
حقيقة  اللبناين  واملذهبي  الطائفي  امل�شهد  يخفي 

املنعطف الكبري الذي تعي�شه املنطقة العربية. يقول 

وان  يتاآكل،  اال�رسائيلية  الهيمنة  م�رسوع  ان  املنعطف 

ا�شتغالل  على  العربي  الديكتاتوري  النظام  قدرة 

هذا التاآكل من اجل فر�ض هيمنته من جديد ترتاجع. 

احلرب  و�شبح  لبنان،  يف  املذهبي  اال�شطفاف  لكن 

هلية يف فل�شطني، يخفيان هذه احلقيقة، ويحاوالن  االأ

املديدة  مبقاومتيهما  �شنعا  اللذين  البلدين  اعادة 

احتمال افق عربي جديد، اىل نقطة ال�شفر واملراوحة 

الدموية.

الذي  ال�شجاع  الن�شال  اي�شا  تخفي  املراوحة  هذه 

الق�شبان،  خلف  من  ال�شورية  املعار�شة  تخو�شه 

النخب  مقاومة  يف  تاريخيا  انعطافا  ي�شجل  والذي 

الدميوقراطية ال�شورية للديكتاتورية.

احتقان  م�شهد  يقع  املذهبي،  االحتقان  م�شهد  خلف 

اآخر يف ال�شيا�شة العربية، هو م�شهد ال�رساع الكبري بني 

النظامني ال�شوري وال�شعودي، على الهيمنة.

لكن و�شط هذه املتاهة يجب ان ال نن�شى حقيقتني:

وىل لبنانية، ومفادها ان ال عودة اىل زمن  احلقيقة االأ

الو�شاية، وان هذه اللعبة الطائفية يجب ان تتوقف، 

خراب  اىل  اال  يقود  لن  هلية  االأ احلرب  كابو�ض  ن  الأ

اجلميع.

أ�شي�ض  احلقيقة الثانية فل�شطينية، وت�شري اىل �رسورة تا

الوحدة الوطنية من جديد من حول م�رسوع اال�شتقالل 

الوطني، ومقاومة �شغوط االحتالل.

يف لبنان يعرف اجلميع ان اللعبة و�شلت اىل نهاياتها، 

أزمي الو�شع  وان ا�شتمرار النظام ال�شوري وحلفائه يف تا

اللبناين، لي�ض �شوى حماولة يائ�شة ل�رساء الوقت، كي 

لل�شعب  جدية  تنازالت  تقدمي  اىل  النظام  ي�شطر  ال 

ال�شوري؟ من هنا فان ا�شتمرار تفريغ الفراغ بفراغات 

االنتخاب  البحث عن حجج لتعطيل  وا�شتمرار  جديدة، 

اخلراب  امام  االبواب  اىل فتح  اال  لن يقود  الرئا�شي، 

الكبري، الذي جت�شده احتماالت حتويل لبنان من جديد 

قليمية. �شاحة للحروب االأ

على  أكيد  للتا اال  هنا  فلي�شت  االمريكية،  البوارج  اما 

العراق، وقد  الذي قاد اىل كارثة  الكولونيايل  احلمق 

ادارة  من  خري  االأ الهزيع  يف  جديدة  كوارث  اىل  يقود 

بي�ض. املحافظني اجلدد للبيت االأ

التعنت الطائفي، الذي جعل من قوى الثامن من اآذار 

العودة  ال�شوري يف  النظام  جمرد مطية لتحقيق رغبة 

الهاوية،  حافة  اىل  لبنان  يقود  �شوف  لبنان،  اىل 

بحيث ت�شتعاد اللعبة القدمية االجرامية القائمة على 

اال�شتقواء باخلارج.

الي�شاري،  الدميوقراطي  التيار  فان  هنا  من 

ي�شقط  ال  كي  ال�شيا�شي  اخلطاب  بت�شويب  مطالب 

معركة  اخلارجي.  اال�شتقطاب  فخ  يف  اال�شتقالليون 

اخلروج  معركة  �شا�ض  االأ يف  هي  لبنان  ا�شتقالل 

النهائي من اال�شتتباع للخارج من جهة، ومعركة عودة 

لبنان اىل لعب دوره النه�شوي يف الثقافة وال�شيا�شة 

العربيتني.

احلرب  �شوى  العربي  الديكتاتور  علينا  يقرتح  ال 

هلية، اي ان نكون نافذته الدموية على العامل كي  االأ

الن�شال  مقت�شيات  ومن  اوال،  �شعبه  من  نف�شه  ينقذ 

ر�ض ال�شورية املحتلة. اجلدي من اجل حترير االأ

الو�شاية  اي ال عودة اىل نظام  ال عودة اىل املا�شي، 

هلية من جهة ثانية. من جهة، وال عودة اىل احلرب االأ

م�رسوع  انه  اجلوهر،  يف  اال�شتقاليل  امل�رسوع  هو  هذا 

حترير وحترر، حترير من االحتالل والهيمنة، وحترر من 

الطائفية.

مبراوحة  فق  االأ ت�شد  ان  حتاول  الطائفية  القوى  لكن 

العربية يف  القمة  اىل ذروتها ع�شية  دموية قد ت�شل 

دم�شق.

فاىل متى ي�شرب املجتمع املدين اللبناين؟

�شوى  يحتلها  ال  خالية،  ال�شوارع  تبقى  متى  اىل 

قب�شايات الطوائف؟

اىل متى ن�شمت؟

ق�شري  �شمري  و�رسخة  اآذار،   14 ذاكرة  فينا  تثري  اال 

الداعية اىل انتفا�شة يف االنتفا�شة، القدرة على بناء 

الفراغ  هذا  تنهي  ا�شتقاللية  النتفا�شة  جديد  ايقاع 

املخيف؟  

املراوحة الدموية
اليا�ض خوري

احلزين  املاآل  اليوم  غزة  حال  جت�ّشد 

الفل�شطينية بكل تعقيداته  للق�شية 

الوطنية  امل�شتويات  وتداخل 

والثقافية  والدولية  واالقليمية 

املف�شية اإليه...

فغزة اليوم هي �شحية:

- الهمجية اال�رسائيلية وجرائم حربها 

واملواثيق  االتفاقيات  املنتهكة 

بال�رساعات  ال�شلة  ذات  الدولية 

وم�شوؤوليات اجليو�ض واالحتالالت.

“الغربي”  االخالقي  ال�شقوط   -

و”االأممي” العاجز عن التدخل ووقف 

املجازر، واملكتفي بالدعوة اىل �شبط 

و�شائر  طفال  االأ �شور  رغم  النف�ض 

املدنيني امللطخة بالدم.

على  املعطوف  العربي  العجز   -

من  اأو  الالمباالة،  من  كبري  قدر 

بال�شتم  ال�شعف  عن  التعوي�ض 

واأهازيج اال�شتنكار، وذلك على �شعد 

احلكومات واملعار�شات واملواطنني 

حّد  على  االنتماءات”  من  “العّزل 
�شواء.

لكن غزة هي اأي�شاً �شحية:

وغياب  الفل�شطيني  االنق�شام   -

الروؤيا والربنامج الوطني القادر على 

بلورة مواقف وا�شحة جتاه �شبل اإدارة 

الدولة  وبناء  اال�شتقالل  معركتي 

الفل�شطينية امل�شتقلة.

- االنقالب الذي اعتمدته حركة حما�ض 

يف القطاع واإنهائها كل دور مفرت�ض 

الوطنية  الوحدة  وحلكومة  لل�شلطة 

فوزها  بعد  ترتاأ�شها  كانت  التي 

باالنتخابات الت�رسيعية.

االيراين” بخّطي  ال�شوري  “التحكم   -

“احلما�شيني”  والتهدئة  الت�شعيد 

ولويات ال متّت ب�شلة للم�شالح  وفقاً الأ

الفل�شطينية ولتوازات القوى.

املظامل  كّل  من  خطر  االأ اأن  على 

والق�شمات  اخلارجية  والتوظيفات 

اليوم  هي  غزة  اأن  هو  الداخلية، 

فيها  القوى  بع�ض  الفتتان  �شحية 

يف  واحلق  ال�شيا�شة  ولربط  بالغيب، 

ال�شهادة”  “بثقافة  االحتالل  مقاومة 

املعقول  حقول  خارج  من  وبرهانات 

اأو ال�رسوري اأو املمكن.

ُيعّد  واأن  غاية،  املوت  يكون  أن  فا

نتيجة  فل�شطيني  اإن�شان  مئة  مقتل 

املدن  على  بدائية  �شواريخ  اإطالق 

بالقطاع  املحيطة  اال�رسائيلية 

“اجلهاد”  ي�شبح  واأن  انت�شاراً، 

يف  يرى  خطاب  يرافقه  بذاته  هدفاً 

و�شلوك  اإ�شالمياً”،  “وقفاً  فل�شطني 

العدّو  قبل  ال�شديق  ينّفر  اإعالمي 

أ�شاوياً،  ما ي�شبح  مر  فاالأ اأ�شحابه،  من 

�شواد  عن  �شواداً  م�شتقبله  يقّل  وال 

القطاع  نواحي  يف  املنت�رسة  املالب�ض 

معلنة يتماً هنا وترّمالً هناك...

ويف  ال�شيا�شة  يف  البحث  ميكن  هل 

امل�شالح ويف التكتيك ويف التفاو�ض 

ويف وقف العدوان حني يكون الغيب 

عداه  ما  وكل  الوحيد  الثابت  هو 

متغرّي؟

ال نظن ذلك. 

اإن  القول  اإالّ  ي�شعنا  ال  حال،  اأي  ويف 

الفل�شطينية  الق�شية  من  تبّقى  ما 

يكاد ي�شيع اليوم، واإن ال�شمت جتاه 

امل�شوؤولني عن حتويل ن�شال حترري 

“ب�رسي” اىل هلو�شات “ميتافيزيقية” 
جتاه  ال�شمت  عن  �شقوطاً  يقل  ال 

اجلرائم اال�رسائيلية...

عن ماأ�ساة غزة
زياد ماجد

Issue nº 4 March 2008العدد الرابع - اآذار/مار�ض 2008

لقاء 10ملف العدد 6،  7، 8 اأ�شل الرمانة زهرة 4



�
العدد الرابع - اآذار/مار�ض 2008

الق�شايا  من  العديد  تطرح  املجال  هذا  يف 

لعّل اأكرثها �رسورة:

عدام. - اإلغاء حكم االإ

م�شاواة  جلهة  العقوبات  قانون  تعديل   -

املراأة بالرجل فيه.

من  واملقعدين  املعّوقني  حقوق  احرتام   -

خالل تاأمني البنية التحتية امل�شّهلة حتركهم 

يف  وكفاءاتهم  اإمكاناتهم  وفق  واإدماجهم 

دارات العامة.  االإ

وا�شتحداث  ال�شجون  اأو�شاع  حت�شني   -

مكتبات وم�شتو�شفات فيها.

كما نعترب اأن اأو�شاع الالجئني الفل�شطينيني 

العمل  عرب  جذرياً  تغيرياً  تتطّلب  لبنان  يف 

�شبكات  وبناء  عمارها  الإ املخيمات  داخل 

الفل�شطينيني  ومنح  فيها  ال�شحي  ال�رسف 

جميع احلقوق املدنية التي تكفل لهم العمل 

)على  لبنان  يف  والتملك  والتنقل  والدرا�شة 

نحو مف�شول عن ق�شية ال�شالح الفل�شطيني 

املخيمات  خارج  وجوده  اإنهاء  املفرت�ض 

وتنظيمه داخلها عرب �رسطة فل�شطينية تن�شق 

وت�شلمها  لبنانية  اأمنية  عمليات  غرفة  مع 

حتت  وتكون  واملتو�شط  الثقيل  ال�شالح 

الوجود  اإ�شكالية  حل  يتم  اأن  اىل  اإ�رسافها، 

الفل�شطيني يف لبنان وفق القرارات الدولية، 

مم املتحدة 194(. ال �شيما قرار االأ

مبن  جانب،  االأ العمال  ق�شية  اأي�شاً  ونورد 

تنظيم  الواجب  ال�شوريون،  العمال  فيهم 

وفق  اللبنانية  العمل  �شوق  اىل  تدفقهم 

املطلوبة،  املهارات  وبح�شب  اإليهم  احلاجة 

ورف�ض  االجتماعية  حقوقهم  احرتام  مع 

ال�شمان  وتاأمني  والعن�رسية �شدهم  التمييز 

مقابل  لهم  التعوي�شات  ونظام  ال�شحي 

عليهم  املتوجبة  الدخل  ل�رسائب  دفعهم 

اأ�شوة باللبنانيني.

كما نورد ق�شية املفقودين واملخطوفني يف 

وداللة  نازفاً  جرحاً  بو�شفها  هلية  االأ احلرب 

احلرب،  ملف  واأهله  لبنان  اإقفال  عدم  على 

م�شري  عن  الك�شف  �رسورة  على  ونوؤكد 

الن�شب  واإن�شاء  دفنهم  واأماكن  هوؤالء  جميع 

بذكراهم  �شنوياً  واالحتفال  لهم  التذكاري 

من خالل يوم وطني يخ�ش�ض لنقا�ض جتارب 

تكري�شاً  ذاكرتها  وتنقيب  ليمة  االأ احلرب 

للم�شاحلة الوطنية ورف�شاً للن�شيان واإ�شاءته 

فراد واجلماعات يف لبنان.  الراهنة لكرامة االأ

هلية،  ونعطف على ق�شية مفقودي احلرب االأ

العدو  �شجون  يف  اللبنانيني  �رسى  االأ ق�شية 

اال�رسائيلي و�رسورة ال�شغط لتطبيق اتفاقية 

اىل  اإ�شافة  عنهم،  فراج  واالإ الثالثة  جنيف 

�شجون  يف  واملخطفوفني  �رسى  االأ ق�شية 

يف  بع�شهم  اأوقف  الذين  ال�شوري  النظام 

مراحل خمتلفة منذ العام 1976 وحتى العام 

خر اإثر اجتياح اجلي�ض  2004، واأ�رس بع�شهم االآ

ول عام 1990،  ال�شوري لبعبدا يف ت�رسين االأ

واإطالق �رساح  الك�شف عن م�شريهم  و�رسورة 

ق�شى  من  جثامني  وت�شليم  منهم  حياء  االأ

حتت التعذيب.

خيارنا الي�ساري 

الدميقراطي اجلديد

يف حقوق 

االن�سان

كمال جنبالط وذاكرة احلرية
خليل ايوب

باغتيال  اللبناين  االعدام  حائط  تاريخ  بداأ 

اللبنانية كمال جنبالط  قائد احلركة الوطنية 

عام 1977. 

م�رسية  �شعودية  ه�شة  اقليمية  ت�شوية  بعد 

اىل  العربية  الردع  قوات  دخلت  �شورية، 

أ�شي�ض الهيمنة ال�شورية  لبنان، لتبداأ مرحلة تا

احلرب  مزقته  الذي  ال�شغري  الوطن  على 

هلية. يومها قرر النظام ال�شوري ان يفتتح  االأ

اال�شالحي  امل�رسوع  بقتل  لبنان  على  هيمنته 

للحركة الوطنية اللبنانية،  متهيدا لالنق�شا�ض 

على املقاومة الفل�شطينية، وت�شفية قرارها 

الوطني امل�شتقل.

اال�شالحي،  امل�رسوع  رمز  قتل  من  بد  ال  كان 

وفرط بنية احلركة الوطنية، كي يعود لبنان 

ي�شتطيع  وبذا  املت�شارعة،  للطوائف  �شاحة 

التالعب  عرب  هيمنته  يفر�ض  ان  ال�شام  وايل 

بال�رساعات الطائفية، والعودة اىل نظام هيمنة 

متنف�شا  ال�شوري  للنظام  يخلق  انك�شاري، 

ال�شورية  ر�ض  االأ حترير  مهمة  من  يعفيه 

املهمة  هذه  القاء  عرب  اجلوالن،  يف  املحتلة 

على اللبنانيني املمزقني �شيعا وطوائف.

كان كمال جنبالط يعلم ان احلكم باعدامه قد 

�شدر، لكن الزعيم الوطني اللبناين رف�ض ان 

يف  ميوت  ان  قرر  املعركة،  ار�ض  من  يهرب 

بال�شجاعة  من�شوجة  حكاية  خلفه  تاركا  ار�شه 

والكربياء.

اللبنانيون دالالت اغتيال زعيم  مل ي�شتوعب 

احلركة الوطنية، اال عندما حتول وطنهم حائط 

الوح�شية  االغتياالت  فتوالت  كبري،  اعدام 

مر  التي حاولت اخرا�ض كل �شوت، وو�شل االأ

الطائف  اتفاق  اغتيال  اىل  ال�شوري  بالنظام 

احلريري.  ورفيق  ومعو�ض  رينيه  مع  مرتني 

املحكمة  لتعطيل  ال�شوري  امل�رسوع  وحتول 

لبنان اىل م�رسوع دموي  والعودة اىل  الدولية 

�شنعته االغتياالت التي مل تتوقف منذ الثاين 

من حزيران 2005، عندما امتدت يد اجلرمية 

وبداأ  ق�شري،  �شمري  احلبيب  �شهيدنا  اىل 

امل�شل�شل  الذي طاول �شيا�شيني و�شحافيني 

وقادة امنيني قاوموا الهيمنة ال�شورية.

