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  الدولإن ما يحدث اليوم حولنا فى فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان وفى

مريكا وأوربا، وفى تطبيق ثنائية المعايير، وفى إشاحة العربية واإلسالمية وفى أ
المجتمع الدولى عن مواجهة الظلم أو حتى االعتراف بوجوده، إنما يتم فى النهاية 
طبقاً لحسابات دقيقة لموازين القوة ومعايير المصالح، والبد أن نفيق إلى حقيقة 

مع حقائق الواقع مؤلمة هى أن لغة الخطاب العربى واإلسالمى أصبحت ال تتمشى 
الدولى، وعلى أحسن حال فإن رد الفعل تجاه هذا الخطاب ال يخرج عن االستخفاف 

كما أنها إقرار واضح منا بالعجز الكامل أمام . فضالً عن تقييمنا بالغفلة والتخلف
إن الخوف من مواجهة الحقيقة والعجز عن رد . العالم، وأمام شعوبنا وأمام التاريخ

عدم القدرة على اتخاذ الخطوات العملية لتغيير االختالل فى الفعل المناسب و
موازين القوة سيؤدى فى النهاية إلى تعرية كاملة للنظم العربية، وإدانة شعبية 

  .وتاريخية لقيادات هذا الجيل
 سبتمبر، ١١وقعت األقطار العربية فى حيرة كبيرة بعد أحداث "لقد 

ة التى تناضل من أجل تحرير الشعب فالمفروض عليها قومياً أن تدعم المقاوم
الفلسطينى، غير أن الواليات المتحدة، القوة العاتية على الصعيد الدولى، تهدد بأن 
تصبح ضرباتها موجعة، األمر الذى دفعها أحياناً إلى إدانة المقاومة باعتبارها 

ين بل إرهاباً إذا أصابت المدنيين، دون أن تهتم بالمقابل بأن إسرائيل تضرب المدني
  )1 (."وتقتلعهم من الجذور

إن النضال ضد االحتالل عمل مشروع يقره القانون الدولى، ويقف على 
أرضية عادلة من خالل قضية ذات مضمون، بينما اإلرهاب عنف عشوائى ال يستند 

ولذلك أقرت الجمعية . إلى قضية وال يقف على أرضية واضحة ذات أبعاد محددة
                                           

  ٢١٥ سابق، صعلى ليلة، مرجع.  د)1(
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 بمشروعية نضال الشعوب فى سبيل التحرر –ما أسلفنا  ك–العامة لألمم المتحدة 
من الهيمنة االستعمارية والسيطرة األجنبية، بالوسائل كافة، بما فى ذلك القوة 
المسلحة، كما حثت دول العالم على تقديم العون والمساعدة للشعوب التى تناضل من 

  .أجل تقرير مصيرها وحصولها على حقوقها وحريتها
 قد فشلت فى – فى زمن الهوان العربى –األنظمة العربية فإن ورغم ذلك، 

، بل أنها كثيراً ما اضطرت استغالل مفهوم المقاومة لتحقيق مصالح شعوبها
للخضوع لالبتزاز األمريكى الصهيونى والدخول فى لعبة خلط األوراق والمفاهيم، 

مة الباسلة، أو على األقل التعامى عنها، فوجدنا أنظمة عربية تدين حركات المقاو
ا بجر الدول إلى صراعات ليست مستعدة لها، كما حدث مؤخراً مع حزب هوتتهم

، حيث تبجحت إحدى الدول ٢٠٠٦ أغسطس/اهللا فى الجنوب اللبنانى فى يوليو
العربية وجعلت شيوخها يصدرون فتوى بأن حزب اهللا أشد خطراً على اإلسالم من 

  .رةالصهاينة ألنه يمثل الشيعة الرافضة الكاف
لقد فشلت األنظمة العربية فى أن يكون لها إرادة أو قرار أو دور على صعيد 
المجتمع الدولى، ورضيت أو رضخت للهيمنة اإلمبريالية االستعمارية األمريكية 

 وال ة،الصهيونية، واكتفت بدور التابع المطيع المسيس الذى ال يرد لسيده كلم
  .يخالف له أمراً

خجل وتلك التبعية المزرية، فى أحداث لبنان األخيرة وقد تبدى هذا الفشل الم
، حيث ظل العالم العربى بدوله االثنتين والعشرين عاجزاً ٢٠٠٦ أغسطس/فى يوليو

 من العدوان الذى يجرى على الشعب اللبنانى عن عقد قمة عربية يكون لها موقف
 فى ١٩٩٠ وهى نفس الدول والزعامات الذين جمعتهم قمة القاهرة عام –األعزل 

 واكتفت – ساعة لمنح الشرعية للواليات المتحدة لتضرب العراق ٢٤أقل من 
ببيانات الشجب واالستنكار، وظلت تستجدى أى تدخل من السيد األمريكى وتابعه 
مجلس األمن لوقف العدوان اإلسرائيلى على لبنان، تاركة المقاومة اإلسالمية فى 

