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بعد أربعة عشر عاماً من عمرمر عدمعمدععى عمعما عدمعمرع   

عمثعها في مقاعمته  تطل ععينا عدذكرى عدسبعوى دتأسميم  

حزب عدبعث  حزب عدوحدة ععدحرية ععالشترعكية  دتمككمد ممرة 

أخرى أى عدرقاعمة في فكر عدحزب تبقا عدسالح عألقوى فمي 

تحرير عألمة من عالستعرار. هذع ما نصَّ ععيه دستور عدمحمزب 

عدذي عضعه مكسسو عدحزب ععدركترر عدقومي  عهو مما قما  

بتنفيذه ميشال عفعق  مكس  عدمحمزب  حميمن شمار  مم  

عدبعثيين  ععا أرض فعسطين  في عدرعمركمة ضمد ممكعممرة 

مل ع عمالى خمطماً 8491تقسيرها في عدعا   . عهمكمذع شمكَّ

عسترعتيجيًا دحزب عدبعث عدذي ما زعل محافظًا ععيه  عمشاركاً 

في كل معركة ضد عالستعرار ععدصهيونية. عهذع ما تمككمده 

عدعودة إدا تاريخ عدحزب طوعل عدررحعة عدررتدة ممن تماريمخ 

تمرموز ممن  03  –  81عدتأسي  عصوالً إدا تفجير ثورة عدمم 

( في عدعرع   عدتي جاءت دتعطي عدرقاعمة عرقماً 8491عدعا  

عسترعتيجيًا في قعب عدنظا  عدرسري عدمعمربمي. عممنمذ  دم  

عدحين عجدت عدرقاعمة عدفعسطينية في تع  عدثورة عمرمقمهما 

عدقومي عدذي يحتضنها عيشار  فيها بعد أى كانت تتعمرض 

دتجاهل عألنظرة عدرسرية  ناهي  عن عدعرمل عمعما إعماقمة 

 دعرها عتأثيرها.

عألى دعرقاعمة أكثر من عجه فكري عسياسي ععقتصمادي 

دت كل مرعحل ثمورة تمرموز أى عدمنمظما   ععسكري  فقد أكَّ

ر عدمرمقماعممة فمي عجمه عالسمتمعمرمار  عدوطني في عدعرع  فجَّ

ععدصهيونية سادكًا كل درعبها  عمشاركًا في كل ساحماتمهما  

بدًءع من فعسطين مرعرًع بعبناى  عآخرًع عدميم  أخميمرًع عمعما 

عدساحة عدعرعقية بعد أى تعرَّض عدعرع  دالحتالل عألمميمركمي  

ععدذي تحول إدا عحتالل إيرعني بقرعر أمميمركمي  ألنمه كماى 

 متراهياً معه في كل عسائعه عأهدعفه عأغرعضه.

ر عدحزب دالحتفال بعيد تأسميمسمه عدسمبمعميمن   عإ  يتحضَّ

جبهة عدتحرير عدعربية في شهر نيساى بانطالقة نعيد عدتذكير 

  عإعالى عنمطمالقمة عدمرمقماعممة عدموطمنميمة 8494من عدعا  

. عألنمهمرما 3330عدعرعقية في عدعاشر من نيساى من عدعما  

مععراى عسترعتيجياى من معادم فكر عدبعث  فسنتوقف عمنمد 

معانيهرا عدالالدتهرا عمدى عالقة كل منهرا باألخمرى دمدى 

 عدبعثيين بشكل خاص  عكل عدقوميين عدعرب بشكل عا .

كانت فعسطين عما تزعل قضية عدعرب عدمرمركمزيمة  عأمما 

عدسبب فألى عحتالدها شكَّل نقطمة عدمبمدعيمة دموضم  عمائمق 

جغرعفي عبشري ديحول دعى قيا  عدوحدة عدمعمربميمة. عدمهمذع 

عدسبب ععتبر عدحزب أى تحرير فعسطين هو خط عدبدعية فمي 

معركة تحرير عدوطن عدعربي  عصمواًل إدما همدل عدموحمدة. 

عبهذع فقد ربط بين عدهدفين ربطاً جددياً ععتبر فيه أى تحرير 

فعسطين هو طريق دعوحدة  ععدوحدة هي طمريمق دمتمحمريمر 

فعسطين. عبناء ععا  د  فقد أدز  عدحزب نفسه به  حينمرما 

أععن عن تأسي  جبهة عدتحرير عدعمربميمة  ال دمكمي تمكموى 

فصياًل فعسطينيًا جديدًع  بل دكي تشكل عدفصيمل عدمقموممي 

عدذي تق  ععا عاتقه مهرة عسمتمقمطماب عدشمعمب عدمعمربمي 

دعرشاركة في معركة تحرير فعسطين. عمن أجل هذه عدغاية 

فقد ععتبر عدحزب أى كل بعثي هو جبهوي. فكانت عدتمرجمرمة 

عألعدا  عالنه هو تأسي  عدفصائل عدبعثية عدرقماعممة فمي 

. 8491جنوب دبناى  عدذي عبتدأ في عدتحضير ده منذ عدمعما  

عأثرر بتقديره عدشهيد تعو عدشمهميمد فمي ممقماعممة عدمعمدع 

 .8411عدصهيوني في عدعا  

عكرا ُيقال كاى دعحزب في كل عرس مقاع  قرصاً بعثيماً  

ععدعودة إدا تاريخ عدحزب في عدرقاعمة سيعمطمي عدمبمرهماى 

ععددديل  عدذي دم يتنكر ده إالَّ كل مكابر أع كمل ممن يمريمد 

تجهيل دعر عدحزب في عدرقاعمة ألغرعض فئوية  أع ألغرعض 

ديست دها عالقة برصعحمة عألممة عدمعمربميمة. عكماى همكالء 

عأعدئ  يعردعى إدا تجهيل مبدأ قومية عدرعركة م  عدمعمدع 

 عدصهيوني  إما بقطرية قاصرة  أع بطائفية ضيقة.

عععا هذع عدرنوعل  كاى عدنظا  عدموطمنمي فمي عدمعمرع   

عععا رأسه صدع  حسين  يعطي عالهترا  عدكبيمر دمدرعسمة 

كل تجارب عدرقاعمة عتقديم عدعوى دها. عقد ظهرت أسمبماب 

 د  عالهترا  الحقًا بعد أى أععن بنفسه عنطالقة عدرقماعممة 

عدشعبية في عدعرع  بعد عحتالده في عدتاس  من نيمسماى ممن 

  بعد أى عستمنمفمدت عدمحمرب عدمنمظمامميمة كمل 3330عدعا  

عسائعها  فانطعقت عدرقاعمة عدوطنية عدعرعقية فمي عدمعماشمر 

مر دمتمعم   منه. عقد تبيَّن الحقًا أى عدحكم عدوطمنمي قمد حضَّ

عدررحعة منذ أزماى بعيدة قبل عالحتالل  عدهذع عدسبب كانمت 

عنطالقتها أسرع بكثير مرا حصل دعتجارب عدعربية ععدعادرميمة 

 في عدرقاعمة.

عنحن نستقبل عدذكرى عدسبعين دتأسي  حمزب عدمبمعمث 

عدعربي عالشترعكي  عإ  ننوِّه بأى عدرقاعمة عدمعمسمكمريمة قمد 

عحتعت عدروق  عألعل في عسترعتيجية عدحزب  في فمعمسمطميمن 

عدبناى ععدعرع  عغيرها ممن عألقمطمار  فمألنمه يمربمط بميمن 

عدوعحدة ععألخرى ربطًا جدديًا. عتصبح عدحقيقة أكثر عضوحماً  

في فهم عدبعث دعرعبة عدرقاعمة  إ ع عمدنما بمادمذعكمرة إدما 

مقررعت عدركسسات عدسياسية عدغربية عدرعماديمة دمعمقمومميمة 

 عدعربية:

  أععن مكترر كامبل بمنمرمماى: عمعما 8431في عدعا   -
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عددعل  عت عدرصادح عدرشتركة أى تمعمرمل عمعما عسمتمرمرعر 

تجزئة هذه عدرنطقة عتأخرها  بزرع عدكياى عدصهيوني عمعما 

   أرض فعسطين.

  أععن جورج بوش ع بن من ععا متن 3330في عدعا  -

حامعة عدطائرعت عألمريكية  أبرعها  دينكودن( في عألعل ممن 

نا حراية أصدقائنا  عممن عدمعمرع  3330أيار    قائاًل:  دقد أمَّ

 سنعيد رسم خارطة عدرنطقة(.

  عفي أثناء عدعدععى عدصهيوني عمعما 3339عفي عدعا  -

دبناى  عمن بيرعت أععنت كوندعديسا رعي   عزيرة خارجميمة 

 أميركا  قائعة:  عآلى يودد عدشر  عألعسط عدجديد(.

محطات قومية ثالث  في فعسطميمن عدمبمنماى ععدمعمرع   

تفضح من دعى ش  ضخامة عدركعمرة عدتي تحا  ضد عألممة 

عدعربية من جهة  عتكشف تأثيمر عدمرمقماعممة عدمعمربميمة فمي 

موعجهتها من جهة أخرى. عكل من يشك  بأهرميمة تمرعبمط 

فصائل عدرقاعمة عدعربية كرن يتجاهل عحدة عدركعمرة عدمتمي 

عدصهميمونمي. فمأيمنمرما تضمرب   –يرسرها عدتحادف عألميركي 

عدركعمرة فعتحقيق مقررعت مكترر بانرمماى. عأيمنمرما تضمرب 

فتجد عألصاب  عدخفية دذد  عدتحادف تحركها عتأمرها عتموفمر 

 أسباب عظرعل عإمكانيات تنفيذها.

دقد نفَّذت مشرعع عحتالل فعسطين  عدمحمرمايمتمه شمنَّمت 

  8491معظم عدرعار  ععا عألقطار عدعربميمة ممنمذ عدمعما  

  عمما تمزعل 3339  ع3330  ع8448  ع8491  ع8419ع

ًع دها  عأما عدسبب فألنها دم تحقمق  حتا عآلى ال تعرل مستقرَّ

كل عدنتائج عدررجوة. عهي دم تستمطم   دم   فمألنمهما دمم 

تستط  عدقضاء ععا عسترعتيجية عدرقاعمة أينرا حمعَّمت. عإ ع 

كانت أطرعل عدتحادف عدرذكور مستررة في تنفميمذ أهمدعفمه  

كادبنياى عدررصوص  فال يركن موعجهته إالَّ برقاعمة عربيمة 

متحدة عألهدعل  موحدة عالتجاهات  دها أهدعفمهما عدمقمومميمة 

 عدوعضحة. 

إى هذع يقتضي محاربة كل ما يعيق عحمدة عدمرمقماعممة  

كادتقوق  عدقطري ععدطائفي  عععتبار كل ممن يمطمرم  فمي 

توسي  نفو ه ععا حساب عدرصعحة عدقومية عدعربية  برثابة 

عدصمهميمونمي عمعما بمعمو    –من يساعد عدتحادف عألميركمي 

أهدعفه. عبادتادي أى يكوى عألمن عدمقموممي عدمعمربمي همدفماً 

مركزيًا من أهدعل عدرقاعمة عدعربية. فال أمن قطريًا عال أممن 

 طائفياً أع دينياً هو من يحري عألمة عدعربية ععا ع طال .

عألى عدبعث ناضل عقاع  منذ بدعية تأسيسه كمل تمعم  

عدرشاري   أصبح هدفًا رئيسميمًا ممن أهمدعل عدصمهميمونميمة 

ععالستعرار عكل طام  بشبر من أرضنا عدعربية. إى ما يجري 

عآلى باختصار  مكعمرة الجتثاث عدفكر عدقومي عدرقماع   عقمد 

أعطا عألعدوية الجتثاث عدبعث ألنه يرثل عدصموت عدمقموممي 

عددععم ععدررارس دفعل عدرقاعمة ععا عدرستموى عدمقموممي. 

عهذع بحد  عته يطرح مسأدة أساسيمة طمادمرما غمابمت عمن 

موعقف معظم عدتيارعت عدسياسية ععدحزبية  دمتمجماهمل همذه 

عدحقيقة أع تجهيعها عردًع ألسباب فئوية  عهي ال تمدري أى 

عدقضاء ععا هدل تعريم عدرقاعمة ععا عدصعميمد عدمقموممي 

 عدعربي هو فعل معاد دألمة بكامعها. 

إى قضية فعسطين  برا ترثِّل ممن ممركمزيمة دمعمنمضمال 

عدعربي  أصبحت ععحدة من تع  عدقضمايما  عألنمه ال يمجموز 

تجاهل مركزيتها  فإنه ال يجوز أيضًا تناسي مركزية قضمايما 

أخرى تعاددها أهرية كرثل عحتالل عدعرع   أع عحتالل دبمنماى  

ألى عحتالل قطر عربي يعادل في أهريته عحتالل فعسطيمن  

ععدسبب يعود إدا مخطط عالستعمرمار فمي تمجمزئمة حمركمة 

عدنضال عدقومية  عدعدف  بشعب كل قطر محتل ألى يمحمصمر 

عهترامه في تحرير أرضه متجاهاًل ترعبط حمركمات عدمنمضمال 

عدقطرية ترعبطًا جددياً  بحيث تقوى حركة عدنضال في قمطمر 

ما  كعرا نشطت في أقطار أخرى  عتضعف هنا كعرما أصماب 

 عدوهن تع  عدحركة هنا .

كاى في عحتالل دبناى  عمن بعده عحتالل عدعرع   إضعال 

دحركة عدرمقماعممة فمي فمعمسمطميمن. عشمهمدت عدمرمقماعممة 

عدفعسطينية أدنا درجات ضعفها في توسي  رقعة عالحتمالل 

في عألقطار عألخرى  بحيث عشتغل كل قطر في تحرير أرضمه 

أعالً  فتوزعت جهود عدرقاعمين عتشر ممت  عأصمبمح دمكمل 

مجتر  قطري قضيته عدرركزية في عدوقت عدذي يمجمب فميمه 

ععتبار عألمن عدقومي عدعربي ده عدرركزية عألعدا  سوعٌء أكماى 

في فعسطين أع دبناى أع عدعرع   أع في أية بقعة أخرى ممن 

بقاع عدوطن عدعربي عدكبير تتعرَّض فيه دععدععى ععالحمتمالل. 