جاء ا�شت�شهاد كمال جنبالط كتتويج دموي 

انطالقا  العربية  النه�شة  ا�شتعادة  حللم 

احلركة  حملته  الذي  فامل�رسوع  لبنان.  من 

نه  الأ لبنان،  من  اكرب  كان  بقيادته  الوطنية 

يف  كبري  دميوقراطي  حتول  احتمال  �شنع 

امل�رسق العربي. حتول نحو رف�ض الطائفية 

العلمنة،  اىل  للو�شول  متهيدا  ال�شيا�شية 

دميوقراطي  �شيا�شي  نظام  نحو  وحتول 

ل�شكل  ويوؤ�ش�ض  االجتماعية،  العدالة  يبني 

التو�شعية  العن�رسية  مواجهة  من  جديد 

اال�رسائيلية.

مل يكن النظام العربي مبختلف اطرافه قادرا 

امل�شتوى.  هذا  من  جذري  حتول  ابتالع  على 

يف  الديكتاتورية   احلكم  انظمة  �شعرت  اذ 

املنطقة، ان م�رسوعا �شيا�شيا عقالنيا وتنويريا 

ي�شنع يف لبنان �شوف يهدد وجودها، ويطرح 

عليها حتديات ال ت�شتطيع مواجهتها.

لذا تاآمر اجلميع على احلركة الوطنية، و�شلم 

قائدها اىل حائط االعدام الذي �شنعه النظام 

لبنان  لتحويل  م�رسوعه  �شمن  من  ال�شوري، 

أ�رسه اىل حائط اعدام. با

وىل،  االأ مرحلتها  يف  هلية  االأ احلرب  كانت 

التي نطلق عليها ا�شم حرب ال�شنتني، مليئة 

الوطنية  احلركة  تنج  ومل  واخلطايا.  خطاء  باالأ

يجب  املرحلة  تلك  اخطاء  لكن  خطاء.  االأ من 

الدميوقراطي  امل�رسوع  حقيقة  حتجب  ال  ان 

املنا�شلون  حمله  الذي  التحديثي 

يواجهون  وهم  اللبنانيون،  الدميوقراطيون 

ليجدوا  اال�رسائيلي،  الفا�شي وامل�رسوع  اخلطر 

انف�شهم وحدهم يف مواجهة غري متكافئة مع 

النظام العربي ممثال بالديكتاتور يف دم�شق.

انتفا�شة  جاءت  ثم  اجلنوب  حترير  جاء 

اال�شتقالل، واملعركتان ال تزاالن مفتوحتني، 

الهيمنة  من  لبنان  خال�ض  أن  با جديد  أكيد  بتا

جنبالط  كمال  م�رسوع  أن  وبا ممكن،  والقمع 

الهاوية  هذه  من  خال�ض  ال  وان  حيا،  يزال  ال 

أ�شي�ض روؤية  الدموية يف لبنان، اال عرب اعادة تا

كمال  كان  وعلمانية  طائفية  ال  دميوقراطية 

جنبالط �شهيدها.

اآراء

باغتيال  اهلل،  حزب  تلقاها  التي  القوية  ال�رسبة 

الدور  ا�شتهدفت  مغنية،  عماد  مني  االأ قائده 

االقليمي للحزب املنخرط يف م�رسوع ايران الحداث 

و�شط. تعديالت يف موازين القوى لل�رسق االأ

و  ايران  مع  االرتباط  رجل  كان  مغنية  عماد   

 “ لبنان  رمز  هو  والعراق.  وفل�شطني  �شوريا 

ال�شاحة”، وا�شمه اقرتن بعدة عمليات اأمنية يف 

دول اأجنبية وعربية.

الت�شعيد،  من  مرحلة  يفتح  مغنية  اغتيال   

زمة يف لبنان مرتهناً  جتعل احلّل ال�شيا�شي لالأ

اأعلن  اهلل  حزب  م�شاعفات.  من  �شيجري  مبا 

العملية،  اثر  ا�رسائيل  على  املفتوحة  احلرب 

وا�رسائيل تدّق طبول احلرب بعد الهجوم الذي 

�شت له مدر�شة دينية يهودية يف القد�ض.
ّ
تعر

يف  احلريري  الرئي�ض  ا�شت�شهاد  ذكرى  احياء   

اهلل  حزب  ت�شييع  يوم  مع  �شادف  �شباط،   14

لبنان  انق�شام  معرباً  كان  وكم  مغنية.  عماد 

يف ذلك اليوم بني �شاحتني، كّل منها حت�شد 

وين�شد  طائفي،  طابع  عليه  يغلب  جمهوراً 

دوراً خمتلفاً للبنان يف املنطقة.  لبنان قاعدة 

واأمريكا،  ا�رسائيل  �شّد  املقد�ض”  “اجلهاد 
الع�شكرية  ال�رساعات  عن  املحايد  ولبنان 

احلّل  من  يجعل  االنق�شام  واملحاور.هذا 

زمة يف لبنان متعّذراً قبل االتفاق  ال�شيا�شي لالأ

على اأّي دوٍر للبنان؟

اأخفقت  اللبنانيني،  بني  لالنق�شام  امتداداً   

اجلامعة  عام  اأمني  يقودها  التي  املبادرة 

العربية، عمرو مو�شى، مثل �شابقتها املبادرة 

يف  ال�رساع  اأفرقاء  بني  بالتوفيق  الفرن�شية، 

الرئا�شي  الفراغ  مل�شكلة  حّل  اليجاد  لبنان، 

القائم منذ 24 ت2. وال يبدو اأن هناك امكانية 

قرارها  ترهن  املعار�شة  اأن  حّل طاملا  لهكذا 

ال�رسوط  وت�شع  االيراين،  ال�شوري  للموقف 

على  فيها  حت�شل  حكومة  لت�شكيل  امل�شبقة 

اأو  ال�شامن  بالثلث  باملطالبة  التعطيل،  قرار 

اأما  تقول  ذلك  خالل  من  وهي  املثالثة...الخ، 

ال�شيطرة على احلكم اأو ال حكم اأبداً.

حلفائه  خلف  ال�شوري  النظام  يقف  فيما   

بتعطيل احلّل ال�شيا�شي يف لبنان، مل ت�شتطع 

الدول العربية دفع النظام ال�شوري اىل ت�شهيل 

وال�شغوطات  املحاوالت  كل  رغم  حّل،  هكذا 

ال�شتعمال  وم�رس  ال�شعودية  بها  قامت  التي 

ورقة انعقاد القمة العربية يف �شوريا اآخر �شهر 

اأو  م�شاركتهما  عدم  باحتمال  والتلويح  اآذار، 

يتم  مل  حال  يف  املوؤمتر،  يف  متثيلهما  خف�ض 

انتخاب رئي�ض جمهورية للبنان.

ح�رسته  على  ال�شوري  النظام  رّد  ان   

من  جاء  عليه،  مور�شت  التي  وال�شغوطات 

“عدة ال�شغل” املعهودة له،  طريق ا�شتعمال 

وهي االبتزاز الدائم للو�شع العربي، بتحريك 

الورقة الفل�شطينية عرب املنظمات التي يوؤّثر 

ورّد  الع�شكرية،  عملياتها  بتكثيف  عليها 

ا�رسائيل عليها بارتكاب اجلرائم الدموية بحق 

نظمة العربية  ال�شعب الفل�شطيني مما يحرج االأ

العاجزة عن مواجهة اأمريكا وا�رسائيل، ويجعلها 

تخ�شع البتزاز النظام ال�شوري، الذي يتالعب 

بالورقتني اللبنانية وال�شورية، بادعاء املمانعة 

با�رسائيل.  �رساً  عالقاته  لرتتيب  وي�شعى  علناً 

زمة اللبنانية على  وهكذا بدل اأن يكون حّل االأ

راأ�ض جدول اأعمال القمة العربية، جرى تقدمي 

أنه هناك  دعم الق�شية الفل�شطينية عليها وكا

مرين! تناق�شاً بني االأ

ا�شتمرار نظامه  ال�شوري يقاي�ض بني  النظام 

الدويل  واملجتمع  لبنان،  يف  احلّل  وبني 

والعربي يتعامل معه با�شلوب اجلزرة والع�شا، 

ولي�ض بال�رسبة القا�شية، ملنع عودة �شيطرته 

من  موؤخراً  املجتمع  هذا  زاد  وقد  لبنان.  على 

ا�شارات ال�شغط على النظام ال�شوري، بت�رسيع 

الدولية، وار�شال  التح�شريات لعمل املحكمة 

ال�شاطىء  مقابل  مريكية  االأ الع�شكرية  القطع 

اللبناين ال�شوري.

ينتظر  و�شيكاً  حالً  هناك  اأن  اليبدو  هذا  مع   

واأزمته  الداخلي،  فق  االأ ان�شداد  ب�شبب  لبنان 

مر�شحة لال�شتطالة ومعّلقة على وقع التطورات 

واال�شتحقاقات االقليمية والدولية املقبلة. 

من اغتيال عماد مغنية اىل موؤمتر القمة 

زمة اللبنانية العربية:ارتهان حّل الأ
وديع حمدان
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من  اأكرث  ال�شعوب  بكراهية  حتظى  العامل  يف  دولة  توجد  ال 

�شدرت  حني  اأنف�شهم  مريكيون  االأ به  اعرتف  ما  هذا  اأمريكا. 

 Why They(جمالتهم حتمل العنوان املثري:«ملاذا يكرهوننا؟

Hate Us(. وال�شبب بالطبع لي�ض احل�شد )كما يقول العبقري 
والظلم  العدوان  �شيا�شة  واإمنا  العني،  �شيقة  اأو  بو�ض(  جورج 

والعنجهية والغطر�شة التي متار�شها اأمريكا.

 ولي�شت البطولة اأو الوطنية يف اأن ن�شتم “اأمريكا”، اأو اأن نرفع 

فلن  كرب”...  االأ ال�شيطان  و”اأمريكا  مريكا”  الأ “املوت  �شعارات 

متوت اأمريكا )اإال بطوفان اأو زلزال كا�شح( ولن يفنى ال�شيطان 

)اإال يوم القيامة رمبا(..وبع�ض من يرفع ال�شعار ال م�شكلة عنده 

يف التحالف والعمل مع ال�شيطان، مطلق �شيطان مبا فيه اأمريكا..

وقد �شبق له ذلك!.

وكّل  وال�شالم،  للعدالة  املحبة  القوى  وكّل  ال�شعوب  كّل   

الباحثني مثلنا عن منطق واّلية للثورة والتغيري من اأجل احلرية 

والكرامة والدميقراطية والتقدم، يعلمون اأن املهم واملطلوب 

اإ�شرتاتيجية مواجهة حقيقية، وبناء ت�شامن فاعل،  هو �شياغة 

وذلك من اأجل عامل جديد خمتلف يقوم على احلق والعدل وعلى 

امل�شرتكة، ملا فيه خري  واملنفعة  املتبادل  واالحرتام  التعاون 

الب�رس والب�رسية .

ن�شاين ال يجعلنا يف خندق   اإال اأن هذا الن�شال الثوري واالأممي واالأ

واإمنا  ال�شوم والبوم والناعقني يف كل غربال..  واحد مع غربان 

مام  ميلي علينا واجب الو�شوح وال�رساحة والوعي عمالً بحكمة االإ

فقال  هلل”  اإال  “الحكم  �شعار  وجهه  يف  اخلوارج  رفع  يوم  علي، 

قولته ال�شهرية: “كالم حق يراد به باطل”...نعم كالم حق يراد 

اإليه معاداة االمربيالية وال�شهيونية  اآلت  به باطل..هذا هو ما 

ال  وال�شهيونية  االمربيالية  حماربة  اإن  ع�رسنا..  خوارج  يد  على 

تكون حرباً ودماراً يف لبنان، و�شلماً وتعاوناً يف العراق، وحتالفاً 

و�شلماً يف اأفغان�شتان ، وا�شتمرار عقود و�شفقات يف اإيران مبا 

فيها ا�شتمرار تدفق نفط وغاز اآ�شيا الو�شطى اإىل اإ�رسائيل عرب 

اأبيب يف  اإيران...و�شعي حمموم لعقد �شفقة مع وا�شنطن وتل 

الثورة  يف  درو�ض  اإعطاء  لهم  يحق  ال  �شاو�ض  االأ �شوريا...هوؤالء 

مريكا... �شالم  ويف العداء الأ والتحرير ويف العروبة واالإ

كما اأن العداء لل�شيا�شات االمريكية الظاملة ومقاومة مفاعيلها 

يف فل�شطني ال يعني الوقوع يف فخ جلب الذئب اإىل عقر دارنا، 

اأي ا�شتح�شار الو�شاية واالحتالل واالرهاب والفتنة واخلراب...

فلقد علمتنا موا�شي االيام و�شوالف االحداث متى وكيف تدّخل 

النظام ال�شوري يف لبنان..يف ازمة 1969، وايار 1973،ويف حرب 

1975-1976 .... وكيف اإن�شحب يف عدوان �شيف 1982 وعقد 

احلرب.. بدء  على  اأيام  �شتة  بعد  �رسائيلي  االإ العدو  مع  اإتفاقية 

اإال  ، ومل يدخل بريوت  ثم كيف عاد يف حرب اجلبل وال�شاحية 

اهلل..  فتح  وجمزرة  واملخيمات..  العا�شمة  زواريب  معارك  بعد 

حرب  1985-1990)واأبرزها  حروب  اأو  معارك  كانت  وكيف 

غتيال القادة واملفكرين اأمثال ح�شني  املخميات( هي ال�شتار الإ

مروة وح�شن حمدان وخليل نعو�ض و�شهيل طويلة ومي�شال واكد 

ونور طوقان واأحمد املري...اإىل �شهداء حزب اهلل )24( يف �شارع 

اإىل معارك ال�شاحية واإقليم   ...1987 23 �شباط  فتح اهلل يوم 

2500 �شهيد و5000 جريح )احلياة  التفاح وقد �شقط فيها 

مع  ال�شفقة  كانت  كيف  اأي�شاً  1990(.وتعلمنا  حزيران   14

اإ�رسائيل يف حرب 1982، ومع اأمريكا يف �شباط 1987، و�شوالً 

من  عون  العماد  بطرد   1990 العام  يف  الكربى  ال�شفقة  اإىل 

 ( حلود  اجلرنال  حلكم  أ�شي�ض  والتا اإ�رسائيلي(  وبغطاء   ( بعبدا 

املقاوم العظيم (..

على  العرب  والي�شاريني  والوطنيني  الثوريني  هّم  كان  لقد 

الدوام ويف اأ�شعب املراحل واملحطات )خ�شو�شاً يف عّز احلرب 

الباردة( احلفاظ على اإ�شتقاللية القرار الوطني والقرار العربي 

�شرتاتيجية اخلا�شة ب�شعوبنا واأمتنا.. فلم يقعوا  وعلى مبدئية االإ

و�شف  حّد  على  �شتحمار  )واالإ �شتخدام  واالإ التوظيف  براثن  يف 

ال�شهيد علي �رسيعتي(..

اأبو عمار واأبو جهاد وجورج حب�ض يف  هذا ما تعلمناه من جتربة 

فل�شطني.. ومن فرج اهلل احللو ونقوال ال�شاوي وجورج حاوي يف 

لبنان، ومن فهد وحازم يف العراق، ومن ريا�ض الرتك ومي�شال 

كيلو وعلي العبد اهلل يف �شوريا..

اإن منطق ال�شفقة التي يلّوحون بها ك�شيف م�شّلط على رقاب 

رهاب كّل م�شعى دميقراطي، ي�شري اإىل �شيء واحد:  ال�شعوب والإ

مريكا واإ�رسائيل جمرد تكتيك اإنتهازي  وهو اأن العداء املزعوم الأ

جمرم اإرهابي ال عالقة له باملبادىء اأو باملقاومة واملمانعة، اأو 

بحرية ال�شعوب وكرامتها وق�شاياها العادلة. فكّل �شيء قابل 

للبيع.. واملهم البقاء يف احلكم..

منطق  احلقيقي،  الي�شار  منطق  ال�شحيح،  الثوري  املنطق  اأما 

�شياغة  يف  يتمثل  فهو  والتغيري،  التحرر  وحركات  ال�شعوب 

�شيا�شات مبدئية وا�شحة م�شتقيمة حيال الو�شع الدويل، تقراأ 

املتناق�شات  من  ت�شتفيد  الثوابت،  على  وتبني  املتغريات، 

وال�رساعات دون اأن تتنازل عن احلقوق، تتعامل مع الواقع كما 

هو متم�شكة بامل�شالح الوطنية والقومية .

