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��ـ�ت ��ـ�ـ�ـ�د� ��ــ�ـ��ـ�ـ �ـ�ب ��ـ	ـ�ـ� ��ـ�ــ�� 
�()'��&، �ن $#� ��ـ�ـ�ن �ـ!  ـ�ـ� و�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� 
���2و�، و�����1 ���0ـ/ـ�ـ, ��ـ#ـ.ـ�ـ�ـ�ـ-ـ�ـ, و ـ�+ـ* 
��;! ����: ����9 �.�8ر� ��#.���-�,، ود6ـ5 34 
 �و�ـB Cــ�כ )ــ�ــ@ 6ــ�� ر�+ــ? 2<ــ�وع  >ــ#ــ�ــ

 .,�-���.#�� �;��� 
:F<G &.H ���+  �I J K�L M�N,�ن �.���د� ������

 �O �P�,�/�G F,	G�Qو &�*�R� STU��� V.�H ن� W	X
�� �Hـ�ف I>ـ#ـ�ـ ��ـ�ـ�ن �ـ�YZـ ��ـ*�ـ�ـ 2<ـ�وع 
��ــ�ــ�ــ�Yــ �ــ�ــ� �Hــ_ �ز�ــ ��<ــ�ق �Rو�ــ\ وPــ& 

��>��ـ�c ،dـ�Gـ�R� `Y��a��-  5*�& �.>��ع ����� 
 eو��ـ ،�����2ت  #>h 6! �;�ـ�ن Pـgه ��>ـ#ـ�ـ
 /��ي 6ـ.ـk �(6ـ'�ف Iـ��ـ�ـ�س 6ـ�$ـ�ـ �ـ.ـiـ�ـ�ن 
 Wــaــiــ�� mــnــ�ــ�د�، و�� Vــ�ــ�ط 1ــ�pــIو ،dــ�ــ�ــ�<��
 Mــ� ــ� ــ�ب، و64 ــ> aــ q)� ــ�ن ــ� � 34 ــ, ــ� Gــ� ــ� ــ� aــ �)�
 �L �ـ,ً� Hـ#ـaـ�ـ� �IRـ\ �ـ�ـ��ـ�ت 

ً
��i1 s�-���.#��

 k6ـ.ـ �����، �  C�si ����و I#�ض ���د �R� F/�ـ,
����ق �v�g�� mi�� �g�� J��wx، وk.6 �0ل ���ود 
 Mـ�>G4 !ـ�  ��ـ#ـ.ـ�ـ�ـ�ـ-ـ�ـ,�.��� C/ردن، و�R� C�
 Mـ�ـ�I4و  6ـ.ـk ��<ـ�0ـ,�/�R� y���� ر�<aXو� zTN
  ��� v�g�� mi�� ��5B {0�> �����ـ/ـ��/� M��N�

.,�G���<�� 
4ن $#� ����ن ��gي �Hـaـ|Pـ� ��ـ�UـTـ�R� Sـ*�ـ& 
 YZر &P ��0��a�) s�-���.#�� �6�Yو ,/��} $�+
، وPـ& ( ~ـaـ.ـ` ��*�R� م 6| ��د�ر���  ,�G���$
 g1�0ـ5 �ـ/ـ e�� ,�G���<�� CY6! �2<�ر ��.�$�#aI
�+>�wH4 hل ���ن 6! �<�وX F6ـ	ـO Wـ�ـ�ـ 6ـ�ـ�د 
و��gي د�� !0��� 34 F�+ �6	�WH و�H �� �Xـ�ـiـ! �ن 
 Vد�ر� )ـ�ون �2ـ/ـ�0ـ� v�L mi1 s�-���.#.� k��H
��i�H e/�� ��#.���-��ن، و�gP ��ـiـ�ـ�ن ��د�ري �ـ! 
H��رس ��V �����دي R� k.6رض و( 6ـ.ـk ��<ـ�ـ� 
 و���iن ��وع ��GR,�ب وH�$��� 5Bـ �(Xـaـ>ـ�دHـ
، وWc �� �0ح ��I �<�وع H4ـwـ�ل ,�G���<�� ,�/�Rو�
���ن �! X	W ����و �cن �a�Hـ;ـ� �Lכ �2<ـ�وع و�ن 

 .#.a�� د�ت�#�I 
4ن �����د� ������ ��ب ��	�� ���ـ�� �()ـ'��ـ& 
 mـ�6ـ�� Wـ�ـI dـ�ـ�و ��>ـ�ـ�ـ��� C� ع��<�� |a�  e��

 ��P ،F/� &�*�R $ـ��ع $�Oو F� �+�aH يg�� و����
iB��6��X F ��>��ع ����Nدي ��� (  ���m ���ـ�� 
 �gـP  34 0ـ	ـ�ـ�ـ

ً
P�1R�� O�� &#/I )4ـ�، و��ـaـ/ـ,�د�

 ) dن �2<ـ�وع ��>ـ�ـ�ـ�pـ+ ،Fـ�ـ��+ـ� ـaـ���>��ع و�
 Wـ�ـI ��a�Hف +.���g� s �� وG4�� ��Rـ ��ـ�ـ�Iـ�ـ,
 Vـ�ـ

ُ
B يgري و�<�و��6 ��/�;�ي ��ـ�;�� ��Gو���

 dـ�ـ�ن ��>ـ�ـ�ـ�iـ�� !� W�� �� �gPو .F��O !� �� �L
���ق  /#�g �2<�وع ���ـ|Yـ�� ��ـgي  J ���ن و��#ِ
 �'� ���ـ)� F د��X ��*�R� ���a2� ت�H)��� 5�� 
 �ن 

ً
، و��I�wa�� !iH m� �gـ�,�G�8�� ��I ���ب �����2

 W�I ه��و  d���<�� ن��i�� k6�  e�� &P ��Y��� k�	 
  و����Hـ������� ��waت و���G��6��2ت و������
 Fـ�ل، و6ـ.ـ�ـa1ـ)� mـUـ��N !6ـ  دو���M��� H� !�
 �k.6 5��X �0ح �<�و5B W�.� ��6 6/��ن $#ـ�ـ
 ����ن، و��P e& ���/��ن ������ �a>#ـ�ـ ��ـ�ـ;ـ�ـ
��1 ��a	�R� STU��� Vـ*�ـ& 0ـ�1ـ�ـ�  ,�-���.#��
�I(6'�ف ����Iس $�6� �.��iن ��>�ـ�ـ�d و64ـ�ن 
 و���I m6ـ��ـ�ه .a�2� s��.+ ن 34 �رض)�x� mn
  �! ��ـ�ـ�Xـ�ت �(Xـaـ>ـ�دHـ

ً
�M�I ب���� !� C�	�a��

 34 �� �ـ� 
ً
 و$�(,�I���� ��GR� ?�I C� Yر��aو��

.��/2� Mو��� �� و�ر
4ن �����د� ������ ��ب ��	�� ����� �()ـ'��ـ&، 
 CـYـ�ر>� Wـ#ـ�ـ� ��ـ��+ـ? �ـ�ـXو�1دت �ـ� V	� e��
  ��#.���-�ـ,�;��� �#<  k.6 ي��/  e�� ل�.��
و�/�� $#� ����ن �/��I g ��ـ'وYـ� �ـ�ـ� �ـC و$ـ�ل 
 ����a�� ���  ،mi�� ��� 34 ����� ��*�R� د�ر���
X�2� �gP k.6` د��6 �.aـ>ـ�ي �ـ�ـ� �ـTـI Sـ0pـ�ق 
 Sـ�R� kم 6ـ.ـ��  �X��2` و����I WI ��1ت 6�.�

:���a�� 
 �ـ�ـ��ـ�ـ Pـ�د+ـِ  34 �04ق ��1

ً
: �2	�در� +�ر�

ً
�و(

���Iه V��B و��1 و0/�, +.�ـ�ـ�ـ-ـ�ـ, 6ـ.ـX kـ�6ـ�� 
���G�I ���وم،  n �1�a�X Wc F ����� !ـ�y ��ـ8ـ�ر� 
 ��a  e��W�#�� y�X Wc ���+ Cn �2ـ�ـ�وم ,�-���.#��
 ��e  ��م G#�ـ�ـ� xـ�ـ�Pـ* ��N�2� ن�i ل و�a1��
 و�������X mد� و0ـ/ـ�ـ,  ـiـ�ن ,�I���� �Rو� s��.+
 �.���ح ����0 ��ـ#ـ.ـ�ـ�ـ�ـ� J  ـ�XـF �ـ� /n�1

.s��.+ رض� W�� W����� �Y��a�� 

:������� 
 �����د
������� 
��� ����ن ����� ������و�� و������ 
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{�W�#�� W��#  :�ً,�G ���2وم ���a1ل Iـ�ـR� W)ـ�ـ�ل 
1، �����iي �/�� و�x�ـ�Pـ*ي وBـ�YـR� Wرض �a2�
 X FN�Iـ��ت �(1ـaـ�ل X34 �رض ���و ,�-���.#��
 yو�1ـ�� �ـ�ـ� 

ً
�nر� ��Yر�a�� s��.+ ر �رض�,	a6و�

 ��/;�ل ��#.����.
 CـYـ�ر>� Wر�+? �ـ�ـ ����.+ `X�� �64ن :

ً
�8��}

  ��#.���-ـ�ـ,�;���  ����a�  eف  >#�Y�����
و�/�� $#� ����ن و��ـaـ��ـ�ـ� 6ـ.ـk {ـ��Iـ5 �2ـ�Xـ` 
 Sر�ت ��2ـ.ـ��X F�.6 ي ���تg�� ����.#�� �0���
 و�ـ�ـ�وم 

ً
�ـ�Xـ�ـ� 

ً
����0 و�a6	,�ر � #�ق �و�.� � #�Xـ�

.����#�� 
 ���X W��#aر�ت �iـaـ� ,�I���� ���x� ��6د :

ً
��Iر�

.���� C�	�a�� ل��(� Wc `Xوو (W,�U���4) �0��� 
 : ����aכ Iـ��ـ�ه �2ـ�ـaـ�ـC ��ـ�و� وOـ�$ـ

ً
����O

 �.aـ��ـ�ـ� ��*�R� /����� ��������e�� F�X  ��وم 
g�#/  k.6 �����ر�ت ���و�ـ�ـ �Lت ��>ـ.ـ Iـ��ـ�ـ�ق 
  و�/�� V1 ����د�، و��Xر ��i�ـ,�-���.#�� ,�/0���
����ل ��ـ�و�ـ�ـ 1ـ�ل �xـ��ر ��ـ�ـ�زل و�(Gـaـ�ـ�cـ�ت 
 و�a6	ـ,�ر �ـ� .a�2� رضR� J ن��G�� ق��� �*���
 VـY0ـ� k6ـ.ـ ���O  ���و��,�U�/x� �i�2� FI م�� 
 وI�ـ� Hـ�ـ�ـ� ,�G��G�� �n mU��Q و���� �����n دو�
 Pـ& ,�G���<�� ن�I ���a2� m�R� ر ����ر�,	a6)� �6د��
 (W,ـ�ـUـ���4) Cـ� W���aو�� Y�</��� ل��(� !� W�(

.�H� ر�I�  ��و�
 kد 6ـ.ـ�>  &Pب و��.� : 4ن �����د� ������

ً
����د

 ���ع ��pIز �����1 ���0/�, ��ـ#ـ.ـ�ـ�ـ�ـ-ـ�ـ,�� ��P�
 و #��i�� W#�ح H�  ،F���(� W�I! �ـ��Xـ` �GRـ�ـ�ـ
 ��e ر1	�6��I 5ن �y�  &�*�R �ن ��a>ـ�ي ,�I����
  ����ن ��Tـ5 �ـ�ـ�ـ و0ـ/ـ�ـ, +ـ.ـ�ـ�ـ�ـ-ـ�ـ,�#<�
 a6�I	ـ,�ر ���X ��� y�a�2� S#/Iو &P WI ،��1و
 ( �Hـaـ�ـ�ف 

ً
�ن �2<�وع ��>���a�2� d;! ��*�ـ�ـ�

، و�aH �gP.� �64د� ,�I���� �R� ��G4و \�+ s��.+
 kـ��ـ�ـ� 6ـ.ـaو��ـ  ��#.���-ـ�ـ,�;��� CX�2 ر�,	a6)�
����H�;X �.$ J ��aYـ� ��ـ/ـ;ـ�ل ��ـ�ـ��، و04ـ�ق 
 Sـ#ـG J sـ�ـ�.+ �;�� 

ً
��1כ )�@ aG� ��6>�ر�

 J ��� �ـ! ,�I���� *P��x� F�+ ?#a-  يg�� 5X���
 1 �n �/����ت ��#��د و��a	��ـ و�2ـ�ـ�$ـ>ـ��
 Wـaـ�وم �2ـ�ـX يgـ�ـ� ��ـ�ـ��ق ��ـ( n�#aG� ���Pو�
 J Fـ�ـ;Yو d��H�� ل�a1)� وم ����م��H �Pو &�*�R�
 ���Iـ� �دy  ـwـ��ـJ F ��ـ�ـ��ق ��Yر�a�� Gد��� CX��
و����V ����: ����� 34 ��4د وi  CU�X�a-I W,� �� �ـ� 

 Cـ�ـaـ¡ �2ـ�ـI Kـ�i#  !� ،F��4 d���<�� و���� :�H
6�/2 ����Iـ�ـ, ��ـe  ـ�ـ�ـ� � W���6 ف��n4 34 �����
 ���ح �2<�رCY �����2 �¢�! ��ـ�ـ�: ��ـ�ـ�� �nرR�

 F,/���;� W�I و�/�� $#� ����ن.
4ن �����د� ������ ��ب ��	�� ����� �()ـ'��ـ&، 
 k.6 ��ـ/ـ�ـ�ض ,�I���� �R� هgP ر�ت��I !��  eو��
 و�(G	��ث ��a2ـ�د،  ـ�ـaـ| �ن ���ـ��Mت ��Rـ*�ـ�ـ
 ( �Hد، و�ن $#� ��ـ�ـ�ن �ـ!  ـ�ـ� �L4 �ـ� 

ً
��X 5�Tر�

 و6ـ�ِ� {ـ�Gـ�ـ,ً�، 
ً
ووI 5�N��X` ر�+? +.���ـ� �و(

4���ط �8* �! �2ـ���ـ��ت  �R� هgP 56��a�و��� �
4�ـ�ـ�ط Pـgه �2ـ���ـ��  k.6 در� ����م�X ،���.6 ���و��
 hـ#ـ�ح ��2ـ.ـiو >��� ��ـ ,�/0��� ��1���I ،��H�x�
 eـ�� s9 �ـ8ـ�ر� +ـ.ـ�ـ�ـ���� :���� !;�� s�� و
 J 0.�� �ـaـ�ـ��ـ �ـ.ـ8ـ�ر� ��ـ�ـ�Iـ�ـ, k�	a�5G�c و
 �gـP J .sـ#ـ.ـ�ـ�ـ� dـ�ـ�ـ�aـ� �(�a1ل �(�N���
����ف ��gي  �� �R� FIـ ��ـ�ـ�Iـ�ـ, و��ـe  ـaـ�ـ�دPـ� 
�WO���� !� �0��2 و�O��2ـW �ـ�ـ	ـV �2ـ�Xـ` ��ـ�ـ�: 
 sـ�ـ�ف +ـ.ـ�ـ�ـaـ�H �� Wc F;+ر J ح�n��� �H�(
���aد� �a�� FX��1رYـ�ـ�ـ و��ـP eـ& � J ��	�( V1و
 �a��I,�ز، و���aج ����e�� y  �6& �1ً$ـ� ���X ��1ق
 Mـ�ـ�G4و  وJ ���1 ���ـ�� ��ـ�� و��ـiـ�Yـ�ـ�R� k.6
 �aN)� ��I�a��6& و����: �ن  �wدر �/�� ر�ـ�دHـ�
34 �/�� ����nح و��a�ـ�ـ¥ Iـs �ـ! Hـ�ـaـ|  `X��2�
 sIو ،¦;Yو Wn�,/H ��.NRو F,a�;X s��.+ �;X
  ��#.��ـ�ـ-ـ�ـ,�;���I ������ ر��8a��� W��H !�

.$��� F�Yر�>� ��/NR ��O 
  ����ن، و( �ـ�ـW �2<ـ�رYـC ��ـaـ>ـ#ـ�Yـ�#<� ،)

.,�-���.#�� �;�.� 
( �.ـaـ�ـ	ـ�ـC �ـC ��ـ�ـ�و و( �ـ.ـ�nـ�خ �ـ§�ـ��Mت 

.��*�R� 
m�G ����1 +.���ـ-ـ�ـ,، Gـ�ـm �ـaـ>ـ�ـ�ـ� ��ـiـ#ـ�ح 
 6ـ�Iـ�ـ,  �ـaـ�ـ�ـ� ز�ـ�م ,�	�( ��� m�Gو ،h.�2�
 �2	�در� و��x� m.6 J !i��C �ن +.��P sـ& X;ـ�ـ
 ��Iر �ـ�Pـ& X;ـ�ـ و0ـ/ـ�ـ, و�<ـ�وع Bـ�Yـ� ���X
+.���P s �<�وع Xـ�: 6ـ�� Iـ��ـaـ�ـ,�ز و��ـ�ـ�س 
 +.�ـ�ـs. وPـ�g �ـ� �$�6 &P WI ����a�� 5�T�
 �gـiـPـ�ت وHـ��	ـ5 ��ـG�c �giP ،F�.6 S��H ن� ��

  �a�� ������Xت.
 J٢٩/١/ ٢٠ ٢٠ 

 
* * * * * * 
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 كلمة الطليعة

�ن��  )�ر�� ��"& �%$��# ����"!  � �
صحَّ القول بـأن أحـزاب السـلـطـة ال تـزال تصـر عـلـى 
مراهناتها بصد انتفاضة الشباب في لبنان وإعـادة عـقـارب 
ساعتها إلى الوراء. فاالنتفاضـة تـؤرقـهـا، وهـي كـالـحـلـم 
المزعج الذي يصيب أمراءها باألرق والخـوف مـن افـتـضـاح 
أمرهم أمام أنصارهم الذين طالما نظروا إليهم كـمـالئـكـة 
الرحمة، وكالقديسين المعصومين عن الخطأ، وكـاألم الـتـي 

 تحتضن أبناءها وتحميهم برموش العيون. 
كما ينتابهم الخوف من افتضاح ضـعـفـهـم أمـام الـقـوى 
الخارجية التي يرتبطون بها، والتي وعـدوهـم بـأن يـكـون 
لبنان محطة تأتمر بما ينهون عنه، ويصدقون مـا يـدعـون 
إليه. هؤالء األمراء طالما أشبعوا أنصارهم بالوعود بـوطـن 
يعيشون فيه أعزة كراما، فإذا بهم يمسخـون هـذا الـوطـن 
ويحولونه إلى مزارع طائفية يتسابقون فـيـهـا لـجـز صـوف 
الخراف، بدالً من قيادتها إلى المراعي الخصبة. فتحوَّل لبنان 
بقيادتهم إلى أرض صحراوية ال تعـرف نـبـاتـًا وال خضـرة، 
ألنهم اكتنزوا كل خيراتها ونهبوها لمنافعـهـم الشـخـصـيـة. 
ولم يتركوا لفقرائهم ما يقتاتون بـه لسـد جـوع، أو إرواء 

 عطش، أو مداواة مرض.
كانت انتفاضة الشباب، الذيـن تـمـردوا عـلـى الـخـضـوع 
واالستسالم والتقليد، صفعة قاسية لم يكونوا ليتوقـعـونـهـا 
على اإلطالق. واخترقت االنتفاضة الخطوط الـحـمـراء الـتـي 
منعوا بإعالنها أيًا كان من المسِّ بعصمتهم ومالئكـيـتـهـم، 
فصبُّوا جام غضبهم عليها. وحاولوا بشتى الوسائل المتاحـة 
أن يصيبوا االنتفاضة بمقتل، ففشلـوا. ولـو كـانـت أقسـى 
وسائل القمع ال تفضحهم أمام الرأي العام العالمي، لـكـانـوا 
استخدموها، فكظموا الغيظ على مضض. واستمروا بـطـرق 
الخداع والتمويه وااللتفاف على مطالب االنتفاضة. فـكـانـت 
بدعتهم األخيرة بتشكيل حكومة مموَّهة أتوا بهـا مـن وراء 
كواليسهم ليضمنوا إحباط وتعطيل أية قـرارات أو خـطـط 
تكشف عورات أمرائهم. وكانت آخـر انـتـهـاكـات السـلـطـة 
الحاكمة هي تهريب المـوازنـة وإقـرارهـا بـطـرق مـخـالـفـة 
للدستور، بحيث تضاف هذه الفضيحة إلى سلسلـة طـويـلـة 

 من الفضائح السياسية والمالية، وما أكثرها.
ال نشك بمهنية أكثر من أصبـحـوا وزراء فـي الـحـكـومـة 
الجديدة، ولكن عامل الالثقة الذي ربط جماهير االنتـفـاضـة 
لتهم كممثلين لها، انعـكـس ال ثـقـة  بأمراء األحزاب التي وكَّ

أيضًا بهم. وهذا األمر يعود إلـى أن قـرارهـم لـن يـكـون 
مستقًال، بل سيكون قرارًا موحى به ممـن أثـبـتـت تـجـارب 
عشرات السنين أنهم غير أهل للثقة بعد أن أوصلوا لـبـنـان 

 إلى متاهات االنهيار والفساد والسرقة والنهب.
إننا ندرك أن أمراء األحزاب، الذين استمرأوا طعم الثـروات 
الكبيرة، ولذة الجلوس على كـراسـي السـلـطـة ألنـهـا تـدر 
عليهم الخيرات من دون حساب. فإننا ندرك أيضًا أن الذيـن 
افترشوا أرصفة الشوارع، والتحفوا نجوم السمـاء، وصـمـدوا 
لشهور عديدة، لن يتراجعـوا أيضـًا بـعـد أن كـوتـهـم نـار 
المشاكل من كل حدب وصوب. وإن تعداد هذه الـمـشـاكـل 
أكبر من أن يحدها إحصاء رقمي لها، فأيـنـمـا نـظـرت تـرى 

 البؤس والحرمان...
وما ذكرنا يمكننا البناء عليه. وذلك بإعادة تـوصـيـف مـا 
على أحزاب السلطة أن يضعوه نصـب أعـيـنـهـم، ومـحـط 
اهتمامهم، إذا أرادوا أن يقلعوا عن أحابيلهم وأكـاذيـبـهـم. 
وكذلك ما على المنتفضين أن يعتبروه األكثـر إلـحـاحـًا مـن 
مطالبهم، من أجل رسم خارطة طريق لكل مـن يـريـد أن 

 يعمل بجدية.
إن االنتفاضة حركة معارضة شعبية استثنائية. وإن كـان -

مفهوم المعارضة التقليدية، في أنها تمثل القوى واألحـزاب 
غير المشاركة في الحكم، التي إذا أسـقـطـت حـكـومـة مـا 
فلديها الوسائل أن تشكل حكـومـة بـديـلـة فـإن مـفـهـوم 
معارضة االنتفاضة الشعبية هي أنها إذا أسقطـت حـكـومـة 
ليست لديها الوسائل واإلمكانيات السـتـالم  الـحـكـم. وإذا 
ُطلب منها اقتراح تشكيل حكومة برئيسها ووزرائها، فلـيـس 
هناك ما يضمن لها أن تنال ثقة المجلس النـيـابـي. وبـهـذا 
الواقع ُيعتبر اتهامها باالبتعاد عن الحوار اتهامًا غـيـر بـريء. 
ولكل ذلك، فإن دور االنتفاضة أن تعلن مطالبها وتقع على 

 الحاكمين مسؤولية تنفيذها.
إن المعارضة الشعبية المتمثـلـة بـاالنـتـفـاضـة أعـلـنـت -

أهدافها بوضوح تام، وما على أيـة حـكـومـة إالَّ أن تضـع 
الخطط الالزمة لتنفيذها، خاصة أن أحـزاب السـلـطـة، مـن 

 دون استثناء، اعتبرتها مشروعة.
وإذا كان من غير الممكن أن يتم تنفيذ كل المطالب وما -

أكثرها، وانتظارًا لتنفيذ المطـلـب االسـتـراتـيـجـي الـمـعـلـن 
بإسقاط نظام الطائفية السياسية بوضع قانون لـالنـتـخـاب 
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خارج القيد الطائفي، وخاصة الشروع بتطبيـق الـفـقـرة (ح) 
إلغاء الطائفية من مقدمة الدستور،  التي تنص على اعتبار (

السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقـه 
)، يترتب على أيـة حـكـومـة، أن تـقـوم وفق خطة مرحلية

بإصالحات ُملحَّة ال يمكن تأجيلها، خاصة منها التي تـتـعـلَّـق 
بتوفير موجبات العيش الكريم للشـرائـح األكـثـر فـقـرًا فـي 

 لبنان. ومن أهم المشاكل األكثر إلحاحاً، هي التالية:
وقف النزيف في االقتصاد الوطني، بإقفال أبواب الهدر وقف النزيف في االقتصاد الوطني، بإقفال أبواب الهدر وقف النزيف في االقتصاد الوطني، بإقفال أبواب الهدر وقف النزيف في االقتصاد الوطني، بإقفال أبواب الهدر ----١١١١

    والفساد، والتي ال تتطلَّب وقتًا طويًال، ومنها: والفساد، والتي ال تتطلَّب وقتًا طويًال، ومنها: والفساد، والتي ال تتطلَّب وقتًا طويًال، ومنها: والفساد، والتي ال تتطلَّب وقتًا طويًال، ومنها: 
معالجة أزمة الكهرباء التي تخسر فيها الدولة أكـثـر مـن -أ

مليار ونصف المليار من الدوالرات، ناهـيـك عـن أنـهـا مـن 
 المرافق العامة التي يجب أن تدر مدخوالً وطنياً ال بأس به.

تعيين هيئة وطنية نزيهة إلدارة الموانئ فـي بـيـروت -بـ
وطرابلس، ومطار بيروت، وكل المعابر الـبـريـة والـبـحـريـة 
األخرى. وإقفال معابر التهريب، البرية والبحرية. وهي ما تدر 
أمواالً تسهم في إنعاش مالية الدولة بدَال مـن أن تـذهـب 

 إلى جيوب الفاسدين.
فتح ملفات األمالك البحرية والنهرية التي وقعت تحـت -جـ

هيمنة أرباب السلطة، وحلفائهم االقتصاديين. وذلـك مـن 
 أجل استعادتها أو تأجيرها بالبدل العادل والقانوني.

تعيين هيئة قضائية بعيدة عن أية وصاية سياسية من -د
بـة وإعـادتـهـا  أجل فتح كل ملفات األموال المنهوبة والمهـرَّ

 إلى لبنان.
تنشيط الجهاز القضائي، ورفع الـوصـايـة السـيـاسـيـة -هـ

عنه، من أجل فتح ملفات الفساد المنتشرة بشكل واسع في 
أجهزة الدولة. على أن تشمل كل الفاسـديـن ووسـطـاءهـم 
في شتى الفئات الوظيفية، بما فيهم الـمـوظـفـيـن الصـغـار 
الذين يتقنون فنون تحصيل الرشاوى لمصالح من هو أكبـر 
منهم رتبة، وصوالً إلى مفاصل الدولة من الرتب السياسيـة 

 العالية.
د لـتـحـصـيـل الضـرائـب، ومـالحـقـة -و وضع قانون مشدَّ

المتهربين منه. على أن يكون قـانـونـًا تصـاعـديـًا وعـادالً، 
ومماثًال ألكثر القوانين الضريبية المطبـقـة فـي أكـثـر دول 

 العالم حضارة.
إن العمل من أجل تلك المطالب وتنفيذها بشكل عـاجـل 
سوف يسد القسم األكبر من العجز فـي مـيـزانـيـة الـدولـة، 
 خاصة أن هذا األمر قد أجمع عليه كل الخبراء في االقتصاد. 

 
معالجة األزمات االقتصادية بنقل لبـنـان مـن مـوقـع معالجة األزمات االقتصادية بنقل لبـنـان مـن مـوقـع معالجة األزمات االقتصادية بنقل لبـنـان مـن مـوقـع معالجة األزمات االقتصادية بنقل لبـنـان مـن مـوقـع ----٢٢٢٢

    االستهالك إلى موقع اإلنتاج:االستهالك إلى موقع اإلنتاج:االستهالك إلى موقع اإلنتاج:االستهالك إلى موقع اإلنتاج:
وإذا تمَّ إقفال أبواب الهدر والفسـاد والـنـهـب والسـرقـة، 
يتبقى الجانب األكثر أهمية هو العمل من أجل بناء اقتصـاد 
تنموي يرفع االقتصاد في لبنان القائم على الـخـدمـات مـن 
مصاف االقتـصـادات الـريـعـيـة إلـى مصـاف االقـتـصـادات 

 اإلنتاجية.وهذا ستوفره الموارد التالية:
تعزيز الصناعة الوطنية التي من أهم وظـائـفـهـا أنـهـا -أ

ستوفر فرص العـمـل لـعـشـرات آالف الـعـائـالت، وكـذلـك 
الحصول من عمليات التصدير على مداخيل إضـافـيـة تـعـزز 
الدخل الوطني من جهة، ويوفر على االقتصاد الوطني هـدر 
العملة الصعبة بسبب االعتماد علـى االسـتـيـراد مـن جـهـة 

 أخرى.
تعزيز القطاع الزراعي ألن في لبنان مسـاحـات واسـعـة -بـ

من األراضي المهملة، وكميات كبيرة من المياه الـمـهـدورة. 
وهذا القطاع بدوره يوفر للدخل الوطني امتيـازات يـوفـرهـا 
القطاع الصناعي، من توفير فرص أكبر للعمـل، بـاإلضـافـة 
إلى الحصول على مصادر مالية مـن عـمـلـيـات الـتـصـديـر، 
والتخفيف من فاتورة االستيراد التي تهدر جزءًا كـبـيـرًا مـن 

 العمالت الصعبة.
انتظارًا إلنتاج ثروة النفط والغـاز، الـتـي كـمـا تـؤكـد -جـ

التقارير، على أن لبنان دخل مـرحـلـة الـتـنـقـيـب عـنـهـمـا. 
واستدراكًا لمخاطر وقوع تلك الثروة بين براثن الـفـاسـديـن 
في لبنان من أمراء الطوائف والرأسماليين، على أية حكومـة 
أن تعيد تنظيم إدارة هذه الثروة، وذلك بإلغاء كل القرارات 
والقوانين اإلدارية التي قامت الحكومات السابقة بتفصيلـهـا 
على مقاييس مصالح الفاسدين. والقيام بـإعـادة تـنـظـيـم 
إدارتها بشكل يضمن استثمارها لمصلحة اللبنانـيـيـن، كـل 

 اللبنانيين.
 وأخيرًا،

إن تكامل رؤية االنتفاضة حول تلك القضايا، دليل عـلـى 
وعي وإدراك. خاصة أنها محاطة بـجـدار صـلـب وواع مـن 
ذوي االختصاص بشتى المجـاالت. وعـلـيـه فـلـن تـتـوقـف 
االنتفاضة عن الحركة، ولن تترك السـاحـات، بـل سـتـبـقـى 
ـر فـي واجـبـاتـه  العين الساهرة على محاسبة كل من يقـصِّ

 ومسؤولياته.
وما على أمراء أحزاب السلطة سـوى أن يـذعـنـوا إلرادة 
ب والـنـاهـب والسـارق  الشعب، ويتخلون عن دورها المـخـرِّ
لثروات لبنان. وعليهم أن يتخلوا عـن الـمـراهـنـة عـلـى أن 
الشعب سوف يتعب ويعود إلى بيوته. ألن الشعب لن يتعب، 
وما عاد لديه شيئًا يخسره سوى خسارة نظام المـحـاصـصـة 
والفساد. الذي إذا سقط فلن يجد أحدًا يأسف علـيـه، سـوى 

 المستفيدين من خيراته.
وعلى أحزاب السلطة أن تكفي الشعب مـؤونـة بـكـائـهـم 
على مصالح الطوائف ألنهم ينهبونها ويعيثون فيها فسـادًا. 
فإن الشعب هو أحرص منهم وأصدق في المحافظـة عـلـى 
التعايش المشترك، وأكثر إدراكًا من أمرائه علـى أن يـعـود 
لبنان وطنًا لكل أبنائه، خال من الطائفـيـة والـطـائـفـيـيـن. 
وسيكون أجمل من دونـهـم، وأكـثـر غـنـى مـن نـاهـبـيـه 

 واللصوص فيه.
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دانت القيادة القطرية لـحـزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي ما تعرض له المعتصمون مـن قـمـع، وأكـدت ان 
العنف السلطوي لن يستدرج االنتفاضة إلى المـربـع األمـنـي 
وستبقى متمسكة بسلمية حراكها ووطنية خطابها السياسي. 

 جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية فيما يلي نصه.:
على عتبة الذكرى المئوية أليام االنتفاضة، لم تجد السلطـة  
سبيالً تطل من خالله على الحراك الشعبـي بـديـمـوقـراطـيـة  
تعبيراته السياسية ومشهديات حضوره الجماهيري، إال الـقـمـع  
والعنف المفرط اللذين تعاملت بهما القوى األمنية مسـاء يـوم  

، مع المعتصمين أمام مدخل المجلس الـنـيـابـي  ١٨/١ السبت  
وساحتي الشهداء ورياض الصلح  وقبل ذلك في الحمرا وأمـام  
ثكنة الحلو، حيث أدى القمع السلطوي للجماهير الـمـحـتـشـدة  
في الساحات والميادين إلى سقوط عشرات الجرحى، إصـابـات  
بعضهم خطرة جداً. كما ان السلطة لم تكتف بلجوئها للـعـنـف  
المفرط للقوة في تفريقها للمعتصمين  والذي اصـبـح نـهـجـاً  
ثابتاً  لها، بل أقدمت على مالحقة الجرحى الذين نـقـلـوا إلـى  
المستشفيات للمعالجة واقتحام المساجد والكنائس التـي لـجـأ  
إليها المتظاهرون درءاً مـن إجـراءات الـقـوى األمـنـيـة الـتـي  
استعملت القنابل المسيلة للـدمـوع والـرصـاص الـمـطـاطـي  
واآلالت الحادة، وهذا ما لم يحصل منذ أن انطلقت االنتـفـاضـة  

 في السابع عشر من تشرين األول. 
إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتـراكـي إذ  
تدين بشدة القمع السلطوي لالعتصام الشعـبـي أمـام مـدخـل  
المجلس النيابي وحرق الخـيـم فـي سـاحـتـي ريـاض الصـلـح  
والشهداء، ترى ان المشهدية التي قدمت السلطة نـفـسـهـا مـن  
خاللها، إنما تؤشر على منحى خطيرٍ بدأت تنتهجه هذه السلطة،  
وهي تصم آذانها عن سماع صوت الشـعـب الـذي يصـدح فـي  
الساحات والميادين منذ ما يزيد عن ثالثة أشهر، مطالباً بأبسـط  
الحقوق الطبيعية التي تؤمن له في حال توفرها عيشـاً كـريـمـاً  
وحياةً آمنة. وإذا كانت السلطة تبرر لنفسهـا هـذا االسـتـعـمـال  
المفرط القوة، بأنه رد على عنف تعرضت له القوى األمنية، فمـا  
هو المبرر لحرق الخيم والتي تدار فيها ندوات وحوارات سياسيـة  

 وفكرية وذات صلة باألزمة ومخرجات الحلول لها. 
إن منطق السلطة مردود عليها، ولجوء قواها األمنية لـفـك 
االعتصامات بالقوة، لم يكن دفاعاً عن النفس كمـا زعـمـت، 
بل تنفيذاً لموقف مـتـخـذ عـن سـابـق تصـور وتصـمـيـم، 
الستدراج االنتفاضة إلى المربع األمني إلخراج الـحـراك عـن 
سياقات الديموقراطية وصولًا إلى إجهاض النـتـائـج الـهـامـة 
التي أفرزها والتي وضعت المنظومة السلطوية بكل أطرافها 
ضمن دائرة الشبهة واالتهام بالفسـاد وهـدر الـمـال الـعـام 
ودفعها البلد إلى دائرة الخيارات القاتلة بسبب الـتـثـقـيـلـيـن 

األمني وما يترتب عـلـى  -االجتماعي والسياسي-االقتصادي 
 ذلك من محاسبة ومساءلة قضائية وسياسية.

إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكـي، 

تؤكد أن حق الشعب بالتظاهر هو من الحقوق الطبيعية التي 
كفلتها الدساتير والقوانين الوضعية والمواثيق الدوليـة، وأن 
التعرض لهذه الحقوق هو انتهاك صـارخ ألحـكـام الـقـانـون 
الدولي العام، وان ما قامت به السلطة ليل السبت لم ينتهـك 
أحكام هذا القانون وحسب، بل انتهك أيضاً أحكـام الـقـانـون 
الدولي اإلنسـانـي بـاقـتـحـام أجـهـزتـهـا أمـاكـن الـعـبـادة 
والمستشفيات العتقال المتظاهرين لتقدير منـهـم ان هـذه 
األماكن التي تحظى بحصانة معنوية وإنسانـيـة يـمـكـن ان 

 توفر مالذات آمنة لهم فإذا العكس يحصل.
إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربـي االشـتـراكـي  
التي تدعو المرجع القضـائـي الـمـخـتـص إلـى إعـطـاء األمـر  
واإلشارة باإلفراج عن كل الذين تم توقيفهم تعسفاً وتركـهـم  
احراراً، تدعو إلى استمرار الضغط الشـعـبـي بـالشـارع بـكـل  
تعبيراته الديموقراطية، ألنه السبيل الوحيد النتزاع الـحـقـوق  
المشروعة التي نزلت الجماهـيـر إلـى السـاحـات والـمـيـاديـن  
ألجلها، من خالل فـرض الـتـغـيـيـر بـمـسـاراتـه السـيـاسـيـة  
واالقتصادية واالجتماعية. وإذا كان المسار السياسي يـنـطـلـق  
من إعادة تكوين السلطة على أساس قانون انتخـابـي وطـنـي  
وخارج القيد الطائفي، فإن المسار االقتصادي ينطلق من رؤيـة  
القتصاد إنتاجي بديل لالقتصاد الريعي السائد، وحماية النـقـد  
الوطني من مضاربات لوبي المصارف والصـيـارفـة وسـيـاسـة  
المصرف المركزي التي حابـت مصـالـح الـمـصـارف الـخـاصـة  
وحيتان المال، ومع هذين المسارين ينـطـلـق مسـار اإلصـالح  
االجتماعي الذي يعيد للدولة وظيفتها األساسية، بـاعـتـبـارهـا  
دولة رعاية اجتماعية ، وليست دولة مـحـاصـصـة تـتـنـاتشـهـا  
القوى الطائفية التي تمسك بمفاصل السـلـطـة. وإذا كـانـت  
االنتفاضة يتفلت حراكها أحياناً من بعض ضوابطه، عـلـمـاً ان  
مثل هذا التفلت هـو أمـر عـادي تشـهـده كـل الـتـحـركـات  
الجماهيرية، فهذه ما كانت إال ردة فعل على عـنـف سـلـطـوي  
وعلى تجاهل كامل لمطالب الشعـب الـذي يـحـاصـر بـاألمـن  
السلطوي كما يحاصر بـلـقـمـة عـيـشـه مـن خـالل إجـراءات  
المصارف. وعليه فإن السلطة هي التي تتحمل المسؤولية عما  
آلت إليه األوضاع سواء إدارة ظهرها لما طرحته االنتفاضة مـن  
مطالب، كما للطريقة التي تدار فيها عملية التأليف الحـكـومـي  
والتي جاءت بنفس السـيـاقـات الـتـي كـانـت تشـكـل فـيـهـا  

 الحكومات السابقة من لون واحد كانت ، أو متعددة األلوان. 
إن المنظومة الحاكمة تعيد إنتاج نفسها وإن بـمـسـمـيـات 
جديدة، وبالتالي فهي لن تمنح الثقة الشعبية وستسقط فـي 
الشارع كما سقطت سابقتها، وثقة المجلس الحالي هي ثـقـة 

 مفتقرة للشرعية، ألن فاقد الشيء ال يعطيه.
تحية لالنتفاضة وهي تطوي مئويتها األولـى مـن أيـامـهـا 
المجيدة، وتحية لقواها الشبابية التي قدمت مشهدية رائـعـة 
بوعيها الوطني وحيوية نبضها. الشفاء لـلـجـرحـى والـحـريـة 

 للمعتقلين والموقوفين.
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أكدت القيادة القطرية لحـزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي  
االشتراكي، ان السلطة أعادت إنتاج نفسها من خالل حكومـة 
المحاصصة، ودعت إلى استمرار الضغـط بـالشـارع لـفـرض 
أجندة التغيير التي انطلقت ألجلها االنتفاضة. جاء ذلـك فـي 
بيان للقيادة القطرية تعليقاً على التشكيلة الحكومية في مـا 

 يلي نصه: 
بعد نيف وثالثة أشهر على انطالق االنتفـاضـة الشـعـبـيـة 
التي طالبت جماهيرها بإسقاط سلطة المحاصصة ومحاسبـة 
الفاسدين واسترداد األموال المنهوبة وإصدار قانون استقالل 
السلطة القضائية وإعادة تكوين السلطة استناداً إلى قـانـون 
انتخابي وطني نسبي وخارج القيد الطائفي، وبعد اسـتـقـالـة 
الحكومة تحت ضغط الشارع وما اعقـب ذلـك مـن تـكـلـيـف 
ملتبس بمقدماته ونتائجه، اطلت السلطة مجدداً مـن خـالل 
تشكيلة حكومية، ال تختلف عن سابقاتها إال بأسماء أعضائهـا 
وهي من خالل آلية تشكيلها وتركيبتها إنـمـا تشـكـل إعـادة 
إنتاج السلطة لنفسها التي تحكمها قواعد المحاصصـة الـتـي 
أوصلت البلد إلى حافة االنـهـيـار االقـتـصـادي. ان حـكـومـة 
تتشكل بنفس المقاييس التي كانت تتشكل بها الحـكـومـات 
السابقة والتي عممت ثقافة الفساد السياسـي واالقـتـصـادي 
والمالي واإلداري، وتتجاهل المطالب الشعبية التي رفـعـتـهـا 
االنتفاضة على مختلف طيفها السياسي واالجـتـمـاعـي، هـي 
حكومة تفتقر إلى الحد األدنى من المـصـداقـيـة الشـعـبـيـة، 
ومحكوم عليها بالسقوط، ومن اسقط حكومـة الـمـنـظـومـة 
السلطوية بكل أطرافها وعلى تعدد تالوينها سيسقـط هـذه 
الحكومة، ليس ألنها حكومة اللون الواحد، بل ألنها حـكـومـة 
لم تأخذ المتغير الجوهري الذي أفـرزتـه االنـتـفـاضـة مـنـذ 

 انطالقتها في السابع عشر من تشرين األول. 

إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكـي، 
والتي أكدت ان استقالة الحكومة السابقة وتشكيل حـكـومـة 
جديدة ليس هدفاً بحد ذاته، وأن مطالب االنتفـاضـة التـقـف 
عند حدود االستقالة والتأليف، بل المطلوب إطـالق عـمـلـيـة 
سياسية جديدة، تبدأ بتشكيل حكومة تتمتع بـالـمـصـداقـيـة 
الوطنية واالستقاللية عن االنتماء السياسي الفئوي لـألحـزاب 
السلطوية والمسؤولة عما آل إليه الوضـع بـكـل تـداعـيـاتـه 
االجتماعية وانعكاساته المعيشية، وتكون قادرة عـلـى رسـم 
خارطة طريق إلعادة تشكيل السلطة ، تشكيالً وطنيـاً عـلـى 
مستوى التمثيل الشعبي وإدارة المرفق العام عـلـى قـواعـد 
الحوكمة والشفافية. أما وأن شيئاً من هذا لم يحصل، فإنه ال 
خيار أمام الشعب إال االستمرار باالنتـفـاضـة وبـتـعـبـيـراتـهـا 
الديموقراطية واستمرار الضـغـط بـالشـارع إلسـقـاط هـذه 
الحكومة شعبياً كما أسقطت سابقتها. وعليه ليبـق شـعـار ال 
ثقة لهذه الحكومة، شعاراً قائماً وقوياً ومدوياً فـي السـاحـات 
والميادين ،وليبق ضغط االنتفاضة في اعلى مستوياته ضـد 
المجلس النيابي الذي أنتجه قانون انتخابي هو األسوأ وليكن 
واضحاً أن الثقة التي يمكن ان يمنحها المجلس للحكومة هي 
ثقة ال شرعية ألن فاقد الشيء ال يعطيه. وعلى هذا األسـاس 
ندعو الستمرار االنتفاضة على زخمها ولـيـسـتـمـر الضـغـط 
الشعبي من خالل الشارع ، ألن من يـعـمـل عـلـى تشـكـيـل 
حكومة دون ان يقرأ مشهدية الشارع وأسبـاب األزمـة الـتـي 
فجرت الوضع، لن يكون وضعه أفضل ممن سبقه، فالشـعـب 
لن يعود إلى الوراء وهو لم يـنـزل إلـى الشـارع السـتـعـادة 
حقوقه المسلوبة وحسب، بل نزل أيضاً ليحاسب وليؤكد بـأن 

 مرحلة ما بعد انطالق االنتفاضة ليست كما قبلها. 
٢٠٢٠/١/٢١ 
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    كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي
منذ انطلق الحراك الشعبي في السابع عشر من تشـريـن 
األول، أطر حول شعاراته السياسية اصطفافاً شعبـيـاً واسـعـاً 
في مشهدية لم يشهد لبنان مثيالً لها منذ تأسيس دولته. ان 
الحراك الذي غطى بفعالياته كل المناطق اللبـنـانـيـة صـوب 
استهدافه نحو المنظومة السلطوية بكل أطرافهـا، وتـمـكـن 
من خالل ضغط الشارع ان يحقق إنجازاً أولياً، تمثل باستقالة 
الحكومة ومحاصرة القوى السلطوية وبـدت مـحـشـورة فـي 
موقع دفاعي خاصة بعدما تحولت قضية الفساد إلى قضـيـة 
رأي عام. ان الذي أعطى الحراك بعده الوطني، انه لـم يـكـن 
فئوياً وال انتقائياً بشعاراته ، بل وضع الكل السلطوي ضـمـن 
دائرة الشبهة وتحميل مسؤولية الفساد تحت عـنـوان (كـلـن 
يعني كلن). ورغم بعض اإلشكاالت التي رافقت الـحـراك، إال 
انه بقي محافظاً على سلميته، وهو بما استطاع ان يـحـقـقـه 
وخاصة في لحظة زخمه الشعبي، شكل محـطـة هـامـة فـي 
سياق نضال الحركة الشعبية التي تـعـود بـنـضـاالتـهـا إلـى 
عقود، ألجل إنجاز تغيير فعلي في بنية النظام. من هنا يبدو 
الحرص عند قوى التغيير الوطني الديموقراطـي ان يـبـقـى 
هذا الحراك موجهاً نحو استهدافـاتـه السـيـاسـيـة بـدءاً مـن 
تحقيق االختراق الجدي في بنية النظام. لهـذا فـإن الصـراع 
طويل مع المنظومة السلطوية، ألن النظام الـلـبـنـانـي هـو 
نظام عميق وقوي، وان القوى المستفيدة من امتيازاته سوف 
تقاتل بشراسة للدفاع عن مصالحـهـا، وهـذه الـقـوى الـتـي 
حشرت في موقع دفاعي تتحين الفرص لالنتقال إلى الموقـع 

الهجومي. وكما للحركة الشعبية عـنـاصـر قـوتـهـا وأبـرزهـا 
طبيعة خطابها الوطني الذي جمع حوله طيفاً شعبيـاً واسـعـاً 
عابر للطوائف والمناطق، فإن للقوى السـلـطـويـة عـنـاصـر 
قوتها. وهذه العناصر بعضها ذاتي، وبعض آخـر يـأتـي مـن 
ضعف الكتلة الصلبة في الحراك الشعبي مـن نـاحـيـة أُخـرى 
وتصرفات حراكية لم تقـارب الـقـضـيـة مـن خـالل الـبـعـد 
السياسي، بل قاربته من خالل أعمال تحاكي بعـض الـمـزاج 
الشعبي . ومنها على سبيل المثال ال الحصر االستـمـرار فـي 
قطع الطرقات في وقت أصبحت مثل هذه األعـمـال تـعـطـي 
نتائج سلبية وتفقد الحراك التعاطف الشـعـبـي مـن شـرائـح 
شعبية بدأت تبدي تذمراً النـعـكـاس ذلـك عـلـى وضـعـهـا 
المعيشي، ومنها أيضاً التعرض لشخصيات سـيـاسـيـة خـارج 
نطاق المسؤولية في السلطة وبمـا شـكـل مسـاً بـالـحـريـة 
الشخصية في الحياة الخاصة، وتكسيـر مـاكـيـنـات السـحـب 
اآللي . إن هذا إن حاكى مزاجاً خاصاً إال أنه يعطي مردوداً في 
التوظيف السياسي وهذا ما يـؤدي إلـى حـرف الـحـراك عـن 
أهدافه األساسية في تحقيق االختراق فـي بـنـيـة الـنـظـام 
السياسي. ان القوى بطيفها السيـاسـي الـوطـنـي وهـيـئـات 
المجتمع المدني المتماهية مع المشروع الوطـنـي يـجـب ان 
تكون واضحة وحاسمة في رفضها لـألعـمـال الـتـي تشـوش 
على الحراك حتى ال يفقد الحراك حاضنـتـه الشـعـبـيـة وألن 
االنتفاضة هي باألساس بمقدماتها وأهدافها، مـحـطـة فـي 

  مسيرة النضال الوطني وليست فشة خلق.

 * * * * * 
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أكد الرفيق حسن بيان رئيس حزب طليعة لبنان العـربـي 
االشتراكي، ان الخروج من مأزق الوضع اللبناني الراهن، يبدأ 
من إعادة تكوين السلطة استناداً إلى قانون انتخابـي جـديـد 
وطني، وخارج القيد الطائفي ونسبي عـلـى أسـاس الـدائـرة 
الوطنية الواحدة، أو على األقل علـى مسـتـوى الـمـحـافـظـة 
الكبرى. وأضاف ان األزمة التي ينوء تحتها الوضع الـلـبـنـانـي 
بكل انعكاساتها االجتماعية إنما هـي نـتـيـجـة تـثـقـيـلـيـن 

اجتماعي وسياسي. األول بسبب اعتماد االقتـصـاد -اقتصادي
الريعي وارتفاع المديونية العامة التي تقارب الـمـئـة مـلـيـار 
دوالر بحيث اصبح كل مواطن حتى المولود الحديـث مـثـقـالً 
بعبء دين يساوي عشرون الف دوالر ، وهكذا بات الـمـواطـن 
محروماً من شبكة األمان االجتماعي النـعـدام قـدرة الـدولـة 
على توفير رزمة الخدمات األساسية من غذاء ودواء وتعـلـيـم 
وسكن ونقل وضمان شيخوخة، وبعدما باتت خـدمـة الـديـن 
العام تستنزف الجزء األكبر من الموازنة وهذا استفحل كثيـراً 
بعدما استشرت ظاهرة الفساد السلطوي. كالم الرفيق حسن 
بيان جاء خالل لقاء مع الكادر المتقدم في الـحـزب فـي فـرع 
الشهيد موسى شعيب وبحضور الرفيق علي سكـيـنـة عضـو 

كانون الثاني، مضـيـفـاً ١٢القيادة القطرية للحزب يوم األحد 
ان التثقيل السياسي ناتج عن المعطى الـداخـلـي وطـبـيـعـة 
النظام الطائفي الذي تحكمه قواعد المحاصصة الـطـائـفـيـة 
إضافة إلى وقوع لبنان ضمن مدى االستراتيجـيـات الـدولـيـة 
واإلقليمية، التي تستهدف الوطن العربي وتحاول إعادة رسم 
خارطته على حساب األمة العربية وقضـايـاهـا الـمـصـيـريـة 

وخاصة قضية فلسطين . وتطرق الرفيق حسـن بـيـان إلـى 
االنتفاضة الشعبية في لبنان والعراق مـعـتـبـرا ان أهـمـيـة 
االنتفاضة الشعبية في العراق أنها أخذت بـعـدهـا الـوطـنـي 
وربطت قضية إسقاط العملـيـة السـيـاسـيـة الـتـي أفـرزهـا 
االحتالل بقضية التحرر من االحتـواء واالرتـهـان واسـتـعـادة 
سيادة القرار الوطني من االحتاللين األميركي واإليراني. أمـا 
بالنسبة لالنتفاضة الشعبية في لبنان فأكد على ان أهميتهـا 
تكمن في كونها قدمت خطـابـاً وطـنـيـاً عـابـراً لـلـطـوائـف 
والمناطق وكشفت عقم السلطة وفسادهـا بـكـل أطـرافـهـا 
وهي ماضية في محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين وإقـامـة 
دولة الرعاية االجتماعية وإقرار قانون استقاللـيـة السـلـطـة 
القضائية وتفعيل المؤسسات الرقابية لوضع حد للزبـائـنـيـة 
السياسية والوظيفية،. لهذا يجب االستمرار بالضغط الشعبي 
وان كتلة األحزاب الوطنيـة الصـلـبـة هـي الـتـي تـتـحـمـل 
المسؤولية األكبر باعتبارها الوحيدة التـي تـطـرح مشـروعـاً 
وطنياً للتغيير. وعن الوضع الـحـكـومـي قـال سـواء تـمـكـن 
الرئيس المكلف من تشكيل الحكومة أو لـم يسـتـطـع فـان 
األزمة بعناوينها السياسية واالقتصادية واالجتماعية لن تحل 
بأسلوب إدارة األزمة أو تدوير الزوايا. وكـان الـرفـيـق حسـن 
بيان قد أشاد في بداية اللقاء بكوادر الحزب ومناضليه عـلـى 
المستوى الوطني عامة وعلـى مسـتـوى الـجـنـوب خـاصـة، 
ويشهد بذلك دورهم البارز في االنتفاضة الشعبية وسـاحـات 

 . االعتصام في كل الساحات والميادين
*  * * * * 
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استقبل أمين سر المكتب التنفيذي في منـظـمـة الـعـمـل  
الشيوعي الرفيق زكي طه وبحضور الرفيقين محمود قميحـة 
وحاتم الخشن عضوا قيادة المنظمة رئيـس حـزب طـلـيـعـة 
لبنان العربي االشتراكي الرفيق حسن بيان يرافقه الـرفـيـق 

 صادق شعيب عضو مكتب العالقات الوطنية.
 ١٦/١/٢٠٢٠وقد جرى في اللقاء الذي عقد يوم الخميس 

استعراض آخـر الـتـطـورات  في مقر منظمة العمل الشيوعي 
السياسية على الصعيدين اللبناني والعربي ومآالت االنتفاضـة  

 الشعبية في لبنان والعراق .  
وكانت وجهات النظر متطابقة حـول تشـخـيـص أسـبـاب 

األزمة بأبعادها الداخلية والخارجية التي ينوء تحتهـا الـوضـع 
 اللبناني ومخرجات الحلول السياسية لها . 

كما تم التطرق إلى تفعيل صيغ الـعـمـل الـوطـنـي كـي 
يحاكي المتغير السياسي الذي أفرزته االنتفاضة، وانـفـتـاحـه 
على أوسع إطار سياسي تحت سقف خـطـاب وطـنـي جـامـع 
يكون قادراً على استيعاب الطـمـوح الشـبـابـي وتـوفـر كـل 
الشروط الضرورية لتعديل موازين القوى ألجل إعادة تكوين 
السلطة وإعادة بناء الدولة بناًء وطنياً عـلـى أسـاس قـانـون 

 انتخابي خارج القيد الطائفي.
* * * * * 
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نعت القيادة القطرية لـحـزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي الرفيق المناضل أحمد ياغي الذي وافته الـمـنـيـة 

كانون الثاني، ووري الثري في مـدافـن  ٢٠مساء يوم االثنين 
العائلة ، ومما جاء في بيان النعي، ان الرفيق الفـقـيـد واكـب 
مسيرة الحزب منذ تفتح وعيه السياسي، وبوفاته فقد الحزب 
واحداً من خيرة مناضليه. انتسب الرفيق احمد إلـى صـفـوف 
الحزب في أواخر الستينات مفتتحاً باكورة نضاله في النضـال 
الطالبي، وفي بداية السبعينيات أرسله الـحـزب إلـى بـغـداد 
لدورة تدريبية في جريدة الثورة ليعود بـعـدهـا إلـى لـبـنـان 

قسم الطباعـة والصـف. بـعـد  -ليعمل في جريدة ( بيروت ) 
توقف جريدة بيروت عن الصدور بعد اقـتـحـامـهـا مـن قـبـل 

، عمل في مطبعة النضال ومـن ثـم  ١٩٧٦القوات السورية 
 .مطبعة بيروت التي كانت تطبع فيها أسبوعية جماهير لبنان

، اعتقل من قبل األجهزة األمـنـيـة السـوريـة  ١٩٨٧عام 
وبقي معتقالً في السجون السـوريـة اربـع سـنـوات دون ان 
يؤدي االعتقال ان يـفـت مـن عضـده وعـزيـمـتـه وصـالبـة 
موقفه .خرج بعدها مثقالً بوضع صحي صعب متحامالً علـيـه 

مــن اجــل إعــالــة 
ــي  ــق ــه وب ــرت أس
يكافح في ظـروف 
معيشية صـعـبـة 
ــه  ــت ــى ان واف إل
المنية وشيع إلـى 
مثواه األخير يـوم 

ـــاء  ـــالث ـــث  ٢١ال
كانون الثاني فـي 
مــوكــب مــهــيــب 
ــارك  ــد ش ــاش وح

العائلة ورفاقه وداع المناضل الذي ترك بصمات واضحة فـي 
بيئته االجتماعية . لقد تـمـيـز الـرفـيـق احـمـد بصـدقـيـتـه 
ومناقبيته ودماثة أخالقه وكان مثاالً للمـنـاضـل الـذي بـقـي 
حتى الرمق األخير من حياته دائم الحضـور حـيـث اقـتـضـى 

   .الواجب النضالي ذلك
ان الرفيق احمد ياغي ، الذي افتقـدتـه أسـرتـه ومـديـنـة 
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بعلبك وحزبه سيبقى دائم الـحـضـور فـي وجـدان وذاكـرة 
رفاقه، وهو الذي أعطى بصمت دون بهرجة أو ادعـاء عـلـى 
مدى خمسة عقود، تاركاً إرثاً نضالياً تعتز به األسرة الصغيرة 
التي فقدت عزيزاً كما تعتز به أسرته الكبرى ومدينة بعلـبـك 
التي احتضنت رفاته كما مناضلين أخرين شكلوا عالمة بارزة 
في تاريخ هذه المدينة التي كانت وستـبـقـى مـديـنـة والدة 
للمناضلين الوطنين الذين اختبرتهم ساحات النضال الوطني 

   .بأبعاده االجتماعية والقومية
وفي بيت شاما، قضاء بعلبـك وبـحـضـور حشـد شـعـبـي 
والعائلة ورفاق الفقيد يتقدمهم رئيس الحزب الرفيق حسـن 
بيان والرفيق عبدو الشحيتلي عضو القيادة القطرية للـحـزب 

كانون الـثـانـي  ٢٦وأعضاء قيادة فرع البقاع ، تم يوم األحد 
إحياء ذكرى األسبوع للرفيق هولو حسن قاسم الذي انتـسـب 

وبـقـي حـتـى  ١٩٦٨إلى حزب البعث العربي االشتراكي عام 
وافته المنية عن عمر ثمانين سنـة، ثـابـتـاً عـلـى الـمـوقـف 
المبدأي للحزب الذي انخرط في صفوفه، متفاعالً مع بـيـئـتـه 
االجتماعية ومبادراً في تقديم كل ما يمكن تقديمه لتفعـيـل 

العمل الوطني لالرتقاء بالمشـروع السـيـاسـي الـذي حـمـل 
الحزب لواءه إلى مستويات متقدمة على الصعيد االجتـمـاعـي 

  كما على الصعيد القومي.
حفل التأبين الذي ألقى فيه المفتي الجعفري فـي بـعـلـبـك  
الشيخ خليل شقير كلمة من وحي المناسبـة إضـافـة لـكـلـمـة  
العائلة التي ألقاها اإلعالمي عباس ضاهر حسن قاسم، ألـقـى  
الرفيق دياب الحاج حسن عضو قيادة فرع البقاع لحزب طليعـة  
لبنان العربي االشتراكي كلمة رفاق وأصدقاء الفقيد. ومما جـاء  
في كلمة الرفيق دياب الحاج حسن، ان الفقيد، لم يـكـن يـرى  
في لبنان جزيرة منعزلة عن محيطه ، بل كان يرى فـيـه جـزء  
من أمة لها تاريخها العريق وتراثها الذي يعتز فيـه الـمـنـاضـل  
هولو حسن قاسم، وخاطب الجمع الحاشد ان من نحيي ذكـرى  
أسبوع على وفاته، كان قومياً عربياً أصيالً وكانت فـلـسـطـيـن  
قبلته وإيمانه العميق بحتمية تحقيق وحدة األمة العربية كـان  
إيماناً راسخاً لم يهتز لحظة طيلة مسيرته النضالي هـذا وقـام  
وفد قيادة الحزب برئاسة الرفيق حسن بيان بـتـقـديـم واجـب  

 .في بعلبك العزاء لعائلة الرفيق المرحوم احمد ياغي 

 من شعارات الحملة المطلبية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي

حملته الوطنية لمكافحة الفساد في إطار 
ومواجهة ا,زمات االقتصادية والمعيشية 
الخانقة  ووقوفًا في خندق الفئات والشرائح 

االجتماعية الفقيرة وبعد أن بات الجوع يهدد 
غالبية اللبنانيين نظم حزب طليعة لبنان 
العربي االشتراكي حملة مطلبية من خالل 
رفع الشعارات وتوزيع البيانات في مختلف 
المناطق اللبنانية باIضافة إلى ما يقوم به 
من جهد دائم في إطار الهيئات النقابية 
وتحركها من أجل انتزاع حقوق المواطن 
والتصدي لMزمات التي باتت تهدد غالبية 
 اللبنانيين بعض من الشعارات المرفوعة

محاربة الفساد تبدأ 
 بإلغاء الطائفية السياسية

التهرب الضريبي والفساد 
 والسرقة تجوف ا"يزانية

 ال ثقة لحكومة معلبة
 ال ثقة "وازنة مهربة
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    نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
لعل  أكثر ما يحرج المتعاطين في شؤون الحـراك الشـعـبـي  
الدائر في لبنان هذه األيام، هو ما يتعلق باإلجابة عن مرجعية  
هذا الحراك ولماذا لم يتم تسميتها حتى اآلن وقـد مضـى مـا  
يفوق المائة يوم على االنطالقة، حيث أن مـا تـقـدم يشـكـل  
القاسم المشترك بين كل ما يدور من أحاديث وتساؤالت حـول  
هذا الحراك الذي اتخذ طابع االنتفاضة الشعبية الـعـارمـة ذات  

 الطابع الثوري كما توافق على ذلك الجميع. 
والواقع أن ما يتردد يومياً حول هـذه الـتـسـاؤالت يشـمـل 

 طرفين متناقضين تماماً: 
األول: هو طرف السلطة الحاكمة التي كلـمـا أرادت إحـراج 
الحراك، انبرت للمطالبة بتسمية قادته في محاولة ال تـبـعـد 
كثيراً عن األساليب البوليسية التي يهمها تكويـن الـمـلـفـات 
الشخصية لكل من يعارضهـا فـي الشـارع أكـثـر مـمـا هـو 
االهتمام بما يجري علـى األرض، بـالـرغـم أن "مـنـدوبـي" 
األجهزة األمنية التابعة للسلطة ال يغادرون السـاحـات وهـم 
بلبوس التعاطف مع الحراك الشعبي وبعضهم يـزايـد عـلـى 
اآلخرين بطروحاتهم المتطرفة والتي باتت معروفة لدى كـل 
من يواكب الساحات منذ السابـع عشـر مـن تشـريـن األول 

 المنصرم حتى يومنا هذا.
الثاني: هو طرف "الطيبين" من أبناء الشعب اللبـنـانـي وال 
سيما الذين يواكبون األحداث عن بعد دون التقرب المـبـاشـر 
من الحراك، وهؤالء بغالبيتهم يتأثرون بما يصدر عن الطرف 
األول (السلطة) من (بروباغندا) سياسية وإعالميـة تضـخـهـا 
ليالً نهاراً على الناس، وما تبقى منهم (أي الناس) إنما يصدر 
تساؤله عن حسن نية أو عدم دراية كاملة بـمـا يـجـري مـن 
معاناة يومية سواء داخل السـاحـات الـمـيـدانـيـة، أو داخـل 
كواليس السلطة التي ما زالت تتشبث بامتيازاتها الـمـمـثـلـة 
ألمراء الطوائف والمذاهب وكل مـنـظـومـة الـفـسـاد الـتـي 
تحكمت بالبالد إلى ما يزيد عن العقود الثالث مـن السـنـيـن 

 حتى يومنا هذا.
واذا كان الشيء بالشيء يذكر فأنه لـوعـدنـا إلـى تـجـربـة 
السترات الصفراء التي اجتاحت فرنسا في األشهر المنصرمـة 
مطالبة بالتغيير واإلصالحات الجذرية، وما آلت إليه اليوم من 
فراغ في الزخم الثوري المطلوب بعد إيقاع قادتهـا فـي فـخ 
التسميات التي جرتها إليه السلطات الفرنسـيـة الـتـي بـدأت 
بمحاربة قيادة هذا الحراك من اليوم األول لتسـمـيـتـه سـواء 
بتشويهه تارة أو بزرع األسافين بمختلف الـتـنـاقضـات بـيـن 
قياداته ورموزه ومؤيديه لتأكد لنا كيف آلت هذه الـمـحـاوالت 
كلها إلى التراجع الملحوظ الذي تشهده الحركة الـمـطـلـبـيـة 

 للسترات الصفراء في فرنسا مؤخراً.
من هنا، فإن العاقل هو من يتعظ بالتجارب، وقد أثبت كـوادر  
الحراك الشعبي اللبناني أنهم على قدر كبير مـن الـمـسـؤولـيـة  

وإدراك ما يمكن أن يعتري مسيرتهم مـن أفـخـاخ سـلـطـويـة،  
فاكتفوا حتى اآلن بإبراز الرموز التي أصبـحـت مـعـروفـة عـلـى  
مختلف الساحات داخل األراضي اللبنانيـة، هـذه الـرمـوز الـتـي  
تحظى باحترام الجميع وآثرت نكران الذات على حـب الـظـهـور  
والخفة في التعاطي بالشؤون العامة، ولعمـري أن تـلـك إحـدى  
مكامن القوة داخل هذا الجسم الحراكي والتي ثبت أنها األنـجـع  

 واألكثر أمانة وضمانة حتى هذه المرحلة على األقل. 
ثم أن ما ال يمكن تجاهله مطلقاً هو ما نشهده يوميـاً مـن 
دخول مجموعات على خـط الـحـراك الشـعـبـي وارتـكـابـهـا 
لممارسات ال تحترم الحراك وديموميته، فـتـنـفـرد بـأعـمـال 
عنفية ال تلقى قبوالً واستحساناً من الناس وان دخـلـت فـي 
حيز ردود الفعل على العنف السلطوي، كما أن الـجـمـيـع قـد 
سلَّم بأن حرق اإلطارات ونشر سمومها على الناس هـو أمـر 
ضار بالصحة والبيئة معاً، كذلك فأن قطع الطرقات ودون أية 
خطة متكاملة ومبرمجة ذات أهداف واضحة، تفقد وظيفـتـهـا 
السياسية وتؤدي إلى تعطيل األعمال والمصالح للناس وهذا 
ما أدركه العقالء والمسؤولون داخل الحراك الشعبي ونـبـهـوا 
اليه، غير أن استمرار تلك المجموعات في تطرفها إنما يبغـي 

 أمرين اثنين ال ثالث لهما:
األول: جر الحراك الشعبي إلى معارك جانبيه تحـرفـه عـن 
سلميته وديمقراطيته التي حازت على إعجاب العـالـم أجـمـع 

 في الداخل والخارج.
الثاني: تنفيذ أجندات ترغب السلطة الحاكمة في فـرضـهـا 
على الساحة الداخلية الغاية منها جعل الناس تـنـفـض عـن 
المشاركة في أي تحرك شعبي وتصوير هـذه الـمـجـمـوعـات 
بأنها ممثلة حقيقية للحراك، لـتـسـهـيـل ضـرب الـطـرفـيـن 

 لبعضهم البعض.
إلى كل ذلك، فإن الكتلة الشعبية الواسعة التـي يـمـثـلـهـا 
االتجاه الوطني الذي يقدم رؤية واضحة للتغيير والـمـؤمـنـة 
بعدالة القضية التي يقوم عليها الحراك، ستبقى هي الـنـواة 
الصلبة التي عليها إدراك كل ما يحيق بالحراك من مـحـاوالت 
تطويق وتضييق وتشويه، وبالتالي فإن استمرار رموز الحراك 
في خانة الفعل واالبتعاد عن االنفعال، يشكل الركيـزة األول 

 الستمرار الزخم النضالي الثوري على وتيرته المعهودة.
فالحراك حتى اآلن استطاع أن يحقق إنجازات مـتـقـدمـة ال 
لبس أبداً في أهميتها، وما ينتظره غداً هو األخـطـر واألهـم 
وربما األنضج أيضاً نظراً لما يمتلكه الحراكيون مـن تـجـارب 
وخبرات قيمة في تحريك الشارع ومنهجة التحرك، فـالـفـعـل 
هو ما يجب أن يكون سيد المرحلة اليوم وغداً، سواء سقطـت 
حكومة حسان دياب اليوم أو في طريقها إلى السقوط إن لـم 
تكن في مستوى طموح الناس، وحذار حذار من كل انـفـعـال 
أو "فشات" خلق لن تقدم للحراك سوى الرجوع إلـى نـقـطـة 

 الصفر التي بدأ منها أو الوقوع في الغيبوبة القاتلة وحسب.
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    ))))    ٥٥٥٥الشكل البياني الرقم ( الشكل البياني الرقم ( الشكل البياني الرقم ( الشكل البياني الرقم ( 
    المصادر اإليرادية المساهمة في تغطية اإلنفاق الحكومي المصادر اإليرادية المساهمة في تغطية اإلنفاق الحكومي المصادر اإليرادية المساهمة في تغطية اإلنفاق الحكومي المصادر اإليرادية المساهمة في تغطية اإلنفاق الحكومي 

    ) (القيمة بالمليار دوالر)) (القيمة بالمليار دوالر)) (القيمة بالمليار دوالر)) (القيمة بالمليار دوالر)٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨----٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧((((

 ٢٠١٧المصدر : بيانات وزارة المالية اللبنانية بين أيلول 
  ٢٠١٨وأيلول 

) أن األسر والعـمـال وسـائـر ٥يتضح من الشكل الرقم (  
موظفي القطاعين الـعـام الـحـكـومـي والـخـاص، شـكـلـوا 
المساهم األكبر في تغطية اإلنفاق في الموازنة، األمر الـذي 
باتت معه هذه الشرائح االجتماعيـة تـعـانـي مـن مـتـاعـب 
العيش والحرمان ومن مستويات مـتـدنـيـة مـن الـتـنـمـيـة 

 البشرية الضرورية. 
 ثالثًا، على المستوى االجتماعي: ثالثًا، على المستوى االجتماعي: ثالثًا، على المستوى االجتماعي: ثالثًا، على المستوى االجتماعي:  

إذا كان االقتصاد اللبناني قد وصف باقتصاد الـمـعـجـزة   
االقتصادية لسنوات ما قبل الحرب األهلية، إال أّنه لم يلبـث 
أن انقلب إلى اقتصاد العجز االقتصادي منذ سنوات ما بـعـد 
الحرب وصوالً إلى اليوم. ثّمة ثالثـة عـوامـل أدخـلـت هـذا 

سة االقتصاد في شراك العجز واالنهيار،  يا س سة األول، اعتماد  يا س سة األول، اعتماد  يا س سة األول، اعتماد  يا س األول، اعتماد 
لتمويل إعادة اإلعمار وبنــاء مــا دّمــرتــه  المديونية العاليةالمديونية العاليةالمديونية العاليةالمديونية العالية

بما يـلـزم مـن تـطـويـر الثاني، غياب تدّخل الدولة الثاني، غياب تدّخل الدولة الثاني، غياب تدّخل الدولة الثاني، غياب تدّخل الدولة الحرب، 
لث، لقطاعات اإلنتاج، ال سّيما الزراعة والصناعة منها ،  ثا لث، وال ثا لث، وال ثا لث، وال ثا وال

ويتمّثل بالسياسات الهدرية للمال العام واالستحواذ عـلـى ويتمّثل بالسياسات الهدرية للمال العام واالستحواذ عـلـى ويتمّثل بالسياسات الهدرية للمال العام واالستحواذ عـلـى ويتمّثل بالسياسات الهدرية للمال العام واالستحواذ عـلـى 
وهــي المرافق العامة للدولة من قبل السلطة الـحـاكـمـة، المرافق العامة للدولة من قبل السلطة الـحـاكـمـة، المرافق العامة للدولة من قبل السلطة الـحـاكـمـة، المرافق العامة للدولة من قبل السلطة الـحـاكـمـة، 

سلطة انتقلت، بعد الحرب، من التـحـّكـم بسـلـطـة الـحـاجـز 
العسكري إلى التحّكم بإدارات الدولة ومؤسساتـهـا   –األمني 

ومرافقها انطالقا من اعتبارها لهذه المرافـق والـمـؤسـسـات 
على أّنها مجرد مغانم حرب راحت تتـوّزعـهـا عـلـى قـاعـدة 

 المقاسمة والمحاصصة.  

