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لقاء بريوت العاملي
لدعم املقاومة
منتدى دولي ًا حا�شداً يف ق�رص الأوني�سكو عام  2006حتت
عقد «لقاء بريوت العاملي لدعم املقاومة»
ً
عنوان“ :فلنقاوم” ح�رضه عدد من النواب احلاليني وال�سابقني وممثلني عن الأحزاب اللبنانية والف�صائل
الفل�سطينية وحوايل �أربعمائة �شخ�صية ميثلون النقابات والأحزاب املناه�ضة للعوملة ولل�سيا�سة الأمريكية
يف العامل �أتوا من  24بلداً من القارات اخلم�س .وقد عمل على تنظيم هذا اللقاء املركز اال�ست�شاري
للدرا�سات والتوثيق بالتعاون مع احلزب ال�شيوعي اللبناين ،منرب الوحدة الوطنية ،حركة ال�شعب ونادي
اللقاء.
حتدث ت�سعة م�شاركني� ،أربعة �ضيوف ميثلون �أربع قارات وخام�س م�رصي عن حركة كفاية امل�رصية
ميثل ال�صوت العربي ،كما حتدث عد ٌد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية اللبنانية ُهم الرئي�س �سليم احل�ص والأمني
العام للحزب ال�شيوعي اللبناين الدكتور خالد حدادة ونائب الأمني العام حلزب اهلل ال�شيخ نعيم قا�سم
ورئي�س حركة ال�شعب النائب ال�سابق جناح واكيم.

جل�سة االفتتاح

كلمات القارات والوفود امل�شاركة :كلمة �أمريكا الالتينية :خيلربتو لوباز*

دعا يف كلمته �إىل ن�ضال ال�شعوب �ضد االمربيالية الأمريكية ،وقال� :إن عملنا هو للن�ضال من �أجل
الأفكار على م�ستوى الإن�سانية ومن �أجلها.

كلمة احلزب ال�شيوعي الهندي /حممد �سليم**
لقد �أتيت خالل العدوان الإ�رسائيلي �إىل لبنان ور�أيت الدمار والقتل الذين ت�سببت بهما �إ�رسائيل واذكر

ما قام به حزب اهلل� .إن جناح املقاومة هو جناح لل�شعب اللبناين و�أ�ضاف� :أن هذه احلرب جرت بدعم

خارجي �شنته الواليات املتحدة الأمريكية بوا�سطة �إ�رسائيل .وعلينا القيام بدور هام �ضد هذا العدوان من
�أجل العامل كله .ور�أى �أن عدم قدرة �إ�رسائيل خالل  33يوم ًا على احتالل �أي جزء من ار�ض لبنان �إمنا
* بروف�سور يف مادة علم االجتماع وم�ؤ�س�س �شبكة منظمة “الأفكار �ضد �إيديولوجيا احلرب اال�ستباقية».

* نائب يف الربملان املركزي يف الهند -نائب الأمني العام للحزب ال�شيوعي الهندي.

5

هو در�س للحكام العرب .وطالب الأمم املتحدة بالتزام �أكرب من �أجل ال�سالم كما طالب ب�رضورة حماكمة
�إ�رسائيل على اجلرائم التي ارتكبتها �ضد ال�شعبني اللبناين والفل�سطيني موجه ًا التحية �إىل �صمود ال�شعب
العراق.

كلمة �أفريقيا /فيكتور الزوزي*
�إن فقراء �أفريقيا هم الذين يتمتعون بالثقافة وها نحن هنا نحمل لكم هذه االبت�سامة لتنقلوها �إىل

اجلميع .ونقول لكم �إن ما قمتم به هو �أمر ال يعقل وال�شعب اللبناين ت�سبب بالقلق لأمريكا ولإ�رسائيل،
�إنهما بلدان ينتهكان قرارات الأمم املتحدة كل يوم .لقد �أن الأوان لكل �شعوب العامل لكي تت�ضامن مع

بع�ضها فاقبلوا دعمنا والن�رص �أكيد وحمقق.

كلمة �أوروبا /بابادي كو�ستا�س**
�إن االنت�صار يدل على �أن ال امربيالية وال �سلطة يف العامل ال تقهر� .إن �شعوب العامل خطت خطوة نحو
الأمام يف كفاحها �ضد االمربيالية وان احلركات املناه�ضة للعوملة الر�أ�سمالية تكافح وتنا�ضل �إىل جانب
ن�ضالكم.

جورج �إ�سحق***
وحتدث با�سم جميع القوى الوطنية يف م�رص من الإخوان �إىل ال�شيوعيني وقال :نوجه التحية �إىل
�شهداء العرب يف فل�سطني ولبنان والعراق و�إىل كل معتقلينا ال�سيا�سيني و�إىل �أمري املقاومة ال�سيد ح�سن
ن�رص اهلل .لقد علمتنا التجربة اللبنانية قيمة املقاومة وال�صمود� .أ�ضاف� :إن �أعداءنا وا�ضحون وعلينا
ال�صمود والوقوف �صفا واحداً وترك الق�ضايا احلقرية واخلالفات ال�صغرية لأنها �ستدمرنا.

الرئي�س �سليم احل�ص****
من امل�س َّلم به �أن الوحدة الوطنية هي ح�صن لبنان املنيع .لذا املحاوالت اللئيمة لإ�شعال الفنت املذهبية

والطائفية يف الآونة الأخرية ،ولي�س من يدعي الوطنية يف لبنان �إال ويعترب الفئوية من املحرمات ب�رصف
النظر عن �أي اعتبار �أو �أية ذرائع .وقد جاء يف مذكرة التفاهم التي وقعها ر�ؤ�ساء احلكومات ال�سابقون

* ممثل “جمعية الن�ضال �ضد الديون”.
** ممثل نقابة املحامني يف اليونان.

*** املن�سق العام حلركة كفاية امل�رصية.

****رئي�س وزراء لبناين �سابق
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�أن من مقت�ضيات ا�ستعادة الوحدة الوطنية و�صونها ،بعد احلرب الغا�شمة التي �شنتها �إ�رسائيل ،ومن
ورائها �أمريكا على لبنان لن يكون حوار جمد فعلي ًا حول ق�ضايا امل�صري الوطني بني من يحمل العدو
الإ�رسائيلي م�س�ؤولية افتعال احلرب والكوارث التي �أ�سفرت عنها وبني من ينحو بالالئمة زوراً على
املقاومة يف كل ما كان� ،أو بني من يرى يف ح�صيلة احلرب انت�صاراً ومن ال يرى فيها بكثري من املكابرة

�إال دماراً� .إننا نحيي املقاومة �إذ ن�ستخل�ص مما حل بلبنان عرب نحو خم�سة �أ�سابيع من احلرب املاحقة

حملة حقائق� :صحيح �أن حزب اهلل خرق اخلط الأزرق خلطف اجلنديني الإ�رسائيليني ،لكننا ال نن�سى �أن
�إ�رسائيل كانت ل�سنوات تخرق اخلط الأزرق واخلط الأحمر يومي ًا يف اعتداءاتها �شبه اليومية على �أجواء

لبنان ومياهه الإقليمية وبني الفينة والأخرى التعدي على �أهداف برية يف �شكل �أو �أخر� ،صحيح �أن
احلرب اقت�ضت من اللبنانيني ثمن ًا باهظ ًا �إذ ت�سببت ب�سقوط عدد مروع من ال�ضحايا بني قتلى وجرحى،

جلهم من الآمنني الأبرياء العزل ،وب�إطالق موجات نزوح كثيفة من الآهلني ،طاولت �أكرث من ربع

ال�شعب اللبناين ،وب�إحداث دمار وخراب ال يو�صف يف امل�ساكن واملمتلكات والأرزاق والبنية التحتية،
لكن هذا لي�س �إال �شاهداً على وح�شية العدو وهمجيته وفداحة ما كان يبيت لبلدنا .ثم �إن هذا ال ينفي
�أن احلرب �سيكون لها من التداعيات على م�سار ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي وم�ستقبله ما ال يقدر بثمن.
فاملقاومة ق�ضت على �أ�سطورة �إ�رسائيل ،القوة التي ال تقهر فعطلت دورها الأمني يف املنطقة �إذ كانت

الدولة العظمى ت�ستخدمها مبثابة الع�صا الغليظة لها يف املنطقة جمعاء.

وجعلت احلرب وح�صيلتها جدار الف�صل الذي �شيده ال�سيئ الذكر �شارون غري ذي جدوى.
و�ستكون واعزاً على تنمية ثقافة املقاومة يف املجتمع العربي بعد �أن اثبت نهج املقاومة جدواه يف مقابل
عقم احلرب التقليدية مع �إ�رسائيل وتفوق �إ�رسائيل املحتم فيها كما �أظهرت جتارب املا�ضي و�ستكون لها

تداعيات على الو�ضع الإ�رسائيلي العام وبخا�صة عرب انعكا�سها ال�سلبي على حركة الهجرة �إىل �إ�رسائيل يف
مقابل الهجرة منها كما على حركة اال�ستثمارات داخل �إ�رسائيل وتدفق الأموال �إليها ،علم ًا ب�أن حركة

االقت�صادي الإ�رسائيلي ترتبط �إىل حد ملحوظ بدفق الأموال واال�ستثمارات الوافدة من اخلارج ،هذا مع

العلم �أن �سالح املقاومة مل يوجد ليبقى �إىل الأبد فانطالق املقاومة امل�سلحة اقرتن باعتبارات معينة �أهمها

وجود ار�ض حمتلة ووجود �أ�رسى يف املعتقالت الإ�رسائيلي وانك�شاف لبنان على اعتداءات �شبه يومية
جواً وبحراً و�أحيان ًا براً ،وهذا ما �أوحى به خطاب �سماحة قائد املقاومة يف يوم االحتفال بالن�رص .ف�إذا ما
عوجلت تلك االعتبارات يف �سياق تنفيذ القرار  1701كما يرجتى فانه لن يعود هناك موجب ال�ستمرار
املقاومة امل�سلحة .واملواجهة اللبنانية مع �إ�رسائيل عند ذاك تغدو جزءاً ال يتجز�أ من املواجهة العربية العامة

مع عدو الأمة .فق�ضية فل�سطني تبقى هي ق�ضية العرب املركزية ،والن�ضال من اجلها ال بد �أن يكون قومي ًا
م�شرتك ًا .حتية خال�صة �إىل املقاومة يف لبنان وفل�سطني .وقلوبنا تبقى م�رشئبة �إىل العراق اجلريح ،راجني �أن
ي�ستعيد وحدته وحريته و�سالمه.
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جناح واكيم*
اعترب «�أن العدوان على �شعبنا وبلدنا ما زال م�ستمراً وقد انتقل من احلدود �إىل الداخل لين�رش الفو�ضى
اخلالقة ،حيث هناك مئات من �شبكات التخريب التي تنتظر الإ�شارة لتبد�أ عملها ،فم�أ�ساة العراق �ستنتقل
�إىل عندنا ،وم�ستقبل لبنان حتت �سلطة ال�سفري الأمريكي ،لكننا نقول لهم انظروا �إىل العراق وفل�سطني،
و�أ�ضاف :ال ميكن للطغيان والقهر العي�ش جنب ًا �إىل جنب مع الأحرار ،كما ال ميكن للفقر املدقع �أن يعي�ش
مع الرثاء الفاح�ش ،لذلك ف�إن وقوفكم معنا مكن و�سيمكن مقاومتنا من حتقيق الن�رص يف لبنان وفل�سطني
والعراق ويف خدمة حركات التحرر.
الدكتور خالد حدادة **
لقد ر�أينا يف بداية احلرب زعامات عربية ت�سعى �إىل التطبيع ،وهو يهرب منها ،ور�أينا وجوه ًا ترطن
باللغات الأجنبية تعلن وقوفها معنا .كما ر�أينا راي�س وهي تتحدث عن ال�رشق الأو�سط اجلديد و�صورة
العراق التي �ستعممها على العامل العربي ،لكننا ر�أينا �أي�ض ًا كيف �أنهت حرب ال�سوي�س بقيادة جمال
عبد النا�رص الوجود الربيطاين يف ال�رشق الأو�سط ،كذلك �ستنهي املقاومة يف لبنان الوجود الأمريكي يف
ال�رشق الأو�سط� ،أ�ضاف :لقد كان ال�شيوعيون يف لبنان والعامل العربي يف حالة �صدام مع الفكر الديني
ومن ميثله ،لكن املقاومة يف لبنان �أتت لتعطي �صورة خمتلفة .نعم ميكن للمقاومني من كل االجتاهات
الدينية والي�سارية والقومية �أن يعملوا مع ًا من �أجل اال�ستقالل ودحر امل�رشوع االمربيايل الأمريكي وبناء
م�ستقبل يقوم على الدميقراطية .نحن ننظر ب�أ�سى �إىل دماء ال�شيوعيني التي �سالت �إىل جانب الإ�سالميني
يف جنوب لبنان .ودعا ال�شعوب العربية �إىل االقتداء باملقاومة يف لبنان ،وقال :عندما �سيخرج �سمري
القنطار حتم ًا من ال�سجن ،ف�إننا ندعو ال�شعوب العربية �إىل الهجوم على �سجون الأنظمة لإطالق كل
املعتقلني ،ولت�ؤ�س�س مقاومة حقيقية ،تابع� :إن الذي ُهزم يف لبنان لي�س فقط �إ�رسائيل ولي�س امل�رشوع
الأمريكية والأنظمة العربية ،و�إمنا �سيا�سة اال�ست�سالم وبنية النظام الطائفي يف لبنان.

* نائب لبناين �سابق -رئي�س حركة ال�شعب.
** الأمني العام للحزب ال�شيوعي اللبناين
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ال�شيخ نعيم قا�سم*
قال يف كلمته :فلرنفع ال�صوت مع ًا «يا م�ست�ضعفي العامل ويا فقراء العامل ويا �أحرار العامل احتدوا»� ،إن
مقاومتنا يف لبنان كانت مقاومة دفاعية ورد فعل على االحتالل ،لأن تاريخ �إ�رسائيل هو دائم ًا عدواين،
ونحن ال نفهم حجم هذا الدمار الذي �أ�صاب بلدنا �إال ب�سبب عدوانية هذا الكيان� ،إنها �صورة �إ�رسائيل
املجرمة و�صورة �أمريكا املجرمة ،وخاطب احل�ضور قائ ً
ال :معكم �سنحطم هذه ال�صورة لتربز �صورة
املقاوم يف لبنان وفل�سطني ويف كل مكان� ،إن ما جرى يف لبنان كان عدوان ًا �أمريكي ًا ب�صمت دويل
و�أداة �إ�رسائيلية ،لكنكم ر�أيتم ب�سالة املقاومني ال�رشفاء يف كل مواقع اجلهاد يف اجلنوب ،و�أخربكم �أي�ض ًا
عن ال�شعب اللبناين العظيم ال�صامد و�أقول �إنني افتخر لأنني لبناين �صمد بوجه هذا العدوان .و�أكد �أن
�إ�رسائيل هزمت يف لبنان واجلي�ش الذي ال يقهر قهر وقد قهرته ثلة من الأبطال والأهايل ال�شجعان� .إن
�إ�رسائيل هزمت لي�س على امل�ستوى الع�سكري فقط بل يف حمطة �أوىل مروعة مل�رشوعها ،و�سرتون م�ستقب ً
ال
�أن تاريخ  12متوز هو بداية الهزمية الإ�رسائيلية والأمريكية يف منطقتنا� ،أ�ضاف� :أطمئنكم �أننا يف املقاومة
الإ�سالمية نعترب �أنف�سنا امتداداً طبيعي ًا لكل مقاومة كانت قبلنا وبقيت معنا و�ست�ستمر معنا يف فل�سطني
وغريها .لقد خرج الإجماع الوطني حول املقاومة من امل�سلم وامل�سيحي ومن الوطني والقومي ومن
املحلي والأممي ومن الي�ساري ،وكان اجلامع بينهم جامع ًا مقاوم ًا ،الن هذه املقاومة مثلت اجلميع وهي
جزء منها لذلك ارتفع �صوتها واجتمع حولها الكل وهذا اجناز كبري لها .نحن ال نريد �أن ن�صنف �أحداً.
لكن املقاومة قطار ي�سري ونحن ندعو اجلميع �إىل ركوب هذا القطار ،فاملقاومة �إرادة ولي�ست �سالح ًا
فقط والإرادة هي التي ت�صنع الن�رص .وتابع :هذه �أر�ضنا لن ن�سمح لإ�رسائيل ب�أن تبقى عليها ولن ن�سمح
للواليات املتحدة الأمريكية �أن ت�سلبنا ا�ستقاللنا وان هددونا بالقتل هددناهم بال�شهادة ،وتابع :نحن
ال نريد فقط �أن نلعن الظالم و�إمنا نريد �أن نبحث عن �إ�ضاءات بيننا �إذ نحن معنيون مبواجهة الهيمنة
الأمريكية يف املنطقة والعامل ،لأنها تطال الإن�سانية وجميع الب�رش وهي تدمريية وعلينا وقفها �إذا امتلكنا
الإرادة .نحن يف حزب اهلل لنا منطلقات �إ�سالمية واقدر �أن بع�ضكم كان يتوج�س خيفة من الإ�سالم،
ونحن نعرتف �أن بني الإ�سالميني من يكفر جميع العامل حتى الذين حولهم ،وك�أن اهلل �أعطاه مفاتيح
اجلنة له ،ونعلم �أن هناك جماعات منطوية على نف�سها� ،إن ه�ؤالء املفرطني ال ميثلون االجتاه الإ�سالمي
ال�صحيح .هناك الإ�سالم ال�صحيح والإ�سالم الأمريكي.
وقال� :إذا �أردمت �أن تتعرفوا علينا تعرفوا علينا من خالل عملنا ال �أقوالنا لعل ال�سلوك �أ�صدق تعبرياً من
* نائب الأمني العام حلزب اهلل.
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الكلمات� ،إن �إ�سالمنا يف حزب اهلل هو رحمة ،ونحن ندافع عن �أنف�سنا .هكذا نرى الإ�سالم ف�إذا اختلفنا
على امل�ستوى الإيديولوجي نعود �إىل الآية التي تقول “ال �إكراه يف الدين” دعونا جنتمع يف هذه الدنيا
�ضد الهيمنة والت�سلط والظلم ،لقد تلهت كثري من املجتمعات يف �رصاعات جانبية ونحن اتخذنا �أولوية
�أعداء اخلارج ومن ي�سري على م�سارهم ،وطم�أن احل�ضور بالقول� :إن �سيا�سة �أمريكا تعاين من الرتهل،
لقد بد�أت تف�شل يف جميع املواقع ،واللعنات تنزل عليها من كل حدب و�صوب ،لقد ف�شلت يف العراق
وفل�سطني ولبنان ويف �إيران ويف �أمريكا الالتينية و�أكد قائ ً
ال :نحن اليوم مقاومة واحدة يف كل �أقطار
الدنيا ،لأننا نواجه م�شاكل مت�شابهة .ونبه َم ْن يف لبنان واملنطقة بعدم ال�سري وراء �أمريكا ،لأنه �سيح�صد
الف�شل .وختم م�ؤكداً �أن حتالفاتنا ال�سيا�سية يف لبنان ت�ضم �أو�سع ال�رشائح اللبنانية وهذا ما ي�ساعد على
منع الرتويج للو�صاية الأمريكية”.
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منتدى بريوت العاملي لدعم املقاومة
الإطار ال�سيا�سي العام

ّ
مقدمة
ولدت مبادرة منتدى بريوت العاملي لدعم املقاومة �أثناء العدوان على لبنان يف �صيف ،2006
وحملتها الوفود الت�ضامنية التي ح�رضت �إليه رغم الق�صف ،والقت �صدى كبرياً وقبو ًال ،عربي ًا
واملقاومة للهيمنة اال�ستعمارية� ،إىل
يعبان عن حاجة القوى املناه�ضة ملنطق احلرب
ِ
وعاملي ًا ،رّ
التالقي والنقا�ش والتن�سيق.