هكذا فعل الثوار العرب قاطبة.. من اأول طلقة اأطلقت يف الثورة 

�شتبداد الرتكي والترتيك، مع  العربية الكربى )1915( �شد االإ

وىل، وهي الثورة التي �شار علمها هو  مطلع احلرب العاملية االأ

علم حزب البعث والقومية العربية وفل�شطني..)اأم اأن القوجميني 

اجلدد ن�شوا ذلك؟(، اإىل الثورة ال�شورية الكربى و�شلطان با�شا 

الكربى  فل�شطني  ثورة  اإىل  اأر�شالن،  وعادل  و�شكيب  طر�ض  االأ

واحلاج حممد اأمني احل�شيني وال�شيخ عز الدين الق�ّشام، اإىل ثورة 

أميم قناة  ر�شيد علي الكيالين يف العراق، اإىل الثورة النا�رسية وتا

مام اخلميني �شد  ال�شوي�ض وحرب العدوان الثالثي، اإىل ثورة االإ

كل  اأّن  ن�شينا  اإننا  ال�شدر..اأم  مو�شى  مام  االإ نه�شة  اإىل  ال�شاه، 

ملاين وطوراً  االأ تارة  �شتعمار،  لالإ العمالة  هوؤالء واجهـتهم تهمة 

نكليزي.. ملاين اأو االإ مريكي، واأحياناً الرو�شي اأو االأ االأ

الو�شع  من  �شتفادة  االإ حاولوا،  هم  اأو  الثوار،  هوؤالء  عرف  لقد 

الوحدة  متزيق  يف  هو  العيب  اإمنا  عيباً،  لي�ض  وهذا  الدويل، 

واملنا�شلني.. ال�شعوب  وت�رسيد  وبيع  الوطن  وخيانة  الوطنية 

ي�شادقنا  من  ن�شادق  قال:  حني  النا�رس  عبد  مع  كّنا  فنحن 

ونعادي من يعادينا..ومع اخلميني حني قال«ال �رسقية ال غربية..

�شكيب  دميقراطية«..ومع  وجمهورية  واإ�شتقالل  حرية  واإمنا 

اأر�شالن حني قال: »�شيعلم قومي اأين ال اأغ�شهم ومهما ا�شتطال 

الليل فال�شبح وا�شله« ، ومع فرج اهلل احللو يف �شيا�شة اجلبهة 

كان  ولو  حتى  والو�شاية،  التبعية  ورف�ض  الوا�شعة  الوطنية 

حتت �شعار الوحدة العربية..ومع نقوال ال�شاوي وجورج حاوي يف 

مو�شكو  ل�شيا�شات  اخل�شوع  اأو  بكدا�ض  بخالد  االلتحاق  رف�ض 

وجه  يف  والكرامة  احلرية  لواء  رفع  يف  الرتك  ريا�ض  ومع  كلياً، 

�شتبداد.. القمع واالإ

ونحن كنا وما زلنا مع �شعار ا�شتقالل القرار الوطني الفل�شطيني 

يزال... وما  الدماء  من  اأنهاراً  فل�شطني  �شعب  ثمنه  دفع  الذي 

فال عروبة وال ثورة وال ي�شار وال تقدم دون وطن و�شعب وحرية 

ملحقاً  يكون  الي�شار  أن  فا واإال  ودميقراطية..  وعدالة  وكرامة 

اأو  املجرمني..  وق�شور  التعذيب  وزنازين  املخابرات  أقبية  با

تابعاً لفتاوى بن الدن والزرقاوي والظواهري واأحمدي جناد..

عربية  اإ�شرتاتيجية  نر�شم  اأن  هو  ال�شحيح  الثوري  املنطق 

والعراق  وفل�شطني  لبنان  اأهداف  بتحقيق  لنا  ت�شمح  وا�شحة 

وا�شحة،  قاعدة  على  العربي  الت�شامن  العربية..نعم  مة  واالأ

والدميقراطية العربية على قاعدة وا�شحة، واملقاومة املدنية 

ال�شاملة على قاعدة وا�شحة، هذه هي مقومات العروبة والثورة 

واأ�شباهها  القاعدة  ولنا يف  وال�شهيونية..  االمربيالية  ومقارعة 

خري عربة.. فلي�ض هناك اأحد اأكرث منهم زعيقاً وتدمرياً وتخريباً 

�شد اأمريكا يف العامل.. فهل هم طليعة الثورة والن�شال ومثال 

املقاومة واملمانعة؟

يف  خلل  من  ت�شكو  اإ�شرتاتيجية  هي  القاعدة  اإ�شرتاجتية  اإن 

قراءة الواقع، ومن و�شع اأهداف �شبابية اأو م�شتحيلة التحقيق، 

عداء �شدنا، ومن جمود خميف اإن مل نقل رجعية  ومن تكتيل االأ

ولويات... ولكّل ذلك فهي قادت  وظالمية ومن خلل يف ترتيب االأ

خطار ال�شديدة..  نك�شارات واالأ وتقود البالد العربية اإىل االإ

يف  العاقل  التفكري  اإىل  يدعونا  الثوري  املنطق  فان  واحلال، 

مل  واالأ اخلري  حتقيق  اإ�شرتاتيجية  بديلة،  اإ�شرتاتيجية  �شياغة 

�شقف  حتت  الفّعال،  العربي  الت�شامن  اأ�شا�ض  على  ل�شعوبنا، 

دولته  لقيام  فل�شطني  �شعب  فعالً  يدعم  حازم  وا�شح  موقف 

احلرة امل�شتقلة القابلة للحياة وعا�شمتها القد�ض، وعلى اأ�شا�ض 

دعم �شعب العراق من اأجل حرية بلده ووحدته وقيام دميقراطية 

لبنان وحرية  وا�شتقالل و�شيادة  اأ�شا�ض وحدة  حقيقية.. وعلى 

وكرامة �شعبه والعدالة وامل�شاواة بني اأبنائه.

اأ�شكال  كل  دعم  على  تقوم  اليوم  ال�شحيحة  �شرتاتيجية  االإ اإن 

ودول  �شالمية،  واالإ العربية  الدول  بني  والتعاون  التن�شيق 

والبوؤ�ض  الفقر  �شد  جديد،  عامل  قيام  اأجل  من  نحياز،  االإ عدم 

مية والبطالة، �شد احلروب العدوانية  واجلوع، �شد املر�ض واالأ

�شتبداد  واحلروب القبلية والع�شائرية واالثنية والدينية، �شد االإ

اإن  نعم..  مربيالية..  واالإ والعدوان  الظلم  �شد  والدكتاتورية، 

هو حلم  لبنان جديداً خمتلفاً  واإن  اأمر ممكن،  هو  عاملاً خمتلفاً 

م�شتقالً،  دميقراطياً،  وخمتلفاً،  جديداً  عربياً  عاملاً  واإن  واأمل، 

معاً..  ذلك،  اإجناز  على  قادرون  ونحن  ممكن..  اأمر  هو  متحرراً، 

باملمار�شة  والو�شوح،  بالوعي  الطويل،  والن�شال  بال�شرب 

بال�شيا�شات  النبيلة،  بالو�شائل  ن�شانية،  االإ هداف  واالأ خالقية  االأ

ال�شحيحة التي ال تبيع النا�ض وال�شهداء والق�شية...  

نحن واأمريكـــــــــــــــــــــــا
د. �شعود املوىل

ق�ضايا

من ال�شعارات املرفوع يف تظاهرة 8 اآذار 2005
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»غزة... بالدم تنت�رس« عنوان ل�شورة تروي 

و�شمت  العدّو،  حقد  من  روايته   
ّ

تي�رس ما 

حد  ال�شقيق. �شورة قام �شباب منتمون الأ

التيارات اال�شالمية يف لبنان بتوزيعها يف 

�شوارع بريوت.. يف وقت تبدي فيه بع�ض 

ا�شتقالة  �شبه  اآذار  من  ع�رس  الرابع  قوى 

مقدمتها  ويف  العربية  الق�شايا  من 

الق�شية الفل�شطينية..بداعي االنهماك يف 

املعركة الداخلية اللبنانية التي تخو�شها 

وحلفائها  الواقع  مر  االأ قوى  مواجهة  يف 

مر الذي يعطي �شبه وكالة  قليميني..االأ االإ

توظيفها  يتم  »املمانعة«  لتّجار  ح�رسية 

والتجاذب  التفاو�ض  �رسوط  حت�شني  يف 

املتحدة  الواليات  مع  واإيران  �شوريا  بني 

مرييكية.. االأ

 – انتموا  طرف  ي  الأ  – �شبان  يقوم  اأن 

اجلريحة،  بريوت  يف  غزة،  اآالم  با�شتذكار 

 يف 
ّ
التاريخي اإمنا هو جزء من دور بريوت 

اأ�شّد  يف  حتى  العربية  الق�شايا  م�شاندة 

الظروف الداخلية توتراً وتفجرياً..

ولكن اال�شتذكار بالكلمة  –  وهي اأ�شعف 

ما  عند حدود  اأن يقف  يجب  ال   – ميان  االإ

حفظناه من �شعارات وعبارات اأ�شبح واجباً 

علينا اإعادة النظر يف م�شامينها..

العربي  اجلرح  مدن  من  غزة  وغري  غزة.. 

النازف.. باتت حتتاج لروؤية جديدة جتتاز 

وجترتح  واملزايدات،  ال�شعارات  منطق 

�شبيالً يوّفق بني ما نريد وما ن�شتطيع.

ت�شيل هنا وهناك...  عقود مرت، ودماوؤنا 

ومل ننت�رس،

جمانية  ومنطق  العقود،  تطوي  عقود 

ر �شرباً ومل ي�شتعد كرامة..
ّ
دمائنا مل يحر

»غزة.. بالدم تنت�رس«، »فل�شطني من البحر 

اىل النهر«، »انت�شار الدم على ال�شيف«... 

ال  الغيبية  ال�شبابية  العبارات  من  �شيل 

عامل  يف  الثالث،  عاملنا  يف  مرفوعة  زالت 

للغيب يف  اإقحاماً  القوى  اأ�شد  فيه  ت�شلك 

الع�شكرية  التكنولوجيا  �شبل  ال�شيا�شة 

لهية  واملعلوماتية املتطورة يف معاركها االإ

كرب واأذرعه يف املنطقة.. مع ال�شيطان االأ

..لي�ض بالدم وحده ينت�رس االن�شان..

العربي  اجلرح  مدن  من  غزة  وغري  غزة.. 

أخذ يف  النازف، حتتاج اىل برنامج وا�شح، يا

وتدهور  القوى،  موازين  اختالل  احل�شبان 

ز مل�شالح 
ّ
، ويعطي احلي

ّ
الت�شامن العربي

ال�شعوب وحياة النا�ض..

واقعية،  خلطة  حتتاج  اليوم،  فل�شطني 

لربنامج ن�شايّل حترري، ال يحرق املراحل 

يف �شبيل املزايدة، وال ين�شد امل�شتحيل يف 

�شبيل ال�شعارات..

 ،
ّ
الواقعي الوطني  بالربنامج  تنت�رس  غزة 

يف  الفل�شطينية  طياف  االأ ت�شرتك  الذي 

�شياغته وتطبيقه، دون تفريط اأو مزايدة 

اأو تخوين..

جدير  فاق  واالآ املعامل  وا�شح  برناجماً  اإن 

أن يروى بالدماء اإن احتاجها، اأما اأن ن�شّلم  با

ي�شتمتع  ال�شهيويّن  للجالد  اأوردتنا جماناً 

ثم  با�شت�شهادنا،  نحن  ون�شتمتع  بقتلنا، 

الن�رس...فاإن ذلك مما لن مي�شح  أل اهلل  ن�شا

من ال�شفحات ال�شود يف �شجّل تاريخنا.. 

لي�س بالدم وحده ينت�سر الن�سان
خالد �شبيح

ول 2007،  بداأ �شوريو اخلارج موؤّخراً ومنذ بداية كانون االأ

من  �شخ�شية   13 طالت  التي  عتقاالت  االإ موجة  بعد 

اخلارج،  يف  عالن  لالإ جلان  بتنظيم  دم�شق،  اإعالن  قياديي 

رافقتها اإعت�شامات واإ�رسابات جالت على عدد من الدول 

برملانيني  مع  لقاءات  عقدها  اإىل  �شافة  باالإ ة، 
ّ
الغربي

قيام  الن�شاطات،  هذه  بع�ض  ومن  اأوروبيني.  ور�شميني 

عدد من النا�شطني ال�شوريني بتنظيم اإ�رساب عن الطعام 

يف  املتحدة  لالأمم  العام  املبنى  اأمام  اأيام  لثالثة   
ّ
ا�شتمر

مم املتحدة  االأ 2008/2/4، مطالبني  نيويورك بتاريخ 

وال�شمري  الراأي  �شجناء  اإنقاذ  اأجل  من  الفوري  بالتدخل 

يف �شوريا. كما وطالبوا بت�شكيل جلنة دولية للك�شف عن 

ال�شورية، وقد  ال�شجون  اللبنانيني يف  م�شري املفقودين 

�شّلموا ر�شالة لالأمني العام لالأمم املتحدة اأدرجوا مطالبهم 

فيها.

ك، اإعت�شم الع�رسات من الن�شطاء 
ّ
 وبالتزامن مع هذا التحر

ال�شوربون  �شاحة  يف   2008/2/1 بتاريخ  ال�شوريني 

تطالب  �شعارات  رافعني  اأيام،  ثالثة  وملدة  باري�ض،  يف 

باإطالق �رساح املعتقلني، واإعطاء ال�شعب ال�شوري حقوقه 

اإىل جذب االنتباه الفرن�شي  اأّدت هذه التظاهرة  ة. 
ّ
ال�رسعي

والعاملي، ورافق ذلك اإ�شدار بيانات ا�شتنكار من اأحزاب 

اإ�شرتاكية فرن�شية.

بالتعاون  اأّما يف بريطانيا، فقد قام معار�شون �شوريون 

ن�شان ومنظمة العفو الدولية  مع اللجنة ال�شورية حلقوق االإ

بتاريخ 2008/2/29 بالتظاهر اأمام ال�شفارة ال�شورية 

النظام  اإىل  مطالبهم  ال�شفارة  تر�شل  اأن  وبدل  لندن.  يف 

املعت�شمون مبالحقة  اأّكد  كما  موظفوها  قام  �شوريا،  يف 

املعت�شمني عرب نوافذ ال�شفارة بالكامريات بغية اإر�شالها 

من املتعّددة يف الداخل! اإىل فروع االأ

ندوة  نظمت  قد  بريطانيا  يف  دم�شق  اإعالن  جلنة  وكانت 

يف  بالو�شع  التعريف  بغية  بتاريخ2008/2/9  عامة 

توثيق  منها  عّدة  قرارات  اىل  الندوة  وخلُ�شت  �شوريا، 

�شوريون  م�شوؤلون  بها  قام  التي  واجلرائم  االنتهاكات 

متهيداً  الهاي  يف  ة 
ّ
الدولي العدل  حمكمة  اىل  ورفعها 

ة . 
ّ
ملحاكمتهم بجرائم �شد االن�شاني

كما دعت جلان اإعالن دم�شق يف كّل من كندا واملانيا اإىل 

يف  اإعت�شام  وُنّفذ  ة. 
ّ
ال�شوري ال�شفارات  اأمام  اإعت�شامات 

ن�شان “تروكاديرو” يف باري�ض وذلك يوم  �شاحة حقوق االإ

حكام العرفية  45 لتطبيق االأ اآذار الذكرى الـ  الثامن من 

وقانون الطوارىء يف �شوريا. وقد رافق هذا ت�شكيل جلان 

كال�شويد،  وروبية  االأ الدول  غالبية  يف  دم�شق”  “اإعالن  ل 

اأمريكا  اإىل  �شافة  واملانيا، وهولندا، وفرن�شا، وكندا، باالإ

وغريها.

ال�شورية  املعار�شة  والبناء  العدالة  حركة  قامت  كما 

واملن�شوية �شمن اإئتالف اإعالن دم�شق بعقد عدة لقاءات 

مع برملانيني وحكوميني اأملان، نتج عنها اعرتاف بتاريخ 

ب�شحة  ملاين  االأ والربملان  احلكومة  من   2008/2/23

فتح  ر 
ّ
وتقر �شورية  يف  العام  للراأي  دم�شق  اإعالن  متثيل 

قنوات ات�شال مبا�رسة معه.

املتحدة  الواليات  مثل  دول  من  عّدة  بيانات  جاءت  وقد 

عتقاالت يف �شوريا  وبريطانيا وكندا وفرن�شا اأدانت فيه االإ

احلكومة  قامت  وقد  ن�شان،  االأ حقوق  جمال  يف  ومّلفها 

اأجل  من  برلني  يف  ال�شوري  ال�شفري  با�شتدعاء  ملانية  االأ

من  وزمالئه  �شيف  ريا�ض  النائب  �رساح  باإطالق  املطالبة 

املعتقلني.

بنجاح  واالعجاب  الفرح  يتملكنا  فيما 

الف، يف  التظاهرة ال�شعبية احلا�شدة باالآ

ذكرى اغتيال الرئي�ض رفيق احلريري، 

14 �شباط، بالرغم من كل الظروف  يف 

منية واأحوال الطق�ض ال�شعبة، ن�شعر  االأ

ح�شور  �شعف  من  واحلزن  �شى  باالأ

ومتثيل الي�شار يف هذه التظاهرة )ي�شار 

من  عدداً  لدينا  مر  االأ ويثري  اآذار(،   14

بجمهوره  الي�شار  عالقة  حول  �شئلة  االأ

وقدرته على التعبئة.

وكان  للي�شار،  غياب  �شبه  هناك  كان 

اىل  يحتاج  ي�شارية  بعنا�رس  االلتقاء 

تفتي�ض “ بال�رساج والفتيل”!