مع الطبقة السياسية الحاكمة للطوائف والدولة والمجتمع 
منذ توّقف الحرب وحتى اليوم، تحـّول الـنـظـام السـيـاسـي 

طائفية حاكمة، فقد سـعـت   –اللبناني إلى عصبيات طبقية 
هذه الطبقة التي أمسكت بمفاصل الدولـة إلـى تـحـصـيـن 
نفسها بطبقة اجتماعية رابعة هي في الواقع طبقة النظـام، 

لى تجمعها به عالقات  ع ية، و س يا لى قائمة على الزبونية الس ع ية، و س يا لى قائمة على الزبونية الس ع ية، و س يا لى قائمة على الزبونية الس ع ية، و س يا قائمة على الزبونية الس
شبكة من المنافع الخدماتية . هي طبقـة مـمـتـدة أفـقـيـًا شبكة من المنافع الخدماتية . هي طبقـة مـمـتـدة أفـقـيـًا شبكة من المنافع الخدماتية . هي طبقـة مـمـتـدة أفـقـيـًا شبكة من المنافع الخدماتية . هي طبقـة مـمـتـدة أفـقـيـًا 
وعموديًا أي أّنها مخـتـرقـة لسـائـر الشـرائـح فـي الـهـرم وعموديًا أي أّنها مخـتـرقـة لسـائـر الشـرائـح فـي الـهـرم وعموديًا أي أّنها مخـتـرقـة لسـائـر الشـرائـح فـي الـهـرم وعموديًا أي أّنها مخـتـرقـة لسـائـر الشـرائـح فـي الـهـرم 
االجتماعي، حتى أّن عناصر من الشرائح االجتماعية الدنـيـا االجتماعي، حتى أّن عناصر من الشرائح االجتماعية الدنـيـا االجتماعي، حتى أّن عناصر من الشرائح االجتماعية الدنـيـا االجتماعي، حتى أّن عناصر من الشرائح االجتماعية الدنـيـا 
الشديدة الوالء للطبقة الحاكمة  راحت تستفيد من فـتـات الشديدة الوالء للطبقة الحاكمة  راحت تستفيد من فـتـات الشديدة الوالء للطبقة الحاكمة  راحت تستفيد من فـتـات الشديدة الوالء للطبقة الحاكمة  راحت تستفيد من فـتـات 

    ––––المغانم الموّفرة لها تحت غطاء وحماية الزعامة الطائفية المغانم الموّفرة لها تحت غطاء وحماية الزعامة الطائفية المغانم الموّفرة لها تحت غطاء وحماية الزعامة الطائفية المغانم الموّفرة لها تحت غطاء وحماية الزعامة الطائفية 
السياسية الممثلة في حكم الدولة. هناك الكثير الكثير مـن السياسية الممثلة في حكم الدولة. هناك الكثير الكثير مـن السياسية الممثلة في حكم الدولة. هناك الكثير الكثير مـن السياسية الممثلة في حكم الدولة. هناك الكثير الكثير مـن 
العناصر الموالية ال تدفع أي اشتراكات للمياه والكهرباء أو العناصر الموالية ال تدفع أي اشتراكات للمياه والكهرباء أو العناصر الموالية ال تدفع أي اشتراكات للمياه والكهرباء أو العناصر الموالية ال تدفع أي اشتراكات للمياه والكهرباء أو 
رسوم مسقفات األمالك المبنية للبلديات وسوى ذلك الكثير رسوم مسقفات األمالك المبنية للبلديات وسوى ذلك الكثير رسوم مسقفات األمالك المبنية للبلديات وسوى ذلك الكثير رسوم مسقفات األمالك المبنية للبلديات وسوى ذلك الكثير 

    من المنافع األخرى.  من المنافع األخرى.  من المنافع األخرى.  من المنافع األخرى.  
أّما أبرز مظاهر االنكشاف االجتماعي لمرحلة مـا بـعـد أّما أبرز مظاهر االنكشاف االجتماعي لمرحلة مـا بـعـد أّما أبرز مظاهر االنكشاف االجتماعي لمرحلة مـا بـعـد أّما أبرز مظاهر االنكشاف االجتماعي لمرحلة مـا بـعـد         

    الحرب  األهلية وصوالً إلى يومنا الحاضر فكانت:  الحرب  األهلية وصوالً إلى يومنا الحاضر فكانت:  الحرب  األهلية وصوالً إلى يومنا الحاضر فكانت:  الحرب  األهلية وصوالً إلى يومنا الحاضر فكانت:  
    غياب العدالة التوزيعية للدخل الوطني: غياب العدالة التوزيعية للدخل الوطني: غياب العدالة التوزيعية للدخل الوطني: غياب العدالة التوزيعية للدخل الوطني:     ––––    ١١١١    

جاء التوزيـع االجـتـمـاعـي لـلـثـروة جاء التوزيـع االجـتـمـاعـي لـلـثـروة جاء التوزيـع االجـتـمـاعـي لـلـثـروة جاء التوزيـع االجـتـمـاعـي لـلـثـروة     ٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨في العام في العام في العام في العام                 
الوطنية على أساس أربع فئات اجتماعية من األكثر غـنـى  الوطنية على أساس أربع فئات اجتماعية من األكثر غـنـى  الوطنية على أساس أربع فئات اجتماعية من األكثر غـنـى  الوطنية على أساس أربع فئات اجتماعية من األكثر غـنـى  
إلى األدنى فقرا  وفقا لما هو مبّين في الشـكـل الـبـيـانـي إلى األدنى فقرا  وفقا لما هو مبّين في الشـكـل الـبـيـانـي إلى األدنى فقرا  وفقا لما هو مبّين في الشـكـل الـبـيـانـي إلى األدنى فقرا  وفقا لما هو مبّين في الشـكـل الـبـيـانـي 
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    ))))    ٦٦٦٦الشكل البياني الرقم ( الشكل البياني الرقم ( الشكل البياني الرقم ( الشكل البياني الرقم ( 

    ٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨التوزيع االجتماعي للثروة الوطنية في لبنان عام التوزيع االجتماعي للثروة الوطنية في لبنان عام التوزيع االجتماعي للثروة الوطنية في لبنان عام التوزيع االجتماعي للثروة الوطنية في لبنان عام 
% % % %     ٥٧,٩٤٥٧,٩٤٥٧,٩٤٥٧,٩٤% من اللبنانيين ( األغنى )  يستأثرون ب  % من اللبنانيين ( األغنى )  يستأثرون ب  % من اللبنانيين ( األغنى )  يستأثرون ب  % من اللبنانيين ( األغنى )  يستأثرون ب      ١١١١

    من الثروة  من الثروة  من الثروة  من الثروة  
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    %  %  %  %      ٨٣,٧٠٨٣,٧٠٨٣,٧٠٨٣,٧٠%  (األغنى) يستأثرون  بنحو  %  (األغنى) يستأثرون  بنحو  %  (األغنى) يستأثرون  بنحو  %  (األغنى) يستأثرون  بنحو      ١٠١٠١٠١٠
% ( متوسطة وفقيرة )  ال يسـتـأثـرون بـأكـثـر مـن % ( متوسطة وفقيرة )  ال يسـتـأثـرون بـأكـثـر مـن % ( متوسطة وفقيرة )  ال يسـتـأثـرون بـأكـثـر مـن % ( متوسطة وفقيرة )  ال يسـتـأثـرون بـأكـثـر مـن     ٤٠٤٠٤٠٤٠

١٥,٢٧١٥,٢٧١٥,٢٧١٥,٢٧     % % % %    
 %  %  %  %      ٠,٩٥٠,٩٥٠,٩٥٠,٩٥% ( األفقر )  ال يستأثرون بأكثر من  % ( األفقر )  ال يستأثرون بأكثر من  % ( األفقر )  ال يستأثرون بأكثر من  % ( األفقر )  ال يستأثرون بأكثر من      ٥٠٥٠٥٠٥٠

  -المصدر : تقرير " الصالح العام أم الثروات الـفـرديـة   
 .   ٢٠١٩أوكسفام ، 

أّما التوزيع االجتماعي لـلـثـروة عـلـى أعـداد السـكـان   
فـقـد جـاء وفـقـاً   ٢٠١٨المقيمين من اللبنانيين في العام 

 ) التالي.   ٧للشكل البياني الرقم  ( 
فردا ثروة الواحد منهم تفـوق الـمـلـيـون دوالر   ١٢٥٠٠

 % من السكان   ٠,٣يشكلون 
من األفراد يملكون بين مـئـة ألـف ومـلـيـون  ١٤٦٠٠٠

 % ٣,٥دوالر ، يشّكلون 
من األفراد يملكون بين عشرة آالف ومئة ألـف  ٧٨٣٠٠٠

 %  ١٩دوالر يمّثلون 
ماليين من األفراد ملكية الواحـد مـنـهـم أّقـل مـن  ٣,٢

 % من السكان.  ٧٧عشرة آالف دوالر يمّثلون 
    

    ))))    ٧٧٧٧الشكل البياني الرقم  ( الشكل البياني الرقم  ( الشكل البياني الرقم  ( الشكل البياني الرقم  ( 
التوزيع االجتماعي للثروة الوطنية على أعداد السكان التوزيع االجتماعي للثروة الوطنية على أعداد السكان التوزيع االجتماعي للثروة الوطنية على أعداد السكان التوزيع االجتماعي للثروة الوطنية على أعداد السكان 

    ٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨في لبنان عام في لبنان عام في لبنان عام في لبنان عام 

 –المصدر :  تقرير " الصالح العام أم الثروات الفـرديـة " 
 .٢٠١٨ –أوكسفام 

)  أّن الفجوة عميقة في  ٧) و (  ٦يتَضح من الشكلين (   
توزيعات الثروة االجتماعية على اللبنانييـن، وهـو يـعـكـس 
بصورة أساسية تمادي الطبقة السـيـاسـيـة الـحـاكـمـة فـي 
استئثارها واستحواذها على ثروات الدولة وتـحـويـلـهـا إلـى 

 مجّرد أمالك خاصة لها وألسرها والمقربين منها . 
    : البطالة : البطالة : البطالة : البطالة     ٢٢٢٢  

 –  ٨سّجل معّدل البطالة في لبنان ما بين  ١٩٩٧عام عام عام عام             
%، وفـي  ١٢,٥إلـى  ٢٠٠٠% ، ليعود فيرتفع في العام  ٩

أواخر العشرية األولى من القرن الحالي الحادي والـعـشـريـن 
)  ٢٠١٩% ليقفز في أواخر العشرية الثانية (  ١٥ارتفع إلى 

 % . ٣٦إلى أكثر من 
كانت البطالة أحد أبرز الـدوافـع لـلـعـنـصـر الشـبـابـي    

وخاصة الشباب الجامعي للـنـزول إلـى سـاحـات الـتـظـاهـر 
واالعتصام  مطالبا بسقوط النظام السياسي الحاكم للدولة 
والقتصاد والطوائف، وهو نظام أثبـت فشـلـه فـي اإلدارة 
والتخطيط وفتح أسواق جديدة الستيعاب الشباب الـعـاطـل 

 عن العمل . 
    الفقر الفقر الفقر الفقر     ––––    ٣٣٣٣
دراسات عديدة أّن الفقر في لبنان بات ظاهرة أظهرت أظهرت أظهرت أظهرت         

شائعة في السنوات التي أعقبت الحرب األهلية . راحت هذه 
الظاهرة تأخذ بالتفاقم بحيث ارتفعت نسبة األسر الـفـقـيـرة 

% ، وذلـك  ٤٥% وصوالً إلى  ٤٢% ، إلى  ٣٧% إلى  ٢٨من 
 .  ٢٠١٨و  ٢٠٠٠،  ١٩٩٧و  ١٩٩٤على التوالي لسنوات 

    الهجرة الهجرة الهجرة الهجرة     ––––    ٤٤٤٤
االجتماعية للحـرب   –االقتصادية تحت ضغط التداعيات تحت ضغط التداعيات تحت ضغط التداعيات تحت ضغط التداعيات     

)، وما تـالهـا مـن أزمـات أمـنـيـة ١٩٩٠  –  ١٩٧٥األهلية (
وسياسية متالحقة خالل العقود الثالثة الـتـي أعـقـبـتـهـا ( 

)، كانت الهجرة المتزايدة قـد عـكـسـت رّد  ٢٠١٩  –  ١٩٩٠
الفعل الطبيعي للعديد من اللبنانيين، ومن كـل الـطـوائـف 
المكّونة لالجتماع البشري اللبناني، عـلـى عـدم االسـتـقـرار 
األمني ، والقهر والظلم والالمساواة، وقتل األمـل واألحـالم 
والثقة في مستقبل وطني واعد يحفظ للمـواطـن الـعـيـش 

 الكريم واألمن االجتماعي والتنمية البشرية المستدامة. 
كانت الهجرة ، على مدى العقود الثالثة األخيرة، خـيـارا   

تفضيليا للشباب اللبناني ومن سائر الجماعات الروحية التـي 
يتكّون منها المجتمع اللبناني الـمـعـاصـر. فـقـد فـاق عـدد 
المهاجرين في موجات ما بعد الحرب المليون مهاجر شـّكـلـوا 

% من إجمالي السكان من اللبنانيين المـقـيـمـيـن،  ٢٠قرابة 
وقد توّزعوا على سائر الطوائف كما هو مبّين فـي الشـكـل 

 ). ٨الرقم ( 
 ))))    ٨٨٨٨الشكل الرقم ( الشكل الرقم ( الشكل الرقم ( الشكل الرقم ( 

التوّزع النسبي للمهاجرين اللبنانيين على الطوائف التوّزع النسبي للمهاجرين اللبنانيين على الطوائف التوّزع النسبي للمهاجرين اللبنانيين على الطوائف التوّزع النسبي للمهاجرين اللبنانيين على الطوائف 
    لموجات ما بعد الحرب.لموجات ما بعد الحرب.لموجات ما بعد الحرب.لموجات ما بعد الحرب.

) أّن الهجرة كانت خيار أكثر مـن  ٨يتضح من الشكل (    
خمس سكان لبنان المقيمين، وقـد طـالـت كـل الـطـوائـف 
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المقيمة على الجغرافية االجتماعية اللبنانية، وهذا ما يفـّسـر 
في انتفاضة اليوم خروج المتظاهرين من كـل الـجـمـاعـات 
والمناطق للتعبير عن مطالب اجتماعية وسياسـيـة وطـنـيـة 
واحدة وفي داللة غير مسبوقة لتجاوز الشعارات واالعتبارات 
الطائفية والمذهبية والجهوية التي حكمت سلوك اللبنانيين 
وتعبيراتهم لعقود عديدة لما قبل وبعد الحرب، حتى وصـل 
األمر بعدد من المراقبين أّن هذه االنـتـفـاضـة هـي إعـالن 
شعبي عن نهاية الحرب األهلية وليس اتفاقية الطائف التـي 

 .  ١٩٨٩جرى التوقيع عليها في أيلول 
    خالصة واستنتاجات: خالصة واستنتاجات: خالصة واستنتاجات: خالصة واستنتاجات:  
 ١٧الوطنية التي انفجرت فـي   –االنتفاضة الشعبية إّن إّن إّن إّن     

تشرين األول (أكتوبر) وما تزال، والتي مألت الساحـات فـي 
غير مدينة ومنطقة لبنانية، هي انتفاضة في وجه الطـبـقـة 

الطائفة التي استأثرت بمواقع السلطة والثروة على مـدى   –
 العقود الثالثة التي أعقبت الحرب األهلية اللبنانية. 

تميزت هذه االنتفاضة بداالت كـثـيـرة وعـلـى أصـعـدة   
 متعّددة، هذه أبرزها: 

وطنية مـن حـيـث   –هي انتفاضة شعبية الّدالة األولى، الّدالة األولى، الّدالة األولى، الّدالة األولى، 
انخراط سائر المذاهب والطوائف الروحية المكّونة للمجـتـمـع 

 اللبناني. 
هي انتفاضة وطنية لبنانيــة غــابــت عــن الّدالة الثانية، الّدالة الثانية، الّدالة الثانية، الّدالة الثانية، 
، أي منذ معركة االستقالل الـوطـنـي ١٩٤٣لبنان منذ العام 

في تشرين الثاني (نوفمبر) ضّد االنتداب الـفـرنسـي، حـيـث 
تّوحد حينها الشعب اللبناني بـكـل تـلـويـنـاتـه الـطـائـفـيـة 
وشرائحه االجتماعيـة مـن أجـل الـمـطـالـبـة بـاالسـتـقـالل 

 والسيادة الوطنية .
أّن جــمــيــع الســاحــات الــمــشــاركــة فــي الّدالة الثالثة، الّدالة الثالثة، الّدالة الثالثة، الّدالة الثالثة، 

التظاهرات ترفع شعار " إسقاط النظام " بكل هيـئـاتـه فـي 
هرم السلطة السياسية واإلدارية ومؤسسات الـدولـة عـلـى 

 مختلف مستوياتها. 
أّن المتظاهــريــن كســروا حــاجــز الــخــوف الّدالة الرابعة، الّدالة الرابعة، الّدالة الرابعة، الّدالة الرابعة، 

النفسي من األجهزة األمنية التابعة لقوى السلطة الحاكـمـة، 
هذه األجهزة التي استمرت بعد الحرب، تحتفظ بمخزونـاتـهـا 
من األسلحة التي توّفرت لها إبان سنوات الحرب وما بعـدهـا 

 أيضًا. 
رفع االنتفاضة لشعار إسقاط العهد بكل الدالة الخامسة، الدالة الخامسة، الدالة الخامسة، الدالة الخامسة،  

رموزه الحاكمة، وبالمقابل، المناداة بقيام حكومـة وطـنـيـة 
ذات مصداقية وكفاءة قادرة على مباشرة اإلصالح الهيكلـي 
االقتصادي والمالي واالجتماعي، والتأسيس لـقـيـام نـظـام 
وطني بهيئاته التنفيذية والتشريعية والقضائيـة، والـدعـوة 

 إلى إنشاء أحزاب وطنية عابرة للطوائف والمذاهب. 
تعكس االنتفاضة، في أحد جــوانــبــهــا،  الدالة السادسة،الدالة السادسة،الدالة السادسة،الدالة السادسة، 

تعبيرا في الخفاء عن استعادة عروبـة لـبـنـان، وهـو شـيء 
مخزون في الثقافة الوطنية والقومية اللبـنـانـيـة بـدءًا مـن 
تجليات الفكر النهضوي القومي مع مـجـمـوعـة مـن الـرواد 
اللبنانيين في مصر، مروراًَ  بالبيئة الحاضـنـة لـلـعـروبـة مـع 
حركات القوميين العرب والبعث والـنـاصـريـة، وصـوًال إلـى 
احتضان المقاومة الفلسطينية وتقديم أجيال من الشـهـداء 

 من أجل فلسطين وعروبتها . 
الوطنـيـة غـيـر قـادرة   –وإذا كانت االنتفاضة الشعبية   

على كسب جميع المطالب المرفوعة من قـبـلـهـا، إّال أّنـهـا 
كون تبقى قادرة على إنتاج  ت ها، و ن كون قيادة وطنية تنبثق ع ت ها، و ن كون قيادة وطنية تنبثق ع ت ها، و ن كون قيادة وطنية تنبثق ع ت ها، و ن قيادة وطنية تنبثق ع

مستلهمة لمتطلبات المرحلة المقبلة لجهـة قـيـام الـدولـة مستلهمة لمتطلبات المرحلة المقبلة لجهـة قـيـام الـدولـة مستلهمة لمتطلبات المرحلة المقبلة لجهـة قـيـام الـدولـة مستلهمة لمتطلبات المرحلة المقبلة لجهـة قـيـام الـدولـة 
المدنية الديمقراطية، دولة العدالـة الـتـوزيـعـيـة لـلـثـروة المدنية الديمقراطية، دولة العدالـة الـتـوزيـعـيـة لـلـثـروة المدنية الديمقراطية، دولة العدالـة الـتـوزيـعـيـة لـلـثـروة المدنية الديمقراطية، دولة العدالـة الـتـوزيـعـيـة لـلـثـروة 
الوطنية، دولة تعيد للبنان وجهه الـحـضـاري الـتـاريـخـي، الوطنية، دولة تعيد للبنان وجهه الـحـضـاري الـتـاريـخـي، الوطنية، دولة تعيد للبنان وجهه الـحـضـاري الـتـاريـخـي، الوطنية، دولة تعيد للبنان وجهه الـحـضـاري الـتـاريـخـي، 

    ودوره اإليجابي الفاعل في محيطه العربي واإلنساني. ودوره اإليجابي الفاعل في محيطه العربي واإلنساني. ودوره اإليجابي الفاعل في محيطه العربي واإلنساني. ودوره اإليجابي الفاعل في محيطه العربي واإلنساني. 
لقد اكتشف الشعب اللبناني أّن شرط بناء لبنان كدولة لقد اكتشف الشعب اللبناني أّن شرط بناء لبنان كدولة لقد اكتشف الشعب اللبناني أّن شرط بناء لبنان كدولة لقد اكتشف الشعب اللبناني أّن شرط بناء لبنان كدولة     

يكمن أوال وأخيرا في الخروج عن سياسة الشركة الطائفية يكمن أوال وأخيرا في الخروج عن سياسة الشركة الطائفية يكمن أوال وأخيرا في الخروج عن سياسة الشركة الطائفية يكمن أوال وأخيرا في الخروج عن سياسة الشركة الطائفية 
الوطنية بّشرت باحتمال الوطنية بّشرت باحتمال الوطنية بّشرت باحتمال الوطنية بّشرت باحتمال     ––––السياسية . االنتفاضة الشعبية السياسية . االنتفاضة الشعبية السياسية . االنتفاضة الشعبية السياسية . االنتفاضة الشعبية     ––––

قيام وطن ، واّن مثل هذا القيام يحتاج إلى وعي تأسيسي قيام وطن ، واّن مثل هذا القيام يحتاج إلى وعي تأسيسي قيام وطن ، واّن مثل هذا القيام يحتاج إلى وعي تأسيسي قيام وطن ، واّن مثل هذا القيام يحتاج إلى وعي تأسيسي 
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عادت أزمة المحروقات مجدداً إلـى واجـهـة األحـداث فـي  
لبنان، ولكن هذه المرة من بوابة تهجم بعض أركان السلطة 
على الشركات المستوردة للنفط، وتحميلها مسؤولية األزمة، 
واإليحاء للرأي العام بأن إنقاذ الوضع االقتصادي يحتم عـلـى 
الدولة القيام بعملية استيراد النفط، محاولين التعمية عـلـى 
فشل السلطة الحاكمة وفسادها منذ ثالثة عقـود. لـكـن مـا 
حقيقة هذه األزمة؟ وهل أن هذه الشركات مسؤولة فعالً عن 
افتعال األزمة؟ وهل إنقاذ الوضع يتمثل في حصـر عـمـلـيـة 

 االستيراد بالدولة؟
 :يتشكل القطاع النفطي في لبنان من الفئات اآلتية

 .منشآت النفط في طرابلس والزهراني -
الشركات المستوردة للنفط، والمـسـؤولـة عـن مـهـمـات  -

استيراد جميع أنواع المشتقات الـنـفـطـيـة، ويـبـلـغ عـددهـا 
شركة، وتزيد توظيفاتها عن مليار دوالر أميركي. وتعتبـر ١٤

هذه الشركات الحلقة األساس واألقوى في القطاع، إذ يصفها 
البعض بـ"الكارتيل" الذي يتحكّم بالسوق النفطية، فيما يرى 
فيها البعض اآلخر صمام األمان كونها أمنت البلد في أصعـب 
الظروف، وتحملت المخاطر في سبيل توفـيـر حـاجـاتـه مـن 

 .المشتقات النفطية
 .شركة ١٠٠شركات التوزيع، ويزيد عددها عن 

متعهدو النقل، أي أصحاب الصهاريج التي يبـلـغ عـددهـا  -
صهريج. أما حجم التوظيفات في قـطـاع الـنـقـل،  ٩٠٠نحو 

 .مليون دوالر ٢٠٠فقد تعدى حدود الـ
مركز، ويزيد  ٢٢٠٠مراكز التوزيع، التي يزيد عددها عن  -

 .حجم استثماراتها عن مليار دوالر
أما في ما يتعلق بعدد العاملين لدى هـذا الـقـطـاع، فـإنـه 

بين مـوظـفـيـن اداريـيـن، وعـمـال  ٢٥٠٠٠يضم أكثر من 
محطات، وسائقي صهاريج، وموزعين... أي ما توازي نسبـتـه 

 .% من مجموع العاملين في القطاع الخاص٧
وتتحدد أسعار المحروقات في لبنان بكل شفافية، بناًء على 
جدول تركيب أسعار مبيع المحروقات الذي يصدر أسـبـوعـيـاً 
عن وزارة الطاقة، ويتكون السعر النهائي لـكـل صـنـف مـن 
مجموع قيم ثابتة ومتغيرة. فالقيم الثابتة هـي عـبـارة عـن 
رسوم الجمارك، وحصة شركة التـوزيـع، وحصـة مـتـعـهـدي 
النقل، وعمولة مراكز التوزيع، وأخيرا الضريبة على الـقـيـمـة 
المضافة. أما القيمة المتغيرة فهي ثـمـن الـبـضـاعـة (الـذي 
 يتحدد بناًء على متوسط أربعة أسابيع لألسعـار الـعـالـمـيـة

Platt’S).  ويتضح من بنود جدول تـركـيـب األسـعـار، ان أي
تغيير في السعر النهائي للمحروقات ناتج حتما من الـتـغـيـر 
في األسعار العالمية للنفط، وليس كما يشاع أنه نـاتـج مـن 

 .جراء تدخل الدولة أو احتكار الشركات المستوردة
وأما في ما يخص الحجـم االقـتـصـادي لـقـطـاع الـنـفـط، 
واستناداً إلى كميات المشتقات النفطية المستوردة إلى لبنان 

، فإن حجم اإلنفاق على هذه الـمـشـتـقـات ٢٠١٨خالل العام 
مـلـيـارات دوالر، أي مـا  ٤,٤النفطية، يمكن تقديره بنحـو 

% من الناتج القومـي اإلجـمـالـي (الـبـالـغ ٨,١٧يعادل نسبة 
مليار دوالر). كذلك، فقد قُدرت األرباح غير الصافـيـة  ٥٣,٨٨

لمراكز بيع الوقود، ومتعهدي النقل، وشركات الـتـوزيـع مـن 
 ٣٠٠تجارة المشتقات النفطية المستوردة إلى لبنان بـنـحـو 

مليون دوالر، في حين ان األرباح غيـر الصـافـيـة لـمـنـشـآت 
النفط في طرابلس والزهراني، ولـلـشـركـات الـمـسـتـوردة 

 .مليون دوالر ١٥٠للنفط خالل العام نفسه، تجاوزت الـ
تجدر اإلشارة إلى ان األرباح الـمـذكـورة هـي أربـاح غـيـر 
صافية، إذ ان القطاع يتحمل أعباء ونفقات تشغيلية ضـخـمـة 
(رواتب، محروقات، صيانات، تـأمـيـن، ضـرائـب، حسـومـات، 
تأهيل محطات، تسويق...). أما واردات الخزينة من جـمـركـة 
المشتقات النفطية المستوردة، ومن الضريبة على الـقـيـمـة 

ملـيـون  ٧٠٠المضافة المحصلة على مبيعاتها، فقد تجاوزت 
 .% من الناتج المحلي١,٣دوالر، أي ما يعادل نسبة 

في اآلونة األخيرة، بدأ لبنان يعاني أزمة اقتصادية ظـهـرت 
من خالل ارتفاع في سعر صرف الدوالر في السوق السـوداء، 

 ليرة مـقـابـل الـدوالر، كـمـا لـجـأت  ٢٣٥٠إذ وصل إلى حد
المصارف والصيارفة إلى الحد من بيع الدوالر. وبغض النظـر 
عن أسباب هذا االرتفاع، فقد عمد بـعـض الـتـجـار، الـذيـن 
يملكون هامشاً من حرية التسعيـر، إلـى زيـادة أسـعـارهـم 
لتغطية فارق ارتفاع الدوالر. أما الـقـطـاعـات الـعـامـلـة فـي 
القطاع النفطي، والتي تتقيد بتسعيرة الوزارة، فقد اضطـرت 
إلى تحمل وزر فارق صرف العملة على عاتقها. ومع استمـرار 

ليرة، وما نـجـم عـنـه  ٢٠٠٠ارتفاع سعر الدوالر إلى ما فوق 
من آثار اقتصادية سلبية على القطاع، وبعد تنفيذ إضـرابـات 
تحذيرية عدة، وفي ظل عدم اكتراث وزارة الطاقة بتداعيـات 
األمر، تفاقم الوضع إلى درجة أن الـكـلـفـة تـجـاوزت سـعـر 
المبيع، األمر الذي دفع المعنيين إلى إعالن اإلضراب المفتوح 

الـف عـائـلـة  ٢٥من أجل المطالبة برفع الضرر عن أكثر من 
 .تعتاش من هذا القطاع

أمام هذا الواقع العصيب، وبدالً من تدخـل وزارة الـطـاقـة 
لحل األزمة بمنتهى الحـكـمـة والشـفـافـيـة، عـبـر إجـراءات 
عمالنية، إال أنها أعلنت نيتـهـا فـي اسـتـيـراد الـمـشـتـقـات 
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
 ١٣أعلنت وزيرة الطاقة في لبنـان، يـوم الـجـمـعـة فـي 

، تلزيم أول بلوك نفطي لشركة تـوتـال ٢٠١٩تشرين األول 
الفرنسية، فكانت بمثابة البشرى السارة الـتـي زفَّـتـهـا إلـى 

 جماهير الشعب اللبناني.
وفي الوقت الذي أثير فيه نبأ امتالك لبنان ثـروة نـفـطـيـة 
تحت مياهه اإلقليمية، ومن خالل وقائع السنوات السـابـقـة، 
حيث أثير الجدل حول هذه الثروة، وطال الجـدل بـيـن أمـراء 
الطوائف لالتفاق على قوعد وأسس تنظيمها، والتي زعـمـوا 
أنها يجب أن تكون سليمة لـتـصـب فـي مصـلـحـة الشـعـب 
اللبناني. وبحدسهم المبني على مرارة الـتـجـارب السـابـقـة،  
ومن شدة تركيز أمراء الطوائف على حرصهم لـلـمـحـافـظـة 
على تلك الثروة، اشتم اللبنانيون رائحة تطييف تلك الـثـروة 
أيضاً بعد أن طيفوا كل شيء وأخضعوه لمبدأ الـمـحـاصـصـة 

 بينهم، والذي لم تسلم منه حتى توزيع مطامر (النفايات).
في هذا الجو المشحـون بـالـفـرح الشـعـبـي، ألن لـبـنـان 
سيمتلك ثروة، ال تقبر الفقر فحسب، بـل سـتـبـنـى قصـوراً 
للثروة والغنى أيضاً، تبادر إلى الذهن، وعلى الفـور، حـكـايـة 
عن تقليد شعبي ديني عند المسلمين، (نأسف من استخـدام 
المصطلح واللبيب يفهم ما نقصد منه)، ويـقـضـي بـالـبـدء 
باالستعاذة (من الشيطان الرجيم) قبل البسملـة بـالـرحـمـن 

 الرحيم. 

واستناداً إليه، وقبل استكمال الـفـكـرة الـمـقـصـودة مـن 
صياغة هذا المقال، نقول: (أعوذ باهللا من شـيـاطـيـن أمـراء 
الطوائف) ألن عيونهم وقلوبهم ترنوا إلى الـكـيـفـيـة الـتـي 
سيضعون فيها الثروة النفطية تحت وصـايـتـهـم، لـيـلـعـقـوا 
بواسطتها آخر قطرة بترول باسم طوائفهم، وعـلـى حسـاب 

 فقرائها.
ما كنا نأمل بأن صوتنا سيكون مسموعاً قـبـل انـتـفـاضـة 

، ألن الرقابة ٢٠١٩السابع عشر من   تشرين األول من العام 
الشعبية كانت موكولة إلى مجلس النواب، وما أدراك مـا هـو 
هذا المجلس، إنه خبز من عجين األمراء. وهل في ثـقـافـتـنـا 
الشعبية التقليدية يسمح للرعية النواب أن يتمردوا على مـن 

 كان السبب في وصولهم إلى كراسيهم؟
وإذ كنا نرفع الصوت اآلن، وفي محراب االنتفاضة الشعبيـة 
الرائعة، فألننا نعتبر أن مـن انـتـفـضـوا هـم الـمـمـثـلـون 
الحقيقيون للشعب اللبناني. وهم وحدهـم الـذي يـمـثِّـلـون 
العين التشريعية الرقيبة األميـنـة عـلـى مصـالـح الـفـقـراء 

 والمساكين وذوي الحاجة والمقهورين والغالبى...
وإذ كنا اآلن نرفع صوتنا عالياً، فألننا مقتنعون بأن صوتنـا 
سيكون مسموعاً عند من نزلوا إلى الشارع منتفـضـيـن فـي 
وجه أحزاب سلطة أمراء الطوائف، من الذين إذا أكـلـوا فـلـن 
يشبعوا، وإذا شربوا فلن يرتووا، وإذا سـرقـوا ونـهـبـوا فـلـن 
يقتنعوا ولن يرعووا طالما ظلَّت هناك نافذة في آخر الـنـفـق 
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النفطية، موهمة الرأي العام بأن هذا القرار سيكون الخالص 
لمعالجة أزمة المحروقات المستجدة، إضافة إلى خفض كلفـة 

 .الفاتورة النفطية على المستهلكين
من هنا، وبعيدا من اطالق الشائعات واالتهامات جزافا ممن 
ليس لديهم أدنى معلومات عن حيثيات هذا القطاع الحيـوي، 

 :كان ال بد من طرح األسئلة اآلتية
هل سيتحمل مصرف لبنان كامل تـكـالـيـف االعـتـمـادات  -

% مـن ٨٥المفتوحة من وزارة الطاقة بعملة الدوالر؟ أم فقط 
قيمتها أسوة بباقي الشركات؟ علما أنه في كلتـا الـحـالـتـيـن 

% مـن قـيـمـة ١٥ستتكبد الدولة كـلـفـة فـرق الـدوالر لـلــ
االعتمادات، والتي لو توافرت للشركات المستوردة في حينه، 

 !لما ظهرت أصالً أي أزمة محروقات
هل لدى مستـودعـات مـنـشـآت الـنـفـط فـي طـرابـلـس 
 والزهراني القدرة االستيعابية الستيراد كامل حاجات السوق؟

لماذا لم يطرح هذا الخيار طـوال فـتـرة تـولّـي "الـتـيـار  -
 سنين؟ ١٠العوني" وزارة النفط لمدة أكثر من 

هل لوزارة الطاقة القدرة على إدارة عمليـات االسـتـيـراد  -
مباشرة، أم ستكون اإلدارة على غـرار نـمـوذج إدارة قـطـاع 

 الكهرباء؟
إن قيام وزارة الطاقة باالستيراد لن يؤدي إلى الغاء جميـع  -

فئات القطاع، وتالياً توفير أرباحها. لذلـك، هـل سـيـسـاهـم 
توفير األرباح غير الصافية العائدة إلى الشركات المستـوردة، 
في انخفاض سعر المبيع بشكل فعال، أم أنها مجرد فقاقـيـع 

 إعالمية؟
هل سيثق الناس بمناقصات االستيراد، في ظل تهميـش  -

 دور إدارة المناقصات في التفتيش المركزي؟
من هذا المنطلق، فإن هذا القرار بعـيـد كـل الـبـعـد عـن 
المعالجة التقنية الموضوعية، وتالياً هو اقرب ما يـكـون إلـى 
الشعبوية، أو من منطلق كيدي سياسي، أو ربما وجها جديـدا 
من وجوه الفساد عبر المحاصصة والتلزيمـات، ال سـيـمـا أن 
الفساد في ملف بواخر الكهرباء ال يزال حـاضـراً فـي أذهـان 

 .الشعب اللبناني
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 تسمح لهم الرتكاب كل جرائم الفساد والنهب.
ولهذا، وفي مقالنا المتواضع، تاركين الـتـفـاصـيـل ووضـع 
المبادئ لمن لديهم االختصاص بحقل النفط من قانونـيـيـن 
ومهندسين وخبراء ممن يعتبرون من المخلـصـيـن لشـرائـح 
الشعب اللبناني األكثر حاجة وفقراً، أن يضعوا برنامجاً علميـاً 
موثوقاً لتنظيم إدارة الثروة النفطية بما يضمن إبعـاد أمـراء 
الطوائف وتوابعهم عن سرقة ثروة جديدة في لبـنـان، ربـمـا 

 لم تكن بالحسبان.
وانتظاراً لتحقيق أمنيتنا، نضـع بـيـن أيـديـهـم الـفـكـرة 

 البسيطة التالية:
على مقاييس رفع وصاية أمـراء الـطـوائـف عـن الشـعـب 

 اللبناني.

 وعلى مقاييس رفع وصايتهم عن القضاء.
وعلى مقاييس تشـكـيـل لـجـنـة قضـائـيـة بـعـيـدة عـن 

 المحاصصة الطائفية.
الضغط من أجل تشكيل هيئة ناظمة السـتـثـمـار الـثـروة 
النفطية، على أن يكون ممنوعاً على أمراء الطوائف اإلسهـام 
في تشكيلها، بل باعتماد مبادئ الكفاءة المهنية، والـنـزاهـة 
األخالقية، واالبتعاد عن الـنـفـعـيـة الشـخـصـيـة، وااللـتـزام 

 بمصلحة الشعب اللبناني بكل طوائفه ومناطقه الجغرافية.
ولكي يكون لبنان وشعبه بخـيـر: (إرفـعـوا وصـايـة أمـراء 
الطوائف عن الثروة النفطية في لبنان ومنع تـحـويـلـهـا إلـى 

 بلوكات طائفية).
* * * * * 
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    بقلم المحامي حسن بيان بقلم المحامي حسن بيان بقلم المحامي حسن بيان بقلم المحامي حسن بيان 
تشـريـن األول،  ١٧قبل أن ينطلق الحراك الشعبـي فـي 

كانت فكرة إصدار عفو عام موضوعة قيـد الـتـداول، وبـعـد 
انطالق االنتفاضة طرحت الفكرة بقوة أكبر حتـى أنـه جـرت 
اإلشارة إليه كبند من بنود ما سمي بالورقة اإلصالحية الـتـي 
طرحها رئيس الحكومة كخارطة طريق لحل األزمة ببعـديـهـا 

 السياسي واالقتصادي .
هذه الفكرة كان لها روادها نظراً لكثرة المستفيـديـن مـن 
مفاعيل العفو، وألجلها نصبت خيم فـي سـاحـة االعـتـصـام 
وشكلت لجنة متابعة، كان واضحاً أن العفو العـام الـذي كـان 
يكثر الحديث عنه قبل االنتفاضة يشمل بـمـفـاعـلـيـه ثـالث 
فئات من األحكام والمالحقات القضائية والقانـونـيـة. الـفـئـة 
المتعلقة بالمخدرات، زراعة وتعاطياً وتجارة وترويجاً والـفـئـة 
المتعلقة بما بات يدرج تحت مسمى "الموقوفين اإلسالميين" 
والفئة المتعلقة بملف التعامل والذي يـقـصـد مـنـه الـذيـن 
تعاملوا مع العدو الصهيوني أثناء احتالله . كما يلحظ جرائـم 
أخرى مصنفة مخالفات  أو جنح أو جنايات، أما إعفاء شامالً، أو 
تخفيفاً وأما استثناء من مـفـاعـيـل الـعـفـو. لـكـن أيـاً كـان 
المضمون الذي تنطوي عليه أحكام قانون العـفـو فـيـمـا لـو 
صدر وشمل بمفاعليه بشكل أساسي الفئـات الـثـالث الـتـي 
جرت اإلشارة إليها، فإن ما كان واضحاً أن ثـمـة مـحـاصـصـة 
كانت وراء التسويق له كي يأخذ طريقه إلى اإلقرار والتنفيـذ، 
باعتبار أن الفئات الثالث التي يشملها العفو العام بأحـكـامـه، 
محسوبة بشكل أو بآخر على ثالثة مكونات فـي الـتـركـيـب 

 السلطوي.
إن  إصدار قانون عفو عام كان مدرجاً ضمن رزمة مشاريـع 

أو اقتراحات القوانين التي صنفـت إصـالحـيـة ولـم يـتـسـن 
 للجلسة التشريعية أن تعقد بسبب االعتراض الشعبي.

