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 كلمة الطليعة

ـــ��ـ
	 �ـ	�ـ�ـ
ــ� ��� ���ــ�د����   
�*ر)���כ ��&�% � $ ��#�" ��! � ������� و������� ��ـ�ـ�ـ��� 

�7�3 � 56 )0�1ـ3ـ�ـ5 4.ـ��ر �ـ3ـ2 �1ـ�ر0ـ/ و�.ـ-�,ـ�ت 

���#�AB @? ��#�ن )0�1ـ/ "��<ـ�ور="، �ـ% �ـ:ـ� �ـ�ـ9ـ�8 

1�ن ���3م، G� HBI� 5�C�D "��E F 5���D، �ـ� �� A��3���

��E F �OP" � �7= ���ـNـ�ـ#م )1ـMـ ـ? �ـ� KـKLـ5 �ـ#��ـ� 

 .5�E�E� 

. ��ول،   ������
ً
وV�(�0 �#�./ ��6ـ ـUـT*� 5ـ-��ـ�ـ5 ر�Sـ�ـ�

� ��Yي )�!5U 6�� H�C 76 ��ـWـ1ـ�0ـ3ـ�ـS 5ـ# ������ � !��C

و�,�U 6�� �� 7ت ���E7#ر50 و�EI� #Sس ��Gـ[ـ�. و\]� Zـ�ن 

 Aـ�ـ� Oر ���`�م .�_% � $ ���7 ��ـ9ـ������ $ � aB ر#�E7��

���U 6ت، \* ��U�E� HBد ����7�dه �ـ ـ$ )ـ#�زBـ[ـ� و)ـ3ـ�وBـ[ـ�، 

Zـ�Bـ? \]� ������ * ��:�H ���ر5E دوره ����6B���5 �ـ�د�ـ5، \* 

 �����Y�9ـ5 �ـ�ـ[ـ� 
ً
�6Eg�� �_�Eت ���E7#رe�fI� 50 و@�7�7

 ����6B���5 ��د�5، وhi #S .�_ـ% 
ً
�>�� �Sو���<�_��5 )��رس دور

ــ5  l Fــ� �Iوkــ�ع ��6ــ�ــ�Eــ�ــ5 و�*.ــ�ــOــ�د�ــ5 و��ــ�ــ�ــ�7

 mـ5 ��ـ�Yـ5 ��ـ�ـ�ـ9ـ�ـU5�6 � 6ـ ـn���C .=7_�6�� 5������*و�

)���p ����5�3 ر_��o� 5E[#ر50 و���5�3 �ـ!ـ ـ� ��ـ#زر�" 

، ,ـ�ـq ��1ـNـ#ر F �ـ#.ـ/ ر_ـ�Eـ5 
ً
C 5 U3�� %:r �Sـ3ـ ـ�ـ�

��o[#رY�� ���6� 50 �ر�T� 53[� وS# ��9#ح �ـ ـ$ ��ـ�sـ�، 

 uـ�0ـOـ�ـ� v�4ـ�ر ��<ـ�ـ� F #زر�" �ـ�ـ�رس دوره�� �و�! 

% �7�3 � 56 �ـWـ6ـ�ـh �ـ3ـ�I� 2ـ#ر 
ّ

]� =�� �Z Fل، و���I�

�#��H ���3.�� @? ���و�0 �&� 59. وS ��d# ,�ل ��6ـ ـUـ5 

���� 5�Y�9����yC ،�]�W�3ن ��6G� 5��_�>��� 5U 6ـ? �,6ـ� 

 � �s�sل ��Yي kـ�ب ��ـ�ـ ـ7 
ً
 ��k m�� =s]�� 73��[�، �ر)�7د�

ً
*�,

."�C��� v��C" �� 
ً
�.LUB� 

����7 �:#ن k �3ن �� �k / ��[�م ���E7#ري (����ـ9ـ�ـYي  

 �ـ ـ$ 
ً
و���<�{) ��C A�7O[� ���3 �ن ���$ ��ـ[ـ�م و�.ـ9ـ�

k / و�,�30�1W�� / >�� #S ،7؟ ��I� 53��Uـ#ر *. و�ـ�Yـ~ 

yCن ��[�م ���E7#ري * �7 و�ن �ـ[ـ#ي \]� �ـ� �Dـ�ب ��ـ3ـUـ� 

و�,�Z �[\ u�:C ،H3 k� �� �7ن ���U3 .7 ��ل A3 k �ـ� 

�H3 k.؟ ���E HB/ * ����5 و\* �O�Eـ� F وkـ/ ��ـ3ـUـ� 

. G� /0�1W��C� 7r 5��i ]�)ـH و��ـ�ـ#�Bـd Aـ� )ـnـ�ـ� 
ً
و�.��3

 "�>. 5U E �\ ��d �SY�9�W� 5 )�#مU E �\ �9�� [�، @��ج�

@:% ��*����Eد \��[�، وg( * A�U 6�� LZد��ن و�9�l[ـ� dـ�ـ� 

�9-ض �ن �:#ن، و� �yC Hن ��5�30�1W�� 5U 6 و����S 5ـYه 

 .
ً
 * ��:�[� �ن )gدي و��d ��]�9�l �9-ض �ن �:#ن ��<�

���  ������  ،Cـh)ـ�ـV �ـWـ�ـ���ـ� و�ـ[ـ�ت ��ـ�ـ`ـ� ,ـ#ل ����

د�E#ر0ـ5 �ـ ـ6ـ�ت �*Bـ3ـ�ـ�د، وSـ# ��ـYي �ـ3ـ� ��6ـ ـUـ5 

. \ن Sـ�Y ��ـ3ـ��ـ� Pـ#ل دون 
ً
 5 و�.��3

ّ
U3�� %:r 5�30�1W��

 � &Lف ,#ل د�E#ر�3B� 50ـ�د ��ـ!ـ ـ� 
ً
��`B �] �� 5�����6B�

 /0�1W�� 23 \� ���#ل �#�ز��� �SY� ���9C ./0�1W�� 5��N�

 �fـ�� �ـSYـ� \� ��ـ�ـ#ل 
ً
N1�� �l F#ر ���_��، yCن �ـ3ـ<ـ�

 �:3� �YS �*��ه. 

 
ً
\ن ���Dب ����ي �Iول، �7���6ون \� �� ���3وBـH ��ـ�ـ[ـ�د�

 ��� �vC��� ��� 5�#��7 ��3ـ�م، وkـ�ـ�ـH �ـ�ـ�7رج 
ً
د�E#ر�0

��0�1W/ @? ��#�ن )0�1/ ��<�ور= �و ��ـ3ـ�دي. و\ن ,ـ�*ت 

�E���1� 5�O, 5] ? و�% @� دون ���3Bد ��ـ!ـ ـ� �ـNـ��ـ5 

 ./0�1W�� 

 vـP * ���� ���Dب ����ي ����3�C ،��pون �ن ��! � ������

 Hـ3ـ7 @ـ#�ـ�ر ���_�� #N1�� �l F /0�1W�� 5��N� ��3دB*� H�

\� 5�f�B 5���S. و\]� �Zن ���Dب ����ي �Iول �7�6ون و�ـ[ـ5 

S�`B% \� ���[�د �و �E��yC ،? O, 5ن ���Dب ����ي ��ـpـ�� 

) 7�6�٧٥ون و�[aB �\ %S�`B 5 د�E#ري aB #S (����د= 

��a�( m � $ (\ن ��! � �� ��% *�B&�ب ر_G� ��o[#ر0ـ5 

�T� 5���S * ،5�f�B 5���S ��3-���5 و0ـ-)ـ� �ـ ـ�ـH ��1ـ�وع 

 �B� F&�ب ر_G� � 7و�5 دون ���.51 �ي ��ٍ� �fـ�). و\]� 
ً
*�,

 H7 @#�ـ�� �5 ��! �,LD h69( ل ,#ل�!E ن د�ر و70ور�Z

 F Hـ�ـ�ص �ـ3ـ�ـ� Oـ�ـf*� �YS ��3� �� A� ،5�f�B 5���S �\

��B� 5��N� =7�3��� 56 o&�ب ���_G�، و* ���6n ��ـ#kـ/ 

 f�B 5���]dـ�ـ5، \* �ن 
ً
� $ ����m�� 5 * �:#ن ��! � ���7�3

 \� �ـ�ـ�7 �ن * 
ً
 Iي ���[�د، �����Eد�

ً
وk#ح ���a * �7ع �!�*

���[�د a��� /k#� F. و�[yC �Yن ��6!�ل ,#ل YSه ���<�5 

��EI� �� ��E #Sب ��m )3-ض ���6B���5 ��!ـ ـ�، و�ـ� 

 ،AـB�#ـ�ـ�� �E �� 
ً
��30�1( 

ً
e�B �ن ��! � ��Yي ���رس دور�

، F ���.�5 ����ل ��:��B\ ،5�# ���رس �YS ��ـ7ور 
ً

 ر.�����
ً
ودور�

T� 5���]d-���5، ��� ����7 ���رس دوره d[�ـ�ـ�B 5ـ�fـ�ـC ،5ـyن 

 ��a دEـ�ـ#ري 
ً
��O, =7د��� H���,LO� 

ً
دوره ���$ ��O#ر�

 .e�f� �_�6� �\ �S�73�� *5 و�f�B 5���]d 

و����� �ن ��N1#ر .�_% F �#./ ر_ـ�Eـo� 5ـ�ـ[ـ#ر0ـC ،5ـyن 

��! � E ،5�f�B 5���S #Sـ#�" �Bـ3ـ�ـ7ت �ـ ـ6ـB*� 5ـ�ـ&ـ�ب 

�7�#= �� ر_H6G �و �����? B���� %:r#ن. و\ن �� �3ـsز و�ـ[ـ5 

 F 3ـ�ـ�دهB��3د ��دي، و�B� =دور F �G� � !�� ه، �نYS �`���

دور= ��#د ������E_��5 @ـ�ـ�ج \� �ـ�Eـ#م �Oـ7ر �ـ� ر_ـGـ� 

��o[#ر50 ��*)�9ق �/ ر_G� ��:#�5 �7�ـ# Cـ�ـH ��ـ!ـ ـ� 

���3BLد F دور= 7Pد )�ر����C� �0,[� و������f[� و����B![�، �و 

 uـ����� ��Y�� "�>�I� �� 5� U�� 50�dI� �� � � $ � "����

. و\]� �Zن ��ـ!ـ ـ� �ـ ـ�ـ�ـ% F �ـ ـ6ـ�ت 
ً
�B#B�. %]�� � !��

*�B&�ب ر_G� Y]Cه �o �6ت )�I 7�3ن ��ـ!ـ ـ� F ,ـ��ـ5 

 �ن ��5��6W ��7.ـ�ـ�ـ5 
ً
�� � .�G_ب ر�&�B� 5��N� �:, ��3دB�

�ـ� ��ـE7ـ�ـ#ر  ٤٩ � ! �6ت S# دور�ت �*�B&�ب، Iن ���ـ�د= 
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)�a � $ �ن ر_G� ��o[ـ#ر0ـ5 �ـnـ�ـ&ـ� �ـ�*.ـ-�ع ��6ـ�ي 

�Ap p�� 5�����N �� �! � ���#�ب F ��7ور= �Iو�، و0ـ:ـ�ـ9ـ$ 

���F 5� U�� 5�����N دور�ت �*.-�ع ��T\ /� .� ( mـ�ر= \� �ن 

�OBب � ��3B*� 56د Ap p�� #S �� �ـ7د ��<ـ�" ��ـ!ـ ـ�. 

 Z Fـ� دور�ت �*Bـ�ـ&ـ�ب Eـ#�" 
ً
�kب ���$ ��9و�O��� �YSو

 F و� ،Aـpـ ـpـ�0ـ5 ��ـd���B&� ���_ـGـ� �ـ� ��ـ7ور= �Iو� �ـ

��7ور�ت �� � ( m��U�� 50�dI �5 �� �7د ��<ـ�" ��ـ!ـ ـ� 

 �ي 
ً
�B#B�. %]�� � !�� �M1W� ��Y��٦٥  .

ً
���_�B 

��p��� %!, #Sـ� ��6ـ�ـ�� و��Iـ� ��ـYي ������،   ������

)�#" @��Y]C .5��B���� �� 5,�6�� H ���ـpـ�ـ�ـ� �دe و�ـ� ز�ل، \� 

 F لLـ�ـf*� 5ـ�ـ!ـWـB 5ـ�5 ��ـ#�ـ�ـ�ـ��n��� F �6ر�ت:B� ل#O,

���#�ز�Bت ��f�7 �5، وYSه �*B:�6ر�ت �% )���K� �OرSـ� �ـ ـ$ 

 eـ�f� ت*�, Fد�5 و�������5 و�O�.5 و��E��E 7 �ز��ت��#(

�����5 و,�6، �� وD ? )ـ�Kـ�h)ـ[ـ� \� �ـnـ�ـ�5 ��ـ7و�ـ5 �ـMـ� 

 �� 7�3� q�, ،�]�� ري#�E7�� vC��� 5D�f5��3 و�� �]�C���

 �YـS uـ�ـl#ـ( �\ ،Hـ ـ�ـ�ـO� ـ&ـ�ـ�� e#��3 �ن � �ن ���ـ�

 /0#U( 7 �.¡، �و�d 5 ���`�م��n� F h�N( �7ث,\ F لL�f*�

و59�l ودور �5�7f F H(�6Eg ��ـ�ـS� =7ـC�7ـd Hـ�ـ7 �د£. 

و�[ HByC �Y��Z 73 �ر)!�ج )��3ض ��Z 5����#�� 5��n��� Hن �ـ�ح 

\,�7ث )L�73ت د�E#ر50 ���ـ7م *¤ـSI� 5ـ�7ف ��ـ�Cـ#�ـ5 

 Hرض. و�ـ�ـ�7ـ� )ـ#��ـI� $ـ ـ� e#ل �#�ز�0 ��ـ�ـL�f* 
ً
��`B

���#5�E��E =#. 2_�C ~ ��( m�� e �و �6:ـ�0ـ5 �ـ3ـ#.ـ�ت 

@#ل و\,�7ث ���L�73ت ���E7#ر50 ��ـm @ـ�dـ� �SـC�7ـ[ـ�، 

�N( �]ByCدر (�¦5U �) ، ��ـm )ـ7�ـ# \� �Bـ¥�ع �ـMـ�Eـ� �ـ� 

)L�73ت د�E#ر50، (\� �¦5U ب)، ��m )���#ر ,#ل \�ـ�د= 

������" ���E7#ري �oـ�7ـ7 �ـ ـ$ �Bـ�ـ�ض ��ـ�ـ�ـ��" ��ـE7ـ�ـ#ري 

 Hـ�ـC ـ�ـ�O( mـ#ل \� ��ـ��ـ5 ��ـD#ن ��ـyـC H� ��7%. و���

 :Aـ�ـ�,ـ ـ�ـ�ـ� ��ـ�ور �I� ���� ،7 ����7ول�. ،(5 بU¦�)

�Iو�، ��Eد= ��ـ�ـ7ع ��ـE7ـ�ـ#ر0ـ5، و��ـpـ�Bـ�ـ�5، ��ـ�ـ�ـ�د Bـ[ـ� 

����E7�� vC��� ��3� ��U3#ري ��M �ـEgـ6ـ�)ـH. و�ـ� �ـ�ي 

 �©ن �% ¨�ج �� �YS ����6ق. 

و\]� B�Z? ���, 5 �����5 )6#د 5N� �]�C ��ـs*زل و��ـ[ـ�sت   

�*ر)�7د�L��3�� q�, 5ن �Iول و��ـpـ��، Sـ�ـ� Bـ�ـ��ج ��ـ[ـ�sت 

 vـ��ـC ـ�� 
ً
�*ر)�7د��s�s � 5ل ��:�Y�� hي �kب �����ن �LUB.ـ�

�، yCن �����B #S q��p�� ���3ج ��[�sت �*ر)ـ�7د�ـ5 �ـ ـ�sـ�sل C���

 vـ��ـC ـ�� 
ً
��:�Y�� hي �kب ����3�� 5�U��� 5����B� �]ـUـL.ـ�

 ����3ق. 

وF �ـ�ـ�رBـ5 �ـA ��ـ�ـ�ـ��ª ��ـm )ــ9ـ�زSـ� ��ـs*زل و��ـ[ــ�sت 

�*ر)�7د��3��U�� 5ـ5، و)ـ ـ~ ��ـ�ـ��ـ5 �ـ� ��ـs*زل و��ـ[ـ�sت 

���3دSـ� ��6ـ ـ�ـ�ـ�5 �ـ� � 
ً
�hK�( « �� 5��B�p�� 5، ���7و �ن�E��6��

�Iو�. I�Cو� )��7 ����#ت و���¬ �������5 و�Z �ـ��ـH �ـL.ـ5 

���!�، و��� ��ByC 5��B�p[� )��7 ���¬ ��9#.�5 وH��� �Z �ـL.ـ5 

�yد�ر= gTون ���1. و�/ �ن ���s�sل ��Yي �kب ��ـ#ب )ـ�dـ�ـ� 

و��Tل E#ر�0 و���? H(�sS �*ر)�7د��Z 5 دول ����V و��[ـ� 

�����ن، �و./ ���1ت ��I#ف �� ��<���� LZ F ��� �7ـ� و�ز�ل 

B#�® و.�e �� �¦�ر�5 و�Tد ���ت ��Iـ#ف، \* �ن ��ـ�sـ�sل 

��Yي �kب ����3ق و���? H(�sS �*ر)�7د�ـZ 5ـ� دول �oـ#�ر 

 �9#ق �:C hp`��ـ5 ��ـ�ـ�7ـh ��ـ�ـ�¯ �ـ� 
ً
�h�7( 7ث,� ،��3��

 .�3��U�� ل�s�s�� 

 vـ��ـC ـ�� 
ً
��7 �د�s�s�� eل ��Yي �kب ��ـ�ـUـ�ـB� 5ـUـL.ـ�

����3ق، \� )h�7 �¬ ��7و�F 5����#�� 5 �ر�ـ3ـ5 �.ـUـ�ر �ـ��ـ�ـ�5 

 �ـ� 
ً
Lـ>C ،ر�0 و�ـ�ــ�ـ�� و�ـ�ـ�ـ��ن#E��3ق و�� �Sو ،�.I� $ �

���ت ��I#ف �� ��<���� ��U�E ��Y#� ��39 �ـ�ـ3ـ�ـ7 و�ـ� 

�E�O( v#ر و)�Y�� �� %��Oـ� �BـC7ـ3ـ#� "�ـWـ6ـ#Bـ�°" \� 

�3� �B� 73[��ر ��Y�� ±��3�� 76ي Zـ�ن Pـ� ��ـ�ـ#��ـ5 �� v�3��

5�.�1 � #�� ���3�، وH9 f s!P ���1وع ���9ر� ��!�ـ#ل ��

 h�7ـ��� %!, �\ u�k� �� �[\5. و�7 ���3وk �#31�� 7����

F ���¬ ��#����5 � 7و�5 ��ـm �ـ��ـ[ـ� "��ـWـ6ـ#Bـ�°" ��4ـ��� 

و��Yي ) ²L�������O�� "°�B#6W��" /� ª[�ـ#� ��ـYي kـ�ب 

 mت" ��ـ�h6ـ9ـB�-و��ـ" AـUـ ـ6ـC v��C �� 
ً
�.LUB� 5�U���

�دت \� )70�1 و)[!�S %d A��� ،A�L�� h ���ـ�ـ��Z ªـ�رKـ�ـ�5 

� $ ���1 و��!� �� ���" ���sـ�sل ��6ـ�ـ�� ��ـm �ـ� )ـ�sل 
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  ٢٠٢٣شباط  /طليعة لبنان الواحد 

 

أكدت القيادة القطرية لحزب طليـعـة لـبـنـان الـعـربـي أكدت القيادة القطرية لحزب طليـعـة لـبـنـان الـعـربـي أكدت القيادة القطرية لحزب طليـعـة لـبـنـان الـعـربـي أكدت القيادة القطرية لحزب طليـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي، أن ما يرتكبه العدو من جـرائـم فـي األرض االشتراكي، أن ما يرتكبه العدو من جـرائـم فـي األرض االشتراكي، أن ما يرتكبه العدو من جـرائـم فـي األرض االشتراكي، أن ما يرتكبه العدو من جـرائـم فـي األرض 
المحتلة لن تزيد شعبنا إال تصميماً على مواجهته والتصدي المحتلة لن تزيد شعبنا إال تصميماً على مواجهته والتصدي المحتلة لن تزيد شعبنا إال تصميماً على مواجهته والتصدي المحتلة لن تزيد شعبنا إال تصميماً على مواجهته والتصدي 
له بكل اإلمكانات المتاحة. وهو ما كان ليتمادى في عدوانه له بكل اإلمكانات المتاحة. وهو ما كان ليتمادى في عدوانه له بكل اإلمكانات المتاحة. وهو ما كان ليتمادى في عدوانه له بكل اإلمكانات المتاحة. وهو ما كان ليتمادى في عدوانه 
لوال استقوائه بما نسجه من عالقات تطبيعية مع العديد من لوال استقوائه بما نسجه من عالقات تطبيعية مع العديد من لوال استقوائه بما نسجه من عالقات تطبيعية مع العديد من لوال استقوائه بما نسجه من عالقات تطبيعية مع العديد من 
األنظمة العربية. جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية للحزب األنظمة العربية. جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية للحزب األنظمة العربية. جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية للحزب األنظمة العربية. جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية للحزب 

  ::::في ما يلي نصهفي ما يلي نصهفي ما يلي نصهفي ما يلي نصه
لم تكد تمضي أيام قليلة على ارتكاب العـدو الصـهـيـونـي 
لمجزرة في جنين، حتى بادرت قواته على اقتـحـام نـابـلـس 
مرتكباً جريمة جديدة أدت إلى استشهاد عشرة وجـرح اكـثـر 
من مئة من أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة وتحت ذريـعـة 
مالحقة مقاومين نـفـذوا عـمـلـيـات ضـد قـوات االحـتـالل 

  .والمستوطنين
إن هذه الجريمة التي نفذها العدو ليست الـوحـيـدة الـتـي 
يرتكبها في قلب المدن الفلسطينية ، بل هي استمرار لنهـج 
يعتمده لترويع جماهير فلسطين المنتفـضـة ودفـعـهـا إلـى 
الهجرة والتشريد من ضمن ما يخطط له لقـضـم كـل ارض 
فلسطين وفرض الصهينة على كل معالم الحياة فيـهـا. وإذا 
كان العدو باقتحامه لمدينة نابلس جاء تنفيذا للتهديد الـذي 
أطلقه ما يسمى بوزير األمن القومي الصهيوني بتنفـيـذ مـا 

" في استحضار لعملية "السور الواقي" ٢سماه "السور الواقي 
، فهذا وإن كان ليس مستغرباً عنه،  ٢٠٠٢التي نفذها العام 

وهو الذي قام أساساً على العدوان وحفل تاريخـه بـارتـكـاب 
جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ومجزرة نابلس واحـدة 
منها، إال أن التوقيت يرتبط بعمق المأزق السـلـطـوي الـذي 
تواجهه حكومة العدو بعدما بـدأت تـطـفـو عـلـى السـطـح 
صراعات األجنحة بين أطرافها. وهـم وان اخـتـلـفـوا عـلـى 
المواقع واألدوار إال انهم متفقون على ممارسة سياسة القتل 
والتهجير والفصل العنصري بحق أبناء فلسطيـن، وهـذا مـا 
يجب أن يكون واضحاً إلسقاط أية مراهنة على وجود حمائـم 
وصقور في مقاربتهم للحقوق الوطنية الفلسطينيـة، حـيـث 
الكل الصهيوني هو عدو وجودي للكل الوطني الفلسطينـي، 
وعليه يجب التأسيس في تقـديـر الـمـوقـف مـن صـراعـات 

  .األجنحة في حكومات االحتالل الصهيوني
ان القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشـتـراكـي 
التي تكبر بجماهير شعبنا في نابلس وجنين والقـدس وكـل 
مدن وقرى الضفة الغربية وغزة صمودها وتصديها البطولـي 
لقوات االحتالل باللحم الحي وبما هو متـاح مـن امـكـانـات، 
تدين الصمت الرسمي العربي حـيـال مـا يـرتـكـبـه الـعـدو 
الصهيوني من مجازر في المدن والمخيمات وأخرهـا مـجـزرة 
نابلس والتي لن تكون األخيرة، وترى بـأن الـعـدو مـا كـان 
ليتمادى في انتهاكاته وجـرائـمـه والـتـمـدد فـي عـمـلـيـات 
االستيطان لو لم تفتح أمامه األجواء العربيـة وتـوقـع مـعـه 

االتفاقيات األمنية والسياسية واالقتصادية، وتوسع مـروحـة 
عالقات التطبيع معه التي مكنته من اختراق العمق الـعـربـي 

 . وبما بات يشكل تهديداً خطيراً لألمن القومي
كما تؤكد القيادة القطرية للحزب، أنه من المـعـيـب بـحـق 
النظم العربية التي تنسج عالقات علنية أو تحت الطاولة مـع 
العدو ، أن تستمر بنسج هذه العالقات، في الوقت الذي بدأت 
فيه أصوات دولية تدين ممارسـات "إسـرائـيـل" بسـبـب مـا 
ترتكبه من جرائم وما تمارسه من سياسة فصل عـنـصـري. 
فبعد تصنيف منظمة "هيومن رايتس "إلسـرائـيـل"، بـأنـهـا 
دولة ابارتهايد، وقرار رئيسة بلدية برشلونة بقطع العالقـات 
المؤسسية معها وإلغاء التوأمة مع بلدية تل أبـيـب، أعـلـنـت 
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا عن طرد مندوبـة "إسـرائـيـل"، 
من اجتماع وزراء خارجية دول االتـحـاد اإلفـريـقـي ورفـض 
إعطائها صفة مراقب وذلك بسبب ممارساتهـا الـعـنـصـريـة 

  .كسلطة قائمة باالحتالل في فلسطين المحتلة
إن هذه المواقف الدولية التي تدين السـلـوك الصـهـيـونـي 
والتي ننظر إليها بإيجابية نضعها بتصرف المطبعين مع عدو 
يستقوي بما نسجه من عالقات مع أنظمة رسمـيـة عـربـيـة 
ليتمادى في جرائمه التي ابـتـدأت مـع بـدايـة االغـتـصـاب 
لفلسطين وال تنتهي إال بإنهاء االحـتـالل وإزالـة كـل أثـاره 

  العدوانية.
وعليه فإن مواجهة عدوانية الكيان الصـهـيـونـي بـكـل مـا 
تنطوي عليه من انتهاكات للحقوق األسـاسـيـة اإلنسـانـيـة، 
ومنها مقاومة االحتالل وحق تقرير المصير ، يتطلب تصعيداً 
للمواجهة معه من داخل فلسطين، بتوحيد قوى الـمـقـاومـة 
على أرضية المشروع المقاوم وعلى الـمـسـاحـة الـوطـنـيـة 
الفلسطينية، وتأجيج االنتفاضة الشعبية وجعلها حالة دائمة، 
ومحاصرة نهج التطبيع وإسقاطه وتشكيل الجبهة الـعـربـيـة 
الحاضنة للنضال الوطني الفلسطيني ببعـديـهـا السـيـاسـي 
والشعبي، والتقاط المواقف الدولية التي تؤيد الحق الوطـنـي 
الفلسطيني وتدين الجرائم والممارسات الصـهـيـونـيـة فـي 
فلسطين المحتلة. فما أخذ بالـقـوة ال يسـتـرد إال بـالـقـوة، 
والمقاومة انطلقت ووجدت إال لتبقى والكفاح الشـعـبـي هـو 

  .اقصر طرق التحرير
فتحية للشهداء الذيـن سـقـطـوا وهـم يـواجـهـون قـوات 
االحتالل في نابلس، والشفاء للجرحى، والحريــة لـألـســـرى 
والمعتقلين، والتحية لألصوات الدوليـة الـتـي بـدأت تـديـن 
"إسرائيل" وتدعو لمقاضاتها وتـعـمـل عـلـى طـردهـا مـن 
المنتديات الدولية، والخزي والعار لـلـخـونـة والـمـتـخـاذلـيـن 

  والمطبعين من أنظمة النظام الرسمي العربي.
 

 ....القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكيالقيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكيالقيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكيالقيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي
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  نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
هل هي مصادفةً أن يتحول لبنـان إلـى مـكـبٍ كـبـيـر لـ 
"نفايات" المواد الغذائية والحبوب واللحوم التي تـدخـل إلـى 
البالد تهريباً أو تواطؤاً، وما العجب في ذلك والبلد مسـتـبـاح 
لكل فنون الفساد وصنوفه الذي يتغلغل كـالـريـاح الصـفـراء 
في مفاصل الدولة واإلدارة والمجتمع ومن الصعوبة بـمـكـان 
أن تجد استثناًء واحداً والقضـاء مصـادر واألبـواب مشــلّـعـة 
للداخل والخارج فال من يحاسب ويقاضي، ليبقـى الـمـواطـن 

  . اللبناني وحده، وحيداً يدفع الثمن
وما معنى أن تحط في مرفأ بيروت بـاخـرتـان مـحـمـلـتـان 
بقمحٍ معفّن ومعطّن وروائحه كـريـهـة، فـال يصـلـح حـتـى 
إلطعام الحيوانات، ليرسلونه غذاًء للشعب اللبنانـي دون أي 
تقدير لمضاعفاته على صحة الناس وما يشكله مـن أخـطـار 
عليهم وكأنه ال يكفي اللبنانيين من تالعبٍ بصحـتـهـم مـن 
خالل ما يأكلونه من غذاء وقد فاحت مؤخراً اكثر من فضيحة 
مجلجلة على هذا الصعيد تتعلق باللبـنـة الـتـي تـبـاع فـي 
األسواق، ملغومةً بالكلس والجفصين والزيـوت الـمـهـدرجـة 
المسببة للسرطانات وأمراض القلب والشرايين، إلى اللـحـوم 
الممزوجة بفضالت الدجاج المهروس واألخرى المنسوبة إلـى 
اللحم الهندي وتباع كالضان والـبـقـر والـعـجـول رغـم كـل 
تحذيرات الهيئات الرقابية والصحية وكـأنـه ال حـيـاة لـمـن 

  .تنادي
أي تفسيرٍ منطقي مقنع لكل ما تـقـدم سـوى أن هـنـاك 
متواطئين في الداخل يستجلبون الضرر للناس بغـيـة جـنـي 
اكثر ما يمكنهم من أرباح فال يشعرون بالشبع أو يـرف لـهـم 
ضميرّ من قلق وخوف وكـلـهـم مـحـمـيـون مـن فـاسـديـن 
ومفسدين يتدخلُّون لحمايتهم عند الحاجة، مستفيديـن مـن 
تغييب هيئات الرقابة والمحاسبة وأخيراً القـضـاء الـذي بـات 
مشلوالً وغارقاً في خصوماته الداخلية واجتهاداته الخـاضـعـة 

 . للرد والطعن والقال والقيل
أنـه "إضـافـة إلـى  وفوق هذا وذاك، تقول مصادر موثوقة

الباخرتين المحملتين بقـمـح مشـكـوك بـانـه غـيـر صـالـح 
لالستعمال في مرفأ بيروت، هناك باخرة ثـالـثـة فـي مـرفـأ 
طرابلس، وهناك إشكالية كبيرة في تأمينـهـا الـمـسـتـنـدات 
واألوراق اللوجستية المطلوبة"، فضالً عن "ممارسة ضـغـوط 
قوية إلدخال القمح دون األوراق اللوجستية". (عـن مـحـطـة 

  .( ٤/٢/٢٠٢٣بتاريخ LBCI المؤسسة اللبنانية لإلرسال
على ماذا يدلُّ ذلك سوى أن المنظومة الفاسدة الـحـاكـمـة 
التي ثبت عدم امتالكها ألية ذرة من المسؤولـيـة الـوطـنـيـة 

لن تتورع بعد التواطـؤ ،حـتـى عـن  واألخالقية تجاه شعبها،
الصمت المطبق وعن سابق تصور وتصميم تـجـاه كـل مـا 
يلحق اللبنانيين من أضـرار وأذى والـتـي تـطـال الشـرائـح 
االجتماعية الفقيرة وغير المقتدرة بشـكـل خـاص وكـأنـهـا 
تنتقم من كل من يقف ضد ممارساتها اإلجرامية حتى اليـوم 

ـــد أن  ـــع ب
فشلت فـي 
تـــرويـــض 
اللبنانـيـيـن 
بـــــــعـــــــد 
ــم  ــاره ــق إف
ــا  ــراره وإص
علـى عـدم 
تقـديـم أي 
إصـــــــــالح 

نقدي واقتصادي، لتنتقل إلى الحلقة األخطر من الـتـرويـض 
بالتجويع ومن لم يمت به، فليمت باللحوم الفاسدة والـقـمـح 
المعفّن واللبنة المكلّسة والمجفصنة، وطالما أن الموت واحد، 

 ."! فمن لم "يمت بالقهر، ليمت بغيره
 ح فـي األسـواق الـيـوم مـوادطرلذلك كلِّه، ال عجب أن ت
غذائية بأسعار جداً رخيصة إغراًء للمستهلك لشرائها، وليـقـع 
في الفخ المنصوب له مرتين: عند استرخاصه للمادة، ولـدى 

  . استغبائه بدفعه لشرائها
المحـسـوبـة عـلـى وزارة  "أين "مصلحة حماية المستهلك

االقتصاد اللبناني وجلَّ ما لدى الوزارة من عناصر لتراقـب ال 
يتعدى الخمسين موزعين على أراضي الجمهورية اللبـنـانـيـة 
كلها وباتوا وكأنهم لزوم ما ال يلزم لشدة ما يشـتـكـون مـن 
كف اليد أو إهمال تقاريرهم عندما تتحول إلى القضاء وتنـام 

  ! في اإلدراج
أما الجهة األخرى المعنية بذلك وهي "جمعية المسـتـهـلـك 
في لبنان"، فعليها مسؤولية كبرى في ظل الواقع المـشـلـول 
الذي يلف عمل وزارة االقتصاد وبالتالي من واجبها كجمـعـيـة 
شعبية غير رسمية أن تتحرك في كل المناطـق الـلـبـنـانـيـة 
وتستعين بأكبر عدد ممكن مـن الـمـتـطـوعـيـن مـن أبـنـاء 
المناطق الشعبية وطالب الجامعات والثانويات لـدق الـنـفـيـر 
والتشمير عن السواعد لوضع حد لكل ما يتعلق بالمستـهـلـك 

 : اللبناني
 ماذا يأكل وبأية جودة ونوعية، وماذا يدفع، والى أي مـدى
بلغ االحتكار الذي يمارسه التجار وأصحاب السـوبـر مـاركـت، 
ولمصلحة من، من المستوردين تدخل البضائع الفاسدة إلـى 

 ! البالد
واذا كان من غير المسموح وفـي ظـل الـفـلـتـان األمـنـي 
الحاصل، الدعوة إلى تحقيق األمن الـذاتـي فـي ظـل وجـود 

فإنه مـن  الجيش والقوى األمنية األخرى المولجة بهذا الشأن،
الضروري اليوم تشكيل لجان حماية المستهلك اللبناني فـي 
كل مدينة وقرية ودسكرة فـي لـبـنـان فـي ظـل األوضـاع 
االقتصادية والمالية والرقابية المتردية المتجهة إلـى األسـوأ 
يوماً بعد يوم، وتلك لعمري اقل األقل مما على اللبـنـانـيـيـن 

 . القيام به في هذه األيام العجاف وذلك اضعف اإليمان
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  ن. ز. ن. ز. ن. ز. ن. ز. 
ليست هي المرة األولى التي تثار فيها األوضاع الـمـتـرديـة 
لألبنية المتصدعة في لبنان، وما تسببته من كوارث ومآسـي 
دفع أثمانها ولم يزل، لبنانيون ومقيمون أبرياء، جلّهم فقـراء 
ال يملكون ترف االنتقال من بيت متصدع قابل للسقوط فـي 
أية لحظة، إلى مأوى آخر يأمن فيه أن ال يسقط سقفه عليـه، 
إال أن ضيق ذات اليد والفقر تدفعهم إلى تـفـضـيـل الـمـوت 
داخل جدران بيوتهم المتهاوية تجنباً لما يـنـتـظـرهـم مـن 
تشريد وإذالل محتم ونظرات شفقة ال تنفع أو تضر، على أي 

 . شيء آخر
لقد كانت قضية األبنية المتصدعة في لبنـان، واحـدة مـن 
اكثر القضايا الخطيرة التي تباطأت السـلـطـات الـلـبـنـانـيـة 
المتعاقبة في معالجتها، ولم تزل الحكومة الحالية تتلكأ فـي 
وضعها على جدول أعمالها تداركاً لكوارث محتملـة نـحـسـب 
أنها واقعة في أية لحظة من الزمن القادم، استناداً للتقـاريـر 
الهندسية المرفوعة إلى الجهات المختصة حيث أن مـديـنـة 
لبنانية كطرابلس لوحدها على سبيل المثال، "تحـوي اكـثـر 
من سبعمائة بناء متصدع، عشرة بالمئة منها يشكلون خطراً 
على ساكنيهم" باعتراف رئيس بلدية المديـنـة، ونـالـت مـا 
نالته من ضرائب باهظة في البشر والحجر، فكيف باألبـنـيـة 
المماثلة في المدن والبلدات األخرى في المحافـظـات، وصـار 
بالتالي على الحكومة والبلديات أن تتعـظ مـمـا حصـل فـي 
جنوب تركيا وشمال غرب سوريا من زلزالٍ مدمر وقـع عـلـى 
أراضي الدولتين فجر يوم االثنين في السـادس مـن شـهـر 
شباط أودى باآلالف من الضحايا والـجـرحـى والـمـفـقـوديـن 
وشملت كارثيته آالف األبنية التي تساوت باألرض وشاهدهـا 

