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 كلمة الطليعة

�ن د����������� ��� �� ������� ���� 
.

ً
���� �	
 �ن � � ���� 

ً
���	�� �	
 �ن 

��� �� ����� ��� ��ـ�در� �
ـق ��
ـ�ر ���ـ�ـ�� 
 .�
ـ��/. ��- �,�+ ��*(�) �' &%$ ��ـ�ـ#�ن د�ـ!ـ �ـ
��� ���,�+ ���ي &��' �' 7�89 6 ��4��5 و��ـ2ـ1ـ�0ـ' 

٢٠ �' =��ط �ـ2ـ�م ، C� 6ـ*ـ8ـ�ل =ـ2ـA 6 ��ـ�ح ٢٠
�K 6 G#��LM)وت، = $I��H8 9ـ �ـ�ـF 6 Gـ�ـE ��ـ2ـ!ـ$ 
� P=ـOـ� وNـ�ن !*Q� وبSد $!� L2K ،ي O�T� U
 ��
 Vـ�ـQ ـW 6 Gـ�ـX� �7 &ن � '�2��Y� ،Z�[ $ &ن ��ـ

ً
�,Lر�

�� ��1Mرa` و��M_ـ 0ـ' 6 �
ـ�ره &[ـ�ت ���ـن bد�
 �� e2K�d� . &ن Y �� .�cCد� �����G�2 ��ـ!ـ �ـ د 
� ��� �9ـ�ـق O=� G�!]و f�9 L2K L�LT� ������
1� �' 1Wـ�0ـ' �Pول � VK���� 6 G#��21�� Gg�8*9Y�

 .h�!�� �2م�� '� 
 Gـ�ـQـ�ـ�Q iً ـ� Lـ�LـT� ر ���ـ�ـ���
�� jg L,�
6 �
�ر �kـ!ـ �ـ�ت  G0 _�� G�a��C i � �!a ،G!l��
و��o#�ت �d� .�H9 nL� V!*k ���1رع و��ـ*ـcـ!ـ. 6 
���Mد�' ��� �Gg�8*9Y� .,��9 و2K_ـOـ� Nـ�ن �ـ2ـ!ـ$ 

 ��� ���8ت LO��K ��2*Wر و����8د. 

�ر �L� L�LTد �' ��1ـpـcـ�ـ�ت �� 6 i _9� �!a
��G و�PدG#�K و���ـ,ـ�Kـ�ـ#G و��ـ2ـ��ـ�ـ` q� 6ـ,ـ$ ���

�ر ������ و��ً+ �ـrـ�ـV �ـIـ$ �� $I= Z��K�2م، و��
 Gـ��ـ���' ���L�� $s 6 (�)*�� �2 � �,ـ�ـ�م دو�ـG ��ـ
 �O�t ز � Y ،G!0�a 

ً
���C '
� !�� �t W v�� G���!*%Y�

 6 Vـ�م ������ �1($ �ـ YwQ� G%�C Yو G��t Yو
��t ���2م.M� د�ر�� d *W v�� د�ر��� 

 xـ�ـry� Y �
���ن �,�+ ��*(�) �' &%$ ���#�ن د�! �
&�!�*z,t 7# �ـ' �_ـ!ـ ن ���ـن ���ـ�ـ�� ��ـ�ي 
 Gـ�ـQـ�ـ���� G�ر �� .c{ 

ً
�L#�K �1� U|� ��� i �9�

 Gـ�ـC���W v_!�ـ. ��ـ�0SـG ��ـ 
ـ�ـ�ـ#M� Gـ Cـ�L �ـ�ـ!ـ
�a 6 '!yW 7#*�!�& $K ،G���,*9Y 79 &�ـ�د �Qـ*ـ{ـ_ـ�ر 

�p� L2K Uض 
 0$ و%OـC Lـ5ـ~ـ4  �� $!2�� GK��

ـ�ر �� i ـ*ـ�� d� G#ـ�ـ�ـ
رW,ـ�+ Kـ��ـ2ـ�ـ�ت ��ـ �
 fـ�ـ M� L�C W 6 G#��
 �� G%�q� A�� ي��� �Q�M�
 Gـ �ـlـ�ـM� GـO%� � 6 $!2�� ت���� G0S������� و��
���Ot &و �[*�ـ8ـ. 6 �ـ� 
����� v�� G0 و�ن L2Wدت &
 GـcF�}M� L�� ,K �Obد��K G� y}� �,�W �O9& Y� ،�O�~K
��Oa �Q .!yC vـ� ���ـ�ـ�� و��د�ري �ـ�ـ� �ـ,ـ د 
�� ��tد�� ��� د[$ ���#�ن ��Cـ�ـG �ـ� ��s .�}8*Qو�

 vب ��ـ��ب ����PـG. �ـ�ه �qـq� +�O*9�K 
ً
�0�l9 �Q

 VـKـ� ��ـ�ـ�Oـ��� x�X د�L2*� ت��!�W �O��� .�,Q&
 i ـ*ـ�� d� ـ�Oـ�s 6 ن�#��� $c� j� U�Pي و��y�2��
���O9Yر �Y��c*دي و��!�� ���t .7��C  � �!aـ#�ن ��ـ�ي 

�%*ـ!ـ��ـ� �ـ' -�,V ��� م /. �� $�,5W +x��c*دي 
 vـ�� G���!�� ت�Q����� G#������ ��#*��� ت����LW +��%
��*!Lت ��� ��rـ�ـ2ـ�ـ�ـ�ـ#�ت، وQـ�ـ�Qـ�ت �Y�ـ��ض 
1�i، و��ـOـLر 6 rQ� و�}�ر� و����8د ���ي ��]�L��
 Gـ�ـ���M� +��% '� 7��� xW�W ي��� +x2ل ���2م و���!��
 Gـ�ـ�QوP� ق�1�� G� l�M� 6 ن�#���� h��t� دور ���
 d� iد& Zـ$ ]�ـN ،L0رL� �!W�� L2Kو $�� �O� روج v��
 G5,ـ�ـ�ـ�� �O�s ��W v�� Gز�P� د[�ل ���#�ن �89 ��ه�
 zـ�K& d� ���� �� ���K ��L2K �~2M� Vت ����L �8*ـ,ـ
 Lـ ��ـ�ـ!ـ7 y/ د�c*�� $s 6 G��]�L�� 7*���� �F���

ـ8ـ�ـ�ـ�ـG �ـtLـOـ�  Gـ,ـ�
�ه �LW v�� �20��Y��c*د ��
 ��� G#������ ت�Q�I29Y� .9�N 

ً
��& V0���� ���� ��,/

 .���q� '�P� ت�� ,� 
�، و���ي ��!*%Y� دي�c*�Y� $�,5*�� ��� d� Gt�g�
ز��t ،Gن ��ـ�ـ#�ن �ـ�زح � G�Q�QP� ب��QP� LC& $I=
/ـ. �ـW +xـ5ـ,ـ�ـ$ Qــ�ـ�� &�ـU 9ـ�� �ـ' cWــ�دم 
 ،7gر& ��� G�K�,*M� G�!����و� Gو��L�� ت��k�W��QY�
 Zـ�ـW ت�Lـ*ـ�ـ8ـ�ـ� &%ـ�ـ� �Lـ��ـ�ـ*ـ7 Cـ�Q 2!�ل*Qو�
 G#ـ�ـ��Pو� G0�y�2�� �O�9� � j����� 6 ت��k�W��QY�
 Gد�ـ�LـWت �ر�H� �y29� و�  ���ي G���!و�� Gد��c*�Y�
2�t ��O� .G#�Kـ�ن �� ���� '� L�L2�� ب�g ل ���ي�H�H��
 +xـ2ـ� Gز��ـ� x��*� ،ن�#���K fc2W v�� Gز��� $q�
���' ��*5,��` و��t Yن ��L�9Yد ���ـ�ـ�� Qـ�ـ�ـ,ـ� 

 .G�Q����� ���q� ح��� ��� 
ً
����C Lb����  و� 

ً
�!b�� 

 ،Gز���ج �C ل �p*QY ������ د�L�9Y� ��� م��&
و���ي �Kت ��#�ر K!_���8ت [�ـ)� �ـ�ـ� �QYـ*ـ,ـ��ر 
 Gـ�ـQـ�ـ�Q ـ' �ـ�ـ�در�� LـKY ـ�نN ،�2!*kMو� U
 ��
 G0ـS���Q& �p1Wب �Pز�G و���LWـ�WـOـ� وWـ,ـ�Lـj ��ـ
ــ��  ــ�ــ2ــ�LــOــ� ���ــ� K Gز�ــMــpــ�%ــ�ت �qــ�ــ ل �ــ

�. و�k*Qـ�KـG �ـOـ�ه ��_ـ�ور� -و�Y��c*دي ��!*%Y�

ق �ـ,ـ�+ ��ـ*ـ(ـ�ـ) �ـ' &%ـ$ �ـ�ـ�ـ#�ن � +�% ،G#��
 ��
�، ��x�k ��ـ� �Wـ�Sل &ي �ـ�ـ�ـ#�ن 9ـ�0ـL؟، 
��د�! �
�وج �' &W ن ��!�زق �� 
U ���ي K x��Wـ7 {� f�aو
���Ot و�K Lـ�ـE �ـOـ��ـ� 
& $IK G0 ����� G� l�M� +د�&
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������ ��Lه �L2KP، �ـ�ـ�Lـ� Cـ�و�ـ. ��ـ*ـ�ـcـ$ �ـ' 
 Gو�' �{�و�ـ ،dو& G�C�9 '� ع�gوP� ر �LW Gو�����
�O�89 (O�W �' د�9 ����8د ���ي ر�aـ!ـ*ـK ،7ـ�aـ ب 
��Q� �Ot*ـ(ـل و%ـV ��ـ�ـ�س 
& �2Qכ و��q� G% �
و% �jO و�� M� `�/ 6 jOW�9�2�G0 ����� V، وNـ�ن 

ـ��ف P� $ـ�� '� &�,� j� A2= ()*� '� $cC ي���

.G0 ����� 
 G�2%�M G%�� .9�N G#��21�� Gg�8*9Y� ن�t ��� '�
��כ ��Y�Kه ���ي �tLـV �ـ  q� G�F K 7% W G�Q��Q
 d� 

ً
Y ـFـ�، وO�%P כ��q� ���9� v�� ف�L�P� ��,/

 G#1ـ2ـ�ـ�ـ�� GK����� �Ok� ./ �O2gوو G����� G0�2W
 ��!{�G�Q و�G�+��M و�L��� j�L,W$ ���ي Wـ�ـ� 

ً
�L�O!W

 xـ��ـ� ��1ـ2ـc� ـ�Oـa ـ�ـQ �a�� v�� G����� 7���
 �وP� 7W�%�C A�0و��G و��ـv &دC iـ��ـ�9ـ7 �ـ�ـOـ� و�ـ
C, ق 
��g�8*9� d� 7� G�2*7 ���2ر�G ��ـW vـ*ـ �Fـ$ 

.G8�*p� �2)�ت*K �OW��LO1� 
7 ��ن �,�+ ��*(�) �  Kـ�9ـ��ـ  c{ ي��� $�L��� ن�
 G�Q�QP� i ,�� jOt '� 

ً
�Nدر�� ،G���,*9� G�C�M ��C��

 �Lـbـ���� i ن � �ز0' ��,ـ�K G��c�� 7*�*aو +�,��� ��O�
y!�P' &ن a&  *�W¡ �' /,�� �[��ق ��K 6ـ#G ��ـ�ـlـ�م 
 Gـ|��,�jb و���O &��� ���ـن &و�ـ 0ـG �ـ*ـ{ـ,ـ�ـ� |ـ

 &��Lف.
�Pول، �  ���د� �Q& ��� G����� $�y1Wس yWـ 0ـ' 
1�b�Q �O�� �5��W v�� G�20ـ� ���ـ�ـ�ـ�ت، r�� G�����
 � �d ��9 ن ��p*9¢ و
U و[�رج ��,�L ��ـ�ـ�bـ8ـ

ً
�Q*�#�د�

 ��!�د�
ً
���8�Wو G#������ س�Q& ر. ٢٢و��� *QL�� '� 

 ،G#ـ�ـbـ,ـ_ـ��� Gـ�ـ�ـ��� G��,*Q� 9 ن��ر ���� ،n�5��
 QL�� ����K* ري ���ي ��La ��ـ� ��ـ8ـcـ$ Kـ` 

ً
!�

������ت وP%$ رG�Q����� G��F �� Vt �' ��ـ,ـ_ـ�+ 
وy!*� £C' �' �!�رGQ دوره 1Kـ8ـ�tـ�ـG 6 ��ـ8ـcـ$ 

 .G�+��Mو� G�Q�}M� 6و iو��L��K 
 Gـ{ـtـ�Iوع و�ـ���4��5، وVg ��9 ن ��|��+ Xـ) �1Mـ

.��8�*�� Vg � �O�0�OWل و� �P� e��¤W 
�ن ��ه �Pو� �0ت ��5ث %�a��� i¥ �ـ�ـ�ـOـ� 9PـOـ� 
�L�� +�#��� G}�}c�� �QP�K z�Wو�G ��ـcW vـ�ن 6 W
 �Lـ��ـ�ـ�ـ� � Gـ�ـ
 $s� ��O�~9 ��ـ�ـ�tـ�� Cـ,ـ ق �Mـ �

 ���Mو�� q� 6, ق و�� �%��ت.
 i��ق ���7 ���ـن �ـ' �ـ�ـ�و0ـ' &[ـ�W �� GOT ��&
��+�ت ����G20 �ـ�ـ{ـL �ـ' %��K �O�� G,�2*M� GF�]و
 Vـg ـ� �ـ�ـ� ��ـOـWـ�Qـ�Iو�9ـ2ـ G#ـ�ـ�
 �� G�!2�� ر �LW
 Vـ2ـ�ر ���ـ�ـQ& ـ8ـ�عWو�ر jـpـ*ـ_ـ�� +���2M~� �' %ـ
 G#ـ�ـb�� �%ـ

ً
Y ـ�ـC jـQ�و�}��Lت ��Q�QPـt، GـOـ� Wـ

 
ً
��*Y� '� f�8p[*�#��ـ�ت ،�ـyـ�ـOـ� 1W YـIـ$ &Qـ�Qـ�

��ر �]� �j �,ـ�رب �qـ$ y*�� ل دون / G��L*�� ل �q
�G�Q��Q G0S و
��#G �§ ���د� yW 0' �����ـG �ـ�ـ� K
 vـ�� G#1ـ2ـ�ـ�ـ�� G���1�� G0 و�& ��2W ،�L�L% �Q&
�§ت ��9Y� G�LO1� �O*8ـ�gـG �ـ�ـ� �9ـ�ـ�ـ*ـOـ� 6 

��*!�5#$ ������، و����+�� &و� G0 �ـ�ـ�ـ#�+ �Y�ـ*ـcـ�د 
 Lـ�ـ�W ر��� KـLل �Qـ*ـ!ـ���c7 و���� ���H�� ��#*9ر��
�Y��c*د ��ـ�0ـ2ـ� ��ـ�ي �ـyـ' �ـ�ـG �ـ*ـ�ـ#��cـG �ـ' 
�&L,��� �O��!Qي و�M �رد K G#��
�� ��� ��¡و� �� �����

 �����G�2 و��z8��� �O و��(�ز .
�' ��� �tن �
ـق �ـ,ـ�+ ��ـ*ـ(ـ�ـ) �ـ' &%ـ$ �ـ�ـ�ـ#�ن 

ــ�، �ــ  �ــ,ــ�+ و
ــK Uــ�
ــ��tــ7 وKــ�0Sــ*ــ7# ��د�ــ!ــ �ــ
 ������G�Q، و�  �,�+ �8* ح و��8*� ��� �ـ' �1ـ�
ـ
 Uــ
��ــ,ــ M� iــ�Qــ�ــG ر0Sــ*ــOــ� �¨ــ�ز ��ــ*ــ{ــ ل ��ــ 
 vـ�� ،Gـ,ـ�ـ,ـ�ـq� G�
� M� Gدو� G���� ،�
��� !�L��
��0ت ���O�t G��2، و0!�رس ��x21 [��ر�Wـ7 q� ن�cW
 Gـ�ـ{ـc� Y ،G#ـ�ـ�
 �� G}�cM� 7�_*,W �!K ،G#��
 ��
 Gـ�Lـ�ـ�ـ#�ن [ـ� GـCـ�Q Vـ�ـ 0ـW ��� $!2W v�� i ,��
P%ـ�ـ�Lت ��ـ�ـ�ـ!ـ�ـG ودو�ـ�ـG و�ـ� Qـ�ـx ��ـ*ـ5ـ,ـ�ـ$ 

� و������ -�Y��c*دي ��!*%Y�-.U�P� 
 �O�89 9*#�ج� G����� L�2W Y �aس و�QP� ��� و���
و�ن E�cK و��!��ت �cC �!a G8�*p$ �ـ1W Vـyـ�ـ$ 
 vـ�� Gـ�ـQـ�ـ�در� ���ـ�ـ�M� .,�
& ،�L�LT� G� yq�
��دي ¨�Q `*k�r9 ��,/ d� �O��O� 6 �OCـ�0ـ2ـ*ـ`، 
 vـ�� G#1ـ2ـ�ـ�ـ�� Gـa�}�� G#��
 �� G2t���� (t W ،dوP�
 ،G#و��5ـ�9ـ�ـ ،Gg�8*9Y� ل�&ي ���2م �' [�� ��� .�
�
�M� (t Wـ�خ ��1ـ2ـA و���ـ�ـ�� ��ـ 
ـQY Uـ*ـ2ـ�د� 

�ـ�ـ#G و/ـ�0ـ��ـ� �ـ'  �� �O*�g�C d� G#�K�,��� Ga�q�
��!��M� Gـlـ �ـG ���ـ�ـ�ـ 0ـG، وCـ£ �1ـIـ$ 9_ـ�ل 
 �' رو�Lt ���_�ل ��ـ 
ـU و�ـ�� 

ً
�Ltر� G#�K�,��� Ga�q�

�  دور�� وz2*�t. `�2����� �O2g !W �ـ�ه �Mـ�ـ�در� 
��k��� '� �O*Fح، و��� ر�' L,Kر� �ـyـ 9ـ�WـOـ� �ـ�ـ� t
 Vـ��ـT� ـ�ر
C $�28W_ ر�j وjO�89 j�L,W �ـ§ ��
و�}��ب ������ �� �K LC!ـ8ـ�د�Wـ7 وNـ�ـ�ـ*ـ#7 وCـ£ 
 +
��#�Y� ��,/ 6 G*ـ �� �O*8�sدي ��ه �}� � و�W
������ ��,���L ��21ـ�ـ�ـ#G ��ـ2ـ�0_ـG ��ـv �ـ�Lـ. 
 Gـ�ـ
��ل �K Gg�8*9Yـ*ـ2ـ�ـ)�ت د�ـ!ـ �ـ] '� �O�89
 �8�د�ت [��ب و
U و�  ��*{ ل �KPـ�ز 6 ��ـ �ـ!Kو
1�وع �� 
ـU ��ـ�ي M� $2T �Q�� 7و���، ������
 Lـ�LـT� +�#وع ��ـ�ـ�ـ� 7*X�F� i �,�+ ��*(�) ، �  �1ـ
����#�ن ���ي د[$ �V �9*8ـ�gـ*ـ7 �ـ�Cـ�ـG %ـ�Lـ�L �ـ' 
G�Q����� 7W��C وQ� ��L2K*��ع �}��ب ��ـ 
ـU &ن 
 ��8� و�A��M ،وª0ـ�ـ. �ـb���� ق)9Y� �
»�ق ���
 ،G#ـ�ـ�ـ
%�L�L &ن �w¬ (��!Tن W�[ 6ـOـ� %ـ�ـ�ـ#�ت و

��#W G,*ــ Wـ�ـ!ـ�ـG �ـ�ه �Tـ�ـ�ـ#�ت  �� Gو����Mو�
 Vـ,ـW و�ـ�ـ� ،Gر0ـ��!*QYو� ���q� ت�� ,� $IK ��Lو�

. (�)*�� 
ً
1�و��� $!/ v�� i ,�� ��� Gو����M� 

�وح ���ـOـ� و0ـkـx &ن Wـyـ ن �� Lٍ/ ز�K�  � ��� ن�
��� ��*ـ i ��ـ*ـ{ـLي C 6ـ!ـ��ـM� Gـ �ـ د ���ـ�ـ�� 
 Gـ�ـ�ـQ Gـ �ـlـ�� V� 8* حM� ع��c�� j_] 6 L�LT�

.G�Qو����� G�8b���� GcF�}M� 
* * * * * 
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أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي، أن  أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي، أن  أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي، أن  أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي، أن  
األمة العربية تقف على عتبه انبعاث متجدد من خالل انتفاضة  األمة العربية تقف على عتبه انبعاث متجدد من خالل انتفاضة  األمة العربية تقف على عتبه انبعاث متجدد من خالل انتفاضة  األمة العربية تقف على عتبه انبعاث متجدد من خالل انتفاضة  
جماهيرها، ودعت إلى إعطاء التحوالت الديمقراطية مسـاحـة  جماهيرها، ودعت إلى إعطاء التحوالت الديمقراطية مسـاحـة  جماهيرها، ودعت إلى إعطاء التحوالت الديمقراطية مسـاحـة  جماهيرها، ودعت إلى إعطاء التحوالت الديمقراطية مسـاحـة  
أوسع في النضال العربي، وإلى مقاومة كل أشكال االحـتـالل  أوسع في النضال العربي، وإلى مقاومة كل أشكال االحـتـالل  أوسع في النضال العربي، وإلى مقاومة كل أشكال االحـتـالل  أوسع في النضال العربي، وإلى مقاومة كل أشكال االحـتـالل  
األجنبي لألرض العربية ورفض صـفـقـة الـقـرن وإجـراءات  األجنبي لألرض العربية ورفض صـفـقـة الـقـرن وإجـراءات  األجنبي لألرض العربية ورفض صـفـقـة الـقـرن وإجـراءات  األجنبي لألرض العربية ورفض صـفـقـة الـقـرن وإجـراءات  

    التطبيع. جاء ذلك في بيان للقيادة القومية هذا نصه:  التطبيع. جاء ذلك في بيان للقيادة القومية هذا نصه:  التطبيع. جاء ذلك في بيان للقيادة القومية هذا نصه:  التطبيع. جاء ذلك في بيان للقيادة القومية هذا نصه:  
تحل الذكرى الثانية والستـيـن لـقـيـام أول وحـدة بـيـن 
قطرين عربيين واألمة العربية تمر بمرحلة مـفـصـلـيـة فـي 
تاريخها المعاصر مع ارتـفـاع مـنـسـوب الـتـآمـر والـعـدوان 
اإلقليمي والدولي عليها ،حيث أتى اإلعالن األمريكـي بـطـرح 
"صفقة القرن" كمشروع حل لما يسمى بأزمة الشرق األوسط 
ليدفع الصراع إلى مرحلة جديدة من المواجـهـة بـيـن األمـة 

 العربية وأعدائها المتعددي المشارب والمواقع. 
إن هذه الصفقة بكل ما تنطوي عليها من مضامين وأبـعـاد،  
تم توقيت إعالنها بعد قرن على وعد بلفـور، و عـلـى احـتـالل  
القوات البريطانية للقدس، وإعالن الجنرال اللنبي في السـادس  

 "اآلن انتهت الحروب الصليبية".    ١٩١٧ من كانون األول  
و كما تعرضت األمة العربية علـى مـدى قـرن مـن هـذا 
الزمن لعدوان متعدد األشكال، مـن "سـايـكـس بـيـكـو إلـى 
اغتصاب فلسطين"، ومن إعالن مـبـدأ أيـزنـهـاور الـذي بـرر 
التدخل األمريكي في المنطقة بضـرورة مـلء الـفـراغ، إلـى 
العدوان الثالثي على مصر وقيام حلـف بـغـداد وصـوالً إلـى 
عدوان حزيران الذي أوقع كامل فلسطين وأرضٍ عربية أخرى 
تحت االحتالل الصهيوني، فإن هذه العدوانية لم تتوقف عند 
هذا الحد، بل نحت مساراً جـديـداً بـعـد حصـول الـتـغـيـيـر 
السياسي في إيران وسيطرة الماللي على نظام الحكم فيـهـا 
الذي لم يتأخر طويالً بإعالن الحرب على العروبة انطالقاً من 

 بوابه العراق تحت عنوان ما أسماه تصدير الثورة. 
ولما لم يستطع النظام اإليراني تحقيق أهدافه من جـراء 
الحرب التي فرضها على العراق، بل خـرج مـنـهـا مـهـزومـاً، 
تقدمت الواليات المتحدة األمريكية لتبدأ تحضـيـر مـواجـهـة 
مفتوحة مع العراق بعد خروجه من الحرب أكثر قوة واقتـداراً، 
مبتدئة بإجراءات الحصار االقتصادي والتحشيد الدولي لشـن 
الحرب عليه بعدوان ثالثينـي ومـن ثـم حصـار اقـتـصـادي 
وانتهاًء بالغزو الذي أوقع العراق تحت االحتـالل بـعـد إطـالق 

 مبررات ومزاعم كاذبة وباعتراف أمريكي الحقاً. 
لقد أدى احتالل العراق وإسقاط نـظـامـه الـوطـنـي إلـى 
انكشاف األمة أمام المشاريع المهددة لألمن القومي، وتـقـدم 
المشروع الفارسي ليشكل رديـفـاً مـوضـوعـيـاً لـلـمـشـروع 
الصهيوني، من جراء تغوله في الواقع العـربـي الـذي يـدفـع 

باتجاه تفكيك البنى المجتمعية العربية المترافق مع ارتـفـاع 
منسوب الخطاب الطائفي والمذهـبـي الـذي حـمـلـتـه قـوى 
مارست وتمارس كل أشكال التخريب والـتـدمـيـر الـبـنـيـوي 
للمجتمع العربي، وحيث تبين بالحس والمـلـمـوس، إن هـذه 

إيراني) بـعـنـوانـيـه "الـداعشـي –القوى هي منتج (أميركي 
والحشدي" وكل من تماه معهما من تشكيالت ميلـيـشـيـاويـة 
طائفية تعمل بتوجيه من مراكز التحكم والتوجيه اإليـرانـي، 
وصوالً إلى خلق وقائع تدفع نحو المزيد من تقسيم المقسـم 
على المستوى الكياني وتفتيت المـفـتـت عـلـى الـمـسـتـوى 
المجتمعي وألجل إجهاض التحوالت اإليجابية الـتـي أفـرزهـا 
النضال العربي، وإضعاف عناصر المناعة العربية في مواجهة 

 عدوان الخارج وأمراض وتخريب قوى الداخل. 
وعليه فإن القيـادة الـقـومـيـة لـحـزب الـبـعـث الـعـربـي 
االشتراكي وفي ضوء ما تتعـرض لـه األمـة الـعـربـيـة مـن 
استفراس الهجمة المعادية عليها بهدف إيجاد أرضية إلعـادة 
تشكيل ما يسمى بنظام إقلـيـمـي تـحـت مسـمـى "الشـرق 
األوسط الجديد" وجعل الكـيـان الصـهـيـونـي والـمـوقـعـيـن 
اإليراني والتركي من مكوناته األساسية وعلى حساب الموقع 

 القومي العربي  ترى وتؤكد على ما يلي: 
إن القوى المعادية التي استطاعت أن تحقق مكاسب  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

سياسية واقتصادية واختراقات أمنية، وإقامة قواعد عسكرية 
على أرض العديد من األقطار لم يكن بسبب ما تملـك هـذه 
القوى من إمكانات في ظل موازين القوى السـائـدة وحسـب، 
بل أيضاً بسبب خضوع بعض األنظمـة الـعـربـيـة لـالبـتـزاز 
األمريكي، ومقايضة توفير مظلة الحماية األجنبـيـة مـقـابـل 
خوات مالية، كما بارتباط بعض النظـم الـعـربـيـة بـمـواقـع 
إقليمية ونسج عالقات تحالفية معها، بحيـث أدى ذلـك إلـى 
تأمين متكآت  عربيه لقوى العدوان الدولي واإلقليمـي راحـت 
توظف ذلك لمصلحة مصالحها ومشاريعها وحفظ أدوار لـهـا 
في مخرجات الحلول السياسية في األقطار الـتـي تـعـرضـت 
لالحتالل أو تلك التي تنوء تحت أزمات بنيوية كحال الـعـراق 

 وسوريا واليمن وليبيا ولبنان. 
وعلى هذا األساس فإن األطراف و القوى العربية من كـان 
منها في مواقع السلطة أو خارجها والتـي سـهـلـت أو وفـرت 
ممرات عبور للقوى المعادية إلى الداخل القومي، إنما تتحمل 
مسؤوليه أساسية فيما آلت إليه األوضاع العربيـة وبـالـتـالـي 
فإن المصلحة القومية تقتضي محاسبتها عـلـى الـدور الـذي 
لعبته في تمكين القوى المعادية من غرز مخالبها في البنـيـة 
القومية، وهو الذي أدى إلى إنتاج قضايـا قـومـيـة مـركـزيـة 

 جديدة إضافة إلى المركزية التاريخية للقضية الفلسطينية. 
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وعليه فإن القيادة القومية للحزب، ترى أن كل مـن احـتـل  
أرضاً عربية هو عدو قومي لألمة، وكل من يخـرب فـي بـنـى  
المجتمع العربي ويعمل على إضعاف عرى تماسكـه هـو عـدو  
قومي لألمة، وكل من يستغل الجماهيـر ويـمـارس سـيـاسـة  
الفساد والنهب للمال العام ويبدد الثروة الوطنية للشـعـب فـي  
غير مجاالت التنمية والتوظيف الوطني هـو مـدمـر لـلـبـنـيـة  
الوطنية والمجتمعية وهو  يندرج ضمن اصطفاف أعداء األمـة،  
ولهذا فإن الحزب عندما ربط بين ثالثية أهدافه الثورية فألنـه  
أدرك أن ال حرية سياسية دون حريـة وطـنـيـة وقـومـيـة، وأن  
معركة مواجهة االستالب االجتماعي ال تنفصل عـن مـعـركـة  

 مواجهة االستالب القومي وان كلتاهما يتكامالن بالنتائج.  
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

وفي الذكرى الثانية والستين لوحدة مصر وسوريا والتي كـان 
للبعث شرف قيامها، فإنها ورغم االنتكاسة التي تعرضت  لها 
وما يتعرض له العـمـل الـوحـدوي الـعـربـي مـن تـحـديـات 
وصعوبات ومعوقات، تدعو إلى إبقاء الشعار الوحدوي شـعـاراً 
مظلالً للنضال العربي على كافة الصعد والمستويات، ألنه ال 
إمكانية على مواجهه أعداء األمة إال بوحدتها بغـض الـنـظـر 
عن طبيعة النظام الدستوري الذي يحكم قـواعـدهـا، ولـهـذا 
فإنه وفي  هذه المناسبة ال بد من التأكيد دائماً على الحريات 
األربع  التي يجب التمسك بها كخطوات أوليـة، وهـي حـريـة 
التنقل واإلقامة للمواطنين العرب وإقامة السـوق الـعـربـيـة 
المشتركة وفتح الحدود وإقامة المصالح الـمـشـتـركـة الـتـي 
تشكل األساس االقتصادي للبنـاء السـيـاسـي واالقـتـصـادي 
وتعيد لالقتصاد العربي دوره في تلبية الحاجـات األسـاسـيـة 
للمواطن العربي وإيالء االقتـصـاد اإلنـتـاجـي األولـويـة فـي 

 التنمية الشاملة على حساب االقتصاد الريعي. 
وعليه تدعو القيادة القومية للحزب جماهيـر األمـة وقـواهـا  
الطليعية إلى االنفتاح على المستقبل، وعلى االقتصاد المعرفـي  
واالستفادة من كل معطياته في التنمية المسـتـدامـة، وإعـطـاء  
التحوالت الديمقراطية والحريات العامة وحقوق اإلنسان وإقـامـة  
النظم الرشيدة وتطبيق قواعد الحوكـمـة ومـواجـهـة الـفـسـاد  
السياسي واإلداري المستشري، مسـاحـة أوسـع فـي الـنـضـال  
الوطني العربي بمضمونه االجتماعي وبعده الـقـومـي، مـع مـا  
يتطلب ذلك من توسيع ألطر المشاركة السياسية علـى قـاعـدة  
التعددية في إعادة هيكلة المجتمع العربي وبما يزيـد مـن رفـع  
مستوى الوعي الوطني في المراجعة والمـحـاسـبـة السـيـاسـيـة  

 لألداء السلطوي وأداء المرفق العام. 
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي  ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

التي تعتبر أن حماية الحريات العامة وإقامـة دولـة الـرعـايـة 
االجتماعية وإقامة النظام القائم على الفصل بين السلـطـات 
وتداولها، ترى أن الحراك الشعبي الذي يختـلـج  بـه الشـارع 
العربي منذ أعوام وما زال على قوة نـبـضـه، هـو السـبـيـل 
إلقامة دولة المواطنة، وهو بتعبيراته الشعبية إنما  يشـكـل 
انبعاثاً متجدداً لألمة وهي تعبر عن ذاتها مـن خـالل حـراك 
قواها الشبابية التي تعتصم في الساحات والميادين، مطالبة 
بالتغيير بوسائط التعبير الـديـمـوقـراطـي راسـمـة مـالمـح 

المستقبل الذي يرنو إليه الجيل العربي  الجديد ويعمل علـى 
تجذير االنتماء الوطني وحماية الهوية القومـيـة والـحـد مـن 
هجرة الكفاءات إلى أسواق العمل األجنبية بعدما تـكـون قـد 
وفرت لهم فرص  العمل في بالدهم الـتـي تـعـتـبـر الـقـوة 

 الشبابية هي أحد مكامن القوة في بنيان األمة. 
إن الحركة الجماهيرية العربية التي تستعيد حضـورهـا فـي  
أكثر من ساحة عربية، استطاعت أن تسقط نـظـام الـتـمـكـيـن  
والدكتاتوريـة فـي السـودان وتـفـتـح اآلفـاق أمـام الـتـحـول  
الديموقراطي في الحياة السياسية سعياً إلقامة نـظـام وطـنـي  
تحكمه قواعد الديمقراطية والتعددية، وتحقق للسودان سـلـمـه  
األهلي كي تنطلق مسيرة النهوض الشامل الـذي يضـع ثـروة  
السودان في خدمة التنمية الشاملة التي توفر أوسع رزمـة مـن  
مستلزمات األمن الحياتي والمعيشي واالقتصادي، والتي حرمـت  

 منها في ظل تسلط منظومة فاسدة على حكم البالد والعباد.  
إن القيادة القومية للحزب التي تقدر عالياً نضال الشـعـب 
السوداني من خالل ما آلت إليه ثورته وإدخـال هـذا الـقـطـر 
العربي مرحلة جديدة من حياته السياسية، ترى أن انـطـالق 
انتفاضة العراق الشعبية واستحضار جماهيرها لكل عنـاويـن 
القضية الوطنية واالجتماعية في حراكهـا، هـو مـا جـعـلـهـا 
تتحول إلى انتفاضة شاملة عبر ربطها بـيـن هـدف إسـقـاط 
العملية السياسية بكل رموزها وشخوصها وآلـيـات عـمـلـهـا، 
بهدف تحرير العراق من االحتالل اإليراني وبـقـايـا االحـتـالل 
األمريكي. وباستمرار هذه االنتفاضة رغم ما تتعرض له مـن 
قمع سلطوي وميليشياوي وتحريض مـكـشـوف مـن مـركـز 
التحكم والتوجيهي اإليراني فإنها دخلت طور الثورة الشاملة، 
التي تستمد قوتها من احتضان جماهيري لها غطى مسـاحـة 
العراق بكل مدنه وحواضره، كما من مشروعـيـة مشـروعـهـا 
السياسي الداعي إلى تحرير العراق من االحتالل واالسـتـالب 
وإعادة بناء الدولة الوطنية التي تشكل مظلة للشعب وحامية 

 لمقدراته وثروته من النهب المنظم والسرقة الموصوفة.
وكما شكل حراك جماهير السودان والعراق مفاجأة للقـوى 
المعادية المطبقة على الوطن العربي ومنظـومـات الـفـسـاد 
الحاكمة، فإن الحراك الشعبي في لبنان يـنـدرج ضـمـن ذات 
السياق، بحيث أدت االنتفاضة الشعبية ضد منظومة الفـسـاد 
إلى كشف الطبقة الفاسدة والتي مارست سياسة المحاصصـة 
وأوقعت الشعب تحت تثقيل سياسي و اقتصادي واجتـمـاعـي 
حاد على الشرائح الشعبية التي تآكلت مداخـيـلـهـا، وأفـرزت 
واقعاً سياسياً وشعبياً جديداً بات يشكل رقيباً وحسيبـاً عـلـى 
األداء السلطوي ويفتح كوة في جدار االنسداد السياسي نحـو 
تحقيق اختراق في بنية النظام السياسي الذي تحكمه قواعد 

 المحاصصة الطائفية والسياسية. 
وإذ تقدر القيادة القومية للحزب دوره في حـراك الـعـراق 
ولبنان والسودان والطريقة التي يدار فيها حضوره السياسـي 
والعمالني، تقدر الحراك الشعبي في الجـزائـر ودور الـحـزب 
فيه، وهو الذي يطوي عامه األول دون كـلـل أو مـلـل ألجـل 
إنتاج سلطة سياسية جديدة تحكمها قواعد الديـمـوقـراطـيـة 
في آليات الحكم والحوكمة الرشيدة، ومحاسـبـة الـفـاسـديـن 
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ومحاصرة قوى التغريب والفرنسة وكل من يضمر شراً لهوية 
 الجزائر العربية. 

إن القيادة القومية للحزب إذ تدعو إلــى تصــعــيــد  رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
النضال الـجـمـاهـيـري مـن خـالل الـمـشـهـديـات الـرائـعـة 
لالنتفاضات الشعبية العربـيـة الـتـي تـتـفـاعـل وتـتـكـامـل 
وتتواصل فيما بينها، تواصل األوعية المتصلة، فألنها تعتبـر 
ذلك الضمانة الوحيدة لحماية المكتسبات الـنـضـالـيـة الـتـي 
تحققت بفضل تضحيات األمة في مقـاومـة االحـتـالل وفـي 
مقارعة أنظمة القمع واالستبداد، وهذا اإلنجاز هو ما يؤسس 
عليه في بناء المستقبل العربي ألجـل اسـتـنـهـاض قـومـي 
شامل تحشد فيـه إمـكـانـات األمـة فـي مـواجـهـة األعـداء 
المتعددي المشارب والمواقع، الذين يستوطنون فـلـسـطـيـن 
ويحتلون العراق، ويخربون سوريا واليمن ولـيـبـيـا ولـبـنـان، 
ويمتصون ثروات األمة ويصادرون الحريات العامة ويعطـلـون 

 مسار التحول الوطني الديمقراطي. 
إن القيادة القومية للحزب وفي ضوء ما تتعرض له بعـض 
األقطار العربية من تهديد لوحـدتـهـا الـوطـنـيـة وتـمـاسـك 
نسيجها االجتماعي من جراء عقم سياسات نظم االسـتـبـداد 
والقمع واالستقواء بقوى إقليمية ودولية لقمع الجماهير، ترى 
أن الحلول السياسية التي تخرج هذه األقـطـار مـن أزمـاتـهـا 
السياسية واالقتصادية هي الحلول التي تنتجها إرادة وطنيـة 
تحاكي مصالح الشـعـب نـحـو الـتـغـيـيـر وإقـامـة الـنـظـام 
الديموقراطي ودولة الرعاية االجتماعية، وهذه تنطبق عـلـى 
مخرجات الحلول ألزمات ليبيا وسوريا والـيـمـن والـتـي يـراد 
تدويل وأقلمة الحلول لها خدمة لمـصـالـح الـقـوى الـدولـيـة 

 واإلقليمية على حساب معاناة جماهير هذه األقطار. 
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي  خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:

التي تؤكد على مركزيه قضيتي فلسطين والعراق، تـرى أن 
مقاربة األزمات التي عصفت ببعض األقطار العربية، تـبـقـى 
مقاربة ناقصة إن لم يسلط الضوء على طبيعة الدور اإليراني 
والخطورة التي يجسدها تغوله في العمق القومي العربي وما 
قام به مباشرة، أو عبر أذرعه األمنية والميليشياوية وما ينتج 
عن ذلك من تدمير وتهجير وتغيير في التركـيـب الـطـائـفـي 
للسكان وحيثما وصلت امداءات دوره التخريبي في العديد من 
األقطار العربية. وإنه بقدر ما يجب وضع المشروع الـفـارسـي 
الصفوي في خانة المشاريع شديدة الـخـطـورة عـلـى األمـن 
القومي العربي فإن الدور التركي وتدخله العسكري في أكثـر 
من قطر عربي، بات يمس األمن العربي بالصميم. ولهذا فإن 
المصلحة القومية تقتضي ليس إطالق اإلدانة السياسية لهذا 
الدور وحسب، بل مواجهته باآلليات العملية بـاعـتـبـاره دوراً 
مشبوهاً وعدائياً يكمل بنتائجه الدور اإليراني، سواء لـجـهـة 
االستثمار السياسي في قضية فلسطيـن، أو لـجـهـة مـوقـع 
مرسوم له في إطار ما تسعى له اإلمبريالية األمريكية إلقامة 

 ما يسمى الشرق األوسط الجديد. 
إن القيادة القــومــيــة لــحــزب الــبــعــث الــعــربــي  سادساً:سادساً:سادساً:سادساً:

االشتراكي، إذ تدعو إلى أن يبقى الموقف الشعبـي الـعـربـي 
في أعلى درجات التحصن السياسي والنفسي مـن مـحـاوالت 

االختراق والترويج للحلول االسـتـسـالمـيـة وآخـرهـا إعـالن 
"صفقة القرن"، فإنها تدين كل أشكال التطبـيـع مـع الـعـدو 
الصهيوني وكل من يعمل ويروج له وتحذر من المضـي فـي 
الوقوع في مطب اعتبار التطبيع وفتـح قـنـوات االتصـال أو 
األجواء أمام العدو مدخالً للرفاه االقتصادي، ألن هذا ال يـعـدو 
كونه سوى فخاً ينصب الستثمار الوضع االقتصادي الضاغـط 
في بعض الدول العربية ألجل انتزاع مواقف سياسية تـمـهـد 
لالعتراف بالعدو الصهيوني. فالتطبيع مع العدو وأيـاً كـانـت 
مبرراته مدان ومرفوض وكل من يعمل على ذلك سـيـكـون 

 في موضع اإلدانة التاريخية.
إن العدو الصهيوني اغتصب أرض فلسطين بـالـقـوة، وهـو  
يسعى ألن يجعل من فلسطين نقطة انطالق لفرض هيـمـنـتـه  
على األمة، والتطبيع إحدى وسائلها، ولهذا يـجـب مـواجـهـتـهـا،  
بنفس مبدئية الموقف التي يواجه بها االحتالل بكل تجسيداتـه،  
واألسلوب الوحيد الذي يجب التعامل معه هو أسلوب الـمـقـاومـة  

 والكفاح المسلح ألن ما أُخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة. 
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي، ـوهي 
تدعو إلى وضوح المواقف العربية مما يهـدد األمـة بـأمـنـهـا 
ووجودها وتدعو إلى الخروج من رمادية المواقـف حـيـال مـا 
يتهدد األمة من أخطار، وإلى إزالة كل القواعد العسكرية عن 
األرض العربية، والعودة إلى التظلل بالخيمة العربية وإعـادة 
االعتبار للموقع القومي في تحديد مصير األمة، وفي مناسبه 
الذكرى الثانية والستين لقيام أول وحدة عربية، توجه التحية 
لصانعي هذه الوحدة وتدعو إلى إبراز إيجابياتها وتـجـاوز مـا 
رافقها من شوائب وسلبيات، وتدعو إلى موقف عربي مـوحـد 
رسمي وشعبي من صفقه القرن وكـل مشـاريـع الـتـسـويـة 
التصفوية لقضية فلسطين ودعم خيار المقاومة عبر توحـيـد 
الرؤيا والموقف لقوى الثورة الفلـسـطـيـنـيـة، وإلـى تـوحـيـد 
الموقف العربي في مواجهة الدور اإليراني ومـعـه الـتـركـي، 
وحيث هذا الكل العدائي يعمل تحت مظـلـة تـفـاهـم دولـي 
تتبوأ أمريكا الموقع األكثر تأثيراً لفرض الهيـمـنـة الشـامـلـة 

 على األمة العربية. 
إن القيادة القومية للحزب وهي توجه التحية لـمـنـظـمـات 
الحزب والرفاق المناضلين في كافة أقطار الوطن العربي من 
أقصى مغربه إلـى مشـرقـه عـلـى الـدور الـنـضـالـي الـذي 
يضطلعون به تدعوهم ألن يبقوا متصدرين الصـفـوف فـي 

 النضال الجماهيري، وهذا عهد حزبهم وأمتهم بهم. 
تحية لفلسطين وثورتها، وتـحـيـة النـتـفـاضـات السـودان  
والعراق ولبنان والجزائر واالحواز، وتحية لشهـداء األمـة عـلـى  
مساحة الوطن العربي الكبير، وتحية إلى الرفيق عزة إبراهـيـم  
األمين العام للحزب القائد األعلى للجهـاد والـتـحـريـر، وعـهـد  
النضال أن تستمر مسيرة النضال الـعـربـي لـتـحـريـر األرض  
العربية المحتلة في فلسطين والعراق واألحواز والجزر الـثـالث،  
وكل أرض عربيه محتلة وسليبة، وصوالً إلى  تحقـيـق أهـداف  

 األمة العربية في الوحدة والحرية واالشتراكية.  
 