فهل  إصدار عفو عام ينطبق عليه تشريع الضرورة حـتـى 
يدرج ضمن رزمة االقتراحات والـمـشـاريـع الـتـي كـان يـراد 

 تمريرها في جلسة المجلس النيابي؟
بداية، نحن من الرأي الذي يقول أنه ال يـجـوز لـلـمـجـلـس 
ممارسة صالحية التشريع العادي في العقد العـادي الـثـانـي. 
ألن هذا العقد تخصص جلساته لمناقشة مشروع الـمـوازنـة 

من الـدسـتـور شـديـدة الـوضـوح بـهـذا  ٣٢العامة، والمادة 
من نظام المجلس، ولذلـك فـإن  ٥٣الخصوص وأيضاً المادة 

التشريع العادي في العقد الثاني هو عمل مخالف لـلـدسـتـور 
خاصة وأن مشروع الموازنة أحيل إلى المجلس النيابي ضمـن 

 المهلة الدستورية.
وأما بالنسبة لقانون العفو، فإن العفو نوعان، عفـو خـاص 
يمنحه رئيس الجمهورية بمرسوم خاص، وأما العـفـو الـعـام 

) من المادة (٩فال يمنح إال بقانون وهذا ما نص عليه البند (
 ) من الدستور.٥٣

أما لماذا نص الدستور على منح العفو العام بقانون، فـألن 
المسألة تتعلق باالنتظام العام، وهذا العفو وأن كان يشـمـل 
بمفاعليه فئة معينة من المستفيدين مـنـه، إال أن الـغـايـة 
األساسية منه تكمن في جعل مفاعليه تـنـتـج أثـارهـا فـي 
تعزيز ركائز االستقرار  االجتماعي الـعـام أي أن وظـيـفـتـه 

 األساسية ذات بعد وطني شامل .
 

    متى تصدر قوانين العفو العاممتى تصدر قوانين العفو العاممتى تصدر قوانين العفو العاممتى تصدر قوانين العفو العام
 إن قوانين  العفو العام، تصدر عادة في حالتين:
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األولى، عندما يكون النظام السياسي رئاسـيـاً أو مـلـكـيـاً 
بصالحية واسعة حيث للرئيس  أو الملـك صـالحـيـة إصـدار 
المراسيم التشريعية التي ترتقي بـقـوتـهـا قـوة الـقـانـون، 
فيقوم الرئيس أو الملك على إصدار عفو عام في منـاسـبـات 
يختارها، أما عندما يتبوأ سدة الرئاسة أو إعادة انـتـخـابـه، أو 
سياسية عند جلوس الملك على العرش، أو فـي مـنـاسـبـات 

 دينية أو وطنية أو غيرها.
أما الحالة الثانية، فتصدر قوانين العفو عادة عندما يـخـرج 
البلد من حالة سياسية. ويدخل في حالـة أخـرى (مـن مـثـل 
الحروب وخاصة األهلية منها) بحـيـث تـنـخـرط الـمـكـونـات 
المجتمعية أو االجتماعية في صراع في ما بينها،. وفي حاالت 
االضطراب والصراعات ينهار النظام العام، وال يعاد االعـتـبـار 
له إال بعد الخروج مـن الـوضـع السـيـاسـي الـمـضـطـرب أو 
المحكوم باالحتراب إلى وضع آخر محكوم بضـرورات السـلـم 

 األهلي السياسي واالجتماعي.
هنا تبرز الضرورة إلصدار عفو عام لتوفير ركـيـزة تـعـزز 
السلم األهلي ويكون سبيالً إلعادة الـتـأهـيـل الـمـجـتـمـعـي 
والوطني. وبالتالي يكون العفو ركـيـزة مـن ركـائـز الـبـنـاء 
السياسي الجديد. ويدخل قانون العفو ضمن رزمة اإلجـراءات 
التي تعزز ركائز االستقرار االجتماعي، عبر احتواء كل األثـار 
السلبية التي نتجت عن تداعيات انهيار النظام العـام وفـتـح 

 صفحة جديدة من العالقات المجتمعية وحكم القانون.
أما إذا صدر عفو عام في فتـرة االضـطـراب أو االحـتـراب 
السياسي واألمني، فإن األمر  ال يعـدو كـونـه رشـوة تـقـدم 
لغايات ومصالح سياسية محددة، وبالتالي يبطل أن يكون ذو  

وظيفة اجتماعية ووطنية تهدف إلى تعزيز ركائز االستقرار و 
التأهيل االجتماعي. وهذا ما ينطبق عـلـى مشـروع قـانـون 
العفو الذي يطرح حالياً وفي لحظة التوتر السياسي السـائـدة 

 حالياً.
صحيح أن الـعـفـو الـعـام يسـقـط كـثـيـراً مـن األحـكـام 
والمالحقات ويخفف بعض العقوبات، بحق مرتكـبـي أعـمـال 
جرمية. لكن إذا لم تزل األسباب التي وفرت البيئـة والـمـنـاخ 
الرتكاب مثل هذه األعمال، فإن من استفـاد مـن مـفـاعـيـل  
العفو ووجد نفسه في ذات مواصفات البيئـة الـتـي فـرضـت 
عليه ارتكاب أعمال مخالفة للقانون، سيـعـود إلـى الـتـكـرار 
وبالتالي فإن منحه العفو يسقط عـنـه خـاصـة إذا مـا نـص 

 القانون على ذلك.
وعليه فإن مشروع أو اقتراح القانـون يـجـب سـحـبـه مـن 
التداول كي يعاد درسه وتمحيصه وتجاوز الثغرات الـكـثـيـرة 
فيه، وأن يكون من ضـمـن رزمـة اإلصـالحـات السـيـاسـيـة 
واالقتصادية التي تلغي أو تضيق من هامش مناخات البيـئـة 
السلبية التي دفعت المواطن للخروج عن قواعد النظام العام 
وليس قبلها ألن عكس ذلك هـو بـمـثـابـة رشـوة شـعـبـيـة 
وسياسية وبالتالي أملتها االعتبارات السياسية وليس الحاجـة 
الوطنية إلعادة االنتظام العام، وإذا كان من ضرورة إلصداره 
فيجب أن يقر استناداً إلى معطى االنتفاضة الشـعـبـيـة ومـا 
رفعته من عناوين للبناء الوطني  القائم على حكم الشفافية 
والمحاسبة والمساءلة لمنظومة الفساد السلطوي والملخصـة 

 بشعار "كلن يعني كلن" .
 * * * * * 
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مرة تلو مرة تصدعنا اإلدارة األميركية بتقديم مشاريع مشبـوهـة، 
ظاهرها تحمل نوايا لحل القضية الفلسطينية، وبواطنـهـا تـحـمـل 
أهداف التآمر عليها لمصلحة الرأسمالية والصهيونية العالمية. وإذا 
كان دونالد ترامب، رئيس اإلدارة األميركية الحالي، يتجرأ على اإلعالن 
عن صفقة القرن مرة أخرى، فإنما ألنه يعلم أن األنظمة الـرسـمـيـة 
العربية غائبة عن السمع والبصر، وقد تنازلت عن قرارها المستقل له 
وألمثاله من عتاة الرأسمالية والصهيونية. جاء هذا في بيان أصدرتـه 

 قيادة قطر لبنان لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي، وهذا نصه:
 يا جماهير أمتنا العربية

 يا جماهير الشعب الفلسطيني المقاوم
مرة أخرى، يعلن دونالد ترمب، رئيس اإلدارة األميركية الحالي، عـن 
مشروع آخر لتصفية القضية الفلسطينية، وفيه يتوعَّد كل من يقف 
ضده بالويل والثبور، وقطع األعناق واألرزاق، بعربدة شبيهـة بـمـن 
يهدد ويتوعد، وهو يدرك أن ليس هناك أية قوة يمكنها أن تـردعـه 
عن غيه، ألنه يعتبر أن أميركا تملك وحدها المقـدرة الـعـسـكـريـة 
والمالية على فرض ما تشاء على شعوب العالـم قـاطـبـة مـن دون 

 حسيب أو رقيب.
ومرة أخرى نعيد التأكيد على أنه ليسـت هـنـاك قـوة فـي األرض 
تستطيع أن تمسخ الحق باطًال طالما أن هناك من يطالـب بـالـحـق، 
ويشهر سيفه للدفاع عنه. ولهذا توقَّفت قيادة قـطـر لـبـنـان أمـام 
الحدث الجديد القديم، داعية إلى االلتفاف حول الحق الفلـسـطـيـنـي 
المطلق باستعادة سيادته على أرضه السليبـة الـتـي اغـتـصـبـتـهـا 
العصابات الصهيونية بدعم مطلق من قوى الرأسمالية العـالـمـيـة، 
والعمل ليس من أجل إحباط المشاريع المشبوهة فحسب، بـل مـن 

 أجل تحرير فلسطين من البحر إلى النهر تحريرًا كامالً أيضًا.
 يا جماهير أمتنا العربية

 يا جماهير الشعب الفلسطيني المقاوم
لقد أدركنا منذ البداية أن اغتصاب فلسطين كان من أجل الـحـؤول 
دون أية وحدة عربية. ففي الوحدة العربيـة، كـمـا نصـت مـقـررات 
مؤتمر كامبل بانرمان، واالتفاقيات التنفيذية كاتفاقية سـايـكـس 
بيكو، ووعد بلفور، الملحقة به، تشكل الخطر الرئيسي على مصـالـح 
الرأسمالية العالمية ومصالح الصهيونية العالمية. ولهذا ال يـفـرق 
حزبنا بينهما فهما حليفان أزليان، إذا ضعف أحدهما سـيـؤدي إلـى 
ضعف الطرف اآلخر. وعليه فإن إحباط مشـاريـعـهـمـا يـقـتـضـي 
مواجهتمها بعمل وحدوي أيضًا يضم إليه كـل قـوى الـتـحـرر فـي 
العالم، على أن تكون قاعدتها من وحدة الشـعـب الـفـلـسـطـيـنـي، 
مدعومًا بشكل جدي وفاعل من كل الشعب العربي، عـلـى مسـاحـة 
األرض العربية، ولهذا تدعو القيادة القطرية لـلـحـزب، إلـى اتـخـاذ 

 اإلجراءات والمواقف التالية:
إعادة االعتبار إلى الرؤية االستراتيجية لحزبنا في أن اغـتـصـاب -١

فلسطين كان من أجل منع قيام وحدة عربيـة. فـلـتـكـن األشـكـال 
الوحدوية العربية الطريق األسلم واألسرع لتحرير فلسـطـيـن. وألن 
التحرير لن يكتمل إذا لم يكن من البحر إلى النهر، فالعمل الـوحـدوي 

 العربي يجب أن يكون من المحيط األطلسي إلى الخليج العربي.
وألن األنظمة الرسمية العربية عاجزة عن الـقـيـام بـمـوجـبـات -٢

تحرير فلسطين من أجل حماية دولهم وأرضهم من االغتـصـاب ألن 
دورهم آت ال ريب فيه، عليهم أن يدركوا أنهم يـمـتـلـكـون الـقـوة 
االقتصادية التي إذا استخدموها فلن يستطيع أن يواجهها كل دول 

العالم. فعليهم أن يستخدموا السالح الذي أبدى تحالف الرأسمالـيـة 
والصهيونية خوفهما منه، منذ أكثر من قرن من الزمن، وهو السـالح 
الوحدوي على شتى الصعد ولعلَّ األهم فيها سالح االقتصاد، بما فيه 
سالح النفط، وسالح الرساميل العربية المكدَّسة في بنوك الرأسمـال 

 العالمي.
وإذا كانت أنظمة الرأسمالية العالمية متواطئـة عـلـى قضـيـة -٣

فلسطين، فإن الشعوب الغربية تزخر بمن يمتلكون الضمير الـحـي، 
والمستعدة للوقوف إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في استعادة 
أرضه، فعلى المنظمات المدنية الشعبية العربية أن تستفـيـد مـن 
هذا السالح الذي سيضعف مواقف األنظمة الرسمية الغربية، ألنـه 
يمكن للشعوب الغربية أن تضغط على أنظمتها من أجل تصـحـيـح 

 خطاياها من القضية الفلسطينية.
ويبقى موقف الشعب العربي محورًا معنويًا داعمًا ومشـاركـًا -٤

في مواجهة ليس صفقة القرن فحسب، بل سيبقى الضمير الحي الذي 
لن ينسى أحقية هدف تحرير فلسطين أيضًا. وهو سيبقى المـهـمـاز 
الحقيقي الذي يحث كل المتلكئين والمتواطـئـيـن عـلـى الـقـضـيـة 
الفلسطينية، والذي يزرع الخوف فـي فـلـوبـهـم إذا مـا اسـتـمـروا 
بمواقفهم الضعيفة والمترددة، فكيف بالمـواقـف الـمـنـواطـئـة، 
وسيبقى الهلع يدب في أوصالهم من أن الشعب سوف يحـاسـبـهـم 

 ويضعهم أمام المساءلة والمحاكمة مهما طال الزمن.
وأما قاعدة الهرم التي يمكنها أن تستقطب مشاركة وتـأيـيـد -٥

كل من ذُكر أعاله، فهي الشعب الفلسطيني الذي عليه أن يحافظ على 
استراتيجية المقاومة من جهة، وأن تدرك فصائله كلها مـن جـهـة 
أخرى، أن وحدة الصف والهدف تشكل القاعدة األساسية لـيـس فـي 
مواجهة صفقة القرن فحسب، بل في استمرارية النضـال مـن أجـل 
التحرير الشامل والكامل أيضًا. وعلى الجميع أن يستظلوا بـخـيـمـة 
منظمة التحرير الفلسطينية ألنها الممثل الشرعي والوحيد للشعـب 
الفلسطيني، وهي الهيكل الـوحـيـد لـرمـزيـة الـعـمـل الـوحـدوي 

 الفلسطيني.
لقد اخترق األمن القومي العربي االستراتيجي منـذ االغـتـصـاب -٦

االستيطاني ألرض فلسطين من قبل االسـتـعـمـار والصـهـيـونـيـة 
العالمية. واختُرق مرة ثانية منذ احتالل العراق، وخاصـة االحـتـالل 
االستيطاني الفارسي. وإنه كلما حصل احتالل مشابه ألي قطر عربـي، 
كان يزيد منسوب األخطار التي تتهدد األمن القومي العربي برمـتـه. 
وهذه الحقيقة تؤكد أن حماية أمن األقطار العربية هو كل متكامل، 
يجب أن يكون واجبًا قوميًا لكل الـعـرب. ولـهـذا يـكـون تـحـريـر 
فلسطين والعراق، هو حماية ألمن الوطن العربي كله. وهذا ما علـى 
األنظمة العربية الرسمية أن تأخذه بعين االهتمام حماية ألمـنـهـا، 
وتداركًا لما سوف تعانيه في المستقبل. وكذلك على الشعب العربي 
أن يدركه في كل نضاالته، من أجل مساندة الشعبين الفلـسـطـيـنـي 

 والعراقي في معارك التحرير التي يخوضانها في المرحلة الراهنة. 
وأخيرًا، معاهدة الشعب الفلسطيني أن تبقى فلسـطـيـن قضـيـة 
العرب المركزية، وكذلك كل أرض عربية تتعرض لـالحـتـالل، كـمـا 

، تـتـوجـه ١٩٤٧أكَّدت عليها مواقف الحزب منذ تأسيسه في العـام 
قيادة قطر لبنان، بالتحية واإلكبار لشهداء المقاومة الفلسطيـنـيـة، 

 وإلى مناضليها ومقاوميها من البحر إلى النهر.
 

 ٢٠٢٠/ ١/ ٣٠في 
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ان غزة/ أحمد المصري: كثيـرٌة هـي الـمـعـارك الـتـي -عمَّ
، ١٩٤٨واجهتها مـديـنـة الـقـدس، مـنـذ احـتـاللـهـا سـنـة 

محاوالٍت حثيثة النتزاع هويتها ووجهها العربي الخالـص،  في
في حين يتصدى المقدسيون لمحاولـة االحـتـالل "الـحـسـم 

 النهائي لهوية القدس الدينية والثقافية والسكانية". 
يقول الباحث في شـؤون الـقـدس، زيـاد ابـحـيـص: إنَّ 
محاولة الحسم هذه لم تحقق بعد ما يتطلع إليه االحـتـالل، 
لكنه في الوقت نفسه يتمسك بهـا، فـي حـيـن سـيـسـتـمـر 
المقدسيون خالل األعوام المقبلة في التـصـدي لـهـا. وفـي 
حديث مع صحيفة "فلسطين"، يعتقد أن "هـذه الـمـحـاولـة 
رغم خطرها فإنها تأتي في لحظة أزمة إسـرائـيـلـيـة، وفـي 

 لحظة تراجع أمريكية، وهذا ما يجعلها مرشحة للفشل". 
لكنه يرى أن "المشكلة الحقيقيـة" تـكـمـن فـي أن هـذه 
المحاولة االحتاللية، يقابلها "مرحلة أزمة فلسطينية وعربية، 
ما يترك المقدسيين وحدهم في مواجهتها، ما خـال أشـكـال 
محدودة من الدعم الشعبي العربي واإلسـالمـي الـمـعـنـوي 
والمادي، والذي ما زال دون الحد المطلوب، ولعـل هـذا مـا 

 يدفع بعض اآلراء لنفي وجوده من أساسه أحياًنا". 
    أربع جبهات أربع جبهات أربع جبهات أربع جبهات 

ويشير إلى أن محاولة حسم هوية المدينة المقدسة، ذات 
أربع جبهات مركزية حـتـى اآلن، األولـى جـبـهـة األقصـى: 

بدًءا من هبة بـاب الـرحـمـة  ٢٠١٩مواجهات في  ٤وشهدت 
التي سببها إغالق شرطة االحتالل إغالق مبنى باب الرحـمـة 

، مروًرا باقتحامات ٢٠١٩فبراير/ شباط  ١٧بقفٍل وجنزير في 
األقصى، وموسم ما تسمى "أعيـاد رأس السـنـة الـعـبـريـة 
والعرش"، وهذه الجبهة ستتجدد حول العناوين ذاتها إذ إن 

 هناك محاولة احتاللية مبيتة إلغالق مصلى باب الرحمة. 
ويلفت إلى أن حالة التزامن بين العشر األواخر من رمضان 
وعيد األضحى مع ما تسمى "األعياد الـيـهـوديـة" سـتـبـقـى 

، ما سيجـعـلـهـا عـنـاويـن ٢٠٢١و ٢٠٢٠مستمرة في عامي 
 مواجهة أكيدة على مدى العامين المقبلين. 

والجبهة الثانية حسب الباحث فـي شـؤون الـقـدس هـي 
جبهة إجهاض الفعل الشعبي المقدسي وقرية العيسوية هي 
ميدانها األساسي، حيث لم تتوقف حمالت القمع إلخضـاعـهـا 
وبالمقابل لم تتوقف مقاومتـهـا الشـعـبـيـة الـرافضـة لـهـذا 
اإلخضاع، كما أن تلك الجبهة مفتوحة على االنتقال لـمـراكـز 

 أخرى مثل رأس العامود والبلدة القديمة. 
أما الجبهة الثالثة فتتعلق كما يقول ابحيص في تـوسـيـع 
حدود القدس لتصبح المدينة المعترف بها أمـريـكـًيـا تـمـتـد 
حتى مشارف طريق أريحا شرًقا، وقد شهدت محاولة احتاللية 

إال أن  ٢٠١٨فاشلة للتوسع تجاه تجمع الخان األحمـر فـي 
هذا الفشل ال يغلق ملف توسيع حدود القدس الذي سيبقـى 

 مفتوًحا. 
والجبهة الرابعة هي ضرب رموز الـوجـود الـفـلـسـطـيـنـي 
المؤسسية والثقافية، وتحـت هـذا الـبـاب أغـلـق االحـتـالل 
مكاتب التربية والتعليم في القدس، وعيادات المركز الصحي 
العربي، وهذا اتجاه مرشح لالستمرار والتـصـاعـد، خصـوصـاً 
في ظل التحريض المتتالي على وجـود مـؤسـسـات وكـالـة 

 غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس. 
يـؤكـد ابـحـيـص أن  ٢٠٢٠وعن مصير األقصى خـالل 

المسجد ما زال في "عين العاصـفـة"، ومـحـاوالت االحـتـالل 
لتهويده وتغيير الوضع القـائـم فـيـه مسـتـمـرة عـلـى كـل 
المستويات، وقد بات عنواًنا مركزًيا للمواجهة الشعبية عـلـى 
أرض فلسطين ال سيما على مدى ثالثة عـقـود، مـن هـبـة 

ومـا عـرفـت  ٢٠٠٠إلى انـتـفـاضـة األقصـى  ١٩٩٦النفق 
 ٢٠١٧وهبة بـاب األسـبـاط  ٢٠١٥بـ"انتفاضة السكاكين" 

 . ٢٠١٩وصوالً إلى هبة باب الرحمة 
ويحذر من أن األقصى "مـا زال فـي مـركـز االسـتـهـداف 
الصهيوني، وما دامت جماعات الهيكـل الـمـزعـوم تـواصـل 
صعودها السياسي أو تحافظ علـى مـوقـعـهـا الـمـؤثـر فـي 
االنتخابات المتتالية، ما يعني أن المواجهة على األقصى لـن 
تنتهي، إال أن رصيد التجربة التاريخية يـدعـو لـلـثـقـة بـأن 
الفعل الشعبي المقدسي والفلسطيني سيتـجـدد دومـًا مـن 
أجل حمايته والدفاع عنه، ما يجعل األقصى عنواناً يمكن أن 
ينقل الواقع الفلسطيني من مرحلة التراجع واالنـكـفـاء إلـى 

 مرحلة المبادرة ودفع االحتالل إلى التراجع". 
    مساحات القدس مساحات القدس مساحات القدس مساحات القدس 

وحول ما تبقى للفلسطينيين من مساحـات فـي الـقـدس 
في ظل هجمة االحتالل ومشاريع االستيطان، يقول ابحيص 
إنها "كثيرة"، وإنها لو لم تكن كذلك لما كانت هناك هجمـة 

 على القدس لحسم هويتها. 
ويتابع: "هناك عدوان كبير وخطير على القـدس وعـلـيـنـا 
التصدي له؛ هذا صحيح، لكن علينا أن نتنبه مـن الـخـطـاب 
التهويلي، ألنه بدأ يصنع وعًيا زائًفا يتوهم أن المدينة باتت 
يهودية وبالكاد تبقى فيها آثار للهوية العربـيـة وهـذا غـيـر 

 صحيح". 
ويؤكد أن معركة القدس "معركة رابحة"، والـمـقـدسـيـون 
تمكنوا من الحفاظ على مواقع متقدمة فيها، لكن ال بد مـن 
دعمهم والوقوف إلى جانبهم فيها حتـى ال يـخـسـروا هـذه 

 المواقع وحتى ال تنجح هجمة االحتالل واإلدارة األمريكية. 
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ويبرهن ابحيص حديثه باألرقام، حيث شرق الـقـدس مـا 
ألـف  ٣٤٥زال ذا غالبية عربية فلسـطـيـنـيـة، إذ يسـكـنـه 

مستوطن، وأحياء مركز الـقـدس  ٢٥٠،٠٠٠مقدسي مقابل 
هي عربية بالكامل تقريًبا، من وادي الجوز إلى شارع صالح 
الدين والبلدة القديمة فسلوان ورأس الـعـامـود والـثـوري، 
وكلما اقتربت من مركز القدس بات االختراق االسـتـيـطـانـي 

%، ١٠فيها مجهريًّا، ففي البلدة القديمة يبلغ المستوطـنـون 
% رغم أن محاوالت االستيطـان فـي سـلـوان ٤وفي سلوان 

 . ١٨٨٢بدأت سنة 
ويشدد على أن مشاريع االستيطان خطيرة على المديـنـة 

وتسعى لتحويلها إلى مجموعة أحياء وجزر متناثرة غير قابلة 
للتواصل، وال بد من دعم المقدسيين في مواجهـتـهـا ومـن 
مواصلة تجريمها وحصارها على المستوى الدولي، حـتـى ال 
يتمكن المحتل من تحويلها إلى واقـع عـلـى األرض، وهـو 
ممكن إن وجدت اإلرادة والعمل الدؤوب، والـتـعـويـل فـيـهـا 
أساسًا على المواجهة الشعبية في الميدان، وعلى موقف حـد 

 أدنى رسمي فلسطينياً وعربيا. 
أمام تحـديـات سـتـعـزز  ٢٠٢٠ويكمل: "سنكون في عام 

عوامل االحتقان والمواجهة، قد تنتهي إلـى تـجـدد الـحـراك 
 ."الشعبي المقدسي خالله

الذكرى السنوية الستـشـهـاد   أحيت جبهة التحرير العربية
الرئيس المجاهد صدام حسين المجيد بمسيرة فـي مـخـيـم 

حيث شارك فيها   ٢٠٢٠/١/١٧البداوي، و ذلك اليوم الجمعة 
ممثلو فصائل المقاومة الفلسطينية واللجان الشعـبـيـة فـي 
الشمال، واألحزاب  والقوى الوطنية اللبـنـانـيـة ومـؤسـسـات 

 .المجتمع المحلي وفعاليات مخيمي البداوي ونهر البارد
حيث تجمع المشاركون في ساحة مـكـتـب الـجـبـهـة ثـم 

 ... انطلقوا بمسيرة  جماهيرية حاشدة
تقدم المسيرة الفرق الكشفية وحملة األعـالم والـرايـات، 
وصور الشهيد صدام حسين حيث جابـت الـمـسـيـرة شـوارع 
المخيم وصوال إلى مقبرة الشهداء، حيث وضع إكليـل بـاسـم 

 .األمين العام للجبهة ركاد سالم
 

    كلمة الرفيق إبراهيم البهلولكلمة الرفيق إبراهيم البهلولكلمة الرفيق إبراهيم البهلولكلمة الرفيق إبراهيم البهلول
انتهت المسيرة عند مقبرة الشهداء فـي الـبـداوي، حـيـث 
رحب الرفيق إبراهيم البهلول بـالـحـضـور مسـتـذكـراً أبـرز 
محطات الرئيس الراحل صدام حسين ومواقـفـه الـمـشـرفـة 

الـتـي يـنـبـعـث   بالتحيات النضالية  وتوجه فيها.. والشجاعة
منها عشق الوطن لشهداء أمتنا العربية واإلسالمية ولشهـداء 
الثورة الفلسطينية وفي المقدمة منهم الشهيد الرمز يـاسـر 

 عرفات 
  ...وأضاف قائالً

نلتقي بكم وبهذه الوجوه الطيبة اليوم، إلحـيـاء الـذكـرى 
السنوية لشهيد العروبة القائد صدام حسين، لنجدد الـعـهـد 
ونؤكد االلتزام، بمواصلة المسيرة الخالدة للبعث الـعـظـيـم، 
التي كتب أنصع صفحاتها وأطهرها شهيدنا الكـبـيـر، والـتـي 
تتواصل بالفعل النضالي المـشـرف لـلـمـقـاومـة الـوطـنـيـة 

العراقيـة، والـتـي لـن 
تتوقف حـتـى تـحـريـر 
الــعــراق مــن الــغــزاة 
ــود  ــع ــالء، وي ــم ــع وال
العراق حراً أبياً عـربـيـاً 

 لشعبه وألمته
أشعر بالعجـز، وأنـا 
أتحدث إلـيـكـم بـهـذه 
المناسبة، ألن الكلمات 
مهما كـان جـوهـرهـا 
وصدقها، فإنها لن تـف 

شهيدنا الكبير حقه. فصدام حسين ليس رئـيـسـاً أو قـائـداً 
وحسب، بل هو رجل تاريخ يندر وجوده. فقد استطاع بـدوره 
المميز ان يقدم للعراق ولألمة الـعـربـيـة عـطـاءات كـبـيـرة 

الـعـربـيـة   وكثيرة. ومثّل الضمير الحي والشجاع في أمـتـنـا
 .األصيلة

بالذات كانت األكثر افتقادا لك وحزناً   وأضاف ان فلسطين
عليك ألنك األكثر إيماناً بقضيتها واألكثر عـمـالً واسـتـعـداداً 
من أجل تحريرها إذ لم تغب عنك وأنـت تـخـطـو خـطـوات 
المجد نحو سلم الشهادة فكانت عروبتها وحـريـتـهـا آخـر مـا 

 .نطقت به
وبعد زيارة أضرحة الشهداء توجه الجميع لـمـقـر الـلـجـان 
الشعبية الفلسطينية في مخيم البداوي حيث كـانـت هـنـاك 
كلمة للرفيق المناضل أبو رامي خـطـار تـحـدث فـيـهـا عـن 
مناقب الشهيد صدام حسين ومواقفه المشرفة تجاه القضية 

 .*الفلسطينية
 * * * * * 
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في تقرير لها أن خـطـة إدارة الـرئـيـس  ١٢أفادت القناة 
األمريكي دونالد ترامب التي ستقدم األسبوع الـمـقـبـل فـي 
البيت األبيض على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس 

السيـادة “ بيني غانتس تنص على فرض ”  ازرق ابيض“ حزب 
الكاملة في جميع أنحاء القدس المحتلـة، وضـم ”  اإلسرائيلية

جميع مستوطنات الضفة الغربية، وعـدم عـودة الـالجـئـيـن 
 .الفلسطينيين وطنهم

الـذي ” االقتراح األكثر سخاء“وقال التقرير إن الخطة تشكل 
، وهي تنص في النهايـة عـلـى ” تل أبيب“ يجري تقديمه إلى 

 إقامة دولة فلسطينية ولكن في ظل ظـروف ال يـمـكـن ألي
 .”زعيم فلسطيني أن يقبلها

أن رئيس السلطة الفلسطينية مـحـمـود  ١٢وذكرت القناة 
عباس ال يعرف تفاصيل الخطة، وأنها تـعـتـبـر فـي رام اهللا 

 .مرفوضة مسبقًا
التقرير أورد تفاصيل الخطة المفترضـة وهـي تـتـضـمـن 

 :اآلتي
في جميـع مسـتـوطـنـات الضـفـة ”  السيادة اإلسرائيلية“ –

 ١٥، وكلّـهـا بـاسـتـثـنـاء ١٠٠الغربية التي يزيد عددها عن 
 .ستكون في أراضٍ متجاورة

في جميع أنحاء القدس، بـمـا فـي ”  السيادة اإلسرائيلية“ –
ذلك البلدة القديمة، مع تمثيل فلسطيني رمزي فـقـط فـي 

 .القدس

الصفقة ورفضها الفـلـسـطـيـنـيـون، ”  إسرائيل“ إذا قبلت  –
 فستحصل على دعم الواليات الـمـتـحـدة لـلـبـدء فـي ضـم

 .المستوطنات من جانب واحد
منح الفلسطينيين دولة، بشرط تجريد قطـاع غـزة مـن  –

” دولة يهودية” كـ”  إسرائيل” السالح، واعتراف الفلسطينيين بـ
 .عاصمتها القدس

وبحسب التقرير التلفزيوني، تحدثت مصادر إسـرائـيـلـيـة 
 :بنود أخرى داخل الصفقة، منها عن

 .ال دور فلسطينياً في أية سيطرة على الحدود –
 .السيطرة األمنية اإلسرائيلية الكاملة في غور األردن –

في جميع األراضي المفتوحـة فـي ”  السيادة اإلسرائيلية“ –
 .في الضفة الغربية C المنطقة

 .قبول جميع المطالب األمنية اإلسرائيلية –
بعض التبادالت المحدودة لألراضي التي يتم فيها تبـادل  –

الموسعة في الضفة الغربية للحـصـول ”  السيادة اإلسرائيلية“ 
 .على تعويض إقليمي بسيط في النقب

استيعاب طفيف محتمل للفلسطـيـنـيـيـن، ال تـعـويـض  –
 .لالجئين

مصادر العدو قالت للقناة إن الخطة تـمـثـل عـرضــا غـيـر 
، مشيرة إلى أن نتنياهو أمر وزراءه بعدم ” إسرائيل” مسبوق لـ

 .مناقشة بنودها عالنيةً
* * * * * 
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أكدت جبهة التحرير العربية في اجتماع لجنتها المـركـزيـة 
أن ما أعلن من صفقة ترامب إنـمـا يـتـعـارض مـع مـبـادئ 
الشرعية الدولية وقرارات مجلس األمن والجمعية العمـومـيـة 
وتجاهالً لحقوق شعبنا الفلسطيني في العودة وإقامة دولـتـه 
المستقلة وعاصمتها القدس. ولذلك فإن إعـالن تـرامـب مـا 
تبقى من صفقة القرن يوم غد الثالثاء إنـمـا يـتـطـابـق مـع 
سياسة المستوطنين ومحاولة إلنقاذ نتنـيـاهـو مـن دعـاوي 

  .الرشوة والفساد وخيانة األمانة
لذلك فإن الجبهة تـدعـو إلـى مـواجـهـة هـذه الصـفـقـة 

 المؤامرة بالعمل على ما يلي:  
تحقيق الوحدة الوطنية وذلك بتنفيذ كافة االتـفـاقـات  -١

المعقودة بين حركتي فـتـح وحـمـاس وبـقـيـة الـفـصـائـل 
  .الفلسطينية

تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والـمـركـزي وإنـهـاء  -٢
المرحلة االنتقالية بكافة التزاماتـهـا السـيـاسـيـة واألمـنـيـة 

 واالقتصادية تجاه االحتالل اإلسرائيلي  

تفعيل التنظيمات الفلسطينية والوطنية فـي الـوطـن  -٣
العربي والخارج وخاصة في أوروبا وأميركا للتصدي للصفـقـة 

 المؤامرة التي تهدف إلنهاء قضية شعبنا الفلسطيني     
   .تفعيل المقاومة الشعبية ضد االحتالل -٤
تفعيل المقاطعة وذلك بـمـقـاطـعـة كـافـة الـبـضـائـع -٥

 والمنتجات اإلسرائيلية ودعم كامل لمنظمة حركة المقاطعة
BDS.  

الدعوة إلى مؤتمر قمة عربية ومطالبة الدول العربـيـة   -٦
بتنفيذ قرارات القمم العربية السابقة وخاصة ما يخص وقـف 
العالقات الدبلوماسية مع الـدول الـتـي تـعـتـرف بـالـقـدس 

  عاصمة إسرائيل ووقف التطبيع.
دعوة مجلس األمن لعقد جلسة طارئة لتنفيذ قراراتـه  -٧

 ٢٣٣٤فيما يخص القضية الفـلـسـطـيـنـيـة وأخـرهـا قـرار 
  المتعلق بالمستوطنات، وعدم شرعيتها.

 وانها لثورة حتى التحرير 
27/1/2020 
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    حسين سعدحسين سعدحسين سعدحسين سعد
الجمعة عائلة الالجئ الفلسطيني أبـو   –نجت ليل الخميس 

غازي الساعاتي من الموت، في مخيم الرشيدية جنوب صور، 
بعدما انهار منزلها المؤلف من ثالث طبقات، بفـعـل تـالطـم 

 الموج وانجراف الرمول من تحت قواعده اإلسمنتية.
وإلى جانب هذه العائلة الكبيرة، التي تتفرع منها عـائـالت 
كانت تقطن الطبقات الثالث، يدهم الخطر حـوالـى خـمـسـة 
عشر مبنى في المخيم المذكور على طول الشاطئ، تسكنها 

عائلة ومباني أخرى في تجمع جل البحر لالجئـيـن، عـنـد  ٥٦
 مدخل صور الشمالي، ومخيمي البرج الشمالي والقاسمية.

وتعود قضية المباني الـمـهـددة بـاالنـهـيـار فـي مـخـيـم 
الرشيدية إلى سنوات خلت. ومعظمها موجود عنـد الشـاطـئ 
في المخيم الجديد ومحيط المقبرة في الـطـرف الـجـنـوبـي، 
حيث تضرب أمواج البحر في مـواسـم الـعـواصـف أسـاسـات 
المنازل، التي بنيت على عجل، في ظل عملية تقنين إدخـال 
مواد البناء، التي تتولى تـرتـيـبـهـا وكـالـة غـوث وتشـغـيـل 

، بالتنسيق مـع السـلـطـات ” األونروا“ الالجئين الفلسطينيين 
األمنية اللبنانية، في حين يحصل الكثيرون من أبناء المخيـم 
وغيره على هذه المواد عبر الـتـهـريـب بضـعـفـي سـعـرهـا 

 المتداول، لتأهيل منازلهم أو القيام بإضافات عليها.
    