 الصهيونية والسالح األمريكى، ببضعة الجنوب اللبنانى وحدها فى مواجهة القوة
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ووقفت العروبة تنتحب وتنعى . آالف من المقاتلين غير النظاميين، بال عون أو مدد
حظها على حكام تخلو عن شعوبهم، ورضوا بالذل والهوان، ولم يعد لهم من هدف 

 يسعون إليها سوى الفوز بالرضا السامى من السيد األمريكى، حتى ولو ةأو غاي
  .لك على حساب شعوبهم وكرامتهمكان ذ

 األمريكية التى تنشر باللغة نيوزويكوالفضيحة المرة التى كشفتها مجلة 
العربية فى جميع العواصم بالمنطقة، أنه عقب الهجوم اإلسرائيلى على لبنان، أراد 
الرئيس بوش أن يطمئن على موقف الزعماء العرب من الحرب، وأجرى اتصاالت 

األطلسى فى طريقه إلى روسيا لحضور اجتماع الدول الثمانى أثناء طيرانه عبر 
حتى يحدد مالمح اللعبة فى الشرق األوسط الجديد التى تديرها واشنطن، ورصد 

اآلن أصبحت مطمئناً، لقد حصلت على (كبير المحررين بالمجلة كلمات بوش 
 التى ، ويشرح المحرر مدى الفرحة)موافقة القادة العرب بالقضاء على حزب اهللا

مألت صدر بوش الذى كان يتوقع أن يعترض العرب على العدوان اإلسرائيلى، فإذا 
بهم يباركون خطواته، مما جعله يطلب من تل أبيب مواصلة الضربات تحت وعد 

  )1 (. مجلس األمنفىبحمايتهم 
 الدولة التى تقع فى – رئيس فنزويال هوجو شافيزومن سخرية القدر أن 

 فعل ما –تصدر قائمة الدول المصدرة للبترول للواليات المتحدة أمريكا الجنوبية وت
لم يجرؤ حاكم عربى على فعله، أو حتى مجرد التلويح به، حين أعلن سحب سفير 
بالده من إسرائيل احتجاجاً على ما ترتكبه من مجازر، وصفها باإلبادة الجماعية فى 

لعدوان على لبنان، كما هدد كما اتهم الواليات المتحدة صراحة أنها وراء ا. لبنان
!!!. بقطع صادرات البترول عن الواليات المتحدة إذا استمرت فى دعم إسرائيل 

وسوف يسجل التاريخ للرئيس الفنزويلى أنه أناب نفسه عن كل العرب فى مواجهة 
 مثلما فعل الرئيس الفرنسى عندما عارض أمريكا فى ضرب العراق -عدوهم اليوم 

                                           
  ١٤ص.٦/٨/٢٠٠٦عدد  عادل صبرى، الوجه األسود للزعماء العرب، جريدة الوفد المصرية،)1(
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 تخاذل فيه الحكام العرب حتى عن مجرد إدانة العدوان على  فى وقت– ٢٠٠٣عام 
  .لبنان الشقيق، إن لم يكن بعضهم باركه سراً وبرره عالنية

وعندما تصاعد الضغط الدولى على مجلس األمن واألمم المتحدة، بعد مرور 
ما يقرب من شهر على العدوان اإلسرائيلى على لبنان، وبعد وصول حصيلة 

منهم من األطفال، خالف من ال % ٣٠ ياً مدنياً لبناناً شهيد١٠١٤العدوان إلى 
 ٦٢ شهيداً من عناصر الجيش اللبنانى، و٣١يزالون تحت األنقاض، إضافة إلى 

 قتلى من مراقبى ٥ شهداء من مقاتلى حركة أمل، و٧شهيداً من مقاتلى حزب اهللا، و
 جريح، وأكثر من ٣٦٠٠األمم المتحدة وقوة الطوارئ الدولية، إضافة إلى أكثر من 

 ألف نازح، وخسائر مادية بلغت ستة مليارات دوالر، بخالف تدمير أكثر من ٩٧٠
، وأكثر )مطار بيروت وموانى وخزانات مياه ومحطات كهرباء( منشأة حيوية ٣٠
 جسراً، وأكثر من سبعة آالف ١٤٥ محطة بنزين، و٢٣ كم من الطرق، و٦٣٠من 

 ومزرعة وسوق، إضافة إلى العديد من مسكن، وتسعة آالف مصنع ومحل تجارى
محطات اإلرسال التليفزيونى وهوائيات الهواتف الخلوية، وأماكن العبادة، ومقار 

  .مكاتب ومنازل تابعة لحزب اهللا
تدخلت فرنسا بقوة فى مجلس األمن الستصدار قرار بوقف القتال ومعالجة 

