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تقرير

سامي ونديم:

من الصراع على إقليم الرميل الى العالمية!
غسان سعود
مــن ال ـصــراع عـلــى إقـلـيــم الــرمـيــل ،يبدو
أن الـتـنــافــس بــن اب ـنــي ال ـعــم الـلــدويــن،
النائبني سامي ونديم الجميل ،انتقل
ال ــى ال ـســاحــة ال ــدول ـي ــة .وف ــي م ــا يــأتــي
التفاصيل:
االثنني املاضي كان «أثرى األثرياء» في
بريطانيا ،من داعمي حزب املحافظني،
ع ـ ـلـ ــى م ـ ــوع ـ ــد مـ ـ ــع سـ ـ ـه ـ ــرة فـ ـ ــي فـ ـن ــدق
«غــروفـنــر ه ــاوس» ،فــي قلب العاصمة
البريطانية ،دع ــا إليها ال ـحــزب لجمع
ال ـت ـبــرعــات لــان ـت ـخــابــات الـتـشــريـعـيــة.
ّ
دف ــع ك ــل م ــن امل ــدع ــوي ــن  15أل ــف جنيه
استرليني لحضور هــذا الـحــدث الــذي
شهد م ــزادًا على رحـلــة لشخصني الى
جــزيــرة سانتوريني اليونانية مقابل
 220ألــف جنيه ،وبـيــع تمثال بــرونــزي
ال يتجاوز طوله  20سنتيمترًا لرئيسة
وزراء بــري ـطــان ـيــا ال ــراح ـل ــة مــارغــريــت

تاتشر ب ــ 210آالف جنيه .ودفــع آخرون
مئات اآلالف مقابل تمضية إجازات في
ج ــزر إيـطــالـيــة وشــالـيـهــات سويسرية
واصـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــاد ال ـ ـط ـ ـيـ ــور الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادرة .بــن
الحضور ،كوكبة من أثرياء املحافظني:
ميشال فارمر الذي تبرع للحزب بأكثر
م ــن  6.5مــايــن ج ـن ـيــه ،م ـي ـشــال هنتز
الذي تبرع بأكثر من  3.2ماليني باوند،
ل ــورد فينك ال ــذي تـبــرع بــأكـثــر مــن 3.1
ماليني باوند ،وغيرهم العشرات.
ّ
رحب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد
كــامـيــرون بضيوفه وأل ـقــى فيهم كلمة
ق ـبــل أن ـ ـ وه ـنــا ال ـخ ـبــر ـ ـ ي ـغ ــادر املنبر
مـبــاشــرة إل ــى طــاولــة الـنــائــب اللبناني
ن ــدي ــم ال ـج ـم ـي ــل ل ـي ـس ـت ـن ـيــر م ـن ــه ح ــول
«أوضــاع املنطقة واألوضــاع السياسية
في لبنان» .ليس معروفًا بعد ما إذا كان
ّ
الجميل دفــع  15ألــف جنيه للمشاركة
فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــدث ،أو أنـ ـ ــه راف ـ ـ ــق أح ــد
ّ
املتمولني اللبنانيني ،أو أنه دخل القاعة

قبل أن يـبــدأ االحـتـفــال .املـهــم أن الخبر
ّ
الذي ّ
الجميل على وسائل اإلعالم
عممه
يـشـيــر ال ــى أن «ال ـنــائــب نــديــم الـجـمـ ّـيــل
التقى رئيس الــوزراء البريطاني ديفيد
ك ــامـ ـي ــرون ،خ ـ ــال عـ ـش ــاء أقـ ـي ــم ل ـحــزب
املحافظني ،فــي حضور عــدد مــن نــواب
ال ـ ـحـ ــزب ووزرائ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،وتـ ـ ـن ـ ــاوال أوض ـ ــاع

عمم نديم
ّ
وجوده مع كاميرون
في مكان واحد
كـ «لقاء خاص»!