    مساعدة من منظمة التحريرمساعدة من منظمة التحريرمساعدة من منظمة التحريرمساعدة من منظمة التحرير
وحرصاً على سالمة العائالت في المباني والمنازل المهددة 
باالنهيار، بالتزامن مع الضغوط االقتصادية والحياتيـة الـتـي 
يعانيها الالجئون، سارعت منظمة التحرير الفلسطينيـة إلـى 

عائلـة فـلـسـطـيـنـيـة تـركـت  ٨٣دفع بدالت مالية عاجلة لـ
منازلها، غالبيتهم في مخيم الرشيدية. ومن بيـن الـعـائـالت 

عائلة في مخيم القاسمية، وعائلة واحدة فـي  ١٢المستفيدة 
مخيم البرج الشمالـي، وذلـك وفـق حـجـم الضـرر الـلـحـق 
بالمنزل، فيما تولت وكالة األونروا دفع بدالت إيواء شـهـريـة 

 .لهذه العائالت لمدة شهرين
وتسعى اللجان الشعبية واألهـلـيـة ومـنـظـمـة الـتـحـريـر 
الفلسطينية في المخيم، بالتنسـيـق الـمـبـاشـر مـع وكـالـة 
األونروا، إلى إيجاد حل جذري لمشكـلـة الـمـنـازل الـمـهـددة 
باالنهيار بين ليلة وضحاها، ال سيما تلك المبنية كغيرها مـن 
منازل المخيم على عقارات تابعة للدولة، وتقع في الـنـطـاق 
العقاري لمدينة صور، كانت استأجرتها وكالة األونـروا عـنـد 

 إنشاء المخيم.

    
    خطة األونرواخطة األونرواخطة األونرواخطة األونروا

ويوضح أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم، أحمد الفـهـد 
أن ما حدث ليلة الجمعة شكل كارثة حقيقـيـة، ”)  أبو الذهب(“ 

بعد انهيار منزل مؤلف من ثالث طبقات تـقـيـم فـيـه ثـالث 
 .عائالت، هجرت بفعل تبدد المبنى الذي ابتلعه البحر

مبنى آخر على الشاطئ مـهـدد  ١٣وأضاف الفهد، أن هناك 
بالسقوط، أخليت حفاظاً على سالمة قاطنيها، كما حدث مـع 

التي أخلت المنزل قبل انهـيـاره. وقـال أن ”  الساعاتي“ عائلة 
منظمة التحرير الفلسطينية قدمت مساعدات مالية ألصحـاب 
المنازل المهددة بالسقوط، وأن اللـجـنـة الشـعـبـيـة قـدمـت 
اقتراحاً إلى األونروا يقضي بتأمين قطـعـة أرض مـن قـبـل 
المنظمة بعيدة عن البحر، لبناء منازل بديلة، مقابل تـأمـيـن 

 األونروا التمويل الالزم للتشييد.
أنها قامت بالتعاون مـع ”  المدن” مصادر في األونروا أكدت لـ

الصليب األحمر الدولي والمجلس النروجي لالجـئـيـن، بـدفـع 
عائلة في الرشيدية، مقـدارهـا أربـعـمـايـة  ٢٥بدالت إيواء لـ

وخمسين ألف ليرة لكل عائلة. وهي بمثابة بدل إيجار مسكن 
 لشهرين.

أما بخصوص بناء منازل بديلة، فتؤكد مصادر األونـروا أن 
أي إجراء من هذا النوع يتطلب بالدرجة األولى تـمـويـالً مـن 
الجهات المانحة، وإذن بإعمار وإدخال مواد البناء إلى المخـيـم 
من السلطات اللبنانية، التي توافق عادة علـى اإلعـمـار مـن 
بعد إنساني ووفق الظرف الملح، مشيرة إلى وجود خطة لدى 

منزالً مهدداً بـالسـقـوط، عـلـى أسـاس  ٥٤األونروا لترميم 
 المعايير التي تعتمدها األونروا.

 
 * * * * * 
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دانت القيادة القومية لحزب البعـث الـعـربـي االشـتـراكـي 
التدخل الدولي واإلقليمي في شؤون ليبيا الـداخـلـيـة ودعـت 
 إلى حل سياسي بإشراف مرجعية عربية . جاء ذلك في بـيـان
للقيادة القومية في ما يلي نصه. بعد تسـع سـنـوات عـلـى 

الصراع في ليبيا وعليها، بدءاً بالعدوان األطلسي الذي   انفجار
يتواصل فصولًا بتعبيراته العسـكـريـة والسـيـاسـيـة، يـأتـي 
التدخل التركي العسكري ليضيف تعقيداً جديدا عـلـى مسـار 
األزمة ،خاصة وانه يقدم نفسه طرفاً مصطفاً مع ما يسـمـى 
بحكومة الوفاق الوطـنـي الـتـي تشـكـلـت عـقـب اجـتـمـاع 
الصخيرات الذي انعقد بغياب الحضور العربي الفاعل وخاصة 
من دول التخوم الليبي العربية. لقد أثبتت سياقـات األحـداث 
منذ مؤتمر الصخيرات وحتى تاريخه، ان تغييب الدور العربـي 
عن إنتاج الحل السياسي الذي يوفر مرتكزات األمن الوطـنـي 
بكل مضامينه السياسية واالقتصادية واالجتماعية، إنما كـان 
يهدف إلى تدويل األزمة بحيث تكون مخرجات الحل تـحـاكـي 
مصالح القوى الدولية واإلقليمية وليس مصالح الشعـب فـي 
ليبيا وحقه في تحديد خياراته الـوطـنـيـة وأمـنـه الـوطـنـي 
المرتبط عضوياً باألمن القومي العربي. ان القيادة القـومـيـة 
لحزب البعث العربي االشتراكي التي تعتبر ان األمن القـومـي 
العربي هو وحدة عضوية، تؤكـد أن أي قـطـر فـي مشـرق 
الوطن العربي ومغربه إنما هو جزء من الداخل القـومـي وأي 
تهديد له إنما يشكل تهديداً لألمن القومـي بـرمـتـه. وكـمـا 
شكل العدوان األطلسي تهديداً لألمن القومي الـعـربـي مـن 
خالل تهديد األمن الوطني الليبي فإن التدخل التـركـي إنـمـا 
هو عدوان موصوف وبالتالي فهو يندرج ضمن الـمـواصـفـات 
التي تنطبق على التدخل الدولي المتعدد الجنسيات. وهذا ما 
كان ليحصل لوال االنكشاف الوطني الذي تنوء تحته السـاحـة 
الليبية ولوال غياب الدور العربي فـي رعـايـة حـل سـيـاسـي 

 لالزمة. 
إن القيادة القومية للحزب إذ تديـن الـتـدخـل الـعـسـكـري 
التركي في الشأن الليبي، ترى ان استمرار الصراع مـفـتـوحـاً، 
بات يشكل عامال جاذباً لقوى دولية وإقلـيـمـيـة تـتـكـئ فـي 
تدخلها على قوى جهوية وأخرى تـكـفـيـريـة تـمـارس ركـل 
أشكال التخريب المجتمعي وهذا ما بات يتطلب توفير الدعـم 
واإلسناد المادي والسياسي للقوى الوطنية الليبية الحـريصـة 
على وحدة ليبيا أرضاً وشعباً ومؤسسات ،وتلك الحريصة على 
موقع ليبيا في اصطفافاتها العربية، ومن بيـن هـذه الـقـوى 
تحتل مؤسسة الجيش الوطني موقعاً مـركـزيـاً وهـي الـتـي 
تمثل اليوم الرافعة الوطنية لمـشـروع تـحـريـر لـيـبـيـا مـن 
االرتهان للخارج الدولي واإلقليمي وإعـادة تـوحـيـدهـا عـلـى 

 األسس الوطنية الديموقراطية.
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي التـي ال 
ترى بديلًا إلخراج ليبيا من محنتها إال الحل السـيـاسـي الـذي 
يستجيب ومقتضيات التوحيد الوطني والتـغـيـيـر السـيـاسـي 

وحماية هوية االنتماء القومي ، ترى ان هذا الحل الذي يحتاج 
إلى حاملة وطنية داخلية، يحتاج أيضـاً إلـى رعـايـة عـربـيـة 
،وهذه الرعاية ال تندرج ضمن مفهوم التدخل الخارجـي ،الن 
ليبيا هي قطر عربي ،وهي جزء من الداخل العربـي، وبـهـذه 
الرعاية العربية يعاد االعتبار للدور العربي في إنتاج الحـلـول 
لألزمات التي تعصف ببعض األقطار العربية وبما يمكنها من 
ان تحاصر وتسقط كل محاوالت التدويل واألقلمة لمخـرجـات 

 الحلول ومنها أزمة ليبيا. 
ان القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكـي، الـتـي 
تؤكد على الدور العربي في حل أزمة لـيـبـيـا، تـرى ان دول 
التخوم العربي قادرة على توفير مظلة للفضاء الليبي ،وهـذه 
المظلة هي التي تحول دون استمرار انكشاف سـاحـة لـيـبـيـا 
الوطنية وبالتالي وضع حد لكل أشكال التغول المـعـادي فـي 
الداخل العربي سواء ذلك الذي يتمثل بـالـدور اإليـرانـي ،أو 
ذلك الذي بات يتمثـل بـالـدور الـتـركـي والـلـذان يـكـمـالن 
بنتائجهما المشروع الصهيوني ،وهذا كله بات يشكل تهديداً 
خطيراً ألمن الوطن العربي من داخله في فلسطين المحتـلـة 
ومن مداخله الشرقية والشمالية. وعليه فإن القوى الداخـلـيـة 
التي تؤمن متكأً لقوى اإلقليم أو القوى الدولية للتـدخـل فـي 
الشأن العربي عليها ان تعود إلى جذور وطنـيـتـهـا وحـتـى ال 
تكون حصان طروادة ينفذ من خاللها أعداء األمة إلـى قـلـب 
المواقع العربية للسيطرة على النفط والغاز في البر والبـحـر، 
واألمة أولى بثرواتها ومقدراتها، وهذا لن تستطـيـعـه إال إذا 
امتلكت ناصية قرارها في ليبيا كما في كل قطر عربي يـقـع 
ضمن دائرة االستهداف المعادي. ان تهميش الـدور الـعـربـي 
في ليبيا، من شأنه ان يضعف المناعـة الـوطـنـيـة، كـمـا ان 
تغليب المنتديات والمؤتمرات الدولية لترسيم الحلـول عـلـى 
حساب الدور العربي، يضع ليبيا تحت وصايـة دولـيـة، وهـذا 
استعمار مقنع حتى ولو تم تحت إشـراف األمـم الـمـتـحـدة، 
والتي باتت أداة تنفذ من خاللها الدول الكبرى أجندة أهدافها 
على حساب الحقوق الوطنية للشعوب وحـقـهـا فـي تـقـريـر 
مصيرها . فلتنتصر األمة العربية لقضية ليبيا بما هي قضية 
وطنية ببعد قومي وليتوحد الموقف الشعبـي الـعـربـي ضـد 
األخطار المحدقة باألمن القومي الـعـربـي مـن بـغـداد إلـى 
بيروت، ومن صنعاء إلى بنغازي، ومن الخرطوم والقاهرة إلى 
كل عواصم المغرب والمشرق العربي التـي تصـدح أصـوات 
جماهيرها مطالبة بالحرية والتغيير. تحية لشعب ليبيا الـذي 
يقاتل ألجل حريته وإسقاط كل أشكال الوصاية عليه، وتحية 
لمؤسسته العسكرية الوطنية التي تشكل قاعـدة ارتـكـازيـة 
للمشروع الوطني للتحرير والتغيير، وتحـيـه لـكـل الشـهـداء 
الذين سقطوا وهم يقـاومـون الـعـدوان الـخـارجـي الـدولـي 
واإلقليمي المتعدد الجنسية والذين سقطوا دفاعاً عن عروبـة 

 ليبيا ووحدتها وسيادتها على مقدراتها الوطنية. 
 ١٢/١/٢٠٢٠في
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    د. علي بياند. علي بياند. علي بياند. علي بيان
بعد انتهاء محادثات موسكو في الثالث عشــر مــن المقّدمة: المقّدمة: المقّدمة: المقّدمة: 

كانون الثاني بين روسيا وتركيا مع طرفي النزاع في ليبيا ممثلـيـن 
بفايز السرّاج عن (حكومة الوفاق الوطني) وقائد الجيش الـوطـنـي 
خليفة حفتر والتي تمحورت حول وقف إطالق النار عـقـد مـؤتـمـر 

من الشهر ذاته بجـضـور رؤسـاء ورؤسـاء وزراء  ١٩-١٨يرلين في 
دولة شملت الدول الخمس دائمة العضوّية فـي  ١٢ووزراء خارجّية 

مجلس األمن، وكّل من إيطاليا وتركّيا ومصر والـجـزائـر واإلمـارات 
العربّية المّتحدة وجمهورّية الكونغـو الـديـمـوقـراطـّيـة والـدولـة 
المضيفة ألمانيا، وممثلين عن األمم المـّتـحـدة وجـامـعـة الـدول 
العربّية واإلتحاد األوروبي واإلتحاد اإلفريقي، بجانب طرفي النـزاع 
في ليبيا برئاسة كّل من السرّاج وحفتر لم تحضر تونس احتجـاجـًا 
على عدم دعوتها للجلسات التحضيرّية، كما هّددت اليونان خـالل 
زيارة المشير حفتر لها قبل يومين من المؤتمر بعرقلـة أّي اتـفـاق 
سالم ما لم يتّم إلغاء اإلتفاق بين السرّاج والرئيس التـركـي حـول 
حقوق التنقيب عن النفط والغاز في مناطق متنازع عـلـيـهـا فـي 

 المتوسط، واحتّجت عدة دول إفريقّية على عدم دعوتها للمؤتمر.
    ٥٥٥٥٥٥٥٥البيان الختامي وحيثّياته: صدر عن المؤتمر بيان ختامّي من البيان الختامي وحيثّياته: صدر عن المؤتمر بيان ختامّي من البيان الختامي وحيثّياته: صدر عن المؤتمر بيان ختامّي من البيان الختامي وحيثّياته: صدر عن المؤتمر بيان ختامّي من 

    بندًا شملت ثالثة محاور رئيسّية:بندًا شملت ثالثة محاور رئيسّية:بندًا شملت ثالثة محاور رئيسّية:بندًا شملت ثالثة محاور رئيسّية:
التأكيد على "االلتزام بسيادة ليبــيــا واســتــقــاللــهــا سياسّية: سياسّية: سياسّية: سياسّية: 

وسالمتها اإلقليمّية ووحدتها الوطنّية"، ودعم الحّل السلمي لألزمـة 
برعاية األمم المّتحدة، وإنشاء مجلس رئاسـي فـّعـال، وتشـكـيـل 
حكومة واحدة موّحدة وشاملة وفّعالة يصّدق عليـهـا الـبـرلـمـان، 

 وإجراء انتخابات نيابّية ورئاسّية...
حسن سير عمل البنك المركزي، وشركة النفط اقتصادية ومالّية: اقتصادية ومالّية: اقتصادية ومالّية: اقتصادية ومالّية: 

الوطنّية، وديوان المحاسبة، والشفافّية والعدالة في توزيع الـثـروة 
 الوطنّية، وإنشاء آلّية إلعادة اإلعمار...

عدم التدخّل الخارجي في الــنــزاع الــمــســّلــح عسكرّية وأمنّية: عسكرّية وأمنّية: عسكرّية وأمنّية: عسكرّية وأمنّية: 
(  ١٩٧٠وااللتزام بحظر األسلحة بموجب قرار مجلس األمـن رقـم 

) وقرارات مجلس األمن الالحقة، واالمتناع عـن الـتـمـويـل ٢٠١١
العسكري أو تجنيد المرتزقة، ووقف األعمال القتالّية والـتـصـعـيـد 
وإطالق النار بشكل دائم ومستمرّ، وتفكيك الجماعات الـمـسـّلـحـة 
والميليشيات ونزع سالحها من قبل جميع األطراف، وإدماج األفـراد 
المناسبين منها في مؤّسسات الدولة المدنّية واألمنّية والعسكرّيـة، 
وإعادة نشر األسلحة الثقيلة والمدفعـّيـة والـمـركـبـات الـجـوّيـة 
وجمعها، وتأييد تشكيل قّوات عسكرّية وأمن وشرطة ليبّية موّحدة 
تحت سلطة مدنّية، ومكافحة اإلرهاب وتطبيق قرار مجلـس األمـن 

والقرارات األخرى ذات الصـلـة بـداعـش وتـنـظـيـم  ٢٣٦٨رقم 
 القاعدة...

حقوقّية وإنسانّية: احترام القانون اإلنساني العاّم بما يتـعـّلـق 
 بالسجناء والمحتجزين والمهاجرين والالجئين...

) يـتـّم تسـمـيـة ٥+ ٥هذا وقد اقترِح إنشاء لجنة عسـكـرّيـة (
أعضائها مناصفة من قبل كّل من طرفي النزاع، كما تّم تشـكـيـل 
لجنة متابعة دولّية من جميع الدول والمنّظمات المـشـتـركـة فـي 
المؤتمر بحيث تجتمع شهرّيًا على مستوى كبار الـمـسـؤولـيـن مـع 
رئيسها من بعثة األمم المّتحدة، وأربع فرق تقنّية عاملة تـجـتـمـع 

مرّتين في الشهر برئاسة ممثل لألمم المّتحدة لكّل مـنـهـا وذلـك 
 بالتنسيق ودون المساس بوالية مجلس األمن.

أعلن الحلف األطلسي دعمه مخرجات المؤتمر ووقف إطالق النـار 
وحظر دخول األسلحة إلى ليبيا، كما دعت السفارة األميركّيـة فـي 
طرابلس إلى عودة ضّخ النفط. والحقًا دعا مجلس األمـن الـدولـي 
في بيان له طرفي النزاع إلى وقف إطالق النار الفوري بهدف إحياء 

) "إلحالل ٥+ ٥العملّية السياسّية، والمشاركة في اللجنة العسكرّية (
وقف إطالق النار على أرض الواقع". وتابـعـت الـجـزائـر الـمـسـار 
بدعوتها وزراء خارجّية دول الجوار (تونس ومصر والسودان وتشـاد 
والنيجر) إضافًة إلى وزير خارجّية مالي، نظرًا لـتـداعـيـات األزمـة 
الليبّية عليها، إلى اجتماع في الثالث والعشرين من كانون الثانـي 
تّم التأكيد فيه على النقاط الهاّمة في بيان برلين خاّصًة مـا لـه 

 عالقة بوقف النزاع المسلح والتأكيد على الحّل السياسي.
استنادًا إلى البيان الختامي لمؤتمر برلين وما صدر من تصـاريـح 

 جانبّية لعدد من رؤساء الوفود يمكن استخالص النقاط التالية:
بنداً) وتكرار عدد كبير من النـقـاط    ٥٥ تمّيز البيان بالتضّخم ( أوًال:  أوًال:  أوًال:  أوًال:  

في أكثر من بند مًما يشير إلى السرعة التي صيغ بها دون مـراجـعـة  
صياغته، وأن عدة جهات قد قّدمت بنوداً أدرجت في الـبـيـان دون  
تنسيق محتويات البنود وذلك لتأمين اإلجماع عليه، ورغـم شـمـولـه  
محاور سياسّية واقتصادّية وحقوقّية وإنسانّية وعسكرّية وأمنّيـة إّال  
 أًن نقطتين اثنتين شّكلتا محور اهتمام المنّظمين وهما النفط واألمن. 

أعاد المؤتمر تموضع األطراف الداخّلّية والخارجــّيــة ثانيًاً◌ً◌: ثانيًاً◌ً◌: ثانيًاً◌ً◌: ثانيًاً◌ً◌: 
المؤّثرة في ليبيا وذلك من خالل تكريس الدور التركي محّجمًا عـّمـا 
كانت تطمح إليه القيادة التركّية استنادًا إلى االتفاق بـيـن فـايـز 
السرّاج والرئيس التركي حول النفط والغاز في المـتـوسـط، ودعـم 
(حكومة الوفاق الوطني) بالسالح والمدربين والمرتزقة، وأعاد ملـّف 
متابعة األزمة الليبّية إلى االتحاد األوروبي وبذلك انـتـقـل الـدور 

 الروسي من المتابع إلى المشارك.
شّكل حضور الجامعة العربّية وعّدة دول عربّية المؤتــمــر ثالثًا: ثالثًا: ثالثًا: ثالثًا: 

نقلًة إيجابّية في تفعيل الدور العربي في إيجاد مـخـارج حـلـول 
لألزمات في بعض القطار العربّية، والحّد مـن تـغـّول واسـتـفـراد 
األطراف الخارجّية في إدارتها بما يخدم مصالحها عـلـى حسـاب 

 مصالح الدول العربّية.
كرّس المؤتمر، على الصعيد الليبي، الثنائّية العسكرّية رابعًا: رابعًا: رابعًا: رابعًا: 

)، والسياسّية  من خالل استمرار االعتراف الدولي ب  ٥+٥(لجنة 
، ٢٠١٧(حكومة الوفاق الوطني)، رغم انتهاء صالحّياتها منذ عام 

من جهة، والجيش الوطني الليبي والبرلمان برئاسة عقيلة صالح 
 من جهة أخرى.

إّن عدم حدوث لقاء مباشر بين السرّاج وحفتر خالل الخالصة: الخالصة: الخالصة: الخالصة: 
المؤتمر كما سابقًا في موسكو يشير إلى أّن الخطوة األولى في 
مسار الحّل السياسي لم تبدأ بعد مّما يستدعي جهدًا عربّيًا إضافّيًا 
واستثنائّيًا من الجامعة العربّية، والدول العربّية المؤّثرة، والمؤتمر 
الشعبي العربي بعيدًا عن األضواء واالستثمار السياسي القطري 
حّتى ال تبقى ليبيا تدور في فلك "الفوضى المنّظمة" واإلقصاء 
المتبادل بين طرفي النزاع، واالستثمار الخارجي لألزمة على حساب 

 مستقبل ليبيا خاّصًة والمصالح القومّية العربّية العليا عاّمًة.
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
لقد انقرض عصر اإلمبراطوريات الـكـبـرى فـي الـتـاريـخ، 
خاصة منها تلك التي تعمل على تـرمـيـم اإلمـبـراطـوريـات 
الدينية. ودخل العالم في تاريخ بناء الدول القومية وحقها في 
 تقرير مصيرها بحماية دولية إنسانية، تلك هي سنة العصر.

وعلى الرغم من كل ذلك، فقد جمد بعض مـن يـزعـمـون 
أنهم قوميون ووطنيون عرب، التاريخ على أعتاب إمبراطورية 
فارسية، أكل الدهر عليها وشرب. ولكنهم ما زالوا يشـربـون 
من مائها ويستنشقون من هوائـهـا، ويضـلِّـلـون أنـفـسـهـم 
بدعواتها الدينية الزائفة، حتى كادت تصل أحالمها إلى أسوار 
القدس. وبمزاعمها اإلنسانية التي تدعي أن اهللا أرسلها لتريح 
العرب من شرور أنظمتهم الرسمية التـي تـنـاسـت الـقـدس 

 وباعتها، وقمعت مواطنيها وسرقت منهم لقمة الخبز.
جاءت تلك األحالم على صهوة جواد يـبـشــر الـعـرب بـأن 
القدس ستعود إلى أهلها مرفوعة الرأس، وسـيـنـعـم فـقـراء 
العرب بالعدل والمساواة بالواجبات والحـقـوق تـحـت رعـايـة 
مرشدها األعلى. وسوف يتم تحريرهم من رجس الشـيـطـان 
األميركي األكبر. فهلَّل بعض القوميين العرب لتلك المزاعم، 
ففُتحت لهم أبواب وسائل اإلعالم ليشيدوا بالدعوة الجديـدة، 
ومراكز األبحاث لتشيد لتلك اإلمبراطورية قصوراً من أكداس 
الدراسات واألبحاث ليؤكدوا على أهمية االنضمام إلى مواكب 
تلك اإلمبراطورية وليأكلوا من خبزها المعجون بنهب ثـروات 
األنظمة الرسمية، وليضربوا بسيف اإلمبراطوريـة الـجـديـدة 

 من دون خجل وال وجل.
لقد فعل من يزعمون أنهم أسسـوا لـلـقـومـيـة الـعـربـيـة 
منتديات للتبشير بضرورة نهضة األمة، ولكنهم انقلبوا علـى 
أعقابهم هاربين إلى األمام للتهليل والتكبير لمنقذ الـعـصـر 
ومخلِّصه، وكأنهم اكتشفوا أن طريق نهضتها سـيـتـم عـلـى 
أيدي أصدقاء جدد للعروبة، أصدقاء خارجون مـن رحـم أمـم 
أخرى تعتنق المبادئ الشوفينية التي ال تـرى شـيـئـاً خـارج 

 مصالحها، وخارج مصالح مرشديها وآياتها.
في المقلب اآلخر، الذي تعامى عنه هؤالء، كـان الـمـخـلِّـص  
المنتظر الذي انجرفوا في تياراته وشعاراته، يحيك من األثواب  
الزائفة ما يزيد عمى من تغاضى عن حقيقته عمى على عمى.  

 وبانت لغيرهم حقيقة األثواب التي يحيكونها لألمة. 
إن الحقيقة أن مزاعم تحرير القدس كانت في القضاء على 
أي نظام يريد تحرير القدس. وضـرب أي تـيـار رفـع هـدف 
تحريرها بأيد عربية قـبـل أن يـولـد الـمـرشـد الـذي زعـم 
تخليصها بعشرات السنين. وما كان التيار المرشد المـخـلِّـص 
سوى كاسحاً لأللغام أمام تعميق الحفـر الـتـي تـحـمـي مـن 

 اغتصبها، ورافعاً لألسوار التي تعيق الوصول إليها.
إن الحقيقة في مزاعم تـخـلـيـص األمـة مـن الشـيـطـان 

الرجيم، كانت تكمن في التحالف معه فوق الطاولة أم تحتها. 
وهذا أشبه ما يكون بتحالف الراهب مع الشيطان الذي كـتـب 
عنه جبران خليل جبران وحذَّر منه منذ أكثـر مـن قـرن مـن 
الزمن. تحالف معه باحتالل العراق، وتحالف مـعـه بـتـنـفـيـذ 
مشروع الشرق األوسط الجديد القاضـي بـتـفـتـيـت الـوطـن 

 العربي إلى دويالت طائفية.
إن الحقيقة تكمن في أنه أينما وطـأت أقـدام الـمـخـلِّـص 
الجديد حلَّ الخراب والدمار والتهجيـر والـتـقـتـيـل والـمـرض 
والجهل والظالم. وهل أكثر داللة على هذه الحـقـيـقـة مـمـا 

 يجري في العراق؟
إن الحقيقة تكمن في أنه أينما وصلـت تـعـالـيـمـه عـمـت 
الميليشيات المسلَّحة التي حالها كما حال من هدد بها معاوية 
بن أبي سفيان في حربه مع اإلمام علي بن أبي طالب، بـأنـه 

 سيأتيه بمائة ألف مقاتل ال يفرقون بين الناقة والجمل.
فإذا اكتفينا بهذه العناوين السريعة، فلـكـي نـنـاشـد مـن 
يزعمون أنهم قوميون عرب، لنسألهم مسـتـغـربـيـن، مـتـى 
تعودون إلى وعيكم وضميركم؟ إلى متى سيستمر االلـتـحـاق 
بركب ممن يجندون عشرات اآلالف الذين يجهلون الـتـمـيـيـز 

 بين الناقة والجمل؟
إن أحالم اإلمبراطوريـات الـمـعـاصـرة إلـى زوال. فـانـأوا 
بأنفسكم عن تلك األحالم. فمـن عـبـدهـا فـهـي تـحـتـضـر 
وستموت في العاجل القريب. ومن عبد أمته العربيـة فـإنـهـا 

 خالدة لن تموت.
إن إمبراطوريات خيوط العنكبوت تتمزق على أيدي الـثـوار 
الجدد الذين يولدون من رحم األمة الـعـربـيـة. فـإلـى مـتـى 

 تتعامون عن حقائقها ودوافعها النبيلة؟
إن قطار األمة العربية سائر إلى نهايات سعيدة على الرغم 
من كل المخاطر والمعيقات والحواجز والحفر التي تنصب في 
طريقها. ألم تحلموا يوماً، منذ نعومة أظافركم، بأن تشاهدوا 
بأم أعينكم شباب األمة وشاباتها ينتفضون ضـد جـالديـهـم 

 الذين أفقروهم وأضعفوهم وزادوا من مرضهم أمراضاً؟
أيها الدائرون في الفلك اإليراني، أنظروا إلى الشباب الذين 
مألوا الساحات، فهم يمألون مساحـات األمـل فـي عـيـونـنـا 
وقلوبنا، نناشدكم أن تعودوا إلى مدارتكم القومية األصيلـة، 
لكي تنعشوا األمل في قلوب الشباب ال أن تسهموا في قتلـه، 
وهو لن يقتل. وستبقون على أرصفة الذل والهوان مطـأطـي 

 الرؤوس خجالً من الثوار األتقياء.
إن أحضان األمة العربية دافئة تستوعب كل أبنائها، وهـي  

مشتاقة إليكم لتعيد احتضان حتى كل من جـافـاهـا أو كـان 
عقوقاً لها بنزوة عابرة. عودوا إليها وأنتم أبناؤها األكـرمـون، 
وستجدون الماليين في استقبالكم بعد غياب قصيراً أم كـان 

 غياباً طويالً.
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 حسن خليل غريب
    

    مقدمة إخبارية لمشهد االشتباك األمريكو إيراني المسرحي:مقدمة إخبارية لمشهد االشتباك األمريكو إيراني المسرحي:مقدمة إخبارية لمشهد االشتباك األمريكو إيراني المسرحي:مقدمة إخبارية لمشهد االشتباك األمريكو إيراني المسرحي:
اإليراني، بضربـة إيـرانـيـة  -لقد انتهت مسرحية االشتباك األميركي 

هزيلة لقاعدة عين األسد، (القادسية كما أطلق عليها النظام الـوطـنـي 
قبل االحتالل)، وتنفَّس العالم الصعداء. وظهر لـلـجـمـيـع أنـهـا كـانـت 

إيراني تـبـريـر إعـادة   –المقدمة التي أراد فيها مخرج التحالف األمريكو 
الدخول في نفق البحث عن نهايات سعيدة لما اعتبره ترامب أنه يـهـدد 

 األمن الدولي، وذلك بمنع إيران من امتالك قنبلة نووية.
سبقت الضربة اإليرانية أحداث متتالية استـنـتـج مـنـهـا الـعـالـم أن 
منطقة الشرق األوسط تعيش على صفيح ساخن إلى الدرجة التي تنبـأ 
فيها الكثيرون أن الحرب العالمية الثالثة أخذت تـطـرق األبـواب بـقـوة. 

 وكان تسلسل هذه األحداث كما يلي:
، وردت عـلـيـه ٢٠١٩/ ١٢/ ٢٧مقتل مقاول أميركي في قاعدة في -

إدارة ترامب بقصف معسكرات لـ(حزب اهللا العراقي) في الـقـائـم عـلـى 
 العراقية،  –الحدود السورية 

هجوم الميليشيات العراقو إيرانية، على سفارة أميركا في المنطقـة -
 الخضراء في بغداد.

في أوائل كانون الثانـي، وبـواسـطـة غـارة جـويـة قـتـلـت اإلدارة -
األميركية الفريق قاسم سليماني. ومن بعدها تصـاعـدت الـتـهـديـدات 

 اإليرانية، وأعلنت بداية النهاية للقوات األميركية في المنطقة.
قصفت إيران قاعدة عين األسد، واعتبر مرشد الثورة بأنها صـفـعـة -

شديدة ألميركا، وهددها بأنه سيرد بأعنف منها إذا تجرأت على القـيـام 
بردة فعل. ولكن ترامب أجاب بأنه ال خسائر بعد الضربـة. ودعـا إيـران 

 إلى استئناف المفاوضات حول الملف النووي من دون شروط مسبقة.
وبعد تبادل الطرفين التحايا المريحة، حطت الحرب العالمية الثـالـثـة، 
وبداية النهاية للقوات األميركية في المنطقة، أوزارها. وتنفَّس العـالـم 
الصعداء. وكان المشهد العام يوحي بما عبر عنه المثل العربي القـائـل: 

 (تمخض الجبل فولد فأراً).
    

    أين تقع الحقيقة فيما جرى وال يزال يجري؟أين تقع الحقيقة فيما جرى وال يزال يجري؟أين تقع الحقيقة فيما جرى وال يزال يجري؟أين تقع الحقيقة فيما جرى وال يزال يجري؟
يلهونا دونالد ترامب، رئيس الواليات المتحدة األمـيـركـيـة، وإدارتـه 
بالضغط اللفظي على طهران من أجل مـا يسـمـيـه تـعـديـل الـبـنـود 
الخطيرة في الملف النووي اإليرااني؛ كما عمل على إلهائنا أوباما، سلفه 

، ال ٢٠١٥في الرئاسة األميركية بأن االتفاق الذي وقَّـعـه فـي الـعـام 
 يمس باألمن القومي العربي.

، والذي اعتبره إنـجـازاً ٢٠١٥بعد توقيع أوباما ذلك االتفاق، في العام 
عظيماً يصب في مصلحة األمن الدولي، والذي من بعد تـوقـيـعـه قـام 
بزيارة المملكة العربية السعودية ليقنعها بأن ذلك االتفـاق لـن يـهـدد 

 1iFY �$�13}� 
���i�� 13�8? UWر�
4 �����UW ����وي�  

ً
�1���? 

شهقت في سمـاء بـغـداد الـحـبـيـبـة فـنـادق 
الخمسة نجوم، وما فوق الخمسة نجوم، كفنـدق 
الرشيد والمنصور في صوب الـكـرخ، وبـيـنـهـم 
قصر المؤتمرات وفنادق الشيراتون وفلسـطـيـن 
ميريديان وبابل في صوب الرصافة، وزاد عـدد 
الجسور بين الصوبين بما يعزز روابط الـعـشـق 

 .األزلية بينهما
وألول مرة أيضـاً فـي ذاك الـزمـن الـتـرف    

الجميل شهدت بغداد ثـورة إعـمـار عـظـيـمـة، 
تمثلت في بناء الجسور واألنفاق فـي مـخـتـلـف 
مداخل العاصمة والطرق السريعة التي حولـتـهـا 
من مدينة قاع إلى مدينة ذرى، تـذكـروا فـقـط 
نفق التحرير، وجسر صـدام الـكـبـيـر، وطـريـق 
محمد القاسم ومجسرات أم الطبول ومـجـسـرات 
مدخل بغداد من جهة سامراء وتكريت والدجـيـل 

 .ومدن القلب األخرى
في عهد البطـولـة عـرف الـعـراق ألول مـرة  

الطرق السريعة، من بغداد إلى الـبـصـرة، ومـن 
 .بغداد إلى األردن والشام

في زمن البعث الذي يشتمون ويجتثون بنـى   
العراق مئات المصانع، وشركـات اإلنـتـاج الـتـي 
غطت الكثير من حـاجـة الـوطـن الـعـسـكـريـة 
والمدنية، ومنها شركـات الـقـادسـيـة وحـطـيـن 
والــقــعــقــاع والــمــثــنــى والــرشــيــد، ومصــانــع 
البتروكيمياويات والحديد والصلب والصـنـاعـات 
الغذائية واالنشـائـيـة، صـنـع الـعـراق عـجـالت 

 .وصواريخ ومكائن وكهربائيات وإلكترونيات
في ذاك الزمن المخملي، زاد عدد الجـامـعـات  

أضعافاً، واتسعت رقعة وجودهـا لـتـشـمـل كـل 
العراق، ومنها جامعة الكوفة وبابل والـقـادسـيـة 
وواسط والمثـنـى وكـربـالء وذي قـار واألنـبـار 

 .وتكريت وغيرها
في عهد البعث العمالق صرنـا بـلـداً نـوويـاً،  

 .وعندنا مراكز بحوث وسيطرة نوعية وجودة
في عهد البعث كان يحكم العراق عـراقـيـون  

 .شجعان مخلصون شرفاء أنقياء
وقد آن األوان لينتهي الزيف والـكـذب عـلـى   

شعبنا، وسينبلج فجر التاريخ الذي ال يسجل غير 
 .الحق والحقيقة
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 ٢٠٢٠كانون الثاني   /طليعة لبنان الواحد 

 

أمنها. حينذاك رفضت السعودية تبريرات أوبـامـا ألنـهـا لـم 
تقتنع بها، وألن وسائل الخداع كانت واضحة ومكشوفـة فـي 

 خطاب الرئيس األميركي.
وأما اآلن، وفي عهد خلفه، الذي أعلن أنه يعمل على تغيير 
بنود االتفاق، فإنه يعرض خديعة أخرى على العـرب بشـكـل 
عام، وعلى دول الخليج العربي بشكل خاص. وعـيـنـه عـلـى 
المحافظة على اتفاقه مع النظام اإليراني، من دون المساس 

 بصداقته مع تلك الدول.
لم يكن أوباما صادقاً في تقديم ذرائعه، ولن يكون ترامب 
صادقاً أيضاً. فمصلحة أميركا تعلو كل المصالح، فكل منهمـا 
يريد مشاركة إيران بثروات العراق من جهة، وفـرض أثـمـان 
باهظة لحماية دول الخليج العربي مـن جـهـة أخـرى. وهـو 
بذلك يمسك بكل األطراف ويضعها في حاضنته الرأسمـالـيـة 

 التي توفر ألميركا األرباح الطائلة.
وأما عن تعديل االتفاق النووي، سواٌء ظـلَّ كـمـا هـو، أم 
تغيرت بنوده، فهذا مما يجب أن ال يـقـلـق الـعـرب، وأن ال 
يصدقوا وعود دونالد ترامب. فاإلدارة األميركية تـريـد مـنـه 
المحافظة على أمن العدو الصهيوني وليس أمنهم. ألنـه لـو 
استتب األمن لدول الخليج فستـخـسـر أيـة إدارة أمـيـركـيـة 
مداخيل الحماية التي تدرها عـلـى الـخـزيـنـة األمـيـركـيـة. 
وبالمفهوم األميركي ليست المحـافـظـة عـلـى أمـن الـعـدو 
الصهيوني من خطر قنبلة نووية إيرانية أمراً ملحاً، حتى ولـو 
كان عددها مئة، ألن العدو يمتلك المئات منها. ولكنـه يـريـد 
أن يحافظ على الخلل في موازين القوة العسكرية لتبقى في 
مصلحة عدو األمة العربية، ولكل شعوب المنطقة من جـهـة. 
وهو في مطلق األحوال سيبقى سالحاً للتهويل والـتـخـويـف، 

 وليس أكثر من ذلك من جهة أخرى.
لقد امتلك العدو الصهيوني، منذ عشرات السنـيـن، مـئـات 
القنابل النووية، ولكنه لم يستـطـع إرهـاب الـعـرب عـامـة، 
والفلسطينيين خاصة، ألن موجة العداء العربي الفلسطيـنـي 
لم تهدأ بل هي تتواصل وتستمر غير عـابـئـة بـالـتـرسـانـة 
النووية الصهيونية. كما أن العدو الصهيوني ال يـجـرؤ عـلـى 
استخدامها ألنها سيف ذو حدين، فهي إذا انفجرت فلن تبـقـى 
أحداً حياً ولن تذر، وهي لن تحمي كيانه المغتصب، بل سوف 

 يلحق بها الضرر الفادح.
وامتلكت أميركا وغيرها، آالف القنابل الـنـوويـة الشـديـدة 
التدمير، ولكنها لم تستطع إطفاء شعلة المد الثوري الشعبـي 
العربي، ضعيفاً أكان أم قوياً، مخترقاً أكان أم نظيـفـاً نـاصـع 

 البياض. ولم ترهبه أيضاً.
وكل هذا دليل على أن امتالك السالح النـووي، ال يشـكـل 
خطورة على أحد طالما بقي، وسـيـظـل، سـالحـاً يسـتـخـدم 
للتهويل وليس لالستخدام. وإنمـا الـذي يشـكـل الـخـطـورة 
القصوى هي المفاعالت اإليديولوجية الـديـنـيـة الـغـيـبـيـة، 

 وباألخص منها مفاعل (تصدير الثورة) اإليراني.

