتنا يف اجلل�سات ال�سابقة.   فهذه هي اخلال�سات التي ميكن التو�سّ

باول ماندوكا ❋

�سعينا اإّبان احلرب التي �سّنتها »اإ�رصائيل« على لبنان جلمع معلوماٍت بغر�س العثوِر على دلئل ملمو�سة 

ُتثبت ا�ستخدام »اإ�رصائيل« اأ�سلحة غريبة مل ُتعهد من قبُل يف لبنان.

وقد جنح ذلك بف�سل املجتمع املديّن يف لبنان باأطيافه كاّفة، الذي متّكن من لفت الأنظار اإىل احلرب 

التي دارت فيه، ما مّكن النا�س من فهم وجهة نظرهم.

َبينَْد اأنَّ هذا الأمر، لالأ�سف ال�سديد، مل يح�سل يف غّزة. ومع ذلك كانت تردنا اأخبار يومّية عن غّزة 

تلفُت اإىل هذا الواقع.

لذلك، عمدنا اإىل توجيه نداٍء �سبه ر�سمي اإىل املجتمع املديّن، والو�سط القانويّن، على اأمل اأن ُيعر�َس 

على اجلمعّية العمومّية يف الأمم املتحدة. وطالبنا يف هذا النداء باإر�سال فريٍق ليجري حتقيقًا على اأر�س 

الواقع حول الو�سائل التي ا�ستخدمت يف احلرب الأخرية على غّزة وتطبيقاتها.

لدخول  »اإ�رصائيل«  رف�س  الدويل يف  املجتمع  يرعاه  الذي  التحقيق  هذا  ينظَر  باأّن  ونطالُب كذلك 

الأطباء واملعاجلني النف�سّيني وغريهم من ذوي املوؤّهالت املنطقة.

ا من كونها حمكمة يف  اأّما يف ما يتعّلق مبحكمة ال�سعوب فاإنَّنا ل ننظر اإليها من جانبها الإن�ساين، واإنَّ

ّية، ت�سهد جدًل وا�سعًا يف الكثري من البلدان. وهي ف�ساًل عن ذلك حتمل جدول اأعماٍل ياأخذ  غاية الأهمِّ

احلركات الجتماعّية والإ�سالمّية والعمالّية والإن�سانّية بعني العتبار.

وها نحُن نوا�سل العمل على اإيجاِد ظروٍف اأف�سل لإ�سدار الأحكام املنا�سبة.

اأتعلمون ملاذا؟ 

❋ )ع�سو حمكمة ال�سعوب ـ اإيطاليا(.
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لأّن اجلميع يدعون اإىل اّتخاذ اخلطوات املنا�سبة جُتاه جرائم احلرب التي ارتكبت.

واجلميع على ما اأعتقد ميلك من الأ�سباب ما يدعوه اإىل املطالبة باّتخاذ اإجراءاٍت جُتاه اأعمال الإبادة 

اجلماعّية التي ارتكبت يف غزة.

املحكمة  مو�سوع  تكون  الإن�سانّية  �سّد  اجلرائم  ق�سّية  عّل  ُقُدمًا  امل�ساألة  هذه  ندفع  اأن  علينا  لذلك 

غرار  على  واحلركات،  البلدان  بني  الختالفات  بع�س  اأثارت  قد  امل�ساألة  هذه  اأنَّ  العلم  مع  القادمة، 

احلركات الجتماعّية والإ�سالمّية.

َبينَْد اأّننا على ثقٍة باأّننا �سنحّقق هدفنا املتمّثل بتعزيز قّوتنا عرب التفاعل مع غرينا، ودفع هذه امل�ساألة ُقُدمًا.

و�سنعمُد اإىل اإثبات ما ُيرتكب من جرائم تتخّللها خمالفات وا�ستخدام لالأ�سلحة الثقيلة �سّد املجتمع 

املديّن يف قطاع غّزة.

وقد بداأت الأو�ساط القانونّية بالتحّرك قانونّيًا، واأنا �سخ�سّيًا مهتّمة باأحد جوانب حمكمة ال�سعوب، 

األ وهو اجلانب املرتبط بتوفري املعلومات الالزمة كاّفة حول املو�سوع.

وتوفري  النقا�سات،  اإجراء  �سواء  حّد  على  تت�سّمن  التي  كاّفة  ال�سعوب  حماكم  مع  يتالزم  اأمٌر  وهو 

املعلومات، والتن�سيق من اأجل و�سع خّطة حتّرك ينبغي للمجتمعات اأن تعتمدها بغية نزع اأ�سلحة ما اأو 

مقاطعة اأطراف معّينة.

وما يثري القلق هو اأ�سوات املندوبني الإ�رصائيليني الذين ل يطرحون �سوى بع�س احللول اخلطرة التي 

تقوم على ت�رصيد النا�س وبّث الّرعب يف قلوبهم وقتلهم.

ال�سوت،  نرفع  اأن  والثقايف   
ّ
ال�سيا�سي النقا�س  حيُث  من  لنا  ينبغي  الثالثة،  احللول  هذه  مقابل  ويف 

ونتحّرك قبل اأن تتحّرك »اإ�رصائيل« وترفع �سوتها اأكرث. �سكراًً لكم.

د. قا�سم عز الدين ❋

م بها الوزير ع�سام نعمان حمكمة ال�سمري العاملّية. كنت  ه بالكلمة التي قدَّ  اأن اأنوِّ
ّ
بادئ ذي بدء، علي

التنويه.  فيجب  التوقيع،  العمق وهذا  التلخي�س، وهذا  اأتوّقع هذا  املواهب، ومل  الكثري من  فيه  اأعرف 

اإليها حمكمة  التي و�سلت  اأتناول اخلال�سات  اإنا  ال�سمري، وكيف جرت،  اإىل حمكمة  اأعود  اأن  اأريد  ل 

ال�سمري. 

دتها اأّن عدم اهتمام ما ُي�ّسمى املجتمع الدويل مبحاكمة »اإ�رصائيل«  اخلال�سة الأوىل التي بداأت فيها واأكَّ

❋ )ع�سو الهيئة املنظمة للمنتدى(.
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اأ�سبابه لي�ست قانونية، اإّنا �سيا�سية، وهذه قاعدة اأعتقد اأّن علينا اأن نبداأ منها ونوليها الأهّمّية لإجناح اأّي 

تاأّكدُت، واأّكدتنْ حمكمة  اإذن  املحاكمة.  اإىل  الإ�رصائيليني  اأن يجّر جمرمي احلرب  له  قانوين ميكن  عمل 

ال�سمري العاملّية يف بروك�سل، اأّن ما يعيق حماكمة »اإ�رصائيل« لي�س �سببه قانونّيًا ، فكّل القوانني تتيح هذه 

، وحتديداً يف املجتمع الدويل ومن هنا  يجب علينا اأن نبداأ. واأعتقد اأّننا 
ّ
املحاكمة: اأّما ال�سبب ف�سيا�سي

ل كل املنا�سلني الذين  لت باول، وكما يف�سِّ ل �سغطًا �سيا�سّيًا واجتماعّيًا كما ف�سَّ اإذا مل ن�ستطع اأن ن�سكِّ

ة  الإ�رصائيليني، وخا�سّ الإ�رصائيليني وغري  اإجراء حماكمة ملجرمي احلرب  الأمر، فال ميكننا  يهتمون بهذا 

الأوروبيني ل يف اأوروبا ول يف غريها.

فهذا الوهم علينا اأن ن�سعه جانبًا. ينبغي لنا اأن نبداأ بدرا�سة كّل الإمكانيات ال�سيا�سية والجتماعية 

يف اأوروبا، لكي ن�سل اإىل �سغط كاف. بطبيعة احلال اأوروبا متعّددة ومتنّوعة وقويّة وهي �سّدنا يف كّل 

�سيا�ساتها، اإنا فيها ثغرات، وهذه الثغرات علينا اأن نكت�سفها، ونحن نعرفها، والكثري من النا�س يعرفها.

م دعوى جزائية يف اأوروبا يف بلد واحد، ويجب اأن ن�سعى لتقدمي  على �سبيل املثال: ل ميكننا اأن نقدِّ

دعاوى جزائية يف اأكرث من بلد، ولنقل بلجيكا، بريطانيا، اإيطاليا، فرن�سا، فيجب علينا اأن نو�ّسع احلقل، 

ونبداأ هجومًا معاك�سًا يف العديد من الدول: كيف ميكننا اأن نقيم دعاوى فرديّة جزائّية؟ بطبيعة احلال 

علينا اأن نبحث، وعندنا اأ�سخا�س يحملون اجلن�سية املزدوجة، وميكنهم بهذه ال�سفة اأن يقيموا دعاوى 

حّية ب�سفته فرداً اأن يقيم دعوى جزائية. قانونّيًا  جزائية، وميكننا تو�سيع هذه الالئحة. لكن ل ميكن لل�سَّ

الإيطالية والفرن�سية  يعني  املحّلّية،  العديد من اجلمعيات  اأن نبحث عن  لنا  ينبغي  اإّنا عملّيًا  ميكن ذلك 

يف  التاأثري  على  قادرة  اجلمعيات  هذه  باأن  علمًا  ال�سحايا،  با�سم  الدعاوى  تتوىل  وغريهاو  والربيطانية 

النقابات واجلامعات وخمتلف الأطراف.

وعلينا اأن نن�سئ هيئة حقوقّية من احلقوقّيني يف جميع اأنحاء العامل، �رصط اأن يكونوا متطّوعني، لأّن 

العمل التطّوعي بهذا ال�ساأّن هو �سبيل لإجناح الدعوى. 

الإ�رصائيلي  العدوان  ل�سالح �سحايا  اإقامة دعاوى  التي ميكنها  الأوروبية  بخ�سو�س هذه اجلمعيات 

على لبنان عام 2006 يجب اأن نبحث من هم ال�سحايا الذين ميكنهم اإقامة دعاوى يف اأوروبا. عندنا 

ميكنهم  الذين  القانونّيون  هم  ومن  القانونية  اجلهة  هي  ومن  اأخرى.  جمموعات  اإىل  ونحتاج  جمموعة 

اإن�ساء ج�سم قانوين عاملي متطوع لتح�سري امللفات والدعاوى؟ ومن هي القوى ال�سيا�سية والجتماعية 

املفكرين  من  فعلية  هيئة  لت�سكيل  والعامل  اأوروبا  يف  بنقاباتهم  يتَّ�سلوا  اأن  ميكنهم  الذي  واملفكرون 

والربملانيني وال�سخ�سيات املعنوية؟
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هالة اأ�سعد

اإنَّ حمكمة ال�سعوب هي املعّول عليها الآن. واخت�ساراً فاإيّن اأبداأ بعر�س بع�س الإمكانيات املتاحة التي 

بني اأيدينا لإقامة الدعاوى:

ًلً ميكننا توفري املعلومات والوثائق من داخل غزة، بل واإح�سار �سهود عيان مّمن وقع عليهم هذا  اأوَّ

وقتل  املحظورة،  بالأ�سلحة  جماعات  وقتل  اأعينهم،  اأمام  عائالتهم  كقتل  قتل،  اأو  دمار  من  العدوان 

الأطفال، و�رصب امل�سايف والهيئات الدولية، واإقفال املعابر. لكن نحن نحتاج  اإىل البحث عن الهيئات 

التي باإمكانها التحّرك عاملّيًا ونحن باإمكاننا التحّرك حملّيًا وتقدمي املاّدة لهذه الهيئات، لذلك اأمتنى التكامل 

م ما لدينا من وثائق واأدلّة و�سهود عيان. فيما بيننا عاملّيًا وحملّيًا، واأن نقدِّ

د. رفعت م�سطفى

بالن�سبة اإىل اللجان الفرعية التي �ست�سبح جلانًا اأ�سا�سية فيما بعد، بالتعاون بني املحامني القادمني للعمل 

لنا جلانًا من اأجل حّق العودة َوفنَْق املوؤمتر الذي  يف البلد الذي �سيقوم بتقدمي الدعوى اأمامها، نحن �سكَّ

ح�سل يف دم�سق .  قبل يومني رتَّبنا الأمور مع الإخوة الفل�سطينّيني يف اأوروبا واأ�سرتاليا باأننْ تنقلب هذه 

اللجان نف�سها اإىل جلان ترتِّب الأ�سخا�س الذين يقومون بالّدعاء وفقًا حلملهم اجلن�سيتني، فهم مواطنو 

الدانارك  الدعوى بح�سورهم يف  تقام  نف�سه  الوقت  الدعوى ويف  تقدمي  احلّق يف  الدول، ولهم  تلك 

وغريها.
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الطاولة امل�ضتديرة للربملانيني

عبد اهلل ق�سري

اأمام امل�سهد الدامي الذي اأ�سبح اأكرب من اأن يو�سف باملذبحة اأو املحرقة، واأمام ال�سمت والتواطوؤ 

الدويل وال�سعف واخلذلن الر�سمي، ت�سبح وظيفة هذا املنتدى م�ساعفة، ل�سيما اأّنه ي�سّم جمموعة كبرية 

اأداء  ومراقبة  القوانني  ت�رصيع  يف  فقط  لي�س  ناخبيهم،  اإرادة  ميّثلوا  اأن  املفرت�س  من  الذين  الربملانّيني  من 

التي تتعّر�س  القيم الإن�سانية والأخالقية  التي تن�سجم مع  التعبري عن املواقف  اأي�سًاً يف  احلكومات، بل 

ق  مة التي متزَّ حق وال�سقوط بالأ�سلحة الأمريكية والإرهاب ال�سهيويّن والقنابل الف�سفورية املحرَّ اليوم لل�سَّ

اأج�ساد الأطفال والن�ساء يف غزة.

العامل،  وال�رصفاء يف  الأحرار  الربملانّيني  بني  للت�سامن  العملية  الآلّيات  عن  نبحث  باأن  معنّيون  نحن 

م املقرتحات  وتفعيل دورهم الن�سايل �سّد الإمربيالية وال�سهيونّية، ودعمهم للمقاومة . وبناًء عليه نقدِّ

التالية:

القيم الإن�سانية  التي تن�سجم مع  اإىل الأُطر الربملانية الدولية والإقليمية  تفعيل حركة النت�ساب   1-

والن�سالية والداعمة حلقوق ال�سعوب يف تقرير م�سريها ومقاومة املحتّل على اأر�سها.

وهنا اأقدم الدعوة اإىل جميع النواب امل�ساركني يف هذا املنتدى لالنت�ساب اإىل رابطة الربملانيني الدولية 

لن�رصة فل�سطني.

2- برجمة عقد ندوات برملانية لإثارة املو�سوعات التي تتعّلق بحقوق الإن�سان، وتعار�س جتاوزات 

الدول واحلكومات يف هذا املو�سوع، بهدف توعية الراأي العام وا�ستنها�سه للت�سدي لهذه ال�سيا�سات 

الظاملة.

3- ت�سكيل جلنة برملانية حقوقية عاملية لإعداد وتقدمي لئحة اتهام مدرو�سة بجميع جمرمي احلرب يف 

مهم بو�س وكونداليزا راي�س، ف�ساًل عن اأوملرت وباراك وليفني. العامل، ويف مقدَّ

❋ )الرابطة الدولية للربملانيني املدافعني عن الق�سية الفل�سطينية ـ لبنان(.
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للمعلومات واملعطيات وتبادلها بني  دائمًا  ل رافداً  لي�سكِّ الربملانيني  اإنرتنت لحّتاد  اإن�ساء موقع   -4

الربملانيني حول املوا�سيع الأ�سا�سية واملهّمة حمّل اهتمامهم.

ونحن يف رابطة الربملانّيني الدولية ن�سع موقعنا الإلكرتوين بت�رصُّف هذا امل�رصوع ليكون النواة الأوىل 

لها.

5- تاأ�سي�س جلنة دولية )النواة( من الربملانيني امل�ساركني يف هذا امللتقى، لعقد موؤمتر برملاين، من اأجل 

ك  التداول يف الربامج العملية املقرتحة لن�سال الربملانينّي وتعاونهم، وو�سع ا�سرتاجتيات م�سرتكة للتحرِّ

بني كل الربملانّيني املت�سامنني يف هذا النهج الراف�س لالإمربيالية واملوؤيِّد للمقاومة. 

رة يف هذا املجال، يتم متويله من  اإيجاد �سندوق مايل لدعم التحّركات الربملانية والأن�سطة املقرَّ  -6

ا�سرتاكات الأع�ساء، اإ�سافة اإىل ال�سعي للح�سول على م�ساهمات من اجلهات الداعمة. 

د. اأ�سامة �سعد ❋

املنتدى يف هذا  تنظيم هذا  اإىل  بادرت  التي  الهيئات  اإىل  بال�سكر اجلزيل  ه  اأتوجَّ يف م�ستهّل كلمتي 

واأنا على  اإجرامّية.  اإبادة  الفل�سطيني يف قطاع غّزة حلرب  ال�سعب  فيه  �س  يتعرَّ الذي  الع�سيب  الوقت 

والق�سية  الفل�سطيني  للن�سال  كبرية  م خدمة  تقدِّ �سوف  وتو�سياته  راته  ومقرَّ املنتدى  ن�ساطات  باأنَّ  ثقة 

ر والتقّدم يف العامل اأجمع. الفل�سطينية، ولق�سايا التحرُّ

وا�سمحوا يل باأن اأوّجه حتيَّة الإجالل والإكبار اإىل اأبناء ال�سعب الفل�سطيني ال�سامدين يف غزة، اإىل كّل 

طفل وامراأة ورجل، واإىل املقاومني البوا�سل، واإىل اجلرحى وال�سهداء الأبرار.

لقد دخلت احلرب العدوانية الإ�رصائيلية يف قطاع غّزة اأ�سبوعها الرابع من دون اأن تنجح يف حتقيق 

ال�سهيونّية.  امل�ستعمرات  وق�سف  الحتالل،  لقوات  الت�سدي  توا�سل  الفل�سطينية  فاملقاومة  اأهدافها. 

الذي  الوحيد  الإجناز  اأبداً.  ترفعها  ولن  »اإ�رصائيل«،  مت  توهَّ كما  ال�ست�سالم،  راية  ترفع  مل  وهي 

ا�ستطاعت قّوات الحتالل حتقيقه هو ارتكاب جمازر وح�سية �سّد املدنّيني، وتدمري البيوت واملدار�س 

ة ال�سحفيني وامل�سعفني،  وامل�ست�سفيات وامل�ساجد، مع عدم ا�ستثناء اأّي كان من القتل والق�سف، وبخا�سَّ

وتدمري موؤ�ّس�سات الأمم املتحدة.

يف الوقت ذاته، توا�سل الوليات املتحدة رعاية العدوان، ومّد »اإ�رصائيل« بكّل اأ�سكال الدعم. كما 

ت�ستمّر عدة دول اأوروبية يف تربير العدوان والتغطية على جرائم »اإ�رصائيل«، فيما الأنظمة العربية امل�سماة 

»معتدلة« تتواطاأ مع »اإ�رصائيل«، وت�سارك يف احل�سار املفرو�س على غزة.

❋ )رئي�س التنظيم ال�سعبي النا�رصي يف لبنان(.
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باإ�رصائيل  دة  واملندِّ الفل�سطيني،  ال�سعب  لكفاح  املوؤيِّدة  اجلماهريية  كات  التحرُّ تت�ساعد  املقابل،  يف 

وجرائمها، وداعميها واملتواطئني معها، لت�سمل خمتلف البلدان والقارات. وقد بادرت بع�س الدول اإىل 

طرد �سفراء »اإ�رصائيل« لديها، وهي مبادرة ت�ستحق الثناء والتقدير.

لقد اأعادت احلرب الإ�رصائيلية العدوانية على غّزة ت�سليط ال�سوء على عدد من الوقائع واحلقائق، من 

بينها ما ياأتي:

ب كّل ما يرّوج له  1- الطبيعة العدوانية التو�سعية، والفا�سية العن�رصية ل»اإ�رصائيل«، وهو واقع يكذِّ

الإعالم حول احلرية والدميقراطية واحرتام حقوق الإن�سان يف »اإ�رصائيل«.

ارتباط  تظهر  للعدوان،  الداعمة  الأوروبية،  الدول  من  وعدٍد  املتحدة،  الوليات  مواقف  اإنَّ   -2

ال�سهيونّية بامل�رصوع ال�ستعماري ال�ستيطاين الأوروبي ملناطق يف العامل الثالث، كما تظهر الدور الذي 

تقوم به »اإ�رصائيل« كاأداة يف يد الإمربيالية الأمريكّية.

3- التعار�س ال�سارخ بني مواقف الأنظمة العربية امل�سّماة »معتدلة« ومواقف �سعوبها يك�سف عن 

تبعّية هذه الأنظمة للوليات املتحدة التي ت�سمن لها البقاء وال�ستمرار يف مقابل خدمة امل�سالح ال�سيا�سية 

والقت�سادية والع�سكرية الأمريكّية.
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البيان اخلتامي

 ملنتدى بريوت العاملي للمقاومة

 ومناه�سة الإمربيالية والت�سامن بني ال�سعوب والبدائل

ق�سرالأوني�سكو - بريوت 16-17 - 18 كانون الثاين 2009 

 لدعم خيار املقاومة 
ّ
ع الوطني مببادرة من املركز ال�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق، وبالتعاون مع التجمُّ

 ملناه�سة 
ّ
 وال�سهيويّن، )موؤمتر القاهرة( واملنتدى العاملي

ّ
يف لبنان، واحلملة الدولية �سّد الحتالل الأمريكي

الإمربيالية والت�سامن بني ال�سعوب، )موؤمتر كالكوتا-الهند( وحملة »اأوقفوا احلرب« )لندن(، وم�ساركة 

حوايل اأربع مئة وخم�سني هيئة دولية وعربية و�سخ�سيات وحركات اجتماعية من 66 بلداً، انعقد يف 

ق�رص الأوني�سكو- بريوت »منتدى بريوت العاملي للمقاومة والت�سامن بني ال�سعوب ومناه�سة الإمربيالية 

والبدائل«  وذلك يف 16-17-18 كانون الثاين 2009.

وقد جاء هذا املوؤمتر متزامنًا مع العدوان الإرهابي الإجرامي الذي قامت به »اإ�رصائيل« �سّد ال�سعب 

الفل�سطيني يف غّزة ، ويف وقت ميّر فيه العامل باأزمات مالية واقت�سادية و�سيا�سية ناجمة بالدرجة الأوىل 

د على اإمكانية قيام عامل اآخر بديل ت�سوده مبادئ احرتام الإن�سانية  عن �سيا�سات احلرب والهيمنة، ليوؤكِّ

جمعاء، والدفاع عن امل�ست�سعفني واملقهورين يف العامل.

يف احلقوق واملبادئ:

يَّة احلقوق التالية يف بناء عامل بديل: د املنتدى على اأهمِّ يوؤكِّ

اأ�سا�سّيًا   ورهانًا  عليه،  امل�ساومة  ميكن  ل  وثقافة  وخياراً  مبداأً  بو�سفه  املقاومة،  يف  ال�سعوب  حّق  ـ 

حلماية  الرئي�س  وال�سبيل  الدويل،  النظام  يفر�سها  التي  الواقع  الأمر  �سيا�سة  ورف�س  ال�سعوب،  لنعتاق 

املنجزات الجتماعّية. 

اأ من املعارك التي يخو�سها اأحرار وثّوار  ـ اإنَّ معركة املقاومة يف مواجهة الحتالل هي جزء ل يتجزَّ

العامل ملواجهة الإمربيالية والنيوليربالية، و�سيا�سات الع�سكرة والهيمنة، وتدمري املنجزات الجتماعية التي 
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قت عرب م�سار يزيد عن مئتي عام من النِّ�سال املطلبي.  حتقَّ

مبداأ  َوفنَْق  �سوؤونها  اإدارة   وعلى  الطبيعية،  ثرواتها  على  ال�سيادة  يف  ال�سعوب  حّق  على   التاأكيد  ـ 

ال�سعوب، والعمل على ت�سكيل بدائل يف مواجهة دكتاتورية الأ�سواق، و�سيا�سات هدر  الت�سامن بني 

احلقوق، من ِقَبل بع�س املنظمات املالية الدولية. 

ة والتعليم، والإبقاء على هذه احلقوق خارج اعتبارات  حَّ ـ حّق ال�سعوب يف ال�سيادة الغذائية وال�سِّ

ال�سوق، واأن ت�سمل املمار�سة الدميقراطية اجلانب القت�سادي.

ـ رف�س التنميط الفكري والثقايف، والعرتاف بحّق الختالف الثقايف والعقائدي. 

اه نحو عامل اأكرث ت�سامنًا واإن�سانية، يفرت�س عدم  ـ اإّن تطوير وتعميم مناه�سة العوملة النيوليربالية، والجتِّ

الركون اإىل هيمنة الدول ال�سناعية الكربى، والعمل على بناء حمور اآخر بني �سعوب ال�سمال واجلنوب 

 ِ )اأمريكا اجلنوبية، املنطقة العربية الإ�سالمية، اآ�سيا، اأفريقيا(، للو�سول اإىل عالقات متكافئة على امل�ستوَينينْ

ال�سيا�سي والقت�سادي.

رات والتو�سيات: يف املقرَّ

اإذ يحّيى امل�ساركون يف املنتدى املقاومة الفل�سطينية و�سمود اأهل غزة، فاإنَّهم يدينون »اإ�رصائيل« على 

اإرهابها امل�ستمّر وجرائمها املتمادية، وانتهاكها لالأعراف والقيم الإن�سانية، ويدعون يف هذا املجال اإىل 

ما يلي:

املعاهدات، وفر�س  واإلغاء  العالقات،  قطع  بينها:  »اإ�رصائيل« من  فر�س عقوبات �سارمة على   -1

حظر على بيع ال�سالح، و�سوًل اإىل املقاطعة ال�ساملة.

 والثقايّف مع »اإ�رصائيل« واإلغاء 
ّ
دعوة الحّتاد الأوروبي اإىل وقف التعاون القت�سادّي وال�سيا�سي  -2

الّتفاقّيات معها.

دعم الرئي�س الفنزويلي هوغو �سافيز، والرئي�س البوليفي مورالي�س، يف خياراتهما احلا�سمة يف   -3

دعم حق ال�سعوب باملقاومة.

اإعادة العتبار اإىل قرار الأمم املتَّحدة 3379 الذي  ي�ساوي بني ال�سهيونّية والعن�رصية والعمل   -4

على طرد »اإ�رصائيل« من الأمم املتَّحدة.

عقد موؤمتر دويل لتوثيق جرائم احلرب واجلرائم �سّد الإن�سانية والبيئة التي تقوم بها »اإ�رصائيل«   -5

وحماكمة قادتها جماعّيًا واإفرادّيًا، ل�سيَّما على جرائمها يف غّزة وجنوب لبنان.
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العراقية يف  ، واملقاومة  ال�سهيويّن  والفل�سطينية يف مواجهة الحتالل  اللبنانية  املقاومَتنينْ  دعم   6-

مواجهة الحتالل الأمريكي. 

7-  متابعة وتفعيل الراأي ال�ست�ساري ال�سادر عن حمكمة العدل الدولية بخ�سو�س جدار الف�سل 

العن�رصي يف الأرا�سي الفل�سطينية.

التاأكيد على متابعة حمكمة ال�سمري العاملّية لإقامة دعاوى جزائية بحّق جمرمي احلرب الإ�رصائيليني   -8

يف الدول الأوروبية.

ومقاومة  امل�سري  وتقرير  املقاومة  يف  ال�سعوب  حقوق  عن  للدفاع  عاملية  برملانية  رابطة  قيام   -9

العدوان، وتفعيل الأطر الربملانية القائمة وتو�سيعها والدعوة اإىل النت�ساب اإليها.

ة  10- اإن�ساء �سبكة اإعالمية من اأجل احلقيقة، هدفها تعميم املعلومات عن »اإ�رصائيل« وجرائمها بعدَّ

لغات.

11- العمل على مالحقة الدول وال�رصكات التي تبيع اأ�سلحة لـ »اإ�رصائيل«، وحماكمة القيِّمني عليها، 

ل نقل هذه الأ�سلحة. والدول التي ت�سهِّ

12- اإطالق حملة دولية لإعادة اإعمار غّزة ورفع احل�سار عنها واإطالق الأ�رصى.

كما اتَّفق املنتدون على ما يلي:

م ال�رصكات الكربى باأ�سواق الغذاء. رف�س التِّفاقّيات وال�سيا�سات الدولية التي ت�سمح بتحكُّ  -1

التاأكيد على اأّن ق�سية الفقر واجلوع هي ق�سية �سيا�سية بالدرجة الأوىل، ول ميكن معاجلتها اإّل   -2

تخ�سع  ول  والدينية،  والثقافية  الجتماعية  القيم  ت�ستلهم  الطبيعية،  املوارد  لإدارة  جديدة  اأُ�س�س  َق  َوفنْ

لعوامل ال�سوق.

يَّة التجارة املتكافئة والتعاون ال�سامل بني دول اجلنوب. التاأكيد على اأهمِّ  -3

اأثناء  املتبادل يف  الدعم  التنمية، وتوثيق  لتعزيز  املحلِّّية  الهيئات  للتن�سيق بني  اإطار عاملي  اإيجاد   -4

احلروب العدوانية والأزمات. 

الت�سّدي للمحاولت الأمريكّية ال�سهيونّية لإفراغ القانون الدويل العام والإن�ساين من حمتواه،   -5

ها يف تقرير م�سائرها، وحماية املقاومة واحل�ّس على  ًة ما يتعّلق منه بتاأييد ق�سايا ال�سعوب، وحقِّ وخا�سَّ

ِمها بالإرهاب.  م�ساعدتها ورف�س و�سنْ

 ح�سب املعايري الدولية.
ّ
دعم حّق اإيران يف امتالك برنامج نووّي �سلمي  -6
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ة  �سّد اإيران، وا�ستهداف �سوريا  رف�س ال�سيا�سة الأمريكّية القائمة على التهديد باحلرب، خا�سَّ  -7

وال�سودان ع�سكرّيًا واقت�سادّيًا.

يَّته وحترير  التاأكيد على دعمنا لل�سعب العراقي يف مقاومته الحتالل، واحلفاظ على وحدته وحرِّ  -8

معتقليه.

يَّته وحّقه يف تقرير امل�سري.  والأطل�سي، وحرِّ
ّ
حّق ال�سعب الأفغاين يف مقاومة الحتالل الأمريكي  -9

ال�سجون  اخلم�سة يف  الكوبّيني  الأ�رصى   �رصاح  واإطالق  كوبا،  عن  احل�سار  فكِّ  اإىل  الدعوة   -10

ر يف اأمريكا. الأمريكّية. ووقف ا�ستهداف فنزويال وحركات التحرُّ

11- الدعوة اإىل اأو�سع م�ساركة يف اجتماع دوربان الثاين الذي �سيعقد يف ني�سان 2009 يف جنيف، 

واإىل اأو�سع م�ساركة اأي�سًاً يف موؤمتر القاهرة الذي يعقد يف اأواخر اآذار 2009.

 اإىل منتدى دائم ينعقد دورّيًا.
ّ
12- يطمح امل�ساركون اإىل حتويل منتدى بريوت العاملي
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ل امللحق الأوَّ

حايف لالإعالن عن انعقاد: بيان املوؤمتر ال�ضِّ

 منتدى بريوت العاملي للمقاومة

 ومناه�ضة الإمربيالية والت�ضامن بني ال�ضعوب والبدائل

امللحق الثاين

بنية الإطار الراأ�ضمايل ومنهج التحليل النف�ضي

امللحق الثالث

مة للمنتدى الوثائق وامل�ضتندات املوّجهة اإىل اجلهات املنظِّ

املالحق
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امللحق الأول

حايف لالإعالن عن انعقاد: بيان املوؤمتر ال�سحِّ

منتدى بريوت العاملي للمقاومة ومناه�سة الإمربيالية

والت�سامن بني ال�سعوب والبدائل

د. علي فّيا�س ❋

مة ملنتدى  حايّف من ِقَبل اللجنة املنظِّ يِّدات احل�سور جميعًا يف هذا املوؤمتر ال�سِّ ب بال�سادة وال�سَّ نرحِّ

 للمقاومة، ومناه�سة الإمربيالية والت�سامن بني ال�سعوب والبدائل.
ّ
بريوت العاملي

�سة �ساحبة املبادرة يف  مة املركز ال�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق، بو�سفه املوؤ�سَّ وت�سمُّ اللجنة املَُنظِّ

الدعوة لعقد هذا املنتدى بالتعاون والتن�سيق والتح�سري امل�سرتك مع عدد من املنظمات والهيئات املحلية 

والدولية، وهي التجمع الوطني لدعم خيار املقاومة، ممثَّاًل هنا بالدكتور يحيي غّدار، ومنتدى كالكوتا 

رئي�سة  غامن  ليلى  والدكتورة  قا�سم،  حممد  بالأ�ستاذ  ممثَّاًل  ال�سعوب،  بني  والت�سامن  الإمربيالية  ملناه�سة 

 وال�سهيويّن، وحملة اأوقفوا 
ّ
حترير جمّلة بدائل، بالإ�سافة اإىل موؤمتر القاهرة ملناه�سة الحتالل الأمريكي

احلرب- لبنان.

يف الواقع، ياأتي هذا املنتدى ا�ستجابة لنداءات ودعوات عديدة اأطلقت يف حمافل واأُُطر دولية خمتلفة 

الدولية  ال�ساحة  ال�سائد على  الّنقا�س  راً يف  تطوُّ يعك�س  اأّنه  اإىل  بالإ�سافة  القاهرة ولندن وكالكوتا،  يف 

اأُُطر مناه�سة احلرب والعوملة والإمربيالية، ويف مناخات املنتديات الجتماعية يف اآ�سيا واأوروبا  داخل 

واأمريكا الالتينية.

لقد برزت حاجة ما�ّسة لتظهري موقع بريوت، وبالأخ�ّس بعد انت�سار املقاومة التاريخي يف حرب متوز 

2006 على العدّو الإ�رصائيلي، كعا�سمة للمقاومة. وذلك بالتزامن مع تطور موقع املقاومة كمو�سوع 

كاأحد  نف�سه  املقاومة  موقع  تطّور  ذلك  وقبل  الدولية.  املنتديات  داخل  الدائرة  النقا�سات  يف  رئي�س 

❋ )رئي�س املركز ال�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق(.
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الدويل  النظام  تاأثريات يف واقع  له من  الأو�سط مع ما  ال�رصق  الإقليمي يف  النظام  التغيري يف  مرتكزات 

نف�سه املهيمن عليه من القوى ال�ستكبارية. 

على  التاأكيد  اأردنا  والتي  املوؤمتر،  عنوان  يف  الكربى  الأربعة  املو�سوعات  تلك  تبّني  ميكن  هنا  من 

تداخلها فيما بينها.

اإذ اإّننا ل نرى عاملًا اآخر ممكنًا دون تبّني املقاومة ودعمها اأينما كان يف مواجهة الحتاللت والهيمنة، 

واأّن مواجهة الإمربيالية لي�ست فعاًل يقت�رص على البعد ال�سيا�سي بل يجب اأن يتعّداه اإىل بلورة بدائل يف 

للتوازن مع  ال�سعوب �رصط  الت�سامن بني  واأّن  التنموية والقت�سادية والجتماعية،  الأخرى  امل�ستويات 

الطبيعة التجاوزية للقوى ال�ستكبارية والإمربيالية. ويف �سوء كّل ذلك ثّمة حاجة لتبادل هذه التجارب 

واخلربات ون�سج �سبكات تعاون وجلان تن�سيق، والتقّدم عملّيًا يف تطوير اآلّيات عمل ملواجهة ال�سهيونّية 

 املناه�س للهيمنة الأمريكّية.
ّ
والإمربيالية، وتطوير امل�ساحات امل�سرتكة يف الفكر ال�سيا�سي العاملي

ووطنية، لهوت  اإ�سالمية  املقاومات  خمتلفة:  تّيارات  بني  التنامي  اآخذة يف  م�سرتكة  اأر�سّية  ثّمة  اإذ 

التحرير يف اأمريكا الالتينية، احلركات الإ�سالمية والقومية والي�سارية على تنويعاتها، الجتاه الدميقراطي 

البديلة  العوملة  الثالث، حركات  العامل  الغربية يف عالقتها مع املجتمعات الأخرى يف  للتجربة  النقدي 

ورف�س احلروب، منّظمات البيئة وهيئات املجتمع املدين ذات النزعة الإن�سانية.

وهذه  املقاومة  الإ�سالمية  احلركات  بني  وتفاعل  تعارف  لبيئة  اأكيدة  حاجة  ثّمة  ال�سياق  هذا  يف 

الجتاهات العاملّية مبا يتجاوز العوائق الإيديولوجية اإىل ف�ساء �سيا�سي- اإن�ساين م�سرتك.

وللمقاومة  غّزة  الوح�سي على  ال�سهيويّن  للعدوان  ًا  اهتمامًا خا�سّ املنتدى  �سيويل  اأخرى  ناحية  من 

ة  ، من خالل تخ�سي�س جل�سة عامَّ
ّ
الفل�سطيني الأبي لل�سعب  البا�سلة، ولل�سمود الأ�سطوري  التاريخية 

 يف 
ّ
ملناق�سة التطّورات و�سبل الدعم، ومن خالل حلقات نقا�س لدرا�سة تفعيل الإ�سهام الدويل والعربي

ك�رص احل�سار، ومن خالل حلقة نقا�س حقوقية ملقا�ساة ومالحقة امل�سوؤولني ال�سهاينة يف املحافل الدولية 

بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم �سّد الإن�سانية.

ينعقد هذا املنتدى مب�ساركة ما يقارب اأربعمائة وخم�سني هيئة عاملية واإقليمية وحمّلّية، وبح�سور ممّثلني 

اأ�سرتاليا، بلجيكا، بوليفيا، الهند، �سوي�رصا،  اأملانيا،  القارات اخلم�س هي :  اأكرث من �ستني دولة من  عن 

كندا، الكونغو، اإ�سبانيا، فرن�سا، غانا، جورجيا، اليونان، هايتي، اإيطاليا، اإنكلرتا، لوك�سميورغ، النيبال، 

نيجرييا، الرنوج، ال�سويد، الفلّبني، الربتغال، رو�سيا، ال�سنغال، موريت�سيو�س، �سريلنكا، كوبا، الوليات 

اإ�سافة  الأرجنتني.  �سكوتالندا، هولندا،  �سمال كرد�ستان،  فنزويال،  الأوروغواي،  الأمريكّية،  املتحدة 

لبنان واجلزائر و�سوريا والبحرين واأفغان�ستان وبنغالد�س وم�رص واإيران والعراق والأردن  اإىل كّل من: 
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العربية  والإمارات  وتون�س  واليمن  وتركيا  وال�سودان  وفل�سطني  وباك�ستان  واملغرب  وليبيا  والكويت 

املتحدة واأندوني�سيا وماليزيا.

دوا م�ساركتهم من خارج لبنان حّتى يوم اأم�س 211 م�ساركًا، ونتوقَّع اأن يزداد  وبلغ عدد الذين اأكَّ

العدد خالل الأيام املقبلة اإىل 250 مندوبًا. هذا ف�ساًل عن مئات امل�ساركني من لبنان.

« اإىل منتدى دائم، 
ّ
تتطّلع اللجنة التنظيمية اإىل اأن يتبّنى املنتدى قراراً بتحويل »منتدى بريوت العاملي

واأن ياأخذ على عاتقه اإدراج الدفاع عن حّق املقاومة يف اأدبّيات واأعمال القوى املناه�سة والتن�سيق بني 

املبادرات العملية وتطويرها على جميع الأ�سعدة القائمة حالّيًا، يف جمالت الدعم وفّك احل�سار، ويف 

املجالت احلقوقية والقانونية، ومالحقة جمرمي احلرب، ويف جمالت تطوير التواأمة وامل�ساريع ال�سغرية 

واإعادة التاأهيل، واأن ينجح كذلك يف تبادل اخلربات والإفادة من الدرو�س ل �سّيما بني اأمريكا اجلنوبية 

دول  بني  امل�سرتكة  امل�سالح  وتعزيز  اجلنوب،  وبنك  الإقليمي  الندماج  م�رصوع  حول  العربي  والعامل 

التجمع الإقليمي.

ة يف اأعمال املنتدى احلايل �ستعالج على مدى ثالثة اأيام  يف ق�رص الأوني�سكو يف  اإنَّ هذه ال�سوؤون املهمَّ

بريوت، من خالل حفل افتتاحي يوم اجلمعة يف 2009/1/16 )بريوت- ق�رص الأوني�سكو عند ال�ساعة 

ة حول غّزة  الرابعة ع�رصاً(، وعلى مدى يومي ال�سبت والأحد 17 و 2009/18 من خالل جل�سة عامَّ

ن 24 ندوة وحلقة نقا�س وفقًا للتايل: و�سّت ور�س عمل تت�سمَّ

ور�سة دعم املقاومة والتحرير.  -1

 وال�سهيويّن لي�ست 
ّ
تتناول حماور واأبواب املقاومة كحّق اإن�ساين بذاته؛ مقاومة الحتاللني الأمريكي

م�سوؤولية املقاومة وحدها؛ التكامل مع املقاومة واإ�سكاليات الختالف الإيديولوجي؛ املقاومة وق�سايا 

التغيري ال�سيا�سي.

ور�سة مناه�سة الإمربيالية والت�سامن بني ال�سعوب  -2

الدعم؛  و�سبل  اخلربة  وتبادل  التن�سيق  اآلّيات  بنيوية؛  اأم  عابرة  والراأ�سمالية،  الإمربيالية  اأزمة  تتناول 

واقع وم�ستقبل حركة مناه�سة الإمربيالية وحركة العوملة البديلة؛ تن�سيق املبادرات والتجارب حول ك�رص 

ح�سار غّزة ودعم املقاومة.

ور�سة عمل النظام الدويل والبدائل ال�سيا�سية.  -3

بر�سلونة؛ ويف  الأوروبي وم�سار  املتحدة والحّتاد  الوليات  احلّرة مع  التجارة  تبحث يف �رصاكات 

اجلنوبية  اأمريكا  الإقليمي وجتربة  الندماج  اإ�سالمي، ويف  اأم �رصق عربي-  اأو�سط جديد  م�رصوع �رصق 
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والدرو�س امل�ستفادة، ويف م�رصوع »الحتاد من اأجل املتو�سط« واإمكانية العمل لل�رصاكة بني العامل العربي 

واأمريكا اجلنوبية.

ور�سة بناء البدائل العملية والت�سامن بني املحليات والقطاعات.  -4

تتناول مو�سوع اإعادة بناء الهيئات املحّلّية وتعزيز �سبكات الت�سامن؛ اإن�ساء اآلّيات حمّلّية يف مواجهة 

اآثار احلروب والحتالل؛ ومو�سوعات ال�سيادة الغذائية والزراعة الع�سوية وال�سيد البحري والتجارة 

املتكافئة وتاأهيل القطاعات الإنتاجية ال�سغرية.

الور�سة احلقوقية.  -5

ارتكاب  يف  التمادي  وقائع  الدويل؛  القانون  على  ال�ستكباري  الإمربيالية  خطر  حماور  يف  تبحث 

ويف  غّزة  يف  والإبادة  احلرب  جرائم  ملحاكمة  منها  والإفادة  ال�سعوب  حمكمة  جتربة  الدولية؛  اجلرائم 

فل�سطني؛ متابعة قرارات »حمكمة ال�سمري العاملّية« لإقامة دعاوى جزائية بحّق جمرمي احلرب الإ�رصائيليني 

يف اأثناء عدوان متّوز 2006 على لبنان.

طاولة م�ستديرة للربملانّيني حول اخلربة يف جتاوز العوائق جتاه املقاومة والق�سية الفل�سطينية.  -6



267

كلمة ممثل املنتدى العاملّي ملناه�سة الإمربيالية والت�سامن بني ال�سعوب )كالكوتا- 

الهند( خالل املوؤمتر ال�سحايف لالإعالن عن فعاليات واأعمال املنتدى:

اأ. حممد قا�سم ❋

واملنا�سلة،  البا�سلة  وملقاومتها  ال�سامدين،  غّزة  لأهل  والإكبار  التحية  ت�سجيل  من  بّد  ل  البداية  يف 

م�سيئة حّتى حترير  املقاومة،  �سعلة  تبقى  اأن  مّنا  ال�رصفاء  وعهد  فيها،  ال�سهداء  لأرواح  واخللود  واملجد 

فل�سطني ومزارع �سبعا وتالل كفر�سوبا وباقي الأرا�سي العربية املحتّلة.