وقد �أطلق الدعوة من لبنان حزب اهلل ،واحلزب ال�شيوعي ،ومنرب الوحدة الوطنية ،وحركة
ال�شعب ،و�شبكة املنظمات الأهلية «�صامدون».

النداء
تعر�ض لبنان لعدوان �أمريكي� -إ�رسائيلي متوا�صل .وا�ستمر الوجه الع�سكري لهذا العدوان
ّ

تعمد �إ�سقاط احلدود التي تن�ص عليها
ومتيز بعنف غري م�سبوقّ ،
على امتداد ثالث وثالثني يوم ًاّ ،

تعمد خرق الأعراف املتوافق عليها عاملي ًا ك�ضوابط
املواثيق الدولية كاتفاقيات جنيف ،وكما ّ

وج�سد هذا العدوان الع�سكري الإ�رسائيلي -الأمريكي على لبنان يف متوز/
يف زمن احلرب.
ّ
�آب  2006النموذج الذي ت�سعى الإمربيالية اجلديدة �إىل �إر�سائه على كافة ال�صعد ،ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية� ،أي �سيادة القوة والغلبة املتحررتني من �أي �ضوابط ك�آلية لتنظيم
العالقات وال�سلطة� .إنها �رشيعة الغاب.
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�أعلنت الواليات املتحدة �أن احلرب على لبنان تهدف �إىل �إر�ساء «ال�رشق الأو�سط اجلديد» .وقد �سبق

لوا�شنطن �أن �أعلنت �أن حربها على العراق تهدف �إىل �إر�ساء «ال�رشق الأو�سط الكبري» ،وهي من �أجل

ال�سيطرة على العراق عملت على تفكيك يف بنيته �إىل �أن �أغرقته يف التمزق الداخلي ويف بحر الدم الذي

ن�شاهده كل يوم.

وتقود الواليات املتحدة �إدارة احلرب على لبنان ب�شكل مبا�رش و�سافر ،وميكن لهذه القيادة �أن تتحول

تعد فيه خطتها
يف �أي حلظة مقبلة �إىل م�شاركة عملية مبا�رشة يف الإعمال احلربية ،يف الوقت نف�سه الذي ّ

املواكبة للحرب الع�سكرية املبا�رشة والقائمة على دفع الو�ضع الداخلي اللبناين �إىل االقتتال والفو�ضى

الأهلية والتم ّزق.

وقد و�ضعت �أمريكا و«�إ�رسائيل» ُن�صب �أعينهما جتريد حزب اهلل من �سالحه لأن وجود هذه احلالة
تقدم ّ
خطة الهيمنة على املنطقة ،ويوفّر توازن ًا ولو حمدوداً مع الطاقة العدوانية
املقاومة يف لبنان يعرقل ّ

الإ�رسائيلية التي ت�ستبيح فل�سطني ا�ستباحة تامة و�سط �صمت دويل متواطئ.

ّ
وي�شكل العدوان على لبنان حلقة من حلقات العدوان على جممل املنطقة ،وهو ي�ستهدف كل القوى

املمانعة للهيمنة الأمريكية وعلى ر�أ�سها �إيران و�سوريا .ولكنه ال يوفّر �أي�ض ًا الدول التي تبدو �سلطاتها
مطواعة لوا�شنطن بل وم�ؤيدة لها ،وذلك بهدف �إ�ضعاف �أي متا�سك حتوز عليه و�أي درجة من املمانعة

�أو التحفّظ قد تبديها .ويحمل هذا النهج خطر تفكيك كيانات هذه الدول ،وهو ما قد ي�ؤ ّدي �إليه.

�إن ال�صمود الأ�سطوري لل�شعب اللبناين بوجه �آلة ع�سكرية همجية يف عنفها ،و�إعالن من �سقطت

عليهم القذائف من عيار طنني �أنهم لن يركعوا ،وفعالية املقاومة القتالية للعدوان بقيادة حزب اهلل ،التي
ّ
وت�شكل تيار �سيا�سي و�شعبي حول هذه الر�ؤية،
عدته و�أنزلت به خ�سائر غري م�سبوقة،
تفوق ّ
دحرته رغم ّ

تنوع االنتماءات الفكرية والعقائدية لأطرافه ،كل
ومن�سق عملي ًا على الرغم من ّ
وهو تيار مرتا�صّ �سيا�سي ًا ّ
ذلك ّ
متكن من فر�ض تعليق للعمليات الع�سكرية ،و�صان الوحدة الوطنية الداخلية يف لبنان من االنهيار
حتت هول العدوان .وقد �شعر اللبنانيون جميع ًا باالعتزاز ّ
لتمكن بلدهم ال�صغري من مواجهة تلك الآلة

الع�سكرية ال�ساحقة و�إبطال مفاعيلها.

مهدد ب�سعي الواليات املتحدة و«�إ�رسائيل» لتحقيق ما عجزتا عنه بالقوة الع�سكرية
ولكن ذلك الن�رص ّ

جت�سد
املبا�رشة بوا�سطة ال�سيا�سة ،وهما يف ذلك ت�ستفيدان من قدر عال من االلتحاق الدويل بهما ّ

يف مقررات قمة الدول الثماين الكبار عند بدء عدوان متوز ،ويف امل�شاركة العملية لبلدان �أخرى يف
بلورة اخلطة ال�سيا�سية للعدوان .وعلى �ضوء ذلك ميكن توقع �أن ت�ست�أنف �أمريكا و«�إ�رسائيل» حملتهما

التح�سب له واال�ستعداد ملجابهته.
الع�سكرية يف �أي حلظة ووفق �أي معطى منا�سب لهما .وهو ما ينبغي
ّ
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هدف الدعوة
يهدف هذا املنتدى العاملي �إىل:
 - Iحتية �صمود ال�شعب اللبناين وبطولة مقاوميه،
 -IIرف�ض و�إدانة العدوان يف حلقته املبا�رشة �أي لبنان ،ويف حلقاته امل�شتعلة �أي العراق وفل�سطني،
ويف الدائرة الأو�سع التي ي�ستهدفها �أي �إيران و�سوريا و�أمن وم�ستقبل املنطقة كلها.
تدار�س عنا�رص العدوان وخمططاته ب�شكل م�شرتك بني اللبنانيني والقوى العربية والإ�سالمية
ُ -III
تنوع انتماءاتها ،والتن�سيق بينها جميعا ال�ستباق �أطواره املقبلة وتعطيلها،
والعاملية على ّ
 -IVحتفيز الت�ضامن العاملي مع ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني من �أجل حقوقه الوطنية الكاملة،
 -Vااللتفاف حول املطلب العراقي الأ�سا�سي املتمثل برحيل االحتالل.

اجلوانب الإجرائية
�أ�رشف على تنظيم املنتدى وتن�سيق فعالياته املركز اال�ست�شاري للدرا�سات والتوثيق.
ي�ضم املنتدى املحاور التالية:
 ّ�أ) ال�سرتاتيجيا :املقاومات � -أو كيف نرتقي ب�صورة عملية وحم�سو�سة بقراءتنا للحظة وباال�ستعداد
للوفاء مب�ستلزماتها.
من�سق ملواجهة العدوان يف مرحلته الراهنة ويف احتماالته املتوقّعة.
ب) �إن�شاء �إطار عربي ّ
ج) املحور القانوين ،املتعلق بكيفية مالحقة «�إ�رسائيل» على جرائمها �أمام املحاكم الدولية املعنية،
و�أمام املحاكم املعنية باحلقوق ال�شخ�صية ل�ضحايا العدوان ،ومن �أجل حمكمة �شعبية على غرار حمكمة
برتراند را�سل.
ومهماته .
د) الإعالم �إ�شكاليته
ّ
ه) الإعمار ،كيفية مراعاة حاجات النا�س وكيفية جت�سيد ب�شاعة اجلرمية من جهة وطاقة ال�صمود
واملقاومة لتبقى املناطق املعاد �إعمارها رموزا للحدث.
و) الفن املقاوم  .الذي ميكن اعتباره حموراً �ساد�س ًا.
ويف اخلال�صة� :إن منتدى بريوت العاملي لدعم املقاومة يهدف �إىل و�ضع بدايات ت�أ�سي�سية ملوا�صلة
�ستتمخ�ض عنها
املقدمة �أعاله وبكل بنوده التطبيقية .لكنه لي�س عملية نهائية
ّ
العمل بالوجهة ال�سيا�سية ّ
كل النتائج املطلوبة ،بل هو �إطالق لآلية م�ستمرة ومتفاعلة �ست�ستمر يف حمطات لقاء �أخرى متتابعة،
كفر�صة انعقاد املنتدى االجتماعي العاملي املقبل يف نريوبي يف كانون الثاين /يناير  ،2007وم�ؤمتر
القاهرة يف �آذار /مار�س .2007
ويتم ّثل جناح هذا املنتدى يف قدرتنا على حتويله �إىل منا�سبة لنقا�ش وتن�سيق عمليني ودائمني ،وعلى
ّ
تقدم يف
متكنه من �إحداث نقلة يف قدرة قوى املقاومة ،ب�شكل عام ويف كل امليادين ،على �إحداث ّ
�إمكانياتها الفعلية يف الت�صدي للهجمة الإمربيالية اجلديدة ،مبا يتجاوز الإدانة �إىل الفعل.
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�أعمــال اليوم الأول للمنتـدى
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�أعمال املنتدى

�أعمال اليوم الأول:
بتاريخ  2006/11/17بد�أ املنتدى العاملي لدعم املقاومة �أعماله يف ق�رص الأوني�سكو ،وتو ّزعت

حماوره حول ق�ضايا ا�سرتاتيجية و�إعالمية وقانونية.

ومتحور النقا�ش يف اجلل�سة الأوىل حول كيفية �إيجاد �صيغ تعاون وحتالف لدعم املقاومات ومناه�ضة

الإمربيالية يف العامل.

التحرر
تر�أ�س اجلل�سة ع�ضو املكتب ال�سيا�سي يف احلزب ال�شيوعي اللبناين ريا�ض �صوما فقال� :إن قوى
ّ
جنحت وحققت انت�صارها عندما حتالفت ،ومطلوب الآن �أن تكون �أكرث حتالف ًا لكي تواجه بداية الهزمية

الأمريكية التي نراها يف �أكرث من مكان يف العامل ،ودعا �إىل االرتقاء بالر�ؤية امل�شرتكة للبناء لهذا التحالف.
تعر�ض له الف�ضاء العربي الإ�سالمي منذ انتهاء القطبية
و�أ�شار الكاتب ال�صحفي وليد �رشارة �إىل ما ّ

الثنائية يف العامل ،و�إىل تراجع نفوذ الواليات املتحدة يف �أمريكا الالتينية وبداية انك�سارها يف �أكرث من

مكان .

و�أ�ضاف� :أن هناك حماولة للقول ب�أن امل�سلمني عاجزون عن حتكيم عقولهم .وقد حاولت «�إ�رسائيل»

خالل حرب متوز الأخرية تدمري ال�رشوط االجتماعية لل�سكان ب�سبب عجزها الع�سكري عن حتطيم
املقاومة .

ونبه �إىل �أن اال�سرتاتيجية الأمريكية اليوم تعتمد على ا�ستغالل االنق�سامات الوطنية والطائفية
ّ
واملذهبية .و�أ�شار �إىل نقطتني تتلخ�صان يف وجود بداية انك�سار للم�رشوع الأمريكي يف املنطقة يقابلها

والتب�ص لتج ّنب الوقوع يف فخ احلرب الأهلية
وجود �أو�ضاع �شديدة التعقيد تتطلب الكثري من احلكمة
رّ
م�شدداً على �رضورة قيام حتالف املقاومات يف املنطقة.
حتدث ال�صحايف نوفل ال�صديق ف�أكد �أن الهدف من هذا االجتماع هو �إطالق حوار بني جميع القوى

ومعاجلة �أية �إ�شكاالت قائمة بني هذه الفئات.
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وطرح عدداً من الأ�سئلة منها :كيفية �إر�ساء �أ�شكال من التعاون العملي بني جميع القوى املقاومة ؟

وما هي املبادرات التي ميكن �أن نطلقها من هنا لإحداث نقلة نوعية يف الت�ضامن فيما بيننا؟
ودعا �إىل الرتكيز على الإ�شكاالت التي تعيق التعاون بني جميع هذه القوى املقاومة.

ثم حتدث ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للحزب ال�شيوعي اللبناين الدكتور مفيد قطي�ش ،طالب ًا عدم �إغراق

جدي للعدوان.
تعب عن رف�ض ّ
الور�شة باخلطابات ودعا �إىل تو�سيع مفهوم املقاومة التي رّ

تاله يف الكالم �أمني عام حزب العمل يف م�رص جمدي ح�سني فقال :نحن يف مرحلة تقدم ولي�س
تراجع� .إن انت�صار املقاومة يف لبنان يف متوز املا�ضي وقبلها يف العام  2000كان انت�صاراً مدوي ًا �إ�ضافة

�إىل ما حتققه االنتفا�ضة الفل�سطينية واملقاومة يف العراق .و�أ�ضاف �أن حرب لبنان كانت ق�صة مكتملة
بد�أت وانتهت بانك�سار اجلي�ش اال�رسائيلي ،ملقي ًا اللوم على احلكام العرب يف منع ال�شعور باالنت�صار.
وقال :نحن مل نعد نعي�ش يف ّ
ظل �أُحادية القطب يف العامل فهناك ال�صني ورو�سيا وغريها ،من القوى
احلية .واقرتح �إعالن جبهة �شعبية عاملية ملواجهة الإمربيالية الإمريكية يكون لها �أمانة عامة جتتمع دوري ًا
لبحث كل �أ�شكال التعاون .

�أما رئي�س املركز اال�ست�شارى للدرا�سات والتوثيق الدكتور علي فيا�ض فقد اقرتح �أن يكون  12متوز
من كل عام يوم ًا للت�ضامن العاملي مع املقاومة ،مبا يعني كل املقاومات التي تتجاوز العامل العربي.
ثم بد أ� امل�شاركون بتقدمي اقرتاحاتهم فطالب امل�س�ؤول يف حزب العمال ال�شيوعي يف الرنوج الر�س

حركت املقاومة يف العامل.
�أدينهاوغ بتو�ضيح التحديات والتناق�ضات التي ّ

�شباين ،من حركة مقاومة التطبيع يف الأردن �أن هناك �أربع نقاط �ضعف يف
ور�أى الدكتور ه�شام ّ

احلركة العاملية ملواجهة االمربيالية وهي :وجود حركات عاملية ما تزال ت�ؤمن بوجود مع هذا العدو
اال�رسائيلي ،وااللتبا�س احلا�صل يف موقف الي�سار اال�رسائيلي الذي يعتربه البع�ض جزءاً من احلركة املناه�ضة
للحرب يف حني �أ ّنه م�ؤيد الحتالل «�إ�رسائيل» للأر�ض العربية� ،إ�ضافة �إىل وجود هيئات تتلقى متوي ً
ال من

جهات �أوروبية وقال :علينا حتديد موقف وا�ضح من هذه التمويالت و�رشوطها« وخل�ص �إىل �أن الأمم
املتحدة لي�ست حمايدة وعلينا عدم النظر �إىل قراراتها ب�أنها تخدم ال�شعوب .ودعا �إىل تنظيم حملة مالية

لدعم املقاومة امل�سلحة.

وحتدث جان مالينوك�س ،من بريطانيا ،عن موجة عن�رصية مناه�ضة للم�سلمني ك�شعوب ودين .وقال:
ّ

«نحن يف حركتنا م�س�ؤولون عن حقوق امل�سلمني يف بريطانيا ،ونحن نعترب �أن هذه املوجة العن�رصية هي
غطاء �إيديولوجي للحروب االمربيالية».

ودعا امل�س�ؤول يف احلزب ال�شيوعي الهندي كمال �شينيوى �إىل بذل اجلهود كافة للت�ضامن مع

املقاومة.
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موحدة
وطالب امل�س�ؤول يف اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني علي في�صل بو�ضع ا�سرتاتيجية ّ
ملواجهه احلروب اال�ستباقية الأمريكية ،واعتماد  9كانون الأول من كل عام يوم ًا عاملي ًا لدعم االنتفا�ضة.
و� ّأكد نيكوال ق�سطنطني ،من احلزب اال�شرتاكي يف اليونان ،على �أهمية الن�رص الذي حققته املقاومة

يف لبنان لأنه انت�صار على الإمربيالية.

�أما �سامية احللبي ،الأمريكية من �أ�صل فل�سطيني ،فقد اعتربت �أن الن�رص الإلهي الذي حققه حزب اهلل

حولتها الإمربيالية �ساحة لأطماعها .ودعت �إىل �إ�سقاط دولة
يتطلب منا توجيه الدعم �إىل فل�سطني التي ّ
«�إ�رسائيل» مو�ضّ حة �أن اقرتاحها ال يعني قتل ال�شعب الإ�رسائيلي.

وهن�أت ماري لوك ،من نيويورك ،حزب اهلل بالن�رص الذي حققه .وقالت« :نحن نعمل يف جمعية

عربية يف نيويورك وقد تكلمنا الكثري عن حزب اهلل هناك ورفعنا رايته ووزعنا املل�صقات التي تتحدث

عن �إجنازاته .ونحن جمعية ت�ضم العرب وال�سود والبي�ض ونعمل على دعم حزب اهلل» .وخل�صت �إىل
القول� :إن �أمريكا هي الإرهاب احلقيقي ولي�س حزب اهلل.

واقرتح جمد بدران ،من احتاد العمال العرب ،ت�شكيل هيئة مرجعية لهذا اللقاء العاملي و�إن�شاء �صندوق

لدعم املقاومة.

وحتدث ممثل عن �إحدى احلركات املناه�ضة للحرب يف كوريا اجلنوبية ،ف� ّأكد �أن احلركة التي ينتمي
اليها تدين العدوان الإ�رسائيلي على لبنان ،و�أن االنت�صار الذي حققه حزب اهلل كان انت�صاراً رائع ًا و�أن
ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل هو قائد عظيم .و�أ�ضاف�« :إن املقاومة يف لبنان هي مقاومة حقيقية ونحن نرف�ض

ا�شرتاك كوريا يف قوات حفظ ال�سالم العاملة الآن يف لبنان .