ل�شعف  تف�شري  عن  نفت�ض  عبثاً   

ال�شيا�شي  اخلطاب  خارج  امل�شاركة 

ميزته  يفتقد  الذي  اآذار،   14 لي�شار 

قوى  خطاب  مع  ويتماهى  اخلا�شة 

الطوائف يف 14 اآذار، فال ي�شيف جديداً 

على  يعمل  وال  الوطني،  اخلطاب  يف 

 
ّ
جتذيره باملحتوى االجتماعي واملطلبي

ال  و  للدولة،  الدميقراطي  واال�شالحي 

أى بنف�شه عن ال�شحن الطائفي، ولي�ض  ينا

على  يقوم  خا�ض  عمل  برنامج  لديه 

النقد. هذا اخلطاب يحبط  التحالف مع 

االنكفاء،  اىل  ويدفعهم  الي�شاريني 

مر  االأ فيرتكون  دوراً  لهم  يرون  فال 

للطوائف.

ب�شفاته  اآذار   14 ي�شار  خطاب  ان   

على  قادٍر  غري  اآنفاً،  املذكورة 

يخ�رسها  التي  وقواه،  جمهوره  تعبئة 

دخول  بعد  خ�ّض  االأ على  با�شطراد، 

الطائفي  أزقها  ما اال�شتقالل  انتفا�شة 

الي�شار عن متيّيز  والكياين، وعجز هذا 

نف�شه وعدم تقدميه ملخارج وطروحات 

اأن  وهم  اأّي  بدون  دميقراطية،  وطنية 

واقعية  قوى  المتتلك  الطروحات  هذه 

امل�شتقبل  تر�شم معامل  بل هي  راهنة، 

املرجتى.

النائب  األقاه  الذي  اخلطاب  ان   

�شباط،   14 تظاهرة  يف  عطاهلل،  اليا�ض 

هو  الدميقراطي،  الي�شار  حركة  عن 

منوذج للخطاب غري القادر على تعبئة 

�شماء  االأ بع�ض  لوال  اذ  الي�شار،  جمهور 

اخلطاب  نقول يف  اأن  والتعابري، ميكن 

ي�شاري.  خطاب  اأنه  با�شتثناء  �شيء  اأّي 

عام،  توليفي  ووطني  اأدبي  هو خطاب 

أرجح ويّغرد خارج �رسبه، فال هو يعرّب  متا

الوطني،  العمل  يف  ي�شارية  وجهة  عن 

اأن يكون يف موقع ممثلي  وال هو قادر 

الطوائف.

اأن له دوراً خا�شاً،  الي�شار   متى يعترب 

وقواه  جمهوره  تعبئة  به  يفرت�ض 

مع  اليتناق�ض  ذلك  واأن  الدور.  لهذا 

و�رسورة  الوطنية،  املعركة  اأولوّية 

واال�شالحي  االجتماعي  البعد  اعطائها 

الي�شار  قيمة  وهو  الدميقراطي، 

امل�شافة اىل هذه املعركة...

اأين هو 
الي�سار!

فريد عبود

�سوريو اخلارج

يك�سرون حاجز اخلوف..
عهد الهندي

من هنا وهناك
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 رمبا يغُفل عن بال الكثريين اأن كوبا املمانعة 

اإ�شتقاللها  نالت  مرييكية”  االأ مربيالية  ل”االإ

املتحدة  الواليات  من  بدعم   1889 عام 

�شارة  االإ هذه  ُتعفي  ال  نف�شها.  مرييكية  االإ

لف  ال�شَّ من  مرييكية  االأ املتحدة  الواليات 

كما  كوبا،  بحّق  مار�شتهما  الذين  والعن�رسية 

احلربي  باالمتداد  ناهيك  ال�شليبة،  فل�شطني 

الذي مل يوّفر زاوية يف العامل، اإال وو�شع فيها 

ب�شمة دموية.

مرييكي  على الرغم من ذلك ي�شتمر املجتمع االأ

و�رساع  ال�شلطة،  تداول  يف  ممّيزة  بدينامية 

الربامج، واإفراز قيادات غري تقليدية.

عندها  الرئا�شة.  اىل  ي�شل  وقد  مثال،  اأوباما 

مواقعهم  ال�شائنني  تهاليل  �شتتعاىل 

مريكان”.  �شتعداء املوؤدجلة ل”االأ ب�شعارات االإ

�شرت�شال يف ا�شتجداء  فيما هم قادرون على االإ

ال�شفقات ممن ي�شتعدون. 

كوبا  اإىل  بدء  على  وعود  حوال،  االأ كل  يف 

“الراوولية” بعد “الفيديلية”، وال يعنيني من 
“ت�شي غيفارا” باجلزيرة، �شوى  اإلت�شاق  بعد 

فيديل  مار�شه  الذي  القمع  ب�شبب  �شعاراتياً، 

الثورة  اآفاق  فتح  بدل  مناوئيه  على  كا�شرتو 

العود  هذا  ت�شي. يف  اليه  يطمح  كان  ما  على 

يف  اأ�شا�شية  م�شائل  ثالث  طرح  ملحاً  يتبدى 

ممار�شة املارك�شية احلقيقية اأوالً، دون اإغفال 

الدميقراطية  وتثوير  ثانياً،  التنمية  حاجة 

ثالثاً. 

1- كوبا بني “املارك�شية” و”اللينينية” 

املارك�شية.  اأمينة  لينني  ممار�شة  تكن  مل 

فاملارك�شية بروليتارية طاحمة. اأما اللينينية 

ت�شخر  الكفاءات.  ت�شادر  قمعية.  فنخبوية 

موهومة  اأفق.  غري  من  توؤدلج  الطاقات. 

َغت 
ّ
ُفر ولو  حتى  الكربى  بال�شعارات  تبقى 

اأن  الفرق بني فيديل وت�شي  من م�شامينها. 

ول ا�شتنقع ال�شلطة، فيما �شعى الثاين اىل  االأ

ت�شدير الثورة للتحرير والتحرر، ال لت�شخريها 

كوبا  تبقى  امرباطورية.  اأحالم  ح�شابات  يف 

مرييكي.  خوين غري ملحقة بالذيل االأ كا�شرتو االأ

التوتاليتاريات.  بتاريخ  اأي�شاً  ملحقة  اإمنا 

جريئاً  ا�شتنطاقاً  ت�شي  ثورة  أهل  ت�شتا كانت 

للينينية.  ا�شتتباعاً  منه  اأكرث  للمارك�شية 

أم�ض احلاجة اىل ي�شار عقالين  خ�شو�شاً واأننا با

يف وجه املّد اليميني املجنون. 

2- كوبا والدميقراطية يف الثورة

اأو  عليك  ف�شاأق�شي  الراأي  توافقني  مل  “اإن 
اأرحلك ق�رساً وطوعاً ال هم!”. يف كوبا موِر�شت 

هذه املنهجية. حتماً يف بدايات الثورة تزداد 

الو  ا�شتتب  متى  لكن  ق�شاء.  االإ انفعالية 

يف  نقدية  عمل  ور�شة  اإطالق  ُيقت�شى  �شع 

الركون  اأما  وتطلعاتهم.  الثوريني  هواج�ض 

والقائد  حادي  االأ الفكر  ا�شطفافات  اىل 

لفكر  فمناق�ض  العقيدة  أليه  وتا املخل�ض، 

خوين  االأ كا�شرتو  كوبا  ف�شلت  ذاته.  الثورة 

على  القائمة  تلك   غري  جتربة  ا�شتيالد  يف 

خرين، ونحر ما قد ينُتج  رف�ض دميقراطية االآ

الذي  فيها من دميقراطية. ع�شى من هدوئه 

للف�شل  يوؤرخ  فكرياً،  كا�شرتو  فيديل  اأراده 

منه  اأكرث  للم�شتقبل،  ا�شت�رساف  يف  واخليبات 

اأبنائها  لبع�ض  اإلغائية  ثوروية  يف  التمرت�ض 

مناء للرتاث. احلداثويني يف املمار�شة واالأ

3- كوبا والتنمية بعدالة 

مهاجمة  ُت�شبع  وال  الثورة.  الفقر  يخدم  ال 

�شرتاكية يف �شميمها عدالة  احل�شار اجلياع. االإ

فردية لتتمكن من اأن ت�شتحيل جماعية. 

يروي  ما  على  خوين،  االأ كا�شرتو  كوبا  عجزت 

العي�ض  مقت�شيات  تاأمني  من  الزائرون، 

بنائها. والتنمية ابتكار وانفتاح على  الكرمي الأ

احل�شار،  حمظورات  تخرتق  اإقت�شادية  روؤية 

الذاتي.  كتفاء  االإ اإمكانيات  يف  ببحث  اأقله 

الرغيف واحلرية لي�شا نتاج فكر راأ�شمايل، بل 

اأح�شنت  اإن  للمارك�شية،  الناب�ض  القلب  هما 

�شرتاكية وهجها.  قراءتها. هكذا ت�شتعيد االإ

اىل  فيديل  من  الوراثي  املنطق  اأن  يبقى 

قناعة  بتنا على  لكننا  ت�شي.  اىل  اأ�شاء  راوول 

اأن نحر الثورات تتكفل به اأحالم ال�شلطوية. 

الرفيق »راوول« بعد الكومندانتي

هكذا ُتنَحُر الثورات بال�سلطوية!
زياد ال�شايغ

الواحدة و الثالثني على  تطل علينا الذكرى 

اإ�شت�شهاد القائد كمال جنبالط، معلم الثورة 

وملهم الثوار..

الدميوقراطي،  التغيري  اأجل  من  بداأها  ثورة 

من اأجل لبنان العربي العلماين..

مع  رف�ض  التي  ثورتها  و  فل�شطني  جل  الأ

ظالالً  و  للحكام  اإمتداداً  تكون  ان  اأبنائها 

انياب  العروبة بني  فل�شطني  وها هي  لهم، 

اأطفالها  أكل  يا الذي  ال�شهيوين  العدو 

اّنه  منه  ظناً  مدنها،  ويظلم  �شعبها  ويحا�رس 

من  مراأى  على  الظرفية  لدولته  من  االأ يوفر 

ألقة، واأبرزها  �شنام و الظالميات املتا حكم االأ

ظالمية الع�شكر التي ال تزال تعي�ض و تتغذى 

رهاب ال�شهيوين حتت حجة »ال �شوت  من االإ

يعلو فوق �شوت املعركة«.

من  بالوطن  يرتقي  ان  حاول  نه  الأ قتلوه 

ف�شاد  واالإ والف�شاد  والع�شائرية  الطائفية 

والتجارة والقمع

والت�شلط، اإىل دولة دميوقراطية تكون املثل 

اأنظمتهم  العرب وال تكون على مثال  لباقي 

حادية والت�شلط على ال�شعوب. يف االأ

امل�شموح… اأكرث من  كان حاملاً  نه  الأ قتلوه 

�شتقالل، ثائراً على  طاحماً لوطن العدالة واالإ

الفقراء،   اأجل  من  منا�شالً  العرب،  اأ�شنام 

والفقراء خطر على العرو�ض …

احللم،  من  خوفهم  و  لرع�شتهم  هدفاً  كان 

نه الراف�ض للرجعية اخلارج عن القانون… الأ

قانون املذاهب والطوائف …

بيد من  والتخلف ي�رسب  للتخلف،  املناه�ض 

حديد …

املجاهد يف �شبيل احلرية، واحلريه وباء يتنقل 

يف الهواء، والهواء ال يعرف احلدود، واحلدود 

قاتلة ملن ال يقف عندها!

وحزباً  وفكراً  نهجاً  باق..  جنبالط  كمال 

ومدر�شة.. 

أنها  كا باملعلم  ال�شنوات  هذه  كّل  م�شت 

أنها  أنها الغد، وكا أنها اليوم، وكا م�ض، وكا باالأ

أيدينا. وعد نحققه با

نك احلا�رس فينا دائماً واأبداً،  لن نعود اإليك الأ

اً  د و ر و … ت ا هر تظا … قف ا مو … ً م�شلكا

حمراء…

 ليبقى 
ّ
م�شعل حرية نغذيه بالدم و اللحم احلي

منارة للم�شتقبل املن�شود...

عالم م�شوؤول الثقافة و االإ

يف منظمة ال�شباب التقدمي

يف ذكرى املعلم
اأحمد مهدي

التنفيذية  اللجنة  ممثل  كلمة  اأّن  �شّك  ال 

ملنظمة التحرير الفل�شطينية يف لبنان عّبا�ض 

يف  وني�شكو  االأ ق�رس  يف  األقاها  والتي  زكي، 

ت�شّكل   ،)  2008 الثاين  كانون   7( بريوت 

الفل�شطينية،  اللبنانية  العالقة  يف  منعطفاً 

نقدية  مراجعة  من  عالن  االإ هذا  ت�شّمنه  ملا 

تليق  العمق  يف  مل�شاحلة  ودعوة  �شادقة، 

والفل�شطيني،  اللبناين  ال�شعبني  أ�شالة  با

لبنان  ب�شيادة  الكامل  لاللتزام  ودعوة 

اإّن  العودة.  بحق  التم�شك  مع  واإ�شتقالله، 

�شوائب  معاجلة  لكيفية  روؤية  قّدم  عالن  االإ

لتزامات،  هذه العالقة، بطرحه جمموعة من االإ

عالن  رمّبا من اأهّمها ما جاء يف البند الرابع لالإ

ال�شالح  اأّن  »نعلن  ال�شالح:  مو�شوع  حول 

يخ�شع  اأن  ينبغي  لبنان  يف  الفل�شطيني 

ل�شيادة الدولة اللبنانية وقوانينها«.

�شهدت  الفل�شطينية  اللبنانية  العالقة  اإّن 

اللبنانية  احلرب  حقبة  خالل  كبرياً  توتراً 

حالة  من  وللتخفيف  وبالتايل،  وبعدها، 

من  بّد  ال  هذه،  اأّيامنا  حتى  القائم  التوتر 

برنامج للحوار يرتافق مع املهام ال�شيا�شية 

بعاد  لالأ دقيقة  ومتابعة  والدبلوما�شية، 

جتماعية  واالإ قت�شادية  واالإ ال�شيا�شية 

للعالقة اللبنانية الفل�شطينية.

املجتمع  عاتق  على  يقع  ذكر،  مما  اإنطالقاً 

ُتعنى  التي  واجلمعيات  اللبناين،  املدين 

مبو�شوع احلوار، م�شوؤولية كربى يف ترجمة 

اإعالن فل�شطني يف لبنان على اأر�ض الواقع، 

وذلك من خالل ما يلي:

الفل�شطينية  للمخيمات  ميدانية  زيارات   -

والقرى املحيطة بها، بهدف حث النا�شطني 

على ت�شكيل جمموعات ت�شم �شّباناً و�شابات، 

على  وتوزيعهم  وفل�شطينيني،  لبنانيني 

ماكن �شكنهم. جمموعات خمتلطة وفقاً الأ

للم�شاركني  التدريبية  الدورات  توفري   -

والتوا�شل  االت�شال  مبوا�شيع  يتعلق  فيما 

 النزاعات.  
ّ
واحلوار وحل 

حول  وحوار  نقا�ض  جل�شات  تنظيم   -

مبراجعات  والقيام  اخلالفية،  الق�شايا 

نقدّية يف العمق، على ان يتم ا�شتنباط حلول 

اأو حتديد خطط عمل م�شرتكة لتنظيم هذه 

ترتافق  ال�شعبني.  م�شلحة  فيه  ملا  العالقة 

هذه املرحلة مع جمموعة من االن�شطة الفنّية 

والبيئية، وذلك بهدف ك�رس احلاجز النف�شي 

بني ال�شباب.   

حمالت  تنظيم  على  امل�شاركني  تدريب   -

يقومون  املرحلة  هذه  وخالل  املدافعة، 

على  اتفقوا  التي  الق�شايا  اإحدى  باختيار 

ّي حّل، وي�شعون خطة  اّنها ت�شكل اأ�شا�شاً الأ

ك ملنا�رسة هذه الق�شية ودعمها.
ّ
حتر

امل�شاركني،  من  النواة  هذه  تكون  اأخرياً   -

عن  م�شوؤولة  املدنية  للجمعيات  اإ�شافة 

بذلك  ونكون  وتعميمها،  التجربة  هذه  نقل 

يف  م�شاحلة  يف  كبري  حّد  اإىل  �شاهمنا  قد 

العمق ُتو�شلنا اىل اإجرتاح احللول لق�شايانا 

اخلالفية.

عالن فل�سطني ا�ستكماًل لإ

يف لبنان: »م�سارحة للم�ساحلة«
عمر كّبول

ول 1953 كا�شرتو يلقي اأحد اأ�شهر خطبه »التاريخ �شيبتلعني« 16 ت�رسين االأ

من هنا وهناك
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وىل لالغتيال: يام االأ االأ

عادة  الإ حلظة  احلريري  رفيق  اغتيال  حلظة  كانت 

النظر مع ذاك الرجل.

ترتاوح  كانت  اآنذاك  معه  كي�شاريني  فعالقتنا 

العالقة  بني  وما  التقليدية،  اخل�شومة  بني  ما 

املعار�شة  القوى  مع  تقاربه  اإثر  على  امل�شتجدة 

لل�شيا�شة ال�شورية..