اأيّها الإخوة،

ت�رصين  يف  الهند(  )كالكوتا-  ال�سعوب  بني  والت�سامن  الإمربيالية  ملناه�سة   
ّ
العاملي املنتدى  ُعقد 

الثاين 2007 و�سارك فيه وفد من لبنان، واأكرث من األف وخم�سماية مندوب، ميّثلون مئات املنّظمات 

يف  وحافل  طويل  و�سيا�سي  ن�سايّل  تاريخ  جمعهم  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  وال�سخ�سّيات  والأحزاب 

الن�سال  الرغبة يف  اأ�سكال الحتالل كاّفة. كما جمعتهم  املقاومة ومواجهة  الإمربيالية ودعم  مناه�سة 

عاملية  قيام جبهة  على  والت�سميم  ال�سعوب  بني  الت�سامن  لتفعيل  م�سرتكة  تن�سيق  اآلّيات  لبلورة  امل�سرتك 

ة من اثني ع�رص مندوبًا يراأ�سها ال�سيد رام�سي كالرك  لتحقيق هذه الأهداف. وقد انبثقت عنه اأمانة عامَّ

 ال�سابق واحلائز جائزَة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان( وقد متّثل لبنان مبندوبني يف 
ّ
)النائب لعام الأمريكي

ة للمنتدى هما الدكتور حممد طي والأ�ستاذ حممد قا�سم. الأمانة العامَّ

ة، ونيابة عنها جمتمعة وعن رئي�سها ال�سيد رام�سي كالرك،  لذلك ي�سعدين، ب�سفتي ع�سو الأمانة العامَّ

 ويف فعالياته واأعماله، اأن اأعلن اأمامكم 
ّ
الذين �سيكونون بيننا م�ساركني يف تنظيم منتدى بريوت العاملي

البا�سلة يف  املقاومة  الهند بدور وبطولة  اأعمال منتدى كالكوتا-  اإقرار واإعجاب جميع من �سارك يف 

لبنان والنت�سارات التي حّققتها على مدار اأكرث من ثالثني �سنة متوا�سلة �سّد الحتالل ال�سهيويّن، اإن 

يف طرد ذلك الحتالل واأدواته يف العامل 1982 اأو يف حترير اجلنوب يف العامل 2000 اأو يف النت�سار 

الكبري الذي حتّقق يف حرب متوز 2006 والذي اعتربه املنتدى انعطافة تاريخية يف ال�رصاع العربي- 

. وما يجري اليوم من 
ّ
ال�سهيويّن ل بل يف بداية هزمية امل�رصوع الإمربيايل- ال�سهيويّن على ال�سعيد العاملي

مواجهات بطولية يف غّزة والعراق واأفغان�ستان وغريها اأ�سطع دليل على ذلك.

من هذا املنطلق، وباخت�سار �سديد، اأورد اأمامكم بع�س قرارات وتو�سيات املنتدى للمتابعة والتنفيذ 

يف املرحلة الالحقة:

❋ اأ�ستاذ ثانوي يف التعليم الر�سمي.
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ع الوطني لدعم خيار املقاومة كلمة التجمُّ

د. يحيى غّدار ❋

التحية لكم وال�سالم على غّزة من واقعتها امل�سبوطة على توقيت واقعة كربالء.

ك �ساكنًا جتاه الراحات امل�سغوطة، وفعل  حتت وطاأة انعدام الثقة بارتهان القمم والأمم، والتي مل حترِّ

ال�ستغاثات التي ينزفها الدم املراق يف غّزة باآلة الوح�سية ال�سهيونّية واإرهاب الدولة، ومبباركة من اأنظمة 

الّرّدة يف اأربع رياح الأر�س.

ية املواجهة  د يومًا بعد يوم على جدِّ اإّل اأّننا ما زلنا لنا ملء الثقة ب�سعبنا وبخيارنا املقاومة الذي يوؤكِّ

ًة، وقوى املنطقة املمانعة، وبدعم مل  وال�سمود، وحتميَّة الن�رص، ومبوؤازرة فعليَّة من ال�سعوب احليَّة كافَّ

الت�سامن فيما بينها،  اأداء  العامل، والتي ل جتد بدياًل عن  التحّرر على م�ساحة  ي�سبقه مثيل من حركات 

ال�سعوب  حقوق  يحفظ  الذي  املوعود  العاملي  امل�رصوع  حتقيق  بهدف  الإمربيالية  مناه�سة  وم�سار 

 ال�سهيويّن، والذي لي�س على اأجندته اإّل الت�سيُّد والهيمنة، ول يف 
ّ
والأوطان، مبواجهة امل�رصوع الأمريكي

حوزته اإّل املخازي والإذلل والإفقار والعذاب الب�رصي املنّظم على مدى الكرة الأر�سية.

واإميانًا مّنا بالتزامنا يف »التجمع الوطني لدعم خيار املقاومة« والذي ي�رّصفنا اأن نكون رافداً يف م�سرية 

العمل الفعلي جنبًا اإىل جنب مع اإخوة لنا حملِّّيًا واإقليمّيًا ودولّيًانذروا اأنف�سهم لإجناح هذا »املنتدى العاملي 

للمقاومة ومناه�سة الإمربيالية والت�سامن بني ال�سعوب والبدائل« قوًل وعماًل واإعداداً وتنظيمًا، وحيث 

اإّننا نعترب م�ساركتنا تاأكيداً على خيارنا وتثبيتًا ملوؤمترنا ال�سنوّي الذي يتزامن �سنوّيًا مع  التوقيت نف�سه، لذا 

فاإنَّنا ندعو جميع املنتديات واملوؤ�س�سات الثقافية وموؤ�س�سات املجتمع املدين املن�سوية يف اإطار التجمع كما 

نخ�ّس بالدعوة جميع الأ�سدقاء اإىل احل�سور بهدف امل�ساهمة الفعلية يف اإجناح اأعمال »املنتدى العاملي« 

لأّنه ميّثل التطّلّعات والطموحات الآيلة خلري الإن�سان، ون�رص ثقافة ال�ستقرار وال�سالم على م�ساحة العامل.

❋ )رئي�س التجمع الوطني لدعم خيار املقاومة ـ لبنان(.
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من القرارات

مواجهة  يف  والعراقي،  واللبناين  الفل�سطيني  ال�سعب  ومقاومة  ن�سال  مع  الكامل  الت�سامن   -1

، والعمل على فر�س الن�سحاب الكامل من الأرا�سي املحتّلة، و�سمان 
ّ
الحتالل ال�سهيويّن والأمريكي

حّق عودة الفل�سطينيني اإىل اأر�سهم الأ�سلّية.

الوطنية  والقوى  اهلل  بقيادة حزب  لبنان،  املقاومة يف  التي خا�ستها  البطولّية  باملعركة  الإ�سادة   -2

احلليفة له، خالل حرب متوز 2006، كما الإ�سادة بالقيادة احلكيمة لل�ّسّيد ح�سن ن�رص اهلل لها، و�سوًل 

اإىل النت�سار الكبري الذي حتّقق.

دعم الثورة البوليفارية يف فنزويال والت�سامن معها يف مواجهة املوؤامرات وال�سغوط التي متار�سها   -3

الإمربيالية الأمريكّية لزعزعة ال�ستقرار فيها، ويف كوبا وبلدان اأمريكا الالتينية كاّفًة.

اإثيوبيا،  ال�سودان،  بوليفيا،  نيكاراغوا،  هاييتي،  من  كّل  على  الإمربيالية  العتداءات  اإدانة   -4

اأفغان�ستان، كوريا ال�سمالية، العراق، لبنان، فل�سطني، �سوريا وباقي البلدان التي تتعّر�س اإّما للعدوان اأو 

للتدّخل يف �سيا�ستها �سّد اأمنها و�سيادتها وحقوق �سعوبها.

ومن التو�سيات

العمل على قيام قاعدة وا�سعة، وجبهة موّحدة للقوى املناه�سة لالإمربيالية وال�سهيونّية، والت�سّدي 

ملناوراتهما وممار�ستهما العدوانية، والبحث عن اأف�سل اأ�سكال التن�سيق والت�سامن بني ال�سعوب والقوى 

والأحزاب وال�سخ�سيات لتحقيق هذه الأهداف.

الدعوة، بالتن�سيق مع خمتلف املنتديات الدولية واملنظمات والأحزاب ومراكز الأبحاث، ويف مقّدمها 

املركز ال�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق يف لبنان، لعقد منتدى عاملي يوؤ�ّس�س لأو�سع حتالف بني القوى 

لتحقيق  ال�سعوب، وال�ساعية  الت�سامن بني  الثورية واملقاومة واملناه�سة لالإمربيالية والعاملة على حتقيق 

البدائل ال�سيا�سية.

لذلك نحن هنا اليوم، هيئة تنظيمية واحدة، نعلن من بريوت- عا�سمة املقاومة- عن فعاليات واأعمال 

املنتدى العاملي يف بريوت موؤّكدين ح�سور وم�ساركة جميع اأحزاب وقوى وهيئات و�سخ�سيات منتدى 

كالكوتا العاملي يف اأعمال منتدانا هذا.

كلمة فوؤاد احلركة ممثل نقيب ال�سحافة الأ�ستاذ حممد البعلبكي

متى تتمّكن هذه الأمة من توحيد جهودها وتنظيم �سفوفها وترتيب اأو�ساعها لكي تكون يف م�ستوى 

التحّديات الإ�رصائيلية والأمريكّية التي ل حتتمل اأّي تاأجيل يف م�ساندة وم�ساعدة املقاومة البا�سلة يف غزة، 

بحيث تخو�س حربًا �رص�سة �سّد الإرهاب الإ�رصائيلي الذي ي�ستعمل تر�سانته الع�سكرية بّراً وبحّراً وجّواً 

�سّد الأبرياء من الأطفال والن�ساء وال�سيوخ؟
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الغادر  العربي والإ�سالمي �سّد العدوان ال�سهيوين  العاملني  التي جتتاح  اأّن حالة الغ�سب  ل �سّك يف 

تنديداً وا�ستنكاراً للمجازر التي ترتكب بحّق �سعب غزة، والدماء التي تتدّفق على امتداد قطاع غّزة، 

حتمل املزيد من اخلوف والأمل والغ�سب والإحباط ب�سبب التقاع�س العربي والنق�سام.

تلّقتها  التي  املوجعة  الإ�سالمية  املقاومة  ب�رصبات   2006 عام  لبنان  يف  حتّقق  الذي  النت�سار  اإّن 

»اإ�رصائيل« �سوف يتحقق باإذنه تعاإىل يف غّزة ها�سم، و�سوف يرى قادة ال�سهاينة امللّطخة اأياديهم بدماء 

الكرمي  �سبيل اهلل ور�سوله  اأبطال جاهدوا يف  اأيدي رجال  الهزمية والذّل والهوان، على  الأبرياء مرارة 

بتلقني العدو ال�سهيويّن در�سًا لن ين�ساه على مّر الأيام.

ملاذا هذا ال�سكوت العربي والدويل؟

ملاذا؟ وماذا �سنقول لأهلنا يف غّزة بعد انت�سارهم على العدّو؟ خ�سو�سًا ونحن اليوم يف �سهر حمّرم 

والت�سحية،  الفداء  قّمة  الأّمة  بلغت  حيث  الذات،  وحما�سبة  واجلهاد  والنت�سارات  الفتوحات  �سهر 

با�ست�سهاد الإمام احل�سني يف كربالء.

اإّن العدوان الإ�رصائيلي على غّزة لي�س حربًا اإّنا هو جمزرة، لأّن املعركة هي بني طرف ميلك تر�سانة 

اأ�سلحة كاملة وطرف ل ميلك اإّل اإميانه باهلل وحّقه بعدالة ق�سيته وتقرير امل�سري.

اإّن املهّمة الأ�سا�سية هذه الأيام هي اإيقاف نزيف الّدم يف غزة، واإلزام »اإ�رصائيل« اإيقاف احلرب وفّك 

احل�سار وفتح املعابر.

اإّن املقاومة �ستبقى م�ستمّرة ومتوا�سلة حّتى حترير كامل الرتاب يف لبنان وفل�سطني، هذه املقاومة التي 

ميكن اأن تهداأ حينًا ول تتوقف حينًا ول تخبو، تتفاو�س حينًا ول تقبل التنازل عن احلقوق، ل ت�ساوم 

ول تفّرط يف وحدة الهدف وامل�سري رغم تعّدد الأحزاب والف�سائل واحلركات.

ال�ست�ساري  املركز  رئي�س  واأحّيي  جميعًا  اأحييكم  البعلبكي  حممد  اللبنانية  حافة  ال�سّ نقيب  با�سم 

املقاومة«.   لدعم 
ّ
العاملي له املجال لإطالق »املنتدى  الدكتور علي فيا�س، واأترك  للدرا�سات والتوثيق 

واملقاومة اأيّها الإخوة مبفهومنا الوا�سع هي حّق ال�سعوب التي ترزح حتت �سيطرة الحتالل يف اأن تنا�سل 

وتكافح ب�ستى الطرق والو�سائل و�سوًل اإىل حترير الأر�س وطرد املعتدين، لأّن املقاومة هي فعل حترير، 

بينما الإرهاب الذي متار�سه »اإ�رصائيل« هو فعل تدمري وخراب.

حتية اإىل اأرواح �سهداء غّزة لأّنهم اأنبل واأ�رصف ما اأنتجته بطون الأّمهات.
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امللحق الثاين

بنية الإطار الراأ�سمايل

ومنهج التحليل النف�سي

د. ح�ضن البّنــا ❋ 

الق�ضم الأول: يف املنهج

منهج الإطار بني امل�ضطلحات واملفاهيم

ُتعترب الأُطر املرجعية اأدوات منهجية بحد ذاتها للبحث يف احلقل ال�سيا�سي والإجتماعي كن�سق من 

يتمتع  التطبيق  اأ�سا�سها  الت�سّورات  من  نظريًا  معياراً  لتوؤلف  ببع�س  بع�سها  املرتبطة  الأ�سا�سية  الدعاوى 

التنظيم  كاإطار  حتليلية  فرعية  اأطر  مبناهج  ومدعم  الأفكار  تناول  وت�سّهل  املعرفة  تعّزز  �ساملة  مبعطيات 

واإطار الإ�سناد املرجعي )الذي يت�سمن الإطار النظري واإطار الفعل العملي( والإطار العالجي ملواجهة 

التحديات وجتاوزها واأخرياً اإطار املنهج.

هذه الأطر كّلها توؤّدي وظائف متنّوعة ب�سفة عامة منها :

ـ متثيل املجموعات الدائمة واملبنية من املعارف يف �سياق معنّي.

اأمور �سمنية  التي حتوي جانبًا من  الوثائق  ـ ت�سكيل الرت�سيمات لت�سمح بفهم احلوادث ون�سو�س   

لإنتاج معلومات غري بارزة وهي على قدر كبري من الحتمال  خا�سة يف تف�سري ن�ّس اإيحائي.

ـ اإ�ستباق جمموعة من الأحداث املرتابطة لتحليل توجهات ممار�سة ال�سلطة والقوة. 

ـ و�سف كافة املُع�سالت والتحّديات التي تواجه ممار�سة ما0

اإطار التنظيم:

❋ درا�سة مقّدمة اإىل ور�سة عمل مناه�سة الإمربيالية بني ال�سعوب.

املحور الأول: اأزمة الإمربيالية والراأ�سمالية بنيوية اأم عابرة، اأية بدائل؟

❋  )رئي�س مركز الدرا�سات والبحوث الفكرية ـ بريوت(.
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ـ يحّدد الإجتاه )بني ال�رصق والغرب اأو بني ال�سمال واجلنوب(.

ـ يحّدد امل�ساركني يف تكتل ما )ب�سيط اأم مركب(.

ـ يحّدد نطاق امل�ساحة )داخلية اأم خارجية (.

ـ نوعية القوميات الداخلة يف حلف اأو تكتل ما )وحدة اأم اإحتاد(.                     

-اإطار الإ�ضناد املرجعي وي�ضمل:    

         اأ-االطار النظري الذي:

        ـ يحّدد املعيار الذي يرجع اإليه يف ال�سيا�سة اخلارجية )مبداأ القوة اأم مبداأ احلق( لتقومي �سيئ ما 

اأو فكرة ما.

        ـ يحّدد املو�سوعات )الداخلة فيه اأم اخلارجة عنه(.

ب-اإطار العمل اأو الفعل:

        ـ ينطلق من الفعل للدللة على الفاعل لقيا�س خيارات عّدة .

        ـ درا�سة املعايري الأ�سا�سية لالهتمامات.

-االإطار العالجي : 

التحّديات  ملواجهة  وامل�سادة  املعّدة  وال�سيناريوهات  واملُمِكنات  البدائل  ا�ستخدام  طريقة  يحّدد  ـ 

واملع�سالت الكربى �سواء بالطرق الدبلوما�سية اأو بالقوة للخروج من ماأزق الأزمات .

-اإطار املنهج الذي من خالل اأدواته اخلا�شة:    

ـ يحّدد ن�سق الدعاوى املرّبرة وتلعب اآلّيات امل�سطلحات وخا�سة احلتمية التاريخية   واجليو�سرتاتيجية 

والإيديولوجية دوراً بارزاً يف:

ـ الك�سف عن املفاهيم الكامنة وامل�سكوت عنها خلف كل نظرية ا�سرتاتيجية من خالل التعريفات 

املنطقية ال�سارمة ومطابقتها على التوّجهات الإجرائية.

ـ �رصط التزام املالحظة املق�سودة  والدقة واملو�سوعية وال�سمول. 

ففي كل اإطار ترتبط اأناط متعددة من املعلومات وبني كل اإطار واآخر عالقات بينية هي نف�سها القائمة 

العوامل  الدللية مثل �رصوط الإ�ستعمال والإجراءات واملحمولت وذلك ل�سبط  ال�سبكة  بني موا�سيع 

ّناع القرار داخل  التنبوؤ امل�ستقبلية وتقدير الحتمالت لتزويد �سُ الأ�سا�سية للمتغريات لتحديد جمالت 
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الرمزية  اأو  اأو املوجهة  اأوال�سمنية  اأوامل�سكوت عنها  اأوالغائبة  الناق�سة  النظام املعني بها باملعلومات  كل 

واملتوجب على ال�سيا�سي اإتخاذها0

لالأطر موؤ�رصات منها :

• املرحل/املنعطفات احلادة/ التحّولت /ظروف املالب�سات واحلوادث/ نهاية م�ساألة وبداية اأخرى.

• ال�سيا�سات املف�سلية احلاّدة )كالوفاق(.

• تبلور القوى/الأحالف والتكتالت/الوحدة والإحتاد عرب التفاقيات الثنائية واجلماعية.

• الرموز امل�سوؤولة عن �سنع القرار /الأهداف املوجهة لل�سلوك.

• فل�سفة النظام / منظوماته القيمية / الإيديولوجية والجتاهات الأ�سا�سية.

• ال�رصوط املتوجب اتخاذها.

• جمموعة الق�سايا /امل�سائل الدولية ال�ساخنة.

•زمكنة احلوادث / تطورها من املا�سي واحلا�رص وامل�ستقبل وكذلك النطاق ال�سرتاتيجي.

• �ساحة العمليات / حجم املتحالفني / و�سائل اآلّيات التحرك.

• الثوابت املثالية .

اأ�ساليب تعيني الأجنحة ،العاملانية) اليمينية اأو الي�سارية(، الدينية)م�سيحية ام مت�سهينة(. • واأخرياً 

 ولالأطر م�شتويات منها:

• م�ستوى اأدنى: ويتعامل مع احلقائق املتوفرة.

• م�ستوى اأعلى: ويتعامل مع املتغريات والثوابت.

• امل�ستوى الأعلى ويتعامل مع ق�سايا ذات طبيعة ح�سا�سة.
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مقاربات اإ�ضكالية يف منهج الإطار

تكمن خطورة الأطر املرجعية كاأدوات منهجية يف النقل الآيل والإنتقائي كن�سق الت�سورات الكامنة 

اإجتماعية يف  ومعايري  قيمية  ملنظومات  اأ�ساًل  ملغومة خل�سوعها  تكون  قد  ما  اإ�سرتاتيجية  نظرية  خلف 

لعبة امل�سالح والإيديولوجيات فتارًة تكون �سافرة واأخرى م�سمرة  وثالثة موجهة بحكم كون املنهج 

م�سوؤول عن تنظيم الإدراكات وم�سلكيات التجارب العتبارية وفقًا ملبداأ اخل�سو�سية يف حقول املعرفة 

الإن�سانية .

وهناك خطورة اأخرى جوهرية تتعلق باأ�سطورة الإطار التي ترى اأن املناق�سة العقالنية م�ستحيلة ما مل 

يتقا�سم امل�ساهمون اأو الفاعلون الدوليون فيها اإطاراً م�سرتكًا من الإفرتا�سات الأ�سا�سية ويتجلى ذلك من 

خالل اآليات امل�سادرة.

ولي�س هذا تقرير زائف فح�سب بل اأي�سًا فا�سد و�رصٌ اإذا عّم اعتقاده ول بد من اأن يدّمر وحدة اجلن�س 

الب�رصي وبالتايل العنف واحلرب.

وما ادعاء املو�سوعية املرافقة لكل اإطار باأنه يخ�سع ملالحظات وتقارير املالحظات والتي تقع بدورها 

حتت هيمنة اإطار ونظريات تاأخذ ب�سيا�سة الدمج الق�رصي اأو الطوعي املف�سي اإىل التبعية وتقدمي الولءات 

واملوارد ف�ساًل عن الب�رص يف �سوح احلروب .

ويف احلق ل يوجد �سيء من قبل مالحظات غري ُموؤّولة اأو موؤدجلة يف التاأويل النظري بل جند �رصاك 

كل املعايري.

الر�سالت  دعاوى  �سعاراتها  يف  حتمل  التي  املت�سارعة  والإيديولوجيات  القيمية  املنظومات   •
املتمدينة.

• غرائز امل�سالح احليوية تارة وامل�سرتكة اأخرى. 
• خلفيات الروا�سب التاريخية يف العالقات الدولية.

• دكتاتوريات الزعامات واإجتاهاتها نحو الأمرباطورية.
• التوجهات املختلفة لأنظمة احلكم وجتاذباتها ال�سيا�سية.

• التمرت�س خلف تكنولوجية العتاد والت�سنيع احلربي.
• التنظريات اجليوبولوتيكية املهيمنة ف�ساًل عن نظريات القوة.

على �سبيل املثال ل تكتفي النظرية ال�سيا�سية بو�سفها نظرية فل�سفية بت�سخي�س الأزمة بل حتاول اأن 

ت�سع نف�سها كاإطار فكري للتغيري الجتماعي وال�سيا�سي يكون الرابط بني النظرية و�سيا�ستها الجتماعية 

يف )الداخل و اخلارج(.
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وما الدعوى التي ترى باأن الليربالية والعقالنية متطابقتان يف نهاية املطاف اإل دعوة  يف اإطار احلر�س 

ال�ساعي للمحافظة على امل�سمون النقدي للنظرية العقالنية.

ويحاور العقالنيون زاعمني اأن الجتاهات امل�سادة للعقل ل متثل اإنحرافًا نظريًا فح�سب بل هي خطر 

�سيا�سي حقيقي يهدد احل�سارة احلرة يف كل مرحلة من مراحلها.

والقوى  الالعقالنية  نحو  اجتاه  اآخر،  اجتاه  اإىل  يرجع  ال�سيا�سي  احلوار  يف  الأعظم  اخلطر  اأن  اإل 

الالعقالنية التي تهدد بتحطيم �رصح احلياة ال�سيا�سية والجتماعية املتح�رصة والتي اتخذت م�ستويني:

�ساحة  يف    املنطق  عن  البعيد  لل�سلوك  الأكادميية  النظريات  اأ�سحاب  مالحظة  يف  يتمثل  االأول:  ـ 

املجتمع.

ـ الثاين : يتمثل يف الإجنذاب نحو احلد�س والأ�سطورة بني اجلماهري واإميانهم بالعنف كو�سيلة وحيدة 

يحتمل اأن حتقق الغاية التي ت�سنعها ال�سفوة.

وماعملية الهدم اخلالق الذي ل يعد باأي تعوي�س عن الأمل الناجت عن تديّن اأ�سكال احلياة التقليدية وما 

الوعد بتح�سني ظروف احلياة املادية اإل اأمر واحد.

وما هو حا�سم يف هذا ال�سياق هو التحول الفكري املعطل بوا�سطة النزعة الكلبية العدمية ال�سلبية اأي 

الإعتقاد باأن الأفكار تٌ�ستخدم مل�سلحة القوة والقهر التي تقود العمل التقاين0

لقد تبّدت اأزمة الليربالية من خالل النظر اإليها يف اإطار تاريخ الفل�سفة ال�سيا�سية يف الن�سف الأول من 

القرن الع�رصين باعتبارها اأ�سكاًل فا�سلة وزائفة للتغيري الإجتماعي وال�سيا�سي.

 فما ع�سانا اأن نفعل اإزاء هذا الطرح الإ�سكايل ؟

 مبا اأن كل فكرة اإنا حتمل يف طياتها املجال الذي اأفرزها فاإن الأ�سئلة التي نطرحها  هي التي تنتج 

املجال الذي نهتم به �رصيطة اأن ل تعّد املواد املتاحة يف الأطر هي وحدها املحددة باأي حال من الحوال 

لالأ�سئلة التي ينبغي اأن نطرحها داخل هذا املجال اأو ذاك .

التفكري  يف  اجلامدة  النمطية  القوالب  ولكل  اإطار  لكل  املغلفة  الق�رصية  الأغ�سية  لننزع  والطريقة 

وكل  والنحيازات  امل�سادرة  اآلّيات  وكل  مو�سوع  اإىل  الإن�سان  وحتويل  الت�سيوؤ  وعمليات  والرغبات 

توجهات التغييب والحلاق املوجه، اإنا تتمثل يف التمييز بني منهج خاطئ يبداأ بال�سوؤال:

كيف ميكن اأن نوؤ�ش�س اأو نرّبر اأطروحتـنا اال�شرتاتيجية؟

هذا ال�سوؤال ميكن اأن يوؤ�ّس�س ملقولة الإطارات لكنه �سيوؤدي اإىل الرباجماتية  اأو الرتداد الالنهائي 

القابل للمقاي�سة وفقًا لأي معيار عقلي واحللول معه  الن�سبي غري  اإىل املنهج  اأو  اإىل املنهج الالنهائي  اأو 
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اأو براجماتية وظيفية وبني منهج �سائب يبداأ من  م�ستحيلة فغالبًا ما يتوارى خلف تيارات �سف�سطائية 

ال�سوؤال:

ما هي العواقب امل�شتقبلية الأطروحتـنا؟

يتبنّي لنا من خالل املناق�سة النقدية اأن هذا املنهج يدل على وعي باإمكان اخلطاأ يف كل اإطار منهجي 

ما دام الرتكيز على امليتودولوجية �سيجعل من املمكن لفيل�سوف العلم اأن يظهر الق�سايا اخلا�سة بالنظرية 

الليربالية  والتي هي حمل خالف يف املناظرة الدائرة الن باعتبارها ق�سايا تدخل يف اإطار م�سكلة املعرفة 

ال�سيا�سية .

و�سحة  انطالقه  ونقاط  موقفه  بتف�سري  كفيل  والفل�سفي  الفكري  تراثه  داخل  فريق  كل  فمو�سوع 

و�سوابية حماّجته. وين�سح بوبر بدرا�سة النظرية الليربالية باعتبارها  فكر يوجد داخل الإطار الفل�سفي 

م�سكلة املعرفة اأو مقولة فرعية اأو ثانوية خلالف حول امليتودولوجية العلمية .عندها �سوف ي�سبح من 

املمكن تقدمي تو�سيات �سيا�سية حقيقية باعتبارها الإطار املعني للتنظري حول امل�ساكل ال�سيا�سية.

الأطر الأمريكية بوجه عام 

اإن ال�رصق الأو�سط الآن منطقة نفوذ اأمريكي بال لب�س ت�ستلزم احلاجة اإىل و�سع اإطار  اأمني �سالح للبقاء 

على قيد احلياة.

وذلك:

ـ بتقييد الأ�سلحة.

ـ اجلهد الأمريكي القوي لو�سع مثل هذا الإطار احلقيقي حلّل و�سط �سيا�سي واأمني  واإقليمي.

زبغنيو بريجيني�شكي)1991 �شوي�رشا(

اأبعاد جديدة يف االأمن القومي

لالأ�سباب  املدى  بعيدة  ا�سرتاتيجية  اإىل  يفتقر  الراهن  الو�سع  الإرهاب يف  الأ�سا�سي على  الرتكيز  اإن 

التالية:

 ـ ينظر اإليه على اأنه ا�ستقطاب خطر.

 ـ ل ميكن التنبوؤ به.

 ـ مثري لال�سطراب من الناحية ال�سيا�سية.

وينبغي عدم اخللط بني جمتمع عاملي وحكومة عاملية. 

املتطلبات:  قيادة حكيمة لل�سوؤون العاملية وفقًا ملا يلي:

ـ  اأوًل: �سيا�سة حماية ذاتية عقالنية متوازنة من اأجل تخفيف املخاطر.
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ـ  ثانيًا: جهد �سبور ومطول  لتهدئة املناطق الأكرث تفجراً .

ـ  ثالثًا: جهد م�ستمر با�سرتاك اأكرث حيوية يف اإطار عمل م�سرتك .

ـ  رابعًا: العرتاف بالعوملة بو�سفها اأكرث من جمرد فر�سة لتعزيز التجارة.

ـ  خام�سًا: تربية ثقافية �سيا�سية حملية.

زبغنيو بريجيني�شكي       

االختيار 2004        

- فاأوروبا وم�ساحلها يف ال�سيا�سة اخلارجية على املدى البعيد .

- واأمرييكا وم�ساحلها يف ال�سيا�سة اخلارجية على املدى الق�سري .

 وذلك بحل ثنائي ملعاجلة انق�سام املجتمع الأطل�سي بخ�سو�س ال�رصق الأو�سط وذلك باجتماع دويل 

جوهره معاهدة ال�سالم النهائي بني »اإ�رصائيل« والفل�سطينيني التي اأقّرها م�سرت x على اإدارة بو�س ربيع 

2003 حلمل اأطراف ال�رصاع على الت�سوية ال�سلمية وت�رصيعها على نحو حا�سم من حيث اجلوهر ولي�س 

تعريفًا اإجرائيًا للخطوط العري�سة ل�سالم اإ�رصائيلي فل�سطيني 

يف اإطارعمله الأ�سا�س �سي�سمل دولتني  حمّددة اخلطوط لعام1967 .

زبغنيو بريجيني�شكي          

االختيار 2004         

توقع  فيه  ميكن  دويل  نظام  عن  متخ�ست  العاملية  ال�سيا�سة  بنية  يف  متغريات  �سل�سلة  ح�سلت  لقد 

واختزال  الباردة  احلرب  اأثناء  كان  مما  اأعلى  بوتائر  املحلية  واحلروب  ال�سيا�سي  العنف  تفّجرحوادث 

احتمالت �سمول حرب التحكم فيها جمرد وهم .

فبنية ال�سيا�سة العاملية تربز الهيمنة العاملية للوليات املتحدة يف اإطار احلقل التعددي لالأطراف الفاعلة 

فيه :

ـ الدول القومية وما فوق القومية .

ـ اجلماعات القومية الفرعية  .

ـ الأديان العابرة للحدود القومية.

ـ امل�رصوعات املتعّددة القوميات .

ـ املوؤ�س�سات العاملية والإقليمية .
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كثرياً ما تكون يف حالة مناف�سة حادة لك�سب وتاأييد بناها القاعدية التي تكون باأكرثية من الأع�ساء 

يف عدد  خمتلف من الكيانات املتناف�سة يف اآن معًا متهد لعالقات خ�سومة مت�سلبة.

الكوجنر�س  اأع�ساء  ي�ساعد  اإطاراً  الأفكار  هذه  ت�سكل  قائاًل:  تاليوت  �سرتوب  ذلك  على  عّقب 

واجلمهور الأمريكي وقد تنباأ �سيوم براون  بربوزما ي�سميه تعددية �سلطة مرجعية  امام هيمنة الوليات 

املتحدة الأمريكية .

�شيوم براون         

وهم التحكم         

احلرب  انتهاء  بعد  عليه  كانت  كما  �ستكون  املتحدة  الوليات  �سيا�سة  اأن  الفرتا�س  املعقول  من  اإن 

الباردة واأن نهاية ال�سيا�سة الأمريكية ال�سورية هي تركيب عقائدي اأكرث منها حقيقة تاريخية تقوم على 

تغيري.  دون  هو  كما  يظل  لها   الأ�سا�سي  الإطار  من  فالكثري  اجلوهرية   وظائفها  من  بع�سًا  ميّوه  تاأويل 

وب�رصف النظر عن ال�سكليات اخلا�سة بال�سيطرة على ال�سكان املحليني فاإنه ل تزال هذه امل�سكلة قائمة 

وهي م�سكلة مركزية �ستواجه اأي دولة اأو اأي نظام حكم ول بد من معاجلتها بطرق جديدة وبارعة الآن 

خا�سة بعد اأن اأخذ معتقد احلرب الباردة التقليدي يفقد فاعليته . 

اإن الإطار العام ملا بعد احلرب الباردة للنظام العاملي اجلديد مقّدرله اأن يكون �سكاًل من اأ�سكال الدولية 

الليربالية ي�سمن حاجات امل�ستثمرين المرييكيني وقد ت�سافرت عدة عوامل:

�س العامل الثالث بت�سدير املنتجات الأولية اأي حاجات الإنعا�س ال�سناعي الأوروبي  ـ تق�سي باأن يتخ�سّ

والياباين.

ـ  وتق�سي باأناط التجارة الثالثية الزوايا التي �ساعدت ال�سادرات الأمريكية اأن تبقى يف م�ستوى رفيع 

بالطريقة نف�سها .

ـ وتق�سي مبنفذ جاهز للح�سول على املوارد  مبا يف ذلك املواد الأولية لالإنتاج الع�سكري والإنتاج 

املركزي يف الإدارة القت�سادية ومن �سمنه  ال�سيطرة على ال�سكان املحليني .

نعوم ت�شوم�شكي 

اإعاقة الدميوقراطية 

م�ستقرة  قاطبة  الغربية  املوؤ�س�سات  و  موؤ�س�سية  حاجات  عن  تعرّب  ال�سّيق  املدى  يف  ال�سيا�سات  اإن 

ومهيمنة عليها من قبل الوليات املتحدة ول تخ�سع اإل للقليل من التحدي الداخلي، ومنيعة اإىل حد ما 

�سد ال�سغوطات اخلارجية ب�سبب الثورة و ال�سيا�سة و العقيدة، ويحكمها الراأي ال�سائد يف اأو�ساط رجال 

الأعمال وق�سايا ح�سا�سة تثار وفق نقا�س تكتيكي �سمن التيار العام. اأما ق�سايا املبداأ فنادراً ما تثار رغم 

التغريات يف املنظومات العاملية مع تعديل الظروف التي يجب اأن تنفذ هذه ال�سيا�سات يف ظلها بالإ�سافة 

اإىل ذرائع جديدة كما يف حروب اخلليج  الثانية.
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 لكن امل�ساكل التي تطرحها احلاجة ا�ستلزمت تعديل اإطار الدعاية و التكّيف التكتيكي خا�سة بعد 

زوال الحتاد ال�سوفياتي الذي حّرر اأمريكا يف ممار�ستها للعنف.

 نعوم ت�شوم�شكي 

 اعاقة الدميوقراطية

اإن الفر�سية الأ�سا�سية الكامنة خلف ا�سرتاتيجية الإمربيالية الكربى هي املبداأ املوّجه للمثالية الول�سونية 

واجلهل املتعمد يف �سياغتها املعا�رصة ملبداأ بو�س  الذي يحّدد الإطار  الذي يجدر باجلدال ال�سيا�سي اأن 

يدور فيه اجتماع من الراأي هو من الو�ساعة بحيث ل ي�ستبعد غري البقايا الرثة على اليمني وعلى الي�سار 

وحازم جداً بحيث يكون حم�سنًا  �سد التحديات .

باأن  اإيجازه  اخلارجية ميكن  لل�سيا�سة  الأداة  واملبداأ  تاريخية  بو�سفها طليعة  اأمريكا  اأن  املبداأ هو  هذا 

اأمريكا ل بد اأن حتقق ر�سالتها )احلتمية اجلغرافية - اإ�سالح النظام العاملي( .

نعوم ت�شوم�شكي

الهيمنة ام البقاء 

اأما املدافعون عن ال�سرتاتيجية الإمربيالية الكربى باأنها تتعار�س تعار�سًا فظًا و القانون الدويل فاإنهم 

ل يرون  يف ذلك اأية م�سكلة  فاإطار القانون الدويل  ل يعدو كونه كالمًا فارغًا .

ريت�شارد فولك           

خبري يف القانون الدويل         

مالحظات على ما �سبق هو عّينات ب�سيطة  تك�سف عن الإطار املوؤ�س�ساتي لل�سلطة املحلية امل�ستقرة 

ن�سبيًا كما اأن �سلطة �سنع القرار القت�سادي عالية التمركز وتنّم عن �سيق التنوع التخطيطي الأمريكي .

نعوم ت�شوم�شكي         

الهيمنة ام البقاء          

املهام الأ�سا�سية لأمريكا والتي منها:

ـ احتواء املراكز الأخرى للقوى العاملية  داخل الإطار العام للنظام الذي تقوم على اإدارته الوليات 

املتحدة .

     ـ الحتفاظ مب�سادر الطاقة يف العامل .

     ـ منع املظاهرات غري املقبولة للقومية امل�ستقلة .

     ـ التغلب على اأزمات الدميوقراطية داخل اأر�س العدو نف�سه .

نعوم ت�شوم�شكي         

الهيمنة اأم البقاء        
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الق�ضم الثاين: يف الأ�ض�س

التعريفات والفر�ضيات

 - اإن افرتا�س اإمكانية التحكم يف عامل القرن الواحد و الع�رصين ذي النظام  التعددي م�سحوبًا بجملة 

من الن�ساطات الإرهابية واحلروب والنزاعات الأهلية افرتا�س غري مربر .

 فقد يف�سي اإىل:

�ستوّرطها يف حتركات غري   التزامات مفرطة  اإىل  البالد  قد جتر  بعيدة عن احلكمة  قرارات طائ�سة  ـ 

حقيقية .

ـ   بل �ستثري اأعمال النتقام و النتقام امل�ساد التي تت�ساعد اإىل م�ستوى حرب ل تكون منا�سبًة  مع قيمة 

امل�سالح املعّر�سة للخطر بدايًة .

اإل  التحكم ولي�ست احلرب  �سيطرة  الأمريكية قد تخرج عن  الع�سكرية  القوة  ا�ستخدام  اأناط  اإن  ـ   

ا�ستمرار للم�ساومة ال�سيا�سية بطرق اأخرى كما يقول »كالو فتز«.

 ـ  يجب علينا اأن نقر بقانون العطالة الطبيعية. لو افرت�سنا يف امل�ستقبل قدرات حرب  املعلومات هل 

ت�سكل قوة حتكم ؟ اأي�ساب العدو بال�سلل التام في�ست�سلم ؟ اإن اأية قيادة معادية ميكن اأن تلجاأ اإىل اإر�سال 

اإيقاع حلفاء الوليات املتحدة املحليني يف الفخ بينما تنزل �رصبات  ر�سائل �رصية لن�سب الكمائن بغية 

الروح املعنوية، اأو ت�ستطيع اأن تنظم �سبكات اإرهابية قادرة على �سن هجمات يف الوليات املتحدة.

فما هي العواقب  التي �سترتّتب على اقرتاح نهاية معقولة للحرب ؟ ف�ساًل عن التو�سل اإىل بناء عالقة 

قابلة لللدوام بعد احلرب بني املنت�رص و املهزوم، وهل يتعنّي على القوي اأن ميار�س احتالًل طويل املدى 

لأرا�سي العدو ال�سابقة .

�شيوم براون          

وهم التحكم          

- اإن فر�سية ال�سيا�سة الأمنية ت�سرت�سد بالهتمامات الأمنية وتن�سجم مع الفر�سية الأخرى اأن ال�سيا�سة 

يوجهها غر�سان تواأمان هما:

ـ تعزيز امل�سالح اخلا�سة التي ت�سيطرعلى الدولة كثرياً .

ـ املحافظة على و�سط دويل ميكن للم�سالح فيه اأن تزدهر )فر�سية هنتنجتون(.
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- اإن الفر�سية ال�سمنية هي اأن النظام الأمريكي اخلا�س بالتنظيم الجتماعي وال�سلطة واليديولوجية 

نظامها     لن�رص  تتخذ  خمتلف  ك�سيء  التاريخية  باحلتمية  الإميان  حتى  عامًا.  يكون  اأن  يجب  املعتقدية 

وعقيدتها هو عمل دفاعي .

هرنيك هايزنربغ           

حمرر نيوزريبابلك الي�شارية           

حتد عقائدي ال ميكن الت�شامح فيه        

ت�سكل تعريفات اخلطر ق�سية اأ�سا�سية يف اجلدال ال�سرتاتيجي كنقطة انطالق يف التعبئة القومية كما 

اعتمدها بو�س.

ـ كالتفرقة بني احللفاء التاريخيني ،ال�رصيني ،النتهازيني ، الأعداء املك�سوفني واملناوئني .

ـ اإ�رصاك ال�سعب والرتكيز على الأ�سدقاء .

هي عبارات لهوتية ب�سبب النزعات الدينية مثل �رصاع اخلري وال�رص. واملعادلة اللينينية »كل من لي�س 

معّممة   واحدة  ب�سيطة  �سيغة  املتعّددة يف  التهديد  م�سادر  تكتيكية جتمع  مبيزة  تتمتع  فهو �سدنا«  معنا 

وغام�سة وت�سري اإىل العقلية الإ�سالمية التي ف�رصت باأنها معادية )حمور ال�رص دينيًا وثقافيًا للمفاهيم الغربية 

للعنف  تربة خ�سبة  وقد وجدت  للغرب  معادية  الإ�سالمية ككل  فالثقافة  الأمريكية(.  احلداثة  وخا�سة 

والإرهاب املوجه نحو اأمريكا .

ـ ال�سعب ، الأمن :  

احلرب �سد الإرهاب، حتتاج اإىل دعم عاملي والأمـــن الأمريكـي، مرتـبط باأمـن العــالــم وهذا ير�سي 

الآخرين، خــارج اأمريكا وبالرغم من ال�سكلية املنطقية – وهذا اختزال -  

بريجن�شكي          

االختيار           

ـ اإن ا�سرتجاع منظومة املفاهيم واملقولت اخلا�سة بالنزاعات التي حكمت تاريخ العالقات الدولية 

بني امل�سلمني والفرجنة كمفهوم احلروب ال�سليبية ومفهوم الغرب والإ�سالم »اأو اأن الإرهابيني يهدفون 

اإىل تكوين اأمرباطورية اإ�سالمية متتد من اأندوني�سيا اإىل طنجة ومن تركيا حتى اأوا�سط اأفريقيا« كما يرى 

بو�س؛ اإن هذا اجرتار ل مربر له .

ـ فقد �سهد تاريخ هذه العالقات قيام دويلة غزت املناطق العربية من العامل  وتوغلت  حتى و�سط 

وجنوب اأوروبا.
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ـ ونوذج العرب يف ع�رص الفتوحات التي و�سلت اإىل تولوز )فرن�سا( غربًا وحتويل املتو�سط اإىل بحرية 

اإ�سالمية .

ـ وكذلك الأمرباطورية العثمانية التي و�سلت اإىل �رصق وو�سط اأوروبا حتى حدود النم�سا �سماًل.

ال�شيا�شة الدولية          

ـ اإن الإ�سالم وامل�سلمني جزُء من هذا اخلطر اجلديد الذي يواجه الغرب وم�سدره )اآ�سيا،اأفريقيا،اأمريكا 

الالتينية( فقد بداأ يظهر ويتطور كقوة جديدة و�سيظل ال�رصاع قائمًا بني الغرب والإ�سالم كما ظل قائمًا 

لأربعة ع�رص قرنًا.  

                   بل كلينتون 

ـ اإننا نواجه مزاجًا وحركة يتجاوزان كثرياً م�ستوى الق�سايا و ال�سيا�سات ال�سرتاتيجية التي نواجهها 

ول يقل هذا عن كونه �سدامًا بني احل�سارات كما يوؤكد هنتنجتون رمبا كان غري عقالين لكن ل �سك اأنه:

)رد فعل تاريخي خل�سم قدمي لرتاثنا اليهودي وامل�سيحي وحا�رصنا العاملاين  وللتو�سع العاملي لهما معًا(

برنارد لوي�س           

 ـ لقد اأ�سبح املفهوم ال�سرتاتيجي للحلف وا�سعًا لي�سمل نطاق عمله مهمتني جديدتني هما: 

- املنطقة الأوروبية الأطل�سية .

- اإدارة الأزمات عن طريق ال�رصاكة .

 مع الخذ بعني العتبار  الإطار الكوين.

وذلك من خالل خم�س مهام: 

العمل على توفري مناخ اأمني اأوروبي اأطل�سي م�ستقر وعاملي .  -1

توفري اإطار اأ�سا�سي لدول احللف ولإجراء م�ساورات حول اأي م�ساألة مت�س م�ساحلنا احليوية.  -2

القيام بوظيفة ردعية اأمام اأي تهديد بعدوان ي�ستهدف دولة من دول احللف.  -3

البقاء على اأهبة ال�ستعداد للم�ساهمة يف كل حالة على حدة وب�سورة جماعية يف الوقاية وبفاعلية   -4

من النزاعات امل�ساركة بن�ساط يف اإدارة الأزمات مبا يت�سمنه ذلك من عمليات للرد على الأزمات.

الت�سجيع على اإقامة عالقات وا�سعة من ال�رصاكة والتعاون واحلوار مع املنظمة الأوروبية لتعزيز   -5

املتعددة  واجلماعة  اأمريكا  وبني  بيننا  فرق  ول  امل�سرتك  العمل  على  والقدرة  املتبادلة  والثقة  امل�ساركة 

اجلن�سية.

خافيري�شوالنا       

              يف االحتفال باليوبيل الذهبي للحلف
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قمة احللف املنعقدة يف ا�سطنبول يف )27- 28 حزيران/ يونيو 2004 ومبادرة اإ�سطنبول للتعاون 

مع ICI  لالإ�سالح الداخلي يف اإطار الهتمام غري امل�سبوق للدول الع�ساء يف احللف باملنطقة: 

- جنوب املتو�سط.