عدي  من عدغريب  في مثل هذع عدحال  أى تمتموجمه بمنماد  

عدرقاعمة عدفعسطينية دتحرير فعسطين  عأى تتموجَّمه بمنماد  

عدرقاعمة عدعبنانية دتحرير دبناى  عأى تتوجَّه بناد  عدرقاعممة 

عدعرعقية دتحرير عدعرع . عدكن ععا أى يجرعها همدل قموممي 

 –ععحد  هو تحرير عألمة كعها من أطراع عدتحادف عدصهيوني 

عألميركي  عما رعفقه من أطراع عدنمظما  ع يمرعنمي دمبمسمط 

 نفو ه ععا عدوطن عدعربي. 

ل عدرقاعمة أنها سطَّرت تاريخًا مشرفًا دمهمذه  عإى ما يشرِّ

عألمة  إالَّ أى ما ينخر في بعض مفاصعها من نزعات قطمريمة 

تارة  عطائفية تارة أخرى  يعيق تحقيق أهدعفها عدمقمومميمة. 

 –عدصمهميمونمي   –عإ ع كاى عدرخطط عدخارجي  عألمميمركمي 

ع يرعني  يعرل ععا تغييب عامل توحيد عدفصائل عدرقاعممة 

عتفتيت أععصرها  فإنه يق  ععا عاتق عدرقاعمين عدعرب أى 

يعيرعه كل عالهترا  بحيث ال يجوز عدفصمل بميمن ممركمزيمة 

عدعرل عدقومي عدرقاع   ععددف  بكل فصيل منه باعتبار كمل 

ساحة منها مركزية نضادية منفصعة عن أخوعتها في عألقطار 

عألخرى  عإنرا أى يسترر كل فصيل برقاعمته ععا عدسماحمة 

عدقطرية  عأى يعتبر كل عنتصار ألحدها هو عنتصار دمألخمرى. 

كرا أى أي دعم يبذده عربي ألي فصيل مقاع  في أي قطر 

عربي  هو دعم دعفصائل عألخرى. عدععَّنا نرتمقمي بمرمفمهمو  

عدرقاعمة في فعسطين عدبناى إدا عدرستوى عدقموممي عدمذي 

بعغته عدرقاعمة عدوطنية عدعرعقية في أهدعفها ععسائعها أعالً  

ععالبتعاد عن عدقوقعة في شرعنق عدقطرية ععدطائفية ثمانميمًا. 

  كاى برثمابمة عدمبمدعيمة 3330عألى عحتالل عدعرع  في عدعا  

عدصهميمونمي  كمرما أعمعمن جمورج   –في عدرخطط عألميركي 

بوش  فتحرير عدعرع  سيكوى عنتصارًع دكمل ممقماعممة عمعما 

 عألرض عدعربية عباألخص عدرقاعمة عدوطنية عدفعسطينية.
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( لغزو العرعراو واالعهع لعدر   ع    41في الذكرى )

القيادة القومية لحزب البرث الرربي االشهراكي العبعيعا  

 الهالي نصد:

عشر سنة خلتر تعرعر   أل برةفي مثل هذه األيام 

الرراو لغزو دولي مهر د الجنسيا  بعقعيعادة  معيعركعا 

بحجة امه كد  سلحة دما  شامل ونسجد عع اعا  مع  

القاع ة الهي اُلملت مسؤولية تفجير برجي الهجا ة فعي 

نيويو ك. وا  ثبت كذب هذه االدعاءا  ليس اسعهعنعادا  

إلى تقا ير لجا  الهفهيش والسبر بل  يضعا  بعاععهعرا  

 ميركي  ريح بأ  ما نسب للرراو اسهن  إلى تعقعا يعر 

 ملفقة وكاذبة.

القعرا ا  العهعي اتع عذهعا العحعاكع   ىو   تكو   ول

األميركي بر  االه ل الرراور هي الل الجيش العرعرااعي 

والل الزب البرث واجهثاثدر فهذا كاٍ  أل  ي لعل ععلعى 

اله   الفرلي الكامن و اء الر وا  والغزو. وهو ت مير 

بنية ال ولة الوطنية الرراايةر وتفهيت بنية العمعجعهعمع  

الررااير وا   ثبهت سيااا  األال اث    كل ما اعامعت 

بد دولة االاله ل من إجراءا  سياسية وعسكرية و منية 

وااهصادية إنما  ن  ج ضمن الم طط المرسعومر وهعو 

ت مير الرراو وإسقاطد كع ولعة وطعنعيعة معهعمعاسعكعة 

 بشربها ومؤسساتها ونسيجها المجهمري.

وإذا كانت األيام األولىر ا  كشفت  براد العمع عطعط 

الر واني الذي اسهه   الرراور فإ  ث ثة عشر ععامعا ر 

كشفت  يضا  القيقة  دوا  القوى ال ا جية والع اخعلعيعة 

الهي تلطت و اء القرا  األميركير ث  ما لبثت    انقضت 

على الرراو الفهراسد وت مير كل المنظومة العقعيعمعيعة 

إنسانيا  ووطنيا  واجهماعيا  الهي تميز بها الرراو على معر 

الرصو  وخا ة مراللة الحكع  العوطعنعير العذي نعقعل 

الرراو إلى مصا  ال ول الهي تسير بوتائر معهعسعا ععد 

 لهحقيق نموها الشامل.

إ  القوا  الغازية الهي ا مت بعذ يعرعة ادععاءاتعهعا 

الكاذبةر دمر  الحجر واهلت البشعر و العراعت الشعجعرر 

و فرز  عملية سياسية ال هع  لعرمعوزهعا إال تعوفعيعر 

الهغطية ال اخلية للقوى العمعرعاديعة لعلعرعراو ولع معة 

-الرربية الهي تهوزع مروالهها من الهعحعالعل الصعهعيعو

اسهرما ي إلى نظام الشروبيعة العجع يع ة فعي إيعرا  

والذي وج  في الهسهي   األميركية فر هد العذهعبعيعة 

ل نقضا  على الرراو والثأ  من الهزيمة الهعي معنعي 

بها في القادسية الثانية وتحقيعق العلعمعد العهعا يع عي 

بإسقاط والع ة العرعراو وععروبعهعد وإععادة العحعااعد 

 بالمشروع الفا سي الصفوي الرنصري.

وإ  يطوي الرراو عامة الثالث عشرر وهو ينوء تحعت 

الرب ت ميرية شاملة بحجة مواجهعة اعوى العهعرهعيعب 

السياسي واالجهماعي والهكفير بال ينير فإ  هذا العذي 

تشه ه م   الرراو وكل نوااليد وآخعرهعا العمعو علر 

ليس إال نهاجا  ل اله ل بطرفيد األميركي واإليرانير و   

القوى الهي تن  ج تحت مسميا  القوى اإل هابيةر فهي 

 إنما نهاج الحالة الهي  فرزها االاله ل.

إ  الزبنار الزب البرث الرعربعي االشعهعراكعير والعذي 

-يف ر بالهجربة الرائ ة الهي بناها الحك  الوطني لعبعنعة

لبنةر والهي ا مت النموذج الوطني الذي يهوو الشعرعب 

الو ول إليدر من خ ل  ااني  العمعشعروع العنعهعضعوي 

الشامل والهي كانت  عفعحعة مضعيع عة فعي تعا يع عد 

السياسير إنما يف ر  يضا  بما سطره شرب الرراو على 

الصفحة الثانية من مقاومة وطنيةر كا  للحعزب الع و  

القيادي والريادي في إط اها وشموليعة معفعاععيعلعهعا 

والهي  ثمر  دالرا  لقوا  االاله ل األميعركعير وتصع يعا  

مهوا   ر بالموال والمي ا  لقوى الشروبية الجع يع ة 

سواء تلك الهي تهمثل بالوجود الميليشياوي اإليرانير  و 

 ترتبط بمركز الهوجيد والهحك  في طهرا . تلك الهي 

إننا وفي هذه المناسبةر معنعاسعبعة العلعول العذكعرى 

الرابرة عشر لغزو الرراو وااله لد وبر  كل ما شه تعد 

ساالة الرعراو معن تعطعو ا  سعيعاسعيعة وعسعكعريعة 

واجهماعيةر نؤك  بعأ  كعافعة العقعوى واألدوا  العهعي 
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تناوبت على إدا ة السلطة الهي نصبها االاله ل  ميركيعا  

كا   م إيرانيا ر إنما هي اوى تفهقر إلى الح  األدنى من 

المص ااية الوطنية و   ال ه   لعهعا سعوى اإلمعرعا  

بسراة ثروا  الرراو وإفقا  شربد وتوفير العهعغعطعيعة 

للمشا ي  الر وانية المحمولة ععلعى  افعرعا  العقعوى 

ال ولية االسهرما ية واإلاليمية. وبالهالعي فعإ  إنعقعاذ 

الرراو وإعادتد إلى سابق عه ه الوطنير ال يعكعو  إال 

ب الر االاله لين األميركي واإليراني ومن الهحق بعهعمعار 

وإسقاط الرملية السياسية بكعل  طعرافعهعا و معوزهعا 

والرمل إلنهاج مشروع سياسي يكو  ااد ا  على إععادة 

هيكلة الحياة السياسية على اواع  الهر دية السياسيعة 

وال يمواراطية الهي تلبي الحاجة الوطنعيعة العرعرااعيعة 

وليست تلك الهي بشر  بها  ميركا وبرز  مشه يهعهعا 

في  بو غريب وغيره وفي االنههاكا  المهمادية لحقوو 

 اإلنسا .

إ  المشروع السياسي الوطني هو الذي يقوم ععلعى 

اواع  إعادة بناء ال ولة المركزيعة العرعرااعيعة وإععادة 

االعهبا  لمؤسساتها اال تكازية وخا ة مؤسسة الجيش 

الوطني وإعادة االعهبا  لل و  الوطني الذي تضطل  بعد 

القوى الوطنية الرابرة للطوائل والمذاهب والحزب فعي 

طليرهها و   طرح المشروع السياسي إلععادة تعوالعيع  

الرراو وطنيا  ومجهمريا  ال يكو  منطلقعا  معن معواعل 

إلغاء الحظر واالجهثاث لحزب البرث إنما يكو  اسهمعرا ا  

للنهج الهقسيمي والعهعفعهعيعهعي العذي غعذاه االالعهع ل 

األميركي وينفخ في نا ه النظام العفعا سعي الصعفعوي 

 الشروبي.

على هذا األساسر فإ  الحل الوطني الذي يؤسس لوض   

سياسي ج ي  تشا ك فيد كافة القوى الحريصة على وال ة  

الرراو وعروبهدر هو الب يل العمعوضعوععي لعكعل  شعكعال  

المشا ي  الهي تهلو  لبوسها الطائفية والرراية والهي يعراد  

 لها    تشكل تغطية لمشروع باي   الهقسيمي. 

من هنار فإ  القيادة القومية للحزبر والهي لها معلء 

الثقة بق  ة شرب الرراو على االنعهعصعا  ععلعى اعوى 

الر وا  والهبرية والطائفية واال تها ر فإ  لعهعا معلء 

الثقةر بأ  كافة المؤتمرا  الهعي تعرعقع  هعنعار سعواء 

برعاية  ميركية تركية وهناك برعاية إيرانيةر آيلعة فعي 

نهائجها إلى السقوط. أل  الشرب العذي فعجعر ثعو تعد 

تموزر وات ذ ارا  الهأمي  الها ي ير وانهصر  43/71 في 

في القادسية الثانيةر وخا  المنازلة الكعبعرى فعي  م 

المرا كر و م  في وجد الحصا  والعهعجعويع  وتصع ى 

للغزو و طلق مقاومة شاملة ويهص ى للقوى الطائفيعة 

الهي تما س كل  شكال الهنكيل والهرهيعب السعيعاسعي 

والهكفير ال يني من "داعش" بكل مشهقاتعهعا إلعى معا 

يسمى بالحش  الطائفي الشربي بكل مسمياتد إنما هو 

اعاد  ععلعى انعهعزاع زمعام العمعبعاد ةر ععلعى اعاعع ة 

جهود كافة القوى الوطنية الررااية العحعريصعة  توالي  

على وال ة الرراو   ضا  وشربعا  ومعؤسعسعا  وإاعامعة 

نظام المساءلة . هذا النظامر إنما يب   بإط و ععمعلعيعة 

سياسيةر تسقط وتجم  كل مفاعيل إفرازا  االالعهع لر 

م  تشكيل الكومة من الكفاءا  الوطنية المشهود لهعا 

بالنزاهة والمص ااية وإع اد مشعروع دسعهعو  جع يع  

على االسهفهاء الشربي ومن ثع  الع ععوة إلعى  يطرح 

انه ابا  تشريرية في سياو إعادة تكوين السلطة فعي 

ضوء الحاجهين الوطنية والشربيةر وعلى كافعة العقعوى 

   تهحمل مسؤولياتها وخا ة تلك الهي تقاتل وتقاوم 

االاله ل والفساد والك  المعحعا عصعة وكعل معحعاولعة 

ته   إلى تغيير الهركيب الع يعمعوغعرافعي. فعي هعذه 

المناسبة الهي   ادتها اوى الرع وا ر معحعطعة لعلعبع ء 

به مير الرراور اسهطاعت اوى المقاومة    تعحعولعهعا 

محطة للب ء به مير مشروع اوى الر وا  بكل  لوانه  

و طيافه  ووااره  وهي سهحولها إلى محطة إلطع و 

مشروع وطنير وهي الكما  منهصرة ألنها تعمعثعل إ ادة 

 الشرب ومشروعية نضالد الهحر ي.