  . العالم اجمع وتابعها على األثير الفضائي لحظةً بلحظة
ان الدولة اللبنانية ومهما بلغت من العجز وتصورت ان البلد 
بعيد عن موقع الحدث، فارتدادات زلزال كهرمان مرعش فـي 

، لم تكن برداً وسالمـاً عـلـى  ٧،٨تركيا على مقياس ريختر 
ماليين المقيمين في هذا البلد وقد شهدوا على مدى أربعين 
ثانية فقط! ما يدفع إلى القلق والخوف الحقيقي من مجهـولٍ 
كبير فيما لو زادت هذه الثواني قليالً، وبيوتهم تهتز يـمـيـنـاً 
وشماالً وكأنها تهوي بهم، وتلك لـحـظـات مـن اإلنسـانـيـة 
والمشاعر، وأن كانت مما يعجز المرء عن وصفها، فانه يـجـب 
أن يدفعنا جميعاً ، سلطة وحكومة ومجتمع إلى إخراج أنفسنا 
من هذا العجز، نحن وكل المقيمين في لبنان، ممن شـهـدوا 
هذه األربعين ثانية من الزمن ونظروا بعين اليقين إلـى مـا 
كان ممكناً حتماً لينتظرهم من كوارث مدمرة محقـقـة لـوال 
عناية الخالق واالعتبار من المثل الشعبي: ليس في كل مرة، 

  . تسلم الجرة
نقول ذلك، ليس بهدف إثارة القلق ودب الرعب، وقد حصل 
ذلك والناس لم يغادروا بعد مشاعر خطورتـه ومـا يـجـعـلـه 
الدافع لهز روح المسؤولية لدى الجميع قبل أي عـامـلٍ آخـر، 
سيما وان التردد الزلزالي لم ينتظر سويعات قـلـيـلـة حـتـى 
تكرر ظهراً وليس من المستبعد تكراره ثانيةً ولم يعد يمـيـز 
بين أبنية وأبنية بعد أن فُقد األمان حتى للذين ينامـون فـي 

ــــم  ــــوره قص
ــــة  ــــاره ــــف ال
ـــم  ـــه ـــرت وأس

  . الدافئة
ال يكـفـي أن 
ــا  ــن ــول أن ــق ن
تجاوزنا الخطر 
الداهـم الـذي 
أحــاط بــنـــا، 
والبلد يـعـيـش 

على خط حزام زالزل يمتد بطول األلف من الـكـيـلـومـتـرات، 
كيلومتراً "وهذه الصورة من الضـروري  ٢٢٦يحتل لبنان منه 

أن تبقى حاضرة في أذهان أصحاب القرار، كي يعرفوا حـجـم 
الخطر المحدق" كما تقول الدكتورة مارلين البراكس رئيسـة 
المركز الوطني للجيوفيزياء في المجلس الوطني لـلـبـحـوث، 
وتضيف: "هذا ما يجب أن يعيدنا إلى ضرورة المسح الـدوري 
للمباني والمنشآت، من دون انتظار وقوع الكارثة، كي نكـون 
على دراية مسبقة بمكامن الضرر األعلى احتماالً، وبالـتـالـي 
تقليص الوقت الـالزم لـفـرق الـتـدخـل" (جـريـدة األخـبـار 

٧/٢/٢٠٢٣) . 
إلى ذلك ينبغي أن ال يغفل عن بالنا ، ما يلي من خـطـوات 

  : موازية
حـول إنشـاء  ٢٠٠٥تفعيل القوانين الصادرة في العام -١

األبنية وتأهيلها في مقاومة الزالزل ولم يعمل بـهـا، ودعـوة 
  المشرع اللبناني إلى وضع التدابير الزاجرة منعاً لمخالفتها،

إشراك نقابتي المهندسين في طرابلـس وبـيـروت فـي -٢
القيام بالجرد الشامل لكل األبنية المتـصـدعـة فـي لـبـنـان 

  ووضع خطة عمل عاجلة للصيانة والترميم والتدعيم،
اعداد برامج تثقيفية مكثـفـة حـول الـهـزات األرضـيـة -٣

 وكيفية التصرف إزاء وقوعها ،
التأكيد على دور وزارة الثقافة التي تتحفظ على عشرات -٤

آالف األبنية التراثية في لبنان، وتتركها دون صيانة او هـدم 
  مما يجعلها مشاريع قنابل موقوتة دائمة،

الدعوة إلى اكتتاب مالي لبنانـي عـربـي دولـي لـجـمـع -٥
التبرعات المالية المخصصـة لـتـرمـيـم وتـدعـيـم األبـنـيـة 
المتصدعة في لبنان، ونخص بالذكر أثرياء البـلـد حـيـث ان 
بروجهم وقصورهم لن تجعلهم في مأمن أمام هـول هـذه 

  الكوارث االرتدادية ،
مناشدة الهيئات الـدولـيـة وفـي مـقـدمـتـهـا مـنـظـمـة -٦

االونيسكو، لالهتمام باألبنية الموضوعة على قوائم الـتـراث 
العالمي وصيانتها، والسعي إلى تحقيق التوأمـة مـع الـمـدن 

إلى كل ما تقدم، ينبغي اإلشارة إلى  القادرة على مساعدتنا،
 انه ليست كل المباني متصدعة لقدمها، وإنما هـنـاك مـبـان
تصدعت ألخطاء تنفيذية في بنائها وأخرى مخالـفـة بـنـيـت 
بدون تراخيص وبالرشاوي، وهذا ما يدفع إلى ضـرورة فـتـح 
كل ملفات الفساد المتعلقة بمخالفات الـبـنـاء والـغـش فـي 

 . األبنية والتي ال تعد وال تحصى
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
لم يعد ينقص أحزاب السلطة سـوى أن يـدفـنـوا أمـوال 
المودعين المنهوبة، ويشيعوا جثمانها إلى مـثـواهـا األخـيـر، 
فيدفنوا معها أسرار اللصوص الذين نهبوها، ابتداء مـن أول 
موظف حكومي حرامي، انتهاء باألعلى منهم رتبـة. وابـتـداء 
من أصغر صراف مأجور يتجول في الشوارع، وانتهاء بـأعـلـى 

 .المصارف درجة. وقد جمعتهم صفة (حرامي) بامتياز
ومن أجل مشروعية الدفن بواسـطـة (نـهـاب) الـمـجـلـس 
التشريعي، ابتدأوا بمسـرحـيـة إقـفـال أبـواب مصـارفـهـم، 
واستكملوها بـ(تسونامية) أخرى فـي رفـع أسـعـار الـدوالر 
بشكل جنوني لتتهاوى معها أسعار الليرة اللبنانية، فيتضاعف 
معهما ثمن رغيف الخبز. فيزداد الفقير فقراً، وترتفع أصـوات 
الجائعين طلباً للخالص بأي ثمن، األمر الذي يسهل تـمـريـر 
مشروع الكابيتال كنترول المشبوه. وفي تلك الحالة، ولكي ال 
تزداد األمور سوءاً، كما كذبوا، ابتكر الذين نـهـبـوا لـبـنـان، 
أحزاب السلطة بالتواطؤ مـع الـمـصـارف، بـدعـة (تشـريـع 

  الضرورة)، لكي يمحوا ودائع الماليين (بشحطة قانون).
بعد نشر مشروع الكابيتال كونترول، تبين للقانونيين كـم 
هو خطير هذا المشروع، وكشفوا أن مضمونه يعفي المجـرم 
(السلطة والمصارف) من جريمتهم، ويعمل على تبيـيـضـهـا، 
ليس اآلن، بل سابقاً والحقاً. أي يمنع محاكمة كل من شـارك 
في الجريمة في السابق وفي المستقبل. وهذا ما يدعـو إلـى 
االستنتاج أن المودعين، وهم بالماليين، هم الذيـن سـرقـوا 
أنفسهم. وال ينقص مشروع القانون سوى ثغرة واحدة هي أن 

 .يقدموا المودعين للمحاكم، لمحاكمتهم على سرقة أنفسهم
وإذا كـانـت سـلـطـة أوالد    (عيب وألف عيب يا أوالد (السلطة 

(السلطة) ضالعة بجرائمها التي هي أكثر من أن تحـصـى، فـإن  
درجة الغضب عند الجياع بلـغـت حـد الـجـنـون، وأصـبـح مـن  
يكتبون عن حالتهم في عجز تام عـن ابـتـكـار أوصـاف تـلـيـق  
بمقامات اللصوص، وأخاديعهم الشعبوية في تغطية جرائمـهـم  
من على منابر األماكن العامة، ومن على شاشـات تـلـفـزتـهـم،  
وعلى صفحات صحفهم، ناهيك عن استخدام وسائل التـواصـل  
االجتماعي التي أنشأها مماليكهم بالمئات، تلك الـتـي تـنـشـر  
فيها أفيون وحشيش التخدير في أوساط العامة مـن أتـبـاعـهـم  

 .ومريديهم والمنخدعين بقدسية أمرائهم الطوائفيين 
  يا سادة

 يا جوعى لبنان من كل الطوائف كافة،
في التفتيش عن أوصاف تليق بــ(أحـزاب السـلـطـة) فـي 
لبنان. خاصة بعد أن ضاق بنا السبيل في صيـاغـة مـفـردات 
تعبر عن واقعهم، فلم نجد ذريعة سوى بمصطلح، (خـطـاب 
الضرورة)، الذي ال بد لنا من مخاطبتهـم بـأوالد (السـلـطـة) 

 .الذين ال نستثني منهم أحداً
وصلت المرارة نسبة عالية من االحتقان، إلى الـحـد الـذي 
أصبح مطلب الكل اللبناني الفقير أن يتوقَّف االنهيار قـلـيـالً 
لكي يستطيع أن يتنفَّس. ولكن عبثاً ينتظـرون، فـالسـنـيـن 
العجاف بلغت حداً ال يطيقه أحد. وال يوجد يوسف بينهم منـذ 

زمن طويل من يرشد فرعوناً بأن يخبئ الـرغـيـف األبـيـض 
ليوم المجاعة األسود. فكيف بهم وهم الذين أوصلوا لـبـنـان 

 إلى السنين العجاف؟
لقد مات يوسف على أبواب الكثيرين من المعـمـمـيـن الـذيـن  
يبشمون من رشاوى أمراء الطـوائـف، وال يـخـجـلـوا أن يـدعـو  
الجائعين للصبر في األيام العجاف لقاء حصولهم بـعـد الـمـوت  
على قصر من قصور الجنة. يحصل هذا وهم يملكون القـصـور  
وطوابير السيارات المصفَّحة، وهضاباً من الموائد العـامـرة بـمـا  

 .لذَّ وطاب من ثمار الدنيا، وال ينامون على جوع أو عطش 
 أين أنت يا يوسف؟

وإن كانت األكثرية العظمى من اللبـنـانـيـيـن تـطـلـب أن 
تتوقف المفاسد عند حد لكي يلتقطوا أنفاسهم مـن الـوضـع 
المزري، لكنهم يفضلون أن ال تكون مرحلة التقـاء األنـفـاس 
لتنشق هواء أوالد (السلطة) ألنه حتماً سيكون موبوءاً بأدران 
ثاني أوكسيد الكربون، وبفضالت الطعام التي تبـقـى عـلـى 

 .موائدهم بعد أن يبشموا
إن أوالد (السلطة)، وال نستثني منهم أحداً، لم يسمعوا، ولـن  
يسمعوا، ألنهم جميعاً أوالد (سلطة). ال قلب عندهم وال ضمـيـر  
وال شفقة، فهم ال يزالوا يفتشون عن جنس مـالئـكـة رئـيـس  
للجمهورية يغطَّي عوراتهم وجرائمهم وفسادهم بينما لـبـنـان  

  .يعمه الظلم والظالم والجوع والفقر وسوء الحال والمآل 
يفتشون عن رئيس للجمهورية يعترف لهم أنـهـم رجـال، 
وما هم برجال، فقد خصاهم الخارج، فهم خصيان عـاقـرون 
عن إنجاب الخير. وهم قادرون فقط على إنجاب كل ما يعمل 

 .على تجويع الناس وإذاللهم
لقد قتلوك ألنك كنت ستسدي لهم خدمة النصح، وقـتـلـوا 

  .حتى فرعون الذي لديه قوة االستماع لمن يسدي النصيحة
لقد قتلوك يا يوسف كي ال تتنبأ بالسنين العجاف، وقـتـلـوا 
فرعون (الطاغية) ويبتكروا فرعونـاً فـاقـد السـمـع يـخـلـف 
الفرعون الذي سمع نصيحتك بأن يعد للسبع العجاف بتوفيـر 

  .إهراءات للقمح تكفيهم مؤونة الجوع في األيام السود
لقد أصبح قاتلوك يا يوسف فراعنة عصـرهـم، ولـكـنـهـم 
سملوا آذانهم لكي ال يسمعوا ما ال يـرضـيـهـم مـن صـراخ 
اليتامى وأبناء السبيل. ولهذا فهم ال يسمعوا أنين شـعـبـهـم 
الذي يتسول رغيفاً من الخبز يأتيهم من صوامع الخارج. وقـد 
يسمحون بوصوله إليهم ناقصاً ما قرروا ألنفسهم بسرقة ما 

 .يوزعونه على أتباعهم ويقفلوا بها أفواههم كي ال تصرخ
ـاعـتـئـذ سـيـكـون   ـا، وس عسى أن يسمعوا، ولكنهم لن يفعلوه
(خطاب الضرورة) أشد إيالماً، وأكثر قذارة مما يتصورون. إن اهللا ال  
يستطيع أن يظهر أمام الماليين الجائعة سوى بصورة رغيف الخبـز.  

 فهل تساءل (أوالد السلطة) كيف سيظهرون أمام الذين أفقروهم؟ 
ولكي نختم صرختنا عبر (خطاب الضرورة)، نناشد الفقـراء 
فينا بتذكيرهم بالمثل العامي القائل: (يا فرعون من فرعنك، 
قال: تفرعنت ولم يصدني أحد). فهل منكم من يـتـجـرأ أن 
يصد فرعون عن طغيانه؟ وإذا وجدنا من يمتلـكـون الـجـرأة، 

 .سوف تكون البداية الجدية إلسقاط فراعنة العصر وطغيانهم
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    بقلم المحامي حسن بيانبقلم المحامي حسن بيانبقلم المحامي حسن بيانبقلم المحامي حسن بيان
قبل انعقاد الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس المجلس 
لتمرير ما يسمى بتشريع الضرورة، دار ويدور سجال حول 
دستورية الجلسات النيابية التي تنعقد لغاية التشريع. 
واالنقسام لم يطل الكتل النيابية المرتبطة وحسب، وإنما 
امتد ليطال القوى السياسية وكل المعنيين بالشأن العام، 
حيث بات الموقف من هذه القضية موضع تجاذب سياسي 
حاد، إضافة إلى قضايا أخرى ال تقل حدة في شدتها عن تلك 

  .المتعلقة بدستورية جلسات التشريع من عدمه
إن هذا التجاذب الحاصل حول مدى دستورية جلسات 
التشريع من عدمه، ما كان ليحصل لوال الشغور الرئاسي 
القائم بعد تعذر انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة 
الدستورية. والدستور الذي تلف بعض نصوصه صياغات 
ملتبسة وتحتمل أكثر من تفسير حول بعض القضايا، إال أن 
تلك المتعلقة بآلية عمل المؤسسات الدستورية في حال 
الشغور الرئاسي واضحة ويفترض أن ال تكون مادة سجالية 
لتجاذب المواقف حولها فيما لو اعتمد النص الدستوري 
فيصالً يتم االستناد اليه عند مقاربة القضية ذات الصلة، 
هذا لو تم الرجوع إلى نص الدستور في حسم المواقف 
الخالفية، أما إذا تم اإلسقاط السياسي على الحاالت 
المحكومة بنصوص دستورية، فإن المعايير الدستورية 
تنعدم، ألن الوضع يصبح عندئذ خاضعاً للتجاذبات السياسية 
ومواقف القوى التي تعمل لتكييف النص الدستوري وفق 

  .المصالح السياسية
واذا ما طرح تساؤل حول دستورية عقد الجلسات 
التشريعية من عدمها في ظل الشغور الرئاسي، ففي هذه 
الحالة يجب االحتكام الى الدستور وااللتزام بما نصت عليه 
األحكام الدستورية في معالجة هكذا حاالت. فعلى ماذا 

  ينص الدستور.؟
من الدستور، أنه إذا خلت الرئاسة بسبب  ٧٤تنص المادة 

وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر، فألجل انتخاب الخلف، 
إلخ). وفي مثل  …يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون 

الحالة القائمة فإن الشغور قائم ليس بسبب الوفاة أو 
االستقالة، وإنما بسبب تعذر االنتخاب في المهلة الدستورية 

 أي أن الشغور يندرج تحت ( أو سبب آخر).
إذاً، أن المجلس النيابي في حال الشغور يجتمع حكماً 
ودون انتظار الدعوة لالنعقاد ممن خوله القانون الدعوة 

تنص على االجتماع الحكمي  ٧٤لذلك. وإذا كانت المادة 
حددت بشكل واضح  ٧٥للمجلس حال الشغور، فإن المادة 

وال لبس حوله اختصاص وصالحية المجلس المنعقد لغاية 
انتخاب رئيس للجمهورية. فالنص يؤكد، بأن المجلس 
الملتئم النتخاب رئيس للجمهورية يعتبر هيئة ناخبة، ال 

هيئة اشتراعية، ويترتب عليه الشروع حاالً في انتخاب 
  .رئيس للدولة دون مناقشة أي موضوع أو أي عمل آخر

على أساس وضوح النص، فإن المجلس الذي ينعقد 
النتخاب رئيس للجمهورية يمارس صالحيته واختصاصه 
كهيئة ناخبة وليس هيئة اشتراعية، وسواء كان منعقداً 
بحكم القانون أو بناء لدعوة ممن له صالحية الدعوة 

  .لالنعقاد في المهلة الدستورية
وحيث أن النص واضح وال اجتهاد في موضع النص، فإن 
المجلس ال يحق له التشريع طيلة الشغور في موقع الرئاسة. 
والدعوة لعقد جلسات للتشريع هي دعوات مخالفة 

  .للدستور
أما ما يقال حول تشريع الضرورة، فليس هناك ضرورة 
أشد من إنهاء حالة الشغور في واحدة من أهم المؤسسات 
الدستورية. لهذا، وقبل الدخول في سجال حول دستورية 
الجلسة التشريعية من عدمها، يجب إبقاء جلسات المجلس 
منعقدة بحكم القانون حتى انتخاب رئيس للجمهورية طالت 
المدة أم قصرت. وحتى يتم الخروج من هذا المأزق الذي 
يدفع باتجاه رفع مستوى التأزم في الواقع السياسي، فإن 
المجلس المنعقد بحكم القانون أو بناء لدعوة ممن له الحق 
بذلك، يصبح بحكم المنعقد قانوناً بعد انعقاد أولى جلساته 
المخصصة النتخاب الرئيس. وهنا يجب التمييز بين جلسة 
االنعقاد ودورات االنتخاب. وإذا كان النصاب الدستوري 
النعقاد جلسة االنتخاب هو أكثرية الثلثين ممن يتشكل 
منهم المجلس قانوناً ، وهذه تحتسب لمرة واحدة عندما 
يدعى المجلس أو ينعقد حكماً ،واذا ما تأمن نصاب االنعقاد 
للجلسة يباشر بفتح الدورات االنتخابية، ففي الدورة األولى 
يتطلب النصاب أكثرية الثلثين ،وفي الدورات التي تلي 
يتطلب األمر األكثرية المطلقة من الذين يتألف المجلس 

صوتاً في الدورة  ٨٦منهم قانوناً. وهذا يتطلب تأمين 
  .صوتاً في الدورات التي تلي مهما تعددت ٦٥األولى، و

وللخروج من االلتباس، فإن نصاب جلسة االنعقاد يجب أن 
يبقى متوفراً بأكثرية الثلثين، حتى في دورات االنتخاب التي 
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تلي الدورة األولى. وبمعنى آخر فأن دستورية االنتخاب 
بأكثرية النصف زائد واحد، تستوجب توفر نصاب جلسة 
االنعقاد. وهنا تقع اإلشكالية، حيث أن تطيير جلسة نصاب 
االنعقاد يفقد الدورات االنتخابية دستوريتها حتى ولو كان 

  .عدد الحاضرين يشكل األكثرية المطلقة
خالصة. إن المجلس النيابي ليس له صالحية التشريع 
عند تحوله الى هيئة ناخبة، هذا أوالً. وثانياً، أن جلسة 
االنعقاد تصبح مفتوحة في حال توفر نصاب الثلثين 
النعقادها، ومهما تعددت دورات االقتراع . وثالثاً، إن انتخاب 
الرئيس في الدورة األولى وتلك التي تلي يتطلب توجب 
توفر نصاب الثلثين الرتباطه بالنصاب الدستوري لجلسة 
االنعقاد. وما عدا ذلك يعتبر من قبل الهرطقة الدستورية أو 
اإلسقاط السياسي على عملية دستورية. وفي حال اإلسقاط 

السياسي تسقط المقاييس الدستورية. ولهذا تبدو عملية 
االنتخاب مرتبطة بالتفاهمات السياسية، ألن انتخاب رئيس 
ال يتم إال عبر تسويات في ثالثة دوائر، طائفية ووطنية 
وخارجية، ويبدو من واقع األزمة اللبنانية المدولة، فأن 
العامل الخارجي هو األكثر تأثيراً في سياقاتها، ولهذا فإن 
التظهير الداخلي لشغل الموقع الرئاسي ينتظر التفاهمات 
والتسويات الخارجية. والجدل الداخلي سواء سياسياً أو 
دستورياً هو لتقطيع الوقت وملء الفراغ في الوقت 
المستقطع منذ بدء الشغور، بانتظار تسوية ليست مرتبطة 
معطياتها بالوضع الداخلي بقدر ماهي مرتبطة بالصراع 
الدائر في اإلقليم. والصراع ليس حول مواصفات شخصية 
الرئيس بل حول مواصفات تموضع لبنان السياسي في 

  .النظام اإلقليمي الجديد. وهذا هو مصدر التعقيد

  المحامي ح. ب.المحامي ح. ب.المحامي ح. ب.المحامي ح. ب.
الهدوء الذي يخيم حالياً على المرفق القضائي، ال يعنـي أن 
الندوب التي أصابته مؤخراً من خالل التجاذبات الحـادة بـيـن 
المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت والنائب الـعـام 
التمييزي قدُ شفي منها، أو على األقل الـتـأمـت تشـقـقـاتـه. 
فالذي حصل لم يكن في حقيقته وأسبابه الفعليـة يـنـطـوي 
على تنازع على الصالحيات وحسب، بل يرتـبـط بـالـمـرفـق 
القضائي، كمرفق عام، نص الدستور على اعتباره واحداً مـن 
السلطات الدستورية، في نظام يقوم نظـريـاً عـلـى أسـاس 

  .الفصل بين السلطات مع استطراد لتوازنها وتعاونها
أن أحداً ال ينكر، أن لبنان ما يزال يعيش تحت تأثير الهـزات 
االرتدادية، وبطبيعة الحال ليس الزلـزال الـطـبـيـعـي الـذي 
ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وإنما الزلزال الذي ضـربـه 
انطالقاً من فالق المرفأ. فهذا الزلزال لم يحدث تصدعـاً فـي 
األبنية والمرافق الحيوية والحياتيـة وحسـب، وإنـمـا احـدث 
تصدعاً قوياً في البنيان المؤسساتي للدولة ومنها مـؤسـسـة 
القضاء. وفي سياق المتابعة القضائية للتحقيق في الجريـمـة 
بكل ما تنطوي عليه من أركان مادية وقانونية، يتبين أنـهـا 
وقعت تحت تأثير الضغوط السياسية، بهدف حرف التحـقـيـق 
عن مساره القضائي التقني واالحترافي، وتقييد الجريمة ضد 
مجهول في الحد األقصى أو اقتصار التوصيف الجرمي عـلـى 
التقصير واإلهمال الوظيفي في الحد األدنى. وهنا لن ندخـل 
في تحليل األسباب الكامنة وراء الدفع لعدم كشف الحقـيـقـة 
بكل ما تنطوي عليه من أبعاد وما سيترتب عليها من نتـائـج 
قانونية وسياسية، في حال وصل الـتـحـقـيـق إلـى مـآالتـه 
النهائية بمعزل عن أي ضغط سياسي يتـعـرض لـه. وإنـمـا 
سنحصر التطرق إلى ما اقدم عليه المحقق العدلي والـنـائـب 
العام التمييزي. وهنا نسجل مـالحـظـات عـلـى الـطـرفـيـن 
الظاهرين في اإلشكالية القضائية التي بـرزت فـي سـيـاق 

  .التعاطي مع الملف
 : فالنسبة للمحقق العدلي، فهو ارتكب عدة أخطاء

اوالً، من خالل انتظاره طويالً إلعادة وضع يده على المـلـف 
بعد توقف عن متابعة إجراءاته لمدة تزيد عن سنة، بسـبـب 
مراجعات الرد المرفوعة ضده. فاذا كان استند في استـئـنـاف 
متابعته لإلجراءات على اجتهاد سابق عن المجلس الـعـدلـي 
بانه هو صاحب االختصاص والصالحية للبت بطـلـبـات الـرد 
الموجهة ضده، فلماذا لم يلجأ إلى هذا االجتهاد مـنـذ بـدأت 

  .مراجعات الرد تقدم ضده ؟
أما ثانياً، بغض النظر عن الخلفية الكامنة وراء مـراجـعـات 
الرد الموجهة ضده، فان نص الـقـانـون واضـح، لـجـهـة ان 
القاضي التي تقدم مراجعة رد ضده، يتوقـف عـن مـتـابـعـة 
النظر في القضية التي يحقق بها، إلى ان يفصل في الطلـب 

، أ . م. م . وبـالـتـالـي فـان ١٢٥وحسبما تنص عليه المادة 
المحقق العدلي ال يحق له العودة لمتابعة بالنظر بالـقـضـيـة 
عفواً طالما لم يبت بطلب الرد، وحتى ولو كان طـالـب الـرد 

  .متعسفاً في استعمال الحق
أما ثالثاً، إن المحقق العدلي بعد إحالة الملـف الـيـه أصـوالً 
استناداً إلى ادعاء النائب العام التمييزي، يضـع يـده عـلـيـه 
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بصورة موضوعية. وان القانون أجاز له التـحـقـيـق مـع مـن 
يظهر، أنه مسهم في الجريمة ويمكنه اسـتـجـوابـه بصـفـة 

أ. م. ج. وأعطاه حق إصدار جـمـيـع  ٣٦٢مدعى عليه، المادة 
المذكرات التي يقتضيها التحقيق دون طلب النيابة الـعـامـة، 
الفقرة األولى من المادة ذاتها، إال أن هذا الحق ليس مطـلـقـاً 
يمارس دون مراعاة الضوابط والنصوص القانونيـة الـواجـب 
احترامها عند اللجوء إلى االدعاء بحق من يظن أن ثمة شبهة 
عليه. ومن هذه النـصـوص تـلـك الـمـرتـبـطـة بـمـوضـوع 
الحصانات على اختالفها ومنها الحصانة الممنوحة للـقـضـاة. 

، أ. م. م.، على أن محكمة الـتـمـيـيـز  ٣٤٤حيث نصت المادة 
تنظر بالجرائم التي يرتكبها القضاة سواء كانت خارجة عـن 
وظائفهم أم ناشئة عنها أو بمناسبتها. ووفقاً إلجراءات نصت 
عليه المواد التي تلي هذه المادة. وقد استثنى القـانـون مـن 

 ٣٥٤تطبيق أحكام هذه المادة القضاة الذين حددتهم المادة 
، أ . م. م . ومنهم النائب العـام الـتـمـيـيـزي حـيـث تـجـري 
محاكمتهم أمام هيئة قضائية خاصة مؤلـفـة مـن خـمـسـة 
قضاة تعين بمرسوم يتخذ في مجلـس الـوزراء بـنـاء عـلـى 
اقتراح وزير العدل. لذلك ال يمكن االدعاء على النائب الـعـام 
التمييزي أو استدعائه للتحقيق بصفة مـدعـى عـلـيـه كـمـا 
حصل في اإلجراء الذي اتخذه المحقق العدلي حتى ولـو كـان 

  .النائب متنحٍ عن الملف
رابعاً، يدرك المحقق العدلي ،انه حتى ولو أعطاه الـقـانـون 
صالحية واخـتـصـاص وضـع يـده عـلـى الـدعـوى بصـفـة 
موضوعية، انه من حق النائب العام التمييزي أن يطلع عـلـى 
ملف الدعوى وان يبدي ما يراه من مطالعة أو طلب. هذا مـن 
جانب، أما من جانب اخر، فإن المحقق العدلي يعي جيـداً، أن 
إصداره للقرار االتهامي يتوقف على وضع مطالعة بـاألسـاس 
من قبل النيابة العامة التمييزية، واذا لـم تضـع الـنـيـابـيـة 
العامة التمييزية مطالعتها باألساس، فال يمـكـن لـلـمـحـقـق 
العدلي إصدار قراره االتهامي وفقاً للمطالعة أو خـالفـاً لـهـا 

  .بكليتها أو ببعضها
من هنا ، فإن المحقق العدلي اخطأ التقدير في مـا اتـخـذه 
من قرارات، الن بعضها مخالف لألصول الـمـفـروضـة تـحـت 
طائلة األبطال، وألنه ال يستطيع السير بالملف إلى نهايته إال 
بالتعاون مع النائب العام التمييزي وليس بالـتـصـادم مـعـه. 
وهذا أدى إلى حصول ردة فعلٍ ، كان خطأ مرتـكـبـهـا اكـثـر 
فداحة من خطأ المحقق العدلي وخاصة ما اقدم عليه النائـب 

  .العام التمييزي
  . الذي ارتكب خطأ في ثالث نواحي

الناحية األولى، هي إقدامه على دخوله على ملف، لم يـعـد 
في عهدته بعد إحالته إلى المحقق العدلي. فهذا الملف ومنـذ 
إحالته إلى المحقق، أصبحت يده مرفوعة عنه. وأن تـمـكـيـن 
المحقق العدلي وضع يده بصفة موضوعيـة عـلـى الـدعـوى 
يجعله صاحب الصالحية في تسطير المذكرات دون الـرجـوع 

  . إلى النيابة العامة
الناحية الثانية، أن مذكرات التوقيف الوجاهية أو الغـيـابـيـة 
يصدرها المحقق الواضع يـده عـلـى مـلـف الـدعـوى، كـمـا 

استرداد المذكرات، أو إصدار قرارات إخالء السبيل، وبالتـالـي 
فإنه ليس للنائب العام التمييزي صالحية إصدار مـثـل هـذه 
المذكرات، توقيفاً أو استرداداً أو إخالًء. وأن ما اقدم علـيـه ال 
يندرج على توصيـف إخـالء سـبـيـل، وإنـمـا اطـالق سـراح 
الموقوفين من قبل مرجعية ليست صاحبة الصالحية . وهـو 

  .بهذا اإلجراء ارتكب مخالفة قانونية ترتقي حد الخطأ الفادح
الناحية الثالثة، هي المخالفة التي ارتكبها الـنـائـب الـعـام 
التمييزي، بادعائه على قاضٍ هو برتبة محقق عدلي، بحيـث 

أ. م. ج. ولـيـس  ٣٥٤يقع االدعاء عليه تحت أحكام المادة 
، أ. م. ج. وهو بذلك ارتكب نفس الـخـطـأ الـذي  ٣٤٥المادة 

ارتكبه المحقق العدلي باستدعائه للتحـقـيـق مـعـه بصـفـة 
  .مدعى عليه

إن األخطاء التي ارتكبها المحقق العدلـي والـنـائـب الـعـام 
 التمييزي سواء كانت من موقع الفعل أو ردة الفعل . 

  .أماطت اللثام عن حقيقتين
األولى، أن الجسم القضائي يعيش حالة احـتـقـان داخـلـي، 

 وهذا ناتج عن إسقاط التجاذبات السياسية عليه. 
وفيه اإلثبات األكيد أن القول بان النظام في لبـنـان يـقـوم 
على مبدأ الفصل بين السلطات هو كـالم هـراء ويـجـافـيـه 
الواقع القائم، حيث أن الوصاية السياسية مفروضة على هذا 
المرفق وخاصة على المواقع المفصلية فيه وهذا هو السبـب 

 الكامن وراء عدم إقرار استقاللية السلطة القضائية
الثانية، أن العصي التي و ضعت في عجالت التحقيـق مـنـذ 
بدايته، كانت تهدف إلى منع الوصول بالتحقيق إلـى كشـف 
الحقيقة في جريمة تفجير المرفأ وتحديد المسؤولين عـنـهـا 

  .مشاركين كانوا أو مساعدين أو متسترين عليها
وعلى هذا األساس، فإن الذي شهده القضـاء مـؤخـراً كـان 
تنفيذاً لقرار سياسي اتخذ في الغرف السرية الـتـي ال تـريـد 
للتحقيق أن يتوصل إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، وان 
اخطر ما فيه، أن عملية إخراج الموقوفين من السجون الـذي 

بـغـض الـنـظـر عـن  -جاء بمعزل عن السياقات القانونيـة 
تشـبـه تـلـك الـتـي -مظلومية الموقوفين بعضهم أو كلهم 

تحصل عندنا تنهار الدول. ولذلك يمـكـن الـقـول أن مسـار 
انهيار الدولة وصل إلى المرفق القضائي، وبانهيـار الـقـضـاء 
تنهار الدول وهو ما تحدث عنه ابن خلدون عندما تحدث عـن 
انهيار الدول. وهذا هو البعد الفعلي للتـجـاذب الـذي حصـل 
بين مرجعين قضائيين ،وكان يـمـكـن حـل الـتـنـازع حـول 
الصالحيات بينهما باالحتكام إلى الـقـانـون وهـو الـذي لـم 
يحصل. بحيث بدا أن القضاء باتت تـتـحـكـم بـه الـعـقـلـيـة 

 . المليشياوية وهي العقلية التي تدار بها شؤون الدولة
من هنا، فإن الذي شهده المرفق القضائي كان خطيراً جداً، 
ألنه أعطى إشارة واضحة لدخول مرحلة انهيار الدولة مرحلـة 
متقدمة بانهيار مرفق أساسي من مرافقها، والخاسر األصغـر 
هي العدالة العامة في نظام التقاضي والعدالة الخاصـة فـي 

  .جريمة المرفأ وأما الخاسر األكبر هو الدولة الوطنية برمتها
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بدايةً ال بد من التنويه أنه لم يـكـن وارداً لـديـنـا الـبـتـة 
التطرّق إلى األجهزة األمنية اللبنانية ودورها فـي الـحـفـاظ 
على األمن الداخلي وحماية ممتلكات الـنـاس والـدفـاع عـن 

انطالقاً من إدراك الجميع أن ذلك هـو أبسـط مـا  حقوقهم،
يجب أن تقوم به هذه األجهزة اوالً، وللحساسية األمنية التـي 
نتجنب الخوض في تفاصيلها حرصاً على المصالح الـكـبـرى 

غير أن مـا حصـل  للبلد في ظل وجود القضاء اللبناني ثانياً،
في مكتب وزير العـدل الـلـبـنـانـي مـن  ٢٦/١يوم الخميس 

تواطؤ واعتداء امني مفضوح على عدد من النواب اللبنانييـن 
وتنصل الوزير المذكور من معرفة الفاعلين األمنيين، وهـم 
المتواجدين داخل مكتبه الوزاري، يثـيـر أكـثـر مـن عـالمـة 
استفهام حول وجود " شبيحة وأشباح" فـي بـالط الـوزارات 
يؤكدون لنا الدور المنتظر للدولة التي تضمحل مؤسسـاتـيـاً، 
لصالح النظام البوليسي المستخدم لـيـحـمـي الـمـنـظـومـة 
الفاسدة التي اتسعت كثيراً الهوة السحيقة التي تفصلها عـن 
شعبها وأدركت يوم نهايتها وهي تستعجل تأخيره على أيدي 
بعض األمنيين اللبنانيين ووضع األسافـيـن بـيـن األجـهـزة 
األمنية وشرائح المجتمع اللبنانـي وهـذا مـا يـمـلـي عـلـى 
األجهزة، قادة ورتباء وعناصر، تدارك ما يحصل واستخـالص 
العبر ممن سبقهم من متقاعدين حملوا الهراوات الـغـلـيـظـة 
إياها يوماً، في مواجهة شعبهم، واليوم يـمـألون السـاحـات 
مطالبين بحقوقهم المهدورة التي تصادرها قوى المنظـومـة 
إياها غير مبالية بواقعهم المعيشي المتردي وال يجـدون إزاء 
ذلك غير أبناء جلدتهم وشعبهم يؤازرونهم وينافـحـون عـن 

والى الذين يرفعون الهراوات اليوم فـي مـواجـهـة  قضيتهم،
شعبهم، نعيدهم إلى كل التحركات المطلبية التي يـقـودهـا 
زمالؤهم المتقاعدون في القوى األمنية المطالبين بتحسيـن 
أوضاعهم المعيشية والـحـصـول عـلـى حـقـوق الـطـبـابـة 
واالستشفاء والتعليم وغـيـر ذلـك مـن حـقـوقـهـم األخـرى 
المشروعة، السيما عندما نصبوا خـيـمـةً لـهـم فـي وسـط 
المدينة لهذا الغرض منذ أشهر، وأعقبها تحرك مطلبـي آخـر 
واعتصام نفذه متقاعدو القوات المسلحة أمام مبنـى مـالـيـة 