 ٢٠٢٠شباط  ٢٥
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بـيـروت،  -في احتفال حاشد في مسرح المدينـة، الـحـمـرا
بدعوة مـن  -من أجل لبنان ديموقراطي–أُطلق "لقاء التغير" 

عدد من األحزاب والشخصيات الوطنية بحضور رئيس حـزب 
طليعة لبنان العربي االشتراكي حسن بيان، واألمـيـن الـعـام 
للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب، واألمين العام للتنظيـم 
الشعبي الناصري النائـب أسـامـة سـعـد، ورئـيـس الـحـزب 
الديموقراطي الشعبي، ووزراء  ونواب سابقين، وقادة أحـزاب 
ونقابات وجمعيات مدنية، وثـوار االنـتـفـاضـة مـن مـعـظـم 

 .المناطق
افتتح االحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، وعرض فـيـديـو  

تشرين. تال ذلك كـلـمـات مـعـبـرة  ١٧وثائقي عن انتفاضة 
لمندوبات ومندوبين من ساحات االعتصام في البقاع، وصور، 
وبرجا، وحاصبيا، والنبطية، وكفر رمان، وطرابلـس، وعـكّـار، 
وصيدا، وجبيل. لخص المـنـدوبـون والـمـنـدوبـات الـظـروف 
المحيطة بساحات االعتصام والنشاطات فيها، وتطرقـوا إلـى 
أهداف االنتفاضة الرئيسية التي يتم اإلعالن عنها مـن قـبـل 
الناشطين منذ انطالقتها، إضافةً إلى اقتراحات تطـال بـنـيـة 
النظام اللبناني مثل المطالبة بالالّمركزية اإلداريـة، وفصـل 
ارتباط العملة الوطنية بالدوالر، وبناء جبهة وطنية لمواجـهـة 
السلطة، والتي تحتاج إلى نقاش عميق ومتابعة مستقبالً من 
قبل األطراف المشاركة في اللقاء. بعد ذلك، قدمت مداخـالت 
عن أبعاد االنتفاضة لكلّ من الخبير االقتصادي محمد زبـيـب 
حول البعد االقتصادي، والناشطة  إلهام مبارك حـول الـبـعـد 
االجتماعي، ومن لجنة محامي الدفاع عن المتظاهرين رانـيـا 
الدغيدي حول أعمال القمع واإلعتقال، والـمـحـامـي  واصـف 

الحركة حول ملفّات الفساد، والناشط بشار الـقـوتـلـي حـول 
البعد السياسي. اختتم االحتفال بإطالق اإلعـالن السـيـاسـي 
الذي تال شقه األول  الناشط  محمد  بزيع  ثم الناشطة جمال 
عيسى حول األسباب التي دفـعـت إلـى انـطـالق وتصـعـيـد 
االنتفاضة، والموجبات التي دعت إلى إطالق القوى المشاركة 
في االحتفال "لقاء التغيير" والذي سـيـبـقـى مـفـتـوحـاً أمـام 

 مشاركة كلً الراغبين المناضلين من أجل التغيير. 
    ::::بنداً هي بنداً هي بنداً هي بنداً هي         ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ األهداف التي يناضل اللقاء لتحقيقها  جاءت في  األهداف التي يناضل اللقاء لتحقيقها  جاءت في  األهداف التي يناضل اللقاء لتحقيقها  جاءت في  األهداف التي يناضل اللقاء لتحقيقها  جاءت في  

تصعيد االنتفاضة الشعبية، التي ثبت أنّ لها من الـقـوة  -١
والتأثير كي تستمر في بناء قواها، رفضاً لسياسات الحكومـة 
الجديدة، التي جاءت ممثّلةً لنظام المحاصـصـة الـطـائـفـيـة، 
والتي لم تحظَ على ثقة الساحات الشعبية، والمـضـي قـدمـاً 
لتحقيق التغيير الشامل لـلـسـلـطـة ونـظـامـهـا السـيـاسـي 

 .واالقتصادي
سـات   -٢ االلتزام بتطهير القضاء وتحريره، كما سائر مـؤسـ

الدولة، من التبعية السياسية والطائـفـيـة مـن خـالل إقـرار 
قانون استقاللية السلطة القضائية ورفع أيدي قوى السلـطـة 
سـاتـهـا، واسـتـرداد األمـوال  عن سائر إدارات الدولة ومـؤسـ
المنهوبة وضبط مزاريب الهـدر، ومـحـاكـمـة الـمـسـؤولـيـن 
الفاسدين الذين تعاقبوا على السلطة منذ تسعينيات الـقـرن 
الماضي بعد رفع الحصانة عنهم، والسرية المـصـرفـيـة عـن 

 .حساباتهم وتجميدها
االلتزام بحماية مصالح الفئات االجتمـاعـيـة الـفـقـيـرة  -٣

والمتوسطة، في كلّ ما يتعلّق بانهيار سـعـر صـرف الـلـيـرة 
وانعكاسات ذلك على القوة الشـرائـيـة لـألجـر والـمـداخـيـل 
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ومعاشات التقاعد وتـعـويضـات نـهـايـة الـخـدمـة لـلـعـمـال 
والموظّفين واألجراء فـي الصـنـدوق الـوطـنـي لـلـضــمـان 
االجتماعي وسائر الصناديق الضامنة، وكلّ ما يتعلّق كـذلـك 
بتداعيات إعادة هيكلة الدين العام وآثاره الـمـتـوقّـعـة عـلـى 
الودائع واالدخارات المصرفية، ال سيما الصغيرة والمتوسطـة 
منها، وتحميل كلفة هذه االنعكاسات والتداعيـات لـكـلّ مـن 
انتفع واستفاد وراكم األرباح السهلة والكبيرة وهـربـهـا إلـى 
الخارج، متلطياً وراء السياسات العامـة الـنـقـديـة والـمـالـيـة 

 .المتعاقبة، بما فيها الهندسات المالية سيئة الذّكر
 -تعزيز دور الدولة في مجـال الـرعـايـة االجـتـمـاعـيـة -٤

وبخاصة لجهة تحقيق التغطية الصحية الشـامـلـة، وتـعـزيـز 
والحؤول دون خصـخصــة الـمـرافـق  -جودة التعليم الرسمي

والمؤسسات العامة، وتـحـسـيـن حـجـم الـخـدمـات الـعـامـة 
ونوعيتها، وتطبيق الضريبة التصاعدية على أرباح الشركـات 
والريوع والثروات الكبيرة، واستـحـداث ضـريـبـة تصـاعـديـة 
موحدة على إجمالي مصادر الدخل، ومكـافـحـة االحـتـكـارات 
وإلغاء الوكاالت الحصرية وتفكيك شبكة المصالح الـخـاصــة 

 .التي تربط "أهل" السياسة وأصحاب المال
ألتمسك ببناء اقتصاد وطني منتج بديالً من االقتـصـاد  -٥

الريعي، بما يتيح استثمار ما تبقّى من موارد ومزايا نسـبـيـة 
واعدة في أنشطة الزراعة والصناعة والخدمات ذات الـقـيـمـة 
المضافة العالية، ويعزز التكامل االقتصادي مع دول الـجـوار 
العربي في حقول اإلنتاج والتبادل والتقسيم المثمر للـعـمـل، 
ويؤمن فرص عمل الئقـة لـلـشـبـاب والشـابـات وخـريـجـي 
الجامعات، ويحد من الفقر والبطالة والهجرة في صـفـوفـهـم، 
وتعديل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقّع عليها لبنان والـتـي 

 .تضر باقتصاده الوطني
العمل الجاد لصيانة الحريات العامـة الـتـي تـتـقـلّـص،  -٦

ويبدو أنها سوف تكون مرشحةً للمزيد من الـتـقـلّـص كـلّـمـا 
تفاقمت األزمة االقتصادية واإلجتمـاعـيـة، ومـنـع الـقـبـضـة 
األمنية من ممارسة أي عنـف ضـد الشـعـب فـي شـرائـحـه 

 .المنتفضة والثّائرة بسلمية مكشوفة ومبرهن عليها
العمل الجاد والصارم وبال هوادة السـتـئـصـال نـظـام  -٧

المحاصصة الطائفية وتبعيته للرأسمال، الذي لم يكف يـومـاً 
عن توليد األزمات واستثمارها من قبل السالالت الـحـاكـمـة، 
والتي أدت إلى تعطيل النظم اإلجرائية الرسمـيـة الـنـاظـمـة 
لحياة اللبنانيين، فحولت الدولة إلى ركـام سـيـاسـي وإداري 
وقضائي واقتصادي واجتماعي، فقد فيهـا الـبـلـد االنـتـظـام 

العام. 
االلتزام بتغيير السلطة المرتهنة للخارج، التي حـرمـت  -٨

البلد المسار السلمي والديموقراطي، فصادرت، بـتـبـعـيـتـهـا 
وفسادها ونزاعاتها، الحياة السياسيـة، وتـقـاسـمـت وبـددت 
المرافق والموارد واألصول العامة، حتى سدت عـلـى لـبـنـان 

 .المنافذ، فغرق في الديون واإلفالس والخراب

تحرير القرار السياسي للسلطة اللبنانية من أي تـبـعـيـة   -٩
  ة قادرة عـلـى مـقـاومـة الـعـدوللخارج، عبر إقامة دولة وطني
الصهيوني، مع حق شعبنا اللبناني بالمقاومة لتحرير المناطـق  
المحتلّة، ووجوب توفير الدولة كلّ مقومات الصمود الشـعـبـي  

 .السياسي واالقتصادي لمقاومة الضغوط والتدخالت الخارجية 
دعم مقاومة الشعب الفـلـسـطـيـنـي ضـد االحـتـالل  -١٠

الصهيوني ومشاريع تصفية قضيته، تأميناً لحقوقه الوطنيـة 
المشروعة بالعودة وتقرير المصير وإسقاط صفـقـة الـقـرن، 
ودعم نضاالت وتحركات شعوبنا العربية من أجـل تـحـقـيـق 

 .تحررها الوطني واالجتماعي
إقرار قانون انتخاب قائم على النسبية وخارج الـقـيـد  -١١

الطائفي، على صورة ومثال االنتفاضـة الـوطـنـيـة الـعـابـرة 
مـن  ٢٢للطّوائف والمذاهب والمناطق، وتطبـيـقـاً لـلـمـادة 

الدستور وسائر المواد الدستورية ذات الصلة بإلغاء الطائفيـة 
السياسية، وإجراء انتخابات نيـابـيـة عـلـى أسـاسـه، وتـحـت 
اإلشراف الكامل لهيئة وطنية مستقلّة، وبما يضـمـن صـحـة 
التمثيل وشفافية االنتخابات بـعـيـداً عـن تـأثـيـرات الـمـال 
السياسي والتنفيعات اإلنتخابية، مع تفعيل مشاركة الشـبـاب 
والنساء وسائر القـوى الشـعـبـيـة والـوطـنـيـة فـي الـحـيـاة 

لالنتقال بلبنان من أسر الدولـة الـطـائـفـيـة إلـى  السياسية 
 .رحاب الدولة المدنية الديموقراطية

سن قانون مدني موحد لألحوال الشخصية، كجزء من  -١٢
 .عملية انتقال لبنان من الدولة الطائفية إلى الدولة المدنية
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 وألقت الرفيقة إلهام مبارك كلمة هذا نصها:
كان يوم التحول الكبير في حـيـاة  ٢٠١٩تشرين األول  17

اللبنانيين، فكل ما سبق هذا التاريخ من حراكات في الشـارع 
لم تستطع ان تكسر حاجز الخوف والتردد لدى أكثرية الشعب 
اللبناني ، إذ ان المشاركين والمقبلين على تلك الـتـحـركـات 
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في غالبيتهم  كانوا من الحزبيين أو من الجمعيات أو أصحـاب 
 .الحقوق ذات الصلة بالتحرك مثل المعلمين والنساء وغيرهم

تشرين األول كانت المشاركة األوسع واألشمل في  ١٧في 
تاريخ الشارع  اللبناني إذ ان فئات واسعة من الشـعـب الـتـي 
خرجت من عباءة الزعماء الطائفيين اعتبرت أن الـوقـت قـد 

عاماً من قـبـل  ٣٠حان السترجاع حقوقها المنهوبة على مدى
الطبقة السياسية الحاكـمـة الـتـي ظـلـمـتـهـم وسـرقـتـهـم 
وهمشتهم بحيث اصبحوا يشـكـلـون الـفـئـة األكــــبـر فـي 

 .المجتمع
النساء، الشباب المعطلين عن العـمـل، ذوي االحـتـيـاجـات 
الخاصة، مسنين مكتـومـي الـقـيـد وأهـالـي الـمـفـقـوديـن، 
مزارعين، صغار الكسبة تالمذة وطالب المدارس والمـعـاهـد 
الرسمية والجامعة الوطنية وغيرهم ممن حرموا مـن ابسـط 
حقوقهم التي حرمتهم منها الدولة بسبب عجزها عـن وضـع 
سياسات خاصة لهذه الفئة الواسعة من الشعب اللبناني الذي 

 ... يفتقد ألي حماية اجتماعية صحية أو اقتصادية
نزلوا إلى الشارع ملؤا الساحات رفـعـوا أصـواتـهـم بـوجـه 
سلطة الفساد والمحاصصة مطالبين بحقوق لن يسكتوا عـن 

 . استردادها بعد اليوم
تشرين كانت الرد الطبيعي على مـفـهـوم  ١٧إن انتفاضة 

تزييف دور الدولة وسيادة النظام التحاصصي الطائفي الـذي 
يفتقد ألدنى رؤية في الشـأن االقـتـصـادي االجـتـمـاعـي او 
السياسي مما أدى بالتالي إلى الفـسـاد عـلـى أوسـع نـطـاق 

وغياب آليات المحاسبة والمساءلة، كما أدى ضعف وهشـاشـة 
البنى والمؤسسات الرقابية والنقابات العمـالـيـة واالتـحـادات 
المهنية والطالبية والتعاونيات أمام تعاظم األضرار النـاتـجـة 
عن السياسات الخاطئة على كافة المستويات والصعد، هـذه 
األضرار التي لحقت بكافة الفئات الشعبـيـة وبشـكـل خـاص 
بالفئة التي تم ذكرها أي المهمشين في المجتمع لذلك نـرى 
الحلول عبر عناوين عريضة، (دون الخـوض فـي تـفـاصـيـل 
الورقة المتكاملة اقتصادية اجتماعيـة وسـيـاسـيـة وضـعـهـا 

 .اختصاصيين بهذا المجال)
تغيير التوجهات السياسية والثقافـيـة واالجـتـمـاعـيـة مـن 
سلطة المزارع والزبائنية الطائفية إلى دولة مدنية علمانـيـة 
تسودها العدالة والحرية والديمقراطية تظلـل الشـعـب كـل 

 . الشعب بمظلة أمان وحماية صحية اجتماعية واقتصادية
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غادر وفد صندوق النقد الدولي بيروت، وبقيت هنا األزمات 
المتراكمة مع وعد من الوفد باالستعداد لتقديم المزيـد مـن 
المشورة الفنية للبنان، لـكـن مـن دون اإلعـالن عـن رأيـه 

 .بموضوع السندات المتوجبة في آذار المقبل
وبانتظار خطة الحكومة التي وعدت بإبالغهـا لـلـصـنـدوق 
ليبنى على الشيء مقتضاه، بات من المسلّم به أن مـجـلـس 
الوزراء وافق على االستعانة بخبيرين دوليين مالي وقانـونـي 
إلعادة هيكلة الدين بما يسمح بتسديده مـن دون تـكـلـيـف 

 .الدولة أعباء إضافية
وبرأي خبراء اقتصاديين فإن االستعانة باالخـتـصـاصـيـيـن 
الدوليين هو من البديهيات لبلد كلبنان يعـيـش مـنـذ فـتـرة 
أزمة اقتصادية حادة من دون تسجيل أي بارقة أمل تساعـده 
على تخطيها في وقت قريب، وبالتالي ال بد من إعادة هيكلـة 
هذا الدين بما يسمح بتجاوز هذه المرحلة. وهذا ما فـعـلـتـه 
معظم الدول التي مرت بأوضاع مشابهـة لـلـوضـع الـمـأزوم 

 .الذي يعيشه لبنان
لكن الخبراء االقتصادييـن يـرون أن الـمـشـكـلـة لـيـسـت 
باالستعانة باالختصاصيين بقدر ما تتعلق بقدرة الـحـكـومـة 
على سداد الديون في األوقات المحددة ألن تـأجـيـل الـدفـع 
يضر بلبنان وبسمـعـتـه بـيـن الـدول، كـمـا يـحـجـب عـنـه 
المساعدات مستقبالً خاصة اذا تلكأت الحكومة عـن تـنـفـيـذ 
اإلصالحات الموعـودة فـي قـطـاع الـكـهـربـاء وغـيـره مـن 
القطاعات؛ أو في معالجة األزمة النقدية واالرتفاع الجـنـونـي 

 .في سعر صرف الدوالر
ووسط كل ذلك بدا غـريـبـاً جـداً عـدم تـوقـيـع رئـيـس 

حـتـى  ٢٠٢٠الجمهورية العماد ميشال عون علـى مـوازنـة 
اليوم، بعد أن أحيلت إليه أوائل هذا الشهر. وقد عبـر مـرجـع 
دستوري عن هذا االستغراب عـبـر "األنـبـاء"، خصـوصـا وأن 
البالد بأمس الحاجة إلى تنظيم شؤون الصرف فـي إداراتـهـا 
ومؤسساتها العامة وتنظيم النفقات، خصوصـاً وأن الصـرف 
في الوزارات على القاعدة االثني عشرية لم يعد لـه مسـوغ 
قانوني بعد انقضاء كانـون الـثـانـي وإقـرار الـمـوازنـة مـن 

 .المجلس النيابي وتوقيعها من رئيس الحكومة
وإذ ذكّر المرجع الدستوري بحق رئـيـس الـجـمـهـوريـة فـي  
التوقيع على الموازنة أو ردها إلى المجلس الـنـيـابـي اذا كـان  
هناك ما يستدعي الرد، سأل عن الجدوى من التـأخـيـر بـعـدم  
التوقيع طالما أن الرئيس لم يرد الموازنة؛ خصوصا وأن البـالد  

  ليست بحال من الترف الذي يسمح لها بتأخيرٍ من هذا النوع؟ 
مصادر كتلة "التنمية والتحرير"، وفي اتصال مع "األنـبـاء"؛ 
أعادت بدورها التذكير بأن عدم التوقيع على الـمـوازنـة مـن 
قبل رئيس الجمهورية ال يزال ضمن المـهـلـة الـدسـتـوريـة، 
وهي ستصبح نافذة بحال لم يوقّع عليها ولم يـردهـا؛ لـكـن 
المصادر أشارت إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان 

أيـام  ٣حرص على مناقشة الموازنة والتصديق عليها قـبـل 
من انتهاء المهلة الدستورية التي تسمح لـمـجـلـس الـنـواب 
بالتصويت عليها، لكي تنطلق العجلة المالية بشكل صحيـح؛ 
واآلن أصبحت الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية، كاشفـة أن 
ال علم عما اذا كان الرئيس عون سيرد الموازنـة أم ال، ولـو 
كان األمر كذلك لكان حصل ذلك بعد اإلحالة إلـى الـرئـاسـة 

 .بأسبوع أو أسبوعين على أبعد تقدير
في مجال آخر، توقفت أوساط قيادية معارضة عنـد خـروج 
رئيس الحكومة حسان دياب عن صمته في البيان المـكـتـوب 
والالفت الذي تلته وزيرة اإلعالم منـال عـبـد الصـمـد بـعـد 
االنتهاء من جلسة مجلس الوزراء في الـقـصـر الـجـمـهـوري، 
والذي تضمن هجوماً عنيفاً علـى مـن أسـمـاهـم بــ"جـوقـة 
األوركسترا المحلية التي تعمل على تشويه صورة لبنان فـي 
الداخل والخارج؛ وتحرض على الحكومة من خـالل الضـغـط 
على بعض الدول الشقيقة والصديقة لالمتناع عن مسـاعـدة 

 ."لبنان
األوساط المعارضـة اسـتـغـربـت أن يصـدر عـن رئـيـس 
الحكومة مثل هذا الكالم "بما يبرر عجز الحكومة عن إيـجـاد 
الحلول لألزمات، ما دفع برئيسها للهروب إلى األمام وافتعـال 
معارك وهمية خارج التاريخ والجغرافيا، من أجل إلهاء النـاس 

  ."عن المشاكل التي يتخبطون بها
مصادر كتلة المستقبل النيابية ردت بعنـف عـلـى حـديـث 
دياب، ورأت في اتصال مع "األنباء" أن "دياب عجل بانضمامه 
لجوقة المحرضين على الحريرية السياسـيـة بـحـديـثـه عـن 
العقود الثالثة الماضية وتحـمـيـل مـن سـبـقـه مـن رؤسـاء 
الحكومات مسؤولية وصول البالد إلى هذا المنحى؛ وهـو لـم 

  ."يمض على وجوده في القصر إال من مبارح العصر
واعتبرت المصادر أن كالم دياب "يدل على فشـلـه وعـدم 
قدرته على حل المشكلة، ومن أجل ذلك يعمل عـلـى إيـجـاد 
مسوغات ليبرر هذا الفشل"، سائلةً: "طالما أن ديـاب لـيـس 
لديه أي مشروع حل فلماذا قبل برئاسة الحكومة؟"، وتوقعت 
المزيد من هذه المواقف و"العدائية"، معتبرة أن دياب "يعتمد 
األسلوب نفسه الذي يعتمده الوزير جبران باسيل وتياره مـن 

 أجل تبرير الفشل فيقومون برمي التهم على اآلخرين.
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    كتب المحرر السياسي كتب المحرر السياسي كتب المحرر السياسي كتب المحرر السياسي 
شباط تمثل الـحـكـومـة أمـام الـمـجـلـس ١١يوم الثالثاء 

النيابي، وهي تأمل بنيل الثقة على أساس الـبـيـان الـوزاري 
الذي أعدته بعد عدة اجتماعات للـجـنـة اإلعـداد والصـيـاغـة 
والتي توجت أعمالها باجتماع لمجلس الوزراء في جـلـسـتـيـن 
متتاليتين، األولى في السراي ، والثانية في بعبدا، وفي كلـتـا 
الجلستين لم تسجل أية تعديالت على مشروع البـيـان الـذي 
اقر بصيغته النهائية في اجتماع بعبدا. ومن مراجعة الـبـيـان 
بعد إقراره يتبين انه بيان غلبت عليه الصياغـة اإلنشـائـيـة، 
وتناول األزمة بأسلوب الرغبة والتمني، دون ان يقدم حـلـولًـا 
عملية تخرج البلد من أتون األزمة بكل جوانبهـا السـيـاسـيـة 
واالقتصادية واالجتماعية، وانعكاساتها الضاغطة جـداً عـلـى 
الواقع المعيشي .هذه الحكومة ستنال الثقـة االسـمـيـة مـن 
المجلس ليس لكونها حكومة إنقاذ فعلي، بل لكونها تشكلت 
من قوى تحوز على أغلبية اسـمـيـة فـي الـمـجـلـس. وهـي 
ستواجه بمعارضتين، واحدة من داخل المـجـلـس مـن كـتـل 
نيابية أعلنت مسبقاً عن مواقفها، بانهـا لـن تـمـنـح الـثـقـة 
لحكومة تشكلت من لون واحد . وثانية من خارج الـمـجـلـس، 
ومن شارع أعلن موقفه منذ انطلقت انتفاضته فـي السـابـع 
عشر من تشرين األول. ان المعارضة األولى لن يعول عليهـا، 
الن الذين تشكلت منهم الحكومة، هم من الطينة السلطوية 
ذاتها لمن كانوا شركاء في الحكومة السابقة قبل ان تـقـدم 
استقالتها تحت ضغط الشارع، كما ان الحكومة الحالية تبنـت 
مشروع الموازنة الذي أحالته الحكومة السابقة إلى المجـلـس 
وتبنت ما سمي بالورقة اإلصالحية التي اعتبرتها الـحـكـومـة 
المستقيلة ورقة خالص من األزمة. ولذلك ال مراهـنـة عـلـى 
االعتراض من جزء من المنظومة السلطوية على الجزء اآلخر 
الن الكل السلطوي ساهم في إيصال الوضع إلى ما هو عليه 
من حالة مأزومة بعدما تمادوا جميعهم في ممارسة الـفـسـاد 
السياسي واإلداري واالقتصادي وتغلـيـب الـزبـائـيـنـة عـلـى 
ضوابط االنتظام في تسيير المرفق العام . وإذا مـا وضـعـنـا 
جانباً الطريقة التي أقرت فيها الموازنة العامة والطريقة التي 
تمثلت بها الحكومة وكلها تندرج تحت تـوصـيـف الـهـرطـقـة 
والبدع الدستورية وكأن المطلوب تـهـريـب الـمـوازنـة وقـد 
حصل، فإن طرح الحكومة لنفسها لنيل الثقـة عـلـى أسـاس 
بيانها الوزاري هو مهزلة جديدة تضاف إلى الـمـهـازل الـتـي 
تدار باالستناد إليها الدولة بكل أجهزتها. وطالما ان الحكومـة 
أنتجت بنفس اآلليات التي تنتج بها الحكومـات فـي لـبـنـان، 
فعندئذ ال هم ان كانت من لون واحـد أو مـتـعـددة األلـوان، 
فهي لن تقدم بتركيبتها وبرنامجها شيئًا جديدا، بل ستـكـون 
نسخة مستنسخة عن سابقاتها، ولهذا يصح فـيـهـا قـول أن 

السلطة تعيد إنتاج نفسها وان بأسماء جـديـدة. أن حـكـومـة 
أنتجت بنفس آليات إنتاج الحكومات، وتتبنى موازنة الحكومة 
التي أسقطت تحت ضغط الشارع ، ولم تـقـدم رؤيـة لـحـل 
سياسي لالزمة ، ولم تأخذ المتغير السياسـي الـذي أفـرزتـه 
االنتفاضة في إنتاج عملية سياسية جديدة ،هـل يـمـكـن أن 
تمنح ثقة شعبية ؟ وكيف النتفاضة شعبية تمنح ثقة شعبيـة 
لحكومة كتلك التي أسقطتها ؟ ان الحكومـة الـحـالـيـة، هـي 
حكومة وان نالت ثقة اسمية من مجلس نيابي ، إال أنها تبقى 
مفتقرة ألية مشروعية شعبية. ان االنتفـاضـة الـتـي نـزعـت 
الثقة عن الحكومة من خالل ضغـط الشـارع ،ال يـمـكـن ان 
تمنح الثقة لحكـومـة مـن طـيـنـة األولـى، وإال لـن تـكـون 
االنتفاضة منسجمة مع نفسها. وطالما أثـبـتـت االنـتـفـاضـة 
ومنذ أربعة اشهر على انطالقتها ، إنها تمثل شرائح شعـبـيـة 
واسعة وتمثل من خالل المطالب المرفوعـة تـوقـاً شـعـبـيـاً 
للتغيير بآليات العمل الديموقراطي ، فهي باتت رقماً مـؤثـراً 
في الحياة السياسية ،وهي منذ اآلن باتت الرقيب السـيـاسـي 
والشعبي على األداء السلطوي سواء كان تشريعياً أو حكوميـاً 
أو إدارياً أو قضائياً، وهنا تكمن حقيقة الشرعية التي تـمـنـح 
الثقة أو تحجبها . على هذا األساس يجب أن يـبـقـى ضـغـط 
الشارع قائماً من خالل معطى ما هو قائم. والزخم الشعـبـي 
وان سجل ضمورا في حشده إال أن القـضـايـا الـتـي طـرحـت 
والشعارات التي رفعت تحولت إلى قضية رأي عام. وهـذا مـا 
يملي على الحراك وباالستناد إلى حضور كتلته الصلبة الـتـي 
تطرح مشروعاً وطنياً للتغيير أن تبقى في حالة جهوزيـة وان 
يبقى سقف خطابها السياسي عالي المستوى في معارضتـهـا 
لهذه المنظومة السلطوية بدأ بإعالن ال ثقة بهذه الحكـومـة، 
واستمرار الضغط من خالل الشارع لتحقـيـق االخـتـراق فـي 
بنية السلطة وإعادة تشكيلها على أسس تختلف عن األسـس 
التي تقوم عليها وتحكمها قواعد الـمـحـاصـصـة واسـتـمـراء 
سياسة النهب للمال العام وحماية منظـومـة الـفـسـاد الـتـي 
أفقرت العباد وأرهقت اقتصاد البالد .آن أوان المحاسـبـة وان 

 . تأتي متأخراً أفضل من أن ال تأتي أبداً
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
لقد فصل الدستور اللبناني، والتشريعات الملحقة به، بين 
سلطات ثالث: السلطة التشريعية الممثَّلة بمجلس النواب، 
والسلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء، والسلطة 
القضائية الممثلة بمجلس القضاء األعلى. وكان هذا الفصل 
من أجل فرض سلسلة من سالسل الرقابة من أجل منع 
تسلل الفساد إلى أي منها. وتلك تشريعات نابعة من تجارب 
طويلة في تاريخ البشرية. وإذا اختلَّ التوازن بين السلطات 

 الثالث، يتسلل منه الخلل الذي يؤدي إلى كل أنواع الفساد.
    

    أمراء الطوائف يصادرون قرار الشعب وقرار نواب الشعب:أمراء الطوائف يصادرون قرار الشعب وقرار نواب الشعب:أمراء الطوائف يصادرون قرار الشعب وقرار نواب الشعب:أمراء الطوائف يصادرون قرار الشعب وقرار نواب الشعب:
ففي لبنان، اختلَّ التوازن بالفعل، إذ فتحت المجالس 
النيابية األبواب مشرعة أمام كل أنواع الخلل. وكانت مصدراً 
لكل أنواع التحريف والتزوير، ألنها تخلَّت عن دورها في 
التشريع والمراقبة، وكان من أخطرها أن المجلس تنازل عن 
دوره لمصلحة بضع من أمراء الطوائف، وذلك بعد أن تنازل 
الشعب عن سلطة اختياره نواباً صالحين لتمثيله. فما بالك 
إذا كان الشعب لقاء حفنة من المال، أو لقاء حفنة من 
التضليل، قد سلَّم رقبة لبنان لمقصلة األمراء الذين كل 
همهم أن يضمنوا مصالحهم الخاصة، طالما أنهم صادروا 
قرار الشعب وقرار النواب. وبهذا الواقع المؤسف والمعادي 

 لكل أنواع الحقوق، صادر أمراء الطوائف السلطة التنفيذية.
    

    أمراء الطوائف يصادرون قرار السلطة التنفيذية:أمراء الطوائف يصادرون قرار السلطة التنفيذية:أمراء الطوائف يصادرون قرار السلطة التنفيذية:أمراء الطوائف يصادرون قرار السلطة التنفيذية:
كانت علة العلل في أن السلطة التنفيذية، التي من 
الواجب دستورياً أن تخضع لرقابة سلطة مجلس النواب، هو 
أن أمراء الطوائف تقاسموها حصصاً، وجمعوا بين الوزارة 
والنيابة، فتحولت القاعدة الديموقراطية إلى دمج السلطتين 
معاً، فأصبح النائب وزيراً، أي أن دور النائب جمع بين بين 
التنفيذ والمراقبة، فأصبح هو من يراقب نفسه. وبدأت معه 
سلسلة من الفساد طويلة وطويلة جداً، وليس هناك من 
حسيب وال رقيب. فهل يمكن للفاسد أن يراقب نفسه، وإذا 
راقبها فسوف يغطيها بتشريعات تبعد الشبهة عنه. فأصبح 
المجلس النيابي في لبنان، كما قال المثل: (حاميها 
حراميها). فغرق النواب وغرق أمراؤهم بسلسلة طويلة 

 بالفساد المغطَّى بسقوف قانونية.
    

    أمراء الطوائف يصادرون قرار السلطة القضائية:أمراء الطوائف يصادرون قرار السلطة القضائية:أمراء الطوائف يصادرون قرار السلطة القضائية:أمراء الطوائف يصادرون قرار السلطة القضائية:
وألن عدد النواب خضع لمنهج المحاصصة، وعدد الوزراء 

وتسميتهم خضع أيضاً لمنهج المحاصصة، وعدد أعضاء 
السلك القضائي خضع أيضاً وأيضاً للمنهج ذاته. تحول 
السلك القضائي الواجب أن يحاكم الفاسدين والخارجين على 
القانون، إلى طبقة تنفٍّذ أوامر من عين أفرادها، غابت 

 العدالة وسقطت سلطة القضاء بين أيدي أمراء الطوائف.
    

    أمراء الطوائف يسقطون الدولة ويرتهنون قرارها:أمراء الطوائف يسقطون الدولة ويرتهنون قرارها:أمراء الطوائف يسقطون الدولة ويرتهنون قرارها:أمراء الطوائف يسقطون الدولة ويرتهنون قرارها:
وإذا كان من الواجب أن يبدأ اإلصالح هذه المرة تحت 
ضغط الشعب المنتفض، فيجب أن يبدأ بشكل معكوس على 
أن يبدأ اإلصالح انطالقاً من السلطة القضائية. وهذا 

 اإلصالح يوجب بداية، وقبل أي شيء آخر، إدراك ما يلي:
من بعض التقاليد الدينية أن يفتتح القارئ تالوة القرآن 
الكريم بالقول: (أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا 
الرحمن الرحيم). وفيها داللة على أن طرد الشياطين شرط 
الزم يسبق النطق باسم اهللا.  وهذا حال الوضع في لبنان 
الذي يحتم طرد الشياطين أوالً، ألنهم عاثوا فساداً في كل 
زاوية من زواياه، وفي كل بقعة من بقاع مؤسساته 
الرسمية. وكذلك المؤسسات المالية المتحالفة مع شياطين 
الهدر والسرقة والنهب، وهؤالء هم ممن تعاقبوا على 

 السلطة منذ أكثر من عشرين سنة. 
ولما أيقن شياطين مختلف اإلمارات الطائفية، قدرتهم 
على أن يعاندوا سنن اهللا في العدالة ونظافة الكف. وأنهم 
يمتلكون القدرة الخارقة في تركيب مجلس النواب ومجلس 
الوزراء كما تقتضي مصالحهم، ووجدوا استسالماً وخضوعاً 

 تاماً لمشيئتهم من قبل الخدم والحشم. 
ولما اطمأنوا إلى استسالم أنصارهم ممن خدعوا بمبدأ 

 (حماية الطائفة). 
ولما دجنوا سلطة القضاء وطرزوا مقاعدها بقضاة يحيكون 

 األحكام على مقاسات مصالحهم. 
طاب لهم الجلوس على كراسي الحكم، ولذَّت السرقات 
وهانت الرشاوى والنهب. وصح فيهم القول الشعبي السائد: 

 (يا فرعون من فرعنك، قال تفرعنت وما حدا ردني).
وجد فرعون، في تلك الحاشية، خضوعاً واستسالماً من 
معظم أفرد الشعب، ومن نواب خانعين، ووزراء أتقنوا فن 
السرقة، ومؤسسات دينية تشرعن سرقاتهم ونهبهم. ليس 
هذا فحسب، بل استمرأت الحاشية أيضاً أن تتلقى نصيبها 
من السرقات والرشاوى. واتفق الجميع على القول: (وإن 
شكرتم ألزيدنكم)، ولذلك أتقنوا فن المديح والتزلف، 

 مرددين: (وأمأ بنعمة أميرك، فحدث). 
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    تشرين األول:تشرين األول:تشرين األول:تشرين األول:    ١٧١٧١٧١٧وداعاً لمنهج حكم ما قبل وداعاً لمنهج حكم ما قبل وداعاً لمنهج حكم ما قبل وداعاً لمنهج حكم ما قبل 
هذه كانت صورة لبنان والمشهد المسيطر عليه في 
محطات سبقت محطة االنفجار الشعبي في السابع عشر من 

. وأما بعدها فقد عم الهم ٢٠١٩تشرين األول من العام 
والغم، ودب الرعب في قلوب من كانت قلوبهم ال ترتجف. 
ولن تعود الطمأنينة إلى تلك القلوب ما دام صوت الشعب لن 
 يعود إلى القمقم، وهو لن يعود مرة ثانية طالما استمر
الجوع والبطالة وغيرهما المئات من مظاهر الفقر والحرمان. 
فالشعب لم يعد لديه ما يخسره، ولكنه لم يفقد األمل في 
التغيير. وأدرك أن هذا األمل لن يعود ألن أمراء لبنان الجدد 
وملوكه وفقهاءه وموظفيه من المثقفين حملَة المباخر 
وأدوات التجميل، لم يتركوا باباً للفساد إالَّ وطرقوه. ولم 
يتركوا حتى للنمل ما يجد في العظم من دسم. وألنهم كانوا 
أسخياء بالسرقة صح في كل منهم تسمية (قارون العصر). 
وكانوا بخالء على شعب لبنان، حتى أنهم فاقوا بخالً على 

 (بخالء الجاحظ).
تشرين األول  ١٧لقد وعد المنتفضون في الشارع أن بعد 

لن يعود كما كان قبله وهم في وعدهم صادقون. وأعلن 
الفاسدون أنهم سيغيرون ما بأنفسهم، ولكنهم بإعالنهم 

 كاذبون.
وإذا كانت حلول بعض الجرائم مستعجلة، وال تحتاج إلى 
وقت طويل. وبعضها يحتاج إلى وقت طويل ولكنه ليس 
مستحيالً. فإن الشعب ينتظر السلطة الحاكمة على كل 
المفارق والساحات. وإذا كان يمهلها قبل االنفجار األكبر، فإنه 
لن يهملها أبداً. ولكي ال تستمر لعبة التسويف والمماطلة إلى 
األبد. يصبح من المطلوب من أجل اختبار النوايا، أن تبدأ 
الحلول بطرد الشياطين من الهيكل قبل أي شيء آخر لكي 
تسد مزاريب الهدر والنهب. وهذا يحتاج إلى قرارات حاسمة 
تصدر عن السلطة القضائية القادرة على استدعائهم من 

 صغيرهم إلى كبيرهم أمام قوس العدالة. 
فإذا كانت أحزاب السلطة صادقة في إعالناتها، سواٌء أكان 
الحزب ممثالً في حكومة اللون الواحد، أم كان في خارجها، 
فالتلوث أصاب الجميع. فعليها أن تبدأ باإلصالح من حلقاته 
األخيرة. وحلقات اإلصالح تبدأ بإعادة دور الضمير الذي ال 
يرحم سوى البريء، وينزل العقاب بالمجرم، وكل منهم 
بمقدار جرمه. وهذا الضمير هو السلطة القضائية، أي 
السلطة الثالثة. وإعادة النظر بتراتيبة السلطات في هذه 
المرحلة، بحيث تكون السلطة القضائية أم للسلطات كلها، 

 وتوضع في مرتبة السلطة األولى.
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 األولى؟

تحيل الحكومة كل من يرتكب عمالً جرمياً إلى المحاكم -
القضائية لكي تبت في شأنها، فهذا صحيح. أما وأن تكون 
الحكومة بجميع مكوناتها وشخوصها هي من يرتكب كل 
تلك الجرائم، فهي لن تقدم أحداً إلى المحاكمة، ألنها لن 
ترضى بأن تخضع للمساءلة، خاصة أنها بمثابة الرأس المدبر 
للفساد. فالذي يرتكب جرماً عن سابق إصرار وتصميم، لن 
يقدم نفسه للمحاكمة وهو يعرف أنه مدان سلفاً بالوثائق 
والوقائع. وهذه هي األسباب التي تدفع لالعتقاد بأن 
الحكومات خسرت مصداقيتها، وبالتالي خسرت موقعها 

 الثاني بين السلطات.
وألن أمراء الطوائف، يأتون بالنواب المطواعين -

والمنفذين لألوامر، ليستفيدوا من حماية أمرائهم، فهم 
يمارسون سلطتهم التشريعية بما يتناسب مع مصالحهم، 
فعاثوا بدورهم فساداً. ولهذا فقد المجلس النيابي شرعيته 
الوطنية واألخالقية، ألن معظم نوابه ممن غاصوا بالسرقة 
لن يشرعوا ما يدينهم ويضعهم أمام قوس العدالة. ففقدوا 

 بذلك مشروعية سلطتهم األولى التي محضهم بها الدستور.
وألن الجهاز القضائي هو من صنع أيديهم حسب نظام -

المحاصصة الطائفية وحصر صالحيات تسميتهم بأوامر 
أمراء طوائفهم، فلن يحلم أحد بأن يحيل قاض واحداً منهم 
إلى قوس العدالة. وإذا قبلت المحاكم دعاوى وإخبارات عن 
عتاة الفاسدين، فإنها سوف توضع على رفوف المكاتب لكي 
يأكلها الغبار واإلهمال. وإذا استدعي فلكي يخلى سبيله 

 بضغط من هنا أو من هناك. 
وألن الوصاية السياسية على تعيين القضاة سارية -

المفعول، وباألخص منهم مجلس القضاء األعلى. وألن 
القضاء هو الوحيد المخول بالنظر في الجرائم، وألن 
السياسيين، هم الذين ارتكبوا أكبر الجرائم. يعتبر سبباً 
كافياً لتسقيط سلطة القضاء كما هي في حالتها الراهنة. 
وإذا ظلَّت المجالس القضائية عرضة للضغط من قبل 

 السياسيين، ستفقد دورها. 
 

وحتى ال يدور لبنان في دائرة جهنمية مغلقة، من يسبق 
من في تراتبية السلطات، يمكن طرد الشياطين من الهيكل 
بحل واحد هو إعادة ترتيب السلطات لتنال فيها السلطة 

 القضائية الدور األول. ولكن بشروط، ومن أهمها ما يلي:
رفع وصاية أمراء الطوائف عن تعيين القضاة، وتعيين -١

 المجالس القضائية. 
أن يسمى القضاة من خارج القيد الطائفي، واعتماد -٢

 معايير الكفاءة والنزاهة واألهلية األخالقية.
فهل يعلن الشعب اللبناني قيام ثورة بناء جمهورية 

 القضاء المستقل؟
 * * * * * 
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    نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
، عندما طرح اللبنانـيـون شـعـار إسـقـاط ٢٠١١في العام 

النظام الطائفي، لم يكن من المتعذر على الطبقة السياسية 
الحاكمة إجهاض هذا التحرك بالتغلغل وسـط الـحـراكـيـيـن 
وتبني مطالبهم وكأنها مطالب الحاكمين، وال عجب في كـل 
ذلك حيث أنه في بلد مثل لبنان، تستطيع أن ترفـع الشـعـار 
مهما كان براقاً وصادقاً، وتلجأ إلى العمل بعكس مـا يـهـدف 
إليه وبالتالي تمكن الساسة اللبنانيون بأحزابهم الـطـائـفـيـة 
والمذهبية التمديد ألنفسهم السنوات التالـيـة عـلـى حـراك 

واستطاعوا خاللها نهب ما يـمـكـن نـهـبـه مـن  ٢٠١١العام 
مقدرات البالد وخيراتها فصادروا مع ما صادروه مـن ثـروات 
لبنانية فوق األرض وتحتها، إرادة الطالئع اللبنانية المؤهـلـة 
لالعتراض مبتدئين باالتحاد العمالي العـام الـذي لـم يـعـد 
يمثل من الطبـقـة الـعـامـلـة الـلـبـنـانـيـة سـوى االسـم أو 
"الكليشيهات" فحسب، مروراً بهيئة التنسيق النقابـيـة الـتـي 
اجهضوا فيها كل صوت نقابي معارض فأجهزوا على قيـادات 
نقابية معروفة بإحالل البدائل المطواعة مكانها وتراءى لهم 
أن الشعب اللبناني لن يخرج عن كونه مطية فـي نـظـرهـم 
يستطيعون توجيهه  بالشكل الذي يريدون كما توجه الـريـاح 

 السفن.
، يسجل للـشـعـب الـلـبـنـانـي يـقـظـتـه ٢٠١٩وفي العام 

المتأخرة على كل ما تقدم مستفيداً من خـبـرات مـتـراكـمـة 
ومعاناة متالزمة جعلت شعار "كلن يعني كـلـن" هـو الـحـل 
األمثل إلسقاط هذا النظام، حيث أنـه بـدون إسـقـاط هـذه 
الطبقة الحاكمة ال يمكن لهذا النظام الـفـاسـد أن يسـقـط، 
وكانت انتفاضة السابع عشر مـن تشـريـن األول الـتـعـبـيـر  
الثوري المطلوب الذي لطالما انتظره اللبـنـانـيـون، فـإذا بـه 
يتحقق على أيدي شرائح الشعب اللبناني كافة، والـمـتـعـددة 
بتعدد مراحل وأشكال القسوة االجتماعية واالقتصادية الـتـي 

 يعانون منها.
وبدخول االنتفاضة اللبنانية شهرها الخامـس مـنـذ أيـام، 
استطاعت على مدى األيام التي أعقبـت السـابـع عشـر مـن 
تشرين األول تحقيق ما لم يكن باإلمكان تحقيقه على مـدى 
سنوات وعقود وليزيد من صدق شعاراتها الكارثـة الـمـالـيـة 
واالقتصادية التي استفاق اللبنانيون عليها وهـم يـراجـعـون 
مدخراتهم في المصارف أو يـنـزلـون إلـى األسـواق لشـراء 
حاجياتهم الغذائية، ليكتشفوا مستوى اإلجـرام الـذي لـحـق 
بهم على أيدي هذه الطبقة الحاكمة، وإن الفسـاد لـم يـكـن 
شأن أفراد أو كيانات سياسية وحزبية معينـة وحسـب وإنـمـا 
عمل احترافي لصوصي لطبقة سياسية بأكملها لـم تـكـتـف 

بمصادرة آمال اللبنانيين في ماضيهـم وحـاضـرهـم، وإنـمـا 
تجرأت أيضاً على ما تبقى لهم من رمق حياة لم تعد تنبـض 
 سوى بالهلع والخوف والقلق على مصير ما هو قادم من أيام.

ومع التشكيل الحكومي الجديد الـذي فضـح كـل مـا هـو 
مستور لدى هذه الطبقة الحاكمة بإحاللها البدائل (الدوبليـر) 
في المواقع التي أوهمت الناس أنها تخلت عنها، لـتـقـدم مـا 
هو أسوأ، عبر االستعانة بالموظفين التابعين الذيـن شـربـوا 
من نبع الفساد الذي أفادهم منه أولياء نعمتهم، ولـيـعـمـدوا 
فيما بعد إلى التنصل من هذه األكذوبة التي ضـحـكـوا بـهـا 
على اللبنانيين، فإذا بهم يلجأون إلى أخطر ما يمتلكونه مـن 
أسلحة خطيرة يواجهون من جديد بـهـا انـتـفـاضـة الشـعـب 
الغاضب بغرض إجهاضها عبر إعادة إنتاج سلطـتـهـم فـكـان 
اللجوء إلى الخطاب السياسي المتشح بالطائفية والمذهـبـيـة 
كأقرب الطرق إلى تحقيق ما يعيد إليهم القدرة على استغباء 
الناس والعمل على تحريك الغرائز التي تتـفـتـح مـن خـالل 
التخويف من اآلخرين وامتشاق سـالح الـدفـاع عـن حـقـوق 
الطائفة المهدورة والمذهب المغـيـب واسـتـدرار الـعـواطـف 
المريضة، بنبش ما أمكن نبشه من ذاكرة البـسـطـاء الـذيـن 
راهنوا دائماً على طيبتهم ولكي يتوفر كل ذلك لـهـم عـلـى 
بساط من حرير، كان ال بد للطرف اآلخر أيضاً من استـكـمـال 
هذه الخديعة بشعارات طائفية، ومذهبية مماثلة، ثم اللجـوء 
إلى إضفاء صفات الطهارة على من يمثل دون أن يتوانى عـن 
حمل السالح األبيض واالعتداء على الناس الذين يخالـفـونـه 
الرأي وهم يتشبثون بمحاسبة الكل دون استثناء، ألي مـوقـع 
أو طرف أو جهة انتموا وهي التي تشاركت جميعها فـي دفـع 

 البالد نحو  ما هي عليه اليوم من إفالس وجوع وإمالق.
ثم، ماذا أن ينبري رجل دين في موقع مسـؤول، لـيـدافـع 

 عن رجل السياسة  مقدماً الوالء الديني له على أي والء،
وماذا أيضاً أن ينبري رجل دين آخر مقدماً كل ما يـمـتـلـك 
من هالة طائفية  كي ال يتم المس بالموقع المسـؤول الـذي 
يعتبره من حصة الطائفة، وكال الرجلين يغمضان أعـيـنـهـمـا 
عن مطالب الناس ومعاناتهم وتجهيل الـمـسـؤول عـن كـل 
ذلك، فيما ضجت وسائل اإلعالم مؤخراً بأكثر من رجل ديـن 
من هذا المقلب أو ذاك، خرج على المؤسسة الدينية الرسمية  
وقال في هؤالء المدافع عنهم، ما لم يقله حـتـى الـمـواطـن 
العادي الغاضب المتفلت من كل مسؤوليـة كـالمـيـة، األمـر 
الذي يؤكد أن التغيير المطلوب صـار بـيـد كـل الـعـابـريـن 
للطوائف والمذاهب والمناطق وإن الشباب والشابـات الـذيـن 
يفترشون  الساحات العامة ليـل نـهـار كسـروا كـل حـواجـز 
الطائفية اللعينة وهم يرنون إلى إقامـة الـدولـة الـوطـنـيـة 
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العادلة القائمة على المساواة بين جميـع أبـنـائـهـا واإلنـمـاء 
المتوازن لقراهم ومدنهم والشعور باألمان نحـو مسـتـقـبـل 

 أوالدهم وأحفادهم.
إن كل جرعات البقاء على قيد الحياة لهذا النظام الطائفـي 
قد تم استنفادها بعد أن ثبت عدم نـجـاعـتـهـا ومـالءمـتـهـا 
للواقع اللبناني المريض المطلوب تغييره ولم يـتـبـق لـهـذا 
النظام سوى الخطاب الطائفي الذي يمـثـل خشـبـة الـنـجـاة 
ولألسف، لكل هذه المروحة الكبيرة مـن الـفـاسـديـن الـتـي 
يهمها تسعير هذا الخطاب بالتناغم والتوافق مـع أيـة جـهـة 

 كانت، شرط أن تكون طائفية ومن قماشة هذه الطبقة،

وبالتالي فإن تواصل الساحات اللبنانية من أقصى الجنـوب 
إلى أقصى الشمال مروراً بالعاصمة والبقاع والجبل وانـفـتـاح 
الشباب اللبناني على بعضه البعـض هـو جـل مـا تـخـشـاه 
الطبقة الحاكمة وهذا ما يجب أن يبقى ديدن الثائرين الـيـوم 
وغداً وهم يواجهون الخطاب الشعبوي السياسي الذي يـطـل 
عليهم من جديد، عبر فضح مراميه وغاياته التـي لـم تـعـد 
خفية على أحد، والتحذير من أي انزالق طائـفـي جـديـد لـن 
يعيد الساعة إال إلى الوراء، فبمعاناة الناس يتوحد اللبنانيـون 
وبوحدتهم تنتصر قضية التغيير الحقـيـقـي، وهـي آتـيـة ال 

 محالة.