- ال�رصق الأو�سط.

- �سمال اأفريقيا .

ويرتبط هذا الدور بامل�سالح  القت�سادية وال�سيا�سية النفطية والأمن امل�سرتك بني دول احللف ودول 

املنطقة كما يرتبط بالتحديات الأمنية املتمثلة يف الأ�سولية الإ�سالمية:

- الإرهاب امل�سلح .

- ال�رصاعات املذهبية .

- الِعرقية املتفجرة .

- موجات الهجرة غري ال�رصعية .

فم�ستقبل احللف يرتكز على اخلارج وعلى التحديات التي ت�سكلها �سبكات الإرهاب العاملية على 

اأمن اأع�سائها من قو�س عدم ال�ستقرار  املمتد:

- اآ�سيا اجلنوبية .

- اآ�سيا الو�سطى .

- �سمال اأفريقيا .

نيكوال�س برينز        

�شفري اأمريكا لدى احللف        

 حمورها االأول: عمليات الإ�سالح والتغيري الداخلي .

اأما م�ستويات التحرك:

1- على امل�ستوى احلكومي الر�سمي يف اإطار اأن يعمل احللف جنبًا اإىل جنب مع الدول العربية باإقامة 

�رصاكة �سيا�سية، اقت�سادية، اجتماعية، ع�سكرية  )كُبنى فوقية( .

2- على امل�ستوى ال�سعبي وق�سايا التغيري والإ�سالح الداخلي يف  اإطار الديبلوما�سية العامة  من خالل 

وحدة خا�سة مقرها يف بروك�سل )وحدة الديبلوما�سية العامة ( .



284

ـ  قالت كونداليزا راي�س: 

- اإن املطلوب من الناتو امل�ساركة يف عمليات التغيري يف املنطقة العربية عرب فتح مكاتب له يف  البلدان 

العربية تتوىل مهام املراقبة والتاأكد من الإ�سالحات املتخذة على م�ستوى البنى التحتية.

ـ اأما بابا دي هوب �سيفر فقال : 

- نريد اأن نح�ّسن �سورتنا يف عاملكم العربي لأهميته البالغة لنا. 

اأما املحور الثاين: فيتعلق باملفهوم ال�سرتاتيجي يف اإطارين:

اأي  يف  ع�سكرية   بعمليات  لقيامه  الأمن  جمل�س  بقرارات  احللف  حتركات  تقييد  عدم  الأول:   -1

مكان يف العامل .

الثاين: املجال اجلغرايف والف�سائي خارج نطاق احللف فاأول عملياته الع�سكرية كانت اأفغان�ستان   -2

ثم العراق والت�سوية ال�سلمية يف ال�رصاع العربي الإ�رصائيلي واحلوار مع دول اخلليج وال�سغوط على اإيران 

يف �سيا�ستها النووية .

- واإن مل تنجح اأمريكا يف اخلليج فقد تطلب من احللف وبالأخ�س الدول الأوروبية اأن تقوم مبهام 

اأمنية غري حمددة ت�سمل الدخول يف معارك حقيقية.

انتوين كورد�شمان         

خبري امريكي يف احللف          

- واجه احللف كذلك يف اإطار احلرب على الإرهاب يف ال�رصق الأو�سط حتديًا اآخر متثل يف ال�سوؤال 

التايل :  

هل ميكن النظر اإىل دوراحللف مبعزل عن ق�سية ال�رصاع العربي الإ�رصائيلي، و»اإ�رصائيل« مرتبطة  معه 

مببادرة متو�سطية والزيارات الثنائية املتبادلة بينهما ) 2005 (.

-  راأى  بابا هوب �سيفر الأمني العام للحلف اأن احللف يتجه بالفعل يف امل�ستقبل اإىل حتديد   دوره 

يف ال�رصق الأو�سط لكن ال�سكل العملي لهذا الدور حمل بحث ويجري احلوار مبوازاة اأن ي�ستعد احللف 

لكافة الحتمالت وعلينا اأن نكون جاهزين عند ال�رصورة يف اإطار حمدد للحركة املرتقبة .

وفق القابلية للطرفني .  -1

موافقة الأمم املتحدة.  -2

التو�سل لتفاق �سالم نهائي علىالأر�س وبالنظر اإىل هذا الإطار فاإن ال�رصوط الثالثة ل تطرح   -3

اأي مع�سالت عملية اأمام احللف.    
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  - احلرب على الإرهاب هي كذلك حرب اأفكار ومفاهيم واإن مهمتنا الرئي�سة هي و�سع ا�سرتاتيجية 

طويلة الأمد ل�سمان انت�سار اأفكارنا .

 - وتتكون عنا�رصها من ثالثة بنود وهي:

تطوير روؤية اإيجابية  من الأمل يف ن�رص الدميوقراطية .  -1

عزل املت�سددين دينيًا .  -2

تعزيز القيم امل�سرتكة .  -3

- وتعهدت ب�سكل اأكرث قوة  بال�ستجابة للمعلومات امل�سللة حول الوليات املتحدة من خالل :

حملة متطّورة تكنولوجيًا م�سّكلة من وحدة رد �رصيع يف وزارة اخلارجية .  -1

ال�سائعات   – الدقيقة  غري  )املعلومات  على  اأقوى  ب�سكل  الرد  يف  مل�ساعدتنا  الإعالم  مراقبة   -2

وخطابات الكراهية(.

ا�ستخدام تكنولوجيا خا�سة بالإنرتنت يف ن�رص املعلومات واملفاهيم من خالل :  -3

ـ غرف الدرد�سة اأو �سور الفيديو املرقمنة اأو الر�سائل الن�سية عرب الهواتف النقالة.

4-  و�سين�سّب عمل تلك اللجنة على النظر اإىل ال�سورة الكبرية وو�سع نهج اأكرث ا�سرتاتيجية وتركيز 

اإمكانياتنا على حدة يف كل اأنحاء العامل . 

                 كارين هيوز 

م�شاعدة الرئي�س االمرييكي                     

          نائبة وزيرة اخلارجية للدبلوما�شية العامة

          يف اجتـماع مع موظفي وزارة اخلارجــية

- اأما وحدة عمليات الأحداث املغطاة التابعة حللف الأطل�سي ف�ستقوم بـ:

�سن حرب نف�سية عند اخل�سوم .  -1

القت�سادية  ال�سيا�سية  املجالت  كافة  يف  املغلوطة  واملعلومات  والأكاذيب  الإ�ساعات  ن�رص   -2

والع�سكرية .

الر�سا عن النظام اأو العك�س .  -3

�سن احلمالت النتقادية .  -4

فتح ملفات الف�ساد .  -5
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التو�سع بال�سعارات الرّباقة )كالتعليم والدميوقراطية وحقوق املراأة ون�رصالثقافات(.   -6

العقول  اخرتاق  يف  هام   دور  من  لها  ملا  الإنرتنت  مواقع  عرب  احلروب  يف  الإعالمية  الإدارة   -7

بواجهات بّراقة .

- وذلك بجمع الكثري من البيانات والأفكار والعقائد وعادة ما تكون ذات قدرة اإقناعية هائلة وذات 

اأغلفة بريئة يف ظاهرها .

ال�شيا�شة الدولية         

اإن ال�سرتاتيجية الراهنة موجهة اأ�سا�سًا للعرب وامل�سلمني جميعًا حتت مفاهيم وم�سميات وتلميعات :

باإيجابية الدميوقراطية لك�سب الراأي العام فيه وبقية انحاء العامل .  -1

عزل املت�سددين .  -2

تعزيز القيم واملفاهيم امل�سرتكة لدعم موقف اأمريكا يف القتال .  -3

ال�شيا�شة الدولية

تعريف االإرهاب: هو تقنية من تقنيات احلرب يعمد اإىل �سن �رصبات وح�سية وهو ي�ستخدم  من قبل 

�سيا�سية، وكلما  اإرهابي تكمن م�سكلة  �سيا�سية ميكن فهمها، وخلف كل عمل  اأنا�س معينني لأغرا�س 

ا�ستمرار  وهو  للقتال  لة  مف�سّ اأداة  فظاعًة  الإرهاب  اأ�سكال  اأكرث  فاإن  تع�سبًا  اأكرث  كانوا  اأ�سعف  كانوا 

لل�سيا�سة بو�سيلة اأخرى .

كالوفيتز           

احلل: حملة مدّبرة للتخل�س منهم وحتديدهم للت�سدي للدوافع ال�سيا�سية )كما يف اإيرلندا –  فل�سطني- 

ال�سي�سان – البا�سك ( ولل�رصاع الذي ي�ستمد الإرهاب وجوده منه. والإرهاب النابع من مظامل حتى 

حينما يتعذر من الناحية الإيديولوجية مييل اإىل العزلة و�سيوؤدي ذلك لإ�سعاف عزميته ويخ�رص جاذبيته،  

ول بد من ا�ستئ�سالهم .

برجن�شكي          

االختيار         

يجب اتباع ا�سرتاتيجية متاأنية بغية اإ�سعاف القوى ال�سيا�سية الثقافية املعقدة وهكذا يجب اجتثاث ما 

ي�ساعد على ن�ساأتهم بالطرق ال�سيا�سية .

اإن ال�سياق العاطفي للماآ�سي ال�سيا�سة املح�سو�سة وامللحوظة اأو املروية هو الذي ي�سوغ كراهيتهم يف  

النهاية .

برجن�شكي         

االختيار
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اإن املفهوم ال�سرتاتيجي اجلديد يو�ّسع مهام احللف ويكّلفه للمرة الأوىل باإدارة  الأزمات على:

جممل الأرا�سي الأوروبية .  -1

وخارجها .  -2

فالدور اجلديد يعترب خطوة مهمة مل�ساندة احللف يف مواجهة :

ـ حتديات القرن ال 21 

 ل�شمان :

 1- الأمن الأوروبي .

  2- الدميوقراطية .

خافيري �شوالنا       

      24 ني�شان/اأبريل 1999

يف احتفال اليوبيل الذهبي       

ـ اإن املفهوم اجلديد للحلف بداأ يحل حمل فكرة الأمن اجلماعي وظهرت فكرة جديدة وهي الأمن 

امل�سرتك الذي تهدده اأخطار عديدة )داخلية – خارجية ( وقد اأ�سبح على احللف اأن يتبّنى ا�سرتاتيجية 

جديدة وفق املفهوم الأمريكي �ست�سبح هي الأ�سا�س يف حتركات احللف خالل ال�سنوات الأوىل من القرن 

داً لل�رصعية . 21 اإذ اإنه اأحّل نف�سه حمل جمل�س الأمن الدويل واعترب نف�سه حمدِّ

ـ واأ�سبح املفهوم ال�سرتاتيجي للحلف مو�سعًا لي�سمل نطاق عمله مهمتني جديدتني:

املنطقة الأوروبية الأطل�سية .  -1

اإدارة الأزمات عن طريق ال�رصاكة .  -2

ـ لقد حّل مفهوم املـجتمع الدويل حمل مفهوم العامل احلرلإ�سفاء ال�رصعية اجلماعية بدل الأمم املتحدة 

وجمل�س الأمن .

نيويورك تاميز25ني�شان/اأبريل 1995       

ـ ما هذه اإل حقائق �رصورية اأثبتها التحليل القائم على املفاهيم وحدها .

اإن الباحثني من ذوي النظرة الواقعية املت�سددة الذين يحتقرون امليوعة العاطفية على ا�ستعداد للت�سليم 

باأن:
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تعبري  حد  على  املاديات  فوق  يت�سامى  بغر�س  املتحدة  الوليات  التزام  تنفي  التاريخ  حقائق  ـ 

)هانزمورغثناو(.

ـ اأي اإقامة امل�ساواة بحرية يف اأمريكا ل بل يف العامل باأ�رصه .

ـ اإذ اإن ال�ساحة التي يتوجب على الوليات املتحدة اأن تدافع عن غر�سها وترّوجه قد اأ�سبحت �ساحة 

ت�سمل العامل كله .

الوثيقة 68 

اإعاقة الدميوقراطية

نعوم  ت�شوم�شكي

ـ مفهوم الردع ل ينطوي على حرب �ساملة  بل حروب اإقليمية حمدودة لكن بقدرات نووية �سغرية.

 �شيوم براون 

 وهم التحكم 
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املبـادئ و املفاهيم

تثار وفق  الأعمال وق�سايا  اأو�ساط رجال  ال�سائد يف  العام  الراأي  ال�سيا�سة والعقيدة يحكمهما  اإن  ـ 

العاملية  املنظومات  التغيريات يف  تثار رغم  ما  فنادراً  املبداأ  اأما ق�سايا  العام.  التيار  نقا�س تكتيكي �سمن 

مع تعديل يف الظروف التي يجب اأن تنّفذ هذه ال�سيا�سات يف ظلها بالإ�سافة اإىل ذرائع جديدة كما يف 

حرب اخلليج الثانية .

نعوم ت�شوم�شكي          

اإعاقة الدميوقراطية         

ـ اإن املعار�سة املبدئية لقومية العامل الثالث امل�ستقلة مل تعد ت�سلح  للمطارحة العامة .

وثيقة 68

اإعاقة الدميوقراطية

نعوم ت�شوم�شكي 

ـ مبداأ القومية مل يعد يلّبي املتطلبات العقائدية فانها ل ت�سلح للمطارحة العامة فالتجارب ت�سري اإىل 

توقع �سلبي لتاأثري التغيري املحتمل على اأمن الوليات املتحدة .

نعوم ت�شوم�شكي 

اإىل عدم النحياز هو يف خطورة  اأن النتقال من الولء  ـ مبداأ عدم النحياز : تتمثل خطورته يف 

النتقال من عدم النحياز اإىل العداء بفعل العامل الديني .

برجن�شكي 

ـ العواقب الرئي�سة للحرب الباردة ت�سمل ثالثة عنا�رص :

1- ال�ستقطاب يف ال�سيا�سة العاملية حول دولتني متعاونتني من الناحية الإيديولوجية اأّدى اإىل الولء 

والتبعية على ا�سا�س مبداأ جديد هو الدولة القومية كاأولوية ق�سوى. لكن اأوروبا مل تع�س طوياًل بل ف�سل 

النظام العاملي  يف توفري اأمن دويل حقيقي ا�ستمر خم�سة واأربعني عامًا ما بني دولتني ومتّخ�س عن خماطر 

ج�سيمة .

عدوانية اإيديولوجية .  -2

اإفقاد الثقة يف اإيديولوجيته .  -3

برجن�شكي

عواقب احلرب الباردة 
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ـ الإطار الذي يجدر باجلدال ال�سيا�سي اأن يدور حوله: 

الي�سار،  وحازم  اليمني وعلى  الرثة على  البقية  ي�ستبعد غري  الو�ساعة بحيث ل  من  اجتماع هو   -

نًا �سد التحديات، وهذا مبداأ جورج بو�س. بحيث يكون حم�سّ

واملبداأ هو :  

- اأمريكا بو�سفها طليعة  تاريخية، والتاريخ له اجتاه ووجهة ميكن متييزهما، هي الوحيدة من بني �سائر 

امم  العامل التي تعي وب�سورة ا�ستثنائية، غاية التاريخ وجت�ّسدها .

وعليه :

احلقائق  اأب�سط  هو  مبا  العام  اخلري  اأجل  من  وما حتققه  التاريخ  غاية  لتحقيق  اأمريكا هي  هيمنة  اإن   -

البديهية ومعه ل يعود التقييم التجريبي �رصوريًا هذا اإن مل نقل اإنه �سخيف.

ـ  يجب اأن توؤدي اأمريكا ر�سالتها ب�سفتها طليعة تاريخية واأن تغرّي النظام العاملي ومن خالل هذا وذاك 

اإىل ارجاء  ينبغي احلفاظ عليه دائمًا ومد خطوطه  الذي  الع�سكري  التفوق  تدمي هيمنتها عماًل بحتمية 

العامل قاطبة.

  لذا فهي ملزمة يف الواقع اأن تتزعم وحتدد ما هو ال�سيء الأف�سل وملنفعة اجلميع �سواء  اأفهم الآخرون 

ذلك اأم ل على غرار �سلفها النبيل و�رصيكها ال�سغري حاليًا اإنكلرتا .

ـ يجب اأن ل تدع اأمريكا �سيئًا يثنيها عن حتقيق غاية التاريخ املتعايل حتى واإن تعّر�ست للقدح والذم 

من طرف احلمقى وامل�ستائني مثلما �سبق ل�سلفها اأن تعّر�س لهما خالل حكمه للعامل ح�سبما ذكر اأ�سهر 

دعاته. 

اأن ننع�س ملكة الإدراك لديكم لتعوا هذا التقليد الول�سوين الذي  وتبديداً لأية ريبة قد تن�ساأ ح�سبنا 

اعت�سم به كل الذين تعاقبوا على املكتب البي�ساوي يف ال�سنوات الأخرية ب�رصف النظر عن احلزب الذي 

ميثلون متامًا كما فعل اأ�سالفهم ونظراوؤهم يف اأمكنة اأخرى وكما فعل األّد اأعدائهم مع حتوير يف الأ�سماء 

طبعًا.

ولكن حتى نطمئن اإىل القوى علينا اأن ن�ستلهم املبادئ واملثل العليا ال�سيا�سية واحلقائق البديهية يف 

�سعينا اإىل ال�ستقرار وال�سالح.

ـ يجب تبني املوقف امل�سّمى »اجلهل املتعمد« من جانب اأحد منفذي الفظاعات الرهيبة املرتكبة يف 

اأمريكا الو�سطى اإّبان الثمانينيات .

مبداأ بو�س 

املثالية الول�شونية يف �شياغتها املعا�رشة
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اإن الفر�سية الأ�سا�سية الكامنة خلف ال�سرتاتيجية الإمربيالية الكربى هي:

اأنا�س طيبون  الأقل نحن  اأو على  الإدارة  ن�سدد خطى  الذين  الول�سونية: نحن  للمثالية  املوّجه  املبداأ 

اأخيار ل بل نبالء.

ومن هنا فاإن تدخلنا حمّق يف ق�سده واإن كان اأخرق يف بع�س الأوقات عند التنفيذ. اإننا نعتنق ُمثاًل عليا 

�سامية ونحن مكّر�سون لق�سية ال�ستقرار وال�سالح .

املهم اأن تتقدم م�ساحلنا اإىل الأمام ملا نت�سف به من حب الغري واأّل تعمد �سائر الأمم اإىل خما�سمتنا اأو 

تعمل �سدنا .

نعوم ت�شوم�شكي )البقاء اأم الهيمنة(   

ـ يف ظل القانون والنظام �سوف يتمثل اأحد املبادئ بحقيقة: 

اأن الوليات املتحدة م�ستعدة مل�ساعدة:

- اأي بلد يريد اللتحاق بركب العامل الدميوقراطي .

- اأي بلد يلتزم ب�سيادة القانون ومبداأ العي�س وفقًا لتلك ال�سيادة. 

- اأي بلد ي�سعى اإىل ال�سلم والزدهار واإىل مكان حتت ال�سم�س.

ومن هذا املنطلق لي�س هناك اأي بلد ل تربطه عالقة باأمريكا يف كافة اأنحاء العامل لأننا  القوة املحركة 

للحرية والدميوقراطية يف العامل واننا بحاجة

-  اأن نقود/ اأن نوجه/ اأن ن�ساعد /كل بلد يرغب يف اأن يكون منفتحًا مزدهراً.

اإننا يف زمن يوفر فر�سة عظيمة متلك القوة التي متكننا من حتّمل املخاطر دفاعًا عن ال�سلم. علينا اأن 

ن�ساعد العامل الذي يريد اأن يتحرر. ونحن ن�ستطيع حتّمل هذه املخاطر لأننا يف م�ستوى رفيع من القوة. 

نحن اقوياء يف القت�ساد واأقوياء يف ال�سيا�سة واإ�سافة اإىل هذا وذاك نتمتع بخطة تاأمني متكننا من الإقدام 

ويف املقام الأول واإن قوات الوليات املتحدة امل�سلحة وهي الأقدر والأف�سل يف العامل . 

)باول(  
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النـظريـــــة و املذهــب

ـ يف املا�سي كانت نظرية الدومينو التي ترى باأن اجلرثومة قد تنت�رص من خالل :

املظاهرات الناجمة عن تطور ناجح وم�ستقل .  -1

والأعداء هم حقًا الوحو�س اأو اأقرب �سيء اإىل املعتدلني املف�سلني .  -2

املهم  هو تلبية حاجات الغنياء الذين يقطنون ب�سالم يف م�ستوطناتهم .

نعوم ت�شوم�شكي       

اعاقة الدميوقراطية        

اإن  نظرية الدومينو مل تعد تكفي وقد حّلت حملها »نظرية الن�سق الإقليمي للدولة« التي انهارت  ـ 

بفعل قيام اجلمهورية ال�سالمية بالثورة فحّلت مكانها نظرية التعوي�س الأمني التي ترى اأنه ل بد  من 

احليوية  وامل�سلحة  يتوافق  ب�سكل  املنطقة  تنظيم  باإعادة  املارينزكفيلة  املنطقة وقوات  اأمريكي يف  تواجد 

لأمريكا يف هذه املنطقة. اأن وا�سنطن ت�رّص على:

1- بلورة عقيدتها كعنوان مركزي . 

2- ثقافة عاملية �رصورية للمجتمعات الكيانية يف كل اأنحاء العامل .

اإن حقول النفط ت�سنع اأ�س�س النت�سار يف القرن 21 .

 )اإن قراءة جمّردة تقودنا اإىل اأن القرن 21 �سيكون م�رصحًا خميفًا لل�رصاعات العنيفة التي �ستقود القوى 

الكربى اإىل افتعال احلروب يف اأكرث من منطقة يف العامل من اأجل تعديل مواقع قواها  دون اأن تكون هناك 

اأية حرمة »لن�س دويل/ اأو مبداأ عريف/ اأو مواثيق ومعاهدات/ اأو منظمة اأمم وجمل�س اأمن«( 

بريجن�شكي          

االختيار          

ـ نظرية التحكم: التحكم باإدارة احلرب ل يعني ال�سطرار للنزف . 

1- اإن البتكارات التكنولوجية تعدنا بالقدرة على اإبقاء الإ�سابات التي تتكّبدها الوليات املتحدة 

متدنية .

2- فالغراءات والعقوبات ل تكّلف الوليات املتحدة اإل حدوداً دنيا من الدماء والأموال و�سيلة 

لتحقيق الغر�س نف�سه .

مثل هذه ال�ستفزازات والغراءات بالرد عرب اإطالق التهديدات با�ستخدام القوة �ستزداد يف ال�سنوات 

املقبلة من القرن 21 .

�شيوم براون           

وهم التحكم           
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عن  للدفاع  ال�رصورة  عند  ا�ستباقية  باإجراءات  القيام  الأمريكية:  اخلارجية  لل�سيا�سة  جديد  مذهب  ـ 

حريتنا وعن اأرواحنا.

ـ متثل قناعات بو�س واإدارته:

- ا�ستبعد فيه �سيا�سة الردع التقليدي حينما اأعلن عن عزمه على نقل احلرب اإىل اأر�س العدو وعرقلة 

خمططاته ومواجهتها قبل بروزها .

- واأغفل تعريف العدو .

- واأبقى نطاق احلركة مفتوحًا على م�رصاعيه لختيار الهدف ب�سكل تع�سفي .

- مل يحّدد املذهب اجلديد للتدخل ال�ستباقي ول املعايري التي �سي�ستخدمها يف تعريف الإرهاب .

من  وقائي  بعمل ع�سكري  قيامه  يرّبر  �رصاً  الأ�سلحة  انت�سار  فيها  يعترب  التي  الظروف  يو�سح  - ومل 

مذهب MAD اإىل مذهب SAB وهو دمار حمقق وعناوين �سبابية .

برجن�شكي        

االختيار         

ولهجوم   .. وم�رص  »�سوريا  �سد   1967 حزيران/يونيو  يف  »اإ�رصائيل«  لهجوم  متثُّل:  عملية  )اإنها 

»اإ�رصائيل« على املفاعل النووي العراقي يف الأزيرق( 



294

عقيدة القوة ال�ضرتاتيجية يف ال�ضيا�ضة اخلارجية الأمريكية

ـ �ستحدد النزعة الرباجماتية فوق القومية للتحالف الغربي الذي �سيحدد م�ستقبَل التحول اجلديد يف 

العامل وعلى اأمريكا اأن ترف�س الراأي القائل بالنعزالية الأمريكية وموا�سلة �سيا�ستها التدخلية يف العامل .

برجن�شكي

ـ وهاجم ك�سينجر ال�سيا�سة النعزالية اأي عودة اأمريكا لهتمامها بذاتها وتقليل حجم مهماتها يف 

اخلارج وو�سفه باأنه ا�ست�سالم .

ـ اإن لأمريكا دوراً عليها اأن تلعبه يف العامل كحاٍم للحريات والقيم الثقافية الغربية واإن �سياع البعد 

الإيديولوجي يف خ�سّم احل�سابات ال�سيا�سية م�سوؤول عن تراجع النفوذ الأمريكي .

اجلناح اليميني اجلديد        

امل�شيحي املت�شهني        

ـ اخلالف بني القوة الأمريكية واملبادئ الأمريكية يختفي كليًا حني يتعلق باملجتمعات الأخرى .

هنتنغتون 

�شدام احل�شارات 

ـ ول تزال التعبئة على اأ�سا�س ح�ساري حتى الآن حمدودة ولكنها اآخذة يف النمو وهناك اإمكان لتو�سع 

انت�سارها اإىل مدى اأبعد. وقد وجدت مع ا�ستمرار النزاعات يف اخلليج الفار�سي اأن �ساركت فيها دول 

لكن تاريخها وثقافتها لي�ست عربية .

هنتنغتون 

�شدام احل�شارات

لإدارات  اإفرازاً  كانت  بل  ال�سخ�سية  امل�ست�سارين  ذهنية  وليدة حلظتها يف  الت�سورات  هذه  تكن  مل 

موؤ�س�ساتية �ساغت املناخ العام لل�سيا�سة اخلارجية الأمريكية �سلفًا .

للقوة  ال�سامل  املفهوم  على  املرتكزة  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  والثابتة  الأ�سا�سية  العقيدة  و�ست�ستمر  ـ 

القت�سادية والتكنولوجية والع�سكرية .

وثيقة75 بول تيتنز        

نعوم ت�شوم�شكي

اإعاقة الدميوقراطية        

ـ ومهمتنا يف املرحلة القادمة تنمية نظام من العالقات يتيح لنا املحافظة على هذا الو�سع من عدم 

امل�ساواة بيننا وبني الأمم الأخرى دون اأن يتعّر�س اأمننا للخطر الوطني. ولتحقيق ذلك الهدف من عدم 

امل�ساواة:

ـ يجب اأن نتخل�س من كل رقة عاطفية ونتوقف عن اأحالم اليقظة ونرّكز  يف كل مكان انتباهنا على 
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اأهدافنا الوطنية املبا�رصة اأي :

- حرا�سة املناطق احليوية يف العامل دون اأن ننخدع .

- يجب اأن ل ن�سمح لأنف�سنا برتف الإيثار والإح�سان مع النظام العاملي.

- يجب اأن نكف عن احلديث عن اأهداف مبهمة مثل :

)حقوق الإن�سان / رفع م�ستوى احلياة / تعميم الدميوقراطية (.

  - يجب علينا اأن نعرف وفقًا ملعايري القوة /احلرب/النقالبات/التهديد  الفعلي/تغيريالنظمة.

    - ومن الأف�سل اأن نبعد اأنف�سنا عن م�سايقات ال�سعارات املثالية ..

)وثيقة 67 بول تيتنز-  نعوم ت�شوم�شكي- اإعاقة الدميوقراطية( 

ـ لقد خّلف الحتاد ال�سوفياتي جمموعة من املتغريات الأ�سا�سية يف ُبعدين :

البعد اجليو�سرتاتيجي: فقد تطلعت دوله اإىل ال�سوق الأوروبية امل�سرتكة والأطل�سي والتحديث   -1

يف القت�ساد ال�سيني.

الجتاه الفل�سفي.   -2

وتهديدات جديدة وقائمة طويلة من امل�سكالت مثل النزاعات الإقليمية والأهلية.وتزايد ا�ستخدام 

التطور التكنولوجي يف الأعمال الإرهابية .فكل ما حولنا �سيلتقي: الطموح املجرد، النفجار ال�سكاين، 

النتفا�سات القومية واأهوال ان�سانية تت�سم بالظلم والفقر، اأي اإيجاد اأو�ساع تنطوي على اخلطر وحتتوي 

على بذور عدم ال�ستقرار وال�رصاع الذي يزيد من تفاقمه انت�سار الأ�سلحة التي ت�سبب دماراً �ساماًل .

)برجن�شكي- اأبعاد اأمنية جديدة 1991- موؤمتر املعهد الدويل/ باري�س(    

ـ اإن تدخل اأمريكا يف ظل الحتاد ال�سوفياتي �سابقًا كانت تدفعه �سيا�سة الدفاع عن من�ساآت  م�ستهدفة 

فقط وكانوا ينهونها ب�سيا�سة الوفاق بينهما فيما كانت احلروب تدار يف اأرا�سي اأتباعهما من دول العامل 

الثالث.

اأما الآن  فقد غدت الوليات املتحدة اأكرث حرية يف متابعة خمططاتها بالقوة والعنف بنف�س عقيدة 

الحتواء وفقًا ملعناها لكن هذه املرة ب�سكل يتفق مع احلقائق التاريخية لالإ�سرتاتيجية اجلديدة يف عالقات 

الغرب مع العامل الإ�سالمي.

نعوم ت�شوم�شكي         

اإعاقة اليموقراطية        

ـ املهم اأن اأمريكا والحتاد ال�سوفياتي قد ف�سال يف  توفري اأمن دويل حقيقي ا�ستمر خم�سًا واأربعني عامًا 

اأورا�سيا  اأمريكا يف  اإيديولوجية و�رصاع باهظ الكلفة كان من نتائجه تفوق  متّخ�س عن خماطر عدوانية 

واإفقار الثقة يف اإيديولوجيته وانهاكه اقت�ساديًا وفوات الأوان يف اإجراء عملية التجديد الداخلي .

برجن�شكي 
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اأكرث من  ال�سوفياتي مو�سع اهتمام  التهديدات بعد زوال الحتاد  اأن تكون  اإننا نتوقع يف امل�ستقبل  ـ 

اهتمامنا يف املا�سي .

ـ ونعتقد اأن املطلب الأكرث احتماًل ل�ستخدام قواتنا الع�سكرية قد يكون العامل الثالث حيث يتطلب 

قدرات ومداخيل جديدة .

ـ فقد ي�ستمرون يف تهديد م�ساحلنا حتى دون خلفية التناف�س بني الدول العظمى .

وثيقة 68 

نعوم ت�شوم�شكي

اإعاقة الدميوقراطية

ـ فال�رصاع الأمريكي ال�سوفياتي يف هذه املنطقة كان �رصاعًا �سيا�سيًا ع�سكريًا وعقائديًا واإن على اأمريكا 

اإحباط اأية حماولة للتو�سع اجلغرايف والعقائدي.

ال�شفري االأمريكي يف عهد عبد النا�رش

ـ وكانت اجلهود املبذولة يف الثمانينيات قد مت التغلب عليها بزج م�ساألة العرب الإرهابيني املاأفونني 

وجتار املخدرات من اأ�سل لبناين لكن ات�سح اأنها كانت اأق�رص اأمداً من اأن تكون فعالة حقًا. لذا كان ل بد 

من عمل اأكرب واأ�سبح من ال�رصوري الإقرار باأن دول العامل الثالث هي العدو احلقيقي .

نعوم ت�شوم�شكي 

اإعاقة الدميوقراطية

ـ لقد اأخذت املنظومة العقائدية تفرغ جعبتها من الذرائع املوؤيدة للجوء اإىل التخريب، والقدرة العلنية 

يف ال�سوؤون املحلية والإجراءات الكينزية الع�سكرية يف الداخل والدفاع �سد اجلماعات ال�ستالينية،كل 

هذا مل يعد ي�سدق منذ �سنني . 

لكن اجلهود املبذولة يف الثمانينات قد مت التغلب عليها وذلك بزج م�ساألة الإرهاب.

وثيقة 68        

نعوم ت�شوم�شكي        

ـ وكان اإخفاق الوليات املتحدة  من عقدة فييتنام حتى عقدة اإيران فمنذ عهد ريغان و جورج بو�س 

يف ثمانينيات القرن الع�رصين راأت الوليات املتحدة األ تدخل احلرب اإل يف حالة الدفاع عن م�ساحلها 

احليوية وكانت تلك ال�سيا�سة متبناة اأثناء حرب اخلليج من قبل رئي�س هيئة الأركان كولن باول، اأما �سيا�سة 

واأ�سبحت  الع�رصين  القرن  ت�سعينيات  ابتداأت من  فقد   واينربجر  لكا�سرب  املتدرج  والت�سعيد  املرن  الرد 

العقيدة الثابتة .

�شيوم براون 

وهم التحكم
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ـ و�ستكون الوليات املتحدة هي امل�سدر الرئي�س لالأمن، واإن �سعف دول اخلليج العربية نف�سه يحتاج 

اإىل حتالف الغرب والعرب بتدمري العراق . وهذا ما ا�سطر »اإ�رصائيل« لتخاذ موقف معتدل يقوم على 

�سبط النف�س  وهذا �سيوجد الظروف الأ�سا�سية الالزمة للتحرك نحو حل النزاع.

برجن�شكي        

االختيار         

)وتنا�سى برجت�سكي الأهداف ال�سرتاتيجية لـ»اإ�رصائيل« يف منطقة اخلليج ونفطها ال�سرتاتيجي(.

ـ واتفق ر�سميو الوليات املتحدة على اإبداء قدر من الرغبة يف :

ـ ا�ستخدام القوة الع�سكرية اأداة يف ال�سيا�سة اخلارجية واأن تخلى مكانها لعقائد ا�ستخدام القوة القائمة 

على الت�سدي ِلطيف وا�سع من التهديدات. اأما النبوءات التي كانت تو�سي باأن من �ساأن القوة الع�سكرية 

يف القرن 21 اأن تلعب دوراً خمتزًل يف ال�سيا�سة اخلارجية فقد متّت الآن مراجعتها واإعادة النظر فيها.

�شيوم براون

وهم التحكم

ـ لقد اعترب زبيغنيو برجن�سكي اأنها حتّولت عظمى اأعقبت احلرب الباردة واأحدثت تغيريات اأ�سا�سية 

يف بعدين حا�سمني من اأبعاد ال�سوؤون العاملية:

التي  الغربية الدميوقراطية وال�سوق احلرة  الت�سورات  االجتاه الفل�شفي لع�رشنا: الذي ت�سيطر عليه   -1

فيها  الثقة  فقدت  فيها  نبتت  التي  وال�ستالينية  اللينينية  الأفكار  عن  ناهيكم  اليوم  ال�سائدة  احلكمة  متثل 

ب�سكل تام .

النفوذ ال�شيا�شي الفل�شفي: الذي رافقها وطابع املوؤ�س�سة ال�ساملة يف كل من اأوروبا واأمريكا واليابان.   -2

الأمن وامل�سلحة امل�سرتكة مع نو اقت�سادي على اأ�سا�س التجارة العاملية احلرة، و�سيا�سة دميوقراطية، وتاأثري 

و�سائل الت�سال احلديثة.كلها ت�سّكل نطًا من ال�سلوك يبعث ما ميكن اأن يو�سف باأنه نزعة فوق قومية يف 

اإطار براجماتية وظيفية ل تزال تطفو على ال�سطح يف م�سار الأمور حتى داخل التحالف وب�سكل اأكرب 

يف العامل باأ�رصه .

اإىل حده  النب�سات تلجمها اعتبارات براجماتية ترتكز على الو�سول بالأمن اجلماعي  )ولكن هذه 

عن  اأهمية  الأكرث  اأ�سبحت  ال�ستهالك  و�رصورات  العاملية  للتجارة  مفتوح  نظام  اإقامة  وعلى  الأق�سى 

�رصورات الأر�س وم�ستتبعات العقيدة( .

فال رغبة يف ال�ستقالل القومي الكامل ول الإميان ب�سحة املعتقدات الإيديولوجية هو احلافز املهيمن 

الذي ي�سكل الراأي العام يف التحالف الغربي .
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ونتيجة لذلك :

ال�سيا�سة يف الغرب  انتقالية لل�سيطرة على �سنع   اإن�ساء موؤ�س�سة  -  تتجه الرباجماتية الوظيفية نحو 

الدميوقراطي، ويجرى حتّول ال�سيا�سة الدولية اإىل �رصاع بني الدول القومية ب�سورة اأكرب يف املجتمعات 

الأخرى .

- وهي تتجه اإىل طم�س الفروق بني الأولويات )الداخلية واخلارجية(  وعلى اأهمية القت�ساد الداخلي 

واإعاقة  العاملية  ال�ساحة  يف  الن�سبية  واأهميتها  حدة  على  دولة  كل  �سلوك  لتحديد  ال�سيا�سي  والإ�سالح 

الأ�سلحة النووية  مع تركز العنف يف القطاعات الأكرث فقراً يف املجتمعات الأخرى .

- اأ�سبحت احلرب اليوم على �سعيد العامل ترفًا ل يقدر عليه اإل الأمم الفقرية .

برجن�شكي         

االختيار        

   ـ لقد حافظت الوليات املتحدة ب�سكل نقي مدة مئة �سنة على :

            ـ املثل الأ�سلية لع�رص التنوير .

            ـ الإميان بحقوق الفرد املمنوحة من اهلل .

            ـ بركات القت�ساد احلر .

            ـ كمال الإن�سان .

            ـ احلقوق الكامنة اخلا�سة بحرية الجتماع وحرية الكالم .

            ـ وفوق كل هذا وذلك العمومية الكونية املثلى .

مايكل هيوارد 

اأ�شتاذ التاريخ احلديث 

يف جامعة اوك�شفورد 

ـ »األ يعتربالإغراق الثقايف الذي تتمتع به اأمريكا مزعزعًا لال�ستقرار ال�سيا�سي وبالتايل ل ميكن لها 

اإل بق�سية عاملية  اأجمع  اأطلقتها يف العامل  التي  الثقافية  الثورة  احل�سول على و�سع منا�سب �سيا�سيًا  من 

م�سرتكة« . 

برجن�شكي 

االختيار 

ـ  لكن املهم عندهم هو منع التطور امل�ستقل .

نعوم برجن�شكي         

اإعاقة الدميوقراطية        
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ت�ساوؤل :  

ملاذا حتولت الوليات املتحدة التي كانت ت�سجب الإحلاد ال�سيوعي اإىل كراهية املخابرات املركزية 

التحرير  لهوت  جتابه  اأن  �ستنفي  الأمريكية  املتحدة  للوليات  اخلارجية  ال�سيا�سة  باأن  �رّصحت  التي 

الجتماعي .

وثيقة �شانتانا         

يف ليما 1984         

ولالإجابة :

ا�ستلزم ا�ستمرار �سيا�سة النزف ال�سرتاتيجي بتدّفق امل�سالح امل�سرتكة واحليوية اإىل الغرب عقب احلرب 

الباردة البحث عن عدو جديد .

هو  الإ�سالم  عدا  فقد  اإ�سالمية  بلدان  ال�سرتاتيجية يف  العاملية  الطاقة  وم�سادر  املوارد  تركز  اأن  ومبا 

ال�سيناريو  فكان  اأكرب  تربير  عملية  اإىل  الغرب  واحتاج  الظالم  وقوى  ال�رص  وامل�سلمون هم حمور  اخلطر 

الثانية  اأكرب حتديات الألفية  الغربيون من  اأيلول 2001 والذي اعتربه امل�سوؤولون  الأمريكي عملية 11 

ومل يعدم  منظروا العقائدية  ال�سعبية وال�سرتاتيجية من اعتبار »ال�سالم دين �سدامي مع الغرب ول بد 

من ا�سئ�ساله فاإنه يدعو اإىل فتك الغرب واليهود وامل�سيحيني ب�سورة عامة واأمريكا موؤيدة من اهلل يف كل 

حروبها من اأجل ن�رص الدميوقراطية« .

بات باتر�شون          

االأب االإجنيلي

هذه  �سيغ  اإن  م�سيطر  كنموذج  واحلداثة  الغربية  ال�سيطرة  نهاية  �سبتمرب  اأيلول/  اأحداث11  متثل  ـ 

احلداثة ما زالت م�سيطرة ولكن يقل قبولها يومًا بعد يوم من جانب املجتمع املدين يف العامل كله اأن هذه 

الروؤية الغربية العقالنية احلديثة قد اأفرزت اأ�سياء كثرية اإيجابية و�سلبية اأنها غريت من وجه العامل .

ـ ولكنها الآن غري قادرة على توفري م�ستقبل كرمي بالن�سبة للب�رصية .

د. مارك ليك�س جيزي

م�سوؤول عن برنامج روح اأوروبا يف املجالت الثقافية والدينية وال�سيا�سية والأخالقية رئي�س مركز 

روؤى 2020 يف اجتماع جمل�س وزراء الحتاد الأوروبي 2001 بروك�سل )حتديات الألفية الثالثة(.

وخارج  داخل  ال�سيا�سية  احلياة  يف  الروحي  الديني  البعد  اإدخال  ال�سلطة  على  يجب  اأنه  وراأى   -

املوؤ�س�سات الغربية وبالطبع هذه عملية �سعبة لأنها تتعار�س مع املحّرمات التي اأ�س�ستها عقلية احلداثة .
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بني  ف�ساًل  ل  متييزاً  ودائمًا  امل�ستقبل  هناك يف  يكون  اأن  بد  املا�سي ول  اأخطاء  نعيد  اأن ل  - يجب 

الروحانيات الدينية وبني ال�سيا�سة وهذا التمييزمهم حتى ل نعود مرًة اأخرى اإىل ما كان يحدث يف ع�رص 

ما قبل احلداثة حتى كانت ال�سلطة الدينية تلعب الدور املحوري يف ال�سيا�سة دون رقابة دميوقراطية كافية.

د. مارك ليك�س جيزي        

- فلقد اأهملت الوليات املتحدة دورالعامل الدينيي يف احلياة ال�سيا�سية ومل يتوقع جيم�س بل اأكرب 

اإيران رغم تخ�س�سه يف درا�سة احلالة الإيرانية قبل الثورة هذا العامل وت�سور اأن  اخلرباء الأمريكيني يف 

رجال الدين اأو املاليل قد يرجعون اإىل مراكزهم وحوزاتهم الدينية ملتابعة درو�سهم فقط .

جوناثان كوهني

- اإن اجلانب الديني الذي اعتربه امل�سوؤولون الأمريكيون �سيئًا خا�سًا و�سخ�سيًا كّرروا اخلطاأ نف�سه 

باإجراء درا�سة ا�ستخباراتية ثانية عن اإيران بعد قيام اجلمهورية بالثورة ولقد اأغفلت اللجنة اجلانب الديني 

الذي مل يكن على اأجندة البحث وال�سبب عدم وجود حملل ي�ستطيع اأن يبحث هذه املو�سوعات .

د. مارك جيزي

ترتبط  التي  املنطقة خا�سة  ال�سيا�سية يف  اإدراك وفهم الأحداث  ي�ستطع اخلرباء الأمرييكيون  -  ومل 

بالإ�سالم ال�سيا�سي لأن الهتمام الأمريكي قد رّكز على:

ـ م�سالح الوليات املتحدة املتمثلة يف حماية »اإ�رصائيل« واأمنها وعملية ال�سالم.

ـ وا�ستمرار تدفق النفط و�سوؤون الطاقة وقد مت فيه اأي�سًا اإهمال احلركات الإ�سالمية كظاهرة �سيا�سية. 

ريت�شارد بوليت       

اأ�شتاذ التاريخ احلديث يف جامعة كولومبيا      

لأول مرة يف التاريخ من املمكن ت�سّور �سيناريو نهاية العامل ب�سورة غري توراتية وميكن اعتبار   -

املعركة الفا�سلة اأو نهاية العامل التي ي�سفها الكتاب املقد�س الأخري »العهد اجلديد« اأي �سفر الروؤية 16 

على اأنه انتحار عاملي نووي وبكرتولوجي .

برجن�شكي      

االختيار       

اإنها قوة ال�سعف املكافئ ال�سيا�سي للحرب غري املتناظرة اأو مبداأ قوة ال�سعف مقابل �سعف القوة.

بريجن�شكي        

االختيار         
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اأطر ال�ضيا�ضة اخلارجية الأمريكية 

ـ اإطار �شيوم براون :

الع�سكرية  والتدخالت  والإقليمي  املحلي  العنف  تفّجر  حوادث  النا�سئ  التعددي  النظام  يف  يرى 

العرقية  للجماعات  العنف  اإغراء  تنامي  مع  العاملية  لل�سيا�سة  التابعة  ال�سمات  من  الدول  حلدود  العابرة 

والدينية والطغاة الطامعني للجوء اإىل القوة من اأجل فر�س مطالبهم عنوًة، اأي تزايد توقع �سانعي القرار 

يف الوليات املتحدة لتحول املرافق التجارية والع�سكرية الأمريكية يف اأرجاء كوكب الأر�س اإىل اأهداف 

العدوان يف) الداخل واخلارج(.