  .للغاية نفسها ١٦/٨/٢٠٢٢طرابلس يوم 
هؤالء المتقاعدين، كانوا باألمس الذراع األمنية الغلـيـظـة 
للسلطة التي استخدمتهم في مواجهة كل حركة اعتراضـيـة 
شعبية منادية بالحقوق الدنيا للشعـب الـلـبـنـانـي، والـيـوم 
يجدون أنفسهم في صفوف هذا الشعب، وكل من كان يرفـع 

  . شعار الحرية والتغيير في هذا البلد
قد يفهم من كالمنا أننا ندعو إلى الثورة عـلـى الـقـيـادات 
األمنية، وهذا ما لم يخطر ببالنا، ال الـيـوم وال غـداً، رغـم 
قناعتنا أن هذه القوى األمنية كانت ولم تزل األداة الغاشـمـة 

للسلطات المتعاقبة، وهذه السلطات هي التي تضع األمنيين 
والدفع بهراواتهم الغليـظـة إلـى  اليوم في مواجهة شعبهم،

ضرب من كانوا يحتاجون لحمايتهم ودعمهم ونعنـي بـذلـك 
ذوي ضحايا تفجير مرفأ بيروت الذين سقط منهم شهداء من 
أبناء األجهزة األمنية أيضاً، إلى جانب مواطنين أبريـاء، ولـم 
يمنع ذلك من ضربهم بشدة واستخدام القسوة معهم عندما 
طالبوا بعدم التفريط بدماء شهدائهم وطـمـس قضـيـتـهـم 

 . وإنهائها
يعيدنا ما تقدم إلى حادثتين مؤسفتين على سبيل المثال، 

 : ال الحصر
األولى، عندما تمادت الـقـوى األمـنـيـة فـي اسـتـعـمـال -

هراواتها، خاصةً عندما تعلق األمر بعسكري متقاعد يصـرخ 
أمام كاميرات اإلعالميين، يشكو ابنه الذي في الخدمة وهـو 

يدفشه" بغية رميه أرضاً أمام المجلس النيابي وهو يطالـب "
، ٢٠٢٢بحقوق المتقاعدين التي غفلت عنها موازنة الـعـام 

الثاني، عندما استبـدلَـت الـهـراوة، - ، (٢٦/٩( جريدة النهار 
بالتعذيب والضرب المبرح والتعامل غير اإلنساني مع موقوف 
غير لبناني في بلدة تبنين بشهر آب الماضي، مما أدى إلـى 
توقُّف قلبه وموته بعد ثالثة ساعات على توقيفه، في واحدة 
من ابشع التعديات على حقوق اإلنسان التي أثارت المجتـمـع 
الدولي وضج لها الرأي العام اللبناني وكأن البلد دخل مرحلـة 

 النظام البوليسي بشكل كامل.
فإلى كل األمنيين نقول : مهالً على أعصابكم وهراواتكـم 
وانتم تواجهون أهلكم وأخوتكم وتذكروا أنكم مـن نسـيـج 
هذا الشعب الفقير المعذَّب الذي تتقاسمون وإيـاه الـمـعـانـاة 

 . وتتكبدون المشقات
فهل يدري رؤساء األجهزة األمنية في البلد، مدى المعـانـاة 
التي يتكبدها عساكرهم ورتباءهم وهـم يصـطـفـون فـي 
الطوابير أمام المصارف لقبض رواتبهم واستبدالها بـالـدوالر 
على تسعير منصة صيرفة، أم أن رجل األمن في لبنـان هـو 
من عالمٍ آخر ال يصيبه ما يصيب أخيه وجـاره مـن مـعـانـاة 
التفتيش عن لقمة العيش الكريمة والحصول عـلـى رغـيـف 
الخبز الذي صار يباع بالجرام ويوزن كما يوزن الذهب، وعلبة 
حليب األطفال التي صار سعرهـا يـوازي الـراتـب الشـهـري 

وماذا لو وجد نفسه هذا األمني غداً، وقد تقاعد، إلى  الكامل،
جانب من يقمعه اليوم ويمنـع عـلـيـه إيصـال صـوتـه إلـى 
المسؤولين فيتعامل معه معاملة الجلّاد، سواء كان يدري عن 
سابق تصور وتصميم، أو كان مغفّالً وضـع عـلـى عـيـنـيـه 
عصابة الدفاع األعمى عن قرارات السلطة ، ظناً منه، ربـمـا، 

نه الضحية في الـحـالـتـيـن، أانه سيكافأ يوماً، دو ن أن يدري 
يوم استخدمته السلطة جالداً ، ويوم قذفت به الظروف إلـى 

 . نصب الخيمة على قارعة الطريق ليتأكد له ذلك
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االنقالب العسكري في السودان، ودعت جماهير السـودان االنقالب العسكري في السودان، ودعت جماهير السـودان االنقالب العسكري في السودان، ودعت جماهير السـودان االنقالب العسكري في السودان، ودعت جماهير السـودان 
وقواها الوطنية كما جماهير األمة العربية إلى مـقـاومـتـه وقواها الوطنية كما جماهير األمة العربية إلى مـقـاومـتـه وقواها الوطنية كما جماهير األمة العربية إلى مـقـاومـتـه وقواها الوطنية كما جماهير األمة العربية إلى مـقـاومـتـه 
وإسقاط نهج الردة والتطبيع. جاء ذلك في بيان لـلـقـيـادة وإسقاط نهج الردة والتطبيع. جاء ذلك في بيان لـلـقـيـادة وإسقاط نهج الردة والتطبيع. جاء ذلك في بيان لـلـقـيـادة وإسقاط نهج الردة والتطبيع. جاء ذلك في بيان لـلـقـيـادة 

    ::::القومية للحزب فيما يلي نصهالقومية للحزب فيما يلي نصهالقومية للحزب فيما يلي نصهالقومية للحزب فيما يلي نصه
في الوقت الذي يقدم فيه العدو الصهـيـونـي عـلـى ارتـكـاب  
الجريمة تلو األخرى بحق أبناء شعبنا في فلسطين الـمـحـتـلـة،  
ويتمادى مسؤولوه ومستوطنوه في انتهـاك حـرمـة الـمـسـجـد  
األقصى، أقدمت سلطة االنقالب العسكري في السـودان عـلـى  
استقبال وزير خارجية العـدو فـي تـطـور خـطـيـر لـمـسـتـوى  
العالقات بين الطرفين، وصوالً إلى إقامـة عـالقـات سـيـاسـيـة  
كاملة بإشراف أميركي كما صرح بذلـك مـا يسـمـى بـرئـيـس  
المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان. ففيمـا كـان الـمـطـلـوب  
اتخاذ مواقف عربية ترتقي ومستوى الخطورة الـتـي تـنـطـوي  
علبها إجراءات العدو في األرض المحتـلـة مـن قـتـل وتـدمـيـر  
واعتقاالت وانتهاك حرمات األعيان الدينية والـثـقـافـيـة وإغـراق  
الضفة الغربية بالمستوطنات والتلويح بتهجير شـامـل ألهـلـهـا  
في استحضار لمشهديات التهجير التي حصلت قبل وبعد إقـامـة  
الحركة الصهيونية لكيانها الغاصـب عـلـى ارض فـلـسـطـيـن  
العربية ، يقوم وزير خارجية العدو بزيارة لـلـخـرطـوم لـيـعـلـن  
بنفسه إسقاط الءاتها الشهيرة، مبشراً بصـفـحـة جـديـدة مـن  
العالقات التطبيعية مع نظام الحكم القائم، الذي تبين الـوقـائـع  

كـان    ٢٠٢١ تشـريـن األول    ٢٥ أن االنقالب الذي حصل في  
انقالباً على المسار السياسي الهادف إلى الدخول فـي مـرحـلـة  
التحول الديموقراطي الفعلي بقدر مـا كـان يـرمـي إلـى إزالـة  
العوائق أمام عملية التطبيع مع العدو التي تم الـتـأسـيـس لـهـا  

  .البرهان في أوغندا منذ أكثر من سنتين   -في لقاء نتنياهو  
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتـراكـي وهـي 
تدين بشدة مسار التطبيع الذي ينتهجه نظام الحكم القـائـم 
في السودان حالياً، تدعو جماهير السودان وقواها الوطـنـيـة 
والتقدمية والديموقراطية وفعالياته الشعبـيـة وكـل الـقـوى 
الحريصة على عروبة السودان ودوره القومي في احـتـضـان 
قضايا األمة وفي الطليعة منهـا قضـيـة فـلـسـطـيـن، إلـى 
محاصرة هذا النهج الخياني وإسقاطه ومالقاة جماهير األمـة 
العربية وقواها التحررية في تحرك شاملٍ، للتصدي لخطوات 
التطبيع التي تتوسع مروحتها على حسـاب األمـن الـقـومـي 
العربي وعلى حساب دم الشهداء الذين يراق دمهم الـطـاهـر 
على ارض فلسطين بآلة الحرب الصهيونية . وإنـه لـمـعـيـب 
جداً، أنه في الوقت الذي بدأت فيه مـؤشـرات الـتـحـول فـي 
الرأي العام الدولي لمصلحـة قضـيـة فـلـسـطـيـن، وتـزايـد 
الدعوات لمقاضاة "إسرائيل"، أمام المحكمة الجنائية الدوليـة 
الرتكابها جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية بحق أبناء شعب 
فلسطين مع ممارستها لسياسة فصل عـنـصـري بـمـا هـي 
سلطة احتالل على مساحة األرض الوطنية الفلـسـطـيـنـيـة، 

تتهافت بعض األنظمة العربيـة وآخـرهـا نـظـام الـبـرهـان 
لتطوير عالقاتها السياسية واالقتصادية واألمنية مـع الـعـدو 

أميـركـي  -الغاصب عبر االرتماء في أحضان التحالف الصهيو 
في تحد سافرٍ للمشاعر الشعبية العـربـيـة وتـنـكـر ألبسـط 
الموجبات وااللتزامات القومية تجاه قضية فلسـطـيـن الـتـي 
يقاوم أبناؤها باللحم الحي ويقدمون قـوافـل الشـهـداء فـي 

  .ساحة المواجهة مع العدو الغاصب
إن القيادة القومية للحزب التي تعتبر قضية فلسطين هـي 
قضية األمة برمتها بكل ما تنطوي عليه من أبعـاد وطـنـيـة 
وقومية وإنسانية، تدعو منظمات الحزب فـي كـل السـاحـة 
القومية كما المغتربات، وكل القوى التحررية في األمـة إلـى 
تصعيد حراكها ونضالها الجماهيري ضـد نـهـج الـتـطـبـيـع، 
بنفس الحيوية التي تخوض فيه نضالها ضد أنـظـمـة الـردة 
والقمع واالستبداد والفساد السياسي واالقتصادي والـمـالـي، 
وعلى قاعدة ارتباط النضال من اجـل الـتـغـيـيـر الـوطـنـي 
وتحقيق ديموقراطية الحياة السياسية بالنضال الـتـحـريـري 
ضد االحتالل لألرض العربية أياً كـانـت أنـمـاطـه وأطـرافـه 
وصيغ تحالفاته المنظورة والمبطنة، وخاصة ذاك الذي تـنـوء 
تحت أعبائه فلسطين في ظل االحتالل الصهيوني والـعـراق 

  .اإليراني المركب -تحت االحتالل األميركي 
إن القيادة القومية للحزب وهي تحيي صـمـود جـمـاهـيـر 
شعبنا في فلسطين المحتلة وارتقاء عمليات المقاومة فـيـهـا 
حتى االستشهاد رداً على جرائم العدو وتماديه فـي عـدوانـه 
وتدميره لكل مرافق الحياة، توجه التحية لجماهير شعبنا في 
السودان وقواها الوطنية التي تعمل علـى مـحـاصـرة نـهـج 
التطبيع لطغمة الردة واالنقالب ، تمهيداً إلسقاطه وإلغاء كل 
ما يترتب على ذلك من نتائج تفرزها العالقات الصهـيـونـيـة 
مع منظومة حـاكـمـة تـفـتـقـر إلـى الشـرعـيـة الـوطـنـيـة 
والمشروعية الشعبية. فالخرطوم التي انطلقت منها الـالءات 
الشهيرة ستبقى أمينة على تاريخها وارثها الـنـضـالـي، ولـن 
تقبل أن يحصل االرتداد على ماضيها ودورهـا فـي إسـنـاد 
قضايا النضال القومي من قبل منظومة مرتدة تعمل عـلـى 
ربط السودان بمشروع التطبيع الذي تتهافت عليـه أنـظـمـة 
الخيانة والتخاذل، ولها ملء الثقة بان الثورة التي انـطـلـقـت 
لتحرير السودان من موبقات نظام الـتـمـكـيـن ومـمـارسـات 
الدولة األمنية ألجل إقامة دولة المواطنة المدنية ومنع رهـن 
ثروات السودان واقتصاده لشركات نظام العولمة المتـوحـش 
وصندوق النقد الدولي، ستبقى على عهدها في التعبير عـن 
إرادة الجماهير وهي مستمرة حتى تحقـيـق األهـداف الـتـي 

  .انطلقت منها
تحية لقوى شعبنا المناهضة والمقاومـة لـلـتـطـبـيـع فـي 
السودان كما على المستوى القومي وتـحـيـة لـفـلـسـطـيـن 
وثورتها ومقاوميها وتحية لشهدائها والحرية ألسراها والخزي 

  .والعار لكل الخونة والمطبعين والمتخاذلين
  ٢٠٢٣/٢/٤في 



      ٢٠٢٣شباط /طليعة لبنان الواحد     

 

حيت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشـتـراكـي حيت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشـتـراكـي حيت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشـتـراكـي حيت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشـتـراكـي 
رئيسة بلدية برشلونة على قرارها إلغاء التوأمة مع الكيان رئيسة بلدية برشلونة على قرارها إلغاء التوأمة مع الكيان رئيسة بلدية برشلونة على قرارها إلغاء التوأمة مع الكيان رئيسة بلدية برشلونة على قرارها إلغاء التوأمة مع الكيان 
الصهيوني رداً على جرائمه وسياسة الفصل العنصري التي الصهيوني رداً على جرائمه وسياسة الفصل العنصري التي الصهيوني رداً على جرائمه وسياسة الفصل العنصري التي الصهيوني رداً على جرائمه وسياسة الفصل العنصري التي 
يعتمدها ضد الفلسطينيين في األرض المحتـلـة، ودعـت يعتمدها ضد الفلسطينيين في األرض المحتـلـة، ودعـت يعتمدها ضد الفلسطينيين في األرض المحتـلـة، ودعـت يعتمدها ضد الفلسطينيين في األرض المحتـلـة، ودعـت 
العالم إلى االقتداء بهذه الخطوة التي تقدرها جماهير األمة العالم إلى االقتداء بهذه الخطوة التي تقدرها جماهير األمة العالم إلى االقتداء بهذه الخطوة التي تقدرها جماهير األمة العالم إلى االقتداء بهذه الخطوة التي تقدرها جماهير األمة 
العربية خير تقدير مع إدانتها الشديدة لنهج أنظمة التطبيع العربية خير تقدير مع إدانتها الشديدة لنهج أنظمة التطبيع العربية خير تقدير مع إدانتها الشديدة لنهج أنظمة التطبيع العربية خير تقدير مع إدانتها الشديدة لنهج أنظمة التطبيع 

  ....وآخرها نظام البرهانوآخرها نظام البرهانوآخرها نظام البرهانوآخرها نظام البرهان
جاء ذلك في تصريح للناطق الـرسـمـي بـاسـم الـقـيـادة 

  .القومية في ما يلي نصه
في الوقت الذي يهدد فيه العدو الصهيوني بارتكاب مجـازر 
جديدة ، بحق أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة، ولجوئه إلـى 

" رداً على تصاعد أعـمـال  ٢تنفيذ ما يسمى "بالسور الواقي 
 ٢٠٠٢المقاومة ضده، مستحضراً تهديده الذي نفذه الـعـام 

باجتياحه لمدن الضفة الغربية وارتكابـه يـوم ذاك جـرائـم 
حرب بحق السكان المدنيين، تلقى صفعة سياسية من حيـث 
ال يحتسب، تمثلت بإقدام رئيسة بلدية برشلونة السيدة "أدا 
كوالو"، على تجميد كافة العالقات المـؤسـسـيـة مـع كـيـان 
االحتالل الصهيوني بما في ذلك إلغاء التوأمة بين الـمـديـنـة 
"وتل أبيب"، وذلك رداً على ارتكاب "إسرائيل" جرائم الفصل 

  .العنصري (االبارتهايد) بحق الفلسطينيين
إن هذه الخطوة التي أقدمت عليها رئيسة بلدية واحدة من 
اهم المدن اإلسبانية، تأتي في سياق تـنـامـي الـوعـي فـي 
الرأي العام الدولي ضد ما ترتكبه "إسرائيل" بما هي سلـطـة 
احتالل من جرائم ضد اإلنسانية بحق أبناء فلسطين، الذيـن 
يتعرضون يومياً للقتل والتهجير واألبعاد وانتهاك الـحـرمـات 
اإلنسانية والدينية، وأخطرها مـا يـتـعـرض لـه الـمـسـجـد 

 .األقصى
واذا كان من داللة لهذه الموقف الذين اتـخـذتـه رئـيـسـة 
بلدية برشلونة، فهو دليل على ان قضية الحقوق الـوطـنـيـة 
الفلسطينية بدأت تتحول إلى قضية رأي عـام دولـي وهـو 
الذي كانت الحركة الصهيونية ترى فيه مجاالً حيوياً لتـرويـج 
ادعائها بشرعية اغتصابها ألرض فلسطين استناداً إلى حـق 

  .تاريخي مزعوم
إن هذا الموقف الشديد اإليجابية في تسليط الضوء عـلـى 
سياسة الفصل العنصري للكيان الصهيوني، يالقـي مـواقـف 
أخرى بدأت تعيد النظر في دفاعها عن المشروع الصهيـونـي 
االستيطاني لفلسطين وأبرزها ما أعلنته صحيفة الغـارديـان 
البريطانية، اعترافها بالخطأ التاريخي الذي ارتـكـبـتـه يـوم 
دافعت وروجت لوعد بلفور. ولهذا يجب التأسيس عـلـى هـذا 
الموقف الدولي الـذي يصـنـف السـلـوك الصـهـيـونـي فـي 
فلسطين المحتلة بانه سلوك يقوم على الفصل الـعـنـصـري 
الذي تدينه المواثيق واألعراف الدولية وتـدعـو لـمـقـاومـتـه 
باعتباره يتناقض والحقوق األساسية التي كفلتها المـواثـيـق 
الدولية وخاصة تلك التي يسقط حمايته عـلـيـهـا الـقـانـون 

  .الدولي اإلنساني
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي اذ تحـي 
الموقف الجريء الذي اتخذته رئيسة بلدية برشلونة، تـدعـو 
إلى اعتبار هذا الموقف دليالً مادياً كاف إلحالة ملف الجـرائـم 
التي ترتكبها "إسرائيل" في فلسطين إلى المحكمة الجنائيـة 
الدولية لمقاضاتها بجرائم الحرب والجرائم ضـد اإلنسـانـيـة 
التي ترتكبها بحق أبناء فلسطـيـن. وهـي إذ تشـيـد بـهـذا 
الموقف البالغ األهمية على صعيد التحول اإليجابي في الرأي 
العام الدولي لصالح القضية الفلسطينية، تدعو أحرار العالـم 
لالقتداء به، خاصة وأن إيجابيته ال تقتصر على إدانة السلوك 
العنصري الصهيوني وحسب بل انطوائه أيضاً على تـعـريـة 
مواقف األنظمة العربية التي تتهافت للتطبـيـع مـع الـعـدو، 
وأخرها نظام عبد الفتاح البرهان الذي يسـتـقـوي بـالـكـيـان 
الصهيوني ضد شعب السودان وثورته، وهو الذي لـم يـخـف 

أكتوبر. وأنه لمن العار والمعيـب عـلـى  ٢٥اغتباطه بانقالب 
بعض األنظمة العربية وبعض الممسكين بمفاصل السلطـة 
الفعلية فيها أن يكيلوا المديح للعدو ويندفعون لرفع مستوى 
العالقات التطبيعية معه في الوقت الذي يرتكب فيه المجزرة 

  . تلو المجزرة بحق جماهير فلسطين الصامدة الصابرة
كل التحية لرئيسة بلدية برشلونة ولكل من يالقيهـا مـن 
أحرار العالم في موقف اإلدانة للكيان الصهيـونـي، والـخـزي 
والعار للخونة والمتخاذلين والمرتدين والمطبعين. والـتـحـيـة 
موصولة للمقاومين الذين يردون على جرائم العدو بابـتـكـار 
أساليب جديدة لمقاومتهم، ومثلها للشهداء والحرية لألسـرى 

  .والمعتقلين
    
    الناطق الرسمي باسم القيادة القومية الناطق الرسمي باسم القيادة القومية الناطق الرسمي باسم القيادة القومية الناطق الرسمي باسم القيادة القومية 

  لحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكي
  د. احمد شوتريد. احمد شوتريد. احمد شوتريد. احمد شوتري
٢٠٢٣/٢/١٢  
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أعلنت رئيسة بلدية برشلونة آدا كوالو، عن تجميد كـافـة 
العالقات المؤسسية مع كيان االحتالل الصهيوني، بـمـا فـي 

 ."ذلك إلغاء اتفاقية التوأمة بين المدينة و"تل أبيب
وقالت كوالو في مؤتمرٍ صحفي، إنّ اإللغاء رداً على ارتكاب 
"إسرائيل" جريمة الفصل العنـصـري "األبـارتـهـايـد" بـحـق 
الفلسطينييـن، وانـتـهـاكـهـا الـمـتـكـرر لـحـقـوق الشـعـب 

منظمة وأكثر مـن  ١٠٠الفلسطيني، ولذلك طالبت أكثر من 
مواطن، بالدفاع عن حقوق اإلنسان للفلسطيـنـيـيـن،  ٤٠٠٠

ولهذا السبب، بصفتي رئيس البلدية، أبلغت رئيـس الـوزراء 
"اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو في رسـالـة بـأنـنـي جـمـدت 

 ."العالقة المؤسسية بين برشلونة و"تل أبيب
وأوضحت كوالو في رسالتها إلى نتنيـاهـو، أنّ الـعـريضـة 
دعت رئاسة البلدية إلى "إدانة جريمة الفصل العنصري ضـد 
الشعب الفلسطيني، ودعـم الـمـنـظـمـات الـفـلـسـطـيـنـيـة 
واإلسرائيلية التي تعمل من أجل السالم، وإلـغـاء اتـفـاقـيـة 

 ."التوأمة بين برشلونة وتل أبيب
ويذكر أنّ نشطاء من األحـزاب الـيـسـاريـة ومـن حـركـة 

آالف  ٥، قد نجحوا بجمع تـواقـيـع BDS "مقاطعة "إسرائيل
مواطن من برشلونة على عريضة تطالب بإلغـاء الـعـالقـات 
بين برشلونة و"تل أبيب"، حيث أكَّدت العريضة أنّ االحتـالل 
يرتكب جرائم متواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وقتل آالف 
الفلسطينيين بما يشمل مئات األطفال، في سبـيـل تـعـزيـز 
مشروع التطهير العرقي للفلسطينيين ونظام األبـارتـهـايـد، 
وعلى المجتمع الدولي أن يدفّع "إسرائيل" ثمن جرائمها عبـر 

 .عزلها
من جهتها، حيت اللجنة الوطنية الفلسطينية لـمـقـاطـعـة 

رئـيـسـة بـلـديـة بـرشـلـونـة آدا كـوالو  BDS ""إسرائـيـل
والمجموعات الشعبية التي ساعدت في الوصول لقرار تجميد 
العالقات مع نظام األبارتهايد "اإلسرائيلي" وإلغاء اتـفـاقـيـة 
التوأمة، مشيرةً إلى أنّ بلدية برشلونة أول بـلـديـة تـقـطـع 

 .عالقاتها مع نظام األبارتهايد

ولفتت لجنة المقاطعة، إلـى أنـه ومـع تصـاعـد جـرائـم 
الحكومة "اإلسرائيلية" ذات النزعة الفاشيـة بـحـق الشـعـب 
الفلسطيني األشهر األخيرة، بدأ العالم يلتفت أكـثـر مـن أي 
وقت مضى لبشاعة النظام الذي يقاومه الشعب الفلسطينـي 
منذ عقود، داعيةً جميع الـحـكـومـات ومـجـالـس الـبـلـديـات 
والمؤسسات حول العالم للسير على خطى بلدية بـرشـلـونـة 
لفرض عزلة عالمية على نظام االسـتـعـمـار واألبـارتـهـايـد 
ومحاسبته على مجازره المستـمـرة والضـغـط عـلـى األمـم 
المتحدة للتحقيق في اقترافه جريمة األبارتـهـايـد "الـفـصـل 

 ."العنصري
وقبل أعوام، صوت أغلبية أعضاء المجـلـس الـبـلـدي فـي 
بلدية مدينة برشلونة، لصالح قرار يفرض احـتـرام حـقـوق 
اإلنسان للدول التي تنتمي إليها الشركات والمؤسسات الـتـي 

 .سيتم توقيع أي اتفاق معها مستقبالً
ويشير االتفاق إلى الشركات التي لها عالقة مـع االحـتـالل 
العسكري لفلسطين، وكذلك سيتم طلـب تشـكـيـل مـركـز 
متابعة يتبع لحكومة كاتالونيا لدراسة العقود التي تـوقّـعـهـا 

 .شركات االستثمار الكتالنية في الخارج
* * * * 
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    كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي
رغم انشغال العالم بكارثة الزلـزال الـذي ضـرب جـنـوب 
تركيا وشمال سوريا، و تتالي هزاته االرتدادية التي ضـربـت 
المحيط الجغرافي، فإن فلسطين تبقى هـي مـركـز الـهـزة 
الدائمة التي أحدثت وما زالت تحدث تصدعـاً فـي الـبـنـيـان 
الصهيوني وخاصة في الحزام االستـيـطـانـي الـذي يـطـوق 
مدينة القدس. إذ لم تكد تمضي أيام معدودة على العمـلـيـة 
البطولية التي نفذها المقاوم البطل "خير علقم" ضـد جـمـع 
من المستوطنين الصهاينة في حـرم الـقـدس، حـتـى بـادر 
مقاوم آخر على تنفيذ عملية دهس ضد صهايـنـة فـي حـي 
استيطان يعتبره الصهاينة حصناً أمـيـنـاً لـهـم. وإذا كـانـت 
العملية التي نفذها المقاوم خير علقم قد أودت بحياة ثمانية 
صهاينة وعدد من الجرحى، فإن العملية التي نفذها المقـاوم 
"حسين قراقع" في العاشر من شباط، أودت بحياة اثنين مـن 

  .الصهاينة فضالً عن إصابات آخرين
هاتان العمليتان اللتين نفذتا في أوقات متقاربة، أحـدثـتـا 
تأثيرين متناقضين بحسب طبيعة البيـئـة الـتـي تـفـاعـلـت 

 . معهما
ففي بعدها الشعبي الفلسطيني، تفاعلت معهما الـبـيـئـة 
الشعبية، باعتبارهما شكلتا رداً على ما تـرتـكـبـه سـلـطـات 
االحتالل الصهيوني من جرائم قتل وتدمير وتهجير واعتقـال 

إداري وتضييق على حركة تنقل األشخاص والبضائع مقروناً 
بحصار اقتصادي وانتهاكات متواصلة لـلـحـرمـات الـديـنـيـة 

  .وخاصة حرم األقصى المبارك
أما في البعد السياسي والنضالي، فإن ما تشـهـده األرض 
المحتلة وخاصة في القدس وسائر مناطق الضفة الغربـيـة ، 
كان فوق تباينات مواقف الفصائل وخـيـاراتـهـا السـيـاسـيـة 
 والوطنية، وبهذا شكلت العمليات ضد العدو عـامـل تـوحـيـد
للمواقف، وهذا يدلل على أن القوى الفلسطينية التي تتبايـن 
خياراتها السياسية في إدارة الشأن العام الـفـلـسـطـيـنـي ال 
يمكنها إال أن تكون واقفة على أرضـيـة مـوقـف واحـد فـي 
مواجهة شخوصات وممارسات االحتالل سواء كانت متجسـدة 
بتشكيالت عسكرية وأمنية، أو بالمجموعات االسـتـيـطـانـيـة 
التي بدأ العدوُ يعدها الن تكون خط هجومي أول، ينفذ مـن 
خاللها اإلغارات بحماية االلة العسكرية لتنفـيـذ االعـتـداءات 
على سكان المدن والقرى في محيط القدس والضفـة. وهـذا 
موقف إيجابي يؤسس عليه في تطوير العالقة بين األطـراف 
الفلسطينية إلى مستوى ارقى مـن الـعـالقـات إذا مـا كـان 
أساسها يرتكز على قاعدة الفعل المقـاوم لـالحـتـالل بـكـل 

  .تعبيراته النضالية
أما في بعد التأثير على واقع االحتالل، فإن العمليات الـتـي 
ينفذها المقاومون في األرض المحتلة وخاصـة تـلـك الـتـي 
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تنفذ في القدس وكل حواضر الضفة مدناً وقرى وفي الكـتـل 
االستيطانية، فإنه رغم الصخب اإلعالمي الذي يخيـم عـلـى 
األوساط اإلعالمية والسياسية الصهيونية، والتهديد بتنـفـيـذ 
عمليات اقسى واعنف ضد جماهير فلسطين ومـن نـوع مـا 

، فإن التدقيق فـي تـفـاعـل ٣أو  ٢سمي بعمليات سور واقي 
تأثير هذه العمليات في البيئة الصهيونية عـلـى الـمـسـتـوى 
السياسي كما على مستوى بيئة المستوطنين، أماط الـلـثـام 

  .عن واقعين
األول، هو الواقع السياسي الذي يتفـاعـل فـي الـتـركـيـب 
السلطوي بعد االنتخابات التـشـريـعـيـة، وهـو الـذي يـهـدد 
بانفراط عقد التحالف بين مكونات السلطة القـائـمـة، وهـذا 
يعني أن العدو يواجه مأزقاً سلطويـاً لـيـس مـن السـهـولـة 

  .بمكان تجاوز تداعياته وانعكاساته على التماسك السلطوي
الثاني، هو الواقع الذي بات يخيم على بيئة المستوطنـيـن 
بعد تزايد عمليات المقاومين ضـدهـم. فـهـم الـذيـن كـان 
يظنون انهم يعيشون في بيئة آمنة، وأن القوة الـعـسـكـريـة 
اللة الحرب الصهيونية كافية الن تـوفـر لـهـم حـزام امـن 
جغـرافـي وأمـان مـجـتـمـعـي، وان مـحـاوالت مـا يسـمـى 
بالمتشددين الصهاينة (وكلهم متشددون) برفـض ونـكـران 
وعدم اإلقرار بأية حقوق وطنية فلسطينية، بتحويلهـم إلـى 
خط هجوم أمامي ضد الفلسطينيين، بـاتـوا الـيـوم ضـمـن 
دائرة حزام النار الذي يخطه على األرض فعل الـمـقـاومـيـن 
الذين خلقوا حالة من الرعب لدى جموع المستوطـنـيـن، لـن 
تلغي تأثيراته المباشرة كل ما يدلي به العـدو مـن مـواقـف 

  .تصعيدية
من هنا، يجب قراءة األبعاد الكـامـنـة وراء هـذا الـتـطـور 
النوعي في عمليات المقاومة، بمعزل عما توقعه من خسائـر 
في صفوف العدو من عسكريين وأمنييـن أو مسـتـوطـنـيـن 
الذين ترتفع األصوات بعسكرتهم عبر تشكيالت مليشياوية، 
بل يجب قراءاتها من خالل تأثيراتها على الواقعين السياسي 
والشعبي على طرفي المواجهة. إذ فيما تأثيراتها تأخذ بـعـداً 
إيجابياً على الضفة الفلسطينية سياسياً وشعبياً، فإنها تـأخـذ 

  .بعداً سلبياً على الضفة الصهيونية
إن القراءة السياسية لعملـيـات الـمـقـاومـيـن فـي األرض 

  .المحتلة إنما توجه رسائل في عدة اتجاهات
الرسالة األولى، هي للعدو الصهيوني الذي عليه أن يـعـي 
جيداً، بأن الصراع مـعـه هـو صـراع مـفـتـوح وان الـقـوى 
المنخرطة في فعالياته التنفيذيـة لـيـسـت مـحـصـورة فـي 
إطارات تنظيمية محددة، بل باتت الجماهير بكل شرائـحـهـا 
االجتماعية منخرطة فيه، وهذا من شأنه أن يعيـد االعـتـبـار 
للمنطلقات الثورية األساسية حول دور الكفاح الشعـبـي فـي 

  . مسيرة التحرير
الرسالة الثانية، هي موجهة للذين يدفعون باتجاه تسويـة 
مع العدو، سواء من وقع اتفاقيات تسوية أو يندفع لـعـالقـات 
تطبيعية معه، ومفادها أن الحق الوطني الفلسطيني بارضـه 
ومصيره، ليس معقوداً بناصيته لمن يساوم على هذا الـحـق 
سعياً وراء مصالح اقتصادية وسياسية خاصة، فـهـذا الـحـق 

معقود التصرف به ألصحاب الحق من جماهـيـر فـلـسـطـيـن 
وجماهير األمة التي ترى في البعد الوطني الفلسطيني بعـداً 
قومياً، وبالتالي ال يحق التصرف بهذا الحق مـمـن ال يـمـلـك 
صفة وال يملك أهلية، وكل ما ينشأ عن تصرفاته باطـل وال 
يمكن أن يكون منتجاً ألية مفاعيل من جراء اتفاقاتهـا الـتـي 
تنطوي على تنازالت وتفريط بالحقوق الوطنية الفلسطينيـة 

  .والحقوق القومية لألمة
الرسالة الثالثة، هي لجماهير األمة العربية، ومـفـادهـا ان 
ثورة فلسطين هي خط دفاعي أمامي عن األمة العربية، وان 
حماية الخطوط الخلفية في البنية القومية، توجـب تـدعـيـم 
الخط الدفاعي األمامي، وهذا يتطلب العمل عـلـى خـطـيـن، 
خط توفير الدعم واإلسناد المادي والمعنوي لثورة فلسطين، 
وخط محاصرة وإسقاط حاالت االختراق الصهيوني في العمق 

  . العربي التي تتجسد باتفاقيات التسوية واتفاقيات التطبيع
الرسالة الرابعة، هي لجماهير الداخل الفلسـطـيـنـي كـمـا 
الشتات على مساحة األرض الوطنية، بأن ثورة فـلـسـطـيـن 
هي ثورة تغطي كل مساحة فلسطين التاريـخـيـة بـمـداهـا 
ليس على مستوى األرض وحسب وإنما على مستوى التواجد 
البشري، وأن التعامل مع "إسرائيل" باعتبارها سلطة احتـالل 
لكل فلسطين على البشر والحجر ،ُ يبطل تأثيرات "األسـرلـة 

، ويقوي من تشبـث  ٤٨"على من يقع ضمن دائرة احتالل الـ 
بـأرضـهـم فـي إحـبـاط  ٦٧من يقع ضمن دائرة احتالل الـ 

مسبق الي مشروع "ترانسفير" جديد تـخـطـط لـه الـدوائـر 
  .الصهيونية

إن أهمية ما تنطوي عليه الرسالة الرابعة، هي أن جماهير 
فلسطين في عموم األرض المحتلة تعيش اآلن مخاضاً ثورياً 
يضع فلسطين على أبواب انبعاث متـجـدد لـثـورتـهـا الـتـي 
انطلقت قبل ثمانية وخمسين عاما وتجددت شخصيتهـا فـي 
انتفاضاتها المتواصلة، وجدواها تكمن في كون رحاها تـدور 

 على ارض فلسطين . 
وهذا ما يجعل فعل الثورة بمشهدياته الحاليـة هـو فـعـل 
جماهيري، تساهم فيه القوى المنظمة بقدر ما تساهم فيـه 
الحركة الشعبية من خارج االصطفافات التنظيمـيـة . وهـنـا 
تكمن أهمية هذا الفعل الثوري الـذي يـجـعـل مـن الـفـعـل 
النضالي فعالً مساهماً في انضاج وتأجيج الـفـعـل الـمـقـاوم 
لالحتالل بكل شخوصه من ناحية ويجعلـه خـارج سـيـاقـات 

 االحتواء السياسي من ناحية أخرى.
فتحية لألبطال المقاومين الذين يكتبون سفراً جديـداً فـي 
مسيرة النضال الثوري العربي على أرض فلسطين، فمعـهـم 
ستدخل القضية رحاب عصر جديد، عنوانه فلسطـيـن ثـورة 
دائمة ضد االحتالل، مادتها أبناؤها الميامين وأهدافها تحرير 
فلسطين واستعادة الحق المغتصب وإعادة المشرديـن. ومـع 
كل إطاللة يوم جديد، ستكون فلسطين عـلـى مـوعـد مـع 
ظهور بطل جديد من أمثال خيري علقم وحسين قراقع أسوة 
بمن سبقهم على طريق االستشهاد إلى أن يتحقـق الـنـصـر 

  .المبين

* * * * 
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    أ. ع.أ. ع.أ. ع.أ. ع.
عشرة شهداء وأكثر من مئة جـريـح ودمـار فـي نـابـلـس 
القديمة التي انسحبت منها قوات االحتـالل بـعـد الـمـجـزرة 
وأبقت الحصار على مداخلها، واألجهزة األمنية الصـهـيـونـيـة 
مربكة في ظل قلق شديد منتظرة الرد الفلسطيني الذي لـن 
يطول وبدأت بوادره األولية في إطـالق الـنـار عـلـى حـاجـز 
بالقرب من مستوطنة شافي شمرون شمـال غـرب نـابـلـس 
وهجوم بالرصاص على حاجز الطـيـبـة مـن قـبـل كـتـيـبـة 
طولكرم وثالث على نقطة للجيش قرب حوش وأعيرة ناريـة 

 على كريات أربع.
القلق الذي يسود األجهزة األمنية الصهيونية ليـس مـرده 
تداعيات المجزرة التي ارتكبت في نابلس، وال سياسـات بـن 
غفير االنفعالية والمرتجلة والتي تنم عن عنصرية ال حـدود 
لها وحقد أعمى بعد أن أصبح معرض سخرية وتـهـكـم فـي 
بعض األوساط السياسية واإلعالمية الصهيونية حـتـى مـن 
قبل عسكريين وقادة أجهزة أمنية يحملونـه مسـؤولـيـة مـا 
يسمونه استفزاز الفلسطينييـن، وإنـمـا فـي األسـاس مـن 
الشعور بالعجز والفشل في مواجهة الحالة الـفـلـسـطـيـنـيـة 
الجديدة المتصاعدة مقاومة وتصد لالحتالل وتنفيذ عملـيـات 

صهيونياً منذ بداية العـام  ١٣نوعية أدت إلى مقتل أكثر من 
الحالي وتتركز هذه العمليات بشكل أسـاسـي فـي مـديـنـة 
القدس التي يعتبرونها العاصمة األبدية والموحدة لكيانـهـم، 
وهو الوهم الذي يسقط حد التالشي أمام كل فعل بـطـولـي 

يقوم به الفلسطينيون، ويوم قام العدو بما أسـمـاه مسـيـرة 
اإلعالم في المدينة المقدسة علق أحد الكـتـاب الصـهـايـنـة 
بالقول أن أحداً من الصهاينة ال يجرؤ على السير في القـدس 
وحيداً، كما علق كاتب آخر قبل أيام ال يسـتـطـيـع أحـد مـن 
المستوطنين السير في القدس إال مدججاً بالسالح أو بحمايـة 
شديدة من قوات األمن في اعتراف ضمني أنهم غـربـاء عـن 

 المدينة وسيظلون كذلك.
وفي هذا الصدد تعترف األجهزة األمنية الصـهـيـونـيـة أن 
القدس مثلها مثل المدن الفلسطينية األخرى مشبعـة بـروح 
التحدي والمقاومة اآلخذة في التصاعد والنمو والتطور، ورغم 
تحميل هذه األجهزة بن غفير المسؤوليـة بسـيـاسـاتـه عـن 
استفزاز الفلسطينيين فهي تقر بفشل كل سياسة االحتـالل 
وإجراءاته على مدى السنوات الماضية وسابقاً القدس أفشلت 
سياسة المتاريس الحديدية وأن من ينفذون الفعل الـمـقـاوم 
هم أطفال وشباب ورجال ونسـاء دون ظـهـور أدنـى صـلـة 
واضحة على عالقة بالفصائل وبعضها يتم بتخطيـط فـردي 
وأسلحة أقرب ما تكون إلى البدائية، فاألطفال الذين ينفذون 
العمليات اعترف بعضهم أنها تـخـطـيـط فـردي ورداً عـلـى 
الجرائم التي يرتكبها االحتالل، كما تحاول هذه األجهزة عبثاً 
اختراق مجموعات تتشكل مثل عرين األسود وعش الدبابـيـر 
إلى غير ذلك من تسميات قد تضم عناصر مستقلـة وأخـرى 
من فصائل مثل كتائب شهداء األقصى، وأن السيطرة صعبة 
أن لم تكن مستحيلة على الذئاب المنفلتة وهي الـتـسـمـيـة 
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التي تطلقها أجهزة العدو علـى األطـفـال الـذيـن يـنـفـذون 
 العمليات.