 من شعارات الحملة المطلبية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي

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

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

محاربة الفساد تبدأ 
 بإلغاء الطائفية السياسية

التهرب الضريبي والفساد 
 والسرقة تجوف ا"يزانية

 ال ثقة لحكومة معلبة
 ال ثقة "وازنة مهربة
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يلتزم مصرف لبنان بسياسة دعم استيراد السلع 
األساسية للمواطن اللبناني، والمتعلقة بتوفير السيولة 
بالدوالر األميركي، الستيراد الطحين والمحروقات واألدوية، 
وسط تأكيدات بأن المصرف مستمر بالدعم، رغم استنزاف 

ال أزمة محروقات تلوح في »احتياطاته بالعملة األجنبية، وأنه 
 .«األفق

بدأ مصرف لبنان سياسة الدعم في أكتوبر (تشرين 
األول) الماضي، إثر ظهور أزمة الدوالر في السوق اللبنانية، 
وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية، وهو ما دفع 
المصرف المركزي لتلبية السوق المحلية بالسلع الضرورية، 
عبر صرف الليرة مقابل الدوالر بالسعر الرسمي وتحويلها 
إلى الخارج الستيراد الحاجات األساسية، وهو ما ثبت أسعار 

 تلك السلع في السوق، كما كانت عليه قبل األزمة.
لكن بعض اإلجراءات التي اتخذت، أثارت اعتراضات. ومن 
بين المعترضين مستوردو المحروقات الذين اعترضوا على 

في المائة من األموال المخصصة الستيراد  ١٥تأمين 
المحروقات بالدوالر األميركي لقاء فتح االعتمادات، كما 
اعترض أصحاب األفران بأن ارتفاع سعر الدوالر انعكس 

وغيرها،  «نيلون التوضيب»ارتفاعاً بتكاليف الصيانة وثمن 
وهو ما دفعهم للتلويح باإلضراب قبل يومين، قبل أن 

 يتراجعوا عنه.
وترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، أمس، 
اجتماعاً، حضره وزير الطاقة ريمون غجر، وحاكم مصرف 

االجتماع تناول »لبنان رياض سالمة. وأوضح غجر أن 
«موضوع فتح االعتمادات المخصصة الستيراد النفط . 

وجزم نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس بأنه 
 «الشرق األوسط»، موضحاً لـ«ال أزمة محروقات في لبنان»

النسبة التي يلتزم مستوردو »وقال إن  .«تحل»أن األزمة 
في المائة من االعتمادات  ١٥النفط بدفعها، والبالغة 

لالستيراد بالدوالر األميركي، جرى االتفاق على تخفيضها 
يمهد لجدولة »، مشيراً إلى أن االجتماع «في المائة ١٠إلى 

 .«األسعار
ويضاف ملف المحروقات إلى ملفي األدوية والخبز، اللذين 
يدعمهما مصرف لبنان، عبر توفير السيولة بالدوالر 
األميركي الستيراد الطحين واألدوية. وتقول مصادر مواكبة 

هناك لجنة اآلن »لملف تأمين االعتمادات لألدوية إن 

لتصنيف األدوية وفصلها عن المستحضرات األخرى التي 
 .«تبيعها الصيدليات التي ال تدخل ضمن نطاق األدوية

وفي ملف الخبز، أعلن وزير االقتصاد والتجارة راوول نعمة 
اتفاقاً تم أمس مع نقابات األفران، لوضع آلية لعناصر »أن 

وقال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة  .«كلفة الرغيف
تم االتفاق على وضع آلية لسعر الخبز، لنتأكد من أننا »إنه 

ندافع عن المستهلك، ودون إلحاق الخسائر باألفران، الذين 
يربحون ضمن الهامش المحدد بالقوانين، وينتجون الخبز 

هذا االتفاق لن يعيدنا إلى »وقال:  .«بجودة ونوعية عاليتين
الوراء، ألن هذه اآللية ستمكننا من تحديد البنود الواردة في 
الكلفة، وأول اجتماع للجنة سيكون يوم االثنين المقبل، 
لوضع هذه اآللية، وستصدر األسبوع المقبل القرارات 
الالزمة، في ضوء هذه الدراسة، وعلينا توفير الوقت على 

 .«الجميع
عن نائب رئيس اتحاد  «المركزية»ونقلت وكالة األنباء 

الحلّ ال »نقابات المخابز واألفران، علي إبراهيم، قوله إن 
ينحصر برفع األسعار، بل نطالب بدعم الطحين وتعديل 

الطحين غير مدعوم، »، مشدداً على أن «األسعار الرسمية
سنوات، وما من سلعة أخرى  ٧أو  ٦وكان ذلك يحصل منذ 

 .«مدعومة تدخل في صناعة الرغيف
بأن مصرف  «الشرق األوسط»وجزمت مصادر مصرفية لـ

لبنان مستمر بتوفير االعتمادات للسلع األساسية، من غير أن 
توضح حجم االعتمادات التي دفعت حتى اآلن منذ أكتوبر 
الماضي. وبغياب أي أرقام معلنة حتى اآلن عن حجم الدعم 
منذ أكتوبر الماضي، تشير تقديرات غير محسومة إلى أن 

 مليارات دوالر. ٤االعتمادات تصل إلى 
وأشارت الخبيرة االقتصادية فيوليت بلعة إلى أن سياسة 
الدعم بدأت مع ظهور مشكلة الدوالر في لبنان، إذ قبلها لم 

الشرق »تكن هناك أي مشكلة على هذا الصعيد، وقالت لـ
إن المصرف المركزي يدعم فرق سعر الدوالر  «األوسط

مقابل الليرة اللبنانية اآلن، بالنظر إلى أن السلع المستوردة 
تدفع بالدوالر، في مقابل الحفاظ على أسعار السلع 
األساسية كما هي في السوق. وإذ لم تخف أن هذه العملية 

تستنزف احتياطات المصرف المركزي من العملة الصعبة »
، أكدت أن األزمة فرضت هذا األمر الواقع، وتلتقي مع «لديه

استراتيجية المصرف المركزي لتعزيز األمن االجتماعي، علماً 
 بأن ذلك من مهام الحكومة اللبنانية.
* * * * * 
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عن أكالف ارتفاع سعر الرغيف بيـن ”  اللواء“ كتبت صحيفة 
 الدوالر والتجارة جاء فيها:

لو أن كل قطاع من القطاعات االقتصادية، يحضر أصحابه 
للدولة (كما يفعل األفـران فـي مـوضـوع الـخـبـز)، كشـفـاً 
بالفروقات التي بات يتعرض لها هذا القطـاع. سـواء لـجـهـة 
ارتفاع أسعار المواد األساسية بسبب تقنـيـن االسـتـيـراد، أو 
بسبب الفارق المتصاعد بين سعر الدوالر وسعـر الـلـيـرة، أو 
بسبب ارتفاع الضرائب والرسوم وأسـعـار الصـيـانـة وقـطـع 

 !«حتى إلى الطوابع»الغيار وصوال 
كما في الالئحة التي أعدها أصحاب األفران مطالبين بـأن 
تتحمل الدولة وحدها األعباء اإلضافية على صناعة الرغـيـف، 
كي تبقى ربطة الخبز سعراً وكماً ونوعاً كما يقولون، على مـا 

 هي عليه اآلن، مهددين بزيادتها على المستهلك..
الـذي  «القطـوع»لو أن كل قطاع سيشكو للدولة مثل هذا 

تمر به األفران، لكان على الدولة اللبنانية كي تدعم جـمـيـع 
القطاعات، أن تضاعف حجم نفقاتـهـا، فـي وقـت تـراجـعـت 
وارداتها بسبب األزمة المالية الحالية أو بسبب الفساد والهـدر 
والمال المنهوب، إلى ما يشبه الحضيض، والدلـيـل عـجـزهـا 
عن دفع استحقاق واحد في آذار المقبل، فـكـيـف بـالـنـسـبـة 

 لباقي المستحقات؟
 وكل هذا ال يعني..

إن أصحاب األفران عجزوا عن شرح أوضاعهم المالية سواء 
ألف ليـرة (واصـل  ١٠٠لجهة ارتفاع سعر طن القمح بحوالي 

الف لـيـرة  ١٥٠أرض الفرن) أم ارتفاع سعر المازوت بحوالي 
مليون ليرة أم بارتفاع سعر السكر  ٢أم بارتفاع سعر الطن بـ

دوالراً أم بارتفاع سعر الخـمـيـرة أم بـالـرسـوم الـتـي  ٩٠بـ
تدفعها المطاحن للضمان والستخـدام الـعـمـالـة األجـنـبـيـة 
والعربية وصوالً إلى الصيانة وقطع الغيار والـمـاء والـهـاتـف 

 والكهرباء..
إلى ما هنالك من النفقات المستجدة أو الـنـثـريـات الـتـي 
حفل بها الكشف المقدم من األفران إلى الدولة، والـتـي قـال 

أن كل بنـد فـيـهـا  «اللواء»عنها وزير االقتصاد راوول نعمة لـ
يحتاج إلى تفصيل وتدقيق وفي مباحثـات مشـتـركـة، قـبـل 
الوصول إلى الحل النهائي الذي يحفظ سعر الرغـيـف ووزنـه 

 من كماً ونوعاً.
األمر الذي يحتاج في الـظـروف االسـتـثـنـائـيـة الـمـالـيـة 
والمصرفية الطارئة التي يجتازها لبنان اليوم، إلـى تسـويـة 
ولو كان من شأنها خفض أرباح أي قطاع إلى الحـد الـمـالئـم 
للظروف الحاضرة،، بدالً من إعالن اإلضراب وتعطـيـل حـيـاة 
المواطن ومعيشته لصالح مجموعات من التجار تحقق أرباحـاً 
كبيرة أو صغيرة، فيما المواطن اللبناني اآلن يتهدده الـفـقـر 

 وصوال ربما إلى الجوع!
واذا كان قطاع األفران يشكو الـدولـة ويـطـلـب دعـمـهـا 
والتعويض له عن ارتفاع أسعار المواد الصناعية ومعها سعـر 

 –وقد يكون بعض هذه الشكوى أو كلـه صـحـيـح   –الدوالر، 
فماذا إذن عن باقي القطاعات الحيوية األساسية التي تشـكـو 
من الصعوبات نفسها ومنها قطـاعـات الصـنـاعـة والـزراعـة 
والتكنولوجيا والسياحة والخدمات وباقي القطاعات.. حتـى ال 

 ننسى قطاع االعالم؟!.
* * * * * 
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        نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦----٠٧٠٧٠٧٠٧----١٩١٩١٩١٩    

مع بدء حفر أول بئر استكشافي للنفط في لبنان وتوقع مع بدء حفر أول بئر استكشافي للنفط في لبنان وتوقع مع بدء حفر أول بئر استكشافي للنفط في لبنان وتوقع مع بدء حفر أول بئر استكشافي للنفط في لبنان وتوقع 
دخول لبنان نادي الدول النفطية ولو بعد عدة سنوات اذا دخول لبنان نادي الدول النفطية ولو بعد عدة سنوات اذا دخول لبنان نادي الدول النفطية ولو بعد عدة سنوات اذا دخول لبنان نادي الدول النفطية ولو بعد عدة سنوات اذا 
صحت التقديرات حول وجود النفط والغاز، نعيد نشر قديمنا صحت التقديرات حول وجود النفط والغاز، نعيد نشر قديمنا صحت التقديرات حول وجود النفط والغاز، نعيد نشر قديمنا صحت التقديرات حول وجود النفط والغاز، نعيد نشر قديمنا 

    جديداً حول هذا الموضوع.جديداً حول هذا الموضوع.جديداً حول هذا الموضوع.جديداً حول هذا الموضوع.
أخيراً، وبعد مرور أكثر من ثالث سنوات علـى فـتـح مـلـف 
النفط اللبناني، تم خاللها تعيين هيئة عامة للبترول برواتب 
وامتيازات وحوافز خيالية، من شأنها أن تطعم مئات العائالت 
اللبنانية الفقيرة بالمجـان، وتسـاهـم فـي الـتـخـفـيـف مـن 

 المديونية العامة للبالد،
طلع علينا مكونان سياسيان لبنانيان يمثالن ما يـمـثـالنـه 

 من حيثية مذهبية وطائفية ونيابية،
ليعلنا اتفاقاً مبدئياً على إعطاء الضوء األخضـر لـإلـسـراع 
في إقرار المراسيم المتعلقة بالنفط والغاز اللبناني الموعود، 
ابتداء بالمسح المطلوب للبلوكات العشر الداخلة ضمن المياه 
اإلقليمية اللبنانية والتسريع في وضع التشريعات لتلـزيـمـهـا 
والتعجيل في عمليات التنقيب واستخراج مكنوناتها من الغـاز 
الطبيعي والنفط وما تقدره التخمينات األولـيـة بـالـكـمـيـات 
الهائلة التي سوف تدر على الخزينة العامة ثروة مستقـبـلـيـة 
هائلة من قيمة ما هو متوفر من النفط والغاز ضمن الـمـيـاه 

كـلـم ٢٢٧٠٠اإلقليمية الدولية اللبنانية المحددة مساحتهـا: 
مربع، حيث ترجح كميات اإلقدام المكعبة من الغاز فيـهـا مـا 

مليار إلى الثمانين مليار، إضافة إلى مـلـيـار ونصـف  ٢٥بين 
 ٩٦٠المليار من النفط الخام، بثروة موعـودة تـتـجـاوز إلـى 

مليار دوالر وبمستقبل اقتصادي واعد يبشـر بـطـفـرة غـيـر 
مسبوقة لناحية التحول إلى دولة مصدرة للنفط وما يجب أن 
يستتبع ذلك من تشجيع للصناعات المحلية الـقـائـمـة عـلـى 
البتروكيميائيات واالكتفاء الذاتي الداخلي من الطاقة وطـرح 
آالف فرص العمل للبنانيين، إلى غـيـر ذلـك مـن مـوجـبـات 
البحبوحة االقتصادية والرفاه االجتماعي الذي يجب أن ينـعـم 

 .به اللبنانيون بعد سنوات الجدب والقحط والـفـقـر واإلمـالق
غير أنه، وبالرغم من االتفاق السياسي الحاصل مؤخراً حـول 
ــلــبــنــانــي وأهــمــيــتــه كــمــا ســبــق وتــقــدم،  الــنــفــط ال
فإنه وحتى لو سارت األمور بالشكل السليم الذي عـلـيـهـا أن 

 تسلكه وزارياً ونيابياً،
على اللبنانيين أن ال يفرحوا بفرج سريع، فالفرج ليس غداً 
وإنما سوف يحتاج إلى ما بين السـبـع إلـى الـعـشـر سـنـوات 

 :للتنفيذ مما يؤكد على مسألتين أساسيتين
مقدار الضرر الذي لحق بلبنان اقتصاديـاً واجـتـمـاعـيـاً  -١

جراء التأخر ثالث سنوات حتى اآلن في دفع عملية النفط إلـى 
األمام، وما يسبب هذا التأخير في إغراق البلد في المزيد مـن 

 .الديون واألزمات الخانقة

توجيه أصابع االتهام، مبدئياً، إلى الجهات السـيـاسـيـة  -٢
الداخلية التي تتحمل مسؤولية هذا التأخير، والـتـي تـنـسـب 
الفضل إليها اليوم، بإعادة الحياة إلى الملف النفطي متجـاوزة 
استهتارها بمرافق البالد العامة وكل ما تـم تضـيـيـعـه مـن 

 .فرص وإمكانيات
من هنا، تزداد المخاوف اللبنـانـيـة حـول ثـبـات االتـفـاق 
النفطي الثنائي أو عدم ثباته، وتطرح التـسـاؤالت الـمـحـقـة 
والمشروعة حول األسباب التي دفعت صانعيه إلى إعالنه في 
هذا التوقيت الزمني وعما إذا دخل ذلك فـي نـطـاق تـبـادل 
المصالح على طريقة "خذ واعط"، وما يمثله العطاء في هـذا 
المجال من تسهيل النتخاب المرشح المختلف عليه، لرئـاسـة 
الجمهورية، مقابل اإلفراج عن "الفيتو" الحاصل حـول إقـرار 
المراسم النفطية ومن أين يتم البدء بالبلوكـات، جـنـوبـاً أم 
شماالً، وكم عدد المساحات التي سيصار إلـى مسـحـهـا أوالً، 
إلى غير ذلك. من االعتراضات التي باتت معروفة لـلـقـاصـي 

 والداني في هذا البلد،
وعما إذا كان الدافع لالتفاق، هو الضغوط الخارجية عـلـى 
لبنان التي وجدت الدولة اللبنانية نفسها، واقعة تحت عبئهـا، 
عندما استمعت إلى أكثر من نصيحة دولية مفـادهـا: أن لـم 
تباشروا في االعتماد على نفظكم منذ اليوم، فلن تجدوا منه 
أية فائدة غداً سوى االعتماد عليه داخلياً في ظل انسداد أفق 
التصدير للخارج، ناهيك عن كل ما يحكى ومنذ زمـن لـيـس 
بالقريب أن العدو الصهيوني باشر في التنقيب فـي الـمـيـاه 
اإلقليمية لفلسطين المحتلة، وأن عمليات سرقة قد بدأت من 
البلوكات المشتركة جنوباً والمتنازع عليها لتـتـكـرر تـجـربـة 
النفط المسروق مع تجربة المياه اللبنانية المـسـروقـة أيضـاً 
من الليطاني والوزاني عبر اإلمدادات التحتيـة الـتـي يـجـيـد 

 .العمل بها
من هنا، تبدو الحاجة الوطنية العليا الماسة، إلـى تـوفـيـر 
الضمانات الدستورية والقانونية والتشريعية اللبنانيـة الـتـي 
تكفل حماية الثروة النفطية اللبنانية الموعودة، لـيـس فـي 
منع إخضاعها لمنطق المحاصصة السياسية وحسـب أو فـي 
حال عودة الخالفات الداخلية إلى سابق عهدها بين من اتفقـا 
اليوم، وإنما لمنع سرقتها أيضاً من قبل الـعـدو الصـهـيـونـي 
المتربص على حدودنا البرية والبحرية وال يخفي أطماعه في 
ثرواتنا يوماً، دون أن نغفل أن الصندوق السيـادي الـوطـنـي 
هو الذي يجب أن يدير هذه الثـروة ويـحـمـيـهـا ويـحـفـظـهـا 

 .لمصلحة األجيال القادمة
وألن الوقت كالسيف، أن لم تقطعه، قطعك، فثمة مـا هـو 
مطلوب اليوم وبإلحاح من السلطتين التنفيذية والتشريعيـة، 

 :من إجراءات عمالنية على األرض، متمثلة بالتالي
اإلسراع في إقرار المراسيم النفطية واستقبال عروض  -١

الشركات والتواصل مع من يرسي عليـهـا االلـتـزام وإطـالق 
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أوسع ورشة وطنية لبناء القدرات والـمـهـارات الـالزمـة فـي 
 .قطاع التنقيب عن النفط والغاز اللبناني

التواصل مع القطاع الخاص في سبيل تطوير الخدمات  -٢
وتنسيق العمل واالستفادة من خبرات النـقـابـات األسـاسـيـة 

 .المعنية والمجتمع المدني
دفع القطاع التعليمي المهني والجامعي اللبناني، وبدءاً  -٣

من اليوم، إلى فتح الكليات والمعاهد الفنية للـتـدريـس فـي 
مجال البترول والبتروكيميائيات بـهـدف تـوفـيـر الـمـهـارات 
المهنية المطلوبة مستقبالً لهذا القطاع، وعدم التعويل علـى 

 .المهارات األجنبية وتفويت فرص العمل على اللبنانيين
دراسة احتياجات السـوق الـمـحـلـيـة لـنـاحـيـة إقـامـة  -٤

الصناعات القائمة على المشتقات النفطية واالسـتـفـادة مـن 
مصادر الطاقة الجديدة التي ستتـوفـر لـلـداخـل الـلـبـنـانـي 
واالستهالك المحلي دون الـلـجـوء إلـى الـعـمـلـة الصـعـبـة 

 .واالستدانة من الخارج
إنشاء المصافي الجديدة على طول الساحل اللـبـنـانـي  -٥

 .وتطوير المرافئ اللبنانية المؤهلة للتصدير من خاللها
إشراك القطاع الخاص في إنشاء أسطول بحري متطور  -٦

في لبنان، مؤهالً ليـكـون فـي مصـاف غـيـرنـا مـن الـدول 
المجاورة، سيما وأن المنافسة االقتصادية ستشتد وتـيـرتـهـا 
بعد االكتشافات الغازية األخيرة في المياه اإلقليمية المصرية 
واالتفاقات اإلقليمية االقتصادية المعلن عنهـا مـؤخـراً حـول 

 .الغاز الموعود
الضغط على الشركات الملتزمة بتشغيل ما ال يقل عن  -٧

 .الثمانين بالمئة من عمالها وموظفـيـهـا مـن الـلـبـنـانـيـيـن
 :إلى ذلك، نعيد التأكيد على نقطتين أساسيتين

األولى: عدم تضييع الوقت والبدء الفـوري بـإطـالق شـارة 
السباق النفطي اللبناني لنقول أن هنـاك مـلـيـارات اإلقـدام 
المكعبة من الغاز والبترول السائل وسيحتاج التنقيـب عـنـهـا 
واستخراجها سنوات عدة، ومنها ما هو أكثر من ذلك لـوجـود 
أعماق متفاوتة تحت المياه اإلقليمية قد تصل إلـى الـثـالثـة 

 .آالف متر في عمق البحر
الثاني: إخراج البالد من الصراعات السياسية العقيمة التـي 
لم تدر عليها سوى المزيد من الخـراب واإلفـالس والـديـون، 
ولم يستفد من ذلك سوى العـدو الصـهـيـونـي وغـيـره مـن 

 .المتربصين بأمن وسيادة واستقرار هذا البلد
واألمن واالستقرار مطـلـوبـان الـيـوم كـحـاجـة أسـاسـيـة 
للخالص الوطني والنفاذ بجلدنا نحن اللبنانيين من كـل مـا 
يحيط بنا من أهوال وأخطار، ليس سوى ألننا جميعاً نعـيـش 
على مركب واحد وأي عطل في هذا المركب لن يلحـق األذى 
أو الموت الحتمي بفئة معينة دون غيرها، بل أننا جميعاً مـن 

 .سوف يدفع الثمن بحاضرنا ومستقبلنا
لقد صار من حق اللبنانيين أن يتنفـسـوا وطـنـيـاً بـعـدمـا 

 اختنقوا بالمذهبيات الطائفية القاتلة،
وصار من حقهم أيضاً أن يحلموا بعيش حر كريم ولـقـمـة 
غير مغمسة بالذل والمصادرة من قبل الجشع واالحتكار فـي 

 أي وقت،
صار من حقهم أن يزداد منسوب األمل لديهم عـلـى كـل 

 .منسوب آخر لليأس واإلحباط والكفر بالوطن
 .ففي الحلم اليوم غلبة على كوابيس الحاضـر وظـالمـتـه

 .وفي األمل اليوم، ضرورة وطنية ليس بعدها ضرورة
* * * * * 
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تتضاعف الخسائر في طرابلس يوما تلو آخر، كلّما اشتدت 
وطأة األزمة االقتصادية التي يغرق اللبـنـانـيـون بـهـا. هـذه 
المدينة "األفقر على حوض البحر المتوسط"، كانت تـعـيـش 
أزماتها االقتصادية والمعيشية واإلنمائية منذ عقود طويـلـة، 
كما لو أنها مساحةً جغرافية معزولة عن لبنانها. أمـا الـيـوم، 
فقد عادت أكثر اتصالًا بلبنان، ليس من بوابة اإلنماء، وإنـمـا 
من بوابة األزمات. ال يشبه وقْع األزمة الخانقة في طرابـلـس 
حال أي منطقة لبنانية أخرى، وكأنها ضاعفت جرعة الحرمـان 
والفقر والحاجة فيها. فعجلة االنهيار االقتصادي والمعيـشـي، 
تبدو سرعتها قياسية، في األسواق والمتاجـر والـمـؤسـسـات 

 والمرافئ وكلّ مرافق الحياة الشمالية.
    

    معقل الحكايامعقل الحكايامعقل الحكايامعقل الحكايا
في أحياء طرابلس القديمة وداخل أحزمة بـؤسـهـا، يـبـدو 
المشهد العام صادما، ليبقى السؤال: هل ما زالت طـرابـلـس 
"أم الفقير" وحاضنة آالم الفقراء؟ ولماذا لـم يـنـخـرط أبـنـاء 

 األحياء الشعبية في حراك الثورة الشعبية؟
نصل إلى ضفاف نهر "أبو علي" الغني بمعالمه التاريخـيـة 
والعمرانية، لكنه تحول إلى جسر "باطون" شاهد على أفشـل 
"مشروع إرث ثقافي" نفذه مجلس اإلنماء واإلعمار، وأدى إلـى 
سقف النهر وجعله "حاوية نفايات" ولتصريف المجاري. هـنـا، 
عند هذا النهر الذي ينبع من مغارة قاديشا الواقعة في وادي 

 ٤٢قاديشا الشمالي ويبلغ طوله من المنبع حتـى الـمـصـب 
كيلـومـتـراً مـربـعـاً، مـعـقـل  ٤٨٥كيلومتر ومساحة حوضه 

الحكايا واألزمات التي تختصر بؤس طرابـلـس، بـعـيـدا مـن 
نبض الثورة وصخبها الذي أشعل "ساحة النور" في شهور مـا 

   .٢٠١٩تشرين األول  ١٧بعد 
في المشهد العام، تبدو بيوت المنطقة كأنها مركبة فـوق 
بعضها البعض، بينما تعلوها صور عمالقة لزعماء المـديـنـة 
الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من أحيائها وأسواقها عـبـر 
مفاتيحهم االنتخابية و"قادة محاورهم". جغرافيا، يفصل نهر 
أبو علي أهم منطقتين للتجـمـع السـكـانـي الشـعـبـي فـي 
طرابلس، وهما قبة النصر في الشمال الشرقي، وأبي سمراء 
في الجنوب الغربي منه، وعـلـى ضـفـتـه الـغـربـيـة قـلـعـة 
طرابلس. أما عند ضفته الشرقية فـيـمـتـد سـوق الـخـضـار 
الشعبي، ومحالت ألبسة البالة التي توسعت رقعتهـا لـمـئـات 
البسطات المفروشة على سقف النهر. والمشهد عند ضفافـه، 
لم يتبدل إلّا نحو األسوأ، وتحديدا خالل العقد األخـيـر، الـذي 
ترافق مع تنفيذ مشروع "اإلرث الـثـقـافـي"، فـتـحـول إلـى 
مساحات لعشوائيات البـسـطـات والـخـيـم و"زحـف" الـفـقـر 

 والفوضى.

    الجئو النهرالجئو النهرالجئو النهرالجئو النهر
هذا المشروع، كان بمثابة جرمٍ بيئي وهندسي ومجتمعي 
بحق طرابلس، نتج عنه أضرار جسيـمـة أصـابـت مـخـتـلـف 
قطاعات المنطقة، ودفعت عشرات المـحـالت والـمـؤسـسـات 
 الصناعية والحرفية والتجارية أن تغلق أبوابـهـا. ومـا يـمـيـز
منطقة نهر "أبو علي" في طرابلس، هو أنها كانت وال تـزال 
حاضنة لعمالة الالجئين السوريين والفلسـطـنـيـيـن، الـذيـن 
يسكنون في أبنيتها وجوارها، أو يـأتـون مـن الـمـخـيـمـات، 
ومعظمهم يعملون بما يعرف بــ "الـعـتـالـة" أو "عـتـالـيـن"، 
فيجرون عربات الخضار أو يحملـون بضـائـع ثـقـيـلـة عـلـى 

 ظهورهم، ويعملون لساعات طويلة، مقابل أجورٍ زهيدة.
عاما، وهو فلسطينـي مـن مـخـيـم  ٥٤أحمد ربيع، البالغ 

البداوي، يقف أمام محل تتـكـسـد فـيـه أكـيـاس األقـمـشـة 
واأللبسة، يعمل فيه عتالًا عـنـد الـجـسـر، ولـد وعـاش فـي 
المخيم ولديه خمسة أوالد. ينـفـر أحـمـد مـن كـلّ أشـكـال 
العنصرية التي تمارس بحق الالجئين في لبنان، ويعتـبـر أنّ 
حدتها تراجعت، "ألننا جميعا أصبحنا في مركب واحد يـغـرق 

"لم نعش أزمة اقتصادية كـحـال هـذه  بنا". يقول لـ"المدن":
األزمة التي أثرت علينا جميعا، وأفقدتنا قـدرتـنـا الشـرائـيـة 
فصارت صفراً، لدرجة أصبحت كلفة أي طبخة تفوق قـدرتـنـا 
على تأمينها". بالقرب منه، يقف عبد السالم اسماعيل، وهـو 

عـامـا ولـديـه  ٣١شاب طُبع اليأس على مالمح وجهه، يبلغ 
ثالث بنات، يسكن في أحد البيوت المحاذية للنـهـر، يـحـمـل 
شهادة جامعية في التاريخ، لكنه يعمل عتالًا! يرد على سؤالٍ 
بسؤالٍ آخر: "هل أشحد إن لم أجد عمالً بشهادتي أم أعـمـل 

 عتالًا؟".
ألـف لـيـرة  ٧٠٠يحتاج عبد السالم شهريا إلـى حـوالـى 

لتسديد إيجار بيته وكلفة الكهرباء والمولد واالنترنت، بينـمـا 
معاشه ال يتجاوز المليون ليرة. يقول: "فقد معاشي قـيـمـتـه 
مع انهيار الليرة أمام الدوالر. وما يتبقى مـنـه ال يـكـفـيـنـي 
لكلفة علب الدخان طوال الشهر، ولتسديد ديـونـي وإطـعـام 
عائلتي". مقابل أحمد وعبد السـالم، نصـادف نـبـيـل عـبـد 

عاما، ولـديـه ولـديـن.  ٣٥الرزاق، وهو سوري الجنسية يبلغ 
مشهد نبيل، يبدو الفتا وهو يضع حبال عربة على أكـتـافـه، 
ويجر عليها في السكة عشرات الكيلـوغـرامـات مـن الـجـزر. 
نسلّم عليه، فيشرب الماء ويأخذ نفسا عميقًا، ويخـبـرنـا أنـه 
منذ تهجر من إدلب إلى لبنان، لم يعش أسوأ من هذه األزمة 
االقتصادية. يقول: "أشعر أنني مكبل لـلـغـايـة، فـاالنـهـيـار 
المالي يضرب لبنان وسوريا معا، وأنا ال أستطيع العـودة إلـى 
بالدي أو السفر ألي بلد آخر، وكأنني أسير مآسي هذا الـبـلـد 

 وأقف عاجزا عن تأمين قوت عائلتي".
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    مسنو النهرمسنو النهرمسنو النهرمسنو النهر
على سقف النهر، تسير الحاجة كينونة (أم محمـد) بـبـطء 

عاما، ولديها أربعة أوالد، وتعـيـش مـع  ٧٤شديد، وهي تبلغ 
ابنتها الوحيدة في أحد بيوت "حارة البرانـيـة" داخـل أسـواق 
النهر. تعاني أم محمد من أمراض كثيرة وال تستطيع تأمـيـن 
دوائها، تخرج لـ "تتشمس" كما تقول، وتتنقل بين بسـطـات 
الخضار لشراء حاجاتها بأرخص األسعار. فـ "لم تعـد تـهـمـنـا 
جودة الطعام والخضار في ظلّ االرتفاع الفاحش لـألـسـعـار، 

 فالمهم أن نأكل وال نموت جوعا".
عـامـا،  ٧٥بعد أمتارٍ قليلة، نجد سيف الدين عكاري البالغ 

يقف مستنداً على سياج النهر، ينفخ سيجارته، ويتأمل النهـر 
من تحته الذي تتراكم فيه النفايات ويحوم حـولـه الـحـمـام. 
يقول: "نكاد نموت قهرا من أزمتنا االقتصادية، ولوال بـعـض 
أبنائي المغتربين لكنا تسولنا، بعد أن أصبـحـت الـمـعـيـشـة 
مكلفة للغاية"، ويسأل مستنكرا: "كيف يعنـي طـرابـلـس أم 

آالف   ٥آالف ليرة واللوبية  ٤الفقير وصار فيها كيلو الخيار بـ 
آالف؟ من أين نأكل ونـعـيـش بـكـرامـة بـيـنـمـا  ٣والكوسى 

   معظمنا عاطل عن العمل؟".
 ٨٦على رصيف سوق النهر، يجلس الحاج محمـد الـبـالـغ 

عاما على كرسيه البالستيكية كلّ يوم، وكأنه يحـرس أوالده 
الشباب الذين يعملون في محلين استأجرهما لبـيـع الـقـهـوة 
والسكاكر. يضع قبعةً سوداء ويلف عنقه بشالٍ رمادي، ينفـخ 
سيجارته أيضا ويقول: "كلّ المصالح االقتصادية تنـهـار فـي 
طرابلس، نبيع بخسارة ونشتري الـبـضـائـع بـخـسـارة، وقـد 
عشت ما يقارب القرن من الزمن لكنه لم يمر عـلـيـنـا مـثـل 
هذه األيام البائسة حتى في عز الحرب، حين كـانـت الـلـيـرة 

 تحكي، لكن البركة غابت من كل شيء".
عاما  ٦٥عند الرصيف المقابل، يلتهي محمد البشير البالغ 

مع أوالده، بتقطيع اللحوم وتوضيبها في محله الذي أسـسـه 
عاما. يحكي كيف تضاعـفـت أسـعـار الـلـحـوم فـي  ٤٠قبل 

طرابلس، وأنّ األمر شكل صدمة كبيرة ألبناء هذه المنـاطـق 
الشعبية. يقول: "أسعار اللحوم تضاعفـت عـلـيـنـا، والـنـاس 
فقدت قدرتها الشرائية، وهناك حالـة تـقـشـف كـبـيـرة لـم 

أشهدها طوال سنوات عملي في المنطقة، حتى خالل حـرب 
السبعينات، لدرجة أن معظم الزبائن اليوم أصبحوا يشتـرون 

ألـف  ٢٥بالغرامات القليلة، بعد أن تجاوز سعر كيلو اللحـوم 
 ليرة لبنانية". ١٤ليرة فيما كان بـ 

    
    حديد وبالة الجسرحديد وبالة الجسرحديد وبالة الجسرحديد وبالة الجسر

عاما عند الجـسـر كـمـن  ٤٧يمشي محمد مشحاوي البالغ 
يحكي مع نفسه. هذا الرجل، وهو أب لستة أوالد، يعمل فـي 
الحديد ويعيش في حارة البرانية داخل السوق. يقـول: "لـوال 
مساعدة أوالدي كنا تبهدلنا، بعد أن تضاعفت كلـفـة الـمـواد 

ألف ليرة يومـيـا لـتـأمـيـن  ٢٠الغذائية. كانت زوجتي تكفيها 
ألـف لشـراء أدنـى  ٥٠طعامنا اليومي، اليوم ال تكفيها حتى 

حاجاتنا. حتى الحديد أصبح غاليا. كنا نشتري الطن الواحد بـ 
دوالر مقابل سعـر  ٤٠٠واليوم تجاوز الـ  دوالر أميركي، ٢٥٠

 صرفه بالسوق السوداء".
عند إحدى بسطات بالة األلبسة فوق الجسر، تقـف إلـهـام 

عاما مع بناتها، جاءت من جـبـل مـحـسـن  ٦٠كنعان البالغة 
لتنبش بسطات البالة وتشتري ثيابا ألوالدها. تقول: "عايفين 
حالنا، صرنا نجي على البالة ونشتري، بعد ما كـنـا نـتـسـوق 

عاما، وهو أب لـطـفـلـة  ٣٧بشارع عزمي". أما محمود البالغ 
صغيرة، يقف حزينا أمام محلّ البالة الذي يعمل فيه، مقـابـل 

ألف ليرة يوميا. يقول: "األزمة قاسية، وأشعر بعجزٍ كبير،  ٢٥
وغالء األسعار يرتفع كلّ يوم. كنا مثلًا نشتري علبة الزيت بـ 

ألف ليرة، وكـأنـنـا مـحـرمـون  ١٤آالف ليرة، أصبح سعرها  ٨
حتى من قلي البطاطا لسد جوعنا. يومية محمود ال تـكـفـيـه 

ألف ليرة، ويعتمـد قـلـيـلًـا  ٥٠٠لتأمين أجرة بيته الشهرية بـ 
 على مساعدة والدته التي تعمل خياطة في أبي سمراء.

وقبل ذهابنا يقول لنا ساخرا: "إذا وجدتم أحدا مرتـاحـا أم 
 مبسوطًا في هذه المنطقة، تعالوا أخبروني رجاء!".

لكننا لم نجد، ولم نعد إليه. أما هذه المنطقة، فتـخـتـصـر 
لغز الفقراء الذين يجدون الثورة تـرفًـا، بـعـد أن حـرمـتـهـم 
السلطة من أبسط حقوقهم للعيش بكرامة، فأصبح همهـم، 

 ال يتجاوز سقف سعيهم في تأمين قوت عائلتهم اليومي.
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 : قائمة المصطلحاتقائمة المصطلحاتقائمة المصطلحاتقائمة المصطلحات
دولة فلسطين ويعـرفـهـا حسـب :  :  :  :  إحدى هذه المصطلحات

رؤيته: يشير إلى دولة في المستقبل وهي ليـسـت مـوجـودة 
حالياً، والتي لن يتم االعتراف بها من طرف الواليات المتحـدة 
األمريكية إال إذا تم تنفيذ الـمـواصـفـات الـواردة فـي هـذه 

    الرؤية، وهي مشروطة بشروط تعجيزية. 
    اإلطار السياسي: اإلطار السياسي: اإلطار السياسي: اإلطار السياسي: 

يقول النص: للفلسطينيين طموحات لم يتم تحقيقها بمـا 
 في ذلك تقرير المصير وتحسين مستوى المعيشة. 

المسألة معقدة بوجود تشابك بين صراعين منفـصـلـيـن، 
نـزاع عـلــى األرض واألمـن والـالجــئـيــن بــيـن إسـرائــيــل 
والفلسطينيين ونزاع ديني بين إسرائيل والعالم اإلسـالمـي 

 حول السيطرة على بعض األماكن. 
إذا ما تم التطبيع مع الـدول الـعـربـيـة واإلسـالمـيـة مـع 
إسرائيل سيساهم ذلك في تحقيق حل عادل للصـراع بـيـن 

 الفلسطينيين وإسرائيل.
    بند/ حل الدولتين الواقعي: بند/ حل الدولتين الواقعي: بند/ حل الدولتين الواقعي: بند/ حل الدولتين الواقعي: 

يمكّن الفلسطينيين من حكم أنفسهم ولكن ال يمـكّـنـهـم 
 من تهديد إسرائيل. 

القيادة الفلسطينية عليها أن تعترف بـيـهـوديـة الـدولـة، 
وترفض اإلرهاب بكل أشكاله، وقبول ترتيبات خاصة لتلبيـة 
االحتياجات األمنية إلسرائيل وللمنطقة، وبناء الـمـؤسـسـات، 
واختيار حدود براغمتية، عندها ستدعم الواليـات الـمـتـحـدة 

 قيام الدولة الفلسطينية. (دون تحديد المدى وكيف). 
    ApproachApproachApproachApproachبند/ المقاربة: بند/ المقاربة: بند/ المقاربة: بند/ المقاربة: 

يقدم نظرة على قرارا ت األمم المتحدة/ ويشـيـر إلـى أن 
 هذه القرارات لم تحلّ الصراع. 

الحقائق الحالية: يتحدث حول الحقائق الحـالـيـة والـوضـع 
الراهن الذي يعبر عن إجراءات إسرائيـل غـيـر الـقـانـونـيـة، 
ويحاول شرعنتها كـبـديـل عـن قـرارات األمـم الـمـتـحـدة 

 والشرعية الدولية، وانه ال بد اإلقرار بالواقع والتعامل معه. 
    الطموحات المشروعة: الطموحات المشروعة: الطموحات المشروعة: الطموحات المشروعة: 

 الفلسطينيون لم يكن لهم دولة قط. 
للفلسطينيين طـمـوحـات لـحـكـم أنـفـسـهـم، وتـقـريـر 
مستقبلهم، وإسرائيل لديها الطموح لـكـي تـكـون الـوطـن 
القومي لليهود. (مع التأكيد دائماً على األهمـيـة الـمـطـلـقـة 

 لألمن). 
    األرض، تقرير المصير، السيادة: األرض، تقرير المصير، السيادة: األرض، تقرير المصير، السيادة: األرض، تقرير المصير، السيادة: 

(حول األرض) يقول النص: االنسحـاب مـن أراضٍ تـمـت 
السيطرة عليها في حروب دفاعية أمر نادر في التاريخ. يجـب 

% مـن األرض الـتـي ٨٨اإلقرار أن إسرائيل انسحـبـت مـن 
 .  ١٩٦٧احتلتها وسيطرت عليها عم 

الرؤية تتضمن نقل أراض إلسـرائـيـل (أي تـرانسـفـيـر) 
 بمساحة هامة. (دون تحديد أين وكيف

السالم ال يتطلب اقتالع أي أحد من العرب أو اليـهـود مـن 
 بيته. 

 (حول الشعب) تقرير المصير، يقول النص: 
ستحاول الرؤية تنفيذ تقرير المصير إلى حد أقصى بينـمـا 

 تأخذ العوامل بعين االعتبار.  
الالجئون: النزاع العربي اإلسرائيلي خلق مشكلة الجـئـيـن 

 فلسطينيين ويهود. 
مطلوب حل عادل ونزيه وواقعي لالجئين الفلسطينيـيـن، 

 وحل عاجل لالجئين اليهود عبر آلية دولية مناسبة. 
القدس: دولة إسرائيل كانت راعياً جيداً لألماكن المقدسـة 

 كما لم يفعل غيرها. 
مشكلة غزة: إذا توصل الجانبان إلى اتـفـاق سـالم، فـإن 
دولة إسرائيل نتوقع منها تنفيذ التزامها فقـط إذا: حـقـقـت 
السلطة سيطرة كاملة على غزة، ونزعت سالح الـمـنـظـمـات 

 اإلرهابية، وحققت نزع سالح شامل في القطاع. 
    بند/رؤية للسالم بين إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة بند/رؤية للسالم بين إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة بند/رؤية للسالم بين إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة بند/رؤية للسالم بين إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة 
تأمل الواليات المتحدة أن تبدأ الدول الـعـربـيـة تـطـبـيـع 

 عالقاتها مع إسرائيل. 
    بند/ الحدود: بند/ الحدود: بند/ الحدود: بند/ الحدود: 

، بشكل انتقائي، وال ٢٤٢إعادة رسم الحدود برؤية القرار 
 .  ١٩٦٧يوجد حدود كنقطة انطالق لها على عام 

األراضي التي ستعطى لدولة فـلـسـطـيـن سـتـكـون فـي 
 المساحة مساوية أو مقاربة لمساحة الضفة الغربية. 

ال تحتاج دولة إسرائيل القتالع أية مستعمرة وستستوعـب 
 معظم المستعمرات في األراضي اإلسرائيلية المتصلة. 

٪ مـن ٩٧٪ من اإلسرائيلييـن "الـمـسـتـوطـنـيـن" و ٩٧
الفلسطينيين سيكونون جزًءا من دولهم "المتصلة" ، مع بقاء 

% ٣يـبـقـى أي أن  ."٪ منهم متصلين عبر "نظام نقل فعال٣
من المستوطنين في "جيوب "داخل أرض دولة فلسطين. مع 
األخذ بعين االعتبار االمتداد الطبيعي الـمـسـتـقـبـلـي لـهـذه 

 المستوطنات. 
األراضي المتبادلة من قبل دولة إسرائيل ستكون مأهولـة 

 وغير مأهولة. 
حديث مباشر عـن ضـم الـمـثـلـث إلـى أراضـي الـدولـة 

 الفلسطينية، وحديث عن شبكة الطرق والجسور. 
سيتم تغيير مسار الجدار ليوافق الـحـدود الـجـديـدة (أي 

M���+ ��"g د��, =� �,-ز و�
 ^?� 

 g"�� ���-ن



       ٢٠٢٠شــباط  /طليعة لبنان الواحد     

 

 شرعنة الجدار وترسيم الحدود النهائية). 
حق الوصول إلى األماكـن الـمـقـدسـة، وصـنـدوق دولـي 

 لتنمية األراضي المتبادلة. 
    بند/: القدس بند/: القدس بند/: القدس بند/: القدس 

يبدأ بكالم معقول عن حساسية الموضوع، لكنه ال يـأخـذه 
بعين االعتبار بعد ذلك، ويتحدث عن أن القدس كانـت عـبـر 

 التاريخ مسار الحروب والفتوحات. ثم ينتقل بسرعة ليقول: 
مقاربة هذه الرؤية هي أن القدس موحدة وغير مـقـسـمـة 
 وعاصمة دولة إسرائيل، ويجب جعلها سهلة الوصول للجميع. 
يطرح الفهم الثيـولـوجـي لـألديـان الـثـالثـة الـيـهـوديـة 
والمسيحية واإلسالمية في القدس. بالنسبة لإلسـالم عـلـى 
سبيل المثال: يقول أن محمد وصل إلى جبل الهيكل/ الحـرم 
 الشريف ثم صعد للسماء. (هذا الفهم الثيولوجي لإلسالم!). 