فقت على مشروع قرار األزمة، ولكن الواليات المتحدة وبعد مفاوضات متعددة، وا
ال يوقف الحرب بشكل فورى، ويتيح الفرصة إلسرائيل للبقاء فى بعض النقاط التى 

  .احتلتها فى جنوب لبنان، وكأنها تكافئها على العدوان
فبعد قرابة السبع ساعات من انعقاد جلسة مجلس األمن يوم السبت 

رار رقم ه الخمسة عشر على القئ جاء التصويت بإجماع أعضا١٢/٨/٢٠٠٦
الذى يطالب بوقف العمليات العسكرية فى لبنان، يتبعه انتشار الجيش ) ١٧٠١(

اللبنانى وتوسيع وجود قوات األمم المتحدة فى جنوب لبنان الموجودة حالياً باسم 
وزيادة عددها من ألفين إلى خمسة عشر ألف جندى، باإلضافة إلى ) يونيفيل(

لمنطقة على أن يكون ذلك بالتزامن مع انسحاب جميع القوات اإلسرائيلية من ا
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 مبعوث األمم المتحدة فى رودى سوتو، وأشار (!!)انتشار القوات اللبنانية والدولية 
بيروت إلى أن القوة الدولية الموسعة ستبدأ فى انتشارها فى جنوب لبنان فى 

  (!!!).غضون أسبوع أو عشرة أيام 
وفى تحد واضح للشرعية وبعد ساعات قليلة من صدور قرار مجلس األمن، 

 أن فدهبالدولية، بدأ الجيش اإلسرائيلى عملية برية واسعة النطاق فى جنوب لبنان 
وقد .  كم من الحدود مع إسرائيل٢٠تمتد إلى نهر الليطانى، الذى يقع على بعد 

 رئيس األركان اإلسرائيلى أن عدد القوات تضاعف دان حالوتسأعلن الجنرال 
 ألف جندى، وأن الجيش اإلسرائيلى سيواصل القتال ٣٠ثالث مرات ليصل إلى 

ضد حزب اهللا إلى حين أن تتقرر آلية لتنفيذ وقف إطالق النار، وأن هذه العملية 
  !!!.سوف تستمر لعدة أيام إن لم يكن أسابيع 

أكد وفد ) ١٧٠١(وفى ردود الفعل األولية على قرار مجلس األمن رقم 
، )غير متوازن( قبوله القرار على الرغم من أنه الجامعة العربية إلى مجلس األمن

وقال وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى رئيس الوفد أن الوفد قبل 
القرار بصيغته الحالية من أجل حقن دماء األبرياء وتجنيب لبنان والمنطقة المزيد 

 إصدار من ويالت الحروب، مشيراً إلى أن ذلك ال يعنى بالضرورة رضا الوفد عن
حيث لم يأخذ فى االعتبار بشكل كاف مصالح لبنان ووحدته ) ينقصه التوازن(قرار 

، كما أنه لم يتعرض بوضوح لمسئولية إسرائيل (!!)واستقراره وسالمته اإلقليمية 
اإلنسانية والقانونية عن الدمار الذى خلفته الهجمات اإلسرائيلية على األراضى 

ألة األسرى والمعتقلين فى السجون اإلسرائيلية بشكل ، ولم يعالج مس(!!)اللبنانية 
  .متوازن

وقد وافقت الحكومة اللبنانية على القرار، مسجلة بعض التحفظات على عدد 
من النقاط الواردة فيه من أبرزها، خلوه من إدانة االعتداءات اإلسرائيلية على 

  .لبنان، والغموض فيما يخص قضيتى مزارع شبعا واألسرى
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 األمين العام لحزب اهللا، فقد أعلن أن المقاومة ستلتزم بأى نصر اهللاحسن أما 
وعندما ) رد فعل على عدوان(وقف إلطالق النار يتم التوصل إليه، خصوصاً أنها 

م دولكنه انتقد ع. تتوقف األعمال العدوانية اإلسرائيلية فإن ردود األفعال ستتوقف
، وإنما تضمن وقفاً لألعمال الحربية تضمن القرار إعالناً لوقف شامل إلطالق النار

كما أكد أن الحرب لم تنته حتى اآلن . بحيث ترك المجال للتفسيرات واالجتهادات
بدليل استمرار العدوان واستمرار عمليات القتل والغارات والهدم، متهماً اإلدارة 
األمريكية بأنها مازالت من خالل معارضتها أى نص فى القرار الدولى على وقف 

ورى إلطالق النار توفر للعدو اإلسرائيلى الوقت لتحقيق تقدم ميدانى، كما أكد على ف
  .أن هذا القرار غير عادل وغير منصف

 فقد شكر الرئيس األمريكى على إيهود أولمرتأما رئيس الوزراء اإلسرائيلى 
لصياغة األمن مجلس دعمه إسرائيل فى المباحثات التى جرت داخل وخارج أروقة 