تحية للرراو بشربد المقاومر وتعحعيعة لعمعقعاومعهعد 

البطلة بقيادة جبهة الجهاد والهحعريعر وععلعى   سعهعا 

الرفيق المجاه  عزة إبراهي  األمعيعن العرعام لعلعحعزبر 

وتحية للشه اء وعلى   سه  الرفعيعق العقعائع   ع ام 

العرعراو  السين وتحية ل سرى والعمعرعهعقعلعيعنر وغع  

الكما  مشراا  على واا  جع يع  فعي بعرع يعد  سيكو  

 القومي والوطني.

 القيادة القومية لحزب البرث الرربي االشهراكي

 41/7/3143في
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نرت القيادة القطرية في الزب طليرة لبنا  الرربي 

االشهراكي الرفيق محم  فيا   ال   ه  ط ئ  العحعزب 

جبهة المقاومة الوطنية اللبنعانعيعةر   –في اوا  الهحرير 

الذي وافهد المنية على إثر الادث مؤسعلر وهعذا نع  

 النري:

 

  يها البرثيو 

 يا جماهير  مهنا الرربية الثائرة

على  ثر الادث مؤسل  ودى بحياة الرفعيعق معحعمع  

فيا  تنري إليك  القيادة القطرية  العيعل  الع   هع  

اادة الفصائل في اوا  الهحرير الهي واجعهعت العرع ور 

 طوال االه لد ل    اللبنانية.

وإذ ترلن  ساها والزنها على  اليلدر فإنعمعا تعرعلعن 

 يضا  عن ف رها واعهزازها بمسيرة العمعقعاومعة العهعي 

فجَّرها البرثيو  في وجد الر و الصهيوني منعذ  واخعر 

السهينيا  من القر  الرشرين في الطعيعبعة وكعفعركع  

الهي اسهشه  فيها مناضلو  كبا ر وتابرها  فعااعهع  

في مسيرة ل  تنهد سوى بطعرد العرع و معن األ اضعي 

 اللبنانية.

لق  كا  الفقي  من األبطال العذيعن ععرفعت     

الجنوب والبقاعر وخا ة ت ل جبل نعيعحعا شع ة وطعأة 

مقاومهه  على االاله ل الصهيوني في لعبعنعا . وهعو 

الذي نذ  نفسد ليلهحق بركب الشه اء لعيعقع م  والعد 

 ثمنا   خيصا  في سبيل تحرير   ضد والماية عرضد.

العبعقعاع   –إ  الفقي  هو من موالي  بل ة مشعغعرة 

الغربير من عائلة وطنيعة دفعرعت معرعظع   بعنعائعهعا 

جعبعهعة العمعقعاومعة   –ل لهحاو بصفو  اوا  الهحرير 

 الوطنية اللبنانيةر ليقوموا بواجبه  المق س.

وإذ تنري القيادة القطرية الفقي  العبعطعل فعإنعهعا 

ترلن ف رها واعهزازها بمسيرتد النعضعالعيعة العحعافعلعة 

بالرمليا  الرعسعكعريعة ضع  االالعهع ل الصعهعيعونعير 

وبرقي تد القهالية ض  كل  نواع الغزو الذي تعهعرعر  

لد  مهنا الرربية وخا ة في فلسطين والرراور فعإنعهعا 

ت عو أل  يهغم ه اهلل بوافر  المهد. وتع ععو بعالصعبعر 

 والسلوا  لرفااد ولرائلهد.

 القيادة القطرية 

 لحزب طليرة لبنا  الرربي االشهراكي

 3143/ 7/ 5في 

 

 

– 

ر شعيَّع  3143/  7/ 1بر  ظهر يوم السبت الواا  في 

 هالي مشغرة و فااد جثما  الرفيق البعطعل العفعقعيع  

محم  فيا ر في مأت  مهيبر اليث ُدفن فعي جعبعانعة 

 البل ة.

بهذه المناسبة األليمة تواف   فاو الشهي  إلى بل ة 

مشغرة البقاعية لهشيي  جثما   فيقه  العبعطعل إلعى 

مثواه األخيرر اليث يبقى شاه ا  على ت ل توما  نعيعحعا 

الهي  الق فيها  االة الر و الصعهعيعونعي معن نعهعائعج 

الرمليا  البطولية الهي اادها ونفَّذها إلى جانب  فااد 

 –األبطال. اليث لبى ارا  الزبد بااللهحاو بقوا  الهحرير 

جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية منذ ب اية تأسيعسعهعا 

 . 4897في الرام 

و اس  الرفاو على مهابرة مسيرتد في المعقعاومعةر 

كما  اس  هو من ابله  على    يهاب  مسيرة  فعااعد 

 في الطيبة وكفرك .

وبشهادا  من  هالي بل تدر و فااد في العفعصعيعل 
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المقاوم الذي كا  يقودهر نقر  كبر بطوالتد اليث كعا  

مطا دا  من ابل  الر و الصهيوني لقهلد  و اععهعقعالعدر 

وا  نجا  كثر من مرة من كمائند الهي كا  من  همعهعا 

 ند طوَّو منزلد في مشغرة فعنعجعا معنعهع  بشعجعاععة 

 األبطال. 

 فللفقي  الرالمة والغفرا 

 
 
 –وفي الراشر من شهر آذا  تواف  إلى بل ة مشغرة 

البقاع الغربير  فااد إلالياء ذكعرى  سعبعوع العفعقعيع  

الرفيق محم  السين فيا . وبر     وض  إكعلعيعلعيعن 

من الزهو  على ضريحد باس  القيادة القطرية وايعادة 

فرع البقاع للحزبر بحضعو   فعااعد وإخعوتعد ووالع هر 

ومجموعة من  هالي بل ة مشغرةر ار  الجمي  الفاتعحعة 

عن  والد الطاهرةر وتوجد الجمي  إلى ااعة االالهفعاال  

في جام  المرالوم السين منصو  اليث  ايمت معراسع  

 ذكرى اإلسبوعر بحضو  الش  كبير من  هالي البل ة.

وبر  ت وة آيا  من الذكر الحكي ر كا  للشيخ إمام 

بل ة مشغرة كلمة وموعظة تح ث فيها عن العفعقعيع  

 وسيرتد االجهماعية.

 
 

تح ث بر ه الرفيق علي الرب بكلمة وج انيعة هعذا 

 نصها: 

 محم 

  يها الرفيق الراالل في مقهبل الرمر

دعوتني لهشييرك إلى مثواك األخيرر فأالرجهني  مام 

سطوة المو . فالح ث جلل ما هكعذا تعمعو  العرجعال 

ولكند الغ   كا  يسابق الفراشا  باالثا  عن ضوء ينيعر 

طريقد للحريةر الالما  كالنحل بيعن العزهعو  وععن غعٍ  

تشرو فيد الشمس على الل  و مل وسيل. سيل يريع  

ل مة مج ا  سعراعهعد األععادي. كعنعت ععربعي العهعوىر 

فلسطيني االنهماءر لبنانيا  مناض  ر فاعهليت يا فعا سعنعا 

 هوة ال يلر فكنت فا سا  خبرتد ساالا  العوغعى. لع  

تنل من عزيمهك اساوة العجع د وال معرا ة السعجعو  

وظل  ذوي القربي.  البك كل من ععرفعكر وعشعقعهعك 

 األودية واله ل الهي السب الر و  ند لن يبا الها. 

محم  فيا ر  بو علير تفهحت عيناه وهو ينهل من 

مرين الرروبة مقاوما  منذ نرومعد  ظعافعره. هعو ابعن 

اوا  الهحرير في جبهة المقاومة الوطنية العلعبعنعانعيعةر 

ونسر البقاع والل  األجيال ود ء اللعيعالعي. هعو  عو  

الفرح اآلتي من بري . و و ة عشق الفرتها األيام فعي 

وج ا  محبيدر وزازاد الرصافير وخرير الماء يعنعسعاب 

بين ج اول غنت للوطن  جمل اصعائع هعا. لع  يع  ك 

 مغزاها إال الثوا . 

محم  هو  نشودة شرر الملهها النسما ر ووزعهعهعا 

فوو ت ل جبال توما  نيحا. هو العنعيعن نعاير وبعراءة 

األطفال. طوبى أل   االهضنت مرا ك بس م وهع وء 

 .وطمأنينةر و سكنك اهلل فسيح جناتد

 
 

تح ث بر ه علي ابن الفقي  اليث اعال :"  بعي يعا 

ثروة الرشق األب يةر  لق الفكر والوج ا  فق ناك و نت 

في  ي  الرطاء و بيردر كنت لنا بيرو الرعطعاء العذي ال 

ينضبر كنا نراك  سطو ة في الحب والنضالر ف رنا بك 

يزداد كلما ال ثهنا عن تا ي ك الحافل. فأنت ز عت فينا 

الُرلى والوفاء والوالء والرغ  يا  االب القلب الكبير يعا 

 لق الروح يا ثو ة  الين ته اعى دواف  وكوامن النضعال. 

 عطيت ل    نضرتها وللبساتيعن خضعرتعهعار كعنعت 
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الف ح المرطاء والمزا ع  االب األيادي البيضاءر   ضك 

الهي  عطيهها من طهر كفيك جاد  على الع نعيعا ومعا 

جاد  عليك. عشنا في ظلك الياة  كريمة فهركت فعيعنعا 

فراغا  ال يملؤه  الٌ  سواك... عه نا لعك يعا والع ي    

نمضي على الطريق الذي  سمهد لنا و نت الذي شه   

لك كل مواا  النضال بالرز والكفاح. وخهمها بهعقع يع  

آيا  الشكر والررفا  لكل من شا ك في تق ي  واجعب 

 .الرزاء

                

 
 

 
 

 الشاعر جرفر إبراهي 

 

 َدْمرٌة آلهِة  بيَك/ 

 َجّ ْل َجَذَل سناِبِلَك / 

 لِملِح جرالَك 

 وانحني../ 

 َكُقْزحٍ على مي ِد الغيِ  الهاِ ِب/ 

 ...إلى مراِسِ  الّشهاء

 !...كادْ  الَمْطَرة على ه ِبِد جمَرَة  اليق

 كيل ازَدْدَ  عن الاجِة الّن ى للبريق 

 ما  فسَ  وضوَء نجَمِهَك ليٌل/ 

 وال اسهوفْت   ُتَك اَلقَّ إيماِنَك بالماء/

 ِكْ َ  كأسا  لمناولِة الّهراب/ 

 فّ الا  لزفا  الغي  على مصاطب الوع .../

 ويا  نت../

 َنقّي كزهرِة ُتّفاح../

  لٌب كسن ياَنِة وعر../

 كَرَمِ  داٍ  عامَرٍة بالبساطِة...!/ 

 على ِ ْسِلَك../

 إذ كيل يوَاُ  لراليِلَك ُخزاْم...؟

 تأّخَر الّ ْ ُب عن وْا ِ َدْعِسَك الّنبيل../ 

 يا ُمَحّم ../

 ...وتهوي كما يهوي األثيُر في َ ْ عِ اّلليل

 كيل اسهسلَ  لصرخِة جنااليك الم ى../ 

 يا الَم ى الَمهيِض../ 

 !إلى  ين...؟

 َمْن يوِلُ  لهذا الّراليِل القاني..؟/ 

 يا ُمَحّم ../ 

 وكيَل ُيْسَهْرَجُ  اله يل عن ِاباِب الغيب؟!/ 

 تكاُد القرى النين الكروِم على  ه اٍب تحهرو../ 

 يا َدِويَّ الّنحِل على زهرِة الّهرب.../ 

 إلى  ين ..؟/ 

 !وباكرا  ...؟

 إلى  ين تفرُّ ببسمِهَك و نت على َ ُهّبِة الوع ...؟

 يا ُلْطَفَك الجريح / 

  لُطْل بنا.../ 

 وَدعنا نذكُرَك بشاَ ة  باح...!/ 

 َعّمْ  بموِتَك فجرا  آخر وليْ ../

 اسهِرْح.../

  !.... ... ....وسهبقى في ذاكرِة الّرفاِو  رخة س ح
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احتجاجًا على سلة الضرائب التي أقرها مجلس النواب في لبنان، أصدر القطاع العمالي في حزب  
طليعة لبنان العربي االشتراكي، بيانًا تم توزيعه خالل اعتصام الحراك الشعبي اللبناني يوم األحد في 

 ، وهذا نصه:7192/ 3/ 91
 أيها اللبنانيون واللبنانيات 

بسرعة البرق يمدد أعضاء المجلس النيابي ألنفسهم المرة تلو األخرى فيطعنون أهم دعائم 
الديمقراطية في تداول السلطة، ويصادرون إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم الحقيقيين المعبرين عن 

  .طموحاتهم وقضاياهم
وبسرعة البرق أيضًا يمرر الممددون ألنفسهم قانون رفع التقديمات المالية المخصصة لهم إلى المئة 
بالمئة في واحدة من أبشع حاالت الكسب المالي غير الشرعي المنظم وكأنه ال يكفيهم ما يحصلوا عليه 

  .من امتيازات وتعويضات ورواتب خيالية لهم ولذويهم على مدى الحياة
أما الفقراء وصغار الكسبة ومتوسطي الحال الذين يشكلون الغالبية الساحقة من اللبنانيين، فقد 
تركوهم للقدر وللمجهول مستعينين بشتى وسائل الخداع والتمويه للقضاء على الحدود الدنيا من 
حقوقهم المشروعة في تحصيل لقمة عيش كريم، وسكن متواضع غير ذي جدران متهاوية وسقوف من 
التنك والصفيح، ومدرسة وطنية تتساوى فيها حقوق الطالب والمعلم الكادح الذي يفتئتون على راتبه 

  .ومعاشه التقاعدي، ومستشفى لإلنسان فال يموت المريض على أبوابه وُتنتهك صحة المواطن وكرامته
  .إن ما يراه المواطنون اليوم على دروب جلجلة سلسلة الرتب والرواتب، وجحيم الضرائب الجائرة