وإذا أردنا أن نصنف المخاطر المحدقة باألمة العربيـة بـدءاً 
من أكثرها خطورة، ونزوالً، فإننا نضـع أهـداف االسـتـعـمـار 
االستيطاني في المقدمة من تلك المخاطر. فما هو تعريفـنـا 

 لهذا الشكل من االستعمار؟
أوالً: االستعمار االستيطاني األوروبي للقارة األميـركـيـة أوالً: االستعمار االستيطاني األوروبي للقارة األميـركـيـة أوالً: االستعمار االستيطاني األوروبي للقارة األميـركـيـة أوالً: االستعمار االستيطاني األوروبي للقارة األميـركـيـة ----

ولما كان قد كُتب الكثير عنه، فإننا بحــجــم  (األنموذج األم):(األنموذج األم):(األنموذج األم):(األنموذج األم):
مقالنا سنكثِّف الكالم عنه باألفكار الـتـالـيـة: تـاريـخ الـغـزو 
األوروبي للقارة األميركية معروف تـمـامـاً، بـوسـائـلـه غـيـر 
اإلنسانية وغير األخالقية، وفي المقدمة منها، ذبـح عشـرات 
الماليين من الهنود الحمر، واسترقاق الماليين من األفـارقـة 
السود الرتكاب تلك المذابـح، وكـل ذلـك مـن أجـل إحـالل 

 ماليين األوروبيين مكانهم. 
: قــام الــكــيــان ثانياً: االستعمار االستيطاني الصهيونـيثانياً: االستعمار االستيطاني الصهيونـيثانياً: االستعمار االستيطاني الصهيونـيثانياً: االستعمار االستيطاني الصهيونـي----

الصهيوني على دعائم تلمودية غيبية، عرفت بشعار (أرضك 
يا إسرائيل من الفرات إلى النيل)، وأُعلن هذا الشعار من أجل 
استقطاب أوسع شريحة من اليهود، فنجح بجذب مجـمـوعـات 
كبيرة منهم، وهو ما أصبح معروفاً بمخطـط (الصـهـيـويـنـة 
العالمية) لالستيطان على األرض العربية. ولهذا السبـب تـم 
احتالل أرض فلسطين إلنشاء هـذا الـكـيـان. واسـتـخـدمـت 
الصهيونية العالمية، بإسناد استعماري واضح وصـريـح فـي 

، وسائل الـتـطـهـيـر ١٩٠٥مقررات كامبل بانرمان في العام 
العرقي بإرغام الفلسطينيين، السكان األصليين، إلى الهجـرة 
من أرضهم، إلعادة ملئها باليهود المهاجرين. حـيـث زعـمـوا 
بنظرتهم التلمودية، أن لـهـم الـحـق بـالـعـودة (إلـى أرض 
الميعاد). وهو ما يعرف باختصـار، طـرد شـعـب مـن أرضـه 
لتكون أرضاً خالية، تبرر لهم تنفيذ خطة (أرض بـال شـعـب، 

 لشعب بال أرض).
ثالثاً: مبدأ تصدير ثورة نظام والية الفقيـه فـي إيـران: ثالثاً: مبدأ تصدير ثورة نظام والية الفقيـه فـي إيـران: ثالثاً: مبدأ تصدير ثورة نظام والية الفقيـه فـي إيـران: ثالثاً: مبدأ تصدير ثورة نظام والية الفقيـه فـي إيـران: ----

وهو يقوم على أسس دينية غيبية، لبناء ما زعموا أنها دولـة 
اإلمام المهدي المنتظر. ومن أجل إظهارها إلى الوجود وكَّـل 
النظام اإليراني نفسه بمهمة يزعم أنها إلهية لتنـفـيـذ ذلـك 
المشروع. وقد أعطى قائدها (الولي الفقيه، كنـائـب لـإلمـام 

 المهدي) صفة القائد المطلق الذي يمثل اهللا على األرض. 
وألن مشروع دولة اإلمام المهدي إلهي، كما يزعم من قـام 
بتأسيسه، أعطاه صفة الرسالة العالمية المقدسة لنشره فـي 
العالم بأسره. واستناداً إلـى كـل ذلـك، كـان إعـالن مـبـدأ 
(تصدير الثورة) إلى العالم هو األمر التنفيذي. وأطلق عـلـيـه 
اسم (الحكومة العالمية) والتي يمثِّل الولي الفقيه في إيـران 
مرجعيتها األيديولوجية. وألنه لن يكون له أي تأثير تنفـيـذي 
في العالم إالَّ عبر االستيالء على الوطن العربـي، انـحـصـرت 
وسائله بداية في العراق، والذي بعد احتالله شـكَّـل الـبـوابـة 
الرئيسية له من أجل توسيع (الحكومة اإلسالمية العـالـمـيـة) 
إلى ما بعد العراق، وإلى ما بعد بعده... ولذلك كـان الـعـراق 
بعد االستيالء اإليراني عليه، هو حقل التجارب األنمـوذجـيـة. 
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 ففيه استخدمت باختصار الوسائل التالية:
غسل أدمغة جزء من النسيج المجتمعي العراقي بـإحـالل -

مبدأ (نصرة المذهب) كبديل لـ(نصرة الوطن). والعمل عـلـى 
فرسنة شرائح واسعة من شعب العراق خاصة في محافظاتـه 
الجنوبية. وغرس التعصب األيـديـولـوجـي الـمـذهـبـي فـي 

 عقولهم، وعمل على تعميقه.
تدمير مناطق واسعة في وسط العراق وشماله، وتهـجـيـر -

سكانها، والعمل على تجنيس مئات اآلالف مـن اإليـرانـيـيـن 
والباكستانيين واألفغان، وغيرهـم، لـيـغـيـروا فـي الـبـنـيـة 

 الديموغرافية للعراق. أي إحالل شعب مكان شعب آخر.
تفكيـك بـنـيـة الـدولـة الـعـصـريـة، وإحـالل الـمـنـهـج -

الميليشياوي المذهبي على شتى الصعد األمنية والعسكـريـة 
 والبنى االقتصادية والسياسية...

بعد أوهام النظام اإليراني بأنه أنجز المرحلة األسـاسـيـة -
األولى في العراق، أعلن عما يسميه (الهالل الشيـعـي) الـذي 
يصل طهران بالبحر األبيض المتوسط، ومن بعد تـحـقـيـقـه 
صعد بمشروعه إلى تهديد دول الخليـج الـعـربـي مـن أجـل 

 تصدير ثورته إليها.
وبناء على تعريفنا للخـطـورة الشـديـدة الـتـي يـحـمـلـهـا 
المشروع اإليراني، والذي يتمثَّل بـمـبـدأ (تصـديـر الـثـورة)، 
كمبدأ يضمر، تنفيذ مخطط استعماري استيطانـي فـارسـي، 
نخاطب نظام والية الفقيه وعمالءه والمـخـدوعـيـن بـوجـهـه 

 الديني المذهبي، صارخين: 
إن إعالن صداقتكم للعرب، إذا كان قد أوقع بالفخ بـعـضـاً 
ممن يزعمون أنهم قوميون صادقون، فهو ما لـن يـقـنـعـنـا 
بصدق نواياكم ألنكم تساعدون بعض التنظيمات العـربـيـة. 
بل نحن ندرك أنكم تعملون على توظيف تلك الـمـسـاعـدات 
ليس لمناصرة قضايا عربية عادلة، بل لمقايضتهـا بـأثـمـان 
تضمن لكم الحصـول عـلـى مصـالـح دسـمـة لـنـظـامـكـم 

 ومشاريعه الخطيرة.
نقول لنظام والية الفقيه، بعد الكشف عن خـطـورة مـبـدأ 
(تصدير الثورة)، أعفونا من شرور صداقتكم، ونحن كفيـلـون 
بمقاومة شرور عداوة النظام العربي الرسمي الذي تتهمـونـه 
بالتقصير. فنحن أدرى منكم بمثالب ذلك النظـام وخـطـايـاه 
وأخطائه. ولكن رأس النظام الرسمي، ورأسنا الشعبي مـهـدد 
بالقطع بسيف مشروعكم االستيطاني الخبيـث. وإنـنـا بـعـد 
ضمان المحافظة على الرأس العربي أوالً ونحول دون قطـعـه 
بسيوفكم المسمومة، نحن أدرى منكم وأكثر حـرصـاً عـلـى 
ابتكار طرائق تجميله واختيار أفضل تسريحة تليق به. ونحن 
ندرك تماماً أن تجميل رأس مقطوع عبث لـيـس مـن بـعـده 

 عبث. وسذاجة ليس من بعده سذاجة.
إنه ومن أجل إعالن برنامج عربي تنفيذي لمواجهـة حـالـة 
االستعمار الفارسي، نخص ثـالثـة مسـتـويـات مـؤثـرة فـي 

 معركة المواجهة ضده، وهي:

وألن الشعب العراقي يــقــف فــي  األول: الشعب العراقي:األول: الشعب العراقي:األول: الشعب العراقي:األول: الشعب العراقي:-
صدر المواجهة اآلن في ثورة شعبية سلمية الوسائل، ثوريـة 
األهداف، لن نجد ما يمكننا قوله بعد حالة االنفجار الواسـعـة 
التي ترقى إلى مستوى ثورة تعمل على تحرير الـعـراق مـن 
االحتالل الفارسي تحريراً شامالً وكامالً. بل وعدم االكـتـفـاء 
بحلول ترقيعية، ووعود عـرقـوبـيـة، مـن عـمـالء الـنـظـام 
اإليراني، خاصة أنهم شـكـلـوا الـذراع الضـاربـة لـمـخـطـط 
االستعمار االستيطاني الفارسي. وهم الذين ينفذون مؤامـرة 

العراقي، بحيث ال تراق قطرة دم إيرانـيـة   –االقتتال العراقي 
بأكثر من أنهم يمتثلون ألوامر (المرشد األعلى) فـي إيـران. 
وينفذون أوامر قاسم سليماني، ممثالً مـرشـده فـي نـظـام 

 والية الفقيه.
 الثاني: الشعب العربي، خاصة طالئعه القومية التقدمية:الثاني: الشعب العربي، خاصة طالئعه القومية التقدمية:الثاني: الشعب العربي، خاصة طالئعه القومية التقدمية:الثاني: الشعب العربي، خاصة طالئعه القومية التقدمية:----

وإذا كنا نأسف وندين البعض ممن بـاع ضـمـيـره الـقـومـي، 
والذي لوث هويته العربية من أجل نصرة دولة أجنبيـة. فـإن 
األمة العربية تجد األكثرية الساحقة من أبنائها الـذي أدركـوا 
خطورة مشروع (تصدير الثورة) اإليراني، وهم على استعداد 
لبذل كل ما يستطيعون من أجل (نصرة الشعب العربي فـي 
العراق). ألن خالص العراق خالص لـلـعـرب جـمـيـعـاً. ودحـر 
االحتالل اإليراني للعراق هو دحر استباقي الحتـالل مـتـوقـع 

 ألي دولة عربية أخرى.
خاصة أنظــمــة  الثالث: تحذير األنظمة الرسمية العربية،الثالث: تحذير األنظمة الرسمية العربية،الثالث: تحذير األنظمة الرسمية العربية،الثالث: تحذير األنظمة الرسمية العربية،----

دول الخليج العربي: إذا كان مشروع (والية الفقيه) قد وضـع 
لتعميمه على دول العالم ألن أهدافه بناء (حكومة إسـالمـيـة 
عالمية)، فلن يتحقق لـه هـذا الـهـدف، عـلـى الـرغـم مـن 
استحالته لغيبيته، إالَّ عبر تنفيذه في الوطن الـعـربـي. ولـن 
يمر إلى الوطن العربي من دون حمايته باحتالل دول الخليـج 

 العربي بعد زعمه أنه استطاع احتواء العراق وتدجينه.
ولذلك، كما فعل العراق في ظل النظام الوطني، بحـمـايـة 
البوابة الشرقية من العدوان اإليراني طوال ثمانـي سـنـوات، 
على تلك الدول ليس أن تعمل على حماية نـفـسـهـا فـقـط، 
خاصة بأدوات أميركية، بل أن تساند بفعالية الثورة العراقيـة 
التشرينية بكل ما أوتيـت مـن وسـائـل الـدعـم السـيـاسـي 
واإلعالمي والمادي، ألن في دعمها هذا إنما تحمـي نـفـسـهـا 

 من الوصول إلى ما وصل إليه العراق.
هذا، وبناء على زئبقية الوعود األميركية ورماديتها، عـلـى 
دول الخليج أن ال تركن إلى وعود إدارة دونالد ترامب، بل أن 
تراهن على إرادة الشعب العراقي الذي فجر ثـورة يـتـشـرف 
العرب بها، وهي المثال األنموذج باالعتماد على حماية الذات 
بأدوات عربية خالصة. وأن ال تحصر نفـسـهـا بـحـدود إعـادة 
صياغة جديدة للملف النووي اإليراني، كما تعمـل لـه اإلدارة 
األميركية، بل تصر على تدمير مفاعل تصدير الثـورة الـذي 
أعلنه نظام الماللي في طهران، ألنه يشكل المشروع األكثـر 

 خطورة وتدميراً من المفاعل النووي اإليراني.
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
من أهم دوافع الثورة هي حصـول فـجـوة بـيـن الـحـاكـم 
والمحكوم. الحاكم الذي ال يؤدي وظيفـتـه بـأمـانـة لـكـونـه 
مسؤوالً عن سياسة شؤون المحكومين. والمحكومون الـذيـن 

 يلحق بهم الضرر بشكل فادح. 
قد يسكت المحكوم المتضرر، ولكن إلى درجة ما، ولكن إذا 
تجاوز الظلم حدوده إلى درجة ال تـطـاق تـبـدأ الـثـورة ضـد 
الظلم باالنفجار. وقد تكون مرحلة السكوت مؤقتة بمراهنـة 
المحكوم على إصالح ما يقوم به الحاكم من أجـل تـخـفـيـف 
الضرر، ولكن إذا فقد المحـكـوم األمـل بـاإلصـالح، تصـبـح 

 عملية بتر الحاكم ضرورية.
تلك هي من أهم معالم الثورة التي لن تعود عقاربها إلـى 

 الوراء طالما الظلم مستفحل ومستمر.
ليس من قبيل الصدف أنه عندما نتعرض إلى تحـلـيـل مـا 
يحصل في العراق، نجد ما يماثله في لبـنـان. وسـبـب ذلـك 
عائد إلى التماثل بينهما بأن النظامين الحاكمين في كل من 
القطرين يطبقان منهج نظام الطائفية السياسية، وهو قائم 
على قواعد استغفال الشعبين، بأن مـن أهـم أهـدافـه هـو 
حماية الطائفة، فأعطوا مبدأ حماية الطائفة أولـويـة، وهـي 
خدعة انطلت على عقول الشريحـة األوسـع مـن جـمـاهـيـر 
القطرين العربيين. وتحت ظل هذه الخديعة، وألنها تـرســخ 
أقدامهم للبقاء في الحكم، ألغوا أولوية مبدأ حماية الـوطـن. 
يستفيد أمراء الطوائف، سياسيون ورجال دين، الشيء الكثير 
عندما يغررون بقطاعات واسعة من الجماهير، وهي قـابـلـة 
بذك،  ألنها منشدة إلى القشور في الظاهرة الدينية الدينية، 
وال تعطي وزناً لما فيه من قيم ومثُل ذات عـالقـة بـمـبـدأي 

 العدالة والمساواة بين البشر.
واستناداً إلى هذا التعليل، كان من أهم ما حصل في لبنان 
والعراق إعالن الجماهير الغاضبة شعارين عـلـى غـايـة مـن 
األهمية: القفز فوق الحواجز الطائفية بالتقاء كـل األطـيـاف 
الدينية في ساحات االعتصام تحت شعار، فصل الـديـن عـن 

 الدولة. 
ففي العراق رفع شعار: (باسم الدين باغونا الحراميـة)، أي 

 باسم الدين سرقنا الفاسدون.
وأما في لبنان فقد رفع شعار: (إسقاط النظـام الـطـائـفـي 

 السياسي)، أي فصل الدين عن السياسة.
سيان اعتبرنا الظاهرتين ثورة أو انتفاضة، يكفي أن نفهم 
أن وراء الشعارين أهدافاً ثورية؛ قد تتحقق في قطر بـدرجـة 
أسرع من القطر اآلخر. ولكن هدف إلغاء الطائفية السياسـيـة 

هو بحد ذاته إذا حصل يعتبر ثورة حقـيـقـة ألن بـإسـقـاطـه 
يشهد القطران تغييراً نوعياً بإسقاط السبب الـذي أدى إلـى 
استفحال الفساد واستغفال عقول البسطاء من الـجـمـاهـيـر. 
وسهل أمامهم طرق الفساد الداخلي من جهة، وفتح طـريـق 

 االستقواء بالخارج من جهة أخرى.
إن السمات الثورية في الظاهرتين، هو أنه بـعـد أن كـان 
أمنية عند قوى النخبة القومية الثورية، فقد أصبحت مطـلـبـاً 
لشرائح شعبية ال يستهان بعددها ونوعية وعيها الـمـتـقـدم. 
واألهم من كل ذلك أن النظرية نزلت من أبراجها الـعـاجـيـة 
الفوقية إلى أرض الواقع، وسلكت الخطوة التنفيذيـة األولـى 

 على طرق األلف ميل.
وبناء عليه، سنصلِّت النظر، من خالل ربط مقدمة المـقـال 
بالواقع الراهن، على الحقائق الثالث، التي يجب أن تـحـوزهـا 

 الثورة، وهي:
    
وهــذه  الحقيقة األولى: الـوضـوح فـي أهـداف الـثـورة:الحقيقة األولى: الـوضـوح فـي أهـداف الـثـورة:الحقيقة األولى: الـوضـوح فـي أهـداف الـثـورة:الحقيقة األولى: الـوضـوح فـي أهـداف الـثـورة:----

الحقيقة ظهرت من خالل الوعي الجماهيري ألسباب التخـلـف 
وأعلنها بـ(إسقاط النظام الطائفي السيـاسـي). ووضـع هـذا 

 الهدف في قمة هرم األهداف الثورية.
    
وتظهر جلية واضحة  الحقيقة الثانية: ملء الفراغ القيادي:الحقيقة الثانية: ملء الفراغ القيادي:الحقيقة الثانية: ملء الفراغ القيادي:الحقيقة الثانية: ملء الفراغ القيادي:----

في انضمام شريحة واسعة من المثقـفـيـن الـثـوريـيـن إلـى 
الساحات الشعبية، ليشكلوا الظهير العقلي الواعي للجماهيـر 
الثائرة. يصدقونها القول والرأي. وهذا ما لم يلمسه ائـتـالف 
أحزاب السلطة، فأطلقوا جزافاً وتجهيالً تهمة افتـقـاد الـثـوار 

 للقيادة.
    
تــبــرز فــي أن  الحقيقة الثالثة: شعبية الثورة وسلميتها:الحقيقة الثالثة: شعبية الثورة وسلميتها:الحقيقة الثالثة: شعبية الثورة وسلميتها:الحقيقة الثالثة: شعبية الثورة وسلميتها:----

الظاهرتين الشعبيتين تحولتا إلى مشهديات مليونية، تظهـر 
دفعة واحدة أحياناً، وأحياناً أخرى في انتشارها على مساحـات 
جغرافية تشمل ساحات الثوار والمنتـفـضـيـن فـي مـعـظـم 

 المناطق الجغرافية واإلدارية.
 

 وخالصة القول،
إنه على الرغم من وجود ثغرة تفصيلية تـحـصـل هـنـا أو 
هناك، فإن الشروط لقيام الـثـورة أصـبـحـت مـلـك يـمـيـن 
الظاهرتين المشرفتين في العراق ولبنان. وهذا ما يسمح لنا 

 بالقول: إن عقارب ساعة الثورة لن تعود إلى الوراء.
* * * * * * 
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المجد لكم وأنتم تحاصرون المنظومة السلطويـة، حـيـث 
لم يبق سوى إسقاط إفرازات االحتالل الفارسي الصهـيـونـي 
المدعوم أمريكياً إلنتاج عملية سياسية وطنية. حقيقية وهي 
ان شعب العراق الثائر والـقـادر قـد اسـتـطـاع أن يـحـاصـر 
المنظومة السلطوية ويسقط مشروعيتها على فـرض هـذه 
المشروعية المزعومة حيث لم يعد خافياً على أحد أن ال حـل 
لالزمة الوطنية عموماً والعراقية خاصة ببعديهـا السـيـاسـي 
واالجتماعي إال عبر إسقاط إفرازات االحتـالل الـجـاثـم مـنـذ 

بوجهيه األميركي واإليراني وإنتاج  ٢٠٠٣الغزو الهمجي عام 
عملية سياسية وطنية حقيقية باالستناد إلى معطيات الثـورة 
الشعبية الراسخة الجذور والمتفاعلة مع ما وصلت إليه أحوال 
قطرنا العظيم حيـث وبـعـد ثـالثـة اشـهـر عـلـى انـطـالق 
االنتفاضة الشعبية التي تحولت إلى ثورة شـامـلـة، هـا هـو 
شعب العراق البطل يخط صفحة جديدة فـي سـفـر نضـالـه 
لتخليص بالد الـرافـديـن مـن رجـس االحـتـالل اإليـرانـي، 
ويحاصر المنظومـة السـلـطـويـة الـتـي أفـرزهـا االحـتـالل 
األميركي واحتواها النظام اإليراني الذي ينفذ مـن خـاللـهـا 
أجندة أهدافه وعبر تحويل العراق إلى جرم يدور في الـفـلـك 

 اإليراني.
إن الثورة الشعبية التي حركتها القضية االجتماعية بـكـل 
مضامينها، أخذت بعدها الوطني على مستـوى فـعـالـيـاتـهـا 
بالتضحيات الجليلة التي غطت كامل ساحة العـراق وخـاصـة 
الجنوب والفرات األوسط وتمركزها األساسي في بغداد التـي 
تحولت ميادينـهـا وجسـورهـا إلـى سـاحـات مـواجـهـة مـع 
المنظومة السلطوية التي تهيمـن عـلـيـهـا الـمـيـلـيـشـيـات 
الطائفية والمذهبية وتدار مبـاشـرة مـن مـراكـز الـتـوجـيـه 
والتحكم اإليراني. وإذا كان البعد الـوطـنـي بـمـداه األفـقـي 
أعطى زخماً لهذه الثورة من خالل تفـاعـل السـاحـات فـيـمـا 
بينها، من ذي قار ودرتها الناصـريـة قـلـعـة اإلبـطـال، إلـى 

الـتـاريـخـي، ومـن  وعمقـهـاالبصرة بكل مخزونها العروبي، 
العمارة وواسط إلى النجف األشرف وكـربـالء والـحـلـة وكـل 
حواضر العراق، فإن القضية الوطنية ببـعـديـهـا الـتـحـريـري 
والتوحيدي التي انطوى عليها الـخـطـاب السـيـاسـي لـقـوى 

وأول وأول وأول وأول الثورة، قد وضع المواجهة ضمن سياقاتها الطـبـيـعـيـة 
غيثها محاصرة المنظومة السلطوية المـرتـهـنـة لـلـنـظـام غيثها محاصرة المنظومة السلطوية المـرتـهـنـة لـلـنـظـام غيثها محاصرة المنظومة السلطوية المـرتـهـنـة لـلـنـظـام غيثها محاصرة المنظومة السلطوية المـرتـهـنـة لـلـنـظـام 
اإليراني ووضعها على طريق اإلسـقـاط السـيـاسـي بـعـد اإليراني ووضعها على طريق اإلسـقـاط السـيـاسـي بـعـد اإليراني ووضعها على طريق اإلسـقـاط السـيـاسـي بـعـد اإليراني ووضعها على طريق اإلسـقـاط السـيـاسـي بـعـد 
إسقاطها أخالقياً والذي تمت تجرمته فعلياً بإسقاطـهـا فـي إسقاطها أخالقياً والذي تمت تجرمته فعلياً بإسقاطـهـا فـي إسقاطها أخالقياً والذي تمت تجرمته فعلياً بإسقاطـهـا فـي إسقاطها أخالقياً والذي تمت تجرمته فعلياً بإسقاطـهـا فـي 

والذي  الشارع رغم القمع الذي تتعرض له الجماهير الثائرةالشارع رغم القمع الذي تتعرض له الجماهير الثائرةالشارع رغم القمع الذي تتعرض له الجماهير الثائرةالشارع رغم القمع الذي تتعرض له الجماهير الثائرة

اسفر حتى اآلن عن سقوط مئات الشـهـداء وآالف الـجـرحـى 
 والمفقودين والمختفين قسراً.

إن المؤتمر الشعبي العربي إذ يدين بشـدة الـقـمـع الـذي  إن المؤتمر الشعبي العربي إذ يدين بشـدة الـقـمـع الـذي  إن المؤتمر الشعبي العربي إذ يدين بشـدة الـقـمـع الـذي  إن المؤتمر الشعبي العربي إذ يدين بشـدة الـقـمـع الـذي  
تمارسه القوى الميليشياوية ضد المعتصمين فـي السـاحـات  تمارسه القوى الميليشياوية ضد المعتصمين فـي السـاحـات  تمارسه القوى الميليشياوية ضد المعتصمين فـي السـاحـات  تمارسه القوى الميليشياوية ضد المعتصمين فـي السـاحـات  

، يعتبر ان ما يــرتــكــب بــحــق  واغتيال الناشطين والصحفيين واغتيال الناشطين والصحفيين واغتيال الناشطين والصحفيين واغتيال الناشطين والصحفيين 
جماهير العراق المنتفضة سلمياً هو جريمة حرب وجريمة ضـد  
اإلنسانية، مما يقتضي دولياً وإقليمياً محاكمة مرتكـبـي هـذه  
الجرائم أمام القضاء الجـزائـي الـدولـي نـظـراً لـالنـتـهـاكـات  
الخطيرة ألحكام القانون الدولي اإلنسانـي ولـلـعـهـد الـدولـي  
للحقوق المدنية واالجتماعية الذي حفظ للشعوب حقوقها فـي  
التظاهر والتعبير والتجمع السلمي، وهذا ما تمارسه الجماهيـر  

 المنتفضة وهي تناضل إلنهاء استالبها الوطني واالجتماعي. 
إن المؤتمر الشعبي العربي الذي يكبر بجماهـيـر الـعـراق 
وقواها الثائرة إصرارها وتصميمها على الوصول بانتفاضتها 
الثورية إلى مآالتها النهائية حتى النصر في إسقاط العمـلـيـة 
السياسية المزعومة بكل شخوصها وأطرافها ، يرى ان الـحـل 
الذي يعيد للعراق حريته ويحقق استقالله الوطـنـي الـنـاجـز 
يكون بإنتاج عملية سياسية وطنية تستند فـي مضـمـونـهـا 
وعناوينها إلى معطيات االنتفاضة والمخزون النضالي الكبيـر 
ألبناء الرافدين وثوراتهم المتواصلة ضد الظلم والـطـغـيـان 

 وما أطلقته من مواقف تجاه الطغمة المتسلطة.
إن هذه العملية الثورية الوطنية، سوف تؤدي قطعاً إللغـاء 
كل إفرازات االحتالل اإلجرامي العدواني وقراراته الهـمـجـيـة 
وخاصة منها ما يسمى بقـرارات االجـتـثـاث وحـل الـجـيـش 
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) إرهاب وغيرهـا ٤العراقي والتعامل بالمادة (
من تلك الممارسات التي استهلكت مـقـومـات 
الدولة الوطنية وأدت إلى استفحـال وتـحـكـم 
الظاهرة الميليشياوية وعممت ثقافة الفسـاد 
السياسي واإلداري واالقتصادي واالجتـمـاعـي 
ووضعت ثروة العراق الوطـنـيـة فـي خـدمـة 
االقتصاد اإليراني المختنق بالعقوبات الدولية 
وفي تغطية التغول والتسلـط اإليـرانـي فـي 

 العمق القومي العربي.
إن المؤتمر الشعبي العربي، الذي يعتبر ان 
الثورة التي تخوضها جماهير العراق منذ وقت 
طويل هي بقعـة ضـوء فـي ظـالم الـواقـع 
العربي ما يدعو وبقوه إلى االرتقاء بالمـوقـف 
العربي رسمياً وشعبياً إلى مستوى التضحيات 
التي يقدمـهـا شـعـب الـعـراق وهـو يصـنـع 
ويسجل واحدة بـارزه فـي سـفـر بـطـوالتـه 
المتواصله، بعد ملحمة مقاومـتـه لـالحـتـالل 
األميركي وملحمة جهاده في أم المعارك التي 
واجه فيها العدوان الثالثـيـنـي قـبـل تسـعـة 
وعشرين سنة. ان دعم ثورة العراق هو حـق 
وواجب قومي وهو حق لشعب الـعـراق عـلـى 
أمته الن انتصار ثورة العراق الـتـي تـنـخـرط 
فـيـهـا قـوى مـتـعـددة الـطـيـف السـيـاســي 
واالجتماعي، هو انتصار لالمة وبهذا االنتصار 
يعاد االعتبار المة العرب التي انكشف أمـنـهـا 
القومي بعد احتالل العراق وأسقـط نـظـامـه 

 الوطني. 
تحية للشعب العظيم وهو يسطر ملحـمـة  

 نضالية جديدة،
وتحية لكل القوى الوطنية واالجتـمـاعـيـة  

المنخرطة فـي هـذه االنـتـفـاضـة الـثـوريـة 
 المباركه، 

والمجد والـخـلـود لشـهـداء هـذه الـثـورة  
 الشعبية المجيدة، والشفاء للجرحى،

والحرية للمعتقلين وضرورات الكشف عـن  
 مصير المفقودين والمختفين قسراً، 

والخزي والعار لمن ارتهن ألعـداء الـعـراق 
من قوى إقليمية ودولية وليسقط كل الخونـة 

 والمتآمرين على العراق واألمة العربية.
النصر للقوى الشريفة من أحـرار الـعـراق 

 األبطال.
    األمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربي

    النجداويالنجداويالنجداويالنجداوي    عبد الهاديعبد الهاديعبد الهاديعبد الهادي    المحامي احمدالمحامي احمدالمحامي احمدالمحامي احمد
 ٢٣/١/٢٠٢٠في  

    أيها األحرار المكابدون اللبنانيون األشاوس...أيها األحرار المكابدون اللبنانيون األشاوس...أيها األحرار المكابدون اللبنانيون األشاوس...أيها األحرار المكابدون اللبنانيون األشاوس...
    أيها الصامدون على مبادئ ثورتكم المنتصرة...أيها الصامدون على مبادئ ثورتكم المنتصرة...أيها الصامدون على مبادئ ثورتكم المنتصرة...أيها الصامدون على مبادئ ثورتكم المنتصرة...

صفحات نضالية عظيمة سطرتموها في سفر الـتـطـور الـكـفـاحـي صفحات نضالية عظيمة سطرتموها في سفر الـتـطـور الـكـفـاحـي صفحات نضالية عظيمة سطرتموها في سفر الـتـطـور الـكـفـاحـي صفحات نضالية عظيمة سطرتموها في سفر الـتـطـور الـكـفـاحـي 
، سجلتم تلك الصــفــحــات الــمــشــرفــة بــإصــراركــم الوطني والقوميالوطني والقوميالوطني والقوميالوطني والقومي

وعزيمتكم التي ال تلين خالل الفترة الـمـنـصـرمـة إليصـال نضـالـكـم 
المشروع إلى غاياته المنشودة في قيادة البالد والـخـروج مـن األزمـات 

بت الخانقة التي باتت تئن تحت أعبائها الثقيلة،  ت تر بت تلك األزمات التي  ت تر بت تلك األزمات التي  ت تر بت تلك األزمات التي  ت تر تلك األزمات التي 
التي  على ممارسات المحصصات الحزبية والطائفية بأهدافها الضيقةعلى ممارسات المحصصات الحزبية والطائفية بأهدافها الضيقةعلى ممارسات المحصصات الحزبية والطائفية بأهدافها الضيقةعلى ممارسات المحصصات الحزبية والطائفية بأهدافها الضيقة

باتت تثقل كاهل البالد وتخرج بشكل فـاضـح عـن حـدود الـمـصـالـح 
الفعلية والوطنية للسواد األعظم من جماهيـر الـكـادحـيـن مـن أبـنـاء 
الشعب اللبناني المغلوبة على أمرها وباتت تلك الممارسـات الـمـؤذيـة 
تثقل كاهل الوطن والمواطن بل وإهماله أو التفريط بمصالحـه عـلـى 
مذبح المصالح الخاصة االقتصادية والسياسية وربما في أحـيـان أخـرى 
فئوية أو طائفيه ما أدى إلى تعميق وتعقيد األزمات بمختلف أشـكـالـهـا 

    وصورها وبالتالي وضع البالد على حافة اإلفالس.
ولقد جاء تشكيل الحكومة األخيرة برئاسة الدكتور حسان ذياب عـلـى 
الصورة التي باتت موضع تندر الجماهير ووسائل اإلعـالم والـتـواصـل 

جرى بأن مثل  ما  ه م جرى هكذا حكومة لن يكتب لها النجاح المنشود ألنها  ما  ه م جرى هكذا حكومة لن يكتب لها النجاح المنشود ألنها  ما  ه م جرى هكذا حكومة لن يكتب لها النجاح المنشود ألنها  ما  ه م هكذا حكومة لن يكتب لها النجاح المنشود ألنها 
تغليفها فإنها تبقى رهناً بهيمنة المخرجين الذيـن حـاولـوا الـتـواري تغليفها فإنها تبقى رهناً بهيمنة المخرجين الذيـن حـاولـوا الـتـواري تغليفها فإنها تبقى رهناً بهيمنة المخرجين الذيـن حـاولـوا الـتـواري تغليفها فإنها تبقى رهناً بهيمنة المخرجين الذيـن حـاولـوا الـتـواري 

من وراء ما يعتقدونه المباشر عن األنظار ليمارسوا أو يتبادلوا أدوارهم المباشر عن األنظار ليمارسوا أو يتبادلوا أدوارهم المباشر عن األنظار ليمارسوا أو يتبادلوا أدوارهم المباشر عن األنظار ليمارسوا أو يتبادلوا أدوارهم 
ستائر تكفي إلخفاء سوءات ممارساتهم إياها في العودة إلى الهـيـمـنـة 
الفعلية على مقومات ومرافق الحياة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً األمـر 

ير الذي اثبت  ه ما ج ير ويثبت أن تلك الفئات مازالت تعيش في واد بينما  ه ما ج ير ويثبت أن تلك الفئات مازالت تعيش في واد بينما  ه ما ج ير ويثبت أن تلك الفئات مازالت تعيش في واد بينما  ه ما ج ويثبت أن تلك الفئات مازالت تعيش في واد بينما 
في ساحات االنتفاضة تخوض نضاالتها فــي واد آخــر الشعب الهادرة الشعب الهادرة الشعب الهادرة الشعب الهادرة 

وكأن كل ما حصل وما جرى تقديمه من تضحيات جماهيرية على مـدى 
األشهر الماضية جدير بااللتفات عنه وال يـحـسـب لـه أي حسـاب وقـد 
أصبحت مثل هذه التقديرات الخاطئة أو المريضة على وشك ان تـودي 
بالبالد إلى أخطار مصيرية فادحة قد تتجاوز حسابات كل المـشـاركـيـن 

 في تلك األالعيب الخبيثة.
    أيها الشعب اللبناني الثائر...أيها الشعب اللبناني الثائر...أيها الشعب اللبناني الثائر...أيها الشعب اللبناني الثائر...