ح�شمت  ال�شدمة،  من  حالة  االغتيال  حلظة  �شكلت 

ت�شفية  من  اخلوف  ولويات..  االأ حول  التبا�ض  كّل 

الرف�ض  الهاج�ض..  كان  الربي�شول  لقاء  م�رسوع 

ملنطق االغتيال كان �شيد املوقف..

من  اأول  كنا  امل�شّيعني،  طليعة  يف  اأنف�شنا  وجدنا 

مّنا  قناعة  ال�شوري،  للنظام  دانة  االإ �شعارات  ردد 

خراجه من  النظام الإ ب�رسورة فتح املواجهة مع هذا 

لبنان..

أتها.  يف ظّل تلك املعركة كانت حركتنا تتلّم�ض ن�شا

ق�شري  �شمري  مقبولة:  كانت  التنظيمّية  القدرة 

واليا�ض عطاهلل وحكمت العيد وزياد ماجد �شكلوا مع 

الكادر ال�شبابي يف احلركة جمموعة عمل متكاملة..

تكون  تكاد  طّيارة  تظاهرات  مبجموعة  انطلقنا 

حّث  اأجل  من  العفوية  ا�شلوب  نعتمد  كّنا  عفوية، 

ال�شباب على امل�شاركة .. واحدة منها انطلقت من 

مريكية يف بريوت، و�شقت طريقها اىل  اجلامعة االأ

�شاحة االغتيال قبل ان تتوّجه اىل منطقة اجلميزة.. 

واأثناء وجودنا هناك ات�شل بي الرفيق زياد �شعب 

نزلوا  الربي�شتول  لقاء  من  �شخ�شيات  اأن  ليخربين 

اىل �شاحة ال�شهداء، فانعطفنا بالتظاهرة ملالقاتهم 

هناك.. فا�شبح اجلو متكامالً من اأجل خو�ض املعركة 

ال�شت�شهاد  الالحقة  يام  االأ ويف   ، حقيقي  ب�شكل 

أخذ  تا ال�شبابية  املنظمات  بداأت  احلريري  الرئي�ض 

ومطالبه:  اأهدافه  �شياغة  ويف  التحّرك  يف  دورها 

قادة  اإقالة  ال�شوري،  االن�شحاب  الدويل،  التحقيق 

منّية، وا�شتقالة احلكومة.. جهزة االأ االأ

رف�س  عن  باحلياة  احلرية...تعبري  خميم 

منطق املوت:

املنظمات  بني  امل�شتمّرة  النقا�شات  خالل  من 

الطالبية وال�شبابية املتعددة بداأت فكرة االعت�شام 

املفتوح تطرح نف�شها ب�شكل جدّي..

والكتائب  واال�شرتاكي  الدميقراطي  الي�شار  كان 

والتيار الوطني احلّر من اأوائل الوا�شلني بخيمهم 

اىل �شاحة ال�شهداء، وقمنا نحن ب�رساء خيمة متوا�شعة 

ثمنها 60،000 لرية، قبل اأن تن�شم باقي القوى 

واملجموعات الطالبية اإلينا تباعاً..وهكذا بداأ املخّيم 

يتمّدد �شيئاً ف�شيئاً..

هذا التمدد دفعنا للتفكري يف �رسورة تنظيم املخّيم 

واإدارته بالتعاون مع جمعيات املجتمع املدين التي 

ان�شمت هي اأي�شاً اىل املخّيم..

مكان  يف  يفكر  كان  ق�شري  �شمري  الرفيق  فيما 

اأبعد، كان هّمه كيف ميكن لتلك الظاهرة العفوية 

�شكل  أخذ  تا اأن  احلريري  اغتيال  بعيد  ولدت  التي 

االنتفا�شة املنظمة، التي متتلك الربنامج والقدرة 

واالهتمام االعالمي املحلّي والعربّي والعاملّي..

االنتفا�شة   هذه  ق�شري  �شمري  الرفيق  اأخذ  ثم 

مبطالبها واأفكارها و�شعاراتها وحيوّيتها واألوانها 

املبدعني  من  وجمموعة  خوري  ايلي  مع  ليحولها 

االعالنيني اىل كرنفال ان�شاين ثوري وطني ..

الروح  اأعاد  ح�شارّياً  احتفالياً  �شكالً  املخيم  اتخذ 

ذلك  يف  و�شاهمت  املدينة،  و�شط  اىل  والفرح 

املتطوعيني  من  جمموعة  مع  جنبالط  نورا  ال�شيدة 

العاملني باملجتمع املدين ...

ومت اإعداد من�ّشة للمخيم كّلفنا كي�شار دميقراطي 

�شيا�شي  ونقا�ض  حتفيز  منرب  لتكون  باإدارتها، 

اإظهار  على  العمل  جميعاً  هّمنا  كان  لقد  وثقايف، 

عليها  اأطلق  التي  لالنتفا�شة  احل�شاري  الوجه 

اال�شتقالل،  انتفا�شة  ا�شم  العيد  حكمت  الرفيق 

و�شعار  حمر  واالأ بي�ض  االأ العلم  �شمري  واأعطاها 

ا�شتقالل 05.

يل.. املهمة  �شمري  واأوكل  املن�ّشة،  اإدارة  ت�شّلمنا 

كانت فر�شة ممتازة للتوا�شل مع النا�ض، وللتعبري 

عن قناعتنا باالنتفا�شة من زاويتنا الي�شارية وعن 

وا�شحة  املعامل  كانت  احلقيقي..  ال�رساع  اأبعاد 

لدينا، وعرّبت عنها خطابات الرفيق اليا�ض عطااهلل، 

وكتابات الرفيق �شمري ق�شري...

�سمري ق�سري وبيان املثقفني ال�سوريني:

أخذ  كان االحتقان ال�شعبي قد و�شل اىل مداه وبداأ يا

منحى عن�رسي جتاه العمال ال�شوريني يف املناطق، 

املن�ّشة  ق�شري  �شمري  الرفيق  اعتلى  اثرها  على 

ن�رسه  الذي  البيان  يقراأ  وبداأ  احلرّية،  خمّيم  يف 

من  ف�شدرت  املعار�شون،  ال�شوريون  املثقفون 

احل�شود هتافات عن�رسّية ا�شتفزت �شمري الذي اأ�رسّ 

على قراءة البيان حرفاً بحرف، كان يعرف متاماً اأن 

العن�رسية ال تبني اال�شتقالل، كان يحلم بانتفا�شة 

املقرف  اخللط  �شوائب  ال�شوائب..  تلك  من  خالية 

ال�شوري  وال�شعب  املجرم  ال�شوري  النظام  بني 

امل�شكني ..

�سقوط حكومة كرامي:

�شباط   27 يف   ، حقيقة  اىل  يتحول  احللم  وبداأ 

يرغب  مراد  الرحيم  عبد  الدفاع  وزير  اأن  علمنا 

اأول  النا�ض، وكان  باإزالة املخّيم، فبداأنا با�شتنفار 

احلا�رسين اليا�ض عطااهلل الذي كان اب هذا التحرك، 

وكان �شمري يتنقل بني املخّيم ومكتبه يف جريدة 

النهار..

وبداأ التحّرك ملواجهة خطة وزير الدفاع..

املياه  اإدخال  من  ومنعنا  املخّيم،  اجلي�ض  حا�رس 

اأن  فاقرتحت  الباردة،  الليلة  تلك  يف  غطية  واالأ

�شهّيب،  اأكرم  النائب  �شيارة  يف  وندخلها  نحّملها 

وهكذا كان. وبداأت م�شاًء دعوة النا�ض من بريوت 

املخيم  حلماية  ال�شاحة،  اىل  للتقاطر  واملناطق 

واالنتفا�شة وا�شتمرارها..

اآخرها تلك  الليل، وكان  الدعوات طول  وا�شتمرت 

فجراً  اخلام�شة   عند  اليا�ض  الرفيق  اأذاعها  التي 

فكان �شداها مدوياً من �شاحة ال�شهداء اىل �شمري 

النا�ض حلماية الوطن ..

اجلي�ض،  حواجز  اىل  ت�شل  النا�ض  جموع  بداأت 

واحلقيقة اأن اجلي�ض مل يقم بعملية قمع وعنف، 

التي تعاطى فيها  الطريقة  بذلك  وقد �شاهمت 

اأهديت لهم  العنا�رس وال�شباط، حيث  النا�ض مع 

ف�شيئاً  تت�شّلل �شيئاً  الورود فيما كانت اجلموع 

كا�رسة ب�شالم وحمبة تلك احلواجز املفرو�شة..

ومع طلوع النهار اأ�شبح احل�شد ال�شعبي يف ال�شاحة 

ويف  ال�شيا�شّية،  القيادات  بح�شور  ومعززاً  �شخماً 

ذاك اليوم ا�شتقالت حكومة كرامي، كان ذلك حدثاً 

كان  مطالبها..  حتقق  االنتفا�شة  بداأت  مف�شلّياً، 

اأنني  كي�شاري  اأ�شعر  مّرة  ول  الأ ال يو�شف،  �شعوراً 

معنّي وموؤثر مبا�رسة يف التغيري..

الثامن من اآذار 2005:

كنا ب�شدد اإحياء يوم املراأة العاملي الذي ي�شادف 

اآذار.. لكننا حر�شنا عند علمنا  اأي�شاً يف الثامن من 

�شد على تخفي�ض  بتظاهرة جماعة �شكراً �شوريا االأ

الهجوم  اإمكانية  من  تخّوفنا  املخيم..  يف  احل�شور 

املواجهة.. حال  يف  اخل�شائر  تقليل  علينا..فقررنا 

وبقي يف املخّيم عدد قليل من ال�شباب.

التظاهر كما هو كم حّقنا  اأن من حقهم  كنا ن�شعر 

حّقاً  اأقلقنا  للتظاهرة  الكبري  العدد  اأي�شاً...لكن 

وو�شعنا اأمام حتّد كبري..

بني الثامن والرابع ع�سر من اآذار 2005:

حت�شرياً للتظاهرة التي اأعلنت يف 14 اآذار، ات�شل 

يف  مكتبه  اىل  وذهبت  ق�شري،  �شمري  الرفيق  بي 

جريدة النهار..كتبنا معاً بع�ض ال�شعارات، وذهبت 

ال�شيد جهاد  عند  تي يف  اأم  ب�شوتي يف  لت�شجيلها 

املّر، لتذاع يوم التظاهرة وقبله..

واإدارة  التنظيم  م�شوؤولية  حركتنا  ا�شتلمت 

يف  مركزنا  يف  تتم  االجتماعات  كانت  املن�ّشة، 

كورني�ض املزرعة، فذهبت واأتيت بخريطة ملدينة 

بريوت لنتمّكن من تخطيط و�شول النا�ض ومواقف 

ال�شيارات وما اإىل ذلك..

اىل  يتوافدون  النا�ض  بداأ  اآذار   14 �شبيحة  يف 

ال�شاحة، كانت كلمات للقيادات ال�شيا�شية، وكان 

عريف االحتفال الرفيق ال�شاعر يحيى جابر..

اىل  نحتاج  كنا  اجلموع،  تقدير  ن�شتطيع  نكن  مل 

اأذاعته و�شائل  التظاهرة..اخلرب هذا  خرب من خارج 

عالم املختلفة التي حتّدثت عن اأكرب تظاهرة يف  االإ

تاريخ لبنان..

كان  يو�شف،  ال  �شعورناً  كان  النهار،  انق�شاء  مع 

�شلمّي ح�شارّي،  انت�شار  بانت�شار حقيقّي،  �شعوراً 

ال�شوري �شيخرج  النظام  اأن  اأدركنا  يف ذاك الوقت 

بات  ال�شاعة  عقارب  رجعة..واأن  غري  اإىل  لبنان  من 

م�شتحيالً اأن تعود اىل الوراء..

فيها  لب�ض  ال  انت�شارات  االنتفا�شة  حققت  لقد 

الدولية  التحقيق  جلنة  حتالفاتنا،  �شوابية  اأثبتت 

اأ�ش�شت للمحكمة، حكومة كرامي ا�شتقالت ووّلت مع 

جهزة ، االنتخابات  قوات النظام ال�شوري وقادة االأ

النيابية .

قبل  من  واجلماعية  الفردية  القناعة  اإزادت  لقد   

الي�شاريني ب�شوابية اخليار ال�شيا�شي املبني على 

من  اأذار كتحالف  من  ع�رس  الرابع  مع قوى  التحالف 

الوطن،  هذا  ال�شتمرار  ك�شمان  الدولة  بناء  اجل 

�شمن بوتقة متما�شكة من ال�شعب والدولة القوية 

بخو�ض  الدميقراطي  الي�شار  قرار  والعادلة، فكان 

م�شرية اال�شتقالل الذي تعّمد بدماء �شهيدينا الكبار 

اأتت  اأني�ض جورج حاوي ،الذين  �شمري ق�شري واأبي 

االنتفا�شة  الوطن وهذه  لهذا  �شهادتهما كحار�ض 

لقد  احلقيقي،  الواقعي  االن�شاين  االنت�شار  وهذا 

قتلهم اجلالد لعلمه اأن �شّناع الوطنية احلقيقة عند 

اأمثالهم .

ق�سة خمّيم..

ملف

اإ�ستقالل 05

فاروق يعقوب

على.. فكرة

زكي ر�شتم
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اإ�ستقالل 05

»هنا يكمن الوفاء احلقيقي حلدث 14 اآذار: يف اعتباره نقطة 

يثمر،  كي  مديداً  وقتاً  يتطلب  قد  �شيا�شي  لعمل  البداية 

الو�شاية ن�شاالت طويلة وت�شحيات  اإنهاء عهد  مثلما تطّلب 

كبرية مل تخت�رس بالنزول اىل �شاحة ال�شهداء ذات يوم من ايام 

أن ال�شيا�شة لي�شت حكراً على  �شباط اأو اآذار. ويف االتعاظ منه با

ال�شيا�شيني، مهما حاولو احتكارها، وان اال�شالح لن يبنيه اال 

من لهم م�شلحة فيه. اأما التربم واالحباط والقنوط، فتلك هي 

حتديداً العادات التي مل يعد لها مكان منذ 14 اآذار«. )�شمري 

ق�شري:2005/5/20(

ثالثة اأعوام طوت ذلك الـ«14 اآذار« الرّيان، حني فرحنا وح�شبنا 

ان نقطة البداية �شتقودنا اىل ربح املعركة.

الغايل و�شهرت  بالدم  التي عّمدت  االنتفا�شة  ان  كنا نعتقد 

غالبية اللبنانيني يف ن�شوة اللحظة، تكفي لننام على اأجمادنا. 

ثالثة اأعوام كبي�شة مل نتجاوز خاللها نقطة البداية باجتاه العمل 

ال�شيا�شي الذي يليق فعالً بحلم »ا�شتقالل 2005«.

مباركة  ولدت  التي  احلركة  هذه  قادة  أن  وكا يوحي  ما  �شيء 

حدود  اإىل  تكتيكياً  ان�شحاباً  اأجنزوا  النقطة.  هذه  عن  تراجعوا 

الوطنية واملعنوية بني  ان امل�شافة  اكت�شفوا  14 �شباط. ثم 

املوعدين تكرب وتكرب عاماً بعد عام وتتدحرج مداميكها تنازالً 

اإثر تنازل.

»14 اآذار« كان لكّل لبنان. اأما »14 �شباط« ففي كّل مو�شم 

ال�شارع  هذا  لبو�ض  ويلب�ض  لبنان  كّل  من  قطعة  عنه  يخلع 

خر.  مبواجهة ال�شارع االآ

يكفيان  الدولية  واملحكمة  الو�شاية  خروج  كان  حني  ويف 

ال�شاحة  اأيتام الو�شاية يدر�شون  خت�شار »ثورة االرز«. كان  الإ

جيداً ويخططون لي�رسبوا هذه الثورة ويفككوا اأو�شالها. حّولوا 

و�شباط،  اآذار  �رسقة  اىل  �شعوا  تافهة.  تفا�شيل  االغتياالت 

التواريخ وكّل  ومل يكتفوا بهما. وها هم يوا�شلون �رسقة كّل 

التي  لالأكرثية  هفوة  كّل  ي�شتغلون  املوا�شم.  وكّل  ال�شاحات 

كرثية  االأ مفعول  �شلبوها  وان.  االآ قبل  اأجمادها  على  غفت 

مفعول  �شلبوها  احلوار.  طاولة  اإىل  ا�شتدراجها  بعد  النيابية 

الطائفية.  الزواريب  اىل  ا�شتدراجها  بعد  الوطنية  الوحدة 

اآذار«.  �شلبوها حتى الت�شمية عندما قرروا اعدام  لفظة »14 

وىل  االأ املرحلة  ا�شتبدلوها يف  ال�شيا�شي.  األغوها من خطابهم 

بـ«14 �شباط«، ثم ا�شتكرثوا عليها  ال�شفة ال�شباطية لي�شنفوا 

اأ�شحابها بـ«حمتكري ال�شلطة« مقابل املعار�شة. 