يتمّخ�س بع�سها عن جحافل من الالجئني البائ�سني لن تكون قادرة على ا�ستيعابها اأو جتاهلها بينما 

تتكاثرالتهديدات املوجهة اإىل م�سالح الوليات املتحدة، يتمّخ�س عنها حتول �سيا�سة العامل بال اأقطاب 

جذريًا عن النتيجة بجعل ا�ستخدام قوى اأمريكا يبدو اأقل خطراً وي�سعب تنظيم  اأي رد دويل من�ّسق على 

العنف و الإرهاب .

متثل هذه النزعة الأحادية الداعية اإىل التدخل توفر املنطق والإطار الالزمني للرغبة يف ا�ستخدام القوة 

بتفوي�س الأمم املتحدة اأو دونها  اأو مع حلفاء اأو دونهم اأداًة يف خدمة ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية وقد 

ربط الإطار  بني البنية املتغرية وال�سيا�سة العاملية بال�سكل املتغري للحرب يف اخلليج الفار�سي .

اأم اأحاديًا خمتلفة متامُا عن القدرات  فالقدرات الع�سكرية املطلوبة ملواجهة عامل القطبية تعدديًا كان 

التي كانت مطلوبة لحتواء قوة عظمى مناف�سة وحيدة .

�شيوم براون

وهم التحكم

املتنامي  ال�سيا�سي  بالإغراء  م�سحوبًا  واغراء  جاذبية  اأكرث  ي�سبح  للتحكم  قابلة  بحرب  الوعد  اإن  ـ 

با�ستذكار جربوت البالد الع�سكري، فيبادر لتوجهات العودة اإىل تراث ال�رصبة العادلة بغية �سرب اأغوار 

هذ1 املخزون. ووفق تراث احلرب العادلة  ل يجوز اإ�سدار الأوامر اإىل القوات بخو�س احلرب ما مل 

يتم مترير القرار بعدد من الختبارات ال�سارمة اأو اعتبار اأن احلرب م�رصوعة بنية �سليمة لأن ذلك �سيوؤدي 

اإىل تقزمي النتائج املرجوة منها والتحرك ذي الآفاق .

ح�سانة  اأي  املقاتلة  العدو  لقوات  طرفًا  لي�سوا  ملن  املتعمد  واجلرح  القتل  حذر  هو  الأهم   واملبداأ  ـ 

املدنيني، اأفال يوؤدي ذلك اإىل اختزال الأهمية الأخالقية واملعنوية لعبور العتبة الفا�سلة بني الإكراه غري 

العنيف واحلرب؟ .

ـ �ستظل �سعوبة احلفاظ على كل األوان التمييز بني ما هو ع�سكري وما هو مدين  ق�سية اأمنية ماثلة 
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طوال بقاء الأعداء م�رصين على و�سع عنا�رص ومعّدات قتالية اأ�سا�سية معينة يف امل�ست�سفيات واملوؤ�س�سات 

الدينية وعلى ا�ستخدام املدنيني دروعًا ب�رصية حتى ي�سبح احتمال القاء كتاب القواعد جانبًا فهويو�سي 

با�ستخدام القوة ل�سمان تقومي �سامل وعميق جلملة احل�سائد املحتملة لهذا فهو يركز على التوجه الأول 

على اإعادة التذكري باحلاجة اإىل تدعيم وتو�سيع العتبة الفا�سلة بني الديبلوما�سية البعيدة عن العنف وتقومي 

جملة البدائل غري الع�سكرية وحتليل التكاليف واملخاطر املحتملة ل�سل�سة العمليات الع�سكرية املخططة 

واختيار اأهون ال�رصور .

�شيوم براون  - وهم التحكم 

ـ لذا ينبغي التفريق بني جمتمع عاملي وحكومة عاملية .

املتطلبات :

 - قيادة حكم لل�سوؤون العاملية تت�سف بـ:

�سيا�سة حماية ذات عقالنية من اأجل تخفيف املخاطر .  -1

جهد �سبور ومطول لتهدئة املناطق الأكرب تفجراً .  -2

جهد م�ستمر من اأجل اإ�رصاك اأكرث حيوية .  -3

العرتاف بالعوملة بو�سفها اأكرث من جمّرد  فر�س لتعزيز التجارة العاملية يف اإطار اأمريكي.  -4

تربية ثقافية حملية .  -5

- وذلك بزيادة الوزن الكلي للمجتمع الأطل�سي ملناق�سة م�سامني عاملية اأو�سع لكل من اأوروبا واأمريكا 

يف زمن التحديات غري امل�سبوقة لأمن الب�رصية و�ساحلها فغالبًا ما تبدو قيادة الغرب عقيمة فكريًا .

بريجيني�شكي 

االختيار

- ولتجنب الت�سادم بني الغرب والإ�سالم: 

- يتطلب الأمر فهمًا دقيقًا للقوة املت�سارعة داخله وتفّهم هواج�س الطرفني الغربي والإ�سالمي لأن 

كل ق�سية عادلة تولّد نقي�سها اإذا كانت يف اأيدي متع�سبني.

بريجيني�شكي 

االختيار

الطريقة  لي�س من خالل فر�س دمياغوجي فاإن املجتمعات ال�سالمية ت�ستوعب بالتدريج الثقافة   -

ازدراء  البع�س  عند  القبيل  هذا  من  ال�سعارات  الإعالمي  الرتويج  يعك�س  وقد  الدميوقراطية  ال�سيا�سية 
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التقاليد الإ�سالمية. وعند البع�س الآخر قد يكون الرتكيز على الدميوقراطية اأمراً تكتيكيًا ل�رصف الأنظار 

عن اجلهود ال�ساغطة لتحقيق ال�سالم مع »اإ�رصائيل«.

- �رصيطة منح الدول القدرة وال�سلطة وا�ستيعاب الوليات املتحدة هموم الإن�سانية  وعدم تعريفها 

للم�سلحة القت�سادية الذاتية فقط.

بريجيني�شكي 

االختيار

قدرات  وبناء  للدفاع  اجلديدة  والهند�سة  الدفاعي:  التخطيط  تعليمات  بايجاد  بو�س  مناداة  اأما 

للم�ستقبل فلي�ست موجهة اإىل �رصاع معنّي اأو خطة حربية حمّددة . ففي هذا الع�رص بات منع تهديدات 

الغزو وطابعها غري قابلني للتنبوؤ متثلت بت�سويغ م�سلحة قومية حيوية قائمة على النزعة التدخلية واقت�ستها 

مكافحة الإرهاب )فر�سة عظمى لقيادة العامل (.

جورج بو�س         

وح�سب تف�سريات بول وولفوفتيز :

جاءت منطوية على تغيريات اأ�سا�سية يف ال�سرتاتيجية الكربى للبالد . كان ذلك التحول عن تقومي 

اخلطر من منطلق قدرتنا على تنفيذ �رصاعاتنا الإقليمية الرئي�سة كليًا. بالإ�سافة اإىل مطلب جمموعة عمليات 

زمن ال�سلم من الهتمامات ذات امل�ستويات الدنيا بلغة مبنى وزارة الدفاع  واأن بع�سها يكرب فاإنها تبقى  

بعامتها احتمالت �سغرية على اأي حال .

اإطار ا�ضرتاتيجي : تقرير اللجنة الرباعية اخلا�ضة بوزارة الدفاع 

توجيه ومرجعيات

ـ اإن الوليات املتحدة الأمريكية قوة عاملية ذات م�سوؤوليات والتزامات تغطي العامل، وعلينا اأن نكون 

مهتمني بالتعامل مع طيف اأو�سع من اخليارات الع�سكرية ملواجهة �سل�سلة من التحديات المنية يف فرتة 

ما قبل ال�رصاع .

هذا يعني  القدرة على  النت�سار احلا�سم على اي خ�سم يهدد م�سالح الوليات املتحدة احليوية يف 

اأي مكان يف العامل .

واإىل  ال�رصاع  واإىل ردع  الأمني  التعاون  موا�سلة  واإىل  واحللفاء  الأ�سدقاء  اإىل طماأنة  بحاجة   وهذا 

الإجبار، وعلى  اأو  بالقوة  اأهداف  بلوغ  اأو  يريد فر�س  اأي خ�سم  القدرة على هزمية حماولت  امتالك 

الحتمالت  من  اإدارة عدد حمّدد  قابلية  امتالك  وعلى  احلا�سمة،  املناطق  من  الهجمات يف عدد  دحر 
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ذات امل�ستويات الأوىل، والقوة على اإر�سال قوات جديدة الت�سليح مدعومة لوج�ستيًا اإىل نقاط ح�سا�سة  

يف اأرجاء كوكب الأر�س حتى اإىل مواقع تفتقر اإىل البنية التحتية الداعمة اأو تكون فيها مثل هذه البنية 

التحتية قد انهارت .

رام�شفلد          

وزير الدفاع االأمريكي         

برجن�شكي          

االختيار         

اإطار وثيقة ا�ضرتاتيجية الأمن القومي �ضادرة يف 20 اأيلول/�ضبتمرب  2002 

 اأولويات واأهداف 

املحتوى �سين�سّب على تنظيم العامل اجلديد من دون اأية م�سيئة اأخرى مبا يف ذلك م�سيئة الأوروبيني .

اأكدت على اأننا م�ستعدون وان�سجامًا  مع تراثنا ومبادئنا اخلا�سة، لأن نوظف قوتنا يف �سبيل حتقيق 

منافع ا حادية بل ن�سعى اإىل خلق توازن للقدرة يكون يف م�سلحة الإن�سان.

العاملي وتدمريها ومهاجمة  البعد  الإرهابية وذات  املنظمات  اأوًل على تفكيك  نركز  اأن  واأولوياتنا 

قياداتها ومراكز حتكمها وات�سالتها وو�سائل دعمها املادي واأر�سدتها املالية .

االأولوية:

منابع ال�رصق الأو�سط .  -1

ا�ستعمار فرن�سا وبريطانيا ما زال ماثاًل يف الذاكرة .  -2

اخفاق اجلهود العربية يف منع ظهور »اإ�رصائيل«.  -3

املعاملة الإ�رصائيلية للفل�سطينيني .  -4

التدخل الأمريكي )املبا�رص وغري املبا�رص ( والأكرث تطرفًا يف دعم »اإ�رصائيل«.  -5

تدني�س الأماكن املقد�سة يف ال�سعودية والعراق والقد�س .  -6

اإحلاق ال�رصر بامل�سالح العربية .  -7

اأيلول/ �سبتمرب لها عالقة بالتاريخ ال�سيا�سي احلديث لل�رصق  اأحداث 11  الإحجام الغربي يف   -8

الأو�سط .
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الهدف :

اإحداث حتول يف الثقافة ال�سيا�سية .  -1

فر�س اإ�سالح �سيا�سي من غري املرجح اأن يدوم .  -2

برجن�شكي 

االختيار         

ـ ليربالية دولية بزعامة اأمريكا ت�سمن امل�سالح احليوية وما يلزمها من تبعات .

وليام هايالند 

حمرر ال�شوؤون اخلارجية 1990

جوهريًا  مكّونًا  الأولية  وموارده  الثالث  العامل  اأ�سواق  اإىل  واأمريكا  لأوروبا  منفذ  لإيجاد  وذلك   

للتخطيط ال�سرتاتيجي : 

ـ قوة اأمريكا واأمنها يعتمدان على منفذ اإىل اأ�سواق العامل وم�سادرها وال�سيطرة عليها .

ريت�شارد اأمرمان 

موؤرخ الدبلوما�شية 

الإطار ال�ضرتاتيجي لل�ضيا�ضة اخلارجية الأمريكية 

 يرى زبيغنيو برجن�سكي  اأن هناك مبادئ حتكم ذلك الإطار منها: 

ـ اللتزام الأمريكي مبنع اأية قوة معادية واأورا�سيا بالتخطيط حلرب نووية �ساملة .

متطلبات: ا�سرتاتيجية اأكرث مرونة ، ومقاربة اأو�سع نطاقًا من احلملة على الإرهاب فال ميكن اأن يكون 

املبداأ الناظم لل�سيا�سة الأمنية الأمريكية وحمور اهتمامه �سيقًا وتعريفها للعدو غام�سًا جداً .

املبادرة :  درا�سات متانية هادئة  لعالقاتها  بعامل ال�سالم  ال�سديد التقلب ك�رصط م�سبق يف اية حماولة 

امريكية  فعالة على املدى البعيد .

- ا�ستجابة للخطر املزدوج .

- الإرهاب وانت�سار الأ�سلحة النووية .

- وا�ستباقًا للمخاطر الكربى نتيجة تو�سعها املفرط .

- تنامي العداء الديني  ال�سيا�سي لأمريكا .

      الأ�سباب :

التدخل الأمريكي الأحادي .  -

انعدام امل�ساواة بني الب�رص والتي كانت حتى زمن غري بعيد ن�سبيًا يف عامل ازعان قدري للظلم   -

الجتماعي .
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فعندما ت�سبح الظروف املحلية اأق�سى من اأن حتتمل وهم يجهلون متامًا ما يدور يف العامل  ويف عزلة 

ن�سبية دون اإدراك جتاوزي للظلم .

املتغريات : ب�سكلها اجلذري تعود لعوامل منها :

- انت�سار التعليم .

تاأثراً  اأكرث  وجعلتهم  النا�س  عامة  لدى  �سيا�سيًا  دعمًا  وّفرت  والتي  احلديثة  الت�سالت  و�سائل   -

وال�ستبداد  احل�سد  وتاأثري  الدينية  والأ�سولية  الجتماعية  والراديكالية  للوطنية  العاطفية  باجلاذبيات 

والعدائيات .

- التباين  يف الرفاهية املادية  للب�رصية وانغما�س الأثرياء يف امللذات .

- الحتقار الثقايف والديني .

ويف هذه احلالة ت�سبح التعبئة الدمياغوجية لل�سعفاء والفقراء واملظلومني اأمراً �سهاًل .

متطلبات :

- وجوب النظر من منظور واإطار جيو�سيا�سي ل ديني اإقليمي لعاملي فتحدي العداء متف�س كظاهرة 

وينبع من مظامل �سيا�سية معّينة .

- المتعا�س الوطني الإيراين من دعم اأمريكا لل�ساه .

- وحقد العرب من دعم اأمريكا لـ»اإ�رصائيل«.

- كراهية الباك�ستان لإنحياز اأمريكا اإىل الهند .

 مهمة �شيا�شية كربى ملدة جيل :

- ال�سعي لتعزيز الأمن العاملي .

- العمل على تهدئة منطقة حتتوي على اعلى تركيز يف العامل ال�سيا�سي للظلم واحلرمان الجتماعي 

والحتقان الدميوغرايف واحداث عنف بالغ الق�سوة .    

املهمة : التحدي الرهيب 

- منطقة وا�سعة النظام وبالغة التعقيد .

- اجتماع النفط للمحافظة على درجة معينة من ال�ستقرار .

- التقلب ل يرتك خيار لأمريكا بني دول غري م�ستقلة .
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متطلبات :

- عليها القيام مب�رصوع اأكرب من الذي اأجنزته واإل فاملو�سم مفتوح لعنف اإقليمي متعاظم وتلّوث على 

نطاق املنطقة مبجموعات اإرهابية، وت�سابق على ن�رص اأ�سلحة الدمار ال�سامل.

• ولي�س ثمة اإجابات بديهية عن اأ�سئلة اأ�سا�سية مثل:

- �سوؤال:  مع من �سرتتبط الوليات املتحدة ؟ كيف تنخرط يف امل�ساعدة على اإقرار املنطقة وتهدئتها 

وتنظيمها ب�سكل تعاوين؟

- جواب : خطة مار�سال وحلف الأطل�سي: ل تالئم منطقة ل تزال متزقها الأحقاد التاريخية وهم 

حلفاء غري طبيعيني للتنوع الثقايف والقومية العاطفية : الثقافة والتاريخ .

- عليها : اأي اأمريكا اأن ت�سري يف مياه موح�سة �سيئة اخلرائط واأن حتدد م�سارها واأن جتري تكيفات 

تفا�سلية دون ال�سماح لأية قوة اإقليمية باإمالء اجتاهاتها واأولوياتها .

وكل دولة ترغب اأن تكون �رصيكة اأ�سا�سية حمتملة مع كل من تركيا و»اإ�رصائيل« والهند ورو�سيا ينبغي 

اأن ندرك اأنها  تعاين من عراقيل جدية اإقرار ال�ستقرار الإقليمي فلكل منها اأهداف خا�سة تتعار�س مع 

م�سالح اأمريكا يف املنطقة.

 تعهدات ا�ضرتاتيجية يف �ضوء هذه امل�ضكالت :

  مبا اأن املنطقة تت�سمن �سل�سلة من ال�رصاعات املتداخلة فهناك متطلبات منها:

حتديد الأولويات الأوىل يف �سيغة رد �سامل و�ستربز ثالث مهمات حمورية مرتابطة  يف هذا املجال 

هي:           

حل ال�رصاع العربي الإ�رصائيلي ل�سمان ا�ستمرار هادئ يف نقل النفط .  -1

حتويل املعادلة ال�سرتاتيجية يف املنطقة املنتجة للنفط من  اخلليج الفار�سي لآ�سيا الو�سطى .  -2

اإ�رصاك احلكومات الرئي�سة من خالل ترتيبات اإقليمية لحتواء اأ�سلحة الدمار ال�سامل والإرهاب.  -3

الق�سية الرئي�سة:  الهدف الأقرب والدافع الأكرب للعداء هو:

حتقيق �سالم قابل للبقاء و�رصوري لتحقيق املهمتني الأخريتني .

ـ طابع خا�س: خطر ت�سّدع احللف على �سخرة ال�رصق الأو�سط .

- ال�سبب: تباعد وجهات نظر الأوروبيني مع الأمريكيني منذ 1956 يف ال�سوي�س والتفرد الأمريكي 

يف اخلليج 2003-1991 .
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- فالعنا�رص املحافظة يف املنطقة: ت�ستهويها روؤية نظام جديد مفرو�س على املنطقة من قبل اأمريكا رداً 

على الإرهاب الداخلي وانت�سار النووي  اخلارجي )اإيران( .

اإنهاء ق�رصي ل�سّدام و�سوريا واإيران وال�سعودية و م�رص با�سم الدميوقراطية واإطار  - وهذا يقت�سي : 

عملي ا�سا�سي لعملية �سالم نهائي .

- الفوائد الثالثة : 

التقليل من الإرهاب �سد اأمريكا باإ�سعاف التاأثري ال�سعبي املعادي للغرب .  -1

مب�ساألة  العربية  الدول  يف  الأمريكية  الإ�سالحات  بتعزيز  الإقليمي  النفجار  فتيل  �سينزع   -2

الدميوقراطية  اأول خيط لها يف ال�سل�سلة العراق .

اإعادة تر�سيم حدود العراق واإيران و�سوريا حلل امل�ساألة الكردية وال�سيعية وال�سنية .  -3

اإعادة �سياغة امل�سهد يف املنطقة بدور اأوروبي اأمريكي من�سق للتعامل مع امل�ساكل الأمنية دون   -4

ال�رصوع يف حملة معادية لالإ�سالم .

تنظيم برنامج تعاوين طويل ومكلف يف بيئة متقلبة وعدائية بخارطة طريق اإقليمية .  -5

للنفط  املنتجة  الدول  ال�سائدة يف  ال�سرتاتيجية  املعادلة  مع  للتعامل  امل�سبقة  الأ�سا�سية  ال�رصوط  توفري 

والغاز الطبيعي يف اخلليج واإيران وبحر قزوين وكازاخ�ستان وازربيجان وال�سعودية خالفًا لرو�سيا .

من خالل  �سيطرة ا�سرتاتيجية على املنطقة لفرتة طويلة  وبعنف متزايد واأقل انقياداً لل�سيطرة اخلارجية 

مما هو متوقع حتى ولو كانت حتت �ستار اتفاقيات تعاونية �سيكون ر�سيد �سيطرة عاملية حا�سمة .

�رصط :  اأن تبقى دول م�ستهلكة ولي�ست منتجة وباأ�سعار معقولة للمناطق الثالث الأكرث دينامية من 

الناحية القت�سادية )اأمريكا، اأوروبا، ال�رصق الأق�سى(.

اإن املو�سوع اجليو�سيا�سي ينق�سه الكثري من زاوية امل�سالح الأمريكية يف منطقة غنية مب�سادر الطاقة 

و�سعيفة وواهية �سيا�سيًا ل �سيما ال�سعودية والإمارات ويواجه العراق فرتة طويلة لإقرار اأو�ساعه واإعادة 

تاأهيله وكذلك اإيران. 

- �سيوفر الوجود الع�سكري يف اخلليج واحتكار قدرات حرب بعيدة املدى هام�سًا وا�سعًا للتفرد 

و�سياغة ال�سيا�سة يف املنطقة مما يحتم بال�رصورة قطع ال�سلة بني انت�سار ا�سلحة الدمار ال�سامل والإرهاب 

التاآمري وال�سطدام املبا�رص �سيعيد تاأجيج امل�ساعر ال�سعبية حتمًا وميزج بني الع�سبية وال�سوفينية .
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الأهداف

يجب التمييز بني م�سالح ق�سرية املدى وتكييف يف املدى الطويل .

اإن الإطار العام ملا بعد احلرب الباردة : النظام العاملي اجلديد مقّرر له اأن يكون :

ـ   �سكاًل من اأ�سكال الليربالية لت�سمن حاجة امل�ستثمرين الأمريكيني وقد ت�سافرت عوامل عدة تق�سي:

ـ   باأن يتخ�س�س العامل الثالث بت�سدير املنتجات الأولية اأي حاجات النتعا�س  ال�سناعي الأوروبي 

والياباين وتق�سي:

رفيع  م�ستوى  يف  الأمريكية  ال�سادرات  اإبقاء  على  �ساعدت  التى  الزوايا  الثالثة  التجارة  باأناط  ـ   

بالطريقة نف�سها.

ـ   ومبنفذ جاهز للح�سول على املوارد مبا يف ذلك املواد الأولية لالإنتاج الع�سكري ومن �سمنه هذا 

الإنتاج لل�سيطرة على ال�سكان املحليني .

�ستتجه ال�سيا�سة ال�سرتاتيجية بعد انتهاء احلرب الباردة بقوة اإىل :

• اأمركة العامل ب�سفة عامة.

• خا�سة اإرث الحتاد ال�سوفياتي يف اآ�سيا واأوروبا ال�رصقية .

من خالل:

• فر�س ال�ستثمار .

• الأيدي العاملة املنخف�سة التكلفة .

امل�سبقة كاأدمغة كبرية غري  الثالث كلفتها  العامل  التي حتّمل  الأدمغة والعقول  اإىل هجرة  • بالإ�سافة 
م�ستعملة وذات نوعية عالية الروعة ب�سبب نظامهم التعليمي. 

لو  الت�سلح  ال�رصكات الأمريكية وخا�سة  التي �ستكون من ن�سيب  التدخل  لبناء م�ساريع  • املعونات 
�سّممت على نحو �سحيح لأمكن اأن تكون ا�ستثماراً  مع �رصكاء وجتاريني جدد واأ�سواق للت�سدير يف 

القرن 21 لدعم م�ساحلها التجارية بفاعلية.

وذلك :

• بالوقوف �سد اإرهاب الدولة.

• تقدمي �سيء من العون اإىل اأولئك امل�ستهدفني للقمع ببقايا الفواكه املعطوبة من اإنتاجهم اأو ل�سيا�سة 
الربت على اكتاف �سيوخ النفط  ذات العوائد املعنوية الكبرية خا�سة اذا كانت مقرونة بانحناءة خفيفة.
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• املعونات الأمريكية التي تقت�رص على التطور التدريجي لهياكل متوازنة يف القطاع اخلا�س ودعم 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة فقط وخ�سخ�سة امل�ساريع ال�سخمة .

• اإن�ساء مناطق حرة وفق �رصوط �سندوق النقد الدويل . 
نعوم ت�شوم�شكي         

اإعاقة الدميوقراطية        

اإن ال�رصق الأو�سط  م�سدر:

• موؤهل للقوة ال�سرتاتيجية .
ال�ستثمار  حقل  يف  اقت�سادية  غنيمة  اأغنى  ولعله  العامل  تاريخ  يف  املادية  الغنائم  اأكرب  من  • وغنيمة 

الأجنبي واأهم مناطق العامل ا�رصاتيجية .

لذا ل ميكن ال�سماح لليابان اإل باإ�ستثمار 15%  فقط من نفطها والباقي لأمريكا .واإن  كان ذلك �سار 

مب�سالح العرب يف املدى الطويل .اإن ال�سيطرة على الطاقة  و�سيلة من و�سائل الهيمنة العاملية .

نعوم ت�شوم�شكي   

اإعاقة الدميوقراطية         

لي�س هناك يف �سوؤون العامل  ما هو اأهم من ال�سيطرة القت�سادية  على منظومة الطاقة العاملية. اأما ما هو 

اأ�سد خطراً على �سالمة العامل بل حتى على بقائه اأن هذا �سيظل البديهية رقم واحد يف ال�سوؤون الدولية  

ومقت�ساها:

-  اإن اأي جهد للم�سا�س بالدور املهيمن للوليات املتحدة وحلفائها �سيقاوم ب�سدة .

نعوم ت�شوم�شكي   

اإعاقة الدميوقراطية         

- يجب اأن تكون احتياطات الطاقة الرئي�سة يف الأيادي ال�سحيحة من اأجل منفعة الأنا�س الأ�سحاء 

يف الأمم املكتفية التي ترغب مبا هو كثري واأكرث مما لديها حتى لو اقت�سى الأمر اإبادة جماعية لل�سعوب .

ون�شتون ت�رش�شل

نعوم ت�شوم�شكي 

اإعاقة الدميوقراطية 

اإن نفط اخلليج الفار�سي لن يبقى بعد اليوم 1973 خارج هيمنة القوى العظمى متامًا  حتى لو اقت�سى 

الأمر التدخل الع�سكري املبا�رص للدول اخلليجية للرد على اأوبك وعلى العرب معًا .

روبرت تاكر          

اأ�شتاذ العالقات الدولية         

يف جامعة هوكينز 1975         
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وطبعًا يتجنب تعّلم الدر�س ملدراء ال�رصكات مبا�رصة دون اللجوء لنظريات كينز والدر�س هو اأن تدخل 

الدولة اأمر �رصوري للحفاظ على القوة اخلا�سة لإدارة اقت�ساد احلرب بقيادة �سبه م�ستبدة .

وثيقة 68          

ولقد قام ت�سارم�سكي بتوقيع اتفاقيات نفطية مع اإرث الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق يف �ست جمهوريات 

ملد خط اأنابيب من اآ�سيا الو�سطى  عرب تركيا اإىل اأوروبا واأمريكا .

اإل اأن هذا الذي نتكلم ب�ساأنه هنا هو امل�سلحة الذاتية املك�سوفة واإن طريقة بو�س يف التعامل مع اأقطار 

ال�رصق الأو�سط هذه تكاد تكون من بع�س النواحي ا�ستعمارية يف طبيعتها وكل هذا ي�سري اإىل عدم وجود 

كلمة انتقاد واحدة ملثل هذه الأو�ساف.

نوم مان          

مدير ال�شوؤون احلكومية يف معهد بروكينجز        

النـــــــــطــــــاق 

العالقات  يف  للدولة«  القليمي  للدور  ال�سلوكية  و»املدر�سة  الن�سق«  »نظرية  اأهمية  تراجعت  لقد 

الدولية  ب�سبب تراجع اخلطر ال�سوفياتي وانح�رص الهتمام بـ»النظرية الواقعية« يف العالقات ال�سيا�سية 

والقائمة على التدخل املبا�رص من خالل »النظرية الكوكبية« يف ظل ع�سكرة الف�ساء .

لن نبخل مب�ساعدتنا لأية بقعة يف الأر�س مهما كانت �سغرية  و�سئيلة للغاية .

وثيقة بول نيتز          

فلي�س هناك بقعة يف الأر�س مهما كانت �سغرية  اأو تافهة يجوز التغا�سي عنها باأمان .

وثيقة 68           

لقد تبّنى بو�س راأي كولن باول يف:

• ميزانية الدفاع حول ا�ستمرار حاجة الوليات املتحدة اإىل:

• قوة بحرية واإىل قدرات تدّخل على العموم ملعاجلة املناو�سات والتهديدات التي �ستعر�س امل�سالح 
الأمريكية يف اأمكنة اأخرى مثل اآ�سيا واأمريكا الالتينية .

واأ�سبح التاأكيد على نظرية الفرد موهان  عن دور القوة البحرية وال�سيطرة على العامل  وت�سمل:

• و�سط و�سمال اأوروبا.

• ال�سمال الأفريقي.
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نظرية نيكول�س �سبيكمان  عن:

• القوة كو�سيلة للحفاظ على ال�سالم .

• العوامل اجلغرافية.

• اأهمية منطقة الرمالند التي ت�سمل:

ـ �سبه اجلزيرة العربية 

ـ العراق .

ـ اإيران .

ـ اأفغان�ستان .

ـ الهند .

ـ جنوب �رصق ا�سيا .

ـ كوريا .

ـ �رصق �سيربيا .

العامل وهي كتلة تقودها  لل�سيطرة على  ا�سرتاتيجيًا .  ال�رصورية  العظمى  للمنطقة   • نظرية نورتا�س 
الوليات املتحدة يدخل فيها:

- ن�سف الكرة الغربي.

- ال�رصق الأق�سى.

- اأمرباطورية بريطانيا ال�سابقة.

- الأرا�سي الأوروبية.

• لل�سيطرة على الأماكن النائية التي تدافع عنها اأمريكا كجزء من التزامنا نحو اأمن العامل.

لكن �سيظل ال�رصق الأو�سط بالإ�سافة جمدداً اآ�سيا الو�سطى، مو�سع اهتمامنا الأول يف العامل الثالث. 

ب�سبب:

• احتياطاته من الطاقة التي ل ُت�ساهى.

• حيوية الإ�سالم كعامل حتريك.

• وكم�سدر موؤهل للقوة ال�سرتاتيجية.

• ولأهمية موقعه.
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الأ�ضاليب والو�ضائل 

- التدخل مطلوب جداً دفاعًا عن النوايا الثورية .

توما�س �شوننباوم         

         املدير التنفيذي ملركز وين را�شك 

للقانون الدويل يف جامعة جورج تاون        

- وما اللجوء اإىل العنف ملنع التهديدات الوطنية اإل اأمر طبيعي مالزم لهذه اللتزامات. 

نعوم ت�شوم�شكي          

اعاقة الدميوقراطية          

- يف املا�سي كان ذلك يتم كما فعلت اإنكلرتا  وذلك باأن ت�سجع الوكالء وكل الزنوج الهاربني وكل 

الهنود احلمر املتوح�سني وكل القرا�سنة  وكل اخلونة  ال�سذج  لبالدهم وحتت راياتهم ثم �سن حرب 

اإبادة �سد الباقني مع ا�ستخدام العبارة املعهودة »الدفاع عن النف�س«. وحني ل يكون من املمكن اإيجاد 

�سياطني اأجانب ُنحطم الذين يقفون يف طريقنا .

وثيقة 68         

- ومن ح�سن الكالم بطريقة اأو�سح اأنه من الأح�سن ارتكاب اخلطاأ يف جانب القوة من ارتكابه يف 

جانب ال�سعف واإن اتهام  العدو وو�سمه باملعتدي اذا وقف يف طريق الخرين �سيدفعه يومًا للتعاون مع 

خمططاتنا .

واحلالة هذه تق�سي باأن من ال�سبيانية اإلغاء التربيرات التالية:  

• الرتويج للدميوقراطية.

• الأمن القومي.

• و�سف القوميات امل�ستقلة )بالفر�سيات الأ�سا�سية  لنظرية الدومينو( باجلرثومة يف التفاحة املتعفنة 
التي قد ت�سمم املنطقة وما وراءها والتي قد ت�رصى عدواها اإىل اأقطار اأخرى .

نعوم ت�شوم�شكي 

اإعاقة الدميوقراطية 

- اأن نتحا�سى املفاو�سات اإل كو�سيلة لتهدئة الراأي العام .

بول نيتز         

وثيقة 75         

العدو والعمل على  اأن يرف�سها  نتوقع  التحقق من الأ�سلحة ب�رصوط  - ودور الإعالم الأمريكي هو 

تقوي�س دعائم ال�سيا�سات القيادية باأية اإمكانية ورعاية  اخل�سام يف مناطق اأخرى .

نعوم ت�شوم�شكي 

اإعاقة الدميوقراطية 
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- العمل القوي للروح القتالية يف »اخلارج« ونفخ الروح يف اقت�ساد واهن يف »الداخل« ميكن اأن 

يوؤديا اإىل حرب ماحقة.

وثيقة 68

- اإن اأهم نقطة يف �سيا�سة الذرائع الرباجماتية كما كان يف ال�سابق اأن يكون التدخل بدعم الأنظمة 

امل�ستبدة لكن ب�سكل خمتلف وتن�سيب احلكام على طريقتنا، واأن ندير هذه املبادئ باأنف�سنا، تكمن يف 

فعاليتها املقيدة للق�ساء على الإرهاب واإعطاء العربة للغري .

وثيقة 68

ال�رصيرة  الأمرباطورية  �سورة  ا�ستح�سار  امل�ستحيل  من  كان   1989 الباردة  احلرب  نهاية  عند   -

امل�سعوذة يف الأذهان  �سعوذة  لذلك �سنت اأمريكا عملية ال�رصبة العادلة. اإنهم يرومون تدمرينا بالإ�سافة 

اإىل ذرائع اأخرى.

وثيقة 68

نارين  بني  العامل  دفة  توجيه  هي  املتحدة  للوليات  بالن�سبة  الأ�سا�سية  امل�سكلة  كانت  املا�سي  يف   -

كلتاهما حارقة نار الرجعية للظالمية من جهة ونار ال�سيوعية امللحدة .

بول ولفوفتز 

- يف املا�سي كان يجب اإحياء اخلطب الرنانة ح�سب الأ�سول كاملوؤامرة:

ـ املرتا�سة ال�سفوف التي ل ترحم وهي تتقدم لتدمرينا .

كينيدي        

ـ الأمرباطورية بوؤرة ال�رص يف زماننا تبتغي حكم العامل .  

ريغان         

ـ قوى اخلري والنور قبالة قوى ال�رص والظالم .  

بو�س          

ـ التطرف والإرهاب للمد الأ�سويل .

بو�س االبن          

- اإننا نتنباأ يف الع�رص احلديث اأن تظل قوتنا الع�سكرية دعامة اأ�سا�سية  اأكرب لنتهاء �سيا�سة توازن القوى 

علينا اأن ن�سمن :

ـ الو�سائل لتحريك القوات املرابطة يف الوليات املتحدة لتعزيز وحداتنا املنت�رصة يف املقدمة واإر�سال 

قوة اإىل املناطق التي لي�س لنا فيها ح�سور دائم ل �سيما يف ال�رصق الأو�سط. اأن الوليات املتحدة يجب اأن 
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تكون م�ستعدة لنزاع خمفف ي�سمل التهديدات الأقل اأهمية :

كالإرهاب / املخدرات / التمرد / التخريب/ التي تهدد مواطن الوليات املتحدة وم�ساحلها. حينها 

لن يكون ال�رصاع يف م�ستوى احلروب التقليدية .

وثيقة 68       

- اأما الآن واخلطر ال�سوفياتي قد زال فقد اأهملت الدعاوى ال�سابقة نهائيًا بحلول عام 1990 يف 

حني ا�ستمرت ال�سيا�سة على �سابق عهدها ومل يجر  ا�ستنباط النتيجة املنطقية يف املا�سي ولكن مل يعد من 

احلكمة اخفاء احلقيقة كليًا بعد اأن متزقت حجب الدعاية وحلت حملها تهيئة امل�سهد والظروف ليكون 

التدخل مطلبًا �سعبيًا وح�ساراً اقت�ساديًا:

النفط مقابل الغذاء / الأر�س مقابل ال�سالم / واإجها�س الدول من مربراتها ال�سيا�سية .

اإطار الدعاية والتكيف التكتيكي خا�سًة بعد  اإن امل�ساكل التي تطرحها احلاجة ا�ستلزمت تعديل   -

زوال الحتاد ال�سوفياتي الذي حرر اأمريكا من ممار�ستها للعنف .

نعوم ت�شوم�شكي 

اإعاقة الدميوقراطية 

كان  الأو�سط  ال�رصق  يف  ال�سوفياتي  الحتاد  تواجه  املتحدة  الوليات  كانت  حني  املا�سي  يف   -

الرهان يتعلق بالحتياطات النفطية وباأيدي من تقع ال�سيطرة عليها

الواقع  فاإن تلك احلجة فقدت قدرتها على تعاي�س  يتعاون يف الأزمة  ال�سوفيايتي  اليوم والحتاد  اأما 

لذلك فال منا�س من ذكرها �رصا حًة للمرة الأوىل :

اإن الوليات املتحدة ل تقوم باإر�سال قواتها اإىل اخلليج ملجرد م�ساعدة ال�سعودية يف مقاومة العدوان، 

اإنها تر�سل قواتها لدعم دولة من اأوبك تقوم يف اأغلب الحتمال برعاية م�سالح وا�سنطن .

توما�س فريدمان         

كبري املرا�شلني الديبلوما�شيني        

جلريدة نيويورك تاميز       

- عن طريق:

ـ العمل املبا�رص واملتوا�سل مع ا�ستخدام جميع عنا�رص القوة على ال�سعيدين. 

ـ الدفاع عن الوليات املتحدة وعن م�ساحلنا وعن ال�سعب الأمريكي 

)يف الداخل واخلارج ( )القومي والدويل (.
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ـ التعرف على التهديد وتدمريه قبل اأن ي�سل اإىل حدودنا فلم تعد الوليات املتحدة قادرة على الكتفاء 

اأن نكن الأعداء من توجيه  ن�ستطيع  املا�سي. ل  انفعالية كما كنا نفعل يف  اتخاذ �سيغة  بالتعويل على 

ال�رصبة الأوىل بخيار الأعمال الوقائية ملجابهة اأي خطر يرقى اإىل م�ستوى تهديد اأمننا القومي دفاعَاً عن 

اأنف�سنا حتى اأن الوليات املتحدة لن تكّف عن ال�سعي لك�سب وتاأييد الأ�رصة الدولية ودعمها ولن نرتدد 

يف التحرك وحدنا عند ال�رصورة ملمار�سة حقنا يف الدفاع عن النف�س وجعل اأ�سباب حتركنا وا�سحة مع 

اإبقاء القوة املح�سو�سة والق�سية العادلة.

كولن باول         

بريجن�شكي )االختيار(        

- نظام يزداد نق�سًا يف �سعبيته مع باقي العامل ويتعر�س دائمُا خلدمات ظاهرة التعددية القطبية.

- قو�س الأزمات �سيمتد من اخلليج الفار�سي اإىل ك�سني �سانغ وذلك:   

ـ جتنيد ال�سني ورو�سيا واليابان.

النا�سط  الأق�سى  ال�رصق  اقت�ساديًا،  املوحدة  اأوروبا  �سيا�سيًا،  الن�سطة  اأمريكا  الثالث  املناطق  ـ وجتنيد 

جتاريًا.

ـ احتواء امليول النف�سالية لليابان وال�سني.

ـ زواج تاريخي بني القوة والتكامل العاملي لأمريكا .

بريجن�شكي )االختيار(        

- املتطلبات :

- مت تغيري مناهج الكليات الع�سكرية يف كلية احلرب البحرية واأُعلن اأنها �ست�سدد متارينها على:

ـ حرب املدن .

ـ الإرهاب .

ـ التمرد .

ـ احلرب النف�سية .

اإن نوعًا جديداً من النزاعات املتو�سطة مع اأعداء اأقوياء يف العامل الثالث يتطلب اهتمامًا خا�سًا بالنظر 

اإىل احلاجة امل�ستمرة يف :

ـ اإظهار القوة يف مناطق اأخرى .

ـ احلفاظ على منفذ اإىل ال�سواق البعيدة وامل�سادر النائية .

ـ واإىل قوات من قبيل احلمالت الع�سكرية القادرة على القيام مبهمات خمتلفة جداً .
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ـ واإىل ن�رص قوات فرق متعددة .

ويجب علينا اأن نفطن اإىل :

ـ التقدم التقاين املت�ساعد �رصيعًا يف �سناعة الأ�سلحة .

ـ توفري الفر�س لمتالكها من قبل الدول الإقليمية اجلديدة واملنت�رصة يف العامل الثالث .

مبا فيها : 

- التمرد / الإرهاب / التاأقلم على البيئة القا�سية / اأبنية املع�سكرات البدائية / م�ساعب التزود بالوقود.

- وهي من امل�ساكل التي غالبًا ما تعرت�س ال�سبيل يف العامل الثالث.

- اإتقان التدريب والبحث والتطوير يف جمال الألكرتونيات والهند�سة الوراثية والبيولوجية حلاجات 

النزاع املخفف وعلى الأخ�س يف العامل الثالث .

ال�شيا�شة الدولية           

اأما ما ي�سمل م�سمون التدخل الهجومي من :  -

ـ العدوان امل�سلح ملنع حركات الإرهاب والتطرف والعنف من خالل :

- احلرب الوقائية .

- حماولة تغيري اأنظمة �سيا�سية يف مناطق باأكملها .

- منع تقرير م�سري فئة قومية اأو دينية )ال�رصاع املذهبي( اأو  عرقية .

- منع احلكم الذاتي واإعادة ترتيب الأو�ساع اأو اإنهاء ملفات .

- تغيري مناهج التعليم يف اأنظمة الدول الإ�سالمية  .

- التحقيق يف اأ�سلحة الدمار ال�سامل ومنع تدفق الأ�سلحة .

- مواجهة الهجرات القادمة من اجلنوب اإىل ال�سمال )القنبلة املوقوتة يف اأوروبا باأكملها(.

- اإعادة تر�سيمات احلدود واإعادة ترتيبها ل�سالح اغلبيات �سكانية اإقليمية حمرومة .

- اإعاقة توازن القوى النووية مع احلليف ال�سرتاتيجي »اإ�رصائيل«.

- التدخل يف ال�سوؤون الداخلية لدول ل ترعى حقوق الإن�سان وكرامة املراأة .

- فرق اإقليمية للرد ال�رصيع على غرار فرق ال�رصطة يف املدن الأمريكية  والتي يتم ا�ستدعاوؤها ملعاجلة 

الأزمات اخلطرية .

كارن هيوز        

م�شاعدة الرئي�س بو�س ونائبة وزيرة     

          اخلارجية كونداليزا راي�س 
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- اأما وحدة الأحداث املغطاة التي �ستقوم باأعمال �رصية خا�سة ذات طبيعة ح�سا�سة والتي لن يكون 

لها على الطالق �سقف ميكن التوقف عنده والإخفاء التام عن اجلهات التي قامت بالتخطيط  بل واإدانتها 

و�سجبها عند ال�رصورة وهي وحدة تابعة للناتو وا�ستحداث وحدة اإخفائية �ستكون ملتابعة 42 دولة يف 

منطقة ال�رصق الأو�سط.

ال�شيا�شة الدولية          

• يجب اأن ل نرتدد ول بد من اأن ننت�رص انت�ساراً حا�سمًا .

• يجب اأن تكون احلكومة م�ستعدة للتحرك ع�سكريًا يف القرن 21 عرب:

- طيف وا�سع �سبيه بطيف م�سالح  الوليات املتحدة اإذا ما بادر اأحد ملالحقة املدنيني البرياء وحاول 

قتلهم جماعيًا ب�سبب :

- اللون اأو النتماء العرقي اأو العقيدة الدينية ونحن قادرون على وقف تلك العملية فاإننا �سنوقفها .

كولن باول          

- ميكن تربير احلرب ال�ستباقية:

• بامل�سلحة الوطنية بعد ا�ستنفاد املعاجلات الأخرى .

• �سينظر اإىل احللف على اأنه قائد حلف مقد�س جدير بالنظام / العدالة / الأمن الدميوقراطي/القوى 
الوطنية / الدميوقراطية/  الرخاء الجتماعي .

- الإرهاب والأ�سلحة عر�سان لعلة عاملية اأ�سا�سية وتقت�سي ال�سرتاتيجية الت�سدي لالأ�سباب التي يقوم 

عليها النزاع .

بريجن�شكي )االختيار(

اما وقد انتهت احلرب الباردة فاإنها �ستغري فقط من وجهة �سيا�ستها الأمنية اإذا كان لنا اأن جند:  -

• ال�ستقرار يف هذه املنطقة .

• ندافع عن ممتلكاتنا احليوية .

• نردع النزاع .

- واأن  نتعلم التفريق بني �رصورة الت�سامح و�رصورة القمع العادل من خالل الفو�سى اخلالقة .

نعوم ت�شوم�شكي

اإعاقة الدميوقراطية
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- �سيكون العامل املحرك فيها روحية املواجهة املبا�رصة لنحررها من قيود احلرب الباردة .

وليام هايالند          

           ال�شوؤون اخلارجية 1990 

- على احللف اأن يتبنى ا�سرتاتيجية يف �سوء اإطار جديد .

• من خالله �سينتقل احللف من مرحلة الدفاع عن اأرا�سيه اإىل الدفاع عن امل�سالح احليوية امل�سرتكة 
)خارج اأرا�سيه (.

- با�ستخدام :

• الهجوم واملباداأة .
• بالعمل �سد اأخطار تهّدد هذه امل�سالح يف اأي مكان .