األماكن المقدسة على غير القـوى األخـرى الـتـي دمـرت 
 األماكن المقدسة، حافظت عليها إسرائيل. 

ثم يقول ال بد من استمرار الوضع الراهن، لكنه يـنـتـقـل 
فوراً ويقول بعدها: " الناس من جميع األديان يجب أن يسمح 
لهم بالصالة في جبل الهيكل/الحرم الشريف بطريقة تحترم 
ديانتهم، مع األخذ بعين االعتبار أوقات الصلوات واألعياد (أي 

 التقسيم). 
يستعرض الموقف األمريكي: يقول أن الموقف األمريـكـي 
من القدس موقف قديم منذ أن شرع الكونغرس قراراً حولها 
(علماً أن الكونغرس يسمح للرؤساء بعدم تنفيذ القرار، وهذا 
ما حدث حتى وصول ترامب إلى السلطة، وهو متعلق فـقـط 

 بهذه اإلدارة). 
فيما يتعلق بالقدس: في الصفـحـات السـابـقـة قـال أنـه 
سيغير مسار الجدار، لكن عندما تحدث عن القدس قـال إنـه 
يجب إبقاء الجدار مكانه، ويـجـب أن يـخـدم كـحـدود بـيـن 

 العاصمتين. 
(الـهـويـة السكان المقدسيون: أمـامـهـم ثـالث خـيـارات: 

 اإلسرائيلية أو الجنسية والمواطنة الفلسطينية). 
العاصمة الفلسطينية خارج الجدار: يمكن للفلسطيـنـيـيـن 
أن يقيموا عاصمتهم خارج حدود القدس الشرقية اليـوم. أي 
إعادة تحديد الحدود بناًء على جدار الضم اإلسرائيلي، حـيـث 
يمكن للفلسطينيين إقامة عاصمتهم في األحياء التـي تـقـع 
على الجانب الشرقي من جدار الضم ويطلقون عليه القـدس 
(أو ما يريدون)  كأحياء مثل كفر عقاب، والجزء الشرقـي مـن 

 شعفاط وأبو ديس. 
    بند/ األمن: بند/ األمن: بند/ األمن: بند/ األمن: 

هدف الرؤية تمكين األطراف من معالجة التحديات األمنية 
وتمكين دولة فلسطين من عمل أكبر قدر ممكن مسؤوليتها 

 األمنية بأسرع ما يمكن في كل دولة فلسطين، 
كل دولة تنفق كمية كـبـيـرة مـن الـمـال لـلـدفـاع عـن 
التهديدات الخارجية. دولة فلسطين ال تتحمل هذا العبء ألن 

دول إسرائيل ستتحمل ذلك، ولـهـذا فـائـدة كـبـيـرة عـلـى 
 االقتصاد الفلسطيني. 

عند توقيع االتفاق اإلسرائيلي الفلسطيني: سوف تحتفـظ 
دولة إسرائيل بالمسؤولية العليا لألمن في دولة فلسـطـيـن، 
مع الطموح أن الفلسطينيين سيكونون المسؤولين عن قـدر 

 من األمن حسب الممكن وفقاً لهذه الرؤية. 
ستعمل دولة إسرائيل بجدية لتقليص وجودها األمني في 

 دولة فلسطين. 
ستعمل إسـرائـيـل عـلـى رفـع قـدرة الـقـوات األمـنـيـة 
الفلسطينية لمنع اإلرهاب، وتحقيق هذا الـهـدف بـطـريـقـة 
تعزز أمن البلدين بما يقتضي أن تـكـون دولـة فـلـسـطـيـن 

 منزوعة السالح تماماً. 
وسيكون لدولة فلسطين قوات أمن مسؤولة عـن: األمـن 
الداخلي، ومنع الهجمات اإلرهابيـة، وضـمـان األمـن الـعـام، 
تنفيذ القانون، أمن الـحـدود، تـأمـيـن الـحـمـايـة، الـكـوارث 
الطبيعية... (يذكر كل المسؤوليات األمنية كما يراها ما عـدا 

 حماية المواطن الفلسطيني).
ستطلق إسرائيل برنامج تجريبي فـي جـزء مـن الضـفـة 
الغربية لتحديد ما إذا كانت دولة فلسطين قادرة على الوفـاء 

، وعمل لجنة للمراجعة واألمن اإلقـلـيـمـي. بالمعايير األمنية"
أي على القيادة الفلسطينية إثبات قدرتها على حمايـة أمـن ( 

 إسرائيل!)
دولة إسرائيل ستحتفظ على األقل بمحطة واحدة لإلنـذار 
المبكر في دولة فلسطين. (أي ستكون المحطة مسؤولة عـن 

 تدمير أي مكان ترى فيه تهديد، أو سالح الخ). 
ستحاول دولة إسرائيل االعتماد على التكنولوجيا لتخفيـف 

 وجودها وتأثيرها. 
    بند/ المعابر: بند/ المعابر: بند/ المعابر: بند/ المعابر: 

ستعمل دولـة إسـرائـيـل عـن كـثـب مـع األردن ودولـة 
فلسطين لتحسين نظام الحدود، ولكن على أسـاس أن كـل 
األشخاص والبضائع المتوجهة لدولة فلسطين عبر الـمـعـابـر 
المعتمدة سوف تكون مراقبـة مـن قـبـل دولـة إسـرائـيـل، 

 السالح، السلع المزدوجة اإلستخدام، وأي شيء أخر يقرره. 
    بند/ مواصفات غزة: بند/ مواصفات غزة: بند/ مواصفات غزة: بند/ مواصفات غزة: 

ستنفذ دولة إسرائيل التزاماتها وفق االتفاق اإلسرائـيـلـي 
الفلسطيني فقط إذا سيطـرت السـلـطـة أو أي جسـم آخـر 
مقبول لدى إسرائيل على الوضع في القطاع، ونزعت سـالح 

 المنظمات اإلرهابية وأوجدت منطقة منزوعة السالح. 
يجب إعادة األسرى اإلسرائيليين والجثامين لـدى تـوقـيـع 

 االتفاق، وهناك شروط على حركة حماس. 
بعد هذه المواصفات وتنفيذها سيتم تنفيذ الرؤية لقطاع 

 غزة عبر مراحل. 
بند/ منطقة التجارة الحرة بين دولة فلسطين والمملكـة بند/ منطقة التجارة الحرة بين دولة فلسطين والمملكـة بند/ منطقة التجارة الحرة بين دولة فلسطين والمملكـة بند/ منطقة التجارة الحرة بين دولة فلسطين والمملكـة 

    األردنية الهاشميةاألردنية الهاشميةاألردنية الهاشميةاألردنية الهاشمية
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بند/ اتفاق تجاري بين مع الواليات المتحدة: يتحدث عـن بند/ اتفاق تجاري بين مع الواليات المتحدة: يتحدث عـن بند/ اتفاق تجاري بين مع الواليات المتحدة: يتحدث عـن بند/ اتفاق تجاري بين مع الواليات المتحدة: يتحدث عـن 
استمرار اإلعفاءات الحالية والتفاوض مع دولة فلسطين على استمرار اإلعفاءات الحالية والتفاوض مع دولة فلسطين على استمرار اإلعفاءات الحالية والتفاوض مع دولة فلسطين على استمرار اإلعفاءات الحالية والتفاوض مع دولة فلسطين على 

    اتفاقات مستقبلية. اتفاقات مستقبلية. اتفاقات مستقبلية. اتفاقات مستقبلية. 
    بند/ الميناء والتسهيالت: بند/ الميناء والتسهيالت: بند/ الميناء والتسهيالت: بند/ الميناء والتسهيالت: 

برغم من أن دولة فلسطين سـوف تشـمـل غـزة، إال أن 
التحديات األمنية بجعل بناء ميناء في غزة أمر إشكـالـي فـي 

 المدى الزمني المنظور. 
دولة إسرائيل ستمنح تسهيالت بحرية: في ميـنـاء حـيـفـا 
وأسدود دون اإلجحاف بالسيادة اإلسرائيلية، نفس األمـر مـع 
عمل تسهيالت حول طرق سريعة، ولكنها جميعاً مراقبة مـن 

 دولة إسرائيل وكذلك األمر مع ميناء العقبة!. 
سنوات من توقيـع  ٤احتماالت ميناء غزة ومطار غزة: بعد 

االتفاق، وبافتراض الرضا الكامل عن مواصفات غزة، يمـكـن 
إقامة جزيرة اصطناعية مقابل ساحـل غـزة، وكـذلـك بـنـاء 

 مطار للطائرات الصغيرة. 
    بند/ المنطقة السياحية عند البحر الميت: بند/ المنطقة السياحية عند البحر الميت: بند/ المنطقة السياحية عند البحر الميت: بند/ المنطقة السياحية عند البحر الميت: 

ستسمح دولة إسرائيل لدولة فلسطين تطويـر مـنـطـقـة 
سياحية شمال البحر الميت دون اإلجحاف بسيادة إسـرائـيـل. 

 وهذا لن يغير ترتيبات التوزيع بين األردن وإسرائيل. 
    بند/ المياه والمياه العادمة: بند/ المياه والمياه العادمة: بند/ المياه والمياه العادمة: بند/ المياه والمياه العادمة: 

األطراف تعترف بالحقوق المائية المتبادلة وتوافـق عـلـى 
 التشارك بالمصادر العابرة للحدود. 

توافق األطراف على تركيز االستثمار على مشاريع المـيـاه 
 العادمة. 

    بند/ األسرى: بند/ األسرى: بند/ األسرى: بند/ األسرى: 
االتفاق الفلسطيني اإلسرائيلي سوف يوفر إطـالق سـراح 
األسرى الفلسطينيين والمعتقلين اإلداريـيـن فـي السـجـون 
اإلسرائيلية، باستثناء أولئك المدانيـن بـالـقـتـل أو الشـروع 
بالقتل، وأولئك المدانـيـن بـالـتـآمـر عـلـى ارتـكـاب قـتـل، 

 والمواطنين اإلسرائيليين. 
كل الذين يطلق سراحهم سيصبحون مواطنين في دولـة 

 فلسطين لتجنب الشك. 
مباشرة بعد االتفاق سوف يشـمـل اإلفـراج عـن الـقـصـر 

عاما، والذين قضـوا أكـثـر  ٥٠والنساء ومن يتجاوز عمره الـ 
 من ثلثي محكوميتهم. 

األطراف سوف تتفق على المرحلة الثـانـيـة حـول الـذيـن 
 قضوا أكثر من نصف محكوميتهم. 

أي إطالق سراح إضافي  سيكون على أسـاس الـمـوافـقـة 
 اإلسرائيلية. 

    بند/ الالجئون: بند/ الالجئون: بند/ الالجئون: بند/ الالجئون: 
الصراع العربـي اإلسـرائـيـلـي خـلـق مشـكـلـة الجـئـيـن 

 فلسطينيين ويهود. 
االقتراحات التي تطالب دولة إسرائيل بقبـول الـالجـئـيـن 
الفلسطينيين أو التي تقدر بـعـشـرات مـلـيـارات الـدوالرات 

تعويضات لالجئين لم تكن واقعية أو ذات مصداقيـة. (يضـع 
هنا كم ساهمت الواليات المتحدة من ماليين الدوالرات منـذ 

 ). ٢٠١٧حتى عام  ١٩٥٠عام 
ال بد من إيجاد حل عادل ومـنـصـف وواقـعـي لـالجـئـيـن 

 الفلسطينيين حتى حل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني. 
موضوع الالجئين اليهود بما فـي ذلـك الـتـعـويـض عـن 

 األمالك المفقودة يجب أن يتم تناوله. 
دولة إسرائيل تستحق التعويض على تكلـفـة اسـتـيـعـاب 

 الالجئين اليهود من تلك الدول. 
إيجاد حل عادل وواقعي لالجئين اليهود عبر آلـيـة دولـيـة 
 مناسبة بشكل منفصل عن االتفاق الفلسطيني اإلسرائيلي. 

االتفاق الفلسطيني اإلسرائيلي يجب أن يوفر نهاية كاملة 
 لكل المطالبات المتعلقة بالالجئين أو وضع المهجرين. 

لن يكون هناك حق عودة أو استيعاب أي الجئ فلسطينـي 
 في دولة إسرائيل. 

مقاربة األونروا وتعريفها المتعدد األجيال الذين عظّـمـوا مقاربة األونروا وتعريفها المتعدد األجيال الذين عظّـمـوا مقاربة األونروا وتعريفها المتعدد األجيال الذين عظّـمـوا مقاربة األونروا وتعريفها المتعدد األجيال الذين عظّـمـوا 
    مشكلة الالجئين: مشكلة الالجئين: مشكلة الالجئين: مشكلة الالجئين: 

األشخاص الذين استقروا في أماكن دائـمـة لـن يـكـونـوا 
مؤهلين لالستقرار في مكان جديد، ويمكن لهـم الـحـصـول 

 على التعويضات كما هو وارد في الرؤية. 
الرؤية تحدد ثالثة خيارات للذيـن يـريـدون مـكـان دائـم 
لإلقامة: االستيعاب في دولة فلسطـيـن وفـقـاً لـلـمـحـددات 

أالف  ٥الواردة، االستيعاب المحلي في البلد المضيف وقبول 
 الجئ كل عام لعشر سنوات في الدول اإلسالمية. 

    التعويضات: التعويضات: التعويضات: التعويضات: 
الخطة االقتصادية ستنعكـس إيـجـابـاً عـلـى الـالجـئـيـن 
الموجودين في دولة فلسطين أو الذين مـمـكـن أن يـعـودوا 
إليها، ومع ذلك سنحاول الحصول على تـمـويـل لـتـعـويـض 

 Palestineالالجئين ويـوضـع ذلـك فـي صـنـدوق دولـي 
Refugees Trust وسيتم إدارته من قبل اثنين من األمـنـاء ،

 المعتمدين. 
جرة حق الالجئين الفلسـطـيـنـيـيـن فـي  ه ل جرة ا ه ل جرة ا ه ل جرة ا ه ل إلـى دولـة ا

ستكون محددة وفقاً التفاقات أمنية متفـق  الهجرةالهجرةالهجرةالهجرةفلسطين: 
عليها، وسيتم تشكيل لجنة للنظر في دخول الالجئـيـن مـن 

 الدول التي عانت حروباً مثل سورية. 
سرعة دخول الالجئين من خارج الضفـة الـغـربـيـة وغـزة 

 سيتم االتفاق عليها بين األطراف. 
كز لدى توقيع االتفاق اإلسرائيلي الفلسطيني،  مر ل كز فإن ا مر ل كز فإن ا مر ل كز فإن ا مر ل فإن ا
، وسوف يــتــم القانوني لالجئين الفلسطينيين سوف ينتهيالقانوني لالجئين الفلسطينيين سوف ينتهيالقانوني لالجئين الفلسطينيين سوف ينتهيالقانوني لالجئين الفلسطينيين سوف ينتهي

 إنهاء األونروا، وسيتم إزالة المخيمات وإقامة مساكن دائمة. 
    بند/ أساس الدولة الفلسطينية: بند/ أساس الدولة الفلسطينية: بند/ أساس الدولة الفلسطينية: بند/ أساس الدولة الفلسطينية: 

االنتقال إلى الدولة أمر مؤقت ومليء بالصعوبات، وال بـد 
من تنفيذ المواصفات التالية إلقامة دولة فلسطـيـن: نـظـام 
حوكمة، أحكام حقوق اإلنسان، حماية حريـة األديـان، إنـهـاء 
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كل برامج التحريض، تحقيق السيطرة الكـامـلـة عـلـى كـل 
األرض الفلسطينية بما فيها غزة، واالنصياع لجميع الشـروط 
األخرى. وعندما يتحقق ذلك ستشجع الواليات المتحدة الدول 

 األخرى للترحيب بدولة فلسطين. 
لكن هذه الدولة لن تتمكن من االلتحاق بأي منظمة دولية 
إذا كانت تلك العضوية تعارض التزاماتها بـنـزع السـالح أو 

 جزء من الحرب السياسية والقانونية على دولة إسرائيل.
    بند/ التعليم وثقافة السالم: بند/ التعليم وثقافة السالم: بند/ التعليم وثقافة السالم: بند/ التعليم وثقافة السالم: 

إنهاء التحريض، نشر ثقافة السالم، لجنة مشتركة، تغيير 
 المناهج.. الخ. 

بند/ العالقة اإلسرائيلية العربية، الشراكـة اإلقـلـيـمـيـة بند/ العالقة اإلسرائيلية العربية، الشراكـة اإلقـلـيـمـيـة بند/ العالقة اإلسرائيلية العربية، الشراكـة اإلقـلـيـمـيـة بند/ العالقة اإلسرائيلية العربية، الشراكـة اإلقـلـيـمـيـة 
    االقتصادية: االقتصادية: االقتصادية: االقتصادية: 

هدف هذه الرؤية أن تقوم الدول العربية بالتعاون الكامـل 
 مع دولة إسرائيل لما فيه صالح كافة األطراف. 

الواليات المتحدة ستشجع حكومات الدول العربية لتطبيـع 
عالقاتها مع دولة إسرائيل والتـعـاون لـلـوصـول التـفـاقـات 

 دائمة. 
 توسيع العالقات االقتصادية.. الخ. 

على الدول العربية بما فيها فلسطين أن تتوقف عن دعـم 
أية مبادرات معادية إلسرائيل في األمم المتحدة والمنظمـات 

 . BDSالمتعمدة األطراف، ومناهضة الـ
ذلك سيخلق فرص جديدة لمبادرات أمنية إقليـمـيـة/ ثـم 

 هجوم شديد على حزب اهللا وإيران. 
دولة إسرائيل ال تشكل تهديداً على الـمـنـطـقـة، ويـجـب 
إنشاء منظمة األمن والتعـاون فـي الشـرق األوسـط (دولـة 
فلسطين واألردن ودول الخليج ومصر وإسرائيل ومن يرغـب 
من الدول األخرى) من اجل مواجهة المنـظـمـات اإلرهـابـيـة 

 وإيران. 
    بند/ االعتراف المتبادل بين الدول: بند/ االعتراف المتبادل بين الدول: بند/ االعتراف المتبادل بين الدول: بند/ االعتراف المتبادل بين الدول: 

سوف يوفر االتـفـاق أمـنـاً لـكـل األطـراف، وسـيـعـتـرف 

بفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني وإسرائيل دولة للشعب 
 اليهودي. 

سوف ينهي االتفاق الصراع وكل المطالبات، وسوف يطرح 
 على مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة. 

    بند/ نهاية المطالبات: بند/ نهاية المطالبات: بند/ نهاية المطالبات: بند/ نهاية المطالبات: 
اتفاق السالم الفلسطيني اإلسرائيلي سوف ينهي الصـراع 
بين الفلسطينيين وإسرائيل وينهي كافة المـطـالـبـات بـيـن 

 الطرفين. 
سوف يتم اقتراح ذلك بقرار على مجلس األمن والجمعـيـة 

 العامة لألمم المتحدة. 
    بند/ السلوك خالل المفاوضات بند/ السلوك خالل المفاوضات بند/ السلوك خالل المفاوضات بند/ السلوك خالل المفاوضات 

 سوف تتصرف األطراف وفقاً للرؤية.
لن تقوم دولة إسرائيل بما يلي: في األراضـي الـتـي لـن  

تكون جزءاً من دولة إسرائيل لن تقوم بـبـنـاء مسـتـعـمـرات 
 جديدة أو توسيع القائمة. 

ستتوقف عن هدم أي مباني، وال يشمل هذا المباني غـيـر 
القانونية، والمباني التي تهدد السالم كـمـا تـقـدرهـا دولـة 

 إسرائيل، أو العقاب بعد أي عملية إرهابية . 
المطلوب من السلطة: االمتناع عن االلتحاق بـمـنـظـمـات 
دولية دون موافقة إسرائيل، بما في ذلك الجنائية الـدولـيـة، 

 أو أي نظام قانوني آخر. 
المطلـوب مـن الـواليـات الـمـتـحـدة األمـريـكـيـة خـالل 
المفاوضات العودة عن اإلجراءات التي نفذتهـا مـؤخـراً، بـمـا 

 فيها المساعدات والتمثيل الفلسطيني في واشنطن.. الخ. 
    الخارطة المفاهمية: الخارطة المفاهمية: الخارطة المفاهمية: الخارطة المفاهمية: 

(األخذ علماً بان كل الحدود بما فيها الحدود الشرقية التـي 
رسمتها إسرائيل على الخارطة متصلة حـتـى بـيـن الضـفـة 
الغربية واألردن وهذا انتهاك للمعاهدة، وكـذلـك الـجـوالن، 
بينما خط الحدود اإلسرائيليـة الـلـبـنـانـيـة مـتـقـطـعـة، أي 

 سيحصل تعديل عليه). 
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نّظم حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي بعد ظهـر يـوم 
شباط ندوًة سياسّيًة في مركز طّبارة في بـيـروت  ٢٢السبت 

حول موضوع "صفقـة الـقـرن" بـمـقـّدمـاتـهـا وسـيـاقـاتـهـا 
وتداعياتها على القضّية الفلسطينّية وسبل مواجهتها. حضـر 
الندوة رئيس وأعضاء القيادة القطرّية للحزب، وممّثل سفيـر 
دولة فلسطين في لبنان، وممـّثـلـيـن عـن أحـزاب وطـنـّيـة 

 لبنانّية، وحشد من الّنخب السياسّية والفكرّية واألدبّية .
افتتحت الـنـدوة بـالـنـشـيـديـن الـوطـنـّيـيـن الـلـبـنـانـي 
والفلسطيني، والوقوف دقيقة صمـت عـلـى أرواح شـهـداء 
فلسطين واألمة العربّية، وأدار الندوة عضو القيادة القطرّيـة 
للحزب الرفيق محمود إبراهيم الذي استعرض مسـار حـركـة 
النضال الوطني الفلسطينـي ودور حـزب الـبـعـث الـعـربـي 
االشتراكي فيها منذ التأسيس، وقّدم المـنـتـديـن: الـدكـتـور 
محّمد مراد، ألباحث في التاريخ السياسي والعالقات الدولـّيـة 
واألستاذ في المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانّيـة، 
والنقيب الشاعر أنطوان رعد، والدكتور محّمد عبـد الـعـزيـز. 
وشهدت الّندوة مداخالت وتعقيبات من الحاضرين، وتعقيـب 
وردود من المنتدين، وإجماع على مواجهة صـفـقـة الـقـرن 
بموقف فلسطيني مـوّحـد وتصـعـيـد لـلـمـقـاومـة ورفـض 

 ومقاومة كّل أشكال التطبيع مع العدّو الصهيوني.
 

    كلمة الدكتور محّمد مرادكلمة الدكتور محّمد مرادكلمة الدكتور محّمد مرادكلمة الدكتور محّمد مراد
قّدم مداخلته تحت عنوان: "من وعد بلفور إلـى صـفـقـة 
ترامب: استراتيجّية استعمارية مستمّرة" حيث وّزعـهـا عـلـى 

 سّتة محاور:
-"الدولة اليهودّية" التزام إمّبريالي بريطانيالمحور األول: المحور األول: المحور األول: المحور األول: 

أميركي، إذ ترّبعت بريطانيا على قّمة اإلمّبريالّية الـعـالـمـّيـة 
حّتى نهاية الحرب العالمّية الثانّية، وتلتها الواليات المـّتـحـدة 
األميركّية. يتمّيز الوطن العربي بخصوصّيات جـيـوسـيـاسـّيـة 

مالئمة لدولتي اإلمّبرياليّّ ة للّسيطرة على العالم مّما يشـيـر 
إلى أّن "الدولة اليهودّية" من المنظور اإلمّبريالي هي مفتاح 
اإلمساك بقلب العالم وبالتالي العالم كّله ألّنها ُتعتـبـر أهـّم 

 مشروع استثماري استراتيجي للّسيطرة على العالم.
تناول الّرعاية البريطانّية لمشروع " الدولة المحور الثاني: المحور الثاني: المحور الثاني: المحور الثاني: 

من خـالل تـثـبـيـت مـرتـكـزات  ١٩٤٨اليهودّية" حّتى العام 
الّتجزئة في الوطن العربي، والتواصل مع قيادات عربّية فـي 
ذلك الوقت لخدمة المشروع ومن أبرز معـالـمـهـا مـراسـالت 

، ووضـع خـرائـط ١٩١٥مكـمـاهـون عـام -الّشريف حسين
ّبيـكـو -التجزئة للمشرق العربي استنادًا إلى معاهدة سايكس

بحيث خضع العراق وفـلـسـطـيـن واألردن الحـقـًا لـلـنـفـوذ 
البريطاني، وإصدار وعد بلفور. وكانت السيطرة على العـراق 

ذات ارتباط وثيق لتحقيق "الدولة اليهودّية" من  ١٩١٧عام 
منظار جغرافي (تعادل مساحة العراق مّرة ونصـف مسـاحـة 
كّل من األردن وفلسطين وسوريا ولبنـان)، وديـمـوغـرافـي 

 (يعادل عدد سّكان العراق عدد سّكان الدول األربع).
تناول مرحلة صعود اإلمّبريالّية األميركّية المحور الثالث: المحور الثالث: المحور الثالث: المحور الثالث: 

والعمل على مشروع "الدولة الـيـهـودّيـة"، إذ أّن الـواليـات 
المّتحدة األميركّية هي أوّل دولة اعترفت ب "إسرائيل"  بعـد 

، ١٩٤٨أّيـار  ١٥أقّل من عشر دقائق على إعـالنـهـا فـي 
قرار للهيئة العاّمـة لـألمـم  ٧٠٠وعملت على إفراغ أكثر من 

قرار لمجلس األمن الدولي ال تخـدم  ١٠٠المّتحدة وأكثر من 
الكيان الصهيوني و "الدولة اليهودّية" من كّل مضمون. كما 

-اعتمدت سياسة األحالف فـي مـنـطـقـة الشـرق األوسـط 
مثل حلف بغداد  -للحؤول دون قيام أّي تكّتل وحدوي عربي

، وسـعـت لـمـنـع أّي تـفـاعـل ١٩٥٧وحلف أيزنهاور  ١٩٥٤
وتواصل بين مرّبع القّوة العربي (بغداد، دمشـق، الـقـاهـرة، 
الّرياض)، وواجهت آلّيات العمل العربي المستندة إلى الـّربـط 

 العضوي بين الوحدة العربّية وفلسطين.
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تناول محّطات الحرب األميركّية على العراق  المحور الّرابع:  المحور الّرابع:  المحور الّرابع:  المحور الّرابع:  
وعالقة ذلك بالّتمهيد إلطالق خّطة "صفقة القرن" بين عامـي  

، حيث أّنه باحتالل العراق يتّم إسقاط المـوقـع  ٢٠٠٣ و   ١٩٩٠ 
األكثر ربطاً بين الوحدة العربّية وتحرير فلسـطـيـن، وإسـقـاط  
بنية الّدولة الوطنّية الذي يتّم العمل بموجب ذلك في الوطـن  
العربي من أجل تحقيق الّتجزئة الموّسعة للّدول العربـّيـة إلـى  
دويالت فيدرالّية على أسٍس مذهبّية وعرقـّيـة ومـنـاطـقـّيـة،  
وإلغاء الجيوش الوطنّية وتوليد ميليشيات طائفـّيـة لـحـمـايـة  
نظام المحاصصة البديل للّنظام الوطني، وتحويـل مـجـتـمـع  
الّدولة الوطنّية إلى مجتمعات منقسمة فكرّياً وثقافّياً وسياسّياً  
ووالئّياً، بحيث أّن تقطيع وتفكيك وحدة الجغرافيا السـيـاسـّيـة  
للّدولة الوطنّية يؤّدي إلى قيام جغرافّيات بديلة هزيلة سّكانّياً  
واجتماعّيًا واقتصادّيًا وأمنّيًا وسياسّيًا كما يظهر في الـخـرائـط  
المعلنة والتي يظهر فيها العـراق مـقـّسـمـًا إلـى ثـالث دول،  
وسوريا مقّسمة إلى أربع دول، مـّمـا يـوّفـر عـنـاصـر الـقـّوة  

 والتفّوق ل "الّدولة اليهودّية" المزمع قيامها. 
تطّرق إلى المراحل المتدّرجة على طريق المحور الخامس: المحور الخامس: المحور الخامس: المحور الخامس: 

قيام "الّدولة اليهودّية" استنادًا إلى فرضّية تاريخّية توراتّيـة 
قائمة على أيديولوجّية دينّية بـدءًا مـن مـؤتـمـر بـال فـي 

% مـن ٧٨، وقيام "إسرائيل" على ١٩٤٨حّتى ١٨٩٧سوسرا 
%) باحـتـالل ٢٢أرض فلسطين، والّسيطرة على الجزء اآلخر (

، ومـا تـال ذلـك مـن ١٩٦٧الّضفة الغربّية وقطاع غّزة عام 
التي استهدفت المقاومة الفلسطينّية في لبنـان  ١٩٨٢حرب 

وأّدت إلى إبعادها عن التموضع المـجـاور إلـى فـلـسـطـيـن 
وصوالً إلى توفير أمن "إسرائيل" عبر إبرام اتفاقّيات كـامـب 

والذي لم يأخذ طريقـه إلـى  ١٩٨٣أّيار  ١٧، و١٩٧٨ديفيد 
 .١٩٩٤التنفيذ، ووادي عربة 
اعتبر أّن "صفقة القرن" هي إعالن عن المحور السادس: المحور السادس: المحور السادس: المحور السادس: 

إنجاز "الّدولة اليهودّية" استنادًا إلـى اعـتـبـار الـقـدس ذات 
الخصوصّية الجيوسياسّية واأليديولوجية الديـنـّيـة عـاصـمـة 
لها، وإنهاء قضّية الّالجئين الفلسطيـنـّيـيـن ومـنـعـهـم مـن 

، وقيام "شبح" دولة فلسطيـن هـي ١٩٤العودة وفقًا للقرار 
أقرب ما تكون إلى دولة أنفاق وجزر دون تواصل وتفـاعـل، 
وتطبيع العالقات العربّية معها لـيـس فـقـط فـي مـجـاالت 
االقتصاد والسياسة والدبلوماسّية واألمن وإّنمـا، وهـذا هـو 
األخطر، التطبيع األيديولوجي عبر انتزاع اعـتـراف الـعـرب ب 
"يهودّية الّدولة" وبالتالي التخّلي عن فلسطين كهوّية عربّية 

 تاريخّية وعن انتمائها إلى أّمة عربّية واحدة.
وختم كلمته بطرح " استراتيجية إسقاط الّدولة اليهـودّيـة 

 واستعادة فلسطين" بالعمل على:
إستعادة الدولة الوطنّيـة فـي الـوطـن الـعـربـي بـعـد -١

التشّظي الذي أصابها بفعل التدّخالت األجـنـبـّيـة والـحـروب 
 األهلّية التي ما زالت متفّجرًة في أكثر من قطر عربي.

اسـتـعـادة دور الـجـيـش الـوطـنـي وإنـهـاء جـيـوش  -٢
 الميليشيات التي أنشأتها االحتالالت والتدّخالت األجنبّية

استعادة وحدة مجتمع الّدولة وإنهاء حـالـة االنـقـسـام  -٣
 األثني والمذهبي والمناطقي.

استعادة العالقة العضوّية بيـن الـوطـنـي والـقـومـي،  -٤
والتأكيد وبقّوة على أّن طريق استعادة فلسطين تـمـّر عـبـر 

الوحدة العربّية، وكذلك طريق الوحدة العربّية تمّر عبر تحرير 
 فلسطين.

التأكيد على الّثابت الّنضالي الذي يربط بـيـن الـتـحـّرر  -٥
الوطني والقومي من حهة، وتحرير فلسطيـن عـبـر الـكـفـاح 

 الّشعبي المسّلح من جهة أخرى.
 

    كلمة النقيب أنطوان رعدكلمة النقيب أنطوان رعدكلمة النقيب أنطوان رعدكلمة النقيب أنطوان رعد
استهّل كلمته باستعراض معنـى ونـوعـّيـة الـهـدايـا فـي 
عصور غابرة رابطًا ذلك بصفقة الـقـرن، وتـابـع قـائـًال: إّن 
صفقة القرن هي هدّيًة مسمومًة لـلـشـعـب الـفـلـسـطـيـنـي 
مت إليه، فضًال عن أّنها  وهدّيًة مزدوجًة لمن قّدمها وِلمن ُقدِّ
هدّية غير مسبوقة في التاريخ ألّن مـن أهـداهـا يـتـصـّرف 
بملكّية سواه تماماً كما لو أّنني أهديت جاّدة الّشـانـزلـيـزيـه 
في باريس ألحد أصدقائي. صحيح أّن وزير خارجّية بريطانيا 

بـإقـامـة وطـن قـومـّي  ١٩١٧بلفور أصدر وعدًا في العام 
لليهود، لكّن ترامب قّرر من طـرف واحـد أن يـهـدي أرضـاً 
لشعب، إلى صديقه نتنياهو خدمًة لمصالحهما اإلنـتـخـابـّيـة، 
فنتنياهو يواجه انتخابات نيابّية مبكرة، وترامب يسعى إلـى 
تجديد واليته الرئاسّية، وأخشى إذا استمـّرت حـالـة الـعـرب 
على ما هي عليه حالّيًا أن تغدو هدّية ترامب حقيـقـة، كـمـا 

 تحّول وعد بلفور واقعًا. 
إّن صفقة القرن جريمة بحّق الشعب الفلسـطـيـنـي ألّنـهـا 
تطلب أن يطلق رصاصة الّرحمة على قضّيـتـه، وأن يـوّقـع 
صّك إعدامه بيده، فيمّزق كّل القرارات الدولّية ناهيـك بـمـا 
نّصت عليه اتفاقية جنيف، كمـا تـطـلـب مـنـه أن يـعـتـرف 
بيهودّية "دولة إسرائيل"، وأن يمنح الـمـسـتـوطـنـات الـتـي 
أقامها العدّو الصهيوني في الّضفة الغربّية شرعّيـًة ال غـبـار 
عليها، وأن يقبل بدولة هزيلة مقّطعة األوصال فضـًال عـن 
التنازل عن القدس عاصمًة ل "دولته العتيدة"، ويتخّلى عـن 
حّق العودة لّالجئين الفلسطينّيين إلى أرضهم  تمهيـدًا إلـى 
إقامتهم حيث يقيمون. ومع ذلك يّدعـي تـرامـب وحـلـيـفـه 
نتنياهو أّنها صفقة عادلة أعطت الفلسطينّييـن أكـثـر مـّمـا 

 يستحّقون وفوق ما يتوّقعون.
ثّم استعرض رّد الفعل فلسطينّيًا وعربّياً، وطرح السـؤال: 
كيف نواجه "صفقة القرن" وكيف نعمل عـلـى إسـقـاطـهـا؟، 
واعتبر أّن العودة إلى ثورة الحجارة أكثر فاعلّيًة مـن إطـالق 

 بعض القذائف.
لبنان  وعن الدور اإليراني قال: صحيح أّن إيران نجحت في 

لكّنها هي ذاتها التي تهّدد بمحو "إسرائـيـل" عـن الـخـريـطـة  
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غيت في الحرب العراقّيـة -تعاملت معها من خالل صفقة إيران 
اإليرانّية، وهي اليوم تدفع بعـض الـدول الـخـلـيـجـّيـة إلـى  -

التواطؤ مع " إسرائيل" أو االستعانة بها لدفع شـّرهـا عـنـهـم.  
إّن إيران على "حدود إسرائيل" في لبنان وفي سوريـا، وهـي  
تتعّرض لغارات إسرائيلّية تدّمر أسـلـحـتـهـا وتـوقـع إصـابـات  
مباشرة في ضّباطها وجنودها فلماذا ال ترد مّرًة واحـدًة وهـي  
تملك صواريخ بوسعها أن تسّويهـا بـاألرض كـمـا تـّدعـي؟.  
أوليس إيران التي تطلق على أميركا لقب "الشيطـان األكـبـر"  
هي التي تدفع دول الخليج إلى شـراء كـمـّيـات هـائـلـة مـن  
األسلحة تغّذي الخزانة األميركّية وتصيـبـهـا بـتـخـمـة؟. وفـي  
العراق حالّيًا تواجه إيران مأزقاً كبيرًا ألّن مظاهرات االحـتـجـاج  
ضّدها وضّد أدواتها منذ أشهر في مناطق من المـفـتـرض أن  
تكون بيئةً  حاضنًة لها. وقد بلغت هذه االحتجاجـات ذروتـهـا  
بإسقاط العلم اإليراني عن قنصلّية إيران في النجف األشـرف.  
وهذا دليل قاطع على أّن العراقّيين على اختـالف مـذاهـبـهـم  

 يرفضون االحتالل اإليراني المقّنع للعراق. 
ووّجه انتقادات لبعض ممارسات القوات الـفـلـسـطـيـنـّيـة 
والحركة الوطنّية اللبنانّية سابقـاً، وأّكـد عـلـى ضـرورة أن 
تكون مواجهة العدّو الصهيوني شاملًة يشـارك فـيـهـا كـّل 
العرب ال أن يتحّمل تبعاتها لبنان منفردًا، ورفض طرح حـزب 
اهللا لقيام دولة دينّية وقتاله هنا وهـنـاك، ودعـاه إلـى أن 
يعي أّن ُقّم ليست أقرب إلى الّضاحية الجنوبـّيـة مـن عـيـن 

 الرّمانة وفرن الشّباك والبسطة والطريق الجديدة.
 

    كلمة الدكتور محّمد عبد العزيزكلمة الدكتور محّمد عبد العزيزكلمة الدكتور محّمد عبد العزيزكلمة الدكتور محّمد عبد العزيز
بدأ كلمته باستعراض وتحليل بعض المصطلـحـات مـثـل 
النكبة، والسالم العادل والّشامل، والّتـطـبـيـع، والـنـمـطـيـن 
الّالتيني والّساكسوني لإلستعمار، والّصفقـة الـتـي وسـمـت 
الخّطة األميركّية "صفقة القرن"، والتي تتضّمن بعدًا تجـارّيـاً 
واعتبار األوطان سلعًا تخضع لـمـعـيـار الـعـرض والـطـلـب، 
واعتماد الغرب أساليب اإلبعاد واإلبادة، واعتبار اإلنسـان ذو 
بعد واحد ماّدّي. ثّم أورد ما أطلق عليه "ألوعود البلفورّيـة" 
الّصادرة عن قادة أوروّبيين إلى اليهود، حيث ُيعتبر ناّبليـون 
ّبوناّبرت أّول من أصدر وعـدًا بـلـفـورّيـًا مـن خـالل إعـداد 

خّطة سرّية إلقامة كومنولـث  ١٧٩٨الحكومة الفرنسّية عام 
يهودي في فلسطين، تبع ذلك وعد ألمانّي في خطاب دون 
إيلونبرغ بإسم حكومة القيصر إلى هرتزل، والوعد الـروسـي 
القيصري، حيث قابل هرتزل وزير الّداخلّية الروسي وسـّلـمـه 
رسالة كان قد ناقشها مع القيصر تـؤّكـد دعـم الـحـكـومـة 
الروسّية إقامة دولة مستقّلة في فلسطين، وُتّوجت الـوعـود 

والـذي يـعـتـبـر "مـقـولـة ١٩١٧بوعد بلفور البريطاني عام 
إبادّية" تتجاهل السّكان األصلّيين في فلسطين استنادًا إلـى 
الشعار الذي ُرّوج له عن فلسطين: "أرض بال شعب لشـعـب 
بال أرض". وهكذا التقت اإلمّبريالّية العالمّية مع الصهيونـّيـة 
لقاًء تاريخّيًا على طريق واحد هو المصلـحـة االسـتـعـمـاريـة 
المتبادلة، وعلى طريق تلك المصلحـة الـمـشـتـركـة تـحـّرك 
ارتباط الصهيونّية باإلمّبريالّية بحسب مركز الثقل، فـكـانـت 
بريطانيا هي التي أنشأت "الوطن القومي"، بـيـنـمـا عـمـلـت 
الواليات المّتحدة على تحقيق "الدولة اليهودّية" منذ نـهـايـة 

الحرب العالمّية الثانية. وقد تجّلى ذلك في محّطات عـديـدة. 
ترّأس وليام أوجين بالكستون مؤتمرًا فـي  ١٨٩٠ففي عام 

شيكاغو تحت عنوان: "الـمـاضـي والـحـاضـر والـمـسـتـقـبـل 
إلسرائيل"، واصدر المؤتمر مقّررات مـتـعـاطـفـة مـع يـهـود 
روسيا "المضّطهدين"، وتّم توقيع عـريضـة مـن أكـثـر مـن 

شخصّية صهيونّية يهودّية وغير يهودّية ُرفـعـت إلـى  ٤١٣
الرئيس األميركي بنيامين هاريّسون ووزير خارجّيته جيمـس 
بيلين دعت إلى عقد مؤتمر دولي حول "إعادة اليـهـود إلـى 

تـحـّول أعضـاء الـجـمـاعـات  ١٩١٨فلسطين". وفي عـام 
اليهودّية إلى أهّم مجّمع يهودي في الـعـالـم وثـانـي أكـبـر 
تجّمع بعد التجّمع في شرق أوروبا. وقد بلغ تأييد الكونغرس 

عندما قّرر مجلس الشيوخ: "أّن الـواليـات  ١٩٢٢ذروته عام 
المّتحدة تحّبذ إقامة وطن قومي ل "الشعب الـيـهـودي" فـي 
فلسطين طبقًا للّشروط التي يـتـضـّمـنـهـا وعـد الـحـكـومـة 

والمعروف بوعـد بـلـفـور"، ثـّم رفـع  ١٩١٧البريطانّية عام 
 القرار إلى الرئيس األميركي.

واعتبر أّن عالقة "إسرائيل" بالواليات المّتحدة األمـيـركـّيـة 
هي نموذج "الدولة الوظيفّية" مستشهدًا بما ورد في كـتـاب 
"إسرائيل واليهودّية" للبروفيسور ليبوفيتس: "إّن األميركّيين 
ال يهتّمون إالّ بفكرة واحدة، وهي االحتفاظ هنا بجيش مـن 
المرتزقة األميركّيين الذين يرتدون البّزة الخاّصة بـالـجـيـش 
اإلسرائيلي ويستطيعون استخدامه كما يرون وفـي الـوقـت 

 الذي يريدونه"
وأورد بعض الوثائق مـن كـتـاب "خـّط فـي الـّرمـال" ل  

  ١٩١٥ ، حيث قال هربرت صموئيـل عـام  ٢٠١٨ جايمس باّر  
أّنه: "بتأييد قيام مستعمرة يهـودّيـة شـرق قـنـاة السـويـس  
يمكن لبريطانيا حجب هذه المنطقة عـن أّي قـوى أجـنـبـّيـة  
منافسة لها تهّدد الحقاً سيطرتها على القناة". كما أن كسـب  
مؤازرة مليوني يهودي في الواليات المّتحدة قد يساعد عـلـى  
جّرها إلى الحرب لهزيمة ألمانيا. وفي لقاء جمع رئـيـس وزراء  
بريطانيا لويد جورج مع مارك سايكس شـّدد عـلـى أهـمـّيـة  
عدم اإلساءة للحركة الصهيونّية، وإمكانّية تـطـويـرهـا تـحـت  
الّرعاية البريطانّية ألّن "اليهود قد يـكـونـون قـادريـن عـلـى  
مساعدتنا أكثر من العرب"، وقبل مغادرة سايكس كّرر لـويـد  
جورج تحذيره بتجّنب أّي تعّهدات سياسّية للعرب خصوصًا مـا  
يتعّلق بفلسطين، وقد فهم سايكس الرسالة وعنـد الـتـقـائـه  
الحقاً مع جورج بيكو تحّجج بأّن التحّيز الـعـاّم لـلـصـهـيـونـّيـة  

 لمصلحة بريطانّيا هو الذي يبّرر مطالبة بالده بفلسطين.  
وتساءل أخيرًا: "هل جميع تـلـك األحـداث هـي حـلـقـات 
منفصلة كما يدركها العقل العربي التفتيتي، أم أّنها سـيـاق 

 ....واحد كما يدركها العقل الغربي التركيبي؟"
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بدعوة مشتركة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني  
(فتح) وحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي، أقيم في قاعة 
الشهيد تحسين األطرش بطرابلس مساء الخميس 

الجاري لقاء جماهيري حاشد وفاًء لفلسطين  ١٣/٢/٢٠٢٠
ورفضاً لصفقة القرن، حضرته وفود شعبية من مختلف 
مناطق طرابلس وأحيائها ومخيمي البداوي والبارد يتقدمهم 
ممثلو األحزاب والقوى الوطنية اللبنانية وممثلو فصائل 
منظمة التحرير والتحالف الفلسطيني وهيئات نقابية 

 وجامعية وإعالمية.

 :jو�k�4) د� l%9:� 
وقد استهل اللقاء بالوقوف للنشيدين الوطني اللبناني 
والفلسطيني، ليتولى الكالم رئيس مركز النهوض الثقافي 
في الشمال اإلعالمي المخضرم األستاذ أحمد درويش متناوالً 
القضية الفلسطينية التي ما زالت العنوان الصارخ للصراع 
العربي الصهيوني والتي تكسرت على صمود أبنائها مختلف 
أشكال التآمر والتحديات وآخرها صفقة القرن التي نؤكد في 

 لقائنا هذا على رفضها وإنها ساقطة حتماً ولن تمر.
  

 �.خ �,� �<�د �0�ض:
ليتولى الكالم بعد ذلك، أمين سر حركة فتح ومنظمة 
التحرير الفلسطينية في الشمال األخ أبو جهاد فياض الذي 

توجه بالتحية إلى الشعوب العربية التي أعلنت رفضها 
لصفقة القرن وطالبت بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني 
مشيراً إلى ضرورة تمتين الساحة الداخلية الفلسطينية 
بالوحدة وإنهاء االنقسام ووضع استراتيجية موحدة لمواجهة 
التحديات والمخاطر الناجمة عن صفقة العار التي تستهدف 

 قضيتنا وشعبنا العظيم.
  

 �����M ��7) �;���د:
ثم أعطي الكالم لنقيب محامي طرابلس والشمال األستاذ 
محمد المراد الذي تناول مختلف التحركات والنشاطات التي 
قامت بها نقابة المحامين في طرابلس والشمال  في سبيل 
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مواجهة صفقة القرن ونصرة الحق الفلسطيني متمسكين 
بالشرعية الدولية والقرارات األممية الصادرة عنها، 
فالمشروع الصهيوني ليس وليد اليوم وإنما هو مخطط 
تآمري تراكمي الغاية منه إنهاء القضية الفلسطينية 

 وتصفيتها.

 �.خ �,� ,�P �.2)ي: 
كلمة الفصائل الفلسطينية في الشمال، ألقاها أمين السر 
الدوري لهذا الشهر األخ أبو بكر األسدي مؤكداً في كلمته أن 
فلسطين ليست للبيع ولن تكون السلعة التي تباع وتشترى 
في دوائر االستعمار والصهيونية العالمية، وإنما هي 
البوصلة الحقيقية لألمة، وهي الرافعة النضالية التي ترفع 
من يخدمها، وتذل من يخذلها، فبالوحدة الفلسطينية 
ستسقط صفقة القرن وخيارنا االستراتيجي هو المقاومة 

 ألنها الصخرة التي ستتحطم عليها كل المؤامرات.