قرار مجلس األمن  نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية أن شيمون بيريز، وقال القرار
  .يلبى كل مطالب إسرائيل

بعد حوالى شهر من العمليات العسكرية اإلسرائيلية صدور القرار "  جاءوهكذا 
ضد لبنان، بهدف التغطية على العجز اإلسرائيلى الواضح فى تحقيق أهداف 

نا كانت مسارعة رئيس الوزراء اإلسرائيلى ملموسة على أرض الواقع، ومن ه
إيهود أولمرت فى اإلعالن عن دعم القرار، إال أنه أعلن فى الوقت نفسه، ربما من 
باب إظهار عكس ذلك، عن البدء فى توسيع الهجوم البرى اإلسرائيلى فى أرض 

ة الجنوب اللبنانى حتى شمال نهر الليطانى، وعن أن العمليات العسكرية اإلسرائيلي
ال حدود لها من الناحية الزمنية، وفى العبارة األخيرة ما يؤكد أنها ستوقف عملياتها 
وقتما تنهى أهدافها وليس بناء على قرار مجلس األمن، ساعدها على ذلك أن القرار 

 لم ينص على الوقف الفورى للعمليات العسكرية، فضالً عن أنه ساوى بين ١٧٠١
 والجرائم الوحشية التى ترتكبها فى أراضى دولة العمليات العسكرية اإلسرائيلية

أخرى، وبين صواريخ حزب اهللا التى تصيب بالكاد بعض المدن اإلسرائيلية، وهى 
فى النهاية تأتى رداً على اعتداءات، بل وساوى القرار بين جنديين إسرائيليين أسرا 
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سرائيلية وهم فى أراضى محتلة، وبين األسرى اللبنانيين المحتجزين فى السجون اإل
ومن هنا، تعرف المجتمع اإلنسانى على . مقاومون دافعوا عن أراضيهم المحتلة

الدبلوماسية فى أسوأ صورها، الدبلوماسية فى خدمة المدفع والصاروخ والقنبلة 
العنقودية، الدبلوماسية لتبرير القتل والدمار وذبح المدنيين وإطالة أمد المعارك، 

  )1 (!!."والرأى العام المحلى والعالمى، وال عزاء للضعفاءدبلوماسية تتحدى الشعوب 
جامعة داب كلية اآلورئيس قسم الفلسفة بستاذ أ – حسن حنفى الدكتورويرى 

أن هناك عوامل عديدة أدت إلى هذا العجز العربى الظاهر، أهمها  -القاهرة 
ية النظم اإلحباطات واالنكسارات العربية المتوالية، مما أدى إلى انكسار وتبع

العربية، أما بالنسبة للجماهير العربية فيرى أن السبب الرئيسى فى انكسارها هو 
استبعادها من المشاركة السياسة على مدى أكثر من نصف قرن، وزيادة التهميش 

ولكنه يرى أيضاً أن التراث الثقافى العربى كما يدعم ثقافة . السياسى للجماهير
 والخضوع الستبداد بالقضاء والقدرالسلبى  ان مثل اإليم؛الخضوع واالستسالم

أطيعوا اهللا (آلية  تأويل مع إساءة  من منطلق أن طاعة اإلمام من طاعة اهللالحكام
 فإن به أيضاً الكثير مما يدعم .٥٩: النساء) ألمر منكملى اووأطيعوا الرسول وأ

طاعة لمخلوق فى مثل التأكيد على حرية اإلنسان وأنه ال ؛ ثقافة المقاومة والممانعة
 واألمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومقاومة الظلم داخلياً معصية الخالق

 ولكنه بحاجة إلى إعادة اكتشاف لتشكيل ثقافة جديدة تتبنى خيارات .ارجياًخو
وهو يؤكد أن المقاومة تبدأ بتغليب العوامل . المقاومة بديالً عن خيار االستسالم

اإلرادة الذاتية على اإلرادة المساعدة، وبتصور جية، والداخلية على العوامل الخار
  )2 (.اإلنسان حراً مختاراً مسؤوالً

                                           
 أفضل الحلول السيئة، جريدة األهرام المصرية، عدد األحد ١٧٠١ هانى عسل، القرار )1(

  ٣٢ص. ١٣/٨/٢٠٠٦
  ٩٧-٨٩ص ص. حسن حنفى، مرجع سابق.  د)2(
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إن المقاومة هى شرف األمة، ومحاولة وصمها باإلرهاب، ما هو إال إحدى 
المحاوالت المستحدثة من قبل قوى االحتالل والهيمنة العنصرية لحرمان الشعوب 

ولذلك . هويتها وصون كرامتها وسيادتهامن حقها فى تحرير أرضها والدفاع عن 
فإن األمة بكل مواقعها الرسمية والشعبية، مطالبة بضرورة مساندة ابنائها 
المقاومين، ومدهم بكل أسباب العون السياسى والمادى والمعنوى، وإلى رفض أية 