املنطقة واالوضاع السياسية في لبنان.
ّ
الجميل ع ــددًا مــن الـنــواب
كــذلــك التقى
واملسؤولني البريطانيني خالل زيارته»!
ل ــم ي ـش ــر ال ـخ ـب ــر إلـ ــى إب ـ ـ ــداء ك ــام ـي ــرون
ت ـق ــدي ــره ال ـش ــدي ــد ل ـح ـض ــور ال ـج ـمـ ّـيــل،
وإعـجــابــه ببالغته الخطابية ورؤيـتــه
االسـتــراتـيـجـيــة ،وت ــأث ــره خ ــال شبابه
بظاهرة الرئيس الشهيد بشير الجميل.
يقدر ذلك ،كما ّ
إال أن من يقرأ الخبر ّ
يقدر
ّ
الجميل ّ
وســع آفــاق كاميرون في ما
أن
ّ
خ ـ ّـص أزم ـ ــات ال ـش ــرق األوس ـ ــط ونــبـهــه
إلى الكثير من التفاصيل الخافية على
رئيس حكومة االمبراطورية العجوز.
وفيما كــان نــائــب األشــرفـيــة غــارقــا في
محادثاته مع كاميرون ،كان نجم ابن
عـمــه ،الـنــائــب ســامــي الـجـمـيــل ،يسطع
فــي مكان آخــر .فالنائب املـعــروف عنه
رسـ ـ ــم االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات ال ـع ـس ـكــريــة
ملــواج ـهــة «داعـ ـ ــش» ،وص ــاح ــب نظرية
«الــاس ـل ـكــي وال ـن ــاض ــور» ال ـتــي بــاتــت

تـــــ ّ
ـدرس فـ ـ ــي الـ ـكـ ـلـ ـي ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة،
اختارته األمــم املتحدة ،وحــده مــن كل
الـعــالــم ال ـعــربــي ،للحديث عــن «صحة
املـ ـ ـ ـ ــرأة ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك األمـ ـ ـ ـ ــراض غـيــر
املـ ـع ــدي ــة واألمـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـع ـق ـل ـي ــة» كـمــا
ي ــرد ف ــي ال ـش ــرح املـخـصــص للمنتدى
األول حــول صحة وتنمية امل ــرأة على
موقع األمــم املتحدة اإللكتروني .وفي
ال ـن ـت ـي ـج ــة ،ك ـ ــان ال ـج ـم ـ ّـي ــل ال ـس ـيــاســي
ال ــوح ـي ــد وسـ ــط ح ـشــد م ــن الـبــاحـثــن
وال ـنــاش ـطــن واالخ ـت ـصــاص ـيــن ،لكنه
حصل على صــورة له في مبنى األمم
امل ـت ـح ــدة ،مـمــاثـلــة م ــن ح ـيــث األهـمـيــة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة لـ ـص ــورة ن ــدي ــم ال ـتــي
التقطها بهاتفه مع كاميرون ووزعها
م ــع خ ـبــر «ال ـل ـق ــاء الـ ـخ ــاص» بينهما،
ً
ف ـض ــا ع ــن ن ـجــاحــه ف ــي إض ــاف ــة فـقــرة
مهمة إلــى توصيات املنتدى ستنشر
فــي كـتــاب يــراكــم فــوق آالف الكتب في
أحد مستودعات األمم املتحدة.

تقرير

بقرادونيان أمينًا عامًا للطاشناق :مرتاحون في تحالفاتنا
آمال خليل
اكتسب النائب هاغوب بقرادونيان
ل ـق ـبــا جـ ــدي ـ ـدًا :األمـ ـ ــن الـ ـعـ ــام ل ـحــزب
الطاشناق ـ فرع لبنان للمرة األولى.
لـقــب يـضــاف إل ــى لقبي رئـيــس كتلة
ال ـنــواب األرم ــن فــي ال ـبــرملــان وعضو
تكتل التغيير واإلص ــاح .لكن كثرة
األل ـقــاب ال تــؤثــر ،ال فــي بـقــرادونـيــان
وال ف ــي ث ــواب ــت ال ـح ــزب وتــوجـهــاتــه
ال ـس ـي ــاس ـي ــة وت ـح ــال ـف ــات ــه ،ك ـم ــا أك ــد
األخ ـي ــر ف ــي ات ـص ــال م ــع «األخـ ـب ــار».
ان ـت ـخ ــاب ــه أم ـي ـن ــا ع ــام ــا ل ـل ـطــاش ـنــاق
وانـتـخــاب أفـيــديــس غـيــدانـيــان نائبًا
ل ــه ال ـس ـب ــت الـ ـف ــائ ــت ،ش ـك ــل خــاصــة