و�أو�ضح �أن احلركة التي ينتمي �إليها تعمل على حماية العمال امل�سلمني يف كوريا من االعتداءات التي

يتعر�ضون لها ومن االتهامات بالإرهاب املوجهة �إليهم».
ّ

و�أ�شاد فيكتور زوزي ،من الكونغو ،بانت�صار املقاومة ودعا �إىل مواجهة اال�سرتاتيجية الإمربيالية

امل�صورة عن االعتداءات الإ�رسائيلية وعر�ضها يف
بالوحدة والعمل .كما دعا املقاومة �إىل ترجمة الأفالم
ّ

بلدان �أفريقيا.

وطالب يحي فكري ،من احلزب اال�شرتاكي يف م�رص ،ببناء حتالف عاملي للمقاومة والعمل على

«�إ�سقاط احلكومات املحلية لأنه من دون هزميتها �ست�ستمر احلرب علينا».

وبعد ا�سرتاحة ق�صرية ا�ست�أنف امل�شاركون مداخالتهم فتحدث رودي رينالدي ،من حركة مناه�ضة

الإمربيالية يف اليونان ،فدعا �إىل توحيد اجلهود ملناه�ضة الإمربيالية حول البحر الأبي�ض املتو�سط لأنه
يجمع ثالث قارات فيها الكثري من القواعد الأمريكية وقواعد حلف �شمال الأطل�سي .كما دعا �إىل بناء

دعائم احتاد حركات �شعبية يف العامل ب�أ�رسه ملناه�ضة الإمربيالية.
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وتناول �أحد املتحدثني با�سم احلزب الدميقراطي ال�شيوعي الرتكي م�س�ألة الت�ضامن مع املقاومة يف لبنان

والعراق وفل�سطني ف�أكد عليها وقال �إن «�إ�رسائيل» حتاول �أن تفر�ض �سيا�سات ع�سكرية على ال�شعب
العربي يف فل�سطني لإنهاء وجوده .وقال �إن حكومة «�إ�رسائيل» �إرهابية تدعمها �أمريكا.

ودعا الدكتور يحي غدار �إىل �إطالق التجمع العاملي لدعم خيار املقاومة على �أن يكون امل�شاركون

يف هذا امل�ؤمتر جزءاً منه.

وتوجهت �سمرية �صالح ،ع�ضو املجل�س الوطني الفل�سطيني� ،إىل املجتمع الأمريكي مطالبة �إياه
ّ
باالنتفا�ض على حكومته وممثليها يف الأمم املتحدة  .ومتنت لو �أن امل�ؤمتر تب ّنى حموراً عن دور املجتمع
املدين يف احت�ضانه للمقاومة وللنازحني كما جرى م�ؤخراً يف لبنان .و�أيدت الدعوة �إىل �أن يكون 12

متوز يوم ًا ت�ضامني ًا مع جميع املقاومات .كما دعت الأوروبيني �إىل الوقوف مع ال�شعوب التي تنا�ضل من

اجل حريتها.

ور�أى فخري لبيب ،من منتدى ت�ضامن ال�شعوب الأفرو� -آ�سيوية� ،أن ما يجري يف العراق وفل�سطني

ولبنان هو جزء من م�رشوع ال�رشق الأو�سط الكبري الذي تقول به �أمريكا من �أجل �صياغة املنطقة وفق ًا

مل�صاحلها .و�أ�ضاف نحن نواجه البنك وال�صندوق الدوليني ومنظمة التجارة العاملية وخل�ص �إىل �أننا عدنا
اقت�صادي ًا �إىل زمن التبعية .وقد ت�آكل التعليم احلر واملجاين واندثرت اخلدمات ال�صحية وفقدنا كل ما
ح�صلنا عليه بالدم وال�شهداء.

بد من �إيجاد ا�سرتاتيجية متكاملة ملقاومة هذه التحديات.
املقاومة هي �إذاً على جميع اجلبهات وال ّ
وحتدثت مي�شال �سيبونيه ،من االحتاد اليهودي الفرن�سي لل�سالم ،م�شرية �إىل �أن هذا االحتاد ي�ضم 16

جمعية فرن�سية يهودية لل�سالم العادل .وطالبت ب�إدخال اليهود يف حركة دعم املقاومة وقالت« :نحن
يعمم
جزء من هذه احلركة ونحن ن�ساند ال�شعب الفل�سطيني يف ن�ضاله ون�ؤمن ب�أن علينا دعمه لكي ال ّ

ما يجري يف الأرا�ضي الفل�سطينية على اليهود كافة» .و�أ�شادت بتحالف حزب اهلل واحلزب ال�شيوعي

ل�شن
اللبناين وقالت« :نحن نعترب وجودنا كيهود هنا هو �أداة ملناه�ضة التطرف وا�ستخدام الطائفية ّ
احلروب» .ور�أت �أن م�س�ألة نزاع احل�ضارات �إمنا قيلت لتوجيه تهمة الإرهاب للإ�سالم وعلينا اليوم �أن
نعود �إىل خطاب الوحدة كما طالبت الإ�سالم ال�سيا�سي بتحديد مفاهيمه من ق�ضية املر�أه الن هذه الق�ضية
�ستكون املو�ضوع الأبرز يف املنتدى العاملي املقبل.

وحتدث فرنك مالتريا ،من اللجنة الوطنية التي تدعو ل�سحب القوات االيطالية من لبنان ،عن جتربة
ّ

اللجنة يف الت�ضامن مع �شعوب ال�رشق الأو�سط ومناه�ضة االتفاقات الثنائية بني �إيطاليا و«�إ�رسائيل» .وقال

نحن �ضد القرار  1701ونرى �أن قوات اليونيفيل املوجودة يف لبنان �ست�ستخدم �ضد لبنان ولي�س �ضد
20

«�إ�رسائيل» .ودعا �إىل �إن�شاء �شبكة دعم دولية وعقد لقاءات وم�ؤمترات وتنظيم تظاهرات لدعم املقاومة.
ور�أى م�صطفى يان�سينا ،من تركيا� ،أن الإمربيالية الأمريكية وحلفاءها ي�ش ّنون حرب ًا �ضد العامل .وقال:

«كلنا يعرف �أن ا�ستهداف ال�رشق الأو�سط بامل�شاريع الأمريكية �إمنا يهدف �إىل �إخ�ضاع دول و�شعوب
املنطقة و�أن هذا النزاع ال عالقة له بنزاع احل�ضارات �أو الأديان» .و�أكد �أن �شعوب العامل ميكنها �أن تكون
حا�ضنة حلركات املقاومة لأن لديها امل�شاكل واملطالب ذاتها.
ونقل الرى خان ،من باك�ستان ،دعم ال�شباب الباك�ستاين للمقاومة �ضد «�إ�رسائيل» وقال« :لقد
حتررت الإن�سانية من
قال كارل مارك�س منذ �أكرث من  150عام ًا �أن حترير اليهود غري ممكن �إال �إذا ّ

اليهودية .نحن نرى اليوم �أن «�إ�رسائيل» هي م�صدر النزاعات يف املنطقة كلها وعلينا بالتايل فهم هذا

العدو وا�سرتاتيجيته» .ور�أى �أن ا�ستمرار وجود الواليات املتحدة الأمريكية و�سيا�ستها ال يب�رش باخلري،
داعي ًا �إىل الإقتداء مبا فعله جمال عبد النا�رص يف العام  1956عندما طرد الإنكليز والفرن�سيني من م�رص.
كما دعا �إىل الوقوف بوجه �أمريكا يف املنطقة وممار�سة ال�ضغوط على حكوماتنا للتخلي عن العالقات
معها.
و�أعرب �أجنلو �أنفييز ،من احلزب اال�شرثاكي يف الربتغال ،عن �رسوره لوجوده هنا .وقال« :بد�أنا
بالفعل ن�شعر بالتغيري على ال�صعيد العاملي و�أوجه التحية �إىل الن�رص الذى حتقق هنا يف لبنان» .وطالب
بتعزيز الن�ضال من �أجل حتقيق جميع الأهداف ودعم كافة �أ�شكال املقاومة ومناه�ضة التدخالت يف لبنان
وفل�سطني.
املن�سق الإعالمي يف احلملة الدولية �ضد االحتالل الأمريكي وال�صهيوين
واقرتح عبد العزيز احل�سينيّ ،

ودعم االنتفا�ضة ،ا�ستمرار التوا�صل والت�شاور ومقاطعة ال�سلع الأمريكية والإ�رسائيلية والقيام بتظاهرات
يف وقت واحد يف �أكرث من بلد وتب ّني  12متوز يوم ًا لدعم املقاومة.
و�أكد جوزيه رونالدو ،من الربازيل ،على �أهمية الن�ضال امل�شرتك ال�سيا�سي واالقت�صادي على الت�ضامن
مع ال�شعوب التي تتعر�ض ل�سيا�سة �أمريكا الإمربيالية.
ور�أى كميل داغر ،من التجمع ال�شيوعي الثوري يف لبنان �أن «هناك حركات �إ�سالمية مرتبطة
ومتحالفة مع الإمربيالية يقابلها حركات �إ�سالمية مقاومة لأمريكا و«�إ�رسائيل» .وطالب هذه املقاومة
بتب ّني برنامج اجتماعي �إىل جانب برناجمها يف مقاومة «�إ�رسائيل» و�أمريكا ،ودعا �إىل اخلروج من االلتبا�س

املحي واخلطري الذي يرى �أن دور املقاومة ينتهي عندما يتم حترير �شبعا وتالل كفر�شوبا م� ّؤكداً �أن هذه
رّ

املقاومة يجب �أن ال تزول �إال بعد انتهاء الهيمنة الأمريكية على املنطقة وزوال العدوان الإ�رسائيلي امل�ستمر.
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واختتمت حنان عاروري ،من فل�سطني ،اجلل�سة بعر�ض م�سهب لواقع ال�شعب الفل�سطيني يف القهر
واملعاناة واحل�صار والفقر الناجم عن العدوان الإ�رسائيلي املتمادي .وقالت�« :إن �أ�صعب املقاومات اليوم
يف فل�سطني لي�س املقاومة بال�سالح فقط و�إمنا القدرة على ال�صمود والبقاء .لي�س الهدف حكومة حما�س
و�إمنا بقاء ال�شعب الفل�سطيني على �أر�ضه وهناك حماولة لدفع هذا ال�شعب لرتك �أر�ضه».
و�أ�ضافت «هناك  620حاجزاً ع�سكري ًا �إ�رسائيلي ًا على مداخل قرى وبلدات فل�سطينية فكيف
يتهموننا بالإرهاب؟ �إن ال�شعب الفل�سطيني يتهاوى حتت وط�أة احل�صار .ونحن نطالب بدعم املقاومة
وتبني الأطفال والعائالت املحتاجة لأن هناك �سبعني باملئة ممن هم حتت خط الفقر.
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�أعمــال اليوم الثاين للمنتـدى
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تو ّزعت �أعمال لقاء بريوت لدعم املقاومة يف يومه الثاين على �أربعة حماور :املحور الإعالمي ،واملحور

القانوين ،واال�سرتاتيجي ،وحمور الإعمار.

جمع املحور الإعالمي �صحفيني و�إعالميني عرب ًا و�أجانب �شاركوا يف التغطية الإعالمية خالل
ومتيزت املداخالت ب�إبراز دور ومفهوم وثقافة املقاومة يف ّ
ظل الإعالم
العدوان الإ�رسائيلي على لبنانّ .

وم�سي�س ومنطي .يف حني �أكد املجتمعون وجوب ا�ستمرار
العاملي الذي و�صفوه ب�أنه �إعالم حمتكر
ّ
املقاومة ور�أوا يف اللقاء قفزة نوعية وخطوة متقدمة و�رضورية لتقييم هذه التغطية وت�أثريها على اجلمهور
الغربي و�أي�ض ًا فر�صة لطرح �أفكار تطويرية ملوا�صلة العمل الإعالمي املقاوم يف العامل.
�أدار اللقاء الباحثة والكاتبة نهلة ال�شهال التي حتدثت عن قيامها خالل العدوان مع فريق عمل

خمت�ص برتجمة مقولة للأمني العام حلزب اهلل يخاطب فيها ال�شعب الإ�رسائيلي بالقول �إن ال�شعب اللبناين
والفل�سطيني والإ�رسائيلي �ضحايا ال�سيا�سة .الأمر الذي �أجرب قناة العدو التلفزيونية على و�ضع ترجمة
خلطاب ال�سيد ن�رص اهلل.

املحررة يف �صحيفة “� »THE ASIAN AGEسيما م�صطفى ،من الهند� ،إىل �رضورة اال�ستفادة
ودعت ّ

من الإنرتنت كو�سيلة للتوا�صل بني ه�ؤالء الإعالميني وجلمع الطاقات و املوارد الب�رشية الإعالمية.

و�أ�ضافت �أن الإعالم الغربي قام بخلق ال�صور النمطية ب�ش�أن الإرهاب والإ�سالميني وال�شيوعيني وو�ضعوا
معينة ومن ثم قاموا بحروبهم التي �أوجدوا لها التربيرات .وخاطبت ال�صحفيني
هذه الأفكار يف �آلية ّ

العرب قائلة« :الأفكار امل�سبقة احلالية تتعلق بكم وعليكم الدفاع عن �أنف�سكم» .و�أ�ضافت �أنه يجب

اخرتاع لغة جديدة خا�صة بالعامل النامي والتو�صل �إىل م�صطلحات وحتديدات جديدة.

حتدثت �أروى حممد عن جتربة �شبكة �إ�سالم �أون الين «  »Islam on Lineالتي �أطلقت العديد من
ثم ّ

يفرق بني تنظيم القاعدة وحزب اهلل.
املبادرات ملناق�شة الفروقات بني ال�سنة وال�شيعة لأن هناك من ال ّ

وذكرت �أن ال�شبكة قد �أر�سلت مرا�سلني للم�شاركة يف التغطية الإعالمية يف لبنان خالل العدوان وعملت
على تعزيز مبد�أ «ال�صحفي املواطن» حيث طلبت من املواطنني �أخذ ال�صور عن العدوان و�إر�سالها �إىل

املوقع .وقد و�صل �إىل املوقع �أكرث من � 700صورة.

وذكرت �سهام اندل�سي ،امل�س�ؤولة عن �شبكة اجلود الإ�سالمي يف فرن�سا ،تقول �أنه خالل العدوان كان

الفرن�سييون يتلقون معلومات م�ضللة.
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واعترب باباميماكيليان�س وهو �أ�ستاذ جامعي ،من اليونان� ،أن املواطن الغربي ي�رسّه ما يحدث يف
املتقدمة» ودعا �إىل �شن معركة �ضد الأفكار امل�سبقة �أو ًال .وقال �إن احل�ضارة الغربية لي�ست
البلدان «غري
ّ
فريدة من نوعها ولي�ست للأمريكيني.
وحتدث بيزيو�س انغالي�س ،من اليونان ،عن نقا�ش دار بينه وبني �صحفيني �أجانب كانوا قد �أتوا
ّ
لتغطية االجتياح الإ�رسائيلي على غزة وغادروا �إىل لبنان فور بدء العدوان معتربين �أن �أحداث غزة مل تعد
مهمة بعد .و�أ�ضاف �أن �صحفي ًا ياباني ًا �أخربه ب�أن �أحداث ال�رشق الأو�سط ال تتعدى الدقيقة والن�صف يف
الن�رشات الإخبارية.
واعترب دميرتي�س كو�ستانتاكوبولو�س ،من اليونان �أن الر�أي العام الغربي �أ�صبح �أقل ت�صديق ًا لإعالم
بلدانه وقد تبينّ ذلك من خالل اال�ستفتاء الذي �أجرته املفو�ضية الأوروبية والذي �أظهر �أن الر�أي العام
الغربي يعترب �أن «�إ�رسائيل» هي م�صدر تهديد لل�سالم يف العامل .وقال �إن «�إ�رسائيل» تالحق وت�ضطهد
كل من ينتقدها.
تقدم به ال�صحايف الربيطاين روبرت في�سك قائ ً
ال« :جنحنا يف
و�أ�شاد بدرو برياغري بالدور الذي ّ
التغطية باللغة الأملانية وا�ستطعنا �أن نوازي العا�صفة الإعالمية الأمريكية» وا�ستهل ليو غابريال  ،من
�أو�سرتيا كلمته ،و�أ�ضاف «ما ينق�صنا هو مر�صد ي�ضم �صحفيني من �أوروبا ال�شمالية ومن الواليات
املتحدة وبلدان �أخرى لنخلق �شبكة مع ال�صحفيني امل�س�ؤولني عن الأخبار الدولية ونقدم لهم التقارير
لين�رشوها ب�أ�سمائم.
ور�أى حافظ ال�صايغ ،ممثل التجمع الوطني لدعم خيار املقاومة� ،أن الواقع العربي يعاين من الوهن
ب�سبب غياب اال�سرتاتيجية الإعالمية العربية املناه�ضة للتطبيع والراف�ضة لأ�شكال الهيمنة اخلارجية.

املحور اال�سرتاتيجي
تر�أ�س املحور اال�سرتاتيجي ع�ضو املجل�س الوطني للحزب ال�شيوعي اللبناين ريا�ض �صوما الذي اعترب
�أن قوى التحرر جنحت وحققت انت�صارها عندما حتالفت  ،واملطلوب الآن �أن تكون �أكرث حتالف ًا لكي
تواجه بداية الهزمية الأمريكية التي نراها يف �أكرث من مكان يف العامل.
تعر�ض له الف�ضاء العربي الإ�سالمي منذ انتهاء القطبية الثنائية يف
و�أ�شار ال�صحفي وليد �رشارة �إىل ما ّ
ت�سمي منطقتنا «م�رسح عمليات القرن الدويل» �أو «قو�س الأزمات» �أو «قو�س
العامل .وقال �إن �أمريكا ّ
املجازر» .ور�أى �أن ف�شل عملية الت�سوية هي التي دفعت ب�أمريكا �إىل اعتماد �سيا�سة احلرب املفتوحة.
وهي ت�شن حروب ًا على �شعوب املنطقة .و�أ�ضاف« :لقد � ّأمنت �أيديولوجيا �رصاع احل�ضارات الغطاء
ال�سيا�سي لهذه احلروب .وهي تت�ضمن ا�ستعادة للخطاب اال�ستعماري عن الإ�سالم .هذا ما جنده يف
اخلطاب الأمريكي عندما يتحدث عن الإ�سالم ب�أنه منتج للإرهاب ودين كراهية وهو ي�سعى �إىل نفي
ال�صفة الإن�سانية عن امل�سلمني».
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وحتدث جان مارتينو�س ،من بريطانيا ،عن موجة عن�رصية مناه�ضة للم�سلمني ك�شعوب ودين .وقال
ّ
«نحن يف حركتنا م�س�ؤولني عن حقوق امل�سلمني يف بريطانيا ،ونعترب �أن هذه املوجة العن�رصية هي غطاء
�إيديولوجي للحروب الإمربيالية».
وهن�أت ماري لوك ،وهي نا�شطة �ضمن جمعية عربية ت�ضم العرب وال�سود يف نيويورك ،حزب اهلل
على الن�رص الذي حققه وقالت« :لقد تكلمنا الكثري عن حزب اهلل هناك ورفعنا رايته ووزعنا املل�صقات
التي تتحدث عن �إجنازاته».
وطالبت مي�شال �سيبونييه ،االحتاد اليهودي الفرن�سي لل�سالم الذي ي�ضم  16جمعية فرن�سية يهودية
لل�سالم العادل ،ب�إدخال اليهود يف حركة دعم املقاومة .و�أ�شادت بتحالف حزب اهلل واحلزب ال�شيوعي
اللبناين .كما طالبت الإ�سالم ال�سيا�سي بتحديد مفهومه من ق�ضية املر�أة الن هذه الق�ضية �ستكون املو�ضوع
الأبرز يف املنتدى العاملي املقبل.