• الأخذ بعني العتبار الإطار الكوين .
- من خالل : 

• املبادرات والقدرات الدفاعية وفق مفهوم احلرب الوقائية وفق مهام خم�سة يف القرن 21:
العمل على توفري مناخ اأمني اأوروبي اأمريكي م�سرتك اآليته الناتو )م�ستقر وعاملي(.  -1

توفري اإطار اأ�سا�سي لدول احللف باإجراء م�ساورات حول اأي م�ساألة مت�س مب�ساحلهم احليوية .  -2

القيام بوظيفة ردعية اأمام اأي تهديد بعدوان حمتمل ي�ستهدف اأي دولة من دول احللف .  -3

للم�ساهمة يف كل حالة على حدة وب�سورة جماعية م�سرتكة  يف  ال�ستعداد  اأهبة  البقاء على   -4

اإدارة الأزمات مبا يت�سمنه ذلك من عمليات للرد  الوقاية وبفاعلية من النزاعات وامل�ساركة بن�ساط يف 

على الأزمات .

الت�سجيع على اإقامة عالقات متوازنة من ال�رصاكة والتعاون واحلوار مع املنظمة الأوروبية لتقرير   -5

امل�ساركة والثقة املتبادلة والقدرة على العمل امل�سرتك اأي ل فرق بيننا وبني اأمريكا  يف الرتتيبات الدفاعية 

واجلماعية املتعددة اجلن�سية .

خافيري �شوالنا 

يف احتفاالت اليوبيل الذهبي 

24 ابريل 1999

-  ماذا �سي�سنع احللف خالل القرن 21 ؟ 

- وما هي ا�سرتاتيجيته اجلديدة يف �سوء تغري الظروف والعدائيات ومع تعدد م�سادر التهديد اجلديدة؟

اإن ال�سرتاتيجية اجلديدة التي اأقّرها  احللف توؤّكد على:
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ـ تغيري دور احللف من حلف دفاعي اإىل جهاز ع�سكري حكومي.

ـ  له �سالحيات التدخل الع�سكري يف النزاعات الإقليمية )داخل حدوده وخارجها(.

وذلك يعني:

• امتداد مهمة احللف اإىل ما وراء اأوروبا لي�سمل:

• ال�رصق الأو�سط.

• اخلليج الفار�سي.

• �سمال و�رصق وو�سط اأوروبا.
خافيري �شوالنا 1999

وحتت عنوان �سياغة �سيا�سية ا�سرتاتيجية لأمن قومي جديد:

احلاجة اإىل:

• امل�ساومة والتعاون البعيدين عن الإيديولوجية.

الإقليمية  التجمعات   / املتحدة  الأمم  اإ�رصاف  حتت  والتعددية  وال�سالم  ال�رصاعات  حل  م�سائل   •
كالحتاد الأوروبي / منظمة التعاون المني الأوروبي / منظمة الوحدة الفريقية .

• التحكم املن�سبط بنظام الأمن الدويل  بعنوان نظام عاملي جديد على اأن يبقى حم�سوراً بيد الوليات 
املتحدة  الأمريكية على الأقل .

�شيوم براون 

وهم التحكم 

املــــــراحل 

- املرحلة الأوىل :جولة وار�سو لدرا�سة �ُسبل التكامل مع الإرث اجليو�سرتاتيجي  و�سم كل من بولندا  

وت�سيكيا واملجر اإىل الناتو .

- املرحلة الثانية: جولة ملنو�س بالقرار املتزامن واملت�سابك جغرافيًا لتو�سيع الناتو والحتاد الأوروبي 

لإ�سافة 7 دول.

- املرحلة الثالثة : جولة كييف  تتطلع �رصقًا نحو القوقاز واأوكرانيا ورو�سيا .

بريجن�شكي

االختيار
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اأما ال�رصق الأو�سط:

- ميكن لأمريكا �سحق كوريا / �سوريا / ال�سعودية / اإيران لأعمال عدائية �سد اأمن »اإ�رصائيل« على 

)املدى الق�سري( اإل اأن ذلك:

�سيكون جهداً ا�ستعماريًا مك�سوف الغر�س. ولكي يكون نظامًا حديثًا قائمًا على املنطق ولكي ل 

تلقى رف�سًا دوليًا يف اأوروبا ناهيك عن العامل الإ�سالمي و�سيعترب حربًا اأمريكية ح�رصية وم�رصوعًا معاديًا 

لالإ�سالم وت�سبح مقولة هنتنجتون نبوءة ذات حتقق وهذا  دمار لالأمن القومي على )املدي البعيد(.

واأي حتالف اأوروبي ـ �سيني ـ هندي �سينظر على اأنه اإىل دوله على اأنها �رصيكة طبيعية ورئي�سة لأمريكا 

و�سيكون اجتاه اأمريكا اأن تعيد ترتيب ال�رصق الأو�سط با�ستخدام القوة. براأي املحافظني اجلدد اإن الرتكيز 

على الإرهاب بالو�سع الراهن يفتقر اإىل ال�سرتاتيجية )بعيدة املدى(.

لالأ�سباب التالية:

 الأول: �سينظر اإليه على اأنه ا�ستقطاب خطر .

الثاين: ل ميكن التنبوؤ به .

الثالث: مثري لال�سطراب من الناحية ال�سيا�سية .

بريجن�شكي

االختيار

- اإن احلملة احلربية الأوىل يف القرن 21 �سد الإرهاب قد بداأت من اأفغان�ستان وكل دولة عليها اأن 

تختار يف هذه املعركة اإما مع الوليات املتحدة اأو مع الإرهاب، اأي ا�ستمرارية احلرب بني نارين .

- اإن احلملة ال�سلبة �سد الإرهاب �ستطول ب�سكل اأكرب مما نتوقع و�ستطال اأنظمة �سيا�سية خمتلفة .

بو�س

ان الرئي�س مل ي�ستبعد �سيء يف املرحلة الوىل اأو   -

 املرحلة الثانية اأو 

 املرحلة الثالثة اأو

 املرحلة الرابعة من احلملة على الإرهاب    

باول    

وخالل املرحلة النتقالية :  -

  : الآلية  القدمية واجلديدة  امل�سري  الأ�سلحة وحركات  انت�سار  قطبية و�سريافقها  تعددية  �ستكون   -1

حلف الناتو مع زيادة عدد الأع�ساء وتو�سيع دائرة املهام بهيمنة اأمريكية وبالتما�س ال�رصعية منه يف املقام 

الأول . 

)�شيوم براون- وهم التحكم(
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- لقد اأر�سل تقرير ا�سرتاتيجي  من مكتب الأمن القومي اإىل الكونغر�س عام 1990 ي�سف فيه العامل 

الثالث باأنه مو�سع للنزاع بعد اأن حقق ثالث مراحل:

• اإزاحة النفوذ الأوروبي من اأفريقيا.

• اإزاحة النفوذ ال�سوفياتي من اآ�سيا .

- �سمان التحالف ال�سرتاتيجي مع »اإ�رصائيل« م�ستقباًل .
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الق�ضم الثالث:

النتـائج

ال�ضيا�ضة اخلارجية الأمريكية واإطار القانون الدويل 

جاء يف ال�سياغة اخلطابية الر�سمية لعام 2002 املتعلقة با�سرتاتيجية الأمن القومي NNS اإعالن اأن 

قواتنا يجب اأن تكون قوية مبا فيه الكفاية لثني اخل�سوم املحتملني عن موا�سلة بناء قوة ع�سكرية باأمل 

م�ساهاة القوة الأمريكية اأو جتاوزها .

وهذه ا�سرتاتيجية كربى تنطلق من اللتزام اجلوهري باملحافظة على عامل اأُحادي القطب ل مكان فيه 

لنّد مزاحم للوليات املتحدة الأمريكية كزعيم للكون يب�سط حمايته وينفذ اإرادته بالقوة .

جون اإيكامربي        

خبري بال�شوؤون الدولية         

ـ ومن �ساأن هذه املقاربة :

-  اأن جتعل املعايري الدولية اخلا�سة بالدفاع عن النف�س واملكّر�سة يف املادة 51 من ميثاق الأمم املتحدة 

عدمية املعنى .

- اإن هذه العقيدة ترف�س القانون الدويل واملوؤ�س�سات الدولية باعتبارها غري ذات قيمة .

- اأن ا�سرتاتيجية الإمربيالية الأمرباطورية الكربى اجلديدة تقدم لنا الوليات املتحدة بو�سفها دولة 

ت�سحيحية ت�سعى ل�ستغالل مزاياها الأمنية خللق نظام عاملي تتوىل مبقت�ساه الأمور دافعة الآخرين للبحث 

عن �سبيل يتيح لهم اللتفاف على القوة الأمريكية وتفوي�سها واحتوائها والرد عليها .

- كما تنطوي ال�سرتاتيجية على اإمكانية اأن ي�سبح العامل اأ�سد خطراً واأكرث انق�سامًا .

ـ توؤكد الوثيقة ال�سرتاتيجية  اللجوء اإىل �سن حرب وقائية ولي�ست ا�ستباقية يتم فيها ا�ستخدام القوة 

لإزالة تهديد متخيل اأو ملفق ، وتندرج يف خانة جرائم احلرب وتربر الفكرة باأنه اآن اأوانها .

- يرى اجلمهور يف الرئي�س بو�س اأخطر على ال�سالم من �سدام ح�سني .  

اأرثر �شلينغر          

موؤرخ وم�شت�شار كنيدي ال�شابق .        
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الأمن  ا�سرتاتيجية  عن  املدافعني  اأما  ال�سالم.  بحق  جرمية  العراق  على  احلرب  اعتبار  من  مفر  ل   -

القومي  التي تتعار�س تعار�سًا فظًا والقانون الدويل لكنهم ل يرون يف ذلك اأية م�سكلة .

ريت�شارد فولك          

خبري القانون الدويل           

ـ اإطار القانون الدويل ل يعدو كونه كالمًا فارغًا. اإن املحاولة الكربى لإخ�ساع حكم القوة حلكم 

القواعد  القادرة على تبني  التاريخ وهي و�سعية مالئمة للدولة الوحيدة  اإيداعها مرمرة  القانون يجب 

اجلديدة لأغرا�سها اخلا�سة والدليل على اأن النظام برّمته جمرد كالم فارغ وا�سح ل يحتاج اإىل تبيان .

تتقيد  العراق واأنها لن  اأنها �ستتجاهل جمل�س الأمن والأمم املتحدة ب�ساأن  اأو�سحت وا�سنطن  - فقد 

بعد الآن باأحكام م�سابهة لالأمم املتحدة فيما يتعلق با�ستخدام القوة. وعليه فقد تهاوت القواعد املرعية 

الدول  زعيمة  هي  املتحدة  الوليات  دامت  ما  طّيب  اأمر  وهذا  حطامًا  برّمته  ال�رصح  و�سقط  الإجراء 

من  عراقية  اأجهزة  اكت�ساف  لي�سّوغ  هواه  على  القواعد  تغيري  اأي�سًا يف  امل�ستنري  حر  والزعيم  امل�ستنرية 

اجلائز ا�ستخدامها لإنتاج تلك الأ�سلحة .

ميكايل غلتون           

باحث يف القانون الدويل           

النية  العدوان على نحو اعتباطي �سد نظام  ل توجد لديه �سوى  ا�سرتاتيجية �سن  اأن متنح  - يجب 

والقدرة على تطوير اأ�سلحة الدمار ال�سامل .

م�شوؤولون كبار           

الأغلبية  هذه  وان  نظرنا  وجهة  ي�ساركنا  لكي  العامل  من  الأعظم  الق�سم  على  العتماد  ميكن  ل   -

بالذات كثرياً ما تعار�س الوليات املتحدة  يف ق�سايا دولية ذات �ساأن. وعليه يجب اأن نحتفظ لأنف�سنا 

بحق تقرير امل�سائل  التي تدخل من حيث الأ�سا�س �سمن نطاق �سلطة احلكم الق�سائي املحلي للوليات 

املتحدة .

اأبراهام �شوفري          

امل�شت�شار الق�شائي يف وزارة اخلارجية .         

والدعوة اإىل حق العمل من طرف واحد وحيثما تدعو احلاجة مبا يف ذلك ال�ستخدام الأحادي للقوة 

م�سادر  و  الرئي�سة  الأ�سواق  اإىل  احلر  الو�سول  �سمان  قبيل  من  احليوية  م�ساحلها  دفاعًا عن  الع�سكرية 

الطاقة واملوارد ال�سرتاتيجية .

جورج بو�س           
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ـ ما �سبق عّينات ب�سيطة تك�سف عن الإطار املوؤ�س�ساتي لل�سلطة املحلية واملهام ال�سرتاتيجية الأ�سا�سية 

التي منها احتواء املراكز الأخرى للقوة العاملية داخل الإطار العام للنظام الذي تقوم على اإدارته الوليات 

املتحدة بالتعويل على القوة حيث تدعو احلاجة – انهم ينوون جعل كالمهم م�سموعًا واإنهم معنيون مبا 

يقولون .

اأمثلة:  

- تزامن الهجوم على العراق مع افتتاح احلملة لالنتخابات  الن�سفية للكونغر�س وكان الهدف املنتقى 

يف احلرب الوقائية يت�سف بعدة �سفات :

يجب اأن يكون جمرداً من اية قدرات دفاعية يف الواقع .  -1

يجب اأن يكون على درجة من الأهمية ي�ستحق معها عناء مهاجمته .  -2

يجب اأن تكون هناك طريقة لت�سويره على اأنه يج�ّسد ال�رص املطلق واخلطر الداهم .  -3

      كما يلي:

- الدكتاتور �سدام يح�سد اأخطر اأ�سناف الأ�سلحة العاملية واأنه قد ا�ستخدمها �سابقًا �سد قرى باأكملها  

خملفًا الآلف من مواطنيه اإما قتلى اأو عميان اأو م�سوهني. واإذا مل يكن هذا هو ال�رص فال معنى لل�رص اإذن. 

ون�سوا اأنهما �ساندا  رجل ال�رص املطلق �سد اإيران والأكراد » مب�ساعدتنا نحن لأننا مل نبال بهذه الأمور اأو 

رمبا اإ�ساءة فهم الأوامر بغزو الكويت 1990«.

بو�س وبلري 

- الدليل القادم بنوايا �سدام �سيكون على هيئة خيمة مطرية ترتفع فوق نيويورك.

كونداليزا راي�س 

اأيلول 2002 

- اإن احلملة الإعالمية تفتقر اإىل امل�سداقية فالإدارة قادرة  على اإطالق اأكذوبة من خالل ال�ستخبارات 

وهذا نهج عملياتي ماألوف.

باحث يف العالقات الدولية 

على  الدليل  تقدمي  وا�سنطن  ورف�س  املتحدة  الأمم  مفت�س  ب�سهادة  ثبتت  التي  املزاعم  تلك  رف�س   -

ادعائها عام 1990 .

ت�سخيم اعالمي بح�سد ع�سكري على احلدود ال�سعودية  �سححتها املجلة فيما بعد بدليل اأو   -

تغيري دليل .

ربط التحذيرات املخيفة حول خطر �سدام الداهم بهجمات 11 اأيلول/�سبتمرب.   -

بو�س 
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- اإن معظم الأمريكيني قد خدعوا بربنامج دعائي قلما جتد له نظرياً يف زمن الدميوقراطيات لكرثة 

اأكاذيبه املنهجية .

اناتول ليفن 

عوامل اأو �رصوط ثالثة لإر�ساء املعايري اجلديدة :

عراق بال قدرة دفاعية وي�ستاأثر باأهمية فائقة وي�سكل تهديداً لوجودنا بالذات .  -1

بو�س

جيد  ب�سكل  العامل  بقية  تدركها  باتت  العراق  يف  برّمتها  املمار�سة  لهذه  الحتذائية  فالطبيعة   -2

و�سيكون على ال�سعوب واأنظمة احلكم اأن تبّدل طريقتها يف روؤية العامل من روؤية مبنية على الأمم املتحدة 

والقانون الدويل اإىل اأخرى قائمة على التماهي اأي اأن ُينحى جانبًا باأية اعتبارات تتعلق بامل�سلحة القومية 

ل�سالح العتبارات  التي تعك�س الأهداف الأمريكية .

وبات يف م�ستطاع الوليات املتحدة اأن تلتفت حلالت اأ�سعب اأمامها مثل اإيران و�سوريا ومنطقة 

النديز، واإذا متكنوا من تخويف القوى العظمى  الثانية واحتوائها، الحتاد الأوروبي وال�سني واليابان .

روجر اأوين      

موؤرج ال�رشق االأو�شط جامعة هارفرد      

- اإن ا�سرتاتيجية النيوليربالية الإمربيالية الكربى ت�ستغني فعليًا عن حكم  القانون الدويل مبا هو غاية 

ال�سيا�سة اجلامعة واخلطرة .

- كما اختفت املنظمات الدولية التي تعمل على ن�رص مفاعيل القانون وت�سعى اإىل كبح جماح القوى 

ف�ساًل عن اأ�سماع �سوت ال�سعفاء والعجزة .

املجلة االأكادميية  االأمريكية 

للدرا�شات والعلوم ال�شيا�شية 

- اإن الأمم املتحدة نافعة متامًا كاأداة لأحادية القطب الأمريكية ولعلها بالفعل تكون الآلية الرئي�سة التي 

�ستمار�س من خاللها اأحادية القطب هذه يف امل�ستقبل حتت ا�سم احلكومة الفعلية التابعة ل�سادة الكون .

فران�شي�س فوكاياما 

م�شت�شار  اإبان حكم ريغان وبو�س 

يف وزارة اخلارجية 

- وجه بو�س اإنذاره الأخري اإىل جمل�س الأمن 2003 ودارت اأحاديث قد تتخذ ملعاقبة الدولة التي مل 

متتثل لالأوامر ال�سادرة .
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- اإن جلوء بطل العامل اإىل ا�ستخدام الفيتو ب�سورة روتينية اإما اأن يكون حمل جتاهل اأو يجري التقليل 

من �ساأنه بع�س الأحيان يلقى ال�سادة كموقف مبدئي لكنك لن جتد يف كل هذا اأدنى �سك اأو قلق من اأن 

ينال ذلك �رصعية و�سدقية الأمم املتحدة .

مدير معهد املنظمات الدولية

يف جامعة كولومبيا 

ل�سنا بحاجة اإىل جمل�س الأمن واإذا اأراد املجل�س اأن يكون ذا �سلة فما عليه اإل اأن مينحنا �سلة مماثلة   -

لتلك التي اأعطانا اإياها الكوجنر�س اأي �سلطة ا�ستخدام القوة كما ن�ساء .

م�شوؤول يف اإدارة بو�س 

- اإننا نلك ال�سلطة لنفعل ما نراه �رصوريًا .

كولن باول 

- فالأمم املتحدة لن جتتمع وتناق�س اإل اأننا ل�سنا بحاجة اإىل اإذن منهم اإذا �ساء بقية املجل�س اأن يلحقوا 

بنا ول �سيئ اأكرث من ذلك .

اإىل  اإن الأمم املتحدة غري ذات �سلة لأنها مل ترتفع  النظام الذي نختاره.  العراق ونفر�س  - �سنغزو 

م�سوؤولياتها .

بو�س- بلري- اأزنار 

- اإن تغيري النظام الأمني ل يعني  بال�رصورة  نظامًا يف�سله العراقيون بل نظامًا يفر�سه الغازي فر�سًا 

وي�سميه دميوقراطيًا .

الر�سالة وا�سحة و�سنفعل ما ن�ساء واأيًا تكن احلجة التي يتفق وجودها يف اجلعبة وعليكم اللحاق بنا 

واإل .

اآري فال�رش 

املتحدث الر�شمي للبيت االبي�س
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امللحق الثالث

مة للمنتدى هة اإىل اجلهات املنظحِّ الوثائق وامل�ستندات املوجَّ

دعم ن�ضال املقاومة �ضّد ال�ضهيونية والإمربيالية

جون كاتالينوتو ❋

 على غّزة وما يرافقه من اأعمال وح�سية، 
ّ
)مّت اإعداد هذا الن�ّس قبل بدء العدوان الإ�رصائيلي الأمريكي

واأجريت عليه بع�س التعديالت، لي�سمل هذا احلدث(.

لتاريخ  الثورية«  اأّول من قّدم فكرة »النهزامية  الرو�سية  البول�سيفي والثورة  لينني قائد احلزب  كان 

ال�رصاعات القومية خالل احلرب العاملّية الأوىل. واأّدتنْ املناف�سات بني املجموعات الإمربيالية املختلفة 

اإىل اإحكام �سيطرتها على الإمرباطوريّات ال�ستعمارية يف ذلك الوقت واإىل مذبحة دموّية اأودت بحياة 

الكثريين من العمال واملزارعني الذين جرى ا�ستدراجهم للمحاربة من اأجل م�سالح الطبقات احلاكمة 

عندهم. ومل تكن احلملة التي قام بها لينني �سّد دعم اأّي طرف يخو�س احلرب الإمربيالية فح�سب، بل 

قّدم در�سًا باأّن »العدّو اللدود يف الداخل« وهكذا �سيكون من ال�رصوري »حتويل احلرب الإمربيالية اإىل 

حرب اأهلية«. ومن دون التطّرق اإىل املزيد من التفا�سيل حول هذا التاريخ يف هذا الن�ّس، نريد اإظهار 

كيف نوؤّول ذلك التحليل يف ن�سال القرن الواحد والع�رصين. 

العدوان ال�سهيويّن الإمربيايل على غّزة:

الدولة  عميلتها  مع  بالتعاون  اإمربيالية  قّوة  اأدارتها  بحرب  الأخرية  الثالثة  الأ�سابيع  يف  العامل  ُجوبه 

ال�ستيطانية ال�ستعمارية املحلية �سّد �سعب مدين. ومنذ 27 كانون الأّول ينّظم العديد من املوؤمترات من  

بريوت وكلكوتا اإىل القاهرة ومن كابتاون اإىل  كوبنهاغن ومن �ساوول اإىل �سيدين و�سان فران�سي�سكو 

ومن طوكيو اإىل تل اأبيب وبو�سطن وبون�س اآيرو�س للت�سامن مع �سعب غّزة ولوقف الإبادة اجلماعية التي 

ترتكبها »اإ�رصائيل« والوليات املتحدة الأمريكّية.

❋ )نا�سط �سيا�سي يف الوليات املتحدة الأمريكية(.
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فدولة »اإ�رصائيل« ال�ستيطانية التي تتلّقى دعمًا من حكومة الوليات املتحدة مبوافقة اإدارة بو�س تنهال 

بالقذائف على قطاع غّزة املاأهول بال�سّكان، حيث يوجد ما يزيد عن مليون ون�سف مليون �سخ�س، 

 ل غري. وكانت »اإ�رصائيل« تق�سف غّزة 
2
األف طفل يعي�سون على م�ساحة 360 كلم من بينهم 800 

بالغزو، وترتكب مذبحة بحّق الأطفال، ميكنكم م�ساهدتها  بالأ�سلحة الأمريكّية. وها هي تقوم الآن 

على التلفاز، على الرغم مّما ت�سّببه من م�ساعر اأ�سى لدى م�ساهدتها. وما يزيد الأ�سى هو �سماع الأكاذيب 

ـُديل بها الإ�رصائيليون وال�سيا�سيون يف الحتاد الأوروبي لتربير هذه املذبحة. التي ي

وتقوم و�سائل الإعالم يف الوليات املتحدة وغرب اأوروبا واليابان على ما اأعتقد بتلفيق الأكاذيب 

وبت�سويه �سمعة حما�س، مطلقًة عليها �سفة الإرهابية. وجتدر الإ�سارة اإىل اأّن حما�س منّظمة جماهريية 

بكّل ما للكلمة من معنى، وهي على �سلة مبا�رصة بال�سعب الفل�سطيني باأ�رصه، الذي انتخبها بالأغلبية 

ا باأ�سواتهم  اأدَلونْ اأّن الفل�سطينيني  ُمفاده  ال�ساحقة لتمّثله. واّتخذت الوليات املّتحدة و»اإ�رصائيل« قراراً 

حاولتنْ  نف�سها،  وبالطريقة  احلني.  ذلك  منذ  حما�س  تدمري  حتاول  »اإ�رصائيل«  هي  وها  اخلطاأ،  للجهة 

الوليات املتحدة و»اإ�رصائيل« قبل ع�رص �سنني اأو ع�رصين �سنة ا�ستهداف فتح ومنظمة التحرير الفل�سطينية.

تريد وا�سنطن وتل اأبيب تدمري اأّي منّظمة حتارب من اأجل حتقيق امل�سري الفل�سطيني. ملاذا؟ لأّن الن�سال 

الفل�سطيني على وجه اخل�سو�س يف غّزة �سّكل على مدى 60 عامًا خري مثال ملقاومة الحتالل وللتحّرر 

القومي يف كّل اأنحاء العامل. واأَمَل الإمربياليون باإحلاق الهزمية بهذا الن�سال عرب حتطيم املدنّيني. 

ويوجد عندنا ميزة واحدة ب�سفتنا نا�سطني �سيا�سّيني يف الوليات املتحدة: اإذ اإّن جورج بو�س البن 

حما�س. ونذكر اأ�سلحة الدمار ال�سامل يف العراق التي مل تكن 
ّ
موؤيّد لـ»اإ�رصائيل« �سّد الفل�سطينيني و�سد 

موجودة. ونذكر ما قام به بو�س لتدمري نيو اأورلينز. ونذكر كيف قمع العمال املهاجرين. ونعرف اأّنه 

يلّفق الأكاذيب يف الأوقات كاّفة. فعندما يدعم بو�س »اإ�رصائيل« ي�سبح من الأ�سهل لنا اأن ن�رصح ل�سعب 

الوليات املتحدة اأّن بو�س والإ�رصائيلّيني يّلفقون الأكاذيب واأّنهم جمرمو حرب.

»اإ�رصائيل«  اأّن  نعلم  �سنوات. كما  اإن مل يكن من  اأ�سهر  للحرب من  الإ�رصائيلّيني خّططوا  اأّن  ونعلم 

و�سعت غّزة حتت احل�سار طيلة 18 �سهراً. ونعلم اأّن احل�سار يعني عدم وجود وقف نار حقيقي لإطالق 

النار، واأّن ال�سواريخ ما هي اإّلّ ذريعة للدعاية الإ�رصائيلية.

للعراقّيني والأفغانّيني حّق  املقاومة. فكما  له حّق  الذي يرزح حتت الحتالل  الفل�سطيني  فال�سعب 

ولليهود  بلدهم،  حترير  حّق  وللفيتنامّيني  الأطل�سي،  �سمال  حلف  وقّوات  املتحدة  الوليات  مقاومة 

امل�سجونني يف حي اليهود يف وار�سو حّق مقاومة النازيّني بكّل ما لديهم من �سالح، فاإنَّ الفل�سطينّيني 

امل�سجونني يف غّزة ميلكون احلّق ذاته.
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وجتدر الإ�سارة اإىل اأّنه حّتى يف الوليات املتحدة حيث ال�سعب اأكرث عر�سة لأكاذيب و�سائل الإعالم 

ال�سوارع  اإىل  الآلف  ع�رصات  نزل  ل»اإ�رصائيل«،  موؤيدان  واجلمهوري  الدميقراطي  احلزبان  وحيث 

من  املزيد  تنظيم  م�سى  وقت  اأّي  من  اأكرث  الآن  ويتّم  غزة.  يف  ترتكب  التي  املذبحة  على  لالحتجاج 

املظاهرات املليونية الداعمة لفل�سطني يف الوليات املتحدة، ويف خمتلف اأرجاء العامل. فلم ن�سهد قّط من 

قبُل مثل هذا التاأييد، ول حّتى اأعماًل عدائية بهذا احلجم من الدولة الإ�رصائيلية وداعميها.

وجرى مثل هذا التحّرك عام 2002 و2003 يف حماولة لوقف غزو العراق. لكن يوجد اختالفات 

بني تلك الفرتة والآن. وعلينا ال�ستفادة من هذه الختالفات للتاأكيد باأّن احتجاجاتنا اأكرث فّعالية، فال 

حتتوي احتجاجاتنا ماليني الأ�سخا�س فح�سب، بل نتدخّل لوقف املذابح واخلطط التي حت�رصّ للمزيد من 

احلروب.

العراق ولبنان واأفغان�ستان:

-
ّ
العراق واأفغان�ستان والندحار الأمريكي اإدارة بو�س لغزو  ين�ساأ اختالف واحد جّراء هزمية خّطة 

الثاين  اأّما الختالف  العامل.  اإحلاق �سعف قا�س بهيمنة الوليات املتحدة على  لبنان هو  الإ�رصائيلي من 

الذي �سعر به النا�س يف خمتلف اأرجاء العامل فهو اأّننا يف بداية اأكرث الأزمات القت�سادية الراأ�سمالية جّدّية 

منذ الثالثينيات وما عاد اأحد يوؤمن باأّن النظام الراأ�سمايل م�ستقّر وباأّن حياتهم يف اأمان.

احلاكم يف  الفريق  ومعه  احلرب  اإىل  طريقها  ل�سّق  بو�س  ع�سابة  كّذبتنْ  عندما  �سنوات،  �سّت  فمنذ 

الوليات املتحدة املوؤّلف من م�سوؤولني و�سيا�سيني من كال احلزبني و�سائل اإعالم دعمه للحرب. واحلقيقة 

اأّن املالكني امل�سرتكني كانوا ل يكّلون من تكرار الأرباح والغنيمة التي �سيجنونها جّراء ن�رص الوليات 

املتحدة ال�رصيع يف العراق. وبعد �سّت �سنوات ا�ستحال »الن�رص ال�رصيع« انهياراً طويل الأمد لإمربيالية 

الوليات املتحدة. واأظهرتنْ مقاومة ال�سعب العراقي العازمة �سعف البنتاغون الذي ا�ستنزف كّل طاقات 

جنوده و�سّعف معنوياتهم. 

وقّللتنْ الطبقة احلاكمة يف الوليات املتحدة من قيمة العراقّيني متامًا كما قّللتنْ من قيمة الفيتنامّيني يف 

ال�ستينيات وكما قّلل القادة النازّيون من قيمة الحتاد ال�سوفياتي عام 1940، وكما قّلل بو�س والقيادة 

الإ�رصائيلية من قيمة املقاومة اللبنانية عام 2006. وعلى الرغم من تر�سانة الوليات املتحدة ال�ساحقة، 

ونق�س الدعم من الدول املجاورة، ونق�س قاعدة اآمنة، ميكن تنظيم مقاومة �سيا�سية انطالقًا منها وعلى 

حّد  و�سع  من  العراقية  املقاومة  متّكنت  موّحدة  وطنية  حترير  جبهة  ت�سكيل  يف  ال�سعوبات  من  الرغم 

الوليات  اإمربيالية  ل�سالح  العراق  حتكم  م�ستقّرة  تابعة  حكومة  يوجد  ل  اإّنه  اإذ  الأمريكّيني  للمحتّلني 

املتحدة.
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ويف الواقع الذي  يدين العامل لل�سعب العراقي الذي مل يدافع عن �رصف العراق فح�سب، بل اأثبط هّمة 

البنتاغون يف الإقدام على خطوات اإ�سافية مبا فيها م�سادرة اأرا�س واحتاللها.

اللبنانية عام 2006 للغزو الإ�رصائيلي �سفعة جديدة لإمربيالية الوليات املتحدة  و�سّكلتنْ املقاومة 

التي تعّهدتنْ تدمري قّوة حزب  باإ�رصائيل  الذّل  املقاومة  املنطقة »اإ�رصائيل«. واأحلقتنْ  التابعة يف  ودولتها 

اهلل الذي كان املنظمة الأقوى من بني منظمات املقاومة اللبنانية. وعلى الرغم من اأّن اجلي�س الإ�رصائيلي 

ارتكب مذابح بحّق اأكرث من األف لبناين، ودّمر الكثري من امللكيات اإّلّ اأّنه اأظهر �سعفه للعامل اأكرث من 

�سعف البنتاغون يف العراق.

احتالل  اأّن  واعتربوا  الأفغانيني.  مقاومة  تقدير  يح�سنوا  مل  وا�سنطن  يف  الإ�سرتاتيجّيني  اأّن  كما   

اأفغان�ستان �سهل، فحّولوا احلرب اإىل حلفائهم يف الناتو، ورّكزوا قواتهم يف بع�س القواعد الع�سكرية، 

ودفعوا ر�ساوى لبع�س القادة الع�سكرّيني. ومل جتر عملية اإعادة البناء. وكّل ما قاموا به هو الإدلء ببع�س 

حافية الواعدة بتحرير املراأة، وباإن�ساء املدار�س، ومن ثّم �سّنوا احلرب الثانية.  وخ�رصت  الت�ساريح ال�سّ

يبلغ  الذي  امل�سّلح نوويًّا  البلد  باك�ستان،  اأفغان�ستان وعلى معظم  املتحدة الآن �سيطرتها على  الوليات 

عدد �سكانه 170 مليون �سخ�س. وجواب الوليات املتحدة الوحيد هو اإلقاء املزيد من القنابل، واإطالق 

املزيد من ال�سواريخ، وقتل الكثريين يف اأثناء حفالت الزفاف. وتريد الوليات املتحدة من حلفائها يف 

الناتو اإر�سال املزيد من القّوات، واملزيد من علف املدافع، كثمن للم�ساركة يف املكا�سب غري امل�رصوعة 

التي ت�رصقها الدول القوية من بقية دول العامل، عرب اإحكام �سيطرتها على ال�ستثمارات والأ�سواق والقوة 

الع�سكرية.

اإنَّ لالأغنياء والأقوياء وامل�سارف وامل�سانع يف الوليات املتحدة �سيطرتهم ونفوذهم يف خمتلف اأرجاء 

العامل. وهم يتدّخلون يف كّل زاوية يف اأمريكا الالتينية، وي�سّلحون النظام الكوملبي الرجعي لأداء دور يف 

اأمريكا اجلنوبية توؤديه »اإ�رصائيل« يف غرب اآ�سيا. 

وي�ستطيع الفرد يف �رصق اآ�سيا روؤية حماولة الوليات املتحدة تطويق ال�سني وتهديدها عرب دعم امليول 

النف�سالية. ويف اإفريقيا، ت�ستخدم الوليات املتحدة وفرن�سا وبريطانيا واأملانيا وبلجيكا �سّتى الأ�ساليب 

للح�سول على موقع، وحتاول الوليات املتحدة التقّدم بوا�سطة قوتها الع�سكرية. ولقد وقعتنْ يف �رصق 

اأوروبا والحتاد ال�سوفياتي �سابقًا حربان يف يوغو�سالفيا ويف جورجيا كانتا جزءاً من تو�ّسع الناتو.  

دعم ن�سال املقاومة

لكّن اأكرث املعارك حّدة وقعت يف و�سط اآ�سيا وغربها، حيث ا�ستمّرت التدّخالت الع�سكرية ل�سنوات، 

وهي املناطق التي �سهدتنْ املقاومة الأقوى لإخ�ساع املناطق ال�ستعمارية. وُيطَرح يف هذه املنطقة �سوؤال 

»النهزامية الثورية« من جديد.
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وت�سارك املجموعات املناه�سة لالإمربيالية كاّفة يف تلك الدول التي يحاول الإمربياليون وال�ستعماريون 

اأفغان�ستان، يف  ا�ستعبادها، ويف بع�س احلالت اإعادة ا�ستعمارها، مثل لبنان وفل�سطني والعراق وحّتى 

مقاومة الحتالل. ويف الفرتة التي �سبقت تفّكك الحتاد ال�سوفياتي كان املوؤيّدون لال�سرتاكية ولل�سيوعية 

هم املحاربني الأكرث عزمًا،  وغالبًا القادة الأكرث ت�سميمًا على الن�سال من اأجل التحّرر الوطني. اأّما الآن 

فلقد انتقلت الن�سالت الأكرث حّدة اإىل املنظمات الإ�سالمية، على وجه اخل�سو�س، حيث جتمع �سلة 

وثيقة هذه املنظمات بقاعدتها اجلماهريية. وت�سّوه الآلة الدعائية يف اأوروبا ويف الوليات املتحدة �سمعة 

الدعاية  الت�سامن. وتزعم  اإيران حتاول احلكومة تدمري كّل وجه من وجوه  املنّظمات، ويف حالة  هذه 

الإمربيالية ح�سول »�رصاع ح�سارات« واأّن »الإ�سالم الأ�سويل« هو العدّو.

وبالن�سبة اإىل النا�س الثوريني يف ال�سمال- الذين يطلق عليهم لينني ا�سم الدول الإمربيالية- فاإنَّ املوقف 

»اإ�رصائيل« يف هذه  الأ�سغر  وبالناتو وب�رصيكهم  املتحدة  بالوليات  الهزمية  اإحلاق  الوحيد هو  املنا�سب 

املواجهات. وهذا الأمر ل يوؤّثر يف دعم عقيدة اأولئك الذين يقودون املقاومة. وبالطبع نحن نوؤّيد تلك 

احلكام  و�سّد  الإمربيالية  �سّد  والفقراء  العاملة  الطبقة  تنّظم  التي  ولل�سيوعية  لال�سرتاكية  املوؤيدة  القوى 

الراأ�سماليني املحليني. لكن يتوّجب علينا نحن يف الدول الإمربيالية القيام بهذا الأمر من دون اإ�سعاف 

دعمنا ملقاومة الإمربيالية اأيًّا كان َمن يراأ�س هذه املقاومة.      

ل ي�ستطيع تدّخل الوليات املتحدة اأو الناتو اإحداث تقّدم يف اأّي منطقة. وعلينا معار�سة اأّي تدّخل 

اإمربيايل، والعمل على اإحلاق الهزمية به، �سواء اأكان يف اآ�سيا اأو اأفريقيا اأو اأمريكا الالتينية اأو �رصق اأوروبا.

»اإ�رصائيل«،  و�سّد  املتحدة  الوليات  و�سّد  الناتو  �سّد  املقاومة  دعم  اأي  املوقف،  هذا  اّتخاذ  وعرب 

نكون قد قّدمنا اأف�سل اأ�سكال امل�ساعدة لتلك املنظمات ال�سرتاكية الثورية يف تلك الدول الرازحة حتت 

الحتالل. ملاذا؟ لأنها ت�ستطيع اأن ُتظهر ملن ي�ساركونها الراأي يف اأوروبا والوليات املتحدة واليابان اأّنها 

احلليف الأكرث عزمًا لل�سعوب امل�سطهدة التي حتارب من اأجل احلّريّة.

الناتو.  �سابقًا. فنحن نعار�س تو�سع  ال�سوفياتي  اأوروبا والحّتاد  اّتخاذ املوقف ذاته مع �رصق  وعلينا 

ونن�سم اإىل اأولئك املوجودين يف اأوروبا الذين �سينظمون احتجاجًا يف الذكرى ال�ستني لهذا التحالف 

الإمربيايل يف ني�سان املقبل. ف�ستون عامًا مّدة طويلة جّداًً توجب على الناتو ال�ستقالة. 

اأّما التغيري الثاين الرئي�س الواجب القيام به فيتعّلق بالعمال، اإذ اإّن عدد العمال الذين ت�ستغّلهم ال�رصكات 

املتعّددة اجلن�سّية الإمربيالية ت�ساعف منذ اأواخر الثمانينيات من مليار ون�سف مليار اإىل ثالثة مليارات 

عامل. ومن نتيجة هذا الت�ساعف التو�ّسع ال�رصيع لقّوة الراأ�سمال على ح�ساب العّمال وامل�سطهدين يف 

العامل.



334

وبالتزامن مع ا�سمحالل الحّتاد ال�سوفياتي والدول ال�سرتاكية الأوروبية، وبع�س التغرّيات ال�سيا�سية 

يف خمتلف اأرجاء العامل، حدثت تغيريات يف التكنولوجيا، �سمحت باأن يكون الإنتاج منّظمًا على اأ�سا�س 

ل مركزي جديد. فاأ�سبح اإنتاج �سلعة ما ممكنًا حدوثه يف ع�رصات الدول املنت�رصة يف خمتلف اأرجاء العامل. 

فيقوم الراأ�سماليون باإنتاج �سلع حيث يكون ثمن �سناعتها يف اأّي بلد هو الأدنى.

العّمال  واأحزاب  منظمات  من  وتتطّلب  لة،  املنا�سِ الطبقة  يف  مرّوعًا  تاثرياً  التغيريات  هذه  وتوؤّثر 

تغيريات يف الإ�سرتاتيجية والتكتيكات. ونحن متاأّكدون من ح�سول تغيريات يف الوليات املتحدة كما 

يوجد تغيريات مماثلة يف اأوروبا الغربية واليابان. ومبا اأنَّ التغيريات ت�سع العّمال يف الدول الإمربيالية يف 

مناف�سة مبا�رصة مع العمال يف الدول التي تعاين من �رصعية الإمربيالية وال�ستعمار، �ستكون هناك حاجة 

اإىل املزيد من الت�سامن بني الطبقة العاملة على ال�سعيد الدويل.

فالنريان م�سّوبة على الطبقة العاملة يف خمتلف اأرجاء العامل. وكذلك الأمر، فاإنَّ النريان م�سّوبة على 

العامل اجلنوبي الذي ي�سّمى بالدول غري الإمربيالية. وها هو الأمر نف�سه يحدث يف اليابان، ويف اأوروبا 

الغربية، ويف اأمريكا ال�سمالية التي تلّم بها اأزمة اقت�سادية راأ�سمالية �سديدة.

نف�سه،  الوقت  الثالثة ركوداً يف  الإمربيالية  املراكز  ت�سهد  الثانية،  العاملّية  وللمرة الأوىل منذ احلرب 

َمت يف اليونان والربتغال  فانقطعت اخلدمات الجتماعية، ما �سّبب �سفعة لن�سالت العمال. وقد ُنظِّ

ة موؤّخراً. ويحارب الطاّلب يف فرن�سا واإيطاليا واإ�سبانيا ما ي�سّمى بالإ�سالحات  واإيطاليا اإ�رصابات عامَّ

التي هي يف احلقيقة تخفي�س اإنتاج. كما اأّن العّمال يف الوليات املتحدة يقومون بتحّركات يف الطرقات 

لوقف ا�ستيالء امل�سارف على منازلهم.

ولطاملا كانت ال�رصيحة الأكرث فّعالية يف الطبقة العاملة يف الوليات املتحدة هي الأكرث ا�سطهاداً وهي 

الفئة املوؤلفة من الن�ساء العامالت والعمال الأمريكّيني من اأ�سل اإفريقي والعمال الالتينيني وغريهم،  ف�ساًل 

عن املهاجرين الذين يجلبون طبقة اأكرث وعيًا ومناه�سة لالإمربيالية اإىل مركز الإمربيالية العاملّية. بالإ�سافة 

اإىل ذلك، فاإنَّ القوات الأمريكّية اأرهقتها احلرب، وهي تظهر معار�ستها اأكرث فاأكرث للحرب. ونرمي يف 

الوليات املتحدة اإىل توحيد ن�سال العمال الذي يتنامى الآن مع الن�سال �سّد احلرب. وتعّد هذه الوحدة 

جزءاً من فكرة النهزامية الثورية. ول يعني القيام بهذا الأمر دعم ن�سال العّمال للمقاومة يف العراق 

واأفغان�ستان وفل�سطني فح�سب بل اإعادة النتفا�سة من جديد.  

ماذا تعني انتخابات الوليات املتحدة للعامل؟

مع بدء ولية باراك ح�سني اأوباما الرئا�سية، يت�ساءل العامل ماذا تعني النتخابات واإحلاق هزمية نكراء 

اأمريكي من  انتخاب  اأّن  اأولهما  التاليتني:  اأ�رّصح باجلملتني  راأ�سهم بو�س؟ دعوين  باجلمهوريني وعلى 

اأ�سل اإفريقي لرئا�سة الوليات املتحدة يعني خطوة تقّدمية يف الوليات املتحدة، وفر�سة لتعزيز ن�سالت 
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العمال والفقراء. اأّما اجلملة الثانية فهي اأّن انتخاب باراك ح�سني اأوباما لرئا�سة الوليات املتحدة يعني 

يف  للراأ�سمالية  املناه�سة  ال�سيا�سات  وا�ستمرار  اخلارج،  يف  لالإمربيالية  املناه�سة  ال�سيا�سات  ا�ستمرار 

الداخل.

واإنَّ التعليقني الواردين اأعاله �سحيحان. وُتعار�ُس اجلملُة الأوىل الثانيَة، لكّنهما ل يلغيان بع�سهما 

بالتناق�سات متامًا كما  اأوباما هو حدث مليء  انتخاب  يتناق�سان، لأّن  لكّنهما  يتعاي�سان،  بع�سًا. فهما 

كانت حملته.

فقبل كّل �سيء، اإنَّ انتخاب �سيا�سي اأمريكي من اأ�سل اإفريقي لأكرث املواقع قّوة يف الوليات املتحدة 

�سنة   150 حلقتها  العبودية،  من  �سنة  ب250  مّرت  املتحدة  الوليات  اإّن  حيث  رمزّيًا  تقّدمًا  ي�سّكل 

من العن�رصية املوؤ�ّس�ساتية. ومل تك�سب الكثري من الوليات حّق النتخاب لل�سود اإّلّ يف ال�سّتينيات بعد 

خو�س ن�سالت �سعبة، اإذ اإّن ال�رصطة، وبع�س الأ�سخا�س العن�رصّيني، قاموا بقتل نا�س كانوا يحاربون 

من اأجل احل�سول على هذا احلّق. كما اأّن الت�سويت ما زال مقّيداً بقواعد متّيز �سّد الأمريكّيني من اأ�سل 

اإفريقي. فالعن�رصية املوؤ�س�ساتية ما زالت ت�سع املزيد من ال�سّبان ال�سود يف ال�سجن بدًل من اجلامعات.