املــؤت ـمــر ال ـع ــام ال ــذي انـعـقــد بــدورتــه
العادية (ينعقد كــل عــامــن) .اللجنة
املركزية التي انتخبت لجان املناطق
أعضاءها ،تنافست أمامها الئحتان،
األولى رأسها الوزير السابق سيبو
هوفنانيان والثانية رأسها هوفيك
م ـ ـخ ـ ـتـ ــاريـ ــان ،ف ــانـ ـتـ ـخـ ـب ــت ال ـث ــان ـي ــة
بأعضائها األحد عشر كاملة.
ف ـ ــي ح ــديـ ـث ــه إل ـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،أك ــد
بقرادونيان أن تغير أعضاء اللجنة
امل ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة ال ي ـ ــؤث ـ ــر فـ ـ ــي مـ ـج ــري ــات
األمور« .الثوابت السياسية وغيرها
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــراري ـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـس ـي ــاس ــي
وال ـن ـظ ــرة وال ــرؤي ــة وال ـت ـحــال ـفــات لن
تتغير» .برنامج العمل املتجدد يرتكز

النائب هاغوب بقرادونيان (هيثم الموسوي)

على «التمسك باالستقالل والسيادة
ووحـ ـ ــدة أراضـ ـ ــي ل ـب ـنــان وال ـت ـعــايــش
والحوار في حل النزاعات ،خصوصًا
ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ــراهـ ـ ـ ـ ــن» ،قـ ــال
بـقــرادونـيــان .لطاملا وقـفــت توجهات
ال ـط ــاش ـن ــاق ف ــي دائـ ـ ــرة وس ـط ـيــة بني
ق ــوى  8وّ 14آذار .ل ـكــن أمـي ـنــه الـعــام
ال ـج ــدي ــد ي ـفــضــل ص ـفــة ال ـت ـمــايــز فــي
املواقف وليس الوسطية التي تحفظ
له عالقات جيدة مع مختلف األفرقاء.
ّ
في هذا اإلطــار ،يذكر بتصويت كتلة
األرمن ضد التمديد للمجلس بخالف
حـلـفــائــه .مــع ذل ــك ،ج ــزم بـقــرادونـيــان
بأن الطاشناق مرتاح إلى تحالفاته
ال ـحــال ـيــة م ــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر،

وه ــو مـتـمـســك بـعـضــويـتــه ف ــي تكتل
التغيير واإلصالح.
حــزب ـيــا ،لــم يـكــن ال ـخــاف الـسـيــاســي
معيار انتخابات األمني العام« .كلنا
رفاق» يقول بقرادونيان ،مشيرًا إلى
أن «ت ـقــال ـيــد الـ ـح ــزب ت ـف ــرض إجـ ــراء
انتخابات وتنافس أكثر من مرشح.
والطاشناق من األحزاب القليلة التي
ت ـج ــري انـ ـتـ ـخ ــاب ــات» .ول ـف ــت إلـ ــى أن
سلفه هاغوب خاتشاريان ّ
عي أمس
عـضـوًا فــي الهيئة الـعــاملـيــة للحزب،
عـلـمــا ب ــأن ال ـطــاش ـنــاق أو «االت ـح ــاد
الـثــوري األرم ـنــي» ال ــذي تــأســس عام
 ،1890لــديــه ف ــروع فــي أنـحــاء العالم
حيث ينتشر األرمن.

