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لمناسبة ثورة  8شباط ”عروس الثورات“ أصدرت قيادة قطر العراق البيان التالي:
يا أبناء شعبنا المجاهد
تحلُ علينا اليوم الذكرى السادسة والخمسون لثورة الثامن من شباط عام  3691التي قوضت الحكم الديكتاتوري
القاسمي بعد أن انحرف بثورة 31تموز  3698عن مسارها الوطني والقومي فقاد حزب البعث العربي االشتراكي في
العراق نضاالً ال هوادة فيه ضد والذي توج بإضراب البنزين عام  3693واإلضراب الطالبي الشهير أواخر عام 3691
وأوائل عام  3691والذي كان المقدمة التي أفضت إلى قيام ثورة  31رمضان (الثامن من شباط) عام  3691الوطنية
والتي قدم الحزب من أجلها كوكبة من الشهداء األبطال ،ولكن ونتيجة لمعاداة قوى الردة للبعث ومشروعه النهضوي
القومي وخشية من تطبيقه قامت ردة  3691 -33-38والتي اقترنت بشن حمالت قمعية ضد مناضلي حزب البعث
العربي االشتراكي األبطال من أجل اجتثاثه والقضاء عليه واعتقل آالف البعثيين وتعرضوا للتعذيب واإلعدامات والحرمان
الوظيفي.
يا أبناء شعبنا العظيم
لكن ذلك االضطهاد والقتل كان محفزاً إضافياً لتصعيد النضال إلسقاط ديكتاتورية عارف مثلما أسقط الحزب
ديكتاتورية قاسم ففجر ثورة السابع عشر  -الثالثين من تموز  3698ثورة المنجزات العمالقة التي شيدت القلعة
الناهضة لحركة الثورة العربية المعاصرة وحققت اإلصالح الزراعي الجذري في الريف والثورة الصناعية في مدن العراق
وحققت الحل السلمي الديمقراطي للقضية الكردية والحكم الذاتي ألبناء شعبنا الكردي وأطلقت أوسع عملية تنمية
اقتصادية واجتماعية في العراق كله خصوصاً بعد قرار تأميم نفط العراق والذي وظفت عائداته المالية الوفيرة في خدمة
مسيرة التنمية العمالقة ومسيرة البناء االشتراكي الظافرة.
وكما أن األعداء احتاطوا فأجهضوا ثورة  31رمضان قبل أن تتمكن من الوقوف على قدميها فإن قوى الشر ذاتها وبعد
أن فشلت في إيقاف ثورة  31تموز التقدمية وإجهاضها عمدوا إلى الحرب والحصار كوسائل أخيرة إلسقاط النظام الوطني
وهو ما حصل في غزو العراق في عام  1001والذي أدى إلى تخريب العراق وتهديم كل ما بناه البعث وما حققه من
إنجازات عمالقة مما أدى إلى عودة البعث للنضال من أجل عراق متحرر من التبعية إليران وغيرها وخال من الفساد
واألمية والمرض والفقر والظلم والتمييز الطائفي ويحافظ على مبادئه وحرية شعبه ،فواصل البعث وأبناء شعبنا المجاهد
مسيرة الجهاد والتحرير الظافرة بذات الروح التعرضية االقتحامية التي نفذوا بها ثورة الثامن من شباط عام  3691وثورة
31تموز عام  3698وحتى يحققوا الظفر الحاسم ونصر العراق واألمة المبين المؤزر األكيد عبر إسقاط العملية السياسية
المخابراتية المنهارة واستئناف مسيرة البناء الثوري الشامل الذي يحقق الرفاه المعيشي والعيش المرفه السعيد الرغيد
ألبناء شعبنا العظيم وامتنا العربية المجيدة ويحقق لهم االزدهار الفكري والثقافي واالقتصادي واالجتماعي الشامل.
يا أبناء شعبنا المجاهد.
يا أبناء أمتنا العربية المجيدة
إن شعبنا وحزبنا إذ يستلهم من ثورة  31رمضان عام  3691الدروس التعرضية االقتحامية لها يجدد العهد لشعبنا على
مواصلة النضال حتى الظفر الحاسم والنصر المؤزر األكيد ولرسالة امتنا المجد والخلود.
قيادة قطر العراق
في الثامن من شباط 1036

طليعة لبنان الواحد /شباط 9102

شـــباط

طليعة لبنان الواحد  /شباط 9102

كثيرة هي المواضيع التي استقطبت االهتمام السييياسيي
واإلعالمي في اآلونة األخيرة ،لكن أبرزها الحدث السيودانيي.
هذا الحدث يتجلى بحراكه الشعبي الذي يدخل شهره الثياليث
على وقع حركة شارع منضبط بخطابه السيياسيي وإييقياعيه
الميداني ،عبر إصراره على سلميته وتطوير مشيروعيه مين
اإلطار المطلبي إلى اإلطار السياسي الشامل.
هذا الحراك الذي يشهده السودان حالياً ،ليييا األول فيي
تاريخ السودان الحديث ،لكنه األطيول واألكيثير تينيظيييمياً،
واألوضح في أجندة أهدافه السياسية .واألهم من كل ذليك،
أنه انطلق في وقت تخيم فيها صورة سوداوية على المشهيد
العربي ،بفعل التدمير البنيوي الذي ضرب مرتكزات مكونيات
وطنية عربية واختراق الحراك الشعبي الذي انطلق في أكيثير
من ساحة ،وحال دون وصوله إلى تحقيق أهدافه في أحيداث
التغيير السياسي بآليات النضال الجماهيري الدييميوقيراطيي.
وإذا كانت األسباب كثيرة التي آلت بالحراك الشعبي العيربيي
ألن يصل إلى ما وصل إليه ،وهنا ال مجال لالستفاضية حيول
األسباب الرئيسية لذلك ،والتي دفعت كثييريين ألن ييروجيوا
لمقولة بأن الجماهير العربية ،بعد قمع حراكها قد نامت فيي
سبات عميق ،وأن المنظومات الحاكمة التي تيديير السيليطية
على قواعد القمع واالستبداد ومصادرة اليحيرييات واليتيأبيييد
والتوريث السلطوي ،ستبيقيى قيابضية عيليى رقياب اليبيالد
والعباد.
هذا الترويج لما يمكن أن ترسو عليها مآالت قميع اليحيراك
واختراقه وحرفه عن أهدافه ،سقط على أرض السودان مين
خالل معطى االنتفاضة الشعبية والتي بشعاراتها السياسييية
واالجتماعية جسدت نفا الشعارات التي رفعتها الجمياهييير
في ميادين تونا والقاهرة وصنعاء ودمشق وحواضر العراق
بعد انسحاب القوات األميركية المندحرة بيفيعيل اليميقياومية
الوطنية العراقية.
إن االنتفاضة الشعبية في السودان التي انيطيليقيت تيحيت
ضغط األزمة االقتصادية واالجتماعية والمعييشييية ،ربيطيت
تحقيق ديموقراطية الرغيف وتوفير كل مستيليزميات األمين
الحياتي والغذائي خاصة ،بتحقيق الديموقراطية السييياسييية
التي عطلت آلياتها السلطة الحاكمة ،في استحيضيار آلليييات
عمل نظم عربية في ساحات أخرى.
إن الحراك الشعبي في السودان الذي تقوده حركة سياسية

وطنية وهيئات مهنية ونقابية ،أبرز نموذجاً متميزاً في أدائيه
السياسي واإلعالمي .فهو حافظ على سلميته رغيم اليقيميع
الذي تعرض له والذي أسفر حتى اآلن عن سيقيوط عشيرات
الشهداء ومئات الجرحى واآلف المعيتيقيلييين واليميفيقيوديين
ورفض اإلنجرار إلى استدراج النظام له لدفعه نحو العسيكيرة
من موقع رد الفعل ،وهذا ما حيال دون وقيوع اليحيراك فيي
مطب الفخ الذي نصب له وهو االنزالق إلى العسكرة بعيدميا
اختارت السلطة معالجة األزمة السييياسييية – االجيتيمياعييية
بأسلوب الحل األمني.
وعندما وصلت السلطة بهياكلها القائمة إلى مستوى العجز
عن إجهاض الحراك بالقمع ،لجأت إلى تيغيييييرات فيي بينيى
النظام وهذه التغييرات التي اعتبرتها المنظومية اليحياكيمية
انها ترسم خارطة طريق للحل ،مثلت انقالبياً مين اليبياطين
وإعادة إنتاج النظام لنفسه .بتشديد القبضة األمينييية عيليى
السلطة المركزية وسلطة الواليات ،وإعالن حيالية اليطيوار
عل ذلك يرهب الجماهير ،ويضعها أمام خيارين ال ثالث لهما:
أما االستجابة لرؤية النظام في معالجته لألزمة وإما التحضير
لمرحلة جديدة من التعامل ميع اليحيراك فيي ظيل تسيليط
األجهزة األمنية على مقدرات البالد وعلى مفاصل السيليطية.
وهذا يعني أن البشير ومن يقف وراءه إنما يهدفون مين وراء
سلة القرارات التي اتخذت وضع الجيش في مواجهة الشعيب.
وهذا ما وعته قوى الحراك ،عندما أعلنت أن حيراكيهيا سيوف
يستمر ألن ما طرحه رئيا النظام في الثالث والعشرين مين
شباط ليا خطوة على طريق حل األزمة ،بل تعقييد جيدييد
من قبل السلطة في ميواجيهية اليحيراك الشيعيبيي .وليهيذا
سيستمر الحراك الشعبي تحت نفا العناوين ،وأهمية ذليك
أنه وأن لم يستطع الوصول إلى مستوى ما يصبو إليييه مين
تحقيق مضمون مشروع التغيير الوطني الديميوقيراطيي ،إال
أنه أبرز عدة حقائق.
الحقيقة األولى  ،أن وحدة قييوى الييحييراك عييلييى مسييتييوى
المشروع السياسي وآليات الحراك الميداني هي نقطة اليقيوة
التي تمكن هذا الحراك من إثبات وجوده كرقيم صيعيب فيي
معادلة الصراع الداخلي .وبالتالي لم يعد باإلميكيان تيجياوزه
في إنتاج مخرجات سياسية ليحيل األزمية بيدون دور ليقيوى
الحراك وهنا تكمن أهمية توفر عامل الهييكيلية السييياسييية
للمجتمع.
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الحقيقة الثانية ،أن التضحيات التي دفييعييتييهييا وتييدفييعييهييا
الحركة الشعبية بقواها السياسية الوطنية وهيئاتها المهنيية
والنقابية من جراء القمع السلطوي ستبقى أقل بيكيثييير مين
الخسائر التي ستدفعها من جراء انجرارها إلى العسكرة وهذا
ما تريده المنظومة الحاكمة ألن ذلك سيفقد الحراك قيدرتيه
على ممارسة الحراك بآلياته الديموقراطية ،وسيوفر مناخيات
الختراقه تحت ضغط الحاجة للتمويل والتذخير.
الحقيقة الثالثة :ان الحراك فييي السييودان وبييرفييعييه ذات
الشعارات ،التي رفعت في ساحات عربية أخرى في ميواجيهية
ذات المواصفات السلطوية التي انتفضت الجماهيير ضيدهيا،
بيّن أن معاناة الجماهير العربية هي واحدة وأي إنجاز وطينيي
يتحقق بفعل النضال الوطني والجماهيييري فيي أي سياحية
سينعكا إيجاباً في سياحيات أخيرى وعيليى قياعيدة وحيدة
المنسوب في األوعية المتصلة .وعندما تنتيفيض جيمياهييير
السودان ضد تأبيد رأس النظام في السلطة وسعيه لتعيدييل
الدستور لليتأبيد تحت عنوان التمديد ،فإنما تحاكي جماهييير
الجزائر التي نزلت إلى الميادين ضد التأبيد السلطوي تيحيت
عنوان التمديد ،وهذا ما كان عنواناً لليحيراك الشيعيبيي فيي
تونا ومصر وسوريا واليمن.
الحقيقة الرابعة  ،إن الحراك في السودان وبالطريقة التييي
قدم نفسه من خاللها ووضوح خطابه السياسي أعاد االعتبيار
لحركة الجماهير العربية بإثبات أن هذه الجماهير ليست كميًا
ساكناً تدار وفق أهواء ومصالح المنظومات اليحياكيمية ،بيل
تمتاز بحيوية نضالية تعبر عن نفسها بحراكها ضيد أشيكيال
استالبها القومي والوطني واالجتماعي وبما يمكنها في كثيير
من الحاالت تجاوز البنى السيياسييية اليفيوقييية وهيذه حيال
جماهير فلسطين في انتفاضاتها المتواصلة.
الحقيقة الخامسة ،وهي على قدر كبير من األهمية ،وهي
أن السلطة الفعلية التي تدير الحكم في كل النظام الرسمي
العربي الحالي إنما هي المنظومات األمنييية ،والسيودان ليم
يشذ عن هذه القاعدة ،و عندما وصلت الواجهية السييياسييية
السلطوية إلى مأزقها ،وأصبحت قريبة من السيقيوط جياءت
اإلجراءات األخيرة ،لتدفع بسلطة الظل ،سلطة اليمينيظيومية
األمنية إلى الواجهة وهذا أن دل على شيء فإنيميا ييدل بيأن
دولة النظام الرسمي العربي الحالي هي دولة أمنييية وهيذه
بطبيعة تركيبها ال يمكينيهيا أن تسيتيوعيب آليييات اليعيميل
الديموقراطي وبالتالي ال ترى وسيلة للتعاميل ميع اليحيراك
الشعبي إال القمع على قاعدة "األمر لي".
إن تمكن الحراك الشعبي في السيودان مين كشيف هيذه
الحقيقة هو على قدر كبير من األهيمييية ،ألن اليجيمياهييير
العربية عانت طويالً من ميميارسيات اليدولية األمينييية ،وأن
نضالها اليوم ينصب على إنهاء وظيفة هذه الدولة عبر إقامة

دولة القانون المدنية الذي تحمي الديموقراطييية فيي ظيل
أحكامه ،ويتساوى الجميع بياليحيقيوق واليواجيبيات ،ويصيبيح
المجتمع في حالة تحصن من كل تأثيرات العوامل الخارجيية
المهددة ألمنه الوطني واستطراداً ألمنه القومي.
هذه هي دالالت حراك السودان ،وهنا تكمن أهميته ،ولهذا
يجب االنتصار له وتوفير اإلسناد المعنوي والسياسي له ،ألنه
يفتح كوة جديدة في جدار االنغالق الرسمي العربيي عيليى
الحريات الديموقراطية ويعيد التأكيد بأن معيركية ميواجيهية
الفساد واالستالب وتسيليط اليمينيظيوميات األمينييية وقيوى
المحاصصة على الحكم والتأبيد والتوريث في السيودان هيي
نفسها القضايا التي تناضل ألجلها اليجيمياهييير فيي ليبينيان
وسوريا واليمن ومصر والسيودان واليجيزائير وكيل األقيطيار
العربية األخرى التي تدعو قواها الشعبية للعدالة االجتماعية
وإقامة مجتمع تكافؤ الفرص وتمكين الشعب مين ميميارسية
سيادته الوطنية أوالً في تحديد خياراتيه وثيانييياً فيي وضيع
ثروات البالد في خدمة الشعوب والتنمية الشاملة.
إنه خيار إقامة الدولة المدنية في مواجهة الدولة األمنية .
هذه الدولة التي افتتحت باكورة أعيمياليهيا بيفيرض مينيع
التجول في العاصمة والمدن الكبرى وأرفقيت ذليك بيحيزمية
قرارات منها رفع الحصانات القانونيية والينيقيابييية ،أعيطيت
اإلشارة بأنها ماضية في قمعها لليحيراك وهيذا ميا سيييؤدي
بطبيعة الحال إلى تصعيد في المواجهة مع الحراك الشعبي .
إن الجماهير الشعبيية اليتيي انيتيفيضيت ضيد االخيتينياق
المعيشي ،وضد تضييق مساحة الحرييات اليعيامية ،وخياصية
حرية العمل السياسي ،لن تقبل بعد هذا الذي حصيل بيأقيل
من إسقاط المنظومة الحاكمة،
خاصة بعدما تقدمت األجهزة األمنية السلطيويية ليتيصيدر
واجهة إدارة شؤون الدولة بما هي إدارة أمنية بامتياز ،وكيان
أول غيثها رزمة القرارات التي اتخذتها واليتيي ردت عيليييهيا
الجماهير بتحدي قرار منع التجول والنيزول إليى اليمييياديين
والشوارع .
هذا الرد الشعبي جاء في سياقاته الطبيعية كما جاء التغير
السلطوي في سياقاته الطبيعية ،فعنيدميا تيغييير السيليطية
رموزها دون تغيير في طبيعتها وأدائها فإن الجماهيير أيضيًا
وخاصة في ظل قيادة سياسية وطنية لها ال تقبل بأقيل مين
تغيير النظام .وطالما أن هذا النظام الذي غير جليدتيه بيقيي
محافظاً على طبيعته وسماته ،فاليميواجيهية مسيتيميرة ،ألن
الصراع يتمحور حول نهجي خيار الدولة اليميدنييية واليدولية
األمنية وهذه األخيرة ال تريد إصالحاً وال تغييراً ألنه يعياكيا
طبيعتها وفاقد الشيء ال يعطيه.
واألولى هي الدولة التي تنشدهيا اليجيمياهييير و ألجيليهيا
تناضل وتنتصر.
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استعرضت القيادة القطرية لحزب طليعة ليبينيان اليعيربيي
االشتراكي التطورات السياسية بعد تشكيل الحكومة واألبعاد
الكامنة وراء عقد مؤتمر وارسو  ،وتواصل الحراك الشعبي في
السودان وخلصت إلى إصدار البيان االتي.
أوالً  :توقفت القيادة القطرية أمام جملة المواقف التيي رافيقيت
عملية مناقشة البيان الوزاري والثقة العالية التي نالتها الحكيومية،
فلم تر في تلك المشهدية ما يثير االستغراب سواء لجهية تيقياذف
التهم حول الفساد او حول عدد النواب الذين منحوا الثقية  .إذ أن
حكومة تنبثق من هكذا مجلا ال ييميكين ان تيكيون الينيتيائيج
بعكا ما أسفرت عنه خالصة األيام اليثيالث مين اليمينياقشيات.
ولذلك فان هذه الحكومة هي كسابيقياتيهيا لين تيديير عيميلييية
إصالحية الن فاقد الشيء ال يعطيه خاصة وان بيانها اليذي نياليت
الثقة على أساسه بقي بعيداً عن ميالمسية اليقيضياييا اليحيييويية
للشرائح الشعبية المسحوقة ،بإيالئها أولوية لالقتصياد اليرييعيي
على حساب القطاعات اإلنتاجية األساسيية .وليهيذا فيأن اليحيزب
سوف يبقى يعمل مع القوى الوطنية والهيئات الينيقيابييية وقيوى
المجتمع المدني لكشف مثالب هذا النيظيام وميحياصيرة اليقيوى
الييفيياسييدة والييمييفييسييدة لييلييحييييياة السييييياسييييية واالقييتييصييادييية
واالجتماعية إلسقاطها وإبراز البديل اليوطينيي اليدييميوقيراطيي
إلقامة نظام المواطنة وتكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية .
ثانياً :توقفت القيادة القطرية للحزب أمام الدالالت اإليجابييية
لتظاهرة األحد  1131تحت شعار ال ثقة لحكومة اليميحياصيصية
الطائفية  ،فرأت في اتساع المشاركة اليواسيعية مين اليطيييف
السياسي الوطني والنقابي والمجتمع المدني في هيذا اليحيراك
الشعبي استعادة لنبض الشارع و مؤشراً شدييد األهيمييية فيي
سياق تفعيل الموقف السياسي والشيعيبيي ضيد اليمينيظيومية
السلطوية التي تمعن في نهب الثورة الوطنية وتعيميم ثيقيافية
الفساد ليشمل كافة مؤسسات المرفق العام  .إن هذه التظاهرة
الشعبية التي أتت في سياق تيواصيل اليحيراك الشيعيبيي ضيد
سياسات الحكومات المتعاقبة وخاصة في إجراءاتها الضيرييبييية
وعدم توفيرها للحد األدنى من مقومات األمين اليحييياتيي فيي
المسكن والمأكل والطبابة والتعليم والبييئية الينيظيييفية ،هيي
السبيل الوحيد الذي تمارس من خالله الحركة الشعبية رقابتيهيا
على األداء السلطوي ،وألنه ال ثقة برقابة مجلا على حيكيومية
هي من طينته  .وعليه ترى القيادة القطرية ان التظاهرة األخيرة
وما سبقها من حراك يجب ان يؤسا عليه لتطوير صيغ العيميل
الوطني واالرتقاء به إلى مستوى االطار اليميؤسيسياتيي وطيرح
مشروع سياسي متكامل للتغيير الوطني بدءاً من إعادة تركيييب
السلطة انطالقاً من إلغاء الطائفية في كل مجاالت الحياة وسن
قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وعيليى أسياس الينيسيبييية
والدائرة الوطنية الواحدة .وفي هذا المجال ترى القيادة القطريية
ان تشريع قانون اختياري لألحوال الشخصية هو خطوة ميهيمية

على طريق إعطاء البعد العلماني للدولة المدنية.
ثالثاً :توقفت القيادة القيطيريية أميام تيواصيل وتصياعيد
االنتفاضة الشعبية في السودان  ،وتمسكها بسلميية حيراكيهيا
رغم ما تتعرض له من قمع وتنكيل بياليميتيظياهيريين واليذي
اسفر حتى اآلن عن استشهاد العشرات وجرح المئات واعيتيقيال
اآلالف من بينهم قادة األحزاب الوطنية وتيجيميع اليميهينييييين
وناشطو الحراك المدني والقطاعات اليطيالبييية والينيسيويية،
فوجهت التحية لهذه االنتفاضة ولقواها السياسية والينيقيابييية
والمهنية وهي ترى بأن تمكن االنتفاضة من تحقيق أهدافهيا
في التغيير الوطني ينطوي على انتصار لليحيركية الشيعيبييية
العربية في نضالها ضد أنظمة االستبداد والقمع والتيي بياتيت
ترهن ثروات البالد الوطنية للكارتالت وصناديق االسيتيثيميار
الدولية .ولهذا تسجل القيادة القطرية عيليى بيعيض اليقيوى
العربية التي تصنف نفسها قوى وطنية وتقدمية تيقيصيييرهيا
وتجاهيليهيا ليميا ييجيري فيي السيودان وبيميا ييفيقيد هيذه
القوى مصداقيتها تجاه قضايا الحرية واليدييميوقيراطييية فيي
الوطن العربي .إن القيادة القطرية في الوقت اليذيين تيديين
فيه سلوك النظام ضد حراك الجماهير السلمي الديموقيراطيي
تطالب بإطالق سراح المناضلين المعتقلييين وعيليى رأسيهيم
الرفيق المناضل علي الريح السنهوري ،األمين العام المساعيد
لحزب البعث العربي االشتراكي ،أمين سر قيادة قطر السيودان
للحزب وكل رفاقه المعتقلين من قيادة الحزب وكيوادره ومين
قادة الحركة الوطنية والنقابية والحرية لهم جميعاً.
رابعاً :توقفت القيادة القطرية أمام انعقاد ميؤتيمير وارسيو،
فرأت في هذا المؤتمر الذي روج له تحت عنوان مواجهة اليدور
اإليراني ،إنما أريد له ان يكون تغطية لتمرير صيفيقية اليقيرن
ورفع مستوى التطبيع مع الكيان الصهيوني  .إذ ان أميركا هي
من وفرت التسهيالت للنظام اإليراني كي يمعن في تغوله في
العمق القومي العربي ،إلضعاف المناعة العربية في ميواجيهية
األخطار التي تهدد األمن القومي العربي من ناحية ،ولتيوفييير
أرضية لقيام منظومية شيرق أوسيطييية مين نياحييية أخيرى
كي يكون الكيان الصهيوني ودول اإلقليم الغير عيربييية مين
مكوناتها .ولذلك فان أميركا التي تعمل على احتواء الينيظيام
اإليراني وليا إسقاطه دعت لعقد هذا المؤتمر لقطف ثيميار
ما افرزه العدوان على العراق واحتالله من نتائيج .وليهيذا فيإن
المحاوالت الرامية لتمرير صفقة القرن تحت عنوان الميؤتيمير
هي موضع إدانة شعبية وشعار رفض التطبيع ومقياومية كيل
من يهدد امن األمة العربية من الداخل واليميداخيل ييجيب ان
يبقى موقفاً مرفوعاً في مواجيهية أعيداء األمية اليميتيعيددي
المشارب والمواقع وخاصة المشروعين الصهيونيي واإلييرانيي
اللذين يتعارضان في الظاهر فيما يتكامالن في النتائج عليى
ارض الواقع العربي.
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شهدت بيروت اليوم  1131تظاهرة شعبية حاشدة انطلقت من تقاطع بشارة الخوري حتى ساحة ريياض الصيليح ،ورفيعيت
فيها شعارات ال ثقة شعبية لحكومة المحاصصة الطائفية .وتقدم التظاهرة قادة الحركة الوطنية وقيادة نيقيابيييون ونياشيطيو
هيئات المجتمع المدني .وقد ألقى السيد محمود حيدر كلمة باسم المشاركين في التظاهرة اليتيي ضيميت طيييفياً سييياسيييًا
واجتماعياً متنوعاً ،أكد فيها أن محاربة الفساد والمفسدين الذين يقبضون على السلطة ستقبى هدفياً ثيابيتياً ليقيوى اليحيراك
الشعبي ،وسوف تبقى الجماهير تناضل دفاعًا عن حقوقها االجتماعية والمعيشية والسياسية ولين تيهيادن هيذه اليمينيظيومية
الفاسدة والتي ترهق كاهل المواطنين وذوي الدخل المحدود والمسحوقين بالضرائب فيما يبقى حيتان المال وكبار المكليفييين
ينهبون البلد ويمررون الصفقات اليميشيبيوهية عيليى
حساب حق المواطن في الطبابة والتيعيليييم والسيكين
والعيش في بيئة نظيفة .كما وجه نقداً شديداً ليرهين
اقتصاد البلد للشركات االحتكارية في الداخل واليخيارج
وإخضاع القطاعات االقتصادية والخدمية للخصيخيصية
التي ضربت القطاع العام ألجل ربط اقيتيصياد اليبيليد
بنظام العولمة المتوحشة والرضوخ إلمالءات صينيدوق
النقد الدولي وبنك االستثمار الدولي ،وختم بيتيوجيييه
التحية للمتظاهرين الذين لبوا نداء القيوى اليوطينييية
كلنا عالشارع إلعالن ال قوية للثقة بهذه الحكومة.
الصورة :رئيا حزب طليعة لبنان اليرفيييق حسين
بيان وإلى جانبه أمين عام الحزب الشيوعي حنا غرييب
وأمين عام التنظيم الشعبي الناصري النيائيب أسيامية
سعد.
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بقلم المحامي حسن بيان

أثار تصريح وزيرة الداخلية حول الزواج المدني ردود فعيل
متباينة ،بين مرحب ومعارض وملتزم الصميت .وأبيرز ردود
الفعل المعارضة جاءت من المرجعيات الدينية اليتيي رفيعيت
سقف موقفها حد التحريم.
هذا الموقف من الزواج المدني ليا جديداً ،إذ سبق أن تم
تداوله منذ عقود ،وفي عهد رئاسة الييياس اليهيراوي ،طيرح
مشروع قانون اختياري لألحوال الشخصية ،إال أن اليميشيروع
لم يشق طريقه إلى اليميؤسيسيات اليدسيتيوريية اليميعينييية
لمعارضة شديدة خاصة من اليميرجيعيييات اليديينييية عيليى
اختالفها.
وحسبما معمول به في لبنان فإن اللبنانيين يخضعون فيي
أحوالهم الشخصية ألحكام الطوائف والمذاهب وليا فيقيط
في التزام هذه األحكام وإنما أيضاً في أنظمة التقاضي اليتيي
تفصل في النزاعات المتعلقة باألحوال الشخيصييية فيكيانيت
المحاكم الشرعية والمذهبية والروحية.
أما لماذا يطرح هذا الموضوع بين الفينة واألخرى وخاصية
بما يتعلق بالزواج؟
إن األسباب التي تدفع إلى طرح هذه الموضوع وأن كان لم
يجد طريقه حتى اآلن إلى التشريع القانونيي ،في ن اليواقيع
بات يفرض ذلك ،إذ أن كثييريين مين اليليبينيانييييين سيواء
الموجودين في الخارج أو الذين في الداخل وييرييدون عيقيد
زواج مدني ،يلجأون إلى الدول التي تجيز قوانينها تينيظيييم
هذه العقود .وطالما أن عقود الزواج التي تنشأ فيي اليخيارج
التي تعقد أمام مرجع مدني تنتج مفاعليها في لبنان ،فلمياذا
ال يسن تشريع اختياري يمكن من يريد عقد زواج ميدنيي أن
يخضع ألحكامه؟ أنه تساؤل مشيروع ولسيبيبييين :األول ،أن
لبنان هو دولة مدنية بحسب نظامها الدستوري ،والثاني ،أن
عقد الزواج وخاصة عند المسلمين هو عقد مدني بطبيعته.
إن عقد الزواج لدى المسلمين يقوم على شرطي اإلييجياب
والقبول بين طرفيه ،وعلى تحديد الموجبات ،وبياليتياليي أن
األثر اإلنشائي لعقد الزواج يبدأ من االتفاق على منيدرجياتيه،
وأما التسجيل في المحكمة (الشرعية ،المذهبية ،اليروحييية)
فأثره إعالني ،وهذا بالنسبة للزواج اليدائيم أميا بيالينيسيبية
للزواج المؤقت ،كزواج المتعة والمسيار والعرفي ،فهي تعتبير
عقود زواج مؤقتة لكنها صحيحة وأثرها اإلنشائي يبيدأ مينيذ
إبرامها أي أن صحتها تتوقف على اتفاق الطرفين وإقرارها.
وإذا ما عدنا إليى طيبيييعيتيه عيقيود اليزواج فيي الشيرع

اإلسالمي ،فهي في أساسها مدنية ،وهذا ما يؤكده فضيييلية
قاضي الشرعي الجعفري في صييدا الشيييخ ميحيميد حسين
األمين ،باعتباره أن عقد الزواج يقوم عليى تيبيادل اإلييجياب
والقبول وتحديد الحقوق والموجبات وبيإميكيان أي طيرف أن
يطلب ما يرى فيه حفظاً لحقوقه وبمواقيفية اليطيرف اآلخير.
وحتى في موضوع الطالق الذي اعتبر حقاً ممينيوحياً ليليزوج،
فإن الشرع ذاته أجاز أن يتنازل الزوج عن هذا الحق ليليزوجية
وطالما أنه بإمكانه التنازل فهذا يعني أنه ال يتعلق بالينيظيام
العام.
وإذا كان الزواج عند الطوائف المسيحية هو سير ميقيدس،
وال يجوز الخروج من نطاق أحكامه ،إال أنه رغم ذلك ،فيتيحيت
نوافذ لفك عراه عبر الفسخ عند بعض اليطيوائيف واليطيالق
عند البعض اآلخر .وهذا يعني أن إمكانية التحلل من روابيط
هذا العقد أصبح متاحاً وأن بشروط أصعب من تلك التي عند
المسلمين بمختلف مذاهبهم .وهذا طيبيعياً حصيل بيحيكيم
التطيورات اليتيي طيرأت عيليى مسيار اليحييياة اإلنسيانييية
واالجتماعية وتعقيداتها.
إن طرح موضوع سن تشريع اختياري لألحوال الشخصييية،
ال يما بالمعتقدات الدينية وكل ما في األمر ،إنه يضع حيدًا
لعملية التحايل من ناحية ويسهل ويوفر أعباء عن كاهل مين
يرغب بعقد زواج مدني أو من تفرض عليه قوانين البلد التي
يقيم بها االلتزام بأحكام القوانين النافذة  .ولو كيان اليزواج
المدني يما بالمعتقد الديني ،لما كانت دول تدين شعوبهيا
بالمسيحية أو باإلسالم تعتمد قانونهيا اليميدنيي ليتينيظيييم
العالقات الزوجية خاصة وسائر األحوال الشيخيصييية عيامية
وعلى قاعدة أن العقد هو شرعة المتعاقدين وخير مثال على
ذلك ،تونا التي اعتمدت قانوناً مدنياً لألحوال الشيخيصييية
وتركيا وغيرهما.
وهنا يجب التمييز بين مسيأليتييين ،األوليى هيي أحيكيام
المذاهب والطوائف بما يتعلق باألحوال الشخصية ،والثيانييية
هي نظام التقاضي .فبالنسبة لألولى أن أحيداً ال ييتيعيرض
بالمساس بهذه األحكام ،خاصة بما يتعلق بالزواج ،وكيل ميا
في األمر أنه ترك المجال ل نسان لممارسة حق الخييار وهيو
يمارسه واقعاً مع نفاذ مفاعيله القانونية ،وأما بالنسبة لنظام
التقاضي ،فإن العقود التي تعقد أمام مرجع ميدنيي ،يصيبيح
القضاء المدني هو الذي ينعيقيد اخيتيصياصيه ليلينيظير فيي
المنازعات الناشئة عن هذه العقود .وهذا يعمل به في لبنان.
إذاً ،ما المشكلة في إلغاء المحاكم الديينييية وحصير اليبيت
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بقضايا األحوال الشخصية بالقضاء العادي ،سواء من ييعيقيد
زواجاً أمام مرجع ديني أو أمام مرجع مدني ،طالما أن العقيود
هي شرعة المتعاقدين!!
إننا ما ندعو إليه ،معمول به في غالبية اليدول اليعيربييية،
بحيث ال توجد فيها محاكم روحية وال شرعية وال ميذهيبييية،
وأن القضاء العادي ينظر بقضايا األحوال الشيخيصييية وفيق
أحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه المتقياضيون إييميانييياً.
وهذا قائم في سوريا والعراق ومصر وغيييرهيم مين اليدول
العربية.
وهذه المسألة أقرها المؤتمر القطري للحزب في ميؤتيميره
الذي انعقد في تشرين األول  ،1033 1وأدرجها ضمن البنيود
اإلصالحية للنظام السياسي بأن نص التقرير في اليبينيد (ج)
"سن قانون اختياري لألحوال الشخصية ،وإليغياء اليميحياكيم
الروحية والشرعية والمذهبية ،وحصر البت بقضاييا األحيوال
الشخصية بالقضاء المدني ،الذي يفصل بها وفق ميا تينيص
عليه أحكام األديان والمذاهب".
كما أن مقررات المؤتمر القطري الذي انعيقيد فيي 1039
أعاد التأكيد على هذه المسألة ومما جاء بالنص الحرفيي أميا
بالنسبة للقضاء الشرعي والروحي والمذهبيي ،فيإن اليحيزب
يرى وجوب إلغاء المحاكم الشرعية والروحية ،وإدراج القضاييا
بما يتعلق باألحوال الشخصية ضمن صالحية القضاء العدليي
وعلى أن تنظر غرف خاصة في هذا القضاء بقضاييا األحيوال
الشخصية للمتقاضين وفق األحوال الشيخيصييية ليليطيوائيف
والمذاهب.
إن إلغاء المحاكم الشرعية والروحية والميذهيبييية وإدخيال
المقاضاة ضمن منظومة المقاضاة الوطنية ،يشكيل خيطيوة
هامة على طريق إقامة الدولة المدنية فعلياً.