املحور القانوين
تر�أ�س نقيب املحامني ال�سابق ع�صام كرم املحور القانوين  ،وعر�ض يف حتليله ل�رشعية املقاومة وا�صف ًا
�إياها باحلار�س الأمني ل�سيادة الدولة.
حتدث الدكتور ح�سن اجلوين عن درا�سة قانونية حول تو�صيف القانون الدويل العام للعدوان،
ثم ّ
و انتهاك القانون الدويل الإن�ساين واجلرائم �ضد الإن�سانية ،وت�ضم الدرا�سة �أي�ض ًا ملخ�ص ًا عن العدوان
والقانون اجلنائي الدويل ثم املراجع القانونية ال�صاحلة لإقامة الدعاوى .و�رشح �إمكانية �إن�شاء حمكمة
خا�صة بقرار من جمل�س الأمن �أو اجلمعية العامة للأمم املتحدة ح�سب املادتني  28و  29من ميثاق الأمم
املتحدة ،وكذلك �إمكانية �إقامة دعاوى وطنية يف العديد من البلدان و�أمام جلان الأمم املتحدة واللجان
الفرعية ال �سيما جلنة حقوق املر�أة والطفل.
وطالب املحامي �ألبري فرحات ب�إن�شاء �آليات قانونية و�إقامة حملة حملية وعربية ودولية بهدف ال�ضغط
على امل�ؤ�س�سات الدولية وعلى احلكومات من اجل تطبيق القوانني الإن�سانية والدولية التي تتهرب من
تطبيقها «�إ�رسائيل» والدول امل�ساندة للعدوان.
وقدم الدكتور ع�صام نعمان اقرتاح ًا لإن�شاء هيئة مدنية و عاملية حلقوق الإن�سان وال�شعوب من
ّ
احلقوقيني واملنظمة العربية حلقوق الإن�سان على غرار املنتديات االجتماعية العاملية ،واقرتح فتح �سجل
ملجرمي احلرب وم�س�ؤويل التعذيب واالنتهاكات.
ومن ح�صيلة هذه املداخالت ّ
خل�ص الدكتور حممد طي �أجوبة عملية على ما ميكن �أن يطرح من �أ�سئلة
قانونية بعد العدوان ال �سيما ما زعمته «�إ�رسائيل» واملجتمع الدويل من �أن «�إ�رسائيل» دافعت عن نف�سها
جراء خطف بع�ض جنودها ،وذكر ب�أن االنتهاكات الع�سكرية على لبنان م�ستمرة منذ العام  48و�أنها
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مل تتوقف �أبداً .ويف هذا ال�سياق جاء �أ�رس اجلنديني حادث ًا له ما قبله وال يجوز �أن نبد أ� به كت�أريخ للعدوان
واالنتهاكات.
وتناولت جل�سة بعد الظهر تفا�صيل �إقامة الدعاوى �أمام املحاكم املخت�صة ،فناق�شت مبادرة حمكمة
ال�ضمري التي بد�أت يف باري�س حتت رعاية م�ؤ�س�سة برتراند را�سل  ،ومبادرة الكاتبة اللبنانية ليلى غامن
وراوول جينار ،وعر�ض الكاتب د .قا�سم عز الدين لهذه املبادرة واخلطوات التي مت القيام بها ،فقال �إن
حوايل � 500شخ�صية عاملية ت�ساند هذه املبادرة و�أن الهدف هو الو�صول �إىل  5000م�ؤيد .و�أكد �أن
حوايل  50جلنة حقوقية تعمل على درا�ستها ،منها اللجنة العربية حلقوق الإن�سان ،والهدف هو ت�شكيل
 250جلنة من كل �أنحاء العامل ،على �أن تعقد هذه املحكمة املدنية الدولية يف جنيف يف الذكرى الأوىل
لعدوان  12متوز.
وعر�ض د .ح�سن جوين� ،أ�ستاذ يف اجلامعة اللبنانية ،للخروقات الإ�رسائيلية للقوانني الدولية معترباً
�أنها جرائم �إرهاب وجرائم �ضد الإن�سانية وجرائم �إبادة ،بالإ�ضافة �إىل خرق «�إ�رسائيل» للقانون الدويل
العام يف الهجوم على املواقع واملعامل الأثرية والثقافية ودور العبادة واملكتبات.
وخل�ص املجتمعون �إىل تو�صية عملية ب�أن يتكفل كل حقوقي م�شارك مبتابعة العمل يف بلده واملحافظة
على �شبكة العالقات الدولية يف جمال القانون والدفاع عن حقوق الإن�سان.
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�أعمــال اليوم الثالث للمنتـدى
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بد�أ اليوم الثالث �أعماله باملحور العربي الذي تخللته نقا�شات حرة لأكرث من  45متحدث ًا تركزت على

تقدمي ر�ؤى و�أفكار واقرتاحات متنوعة جديدة وم�ستقبلية حول �سبل تعزيز ودعم املقاومة ومنا�رصتها.
وتر�أ�س املحور بهاء الدين �شعبان (حركة كفاية امل�رصية).

حتدث يف هذا اللقاء الدكتور علي فيا�ض ف�أكد �أن ال تراجع عن خيار املقاومة حتى لو بقيت وحيدة،
وقال �إن املقاومة خا�ضت خالل  13عام ًا ثالث حروب –حرب � 93أف�ضت �إىل تفاهم متوز ،وحرب

� 96أف�ضت �إىل تفاهم ني�سان الذي ي�ضم �أحد ال�رشوط الأ�سا�سية لنجاح املقاومة يف العام -2000
وحرب متوز  2006التي انتهت بهزمية «�إ�رسائيل» وت�ساءل :هل ُيعقل �أن تخو�ض املقاومة ثالث حروب

وتنت�رص ،فيما تبقى الوترية ال�سيا�سية على ال�ساحة العربية هي نف�سها وال يح�صل �شيء يف القدرة على

�إحداث حتوالت يف ال�سيا�سة العربية».

نحول االنت�صار
نحول الدعم ال�شعبي �إىل فعل �سيا�سي ،وكيف ّ
و�أ�ضاف « :ال�س�ؤال اليوم هو كيف ّ

الع�سكري �إىل فعل ا�سرتاتيجي عربي ..واملطلوب هو التن�سيق بني اجلميع واتخاذ قرار ا�سرتاتيجي من
القوى العربية بالت�صعيد الن�ضايل العربي».

وكانت مداخلة للباحثة والكاتبة الدكتورة نهلة ال�شهال دعت فيها �إىل �رضورة �إ�صدار �إدانة لالنق�سام

الطائفي واملذهبي يف الأوطان العربية بغية الت�صدي للهجمة اال�ستعمارية و�إف�شال �أهدافها وخمططاتها،
لأنها تتخذ من هذا التق�سيم �أداة مل�رشوعها اجلديد .

وتطرق املحامي �ألبري فرحات �إىل �أهمية �إزالة الهيمنة الطائفية و�إقرار حق الأقليات .
ّ
ودعا الدكتور ع�صام نعمان �إىل �رضورة البحث يف �إقامة �صيغة جبهوية وذلك مببادرة عاجلة من قوى

املقاومة يف �سبيل مواجهة حتديات امل�رشوع الإمربيايل الأمريكي يف املنطقة .

تدخل الناخب العراقي يف
ولفت هاين �شعيب �إىل �أن هناك �سابقة يف التاريخ العربي جت ّلت يف ّ

االنتخابات الأمريكية ن�صف الدورية بف�ضل �رضبات املقاومة العراقية .

ودعا حيدر عو�ض اهلل من فل�سطني �إىل �رضورة �إخراج املقاومة من االنق�سام ال�سيا�سي الداخلي.
ودعا ه�شام ب�ستاين �إىل الت�أكيد على عدم «عزل �سالح املقاومة» و�إطالق حملة للتربع لت�سليح املقاومة

لك�رس التابو (املحرم فعله) ال�سيا�سي يف الوطن العربي .كما دعا الأنظمة العربية �إىل حتديد موقف �رصيح
من «�إ�رسائيل» وعدم مراعاة ال�شعور الأوروبي.
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و�أ�شار وائل خليل (م�رص) �إىل �أهمية دور ال�شباب يف معادلة ال�رصاع مع العدو اال�رسائيلي ،مقرتح ًا

�إعداد الربامج التثقيفية اخلا�صة على هذا ال�صعيد.

ي�سمى «م�رشوع ال�رشق
وطالب علي حمي الدين ب�إنتاج م�رشوع مواجهة خا�ص بنا يف مقابل ما ّ

الأو�سط اجلديد» على �أن ي�أخذ بعني االعتبار امل�سائل االقت�صادية واملعي�شية واالجتماعية للنا�س .

ّ
وركز ح�سني نا�رص يف مداخلته على دور املقاومة العراقية فاعترب �أنه لوال هذه املقاومة لكان الأمريكيون

اليوم يف �سوريا ولبنان.

واعترب عبد الأمري الركابي �أن �إيران جزء من العملية ال�سيا�سية يف املنطقة مقرتح ًا ت�شكيل وفد من اللقاء

لزيارة �إيران للبحث معها يف امل�ستجدات الراهنة .

ونبه �صقر �أبو فخر (�سوريا) �إىل �أن دول املنطقة و�شعوبها يتعر�ضان خلطرين حمدقني هما «الغول
ّ

اخلارجي يتمثل ب�أمريكا و«�إ�رسائيل» ،واخلطر الثاين داخلي يتمثل بالأنظمة العربية الفا�سدة التي حتكم
دول املنطقة .و� ّأكد على خيار املقاومة التي �إذا ما انت�رصت انت�رصنا و�إذا ما خ�رست خ�رسنا».
ور�أى حممدي حممد ح�سن (املركز العربي للدرا�سات يف م�رص) �أنه يجب تغيري الأنظمة العربية

(اخلائنة) التي ال تقوم ب�أي دور ملحاربة «�إ�رسائيل»  .وقال «�إن بع�ض القادة العرب يديرون ال�شعوب

من خالل ال�سجون فقط ،م�شدداً على دور املقاومة الفاعل يف بناء الأمم وحتررها من الظلم واال�ستبداد
واال�ستعمار.

وقال وليد حممد علي (مركز باحث للدرا�سات يف فل�سطني) «�إن خيار املقاومة ّ
مكن الأمة من جتاوز

الكثري من خالفاتها» .وانتقد ال�شعارات املزيفة للدميوقراطية واحلرية التي تطلق من هنا وهناك ،معترباً
�أن الذي يقاوم هو الإن�سان احلر.

ومت ّنى عبا�س اجلمعة ،ع�ضو اللجنة املركزية جلبهة التحرير الفل�سطينية ،ر�سم ا�سرتاتيجية حقيقية
ّ
املخطط الأمريكي ال�صهيوين اال�ستعماري وا�ستهدافاته للمنطقة والق�ضية
لدعم خيار املقاومة ملواجهة
والتحديات.
الفل�سطينية  .وطالب بت�شكيل جبهة عربية وعاملية ت�ضع اخلطط واللوائح ملواجهة املخاطر
ّ

ودعا دياب �أبو جهجه (لبنان) �إىل �رضورة ف�ضح املتعاونني مع �أمريكا و«�إ�رسائيل» واتخاذ مواقف من

كل من يد ّن�س الأوطان با�ستجالب م�شاريع هيمنة دولية م�شبوهة.

ّ
وركز ه�شام يون�س (م�رص) على الوجه الثقايف والفكري للمقاومة ،معترباً �أن املقاومة لي�ست خياراً

بل �رضورة حتمية يف ظل قيام االحتالل .ودعا �إىل توحيد وجمع ال�صفوف يف كل البلدان العربية من
�أجل ت�شكيل ثالوث حترير وتنمية ودميوقراطية.
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حمور الإعمار
تر�أ�س حمور الإعمار نائب رئي�س املركز اال�ست�شاري للدرا�سات والتوثيق عبد احلليم ف�ضل اهلل،

ف�أ�شار يف م�ستهل اجلل�سة �إىل �أن هذا املحور يرمي ب�صورة �أ�سا�سية �إىل �إف�ساح املجال �أمام امل�شاركني

اللبنانيني والعرب والأجانب ملناق�شة احتياجات �إعادة بناء ما هدمه العدو اال�رسائيلي وتقدمي امل�ساهمات

والتو�صيات املنا�سبة  .وطالب ب�أن تلحظ عملية �إعادة الإعمار �أولوية مهمة وهي ت�أمني عودة �رسيعة

لل�سكان  ،وان يكون من بني �أهدافها �إدخال التح�سينات والتعديالت التخطيطية املمكنة على املناطق
املت�رضرة  ،ورفع م�ستوى اخلدمات العامة فيها واحلفاظ على العنا�رص الأ�سا�سية لهذه املنطقة ،و�إبراز
رمزيتها اخلا�صة املتمثلة يف ال�صمود والت�ضحية واملقاومة.

ثم حتدث مدير عام م�ؤ�س�سة جهاد البناء الإمنائية قا�سم ع ّليق عن اخل�سائر الناجمة عن العدوان

الإ�رسائيلي والربامج التي نفذتها امل�ؤ�س�سة جلهة �إح�صاء الأ�رضار التي وقعت خالل العدوان ،والتعوي�ض

على املت�رضرين ومعاينة املباين املت�صدعة ،و�إدارة برنامج الإيواء ،والتعوي�ض على املت�رضرين والتعوي�ض
على املزارعني ،والوحدات االقت�صادية ،م�شرياً �إىل �أن �إجمايل اخل�سائر يف املباين ال�سكنية و�صل �إىل 0

 1580مبنى مهدم ًا كلي ًا ،و 117000مبنى مت�رضّر� ،أي ما ي�شكل حوايل  % 13من جمموع الوحدات
ال�سكنية يف لبنان .

و�أ�شار املهند�س ح�سن حجازي ،م�س�ؤول املهن احلرة يف حزب اهلل� ،إىل وجود اجتاهني فيما خ�ص

�إعادة الإعمار :واحد يدعو �إىل �إعادة تخطيط �شامل للمنطقة املدمرة يف ال�ضاحية اجلنوبية  ،والثاين ي�ؤيد

�إعادة اعمار املنطقة يف ال�شكل الذي كانت عليه .وقد �أيد حجازي �إعادة بناء ت�أخذ باحل�سبان عامل
الوقت مع �إدخال التح�سينات املمكنة .

ّ
وركز اخلبري االقت�صادي غالب �أبو م�صلح على دور الدولة م�شدداً على �أن عمليات �إعادة �إعمار
كبرية كهذه ال ميكن الف�صل فيها بني ال�سيا�سي والإمنائي والإعماري .و� ّأكد على دور ال�سلطاث املحلية
(البلديات ) والتنظيمات وامل�ؤ�س�سات ال�شعبية املرتبطة بحزب اهلل واملقاومة ال�شعبية خ�صو�ص ًا يف جتاوز
و�إهمال الدولة وتلك�ؤها ،م�شرياً �إىل �أن الرتكيز يبقى يف الأ�سا�س على حاجات ال�سكان �أنف�سهم.

وناق�شت املهند�سة مهى لطف هذه الر�ؤية مقرتحة �إعادة التنظيم ال�شامل ملنطقة تعاين من �أزمات

تخطيطية وتنموية كبرية  .وهذا ما دعا اليه املهند�س ح�سن يون�س .

و� ّأكد املهند�س ح�سام خو�ش نوي�س( ،املندوب االيراين الر�سمي يف لبنان من �أجل �إعادة الإعمار) �أن

ايران ت�ضع �إمكاناتها وطاقاتها يف خدمة احتياجات الإعمار �سواء على ال�صعيد املادي والتقني �أو على
�صعيد اخلربات والتجارب ،داعي ًا احلكومة اللبنانية وامل�ؤ�س�سات املعنية بالإعمار يف لبنان �إىل اال�ستفادة

من جتارب �إعادة الإعمار يف �إيران بعد حربها مع العراق.
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جتمع املهند�سني اليوناين الكبري الذي ينتمي �إليه لتقدمي
و�أبدى تيودور نرتينيا�س ،من اليونان ،ا�ستعداد ّ
كل م�ساعدة ممكنة.
ودعت ال�صحفية زينب ياغي �إىل �إيالء اهتمام خا�ص بالقرى اجلنوبية املدمرة جلهة احلفاظ على طابعها
القروي املتمايز يف ّ
ظل التدمري الوا�سع للمباين القدمية والذي ي�ستكمل الآن عرب ما يخطط له امل�س�ؤولون
احلكوميون واملحليون من �إعادة بناء ال ت�أخذ باالعتبار العنا�رص الرتاثية.
وقدم املهند�س ح�سني خري الدين م�س�ؤول برنامج الرتميم يف جهاد البناء� ،رشوحات �إ�ضافية حول ما
تقدمت به امل�ؤ�س�سة.
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البيان اخلتامي
«للمنتدى العاملي لدعم املقاومة»
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حق ال�شعوب يف املقاومة
يتحول االنت�صار التاريخي الذي �أجنزته املقاومة يف لبنان �ضد العدوان الإ�رسائيلي الذي ا�ستهدف
كي ّ
ال�شعب اللبناين يف  12متوز � ،2006إىل منطلق لإعادة تزخيم الن�ضال التحرري العربي ال�شامل �ضد
امل�رشوع الإمربيايل الأمريكي ال�صهيوين ،ولتعزيز الت�ضامن العاملي مع ن�ضال ال�شعوب العربية ومقاوماتها
الوطنية يف لبنان وفل�سطني والعراق ،ويف �إطار دعم “حق ال�شعوب يف املقاومة” ،كان انعقاد “امل�ؤمتر
العاملي لدعم املقاومة” يف بريوت من  16ت� 2إىل  19ت 2عام  ، 2006تلبية لدعوة من :حزب اهلل-
احلزب ال�شيوعي اللبناين -حركة ال�شعب -منرب الوحدة الوطنية -نادي اللقاء .وقد �شارك فيه حوايل
�أربعمائة مندوب من خارج لبنان ،ميثلون ع�رشات املنظمات ال�سيا�سية والنقابية والأهلية وحركات
مناه�ضة العوملة الإمربيالية واحلرب ،امل�ؤيدة حلق ال�شعوب يف مقاومة العدوان الذي تتعر�ض له وحقها
يف احلرية والتقدم.
تتعر�ض له املنطقة العربية والإ�سالمية
وقد تناول امل�شاركون يف امل�ؤمتر خمتلف �أبعاد العدوان الذي ّ
ويهدد
خا�صة ،وجممل جتليات النهج الأمريكي العدواين الذي يهدد التطور امل�ستقل ل�شعوب العامل
ّ
م�ستقبل ال�سالم العاملي .وبعد نقا�شات جادة وم�ستفي�ضة تو�صّ ل امل�ؤمترون �إىل خال�صات و�أ�س�س لر�ؤية
و�سبل مواجهتها ،و�آليات توحيد القوى احلية املت�صدية
م�شرتكة �إىل املخاطر التي تتهدد املنطقة والعامل ُ
لهذه املخاطر واالرتقاء مب�ستوى التن�سيق فيما بينها على خمتلف امل�ستويات ،وذلك من �أجل ت�أمني �رشوط
االنت�صار الناجز على امل�رشوع الأمريكي ال�صهيوين الذي يطال املنطقة والعامل.
وقد اتفقوا على التايل:

على امل�ستوى ال�سيا�سي العام:
ـ اعتبار م�رشوع ال�رشق الأو�سط الكبري� ،أو اجلديد ،مبادرة �أمريكية عدوانية تهدف �إىل تفتيت املنطقة
و�إغراقها يف نزاعات وحروب ،و�إدامة ال�سيطرة عليها ،وموا�صلة نهب ثرواتها.
وتوجه �سيا�سات الهيمنة
تروج لها الإدارة الأمريكية،
ّ
ـ رف�ض �أيديولوجيا �صدام احل�ضارات التي ّ
واحلرب التي تنتهجها على نحو ي�ؤ�س�س حلرب عاملية جديدة.
ـ متابعة العمل بهدف بناء �إطار ت�ضامني عاملي جامع ،ي�ضم حركات املقاومة والقوى الداعمة لها يف
املنطقة العربية والإ�سالمية والعامل ،ويكون حلقة من حلقات الأطر العاملية القائمة ،ولي�س موازي ًا لها،
�أو بدي ً
ال عنها.
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ـ العمل على تطوير العالقات املتنامية بني التيارات الي�سارية والدميقراطية والقومية واحلركات
الإ�سالمية املقاومة ،وذلك من �أجل تر�سيخ وتقوية االجتاهات املعادية للتحالف الإمربيايل ال�صهيوين يف
املنطقة والعامل  ،وا�ستجابة لكل التحديات الراهنة والقادمة.
ـ بلورة الأ�سا�س النظري والفكري لعملية التقارب بني التيارات الي�سارية والقومية والإ�سالمية
املقاومة ،من �أجل دفع حركة التحرر يف املنطقة العربية والإ�سالمية ويف العامل.
ـ تطوير ر�ؤية فكرية ثورية جتمع بني �أهداف التحرير والتنمية والوحدة والدميقراطية.
ـ تقدمي مفهوم متجدد للعروبة �أكرث ا�ستجابة ل�رضورات التكامل الإقليمي و�أكرث احرتام ًا للتنوع داخل
الأمة العربية.
ـ تعميم ثقافة املقاومة ،ورف�ض التطبيع والتبعية للتحالف الأمريكي -ال�صهيوين.
ّ
املخطط الأمريكي يف العراق ،والت�أكيد على دعم املقاومة العراقية �ضد االحتالل االمريكي
ـ ف�ضح
وم�رشوعه و�إفرازاته و�أدواته.
ـ الت�ضامن مع ن�ضال ال�شعب الأردين يف �إطار رف�ض عمليات التطبيع ومن �أجل �إلغاء معاهدة وادي
عربة ومرتتباتها.
ـ الدعوة والعمل لتوحيد جهود قوى املقاومة بكل �أ�شكالها على �صعيد كل بلد عربي وعلى �صعيد
املنطقة والعامل وبلورة م�رشوع عربي مقاوم ،ب�ضم خمتلف القوى املقاومة يف لبنان وفل�سطني والعراق،
بهدف دحر االحتاللني الأمريكي وال�صهيوين يف املنطقة.
ـ اعتبار �أن جناح الن�ضال �ضد العدوان الأمريكي ال�صهيوين على خمتلف امل�ستويات ي�ستدعي ت�صعيد
الن�ضال ال�سلمي �ضد نهج اال�ستبداد يف املنطقة العربية والإ�سالمية والعامل.
ـ اعتماد �سيا�سات اجلبهات العري�ضة على النطاق الوطني والإقليمي ،على �أ�سا�س الأهداف امل�شرتكة،
مع احرتام خ�صو�صيات كل جمتمع وكل قطر.
ـ الربط بني نهج الت�ضامن مع املقاومات العربية والعاملية وبني خمتلف �أ�شكال الن�ضال الدميقراطي
والجتماعي.
ـ ت�شكيل �شبكة ت�ضم خمتلف الهيئات ال�سيا�سية واالجتماعية العربية املنخرطة يف خيار املقاومة
واملنا�رصة له ،ت�رشف على ن�شاطاتها جلنة تن�سيق حملية و�إقليمية م�شرتكة وتف ّعل عملية التوا�صل فيما
بني �أطرها الوطنية مبختلف الو�سائل (لقاءات دورية -مرا�سالت -انرتنت .)...وتنظيم حتركات �شعبية
وا�سعة يف منا�سبات دورية �سنوي ًا للت�ضامن مع حركات املقاومة العربية :يوم ت�ضامني مع ال�شعب اللبناين
ومقاومته يف  12متوز ،ومع ال�شعب العراقي ومقاومته يف � 20آذار ،ومع ال�شعب الفل�سطيني يف 28
�أيلول من كل عام ،دعم ًا ملقاومته لتحرير وطنه و�إنفاذ حقه يف العودة.
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ـ ت�شكيل حمكمة �ضمري عربية ملحاكمة امل�س�ؤولني عن جرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية التي
يتعر�ض لها ال�شعبان العراقي والفل�سطيني ،وجممل اجلرائم ال�سيا�سية بحق املنا�ضلني واملعتقلني ال�سيا�سيني
والأ�رسى ،خا�صة يف ال�سجون الإ�رسائيلية.
ـ تعزيز وتو�سيع نطاق اجلهود الهادفة ملواجهة و�صد احلمالت التي ت�شن ،خا�صة يف الأو�ساط الغربية،
والتي ت�سعى لت�شويه �صورة املقاومة� ،ضمن �إطار ما ي�سمى باحلرب على الإرهاب ،والتي تتعمد ب�صورة
خبيثة اخللط بني املقاومة وبني حركات العنف التكفريي الأعمى.
ـ دعوة القوى والدول العربية والإ�سالمية ودول املنطقة كافة للإ�سهام الفاعل يف احلفاظ على وحدة
العراق وعروبته وحتريره من االحتالل.
ـ م�ساندة ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني من �أجل حتقيقه لكافة حقوقه الوطنية.
ـ م�ساندة ح�صول الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان على كافة احلقوق القانونية والإن�سانية.
ـ اعتبار التهديدات الأمريكية وال�صهيونية ل�شعوب املنطقة ودولها حافزاً لقيام تفاهم ا�سرتاتيجي
عربي�-إيراين ي�سهم يف توحيد القوى احلية ملواجهة امل�رشوع الأمريكي ال�صهيوين.
املكون جلبهة الن�ضال بوجه امل�رشوع الإمربيايل القائم يف
ـ اعتبار �أن مقيا�س املوقف ال�سيا�سي هو
ّ
املنطقة ،ولي�س �أي اعتبار ديني ،مذهبي� ،أو عرقي.
ـ �إدانة التهديدات الأمريكية والإ�رسائيلية لبلدان املنطقة وقواها احلية واال�ستعداد لتعبئة القوى ال�شعبية
وحتريكها يف مواجهة العدوان.
ـ اعتبار امتالك «�إ�رسائيل» للأ�سلحة النووية م�صدر تهديد دائم للأمن وال�سلم الإقليمي والدويل
ومطالبة �شعوب العامل مبوقف حازم لنزع ال�سالح النووي من املنطقة مع ت�أكيد حق دول املنطقة يف
امتالك قدرات نووية لأغرا�ض �سلمية.

على امل�ستوى القانوين:
�إن�شاء منتدى عاملي حلقوق الإن�سان وال�شعوب من حقوقيي العامل بالتعاون مع احتاد املحامني العرب
واملنظمة العربية حلقوق الإن�سان.
�إن�شاء موقع �إنرتنت دويل لتبادل اخلربات القانونية يف جمال �إقامة الدعاوى �ضد "�إ�رسائيل" وجمرمي
احلرب «الإ�رسائيليني».
تن�سيق اجلهود لتجميع الوثائق وال�شهادات والقرائن املتعلقة ب�آثار العدوان يف �إطار "املركز العربي
لتوثيق جرائم احلرب واملالحقة القانونية" وذلك يف جمال جرمية العدوان وجرائم احلرب واجلرائم �ضد
الإن�سانية ،وذلك:
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 بقتل املدنيني وتهجريهم وتدمري الأعيان املدنية واجل�سور والطرق وحمطات الكهرباء واملوانىءواملطار وق�صف و�سائل النقل املختلفة.
 التدمري البيئي وب�شكل خا�ص تلويث ال�شواطىء اللبنانية مبا يهدد �سواحل كل بلدان حو�ض البحراملتو�سط.
تعمد تدمري و�سائل الإعالم وحمطات الإر�سال كمحطة تلفزيون املنار وحمطات عديدة �أخرى.
 ّـ تو�صية مب�ساندة حمكمة ال�ضمري املقرر انعقادها يف جنيف ملحاكمة امل�س�ؤولني عن جرائم احلرب
الإ�رسائيلية عما ارتكبوه خالل العدوان الأخري على لبنان ،وذلك برعاية م�ؤ�س�سة برترند را�سل يف
الذكرى الأوىل للعدوان ،وامل�شاركة فيها.
ـ دعوة احلكومة اللبنانية لكي تعمل على �إن�شاء حمكمة دولية خا�صة  ad hocللغر�ض نف�سه.
ـ دعوة احلقوقيني الأوروبيني للعمل مع مواطنيهم بهدف ال�ضغط على حكوماتهم من �أجل مالحقة
«�إ�رسائيل» قانوني ًا و�إجبارها على التعوي�ض عن جرائم احلرب ،ودفع تكاليف �أعمال تفكيك القنابل
العنقودية التي تقوم بها قوات اليونيفيل.
ـ توثيق االنتهاكات القانونية منذ �إن�شاء دولة «�إ�رسائيل» حتى اليوم والعمل على مالحقتها قانوني ًا.
ـ منا�شدة �شعوب العامل وحكوماته وهيئاته املدنية دعم حق الالجئني الفل�سطينيني يف العودة �إىل كامل
�أر�ضهم التاريخية ،التزام ًا بالقوانني والأعراف الدولية.
ـ اال�ستعداد لعقد م�ؤمتر عاملي للت�ضامن مع �شعب لبنان ومقاومته يف الذكرى الأوىل للعدوان يف 12
متوز .2007
ـ دفع الدولة اللبنانية �إىل تقدمي �شكاوى ودعاوى �ضد «�إ�رسائيل» ومرتكبي جرائم احلرب ،وذلك
�أمام الهيئات الدولية املخت�صة و�أهمها:
 حمكمة العدل الدولية. املحكمة اجلنائية الدولية. حمكمة خا�صة تن�ش�أ بقرار من جمل�س الأمن ،ويف حال ّتعذر ذلك ،اللجوء �إىل اجلمعية العامة
لإن�شاء مثل هذه املحكمة مبوجب القرار  ( 50/377االحتاد من �أجل ال�سالم).
ـ منا�شدة احلركات الأوروبية والعاملية تبني وم�ساندة جلوء اللبنانيني �إىل املحاكم الوطنية ذات
ال�صالحية يف بلدان �إقامتهم.
ـ االت�صال بلجان حقوق الإن�سان واللجان الفرعية التابعة للأمم املتحدة :حقوق الطفل ،حقوق
املر�أة ،البيئة ،جمل�س حقوق الإن�سان....
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ـ تو�سيع املالحقة القانونية لت�شمل بريطانيا والواليات املتحدة مل�شاركتهما يف العدوان.
ـ القيام بحملة �إعالمية حقوقية دولية ل�رشح االنتهاكات الإ�رسائيلية للأعراف والقوانني الدولية.
ـ القيام بحملة �إعالمية دولية للتعريف باملقاومة يف لبنان وب�سائر املقاومات العربية يف فل�سطني
والعراق �ضد االحتالالت الإ�رسائيلية والأمريكية� ،إي�ضاح ًا لأهدافها وعدالة ق�ضاياها و�رشعية ن�ضالها يف
�ضوء القانون الدويل العام والإن�ساين.

ـ التمييز بني الإرهاب ون�ضال ال�شعوب يف �سبيل حتررها وتقرير م�صريها.
ـ الن�ضال من �أجل �إقامة �رشق �أو�سط خالٍ من �أ�سلحة الدمار ال�شامل.
ـ ف�ضح الطابع اجلزئي للقرار  1701الذي ي�ضع قوات اليونيفيل يف جهة واحدة من احلدود،

ومناه�ضة تف�سريه بال�شكل الذي يهدد با�ستدراجها �إىل مواجهة مع املقاومة اللبنانية.

ـ حث الدول العربية على توقيع النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية و�سائر االتفاقيات املتعلقة

بحقوق الإن�سان.

على امل�ستوى الإعالمي:
ـ اعتبار الإعالم �ساحة �أ�سا�سية من �ساحات ال�رصاع املفرو�ض ،يف لبنان وفل�سطني والعراق وجممل

املنطقة.

ـ اعتماد �سيا�سة مواجهة �إعالمية ،ت�ستند �إىل بناء منظومة مفهومية وقيمية ولغوية كاملة تهدف �إىل

الت�صدي للمنظومة التي يتو�سلها العدوان وميار�س بوا�سطتها الهيمنة.

ـ �إبراز التقاطع القائم بني ن�ضاالت كافة ال�شعوب .وبناء على ذلك ال�سعي لبناء �شبكة عاملية تناه�ض
امل�رشوع الأمريكي ال�صهيوين الذي ال ي�ستهدف املنطقة فح�سب بل يطال الب�رشية ك ّلها.
ـ ت�شكيل هيئة عمل من الإعالميني والكتاب امل�شاركني يف حمور العمل تتوىل:
 و�ضع الئحة حوار على الإنرتنت فيما بينهم. دعوة ال�صحافيني والكتاب املهتمني لالن�ضمام �إليها. اقرتاح تعريف و�إطار لعملها ومقاربتها للم�س�ألة الإعالمية.� -إعداد الئحة عاملية بال�صحافيني والكتاب امل�ستعدين للتعاون �أو �أ�صحاب املواقف املطابقة للتوجه

الذي نتبناه ،والعمل على االت�صال بهم وعلى التعريف بكتاباتهم ون�رشها.

 عقد اجتماع بعد فرتة �شهرين �أو ثالثة �أ�شهر لتقييم عملها واتخاذ القرارات املنا�سبة.41

 �إقامة مر�صد �إعالمي  ، Media Watchير�صد ال�صحافيني والكتاب املعادين ويراقب كلما ين�رش �إعالمي ًا وينظم الرد عليه ،على �أن يتم ذلك مبهنية عاليه ،ودقة منهجية ،مبا ي�سمح باالنتقال �إىل
تو�سيع دائرة بناء جهاز �إعالمي عاملي منا�رص خليار املقاومة ومت�صد للإعالم املعادي.

على م�ستوى �إعادة الإعمار:
اتفق املجتمعون على و�صف نتائج العدوان الإ�رسائيلي على ال�ضاحية اجلنوبية والقرى والبلدات
اللبنانية ب�أنه فعل "�إبادة لل�سكن" حيث ا�ستهدف العدوان مناطق �سكنية �آهلة وطالت الأ�رضار عدداً هائ ً
ال

من امل�ساكن والوحدات االقت�صادية يفوق � 130ألف وحدة على امتداد الأرا�ضي اللبنانية.

نوه املنتدى بدور املقاومة وم�ؤ�س�ساتها على �صعيد �إعادة الإعمار و�إزالة �آثار العدوان ودعم
وقد ّ

�صمود املجتمع اللبناين �أثناء العدوان وبعده ،ودعا �إىل التايل:

ـ اعتماد ر�ؤية تنموية واجتماعية لإعادة الإعمار ت�أخذ بعني االعتبار حاجات ال�سكان كما يحددونها

هم ،مبا ي�سمح بتح�سني املناطق املت�رضرة وتلبية احلاجات الإن�سانية املختلفة فيها.

ـ توجيه �أكرب دعم ممكن للم�ؤ�س�سات الأهلية اللبنانية املعنية بالإغاثة واالعمار وخ�صو�ص ًا م�ؤ�س�سات
املقاومة ،كونها �أدت وت�ؤدي دوراً �أ�سا�سي ًا يف دعم املجتمع اللبناين يف مواجهة العدوان .وهذا ما يتطلب
جتاوز العقبات القانونية واملالية التي ي�ضعها النظام املايل /القانوين الدويل يف وجه تدفق املعونات �إليها

حتت ذرائع متعددة.

ـ ويف هذا ال�صدد يدعو املنتدى �إىل ت�شكيل جلان دعم �أهلية يف كل دولة مهمتها دعم ال�شعب اللبناين

يف مواجهة العدوان.

ـ االهتمام ب�أو�ضاع القرى اللبنانية املهدمة ،و�إعادة بنائها على نحو يكفل املحافظة على طابعها

القروي /الرتاثي اخلا�ص.

ـ �إطالق مبادرة ت�شاور وا�سعة على ال�صعيد الدويل مع الهيئات وال�شخ�صيات املخت�صة مبجال الإعمار

واملهتمة بامل�شاركة ،وذلك يف �سبيل تطوير الأداء الإعماري على نحو يحقق الأهداف الإن�سانية
واالجتماعية والتنموية لهذه العملية.

ـ ويو�صي املنتدى يف هذا الإطار ب�أن يهتم امل�رشفون على �إعادة الإعمار بحفظ رمزية احلدث من

النواحي الثالث :الإنت�صار ،ال�صمود ،الت�ضحية.