منبر

عن المقاومة وروحها ...عن «الساحر» واستراتيجيته
ّ
مكان ما في لبنان ،وفي وقـ ٍـت على األرجــح أن ًه
في
ٍ
بعد تحرير الجنوب ،ألقى الحاج عماد مغنية ،كلمة
فــي اح ــدى الـجـلـســات الـخــاصــة مــع قـيــادة املـقــاومــة.
ّ
يومها أك ــد «امل ـعــاون الـجـهــادي» على أهمية الــروح
الـقـتــالـيــة عـنــد مـجــاهــدي امل ـقــاومــة ،وتـعــزيــز عقيدة
يكتف فقط
القتال عندهم .فالعدو ،بحسب مغنية ،لم
ِ
بتسليح وتجهيز وتدريب أفراده .بل يعمل وبشكل
كبير ومستمر على بناء هــذه ال ــروح عند جنوده،
ٍ
للوصول إلى مرحلة التوازن بني القدرة العسكرية
التي يمتلكها واالستعدادات النفسية عند مقاتليه.
لــم تقتصر مـتــابـعــة «ال ـح ــاج» للجيش الصهيوني
حرب
على «تطوير قدراته وإمكاناته» ،بل دخل في
ٍ
اس ـت ـبــاق ـيـ ٍـة م ـعــه أي ـض ــا .حـ ـ ٌ
ـرب بـ ــدأت م ـنــذ انـطــاقــة
ّ
املقاومةٌ .
حرب يفهمها الطرفان جيدًا ،ويعمالن ليل
نهار لتثبيت الحضور في امليدان .إنها «حرب بناء
العقيدة وبث الروح» عند الطرفني .هذه الحرب ُت ّ
رجح
ّ
كفة االنتصار لصالح من يتقنها ،وقد أتقنها مغنية
ّ
جيدًا .يؤكد «املعاون الجهادي» على الحاضرين ،أن
«ال ــروح هي من تقاتل» ،فالتجهيز والـتــدريــب ،على
أهميتهما وضــرورت ـه ـمــا ،ي ــوازي ــان ال ــروح املقاتلة،
الصانعة للنصر ،والقادرة على الوقوف والصمود
واملـقــاومــة فــي جميع ميادين القتال ،وفــي مختلف
الظروف.

بين مغنية وجيفارا
تسعى الجيوش العاملية والـحــركــات التحررية إلى
ٌ
ُ
عنها عقيدة
صناعة ٍ
هوية واحدة عند أفرادها تنب ِثق ً
قتالية صلبة .تخلق روحــا قتالية ،وحــالــة معنوية
ُ ّ
عالية ،تكون سندًا للمقاتل وتشكل دافعًا له ألداء
املـهــام العسكرية املنوطة بــه .هــذه الفلسفة أدركها
مغنية ورقاقه في قيادة املقاومة ّ
جيدًا ،وعملوا على
ترجمة منظومة املعتقدات الـتــي يــؤمـنــون بـهــا ،من
حالة معنوية إلى أفعال تعكس هذه القيم.
ّ
يعبر أرنـسـتــو تشي غـيـفــارا ،أب ــرز منظري حرب
العصابات ،عــن الــروح القتالية للثائر ،بأنها التي
تهتدي بشعور عظيم مــن الـحــب ،مضيفًا أنــه من
االس ـت ـحــالــة ت ـصــور ث ــائ ـرًا حـقـيـقـيــا م ــن دون هــذه
الخصلة .أيديولوجيتا القائدين مغنية وجيفارا
مـخـتـلـفــة ،لـكـنـهــا ت ـتــاقــى ف ــي م ـقــاومــة االح ـت ــال،
وال ـث ــورة عـلــى الــواقــع الـ ــرازح تـحــت الـظـلــم ،الـبــاحــث
عن الحرية والعدالة .جيفارا الثائر ّ
يحركه الحب،
ومغنية ّ
يحركه الحب أيضًا .فالدين باعتقاد مغنية
َ َ
ّ
ّ
ُ
هو ُ
الح ّب واإليمان .مغنية ع ِرف جيدًا كيف يسيل
«نظرية الحب في القتال» داخــل الجسم الجهادي
لـلـمـقــاومــة .وبـنــى قــواعــد لـهــا ،وطـ ّـبـقـهــا املـجــاهــدون
ّ
جيدًا ،أينما كانوا.