وعلى الرغم من اأّن اأوباما قام باحلملة النتخابية الأكرث ثمنًا )حوايل 750 مليون دولر(. ومتّكن بدعم 

ماّدّي قوي من �رصائح وا�سعة متلك املال وال�سلطة من الفوز بالنتخابات عرب ح�سد حركة جماهريية، 

فقدكان على حملته اأن تتخّطى عن�رصية عميقة و�سط العديد من الناخبني البي�س. وكان عليها اأن حت�سد 

الأمريكّيني من اأ�سل اإفريقي بطريقة مل ي�سهدوها من قبل.

الأمريكّية،  النتخابات  َقبنُْل يف  اأحد من  بها  الكاريزما مل يحَظ  للخطيب ذي  فاحل�سود اجلماهريية 

حيث ح�رص ع�رصات اآلف النا�س. واأدىل العديد من الأمريكّيني من اأ�سل اأمريكي، مبا يف ذلك نا�س كبار 

يف ال�سّن كانوا بعيدين عن احلياة ال�سيا�سية يف النتخابات ال�سابقة، باأ�سواتهم للمرة الأوىل، وبكّل فخر. 

وح�سل اأوباما على دعم بالإجماع من جمتمع ال�سود، اأي من الأّمة ال�سوداء التي بدت يف انتخابه تعرّب 

عن حّقها يف تقرير امل�سري. كما ح�سل اأوباما اأي�سًاً على ثلثي اأ�سوات النا�س الذين هم يف الأ�سل من 

اأمريكا الالتينية، وح�سل على اأ�سوات البي�س التقّدمّيني. ويف امليدان النتخابي، انتقل املاليني من النا�س 

من الالمبالة ال�سيا�سية اإىل الن�ساط ال�سيا�سي.

�سيكاغو ونيو  اأوباما احتفالت اجلماهري، حيث اجتمع مئات الآلف يف كّل من  انت�سار  واأ�سعل 

اأوباما  اأورلينز وهارمل وغريها من املدن الأمريكّية. و�سياأتي املاليني يف الأ�سبوع املقبل اإىل حفل ت�سّلم 

للرئا�سة لالحتفال بت�سّلم اأّول رئي�س اأ�سود للرئا�سة، وللرتحيب بنهاية عهد بو�س. فغالبية النا�س يريدون 

اإنهاء احلرب يف العراق، ويريدون احلفاظ على منازل العمال ووظائفهم، كما اأّنهم يريدون عناية �سّحّية 
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عاملّية، والتعليم للجميع. واإنَّ فوز اأوباما ي�سّجعهم على ا�ستمرار الّن�سال من اأجل حتقيق هذه احلقوق.

يف  تغيرياً  يعني  اأوباما  انتخاب  اأّن  العتقاد  �سواب  عدم  هو  التناق�س  من  الثاين  اجلزء  اإنَّ  وبالتايل، 

باإحكام  احلاكمة  القوانني  جمموعة  وت�سيطر  اخلارجية.  �سيا�ساتها  ة  خا�سّ الرئي�سة،  وا�سنطن  �سيا�سات 

الرغم من وجود اختالفات يف تركيبة احلزَبنِي  املتحدة. وعلى  الوليات  الوطنية يف  على النتخابات 

اجلمهوري والدميقراطي اإّلّ اأّن كالهما يخدم م�سالح الأغنياء والأقوياء، وكالهما دفع الوليات املتحدة 

اإىل خو�س حروب عدائية من كوريا وفيتنام اإىل العراق واأفغان�ستان.

وبداأ العديد من الأغنياء والأقوياء يف الوليات املتحدة بدعم حملة اأوباما لأّنهم اأرادوا اإدارة ت�سّكل 

ة  »حتالفًا كبرياً« يف الربملان. وي�سّم هذا التحالف يف الوليات املتحدة احلزب الدميقراطي باأ�رصه، خا�سّ

اإدارة بيل كلينتون. كما ي�سّم التحالف اجلمهوريني، لكّنه مل ي�ستبعد �سوى جناح  اجلناح الذي �سّكل 

اأكرث  اأّنه  اأعتقدوا  لأّنهم  لأوباما،  دعمهم  النا�س  اأغلبية  وقّدم  اجلمهوري.  للحزب  املتطّرف  اليمني 

املر�سحني قدرة على التعامل مع هذه احلكومة الئتالفية الوا�سعة املناه�سة للراأ�سمالية.

بو�س وع�سابته. كما  املتحدة  الوليات  ال�سكان يف  من  ذلك 70%  مبا يف  العامل  النا�س يف  ويكره 

البائ�سة  نتيجة ملحاولته   
ّ
العاملي ال�سعيد  املتحدة على  الوليات  ل�سيطرة  انهياراً حاّداً  اأي�سًاً  �سّبب بو�س 

يف احتالل العراق واأفغان�ستان. وياأمل الأغنياء والأقوياء يف الوليات املتحدة لو يتمّكن فريق اأوباما من 

قلب هذا النهيار. وت�سّمن برنامج حملة اأوباما ان�سحاب بع�س القوات الأمريكّية من العراق، واإر�سال 

املزيد من القّوات اإىل اأفغان�ستان. وجتدر الإ�سارة اإىل اأّن اأوباما رف�س لغاية 11 كانون الثاين قول اأّي �سيء 

مهّم حول املذبحة الوا�سحة التي يرتكبها الإ�رصائيليون يف غزة.

وما �ستقوم به اإدارة اأوباما ما زال جمهوًل. و�ستبحث اإدارة اأوباما يف الداخل عن �ُسبل لإدخال موارد 

مالية فدرالية لالقت�ساد الراأ�سمايل، يف حماولة لإنهاء الأزمة القت�سادية، لكن من دون تغيري يف الطبيعة 

الأ�سا�سية للنظام.  واإنَّ خطر �سّن الوليات املتحدة حلرب جديدة يف اخلارج ما زال قائمًا.  ويجب اأن 

يتعّلق  ما  باجّتاه حرب. ويف  اأّي خطوة  املتحدة جاهزة ملحاربة  الوليات  التقّدمّية داخل  تبقى احلركة 

، ل ينبغي لنا اأن يتّم و�سع خطر احلرب جانبًا على الرغم من وجود املزيد من املرونة 
ّ
بال�سعيد العاملي

لدى الوليات املتحدة لإقامة مفاو�سات، حّتى مع اأولئك الذين يعتربون مبنزلة اأعداء للوليات املتحدة.

وت�سكيل  مهاّمه  املتحدة  الوليات  رئي�س  ت�سّلم  فور  بالعمل  اأوباما   لظاهرة  اجلانبان  و�سيبداأ هذان 

ومن  العاملّية.  الإمربيالية  مركز  يف  املعّمقة  الراأ�سمالية  القت�سادية  لالأزمة  حلول  اإيجاد  اأجل  من  اإدارته 

جهة اأوىل، �سّدت احلملة اجلماهري لنتخاب اأّول رئي�س اأ�سود يدعم احلزب الدميقراطي الذي يدافع عن 

امل�ستَغلني وامل�سطهدين. ومن جهة ثانية، زادت حملة التغيري من التوّقعات وعّممت التفاوؤل، وزادت 



337

من معنوّيات العّمال التي ُتعترب مزاجًا �رصوريًا لالنتقال اإىل ن�سال نا�سط �سّد النظام.

ولإنهاء احلديث يف ما يخ�ّس النتخابات فاإّنه من الغباء اأن يتوّقع اأّي اأحد تغيرياً جوهريًا يف توّجه 

وا�سنطن، على الرغم من اأّننا نتوّقع املزيد من التكتيكات املرنة من الإدارة اجلديدة.

لأفغان�ستان،  الناتو  احتالل  ولإنهاء  للعراق،  املتحدة  الوليات  احتالل  لإنهاء  معًا  نعمل  اأن  وعلينا 

وعلينا اأن نعمل معًا لتحليل الناتو.

ويف ما يتعّلق بحرب الإبادة اجلماعية التي ح�سلت موؤّخراً يف غزة، علينا بالطبع موا�سلة ال�سغط عرب 

تنظيم مظاهرات حا�سدة. وعلينا اأي�سًاً ال�ستفادة من التغيري يف املوقف ال�سعبي جتاه »اإ�رصائيل«، واإيجاد 

الإ�رصائيلية، واإيقاف ال�ستثمارات، ورفع ق�سايا جرائم احلرب  ال�سلع  للعمل معًا لفر�س مقاطعة  �ُسبل 

�سّد القادة الذين ارتكبوا جرائم احلرب، و�سّد اأّي اأنظمة دعمت جرائم احلرب التي ارتكبتها وترتكبها 

»اإ�رصائيل«.
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م�ضروع ال�ضرق الأو�ضط الكبري

حممد برين�سك

 
ّ
ُيعّد م�رصوع ال�رصق الأو�سط الكبري ب�سفته نوذجًا عاملّيًا اأحادي القطب ممار�سة اإقليمية للنظام العاملي

من  ممتّدة  دولة   24 حدود  تغيري  على  يقوم  امل�رصوع  هذا  اأّن  على  املتحدة  الوليات  وتوؤّكد  اجلديد. 

املغرب وموريتانيا، و�سوًل اإىل اأفغان�ستان. ومّت اختيار ال�رصق الأو�سط الكبري، و�سمال اإفريقيا كقاعدتني 

الأمريكّيني، من  الإ�سرتاتيجّيني  راأي   فبناًء على  اآ�سيا«.  اأي »و�سط  اأورا�سيا،  لغزو  و�سط  اإ�سرتاتيجيتني 

يحكم و�سط اآ�سيا كمن يحكم العامل باأ�رصه.

ويف بداية الت�سعينيات، اأعّد البنتاغون اإ�سرتاتيجية اأمنّية قومية توّقعت العتداء على الدول امل�ستهَدفة 

عائقًا  دولية  منظمة  اأو  معاهدة  اأّي  ت�سّكل  اأّل  الإ�سرتاتيجية  هذه  وتت�سّمن  مهّددة.  قّوة  ت�سبح  اأن  قبل 

املتحدة،  للوليات  خما�سمة  اأخرى  قّوة  اأّي  تن�ساأ  واأّل  وممار�ساتها  املتحدة  الوليات  م�سالح  وجه  يف 

ويتوّجب عليها تاليًا منح الوليات املتحدة ا�ستخدام القّوة الع�سكرية يف حال احتاجت الأخرية اإليها. 

انبثق ال�رصق الأو�سط الكبري كمكّون حيوّي لهذا امل�رصوع الذي يقّدم الوليات املتحدة على  وهكذا 

غريها من الدول كقوة عاملية منقطعة النظري.

باأّن حدود 24  اآب 2003  بو�ست يف 7  الوا�سنطن  راي�س �رصحًا يف �سحيفة  وقّدمت كوندوليزا 

دولة ممتّدة من املغرب اإىل ال�سني �سيعاد تر�سيمها مبا يتنا�سب مع م�سالح الوليات املتحدة. وبالتايل �سيتّم 

تابعة جديدة.  املنطقة واإن�ساء دول  املتحدة يف هذه  الوليات  التي تعيق م�سالح  القومية  الدول  تق�سيم 

وبهذه الطريقة، �سُت�سمن �سيادة الوليات املتحدة و�سيتّم اإن�ساء »منطقة اآمنة« وا�سعة من اأجل »اإ�رصائيل« 

التي تّتكئ على الوليات املتحدة. وهكذا �ستتمّكن الوليات املتحدة من فر�س �سيطرتها على موارد 

النفط والغاز املوجودة يف و�سط اآ�سيا وال�رصق الأو�سط، و�ستك�سُب تفّوقًا على ال�سني، وعندئذ �ستكون 

حماولت رو�سيا واأوروبا وعملياتهما حتت �سيطرتها.

وجتدر الإ�سارة اإىل وجود قاعدتني لل�رصق الأو�سط الكبري: اأولهما هي »اإ�رصائيل الكربى« اأما ثانيتهما 

فهي احلكومة التابعة )الألعوبة( يف �سمال العراق، التي جرى تاأ�سي�سها متامًا كما »اإ�رصائيل«. ولي�س خافيًا 

اأّن اإحدى الدول التي �ستتغرّي حدودها هي تركيا.
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َعت منذ الت�سعينيات. وبداأت الوليات املتحدة حرب اخلليج الأوىل وحرب  فرتكيا تواجه خّطة ُو�سِ

اخلليج الثانية لتق�سيم العراق اإىل ثالثة اأق�سام، ما يعني بكلمات اأخرى عزل جنوب العراق و�سماله عن 

و�سطه. ورّكز رم�سفيلد وولفويتز وهاليلزار وجامي�س وو�سلي وبريل وغريهم يف الر�سالة التي وجهوها 

لكلينتون يف 29 اأيار 1998 على اأّن للوليات املتحدة م�سالح حيوّية يف ف�سل �سمال العراق وجنوبه، 

ما يعني بكلمات اأخرى تق�سيم العراق اإىل ثالثة اأق�سام. وبالنتيجة، اأن�ساأت »اإ�رصائيل« والوليات املتحدة 

»اإ�رصائيل« ثانية على ح�ساب ال�رصق الأو�سط الكبري. والهدف من ذلك حتويل الدول يف املنطقة مبا يف 

ذلك تركيا اإىل دول تابعة عن طريق التهديد بتفكيكها مقّدمة لها مثال الدولة التابعة يف �سمال العراق، 

باأ�رصها ودول  اآ�سيا  اإ�رصائيلية واأمريكية �سّد  العراق كقاعدة  اإن لزم الأمر، وا�ستخدام �سمال  وتفكيكها 

اأخرى.

فلطاملا عملت الوليات املتحدة با�ستمرار على خّطة ت�رصيع »الدولة التابعة« وتو�سيعها. فلقد قامت 

الوليات املتحدة بخطوات لتمكني النظام يف �سمال العراق من الو�سول اإىل موارد اقت�سادية، ونوت 

اإعادة تر�سيم احلدود عرب دفعها اأكرث فاأكرث اإىل اجلنوب لت�سّم النفط يف كركوك، ومن ثّم دفعتها اأكرث باجتاه 

الغرب حلماية مناطق اإنتاج احلبوب يف تلعفر، كما دفعت تركيا اأكرث باجتاه ال�ّسمال. 

منطقة  وجود  عن  بري�سون  تركيا  يف  الأ�سبق  املتحدة  الوليات  �سفري  اأعلنه  ما  جّداًً  الوا�سح  فمن 

اقت�سادية وحيدة متتّد من اإرزوروم اإىل بغداد. ومن جهة ثانية، لقد تقّدمتنْ كثرياً جهود تركيا لالن�سمام 

اإىل البلديات يف جنوب �رصق الأنا�سول و�سمال العراق.

وبالتما�سي مع هذه الأحداث، قامت الوليات املتحدة بقتل اأربعة ع�رص �سابطًا ورقيبًا تركّيًا يف 4 متوز 

2003. ومن ناحية اأخرى، جرى تدريب قوات حزب العمال الكرد�ستاين امل�سّلحة وجتهيزها باأ�سلحة 

Delta Force الأمريكّية. بالإ�سافة اإىل ذلك، وهبت الوليات املتحدة مبلغ 125 مليون  دلتا فور�س 

دولر حلزب العمال الكرد�ستاين يف كانون الأول عام 2003. كما زّودتنْ الربزاين ب�سواريخ �ستينغر 

الكربى«  »كرد�ستان  من �سمن خّطة  اخلطوات  وُتعّد هذه  الرتكي.  اجلي�س  �سّد  ا�ستخدامها  اأجل  من 

لتغيري تركيبة كركوك ال�سكانية، كما اأّن ق�سف تلعفر لأ�سهر هو لإرغام الرتكمان على الهجرة. وت�سّكل 

العتداءات الأخرية التي �سّنتها املنظمة الإرهابية على �سمال العراق خري دليل على هذه اخلطة. وبالتايل، 

كان ل بّد للجي�س الرتكي من القيام بعمليات عابرة للحدود من اأجل احلفاظ على وحدة اأرا�سيه. كما 

اأّن وحدة اأرا�سي العراق يف غاية الأهّمّيّة بالن�سبة اإىل اجلي�س الرتكي.

تهديداً  ي�سّكل  العراق  �سمال  على  �سيطرتها  املتحدة  الوليات  فر�س  اأّن  على  الرتكيز  من  بّد  ول 

لأورا�سيا كاّفة من غرب اأوروبا اإىل �رصق اآ�سيا. ولن يكون �سمال العراق قاعدة لإحكام ال�سيطرة على 

موارد الطاقة فح�سب، بل لتنظيم هجمات م�سّلحة على كّل اأورا�سيا. واإذا اعتربنا اأّن هدف الوليات 
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املتحدة الإ�سرتاتيجي هو احتالل ال�رصق الأو�سط، عندئذ �ستلعب الدولة التابعة يف �سمال العراق دور 

تركيا  من  كّل  اأرا�سي  لوحدة  تهديداً  ت�سّكل  كونها  عن  ف�ساًل  اأورا�سيا،  يف  ال�ستقرار  لزعزعة  قاعدة 

والعراق و�سوريا واإيران.

اإحدى اخلطط التو�سعّية حللفاء الأطل�سي يف املنطقة موجودة يف قرب�س. ذلك اأن الوليات املتحدة 

ولقد  ال�سغط عليها يف قرب�س.  العراق عرب  تركيا على  �سيطرة  لوقف  الأمريكّية و»اإ�رصائيل« تخططان 

طرحت هاتان امل�سكلتان عالمات ا�ستفهام يف وقت متزامن. ويتّم ا�ستخدام قرب�س كتهديد لو�سع تركيا 

يف وجه الوليات املتحدة الأمريكّية. ومنذ اأن اأعلن الربملان الأوروبي اأّن اجلي�س الرتكي حمتّل يف قرب�س 

بات ا�ستخدام ال�سالح �سّد تركيا م�رّصعًا.

وبعد اأن اأحكمت الوليات املتحدة �سيطرتها على قرب�س من خالل الحتاد الأوروبي قامت وا�سنطن 

اأمريكيتني  قاعدتني  البحرية  ديكليا  وقاعدة  اجلّوّية  اأغراتور  قاعدة  وتعترب  اجلزيرة.  بت�سليح  واإنكلرتا 

متامًا  خطرياً  اإ�سرتاتيجيًا  موقعًا  قرب�س  موقع  ويعّد  الأو�سط.  ولل�رصق  املتو�سط  ل�رصق  تهديداً  ت�سّكالن 

كحاملة الطائرات. وبالتايل اإنَّ وحدة اأرا�سي قرب�س وحكومة تابعة تو�سعية تعني تركيا مق�ّسمة.

ويف م�سهد عام، اإننْ اأحكمت الوليات املتحدة الأمريكّية واإنكلرتا �سيطرتهما على قرب�س فاإنَّ ذلك 

و�سفنها من جنوب  املتحدة  الوليات  ُنِقَلتنْ طائرات  قد  واليوم  باأ�رصها.  اأورا�سيا  �سلبًا على  �سينعك�س 

اإىل حاملة طائرات للوليات املتحدة الأمريكّية وراء قناع الندماج.  باأ�رصها  قرب�س. وحتّولت اجلزيرة 

وبالتايل تواجه الدول يف املنطقة م�سكلة م�سرتكة ملنع خ�سوع قرب�س ل�سيطرة الوليات املتحدة الأمريكّية.

وا�ستناداً اإىل هذه الأ�سباب:

مل يعد التهديد الإمربيايل لرتكيا واإيران والعراق و�سوريا ولبنان ودول جماورة اأخرى تهديداً من   -1

وراء املحيط، بل تهديد من وراء احلدود. وتخترب الدولتان العراقية والفل�سطينية تهديد خ�سارة وحدة 

اأرا�سيهما. ويف ظّل هذه الظروف يعترب التحالف بني تركيا واإيران و�سوريا ولبنان وفل�سطني والعراق 

واجبًا حيوّيًا ول بّد منه.

نحن ندعم تركيا واإيران ورو�سيا وجمهوريات ال�رصق الأو�سط والهند وال�سني كجبهة وا�سعة   -2

 وراء �سالم العراق، يف وجه اآلة احلرب الأمريكّية التق�سيمية والتفتيتية.   
ّ
لل�سالم العاملي

ُتُعّد وحدة العراق من وحدة اأرا�سي تركيا. واإنَّ موارد العراق الطبيعية من حّق ال�سعب العراقي   -3

لي�س اإلّ؛ّ فالعراق للعراقّيني.

اإنَّ ال�ّسعب العراقي هو امل�سوؤول عن و�سع د�ستور العراق. ول ينبغي للقوى الطائفية والعرقية   -4

اأن تك�رص اإرادة ال�سعب العراقي.
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حّق  ويعّد  العراق.  �سوؤون  يف  الإ�رصائيلي  والتدخل  للعراق،   
ّ
الأمريكي الحتالل  اإنهاء  يجب   -5

ال�سعب العراقي باحلرية اأهّم حّق من حقوق الإن�سان.

�ستها قوى الحتالل بعد عام 1990 ال�سعب  ل متّثل احلكومة التابعة يف �سمال العراق التي اأ�سَّ  -6

�سها قوات الحتالل، ول اأن يكونوا  العراقي ول حّتى جزءاً منه. ولن يقبل الأكراد احلكومة التي �ستوؤ�سِّ

ليبّيني. وتعترب هذه احلكومة املن�ساأة جربّيًا غري �رصعّية بناء للقانون العراقي والقانون الدويل. اأداة بيد ال�سَّ

ال�سطفافات  وندين  عرقية،  وجمموعات  طوائف  من  ي�سّمه  ما  بكّل  العراق  وحدة  ندعم   -7

والعمليات كافة الرامية اإىل تفكيك العراق بال�ستناد اإىل املجموعات العرقية والطوائف. وندعم ال�ّسّنة 

وال�سيعة والأكراد والرتكمان والعرب كّلهم يف التوّحد من اأجل وحدة العراق وحريته و�سيادته. ويف 

هذا ال�سياق، ندين اجلهود التي تبذلها الوليات املتحدة الأمريكّية واإ�رصائيل لإيقاع ال�سعب الكردي على 

وجه اخل�سو�س يف النار. ونحّذر القادة الذين يعملون كاأداة بيد الوليات املتحدة الأمريكّية و»اإ�رصائيل«، 

اإعاقة  واجبنا  ومن  وم�ستقبلنا.  ال�سنني  اآلف  منذ  القدمية  امل�سرتكة  حياتنا  ملتزمني  يبقوا  باأن  ونطالبهم 

جهود التحالف مع الإمربيالّيني لأّي جمموعة عرقية اأو طائفة انتمت. كما اأّنه من واجبنا حماية الأكراد 

العراقّيني من نار الغدر والفوز بن�سال احلرية وال�سيادة.

وقبل كّل �سيء، يعّد التعاون بني ال�سعب الرتكي والإيراين وال�سوري والعراقي واجبًا من اأجل   -8

تعاون  فهو  املنطقة؛  النا�س يف  اإرادة  من  قّوته  التعاون  وي�ستمّد هذا  يَّتها.  فل�سطني وحرِّ اأرا�سي  وحدة 

حقيقي. ول يوجد حّل اآخر لإر�ساء ال�ستقرار وال�سالم يف املنطقة واحلفاظ عليهما، ف�ساًل عن حماية 

حّريّة ووحدة الدول وال�سعوب املجاورة. وبالتايل يتوّجب عليهم التعاون على وجه ال�رصعة يف املجالت 

كاّفة مبا يف ذلك الأمن.

وتخو�س  والتدّخل.  الحتالل  �سّد  العراق  �سمال  اإىل  قرب�س  من  ممتدة  جبهة  اليوم  ظهرت   -9

جمهورية �سمال قرب�س الرتكية والقوات الوطنية الرتكية كما يخو�س ال�سعب العراقي والرتكمان العراقيني 

و�سعوب وحكومات �سوريا واإيران ولبنان وفل�سطني مقاومًة يف ظّل هذه اجلبهة با�سم الإن�سانية جمعاء. 

لهذا الواقع، نذّكر الدول يف املنطقة كافة ودول العامل التي تطالب باإحالل ال�سالم مب�سوؤولّيتها  ونظراً 

املتوجبة عليها لدعم جبهة الإن�سانية. ونطلُب اإليها اأن تبداأ باأوىل مهاّمها املتمّثلة بالعرتاف بجمهورية 

�سمال قرب�س الرتكية.
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الرابطة الدولية لن�ضال ال�ضعوب

الربوف�سور جوزي ماريا �سي�سون ❋

بالنيابة عن الرابطة الدولية لن�سال ال�سعوب )ILPS(، اأنقل اأحّر التحيات اإىل املنّظمني وامل�ساركني يف 

»منتدى بريوت الدويل للمقاومة ومناه�سة الإمربيالية والت�سامن بني ال�سعوب والبدائل« الذي ينعقد من 

16 لغاية 18 كانون الثاين 2009.

اإّن �سيا�سات »العوملة  اإذ  اأّن انعقاد هذا املنتدى ياأتي يف وقت منا�سب جّداًً،  ول بّد من الإ�سارة اإىل 

والليربالية اجلديدة« و»احلرب على الإرهاب« التي تعتمدها الوليات املتحدة بداأتنْ بالتحّلل. وها هي 

اأزمة الراأ�سمالية القت�سادية واملالية الحتكارية تزداد عمقًا، وتولّد �سغبًا اجتماعّيًا و�سيا�سّيًا على ال�سعيد 

.
ّ
العاملي

وها نحن ن�سهد اليوم اأ�سواأ الظروف القت�سادية منذ الك�ساد العظيم. ويعاين غالبّية النا�س يف خمتلف 

اأرجاء العامل، وعلى وجه اخل�سو�س يف اآ�سيا واأفريقيا واأمريكا الالتينية، من هذه الأزمة العاملّية.

و�سّعدِت احلرب على الإرهاب التي ت�سّنها الوليات املتحدة ال�سطهاد �سّد �سعوب العامل. فلقد 

ولّدِت القمع والفا�سية على يد الدول الإمربيالية واأدواتها، ف�ساًل عن اأعمال التدّخل الع�سكري واحلروب 

العدائية ال�سعواء على العراق واأفغان�ستان.

ولقد اأدرجِت الوليات املتحدة يف احلرب على الإرهاب هذه العديد من الدول التي تنتهك ال�ستقالل 

القومي، وحركات التحرير القومية، والأحزاب ال�سيوعية الثورية والقادة التقّدمّيني واملنّظمات التقدمية 

على الالئحة ال�سوداء، كما عّر�ستها لأ�سكال اعتداء خمتلفة. ومن بني هذه العتداءات فر�س عقوبات 

اقت�سادية والتدمري والبتزاز النووي والقذف بالقنابل وحروب عدوانية.

م�ستنقعات  يغرقون يف  اأنف�سهم  يرون  واأدواتهم  الإمربياليني  الأمريكّيني وحلفاَءهم  املعتدين  اأّن  َبينَْد 

ت�سّن يف  التي  املتحدة  الوليات  من  املدعومة  ال�سهيونّية  »اإ�رصائيل«  دولة  اأّن  واأفغان�ستان. كما  العراق 

❋ )رئي�س جلنة التن�سيق الدولية/ الرابطة الدولية لن�سال ال�سعوب(.
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اإدانة وا�سعة  البا�سلة، وتدينها  الفل�سطيني  ال�سعب  تواجه مقاومة  بربريَّة على غزة  الراهن حربًا  الوقت 

 .
ّ
�سعوب العامل على النطاق العاملي

وُتعدُّ امل�ساكل املهلكة ومقاومة ال�سعوب املتنامية التي يواجهها الإمربياليون واأدواتهم ظروفًا ممتازة 

لتعزيز احلركة الدميقراطية التقّدمّية، واملناه�سة لالإمربيالية يف خمتلف اأرجاء العامل.  ويرّحب النا�س ترحيبًا 

�ساخبًا بالتغيري الثوري. وها هم يحاربون من اأجل عامل اأف�سل وجديد.

والبدائل  ال�سعوب  بني  والت�سامن  الإمربيالية  ومناه�سة  للمقاومة  الدويل  بريوت  منتدى  ويقّدم 

بّد من نقل حتّيات  التي حتارب الإمربيالية وجوهها كافة. ول  فر�سة هائلة لتعزيز وحدة القوى كافة، 

اأع�ساء ILPS للمنّظمني وللم�ساركني يف اجتماع مناه�سي الإمربيالية هذا البالغ الأهمية وللدميقراطّيني 

التقدمّيني القادمني من خمتلف اأنحاء العامل ويتمّنون لهم النجاح.

فلت�سقط الإمربيالية بكّل وجوهها.

َي ن�سال ال�سعوب من اأجل احلرية والدميقراطية والتحّرر الجتماعي. َولنَْيحنْ

َي الت�سامن الدويل. َولنَْيحنْ
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ورقة عمل حزب البعث العربي ال�سرتاكي

يف �سورية

ال�سيد رام�سي كالرك،

نة، ال�سيد مانيك ماكرجي الأمني العام للجَّ

ال�سيد رئي�س اجلل�سة، اأيها امل�ساركون الكرام،

ا�سمحوا يل بداية اأن اأتقّدم با�سم قيادة حزب البعث العربي ال�سرتاكي يف �سورية باأ�سدق التحيات 

وامل�ساهمة يف  للم�ساركة  دعوته  على  الإمربيالية  ومناه�سة  للمقاومة   
ّ
العاملي للمنتدى  اجلزيل  وال�سكر 

 للمقاومة، ومناه�سة الإمربيالية والت�سامن بني ال�سعوب والبدائل« بورقة عمل 
ّ
»منتدى بريوت العاملي

�سمن ور�سة عمل دعم املقاومة والتحرير.

العامل  بلدان  خمتلف  من  فيه  وامل�ساركني  املنتدى  لهذا  ومتنِّياته  حزبنا  قيادة  حتّيات  اأنقل  اأن  وي�رصين 

بدائل  وتاأ�سي�س  الحتاللت  مواجهة  يف  عنها  والدفاع  املقاومة  لدعم  اآلّيات  بناء  يف  اأهدافه  بتحقيق 

عملية يف الت�سامن بني ال�سعوب، ودعم بلورة �سيا�سات وروؤى بديلة مناه�سة لالإمربيالية وا�سرتاتيجيات 

الحتالل واحلروب والع�سكرة والتهمي�س الراأ�سمايل وتدمري البيئة والإحلاق والتبعية.

املقاوم يف  الفل�سطيني  العربي  ال�سعب  اإىل  القلبية  بالتحية  الفر�سة لأتوّجه من خاللكم  واأنتهز هذه 

القوى  اأحّيي  كما  واأفغان�ستان،  وال�سومال  العراق  يف  واملقاومة  اللبنانية،  الوطنية  املقاومة  واإىل  غزة، 

وال�سيطرة  الهيمنة  طات  خمطَّ مواجهة  يف  تقف  والتي  للمقاومة،  املنا�رصة  املنا�سلة  وال�سعبية  ال�سيا�سية 

الأمريكّية ال�سهيونّية يف منطقتنا والعامل.

اأيّها ال�سادة امل�ساركون الأعزاء،

ال�سامدة لعدوان  الفل�سطيني يف غّزة  ال�سعب  فيه  �س  يتعرَّ املنتدى يف وقت  تاأتي م�ساركتنا يف هذا 

ال�سعب  اإرادة  ك�رص  بهدف  )هولوكو�ست(،  وحمرقة  اإبادة  بحرب  اأ�سبه  هو  متوا�سل،  ر،  مدمِّ �سهيويّن 

اإمدادات احلياة  التي مل يحّقق 18 �سهراً من احل�سار وقطع كّل  الفل�سطيني يف غزة، وت�سفية مقاومته 



346

من املاء والكهرباء والغذاء والدواء والطاقة عنها، الق�ساء عليها واإخ�ساع ال�سعب الفل�سطيني للم�رصوع 

ال�سهيويّن املدعوم اأمريكّيًا، وفر�س ال�ست�سالم على هذا ال�سعب الذي يدافع عن نف�سه من اأجل ا�سرتجاع 

اأر�سه املحتّلة وحقوقه امل�سلوبة، لكّن غّزة ل تزال �سامدة بوجه العدوان، تقاوم بب�سالة، عرب اإمكانات 

بدائية وب�سيطة، ل تتنا�سب مع ما ميلكه العدو من و�سائل التدمري.

كما نلتقي و�سط غ�سب �سعبي عربي ودويل عارم مل ي�سبق له مثيل، و�سمت من قبل الدول الكربى 

الفل�سطيني  ال�سعب  دعم  يف  م�سوؤولّياته  ل  حتمُّ يف  العربي  الر�سمي  النظام  من  وتلّكوؤ  املتحدة،  والأمم 

ومقاومته.

تاأتي م�ساركتنا هذه يف وقت ي�سود فيه خلط بني الإرهاب املدان واملقاومة امل�رصوعة لل�سعوب �سّد 

الحتالل، يف ظّل ظاهرة التفّرد يف العالقات الدولية، وهيمنة القطب الواحد، وتهمي�س دور الأمم املتحدة 

�سها ملخاطر اإدماجها بالقّوة  وليَّني، ما انعك�س على منطقتنا العربية، وعرَّ يف حماية ال�سلم والأمن الدَّ

ال�سيا�سية، وهذا هو جوهر »م�رصوع  ر�سم جغرافيَّتها  واإعادة  هويّتها،  وا�ستئ�سال  املبا�رصة،  الع�سكرية 

ال�رصق الأو�سط الكبري«، الهادف اإىل اإعاقة م�رصوع الأّمة احل�ساري، الذي يعيد لها دورها ومكانتها، 

م الإن�سايّن، والذي يريدون من خالله حتطيم القيم،  ر والتقدُّ ويجّدد حيويَّتها واإ�سهاماتها يف م�سرية التطوُّ

واجتثاث منظومة املقاومة وتفكيكها من لبنان وفل�سطني، ثّم �رصب �سورية واإيران الداعمتني، وتق�سيم 

العراق وت�رصيد اأهله.

لكن املقاومة يف لبنان املدعومة من قوى املمانعة اأف�سلت م�رصوع ال�رصق الأو�سط الكبري يف عدوان 

عام 2006 على لبنان وقطعت الطريق يومها على و�سع م�رصوع ال�رصق الأو�سط الكبري مو�سع التطبيق. 

املقاومة ومعها  امل�رصوع، ولكنَّ  للم�سي يف هذا  املحاولة  د  تتجدَّ العدوان على غّزة  واليوم من خالل 

اأو�سط  �رصق  اإىل  الأو�سط  ال�رصق  لون  و�سيحوِّ �سامدون،  العامل  واأحرار  العربية  واجلماهري  غزة،  �سعب 

مقاوم وممانع، ل يقبل هيمنتهم، و�ستبقى فيه قيم اأهله العربية والإ�سالمية، ولي�ست قيم املزروعني زوراً 

وبهتانًا على اأر�سنا، وقيم اأولئك الذين جاوؤوا من وراء املحيطات.

اإزاء ذلك كّله، جند اأنف�سنا اأحوج ما نكون اإىل البحث عن �ُسبل لدعم مقاومة ال�سعوب يف مواجهة 

يَّتها وردع الحتالل عن باقي ال�سعوب امل�ست�سعفة، من  الحتالل كحّق من حقوقها يف �سبيل نيل حرِّ

خالل البحث يف التفريق بني املقاومة والإرهاب وطرق املعاجلة، والت�سامن بني ال�سعوب، والعمل على 

حتديد خيارات النهو�س با�سرتاتيجية �ساملة، واإعادة الدفع باجتاه الأهداف الكربى للب�رصية والإن�سانية 

م. ر واحلوار والتقدُّ يف التحرُّ

اإنَّ �سورية، بقيادة حزب البعث العربي ال�سرتاكي، تدعو اإىل انتهاج �سيا�سة تقوم على اأ�سا�س رف�س 

العادل  ال�سالم  لتحقيق  وال�سعي  العدوان،  وجه  يف  و�سمودها  املقاومة  ثقافة  وتعزيز  الهيمنة،  �سيا�سة 
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الرابع  حدود  حّتى  املحتلة،  العربية  الأرا�سي  من  الكامل  »اإ�رصائيل«  بان�سحاب  املنطقة،  يف  وال�سامل 

اللبناين، والعرتاف باحلقوق  املتبّقي من اجلنوب  من حزيران/ يونيو 1967، والن�سحاب من اجلزء 

ه يف العودة، وتقرير م�سريه، واإقامة دولته امل�ستقلَّة  الوطنية الثابتة لل�سعب الفل�سطيني، ويف مقّدمتها، حقُّ

وعا�سمتها القد�س، والوقوف اإىل جانب العراق حّتى يتخّل�س من الحتالل، وحماية وحدته وعروبته، 

ه طاملا  م، والزدهار الذي ي�ستحقُّ ويتمتع بحّقه يف ممار�سة �سيادته على اأر�سه، واأن يدرك باأ�سباب التقدُّ

البا�سلة �سّد  اأّي �سعب، والوقوف اإىل جانب لبنان ال�سقيق ومقاومته  اأّن الحتالل يعرقل م�سرية تقّدم 

اللبنانيني من  البلدين، والتوافق بني  ا�ستقراره، وتعزيز روابط الإخّوة بني  الحتالل الإ�رصائيلي، ودعم 

اأجل الوحدة الوطنية، وتر�سيخ خيار ال�سمود ملوا�سلة الن�سال دفاعًا عن احلقوق وامل�سالح العربية.

اإّن �سورية كانت من اأوائل الدول التي دعت اإىل عقد موؤمتر دويل لتعريف ومكافحة الإرهاب، وكان 

ذلك يف عام 1985، حيث اأر�سلت وفوداً اإىل عدد من الدول الأوروبية دون اأن تلقى اآذانًا �ساغية لهذا 

اأيلول/  اأحداث 11  بعد  مطالبتها  دت  وجدَّ والإرهاب،  املقاومة  بني  بالتفريق  طالبت  الطرح، حيث 

�سبتمرب 2001، ومل تلق مطالبتها اهتمامًا يذكر، ول بدَّ من اأن ن�سري اإىل اأنَّ من يتلّطى وراء الإرهاب هم 

الإرهابيون، ويف طليعتهم اإدارة بو�س واإ�رصائيل ومن ي�سري يف فلكهما.

الهيمنة  خطر  اليوم  تواجه  اجلماهريية  وحركاتها  ال�سعوب  جميع  اأنَّ  الأحداث  ر  تطوُّ ك�سف  لقد 

ميَّة يف العامل  العاملّية للراأ�سمال الحتكاري، الأمر الذي ي�سري اإىل اأنَّ الأحزاب واحلركات ال�سيا�سية التقدُّ

بحاجة اإىل تطوير اأو�سع، واأف�سل تن�سيق ممكن فيما بينها، ملواجهة هذه احلالة من خالل تعزيز الت�سامن 

د، ويف هذا الإطار ياأتي الت�سامن الفّعال بني الأحزاب والتنظيمات   �سّد �سيا�سات الهيمنة والتفرُّ
ّ
العاملي

اجلماهريية اأمراً �رصورّيًا ملواجهة هذه احلالة. 

لم والأمن  اأنَّ حزبنا يقف يف �سّف قوى ال�سالم يف العامل والن�سال معها يف �سبيل حماية ال�سِّ كما 

الدوليَّنِي، ونزع اأ�سلحة الدمار ال�سامل يف منطقة البحر الأبي�س املتو�سط والعامل، واإقامة نظام اقت�سادي 

عاملي جديد ين�سجم مع م�سالح الدول النامية، منطلقًا من اإقامة عالقات ال�سداقة والتعاون مع القوى 

مات  واملنظَّ املتَّحدة  الأمم  مع  والتعاون  ر،  التحرُّ قوى  ون�سال  �سمود  لتعزيز  ال�سعوب  بني  املنا�سلة 

لم والأمن الدوليَّنِي، ودعم الق�سايا العادلة لل�سعوب. وال�ستفادة  �سات الدولية يف �سبيل حماية ال�سِّ واملوؤ�سَّ

ريَّة، والت�سامن  من اأّي اإمكانّية يتيحها التعاون مع القوى امل�ساركة يف هذا املنتدى وقواه ال�سيا�سية التحرُّ

بني ال�سعوب.

ه ميثاق  ، وعمل م�رصوع، وتدخل �سمن اإطار الدفاع عن النف�س، الذي اأقرَّ
ّ
اإنَّ املقاومة حّق طبيعي

ل باأّي حال من الأحوال اعتداًء على الآخرين، كما يحاول ال�سهاينة ومن يدور  الأمم املتحدة، ول ت�سكِّ

د �سورية حّق اأّي �سعب احتلَّت اأر�سه وتعّر�س للعدوان مبقاومة الحتالل  يف فلكهم ت�سويرها، وتوؤكِّ

والعدوان بكّل اأ�سكاله.
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اأّول  بل هي  الإن�سان،  مقّد�س من حقوق  اأّول حّق  املقاومة هي  فاإنَّ  الأر�س حمتلة،  وعندما تكون 

واجب من واجباته التي تطالب بها القيم والأعراف والعقائد، وتعرتف بها �رصعة الأمم املتحدة وكّل 

نوامي�س احلياة واملنطق، واملقاومة هي نتيجة طبيعية لالحتالل.

فاملقاومة هي النقطة امل�سيئة يف الدفاع عن احلّق العربي، ويف تعبئة املواطن العربي واجلمهور العربي 

زاً لو�سع كّل اجلهود يف خدمة الق�سية لعودة  ه القريبة والبعيدة، واأن يكون متحفِّ اإىل اأن يتب�رّص بنوايا عدوِّ

الأرا�سي اإىل اأ�سحابها.

ك  مت�سُّ من  م�ستدمي،  ح�ساري  ر  تطوُّ ح�سيلة  هي  التي  العربية،  ال�سخ�سية  يف  ما  املقاومة  وتوؤّكد 

ة وحّب للحّق واخلري والعدل، وهي تاأكيد على اأّن تاريخ العرب يف هذا الع�رص، كما يف  بالكرامة والعزَّ

كّل الع�سور، يكتبه ال�سعب باإرادته، اأّما ال�ستثناءات واملمار�سات التي ل متّثل جوهر العرب وحقيقتهم 

فلن يحفظ احلا�رص منها �سيئًا لذاكرة امل�ستقبل.

دد  التعُّ على  القائم  التكامل  اإىل  ت�ستند  �سموليَّة  عملّية  تكون  اأن  يجب  العربي  النهو�س  عملّية  اإنَّ 

 مع العمل اجلماهريي، ويتكامل 
ّ
ع، ويف هذا املجال يتكامل العمل الر�سمي والوحدة القائمة على التنوُّ

واجلولن  لبنان  املحتّلة وجنوب  فل�سطني  الأر�س يف  على  املقاومة  مع  والدبلوما�سي  ال�سيا�سي  العمل 

والعراق.

مع  وت�سامنهم  والأثيوبي   
ّ
والأمريكي ال�سهيويّن  الحتاللت:  ملقاومة  وتاأييدهم  العرب  دعم  اإنَّ 

العرب،  لكّل  م�سرييّة  ق�سّية  الفهم  هذا  اإطار  يف  تبدو  وال�سومال  واجلولن  ولبنان  والعراق  فل�سطني 

فالكلُّ املتكامل ي�سعف اإذا �سعف جزء منه، وينهار اإذا تداعت مكّوناته.

اإّن دعم العرب لهذه املقاومات يف ن�سالها من اأجل حترير الأر�س وا�ستعادة احلقوق املغت�سبة، هو 

دعم لأنف�سهم، لأّن حّق فل�سطني اأو لبنان اأو �سورية اأو ال�سومال هو حّق العرب، و»اإ�رصائيل« والوليات 

املتحدة الأمريكّية ت�ستهدف الوجود وامل�سري وامل�ستقبل العربي بكامله.

ل�سالح  القّوة  موازين  ال�سهيويّن يف متوز/يوليو 2006 يف  العدوان  املقاومة على  انت�سار  ل  بدَّ لقد 

خيار املقاومات العربية اللبنانية والفل�سطينية والعراقية، ول�سالح �سعوب الأر�س، لأّن خيار املقاومة بات 

حم�سومًا ولي�س فكرة قابلة للنقا�س، الأمر الذي يوجب دعم املقاومة وتعزيز دورها بالو�سائل الدبلوما�سية 

وال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية والروحية كافًَّة.

كما ا�ستطاعت املقاومة اأن تك�رص هيمنة امل�ستكرب والعدو الغا�سم امل�سلح بكّل اأنواع الأجهزة احلديثة 

داً �سّد العدوان على لبنان  اأق�ساه موحَّ اأق�ساه اإىل  الع�سكرية، حيث وقف ال�سعب يف العامل اأجمع من 

راً راف�سًا احلرب الإجرامية �سّد الإن�سانية، وبذلك ا�ستطاعت املقاومة اأن تف�سل املخّططات  وغّزة موؤخَّ
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واملوؤامرات الأمريكّية الهادفة اإىل التفريق والتمزيق با�سم الطائفية وبا�سم املذهبية، واإثارة الفنت بني النا�س، 

واأن ت�سقط معظم اأهداف العدوان الإ�رصائيلي على لبنان اأو غزة، ويف ذلك ن�رص كبري لها، حيث حافظت 

على قدراتها و�سمودها وثباتها التي تطّلع العدوان اإىل تدمريها وك�رصها والق�ساء عليها، وخرجت من 

احلرب حمتفظة بقواها الذاتية من عملّية التدمري الإ�رصائيلي ال�ساملة، وحمتفظة بقدرة الردع امل�ساد لديها، 

ز به املوقع الدفاعي للبنان اأو غّزة يف وجه اأّي مغامرة ع�سكرية اإ�رصائيلية يحتمل قدومها  الأمر الذي �سيتعزَّ

م�ستقباًل.