 �����,� �Nر#t ��4ي: 
ثم ألقى النقابي األستاذ غورنغ حموي كلمة الهيئات 
النقابية في الشمال فأدان صفقة القرن التي تستهدف 
تصفية القضية الفلسطينية وأن التفاصيل المنشورة عن 
هذه الصفقة تقطع الشك باليقين حول حجم المخاطر التي 
تتعرض لها القضية الفلسطينية وحيث أن المشروع 
االستعماري الصهيوني يتعدى أراضي فلسطين المحتلة 

 ليصل إلى لبنان واألردن وسوريا بعد ضم الجوالن.

 �.u��2 ر!��ن ����2: 
كلمة الختام في اللقاء، ألقاها عضو القيادة القطرية لحـزب 
طليعة لبنان العربي االشتراكـي األسـتـاذ رضـوان يـاسـيـن 
متسائالً في كلمته: ألم يـكـن تـدمـيـر الـبـنـيـة الـوطـنـيـة 
والمجتمعية في العراق وسوريا واليمن وليبيا وتحـول أزمـات 
هذه األقطار إلى أزمات بنيوية أفسحت المجـال إلـى تـراجـع 
وضعف العنصر الوطنـي الـداخـلـي فـي تـرسـيـم الـحـلـول 
السياسية التي شكلت المدخل لتنفيذ صـفـقـة الـقـرن بـعـد 

 استالب حالة األمة لمصلحة أعدائها.
هذا وقد تخلل اللقاء قصيدة شعرية بالعامية ألـقـاهـا شـاعـر  
 الميناء الشعبي مصطفى غنوم قوبلت باالستحسان والتصفيق. 

   
 �H�0��� ��?E ر!ـ��ن �ـ�2ـ�ـ�، 9/ـ� ��ـ�ـ�ـ�د
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١٣/٢/ ٢٠٢ 
يكمل األرعن ترامب مؤامرة سايكس بيكو ووعد بلفور  

المشؤوم بمؤامرة أشد خطورة وشؤماً، بإعطاء ما ال يملك 
لمن ليس له حق. وبأموال عربية تدفع ثمناً لتسليم 
فلسطين لالحتالل الصهيوني وشرعنة سرقة أراضينا 
العربية . اليوم تكتمل المؤامرة وتسقط كل األقنعة عن 
وجوه المتخاذلين من حكام وقادة، وها هي الجريمة األبشع 
في تاريخ اإلنسانية تشكل سطواً كامالً على حقوق الشعب 
الفلسطيني والعالم شاهد على جريمة كاملة األركان ضد 
شعب بأكمله عانى على مدار أكثر من سبعين عاماً من 
احتالل إجرامي عنصري لم يتوان عن التنكيل به وسلب 
أرضه وتاريخه وثقافته!! شرعن ترامب وإدارته األمر الواقع 
الذي فرضه االحتالل بإجراءات أحادية عبر سنوات القهر 
واإلذالل وبمساعدة أمريكية في خرق صارخ للقانون الدولي 
وخارج كل القرارات الدولية وفصلت جهاراً على قياس 
طموحات اليمين االستيطاني داخل الكيان الصهيوني، إنها 
الصفقة اللقيطة التي خرجت من رحم تجار الدم وتمثل 
اقصى حاالت اإلذالل لطي حق الشعب الفلسطيني في أرضه 
وجعله أمام أمر واقع يقضي بصهينة األرض والقضاء على 
كل بارقة أمل بالتحرير؟ وذلك عبر إقامة كيان ذليل 
ومخنوق في قطاع غزة وأجزاء من الضفة مقابل الرشوة 
البائسة من الجيوب العربية وإسقاطاً للقدس التي حولتها 
عاصمة لالحتالل. كما تشكل صفعة لكل مقررات الشرعية 
الدولية المتعلقة بقضية فلسطين وحقوق شعبها غير القابلة 
للتصرف بما فيها ضمان حق العودة وتقرير المصير. في ظل 
صمت وتواطؤ المجتمع الدولي بصورة تضاعف من خذالن 
الشعب الفلسطيني ومعاناته المروعة، وغياب أي مشروع 
عربي لحماية المنطقة من االنهيار. فال يمكن القبول بموقف 
باهت وهزيل قياسا بحجم وخطورة الوعد األميركي. وال 
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يكفي أن نصيغ معلقات الشجب واإلدانة والتنديد، ومواجهة 
القرار بتداعياته يتطلب اقصى االستعدادات ذلك أن القرار 

 أياً كان يصنعه القوي والمستبد.
والتاريخ يكتبه المنتصر بخرافته وتزييف حقائقه ليكون 
شرعة دولية، في السياسة والجغرافيا وأمام المحاكم 
الدولية، إن صفعة القرن التي نستشعر مخاطرها الراهنة 
والمستقبلية على تصفية القضية الفلسطينية وتفتيت دول 

 المنطقة، وإهدار حقوق أبنائها.
وبعد الواقع المأزوم الذي أخرج مواقع القوة ماذا يفعل 
العرب أمام واقع صنع لهم وساهموا في تحقيقه؟ أال تشكل 
عملية إطالق صفقة القرن النتيجة الطبيعية لكم أفواه 

 الحرية والكرامة وتغييب إرادة شعبنا العربي؟

ألم يكن تدمير البنية الوطنية والمجتمعية في العراق 
وسوريا واليمن وليبيا. وتحول أزمات هذه األقطار إلى أزمات 
بنيوية أفسحت المجال إلى تراجع وضعف العنصر الوطني 
الداخلي في ترسيم الحلول السياسية . وتقدم التدويل 
واألقلمة إلنتاج حلول سياسية تستلب لمصلحتها وذلك ما 

 شكل مدخال لتنفيذ صفعة القرن.
ما أروع تماسك المشهد الفلسطيني والتحام قواه دفاعاً 
عن أسمى الحقوق وأطهرها فالقضية الفلسطينية حقوق 

 تاريخية غير قابلة للتقريط وال تسقط بالتقادم.
سنبقى نعمل يداً بيد لمواجه صفقة القرن حتى أسقاطها 
والسير جنبا إلى جنب في معارك تحررنا من كافة قوى 

 االستبداد والطغيان واالحتالل.


ـ	� �ـ�ـ�ـ�ـ� �� ��ق �������ت و����ور�ت ������د�� �� �
 ()�'& ����و�� ��%�$�"#"�� � �����ل،

�8����9 7"�د� 56ب �3"�0 ����2ن ��0/. �-,+�*� ����� 
�A =�")/��B= 9/ ��%/ع ر?	�ن <�9= و>;	 ���"�د� �:ـ"ـ�& 

،C<5�� 
 D")/�� �9�'/B =�$�) /E/F�� ��"�0��� �G�H� 7"�د� I)و
 Jـ��ـK ـ�� ��ـ�ـ"ـ�د�;<A Lـ/ <ـ/�(ـ�ـMـ�� 	ـBA N	ـ2ـO I�6ـA
>���I	�Mب و��Sل BA	 >�� و(�BA R	 Q"6 ،��< ��9ـ0ـ/ض 
 Tـ+כ �ـ��� V7ـ	ـ"ـ� ��ـ%�
 W�< د��������  �EX/�� ن�)/���

�"�� ��/�(;� ��G و�	�Z0��� W�< �G[�"<�I[ �GS ��%�$ـ�ـ"ـY و���ـ� �I"�� ������ &"0%[ �"�MAن و/��� ��%K
،��"B/0�� 

 DE/��� �G�� �"�
�I�� �I6	��9\ و����� T� IE5�� ]^ 
ً
�"�� Y	I6 د�>"�$�%�� V7	��B =9�> D")/�� Z6ر I7و

 �)�` T� م	ب ��ً"	��� 	M ��Bِ �G�GS�	� ��"B/<و  ��"�����& و����9f /B�0ط dMه ��)%�� و
�A Dو9 ���ر*� ����2
&K�g� ./0�� �<�I���ر و�"G�-� V73/�ف ��$�0 ^[ و��. 

�R�<"�� 1و��ــــ�� �ــــ 



 ٢٠٢٠شــباط   /طليعة لبنان الواحد 

 

    كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي
إذا كانت صفقة القرن تستـهـدف فـي صـفـحـتـهـا األولـى 
تصفية القضية الـفـلـسـطـيـنـيـة لصـالـح كـامـل األهـداف 
الصهيونية المرحلية منها واالستراتيجية، من خـالل تـزويـر 
التاريخ، ومصادرة الجغرافيا، وإلغاء الهوية الوطنية للـشـعـب 
العربي الفلسطيني، وحقه في العودة وتقرير المصير وإقامة 
دولته المستقلة على كامل ترابه الوطنـي مـن الـنـهـر إلـى 
البحر، فإنها في صفحتها الثانية خطوة عملية حـاسـمـة فـي 
إرساء دعائم الشرق األوسط الجديد التي بدأت معالمه تظهر 
للوجود والتي بشرت به كوندالـيـزا رايـس عشـيـة احـتـالل 
العراق، والذي يعني إعادة رسم خرائط المنطقة على أسـس 
أثنية وعرقية ومذهبية، على حساب أمتنا وأمنهـا الـقـومـي، 
ووحدة أراضيها وسالمة حتى كياناتها المصطنعة، بما يؤمـن 
هيمنة ومصالح القوى الدولية الطامعة بـارضـهـا وثـرواتـهـا 
متناغمة في ذلك مع القوى اإلقليمية (إيران، تركيا) ويـخـدم 

 .في األساس مصالح العدو الصهيوني
أمام هذا التحدي الكبير الذي يضع العرب كل العـرب أمـام 
خيار الوجود او الالوجود نقول بثقة أن أمتنا قادرة بما تملكـه 
من إمكانات ومن مخزون حضاري وما تطمح إلـيـه مـن دور 
تاريخي رسالي، قادرة ليس على التصـدي لصـفـقـة الـقـرن 
فحسب، بل وإسقاطها في اللحظة التاريخية المـنـاسـبـة، اذا 
أدرك الجميع وعلى كل المستويات حجم المخاطر، واحسـنـوا 

 :إدارة المواجهة استناداً إلى
الرفض الفلسطيني الحاسم لصفقة الـقـرن مـمـا يشـكـل 
ركيزة أساسية لموقف فلسطيني أكثر تقدما، وحافزا لموقـف 
عربي أكثر فاعلية، إال أننا ومن موقع وحدة الخندق الجـهـادي 
الذي يجمعنا مع أبناء فلسطين وثوارها نـؤكـد أن الـمـوقـف 
الفلسطيني بحاجة إلى تفعيل أكثر من خالل عـدة خـطـوات 

 :أبرزها
 سحب االعتراف بالعدو الصهيوني_
 الخروج من اتفاق أوسلو-
قطع كل أشكال العالقة مع الـعـدو الصـهـيـونـي خـاصـة -

 .التنسيق األمني
استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيزها في إطـار -

 .منظمة التحرير الفلسطينية وإنهاء االنقسام
 .إعادة العمل بالميثاق الوطني الفلسطيني-

اعتماد برنامج وطني مـقـاوم يـوظـف كـل اإلمـكـانـات  -
 .الفصائلية والشعبية في مواجهة االحتالل

وضع خطة تحرك على المسـتـويـيـن الـعـربـي والـدولـي -

 .إلسناد الحقوق الفلسطينية والنضال الفلسطيني
 :أما على المستوى العربي نقول باختصار

اذا كانت معظم األحزاب والقوى الشعـبـيـة الـعـربـيـة قـد 
أعلنت رفضها لصفقة القرن فإن حالة تسجيل الموقـف غـيـر 
كافية ويجب تحويل هذا الرفض إلى تنسيق وبرامج وخـطـة 
عمل وممارسة كل أشكال الضغوط على األنظمة الـعـربـيـة 
التخاذ مواقف جدية من هذه الصفقة ال أن تـفـتـح أبـوابـهـا 
للمسؤولين الصهاينة وتطبع العالقات مباشره أو مداورة مـع 
هذا الكيان االغتصابي ألنها بذلك تعطي جرعة حياة لصفقـة 
القرن، وتبتعد أكثر عن الجماهير التي كسرت حاجـز الـخـوف 
وقدمت نماذج رائعة في السودان والجزائر ولبـنـان والـعـراق 

 .وتقدمه كل يوم في فلسطين
كما أن على حركة الجماهير العربية لكي تنجح في هذه 
المواجهة أن تملك رؤية متقاربة إن لم تكن متطابقة من 
القضايا القومية األخرى والمخاطر الناجمة عن التدخل 
اإليراني في العراق وسوريا واليمن، وكذلك الدور التركي، 
وهنا البد من التأكيد أن هذه األدوار تتكامل وتتناغم مع 

 .أهداف التدخل الدولي وأهداف صفقة القرن
كما ال بدمن اإلشارة إلى أن على حركة الجماهير العربية 
وقواها القومية أن تتصدى بحزم لسياسات التطبيع مع 
الكيان االغتصابي الذي يعتبر التطبيع مع العرب المدخل 
الضروري لنجاح مشروعه التوسعي، ونذكر هنا أن مناحيم 
بيغن رئيس وزراء العدو األسبق اعتبر في حينه أن مقياس 
نجاح كامب ديفيد هو نجاح التطبيع ألنه وحده يفتح نافذة 

 .أمل له أن يكون جزءا من نسيج هذه المنطقة
وبالمقابل فإن على الحكام العرب أن يدركوا أن االنحناء 
أمام أميركا والخضوع إلمالءاتها لن يحمل لهم األمن والسالم 
وال يحمي عروشا مهتزة وقد ثبت أن اإلدارة األميركية التي 

 .تمارس عليهم االبتزاز هي التي تسعى لتقويض عروشهم
إن التطبيع في محصلته النهائية هو أن يتحكم العدو  
بسياسات المنطقة ويقرر اتجاهات األوضاع، الن التسوية هي  
في األساس أحكام نهج السيطرة األميركية على الوطن العربي  
وأن محاولة األنظمة العربية التكيف مع متطلبات المخطط  
األميركي هو الذي أوصل األوضاع لما هي ما عليه اآلن ومسيرة  

 .التسوية وما تضمنته من تنازالت توجت بصفقة القرن 
لكن في الختام نقول بثقة عالية بأمتنا وبالمستقبل أن 
صفقة القرن ليست قدراً ال مفر منه وإن التطبيع لن يحل 
مأزق أصحابه والنصر سيكون حتما لفلسطين كما للعراق 

 وكل قضايا األمة وأن غداً لناظره قريب.
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    عادل خلف اهللا / السودانعادل خلف اهللا / السودانعادل خلف اهللا / السودانعادل خلف اهللا / السودان
في الوقت الذي تحتاج فيه األمة العربية على مستويـاتـهـا 
الرسمية لمزيد من الوحدة لتجاوز تحديات النزاعات المسلحة 
واالرهاب، وبناء الدولة الوطنية وتـعـزيـز حـالـة الـتـضـامـن 
العربي، ظلت اإلدارات األمريكية المتـعـاقـبـة تـعـمـد عـلـى 
اإلمعان في تدمير األمة العربية وتفتيتها لصالح دعم الكيان 
الصهيوني البغيض. وعلى الصعيد الشـعـبـي تـزداد حـالـة 
الغضب الشعبي ضد فساد وديكتاتورية الـنـظـام الـرسـمـي 
العربي، التي اتخذت حالة نهوض جماهيري سلمي في أكـثـر 
من بلد عربي، كبديل نهـضـوي فـي مـواجـهـة الـتـدخـالت 
األجنبية والقوى المسلحة متعددة المنطلقات. بجـانـب ذلـك 
شهدت الـعـديـد مـن الـدول الـعـربـيـة اخـتـراقـات أمـنـيـة 
واستخباراتية أسهمت في تشظي وتباعد المواقف الـعـربـيـة 
الرسمية تجاه أكبر القضايا التي ظلت تواجه األمة العـربـيـة، 
ال سيما االحتالل الصهيوني، واالخـتـراق اإليـرانـي لـلـوضـع 

 .العربي
في ظل هذا الواقع المتداعي، أعلن الـرئـيـس األمـريـكـي 
دونالد ترمب، رسميا عن المصادقة بصورة منفردة، على مـا 
أطلق عليه (صفقة القرن)، والتي تقضي بشرعنة االحـتـالل 
الصهيوني ألجزاء كبيرة من الضفة الـغـربـيـة، والسـيـطـرة 
الكاملة على مدينة القدس. ويأتي اإلعالن عن هذه الخـطـة، 
بصورة فردية، وخارج مؤسسات المجتمع الدولي، وبعيدا عن 
توافق األطراف المشاركة، بصفة مسـاعـد أو مـيـسـر، فـي 

اإلسـرائـيـلـي)، وبـمـا  -مسالة ما يسمى (السالم الـعـربـي 
يتناقض مبدئيا، وجوهريا، مع االتفاقيات والعهود، السابـقـة 
التي أنجزت في هذا الشأن، على الـرغـم مـن الـتـحـفـظـات 
العديدة التي ظل يعلنها العرب فيما يتصل بانـحـيـاز اإلدارة 
األمريكية، وبعض الدول الغربية لالحتالل الصهـيـونـي فـي 

 .تلك المفاوضات
لقد سبق لإلدارة األمريكية في ظل إدارة الجمهوريين، أن 
اتخذت قرارا فرديا، ضد اإلرادة الدولية، وخارج شرعية األمـم 

كمـا سـبـق  .٢٠٠٣المتحدة، بغزو العراق في مارس ـ أبريل 
وان اجتاحت ايران بعض األقطار الـعـربـيـة فـي ظـل إدارة 
الديمقراطيين في عهد أوباما.  وفي الحالـة الـراهـنـة، لـقـد 
سبق اإلعالن عن (صفـقـة الـقـرن)، انـعـقـاد الـعـديـد مـن 
المنتديات والنقاشات، التي كانت بمثابة تمهيد للتآمر عـلـى 
تذويب القضية العربية في فلسطين، ضمن سلسلة تفكـيـك 

  .المنظومة العربية وتعزيز وجود الكيان الصهيوني
امـريـكـي، وتـحـريـر اإلرادة -إن مجابهة االحتالل الصهيـو

العربية، يستلزم العمل بإرادة تـدرك مـخـاطـر السـيـاسـات 
األمريكية على مستقبل األمة. إن التصدي لمؤامـرة الـقـرن، 
تستلزم استنهاض األمة وتعبـئـة مـؤسـسـاتـهـا الـرسـمـيـة 
والشعبية، تجاه مشروعها النهضوي الحـضـاري، ضـد حـالـة 

الغطرسة واالستعمـار، واإلرهـاب الـدولـي الـذي تـمـارسـه 
اإلدارات األمريكية، بصورة فيها إنـكـار واضـح لـلـقـوانـيـن 

  .والنظم الدولية المعترف بها
من الواضح ان عدم وجود التوافق العربي حـول الـمـوقـف 
من مسالة مؤامرة القرن، التي يعمل ترامب على تطبـيـقـهـا 
قبل انتهاء دورته في الحكم، انعكـس فـي عـدم الـتـوحـد، 
وعدم االنسجام في رسم خارطة طريق للنضال العربي ضـد 
االحتالل الصهيوني لألرض العربية في فلـسـطـيـن واألردن 
والجوالن. و في هذا الصدد مـن الـمـهـم تـوجـيـه األجـهـزة 
اإلعالمية العربية بالقدر الذي تشحذ فيـه اإلرادة و تـخـلـق 

  .الوحدة في الموقف من هذا القرار المجرم
لن يستطع الكيان الصـهـيـونـي، واإلدارة األمـريـكـيـة ان 
يستحوذا على شرعية دولية تبرر اغتصاب حقـوق الشـعـوب 
والدول، ولن تمر سياسة النهب واإلرهاب الدولي، بـوسـائـل 
وأساليب القرصنة، ولن ينجحوا في إرغـام الشـعـوب الـحـرة 

أمريكي في الـمـنـطـقـة  -بقبول سياسات االستعمار الصهيو 
العربية، كما عجزت في وقت سابق في فرض قرار تـحـويـل 

  .عاصمة الكيان الصهيوني إلى القدس
إن الصهيونية العالمية، تضع مصير اسـتـمـراريـة تـرامـب 
كرئيس للواليات المتحدة للدورة الثانية، بتمرير الـمـخـطـط 
الصهيوني، في استكمال خطـة (صـفـقـة الـقـرن) بـجـانـب 

لذا فـمـن الـمـهـم أن تـنـشـط األصـوات  .موضوعات أخرى
العربية، الخاصة بالمنظمات واألحزاب والمؤسسات الحقوقية 
العربية، وأن تستحث الشعوب الحرة والدول المناصرة للـحـق 
العربي ضد العنصرية الصهيونية والغطـرسـة االمـريـكـيـة، 
وتعزيز دور مؤسساتنا العربية، بمـا فـي ذلـك السـيـاسـيـة 
واإلعالمية والحقوقية. بجانب ضرورة تفعيل دور المثقـفـيـن 
الغربيين المناهضين لسياسات الكيان الصهيوني والداعـيـن 

 .الستقالل الدول وحرية شعوبها
إن الحق العربي في فلسطين، يلخص بشـكـل شـمـولـي، 
القضية العربية وعدالتها، وتتمظهر شمولية هذه الـقـضـيـة، 
وتتجلى المشكلة الفلسطينية في كل الوطن العربي بصـور 
وصيغ متباينة، فتعدد صور االحتالل، ورهن اإلرادة العربيـة، 
بالقدر الذي يؤكد من جديد ان (تحرير) األمة، شعبا وقـيـادة، 
من قبضة االستعمار الحديث، ويـؤكـد مـن جـديـد ضـرورة 
(توحيد) إرادة أمتنا في مواجهة القضايا الـمـصـيـريـة، وفـي 
مقدمتها قضية تحرير األرض العربية من قبـضـة االحـتـالل 
الصهيوني ويده الضاربة المتمثلة في المشروع الـتـوسـعـي 
االيراني، ولن يتأتى ذلك بالقدر المطلوب، ما لـم يـتـخـلـص 

  .النظام العربي من الدكتاتورية والفساد وتكميم األفواه
عاشت فلسطين حرة أبية من البحر إلى الـنـهـر.. والـخـزي 
والخزالن، للصهيونية العنصـريـة الـبـغـيـضـة والـغـطـرسـة 

 اإلمبريالية المجرمة.
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    د. علي بياند. علي بياند. علي بياند. علي بيان
بعد إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب خطة "صفـقـة 

تشـريـن  ١١كانون الثاني، والتي روج لها منذ  ٢٨القرن" في 
، صدرت مواقف فلسطينية وعـربـيـة شـعـبـيـة ٢٠١٦الثاني 

ورسمية، ودولية، وعقدت اجتماعات ومؤتمرات بدءاً باجتمـاع 
 ة العرب في مـقـرة، ومجلس وزراء الخارجيالقيادة الفلسطيني
الجامعة العربية، ومجلس وزراء خارجية مـنـظّـمـة الـتـعـاون 
اإلسالمي في جدة، والمؤتمر الـثـالثـيـن الـطـارئ لـالتـحـاد 
البرلماني العربي في عمان، وفعاليات مقاومة شـعـبـيـة فـي 
فلسطين، ومتضامنة في بعض العواصم العربية والـدولـيـة. 
تميزت المواقف الصادرة عن القوى السـيـاسـيـة الشـعـبـيـة 
والرسمية العربية، ودول االتحاد األوروبي وروسيـا وغـيـرهـا 
من الدول برفض الخطة، وكـان الـقـاسـم الـمـشـتـرك هـو 
التمسك بالقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينيـة، 
واإلشارة من قبل األطراف العربية كذلك إلى مبادرة السـالم 
العربية التي تم إقرارها في مؤتمر القمة العربي في بيـروت 

أعضاء من الكونغرس األمـيـركـي  ١٠٧. حتى أنّ ٢٠٠٢عام 
وقّعوا على وثيقة يرفضون فيها صفقة القرن ألنـهـا حسـب 

 .تجدد العنف""""رأيهم 
إنّ ما صدر من مواقف وما تحقّق من اجتماعات ومؤتمرات 

، وهي حالة رافقت التداعيـات "تندرج تحت عنوان "ردة الفعل
التي مرت بها قضية فلسطين مـنـذ بـدء االسـتـيـطـان فـي 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى اآلن، والتي كانت 
حصيلتها توسع االحتالل، وتمدد االستيطان وآخرهـا خـطـط 
بناء مجمعات سكنية من قبل االحتالل بين القدس ورام اهللا 
وبين القدس وبيت لحم، وارتفاع وتيرة االعتداءات العسكرية 
واألمنية واالعتقال واإلبعاد وهدم المساكن وغيـر ذلـك مـن 
االنتهاكات. رغم ذلـك اسـتـمـرت الـخـالفـات بـيـن الـقـوى 
السياسية الفلسطينية تدور في حلقات مفرغة من التسويات 
واالتفاقيات أحياناً، والمشادات والتباين في معـظـم األحـيـان 
مما أثر على الصمود ومواجهة االحتالل في الـداخـل، وعـلـى 
تأطير موقف عربي موحد، وتثبيت التـزام دولـي بـمـقـررات 
المؤسسات الدولية المنبثقة عن األمم الـمـتـحـدة، والـكـتـل 
السياسية الدولية وفي المـقـدمـة مـنـهـا االتـحـاد األوروبـي 
واالتحاد اإلفريقي ومنظمة التعاون اإلسالمي، ودول دائـمـة 
العضوية في مجلس األمن خاصةً روسيا والصـيـن وفـرنسـا، 

 .وغيرها من الدول
وحيث أنّ قضية فلسطين هي قضية وطنية فلسطينية     

وقومية عربية وإنسانية بـبـعـديـهـا الـديـنـي (ألـمـقـدسـات 
اإلسالمية والمسيحية)، والقانوني (حـق تـقـريـر الـمـصـيـر 

ومقاومة اإلحتالل، والتزامات االحتالل في المناطق المحتلّـة) 
فإنّ خدمتها وصوالً إلى تحقيق آمال الشعب الـفـلـسـطـيـنـي 
يستدعي أن يقوم كلّ طرف بـمـا يـمـلـيـه عـلـيـه مـوقـعـه 
ومسؤولياته وليس أن يسقط كلّ طرف أسـبـاب الـتـداعـيـات 

 :السلبية على أطراف أخرى، وهذا يتحقّق من خالل
أوالً: تفعيل حوار جدي ومسؤول ومستمر بين الـفـصـائـل 
والهيئات التمثيلية الفلسطينية لوضع برنـامـج عـمـل واحـد 
وجامع وآليات تطبيقية للمتابعـة، وهـذا الـهـدف ال يـمـكـن 
تحقيقه إالّ إذا حافظت جميع القوى الفلسطينية على تغلـيـب 
األهداف الوطنية على المكتسبات الفصائليـة والشـخـصـيـة، 
واالستقاللية التي تخدم القضية بعيداً عـن الـتـمـوضـع فـي 
محاور إقليمية ودولية ثبت أنها تستغلّ القضية الفلسطينـيـة 
لتحقيق أهدافها الذاتية ومشاريعها على حساب فـلـسـطـيـن 
والوطن العربي، وإعادة هيكلة منظّمة التحرير الفلسطينـيـة 
المعترف بها عربياً ودولياً ممثّالً للشعب الفلسطيني بـحـيـث 
يجب أن تنضوي تحت مظلّتها جميع القوى الـفـلـسـطـيـنـيـة، 
والتعامل مع العالم بمنهج مـوحـد غـيـر قـابـل لـالخـتـراق 
سـات  لما يشاع عن فسـاد فـي مـؤسـ واإلستغالل، ووضع حد
السلطة الوطنية الفلسطينية، ولقاءات تطبيعية بين أطـراف 
فلسطينية و"إسرائيلية"، رغم أنّ الحبر الذي كتبت فيه بنـود 
"صفقة القرن"، والتي قوبلت بالرفض من جـمـيـع األطـراف 
الفلسطينية، وبنيت على ذلك جـمـيـع الـمـواقـف الـعـربـيـة 

 .والدولية، لم يجف بعد
ثانياً: تفعيل دور األحزاب والمنظّمات والبرلمانات العربيـة 
في الضغط على الحكومات لاللتزام بالقرارات الصـادرة عـن 
مؤتمرات القمم العربية خاصةً ما له عالقة بوقف الـتـطـبـيـع 
مع الكيان الصهيوني تحت حجج واهية، وتطبيق المقـاطـعـة 
بشكل فعلي وعملي، ودعم الشعب الفلسطيني خاصــةً فـي 
الداخل من خالل الدعم المعنوي والـمـادي لـحـمـايـتـه مـن 
الضغوط االقتصادية وفـي الـمـقـدمـة مـنـهـا األمـيـركـيـة، 
وتعويض النقص في تمويل األونروا وذلك لمنـع تـهـمـيـش 
قضية الالّجئين ومحاولة إخراجها من أجندة أيـة مـفـاوضـات 

 .الحقة
ثالثاً: ال تستطيع الدول الـعـربـيـة أن تـدعـم الـقـضـيـة 

إذا كانت هي نفسـهـا  -فعالً قبل أن يكون قوالً–الفلسطينية 
في حالة من الهشاشة واالضطراب الناتج عن عـدم انـبـثـاق 
 ا يستدعي من كلّ برلمان عربيالسلطة عن إرادة الشعب مم
إن يضع قانون انتخاب مناسب يؤمن حسن التمثيل الشعبـي، 
وإجراء انتخابات شفّافة. وحيث أنّ عدداً من األقطار العـربـيـة 
تمر بأوضاع أمنية مضطربة وعدم استقرار واستقالليـة فـي 
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أداء المؤسسات التي تشوب مـعـظـمـهـا آفـة الـفـسـاد فـإنّ 
المطلوب تفعيل الدور العربي من قبل الـجـامـعـة الـعـربـيـة 
والبرلمانات العربية واألحزاب والهيئات الشعبية، للمساهـمـة 
في إيجاد مخارج حلول لألزمات الهيكلية في تـلـك األقـطـار، 
وحصر الصراع الداخلي تحت سقف يمنع اختراقه أو تصعيـده 
من قبل قوى دولية تستبيح الوطن العربي وتنظّم خالفاتهـا 
وصراعاتها لتقاسم النفوذ والمصالح وليس السعي الحقيقـي 
إليجاد حلول سياسية وأمنية لـألزمـات كـمـا يـظـهـر عـلـى 
السطح، وقد ظهر ذلك جلياً فـي إدارة األزمـتـيـن السـوريـة 
والليبية، حيث يتعمق يوماً بعد يوم التأثير السلبي لـألطـراف 
اإلقليمية والدولية بما في ذلك التدخلّ العسكـري الـمـبـاشـر 
عبر الجيوش كأدوار أميركا وروسيا وتركـيـا وبـعـض الـدول 
األوروبية، أو غير المباشر عبر الميليشيات كالدورين اإليراني 
والتركي. لقد تبين بما ال يقبل الشك أن جميع االجـتـمـاعـات 
التي تمت في أستانا وسوتشي وأماكن أخرى حـول سـوريـا، 
ومؤتمر برلين وما سبقه وما لحقه حول ليبيا كـانـت تـهـدف 
لتنظيم تموضع األطراف المشاركة والتي تسـمـي نـفـسـهـا 

ليتمكّن كلّ طرف أن يحصل على القـدر  ""الراعية أو الضامنة
 .األكبر من المكاسب

رابعاً: ليس من المنطقي أن تتعمق الخالفات بين بـعـض 
أنظمة األقطار العربية وفي الوقـت نـفـسـه تـرتـفـع درجـة 
التعاون والتنسيق مع دول إقليمية ودولية ثبت أنّ تـدخـلّـهـا 
العسكري واألمني والسياسي هو من أجل تحقيق مصالحـهـا، 
وهذا أمر طبيعي ألنّ الدول ليست جمعيات خيرية خاصةً فـي 
المرحلة الحالية من تاريخ البشرية حيث تتضاءل الـمـعـايـيـر 

القيمية األخالقية واإلنسانيـة والـقـانـونـيـة وتـزداد وتـيـرة 
الصراع المادي المتوحش من أجل المصالح، والـذي يـظـهـر 
جلياً في السياسة األميركية المعلن عنها بـكـلّ وضـوح مـن 
قبل الرئيس األميركي. هل من المنطقي أن يكون التطبـيـع 
مع الكيان الصهيوني أصبح أكثر سهولةً وقبوالً من تـطـبـيـع 

بين بعض الدول العربية مـن جـهـة،  -على األقلّ-العالقات 
وبين القوى السياسية المتصارعة في بعض األقطار العربيـة 
إن لم يكن جميعها؟. هذا السؤال هو برسم القمة الـعـربـيـة 
التي يحين موعدها الشهر القادم. إنّ استمرار الخالفات بـيـن 
بعض الدول العربية يضعفها جميعاً ويزيد منسوب الـتـغـول 
والتدخل األجنبي في شؤونها الـداخـلـيـة، ويـعـمـق األزمـات 
السياسية واألمنية واالقتصادية والتنموية الداخلية، ويـحـول 
دون أن تقوم بدورها في دعم القضية الفلسـطـيـنـيـة مـمـا 

 .يسهل تمرير المشاريع الخبيثة كصفقة القرن وغيرها
إنّ الحقوق الوطنية الفلسطينية ال يـمـكـن اسـتـرجـاعـهـا 
والحفاظ عليها بأساليب "ردات الـفـعـل الـوجـدانـيـة" وإنـمـا 
بأساليب "الفعل العقلي"  القائم على التخطيط والـمـتـابـعـة 
فلسطينياً وعربياً، وإحداث تراكم إيجابي على طريق تحقيـق 
التحرير وعودة الالّجئين وإقامة الدولة الفلسطينـيـة كـامـلـة 
السيادة وعاصمتها القـدس حسـبـمـا تـم الـتـوافـق عـلـيـه 
فلسطينياً وتم إقراره ويتم التأكيد عليه عـربـيـاً، ويـحـظـى 
بتأييد ودعم معظم المؤسسات والتكتالت األممية والقـاريـة، 

 .ودول العالم
 

* * * * * 
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    أحمد علوشأحمد علوشأحمد علوشأحمد علوش
بعد طول انتظار، أعلن ترامب "صفقة القرن" إلى جـانـبـه 
وقف نتنياهو منتشياً وهو يرى تجديداً لـوعـد بـلـفـور بـعـد 
مضي أكثر من مائة عام، وهو الباحث عن عدة أصـوات فـي 
االنتخابات المبكرة، علها تحصنه من الئحة إتهام بـالـفـسـاد 
قدمت بحقه، وفي المشهد الخلفي كان زعـيـم الـمـعـارضـة 

 غانتس يبارك ويؤيد.
وإذا كانت "صفقة القرن" محاولة حاسمة لتصفية القضـيـة 
الفلسطينية في رهان غير صائب على تزوير التاريخ وتطويع 
الجغرافيا لتمرير مشروع "يهودية الـكـيـان"، وإسـقـاط حـق 

العبريـة لـوصـفـهـا ١٢العودة لالجئين... إلخ، مما دفع القناة 
بأنها تسحق فلسطين، فإنها بنظر أصحابها، من جانب آخـر، 
مشروع عملي في رسم معالم الشرق األوسط الجديـد الـذي 

 .٢٠٠٣تحدثت عنه كونداليزا رايس بعد احتالل العراق عام 
 

 املوقف األمريكي ومقدمات الصفقة
يعتبر كثيرون أن "صفقة القرن" هي خالصة أفكار الثالثـي 

فـريـدمـان الـذيـن أمسـكـوا بـالـمـلـف   –كوشنير شـيـنـكـر 
الفلسطيني في ظل إدارة ترامب، وفي ذلك بعض الصحة إال 

 أن الموقف األميركي استند إلى عدة عوامل أهمها:
إنها جاءت تتويجاً لسياسة أميـركـيـة مـعـاديـة لـحـقـوق  -

الشعب العربي الفلسطيني فـي ظـل اإلدارات األمـيـركـيـة 
المتعاقبة منذ أكثر من سبعين عاماً، إال أن ترامب كان أكـثـر 
وضوحاً في إظهار كل مكنوناتها، وقد أعلن في وقت سـابـق 
هذه المسألة عندما اتخذ سلسلة قرارات فجة مـن مـوضـوع 
القدس إلى ضم الجوالن وتشريع المستوطنات، وإسقاط حق 

 العودة وغيرها من المواقف األميركية المعروفة.
غياب رد الفعل العربي الجدي والضـاغـط، خـاصـة فـي  -

موضوع القدس، إذ علق ترامب أن بعض مستشاريه نصحوه 
بعدم اإلقدام على ذلك لما قد يثيره من غضب، وأضاف لكـن 

 شيئاً من هذا لم يحدث.
ـاع    - تراجع االهتمام العربي بقضية فلسطـيـن بسـبـب األوض

الداخلية في األقطار العربية، وما تعيشه أقطار األمـة مـن فـتـن  
ـافـة إلـى ظـن   وحروب وأزمات ذات طابع مذهبي وطائفي، باإلض
بعض الحكام العرب أن االنحناء أمام أميركا يحمي عروشاً متهاوية  

 وكراسٍ متداعية، وأن ثمن هذه الحماية يبدأ من فلسطين. 
 

 يف الصفقة:
تعيدنا قراءة صفحات "صفقة القرن" إلـى كـتـاب "الشـرق 
األوسط الجديد" لشمعون بيريز، ولكن بشـكـل أكـثـر سـوءاً 

الصهـيـونـي   –ووضوحاً، انطالقاً من سعي التحالف األميركي 
لتصفية القضية الفلسطينية وأحكام نهج سـيـطـرتـه عـلـى 
مقدرات الوطن العربي بكل مناحي الحياة، من السياسة إلـى 
االقتصاد فالثقافة، وسنتناول في موضوعنا هذا بعض بنـود 

 هذه الصفقة:
يهودية الدولة: يعتبر أصحـاب الـمـشـروع االغـتـصـابـي  -

الصهيوني لفلسطين أنه يجب استكمال المرحلة الثانية مـن 
مشروعهم، فاألولى كانت مرحلة إقامة الكيان وتثبيـتـه، أمـا 
الثانية فهي مرحلة "يهودية الدولة" انسجاماً مع نظرية نـقـاء 
الدول العبرية وتداعياتها المستقبلية على السـكـان الـعـرب 
(الفلسطينيون) داخلها، وهـو األمـر الـذي يـتـطـلـب خـطـة 
تنفيذية على األرض، واألهم اعترافاً فلسـطـيـنـيـاً وعـربـيـاً 
بذلك، ويضع هذا االعتراف شرطاً أساسياً، ممـا يـعـنـي دون 
الغرق في تفاصيل كثيرة بقاء سياسة الترانسفير مـفـتـوحـة 

 على كل االحتماالت مستقبالً.
االستيـطـان: يـعـتـبـر االسـتـيـطـان عصـب الـمـشـروع  -

الصهيوني، ولذلك يجب أن يستمر ويتواصل ويتوسع البتالع 
المزيد من األراضي، وعندما تتحدث الخطة عـن إزالـة جـدار 
الفصل العنصري فليس إلراحة الفلسطينييـن بـل لـتـأكـيـد 
مقولة أن كل األراضي الفلسطينية بـمـا فـي ذلـك الضـفـة 
الغربية هي جزء من الدولة اليهودية، كمـا أن إدارة تـرامـب 
التي اعترفت "بشرعية" المستوطنات في الضفـة الـغـربـيـة، 
تمارس بموجب الصفقة عملية ذر الرماد في العيون فهـي ال 
تدعو إلى إلغاء المستوطنات أو وقف االستيطان بل تـعـطـي 
الحق في استمرار المستوطنات في النمو والـتـوسـع، ودعـت 
إلى تجميد مؤقت لالستيطان لمدة أربع سـنـوات مشـتـرطـة 
موافقة فلسطينية على الصفـقـة لـتـنـفـيـذ ذلـك، وقـد رد 
نتنياهو في ترجمة أولى لهذا الموضوع على إقامة الف وحدة 
سكنية جديدة في القدس، كما أن السـؤال يـحـمـل إجـابـتـه 
بنفسه، أن غول االستيطان سيعود متوحشاً بعد أربع سنوات 

 ليلتهم البقية الباقية من أراضي الفلسطينيين.
 1194أعطى قرار الجمعية الـعـامـة لـألمـم الـمـتـحـدة  -

لالجئين الفلسطينيين الـحـق فـي الـعـودة إلـى أراضـيـهـم 
وبيوتهم التي أجبروا على النزوح عنها، إال أنه ظل طيلة هذه 
السنوات حبراً على ورق، وقد أسقطه الرئيس األميركي قبـل 
ومن خالل الصفقة التي تتحدث عن الجئين فلـسـطـيـنـيـيـن 
ويهود يجب حل مشكلتهم على قاعدة الدمج واالستيعاب في 

 أماكن عيشهم أو في دول أخرى ما عدا فلسطين.
التطبيع: مفردة برزت بشكل جلي وواضـح فـي أعـقـاب  -

توقيع اتفاقيات كامب ديفيد حين سئل شمعون بـيـريـز فـي 
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حينه عن فرص نجاح هذه االتفاقيات فأكـد أن نـجـاح هـذه 
االتفاقيات مرهون بنجاح التطبيع الذي يحتل حيـزاً أسـاسـيـاً 
في الصفقة، وهو إقامة عالقات طبيعية بين األقطار العربية 
وكيان العدو، وهو كما فسره بـيـريـز وغـيـره مـن السـاسـة 
الصهاينة أن يتجول "اليهودي" بحرية في العواصم والـمـدن 
العربية ويشعر بأنه جزء من نسيج هذه الـمـنـطـقـة والـذي 

 يحتاج لنجاحه إلى:
تطويع العقل العربي لفرض التطبيع عـلـى الـمـسـتـوى  -

الشعبي بما يتطلب إعادة نظر بمنظومات الثقافة والـتـاريـخ 
والجغرافيا وحتى علم االجتماع بـاإلضـافـة إلـى االقـتـصـاد 

 والسياسة.
إعادة رسم خرائط المنطقة بما يجـعـل "دولـة ديـنـيـة"  -

الكيان الصهيوني واحداً من كيانات مذهبية وطائفية قائمـة، 
وإعادة النظر بالمنظمات والهيئات اإلقليمية الـقـائـمـة وفـي 
مقدمتها جامعة الدول العربية التي يجـب أن تـخـتـفـى مـن 

 الوجود.
أما بالنسبة لألمن والحدود فنكتفي بالقول أن هذا األمـر  -

يتواله الـكـيـان الصـهـيـونـي، ويـجـب أن تـكـون الـدويـلـة 
الفلسطينية أشبه ببلدية بعد أن يحصل الفلسطينيون عـلـى 

في مكافحة اإلرهـاب  CIAشهادة حسن سلوك من الموساد و
والقضاء عليه، كما أن الحدود يجب أن تبقى خاضعة لـلـعـدو، 
خاصة أن الواليات المتحدة تؤكد على السيادة الصـهـيـونـيـة 

 على غور األردن وبقاء السيطرة على المعابر.
تتحدث الصفقة عن حل الدولتين وفـي الـوقـت نـفـسـه  -

تعترف بأن أرض فلسطين التاريخيـة هـي أراضـي الـكـيـان 
الصهيوني، وجل ما تقدمه على هذا الصعيد ترتيباً ألوضـاع 
قطاع غزة، وبعض دولة وهمية في جيوب مغلقة ومـنـعـزلـة 
تربطها أنفاق وجسور في الضفة الغربية مـنـزوعـة السـالح 
ومقلمة األظافر في شبه كيان مهذب يـقـوم مـرحـلـيـاً بـمـا 
تقتضيه متطلبات الصفقة ليتالشى بعد حين في ظل سـيـف 

 الترانسفير المسلط فوق رؤوس الفلسطينيين.
 ومن هنا ال بد من االنتباه إلى مسألتين في هذا الموضوع:

إن الحقيقة الفلسطينية هي بـالضـرورة نـفـي لـلـزيـف  -
الصهيوني، ومجرد وجود اسم فلسطين في خرائط الجغرافيا 
هو تذكير بالحق التاريخي ألبناء فلسطين في كامل أرضهـم 
ووطنهم، وهي المسألة التي يـجـب أن تـمـحـى مـن ذهـن 
األجيال الحالية والالحقة ألنها تـظـل مصـدر تـهـديـد دائـم 

 للمشروع االستعماري الصهيوني على أرض فلسطين.
قــدمـت اتـفــاقــيـات كـامــب ديـفــيـد الــحـكــم الــذاتــي  -

للفلسطينيين حالً وهو في ديباجته يتـحـدث أن مـثـل هـذا 
الحكم يشمل السكان وال يعني األرض في تأكيد واضح علـى 
سقف الحد األقصى لحل القضية الفلسطـيـنـيـة، وفـي هـذا 
العدو نسترجع تعليقاً أيضاً لشمعون بيريز الذي سـئـل مـرة 
عن رأيه في تصريحات الرئيس الشهيد يـاسـر عـرفـات مـن 

دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشـريـف، فـأجـاب: وهـل 
 تريدون محاسبة الناس على أحالمهم؟!

 
 املوقف الفلسطيين:

ال شك أن اإلجماع الفلسطيني على رفض صفقة القرن قد 
خلق مناخاً فلسطينياً يختلف تماماً عما كان سائداً فـي ظـل 
االنقسام المقيت وحرب الخنادق السياسية واإلعالمية وأحياناً 
ربما أكثر في وقت سابق، وإذا انطلقـنـا مـن إدراك أن هـذا 
الرفض هو البوصلة التي تحدد مسارات األحداث واتـجـاهـهـا 
في المستقبل وتضييـق الـخـنـاق عـلـى "صـفـقـة الـقـرن" 
وإسقاطها، فإن الموقف الفلسطيني بحاجة إلى عدة خـطـوات 

 أهمها:
بدء حوار وطني فلسطيني الستعادة الوحـدة الـوطـنـيـة  -

الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الـمـمـثـل 
الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيـنـي فـي الـداخـل 
والخارج مع ما يقتضيه ذلك من ضـرورات إعـادة هـيـكـلـيـة 

 مؤسساتها وتفعيل دورها.
إعادة أحياء الميثاق الوطني الفلسطيني إذ أن إلغـاء هـذا  -

الميثاق منذ أكثر من عشرين سنة كان عديـم الـجـدوى، وال 
 يجوز بأي حال من األحوال أن تظل المنظمة دون ميثاق.

تفعيل المقاطعة الفلسطينية للواليات المتحدة والكـيـان  -
الصهيوني، ووقف كل أشكال العالقة معهما، فعـلـى الـرغـم 
من أن القيادة الفلسطينية قد اتخذت قراراً بوقف كل أشكـال 
التنسيق خاصة األمني، فإن مصادر فلسـطـيـنـيـة مـا زالـت 

 تتحدث عن نوع من العالقة على هذا الصعيد.
التمسك بحق العودة، ورفض كـل الصـيـغ الـمـطـروحـة  -

 بالنسبة لمستقبل أبناء فلسطين في الشتات.
وضع برنامج وطني فلسطيني مقاوم، فصائلي وشعبي،  -

يترجم بخطة عمل ميدانية في الـداخـل والـخـارج لـتـعـزيـز 
صمود أبناء الشعب العربي الفلسطيني وتوظيف قدرات هـذا 
الشعب وصموده في هذه المواجهة المصيرية، مستندة إلـى 
اإلبداع النضالي الفلسطيني وقـدرة الشـعـب عـلـى ابـتـداع 

 الوسائل النضالية في اللحظة التاريخية المناسبة.
مقاطعة المنتجات والبضائع األميـركـيـة والصـهـيـونـيـة  -

 ووضع أسس القتصاد مقاوم يرفض اإللحاق ويعزز الصمود.
القيام بخطة تحرك على المستويين الـعـربـي والـدولـي  -

تؤكد على رفض صفقة القرن، وتشدد على ضرورة وقف كل 
 أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني من قبل بعض العرب.