على هذا األساس ،فإن اإلصالح الشامل للنظام الليبينيانيي
لالنتقال به من نظام طائفي إلى نظام مدني ،يتطلب إليغياء
ال
كل ما من شأنه إبراز هويات الطيوائيف واليميذاهيب وصيو ً
لجعل الهوية الوطنية الجامعة هيي اليهيويية اليتيي تيحيكيم
السلوك في ميدان الممارسة السياسية والجوانب اليحييياتييية
األخرى وخاصة تلك المتعلقة بالمقاضاة .وهيذا ييفيرض أن
يكون هناك قانون اختياري لألحوال الشخصييية واليذي مين
شأنه أن يحد من االلتفاف على قوانين األحيوال الشيخيصييية
من ناحية ،ويوفر غطاء تشريعي لعالقات الزواج بييين أفيراد
الطوائف،
من هنا ،يجب التقاط كل مبادرة تطلق ألجل سن تشيرييع
اختياري لألحوال الشخصية ،كونهيا تيفيتيح اليميجيال أميام
االنفتاح بين اللبنانيين خياصية فيي اليجيوانيب اليحييياتييية
واالجتماعية ويمتن النسيج المجيتيميعيي كيميا تضيييق مين
مساحات االختناق المذهبي والطائفي التي توظف نيتيائيجيهيا
في السياسية لمصلحة قوى المحاصصة الطائفية ولهذا فإنه
وأن تصدت المرجعيات الدينية لهذا الطيرح وليهيذه اليفيكيرة
حتى ال تفقد امتيازاتها الممنوحة لها ،إال أن كثيراً من اليقيوى
السياسية والتي تعيش على ما يقدمه النظام الطائفيي مين
امتيازات لها ،ال ترغب بذلك ،ألنها تمارس السياسة وتكتسب
االمتيازات على أساس طائفي وال يمكن أن تكون ميع إليغياء
الطائفية من مجاالت الحياة االجتماعية ومنيهيا ميا ييتيعيليق
بنظام األحكام و المقاضاة في األحوال الشخصية .وحيتيى ال
يرّهب الذين يطرحون هذه القضية على اليرأي عيام ،ييجيب
إسنادها وتوضيح مآالتها كونها تشكل خطوة تقدمييية فيي
مسار التطور االجتماعي العام.
*** ***

طليعة لبنان الواحد  /شباط 9102

كتب المحرر السياسي
بعد تسعة أشهر تقريباً ولدت الحكومة التي تشكيليت مين
ثالثين وزيراً بينهم عدد من وزراء الدولة اقتضت الضيرورات
السياسية تعيينهم إلرضاء الكتل النيابييية ،وليييا ليحياجية
وطنية.
هذا التضخم في عدد اليوزراء فضيالً عين كيونيه ييثيقيل
الخزينة العامة بأعباء مالية ،فإنه يثقل أيضاً األداء الحكوميي
بالمضمر من النوايا عند التصيوييت عيليى اليقيرارات اليتيي
تتطلب أكثرية موصوفة .لكن المشكيلية ليييسيت فيي هيذا
التظهير للمشهد الحكومي ،بل المشكلة عند الذين يعتقدون
أن هذه الحكومة ستنقل البلد من حال إلى حال ،وكأن هيؤالء
الذين تقلدوا مناصب وزاريية ليييسيوا مين طييينية اليقيوى
الممسكة بمفاصل السلطة .فإذا كانت الحكومات السابقة لم
تحقق ما هو مطلوب منها أساساً إلدارة رشيييدة ليليميرفيق
العام ،ولم تطبق حوكمة فعلييية ألداء اليقيطياعييين اليعيام
والخاص ،فكيف لهذه الحكومة أن تيحيقيق ذليك ،والصيراع
والتجاذب اشتد حول الوزارات الدسمة .ففيما كان اليتينيافيا
يشتد سابقاً بين أطراف السلطة عليى اليوزارات اليميسيمياة
"سيادية" وهي تسمية غير صحيحة أصالً ،رأينا أن التنيافيا
يشتد حول الوزارات التي تينيطيوي عيليى إنيجياز صيفيقيات
كالطاقة والموارد واالتصاالت واألشغيال واليزراعية وأضيييف
إليها البيئة والثقافة والصناعة والتنمية اإلدارية.
هذه الوزارات األخيرة سال اللعاب عليهيا ،ليييا ألن مين
طالب بها يريد أن يرسم استراتيجية عمل تحيقيق ميا هيو
مطلوب منها في إطار الخدمات المناطة بها ،بل ألن ميؤتيمير
"سيدر" رصد للحقول الداخلة فيي اخيتيصياص عيميل هيذه
الوزارات مبالغ كبيرة وهنا بيد القصيد .
إننا إذ نسجل هذه المالحظات فألن من يرييد أن ييحيقيق
إنماء وطنياً ،ال يرهق الميزانية العامة بيأبيواب أنيفياق غييير
منتجة ،وعلى سبيل التذكير فقط أنه بعد أحداث  98شكليت
حكومة رباعية ،وأعطيت صالحيات تشريعية ،ميكينيهيا مين
إصدار سلة من المراسيم االشتراعية الناظمة ل دارة العامية
وإنشاء المؤسسات والهيئات الرقابييية ،ورغيم عيدد اليوزراء
المحدود جداً فإنهم جعلوا الوزارات اليتيي أشيرفيوا عيليييهيا،
تتحول إلى ورشات عمل وحققت إنجازاً عيليى صيعيييد بينياء

مؤسسات الدولة.
يومذاك ،أمكن القول أن لبنان دخيل فيعيلييياً إليى رحياب
مشروع الدولة التي يطمح الميواطين إليى إنيجيازهيا .وهيذا
الدخول إلى مشروع الدولة كان بأقل عدد ممكن من اليوزراء
وبأكثر عدد ممكن من اإلنجازات.
أما اليوم ،فإنه بأكثر عدد ممكن من اليوزراء واليذي كيان
مرشحاً ألن يزيد عن الثالث عشرات ،يسجل اليوضيع اليعيام
تراجعاً في تفعيل المرفق العام ،وسلوكًا خطيراً للخروج مين
مشروع الدولة الينياظيمية ليليحييياة اليعيامية ،إليى مشيروع
اإلقطاعيات السياسية ،الطائفية الشكل والمضمون.
من هنا ،فإن هذه الحكومة كما سابقاتها لن يعول عليييهيا
في تحقيق إصالح اقتصادي ومالي واجتماعي ،يوفر شيبيكية
أمانٍ اقتصادية واجتماعية ومعيشية للشرييحية األوسيع مين
الناس ،ألن الفساد أصبح سمة من سمات القوى اليميميسيكية
بالسلطة ،ومن كان فاسداً في أدائه السياسي واالقيتيصيادي،
هل يمكن أن يكون شفافاً؟! بطبيعة الحال ال.
لذلك فإنه ال مراهنة على إنقاذ اقتصادي واجتماعي ،وكيل
ما في األمر أن تشكيل الحكومة ،انيهيى فيراغياً فيي إحيدى
المؤسسات الدستورية ،واألزمة ستبقى قيائيمية وتيدار مين
الموقع الرسمي فيما كانت تدار من موقع تصريف األعمال.
وعليه ،فإن الحلول التي تضع حداً ليليعيبء االقيتيصيادي
واالجتماعي والمعيشي على حياة اليميواطين ،إنيميا تيكيمين
بإعادة تركيب السلطة من القوى التي تيميثيل فيعيالً اإلرادة
الشعبية الوطنية ،والتي غيبت باعتماد قانون انتخابي سييء
جداً وحيث ال مجال إلعادة االعتبار لهذه اإلرادة الشعبيية ،إال
بوضع قانون انتخابي جديد ،خارج القييد اليطيائيفيي وعيليى
أساس الدائرة الواحدة ،والنسبية .ومن هنا تبدأ مسيرة البناء
الوطني الذي الف بياءه اليدخيول بيميشيروع اليدولية ،دولية
المواطنة القائمة على المساواة فيي اليحيقيوق واليواجيبيات،
وليست دولة تدار سلطتها بمنظومة فاسدة.
إن الحكومة التي تشكلت ستنيال اليثيقية مين اليميجيليا
النيابي ،ألن خبز هذه الحكومة من عجين هذا المجلا ليكين
وإن نالت أكثرية نيابية موصوفة إال أنها ليست محط اليثيقية
الشعبية ،وبالتالي ال ثقة شعبية لها.
*** ***
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أما وأن الطبقة السياسية قد انتفضت عليى نيفيسيهيا فيي
جلسة الثقة النيابية ونفضت عنها غبار التهمة بالفساد،
وعلى إيقاع ردود الفعل الصاخبة التي سيبيقيت تشيكيييل
الحكومة العتيدة والردود األخرى التي واكبت تشكييليهيا وميا
زالت..
لم تكن مصادفة البتة ،تلك االستهدافيات الينياريية اليتيي
يمارسها أكثر من فريق وزاري على اآلخر هذه األيام ،وحيبير
التشكيلة الوزارية لم يجف بعد ،لتنبيري ميواقيع اليتيواصيل
االجتماعي فتنقل بالصوت والصورة كيل ميا تيبيثيه مينيابير
(األخوة األعداء) من هنا وهنالك ،حتى لكادت تغريده واحيدة
مثالً ،على هذه المواقع تنيذر بيميا هيو أبشيع مين الشيؤم
لتستنفر معها كل ارتدادات الماضي السلبية وتيعيييد األميور
إلى حيث ابتدأت ويضطر المواطن المغلوب عليى أميره إليى
دفع األثمان الباهظة وعلى مدى ما يقارب األشهر اليتيسيعية
من الزمن الرديء ،أُدخل فيها البلد إلى حلبة صراع (أقيويياء)
في مواجهة (أقوياء) ،وطرفا القوة هينيا وهينياليك هيميا ميا
استحدثهم قانون االنتخابات النيسيبيي اليميشيؤوم بصيوتيه
التفضيلي المسموم لتقع البالد ولم تزل في معادلة خطيييرة
قوامها (انتفاخ) هذا الطرف وذاك على كل ما يسمى بالدولية
وقوتها وهيبتها ،وبات الناس يترحمون على مقولة سيحيريية
كانت السبب فيما مضى باستقرار لبنان ،والقائلة بأن ضعيف
هذا البلد هو سر قوته ،فإذا بي (األقويياء اليجيدد) يضيربيون
هيبة البلد في الصميم بعد أن فقد اللبنانيون أي أميل فيي
حياة برلمانية سليمة ،وهؤالء (األقوياء) قد قضوا عليى أهيم
قواعد الديمقراطية التي تتمثل بالمواالة والمعارضة بعد أن
صادروا الحكومة والمجلا النيابي معاً لتيرسيو اليميعيارضية
على بضعة نواب ال يتعدون أصابع اليد الواحدة عدداً ،وذليك
لعمري ما سيضع الحكومة العتيدة مستيقيبيالً تيحيت رحيمية
القوى (القوية) المتصارعة التيي ليم ييكين ليهياثيهيا عيليى
الحصص الوزارية سوى ما تنتظره من ميؤتيمير سيييدر مين
مكاسب تعتقد أنها من حقها وستحارب من أجل مصيادرتيهيا
تماماً كما حاربت في التشكيل الحكومي ،كيف ال ،واليكيعيكية
اليوم ليست بالقليلة وهي تناهز السبعة عشر ميلييياراً مين
الدوالرات.
في الماضي السحيق زمن الجاهلية األولى ،كيانيت اليعيرب
تسمى أبناءها بأبشع األسماء وأقواها ،لتكون مصدراً للخيوف

في قلوب سامعيها ،حيث عبَّر عن ذلك أحد دهاتهم بالقول:
إنما نسمى أبناءنا ألعدائنا
من هنا جاءت تسميات مثيل حيجير وصيخير وأسيد ونيمير
وضيغم وذئب وما شابهها ،إنما لتدل على الشيدة والصيالبية
ومن منطلق ما كان يعتقد به البعض أن ليكيل إنسيان مين
اسمه نصيب ،وهذا على ما يبدو ،ما يرييد رواد اليجياهيلييية
الحديثة أن يعيدوننا إليه بيإطيالق تسيميييات اليقيوة عيليى
تكتالتهم النيابية بعد أن صار البلد بوجودهم عصييياً عيليى
اإلصالح ،وعلى جمهورية لم تعد قوية سيوى بياليفياسيديين
المعشعشين في الدوائر والوزارات وكل زوايياهيا اليرسيمييية
وغير الرسمية حتى ليكاد المواطن المعذب الميقيهيور يسيأل
اليوم وبكل خوف وقلق.
أي مستقبل محفوف بالمخاطر ينتظرنا كلبنيانييييين بيعيد
تشكيل الحكومة العتيدة.
وأي أمل يحدوه السراب وسط فائض القيوة ليدى بيعيض
األطراف الذي زاد عن حدوده القصوى.
هل من أمل من لبنان قوي حقًا على الفياسيديين ال عيليى
الفقراء والمساكين والمعترين في بلد اللبن والعسل.
وهل من قيامة حقيقية لجمهورية قوية ال قوي فيها سوى
الشرعية ومؤسساتها األمنية والعسكرية والقضائية.
وهل من عودة إلى نقاء مفهوم االشتراكية التي أراد أحيد
أقطابها التاريخيين من لبنان (الوطن الحر والشعب السعيييد)
قبل أن يتحول هذا الوطن إلى مزرعة تتقاسمها "غيييتيوات"
المذاهب والطوائف.
إنه األمل وال شيء غير األمل
وما أضيق العيش لوال فسحة األمل.
**** **
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مرت ،مروراً عابراً قضيية حيرق اليميواطين جيورج زرييق
لنفسه ،ولوال بعض التعليقات واليتيغيرييدات عيليى وسيائيل
التواصل االجتماعي والوقفات المحدودة العدد ،لما كان عرف
بهذه الحادثة المأسوية والتي لو حصلت في بالد تحترم فيها
حقوق المواطنة ،وحق اإلنسان في توفر مقيوميات حييياتييية
أمنة له بكل مضامينها االجتماعية والمعيييشييية وهيو حيق
المواطن على الدولة ،لكانت حصلت هزة سياسية ،أو عيليى
األقل دفعت المرجع األول عيليى رأس اليهيرم اإلداري فيي
المؤسسة المعنية لالستقالة لخطورة األسباب التي أدت إليى
إقدام مواطن على حرق نفسه.
إن ردود الفعل على الحادثة المأسويية أدت إليى تيقيزييم
األسباب ،فالبعض ذهب إلى تحميل المدرسة اليميسيؤولييية،
والبعض اآلخر وقف على الحياد ،وبعيض ثياليث اسيتيثيارتيه
القضية فعلق متضامناً فقط.
إن هذه الردود لم تقارب القضية كما يجب أن تقيارب ،ألن
إقدام مواطن على حرق نفسه لتعذر حصيوليه عيليى إفيادة
مدرسية ،ليست كافية لتدفع به ألن يحرق نفسه .قد ييكيون
هذا الحدث النقطة التي طفح الكيل بها بعدما تراكمت لدييه
ندوبات الغصات االجتماعية التي يعاني منها وأولها ضيحيالية
المداخيل وعدم قدرته على تلبية احتياجاته األساسييية مين
مسكن وملبا ومأكل وطبابة وتعليم.
لو كانت المدرسة الرسمية أوليت االهتمام الكافي ،وشيعير
كل مواطن أنها مالذه التربوي لتأهيل فلذات أكيبياده وبيميا
يمكنهم من الولوج إلى سوق العمل في نظام تيتيوفير فيييه
شروط تكافؤ الفرص ،لما واجه معاناة في أقسياط ميدرسية
خاصة قد تكون مسؤولة بنسبة معينة أو قد ال تكون ولسينيا
هنا في مجال المحاكمة.
لو كان جورج زريق تيسر له دفع األقساط ،لما كيان راجيع
وترجى واستمهل إلى أن قضى اهلل أمراً كان مقضياً.
إن السبب المباشر لهذه الحادثة اليميفيجيعية ،هيو ضيعيف
المدرسة الرسمية من ناحية ،وضعف ميوارد الضيحييية مين
ناحية ثانية ،وهذه الحالة التي فجع الرأي العام بيهيا ليييسيت
حالة منعزلة عن حاالت كثيرة ،بعضها تطل عيليييه وسيائيل
اإلعالم وبعضها يبقى مكتوماً .ففي كل يوم عشرات ال مئات
األشخاص الذين يموتون ليا بحرق أنفسهم ،بل بياليميوت
أمام المستشفيات الخاصة والحكوميية ،وعشيرات ييميوتيون
على الطرق ،ومئات يموتون من سوء اليتيغيذيية واألميراض
السارية والمستعصية واالختناق وال أحد يدري بهم.
إذاً ،إن المسؤولية الفعلية ،إنما تيقيع عيليى اليمينيظيومية

الييحيياكييميية الييتييي لييم
تفسد النظيام اإلداري
وحسب ،بيل أفسيدت
كل المنظومة القيمية
للحياة اإلنسانية.
فييإذا كييان جييورج
زريق قد فارق الحييياة
بييييحييييرق جسييييده
بييالييمييفييهييوم الييمييادي
للحرق ،فكم من الناس ييميوتيون حيرقية مين جيوع وعيراء
ومرض وانعدام أمل بالمستقبل.
من هنا ،فإنه أن كان من مسؤولية معنوية عن مسيبيبيات
هذه الحادثة األليمة ،فإنما المسؤولية تقع على عياتيق هيذا
النظام الفاسد والمفسد للحياة االجتماعية.
وهذه المسؤولية هي مسؤولية سياسية وأخيالقييية ،ومين
كان مسؤوالً يتحمل تيبيعيات مسيؤوليييتيه ،وتيبيعيات هيذه
المسؤوليات ليست بالمبادرة لجمع تبرعات من هنا و هينياك
لمواجهة متطلبات هذه الحالة حصراً ،بل بإزالة األسباب التي
أدت إلى هذه المأساة.
إن هذه الحادثة المؤلمة هي شاهد على شيواهيد فيقيدان
مقومات األمن الحياتي بكل مضامينه ،والتي تيودي ييوميييًا
بحياة العشرات والمئات وتجعل شريحة واسعية مين الينياس
منعدمة القدرة على تلبية حاجاتها األساسيية وهيي تيواجيه
نفا الظروف والمصير.
لقد أدى حرق محمد أبو عزيزة لنفسه في تونا إلى ثيورة
شعبية أسقطت النظام ،وحالة حرق جورج زرييق لينيفيسيه،
يجب أن ال يتم احتواء نتائجها بتبرعات شخيصييية مين هينيا
وهناك بل بثورة على المنظومة الفاسدة التي تتحكم برقاب
العباد وتقبض على مقدرات البالد ،وتجعل الينياس ضيحياييا
وضع تحكمه المحاصصة الطائفييية والسييياسييية مين كيل
الطوائف وكل المذاهب.
وحتى ال تقزم قضية جورج زريق وتصور وكأنها ناتجة عن
إشكالية الحصول على إفادة يجب تحويلها إليى قضييية رأي
عام ،قضية كل إنسان يموت حرقاً و غرقياً وميرضياً وجيوعيًا
واختناقاً .وتحريك االدعاء هي مسؤولية القوى اليتيي تيأخيذ
على عاتقها مواجهة منظومة اليفيسياد اليحياكيمية واالدعياء
بالشخصي والعام على كل مسبب لجرائم بحق اإلنسان ،وما
أكثرها وقضية جورج زريق نموذجاً وإذا ليم تيكين جيرييمية
كالتي أودت بحياة إنسان انسدت أمامه سيبيل الينيجياة مين
ضائقة الحياة ال تحرك الوجدان الجمعي ،فمتى يتحرك؟

طليعة لبنان الواحد /شباط 9102

تَبْرع بعض الجهات والقوى السياسية في مميارسية ليعيبية
ازدواجية المواقف بين المعلن الذي يغلف مواقفه الحقيييقييية
بشعارات رنانة وأهداف جاذبة وبين المواقف الفعيلييية اليتيي
تحتكم لحسابات ذاتية ضيقة أو تيخيدم مشيارييع ال تيميت
لمصلحة القضية والشعب بشيء  ،بل تلحق بيهيا فيي أكيثير
األحيان الضرر البالغ وربما المدمر ،وهذه اليحيقيييقية اليميرة
تنطبق على المصالحة الوطنية الفلسيطييينييية إذ ييتيغينيى
الجميع ببقايا ثوابت ويمارسون في الوقت عينه الرقص على
أنقاض وطن يبتلعه غول االستيييطيان ومصيادرة األراضيي،
ويواجه خطر الضياع النهائي في ظل "صفقة اليقيرن" اليتيي
تحاول إلغاء وجود الشعب العربي اليفيليسيطييينيي وهيوييتيه
الوطنية على وقع التشرذم الحاصل وغياب رافيعية عيربييية
فاعلة ،فالنظام الرسمي العربي الذي ييؤكيد فيي ميواقيفيه
الخجولة التمسك بمبادرة "السالم العربيية" وبيإقيامية دولية
فلسطينية عاصمتها القدس الشريف ،ييذهيب عيليى األرض
باالتجاه المعاكا مسرعاً عملية التطبيع مع العدو ومنضوييًا
في حلف واحد مع المجرم نتنياهو.
آخر مساعي المصالحة حطيت فيي اليعياصيمية اليروسييية
موسكو ،وراهن كثيرون من ضمن حسابيات خياطيئية عيليى
الثقل الروسي في أحراز تقدم عجزت عنه مصر التيي بيذليت
جهوداً كبيرة دون تقدم يذكر ،واعتبر أصحاب هذه الحسابات
أن موسكو تسعى لمزيد من خطوات تأكيييد حضيورهيا فيي
المنطقة ضمن محاوالت العودة إلى الثنائية اليدولييية ،كيميا
راهنوا على ثقل "اليهود الروس" داخل المعادلة السييياسييية
في الكيان الصهيوني ،بخالف الواقع الذي يقول أن عيالقيات

موسكو هي مع أطراف إقليمية تغذي االنقسام وتعمقه ،كميا
أن اليهود الروس وأنموذجهم السياسي ليبرمان ،هم األكيثير
تطرفاً وعنصرية في تجمع ال مكان فيه للمعتدلين ،كيميا أن
موسكو ملتزمة بأمن كيان العدو ،وترتبط معه بيتيفياهيميات
عميقة حول الوضع السوري .لهذا وغيره من األسباب لم تكن
ال من سابقاتها ،كيميا أن
جلسات موسكو للمصالحة أفضل حا ً
تغييب بعض الفصائل وعدم دعوتها للمشاركة تيرك أكيثير
من عالمة استفهام.
من هنا فإن الحديث عن مصالحة فلسطينية ييجيب أن ال
يستند إلى طبيعة التفاهمات واالتفاقات التي يتم اليتيوصيل
إليها بل يجب أن يسبر أغوار النوايا وحقيقة المشيارييع ليدى
كل الطرف فبينما السلطة تتحدث عن سحب االعتراف بالعدو
ووقف كل أشكال التنسيق معه ،وخاصة األمينيي ليم تيقيدم
على إجراء عملي حتى اللحظة رغم تأكيد مراجعها اليميقيررة
على ذلك ،وحركة حماس التي تجيد توجيه أقيذع اليعيبيارات
وتسوق أقسى االتهامات محكومة بسقف المشروع اليتيركيي
ومتسلحة بالرعاية القطرية التي تمولها بمباركة نيتينييياهيو
وبصمات جهاز "الشاباك" الصهيوني في لعبة قد تستيعيصيي
على الفهم لدى البعض ولكنيهيا فيي إطيار ييتيمياهيى فيي
المحصلة مع صفقة القرن من خيالل اليحيدييث عين كيييان
فلسطيني في غزة ليتوسع قليالً باتجاه سيناء وكفى.
في ظل تداخل األوضاع تظل المصالحة هدفاً صعباً إال أن
الرهان يظل على أبناء الشعب العربي الفيليسيطييينيي اليذي
يصعدون مقاومتهم ويمارسون فعل البطولة في وجه اليعيدو
في كل لحظة وساعة ويوم...

شاركت جبهة التحرير العربية محافظة الخليل مع العىعوا مالعاع ع عا
الوطنية اليوم في الوقفة التضامنية م الشرعية الفل طينية مالتأكيع ععلع
منظاة التحرير الفل طينية كااثل شرعي للشعب الفل طيني
كاا حيت الجبهة صاود أهلنا في الى س متص يهم للاخططا االحعتع
الرامية لتهوي الى س مدعت قيادة الجبهة في الخليل ععلع وعرمرة اءعهعا
االءى ام الفل طيني.
معاً م وياً حت الى س عاصاة فل طين األب ية.
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د .سالم (فلسطين)

عادة ما يتم ترجمة العديد من الكتب الصادرة عن اليكيييان
الصهيوني لغرض معرفة (اعرف عدوك) لذا فان هذه الكتب
تتضمن عادة معلومات ليست صحيحه بالمطيليق وبينيفيا
الوقت ليست كاذبه بالمطلق وال تخلو من بعيض اليحيقيائيق
المدفونة في طياتها والتي تتعلق بواقعنا العربي .وعن عالم
الجاسوسية صدرت عشرات الكتب التي تمجد بطوالت جيهياز
المخابرات الصهيوني (الموساد) وصورته بانه الجهاز الذي ال
يقهر من حيث إمكانياته التقنية والشربة في حصوليه عيليى
المعلومات حول خصومه العرب والفلسطينيين بشكل خياص
لغرض قهيرهيم فيي كيافية جيوانيب اليحييياه السييياسييية
واالقتصادية والعسكرية والى التلويح دائما بان هذا اليجيهياز
يخترق كيل اليعياليم فيي حيرب نيفيسيييه ضيارييه ليغيايية
اإلحباط .علما انه ال توجد دولة في الكرة األرضية ميحيصينية
تماما من أجهزة التجيسيا اليميضيادة .وميا كيان ليالتيحياد
السوفياتي السابق ان يمتيليك أسيرار اليذرة إال مين خيالل
التجسا على أمريكا والكل يتجسا على الكل (اقتيصيادييا
وسياسيا وعسكريا) وهذا ما ينطبق أيضا على الصييين فيي
نهضتها العلمية والعسكرية حاليا من خالل  19اليف طياليب
صيني يدرسون في أمريكا وسرعان ما يعملون في شركاتهيا
ذات التقنية العالية ويسربوا أسرارها إلى اليوطين األم رغيم
حيازتهم على الجنسية األمريكية.
وقد صدر عن دار النشر (الدار العربية ليليعيليوم –بيييروت
) 1001ترجمه كيتياب (جيواسيييا جيدعيون) ليليصيحيفيي
البريطاني غوردون توماس وترجمة مروان سيعيد اليديين.
فالكتاب ترجم إلى  38لغة ،ومؤلفه يهودي عيراقيي ييحيميل
الجنسية اإلنجليزية وسبق ان اليف  91كيتياب عين عياليم
الجاسوسية واالستخبارات .ويسيرد فيي صيفيحياتيه تيارييخ
الموساد منذ ان تأسست في أوائل الخمسينيات مين اليقيرن
الماضي حتى . 1001في  19فصل.
 -3فلسطينيا :يتناول عمليات اغتيال أبو علي سالمة وأبيو
جهاد وفتحي الشقاقي وناجي العلي وعملية مطار عينيتيييبيه
ومحاولة اغتيال خالد مشعل.
 -1عربياً :تناول دور إيليا كوهين فيي دمشيق وميحياوالت
اغتيال صدام حسين واغتيال يحييى اليميشيد (عياليم اليذرة
المصري) وتفجير المعدات النيوويية اليفيرنسييية اليميصيدرة
للعراق واغتيال جيراليد بيول (مصيميم اليميدفيع اليعيميالق
العراقي ) وتفكيك أسلحة القذافي النووية والجرثومية.
 -1قضايا متفرقه مثل اعتقال فعنونو (الذي كشف أسيرار

مفاعل ديمونا) واعتقال ثم إعدام الضابط الينيازي اييخيميان
ودور الموساد في أفريقيا والمخابرات الصينية فيي أميرييكيا
وعالقة عالم الذرة الباكستاني عيبيد اليقيادر خيان بيكيورييا
الشمالية وايران والقاعدة ومحاولة اغتيال اليبيابيا وعيالقيتيه
بمنظمة التضامن البيولينيديية وكيييفييية اغيتيييال األميييرة
ديانا ...الخ
وكل فصل يتحدث فيه الكاتب بإسهاب عن موضوع معيين
يتناول فيه (بطوالت ) هذا الجهاز ومدراءه اليعيشيرة اليذيين
تعاقبوا على إدارته .والبارز في فصيوليه سيرد تيفيصيييليي
لمحاوالت قتل الرئيا صدام حسين ( 39محاولة فاشيلية )
يقول الكاتب ( :كان هناك خمسة عشر هجوما منفصال ضيد
الزعيم العراقي خالل السنوات العشر األخيرة ،والتي خيطيط
لها جميعاً أما الموساد أو المخابرات البريطانية م.39وييعيزى
سبب الفشل إلى التخطيط غير الدقيق أو الفشل في تطوييع
القتلة الذين أما كشفتهم أجهزة أمن صيدام اليقيويية أو ليم
يكونوا ببساطة قادرين على االقتراب من هدفيهيم) إضيافية
لدور الموساد في مالحقته عبر األقمار الصناعييية قيبيل ان
يتم إلقاء القبض عليه وإعدامه فييميا بيعيد .وليم ييتيحيدث
الكاتب عن محاوالت اغتيل الموساد للرئيا اليعيراقيي فيي
مرحلة السبعينات والتي تحدث عنها اليميرحيوم بيرزان فيي
كتابه (محاوالت اغتيال صدام حسين ).كما تحدث الكاتب عن
عراب االحتالل العميل احمد الجلبي بشكل تفصييليي حيييث
يقول  ( :كان الجلبي مرتبطا بالموساد منذ 3616في نفيا
العام الذي اصبح فيه صدام حسين رئيسا للعراق وفي نفيا
العام الذي انهار فيه بنك بترا في األردن حيث اخيتيليا 10
مليون دوالر وفر إلى أمريكا  .ومن خالل عيالقيتيه اليوثيييقية
برامسفيلد اصبح مطلعا على تقارير المخابيرات اليميركيزيية
األمريكية بشكل فاضح ومباشر لدرجية ان ميديير اليوكيالية
تينيت قد هدد باالستقالة أكثر مين ميرة بسيبيب تيدخيالت
الجلبي الذي اقنع بوش بضحالة معلومات الوكالة عن العراق
وانه وحده القادر ان يزود أمريكا بالمعلومات الحقيقييية عين
أسلحة العراق وعن صدام حسين) ان هذا اللص اليمياكير قيد
كان عميال للمخابرات اإليرانية واألمريكية والموساد فيي ان
معا .ولعب الدور الرئيسي في حث أمريكا على احتالل العراق
من خالل تزويدها باألخبار المفبركية عين أسيليحية اليدميار
الشامل التي لم تجدها أمريكا بعد احتالل العراق .وهو اليذي
جعل رامسفيلد يصر على ان العراق يميتيليك أسيليحية دميار
شامل رغم إصرار تينيت (مدير وكالة المخابرات الميركيزيية
األمريكية) ومعه الكثيرين من اإلدارة األمريكية ان اليعيراق

طليعة لبنان الواحد /شباط 9102
لم يعد يمتلك أسلحة دمار شامل وبعد االحتيالل اكيتيشيفيت
أمريكا صلته بالمخابرات اإليرانية فقتل مسموماً ودفن هيذا
العميل واللص المخضرم في المرقد الطاهر لألمام ميوسيى
الكاظم (عليه السالم).
ويشير الكتاب في فصل آخر حول التعاون التسليحيي بييين
ايران وتل أبيب منذ 89حتى  81حينما كان خمينيي ييطيليب
التوجه للقدس ليتيحيرييرهيا! ويسيتيعييين خيفييية بيالسيالح
الصهيوني لتدمير العراق فيقول الكاتب( :في أواخر آب عيام
 3689حطت أول طائرة محملة باألسلحة في طهران قيادمية
من تل أبيب واستلمت ايران  318دبابة أمريكية ومئتي أليف
صاروخ كاتيوشا و 33الف صاروخ ارض جومن طيراز سيام1
و1االف صيياروخ تيياو وعييربييات مييدرعيية ونيياقييالت جيينييد
برمائية ....الخ بمليارات الدوالرات)
وحول فعالية الصواريخ العراقية قال الكاتب ( :في حيواليي
الساعة  1من صباح  31كانون األول سنة  3663بعد ساعات
من بدء معركة عاصفة الصحراء—ضربت  1صواريخ سيكيود
تل أبيب وحيفا ودمرت  3981مبنى)
ولم يشر الكاتب لما فعلته الصواريخ العراقية التالييية فيي
المنشآت العسكرية واالقتصادية الصهيونية وحجم التيدمييير
فيها .كما لم يشر إلى عدد العلماء اليعيراقييييين اليذيين تيم
اغتيالهم بالكاتم وبغطاء كردي بعد االحتالل الغاشم.
وعندما افتضحت حاالت التعذيب في سجن أبو غريب وتيم
عزل قائدة السجن كاربنسكي قال الكاتب )بيعيد أن عيزليت
قائدة سجن أبو غريب العميد جانيا كاربنسكي قاليت بيان
سجن أبو غريب قد كان يضم محققين تابيعييين ليليميوسياد
يتكلمون العربية بطالقة وكانوا ييعيميليون بيحيريية ميع أي

سجين) ويشير الكاتب إلى تحقيق الميوسياد ميع اليدكيتيورة
رحاب طه إخصائية الحرب البيولوجية (هي معتقله لحد اآلن)
كما قام الموساد باغتيال جيرالد بول الذي صيميم اليميدفيع
العمالق الذي كان قادرا على قصف بريطيانيييا مين اليعيراق
(على حد قول الكاتب) كما اغتال العالم البريطيانيي دييفيييد
كيلي الذي صرح في اإلذاعة البريطانية أن العراق خيال مين
أسلحة الدمار الشامل.
هذا غيض من فيض من دور الموساد بعد احتالل اليعيراق.
أما قبل االحتالل فله حدييث آخير .وقيد سيبيق وان نشيرت
مذكرات رافائيل إيتان (رئيا أركيان اليعيدو) وبييين فيييهيا
العالقة التاريخية بين الكييان الصيهيييونيي واألكيراد أثينياء
العصيان المسلح للجيب الكردي والذي كلف العراق  11اليف
شهيد منذ 13-98وظهر للعيان عميق هيذه اليعيالقية بيعيد
احتالل العراق حين دعا مسعود البرزاني لالنفصال.
خالصة القول  :ان عراق صدام حسين قد كيان اليكيابيوس
الجاثم على صدور الكيان الصهيوني والخطير اليجيدي اليذي
كان يقض مضاجعهم .فلماذا ييقيصيف اليميفياعيل الينيووي
العراقي في ذلك الوقت ولم تيقيصيف اليمينيشيآت الينيوويية
اإليرانية لو كانت إيران تشكل خطراً حقيقياً عيليييه؟ وليمياذا
التعاون التسليحي بين إيران والكيان الصهيوني؟ وبيعيد 39
عاماً على احتالل العراق ظهر واضحًا وبشكل ملموس عيميق
التنسيق والتناغم بيين اليميخيابيرات اإلييرانييية واليميوسياد
والمخابرات المركزية األمريكية في تدمير العراق .فياليكيييان
الصهيوني يدرك تماماً ان اليميخيطيط اإلييرانيي ليتيفيتيييت
المنطقة يصب في النهاية لمصلحته وما الصراع بينيهيم إال
صراع على النفوذ ال أكثر وال أقل.

الكهرباء واملاء والصحة
هموم املواطن
لنواجه الفساد واملحاصصة
وسرقة املال العام
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تعليقاً على مؤتمر وارسو الذي عقد تحت عنيوان ميؤتيمير
األمن والسالم في الشرق األوسط أدلى الينياطيق اليرسيميي
باسم القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي بالبيان
اآلتي.
على مدى يومي  31و 31من شهر شباط الحالي عقد فيي
العاصمة البولونية وارسو مؤتمر دعت إليه الواليات المتحيدة
األميركية وحضره ممثلون عن ستين دولة بينهيم عيدد مين
الدول العربية ورئيا وزراء العدو الصهيوني .هذا المؤتيمير
الذي روجت له أميركا بداية بأنه لتحشيد دولي ضد الينيظيام
اإليراني انعقد تحت عنوان مؤتمر األمن والسالم في الشيرق
األوسط  .وقد تبين مين خيالل اليميشيهيدييات اليتيي أطيل
المؤتمرون من خاللها على وسائل اإلعالم واللقاءات الثنائيية
واالتصاالت الجانبية ان أميركا سعت من خالل عقد المؤتيمير
إلى رفع سقف موقفها اللفظي من الينيظيام اإلييرانيي فيي
نفا الوقت الذي كانت تعمل فيه لتمرير ما يسمى بصفيقية
القرن والتي تنطوي عليى تصيفييية ميوصيوفية ليليقيضييية
الفلسطينية ودفع عملية التطبيع بين الكيييان الصيهيييونيي
وبعض األنظمة العربية خطوات إلى األميام بيعيد اتصياالت
سرية وعلنية بين مسؤولين صهاينة وعرب كان ابرزها زيارة
نتنياهو إلى سلطنة عمان.
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكيي وهيي
تييدرك جيييييداً حييجييم الييخييطيير الييذي يشييكييلييه الييمييشييروع
اإليراني الصفوي على األمن القومي العربي وما أحدثه مين
تخريب في البنيان المجتمعي العربي بدوره المباشر أو عيبير
اذرعه األمنية والسياسية ال ييميكين أن ييواجيه بيأسياليييب
التكاذب واللعب على األلفاظ وتصوير الميوقيف عيليى غييير
حقيقته المضمرة .فعندما يكون الدور اإلييرانيي اليذي بيات
يكمل بنتائجه الدور الصهيوني في استهدافه لالمة العربييية
قد انتفخ ووصل إلى هذا المستوى مين اليخيطيورة بيفيعيل
الرافعة األميركية التي وفرت له كل التسهيالت الليوجسيتييية
وغض النظر عما فعله في العراق وسوريا واليمن وليبينيان ال
يمكن الركون لموقفها الذي ندرك جيداً انيه ييهيدف إلعيادة
احتواء النظام اإليراني وحفظ موقع له في منظومة إقليمييية
تحت مسمى الشرق األوسط الجديد وعلى حساب المنظيومية
العربية التي تشكل جامعة الدول العربية عنيوانياً سييياسيييًا
لها .واذا كيانيت االتصياالت السيريية قيائيمية بييين اليعيدو

الصهيوني ونظام طهران وهي تتم في قاعدة خلفيية ،فيإن
استكمال تمهيد األرضية لقيام المنظومة اإلقليمية الجيدييدة
التي تلبي حاجة العدو ودول اإلقليم غير العيربييية تيتيطيليب
إدخال النظام العربي المتخاذل هذه المنظومية مين بيوابية
التطبيع مع العدو تحت مظلة هذا المؤتمر الذي يراد ليه ان
يشكل مظلة سياسية لصفقة القرن.
ولهذا فان القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتيراكيي
تدعو كل من يراهن على حيادية في الموقف األمييركيي ان
يخرج من وهم هذا الرهان ألن أميركا هي اليحيامييية وهيي
الداعمة للمشروع الصهيوني بكل أهدافه القريبة والبيعيييدة
وهي التي عملت على تو فير التسهيالت للينيظيام اإلييرانيي
الصفوي للتغول في العمق العربي واستغالل انيتيفياخ هيذا
الدور في ابتزاز العرب تارة بتقدييم خيدميات أمينييية وتيارة
باإلفصاح المباشر عن مقايضة األمن مقابل المال .إننا ندعو
إلى اليقظة والحذر مما يخطط ضد األمة العيربييية واليدعيوة
موجهة للنظام العربي الذي يتهافت إلى التطبيع مع اليعيدو
ظناً أن ذلك يقيه خطر المشروع الفارسي الصيفيوي فيييميا
الحقيقة أن هذا المشروع الذي يتالقى بالنتائج مع المشيروع
الصهيوني هما الخطران الفعليان على الوطن اليعيربيي وان
لهذين المشروعين قيادة استراتيجية واحدة تجسدها أميركيا
التي تقيم تحالفاً عضويًا مع الكييان الصيهيييونيي وتيعيميل
الحتواء النظام اإليراني تحت مظلة استراتيجييتيهيا اليعيامية
والتي ألجل ذلك انعقد مؤتمر وارسو .وليهيذا فيإن اليقيييادة
القومية لحزب البعث العربي االشتراكي اليتيي رفضيت كيل
الصيغ واالتفاقات التي تستهدف األمن القيوميي اليعيربيي ال
ترى في مؤتمر وارسو منصة إلطيالق ميوقيف دوليي ضيد
النظام اإليراني بل محاولة من أميركا لتوجيه رسالية إلييران
بإن مكانها محفوظ في المنظومة الشيرق أوسيطييية اذا ميا
شذبت سلوكها ورسالة للكيان الصهيوني بان الدور اإليراني
أدى وظيفته في توفير بيئة رسمية عربية للسير قيدمياً فيي
مسار التطبيع والتي بدأت بتبادل الزيارات وارتقت إليى ميا
وقف الجميع على رؤيته في مؤتمر وارسو وهو ميحيط إدانية
شعبية عربية.
الناطق الرسمي باسم القيادة القومية لحزب البعث العربي
االشتراكي.
د .أحمد شوتري  1في101111/36
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تعليقاً على عقد مؤتمر وارسو وما تمخض عنه من نتيائيج
أصدرت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي البيان اآلتي:
في الوقت الذي كانت فيه الواليات المتحدة األميركيية تصيعيد
من لهجتها اإلعالمية ضد النظام اإليراني مهددة بالثبور وعظائيم
األمور بسبب ما اعتبرته انه بات يهدد بسلوكه األمني والسياسيي
المباشر وعبر أذرعه األمنية والعسكرية وتدخالتيه السيافيرة فيي
عدد من األقطار العربية اآلمن والسالم في ما يسيميى بيالشيرق
األوسط  ،وإذا بها توجه سياقات المؤتمر الذي انعقيد فيي وارسيو
يومي  31و  31شباط تحت عنوان األمين والسيالم فيي الشيرق
األوسط نحو دفع التطبيع مع العدو الصهيوني خطوات إلى األميام
كمقدمة لتوفير تغطية سياسية دولية لتمرير صفقة القرن التيي
تنطوي على تصفية موصوفة للقضية الفلسطينية.
لقد بينت النتائج التي تمخضت عن المؤتمر إن اليعينيوان
الذي روج له وهو التصدي للدور اإلييرانيي ليم ييكين سيوى
شماعة أميركية للتمويه على موقفها األصلي اليذي ييقيوم
على ركيزتي احتضان المشروع الصهيوني واحتواء الينيظيام
اإليراني الذي تمادى في تغوله في العمق القوميي اليعيربيي
بفعل الرافعة األميركية وأكمل بنتائجه الدور الصهيوني.
إن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي وبما تمثيل مين
أطياف سياسية شعبية عربية ترى أن اليميوقيف األميييركيي
حيال القضايا العربية وخاصة قضيتي فلسطين والعراق بيميا
هما قضيتا تحرير وإنهاء لالستالب الوطني واالجيتيمياعيي ال
ينطوي على أي مصداقية .فأميركا هي التي وفيرت ليليعيدو
الصهيوني التغطية والدعم والحماية من المساءلة اليدولييية،
وهي التي مكنت العدو الفيارسيي الصيفيوي مين ميميارسية
االحتالل من الباطن للعراق والذي بات مباشرًا وعلنييياً بيعيد
انسحابها وعاث بأمن العراق الوطني واالجتماعي ودمر الحياة
السياسية واالجتماعية بحمايته ورعايته لمنيظيومية فياسيدة
افرزها االحتالل األميركي وأدت دورها كمنيظيومية عيميييلية
لنظام الماللي في طهران .وهذا ما يقدم دليالً بيان أميييركيا
التي رعت المؤتمر إنما تلعب دور اليقيييادة االسيتيراتيييجييية
لطرفين تعتبرهما أساسيين في قيام منظومة إقيليييمييية ال
تستقيم إال بإضعاف المكون القومي العربي وإبراز دور دول
اإلقليم الغير عربية في هذه المنظومة وخاصة كيان اليعيدو
الغاصب لفلسطين والعدو اإليراني المحتل للعيراق واألحيواز
العربية والجزر العربية الثالث والذي أنجز تخريباً مدمراً فيي
البنى المجتمعية العربية عجز العدو الصهيوني عن تحقيقه.
إن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي والتي تدرك جيييداً أن
التضليل اإلعالمي لم يعد ينطلي عيليى شيعيبينيا ليتيميريير
المواقف المشبوهة والمتآمرة على األمة العربية إنميا تضيع
األخطار التي يجسدها دور العدو اإليراني الصفوي في نفيا
المستوى من الخطورة التي يمثلها العدو الصهيونيي ،وليهيذا
ترى أن المواجهة يحب أن تأخذ بعدها القومي الشامل .
وعلى هذا األساس فان أي انتيصيار ألي قضييية وطينييية
عربية إنما هو انتصار لألمة برمتها .فانتصار قضية اليعيراق
بما هي تحرير وتوحيد وبناء وطني وحماية هوية قومية هيو