  .ضغوط أو إمالءات أجنبية
اً تشكل خط وإذا كانت المقاومة سبيالً لتحرير األرض المحتلة، فهى أيض

الدفاع األول عن وجود األمة واستقاللها وسيادتها وكرامتها ومواردها، وبخاصة فى 
وجه المشاريع الشرق أوسطية التى تستهدف األمة فى عروبتها وعقيدتها، وفى 
ثرواتها، والعمل على تمزيقها إلى كيانات عرقية وطائفية ومذهبية متحاربة، وإعادة 

دياً واجتماعياً وفقاً للمصالح االستراتيجية للمشروع هيكلتها دستورياً واقتصا
  . الصهيونى–األمريكى 

 فى ظل األحداث األخيرة فى لبنان والدعوة –ويمكن ألى مراقب سياسى 
كما جاء على لسان وزيرة الخارجية األمريكية ) شرق أوسط جديد(األمريكية إلقامة 
" ا المشروع والتى أهمها  أن يقف على الخطوط العريضة لهذ–كونداليزا رايس 

القضاء على أو إضعاف عناصر المقاومة ضد إسرائيل مع تحديد أهم الدول : أوالً
تحويل دول المنطقة إلى دويالت : ثانياً. الداعمة لها خاصة إيران وسوريا وعزلها

صغيرة غير موصولة، وبصفة عامة القضاء على القومية العربية، وبذلك تصبح 
إسرائيل رسمياً هى رأس الحربة األمريكية ووكيلها الشرعى فى الحبيبة والربيبة 

  )1 (."المنطقة والمهيمنة على دويالتها الجديدة

                                           
رق األوسط الجديد، جريدة األهرام المصرية، عدد األحد  عمرو عبد اللطيف هاشم، حول الش)1(

  ١٠ص. ١٣/٨/٢٠٠٦
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 عدة مقترحات من أجل تدعيم ثقافة المقاومة لدى حسن حنفىالدكتور ويقترح 
الشعوب لخلق عقلية جديدة تتبنى المقاومة بديالً عن االستسالم، يتمثل أهمها فى 

  )1 (:ليةالنقاط التا
القضاء على االزدواجية العاطفية التى تؤدى إلى التعاطف مع المقاومة  -١

 كما هو الحال فى بالوجدان من دون اإلعالن، أو بالقول من دون العمل
الصمت العربى اآلن، ألن ثقافة المقاومة تقتضى التوحيد بين المستويين، 

ل توحيد شخصية القول والعمل، الفكر والوجدان، الداخل والخارج، من أج
  .المقاوم وتوحيد طاقاته فيصبح كالسيف القادر على القطع دون أن ينكسر

ضرورة قيام جبهة موحدة تجمع بين الفرق التعددية على مستوى النظر  -٢
، ألن الحق النظرى متعدد ولكن الحق والواحدية على مستوى العمل

جبهات العملى واحد، والتاريخ يثبت أن كل مقاومات االحتالل كانت 
وطنية متحدة فى فرنسا أثناء االحتالل النازى، وفى الجزائر أثناء حرب 

 .التحرير، وفى فيتنام وكوبا

 . وأوضاعها االقتصادية واالجتماعيةضرورة الوعى الكامل بحال األمة -٣

 من ضرورة فك االرتباط بين أيديولوجية السلطة، وأيديولوجية الطاعة -٤
حيث تقتضى المقاومة . الجماهيرأجل الرقابة على السلطان وتثوير 

 .التحرر من القهر الداخلى والخارجى معاً

، ومن ثم فهناك حدود للمداخل ضرورة إعطاء األولوية للواقع على النص -٥
 .األيديولوجية للمقاومة ال تهم نصوصها بل أفعال متمثليها

، ضرورة وجود تنظيمات شعبية وقواعد جماهيرية لمساندة المقاومة -٦
فاء بوجود القائد الفرد، فمهما سقط من نشطاء المقاومة وعدم االكت

 .وزعمائها تظل مستمرة بجماهيرها وتنظيماتها وابداعاتها المستمرة
                                           

  ١٠٣-٩٨ص ص. حسن حنفى، مرجع سابق.  د)1(
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إن المقاومة هى شرف األمة، والجهاد ضد الظلم والقهر واالحتالل، هو سبيلنا 
بايعتم إذا ت: "إلى العزة والكرامة، وقد ورد عن النبى صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

، سلط اللّه عليكم ذال ال وتركتم الجهادبالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، 
 رواه أبو داود، وقد ورد عن أبى بكر الصديق ".ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

، وربما تكون المقاومة هى )ما تُرك الجهاد فى قوم إال ذُلوا(رضى اهللا عنه أنه قال 
و الحدث الذى يفجر طاقات الشعوب، ويصحح مسار التاريخ، العرض التاريخى، أ