ليشكل أبشع حاالت االستهتار باللبنانيين وكراماتهم، فلم يعد الحديث عن الفساد ذي جدوى إن لم 
ر، زمام الدفاع  يقترن بتدابير عمالنية شعبية على أرض المعاناة، فيستعيد الشعب الفقير الكادح والمعتَّ
عون تمثيله ويرفعون شعارات الدفاع عن مصالحه والتي ثبت للقاصي  عن حقوقه بمنأى عن الذين يدَّ
والداني، كم هي شعارات زائفة وجوفاء عندما يصادر السياسيون إرادة العمال فيشلون كل حركة مطلبية، 
ويقضون على هيئة التنسيق النقابية فيقطعون على النقابات المعترضة كل أمل بالتصحيح والتغيير 

  .المنشودين
وإن هذا ما يدفعنا اليوم إلى مناشدة مختلف قوى الشعب اللبناني وهيئاته النقابية والعمالية 
والتربوية واالجتماعية المتضررة من هذا الواقع الكارثي والمأزوم، إلى تشكيل الجبهة األوسع لقوى 
االعتراض البعيدة عن كل االصطفافات التي يحركها الفاسدون وسياسيو التنظير األجوف عن الفساد 

  .فيزيدون في إنعاش الفاسدين وقوة مناعتهم
وبالتالي فإن مواجهة هذه السلطة أصبح اليوم حقًا مشروعًا على كل اللبنانيين التشبث به فال 
يتركون الساحات بعد اليوم وليكثفوا من تحركاتهم التي يجب أن تفرض على هذه السلطة التراجع عن 
ضرائبها الجائرة فتطال الرساميل الكبيرة وسماسرة العقارات ومصادري األمالك العامة ومافيات النفط 

  .وفيول الكهرباء وناهبي الخزينة العامة من حيتان المال ورموز الفساد واإلفساد وغيرهم
ولتكن دعوة مفتوحة وتصاعدية فتعترف السلطة بحقوق مواطنيها الفقراء والمعذبين في هذه 

  .األرض، حيث لم يعد لدينا بعد اليوم ما نخسره سوى الكرامة، والكرامة وحسب
 الزب طليرة لبنا  الرربي االشهراكي

 3143/ 7/ 48في —المكهب المهني –اطاع الرمال 
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وكا  اطاع الرمال في الحزب ا  الذ  في بيا  سابق من عزم الحكومة على فر  ضرائعب جع يع ة ععلعى 

  :اللبنانيينر و     البيا  الهالي

  .منذ تشكلت الحكومة اللبنانية الج ي ة و ار المجلس النيابي بيانها الوزا ي

العرعلعن فعي   تطالرنا الصحل ومواا  اإلع م بين الفينة واألخرى عن نوايا وخطط مشبوهة سعهع عرج إلعى

األسابي  واألشهر المقبلة واوامها فر  ضرائب ج ي ة على اللبنانيين لس  الرجز العحعا عل فعي العمعوازنعة 

  .اللبنانية جراء اله   الرام والسراا  المنظمة والنهب المسهمر في خزينة ال ولة دو  السيب  و  ايب

إننا نرىر وابل تنفيذ هذه الضرائب وع ي ها وتأثيراتها السلبية القادمة ااهصاديا  على الشعرعب العلعبعنعانعي 

  .بغالبيهد الساالقة

إ  فر   ية ضريبة ج ي ة في هذه الظرو  والبل  يسرى للواو  علعى  جعلعيعد بعرع  انعهع عاب  ئعيعس 

إنعمعا   .للجمهو ية وض  في المق مة  ولوية محا بة الفساد وتطهير اإلدا ة ووال كل مناالي اله   الحا علعة

هي بمثابة الطرنة النج ء لوعود الرئيس الج ي  وتقويضا  لكل ما  و ى بد  مام المواطنين من تره ا  منعذ 

  .خطاب القس  الهى اليوم

وإ  الطامة الكبرى الهي تراني منها الب د ال يمكن مرالجهها بالمزي  من الضرائبر بق   ما يجب    تنعصعب 

الجهود الول الماية ال زينة اللبنانية. فاله   المنظ  الذي تهرر  لد ولنا في مرضلة الكهرباء ععلعى سعبعيعل 

المثال ال الحصرر دليل ساط  على ما تشكلد من مزا يب للنهب عن ما تهكب  ال زينة ما ال يعقعل ععن معلعيعا ي 

دوال  سنويا ر فاله   يضا  إلى اله   اآلخر الرائ  لشركا  اسهيراد المشهقا  النفطية الهي تهحعكع  بعالسعوو 

اللبناني لمصلحة برض المحهكرين و مراء وميليشيا  الطوائل والمذاهب الذين ال ي هلفو  عن  ول ك الذيعن 

يصاد و  الشاطئ اللبناني ويضرو   ياديه  على األم ك البحرية شأنه   يضعا  شعأ  اعرا عنعة األنعهعرنعت 

واله ابر غير الشرعي والههرب الجمركي وسماسرة القمامة والمكبا  الرشوائية وانا ة الطيو  المهاجرة وكل 

الفاس ين على هذه األ   الهي آ  لها    تنزع عن جل تها تلك القشرة السرطانية المهمثلة بهؤالء جعمعيعرعا ر 

اليث ل  ير  من خيا  بر  اليوم للناس سوى النزول إلى الشا ع وه  ل  ير  ل يه  ما ي سروند سوى اعيعود 

  .الصبر الهي يكبلو   نفسه  بها والهي آ  لها    تنكسر وتهحط 

 الزب طليرة لبنا  الرربي االشهراكي

 3/3143بيرو  في —اطاع الرمال –المكهب المهني 

 

 

 
 الثامن من آذار اليوم الذي تحتفل فيه النساء بعيدهن... إال في وطني تحتفل المرأة بكفاحها ونضالها...

في هذه المناسبة يتوجه تجمع المرأة اللبنانية بكل التحية والتقدير واالعتزاز للمرأة العربية بشكككل عكام 
والمرأة اللبنانية بشكل خاص، وبالنساء المكافحات في هذا العالم، اللواتي حملن قضاياهن وقضايا الوطكن 

 على راحات أكفهّن وعملن بكل عزم في الميادين  كافة.
اليوم وفي هذه المناسبة يجدد تجمع المرأة اللبنانية العهد على متابعة المسيرة يدًا بيد، نساًء ورجااًل، من  

 ..... اجل تحقيق المساواة الكاملة، وبالمساواة يتقدم المجتمع
 إلهام مبا ك /  ئيسة تجم  المر ة اللبنانية
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في الساعة الراشرة من الهاس  من آذا  معن العرعام 

ر وبمناسبة عي  المرل ر شا ك مكهب المرلمعيعن 3143

القطري في الزب طليرة لبنا  الرربي االشهعراكعي فعي 

الوافة االالهجاجية  مام وزا ة الهربيعة فعي األونسعكعور 

 للمطالبة بحقوو المرلمين.

 
ر تحولت مناسبة عي  العمعرعلع  إلعى 3143/ 7/ 8في 

فعي  -اعهصاما  وتحركا   مام مقر وزا ة العهعربعيعة 

االونيسكور اليث تجم  الش  من األساتذة المهراا يعن 

في الهرلي  المهني والهقني واألساتذة العمعهعرعااع يعن 

الثانويين والم  سين المعهعرعااع يعن فعي العهعرعلعيع  

األساسي الرسمي ولجنة "المسهرا  به " وجعمع  معن 

 إلى مناسبة وطنية بامهياز.الط ب  

فهحت شرا  "عي  بأي الال ع   يا ععيع "ر معهعرعااع  

يمو  وآخر  ضناه الهشري "ر المل األساتذة والمرلمو  

والط ب الفها  تحمل معطعالعبعهع ر معهعذمعريعن معن 

"سلسلة المماط   والوعود وال مباالة من المرنييعن"ر 

مش دين على    "المرل  ب ل معن    يعكعرم يعحعرم 

 ."ابسط القواد الوظيفية

 

تح ث باسمه  ولي  نمير الذي اال: "مما ال شك فيعدر  

    كثر إنسا  يسهحق الهكري  والهبجيل هو ذلك الجن ي  

المجهولر ذاك القائ  الرظي  الذي ير  جي   اايار اعاد ا  

على خ مة وطند واإلع ء من شأند فإذا   د     تعرعر   

 .د جة  اي  مة فاسأل عن  سل الكلمة فيها 

ودعا  جمي  م كا  المرلمين للعهعكعاتعل معن اجعل 

المطالبة بحقواه  اائ  : الهثبيت ثع  العهعثعبعيعت ثع  

الهثبيت. زم ؤنا في بااي القطاعا  اليوم يعقعبعضعو  

مسهحقا  الفصل االولر  ما نحن فسنقبض مرة واال ة 

 ."في الرامر  ين الر الة االجهماعية واألخ و الوطنية؟

وتوجد إلى المرلمين والمرلما : "ال يعيعأسعن االع ر 

فلن ينال منا  ي معهعهعاو ر فعابعقعوا فعي فعرالعهعكع  

ومناسبهك  الجليلة ودمه  ذخرا لهذا الوطن وععنعوانعا 

للكرامة ونبراس اله ىر وما دمنا ععلعى طعريعق العحعق 

 ."والصواب ف  ولن ن شى  ي شيء

 

وت   ئيس "الراك األساتذة المهراا ين الثعانعويعيعن" 

المزة منصو  بيانا كر  فعيعد دععوة "العوز اء والعنعواب 

المؤتمنين على محو وج  المهراا ين إلى إنهاء مآسعي 

مهراا ي الثانوي واألساسي ععبعر العهعرعجعيعل العجع ي 

الممنهج والم  وس بوض  خطة مه  الة ضمن ااهعراح 

اانو  لهثبيت جمي  المهراا ين ضمن آلية مهسلسعلعة 

 ."تنصل الجمي  باله  ج بحسب األا مية في الهرلي 

وّذكر "مرالي وزير الهربية بمطلعبعنعا العمعرفعوع إلعى 

الوزا ة منذ عه  الحكومة السابقة وهعو إيعجعاد آلعيعة 

تقنية ت ف  بموجبها مسهحقا  المهراا ين شعهعريعا"ر 

وّذكره  يضا  بع"مطلبنا دف  ب ل نقل وتوفيعر تعغعطعيعة 

 حية شاملة لكل المهرااع يعنر وإ ع ا  اعرا  وزا ي 

يقضي باالهسعاب سعاععا  العمعهعرعااع يعن فعي كعل 

اإلضرابا  والرطل القسرية وارا ا  الهرطيل القسعري 

 ."وسوء الظرو  الطبيرية

وطالب ب"انصا  األساتذة المسعهعرعا  بعهع  ععبعر 

تواي  عقوده  في  سرع واتر م   فع  اعيعمعة اجعر 

ساعهه  ودف  مسهحقاته  وكذلك مسهحقا   ساتعذة 

ترلي  السو يين فو ار وإنصا   ساتذة المواد اإلجرائية 

عبر إدخاله  إلى م كا  الهرلي  الرسمي ضمعن آلعيعة 

 ."تح دها لجنهه  ال ا ة

و ي  "المطالب المحقة لزم ئنا في  ابطة العهعرعلعيع  

الثانوي واألساسي واإلدا يين والهرعلعيع  الع عا  فعي 

سلسلة  تب و واتب ترطيه  القواه  معن دو  ا  

ت ف  ثمن ذلك الطبقا  الفقيرة وهي ل سعل  عا   

 ."األكثرية والغالبية

 

ب و هار االت  مينة سر لجنة الم  سين المهراا يعن 

في الهرلي  األساسي الرسمي  ميمة نصا : "ج نا العيعوم 

ولرل  رخهنا الم وية تصل إلى مسام  المرنيين ععن 

القوانا المهملة على مر السنين بين جحعافعل العظعلع  

 :و ناة الصبر وانين الوج  والهي  نهجت تسميا  ع ة
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تراا  ا ي  وتراا  ج ي  ومسهرا  به . والنهيجعة 

واال ة الياتنا والياة  والدنا في كنل عع م االسعهعقعرا . 