    يا فقراء لبنان الكادحون...يا فقراء لبنان الكادحون...يا فقراء لبنان الكادحون...يا فقراء لبنان الكادحون...
لقد كان مر على نزولكم الجماهيري إلى الساحـات والشـوارع رفضـاً 
للواقع المؤلم وتجاوزاً ألداء حكومات أنظمة المحاصصة الطائفية المئـة 
يوماً، ولكن أحزاب السلطة وأدواتها التي بقيت تشكل عقبة كـأداء لـم 
تفتح آذانها لالستماع للحقائق المتطورة على ارض الواقـع ولـم تصـغ 
إلى أصوات الفقراء والكادحين وضحايا البطالة الواسعة والعاطلين عـن 

 العمل، والمحرومين من أقل مستويات وسائل العيش الكريم. 
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وإذا كانت معظم دول العالـم الـمـعـاصـر تـحـكـم بـإرادة 
شعوبها، فإنه بات ثابتاً بأن الحكومات في لبنان إنما تمـارس 
سلطتها فقط لمصلحة أمراء الطوائف وحيـتـان الـمـال، إلـى 
جانب أنها تضع نفسها في خدمة أصحاب الـمـال السـيـاسـي 
المستورد من الخارج. وبالتالي يـبـقـى الشـعـب الـلـبـنـانـي 
بأكثريته المسحوقة الساحقـة يـدفـع ثـمـن هـذا الـتـواطـؤ 
البغيض، وهو يبقى رهن التحالف بين أحـزاب مـعـروفـة وال 
عالقة لها بإرادة الشعب وإنما ربطـت مصـيـرهـا بـمـصـالـح 

 الخارج على حساب لقمة الجائع وحبة الدواء للمريض.
واآلن وبعد مائة يوم من االحتجاج والـتـظـاهـر فـي أسـوأ 
الظروف المناخية والمعيشية. وفي الوقت الـذي تـنـذر فـيـه 
الوقائع االقتصادية واالجـتـمـاعـيـة بـإفـالس لـبـنـان دولـة 
ومؤسسات، خرجت علينا شريحة مبرمـجـه ومـتـنـاوبـة مـن 
أحزاب السلطـة ذاتـهـا بـحـكـومـة جـديـدة ظـاهـرهـا مـن 
التكنوقراط، وباطنها ممن يأتمرون بأوامر األحزاب الطائفيـة 
ذاتها ما يجعل إجراءات إخراج الحكومة بهذا الثـوب الـمـمـوه، 
نوعاً اعتقدوه مبتكر مع انه ال يمكن ان ينطلي على أصـحـاب 
المعاناة والمصلحة من جماهير الشعب ما يقـتـضـي ضـرورة 
تغيير هذا النظام بجميع مفرداته جملـة وتـفـصـيـالً. حـيـث 
التغيير يجب ان يكون جذرياً وعميقاً بحيث يطال الجوهـر، ال 
أن يحاول مجرد المساس بالمظهر. وكأن األسماء واألشخاص 
هما المشكلة وليست المشكلة في أساس ومـنـهـج الـنـظـام 

 القائم.
    يا جماهير شعبنا اللبناني المنتفضة على الظلم والفقر...يا جماهير شعبنا اللبناني المنتفضة على الظلم والفقر...يا جماهير شعبنا اللبناني المنتفضة على الظلم والفقر...يا جماهير شعبنا اللبناني المنتفضة على الظلم والفقر...

وإذ يدرك المؤتمر الشعبي العربي ومنذ زمن بـعـيـد مـدى 
معاناتكم والمشاكل التي أغرقتكم فـيـهـا أحـزاب السـلـطـة 
الحاكمة. وإذ يدرك أيضاً أساليب وأسباب الـمـمـاطـلـة الـتـي 
تشكل نهجاً خطيراً مستمر الخطورة من قبل األحزاب. فـإنـه 
اليوم بكل ثقله يقف إلى جانبكم، ويعتبر ان صـوتـكـم هـو 
المعبر الشرعي والوحيد الضامن لنصرة المكابدين من فقراء 
لبنان في مطالبهم المحـقَّـة. وأن أمـراء الـطـوائـف الـذيـن 
يزعمون أنهم حماة لطوائفكم لـيـسـوا أقـل مـخـادعـه فـي 
قيامهم بتخديركم بها. فأنتم اليوم ملوك إرادتـكـم وأنـتـم 
أدرى منهم جميعاً بمصالحكم الحـقـيـقـيـة وانـتـم وحـدكـم 
تدركون شدة معاناة الجائعين والفقراء والمرضى والعاطليـن 
عن العمل، ولذلك تراهم اليوم في واد بينما أنـتـم فـي واد 

 آخر.
وإذا كان ما يراهن عليه النظام، بعد تشكيل حكومة ممـن 
كانوا يتواجدون وراء كواليس أحزاب السلطة، هو أن يعيدكم 
إلى البيوت ليرتاح من ارتفاع صوت الضمير ، فال تعـطـوه او 
تمكنوه من تلك الفرصة بل إذا كان مـن فـرصـة أمـامـكـم 
يمكن أن يسفر عنها الواقع الحالي، فـهـي فـي أن تسـتـمـر 
عجلة االحتجاج في الدوران أوالً وأوالً وأوالً ... من أجل مـزيـد 
من الضغط على من يمنون النفس بمعاناة التعـب لـلـعـودة 

إلى المنازل، لكي ال يبقى يؤرقـهـم صـوتـكـم الـهـادر فـي 
الساحات والشوارع، واستمرار رقابتكم الـيـومـيـة والـدائـمـة 
عليهم وهي التي يؤديها قطاع واسع من المثقفين الثورييـن 
خاصة أصحاب االختصاص منهم، ومحاسبتهم على أي تلـكـؤ 
أو التفاف على ما قام بالتصريح به أي من المشـاركـيـن فـي 

 الحكومة. أو من األحزاب المشاركة بالنظام.
 

    أيها الشعب اللبناني المناضل...أيها الشعب اللبناني المناضل...أيها الشعب اللبناني المناضل...أيها الشعب اللبناني المناضل...
لقد أثبتم بمواجهتكم السلمية الـتـي بـات مشـهـوداً لـهـا 
بحضاريتها ورقيها وشفافيتها أنكم شـعـب حضـاري جـديـر 
بالحياة. فال تهنوا وال تخافوا من القسـوة والـخـشـونـة مـمـا 
تواجهكم به أحزاب السلطة عن طـريـق الـمـضـلـلـيـن مـن 
دعاتهم وفقرائهم. وكونوا على يقين أن هؤالء الفقراء ال بـد 
سيفيئون إلى ضمائرهم نـهـايـة األمـر، وسـوف يشـعـرون 
بالصغار والذل والـمـهـانـة، عـنـدمـا يـدركـون خـطـورة مـا 
اقترفتموه بحق الفقراء المنتفضين ألن الفقر يجمعهم بكـم. 

 وعند ذلك سينزلون إلى الساحات النضالية إلى جانبكم.
    

    أيها المنتفضون الشرفاء في الساحة اللبنانية...أيها المنتفضون الشرفاء في الساحة اللبنانية...أيها المنتفضون الشرفاء في الساحة اللبنانية...أيها المنتفضون الشرفاء في الساحة اللبنانية...
إن المؤتمر الشعبي العربي إذ يعـبـر لـكـم عـن تـقـديـره 
وتثمينه النتفاضتكم الصاعده، وتقديـره لسـمـو الـوسـائـل 
السلمية التي اخترتموها طريقاً للوصول إلى أهدافكم، فإنـه 
يتوجه بالتحية والتقدير أيضاً للشهداء الذين سقـطـوا عـلـى 
طريق الحرية واالنعتاق من نير نظام الطائفيـة السـيـاسـيـة 

 والدينية واالقتصادية.
كما يتوجه مؤتمرنا بالتحية إلى الصامدين في خيام الـعـز 
والكرامة، متحملين قسوة الطقس وقسـوة زبـانـيـة أحـزاب 
الحكومة وقمع أجهزتها مثلما يتوجه إلى الجرحى والمصابين 
والمعتقلين الذين صدقوا العهد والوعد لمزيد من التضحيات 

 ألجل شعبهم ووطنهم مهما بلغت.
ونزجي أيضاً بأصدق التحيات إلى القيـادات الصـادقـة مـن 
المثقفين واألكاديميين الثوريين الذين وقـفـوا إلـى جـانـب 
طالئع شعبهم ألنهم العين الساهرة على رعاية انتفاضتكـم 
وتزويدها بالرأي والمشورة والنـصـح والـخـطـة الـنـضـالـيـة 
والتوجيه السليم لتبقى مسيرة سفينة انتفاضتكم سـلـيـمـة 

 حتى بلوغها شاطئ األمين.
المجد والنصر والعزة لجماهير وقيادات شعبنا المنـتـفـضـة 

 في الساحة اللبنانية.
 والسقوط والعار للنفعيين واالنتهازيين والمتسلطين.

ولتبقى ثورتكم متجددة ومستمرة حتـى بـلـوغ أهـدافـهـا 
 الوطنية والقومية.

    األمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربي
    المحامي أحمد عبد الهادي النجداويالمحامي أحمد عبد الهادي النجداويالمحامي أحمد عبد الهادي النجداويالمحامي أحمد عبد الهادي النجداوي
٢٦/١/٢٠٢٠ 
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
أجيال متعاقبة مرت على لبنان، وقرون أطول مـرت عـلـى  

األمة العربية، كان الشعب ينهل من ينابيع ثقافـة ضـعـيـفـة 
األسس واألركان. ثقافة كانت السـبـب فـي إنـتـاج أنـظـمـة 
سياسية متخلفة، تفكر في مصالحها، والتي اعتبرت الشـعـب 
موظفاً لخدمتها. وعلى الرغم من أن الشعب كان يعانـي مـن 
تلك األنظمة الشيء الكثير، ظـلَّ صـامـتـاً عـن الـمـطـالـبـة 
بحقوقه بفعل اعتقاده بطاعة أولي األمر كمـا حـثَّـت عـلـيـه 
ثقافة تدعي ألوهية رجال الدين المغلقة تلك. فاستناداً إلـى 
ذلك، لم يعتبر الشعب أن له حقوقاً على حاكميه، وأن عـلـى 

 .حاكميه واجبات عليهم أن يقوموا بها تجاه الشعب المحكوم
، فرض االحتالل األميركي عـلـى الـعـراق ٢٠٠٣بعد العام 

دستوراً طائفياً مشابهاً للدستور اللبنـانـي. وكـان مـن بـيـن 
األهداف الغير معلنة لذلك هو تفادي حقيقة غياب أية قاعـدة 
جماهيرية لألحزاب التي أتى بها االحـتـالل األمـريـكـي إلـى 
العراق ( وكما اعترفوا هم به الحقـاً)، لـذا فـقـد عـمـد إلـى 
االستناد إلى المعتقدات الطائفية والعرقية واألثنية كـبـديـل 
لخلق قاعدة جماهيرية يسود من خاللها، فبدأ باشاعة أنمـاط 
من الثقافة التي تكرس كل ذلك كبديل مـفـتـعـل لـلـهـويـة 

 . الوطنية الجامعة
ونتيجة لذلك عانت أكثرية الشعب الـعـراقـي مـن ثـقـافـة 
ضعيفة األسس واألركان، استباحت فيها السلطات الـمـركـبـة 
على مقاييس التحالفات الحاكمة كل الحقوق الشعبية. وعلى 
الرغم من ذلك، استكانت شرائح واسـعـة مـن الـجـمـاهـيـر 
العراقية لألمر الواقع ولم تطالب بحقوقها، نتيجة اعتـقـادهـا 

 .بصحة فتاوى رجال الدين التي ارتبطت بكل ذلك وكرسته
وألن بنية تلك الثقافة الشعبية التقليدية الـمـغـلـقـة فـي 
القطرين تستند إلى قيم ومسلّمات بثَّها تحالف رجال الـديـن 
مع الطبقة السياسية أساسها تكريس سلطتهم ، فقد لعـبـت 
ثقافة "الوهية" رجال الدين المغلقة هذه، دوراً سـلـبـيـاً فـي 
استسالم قطاع واسع من تلـك الـجـمـاهـيـر لـمـشـيـئـتـهـم 
وعظاتهم وفتاواهم؛ فسكتوا عن مظالم األنظمة السياسية. 
فكان السبب في نتائج ما هو موجود اآلن، ثـقـافـة شـعـبـيـة 
تسهم بانتشار قواعد الخضوع والتسليم الشعبي لـلـفـتـاوى، 
وبالتالي ألوامر وقرارات الطبقات الحاكمة. فما هو تعـريـفـنـا 

 لتلك الثقافة؟
 

    ::::حماية رجال الدين للسلطات السياسيةحماية رجال الدين للسلطات السياسيةحماية رجال الدين للسلطات السياسيةحماية رجال الدين للسلطات السياسية
عرف تاريخ البشرية الطويل تحـالـفـاً وثـيـقـاً بـيـن رجـل 
السياسة ورجل الدين. كان رجال الدين فيهـا يـلـعـبـون دور 

الوسيط بين الحاكم والمـحـكـوم، وقـلَّـمـا ظـهـر مـن بـيـن 
المؤسسات الدينية داعية يحثُّ الشـعـب عـلـى الـمـطـالـبـة 
بحقوقه، بل حثِّهم على طاعة الحاكم. وبدورهم، كان رجـال 
السياسة يتقربون من رجال الدين ويقدمون لهم االمتـيـازات 
ليسهل عليهم توظيفهم إلصدار الفتاوى الـتـي تصـب فـي 

 .مصالحهم السياسية واالقتصادية
 

    ::::تأثير رجال الدين في خضوع الشعب لسلطة الحاكمتأثير رجال الدين في خضوع الشعب لسلطة الحاكمتأثير رجال الدين في خضوع الشعب لسلطة الحاكمتأثير رجال الدين في خضوع الشعب لسلطة الحاكم
بدأنا بوصف أسباب العلة في الثقافـة  الـمـغـلـقـة، الـتـي 
عممتها بعض المؤسسات الدينية، وألزمت بـهـا مـقـلَّـديـهـا، 
وتخويفهم من مخالفة ما يزعمون أنها شرائع إلـهـيـة ألنـهـا 
تؤثِّر سلباً على مصير أنفسهم بعد الموت، لتساعـدنـا عـلـى 
تفسير أسباب انتشار تلك الثقافة، وعمق تأثيرهـا السـلـبـي 
على التغيير في المجتمعات. كما تساعدنا بشكل خاص علـى 
تفسير ما يجري في العراق ولبنان في هذه المرحلة بـالـذات. 
فعلى العكس من المبادئ السامية للدين واإليمان الحقيقـي، 
ساهم الكثير من رجال الدين بدور كبير في تثبـيـت ثـقـافـة 
رسخت الجمود والرضوخ في أذهان الناس، معتبريـن أنـه ال 
يحق لغيرهم بأن يفتوا بها ويجتـهـدوا. فـجـمـدوا الـثـقـافـة 
الدينية (رغم ان جوهر الدين ليس كذلك) ، لتصبح  مغـلـقـة  
بهدف ان تبقى لهم السلطة المؤثرة على الشعب مستغلـيـن 
ان المعتقدات الدينية هي مسألة مقدسة. فـاسـتـغـلَّ رجـال 
الدين هؤالء تلك المشاعر ليصوروا أنفسهـم أنـهـم األكـثـر 

 .حرصاً على مصالح عامة البشر
ومنذ قرون طويلة، كانت األسس المعرفية، التي تـنـبـنـى 
عليها الثقافة الشعبية الراهنة، تقوم على أسـاس تـقـديـس 
فتاوى رجال الدين. وعلى أن المؤسسات الدينية بعـيـدة عـن 
الوقوع في الخطأ. وإذا نظرنا إلى المجتمع العربـي، لـوجـدنـا 
شرائح واسعة ممن ينظرون إلى رجال الدين بعين القـداسـة 
لكونهم، كما يزعم رجال الدين انفسهم انهم يـمـثـلـون اهللا 

 .تعالى على األرض
    

    ::::سمات الثقافة الشعبية المغلقة، ومصادر تأثيرهاسمات الثقافة الشعبية المغلقة، ومصادر تأثيرهاسمات الثقافة الشعبية المغلقة، ومصادر تأثيرهاسمات الثقافة الشعبية المغلقة، ومصادر تأثيرها
تتميز هذه الثقافة الدينية لدى قطاع واسع في العراق بعد 

، بشكل خـاص، وكـذلـك ٢٠٠٣االحتالل األمريكي في العام 
 : في لبنان منذ عشرات السنين، بالسمات التالية

أنها معرفة تسليمية:  تتوقَّف على مدى إيـمـان الشـخـص 
وتسليمه لرجال الدين بأنهم وحدهم من يستطيـع مـعـرفـة 

 .القضايا الروحية غير المنظورة
وهي معرفة تواكلية: ألن السلوك الفعلي ألعـداد كـبـيـرة 
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من الناس، ينطوي على تشويه اإليمان بالمكتوب والمحتوم، 
معتقدين  أن أية محاولة لتدخل اإلنسان في تحديد مصـيـره، 
بمعزل عن المؤسسات الدينية القائمة، إنما هي خروج عـلـى 

 .المشيئة اإللهية
وهي معرفة تقليدية: ألنه تم احتكار المعرفـة مـن قـبـل 
تلك المؤسسات الدينية المتنفذة، وما على التابـعـيـن لـهـذه 
المؤسسة أو تلك سوى تقليدهم. وعلى الـرغـم مـن أنـهـم 
يزعمون بإعطاء دور لمنهج (االجتهـاد)، أي بـمـعـنـى أنـهـم 
يجددون في أسس المعرفة، الّا انه في الواقع يـحـرم غـالـبـاً 
مناقشتهم والشك بهم، وبذلك أصبح تقليدهم عالمة بـارزة 

 .في هذه الثقافة المغلقة
إن مبادئ المعرفة الدينية التقليدية تلك ، أي الـتـسـلـيـم 
والتقليد والتواكلية، أدت إلى تجميد قدرة العـقـل الـبـشـري، 
وبالتالي إلى تـجـمـيـد الـحـيـاة السـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة 
واالقتصادية وترديها بشكل مروع. وبمثـل تـلـك السـمـات، 
استطاع تحالف السلطة، ومنهم طبقة األغنياء، والمؤسـسـات 
الدينية أن يحولوا أوسع الجماهير الشعبية لالنقياد واإلذعـان 
ألوامر هذا التحالف ونواهيه. فاستكانت تـلـك الـجـمـاهـيـر، 
وغابت ظواهر االحتجـاج والـنـقـد والـمـطـالـبـة بـالـحـقـوق 
المشروعة، تحت مزاعم ما يكرسه رجال الدين هؤالء في أن 
هذا ما كتبه اهللا تعالى على عباده. وكل من يحتج على ذلك، 

  .فكأنه يخالف أوامر اهللا ونواهيه
وهذا ما نستطيع أن نعلِّل به استسالم األجيال السـابـقـة، 
حتى هذه اللحظة، في بعض أقطار الوطن العـربـي بشـكـل 
عام، وفي العراق ولبنان بشكل خاص. ولكن حصل مـا كـان 
يعتبره البعض مستحيالً، وجاءت المفاجأة في ثورة األول مـن 

 .تشرين في العراق، والسابع عشر منه في لبنان
وإنه على الرغم من أن حركة التحديـث الـثـقـافـي كـانـت 
تتوقع تغييراً ما يحدث في اختراق أسـس هـذا الـواقـع فـي 
الثقافة الشعبية المغلقة، جاءت اللحظة التاريخية في كل من 
العراق ولبنان، وانفتحت األبواب أمامها بشكـل أذهـل حـتـى 

 .الذين كانوا ينتظرونها
    

    ::::٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩حركة التغيير والثورة تعود إلى الدوران في العام حركة التغيير والثورة تعود إلى الدوران في العام حركة التغيير والثورة تعود إلى الدوران في العام حركة التغيير والثورة تعود إلى الدوران في العام 
مما تقدم، وبإيجاز، كان الـهـدف مـن تـعـمـيـم األنـظـمـة 
الطائفية السياسية، هو نشر ثقافـة الـتـسـلـيـم والـتـقـلـيـد 
والتواكلية وتعميقها بين صفوف الشعب، ألنها كـمـا ذكـرنـا 
سابقاً أقصر الطرق إلى خلق قواعد اجتماعية ألحزاب جديـدة 
ال قواعد لها ، وكذلك اقصر الطرق إلى التجهيل الثقافي. كما 
أنها أقصر الطرق لتفتيت المجتمع العربي وهي أيضاً تـمـنـع 

 .الثورة على الحاكم حتى ولو كان فاسداً
وإذا كانت موجة االنتفاضات الـتـي حصـلـت فـي بـعـض  

، قد اخـتـرِقـت مـن قـبـل ٢٠١١األقطار العربية، منذ العام 
تيارات اإلسالم السياسي في سعيها لنشر ثـقـافـة تـفـتـيـت 

النسيج االجتماعي العربي، ونشر الصراعات المذهبية، فـقـد 
، تمتـاز ٢٠١٩بدأت موجة أخرى من الربيع العربي منذ العام 

بالوعي والدخول في مرحلة التـوحـيـد كـرد عـلـى مـرحـلـة 
 التفتيت. فما هي تلك الظاهرة؟

    
    ::::ظاهرتا العراق ولبنان بداية الخروج من االنسداد الثقافيظاهرتا العراق ولبنان بداية الخروج من االنسداد الثقافيظاهرتا العراق ولبنان بداية الخروج من االنسداد الثقافيظاهرتا العراق ولبنان بداية الخروج من االنسداد الثقافي

وإذا كنا نركز على ظاهرتي العراق ولبنان، فهذا ال يـعـنـي 
أن ظاهرتي السودان والجزائر غير مشمولتـيـن بـالـمـرحـلـة 
الجديدة، بل ألن البلدين، العراق ولبنان، يعانيان من مشروع 
تصدير ما يزعمون أنه (الثورة اإلسالمية في إيـران)، وبـنـاء 
نظام (والية الفقيه). وخاصة ما رافقـه مـن إسـبـاغ الـهـالـة 
القدسية التي أحاطت مرجعيته الدينية نـفـسـهـا بـه. وهـذا 
يعني تعميق ثقافة الالهوت األكثر تخلفاً. واألخطر منـهـا أن 
يتم تعميمها في بناء أنظمة سياسية تنسب لنفسها القداسة 
مما افضى إلى بناء أنظمة أشد ديكتاتورية مـن مـثـيـالتـهـا 

 .المدنية
لقد أسست ثورة السودان، وانتفاضة الـجـزائـر الـمـرحـلـة 
األولى لالنتصارات بعد سلسلة من االنكسارات التي ارتكبتها 
انتفاضات ما زعم أنها (ثورات الربيع العربي). فـجـاءت ثـورة 
العراق وانتفاضة لبنان، لتعمل على تعميق المرحلة الجديـدة 
ألنها تزرع بذور ثورة ثقافية تلحق الهزيمة بثقافة الـالهـوت 
المتخلِّفة. ولهذا السبب قمنا بتخصيص العراق ولبـنـان، فـي 
هذا المقال، لما يجمعهما من خصائص تصب في هـدف مـا 

  .أردنا الوصول إليه في مقالنا هذا
ما نود إبرازه في هذا المقال، أيضاً، هو أن الظاهرتين معاً 
أخذتا تشقان طريق التغيير الجذري بجديـة وزخـم وثـوريـة 
الفتة. فقد جمعتا مساري التغيير الثقافي والتغيير السيـاسـي 
واالقتصادي، للبدء في تهديم جـدران أنـظـمـة الـطـائـفـيـة 
السياسية. وهو بداية النهاية لتهديم تـحـالـف الـمـؤسـسـات 
الدينية مع طبقة السلطة السياسـيـة واالقـتـصـاديـة، الـذي 
استغلَّ عرق الجماهير الـمـقـهـورة وجـهـدهـم وحـريـتـهـم 

 .واستعبدهم لمئات من السنين شارفت على االنقراض
لقد كان سكوت قطاع واسع من الجماهير الشعـبـيـة، فـي 
كل من القطرين، عن المطالبة بحقوقها المشروعة، محكوماً 
بتأثير فتاوى رجال الدين التي كانت تـحـمـي السـيـاسـيـيـن 
بحجج (حماية الطائفة، أو حماية المـذهـب). وتـلـك سـمـات 

 .شكلت السبب في استمرارية النظامين المذكورين
كان الهدف أكثر وضوحاً على الساحة العراقية، وأكثر حـدة 
ضد طرفي التحالف ألن دور رجال الدين المبارِكين لـلـنـظـام 
الذي اتى به المحتل األجنبي  كان أكثر سوءاً مـن دور رجـال 
السياسة ألنهم كانوا يعمقون ثقافة الـتـسـلـيـم والـتـواكـل 
والتقليد عند أوسع قطاع من الجماهير الشعبية، في الـوقـت 
الذي كانت سرقاتهم ومفاسدهم أكثـر إيـالمـاً مـمـا فـعـلـه 

  .السياسيون
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فقبل ثورة الشباب في العراق، وطوال مرحلة االحـتـاللـيـن 
األميركي واإليراني، كان رجال الدين هؤالء هم الممسـكـيـن 
بزمام األمور. ولم يعقدوا تحالفاً مـع الشـرائـح السـيـاسـيـة 
بشكل تقليدي بل كانوا هم الرأس المدبر في كل ما حصـل 
من كوارث، بدءاً من التحالف مع االحتالل ، وانتهاءاً بتأسـيـس 
منظومات الفساد. فكانوا هم القائد والموجه، بينـمـا كـانـت 
األحزاب السياسية تستمد القوة من المؤسسات الدينية التـي 
هادنت االحتالل وتخضع لتأثيرها، وتستفـيـد مـن الـفـتـاوى 
العجيبة الغريبة الـتـي كـانـوا يـبـررون بـهـا رعـايـة تـلـك 

 .المنظومات
وأما في لبنـان، فـكـان تـحـالـف الـمـؤسـسـات الـديـنـيـة 
والمؤسسات السياسية الطائفية، يمثل الرأس فـيـه الـرمـوز 
 السياسية، ويـتـخـذون مـن الـمـؤسـسـات الـديـنـيـة غـطـاء
لمفاسدهم وجرائمهم. ففي لبنان قلَّما عرِف عـن مـؤسـسـة 
دينية تنحاز بشكل جدي لمصالح الفقراء بأكثر من دعوتـهـم 
للصبر على الفقر والحاجة، والعمل على خالص أنفسهم بعد 

 .الموت
وباإلجمال جاءت ظواهر الثورة الشبابـيـة فـي الـقـطـريـن 
لتنبئ بفجر جديد في عمقه، وهو التمرد االستراتيجي عـلـى 
ذلك النمط من الثقافة الشعبية التقليدية المغلقة التي كـان 
آباؤهم أسرى لها، ويقبعون في سـجـونـهـا. فـقـفـزوا فـوق 
تابوهات التربية الطائفية السياسية، ونـزلـوا إلـى الشـوارع 
متحدين متضامنين، أمام استغراب آبائهم ودهشتهم. وأمام 
دهشة حتى من كانوا يتوقعونها من المفكرين والـبـاحـثـيـن 

 .واألوساط الحزبية التي كانت تنتظر هذه الظاهرة
لم يكن االعتقاد بنزول فئة الشباب إلى ساحات الـتـغـيـيـر 
حلماً رومانسياً أطلقه العديد من الـمـفـكـريـن، وقـد أكَّـدت 
ظاهرتا العراق ولبنان واقعية التغيير الثقـافـي. وعـن ذلـك، 
قال جبران خليل جبران منذ أكـثـر مـن قـرن مـن الـزمـن: 
(أوالدكم ليسوا لكم، أوالدكم أبـنـاء الـحـيـاة). كـمـا أكَّـدت 

التجربة مصداقية حلم غاندي الذي آمن بان الشـعـب سـوف 
 .يثور للمطالبة بحقوقه، مهما طالت كبوته

وهذا ما يطفح اآلن في ساحات العراق ولبنان، التي يشارك 
فيها الفقراء على شتى مستوياتهم العمريـة ألن بـعـضـهـم 
كواه الجوع، والبعض اآلخر كوى الفساد كل جـوانـب حـيـاتـه 
ومعاشه. ولعلَّ فيما قاله المفكران تكمن الحقيقة التي تحـث 
على إنتاج قواعد فكرية تتناسب مع ما عبرا عنـه. وهـذا مـا 
يقودنا إلى االستنـتـاج بـأن األجـيـال الـجـديـدة، والـفـقـراء 
والمحتاجين لن ينتظروا، ولن يصبروا ليأتيهم رجـال الـديـن 
بقصور في الجنة، وهم ال يستطيعون أن يجدوا لقمة الـخـبـز 

 .ليأكلوها
استناداً إلى كل ذلك، وبالمعنى الفكري يمكننا االستـنـتـاج 
أن ما يحصل في القطرين، لهـو ثـورة ثـقـافـيـة، يـقـودهـا 
الشباب، بشكل أساسـي، سـتـعـيـد تشـكـيـل الـكـثـيـر مـن 
المفاهيم. ومن واجب جميع المؤسسات الفكرية والـثـقـافـيـة 
والحزبية الوطنية والقومية أن تعد لها العدة الفكرية الالزمـة 
لرعايتها وتنميتها وتعميقها، وابتـكـار مـنـظـومـات فـكـريـة 
ترتقي من سطحية الثقافة التقليدية المغلقة الـتـسـلـيـمـيـة 
التواكلية السائدة، والقائمة على مسلمات تسـتـغـل الـديـن 
والدين الحقيقي منها براء ، إلى سقـف الـثـقـافـة الـقـومـيـة 
والوطنية المدنية، وذلك بتعميم الخطاب القومي والـوطـنـي 
بقطع صلة الوصل بين الثقافة القديمة إلى رحاب الـثـقـافـة 
المنفتحة التي تخترق كل تـلـك الـمـسـلـمـات. وان تـتـولـى 
المؤسسات التربوية العمل على االرتـقـاء بـمـسـتـوى تـلـك 
الثقافة المغلقة من سطحية المعرفة الدينية االستـسـالمـيـة 
التواكلية إلى عمق اإليمان الحقيـقـي والـظـاهـرة الـروحـيـة 
القائمة على بنية القيم العليا. وعـن ذلـك اعـتـبـار الـخـيـار 
الديني الروحي مسألة فردية تخص الفرد نفـسـه ال تـدخـل 
للسياسة وللدولة فيها بأكثر من ضمان حرية االعتقاد الديني 

 .وحمايته
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    سمير عطا اهللاسمير عطا اهللاسمير عطا اهللاسمير عطا اهللا
كاتب وصحافي لبناني، عمل في كل من صحيفة النهار 
ومجلتي األسبوع العربي والصياد اللبنانية وصحيفة األنباء 

 .الكويتية
 «العربية»يروي عمر البشير في فيلم وثائقي قدمته 

ثمانية وعشرين ضابطاً من البعثيين  ١٩٩٠كيف أعدم عام 
يقول الضابط السوداني ». بيوت األشباح«وتم دفنهم في 

إن السلطة ظلّت تماطل في تأجيل العملية حتى حلول شهر 
 .«فأعدمناهم ودفناهم وانتهت الحكاية»رمضان 

لو كنت في مسابقة افتراضية وسئلت أي فقرة هي األكثر 
؟ «دفناهم»؟ «أعدمناهم»فظاعة في الرواية، ماذا تختار: 

؟ إلى آخره؟ بالنسبة إلي ما من عبارة أكثر «تعقبناهم»
ضابطاً من  ٢٨إعدام  .«وانتهت الحكاية»همجية من القول: 

دون محاكمة، هي مجرد حكاية تروى للجيش الذي ينتمون 
إليه، ألمهاتهم وآبائهم وأبنائهم وأرامل المتزوجين منهم. 

 .حكاية وخلصت
عندما بدأت محاكمة السيد عمر البشير، اقترحت، وسط 
استنكار واستهجان كثيرين، أن تمنع المحاكمة عن فخامته، 
ألن ال فائدة منها. فالضرر الذي لحق بالسودان ال يعوض، وال 
عقاب ينسي الناس دارفور وانفصال الجنوب والتحرش 
الدائم بمصر، والسجون والمنافي واإلقامات الجبرية التي 

 .وضع فيها البالد
أي حكم لن يكون عادالً. وفي المقابل سوف يتعرف  

السودانيون إلى فصل مضحك وهمجي ومليء بالدماء  
والخرافة، والرقص بالعصا في المهرجانات الشعبية، سواء كان  
السيد عمر غاضباً أو مبتهجاً أو مدافعاً عن الجنجاويد. أنا ضد  
المحاكمات المشابهة في العالم العربي ألن معظمها إهانة  
للشعب المعني وللشعب العربي بصورة عامة. وألن ال نهاية  

 .لها. وألننا مهما عرفنا سوف نعرف شيئاً وتغيب عنا أشياء 
غالباً ما تحولت المحاكم العربية مساطر ومسرحيات بدءاً 

الشهيرة في العراق. وما زال القضاء  «محاكمات المهداوي»بـ
العربي يتردى منذ ذلك الوقت. وما زال الظلم مزدوجاً ومن 

كما في  «بيوت األشباح»يسبق يسوق اآلخر إلى السجن أو 
السيد عمر في مؤامرات الحفاظ عليه، ورمي  «حكاية»

 .الرفاق في السجون بسهولة ارتشاف فنجان قهوة. أو شاي
هل من الضروري أن يستعيد أهل السودان كل تلك 
الذكريات اآلن، وأن يعرفوا أكثر مما عرفوا بكثير في ظل أي 

 حكم كانوا يعيشون؟
العقد النضالي مع كارلوس ثم تسليمه إلى فرنسا في 
صفقة شبيهة بقبوله؟ المشاركة مع أحمد حسن الترابي ثم 
 سجنه؟ منح الخرطوم ألسامة بن الدن ثم منحه باب الخروج؟

المحاكمات العربية مسلسالت مملة تسالٍ دامية وهزلية 
 .«انتهت الحكاية»ومريعة وال تعيد شيئاً مما فقدته الشعوب. 