والضرورة التى تستثير خيارات الشعوب فتختار بدائل أخرى غير التى فرضتها 
  .اإلرادات الخارجية، وقوى التسلط الداخلى والقهر الخارجى

وإذا كانت األنظمة العربية الرسمية قد ماتت، وأعلن وفاتها تحت أنقاض 
، فإن الشعوب أبداً ال تموت، وستظل روح ٢٠٠٦لى للبنان القصف اإلسرائي

المقاومة هى األمل فى غد أكثر كرامة، ولذلك اجتمع نخبة من مثقفى األمة ممن 
والذى صدر ) إعالن بيروت لدعم المقاومة(الزالت ضمائرهم متيقظة، ليخرجوا لنا 

، ليؤكدوا فيه !!!قبل العدوان اإلسرائيلى األخير على لبنان بثالثة شهور فقط 
وقد أقر المجتمعون . إجماعهم على الدفاع عن حق المقاومة حيثما وجد االحتالل

  )1 (:جملة مبادئ أهمها
وواجب وطنى ، بل حق مقدس وأصيلأن حق المقاومة ضد االحتالل هو  •

  .وقومى وشرعى
إن خبرات الشعوب قد أثبتت أن المقاومة بكل أشكالها ووسائلها، وفى  •

 وفى األسلوب الرئيسى فى مواجهة االحتاللومة المسلحة، هى مقدمتها المقا
دحر قواته وإنهاء وجوده من األرض المحتلة، والعنصر الحاسم فى تأمين 

 .الحماية الدائمة فى مواجهة العدوان وبخاصة مع عدم تكافؤ القوى

                                           
  ٧٧-٧٥ص ص .  إعالن بيروت لدعم المقاومة، مرجع سابق)1(
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الحرب األخيرة على الجبهتين اللبنانية " وأكبر دليل على ذلك أن 
 اإلسرائيلى –ضت حقائق جديدة على أرضية الصراع العربى والفلسطينية فر

يصعب تجاهلها، ألنها أثبتت استطاعة بضع مئات من المقاتلين األشداء تعويق 
قدرة جيش الدفاع اإلسرائيلى وتكبيده خسائر ضخمة فى األرواح والمعدات، 

افه، وإلزامه المراوحة فى مكانه ألسابيع ال يستطيع خاللها أن يتقدم إلى أهد
كما كسرت معادلة تفوقه التى تقوم على الحسم السريع واختصار زمن 
المعركة، وأثبتت إمكان استثمار الصواريخ المتوسطة والصغيرة فى إحداث 
تغيير استراتيجى فى المعركة يوجد نوعاً من توازن الرعب المتبادل، وجعلت 

 )1 (."لة الحربالجبهة الداخلية اإلسرائيلية ربما ألول مرة جزءاً من معاد

حق تكفله شرائع إن حق الشعوب فى مقاومة المحتل وتقرير المصير هو  •
حقوق إعالن إعالن األمم المتحدة، و وفى مقدمتها السماء وقوانين األرض

اإلنسان، وبالتالى فإن أى قرار دولى يصدر حولها يفقد شرعيته وقانونيته 
، ومع ات والقوانين الدوليةى واالتفاقإذا لم يكن منسجماً مع الميثاق الدول

 .ضمان الحقوق الوطنية والقومية

 القائمة على خيار المقاومة والممانعة فى كل قطر الوحدة الوطنيةإن  •
، هما الدرعان الحصينان لكل مقاومة، الديمقراطيةعربى، والمشاركة 

والعمادان الراسخان لنجاحها وانتصارها، وبالتالى فالدفاع عن المقاومة أمر 
الوحدة الوطنية وتعميق الحياة الديمقراطية، ينفصل عن السعى إلى تمتين ال 

كما ال يمكن تحقيق الوحدة الوطنية بمعزل عن ترسيخ نهج المقاومة 
 الجديدة الرامية إلى –وتعزيزه فى وجه كل المحاوالت االستعمارية القديمة 

 .تفتيت كيانات األمة الوطنية وتمزيق نسيجها االجتماعى الموحد

                                           
 اإلسرائيلى، جريدة األهرام – مكرم محمد أحمد، متغيرات أساسية على ساحة الصراع العربى )1(

  ١١ص. ١٢/٨/٢٠٠٦لسبت المصرية، عدد ا
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إن المقاومة العربية اإلسالمية لالحتالل والهيمنة، وإن تعددت ساحاتها  •
 مع مقاومة واحدة تحمل مشروعاً واحداً متكامالًوميادينها وأساليبها، هى 

 .كل المواقع الممانعة فى األمة والرافضة للضغوط والتدخالت األجنبية

ال يتجزأ من جزءاً إن حركة المقاومة والممانعة فى األمة تعتبر نفسها  •
 الحركة العالمية المناهضة للعولمة االستعمارية والعنصرية الصهيونية