 ."اضيهنا واال ة وا  تشربت

و ضافت: من الق كل منا الريعش بعكعرامعة وإيعجعاد 

  .اللول منصفة في القنا

ومن اه  مطالبنا: إيجاد الل عادل ومنصل من خ ل 

اانو  يحمينا بر ما  مضينا في العهعرعااع  اكعثعر معن 

 .عق ين

مطلبعنعا العثعانعي هعو تسعويعة  وضعاععنعا كعبعااعي 

المهراا ين في اإلدا ا  الرامة من ناالية الهقع يعمعا  

 .الصحية واالجهماعية

مطلبنا الثالث واألخير اإلفادة معن نعظعام العهعقعاعع  

 ."لضما  شي وخة كريمة

 

 

وتح ثت كاملة  ع  باس  لجنة العمعسعهعرعا  بعهع  

موضحة "انه  ل  يحصلوا على عقود الهى العيعومر وال 

تحهسب له  سنوا  خبرة"ر و شا   إلى "لقعاء سعابعق 

م  وزير الهربية مروا  الماده الذي نقل اليهع  "وجعود 

 ولويا  وهي سعلعسعلعة العرتعب والعرواتعب واضعيعة 

والذ   من ا  "المسهرا  به "  ."المهراا ين الق امى

كما لهيب الحريق يكبر ويكبر إلعى ا  يعحعرو األخضعر 

 ."واليابس

 

 

وانضمت إلى المرهصمين لجنة المرلمين فعي "العركعة  

و عربت     ."الشرب" و"الزب طليرة لبنا  الرربي االشهراكي 

ع  شر  ال ين من الركة الشرب عن "الع عع  العكعامعل  

لحقوو كافة المرلمين". وطعالعبعت بعع"دعع  العمع  سعة  

الرسمية والجامرة الوطنية وتطوير المناهج العرسعمعيعة"ر  

و ك   " فض  ي نوع من  نواع الضرائب الهي تجبى معن  

 ."جيوب المواطنين بحجة إيرادا  تمويل السلسلة 

 

 

من جههدر اك   ائ  هم   من "الزب طليرعة لعبعنعا  

الرربي االشهراكي" "ضرو ة اسهرادة الحقوو والمعواع  

الوظيفي للمرلمين في المراالل كافة من الجامري إلى 

 ."الثانوي واألساسي والمهني وإنصا  المهقاع ين

 
 

 
بمناسبة عي  المرل ر      مكهب المرلميعن فعي و 

الزب طليرة لبنا  الرربي االشهراكير بيانا  ت  توزيعرعد 

في االعهصام الذي نظمد العمعرعلعمعو   معام معبعنعى 

/ 7/  8األونسكو في بيرو ر بمناسبة عي  المرل  فعي 

 ر وهذا نصد:3143

با  يوم المرل  مناسبة لرف  الصو  واالجهماع ب ال  

  .من الفرح واالالهفال

كيل يحهفي بالري  من  فنى الرمر بمهنة تسعهعحعق 

الهكري  وال ي اي من السلطة إال كل  شكعال العجعحعود 

في القطاعين الرسمي وال ا  بكل ف ا  المرلعمعيعن 

  .في الم ك والهراا 

يطل الري  هذا الرعام والعمعرعلعمعو  فعي الشعوا ع 

والساالا  بحثا  عن القواه  المعهع و ة فعي زوا يعب 

اله   والفساد واالسههها  بعالعمعرعلع  ومعواعرعد فعي 

المجهم ر والقد في الحياة الكريمة هو فهمه  لعهعذه 

الحكوما  المهراابة الهعي تعرعيعش ععلعى االاعهعصعاد 

الريرير فهراك  ال ين الرامر بعرعيع ا  ععن االهعهعمعام 

بالمرل  والراملر بالقطاعا  اإلنهاجعيعة فعي العز اععة 

  .والصناعة والحرفية

ال تهأسس نهضة المجهمعرعا  إال ععلعى العهعرعلعيع  

والهنوير واألساس في ذلك هو المرل  لذلك ال نعغعالعي 

بقولنا    لبنا  لن يرر  سبي   لل عروج معن الع ائعرة 

المفرغة الهي  دخلهد في سياسة المحا صة إال بإععادة 

االعهبا  للطاب  االجهعمعاععي لعلعصعراع بعيعن العفع عا  

المسهغلة والف ا  المسهغلةر بري ا  عن اله ثر بعغعطعاء 

االتحادا  الطائفية والمذهبية. وذلك يقعهعضعي إععادة 

االعهبا  للطبقة الوسطى بعاععهعبعا هعا  عمعام األمعا  

  .ل سهقرا  االجهماعير وفي األغلب منها المرلمو 

إننا باس  مكهب المرلمين في الزب طلعيعرعة لعبعنعا   

الرربي االشهراكي نحيي المرل  في عي هر نج   نفعسعنعا  

في موارنا الطبيري بعيعن زمع ئعنعا األسعهعاذةر مع كعا   

ومهراا ين في القطاعين الرسعمعي والع عا ر نعرفع   

الصو  عاليا  مطالبين بهرزيز الهرلي  الرسمعي وتعطعو   

المناهج وتوظيل العرعلع  والعمعرعرفعة فعي العنعهعضعة  

االاهصادية واالجهعمعاععيعةر فعي إطعا  دولعة هع فعهعا  

  :األساسي الرعاية االجهماعيةر وفي سبيل ذلك ن عو إلى 

إارا  سلسلة الرتب والرواتب بما يعراععي العمعواع   -

الوظيفي لجمي  الموظفين والمرلمين انعطع اعا  معن 

المب   الذي اعهم تد السلطة الين  ار  سلسلة العرتعب 

والرواتب للقضاة و ساتذة الجامرة اللبنانيةر وتعأمعيعن 

وا دا  السلسلة من خ ل الح  من اله   والفساد فعي 

الجما ك والمطا  والمرفأر وتحصيل القوو ال ولعة معن 

األم ك البحرية والنهريةر وفر  الضعرائعب العرعادلعة 

  .على كبا  المكلفين

االههمام الج ي والمسؤول بالعهعرعلعيع  العرسعمعير  -

والهطوير ال ائ  للبرامج من خ ل إشراك المه صصيعن 

واألساتذة من   حاب ال برة والكفاءةر والهحول الج ي 
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باتجاه اسه  ام الوسائل الهكنولوجية العحع يعثعة العهعي 

تسمح بمواكبة الهطو  المهسا ع بالهرلي  الذي تشه ه 

  .المجهمرا  المهطو ة

لغاء ب عة الهراا  في الهرلي  الرسمي على ااع ة إ -

إنصا  المهراا ين وإدخاله  في الم ك وفقا  آللعيعا  

تراعي الكفاءة والهأهيل المناسبينر وتعطعويعر معنعاهعج 

وآلية عمل كلية الهربية في الجامرة العلعبعنعانعيعة لعكعي 

  .تؤمن ال و  المطلوب منها في هذا المجال

وض  خطة مهكاملة لعكعي تعكعو  كعل العمعبعانعي  -

الرسميةر من اليث موا فا  بنائها وتوزعها الجغرافي 

مهناسبة م  الحاجة إلى المقاع  ال  اسية والهجعهعيعزا  

  .اإلدا ية والهكنولوجية والم برية والرياضية والفنية

الهكامل بين م هلل معراالعل العهعرعلعيع ر وتعوفعيعر  -

مسهلزما  تطوير الجامرة اللبنانية وإعادة الص العيعا  

الكاملة لمجلس الجامرة لممعا سعة دو ه األكعاديعمعي 

واإلدا ي بري ا  عن المحا صة في الهوظيل والهعرعااع  

والهفرغ على الساب األهلعيعة والعكعفعاءة والعمعسعهعوى 

األكاديمي المطلوب لإلب اع والعهعطعويعر االجعهعمعاععي 

  .واالاهصادي

إ  مكهب المرلمين في الزب طليرة لبنعا  العرعربعي 

االشهراكي ي عو  وابط المرلمينر والراك المهراا يعنر 

في القطاع الرسمير ونقابة المرلميعن فعي العقعطعاع 

ال ا  إلى الهنسيق الكامل والهحرك ال ائ  لهعحعصعيعل 

القوو المرلمينر تطوير الهربية والهرلي  على اعاعع ة 

القواس  المشهركة والهفه  الرعقع نعي العذي يعراععي 

  .مصالح الجمي 

تحية للمرل  في عي هر في لبنا  والوطن العرعربعير 

مناض   من  جل القوادر مقاومعا  لعلعرع وا  والعظعلع  

  .والطغيا 

تحية للمرل  على مسهوى اإلنسانية وفي كل مكا  يرمعل  

  .فيد من  جل الهربية والمررفة وبناء اإلنسا  

 

 الزب طليرة لبنا  الرربي االشهراكي

 8/7/3143مكهب المرلمين /

 
 

 

 

كفى للسرقة والفساد 

 وهدر املال العام

ال لفرض ضرائب جديدة 

 على الشعب

 سلسلة الرتب والرواتب

 مطلب محق وعادل
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 األسهاذ محم  الحجيري

ع من المهَّفق عليد بأ  اطعاع العهعرعلعيع  العثعانعوي 4

الرسمي اطاع ناجحر دو  ال خول في سجاال  م   ال . 

ودو  انهقا  من نجاالا  اآلخرين  و معجعهعوداتعهع . 

وهو مكا  يحقق فر   ديمواراطية الهرليع  وتعأمعيعن 

مسهوى جي ا  من الهرلي  ما ابل الجامري لكل شعرائعح 

 .المجهم  اللبناني

ع ومن المررو   يضا  بأ  الموا  الوظيفي ألسعهعاذ 3

الهرلي  الثانوي كا  تا ي يا  يؤمن ل سهاذ الثانوي  اتبا  

يزي  عن  اتب الموظل اإلدا ي الف ة العثعالعثعة بعزيعادة 

%. بينما كا  يأتي بر  ب اية  اتعب األسعهعاذ 11ا  ها 

 .الجامري بست د جا 

ع بر  إارا  سلسلة العرواتعب لعلعقعضعاة وألسعاتعذة 7

ر اخهعل هعذا العهعواز ر وبع    3144الجامرة في عام 

 ابطة الهرلي  الثانوي بالهحرك للمطالبة بعإععادة هعذا 

 3141الهواز  الم هلر إلى    ت  تطيير السلسلة ععام 

بر  تصري  لهي ة الهنسيق النقابية غير مسبعوو معنعذ 

سنوا  طويلة. و خيرا   علن وزير الماليعة ععلعي السعن 

خليل بأ  المصا   عرضت على الحكومة مبلع  معلعيعا  

دوال  في اليند في مقابل ع م فر  ضرائب على تلك 

 .المصا   من  جل تغطية كلفة السلسلة

ع إ  ما ت  تسريبد عن السلسلة المقهرالة اليوم في 1

المجلس النيابي تلحق غبنا  كبيرا  بعأسعاتعذة العهعرعلعيع  

 .الثانوي تح ي ا  

وبحسب األ اام الوا دةر فإ  ب اية  اتعب العمعوظعل 

ل.ل. مليونيعن  303110111اإلدا ي الف ة الثالثة سيكو  

 .ومائهي  لل

 405110111بينما سهكو  ب اية  اتب األسهاذ الثانوي 

 .لرل مليو  وخمسمائة  لل

وبر  زيادة ست د جا  سيكو   اتب األسهاذ الثانوي 

 .ل.ل 409350111

م     الراتب المفهر  ألسهاذ الهرلي  الثانعوي كعا  

ل.ل. إذا  خعذنعا بعاالععهعبعا   705110111يجب    يكو  

 اتب الموظل اإلدا ي السب ما هو وا د فعي العجع اول 

  .المحّولةر يضا  إليها سهو  في المائة

ب ال  من تصحيح ال لل الذي كا  يطالب بد األساتعذة 

الثانويو ر نج     هذا ال لل ا  ازدادر وهو ليس فرع   

بري ا ر وال هو بسبب نق  فعي تعأمعيعن األمعوال.. أل  

 .الشح يلحق تح ي ا   ساتذة الثانوي بشكل خا 

  السؤال األول: من هو المهضر ؟

طبرا  المهضر   وال  ه   ساتذة الهرلي  الثانوير وثانيا  

المهضر  هو الهرلي  الثانوي الرسمير وتاليا  ه  طع ب 

الثانوية الرسمية و هاليه  الذين يشكلعو  الشعريعحعة 

غير المحظية في المجهم  اللبنانير الذين كانت تعوفعر 

له  الثانوية الرسمية فر ة ترلي  جي  معجعانعي دو  

اللجوء إلى عناء البحث عن تأمين تعكعالعيعل العهعرعلعيع  

ال ا . وباألخ  ألول ك الذين ال يملكو  الق  ة على 

 .ذلك

السؤال الثاني: ووضرا  للجمي   مام مسعؤولعيعاِتعهع ر 

 من ه  المرنيو  بال فاع عن هذا القطاع؟

 .ببساطةر ه   وال   ساتذة الهرلي  الثانوي

لكن ه   يضا  كل شرائح المجهم  العلعبعنعانعير و وال  

 .ط ب هذا القطاع و هاليه 

األمر يجب    يكو  واضحا  للجمعيع . إ  اسعهعهع ا  

الهرلي  الثانوي الرسمي هو اسهه ا  مقصود ولعيعس 

 .عفويا  وال بري ا  

وليكن مرلوما   يضا     المعرعنعيعيعن بعالع فعاع ععن 

الثانوية الرسمية ليس فعقعط  سعاتعذتعهعار بعل  يضعا  

الط ب واألهالير وكل الحريصين على ازدها  العقعطعاع 

 .الرام في ال ولة

 !الذا  من اال طياد في الماء الركر

 .على الجمي  الوعي بأبراد ما ي طط لد

وعلى الجمي     يقوموا بواجبه  فعي الع فعاع ععن 

 .مصلحهه  في المحافظة على ازدهعا  هعذا العقعطعاع

يجب    يكعو  األسعاتعذة والعطع ب واألهعالعي وكعل 

الحريصين على ديمواراطية الهرلي  وعلى المؤسسعا  

الرامة ي ا  واال ة للقيام بواجبعهع  فعي الع فعاع ععن 

القواه . الهى الط ب الذين  نهوا تعرعلعيعمعهع  فعي 

الثانويا  الرسمية مرنيو  ابل غيره   يضا  بعالع فعاع 

عن هذه المؤسسة الهي االهضنهه  لسعنعوا  ووفعر  

 .له  ترليما  الئقا  

الين نقول بأ  الثانوية الرسمية هي للجمي  ابل    

 .تكو  ألساتذتها

وبأ  واجب ال فاع عنها يجب    يكو  واجب الجميع ر  

 .ال نقول ك ما  إنشائيا ر بل نحن نوّ ل الواا  ال  كثر 

ويب و    مسيرة ال فاع ععن العثعانعويعة العرسعمعيعة 

سهكو  طويلةر وعلى الجمي     يعرعي مسعؤولعيعاتعد 

ويكوَ  جاهزا  للقيام بما يجب عليد العقعيعام بعدر معن 

الكلمة إلى الهضامن إلى المشا كة في  شكال العهعحعرك 

 .القادمة
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الطعقعس العرعا عل العرديءر واألمعطعا  العغعزيعرة  