تنظيم حمالت عربية ودولية لإعادة بناء املواقع الثقافية والرتاثية والإجتماعية التي ت�شكل معامل

�أ�سا�سية يف املنطقة ،مع �إ�شارة خا�صة للمركز الإ�ست�شاري للدرا�سات والتوثيق الذي �أدى وي�ؤدي دوراً
مقره خالل العدوان
ثقافي ًا ومعلوماتي ًا هام ًا يف بريوت ولبنان ،والذي ا�ستهدفت الطائرات احلربية ّ
الأخري.
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املالحق
«�أوراق َّ
مقدمة للمنتدى»
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اقرتاح ب�إن�شاء م�ؤمتر مدين عاملي
حلقوق الإن�سان وال�شعوب
مُ َّ
قدم �إىل «منتدى بريوت العاملي لدعم املقاومة»
د .ع�صام نعمان

❋

�أ�ضحت انتهاكات حقوق الإن�سان يف عاملنا وع�رصنا على قدرٍ من ال�رشا�سة وال�شمول والتكرار
يتط ّلب منط ًا من املقاربة واملعاجلة يتجاوز الأطر الر�سمية املحلية والدولية ،كما يتطلب م�ستويات و�صيغ ًا
عاملية �أكرث �شمولأ وفعالية� .صحيح �أن منظمة العفو الدولية الدفاع عن حقوق الإن�سان ت�ضطلع مبهامها
و�إخت�صا�صها على م�ستوى العامل وبنجاح ملحوظ ،وتتمتع ب�سمعة جيدة ومكانة عالية يف �أو�ساط املثقفني
والنقابيني و�أ�صحاب املهن احلرة وذوي ال�ضمائر احلية قي �شتى �أنحاء عاملنا� ،إال �أنها تفتقر �إىل قاعدة نفوذ
وازن و�إىل روادع و�أ�صوات م�سموعة يف مراتب ال�سلطة و�أروقة النفوذ ولدى قادة ال�شعوب.
لذلك ،و�إزاء تزايد انتهاكات حقوق الإن�سان واحلريات الدميقراطية ء وب�سبب ما متار�سه احلكومات
املت�سلطة من قمع وخداع ورياء و�إهدار للموارد العامة وافتئات على م�صادر الرزق � ،أقرتح �أن ي�صار �إىل
رفد منظمات املجتمع املدين العاملة يف �إطار القانون الدويل الإن�ساين بنهج عمل متطور و�أذرعة و�أن�شطة
من �ش�أنها تزخيم فعاليتها وم�ضاعفة �إنتاجيتها على النحو الآتي:
�أو ًال� ،إن�شاء ،هيئة مدنية عاملية ذات وقفية خا�صة لتمويلها و�إدامتها وذلك مببادرة من املنظمة العربية
حلقوق الإن�سان �أو حتت رعايتها با�سم «امل�ؤمتر املدين العاملي حلقوق الإن�سان وال�شعوب» ،يكون مبثابة
برملان عاملي دائم �أو «برتو �ألغري» حقوقي �إن�ساين يف �إطار «املنتدى الإجتماعي العاملي» ،ينعقد يف
وتتقدم منه الأمانة العامة ملنظمة العفو
دورة �سنوية واحدة على الأقل وا�ستثنائية عندما تدعو احلاجة،
ّ

الدولية بتقريرها ال�سنوي ليكون ورقة عمل ملمثلي منظمات حقوق الإن�سان واجلميعات الإن�سانية غري
❋ ع�ضو الأمانة العامة ملنرب الوحدة الوطنية” القوة الثالثة.
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احلكومية يف �شتى بلدان العامل امل�شاركة يف دورة امل�ؤمتر(الربملان) ومناق�شاته ،كما تعر�ض فيه وتناق�ش
معينة ،وتتخذ يف �ش�أنها جميع ًا قرارات وتو�صيات ،على
نقارير �أخرى متخ�ص�صة
ٍ
بنواح �أو مو�ضوعات ّ

�أن تقوم منظمة العفو الدولية بتنفيذ ما يتعلق منها باخت�صا�صها ،وتتوىل جلنة متابعة ت�ؤلفها الأمانة العامة

لـ«امل�ؤمتر املدين العاملي حلقوق الإن�سان وال�شعوب» .مالحقة وتنفيذ القرارات والتو�صيات الأخرى.

ّ
«�سجل �رشف» �سنوي ب�أ�سماء ن�شطاء �شهداء ق�ضوا دفاع ًا عن حقوق الإن�سان
ثاني ًا ،و�ضع و�إعالن

رواد عملوا وعانوا و�أجنزوا يف امليدان نف�سه .كذلك و�ضع
وال�شعوب واحلريات الدميقراطية ،ون�شطاء ّ
ّ
�صح التعبري) ب�أ�سماء م�س�ؤولني يف حكومات ومديرين يف م�ؤ�س�سات عامة
و�إعالن
«�سجل �رشف» ( �إن َّ

وهيئات و�رشكات خا�صة انتهكوا ،على نحو بالغ الفظاظة ،حقوق الإن�سان وال�شعوب واحلريات
العامة ،ما ي�ستوجب دعوة ال�سلطات املعنية ملالحقتهم وحماكمتهم �أمام املراجع الق�ضائية املخت�صة،املحلية

�أو الدولية.

ثالث ًا ،مطالبة الأمم املتحدة باال�ستماع �إىل الأمني العام لـ» امل�ؤمتر املدين العاملي حلقوق الإن�سان

وال�شعوب» يف كل دورة �أو جل�سة تعقدها اجلمعية العامة �أو جمل�س الأمن ،تكون خم�ص�صة للبحث فى

ق�ضية �أو �شكوى تنطوي على انتهاكات خطرية حلقوق الإن�سان واحلريات الدميقراطية ومن �ش�أنها تهديد
�أمن ال�شعوب و�سالمها الإجتماعي.

لي�س من قبيل املغاالة القول �إن انتهاكات حقوق الإن�سان واحلريات الدميقراطية باتت متار�س على

نطاق عاملي ،وان حكومات وم�ؤ�س�سات عامة وخا�صة تتواط�أ يف ذلك على النحو الذي �أ�شار �إليه تقرير

منظمة العفو الدولية الأخري .لذلك بات من املنطقي وال�رضوري مواجهة هذه الظاهرة العاملية اخلطرية
على نطاق عاملي �أي�ض ًا.
احلقيقة �أن احلكومات يف ع�رص العوملة واال�سقطاب الدويل والتكالب على ال�سلطة و�إ�ساءة ا�ستعمالها،

ونهب املوارد العامة لل�شعوب واجلماعات ،و�إهدار م�صادر رزقها ،وتراجع م�ستلزمات �صحتها العامة
و�ضماناتها االجتماعية ،مل تعد م�ؤهلة لت�ؤمتن على حقوق الإن�سان وال�شعوب واحلريات الدميقراطية.
ذلك كله ي�ستوجب نهو�ض الإن�سان ،فرداً وجماعة ،حملي ًا وقطري ًا وعاملي ًا� ،إىل �إم�ساك ق�ضية حقوقه

وحرياته بيديه يف �إطار �أو�سع ت�ضامن ممكن مع �رشكائه يف معاناة مظامل اال�ستبداد والإفقار والتهمي�ش

ومواجهتها.

كثرياً ما يقال �إن العامل �أ�ضحى ،بف�ضل ثورة االت�صاالت واملوا�صالت ونقل املعلومات« ،قرية

كونية» .هذه احلقيقة ،بل هذه النعمة� ،أ�ضحت يف متناول اجلميع ،ولو بدرجات متفاوتة .معنى لك
�أن اجلميع ،مالكني �أو غري مالكني ،قادرين �أو غري قادرين ،ظاملني �أو مظلومني ،ب�إ�ستطاعتهم الإفادة من

ت�سهيالت «القرية الكونية» وو�سائطها و�أدواتها وفر�صها ،ومبقدورهم تاليا فر�ض ح�ضورهم على العامل

وامل�شاركة فيه.
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كان ديكارت يقول�« :أنا �أفكر� ،إذاً �أنا موجود».
�إن التفكري يف ع�رصنا ما عاد وحده كافي ًا لإثبات الوجود و�صون احلرية مبا هي قيمة معادلة للحياة
نف�سها .ثمة حاجة وجودية ليكون التفكري مقرون ًا بالتعبري والتدبري ،بل باملقاومة �أي�ض ًا .املقاومة مبا هي
�إ�شهار وممار�سة حية للوجود وال�صمود .
يا م�ضطهدي العامل  ،احتدوا!.
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الئحة الندوة الأممية للأحزاب واملنظمات ال�شيوعية
حول الو�ضع يف ال�شرق الأو�سط
«�إن الندوة الأممية للأحزاب واملنظمات ال�شيوعية املارك�سية اللينينية» واجلتمعة بالربازيل يف دورتها
الثانية ع�رشة ،ا�ستعر�ضت خالل �أ�شغالها الو�ضع يف املنطقة العربية وال�رشق الأو�سط عامة .وي�سعد بادئ
ذي بد ٍء امل�شاركني يف الندوة التوجه بالتحية �إىل امل�شاركني يف ندوة بريوت العاملية من �أجل دعم املقاومة
يف لبنان واملنطقة ويتمنون لهم النجاح يف �أ�شغالهم.
«�إن الندوة الأممية للأحزاب واملنظمات ال�شيوعية املارك�سية اللينينية» تالحظ �أن الو�ضع يف املنطقة
يتميز بال�سمات التالية:
1ـ ا�ستمرار الإمربيالية الأمريكية ،التي ّ
حتتل مبعية حليفتها الإجنليزية العراق منذ عام ,2003يف
ارتكاب املجازر يف حق ا ّل�سكان املدنيني ,وممار�سة التعذيب على نطاق وا�سع واغتيال النخب العراقية
�أو اعتقالها �أو تهجريها وتغذية النزعات الطائفية والعرقية ل�رضب وحدة البالد وتق�سيمها ونهب ثروات
العراق النفطية و�إغراق �أبنائه وبناته يف املزيد من الب�ؤ�س واجلهل.
ولكن ال�شعب العراقي الذي يحظى بتعاطف وم�ساندة العمال وال�شعوب والقوى الثورية والتقدمية
واملعادية لال�ستعمار والإمربيالية يف خمتلف �أنحاء العامل ما ّ
انفك يواجه بب�سالة هذه الوح�شية الإمربيالية
ويطور املقاومة امل�س ّلحة التي �أحلقت باملحتل خ�سائر ع�سكرية و�سيا�سية فادحة ا�ضطرته �أخرياً �إىل احلديث
ّ
عن «فيتنام جديدة» و�إىل بداية البحث عن خمرج من «امل�ستنقع العراقي» الذي وقع فيه.
 2ـ �إمعان الكيان ال�صهيوين ،بدعم مبا�رش من الإمربيالية الأمريكية والإمربياليني الأوروبيني وتواط�ؤ
من عددٍ من الأنظمة الرجعية العربية ،يف تقتيل ال�شعب الفل�سطيني يف غزة وال�ضفة الغربية باخل�صو�ص،
وجتويعه لفر�ض ح�صار جمرم عليه ومنع و�صول امل�ساعدات الدولية �إليه ،واغتيال قادته �أو اختطافهم
�أو حب�سهم وتخريب ما يوجد من بنى حتتية اقت�صادية واجتماعية على ق ّلتها وه�شا�شتها وتهدمي املنازل
وتهجري ال�سكان واغت�صاب الأر�ض وتهويدها واالعتداء على مراكز العبادة ،وال هدف من ذلك ك ّله
�سوى �إخ�ضاع ال�شعب الفل�سطيني و�إجباره على قبول احللول الإمربيالية ال�صهيونية التي تنفي حقوقه
الوطنية.
49

ولكن ال�شعب الفل�سطيني �صمد يف وجه �سيا�سة الإبادة التي يتعر�ض لها وهو يبدي مقاومة بطولية من

�أجل الدفاع عن وجوده وعن حقوقه ومن �أجل ا�سرتجاع وطنه ال�سليم وحتقيق ا�ستقالله وبناء م�ستقبله

يف كنف الكرامة وال�سلم والدميقراطية� .إن ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني جتد امل�ساندة من قبل ال�شعوب وكل
القوى املحبة للحرية يف كل العامل من �أجل حتقيق �أهدافه الوطنية امل�رشوعة.

تعمد الكيان ال�صهيوين �أي�ض ًا �شن حرب وح�شية خالل هذا ال�صيف على لبنان بدعم مبا�رش من
3ـ ّ

الإدارة الأمريكية ومعظم احلكومات الأوروبية وبع�ض الرجعيات العربية .وكان من نتائج هذا العدوان
ّ
ال�سكان املدنيني وارتكاب العديد من املجازر بحقهم
تدمري قرى ب�أكملها وتهجري مئات الآالف من

وتدمري معظم البنى التحتية االقت�صادية واالجتماعية .وقد ا�ستعمل الكيان ال�صهيوين يف عدوانه الغا�شم
�أ�سلحة حمظورة دولي ًا.
ت�صدى ال�شعب اللبناين لهذا العدوان و�أحلقت مقاومته امل�سلحة بالآلة الع�سكرية ال�صهيونية
ولقد ّ

خ�سائر فادحة و�أف�شلت خمططاته وخمططات الذين يدعمونه ،وهو ما �أعاد الثقة �إىل ال�شعوب العربية
و�شعوب املنطقة بقدرتها على املقاومة واالنت�صار و�أعطى دفع ًا للقوى املعادية للإمربيالية التي وقفت �إىل
جانب ال�شعب اللبناين خالل العدوان عليه.

 4ـ موا�صلة الإمربياليني الأمرييكيني وحلفائهم احتالل �أفغان�ستان منذ عام  .2001وقد �أغرق هذا
يتورع املحت ّلون كل يوم عن ارتكاب املزيد من
االحتالل �أفغان�ستان يف حالة من الدمار والب�ؤ�س وال ّ

املجازر يف حق ال�سكان املدنيني بذريعة « مقاومة الإرهاب».

ورغم همجية االحتالل ما ّ
انفك ال�شعب الأفغاين ،وخ�صو�ص ًا يف الفرتات الأخرية ،يبدي رف�ض ًا
متزايداً للمحتلني .وبرزت على ال�سطح مقاومة م�سلحة �أحلقت �رضبات موجعة بقوات االحتالل
وعمالئها وهي تهدف �إىل طرد هذه القوات من �أفغان�ستان وحتريره.

 5ـ تواتر التهديدات التي توجهها الإمربيالية الأمريكية وحلفا�ؤها �إىل �إيران و�سوريا ،وال غاية من

هذه التهديدات �سوى �إخ�ضاع هذين البلدين للنري الإمربيايل.

�إن «الندوة الأممية للأحزاب واملنظمات ال�شيوعية املارك�سية اللينينية» اعتباراً لهذا الو�ضع وبناء على

وتوحد الأع�ضاء املنخرطني فيها:
�أر�ضيتها ال�سيا�سية واملبادئ التي جتمع
ّ

�أوالً :تدين العدوان الإمربيايل امل�ستمر على ال�شعوب العربية وعلى �شعوب املنطقة عامة وت�ستنكر

الطابع الكاذب واملخادع الذي يثريه الإمربياليون لتربير هذا العدوان ومنه «احلرب على الإرهاب»
و«مقاومة انت�شار الأ�سلحة النووية و�أ�سلحة الدمار ال�شامل» و«ن�رش قيم الدميقراطية وحقوق الإن�سان كما
امل�سوغات الإيديولوجية العن�رصية واحلاقدة التي يغ ّلفون بها اعتداءاتهم وحروبهم واملتمثلة يف
�أنها تدين
ّ

ما يدعى بـ « نظرية �صدام احل�ضارات» �أو بعبارة ب�أكرث و�ضوح ًا «احلرب بني الأديان».
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ثانياًّ :
تذكر ب�أن الغاية احلقيقية للإمربياليني الأمرييكيني وحلفائهم هي ب�سط هيمنتهم املطلقة على
منطقة ال�رشق الأو�سط الإ�سرتاتيجية والغنية بالنفط� .إن م�رشوع «ال�رشق الأو�سط الكبري «�أو ال�رشق
الأو�سط اجلديد» الذي ّلوحت به �إدارة بو�ش ال هدف منه �سوى حتقيق تلك الهيمنة.

تعب عن م�ساندتها ل�شعوب املنطقة وللمقاومة امل�سلحة التي تواجه بها م�ضطهديها والإمربياليني
ثالثاً :رّ
وال�صهاينة .وهي تعترب �أن ن�ضال هذه ال�شعوب ميثل جزءاً ال يتجز أ� من ن�ضال عمال و�شعوب العامل �ضد
الإمربيالية و�أن ه�ؤالء معنيون مبا�رشة بنتائج ذلك الن�ضال �إذ �إن كل �إ�ضعاف لهذه الأخرية من �ش�أنه �أن
يقو َي ن�ضالهم على ال�صعيدين املحلي والأممي.
ّ

رابعاً :ت�ؤكد �أن ال�شعوب العربية و�شعوب املنطقة عامة من واجبها ومن م�صلحتها �أن ال تخطئ يف
فهم طبيعة الن�ضال الذي تخو�ضه ،فن�ضالها ال هو ديني وال هو عرقي بل هو ن�ضال معادٍ لال�ستعمار
والإمربيالية من �أجل احلرية واال�ستقالل الوطني� .إن عمال و�شعوب البلدان الأخرى مبن فيهم عمال
و�شعوب البلدان الإمربيالية هم ،بقطع النظر عن �أعراقهم ودياناتهم وثقافاتهم  ،حلفاء لها وقد �أكدوا
ذلك يف �أكرث من منا�سبة خالل ال�سنوات الأخرية عندما نزلوا �إىل ال�شارع باملاليني للتعبري عن رف�ضهم
للحروب الإمربيالية واال�ستعمارية.
خام�ساً :تدعو العمال وال�شعوب وكافة الثوريني والتقدميني واملعادين للإمربيالية يف العامل �إىل
م�ساندة ن�ضال �شعوب منطقة ال�رشق الأو�سط ودعمه ب�أكرث فاعلية ،و ُيلقَى على عاتق عمال و�شعوب
البلدان الإمربيالية خ�صو�ص ًا واجب الن�ضال �ضد حكوماتهم لإرغامها على �سحب جيو�شها من العراق
و�أفغان�ستان ووقف الدعم للكيان ال�صهيوين العن�رصي واملجرم.
�ساد�ساً :تدعم كل م�سعى دويل يهدف �إىل و�ضع حد لإفالت جالدي ال�شعوب من العقاب.
عا�ش ن�ضال ال�شعوب العربية و�شعوب ال�رشق الأو�سط �ضد الإمربيالية وال�صهيونية.
عا�ش الت�ضامن بني العمال وال�شعوب.
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الإم�ضاء:
 -1احلزب ال�شيوعي (املارك�سي اللينيني) يف الإكوادور
 -2احلزب ال�شيوعي(املارك�سي اللينيني) الإ�سباين
 -3حزب العمل الإيراين (طوفان)
 -4احلزب ال�شيوعي الأملاين (املارك�سي اللينيني)
 -5احلزب ال�شيوعي الثوري الربازيلي
 -6احلزب ال�شيوعي الثوري يف بوركينا فا�سو
 -7احلزب ال�شيوعي الثوري الرتكي
 -8حزب العمال ال�شيوعي التون�سي
 -9حزب العمل ال�شيوعي يف الدومينيكان
 -10حزب العمال ال�شيوعي يف الدامنارك
 -11احلزب ال�شيوعي ال�شيلي (العمل الربوليتاري)
 -12حزب العمال ال�شيوعي الفرن�سي
 -13احلزب ال�شيوعي الكولومبي (املارك�سي اللينيني)
 -14احلزب ال�شيوعي املك�سيكي (املارك�سي اللينيني)
الربازيل يف  17ت�رشين الثاين/نوفمرب 2006
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حول الإنتهاكات الإ�سرائيلية للقانون الدويل الإن�ساين
تقرير � ّ
أعده عدد من الأ�ساتذة احلقوقيني يف اجلامعة اللبنانية