تحركات جماهيرية فلسطينية ضاغطة ومـوضـحـة فـي  -
كل أماكن التواجد الفلسطيني في الوطن العربي مـن خـالل 

 الظاهرات، واالحتجاجات وكل مظاهر الرفض المتاحة.
في الختام، وقد يكون هو المدخل لكل ما سبق، للخـروج  -

من دائرة الوهم والرهان على التسوية من خـالل مـراجـعـة 
نقدية شاملة، وهنا نستذكر حواراً جرى بين القائد الشـهـيـد 
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صدام حسين وأحد القادة الفلسطينييـن فـي أعـقـاب حـرب 
تشرين، والذي كان يتحدث عن التسوية وأنها قادمة وسريعة 
ويجب أن يلحق الفلسطينيون بقطارها قـبـل فـوات األوان، 
عندما أجابه (رحمه اهللا) آنذاك، أنت تتحدث عـن الـتـسـويـة 
وعن قطار ولكني ال أرى ذلك ألن ميزان القوى لم يختل إلـى 
درجة تدفع العدو للبحـث عـن تسـويـة، عـدا عـن الـثـابـت 
التاريخي، ومع ذلك أقول إذا كانت التسويـة تسـتـهـدف حـل 
القضية الفلسطينية فلماذا اللهاث خلفها، دعوها تتوقف عند 
كل المحطات وإذا لم تتوجه إلى الفلسطينيين فهي محـكـوم 
عليها السقوط، انتظروا اآلخرين أن يأتوا إليكم بدل الركـض 

 خلفهم.
 

 املوقف العريب
قبل الحديث عن الموقف العربي فـي إطـاريـه الـرسـمـي 

 والشعبي ال بد من اإلشارة إلى مسألتين:
إن فلسطين كانت وستبقى قضـيـة الـعـرب الـمـركـزيـة  -

ومحور نضالهم على طريق تحقيق أهدافهم، وستظـل هـي 
المحرك لكل األحداث والتوترات والحروب الـتـي تـقـع عـلـى 

 تخوم الوطن العربي وفي قلبه.
ما تملكه أمتنا من إمكانـات تسـتـطـيـع أن تـغـيـر كـل  -

المعدالت وليس تصويبها فحسب، إذا استخدمت في ممارسة 
ضغوط مناسبة على الصعيد الدولي، وأيضاً هنا على سبـيـل 

سعودياً بإجراءات نفطية عقـابـيـة –التذكير أن تهديداً عراقياً 
جعـل  ١٩٨١ضد الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس عام 

 دوالً عديدة تتراجع في اللحظة المناسبة.
 أما على صعيد الموقف الرسمي العربي فنختصر بالقول:

إن غالبية الدول العربية أن لم تـكـن جـمـيـعـهـا مـوافـقـة 
صراحة أو مواربة على صفقة القرن، وارتماء األنـظـمـة فـي 
أحضان الواليات المتحدة األميركية هو الذي شجـعـهـا عـلـى 
المضي قدماً في سياستها العدوانيـة، والـتـمـسـك بـحـقـوق 
الفلسطينيين شعاراً يتلطى خلفه كثيرون بحجة القبول بـمـا 
يقبل به الفلسطينيـون وهـم يـمـارسـون عـلـيـهـم أقسـى 
الضغوطات للتنازل، كما أنهم يتسابقون في التطبيع وفـتـح 
األبواب أمام المسؤولين الصهاينة وكل أشكال الـعـالقـة مـع 
العدو الصهيوني من مسقط إلى الخرطوم وصوالً إلى بـلـدان 
المغرب العربي، وهم بذلك يرقصون على إيقاع سعير الـنـار 

 التي ستحرق عروشهم وتمزق كيانات يتربعون عليها.
 

 املوقف الشعيب:
قوبلت صفقة القرن بحملة رفض واسعـة عـلـى مسـتـوى 
الجماهير العربية، وعبرت القوى واألحزاب الوطنية والقوميـة 
بأشكال مختلفة ومتفاوتة عن هذا الرفض، ولكن تفعيل هذا 

 الموقت يحتاج.
الخروج من دائرة، رد الفعل إلى الفعل المبرمج، أي أن ال  -

تكتفي هذه القوى واألحزاب بتسجـيـل مـوقـف رافـض بـل 
تحويل هذا الرفض إلى خطة عمل طـويـلـة وتـمـارس مـن 
خاللها ضغوطاً على األنظمة لوقف كل أشكال التطـبـيـع مـع 
العدو والتمسك بالحق الفلسطيني والـعـربـي الـثـابـت فـي 
فلسطين كل فلسطين مستفـيـدة مـن مسـألـة فـي غـايـة 
األهمية أنه من خالل ما سمـي "الـربـيـع الـعـربـي" كسـرت 
الجماهير حاجز الخوف، وأظهرت حقـيـقـة األنـظـمـة عـاجـزة 
وضعيفة ومهزوزة، وأن تدرك أيضاً أن هذه األنـظـمـة تـدرك 

 هذه الحقيقة إذ أصبحت تهابها وتحسب لها ألف حساب.
إن استعادة الوعي على هذا الصعيد مسألة ضرورية تربط 
الجماهير من خاللها بين معركة رغيف الخبز هـنـاك، وأزمـة 

 الكهرباء هناك بقضية فلسطين.
 

 املوقف الدويل:
الشرعية الدولية غائبة ومغيبة وقراراتها معطلـة هـذا إذا 
استطاعت اتخاذ قرار (الجمعية العامة) ومشلـولـة بـالـفـيـتـو 
(مجلس األمن)، كما أن دوالً حتى الصديقة لن تكون ملـكـيـة 

 أكثر من الملك،
إن ضغوطاً رسمية وشعبية عربية واالستـفـادة مـن الـرأي 
العام الدولي المتعاطف مع عدالة القضية الفلسطـيـنـيـة قـد 
يشكل تغييراً في المعادلة وأن اختـلـفـت الـتـقـديـرات حـول 

 مدياته.
إذا صفقة القرن تصفية للقضية الفلسطيـنـيـة وتـقـطـيـع 
أوصال للوضع العربي القائم على هشاشـتـه إال أنـهـا أمـام 
حتمية السقوط ألن زمام المبادرة هو بيد الفـلـسـطـيـنـيـيـن 

 والعرب إذا أحسنوا االستفادة من قدراتهم  ولم يفت األوان.
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تعليقاً على التهديدات الصهيونية للرئيس الفـلـسـطـيـنـي 
والضغوط األميركية على السلطة الفلسطيـنـيـة فـقـد أدان 
ركاد سالم " أبو محمود" أمين عام جبهة التحـريـر الـعـربـيـة 
التهديد الذي ورد في كلمة مندوب إسـرائـيـل فـي مـجـلـس 
األمن داني دانون والذي قال فيه بأن عباس لـيـس شـريـكـاً 
للسالم بسبب التحريض الذي يمـارسـه وأضـاف لـن يـكـون 
هناك سالم إال بتنحية محمود عباس "أبو مازن" وهذه دعـوة 
صريحة الغتيال الرئيس أبو مازن ويذكرنا هذا بالتصريحـات 
الصهيونية لشارون والتي كانت مقدمة الغـتـيـال الـرئـيـس 

 الشهيد الرمز أبو عمار
كما تدين الضغوط التي مارسها كوشنر بـاجـتـمـاعـه مـع 
مندوبي دول مجلس األمن األربعة عشرة محذراً إياهـم مـن 
صدور قرار عن مجلس األمن يتعارض مع الصفقة األميركية 

 .أو يؤكد على الحقوق الفلسطينية
هذه التهديدات اإلسرائيلية للرئيس أبو مـازن والضـغـوط 
األميركية على أعضاء مجلس األمن إنما توضح العربدة التي 
يمارسها ترامب ونتنياهو على المجتمع الدولـي وتـحـديـهـم 

 لقرارات الشرعية الدولية.
وكل هذا بسبب أن الرئيس أبو مازن أكد في خطابه عـلـى 

رفض صفقة ترامب نتنياهو وأكد على الثواب الفلسطيـنـيـة 
في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتـهـا الـقـدس 
وعلى أساس الشرعية الدولية وقرارات مجلس األمن وطالـب 
بعقد مؤتمر دولي للسالم وأنه لن يبـادل الـحـل السـيـاسـي 

 بالحل االقتصادي وإنما الحل السياسي أوالً.
كما تشير أن الرفض الشامل لصـفـقـة تـرامـب وتـأيـيـد  

الرئيس أبو مازن قد جاء بالمسيرات الشعبيـة الـتـي ضـمـت 
مئات اآلالف من شعبنا الفلسطيني في رام اهللا وغـزة ومـدن 
العالم. كما أن صفقة القرن الـمـؤامـرة قـد رفضـت عـربـيـاً 

أعضاء مـن مـجـلـس الشـيـوخ  ١٠٧وإسالمياً وأفريقياً ومن 
من قادة عسكريين إسرائيليـيـن، كـمـا  ٣٠  ٠األميركي ومن 

أكد كافة مندوبي مجلس األمن باستثـنـاء مـنـدوب أمـيـركـا 
وإسرائيل على حق شعبنا فـي إقـامـة دولـتـه الـمـسـتـقـلـة 
وعاصمتها القدس وبتطبيـق الشـرعـيـة الـدولـيـة وقـرارات 

 مجلس األمن.
ولذلك نؤكد في هذه المرحلة الـمـفـصـلـيـة عـلـي وحـدة 
النضال في مواجهة الصـفـقـة الـمـؤامـرة الـتـي تسـتـهـدف 

 .فلسطين رئيساً وشعباً وقضية
*  * * * 

 ر��د ����  

 	
����� �� ���� ��م ���	 ����

 	�������� ! !� ���� ! �ت �

 و��&%$ط �"�����	



 ٢٠٢٠شــباط   /طليعة لبنان الواحد 

 

 Q2ن ��ـ+ـ�XـRـaـ� �+')N بcS �5�(��� -2د'��� d<د�
��i2�� $j�Hk رe)f� egh ��#'2د- ��#ـ�د�L 7ـaـ� 
 �%2X'Rl< L�����2ح ��n%2ن �T رegh وزر�i ��+�و ����'
ودtu d7 ر�s وو�2pk� �q rل ���)T'a �ـT ��ـ+ـ�و 
�2X'� v w�Z i2� .Lن �(�'2د- ���)�K 2� v �5ـ(ـ$ '����

 :x�< 
� ��	d�� 87ي `��L") 8 د�'/� ��ـ	�7ـV ���ـ0ـ�ـ"ـ�� 
 kـlـ/'ـ�� �G2�<� m�� ن/��� ��%K I? 9	�[ ��"B/0��
�"�� A o$> �� &gز�ـ� ���ـ/ق 	"GK �EX/* �*p���
��و9ــS ،rــ��ت 
ــ�ــ	� ر'ــlــk �ــqــ�ــk ��$ــ"ــ�د� 
��$	د�I�< u ��%��ح ���Msن ����B ر'kl وزر�� ��ـ0ـIو 
�M��"2x	 � Aوw�x� ،�I2Oـ& 3ـ0ـ2ـ� � vـGـ/  u	"G(��
 Wي >�ـ	�2[ m�� ��%(�� هdG� y)�/�� ./0�� V7	��
`& >K�2/ ])%"� ���;"� ��%�$ـ�ـ"ـ#ـ"ـ��. ^ن ��ـ0ـIو 

/z ^[ د�'/� A ��"B/< ر�ٍضA |?و =���dي ��6& (�$
 Dـ�ـ��M ��* L���6	 �6ل �H	-ن و~{��B WـI>ـ| ��ـ
 Zـ�9ـ��ـ"ـB LـS�	ـ"ـ� - <ـ*pـ��ـ� �"��Es�f� &�7 T�
 ����B &B ،�`p�Aو�� � ���-Iq�9�� و���q	� L"�^ و9"ً
و^T�? L'��B د�'/� ��K�F/� ��$"�9"� و�-�7)ـ�د<ـ� 
 Wـ%ـ�ـ�ح >ـ�ـ�و����0"��. و^�� `�ن ���A I��0> y0ن �-
>��7ت 9"�9"� و��7)�د<� � ��I0و، <��A Tن <#�ـ� 
�= و7;ـ"ـ�ـGـ� و�)ـ�ـFـ� $�) �F�(� ،��"B��^ 

ً
��ر��

���;�<� ��B/0"�� و
�Kـ� 7;ـ�<ـ� ��ـ�ـ�ـIم و��ـ�ـ2ـ�ـ"ـ� 
��ـ	3ــ2ـ"ــ��، ^�ـ�ــ� Mـ	 �>ــ�ـ�ــ�د 
ـ�3ــ�، �ن ��3ــ�ــ�ع 
�"�� �0B�Bد�M ��$"�9"� و�-�7)�د<� - ]��)ـ/ 	"G(��
>��O� W)�ب (�$�= وB، Z$6ـ& ]ـ/N ^[ ^7ـ��ـ� 

���T� I��[ m�� zs ��%/�ت ^[ ��2"�&. ” ^9/�'"�&” دو��
و��d\ (�ن ��$	د�ن *��/ >/. �	?	ع �8 ��ـqـGـ/ 
 Qـ�ـ�� ��ـ0ـ/.، 6ـ"ـ�� Tـ��ـ�B \�� �7�0� u	"G(��
��M L�(� ]^ L0B�2� T� &�"2	 s�0[ �� T�?ه �g/*ـ� 

 . �G<و/�� 
ً
�E	"6 zًI� ��"�	"G(�� 

 وAن <�Iم �$�ول 9	د�u >ـ�ـW >ـ�ـI �ـ�ـ���ت �ـ
  ���0	�Bت ���p*"� ور()/� L�3�9و Z��Eو وI0��
 Wي >ـ�ـ	�2> - �dG) ،ب�Mرf� ��- T< د�ن	9| ��$�

���� �3	B ،r�) V7& </]�ـ� 6ـH� Iـ/Eـ�ـ�  />I�[

 Dــ ــ"ــ�� � ��ــ	3ــ2
 L�0,د�ن و	$��
وD6 (ـ�ـ$ـ�ـ= 

 .�G�0, �";7و 
^ن ��ـــ�ـــ"ـــ�د� 
�/Eـ� gـ5ب ���
3ــ�ــ"ــ0ــ� �ــ�ــ2ــ��ن 
��ــــــــــــ0ــــــــــــ/. 
�-,ـــ+�*ـــ�، ^� 

]A ���� �I�B T>IوB �I2O= ��ـMsـ�ن و�ـxـ2ـ"ـ��Mـ	، و�ـ� 
]��� J�) T� L2< y�S	�� ��$	د��"�� ��Aم ��ـ�ـp�ن 
��)"G	u ^[ ��D�0 ��(ـ/Eـ�ـ�، ]ـ/(ـy `ـ& A,ـwـ�ل 
����/E/�ت ���Ms�� �G��3� mن �dG� ����ـ��، و]ـI>ـ	 ^[ 
 ر(y و���و�� `& �w,Aل �-])�-ت و��ـ�ـ�ـ�ـ"ـ �ـ
 �"9�"$�� �/K�F��د�'/� �����03 و ��I0و و�[ ]	9"
 kـlر'ـ �	ـ�و�-�7)�د<� ��I0و �lـB kـ��ـ#ـ$ـ�ـ� �ـ
�k�q ��$"�د� ��$	د�u وB Z$6& ,�	ل ��ـ\ `ـ& 
 Wـ��ت �7ـ�ـ)ـ�د<ـ� >ـ�ـ�"Mو ��"B/< ��}�A T� مI7� T�
�$� >��7ت � ��I0و وG;0B| </وج �)%�� ��ـ�ـ/ن 
و
�T>d�� �K 6;/و� %6& ^>��A .�Gن `& Mـ�-� Mـ| 
 Tد�ن �ـ	ـ�ص ��$ـ
 �fد��� ����رEـ�ـ"ـ�، و?	� �
Aز��]L �-�7)�د<� <�	ن Bـ�-�ـ��م Bـ�ـ�ـ/Sـ�ت �gـ& 
�ـ	ر� د<$ـ�ـs و^>ـ�د� Mـ"ـwـ�ـ�  L[ز/)A يd�� ��"$��
�ـ�ـ�� f� ـ�تSـ�ـ�ـ;ـ"ـ�ت 6ـ�� Dو(ـ Y3	�� �7)�د-�
 Dـ2ـ�د<ـKو� وIـ���ت ��ـ�ـ2ـ\ ��ـ�^ yور(ـ Y3ـ	��
�-����9ر ��Iو�"� و��m �� (/?8 ,/و3ـGـ� ^- �Sـ& 
 Zـ0ـ�B �pـ�ـ�ـ2ـ�� *ـ�ـ���	K	ل ^[ و�A �07وI2O�. ^ن 
��$	د�ن و7	�ه ��	23"��، و��/3	م ��m ر(0ـ8 �ـ2ـGـ� 
 Tم، �ـ�$x9� - ،وض�%[ - ،J�K - ،ت ����ث�����
]%/ط dGB� ����ر�E ��ـqـ"ـI و9ـ"ـ�ـ�ـW ��$ـ	د�ن *ـ�ـ� 
 Tـ�، و�ـ��ه �dـM ر`ـ�نA T9�9ً"� �ـA 

ً
>L��A L[IG ر*�2

 <��& ,A L�0ن <�ـ	ه ]ـ�رEـ�ـL ��ـ	3ـA Yو Aن <ـI(ـ
�� ��Iول ��2x[ mـ�ـ/ �)ـ��ـJ ���ـ� �
�%�ف � K��
 N	ـ�ـ�� T��� 6$�ب W�< �G'�I<A و�$� >��7ت �

 ../0�� 

����ن �)�� ���� ������ن  #������ �*�?� 



       ٢٠٢٠شــباط  /طليعة لبنان الواحد     

 

    ال للتطبيع مع الكيان الصهيونيال للتطبيع مع الكيان الصهيونيال للتطبيع مع الكيان الصهيونيال للتطبيع مع الكيان الصهيوني -
نرفض لقاء عنتبي ونطالب بالتراجع عما تم فيه ونحذر نرفض لقاء عنتبي ونطالب بالتراجع عما تم فيه ونحذر نرفض لقاء عنتبي ونطالب بالتراجع عما تم فيه ونحذر نرفض لقاء عنتبي ونطالب بالتراجع عما تم فيه ونحذر     ----

    من مغبة السير في فخ التطبيعمن مغبة السير في فخ التطبيعمن مغبة السير في فخ التطبيعمن مغبة السير في فخ التطبيع
صدر عن قيادة قطر السودان لـحـزب الـبـعـث الـعـربـي صدر عن قيادة قطر السودان لـحـزب الـبـعـث الـعـربـي صدر عن قيادة قطر السودان لـحـزب الـبـعـث الـعـربـي صدر عن قيادة قطر السودان لـحـزب الـبـعـث الـعـربـي 

    االشتراكي األصل البيان التالي:االشتراكي األصل البيان التالي:االشتراكي األصل البيان التالي:االشتراكي األصل البيان التالي:
 :يا بنات وأبناء شعبنا األوفياء

صدمت جماهير شعبنا، وهي تتابـع األنـبـاء مـن وسـائـل 
إعالم الكيان الصهيوني، عن لقاء عنتبي بين رئيس مجـلـس 
السيادة، ورئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتـنـيـاهـو 

، بعد بضعة أيـام مـن مصـادقـة الـرئـيـس ٣/١/٢٠٢٠في 
األمريكي ترامب على الرؤية الصهيونية، لتصفية الـقـضـيـة 

 .الفلسطينية باسم صفقة القرن
مبعث الصدمة، أوالً: إن اللقاء يتناقض مع الموقف الثـابـت 
للسودان من القضية الفلسطينية، ومن مشاريـع الـتـسـويـة 
والتطبيع في كل مراحلها وبمـخـتـلـف مسـمـيـاتـهـا، والـتـي 
لخصتها الءات الخرطوم الشهيرة (ال صـلـح، ال تـفـاوض، ال 
سالم مع الكيان الصهيوني). وهـو الـمـوقـف الـذي عـجـزت 
النظم الدكتاتورية المدحورة عن مخالفته، بما فيـهـا نـظـام 

  .اإلنقاذ المباد، وااللتحاق بقوى التسوية والتطبيع
إن إقدام رئيس مجلس السيادة، على مـا عـجـز الـنـظـام 
السابق عن فعله، يشكل انـتـكـاسـة لـلـمـوقـف الـتـاريـخـي 
للسودان، ردة سوداء على انتفاضة ديسمبر الجسورة، وعلـى 
المهام الثورية التي طرحتها، والـتـي جـعـلـت مـن السـودان 
وتقاليد نضاله السلمية، راية، والهاما، لقوى النضال والتحـرر 
على نطاق العالم، ونصيرا للقوى المناهضة لكـافـة أشـكـال 
االستعمار والتمييز والعنصرية، ولمنطق الـغـزو واالحـتـالل، 
والتي يشكل التحالف اإلمبريالي الصهيوني، المـتـنـاغـم مـع 
التوسعية الفارسية، بيدقها المتقدم، ثانياً: كـمـا أن الـلـقـاء 
يتموضع كخنجر مسموم في خاصرة الجـنـديـة السـودانـيـة، 
وتاريخها الكفاحي في قضايا الـمـصـيـر الـتـحـرري الـعـربـي 
األفريقي، وتجاوز صريح لمهام الفترة االنتقالية التي أوردتها 
الوثيقة الدستورية، وخطوة ال تـخـدم سـوى قـوى الـثـورة 
المضادة، والمحاوالت المستمـيـتـه لـقـطـع الـطـريـق عـلـى 
استكمال مهام الفترة االنتقالية وتوفير متطلبـات االنـتـقـال 
السلس إلى الديمقراطية والتعددية، ثالثاً: إن محاوالت قـوى 
التخلف والتفتيت والتبعية، بنسج مبررات واهية، للتطبيع مع 
كيان الصهيونية العنصري، بالتـرويـج لـوهـم ربـط األزمـة 
االقتصادية التي يعاني منها السـودان، بـالـمـوقـف الـداعـم 
للنضال الوطني التحرري الفلسطيـنـي وتـمـسـكـه بـكـامـل 

الحقوق الفلسطينية، وعلى كامل التراب الـفـلـسـطـيـنـي، ال 
يختلف عن منطق قوى التسوية واالنحطاط الرسمي، والـذي 
فضحته، التجارب الماثلة في مصر عقب كامب ديفيـد، وفـي 
األردن عقب وادي عربة، وفي فلسطين، وفي السودان عقـب 
توريط النظام المايوي بتهريب يهود الفالشا، وفـي جـنـوب 

  .السودان بعد فصله عن الشمال
تظل فلسطين، والموقف مـن عـدالـة قضـيـة شـعـبـهـا، 
ومناهضة االحتالل والصهيونية، معياراً للـمـوقـف الـوطـنـي 
القومي التحرري، وبوصلـة قـيـم الـوطـنـيـة والـدفـاع عـن 
المقدسات الدينية والحضارية، وعن عـالـم تـتـسـيـده قـيـم 
الحوار الـحـضـاري ومـنـاهضـة الـرأسـمـالـيـة الـمـتـوحشـة، 

 .والعنصرية والتمييز، التي ال تتجزأ، وال يكال فيها بمكيالين
قيادة قطر السودان لحزب البعث العربي االشتراكي، تؤكد 
رفضها لهذا اللقاء الذي ال يتسق وتضحيات وأهداف انتفاضـة 
ديسمبر الجسورة، والذي ال ينسجـم مـع سـجـل الـوطـنـيـة 
السودانية وبطوالت قواتها المسلحة، كـمـا تـؤكـد رفضـهـا 
ومقاومتها، لكل ما يترتب عليه، بـروح وتـقـالـيـد وجسـارات 
نضال البعث وقوى النـضـال الـحـيـة، وجـمـاهـيـره الـوفـيـة 
لفلسطين، حرة عربية من البحر إلـى الـنـهـر، وعـاصـمـتـهـا 

  .القدس
كما نحذر من مغبة  السير في هـذا االتـجـاه، وإصـدار مـا 
يؤكد ذلك لشعب السودان، وشعب الجبارين في فـلـسـطـيـن 

 .التي لم تكن ولن تكن معروضا للبيع والمساومة
وتجدد قيادة قطر السودان تأكيدها بأن المخرج من األزمة 
الوطنية يكمن في التصدي لها من مسبباتها، ببـنـاء السـالم 
العادل والشامل، وبتصفية التمكين والفساد والـمـفـسـديـن، 
وبتقديم رموز النظام ومدبري انقالبهم المشئوم للمـحـاكـم 
في كل الجرائم التي لن تسقط بالتقادم، واسترداد األمـوال 
المنهوبة، وااللتزام بتحقيق مهام الفترة االنتقالية، وبـعـودة 
الدولة ألداء وظيفتها بدعم السلع األساسية، وتوفير الخدمات 
الضرورية بالرهان والثقة فـي مـقـدرات االقـتـصـاد، وإرادة 
شعبه، وبتوظيف عالقات السـودان الـرسـمـيـة والشـعـبـيـة، 
إلسقاط العقوبات المفروضة عليه، بـالـدفـاع عـن السـيـادة 

 .واالستقاللية، ودون شروط
 

 ..ال للتطبيع.. ال للتسوية.. ال لتصفية القضية الفلسطينية
 ..عاشت فلسطين حرة عربية من البحر إلى النهر

 .الخزي والعار لقوى التسوية والتطبيع
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في الوقت الذي تحتاج فيه األمة العربية على مستويـاتـهـا 
الرسمية لمزيد من الوحدة لتجاوز تحديات النزاعات المسلحة 
و االرهاب، وبناء الدولة الوطنية وتـعـزيـز حـالـة الـتـضـامـن 
العربي. ظلت إدارة الرئيس األمريكي ترامب، تـعـمـد عـلـى 
اإلمعان في تدمير األمة العربية و تفتيتها لصالح دعم الكيان 
الصهيوني البغيض. وعلى الصعيـد الشـعـبـي تـزداد حـالـة 
الغضب الشعبي ضد فساد وديكتاتورية الـنـظـام الـرسـمـي 
العربي، التي اتخذت حالة نهوض جماهيري سلمي  في أكثـر 
من بلد عربي. كبديل نهضوي في مواجهة التدخالت األجنبية 
والقوى المسلحة متعددة المنطلقات.  بجانـب ذلـك شـهـدت 
العديد من الدول العربية اختراقات أمـنـيـة واسـتـخـبـاراتـيـة 
أسهمت في تشظي وتباعد المواقف العربية الرسميـة تـجـاه 
أكبر القضايا التي ظلت تواجه األمة العربية، السيما االحتالل 

 .الصهيوني، واالختراق اإليراني للوضع العربي
في ظل هذا الوضع المتداعي، أعلن الرئـيـس األمـريـكـي 
دونالد ترامب، رسميا عن المصادقة بصورة منفردة، على مـا 
أطلق عليه (صفقة القرن)، والتي تقضي بشرعنة االحـتـالل 
الصهيوني ألجزاء كبيرة من الضفـة الـغـربـيـة، والسـيـطـرة 
الكاملة على مدينة القدس. ويأتي اإلعالن عن هذه الخـطـة، 
بصورة فردية، وخارج مؤسسات المجتمع الدولي، وبعيداً عـن 
توافق األطراف المشاركة، بصفة مسـاعـد أو مـيـسـر، فـي 

اإلسـرائـيـلـي)، وبـمـا  -مسألة ما يسمى (السالم الـعـربـي 
يتناقض مبدئياً، وجوهرياً، مع االتفاقيات والعهود، السابـقـة 
التي أنجزت في هذا الشأن، على الـرغـم مـن الـتـحـفـظـات 
العديدة التي ظل يعلنها العرب فيما يتصل بـانـحـيـاز اإلدارة 
األمريكية، وبعض الدول الغربية لالحتالل الصهـيـونـي فـي 

  .تلك المفاوضات
لقد سبق لإلدارة األمريكية في ظل إدارة الجمهوريين، أن 
اتخذت قراراً فردياً، ضد اإلرادة الدولية، وخارج شرعية األمـم 

 .٢٠٠٣المتحدة، بغزو العراق في مارس ـ أبريل 
وفي الحالة الراهنة، لقد سبق اإلعالن عن (صفقة الـقـرن)،  
انعقاد العديد من المنتديات والنقاشات، التي كـانـت بـمـثـابـة  
تمهيد للتآمر على تذويب القضية العربية في فلسطين، ضمن  
سلسلة تفكيك المنظومة العربـيـة وتـعـزيـز وجـود الـكـيـان  

   .الصهيوني 
أمـريـكـي، وتـحـريـر اإلرادة -إن مجابهة االحتالل الصهيو 

العربية، يستلزم العمل بإرادة تـدرك مـخـاطـر السـيـاسـات 
األمريكية علي مستقبل األمة. إن التصدي لمؤامـرة الـقـرن، 
تستلزم استنهاض األمة و تعبئـة مـؤسـسـاتـهـا الـرسـمـيـة 
والشعبية، تجاه مشروعها النهضوي الـحـضـاري، ضـد حـالـة 
الغطرسة و االستعمار، و اإلرهـاب الـدولـي الـذي تـمـارسـه 
اإلدارة األمريكية، بصورة فيها إنكار واضح للقوانين و النظم 

  .الدولية المعترف بها
من الواضح أن عدم وجود التوافق العربي حـول الـمـوقـف 
من مسالة مؤامرة القرن، التي يعمل ترامب علي تطبـيـقـهـا 
قبل انتهاء دورته في الحكم، انعكس في عدم التوحد، وعدم 
االنسجام في رسم خارطة طريق لـلـنـضـال الـعـربـي ضـد 
االحتالل الصهيوني لألرض العربية في فلـسـطـيـن واألردن 
والجوالن. و في هذا الصدد من المهم توجيه اآللة اإلعالمـيـة 
العربية بالقدر الذي تشحذ فيه اإلرادة و تخلـق الـوحـدة فـي 

  .الموقف من القرار األمريكي المجرم
لن يستطع الكيان الصهيـونـي، واإلدارة األمـريـكـيـة أن   

يستحوذا على شرعية دولية تبرر اغتصاب حـقـوق الشـعـوب 
الدول، ولن تمر سياسة النهب و اإلرهاب الـدولـي، بـوسـائـل 
وأساليب القرصنة،  وستواجه إدارة الجمـهـوريـيـن بـوصـمـة 
اإلجرام و البلطجة، ولن ينجحوا في إرغـام الشـعـوب الـحـرة 

أمريكي في الـمـنـطـقـة -بقبول سياسات االستعمار الصهيو 
العربية، كما عجزت في وقت سابق إدارة ترامب فـي فـرض 

  .قرار تحويل عاصمة الكيان الصهيوني إلى القدس
إن الصهيونية العالمية، تضع مصير اسـتـمـراريـة تـرامـب 
كرئيس للواليات المتحدة للدورة الثانية، بتمرير الـمـخـطـط 
الصهيوني، في استكمال خطـة (صـفـقـة الـقـرن) بـجـانـب 

    .موضوعات أخرى
من المهم أن تنشط األصوات العربية، الخاصة بالمنظمات 
واألحزاب والمؤسسات الحقوقـيـة الـعـربـيـة، وأن تسـتـحـث 
الشعوب الحرة والدولة المناصرة للحق العربي ضد العنصرية 
الصهيونية والغطرسة األمريكية، وتعزيز دور مـؤسـسـاتـنـا 
العربية، بما في ذلك السياسية واإلعـالمـيـة والـحـقـوقـيـة. 
بجانب ضرورة تفعيل دور المثقفين الغربيين الـمـنـاهضـيـن 
لسياسات الكيان الصهيوني والداعين الستقالل الدول وحرية 

 .شعوبها
إن الحق العربي في فلسطين، يلـخـص بشـكـل شـمـولـي،  
القضية العربية وعدالتها، وتتمظهر شمولية هـذه الـقـضـيـة،  
وتتداعى المشكلة الفلسطينية في كل الوطن العربـي بصـور  
وصيغ متباينة، فتعدد صور االحتالل، ورهن اإلرادة الـعـربـيـة،  
بالقدر الذي يؤكد من جديد أن (تحرير) األمة، شعـبـا وقـيـادة،  
من قبضة االستعمار األمريكي الحديـث، ويـؤكـد مـن جـديـد  
ضرورة (توحيد) إرادة أمتنا في مواجهة القضايا الـمـصـيـريـة،  
وفي مقدمتها قضية تحرير األرض العربية من قبضة االحتالل  
الصهيوني، ولن يتأتى  ذلك بالقدر المطلوب، ما لم يتـخـلـص  

  .النظام العربي من الدكتاتورية والفساد وتكميم األفواه 
عاشت فلسطين حرة أبية من البحر إلى النهـر.. والـخـزي 
والخزالن، للصهيونية العنصـريـة الـبـغـيـضـة والـغـطـرسـة 

 .الترامبية المجرمة

� ������� ,?5�ن W4ب ���*( ��*-,� ��E���S6 ��8 ���5د�ن (��<)ف):(v-��� 

� g)"�� ���-ن+ (�p�; (�(-وع +>"�� ���/�� ��"?���85



       ٢٠٢٠شــباط  /طليعة لبنان الواحد     

 

أصدرت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع أصدرت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع أصدرت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع أصدرت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع 
    العدو بياناً ضد صفقة القرن قال:العدو بياناً ضد صفقة القرن قال:العدو بياناً ضد صفقة القرن قال:العدو بياناً ضد صفقة القرن قال:

تؤكد منظمات المبادرة الوطنية الـبـحـريـنـيـة لـمـنـاهضـة 
التطبيع مع العدو الصهيوني والموقعـة عـلـى هـذا الـبـيـان 
رفضها واستنكارها للمحاوالت الجديدة الـهـادفـة لـتـصـفـيـة 
القضية الفلسطينية من خالل ما يسمى بصفقة القرن الـتـي 
أعلن عنها الرئيس األمريكي دونـالـد تـرامـب بـالـتـنـسـيـق 
والتعاون مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهـو 

، وتشـدد عـلـى أن ٢٠٢٠يوم الثامن والعشرين من ينايـر 
القضية الفلسطينية أسمى وأكبر من أن يقايض بها لحمـايـة 
الفاسدين وإفالتهم من العزل أو المسائالت القانونية، حـيـث 
تشكل فلسطين القضية المركزية لألمة وبـوصـلـة الصـراع 

 .في المنطقة العربية
إن إعالن الرئيس األمريكي منحه أراض ومناطق إضـافـيـة 
جديدة من فلسطين للكيان الصهيوني الغاصب في الـقـدس 
وغور األردن والضفة الغربية ومرتفعات الجوالن وغيرها مـن 
األراضي العربية المحتلة، وحرمان الالجئين من حق الـعـودة 
إلى أراضيهم وبيوتهم، ليس إال هبة من ال يـمـلـك لـمـن ال 
يستحق، ويشكل سلبا صريحا للحقوق التاريخية المـشـروعـة 
للشعب الفلسطيني ومقدساته، وتناقضاً واضحاً مع القـرارات 

 .الدولية والقانون الدولي ذي الصلة مع القضية الفلسطينية
إن فلسطين للفلسطينيين، جذورهم ضاربة في ترابهـا، وال  
يغير من هذه الحقيقة وجود احتالل صهيوني غـاصـب طـارئ  
زرعته القوى االستعمارية الكبرى في جسد األمة لتبقيها تنزف  
وتضعف وتتخلف عن ركب الحضارة، كما ال يغير هذه الحقيقـة  
الدعم األمريكي الالمحدود في فترة رئاسـة دونـالـد تـرامـب،  
والتواطؤ والصمت الرسمي العربي على االنتهاكات الفـظـيـعـة  

 .التي تمارسها سلطات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني 
إننا في مؤسسات المجتمع المدني البحريني، من جمعـيـات 
أهلية وسياسية، نجدد التأكيد علـى الـتـزامـنـا بـتـمـسـكـنـا 
بالثوابت الوطنية والقومية والدينية واإلنسانية المتمثلة فـي 
الوقوف إلى جانب شعبنا العربي الفلسطيني والتضامن معـه 
وتقديم كافة أشكال الدعم والمـسـانـدة مـن أجـل تـحـريـر 
فلسطين من رجس الصهاينـة وتـطـهـيـرهـا مـن قـطـعـان 
المستوطنين الذين يمارسون أساليب النازية الـجـديـدة فـي 
محاوالتهم اليائسة القتالع الشعب الفلسطيـنـي مـن أرضـه 
عبر التصفيات الجسدية واالغتياالت واالعتقاالت والـتـهـجـيـر 

 .ومصادرة األراضي وسرقة البيوت وتدمير الحجر والشجر
في هذا الوقت الذي يشكل منعطفاً خطيراً في تاريخ األمة، 
نطالب الفصائل الوطنية الفلسطينية بنبذ الـفـرقـة وإنـهـاء 
االنقسامات الداخلية وخصوصاً بين حركتي فـتـح وحـمـاس، 
من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الـقـادرة عـلـى 
وضع برنامج وطني لمواجهة االحتالل وصفقة الـقـرن ومـن 
جاء بها ودعمها، وذلك من أجل تحريـر فـلـسـطـيـن وإقـامـة 

الدولة الوطنية المستقلة على ترابها الوطنـي وعـاصـمـتـهـا 
مدينة القدس. كما ندعو أبناء شعبنا البحريني وشعوب دول 
مجلس التعاون الخليجي وشعوب األمة العربية واالسـالمـيـة، 
لالستمرار وزيادة التضامن مع أشقائنا وأهلنا في فلسـطـيـن 
وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لهم بـاعـتـبـاره 
واجب وطني وقومي وديني وإنساني، ومقاومة التطبيـع مـع 
الكيان الصهيوني وداعميه ورفض الدعوات الخادعة لـزيـارة 

 .المناطق الفلسطينية المحتلة تحت أية ذريعة
إننا نطالب جميع األنظمة العربية ومـؤسـسـتـهـا الـرسـمـيـة  
والجامعة العربية إعادة النظر فـي الـتـعـاطـي مـع الـقـضـيـة  
الفلسطينية بإعالن رفضها لصفقة القرن وتبعاتها باعتـبـارهـا  
صفقة سرقة واستيالء على أراضي فلسطيـن، كـمـا نـطـالـب  
الدول اإلسالمية بالوقوف إلى جانـب الـحـق الـفـلـسـطـيـنـي،  
ونطالب األمم المتحدة ومجلس األمن بفرض القانون الـدولـي  
وقرارات مجلس األمن الدولي على الكيان الصـهـيـونـي الـذي  
يعتبر كيان مارق يمارس إرهاب الدولة ويجب مواجهته وحماية  

  .الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة من بطشه وإرهابه 
     ٢٠٢٠يناير  ٣٠

 :منظمات المبادرة الوطنية والجمعيات المدنية الموقعة
 الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني    .١ 
 جمعية مناصرة فلسطين   .٢
 رابطة شباب ألجل فلسطين   .٣
 االتحاد العام لنقابات عمال البحرين   .٤
 التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي   .٥
 جمعية الوسط العربي اإلسالمي   .٦
 جمعية التجمع القومي الديمقراطي   .٧
 جمعية الصف اإلسالمي   .٨
 االتحاد النسائي البحريني   .٩

 جمعية المحامين البحرينية   .١٠
 جمعية تجمع الوحدة الوطنية .١١
 جمعية المنبر التقدمي    .١٢
 جمعية الشباب الديمقراطي البحريني  .١٣
 جمعية االجتماعيين البحرينية .١٤
 جمعية أوال النسائية   .١٥
 جمعية نهضة فتاة البحرين .١٦
 الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان   .١٧
 جمعية المرأة البحرينية  .١٨
 جمعية الشبيبة البحرينية .١٩
 التجمع الوطني الدستوري (جود)   .٢٠
 جمعية نساء من أجل القدس   .٢١
 جمعية المنبر الوطني اإلسالمي   .٢٢
 جمعية مدينة حمد النسائية  .٢٣
 جمعية فتاة الريف  .٢٤
 جمعية سترة لالرتقاء بالمرأة .٢٥
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صدر عن قيادة التنظيم السوري لحزب البـعـث الـعـربـي صدر عن قيادة التنظيم السوري لحزب البـعـث الـعـربـي صدر عن قيادة التنظيم السوري لحزب البـعـث الـعـربـي صدر عن قيادة التنظيم السوري لحزب البـعـث الـعـربـي 
    االشتراكي البيان التالي:االشتراكي البيان التالي:االشتراكي البيان التالي:االشتراكي البيان التالي:

بعد  مرور اكثر من قرن على  وعد بلفور المشؤوم، يـقـوم  
الرئيس األميركي المتصهين  بإطالق وعد جديد هو األبشـع  
واألخطر في التاريخ  الحديث ، ألنـه يسـتـهـدف  تصـفـيـة 
القضية الفلسطينية، والدخول مباشرة لتـصـفـيـة الـقـضـيـة 
العربية والمشروع  العربي النهضوي التحرري، واإلعالن عـن 
إقامة  المشروع الصهـيـونـي الـمـعـروف بـالشـرق األوسـط 

 ..الجديد، 
السؤال األهم ال يتعلق بإعالن  ترامب، ألنه إعالن بـاطـل  

، فهو ال يستند إلى أية قـاعـدة قـانـونـيـه أو شكالً ومضموناً
أخالقية، بل هو تصرف  ارعن لرئيس أهـوج يـقـرر بشـكـل 
أحادي مصير وطن وامة، دون أي تفويض أو تخويل أو توقيع 
منها .. . السؤال األهم هو : ماذا عن  الرد المناسب المطلوب  

 لمواجهة رعونة ترامب، والعربدة الصهيونية  المستمرة ،،،؟ 
أوالً: الرد المـنـاسـب يـجـب أن يـكـون حـاسـمـاً وشـامـالً  

 ...للمستويات الثالث  الفلسطينية والعربية  والدولية  
ثانياً: يتحمل الشعب  الـفـلـسـطـيـنـي مسـؤولـيـة إنـهـاء  

االنقسام وتفعيل مؤسساته  الوطنية والنضالية  والكفاحـيـة 
على األخص، كما  يتحمل المسؤولية في إلغاء كل االتفاقـات 
المهينة مع  العدو قبل أوسلو وبعـدهـا وبـرفـض تـقـسـيـم 
القدس أو  اإلبقاء على المستوطنـات أو الـتـنـازل عـن حـق 

 العودة وغير ذلك من الثوابت الوطنية المعروفة ،،، 
وعلى المستوى العربي  العودة إلى االلتحام العـضـوي مـع 
الجماهير العربية واإلجهاز  على عمليات التطبيع  والتـطـويـع  
والعودة إلى تعزيز  مرتكزات القوة والمـنـاعـة فـي الـجـسـد 

 . العربي
دولياً ضرورة التحرك باتجاه  األمم المتحدة والدول الكبـرى 
وغيرها من المنظمات وكـي ال تـبـقـى شـاهـد زور عـلـى 

 ..العنجهية  األميركية والغطرسة الصهيونية  
لقد آن األوان للعمل الوطني  والقومي للدفاع عن وجـودنـا  

 . وحقوقنا وقضايانا المصيرية
 . ومن اهللا التوفيق

 .عاشت فلسطين حرة عربية  من البحر إلى النهر
 وعاشت األمة العربية 

 وعاش البعث 
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 أوالً : النظام الدولي ظاهرة تاريخية : 
العالمي استمر، منذ القدم، ظاهرة تاريخية معادة النظام النظام النظام النظام 

التشكّل واإلنتاج تبعاً لمتغيرات موازين القوة بين الدول منـذ 
ظهور إمبراطوريات ودول ما قبل الميالد، مـروراً بـتـطـورات 
مفهومية ووظيفية عرفتها غير إمبراطورية أو سـلـطـنـة أو 
دولة على امتداد األلفين األول والثاني بعد المـيـالد، وصـوالً 
إلى وقتنا الحاضر ونحن على نهاية العشـريـة الـثـانـيـة مـن 

 األلفية الثالثة. 
إنّ تفسيرا موضوعيا لظاهرة الحروب التي لم تغب يومـاً  

عن المسرح العالمي ، سواء أكانت هذه الحروب ثنائيـة بـيـن 
دولتين، أو إقليمية بين دول إقليم معين، أو عالمـيـة طـالـت 

 ١٩١٤العالم بأسره كما جرى في الحربين العالميتين األولى 
،. إنّ تـفـسـيـرا لـهـذه ١٩٤٥  –  ١٩٣٩، والثانيـة  ١٩١٨  –

الظاهرة يعزوها إلى أكثر األسباب الحاملة لها، وهو الـلـجـوء 
إلى الحرب من اجل فرض إرادة الدولة المنـتـصـرة وتـثـمـيـر 
انتصارها باالحتفاظ بموقع متقدم لها على هرمية الـنـظـام 
العالمي، وهو عبارة عن تشكّل هرمي تتدرج فيه الدول مـن 

 األقوى على رأسه نزوال إلى األدنى على قاعدته. 
ثمة نماذج تاريخية عديدة تدلل على نشوء مراكز الـقـوة 
لإلمبراطوريات والدول عبر التاريخ ، فالحرب البـونـيـة الـتـي 
خاض غمارها هنيبعل القرطاجي مثّلت اختراقا جيوبولتيكيـا 

جة لغرب أوروبا من أجل هدفين مـتـالزمـيـن: األول،  ط جة قر ط جة قر ط جة قر ط قر
، والثاني، توظيف هذه القرطجة للفوز بقيادة العــالــم أوروباأوروباأوروباأوروبا

 القديم آنذاك. 
كذلك، األمر نفسه كان مع االندفاع اليوناني نحو الشـرق 

 بهدف  تجنيد عناصر القوة إلنتاج حضارة هيلينية  متفوقة. 
اليوناني في مـجـال السـبـق   –ثم جاء التنافس الروماني 

الحضاري في حوض المتوسط، وبالتالي الذهاب بعـيـداً فـي 
التأسيس إلمبراطوريات واسعة ، ليس ذلك إالّ تأكيدا لنـزعـة 
التفوق على سائر شعوب الشرق والغرب مـعـاً. ومـع دخـول 

ق.م،  ١٢٩روما في الطور اإلمبراطوري الذي بدأ في الـعـام 
م ، مـع  ٥٦٥واستمر حتى وفاة اإلمبراطور " جستنيان " عام 

هذا الطور شهدت روما تحوال استـراتـيـجـيـا فـي مـكـانـتـهـا 
السياسية إذ انتقلت من عاصمة غقليمية في المتوسـط إلـى 
عاصمة إلمبراطورية عالمية، بمعنى أنّ روما أضحت مـركـزاً 
قيادياً لنظام عالمي يشمل سائر شعوب العالم. وفـي الـعـام 

م عادت وتحولت اإلمبراطورية الرومانية العالميـة إلـى  ٣٩٥
إمبراطوريتين: األولى، غربية، والثانية شرقية ، وذلك بسبب 
االنقسام الكنسي الذي أصاب الكنيـسـة الـعـالـمـيـة بسـبـب 

 .)١(االختالف حول طبيعة السيد المسيح
في العصور الوسطى صمم الغرب األوروبي على اكتسـاح 
الشرق في سلسلة من الحمالت الصليبية  المزخمة باألدلـجـة 
الدينية  لتحرير بيت المقدس من العرب المسلمين ، هذا في 

بة الظاهر، لكن في العمق كان الـهـدف االسـتـراتـيـجـي  بة أور بة أور بة أور أور
لتحشيد عناصر القوة المخزونة فيه للــفــوز بــحــكــم الشرق الشرق الشرق الشرق 

 العالم الوسيط وقيادته بال منازع.
في العصور الحديثة برزت ثالث محطـات لـقـيـام نـظـام 
عالمي توزعت فيه دول العالم تبعا ألوزانها على هرم الـقـوة 

 من قمته إلى قاعدته. 
    ) : ) : ) : ) : ١٦٤٨١٦٤٨١٦٤٨١٦٤٨المحطة األولى، مؤتمر وستفاليا ( المحطة األولى، مؤتمر وستفاليا ( المحطة األولى، مؤتمر وستفاليا ( المحطة األولى، مؤتمر وستفاليا ( 

شرع هذا المؤتمر لخمس دول أوروبية هـي الـكـبـرى أو 
األقوى آنذاك، للوقوف على قمة الهرم الدولي في إطـار مـن 
توازن القوة عسكرياً واقتصادياً وحضوراً خارجياً. كانت هـذه 

 الدول بريطانيا، فرنسا، النمسا، روسيا وبروسيا. 
المحطة الثانية، مؤتمر فرساي بعد الـحـرب الـعـالـمـيـة المحطة الثانية، مؤتمر فرساي بعد الـحـرب الـعـالـمـيـة المحطة الثانية، مؤتمر فرساي بعد الـحـرب الـعـالـمـيـة المحطة الثانية، مؤتمر فرساي بعد الـحـرب الـعـالـمـيـة 

    ): ): ): ): ١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩األولى (األولى (األولى (األولى (
عقد هذا المؤتمر لفرض شروط الدول الـمـنـتـصـرة فـي 
الحرب (الحلفاء: بريطانيا ، فرنسا، إيطاليا، الواليات المتـحـدة 
األمريكية ... )، على الدول المـهـزومـة  (الـدول الـوسـطـى: 
ألمانيا، النمسا، الدولة العثمانية، بلغاريا، لجبل األسـود ...). 