انتصار لفلسطين والعكا صحيح .وإذا كنا نسجيل إدانيتينيا
لموقف النظام العربي الرسمي مين قضييية اليعيراق قيبيل
العدوان وأثنائه وبعده وعدم إسينياد ميقياوميتيه اليوطينييية
ومشروعها السياسي ،فإننا نسجيل إدانيتينيا ليميوقيف هيذا
النظام من القضية الفلسطينية وهرولته للتطبيع اليميجيانيي
مع الكيان الصهيوني ،مستفيداً من البيئة السيياسييية اليتيي
تولدت عن االحتالل اإليراني للعراق واألحواز والجزر العربيية
الثالث وتغوله المتآمر في شؤون عدد من األقطار اليعيربييية،
وفي مقدمتها اليمن وسوريا ولبنان وأقطار الخليج العربي.
إن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي اليعيربيي اليتيي سيبيق
وسجلت موقف إدانة لفتح األجواء والقصيور اليعيربييية أميام
المسؤولين الصهاينة ترى أيضاً في المشهديات التي ظيهيرت
في مؤتمر وارسو موضع إدانة شعبية عيربييية حيييث تيميت
مصافحة يدي رئيا وزراء العدو الملطخة بيدمياء األطيفيال
والنساء والشيوخ والمناضلين المنتفضين .كيميا أن األميانية
العامة للمؤتمر الشعبي العربي التي ال ترى فيي ميا افيرزه
مؤتمر وارسو بمقدماته ونتائجه سوى خطوة عيليى طيرييق
تصفية القضية الفلسطينية ،تدعو لموقف شيعيبيي عيربيي
يرتقي إلى مستوى ما يهدد الوطن اليعيربيي مين ميداخيليه
الشرقية وبما يجسده المشروع الفارسي الصفوي ،وما يهدده
من داخله بفعل االغتصاب الصهيونيي ليفيليسيطييين وقيوى
التخريب المجتمعي وأنظمة االستبداد والتي تمعن في قيميع
الجماهير ورهن اليثيروات اليعيربييية ليليكيارتيالت اليدولييية
االحتكارية .وعليه فإن المؤتمر الشعبي العربي وعبر أمانتيه
العامة يدعو إلى وقف التطبيع مع العدو الصهيوني وتيوفييير
كل الدعم السياسي والمادي والمعنوي للجماهير المنتفيضية
لتعزيز صمودها وتقوية موقعها في مواجهة األخطيار اليتيي
تتعرض لها لتصفية قضيتها وحيييث أتيى ميؤتيمير وارسيو
ليشكل محطة في سياق ما تتعرض له هذه اليقيضييية مين
أشكال متنوعة من المخاطر سواء من اليذيين يسيتيغيليونيهيا
بهدف االستثمار السياسي كحال العدو اإليراني أو من اليذيين
يروجون للمشاريع التصفوية وأبرزها صفقة القرن.
إن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي التي تديين كيل
أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني تدعو كل الذين يتعامون
عن حقيقة الدور اإليراني وما أحدثه من تدمير وتخريب فيي
الواقع العربي الن يقلعوا عن تعاميهم عن حقيقية ميوقيفيه
ويضعوا موقف هذا النظام العنصري الشعوبيي فيي نيفيا
مصاف موقف العيدو الصيهيييونيي الن االثينييين وإن بيدييا
متعارضان في الظاهر إال أنهما يتالقيان على أرضية ميوقيف
واحد هو تهديد األمن القومي العربي بكل أبعاده ومضامينه.
تحية لفلسطين وانتفاضة جماهيرها
تحية للعراق ومقاومته الباسلة
المجد والخلود لشهداء األمة العربية
الحرية لألسرى والمعتقلين في سجون االحتالل وفي أقبية
نظم القمع واالستبداد.
األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي111111036 .
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يبحث البشير عن بصيص أمل ينقذ نظامه المنهار من غضبة الجماهير الباحثة عن لقققمقة
عيشها والساعية إلى نظام وطني ديمقراطي يعبر عن أمالها ويجسد طموحاتها.
البشير وزبانيته يصعدون إجراءات القمع ،يلجأون إلى القمع واالعقتقققاالت ،ويقوقاطقبقون
الشعب بالرصاص وإعالن حالة الطوارئ ويحاول هذا المجرم أن يقجقمقل صقورتقه بقالق قالم
المعسول عن حوار مزعوم وتداول سلمي للسلطة ،ويحاول من خالل إجراءات فوقية تقمقثقلق
بتغيير الح ومة وتعيين ح ام جدد للواليات أن يودع نفسه ،إال أن أبناء السقودان يقدرنقون
االعبيه ،ويؤمنون أن من رقص على جثة وطن ويتراقص اليوم عقلقى وققع دمقاء الشقهقداء
والجرحى بات على وشك السقوط ،شعارهم :أرحل....
تحية النتفاضة المجد والبطولة وهي تتقدم نحو هدف إسقاطه ،وققد اققتقربق سقاعقة
آت ال محالة.
انتشافه أن عصابته لم تعد قادرة على حمايته وأن سقوطه ٍ
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تعليقاً على إقدام السلطة السودانية على إعالن حالة
الطوار  ،وتعليق الحصانات القانونية والنقابية ،أدلى
الناطق الرسمي باسم القيادة القومية لحزب البعث العربي
االشتراكي الدكتور أحمد شوتري بالتصريح اآلتي:
مع دخول االنتفاضة الشعبية في السودان شهرها الثالث،
أقدمت السلطة الحاكمة على اتخاذ جملة إجراءات من ضمن
ما تعتبره خارطة طريق لحل األزمة .هذه اإلجراءات التي
تمثلت بإعالن حالة الطوار وفرض منع التجول وتعيين
أمنيين على رأس حكومات الواليات ،لم تكن مفاجئة لكل
الذين يتابعون الوضع في السودان عن كثب .فالنظام الذي
كان يعمل لتمرير تعديل دستوري يمكن رئيسه تمديد
واليته التي طوت عقودها الثالثة ،أعاد إنتاج نفسه من خالل
التغييرات التي أحدثها في هرمية السلطة ومؤسساتها
األمنية والعسكرية .وبهذه التغييرات كشف النظام عن
طبيعة الدولة وهي دولة أمنية بامتياز تعاملت أجهزتها مع
الحراك الشعبي بالقمع وعدم االستجابة للمطالب الشعبية
المحقة والمشروعة ،بحيث لم تكن طبيعتها لتسمح لها
بالتعامل مع الجماهير المنتفضة باعتماد آليات الحل
السياسي الذي يوفر شبكة أمان وطني للسودان كدولة،
وشبكة أمان اقتصادية واجتماعية ومعيشية للشرائح األوسع
من الشعب التي تعاني فقراً مدقعاً وانعداماً لكل مقومات
األمن الحياتي.
إن النزول إلى الشارع رغم قرارات السلطة بمنع التجول،
وضع طرفي الصراع أمام اختبار صراعات اإلرادات .إرادة
الجماهير المنتفضة في مواجهة إرادة سلطة الدولة األمنية
،التي ظنت أنها بما أقدمت عليه يمكنها شق صفوف
المعارضة السياسية من جهة ،وإن زيادة قمعها سيدفع
الحراك إلى االنزالق نحو العسكرة من جهة أخرى .فإذ بها
تواجه بإصرار من قوى الحراك على سلميته والتمسك
بمضمون المشروع السياسي الذي شكل األرضية المشتركة
للقوى الوطنية التي تريد االنتقال بالسودان من نظام الدولة
األمنية إلى نظام الدولة المدنية ،دولة المواطنة والمساواة
في الحقوق والواجبات والحريات العامة .
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي التي
تدين أساليب القمع التي أودت بحياة العشرات واعتقال
المئات من المناضلين ومنهم قادة الحركة الوطنية والنقابية
والمهنية وفي طليعتهم مناضلو حزب البعث العربي
االشتراكي الذين يتصدر صفوفهم الرفيق المناضل علي

الريح السنهوري ،األمين العام المساعد للحزب أمين سر
قيادة قطر السودان ،ترى بأن التغييرات السلطوية األخيرة
لن تزيد الحركة الشعبية وقواها الوطنية إال صالبة وتصميمًا
على استمرار نضالها حتى إسقاط المنظومة الحاكمة التي
كانت تحكم بالواسطة وإذ بها تتقدم للحكم مباشرة.
ولهذا فإن إسقاط الدولة األمنية في السودان ،هو رسالة
توجه لكل النظم الذي تديرها الدولة األمنية ،ورسالة أيضًا
إلسقاط منطق التأبيد في السلطة وكأن الشعوب في الوطن
العربي باتت تفتقر لقادة وطنيين قادرين على قيادة البالد
إلى بر األمان السياسي الوطني واالجتماعي .
كل التأييد النتفاضة جماهير السودان ألنها أعادت االعتبار
للحراك الشعبي العربي الذي انطلق للتغيير بآليات النضال
الديموقراطي إلقامة الدولة المدنية وتحقيق تداول السلطة
وديمقراطية الحياة السياسية .
تحية لمناضلي الحزب الذين يتصدرون الصفوف األمامية
في قيادة االنتفاضة.
الحرية للمناضلين المعتقلين من كل الطيف السياسي
والنقابي ،وعلى رأسهم مناضلو الحزب وأمين سره الرفيق
المناضل علي الريح السنهوري ولتتحرك القوى الحية في
هذه األمة لتقديم اإلسناد المعنوي والسياسي للجماهير التي
انتفضت في السودان والتي تالقي في حراكها جماهير
الجزائر ضد التأبيد السلطوي.
الناطق الرسمي باسم القيادة القومية
لحزب البعث العربي االشتراكي
د .أحمد شوتري  1في 181111036
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القيادة القومية :
انتصار انتفاضة السودان ،انتصار للحرية يف الوطن العربي
انتصار انتفاضة السودان ،انتصار للحرية في الوطن العربي.إدانة القمع السلطوي للحراك الشعبي السلمي الديموقراطي. الحرية لألمين العام المساعد للحزب ولرفاقه المعتقلين. الحرية لكل المعتقلين من كافة الطيف السياسي وتجمعالمهنيين.
 لتطلق أوسع حملة تضامن مع نضال الحركة الشعيبيييةالسودانية.
أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشيتيراكيي ان
انتصار االنتفاضة الشعبية في السودان هو انتصار ليقيضياييا
الحرية في الوطن العربي ،كما أدانت القمع السيليطيوي ضيد
الحراك الشعبي ،وطالبت باإلفراج الفوري عن المعتقلين مين
الحزب وعلى رأسهم األمين العام المساعد للحزب وأمين سير
قطر السودان وكل رفاقه المعتيقيلييين مين قيييادة اليحيزب
وكوادره ومناضليه وكل األطراف السياسييية واالجيتيمياعييية
المشاركة في االنتفاضة ،ودعت إليى إطيالق أوسيع حيميلية
تضامن عربي ودولي مع هذه االنتفاضة.
جاء ذلك في بيان للقيادة القومية في ما يلي نصه:
بعد مرور ما يقارب الشهيريين عيليى انيدالع االنيتيفياضية
الشعبية في السودان ،تؤشر معطياتها على اتساع المشاركة
السياسية والقطاعية فيها ،وهي باتت تغطي بفعالياتها كيل
مدن السودان وحواضره.
إن اتخاذ االنتفاضة لهذا البعد الوطينيي الشياميل سييياسييياً
وشعبياً ما كان لها ألن تصل إلى هذا المستوى مين اليحيضيور
الفاعل لو لم تكن وطنية بقواها وشعاراتها وبرنامجيهيا اليذي
ينطوي على تحسين الظروف المعيشية وإطالق حرية التعبييير
وانتظام الحياة السياسية على قواعد الديموقراطية .وإذ يكابير
النظام برفض االستجابية ليليميطياليب الشيعيبييية اليميحيقية
والمشروعة ،ويرد على سليمييية اليحيراك بياليقيميع واليقيتيل
والتنكيل ،فهذا ليا إال تعبيراً عن مأزقه وهروبه إليى األميام
مع سعيه استجداء الدعم الخارجي لتعويم نيظياميه وتيوفييير
مظلة له تمكنه من االستميرار فيي اليحيكيم بيعيدميا أوصيل
السودان إلى حافة اإلفالس ورهن موارد البالد إلى الشيركيات
المتعددة الجنسية التي تنفذ أجندة العولمة المتيوحشية اليتيي
تضرب االقتصاديات الوطنية لمصلحة قوى النهب اإلمبريالي.
إن النظام الذي تصدى للحراك بالحديد والنار ،وشن حميلية
اعتقاالت واسعة ضد المناضلين من قادة الحركية اليوطينييية
السودانية بقواها السياسية وعيليى رأسيهيا قيوى اإلجيمياع
الوطني وتجمع المهنيين والقطاعات النيسيويية والشيبيابييية
والطالبية ،ما يزال يمعن في سياسة القمع وييميارس أبشيع
أنواع التعذيب النفسي والتنكيل الجسدي بالمعتقلين بحيييث
بات عدد الذين ذهبوا ضحية القمع السلطوي في اليمييياديين
والمعتقالت أكثر من خمسيين مينياضيالً فضيالً عين ميئيات
المفقودين وآالف المعتقلين.
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي ،إذ تكبر

برفاقنا في الحزب قيادة وكوادر ومناضلين دورهم اليفياعيل
في إطالق هذه االنتفاضة وضبط إيقاعها السياسي والشعبي
مع القوى الوطنية والمهنية األخرى ،توجيييه اليتيحييية ليهيم
وخاصة إلى األمين العام المساعد للحزب أمين سير اليقيييادة
القطرية الرفيق المناضل علي الريح السنهوري ورفاقيه فيي
القيادة القطرية الذين يواجهون جالوزة النظام بصيميودهيم
وصبرهم ،كما تكبر أيضاً دور كل القوى المشاركة في هيذه
االنتفاضة وتوجه التحية لكل المناضلين المعتقلين من كافة
الطيف السياسي ونطالب باإلفراج الفوري عنهم.
إن القيادة القومية في الوقت الذي توجه فيه التحية ليقيوى
الحراك تدين سياسة النظام القمعية وتؤكد على أهمييية أن
يبقى هذا اليحيراك ميعيبيراً عين نيفيسيه بياليييات اليعيميل
الديموقراطي للحؤول دون عسكرته ولتفويت الفرصة عيليى
النظام الذي يتعامل مع االنتفاضة بأسيليوب اليحيل األمينيي
أسوة بما استعملته أنظمة عربيية أخيرى ميع االنيتيفياضيات
الشعبية ،وبما أدى إلى حرف الحراك عن أهدافه الوطنية فيي
ساحات عربية ومكن قوى خارجية إقليميية مين دولييية مين
اختراقه وتوظيف نتائجه بعكا ما صبت إليه الجماهير ييوم
انطلقت في حراكها.
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكيي ،اليتيي
ترى بأن معركة الجماهير العربية ضد استالبها االجيتيمياعيي
والقومي ،هي واحدة ،تعتبر أن تمكين انتفاضة السودان مين
ن
تحقيق أهدافها الوطنية ،بقدر ما يؤدي إلى توفير شبكة أما ٍ
سياسي واقتصادي ومعيشي للشرائح العظمى من الشيعيب،
فإنه يوسع من مساحة الحرية والممارسية اليدييميوقيراطييية
للجماهير والتي ستنعكا إيجابياً على ساحات عربية أخرى.
من هنا ،تدعو القيادة القومية للحيزب إليى إطيالق أوسيع
حملة تضامن عربية ودولية مع هذه االنتفاضة والوقوف معها
في مسيرة نضالها السلمي للتغيير الوطني الديموقراطي.
إن استمرار االنتفاضة الشعبية على زخمها التعبوي  ،وإسقياط
مراهنة النظام على تعب الجماهير ستضيق الخينياق الشيعيبيي
والسياسي حوله وعندها لن يستطيييع عيبير سييياسية اليقيميع
والهروب إلى األمام مواجهة االستحقاقات التي تنتظره ليليخيروج
من مأزقه خاصة بعدما رفعت القوى السياسية الوطنيية سيقيف
موقفها السياسي بالدعوة إليى اإلضيراب السييياسيي الشياميل
والعصيان المدني وصوالً حتى إسقاط النظام.
تحية لشعب السودان ،وتحية لشهداء انتفاضته ،واليحيريية
للمناضلين المعتقلين من كافة الطيف السياسي واليميهينيي
واالجتماعي.
الحرية لألمين العام الميسياعيد ليحيزب اليبيعيث اليعيربيي
االشتراكي أمين سر قيادة قطر السودان الرفيق اليمينياضيل
علي الريح السنهوري وليرفياقيه فيي قيييادة اليحيزب وكيل
المستويات الحزبية.
ولتنتصر إرادة شعب السودان في التغيير الوطني الديموقراطي
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* البعثيون والناصريون والشيوعيون شاركوا املهنيني انتفاضة الشارع وقيادته
ً
ً
* املرأة تؤدي دورا رئيسا يف الثورة والنظام اعتقل  751فتاة وامرأة
* حاول البشري سحب االنتفاضة إىل العسكرة وفشل
* جولة البشري األخرية للتسول..
مجلة الشراع0802-80-80 :
علعطعة
كان بارزًا في اءتفاوة ال ودان األخيرة و
عار البشير الحاكم منع  08عنعةم مشعاركعة العىعوا
الىومية من ءاصرية مبعثية من أءصار الرئيس العراحعل
ص ام ح ين فيهام فض ً عن الشيوعيين مالاهنعيعيعن
كافة فيها.
((الشراع)) التىت رئيس حزب طليعة لبعنعان العععربعي
االشتراكي الاحامي ح ن بيان مهعو عضعو العىعيعادة
الىومية لحزب البعث بع أن أظهر مقائ االءتفعاوعة
ىوط ع د من قيادا البعث بين قتيل مجريح فضع ً
عن اعتىا أمين ال ر البعثي الىطري في ال ودان..
 #مأءتم تواكبون الح ث ال وداءي فعي ظعل ماقع
االءتفاوة الشعبيةم ما ال ي فجر ه ه االءتفاوة وع
لطة البشير؟
ان الار ال يج كثير عنا ليىف عل األ باب العتعيفجر االءتفاوة الشعبية في ال ودان .مهي تراكعاعت
عل م ا ال نين ال ابىة من جرا يا ة النظام عل
الصعي ين ال اخلي مالخارجيم مرفضه اجرا اصع حعا
أمان اجتااعية ماقتصادية ممعيشيةم
ج ية توفر شبكة
ٍ
فض ً عن م مليته في اء خ جنوب ال عودان ععن
شااله.
#مت ب أ ُ حب االءتفاوة تتجا ؟
ه ه االءتفاوة ب أ من أكثر من عام أي
تفاعمن ءهاية 0802م ممع بع ايعة العحع يعث ععن رفع
العىوبا االقتصادية األميركية مالتي لم تكن من دمن
ثانم مأملها اال تعجعابعة دععادة هعيعكعلعة االقعتعصعاد
ال وداءي باا يت م مشرمط صن مق ال مليم مالعبعنع
ال ملي ل تثاار مالتي تفرض تعحعريعر ال عوق مرفع
ال عم عن ال ل األ ا ية مخصخصة الىطاع العام باا
ي تجيب م متطلبا العولاة الاتوحشة مالتي تتحكم
الشركا األميركية ب ياقاتعهعا .مقع أدا ،لع م الع

ت هور في عر العالة الوطنية حيث اءعخعفعع عععر
الجنيه ال أربعة أوعاف .ففياا كان عر ال مالر معنع
ءهاية  00 /0802جنيهاًم أصبح اليوم يىارب ال عتعيعنم
مه ا يعني أن الى رة الشرائية للاعواطعن اءعخعفعضعت
حوال أرب مرا  .ممىابل ،ل لم تى م الحكومة علع
الت خل ال ري لحااية الىوة الشرائيةم بل أق مت علع
عر الخبز مالوقود مال ما م مماجعهعت العاعصعارف
رف
عجزًا في تلبية الطلب في توفير العالة الصععبعةم معن
ءاحيةم مع م دف األجور للعاملين في الىطاع العام اال
تى يطاً .اوافة ال ،ل م فإن عر ال ما ارتف ب بب
اءخفاض قياة العالة الوطنيةم مءضوب مخزمءه.
ه ه الحالة جعلت الناس تىف طوابير طعويعلعة أمعام
األفران ممحطا الوقود مالصي ليا مه ه كاءت بعحع
،اتها بباً مباشرًا الء الع االءتفاوعةم يضعاف العيعهعام
ف اد النظام بكل أركاءه محاشيته.
#من أين اءطلىت االءتفاوة جغرافياً ممهنياً؟
اءطلىت التظاهرا ب اية من م ينتعي العىعضعارفمعطبرة مغالبية كاءهاا يعالون في قعطعاع عكع
الح ي م ملهاا معواقعف مشعهعودة وع اال عتعععاعار
ماال تب اد .مان ما ياكن اعتباره الشرارة التي أشععلعت
االءتفاوة هي قا ال لطة للحراك ال ي اءعطعلعي فعي
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هاتين الا ينتين ما فر عن ا تشهاد  02معتعظعاهعراً.
في حالة شبيهة بحالة محا البو عزيزي فعي تعوءعس
يوم أحرق ءف ه مفجر الشارع آء اك.
 #ما هي شععارا االءعتعفعاوعة ممعن الع ي رتعب
يا ية؟
أملوياتها؟ مكيف تحولت من معيشية ال
االءتفاوة اءطلىت تحت شعارا مطلبيةم متناملعتالىضايا الاعيشية األ ا يةم الرغيف مالوقعود مالع ما
مع م دف رماتب العاملين في الىطاع العام مخصوصاً
الاعلاين .لكن رعان ما تعحعولعت شعععاراتعهعا الع
يا يةم بع ما تجامز حالتها العفعويعة الع
شعارا
حالة منظاة شاركت في عالية تعأطعيعرهعا ال عيعا عي
الاهنية ال لطوية
تجاعا مهنية معاروة للتشكي
ممنها لجان الاعلاين ملجان األطبا مالعتعي عبعي أن
ءظات اوراباً طوي ً قبل أربعة أعوامم مءىابة األطعبعا
مهي ءىابة موازية للنىابة ال لطوية مءىيبها العرفعيعي
ال كتور أحا الشيخ مهو معتىل.
مالتىاط قوا ادجااع الوطني لحالة اال تيا مالت معر
الشعبيم متطوير خطاب االءتفاوة من معطعلعبعي الع
يا ي عبر رف شعار رحيل النعظعام كعاع خعل لعحعل
الاشاكل االقتصادية ماالجتاعاععيعة أم أحع اث اصع
ج ي في بنية النظام الانخور بالف ادم طور الحراك ال
بع ه ال يا ي مله ا ياكن الىو أن االءتفاوة العتعي
رفعت شعارا مطلبية في ب اية الحراك أعاد ترتيعب
األملويا لتطر شعار ا ىعاط العنعظعام .مان العىعوا
ال يا يةم مخصوصاً قوا ادجااع الوطني التي دخعلعت
عل الحراك بىوة هي من رتبت األملويا عبعر وعبع
اديىاع ال يا ي للحراك الشعبي.
 #من هي الىوا الاشاركة في االءتفاوة؟
االءتفاوة الشعبعيعة بععع أربعععيعن يعومعاً ععلعبع ًا شعبياً ممطنياً شاملين .مالعىعوا
اءط قتها أخ
الاشاركة فيها مالتي تعحعرك الشعارعم هعي معا جعر
ادشارة اليهم أي تجا الاهنييعن مالع ي يضعم لعجعان
الاعلاين ماألطبا مالاهن ين مالط بم مالىطعاععا
الن وية حيث تشارك الارأة بفعاليعة مقع بعلعد عع د
منهن  052مععتعىعلعة .اوعافعة الع قعوا
الاعتى
ادجااع الوطني التي تضم البععثعيعيعن مالشعيعوععيعيعن
مالناصريين مشخصيا مطنية.
علااً أن تجا الاهنيين يضعم فعي صعفعوفعه كعل
الطيف ال يا ي الاعارض للنظام من مواق مختعلعفعة
ممنهم االتحاديون محزب األمة م ((ء ا ال ودان)) ال ي
كان يطالب بحوار مشرمط م النظامم لكن رعان معا
تراج عن موقفه بع ما اءضات الرماب الجهوية فعي

دارفور مكردفان مالنيل األزرق ال
الاناطي الاكتوية بنار الحرب.

االءعتعفعاوعة مهعي

 #من هي قعوا ءع ا ال عودان ممعن تضعم فعي
صفوفها؟
حركة تضم حزب األمة مهو منى م عل ءف هم حزب
الا تار ال وداءيم الجبهة الثورية التي تضم الحعركعا
الا لحة في دارفور مالحركة الشعبية  /قطاع الشاعا م
قوا التحالف ال وداءيم مما ي عاع بعكعوءعفع رالعيعة
الاجتا الا ءي – حزب الترابي ((الا تعاعر الشعععبعي))
مشارك في حكومة البشير لكن عناصر أ عا عيعة معنعه
دعت للخرمج من الحكومة ماالءضاام للعشعارع  /هع ه
العصا من النصف متعيش حعالعة صعراع
الىوا تا
داخلي بين الاواالة مالاعاروة لكن بعضاً من أجنحتها
تشارك في الحراك.
 #ما ال ي يجعل ه ه االءعتعفعاوعة معخعتعلعفعة ععن
ابىاتها التي أخا ها البشير؟
ان ه ه االءتفاوة تتايز عن عابعىعاتعهعام بععع ةاا .
بع ًا مطنياً شعامع ًم بعحعيعث بعاتعت
أمالً :اءها اتخ
تشال كافة الا ن مالاناطي ال وداءية.
ثاءياً :ان حجم الاشاركة الشعبية فاق ح مد العتعوقع
مشالت كافة الىطاعا مالشرائح الشعبية الاععع ممعة
م،مي ال خل الاح مد مالتجاعا الاهعنعيعة مقعاطعنعي
العشوائيا في الا ن مخصوصاً العاصاة.
ثالثاً :حولت االءتفاوة شعاراتها من معطعلعبعيعة الع
يا يةم أي من مطالبة بتأمين الرغيف مال ما ماألجور
مالوقود ال مطالبة بعناميعن مطعنعيعة ععلع رأ عهعا
ا ىاط النظام.
االءتفاوة ه ا البع الشعبي مالعوطعنعي
رابعاً :أخ
لايتها مرفضت االءجعرار الع
الشاملم محافظت عل
الع كرة مهو ما ع النظام اليه لعجعر العحعراك الع
ملعبه األمني مهو ال ي يتىنه جي ًا.
مه ا ما فو عل النظام فرصة فعرض الععع عكعرة
ممكّن قوا الحراك من أن تاع ع بعنعاصعيعة قعرارهعا
الوطني متحصن حراكها من االختراق الاعادي ألهع اف
االءتفاوة.
خام اً :تتايز االءتفاوة بكثافة الاشاركة العنع عويعة
مغلبة العنصر الشبابي مال ي م ها بحيوية لعم تعكعن
متوفرة ل ابىاتها.
اد اً :تحولت شعععارا االءعتعفعاوعة العاعطعلعبعيعة
مال يا ية ال شعارا شعبية مأهازيج ترددها النعاس
في منا باتهام حت األععراس تعزف ععلع مقع هع ه
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الشعارا  .مه ا ما ويي من هامش التأثير ال علعطعوي
عل الىاع ة الشعبية العريضة .مب لع يصعح العىعو
بأن االءتفاوة متايزة ءظرًا لضب ايىاعها العاعيع اءعي
متح ي أه افها مأملهعا معكعافعحعة العفع عاد متعوفعر
مىوما األمن الحياتي.
ابعاً :تتايز ه ه االءتفاوة بش ة الىعاع ال علعطعوي
حيث بلد ع د الىتل الشه ا حت تاريخه  50مالعجعرحع
تجامزما (  )588بينهم (  )44اصابة حرجة مالافىودين أكثر
من ( )08مالاعتىلين فاقوا ( (( )0888أمرد األ عتعا ،بعيعان
عبارة شه ا كخطأ شائ ب كلاة قتل مءكرر دائااً ان
الشهي هو الشاه  ..ان اهلل عل كل شي شهي ((.
مه ا ما شكّل عام ً محفزًا للحراك الشعبي للرد علع
الىا ال لطوي بازي من ادصرار عل تنفيع أجعنع ة
أه افه.
 #كل االءتفاوا العربية اتهات بععع اءعفعجعارهعا
تلىائياً بأن أءظاة عربية أم اقلياية رقتها أم بيععت
لهام ما هو مو اءتفاوعة ال عودان فعي ظعل هع ه
الحالة؟
ان االءتفاوا العربية لم تكن كلهعا ععلع ء عيماح مان كاءت األ باب التي كاءت مرا اء العهعا هعي
،اتها تىريعبعاًم كعالعووع العاعععيعشعي ماالقعتعصعادي
ماالجتااعي ال يئ مالف اد في الانظوما العحعاكعاعةم
مقا النظم الحاكاة للحريا العامة متعطعيعل آلعيعا
العال ال ياوقراطيم اال أن ما يايز اءتفاوة ال عودانم
ان قرار ادارتها ال يا ية مالشعبية هعو قعرار مطعنعي
الحراك ب لايتهم جعععل هعامعش
وداءيم مأن تا
الت خل الخارجي اقلياياً كان أم دملياً مح مد العتعأثعيعرم
ألن االءتفاوة ال لاية تعتا عل الىوا الجااهعيعريعة
فياا الع كرة لو فروت فإن الحراك عيعصعبعح أ عيعر
الت خير مالتاويل م َ تفتح الا ال حكااً ءحعو تع خعل
خارجي بحجة ال عم ماد ناد .معن هعا عيعحعرف هع ا
الحراك عن أه افه األ ا ية م يصبح أ يعر العجعهعا
الااولة مالتي تعطي األملوية لاصالحها علع ح عاب
مصالح الشعب مله ا فإن ما يجعل اءتفاوة ال عودان
تبى في اطارها الوطنيم هو أن الحياة ال يا يعة فعي
ال ودان مهيكلةم مان الىوا الانعظعاعة عيعا عيعة أم
مهنية قادرة عل وب الخطاب مالشعارعم مبعالعتعالعي
تح ي أجن ة أه افها باا يخ م الحراك أمالً مأخيراً .ما،ا
كاءت بعع أءااط الحراك العربي ق اخترقعتم محعرف
عن أه افه اال أن بعضاً آخرم ا تطاع أن يوظف ءتعائعج
يا ية ايجابيةم ممعا حصعل
الحراك في ياق تحوال
في توءس ءاو،جاًم م،ل ب بب أن الحياة ال عيعا عيعة

كاءت مهيكلةم ماءتفاوة ال ودان تشبه ال ح كعبعيعر
اءتفاوة توءس.
 #ما ال ي يفعله البشير في جوالته العربعيعةم أثعنعا
االءتفاوة؟
ي ع البشير في جوالته العععربعيعةم الع تعععويعمءظامه يا ياً ممالياً ممهو يت و الا اع ة كي يوفعر
لنظامه ال ي ينخره الف اد جرعا أءعاشم م تووعحعاً
تارة من ءظم قاعت الحراك كيفية التعامل م هعكع ا
حراكم م اديحا أن ءظامه ما يزا قويعاً مهعو يعىعوم
بحركة اءفتا عل الخارج .لكن ه ا لعن يعفعيع هم ألن
حجم االعتراض ال يا ي مالشعبي عل ءظامه لم تع
معالجته ماكنة ال بالعاع عكعنعا مال بشعحعنعا دععم
خارجية.
 #هل تعتى من أن البشير بإط ق را معتعىعلعيعن
ق م تنازال لل اخل بنصائح من الخارج؟
البشيرم ما يزا يكابرم مهو ي ع لتصوير العحعراكمكأءه عال ارهابي مموح به من الخارج ألجل تشويعه
صورته .ما،ا كنا ال ءال معلوما عاا ءصح بهم لعكعن
ال ين زارهمم بعضهم ءصحه بىا العحعراكم مبعععع
آخرم رباا ءصحه بتى يم تنازال شكليةم ريعثعاعا يعتعم
احتوا العاصفة الشعبية مالاراهنة عل تعب العنعاس.
لكن يب م أن الوو في ال ودان ال ي عيعر فعي هع ا
االتجاهم ألن االءتفاوة فروت ءف ها رقااً صعبعاً فعي
الحياة ال يا ية ال وداءية ملم يع بعادمعكعان تعجعامز
دمرها بإح اث اختراق ج ي فعي بعنعيعة العنعظعام مان
م تىبل االءتفاوة مرتب بخطوا االءتىا ال اعع ن
ادوراب ال يا ي الشامل مالعصيان العاع ءعي معع م
التناز عن شعارا ا ىاط النظام.
#من هي الىوا ال اعاة للبشير داخلياً؟
ان الىوا ال اعاة له هي الىوا اال معويعة العتعيتنش في ظل ءظام يعتا عل االقتصاد الريعي فعي
مقت ياكن لل ودان أن يكون ماح ًا من أهم البعلع ان
العربية في التصني الغ ائيم لتعوفعر معوارده األملعيعة.
مه ه الىوا تنش بشكل أ ا ي في وق العععاع
ال ي ت يره شبكة من الرأ االية الطفيلية مكبار قعادة
الجيش مالشرطة ال ين ي يرمن منظومة متكاملة معن
الخ ما ماال تثاارا فض ً عن ميليشيا العاع تعاعر
الوطني ((األمن الشعبي مكتائب الظعل ال عريعة العتعي
تح ث عنها ءائبه ال ابي علي عثاان((.
*** ***
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كتب المحرر السياسي

بعد أكثر من شهرين على اندالع االنتفاضة الشعبييية فيي
السودان ،خرجت السلطة الحاكمة بسلة من القرارات توجتهيا
بإعالن حالة الطوار .
هذه القرارات الحكومية لم تفاجئ قوى الحيراك الشيعيبيي
كونها تعرف طبيعة النظام والقيوى اليفيعيلييية اليميميسيكية
بمفاصله ،بل فاجأت كل الذين راهينيوا عيليى أن السيليطية
ستقدم على القيام بخطوات تساعد على تخفييف االحيتيقيان
السياسي عبر االستجابة للمطالب الشعبية والتي تيتيليخيص
بشعاري ديمقراطية الرغيف والديمقراطية السياسية .
لقد أقدم البشير بعد مداوالت ميع أركيان حيزبيه ،وأركيان
السلطة ،إلى حل الحكومة وتشكيل حكومة قال أنها حكيومية
كفاءات ،كما حل حكومات الواليات ،ودعا إلى حوار سييياسيي
على قاعدة عدم اإلقصاء لكن تحيت شيعيار الشيروط اليتيي
وضعتها المنظومة الحاكمة .
إن التدقيق بحقيقة القرارات التي اتخذتها السلطة توضيح
بما ال يقبل اللبا وال االلتباس ،بأن انقالباً من داخل النظام
قد حصل ،وهذا االنقالب أعاد إنتاج النظام لينيفيسيه وهيذه
المرة بإخراج المنظومة األمنية من الظل إلى العلن .
فعندما يعيّن وزير الدفاع نائباً أوالً لرئيا اليجيميهيوريية،
ويعين حكام الواليات من المسؤولين األمنيين ،ويصبح مدير
المخابرات واألمن الناطق الرسمي باسم الحكم ،وهيو سيرب
محتوى كلمة البشير قبل أن يلقيها األخير ويعلن فيييهيا عين
إجراءاته وقراراته التي رأى فيها سبييالً ليخيروج اليبيالد مين
األزمة ،فهذا دليل قاطع على قطع الشك باليقين .
إن الجماهير السودانية انتفضيت ألجيل ميواجيهية حيالية
االختناق المعيشي الذي يطبق عليها ،وألجل توسيع مسياحية
الحريات العامة وخاصة حرية التعبيير السييياسيي وميع هيذا
تعرضت لمثل ما تعرضت له من تجاهل لهذه اليميطياليب ال
بل أكثر من ذلك لقمع غير مسبوق أدى إلى سقوط عشيرات
المناضلين ضحايا وجرحى من جراء العنيف السيليطيوي ،وزج
باآلالف في المعتقالت فضالَ عن المفقودين .
لقد أقدمت السلطة على اعتقال قادة اليحيركية اليوطينييية
والبعثيين في طليعتهم وقادة التجمعات المهنية والينيقيابييية
والفعاليات النسوية والشبابية ،وحتيى اآلن ييمينيع االتصيال
والتواصل معهم .وهذا قبل إعالن حالة الطوار واليتيسياؤل
كيف سيكون الحال بعيد اإلجيراءات األخيييرة وإعيالن حيالية
الطوارىء؟؟
مما ال شك فيه ،أن السلطة التي تشكلت بيقيرار رئياسيي،
ستطبق األحكام العرفية ،بحيث ستعمد إلى تعليق اإلجراءات