الحتمالت،  لكّل  وال�ستعداد  واملمانعة  املقاومة  من  مزيد  هي  املواجهة  يف  املقاومة  واإ�سرتاتيجية 

ومزيد من التم�ّسك باحلقوق، ل �سّيما يف فل�سطني والقد�س، ومزيد من الوحدة والت�سّدي للفنت بكّل 

اأ�سكالها: العرقية اأو الدينية اأو املذهبية، ومزيد من التالحم والتحالف بني كّل قوى املقاومة واملمانعة من 

اأجل ا�ستنها�س ال�سارع العربي بكّل الو�سائل: الإعالمية، والثقافية، والرتبوية، وال�سيا�سية.

اإنَّ املقاومات الثالث، يف العراق ولبنان وفل�سطني، هي التي �ستلعب الدور الأكرب يف حتديد هوّية 

زمن  نهاية  اأكدت  والثانية   ،
ّ
الأمريكي الحتالل  م�رصوع  اأف�سلت  فالأوىل  املقبلة،  املرحلة  يف  املنطقة 

ال�رصوط  وفق  واملفرو�سة  املنقو�سة  الت�سويات  زيف  ف�سحت  والثالثة  ال�سهلة،  »الإ�رصائيلية«  احلروب 

َ قواعد اللعبة يف املنطقة. »الإ�رصائيلية«، لأّن �سمود املقاومة غريَّ

تو�سيات

العربية  القوى واحلركات والأحزاب والفعاليات الجتماعية وال�سيا�سية وال�سعبية  اإّن املطلوب من 

والعاملّية كافة امل�ساركة يف هذا امللتقى القيام بالتي:

ولبنان  فل�سطني  يف  العربي  ال�سعب  له  يتعّر�س  عدوان  اأّي  لإدانة  املتوا�سل  ال�سيا�سي  ك  التحرُّ  1-

واجلولن، والعمل لوقفه، عرب خمتلف الن�ساطات بالتظاهر والعت�سامات واملنتديات وامللتقيات.

يف  ال�سيا�سية  م�سوؤوليتها  لتحّمل  والعربية  الدولية  واملنّظمات  واملوؤ�ّس�سات  احلكومات  حّث   -2

اإمكانات  وتوفري  غزة،  على  اجلائر  احل�سار  اأو  العدوان  وقف  ي�ستهدف  وقوّي،  د  موحَّ موقف  اّتخاذ 

�سمود هذا ال�سعب.

املطالبة بقطع اأّي عالقة مع الحتالل ال�سهيويّن، واإ�سعار العامل باأنَّ ن�رصة �سعب فل�سطني، ووقف   -3

العدوان واحل�سار املفرو�س عليه، وفتح املعابر كافة، ومتكينه من ا�سرتجاع حقوقه، هي ال�سبيل لتحقيق 

�سالم عادل و�سامل يف املنطقة.

دة لك�سف زيف اّدعاءات الحتالل ال�سهيويّن بال�سالم، وتو�سيح  ت�سكيل اإ�سرتاتيجية عاملية موحَّ  -4

يَّته بال�سالم، عرب  اأهدافه الإرهابية من وراء عدوانه امل�ستمر �سّد ال�سعب العربي الفل�سطيني، وعدم جدِّ

الو�سائل املتاحة كافة.
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متا�سكه، و�سمود  وتعزيز  الفل�سطيني،  ال�سعب  ا�ستعادة وحدة  اأجل  من  احلقيقية  اجلهود  بذل   -5

مقاومته.

توحيد العرب ملوقفهم انطالقًا من ال�سعور اأّن »اإ�رصائيل« اأو اأمريكا يف احتاللهما اأّي اأر�س عربية   -6

يف فل�سطني، يف لبنان، يف �سورية، يف العراق، هو عدوان على كّل العرب. هذا ال�سعور اإذا مل ي�سعر به 

العرب يكونون خمطئني بحّق اأنف�سهم، لأّن �سيطرة اأّي من هذه الحتاللت على املناطق املوجودة ل 

يعيق حتقيق اأهدافها يف الهيمنة وال�سيطرة على املنطقة من املحيط اإىل اخلليج.

اأن تكون املقاومة نهجًا وخياراً لكّل من يريد احلّرّية لإحقاق احلقوق وعودة الأر�س و�سيانة   -7

الكرامة.

ال�سغط اجلماهريي على النظام الر�سمي ليقف اإىل جانب املقاومة، والعمل على حتويل ن�رصها   -8

الع�سكري اإىل ربح �سيا�سي، واأّل تتبّنى بع�س الأنظمة روؤية العدو، فلي�س املطلوب منها اأن حتارب مع 

املقاومة، لكن على الأقّل اأن تقف على احلياد، واأّل تعمل �سّدها.

بناء اإ�سرتاتيجية اإعالمية، وامتالك نا�سية تكنولوجيا املعلومات، واملهنّية يف الدفاع عن حقوق   -9

ن املواطن جتاه ظاهرة  ال�سعوب، والت�سّدي لالإعالم ال�سائد عرب تعميم ثقافة �سعبية مقاومة وا�سعة حت�سِّ

ل، ومواجهة حقائق الع�رص والت�سدي لها بالبحث والنقد والتحليل ب�سجاعة وعقالنية، من  الإعالم املموَّ

خالل التخّلي عن ثقافة الإن�ساء واأ�ساليب اخلطابة الرّنانة التي تطبع اخلطاب الإعالمي العربي املعا�رص 

لتعبئة اجلماهري.

رون والأدباء والإعالميون العرب على بناء ثقافة عربية معا�رصة لدى الأجيال  10- اأّن يعمل املفكِّ

تتم�ّسك باملقاومة ثقافًة واأ�سلوب حياٍة، وتعّزز ال�سعور لديها بقدرة الأّمة العربية على مواجهة التحّديات 

تها. و�سمان م�ستقبل الأّمة وعزَّ

د معنى الإرهاب ومفهومه، والتفريق بينه  11- تركيز اجلهود والّت�سالت لعقد موؤمتر دويل يحدِّ

رها، لأنَّ هناك فرقًا بني �ساحب احلّق، ومغت�سب هذا احلّق،  وبني مقاومة ال�سعوب لنيل ا�ستقاللها وحترُّ

الأ�سياء  هذه  وكّل  اإرهاب،  والحتالل  اإرهاب،  واحل�سار  اإرهاب،  ال�سعب  واإبادة  اإرهاب،  فالتهجري 

مار�ستها »اإ�رصائيل« منذ �سّتني عامًا.

قبل  لق�سف من  املقاومة  تدعم  ة  اأّي حمطَّ لتعّر�س  بًا  احتياطي، حت�سُّ ف�سائي  بّث  مواقع  اإعداد   -12

قّوات الحتالل، يف حماولة منها لإخراج �سالح اإعالم املقاومة من املعركة.

خة اأيديهم بدماء الأبرياء، على  13- التوقُّف عن ا�ست�سافة �سخ�سّيات معادية، ومنهم �سهاينة ملطَّ

املحّطات الف�سائية العربية، اأو �سمن و�سائل الإعالم الأخرى، ملا له من اأثر يف اإلغاء تفكرينا مقابل قبول 

اأفكار املحتّل.
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14- ف�سح وتعرية الأكاذيب والأ�ساليل التي تبثُّها و�سائل الإعالم املعادية والغربية حول ال�رصاع 

ر املعتدي باأنَّه �سحية، و�ساحب احلّق اأّنه املعتدي،  العربي ال�سهيويّن والأّمة العربية وامل�سلمني، التي ت�سوِّ

وهذا يتطّلب توفري ال�سبل والو�سائل املاّدّية والتقنية املّت�سلة بالأدوات الإعالمية احلديثة باأنواعها، والعمل 

الخرتاقات  لأ�سكال  والت�سّدي  املقاومة،  ثقافة  تخدم  التي  الإعالمية  والر�سائل  الأفكار  اإي�سال  على 

الفكرية ال�سيا�سية ال�سهيونّية.

15- التحّرك ب�سكل فاعل ملحاربة الإحباط والياأ�س والت�سدي حلالتي النحدار والنهزام الفكري 

والنف�سي وال�سيا�سي والثقايف لدى بع�س و�سائل الإعالم العربية، وبع�س ال�رصائح املثّقفة وال�سيا�سية.

ة ت�ستخدم بفاعليَّة من قبل املنظمات غري  16- تفعيل �سالح املقاطعة العربية لـ»اإ�رصائيل«، وهو قوَّ

وحما�سبة  الخرتاق  ملحاولت  وتت�سّدى  التطبيع  ترف�س  التي  املهنية  والنقابات  حافة  وال�سِّ احلكومية 

املطّبعني، ورف�س عمليات التمثيل الدبلوما�سية مع »اإ�رصائيل« ومقاطعة الوفود واملوؤمترات »الإ�رصائيلية«.

اأّيها ال�سادة احل�سور،

يف اخلتام اأقول:

للمقاومة، وهي  احت�سانه  العربي يف  ال�سعب  اإىل  �ستبقى منحازة  للمقاومة،  �سورية حا�سنة  �ستبقى 

ز الثقة يف نفو�سنا، وميحو كّل اأثر للهزمية النف�سية  على ثقة باأّن دعم املقاومة يعيد الق�سية اإىل اأيدينا، ويعزِّ

التي ت�سعى الدعاية املعادية لتكري�سها، فالهزمية لي�ست قدراً حمتومًا على العرب، ومهما عظمت القوة 

الع�سكرية ما مل متتلك عقيدة واأخالقًا وت�ستند اإىل حقوق م�رصوعة تنتج الهزمية، يف الوقت الذي متتلك 

املقاومة  النت�سار، و�ستبقى  تنتج  التي  ال�سعب  واأهداف  مببادئ  وال�سمود والإميان  العزمية  املقاومة  فيه 

�رصفًا وافتخاراً... وو�سامًا يعلَّق على �سدر كل مواطن عربي حّر.

التي  املقاومة،  �سيا�سّيًا ومعنوّيًا وب�رصّيًا لعقيدة  العالقة بني �سورية ولبنان احلا�سن الأ�سا�سي  و�ستبقى 

ل موازين القوى، لتكون منطقتنا اأمام اآفاق م�ستقبلية جديدة. ت�سّكل مفتاحًا لبداية حتّرك جماهريي يعدِّ
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ورقة احلزب ال�ضيوعي الأردين

حّنا احلاج

اإذا كان كّل اإن�سان عاقل اأو �ساحب �سمري اأو ذي ح�ّس بامل�سوؤولّية اأو الإن�سانية ينا�سد العامل ال�سغط 

�سمائر  فاإنَّ  الأبرياء،  غّزة  واأهل  اأبناء  بحّق  املرتبكة  واملحرقة  املجزرة  لإيقاف  ال�سهاينة  النازينّي  على 

مة  املجرمني امليتة مل تاأبه مل�ساهد اأ�سالء الأطفال والن�ساء وال�سيوخ املمّزقة بالأ�سلحة الفّتاكة، مبا فيها املحرَّ

دولّيًان، كما مل ميتثل هوؤلء قرار جمل�س الأمن ول مبادرًة لوقف اإطالق النار، وا�ستمّر الفا�س�سيت ال�سهاينة 

م�رّصين على تركيع غّزة وجتريدها من �سالحها وحّقها باملقاومة. ما يجعلنا متم�ّسكني بنظرّية اأّن �سمود 

غّزة �سبيلها اإىل احلّريّة لدحر العدوان ولتغيري املعادلت ال�سيا�سية ول�سناعة التاريخ.

الت�سحية  اأ�سطورَة بطولٍة و�سمود وتفاٍن يف  العزة والكربياء،  ُة،  ل غزَّ اأن ت�سجِّ يتوقَّعوا  فكثريون مل 

طَول هذه املدة. كثريون توقَّعوا �سقوطها اأمام ال�سدمة الأوىل للمجزرة و�رصاوة قوة النريان الهمجية. 

اإّل اأّن غّزة الآبّية كانت ع�سيَّة على بوارجهم احلربية ودباباتهم وطائراتهم واأنوفهم فنجحت يف حتويل 

حوايل  حياة  �سلل  واإىل  ال�سهيويّن،  العدو  جلي�س  طويلة  ا�ستنزاف  حرب  اإىل  واإركاعها  �سحقها  حماولة 

املليون �سهيوين يف جنوب فل�سطني املحتلة.

التي  الفل�سطينية  بالق�سية   
ّ
العاملي الهتمام  واأعادت  والفل�سطينية،  العربية  امل�ساعر  غّزة  األهبت  لقد 

دا�ستها املفاو�سات العبثّية، واملوؤمترات والتواطوؤ العربي والدويل، هذه الق�سية التي مّت حتويلها اإىل ملّفات 

عوا دائرة النريان  يتنْ غّزة نخوة الأخّوة العربية يف جنوب لبنان، فو�سَّ الّن�سيان بالأمم املتحدة، حيث اأحنْ

ل �سمود غّزة موعد حما�سبة  التي ت�سيب العدو، حمّققني �سلاًل اإ�سافّيًا يف �سمال فل�سطني املحتّلة. كما عجَّ

ال�سعوب العربية حلكوماتها املتخاذلة وحّكامها الذين اغتالوا معاهدة الدفاع العربي امل�سرتك وا�ستبدلوا 

بها خيار ال�سالم ال�سرتاتيجي. كذلك فاإنَّ العامل الدبلوما�سي الر�سمي الذي يحاول اإ�سدال الغطاء على 

العدوان الإ�رصائيلي وتربيره وحماولة ا�ستثماره لت�سفية ق�سية فل�سطني يزداد اإحراجًا مع �سمود غزة، مع 

َ العربي والدويل، وعلى جبهات جديدة يف ال�رصق الأو�سط. كما تزداد  ازدياد ال�سخونة يف ال�سارَعنينْ

عزلة »اإ�رصائيل« يف املجتمع الدويل، ويتعّرى الوجه الب�سع للقادة ال�سهاينة ونهمهم للدم ون�سوة احلرب 
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احلرب  مهزلة جي�س  انتخابي عرب  اإجناز  اأّي  ف�سلهم يف حتقيق  ليتبنّي  الكني�ست،  انتخابات  اقرتاب  مع 

اأ�سالء الن�ساء وال�سيوخ  ال�سهيويّن اخلائب، والذي حاول النت�سار على غّزة ال�سامدة واقتحامها على 

والأطفال الأبرياء يف واحدة من اأ�سواأ جرائم احلرب يف التاريخ.

الأهل يف  تكبَّدها  التي  اجل�سيمة  الت�سحيات  اأجزاء من غزة، ورغم  احتالل  العدّو يف  ورغم جناح 

املجازر ال�سهيونّية، فاإنَّ العدّو تكّبد ثمنًا باهظًا، حيث اإرادة ال�سمود تغّلبت على منطق الدمار. وجنح 

الغّزاويون يف الت�سامن وال�سرب والدو�س على اجلمر، مطلقني راية الكفاح امل�سّلح واجلهاد، كما اأعّدوا 

لدحر العدو غري مفاجاأة وكمني، والكثري من ال�ستعدادات امليدانية، ف�ساًل عن ماآثر البطولة وال�ست�سهاد. 

ق الع�سكري ال�سهيوينّ، واإعادة البو�سلة اإىل �رصورة خو�س حرب التحرير  فقد جنحت غّزة يف قهر التفوُّ

ال�سعبية، واأهّمّية العودة اإىل البندقية والكفاح امل�سلح والعمق اجلماهريي العربي، ل�سيانة الق�سية وحترير 

فل�سطني.

الوطنية  الدولة  بناء  على  القائم  الفل�سطيني،  التحرري  الوطني  للم�رصوع  احلياة  غّزة  �سمود  اأعاد 

الفل�سطينية امل�ستقلة، وعا�سمتها القد�س وا�ستعادة احلقوق املغت�سبة ويف مقّدمتها حّق العودة، حيث مّتت 

اإىل مقاومة،  ل  الفل�سطيني حتوَّ ال�سعب  الفل�سطينية. فكّل  الوطنية واجلغرافية  اللحمة والوحدة  ا�ستعادة 

اآمال  عيونهم  ال�ّستات ويف  فل�سطينيو  واحدة، وهبَّ  ن�سالّيًا يف وحدة  توّحدت  الفل�سطينية  والأر�س 

العودة والن�رص. فهذا امل�رصوع الوطني الذي حاولوا قتله وت�سفيته من خالل تق�سيم ال�سعب الفل�سطني 

�سيا�سّيًا، والأر�س الفل�سطينية جغرافّيًا يف كانتونات منف�سلة ل متلك مقّومات الدولة، قد انتف�س، ونه�س 

مع �سمود غّزة ووحدة البندقية فيها. والوحدة الوطنية من حولها.

ّية رف�س الو�ساية العربية والدولية على ال�سعب الفل�سطيني،  كما اأعاد �سمود غّزة بقّوة اإىل الأذهان اأهمِّ

يَّة منع العدو من حتقيق مكا�سب �سيا�سية من خالل العدوان على ح�ساب الأر�س واحلقوق والهوّية  واأهمِّ

ها ال�سيا�سي  يَّة حما�سبة القيادة الفل�سطينية على ف�سل خطِّ وال�سيادة الفل�سطينية. كما طرح �سمود غّزة اأهمِّ

و�رصورة الإ�رصاع بالتغيري الدميقراطي يف ال�ساحة الفل�سطينية من خالل انتخاب وانعقاد جمل�س وطني 

فل�سطيني جديد، ي�سّم كّل التيارات والقوى ال�سيا�سية، لنتخاب قيادة جديدة لل�سعب الفل�سطيني متثِّل 

مة التحرير املمثل ال�رصعي والوحيد لل�سعب الفل�سطيني. كّل الأطياف ال�سيا�سيَّة، وت�سويب اأو�ساع منظَّ

العن�رصي  ال�سهيويّن  امل�رصوع  له  ي�سكِّ ما  مدى  اإىل  العربية  ال�سعوب  اأنظار  غّزة  على  العدوان  َلَفَت 

َف عن مدى خطورة ال�سماح  عي من خطورة على الأّمة العربية، وبالتايل َك�سَ ال�ستيطاين العدواين التو�سُّ

بت�سفية الق�سية الفل�سطينية مل�سلحة »اإ�رصائيل«، والذي يعني بدوره ا�ستبدال �رصاع حماور عربية- عربية، 

العدّو  القومي مع  بال�رصاع  اأهلية  اأو حروب  اأو �رصاع طائفي واإثني وِعرقي،  اإيراين  اأو �رصاع عربي- 

ط له الأعداء هو ت�سهيل عملية تق�سيم املنطقة بني الوليات املتحدة واإ�رصائيل ونهب  ال�سهيويّن. فما يخطِّ
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ثرواتها ونفطها ومقدرات �سعوبها، وهذا يعني مزيداً من النق�سام يف العامل العربي، ومزيداً من التدخل 

الأجنبي يف �سوؤونه الداخلية، ل �سّيما يف �رصاع �سّني- �سيعي تخّطط لت�سعيده اأمريكا يف املنطقة وتوؤدي 

اإىل الق�ساء على حلم الوحدة العربية فح�سب بل �سيوؤدي اإىل الق�ساء على حلم الوحدة الإ�سالمية اأي�سًاً، 

وانعزال ال�سعوب العربية وانطوائها على جراحها وذاتها.

ومن هنا اأهمية هّبة ال�سعوب العربية لن�رصة غّزة التي انق�ّس عليها العدّو الذي ينظر اإليها باعتبارها 

اأ�سعف نقطة يف معادلة املنطقة، ليفاجاأ باأّنّ �سمودها وت�سحياتها يحّولنها اإىل اأقوى نقطة يف معادلت 

املنطقة، اإىل قّوة توؤّدي اإىل اندفاع العمق العربي نحو وجدانه الفل�سطيني والتعاطف ال�سعبي الدويل مع 

احلّق الفل�سطيني بهدف ك�رص اجلبهات، وتعبئة كّل الإمكانّيات املمكنة لتحرير فل�سطني.

الحتمالت ويف 
ّ
اإّن �سمود غّزة يحا�رص احل�سار ويقلب ال�سحر على ال�ساحر، ويفتح الباب لكل 

مقّدمتها �سقوط ثقافة اخلوف وال�ست�سالم والهزمية يف املنطقة، وحلول ثقافة املقاومة والكفاح وال�سمود 

والت�سحية والن�رص مكانها بكّل ما متثِّله من وعي وحتفيز لإرادة اجلماهري يف التحّرك باجّتاه حترير الأّمة 

العربية من قيودها، وبالتايل فتح �ساحات العطاء من اأجل حترير الأرا�سي العربية املحتّلة، ويف مقّدمتها 

فل�سطني.

وهكذا نالحظ اأّن �سمود غّزة البا�سلة قد اأخذ ي�سّكل منعطفًا تاريخّيًا �ستكون له نتائج اإيجابية على 

م�ستقبل الأّمة العربية يف املدى البعيد. واإنَّ منع العدّو من حتقيق اأهدافه ال�سيا�سية اأو الع�سكرية �سيحافظ 

على ق�سّية فل�سطني وي�سونها، و�سي�سمن احلقوق الفل�سطينية الثابتة والوحدة الوطنية على اأ�سا�سها.
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ورقة الأمني العام

لوكالة البحر الأبي�س املتو�ضط للتعاون الدويل

حممد القا�ضي

احلمد هلل وحده ول يدوم اإّل ملكه وبعد،

حتيَّة �سالم وحمّبة اأبعثها اإليكم، ومن خاللكم اإىل كّل اأحرار العامل واإىل كّل من ينت�رص للقيم الإن�سانية 

النبيلة التي تتاأ�س�س على الكرامة الإن�سانية.

حتّية تقدير واإجالل اإىل منّظمي هذا املنتدى، واإىل كّل من �ساهم يف اإجناحه من قريب اأو من بعيد.

اأّن  ّك،  وال�سَّ للريبة  جماًل  يدع  ل  مبا  لنا،  د  يوؤكِّ الأر�س  كوكب  فوق  املعا�س  للواقع  ت�سخي�سنا   اإنَّ 

املعاناة الإن�سانية واملاآ�سي الفظيعة التي تعانيها غالبية �سعوب العامل تنبع من حموَرينِْن اأ�سا�سيَّني هما: حمور 

ال�سهيونّية وحمور الإمربيالية. وعندما اأ�ستعمل لفظ ال�سهيونّية فاإّنني ل اأق�سد اليهود بقدر ما اأّنني اأق�سد 

الب�رص يف خانة  فئات  باقي  ت�سنيف  احلّق يف  لنف�سها  وتعطي  الب�رص،  فوق  نف�سها  ت�سنِّف  الب�رص  من  فئة 

ف منهجًا  الالب�رص، اعتقاداً منها اأنَّ هذه الفئات ل ت�ستحّق �سفة الإن�سان. فال�سهيونّية تعني قّمة التطرُّ

و�سلوكًا وممار�سًة، وتعني كذلك العن�رصية املفرطة، وهي ت�ستند يف ممار�ستها وفعلها اإىل خلفّيات عقائدية 

اعتقادنا  يف  تعني  فهي  الإمربيالية  اأّما  الوقواق.  جزيرة  يف  اإّل  لها،  وجود  ل  اأ�ساطري  على  مبنّية  زائفة 

املتوا�سع حّب الذات وحّب الهيمنة وحّب امتالك كّل �سيء مبا فيها حّب امتالك الب�رص وا�ستعبادهم، 

الأفراد  حقوق  واغت�ساب  ال�ساملة  للهيمنة  ت�سعى  التي  �سة  املتوحِّ بالراأ�سمالية  ي�سمى  ما  ترادف  وهي 

والتجّمعات الب�رصية. والإمربيالية هي �سلوك مناٍف لكّل ال�رصائع الكونية منها وال�سماوية، وهي ل ميكن 

لها اأن تربز وجودها اإّل على ح�ساب كّل القيم املجتمعية النبيلة، ول ميكن لها اأن ت�ستمّر يف وجودها 

اإّل على اأ�سا�س اأ�ساطري وهمّية وخادعة، لأّن الإمربيالية تعني بكّل ب�ساطة املكيافيلّية والنِّفاق، ول ميكن 

فيها  ومبا  الإن�سان،  وتب�سيع  خ�سخ�سة  فيها  مبا  الكّل،  وتب�سيع  الكّل  خ�سخ�سة  اإىل  اإّل  توؤّدي  اأن  لها 

والنَّ�سب  والغدر  واخلداع  النِّفاق  قيم  غري  لها  قيم  ل  الإمربيالية  لأّن  القيم،  وتب�سيع  خ�سخ�سة  اأي�سًا 

والحتيال والقتل والتقتيل. ومبا اأّن الإمربيالية وال�سهيونّية يعتمدان على اخلطط والأ�ساليب نف�سها يف 
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اإىل درجة   َ نراهما متحالفنينْ اأن  الطبيعي  فاإّنه من  الإن�سانية  الكرامة  عّية على ح�ساب  التو�سُّ م�ساريعهما 

ي�سعب علينا فيها التمييز بينهما، وبالتايل فال غرابة من حتالفهما يف ا�ستهداف ال�ستقرار الب�رصي فوق 

اخلا�ّس:  ح�سابه  له  منهما  واحد  وكّل  ة،  خا�سّ ب�سفة  واإفريقيا  اآ�سيا  قارتي  ويف  ة،  عامَّ ب�سفة  الأر�س 

فالإمربياليون من اأمثال بو�س وبلري يهدفون من خالل تدخلهم ال�سافر يف �سوؤون دول العامل اإىل ال�سيطرة 

ة م�سادر النفط، وتو�سيع اأ�سواقهم لرتويج منتجاتهم و�سلعهم مبا فيها  املطلقة على ثروات العامل، خا�سَّ

ف�سالت ثقافتهم، وبالتايل فاإنَّهم )اأي الإمربياليون( ي�ستعملون كّل الطرق، وكلَّ احليل واخِلدع لتحقيق 

هذا الهدف التو�ّسعي الالح�ساري من خالل جلوئهم تارًة اإىل افتعال اأعداء وهمّيني، واأ�ساطري خادعة، 

يات  وتغذية النعرات الطائفية واملذهبية والعرقية والدينية بهدف متزيق اأو�سال اأمم ذات �سيادة، حتت م�سمَّ

ظاهرها ع�سل وباطنها �سّم، وتارة اأخرى حتت مرّبر ن�رص الدميوقراطية وحقوق الإن�سان. اأّما ال�سهيونّية 

عي ي�ستند اإىل خلفيات عقائدية واإيديولوجية متطّرفة وعن�رصية. وبالتايل  فهي ت�سعى لإقامة م�رصوع تو�سُّ

فاإنَّه يبدو لنا جلّيًا اأن ال�سهيونّية ت�سعى بكل الو�سائل املتاحة لتحقيق م�رصوعها التو�ّسعي بالعتماد على 

اأ�سواقه، بالعتماد  ن بدورهم لب�سط هيمنتهم على ثروات العامل والتحّكم يف  الإمربياليني الذين ي�سعونْ

على ال�سهيونّية. فماهي اإذن اأدوات هذا التحالف الإمربيايل ال�سهيويّن؟ التاريخ اأثبت لنا اأّن هذا التحالف 

ي�ستند يف م�ساريعه املعادية لالإن�سانية اإىل خم�س اأدوات وهي:

اًلً: اإنَّ هذا التحالف اأراد اأن يجعل من الإ�سالم عدّواً وهمّيًا له عرب حماولته اليائ�سة لت�سويه �سورة  اأوَّ

هذا الإ�سالم من خالل فربكته واختالقه ملنظمات اإرهابية يف زي اإ�سالمي ومّدها بو�سائل الدعم املادي 

طاتها الإرهابية والوح�سية �سّد الإن�سانية، وبهدف زعزعة  ، بهدف متكينها من تنفيذ خمطَّ
ّ
واللوجي�ستيي

ما  باأّن  نعي جّيداً  اأن  علينا  ال�سياق، يجب  التاريخية. ويف هذا  ال�ستقرار، و�سلب ح�سارتنا، وهويّتنا 

بل  الإمربيالية،  ال�سهيونّية  وعرين  اأروقة  اإّل يف  الواقع  اأر�س  له على  القاعدة ل وجود  بتنظيم  ي�سّمى 

ميكن القول باأّن قادة تنظيم القاعدة هم يف احلقيقة �سهاينة وخدام الإمربيالية، بدليل اأنَّ كلَّ ممار�ساتهم 

عية للتحالف الإمربيايل ال�سهيويّن، ولأنَّهم ل مييِّزون يف اأفعالهم الرببرية  واأفعالهم تخدم امل�ساريع التو�سُّ

والإجرامية بني الأطفال والعجزة واملدنّيني. ولكن علينا اأي�سًا اأن نعي جّيداً باأّن جمهور ومتعاطفي هذا 

التنظيم ل يعرفون �سيئًا عن العالقة القائمة بني قادتهم الوهّميني وقادة التحالف الإمربيايل ال�سهيويّن، بل 

يعتقدون اأنَّ قادتهم املزيّفني هم قدوة اجلهاد �سّد الكفر واأعداء اهلل، ولكن الواقع يبنيِّ عك�س ذالك. ويف 

ه ر�سالة اإىل كّل من يعترب نف�سه منتميًا اأو متعاطفًا مع ما ي�سمى بتنظيم القاعدة  هذا الإطار لبدَّ من اأن اأوجِّ

لأقول لهم: عليكم اأن تعودوا اإىل ر�سدكم، وعليكم اأن تعرفوا وتعوا جيِّداً باأّن قادتكم يتقا�سون اأجوراً 

دينكم  بربرية ووح�سية على ح�سابكم وعلى ح�ساب  اأفعال  مقابل جتنيدكم يف  ال�سهاينة  من  �سخمة 

احلنيف، يف حني اأنَّ كّل الديانات ال�سماوية بريئة منها، فهل اأنتم بلداء واأقّل ذكاًء منهم ومن ال�سهاينة. 
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اجلهاد الذي يجب عليكم اأن تنخرطوا يف بناء اأ�س�سه هو حماربة الفقر والتخلُّف، وبناء ال�ستقرار .وحفظ 

هويَّتنا التاريخية والقومّية، والعمل على ا�ستغالل ثرواتنا ل�سالح �سعوبنا.  

اأدواته الفّعالة  اأداة من  ق ت�سد«، ويعتربه  اإنَّ التحالف الإمربيايل ال�سهيويّن ي�ستند اإىل مبداإ »فرِّ ثانياًً: 

الأنظمة  الالثقة بني  مناخ  اإ�ساعة  يتوّقف عن  لن  فهو  لذلك  امل�رصوعة،  عية غري  التو�سُّ يف حتقيق مطاحمه 

التحالف  يلتجئ  الإطار،  هذا  ثانية. ويف  من جهة  نف�سها  الأنظمة  مكونات  وبني  من جهة  و�سعوبها 

الإمربيايل ال�سهيويّن اإىل ا�ستمالة كّل من له تاأثري يف حميطه ال�سيا�سي  والقت�سادي والجتماعي والديني 

ة الذين يعبدون املال، ومن خالل هذه الأقطاب ي�سهل عليه تنفيذ خمّططاته التي ت�سري يف اجتاه  وخا�سَّ

ق ت�سد« واإ�ساعة خمتلف اأ�سكال ومظاهر الفتنة والرتباك والال�ستقرار، بل ويحاولون  تكري�س مبداإ »فرِّ

بع�سها  واإ�سقاط  بع�سها من جهة،  القائمة من خالل حما�رصة  الأنظمة  �سوؤون  ويتدخلون يف  ل،  التدخُّ

الأخر من جهة ثانية، وتن�سيب اأنظمة اأخرى تدين لهم بالولء الأعمى من جهة ثالثة، والهدف يبقى 

واحداً وهو حتجيم فعالّية دورها يف اأفق خلق حالة من الفو�سى والت�سيُّب والنفالت الأمني والأوبئة 

الجتماعية ، وبالتايل بروز اأ�سكال ال�سطهاد الجتماعي وال�سطراب الأمني اإنَّ مل نقل بروز حروب 

اأهلية )حالة لبنان، فل�سطني، العراق، ال�سومال، ال�سودان(.

ثالثاً: الأداة الثالثة التي ي�ستند اإليها هذا التحالف الإمربيايل ال�سهيويّن يف �سيا�سته الدموية، هي جلووؤُه 

اإىل افتعال دويالت وطوائف، ودعمه للطروحات النف�سالية حتت م�سّميات »حّق تقرير امل�سري ون�رص 

مات العمل يف اأفق ال�ستعداد لفتنة داخلية واقتتال  الدميوقراطية وحقوق الإن�سان«، ومّدها بجميع مقوِّ

وتطاحن داخلي بني اأبناء الأّمة الواحدة، وبني اأبناء العمومة. والهدف من كّل هذه الأمور هو خلق حالة 

من الالاأمن وعدم ال�ستقرار والفو�سى العارمة لإجها�س كّل امل�ساريع الكربى، واإجها�س كّل املبادرات 

اأغتنم  ال�سدد  هذا  ويف  املجتمعي.  والتعاي�س  الإن�سان  وحقوق  الدميوقراطية  مبادئ  تفعيل  اإىل  الرامية 

ه ر�سالة وا�سحة و�سادقة اإىل اإخواننا الفل�سطينيني: الفر�سة لأوجِّ

كفى من القتتال الداخلي، كفى من القتتال الداخلي، كفى من القتتال الداخلي، لأّن هذا ال�سلوك 

ل ميّت ب�سلة اإىل اأهل فل�سطني ول ميّت ب�سلة اإىل ما يتطلَّع اإليه ال�سعب الفل�سطيني ، ولأّن هذا ال�سلوك 

ر ن�سالت ع�رصات من ال�سنني ، ل فرق بني حما�س وحركة فتح ، كلُّكم فل�سطينيون: الولء يجب  �سيدمِّ

اأن يكون لفل�سطني، لفل�سطني، لفل�سطني، عليكم اأن تتجاوزوا النتماءات ال�سّيقة، واأّن تولوا اأولوياتكم 

لبناء فل�سطني والتجاوب مع انت�سارات ال�سعب الفل�سطيني الذي ح�سم اختياراته ل�سالح املقاومة عرب 

�سناديق القرتاع و�سهد العامل بنزاهتها.

رابعاً: الأداة الرابعة التي ي�ستعملها التحالف ال�سهيويّن الإمربيايل  تتمّثل يف حماولته الفا�سلة يف فر�س 

اأ�سلوب جديد من احلياة على �سعوب العامل، ينبني على قيم التف�سخ الأخالقي والنحالل، وثقافة مولدة 
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التو�ّسعي  م�رصوعه  يخدم  الذي  املقا�س  على  ال�سعوب  هذه  تنميط  حماولة  اآخر  مبعنى  والقنوط،  للياأ�س 

ّية والق�ساء على  والهيمني. ومن اأهم اإفرازات هذا الأ�سلوب التنميطي اّت�ساع رقعة الفقر والتخلُّف والأمِّ

اإىل اّت�ساع  كّل �سمري مبدع ومنتج من خالل فر�س برامج تعليمية رديئة على الدول النامية بالإ�سافة 

ِم�ساحة البطالة وِم�ساحة الثقافة الفا�سدة.

عي  خام�شاً: الأ�سلوب اخلام�س الذي ينتهجه التحالف ال�سهيويّن الإمربيايل يف حتقيق م�رصوعه التو�سُّ

يتمثَّل يف حماولته الفا�سلة  يف الق�ساء على  العلم واملعرفة،  واجتثاث مراكز البحث العلمي. فاحتالل 

اأو ب�سبب توفره على ما �سّموه يف  العراق وغزوه مل يكونا ب�سبب »دكتاتورية« الرئي�س �سدام ح�سني 

حينه باأ�سلحة الدمار ال�سامل)بغ�ّس النظر عن اتفاقنا من عدمه مع روؤية �سدام ح�سني(. اإنَّ غزو العراق، 

اأيها احل�سور الكرمي– وهذه حقيقة مّرة– هدف ويهدف اإىل اأمور ثالثة: 

لها: اجتثاث البنيية التحتية العلمية واملعرفية من خالل تدمري من�ساآته العلمية وحذفها من الوجود  اأوَّ

ومالحقة كل الأدمغة والعلماء العظام واغتيالهم حتت م�سمى »اجتثاث البعث«.

ثانيها: الهيمنة املطلقة على الرثوات البرتولية يف العراق ونهبها والتحّكم يف اأ�سواقه.

احل�سارة  واآثار  رموز  ا�ستهداف  والإ�سالمي، من خالل  العربي  التاريخ  على  الق�ساء  ثالثها: حماولة 

كبري،  العربية من خالل ا�ستهداف احل�سارة العراقية التي تعدُّ اأقدم من التاريخ نف�سه. اإنَّنا اليوم اأمام حتدٍّ

الدولية  فاملوؤ�ّس�سات  امل�رصوعة،  الو�سائل  ب�ستى  ن�ساهم يف رفعه  اأن  املدين،  املجتمع  ويجب علينا نحن 

اأن تفقد  الطبيعي جّداً  الإمربيايل، وبالتايل من  اأمرها املجتمع  يتحّكم يف  اأ�سبح  املتحدة  الأمم  وهيئات 

�رصعيَّتها وم�سداقيَّتها، وافتقادها لهذه امل�سداقية ل يحتاج اإىل دلئل اأو براهني، ولكن تعاملها وتعاطيها 

باإننْ�سه وِجنِّه ودوابه  اأ�سا�س معايري مزدوجة كاف لأن يبنّي للعامل  مع جمموعة من الق�سايا الكربى على 

باأنَّها اأ�سبحت األعوبة يف قب�سة الإمربيالية التي حتاول من خاللها مترير خمّططاتها التو�ّسعّية والتي ت�سعى 

اأر�سًا �ساحلة  لقتالع كل �سجرة تن�سح بدماء احلرية وتدمري كّل بذور الكرامة والعّز، وجِلعل �سعوبنا 

لقتل  واإجرامية  اإرهابية  �سبكات  اختالق  خالل  من  والتخّلف،  والفقر  والياأ�س  والذّل  الإهانة  لزراعة 

، واجتثاث منابع العلم واملعرفة، ونهب ثرواتنا واإ�ساعة جّو من الفنت والفو�سى العارمة 
ّ
كّل �سمري حي

ال�سالم  اأ�سلحتهم اجلرثومية حتت م�سّميات »اإقرار  لتجريب  اأرا�سينا خمترباً �ساحلا  ا�ستقرار جِلعل  والال 

�سجيجًا  العامل  مالأوا  ال�سهيويّن  الإمربيايل-  التحالف  رموز  اإنَّ  الإرهاب«.  وحماربة  والدميوقراطية 

بخ�سو�س برنامج اإيران النووي ال�سلمي، ولكّنهم جتاهلوا ويتجاهلون عمداً الرت�سانة النووية احلقيقية 

التي ميتلكها ال�سهاينة. يتحدثون عن اأ�سطورة تنظيم القاعدة �سباحًا وظهراً وم�ساًء، ولكّنهم يتجاهلون 

املحرقة اليومية التي ميار�سها ويقرتفها الكيان ال�سهيويّن ب�سكل ممنهج يف حّق ال�سعب الفل�سطيني.
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 ومتوا�سل يف حّق 
ّ
يتكلمون على حقوق الإن�سان، ولكّنهم ميار�سون اإجرام الع�سابات ب�سكل يومي

اأطفال وعجزة فل�سطني والعراق واأفغان�ستان وال�سومال وال�سودان.

يتحدثون عن حماربة الفقر، ولكّن ممار�ستهم على الأر�س ت�سعى لتفقري ال�سعوب واإذللها وتركيعها 

وحما�رصة اأطفالهم وعجزتهم. 

اأقعدوا الدنيا راأ�سًا على عقب من اأجل �سخ�س واحد، ولكنَّهم يتجاهلون م�سري ماليني من الأطفال 

الذين ميوتون يومّيًا ب�سبب تداعيات وانعكا�سات �سيا�ستهم الفا�س�ستية والعن�رصية.

ولكّنها جاءت ك�رصورة  الال�سيء،  اأو  العدم  من  تاأِت  مل  املنتدى  هذا  م�ساركتنا يف  قبول  فكرة  اإنَّ 

ة اأفرزتها حاجاتنا نحن الب�رص: حاجتنا اإىل �سون كرامتنا، حاجتنا اإىل مناخ من الهدوء وال�ستقرار،  ملحَّ

حاجتنا اإىل العي�س الكرمي، حاجتنا اإىل  �سون ُهويَّتنا وح�سارتنا وثقافتنا، حاجتنا اإىل حماية تاريخنا، 

ووترية  يتما�سى  مبا  ا�ستغالنا  اأدوات  تطوير  اإىل  حاجتنا  والأوبئة،  التلّوث  من  بيئتنا  حماية  اإىل  حاجتنا 

الع�رص، حاجتنا اإىل التكيُّف والتاأقلم مع معطيات الع�رص الراهن، حاجتنا اإىل توفري م�ستقبلنا وم�ستقبل 

ع الإن�سان على البتكار والعطاء  اأبنائنا واأحفادنا واأحفاد اأحفادنا، حاجتنا اإىل زرع ثقافة جديدة ت�سجِّ

والإنتاج والإبداع، وت�ساعد الإن�سان على مواجهة  الإمربيالية وال�سهيونّية من خالل اّتخاذ مبادرات 

فكرية وثقافية وتوعوية معاك�سة لأهداف الإمربيالية وال�سهيونّية يف اإطار روؤية �سمولية ت�ستند يف فل�سفتها 

اإىل الأبعاد الجتماعية والرتبوية والأخالقية والإن�سانية والت�سامنية.

اإنَّ ق�سية ال�سالم لي�ست ق�سية �سخ�س اأو جماعة معيَّنة، ولكنَّها ق�سيَّتنا جميعًا، لأّن م�سرينا وم�سري 

بيئتنا مرتبطان مبدى م�ساهمتنا يف بناء ج�سم هذا ال�سالم على وجه الأر�س. وال�سالم الذي نريده هو 

التعاون، هو احلّرّية، هو  التاآخي، هو املحبة، هو  التاآزر، هو  التعاي�س، هو  ال�ستقرار، هو الهدوء، هو 

الأمن والأمان، هو الزدهار الجتماعي والقت�سادي، هو الرتقاء بالإن�سان اإىل املكانة التي يتطّلع اإليها، 

هو الحرتام، هو التعاقد والتزام قيم و�سوابط املجتمع. وال�سالم الذي نريده، يجب اأن يتج�ّسد على 

اأر�س الواقع، واأّن ي�سبح حقيقة معا�سة، ول نريد ال�سالم الذي ت�رصف من اأجله ماليني من الدولرات 

لكي يبقى جمّرد حلم على الأوراق. الإن�سان يجب اأن يكون يف خدمة الإن�سان، بغ�ّس النظر عن انتماءاته 

اإطار  الب�رصية يف  الطاقات  وتوحيد  اجلهود  ت�سافر  من خالل  اإّل  رفعه  كبري ل ميكن  اإّنه حتدٍّ  ال�سغرية: 

ت�ساركي وتكاملي بهدف تكوين قّوة موؤّثرة وقادرة على فتح حرب �ساملة �سّد الفقر والتخّلف والأّمّية 

الإمربيالية.  جلدور  والت�سّدي  والرتبوية.  الجتماعية  الأوبئة  مظاهر  خمتلف  و�سّد  واملجاعة،  والبطالة 

ولتحقيق هذا املبتغى، يجب علينا اأن نعمل جنبًا اإىل جنب، وب�سكل تكاملي، وهذه املهمة حتتاج اإىل اأن 

نتجّرد من العاطفة املندفعة، وعدم الجنرار وراءها، واأّن نت�سّلح ب�سالح الإرادة والعزمية، و�سالح اإرادة 

الفعل، واإىل قدر من الذكاء واحلكمة واملرونة يف التعامل. ويف هذا ال�سدد لي�س مهمًا اأن ننجح دائمًايف 



362

ر اهلل يف خطوة من اخلطوات فاإّن هذا ل يعني اأبداً ال�سقوط، لأّن �سقوط  كّل خطواتنا لأّنه لو �سقطنا ل قدَّ

الإن�سان لي�س ف�ساًل، لأّن الف�سل يبقى حيث �سقط.

علينا اأيّها الإخوة، نحن املجتمع املدين، اأن نكثِّف اّت�سالتنا وتوا�سلنا وحتّركاتنا مع املجتمع املديّن 

اأن نقنعه  اإقناعه ب�رصورة ال�سغط على حكوماتهم باإخالء �سبيل �سعوبنا، علينا كذلك   يف �سياق 
ّ
الغربي

امل�ساكل الأمنية  الذي ي�سّبب لهم  ال�رصعية، هو  املنظومات  ل حكوماتهم يف �سوؤوننا، خارج  باأّن تدخُّ

و�سي�سبِّب لهم الدمار القت�سادي والجتماعي. علينا كذلك اأن نتعامل مع الإن�سان كّل الإن�سان، بغ�ّس 

باأّن ما ي�سّمى ب�سدام احل�سارات ما هو اإّل 
ً
النظر عن انتماءاته ال�سغرية مبرونة كاملة. علينا اأن نعي جّيدا 

اأ�سطورة من الأ�ساطري الإمربيالية ال�سهيونّية، لأّنه ل ميكن ل�سيء ا�سمه احل�سارة اأن ي�سطدم ب�سيء اآخر 

علينا  والالح�سارة.  الالح�سارة  بني  وما  والالح�سارة  احل�سارة  بني  ما  يقع  فال�سدام  احل�سارة،  ا�سمه 

اإذن اأن نعي األعوبة اللعب بامل�سطلحات والكلمات لدى قادة الإمربيالية وال�سهيونّية. نحن جيل اليوم 

م�سوؤولون عن جيل الغد وم�ستقبلهم، وهذه حقيقة يجب اأن نعيها جّيداً.