التي لم تكن فـي الـواقـع، عصبة األمم عصبة األمم عصبة األمم عصبة األمم خرج المؤتمر بإنشاء 
سوى مرجعية دولية في نظام عالمي لتشريع مصالح األقوى 
الرأسمالي المنتصر في الحرب ، والذي راح يوسع من خارطـة 
انتشاره االستعماري في آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية عـبـر 

 صيغ مبتكرة من االنتداب والحماية والوصاية. 
    ––––        ١٩٣٩١٩٣٩١٩٣٩١٩٣٩المحطة الثالثة ، نتائج الحرب العالمية الثانية (المحطة الثالثة ، نتائج الحرب العالمية الثانية (المحطة الثالثة ، نتائج الحرب العالمية الثانية (المحطة الثالثة ، نتائج الحرب العالمية الثانية (

١٩٤٥١٩٤٥١٩٤٥١٩٤٥ :( :( :( :(    
تركت الحرب العالمية الثانية نتائج خطيرة لـيـس فـقـط 
على مستوى القارة األوروبية بوصفها مخزونا لألسباب األكثر 
أهمية النفجار الحربين العالميتين األولى والـثـانـيـة، وإنـمـا 
اتسعت مساحة النتائج لتشـمـل الـعـالـم الـذي راح يشـهـد 
تحوالت عميقة على مستويـات االقـتـصـاد واأليـديـولـوجـيـا 
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. أفضت هذه الحـرب إلـى قـيـام ) ٢( والسياسة وأنظمة الحكم 
نظام دولي جديد استمر حتى نهاية ما اصطلح على تسميتـه 
بالحرب الباردة مطلع تسعينيـات الـقـرن الـمـاضـي (الـقـرن 

 العشرين) . أهم مرتكزات هذا النظام كانت أربع أساسية : 
    األول، تأسيس هيئة األمم المتحدة: األول، تأسيس هيئة األمم المتحدة: األول، تأسيس هيئة األمم المتحدة: األول، تأسيس هيئة األمم المتحدة: 

وأعطيت صالحيات  ١٩٤٥تأسست هذه الهيئة عام 
إدارية وسياسية وقضائية واسعة، إال أنها لم تخرج منذ 
إنشائها وحتى اليوم، عن كونها مرجعية دولية عاجزة عن 

األمن   –ضبط الصراعات، وعن ترسيخ ثنائية السلم 
الدوليين، وإنما ظلّت غطاء لتشريع األقوى الدولي على 

 حساب األضعف من الشعوب والدول. 
    الثاني ، مفاهيم جديدة لقياس قوة الدولة : الثاني ، مفاهيم جديدة لقياس قوة الدولة : الثاني ، مفاهيم جديدة لقياس قوة الدولة : الثاني ، مفاهيم جديدة لقياس قوة الدولة :  

قبل الحرب كانت القدرة العسكرية للدولة هي األساس             
في تصنيفها وتراتبيتها في سلّم النظام الدولي. أما بعد 
الحرب فقد برزت الجغرافية السياسية للدولة (السكان، 
التكنولوجيا، القدرات االقتصادية، التماسك االجتماعي، 
الحضور السياسي والدبلوماسي في الخارج ..) كمعايير 
أساسية لقياس قوة الدولة، ذلك انّ مثل هذا القياس بات 
يعني التالزم بين معطيات الجغرافية السياسية وتوظيفاتها 
الجيوسياسية، هذا التالزم كان بمثابة المحدد المعياري 

 . )٣(لحجم قوة الدولة ، وبالتالي لحضورها اإلقليمي والدولي 
    الثالث ، تبدل جذري في مواقع الدول الرأسمالية الوازنة : الثالث ، تبدل جذري في مواقع الدول الرأسمالية الوازنة : الثالث ، تبدل جذري في مواقع الدول الرأسمالية الوازنة : الثالث ، تبدل جذري في مواقع الدول الرأسمالية الوازنة : 
لقد افضى الحراك الرأسمالي لمرحلة ما بعد الحـرب إلـى 

فرنسية التي احـتـفـظـت طـويـالً  -تراجع الرأسمالية األنكلو
بموقع القمة الرأسمالي أوروبياً وعالمياً، بالـمـقـابـل، قـفـزت 
الواليات المتحدة األمريكية إلى قمة الرأسماليـة الـعـالـمـيـة، 
فراحت تتحول بسرعة زمنية قياسية من دولة رأسمالية إلـى 

 إمبريالية ذات فضاء إمبراطوري . 
    السوفياتية: السوفياتية: السوفياتية: السوفياتية:     ––––الرابع، ظهور الثنائية القطبية األمريكية الرابع، ظهور الثنائية القطبية األمريكية الرابع، ظهور الثنائية القطبية األمريكية الرابع، ظهور الثنائية القطبية األمريكية 

، ١٩٤٥أمسكت هذه الثنائية بالقرار الدولي بعـد الـعـام 
، على قاعدة توازن القـوة بـيـن  ١٩٩١واستمرت حتى العام 

القطبيتين ، وبذلك تحول القرار الدولي من هـيـمـنـة الـدول 
األوروبية التقليدية  (بريطانيا، فرنسا، ألـمـانـيـا، الـنـمـسـا، 
إيطاليا ..) إلى قطبين اثنين مختلفين في النمط االقتصادي، 
في األيديولوجيا الفكرية وفي التوجهات السياسية. لقد دخـل 

اسـتـمـرت حـتـى سـقـوط االتـحـاد حرب باردة حرب باردة حرب باردة حرب باردة القطبان في 
السوفياتي في مطلع التسعينيات مـن الـقـرن الـمـنـصـرم، 
لتعلن، بعد ذلك ، الواليات المتحدة انتصارها فـي الـتـاريـخ، 
وتتحول إلى أحادية قطبية مهيمنة فاتحة بذلك نظاماً دولـيـاً 
يقوم على االستثمار العنيف لثروات العالم من اجـل تـأمـيـن 
مراكمات خطية مستمرة للشركات العمالقة التي ما لبثت أن 
قفزت إلى سدة الحكم في البيت األبـيـض األمـيـركـي عـبـر 
عناصر وازنة مـن أصـحـاب األسـهـم فـي هـذه الشـركـات 

 المتخطية الجنسية مع دخول العالم عصر العولمة . 
    ثانياً، الواليات المتحدة واالنفرادية القطبية: ثانياً، الواليات المتحدة واالنفرادية القطبية: ثانياً، الواليات المتحدة واالنفرادية القطبية: ثانياً، الواليات المتحدة واالنفرادية القطبية: 

انتهت الحرب الـبـاردة بسـقـوط االتـحـاد السـوفـيـاتـي 
كأيديولوجيا وكنمط اقتصادي اشتراكي، في حيـن سـارعـت 
الواليات المتحدة إلعالن انتصـارهـا الـتـاريـخـي كـفـلـسـفـة 
للرأسمالية من جهة ، وكنمط اقتصـادي لـيـبـرالـي يـعـتـمـد 

 المبادرة الفردية واألسواق الحرة المفتوحة من جهة أخرى . 
وجدت الواليات المتحدة نفسها أمام فرصة ذهبيـة غـيـر  

مسبوقة  بفعل حدثين عالميين تزامنا في توقيتـهـمـا وفـي 
نـهـايـة الـمـنـافـس األول ، األول ، األول ، األول ، انعكاساتهما على ساحة العالم ، 

الدولة الوازنـة فـي  –، كان دخول العراق واآلخر واآلخر واآلخر واآلخر السوفياتي ، 
الخليج العربي والشرق األوسـط، عسـكـريـاً إلـى الـكـويـت 

 .  ١٩٩٠والسيطرة عليها في آب ( أغسطس) 
سارعت الواليات المتـحـدة إلـى اسـتـغـالل الـحـدثـيـن    

وتوظيفهما في االتجاه الذي يخدم تأبيد أحاديتها الـقـطـبـيـة 
وجعل القرن الحادي والعشرين قرنا أمريكيا بامتياز تستطيـع 
معه الشركات العمالقة المتخطية الجنسية تـوظـيـف ثـروات 
 العالم ومقدراته في خدمة مراكماتها الرأسمالية التصاعدية. 

آب  ٢٣بعد ثالثة أسابيع على االجتياح العراقي أي فـي 
(أغسطس)، استخدم "برنت سكاوكروفت" ، وهـو مسـتـشـار 

 –  ١٩٨٨األمن القومي فـي عـهـد الـرئـيـس بـوش األول (
)، مصطلح "النظام العالمي الجديـد" لـلـمـرة األولـى، ١٩٩٢

حيث خاطب الصحفيين بقوله "إننا نؤمن بأننا سنقيم أركـان 
 –النظام العالمي الجديد على أنـقـاض الـعـداء األمـريـكـي 

. أما رئيسه بوش فقد خـاطـب  ) ٤( السوفياتي الذي كان قائما"
أيـلـول (سـبـتـمـبـر)  ١١هو اآلخر الكونغرس األمريكي في 

، بإعالنه عن بداية "شراكة جديدة بين الدول"، مشيراً ١٩٩٠
إلى أنّ " األزمة القائمة في الخليج الفارسي على خـطـورتـهـا 
ودمويتها ، تمنحنا فرصة نادرة " لتوليد " نظام عالمي جديـد 

 تتربع فيه الواليات المتحدة على عرش العالم . )٥("
)، Orbis، جاء في مقالة لمجلة "اوربز"  ( ١٩٩٢في شتاء 

)، FPRIالصادرة عن "معهد بحوث السـيـاسـة الـخـارجـيـة" (
)، "إنّ Balance of tomorrowوتحت عنوان " موازين الغد " (

مهمة الواليات المتحدة هي توحيد الـعـالـم بـأكـمـلـه تـحـت 
قيادتها خالل هذا الجيل . أما سرعة وكفاءة الواليات المتحدة 
لهذا الهدف فسوف يقرر مصير الحضارة الغربية ، وبـالـتـالـي 
المصير البشري "، وتتساءل المقالة : " هل سيكون الـنـظـام 
العالمي الجديد القادم هو إمبراطورية عالمية أميركية؟ ..." ، 
وتجيب تلقائيا : " يجب أن يكون األمر كذلك لدرجة أن تحمل 

 . )٦(اإلمبراطورية العالمية تلك دمغة الروح األميركية " 
 Zbigniew، وضع "زبيجنيو بريـجـنـسـكـي" (١٩٩٧عام 

Brzezinski وهو أحـد أركـان مـؤسـسـة األمـن الـقـومـي ،(
وتركيبة قوى الظل في عهد الرئيس الـديـمـقـراطـي "بـيـل 
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)، كـتـابـا تـحـت عـنـوان: "رقـعـة ٢٠٠٠ – ١٩٩٢كلنتون" (
 –السيادة األميركية وقواعـدهـا الـجـيـو   –الشطرنج الكبرى 

استراتيجية"، جاء فيه قوله: "إنّ الجائزة الكبرى الـتـي حـازت 
عليها الواليات المتحدة بعد الحرب هي أوراسيـا، وبصـفـتـهـا 
القوة العظمى الوحيدة اآلن، فإنّ بإمكان الواليات المتحدة أن 
تسيطر على مقدراتها، فلن تسمح ألية قوة عظمى أو تحالف 

، ) ٧( قوى مثل روسيا، أو الصين، أو الهند بالسيطرة علـيـهـا " 
 ١١وهنا قد تبدو األهداف المتوخاة من وراء افتعـال أحـداث 

، أي تفجير برجي المراقبة والتـجـارة  ٢٠٠١أيلول ( سبتمبر ) 
 الدوليين داخل الواليات المتحدة.

على الصعيد االقتصادي كان االقتصاد األمريكي يشهد 
تحوالت متسارعة  نحو العولمة، ذلك أنّ عالم ما بعد الحرب 

إنتاجياً بين عالمين   –الباردة راح ينقسم انقساما جغرافيا 
واآلخر، واآلخر، واآلخر، واآلخر، دول الشمال والمجموعة الصناعية، األول، األول، األول، األول، متمايزين، 

دول الجنوب أو البلدان النامية والفقيرة. كانت الهيمنة 
) وهي: الواليات G.7االقتصادية لدول المجموعة الصناعية  (

المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا وكندا. 
استأثرت هذه الدول وحدها، بأكثر من ثلثي الناتج اإلجمالي 

% لدول  ١٣،٤، مقابل ١٩٩٥% ) حتى العام  ٦٧,٤العالمي  ( 
 . )٨(% لبقية الدول األوروبية والصين  ١٩,٢العالم الثالث و 

لقد تحولت المجموعة الصناعية إلى أهم مكان في 
العالم على أساس القدرة االستقطابية لتركّز رأس المال 
المعولم من خالل الشركات العمالقة المتخطية الجنسية. 
وصل عدد الشركات في مطالع القرن الحادي والعشرين 

شركة في  ٤٧٢شركة توزعت:   ٥٠٠الحالي إلى نحو 
شركة في الجنوب. استأثرت الواليات المتحدة   ٢٨الشمال و

، ١٥٨شركة ، مقابل االتحاد األوروبي  ١٦٢منفردة بحوالي 
وروسيا  ٥، أستراليا ٦، كندا ١٤، سويسرا ١٢٦اليابان 

االتحادية شركة واحدة . أما شركات الجنوب فتوزعت :  كوريا 
، وكل من فنزويال ٣، الصين ٥، البرازيل ١٣الجنوبية 

والمكسيك وتركيا وماليزيا والهند وتايوان وجزر أنتليس 
 .)٩(الهولندية بمعدل شركة واحدة لكل منها 

مع ظهور الشركة العمالقة باتت الشركة فوق الدولة 
وبات معها أصحاب األسهم الكبار يمسكون بمثلث القوة: 
االقتصاد، السياسة والعسكر . فقد باتت الكلمة الفصل في 
السياسة الخارجية األمريكية لجنراالت الجيش الذين امتلكوا 
الحصة األعلى من أسهم شركات األسلحة والطيران 
والتصنيع العسكري وكذلك في شركات النفط واإلعالم 

 والبنوك والتأمين وسواها.
 ٢٠٠٠إنّ أكثرية  وزراء ومستشاري حكومة بوش الثاني (

)، كانوا من العسكريين أو الجنراالت المتقاعدين، ٢٠٠٨  –
وهذا ما يفسر التوجهات األمريكية  التي راحت تربط ، وما 
تزال، بين عسكرة النظام السياسي الحاكم وخوض الحرب 

العالمية الثالثة تحت يافطة محاربة اإلرهاب الدولي إلحكام 
السيطرة على العالم، والتي تعتبر المنطقة العربية بوجه 
خاص والشرق أوسطية بوجه عام، المحور المركزي للنفوذ 
بالنفوذ الرأسي على قمة النظام الدولي الجديد للعالم 

 المعاصر. 
هذه بعض النماذج التي تعكس مواقع القوة ألصحاب 
األسهم في إدارة البيت األبيض، والتي استأثرت بتوجيه 
السياسة الخارجية األمريكية  خالل العقود الثالثة األخيرة 

 التي أعقبت نهاية الحرب الباردة: 
    : : : : )١٠() ) ) ) Condoleeza RiceCondoleeza RiceCondoleeza RiceCondoleeza Riceكوندوليزارايس  (كوندوليزارايس  (كوندوليزارايس  (كوندوليزارايس  (    ––––    ١١١١

 شغلت منصب عضو في مجلس العالقات الخارجية، ثم
عملت كعضو في هيئة التخطيط النووي االستراتيجي في 
رئاسة األركان المشتركة للجيش األميركي . في الثمانينيات 
قامت باإلشراف على السنوات الحاسمة التي شهدت مسار 

 انهيار االتحاد السوفياتي. 
وفي الفترة الفاصلة بين واليتي البوشين األول والثاني، 
عملت رايس بكل وفاء لخدمة المؤسسات المالية والنفطية 
الكبرى من مختلف الجنسيات، حيث أنها كانت عضواً في 
مجالس إدارة العديد من الشركات من بينها : شركة شيفرون 

 النفطية ، شركة هيوليت باكارد وشركة تشارلز شوب. 
شغلت منصب وزير الخارجية في عهد الوالية الثانية 

). من وجهة نظرها  ٢٠٠٨  –  ٢٠٠٤للرئيس بوش االبن ( 
استراتيجية أنه  "على الواليات المتحدة أن تحول   –الجيو 

دون قيام أية قوة أخرى للسيطرة على األراضي الحيوية 
استراتيجيا في أوراسيا التي تربط بين أوروبا وآسيا. وبشأن 
الشرق األوسط فإنّ رايس كانت متحمسة جدا للصهيونية، 

 –) أي اللجنة األميركية AIPACوكذلك لمنظمة إيباك (
اإلسرائيلية للعالقات العامة. كما أنها من المؤيدين بقوة 

) ، والذي WINEPلمعهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى (
بدوره ساند الجناح اليميني الليكودي المتطرف في 

 السياسات اإلسرائيلية. 
 : : : : )١١() ) ) ) Paul WolfowitzPaul WolfowitzPaul WolfowitzPaul Wolfowitzبول ولفويتز (بول ولفويتز (بول ولفويتز (بول ولفويتز (    ––––    ٢٢٢٢

عين نائبا لوزير الدفاع في حكومة بوش االبن الثانية، 
كما أنه سبق له أن شغل منصب وكيل لوزارة الدفاع زمن 

 بوش األب ، أي حين كان ديك تشيني وزيراً للدفاع. 
رأى ولفويتز أنّ الهدف األعلى للواليات المتحدة يكمن في 
الحيلولة دون نشوء منافس جديد في أراضي االتحاد 
السوفياتي سابقا وأو في أي مكان آخر من العالم. فهو يشدد 
على وجوب بذل الجهود فوق العادية لإلمساك بمصادرة 
القوة المتوفّرة في أوروبا الغربية، وشرق آسيا، وأراضي 
االتحاد السوفياتي السابق، وجنوب غرب آسيا. لذا، فإنّ 
النظام العالمي الجديد يتطلّب الحفاظ على القوة األمريكية 

 األحادية الجانب. 
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دعا ولفويتز إلى وجوب الوصول بحرية إلى مواطن المواد 
الخام الضرورية وعلى رأسها النفط في دول الخليج العربية  
وإيران وبحر قزوين. أما بشأن العراق فقد كان ولفويتز وراء 
محاوالت االغتيال المتكررة للرئيس العراقي صدام حسين. 

كان قد طور، إلى جانب ديك تشيني ، خطة  ١٩٩١ففي عام 
) للقيام Operation Scorpionأطلق عليها" عملية العقرب" (

بغزو بري للعراق . ومرة أخرى خطّط ولفويتز لغزو شمال 
العراق انطالقاً من تركيا، حيث اطلق على تلك العملية 

، وضع مسودة خطة ضد ١٩٩٧"عملية المطرقة". وفي عام 
العراق باستخدام المعارضة العراقية في الخارج لإلطاحة 
بالنظام القائم في بغداد، وهو ما تحقق عملياً في احتالل 

 .  ٢٠٠٣العراق في عام 
 : : : : )١٢() ) ) ) Brent ScowcroftBrent ScowcroftBrent ScowcroftBrent Scowcroftبرينت سكاوكروفت (برينت سكاوكروفت (برينت سكاوكروفت (برينت سكاوكروفت (    ––––    ٣٣٣٣ 

هو مساعد مقرب جداً من مهندس السياسة الخارجية 
األمريكية  "هنري كيسنجر"، حيث شارك في إنشاء مؤسسة 
األخير الخاصة لالستشارات تحت اسم " كيسنجر أسو شيتس 

 " كشريك ونائب لرئيس مجلس اإلدارة. 
أنشأ سكاوكروفت شركة خاصة لالستشارات. وقد شغل 

). وكذلك رئيس مجلس إدارة ADMمنصب رئيس كارتل (
 ). Kenneth Layشركة " إشرون كينيث ليه " (

    : : : : )١٣() ) ) ) Dick ChenneyDick ChenneyDick ChenneyDick Chenneyديك تشيني (ديك تشيني (ديك تشيني (ديك تشيني (        ----    ٤٤٤٤
 شغل منصب وزير الدفاع في عهد بوش األول (األب)، ثم
أصبح نائباً للرئيس بوش الثاني  (االبن) في واليتيه، وعمل 

) العمالقة Halliburtonمديرا تنفيذيا لشركة "هاليبرتون" (
للخدمات النفطية، والتي اتخذت من والية تكساس مقراً لها، 

 Britishثم انضمت إلى شركة "بريتش بتروليوم" 
Petrouleum) في صفقة استثمارية في آسيا الوسطى (
أيلول (سبتمبر)  ١١مليار دوالر بعد أحداث  ١٢بلغت قيمتها 

 .  ٢٠٠١عام 
عملت رأسمالية الشركات العمالقة على خلق طبقة 
أوليغارشية مالية من بارونات المال الذين لم يشكّلوا أكثر 

 ٨٠% من الشعب األميركي، لكنهم استأثروا بأكثر من  ١من 
% من ثرواته. انتشرت طبقة الواحد بالمئة من البارونات في 
كل أقطار العالم عبر الشركات العابرة للحدود السياسية 
والسيادية للدول، وهي تقوم بتوظيف قواها المالية 
واإلعالمية في خلق نظام عالمي تحكمه الشركات اقتصادياً 

 وأمنياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً. 
في تحليل للتركيب الهيكلي لطبقة الواحد بالمئة 
األمريكية مع امتداداتها العالمية، انّ أعضاءها توزعوا على 

 : )١٤(النحو اآلتي 
 عضواً.  ١٢٣قطاع رجال األعمال  

   ١٠١قطاع رجال السياسة      
   ٥٥قطاع البنوك                   
   ٥٥القطاع األكاديمي           

   ٢٠القطاع اإلعالمي             
   ١٩القطاع المهني                
  ١٥قطاع المنظّمات              

 .      ١٤قطاع المحامين ورجال القانون 
جاء في كتاب "عندما تحكم الشركات العالم" لمؤلفه 

، أنّ طبقة الواحد بالمئة (David Corten)دايفيد كورتين 
شركات  ٥شركات من بين أكبر  ٤تضم في صفوفها  رؤساء 

بنوك من أصل  ٥متعولمة في مختلف أنحاء العالم، ورؤساء 
بنوك عالمية في العالم بأسره وإلى جانب رؤساء وكاالت  ٦

 Japan timesإعالمية كبرى مثل "جابان تايمز ليمتد" (
Limited             ) " و" لوبوينت ، (Law Point و "تايم ، (

واشنطن )، و Time Mirror Companyميرور كومباني" (
) و"تايم CNN" و" سي إن إن " ( (Washington Post)بوست 

 . )١٥() Time Warnerووورنر" (
قفزت الشركات العمالقة المتخطية الجنسية إلى سدة 
السلطة الحاكمة في البيت األبيض األمريكي، ذلك أنّ 
العناصر الفاعلة، في صناعة القرار السياسي الخارجي منذ 
اإلدارة البوشية األولى  ( بوش األب) مروراً بواليات كلينتون 
وبوش االبن و أوباما، وصوالً إلى الوالية الترامبية الحالية، 
كانوا بمعظمهم من كبار أصحاب األسهم في الشركات 
العمالقة، خصوصاً شركات األسلحة، والتصنيع العسكري، 
واإلعالم، وشركات المال والبترول والتبغ، والتأمين، 

 واإلمبراطوريات العقارية العالمية. 
أمسكت الشركات العمالقة بوسائل اإلعالم، حيث 

%   ٩٠شركات فقط بتملّك  ٦انفردت في الواليات المتحدة 
شركات تسيطر على  ١٠من اإلعالم القائم، وذلك من أصل 

 ٥اإلعالم العالمي. أما على صعيد المؤسسات المالية فهناك 
% من إجمالي األصول  ٧٥مصارف تستأثر بأكثر من 

 . )١٦(شركات فقط  ٤المصرفية، وهذه المصارف تملكها 
هذا التمركز الهائل لالقتصاد والمال واإلعالم، هو الذي 
راح يرسم سيناريوهات السياسة الخارجية األمريكية في 
االتجاه الذي يوفر عناصر من القوة االستراتيجية من اجل 
توظيفها في إنتاج نظام دولي أحادي القطبية بقيادة 
الشركات الحاكمة . من هنا، كانت الحروب االستباقية التي 
شنتها الواليات المتحددة بدءا من حرب "عاصفة الصحراء" 

، والعراق ٢٠٠١، مروراً باحتالل أفغانستان عام ١٩٩١عام 
، وصوالً إلى التذرع بمحاربة اإلرهاب الذي لم ٢٠٠٣عام 

يكن سوى يافطة أمريكية لتحقيق حضور وازن في الشرق 
األوسط يتيح لرأسمالية الشركات الحاكمة في البيت األبيض 
األميركي تحقيق سبق دولي يؤهلها لقيادة عالم القرن 

 الحادي والعشرين الحالي من غير منافس. 
في الــواليــات الــمــتــحــدة، الدولة الدولة الدولة الدولة         ––––الشركة الشركة الشركة الشركة لقد ظهرت    

وكذلك في الدول التي تدور في فلكها ، األمـر الـذي شـكّـل 
األمة التي أعقبت مؤتمر وستفاليا   –قطيعة مع مرحلة الدولة 
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 .  ١٧٨٩، ومن بعده الثورة الفرنسية عام ١٦٤٨عام 
إنّ أعضاء الشركات المشار إلـيـهـا، شـكّـلـوا فـي الـواقـع 
السياسي حكومة ظل دولية حـيـكـت خـيـوطـهـا مـن قـبـل 
المجموعة أو الطبقة الحاكمة غير المنتجة من رجاالت الـمـال 
وجماعات األسهم في غير شركة متخطية الجنسـيـة. شـكّـل 
هؤالء حكومة سرية عالمية ، ال بل هي السلطة الخفية التـي 
تستطيع أن تأتي بحكومات وتطيح بأخرى سواء في الواليـات 
المتحدة أو في غيرها من الحلفاء في غـرب أوروبـا وبـلـدان 
عديدة أخرى في العالم. ففي الواليات المتـحـدة سـواء أكـان 
الرئيس جمهورياً (البوشان األب واالبـن، ودونـالـد تـرامـب 
الحالي)، أم ديمقراطياً (كلينتون وأوباما)، ال فـرق، فـالـكـل 
يعمل على تنفيذ جدول األعمال نفسه، الذي تضعه حكـومـة 

 الشركات ومؤسسات الظل التابعة لها. 
ثالثاً: الحراك القطبي في مواجهة االنفراديـة األمـريـكـيـة ثالثاً: الحراك القطبي في مواجهة االنفراديـة األمـريـكـيـة ثالثاً: الحراك القطبي في مواجهة االنفراديـة األمـريـكـيـة ثالثاً: الحراك القطبي في مواجهة االنفراديـة األمـريـكـيـة   

    (مجموعة البريكس):(مجموعة البريكس):(مجموعة البريكس):(مجموعة البريكس):
كانت الواليات المتحدة قد راحت تهيء البيئة الـدولـيـة إذا         

لتكريس أحاديـتـهـا الـقـطـبـيـة لـلـقـرن الـحـالـي (الـحـادي 
 –والعشرين )، وسارعت إلى اإلمساك بمفاصل القوة الـجـيـو 

استراتيجية ومخزونات الثروات االقتصادية من أجل توظيفها 
في توليد مشروع جيوسياسي يخدم مشروعها في السيطـرة 
على العالم، فإنّ دوالً عديدة أخرى، وفي مـقـدمـتـهـا مـثـلّـث 
القوة االستراتيجي (روسيا، الصين، الهنـد)، راحـت بـدورهـا 
تنظر إلى مرحلة ما بعد الحرب الـبـاردة عـل أنـهـا مـرحـلـة 

مخزونة بالتحديات الكبرى التي من شأنها أن تحدد مستقبـل 
النظام الدولي والعالقات الدولية للقرن األول مـن األلـفـيـة 

 الثالثة. 
الـزلـزال الـذي اخـرج   –لقد شهدت مرحلة ما بعد الحدث    

االتحاد السوفياتي من معادلة القرن الـعـشـريـن الـمـاضـي، 
حراكاً دولياً متسارعاً بـاتـجـاه السـعـي لـكـسـر االنـفـراديـة 
األمريكية، وإقامة نظام دولي جـديـد يـرتـكـز إلـى قـاعـدة 

 التوازن القطبي والديمقراطية في العالقات الدولية. 
، قامت كتلة اقتصادية دولية هـي مـجـمـوعـة ١٩٩٧عام  

دول هي: روسيا االتـحـاديـة،  ٧التي ضمت " البريكس" " البريكس" " البريكس" " البريكس" دول 
الصين، الهند، البرازيل، جنوب أفريقيا)، باإلضافة إلى إيـران 

 وتركيا كعضوين مراقبين. 
اعتمدت مجموعة البريكس فـي حـراكـهـا عـلـى مـبـادئ  

القانون الدولي، واحترام الغير، والسلمية في عالقات الـدول، 
مع وجوب انتفاء نزعة االنفرادية واأليديولوجيا المهيمنة فـي 
النظام الدولي الذي هو قيد التشكّل بـعـد عصـر الـثـنـائـيـة 
القطبية السابق. لقد توخت المجموعة توليد نظام "مـتـعـدد 
األقطاب على قاعدة الندية وإلغاء القاعـدة الصـفـريـة الـتـي 
تحكم عالقات القطب المهيمن مع سائر الـدول، فـالـجـمـيـع 
"رابح" في التعامل وفقا للبريكس، وليس هـنـاك مـن رابـح 

 . )١٧(وخاسر" 
 

    (يتبع في العدد القادم)(يتبع في العدد القادم)(يتبع في العدد القادم)(يتبع في العدد القادم)

 الهوامش: الهوامش: الهوامش: الهوامش: 
تمحور الخالف حول الطبيعة الواحدة لـلـسـيـد الـمـسـيـح   – ١

( إلهية) أو الطبيعتين والمشيئتين (نـاسـوتـيـة) أي إنسـان 
 وإله في ذات الوقت. 

بشأن تشكّالت النظام الدولي في أعقاب نتائج كـل مـن   –  ٢
الحربين العالميتين األولى والثانية، راجع دراسـتـنـا تـحـت 
عنوان  أوروبا من الثورة الفرنسية إلى العولمة: االقتـصـاد، 
األيديولوجيا، األزمات، دار المنهل اللبناني، بيروت، طبـعـة 

 .  ٢٠٦ – ٢٠٠و ص ،  ١٠٠ – ٩٣و ص ،  ٢٠١٠أولى، 
محمد مراد، "نحو توظيف الجغرافية السياسية في قيـاس   –  ٣

قوة الدولة المعاصرة " في: البحث الـعـلـمـي واالتـجـاهـات 
الحديثة في العلوم اإلنسانية واالجتماعـيـة، دار ألـف يـاء، 

 . ١٢٤ – ١٠٧، ص ،  ٢٠١٣بيروت، طبعة أولى 
زياد الحافظ، " قراءة سريعة في األيديولوجيات السـائـدة   –  ٤

، ٤٧٩في العالم والوطن العربي "المستقبل العربي، العدد 
 . ٩٣، ص، ٢٠١٩كانون الثاني ( يناير)، 

عبد الحي يحـي زلـوم، إمـبـراطـوريـة الشـر الـجـديـدة،   –  ٥
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طبعـة أولـى، 

 . ٤٤، ص، ٢٠٠٣
 . ٤٣المرجع نفسه، ص،  – ٦

 . ٤٧المرجع نفسه، ص،  – ٧
إسماعيل صبري عبد اهللا ، العرب والـعـولـمـة: الـعـولـمـة   –  ٨

واالقتصاد والتنمية العربية (العرب والـكـوكـبـيـة)، مـركـز 
، ص، ١٩٩٨دراسات الوحدة العربية، بيروت، طبعة ثانية، 

٣٦٥ . 
منير الحمش، "النظام اإلقلـيـمـي الـعـربـي والـتـحـديـات  – ٩

، شـبـاط ٢٥٢االقتصادية"، المستقبل الـعـربـي، الـعـدد 
 .٤٥، ص، ٢٠٠٠(فبراير) 

عبد الحي يحي زلوم، إمبراطورية الشر الجديدة، مـرجـع   –  ١٠
 . ٤٩سابق، ص، 

 . ٥٣ – ٥١المرجع نفسه، ص،  – ١١
 . ٥٣المرجع نفسه، ص،  – ١٢
 . ٥٣المرجع نفسه، ص،  – ١٣
 . ٣٥٨المرجع نفسه، ص،  – ١٤
 . ٣٥٨المرجع نفسه، ص،  – ١٥
زياد الحافظ، "قراءة سريعة في األيديولوجيات السائـدة   –  ١٦

، ٤٧٩في العالم والوطن العربي "المستقبل العربي، العدد 
 . ٩٩و ص،  ٢٠١٩كانون الثاني (يناير) 

 . ٩٣المرجع نفسه، ص،  – ١٧
* * * * * 
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تقف قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشـتـراكـي 
اليوم أمام مرحلة فاصلة وخطيرة في حياة األمة كلها تفرض 
القيام بنظرة عميقة وشاملة ومـوضـوعـيـة أيضـاً لـواقـعـنـا 
بخلفياته وحاضرة ومستقبله، وصفقة القرن التي أعلن عنهـا 
ترامب مؤخراً والتي حاول فيـهـا ضـم آخـر مـا تـبـقـى مـن 
فلسطين إلى الكيان الصهيوني حدث خطير وان كـان لـيـس 
بالمفاجئ، ونجد أصوله في وعد بلفور وما تـاله مـن أحـداث 
متعاقبة! لذلك فان الرؤية الصائبة تحتم التعرض لما يـجـري 
بالتفصيل، ألجل رؤية ترابط األحداث المـتـعـاقـبـة عضـويـاً 

 : خالل اكثر من قرن
ابتدأت خـطـوات  ١٩٦٧بالعدوان اإلسرائيلي في عام   -١

نوعية تنفذ من أجل تصفية القضية الفلسطينـيـة واألعـداد 
لتدمير أو غزو أقطار أخرى أو تحويلها إلى بؤر كوارث تشـبـه 
كارثة فلسطين وأكثر أحياناً، فبدأت لعبة التفاوض الالنهائي 
حول فلسطين، وفي حين أن الغرب والكيان الصهيوني كـانـا 
يعرفان أن التفاوض لم يكن وسيلة لحـل الصـراع بـل كـان 
لعبة لسرقة الوقت وتجريد العرب من حقوقهم، فأن األنظمة 
العربية فشلت في اكتشاف هذه الحقيقة واعـتـقـدت بـانـهـا 
تعمل من (أجل سالم عادل)! واستمرت اللعبة إلى أن تغيـرت 
موازين القوى اإلقليمية والدولية لصالح الكيان الصـهـيـونـي 
وأمريكا فتنصل الكيان الصهيوني من كافة التزاماته مع مـن 
وقع معهم اتفاقيات تطبيع رسميـة، وتـخـلـت أمـريـكـا عـن 

 .قرارات مجلس األمن دعماً إلسرائيل والتي تبنتها سابقاً
ولو أمعنا النظر فيما جرى لالحظنا بسهولة أن عمليـة   -٢

التنصل الصهيوني والغربي من التزاماتهما تـجـاه الـقـرارات 
 ١٩٩١األممية اخذ يظهر رسمياً وبقوة جامحة بعد حرب عام 

فقد كـان الـعـراق هـو  ٢٠٠٣ضد العراق ثم غزوه في عام 
العقبة األكبر األخيرة أمـام الـتـوسـع الصـهـيـونـي والـدعـم 
األمريكي المطلق له ألن العراق كان بدعمه الكامل للحـقـوق 
الثابتة للشعب العربي الفلسطيني وامتـالكـه لـجـيـش كـان 
األقوى في التاريخ العربي الحديث وضع الكيان الصـهـيـونـي 
أمام تحد لم يألفه سابقا خصوصا عـنـدمـا اسـقـط الـعـراق 
(نظرية األمن اإلسرائيلي)، وطور قدرات علمية وتكنولوجيـة 
أقلقت الغرب والصهيونية فتبلورت قناعة غربية صهـيـونـيـة 
بأن كل خطوات القرن العشرين الخاصة بتنفـيـذ الـمـشـروع 
الصهيوني مهددة باالنهيار ما لم يسقط النظام الوطني فـي 
العراق، وكان تأميم النفط أحد اهم عوامل مـعـاداة الـغـرب 
للعراق ألنه سخر موارده لخدمة النهضة العربـيـة الـحـديـثـة 
والتي كان العراق أنموذجها المشع، فجاء قـرار غـزو الـعـراق 
وتدميره بصفته الخطوة األخطر في صفقة القرن ألنـه جـرد 
العرب من القوة التي كانت الرادع الفعال واألمل في تـحـريـر 

  .فلسطين
لجأ الغرب والصهيونية إلى خطة بديلة وهـي إطـالق   -٣

قوة تتبرقع بالدين مـن إيـران كـي تـنـفـذ خـطـة عـجـزت 

الصهيونية والغرب عن تنفيذها طوال عقود وهـي تـفـتـيـت 
العرب من الداخل بإشعال الفتن الطائفية والعنصـريـة مـمـا 
يؤدي إلى انكفاء كل قطر على نفسه لـحـمـايـة وجـوده مـن 
التشرذم، ولعبت إيران الدور الرئيـس فـي هـذا الـمـخـطـط 
المتالكها أتباعاً داخل العديد من األقـطـار الـعـربـيـة، وكـان 
أشغال العرب بالتحدي اإليراني الخطير هو العامل الـحـاسـم 
في إقدام الكيان الصهيوني والـغـرب عـلـى الـتـنـصـل مـن 
االلتزامات الدولية تجاه القضية الفلسطينية بشـكـل خـاص، 
فإيران أجبرت العراق الذي كان يقود النضـال الـقـومـي مـن 
أجل فلسطين على مواجهة حرب مفروضة علـيـه فـتـغـيـرت 
أولوياته بعد أن صار الهدف التالي لفلسطـيـن فـي خـطـوات 
صفقة القرن وتركز جهده الرئيـس عـلـى حـمـايـة الـكـيـان 

 .الوطني العراقي من المخاطر الكبيرة الخارجية والداخلية
وغذى الغرب انغماس العرب بحماية كياناتهم الـقـطـريـة 
من الغزو الخارجي واإلرهاب الداخلي بدل البقاء مـتـفـرغـيـن 
لدعم القضية الفـلـسـطـيـنـيـة فـتـوافـقـت خـطـط الـغـرب 
والصهيونية مع خطط إيران التوسعية ونـتـج عـنـهـا وضـع 
أصبح فيه العرب يتعرضون لحروب أكثر خطورة وهي الـتـي 
نواجهها اآلن. وهكذا وبعد أن أغرقت سوريا وليبـيـا والـيـمـن 
بعد العراق في حروب وأزمات طاحنة خلت الساحـة لـلـكـيـان 
الصهيوني ولداعميه الغربيين كي يتمادوا في ضم األراضـي 
والتنصل من الحقوق الفلسطينية الثابتة، فانشـغـال الـرادع 
العربي الوحيد المتبقي إلسـرائـيـل بصـد هـجـمـات إيـران 

 !الخطيرة وهو العراق كان على حساب فلسطين رغماً عنه
ومن خالل هذه القراءة نـالحـظ بـوضـوح بـأن الـدور   -٤

اإليراني في تسهيل خطوات صفـقـة الـقـرن وإمـرارهـا بـال 
مقاومة شديدة أخطر من الدورين اإلسرائـيـلـي واألمـريـكـي 
لسبين: األول هو أن إيران احتلت أربعة أقطار عربيـة ثـالثـة 
منها أساسية في الصراع وهي العراق وسوريا ولبنان والرابـع 
هو اليمن وحركت خالياها النائمة في غـيـرهـا، ومـن هـذه 
الحقيقة ينبع السبب الثاني وهو أن العرب غيروا أولـويـاتـهـم 
في الصراع بعد أن وجدوا أنفسهم أمام خـطـر مـمـيـت فـي 
أقطارهم ذاتها تمثل في احتالل إيران العراق ولبنان وأجـزاء 
من سوريا واليمن، وأجبرت دول الخليج العربي على مواجهـة 
خطر من داخلها ومـن خـارجـهـا، وتـوضـحـت الصـورة فـي 
المنطقة وفيها ظهر الكيان الصهيوني ال يحتـل إال الـقـسـم 
األكبر من فلسطين بينما إيران تحتل األقطار التي ذكرنـاهـا 
وهي حالة تحدي خطيرة تجبر كل طرف على حماية نـفـسـه 

 . أوالً ألن من ال حماية له ال يستطيع الدفاع عن غيره
وبقوة بؤر األزمات الخطيرة التي أوجدتهـا إيـران أصـبـح 
التحدي اإليراني يفوق خطره استراتيجياً الخطر الصـهـيـونـي 
في هذه المرحلة التـاريـخـيـة، ومـمـا عـزز الـدور اإليـرانـي 
اإلقليمي الدعم األمريكي واألوربي له بطرق مختلفة رأيناها 
في تسليم أمريكا العراق إلى إيران ودعمها إلنشـاء الـحـشـد 
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الشعبي وتعاميها عن الخطر الحوثي في اليمن ثـم مسـاواة 
الحوثي بالحكومة الشرعية رغم انه وطبقاً لقرارات مـجـلـس 
األمن طرف انقالبي فرض نفسه بالقوة. وأضيفت الالمـبـاالة 
الصينية والروسية إلى البيئة المتواطئة مع أمريكا، وبتفاعـل 
كل تلك المواقف كانت الثمرة السامة هـي تـعـاظـم الـغـزو 
والهيمنة اإليرانية بصورة لم يسبق لها مثيل ففقدت بـعـض 
األنظمة العربية البوصلة واختارت الـحـمـايـة الصـهـيـونـيـة 
واألمريكية من خطر إيران! فرأينا عمان واإلمارات الـعـربـيـة 
والبحرين تدعم صفقة القرن وتحضر مراسم إعـالنـهـا فـي 
دعم غريب للموقف اإلسرائيلي! رغم تبلور حقيقة أن أمريكا 
والصهيونية كانتا وراء إيصال نظام الماللي للحكم وتمكينـه 

 . من التوسع واحتالل العراق ثم تسليمه إليران
فهل يمكن تخيل إمكانية وقوع الذي نراه اآلن من كوارث 
عربية بدون غزو وتدمير العراق؟ وهل يمكن ألعـمـى أن ال 
يرى أن غزوات ايران أتاحت الفرصة األعظم إلسرائـيـل كـي 
تنفذ خططا كانت عاجزة عن تنفيذها في مرحـلـة مـا قـبـل 
تنصيب خميني حاكما على ايران وإسقاط النظـام الـوطـنـي 
في العراق؟ إن أم الحقائق التي البد من رؤيتها عند مـحـاولـة 
فهم الوضع الحالي هي انه بإزالة العقبة التي كـانـت تـمـنـع 
الكيان الصهيوني من التوسع اإلقليمي وهي العـراق اصـبـح 
ممكنا االنبطاح ليس ألمريكا فقط بل للكـيـان الصـهـيـونـي 

 .حرصا على تجنب الخطر اإليراني
ن حزبنا إذ يذكّر بكل هذه الحقائق والتي يعتم عليها إ -٥

بطروحات خطيرة ومضللة، منها (ان القضية الفلـسـطـيـنـيـة 
مازالت قضية العرب المركزية وان ما عداها مثل الـخـالفـات 
مع إيران أزمات وحروب ال تخدم العرب وان عليهم تجـنـبـهـا، 
ينبه إلى ان ذلك هو البند األساس في الـدعـايـة اإليـرانـيـة 
والتي يرددها بعض العرب، وفيها يبدو العرب كـأنـهـم مـن 
اختاروا الحروب واألزمات مع ايران وهذا عكس الواقـع فـهـي 
التي فرضتها علناً ورسميـاً تـحـت غـطـاء (تصـديـر الـثـورة 
اإلسالمية) أو (حماية الشـيـعـة فـي الـعـالـم) كـمـا يـنـص 
دستورها، فاصبح التأكيد على أولوية القضية الفلسطـيـنـيـة 
ومركزيتها وسيلة متعمدة إلبقاء الـعـراق وسـوريـا والـيـمـن 
ولبنان تحت السيطرة اإليرانية وتعميق قلق بقية األنـظـمـة 

  ! العربية من الخطر اإليراني الداهم
إن حزبنا الذي تشرف بانـه أول مـن شـخـص الـقـضـيـة 
الفلسطينية بصفتها قضية العرب المركزية وقـدم الشـهـداء 
من أجلها يؤكد اآلن وبعد كل التحوالت العميـقـة بـأن األمـة 
العربية اآلن تواجه حالة تعدد بؤر الكوارث الوطنية والقومية 
الجديدة في العراق وسوريا واليمن ولبنان وليبيا ناهيك عـن 
كارثة األحواز، ولم تعد كارثة فلسطين هـي الـوحـيـدة اآلن 
فالعرب يواجهون كوارث داخل أقطارهم بعضها أخـطـر مـن 
كارثة فلسطين، بل أن الكارثة العراقيـة والسـوريـة اخـطـر 

 . بكثير من كل ما واجهه العرب في تاريخهم الحديث
ن وصف ما يجري منذ غزو العراق بأنه صفقة الـقـرن إ -٦

ال يخلو من الصحة، فصمت الصين وروسيا على جريمة غـزو 
العراق ال يمكن تفسيره إال على انه ترك أمريكا ومن ومـعـهـا 
تغزو العراق وتتمادى في تدميره وإبادة الماليين من شـعـبـه 

وتشريد عدد أكبر من مجموع الشعب الفلسطيني والجـئـيـه 
وهو نفس حال سوريا، ثم تنشر الفوضى الـتـدمـيـريـة فـي 
اغلب األقطار العربية، دون تحرك روسي أو صيني بمسـتـوى 
الكوارث ،وهي حقيقة اعترفت بها روسيا وقـررت تصـحـيـح 
خطأها بالتصدي ألمريكا في سوريا دفـاعـاً عـن الـمـصـالـح 
الروسية. فهي صفقة روسية وصينية مع أمريكا وإن كـانـت 
ضمنية، وهي صفقة أمريكية أوربيـة ألن االتـحـاد األوربـي 
اكتفت دولتان منه وهما فرنسا وألمانيا برفض غزو الـعـراق 
لكن خطواتهما الفعلية وخطوات االتحاد األوربـي الـعـمـلـيـة 
تجاه غزو العراق كانت هزيلة وهو ما يعد أيضاً تـواطـؤاً مـع 
الصفقة، وكذلك األنظمة العربية التي ركعتهـا الـتـهـديـدات 
اإليرانية أو وجدت فيها غـطـاء النـبـطـاحـهـا أمـام الـكـيـان 

  الصهيوني وأمريكا هي صفقة أيضاً.
من هنا فإن ما يجري هو خطوات متعاقبة في صفقة الـقـرن  
ولكنها لم تبدأ بخطة ترامب فهي تكمل ما سبقـهـا مـنـذ وعـد  

وصـدور    ١٩٦٧ بلفور وإنشاء الكيان الصهيوني، وعـدوان عـام  
،    ٢٤٢ قرار االختراق األول للعرب وهو قرار مجلس األمن رقـم  

وزيارة السادات للقدس واعترافه بإسرائيـل وإيصـال خـمـيـنـي  
للحكم وشنه الحرب على العراق وزجه في أزمة الكويت وفـرض  
الحصار المميت عليه وتتويج كل تلك الخطوات بـغـزو الـعـراق  
وتدميره ،انها كلها خطوات في صفقة القرن ومن يفصل خطـوة  
ترامب الحالية عما سبقها يخدم خطط الصـهـيـونـيـة وأمـريـكـا  
وايران، ويضلل العرب بدفعهم لدخول أزقة خانقة بدل الطريـق  

 .الرحب الذي يرون فيه كل األفاعي حولهم 
إن حزبنا وهو يعرض هذه الصورة الواضحة الـتـفـاصـيـل 
لكوارث األمة العربية يؤكد على أنها تلزمنا أن نخوض نضاال 
شامال على مختلف جبهات بؤر الكوارث بعد أن أصبحت لدينـا 
قضايا مركزية متعددة في مقدمتها غزو العراق ونضاله مـن 
اجل التحرر كما اكد الرفيق الـقـائـد عـزة إبـراهـيـم مـرارا، 
وكذلك كوارث سوريا ولبنان واليمن وليبيا واألحواز المحـتـلـة 
والقضية الفلسطينية وهي األولى زمنيا، فكل هذه القضـايـا 
مركزية من زاوية أبناء كل قطر، فالعراقي من حقه اعـتـبـار 
تحرير العراق قضية مركزية وكذلك الفلسطيـنـي والسـوري 
واليمني والليبي..الخ، واالعتراف بمركـزيـة تـلـك الـقـضـايـا 
يضمن لالمة نقاوة انتمائها القومي وعدم تشويهه بتـفـجـيـر 
نزعات قطرية تهدم األسس الضرورية لـلـعـمـل الـقـومـي، 
وبدون االعتراف بذلك لن تتحقق الرؤية القومـيـة وال نصـل 

خارج  -لوحدة المصير فحالما نقدم قضية قطر على قطر آخر
نفقد الصلة القـومـيـة الـعـضـويـة  -الضرورات االستراتيجية

وندعم التيارات القطرية وتلك نتـيـجـة تـخـدم أيضـاً ايـران 
وإسرائيل وأمريكا، وبناء عليه فان قيادة قطر العراق لـحـزب 
البعث العربي االشتراكي تعتبر وتؤمن بأن قضايا األمـة مـع 
اإلمبريالية واالستعمار والكيان الصهيوني وايران الصـفـويـة 

 . كلها مركزية تتقدمها فلسطين والعراق
فلنصعد النضال ضد صفقة القرن الحقيقية والتي تشمل 
كافة القضايا العربية، ولنعزز الترابط العضوي بين قضايانا 
المصيرية من أجل إنقاذ امتنا العربية، ولنقف معا متحدين 

  . ضد كافة أشكال الغزو ألقطارنا
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
إن السياسة األميركية، في عهد كل اإلدارات المـتـعـاقـبـة، 
تنظر إلى العالم كـلـه بـعـيـون مصـالـحـهـا، فـهـذا ثـابـت 
استراتيجي. وعلى العالم أن يـخـتـار طـريـقـة ابـتـزازه، إمـا 
بوساطة الحزب الجمهوري أو بواسطة الحزب الديموقراطـي. 
فهما ال يختلفان حول منهج النهب، بل يختلفان حول هـويـة 
من ينهب. هل يتم النهب بـإدارة (جـمـهـوريـة)، أم بـإدارة 

 (ديموقراطية)؟
وأصبح من المؤكد أن اإلدارات األميركية أيضاً تعمل علـى 
نسج سالسل من الصداقات مع الجميع، على أن يـجـتـمـعـوا 

 على حب أميركا، حتى ولو تناقضوا بالمصالح واألهواء. 
كانت سياسة أوباما، الـرئـيـس الـديـمـوقـراطـي السـابـق 
ألميركا، تعتمد على الجمع بين دول الخليج العـربـي وإيـران 
على الرغم من التناقضات الشـديـدة بـيـن مشـروعـيـهـمـا 
الدينيين السياسيين. ولهذا استخدم وسيلة الضغط بالـحـوار 
السياسي بينهما تحت وصايته وضمانته. ولكنه لـم يـفـلـح. 
وجاء دونالد ترامب الرئيس الجمهوري الحالي، لـيـجـمـعـهـمـا 
ولكن عن طريق الضغط السياسي واالقتصادي والعسـكـري. 