القانونية ولو كانت شكلية لتحيل ميحيليهيا اإلجيراءات اليتيي
تطبقها المحاكم الميدانية إنفاذًا للقرارات الحكومية.
إن إعالن حالة الطوار يلغي عيميليييًا دور اليدور اليدولية
المدنية التي تمارس سلطتها عبر مؤسساتهيا اليدسيتيوريية،
ويبرز دور الدولة األمنية التي كانت تشكل قيبيل اإلجيراءات
سلطة الظل ،فإذ بها تنتقل إلى ممارسة السلطة المباشيرة،
نازعة قفازاتها ومشمرة عن سواعدهيا ليميواجيهية اليحيراك
ومعالجة األزمة بأسلوب األمني وهنا تكمن الخطورة ،من أن
يؤدي ذلك إلى فرض العسكرة على الحيراك مين ميوقيع رد
الفعل وهو ما يسعى النظام إليه ،لجر الصراع إليى ميليعيبيه
األمني الذي يتقن لعبته وهذا ما يجيب أن تيعيييه اليحيركية
الوطنية السودانية جيداً ،بإصرارها على سيليمييية اليحيراك،
والتمسيك بيميشيروعيهيا السييياسيي ليليتيغييييير اليوطينيي
والديمقراطي .
وانطالقاً من إن إجراءات السلطة األخيرة ،ليا دليل قوة،
بل دليل ضعف ،وهذا الضعف يتمثل بيهيروبيهيا إليى األميام
نتيجة عدم قدرتها على فتح األبيواب اليميوصيدة أميام حيل
سياسي لألزمة عبر توفير شبكة أميان اقيتيصيادي وطينيي،
يؤمن الحصانة الداخلية ليليوضيع السيودانيي مين تيدخيالت
الخارج واستمرار ارتهان النظام للمواقع المقررة فيه ،وييوفير
أرضية إلشراك كل القوى السياسية فييه اليحيريصية عيليى
وحدة السودان وحريتيه وعيروبيتيه ودييميقيراطييية اليحييياة
السياسية لبلورة المشروع الوطني الحاضين ليجيميييع أبينياء
السودان في إطار المساواة في الحقوق والواجبات .
وبذلك يكون الحراك قد أدى وظيفته في إعادة إنتاج نظيام
وطني يجد الجميع أنفسهم فيه في ظل دولة مدنية بدالً من
استمرار األزمة في ظل سلطة المنظومة اليحياكيمية ليدولية
أمنية أعادت إنتاج نفسها.
*** **
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كعادتهم يتقدمون الصفوف ،ال يخافون القمع ،وال يهيابيون
السجون ،أنهم وكل قوى اإلجماع الوطينيي وميع كيل أبينياء
السودان يتحدون إرهاب البشير ويفتحون بوابيات اليخيالص،
يكتبون بالدم والعذابات والغضب حكاية الزمن القادم عيليى
حساب مرحلة الظلم القديمة.
معتقلو البعث في السودان مع غيرهم مين اليمينياضيلييين
اآلخرين يواصلون مسيرتهم من خلف القضبان مع كل أبينياء
الشعب الذي افترش الشوارع مطاليبياً بيرحيييل اليطياغييية..
ولسان حالهم يقول:
نحن الذين حملناهم أمتنا
وحامل الهم كالبركان ينفجر
تحية لهم قادة وكوادر ومناضيلييين ييعيزفيون مين خيليف
القضبان ”لحن الحرية“.
قائمة معتقلي حزب البعث العربي االشتراكي:
3.علي الريح السنهوري  19 ..ديسمبر 1038م
1.عادل خلف اهلل  11 ..ديسمبر 1038م
1.محمد ضياء الدين  11 ..يناير 1036م
1.وجدي صالح عبدة  11 ..ديسمبر 1038م
9عثمان ادريا ابوراس نائب امين سير حيزب اليبيعيثاعتقل من موكب 13فبراير السوق العربي.
9.أحمد عبداهلل الشيخ  19 ..ديسمبر 1038م
1.عثمان الضي سالمة ..
8.طارق صديق كانديك  11 ..ديسمبر 1038م
6.عبدالمنعم محمد األمين  11 ..ديسمبر 1038م
30.مجتبى سليمان  13 ..ديسمبر 1038م
33.قاسم بابكر  11 ..ديسمبر 1038م اطلق سراحه
31.هيثم تاج السر  11 ..ديسمبر 1038م
31.عبدالرحيم فتح الرحمن السينيجيك 11 . .ديسيميبير
1038م
31.منيرة سيد علي  11 ..ديسمبر 1038م
39.أماني إدريا  11 ..ديسمبر 1038م
39.نازك حسن آدم  13 ..ديسمبر 1038م اطلق سراحه
31.ناهد حسن ادم 13 . .ديسمبر 1038م اطلق سراحها
38.آمنة عوض  13 ..ديسمبر 1038م اطلق سراحها
10.ريان علي الرييح 19 . .ديسيميبير 1038م اطيليق
سراحها
13.محمد عرجه  19 ..ديسمبر 1038م
11.رؤى إبراهيم  10 ..ديسمبر 1038م اطلق سراحها
11.أحمد محمد خير  10 ..ديسمبر 1038م اطلق سراحه

11.العبيد أحمد سليمان  13 ..ديسمبر 1038م
19.عبداهلل الهادي  11 ..ديسمبر 1038م
19.زفر األمين  13 ..ديسمبر 1038م
11.أنا عووضه 11 . .ديسمبر 1038م
18.صالح محمد الحسن  11 ..ديسمبر 1038م
16.صديق محمد عيسى  11 ..ديسمبر 1038م
10.عبدالحميد علي عثمان  11 ..ديسمبر 1038م اطيليق
سراحه
13.حسين بكار  11 ..ديسمبر 1038م اطلق سراحه
11.فضل اهلل بويا 11 . .ديسمبر 1038م اطلق سراحه
11.محمد عثمان  18 ..ديسمبر 1038م
11.ياسر حبيب  13 ..ديسمبر 1038م
19.أنور محمد أحمد  16ديسمبر 1038م
19.بشير الصادق  16 ..ديسمبر 1038م
11.أشرف عبد الوهاب  16 ..ديسمبر 1038م
18.مجاهد أحمد سليمان  13 ..ديسمبر 1038م
16.علي بشير  9 ..يناير . 1036
10.عبداهلل محمد الحسن  9 ..يناير 1036م
13.عفاف أرباب 8 . .يناير 1036م اطلق سراحها
11.مؤتمن عبداهلل  33 ..يناير 1036م
11.عصام علي حسين  31 ..يناير 1036م
11.عوض اهلل قاسم  31 ..يناير 1036م
19.شريفه  31 ..يناير 1036م
19.أحمد حيدر  31 ..يناير 1036م
11.تيسير عبده  31 ..يناير 1036م اطلق سراحها
18.الفاضل دقناوي  31 ..يناير 1036م اطلق سراحه
16.مهند رزق اهلل  31 ..يناير 1036م اطلق سراحه
90.صدام الربيع الفاضل  13 ..يناير 1036م
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93.وجدي خليفه  11 ..يناير 1036م
91.محمد زكريا علي دنقا  11 ..يناير 1036م
91.أحمد علي  ..عطبرة  11يناير 1036م .
91.محمد زكريا علي دنقا  11يناير 1036م
99.محمد هاشم العالم  38 ..يناير 1036م
99.أنا الطيب هاشم  38 ..يناير 1036م
91.محمد الريح عبداهلل  38 ..يناير 1036م
98.فتح الرحمن إدريا البشرى  38 ..يناير 1036م
96.محمد فيصل  38 ..يناير 1036م
90.إبراهيم يعقوب  38 ..يناير 1036م
 93.محمد عادل الخير  38 ..يناير 1036م
91.نزار قدال فالح 39 . .يناير 1036م
91.عمر شمنون  ..اطلق سراحه
91.قسم السيد فضل السيد. .
99.محمد عبداهلل ..
99.خالد محمد سعيد  39 ..يناير 1036م مروي
91.أحمد فضل  31 ..يناير 1036م
98.محمد خير عبدالمنعم  13 ..يناير 1036م.
96.رهام داؤود . .الخرطوم  31ينيايير 1036م.
اطلق سراحها
10.رزان داؤود  ..الخرطوم  31يينيايير 1036م.
اطلق سراحها
13.كباشي الزين. .
11.فتحي عبداهلل.
11.محمد أحمد سليمان شاطر.
11.عييدي ضييييياء الييدييين  31ييينيياييير 1036م
المؤسسة بحري  .اطلق سراحه
19.إبراهيييم إسيمياعيييل  31يينيايير 1036م
المؤسسة بحري  .اطلق سراحه
19.حسن بكري عابدين  19 ..يينيايير 1038م.
الخرطوم العمارات .اطلق سراحه
11.محمد خليفه 1فبراير 1036العبيديه
18.عبدالرحمن حسن  1 ..فبراير 1036م  ..عطبرة
16.فاطمة أبوبكر ضياء  1 ..فبيرايير 1036م ..
السوق العربي
80.معتز إبراهيم على عبيد 101311138اطيليق
سراحه
83.أبو بكر عابدين 31 . .فبراير 1036م ....مين
أمام وزارة الثقافة واإلعالم .أطلق سراحه
 81نصر الدين علي اعتقل من موكب أم درميان111فبراير 1036
81ياسر عوض اليزيين  11ديسيميبير1038مأطلق سراحه.
81ياسر عوض علي  31فبراير 1036م....من أمام وزارة الثقافة واإلعالم  .أطلق سراحه.

أزمة نظام البشير في السودان ما زالت تتعمق وتيزداد ضيرواه
وترسيخاً.
ال يفيد الدكتاتور البشير محاوالته اليائسة والبائسة في التقرب
من نظام آل ثاني او النفاق إلى النظام الميصيري وال ميحياوالتيه
االنفتاح على قرينه القمعي اإلرتيري لينيقيل أزمياتيه إليى خيارج
السودان.
الشعب السوداني الثائر منذ شهرين أعطى حكمه النهائي بحيق
نظام البشير الدكتاتوري المجرم.
فساد أجهزة النظام وممارساته القمعية واستهتاره بإرادة الشعب
على مدى ثالثة عقود من الرقص عيليى اليحيبيال وليو بيعيصياه
التقليدية الوهمية وما ترتب على سياساته من معاناة خانقه مين
اإلفقار وعدم استطاعة الشعب السوداني فيي اليحيصيول عيليى
المستلزمات الضرورية للحياة بعد انفصال الجنوب نتيجة ممارسات
وسياسات البشير في التمييز ال تتحصل نتائجها الحتمية اال بالثورة
الجماهيرية الكاسحة شأن كل الطغاة عبر التاريخ.
مواجهة النظام للثورة الشعبية اليومية المستعيرة بيأسياليييبيه
الخبيثة وممارسات أجهزته القمعية المستخرجة من تجارب (بيوت
األشباح سيئة الذكر منذ ثالثة عقود) ما عادت تجديه نيفيعياً فيي
محاوالته قهر اإلرادة الشعبية المتمثلة باالعتقاالت الجماعية وردود
الفعل والنضاالت الجماهيرية المتالحمية بياليقيييادات اليحيزبييية
والنقابية والمهنية والنسائية فقد شبت الجماهير على الطوق!!..

يا جماهير شعبنا...

ها هو الدكتاتور البشير ونظامه القمعي قد بات يتهاوى ويتيرنيح
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أمام ثورة الشيعيب وضيربيات ونضياالت أحيراره ،وهيا هيو
الدكتاتور بالمقابل يمعن في البطش مترنحاً أميام ضيربيات
الجماهير وعزيمتها المتواصلة والمتصياعيدة بيعيد أن كيان
يعتقد خائباً على مدى األسابيع أو األشهر اليمينيصيرمية أنيه
قادر على احتواء ثورة الشعب بالوعود الكاذبة والخائبة التيي
كرر ممارسة بعض فصولها على مدى ثالثين عاماً اوييزييد،
أو أنه يعتقد وهو واهم بجدوى اإلجراءات التعسفية واعتقيال
الثوار والقيادات النضالية والمهنية والنسائييية وقيادر عيليى
قمع الثورة لكن ظنه قد خاب أيضاً بشهادة كل الميراقيبييين،
فالثورة تزداد ضراوة والمناضلين رجاالً ونساءً ،شيباً وشباناً
ما زالوا في أوج نشاطهم النضالي .والمهنيون من األطيبياء
والصحفيين والمحامين وكل القيادات الجماهيرية مجمييعييه
على استمرار الكفاح مهما طيال حيتيى سيقيوط اليطياغييية
ونظامه المتهالك.
إن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي التي كانيت مين
المبادرين في تأييد الثورة الجماهيرية منيذ أيياميهيا األوليى
وقد عملت أيضاً عبر ذلك على تعرية أساليب وبطش النظام
عن طريق النداءات والمناشدات للمنظمات الدولية الستنكيار
ممارسات النظام وما تقوم به أجهزته القمعية المجرمة ضيد
الجماهير السودانية الثائرة بالحديد والنار والغازات الخانيقية
وتوسيع إجراءاته القمعية باعتقال القييادات اليجيمياهيييريية
والمهنية الوطنيية واليتيي ييعيانيي قيادتيهيا مين اليميرض
والمعروفة بالتزامها وتالحمها بمصالح الجماهير الشيعيبييية
رغم قسوة المعاناة وليا الرف يق ا لد ك تور ع لي ا لر يح
السنهوري األمين العام المساعد لحيزب اليبيعيث اليعيربيي
االشتراكي والرفيق محمد ضياء الدين عضو القيادة اللذيين
انهكهما المرض واالعتقال إال بعضاً من شييرائييح وطييالئييع
النضال المستمر إلسقاط النظام أو صورة قائمة من األمثلية
التي ما زال يمارسها ضد القيادات والجماهير المناضلة.
إننا إذ نكرر مناشدتنا لليمينيظيميات واليهيييئيات اليدولييية
واإلقليمية االجتماعية واإلنسيانييية أن تيقيوم بيواجيبياتيهيا
والتزاماتها المنصوص عليها في المواثيق الدولية لمواجيهية
إجراءات القمع واالعتقاالت والقتل المبرمج التيي ييميارسيهيا
النظام المجرم الكريه والتي أدين بها أو ال ييزال ميطيليوبيًا
ألجلها من قبل المحاكم والمؤسسيات اليجينيائييية اليدولييية
لحماية الثائرين من ضحايا القمع في الساحة السودانية.
النصر لثورة شعب السودان ضد جالديه وعيليى رأسيهيم
المجرم عمر البشير.
والموت أو العقاب الدولي للحاكم الطاغية حتى يكون عبرة
لكل الطغاة في العالم.
والحرية لكافة المعتقلين والمناضلين السودانيين وعليى
رأسهم الرفيق الدكتور علي الريح السنهوري وكل الرفاق.
األمين العام للمؤتمر الشعبي العربي
المحامي احمد النجداوي 3011110361

وقفة تضامنية مع انتفاضة
السودان أمام اإلسكوا
الرفيق حسن بيان:
إدانة للنظام السوداني
ولإلفراج الفوري
عن املعتقلني
احلرية للرفيق
علي الريح السنهوري
ولرفاقه املعتقلني
تضامناً مع االنتفاضة الشعبية في السودان نظمت بيعيد
ظهر الخميا  111وقفة تضامنية أمام مقر اإلسكيوا فيي
بيروت .وقد رفعت في الوقفية ييافيطيات انيطيوت عيليى
شعارات تدعو إلطالق سراح المناضليين فيي ميعيتيقيالت
وسجون النظام.
وتصدرت الجمع المحتشد صورة كبييرة ليألمييين اليعيام
المساعد لحزب البعث العربي االشتراكي ،أمين سر قيييادة
قطر السودان على الريح السنهوري والمعتقل منذ 19131
ال
مع رفاق من قيادة الحزب وعشرات الرفاق اآلخرين فضي ً
عن مئات المعتقلين من القوى الوطنية وتجمع المهنييييين
والقطاعات النسوية والشبابية والطالبية.
وقد القيت في الوقفة التضامنية التي نظمت بنا ءً عيليى
دعوة من اللجنة الوطنية لدعم االنتفاضية فيي السيودان
كلمات بدأها الرفيق حسن بيان رئيا حزب طليعة لبنيان
العربي االشتراكي بتوجيه التحية للجماهير اليمينيتيفيضية
وإدانة النظام الذي تعامل مع المطالب الشعبية اليميحيقية
بأسلوب الحل األمني واليذي أدى إليى سيقيوط عشيرات
الشهداء ومئات الجرحى والمفقودين وآالف المعتقلين كميا
ندد بالنظام الرسمي العربي المتواطئ مع النيظيام ودعيا
الهيئات والمنظمات النقابية والمهنية العربية إلى التحيرك
انتصاراً لالنتفاضة الشعبية .وطالب باإلفراج الفيوري عين
المعتقلين مشيراً إلى أن ما يرتكبه النظام السيودان مين
قمع وتنكيل وانتهاك لحقوق اإلنسيان إنيميا ييقيع تيحيت
المساءلة القانونية سنداً ألحكام القانون الدولي اإلنسانيي
وفي ختام كلمته نوه بسلمية الحراك وبالثقة بقيواه اليتيي
تضبط إيقاع الخطاب السياسي ضمن الضوابط الوطينييية
وبما يحصن الحراك من االختراقات المعادية.

طليعة لبنان الواحد  /شباط 9102

هذا وقد شارك في الوقفة التضامنية التيي اليقيييت فيييهيا
كلمات أيضاً للحزب الشيوعي وناشطين سودانيين حشد مين
القوى الوطنية والهيئات النسويية واليطيالبييية واالتيحيادات
النقابية والمهنية والمجتمع المدني وقد رفع اليميعيتيصيميون
مذكرة لألمين العام للمتحدة ومجلا حقوق اإلنسان تيدعيو
فيها المنظمة الدولية وهيئاتها المعنييية بيحيقيوق اإلنسيان
التخاذ الموقف الذي يضع حداً لسياسة القمع التي ينتيهيجيهيا
النظام ضد قوى الحراك السلمي.

صاحب السعادة
نحن المعتصمون أمام مقر "اإلسكوا" في بيييروت واليذيين
نمثل أحزاباً وطنية وهيئات نقابية ومهنية ونسوية وشبابيية
ومنظمات مجتمع مدني نرفع لسيادتكم هذه المذكرة اليتيي
تنطوي على وقائع تبين المدى الذي وصل إليه قمع السلطية
في السودان للمتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع مطالبيين
بالحرية والديمقراطية وتوفير شروط الحياة اليكيرييمية فيي
السكن والمأكل والطبابة والتعليم وفرص العمل.
لقد أدى االستعمال اليميفيرط ليليقيوة مين أجيهيزة األمين
السودانية إلى سقوط  99ضحية حتى تاريخه ومينيهيم مين
سقط بالرصاص الحي الذي أطلق على المتظاهرين ومنيهيم
من قضى تحت التعذيب وآخرهم أحد المدرسين فضيالً عين
مئات الجرحى ومثلهم من المفقودين وآالف المعتقلين الذين
يتعرضون للتنكيل والتعذيب دون أن تتيوفير ليهيم اليحيدود
الدنيا من الضمانات التي كفلتهيا اليميواثيييق واالتيفياقيييات
الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان وخاصة اليعيهيد اليدوليي

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي ميا نصيت عيليييه
المواد  36و 13و 11منه .
ولما كان النظام السوداني الحاكم قد انتهك في تعامله مع
المتظاهرين المواثيق الدولية التي حفظت للجماعات حيقيهيا
بحرية التعبير والتجمع واليتيظياهير وميارس وييميارس كيل
أشكال التعذيب بحق المعتقلين وبما يشكل انتهاكاً خيطيييرًا
ألحكام القانون الدولي الذي بقواعده اآلمرة يشكل مرجعييية
قانونية لحماية حقوق اإلنسان ،فإننا باسم المعتصمين وميا
نمثل نتوجه إليكم بهذه المذكرة متمنييين عيليييكيم اتيخياذ
الموقف الذي يحول دون استمرار السليطية السيودانييية فيي
قمعها للمتظاهرين والذين ال يطالبون إال حماية حيقيوقيهيم
األساسية التي كفلتها الدساتيير واليميواثيييق واالتيفياقيييات
الدولية0
إننا ونحن نتوجه لكم بهذه المذكرة نطلب دعيوة ميجيليا
حقوق اإلنسان التابع لألمم الميتيحيدة ليعيقيد دورة طيارئية
للوقوف على االنتهاكات الخطيييرة ليحيقيوق اإلنسيان وهيي
موثقة ،آملين أن تجد دعوتنا لمقامكم السامي االسيتيجيابية
من لدنكم ونحن على ثقة أنكم ستتيخيذون اليميوقيف اليذي
يوفر شبكة أمان حقوقية دولية ليكيل مين انيتيهيك حيقيوق
اإلنسانية والتي تتجلى في القمع الفظيع اليذي ليجيأت إليييه
السلطة السودانية ضد المتظاهرين.
بكل تحفظ واحترام
اللجنة الوطنية اللبنانية للتضامن مع االنتفاضة الشعبية
السلمية في السودان
عنها المحامي حسن بيان
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أصدرت مجموعة من المثقفين السوريين والعرب بيانًا
مهمًا تأييدًا النتفاضة وثورة شعب السودان العظيم في
مواجهة االستبداد الممارس على أهلنا في السودان من قبل
الطاغية عمر البشير .وقد جاء في البيان الذي وقعه ما يزيد
عن  111كاتبًا ومثقفًا ومناضالً وناشطًا:
”منذ ثماني سنوات ،وبعد أن فوجئت القوى المعادية
للنهوض والتقدم العربي ،في الداخل والخارج ،بانتفاضات
شعبية عديدة باهرة ،سلمية مطالبة بالحرية والكرامة
والديمقراطية ،سارعت هذه القوى لتعديل خططها .ورغم ان
االنتفاضات نجحت بإسقاط األنظمة االستبدادية في تونا
ومصر وليبيا واليمن ،فإن القوى المعادية استطاعت االلتفاف
على هذه االنتفاضات واالنقضاض عليها ،وخاصة عبر إغراق
بعض بلدانها في حروب تدميرية مرعبة.
ورغم قتامة ما نعيشه وقساوة ما تعانيه بلداننا من عنف
واستنزاف وتفتيت واحتالالت ،ها هي جماهير الشعب
السوداني وقواه الحية ،ولألسبوع السابع على التوالي،
تواصل انتفاضتها السلمية الشاملة ضد استبداد وفساد
نظام البشير االنقالبي ،المتقمص ديمقراطية العسكر
المزيفة .ورغم استخدام النظام وأجهزته األمنية للعنف
والقمع واالعتقال والقتل بالرصاص الحي ،تميزت قوى
وجماهير االنتفاضة بحفاظها وإصرارها على سلمية حراكها
واحتجاجاتها.
علمًا بأن نظام البشير الطغياني الذي يتحمل مسؤولية
وصول السودان إلى الحضيض على كل المستويات ،قدم
مثلًا صارخًا على فشل األنظمة التي تستغل اإلسالم تارة
وقضية فلسطين تارة اخرى ،للتسلط والبقاء في الحكم.
ومما يتميز به سجله المظلم ليا انسالخ جنوب
السودان وخطر انفصال أقاليم أخرى فحسب ،إنما أيضًا نشر
الجوع والفقر في بلد يمتلك ثروات طبيعية وطاقات بشرية
كبيرة .”.وتساءل البيان ” أليا هو أول من هرع للتطبيع مع
نظام اإلجرام المتوحش السوري؟! أال يهرع للتطبيع مع العدو
الصهيوني لكسب رضا أميركا؟!
نحن الموقعين أدناه ،مثقفين ومناضلين وناشطين
مهتمين بالشأن العربي العام ،وتعبيرًا عن التزامنا المبدئي
بقضايا الحرية والعدالة والتقدم ،نعلن ونؤكد ما يلي:
3تأييدنا ودعمنا المطلق لحق الشعب السوداني فيالتعبير عن تطلعاته وسعيه لتحقيق مطالبه المشروعة
بالتغيير السلمي من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية
والعدالة -1 ،ندين بأشد العبارات النظام االستبدادي

وأجهزته ولجوئه ل رهاب والقمع ضد جماهير الحراك
السلمي -1 ،نطالب باإلفراج الفوري الال مشروط عن كافة
المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين -1 ،ندعو أفراد
وضباط الشرطة والجيش باالنحياز للشعب وحمايته بل
المشاركة في انتفاضته المدنية -9 ،ندعم بقوة مطالب
الشعب السوداني بإسقاط نظام البشير الالشرعي -9 ،ننبه
القوى التي تقود الحراك من السقوط في فخ القوى الخارجية
المنافقة ،الحتواء االنتفاضة ودفعها لتكرار السيناريو الدموي
النتفاضات شعبية عربية اخرى -1 ،ندعو كافة الشعب
العربي وقواه الحية والسياسية والمدنية ،إلى أوسع حملة
تأييد وتضامن ودعم لالنتفاضة السلمية في السودان بكل
اإلمكانات المتاحة ”.ثم قال” إن هذه االنتفاضة الشعبية
العظيمة والمباركة في السودان تؤكد مرة جديدة أن أمتنا
كانت وما زالت أمة حية ،قادرة على توليد الثورات وتقديم
التضحيات ،رافضة االستسالم والخضوع للقهر واالستبداد
والموت.
الموقعون وفقا للتسلسل األبجدي:
3إبراهيم سليمان الكبيسي  1العراق -1.أحمد عزام 1فلسطين -1.احمد بوداود  1الجزائر -1.أحمد حمود  1لبنان
(لجنة البيان ) -9.أحمد خريسات  1االردن -9.أحمد
دركزنلي  1سورية -1.أحمد سليماني  1المغرب -8.أحمد
شالبي  1الجزائر -6.أحمد منصور  1فلسطين -30.أحمد
محي الدين كرنبي  1لبنان -33.أحمد مظهر سعدو 1
سورية -31.أحمد ادريا  1فلسطين -31.أحمد طالب 1
لبنان -31.أحمد العسراوي  1سورية -39.أحمد بن نعمان 1
الجزائر -39.أحمد خطاب  1سورية -31.أحمد العموري 1
العراق -38.أحمد اراجه  1سورية -36.أدم العبد الالت 1
االردن -10.أديب البردويل  1سورية -13.أسامة عكنان 1
االردن -11.أسامة كنعان  1االردن -11.أسماء البكوش 1
تونا -11.إسماعيل بطاينة  1االردن -19.اسالم زين
العابدين  1السودان -19.أكرم عطوة  1فلسطين -11.أكرم
عطوان  1فلسطين -18.أمجد خالد األنباري  1العراق-16.
األمين البوعزيزي  1تونا ( لجنة البيان ) -10.الهاللي أبو
بالل  1العراق -13.أياد الكردي  1االردن -11.إيمان بن
حسين  1تونا -11.إيمان سيف الدين  1السودان -11.إيلي
قصيفي  1لبنان -19.أيمن فهمي أبو هاشم  1فلسطين
( لجنة البيان ) -19.إيهاب بابكر  1السودان -11.باسم كامل
العاني  1العراق -18.بشار محمد  1فلسطين -16.بشير

طليعة لبنان الواحد  /شباط 9102
الصيد  1تونا -10.بشير النفزي  1تونا -13.بشير
حنيدي  1سورية -11.بكر الحسيني  1سورية -11.بلعباس
بلقاسم  1الجزائر -11.بن عبد الحق شروق  1المغرب-19.
بيان حجار  1سورية -19.تبر العرباوي  1تونا -11.تغلب
الرحبي  1سورية -18.توفيق المثلوثي  1تونا -16.توفيق
ثابت االغبري  1اليمن -90.توفيق عبد العزيز العمودي 1
اليمن -93.تيسير حاج حسين  1سورية -91.ثائر أبو شرخ 1
فلسطين -91.جابر خضر الغزي  1العراق -91.جمال
الصباغ  1االردن -99.جمال ياسين عبد الرزاق  1اليمن-99.
جمال عبد الناصر جالصي  1تونا -91.جميل علي حمود 1
لبنان -98.جورج سحار  1فلسطين -96.حاتم الخشن 1
لبنان -90.حارث سليمان  1لبنان -93.حامد الفرحان 1
العراق -91.حرب الجنابي  1العراق -91.حسان المشهداني 1
العراق -91.حسن عبد العظيم  1سورية -99.حسن أحمد
الحسيني  1فلسطين -99.حسن عبد الناصر زايد 1
مصر -91.حسن صبرا  1لبنان -98.حسن حميدي 1
سورية -96.حسن عاتي الطائي  1العراق -10.حسن سعيد
مشيمش  1لبنان -13.حسن صابر 1مصر -11.حسن خليل
غريب  1لبنان -11.حسن الضمور  1االردن -11.حسين
مدخنة  1سورية -19.حفيظة لحبيلي  1المغرب -19.حمزة
بياري  1األردن ( لجنة البيان ) -11.حمزة زيني  1العراق-18.
حمد الغضباني  1تونا -16.حمود عثمان الوزير 1
اليمن -80.حلمي محمد شاهر  1اليمن -83.حيدر الياسري 1
العراق -81.خالد غزال  1لبنان -81.خالد العزاوي 1
العراق -81.خالد طراولي  1تونا -89.خالد الناصر 1
سورية -89.خالد ابو عيسى  1فلسطين -81.خالد الدليمي 1
العراق -88.خالد علي ابوغنيم  1االردن -86.خالد النعيمي 1
العراق -60.خالد خليفة  1سورية -63.خديجة قويتي 1
المغرب -61.خضر الجبوري  1العراق -61.خولة الفرشيشي 1
تونا -61.دائل العريقي  1اليمن -69.درة اسماعيل 1
تونا -69.ذاكر العبادي  1تونا -61.رابحة الفارسي 1
ليبيا -68.رامز السهلي  1فلسطين -66.رشيد سعيد
يعقوب  1السودان -300.رضوان الفطناسي  1تونا-303.
رياض فارع مقطري  1اليمن -301.زكي خرابة 1
سورية -301.زكي طه  1لبنان -301.زهرة بغدادي 1
العراق -309.زهور الشقافي  1المغرب -309.زهير
الهواري  1لبنان -301.زهير اسماعيل  1تونا -308.زيدان
عبد اهلل الجنابي  1العراق -306.زينب الوائلي 1
العراق -330.زينب علي  1مصر -333.سارة ابوالهيجاء 1
االردن -331.سالم العيادي  1تونا -331.سامي امام 1
مصر -331.سامي االلوسي  1العراق  -339.سامي براهم 1
تونا -339.سامي ادريا  1فلسطين -331 .سعاد
وهاب  1الجزائر ( لجنة البيان ) -338.سعد عبد الرزاق
القيسي  1العراق -336.سميرة لحبيلي  1المغرب-310.

سمير سطوف  1سورية -313.سمير محمد البرعي 1
مصر -311.سالفة سهل خالد  1السودان -311.سعد
كموني  1لبنان -311.سعد العباسي  1العراق -319.سعد
فاعور  1لبنان -319.سلطان العجلوني  1االردن-311 .
سلطان عبدالمجيد عبده  1اليمن -318.سلوى الخزاعي 1
العراق -316.سليم بن حميدان  1تونا -310.سليم عبد
الغني  1فلسطين -313.سليم منعم  1سورية -311.سمير
طارش  1اليمن – 311.سهام انطون  1لبنان -311.سهام
نصار  1مصر -319.سهير االتاسي  1سورية -319.سيروان
بابان  1العراق -311.سيف جمال  1مصر 318.شريف عبد
الكريم  1مصر 316.شهيد العموري  1األحواز -310.صالح
الدين العزاوي  1العراق 313.صالح الحيوتي  1اريتريا-311.
طارق الكحالوي  1تونا -311.طارق حاج بكري 1
سورية -311.طارق سكرية  1لبنان -319.طالب الدليمي 1
العراق ( لجنة البيان ) -319.طربوش حزام سيف القاضي 1
اليمن -311.ظافر محمد الحديثي  1العراق -318 .عادل
صدام السويدي  1األحواز -316.عبد االله بو حمالة 1
المغرب -390.عبد الجبار ردمان  1اليمن -393.عبد الجبار
عبد الجبار الدماج  1اليمن 391.عبد الحسين سلمان
الركابي  1العراق -391.عبد القوي غرسان شرف 1
اليمن -391.عبد الحمان الدرقاوي  1المغرب -399.عبد
الرحيم الفقيه  1اليمن -399.عبد الرحيم خليفة 1
سورية -391.عبد الرقيب عبد الخالق دماج  1اليمن -398.
عبد الصاحب العقابي  1العراق -396.عبد المجيد حمو 1
سورية -390.عبد الناصر سكرية  1لبنان ( لجنة
البيان ) -393.عبد الناصر عبده عبد اهلل  1اليمن -391.عبد
الناصر العايد  1سورية -391.عبد اللطيف الحناشي 1
تونا -391.عبد الكاظم العبودي  1العراق -399.عبد
السالم جمعة  1ليبيا -399.عبد القادر بكار  1سورية-391.
عبد الرحمان الوهاج  1المغرب -398.عبد المحسن كرار 1
السودان -396.عبد الكريم حناوي  1المغرب -310.عبد
الواحد اليحياوي  1تونا -313.عبد اهلل خلف  1لبنان-311.
عبد اهلل معمر الحكيمي  1اليمن -311.عبد اهلل علي
السقاف  1السودان -311.عبد اهلل ياسين  1فلسطين-319.
عبد المجيد ياسين مقطري  1اليمن -319.عبد الهادي
الحويج  1ليبيا -311.عبد العزيز عجيني  1سورية-318.
عزاز شامي  1السودان -316.عزالدين البرغوثي 1
فلسطين -380.عزت الشيخ سعيد  1سورية -383.عزيز بن
حدو  1المغرب -381.عزيز شعبي  1المغرب -381.عماد
الدايمي  1تونا -381.عمار جماعي  1تونا -389.علي
الواسطي  1العراق -389.علي محمد األمين  1لبنان-381.
علي بكر الحسيني  1سورية ( لجنة البيان ) -388.علي
الديراني  1لبنان -386.علي المرعبي  1لبنان -360.علي
فتال  1سورية -363.علي محمد السدح  1اليمن -361.عمر
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ابو زيد  1االردن -361.عمر عبد القادر  1تونا -361.عمر
كوش  1سورية -369.عوني القلمجي  1العراق -369.عيسى
حداد  1سورية -361.غادة الشموري  1لبنان -368.غادة
رعد  1سورية -366.غازي الكستي  1لبنان -100.غازي
فيصل السكوتي  1العراق -103.غسان احمد الخالد 1
لبنان -101.غسان ابو صالح  1المغرب -101.غسان
الجبوري  1العراق -101.غيث الطائي  1العراق -109.غيداء
ناصر  1السودان -109.فاضل الجبوري  1العراق-101.
فاطمة بالعادل  1المغرب (لجنة البيان) -108.فارس
الخطاب  1العراق -106.فارس ساسين  1لبنان -130.فارس
شتي  1لبنان -133.فدوى الرحموني  1تونا -131.فهد
الجبوري  1العراق -131.فؤاد الخمليشي  1المغرب-131.
فؤاد الموسوي  1لبنان -139.فوزي فري  1لبنان-139.
فيصل الكعبي  1تونا ( لجنة البيان ) -131.قحطان
صديق  1العراق -138.كفاح كيال  1فلسطين -136.كمال
الحاجي  1تونا -110.كمال الطفيلي  1العراق -113.كمال
القرفي 1تونا -111.كمال بن سلمان الصقري 1
االحواز -111.لبشير عبيد  1تونا -111.لمياء الجواري 1
العراق -119.ليلى الحاج عمر  1تونا -119.ماء العينين
ولد الكوري  1موريتانيا -111.ماجد الكيالي 1
فلسطين -118.ماجد مكي الجميل  1العراق -116.مأمون
خليفة  1سورية -110.ماهر عطا حمادة  1مصر -113.ماهر
عبد الجبار الشمري  1العراق -111.متعب أبو ريشه 1
العراق  -111.مجدي شندي  1مصر -111.محسن اللقيا 1
لبنان -119.محمد الشنتوقي العلمي  1المغرب-119.
محجوب النصيبي  1تونا -111.محمد منصف المرزوقي 1
تونا (رئيا جمهورية سابق) -118.محمد الرحموني 1
تونا -116.محمد االسباط  1السودان -110.محمد
بالعادل  1المغرب -113.محمد خليفة  1سورية ( لجنة
البيان ) -111.محمد عبدو حمود  1لبنان ( لجنة
البيان ) -111.محمد مضمون  1المغرب -111.محمد ضيف
اهلل  1تونا -119.محمد حماد  1مصر -119.محمد حميد
الحسامي  1اليمن -111.محمد الشيخلي  1العراق-118.
محمد رضا طلبة  1مصر -116.محمد سعيد الشوافي 1
اليمن -190.محمد عطيه  1مصر -193.محمد العالني 1
تونا -191.محمد الكوري ولد العربي  1موريتانيا-191.
محمد رضا محمد  1مصر -191.محمد علي العكام 1
اليمن -199.محمد الطائي  1العراق -199.محمد السخاوي 1
مصر -191.محمد االسباط  1السودان -198.محمد عيسى
داود  1مصر -196.محمد صبرا  1سورية -190.محمد فاروق
عبد الحق  1مصر -193.محمد فضل علي  1السودان-191.
محمود خزام  1فلسطين -191.محمود احمد  1األحواز-191.
محمود قميحة  1لبنان -199.محمود عوض احمد  1السودان
( لجنة البيان ) -191.محي الدين بنانة  1سورية -198.محي