في ظل هذا الوضع المتأزم وتوقع ارتكاب العـدو لـمـجـازر 
وحشية قد تكون أكثر عنفاً ودموية تنفيذاً إلشـبـاع غـريـزة 
العنصرية والجريمة والقتل، وتحسبـاً لـمـا يسـمـيـه الـعـدو 
تصاعد المقاومة في شهر رمضان القادم على العدو أن يقـرأ 
الدرس جيداً وهو الذي سيدرك عاجالً أم آجالً أن كيانه سائـر 
إلى الزوال، فبعد أكثر من قرن ونـيـف عـلـى هـذا الصـراع 
الوجودي بين الفلسطينيين أصحاب الـحـق الـتـاريـخـي فـي 
أرضهم ووطنهم، وهذا الكيان االغتصابي الـدخـيـل أن كـل 
المجازر والمذابح التي ارتكبت بحق الفلسطينيين لم تزدهم 
إال عزماً وإصراراً على المضي في طريق التضحيات المعمـدة 
بالدم نحو أهدافهم التاريخية الكبرى وهم بالغوها ال محالة، 
كما أن الفعل الفلسطيني المقاوم داخل األراضي الـمـحـتـلـة 
هو في تصاعد فعلى الرغم من الـطـابـع الـفـردي الـخـاص 
للعمليات التي تنفذ فإن اتساع بؤر المقاومة في ازديـاد مـن 
جنين إلى نابلس فطولكرم والخليل، وأن هذه البؤر ستـمـتـد 
في مرحلة الحقة إلى عموم أنحاء فلسـطـيـن خـاصـة تـلـك 

 .١٩٤٨المناطق التي داخل فلسطين المحتلة عام 
إن حمالت االعتقال اليومية في عموم أنحاء الضفة الغربية 
وسياسة هدم البيوت وتصعيد وتيرة االستيطان سوف تواجه 
الطريق المسدود أمام اإلرادة الفلسطينية الـتـي تضـع كـل 
القوى والفصائل الفلسطينية أمام مسؤولية جديـدة خـاصـة 
السلطة الفلسطينية المطالبة بإعادة الـنـظـر بسـيـاسـاتـهـا 
وبرامجها لالقتراب والتناغم مع حالة المقاومة وعدم الرهـان 
على الموقف العربي الذي يكتفي ببيانات اإلدانة واالستنـكـار 
مؤكداً عجزه وفشله أن لم نقل تواطؤه وعلى مـوقـف دولـي 
لن يصل إلى درجة الحسم في االعتراف الـفـعـلـي والـجـدي 
بالحقوق الوطنية الفلسطينية، في ظل معطى دولي يـمـنـع 

مجلس األمن الدولي من اتخاذ قرار بسبب الفيتو األمـيـركـي 
وقرارات أطر دولية أخرى تبقى حبراً على ورق مثـل قـرارات 
الجمعية العامة لألمم المتحدة وغيرها من الهيئات الـدولـيـة 
األخرى، وال الرهان على موقف أميركي بالحد األدنـى، وهـو 
الموقف الكالمي الذي لم يجد أي ترجمة على األرض، مـنـذ 
وعود بايدن االنتخابية وما تمخضت عنه زيارة بايدن األخيرة 
للمنطقة أو مجيء بليـنـكـن وسـولـيـفـان وبـرنـز، فـاإلدارة 
األميركية ليست في وارد التدخل مع كيان العدو أو الضـغـط 
الجدي عليه لوقف سياسته العدوانية، والحديـث عـن بـرودة 
في العالقة بين الجانبين تنقضها الوقائع وتغيبهـا مسـاعـي 
بايدن لنيل رضى األوساط الصهيونية على أبواب مـعـركـتـه 
الرئاسية لدورة ثانية، كما أن الحديث عن حل الدولتين فـهـو 
مجرد الزمة فارغة الـمـعـنـى والـمـضـمـون فـي الـبـيـانـات 
األميركية، والحديث عن تهدئة كما ورد في اتصاالت بلينكن 
الهاتفية قبل أيام من مجزرة نـابـلـس يـعـنـي مـزيـداً مـن 
الضغوطات على السلطة الفلسطينية إلحياء التنسيق األمني 

 مع كيان العدو يعود عليه بالفائدة.
لقد عانقت نابلس أختها جنين بالدم وتوحدتا مع الـقـدس 
في معركة مفتوحة على كل االحتماالت فـي عـمـوم أنـحـاء 
الضفة الغربية، وما على الجميع االرتقاء إلى مستوى التحـدي 
والمسؤولية التاريخية في هذه المواجهة الحاسـمـة الـذي ال 
خيار فيها إال الصمود والمقاومة وبالتالي النصر معـمـداً بـدم 
الشهداء وعذابات األسرى وإرادة المقاومين أما من يـريـد أن 
يراقب عن كثب كعادته في معركة غزة األخيـرة، ومـن ثـم 
في معركة نابلس اليوم وقبلها جنين وتجاه ما تتـعـرض لـه 
القدس وأقصاها الشريف فإن المراقبة تسـتـدعـي الـوقـوف 
على التل من أجل أن تكون الرؤية أكثر وضوحاً وليبقى واقفاً 

 على التل.
* * * * 

    المشهد األول:المشهد األول:المشهد األول:المشهد األول:
حاخام صفد شموئيل بن الياهو يعلق على زلـزال سـوريـا 
وتركيا فيقول: زلزال سوريا وتركيا عدل الهي يشبـه إغـراق 
فرعون وجنوده، وهو عقاب للشـعـوب الـتـي تـحـيـط بـنـا، 

 وتنظيف للعالم لجعله أفضل.
وشموئيل هذا يحتل مكانة دينية رفيعة ويتقاضـى راتـبـاًً̄ 

 مثل الوزراء، ومثلهم جميعاً عنصري ومتطرف ومجرم.
 

    المشهد الثاني:المشهد الثاني:المشهد الثاني:المشهد الثاني:
إبان العدوان الثالثيني على العراق قـال مسـتـشـار بـوش 
األب للشؤون الدينية: اآلن تحققت نبوءة الـتـوراة وهـا هـي 
أمم األرض التي تفرقت من بابل تعود وتقصف بـابـل مـن 

 السماء ألنها عذبت "شعب اهللا المختار".
    

    المشهد الثالث:المشهد الثالث:المشهد الثالث:المشهد الثالث:
محمد العبار، رجل أعمال إماراتي من األثرياء يتبرع بمبلـغ 

) مليون دوالر لفـقـراء الـمـسـتـوطـنـات فـي الـكـيـان ١٧٠( 
 الصهيوني.

هذا المطبعِ المطبع بالخيانة يثير أكثر من تساؤل ويطـرح 
أكثر من عالمة استفهام، وهو صـورة مـن صـور االرتـمـاء 
اإلماراتي تحت إقدام الصهاينة، وتحويل اإلمارات إلى بـوابـة 
خلفية لزرع الخنجر في صدر األمة وظهرها، وهل كان قـيـام 
اإلمارات مقدمة تعود سنوات إلى الوراء لتلعب هذا الدور فـي 

 الوقت المناسب.
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    بقلم عمر حلمي الغولبقلم عمر حلمي الغولبقلم عمر حلمي الغولبقلم عمر حلمي الغول
بعد أسبوعين من عملية الشهيد خيري علقم الـبـطـولـيـة، 

عاماً) عملية فدائية جـديـدة  ٣١ينفذ الشهيد حسين قراقع (
في العاصمة الفلسطـيـنـيـة األبـديـة الـقـدس، وفـي حـي 
الصهاينة الحريديم األكثر تطرفاً، حي رامـوت ظـهـر امـس 

) ٢٠٢٣الجمعة الموافق العاشر من شباط / فبراير الحالـي (
في الواحدة والنصف تقريباً عند مفترق الخـروج مـن الـحـي 
باتجاه غفعات زئيف، وقام بدهس عدد من الصهاينة، نـجـم 
عنها قتل صهيونيين وإصابة أخرين، بعضهم إصاباته خطرة 

 .وفق المصادر الطبية اإلسرائيلية
وتأتي هذه العملية الجـديـدة رداً عـلـى جـرائـم الـحـرب 
اإلسرائيلية، وعلى استشهاد األسير المناضل أبو علي امـس، 
ودفاعاً عن الذات الشخصية والوطنية في مواجهة الحـكـومـة 

بزعامة نتنياهـو، ولـيـس حـبـاً “  إسرائيل” األكثر فاشية في 
بالعنف، وال رغبةً بمواصلة نزيف الدم، ولـيـؤكـد لـلـقـاصـي 
والداني في العالم، أن الشعب الفلسطيني سيـبـقـى يـقـاوم 
بكل الوسائل المشروعة والمتاحة ليحقق أهدافه الـوطـنـيـة 

بكل تالوينهـم “  إسرائيل” كاملة غير منقوصة، وإلرغام قادة 
ومشاربهم على اإلذعان لصوت الحق والـعـدالـة الـمـمـكـنـة 

 .والمقبولة فلسطينياً وعربياً وعالمياً
  وأهمية العملية تكمن في انها،

أوالً :تمت في الحي األكثـر تـطـرفـاً بـيـن الـمـتـشـدديـن 
المتدينين، وجميهم دعاة حرب على الشعب الـفـلـسـطـيـنـي 

  وحقوقه،
ثانياً : لم يستخدم فيها الشهيد قراقـع ابـن الـعـيـسـويـة 
المقدسية أي سالح، وإنما قام بسيارته بدهس المستعمرين 

  الصهاينة؛
ثالثاً : أكدت مجدداً أن القدس عاصمة دولـة فـلـسـطـيـن 

  ؛“إسرائيل“األبدية، ولن تكون يوما عاصمة لـ
رابعاً: أرسلت رسائل عدة لإلسرائيليين وعرب الردة وقـادة 
العالم عموماً والواليات المتحدة خصوصاً أن السالم الممـكـن 
والمقبول، هو السالم السياسي والقانوني الـمـرتـكـز عـلـى 
قرارات الشرعية الدولية وخيار حل الـدولـتـيـن عـلـى حـدود 

وعودة الالجئين الفلسطينيين  ١٩٦٧الرابع من حزيران عام 
والمساواة الكاملة ألبنـاء الشـعـب  ١٩٤لديارهم وفقا للقرار 

 .في الجليل والمثلث والنقب والساحل
كما أن العملية الفدائية الجديدة عمقت التنـاقضـات بـيـن 
أركان الحكومة، وبينهم وبين أركان الـمـعـارضـة والـمـنـابـر 
اإلعالمية، ومن مؤشرات ذلك، تصريح ايتمار بن غفيـر مـن 

" ٢موقع العملية الشجاعة، بانه سيقوم بحملة "السور الواقي 
في القدس غداً األحد، األمر الذي رفضه يعقوب شبتاي، مدير 
عام الشرطة، ورفض فرض حصار على العيساوية. كـمـا أن 
مصدر رسمي حكومي رفض ما أدلى به مـا يسـمـى بـوزيـر 
األمن القومي، اضف إلى أن زعيم المعارضة يئير البيد، اصدر 
تصريحاً رداً على موقف الوزير األرعن، جاء فيه، "وزير (تيـك 

بـدون قـرار  ٢توك) وخبز البيتا أمر بشن عملية سور واقي 

(كــابــيــنــيــت)، وال 
تــقــيــيــم لــلــوضــع 
األمني، وال تنسيق 

إذا لم  –بين القوات 
يكن األمر خطـيـراً، 
فهو سخيف مثلـه." 
وقالت الصـحـفـيـة، 
اتيال سـمـوفـالـفـي 
مــن صــحــيــفــة 
(يديعوت احرونوت) 
"بن غفير صنع من 
نفسه أضـحـوكـة، 

فـإذا   –  ٢لكن لنفترض غير ذلك، وأنه فعالً يريد سور واقي 
لم تشرع الحكومة في العملية، فلن يصبح بن غفير مـجـرد 

ألنـه إذا   –مسخرة للحكومة، بل سيتعين عليه االسـتـقـالـة 
أعلنت عن قرار، ولم تنفذه، فماذا أنت بالضبط؟ ما هي قـوة 

 ".تأثيرك؟ أداؤك؟ الثقة فيك انتهت
ونقلت قناة "كان" اإلسرائيلية عن مسؤول سياسي كـبـيـر 
انتقاده بشدة لتصريحات وزير األمن القومي، قائالً "ال يـتـم 

علـى  ٤أو  ٣أو  ٢أو  ١اتخاذ القرارات يشأن عملية سور واقي 
 رصيف الشارع، وفي مكان العملية." 

وتابع "قبل إعالن زعيم "القوة اليهودية" لم يـكـن هـنـاك 
نقاش أو تشاور مع المسؤولين األمنييـن حـول الـعـمـلـيـة." 
وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" إن تصريحات بن غـفـيـر 
تعبر عن انفعال ال قيمة له، كيف يمكن للشرطة الـتـي أنـت 
مسؤول عنها، بأن تقوم بعملية عسـكـريـة، هـذه شـرطـة 
وليست جيشاً عسكرياً، يجب أن تعرف ما تتحدث بـه." كـمـا 

) اإلسرائيلية عن مصدر أمني كبير، تعليـقـاً ١٣نقلت القناة (
 ."على كالم الوزير الفاشي، قوله، إن هذا "كالم هراء

وكان من بين ردود الفعل السريعة على العملية البطولية، 
أن أصدر رئيس الحكومة السـادسـة قـراراً بـإغـالق مـنـزل 
الشهيد قراقع، كما تم اعتقال زوجته آية قراقع، وأصدر وزير 

 ٨٧الحرب غاالنت قراراً بمصادرة مـاليـيـن الشـواقـل مـن 
مواطناً فلسطينياً من أسرى العـاصـمـة الـقـدس الشـرقـيـة 
بذريعة، إنها أموال السلطة الفلسطينية، وكأنه أراد الفـصـل 
بين أبناء الشعب الواحد، وتناسى أو تجاهل، إن وحدة الشعب 
الفلسطيني عميقة ومتجذرة عمق التاريخ واالنتماء والهـويـة 

 .الوطنية الواحدة
وبالنتيجة كل إجراءات وجرائم حرب الحكومات اإلسرائيلية 

وحتى اليوم لن تفت في عضـد  ١٩٤٨المتعاقبة منذ نكبة ال
الشعب الفلسطيني، ولن تثني مقاومته الدفاعية عـن ارض 
الوطن وحتى إزالة االستـعـمـار عـن كـل شـبـر مـن أرض 
فلسطين، وبالتالي األفضل لإلسرائيليين دون اسـتـثـنـاء أن 
يراجعوا سياساتهم، ويكفوا عن إرهـاب الـدولـة الـمـنـظـم، 
ويعودوا لجادة السالم الممكن والمقبول، إن كـانـوا يـريـدون 

 .وقف العمليات الفدائية
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
  صباح الخير يا خيري

 صباح الخير يا ابن العشرين ربيعاً
 كل صباح وربيعك سوف يزهر في حقول فلسطين

وكل صباح سوف يكون مراً علقماً على من اغتصب أرضك، 
 .أرض والدك، وأرض جدك، وأرض جد جدك

لقد حافظت يا خيري، يا شـهـيـد فـلـسـطـيـن والـعـروبـة 
واإلنسانية على قوة الحنين إلى وطن اغتصبته الصهيـونـيـة 
منذ أكثر من سبعين عاماً. وهذا ينفـي مـا يـؤكـده عـلـمـاء 
النفس واالجتماع من أنه يمكن تطهير النفس مـن غـريـزة 
الحنين إلى شيء سبق، بعد تربية جيل أو جيلين من العـمـل 
على تنظيفها مما علق بـهـا عـبـر عشـرات األجـيـال الـتـي 
سبقتها. ويتحقق هذا الفعل إذا انتزع المبيضون مـن ذاكـرة 
األجيال الجديدة حالة الشعور السابق وغرس نـزعـة شـعـور 

 .جديدة
بعد عشرين عاماً من التاريخ الذي قتلوا فيه جـدك، وبـعـد 
أكثر من سبعين عاماً من اغـتـصـاب فـلـسـطـيـن، اسـتـراح 
المستوطنون الصهاينة أنهم انتزعوا منك الحنين إليه، وإلـى 

  .حنينه إلى أرضه. ولكنك أثبت العكس مما يقولون
والسبب أنه كان من الممكن أن يحصل هذا لو اسـتـطـاعـوا 
أن ينتزعوا ذاكرتك، التي هي عبارة عن ذاكرة فـلـسـطـيـن، 
التي تناقلها اإلبن عن األب، واألب عن الـجـد. وألن انـتـزاع 
الذاكرة لن يحصل طالما بقي من يغرسها ملحاً على نـقـلـهـا 

  .من جيل إلى جيل
وألن ذاكرة الشعب الفلسطيني، منذ احـتـالل فـلـسـطـيـن 
ألجيال سبعة مضت اتصلت إليك، في البيت األسـري، وفـي 
الشارع، وفي عموم فلسطين، وفي أماكن التهجير، والشتـات 
في كل أصـقـاع األرض، بـحـيـث أصـبـحـت رسـالـة لـكـل 

  ...فلسطيني
لكل ذلك لم تمت ذاكرتك، ولم يستطيعوا محوها وتبديلها 
بأشياء أخرى. ظلَّ الحنين لموت جدك حياً، وظـلَّـت ذاكـرتـك 
مشدودة إليه، تغذِّيها ذاكرة فلسطينية لـن يـطـفـئ أوارهـا 
مرور الزمن، وهي ال تزال تتقد باستمرار. وستبـقـى حـبـلـى 

 .بالغضب ممن اغتصبها، وعدها (أرضاً للميعاد)
لقد شنوا حرباً صليبية وتوراتية الستعادة أرض يـزعـمـون 
أن أجدادهم تركوها منذ آالف السـنـيـن، وزعـمـوا أن اهللا 
اختارها لهم. فاعتبروها تارة أنها أرض لموسى، وتارة أخـرى 
للمسيح. لم تكن فلسطين يوماً ما محسوبة عـلـى ديـن أو 
على مذهب، فهي أرض اهللا أعطاها لمن سكنها منـذ األزل، 
قبل أن يأتي موسى ويبني حائطاً فـيـهـا. وقـبـل أن يـأتـي 
 نشئ موقعاً لكنيسة القيامة. وقبل أن يأتي محمـدالمسيح وي

 .صل اهللا عليه وسلم ويؤسس للمسجد األقصى
إن أرض فلسطين التي اختزنت تاريخاً لكل تلك الـرسـاالت 
الدينية، اختزنت قبلها وعد اهللا لبني البشر الذين سـكـنـوهـا 

وبنوها وشيدوا حضارتها. وسوف تبقى كذلك غير معـروضـة 
لالغتصاب تحت أي زعم أو ادعـاء. فـي عصـر مـا سـمـتـه 
مصطلحات الصهاينة، وأرباب الصـهـايـنـة، بــ(الـتـطـبـيـع)، 
والخاضعين لعامل الخوف من الصهيونية، لم يكِّـلـف اهللا أي 
واحد منهم، بتحويل االغتصاب إلى حق. وكيف يتحول الحـق 

 إلى باطل؟
لم تعد أرض فلسطين أرضاً فلسطينية محسوبة على دين 
بعينه، فهي لكل األديان من دون استثناء. بل تجاوزتها إلـى 
اعتبارها أرضاً عربية بما لمفهوم اغتصابها من أبعاد قومية، 
وهي منذ بداية احتاللها كـانـت تشـكِّـل الـخـطـوة األولـى 
الغتصاب األرض العربية الحقاً. واتـخـذت أبـعـاداً إنسـانـيـة 
لتناقضها مع التشريعات التي تعترف بحق كل أمة في تقرير 

 .مصيرها
يا خيري، يا من أنبتته الذاكرة الفلسطينية ليكون شـهـيـداً 

 ..على طريق الجلجلة لعشرات السنين
يا شهداء فلسطين، يا من ابتدأتم تحتلون مواقـعـكـم فـي 

 ..لوائح شهداء التحرير منذ وطأت أقدام الغاصبين أرضكم
أنتم الذين كلَّفكم اهللا بالدفاع عن األرض الـتـي سـكـنـهـا 

  ..أجدادكم منذ بدء الخليقة حتى اآلن
أنتم أصحاب القرار، وليسوا من راحوا يعـمـلـون لـتـطـبـيـع 
العالقة بين الغاصب والذي اغتصبت أرضه. لقد رفضـتـم أن 

 .تتساوى الضحية مع الجالد
كلكم، جميعاً، أصحاب القرار. فليوقِّع من أراد تـحـت وهـم 
الخوف على موقعه في السلطة أو من تـهـديـدات خـارجـيـة. 
وليتصرف بقضيتكم من أراد، ألن توقيعه سيبقى حبراً علـى 

 .ورق
 .دماؤكم الحمراء سوف تطمس حبرهم األسود
 .أنتم أسياد على األرض ما دمتم ثابتين عليها

أنتم ال تحتاجون إلى صاروخ أو دبابة أو طـائـرة، وال إلـى 
 ..المئات من ألوف الجنود الرسميين

كل واحد منكم، من دون تكلفة فلس واحـد، يسـاوى لـواء 
يكلِّف مئات الماليين من الدوالرات. فعندكم الحجر والسكيـن 

 .والمسدس
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لقد تغيرت مفاهيم الحرب الشعبية الـتـي عـرفـنـاهـا فـي 
الماضي. فاآلن لم تعد بحاجة إلى فيالق وألـويـة ومـاليـيـن 
الدوالرات، فهي تحتاج إلى حجر عـلـى األرض، أو سـكـيـن 

 .موجود في المطبخ، أو إلى مسدس ال يكاد يخلو منزل منه
وال تحتاجون إلى تصريح بالمرور على نـقـاط الـتـفـتـيـش 
األمنية على الحدود الفاصلة بين فلسطين واألقطار األخرى، 
أو تقفزوا فوق الجدران العالية التي تفصل الكيان الصهيوني 
عنها. فالمقاومة الشعبية، بـحـاجـة إلـى اإليـمـان بـاألرض، 

  .واإليمان بدولة توفِّر حياة شريفة وآمنة
سالحكم، حنين إلى وطـن آمـن، خـالٍ مـن االغـتـصـاب، 

  .واالضطهاد، واالستيالء على الدور والحدائق والحقول
سالحكم ذاكرة ال تنسى، وأنتم اآلن تحـت سـمـع الـعـالـم 
وبصره تتعرضون إلى شتى أنواع الجرائم. يحصل لكم كـل 

  .ذلك، وال ضمير رسمي يهتز
سالحكم، قلب طلَّق الخوف، ألنكم تبحثون عن وطن ضاع، 

  .وليس عن سلطة وكرسي في تلك السلطة
يا خيري، ويا كل الشهداء الذين سبقوا، وكل الشهداء الذين 
سيلتحقون بكم. فيكم تكبر قلوب الشعب العربي، وهذا هـو 
اليوم، يرقص فرحاً، ألنكم تقتصون لهم مـمـن عـاثـوا فـي 

األرض العربية فساداً وجريمة وتجويعاً وامتهاناً بكـرامـتـهـم 
 .وحقوقهم

سيروا على الدرب، وال تأبهوا لمؤامرة من هـذه الـدولـة أو 
تلك. وال تأبهوا لتوقيع رسمي عربي من هنا أو هـنـاك. بـل 
أنصتوا إلى آمال الشعب الفلسطيني والعربي والعالمي الـذي 
يتطلَّع إلى بطوالتكم ألنكم ستصبحون المثال الـذي يشـق 

 .لهم الطريق
فما كان صعباً تصوره أمامهم أصبح سهالً ممتنعاً أمامـهـم 

  .وهم يشاهدون كركم وفركم على شاشات التلفزيون
لقِّنوا الدرس للصهيونية، ليتعلَّـم مـن بـالغـتـه كـل مـن 
يقلِّدهم من القريب من دول اإلقليم، واألبعد ممن أغـرتـهـم 

 .مهانة من يفرط بالحق من األشقاء العرب األشقياء
ونحن نتطلَّع إليكم، وعلى الرغم من أننا ال نسـتـطـيـع أن 
نكون إلى جانبكم على أرضكم، ولكننا نرى ولو من الـبـعـيـد 
أن حقول األشواك التي غرستها اليد الصهيونية عـلـى أرض 

  .فلسطين أصبحت يانعة باألزهار التي روتها دماؤكم
وتاريخنا الذي مأله العلقميون العرب بالخيانة سوف يـزهـر 
شرفاً بدماء الشباب العربي التواق للتحرير، والعاملون له مـن 

 .المحيط إلى الخليج

نعت جبهة التحرير العربية الشهداء الذين ارتقوا إلى العـال 
في مدينة نابلس وتوجهت  ٢٢,٢,٢٠٢٣ظهر اليوم األربعاء 

الجبهة بالتعزية والمواساة ألسر الشـهـداء األبـرار والشـفـاء 
 . العاجل للجرحى األبطال

وقالت جبهة التحرير العربية على لسان الناطق الـرسـمـي 
المهندس محمود الصيفي أن قوات االحـتـالل الصـهـيـونـي 
ارتكبت مجزرة بشعة في وضح النهار بحق أبناء شعبنـا فـي 

والـتـي أدت  ٢٢,٢,٢٠٢٣مدينة نابلس ظهر اليوم األربعاء 
 ١٠٠إلى استشهاد عشرة من أبناء نابلس وجرح أكـثـر مـن 

مواطن إصابات عدد كبير منهم في حالة الخـطـر وان هـذه 
المجزرة هي حلقة من سلسلة مجازر حكومة نتنياهو النازية 

ضـمـن  والفاشية ضد أبناء شعبنا الصامد والتي تأتـي أيضـاً
مخططات الدوائر الصهيونية األمنية للنيل من إرادة شعبـنـا 

 . الصلبة في مقاومة االحتالل ومستوطنيه
ودعت جبهة التحرير العربية األقطار العربية التـي تـقـيـم 
عالقات مع االحتالل إلى إغالق سفارات الكيان الصـهـيـونـي 
في عواصمها مؤكدة أنه آن األوان لهـذه الـدول أن تـقـطـع 
عالقاتها مع هذه الدولة الفاشية التي ترتكب جـرائـم تـكـاد 

 . تكون يومية بحق أبناء شعبنا العربي الفلسطيني
وقال المهندس محمود الصيفي الناطق الـرسـمـي بـاسـم 
الجبهة أن الدوائر األمنية والعسكرية لالحتالل قائمـة عـلـى 
القتل واإلعدام المباشر ألبناء شعبـنـا حـيـث أعـدم جـيـش 

داعياً الـمـجـتـمـع  ٢٠٢٣شهيدا منذ بداية عام  ٦١االحتالل 

الدولي الكف عـن 
سياسـة الـكـيـل 
بـــمـــكـــيـــالـــيـــن 
ومحاسـبـة قـادة 
االحــتــالل عــلــى 
جرائمهم وتوفيـر 
الحماية الـدولـيـة 
لشعبنا الـعـربـي 
الفلسطيني الذي 
يتعرض لـلـقـتـل 
والتهجير واألسـر 

 . عاماً ٧٤والتنكيل والسيطرة على مزيد من األرض منذ 
وأكدت الجبهة أن عدم محاسبة المجتمع الدولي لـحـكـومـة 
االحتالل الفاشية والتي تضم وزراء عرفوا بجرائمهـم بـحـق 
أبناء شعبنا قد شجع االحتالل عـلـى ارتـكـاب الـمـزيـد مـن 

 . المجازر ضد الشعب الفلسطيني
وحيت جبهة التحرير العربية الصمود البطولي ألبناء شعبنا 
في تصديهم لقوات االحتالل وقطعان مستوطنـيـه مـؤكـدة 
على مواصلة النضال والمقاومة حتى نيل شـعـبـنـا الـحـريـة 

 . واالستقالل
  جبهة التحرير العربيةجبهة التحرير العربيةجبهة التحرير العربيةجبهة التحرير العربية

    مكتب اإلعالم المركزيمكتب اإلعالم المركزيمكتب اإلعالم المركزيمكتب اإلعالم المركزي
 ٢٢,٢,٢٠٢٣رام اهللا..
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في نطاق لقاءاتهما الدورية المشركة، استقـبـلـت قـيـادة 
حزب طليعة لبنان العربي في الشمال ممثلـة بـالـرفـيـقـيـن 
رضوان ياسين ونبيل الزعبي، في مقر الحـزب بـطـرابـلـس 

الجاري، وفداً من قيادة حركة التحريـر  ٤/٢ظهر يوم السبت 
الوطني الفلسطيني (فتح) برئاسة مسؤول شعبة طرابـلـس 
األخ جمال كيالـي حـيـث اسـتـعـرض الـطـرفـان مـخـتـلـف 
االهتمامات الفلسطينية والعربية المشتركة، مؤكدين عـلـى 
أهمية تضافر الجهود الشعبية والسياسـيـة لـدعـم قضـيـة 
الشعب الفلسطيـنـي فـي مـواجـهـة غـطـرسـة االحـتـالل 
الصهيوني وآلته القمعية، ومناشدة المنظمـات الـحـقـوقـيـة 
الدولية بضرورة االهتمام بقضايا األسرى الفلسطينيين فـي 
سجون االحتالل والـذيـن يـدفـعـون الضـريـبـة عـن األمـة 

 .وقضيتها المركزية فلسطين
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استقبل الرفيق أبو حسان عضو اللـجـنـة 
المركزية للجبهة مسؤول الساحة اللبنانيـة 
وقيادة جبهة التحرير العربيـة الـيـوم فـي 
مقرها في مخيم عين الحلوة وفد االتـحـاد 
العام لنقابات عمال فلسطين فـي لـبـنـان 
تقدمه األخ غسان بقاعي أمين سر االتحـاد 

  .وعدد من األخوة أعضاء المكتب التنفيذي
رحب الرفيق أبو حسـان بـوفـد االتـحـاد 
والدور الكبير الذي يقوم به األخوة أعضـاء 
المكتب التنفيذي في لبنان وتطـويـر هـذه 
المؤسسة الوطنية وتفعيلها باعتبارها مـن 
مؤسسات منظمة التحرير الفلـسـطـيـنـيـة 
الفاعلة وحيا نضال وتضـحـيـات الـطـبـقـة 

  .العاملة الفلسطينية ودورها في مسيرة النضال الفلسطيني عبر تاريخها الطويل
كما وحيا الدور المتقدم لالتحاد ودفاعه عن حقوق العامل الفلسطيني وتأمين حقوقه في العمل وتحصيل كل الحقوق له من 

  .أرباب العمل
الرفيق غسان بقاعي أمين سر االتحاد أستعرض وضع االتحاد ودوره في مسيرة النضال الفلسطيني وأكد على دور الـقـيـادة 

  .الفلسطينية في تطوير وتوفير الدعم حتى يواصل االتحاد دوره الوطني والنقابي
جرى خالل اللقاء استعراض األوضاع الراهنة في الساحة الفلسطينية والهجمة الصهيونية الشرسة على شعبنـا واسـتـبـاحـة 

  .المدن والقرى في الضفة الغربية وأعمال القتل التي ترتكبها قوات االحتالل الصهيوني
وحيا الحضور أرواح الشهداء األبطال والعمليات النوعية التي ينفذها مقاومو شعبنا داخل الوطن المحتل وضرب استراتيجـيـة 

  .األمن الصهيوني
ووجه الحاضرون التحية إلى جبهة التحرير العربية ودورها النضالي عبر سنين طويلة مـن أجـل انـتـصـار قضـيـة شـعـبـنـا 

 .الفلسطيني
كما أكد الرفيق أبو حسان على موقف الجبهة الثابت والراسخ في المشاركة ودعم مؤسسات منظمة التحرير الفلـسـطـيـنـيـة 

 .واعداً بتقديم المساعدة لالتحاد حتى يواصل دوره الوطني والنقابي

,
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 يا جماهير أمتنا العربية المناضلة
 يا جماهير شعبنا العراقي البطل

 أيها الرفاق المناضلون
 يا أحرار العالم في كل مكان

يستذكر العراقيون وبكل فخر واعتزاز ومعهم كـل الـقـوى 
الوطنية والقومية الخيرة ذكرى عزيزة على قلـوبـنـا، ذكـرى 
ثورة الثامن من شباط (عروس الثورات)، التـي خـطـط لـهـا 
وقادها حزبنا المناضل حزب البـعـث الـعـربـي االشـتـراكـي 
وبمؤازرة القوى الوطنية والقومية لتصحيح المسار الـخـاطـئ 

بـعـد أن تـفـردت  ١٩٥٨لثورة الـرابـع عشـر مـن تـمـوز 
الدكتاتورية متمثلة بقاسم والشعوبيين والحاقدين بالسلطة 
في البالد وتنكرت للدور األساسي للقوى الـوطـنـيـة وعـلـى 
رأسها حزبنا المناضل حزب البعث العربي االشـتـراكـي فـي 

  .التخطيط والتنفيذ
الرابع عشر  ١٩٦٣لقد تفجرت ثورة الثامن من شباط عام 

من رمضان المباركة لتخليص العراق من الحكم الدكتاتـوري 
وما اقترفه من جرائم بحق أبناء الشعب مـن سـحـل وقـتـل 

  .لألبرياء ليس لذنب اقترفوه سوى حبهم لوطنهم وعروبته
لقد شهدت تلك الحقبة وباألخص مدينة الموصل الحـدبـاء 
ومدن العراق األخرى جرائم يندى لها جبين اإلنسانية والـتـي 

إثـر  ١٩٥٩تعيش اليوم مأساة مشابـهـة لـمـا حـدث سـنـة
  .استباحتها من قبل المليشيات الموالية إليران

ستبقى ثورة الثامن من شباط البداية الحقيقـيـة لـلـسـيـر 
على النهج الوطني والقومي في عراق الـعـروبـة والـنـضـال 
وشكلت اللبنة األساسية األولى ألسس المـشـروع الـوطـنـي 

) عامـاً عـلـى الـثـورة ٥٩والقومي لألمة، واليوم وبعد مرور (
يتوجب على األمة ومناضليها وخصوصاً الشـبـاب الـعـراقـي 
البطل ضرورة ممارسة دورهم الوطني واستلهام الـتـجـارب 
والعبر في التحرر من االحتاللين اإلمـبـريـالـي الصـهـيـونـي 