المصحوبة به ني د جا  الحرا ة مسعاء يعوم السعبعت 

 الجا ير  44/7/3143

ل  تمن  ناشطين من بل ة القبيا  وعكا  العرعهعيعقعة 

والبل ا  المجاو ة وطرابلسر عن تلبية دععوة  ئعيعس 

الصالو  الثقافي في القبيا  ال كهو   نطوا  ضعاهعرر 

والجنرال المهقاع  جو ج ناد  إلى الضو  اللقاء الموسع  

الذي عق  في مجم  العمعونعهعي فعردي  ععالعي جعرود 

القبيا  بمحافظة عكا  والذي اسهضا  الناشطين فعي 

الملة "ب نا نحاسب"ر المحامي وا ل الركة واإلع معيعة 

نرمت ب   ال ينر واسهمر ألكثر من ساعهين من الزمن 

والحوا  المرمق الهاد  الول األوضاع اللبنانية ال اخلية 

تسنى خ لها للناشطين الركة وب   ال يعن االسعهعمعاع 

من الحضو  عن كل م الظاته  الول الحراك العمع نعي 

وما يحيط بد من سلبيا  وإيجابيا  ليهح ثا بعإسعهعاب 

عن تجربة الملة "ب نا نحاسب" الهي تمثعل معجعمعوععة 

مهطوعة من المواطنا  والمعواطعنعيعن معن مع عهعلعل 

مناطق لبنا  ومشا بد السياسية المهر دة ومسهقلينر 

وضروا جميرا  انهماءاته  الحزبية والعفعكعريعة جعانعبعا  

وتراه وا على تبني جملة من القعضعايعا العمعصعيعريعة 

ال اخلية المشهركة الهي توال  وال تفرو بينه ر طعالعمعا 

في هذا الهجم  ما ي  م مصلحة الشرب اللبناني الرازح 

تحت نظام سياسي طائفعي فعاسع  يعنع عره العفعسعاد 

وتغييب المؤسسا  ال سهو ية والراابية لمصلحة معن 

يسرو او  الشرب اليومي وينهب ال زيعنعة العمعالعيعة 

الرامة وُيعغعرو الشعرعب فعي معهعاهعا  العمعذهعبعيعة 

  .والمناطقية والفقر والجوع واإلف س

من هنا كانت  همية هذه العلعقعاءا  الع و يعة العهعي 

يرق ها الصالو  الثقافي في القبيا  شهريا  منذ الرام 

الهى اليوم به   طعرح العقعضعايعا العثعقعافعيعة  3141

والفكرية واالجهماعية والهنموية والسياسية ومنااشهها 

م  الم هصين في سبيل ال روج بأفضل العمعقعهعرالعا  

للحلول الواجبةر كما جاء في م اخلة  ئعيعس الصعالعو  

  .الثقافي القبياتي الركا ي ال كهو   نطوا  ضاهر

كما    هذه اللقاءا ر إنما تأتي لهشجي  المواطعنعيعن 

على الهربير ال يمقراطي عن القواه  والمطالبة بعهعا 

ب و  خو   و ا تجا   و الق على العريعهعهع  ولعقعمعة 

عيشه  من الذين يه دونه  بمص    زاه   العيعانعا  

كثيرة فيشلو  الركهه  نحو ال فاع عن اضاياه ر كما 

 شا  إلى ذلك  بن القبيا  الرمي  المهقاع  جو ج نعاد  

الذي ا تأى    يحمل اللقاء عنوا  )الحراك الم ني: واا  

  ومرتجى(.

لههولى الك م الول ذلكر اإلع مية الناشطعة نعرعمعت 

ب   ال ين الهي      ند من  ش  ال طو ة مما نهرعر  

لد في هذا البل ر إننا ن ض  لثمانية عشر نظام طائفعي 

مذهبي لكل منه  خطابد الفهوي األالادي الذي ال يمعت 

إلى المواطنية بصلةر في ظل عبودية ال طاب المعوجعد 

والم  سة ال ا ة وكهاب الها يخ غير الموال  الهى اآل ر 

إلى المؤسسا  األخرى ال اضرة للفكر العمعيعلعشعيعاوي 

الذي يهرامل م  المنهسبين للمذهب والطائفة كأتعبعاع 

  .يجمره  الكانهو  وي سره  الوطن

و ضافت    الملة "ب نا نحاسب"  خذ  على عاتقعهعا 

تبني جملة من القضايا الكبرى الهي تهناول الفساد فعي 
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اإلدا ا  الرامة والهلوث البي ي واالعه اء ععلعى األمع ك 

الرامة وكلها اضايا ته  الشرب العلعبعنعانعي بعجعمعيع  

طوائفد ومناطقد واياداتد السياسية و الزابد فالهعلعوث 

ال يسهه   طائفة دو   خرىر والفعسعاد ال يسعهعثعنعي 

منطقة عن منطقةر والهر ي على الممهلكا  العرعامعة 

ونهب ال زينة ال تصيب جزءا  بريند بعقع   معا تصعيعب 

الشرب والوطن في مقهل ومن  جل كعل ذلعك فعإنعنعا 

ن  ك  روبة ما ُنق م عليد من خطوا  ومقعهعنعرعو  

بأننا لن ننهزع هذا االنهصا   و ذاك غ ا ر ولكن مسعيعرة 

الهغيير ا  ب    وفهحنا  بواب الهعصع ي العهعي كعانعت 

مغلقة على المواطنين ويكفي  ننا  واعفعنعا  عفعقعا  

بم ا  م يين ال و ا  كصفقة "شينوك" وفضحعنعا معا 

كا  من المسهحيل كشفد معن فسعاد داخعل بعرعض 

اإلدا ا  الرامة كهي ة الهفهيش المركزي مث  ر والراكعنعا 

ل  ير  محصو ا  في الرا مة بيرو  وإنما انهقعل إلعى 

الم   والقرى اللبنانية وال لعيعل وجعودنعا العيعوم فعي 

  .القبيا  بركا 

ث   عطي الك م للمحامي وا ل الحركة الذي شعكعر 

 هل القبيا  و الونه  الثقافي على هعذه العمعبعاد ة 

بوجود هذا اللفيل المهنوع من  هل الفكعر والعثعقعافعة 

الذين دفره  عامل الهغيير االجهماعي والسياسي إلعى 

هذا اللقاء والواو  في مواجهة نظام سياسي فاس  ال 

يهو ع الهى عن شن الحروب األهلية بين العمعواطعنعيعن 

واإلمرا  في شرذمهه  به   اإلبقاء علعى مصعالعحعد 

ومصالح كا تيل المال المهراو  والمهآمعر معرعد ععلعى 

  .سراة المواطن ومصاد ة مق  ا  الوطن

  :و ضا : إننا اليوم إزاء مهمهين  ساسيهين

األولى: الرمل على الهغيير السياسعي الع يعمعقعراطعي 

بالهش ي  على انه ابا  نيابيعة تعقعوم ععلعى اعانعو  

  .النسبية خا ج القي  الطائفي وعلى مسهوى الوطن

الثانية: مواجهة م هلل ملفا  الفساد والسرعي إلعى 

إعادة  الياء المؤسسا  الراابية وال سهو يعة لعهعلعرعب 

دو ها المطلوب في نطاو بناء ال ولة من ج ي  إذ لع  

ير  من الجائز    يهرال   ال نا اليوم على المؤسعسعا  

الهي  طلقها الرئيس الراالل فؤاد شهاب في منعهعصعل 

القر  الرشرين ويقول يا ليهنا نريش في ذلك العزمعن 

وا  مر عليها  كثر من نصل ار  بر ما ت  ترطيلعهعا 

وتغييبها من ابل نظام فاس  ل  يكهل بذلك والسعبر 

وإنما ها هو يضرب الحركا  النقابية والرمالعيعة العهعي 

عليها عاتق الهغيير في هراها بأتباعد و زالمد لهعرعيعش 

الال الشلل الهام وكما الصل مؤخرا  م  هي ة الهعنعسعيعق 

النقابية وكل معن يعجع  لع يعد العقع  ة لع ععهعرا  

  .واالالهجاج والنزول إلى الشا ع

و ضا  طا الا  السؤال الهالي: هل الحراك مسهمر والى 

 ين ليجيب: إ  الحراك وبعالعرغع  معن كعل معحعاوال  

شيطنهد واخهرااد وتطويقدر سجل  كثر من انهصا  في 

االنه ابا  البل ية األخيرة سواء في بيرو   م طرابلعس 

ام برلبك والهرمل والجنوب وغيرهار هعذا فضع   ععن 

ع ي  البل يا  الهي  فضت واا  الهيعمعنعة وانعهع عبعت 

مجالسها من الشباب الواع  الذي يمهلك العحع  األدنعى 

من االسهر اد للهغيير ال يمقراطعير دو     نعغعفعل 

تم د الحراك وتوسرد و وال  إلى تحقيق ال معركعزيعهعد 

فههولى الم   والقرى والبل ا  إمساك زمعام  معو هعا 

بأي يها وما وجودنا اليوم في القبيا   اعا عي ععكعا  

المحرومة سوى ال ليل الساط  على ذلكر فما نحعهعاجعد 

منك  كثير وكثير ج ا  ويكفي إننا  طلقنا بذ ة الهغعيعيعر 

في   ضنا الطيبة وثما ها ال ب     تنمو وتزدهرر سعواء 

اطفها هذا الجيل  م الذي يليد فالهغيير اادم الهعمعا  ال 

محالة مهما اعهرضهد من  روبا  وهذا هعو معنعطعق 

  .الها يخ الذي ال ي طئ
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 ال ائرة القانونية 

 في الزب طليرة لبنا  الرربي االشهراكي  

  9/7/3143في 

 

إ  اانو  االنه اب الذي تنظ   الكعامعد العرعمعلعيعة 

االنه ابية هو اانو  عادي وليس اعانعونعا  دسعهعو يعا . 

وبالهالي فإ   الكامد سواء لجهة سن تشري  جع يع   و 

تر يل  الكام القانو  النافذ ت ض  لقواع  العهعشعريع  

  .الرادي

والرملية االنه ابية ال ته  إال إذا كا  هنعاك اعانعو  

ضابط إلجراءاتهار بمق ماتها وسياااتهعا ونعهعائعجعهعار 

وهو الذي يح د ع د النوابر وآليا  الهرشيح واالنه ابر 

يعغعرو هعذه األيعام   واالهساب األ وا . ولعبعنعا  إذ

بالسجال السياسي والقانوني الول وض  تشري  جع يع  

للرملية االنه ابيةر فليس ألند ال يوج  اانو  نافذر بل 

أل  االعهراضا  على القانو  النافذ اتسرت مروالعهعهعا 

ل    والكل يطالب بقانو  انه ابي ج ي ر لكن الهى اآل 

يه  االتفاو على مشروع اانو  تعجعمع  ععلعيعد كعافعة 

األطرا  السياسية سواء المهمثلة بالسلطة  و الهي هعي 

خا جهار و ما المشا ي  المطروالة فهي ع يع ة وهعذه 

طعبعيعرعة   الهر دية مردها إلى سببين  ساسيين: األولر

النظام السياسي الذي تعحعكعمعد اعواعع  العطعائعفعيعة 

سري كل طر  إلى طعرح مشعروع   السياسيةر والثانير

يكو  مفص   على مقاسد وعلى ضوء ما يرهبره ععامع   

لهحسين مواارد السلطوية وليس إلبراز القيقة اإل ادة 

  .الشربية

إ  مشا ي  القوانين الهي يجري العنعقعاو العولعهعار 

ع ي ةر برضها يسهن  إلى اعواعع  العنعظعام األكعثعري 

والبرض اآلخر يسهن  إلى اواع  النظام النعسعبعير ومعا 

بين األكثري والنسبي يطرح النظام الم هلطر  ي العذي 

يجم  بين اواع  النظام األكثري والنسبير كما  ند معن 

األفكا  والمشا ي  الهي يجعري تع اولعهعار هعو د جعا  

الرملية االنه ابية. هل ته  على د جة واال ةر  م ععلعى 

د جهين و ي نصاب يحهسب في كعل معنعهعمعا كشعرط 

 للفوز؟ 

هذا السجال وكثرة المشا ي  واالاهراالعا ر  الع ثعت 

بلبلة وجرل كثيرين يقفو  الائرين  معام  ي اعانعو  

يمكن    تنركس من خ لد إ ادة الهمثعيعل الشعرعبعي. 

ولهوضيح األمو  الول هذه القضية الشائكة والعهعي لع  

تر  ملهبسة على شرائح شربيعة واالع ة والسعبر بعل 

يعهعرعاطعو  الشعأ    باتت ملهبسة على كثيرين معمعن

السياسي. ولذا كا  ال ب  من إط لة على هذا الموضوع 

إليضاح الفوا و والمميزا  ل نظمة االنه ابية )األكثعري 

  .والنسبي والم هلط(

  

 

إ  النظام االنه ابي األكثري  يا  كانت دوائره رتحكع  

اواع  الفوز فيد األكثرية من األ وا  الناخبة وبعغعض 

النظر عن ع د المقي ين في لوائح القيع  االنعهع عابعي. 

وهذا النظام هو المرمول بد في لبنا ر بحيث يفوز من 

األكثرية من األ وا  وبحسب الهوزي  العطعائعفعي   ينال

للر د المطلوب انه ابد من المرشحينر وإذا كا  عع د 

المرشحين هو الر د المطلوب  و العمعحع د يعرعهعبعرو  

  .فائزين بالهزكية

  

 

إ  النظام االنه ابي الذي يرهم  النسعبعيعةر تعحعكع  

اواع  الفوز فيد نسبة ع د األ وا  الهي تنالها اللوائح 

االنه ابية من الهي ة الناخبة الرامة . فإذا نالعت الئعحعة 

% معن 11% من األ عوا ر تعكعو  الصعهعهعا 11مث   

المقاع . وهذه القاع ة يمكن    تطبق ضعمعن دوائعر 

 غيرة  و مهوسطة  و كبيرة  و على المسهوى الوطعنعي 

واألساس في هذا النظام    االنه اب ال يهع  إال ععلعى 

  . ساس القوائ 
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إ  النظام االنه ابي الم هلطر هو الذي يجمع  بعيعن 

ميزتي األكثري والنسبير بحيث يح د ع د المعرشعحعيعن 

الذين يجب انه ابه  علعى  سعاس األكعثعري والعذيعن 

% ععلعى 51يجري انه ابه  على األساس النسبي / مث   

% على 71% على ااع ة النسبير  و 51ااع ة األكثرير و

% على النظام اآلخر. وهذا النعظعام هعو 31هذا النظام و

  .األكثر ترقي ا ر وهو يفهقر إلى وال ة المرايير

  

 

من ميزة العنعظعام األكعثعرير  نعد بسعيعط وسعهعل 

االسهيرابر والهرشيح مفهوح فيد لع فعراد والعقعوائع . 