القيسي  1العراق -196.مخلص صيادي  1سورية-110.
مروان غازي  1سورية -113.مروان الخفاجي  1العراق-111.
مروان الخطيب  1سورية -111.مراد درويش  1سورية-111.
مرزوق أسعيد الحلبي  1فلسطين -119.مصدق الجليدي 1
تونا -119.مصطفى حاج الترك  1لبنان -111.مصطفى
زبايري  1المغرب -118.مصطفى الولي  1فلسطين-116.
معاوية أحمد  1السودان -180.منجي فرحاني 1
تونا -183.منصور شاشاتي  1السودان -181.مهند
القاطع  1سورية -181.مها قابيل  1مصر -181.موفق
الخطاب  1البحرين -189.مونية العبادي  1العراق-189.
مؤمن احمد محمد  1السودان  -181.موفق الخطاب 1
العراق -188.موفق زريق  1سورية -186.ميشال سطوف 1
سورية -160.ميشال كيلو  1سورية -163.ناصر قاسم
الفهيدي  1اليمن -161.نايف كبيش  1االردن -161.نبيه
احمد العاكوم  1لبنان -161.نبوخذ نصر العربي 1
العراق -169.نجاة ياسين  1المغرب -169.نجالء التوم 1
السودان -161.نجم الدين السمان  1سورية -168.نجوى
سحلول  1سورية -166.نجوى العلي  1فلسطين-100.
نجيب ددم  1سورية -103.ندى القصاص  1مصر -101.ندى
الخش  1سورية -101.نصر محمد الدراجي  1األحواز ( لجنة
البيان ) -101.نعمة عوض  1فلسطين -109.نور الدين
المنصوري خامري  1اليمن -109.نوار عطفة  1سورية-101.
نهال محمد الكعبي  1االحواز -108.هاشم السامرائي 1
العراق -106.هشام األنباري  1العراق -130.هشام القرفي 1
تونا -133.هشام الريم  1الكويت -131.هشام النور 1
السودان -131.هند خطاب  1سورية -131.واصف خلف 1
لبنان -139.والء سعيد السامرائي  1العراق ( لجنة
البيان ) -139.وهاب الظالمي  1العراق -131.وهيب عبد
الباري غرسان  1اليمن -138.ياسر فراج  1مصر-136.
ياسمين الياسمين  1االردن -110.ياسين الدليمي  1العراق
( لجنة البيان ) -113.ياسين عبد الرزاق العامري  1اليمن
( لجنة البيان ) -111.ياسين سفيان حمادي  1اليمن-111.
يوسف قدورة  1األردن.
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أعلن ناطق باسم حزب البعث اليعيربيي االشيتيراكيي عين
اعتقال نائب أمين سر الحزب األستياذ عيثيميان إدرييا أبيو
راس ،ظهر الخميا  13فبراير من أمام جياميع فياروق فيي
وسط الخرطوم ،وهو المكان المقرر أن يلتقي فيييه قيييادات
وممثلي األحزاب السياسية والمهنية تمهيداً ليقيييادة ميوكيب
جماهيري يطالب بتنحي وإسقاط النظام السياسي الحاكم.
ويأتي اعتقال األستاذ عثمان إدريا أبو رأس ضمن حملية
جهاز أمن النظام الحاكم وترصده للقيادات البعثية والوطنيية
والمهنية .ومعلوم أن جهاز أمن النظام الحاكم ،اعتقيل مينيذ
شهرين ولحد اآلن ،أمين سر قيييادة قيطير السيودان ليحيزب
البعث العربي االشتراكي األستاذ عيليي اليرييح السينيهيوري
وأعضاء من قيادة الحزب منهم :الناطق الرسمي باسم حيزب
البعث األستياذ ميحيميد ضييياء اليديين ،ومسيؤول اليليجينية
االقتصادية في الحزب المهندس عيادل خيليف اهلل ،وعضيو
القيادة المحامي وجدي صالح ،واألستاذة منيرة سيييد عيليي،
رئيسة اتحاد النساء الديمقراطي ،واألستاذة أميانيي إدرييا
القيادية في تحالف قوى اإلجماع اليوطينيي ،وغيييرهيم مين
قيادات الحزب وكوادره المتقدمة.
وكان حزب البعث قد تعهد بالعمل الدؤوب ضمين طيالئيع

الحراك الشعبي بوضع حد لنظام اإلنقاذ واقتالعه من جذوره.
وفي الوقت نفسه حذر الناطق في تصريح صادر عن قيادتيه
القطرية في العاشر من فبراير الحالي ،من محاوالت االلتفياف
على الحراك الشعبي وإجهاض االنتفاضة ،التي عمت اليبيالد.
وأكد على تمسكه بالخيار الشعبي القاضي بإسقاط السليطية
القائمة واجتثاث جذورها.
وجاء في تصريح البعث إنه " :في الوقت الذي تتقدم فييه
انتفاضة شعبنا مكللة باالنتصارات التي روتها دماء الشهيداء،
وتخطو بثبات وإرادة وتصميم ،لخوض معيركيتيهيا األخيييرة،
متوجة هباتها النضالية ومواجهاتها الجسورة ،صوب اإلضراب
السياسي العام والعصيان المدني ،إلسقاط النظام واجتيثياثيه
من جذوره ،وإقامة البديل الوطني الديمقراطي اليميسيتيقيل
مكانه -في هذا الوقت -ظللنا نتابيع ،اليميحياوالت اليييائسية
لاللتفاف على االنتفاضة ،من قيبيل قيوى اليردة واليبيدائيل
الزائفة ،لتمرير مخطط التسوية ،تحت العديد من اليميبيررات
والذرائع ،وبمختلف العناوين ،التي تضمر اختطاف االنتفياضية
وااللتفاف عليها ،إلنقاذ النظام الدموي وإعادة إنتاجه بيكيسياء
ووجوه تضمن تأمين مصالح قوى الردة وحلفائهم اإلقليميين
والدوليين".
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قالت بعثة االتحاد األوروبي فيي اليعيراق إن االنيتيخيابيات
البرلمانية التي شهدتها البالد فيي مياييا1مياييو اليمياضيي
شهدت عمليات تزوير وتالعب وإرهاب للناخبين ،عيليى نيحيو
واسع.
وفضح التقرير ،الذي نقلته وثييقية رسيمييية صيادرة عين
مكتب وكيل وزارة خارجية نظام المينيطيقية اليخيضيراء فيي
العراق ،وتنفرد صحيفية وجيهيات نيظير بينيشيره ،اليتيزويير
والتالعب وإرهاب الناخبين وعدم وجود بيئة تشريعية سليمة
متفقة مع المعايير الدولية وعدم اسيتيقياللييية اليميفيوضييية
المشرفة على سير العملية االنتخابية.
وأوضحت الوثيقة أن القائم باألعمال المؤقيت فيي بيعيثية
االتحاد األوروبي في بغداد ،توماس اورتيغا ،سلّيم اليتيقيريير
المكوّن من  11صفحة إلى معاون رئيا دائيرة أوروبيا فيي
الوزارة ،الوزير المفوض جوان حسن توفيق ،بتيارييخ اليرابيع
من شباط1فبراير  ،1038مشيرة إلى انه سيتم تسليمه إليى
الجهات العراقية قريباً.
وشددت وثيقة وزارة الخارجية ،الموجَّهة إلى رئيا النظيام
ورئيا وزرائه ورئيا مجلا النواب ومفوضية االنتخابيات،
على أن التقرير في مجمله سلبي ،موضحة أنه داخلي وليييا
للنشر والتوزيع ،لكنها توقعت تسربه إلى وسائل اإلعالم في
وقت الحق.
وتضمن التقرير األوروبي المشاكل والعراقيل التي واجهيت
المفوضية العليا (المستقلة) لالنتخابيات قيبيل وبيعيد إجيراء
االنتخابات ،وعملية سير االنتخابات وإدراتيهيا ،كيميا تضيمين
توصيات مهمة صادرة من بعثية االنيتيخيابيات فيي االتيحياد
األوروبي إلى العراق.
وحدد التقرير األوروبي السلبيات التي رافيقيت اليعيميلييية
االنتخابية على النحو التالي:
 .3غياب الشفافية وعدم إجراء مراجعة وتدقيق مستقلييين
لنظام تكنولوجيا المعلومات المستخدمة وتغير التشريعيييات
خالل العملية االنتخابية.
 .1ترهيب ومحاوالت التأثير على المتنافسين والينياخيبييين
السيما في المناطق الحدودية المتنازع عليهيا فيي كيركيوك
ونينوى وكذلك في إقليم كردستان.
 .1احتوى االطار القانوني النتخابات  1038اليعيدييد مين
األحكام التي ال تتماشى مع التعهدات
الدولية والمباد الدولية النتخابات ديمقراطية.
 .1في خطوة غير مسبوقة أقر ميجيليا الينيواب السيابيق

تعديالً على قانون االنتخابات بعد إعالن النتائج األولية اليتيي
ال تزال جارية مما أحدث تغييرات مهمة.
 .9لم تالحظ أية جهود مبذولة من قبل المفوضية اليعيليييا
المستقلة لالنتخابات لتسهيل وتمكين
الناخبين من استالم توزيع البطاقات الناخب بسالسة ميميا
حرم أكثر من  % 10من الناخبين المسجيلييين بيحيكيم األمير
الواقع من حقهم االقتراع.
 .9لم يتم حيميايية سيريية االقيتيراع بيالشيكيل اليكيافيي
والمطلوب.
 .1أغلب المحاورين على (قناة العراقية) المملوكة ليليدولية
كانت منحازة بشكل واضح لصالح رئييا اليوزراء اليدكيتيور
حيدر العبادي.
 .8على الرغم من افتراض استقالليتها (كما يوحى االسيم)
إال أن أعضاء المفوضين في المفوضية العيليييا اليميسيتيقيلية
لالنتخابات هم مرشحو الكتل السياسية الرئيسة.
 .6تقاعا المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات وفشيليهيا
في إجراء تدقيق ومراجعة مستقلين لألنظمة اإلليكيتيرونييية
المستخدمة.
 .30لم يتمتع وكالء الكيانات السياسية والمراقبون بحيريية
الوصول بالشكل المطلوب والكافي.
 .33لم يتم اتباع إجراءات العد والفرز والعد بشكل روتيني
منتظم.
وتعليقاً على تقرير بعثة خبيراء االتيحياد األوروبيي بشيأن
االنتخابات العراقية األخيرة ،قال المحرر السياسي لصيحيييفية
وجهات نظر ،إن هذا التقرير ييؤكيد ميا كيانيت كيل اليقيوى
السياسية المناهضة للعملية السياسية المزعومة في العيراق
تعلنه بصراحة منذ بدء المشروع السياسي االحتاللي برعايية
أميركية إيرانية.
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وأضاف أن انتخابات تحتوي عليى هيذا اليقيدر
من التزوير والتالعب والترهييب واليميقياطيعية،
وعدم مطابقتها للمعايير الدولية المعتمدة فيي
أية عملية ديمقراطية ال يمكن ان تكون مقبولية
من المجتمع الدولي.
وشدد القول إن البرلمان الناشئ عن عيميلييية
انتخابية ميزورة وميطيعيون بيكيل إجيراءاتيهيا
ومراحلها ،كهذه التي يتحدث عنها تقرير بيعيثية
االتحاد األوروبي ،ال يمكن أن ييكيون بيرليميانيًا
شرعياً معترفاً به ،كما أن أية حكومة تيتيشيكيل
على وفق نتائج هذه االنتخابات اليميزورة هيي
حكومة باطلة بالتأكيد.
وأوضح المحرر السييياسيي ليليصيحيييفية أنيه
بموجب هذا التقرير الفاضيح ييتيأكيد أن خيييار
مقاطعة االنتخابات المسرحييية اليذي أعيلينيتيه
القوى المناهضة لالحتالل ومشروعه السياسيي
كان هو القرار الصائب الوحيد في ظل عيميلييية
سياسية مطعون بها كلياً كالتي يشهدها العراق
في أعقاب غزو البالد واحتيالليهيا ،وهيو اليقيرار
الذي نفذه شعب العراق ،وتعترف بحدوثه بعيثية
االتحاد األوروبي ،ولو بنسبة أقل بيكيثييير ميميا
اعترفت به مفوضية االنتخابات نفسها.
وتابع القول إن على دول االتحاد األوروبيي أن
تترجم هذا التقرير إلى خيطيوات عيميلييية فيي
موقفها إزاء النظام المتحكم بالعراق ،وتسيحيب
اعترافها به بشكل كامل ،أو تيعيلين ،فيي أقيل
تقدير ،عدم شرعية االنتخابيات اليتيي أجيرييت
العام الماضي ،وإلغاء كل ما نتج عنها.
وأضاف أن دول االتحاد األوروبي مطالبة ،على
وفق شعارات الدييميقيراطييية واليعيدالية اليتيي
ترفعها ،أن تعمل على تأسيا عملية سياسييية
وطنية وفيق أسيا دييميقيراطييية تيتينياسيب
والمعايير الدولية في اليعيراق ،وأن ال تيواصيل
دفن رأسها في الرمال ،متعاميلية ميع الينيظيام
القائم في العراق مع اعترافهيا عيليى انيه جياء
بعملية انتخابية مزورة فيي جيميييع ميراحيليهيا
ومفاصلها.
وجهات نظر 131111036
شبكة البصرة
الجمعة  31جماد الثاني 1 3110
 11شباط 1036

منذ أن كان تياراً فكرياً ،أولى البعث للوحدة أرجحية بين أهدافه
التاريخية الثالث ،الوحدة والحرية واالشتراكية منطلقاً من حقيقة أن
العرب أمة واحدة ،فالبعث الذي استوعب حركة الواقع العربي وشخص
بشكل علمي وفهم دقيق أمراضه ومعضالته ،وخلص إلى وضع الحلول
المناسبة أدرك أن الوحدة هي التي تصون األهداف األخرى وتعززها،
كما أنها ليست حاصل جمع لطاقات األمة وإنما السبيل لتفجير قدراتها
وإبداع أجيالها في مسيرتهم الستعادة دورهم الرسالي وبناء مشروعهم
النهضوي االنبعاثي.
لذلك خاض البعث نضاله على كل المستويات واضعاً نصب عينيه
هدف استعادة وحدة األمة وتحطيم كل الحدود المصطنعة والتجزئة
البغيضة التي نفذت ألغراض استعمارية تفتق عنها العقل الشرير في
سايكا – بيكو.
فالبعث من خالل حركة نصرة العراق عام  ،13وقتاله على أرض
فلسطين عام  ،18ووقوفه في خندق مصر بعد ثورة يوليو  ،3691كان
يؤكد من بين مسائل أخرى هويته القومية وسعيه الدؤوب من أجل
الوحدة.
وقد حقق البعث إنجازه التاريخي الكبير على هذا الصعيد في إقامة
أول وحدة عربية في التاريخ الحديث بين القطرين المصري والسوري
بالتعاون مع الرئيا الراحل جمال عبد الناصر في شباط من العام
 ،3698في خطوة استفزت كل قوى االستعمار واثارت حفيظة كل قوى
الردة واالنفصال التي بدأت بالتآمر عليها حتى قبل اللحظة األولى.
لقد قدم البعث تضحية كبرى في سبيل هذا الهدف السامي بأن
وافق على حل نفسه في دولة الوحدة بناء لطلب شرطي من الرئيا
عبد الناصر ،وقد اعتبر البعث أن تحقيق األهداف يتقدم على كل ما
عداه من الحسابات األخرى ،ومن يحقق هذا الهدف رغم إدراكه العميق
لخطورة مثل هذا األمر على مسيرة الوحدة واستمرارها ونجاحها
كخطوة تاريخية على طريق تحقيق الوحدة العربية الشاملة.
وإذا كنا لسنا بصدد تقييم هذه التجربة بعد كل هذه السنوات
نكتفي باإلشارة إلى أن بعض الممارسات السلطوية ساهمت بشكل أو
آخر في تمكين قوى الردة واالنفصال من االنقضاض عليها وإعادة
األوضاع إلى ما كانت عليه.
إن الردة بوقعها األليم لم تثن البعث عن مواصلة نضاله الوحدوي
وسعيه إلى تجديد التجربة عبر التوصل مع الرئيا الراحل عبد الناصر
إلى توقيع اتفاق نيسان الوحدوي الثالثي عام  3691بين أقطار مصر
وسوريا والعراق ،تأكيداً لفهمه الثوري أن الوحدة هي الخيار الحتمي
الحة الرساالت.
ستظل وحدة  3698عالمة مضيئة في تاريخ أمتنا الحديث ،والتي
هي اليوم بما تواجهه من تحديات وتتعرض إليه من مخاطر أحوج ما
تحتاج إلى الوحدة.
**** **
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على أثر االنتفاضة الشعبية التيي تيعيم هيذه
األيام الجزائر رفضا لليحييياة السييياسييية اليتيي
تعيشها البالد بعد اإلعالن الرسمي عن تيرشيح
الرئيا بوتفليقة لعهدة خامسة وهو فيي حيالية
صحية متردية ،وتهليل بطانته في النظام ليهيذا
الترشح .صرح الناطق الرسميي ليحيزب اليبيعيث
العربي االشتراكي في الجزائر بالتصريح التالي:
إن انتفاضة الشعب الجزائري الكبيرة في وجيه
النظام الجزائري واستفزازاته المتكررة ،بسيبيب
انسداد الحالة السياسية في البالد و العمل عليى
استمرارية السلطة في سياساتها اليميتيهياليكية،
بإعادة ترشيح الرئيا بوتفليقة لعهدة خيامسية
خارج الدستور واألعراف والقيم األخالقية.
لقد كانت انتفاضة الشعب الجزائري في جمييع
واليات الوطن ودوائره وبلدياته وجامعاته دليييل
على الرفض المطلق لسياسة النظام ،والتعبيير
عن الوعي السياسي للشعب وتحيضيره حييينيميا
أعلنها سلمية خالية من العنف واليتيجياوز عيليى
األفراد والممتلكات ورجال األمن.
أمام هذه االنيتيفياضية الشيعيبييية السيليمييية
الشجاعة ،يحيي حزب البعث العربي االشيتيراكيي
في الجزائر جيمياهييير الشيعيب فيي وقيفيتيهيم
الحضارية هذه ،ويدعوهم إلى االستميرار فيييهيا
حتى تأتي بنتائجها ،واهمها اليتيغييييير الشياميل
للوضع في البالد وإقامة نظام ديمقراطي عيادل
ومنفتح على كل االتيجياهيات السييياسييية دون
إقصاء لالنطالق للبناء و التشييد لاللتحاق بركيب
الدول المتقدمة ،ووضع اليجيزائير فيي ميكيانيهيا
الالئق إقليمياً ودولياً ،كما يدعو السيليطية بيكيل
مؤسساتها ،وفي مقدمتيهيا اليجيييش اليوطينيي
الشعبي سليل جييش اليتيحيريير اليميبيارك إليى
االستجابة لتطلعات الشعب ومطالبه المشيروعية
حتى نجنب بلدنا ويالت المزالق القاتلة.
الناطق الرسمي
لحزب البعث العربي االشتراكي في الجزائر
أ.د .أحمد شوتري
الجزائر في1036101119

الجزائر في  11فبفري 1036
نحن ،الجامعيون والمثقفون الموقّعون أدناه ،ننطلق مين قينياعية أن
وضوح المواقف والشجاعة الفكرية يكسبان في هذه اللحظات التاريخيية
المفصليّة من مستقبل الجزائر أهمية بالغة؛ و خياصية إذا عيرفينيا أن
الجامعة لم تعد تنتج المعنى ،واستقالت من االهتيميام بيالشيأن اليعيام
وتنازلت عن موقعها كمعبّر عن المجتمع ومكوّناته .
انطالقا من هذه الرؤية ،ومواكبة لما عبّر عنه اليميجيتيميع مين وعيي
وحاّ سلميين معلنا رفضه لسياسة الركون لحتمية الحيكيم اليميطيليق
المبرّر باالستمرارية ؛ نعتقد أنّه ال يحق لنا كجامعيين ومثقفين تفيوييت
فرص التحوّل االجتماعي والسياسي على مجتمع يصبو أفراده ليليعيييش
معا في كنف الحرية والكرامة والرقي ،واالعيتيراف بيهيم كيميواطينييين
ينتمون إلى مجموعة وطنية متناغمة في اختالفاتها الثقافية .
إنّنا في هذا الظرف الحساس ،نتوجه بهذا النداء إلى كلّ الجياميعييييين
والمثقفين األحرار والشرفاء للتعبير عن تالحيميهيم وانصيهيارهيم فيي
مسيرة التغيير التي يطالب بها المجتمع .فقيبيل أن يينيظّير اليجياميعيي
والمثقف للمشروع المجتمعي والسياسي ،عليه أن يستشعر هموم أبينياء
مجتمعه ويتحسا تطلّعاتهم ،وقيبيل أن ييكيون ليه وعيي بياليفيعيل
السياسي ،ينبغي أن يكون له وعي بوجوده ضمن هذا المجتميع وليييا
خارجه أو على أطرافه.
إذا لم يكن للمجتمع وأفراده مكان في تفكيرنا وانشغاالتنا كجامعييين
ومثقفين ،وإذا فقدنا التزامنا األخالقي والسياسي فيي حيميل هيميوميه
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وتطلّعاته ،فإنّنا نكون قد سجّلنا أنفسنيا فيي عيداد أوليئيك
الجامعيين والمثقفين "غير المرئيين" ،أي أولئك الجاميعييييين
والمثقفين الذين انحرفوا عن استشراف مستقبل مجتمعهيم،
وحادوا عن رسم مالمح غد مشرق ألفراده الذي من شأنه أن
يعبّد لهم سبل االنعتاق من قيود نظام التسلّيط و"اليحيقيرة"
والريع والرداءة والمحسوبية والفساد وليم ييمينيعيوا تيكيرار
إخفاقات الماضي /
إن إرادة التغيير السلمي التي عبّر عنها اليجيزائيرييون فيي
هذه األيام إنّما تحمل في ثناياها رسالة قويّة لليجياميعييييين
والمثقفين عبّر من خاللها أفراد المجيتيميع عين تيطيلّيعياتيه
الطبيعية والمشروعة في التغيير ،داعييين إيّياهيم بضيرورة
مواكبة هذه المسيرة وإعطائها محيتيوى ،طياليبييين مينيهيم
ضرورة مراجعة إطارهم التفكيري وميوقيفيهيم السييياسيي،
وتوجيهما نحو كسب رهان االعتراف والحرية والمواطنة .
إن مسؤولية الجامعيين والمثقفين الجزائريييين فيي هيذه
اللحظات بالذات هيي مسيؤولييية تيارييخييية ،ال ييحيقّ لينيا
االستخفاف بها وال بطموحات المجتمع ؛ فالتناغيم واليتيزامين
ينبغي أن يحكما عالقاتنا مع المجتمع ونكون بذلك قيادريين
على تحويل غضب الشارع إلى مثل أعلى لالعتراف السياسي
وبناء الدولة الحديثة .
إنّ التزامنا ،كجامعيين ومثقيفييين ،فيي هيذه اليليحيظيات
التاريخية له دور مهيكل لمسيرة المجتمع الجزائيري ،اليتيوّاق
ي
للحرية والعدل والحقّ في االعتراف .إنّنا مدعوون أكثر من أ ّ
وقت مضى بإعطاء معينيى ودالالت ليليحييياة االجيتيمياعييية
والسياسية ،و أن ندفع باألفراد للوصول إلى مجتمع التعاييش
السلمي وقبول االختالف والنيقيييض كصيمّياميان ليليحياضير
والمستقبل.
إنّ التزامنا تجّاه مسيرة المجتمع يهدف إلى إعيطياء أفيراده
اإلمكانيات السياسية لتجنّب الفراغ وتجنيب الدولية عطيطيالية
نظام سياسي منتهية صالحيّته .ومسؤوليييتينيا هيي اليدفيع
بالمجتمع ليشقّ طريقه نحو التحرر واالنعيتياق .ليذليك كيلّيه
نعتبر أنفسنا خدّاما ،نرافقه في مسيرته نحو أفق أكثر رحابة

وتسامح ،من أجل تغيير المنظومية اليتيي أنيتيجيت اليعينيف
والفساد والعصبيّة وتغذّت منهم.
إننا نؤكد للمجتمع وقوفنا إليى جيانيبيه ومشياركيتيه كيل
أشكال المقاومة السلمية ،كما ندعوه لالستمرار في مسيرتيه
في سلميّتها ومدنيتها ،وعدم الرد على كل أشيكيال اليعينيف
بالعنف ،ألن العنف هو سالح الضعفاء ،أمّا سالح الجزائيريييين
أصحاب الحق األقوياء فقد سجّلوه فيي سيليمييية اليتيغييييير
المشروع .
إن للتاريخ منعطفات يجب أن تيكيون فيهيا ليليجيزائيرييات
والجزائريين وقفات ومواقف ،و أن نواميا الكون وقيوانييين
الشعوب و المجتمعات ال تحاب احد ،ولن يغالبها أحد إالّ غلبته
وقهرته.
سنبقى في تشاور مستمر ومفتوح للرد والمسياهيمية فيي
ل
مرافقة المجتمع وحماية مشروعه من اسيتيراتيييجيييات كي ّ
المغامرين و الطفيليين المستفيدين مين اليوضيع اليقيائيم،
الذين صادروا حقه في تقرير مصيره ،ومحاولة االلتفاف عليى
مطالبه إلعادة إنتاج منظومة منتهية الصالحية التي تشيكيل
تهديدا لحاضره وخطرا على مستقبله.
الموقعون األوائل:
1 .د  .أحمد شوتري  :جامعة الجزائر 1
2.رضوان بوجمعة جامعة الجزائر
3.سعيد لوصيف جامعة الجزائر
4.خولة طالب االبراهيمي جامعة الجزائر
5.لويزة دريا آيت حمادوش جامعة الجزائر
6.سعيد جعفر ،صحافي
7.عزيز لعبان جامعة الجزائر
8.علي قسايسية جامعة الجزائر
9.قاصد مراد جامعة الجزائر
10.عبد العزيز بوباكير جامعة الجزائر
11.ليلى سيدهم جامعة الجزائر
12.محمد هناد جامعة الجزائر
13.ناصر جابي
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بييسم اهلل اليرحمين اليرحييم
"إنّا عرضنا األمانة على السماوات واألرض والجبال فأبين
أن يحملنها وحملها اإلنسان إنّه كان ظلوما جهوال"
صدق اهلل العظيم
أيها الشعب الجزائري
يؤكد حزب البعث العربي االشتراكي من حيث المبدأ على
حق رئيا الجمهورية في ممارسة صالحياته وفقا لنص
وروح الدستور ،وال يمانع في اتخاذ المبادرات البناءة التي
تعزز من قوة وهيبة الدولة ،وتخدم المصالح العامة للشعب،
وكل ما يتعلق بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة
في إطار مؤسساتي ،وفي ظروف عادية غير استثنائية،
وبدون مالبسات وال ضغوطات وال إغراءات.
إن تثبيت استمرارية الدولة الجزائرية وحماية كيانها
يتعارض مع الطموحات الشخصية لألفراد ،وعليه فالوطنية
الحقيقية هي التضحية بالسلطة والمصالح الشخصية
والحزبية من أجل بناء الدولة الوطنية .ولذلك يرى حزب
البعث العربي االشتراكي أن ما أقدم عليه فخامة الرئيا
من تعديل في نص الدستور ليا ضروريا ،وال يستدعي كل
هذا االستعجال ألنه تعديل غير مقنع في مسوغات أهدافه،
ويرى فيه إخالال بأمن الدولة والمجتمع ،فهو تراجع عن
قواعد العمل الديمقراطي المتمثل في التداول السلمي على
السلطة ،وهو المكسب الذي حققته الجزائر منذ االستقالل.
إن التعديل يما بالتوازنات السياسية الواردة في المادة
 319للسلطات والمؤسسات ،فالسلطة التنفيذية ممثلة في
شخص الرئيا فرضت نفوذها استنادا على بعض مواد
ال
الدستور ،ومنحت لنفسها عهدات مفتوحة نعتبرها عم ً
خطيراً يما بأمن الدولة والمجتمع.
أيها الشعب الجزائري
إن المبادرات الفردية من هذا النوع قد تصبح تقليدا
سلبيا لرؤساء آخرين في المستقبل باسم مسوغات وذرائع
سياسية وغير سياسية من شأنها المساس بالمباد التي
تضمنتها المادة  318من الدستور ،ولذلك يرى حزب البعث
العربي االشتراكي بأن فتح العهدات الرئاسية بالشكل
المعدل هو تراجع عن المكسب الديمقراطي الذي حققته
الجزائر بعد تضحيات غالية ،إذ سيجد الشعب الجزائري نفسه

أمام مبادرة تعيده إلى نقطة البداية.
فالمطلوب كان التفكير واالجتهاد في كيفية تطوير
وترسيخ قواعد العمل الديمقراطي في الجزائر أسوة
بالتجارب الناجحة ،وليا اقتداء بتجارب أثبتت الممارسة
السياسية فشلها في كثير من األقطار العربية ودول العالم
الثالث .فالجزائر بتضحياتها النضالية في سبيل الحرية
والديمقراطية والعدالة التي تميزها عن باقي كل هذه
الدول ،من المفروض أن تكون نموذجا للديمقراطية
والتداول السلمي على السلطة في محيطها العربي
واإلسالمي واإلفريقي.
وإذا كان الرئيا بحكم موقعه وصالحياته الدستورية أن
يجتهد في تعديل الدستور مهما كانت النوايا واآلراء حول
هذا التعديل ،فإن حزب البعث العربي االشتراكي المقصى
من العملية الديمقراطية يستغرب سلوك أحزاب سياسية
نشأت في ظل تعددية سياسية ،واستفادت من هذا
المكسب ،فإذا بها ترتد على هذا المكسب الديمقراطي
بتزكيتها لخيار التراجع الذي هو أحد مبررات العمل الحزبي،
وبردة تلك األحزاب عن الخيار الديمقراطي ،فإنها تتحمل
مسؤوليتها أمام الشعب والوطن ،ألنها فضلت مكاسبها
الحزبية الضيقة على حساب المباد الديمقراطية والمصلحة
العليا للوطن.
أيها الشعب الجزائري
إن حزب البعث العربي االشتراكي يؤكد على ضرورة
المحافظة على مبدأ التداول السلمي على السلطة ،ويرفض
بشدة العهدات غير المحددة زمنياً ألن ذلك يقصي حق
األجيال الصاعدة من ممارسة السلطة ويقتل لديها األمل في
المستقبل ،ولذلك يؤكد الحزب على ضرورة احترام قواعد
العمل الديمقراطي والمباد والقيم التي تتضمنها الوثيقة
الدستورية ،بعيدا عن االجتهادات المرتبطة بالطموحات
الشخصية والظرفية ،ويدعو رئيا الجمهورية ،إذا هو مقتنع
بما أقدم عليه من تعديل ،أن يعرض هذه التعديالت على
االستفتاء الشعبي الحر والنزيه وفقا لنص المادة  311من
الدستور.
قيادة قطر الجزائر
في0113111008 :
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د .علي بيان

ال
المقدمة :أثبتت األحداث النوايا والممارسات العدوانيّة قو ً
وفعالً من قبل كلٍّ من الواليات المتّحدة األميييركييّية وإييران
اتجاه الوطن العربي .ورغم أنّ العالقات بين اليدوليتييين قيد
تخلّلها حاالتٍ متباينةٍ من المواجهة والتعاون المباشير وغييير
المباشر فإنّ العرب كانوا وال يزالون ييدفيعيون اليثيمين مين
استقاللهم وسيادتهم واستقرارهم وتقدّميهيم اليطيبيييعيي،
والسيّطرة على مواردهم البشريّة والماديّة ليا بسبب قيوّة
الطرفين أو غيرهما وتدخلهم السلبي فيقيط وإنّيميا كيذليك
بسبب الضعف والهشاشة في الوضع العربي سواء في بينييية
األنظمة السياسيّة في كل دولة عربيّة أو ميدييات اليتيعياون
الثنائي والجَمَاعي في ظلّ ميثاق الجامعة العيربييّية وبيراميج
مجالسها المتخصّصة الدّفاعيّة واالقتصادية وغيرهيا ،وعيدم
تنفيذ القرارات الصادرة عين ميؤتيميرات اليقايمّية اليعياديّية،
واالقتصادية اإلجتماعيّة ،واالجتيمياعيات اليوزاريّية واليلّيجيان
المتخصّصة .تهدف هذه الدراسة إلى التوقّف عند اليعيالقيات
األميركيّة اإليرانيّة في العقود الماضية واحتماالت مساراتيهيا
المستقبليّة ،وتأثيرها على التطورات التي يشهدهيا اليعياليم
العربي على الصعيدين الوطني والقومي.
محطّات العالقات اإليرانيّة األميركيّة
مرّت العالقات األميركيّة اإليرانيّة مينيذ إسيقياط نيظيام
الشاه عام  3616بمحطّات مواجهة مثيل اقيتيحيام السيفيارة
األميركيّة في طهران واحتجاز الرهائن لمدة  111يوماً ،حيث
عمل الحزب الجمهوري األميركي على استغيالل األزمية مين
خالل طلب تأخير إطالق سراحهم في لقاء بين نجل شيقيييق
الخميني رضا بسنديدة ومهدي كروبي عن الجانب اإلييرانيي
ووممثلين لرونالد ريغان وجورج بوش مين بييينيهيم وليييام
كيسي من الجانب األميركي في إسبانيا في مقابيل تيقيدييم
حوافز إليران وذلك لضمان خسارة جيمي كارتر االنيتيخيابيات
حسبما أفاد الرئيا اإليراني األسبق آنذاك أبو الحسن بينيي
صدر ،ونَعت الواليات المتحدة األميركيّة ب "الشيطان األكبير"
من قبل إيران ،والعقوبات األميركيّة على إيران واعيتيبيارهيا
أحد أركان ما سطميّ "محور الشرّ" من جهة ،وتعاون ظهر عليى
األرض امتداداً من أفغانستان شرقاً وصوالً إلى البحر األبيض
المتوسط غرباً ،حيث تمكّنت الواليات المتحدة األميركيّة مين
احتالل أفغانستان والعراق ،وكان إليران دور بارز في تسهيل
وتحقيق االحتالل إذ تمّ تأكيد ذلك على ألسِنة قادة إيرانييّين
(لوال إيران لما تمكّنت أميركا من احتيالل كيابيول وبيغيداد)،
وزيادة نشر قواعدها العسكريّة في المنطقة ،وسيييطيرتيهيا

على موارد الطاقة وإلى حدٍّ ميا اإلييداعيات اليميالييّية ليدول
المنطقة .وتمكّنت إيران من توسيع نفوذها ،ودرجات تدخلّها
المباشر وغير المباشر في اإلقليم ،وتطوير قدراتها اإلنتاجيّة
خاصّةً ما له عالقة بقطاعي الطاقة النوويّة واليكيهيربيائييّية،
والصواريخ بما في ذلك الباليستيّة.
تمّ تتويج العالقات في عهد الرئيا األميركيي األسيبيق
أوباما من خالل مشاركة الواليات المتيحيدة األميييركييّية ميع
الدول األخرى دائمة العضويّة في مجلا األمين وأليميانيييا (
 )3+9في التوقيع على االتفاق النيووي ميع إييران فيي 31
تموز  1039والذي صَيدَّقَ عيليييه ميجيليا األمين اليدوليي
باإلجماع بموجب القرار  1113بعد ستَة أيّام فقط ( 10تموز
 .)1039بموجب القرار المذكور رطفاعَت العقوبات عين إييران،
تلك العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة األميركيّة عيام
 ،1031حيث قُدِّرت خسيائير إييران ب  900ميليييار دوالرًا
أميركيّاً نتيجةً لخفض الصادرات النفطيّة وتراجع األسعار من
 306/9دوالراً للبرميل عام  1031إليى  16/9دوالراً عيام
 .1039وقد تضمّن االتفاق النووي إضافيةً ليميا ليه عيالقية
بالنشاطات النوويّة بنداً ميتيعيلّيقياً بيالصيوارييخ واألسيليحية
األخرى ":يطحَظَّر على إيران استيراد أجزا َء يمكن اسيتيخيداميهيا
في برنامجها للصواريخ الباليستيّة لمدّة ثمان سينيوات (أي
لعام  ،)1011كما يطحَظَّر استييراد األسيليحية ليميدّة خيميا
سنوات (أي لعام  )1010حتّى يمكن لمجلا األمن ان يمينيح
بعض االستثناءات على أن يرفع الحظر في عام .1010
تطبيقاً لما ورد في حملة اليرئيييا األميييركيي تيراميب
االنتخابية تمّ خروج الواليات المتحدة األميركيّة من االتيفياق
النووي وأُعيد فرض العقوبات على إيران في  8أييار ،1038
وقد تخطّت العقوبات قطاعي مصادر اليطياقية والصيوارييخ
لتطال قطاعاتٍ اقتصادية أخرى ميثيل السيجّياد والسييّيارات
والذّهب والمعادن الثقيلة ،والريال .ووضعت شيروط جيدييدة
لرفع العقوبات" :أإلفصاح عن كياميل األبيعياد اليعيسيكيريّية
لبرنامج إيران النووي والسيمياح ليوكيالية اليطياقية اليذريّية
بتفتيشه بشكل مستمرّ ،والتوقّف عن تخصيب اليييورانيييوم،
وإغالق مفاعل الماء الثقيل ،والتخلي عن محياولية ميعياليجية
البلوتونيوم ،والسماح بالوصول الكامل إلى جميع المحيطّيات
النوويّة العسكريّة وغير العسيكيريّية ،ووضيع حيدّ النيتيشيار
الصواريخ الباليستيّة وإطالق الصواريخ التي يمكن أن تحميل
ل
رؤوساً نوويّة ،وإطالق سراح المواطنين األميييركييييّين وكي ّ
مواطني الدول الحليفة ،وإيقاف دعم المجاميع التي تطصيَينّيف
أميركيّاً إرهابيّ ًة مثل حزب اهلل وحيركيتيي حيمياس واليجيهياد
اإلسالمي ،والسماح بنزع سالح ميليشيات الحشيد الشيعيبيي