 .والفارسي
تمر علينا اليوم هذه الذكرى لنستلهم منها كـل عـنـاصـر 
الصمود والقوة ونحن نقاتل قوى الشر والبغي والضاللة وكل 
العمالء والمأجورين ممن باعوا شرفهم ووطـنـهـم بـأبـخـس 
األثمان وعاثوا في البلد فساداً وخراباً وضيعوا منجزات ثـورة 

تموز القومية التقدمية التي نقلت العراق إلى مصاف  ٣٠-١٧
الدول المتقدمة وأصبح العراق تحت قيادتها قوة إقـلـيـمـيـة 
فاعلة مؤثرة يشار له بالبنان ويحسب له ألف حساب وحسـاب 
وتمكن من الوقوف بوجه أعتى قـوة حـاقـدة غـاشـمـة مـن 

 .صهاينة وفرس وذيولهم
شباط المـبـاركـة نـبـراسـاً  ٨ستبقى عروس الثورات ثورة 

يهتدي به عشاق الحرية والتحرر والتقدم وكل المتعطـشـيـن 
 .للتحرر من كل صنوف الظلم والطغيان

تحية مجد ووفاء لشهداء وقادة ثورة الـثـامـن مـن شـبـاط 

  .المباركة
تحـيـة إلـى أرواح 
الشرفاء ممن سـاروا 
ــى نــهــج هــذه  عــل

 .الثورة المباركة
تحيـة إلـى أبـنـاء 
شــعــبــنــا الــعــراقــي 
الثائر بوجه الطغيان 

 .والظلم
تحية إلى الـرفـاق 
المناضلـيـن الـذيـن 
واصــــلــــوا هــــذه 

  .المسيرة
تحية إلى أرواح الرفاق المناضلين قـادة مسـيـرة حـزبـنـا 

  المناضل (رحمهم اهللا).
 الرفيق المناضل األب القائد أحمد حسن البكر

  الرفيق القائد المناضل شهيد الحج األكبر صدام حسين
  الرفيق المناضل قائد الجهاد والتحرير عزة إبراهيم

 
 ٢٠٢٣شباط  ٨بغداد في 
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  د. محمد رحيم آل ياسيند. محمد رحيم آل ياسيند. محمد رحيم آل ياسيند. محمد رحيم آل ياسين
يستذكر مناضلو البعث وجماهيره الـغـفـيـرة فـي الـعـراق 
واألمة العربية هذه األيام قيام (عروس الثورات) في الثـامـن 

م، ويشعرون بفرحة غامرة اليوم كـمـا ١٩٦٣من شباط عام
استقبل شعب العراق وأبناء العروبة في كل مكان آنذاك هذه 
الثورة بفرحٍ وبهجة عارمة مألت النـفـوس والـقـلـوب. وهـي 
بحق ذكرى غالية على قلوبنا جميعاً، كونها الثورة المـعـجِـزة 
التي أعادت العراق إلى أمته العربية ، وأعادت ترسيخ الـقـيـم 
اإليمانية والمثل العربية األخالقية الرصينة، بعد سنين مـن 
العزلة الشعوبية واالنفالت القيمي والدكتـاتـوريـة الـفـرديـة 

  .المطلقة
وهي غالية على قلوب البعثيين كونها الثورة البِكـر لـحـزب 
البعث العربي االشتراكي، وهي الوليد األول، وثمـرة طـيـبـة 
من ثمار الفكر البعثي الحي الذي يمثِّل خالصة الفكر القومي 
التحرري الوحدوي. وهذه الثورة تطبيق عملي لـهـذا الـفـكـر 
العربي الخلَّاق بعد مرور أكثر من خمس عشـرة عـام عـلـى 
بزوغ فجر تأسيس حزبنا المناضل، خاض خاللهـا مـنـاضـلـو 
البعث دروباً صعبةً وقاسيةً في عدد من أقطار األمة، وخاصة 
في العراق، في ظل النظام الملكي، وفي العهـد الـقـاسـمـي 
االستبدادي العنصري، فمنهم من نال الشهادةَ ومنـهـم مـن 
أُودع في المعتقالت والسجون، تكلَّلت كـل هـذه الـمـسـيـرة 

 .النضالية بتفجير ثورة الثامن من شباط (عروس الثورات)
قد يرى البعض من رفاقنا المناضلين أنَّ كلمة (فقْه) إنـمـا 
ينحصر استعمالها في مجال الدين، وتطلَق على المشتغليـن 
في العلم الشرعي، لكننا نرى أنها إذا اُستعملَت فـي مـجـال 
الدين بشكلٍ واسعٍ، فهذا كان منذ زمنٍ بـعـيـد، أمـا الـيـوم 
فيترادف استعمالها كثيراً في مجـاالت عـلـمـيـة وقـانـونـيـة 
وسياسية، واجتماعية، فاالستعمال الحديث لكلمة (فقه) أخـذَ 
أبعاداً كثيرة، ولم يعد ينحصر في العلوم الشرعية أو الدينية، 
فمثالً نقول: فقيه قانوني، وفقيه اجتماعي، إلى آخره. وعندما 
جاءت تسمية هذا المقال بـأنـه (قـراءة مـوجـزة فـي فـقـه 
الثورة....) فذلك ألنَّ ثورة شباط لها أفكـار ومـنـهـج قـومـي 
تقدمي شكَّل مفصالً محورياً لكل ما تاله من تاريخ الـعـراق 
المعاصر، وشكّلت المبادئ واُألطُر التي احتكمت إليها ورسختها 
الثورة الشرعية التي استندت عليها كل األنظمة والحكومـات 

م، ومن  ٢٠٠٣الوطنية لعقود عديدة حتى احتالل العراق عام 
  .هنا نقول أنَّ لهذه الثورة العظيمة فقهاً خاصاً بها

وقبل أن نواصل وقفتنا عند بقية المفاهيم الـتـي نـعـرض 
 اء في جـولـةقه الثورة، نصحب القراء األعزلها في موضوع ف
سريعة نتعرف من خاللها على ما تعنيه كلـمـة (فـقـه) فـي 

 .معاجم اللغة العربية
    معنى كلمة (فقْه)معنى كلمة (فقْه)معنى كلمة (فقْه)معنى كلمة (فقْه)

ورد عند ابن منظور في كتابه (لسان العرب)، أن الفقْه هـو 
 قْه هو الفـهـم، نـقـول: أُوتـيالعلم بالشيء والفهم له، والف

 ـمـتأي فَـه ـتهوفَق ،قال: رجلٌ فقيهقهاً أي فهماً. ويفالنٌ ف
وفَطَنت للحق. وتأتي الفقيه بمعنى العالم، والـفـقْـه تـأتـي 

 .بمعنى الفطنة
    ثورة شباط المولود البكر للبعثثورة شباط المولود البكر للبعثثورة شباط المولود البكر للبعثثورة شباط المولود البكر للبعث

بعد أن تعرفنا على معنى الفقه، والتي نقصد بها هـنـا مـا 
كان لثورة الثامن من شباط الظـافـرة مـن أفـكـارٍ ومـبـادئٍ 
جوهرية أصيلة قامت من أجلها ومن خـاللـهـا هـذه الـثـورة 
العظيمة، الوليد البكر لحزب الـبـعـث الـعـربـي االشـتـراكـي 
 ارة لـم تـأتظَر من أبناء األمة كلّها. وهذه الثورة الجبنتوالم
بشكلٍ مفاجئ أو طارئ، أو هي رد فعلٍ محدد جاء متزامناً مع 

قاسـم مـن  ما اقترفه رئيس وزراء العراق آنذاك عبد الكريم
جرائم منكرة بحق شعبنا العراقي عبر حكم استبدادي فردي 
لم يشهد العراق له مثيالً، أو أنها تعبير عن الرفض الـقـاطـع 
لما آلت إليه أوضاع العراق في ظلّ االنحراف عن مبادئ ثـورة 

م. كما أنها لم تكن تـهـدف ١٩٥٨الرابع عشر من تموز عام 
إلى قطع الطريق علـى قـاسـم فـي االسـتـمـرار بـحـكـمـه 
العنصري، نعم كتحصيل حاصل هي جـاءت مـن أجـلِ كـلّ 

  .ذلك، ولكنها أكبر وأعلى في قيمتها وأهميتها من كلّ ذلك
فثورةٌ بِكر لحزبٍ قومي جماهيري وحدوي تقدمـي كـحـزب 
البعث، ال يمكن أن تكون بهذا المستوى الـمـحـدود واآلنـي، 
ألنها بذلك ستكون مجرد انقالب على قاسم وجماعته. فـلـم 
يكن هدف الثوار استبدال نظام الحكم الشعوبي الـطـائـفـي 
الفردي بنظامٍ آخر يحمل تغييراً في الوجـوه والشـخـوص أو 
في شكل السلطة، صحيح أنَّ توقيت الثورة جاَء متأثِّـراً بـمـا 
شهدته البالد من عنف غير مسبوق ومجازر يندى لها جـبـيـن 
اإلنسانية، وما وصلت إليه أوضاع البالد من تدهورٍ وانحطاط 
في شتى مناحي الحياة. إال إنَّ عـروس الـثـورات هـي أكـبـر 
بكثير في المبادئ والمنهج وفي الغايات النبيلة، من إسـقـاط 
النظام الفردي والخالص منه، مع أهمية هذه المهـمـة، مـن 
هنا وجدنا أن نعيد قراءة الفقه (الثوري) الذي انتهجتـه هـذه 
الثورة وسارت علـيـه، والـمـتـمـثِّـل فـي بـاقـة مـن أفـكـارٍ 
 تحويلها إلى واقعٍ عملي هجٍ قومي، ومن ثمواستراتيجيات ون

 .على األرض
    ثورة بعثية وحدوية بنكهة عراقيةثورة بعثية وحدوية بنكهة عراقيةثورة بعثية وحدوية بنكهة عراقيةثورة بعثية وحدوية بنكهة عراقية

لم تكن ثورة شباط العظيمة تحمـل مـالمـح مـحـلـيـة أو 
قطرية خالصة، بل كانت ثورة بعثية بنكهة عـراقـيـة، لـهـا 
امتداد قومي متجذِّر في الفقه الثوري الوحدوي الذي اتسمـت 
به، وحدد طبيعتها وسلوكها فـي قـيـادة الـعـراق وشـعـبـه، 
فأسست بذلك، الشرعية السياسية والمجـتـمـعـيـة لـعـروبـة 

  .تلتها العراق الوحدوي التقدمي لعقود
  نضوج عوامل الثورةنضوج عوامل الثورةنضوج عوامل الثورةنضوج عوامل الثورة

لقد أنضجت المصائب والمحن القاسية والمؤلمة التي كـان 
يمر بها العراق ، العوامل لتفجير هذه الثورة العمالقة، خاصةً 
وأنَّ حب الوطن والشعب قد ملَك عـلـى الـثـوار نـفـوسـهـم 
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وعقولهم، وجعل دماءهم تغلي وتفـور فـي الـعـروق وهـم 
يرون قادة الضباط األحرار الذين مهدوا وقـادوا ثـورة تـمـوز 

م يعدمون ظلماً في ساحة أم الطـبـول فـي بـغـداد،  ١٩٥٨
ويرون العراق العظيم ينعزل تـمـامـا عـن امـتـه الـعـربـيـة 
وقضاياها المصيرية، ويشاهدون المجازر تسود مدن العـراق 

 .وتستهدف كل ما هو قومي أو مؤمن باهللا وبالقيم السماوية
ولما بدا ألبناء الشعب العراقي أن ال خالص من هذا الحكـم 
الفوضوي المستبد، عندها انتخى شباب الـبـعـث لشـعـبـهـم 
األبي، بعد أن تمادى الطائفيون والشعوبـيـون الـذي وجـدوا 
األبواب مفتوحة لهم على مصراعيها للتنكيل بكل الوطنيين 
والقوميين والمؤمنين، فقاموا بارتكاب جرائم وحشية بحقهم 
رجاالً ونساًء، شباباً وشيوخاً، بين قتلٍ وتعذيبٍ واعتقال، حتى 
أصبحت أعمدة اإلنـارة فـي الشـوارع الـعـامـة فـي بـغـداد 
والموصل ومدن أخرى في الشمال والجنوب، مشانق لألبريـاء 
من كال الجنسين، دون وازعٍ ديني أو أخالقي، فكانت صـولـة 

  .أولئك الرجال األوفياء لوطنهم وحزبهم وأمتهم العربية
فلقد كان للمصائب والمآسي التي يمر بها شعب العراق قوةٌ 
إيقاظية كبيرةٌ وتأثير فعالٌ في نفوس الوطنـيـيـن وخـاصـة 
مناضلي البعث األوفياء من ضباط الجيش العراقي الـبـاسـل 
ومن المدنيين في الحزب وجماهيره الطليعية وخاصة الطلبة 
منهم. فمن خالل هذه المحن تتكشف حقائق اإلنسان ويتبين 
مقدار إخالصه للعراق وألمته العربية، وتتكـشــف الـطـاقـات 
الكامنة في نفوسهم، فتتأجج روح العزم واإلقـدام والـقـوة، 
وتضرم في النفوس جذوة االندفاع والتحدي في سبيل إنقـاذ 

  .البالد والشعب من تسلّط الظلم واالستبداد القاسمي
هكذا كان الثوار في صولتهم العزوم في الثامن من شباط، 
فاعتبروا ذلك واجباً وطنياً وقومياً وإيمانيا عليهم، اكثر مـمـا 
هو فعالً اختيارياً، ورغم أنَّ أغلبهم كانوا في عـمـر الشـبـاب 
لكنهم كانوا يرون أنفسهم وقد عمروا آالف السنين، وكأنهـم 
يستمدون شجـاعـة وجـرأة نـبـوخـذ نِصــر، وقـادة الـعـرب 
التاريخيين كخالد وسعد وصالح الـديـن ومـن تـالهـم مـن 
أبطال األمة. وكان كلّ واحد منهم ينظر إلى نـفـسـه كـاألب 
المسؤول عن أسرته، فهم يرون العراق أسرتهـم الـكـبـيـرة، 
ومن دواعي وواجب األبوة أن يضحوا من أجل أسرتهـم هـذه 
باألنفس والدماء الزكية، فقد اشتدت فيهم الغيرة الوطـنـيـة 
والحمية، والتي هي إرادة ومشاعر وسجيةٌ تـغـمـر الصـدور، 

  .وهي ال تنتزع انتزاعاً، أو أن تلَقَّن أو تطلَب
وهكذا آمن الثوار البواسل أنَّ عليهم أن يجاهدوا السـتـرداد 
الوطن الذي غرق في بحرٍ متالطمٍ من الدمـاء والـفـوضـويـة 
والتشرذم واالنفالت الذي عم البالد، وكاد العراق أن يسـقـط 
في هوة سحيقة، ومن كارثة ال تبقي وال تذر، وأن ينزلق في 

 .متاهات مظلمة لها أول وليس لها آخر
فشد الثوار عزمهم بعد االتـكـال عـلـى اهللا تـعـالـى فـي 
صولتهم الجسور، السترداد الوطن الـغـالـي وحـفـظ اهـلـه، 
فالعراق هو قلب األمة النابض وذراعها الضارب، وأنَّ تحييده 
وعزله عن أمته العربية تعد جريمة بحق العراق واألمة كلّها، 
وهذا ما كان يريده قاسم ومن سانده من الشعوبيين ، لذلـك 

انتفض مناضلو البعث من العسكريين والمـدنـيـيـن وهـبـوا 
للدفاع عن العراق وشعبه، تساندهم جماهير الشعـب الـتـي 
عانت األمرين من النزعات الفردية الطائفيـة والـعـنـصـريـة 

  .الدموية التي كان النظام ضالعاً وموحالً فيها
ومما ال شك فيه أنَّ مبادئ البـعـث الـقـومـيـة الـوحـدويـة، 
واألهداف التقدمية التحررية كانت القاعدة الـراسـخـة الـتـي 
استند عليها الرجال من المناضلين فـي الـحـزب لـتـفـجـيـر 

 .ثورتهم المباركة
    الثورة عروبية قومية بامتيازالثورة عروبية قومية بامتيازالثورة عروبية قومية بامتيازالثورة عروبية قومية بامتياز

كانت ثورة الثامن من شباط عروبية قومية بامتيـاز، فـقـد 
كان الوطن العربي قبل الثورة قد دخل في مرحلة جديدة من 
المواجهة مع الكيان الصهيوني، خاصة بعد تحقيـق الـوحـدة 

م، والـتـي ١٩٥٨شباط  ٢٢بين مصر وسوريا وإعالنها في 
شكلت خطراً جسيما عليه، النهما قطران يقعـان فـي قـلـب 
الوطن العربي ويشتركان في حدود جغرافية مع فلـسـطـيـن 

 :المحتلة، لذا فقد بدأ مرحلة جديدة وعلى صعيدين
األول هو استهداف المركز عن طريق إجهاض هذه الوحـدة 

 .باي ثمن
 والثاني المباشرة باستراتيجية تسمى (استـراتـيـجـيـة شـد
األطراف) وملخصها هو الهاء األقطار الـعـربـيـة فـي اطـراف 
الوطن العربي في حروب او نزاعات مسلحة تـتـجـه بـاتـجـاه 
عكس اتجاه المركز ( وهو فلسطين) ، بـهـدف إبـعـاد تـلـك 
األقطار وإمكانياتها ومواردها عن قضية األمـة الـمـركـزيـة 
وهي تحرير فـلـسـطـيـن، وقـد تـمـت الـمـبـاشـرة بـتـلـك 

 . االستراتيجية في اكثر من قطر عربي ومنها العراق
وفعالً نجحت المؤامرة فاعلن االنفصال بين مصر وسـوريـا 

وكان صدمة كبيرة لـجـمـاهـيـر األمـة  ١٩٦١أيلول  ٢٨في 
 .العربية التواقة إلى الوحدة العربية

شباط في العراق لتكون رداً عـمـلـيـاً  ٨لذا فقد قامت ثورة 
ناجزاً على نكسة االنفصال للوحدة بين مصر وسورية، والتي 
كانت رجاء األمة، ترنو إليها أعين العرب جميـعـاً، فـبـاشـرت 
الثورة العمل وبخطوات غير مسبوقة إلحباط االستراتيجيتين 
أعاله فعملت على إعادة المساعي الوحدوية في قلب الوطـن 

 : العربي فأنجزت ما يلي
إعالن ميثاق الوحدة الثالثية بين العراق ومصـر وسـوريـا •

  ١٩٦٣ نيسان ١٧في 
تحقيق الوحدة العسكرية بين العراق وسوريا، وألول مـرة  •

في التاريخ العربي المعاصر، تحت قيادة عامة واحدة للقـوات 
 .المسلحة وإعالنها

وضع األسس لحل المسألة الكردية حالً سلمياً عن طريـق  •
آذار  ١١منح الحكم الذاتي والـذي انـجـز الحـقـاً بـإعـالن 

 .م ١٩٧٠التاريخي عام 
وهكذا أعطت ثورة شباط بهذه الخطوات االسـتـراتـيـجـيـة 
العمالقة دفعة قوية لألمة العربية، وعززت األمل والثقة بين 

  .جماهيرها بحتمية النصر على أعدائها في الداخل والخارج
كانت ثورة شباط الظافرة حدثاً تاريخياً من نوعٍ خاصٍ فـي 
غناها العقائدي، وأهميتها السياسية الـوطـنـيـة والـقـومـيـة 
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واالجتماعية واألخالقية. وهي بحق تمثِّل مولد إرادة جـديـدة 
للبعث ومناضليه، فوالدتها تعبر عن والدة فجر جديد أشـرق 

  .على العراق واألمة
    فقه الثورة وبناء دولة البعثفقه الثورة وبناء دولة البعثفقه الثورة وبناء دولة البعثفقه الثورة وبناء دولة البعث

انصب فقه الثورة على عدة مهامٍ وأهداف كبرى منها: بـنـاء 
دولة جديدة، دولة العدالة والحرية، التي تمتد جـذورهـا مـن 
أعماق تاريخ العراق الـمـجـيـد، وتـراثـه الـزاخـر بـاألمـجـاد 
والبطوالت، ومن روح الدين السمحة، ممزوجةً بمبادئ البعـث 
وقيمه وفكره القومي اإلنساني. وفـي إعـادة بـنـاء اإلنسـان 
العراقي، وتعميق وعيه الوطني والقومي، وتحويل كـلّ فـرد 
في المجتمع إلى مواطنٍ فاعلٍ ومنتج وليس إنساناً هامشـيـاً 
منكَفئاً على نفسه. وفي إعادة تنظيـم الـمـجـتـمـع بشـكـلٍ 
يتناسب وأهداف الثورة في تحقيق وحدة العراقيين الوطنـيـة 
والعدل االجتماعي والرفاهية واالستقـرار واألمـان، بـعـد أن 
تهشمت بناه، وتجزأت لُحمته الوطنية. واالنـقضـاض عـلـى 

  .الطائفية وسحقها والتي صنعها وغذَّاها قاسم
وكانت المهمة القومية الكبرى التي اعتمدها فقـه الـثـورة، 
هي إعادة الوشائج المتينة والوثيقة مع أقطـار األمـة الـتـي 
كان الحكم الفردي االستبدادي قد عمد إلى محاولة قـطـعـهـا 
بمعاول الهدم باالستناد إلى األحزاب الشوفينية والطـائـفـيـة 
وأصحاب األفكار المستوردة، والجماعات االنتهازية. فالشعـب 
العراقي لم يعتد االنعزال عن األمة فـي يـومٍ مـا، فـكـانـت 
الثورة أمينة على هذا الشعب في تحقيق أمانيه بالعودة إلـى 

  .حضن أمته العربية
بل إنَّ فقه الثورة كانَ يتعدى كلّ هذه األهداف النبيلة إلـى 
هدف أوسعٍ وأسمى من خالل بعـث (الـذات الـعـربـيـة) فـي 
العراق، واالنبعاث من جديد ليصبِح نـمـوذجـاً لـكـلِّ األمـة، 
فيسهِم روحياً وواقعياً وسياسياً واجتماعياً في تحقـيـق آمـال 
العراقيين وكلّ أبناء األمة في تعبيد الطريق ليكـون مـدخـالً 
لوحدة أقطار األمة، وتحقيق حريتها ورفاهيتها، فكانت هـذه 
األهداف أمانة ومسؤولية عقائدية في عقول وصدور الـثـوار. 
من هنا كانت ثورة الثامن من شبـاط مـحـلـيـة أو قـطـريـة 
الحدوث والواقع المكاني، عربية األهداف واألبعاد والـنـتـائـج 

  .على المدى اآلني، واالستراتيجي البعيد
وحيث أنَّ النظام السياسي في أي مجتمع يحدد بطبـيـعـتـه 
شكل السلطة ومضمونها، وبمقتضاها يـتـم صـنـع الـقـرار 
السياسي المرتبط بشؤون الوطن والشعب، من هنا نجـد أنَّ 
قياس كفاءة أي نظام سياسي يتم على أسـاس نـجـاحـه أو 
إخفاقه في تحقيق أهدافه المعلنة، فقد كان من مهام ثـورة 
الثامن من شباط المعلَنة بعد أن تم القضـاء عـلـى الـحـكـم 

 :الفردي االستبدادي هي
التعامل بشكلٍ فاعلٍ وحقيقي مع مسألة مشـاركـة أبـنـاء  •

الشعب في قضايا العمل الوطني السياسـيـة واالقـتـصـاديـة 
 .واالجتماعية والثقافية

التعامل مع مسألة تحديث المجتمع العراقي استجابة لـمـا  •
حصل من تقدم حضاري عالمي شمل كل مناحي الحياة فـي 

 .الشعوب واألمم المتحضرة

االنحياز الكامل لجماهير الشعب العراقي علـى مـخـتـلـف  •
أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم، ومسـتـويـاتـهـم الـثـقـافـيـة 
والمعاشية من عمال وفالحين وكسبة وحـرفـيـيـن والـعـمـل 

 . الدؤوب من أجل مصالح هذه الجماهير الكادحة
تفعيل منظومة العدل االجتماعي، بمعنى عدالـة تـوزيـع  •

 .الدخل القومي
االهتمام بقضية محو األمية والـتـي اعـتـبـرتـهـا الـثـورة  •

 .حاضنة الجهل والتخلف
إعادة التركيز على الثقافة العربية والهوية القومية، بـعـد  •

أن حلَّت محلها صور غريبة ومشوهة من الثقافات الدخـيـلـة، 
التي شجع النظام القاسمي على اسـتـشـرائـهـا بـيـن أبـنـاء 

 .المجتمع
العمل حثيثاً على التخفيف من معاناة الشعب التي خلّفتهـا  •

حكومة قاسم، فقد قَضت الثورة على مركَّب الحقد والكراهية 
ألبناء العراق المخلصين من الوطنيين والقوميين، اللذان كانا 
يعشعشان في صدر قاسم والعصابات والجماعات التي كانـت 
 بيح دماء أبنائه األبرياء، فـي حـقـدستتعبث بأمن العراق وت

 .سلبي، هدام، دمر كل ما هو راقٍ وجميل في العراق
هكذا كانت الثورة المعجِزة، ثورة الثامن من شباط عـروسـاً 
للثورات، وأمالً واعداً للعراقيين وأبناء األمة، مـن هـنـا كـان 
استهدافها من قبل الحاقدين والمبغـضـيـن الـذيـن أجـهـزوا 
عليها وهي في مقتبل العمر، غير أنَّ مناضـلـي الـبـعـث لـم 
يستكينوا أو يصيبهم اليأس فثـأروا لـعـروس الـثـورات فـي 

م، ١٩٦٨ثورتهم البيضاء في السابع عشر مـن تـمـوز عـام
ولتنفيذ المبادئ واستكمال البرامج التقدمية التحررية الـتـي 

 .شباط المجيدة ٨وضعتها ثورة 
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 *حزب البعث العربي االشتراكي (األصل)*
الكيان الصهيوني مهدد وجودي للسودان واألمة العربية **

  *وبلدان وشعوب القارة األفريقية
التقارب بين قادة االنقالب واالحتالل الصهيوني يكشف * *

عن عالقة تآمرية ضد الشعب السوداني ونضـالـه السـلـمـي 
  *.ومصالحه الحيوية ودوره اإليجابي

التطبيع خيانة للشعب وعـمـالـة لـلـعـدو الصـهـيـونـي * *
  *وتفريط في الوحدة واالستقالل

 *:يا بنات وأبناء شعبنا األوفياء*
تمثل زيارة وزير خارجية الكيـان الصـهـيـونـي لـعـاصـمـة 
الالءات الثالث (الخرطوم)، األسبوع الماضي، والتي رتب لـهـا 
قائد انقالب الردة والفلول، إهانة ال تغتفر للشعب السودانـي 
ولتاريخه المرصع بالمواقف الوطنية والقوميـة واإلنسـانـيـة، 
المناصرة لقضايا الشعوب ونضاالتها ضد الظلم واالستعـمـار 
على مر التاريخ، وطعنة نجالء لشعب فلسطين وتضـحـيـاتـه 
ومقاومته الباسلة لالحتالل واالستيطان ومحاوالت تـدنـيـس 
المسجد األقصى، حيث يمثل الكيـان الصـهـيـونـي الصـورة 
األكثر بشاعة وقبحا في الظلم والقهر والعنصرية واغتـصـاب 
الحقوق واالنتهاكات التي لم تعرف البشرية مثيال لهـا. وهـو 
ما أدركه المناضل التحرري نيلسون مـانـديـال فـي خـطـاب 
االستقالل بالقول (يظل استقالل جنوب أفريقيا منقوصا مـا 

 .لم تتحرر فلسطين)
وتكشف الزيارة، على صعيـد آخـر، إصـرار قـائـد االنـقـالب  
وحماسته الزائدة لتوريط السودان في عالقات مشـبـوهـة مـع  
هذا الكيان االستيطاني التوسعي، يعلم هو قبل غـيـره مـوقـف  
الشعب السوداني وجيشه منه، يكشف ذلك الدور المرسوم مـن  
الدوائر اإلمبريالية واإلقليمية والدولية في الملـعـب السـودانـي.  
مثلما يكشف، من جهة أخرى، مقابلة األهداف الحـقـيـقـيـة وراء  
احتفاء الكيان الصهيوني باالنقالب الدموي وبقائده، بالضد مـن  
إرادة الشعب السوداني الـتـي جسـدهـا مـن خـالل اسـتـمـرار  
انتفاضته الثورية العظيمة، ومـن خـالل تـطـلـعـه الـمـشـروع  
لسلطة وطنية ديمقراطية تليق به وبتضحياته الـكـبـيـرة فـي  
سبيل سلطة مدنية تتحقق بها كرامته اإلنسـانـيـة، وسـيـادتـه  

  .على موارده ومقدراته، وعلى قراره الوطني المستقل 
 *:جماهير وقوى االنتفاضة الثورية األوفياء*

لم يعد خافيا ما يمثله هذا الكيان االستيطاني من تهـديـد 
وجودي لبلدان المنطـقـة بـأسـرهـا، إذ ال تـعـتـبـر األرض 
الفلسطينية لمشروعه التوسعي سوى موطئ قدم، ومنـصـة 
انطالق لما حولها، بهدف السيطرة على كامـل الـجـغـرافـيـة 
العربية ومحيطها اآلسيوي واألفـريـقـي. فـالـمـشـروع الـذى 
تأسس على ادعاءات ومغالطات لحقائق التاريخ والجـغـرافـيـا 
والدين؛ ال تحده حدود، وال تضبطه قيم إنسانية، وال تحكمـه 

 .غير المصالح اإلمبريالية وقانون الغاب والعدوان
هذا المشروع كل ما يحتاجه هو آلة رأسمالية متوحشة، ونظم  
استبدادية ال تعنيها مصالح شعوبها وأوطانها.. و هذا هو الحبـل  
السري الرابط بين قائد انقالب الردة والفلول في السودان، وبين  

  .سلطة االحتالل الصهيوني االستيطاني في فلسطين 
إن وزير الخارجية (اإلسرائيلي) (إيلي كـوهـيـن) الـذى زار 
عاصمة الالءات الثالث، هو نفسه مهندس االسـتـراتـيـجـيـة 
الصهيونية الرامية إلضعاف السودان، بـتـأجـيـج الـنـزاعـات 
والحروب الداخلية فيه على أسس قبلية وجـهـويـة وإثـنـيـة، 
كمقدمة لتفتيته لدويالت ضعيفة متناحـرة ال تـقـوى عـلـى 
االستقرار والنهوض والتقـدم. كـمـا أورد ذلـك فـي إحـدى 
محاضراته حينما كان مسئوال أمنيا، وهو نـفـس الـمـسـؤول 
الصهيوني الذي يعتبر فصل جنوب السودان عن بـلـده األم 
نجاحا إلستراتيجية كيانه التي يتوجب تعميمها علـى بـقـيـة 
أنحاء القطر، في دارفور وجبال النوبا والنـيـل األزرق، بـذات 
النسق، باالنتقال من مبدأ (تفوق) (إسرائيل) على جيـرانـهـا، 
إلى مبدأ دمجها في محيطها وتفتيته. وهو ما أعلنه صـراحـةً 

  .و(ببجاحة) في مؤتمره الصحفي عقب عودته من الخرطـوم
تجئ الزيارة، وااللتقاء بوزير خارجـيـة االنـقـالب الـمـكـلـف، 
كتطور خطير في عالقة قائد االنقالب مع العدو الصهيونـي، 
واالنتقال من مرحلة االسـتـقـواء بـهـا إلجـهـاض الـتـحـول 
الديمقراطي، إلى مرحـلـة شـرعـنـة االنـقـالب والـتـمـسـك 
بالسلطة، بأي ثمن، وكحلقة متقدمة في مشروع السـيـطـرة 
والتحكم على ثروات وموارد السودان، وانتفاضته ذات الطابع 
الثوري، بدمجه فيما يسمى بالشرق األوسط الجديد، كبديـل 
زائف واستباقي بالتدخالت األجـنـبـيـة الـمـتـعـددة األدوات، 
للبديل الوطني الديمقراطي، وهو ما يؤكد أكثر من أي وقـت 
مضى، العالقة العضوية بين الديمـقـراطـيـة الـمـسـتـدامـة، 

  .والوحدة، والسيادة، والعدالة االجتماعية، والسالم الشامل
وهو ما يحفز القوى الحيـة، السـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة، 
والتكوينات الديمقراطية، الـنـسـويـة، ولـجـان الـمـقـاومـة، 
والطالب والمنتجين، والزراع والعمال، والـحـرفـيـيـن، وأسـر 
الشهداء، والمعتقلين، لمقاومة التطبيع الفوقي، وفضح قائـد 
االنقالب، عبر الهيئة الوطنية الشعبية لمقاومـة ومـنـاهضـة 
التطبيع بشتى أساليب المقاومة الشعبية وتأكيد عدم التـزام 
شعب السودان بما يترتب على تفاهمات قائد االنـقـالب مـع 
مخطط قوى التطبيع أو أي اتفاقيات مع سلطته الـغـاشـمـة، 
المعزولة، والتي تتآمر على حاضر ومستقـبـل السـودان، وال 

  .تعبر عن إرادة وتطلعات شعبه
المجد والخلود لشهداء النضال الوطني واإلجالل لشـهـداء  ¯

 انتفاضة ديسمبر العظيمة
في عليين شهداء النضال التحرري في فلسطين وأيـنـمـا  ¯

 يوجد النضال
النصر والظفر حليف نضال شعبنا وأمتنا العربيـة وأحـرار  ¯

  العالم
التحية للقوى السياسية ولجان المـقـاومـة والـتـكـويـنـات  ¯

والتجمعات المهنية والديمقراطية، والـكـتـاب والـمـفـكـريـن 
واإلعالميين والشخصيات الوطنية والقومية التي عبرت عـن 
موقفها الرافض للزيارة والمناهض للتطبيع، سواء بـإصـدار 

  .بالبيانات أو التصريحات أو بالكتابة أو عبر المنابر اإلعالمية
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  """"الخرطوم: "الهدفالخرطوم: "الهدفالخرطوم: "الهدفالخرطوم: "الهدف
استنكر الناطق الرسمـي بـاسـم حـزب الـبـعـث الـعـربـي 
االشتراكي، المهندس عادل خلف اهللا، زيارة وزير الخـارجـيـة 

  ."اإلسرائيلي"، إيلي كوهين، للخرطوم
واعتبر خلف اهللا أن الزيارة تمت في سـيـاق فـك الـحـصـار 
الصهيوني بسبب الـعـزلـة الـتـي يـتـعـرض لـهـا الـنـظـام 
"اإلسرائيلي" نتيجة جرائمه ضد الشعب الفلـسـطـيـنـي فـي 
جنين والقدس والقطاع، باستئناف عالقته مع حليـفـه قـائـد 

 .االنقالب بعد إعادة انتخابه
وقال خلف اهللا في تصريحات صحفية ان الزيارة تكشف عن 
تطور نوعي بين قائد االنـقـالب واالحـتـالل الصـهـيـونـي، 
وتعامله معه كدولة طبيعية، وهي امتداد لـعـالقـة كُشـفـت 

، ٢٠٢٠للعلن في لقاءه بنتنياهو في يوغندا فـي فـبـرايـر 
وبذلك انتقل البرهان من االستقـواء بـالـعـدو الصـهـيـونـي 

أكـتـوبـر،  ٢٠بتقويض االنتقال الديمقراطي باالنقالب في 
قافزا فوق حقيقة تهديد العدو الصهيوني لـوحـدة السـودان 
واستقراره وأمنه القومي وأمن البحر األحمـر؛ إلـى تـوظـيـف 

 .التورط في مخطط التطبيع للبقاء في الحكم بأي ثمن
وأكد خلف اهللا انه ال يمكن عزل تـوقـيـت هـذه الـزيـارة عـن  
التدخالت اإلقليمية والدولية لتطويل أمد األزمة الـوطـنـيـة فـي  
السودان وتعميقها بشرعنة االنقالب باإلبقاء على قائد االنقالب  
الفريق أول ركن عبد الفتاح الـبـرهـان قـائـدا عـلـى الـجـيـش  

  .وتحصينه ومن معه من المساءلة باسم االتفاق اإلطاري 
ولفت خلف اهللا إلى أن القوى التي انخرطت فـيـه مـنـحـتـه 

ــــيــــة  ــــروع مش
االســتــمــرار فــي 
الــحــكــم بــاســم 
القوات المسلحة، 
وأقـر بــأن تــلــك 
الــخــطــوة فــكــت 
مــؤقــتــا الــعــزلــة 
الجماهيرية عـن 
البرهان وأعطتـه 
ـــن  ـــاً م ـــئ ـــي ش
المقبولية دولـيـاً، 

ال سيما وسط القوى التي تتناقض مصالحها وتوجهاتهـا مـع 
  .النظام الديمقراطي المستدام في السودان

وأكد خلف اهللا أن الزيارة أزاحت، بتوقيتها وفي مـجـمـلـهـا، 
مخاطر األطماع اإلقليمية والدولية تجاه السـودان، والسـعـي 
لتوريطه في مشروع الشرق األوسط الجـديـد، ودمـجـه مـع 
العدو المحتل بحل زائف واستباقي، وهو مـا يـحـفـز الـقـوى 
الحية لتصليب موقفها وتوسيع قاعدتهـا بـإعـالن الـجـبـهـة 
الشعبية العريضة إلسـقـاط االنـقـالب بـاإلرادة الشـعـبـيـة 

  .السلمية العريضة
وشدد خلف اهللا على أن المعادل الجماهيري لكل ما يـحـاك 
ولصيانة الـوحـدة واالسـتـقـالل؛ لـن يـتـم إال بـاسـتـدامـة 

ثار انقالب قوى الـردة أالديمقراطية وتصفية التمكين وإزالة 
 .والتبعية والتفريط
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المجتمع الدولي أولوياته ليست التحول الديمقـراطـي فـي 
 السودان

 نهاية العملية السياسية لن تنتج حكومة مدنية قوية
 الهدف من اإلطاري إضعاف قوى الثورة