وهذا النظام هو األا م بين األنظمة االنه ابية ر لعكعن 

من سلبياتد    الفوز يكو  باألكثرية العمعطعلعقعة معن 

ع د األ وا  الناخبةر وبالهالي فإ  العهعمعثعيعل يعكعو  

محصو ا  باألغلبيةر فيما األالية ومهعمعا بعلع  عع دهعار 

فإنها ال ُتمثل. وتج   اإلشا ة إلى     وسعو كعا  معن 

 نصا  نظرية النظام األكثري أل  نظرتعد تعقعوم ععلعى 

 ساس    األكثرية ال ت طئ و ند ليس على األالعيعة إال 

االنصياع لها. وبطبيرة الحال فإند في ظل هذا النظعام 

يمكن ل كثرية    تهعحعول إلعى  اعلعيعة وبعالعرعكعسر 

وبالهالي ته  عملية ت اول السلطعة اسعهعنعادا  إلعى معا 

تفرزه الرملية االنه ابية. ولعحعسعن األداء السعلعطعوي 

باله اولر يجب االهرام القوو األاليعة فعي العمعمعا سعة 

السياسية وتوفر وعي سياسي وشربي يما س   حابد 

دو ه  انط اا  من إالساس بالمعسعؤولعيعة العوطعنعيعة 

  .وشرط ذلك المساواة في المواطنة

والنظام االنه ابي األكثري يمكن    يكو  بسعيعطعا  

  . ي في دو ة واال ة  و مركبا  وعلى دو تين

ففي الال كا  بسيطا  وعلى دو ة واال ةر فعإ  معن 

يرهبر فائزا  هو الذي ينال النسبة األععلعى معن   عوا  

الناخبين وبغض النظر عن الر د العمع  ج فعي لعوائعح 

القي . وهذه القاع ة مرهم ة في بريطانيا ر الهي ترهم  

ال ائرة الفردية. ويرهبر المرشح فائزا  إذا الاز على الر د 

العهعرشعح ععلعى   األعلى من األ وا . ويمكن    يكو 

 ساس الزبي ومسهقل وهذا يسمى باالنه اب المنفعرد. 

 ما إذا كا  االنه اب ألكثر من معقعرع  فعيعكعو  ععلعى 

  . ساس القائمة وهذا هو الحال المرهم  في لبنا 

 ما االنه اب المركب  و الذي يجري ععلعى دو تعيعنر 

فيقهضي على المرشح لكي يفوز    ينال معن الع و ة 

%ر وإذا لع  54األولى األكثرية المطلقة من األ وا   ي 

ينلها فهجري دو ة ثانية ويكو  الفائز من ينال  كثريعة 

األ وا  بالنسبة لسائر المرشحين. )وهذا مرعمعول بعد 

 في فرنسا(.

وهذا بالنسبة للنظام األكثرير  ما بالنسبة لعلعنعظعام 

النسبير فإ  الهمثيل يكو  على  ساس نسبة األ وا ر 

وهذا يرني    االنه اب في هذا النظعام يعقعوم ععلعى 

 ساس القائمة وهعذا يعفعر  وجعود  العزاب تعقعوم 

بهق ي  مرشيحها .وميزة النظام النسبير  نعد يعمعّكعن 

كافة االتجاها  السياسية من الهمثيلر وهذا النظام    

ب ا مب ئيا  سهل اسهيرابد إال  ند مرق  في تعطعبعيعقعد 

الرملي. وترهم  فعي العنعظعام العنعسعبعي طعريعقعهعا  

   . ساسيها 

األولىر هي الر د المهساوير والثانية م رج القسمة 

االنه ابي. في طريقد الر د المهساوير تكو  القعوائع  

مقفلةر ويصو  الناخب للقائمة وينال كعافعة  فعرادهعا 

  . ع ادا  مهساوية

ويكو  الر د المطلوب من األ عوا  لعلعفعوزر هعو 

الا ل اسمة ع د الناخعبعيعن ععلعى عع د العمعقعاعع  

للمجلس الذين يهألل منه  اانونعا . فعإذا كعا  عع د 

يكعو   411الناخبين مث  ر مليو  ناخبر وع د المقاع  

الر د المطلوب للفوز هو الحصول ععلعى عشعرة آال  

  . و 

 لل  و ر فيفوز معنعهعا  710111فإذا نالت ال ئحة 

ث ثة مرشحين ويكونو  السب الهرتيعب العمع  ج فعي 

  .القائمة االنه ابية

وتواجد هذا النظام االنه ابير إشعكعالعيعة العكعسعو  

االنه ابيةر  ي إذا ل  تحصل ل ئحة على الر د المطلوب 

المح د للفوزر  و إذا الصلت كسو  تعزيع  ععن العرع د 

 لعل  31111المح د للفوز. كأ  تحصل اائمعة ععلعى 

ناخبر فيكو  لها مرشحا  فائزا  ويبقى   بعرعة آال  

  . و  فائض

في هذه الحالةر تلجأ األالزاب إلى نسج تحالفا  فيما 

بينها وترم  إلى الهجيير وتوزي  بقايا العكعسعو ر وهعذا 

  . النظام يرهم ه الكيا  الصهيوني

ا  اإليجابية الهي يهس  بها النظام النسبي بالنسبعة 

للقوائ  المغلقة هي إفساح المجعال لعهعمعثعيعل كعافعة 



      7102آذار  طليعة لبنان الواحد /  

 

االتجاها  السياسية خا ة من لد اليثية شربيةر لعكعن 

من سلبياتد  ند يقي  إ ادة العنعاخعبر بعحعيعث يعلعزمعد 

بالهصويت للقائمة كلها وباألولوية المفروضة فعيعهعا 

كوند ال يحق لعد الشعطعب  و إبع ال األسعمعاءر ومعن 

السلبيا   يضا  ع م تمكن طر  سياسي من الحصعول 

على  كثرية مطلقة من المقاع  في  غعلعب العحعاال ر 

بحيث تنشأ عن ذلكر  زما  سياسية مرتبطة بهشكعيعل 

السلطة الهنفيعذيعة و دائعهعا واالضعطعرا  إلعى إجعراء 

  .انه ابا  مبكرة

وألجل اله فيل من سلبعيعا  هعذا العنعظعام العذي 

يرهم  على القائمة المغلقةر اعهم   برض األنظعمعة 

االنه ابيةر اللوائح المفهوالةر الهي يرلن عنها مسبعقعا . 

وفي هذا النظام ال يسهطي  النعاخعب تعبع يعل  سعمعاء 

المرشحين في القائمة الهي يقهرع لهعار بعل يعمعكعنعد 

مما سة المفاضلة بين األسماء في ذا  القائمةر وهذا 

ما يسمى بالصو  الهفضيعلعير ويعكعو  لعواالع  معن 

األسماء  و  كثر. وفي هذه الحالة ال ينعال العمعرشعحعو  

 ع اد مهساويةر بل يفوز من يعنعال األكعثعريعة وععلعى 

ااع ة النظام النسبي. )فإذا الل المرشح الذي اسهعفعاد 

من ميزة الصو  الهفضيلي  وال  في األ عوا ر يعكعو  

فائزا  ويليد بالفوز األسماء السب الهرتيعب العمعوضعوع 

  .في القائمة

من إيجابية هذا النظام  ند يرطي للناخعب هعامشعا  

من الرية االخهيا  بالهصويت ل ئحة الحزب الذي ي ها ه 

و عطاه الق المفاضلة بين المرشحين. لكند ال يسهطي  

   يسهب ل  سماء من الئحة إلى  خرى  ي  نعد معقعيع  

  .بالهصويت للقائمة م  الق المفاضلة بين  عضائها

إ  هذا النظام يفهر  وجعوبعا     تعكعو  هعنعاك 

 الزاب منظمة ت و  االنه اب على  ساس بعرامعجعهعا 

واوائمها وهذا يهطلب وعيا  سياسيا  مهق ما  ومما سعة 

ديمواراطية  حيحةر بحيث يكو  االنه اب انعرعكعاسعا  

 حيحا  وكام   أل وا  الناخبين كافة دو  تفريق بين 

  .األكثرية واألالية

 ما بالنسبة للنظام الم هلطر وهو الذي يعجعمع  معا 

بين األكثري والم هلطر فهعو األكعثعر تعرعقعيع ا  بعيعن 

األنظمة االنه ابية المرمول بها. أل  الرملية االنه ابية 

تجري على  ساس اواع  النظامين االنه ابعيعنر وهعذا 

ممكن    يطبق في إطا  ال وائر المهوسطة  و الكبيرة. 

و برز سلبيا  هذا النظام االنه ابير  ند ال يرهم  وال ة 

المراييرر وهذه ااع ة  ساسية في  ي نظام انه عابعي. 

وفيد تطبق اواع  النظام األكثري بالنسبة لعلعمعقعاعع  

الهي ُتشغل على  ساس هذا النظامر كما تطعبعق فعيعد 

اواع  النظام النسبي بنموذجية العقعوائع  العمعقعفعلعة 

  .والمفهوالة

وهذا النظام ترهم ه السلطة الفلسطيعنعيعة والعذي 

باالسهناد إليد  جريت االنه ابا  الهشعريعرعيعة األخعيعرة 

وكانت نهائجها عامل تأزي  إضافي للر اة بيعن إدا ة 

السلطة في الضفة الغربية وإدا ة السلطة في اعطعاع 

  .غزة وبهربير  وضح بين فهح والماس

هذه األنظمة االنه ابية المهر دة األشكعال تعطعبعق 

في العرع يع  معن دول العرعالع  وخعا عة فعي دول 

ال يمواراطيا  الغربية. وهعذه الع ول العهعي تعمعهعاز 

بررااة في مما سة ال يمواراطيةر اخهعا   األنعظعمعة 

االنه ابية الهي ترى فيها انركعاسعا   عحعيعحعا  لعإل ادة 

الشربية وهي تما سها بس سة بر     اعهاد  عليهعا 

وتكيفت مرها. وهذه ال ول سواء تلك الهعي تعرعهعمع  

 النظام األكثري  و النسبير 

ت خل تر ي   دو ية على اوانينها االنه ابيعةر إذا 

ما وج   القوانين السائ ة   بحت عاجزة عن تلعبعيعة 

المهغيرا  الحا لة. وهذه العهعرع يع   تعكعو  ععادة 

لمصلحة االنركاس الحقيقي إل ادة الهمثيعل الشعرعبعي 

في ضوء زيادة ع د السكا  واالهرام القوو المواطنعة. 

وعلى سبيل المثال فإ  برض األنظمة االنه ابيةر كمعا 

في إيطاليار وهي ترهم  النظام االنه عابعي العنعسعبعير 

منحت الشرب الق المباد ة الشربيةر  ي العق ااعهعراح 

القوانين. إذ يحق ل مسين الل مواطعن  فع  ااعهعراح 

اانو  و   المجلس النيابي ملزم ب  سد والعهعصعويعت 

مواطن الق طعلعب  5110111عليد كما منح القانو  لع 

اإللغاء الكلي  و الجزئي  و تعرع يعل العقعانعو  وطعرح 

االسهفهاء عليد باسهثناء برض القوانينر وهي اوانيعن 

الموازنة والقوانين الضريبية والرفو العرعام وإسعقعاط 

الرقوبة والمصاداة على المراه ا  ال ولعيعة. وهعذه 

القاع ة مرمول بها في بريطانيار اليث يمكن لمليعو  

تر يل اعانعو   و إععادة   تطلب  مواطن  ف  عريضة

إجراء اسهفهاء على اانو  سبق و جري اسهفهاء ععلعيعد 

كما في االسهفهاء على خروج بريطعانعيعا معن االتعحعاد 

  .األو وبي

إ  األنظمة االنه ابية الهي جر  اإلشا ة إليهار ي و  

نقاو بشأنها في لبنا  اليث ين رط الجمي  في و شة 

عملر على  مل اسهي د اانو  انه ابي جع يع . لعكعن 

األمر في لبنا  ليس بالبساطة الهي يهصو ها البرعضر 

إذ    لبنا  ولو كا  دولة بسيطة بمفهعوم العقعانعو  

ال سهو ي لهشكل ال ولر إال  ند نظاما  مركبا  في بنيهعد 

السععيععاسععيععة. وهععذه الععبععنععيععة مشععكععلععة مععن اععوى 

في السلطة إلى تعمعثعيعلعهعا   يسهن  وجودها  سياسية

الطائفي. اليث    الطائفية السياسعيعة العهعي تشعكعل 

عماد النظام اللبنانير هي الناظ  األساسي للعرع اعا  

وشغل الموااع  ومعنعهعا تشعكعيعل نصعاب السعلعطعة 
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االشهراعية الهي تم  عادة باالنعهع عابر إال فعي العاال  

  . الهم ي 

إذا ر المشكلة في لبنا  هي الكامنة في العطعائعفعيعة 

السياسية الهي جرلت النظام اللبناني يقوم على  ساس 

مفهوم ال يمواراطية   المحا صة الطائفيةر م  ابهكا 

الطوائفيةر  ي إذا توافقت المرجرعيعا  العمعقعر ة فعي 

الطوائلر السياسي منعهعا والع يعنعير الصعل االتعفعاو 

وسا   األمو  بس سةر وإذا ل  يحصعلر واع  الع ع   

  .وترق   األمو 

ولذلكر فإند لصحة الهمثيل الشربي يفهر  اعهبعا  

النائب ممث   لكل الشرب كما جاء في ن  الع سعهعو . 