 فهل ينجح؟
تعمل اإلدارة األميركية، استناداً إلى تلك المعادلـة، عـلـى 
تطويع وتركيع من تريد الجمع بينهم، ولكن على أسـاس أن 
تربح صداقتهم معاً. وبمثل هذه الطريقة تضمن مصالحهـا، 
وال تأبه لهوية وأخالقية هذا الصـديـق أو ذاك. فـالصـداقـة 

 بالمفهوم األميركي تقاس بمدى ضمان مصالح أميركا.
المهم في المرحلة الراهنة، تعمل إدارة ترامب على الجمع 
بين الطرفين المتناقضين على طاولة واحـدة هـي طـاولـة 
تنازل كل منهما لآلخر عن مصالـحـهـمـا لـحـسـاب مصـالـح 

 أميركا.
وألن إدارة ترامب جاءت لتصحح أخطاء أوبامـا الـذي عـجـز 
عن الجمع بين الخصمين بلغة الحوار السـاخـن، ولـتـصـحـح 
أخطاءه بأنه ترك للنظام اإليراني حرية التصرف بــ(السـلـعـة 
العراقية) على هواه ضارباً عرض المصالح األميركية عـرض 
الحائط، وهذا ما أزعج ترامب خاصة أن إدارة أمـيـركـا هـي 

 التي وكَّلته بصيانتها في مرحلة هزيمته العسكرية.
ويالحظ المراقب، من خالل متابعة مرحلة االشتبـاك بـيـن 
ترامب والنظام اإليراني، أن ترامب استخدم وسيلة الضـغـط 
االقتصادي على النظام اإليراني، وعمل عـلـى إقـفـال كـل 
البوابات في وجهه. ولكن الغريب والمريب في األمر هـو أنـه 
ترك له بوابات العراق مشرعة لينهب كما يشاء، وكيفما شاء، 
وبالمقدار الذي يشاء. وهذا يعني لدينا أن حصاره االقتصادي 
للنظام اإليراني كان مجرد أكذوبة انطلت علـى ذقـون دول 

الخليج العربي. ولكنها لن تنطلي على غيرهـم. واألكـذوبـة 
 تستند إلى العوامل التالية:

 يستورد النظام اإليراني ما يشاء عن طريق العراق.-
 يشكل العراق سوقاً أساسية إلنتاجه في شتى الحقول.-
 يهرب النفط اإليراني عبر موانئ العراق.-
بسرق النفط العراقي ويستولي على عائداته مباشـرة أو -

 بواسطة ميليشياته الحاكمة.
يماطل بإنزال العقوبة بالميليشيات العراقية الـمـؤتـمـرة -

بإمرة النظام، ويعمل على تثبيت العمليـة السـيـاسـيـة مـن 
خالل كسب ود تلك الميليشيات، أو الحصول على حصـة لـه 

 فيها.
ألنه ال أموال لديه يغدقها على من يزعم أنه يـدعـمـهـم، -

ممن يسوقهم أقطاباً في محور الممانعة والمـقـاومـة، فـقـد 
حولهم إلى مقاولين في العراق. لهم شركاتهم الخاصة التـي 
يمتصون بواسطتها آخر نقطة من دم الشعب العراقي. هـذا 
ناهيك عن أنهم ينشطون في تبييض أموال الميـلـيـشـيـات 

 بمساعدتهم على تهريبها إلى الخارج. 
قبل كل شيء نحن نرفض كل السـيـاسـات األمـيـركـيـة، 
ونقف بالضد منها ونقاومها. ولكن أن تـنـطـلـي مسـرحـيـات 
اإلدارة األميركية على عقول مـن يـعـتـبـرون إدارة تـرامـب 
صديقة لهم، وهم مغيبون عما يجري فـي الـعـراق، كـونـه 

 المثال األبرز، فهذا ما ال يجوز أن نسكت عنه.
باختصار، على من يريد أن يرد غائـلـة مـخـاطـر الـنـظـام 
اإليراني عن العرب، أن يعي أن صداقة أميركـا لـن تـفـيـده، 
ولن تحميه من تلك الخطورة، ألن أقصى ما يريد ترامـب أن 
يصل إليه في هذه المرحلة أن يمارس ضغوطاً على النـظـام 
اإليراني من أجل إعادته إلى الحاضنة األميركية وبـالشـروط 
األميركية. وهو غير جاد إلخراجها من العراق. فهو يـريـد أن 

 يقنص عصفورين بحجر واحد:
إبقاء النظام اإليراني في العراق، وهو الضــمــانــة  األول:األول:األول:األول:----

األهم للبقاء األميركي فيه، وإعادة تقسيم الحصص بينهـمـا 
على قاعدة أن أميركا، التي دفعت الثمـن بـاألرواح والـمـال، 

 يجب أن تحصل على النسبة األكبر من األرباح.
كما اعتبرت دول الخليــج الــعــربــي أن الــوجــود  الثاني:الثاني:الثاني:الثاني:----

األميركي في العراق يشكل لها عامل الحماية األهم من كـل 
القوى األخرى. وبهذا يضمن ترامب حمايتها كما تتوهم، مـن 

 المشروع اإليراني.
أما أن نراهن على أنه سوف يتصدى للتهديدات اإليرانـيـة، 
فعبثاً سينتظرون النتائج ألنها ستكون مخيبة آلمالـهـم. وإن 
تجفيف موارد تمويل النظام اإليرانـي وأنصـاره، عـن غـيـر 

 طريق إقفال البوابة العراقية، لهو حديث خرافة.

Z>ل �����,� ��*����� �0 و��"�A ���, 
 4>�ر ���G�م �:���#� 4)�( &���0



       ٢٠٢٠شــباط  /طليعة لبنان الواحد     

 

    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
بداية نفتتح مقالنا بنزع الذرائع الببغاوية التي يتلطى 
تحت سقفها المؤيدون للنظام اإليراني، لتبرير تأييدهم له. 
علماً أن الذرائع كثيرة، كلما نزعت الغطاء عن هشاشة 
بعضها، وعلى طريقة الذرائعيين الذين أصروا على التمسك 
بمواقفهم، يختلقون ذريعة أخرى. وقبل الرد عليهم، سنبرز 

 أهمها:
 
يقولون بأن أميركا هي التي احتلَّت  الذريعة األولى:الذريعة األولى:الذريعة األولى:الذريعة األولى:----

العراق، ويستغربون إدانة إيران وهي جار وصديق. يتناسى 
هؤالء أن المقاومة العراقية ألحقت الهزيمة باالحتالل 
األميركي ووجوده شكلي من دون حاضنة له، بينما النظام 
اإليراني يشكل االحتالل الفعلي حيث شكَّل حواضن عميلة 
له تقاتل عنه. كما أعلنت المقاومة أنها ترفض أي احتالل 
آخر، وألن النظام اإليراني هو المحتل الفعلي بعد هزيمة 
االحتالل األميركي، وكما أكَّدت منذ التاسع من أيلول من 

، أنها ستحرق أصابع اإلقليم التي تآمرت على ٢٠٠٣العام 
 العراق مع المحتل األميركي. 

وكأننا بأصدقاء النظام اإليراني، ممن ال يفرقون بين بعير 
احتالل أميركي وناقة احتالل إيراني، يدينون هذا ويبرئون 
ذاك، وكأنهم يمسخون المفاهيم ليرحبوا باالحتالل 
الصديق، ويغفرون له ذنوبه. وكأن هناك احتالل عدو، 
واحتالل صديق. وهم لم يفهموا أن االحتالل واحد. فما هو 
الفرق بين أن ينهب بيتك لص غير معروف وبين صديق 

 يقوم بنهبه؟ أليس (ظُلْم ذَوِي القُربى أَشد مضاضةً)؟
 
يهربون من االعتراف بجريمة النظام  الذريعة الثانية:الذريعة الثانية:الذريعة الثانية:الذريعة الثانية:----

اإليراني، ويدبون التهمة برقبة النظام العربي الرسمي، ألنه 
تواطأ مع اإلدارة األميركية باحتالل العراق، وتنازل عن قراره 

 السيادي لمصلحة االستعمار األميركي. 
لم يدرك هؤالء أن تواطؤ النظام العربي الرسمي مع 
االستعمار ال يبرر تواطؤ وتحالف النظام اإليراني معه. فإذا 
كان النظام اإليراني صادقاً في نقده لألنظمة العربية 
الرسمية بما ارتكبته من جرائم بحق العراق، لكان عليه أن 
يفعل العكس، ولكن هذا ما لم يفعله. بل هو يفتخر بجريمة 
تعاونه مع (شيطانه) المدلَّل. ولهذا نذكِّرهم بما أعلنه 
ماللي طهران عن أن (واشنطن لم تكن لتستطيع دخول 
بغداد من دون مساعدة طهران)؟ ونسألهم أيضاً: هل 
يعرفون أن ما فعله هذا النظام بشعب العراق ما لم يفعله 

هوالكو والمغول؟ وكيف يتجاهلون ما يجري اآلن في العراق. 
ألم تصل إلى مسامعهم أخبار  سفك دماء أبناء الشعب 
الثائر، الذي يطالب بلقمة العيش والتحرر من االحتالل في 

 ساحات العراق؟ 
    
يغطي هؤالء تأييدهم للنظام اإليراني  الذريعة الثالثة:الذريعة الثالثة:الذريعة الثالثة:الذريعة الثالثة:----

بأن له مصالح مع العراق ولهذا كما يزعم بعض الجهلة 
 منهم، أنه يحق له التدخل في شؤونه. 

لقد تناسوا أن مبدأ تبادل المصالح مرفوض إذا كان قائماً 
على القوة واإلكراه. وهل ما يفعله نظام الماللي اآلن 
بالعراق وشعبه أقل إجراماً مما فعلته الواليات المتحدة 

 األميركية باحتالله؟
عندما غزت القوات األميركية العراق، ضريت القانون 
الدولي بـ(رجل رئيسها). ومن البديهي أن نقوم بتجريمها، 
وال يجوز تبرئة من شاركها وتواطأ معها. وإذا كان الرئيس 
األميركي، من أجل مصالح أميركا، قد ركل القانون الدولي 
بقدم واحدة، فإن مرشد النظام اإليراني، قد ركله بقدميه 

 االثنتين: قدم الشبق االستعماري، وقدم الجار والصديق؟!
ولهذا، إذا كانت للنظام اإليراني مصالح في العراق، فيجب 
أن ال تكون على حساب مصالح العراقيين. كما هو مرفوض 
أن يعتاش الشعب اإليراني على حساب لقمة عيش الشعب 

 العراقي.
    
يبرر هؤالء تأييدهم للنظام اإليراني  الذريعة الرابعة:الذريعة الرابعة:الذريعة الرابعة:الذريعة الرابعة:----

بأنه يقدم مساعدات لبعض قوى المقاومة العربية، خاصة 
 في فلسطين ولبنان. 

لكي تكون المساعدة أخالقية وتملك الشرعية الدينية 
واإلنسانية، يجب أن ال تكون مشروطة بالحصول على ثمن 
مقابلها. وتجاهل أنصار إيران أن مصدر المساعدة اإليرانية، 
التي يزعمون تقديمها للمقاومة، تشكِّل جزءاً يسير مما 
يسرقه النظام من فم العراقيين الفقراء. هو يسرق من 
هناك ويقدمها كرشاوى يريد أن يقبض ثمناً لها. وعن الثمن 
المقابل الذي يستوفيه النظام اإليراني، وكما صرح أحمد 
علم الهدى، إمام مسجد مدينة مشهد، وممثل والية الفقيه 

أن (إيران ليست فقط أن (إيران ليست فقط أن (إيران ليست فقط أن (إيران ليست فقط في محافظة خراسان اإليرانية متباهياً 
)، بل (حزب )، بل (حزب )، بل (حزب )، بل (حزب ....إيران. إيران ليست محددة بالحدود الجغرافيةإيران. إيران ليست محددة بالحدود الجغرافيةإيران. إيران ليست محددة بالحدود الجغرافيةإيران. إيران ليست محددة بالحدود الجغرافية

وجنوب لبنان هو إيران... وحزب اهللا وجنوب لبنان هو إيران... وحزب اهللا وجنوب لبنان هو إيران... وحزب اهللا وجنوب لبنان هو إيران... وحزب اهللا     اهللا في لبنان إيراني..اهللا في لبنان إيراني..اهللا في لبنان إيراني..اهللا في لبنان إيراني..
هو إيران؟). وعن فلسطين قال: (الجهاد اإلسالمي في هو إيران؟). وعن فلسطين قال: (الجهاد اإلسالمي في هو إيران؟). وعن فلسطين قال: (الجهاد اإلسالمي في هو إيران؟). وعن فلسطين قال: (الجهاد اإلسالمي في 

    حماس في فلسطين إيرانية).حماس في فلسطين إيرانية).حماس في فلسطين إيرانية).حماس في فلسطين إيرانية).    ....فلسطين إيرانيفلسطين إيرانيفلسطين إيرانيفلسطين إيراني
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لقد انتفت صفة األخالقية عـمـا يـزعـمـون أنـه مسـاعـدة 
إيرانية لقوى المقاومة. أم أن األخالقية أن تنهب ثروة شـعـب 

 عربي، لتقوم بتمويل مقاومة عربية؟
تجدر اإلشارة إلى أن النظام الـوطـنـي فـي الـعـراق الـذي 
أسقطه االحتالل األميركي، كأنموذج من الـفـعـل الـقـومـي 
األخالقي، كان يعتبر مساعدة مقاومة الشعب الفلـسـطـيـنـي 
جزءاً من الواجبات القومية. وهو لـم يـقـصــر بـمـسـاعـدتـه 

 للمقاومة اللبنانية أيضاً.
في الحقيقة أن النظام اإليراني له مصالح ضيقة، ويـعـمـل 
على تحقيقها بشتى وسائل الخداع والتضليـل. وهـو يـؤكـد 
بسلوكه الديماغوجي على أنه متصالح مع أهدافه الـغـيـبـيـة 
ومع مشروعه السياسي الديني. وألن مشـروعـه يـقـتـضـي 
تأسيس دولة دينية مذهبية عابرة للقومـيـة تـحـمـل بـذور 
التفرقة والتفتيت في المجتمع العربي. وألنه أخذ يتمدد على 
حساب المصالح القومية العربية، انطالقاً من سرقـة ثـروات 
العراق، يصبح من الـمـحـزن أن أنصـار إيـران مـن الـعـرب 
يتجاهلون تلك األهداف، ويتجاهلون أيضاً أنها تتناقض كليـاً 
من مصالح الوطن العربي في بناء دولة مدنية تساعد العرب 

 على الصعود إلى مصاف الدول المتقدمة. 
 ولكن...

هل أنصاره من غير اإليرانيين متصالحون مـع أنـفـسـهـم 
 وشعاراتهم؟

 فهل هم مع قيام دولة دينية؟ 
 وهل هم مع قيام دولة شيعية مذهبية؟ 

هل هم مع سرقة أموال العراق لمصلحة قيام نظام دينـي 
 سياسي غيبي؟ 

وإذا تجاهلنا بأن يكون قطاع غزة، عاصمـة خـامسـة، هـل 
هم مع ضم أربعة عواصم عربية كمحافظات ملحقة بـدولـة 

 إيرانية (فارسية)؟
وتطول الئحة األسئلة، وسيكـون الـرد مـن قـبـل أولـئـك 
األنصار كال. وسوف يزايدون على اآلخـريـن بـمـدى حـبـهـم 
لعروبتهم. ولكنهم في الوقت ذاته يـعـتـبـرون أن الـنـظـام 

 اإليراني صديق يدعم قضايا العرب والعروبة.
إنه األسـلـوب الـديـمـاغـوجـي، و(الـكـالم الـديـمـاغـوجـي 

، يعتمد على جهل سـامـعـيـه وسـذاجـتـهـم ومتزندق مبسط
واللعب على عواطفهم)، وهو أبعد مـا يـكـون عـن اإلقـنـاع 

 بالبرهان.
 يا أنصار نظام والية الفقيه ممن يزعمون أنهم عرب،

من كان يربطه مع العروبة خيط، حتـى ولـو كـان خـيـطـاً 
واهياً، كيف يبرر لنفسه أن يتعاون مع األجـنـبـي ضـد أبـنـاء 
قوميته، خاصة أن ذلك األجنبي يعلن عداءه الصريح للقومية 

 العربية؟

ومن كان منهم مع الوحدة العربية، فكيف يبرر لنفسـه، أن 
ينصر من هو مشارك في مشروع تفتيت الوطن العربي إلـى 

 دويالت طائفية؟
ومن كان منهم يعمل صادقاً من أجل قضية فـلـسـطـيـن، 
فكيف تنصر مـن لـم يـطـلـق طـلـقـة واحـدة ضـد الـعـدو 
الصهيوني؟ وغير ذلك، فليبرهن هؤالء لنـا ويـعـطـوا اسـمـاً 

 إليراني واحد قُتل على أرض فلسطين؟ 
إنهم يعلمون أن المناضلين العرب هم وحدهم من سقطوا 
شهداء في صفوف المقاومة الفلسطينية، وكان الـعـراقـيـون 
هم أبرز من شارك فيها، وقدم مئات الشهداء. وهذا الشـعـب 
العراقي يذبح بقرار إيراني وبأيد إيرانية، بينما أنصار إيـران 

 صامتون صمت أهل الكهف!!
ومن كان منهم من يعرف كم دفع الشعـب الـعـراقـي فـي 
سبيل القضايا العربية، وخاصة في فـلـسـطـيـن مـن مـالـه 
وروحه، هل نقايض مصلحة هذا الشعب بمن لم يدفـع مـاالً 

 وال دماً وال روحاً؟
من كان يظن أن ما يقدمه النظام اإليراني من لحمه الحي، 
ومن أجل قضايا العرب والـعـروبـة، مـمـثـالً بـبـعـض قـوى 
المقاومة العربية، يكون إما واهماً أو مـتـجـاهـالً، أو نـاقـص 
برهان وأخالق. ألن ما يقدمه نظام تجار الـبـازار فـي إيـران 
إنما هو من سرقاته للحم العراقيين الحي. ومـا أكـثـر تـلـك 
السرقات، التي ابتدأت بسرقة أسلحة الجيش العـراقـي بـعـد 
االحتالل، وباع أكثرها خردة. وسرق المصانع ليستفيد منـهـا، 
ويسهم في مساعدة جيمس بيكر بإعادة العراق إلى عصر ما 
قبل الصناعي. وليقل لنا أنصار النظام اإليراني أين تـذهـب 

 ثروات العراق النفطية التي تقدر بمئات المليارات؟
مما سبق يؤكد بأن أنصار النظام اإليراني يدافـعـون عـنـه 
على الرغم مما هو ظاهر من أهدافه، ومما هو باطن، وهـم 
ديماغوجيون بدفاعهم من دون أدنـى شـك. وهـنـا يصـبـح 

 سؤالهم مشروعاً:
هل يدرون أن بعض فصائل المقاومة التـي يـزعـمـون أن 
النظام اإليراني يساعدها، قد تحولت إلى شركات للمقـاوالت 
التجارية مع حكومات (العملية السياسية)، ويحصـلـون عـلـى 
األرباح الطائلة منها. ويشكلون الواسـطـة لـتـهـريـب أمـوال 
لصوص الميليشيات خارج العراق، والقيام بتبييضها؟ وسـوف 

 تنكشف الحقائق كلها، ولو بعد حين.
نكتفي بهذا القدر، لعلَّ فيه ما يساعد على إفـهـام بـعـض 
ذوي المصالح حقيقة مـا يـجـري. ولـعـلَّـهـم يـفـيـئـون إلـى 
ضمائرهم، قبل أن تجرفهم تيارات الثورة التي تـجـري اآلن 
في العراق. وليدركوا أخيراً أن في تبخيرهم ومماألتهم أنهـم 
يذبحون الشعب العراقي بدالً مـن حـمـايـتـه مـن الـتـغـول 

 اإليراني.
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��'%"� ��%�,ـ�ـ� ��ـA mدت ^[ Aن <ـ�ـ	ن  �� �(K�F��
�ـ�6ـ"ـ�   T� ولI�� ��'�7 /07 � ��0/�ق دو�� (�,�� ]��
����2"� و� A>ـ�Mـ� � �ـ�,ـ/�ت ��ـ%ـ$ـ�د و��ـ%ـ	£  
  Zـ$��$ـ�ن و��ـ�ـ�ـ و�fرMـ�ب وf� ق	ت �6�`�G��و�
���� و��%�/ � ��B ¤OA T� s�0> I�Bع ��رض، و(ـ	ق  ���
2��� ��;/�� ����"I 9"�د�  �� ��	8��9 �6 L�` \��
  mـ"ـ�� ��ـBـ�Mرf� ـ�Gـ�]ـ"�l�"� ل�
 T� 0/�ق ^[ �</�ن��

 ��E/B�� I? R�� م ����0دI��$[. 
 �09د� ���= ���0م 

 � z/ـS ـ�� 	ـM ـ/�تMـ{ـ��� ^ن �I6ث >��"�ت �7
��<�م ��
�q� T� �pزر و�6ـ"ـ� �ر]ـ�ـ�ـ�ـGـ� ��ـ�ـ	�ت 
 Vـqـ� و��ـ2ـE/ـKـ2ـ��� T`& �ـ �ت �"�l�"��2"�� و���
��,/ف و*ـ/Bـ�� ��ـ�ـ9Iـ� و� 9ـ�6ـ� ��ـ�ـFـ/Eـ/ � 
���K�0ـ� Bـ�ـI�د �ـ�ـ� �9ـ%ـ/ >ـT 9ـ�ـ	ط >�ـ/�ت 

JE/S�7"�& و =B �>�F;��. 
 d2ـ� ="��$�� TE/M�}��� T� �>�F;�� دI< ¥�B I��

وgـI  ٢٠١٩ M�}�� �IB/�ت � ��ول �TE/�[ T ��ول 
) T� §*� ن�٨٠٠�) W�< IE5> ٢٥٠٠٠) �7"�& و�� JـE/S (

، و�ـ�ول 
ً
^?�(� ^[ ���ت �����%= و���"�= E/$7ـ�

 Tد و��ـ�ـ2ـ)ـ& >ـ�Iـ<f� Tـ"ـ& �ـ����� ���$�� �5GSA
=%� .�$�و�"� �G� p(� V�* �����0= و����

 �09د� ���= ���0م 

^ن �$�ر �d�� &gي <ـ�ـ��ـZ (ـ"ـL ��ـ�ـ{ـ�Mـ/ون � 
 L'ـ%ـ�	ـ�(ـ� 3ـwـB ،«�/0ـ�� Z0��� Z���� �M 0/�ق��
و��	��]d�� ،Lي د>|  ��{�M/�ت ��$ـ�ـ�ـ"ـ� �Bـwـ& - 
 B$"��9ت ��2{�م ��$"�� 

ً
�IFود A I0Bن ?�7	� �ر>�

¬�> ��* �M ،��,�%��: 
١-  ̂ Lـ�9ـ$ـ�]ـ� &wB �"%'���� �(K�F�� م�}� ����

���d"%2<� و�����s��) �"0E/�xن، �gـ�ـ	�ـ� ور'ـ�9ـ� 
(�Eر	G�H� 

 .¯�"�9I�� I	ر -٢
�����"� ��T� ��7 ,ـ�ـ)ـ"ـ�ت  -٣� ��	�6 &"��[

وIE5[ - �I� ����$� ��"23 >ـ�ـW 9ـ2ـ� و�6ـ�I ]ـ�ـ	م 
��> ��B �G��
: 

I>IS و>�دل V(2� ت�B�����7�	ن � �B��* .A. 
��ـ�ـ�Bـ�ت 6ـ/� و�ـE5ـGـ� Bـ�,ـ/�ف ���ـ| � ��/S^ .ب

>�A Wن - <��رכ (ـ"ـGـ� �ـT  ٫����IF و�-��د ��ورو.
�,+כ � ��9$�ت ��Iو�� ���d"%2<ـ� و��ـxـ�ـ/Eـ0ـ"ـ� 

 d2� ²ن ٢٠٠٣� Igو. 
 Jـ��ـ(� Lـ"ـ) Wـ�د <ـ/�>ـ��� I>IS ر	د�9 �B��* .ج
 �I0ـ"ـBو�"� وI��و �"�F�� =����Z0 ��0/�» و(�� ���	�

³ ����'%� Aو ��20)/ي"���� T<. 
�G�� ��G"�ـ2ـ� �f<ـ/��ـ"ـ�� و��Sـ2ـ:ـ"ـ�� و��6ـ5�ب  -٤^

��/q�� �F�$�� ت�"�l���9"� و�"$��. 
 �09د� ���= ���0م 

 ZـS	ـ�ـBـ�ـ| ,ـ�ـ)ـ"ـ�، و����[ ��}2�� �2q��� ن^

��ـ�ـ| ��ـqـ�ـ�ـ ��ـIو�،  Tو� ،�IF��� |��� ق���"�
 kـ�ـqـ� ��;<A Sf� ��µ�B/���ت ���ز�� ��x��Bور �
 �Mر��Sf ��/;�� ���2�� ��	�6 W�< r�;��B T���
 Tـ< Vـ�ـ�ـ"ـ= و��ـ�ـ$�� TـE/ـM6ـ�ـ�<ـ� ��ـ�ـ{ـ� W�<
�$�ن ��9�BـI�م 9Aـ��ـ"ـZ ��ـ�ـ�ـ& f� ق	ت �6�`�G���
�ـ"ـ= ��$ـ�ـ�ـ"ـ= Iـ�� I? Eب و��+و�Mرf�و و����

 >��3f� Wق
ً
�"7�
Aو ��"�	��7 ��	��� I0[ |� m��و. 

���ـZ 9ـ0ـ�د]ـ�ـ| Bـxـ$ـGـ"ـ& ^Sـ/���ت [ �2q��� ن^
 Tـ��� kـ�qم ^[ �09د]�| و�I�"� �G2� I)ر*� و���
 zs0/�7"� ��ـ�ـ�� �?�%��-�B D�0�> �� &wB 

ً
���	� 

ً
^��ز�

�ـ	�ع A ¶ـ, Tن �ـ	ون ��$��ـ"ـ/M�}��� L� و�� ]0/ض
���G`�ت-�. 

 o9� T< |�[ن ]0/ب �$�0دA م���� ��2 q��� /$>
�M/>I�[و �Mر����<�. 

 �v-p+ ����ت �Qر�G�; ��G��;� ���?�� ���2ر 
 �(7��;� =�� V;A �.��� ��*�م �
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    د. فالح حسن شمخيد. فالح حسن شمخيد. فالح حسن شمخيد. فالح حسن شمخي
اإلبداع، هو مزيج متجانس بين الموهبة والحرفة، 
الموهبة هي هبة السماء لإلنسان أما الحرفة فهي جهد 
اإلنسان ومثابرته في سقل موهبته، البديهية تقول أن لكل 
إنسان في هذا الكون موهبة وان اختلفت المواهب، فإن الفن 
هو من يتربع على عرشها، والفن هو الركن األساسي في 
البناء الحضاري لألمم والشعوب، الفن الذي أعنيه هو 
باإلضافة إلى الفنون الجميلة المعروفة من مسرح وموسيقى 
وفن تشكيلي ونحتي، فان الشعر واألدب بشكل عام هو من 
أركان األساسية للفن واالبداع، باإلضافة إلى التصميم 
والذوق العام والبحث عن أشكال جميلة في التعبير عن 
النفس البشرية من خالق الذوق في المالبس وتهذيب الذقن 
والراس والطريقة في تناول الطعام واحترام األخرين، كلها 
وغيرها تدخل تحت بند الفن واإلبداع، وكما يقول أهلنا في 

 .العراق السياقة فن وذوق ، الرياضة فن
ثورة تشرين الشبابية في العراق الجميل، الرائع حملت لنا 
الكثير من المظاهر التي تؤكد تفوق الشعب وفي طليعته 
الشباب في إبداعه وفنه، والذي تجلى في ممارسة الحق في 
المطالبة في وطن عزيز وكريم، الوطن الذي سلبته القوة 

م والتي حرمت على شعبه ٢٠٠٣الظالمية منذ العام 
ممارسة كل ما هو جميل، حرمت الشعب  من البناء واالعمار، 
اإلبداع والفن، اعتبرت الفن من الموبقات فأغلقت المسارح 
ودور العرض السينمائي وهدمت كل النصب التي كانت 
موزعة في الساحات واألماكن العامة وبحجج واهية، فنصب 
اللقاء ونصب العالوي وراس أبو جعفر المنصور مثال صارخ 
على ممارسات اإلسالميين المستوردين هؤالء والذين 
علبتهم أمريكا وأعطتهم بالتعاون مع إيران تاريخ صالحية 
جديد، أن من المفارقات التي البد لنا من اإلشارة إليها هنا 
هو أن نصب عبد المحسن السعدون في بغداد استبدله 
اللصوص بتمثال من الجبس بعدما سرقوا النحاس، ونصب 
الشهيد الطيار عبد اهللا لعيبي رفع ألنه يذكر ايران بهزيمتها، 
ثلة من الذيول وجوهها كالحة ولحاها عفنة وشراهتها لألكل 
والشرب والجنس وسرقة المال العام أزكمت االنوف، تسيدت 
في غفلة من الزمن على بلد الحضارات واألنبياء والصالحين، 
بلد اإلبداع والفن، بلد وداللي صاحن هيل والهوان يرن، 

  ... اصبع يطك ياليل
خرج المارد  الشبابي التشريني في العراق من قمقمه، 
وهذا القمقم هو ليس قمقم إبراهيم الجعفري، ونفض 
طائر العنقاء عن نفسه التراب وحلق عالياً في سماء بغداد 
المجد بغداد موسى الكاظم وأبو حنيفة النعمان والسهر 
وردي والكيالني والجنيد البغدادي وفي سماء ذي قار البطولة 
ذي قار الحبوبي وسماء البصرة الفيحاء شريان العراق 
النابض بالثروة والحب وموسيقى الخشابه احنا الوفاء طباعنا 
وينه اليمس كاعنا،  وميسان الرجولة والشهامة هيا يا أهل 
العمارة ما نقبل بشارة اليوم كلنا جنود عن العراق نذود على 
النصر عبارة،  والقادسية، ديوانية العشائر العربية االصيلة، 
المشخاب وأبو صخير،  ومثنى الحارث الشيباني وشعالن أبو 

الجون، ونجف حيدر الكرار فاتح باب خيبر، وكربالء سيد 
الشهداء وأخيه أبو الفضل العباس وواسط الواسطي، 
ليحوكون خيوط الحرية من شمس العراق، التي عرفت 
سماءه تموز وعشتار واينانا وملحمة كلكامش وقوانيين 
حامورابي وسيف نبوخذنصر، خرج الشباب ليعلنوا عن والدة 
عراق جديد خرج الشباب ليربطوا الحاضر بالماضي المشرق 
العظيم خرج الشباب ليعيدوا مجد األجداد وفنهم وإبداعهم، 
خرج الشباب ولن يعودوا {فإما حياة تسر الصديق وإما ممات 

 .يغيظ العدى
أن تجليات اإلبداع والفن العراقي في ثورة تشرين تجلت 
في رجل يرتدي الزي البغدادي الجراوية والصاية ويحمل 
علم العراق المخضب بدماء األكرم منا جميعاً، تجلت بخروج 
امرأة عجوز بمالبسها التقليدية تحمل على رأسها تاج 
مصنوع من أغصان الزيتون وضعت فيه أعالم عراقية 
واألزهار، تجلت بخبز التنور لنسوة وشابات العراق وغساالت 
المالبس التي تم التبرع بها وبإشراف نسوة لغسل مالبس 
الثوار، تجلت ببنات العراق الجميالت وهن يبدعن في التعبير 
عن الثورة وخاصة وهن يضعن الكوفية بألوانها المختلفة 
على الراس والوجه لحجبها عن اإلسالميين وخوفاً من الذين 
يعتقدون أن وجه المرأة عورة، وتركهن العيون التي تفوق 
عيون المهى جماالً كالرماح تغيض العدى، تجلت في إنارة 
المطعم التركي وانبثاق إذاعة الثورة وتقديم عروض 
مسرحية وموسيقية وتزيين جدران الساحات واألنفاق 
بجداريات ولوحات فنية معبر عن الحدث وعن تطلع الشباب 
الثائر  لمستقبل يليق بالعراق، أن من االبتكارات الجديدة 
هي شاشة العرض السينمائي التي تعرض األفالم العالمية 
التنويرية المهمة وبواسطة الفيديو بروجكتر، تجلت بتحوير 

 …كلمات أنشودة جيناك يا بغداد إلى 
 إلى جماهير الشعب السوداني

إن إرادة الشعوب الحرة ال يكسرها تجبر العسكر وأن أمة 
 .قدمت شبابها مهراً للحرية لن تنكسر

نتابع وبقلق بالغ انتهاكات األجهزة الرسمية في الدولة 
وممارسة البطش والقهر للمتظاهرين السلميين واستخدام 
العنف المفرط ضد الشباب العزل في محاولة بائسة 

 .ومهزومة ألعاده سلوك نظام اإلخوان المخلوع
إن احترام حق التظاهر السلمي نصت عليه الوثيقة 
الدستورية وكل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان 
وصيانة كرامته وما حدث اليوم يعتبر ردة  لمشروع دولة 
العدالة والكرامة فتجلّت صورة القمع والبطش في حشد 
رهيب لألجهزة األمنية وإعادة أوجه قديمة معروفة بالبطش 
والتنكيل بالمتظاهرين وتفاجأنا بأن هؤالء ما زالوا في 

 . الخدمة وجاهزين لتنفيذ ذات الدور
إننا سنعمل مع شركائنا عبر مكونات قوي الحرية والتغيير 
بإنتاج فعل يوازي المرحلة يعمل علي محاسبة المتورطين 
في أحداث اليوم ووضع نهج قويم يكفل للجميع ممارسة 

 . الحق القانوني في التظاهر والتعبير
    القطاع القانوني لحزب البعث السودانيالقطاع القانوني لحزب البعث السودانيالقطاع القانوني لحزب البعث السودانيالقطاع القانوني لحزب البعث السوداني
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� �ن �����ن د�ـ� �ـ��ـ�ـ� ����,+$��ل ����(� ��)�' ��&%$� � �وف ! � �
����;، و:+9 �,+$��ل ��)�� ��8 �7 ���ـ)�6، و�ـ4ـ3ـ2 �1ـ�ب �/.ـ�ـ$ـ� - 
<�CEن �� �� �م <B>�7 ،AC4 �ـ���ـ+ـ�A - @ـ$ـ��، ?ـ�,ـ+ـ$ـ��ل <=ـ2 ��ـ4ـ�ـ��> 
 Fـ. 

ً
 �ـ�د�ـ�

ً
�H�� �I� J� ��CIد�� و�����4> و���$=�� J. و���� ،K�(�LMو�

 ���Q)ب و�7 �����ن، و�!+%�ف �P@� �7ب �M&�وع ��)�' �������M� Nـ�ـ4ـ+ـ
 �$%&�� A�R� ��� ،'$SC�4�� '�(�� ل����� T� JP+�Mو� �$�(��� AU�?V 8��
�� J$U و� �N، و�� ��ف ��YU�(� �� A، و�� �7ن A��X �ـ� @ـ4ـ�ت، و.ـ) 
 
ً
 .ـJ ��ـ4ـ�ـ��>، و�ـ�ـ�ـCـ�ـ�

ً
Z��� �%+Uو�ز ���7 [)�رع @$ - 

ً
��`ي �7ن ��^��

.Jb�I�� cE �� ���� <ور� 
ً
 �����ت �K� +M - ��&)�رع ! $�

 Tر?ـ A�. �7ن ،;�>� M� J.��(� �� ?���> �����ن، 
ً
�<F� ه�L�� ��$@ <���? �7ن

��ن �����> ?�SCـK وHـ)�ر.ـ�، +�� �� A4U(� 9>�� ef ،J%�� ghو�� Y$1�
و.) �� ��?A$�� j �� ��4)ه - U$�د; ��+�i &�� J$L ��ـ�ـ�@ـ�ي �ـ�@ـ� - 
��)Z� �� l�1� BUل �/خ ����(9 ���:ـ+ـ)ر �!ـ��ـ� !ـ ـ�، �ـ+ـLـ� @ـ$ـ�� 

 ��^�� �KSC�4 وZU �� � �Uع �� �و��.
 ef Bـ)�ـ%ـ� N� �� �� �� ت��$mb�& �� T�S� - B�:و ،�!�$C�� - 2 �.+��مR: l �I� Jم، و���/� n�� - �:o�
�&$$)���� T� ��2�I�� '�(، و���$pq� ��: Bف <�L; ��)د�ع ��S�� A>��R� 8ـ�.ـ�، ر,ـJ ��ـ)�>  - B:و[�ر ��$@

.��Q� ث�ت .`� �1ppود s � ي(4� tu B:در� '>/ ،K=�vMو� K�^�h�� K� �)�C�� ��(+�� 
� �٤٥ Kب �7 ��)��ـ$ـ(�U ��: ،��$@ <����� ب(�U �+X � ! وف� � �)���� �$%&�� ده �� ز�ل�%&y!� 8�� 

ً
����

.�$�Q� ��F�� مZ�� �� 
ً
 و����

ً
�U�4� 

ً
�U2� K$�(و��� 

� �<A �رb� �%� �ن ����� ��,+$���A.١٩٧٥}��z�� T �ن ��1ب �/.�$� - �����ن ���ت - <�CEن ��م@/� �I� 
 ���� ��)ش

 p�2� �-Eu �0<�د ����p�� o���� (R<�) �*-وف 2*)

 �0 �4�+<= و���+<=
ً
�54 ,��ن: و����P�� V�ر �E�ر� H�0��� 

y!p&%�د ����(� ��)�' � �وف ! �  ٤٥ و- ��`:��  
و��C� �$?��� A �$��ن ر(F� tEب ��$ � �����ن �� ��  
�ef �$��+�� �$U��� �:�v]p �/خ ���:+)ر �!��ـ� !ـ ـ�  

 �/�K �� �م ��+�i &�� J$L ����@�ي .`� <=%�: 
 Kم، �/�ـvـPـM� � ! ���!� ر(+:��� FbF �� خ/�

 �� �م ��+�i &�� J$L ����@�ي.
�� و����ـ�، و��ـ�ـ��ـ� ��� � 

ً
و���� �����ر ���ر�

��&%$ ��#�ـ�ـ� �ـ ـ�وف !ـ ـ�، ��ـ� ��ـ�ـ�ـ��� 
و�����د,2 و��1( 0/� .-�,� ��ـ+ـ�د�ـ( )ـ�ن � 
 �ــ/ــ7ــ-ــ�ل ��#ــ ــ6 و5ــ&ل 3ــ ــ� 

ً
�ــ�ــ�ــ8 0ــ7ــ&��ــ�

 �!B#��ده @? و��� �2 <�3ز ر�&ز �>��: ��&�7%;:.
 C�D� � ه�-EFD�ه و��G;F� ده��#B!� H��I �
�� �K ��&%$ و%��8 د��� �>-&ر � )K �ـ�ـ�د�ت 
�ي و� &�DL� KMـ�C ��ـ&%ـ7ـ�ـ;: O��P� 7-�ل��
 Kـ�ـQ Rو��ـ S0��FTU� ���&�-و� V&��� �O� �3
 WـX3#ـ  Yـ/D��  �Z Y/Z� �F/ ]�� ���&م [
�1خ �� _�_ �F���� K^�7L&ر <!ـ��ـ: ��1ـ( ��ـ ـ�م 
�/�a7F� ���M�7�� 6 #ي و<]&�a7F�� � 8� ��ـGي 

 
ً
��cd 0/� ��ـ�� �ـ&.ـ�ـL� 8ـ�ـ�<ي و)ـ�ن �ـb!ـDـ�

 
ً
�/��E: ��&%�7ـ;: ��ـ/ـ�ـ7ـ;��ـ�ـ;: ,ـ&م [ـ+ـ/ـe @%ـ�ر�

 Cــ&رfــ/ــ7ــ-ــ�ل ��ــ&%ــ$ و>ــ�ــ�,ــ: ��ــ�  
ً
!ــ�ــ�!ــ�ــ�

�/i�jDـ�ـ;:، و�DـFـ�ـ� وhـ 2�Dـ� و@,ـ�ه درب ��
 �ـ�ـ-ـ�,ـ� ��ـ+ـ�د�ـ( وLـ&�Tـ�ـ: 

ً
�ـ�ر�F�� :/k/P�

 Hي <دGو�� ��d��%> K+3 ي&j/D�� د�D��� :�&a7�
<د��l��D�� �O و��ـkـ�ـ� �U.ـFـ�ـ�دي @? @,�ـ�ل 

  .K��#�� ر����U� :d�� ?@ m^&�� 
 Hـ��Gـ�� � ��5: ��وح ��#��ـ� ��ـ&%ـ$ ��ـ�ـ�ـ
 Kو�ـ+ـ �ده و�5: �ـ�ـ��#B!U  ) 3و�1ر :D��Z�
�C&[1 � .��د�a7F�� C� و�ـ&�دره و)ـK �ـ7ـ�^ـ/ـ�ـ8 
 �3;�ٍ و��d ����� [���� ��7-�ل ��&%ـ$ 

ً
و!���7 ,��

 C�وH��G�� q��M � %/ـ�ـ ـFـ�ـ� و�pـ�ـ�ل �DLـ
jt&�ت ��O1� r��EF� :;F3�sف ��&%ـ7ـ�ـ;: و@.ـ��ـ: 

.:�0��FTU� :,��<دو�: ����0,: و� 
 ��):�C� J �$��ن
 �:�v]p� �� �� ب ��$ � �����نF� tE)ر 

 � ٢٠ ٢٠/٢/٢٧ 
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 �� �#�"�!� +�v-p �0 ��*��ق