ت�شن «�إ�رسائيل» بوا�سطة قواتها امل�سلحة النظامية عدوان ًا �شام ً
ال
منذ يوم الأربعاء يف ّ 2006 /7/12
�ضد لبنان ،الدولة الع�ضو امل� ّؤ�س�س يف منظمة الأمم املتحدة .وذلك بحجة الدفاع عن النف�س ،بعد عملية
ع�سكرية حمدودة ا�ستهدفت الإفراج عن �أ�رسى لبنانيني �أ�رسوا وهم يعملون يف �صفوف املقاومة اللبنانية
والفل�سطينية على الأرا�ضي اللبنانية .وما زال بع�ضهم يقبع يف ال�سجون الإ�رسائيلية منذ ثالثني عام ًا.
وبعد �أن رف�ضت «�إ�رسائيل» الإفراج عن ه�ؤالء الأ�رسى رغم وعدها للمقاومة اللبنانية عن طريق طرف
ثالث بالإفراج عنهم ،قامت املقاومة ب�أ�رس جنديني �إ�رسائليني بق�صد املبادلة .ف�شنت «�إ�رسائيل» عدوانها
ال�شامل خارقة كل مبادئ و�أعراف ون�صو�ص القانون الدويل الإن�ساين ،فهي ترتكب:

�أوالً :جرمية الإرهاب:
هذه اجلرمية و�إن مل يتم االتفاق على حتديدها ب�شكل دقيق ومقبول من الكافة ،ف�إن املعاهدات
والقرارات املختلفة املتعلقة بها تن�ص على حاالت الذعر بني النا�س بوا�سطة الأ�سلحة واملتفجرات
امل�ستخدمة فع ً
ال �ضدهم �أو التي تهددهم يف الرب �أو البحر �أو اجلو لتحقيق �أهداف خا�صة مل�ستعمل هذه
الأ�سلحة .فقد و�صف رميون �آرون هذه اجلرمية بقوله�« :إن عدم متييز الإرهاب بني �إن�سان و�آخر ي�ساعد
على خلق هذا ال�شعور باخلوف»� ،أما بول فاغرن فيح�رصه بالرتويع يف �سبيل حتقيق هدف �سيا�سي �إذ
يقول�« :إن الإرهاب يتميز عن �أ�شكال العنف الأخرى ب�أن له حمتوى �سيا�سي ًا» .واملوقف نف�سه يتخذه
باجليت �سنغ عندما ي�صف الإرهاب قائ ً
ال�« :إن الإرهاب ال�سيا�سي يهدف �أ�سا�س ًا �إىل ترويع النفو�س ال
الآلة الع�سكرية بحد ذاتها».
�إن ما يقوم به اجلي�ش الإ�رسائيلي ،ال �سيما �سالح اجلو والبحرية ،يدخل حتت هذا املفهوم من بابه
الوا�سع.
و�إذا كان بع�ض ال�سيا�سيني حاول ح�رص الإرهاب بالأفراد ،ف�إن هناك ر�أي ًا وا�سع ًا يرى �أنه ميكن
�أن يح�صل على �أيدى الأفراد �أو على �أيدي اجليو�ش النظامية ،وهذا ما ي�ؤكده غريغور بالود بقوله:
«الإرهاب �أن يقوم فرد� ،أو جمموعة� ،أو دولة ،ب�أعمال عنيفة هادفة �إىل خلق �شعور بالرعب عند ال�سكان
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املدنيني ،و�أن يت�سبب ب�آالم تتجاوز الأهداف املرجوة من العمل» .وعندما تقوم به الدولة فهو ب�شكل ما
ي�سمى�« :إرهاب الدولة» وهو �أ�شد خطراً و فتك ًا من �إرهاب الأفراد �أو اجلماعات .
ّ
�إن ترويع املدنيني اللبنانيني وتهدمي امل�ساكن فوق ر�ؤو�سهم وق�صف املركبات التي تتحرك على
الطرقات ونرث �أع�ضائهم وحلمهم بني الركام هو من �أب�شع �أ�شكال الإرهاب.

ثانياً :خرق مبد�أ التنا�سب بني الفعل ورد الفعل.
يدمر لبنان ويقتل �أبناءه وهذا ما الحظته لويز �أربور
رداً على �أ�رس جنديني راح اجلي�ش الإ�رسائيلي ّ
املفو�ضة ال�سامية حلقوق الإن�سان لدى الأمم املتحدة يف حديث �إىل جريدة «املوند» يف  22متوز.2006

ثالثاً :ممار�سة جميع �أنواع اجلرائم
بوا�سطة �أكرب تر�سانة ع�سكرية يف ال�رشق الأو�سط وهي:

 -1جرمية العدوان:
تعرف بدقة يف القانون الدويل ،ف�إن �أب�سط مفهوم لها هو� :أن ت�شن دولةحرب ًا �شاملة على
التي «�إن مل ّ
م�سوغ قانوين مقبول ،ومتعن يف التدمري ال�شامل والقتل باجلملة دون متييز ،والتي
دولة �أخرى ،دون �أي ّ
ت�أتي خرق ًا فا�ضح ًا ملبادئ القانون الدويل وال �سيما ميثاق الأمم املتحدة� ،سواء يف ديباجته التي �آلت فيها
�شعوب الأمم املتحدة «�أن تنقذ الأجيال املقبلة من ويالت احلرب � ». . .أم يف مادته  4/2التي تق�ضي
ب�أن «ميتنع �أع�ضاء الهيئة جميع ًا يف عالقاتهم الدولية عن التهديد با�ستعمال القوة �أو ا�ستخدامها �ضد �سال
مة الأرا�ضي �أو اال�ستقالل ال�سيا�سي لأية دولة � ،أو على �أي وجه �آخر ال يتفق ومقا�صد الأمم املتحدة».

 -2جرائم �ضد الإن�سانية:
يقوم اجلي�ش اال�رسائيلي ،يف �إطار هجوم وا�سع ومنهجي �ضد ال�سكان املدنيني ،ب�أعمال القتل
العمد� ،إذ تدك البيوت فوق العائالت ،كما ح�صل يف قانا ،وقبلها يف الدوير وعني عرب والنمريية
و�رصيفا ومروحني وعيرتون و�صور والنبي �شيت وبعلبك وبريتال وال�شياح وغريها ...حيث جتاوز
عدد ال�ضحايا (حتى � 10آب � 1000 )2006شهيد ( % 50منهم الأطفال و  %30دون الثانية ع�رشة)
و 3000جريح غالبيتهم ال�ساحقة من االطفال والن�ساء وال�شيوخ ،وقد عاينا تناثر الأ�شالء و�سط الدمار.

 -3جرائم احلرب:
يرتكب اجلي�ش الإ�رسائيلي كل �أنواع جرائم احلرب ،فهو يرتكب خرق ًا فظيع ًا التفاقيات جنيف 12
�آب 1949وبروتوكولوها الأول (م  85من الربوتوكول الأول امللحق باتفاقيات جنيف الذي يحيل
على املواد  50من االتفاقية الأوىل و 51من الثانية و 130من الثالثة و 147من الرابعة) .
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وهو يقوم:
 بالقتل العمدب�أخذ الرهائن ،كما ح�صل يف بعلبك �إ ّبان �إنزال ليل � 1-2آب .2006
بتوجيه غارات �أر�ضية وبحرية وجوية ،مما يحدث تدمرياً وا�سع النطاق يف املمتلكات وامل�ؤ�س�سات
التجارية وال�صناعية املدنية ،دون �أية �رضورات ع�سكرية كما ح�صل يف ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت و�شتورة
والنبطية و�سائر اجلنوب وبعلبك وبدنايل والغازية والبقاع الغربي...
يتعمد اجلي�ش الإ�رسائيلي»
كما ّ
ـ توجيه هجمات �ضد ال�سكان املدنيني (كما جاء يف تقرير هيومان رايت ووت�ش يف � 3آب )2006
يف كافة مدن اجلنوب اللبناين وبع�ض جبل لبنان ،وكذلك يف �أق�سام وا�سعة من البقاع وال�شمال،
فتق�صف مدن �صور وبنت جبيل و�صيدا وكافة قراها وكذلك ال�ضاحية اجلنوبية  :حارة حريك والغبريي
وال�شويفات وال�شياح التي يقطنها �أكرث من مليون �شخ�ص من �أ�صل ثالثة ماليني ون�صف هم �سكان لبنان
�سويت �أحياء منها بالأر�ض ،كما تق�صف منطقة �شتورة وزحلة وبعلبك وقراها والهرمل
احلاليني ،حيث ّ
ومنطقتها.
ـ تهجري ال�سكان بالق�صف والتهديد بت�صعيده ،حيث مت ُطرد حوايل مليون �إن�سان من اجلنوب اللبناين
وال�ضاحية اجلنوبية.
ـ توجيه هجمات �ضد مواقع مدنية يف كافة املناطق املذكورة ،من م�صانع وحمطات وقود وخمازن مواد
غذائية و�إغاثة.
ـ �شن هجمات �ضد من�ش�آت ومركبات مدنية ،وكذلك مركبات تقوم مبهمات للم�ساعدة الإن�سانية،
وحمطات توليد الكهرباء (كما ح�صل يف اجلية وغريها) وتدمري اجل�سور الرئي�سية :ج�رس القا�سمية وج�رس
الأويل وج�رس �ضهر البيدر وج�رس العا�صي وج�رس املعاملتني وج�رس املدفون وج�رس عرقة �إىل حوايل مئة
وخم�سني ج�رس �آخر ،وذلك بق�صد معلن وهو تقطيع �أو�صال البالد ومنع التوا�صل بني �أجزائها وت�أمني
املواد ال�رضورية من منطقة �إىل �أخرى.
ـ وتق�صف كذلك ال�شاحنات التي حتمل املواد الغذائية واملنتجات الزراعية واملواد ال�رضورية على
كافة الطرق يف لبنان ،وتق�صف �سيارات الإ�سعاف (ال �سيما التي �أر�سلتها دولة الإمارات العربية املتحدة
يف منطقة زحلة) كما تق�صف كل و�سائط النقل ذات احلجم املتو�سط �أو الكبري.
ـ توجيه هجمات �ضد �أماكن جتميع املر�ضى واجلرحى كما ح�صل يف �صور حيث ق�صف مقر للدفاع
املدين وغري ذلك من امل�ؤ�س�سات الإن�سانية.
تعمد �إحلاق �أ�رضار زائدة با�ستخدام القذائف الف�سفورية احلارقة كما ح�صل يف منطقة �شبعا.
ـ ّ
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تعمد جتويع ال�سكان عن طريق ق�صف كل �شاحنة تتحرك على الطريق يف كافة الأرا�ضي اللبنانية.
ـ ّ
ـ الهجوم على املمتلكات الثقافية والرتاث الإن�ساين كما ح�صل يف �صور وبعلبك وغريها وكذلك

دور العبادة كما ح�صل يف �صور وغريها من مدن وقرى اجلنوب اللبناين وبعلبك وبوداي وغريها. . .

ـ االعتداء على مراكز الأمم املتحدة ،وقتل �ضباط وموظفي قوات الطوارئ الدولية يف اجلنوب كما

ح�صل يف مناطق اخليام و�صور ومارون الرا�س.

ـ االعتداء على عنا�رص و�آليات ال�صليب الأحمر و�إعاقتهم بالق�صف الذي عدـهته املادة  /4/85د من

الربوتوكول الأول من االنتهاكات اجل�سيمة وبالتايل من جرائم احلرب .

 -4جرائم الإبادة اجلماعية:
يتعمد الإ�رسائيليون القتل والأذى و�سائر الأ�رضار ب�شعب لبنان.
ّ
وهكذا ف�إن «�إ�رسائيل» تخرق كل القواعد والأعراف املتعلقة باحلرب ال �سيما:
 -1قواعد احلرب الربية (الهاي  )1907يف موادها:
ملحة.
  -22التي حتظر تدمري املمتلكات دون �أية �رضورة ّ  -25التي حتظر مهاجمة وق�صف املدن وامل�ساكن غري املحمية.  -27التي تق�ضي باتخاذ كافة االحتياطات لتفادي الهجوم على مواقع جتميع اجلرحى. -2اتفاقية منع الإبادة اجلماعية ل�سنة  1948با�ستهداف العمليات الع�سكرية الإ�رسائيلية لكل

املواطنني اللبنانيني ب�صفتهم تلك.

 -3اتفاقيات جنيف :م  /3ا /ب امل�شرتكة التي متنع �أخذ الرهائن ،واالتفاقية الرابعة التي تق�ضي

بحماية ال�سكان املدنيني ال �سيما يف موادها  26 - 12حول حماية اجلرحى واملر�ضى.
 -4الربوتوكول الأول امللحق باتفاقيات جنيف ل�سنة  1949وذلك يف مواده:

ـ  -2/35التي حتظر ا�ستخدام الأ�سلحة والقذائف واملواد وو�سائل القتال التي من �ش�أنها �إحداث

�إ�صابات �أو �آالم ال مربر لها.

ـ  48التي تق�ضي بالتمييز بني ال�سكان املدنيني واملقاتلني وبني الأعيان املدنية والأهداف الع�سكرية

يعد ال�سكان مدنيني ( م  )2/5 .والأعيان مدنية (م .)3/50
ويف حالة ال�شك ّ

ـ -51حترمي �أعمال العنف الرامية �إىل بث الذعر بني ال�سكان املدنيني كما حتظر الهجمات �ضدهم.
ـ -1/54التي حتظر جتويع املدنيني ك�أ�سلوب قتال.
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ـ -2/54التي حتظر مهاجمة �أو تدمري الأعيان التي ال غنى عنها لبقاء ال�سكان ،من مواد غذائية

و�شبكات مياه ال�شفة والري.

ـ  -56التي حتظر مهاجمة اجل�سور والأعيان الهند�سية.
ـ /2/57ب -التي تق�ضي ب�أن يلغى �أو يع ّلق �أي هجوم �إذا تبينّ �أنه قد ُيتوقّع منه �أن يحدث خ�سائر يف
�أرواح املدنيني �أو يلحق الإ�صابة بهم �أو ي�رضّ بالأعيان املدنية .
ـ -67 -61املتعلقة بحماية قوات الدفاع املدين والأ�شخا�ص وو�سائل النقل العاملة يف �إطاره ،وهذا
يتعر�ضون له يومي ًا يف جنوب لبنان وغريه من املناطق  ،كما تربزه و�سائل الإعالم.
ما ّ
ـ 70و  -71التي متنع �إعاقة �أعمال الغوث للمدنيني ،كما يجري على �أيدي القوات الإ�رسائيلية منذ

بدء احلرب.

ـ  -79التي متنع التعر�ض لل�صحافيني والتي خرقتها القوات الإ�رسائيلية بق�صف مواكب الإعالميني

يف منطقة حا�صبيا ثم يف منطقة عيتا ال�شعب .

 -5اتفاقية الهاي ل�سنة  1954حلماية املمتلكات الثقافية و�أماكن العبادة والتي ا�ستعادتها املادة 85

وعدتها من االنتهاكات اجل�سيمة وبالتايل من جرائم احلرب :
من الربوتوكول الأول ّ

كما ح�صل من �رضب امل�ساجد والكنائ�س والآثار يف �صور ورا�شيا وبوداي وبعلبك وغريها.
 -6اتفاقية حظر ا�ستخدام تقنيات التغيري يف البيئة لأغرا�ض عدائية  1 0كانون الأول  1976والتي

ا�ستعيدت �أحكامها باملادة  55من الربوتوكول الأول امللحق باتفاقيات جنيف ،كما جرى بعد ق�صف

اجلية والدورة مما دفع كميات كبرية من البرتول �إىل البحر تهدد معظم ال�ساحل اللبناين.
خزانات النفط يف ّ
وتقيد ا�ستعمال الأ�سلحة التقليدية التي ميكن اعتبارها
 -7اتفاقية  1980وبروتوكوالتها التي حتظر ّ

مفرطة ال�رضر �أو ع�شوائية الأثر ،وذلك بالق�صف املتمادي ،دون حتديد �أهداف ع�سكرية يف التجمعات

ال�سكنية.

 -8بروتوكول � 3أيار  1999املتعلق بالألغام ،والذي ين�ص يف مادته العا�رشة ،على �أن تك�سح �أو

تزال �أو تدمر �أو ت�صان كل حقول الألغام واملناطق امللغومة والألغام وال�رشاك اخلداعية والنبائط الأخرى.
يقدم امل�ساعدة التقنية واملادية للقيام مب�س�ؤولية نزعها.
و�أنه على الطرف الذي زرع هذه الأ�شياء �أن ّ
وهذا ي�ستلزم قبل كل �شيء ت�سليم اخلرائط اخلا�صة بها ،الأمر الذي ما زالت «�إ�رسائيل» متتنع عن القيام

به منذ ان�سحاب جي�شها يف �أيار �سنة .2000

�إن ما تقرتفه «�إ�رسائيل» من اعتداءات على املدنيني من �أطفال ون�ساء و�شيوخ وعلى املن�ش�آت املدنية

من منازل وم�ست�شفيات ومدار�س ومزروعات وبنى حتتية من ج�سور وحمطات توليد الكهرباء و�شبكات
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الهاتف واملياه والطرق ومراكز ال�صليب الأحمر وو�سائل نقل اجلرحى ...كل هذا وغريه ال ّ
ي�شكل كما
ّبينا خرق ًا فقط ،بل اعتدا ًء على القانون الدويل الإن�ساين واملواثيق والأعراف الدولية ،واعتدا ًء همجي ًا
على الإن�سانية وعلى كرامة ال�شعوب ،وهو ي�ستلزم �إن�شاء حماكم جنائية دولية ملحاكمة امل�س�ؤولني عنه من
�سيا�سيني وع�سكريني �إ�رسائيليني.
�إننا� ،إذ ن�ضع بني �أيديكم هذه احلقائق املوثقة بال�صور ،نهيب بكم �أن تتحركوا لتنوير الر�أي العام وقادة
الفكر ،لل�ضغط بكل و�سيلة من �أجل و�ضع حد لكل هذه الأعمال التدمريية املمنهجة ،التي ت�ستهدف
املدنيني والأعيان املدنية فقط.
ح�سكم القومي والإن�ساين.
�إننا ن ّعول على ّ
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�إعالم املمانعة وثبات املوقف
حافظ ال�صايغ