عن الروح المقاتلة
ُعرف عن مغنية إنسانيته العالية ،وتواضعه وسحره.
نعم يستحق بجدارة لقب الساحر .ساحر املقاومة.
ي ـق ــول أح ــد ال ـع ــارف ــن بـمـغـنـيــة ك ـيــف َس ـ َـح ــر الـجـمـيــع
بتكتيكاته وإستراتيجيته .عرف كيف ّ
يطوع البندقية،
ً
كيف يجعل من الحياة العسكرية حياة
ويضبطها.
ً
إن ـســان ـيــة ،مـلـيـئــة بــال ـحــب ،قــوام ـهــا امل ـخ ــزون الــديـنــي،
ومنظومة القيم واملعتقدات الدينية التي يؤمن بها.
ي ـع ـت ـب ــر م ـغ ـن ـي ــة أن األصـ ـ ـ ــل ب ـت ـش ـخ ـي ــص الـ ـه ــدف
وتحديده .ومــن ثم إيضاح الــرؤيــة ،ليس عند قيادة
الصف الثاني والثالث فــي املـقــاومــة ،بــل عند جميع
أف ــراده ــا ومـجــاهــديـهــا ،ب ــدءًا مــن «امل ـع ــاون» وانـتـهـ ًـاء
عند «املـجــاهــد» .وقــد اشتهرت صوتية ملغنية ّ
تبي
إستراتيجية عمله« ،إزال ــة إســرائـيــل مــن الــوجــود».
وانطالقًا من هنا ،تبدأ عملية بناء التكتيكات وأسلوب
العمل ،لتعزيز ّ
القوة والقدرة ،إرساء قواعد املشروع،
القائمة على تعزيز الروح القتالية لدى األفراد.
أبرز سمات هذه الروح ،التآلف .مغنية سعى مع رفاقه
عـلــى تـعــزيــز الـتــآلــف واالن ـس ـجــام بــن جميع األف ــراد.
فمستوى التآلف يعكس انسجام األفراد في ما بينهم
خالل املعركة .وقد حرص مغنية على ذلك ،باعتماد
ـدد ق ـل ـيــل ،ي ـضــم مختلف
تـشـكـيــل ع ـس ـكــري ذي عـ ـ ٍ
االخ ـت ـصــاصــات الـعـسـكــريــة .ه ــذه امل ـج ـمــوعــات الـتــي

تتدرب في نفس الدفعات التدريبية ،ونتيجة لظروف
الدورات املختلفة وطول مدتها ،تنشأ عالقة حب بني
مختلف أفرادها ،فتتناغم في ما بينها عند التدريب
أو حتى عند الـقـيــام بــأي مهمة عسكرية .كما أنها
ُ
تفرز على الوحدات القتالية املختلفة ،لتكون في نفس
التشكيل القتالي ،متناغمة ومتجانسة في األداء.
هذا التناغم الذي أراد مغنية تعزيزه عند املجاهدين،
لــم يـكــن فـقــط انـسـجــامــا أفـقـيــا ضـمــن التشكيالت
املختلفة .يمكن إطــاق مصطلح «التناغم األفقي»
و»التناغم الـعــامــودي» لــدى مقاتلي املـقــاومــة .فبعد
تحصيل الـتـنــاغــم األف ـقــي بــن األفـ ــراد ،تـبــدأ عملية
التناغم العامودي ،بني القيادة واملقاتلني ،هذا التناغم
وت ـب ــادل «الـ ـح ــب» ،إض ــاف ــة ل ــوض ــوح امل ـش ــروع عند
مختلف املستويات في املقاومةً ،أنتج حسن الظن
ب ـقــرار ال ـق ـيــادة الـعـسـكــريــة ،وط ــاع ــة كـبـيــرة للقيادة
امليدانية ،والثقة التامة بالنتيجة« :النصر».
الروح هي من تقاتل .فلسفة سعى مغنية ومن تبعه
على تعزيزهاُ .ينقل عن أحــد الـقــادة امليدانيني في
املقاومة ،أن معركة القصير كانت مصداقًا كبيرًا
لهذه الفلسفة .االندفاع الكبير للمجاهدين ،ووجود
ق ـي ــادة ال ـصــف األول ف ــي امل ـي ــدان و»ال ـت ـحــابــب» بني
الجميع ،كانا سببًا رئيس في صناعة «النصر».
نور الحيدر أيوب