طليعة لبنان الواحد /شباط 9102
في العراق ،وإيقاف دعم الحوثييّن في اليمن والعيميل عيليى
التوصّل إلى حلّ سياسيّ ،وسحب كلّ القوّات التابعية إلييران
من سوريا ،وإيقاف دعم حركة طالبان اليتيي أبيرميت ميعيهيا
الواليات المتحدة األميركيّة اتفاقاً في الدوحة (قطر) فيي 31
كانون الثاني  1036والذي تضمّن انسحاب القوّات األميركيّة
خالل  38شهراً ،وإجراء مباحثات بين حركة طالبان والحكومة
األفغانيّة الحاليّة ،وعدم إيواء عناصر القاعدة ،وإييقياف دعيم
فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني ،ووقف التيهيدييد
لحلفاء أميركا من دول الجوار" .وفي تشرين اليثيانيي 1038
أُضيفت إلى الئحة العقوبيات صيادرات الينيفيط واليغياز ميع
إعفاءات لثمان دول (ألصين ،الهند ،تايوان ،اليييابيان ،كيورييا
الجنوبيّة ،تركيا ،اليونان وإيطاليا) من أجل إكيميال تينيفيييذ
العقود المبرمة بينها وبين إيران والتي تنتهي مفاعيلهيا فيي
أيار القادم ( )1036ممّا قلّص مبيعيات إييران إليى ميليييون
برميل يوميّاً ،وكذلك تعامالت المؤسسات الماليّة الدوليّة ميع
البنك المركزي اإليراني.
عوامل القوّة والضعف في العالقات األميركية اإليرانية
تراهن الواليات المتحدة األميركيّة عليى سيالح فيرض
العقوبات تصاعديّاً حيث سوف يتفاقم تأثيرهيا عيليى إييران
اعتباراً من شهر أيار القادم حيث يبدأ تطبيق الحظر اليكياميل
لمنتجات الطاقة اإليرانيّة والتيحيوييالت اليميالييّية ،وسيرييان
مفاعيل العقوبات على الدول األخرى بما في ذليك شيركيات
االتحاد األوروبي التي ال تستطيع التفريط بالسوق األميركيي
األوسع من السوق اإليراني وكذلك خسارة استثماراتيهيا فيي
دول أخرى بينها وبين إيران درجات متباينة من النيزاع .كيميا
أنّه رغم أنّ االتحاد األوروبي قد أكد التزامه باالتفاق الينيووي
ووضع آليّة دفع لتسهيل التجارة مع إيران فيقيد أرفيق ذليك
بإدانة برنامجها للصواريخ الباليستيّة وسيليوكيهيا اليميزعيزع
لالستقرار في الشرق األوسط واألعمال غير القانونيّية اليتيي
يقوم بها عناصر المخابرات اإليرانيّة ض ّد معارضيي الينيظيام
ممّا ينعكا سلباً على االقتصاد اإليراني مين خيالل تيراجيع
قيمة العملة اإليرانيّة (ألريال) ،وتردّي األوضاع الميعيييشييّية،
وتفاقم االعتراض الشعبي ،وتدنّي شعبيّة النظام .كلّ ذليك
يدفع إيران إلى الدخول في مفاوضات مع الواليات اليميتيحيدة
األميركيّة التي يؤكّد عليها الرئيا األميركي تيراميب اليذي
أعلن في تموز  1038عن استعداده ليقياء قيادة إييران دون
شروط مسبقة يهدف ترامب من تلك المفاوضات أن تيكيون
شبيهة إلى حدّ كبير إلى ما آلت إلييه اليعيالقيات ميع كيورييا
الشماليّة بعد لقاء مع الرئيا اليكيوري الشيمياليي أون فيي
سنغافورة في  31حزيران  1038والذي تعهّد فيه بتيفيكيييك
البرنامج النووي والصاروخي وانفيتياح دوليتيه عيليى كيورييا
الجنوبيّة واالقتصاد العالمي .وسوف تستكميل اليميفياوضيات
بين الطرفين في فيتنام في  18-11مين الشيهير اليحياليي
(شباط  ،)1036ويبدو أنّ احتماالت نجاحها ترتفع طرديًّا منيذ

بدئها حتّى اآلن.
تنشر الواليات المتحدة األميركيّة قواعدَها في المنطقية
كما في المناطق األخرى من العالم ،وتدفع باتّيجياه تيكيويين
ج هذا التوجّه بانعقاد ميؤتيمير
قوة مواجهة مع إيران ،حيث تطوِّ َ
وارسو" للسالم واألمن في الشرق األوسط" في  31-31مين
الشهر الجاري والذي حضره  90دولة بينها دول عربيّة ،ومين
أبرز أهدافه تأسيا تحالف إقليمي عسكري باسم "تيحياليف
الشرق األوسط االستراتيجي" ويطلق علييه رميزيّياً "الينياتيو
العربي" حيث يتألف إضافة إلى الواليات الميتيحيدة مين دول
الخليج واألردن ومصر .إن هكذا حلف غير قابل للوصول إليى
مدياته الفعّالة لسببين اثنين :أألول هو أنّ الثمن الذي تريده
الواليات المتحدة األميركيّة من العرب هو تمرير مشيروعيهيا
المسمّى "صفقة القرن" الذي يعني عمليّاً تصفية اليقيضييّة
الفلسطينيّة وتبادل االعتراف والتطبيع مع الكيان الصهيونيي
ن هنياك قيراراً واضيحيًا
وهذا دونه بعض المعوقات خاصّةً وأ ّ
من القيادة الفلسطينيّة برفض هذا المشيروع رغيم ضيعيف
الوضع الفلسطيني ،والضغوط األميييركييية اليهيائيلية عيليى
الفلسطينييّن أبرزها وقف المساهمة األميركيّة في تيميوييل
األونروا والسلطة الفلسطينيّة ،وميواجيهية سيعيي اليقيييادة
الفلسطينيّة لالنضمام إلى المؤسّسات األممييّية ،وميقياضياة
قادة العدوّ على االنتهاكات التي تمارس في ظيلّ االحيتيالل.
إذا ما انخرطت األنظمة العربيّة في خطّة "صفقة القرن" لين
يؤدّي ذلك إلى تصفية القضيّة الفلسطينيّة فقط وإنّميا إليى
زعزعة عروشهم وتساقطها الدراماتيكي الواحد بعيد األخير،
وامتداد نيران الصراعات المتفجّرة من بؤرها اليحيالييّية فيي
الصومال وليبيا والعراق وسوريا والييمين إليى كيلّ األقيطيار
العربيّة .والسبب الثاني االختالف بين الدول العربيّة في نمط
عالقاتها فيما بينها ومع إيران ،وفي أولوياّتيهيا ،إذ أنّ مصير
تحدّد أولويّتها في مكافحة اإلرهاب وتقدّم ذلك على مواجهة
أطماع ومخاطر القوى اإلقليميّة (العدو الصهيييونيي وتيركيييا
ن
وإيران) ،وتعتبر البحرين والمملكة العيربييّية السيعيوديّية أ ّ
مواجهة إيران هي التي تشكّل األولويّة خاصّ ًة ما ليه عيالقية
بدعم إيران لقوى داخل البحرين ،وللحوثييّييين فيي اليييمين
الذين لم يكتفوا بتقويض الحلّ السياسي اليمنيي اليداخيليي
في أيلول  1031بل يستخدمون الصواريخ الباليستييّية ضي ّد
المدن السعوديّة ،وينشرون األلغام البحريّة في البحر األحمير
ومضيق باب المندب ممّا يهدّد المالحة خاصّ ًة ناقالت النفيط،
إضافةً إلى وجود قواعد عسكريّة إيرانيّة جنباً إلى جينيب ميع
قواعد للكيان الصهيوني في الجزر والب ّر األرتيري .والعالقيات
بين كلّ من قطر وعطمان وإليى حيدّ ميا اإلميارات اليعيربييّية
المتحدة مع إيران هي جيدة .وال تزال األزمة بين قيطير مين
جهة والمملكة العربيّة السعوديّة والبحرين قائمة ولم تظهير
حتّى األن بوادر حلّ والعودة بالعالقات إلى ما كيانيت عيليييه
سابقاً.

طليعة لبنان الواحد  /شباط 9102
في المقابل تعمل إيران على االلتفاف عيليى اليعيقيوبيات
والتحضير للمرحلة المقبلة بعد أيار القادم مين خيالل إبيرام
عقود اقتصادية مع دول العالم مثل تلك اليتيي أنيجيزت ميع
العراق وسوريّا ،مستفيدةً من عوامل عدّة أبرزها:
الحدود البريّية اليطيوييلية ميع سيبيع دول (بياكسيتيان،أفغانستان ،أذربيجان ،تركمانستان ،أرمينيا ،تركيا واليعيراق)
والتي تبلغ  9110كم ممّا يعطيها هامشاً واسعًا لاليسيتيييراد
والتصدير بما في ذلك مشتقات الطاقة بعيداً عن اليميراقيبية
والسيطرة .وتقع إيران ضمن  99دولية واقيعية فيي ميجيال
"طريق الحرير" الذي طرحه الرئييا الصييينيي بييينيغ عيام
 1031يربط الصين بإفريقيا وأوروبا عبر طريق يمر بيآسيييا
الوسطى والهند وشرق آسيا وصوالً إلى دول الخليج اليعيربيي
وبالتالي نحو إفريقيا ،وتدشين فيرعياً ييميرّ مين إييران إليى
العراق فسوريا ولبنان وفلسطين المحتلّة ،وفيرعياً آخير إليى
تركيا فقبرص واليونان والدول األوروبييّية األخيرى .تسيعيى
إيران أن تصبح قلب طريق الحرير ،حيث وقّعت ميع الصييين
 31اتفاقية تسمح لها أن تصبح مركز ترانيزييت ليليبيضيائيع
الصينيّة.
تشابك العالقات اإليرانية مع الخارج خاصّةً ما له عيالقيةبالطاقة ،إذ تحتلّ إيران المركز الرابع عالميّاً من احيتييياطيات
النفط الخام والمركز الثاني من احتياطات الغاز اليطيبيييعيي.
وتصدّر طاقة كهربائيّة إلى عدّة دول .تستحوذ الصين عيليى
نصف الصادرات النفطيّة اإليرانيّة تقريبياً ،وتيميليك شيركية
النفط الوطنيّة الصينيّة  %10من مشروع تطوير حقل جنوب
"بارس" وتعمل على االستحواذ على حصيّية شيركية تيوتيال
الفرنسيّة بعد خروجها من الميشيروع .وقيد وصيليت قيييمية
التبادل التجاري بين إيران والصين حوالي  10ميليييار دوالرًا
عام  .1031وتعتبر إيران ثاني أكبر مصدّر للنفط إلى كورييا
الجنوبيّة .وخصّصت الهند مبلغ  10ميليييار دوالراً أميييركييّيًا
لالستثمار في قطاع الطاقة اإليراني ومن المتوقّع أن يصيل
استيرادها  900-190ألف برميييل نيفيط ييومييّاً بيأسيعيار
مطخَفّضة ،ويتم الدفع عبر حسابات باليورو في بينيك تيركيي
لتجنّب العقوبات الماليّة األميركيّة .كما أنّ إيران هيي ثيانيي
مصدّر للغاز الطبيعي إلى تركيا بعد روسيا وقد وصلت قيمية
التبادل التجاري بين البلدين  30/1مليار دوالراً أميركيّياً هيذا
إضافةً إلى التماهي بين ايران وتركيا حول المسألة الكيرديّية
في البلدين واإلقليم ومشاركتهما في المؤتمرات التي تعيقيد
برعاية روسيا حول سيورييا .ورغيم أنّ اإلميارات اليعيربييّية
المتحدة هي جزء من التحالف العربي المشارك في ميواجيهية
الحوثيّين فإنّ قيمة التبادل اليتيجياري بييينيهيا وبييين إييران
الداعمة للحوثيّين بلغت حوالي  31مليار دوالراً أميركيّاً.
تهدّد إيران الواليات الميتيحيدّة األميييركييّية وحيليفيائيهياباستخدام أذرعها العسكريّة خارج حدودها مثل الحوثيّين في
اليمن ،وميليشيات الحشد الشعبي في العراق ،ومييليييشيييات

متعدّدة المشارب في سوريا بما في تلك الميسيتيقيدمية مين
ل هذه األذرع
أفغانستان والباكستان ،وحزب اهلل في لبنان .ك ّ
ترتبط بالحرس الثوري اإليراني وهذا ما أكّيد عيليييه قيائيده
العامّ محمد علي جعفري الذي صرّح بأنه ":يوجد  100أليفيًا
يرتبطون بالحرس الثيوري فيي سيورييا واليعيراق واليييمين
والباكستان وأفغانستان" .كما تهيدّد إييران إذا مطينيعيت مين
تصدير نفطها بإغالق مضيق هرمز الذي ييميرّ خيالليه %10
من إنتاج النفط العالمي ما يوازي  38مليون برميل يومبّاً.
يراهن النظام اإليراني على عدم اليتيجيدييد ليليرئييياترامب في انتخابات  ،1010وارتفاع سعر برميل النفط إليى
 10دوالراً للبرميل في حين أنّ الميزانيّة وضعت على أسياس
 99دوالراً .وفي حال ارتفاع وتيرة العقوبات تستخيدم أييران
احتياطاتها النقديّة الم َقدّرة ب  310مليار دوالراً مقيابيل 30
مليار دوالر ديون .تساعد تلك االحتيياطيات ليفيتيرة زمينييّية
محدودة نظراً إليى حيجيم إييران اليجيغيرافيي والسيكيانيي،
والتزاماتها الخارجيّة الموَظّفة في خدمة مشروعها التوسعيي
وأحالمها اإلمبراطوريّة والتي أعاد التأكيد عيليييهيا اليرئيييا
اإليراني روحاني في خطابه في الحيادي عشير مين الشيهير
الجاري حيث ورد فيه" :ألكثير من دول الجوار كيانيت أراضيي
إيرانيّة تمّ اقتطاعها من الوطن األمّ بما في ذلك جمييع دول
الخليج وأجزاء من العراق وتركيا وكيردسيتيان وأفيغيانسيتيان
وأذربيجان والقوقاز وجيورجيا ودول آسيييا اليوسيطيى" .هيل
سمع العرب الذين يصنّفون أنفسَهم "حلفاءَ إيران" اليخيطياب
وإذا سمعوه هل سيستطيعون فهم المقاصد منه؟.
تعمل إيران على الحفاظ على عالقات تعاون إيجابيّة ميعروسيا والصين ليييا فيقيط ألهيداف عسيكيريّية وأمينييّية
واقتصاديّة وإنّما كذلك لحاجتيهيا إليى اليدوليتييين دائيميتيي
العضويّة في مجلا األمن وقدرتهما على اسيتيخيدام حيق
النقض "الفيتو" الذي يمكن أن تستخدمانه بشكل فيرديّ أو
ثنائيّ ضدّ أيّ قرار تقدّمه أميركا إلعطائه صف ًة دوليّة.
مواجهة إعالميّة واقتصاديّة -اجتماعية مباشرة وعسكريّة
بالواسطة وتعاون ضمني
في ظلّ ترقّب العالم لما سيوف تيؤول إليييه اليعيالقيات
األميركيّة اإليرانيّة بين احتماالت اليتيصيعيييد وصيوال" إليى
المواجهة ،أو احتماالت التفاوض وصوالً إلى اتفاقياتٍ جيدييدة
ثنائيّة أو دوليّة ال ب ّد من اإلشارة إلى المعطيات التالية:
خرجت الدولتان نهائيّاً من طريق الحرب المباشرة بينهمياأو بين كلّ منهيميا ميع دول أخيرى فيي اليميدى اليقيصييير
والمتوسّط على األقل وذلك بعد هزيمة إيران أميام اليعيراق
عام  ،3688والخسائر الكبيرة التيي مينيييت بيهيا اليوالييات
المتحدة األميركيّة على يد المقاومة الوطنيّة العراقية (أكيثير
من  9000قتيالً و 10ألف جريح وترييليييونيي دوالراً حسيب
اإلحصائيّات األميركيّة) والتي أجبرتها عليى االنسيحياب مين
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العراق نهاية العام  ،1033واإلبقاء عليى بيعيض
القواعد العسكريّة وإبرام اتيفياقييية عسيكيريّية-
أمنيّة مع النظام الذي ركيبيتيه ميع إييران بيعيد
االحتالل .ونتيجيةً ليليضيغيوط اإلييرانييّية بيدأت
الميليشيات والقوى التابعة إليران المطالبة بآليّية
لخروج القواّت األميركيّة ر ّداً على إعالن أميييركيا
أنّ إحدى مهامّ قوّاتها في العراق مراقيبية إييران.
ويالحظ اإلشارة إلى المراقبة وليا المواجهة.
حيث أنّ النيظيامييين األميييركيي واإلييرانيييشتركان في صيفية اليبيراغيمياتييّية فيي إدارة
النزاعات واعتمادهما على المراوغة والتضيليييل،
واعتماد تكتييك شيراء اليوقيت واليرهيان عيليى
متغيّرات داخليّة لدى كلّ منهما فيإنّيهيميا سيوف
يبرمجان العالقات إلى درجة غير صفريّة ،أي أن
ال يخسر الواحد اآلخير ،وتيفيادي اليوصيول إليى
المواجهة العسكيريّية اليميبياشيرة ،وحياجيتيهيميا
لبعضهما البعض قائمة كون أنّ إيران بحاجة إلى
أميركا لتبرير استراتيجيتها التوسعيّة في الوطين
العربي ،وضبط اإليقاع الداخلي المهتزّ ،وتيبيريير
وجود ميليشيات تابعة لها في اليوطين اليعيربيي
بحجّة مواجهة أميييركيا واليكيييان الصيهيييونيي،
وأمييركيا بيحياجية إليى إييران البيتيزاز اليعيرب
والسيطرة على مواردهيم ،والضيغيط عيليييهيم
لتقديم تنازالت ذات عالقة بالقضيّة الفلسطينيّة
وأبرزها تمرير مؤامرة "صفقة القرن".

الخالصة  :تستمرّ الواليات المتحدة األميركيّيية
في استراتيجية تفعيل اليعيقيوبيات وصيوالً إليى
مفاوضات جديدة يتمّ فيها الوصول إلى تفاهمات
جديدة ممّا يدفع إيران إلى تموضع جديد بيهيدف
الحفاظ على النظام وامتصاص مفاعيل األزميات
ن
الداخليّة المتصاعدة .ومهما يكين مين أمير فيإ ّ
العرب سيبقون أكبر الخاسرين إذا لم ييتيميكّينيوا
من إحداث تغيير جوهري في بنييية أنيظيميتيهيم
خاصّةً مأسَسَة وتداول السلطة ليا فيقيط فيي
قمّة الهرم وإنّما كذلك في كلّ درجاتها ،وتحديث
اإلدارة القادرة على استثمار القيدرات اليبيشيريّية
والماديّة للخروج من درجة اليهيشياشية وضيعيف
المناعة والتخلّف ،وفي عالقاتهم البيينييّية اليتيي
يجب أن تيرتيقيي إليى درجية اليتيكياميل بييين
اإلمكانيات على أسا منيهيجييّية وبينّياءة وذليك
لميواجيهية اليتيحيديّيات اليداخيلييّية واليميخياطير
واالستهدافات الخارجيّة متعدّدة األطراف.
*****

بقلم المحامي حسن بيان

بعد قرار الرئيا األميركي ترامب انسحاب بيالده مين اتيفياقييية
الصواريخ المتوسطة مع روسيا ،لم تنتظر األخييرة طيوييالً إلعيالن
موقف مشابه كرد على الموقف األميركي.
هذه االتفاقية التي أعلن الطرفان األمييركيي واليروسيي اليخيروج
منها ،لم تكن الوحيدة التي كانت تفرض ضوابط على حيازة السالح
بينهما ،إذ ثمة اتفاقية أخرى ،هي سارت ( )3اليتيي وقيعيت عيام 1
 ،3663وانتهت صالحياتها في كانون األول  ،1006لتوقيع بيعيدهيا
اتفاقية سارت ( )1والتي حددت فترة نفاذها بعشر سينيوات .أي أن
مدة هذه االتفاقية ستنتهي هذه السنة ،فإذا لم تمدد ،فيإن األميور
بين البلدين ستعود إلى المربع األول ،خاصة وأن اتيفياقييية سيارت
تناولت خفض األسلحة االستراتيجية لكيل ميا ليه صيلية بيالسيالح
النووي على مستوى الصواريخ البعيدة الميدى اليحياميلية ليليرؤوس
النووية ومنصاتها والغواصات التي تطلق مينيهيا صيوارييخ نيوويية
والقاذفات الثقيلة.

فهل القرار األميركي الذي قابله قرار روسي مماثل واحتمال عدم
تمديد اتفاقية سارت ( ) 1سيفتح المجال أمام سباق تسليح جيدييد
بين الدوليتين األهم في المعالم على صعيدي التصنيع والتسوييق
العسكري؟
مما ال شك فيه ،أن خيروج اليطيرفييين مين اتيفياقييية األسيليحية
المتوسطة المدى والمقصود بذلك المنظومة الصاروخية ،سيييعيييد
الوضع إلى مرحلة ما قبل االتفاقية .وهذه العودة ستدخل البيليديين
في سباق على التسلح ،لسببين  :األول ،الحاجة الذاتييية ،أي حيياجيية
السوق الداخلي ،والثاني ،حاجة السوق الدولي ،خاصة وأن منيظيومية
هذا السالح ال تندرج ضمن منظومة ما يسيميى بيأسيليحية اليدميار
الشامل االستراتيجية المشمولة باتفاقييية سيارت .وإذا ليم تيميدد
اتفاقية سارت ،فإن العودة إلى سباق التسلح ال تعود تقتيصير عيليى
السالح المتوسط وإنما يطال السالح االسيتيراتيييجيي اليذي حيددت
مواصفاته اتفاقية سارت...
وبتقدير أولي ،ان اتفاقية سارت ،ال تتوفر فيي ظيل اليميعيطيييات
الحالية محفزات ذاتية للخروج منها ،ألن كال الطرفين يعتبران أنهيميا
يحوزان على قدرات ردع متوازنة ،وهذا السالح ال يمكين تصيدييره،
وبالتالي فإن األرجح أن اتفاقية سارت ستمدد لفترة أخرى .
أما لماذا أقدمت أميركا عل االنسحاب من االتفاقية ؟
قد تكون هناك أسباب عديدة ،بعضها يرتبيط بيإعيادة تينيشيييط
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قطاع التصنيع العسكري األميركي وهيو قيطياع نشيط مين
شأنه أن يؤدي وظيفة داخلية في توفير فرص عمل إضافييية
كما وعد ترامب ،وبعض آخر يرتبط بتأمييين حياجية السيوق
الدولي خاصة أسواق الدول التي تبني ترسيانيات عسيكيريية
ولديها إمكانات مالية .وإذا لم تتقدم أميركا لسد حاجية هيذا
السوق ،فإن روسيا والتي تملك باألساس فائضاً كيمييياً مين
هذا السالح قادرة على تلبية حاجات هذا السيوق .ليكين ميا
يمكن اعتباره سبباً أساسييياً التيخياذ تيراميب ليقيراره ،هيي
االستراتيجية األميركية الرامية للحؤول دون إعادة تشيكيييل
نظام دولي جديد ،على قاعدة الثنائية التي كانت قائمة حتى
انهيار النظام السوفياتي ،أو على قاعدة التعددية القيطيبييية
التي تطمح إليه بعض الدول الصاعدة وأولها الصين.
انطالقاً من هذه الخلفية لالستراتيجية األميييركييية اليتيي
تريد اإلمساك بمفاصل القرار الدولي ،تعمل أميييركيا عيليى
أكثر من خط.
الخط األول ،العمل إلبقاء الدوالر األميركييي الييمييرجييعييييية
النقدية الدولية التي تحتسب باالستناد إليها قيمة اليعيميالت
األخرى ،وأسعار المعادن الثمينة والثروات الطبيعية وخياصية
النفط منها .ولهذا عملت على تقليم أظافر اليورو وقبله الين
للحؤول دون بروزهما كعملتيين مينيافسيتييين فيي السيوق
النقدي والتجاري العالمي.
الخط الثاني ،استمرار تحكمها بنسبة عالية من المنظومة
المعلوماتية وفي التقديرات األولية أنها تتحكم بنسبة %19
منها.
الخط الثالث  ،اعتماد أساليب "الحرب النيياعييميية" كييبييديييل
"للحرب الخشنة" إلسقاط ومحاصرة وأضعاف الميواقيع اليتيي
تشكل حالة اعتراضية لالستراتيجية األميركية ،وعنوان هيذه
الحرب الناعمة هو نظام العقوبات االقتصادية التي تفرضيهيا
أما واقعياً باالستناد إلى قوتها الهائلة وأما باالستناد إلى سين
تشريعات أميركية .و"الحرب الناعمة" التي هيي حيرب تشين
بأساليب الضغط االقتصادي المتعدد األشكال أعطتها أميركيا
أولوية لتنفيذ استراتيجيتها ،بعد حرب فيتنام ،لكن عينيدميا
ترى أن نظام العقوبات االقتصادي يعجز عن تحقيق األهداف
المرجوة تلجأ إلى أسلوب الحرب الخشنة كخيار محسوب وكما
حصل مع العراق.
إن هذه الخطوط الثيالثية اليتيي تيعيميل عيليييهيا اإلدارة
األميركية توجه رسائلهيا إليى اليدول اليكيبيرى والصيغيييرة
بقياسات القوة والفعالية وروسيا هي واحدة من هذه اليدول.
فهذه الدولة الكبيرة وذات اليقيدرات اليعيسيكيريية اليهيائيلية
واإلمكانات االقتصادية الكامنة في أرضها ،هيي مين اليدول

المنافسة لكنها ال تملك عناصر القوة والتأثيير اليتيي تيحيوز
عليها أميركا .فروسيا وأن كانت المركز اليميحيوري ليالتيحياد
السوفياتي سابقاً ،هي اليوم دولة قطبيية قياريية ،وليكينيهيا
ليست دولة قطبية دوليية وطيميوحيهيا أن تصيل إليى هيذا
المستوى لكن في نظام متعدد األقطاب ال تعود أميركا فيييه
الموقع المقرر األول كيميا حصيل عيقيب تيفيكيك االتيحياد
السوفياتي.
من هنا ،فإن أميركا التي تدخل فيي صيراع ميع اليقيطيب
الصيني الصاعد تريد أن تضعف مين عينياصير اليقيوة ليدى
المركز الروسي الذي يتميز بموقع متقدم عسكرياً لكنه دونه
صعوبات في الحقل االقتصادي .وليهيذا فيإن روسيييا اليتيي
استطاعت خالل السنوات األخيرة أن تستوعب بيعيض اآلثيار
الكارثية النهيار االتحاد السوفياتي ،تخطو خطوات عيميلييية
للخروج خارج حدودها لحماية ما تعتبره مصالح حيوية ليهيا،
وإثبات وجودها كمشروع قيوة مينيافسية فيي اليميييدانييين
العسكري واالقتصادي .لكن إذا كانت قوتها العسكرية ،وازنة
وتملك إمكيانييية ردعييية ،فيإن أي تيطيور فيي أوضياعيهيا
االقتصادية سيعزز من مكانتها الدولية.
على هذا األساس ،ترى أميركا أن إدخال روسيا في سيبياق
تسلح جديد سيستنزف جزءاً هاماً من قدراتها االقيتيصياديية،
وسيحول دون تفرغها لتطوير اقيتيصيادهيا وتيقيويية ميركيز
عملتها على صعيد التبادل التجاري.
إن أميركا في اتخاذها لهذا القرار ،إنما تستحضر الينيتيائيج
التي ترتبت على سباق التسلح إبان الحرب الباردة والذي بليغ
ذروته فيما عرف بحرب النجوم والتي كانت إحيدى األسيبياب
التي أرهقت االقتصاد السوفياتي وأدت إليى تيفيكيك تيليك
المنظومة الدولية .من هنا ،فإن روسيا إن عادت إليى سيبياق
التسلح كما كان في السابق ،تكون قيد وقيعيت فيي اليفيخ
األميركي المنصوب لها ،وهذا الفخ هو شرك تنصبه أمييركيا
لمن تريد أن تتجنب مواجهة عسكرية مباشرة معه ،فيتيليجيأ
إلى األضعاف من الداخل ،وهذا األضعاف من بوابة اسيتينيزاف
القدرات االقتصادية في ميدان التصنيع العسكيري سيييكيون
عامالً مرهقاً لالقتصاد الروسي وبالتياليي فيإنيه ليييا مين
مصلحة روسيا االستجابة لليرغيبية األميييركييية مين ميوقيع
"االعتزاز" بالذات ،ألن هذه الحالة فيما لو حصلت فإنها تكون
قد دخلت إلى االنحباس االقتصادي ،بقرار ذاتي من موقع رد
الفعل .
هل تستدرك روسيا خطورة استدراجها أم أنها ستقيع فيي
الفخ؟
سؤال تجيب عليه األيام القادمة...
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بقلم محمد خزاعلة

منذ أن كنا أطفاالً تعلمنا أن األخالق هيي جيوهير اإلنسيان
وعماد األمم والمجتمعات  ،بها يسمو اإلنسيان إليى اليدرجيات
العال من الفضيلة والصفات النبيلة التي تكسبه محبية الينياس
واحترامهم ،وقد حثت كافة األديان على اليتيحيليي بياألخيالق،
وجاءت القوانين الوضعية التي تجسد عالقات األفراد ببعضهم
في اطار المجتمع منسجمة مع األخيالق ،وقيد أجيميعيت هيذه
المجتمعات على صفات اذا توفرت باإلنسان عد صاحبها خلوقيا
ومن هذه الصفات األساسية الصدق واألمانة والوفياء واليكيرم
وقضاء حاجة الملهوف ونصرة الميظيليوم واإلييثيار واالحيتيرام
والتواضع من غير ضعف والوقوف إلى جانب الحق ،والشيجياعية
واإلقدام من غير تهور أو غرور وصلة اليرحيم وروح اليتيعياون
والتحلي بحب الغير والعطف على الفقير والضيعيييف واليرفيق
واللين في القول والعمل واحترام العهود وتحمل الميسيؤولييية
والتحلي بالحلم والصبر وااللتزام بالقانون والينيظيام وصيفيات
أخرى وما سقناه على سبيل المثال ال الحصر.
والمتطلع إلى الواقع الذي نعيش يجد أن هينياك هيفيوات
وتناقضات وتقاطعات ال حصر لها تشكل خروجا عن القيواعيد
األساسية لألخالق بشكل صارخ وبكل هفوة وفجوة فياصيلية
ما بين القول والعمل والنظرية والتطبيق وجهل وعدم ثقافة
ووعي في الممارسات والسلوكيات ،وقل وما ندر من تجد من
يرى العيب في نفسه فكلٌ يضع اللوم والنقد على األخير وال
يلوم نفسه وال ينتقد حاله وأخطائه ،يرى القشة الصغيرة في
عين غيره وال يرى الخشبة التي في عينيه وقد قال الشاعر:
ال تنه عن خلق وتأتي مثله
عار عليك اذا فعلت عظيم
وأما عن عالقه السياسة باألخالق نجد ان الذين يفيصيليون
السياسة عن االلتزام بيقيواعيد اليديين واليميبياد واليميثيل
اإلنسانية والقوانين الوضعية وقواعد العدالة والحق والنظيام
واالتفاقيات والمواثيق الناظمة للعالقات بين الدول ببعضيهيا
البعض ويرون ان المصلحة الذاتية والنفعية هيي اليميحيرك

لهم وشعارهم “الغاية تبرر الوسيلة” ،ويصبح اليليعيب عيليى
الحبال واألنانيات والكذب والنفياق واتيبياع أي وسيييلية وليو
تعارضت مع األخالق “شطارة”.
لقد انقلبت كثير من المفاهيم والمعاني واصبحنا نيعيييش
فعليا أزمة أخالق على الصعيد الفردي وعلى صيعيييد اليدول
والشاهد من يرى الواقع الذي نعيش رؤية العين اليميبيصيرة
لهذه الصورة الميأسياويية ،انيظير ميا ييقيوم بيه االحيتيالل
الصهيوني من ممارسات قتل وإرهياب وعينيصيريية وهيدم
واعتقاالت همجية وأعمال بربريه ال إنسانية بيحيق الشيعيب
الفلسطيني وال من مغيث وال من نصير بل عيليى اليعيكيا
يلقى المعتدي الدعم التسليحي واليميادي واليميعينيوي مين
حليفه االستراتيجي “أمريكا” ومن لف لفها .حتى البعض مين
العرب يقفون ضالعين والبعض خانعين موقيف عيار وشينيار
منهم وعليهم.
اما العراق الذي كان القلعة الصياميدة فيي وجيه اليعيدوان
والتهديدات واألطماع الصفوية اإليرانية ،انظروا ماذا حل بيه
وبشعبه من كوارث! قتل ودمار  ،جوعٌ وإفقار ،نتيجة االحتالل
األمريكي والذي أعقبه احتالل فارسي منذ عام 1001م وميا
أصاب حال األمة من لعنة وخراب ودمار وسفك لليدمياء هينيا
ل عيليى اليجيرار
وهناك في سوريا ولبنان واليمن وليبيا والحب ُ
اذا ما بقينا على هذا الحال ،لن ينفع من ييقيول “حياييد عين
راسي بسيطة” والكل أرجلهم بالنار كيل األميم اسيتيفياقيت
ونهضت إال أمة العرب غارقة في نومها ليم تسيتيفيييق مين
سباتها العميق في هذا الزمن الرديء.
اال هبوا واستفيقوا أيها العرب فقد طيميى السيييل حيتيى
غاصت الركب ،كفى خنوعٌ وخذالن كالنعامة تضع رأسها فيي
الرمال ،فالشعب واألجيال القادمة والتاريخ لن يرحم وال بيد
يوما من الحساب قادم ال محالة ،ورحيم اهلل أمييير الشيعيراء
احمد شوقي حين قال:
إنما األمم األخالق ما بقيت
فان هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

www.taleaalebanon.com
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ربيع مينا

بناء اإلنسان
تعد هجرة األدمغة والكفاءات من أهم وأخطير اليميشياكيل
التي تواجه معظم بلداننا العربية ،فبدالً من االستيفيادة مين
هذه العقول والحفاظ عليها واإلعالء من شأنها والعمل عيليى
تنميتها ،نالحظ أن الدول الغربية تقدم أفضل اليتيسيهيييالت
لكسب هذه العقول واالستفادة منها في بيليدانيهيا ،وبيذليك
أصبحت هجرة العقول ظاهرة عالمية ،لفتت انيتيبياه اليقيادة
والحكام والباحثين وصنّاع القرار ،حيث اسيتيطياعيت بيعيض
الدول وخاصة األوروبية توظيف هيذه اليهيجيرة بيميا ييخيدم
أهدافها اآلنية والمستقبلية ،بينما أغفلت العديد مين اليدول
األخرى ،ال سيما دول العالم الثالث ،هذه الظاهرة ما أدى إليى
خسارتها الجسيمة لهؤالء العلمياء ليييا فيقيط بصيفيتيهيم
مواطنين فحسب ،بل االستغناء عن خدماتهم وإمكانيياتيهيم
المتطورة ،التي ال يمكن ألي بلد من بلدان العالم اليتيغياضيي
عن أهميتها وبالذات فيي دول اليوطين اليعيربيي فيي ظيل
التطورات التقنية والصناعية والتكنولوجية المستمرة.
إن أغلب العقول العربية المهاجرة أو التي تفكر بياليهيجيرة،
لجأت إلى ذلك لعدة أسباب وعوامل ،منها عوامل اجتماعية أو
مادية أو بسبب سوء األوضاع االقتصادية والسياسية ،وأهمها
الحروب والنزاعات وعدم االستقرار الذي تشهده اليمينيطيقية
العربية بشكل كبير في اآلونة األخيرة ،وبالمقابل توافر كيل
تلك العوامل واالستقرار في الدول المتيقيدمية أو األوروبييية
مما شجع تلك األدمغة على الهجرة .فاألوضاع السياسية التي
يعيشها الوطن العربيي واليحيروب والينيزاعيات اليميسيليحية
واالنقسامات التي تأكله ،والفتن وانعيدام اليحيرييات تطيحيفيز
الكفاءات للهجرة ،إضافة إلى عجز الحكومات عن خليق مينياخ
مناسب للكفاءات وإبداعهيم بسيبيب انشيغياليهيا فيي تيليك
االنقسامات ،وانخفاض مستوى الميعيييشية وغيالء األسيعيار
وغياب الديمقراطية في الوطن العربي وتزايد القمع ،إضافية
إلى عدم تقدير الكفاءات بأنواعها العلمية والسياسية وإلحياق
أصحاب الكفاءات بأعمال ال تتالءم مع خبراتهم وميهياراتيهيم
وتخصصاتهم .فأصبح اقتصادنا العربي في خطير اليتيدهيور
وعلى حافة الهاوية إضافة إلى الخسائر المادية واالقتصياديية
التي يتعرض لها وطننا العربي بسبب تلك الظاهرة. .
بدأت ظاهرة هجرة العقول العربية بشيكيل ميحيدد مينيذ
القرن التاسع عشر ،وبخاصة من سوريا وليبينيان واليجيزائير،
حيث توجهت الكفاءات من تلك البلدان إلى فرنسيا وأميرييكيا
الالتينية ،وفي بداية القرن العشرين ازدادت هذه الهيجيرة ال
سيما خالل الحربين العاليميييتييين األوليى واليثيانييية ،وفيي

السنوات الخمسين األخيرة هاجر من الوطن العربي ما بييين
 %90 -19من حجم الكفاءات اليعيربييية ،وهيكيذا أصيبيحيت
ظاهرة هجرة العقول مين أهيم اليعيواميل اليميؤثيرة عيليى
االقتصاد العربي وعلى التركيب الهيكلي ليليسيكيان واليقيوى
البشرية ،واكتسبت هذه الظاهرة أهيمييية ميتيزاييدة عيقيب
ارتفاع أعداد المهاجرين وبخياصية مين اليكيوادر اليعيليمييية
المتخصصة.
وحسب إحصاءات جامعة الدول العربية ومنيظيمية اليعيميل
العربية ومنظمة اليونسكو ،إضافة لمنظمات عربية ودولييية
مهتمة بظاهرة الهجرة ،هناك حوالي  300أليف مين أربياب
المهن ومن بينهم العلماء والمهندسون واألطيبياء واليخيبيراء،
يهاجرون كل عام من ثمانية أقطيار عيربييية هيي :ليبينيان،
سوريا ،العراق ،األردن ،مصر ،تونا ،المغرب والجزائر ،كيميا
أن  %10من العلماء الذين يسافرون إلى الدول اليرأسيميالييية
للتخصص ال يعودون إلى بلدانهيم .وميا ييقيارب  %90مين
األطباء ،و %11من المهندسييين ،و %39مين اليعيليمياء مين
مجموع الكفاءات العربية ييهياجيرون إليى أوروبيا واليوالييات
المتحدة األميركية وكندا .ويشكل األطباء العرب اليعياميليون
في بريطانيا نحو  %11من مجموع األطباء العاملييين فيييهيا،
حيث بلغت الهجرة منذ عام  3611وحتى اآلن أكثر من 190
ألف عالم عربي إلى الواليات المتحدة األميركية .وبيالينيسيبية
لالتحاد األوروبي الذي يعاني من ارتفاع نسبة الشيييخيوخية،
هناك إحصائيات تفيد أنه سييكيون فيي السينيوات اليعيشير
المقبلة بحاجة إلى حيواليي  10ميليييون ميهياجير مين ذوي
المؤهالت العلمية العالية ،وذلك حسب المينيظيمية اليدولييية
للهجرة.
باإلضافة إلى تقارير أصدرتها كل من الجاميعية اليعيربييية
ومؤسسة العمل العربية واألمم المتحدة تشييير إليى أرقيام
حول هجرة العقول العربية إلى الخارج ،حيث تشكيل هيجيرة
الكفاءات العربية  ،%13وهينياك أكيثير مين ميليييون خيبييير
واختصاصي عربي من حملة الشهادات العليييا أو اليفينييييين
المهرة مهاجرون ويعملون في الدول المتقدمة ،بحيث تضيم
أميركا وأوروبا  190ألف عربي من حملة الشيهيادات اليعيليييا
وفق تقرير مؤسسة العمل العربية ،وتؤكد هذه التقياريير أن
 %9/1فقط من الطالب العرب الذين ييدرسيون فيي اليخيارج
يعودون إلى بالدهم فيما يستقر اآلخرون في الخيارج .حيييث
أن مصر وحدها قدمت في السنوات األخيرة  %90من العلمياء
العرب والمهندسين إلى الوالييات اليميتيحيدة ،فيييميا كيانيت
مساهمة كل من العراق ولبنان %.39
فالحروب القائمة في المنطقة اليعيربييية ،هيي مين أهيم
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العوامل الداخلية التي تدفع باألدمغة العربيية
إلى اتخاذ الهجرة كحلٍّ لحياتهم ،ونيالحيظ أن
غالبية البلدان العربية تعاني من اضطيرابيات
سياسية وحروب أهلية تطال كل أبناء الوطين
العربي وخصوصاً أهيل اليعيليم واليميعيرفية،
ونتيجة حالة االضطراب خالل العقود األخيييرة
نجمت موجيات هيائيلية مين نيزوح األدميغية
العربية ،وخاصة في بلدان مثل مصر والعيراق
والجزائر ولبنان وسوريا ،وهو نزييف يسيتيمير
بالتصاعد واالرتفاع مقارنية بيارتيفياع حيالية
االضطراب واالنقسام التي تجوب أنحاء عالمنا
العربي .وبسبب تلك الحيروب واالنيقيسياميات
التي تمزق أجزاء الوطين اليعيربيي بيأكيميليه،
ارتفعت معدالت البطالة في العاليم اليعيربيي
وقلّت الفرص المنياسيبية ليتيليك اليكيفياءات،
وانشغال الدول ومؤسساتها بتلك الحروب أدى
إلى إهمال تلك العقيول الينيييرة واسيتيحيواذ
الغرب عليها بسيبيب حياجية تيليك اليعيقيول
للعيش ،وبات خطر هذا النزييف ييكيمين فيي
تأثيره على مسيتيقيبيل اليوطين اليعيربيي إذ
تصيب أضراره كيل ميواطين عيربيي وليعيدة
أجيال ،وذلك ألن حرمان عجلة التقدم ،في أي
بلد كان ،من تلك العقول واألدمغة والخيبيرات
الالزمة لتحريكها ،يترك آثاره السلبييية عيليى
مختلف نواحي الحياة االقتصادية واليثيقيافييية
والتربوية والصحية في الوطن العربي .
إن هجرة تلك العقول كسرطيان ييتيفيشيى
بسرعة في أرجاء العالم العربي ليقضي علييه
دون وجود أي قوة عالجية إليقافه ،فيال تيزال
هجرة العقول العربييية إليى خيارج أوطيانيهيا
هاجساً يخيف المنظمات والحكومات العربييية،
ومعضلة أصبحت مزمنة وخطر ينذر بكيوارث
متعددة تؤثر على الوطن العربي .لذلك ال بيد
من وجود طرق أو محاوالت للحد مين هيجيرة
األدمغة العربية ،يأتيي فيي اليدرجية األوليى
إيقاف الحروب والنيزاعيات وتيكياتيف الينيخيب
السياسية العربية وتيوحيييد اليرؤى واليعيميل
لصالح وطننا العربي ،باإلضافة إلى تيميوييل
المؤسسات والشركات العربية الوطينييية مين
أجل تشغيل تلك الكفاءات وتنميتها ،فلطالميا
كان العرب هم أسياد العالم وأصحاب التيطيور
منذ القدم ،ويمكننا أن نكون كذلك مرة أخرى
بوجود القدرات والكفياءات وطياقية شيبيابينيا
العربي.