 .التى تعبر فى كل مناسبة عن تضامنها مع قضايا أمتنا العادلة

 تشكل جزءاً أساسياً من منظومة المقاومة الشاملة ألعداء ثقافة المقاومةإن  •
ة الروحى، وعقيدتها األمة وأطماعها، وتعتبر التعبير العميق عن تراث األم

الجهادية، والضمانة القوية فى وجه ثقافة االستسالم واإلذعان لإلمالءات 
االستعمارية، وخصوصاً أن ثقافة االستسالم ومنطقه هما المسئوالن عن كل 

 .ما شهدته أمتنا من كوارث وويالت

 هو سالح فعال من أسلحة المقاومة، وهو الحصانة فى اإلعالم المقاومإن  •
كل محاوالت االختراق والتضليل اإلعالمى التى تسعى إلى التعتيم وجه 

على الحقائق، وإلى إشعال الفتن األهلية، األمر الذى يتطلب تنبهاً من كل 
الصحافيين واإلعالميين والكتاب والمثقفين العرب، من أجل العمل على 

ر ضبط المصطلحات اإلعالمية، ووضع آليات لتحرير األخبار، بما يعلى قد
المقاومة ويفضح االحتالل، والسعى إلى نشر وعى إعالمى مقاوم يؤهل 
الجماهير للمشاركة الفاعلة فى كشف كل محاوالت التزييف والتشويه 
باإلضافة إلى مقاطعة القنوات اإلعالمية الحكومية األمريكية والصهيونية 

 . رحم االحتالل وتسعى إلى إدامتهمنالتى ولدت 

رة تشكيل هيئات وطنية فى كل قطر عربى من شدد المؤتمر على ضرو •
أجل دعم المقاومة العربية فى فلسطين والعراق ولبنان، تكون مهمتها حشد 
الطاقات والجهود لدعم المقاومة، ووضع البرامج العملية فى هذا الصدد 
سواء فى المجال السياسى أو اإلعالمى أو جمع التبرعات أو تفعيل 
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ة، على أن ترتبط هذه الهيئات كلها بهيئة التحركات الشعبية المتضامن
 .مركزية على المستوى القومى

الدعوة إلى تفعيل كل هيئات مقاومة التطبيع وحركة المقاطعة للدول  •
والشركات الداعمة للعدو، بما فى ذلك دراسة وسائل استخدام النفط كسالح 

 أخرى عمالتاستعمال استراتيجى فى المعركة، وإمكانية استبدال الدوالر ب
 .فى التعامل النقدى والتجارى

والحكومة ) حماس(كما أدان اإلعالن الضغوط التى تمارس على حركة 
الفلسطينية الجديدة لتقديم تنازالت واالعتراف بكل ما فرض على الشعب الفلسطينى 
فى المرحلة السابقة ضمن شروط وظروف خارجية معينة، فى محاولة لتفريغ 

فلسطينى من مضامينه ومفاعيله المرتجاه، وطالب األنظمة االنتصار الديمقراطى ال
العربية والمجتمع الدولى بتوجيه هذه الضغوط إلى كيان االحتالل والواليات المتحدة 
ال إلى السلطة الفلسطينية المنتخبة، لكى تحترم إرادة الشعب الفلسطينى من جهة، 

لسطينية وفى مقدمتها القدس ولكى تلتزم بالقرارات الدولية فيما يتعلق بالقضية الف
  .وحق العودة والالجئون والمياه واالستيطان من جهة أخرى

 فقد ندد اإلعالن بالهجمة األمريكية اإلسرائيلية المقاومة اللبنانيةأما فى مجال 
المدولة على المقاومة وعروبة لبنان، وأكد على أنها حق مقدس وواجب وطنى، 

ة وأحرار العالم، كما رفض اتهام المقاومة وأن مساندتها واجب كل أبناء األم
 الذى صدر فى ١٥٥٩الوطنية اللبنانية المجاهدة بأنها ميليشيا، ورفض القرار رقم 

لحظة تاريخية معينة لينفذ مشروعاً صهيونياً أمريكياً فرنسياً للتدخل فى الشئون 
هم وبين أشقائهم الداخلية اللبنانية وإثارة الفتنة بين اللبنانيين بعضهم البعض، وبين

السوريين والفلسطينيين، كما أكد تضامنه مع المقاومة قيادة ومجاهدين، ودعا األمة 
كلها لدعم المقاومة اللبنانية والتصدى الحازم للهجمة األمريكية اإلسرائيلية المدولة 

  .على المقاومة والعروبة فى لبنان
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ورة التمييز الواضح  فقد دعا اإلعالن إلى ضرالمقاومة العراقيةوفيما يخص 
بين مقاومة االحتالل وأدواته وإفرازاته من جهة، وبين العمليات اإلرهابية التى 
تستهدف إثارة الفتنة بين العراقيين والتى ال يمكن فصلها عن مشروع االحتالل ذاته 
وعن نياته ومخططاته منذ أن وطئت جيوشه أرض العراق، فنشرت أبواقه سموم 