 حوار: رفقة عبداهللا
شن القيادي بحزب البعث العربي االشتراكي وعضو لجـنـة 

وجدي صالح، هجوماً عنـيـفـاً عـلـى ”  المجمدة“إزالة التمكين 
المجتمع الدولي، وقال إن التحول المدني الديمقراطي أصبـح 
ليس من أولويات المجتمع الدولي، إنما مصالحه هي األولوية 
ويسعى إلى تشكيل حكومة من أجل االستقرار في السودان، 
أوالً دون التعمق في األزمة، وأكد وجدي في حوار مع (الـيـوم 
التالي) أن المجتمع الدولي يدعم السلطة االنقـالبـيـة الـتـي 
تراعي مصالحهم المتناقضة مع مصالح الـثـورة عـلـى حـد 

 .وصفه
ـ في البدء كيف ترى زيارة المـبـعـوثـيـن الـدولـيـيـن إلـى 

 السودان؟

في الحقيقة السودان في حاجة للمجتمع الـدولـي كـداعـم 
لعملية التحول الديمقراطي، ولكن الـمـلـحـوظ أن أولـويـات 
المجتمع الدولي تغيرت وأصـبـح هـدفـهـم لـيـس الـتـحـول 
الديمقراطي في السودان وإنما االستقرار أوالً دون الـتـعـمـق 
في األزمة السودانية، ويعملون اآلن من أجل تكوين حكومـة 
مدنية منزوعة السلطات اعتقاداً منهم بأن ذلـك سـيـشـكـل 
مخرجاً من األزمة التي صنعها االنقالب وأيضاً مخرجاً أخالقياً 
لدعم سلطة االنقالب التي تراعي مصالحهم المتناقضة مـع 
مصالح وأهداف الثورة السودانية في الوقت الـحـالـي نسـبـة 
للتغيرات التي حدثت في العالم وأصبح االستقرار هـدفـهـم 
األول، بتكتيك مارسته معهم قيادة االنقـالب لـكـي يصـلـوا 
لهذه القناعة، والمجتمع الدولي لديه قضايا وأجندة تتـضـارب 
مع مصالح البالد، وبهذه الطريقة المجتمع الدولـي يشـرعـن 
االنقالب، ويضعف من الحكومة المدنية والقوات المـسـلـحـة، 
وأتوقع أيضاً تغير مصالح المجتمع الدولي بـعـد فـتـرة. وأن 
هنالك صراع بين مصالح هذه الدول في اإلقليم لما يتـمـيـز 
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به موقع السودان الجيوسياسي االستـراتـيـجـي. ويـجـب أن 
 .نعرف كيف نستفيد من هذا الموقع المتميز للسودان

 ـ ما تعليقك على مخرجات ورش القاهرة؟
أوالً الكتلة الديمقراطية هي واجـهـة االنـقـالب ولـيـسـت 
لديهم تحفظات على االنقالب أو اختـالف عـلـى قـادتـه وال 
يوجد مبرر يجعل الكتلة تعقد اجتماعات خارج البالد إال فـي 
حالة أن هنالك أسباب أخرى، وأتوقع التحاق الكتلة باالتـفـاق 
اإلطاري، متى ما أراد قائد االنقالب ذلك، وأن رفضـهـم اآلن 
تكتيكي والهدف منه الـحـشـد لـإلطـاري وإربـاك الـمـشـهـد 
السياسي ولكي يقبل البعض باالتفاق اإلطاري توهماً منهـم 
أن اإلطاري أفضل من عودة النظام البـائـد، بـعـض الـقـوى 
وافقت واقتنعت بهذا التكتيك ونسيت أنه بإسقاط االنـقـالب 

 .تسقط معه واجهاته وحاضنته
ـ هناك تضارب تصريحات بين قادة االنقالب ما رأيك فـي 

 ذلك؟
إذا كنـت تـقـصـديـن تصـريـحـات كـبـاشـي والـبـرهـان 
فتصريحاتهم تؤكد اتفاقهم، ولكن كل منهم يعبر بطريـقـة 
مختلفة عن اآلخر حتى تصل الرسالة بشكل مربـك ولـذلـك 
كانت اللغة مختلفة وليس هنالك تضارب في الـتـصـريـحـات 
وفي تقدري لن يتم المضي في هذه العـلـمـيـة السـيـاسـيـة 
وتشكيل حكومة مدنية قوية تحـقـيـق تـطـلـعـات الشـعـب 
السوداني وتحقق العدالة والعدالة االنتقاليـة، والـهـدف مـن 
االتفاق اإلطاري إضعاف القوى السـيـاسـيـة وقـوى الـثـورة، 
وأعتقد أن قيادة االنقالب هدفت لتفتيت الحريـة والـتـغـيـيـر 
وقوى الثورة، وإلى حد ما كما ذكرت لك نـجـحـوا فـي ذلـك 
بمفارقة بعض القوى السياسية للحرية والتغيير، ومن جانـب 
ثاني الموقعون على االتـفـاق اإلطـاري مـتـنـاقضـيـن فـي 
مصالحهم، وفي حالة تم اختيار رئـيـس لـلـوزراء سـيـكـون 
ضعيفاً، ألن هذه القوى المتناقضة لن تتفـق عـلـى رئـيـس 
وزراء قوي، وهذا تكتيك آخر من قيادة االنقالب يهدف أيضـاً 

 .إلضعاف الثورة والحكومة القادمة إن قدر لها أن تتشكل
ـ هل تتوقع نجاح العملية السيـاسـيـة الـتـي تـجـري فـي 

 الساحة؟
ما يجري في الساحة السياسية اآلن لن يؤدي إلى تشكـيـل 
حكومة مدنية قوية، نسبة لتضارب المصالح بين الموقعـيـن 
على االتفاق اإلطاري، وخصوصاً أن بعض الموقعـيـن عـلـى 
اإلطاري غير محسوبين ضمن قوى الثـورة مـثـل الـمـؤتـمـر 
الشعبي واالتحادي، وأنصار السنة وهي قوى شاركت نـظـام 
المؤتمر الوطني وسقطت معه بثـورة ديسـمـبـر الـمـجـيـدة 
وهناك أيضاً قوى مثلها ستنضم بـهـدف إغـراق الـعـمـلـيـة 
السياسية وإضعاف قوى الثورة، بل قيـام سـلـطـة ال تـمـت 

 .للثورة تماماً
 ـ البعض يطالب بتعديل اتفاقية سالم جوبا كيف تعلق؟

اتفاقية سالم جوبا تحتاج إلى تعديـل ال شـك فـي ذلـك 
ومهما رفض الموقعون عليها فال خيار أمامهم سوى القـبـول 
بمبدأ التعديل ألنها إن لم تدخل فيها تعديالت فـلـن تـنـفـذ 
فهناك بروتكوالت ملحقة بها تحـتـاج مـواقـيـت تـنـفـيـذهـا 
لتعديل كما أن هناك بعض التفاصيل والقضايا التي تـحـتـاج 
إلى تعديل، أما عن ورش في جوبا ليسـت لـدي مـعـلـومـات 
حولها، وإذا حدثت ورش في جوبا أعـتـقـد أن ذلـك سـيـتـم 

 باعتبارها الراعية التفاقية جوبا للسالم 
ـ لماذا حزب البعث رفض االتفاق اإلطاري قبـل الـتـوقـيـع 

 بيوم؟
كان االختالف بأن االتفاق مع االنقالبيين لن يفـضـي إلـى 

أكتوبر كان مـن أفشـل  ٢٥سلطة مدنية، بسبب أن انقالب 
االنقالبات التي مرت على تاريخ البالد، وموقفنا من العمليـة 
السياسية ثابت وهذا الموقف لم يـأت مـن فـراغ واالتـفـاق 
يشرعن االنقالب ويجعل من وجود قادته بمؤسسات الـدولـة 
بدالً عن وجود بفعل االنقالب سيكون بموجب اتفاق سياسي 
ودستوري أي سيكون وجودهم دستورياً وهـذا مـا نـقـصـده 
بشرعنة االنقالب وحال تمت هذه العملية السياسية ستـؤدي 
كما ذكرت إلى حكومة مدنية ضعيفة بال سلطـات وهـنـالـك 
اتفاق دستوري يجعل القائد العام غـيـر خـاضـع لـلـسـلـطـة 
السياسية أي غير خاضع لرأس الدولة وال رئيس الوزراء هـذا 
لن يقود إلى حكم مدني ديمقراطي وإنـمـا يـعـزز لسـلـطـة 
االنقالب، العسكر يقولون إن المدنيـيـن يـريـدون تـفـكـيـك 
القوات المسلحة وهذا غير صحيح ولم يصرح أحد بذلك إنمـا 
نريد إصالح المؤسسة العسكرية. هذه الـمـقـوالت الـغـرض 
منها تعبئة المؤسسة العسكرية ضد السـلـطـة السـيـاسـيـة 

 .المدنية
ـ هنالك اتهامات تطال حزبكم بانكـم رفضـتـم اإلطـاري 

 لكسب شعبي؟
هذا ليس صحيحاًً̄ كنا مع الحرية والتغيير ولكن اخـتـالفـنـا 
جوهري حول العملية السياسية والدستور، االتفـاق اإلطـاري 
هو تمهيد إلعالن اتفاق سياسي ودستوري تم بالفـعـل: (وال 
نريد أن نزايد على زول) وألن نقطة خالفنا جوهرية أصـبـح 
وجودنا في الحرية والتغيير غير مجدي وبـدون مـعـنـى ألن 

 .غالب قوى الحرية والتغيير وقعت على االتفاق
ـ ملف فض االعتصام مازال مفتوحاً أين هو مـن مـلـفـات 

 العملية السياسية؟
 ٢٥كل ملفات قضايا الشهداء وفض االعتصـام وشـهـداء 

أكتوبر جاءت تحت مسمى العدالة االنتقالية، ولـكـن السـؤال 
هل سيتم تحقيق ذلك من خالل االتفاق الدستوري الذي تـم 
والذي منح الحصانات، أن قضايا العدالة والعدالة االنتـقـالـيـة 
تحتاج إلى نقاش واسع وبشكل أكثر وضوحاً واالتـفـاق حـول 
مفاهيمها، والشعب السوداني مؤمن بقضايا العدالة والعدالة 
االنتقالية، لهذه األسباب على الـمـوقـعـيـن عـلـى اإلطـاري 

 .النقاش حول هذه القضايا االنتقالية أكثر
 ـ كيف تنظر إلى مستقبل لجنة إزالة التمكين؟

ال أعتقد أنه في ظل هذا االتفاق أن تقوم لجنة التفـكـيـك 
بالدور المطلوب، حيث أن عـمـلـيـة الـتـفـكـيـك ال تشـمـل 
المؤسسات العدلية، وهذه كـانـت نـقـطـة ضـعـف الـفـتـرة 
االنتقالية، بل يقولون اإلصالح هـنـالـك فـرق كـبـيـر بـيـن 
اإلصالح والتفكيك، وخصوصاً أن الفترة االنتقالية هي فـتـرة 
محدودة وقصيرة، لذلك ال أتفاءل بسير عملة اللجنة بشـكـل 
جيد مع التأكيد بأنه ال يمكن أن يحدث أي تحول ديمقـراطـي 
أو نؤسس لديمقراطية مستدامة دون تفكيك بـنـيـة نـظـام 

 ٢٥المؤتمر الوطني والبنية التي أسسها لـنـفـسـه انـقـالب 
 .أكتوبر

* * * * 
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 ...يا جماهير أمتنا العربية المكابدة
 ...أيها الغيارى من أبناء السودان العظيم

 ...يا شرفاء األمة ومناضليها
المكاسب والطموحات الجـمـاهـيـريـة لـثـورة السـودان ... 
"والءات" الخرطوم التاريخية هي اليوم بمـواجـهـة الـتـحـدي 

األكبر في واحدة من صـفـحـات الـخـيـانـة الـتـي يـقـودهـا  
 !"البرهان" وعصابته ..؟

الـذي قـاده الـبـرهـان وعسـكـره  ٢٥/١٠/٢٠٢١انقالب 
تكشفت أهدافه بصورة جلية ال لبس فيها وانها بالضـد مـن 
المصالح الشعبية والجماهيرية السـودانـيـة والـتـي قـدمـت 
األرواح والدماء على مذبح الطموحات الجماهيرية وهـي قـد 

 !ازدادت اآلن وضوحاً وتعرية...؟
االنقالبيون بقيادة البرهان وجدوا في انشغال الـجـمـاهـيـر 
العربية بردع العدوان الصهيوني األخير على ثـورة شـعـبـنـا 
العربي الفلسطيني فرصة سانحة فكشفوا ما كـان مسـتـوراً 
إلى أمد قريب من طموحاتهم ومـخـطـطـاتـهـم الـمـعـاديـة 
للمصالح الوطـنـيـة والـقـومـيـة الـمـبـاشـرة فـي السـاحـة 
الفلسطينية ووجدوا الفرصة مناسبة الستـكـمـال تـآمـرهـم 

 .األخير مع القادة الصهاينة وأسيادهم في اإلدارة األمريكية
 ...يا شرفاء أمة العرب ومناضلوها

فيما كانت جماهير األمة منشغلة باألحداث الدامية األخيـرة 
والثورة الوطنية على األرض العربية الفلسطينية ومشـاهـد 
البطوالت الجماهيرية التي ابداها شعبنا العربي وتضحيـاتـه 
في جنين والقدس وسلوان حيث كـان الـتـصـدي الـمـبـاشـر 
للمعتدين الصهاينة ورد الصـاع مـنـهـم بصـاعـيـن... وجـد 
المتآمرون خونة طموحات األمة وأعداء شعبـنـا فـي سـودان 
الثورة وقتاً لمزيد من التآمر والمباشر المفـضـوح مـع أركـان 
الكيان الصهيوني والمدعوم دوماً وأبداً بالرعاية األمـريـكـيـة 
لمواصلة مسيرتهم الخيانية والترتيب لمزيد مـن الـلـقـاءات 
الستكمال المخطط التآمري المتفق عـلـيـه مـن قـبـل فـي 
عنتيبي والذي كان الخائن البرهان آنذاك قد بـدأ مسـيـرتـه 
السرية يومها قبل سنتين تقريباً والذي حاول التغطية علـيـه 
آنذاك أو التستر بعديد المزاعم والحجج التي لم تكن تـقـنـع 
أحداً سوى األغبياء والمخدوعين أو من يـحـاولـون الـكـذب أو 
إقناع أنفسهم أو االلتفاف على ثورة شعبهم وإن كانت تـلـك 
القفزات آنذاك قد أعـطـت بـعـض الـوقـت لـالنـقـالبـيـيـن 
العسكريين لمتابعة خياناتهم وما قد عقدوا العزم عليه أصالً 
من مواصلة أهدافهم الخيانية، ولم يكن انقالبهم الذي وقـع 

ضد قوى الثورة الحقـيـقـيـة والـذي لـم  ٢٥/١٠/٢٠٢١في 
يخدع أحداً سوى بعض الطامعين واالنتهازيين وهواة اللعـب 
على حبال السلطة إال صفحة مخادعة مما قد يكون انـطـلـى 
على البعض، فجاء اجتمـاع وزيـر الـخـارجـيـة الصـهـيـونـي 
المكشوف أخيراً في العاصمة الخرطوم مع الخائن الـبـرهـان 
كبير العسكر الخارجين على إرادة ومصالح شـعـب السـودان 
العظيم ومن ثم اإلعالن من قبل وزير الخارجية الصهيـونـي 

بالذات وفي العاصمة الخرطوم (عـاصـمـة الـالءات الـثـالث) 
لتعرية المستور وااللتحاق بقاطرة الـتـطـبـيـع مـع الـكـيـان 
الصهيوني واالتفاق على باقي الخطوات والبرامج التي كانـوا 

 .يسعون إليها وعلى المكشوف
 ...يا شرفاء وأحرار امتنا العربية

 ...أيها األشقاء في السودان المناضل
مهما حاول المخادعون والمتآمرون أن يتجـاوزا عـلـى إرادة 
امتنا العربية أو على الجماهير السودانية فهـم فـي الـواقـع 
إنما يخدعون انفسهم بل انهم مكـشـوفـون فـي تـآمـرهـم 
جهاراً ونهاراً على قضايا األمة التي لم يعد ممـكـنـاً تـمـريـر 
أساليبهم في الخداع والخيانة (فالحالل بين والحرام بـيـن..) 
وإن أقطاب االنقالبيين ال يمكنهم وليس باستطاعتهم اليوم 
المضي في أالعيبهم أو محاولة تمـريـر تـلـك الـمـخـادعـات 
والخيانات حتى لو أرادوا ذلك وحتى ولو وقفت إلى جـانـبـهـم 
اعتى القوى واشدها ضاللة وتضليالً، ذلك أن شعب السودان 
العظيم قد شب عن الطوق ولم تعد تنطلي وال يـمـكـن أن 
تنطلي عليه تلك البهلوانيات وصانعيها فقد خبر وعلم علمـاً 
يقيناً ومثل ذلك أيضاً ما تعلمه كـافـة األطـراف األخـرى أن 
العسكريين المتسلطين على رقاب الجماهير السودانية وبمـا 
في ذلك أقرانهم الصهاينة واألمريكيين ال يمـكـنـهـم أيضـاَ 
االستمرار بتلك المزاعم والمخادعات ومخادعـاتـهـم ألنـهـم 
مكشوفون للكافة وما عادوا يمثلون شيئاً في اإلرادة الوطنية 
أو القومية وان إقدامهم الخياني على هذه الخطوات الخيانية 
الجامحة الحالية ليست اكثر من قفزات في الفراغ الـمـرحـلـي 
للتاريخ وبالضد المكشوف من إرادة الجمـاهـيـر السـودانـيـة 
وهم وأقرانهم وأسيادهم هنا وهناك يدركون أبـعـاد وعـدم 
جدوى تلك البهلوانيات التي لن تجديهم نفعاً وقد رفضـتـهـا 
ومازالت ترفضها بأعلى الصوت وعلى رؤوس اإلشهاد وعـبـر 
الدماء الزكية وتضحيات الشهـداء والـمـنـاضـلـيـن الشـرفـاء 
فالثورة مستمرة والشعب السوداني العريق لن يكل وسيبقى 
يقدم يومياً المزيد مـن الـتـضـحـيـات إلحـبـاط كـل تـلـك 
المخططات وإسقاط عناصرهـا وال نـامـت أعـيـن الـخـونـة 
والجبناء وها هو شعب السودان وقيادته المناضلة يرد بأعلى 
صوت الشعارات والتضحيات المعمدة بدماء مناضـلـيـه تـلـك 
النضاالت وبضمنها إصراره على إسقاط النظام الـعـسـكـري 
وتطلعاته الخيانية والعودة إلى المسار الـوطـنـي والـقـومـي 
لثورته المتواصلة على طريق بلوغ طموحـاتـه الـتـاريـخـيـة 

 .المشروعة
الموت للمتآمرين المفرطين والخونة الـمـارقـيـن والـنـصـر 

 .لشعب السودان وقيادته النضالية
 .النصر والمجد والعزة لدماء الشهداء في عليين

 واهللا أكبر ... اهللا أكبر وليخسأ الخاسئون
    األمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربي
    المحامي احمد عبد الهادي النجداويالمحامي احمد عبد الهادي النجداويالمحامي احمد عبد الهادي النجداويالمحامي احمد عبد الهادي النجداوي
٥/٢/٢٠٢٣ 
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طالع السودانيون زيارة وزير الخارجية اإلسرائـيـلـي إيـلـي 
، بهدف توقيع اتفاق  ٢٠٢٣فبراير  ٢كوهين، إلى الخرطوم، 

  .سالم مع قادة االنقالب في السودان
وبحسب بيان الخارجية اإلسرائيلية، من الـمـتـوقـع أن تـتـم  
مراسم التوقيع بعد نقل السلطة فـي السـودان إلـى حـكـومـة  

 .مدنية يتم تشكيلها كجزء من عملية االنتقال الجارية في البالد 
، “ إسـرائـيـل” إن سعي قادة االنقالب الحثيث للتطبيع مـع 

إليـجـاد “  إسـرائـيـل” ، وتهـافـت ٢٠٢٠منذ فبراير من العام 
اعتراف وموطئ قدم لها في السودان، مـا هـو إال مـحـاولـة 
لقطع الطريق أمام ثورة ديسمـبـر، ويـتـطـابـق مـع تـوجـه 
الديكتاتورية العسكرية التي تستند علـى الـتـفـرد بـاتـخـاذ 
القرار في القضايا المصيرية بعيداً عن المؤسسـات وبـعـيـداً 

 .عن الشفافية ونهج الديمقراطية والمشاركة
إن ما يحدث اآلن يشكل تهديداً خطيـراً لـلـسـودان، وهـو 
محاولة الستثمار أوضاع السودان وأزماته السياسية إلقحامـه 
في خضم صراع دولي في إقليم مضطرب ومنطقة تـتـسـم 
بالهشاشة األمنية وشريط ممتلئ باإلرهاب ما ينذر بمخاطـر 

 .عديدة على مستقبل البالد

للضغط على أطراف العمليـة “  إسرائيل” إن استخدام اتفاق 
السياسية الجارية اآلن للوصول إلى اتفاق سياسي، كـيـفـمـا 
اتفق، ما هو إال محاولة من قادة االنقالب لكسب المزيد مـن 
الوقت للبقاء على رأس السلطة، وتشكيك فـي تصـريـحـات 
قائد االنقالب التي تعهد فيها بخروج المؤسسة الـعـسـكـريـة 

  .عن السياسة وعودة العسكر إلى الثكنات
ووفقاً لهذه الحيثيات فإن الشعب السوداني غـيـر مسـؤول 
عما يصدر من سلطة انقالبية في التقرير بقـضـايـا الـوطـن 

 .المصيرية
إن قضية مثل التطبيع تستدعي قرارات صادرة عن سـلـطـة  
مدنية حقيقية تراقبها سلطة تشريعية حاصلة على تـفـويـض  
انتخابي في ظل مؤسسات تستـجـيـب لـلـمـصـالـح الـحـيـويـة  
للسودان، وليس في ظل حكم انقالبي أو انتقالي. لذا فإن وعود  

 .البرهان للحكومة اإلسرائيلية غير ملزمة للشعب السوداني 
إن نقابة الصحفيين السودانيين تعلن رفضها التام لعملية 
التطبيع التي يقودها قادة االنقالب اآلن دون اعتبـار لـإلرادة 

 .الشعبية والمؤسسية
 م٢٠٢٣فبراير  ٣الخرطوم 
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ناقش مجلس الحل والعقد في اجتماعه الدوري عـدداً مـن 
الموضوعات والقضايا الدعوية بما فيها االستعدادات للشـهـر 
الفضيل. وقد ناقش باستفاضة امـر زيـارة وزيـر خـارجـيـة 

 :الكيان الصهيوني للسودان. وقرر إصدار البيان اآلتي
في الوقت الذي يستعر فيه االستهداف اإلسرائيلي والكيان 

أولى القبلتين وثالـث -الصهيوني باقتحامه للمسجد األقصى 
بعد تكوين واحدة من أكـثـر حـكـومـات  -الحرمين الشريفين

تطرفا ضد حقوق المواطنين العرب؛ تمـت رحـلـة “  إسرائيل” 
مباغتة لوزير خارجية الحكومة اإلسرائيلية ووفده الـمـرافـق 
للخرطوم عاصمة سودان الثورة والبسالة، والالءات الـثـالثـة. 

  .ليستقبله رئيس مجلس السيادة
إن الطريقة السرية المعتمة التي تم بها الـتـرتـيـب لـهـذه 
الزيارة المرفوضة شكال وموضوعا؛ وتأتي فـي ظـل ظـروف 
معقدة يشوبها ضعف الثقة والمصداقية بين األطـراف. كـمـا 
أن هذه الزيارة تشكل مهـدداً أمـنـيـاً يـزيـد مـن هشـاشـة 

  .واضطراب األوضاع األمنية في السودان
إن موقفنا الراسخ الواضح والمعلوم فـي هـيـئـة شـئـون 
األنصار القائم على رفـض الـتـطـبـيـع مـع دولـة الـكـيـان 
الصهيوني؛ باعتبارها دولة تمثل كيانا مغتـصـبـا ومـعـتـديـا 
وعنصريا وغريبا وظالما باحتالله لدولة فلسطـيـن وتشـريـد 
شعبها بما يتناقض مع القيم اإلنسانية الـنـبـيـلـة ومـبـادئ 
حقوق اإلنسان التي نصت عليها األديان، وروح العدالة الـتـي 

نصت عليها المواثيق الدولية. كما أنـه أمـر يـتـنـاقـض مـع 
بيعتنا القائمة على احترام حقوق اإلنسان. إضافة ألن الفتـرة 
االنتقالية مهامها محددة وليس من بينها التطبيع. فهذا أمـر 

  .يبت فيه الشعب عبر استفتاء أو حكومة مفوضة من الشعب
لذا فإن موقفنا هذا هو موقف قائم على أسس عـقـائـديـة 
ووطنية وإنسانية، فصلناه في بيانات سابقة ووثقنا له عـبـر 
ورشة فكرية مهمة عقدتها هيئة شؤون األنصار في السابق، 

 “". إسرائيل”تناولت أمر "الموقف الشرعي في التطبيع مع 
صدر عنها الحكم الشرعي المجرم للتـطـبـيـع، والـمـوقـف 
األخالقي الرافض للتعامل مـع الـمـعـتـدي، وأن الـتـطـبـيـع 
يتناقض مع المصلحة الوطنية. وستصدر أوراق هذه الورشـة 
وتوصياتها في كتاب يتم تدشينه خالل شهر رجب الخيـر إن 

  . شاء اهللا
ونؤكد أن الهيئة ستتواصل مع المكونات الدينيـة والـقـوى 
الوطنية لشرح خطورة التطبيع على بالدنا وأمتنا، ولتوسـيـع 

  .قاعدة الرفض له
وستظل الهيئة وفية للمبادئ التي جاهد من أجلها سلـفـنـا 
الصالح ومضى على دربها اإلمام الراحل الصادق الـحـقـانـي 
عليه الرضوان، حارسة لمشارع الحق إلى أن يرث اهللا األرض 

 .ومن عليها
  واهللا ولي التوفيق

 البقعة -ود نوباوي
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 وطن في السلم أجنحتو
 وضد الحرب أسلحتو

 عدد ما فوقو ما تحتو
 مدد لألرضو محتلة
 وسند لإليدو ملوية

 : الشعب السوداني الحر المناضل
إن تاريخ النضال السوداني ضد المستبد تـاريـخ مشـهـود 
في اإلقليم والعالم كله، وإن ثوراتنا جميعها قامت على مبدأ 
اإلنسانية التي ال تحدها جغرافيا وال حدود سياسية أو قطرية 

 . أو أنظمة حاكمة تسعى لفصل اإلنسان عن أخيه اإلنسان
لقد اندلعت ثورة ديسمبر العظيمة من منطلـق إنسـانـي، 
وحمل الثوار والثائرات هذه األمانة، فلـم يضـيـعـوهـا، ولـم 
يساوموا بها، حتى أسقطوا الطاغية المخلوع الذي قتل مئـات 
اآلالف من أبناء السودان في دارفور والنيـل األزرق وجـنـوب 
كردفان، هذه الجرائم الكبرى كانت لها مشابهات في العالم، 
وهي جرائم الصهاينة التي ظلت توجه أسلحتها إلـى الـعـزل 
في فلسطين المحتلة. وإننا من مبدأ مناصرة اإلنسانيـة فـي 

 : العالم أجمع نؤكد ما يلي
منظومة مجرمة تقتل األبرياء، وتـنـتـهـك “  إسرائيل” دولة 

حقوق اإلنسان، وتسخر قوتها العسكرية إلرهـاب اآلمـنـيـن، 
وهي تشبه في هذه الصفة اللجنة األمنية للـمـخـلـوع الـتـي 
قتل برصاصها الثوار في شوارع الخـرطـوم بـال رحـمـة وال 
إنسانية. ولم يجد سفاحو الخرطوم مخرجا من عزلتهم سوى 

 .اللجوء إلى القتلة أمثالهم
التطبيع مع دولة اإلجرام والقتل (إسرائيل) مشـاركـة فـي 

 .جرائمها الـتـي تـقـتـرفـهـا كـل يـوم فـي حـق اإلنسـان
زيارة وزير خارجية العدو الصـهـيـونـي لـلـسـودان ولـقـائـه 
االنقالبي البرهان يعد لقاء بين اثنـيـن مـن شـر سـفـاحـي 
المنطقة، فجرائم الجنرال البرهان في دارفور، فـي الـعـهـد 
 البائد نسـخـة مـن جـرائـم الصـهـايـنـة فـي فـلـسـطـيـن

يناقض مبادئ اإلنسانية الذي قـامـت “  إسرائيل”التطبيع مع 
عليها ثورة ديسمبر المجيدة، وهو مـبـدأ الـحـريـة والسـالم 

هذه المبادئ الفطرية التـي “  إسرائيل” والعدالة، وقد انتهكت 

 ..فطر اهللا عليها اإلنسان في كل أرض
شهداؤنا في مواكب ثورة ديسمبر المجيدة، إخوة لشـهـداء 
فلسطين الذين قتلتهم قوات الصهاينة، يجمع بينهـم مـبـدأ 

 .النضال واالستشهاد في سبيل الحرية والكرامة
ال يحق لالنقالبيين تحديد عالقة السودان بالعالم، لـعـدم 
شرعية حكمهم، وبذلك ال يحق لهم تطبيع عالقات السودان 

 ، فهذه قصية يجب أن يفتي فيها برلمان منتخب“إسرائيل“ب
. 

القوى السياسية التي تدعم التطبيع ألي سبب هـي قـوى  
مناقضة ألهداف ثورة ديسمبر المجيدة، التي صارت نموذجـاً 

 .للنضال في العالم أجمع
وبناء على ذلك فإننا ندعو الشـعـب السـودانـي كـلـه أن 
يرفض تطبيع العار ويخرج عليه بشتى الـوسـائـل الـثـوريـة 

  التي مارسناها في مواجهة المستبد القاتل
 

 عاشت ثورة ديسمبر تناصر المظلومين في كل األرض
 المجد والخلود للشهداء

 الشفاء للجرحى
 العودة للمفقودين

 العار لقتلة األطفال ومن يطبعون معهم
    

    تجمع أساتذة جامعة بحريتجمع أساتذة جامعة بحريتجمع أساتذة جامعة بحريتجمع أساتذة جامعة بحري
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(٩ /١) 

 :تقديم الملف
 لماذا االهتمام بقضايا نظرية في أجواء ملتهبة؟

في جلسة حوارية مع بعض األصدقاء الغارقين في همـوم 
األمة العربية، أثارت فكرتي بأن نقوم بتسليط الضوء عـلـى 
قضية الحرية والديموقراطية. فسأل بعـضـهـم عـن جـدوى 
التنظير في أجواء األمة الملتهبة، بل ألح على أن نوفِّر الوقت 
بالبحث الميداني لما يجري على مسـاحـة الـوطـن الـعـربـي 

 .وإصدار مواقف منها
ورد البعض بأن البحث الميداني هو عمل صحفي يجب أن 
يستند إلى أخبار موثوقة، ولكننا لو تابعنا كل وسائل اإلعالم 
لما وجدنا ما هو موثوق لكي يـؤسـس لـمـواقـف رصـيـنـة، 
فاإلعالم موجه من قبل من يستطيع توفير نفقاته، وهم في 
أغلبيتهم العظمى من الذين يشهرون العداء للفكر القـومـي، 

  .وهؤالء بدورهم يصوغون الخبر بما يتوافق مع مصالحهم
ومن لديه اإلمكانيات لتأسيس وسائل اإلعـالم وتـغـطـيـة 
نفقاتها الكبيرة، ال تهمه مصداقية الخبر. فهو إذا لم يبتـكـره 
بما يتناسب مع أهدافه، فيضعه بالصيغة التي تـخـدم تـلـك 
األهداف، ال بل يعمل على تشويه األخبار الحقيقية ويـعـتـم 
عليها. ومن هنا تكون مهمة األقالم الملتزمة بقضايـا األمـة 
القيام بغربلة األخبار من شتى الـمـصـادر والـمـنـابـع قـبـل 

  .االستناد إليها في صياغة الموقف
ومن أجل إنجاح مهمة الغربلة، ال بد من أن يستند المغربلـون  
إلى أسس نظرية تكون وحدها الوسيلة األساسية في تصـويِـب  
اتجاهات الموقف. ولذا يترتب على من يتصدى لمشاكل الوطـن  
العربي الراهنة من أن يكتسب خبرة نظرية في شتى مـجـاالت  

  .الفكر خاصة ذات العالقة باألحداث الساخنة 

وخلص إلى الـقـول 
بـــأن الـــمـــوقـــف 
السـيــاســي بــحــاجــة 
دائــمــة إلــى عــمــق 
ـــظـــري.  فـــكـــري ن
وحاجتنا إلى امـتـالك 
هذا الـفـكـر يـوجـب 
ــقــوم  ــا أن ن ــن ــي عــل
بالتنظير فـي أجـواء 
ملتهبة لوضع أسـس 
ومفاهيم ثورية تعبر 
عن القـضـايـا الـتـي 

تتم معالجتها، وبالتالي فإن الغوص في األعمـاق الـنـظـريـة 
لمن يقبعون في الخنادق حاجة وضرورة، كما أنه ليس تـرفـاً 

 .فكرياً لمن هم بعيدون عن الخنادق الساخنة
وبدوري قمت بالمداخلة التالية: بعد احتـالل الـعـراق فـي 

، استأنفت الكتابة عـن قضـيـة الـعـراق قـبـل ٢٠٠٣العام 
االحتالل، بمقاالت عنها بـعـد االحـتـالل. وبـاإلضـافـة إلـى 

، فقد ٢٠٠٣المقاالت واألبحاث التي نشرتها قبل نهاية العام 
أعددت خطة لصياغة بحث بحجم كتاب، وباشرت في تأليفـه 

  .وأنجزته قبل مرور أربعة أشهر على االحتالل
في حينه، وقبل نشره، نصحني أحد األصدقاء أن أقلع عـن 
فكرة النشر ألن الوضع كان ما زال غامضاً فـي ظـل غـيـاب 
األخبار، أو قلَّتها وخاصة من القيادة الحزبية. وكذلـك إصـدار 
مقاالت بهذا الشكل المبكِّر سيكون مشوباً باألخطاء. وسألني 
بعد ذلك قائالً: أال تعتقد أن ما تقوم به هو ترف فكري ألنـه 

 مبني على الحدس النظري فقط وبعض األخبار القليلة؟
فأجبته إن ما أمتلكه من أبعاد نظرية حول حـزب الـبـعـث، 
باإلضافة إلى ما كنت أطلِّع عليه من معلومات على قـلـتـهـا، 
سيشكالن حصانة لي من الوقوع بـأخـطـاء اسـتـراتـيـجـيـة. 
ولذلك، وفي ظل التعتيم اإلعالمي على المقاومة الـوطـنـيـة 
العراقية، هذا ناهيك عن تشويه صورتها، يفرض علينا هـذا 
الواقع أن نكتب عنها حتى ولو بالحدس واالجتهاد المستندين 
إلى رؤية نظرية صحيحة. والحقاً بعد أن أخذت األوضاع فـي 
العراق تميل نحو وضوح جزء من الصـورة، راحـت حـقـائـق 

  .الوضع تؤكد على إصابة تحليلي في معظم جوانبه
ولذلك تابعت مداخلتي في الجلسة الحـواريـة، قـائـالً: إن 
وضع اإلعالم المعادي، الهائل التشويه والتعتيم، بـاإلضـافـة 
إلى قلة مصادر األخبار الموثوقة المتوفرة لدينا، وعجزنا عـن 
امتالك أي وسيلة إعالمية لكلفتها المادية العاليـة، يـدفـعـنـا 
إلى تحصين مواقفنا بالدالئل النظرية. وما نشرتـه سـابـقـاً، 
وما سأقوم بنشره حالياً، يصب في مصلحة الثقافة القومـيـة 
خاصة في المرحلة الراهنة التي تشتعل فيها النيران من كل 
حدب وصوب لتكون المفاهيم النظرية مقياساً تقاس عـلـيـه 
المواقف السياسية لتكون أقرب لـلـمـوضـوعـيـة مـنـهـا إلـى 
المغامرة غير المحسوبة. وإذا كانت تلك هي أهداف الـبـحـث 
في مسائل نظرية، فهي لن تصب على اإلطالق فـي دائـرة 
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الترف الفكري، التي أشار إليها بعضكم اآلن، والتي سبـقـكـم 
إليها آخرون عندما واجهوني بما قمت بإنتاجـه فـي األشـهـر 

 .األولى بعد احتالل العراق
واستطردت بالمداخلة متسائالً: وهل كل الذين سبقونا 
في وضع أهم النظريات، التي ما زلنا ننهل من معينها منذ 
آالف السنين، قد صاغها واضعوها في أجواء هادئة؟ أم أنهم 
وضعوها في أجواء ساخنة وملتهبة؟ وهل كانت تلك 
النظريات وليدة حالة من استرخاء مر بها المفكرون القدامى 
والجدد، أم أنها وضعت بناء لحاجة المجتمعات التي كانت 

 تصارع الظلم واالستغالل والجهل؟
لقد وضع أرسطو وسقراط وأفالطون نظرياتهم وهم 
يعانون من حالة صراع بين المفاهيم القديمة والحديثة. 
وهل دفع سقراط حياته ألنه كان يمارس ترفاً فكرياً؟ أم أنه 

 كان يصارع تيارات التخلف والصنمية في مواجهة الكهنة؟
وهل وضع من وضع نظرياته من الفالسفة العرب منذ أكثر  
من ألف سنة إالَّ في أجواء ملتهبة من الصراع الطائفي الذي  
 كان يقف من ورائه لفيف ممن يعتقدون أنهم حراس للشريعة؟ 

وهل وضع من وضع من فالسفة الغرب نظرياتهم إالَّ في 

أجواء سيادة محاكم التفتيش الرهيبة التي كان قضاتها ممن 
 يعتبرون أنفسهم حاكمين باسم القدرة اإللهية؟

وأنهيت المداخلة عن ضرورة الكالم عن نظريات الحرية 
 :والديموقراطية قائالً

إن هذين المبدأين تخاض اليوم باسم تصديرهما أقسى 
 .أنواع التنكيل بشعبنا العربي

إن أقسى الخالفات التي تخاض بين الدول الكبرى والصغرى  
سببها أن كل دولة تعتبر أن حدود الحرية والديموقراطية تقف  

 .عند حدود حريتها الفالتة من أي قيد أو شرط 
وإن أقسى الصراعات اليوم بين الشعوب واألنظمة تدور 

 .رحاها على قواعد حق الشعوب بالحرية والديموقراطية
وهل ندفن رأسنا في رمال الخالفات داخل األحزاب اليسارية  
نفسها بسبب تسلط البعض واجتهاداتهم الخاصة في وضع  

 حدود للحرية والديموقراطية والعمل على تقييدهما؟ 
لكل ذلك، استأذنت معتذراً من الذين كانوا حاضرين 
الجلسة الحوارية في أنني سأنشر سلسلة من المقاالت التي 
تحمل عنوان: (الحرية والديموقراطية مفهومان متكامالن). 