التي  احلياة  اىل  نحّن  اآذار«.  هناك«14  اأن  نتذكر  وحدنا  نحن 

ملاذا  أل  ن�شا العامل.  انظار  وجذبت  والظلم  املوت  من  طلعت 

ان  العظيم م�شلمني وم�شيحيني  باهلل  حتولت جماهري »نق�شم 

بدين« اىل جماعات غرائزية مذهبية  اأبد االآ نبقى موحدين اىل 

خر؟  ملواجهة جماعات غرائزية تقف عند القاطع االآ

ن�شعر اننا وقعنا يف ال�رسك. وها نحن ن�شهد كيف مت ا�شتبدال 

العلم اللبناين باحلجارة والع�شي وما تي�رس من اال�شلحة اخلفيفة 

حلماية مواقع النفوذ، عندما تبني لنا ان العا�شمة التي نا�شلنا 

حتى ال تخت�رس دوائر �شغرية، بداأت تت�شظى حارات واأزقة يف 

اإطار عملية قر�ض مدرو�ض. 

هل كانت تنق�شنا احلنكة واخلربة والتجربة؟ 

االعوام الثالثة املا�شية تدل على ذلك. �شحيح ان التحديات 

كانت وال تزال كبرية، لي�ض يف لبنان فح�شب وامنا يف املنطقة 

التي حولت لبنان مرة جديدة اىل �شاحة �رساع اقليمي ودويل. 

والدع�شات  واال�شت�شهال  التهاون  ان  اي�شا  ال�شحيح  لكن 

�شّهل  ما  اآذار«،   14« ر�شيد  من  �شحبت  عوامل  الناق�شة 

للراف�شني �شيغة لبنان الدولة ال�شيدة امل�شتقلة ان ي�شعوا 

هذه االخطاء يف ر�شيد م�رسوعهم. 

وتثمر  تتعنقد  ال  ه�ّشة  زهرة  يبقى  بريوت  ربيع  اأن  ن�شينا   

اإ�شالحا لنا فيه م�شلحة.  وتطرح جناها اال باال�شالح. مل نبا�رس 

اأما الترّبم واالحباط والقنوط وغريها من العادات التي ح�شب 

مهند�شو ذّياك احللم اأنها وّلت اىل غري رجعة، فها هي تعود 

اىل نفو�ض من ذهلوا وهم يراقبون كيف انكفاأت �شاحة »ثورة 

من  يبق  ومل  وا�شطفافات،  وغزوات  �شاحات  ل�شالح  االرز« 

املحتدم  ال�شيا�شي  ال�رساع  يف  توظيفها  موا�شم  اال  الذكرى 

واملعّلق على دوائر الفراغ.

ولو  نحتفل  مل  نحن  اليوم  وحتى  اأعوام  ثالثة  منذ  فكرة  على 

اآذار«.  ال نزال  ملرة واحدة وا�شتثنائية بالذكرى يف يوم«14 

يف نقطة البداية وال تزال الطريق ال تزال طويلة و�شعبة. هل 

نزال منلك فر�شة  ال  الطريق؟ هل  اىل  اخلروج  يزال ممكنا  ال 

مغادرة الزواريب؟

»14 اآذار«: اخلروج من الزواريب والعودة اىل الطريق
�شناء اجلاك

�شتقالل: حداث التي تتالت خالل فرتة اإنتفا�شة االإ االأ

�شتقالل. - 18 �شباط 2005: اإعالن اإنتفا�شة االإ

- 28 �شباط 2005: اإ�شتقالة حكومة عمر كرامي.

القوات  اإن�شحاب  �شد  االأ ب�ّشار  الرئي�ض  اإعالن   :2005 اآذار   7  -

الكامل �شوف يعلن  ن�شحاب  لالإ برناجماً  واأن  البقاع،  اىل  ال�شورية 

خالل �شهر.

- 10 اآذار 2005: اإن�شحاب اجلنود ال�شوريون من �شمال لبنان.

جهزة اال�شتخبارتية ال�شورية  - 16 اآذار 2005: اإن�شحاب قادة االأ

من بريوت ويف 17 من اجلبل.

- 29 اآذار 2005: طلب اجلرنال رميون عازار اإجازة اإدارية ملّدة 

�شهر.

مركز  واإخالء  ال�شوري،  ن�شحاب  االإ توا�شل   :2005 اآذار   30  -

املخابرات ال�شورية يف عنجر.

جلنة  اإن�شاء  جماع،  وباالإ من  االأ جمل�ض  قرار   :2005 ني�شان   7  -

حتقيق دولية يف جرمية اإغتيال رفيق احلريري.

من  االأ العام ومدير  من  االأ 2005: و�شع مدير عام  22 ني�شان   -

الداخلي جميل ال�شّيد وعلي احلاج نف�شيهما بت�رسف احلكومة وقت 

التحقيق الدويل.

 - 26 ني�شان 2005: اإمتام القوات ال�شورية اإن�شحابها من لبنان 

واإ�شتقالة جميل ال�شّيد.

للتذكري

�شور امللف: يامن �شّكرية
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ملف

اإ�ستقالل 05

ما مّيز فرتة 14 �شباط – 14 اآذار 2005 عن تاريخ لبنان احلديث هو اندفاعنا غري امل�شبوق 

ك�شباب لبناين. فقد ك�رسنا احلواجز الطائفية واملناطقية التي كانت فر�شت علينا اآنذاك من 

قبل �شلطة الو�شاية ال�شورية. ك�رسنا حاجز اخلوف واالرهاب الذي كان معمماً من قبل املافيا 

البعثية وتوابعها املحليني، واطلقنا الثورة!

اإثر اغتيال �شهيدنا الرئي�ض رفيق  نعم ال�شباب اللبناين هو الذي اأطلق انتفا�شة اال�شتقالل 

احلريري، وثار يف وجه �شلطة القمع واالغتيال و�شعار “وحدة امل�شار وامل�شري” املزيف. 

خيم  ن�شب  من  نحن  اجلرمية.  �شاحة  يف  للتجمع  تداعينا  ذاتية  ومببادرات  لبنان  �شباب  نحن 

االعت�شام بعفوية يف �شاحة احلرية قبل اي قرار قيادي.

باملفاجاآت،  واحد( واملليئة  )�شهر  زمنياً  الق�شرية  اخت�شار هذه احلقبة  لكن من امل�شتحيل 

املحزنة حيناً وال�شارة واحلافلة باالنت�شارات واالجنازات اأحياناً اأخرى.

من امل�شتحيل و�شف مقدار �شدمتنا وحزننا يوم 14 �شباط،

غ�شبنا يوم الت�شييع يف 16 �شباط، عزميتنا ليلتها حني جتمعنا بالع�رسات فقط قرب ال�شان 

جورج م�شيئني ال�شموع ومطالبني باحلقيقة واحلرية واال�شتقالل،

ا�شتعداداتنا ليل 17 �شباط، حني ن�شبنا اأول خيمة يف ال�شاحة،

دعمنا املطلق العالن الثورة، اعالن “انتفا�شة اال�شتقالل” من قبل قادة لقاء الربي�شتول يوم 

19 �شباط،

اآالف  مئات  جتمع  حني  اجلرمية  على  اال�شبوع  ذكرى  يف  �شباط   21 يوم  العارمة  مفاجئتنا 

اللبنانيني ملبني دعوة املنظمات ال�شبابية،

القادمني من  اللبنانيني  ال�شاعة اخلام�شة من كل يوم مل�شاركة االف  ال�شرب  انتظارنا بفارغ 

خمتلف املناطق اىل �شاحة احلرية ملنا�رسة ق�شيتنا،

ثقتنا العالية بقدرتنا على ا�شقاط حكومة عمر كرامي يف ليل 27-28 �شباط،

حما�شنا حلمل اليافطات املطالبة با�شقاط واعتقال اجلرناالت يوم 7 اآذار،

ا�شمئزازنا لروؤية لبنانيني يطالبون ببقاء جي�ض الو�شاية يوم 8 اآذار،

ن�شوتنا ليل 12 اآذار بعد اعالن ب�شار اال�شد عزمه �شحب اجلي�ض ال�شوري من لبنان،

ده�شتنا وعدم قدرتنا على ا�شتيعاب �شورة اكرث من مليون وخم�ض مئة الف لبناين حاملني 

ين على ا�شتعادة ا�شتقالل وطننا، 
ّ
العلم اللبناين مطالبني بت�شكيل جلنة حتقيق دولية وم�رس

يوم 14 اآذار التاريخي.

اأما وقد مرت ثالثة اعوام على كابو�ض 14 �شباط وحلم 14 اآذار، فال ميكننا اال ان نثمن هذه 

التجربة الفريدة لل�شباب اللبناين ونتمنى رغم �شعوبة الو�شع احلايل اأن يبقى �شبابنا متم�شكاً 

بالق�شية ال�شيادية.

وال�شيا�شية.  واالجتماعية  منها  االقت�شادية  اال�شالحية،  الق�شايا  نهمل  اأال  علينا  ولكن يجب 

فعلى الرغم من الهجمة ال�رس�شة التي يتعر�ض لها لبنان من اجل اعادة هيمنة النظام ال�شوري 

اأبداً  نتوانى  اأال  العامل، علينا  مع  ايرانية  ل�رساعات  �شاحة جتارب  ابقاء وطننا  و  وعودة جي�شه 

عن مناق�شة ودرا�شة املوا�شيع واال�شكاليات التي متهد الطريق اأمام لبنان امل�شتقبل، لبنان 

الدميوقراطي احلا�شن جلميع ابنائه.

احلياديني  غري  حينها،  امل�شتقلني  وال�شباب  ال�شابات  ع�رسات  جتربة  ذكره،  من  بد  ال  وما 

قادتهم  التي  الطموحات  ميثل  اطار  يف  وتالقوا  االرز  ثورة  رحم  من  انطلقوا  الذين  اطالقاً، 

ال�شيا�شي،  العمل  يف  فريدة  طائفية،  غري  مدنية  حديثة،  جتربة  يف  اجتمعوا  ال�شاحات،  اىل 

ذلك يف  وكان  ال�شائد.  والتقليد  ال�شخ�شانية  عن  بعيداً  الدميوقراطية من خاللها  ميار�شون 

أ�شي�شه ر�شمياً يف 14 اآذار 2007،  اإطار قطاع ال�شباب يف حركة التجدد الدميقراطي. ومنذ تا

ال�شباب  ي�شارك  املهنية.  والقطاعات  اجلامعات  يف  التجدد  حركة  يف  ال�شباب  قطاع  ين�شط 

باال�شالحات،  تبحث  ن�شاطات  وينظمون  البناء،  ال�شيا�شي  والنقا�ض  االنتخابية  العمليات  يف 

باإمكانية  واإميانهم  لبنان  ل�شهداء  ووفاوؤهم  بريوت  وربيع  اآذار   14 بروح  التزامهم  كهم 
ّ
يحر

التغيري والتطور واال�شالح رغم ال�شعاب والت�شحيات.

من�شق قطاع ال�شباب يف حركة التجدد الدميوقراطي

اإنتفا�سة ال�ستقالل، ثورة ال�سباب
نادر حداد

ترهبهم   مل  يتعبوا،  مل  انهم  حّقاً 

ال�ّشنوات الثالث امل�شمخة بالدمع 

يقعدهم  مل  ميّلوا،  مل  والدم، 

العهر  من  الهائل  الكم  هذا 

ال�شيا�شي والفجور والتحايل على 

ظّلوا  أ�شوا،  ييا مل  امل�شطلحات... 

قناعاتهم،  ثابتني يف   �شامدين، 

و�شدقية  بعدالة  موؤمنني 

ور�شالة  لدور  اوفياء  ق�شيتهم، 

لقامات  الوفاء  جددوا  وطنهم، 

�شهدائهم...

نحاء اللبنانية من  جاوؤوا من كل االأ

حتّدوا  واملدن،  والقرى  اجلبال 

والثلوج،  مطار  واالأ العوا�شف 

البعيدة،  امل�شافات  حتّدوا 

والقتلة  ترب�ض املفخخني  حتّدوا 

قلب  اإىل  �شيوالً  وتدفقوا  بهم 

بريوت، ملوؤوا ال�شاحات وال�شوارع 

وتعدد  اعمارهم  بتنوع  وال�رسفات 

الوانهم وتعدد اأذواقهم الثقاقية 

وال�شيا�شية، متفلتني من القيود 

نحاء  والتعليب... جاوؤوا من كّل االأ

تهتف  للحياة،  تهتف  حناجرهم 

تي، حاملني الرايات امللّونة وال�شعارات ال�شاحكة واملتفائلة وامل�رسقة... للغد االآ

جرام  14 �شباط 2008 مل يكن خمتلفاً عن 14 اذار 2005 اإال بال�شوق للذين غيبتهم يد االأ

واأحالم التو�شع واأوهام ال�شلطة...

اأعادوا من جديد اأنهم لن ي�شت�شلموا للتهديد والوعيد و ال�رس امل�شتطري، انهم مل ولن ي�شدقوا 

أكيد اأنه ال عودة اىل الوراء، ال عودة اىل اال رتهان واأزمنة  مناورات ال�رساكة والوحدة، اأعادوا التا

القمع واال�شتبداد. اأعادوا ت�شويب م�شطلحات احلرية واال�شتقالل، معيدين لهذه امل�شطلحات 

نب�شها ووهجها بعد ان حاول البع�ض تزويرها وت�شويهها والذهاب بها اىل ارتباطات ورهانات 

خا�رسة...

أكيد من جديد اأن ال قيامة للبنان اال على  اأعاد اللبنانيون على اختالف انتماءاتهم وم�شاربهم التا

ديان والثقافات واخليارات واأمناط التفكري  راء والطروحات، تنّوع االأ التعّدد والتنّوع، تنّوع االآ

أكيد  واحلياة، وانه ال حياة للراأي الواحد املفرو�ض بقّوة ال�ّشالح وبالوعيد والتهديد، اأعادوا التا

عداء... اأن ال م�شتقبل للعزلة و االنغالق و اجلمود العقائدي و اخرتاع العداوات واالأ

زمات  االأ بكّل  مرتبطاً  لبنان  يبقى  أن  با قبولهم  بعدم  أكيد  التا �شباط   14 يف  اللبنانيون  اأعاد 

اأمريكا  منازلة بني  اأر�ض  اأر�شهم  اأن تكون  واأنهم ال يقبلون  والدولية،  االقليمية  والنزاعات 

وايران اأو بني اأمريكا و �شوريا واأن تبقى اأعمار اللبنانيني واأج�شادهم واأرزاقهم حقول اختبار 

للراهانات املكلفة والرزنامات الغريبة...

عداد و مهما قال العدادون وامل�شاحون والطوبوغرافيون فان الق�شية اللبنانية  مهما كانت االأ

لي�شت ق�شية اعداد، اإنها ق�شية �شعب يقتل ويجّوع وتدفع نخبه الثقافية والعلمية واملهنية 

و  �شلمياً  يقاوم  �شعب  ق�شية  انها  منازلهم،  يف  االختباء  اىل  الراأي  قادة  ويدفع  الهجرة  اىل 

يحاول  من  هناك  ان  �شيما  ال  خ�شاع  واالأ والهيمنة  بتزاز  االأ حماوالت  كل  �شيا�شياً  و  ح�شارياً 

اختزاله عرب و�شع الئحة يومية باملمنوع وامل�شموح واالّ.... فالق�شية اللبنانية لي�شت ق�شية 

ب،  وبعثات 
ّ
اأعداد مهما قال العدادون، انها ق�شية اقت�شاد يدّمر وا�شتثمارات ور�شاميل تهر

ديبلوما�شّية تهّجر، اّنها ق�شّية ترهيب و�شتم كل من ميّد يد امل�شاعدة ل�شعب لبنان وحرّية 

وموؤّخراً  تعّطل،  واأمنّية  د�شتورية  موؤ�ش�شات  الق�شية هي ق�شية  لبنان...ان  وا�شتقالل  لبنان 

والدور  الكيان  لبنان  وجود  يف  العّلة  ن�شاالتها  كانت  روحّية  مرجعّيات  من  النيل  حماوالت 

�شالة .
ّ
والر

خّط  هو   2008 �شباط   14 فان  وم�شاطرهم،  احلا�شبة  واآالتهم  أوراقهم  با العّدادون  ليم�شك 

اأزمنة الذّل والقهر والو�شاية وبني ا�شتعادة لبنان هويته احلقيقّية  فا�شل بني العودة اىل 

ائد يف العامل.
ّ
وعافيته و�شالمه ودوره التنويري الر

م�شلحة  طالب القوات اللبنانية 

ال�سنوات الثالث
ريا�ض طوق



�
Issue nº 4 March 2008

هي حكايتنا يف العامل العربي، فنحن ن�شبه “اأبو 

خليل” يف و�شعنا اأمام خيارين ثقافيني:

مبا  اال�شتهالك  ثقافة  بركب  االلتحاق  اإما   -

لوك  النيو  ولي�ض  اال�شتالب  عنا�رس  من  فيها 

اأولها

أثري الثقايف عرب  - واإما فقدان املبادرة يف التا

التم�ّشك برتاث يتم التعاطي معه كما لو اأنه 

قراآن كرمي ال مي�ّض. 