❋

�أ�صبح الإعالم �سالح ًا هام ًا يف عامل تعددت وتطورات و�سائل االت�صال فيه بني ال�شعوب ،وبالتايل
معين ًا ما كانوا لي�سلكوه بدونه.
ف�إن له ت�أثرياً مبا�رشاً يف جعل الآخرين ي�سلكون يف حياتهم �سلوك ًا ّ
لقد عمد الإعالم الإ�رسائيلي والغربي وما زال �إىل ت�شويه وتزييف ال�شخ�صية العربية والإ�سالمية،
ومتادى يف تزوير حقائق ال�رصاع يف وقت بدا الإعالم العربي عاجزاً عن مواجهة هذا ال�ضغط الإعالمي،
لأ�سباب �أبرزها م�شكلة حتديد الهوية ،واملعاين التي نعطيها لتاريخنا الطويل املزدحم بالنجاحات
والإخفاقات ،وغياب اكت�ساب املعرفة وممار�ستها وخا�صة �صلة العقل العربي بالعقل العاملي ،وغياب
�أدوات التعبري املو�ضوعية امل�ستهدفة ا�ستنها�ض القدرات والإمكانات الب�رشية الكامنة فينا.
�إن احلكم على الإعالم املقاوم ي�ستوجب تو�صيف ًا مف�صلي ًا لبنية هذا الإعالم وفن ا�ستعماله  .ال نباعد
الواقع �إن قلنا �أن النموذج اخلال�ص لالعالم املقاوم ينح�رص يف الإعالم اخلا�ص ،ما يعني �أنه �إعالم جماعة
يف الوطن ،ال �إعالم اجلماعات فيه ،وال �إعالم الدولة التي تتعاطى معه من باب تغطية اخلرب ال من باب
بالهم الوطني ،و�إدخاله �إىل �ضمري الوطن والذاكرة القومية .
تب ّني العمل املقاوم ورعاية �أن�شطته التزام ًا
ّ
احلالة العربية ،يف املوقف من الق�ضية الفل�سطينية املرتاكمة تداعياتها منذ  1948ويف املوقف من
ال�ضغوط اخلارجية التي ترخي ب�أثقالها على الدول التي ال تزال متانع وترف�ض مد يدها لال�ست�سالم
والت�صفيق للتطبيع مع العدو الإ�رسائيلي وكيانه العن�رصي والعدائي ،هذه احلالة تعاين الكثري من الوهن
ب�سبب غياب اال�سرتاتيجية الإعالمية العربية ،املناه�ضة للتطبيع والراف�ضة لأ�شكال الهيمنة اخلارجية.
والوا�ضح من خالل عملية ر�صد حتليلية لو�سائل الإعالم العربية ،بطبيعتها والتزاماتها وتوجهاتها،
�أن لي�س هناك من و�سائل �إعالم عربية غري ملتزمة بالق�ضايا العربية الكربى ،ومنها الق�ضية الفل�سطينية،
رغم وجود �أنظمة عربية �أقامت عالقات �سيا�سية ودبلوما�سية مع «�إ�رسائيل» مما يعني بو�ضوح �أن الأنظمة
الإعالمية العربية �أكرث التزام ًا وممانعة من بع�ض الأنظمة ال�سيا�سية العربية .فرغم وجود �أنظمة عربية عقدت
�صلح ًا مع «�إ�رسائيل» ،ال جند و�سائل �إعالم عربية �أقامت تطبيع ًا مع دولة العدو ال�صهيوين ونظامه .ويف
❋ التجمع الوطني لدعم خيار املقاومة/لبنان.
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هذه املح�صلة ما يع ّزز الثقة بالإعالم العربي الر�سمي واخلا�ص ،مع املالحظة �أنه حتى الإعالم الر�سمي
التابع للأنظمة التي تقيم عالقات مع دولة العدومل يظهر مواقف النظام ال�سيا�سي بقدر ما �أظهر مواقف
ال�شعب وعك�س توجهاته الراف�ضة للتطبيع املفرو�ض عليه .و�إذا كان الإعالم العربي ي�شكل حالة مقبولة
من املمانعة ،على امل�ستوى املهني ال�رصف وخارج ال�ضواغط والت�أثريات ،ف�إن املطلوب هو �أن تلتقي
الأنظمة ال�سيا�سية العربية الأنظمة الإعالمية فيها .ويفر�ض غياب اال�سرتاتيجية الإعالمية العمل على
مكون له دوره يف �صناعة القرارات
�إقرار خطة �إعالمية متكاملة لث�شكل جهاز ردع �إعالمي و�سيا�سي ّ
الراف�ضة للتطبيع ،ويف الرتبية على ثقافة الرف�ض واملمانعة وخلق قوى �ضاغطة تواكب م�سار القوى
وتقوم �أداءها وفق معايري قومية ووطنية �صلبة.
ال�سيا�سية ّ
لقد �أثبتت (احلرب على لبنان) التي �شنتها «�إ�رسائيل» بني  12متوز و� 14آب � 2006أن احلرب
الإعالمية التي مور�ست على ال�شعب اللبناين كانت �أعنف و�أق�سى من حرب الطائرات واملدافع ،مبثل ما
�أثبتت هذه احلرب �أن املقاومة اللبنانية التي جنحت بال�صمود وحتقيق انت�صارات وا�سعة على جي�ش العدو
قد مار�ست خطة �إعالمية متكاملة تلخ�صت باملراحل التالية:
ا  -مواكبة حلظوية للأحداث يف ُبعديها احلايل والالحق.
 -2ممار�سة تقنيات احلرب الإعالمية وفن ا�ستخدام امل�صطلح الإعالمي واحلزبي املنا�سب ،العاك�س
لواقع احلالة امليدانية.
� -3أخذ املبادرة بالت�صدي لل�سيا�سات املرافقة للحرب ،العربية والغربية منها.
 - 4ممار�سة ال�صدق وال�رصاحة بالإعالم عن تطور املعارك ،وتقدمي الأخبار ال�صحيحة واالت�صاف
بالثفة االعالمية .وب�إيجاز نقول� :إن �إعالم املقاومة ا�ستطاع اخرتاق الإعالم الإ�رسائيلي والإعالم الغربي
املنحاز ،كما �صحح املفهوم ال�سائد عند الغرب عن حركة ال�رصاع العربي -الإ�رسائيلي و�أبعاده احل�ضارية
بدل مقولة �أن العرب معتدون ،وخلق قناعة ب�أن «�إ�رسائيل» عدوانية ،وذات نزعة
والإن�سانية ،كذلك ّ
�إجرامية ،عدا �سقوط مقولة �أن اجلندي الإ�رسائيلي ال يقهر ،و�أن الإن�سان العربي �ضعيف ومتخلف
ومهزوم نف�سي ًا.
�إن الإعالم العربي يف وظيفته القومية ،التي يجب �أن ت�رشح وتف�رس وتطرح وتدافع عن حقوق
ال�شعوب والأوطان ،يفتقر �إىل قيام ت�سيق بني م�ؤ�س�ساته خ�صو�ص ًا على م�ستوى الإعالم الف�ضائي الذي
يعك�س ال�صورة العربية ب�شكل عام ،ولي�س فقدان التن�سيق على امل�ستوى ال�سيا�سي بني الدول.
فالإعالم الف�ضائي العربي مو ّزع االنتماءات ال�سيا�سية لكنه يلتقي على �إبراز عدائية «�إ�رسائيل»
و�أعمالها غري االن�سانية ،وينتقد �صمت املجتمع الدويل على انتهاكاتها وجرائمها .وهو بذلك ي�ؤ�سـ�س
للإعالم العربي الف�ضائي املقاوم الذي ترك ت�أثرياته الإيجابية على الو�ضع ال�سيا�سي العربى وعلى �صورة
العرب ك�شعب مقاوم.
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وال�س�ؤال الإ�شكالية الذي يطرح اليوم هو :من امل�س�ؤول عن �صورة العرب يف الإعالم العربي ويف
الإعالم الأجنبي؟
واجلواب �أن لي�س هناك من �سيا�سة لتح�صني الدور العربي وحماية مواقفه على �صعيد الدول العربية،
بل �إن اجلهود ترتكز على املبادرات اخلا�صة التي تقوم بها بع�ض الأحزاب واجلهات ال�سيا�سية الراف�ضة
للواقع املفرو�ض ،ميثل ما قامت وتقوم به املقاومة اللبنانية التي و�ضعت قواعد للمواجهة امليدانية،
وخطط ًا للمقاومة الإعالمية التي جاءت مكملة للمقاومة الع�سكرية ب�أبهى جتلياتها و�أحوالها .والعربة
من ذلك �أن املقاومة اللبنانية جاهدت ب�سالحني :ال�سالح التقليدي وال�سالح الإعالمي ،وبفعل التالزم
امليداين بني الإعالم وال�سالح ،والتفنن باحرتاف ا�صولهما ،انت�رصت املقاومة .فما هو املطلوب ل�صناعة
�إعالم عربي مقاوم وما هي التحديات التي تعوق قيام هذا الإعالم املمانع والراف�ض للت�سويات والباعث
على النه�ضة من جديد؟
�إن الواقع العربي الراهن يتطلب �صياغة منظومة �إعالمية قومية ترتكز على ثوابت �أبرزها:
ا  -احلق العربي بالدفاع عن اخل�صو�صيات واحرتام قرار ال�شعوب بتقرير م�صريها بحرية.
 -2ا�ستقاللية و�سائل الإعالم واعتبارها من م�ؤ�س�سات الر�أي ال�ضامنة للحرية واحلقوق ،واملدافعة
والناقدة للحكام وم�سارهم ال�سيا�سي العام.
 -3اعتبار و�سائل الإعالم �ضمري الأمة ول�سانهما اجلدي ،حيث تنتقد با�سم النا�س وحتاكي �ضمري
احلاكم ،وتدافع عن الكرامات واحلقوق وتنبه �إىل وجوه االنتهاكات وتقاوم االعتداءات.
تدخل
 - 4اعتبار و�سائل الإعالم خط الدفاع الأمامي عن ال�شعوب� ،ضد كل ت�س ّلط داخلي �أو ّ
خارجي.
تنوع مواقف
�أما
ّ
التحدي الأبرز الذي يواجه �صياغة ا�سرتاتيجية �إعالمية عربية فيظهر من خالل ّ
الأنظمة العربية من الق�ضايا التي تطرح على ال�ساحتني العربية والدولية ،غري �أن الواقع ال�سيا�سي الدويل
ويف ظل التداعيات التي ترتكها حرب العراق على املنطقة ،وما يطرح من م�شاريع لإعادة ترتيب �أو
تفتيت ال�رشق الأو�سط يفر�ض وجود خطة �إعالمية عربية مقاومة ،قادرة على املجابهة واملواجهة و�أخذ
املبادرة بالت�صدي للم�شاكل والق�ضايا القومية امللحة .ومن �أبرز املقرتحات لهذه اخلطة �أن يتم الأخذ
بالأمور والتو�صيات التالية:
التامة عن الأنظمة ال�سيا�سية احلاكمة.
ا  -ت�أ�سي�س وكالة �إعالم عربية ،تت�صف باال�ستقاللية ّ
� - 2إن�شاء ف�ضائية عربية حتمل ق�ضايا العرب وتدافع عن حقوقهم.
� -3إقرار �سيا�سة �إعالمية قومية ،على م�ستوى جامعة الدول العربية
 - 4تعميم �صورة العربي املقاوم والراف�ض النهزامية الأنظمة.
61

 - 5االتفاق على ا�ستخدام امل�صطلح الواحد ،مبعانيه ودالالته ال�سيا�سية الوا�ضحة وغري القابلة
لتف�سري �أو الت�أويل.
امللح الذي ي� ّؤهلنا لالنطالق نحو دور �إعالمي �أكرث تقدم ًا هو االنطالق من مرحلة
�أخرياً� ,أن الواجب ّ
الت�صدي �إىل مرحلة الهجوم الذي ي�ستهدف حتطيم معنويات العدو ،و�إي�صال احلقائق التي تربز عبثية
حروبه وال �أخالقياتها الإن�سانية� ،إىل جانب تطوير مرحلة حت�صني اجلبهة الداخلية الوطنية �إىل مرحلة هز
اجلبهة الداخلية للعدو....
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ورقة َّ
مقدمة �إىل
منتدى بريوت العاملي لدعم املقاومة
املحامي �ألبري فرحات

❋

�إ�سمحوا يل ب�أن �أتوقف عند الدور الذي لعبته منظمة الأمم املتحدة ،من خالل بع�ض القرارات التي
�صدرت عن جمل�س الأمن ،يف التح�ضري �سيا�سي ًا وعملي ًا للحرب العدوانية التي �شنتها «�إ�رسائيل» على
لبنان ابتداء من  12متوز املن�رصم.
واملق�صود هنا ب�صورة خا�صة القرار الرقم  1559الذي ّ
تدخ ً
ال �سافراً يف �ش�ؤون لبنان
�شكل ّ
الداخلية،ويف عالقاته الدولية .وال �سيما عالقاته بدولة �شقيقة هي �سوريا ،والذي كان يهدف �إىل حتقيق
جميع الأهداف التي �سعى املحور الأمريكي-الإ�رسائيلي �إىل حتقيقها من احلرب التي عاد و�ش ّنها.
وهنا �أريد لفت النظر ب�صورة خا�صة �إىل الإنذار الذي حمله امل�سرت ول�ش من كبار امل�س�ؤولني يف وزارة
اخلارجية الأمريكية �إىل احلكومة اللبنانية يف �أواخر حزيران املا�ضي والذي كان م�ضمونه�« :إما �أن تقوموا
�أنتم بتنفيذ ما ورد يف القرار  1559من نزع �سالح امليلي�شيات اللبنانية والفل�سطينية ،و�إال ف�إن «�إ�رسائيل»
�سوف تقوم بتنفيذ هذه املهمة».
تعدلت �صيغته الأ�صلية ب�سبب املقاومة البا�سلة التي جوبه بها العدوان،
�أما القرار الرقم  1701الذي ّ
ف�إن الواليات املدة وحلفاءها يعملون من �أجل ا�ستخدامه عرب طرق �شتى ،كمظلة قانونية للو�صول �إىل
�أهدافهم الأ�صلية يف فر�ض و�صاية دولية على لبنان� ،أمريكية -فرن�سية بالدرجة الأوىل ،ويف حتقيق
الأهداف التي عجز العدوان الإ�رسائيلي عن �إجنازها.
وا�سمحوا يل �أي�ض ًا بالتوقف عند الدور الذي لعبته معظم الدول العربية يف التح�ضري للعدوان
الإ�رسائيلي ،وعند التق�صري ال�صادر عن احلكومة اللبنانية احلالية يف اتخاذ املبادرات ال�سيا�سية على ال�صعيد
الدويل ،وال �سيما على �صعيد الأمم املحدة لإدانة «�إ�رسائيل» وحتميلها م�س�ؤولية ما �أقدمت عليه.
ملاذا كل هذه املقدمة؟ �إنها للقول ب�رصاحة �إن عملنا يجب �أال يقت�رص على العنوان الذي �أعطي ملحورنا
�أي كيفية مالحقة «�إ�رسائيل» �أمام املحاكم الدولية ،و�أمام املحاكم املعنية بحقوق �ضحايا العدوان ،ومن
�أجل حمكمة �شعبية على غرار حمكمة برتراند را�سل.
❋ «احلزب ال�شيوعي اللبناين».

63

كل ما ورد �أعاله ها ّم ،بل وها ّم جداً ،ويتطلب منا جميع ًا جهوداً كبرية .غري �أن هناك معركة �سيا�سية-

حقوقية كربى يجب �أن نخو�ضها كحقوقيني �إىل جانب جميع العاملني من �أجل �إدانة العدوان ومن اجل
�إحقاق احلقوق الوطنية لل�شعب اللبناين ومقاومته.
تت�ضمن ال�سعي �إىل حتقيق ما يلي:
ويف ر�أيي �أن �أهداف هذه احلملة يجب �أن
ّ
ا�ست�صدار قرار من الأمم ملتحدة بت�شكيل حمكمة دولية خا�صة للتحقيق يف جرائم «�إ�رسائيل» و�إدانة
هذه اجلرائم حتت �أحكام البند ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة ،واملطالبة على هذا الأ�سا�س لي�س فقط
بالتعوي�ضات ال�شخ�صية بل �أي�ض ًا بالتعوي�ضات للدولة اللبنانية.
ا�ست�صدار قرار من الأمم املحدة ب�إنزال العقوبات املن�صو�ص عليها يف املادتني ( )6و ( )41من امليثاق
والتي تن�ص الأوىل منهما على ف�صل العفو من �أع�ضاء الأمم املتحدة الذي يمُ عن يف انتهاك مبادىء امليثاق
من ع�ضويته فيها ،كما تن�ص الثانية منهما على التدابري غري الع�سكرية التي ميكن اللجوء �إليها بحق الدولة

و�سبل
التي ال تنفذ قرارات الهيئة الدولية كقطع العالقات الدبلوما�سية وال�صالت ال�سيا�سية واالقت�صادية ُ
االت�صاالت واملوا�صالت.

ال�ضغط على الدول العربية التي عقدت معاهدات �صلح �أو �أقامت عالقات �سيا�سية واقت�صادية
وجتارية مع «�إ�رسائيل» لكي تقطع هذه العالقات.
العمل لإحياء معاهدة الدفاع امل�شرتك بني البلدان العربية وتفعيل عمل مكتب مقاطعة «�إ�رسائيل» يف
�إطار اجلامعة العربية0.
�إننا نعرف العقبات ال�ضخمة التي �سوف تعرت�ضنا يف �سعينا �إىل حتقيق هذه الأهداف .ولكن وجود
هذه ال�صعوبات التي ال تقلل �أبداً من �ضخامتها يجب �أال مينعنا من العمل يف �سبيل حتقيقها .ويجب �أن
ال نقبل �أبداً مبا يقال هنا يف بع�ض الأو�ساط اللبنانية من �أن عملنا يجب �أن يقت�رص على حتقيق �أهداف
«واقعية» و «ممكنة التحقيق» و�أن ما عدا ذلك ذلك يدخل يف باب «الدميا غوجيا».
معينة غري واقعية وغري ممكنة التحقيق يف عاملنا
كال� ،إن جميع الأهداف النبيلة هي من وجهة نظر ّ

معينة ،ولكننا كمقاومني وكثوريني قد �سعينا يف املا�ضي ،ون�سعى
احلا�رض الذي ي�شهد ت�س ّلط دولة كربى ّ

يف احلا�رض ،كما �سوف ن�سعى يف امل�ستقبل �إىل تغيري ما هو قائم ،وما هو مفرو�ض على �شعوب العامل.

�إن حتقيق هذه الأهداف يتطلب بطبيعة احلال ال�ضغط على الإدارة الأمريكية وحلفائها ،وال�ضغط على
منظمة الأمم املتحدة و�أجهزتها ،ولكنه يتطلب �أي�ض ًا ال�ضغط على احلكومة اللبنانية ،وعلى جامعة الدول
العربية ،وتعبئة ر�أي عام وا�سع لبناين وعربي ودويل.
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كما �أنني اود لفت النظر �إىل �أنه يجب �أال نقبل مبا يطرحه البع�ض من �أن �سلوكنا طريق طلب ت�شكيل
عر�ضت لها يف هذه املداخلة ،ميكن �أن يف�سح يف املجال
حمكمة دولية خا�صة �أو غريها من اخلطوات التي
ُ
�أمام «�إ�رسائيل» ملقا�ضاة الدولة اللبنانية �أو ملقا�ضاة املقاومة� .إن ر ّدنا على ذلك هو �أنه لو �سلمنا جد ًال-

ونحن ال ن�سلم -ب�أن املقاومة الإ�سالمية قد جتاوزت يف دفاعها عن �شعبها ووطنها هذه �أو تلك من
الكم وال يف النوع قيا�س ًا على ما �أقدم
�أحكام القانون الدويل ،ف�إن هذه التجاوزات ال ت�ساوي �شيئ ًا ال يف ّ
عليه العدو .ومن جهة ثانية ف�إننا يجب �أن نتمتع باجلر�أة لكي نتحمل امل�س�ؤولية عن �أعمالنا� ،إذا ما كانت

هناك من م�س�ؤولية ،خ�صو�ص ًا اننا نرف�ض ازدواج املعايري ،كما نرف�ض عدم الأخالقية يف العمل ال�سيا�سي.
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