 .و(الديموقراطية والعلمانية مفهومان متالزمان)

    محسن يوسف محسن يوسف محسن يوسف محسن يوسف 
 

 ... نمضي بهديه والسراطُ دليلنا
بالمكارم يعبِق يا بعثُ فكرك  
نفُقها ال ييهد يعطي مواسم  

  قالوا: كفاكم بالخيالِ تعلُّقاً
لمنا يتحقَّققلنا بصبرٍ ح  

  والخوف يبقى من إطالة نومنا
حلِّقياعِ يحلمنا بالض فيتوه  

  ويقظةُ األحياِء نبض عروبتي
قفيخ لعِ البطولةفي ض والقلب  

  والبعثُ يبقى حقيقةً في أمتي
الحياة خاللَها يتدفَّق ودم  

 نمضي بهديه والسراطُ دليلنا
قدصالرسالة بالدماِء م مهر  

  بعثُ المبادئ والمكارمِ صرخةٌ
طلَقت بالمواقف مع كلِّ سيف  

من قدسنا مع كلِّ فجرٍ ثائر  
لقغبأمتي ال ي الجهاد باب  
ضالُ منائروعراقنا فيه الن  

للعلى يتألَّق من صاغَ مجده  
لبناننا سوداننا وجزائر  

قالشهادة فوحها نتنش عطر  
البطولة حيثُ كنا حاضر ألق  
قحدوالكلُّ في قمرِ العراق ي  

  من أرضنا انطلقت مواسم فكرنا
ال نتملَّق وصراحةً بالحق  

  من المحيط إلى الخليج رسالةً
التاريخ سوف ثُوثِّق وصحائف  

  صدامنا أعطى الشهادة بعدها
قومشو البطولة راسخ درس  

  كثُر الجناةُ وحقدهم ال يرعوي
رقبالبالد ويس والكلُّ يطمع  

لكنما أصلُ البالء مكامن  
قسوت في الجيلِ الجديد للحقد  
  ال بد من يومٍ نعيشه كي نرى

شرقالعروبة من غمامها ت شمس  

٢٠٢٣/٢/٢١ 
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  د. علي محمد فخرود. علي محمد فخرود. علي محمد فخرود. علي محمد فخرو
 

لن أتابع هذا األسبوع موضوع بناء المرجعية للقيم، نـظـراً 
لفداحة وأهمية تطورات الموضوع الفلسطيني خـالل األيـام 
األخيرة. في هذا العالم هناك جبن مقبول إذا كـانـت تـبـرره 
فداحة األخطار وأهوالها، ولكن هناك جبنا مذالً مستسلمـاً ال 
تبرره إال رذيلة غياب المروءة وموت الضمير. النوع األخير من 
غياب الشجاعة وممارسة الجبن الذليـل االنـتـهـازي، أصـبـح 
ظاهرة الفتة لدى بعض أوساط الحكم في بالد العرب، أمـام 
الكيان االستعماري االستئصالي العنصري الصـهـيـونـي فـي 
فلسطين المحتلة، وعرابه وتوأمه التاريخـي الـمـمـاثـل لـه، 

  .الواليات المتحدة األمريكية
وإال كيف نفسر االتصاالت التلفونية الـمـصـاحـبـة بـدمـوع 
التماسيح، والبيانات الصادرة من بعـض وزارات الـخـارجـيـة 
العربية، وعبارات المواساة من قبل بـعـض مـثـقـفـي الـردة 
القومية، لتقديم التعازي لقادة الكيان الصهيوني، وللتـعـبـيـر 
عن استنكارهم لمقتل سبـعـة مـن السـكـان الـمـحـتـلـيـن 
الصهاينة في مدينة القدس، من قبل شاب فلسطيني شجاع 
حركته النخوة، الغائبة عن عقول وضمائر وإنسانيـة أولـئـك 
المولولين، ليثأر لمقتل عشرة وجرح العشرات من شعبه فـي 
بلدة جنين ومخيمها قبل يومين فقط، ولمقتـل األلـوف مـن 
شعبه المغلوب على أمره، عبر عشرات السـنـيـن، ولسـرقـة 
وطنه ومياهه وأرضه، ولتدنيس مساجد وكـنـائـس مـديـنـة 
قدسه، ولدخول جند االحتالل يومياً مدن وقرى فلسطـيـنـيـة 

  لنسف البيوت وأسر األطفال والنساء وحرق المزارع؟
حدث كل ذلك بينما كان من الشرف، ومن األخوة واألمانـة، 
ومن االلتزام القومي، أن يسحب بعض السفراء الـعـرب مـن 
لدى الكيان، أو يطرد بـعـض سـفـراء الـكـيـان مـن بـعـض 
العواصم العربية، أو يعلن التهديد بالتوقف عـن االسـتـمـرار 
في التطبيع المتحدي لمشاعر وعـقـائـد كـل الـعـرب وكـل 
المسلمين، سواء بعد مذبحة جنين، أو من قـبـل ذلـك بـعـد 
مئات المجازر واالغتياالت التي ارتكبها جنـد الـكـيـان بـحـق 
المدنيين الفلسطينيين العزل. الغريب أن المولولين أنفسهم 
يسمعون التصريحات اليوميـة مـن قـبـل الـكـثـيـريـن مـن 
األصوليين الصـهـايـنـة بشـأن يـهـوديـة الـكـيـان، وطـرد 
الفلسطينيين الموجودين حالياً في الضفـة الـغـربـيـة وفـي 

، والتوسع في بـنـاء مسـتـعـمـرات ١٩٤٨الجزء المحتل عام 
االستيطان الصهيونية إلى حين االستيالء على ما بـقـي مـن 
فلسطين التاريخية، ويرون الطائرات الحربية الـمـهـداة مـن 
قبل أمريكا إلى جيش الكيان وهي تدك غزة المرة تلو المرة، 
ويسمعون التهديدات العنترية من فـم الـقـاتـل نـتـنـيـاهـو 
(ووزرائه) بشأن معاقبة عائالت كل مقاوم فلسطينـي، ومـع 
ذلك يستمرون في تقديم المبررات والتفسيرات وال تهـمـهـم 
مشاعر الغالبية الساحقة من شعوبهم، وال التـزامـات هـويـة 

العروبة وأخوة اإلسالم والمـسـيـحـيـة، وال بـكـاء الـثـكـالـى 
الفلسطينيات، وال عيون الهلع والـرعـب فـي وجـوه أطـفـال 
فلسطين وهم يجرجرون إلـى السـجـون ويـفـصـلـون عـن 
أهاليهم وأحيائهم بغدر وقسوة شيطانية. وهـكـذا، مـا عـاد 
الدين وال األخالق وال القيم اإلنسانية وال أية فضيلة إنسانية 
تحكم رد الفعل المؤلم العبثي المجنون ذاك. ال يـمـكـن أن 
نفسر أو نصدق أن كياناً من سبعة ماليين إنسان قادر عـلـى 
أن يجعل أكثر من خمسين دولة عربية وإسالمية، وأن يجعل 
أربعمئة وخمسين مليون عربي ومليار ونصف مليار مسـلـم، 
يعيشون الذل والعجز والعبـث الـذي يـريـده لـهـم الـكـيـان 
الغاصب الصهيوني، من دون أن نسمع صوتاً رسمياً عـربـيـاً 

ويخرج بتصريح غاضب  «كفى هذا الذل وتلك الضعة»يقول 
واحد في أية مؤسسة عربية وإسالمية مشتركة. وال يـمـكـن 
أن نفسر أو نصدق أن العرب والمسلمين ما زالوا يـرون فـي 
أمريكا دولة وساطة شريفة قادرة على المساعـدة فـي حـل 
هذا الصراع، مع أن أي حل تقدمه أمريكا لـيـس أكـثـر مـن 
إذالل أكبر واستسالم ال ينتهي ومحاصرة وتجويع لـكـل مـن 
يجرؤ ويقاوم بشرف وأمانة. ولكن، دعنا نذكر الـمـعـتـمـديـن 
على أمريكا االستعمارية بما كتبه في الماضي، بـول كـريـج 
روبرتز، نائب صحيفة "وول ستريت"، ومسؤول سـابـق فـي 
شتى المراكز الحكومية األمريكية، كشاهد عادل بحق دولته: 
"حكومة الواليات المتحدة األمريكية هي المنظمة اإلجراميـة 

  ."األكثر اكتماالً في تاريخ البشرية
ودعنا نذكر بما قـالـتـه ضـابـطـة اتصـال االسـتـخـبـارات 
األمريكية السابقة سوزان لندارو، من "أن وكالة االستخبارات 
األمريكية هي حاضنة للموساد اإلسرائيلي". هل دولة كهـذه 
تستحق أن يهلل البعض ويرحب بمجيء وزيـر خـارجـيـتـهـا 
ورئيس استخباراتها، أمالً في أن توقف المجازر الصهيونـيـة، 
ويرتدع الصهاينة األصوليون المتطرفون؟ هل سنحتاج إلـى 
سبعين سنة أخرى لنعرف الجواب الصحيح ونرى أالعيب هـذا 

   الكيان وربيبته األمريكية؟
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، لـهـا ٢٠١٩الثورة التي قادها شباب العراق فـي الـعـام 
مشتركات كثيرة مع ثورة الشـبـاب الـعـربـي فـي السـودان 
وتونس ومصر ولبنان والجزائر، لذا نستطيع أن نقول بـثـقـة 
بأن األمة العربية والّدة، وان شبابها هم من سيحقِّق أهدافها 
بالوحدة والتحرر وتحقيق العدالة االجتماعية والتوزيع العـادل 

 . للثروة
أعاد الشباب العراقي التظاهرات في سـاحـتـي الـتـحـريـر 
والنسور وسط العاصمة بغداد، بمناسبة مرور ثالث سـنـوات 
على انطالقة ثورة تشرين الشبابية التي أسقطت حـكـومـة 

 .عادل عبد المهدي رئيس الوزراء "العراقي" المعين إيرانياً
انطلقت التظاهرات األخيرة في ظل انتشار كثيف للـقـوات 

 . األمنية، والحواجز الكونكريتية، وذلك إحياًء لذكرى الثورة
اعتقد البعض بأن ثورة تشريـن قـد ضـعـفـت وأن زخـم 
التظاهرات تحت وطأة القمع الذي تسبب في مقتل ما يقـرب 

ألفاً آخرين، لكن الذي حدث وبعد  ٣٠شخص وجرح  ٦٠٠من 
ثالثة أعوام على انطالق تلك االحتجاجات هو تجمع آالف من 
المتظاهرين، معظمهم من الشباب، فـي سـاحـة الـتـحـريـر 
ببغداد إلحياء ذكرى الغضب، وهم يرفعـون صـور الشـهـداء 
واألعالم العراقية، متمتعين بالشموخ والعنفوان والتطلع إلى 

 .مستقبل افضل
لقد احتشدوا عند مدخل جسر الجمهورية في بغـداد الـذي 
أغلقته القوات األمنية بثالثة حواجز من كتل خرسانية لمنـع 
الوصول إلى ما يسمى بالمنـطـقـة الـخـضـراء الـتـي تضـم 

 .السفارات الغربية ومؤسسات السلطة
حالة اختناق على األقل بـيـن  ٢٨نتج عن هذه التظاهرات 

المتظاهرين، جراء اشتباكات وقعت بيـنـهـم وبـيـن الـقـوى 
األمنية والمليشياوية، استخدمت فيها قنابل الغاز الـمـسـيـل 
للدموع بهدف تفريق المتظاهرين، وإبـعـادهـم عـن حـاجـز 

 . الكتل الكونكريتية
تظاهرات تشرين األخيرة انطلقت لتطرح شـعـار إسـقـاط 
النظام السياسي الذي جاء مع المحتل األمريـكـي اإليـرانـي، 
وهذا يعني وجود خندقان ال ثـالـث لـهـمـا: خـنـدق اإلرادة 
الشعبية العراقية الوطنية والقومية الطابع واالنتماء، وخنـدق 

  .العملية السياسية العميلة المليشياوية اللصوصية
 فلنجعل من تظاهرات تشرين األخيرة ثورة جذرية

 ..عنفوان تشرين قادم
فتشرين هذا العام، ستأتي بعد ان تخـلـصـت مـن الـدرن 

 ..العالق بجسدها أيام خيم االعتصام
 .. تشرين قادمة بعد أن تجذَّر الوعي •
تشرين قادمة بعد أن بدأ اللعب بين القـوى الـمـشـارِكـة  •

 ..بالعملية السياسية على المكشوف
تشرين قادمة مع ازدياد المساندين والمناصــريـن لـهـا،  •

 ..ممن يسمونهم بالقوى الصامتة
تشرين قادمة بدعاء األمهات واآلباء وفي المقدمة منهـم  •

 ..ذوي الشهداء
تشرين قادمةً والتيـارات الـتـي تـدعـي الـوطـنـيـة قـد  •

استنبطَت الدرس من األخطاء التي ارتـكـبـتـهـا بـحـق ثـوار 
 ..تشرين

تشرين قادمة والـكـل مـن الـذيـن سـيـشـاركـون فـي  •
تظاهراتها يدركون جيداً أنها المرجعيـة الـحـقـيـقـيـة لـكـل 

 . الوطنيين األحرار
 .حيا اهللا شباب تشرين .. وحفظ قياداتها الشبابية الواعية
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���3و�5 .�� �ي �S ،�f� "Í ��9:�= ��ـm ُ�ـ� �ـ ـ�ـ[ـ� �1ـ�وع  
���[<�3�� 5���5�p�7�� 5 و��ـ3ـ�Dـ�=؛ Cـ[ـ� ��ـ���ـUـ5ِ ��ـ�ـ#�ـ�ـ5ِ  
�m�� 53��o )�!�وز �&� u ���و��e�fI� 5������*� V ���� �ـ5،  
ـ[ـ�. SـYه  

َ
ـ 

َ
Zـ�T 5، و�����SY5�9، و��_�Uو���13_�50، و���3_ �5، و��

�رF /ُ��( 5�&0 �ـ��7ـ�ِت  ( 5���, �]BI 9:�ون�� �]�-  ̈%� 5U�����
):#B[� �� �� ���رب �u�I ��م .�� �LE4م ��d )ـdgـ7 ��ـ7ر�Eـ�ت  

 5����3�� 5�Ï� Ð05 � �:#�0 ����ر���D��� 5د����ZI�. 
*  F ـ1ـ�nـ�ت و��ـEو.�_/ ���7و= ��#�ر50 �:ـ�ـ� ��ـ7ر� ��

 ،�d�-T*� � .٢٠٢٢ ,sب � �53 �����ن ���3
 �EIـ�� 

ّ
 ��ـ[ـ%

َ
ـ�

ّ
Mـ

َ
T �� p� 5����3�� 5�I� 5>]B ن ��1وع\

 �YـS ـ�7ف]�E� نyC ،�1� /E���� ن���� Y�� �]�9�p0�:9[� و��
���S� Vم ��A3��U �ـ�ـ�ـ7ر�)ـ[ـ� ��ـUـ�ـ�ـ3ـ�ـ5 

َ
�

َ
���1وع �Zن �

و��50�1. �:� ر�Ò %iح ���I� "�7ـF 5 �ـs_ـ�ـ[ـ� \� �.ـUـ�ر، 
 

َ
F 7 دو�5ٍ و�,7=، \* �ن ��ـ3ـ�و�ـ5 ��ـm ,ـ�ـ�

Ó
6

َ
!

َ
و��3[� �� ���

�#�َ"q3��� �S و����50�D، و�7د h�d �� ���0�:9 و��ـ�ـ�ـ#ر0ـ� 
 ،��#� �Z�, Fٍت �O� F ،5�E��E و���1ق ��ـ3ـ� ِ̀ �n� %� ��Y��
ِر 

ّ
5��ِ � $ ���ـUـ#

َ
�U�E� ،5D�f�? ����" ��7و�5 ��5����# ��9��ُ

�  .����ه @��v ��1وع ���#,�3�� 7
 ���3و��#ن � ـ$ 

َ
�C ?�U��E:�= ���3و�5 )����7 ���1رع، و,�ز

5ِ�K ����س و)�F %] �p �������ت، و��!��ِ� ��� �5، و�!ـ��ـ� 
���#�ب ,�B�Z q? ��ي �*�B&���ت. و�S ?����EـYه ��ـ9ـ:ـ�= 
 u5 و��3ـ6ـ:ـ�0ـ5 �ـ� �ـ&ـ�ـ ـ����I� �6تEg�� �\ A�6W���
���)�؛ �Z ]�~ �)�ح �[% )#� ���O� F 5U 6 و�� �[� �� Bـ9ـ#] 
�N�� Fب ���3� 5D�f ����� و��6#د�ن، و��3ـ��ق وEـ#ر0ـ� و�ـ� 
�F [#9B �� ��] ���1ق ���3� ���n�6�f Fت و����G�Eت ���ـ�ن 
����Ô، و@���Ò\ vز�ت dـ�ـh= �ـ ـ$ �6ـ�ـ#e �ـ�ـ��" ��ـ7و�ـ5 
و������5 �*������5 و�*.��Oد�5، و�Zن ��S v��@ �\ �f7ـYه 

، �Ò4�١٩٥٦ز�ت �����ر�ن ����ر0&��ن: )���% .��= ��6#0� ��م 
 .١٩٧٢و)���% ���V9 ����3± ��م 

 vـ�ـ3ـ ـ� ���C � f�7�� A0#�6�� $ � 5 _�S ��7ت���� ?B�Z
��U#�0 ���3 �% و)3ـ�ـ�ـ�ـH، وTـv ��ـUـ�.ـ�ت، و�ـT 7ـ�ـMـ�ت 
��:[���" �ـ ـ#Dـ#ل \� �Iر0ـ�ف، و)ـUـ#0ـ� ��ـ�ـ¬ ��ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�5، 
و��E&��ج ���و�ت ��5�3��U، و)O�.*� ¬��� �0#Uـ�د�ـ5. . . ، 
)��vC ]�~ �/ @7ي �#��[5 ��73و ��Oـ[ـ�ـ#� ��ـYي )ـUـ ـ� 
؛ 

ً
 و)ـ7ر0ـ�ـ��

ً
 و)6 �ـ�ـ�

ً
 ���56Eg ��50�:63 �7د�

ً
�D�f 

ً
�����S�

 F ـ ـ�ـ!ـ�ح� ��Z ~�[ �Zن ���� )s0s3 �*��ه ��#,7وي ��3ـ�

، و�ـ#��ـ[ـ5 
ً
�� fد�5 د��O�.*5 ������7ت �*������5 و�]��#�

. �ـ[ـ�Y ��ـ3ـ¬ Zـ�ن 
ً
�*�E[�7ف ���0��4 و��f �#�]Oـ�ر�ـ�ـ�

� d�3� Fـ5 
ّ
���� V���O�� Aع �*������ و����Oع ���#° ,���

F ـ�رE 7ن �*�ـ�ه ��ـ�ـ#° .ـ�Z �[\ض ���#°. و#]���  ـ�ه�*�
�� �Ò ��7�� ���O�����v و,�O� =7 وE#رC ،�0ـ�ن ��ـ�ـ�Æـ� 
 Aـ� ���Yي �دYS �1C �\ eه ��#,7= و��وز ��Oـ��ع ��ـYي 1Bـ
، K% )�7���ت �*Bـ9ـOـ�ل �ـ ـ$ ��ـ#�.ـ/ 

ً
���® )���ر ���3و�5 �و*

�6 �-��/ ��ـ7 
ّ

E� �0ر#E F 5�E��6�� =و���� q3� � ��`����
 =� ��)ـ? ��ـ-�ـC 5ـ�ـH �ـ[ـ�ـ

ً
�7�7� 

ً
��E��E 

ً
���#°، وv f و�.�3

���C ?�n[� زرع ����Zت ���n�7�� 5�E��6ـ�5 ��ـYي �ـWـ�ـ��Eـ� 
 �ـ/ ,ـ�*ت �4,ـ�ـ�ط و��ـ�ـ�س �ـ ـ$ ��Oـ3ـ�ـ�7ـ� 

ً
�B#ه ��د�

 �ـ/ Bـ�ـ# 
ً
�*������ و�*.��Oدي و������5����I� 5، و�:6ـ�ـ�

  .�*��ه ���#°
, ? ���6د�)��DI� /� 59������ 5ـ#�ـ�ـE4� 5ـ�Lـ�ـO� F 5ـ�  
  Vـ�ـC �ـG� 

ً
��Mن ���MC ،50�D�� � °#��� �:9ن ���Z د�79 رد��9

�s3ل ��O �� ���[� ���3���5 و�� دورF �S ��ـC7ـ�ع �ـ� ��ـ�ـ<ـ�ـ5  
��5��n�U6 9 و,�6، و\��B �-��/ ����ـ�ـ�ـ5 ��ـf�7ـ ـ�ـ5، وkـ�ب  
����Uع ���3م، و)���/ ���f7 ��#��، و)7��s ��ـ�7ـ#Bـ�ـ�O� F 5ـ�.  
و, ? ��63:�= و�M� 5U 6�� =#]Tن ��ـ3ـ�ـ�_ـ�7ـ5 ��ـk mـ�ـ?  
�����`�% �� ��� ��#,E� e�!C ،�O� /� =7ـ�ـ�ـ<ـ�ر ��ـ:ـ#Bـ�ت  
ـ�ـ%   ��5U 6�� �\ A� 6W�� 5���� 5���SY �ـ ـ$ ,6ـ�ب ��ـ�ـ�̀ـ

  .و.��د)H ����ر0&�5 و�HC�7S ��#����5 و���E F 5��##ر�0 
�l ����3ق و,7ه ��Oرع �:9ـ�"= �ـ��ـ�ـ5 �ـ� ��ـ� ��1ـ�وع 
���#°. و��D 73#د �UE#ري F ��ـ�ب و�ـ#��ـ[ـO�� 5ـ�ر، 
B�Z? ��#��[5 ��ـ�ـ�Tـ�= �ـ/ �dـ� �ـ7و�ن )ـ�ـ3ـ�ض �ـH دو�ـ5 
و�,�Lل �f �C�Eرج �ي �6#غ .ـ�Bـ#� �و Tـ��ـ�ـ5 دو�ـ�ـ5. و* 
 F ��#.ـ? 

ً
��NB \ن . �� \ن ��73و�ن ���0��4 � $ ����3ق �Zن رد�

������3�E*� e#� � �Eر50 � $ .��ر )���% ���Z �� p� ،V9ـ�ن 
���% .��= ��0#6��YS F . ��73و�ن �ـ�ز  ١٩٦٧�7و�ن ( $ � 

ً
رد�

 F ـ�ـ�5 ور�ـ�)ـ[ـ�n5 ��ـ�7ـ�E��6�� ت�Z��� u��@ �C�E �M1�
  .�e#. /� %� .4 �5���0��4 و��73و�ن

�Zن �*,�<�ن �4.ـ ـ�ـ� و��ـ7و� �ـ�ـ� �6ـ´ "�ـ��Oـ�ـ#= 
 v0ـsـ�ـ��ع ��6ـ�ـ��، و)ـ�ـW�E*5 و����] � 

ً
Lf7� "5��LE4�

 ���F ������*� ��6n ��!��/ ��3ـ�� �ـ��ـ5، و��1ـ�ق ��ـ3ـ�
 hـNـ9ـ6ـ�د ��ـ � "ً�Ui ?B�Z ��d ،%�6�� � 

ً
��f �M1ص )�[��7

��6#ق وB[� ��#�رد ��#����5، و�1C ]رF /0 ��6ـV �ـ#�Bـ� 
5������  

ً
و������5 �*������5 و,�#ق ��6B4ن. و.7 ��ت و��kـ�
� ��3ن �ن ����Zت ��Z 5�E��6�� 5��n�7ـ�Bـ? ,Oـ�ن �ـ�و�د=، 

��P H�:�1ب �� �5 و�f� �� /
É
�O��  Hـ�ـ��ـP �� �Z HC#� F

���6n�� v0s��� "�7�I �*��ـ�ـ��ـ� �ـ¶�ـ5 ��ـ3ـ��ـ�ـ�5 �ـ�7�ـ� 
 .��[���5 و�*LN�Eل

 �ـ ـ3ـ�ـ�ن، ,ـ7ث  
ً
و�73 �ن �S u1:Bـ�Y ��ـ7ور، و�ـ�ت و�kـ�ـ�

����#ل F ��#�� ��31¸ ��ـ3ـ�� �ـ��ـ5 وو�ـ� ��1ـ�ـ�ب �1ـMـ�  
  F ـ�pـ�ـ�ـ( Hـ� ��ـ�ـSYـB �� 7dg( m�� 5� �3�� ت�h�3ص، و����f
����כ ����1� ��Yي �¶ ���6,�ت F ��ـ3ـ#�Dـ% ��ـ3ـ��ـ�ـ�5 وZـ�ن  
 5���U�� F ���5�������7 و��7و�5��B7�� 5، وF ��ـ-��ـ/  

ً
����� H(#D

  F ¸ـ�ـ�� ��1ـ3ـp���� q�, �� 5��n�7�� 5�E��6�� ت�Z�� � h�:��


�ل ��<���� �-� F�� وي�!��� x�/�� (���� JSy�$� �
�
��	$%� �12 



  ٢٠٢٣شباط  /طليعة لبنان الواحد 

 

 5��B����� ت���&�B� �]�C ي�� m�� 7�73 �� ��� �7ن��.  
 �ـ ـ3ـ�و�ـ5  

ً
 �� Zـ� ]�ـ~ Bـ�e �ن ��ـe7 �ـ9ـ�ـ#ح ر�Sـ�ـ�

ً
�.LUB�

 �ـ�  
ً
��m�� ،5�������7 )7�3 ��ح ��1و�[� �����6ـ ـ� �BـUـL.ـ�

  Hـ#�ِ)ـUـÄ ـ#ح ��1ـ�وعk5 �و*، وو��5 ���6�5�7 � �!��B 53����
. و�YS F ���4ر  

ً
���B�K =��ق و�*د��" و����L�f*� �� 

ً
�7�3� ،HC�7Sو�

 @ـ7ي  
ّ

ـ ـ¸
ُ
( m1ـ�وط ��ـ�� vـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ5 �ـ�ـ�5 ��ـ3ـ�و�Sر� V�(�(

 e�f� 5]� �� ��6B4��9ح �����6 و�B*5�������7 �� �[5 و���.  
 Pـ�ـ� �ـ#�" ��ـK�7ـ5 

ً
 B[ـ<ـ#0ـ�

ً
\ن ���3و� 5�9D#[� ��1و��

 ،Hـ3ـ�ـCي رY7 �#�" ��ـ�0ـ5 ��ـ
È

6
ّ ُ
و����#�0 و�������N�n� 5 �ن �

�������ره ���EI� �f7س �#,7= ��!��/، و�7�6 و,ـ�I� =7ـ5 
�U.� Fر )� ���C ���M��Gـ[ـ� �ـyر�د= ��ـ�ـ��" ��Iـ5 ��ـ�=، و)ـ�ـ� 

  .��1ر0/ ����7م و������5 � $ .��7= ��5��73 �*������5
�ن � �3و�5 �ن @7د ��):�sت ��1ـ�وع ��ـ�7ـ�ـ�ـ���ـ� ��ـYي 
�6Eg� 7�3D $ � �](ِ�3��!� Hت ��!��/ ���7 و��ـ�زSـ� 

َ
 �@

��s,Iب، و7�3D $ � ~�Yd ���`�م ���6ـ��. و��Iـ� Sـ�ـ� * 
��v 3 ����31ر�ت ��B�Z ����� m? ��� 5 و���.5، �ـ� �ـ��ـ9ـ:ـ� 
 B���� �]��P#ن، و����رZ ����� m�� 5Eـ�Bـ? 

ً
��Yي �-�% ,�#.�

  .�M� Fن ��U.I� �� 7�73�� F �fر ���3���5
\ن ���`�م ��Y�� #S �>CI� �������7ي ����E� �Pر ��!ـ�ـ�ـ/  
 �ـ�ـ9ـ�ـ� \�ـMـ�Bـ�ـ��ت ��ـ�ـ�س  

ً
و����0ت H�C، و��90 ����ب و�3Eـ�

و.7ر)[% � $ �4��7ع، و��31#ر ���:���Y�� 5��B�6B4� 5ي )�ـ��Eـ�  
� �H ��#�����5 و��F 5����# �©ن H69B؛ ��Y~ * �ـ�ـ:ـ� �Eـ�ـ�hد  
�YS ���`�م وHN�D �� �¦�رج، وdـ�Yـ~ * �ـ�ـ:ـ� Cـ�kـH �ـ�ـ#=  

 5�������7�� ��( %�s( m�� 50��3ر�E*� =�U�673و�ن و����.  
 Hـ� Õ�5�������7��C �ـGـ6ـ? �ـ!ـ�د Dـ�ـ7وق �Bـ�ـ&ـ�ب )ـ
D#�ر�0 ��:�وز �و ���U_��ت ��h6=، � 31#ب. و* �S ��5 �ـ� 
��[U E =s#50 )��/ ,ـ�0ـ5 ��ـ��ي و��ـ�ـ3ـ�ـh، و)ـNـ�ـ�ل و)ـsج 
��&��A9 �����ي �و ����در0ـ� �ـ ـ$ ��ـ�ـ�Kـh �ـ��ـ�ـ�س و)ـ[ـ�7ـ7 
�����Eر ��� %d���F ،5U 6 ��6!#ن، و�:�[ـ� )ـ�ـ�ـ� ��ـ�ـ�س 
,v وk/ ور.7�O�� F 5وق دون ���7ر= � $ ��#D#ل \� )�7ول 
س ��[�I� H(sـ�ـ�ـ�5 

È
5U 6 � � 3C. و* د�������B F 5`�م ):�

�[#د�S ����5 ���`�م و�G� ,���5 ��� ��!��/ و�Eـ�ـ�ـ��ره، 
5��B�6B4� 5���:�� ��7�(و.  

�ن �� = ��EIس � �`�م ���S �������7 ���1و�ـ�ـ5 � ~T *
��m�� 5���31 * ��:� �ن ) 7��6�i e�f� 5 �E#ـh ��ـ3ـ�ـ ـ�ـ5 
 mـ�ـ�ـ5 ��ـ�� F 5ـ�ـE6ـ�ـ��� =���� F دت�E 7�� .5����&�B*�
��C ?6E[� ��7و�C 5����#�� 5:�= ���1و��p�� 5#ر50، و�ـ:ـ� (
YSه ���1و��m�� 5 ��:� �ن ):#ن �#k/ رÖ و.�#ل Tـ3ـ¸ 
5�����B� 5 ,�� F )�� �[� ��!ـ�ـ�ـ3ـ�ت و��ـ7ول، Eـ�ـ9ـ�ـZ 7ـ� 
[� \� �I�7، وO�Eـ�ـ� �BIـ`ـ�ـ5 

َ
69B ?

َ
k�C 5�.�7 �[� �نO�

ـ5 
َ

kـ#ر0ـ5 �ـ�و,ـ�)ـ[ـ�، ُ�ـ�p�1و���[� \* �ـ� F 7���6( * m��
� �3U ���1��ِ�[� ��5���31 وE� �0��( �]� � �3O0ـ�ـ×ـpـ��رSـ� 
ّ�" ��`ـ�وف ��ـ#kـ#�ـ�ـ5 �ـ�ـ!ـ�وز ��ـ�,ـ ـ5 

َ
]

ُ
���5U 6 \ن �% )

5
ّ
�7� �M�5 و�����B*�.  

\5C�k \� ]�~ * ��:� �ن )���6% ��5�������7 \]� �% )ـ:ـ� 
 Hـ#ن @ـ�ـ�ـBن، و����#B���� H��P ت����o�9د و� � 

ً
��, 50���

���6Egت �5����I ���`���5 ���ـ��ـ3ـ5 \� �ـEgـ6ـ�ت ��ـ7و�ـ5 
���3وF 5C دول ����3%، ووk/ ,7 �#�#د ��L6ح �fرج ��7و�ـ5 
ــ5  Uــ ــ ــ�م ��6 ــUــ ــ� ]�ــ~ .ــ� ــ�ــ� و0ــ� d .%ــ Eــ� ,ــ�M1ــ�و

����M دور �S�30�1W�� A�U 6�� �f7( �� �7�3ـ�ـ5  ���<�_��5

و����Z /���( /��!� F ،���6�� "�>��� .�] �� F 5�Y�9 ـ�ـ�ت 
 Aـ�0ـ� ��ـ�ـ<ـ�= و��ـ�ـ��ـº F  ـ�ـ��� e#�6��� H�C ق#���
 ،Hر ��!��/ و,���ـ�ـ�����E* 5B��>�� �

È
M1� �� #S ،A��1و��

و�B�Z ��]� 5����I� =s]�I? در�5 ��¥��[� ��#�ـ� �ـnـ�ـNـ� �ن 
5U 6 � />º ��ـ�ـ<ـ�_ـ�ـ�I ،5ن �ـ�ـ ـ[ـ� fـ�رج \�ـ�ر �Dـ#ل 
 TIـMـ�ل 

ً
������dت ��B���� �]U�>� m#ن ���9 ���ـ�ب و�Eـ3ـ�

 F 
ً
��73د= �� ��` % و���69د. �Yd~ * ��:� �� ��#� �#.ـ3ـ�

��5�Y�9���� A�U 6 �و ��F ،5�30�1W ���`�م ��������7ـ�، �ن 
5��_�>��� 5U 6ن و��#B���� ق#C ن#:�.  

\ن YSه ���):�sت .�� u��:� � 5 �/ و�./ ��!���3ت ودر�ـ5 
)U#رq�r �S �:#ن ��ـWـ1ـ�0ـ/ Eـ#�" Cـ�ـ�ـ� �ـ�ـ3ـ ـv �ـ�ـ�Bـ#ن 
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كتبت تقول: سأكتب لكم اآلن عن تجربتنا األردنـيـة فـي 
واألصـح أن نـقـول مـع الـعـدو “  إسـرائـيـل” التطبيـع مـع 

 .اإلسرائيلي
جردة حساب خالل ما يقرب من ثالثة عقود وقعت اتفاقية 

 .١٩٩٤وادي عربه في 
ــراً مــن اإلعــالم عــن فــوائــد  ــي وتــم ضــخ كــمــاً كــب

.وانتعاش االقتصاد وسالم وأمن وازدهار وتـقـدم … التطبيع
 ...إلخ…

 .سفارة في وسط عمان“ إسرائيل“صار ل
 .وصار اليهود يدخلون ويخرجون على راحتهم

تدريجياً صار هناك تبادل تجاري بعضه معروف وبـعـضـه 
 .غير معروف

 .. إلخ…تبادل ثقافي وسياحي
حتى وصل للتشريعات والقوانين األردنـيـة الـتـي نصـت 

 . “إسرائيل”المالحق بإلزام األردن لتغييرها لصالح 
مثال : كان (العربي) من حقه فقط أن يتمـلـك الـعـقـار أو 
األرض في األردن. عدل القانون ليصبح من حق (األجـنـبـي) 

 . !من حقه تملك العقار واألرض
وحتى ال تثار ضجه حول الموضوع. صار اليهود يتمـلـكـون 

. كندي ! أمريكي ! … في األردن بجنسياتهم الغير إسرائيلية
 ..إلخ…أوكراني ! 