ويف الأخري اأرجو ح�رصتكم اأن تخرجوا بتو�سيات عملية ملمو�سة لن�رصة اأهلنا واأحبائنا يف غّزة ويف 

فل�سطني. والن�رص ثّم الن�رص لفل�سطني. وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
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البيان الثالث ملنظمة غذاء بال حدود

حممد روؤيا ناظم

 حلقوق الإن�سان والذي يعرتف باأّن احلّق يف الغذاء حّق 
ّ
بعد 59 عامًا على �سدور الإعالن العاملي

القت�سادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  �سدور  على  عامًا   41 مرور  وبعد  الإن�سان،  حقوق  من 

املتخ�س�س لهذا احلّق  الذي �سادقت عليه 156 دولة، وال�رصح  والجتماعية والثقافية )عام 1966( 

 لالأغذية )عام 1996( 
ّ
يف التعليق العاّم )رقم 12(، وبعد م�سي 11 عامًا من انعقاد موؤمتر القمة العاملي

ت فيه الدول الغنية بدفع ح�س�س �سنوّية من مدخولها للق�ساء على اجلوع يف العامل، ومل تِف  الذي تعهدَّ

 ،
ّ
داتها، واإزاء الرتاجع الرهيب الذي حدث يف اأعمال مبداأ »احلّق يف الغذاء« على امل�ستوى العاملي بتعهُّ

التي  والأرقام  خارجها،  ومن  املتحدة  الأمم  داخل  من  املعنية  املنظمات  تطلقها  التي  التحذيرات  رغم 

د اأّن اجلوع يقبع حتت �سيفه ما بني 854 مليون ومليار ن�سمة )IFAD- FAO( يقتل منهم �سنويًّا  توؤكِّ

15 مليون اإن�سان اأي ما يعادل �سحايا �ستني قنبلة مثل قنبلة هريو�سيما التي ما زالت توؤّرق �سمري العامل، 

وعلى اعتبار اأن 96 باملئة من اجلياع يعي�سون يف البلدان النامية ون�سف يف املئة منهم يعي�سون يف البلدان 

ال�سناعية و3.5 يف املئة يعي�سون يف البلدان التي متّر مبرحلة انتقالية وفقًا لتقديرات الأمم املتحدة، فاإنَّ هذا 

يك�سف بو�سوح اأنَّ هناك حروبًا خفيَّة ت�سنُّ على �سعوب اجلنوب الفقري اأنتجت عملّيات قتل جماعية 

واإبادة عرقية مل ي�سهد لها التاريخ مثياًل من قبُل وتتجاوز بكثري يف وح�سيتها جرائم ق�سف هريو�سيما 

التتار واملغول لأعراق  الطليان، و�سحق  النازية والفا�س�ست  الهنود احلمر، وجمازر  وناجازاكي، واإبادة 

بكاملها.

احلروب  تلك  اأنَّ  يقول  اليوم  الواقع  ولكنَّ  للتطويع،  ت�سّن  احلروب  تلك  اأنَّ  يعتقد  العامل  كان  لقد 

ل�سيادة عرقّية معادية 
ً
تعتمد الغذاء �سالحًا من اأ�سلحة الدمار ال�سامل لإخالء اجلنوب من �سّكانه، توطئة 

ز هذا ما يكت�سف بني يوم واآخر من تغذية وراثية اأدخلت على العديد من الأغذية التي  لالإن�سانية، يعزِّ

�ست لأقوام  ت�سّدر لدول اجلنوب دون وجود اأمان حيوي لها، ويوؤّكد هذا اأي�سًاً اأّن تلك املنتجات خ�سّ

معيَّنة ول ت�ستهلك يف دولها املنتجة، وهو ما ي�سع �سعوب ال�سمال واجلنوب على حدٍّ �سواء اأمام م�سوؤولية 

تاريخية واإن�سانية خطرية، وحتّد اأخطر، باعتبار اأّن �سعوب دول ال�سمال، تعتمد تلك ال�سيا�سات املعادية 
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لالإن�سانية -دون وعي منها- عرب منظوماتها ال�سيا�سية. الدميقراطية(..!! واإن �سعوب دول اجلنوب معنّية 

داً بالفعل.  والدفاع عن وجودها الذي اأ�سبح مهدَّ
ّ
بفهم الواقع العاملي

اإّننا يف منظمة »غذاء بال حدود« ونحن ن�سع العامل عرب �سعوبه وموؤ�ّس�ساته ويف مقّدمتها الأمم املتحدة 

من  ة،  عامَّ ب�سفة  وال�سمال  ة  ب�سفة خا�سّ الغنية  للدول  ر حتذيراتنا  نكرِّ اإن�سانية ج�سيمة،  م�سوؤولية  اأمام 

مغبَّة التمادي يف انتهاج هذه ال�سيا�سات، ونرى اأنَّه بات لزامًا وقف تلك احلروب التي �ستجّر العامل اإىل 

دفاعًا عن وجودها وم�ستقبل  اجلنوب  �سعوب دول  تخو�سها  دامية، ومواجهات حقيقية،  �سدامات 

ي�سل  لرثواتها والذي  ال�ستنزاف احلا�سل  واأدواته، وتوقف   
ّ
العاملي ال�ستعمار  باأذرع  لتفتك  اأجيالها، 

اإىل 80 % )ثمانني باملائة( من الدخل القومي لتلك ال�سعوب عرب الحتكارات وفر�س الهيمنة وت�سّلط 

العمالت القوية والتالعب بالأ�سواق املالية، ونوؤكد اأّن حروب الغذاء تلك �ستفتح الباب على م�رصاعيه 

، و�ستق�سي على اأّية ُفر�ٍس ملحاربته اأو اجتثاثه.
ّ
لتو�سيع قاعدة الإرهاب العاملي

البيانات، ول تخّفف  الدامي ل توقفه  النزف  اأّن هذا  اإّننا يف منظمة »غذاء بال حدود« ولإدراكنا 

الأمم  مقّدمتها  ويف  الدولية،  موؤ�ّس�ساته  عرب  العامل  على  نطرح  فاإّننا  املاأ�سوية،  اآثاره  من  ال�سادقة  النوايا 

املتحدة، برناجمًا وا�سحًا لو�سع احلّق يف الغذاء مو�سع التنفيذ، َوفنَْق الإجراءات التالية:

ة احلبوب،  البيولوجي من املحا�سيل الزراعية، وخا�سَّ اإنتاج الوقود  اًلً: الوقف الفوري لعملّيات  اأوَّ

من  ومقابلها  الغنية،  الدول  لدى  الغذائي  الفائ�س  ت�ستنزف  لأنَّها  الغذاء،  ت�سعيداً حلروب  تعترب  والتي 

الوقود احليوي غري جُمٍد، حيث اإّن اإنتاج برميل واحد من الوقود احليوي ي�ستهلك غذاء 20 اإن�سانًا من 

النفط  اأ�سعار  ارتفاع  فيه  يزيد  ، يف وقت 
ّ
العاملي للغذاء  الذرة على مدى عام كامل، وهذا هدر متعّمد 

 من احلبوب اإىل ما يقّدر با�ستهالك 50 يومًا فقط من اأ�سعار الغذاء 
ّ
 وانخفا�س الحتياطي العاملي

ّ
العاملي

ة، حيث �سهد عام 2006 ارتفاع اأ�سعار ال�سلع الغذائية عاملّيًا بن�سبة  ة واحلبوب ب�سفة خا�سّ ب�سفة عامَّ

%10 وفقًا ل�سندوق النقد الدويل، كما زادت اأ�سعار احلبوب مبا قيمته 100 % خالل 12 �سهراً املا�سية، 

املقّرر  لتقديرات  عام 0وفقًا  اإن�سان خالل  ملياري  من  اأكرث  اإىل  العامل  اجلياع يف  زيادة  يرّجح  ما  وهو 

اخلا�ّس حول احلّق يف الغذاء ال�سيد جون زيغلر الذي اأكدَّ اأّن ارتفاع 1 % من اأ�سعار املواّد الغذائية يف 

العامل ي�سيف 16 مليون اإن�سان اإىل قائمة اجلياع.

ثانياًً: الوقف الفوري لتعديل الدورة الزراعية لدول اجلنوب، وت�سخري الأرا�سي املنتجة للغذاء حتت 

ال�سغط اأو الإغراء، لإنتاج زراعات للوقود احليوّي حل�ساب الدول الكربى على غرار مزارع اجلاتروفا 

يف جمهورية مايل.

ثالثاًً: الوقف الفوري ل�ستنزاف ثروات اجلنوب عربنْ وقف احتكار املواّد اخلاّم، وتقييد اأ�سعارها عند 
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حدود ل تتنا�سب واأ�سعار املواّد امل�سنَّعة منها، مع اإخ�ساع عملّيات ت�سعري املواّد اخلاّم، وامل�سنَّعة منها 

ملعايري دولية حمايدة.

رابعاًً: اإلغاء ال�رصوط كاّفة التي يفر�سها البنك الدويل وغريه من املوؤ�ّس�سات املالّية الدولّية على متويل 

عمليات التنمية الزراعية، واإلغاء ديون الدول الفقرية املرتتِّبة على عملّيات الإقرا�س والتمويل.

خام�شاً: وقف الدعم املتنامي ملزارعني يف ال�سمال والذي و�سل اإىل اأكرث من 370 مليار دولر يف 

ت�سّبب يف  ما  ال�سمال، وهو  باقي دول  ملزارعي  ال�سناعية فقط، ومثلها  الدول  ملزارعي  العامل 2006 

�سحق اقت�ساديات اأكرث من 70 دولة يف العامل تعتمد يف دخلها القومي على الإنتاج الزراعي.

ومواردها  ثرواتها  ا�ستنزفت  التي  الحتالل  فرتات  عن  اجلنوب  لدول  العادل  التعوي�س  �شاد�شاً: 

ل الدول الكربى والغنية مل�سوؤولّياتها يف  الطبيعية بدعم التنمية الزراعية يف م�ستعمراتها ال�سابقة، وحتمُّ

نزع الألغام واملعّوقات التي خلَّفتها احلروب العاملّية على دول اجلنوب قاطبة، والتي تعّوق التنمية فيها 

وتهدر طاقاتها.

�شابعاً: فّك احل�سارات املفرو�سة على ال�سعوب الفقرية وال�سعيفة لأ�سباب �سيا�سية، وت�سهيل ح�سولها 

�سة، عماًل  باأ�سعار خمفَّ الطاقة  ال�سعوب من  الطبيعي يف احلياة، مع �رصورة �سّد حاجة تلك  ها  على حقِّ

اإقرار احلّق يف   حلقوق الإن�سان، والتي تعترب الأ�سا�س الذي اعتمد عليه 
ّ
العاملي باملادة 25 من الإعالن 

ر يف الوقت نف�سه من ا�ستمرار الو�سع على ما هو عليه، اأو حماولت ك�سب  الغذاء لكّل اإن�سان. ونحذِّ

ق الكراهية وروح الثاأر لدى �سعوب اجلنوب  الوقت ل�سالح املخططات املعادية لالإن�سانية، وهو ما �سيعمِّ

التي ت�سعر باأنَّها يف جمموعها تعي�س دون م�ستوى البقرة املدعومة يف دول ال�ّسمال، واأي�سًاً نرف�س تدويل 

قانون »لجئي اجلوع« حّتى ل ي�سبح اجلياع عبيداً جدداً، وخدمًا تكراراً لعمليات ال�سبي والقر�سنة 

اإلقاء امل�سوؤولية  ة  والتهجري الق�رصي التي تعّر�س لها الأفارقة على مدى عقود طويلة، كما نرف�س ب�سدَّ

على حكومات دول اجلنوب وحدها مهما كان ف�سادها وفقدانها لل�سفافّية، لأّن ذلك ل يكفي ل�سّد 

ة ال�سحيقة وغري املقبولة التي اأنتجتها حروب الغذاء امل�ستعرة وامل�ستعلة. الهوَّ

وحتقيقًا   ،
ّ
العاملي الواقع  اأن�سنة  جتاه  والتاريخية  والأخالقية  الإن�سانية  امل�سوؤولية  واقع  ومن  اإّننا  ثامناً: 

 اأكذوبة حكومّية 
ّ
« ومن منطلق قناعتنا اأنَّ يوم الغذاء العاملي

ّ
ل�سعارنا »من اأجل توزيع عادل للغذاء العاملي

نعلن  اأن  رنا  قرَّ الفقراء،  الفر�س ومتييع احلقائق والتدلي�س على  ت�ستهدف تخدير اجلياع وت�سييع  عاملية 

ة خم�سية )خلم�س �سنوات( تقّدر تكاليفها املبدئّية بـخم�سني  ، وفق خطَّ
ّ
العام 2009 عامًا للغذاء العاملي

يَّة واإقليمية،  �س ن�سفها )50 %( لدعم التنمية الزراعية عرب �سناديق حملِّّية وقارِّ مليار يورو، على اأن يخ�سّ

ون�سفها الآخر ل�سّد حاجة اجلياع، وندعو املوؤ�س�سات الدولية والإقليمية كافة حكوميًَّة وغري حكومية، 
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متها التابعة لالأمم املتحدة وموؤ�ّس�سات املجتمع املدين يف العامل باأ�رصه وكذا حكومات ال�ّسمال  ويف مقدَّ

هنا بالو�سائل  واجلنوب، واجلهود اخلرية والإن�سانية والدول املانحة واملتربعني كافة، لدعم عملنا وتوجُّ

 الظامل واملاأ�سوي واملظلم.
ّ
ًة، تفاديًا لالنعكا�سات اخلطرية للواقع العاملي املمكنة كافَّ

ق العام حلق الغذاء ال�سيد »جون زيغلر« ونزّكي مواقفه الإن�سانية  ويف النهاية، ونحن نحيِّي جهد املن�سِّ

ونثني عليها، فاإنَّنا ندعوه لدعم هذا الإعالن وتبّني خططنا يف مواجهة احلروب العن�رصية التي ت�ستهدف 

اإىل مكافحة اجلوع،  الداعية  الربازيلي »جوزيه كا�سرتو«  الطبيب  �سعوب اجلنوب، كما نحّيي جهود 

ة عن ثقتنا يف وعي ال�سعوب، وقدرتها على ا�ستخال�س حقوقها من القوى  ويف الوقت نف�سه نعربِّ بقوَّ

حكومية  �ساتها،  موؤ�سَّ عرب  وندعوها   ،
ّ
العاملي ال�ستعمار  وتوابع  اأدوات  ومن  لالإن�سانية  املعادية  الظاملة 

وغري حكومية، ومنظماتها الإن�سانية،  اإىل التنبُّه للموؤامرة التي ت�ستهدف النيل من وجودها وم�ستقبل 

 وتكثيف اجلهود توا�ساًل مع جهودنا 
ّ
اأجيالها، كما ندعوها اإىل مواقف �سلبة دعمًا لهذا الإعالن العاملي

هنا. وتوجُّ
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حمرقة جديدة

اأمري تاجيك

بعد اطالعي على التعليقات الدولية على موقف الرئي�س اأحمدي جناد جتاه املحرقة فّكرُت ملّيًا برّد 

الفعل القا�سي والعدواين على ما �رّصح به. وتعّجبُت من طلب �سخ�س ما اإجراء »حتقيق علمي« حلدث 

قلَب �سيا�سة العامل الغربي اخلارجية راأ�سًا على عقب يف ال�سنوات ال�سّتني الأخرية.

ة وبالتايل قّررُت  و�سعرُت ب�رصورة القيام بتحقيق بنف�سي، لكّني مل اأرد تناول جهة واحدة من الق�سّ

جمع اآراء اأ�سخا�س من اأوروبا واأمريكا وفل�سطني و»اإ�رصائيل«.

وناق�سُت املو�سوع مع ممّثلني عن اجلالية اليهودية يف طهران ومنهم ع�سو يهودي يف الربملان الإيراين 

ورئي�س اجلالية اليهودية الإيرانية.

وقال كّل من جمعني حديث به »اإنَّ املحرقة حدث تاريخي، حدث خالل احلرب العاملّية الثانية.«

وقد ذهبت اإىل مطران الكني�سة الأ�سقفية يف طهران الذي قّدَم روؤيته حول منظور لطاملا مّت جتاهله 

وهو الإ�سارة اإىل اأن اليهود لي�سوا وحدهم الذين تعّر�سوا »ملعاملة خا�سة« خالل احلرب العاملّية الثانية 

بل اإّن امل�سيحيني والغجر والأقليات الأخرى كانوا من بني الذين ا�سُطِحبوا اإىل مع�سكرات العمل. فلقد 

مّت قتل زهاء 52 مليون �سخ�س خالل احلرب العاملّية الثانية غالبيتهم ال�ساحقة لي�ست من اليهود وفيهم 

ب. ومن الغريب اأّن معاناتهم مل  عدد كبري من ال�سالفيني على وجه اخل�سو�س مبن يف ذلك الرو�س وال�رصّ

تلَق التغطية الإعالمية ذاتها التي َحِظي بها اليهود.

عام  ن�رص  الذي  )ن�سايل(  اأي   »Mein Kampi« هتلر  كتاب  يف  اجلواب  من  جزء  اإيجاد  وميكن 

1919. وفيه يلقي هتلر اللوم على اليهود خل�سارة اأملانيا خالل احلرب العاملّية الأوىل. ويعد بالثاأر من 

اليهود يف حال تبّواأ ال�سلطة.

وكان اأولئك الذين قّدموا الدعم املايل وال�سيا�سي لهتلر على علم بهذا الأمر، وبالنتائج التي �ستوؤول 

 
ّ
اإليها احلال اإذا ما ت�سّلمت حكومة نازيّة ال�سلطة يف اأملانيا. ومن بني اأولئك كان جّد الرئي�س الأمريكي

احلايل جورج بو�س البن. كما كانت امل�سارف الربيطانية واحلزب ال�سهيويّن الأملاين من بني املجموعات 
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حافة، حّتى بعد اأن ت�سلَّم هتلر رئا�سة حكومة اأملانيا. وكانوا على علم  التي متّتعت ببع�س من حّرّية ال�سّ

بالنتخابات.  الفوز  على  و�ساعدوه  الدعم  له  قّدموا  ذلك  من  الرغم  وعلى  اليهود  جتاه  هتلر  ب�سيا�سة 

النازّيني  واأّنّ  الديكتاتورّيني«  ع�رص  »ال�سهيونّية يف  عنوان  يحمل  الذي  كتابه  بريرن يف  ليني  ويك�سف 

وال�سهاينة كانت لهم م�سلحة م�سرتكة يف اأملانيا هي اإر�سال اليهود الأملان اإىل فل�سطني!

وبدا وا�سحًا يل اأّن م�سطلح »املحرقة« ل ي�سري اإىل اليهود فح�سب، بل اإىل النا�س الأبرياء الآخرين 

الذين �سقطوا �سحّية �سيا�سات النظام النازّي.

وبقي �سوؤال هو »اأين حدثت املحرقة؟«

فمّما ل �سّك فيه اأّن ا�سم »اأو�سويتز« ماألوف للجميع، اإذ اإنَّه كان اأحد مع�سكرات العمل يف بولندا 

حيث كان النا�س يعملون حّتى توافيهم املنّية حل�ساب ال�رصكات الأملانية مثل IG Farben. اأما ال�سجناء 

الذين مّت �سوقهم اإىل اأو�سويتز، فلم يكونوا من اليهود فح�سب، بل كان من بينهم م�سيحّيون ومعار�سون 

�سيا�سّيون للنظام النازي وغريهم. وبال�ستناد اإىل م�سادر متوّفرة يقال اإّن عدد ال�سجناء الذين ماتوا هناك 

جّراء الظروف غري الإن�سانية اأو تنفيذ اأحكام الإعدام هو 4.1 مليون �سجني.

وبعد مرور �سنوات، اأي يف عام 1988، �سّحح تقرير لو�سرت الرقم الذي ا�ستند اإىل تقييم ر�سمي من 

4.1 مليون اإىل 1.1 مليون.

ول يوجد اأي مرجع عن الثالثة ماليني �سخ�س املفقودين. ففي حال كان الرقم 1.1 مليون �سحيحًا 

بالن�سبة اإىل اليهود الذين نّفذ بحّقهم حكم الإعدام على اأيدي النازيني يف اأو�س�سويتز، فاإّنه ل يزال رقمًا 

�سئياًل مقارنة بال52 مليون مدين الأبرياء الذين ق�سوا خالل احلرب العاملّية الثانية. ولعّل تربير اختالف 

الأرقام يوحي باحلاجة اإىل اأخذ املعلومات من »اإ�رصائيل« بعد اأن و�سعت احلرب اأوزارها.

اأّما الواقع الثاين الذي اعتربته يف غاية الأهّمّية فهو املجازر التي حتدث يف خمتلف اأرجاء العامل، منها 

الأزمة يف فل�سطني، وعلى وجه اخل�سو�س يف غزة، واأزمة دارفور، اأو الإبادة اجلماعية يف رواندا. كما 

اأيّن در�سُت الإبادة اجلماعية التي ارتكبت �سّد املدنّيني اليابانّيني يف هريو�سيما وناكازاكي اأي �سحايا 

العتداء بالقنبلة الذّرّية، اأو جتاوزات الرئي�س ال�سوفياتي جوزيف �ستالني الذي قتل ما يزيد عن خم�سني 

مليون رو�سي م�سيحي.

واأخربين اأحد اأ�سدقائي الأمريكّيني اأنَّه كان يوجد ع�رصات املتاحف للمحرقة يف الوليات املتحدة، 

لكن مل يكن يوجد ول حّتى متحف واحد لهريو�سيما اأو اأّي ن�سب تذكاري اآخر لتج�سيد نكبة »الهنود 

احلمر« اأو »ال�سود«.

�سبَّبت هذه امل�ساألة اإزعاجًا يل، وما زلت اأ�سعر بحاجة اإىل ال�سوؤال التايل مَل مل تكن املجازر الأخرى 

ية الإبادة اجلماعية التي ارُتكبت �سّد اليهود خالل احلرب العاملّية الثانية. بقدر اأهمِّ
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باأنَّها عدم احرتام  اأّي دعوة لإجراء حتقيق حول حمرقة اليهود  اأنَّه ل معنى لو�سف  وبدا وا�سحًا يل 

يَّة يف حني  الأهمِّ الثانية يف غاية  العاملّية  قِتلوا خالل احلرب  الذين  اليهود  تذّكر  ُيعترَب  فلَم  للمقّد�سات. 

جند عدم الكرتاث ملليونني اأو ثالثة ماليني مدين ياباين ُحِرقوا يف القنابل الأمريكّية؟ اأو عدم الكرتاث 

للخم�سني اأو �ستني مليون مدين الذين اأبادهم �ستالني.

الربوفي�سور  كتاب  اإىل  وا�ستناداً  مت�ساوية.  كافة  املحارق  اإّن  اإذ  واحد،  واملوت  الأ�سباب  تعّددت 

فنكل�ستني الذي يحمل عنوان »م�سنع املحرقة«، فاإنَّ م�سنع املحرقة يعتمد اعتماداً قويًّا على اعتقاد اأن 

اأحداً لن يتفّح�س اأو ي�ستطيع اأن يتفّح�س احلقائق.

اأّدت اإىل مقتل 137  اأقوم ببحثي �سمعُت خرب العتداءات الإ�رصائيلية على غّزة التي  وعندما كنت 

داً ووجدُت اأن الرقم الذي تناهى  فل�سطينيًا يف يوم واحد. فظننُت اأيّن مل اأ�سمع جيِّداً ف�سمعُت اخلرب جمدَّ

اإىل م�سامعي �سحيح.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأّن ن�سخة جديدة من املحرقة جتري يف الأرا�سي الفل�سطينية ويجب التحّرك حيال 

هذا الأمر. ول ينبغي لل�سعب الفل�سطيني اأن يدفع ثمن اأخطاء الآخرين فلطاملا عا�س يف رعب ملّدة عقود، 

وكّر�س ن�ساله يف �سبيل الدفاع عن وجوده وعن حّقه يف احلياة. ولقد �سعرُت بانزعاج كبري، ووجدُت 

اأنَّه من ال�سعب م�ساهدة التقارير الفظيعة حول العقاب اجلماعي للفل�سطينّيني يف موطنهم. فهل يدفع 

الفل�سطينّيون ثمن املذبحة التي ارُتِكبت �سّد اليهود خالل احلرب العاملّية الثانية؟

التمييز  ي�ستطيع  املرء  اأّن  اأعتقد  لكّني  موؤّرخاً،  �سًا، ول حّتى  قًا متخ�سِّ ل�ست حمقِّ باأين  القول  واأنهي 

ب�سهولة بني احلقيقة والكذب. وهذا هو ال�سبب الذي دفعني اإىل القيام بالبحث والتحقيق. واأعلم اأن 

من  اجلديدة  الن�سخة  لوقف  بو�سعهم  ما  �سيبذلون  العامل  اأرجاء  النا�س يف خمتلف  واأّن  �ست�سود،  احلقيقة 

املحرقة التي جتري الآن يف فل�سطني. ويتوّجب علينا ك�رص احلواجز واإخبار اجلميع باحلقيقة. فال ميكن 

ة املحرقة هم من  لنا اأن ن�سمح للتاريخ باأّن يعيد نف�سه. ومن �سخرية القدر اأّن اأولئك الذين يذّكرون بق�سّ

يقومون بارتكاب حمرقة اأخرى.
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الوجه الدامي للمدنية

هادي اأفقهي

ما  وكّل  والأخالقية،  الفطرية  الب�رصية  القيم  على  وهمجيًَّة  وح�سيًَّة  اأ�سّد  هجمة  اليوم  العامل  ي�سهد 

عي اأّن قوانينه وقراراته نابعة  ن�ساهده اليوم يف غّزة �سورة وا�سحة لهذه الهجمة الب�سعة من قبل نظام يدَّ

من التوراة.

�سون بعيدون عن املدنية،  فون اأنف�سهم باأنَّهم �سعب اهلل املختار، وغريهم اأنا�س متوحِّ هوؤلء الذين يعرِّ

ون  ا وجه احل�سارة الإن�سانية بجرائمهم التي قلَّ نظريها، ولهذا ال�سبب فاإنَّ النا�س يعربِّ هوا واأدَمونْ قد �سوَّ

عن غ�سبهم وانزعاجهم يف جميع اأنحاء الكرة الأر�سية مبظاهراتهم وحرقهم اإعالم ودمى حكّام النظام 

جو احلروب روؤ�ساء وقادة البيت الأبي�س، ويطالبون بقطع  ال�سهيويّن واملدافعني عنه وعلى راأ�سهم موؤجِّ

العالقات الدبلوما�سية والقت�سادية والثقافية مع النظام العن�رصي ال�سهيويّن!!

العامل اليوم ل يحتاج اإىل دليل لتاأكيد اجلرائم ال�سهيونّية من خالل اإقامة املحاكم العاملّية، لأّن املحاكم 

ا وجدت من اأجل اإثبات اجلرمية، بينما نرى النظام ال�سهيويّن لياًل ونهاراً ميار�س جرائم جديدة اأمام  اإنَّ

اأنظار العامل، واأمام عد�سات الكامريات لأكرث من 250 وكالة اأنباء و�سبكات تلفزيونية واإذاًعية، ويطلقون 

الر�سا�سة القاتلة على املرا�سل اجلريح وهو يف حالة الحت�سار، ويلقون القنابل الفو�سفورية والطلقات 

ويجربون  املظلومني،  الُعّزل  غّزة  اأهايل  على   )radioactive( اكتيفيه  الراديو  ة  امل�سعَّ باملواد  املطلّية 

الأهايل يف املناطق املختلفة على الرحيل عنها، وهم مينعون منذ ثالث �سنوات املواد الغذائية والأدوية 

واملحروقات التي هي حّق طبيعي للذين يقبعون حتت نري الحتالل، وقد اأقّرت جميع القوانني واملواثيق 

واملحافل الدولية هذا احلّق الذي اأو�سلته »اإ�رصائيل« الغا�سبة اإىل احلّد الأدنى، وجتاهلت القرارات التي 

�سادق عليها جمل�س الأمن، وهي تعلن جهاراً اأنَّها غري ملزمة تنفيذ هذه القرارات!!.

اإن غّزة البطلة �سمدت وجابهت باحلّد الأدنى من الإمكانيات، ووقفت وقفة رجل واحد يف وجه 

راً مل�سانع الأ�سلحة الأمريكّية املهداة للنظام ال�سهيويّن، ومل ت�ست�سلم، بل �سّلت حركة  الآلة الأكرث تطوُّ

دبابات العدو، وهذا الأمر اأوجد اخلالف بني قادة الحتالل ال�سيا�سيني والع�سكريني.
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ه اإىل ال�سادة امل�ساركني يف هذا الجتماع الكبري، واأ�سرتعي انتباههم اإىل اأن هذا اللقاء  واأنا الآن اأتوجَّ

يجب اأن ل يكتفي باإ�سدار قرار مهما كان اأدبّيًا ومهيِّجًا للعواطف، لأّننا مل ننجز عماًل مهّمًا بعد!!

يجب اأن ن�سلك الطرق العملية يف م�سار اإ�سعاف العدّو، ويف النهاية ا�سمحالل النظام ال�سهيويّن 

الغا�سب. لذلك اقرتح الآتي:

كة يف العوا�سم  تنظيم املظاهرات املليونية مع عر�س جرائم النظام الغا�سب يف اإطار قوافل متحرِّ  -1

ة العوا�سم الأوروبية. ة، وخا�سَّ العاملّية املهمَّ

مقاطعة الريا�سّيني التابعني واملوالني للنظام ال�سهيويّن يف امليادين الريا�سية واإجبارهم على ترك   -2

اأر�س امللعب.

التعريف والإعالن عن ال�رصكات وامل�سانع التي تدعم النظام ال�سهيويّن الغا�سب وال�رصيكة له   -3

ومقاطعة ب�سائعهم.

تنظيم احلرب الدعائية والنف�سية اإعالمًا و�سحافة �سّد جرائم النظام ال�سهيويّن الغا�سب املجرم،   -4

ة يف املجتمعات الغربية  وف�سح وجهه الكريه، وحقيقته امل�سادة للب�رصية يف جميع اأنحاء العامل، وخا�سّ

التي تعترب الداعم الأ�سا�سي لل�سهيونية.

ة معرب  اإر�سال قوافل الأدوية والغذاء براً وبحراً اإىل اأهايل غزة، والتاأكيد على فتح املعابر وخا�سَّ  -5

رفح.

حّل جميع جمموعات ال�سداقة مع النظام ال�سهيويّن يف الدول الإ�سالمية وغري الإ�سالمية وطرد   -6

الدبلوما�سيني ال�سهاينة منها.

دة وعلى اأبعاد خمتلفة، وف�سح الأكاذيب التي  تبيني حقيقة الهولوكو�ست بو�سائل اإعالمية متعدِّ  -7

عيها ال�سهيونّية ومقارنته بالهولوكو�ست احلقيقي الذي يحدث يف غّزة اليوم. تدَّ

ال�ستفادة من ال�سخ�سّيات الريا�سية والفنية املحبوبة واملعتربة يف جميع اأنحاء العامل، من اأجل   -8

ة احلّق يف عودة الالجئني اإىل اأر�س اآبائهم  لفت اأنظار ال�سعوب اإىل اأهداف ال�سعب الفل�سطيني، وخا�سَّ

واأجدادهم.
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املوؤمتر الدائم ملناه�ضة الغزو ال�ضهيوين

هاين مند�س ❋

ري  للنِّ�سال التحرُّ ة العربّية. لكّنها اليوم باتت رمزاً  كانت فل�سطني وما زالت الق�سيَّة املركزية لالأمَّ

.
ّ
والإن�ساين العاملي

والإرهاب  والعن�رصية  والعدوان  الحتالل  اأ�سكال  لكّل   
ّ
العاملي التحّرري  الن�سال  جت�ّسد  فل�سطني 

والظلم واجلرائم �سّد الإن�سانية.

للتنديد  مظاهرات  والعاملّية  والإ�سالمية  العربية  والعوا�سم  البلدان  معظم  راً،  موؤخَّ �سهدت،  فقد 

يف  املقاومة  على  الق�ساء  ي�ستهدف  الذي  غزة،  قطاع  �سّد  ال�سهيويّن  العن�رصي  الإجرامي  بالعدوان 

.
ّ
فل�سطني ولبنان والعراق واملنطقة العربية �سّد العدوان ال�سهيويّن- الأمريكي

لقد ا�ستحقَّت فل�سطني اأن ت�سبح رمزاً لأعدل ق�سية يف ع�رصنا الراهن، واأن تكون مثاًل ملهمًا للن�سال 

. واأ�سبح من العار اأن ن�سهد يومّيًا باأعيننا ممار�سة جرائم القتل العن�رصي وتو�سيع الحتالل 
ّ
التحّرري العاملي

ة، وا�ستخدام اأحدث  بال�ستيطان وطرد ال�سكان وتدمري م�ساكنهم وتخريب اأرا�سيهم وم�سادرتها بالقوَّ

وتواطوؤ  الأمريكّية،  الإدارة  من  دائمة  �سيا�سية  مرتكزة على حماية  الأمريكّية،  التدمري واحلرب  و�سائل 

لبع�س الأنظمة العربية.

ال�سهيونّية واجب وطني  والعن�رصية  ال�ستيطاين  ال�ستعمار  فل�سطني من  اأجل حترير  الن�سال من  اإنَّ 

وقومي واإن�ساين ديني واأخالقي ح�ساري.

احلق  جانب  اإىل  ع�رصنا  يف  وقوًل  فعاًل  يقف  من  لتحديد  ن�سالية  قيميَّة  مرجعيَّة  ل  ت�سكِّ ففل�سطني 

رها من الهيمنة  والعدالة والدميقراطية وامل�ساواة وحقوق الإن�سان وحق ال�سعوب يف تقرير م�سريها وحترُّ

والعن�رصية.

 يف جنوب اأفريقيا يف مطلع اأيلول 2001 للمنظمات الأهلية 
ّ
د »موؤمتر دربن« العاملي لقد �سبق اأن اأكَّ

العاملّية املناه�سة للعوملة والهيمنة واحلروب العدوانية اأنَّ ال�سهيونّية هي حركة عن�رصية، وَقَرَنها بالنازية.

❋ )من�سق عام املوؤمتر الدائم ملناه�سة الغزو الثقايف ال�سهيوين(.
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الإجرامي على  ال�سهيويّن  العدوان  اإثر  اليوم  تزايد  )الذي   
ّ
العاملي ال�سعبي  املناخ  اأنَّ  اإىل  وهذا موؤ�رصِّ 

قطاع غزة( بات مدركًا ملدى خطورة العن�رصية ال�سهيونّية، اأداة الإمربيالية العاملّية يف هذه املنطقة، على 

 وثقافة النفتاح والتفاعل الإن�ساين واحل�ساري بني ال�سعوب.
ّ
ال�سالم العاملي

الإن�سان  ق�سية  ليطال  والإقليمية  املحلِّّية  الآفاق  يتخّطى  بات  فل�سطني  ق�سية  اأجل  من  النِّ�سال  واإنَّ 

مه احل�ساري وحتريره من الهمجية العدوانية والعن�رصية والهيمنة والظلم، الأمر الذي يدخل يف  يف تقدُّ

ل املجتمع الب�رصي اإىل جمتمع اإن�ساين فعاًل وقوًل. �سلب حتوُّ

 لدعم املقاومة اأن يدعو الأحزاب والقوى واملنّظمات الأهلية 
ّ
لذا، نقرتح على منتدى بريوت العاملي

وال�سخ�سيات العربية والعاملّية املناه�سة للعن�رصية والهيمنة الإمربيالية واحلروب العدوانية من اأجل عقد: 

 ملناه�سة العن�رصية ال�سهيونّية والهيمنة الأمريكّية.
ّ
موؤمتر فل�سطني العاملي
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❋ )ملتقى �سباب بريوت الوطني(.

ملتقى �ضباب ي�ضروت الوطني

د. حممد عيتاين❋

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،

ال�سمود واملواجهة  والرمز، رمز  املقاومة  املنا�سلة من بريوت  ة  اإىل غزَّ وال�سالم  العروبة  ه حتية  نوجِّ

والنت�سار.

من ملتقى �سباب بريوت الوطني املوؤمن بثقافة املقاومة ونهجها نوّجه كلمة �سكر ومداخلة متوا�سعة، 

 لدعم املقاومة ومناه�سة الإمربيالية والت�سامن بني ال�سعوب 
ّ
ونحّيي عقد هذا املوؤمتر ملنتدى بريوت العاملي

والبدائل، ونرّحب بهذه امل�ساركة الأممّية من ثالثمائة وخم�سني جمعية عاملية غربية وعربية وحمّلّية.

وبالأخ�ّس نوّجه ال�سكر اإىل التجّمع الوطني لدعم خيار املقاومة يف لبنان برئي�سه املنا�سل الأخ د. 

يحي غدار.

 ملناه�سة الإمربيالية والت�سامن بني ال�سعوب )موؤمتر كالكوتا- الهند( 
ّ
ونرّحب مب�ساركة املنتدى العاملي

 �سابقًا، والأ�ستاذ املنا�سل حممد قا�سم.
ّ
ممثاًل برئي�سه رام�سي كالرك النائب العام الأمريكي

اأخطر األوان الظلم ما اأخذ �سبغة قانونية، ل �سيما اإذا كان با�سم ال�رصعية الدولية و�سدق ال�ساعر حني 

قال:

مًا حوا�سيه حّتى �سار ُظلمًا منظَّ بت    لقد كان فينا الظلم فو�سى فهذِّ

ق�سفًا  بطائراته  يق�سف  الع�سكرية  واآلياته  الإ�رصائيلي  والعدو   2008/12/27 ال�سبت  ظهر  منذ   

وح�سّيًا متوا�ساًل مناطق عّدة من قطاع غّزة ال�سامدة، واأهلها يت�سّدون ويقاومون هذا الغزو الرببري 

يف بطولت قّل نظريها في�ست�سهد ويجرح املئات والآلف، وطائرات وجي�س العدو جتوب الأجواء يف 

ج املحايد، ل بل  اأمن و�سالم، وتق�سف الب�رص واحلجر اآمنة مطمئنة واحلكام العرب يقفون موقف املتفرِّ

املنحاز اإىل العدو.

الكرامة والعّزة واملقاومة. ويحمل لواء هذا امل�رصوع حزب اهلل وحركة  هناك م�رصوعان: م�رصوع 
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حما�س واجلهاد الإ�سالمي وكتائب الأق�سى يف فل�سطني واملقاومة العراقية ال�سامدة يف العراق والدول 

املمانعة وعلى راأ�سها �سوريا بقيادة الرئي�س املنا�سل د. ب�سار حافظ الأ�سد واإيران املمانعة وال�سمود.

اأّما امل�رصوع الآخر، فهو م�رصوع التخاذل وال�ست�سالم والعمالة لأعداء العروبة والإ�سالم والإن�سانية. 

ويحمل لواَء هذا امل�رصوع هوؤلء الذين يجدون الدعم من الإدارة الأمريكّية الإمربيالية ومن اإدارة طاغوت 

الع�رص وفرعون الزمان بو�س.

راً باأّنه يتعامل مع الدول املعتدلة ملحاربة الإرهاب،  حتى اإنَّ رئي�س الكيان ال�سهيويّن اأوملرت �رصح موؤخَّ

وكذلك وزيرة خارجيته ت�سيبي ليفني �رّصحت يف القاهرة ببدء العدوان على اأهلنا يف غزة. واأكد اأوملرت 

د اأّن املرحلة القادمة هي حزب اهلل. اأنه ُطِلَب منه ومن بع�س الأنظمة العربية الق�ساء على حما�س، واأكَّ

والوا�سح اأنَّ امل�ستهدف هو �سالح املقاومة، وثقافة املقاومة. لقد تخّلت الأنظمة عن واجب املقاومة 

واملواجهة، فقام حزب اهلل يف لبنان وحما�س واجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني واملقاومة العراقية يف العراق 

�ست هذه املقاومة البا�سلة والبطلة عجز الأنظمة بالدفاع عن اأر�سها وعر�سها و�سعبها. وعوَّ

والوا�سح اأّن هنالك اإرادة اأمريكية اإمربيالية و�سهيونية تعمل على قمع كّل مقاومة، �سواء اأكانت �سنِّية 

اهه  اأو �سيعّية اأو قومّية اأو علمانّية، وكّل من يحاول رفع لواء املقاومة بغ�سِّ النظر عن مذهبه وعقيدته واجتِّ

ال�سيا�سي ُيحاَرب وُي�رَصب ويدَرج يف قائمة الإرهاب الدويل.

ونحن كملتقى �سباب بريوت الوطني نتوّجه اإليكم بتو�سيات ملوؤمترنا يف بريوت ندعو فيها اإىل بناء:

1- م�رصوع قومي جديد، ونظام عربي جديد، و�رصاكة عربية حتمي م�سالح الأّمة، وت�سون كرامتها، 

وتهتم بتحرير اأر�سها، وبناء تكاملها القت�سادي والأمني والثقايف، لتاأخذ مكانتها املرموقة بني الأمم.

2- دعم خيار املقاومة ون�رص ثقافة املقاومة، لأّن هذه النقا�سات واحلوارات التي جتري يف موؤمترنا 

اأّننا متَّفقون على دعم خيار املقاومة، ون�رص ثقافة املقاومة، فاإنَّ  اإّل  واإن كّنا خمتلفني يف روؤانا ال�سيا�سية 

الإمربيالية  موؤامرات  املقاومة من  العربي، وحماية  القومي  الأمن  اإىل وحدة  توؤدي  الواعية  الروؤية  هذه 

وال�سهيونّية.

3- وقف املفاو�سات مع العدو ال�سهيويّن وت�سفية ما ترّتب على هذه املفاو�سات من تطبيع العالقات 

مع العدو ال�سهيويّن.

4- تفعيل املقاطعة العربية ال�ساملة للكيان ال�سهيويّن.

�سفة  من  تخلي�سها  على  والعمل  ًة،  كافَّ واأ�سكالها  ب�سورها  لالحتالل  امل�رصوعة  املقاومة  دعم   -5

الإرهاب.

6- دعم املوقف العربي ال�سوري والإيراين لفكرة وثقافة املقاومة.

7- مواجهة الوليات املتحدة الأمريكّية مبوقف عربي �سعبي موحد.
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جمموعة فنزويال يف الربملان الأنديني

فيكتور �سريينو�س

اأتينا من فنزويال بعثة من النواب من جمموعة فنزويال والربملان الأنديني واجلمعية الوطنية للجمهورية 

الفنزويلية البوليفية اإىل هذا املنتدى العظيم ملقاومة ومناه�سة الإمربيالية والت�سامن بني ال�سعوب والبدائل. 

واأجمل حتيات الدولة البوليفارية لكم جميعًا لأن د�ستورنا قد و�سعه ال�سعب الفنزويلي عام 1999.

حتية لكل ال�سعوب املنا�سلة، كل ال�سعوب التي تقاوم �سد الإمربيالية الأمريكية وحلفائها بحثًا عن 

احلرية وال�سالم. رئي�س جمهورية فنزويال هوغو ت�سافيز يحييكم جميعًا من القلب ويحيي جميع ممثلي 

ال�سعوب املوجودين معنا اليوم.

اأتينا اليوم لنعرب عن ت�سامننا مع ال�سعب الفل�سطيني البطل الذي ينا�سل منذ عام 1948 من اأجل 

اإن  الأيام الأخرية.  يتعّر�س لالأعمال الإجرامية والإبادة اجلماعية يف  احرتام حقوقه امل�رصوعة. والذي 

الالتينية  اأمريكا  منطقة  يف  النواب  جمال�س  بع�س  توقيع  اإىل  تو�سل  قد  بالذات  اليوم  الفنزويلي  ال�سعب 

كالربملان الأرديني واجلمعية الوطنية الأردينية دعمًا ل�سعب غّزة املنا�سل. ومل يقت�رص الأمر على الربملانات 

العامة يف بالدنا ت�سامنًا  املوؤ�ّس�سات  الرئا�سة والوزارات وكل  اإىل  الوطنية بل تخّطى ذلك  واجلمعيات 

ال�سعوب  جميع  مع  نحن  احلرية.  يف  املحّقة  وق�سيته  البطل  الفل�سطيني  ال�سعب  ق�سايا  مع  وقالبًا  قلبًا 

ال�سعب  العدو يهاجم �سّد  اإن  اأن عدونا واحد.  اأجل احلق وال�سالم. نحن نعرف جميعًا  املنا�سلة من 

الفل�سطيني يف غّزة ويهاجمنا يف فنزويال ويف اأي مكان. اإن الإمربيالية الأمريكية حتاول اأن تعرقل كل 

لت اإليها موؤ�ّس�سة الألبا وخيار  م�سار للتقدم يف منطقتنا الالتينية من خالل التفاقيات التكاملية التي تو�سّ

الألبا يف اأمريكا الالتينية اأي�سًا. اإن الإمربيالية تزرع عمالءها يف منطقتنا ملهاجمة �سعوبنا يف كل املناطق 

والنق�سا�س على العملية الثورية التي تتقدم �سيئًا ف�سيئًا على اأرا�سي فنزويال. يف اليومني املا�سيني قمنا 

اأعرب عن �سكره  اللبنانية ومع الأ�سدقاء واجلميع  ال�سيا�سية  التيارات  اللقاءات مع خمتلف  ب�سل�سلة من 

للمواقف التي اأخذتها فنزويال وعن اأمل هذه ال�سعوب للتكامل فيما بينها ب�سكل دائم من اأجل حتقيق 

اأهدافنا جميعًا. و�سكراً. 