متجددة  حّية  ثقافة  ننتج  اأن  ميكن  كيف 

مريكية  االأ الثقافية  الكا�شحة  عن  أى  مبنا

اأوروبا  يف  الثقافة  حتى  منها  ت�شلم  مل  التي 

ونبقى يف نف�ض الوقت اأبناء ع�رسنا لنا هويتنا 

و�شخ�شيتنا الثقافية.

وماذا عن املو�شيقى ... يقال اأنها لغة عاملية، 

واأمزجة  لهجات  لغة  لكل  اإمنا  �شحيح..  هذا 

تطوير  على  نعمل  دعونا   ... تعبري  وو�شائل 

هذه اللهجات لي�ض من باب املحافظة عليها 

اإمنا باعتبارها ت�شاهم يف اإغناء التنوع الثقايف 

واالن�شاين. 

ماذا ن�شمع؟ ماذا نغني؟ ماهي القنوات التي 

تنتج  التي  �ش�ض  االأ وماهي  غنية؟  االأ ت�شلكها 

غاين؟ من يحّدد طبيعة وم�شار  على قاعدتها االأ

غنية  االأ هذه  عالقة  ماهي  غنية؟  االأ وقيمة 

�شوء  يف  املجتمعات  وطبيعة  النا�ض  أمزجة  با

التحوالت الكربى عندما يتحول العامل وتتحول 

فيها  معنى  ال  ا�شتهالكية  معادلة  اىل  احلياة 

اإالّ للك�شب ال�رسيع والعالقات ال�رسيعة وااليقاع 

اجلماهري  وتتحول  ال�رسيعة  وال�شهرة  ال�رسيع 

املهرجانات  يف  م�شّفقة  كائنات  اىل  املتعبة 

 ... ال�شيا�شية  املهرجانات  يف  كما  الغنائية 

ي�شفقون  ملاذا  يدرون  وال  ي�شفقون  اإنهم 

وعالم ي�شفقون وحّتام ي�شفقون. 

اأن  اأبو خليل”... كان ميكن  يا  ي�شاحمك  “اهلل 
جملة  دون  من  وبينك  بيني  امل�شهد  ينتهي 

الزمان  ذلك  ن  الأ زمان”  كان  فاكر  “ل�شه 
ن اأحدثكم عن  مرثية هذا الزمان ... دعوين االآ

اأكرث من ع�رس �شنوات كتبت  أنا قبل  زماين، فا

اأغان  جمموعة  امل�شتقبل  لتلفزيون  وحّلنت 

املحطة  لهذه  الرتويج  يف  وظيفتها  جتاوزت 

ين  لرتوج لقيم جمالية وان�شانية وفنية ... والأ

كنت حينها اأنف�ض غبار املعارك التي امتدت 

الت�شعني،  وحتى   75 العام  منذ  لبنان  يف 

التم�شك  اىل  الدعوة  رغبة يف  تتملكني  كانت 

بالذاكرة والتوقف عن ذرف الدموع على ما�ض 

مربك وكئيب. 

�شوف  روح  الروح  حبيب  “يا  تذكرون؟  هل 

م�شتقبلك  عاملا�شي ال تنوح امل�شتقبل الك 

“
ال�شغرية  القامة  �شاحب  تذكرون  هل 

بطربو�شه املائل يخطو خطوة باجتاه احلا�رس 

غنية  ويف عينيه حنني اللحظات الدافئة يف االأ

باجتاه  ناب�شة  �شعلة  قلبه  ويف  العربية 

امل�شتقبل؟

هل تذكرون حني حتّلقت فرقة “روك” حول 

اآالتها  م�شتنفرة  ال�شغرية  القامة  �شاحب 

املو�شيقية الكهربائية مغنية :

Future TV … talk to me
 واذا ب�شاحب الطربو�ض يجيب بكل موّدة:

“بالعربي يا عيني ... �شو ما تغني اأنا ممنونك 
ب�ض نف�شل لعيونك”.

الروك  جملة مو�شيقية حترتم ما غناه �شباب 

وغري  املحببة  الطربية  القفلة  اغفال  دون 

املبتذلة.

عن  الطربو�ض  �شاحب  غاب  ما  و�رسعان 

أنه فقد م�شاحته ليعود يف لقطة  ال�شا�شة وكا

تلفزيون  اأغاين  من  م�شورة  اأغنية  يف  وحيدة 

امل�شتقبل يف ر�شالة حب ملدينة عربية تعي�ض 

على حرارة اأحالمها بقدر ما تعي�ض على دفء 

اأبو الطربو�ض  البحر املتو�شط ... عندما ظهر 

كان �شوته يغني لبريوت : “ان كربت بت�شاع 

الدين واإن �شغرت بو�شة على خّدك “ 

لقطة وحيدة ظهر فيها اأبو الطربو�ض وغاب 

حزنها  يف  ا�شتثنائية  حلظة  يف  ليعود  جمدداً 

اأبرز  اأحد  لبنان  فيها  فقد  حلظة   .. وغ�شبها 

من  اأهم  اأحد  العرب...  النه�شويني  رجاالته 

بثقافة  موؤمنا  بواب ملقاومة  املحتل  االأ فتح 

املعرفة واملجتمع املدين – رفيق احلريري.

يف  يقول  ما  الطربو�ض  �شاحب  لدى  يكن  مل 

من  والكثري  و�شمته  حزنه  اإال  ال�شهيد  غياب 

أخذ  ليا اأحد  يظهر  اأن  من  بد  ال  كان  الغ�شب. 

احلياة  وارادة  احلياة  قيمة  على  ويوؤكد  بيده 

اأبقى  مل  االأ أن  با ويذكره  االن�شانية  والكرامة 

من  كلغ  ألفي  با يغتال  اأن  من  اأكرب  واحللم 

 الوجود كما يقول 
ّ
ن الغناء �رس الديناميت. والأ

جربان خليل جربان كان ال بّد من اأن نغّني يف 

اإمنا  للعظماء فقط  ح�رسة احللم لي�ض تخليداً 

مبواجهة  الوالدة  �شجاعة  قيمة  على  أكيداً  تا

جنب القتل. - “قبل الغّنية معك وبعد الغّنية 

معك” -.

اأن ترّوج ملحّطة  اأريد لها  غنية  كيف ميكن الأ

اأن تتجاوز وظيفتها لرتّوج لالأمل  تلفزيونية 

احلزن  مبواجهة  والفرح  أ�ض  اليا مبواجهة 

واحليوية مبواجهة اجلمود. كيف ميكن حلفنة 

اال�شتهالك  �شطوة  يخرتقوا  اأن  الفنانني  من 

املتحكم باملحطات التلفزيونية وي�شعوا اىل 

تثبيت قيم باتت اأثرا بعد عني؟ كيف ميكن 

ا�شتعادة معاين احلب واجل�شد واللقاء واحللم 

دورتها  لها  جتارية  �شلع  اىل  حتّولت  بعدما 

من  والكثري  جوها 
ّ
ومهر و�رسكاتها  االنتاجية 

امل�شّفقني؟

غّنينا متّنينا ت�شمعنا ون�شمعك

والرمانة يّلي زرعتا 

رح تكرب ب�ض تاخد وقتا

بيكفيها دمعة �شخية من غّله مدمعك

اأ�شل الرمانة زهرة

والفر�ض الكانت مهره

ه.
ّ
ه ورح تبقى حر

ّ
حر

اأ�سل الرّمانة زهرة
اأحمد قعبور

التا�ضعة

اأوقفني اأبو خليل جاري حيث اأ�شكن يف بريوت و�شكا هّمه... قال: “هال�شبي ما عندو حّظ “ – قا�شداً اإبنه خليل – “ظّبط �شعره عند اأغلى كوافري ... 

اإّمو ا�شرتتلو اأغلى بدلة ... واأختو عملتلو لوك جديد” وعند كلمة لوك جديد، الحظ اأبو خليل ده�شتي ل�شماع هذه العبارة، فابت�شم واأردف “ال اأبو خليل 

بو خليل: “و�شو م�شكلة ال�شبي؟ “. قال: “ما عندو حّظ ... وما عندو وا�شطة ال بال�شتار اأكادميي وال بال�شوبر �شتار،  بيعجبك وبيعرف باللوك”. قلت الأ

ألته، قال: “ بالكاد عم يقدر يق�شط ال�شيارة، فمن وين بدو يجيب ثمن  واإّنو ينّط على دبي لي�شرتك بربنامج هواة ما قارد”، “لي�ض يا اأبو خليل” �شا

تذكرة ال�شفر!”. “لي�ض عندو �شيارة ؟” اأجاب “موديل ال�شنة” ثم �شمت اأبو خليل وهم�ض يف اأذين: “يف جمال يا جار تعفيني من خدمات البناية لها 

حوال �شّيقة؟” و�رسدت عينا جاري خلف زجاج �شميك لنّظارة طبية لي�شت موديل 2005.. و�شل امل�شعد ودخلنا اأنا واأبو خليل اليه ..  نو االأ ال�شهر الأ

أّمل نف�شه ملياً يف مراآة امل�شعد وقال :” ناق�ض نيو لوك ونيو راتب ونيو حياة ونيو بلد وميكن نيو عامل” ثم دندن ب�شوت خافت: “ل�شه فاكر كان  تا

زمان!”
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حول اأ�شداء �شيعية واأ�شداء �شنية، كان هذا احلوار مع هادي 

زكاك.

من اأين اأتت فكرة ا�شداء �شيعية و�شنية؟

العمل  يف  ومنخرطني  م�شّي�شني  �شباب  مع  العمل  فكرة  هي 

ال�شيا�شي، وعن عالقاتهم بطوائفهم، واحلراك ال�شيا�شي يف 

كل طائفة واأحوال العلمانيني فيها...

انها فكرة الثقافة )ال�شينما يف اأ�شداء �شيعية، واملو�شيقى يف 

اأ�شداء �شنية( يف مقابل اأو مبوازاة ال�شيا�شة البحت.

على اأي اأ�شا�ض مت اختيار ال�شخ�شيات؟

كان املعيار اأن يكون العمر بني 23 و30، مع م�شتوى جامعي، 

وجتربة �شيا�شية.

يف اأ�شداء �شيعية كانت »اإ�رساء« متّثل حزب اهلل، و»فوؤاد« ميثل 

طائفته  داخل  الي�شاري  ال�شوت  كان  و»مروان«  اأمل،  حركة 

واملرتبط بعمل ثقايف هو ال�شينما.

امل�شتقبل،  تيار  من  »اينا�ض«  كانت  �شّنية«  »اأ�شداء  يف 

التنظيم  من  و«جمال«  �شالمية،  االإ اجلماعة  من  و«با�شم« 

ال�شعبي النا�رسي، ممثلني بذلك اي�شاً املدن الثالث الكربى: 

بريوت و�شيدا وطرابل�ض. 

املرتبط   الطائفة  داخل  الي�شاري  ال�شوت  فكان  »خالد«  اأما 

بالثقافة من خالل عمله املو�شيقي..

أزم الطائفي، اأتت مداخالت ال�شيد هاين فح�ض  ويف حلظات التا

فاق، و�شكلت الدور نف�شه يف اأ�شداء �شنية مو�شيقى  لتو�شع االآ

»خالد«.

وملاذا مل تتم اال�شارة اىل انتمائه للي�شار الدميقراطي؟

تاريخية  حالة  لي�شت  ال�شنة  عند  الي�شارية  احلالة  اأن  اأعتقد 

اختياره  ان  كما  مثالً،  لبنان  يف  ال�شيعة  عند  املوجودة  كتلك 

كان على ا�شا�ض عمله كمو�شيقي، وما متثل املو�شيقى عنده 

مزاجاً  ميثل  القومي  البعد  وهذا  وفل�شطيني،  عربي  بعد  من 

عاماً عند ال�شنة...

هل ميثل ال�شباب املختارون طوائفهم متثيالً حقيقياً؟

حزاب التي  متت عملية االختيار يف »اأ�شداء �شنية« من خالل االأ

قدمت جمموعة مر�شحني مّت االختيار من �شمنهم، واأنا اأ�شعر 

بذلك اأن امل�شوؤولية يف االختيار م�شرتكة بيني وبني االحزاب.

يف »اأ�شداء �شيعية« كانت العالقة مع االحزاب اأبعد. »مروان« 

تربطني فيه عالقة �شينمائية، ومن خالل �شخ�شية مروان مت 

تركيب الفيلم.

اأعطيت حيزاً مهماً للمو�شيقي وال�شينمائي، هل يعك�ض ذلك 

اىل  انحياز  هو  اأم  بالفن،  امل�شتغلني  �شخا�ض  االأ اىل  انحيازاً 

االفكار التي ميثالنها؟

هو تعاطف مع الفنان املتفلت من القيد الطائفي...

 اأنا اي�شا اأبحث عن نف�شي كعلماين يف هذا الوطن.. 

اإ�شافة اىل ذلك فاإن املقاربات الثقافية ا�شبحت هام�شية يف 

أزم ال�شيا�شي والطائفي.. الو�شع ال�شيا�شي اليوم يف ظل التا

أ�ض هنا من اإعطاء الثقافة جزءاً من حقها املهدور اليوم  فال با

يف املقاربات ال�شيا�شية واالجتماعية.

ما االهمية التي �شكلتها هذه التجربة على �شعيد اال�شتنتاجات 

فاق العملية؟ ال�شخ�شية واالآ

مكنتني هاتان التجربتان من الدخول اأكرث واأكرث لكّل جمموعة، 

والتعرف اإليها عن كثب، وفهمها دون مواقف م�شبقة.

وبكّل �رساحة، فاإن ما عاينته �شّكل عندي خوفاً وقلقاً من حالة 

طائفية مر�شية منت�رسة بقوة، هناك تفكك �شبه كامل ملفهوم 

الدولة مل�شلحة االنتماء الطائفي.

كّل فيلم كان دخوالً فعلياً يف كابو�ض، النه احتكاك مبا�رس مع 

م�شكلة تتعلق بتكوين املجتمع. وهذا يطرح �شوؤاالً حقيقياً عن 

اإمكانية العي�ض يف لبنان من دون انتماء طوائفي.

خر العدّو« انتقل عند البع�ض من  اأملذهل حقاً اأن مفهوم »االآ

»اآخر« اىل »اآخر« جديد، مبعنى اأن االتهامات ذاتها التي كانت 

ن توجه باجتاه اآخر. توجه باجتاه ما ا�شبحت االآ

�شداء حول الفيلمني؟ كيف كانت االأ

راء مت�شاربة جداً والفيلمان يطرحان ا�شئلة كثرية.  االآ

كثريون �شيعتربون اأن هذا الفيلم اأو ذاك ال يعرب عن ال�شّنة اأو 

عن ال�شيعة اأو عن حزب اأو فئة.. واأنا ال اأّدعي اأ�شالً اأنني اأخت�رس 

اأحوال طائفة من خالل الفيلم.

املو�شيقي يعي�ض حالة ارتباك بني الفن وال�شيا�شة، وهو ما 

ختمت به الفيلم، هل تعاين انت من االرتباك نف�شه؟

فالم التي اأخرجها وثائقية لها ات�شال  اأكيد، خ�شو�شاً واأن االأ

�رسوري مع ال�شيا�شة.

ة اأفكر بالعمل ال�شينمائي اأجد الهّم االجتماعي يدخل 
ّ
يف كّل مر

على اخلط.

هل جتد الكثري من العقبات تعرت�ض اأعمالك؟

من العام 99 اىل 2004 كان هام�ض احلرية يف العمل متو�شطاً، 

اأريد،  ما  كّل  2005 متكنت من ت�شوير وعر�ض  العام  ومنذ 

ال�شوؤال اىل متى يبقى احلال هكذا..

مل يكن هناك اأي رقابة على اأعمايل، �شوى رقابتي ال�شخ�شية، 

حيث اأنني تدخلت لتلطيف احلّدة الرهيبة وحلذف ما ال يقال.. 

عدا عن ذلك فاإن اأعمايل – مبا فيها اأ�شداء �شيعية واأ�شداء 

�شنّية الذين عر�شا على �شا�شة اأخبار امل�شتقبل- مل يتعر�شا 

ي نوع من الرقابة...�شيء ملفت! الأ

ن�شاهد  كنا  خم�ض،  حماور  اأ�شا�ض  على  بني  �شنية«  »اأ�شداء 

راء املختلفة حول كّل حمور و�شوؤال.. االآ

ماذا جتيب اأنت عن روؤيتك حول تلك املحاور؟

ب: 1- بحثاً عن االأ

الروحي. لدي احرتام  اأو  ال�شيا�شي  ال يوجد لدي اب باملعنى 

ل�شخ�شية والدي الذي غذاين �شيا�شاً وكانت نقا�شاتي االولية 

معه.

�شينمائيني  اآباء  وجود  حيث  من  مروان  راأي  مع  اأتقارب  انا 

والدّي  وويلز  هيت�شكوك  يل  بالن�شبة  التعبري،  �شّح  اإن 

ال�شينمائيان. 

2- اأالب واالبن:

حد  الأ توريثه  ال�رسوري  ولي�ض من  اأحد  خراج من  االإ ارث  انا مل 

اأفراد عائلتي... 

3- الدين وال�شيا�شة:

عاجلت عالقتي بالدين ومل اأنهها.

ال  اأن  يجب  بها  اأحلم  التي  العلمنة  ولكن  العلمنة،  امتنى  انا 

خرى.. وهناك بع�ض التجارب العلمانية  تكون متطرفة هي االأ

غري م�رسقة بتاتاً كالتجربة الرتكية وغريها...