صار هناك تبادل تجاري وأصبح لليهود شركـات ومصـانـع 
بأسماء دول أخرى للخداع والتضليل والنتيجة منذ أكـثـر مـن 
ربع قرن واالقتصاد األردني في مجال الصـنـاعـة والـزراعـة 

 . !! والسياحة يتدهور بدالً من أن يتحسن ويزدهر
وحتى تضمن أمريكا نـجـاح الـتـعـاون صـارت الـمـصـانـع 
اإلسرائيلية التي بنيت في األردن تصدر ألمريكا دون جمارك 
عند دخولها السوق األمريكية وإلى األسواق األوربـيـة الـتـي 
تضع حظراً على المنتجات من المستوطنات المبـنـيـة عـلـى 

بـعـد حـرب “  إسـرائـيـل” أراض عربية فلسطينية احتـلـتـهـا 
وتصدرها لصالحهم على أساس أنها زرعت أو صنعـت ١٩٦٧

في األردن والمكاسب تذهب إلى المستوطنين المستثمـريـن 
اليهود الذين يقيمون في المستوطنات اإلسرائيلية المبـنـيـة 

 . على األرض العربية في فلسطين
 تبين الحقاً أن هذه المصانع تشغل عمالة أسيوية

رخيصة وليست أردنية أو فلسطينية وال تفـرض قـوانـيـن 
االستثمار شروطاً عليهم وقد غـيـرت قـوانـيـن االسـتـثـمـار 
لصالحهم حسب بنود في ملحق أرفق باتفاقـيـة الـتـطـبـيـع 
السياسية ووقع األردن عليه كجزء من االتفـاقـيـة الشـامـلـة 
بعض تلك المصانع مصانع كيماويات خطيرة ملوثة للبـيـئـة 

أن تلوث بيئـتـهـا بـهـذه “  إسرائيل” أو قابلة لالنفجار ال تريد 
 .المصانع

استفاد من هذه المصانع رجـال أعـمـال مـتـنـفـذون مـن 
الجهتين يهود صهايـنـة يـخـدمـون ويـدعـمـون سـيـاسـات 

وأردنـيـون فـاسـدون ال  … بأموالهم وتبرعاتهم“  إسرائيل” 
 . يخدمون إال أنفسهم

تم وعد األردن بإعادة جزء من ماء نهر األردن لـألردن. ألنـه  
مـنـذ عـام  “  إسـرائـيـل ” تم مصادرة مياه نهر األردن من قـبـل  

 ١٩٦٤. 
ولكن تم إعطاء المياه لألردن وتبين أنها مياه مجاري غـيـر 

مكتملة التركيز (وليست من مياه نهر األردن مباشرة ويـقـوم 
األردن بتكرير تلك المياه قبل االستفادة منها بتكلفة باهظة 
ألن االتفاقية تنص على تزويد األردن بمياه ! بـحـجـم كـذا 
وكذا طن مكعب ولم تنص على نوع المياه : مياه نظـيـفـة / 
مياه جارية/ قذرة/ مياه مجاري / مياه نهر / مياه أمطار/ميـاه 
جوفية / مياه مكررة/ مياه نقية / مياه غير مكررة ! االتفاقية 

 ! تقول مياه فقط
“. إسـرائـيـل” تم اختراق بعض وسائـل اإلعـالم لصـالـح 

وكذلك شراء ذمة بعض الفنانين والصحفـيـيـن فـمـا عـادوا 
يكتبون لصالح قضايا العـرب والـمـسـلـمـيـن فـكـأنـمـا تـم 

 ! صهينتهم
 .اليهود يدخلون ويخرجون دون أن يحس بهم الناس

ويتجسسون على كل شيء وضبطنا مجموعة من السـيـاح 
اإلسرائيليين وهم يحفرون األرض ليالً ويخبئون تحفاً أثريـة 
وعمالت قديمة وألواحاً عليها نقوش ورموز آرامية و عـبـريـة 
وقمنا بإبالغ الحكومة التي تقدمت بشكوى وتم تـرحـيـلـهـم 

ألنه حسب نصوص االتفاقية يمـنـع مـحـاكـمـة “  إسرائيل“ ل
اإلسرائيلي الذي يرتكب جريمة في األردن يجـب أن يسـلـم 
إلى السفارة اإلسرائيلية فور القبض عليه بينمـا ال يـتـمـتـع 
األردني بنفس هذه الميزة بعض اليهود يـتـحـدث بـنـفـس 
لهجتنا أو بـلـهـجـات عـربـيـه حسـب الـبـالد الـتـي جـاؤوا 

 .إلخ….لهجة مصرية أو عراقية أو يمنية…منها
والناس ال تعرف انهم يهود وتبيـن أنـهـم يـعـمـلـون مـع 
الموساد اإلسرائيلي تحت عناوين اجتماعات ثقافية وتـبـادل 

 ...إلخ…علمي وسياحي وخبراء تكنولوجيا 
اشتكى أكثر من أستاذ فـي الـجـامـعـة األردنـيـة مـن أن 
إسرائيليين يجمعون المعلومات عن أساتذة الجامعة تخصص 
فيزياء نووية وكيمياء ومايكروبيولوجي ورياضيات وهنـدسـة 
طيران وتجمع معلومات عن أماكن سـكـنـهـم وسـيـاراتـهـم 
وعائالتهم وأصدقائهم ربما ليسهل اغتيالهم إذا مـا قـررت 

 مع علماء العراق ومصر وإيران“ إسرائيل”الموساد كما فعلت 
.. 

أن تغرق السوق األردني بـأي مـنـتـج “  إسرائيل”تستطيع 
إسرائيلي زراعي أو صناعي وذلك بسبب تفوقها في الزراعـة 

 .والصناعة
وبدل أن تصدره لبالد بعـيـدة فـي أفـريـقـيـا أو أمـريـكـا 
الجنوبية فإن تصديره لألردن يأخذ وقتاً ال يزيد عن ساعتيـن 

 .لقرب المسافة
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وللـسـيـطـرة عـلـى السـوق “  إسرائيل”وذلك أرخص على 
األردني والتحكم في األمن الغذائي الذي هو ركـيـزة األمـن 
القومي تدريجياً ضج المنتجون الزراعـيـون األردنـيـون مـن 
منافسة البضائع اإلسرائيلية لمنتوجاتهم. وتدريجيـاً صـارت 

ولكن الـمـنـافسـة “  إسرائيل” هناك حركة مقاطعة ألي منتج 
 قوية لصالح المنتج األرخص أياً كان مصدره 

تكتب أن بلد المنشأ بلد آخر. مثال تـنـزل “  إسرائيل” صارت 
 . ! المانجا اإلسرائيلية على أنها مانجا مصرية

 .وهكذا يتم استخدام األجواء والمطارات األردنية لصالحهم
رأيت بنفسي الركاب اليهود بلباسهم التقـلـيـدي الـديـنـي 

 .المستفز في مطار عمان
 .سواء في رحالت مباشره أو ترانزيت

 .واهللا مشهد محزن
هناك غضب عارم يتزايد بين األردنيين ألنهم خسروا ولم 

 .“إسرائيل”يكسبوا من اتفاقيات التطبيع مع 
 .سنه مرت على االتفاقية ٢٨

 .ماذا كسبنا
قاموا باغتيال شخصيات مـرمـوقـة مسـتـغـلـيـن الـمـزايـا 

 .الدبلوماسية وتحركوا تحت حماية سفارتهم
وحتى عندما يقوم إسرائيلي بقتل مـواطـن أردنـي. يـتـم 

تسليم اإلسرائيلي إلسرائيل وال يـحـاسـب حسـب مـالحـق 
 . اتفاقية السالم

 .…“إسرائيل”تم استغالل السياحة في األردن لمصلحة 
“ إسـرائـيـل“ تقوم بعض المجموعات السياحية القـادمـة ل

بزيارة األردن ليوم واحد (نهاراً) ضمن برنامجـهـا السـيـاحـي 
 .“إسرائيل“ل

“ إسـرائـيـل” تحضر باصات السيـاح وتـدخـل األردن مـن 
وتقضي يوماً في البتراء دون مبيت ولو ليلة واحدة في فنادق 

 .األردن وال استخدام وسائل النقل األردنية
ليس هذا فحسب بل يحضرون معهم سـنـدويشـات ومـاء 

وتوزع عـلـيـهـم حـتـى ال يـدخـلـوا “.  إسرائيل”وعصير من 
 .المطاعم في البتراء

مدير مرفق سياحي في البتراء قال عنهم بالحرف الـواحـد 
إنهم يحضرون ليستخدموا المرافق الصحـيـة وقضـاء  …… 

 . حاجتهم مجاناً عندنا. ونحن ال نستفيد من سياحتهم
إذن تم تسويق واستخدام األردن مجاناً ألغراض السيـاحـة 

 .واالقتصاد الخاص بهم
مليار دوالر عند توقيع اتفاقية  ٤كانت ديون األردن حوالي 

 .١٩٩٤وادي عربه عام 
 . مليار دوالر ٦٥صارت اآلن 
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 ��ــــ��ن
ـ أدت زالزل جنوب تركيا وشمال غرب سوريا في السـادس 
وفي العشرين من الشهر الحالي إلى حـدوث هـزات أرضـيـة 
طالت عدة مناطق مما أثـار مـن جـديـد قضـيـة الـمـبـانـي 
المتصدعة في لبنان، خاصةً في طرابلـس وعـكـار، وإيـجـاد 

  .حلول جذرية لها تداركاً لكوارث مستقبلية محتملة
ـ عقد اجتماع دولي في باريس حول الوضع اللبنانـي ضـم 
مندوبين من الواليات المتحدة األميـركـيـة وفـرنسـا ومصـر 
والسعودية وقطر. دعا المجتمعون إلى اإلسراع في اإلصـالح 

 .وسد الفراغات الدستورية بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية
ـ أقدم عدد من المحتجين على تحطيم واجـهـات مصـارف 
في منطقة بدارو ببيروت، وأشعلوا الـنـيـران فـي اإلطـارات 
المطاطية على مداخلها، كما أقدم آخرون عـلـى ذلـك أمـام 
المبنى الذي يقيم فيه رئيس جمعية المصارف، سليم صفيـر 

 .في سن الفيل
ـ سقوط ثالثة شهداء من الجيش وعدد من الجـرحـى فـي 
العملية التي نفذها في بلدة حورتعال في البقاع، فضـالً عـن 

 .مقتل عدد من المطلوبين واعتقال آخرين
ـ استناداً إلى قرار من مصرف لبنان اعـتـمـد سـعـر صـرف 

 ١٠ألـف، بـارتـفـاع  ١٥رسمي لليرة مقابل الدوالر بقيمـة 
أضعاف عن السعر المعتمد منذ تسعينيات القـرن الـمـاضـي، 

 .ألف ٨٢وتجاوز سعر الصرف في السوق الموازية 
نائباً على عريضة نيابية يرفضون بموجبها عقـد  ٤٦ـ وقع 

أية جلسة تشريعية للمجلس النيابي قبل انـتـخـاب رئـيـس 
الجمهورية. أيد عدد من النواب تلك الخطوة، وأشار عدد مـن 
الحقوقيين إلى أن عقد جلسات تشريعية  في فتـرة انـعـقـاد 
المجلس النتخاب رئيس الجمهورية غير دستورية. نتـج عـن 
تلك التحركات والمواقف عدم انعقاد الجلسة التشريعية التي 

  .دعا إليها رئيس المجلس
ـ في أحدث توصيف للوضع المالي، افتتح الـدكـتـور فـؤاد 

، تـاريـخ ٣٤٩٣زمكحل مقالته في جريدة الجمهورية، عـدد 
، والمعنونة: "توزيع الخسائر أم توزيع األربـاح" ١٣/٢/٢٠٢٣

ب: " يتحدث الجميع عن توزيع الخسائر بين الدولة اللبنانـيـة 

مـن الـخـسـائـر  %٨٥ والمصارف والمودعين، الذين  يدفعون
حتى الساعة، لكن أحداً ال يتناول موضوع األرباح الـمـخـفـيـة 
في مقابل هذه الخسائر الفادحة ألن األموال ال تـتـبـخـر بـل 

 ."تنتقل من يد إلى أخرى
ـ ادعى النائب العام االستئنافي في بيروت، القـاضـي رجـا 
حاموش على حاكم مصرف لبنان رياض سالمة وشقيقه رجـا 
ومساعدته مريان حويك، وكل من يظهره التحقيق بـجـرائـم 
تبييض أموال واالختالس والتهرب الضريبي والتزوير، وأحـال 
الملف إلى قاضي التحقيق األول شـربـل أبـو سـمـرا طـالـبـاً 
استجواب المدعى عليهم وإصدار المذكرات القضائية الالزمة 

   ."بحقهم. من جهته، صرح رياض سالمة قائالً "أنا بريء
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ـ قررت رئيسة بلدية برشلونة اإلسبانية، أدا كـوالو وقـف 
التوأمة بين مدينة برشلونة ومدينة تل أبيب، وتجميد كـافـة 
العالقات المؤسساتية مع الكيان الصهيوني تنديداً بالجرائـم 

 .التي يرتكبها االحتالل ضد الشعب الفلسطيني
ـ منعت ممثلة الكيان الصهيوني من المشاركة في أعـمـال 
مؤتمر القمة اإلفريقية في العاصمة األثيوبية أديـس أبـابـا، 
وطُردت من قاعة المؤتمر بناًء على ضغط من الجزائر ودولـة 

 .جنوب إفريقيا
ـ وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني األسبق والعضو السـابـق 
في اللجنتين التنفيذية  لمنظمة التـحـريـر الـفـلـسـطـيـنـيـة 

 ٨٥والمركزية لحركة "فتح"، أحمد قريع (أبو عالء) عن عمـر 
 .عاماً

ـ يواصل كنيست العدو إجراءات المصادقة علـى الـقـانـون 
الداعي لسحب الجنسية واإلقامة الدائمة من أسـرى الـقـدس 
والمناضلين الفلسطينيين من أبناء األراضي الفلـسـطـيـنـيـة 

 .١٩٤٨ المحتلة عام
ـ يصعد العدو سياسة االستيطان فـي الضـفـة الـغـربـيـة 
المحتلة من خالل توسيع المستوطنات الـقـائـمـة، وتشـريـع 
البؤر اإلستيطانية، وإقامة مستوطـنـات جـديـدة. وورد فـي 
إحصائيات للمستوطنين في الضفة الغربية أن عددهم بـلـغ 
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 .ألف في بؤر ال يعترف بها القانون الدولي ٤٧٥حوالي 
فلسطينياً واعتقال ثمانية في مداهمة لـقـوات  ١٣ـ إصابة 

االحتالل مخيم عقبة جبر في أريحا بداية هذا الشهر، والحقـاً 
 .استشهد خمسة آخرون

ـ نفذ الشهيد حسين قراقع من قرية العيساويـة ، شـمـال 
شرق القدس عملية دهس في القدس المحتلة نـتـج عـنـهـا 

 .مقتل مستوطنين إثنين وإصابة خمسة آخرين
ـ استشهاد الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان نتـيـجـة 
إصابته برصاص أحد المستوطنين في قـريـة بـنـي حسـان 
بمحافظة سلفيت، وفي مخيم جنين استشهد الطفـل قصـي 
رضوان واكد بعد أن أصابه جنود االحتالل بالرصـاص أثـنـاء 

وفي مخيم الـعـروب، شـمـال عملية اعتقال جبريل الزبيدي، 
مدينة الخليل، استشهد الشاب محمد إسماعيل جوابرة خالل 

  مواجهات مع قوات االحتالل.
آخـريـن  ١٠٠فلسطينياً وأُصيب أكثر مـن  ١١ـ استشهد 

خالل اقتحام قوات االحتالل مدينة نابلس، واقتـصـرت ردود 
الفعل الدولية على التعبير عـن "الـقـلـق؟؟!!"، ولـم تـتـخـذ 

  .األنظمة المطبِعة أي إجراء فعلي نصرةً أبناء فلسطين
 

�@A�D 
ـ أعلن الجيش األميركي إصابة أربعة من جنوده بانـفـجـار 
في شمال شرق سوريا، ومقتل القيادي في "داعش"، حـمـزة 

 .المصري
ـ استهدفت مواقع عسكرية وأمنية في كفرسوسة بدمشق 
بصواريخ أطلقها العدو الصهيوني مما أدى إلى مقتل خمسـة 
أشخاص استناداً إلى إعالم النظـام، فـيـمـا ذكـر الـمـرصـد 

، إضافـةً إلـى ١٥السوري لحقوق اإلنسان أن عدد القتلى بلغ 
 .أضرار مادية جسيمة

مـدنـيـاً  ٦١ـ أعلن المرصد السوري لحقوق اإلنسان مقتل 
كانوا يجمعون الكمأة، وسبعة عسكريين في هجوم بالباديـة 
بمحافظة حمص، بعد هجوم مماثل بداية الشهر بالمنطـقـة 

قتيالً. أفادت مصادر إعالمية أن تـنـظـيـم  ١٦نفسها، وخلف 
"داعش" هو من نفذ الهجوم، فيما اتهـم أهـالـي عـدد مـن 

 .الضحايا ميليشيات إيرانية
ـ أدت الزالزل التي ضربت جنـوب وجـنـوب شـرق تـركـيـا 
وطالت شمال غرب سوريا إلى مقتل حوالي ستة آالف شخص 
ودمار عدة مناطق في خمس مدن وأريافها، وعـودة حـوالـي 

ألف نازح من تركيا. ورغم شدة الكارثة ووجود مفقوديـن  ٢٠
تحت األنقاض، ومشردين في العراء، وقعت اشتباكـات بـيـن 
قوات النظام وفصائل مسلحة معارضة على مشارف مـديـنـة 
األتارب، وقرب مدينة سراقب، وقرى في حماه، إضـافـةً إلـى 

 .عرقلة وصول المساعدات إلى المتضررين
 

 ���ـــ�6ق
ـ استهدفت قاعدة زليكان العسكرية التركية عـلـى جـبـل 
ناحية بعشيقة بالموصل بثمانية صواريخ. تبنـى الـعـمـلـيـة 
تنظيم يطلق على نفسه "لواء أحـرار الـعـراق"، وأعـلـن أن 
"الوحدة الصاروخية للمقاومة اإلسالمية" استهدفت المعسكـر 

صاروخاً من نوع "غراد". جدير بـالـذكـر أن الـقـاعـدة  ٢٠ب 

عسـكـريـاً  ٢٥٠، ويتواجد فيهـا حـوالـي ٢٠١٥أُنشئت عام 
مجهزين بعربات وأسلحة ثقيلة، وتقوم تـركـيـا بـعـمـلـيـات 
عسكرية متكررة في شمال العـراق تـطـال "حـزب الـعـمـال 

 .الكردستاني" المعارض
ـ زار وزير خارجية إيران بغـداد، وظـهـر خـالل الـمـؤتـمـر 
الصحفي مع وزير الخارجية العراقي أن الهدف الرئيسـي مـن 
الزيارة هو تفعيل دور العراق في إعادة جوالت الـمـفـاوضـات 
األميركية ـ اإليرانية ذات العالقة بالملف الـنـووي اإليـرانـي، 
وبشكل مشابه لما قام به العراق سابقاً بتهيئة األجواء لعـقـد 
 عدة اجتماعات بين مسؤولين من السعودية وإيران في بغداد.
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ـ في مسلسل تهافت األنظمة العربية على التـطـبـيـع مـع 
الكيان الصهيوني، رغم ما يتعرض له الشعب الفلسـطـيـنـي 
من انتهاكات وتحديات وجودية، أعـلـنـت هـيـئـة الـطـيـران 
المدني العمانية أن المجال الجوي للسلطنة سيكون مفتـوحـاً 
أمام جميع شركات الطيران التي تفي بشروط عبـور األجـواء 
العمانية. في هذا السياق، شكر وزير خارجية العدو السلطـان 
هيثم بن طارق آل سعيد على هـذا الـقـرار ألنـه يـتـيـح ل 

 ."الشركات اإلسرائيلية" تسيير رحالت أقصر إلى آسيا
 .ـ أُقيمت عالقات دبلوماسية بين السلطنة ودولة الفاتيكان

ـ زار الرئيس السوري السلطنة والتقى السلطان هيثم بـن 
 .طارق آل سعيد
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ـ حذر وزير اإلعالم والثقافة والسياحة، معمر األرياني مـن 
تصاعد مخاطر األلغام التي زرعتها الميليشـيـات الـحـوثـيـة، 

مـدنـيـاً  ٤٢وأعلن أن المرصد اليمني لأللغام وثـق مـقـتـل 
وحتى منتصف الشـهـر الـحـالـي.  ٢آخرين من ك ٦١وإصابة 

وتشير تقديرات يمنية ودولية إلى أن الميليشيات الـحـوثـيـة 
زرعت أكثر من مليون لغم في المناطق التي وصلت إلـيـهـا، 
بما في ذلك األلغام التي يتم تمويهها، واأللـغـام الـبـحـريـة 

 .المصنعة بخبرات إيرانية
 

 ����د�ن
ـ أعلنت لجنة أطباء السودان أن العدد الكلي للشهداء بـعـد 

 .١٢٣ بلغ ٢٠٢١ ١ت ٢٥انقالب المجلس العسكري في 
ـ زار وزير خارجية الكيان الصهيوني الـخـرطـوم والـتـقـى 
رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان الذي بدأ أولـى 
خطوات التطبيع منذ لقائه رئيس وزراء الـعـدو، بـنـيـامـيـن 

، كما الـتـقـى وزيـر ٢٠٢٠نتنياهو في عنتيبي بأوغندا عام 
الخارجية، علي الصادق. أدانت القوى الوطنية السودانية وفي 
طليعتها حزب البعث العربي االشـتـراكـي تـلـك الـخـطـوات 
التطبيعية التي يقوم بها االنقالبيون معتبرةً أن التطـبـيـع ال 

 .يلحق األذى بالشعب الفلسطيني فقط وإنما بالسودان نفسه
 

������ 
مـهـاجـراً  ٧٣ـ قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أن 

على األقل فُقدوا بعد تحطم قارب مقابل السواحل الليـبـيـة، 
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وأن سبعة ناجين تمكنوا من العودة إلى الشاطئ من الـقـارب 
  .راكباً إلى أوروبا ٨١الذي كان ينقل 

ـ في ظل انسداد سياسي وتفلت أمني، وقعت اشـتـبـاكـات 
في غرب البالد بين قوات تابعة لحكومة "الوحدة الـوطـنـيـة" 
منتهية الوالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث كانت بـيـن 
كتيبة تابعة لوزارة الدفاع من جهة وعناصر مـن قـوة دعـم 
مديرية أمن الزاوية التابعة لوزارة الداخلية من جـهـة أخـرى، 

 .وأدت إلى مقتل أحد عناصر مديرية أمن الزاوية
 

 
������4@A�( 

 ٢٥ـ أورد تقرير حكومي عن ثروات البالد الطبيعية وجود: 
ملـيـون طـن  ٢٨مليار طن حديد،  ١,٥مليون أونصة ذهب، 

مليون طـن فـوسـفـات، إضـافـةً إلـى الـثـروة  ١٤٠نحاس، 
نـوعـاً قـابـالً  ٢٠٠السمكية بوجود مئات األنواع من بينهـا 

 .لالستهالك

 ���G)�ل
مقاتالً من "حركة الشباب" في عـمـلـيـة جـويـة  ٢٠ـ قُتل 

نفذت في بلدة "شاو" بإقليم هيران التابع لوالية هيرشبيلـي 
بعد يوم واحد على هجوم انتحاري للـحـركـة عـلـى مـجـمـع 

أشـخـاص  ١٠حكومي بالعاصمة مقديشو وأسفر عن مقتل 
من بينهم جنود. هذا وتشهد والية هيرشبيـلـي فـي وسـط 
البالد وبشكل متكرر مواجهات بين الجيش الحكومي مدعوماً 
بميليشيات قبلية محلية والقوات الدولية في الصـومـال مـن 
جهة و"حركة الشباب" من جهة أخرى، تمتد أحياناً إلى جنـوب 

 .البالد
ـ في ظل إجراءات أمنية مشددة شـمـلـت إلـغـاء الـرحـالت 
الجوية لمدة يومين وإغالق الطرق الرئيـسـيـة، عـقـدت فـي 
العاصمة مقديشو قمة رباعية بين رؤساء الصومال وجيبوتي 
وكينيا ورئيس وزراء أثيوبيا لبحث سبل التعاون اإلقليمي في 

   .""الحرب على اإلرهاب
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ـ صباح السادس من شباط حدث زلـزال فـي جـنـوب وجـنـوب 
شرق تركيا، وشمال غرب سوريا مركزه واليـة كـهـرمـان مـاراش 

على مقياس ريختر، تاله زلزال آخر بعد تسـع سـاعـات،  ٧,٨بقوة 
. امـتـدت ٧,٦كم شـمـال الـزلـزال األول وبـقـوة  ٩٠وعلى بعد 

تأثيراتهما التدميرية إلى خمس مدن وأريافها فـي شـمـال غـرب 
سوريا، وبدرجات أخف في لبنان ومصر واليونان وقـبـرص. وفـي 
العشرين من الشهر حدث زلزاالن متتاليان في المنطقـة نـفـسـهـا 

على مقياس ريختر. نتج عن تلك الزالزل وفـاة  ٥,٨و  ٦,٤وبقوة 
ألف شخص في تركيا، وستة آالف في سـوريـا ودمـار  ٤٥حوالي 

واليـة تـركـيـة  ١١هائل في البلدين، وأعلن الرئيس التركي أن 
هي مناطق منكوبة. شارك لبـنـان عـبـر فـرق الـدفـاع الـمـدنـي 
    والجيش والصليب الحمر  وفوج إطفاء بيروت في أعمـال اإلنـقـاذ

 .واإلغاثة إلى جانب فرق عربية ودولية
دولـة،  ١٤١ـ طالبت الجمعية العامة لألمم المتحـدة بـتـأيـيـد 

واعتراض سبعة دول (روسـيـا وبـيـالروسـيـا وسـوريـا وكـوريـا 
دولـة عـن  ٣٢الشمالية ونيكاراغوا وأريتريا ومـالـي)، وامـتـنـاع 

التصويت من بينها الصين والهند باالنسـحـاب الـفـوري لـلـقـوات 
 .الروسية من أوكرانيا

ـ أعلن الرئيس الروسي تعليق مشـاركـة بـالده فـي مـعـاهـدة 
األسلحة الهجومية اإلستراتيجية (نيو ستارت) التـي تضـع قـيـودًا 
على الترسانات اإلستراتيجية الـنـوويـة لـدى روسـيـا والـواليـات 

 .المتحدة األميركية
بين اإلتحاد األوروبي وأوكـرانـيـا وهـي األولـى    ٢٤ ـ ُعقدت القمة  

عضواً من المفوضـيـة    ١٥ منذ بدء الحرب الروسية األوكرانية بحضور  
برئاسة أورسوال فون دير الين. تناولت المباحثات انضمـام أوكـرانـيـا  

 .لالتحاد والمساعدات العسكرية واالقتصادية المقدمة لها 
ـ في ظل تصاعد وتيرة الحرب الروسية األوكرانية زار الـرئـيـس 
األميركي جو بايدن أوكـرانـيـا والـتـقـى رئـيـسـهـا فـولـوديـمـيـر 
زيلينسكي، حيث أكد دعم بالده لتزويد أوكرانيا بذخيرة مدفعـيـة 
وأنظمة مضادة للدروع ورادارات مراقبة جـويـة. بـعـد ذلـك زار 
بولندا وشدد على تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد. تزامن ذلك مع 
إعالن وزارة الدفاع األميركية عن تدريب أول كتـيـبـة أوكـرانـيـة 
على استخدام مدرعات برادلي في ألمانيا بعدما أكملت بريطـانـيـا 

آالف جندي أوكراني على أراضيها منذ تموز المـاضـي.  ١٠تدريب 
الحقًا أعلنت بولندا والسويد البـدء بـتـزويـد أوكـرانـيـا بـدبـابـات 
ليوبارد، وإن بأعداد محدودة ال تستطيع إحداث فروقات جوهريـة 

 .على أرض المعركة
ـ ُعقد في إقليم بافاريا بألمانيا "مؤتمـر مـيـونـخ لـألمـن" فـي 

شخصـيـة بـيـنـهـم رؤسـاء  ١٥٠بمشاركة أكثر من  ٥٩دورته الـ 
دول وحكومات، وغياب الرئيسين الروسي واإليراني لعدم توجـيـه 
دعوة إليهما. احتلت الحرب الروسية األكرانية الـحـيـز األكـبـر مـن 
النقاشات، إضافًة إلى الملف النـووي اإليـرانـي، وتـزويـد روسـيـا 
بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية، وتزايد النفوذ الروسي وقـوات 

 ."فاغنر" في إفريقيا
ـ بدعوة من الرئيس األميركي، ُعقدت قمة بينه وبين الرئـيـس 
البرازيلي دا سيلفا في واشنطن، وشملت المباحثات مسائل التغيـر 
المناخـي وحـمـايـة غـابـات األمـازون، ومـلـف حـقـوق اإلنسـان 

والمؤسسات الديموقراطية، والعـالقـات مـع فـنـزويـال والصـيـن، 
والحرب الروسية األكرانية، حيث أعلنت البرازيل عن اسـتـعـدادهـا 
كما دول أخرى باالستعداد لـلـعـب دور وسـيـط إلنـهـاء الـحـرب 
الروسية األكرانية. هذا ومن المقرر أن تـتـرأس الـبـرازيـل قـمـة 

 ." العام المقبل٢٠ ـ"مجموعة ال
ـ خالل زيارة وزير الدفاع األميركي لويد أوستن إلى الفـلـيـبـيـن 
تم التوقيع على اتفاقية إلقامة أربع قواعد عسـكـريـة أمـيـركـيـة 
جديدة ليصبح العدد تسعة، وتجري مباحثات إلقامة قاعدة عاشرة 
كجزء من خطة التصدي لتصاعد الـنـفـوذ الـعـسـكـري الصـيـنـي، 
ورسالة ضغط على بكين سبقت زيارة وزير الخارجيـة األمـيـركـي 
أنتوني بلينكن لها، والتي كانت مقررة وتم تأجيلها احتجاجاً عـلـى 
إطالق منطاد صيني في األجـواء األمـيـركـيـة اعـتـبـرت أهـدافـه 

          .تجسسية، وتم إسقاطه قرب ساحل والية كارولينا الجنوبية
ـ أصدرت المحكمة اإلقليمية في برلين حكماً بالسجن المؤبد على 
المتهم "موفق د." الملقب ب "جزار اليرموك" بجرائم حرب ارتكبت 

، حيث ُأدين بقتل سبعة مدنيـيـن وإصـابـة ٢٠١٤في سوريا عام 
آخرين بإطالق قذيفة "آر بي جي" عليهم أثناء انتظارهم للحصول 

                  .على مساعدات غذائية من األمم المتحدة في مخيم اليرموك
ـ ُعقدت في العاصمة األثيوبية، أديس أبابا الدورة الـعـاديـة الـ 

 ."لقمة "اإلتحاد اإلفريقي ٣٦
ـ زار الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي الصين والتقى رئـيـسـهـا 
شي جينبينغ، وتناولت المباحثات سبل تطوير العالقات والتـعـاون 

 .بين البلدين
 ٤٥ـ توفي رئيس جهاز االستخبارات اإليرانية في طهران بـعـد 

يومًا من إصابته برصاص مسلحيـن فـي مـديـنـة جـوانـرود فـي 
 .محافظة كرمنشاه

ـ ذكر المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني على موقعه "نـور 
نيوز" أن "أجزاء الطائرات المسيرة التي استـخـدمـت فـي تـنـفـيـذ 
العمل العدائي ضد المنشأة الدفاعـيـة فـي أصـفـهـان  والـمـواد 
المتفجرة دخلت إلى إيران بمشاركة وتوجيهـات مـن الـجـمـاعـات 
الكردية المناهضة للثورة في إقليم كردستان بناًء على توجيهـات 
جهاز أجنبي". هذا ولم يتم تحديد ماهية الجهاز، إال أن وسـائـل 

 .إعالم غربية أفادت أن "الموساد اإلسرائيلي" يقف وراء الهجوم
ـ رغم تراجع حدة االحتجاجات في إيران، ُنظمت عدة مسـيـرات 
احتجاجية في العاصمة طهران وإقليمي كردستان وبلوشـسـتـان ـ 

 .سيستان
ـ تفجير مسجد قـرب مـركـز الشـرطـة فـي مـديـنـة بـيـشـاور 

قـتـيـل  ١٠٠الباكستانية تبنته "حركة طالبان باكستان"، وأوقـع 
 .إصابة ٢٠٠وأكثر من 

على مقياس ريخـتـر فـي طـاجـكـسـتـان  ٦,٨ـ وقع زلزال بقوة 
 .طالت تأثيراته الدول المجاورة في آسيا الوسطى

ـ فاز وزير خارجية قبرص السابـق نـيـكـوس كـريسـتـودولـيـدس 
مدعومًا من أحزاب الوسط ويمين الوسط باالنتخابات الرئاسيـة 
بفوزه على منافسه اليساري أندرياس مافرويانـيـس مـدعـومـاً 
من الحزب التقدمي للشعب العام، وكان يشـغـل مـوقـع كـبـيـر 
المفاوضين في محادثات السالم مع القبارصة األتراك، وممـثـًال 

  لقبرص لدى األمم المتحدة

 �ـ/$C=ــ�ت دو�ــ
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معظم الناس يحاولون عبثاً الهروب أثناء الزلزال الذي يضرب فجأة وخالل ثوان قليلة جداً، ومحاولة الهروب غـالـبـاً 
 ..ما تكون سبباً في إصابة أو وفاة الناس خالل الزلزال إما بسقوطهم أو تدافعهم

حسب خبرة المنقذين من ردم الزالزل، فقد وجدوا معظم الناجين قد تواجدوا عند ما يسمونه مـثـلـث الـنـجـاة أو 
مثلث الحياة، وهذا المثلث يتشكّل بجنب أثاث المنزل كاألريكة والسرير والخزانات والغسـاالت والـثـالجـات واألفـران 
ورفوف المطبخ، فبعد سقوط السقف يتشكل هذا المثلث الفارغ والذي يمكن االختباء تحته كما توضحه الصور، بينمـا 

 ..يكون وسط الغرفة و األماكن الشاغرة في البيت من أخطر األماكن خالل تهدم البيت جراء الزلزال أو الهزات

 ��J�J�� ,� ������ 83Iل 



  ٢٠٢٣شباط  /طليعة لبنان الواحد 

 

 :�

�د� ��/��/�� 

 �ST�% (7 ل�J�J�� � �1E '�/2R �ST�7 �"
&D� در��#� 

دعت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتـراكـي إلـى 
مبادرة عربية فورية من أجل إنقاد ضحايا الزلزال في سوريـا 
التزاماً بالواجب القومي واإلنساني تجاه شـعـبـنـا فـي هـذا 
القطر العربي األصيل في عروبته، لمساعـدتـه فـي تـجـاوز 
األثار الكارثية للزلزال المدمر الذي ضرب مرافقه الحـيـاتـيـة 
والحيوية. جاء ذلك في تصريح للـنـاطـق الـرسـمـي بـاسـم 

 . القيادة القومية للحزب في ما يلي نصه
إن المصائب ال تأتي فرادة، فبعد الذي تعرض لـه شـعـبـنـا 
في سوريا على مدى سنوات من تدمير لمـرافـقـه وتـهـجـيـر 
ألهله وتغيير في تركيبه الديموغرافي، تعرض امس لكارثة 
طبيعية من جراء الزلـزال الـمـدمـر الـذي ضـرب الـمـرافـق 
الحياتية والحيوية وادى إلى تـدمـيـر الـبـيـوت عـلـى رؤوس 
ساكنيها، مخلفاً مئات القتلى وآالف الجرحـى ومـثـلـهـم مـن 
المشردين وكأنه لم يكف هذا الشعب الـتـشـريـد والـظـروف 
المعيشية والحياتية الصعبة التي يرزح تحت أعبائها من جراء 
الصراع الدائر في سوريا وعليها مع انسداد األفق أمام حلـول 
سياسية تعيد لهذا البلد وحدته الوطنية الـفـعـلـيـة وتـخـرج 
القوى األجنبية والميلشياوية التي تعبـث بـأمـنـه الـوطـنـي 
والمجتمعي منه، وتفتح المجال أمام ديموقـراطـيـة الـحـيـاة 
السياسية فيه عبر إنتاج نظام تحكمه قواعد الـمـسـاواة فـي 
المواطنة وتحترم فيه الحريات العامة وحقوق اإلنسان وتعيـد 

 لسوريا دورها الطبيعي في التزام قضايا النضال العربي.

إن سوريا التي انطلقت منها الدعوات الـوحـدويـة وكـانـت 
عاصمتها قلباً للعروبة النابضة، هي اليوم تحت تأثير كارثـة 
إنسانية، وأن الواجب القومي يوجب على أمتنا العربية بـكـل 
كياناتها الرسمية والشعبية كل ضمن إمكـانـاتـه، الـمـبـادرة 
فوراً لتوفير كل وسائط المساعدة المادية والمعنويـة لـرفـع 
األنقاض وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أبنـاء شـعـبـنـا الصـامـد 

 الصابر على معاناته وهو يواجه ظروفاً حياتية قاسية.
إن مناطق واسعة من سوريا هي اليوم تحت وطأة الكارثيـة 
الطبيعية التي وقعت وهي باتت منكوبة كلياً، وأن األوضـاع 
السائدة في المناطق التي ضربها الزلزال وهزاته االرتداديـة 
سترفع من حجم الضحايا إن لم تحصل الـمـبـادرة الـفـوريـة 
لتوفير كل ما يمكن تقديمه من مساعدات لوجستية وطبـيـة 
إلنقاذ حياة الذين يمضون أيامهم الصعبة تـحـت األنـقـاض 
ويواجهون الموت المحتم إن لم تتوفر لـهـم سـبـل اإلنـقـاذ 

  .السريعة

إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتـراكـي، الـتـي 
هالها حجم الكارثة اإلنسانية التي حلت بجماهير شعبنا فـي 
سوريا كما في تركيا، ترى أن المبادرة العربيـة واإلنسـانـيـة 
لتقديم المساعدات في رفع األنقاض والتسريع في عملـيـات 
اإلنقاذ يجب أن تتم عفواً ودون انتظار طـلـب مـن الـنـظـام 
للمساعدة، ألن الخالفات السياسية مع النظـام يـجـب أن ال 
تكون حائالً دون تأمين المساعدات اللوجستية واإلسـعـافـات 
األولية والطبية والتموينية وتوفير أماكن إيواء لمن دفـعـهـم 

  . الزلزال إلى العراء
الرحمة للضحايا الذين يرتقون مرتـبـة الشـهـداء والشـفـاء 
للجرحى ولجماهير سوريا حق على امتها بالمساعدة من أجل 

  .حياة آمنة وحرة وكريمة
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