والطائفية والمذهبية، وأقام مندوبوه نظام المحاصصة العرقية المفردات العنصرية 
والطائفية من أجل تعميق االنقسام فى الحياة العراقية والنسيج العراقى وسعى بشكل 

  .دائم إلى تشويه صورة المقاومة وانجازاتها
 السيد الألنظمة المنبطحة والمتخاذلة طلباً لرضوبعد ذلك، تبقى كلمة أخيرة 

لصهيونى، وهى أنه ليس أمامهم من سبيل إلى كسب رضاهما إال السبيل ااألمريكى 
ولَن تَرضى عنْك الْيهود وال : (الذى وضحه اهللا عز وجل فى كتابه العزيز قائالً

مِملَّتَه تَّى تَتَِّبعى حارعليكم باتباع ملة السيد األمريكى وحليفه . ١٢٠:البقرة) النَّص
كنتم ترغبون فى الفوز برضاهما السامى عليكم، أما إذا رفضتم الصهيونى إذا ما 

هذا السبيل، فإنه من األشرف لكم ولشعوبكم، وإنقاذاً لما تبقى من ماء وجوهكم، ال 
يبق أمامكم إال دعم المقاومة والوقوف خلف مجاهديها، وفتح باب الجهاد عمالً بقول 

 )ةً كَما يقَاِتلُونَكُم كَافَّةً واعلَموا َأن اللَّه مع الْمتَِّقينوقَاِتلُوا الْمشِْرِكين كَافَّ(اهللا عز وجل 
فإن خفتم على عروشكم وكراسيكم ومناصبكم، فاعلموا أنها لن تغنى . ٣٦:التوبة

عنكم من اهللا شيئاً، وأنكم سوف تحاسبون أمام اهللا عز وجل على ما اقترفتم فى حق 
لن يرحمكم، وأن األجيال القادمة لن تغفر لكم هوانكم شعوبكم وأمتكم، وأن التاريخ 

  .وتخاذلكم
وليس معنى هذا الكالم الدعوة إلى إعالن الحرب، فليست الحرب هى الخيار 

، وإنما هناك العديد من الخيارات السياسية واالقتصادية الوحيد لردع المعتدى
 األمين العام  جويلىأحمدوكما أوضح الدكتور . الممكنة لتحقيق الردع ومنع العدوان

لمجلس الوحدة االقتصادية العربية فى حوار معه نشرته جريدة الوفد المصرية 
هناك أشياء كثيرة يمكن أن يستخدمها العرب، فالمنطقة "  أن ٦/٨/٢٠٠٦بتاريخ 
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العربية تتمتع بموقع استراتيجى عالمى، كل اتصاالت العالم ومواصالته وطرقه 
 العربية بدءاً من منطقة الخليج العربى، والمحيط الهندى التجارية تمر عبر الممرات

وعدن والبحر األحمر وقناة السويس والبحر األبيض، فلو امتنع عمال الموانى عن 
العمل لتوقفت تجارة العالم كله وتعطلت مصالحه، ومن ثم ستضغط الشركات 

يذ المطالب العالمية التى تمثل قوة ال يستهان بها فى الغرب على حكوماتها لتنف
وكذلك البترول فهو سالح فعال جداً، ولن نقول نمنع تصديره، إنما يكفى . العربية

فنحن لسنا . تخفيض االنتاج وبالتالى سيزيد السعر العالمى وتشتعل األسواق العالمية
  ."شعوباً ضعيفة ولكن البد أن نعلم إمكاناتنا جيداً وكيف نستخدمها

مواصلة العمل القانونى  –ى الجهة األخرى  عل–كما أنه من الضرورى أيضاً 
 على المستوى الدولى من أجل الفصل بين المقاومة واإلرهاب، باعتبار والحقوقى

األولى واجباً وحقاً لكل الشعوب التى تعانى من االحتالل، وباعتبار الثانى معادياً 
الشرعية لكل الرساالت الروحية والقيم اإلنسانية والمثل األخالقية والقوانين و

  .الدولية
وأخيراً فإنه يجب على األمة بكل مواقعها الرسمية والشعبية أن تنتقل من 
مواقع التفرج على المقاومة أو الدعم الخجول لها، إلى مواقع الدعم العلنى والشامل 
لقواها، وخروج بعض األنظمة نهائياً من حالة الهلع واإلذعان أمام الضغوط 

يونى الرامى إلى تركيع العالم العربى واإلسالمى، األمريكية واالبتزاز الصه
 )ولَينْصرن اللَّه من ينْصره ِإن اللَّه لَقَِوي عِزيز(وتذكروا قول اهللا عز وجل 

  .٢٢٧:الشعراء )وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا َأي منْقَلٍَب ينْقَِلبون(، ٤٠:الحج
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