بقلم أحمد أبو الغيط
األمين العام لجامعة الدول العربية

كان المطفترض والمأمول أن تطعقد القمم االقتصاديية اليعيربييية كيل
عامين ،وذلك منذ أن عطقدت القمة االقتصادية األولى في اليكيوييت فيي
عام  .1006غير أن القمة التنموية التي تطعقد هذا األسبوع فيي بيييروت
تلتئم بعد غياب دام نحو ستة أعوام بعد القمة الثالثة التي عطيقيدت فيي
الرياض في عام  .1031وربما يكونُ انعقاد هذه القمة في ذلك التوقيت
بشير خير ،وإشارة إلى إعادة ترتيب أجندة األولويات العربية عيليى نيحيو
صحيح .ال يطجادل أحدٌ في ازدحام هذه األجندة بتحدياتٍ ميخيتيليفية ،بيل
وبتهديدات خطيرة .ال يطجادل أحدٌ في أن بعض الدول العربييية واجيهيت،
وال تزال ،اختبارات مصيرية تتعلق بيوجيودهيا ذاتيه وبيوحيدة كيييانيهيا
السياسي .على أن هذه المخاطر وتلك التهديدات ال ينيبيغيي أن تيحيرف
أنظارنا عن التحدي األصلي المتعلق بتحقييق اليتينيمييية الشياميلية .إن
التنمية وحدها هي القادرة على تغيير «الحالة العربيية »بشيكيل جيذري
من واقع األزمة الذي نعيشه ،إلى أفق الينيهيضية اليذي نيطيميح إليييه.
والحقط أن الطريق إلى التنمية  -على صعوبته ووعورته  -صارت له أبعاد
معروفة ومحدداتٌ مفهومة ،أولها تحقيق معدالتٍ نمو اقتصادي عالية ال
تقل عن  9أو  1في المائة ،واستدامة هذا النيميو ليعيدد مين السينيوات
المتوالية .ومع االرتفاع الطفيف في معدالت النمو على الصعيد العيربيي
(من  1/1في المائة في عام  1038إلى  1/1في المائية مين اليميتيوقيع
تحقيقه هذا العام) إال أن هذه المعدالت ما زالت بيعيييدة عين تيحيقيييق
الطفرة التنموية المأمولة ،والتي شهدناها في مناطق أخرى من العاليم،
مثل جنوب شرقي آسيا وغيرها .فضالً عن أن استمرار هيذه اليمطيعيدالت
وتواصلها  -وهو الجانب األصعب في العمليية اليتينيميويية  -ييقيتيضيي
بالضرورة بيئة أمنية وسياسية مستقرة تطحصن هيذا الينيميو وتضيمين
استدامته.
والحاصل أن النمو االقتصادي ،على أهميته ،ال يكفي وحده لتحيقيييق
التنمية التي تنشدها مجتمعاتنا ،فنحن اليوم ال ننظر فقط إلى معيدالت
النمو في الناتج اإلجمالي ،وإنما أيضاً إلى مدى استدامة هذا النميو ،وميا
إذا كان شامالً لجميع شرائح المجتمع ومناحي الحياة فييه ،وميا إذا كيان
يطسهم في توليد فرص عمل مناسبة وكافية.
إن نموذج النمو الذي ننشده في عالمنا العربي هو ذاك النمو الكثيف
التشغيل والمولد للوظائف ،والذي يدمج كافة شرائح المجتمع .وهيو ميا
يحتاج بدوره إلى إصالحات مؤسسية واسعة تفتح المجال أمام الشركيات
الجديدة ورواد المشروعات ،خاصة المشروعات الصغييرة واليميتيوسيطية
التي يطمكن أن تستوعب أعداداً كبيرة من العمالة .إن إتاحة المجال أميام
هذا النوع من المشروعات للحصول على التمويل والخبرات الالزمية قيد
يطسهم في استيعاب طاقات شبابية كبيرة في مجاالت متنوعة ،ذليك أن
الدراسات أثبتت أن أغلب الوظائف الجديدة تخلقها القطاعيات اليجيدييدة
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والمشروعات التي يقوم بها رواد األعمال.
إن سكان العالم العربي هم من أكثر سكان العالم شبيابيًا
(  10في المائة تقع أعمارهم بين  39و 11عاماً) ،وإن ليمين
حسن استغالل هذه «النافذة الديموغرافية » -التي تتمنياهيا
مجتمعات أخرى تطعاني الشيخوخة!  -فسيوف تيتيحيول هيذه
الكتلة الشبابية إلى عبء عليى االقيتيصيادات ،بيل وميحيرك
لالضطرابات ،وعلى األرجح بيييئية خصيبية لشيتيى صينيوف
التطرف الديني والسياسي.
لقد شهدت الفترة الماضية جهوداً أثمرت إنجازات حقيقية
في مجال البنية األساسيية واليميواصيالت واالتصياالت ،بيل
وأقدمت بعض الحكومات العيربييية عيليى إجيراء إصيالحيات
مؤسسية ومالية جريئة من أجل وضيع اقيتيصياداتيهيا عيليى
الطريق السلييم .ميع ذليك ،ميا زاليت اليدول اليعيربييية -
باستثناءات معدودة  -تقبع في مكانة متأخرة عالمييياً فيييميا
يتعلق بالتنافسية ،بل إن المنطقة العربية هي أقل منياطيق
العالم من حيث التينيافسييية ،وتيحيتياج دوليهيا إليى «ثيورة
مؤسسية »حقيقية من أجل إطالق المبادرة وتحسيين بيييئية
األعمال.
ليا مقبوالً أن تظل االقتصادات العربية رهينة لتقلبيات
األسعار في المواد البترولية التي تطمثل نحو نصف الصادرات.
ثمة حاجة حقيقية ليتيعيبيييد اليطيرييق أميام آالف األفيكيار
والمبادرات الشابة التي تنتظر الفرصة ،فهيذا هيو السيبيييل
لتنويع النشاط االقتصادي والخروج من أسر االعتيمياد عيليى
قطاع بعينه .ومطروحٌ على أجندة اليقيمية اليتينيميويية بيني ٌد
مطخصصٌ لهذا الغرض تحت عنوان » المييثياق االسيتيرشيادي
لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة وميتينياهييية
الصغر».
والحال أن أخطر الثغرات التي تعاني منها الدول العيربييية
تتعلق  -في نظري  -بضعف قدرة منظوماتهيا االبيتيكياريية،
وتراجع إسهامها في االقتصاد الرقمي ،اليذي يطيميثيل عصيب
النشاط االقتصادي في عالمنا اليوم .إن الظاهيرة اليمطسيمياة
بالثورة الصناعية الرابعة توشك أن تطغيير ميعيادالت تيوليييد
الثروة والنمو بشكل جذري ،حيث صارت المعرفة واالبتكار ،ال
التصنيع أو الخدمات ،هما المولّد األهم للقيييمية اليميضيافية
العالية .وتقتضي مواكبة هذه الثورة اليهيائيلية اسيتيثيميارات
ضخمة في رأس المال البشري ومجاالت التنمية اإلنسيانييية،
وباألخص في الصحة والتعليم والتدريب.
وبرغم تحسن نسبي في إتاحة وتوفييير اليتيعيليييم فيي
المنطقة العربية ،فإن مستويات هذا التعيليييم وميخيرجياتيه
تحتاج إلى وقفة حقيقية مع النفا .إن اطراد اليتيدهيور فيي
مستوى الخريجين العرب بالمقارنة بأقرانهم عليى الصيعيييد
العالمي (ال سيما في مجاالت الرياضيات والعلوم) ،وانفيصيال
ما يدرسونه عن احتياجات السيوق ،يطضيعيف مين جياهيزيية
المجتمعات العربية للحاق بالثورة العلميية واليتيكينيوليوجييية

العاليمييية .ويطضياف إليى ذليك أيضياً ضيعيف «اليجياهيزيية
التكنولوجية»؛ إذ ما زال نحو نصيف السيكيان اليعيرب غييير
متصلين باإلنترنت ،وهو ما يطفاقم من الفجوة الرقميية بييين
العرب واآلخرين.
والحقيقة أن الدول العربية تصير في وضع أفضل كيثيييرًا
في مواجهة هذه التحديات إن هي انخرطت فيي جيهيد جياد
لتحقيق التكامل االقتصادي .ما زالت المنطقة العربييية هيي
األقل عالمياً من حيث مستوى التكياميل بييين دوليهيا ،إذ ال
تتعدى معدالت التجارة البينية العربية  31في الميائية .ومين
األخبار الجيدة أن األشهر الماضية شهدت االتفياق عيليى 69
في المائة من قواعد المنشأ التفصيلية ،التي كيانيت تطيميثيل
العقبة الكأداء على طريق تطبيق منيطيقية اليتيجيارة اليحيرة
العربية الكبرى ...التي طال انتظار خروجها إليى الينيور فيي
ت تشتد فيه الحاجة إليها.
وق ٍ
إننا ندرك جميعاً أن عمليات التنمية على الصعيد العربيي
ف سهلة أو على أرض ممهدة ،وإنما تيواجيه
ال تجري في ظرو ٍ
ت أمنية تؤثر على مناخ االستيثيميار فيي اليمينيطيقية،
تحديا ٍ
وتقلبات اقتصادية على الصعيييد اليعياليميي سيتيكيون ليهيا
انعكاساتها المختلفة على الوضع االقتصادي العربي الشامل.
وربما يظل تهديد اإلرهاب  -برغم نجياحيات مشيهيودة فيي
مجابهته واحتواء آثاره  -هو األخطر واألشد قسوة ،ويكفي أن
نعرف أن  90في المائة من ضحايا اإلرهاب يسيقيطيون فيي
المنطقة العربية.
ويطضاف إلى التهديدات األمنية ،إلحاح المسألة االجتماعيية
التي ال يطمكن ألي خططٍ تنموية جادة اليتيغياضيي عينيهيا أو
إغفالها .إن نحو  99مليون عيربيي ،أي  36/1فيي اليميائية
يعانون مما يطسمى الفقر متعدد األبعاد .ويعني ذلك أن كتلية
معتبرة من السكان العرب ما زالت تطعاني اليفيقير أو مطيهيددة
باالنزالق إلى هوته .وقد قامت األمانة العامة لجامعة اليدول
العربية هذا العام ،وبالتعاون مع األمم اليميتيحيدة ،بيإصيدار
تقرير وافٍ ومدقق حول «اإلطار االستراتيجي العربي للقضياء
على الفقر متعدد األبعاد »يتضمين عيدداً مين اليتيوصيييات
واألفكار الجديرة بالنظر واالعتبار لمعالجة قضايا الفقير فيي
البلدان العربية.
إن القمة التنموية في بيروت فرصة لميواجيهية األسيئيلية
الصعبة .فرصة لطرح أفكار ومبادرات غير تقليدية لمواجيهية
تحديات هي ،بطبيعتها ،استثنائيية وضياغيطية .وظينيي أن
الموضوعات المطروحة على هذه القمة ،والمبادرات والبرامج
التي يعتزم القادة وضعها موضع التنفيذ  -لمواجهة تحيدييات
الغذاء والطاقة وغيرها  -قد تطمثل نقلة نوعية عيليى طيرييق
تحقيق تنمية حقيقية في العالم العربيي ...تينيمييية أداتيهيا
اإلنسان وغايتها اإلنسان وال تتحقق إال بياالسيتيثيميار فيييه:
تعليماً وصحة ...غذاءً وكساءً ...وعياً وثقافة *.األميين اليعيام
لجامعة الدول العربية.
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محمد حالوي
عضو قيادة قطرية سابق
في كتابه "مقبرة مهددة بالحياة" يسجل المناضل الشاعير
عمر شبلي (أبو محمد) تجربة قاسية قاربت فترتها العشريين
عاماً ،قضاها أسيراً في المعتقالت اإليرانية .إذ أنه إثر انيدالع
الحرب العراقية اإليرانية في العام  3680التحق متطوعًا ميع
عدد من رفاقه البعثيين اللبنانيين الذين كانيوا مين أوائيل
المتطوعين العرب الذين وقعوا في أسر اليقيوات اإلييرانييية،
حيث قاربت فترة أسره العشرين عاماً ،قضيى نصيفيهيا فيي
الزنازين االنفرادية المتنقلة في ظلمات ليالي "زيرزميين"()3
تحت وطأة التعذيب الجسدي والينيفيسيي اليذي شيارف حيد
مقصلة اإلعدام أكثر من مرة!!!...
بعد اإلفراج عنه بسبعة عشر عاماً وألهمية هذه التجيربية
وما تحمله من دروس وعبر وميعيان سيامييية فيي الينيضيال
والتضحية ،رأى أن يطل في مؤلفه" :مقبرة مهددة بالحييياة"،
على الحقيقة الصعبة من محطات هذه التجربة في السيجيون
اإليرانية ،مع مختلف الجهات المعنية سيواء ميع السيجيانييين
أدوات السلطة اإليرانية أو المعممين أو التوابين ،فضيالً عين
عالقته بزمالئه األسرى على اختالف جنسياتهم ومراتيبيهيم،
مستهالً كتابه بقوله أن هذا الكتاب هو أنا خالل عقدين مين
الزمن قضيتهما في المعتقالت اإليرانيةص."9
لقد حاول في صفحات هذا الكتاب تقديم عرض ليظيروف
االعتقال ،وتسجيل بعض ما رأى وما سمع وميا اخيتيبير وميا
عانى ،ورغم "طوار النسيان" "بعد مضي سبعة عشر عياميًا
على خروجه من المعتقل ،الذي دخله في السادسة والثالثيين
من العمر ،باختياره مقتنعاً ومندفعاً حيييث كيان "يينيتيشيي"
عندما يسمع  1إذاعة بغداد وهي تدعو لتحريير "عيربسيتيان"
وتحرير فلسطين على حد سواء ،وهي تصدح عالياً" :يا شبيل
زين القوس  ،1سلم على القسطل  1وقل له عدنا  1عدنا ولن
ترحل ،1إذ كان الربط محكماً بين منطقة زين اليقيوس فيي
"عربستان" ومنطقة القسطل في فلسطين المحتلة .فيييثييير
فيه حماسة عالية ،بحيث وجد في هذه العالقة العضوية بين
قضايا الوطن العربي تجسيداً لقناعته وتعبيراً عن ذاته.
ورغم تقدم العمر وتهالك الجسد ،وقسوة الظيروف اليتيي
مر بها وانشغاله بعائلته ،الموجوعة والمنهكة كما ألميح إليى

ذلك بقوله" :نسيت كثيراً من األسماء واألحداث بيميرور هيذه
األعوام الطوال والتي شغلتني بأطفالي وزوجتي ،لقيد عيدت
ألجد زوجتي منهكة من قساوة ما عانت في هيذه السينييين،
وقد وضعت حياتها كلها لتعليم أطفالها الذين تركتهم (زغيب
الحواصل ال ماء وال شجر) كما يقول الحطيييئية .تيركيت ليهيا
خما فتيات صغيرات ومحمداً تركته يحبو (ص .)6كيان ميا
رأيته من آثار بصمات الزمن على عائليتيي قياسييياً كياألسير
نفسه"(ص).6
لقد سجل األستاذ عمر بأعلى درجات الميصيداقييية اليكيم
الهائل من الوقائع والمواقف السلبية واإلييجيابييية ،ليليرفياق
والزمالء والخصم والعدو على السواء ودون أن ييحياول إبيراز
"دور البطل الوحيد فيي اليقيصية" بيحيييث ييجيعيل اليقيار
باألسلوب والمضمون في فضول دائيم ليميتيابيعية األحيداث
والوقائع.
الكتاب الصادر عن "دار العودة" فيي بيييروت فيي اليعيام
 1038اشتمل على مقدمة وأربعين عنواناً تتينياول ميراحيل
األسر والمعاناة ،ابتداءً من االعتقال داخل األراضي اإليرانييية
في منطقة اسمها "عين خوش" على نهر "دوييرييج" انيتيهياء
بإطالق سراحه ونزوله في الطائرة في مطار رفيق الحيرييري
الدولي في بيروت واللقاء بعائلته ،وعنوانين لشهادات أسيرى
من جنسيات غير لبنانية عرفوه في االعتقال ورسالية أبيويية
موجهة منه إلى ابنه محمد موزعة كيليهيا عيليى أربيعيميايية
وثالثين صفحة .بأسلوب سلا اللغة الينيثيريية والشيعيريية
الممزوج بالرصانة الموضوعية قلما نجد له مثيالً فيي كيتيب
السير الشخصية أو ما شابهها :فأخبرنا عن (األسييير اليجيائيع
حتى الطوي والمعمم الهارب مين بيالده اليميرسيل ليييهيدي
األسرى اآلخرين إلى الحق فيأخذ رغيف األسييير مين كيييا
الخبز الكبير حين ينزله الجنود من الشاحنة ويبدأ أكليه أميام
األسرى وهم يلوكون معه دون أن يدروا ،واألسير الذي تسلل
تحت الظالم ليسرق رغيف األسير التواب ،واألسييير اليجيائيع
المغامر الذي يسرق وهو يدري خيطيورة فيعيليتيه ،واألسييير
الخائف غير الواثق بنهاية لتلك الحرب ،واألسير الذي أصيييب
بضياع عقله وفقد توازنه واألسير اليائا حتى اإلقدام عيليى
االنتحار واألسير المريض الذي مات بعلته واألسير الذي لبا
وجهاً آخر لينجو ولم يستطع أن يخلع وجهه الحقيقي إليى أن
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قضى وهو ينتقل بين الوجهين ،واألسير الذي عرف وهو فيي
األسر من األسير الوافد بعده ،أن أخاه هذا تزوج زوجته ظينيًا
أنه ميت ،األسير الضابط ذا الرتبة العالية يسيعيى ليييغيسيل
األواني التي يجلب فيها طعام األسرى ليحصل على بقايا مين
الطعام في غرغرة "القازان "األخيرة أو ليحصل على قيطيعية
خبز إضافية ليسد جوعه الكافر ،واألسير الذي اقتلع ضيرسيه
بلف الشريط عليه وأخرج مع ضرسه قيطيعية ليحيم نيييرتيه
واألسير الذي جاء أهله ليخرجوه من األسير ورفيض اليخيروج
معهم بعد فرارهم من العراق واألسير العراقي الكردي اليذي
عوقب كثيراً ليصبح "تواباً" ولكنه لم ييقيبيل ،هيذا األسييير
نفسه كان ضد النظام في العراق وكان من "العصاة" وليكينيه
رفض أن يخون عراقه .واألسيرين األخوين اللذين جمعتهيميا
ظروف األسر في معسكر واحد ويتناوبان الجيوع والسيييجيارة
لكل ما في األخوة من جيذب وحيب ووفياء ،وهيميا "عيدنيان
ومحمد عبود" واألسير المسيحيي اليذي كيان يصيوم شيهير
رمضان مع إخوانه األسرى ،ال عن تدين وإنما عين االنصيهيار
في المصير الجماعي المقدس الذي هو ديين فيي جيوهيره،
واألسير "ألبير" األرمني من اليبيصيرة ،وهيو ييرصيد هيالل
رمضان مع األسرى المسلمين ليصوم معهم ،وكذلك األسرى
الذين يسكنهم التعصب المذهبي من الطرفين واألسير فيي
حالة النزاع األخير يقول ليأليسيرى :أدييروا وجيهيي بياتيجياه
العراق ،فالبيت الحرام وكعبته في العراق)!!...
وبالمنهج الموضوعي ذاته يذكر عمر شبلي حوادث أخيرى
تتعلق بأعمال إنسانية صدرت عن إيرانيين كانوا فوق العداء
وكانوا ينتصيرون لي نسيان ،فيييهيم كيالضيابيط اإلييرانيي
(مصطفى خزاد) الذي اشترى من راتبه وبشكل سري ،أدويية
ألسرى وكذلك آمر المعسكر اليذي كيان ييعياقيب اليجينيود
اإليرانيين الذين يتشددون مع األسرى ويحاول صيد األسيرى
التوابين عن تصرفاتهم السيئة وكذلك رئيا لجنة األسيرى
في إيران "عبد اهلل النجفي" الذي انقذ أسرى من أميراضيهيم
وجوعهم وقد شكره بعد خروجه من األسير أميام اليرئيييا
صدام حسين الذي وافقه القول أنه سميع مين آخيريين عين
معاملته اإلنسانية لألسرى).
وبالمقابل روى األستاذ عمر أمثاالً عن حراس ،وذوي أمير،
كان شغلهم الشاغل أذى األسرى وتعذيبهم أمثال ما يسيميى
"الشيخ عرب" إضافة إلى ما كان يوضع بين أيدي األسرى من
كتب المتعصبين ،تكفر اآلخرين حتى من الدين الواحد ،ميميا
يثير العداوات ويخلق األحقاد مثل كيتيابيي "ييوم اليخيالص"
و"ثم اهتديت" .وفي الوقت الذي لم يفته أن يعرض الموقيف
المجافي للحقيقة تجاهه أميام اليميحيكيمية ،وإلبين بيليدتيه
الصويري الشيخ يوسف شبلي (ص )83أشاد من ناحية أخرى

بمواقف الشييخ راغيب حيرب اليذي زار ميعيسيكير األسيرى
اللبنانيين والتقاه(.ص.)81
وفي الختام أن هذا الكتاب الحافل بالوقائع الميدونية فيي
صفحاته األربعماية والثالثين ،فييه ميا يسيتيحيق اليدراسية
والتعمق وتصدر واجهات المكتبات المحلية واليخيارجييية مين
جهة والنظر بالتقدير لمواقف وجرأة عيمير شيبيليي الشياعير
المناضل في مواجهته لألحداث والتي هيي ميوضيع اعيتيزاز
وفخر لكل وطني حر .ولكي يكون هذا الكتاب فيي ميتينياول
األجيال الصاعدة هادياً ومحفراً للصمود والتمسك باليميبياد
والقيم مهما غلت التضحيات ولتحقيق مقولة هذا المناضيل
المؤمن بحتمية االنتصار ،انتصار الجرح واألمل عيليى الشير
والحروب والبغضاء بين بني البشر بقوله!
"خرجت من السجن وأنا ال أزال مؤمناً بانتصار الجرح عليى
السكين وباألمل الذي يمشي ويأتي وهو يطرق أبواب زنزانة
شماره جهاردة"(.)1
( )3تعني بالفارسية تحت األرض.
(  )1شهاره جهاردة تعني رقم  131 1وهي الزنزانة التي قضى
فيها سنوات في معسكر "أراك" مخصوص ،مع أخواتها في زنازين
أخرى.
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 -1مشاريع التقسيم الجغرافي -االجتماعي:
من أيديولوجيا التقسيم الجغرافي إلى أيديولوجيا التفتيت
االجتماعي:
لم تتغيَّر أهداف تحالف االستعمار والصهيونية في تقسيم
المجتمع العربي وتفتيته وغيرس روح اليتيخيليف اليثيقيافيي
والسياسي واالقتصادي ،بيل أحيدث تيغيييييراً فيي وسيائيل
الوصول إليها ألن الوسائل القديمة عجزت عن تحقيق تيليك
األهداف .إذ بدالً من أن يقود التقسيم الجغرافي ،كما نصيَّيت
عليه اتفاقية سايكا –بيكو ،إلى تقسيم فعلي ،فقد أحدثت
األحزاب والحركات والقوى العربية ثغرة في جدار التيقيسيييم
الجغرافي بعد أن حفرت عميقاً في بينييية ميفيهيوم اليدولية
الحديثة ،ولذلك انتشرت مفاهيم الوطنية والقومية والحيض
على توحيد المجتمع وتحويل ثقافته إلى ثيقيافية إنيتياجييية،
وذلك بميحياربية اليفيكير اليطيائيفيي ،وتيعيزييز ميفياهيييم
الديموقراطية السياسيية واليتينيمييية االقيتيصياديية .تيليك
المفاهيم أخذت تعزِّز ليا اللحمة االجتماعية على مسيتيوى
القطر الواحد فحسب ،بل وصلت إلى سقف انتشار شيعيارات
الوحدة القومية بشكل واسع أيضاً ،حتى إنها اخترقت جيدران
أنظمة سايكا بيكو ولذلك عرفت تلك المرحلية تيأسيييسيًا
فعلياً ألنظمة رسمية وطصفت بي(األنظمة التقدمية) ،لم ييكين
االستعمار ليتنبَّأ بتأسيسها ،كمثل ميا حصيل فيي سيوريية
والعراق ومصر وليبيا .وقد وطصيف ميرحيلية اليخيميسييينيييات
والستينيات من القرن العشرين بالعصير اليذهيبيي ليليفيكير
الوطني والقومي.
كانت نتائج تلك المرحلة كابوساً ييؤرق جيفيون واضيعيي
المشاريع المعادية لألمة العربية .ولذلك ،وكما دلَّت التقاريير
الحقاً ،أعلنت الدوائر السياسية واالستخبارية فشيل وسيائيل
اتفاقية سايكا – بيكو ،وأثبتت عدم جدوى التقسيم عيليى
قواعد جغرافية ،فكان الخيار اآلخر وهو التقسيم على أسيا
طائفية وعنصرية فيي بيدايية السيبيعييينيييات مين اليقيرن
العشرين ،عندما تولى زبجنيوبريجنسكي مسيؤولييية األمين
القومي للواليات المتحدة األمريكية ووضيع اسيتيراتيييجييية
سميت بي (استراتيجية الضرب أسفل الجدار) ،أي تهيدييم ميا
يستند إليه المجتمع والدولة وهو وحدتهما عن طرييق إثيارة

الصراعات الدينية والطائفية واالثنية .كيميا جيرى تيكيليييف
برنارد لويا ،المفكر الصهيوني (وكما اسلفنا في اليحيليقية
السابقة) من قبل اإلدارة األميييركييية بيوضيع مشيروع آخير
مشابه يضمن تنفيذ األهداف المرسومة منذ ما قبل اليحيرب
العالمية األولى .ولذلك قدَّم مشروعه المبني عيليى قيواعيد
التفتيت الديني والطائفي ،كبديل للتقسيم الجغرافي .وذلك
بأن تطبنى الدويالت الجديدة حسب خطوط تواجد األكيثيرييات
الطائفية .ولذلك وضع برنارد لويا خطوطاً جغرافية لتيليك
الدويالت ،مبنية على تأسيا كل دويلة تبعًا لتواجد أكثيريية
محسوبة على طائفة من الطوائف.
ب -مراحل التقسيم والتفتيت الحديث
لقد حاولت أمريكا تنفيذ المشاريع التفيتيييتييية اليجيدييدة
المشار إليها أعاله بواسطة خميني ،وكانت اليخيطيوة األوليى
الضرورية جداً هي غزو العراق من قبل نظام خميني تيحيت
شعار (تصدير الثورة اإلسالمية) لكنه فشل في تحقيق ذليك
بعد حرب دامت ثمانية أعوام .
من أجل تحقيق أهدافه في التقسيم والتفتيت واليتيجيهيييل
واحتواء جميع األنظمة الرسمييية اليعيربييية ،وضيع اليييمييين
األميركي المتطرف مشروع الشيرق األوسيط اليجيدييد قيييد
التنفيذ .متوسالً إسقاط ما أسماه (اليعيراق ييقيع فيي ميركيز
الدائرة) الذي ما إن يتم إسقاطه حتى تتداعى بقية األنيظيمية
كأحجار الدومينو .وقد لخَّص المشروع جييميا بيييكير ،وزيير
خارجية إدارة جورج بوش األب ،عندما هدَّد العراق ،في اليعيام
 ،3660قائالً (سوف نعيد العراق إلى ما قبل العصر الصناعي).
لقد كان ذلك التهديد بمثابة اإلفصاح عن االسيتيراتيييجييية
األميركية الجديدة بعد انهيار االتحاد السيوفييياتيي ،وحصيول
الفراغ في قيادة العالم بقطبية أميركية واحدة .وهيذا ميا ليم
يكن بمقدور اإلدارة األميركية أن تفعله ألنه يقع بيالضيد مين
االتفاق الضمني بين القطبين الدوليين بمنع استخدام اليقيوة
العسكرية المباشرة لكليهما في صراع التسابيق عيليى كسيب
مراكز القوى في العالم ،وباألخص منه في الوطن العربي .ليذا
كان سقوط االتحاد السوفياتي ،على الرغم من أطمياعيه بيأن
يكون الوطن العربي ملحقاً بالمشروع الشيوعي األممي ،يمثِّل
نقطة البداية النفالت الحلم األميركي من أوسع البوابات.
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ثم جاء هدف تقسيم العراق ،بعيد احيتيالليه ،إليى ثيالثية
أقاليم ،كردي وشيعي وسنيي .ميؤشيراً ليتينيفيييذ مشيارييع
بريجنسكي وبرنارد لويا واإلسرائيلي عوديد ينون .وبطينيي
على أساس المحاصصات الطائفية والعرقية كما هيو عيليييه
النظام السياسي في لبنان .إالَّ أن المقاومة الوطنية العراقيية
أحبطت أهداف اإلدارة األميركية عندميا أليحيقيت اليهيزييمية
بالجيش األميركي ،لذا فقد تأجل تنفيذ المشروع إلى أوائيل
العام  ،1031بناء على توقيت يضمن سالمة هروب الجييش
األميركي وانسحابه بعد هزيمته النكراء في العراق.
والمطلوب في الوقت الراهن من كل األطيراف اليوطينييية
دراسة للحصيلة التي رسا عليها تنفييذ اليميشيروع ،فيعيليى
الرغم من أن تنفيذه لم يكتمل كما وضعه تحالف االستعمار
والصهيونية بسبب المقاومية اليوطينييية ليه ،مضيافياً ليهيا
مواجهته بعراقيل خارجية دولية ،وإقليمية ،وداخلية عربييية،
إالَّ أنه ترك ندوباً عميقة في بنية األقطار التي اجتاحها ،كيميا
في بنية المجمعات التي انخرطت فيه مما يتطلب حشد كافة
الجهود والطاقات الوطنية واليقيومييية ليتيجياوز هيذه االثيار
وإفشال المشروع بشكل نهائي .
ت -االلتفاف على أهداف الحراك الشعبي المشروع :
وإذا كان التمييز بين أهداف الحراك الشعيبيي اليميشيروع،
وأهداف واضعيه على سكة التنفيذ ،فيإنيه مين اليواضيح أن
واضعيه قد استفادوا من الحراك الشعبي وشعاراته وأهدافه،
ودفعوا بكل أدواتهم المحلية إلى تصيدر واجيهيتيه وسيرقية
إيجابياته ،وحرف أهدافه .وأغدقوا بمساعداتهم عليى شيتيى
المستويات المالية والعسكرية وتيجينيييد اليميرتيزقية بيكيل
تلويناتهم الطائفية لالنخراط في الحيروب اليداخيلييية فيي
األقطار التي نالت نصيبها من المشروع.
وإذا كان المشروع قد خفَّت حدته بسبب بعيض اليعيوائيق
التي أحدثتها المتغيرات الدولية واإلقليمية ،وفرضيت إييقياف
تنفيذه بالطريقة التي بدأ بها فأصبح غير قابل للتنفيذ فيي
المدى المنظور ،اال انه من المرتقب التجديد في وسائله في
المستقبل ،إذا ما الحت الظروف المناسبة السيتيكيمياليه .وإذا
كانت حركة التحرر العربي غائبة عن قيادة الحراك الشيعيبيي
منذ بدايته لسبب أو آلخر .فإن هذا األمر يفرض عيلييينيا أن
ندرس أهم النتائج الخطيرة التي رسا عليها اليميشيهيد فيي
المرحلة الراهنة .وذلك لوضعها في اسيتيراتيييجييية اليحيزب
المستقبلية لكي تكون واقييية مين اليوقيوع فيي اليثيغيرات
واألخطاء والمطبات التي وقع فيها اليحيراك الشيعيبيي مينيذ
بداياته األولى.
جي  -األهداف التي حققها التحالف االستعماري –الصهيوني
–اإليراني:
كان وما يزال خطر اليتيقيسيييم عيليى قيواعيد طيائيفييية
وعشائرية وعرقية ،من أهم األهداف التي يسعى اليتيحياليف
االستعماري –الصهيوني– اإليراني إليى تينيفيييذهيا بشيتيى
الوسائل ،كما تؤكد على ذلك محاوالت تقسيم العراق ،بيعيد
االحتالل في العام  ،1001إلى أقاليم ثالثة عرقية وطائفيية.
وكما تسير عليه خطى التنفيذ في ليبيا واليمن وسورية.