ضابطاً ال يعودون إلى ثكناتهم وال  ٢٨هذا كل ما في األمر. 
إلى بيوتهم وال حتى إلى جنازات الئقة بل يرسلون دفعة 

 .«بيوت األشباح»واحدة إلى 
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يناير، أن أحداث مـؤسـفـة  ٢٢تناقلت األنباء امس األربعاء 
شهدها منطقة أبيي، إذ تعرضت فيها قرية كولوم في صباح 
امس األربعاء، إلى هجوم أدى إلى مقتل مجموعة كبيرة مـن 
المواطنين، وإصابة أخرين بإصابات خطيرة، وتدمـيـر وحـرق 
الممتلكات، و بحسب األخبار الواردة، ان القتلى والمـصـابـيـن 

 .مواطنون ينتمون إلى قبيلة دينكا نقوك
تأتي هذه الحوادث المؤسـفـة، ضـمـن سـلـسـلـة حـوادث 

يناير راح ضحيتها عدد من أبـنـاء ١٩متكررة بدأت يوم األحد 
المسيرية ودينكا نقوك، ظلت المنطقة تشـهـد مـثـل هـذه 
األحداث منذ فترة، في الوقت الـذي يـحـشـد فـيـه السـودان 
إرادته و طاقته، إلنجاز السالم من خالل مفـاوضـات شـامـلـة 

 .وشفافة، و بناء عدالة اجتماعية وتنمية وديمقراطية
إن انتشار السالح خارج أيادي الـدولـة، وتـدمـيـر الـتـعـايـش  
المشترك بين مكونات المجتمع السوداني، وتـعـزيـز الـنـزاعـات  
القبلية، هو السبيل أسسته الدكتاتورية المدحورة، و أنـه لـمـن  
المؤسف أن تستمر تلك الحالة في جزء عزيز مـن وطـنـنـا فـي  
الوقت الذي تتوحد فيه اإلرادة الرسمية و الشعبية، في كل ربوع  

 .وطننا، من اجل بناء وطن الحريات العامة، و السالم والعدالة 

نتقدم في حزب البعث العربي االشتراكي، لكل األهل فـي 
أبيي من قبيلتي المسيرية ودينكا نـقـوك وبصـورة خـاصـة 
ألهالي الضحايا والجرحى والمفقودين، بأجل الـتـعـازي فـي 
فقدهم األليم، إن الحوادث، ببشاعتها تلك، تأتي لـتـؤكـد ان 
السالم الشامل والعادل هو السبيل للـخـروج بـالـوطـن مـن 
تحدياته الراهنة. ونطالب السلطات الرسمية بشكـل عـاجـل 
التحقيق في الحادثة بصورة عادلة و فـافـة، وكـمـا نـطـالـب 
قوات األمم المتحدة المتمركزة في إقليم ابـيـي، ان تـعـمـل 
بشكل جاد و فعال في حماية المدنيين، في ابيي، والـحـفـاظ 
علي منطقة ابيي خالية من السالح والمليشـيـات، وتـقـديـم 
الخدمات الهامة الستقرار الحياة، و بناء التعايش السلمي بين 
مكونات ابيي، و اإلسراع في تكوين مؤسسات إدارة أبيي بمـا 
في ذلك قوة الشرطة ومؤسسات الصحة و التعليم. وبشـكـل 
اهم و عاجل العمل على ضمان عدم تكـرار هـذه الـحـوادث 

 .المؤلمة في اإلقليم
    علي الريح الشيخ السنهوريعلي الريح الشيخ السنهوريعلي الريح الشيخ السنهوريعلي الريح الشيخ السنهوري
    أمين سر حزب البعث العربي االشتراكيأمين سر حزب البعث العربي االشتراكيأمين سر حزب البعث العربي االشتراكيأمين سر حزب البعث العربي االشتراكي

 ٢٠٢٠/يناير /٢٣الخميس 

 ��4 �1 �^ب ���(��)�� x� �F�1�D0�أ?*W #����� h"�8� ���P�=���� g�H�� h"ي 
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 FN��H �Pو ،m����� ق����� ��( ��.� J ،&6�G ر�� 
  و�+��ز� ��، Iـaـ#ـ�ـ� �Gـaـ#ـ�nـ��.� �(�a1ل ������6
��R� !Y�>  / �I�aول ���.�� ��<	�Iـ�ـ,، و��ـe و1ـ�ت 
  �ـ/ـ�ـ��ـ�N��� J ،W	X !� �1و��aH m� ��� ،s�X�����
 ،��#��د و�(�a	,��د و�F,a��q ���ـ�Uـ#ـ�ـ و�2ـ.ـTـ<ـ�ـ�وYـ

.��	aو�� `.�a�� J .q�2� 
 ، و� ��ع �6�X �� ��<	ـ�Iـ�ـ,n�#aG)� 6/#��ن |N� ���
 F�N��� k.6 ،�#U���� ، ����ي ��#�)���.��� ,�	�>��
 J  ���.��ـ Iـ�ر ـ�ـ�ب �2ـ�ـ�زر ��ـ��ـ�Yـn�#aG)� W�N
 Åـ�ـ�ـ�ـaـ�ـ�ـ5 �2<ـ�وع ��ـ( eـ�م، ��ـ<a6)� �1ت��
 ��a�� Cـ��ـ` �� ��#�ر����a�� ¹�  !6 |�2� ،&#U����

.*OR� 34 ���8ه d���<�� &iY��R� 
 ��I �ن �<` ��G��#/6 و6���� ��J @�> ���.! ��.�ـ	ـ

.d��.� m��X ��2م �����ي� ��� \�O e�� ,�G��H�� 
 yـ�ب ��ـ�ـ��ق، و��ـ�ـ�	ـ! )ـ� �H�x� W�x� �1ل ���
 �G�i� `.a�� Jت ���0/�, ������Xـ، و��ـ�ـ/ـ�وYـ! ���
��ــ�0ــ/ــ�ــ, و�ــ\ ��ــ�ــ<ــ�Uــ�، �ــ�1ــ�ت �2ــ�ن و��xــ�ر 
 !6 *	�a�� J ري�,	a.� !H34 ���د ،��/TI و�����Xت ����$.
�ـ	ـ�ـ,B Wـ�ره �ـ!  J ،ST#Gو ��q Wc لgI�1 �����ق، و
 ، و�2ـ.ـTـ<ـ�ـ�وYـ�#U���� ��6رLو� ,�G��H�� /����� ;	X
 ،sــIو�2>ــ� Æــ�x� و�(ف Mــ�ت ��<ــ�ــ��µــ�ــI و�ــ�ــ.ــ/ــ�
وI��*�ت  /�.6 �+ Wc !� V��V، �ن X;ـ�ـaـ,F �ـm  ـ�ـ� 
  �! ���0ن y�O�I، وG4ـ�ـ� G4ـ�ـ�M 6ـ�ـ.ـ�ـ��i1 ل��,	a��
 ، ود�ـaـ�رPـ�، و4+ـ��ز� ـ�ـ� و�ـ�ـ��ـ�ـ���(�a1ل �����
��#��د و�H��#2!. و ���O !� mH\ وmU��N g#G �0ـ�ق 
�ـ�1ـ�ت ��ـaـ�ـ�Yـ�  J sـ�ـ>ـa2ـ�ـ� kص ��¦ 6.ـ�$���

 و���d و���xر، m���2� 34 �.�>�ص.
 ،sـ�د ��>ـ�ع $ـ�6ـH ،mـ��ق ��ـ�ـ�ـ�ـ��� ��( �P �Pو
 CـIـ���� �����a1)� Mل و��H4ن و�s���2 ��� وY�N k.6�ـ

 |��Hـ|،  ٢٠١٩ �! د�ـ�H�1 ����8! �ـ! دR� م�H WY��aI
���* �����2 و��2*�ت، I ،,�/0��� ���i�� �;w� ���H
�ــ! ��ــ	ــ>ــ��، و��ــ/ــ�ــ` و�ــ�Iــ�M، و��ــ.ــ و��ــ��ــ�دي، 
 �N��M �����ق $�ب ��wIد، و��ـe �ـ.ـ�� +�cو ،,�G��Hو���
H-<�ون ��� I>�ق و)�! (�/>�ر� Hـ� Iـwـ��د... Iـwـ��د 
 	�k ��1 و��H4ن  ـ�ـ.ـI Cـ��) و�ـ��ـ�Hـ! Iـ��ـaـ;ـ�ـ�ـ�ت 

 �ن ��ـ�ـ��ق 
ً
 6<ـ�� 6ـ��ـ�a�و��±��(ت، و�Oل ��� �! 

�� ���Xـ� Xـ�Uـ�Pـm ور�ـ� ��ـaـ�ـm و+ـ�دي 
َ

� (,//�� ���)
.s�1 م $��م���� s�R� ���>�� ,�G��G�� 

 و4ن ��X����� |6ن 6!  ـ�Xـ�ـm �ـ.ـaـ�ـ�ر �ـ! ��ـ�ـ�ـ�ـ/ـ
 mـPM)ـ�ـ� و�ـ! +ـ�ـ�و� وUـ�cد و��+ ، و�/���,�G��H��
�.���ق )�	� و�ر�n، وIـ�ـ�g ��ـ�ـ�ـV و��ـaـ;ـ�ـ�ـ�ت، +ـpن 
 �ـ.ـaـ�ـ	ـ* 6ـ! 

ً
، ��6ـ�� �H;ـ���� �P��Xو �,/	�( *P��N

 �����ق، P� V�B ¾1ـ��+ـ�ـ�، n�#aG) �Pد�/� ;��/�� و4
 kـ�ر�، 6ـ.ـ�x� ـ�ـ�aـnـ�#aG) 

ً
��/� و

ً
و����a�� W�>  eد�

��P� V�B VY�0+�� ��8ـ�رYـ، Iـaـ>ـ#ـ�ـ رcـ�Uـ� ��ـ#ـ�ـ�د 
.Å.��� *	�aو�� !��;a�� WU�� و+��I ،si�aو�� 

�.8��  �N �6��a�� *P/,�، و�����iت ��ـ�ـ�Iـ�ـ, و�1ـ��ر 
 Cn�� ��	N��I م���.�  و�������X���� F ���/و� m�����
 ،N y�a�2 &� �  e�� ،mU���.� �1ـ��Uـn mـ� ���Gـ�Gـ�ـ,
 J ـ� ��ـ�ـ��ق�( V1 H��1و ،m����.� ���	i �� mH�� و
 Wـ	�aو�� �n�1 J ���� F ر�دpI ،�Y��aو�� Å.��� *	�a��

.�Pد�0&  ��دي ���1 و�����Hده، ��6ق د�I 
���2 و��ـ.ـ�د �<ـ�ـ��M �ـ�ـ�زر �ـ�1ـ�ت �(6ـaـ>ـ�م، 

.�X����� n�#aG)و�  و)���M ���2و�
 ���ي و����ر �.����6 ،s��M �(1ـaـ�ل، و�ـ/ـ�ـ��ـ

.F ��>T.د و����#�� 
 J  ���.��ـ,�	�>�� ,�I�	>�� n�#aG)� `�.1 �</��
 J ـ��+ـ�ـ�P� VـY0ـ� kو6ـ.ـ .s/,�ن، و+ـ.ـ�ـ�ـ	ق، و������

.�U��xد�ن و����� 
()*'�) ������� � ,�ب ��!�  ����

 ٢٠١٩ / ١٢/ J٨  ��1د� �01 ���/د�ن

 �R�د
 16R ����د�ن
 �2��ر ����ت �8�W0�م 

�/���h �$�8�ر ��$0� ?1 ! _#�ن 
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 ����.��ت ��I�aـ�ـ xـ�ـ�ز ,µ�P !� ت و��1تg~�
 ،���I��2ت �����، �! ر+;�� ���aم ���+� �� ������ـ
  �§�6ن 6ـ!  ـ�ـ�د �ـ	ـTـJ ،5 �ـ	ـ�P dـ�ـµـ,	��/�
 ����0م، �/��G gر ��ـ�ـ�م، �$���� \�����.��ت، و
 WـOـ! د�� ��1 )�6ـJ 5 04ـ�ق �6Rـ*� ��ـ/ـ�رYـ
 و�Oرج ���ر�P، و ��ر ���R 34 �ـ�ـ�و�ـ qـ.ـV 1ـ��ـ
���* J ����ق ����2 Iـ�ـ�، �ـ�ـ� �1ـ�ث 1ـ��ـ �ـ! 
 ��ر�Iכ، و6ـ�م ��ـ�ـ�ـ�GـTـ/ـ, J �2ـ/ـ�0ـV ���ـiـ/ـ�ـ,
، و ���5X�� W ���ـ ��ـ�ـ*�ن J �ـ�ـ�ر Yر��aو��

 ����0م.
 �<�ر �����ت ��2.� و�����ت ��/����G� yد� ���
��� 34�W 6ـ.ـ&  ـ�ـ�Uـ �1Rـ��ل و���ـ�ـ�ـ�� 6ـ.ـ�ـ�ـ� 
 Vـ/ـ�0ـ� J . +��� ���P��  5���Gت )�ـ	ـ�ـ,

ً
���Yر� 

 �ـ/ـ�د� Iـ�ـ�g ��ـaـ�ـ�ر ��ـ�ـ* �$���� !� X�#a�
 gو ـ/ـ#ـ�ـ و�6�Y 34 �ـ�وز 1ـ��ـ ��ـ'�J É �ـaـ�Iـ�ـ
 �xـ�ـ�ز، �و .��P �6د�pI ��/� ص��� M��������ر�ت، 
 رU�c� ��ـaـ�ـiـs و�(�ـaـ	ـ,��د. وIـ�ـ� �#<aI $���
½�+Ê 6ـ.ـ�R� kـ! و�(�ـaـ�ـ��ر، و�2;ـــ& °ـ�ـ��ت 
  وو�{� �a�� V��B VY�0 &.6.��ت ��<�	ـ�ـ,���1

 د�H���x� |ر�.n�#aG� ��a1�0 e�� ، و���0/�,
 
ً
و���H L4 1�ب ��	�� ����� �()ـ'��ـ&، �Gـ�ـ�Xـ�
 �! {�Fa ��2ـ.ـ�ـ J ��ـ�ـ�6ـ�� ��<ـ�ـ	ـ�ـ, ��ـ���ـ�ـ
 eو1ـ ،.��a�� و���د� y�X� ��>�� ن�I ،n�#aG��

:�6�H FGp+ ،ل��aG)� ��4ز ���م 
١ ،) N��/H� ،��>�� *P�� ����I &.�a��I ،5G�cـ�ـ

و��a���I K.��ـ G;ـ��ـ�ـ�، و��ـ#ـ�ظ 6ـ.ـ& ��Rـ! 
 sــ<I'6ــ.ــ& �2ــ و�(�ــaــ�ــ��ر، و ــ#ــ�Yــ5 ��ــ#ــ�$ــ
، ���x� m6ـ�ت ������ Fan�#aG) Yف ���8ر��PR�I
 �gـP &6.ـ .����� �����.� ��	N��I م����� J <a�2�
 mـHو ـ�ـ� Fو����� F+��P� !6 W����� `>iد، و����a��
 ��;���.� F�+ s����m، و /#�ـg ��ـ�ـ��ر�ت ���ـ�Iـ�ـ

 �g�#/a� s���2ه.�Mت، و�����.���� ,µ�P �1ل 

) g�� W<#�� �gPي �~a�� W�( g��د ��ـ�ـ�ـiـ�ي ٢ 
 �aـ	ـ,��د و��ـ#ـ�ـ�د ���ـ�Xـ�ـ)� y�X !� �P ���و�
، ��e 1ـ�ـ�ـ5 ,�IR�Y�8ر�� �,/	�( n�#aG�I �1�2ر��
 Wف  ـ�ـ���aG>�ر�I �Pرو�ح )���U/,� ود��Æ�x� M، و
 a� ��+��P� V��B Jـ�ـ�Hـ! �n�� Y�8ر�� n�#aG)�
 yـ�X ـ�ـ�ت�" �! �Wc K�i#  WN �ـ�

ً
 و)�	�

ً
�>TN"

 
ً
��/��م ��	��U ، و�! O J `�G L4/ـ�ق و�1ـ� "NـTـ<ـ�
" m6�G وG<�ـ� Iـ��ـ�ور ��ـ�0ـ� ��ـgي Xـ��ـ5 

ً
و)�	�

�2.� و��Xت ���CY���� m6 و��Xت � �,/ ��X FI و ��م
0 �I Jـ\ ��Rـ!، Gـ/ـ,�)ـ� �2ـ��0ـ/ـs وxـ�ن �>��
���2و�ـ و��ـ�Yـ و��ـaـwـ�ـ* Iـ�(Iـaـ�ـ�د 6ـ! ��ـ�ح 
 J ، و����aون �C �����ت ��/����Y�i���� ت��.����

 �M��1R و��a	Ì�. 6! �ي �c�Bت ���y ���د�.
) �6م 6�ل a�� �gP��د، و�� �<#1R� !6 ،Fـ��ث ٣

 Wـ	ـX d�� J �P�O� ن�c ،�2ن� !� �H���� �� ��( e��
�H� ��6م، و��a���ر ��-<�ط ��ـ�ـ.ـ� �ـ	ـ�ـ�Hـ� ��ـ/ـ�ـ�م 
����m��/a� VI ��2*�ت، و��	\M و��ـ'�É ��ـgي (زم 
 �Rد��aG)� Mـ��، �ـ��J M �ـ��Nـ�ـ ��ـ'�ـ ��ـ8ـ�ـ�ـ.ـ
 Fـ�ـ�Gي ����زه و�<a�� م، �و��/�� ��#.O e�� ز��ت¢�
و �F,/�i، د�OـW دو�وYـ! ��ـ�و�ـ، و1ـ�ـ�ل ��ـ	ـ'ول، 

.,�/�Rو� ������ F ��Nوو� 
) ���Y �ـ!  >ـ.ـ�ـ� ��ر�د� ��<ـ�ـ	ـ�ـ, وو1ـ�� ٤

  و��m6�� ،*�wa و ��Y� ���.ـ�ـY��� y�X K�و ��
 �V���a ���م �(��aGل و��ia��ل �Pـ�cـ.ـ�ـ�، ����aG)�
 �Rز� �(aX>�دHـ Iـ�ـ�ـaـ.ـ` xم و������� M�,/Iو
 mـ�6ـI  �	*� ��. و�O W�>Iص ��;��Uـ �2ـ�ـTـ<ـ�ـ

.Yو�����ت ��;�ور ����R� C.��� 
 Fـaـnـ#ـ�aـG� و��/>� 1.�` 4ر�د� )�	ـ/ـ,� و�ـ.ـ�ـ

.������  
 م. ��دل 3�4 2
������� � ��:��9 ���78 #�ب ��!�  ����
١٤/١/ ٢٠ ٢٠ 

 �R�د
 16R ����د�ن

9�� ��ل ?�1د �W:�ي �����ت �a 4=�ز ���Q���1ت ��(���...� h"�8? 

�*�9��� 
 ��q�RY J)H و��1د
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 سميرة رجب
اتخذت في زحفها »يذكر المؤرخون العرب أن إيران  

 :وتقدمها نحو الحدود الشرقية للوطن العربي ثالثة مسارات
التقدم إلى وسط العراق وإحداث حالة من امتداد  -األول

في األراضي العراقية وضم أجزاء منها بحيث يكون ذلك 
االمتداد قريًبا من بغداد فيسهل االنقضاض عليها وضربها، 
ويمنح الفرس قدرة في توجيه قواهم شماًال أو جنوًبا 

 .وممارسة الضغط المستمر على العراق والتدخل في شؤونه
 .التقدم نحو عربستان وشط العرب-ثانًيا
 .«اختراق الخليج العربي (البحرين ثم الجزر الثالث) -ثالًثا

 - «الحدود الشرقية للوطن العربي، دراسة تاريخية»)
 (١٩٨١بغداد،  -مجموعة من المؤرخين، دار الحرية للطباعة

واليوم بعد أن انكشفت هذه الحقيقة الصارخة، في 
استراتيجيات وأهداف إيران التاريخية ضد العرب كأمة وتاريخ 
وحضارة وهوية، بل بات األمر معلنا، بعد احتالل العراق، 
وباتت األنظمة العربية، مكشوفة مباشرة أمام تهديدات 
إيران وأذرعها الداخلية، المتحفزة لالنقضاض على السلطة 
حيثما تواجدت، وبعد أن انكشف النفوذ العقائدي والميداني 
اإليراني الذي يصول ويجول في المنطقة لزرع األحقاد، 
وسلب الوالء، وتدريب الموالين على سبل الدفاع عن هذا 
الوالء العقائدي القومي اإليراني، بعد كل هذا، هل يا ترى 
تملك بالدنا العربية وسائل وأدوات المواجهة؟... هل تملك 
أدوات الصد النارية والعقائدية التي لطالما تمتلكها 
وتستخدمها إيران الباطنية، منذ ظهور الشعوبية (العصر 

 األموي)، حتى يومنا هذا؟
إيران ال تنخرط في حروب (منفردة)، ألنها لم وال ولن 
تنتصر فيها، وهذه حقيقة يعرفها اإليرانيون أفضل من 
غيرهم... وللتأكد من هذه الحقيقة يجب الرجوع إلى دراسة 

)، حتى ١٧٢٦ -١٥٠٢تاريخ إيران منذ الحروب الصفوية (
) ... ١٩٨٠-١٩٨٨حرب الثماني سنوات اإليرانية العراقية (

واإليرانيون يعرفون هذه الحقيقة ويؤمنون بها، رغم أنهم، 
شعًبا وحكومة، يتظاهرون بعكس ذلك، وبغرور وعنجهية ال 
ولم تمارسها أية أمة في التاريخ البشري، وال حتى أكبر قوة 

 .في العالم
لذلك إيران دائما تنتهج طريق التحريض والتحالف مع 

 .قوى عظمى، في كل حروبها وصراعاتها
كانت للحروب الصفوية، التي امتدت على مدار مائتي عام 
ضد العثمانيين على أرض العراق، ظروفها اإلقليمية 
والدولية، ولوال هذه الظروف لما بدأ الصفويون بإشعال 
هذه الحروب... ورغم ذلك لم يحقق الفرس انتصاًرا فيها، 
بقدر ما حققت هذه الحروب نصًرا لألوروبيين في إضعاف 

 .تركيا العثمانية ووقف زحفها على أوروبا
وكذلك حرب الثماني سنوات التي اندلعت بين إيران 
والعراق، مباشرة بعد وصول الماللي للسلطة، كان لها 
أسبابها الدولية... ورغم ذلك انتهت بهزيمة إيران، ولكن 
انتصر الغرب بسقوط المعسكر االشتراكي، وانتهاء الحرب 

الباردة... وهذه الهزيمة اإليرانية األخيرة جديرة بالدراسة 
للتأكد بأن الفرس لطالما نالوا الهزيمة في حروبهم ضد 

 .العراق، وهم الزالوا مرعوبين من هذه الحقيقة
ولكن يجب االعتراف بأن قوة إيران تتمحور حول عقيدتها 
الباطنية، التي تخزن فيها كل أحقاد الفرس ضد العرب... 
هذه العقيدة اإليرانية التي تتسلح بكل القيم الشيطانية من 
أجل تحقيق غاية رئيسية، وهي تحطيم العرب، وإذاللهم 
وإهانتهم وتحقيرهم... هذه هي العقيدة التي يتم زرعها 
وتكريسها في الوجدان الفارسي جيًال بعد جيل، في كل 
فئات شعبهم، من اليسار إلى اليمين، من العلمانيين إلى 
الحوزويين، من األغنياء إلى الفقراء، في مثقفي المدن إلى 
أميي القرى، وكل ما يقال عكس ذلك ما هو إال كذب ورياء 
باطني يحترفه الفرس، وهدفه الحفاظ على قوة العقيدة 
التي نجحت في اختراق العرب على مدار أربعة عشر قرًنا، وال 

 .زال العمل بها مستمًرا
هناك سرد طويل في هذا المجال يمكن تناوله، بالوثائق  
واألدلة المادية، إلثبات صحة كل كلمة قيلت وتقال حول  
التعالي والغرور والعنجهية واألحقاد الفارسية ضد العرب، ليس  
هنا مجال توثيقه، إال أن ما عاشه العرب حديًثا، منذ السلوك  
اإليراني في نظام الشاهنشاهي المتغطرس سابًقا، ثم نظام  
الماللي الحًقا، وَكْم الدماء العربية التي ُأريقت منذ ذلك اليوم  
في جبهات القتال، وفي ساحات المدن العربية، وفي تحريض  
األعراق والطوائف، وفي حروب وكوارث اإلرهاب ومعارك  
المليشيات واألحزاب اإليرانية، التي تعمل جميعها باسم اهللا  
ورسوله محمد صلى اهللا عليه وسلم، وآل بيته الكرام، عرب  
قريش األقحاح، لهي حالة مستمرة منذ بدايات القرن العشرين  
حتى يومنا هذا، والزالت األحقاد الفارسية تصب على رؤوسنا  

 .حمم النيران إلى أجل غير مسمى 
عبر التاريخ، كانت إيران تخرج مـن حـروبـهـا ضـد الـعـرب  

مهزومة، ولكنها كانت تنتصر عليهم في المفاوضات. وعـبـر 
التاريخ، الذي ذكرناه على أقل تقدير، كانت تلك المفاوضات 
ُتدار تحت رعاية القوى العظمى... فسلب الصفويون أراضـي 
الـعــرب عــلــى طــول الســاحــل الشــرقــي لـلــوطــن الــعــربــي 
بالمفاوضات، بعد حروب لم تنتصر فيها، حيث كانـت روسـيـا 
القيصرية وبريطانيا هما الحـكـمـان الـفـيـصـالن فـي تـلـك 
المفاوضات، وكانا يحكمان فيها بما يخـدم مصـالـح أوروبـا، 
بإضعاف العثمانيين واستمرار الحروب في العراق، ولم يـكـن 

 .للحق والعدالة واإلنصاف ذكر فيها
وهكذا، وعلى مدار خمسة قرون، استولى الصفويون على 
أراضي الساحل الشرقي للخليج العربي، من سواحـل خـلـيـج 
عمان جنوًبا حتى آخر نقطة من الحدود العـراقـيـة الـتـركـيـة 
اإليرانية شماالً، التي كانت كـلـهـا عـربـيـة بـكـل مـقـومـات 
الجغرافيا والتاريخ. استولى الفرس عـلـى تـلـك الـمـسـاحـات 
الشاسعة من أراضي العرب، الثرية بالزراعة والمياه والنـفـط، 
بسهولة ويسر ألن العثمانيين دأبوا عـلـى الـتـنـازل، بـهـدف 

َمن ال يملـك يـتـنـازل »حماية أراضيهم في األناضول، فكان 
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واستفاد الفرس من تقـادم الـزمـن فـي  ... «لَمن ال يستحق
تغيير المعالم الحضارية لهذه المناطق ثم تغيير هويتها، عبر 

 .سياسة التشويه واإلفساد والقهر واضطهاد وإبادة شعوبها
وتتالت العصور، وتتالت القوى العظمى على المنطقة، 
فكان للفرس مع كل منها موقف يتمثل في التحالف مًعا 

األمريكي  -ضد العرب... وها نحن نعيش الزمن اإليراني
التاريخ يعيد »بامتياز، وبكل تفاصيله التي تثبت أن 

في استخدام الكذب  «وافق شن طبقه»حيث  ... «نفسه
واإلفساد واالحتيال واإلرهاب والمذابح واإلبادة والوحشية 
لتمرير سياسات هي األخطر في تاريخ العرب منذ األزل... 
سياسات تعتبرها إيران فرصتها التاريخية التي ال يجب أن 

 .تمر دون تحقيق غاياتها
في ظل نظام مملكة بهلوي المتحالفة استراتيجًيا مع 
بريطانيا وإسرائيل، خالل القرن العشرين، أنهت إيران ما 
تبقى من اتفاقيات وترسيم المناطق العربية المحتلة على 
الساحل الشرقي للخليج العربي... وجاء بعد ذلك نظام 
جمهورية الماللي إلكمال المسيرة بموجب استراتيجيات ما 
بعد الحرب الباردة، والمرحلة االنتقالية لقيام نظام دولي 
جديد، والسير في استراتيجيات غربية جديدة تعمل على 
اختراق شعوب المنطقة وتحريضهم... ومع احتالل العراق، 
وإسقاط نظامه الوطني، بدأت مرحلة متقدمة من أحالم 
إيران التاريخية باختراق الساحل الغربي للخليج وفق نظرية 
المراحل، بعد أن تقاطعت طموحاتها مع المشروع األمريكي 

 .في شرق أوسط جديد
ومنذ ذلك اليوم أصبح التحدي والتهديد والتصعيد  
المكشوف والمعلن ضد العرب أداة قوة تتباهى بها إيران في  

ظل صمت عربي مذل... وزادت العنجهية والغرور وادعاء  
الشجاعة والقوة... فلم يعد الحصن العربي في العراق  
موجوًدا... الحصن الذي لطالما أرعب الفرس وحطم أحالمهم  
وأطماعهم ضد العرب، منذ قادسية سعد بن أبي وقاص،  

 .حتى تجُرع الخميني سم الهزيمة في قادسية صدام حسين 
هذه هي الحقيقة التي يجب مواجهتها بكل واقعية إن 

 .كان العرب، شعوًبا وأنظمة، يطلبون النجاة
وعلى هذا األساس نضع تفسيًرا موجًزا لألحداث الجارية بين 
أمريكا وإيران في العراق اليوم، وبواقعية سياسية شديدة، 
بموجب مبدأي القوة والمصالح المعمول بهما، فإن تلك 
األحداث تسير في طريق ترتيب أوراق المنطقة لصالح 
الواليات المتحدة (وإيران) في ظل التصعيد المتزايد بين 
األقطاب الكبرى خالل المرحلة األكثر حساسية التي يمر بها 
العالم قبل ظهور نظام دولي، جديد لم تتضح معالمه حتى 

 .اآلن... والنتائج لن تكون لصالح العرب
وتتركز خطورة ما يحدث اليوم في الوصول إلى طاولة 
التفاوض التي سيجلس حولها الطرفان األمريكي واإليراني، 
وهو أمر قادم ال محالة (إن لم يكن قد بدأ فعًال)، وخصوًصا 
بعد أن تم إزالة العسكري الميداني المتصلب قاسم 
سليماني، من طريق المفاوض الشرس الوزير جواد ظريف، 
المقرب من البيت األبيض... والسيناريو المتوقع من هذه 
المفاوضات هو دخول إيران في مرحلة جيدة من العالقات 
مع القوة العظمى األمريكية، مما سينعكس وباًال على 
المنطقة العربية... وستتغير اللعبة تماًما، ولن تكون لصالح 

 .العرب عموًما، والخليج العربي خصوًصا

    د. أحمد الشوتريد. أحمد الشوتريد. أحمد الشوتريد. أحمد الشوتري
البعثيون اليوم، يشعرون كما كانوا يشعرون خالل عشرات 
السنين الماضية أنهم غير مفاجئين بالتطورات الفكرية التي 
تحدث على المستوى العالمي أو على المستوى اإلقليمي فألن 
البعث، بمنطلقه المتجرد، قد فكر واجتهد في ما يصلح أساسا 
لنهضة األمة، لمستقبل مديد، رغم إيمانه العميق بالتطور 
والتجدد، ورغم استعداده للتجاوب مع الحاجات والتطورات 

 المستجدة.
أليس ما يجري اآلن من تطورات مفاجئة في البلدان 
االشتراكية والتي تؤكد على العالقة بين االشتراكية 
والديمقراطية واألبعاد الحضارية والروحية والقومية كان البعث 
قد تعرض له منذ البداية وخالل مسيرته الطويلة، ونماه 

 وتوقعه!
أليس اإليمان بقدرة اإلسالم المتجددة على التأثير الروحي 
والحضاري في مصير اإلنسانية، من القناعات األساسية للبعث 
سواء أكان ما يتعلق منها باإلسالم كدين وحضارة للعرب، 
وبمكانة اإلسالم في النهضة العربية، أو ما كان متعلقا بأبعاده 
العالمية، وعالقة الشعوب اإلسالمية باألمة العربية؟ إن اقتران 
بداية الحزب برؤية عميقة إلى اإلسالم كان من أهم العوامل 

التي أعطت البعث ذلك البعد التاريخي الحضاري الذي ميزه، 
 وكانت وراء صموده وتجدده واستمراره واستقراره.

وال يعود مستغربا أن يكون البعث في بداية األربعينات، أول 
من نقد العلمانية المستوردة من الغرب، وألح على الصلة 
العضوية المصيرية بين العروبة واإلسالم دون تفريط 
بالمحتوى التحرري والتقدمي لمفهوم الثورة العربية. ذلك أن 
البعث نبع من فكرة حية أصيلة صادقة، تهتدي بيسر ونفاذ إلى 
األمور الجوهرية والمصيرية، وتجعله دوما في حالة إعادة بناء، 
فلم يسجن نفسه في قوالب نظرية وعقائدية، وكان طوال 

 مسيرته يستلهم الحرية.
وألن نظرة البعث كانت نظرة حية، فلم تحجب عنها عروبة 
اإلسالم صفته العالمية، وانه دين يتوجه لكل البشر. لذلك 
كانت للشعوب اإلسالمية مكانة في تفكير الحزب منذ بدايته. 
ولكن الحزب كان أيضا ومنذ بدايته، واضحا وحاسما في 
موضوع قومية األمة، وأنها األساس والشرط الضروري لفهم 
عالقة اإلسالم بالعروبة، وعالقة العرب بالشعوب اإلسالمية. 
فوحدة العرب كانت المقدمة الضرورية لتوحيد الشعوب التي 
دخلت في اإلسالم، ووحدتهم اآلن تفسح المجال واسعا لتعميق 

 الروابط الوحدوية بين الشعوب اإلسالمية.
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على مدى السنوات السبع عشرة الـعـجـاف الـتـي عـاشـهـا 
العراقيون في ظل احتالل أميركي إيراني مشترك، شهد هذا 
 القـطـر الـعـربـي الـعـزيـز آالفـا مـن عـمـلـيـات االغـتـيـال
الوحشية التي طالت مثقفين وعلماء وأكاديميين وصحفييـن، 
من حملة مشاعل التنوير والتثقيف، فضال عن سـواهـم مـن 

 أبناء العراق ونخبه في كافة المجاالت.
ومن الخطأ التصور أن عمليات االغتيال هذه تأتي عـفـويـة 
ظـم، اعـتـمـده  أو ارتجالية، إذ انها تـأتـي فـي سـيـاق مـن ّ
 المحتلون ونفّذه أذنابهم، إلخماد شعـلـة الـثـقـافـة والـعـلـم
في هذا البلد، ولبّ ث روح الهزيمة وإشاعة ثقافة الـتـخـاذل، 
وإلسكات األصوات المعبرة عن ضمير هذا الشـعـب األصـيـل 
 بــجــذوره الــحــضــاريــة الضــاربــة عــمــيــقــا فــي مســيــرة
التاريخ اإلنساني، مما يتيح الفرصة ألبواق الفـتـنـة ومـنـابـر 
التجهيل لممارسة دورها في إشاعة األفكار الـظـالمـيـة فـي 
كـمـيـن  المجتمع، وبـمـا يسـمـح لـهـؤالء الـعـمـالء الـمـتـح ّ
بشعب العـراق بـاالسـتـمـرار فـي سـرقـاتـهـم وإجـرامـهـم 
وفسادهم. ومع اندالع ثورة تشرين الوطنية تنقـل وسـائـل 
اإلعالم كل يوم أنباء اغتيال ناشطين ومثقفين وصحـفـيـيـن 
 وأكاديميين، في فعل خسيس يائس لحـفـنـة مـن الـجـبـنـاء

العاجزين يعبر عن فشل مرّ وع تعيـشـه مـيـلـيـشـيـات هـذا  
النظام الذي أوجده وأدامه االحتالل عبر عـمـلـيـة سـيـاسـيـة 
 بائسة، بات الجميع يتحدث، بمن فيـه الـمـشـاركـون فـيـهـا،
عن سقوطها وفشلها وتدميرها لـكـل مـعـالـم الـحـيـاة فـي 

 العراق.
وإنها لمفارقة مؤلمة أن هؤالء الذين حملتهم الديمقراطية 
األميركية المزعومة على دباباتها هـم مـن يـمـارس أبشـع 
 عملـيـات الـتـوحـش الـمـنـاهضـة لـكـل مـعـانـي الـتـحـرر
والديمقراطية التي يتباهون بها، والتي زعمت إدارة االحتـالل 
األميركي، في إطار ترويجها لـجـريـمـة غـزو الـعـراق، أنـهـا 
 ستشـيـعـهـا فـي هـذا الـقـطـر بـعـد احـتـاللـه، كـمـدخـل
للتمدن والتنوير ، زاعمة أنها ستجعل منه منارة للحريـة فـي 
المنطقة. وإذا بها تجعل منها ميدانا لـلـظـالمـيـة والـفـتـنـة 
 والتخريب ونشر اإلرهاب والجهل المتعّ مـد، الـذي انـتـقـلـت
 تــأثــيــراتــه الــتــدمــيــريــة إلــى أقــطــار عــربــيــة عــديــدة!
لقد عبر هؤالء الذين زرعهم االحتالل األميركي اإليراني فـي 

عراقنا العزيز عن أبشع صور اإلجـرام، حـيـنـمـا لـجـأوا إلـى 
 اغتيالَ حـمـلـة الـفـكـر والـقـلـم، سـعـيـا مـنـهـم إلشـاعـة
التجهيل المتعّ مد وتمرير مخططاتهـم فـي تـدمـيـر بـنـيـة 
المجتمع وتقطيع أواصره االجتماعية، وفاتهم أن في الـعـراق 
ــرة ــجــذور فــي مســي ــفــطــرة، راســخ ال ــال  شــعــب واع ب
الحضارة، وأن اغتيال نخبه الفكرية وقادة الثـقـافـة واإلعـالم 
فيه لن يحول دون ثورة يقودها وعي أبناء هذا الشعب. وهذا 
الدة، الـعـريــقـة فـي انــتـمــائـهــا  هـو شــأن الشــعـوب الــو ّ

 والتي ال ترهبها رصاصات الغيلة الغادرة.
وإذ تمارس هذه القوى الظالمية اإلرهابية التابعة لـنـظـام 
الولي الفقيه المتوحش جرائمها بحق نخب المجتمع العراقـي 
 وقــادة الــرأي فــيــه، فــإن اإلدارة األمــيــركــيــة، الــحــالــيــة
واإلدارات السابقة، تتحمل، هي األخرى، المسؤولية التاريخية 
والقانونية واألخالقية عن كل ما جرى في هذا القطر العـزيـز 
ــاع ــن ــالم وص ــة واإلع ــاف ــق ــث ــوز ال ــرم ــاالت ل ــي ــت ــن اغ  م
الوعي والتنوير فيه، فالواليات المتحدة هي مـن غـزت هـذا 
البلد ذو اإلرث الحضاري العميق، وهي من أوصلت هذه الزمر 

الـعـراقـيـيـن   الوحشية المتخلفة إلى الحكم وسلّمتهـا رقـاب
ليمعنوا فيها قتال، مثلما سلمتهم موارد العراق ليستبيحـوهـا 
سرقة وفساداً،  وهي من أباحت لهم إشاعة الفتن واألضاليـل 
واألفكار الظالمية في صفوف أبنائه، في تناقض صـارخ مـع 
كل ما تتفاخر به من قيم الديمقراطيـة الـتـي تـزعـم أنـهـا 
أسستها فيه، في الوقت الذي تمنح فـيـه هـذه الـعـصـابـات 
اإلجرامية فرص الحياة واالستمرار وتـحـمـيـهـا مـن غضـبـة 

 الشعب الثائر.
إن عمليات االغتيال التي طالت نـخـب الـعـراق الـفـكـريـة 
والثقافية هذه لن تزيد شعبه، الذي يـتـواصـل نضـالـه ضـد 
 المحتليـن وعـمـالئـهـم، إال إصـراراً وعـزمـاً عـلـى السـيـر
في درب النضال والتحرر، والـخـالص مـن هـذه الـطـغـمـة 
الفاسدة المجرمة، فحيثما غابت شمس سـتـشـرق أخـريـات، 
وسترتفع عوضا عن الراية التي حـاولـوا إسـقـاطـهـا رايـات، 
وسيتحرر العراق ليعود منارة حضارة وتنوير ونهضة، كما هو 

  دأبه عبر العصور.
    

    مكتب الثقافة واإلعالم القوميمكتب الثقافة واإلعالم القوميمكتب الثقافة واإلعالم القوميمكتب الثقافة واإلعالم القومي

 � ��i�� ل���X�

N���2�� U)  



        ٢٠٢٠كانون الثاني /طليعة لبنان الواحد     

 



 ٢٠٢٠كانون الثاني   /طليعة لبنان الواحد 

 