4- املذهبية والطائفية:

متف�شية..  مر�شية  حالة  بلدنا  يف  واملذهبية  الطائفية  احلالة 

وهي تنذر بعواقب خطرة حقاً.

التاريخ،  حول  حقيقية  اأ�شئلة  علينا  يطرح  ذلك  اأن  اأعتقد 

مبعنى اأن العديد من املراحل )ا�شتقالل 43 مثالً( تنقل الينا 

حداث التاريخية يتم تناولها  ب�شكل فولكلوري، وكثري من االأ

وحتليلها ب�شكل فولكلوري اأي�شاً...

اأن الطريقة ال�شابقة قد عفا عليها الزمن واأنه ال بّد من  اأرى 

ن�رس  طريقة  على  واملعقدة  ال�شائكة  امل�شائل  هذه  معاجلة 

الغ�شيل مرة واحدة!..

 

5- األ�شوؤال االخري: )ما بني الفن وال�شيا�شة(

بالنمط  أثراً  متا ذلك  يكون  ورمبا  مطلقاً،  حلزب  انتم  مل  انا 

الوعي  ت�شّكل  اأثناء  �شائداً  كان  الذي  لالأحزاب  امليلي�شوي 

عندي. 

ولكن لدي نوع من احلنني الي�شاري.

اأ�شعر انني كمخرج يجب ان اأكّون نظرة اأو�شع م�شتقلة متاماً.

قّل نعمل  اأعرف اننا لن نتمكن من تغيري العامل، ولكن على االأ

حتى ال يغرينا العامل.

ثقافة

هادي زّكاك: قد ل نتمكن من تغيري العامل

لكننا نعمل حتى ل يغرينا العامل

ريان ماجد

»اأ�شداء  وثائقيني  فيلمني  خالل  من  موؤخراً  اأطّل  �شاب،  جامعي  واأ�شتاذ  خمرج  زكاك  هادي 

أتي  �شيعية« ثم »اأ�شداء �شنية« من �شمن ثالثية يفرت�ض اأن ت�شّم الحقاً اأ�شداًء مارونية. وتا

عمال لتن�شم ملجموعة وثائقية حول موا�شيع �شاخنة يف بالدنا ومنطقتنا، من »الجئون  هذه االأ

»حرب  اإىل  ال�شتات،  خميمات  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  اأحوال  يعر�ض  الذي  احلياة«  مدى 

اأحدثه من ارتدادات داخلية وانق�شامات حادة عك�شها  2006 وما  ال�شالم« بعيد عدوان متوز 

ال�شباب الذين �شاركوا يف الفيلم.
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ثقافة

فيلم  عنوان  هو   ،The Kite Runner اأو  الورقية«  الطائرة  »عّداء 

اأفغاين،

لتزام حتى   ميزج بني العاطفة وال�شيا�شة، بني ال�شداقة املقّد�شة واالإ

املوت. 

فغاين  االأ كتبها  التي  الورقية«  الطائرة  »عّداء  رواية  من  الفيلم  اأخذ 

ول للكتب  مريكي خالد ح�شيني والتي حازت على املركز االأ �شل، االأ االأ

واحدة  اإعتربت  والتي  تاميز«،  مبيعاً يف �شحيفة »نيويورك  ف�شل  االأ

من اأف�شل ع�رس روايات اأدبية لعام 2003.

كابول  �شعب  معاناة  و�شّور  وجمالها  الرواية  عمق  الفيلم  عك�ض 

واأطفاله والظلم الذي حلق بهم. 

ف من خالله 
ّ
جتري وقائع الفيلم من العام 1970 وحتى 2001. ونتعر

طفال  االأ مب�شاهدة  ون�شتمتع  واملرحة  الب�شيطة  النا�ض  حياة  على  

�شاليب الرتفيهية  يلعبون بالطائرات الورقية، التي هي من اأجمل االأ

فغاين . ثم تبداأ املعاناة مع االجتياح ال�شوفييتي،  يف ثقافة ال�شعب االأ

وهجرة اأهل كابول، وتنتهي بحكم القب�شة احلديدية ل»طالبان«.

�شان  يف  املقيم  »اأمري«  يتلقاها  هاتفية  مبكاملة  الفيلم  يبداأ 

فران�شي�شكو من �شديق والده »رحيم خان« يف �شيف 2001، والذي 

زالت هناك فر�شة  له: »ما  باك�شتان، ويقول  اإىل  العودة  يطلب منه 

تدفع  نها  الأ الفيلم،  حبكة  تلّخ�ض  اجلملة  تلك  نقياً«.  لتعود  اأخرى 

خلف  يعدو  وهو  »ح�شن«  و�شوت  كابول  ذكريات  �شتعادة  الإ »اأمري« 

أمري كان  ة«. فا
ّ
مر األف  اأفعلها  جلك  »اأمري«: »الأ طائرة ورقية خماطباً 

اأو »اأخوه« ح�شن كان فقرياً ولكنه كان �شجاعاً  طفالً غنياً، و�شديقه 

ة، اىل 
ّ
ّيام احللوة واملر ووفياُ له اىل اأبعد احلدود، وكالهما ت�شاركا  االأ

اأن فرّقهما القدر.

 �شداقتهما هذه تخّطت الظلم واحلدود والبعد لت�شبح مرجعية وفاء 

وقت  اأي  من  اأكرث  اليوم  رمبا  عاملنا…  اإليها  يحتاج  وحّب  والتزام 

م�شى. 

عّداء 

الطائرة 

الورقية

رنا خوري

من�شور  بن  يو�شف  بن  فار�ض  هو 

قرية  مواليد  من  لبناين  ال�شدياق، 

اأحمد  1805. يعترب  ع�شقوت �شنة 

رّواد  اأكرب  من  ال�شدياق  فار�ض 

ع�رس النه�شة، وذلك نظراً  لثقافته 

طّعمها  التي  �شالمّية  واالإ العربّية 

باالفكار االوروبّية.

اللغات  واأتقن  ال�شحافة  يف  عمل  

جنليزّية،  واالإ والرتكّية،  الفار�شّية، 

ترجمة  يف  و�شارك  والفرن�شّية، 

�شفار املقّد�شة. االأ

قريبة  بحّلة  النرث  ال�شدياق  قّدم   

خماطبة  على  وقادرة  النا�ض  من 

عن  والتعبري  العربي،  ن�شان  االإ

قيود  عن  بعيداً  وق�شاياه  همومه 

كانت  التي  البديعية  الزخارف 

�شائعة يف كتابات الع�رس.

ال�شدياق  أ  اأن�شا  1860 �شنة  يف 

وهي  اجلوائب،  اأ�شماها  �شحيفة 

�شحيفة �شيا�شّية اأ�شبوعية ت�شدر 

�شحيفة  نالت  �شتانة.  االآ من 

العامل  يف  وا�شعة  �شهرة  اجلوائب 

 مل تنلها �شحيفة �شواها 
ّ
�شالمي االإ

فما  العربية.  ال�شحافة  اإن�شاء  منذ 

كان االّ اأن اأقبل ال�شالطني وامللوك 

عليها كما املفكرون. وقد متّيزت 

وبراعة  التبويب  بح�شن  اجلوائب 

مّما  �شاليب  االأ وجودة  التحرير 

احلقبة  تلك  �شحف  اأكرب  جعلها 

واأو�شعها انت�شاراً. 

جريئة  مبواقف  ال�شدياق  متّيز 

وكان  مة، 
ّ
املحر امل�شائل  حول 

جراأة  بكّل  معاجلتها  يف  �شّباقا 

ال�شاق  علي  »ال�شاق  كتابة  يف 

دافع  حيث  الفرياق«  هو  ما  يف 

نّدد  كما  والفالحني،  الفقراء  عن 

نادى  ال�شّلطة.  وذوّي  الوالة  بظلم 

رائداً  كان  وقد  املعتقد،  بحرّية 

اأّن  لي�شّدد على  املراأة  يف مو�شوع 

ال نه�شة لل�رسق اال بنه�شة املراأة. 

كما وربط ال�شدياق التمّدن بقيمة 

العمل وال�شنائع، وراأى اّنه يف غياب 

ميكن  ال  وال�شناعة  العمل  قيمة 

فار�ض  اأحمد  ودعا  التمّدن.  بلوغ 

ال�شورى عرب  اإىل حتقيق  ال�شدياق 

مة يجري انتخابها  جمال�ض نّواب لالأ

مبا�رسة من ال�شعب.

يف  الليال   
ّ
�رس موؤلفاته:   من 

على  اجلا�شو�ض  بدال،  واالإ القلب 

يف  العجب  منتهى  القامو�ض، 

خ�شائ�ض لغة العرب، خربية اأ�شعد 

ال�شدياق، ال�شاق على ال�شاق فيما 

هو الفارياق.

من رّواد 

النه�سة 

العربّية..

اأحمد فار�ض ال�شدياق

التقدمي،  ال�شباب  منظمة  من  بدعوة 

وتكرمياً لذكرى ال�شهيد املعّلم كمال 

بريوت  ربيع  فرقة  حتيي  جنبالط، 

غنائية  اأم�شية  واملجموعة(  )ندين 

ال�شاعة  يف  وني�شكو،  االأ ق�رس  م�رسح  يف 

اآذار   21 اجلمعة  م�شاء  من  ال�شاد�شة 

 .2008

اأم�سية 

غنائية 

لفرقة 

ربيع 

بريوت



الو�سط املتطرف

طالل خوري

feedback@al-ofok.com :لكرتوين أي م�شاركة اأو م�شاهمة اأو مالحظة على الربيد االأ ترحب هيئة التحرير با

Facebook
هل يجب حظر Facebook  يف املكاتب؟ 

ندبندنت الربيطانية خرباً مفاده اأن  ن�رست جريدة االإ

 ، Facebook ثلثي ال�رسكات يف لندن �شتمنع موقع

وذلك درءاً لهدر وقت املوظفني.

راء حول املوجة العارمة ملواقع الت�شبيك  اإختلفت االآ

 YouTube، My Space، مثل  جتماعي  االإ

Facebook وغريها.
واإيجابيات  قيمة  املواقع  لتلك  اأن  البع�ض  يقول   

واإهداراً  املوظف،  لوقت  م�شيعة  كونها  تتعدى 

هذه  حظر  قرار  اأن  يبدو  لكن  واإنتاجيته.  لرتكيزه 

املواقع عن احلوا�شيب يف ال�رسكات هو الذي يعمم 

ويطبق، كما ذكرت ال�شحيفة الربيطانية. 

متخ�ش�ض  حماماة  مكتب  بها  قام  اأخرى  درا�شة 

اىل  تخل�ض   ،BBCال ن�رسته  العمل  ب�شوؤون 

عن  الناجتة  الربيطاين  قت�شاد  االإ خ�شائر  تقدير 

يومياً  اإ�شرتليني  جنيه  ب130مليون   Facebook
اأمريكي(. بناًء على  $260 مليون دوالر  )ما يعادل 

هذه الدرا�شة يبدو اأن القرار ال�شائب هو بحظر هذه 

املواقع للحفاظ على اإنتاجية العمال.

يرى اأ�شحاب العمل قرار احلظر هذا مماثالً حلقهم 

ت�شاالت الهاتفية اخلا�شة  يف منع )اأو احلد( من االإ

جزء  هي  كالهاتف،  نرتنت،  فاالإ ال�رسكة.  هاتف  عرب 

اأداء  عن  املوظف  لهاء  الإ ولي�شت  العمل  اأدوات  من 

مهامه. 

خرى، املعار�شة حلظر هذه املواقع،  وجهة النظر االأ

ن�شاطات  مقام  تقوم  ال  املواقع  هذه  اإن  تقول 

العمل، بل تتناف�ض ون�شاطات اأخرى لت�شيع الوقت 

اأو ت�شفح  اخلا�ض،  الربيد  قراءة  العمل مثل،  اأثناء 

 Facebook اجلرائد اإلخ. كما يذهب املدافعون عن

املواقع  هذه  اأن  يقولون  اإذ  ذلك  من  اأبعد  اإىل 

نتاج  االإ لزيادة  و�شيلة  اإىل  لتتحول  القدرة  لديها 

اإجتماعياً بني العاملني يف  وتفعيله. مثل التقريب 

اأي �رسكة من بع�شهم البع�ض. كما تقّرب املوظف 

العمل  خالل  التوا�شل  ي�شّهل  وذلك  الزبون.  من 

والتن�شيق اجلماعي للموظفني مع بع�شهم البع�ض 

ومع زبائنهم.

هل  والعمال،  العمل  ق�شايا  يف  الباحثون  يت�شاءل 

جتماعي كلياً، اأم يجب  يجب منع مواقع الت�شبيك االإ

يعتقد  جابات.  االإ تكرث  اإ�شتعمالها؟  كيفية  تنظيم 

البع�ض اأن احلظر الكامل هو اأف�شل طريقة، اإذ اإن 

والت�شبيك  للمعلومات،  اأ�شا�شي  م�شدر  نرتنت  االإ

العمل  اأوقات  خارج  يح�شل  اأن  ممكن  جتماعي  االإ

ت�شييع  دون  نتاجية  االإ على  اإيجاباً  وينعك�ض 

ال�شاعات املعدودة داخل  الدوام الر�شمي. يذهب 

و�شاكلته،  العمل  نوعية  يف  البحث  اإىل  اآخرون 

عالنات،  واالإ الت�شويق،  فيفرقون بني وظائف مثل 

نقل  مل  اإن  اأكرث،  بحاجة  تكون   التي  واملبيعات 

دقيقة  ومتابعة  اأو�شع  اإت�شاالت  ل�شبكة  اأ�شا�شية، 

حوال ال�شوق وامل�شتهلكني. الأ

بع�ض  املواقع  لهذه  اأن  القول  اإذن  املمكن  من 

اإ�شاليب  عن  اأكرث  البحث  حتتم  التي  يجابيات  االإ

�شتفادة من هذه املواقع لتطوير  ممكن من خاللها االإ

عامل  ارتباط  زيادة  مع  خا�شة  نتاجية،  واالإ العمل 

بهذا  قبلنا  اإن  ومواقعها.  نرتنت  االإ ب�شبكة  عمال  االأ

املواقع  هذه  حظر  رف�ض  عندها  وجب  �شتنتاج  االإ

�شاليب  كت�شاف وتطوير االأ بقاء النافذة مفتوحة الإ الإ

نتاجية العمال يف العمل.  املنا�شبة من هذه املواقع الإ

التحدي وا�شاعة وقت موظفيهم  لكن من �شيقبل 

حتى يتم حتديد الو�شائل املنتجة؟ 

 قد طرد لكرثة دخوله 
ً
اأن عامال  هل �شن�شمع قريباً 

يظن  كان  فمن  جداً،  هذا ممكن  Facebook؟  اىل 

اأن ما كتب على Facebook بني طالب مدر�شة قد 

اأ�شبوع  اأربعة طالب يف زحلة ملدة  اإىل �شجن  يوؤدي 

بتهمة القدح والذم؟

وغريها  املواقع  هذه  اأن  اال�شارة  من  بّد  ال  ختاماً، 

القمعّية،  نظمة  االأ بع�ض  ظّل  يف  بالكامل  حمظورة 

كما فعلت الدولة ال�شورية مثالً  خمافة من حتولها 

احل�ض  و»اإ�شعاف  النظام  ملناه�شة  م�شاحات  اإىل 

الوطني والقومي« لل�شعب ال�شوري.

جرائم ال�سرف!

اأخته يف جرم  اأو  اأو فروعه  اأ�شله  اأحد  اأو  أ زوجته  العذر املخّفف من فاجا “ي�شتفيد من 
أقدم على قتل اأحدهما اأو ايذائه بغري  الزنى امل�شهود اأو يف حالة اجلماع غري امل�رسوع فا

عمد.”

املادة 562 من قانون العقوبات اللبناين

عاً من خالله »جرمية ال�رسف« 
ّ
�شك براءة يكفله قانون العقوبات اللبنايّن للقاتل، م�رس

أر. �شاً اأ�شّد املفاهيم القبلّية تخّلفاً وهي الثا
ّ
ومكر

مم  تخالف املادة 562 روح الد�شتور اللبنايّن، كما واأّنها تتعار�ض مع مبادىء ميثاق االأ

املتحدة واالعالن العاملي حلقوق االن�شان التي وّقعها لبنان.

تقت�رس عقوبة املرتكب على ال�شجن ب�شع �شنوات، في�شتفيد اجلاين من العذر املخّفف 

�شباب ال تتعّلق »بجرم الزنى«. وت�شري التقارير الر�شمّية اىل اّن  ليتخل�ض من ال�شحّية الأ

ثماين من اأ�شل ع�رس حاالت من جرائم ال�رسف تكون ال�شحّية فيها بريئة.

ُيذكر اأّنه ويف العام 1999، وبعد ن�شال طويل من قبل اجلمعّيات غري احلكومّية، مّت 

تعديل املادة نف�شها التي كانت تن�ض على »ي�شتفيد من العذر املحّل...« وال يزال 

�ض التمييز �شد املراأة وحتّلل �شفك دمها.
ّ
العمل جارياً اللغاء مادة تكر

مارك �شو