ولقد شاهدنا بعد اتضاح هذا التحالف وانيفيالتيه بشيكيل
واسع ،في العام  ،1031أن مشروعيه ال ييقيف عينيد حيدود
تحويل العراق لوحده إلى (العصر ما قيبيل الصينياعيي) ،بيل
بإعادة الدول العربية كيليهيا إليى (عصير ميا قيبيل اليدولية
الوطنية) .وهذا يعني العودة إلى عصر الدويالت اليطيائيفييية
التي عرفها العصر العباسي منذ أكثر من عشرة قيرون ،وميا
رافق تلك الدويالت من حروب طاحنة .
وبإيجاز عن هذا الجانب ،فقد استخدم التحالف كل وسائيل
الفوضى والتدمير في بنى الدول العربية اليتيي اسيتطيهيدفيت
بمشروع التقسيم الجغرا-إجتماعي .
 -1التحطيم المنظم للدولة الوطنية ومؤسساتها:
تشكل عملية التحطيم المنظم والممينيهيج ليميؤسيسيات
الدولة الوطنية احد اهم أهداف االستعيميار اليجيدييد وذليك
لضمان الهيمنة العالمية الجديدة  ،ومن أهم مظياهيرهيا ميا
يلي :
أ -الحل المنظم للجيوش النظامية واستبدالها بميليشيات
متناحرة :
لقد ادرك حزب البعث العربي االشتراكي منيذ تيأسيييسيه
أهمية وجود و بناء جيوش عربية وطنية مشبعة باليعيقيييدة
الوطنية للدفاع عن سيادة أوطانيهيا وعين األمين اليقيوميي
العربي  .وقد جاء في المادة  13من الدستور ،ما يلي:
(الجندية إجبارية في الوطن العربي) ،أي بمعنى أن يكيون
الجيش الوطني واحداً ،يطفرَض على كل المواطنين االنخيراط
في صفوفه ،من دون تمييز بينهم بالعرق أو اليميذهيب ،أي
رفضاً للمحاصصات الطائفية والعرقية .على أن تيكيون مين
واجباته الدفاع عن األرض الوطنية .وبهذا ييكيون االنيتيمياء
للجيش الوطني تعزيزاً للوحدة الوطنية .وعن هذا اليجيانيب،
ال يطحتذى فيي
فقد كان الجيش العراقي في العهد الوطني مثا ً
الدفاع ليا عن العراق فحسب ،بل إنيه كيان أيضياً ييؤدي
واجبه القومي في حماية أمن األمة العربية من االختراق .وما
مشاركته في معيظيم اليميعيارك مينيذ اليعيام  3618فيي
فلسطين ،وفيي حيرب تشيريين األول مين اليعيام ،3611
وتصديه للعدوان اإليراني في العام  ،3680وطوال ثيميانيي
سنوات ،إالَّ الدليل األبرز على نموذج بنية الجيش اليوطينيي
وقيامه بمهامه الوطنية والقومية على اكمل وجه .
اال انه بعد انهيار االتحاد السوفيتي ودخول العالم مرحيلية
جديدة  ،فقد شرعت قوى الهيمنة العالمية بقييادة اليوالييات
المتحدة األمريكية بالعمل على حل الجيوش النظامييية فيي
الدول التي تستهدفها بالعدوان  ،واستبدالها بيميييليييشيييات
خاصة  .وقد حصل ذلك في الصومال ومن ثيم فيي اليعيراق
منذ بداية االحتالل األمريكي له  ،فمن أوائل القرارات اليتيي
أصدرها بول بريمر ،الحاكم األميركي للعراق بعد االحيتيالل،
كان قرار حل الجيش العراقي .وكان البديل للجيش تأسييا
عشرات الميليشيات التابعة لطوائفها أو للقيوى السييياسييية
التي وكَّلها االحتالل بإدارة الحياة السييياسييية فيي اليعيراق
المحتل .وسطمح لتلك الميليشيات بسرقة مخازن األسلحة ،إما
باستخدام ما تستطيع استخدامه منها ،أو بيبيييعيهيا ليليدول
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اإلقليمية وبشكل خاص للنظام اإليراني التوسعي  .وأما فيي
مرحلة تنفيذ مشروع الشرق األوسط الجديد ،وإن ليم ييكين
القرار معلناً ،فقد راح التحالف االستيعيمياري –الصيهيييونيي-
اإليراني ،يعمل على تطبيقه في ليبيا واليمن وسورية .ففيي
ليبيا مثالً ،وبعد انفراط عقد الجيش الليبي ،واستفحال شيأن
الميليشيات وكيثيرة انيتيشيارهيا ،فيقيد اسيتيخيدميت تيليك
الميليشيات مخازن الجيش الليبي لتسيليييح عينياصيرهيا ،أو
لبيعها إلى منظمات دولية في الخارج ،خاصة إلى الميلشيييات
التي انتشرت في أقطار عربية أخرى.
ان سعي االستعمار بصيغه الجديدة إلى إليغياء اليجيييوش
النظامية العربية يصب في خدمة مشاريع التفتيت من جيهية
كما ويهدف إلى إضعاف لعوامل الردع العسكيري اليذي كيان
يمكن توظيفه ،ضد العدو الصهيوني.
إضعاف المؤسسات االقتصادية واليتينيميويية اليوطينييية
وتدميرها:
لقد شخص حزب البعث العربي االشتراكي منذ تيأسيييسيه
أهمية وجود مؤسسات للدولة الوطينييية لضيميان تيحيقيييق
االستقالل والتحرر الناجز من االستعمار والهيمنة االجنيبييية،
فقد نصت المادة ( )11من الدستور على ما ييليي( :يينياضيل
العرب بكل قواهم لتقويض دعائم االسيتيعيميار واالحيتيالل
وكل نفوذ سياسي أو اقتصادي أجنبي في بالدهم).
وذلك ادراكاً من البعث إلى ان من أهم أهيداف اليتيحياليف
االستعماري الصهيوني ،منذ بداية تأسيييسيه قيبيل اليحيرب
العالمية األولى ،هدفان رئيسان ،وهما:
أوالً  :السيطرة على مناطق الثروات الطبيعية ،كمصييدرأساسي للمواد الخام التي تحتاجها الحركة الصينياعييية فيي
دولهم ،وقد أصبح النفط الحقًا من أهم تلك الثروات.
ثانياً  :إيجاد األسواق التي تستهلك اإلنييتيياج الصيينيياعيييلتلك الدول .ألنه بغيابها سيبقى اإلنتاج الصنياعيي ميكيدَّسيًا
في المخازن .وهذا يعني بالمصطلح االقتصيادي بيي(اليركيود
االقتصادي) ،الذي تتفوق فيه كيمييية اإلنيتياج عيليى حيجيم
الطلب.
علماً أن العالقة بين الهدفين عالقة عضوية ،اذ ال فيائيدة
من الحصول على أحد منهما بغياب اآلخر .فيإنيتياج السيليعية
يرتبط بوجود المواد الخام ،وكمية اإلنتاج تيرتيبيط بيحيجيم
الطلب عليها .ومن هنا كان الترابط الوثيق بينهما ،وعليهيميا
بطنيت النظرية االقتصادية للرأسمالية العالمية .وألن اليوطين
العربي غني بالمواد الخام ،وفي مقدمتها الثروة النفطية من
جهة ،وألنه خزان بشري يمكنه استهالك كميات كبيييرة مين
اإلنتاج من جهة أخرى ،لذا فقد كان هدفاً دائماً ليليميؤاميرات
الخارجية التي وضعها التحالف الصهيوني –اإلمبريالي.
ورغم قدم هذه األهداف  ،فإنها ما تزال صالحة في المراحل
الراهنة .وإذا كانت قد وطضعت في ميرحيلية ميا قيبيل ظيهيور
االستعمار األميركي ،إالَّ أنها أصبحت من أهدافه الرئيسية .
لقد وظَّفت الرأسمالية العالميية ،وفيي اليميقيدمية مينيهيا
الرأسمال الصهيوني واألميركي ،كل وسائل اإلعالم الحديثة
من أجل الترويج لنظرية (اقتصاد السوق).

ان اقتصاد السوق هو نظام اقتصادي يتميتيع فيييه األفيراد
والشركات بحرية المبادرة وحرية تيبيادل السيليع واليخيدميات
وتنقلها دون عوائق .ويتم تخصيص اليميوارد فيي ظيل هيذا
النظام عبر مؤسسة السوق وآلية األسعار التيي تسيهير عيليى
معادلة العرض (اإلنتاج) والطلب (االستهالك) ،دون الحاجة إلى
تدخل مركزي من الدولة لكي تنظم عملية تنسيق اإلنتاج.
إن أخطر ما في هذه النظرية هو اطالق اليعينيان ليجيشيع
االقتصاد الرأسمالي ،وفي ذلك ما فيه من إعطاء الحيريية ليه
بعيداً عن إشراف الدولة .وإذا ما أضيف إليى ذليك دوره فيي
تعزيز مواقع الوسطاء التجاريين ،ومواقع اليتيجيار ،يينيفيليت
الحبل على غاربه أمام اقتصاد السوق ،الذي سييينيميو عيليى
حساب التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان المتخلفة
والنامية على حد سواء.
ولكن الرأسمالية األمريكية بعد ان وصيليت إليى ميرحيلية
تراجع وضعف شديدين ،شرعت في عهد الرئيييا تيراميب
باستبدال اقتصاد السوق بسياسة الحماية القديمة وبموجبها
عادت الدولة في أمريكا إلى التدخل كثييراً وضيبيط السيوق،
فيما لجأت في الخارج إلى اليتينيصيل مين اقيتيصياد السيوق
العالمي والذي كانت تتبناه وتعيتيبيره مين أهيم وسيائيليهيا
لتحقيق اختراقات مباشرة للدول االخرى ،وكيانيت مينيظيمية
التجارة الدولية التي فرضتها أمريكا على اليعياليم احيد ابيرز
األمثلة على محاولتها تجاوز دور الدول وإحيالل اليمينيافسية
المطلقة محلها ،ولكنها تراجعت وانسحبت مين اليمينيظيمية
وعادت تفرض الضرائب والقيود على السلع غير األمرييكييية
التي تنافا السلع األمريكية .
وقد برزت األيديولوجيا الرأسمالية في أبشع صورها ،بعيد
احتالل العراق في العام  ،1001واستفحلت أكثر بيعيد اليبيدء
في تنفيذ مشروع الشرق األوسط الجديد في اليعيام .1031
وباستعراض المشهد بإيجاز ستظهر لدينا بشاعة الرأسماليية
ووحشيتها من خالل قيامها بما يلي :
تدمير البنى التحتية لكل المرافق العامة من أجل توفيييرفرص العمل للشركات العقارية والهندسية التابعة للطبيقيات
الرأسمالية في الدول الغربية.
تدمير المصانع ،أو سرقيتيهيا وتصيدييرهيا إليى اليخيارجوبيعها .وذلك لضمان إبقاء الدولة العربية في عصر ما قيبيل
الصناعة .وفي ذلك ضمان لبقاء اليدول بيعيييدة عين دوائير
التنمية الصناعية ،وفيه تيوفييير أسيواق االسيتيهيالك أميام
البضائع األجنبية.
تلزيم الشركات التجارية ،وحق االستيراد ،واليكيثييير مينالمفاصل الحيوية الهامة إلى المافيات وعصابيات اليجيرييمية
المنظمة  ،ألنها تسهم بالغش واليفيسياد مين دون رادع أو
ضمير في تحقيق كل األهداف المطلوبة منها  .وهي مثاليهيا
في ذلك مثال الطبقة الحاكمة التي وكَّلهيا االحيتيالل بيإدارة
(العمليات السياسية) حيثما وقع االحتالل ،أو حيييثيميا سيادت
الفوضى وانتشار الميليشيات المسلحة التابعة لي(الميافيييات)،
بعد تفكيك بنى الدولة السياسية واإلدارية والقضائية.
** *** *
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التقى ظهر األربعاء  3111وفد قيادي من حزب طليييعية ليبينيان وجيبيهية
التحرير العربية ضم الرفاق عمر شبلي ومحمود إبراهيييم عضيوا اليقيييادة
القطرية للحزب وأبو محمود واحمد صبري من جبيهية اليتيحيريير اليعيربييية
مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق أبو جابر ورفاق أخرين من
مسؤولي الساحة في سياق اللقاءات التي يجريها الحزب والجبهة مع فصائيل
منظمة التحرير الفلسطينية .وقد ساد اللقاء الذي عقد فيي ميقير اليجيبيهية
الشعبية في مخيم مار الياس في بيروت حوار صريح ومعميق حيول كيافية
القضايا موضوع االهتمام المشترك وبشكل خاص القضية الفلسطينية فيي
ضوء التحديات التي تواجه حركة النضال الوطني اليفيليسيطييينيي وخياصية
تحدي االنقسام الفلسطيني وما يتركه من انعكاسات سلبيية عيليى حيركية
المقاومة ضد االحتالل مع ارتفاع الضغوط الدولية واإلقليمية لتمرير صفقية
القرن
وكانت وجهات النظر متفقة عليى ضيرورة تيوحيييد اليميوقيف اليوطينيي
الفلسطيني على قاعدة الفعل المقاوم وتفعيييل دور مينيظيمية اليتيحيريير
باعتبارها االطار التمثيلي لجماهير الشعب الفلسطيني فيي داخيل األرض
المحتلة وفي الشتات.
واتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات وتبادل وجهات النظر حول كيل ميا
من شأنه تعزبز النضال المشترك في مواجهة األخطار اليتيي تيهيدد األمين
القومي العربية والقضية الفلسطينية بشكل خاص بما هي قضية مركيزيية
للنضال العربي والمنخرطة في مواجهة مع أعداء األمة المتعددي الميشيارب
والمواقع وعلى رأسهم التحالف اإلمبريالي الصهيوني .
هذا وقد قدم الرفيق عمر شبلي للرفاق في قيادة الجيبيهية الشيعيبييية -
ساحة لبنان كتاب مراثي الرجال الذي يحتوي على مجموعة قصائد تنيطيوي
على تأريخ للنضال الوطني والقومي من خالل مسيرة مينياضيلييين تيركيوا
بصماتهم في مسيرة النضال العربي.

ضمن سلسيلية ليقياءاتيه ميع فصيائيل
المقاومة الفلسطينية .قام وفيد مشيتيرك
من حزب طليعة لبنان العربي االشتراكيي،
وجبهة التحرير العربية بزييارة إليى حيزب
الشعب الفلسطيني
في مقره بمدينة صيدا ،حيث كيان فيي
استقبالهيم عيدد مين أعضياء اليميكيتيب
السياسي للحزب.
وقد تقدم الوفد اليزائير فيي مسيتيهيل
اللقاء بتهنئة الرفياق فيي حيزب الشيعيب
بذكرى إعادة التأسيا.
ثم دار حوار معمق بين الطرفين تنياول
اخر مستيجيدات األوضياع عيليى السياحية
الفلسطينية والعربية.
حيث قدم وفد اليحيزب عيرضيا شياميال
لألوضاع ضمنه موقفه مما تيتيعيرض ليه
األمة من استهيداف ييطيال اليعيدييد مين
أقطارها ،ويشكل تهديدا علييهيا كيهيويية
وكيييييان .وكييان الييتييهييديييد الييمييتييميياهييي
للمشروعين الصهيوني والفارسيي ميحيور
النقاش بين الطرفين.
حيث قدم وفد الحزب الموقيف اليثيابيت
للبعث من القضية الفلسطينية باعتبارهيا
قضيته المركزية ومحور نضاله اليقيوميي،
اال انه في نفا الوقت ال يغفل عن خيطير
المشروع الفارسي وتغوطله في اكيثير مين
قطر عربي مستغال في سبيل ذلك مسالية
التحريض المذهبي واسيتيحيضيارهيا مين
أعماق التاريخ السحيق سعيا إلى تحيقيييق
أهدافه في زرع الفتن والصيراعيات عيليى
اكثر من ساحة عربية.
كما أكد الجميع عيليى قضييية اليوحيدة
الوطنية الفلسطينية كأولوية ال تيعيادليهيا
أولوية في اللحظة الينيضيالييية ليليشيعيب
الفلسطيني ،تشكل منطلقا وقاعدة ارتكاز
للمقياومية كيوسيييلية أثيبيتيت اليتيجيارب
السياسية انها الخيار اليوحيييد ليليتيحيريير
والعودة.
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جتمع املرأة اللبنانية:
متثيل املرأة اللبنانية يف احلكومة
خطوة إجيابية ولكنها غري كافية
العاعرأة

شارك حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي
وتجمع المرأة اللبنانية ومنظمة كفاح الطلبة في
االعتصام الذي نظم أمام السراي في ساحة رياض
الصلح وشاركت فيه قوى سياسية وطنية وقطاعات
نقابية وهيئات نسوية وطالبية ومنظمات مجتمع
مدني وقد القت السيدة رندة نحلة كلمة تجمع
المرأة اللبنانية مع كلمات أخرى لهيئات نقابية
وكلها كانت تحت عنوان ال ثقة شعبية للحكومة.
ومما جاء في كلمة تجمع المرأة اللبنانية

بع اع ن تشكيل الحكومة اللبناءيةم أص ر تجاع
اللبناءية البيان التالي:
مأخيرًا اعلن عن مالدة حكومة بععع ت عععة اشعهعر معن
الاااحكة ال يا ية ممو الشرمط مالشرمط الاضادة مجرا
توزي الحصص بين أمرا الطوائف مالا اهعب فعي تعجعاهعل
مكشوف لاصالح الفئا االجتااعية األكثر فىرًا محاجة.
ان تجا الارأة اللبناءيةم مهو يرا في تشكيل العحعكعومعة
خطوة ايجابية لجهة اءها الفراغ الحكومي ماعادة االءعتعظعام
اته الع عتعوريعة ي عجعل
ل ير الارفي العام مخاصة م
الا حظا التالية:
الا حظة األمل  :ان الارأة يجب أن يعكعون لعهعا حصعةمازءة في الوزارة اكثر ماا ءالته من حىائعب مععلع أهعاعيعة
لن ا اختبرن ابىاً فعي حعىعل اددارة
الحىائب التي أ ن
العامة ماثبتن كفا ة مج ارة في تحال الا ملية العامة .
الا حظة الثاءية :ان التجا ي جل تحفظعه ععلع اطع ق
ت اية مزارة دملة للتأهيل االقتصادي ماالجتااعي لعلعشعبعاب
مالارأة مكأن الارأة تنىصها األهلية مله ا كان يفعتعرض أن
يطلي عل الوزارة مزارة دملة للتأهيل االجتااعي.
الا حظة الثالثة :ي جل التجا تحفظه عل العغعا مزارة
مكافحة الف اد في مقت يفترض فيه أن تكون ه ه العوزارة
هي األهم ءظرًا لحجم الف اد ال ي ينخر مع ع عا الع ملعة.
لكن يب م أن الىوا التي تهافتت ععلع العوزارا الع عاعة
دشباع البطون ال يا ية لم تىارب ه ه الوزارة ألءها ليع عت
لنظام يشكل الف اد اة أ ا ية من ااته.
الا حظة الرابعة :ي جل التجا تحفظه عل الغا العوزارة
الاعنية بال فاع عن حىوق ادء ان مه ا ال يبشر بالخير فعي
مقت ترتف فيه م ائ الضغ ال لطعوي ععلع العحعريعا
العامة مخاصة حرية مالتعبير.
ان تجا الارأة اللبناءية مهو ي جل ه ه العتعحعفعظعا ال
ي عه اال أن يوجه التهنئة لل ي ا اللواتي توليعن حعىعائعب
مزارية آم ً أن تكون حصة الارأة في الحكوما الىادمة اكثعر
ع دًا م يبى التجا يعال ميناول م التنظياا مالهيئا
الن وية ألجل فرض م اماة فعلعيعة بعيعن العرجعل مالعاعرأة
متكريس ه ه الا اماة في مجاال التشري مشغل الاعواقع
العامة في ال ملة مالىطاع الخاص .

تجا الارأة اللبناءية
بيرم

في  0شباط 0802
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...
تعاني مدينتنا منذ أكثر من ثالثة عقود حالة من اليتيراجيع
والتدهور على جميع األصعدة وفي كافة الميجياالت ،ونيظيرة
فاحصة لحال طرابلا تعطي فكرة عميا وصيليت إليييه مين
مستوى منحدر معيشيا ،اقتصادياً ،اجتماعياً ،وحتى بيئياً ،ولو
حاولنا المقارنة بين حال المدينة اليييوم وميا كيانيت عيليييه
باألما لوجدنا أن ماضيها أفضل بكثير من حاضرها ولألسف
نعم كانت المدينة تحوى عددا كبيرا من المصانع خصوصا
في منطقة البحصاص.
= نعم كانت المدينة تحوي سكة حديد توصلها باألراضيي
السورية ومنها إلى الدول العربية األخرى وتركيا .
=نعم كانت حركة التصدير واالستيراد من مرفأ طرابلا
ال تهدأ سواء لمنتوجات المدينة مثل ( الخشب ومصنيوعياتيه.
والحديد  .والسكر  .والصابون  .والحمضيات إلخ ) أم لوارداتها
من البضائع اآلتية من دول العالم خاصة من مرافئ أوروبا.
إذا أردنا أن نعدد هذه األمور فلن ينتهي حديثنا فيميا هيي
أوضاع طرابلا اليوم :
= المصانع أقفلت وأصبحت مبيانيي ميهيجيورة وميخيربية،
وحتى من يستثمرون ملياراتهم بالخارج من أبنياء اليميديينية
تجاهلوها بالكامل.
=سكة الحديد مدمرة كليا وخطوطها مسروقة والتعدييات
عليها واضحة .المرفأ لم يعد متنفسا اقتصادياً بل ميخيزنيًا
للبضائع على نطاق محدود فيما كان يعتبر مرفأ عربيا تيأتيي
إليه بحراً ليتم نقلها برا من طرابلا إلى دول عربييية ميثيل
األردن والعراق والسعودية والكويت وعلى الرغم ميميا قيييل
عن تطوير أحواضه إال أنه مهدد بفعل عنياصير عيدة مينيهيا
سلسلة جبال النفايات المتاخمة المهددة ليليميديينية وحيركية
المرفأ والسوق الحرة إضافة إلى المسلخ وسوق الخضار.
يا أبناء طرابلا
هذه األمثلة القليلة التي تصور الواقع كله حيث المشيكيلية
أكبر من ذلك بكثير وقد انعكست على األوضياع اليحييياتييية
للمواطنين الذين يشعرون بتدني مداخيلهم وعدم قدرتيهيم
على تأمين الحياة الكريمة ألبنائهم  ،مما ييدفيع هيؤالء إليى
ترك مدارسهم والتفتيش عن فرص عمل غير موجودة
فتزداد مشكلتهم ويتحولون إلى عاطلين عن اليعيميل ميع
ارتفاع نسبة متعاطي اليميخيدرات وميرتيكيبيي اليميوبيقيات
االجتماعية .،.وتتلقفهم القوى الخفية الميخيربية فيتيميدهيم
بالمال والسالح ليصبحوا أداة لهذه القوى ينفذون مخططاتها
كما حصل في جوالت المعارك ال 11الشهيرة عندما تحيوليت
أحيائنا الشعبية الفقيرة والميحيرومية إليى سياحيات ميعيارك
مذهبية وقامت المتاريا في شوارع القبة والتيبيانية وبيعيل
محسن وبوليفار النهر وغيرها من المناطق .
نعم أيها اإلخوة أبناء طرابلا ..لقد عم االستهتار بالمدينة
من قبل المسؤولين جميعا سواء نوابها أم وزرائها أو الطبيقية
السياسية فيها فمنذ أكثر من أربعين عاما لم يقم أي مشروع
أنمائي يساهم في تطويرها وتحسين أوضاع أهلها.

وبمقدار ما يفرضون على أهل المدينة نوابا يقدمون الوعود
باإلنماء والتطوير وبرصد الماليين ثيم ييدييرون ظيهيورهيم،
والشعب من جهته تخدر ال يسأل وال يحاسب  ،مجالا بيليديية
تأتي وتذهب بخالفاتها وفضائحها والحال على ما هو ..
لم يقم أي وزير أو نائب من األثرياء بإنشاء مرفيق ييؤمين
فرص العمل لشابات وشبان طرابلا  .وكأنهم يريدون مين
كل طرابلسي أن يلجأ إليهم طالبا العون واليميسياعيدة ليكيي
يصبح مرتهنا لهم .
طرابلا أيها اإلخوة ...أصبحت مأوى للفقراء حييث نسيبية
 % 91من سكان بعض أحيائها يعيشون تيحيت خيط اليفيقير
حسب آخر دراسة لألمم المتحدة واالتحاد األوروبي .
معرضها أصبح هيكال ال حياة فيه ،أبنيته يتآكليهيا الصيدأ،
والتصدع وهو الذي أقيم على مساحة مليون متر بأهم موقع
في المدينة بانتظار أنه أنشئ ليكون معرضا دوليا  .طرابلا
مدينة العلم والعلماء قديما أصبحت اليوم تعانيي ميدارسيهيا
إضافة إلى التصدع والتسرب من نقص في األبنية واليكيوادر
التعليمية والتجهيزات وهي العاصمة الثانية من لبنان ؟!!!!
وفوق كل هذه المعاناة يطل شبح الغالء عليى اليميواطينييين
الذين ينامون على سعر سلعة ما ويصحون على سيعير أعيليى.
حتى بات تأمين القوت اليومي أمرا مستحيال للكثير من الناس .
أمام تفاقم األزمات وأمام معاناة الشعب وتجاهل الطبيقية
السياسية لمسؤولياتها بذريعة األوضاع السييياسييية وكيأنيه
مطلوب من المواطن أن يينيتيظير حيل مشياكيل السييياسية
اللبنانية والعربية والدولية كي يأكل  .أو يطلب من أطيفياليه
الصوم حتى يظهر الخيط األبيض من الخيط األسود  .ليمياذا
يربطون المعيشة بالتوافق .ولماذا يهميليون شيؤون الينياس
ويركزون على خالفاتهم .بينما الشعب مقهور وصياميت ليم
تعد تهمه االصطفافات وما يهمه هو العيش بكرامة وعزة..
أيها اإلخوة أبناء طرابلا ...
نعم إن المسؤولية في الدرجة األولى تقع على أهل الحكم
وهم أهل الحل والربط لكن جزء منها يقع على أهلها اليذيين
آن لهم أن يتحركوا وينتفضوا ليقولوا لهؤالء كفى.....
المدينة لم تعد تتحمل أكثر وقد أصبحت في اليقيعير ولين
تسكت بعد اليوم على هذه األوضاع مهما كانت األسباب .لن
نقبل أي ذريعة لتبرير اإلهمال الذي طال وأشتد عليى رقياب
المواطنيين فيخيالفيات أهيل السييياسية واصيطيفيافياتيهيم
واالنقسامات والتذرع باألوضاع السياسية وأحياناً األمنية لين
تجعلنا نسكت عن موت المدينة البطيء اقتصادياً اجتمياعيييًا
وإنمائيًا وحتى معيشياً.
وليكن ذلك بداية سلسلة مواقف شعبية وتحركات ترفيض
اإلهمال والتهميش الذي نعاني منه مهما كانت الحجة .
ليتحمل كل مواطن مسؤوليته ويتخذ الميوقيف اليذي ييرد
عنه مآسي ما يعيشه ولنصرخ جميعا بالصوت المآلن  #كفى
 #كفى
حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي 1فرع الشهيد تحسين األطرش
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صرخة نطلقها اليوم بيوجيه اليحيكيومية
والسلطة السياسية نتاج النظام الطائفيي،
ال ثقة 000ألن هذه الحكومة ليييسيت إال
وليدة من رحم الحكومات السابقة وعيليى
شاكلتها ،صاحبة السياسات االقيتيصياديية
والمالية التي أودت بالبيالد إليى االنيهيييار
والنزف المستمر لخزينة الدولة.
ال ثقة لحكومة تيدفيع بيأبينيائيهيا إليى
االنتحار أو الموت بالوقت الذي تحمي فيييه
الفاسدين والمفسدين.
ال ثقة لسلطة تيجيدد لينيفيسيهيا وهيي
تعطل كافية آليييات اليميحياسيبية وأدوات
المساءلة.
ال ثقة لحيكيومية أوصيليت اليبيالد إليى
المرتبة 319مين اصيل  319دولية فيي
الفساد .ال ثيقية ليبيييان وزاري ليم ييول
الزراعة والصناعية واليتيعيليييم والصيحية
اهمية ،كيميا غياب عين بيييانيهيا األزمية
السكنية بكل تشعباتها .ال ثقة ليحيكيومية
اصبح الفساد سمة من سماتها ،وانينيا ميا
زلنا نسميع حيتيي اليييوم عين صيفيقيات
وتلزيمات مشبوهة تتم باليتيراضيي بييين
اركانها ،ومازلنا نسمع من نوابها ان هنياك
ملفات لو فتحت لزجت برؤوس كبيرة فيي
السجون .الفساد في هذه الحكومة ليييا
وليد الساعة وإنما هو حالة متراكمة مينيذ
ما يزيد عن خمسة عشر سنة ،وان معظيم
وزرائها اليوم هم ليسوا اال وزراء األميا
وقبل األما وقد تداوروا عيليى اليوزارات
المأزومة والحيوية دون جدوى.
لذلك ال مراهنة على هذه الحكومية وال
ثقة بوزرائها وال ببيانها الوزاري.

الدكتور فارس اشتي

كنا شباب وشابات الفرقة الطالبية في حزب البعث العربي االشتيراكيي
على شرفة مطار بيروت نستعد الستقبال روجرز ،وزير خارجيية اليوالييات
المتحدة اإلميركية ،في العام3696وإذ اقبل نحيونيا رجيل فيارع اليطيول
ن خطتنا انكشفت وهيا هيي
وشامخ القامة وسريع الخطوة ،فظننا لوهلة أ ّ
األجهزة تتقدم إلحباطها ،لكن الظن خاب فياذ الشياميخ يشياطيرنيا قيذف
البيض والبندورة حين تقدم الوزير ،هذا هو حبيب زغيييب وهيذه اليميرة
األولى الذي عرفته لتكرّ اللقاءات على مدار نصف قرن  ،كان فيها حيبيييب
الشامخ دائماً ،كما عرفته على شرفة المطار.
شهدت له في عزّ النشاط في البقاع وعلى امتداد اليوطين اليجيرأة فيي
القول والموقف في القضايا العامة والحنان والود في العالقات اإلجتماعية،
أياً كان رأي اآلخر وموقفه ،فتصدى لنزعة يسارية طفولية نمت في بيييئية
مغايرة لطرحها وواجه إغراءات السلطة ،وكان معياره الوحدة وفليسيطييين
والنزاهة والعفة ،وكان في مواجهته موضع ثقة من ماشاه ومين عيارضيه
فكان مرجع للجميع يطسمع رأيه وتقبل نصيحته ،ولو بحدود لدى البعض.
وكم كانت قاسية عليه وعلينا المحنة التي المت بيه وبينيا بياالقيتيتيال
العشائري الذي ابعده عن بعلبك الذي أحب ،ثم بالخالفات السياسية التيي
أحبطت مشروعنا وقوقعتنا في بيروت ،لكنها كم كانت جميلة وحميييمييية
العالقة التي نشأت بيننا ،وكان حبيب الطبيب واألب واألخ لكل من عرفه.
في وداعك ،أتذكر رفقيّنا ورفيقيّ عمرك حسين عثمان وحمد سلييميان،
وأردد ما قاله شوكت حين رجوعنا من وداع حمد " بيوت الرفاق في بعلبك
شبه الوحيدة التي ندخل إليها وكأنها بيوتناً ،هكذا كنت وكانا ،وهكذا مين
بقي من سنديانات بعلبك.
سنبقى ،يا حبيب ،أوفياء لما جمعنا ولما بنيناه معاً ،وستبقى ميواقيفيك
تهدينا.
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حسن بيان

نعت منظمة العمل الشيوعي فيي ليبينيان
الرفيق فؤاد المقدم ،عضو قيادة اليمينيظيمية
وأحد أركان قيادة الجنوب سابقاً ،بعد معيانياة
طويلة من مرض عضال.
شكل الرفيق صفحة مجيدة فيي تيارييخ
النضال الوطني والديمقراطي فيي اليجينيوب
ومنطقة النبطية ،وليعيب أدواراً بيارزة فيي
نضاالت وانتفاضات مزارعي التبغ واليفيئيات
الشعبية دفاعاً عين حيقيوقيهيا .كيميا تيوليى
مسؤوليات قياديية فيي جيبيهية اليميقياومية
الوطنية في مواجهة االحتالل اإلسيرائيييليي.
وسطّر الرفيق صفحة مشيرقية فيي تيارييخ
المنظمة واليسار.
هذا وقام وفد من قيادة حزب طليعة لبنيان
العربي االشتراكي يتقيدميه اليرفيييق حسين
بيان ،رئيا الحزب بتقديم واجيب اليتيعيازي
بالفقيد في منزل ذوييه فيي زبيديين قضياء
النبطية ،كميا شيارك اليحيزب فيي ميراسيم
تشييع الفقيد ووضع إكليالً من الزهر بياسيم
القيادة القطرية على ضريحه.
بيروت  33شباط 1036
منظمة العمل الشيوعي في لبنان

عام على الرحيل ،ونبقى نستحضرك ونحن نيعيرف أنيك غيادرت إليى
البعيد البعيد ،بحيث لم يعد هناك مجال للقاء حميم وشغوف ،وحالك حال
كثيرين من األحبة انتزعهم الموت في لحظة غفلة ولم يكن في اليد حيلة
لتفادي الفراق.
يقولون أن الموت حق ،وهذا من باب التسليم بالقضاء واليقيدر وإراحية
النفا البشرية ،لكن الفراق صعب وقاس ،خاص إذا كيان اليميفيارق أخيًا
ورفيقاً وصديقاً ونديماً وخليالً ،انطوت شخصيييتيه عيليى كيل اليخيصيال
الطيبة ،وقلما تجتمع في ذات إنسانية واحدة ،لكنها كانت كلها ميجيتيميعية
في العزيز جمال ،الوفي المخلص ،المناضل الذي ميا وهينيت إرادتيه وال
النت عزيمته في أشد اللحظات حراجة في حياة اإلنسان.
اسكب بعض مشاعري عن جمال ألنني عايشته مثله مثل رفييق دربيه
مرشد التي قضى وهو في عمر الزهور .وجمال الذي سيار اليدرب بيكيل
صعوباته بقيت االبتسامة تعلو محياه ألنه كان دائمًا متفيائيالً بياليحييياة،
ليا بحياة الفرد وحسب وإنما بحياة األمة التي انتيميى إليييهيا بياليهيويية
القومية ،وكان جزءاً عضوياً من وجدانها الجيميعيي وهيي مسيتيميرة فيي
وجودها رغم ما تتعرض له من مخاطر ويتهددها من أخيطيار وميحياوالت
تشويه لتاريخها وتسويد واقعها.
جمال كان واحداً من القالئل الذي ما حل مكاناً وجمعاً وإال وتيرك أثيرًا
طيباً وعبقًا يفوح في طبيعته .
كان جمال يعشق الحياة فيها ومحباً لها بيبيعيدهيا االنسيانيي ،وليهيذا
سيبقى حاضراً في ذهن وذاكرة محبيه وليا عائيليتيه ورفياقيه وحسيب،
وإنما بالمجال األرحب الذي يجد نفسه فيه .
الرحمة لك يا جمال  ..لن ننساك ..
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مصطفى الجزار

رفض لجنة التح يم في
مسابقة أمير الشعراء في أبو
ظبي ،قصيدة ملحمية للشاعر
المصري مصطفى الجزار،
وعنوانها:
)نف ف دموعك وانسحب يا
عنترة()!!
السبب الذي تعلل به لجنة
التح يم لرفض القصيدة هو "أن
موضوعها ال يودم الشعر
الفصيح !!! "
ستجد اسم اميرنا المذموم في
القصيدة وتدرك لماذا ال تودم
الشعر الفصيح.
وان الشاعر وبأسلوب رائع صور أن
األمة هي ) عبلة ( وأن ) عنترة (.
هو العربي الغيور على أمته...
مجلة "المستقبل العربي" قررت
وهنا ن ُصها:
نشر القصيدة ُ
'.....................................
وانسح ْب يا عنترة
َن ْف ِ ف دمو َعكَ
ِ
فعيو ُن عبلةَ أصب َح ْ ُمستع َمرَة
ال تر ُج بسمةَ ثغرِها يوم ًا ،فق ْد
الثمين
سقط مقن ال ِع ِقد
َ
ِ
الجوهرة

وجه
ُ
البنادق عاجزٌ
والسيف في ِ
ِ
الهو ّيةَ والقُوى والسيطرة
فق َد ُ

َ
مالك
ه ّال سأل ِ
الويل يا ابنةَ ٍ
َ
نيف الصمو ُد؟ وأي َن أي َن المقدرة!

فاخرَكَ القديمةَ ن َّلها
فاجم ْع َم ِ
ْ
قاع صدرِكَ مقبرة
واجعل لها ِمن ِ

هذا الحصا ُن يرى ال َمداف َع حو َل ُه
َ
والقذائف ُمش َهرَة
متأهبات..
ٍ

ْ
تأسف ًا!
العراق ُّ
وابعث لعبلةَ في ِ
ْ
القدس َ
قبل
وابعث لها في
ِ
الغرغرة

لو نا َن يدري ما المحاور ُة اشت ى
القطيع وح َّذرَه
وجه
و َلصا َح في ِ
ِ

انتب لها ما نن َ ت ت ُبه لها
ْ
الظالل ،وفي الليالي
تح َ
ِ
المقمرة
يا دارَ عبلةَ
بالعراق ت ّلمي
ِ
هل أصب َح ْ ج ّن ُات بابل مقفرة؟
ياه ُه
هقل َن ْه ُر عبلةَ ُتستبا ُح ِم ُ
ونالب أمري ا ُتدنِّس نوثرَه؟
ُ

البيداءِ ..ص َرت فريسةً
فارس
ِ
يا َ
عبد ًا ذلي ًال أسود ًا ما أحقرَه
متطرِّف ًا ..متو ِّلف ًا ..وموا ِلف ًا
اإلرهاب ِص َرت ُمعس َ رَه
نسبوا لكَ
َ
َع ْب ٌس تو ّل عنكَ  ..هذا دأ ُبهم
ُح ُمرٌ ق َلعمرُكَ ق ن ُّلها مستن ِفرَة

الجاهلية ..نن َ وحدكَ قادر ًا
في
ِ
أن تهزِ َم َ
وتأسرَه
الجيش
العظيم ِ
َ

ق ِّب ْل َ
سيوف الغاصبينَ ..ليصفَحوا
الوز ِْي وار ُج
واخ ِف ْض َج َنا َح ِ
المعذرة

لن تستطي َع اآل َن وحدكَ قهرَ ُه
فالزحف مو ٌج ..والقنابلُ ممطرة
ُ

أبيات فورِكَ صامت ًا
و ْلتبتلع َ
القنابل ثرثرة
ِ
فالشع ُر في عصرِ

وحصانُكَ ال َعرَب ُّي ضا َع صهيل ُُه
صرخة ُمجبرَة
بي َن الدو ِّي وبي َن
ِ

أعداءهم
يا وي َح ٍ
عبس ..أس َل ُموا َ
مفتا َح خيم ِتهم ،و َم ُّدوا القنطرة
فأتى العد ُّو ُمس َّلح ًا ،بشقا ِقهم
ونفا ِقهم  ،وأقام فيهم ِمنبرَه
ذاقوا َو َب َال رنو ِعهم وخُنو ِعهم
والهزائم ُمن َ رَة
فالعيش ُمرٌّ..
ُ
ُ
األوطان تجزي أه َلها
هذي ي ُد
ِ
ِ
َمن ْ
يقترف في حقّها شرّاَ ..يرَه
والنياق ..ودا ُرها
ضاع ُع َبيلةُ ..
ُ
شيء َبع َدها ني نوسرَه
لم َ
يبق ٌ
الع ِرب يرق ُد سانن ًا
ف َدعوا ضميرَ ُ
في قبرِ ِه ..وا ْدعوا ُله ..بالمغفرة
الم عن ال ِالم ..وريشتي
َع َجزَ ال ُ
لم ُت ِبق دمع ًا أو دم ًا في المحبرة
دموعها
وعيو ُن عبلةَ ال تزالُ ُ
الج ْسرَ البعي َدِ ..ل َتع ُبرَه
تتر َّق ُب ِ
-------------------
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