ونظرا  لمرطى الوض  اللبنانير ن  ال سهو  على ايام 

نظام المجلسينر مجلس النواب ومجلس الشيوخر األول 

ري ض  لنظام انه ابي خا ج القي  الطائفعي والعثعانعير 

تطبق عليد  الكام النظام االنه ابي القائ  على  سعاس 

المنا فة بين المسيحيين والمسلمين . ما إذا ل  تعلع  

الطائفية من النظام االنه ابي الذي تفرز على  سعاسعد 

السلطة االشهراعيةر فإ  الوض  يبقى محكوما  باألسس 

الطائفية المرمول بها. وسواء اعهم  النظام األكثري  و 

النسبي  و الم هلط وعلى األساس الطائفي فإ  األمعو  

تبقى مراوالة مكانها ال بل تهجد نحو األسواء فعي ظعل 

  .ا تفاع منسوب ال طاب المذهبي

إ  النظام االنه ابي األمثعل والعذي يعرعكعس إ ادة 

الهمثيل الشربير هو اعهماد النظام النسبي على  ساس 

لبنا  دائرة انه ابية واال ةر وخا ج العقعيع  العطعائعفعي 

وعلى    يكو  الهرشح على  ساس الزبي مع  اععهعمعاد 

ااع ة الهجيير في األ وا ر و   تعجعري االنعهع عابعا  

لمجلس نيابي خا ج القي  الطائفي في نفعس العواعت 

الذي تجري فيد انه ابا  لمجلس الشيوخ والذي الع د  

  الياتد ومهامد في  لب ال سهو  و   غالبية ال ول 

ترهم  نظام المجلسين وخا ة في ال يعمعواعراطعيعا  

الغربية بريطانيا )معجعلعس لعو دا  نعواب(ر )فعرنسعار 

شعيعوخ(   –شعيعوخ(  معيعركعا )نعواب   –جمرية وطنيعة 

  .كونغرس

إ  النظام األكثري المرمول بد العالعيعا ر هعو نعظعام 

يقوم على  ساس الهرشح على  سعاس طعائعفعير دو  

الهصويت طائفيا  وهذه نقطة إيجابية تسجعل لعدر  معا 

اللجوء إلى االنه اب على دو تينر األولى تأهيلية ععلعى 

مسهوى الطوائل والمذاهب )العقعانعو  األ ثعوذكسعي( 

والثانية "مكهملة األو ا " لملء المقاع ر فهعي تعبع   

بالهصويت في ال و ة األولعى ععلعى  سعاس طعائعفعي 

 ويكهمل 

بالهرشح في ال و ة الثانية علعى  سعاس طعائعفعي. 

وهذه خطوة إلى الو اء ولهذا فعإ  هعذا العقعانعو  ال 

يشكل ال   وطنيا  بل يعزيع  معن الع ة االنعقعسعامعا  

  .الطائفية والمذهبية

كما    الذين يطرالو  النسبية على  ساس طائفعي 

ولبنا  دائرة انه ابيعة واالع ة  و عع ة داوئعرر فعهع  

ينطلقو   ساسا  من منطلق طائفير وهذا يزي  األمعو  

ترقي ا  وي ف  باتجاه المزي  من االنغع و العطعائعفعي. 

وليس االنفهاح أل  االنغ و الطائفي والمعذهعبعي لع ى 

طر  سي ف  إلى انغ و مماثلر وهذا ال يسهقي  م  ما 

  .يحكى عن تطوير وتغيير في بنية النظام السياسي

إذا ر إ  القانو  الذي يركس إ ادة الهمثيل الشربعير 

هو القانو  الذي تحك  اواع ه الرؤية الوطنية ر ععلعى 

 ساس الهمثعيعل الشعرعبعي العوطعنعي وانعطع اعا  معن 

   تعوفعر   وعليد يجعب  االنه اب هو الق ش صير    

للمواطن الرية مما سة هذا الحقر وهعذا لعن يعحعصعل 

عليد إال إذا  سقط السيل الطائفي المسلط على مجعرى 

  .الحياة السياسية

 * * * * * 
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" 

 نبيل الزعبي

كذبة كبيرة اسمها "االسهق لية"  طلقها المعجعهعمع  

الم ني على نفسد وظل يص اها لسعنعوا  وسعنعوا  

دو     يباد  بأية مراجرة نق ية لمسيرتد االجهماعيعة 

والنضالية المطلبية فيهوال على  ه   سباب العهعراجع  

والهعقعواع  ععلعى العذا  والعهع اعيعق فعي معفعهعوم 

)االسهق لية( وعن من يعكعو  هعذا االسعهعقع ل! ععن 

األالزاب الراملعة ععلعى السعاالعةر  م ععن العزععامعا  

الهقلي ية! و ين ال لل في مسيرة األالزاب! وهل كعلعهعا 

 الزاب طائفية ومذهبية يقودها الهعقعلعيع يعو !  م    

األالزاب الرابرة للمناطق والطوائل والمذاهب في هعذا 

البل  ما زالت تج  لنفسها اليزا  من الرعمعل السعيعاسعي 

والنضالي الرامر ليهشكل بين عملها وعمل العمعجعهعمع  

الم نير اواس  مشهركة ع ة من شعأنعهعا    تعجعمع  

وتوال  وتؤطر الجهود إلى تحقيق الرؤية الواال ة نعحعو 

مواجهة ما يهرر  لد المجهم  العلعبعنعانعير العمع نعي 

 .والسياسي والحزبي من تح يا  ومسؤوليا 

كذبة  خرى  كبر من األولىر يرتعكعبعهعا العمعجعهعمع  

الم ني لسنوا  وسنوا   يضا  فيص اها مع ععيعا   نعد 

يمثل الشرائح االجهماعية األوس  في البل ر ولع ى كعل 

اجهماع ن بوي لممثلي هذا المجهم ر يج و   نفسعهع  

 مام طريق مس ود معن العرعمعل العمعنعهعجر فعهعراهع  

يقهرالو  من ضمن ما يضروند من  وليا ر النزول إلى 

المناطق الشربية واالط ع على  وضاعها ومشعاكعلعهعار 

وبذلك يما سو  على  نفسه   سط   شكال االنفصام 

الذاتي س ريةر إذ كيل يوفقو  بين تمثيله  "الجامع " 

وبين افهقا ه  لمررفة ما ي و  في المناطق الشربعيعة 

وكيل يريش  هاليها المطلوب من ن ب هذا المجهعمع  

النزول إليه  واالط ع على  وضاعهع ! فعي العيعن    

 بسط  وليا  الهمثيل الواس ر    تكو  هذه المعنعاطعق 

ممثلة وفي  وس  د جا  الهعراتعبعيعة داخعل  طعر هعذا 

المجهم  ويكو  لهار ابل غيرهار القول الفصل في كل 

ما يص   من مقهرالا  وتعو عيعا  وتعحعركعا  ععلعى 

 .األ  

انط اا  من هاتين الكذبهينر نج  لزاما  ععلعيعنعا    

 :نض   مام المجهم  الم ني اللبناني الحقائق الهالية

إ   كذوبة االسهق لية عن األالعزاب ال تعوازيعهعا -4

سوى  كذوبة    هذه األالزاب ا  تقل  دو ها وانههى 

لصالح المجهم  الم ني الذي يجب    يعكعو  اع  سع  

هذا الفراغ والغياب نظريا  على األالر فيما الواا  يثبت 

عكس ذلك ليؤك     ما يعجعمع  العمعجعهعمع  العمع نعي 

واألالزاب الرابرة للطوائل بشكل خا ر معن اعواسع  

نضالية هو  كبر مما يفرو بينهمار األمر العذي يعفعر  

 دم  ية ثغرا  خ فية بين المكونين اليث    ك هعمعا 

 .بحاجة لآلخر

ثمة من اسهغل العمعجعهعمع  العمع نعي فع ع ععد -3

بمرزوفة االسهق ليةر وفي نهاية المطا ر تعبعيعن    

ااطرة هذا المجهم  وج   نفسها في خانة سياسييعن 

ل  ي هلل نهجه  عن غيره  من ساسعة هعذا العبعلع  

وخطابه  الشربوي المذهبي الطائفي المناطقي ولعنعا 

في تجا ب االنه ابا  البل ية األخيرة  مثلة ونماذج ع ة 

عما تق م اليث وج  برض من ي عي تمثيل المجهعمع  

الم ني نفسد في الفرة  كثر عمقا  من العحعفعرة العهعي 

الذ  من الواوع فيهار سواء عن د اية معنعد مسعبعقعة 

ب بث مقطوع النظيرر  م عن جهل وغباء مسهحك  لع  

ير  ليرطيد  ي عذ  في االعهرا   و عع م تعحعمعيعلعد 

المسؤولية كاملة وهو المشا ك في مصاد ة المجعهعمع  

الم ني وتحويلد إلى مجهمرا  لكل منها معرجعرعيعاتعد 

السياسية مسهغ   فر ة النجاح غير العمعسعبعوو العهعي 

الظي بها على طبق من ال طاب الشربوي والهحريضعي 

في برض البل يا  وما زال يهغنى بهذا النجعاح وتعلعك 

االنهصا ا  الهي تحولت بغطرسهد وغعبعائعد إلعى آمعال 

محطمة دف  ثمنها من  خذتد الشرا ا  فص و وععود 

 .من ل  يمكن بمسهوى الوع 

والهى ال ت هلعط األمعو  فعنعضعيع  فعي معهعاهعة -7

"االسهق لية" إذا ُوج  ر وفي "الزوا يب" الهي تقود إلى 

 ي مجهم  م ني نري ر ال ب  من الهنويد إلى العمعاهعيعة 

الهي يهشكل منها المجهم  الم ني  ساسا ر وهي بحسب 

ما نملك من مرلوما  مهواضرة  ند يعرعنعي مع عهعلعل 

شرائح المجهم  بشكل عامر إذا ما اسهثنينا المنهسعبعيعن 

ل جهزة األمنية والرسكعريعةر وبعالعهعالعي فعإ  نع عب 

المنضوين تحت عباءة هذا المجهعمع ر هعي العنعقعابعا  

الرمالية والمهن الحرة الهي تض  األطباء والمهن سين 

والمحامين واإلع ميين والمحاسبعيعيعن و جعال العمعال 

واألعمال والهي ا  االاهصادية واالجهماعية والعفعكعريعة 

والثقافية و ساتذة الجامرا  والثعانعويعا  والعمع ا س 

المهنية واألساسعيعة إلعى غعيعرهعا معن العمعؤسعسعا  

والجمريا  الهي تهراطى بأمو  الفرد والمجموع والحعي 
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وال سكرة والبل  و وال  إلعى  العاب كعل 

الوطنر وجل المنهسبين لما تعقع مر هع  

كواد   و ناشطين ومؤي ين ومهفاععلعيعن 

م   الزاب عامعلعة ععلعى السعاالعةر ولعهعا 

تجا بها وتا ي ها ومواافعهعا العنعا عرعة 

االنهماء إلى اضايا الناسر وبالهعالعي فعإ  

مجرد الح يث عن اسهق لعيعة معار تعجعاه 

هؤالء فإنما تن  ج ضعمعن نعطعاو وضع  

األسافين بين مكونا  المجهم  العمع نعي 

بشكل  سعاسعي وشعرذمعهعد واسعهعرع اء 

المواطنين السذج معنعهع  والعطعيعبعيعن: 

خا ةر على من ه  في خانة االسههع ا  

مره  من ابل كل العقعوى العمعهع علعفعة 

والمسهفي ة من األوضعاع العراهعنعة ومعا 

يفرزه هذا النظام الطائفي الميليعشعيعاوي 

 .الفاس 

من هنار ال ب  معن العهعواعل  معام -1

إال ى  ه  تجا ب الرمل الجبعهعوي العهعي 

شه تها الساالة العلعبعنعانعيعة فعي اآلونعة 

األخيرة اليث شكلت الملة "ب نا نعحعاسعب" 

 نموذجا  مهق ما  للرمل المطلبي بجمرهعا 

ناشطين من مشا ب سياسيعة معهعرع دةر 

ومسهقلين وفاعلين في م هلل هعيع عا  

المجهم  اللبعنعانعير العيعث تع اعوا العول 

محا بة الفساد في لبنا  فشعكعلعوا العالعة 

وطنية مهق مة من اإلجماع الوطني العذي 

 .يض  كل الناس ومن كل المناطق

فما الذي يمن  ظاهرة نضالية مطلبيعة 

 ائ ة كحملة "ب نا نحعاسعب"    تعهعمع د 

وتهوس  لهشمل كل لبنا ر ولعيعضع  كعل 

منه  إلى الزب  و تنظي   و كيا  سياسير 

عصبويهد جانبا ر ولين رط في سبعيعل كعل 

ما يجم  بين الناس دو     يعفعرور وال 

نرهق     المرركعة فعي سعبعيعل الع عبعز 

والحرية وال واء واالسهشعفعاء والعمعقعرع  

ال  اسي والجامرير هي مرركة ا  ي هلل 

عليها اثنا  في هذا البل ر العلعهع  إال إذا 

كا   ال هما وطني م ل  لبل ه وشرعبعد 

الهى الن اعر واآلخر مه لل القود سا و ال 

يريش إال على آالم الناس ومعرعانعاتعهع  

وشقائه ر وهذا الصنل األخير من البعشعر 

يشا  إليد بالبنا  فهراه منبوذا  معرفعوضعا  

 .من الجمي  وغير مؤهل للوثوو بد

 

 
 

وسط كوكبة من األدباء والشرراء والناشطين االجعهعمعاععيعيعن  

الذين  توا من طرابلس والشمال ليؤك وا محبهه  وتعقع يعرهع  

للشاعر الرروبي الملهزم بقضايا الوطن واألمةر والعذي ععرفعهعد 

الساالا  طيلة عقود من السنوا  مناض  ر  اداا  وم لعصعا  لع  

يهن  مام األال اث والمحنر ول  يسهسل  بل ظل مؤمنا  بشربدر 

  .مهفائ   بق  تد على النهو  واالنبراث من ج ي 

وبحضو  الش  كثيل من  هالي بل ة القلمو  والرفاو ومعمعثعلعي  

  .األالزاب السياسية والجمريا  األهلية والمنظما  اإلنسانية وغيرها 

م نادي القلمو  الثقافي باالشهعراك مع  جعمعرعيعة العرعزم  كرَّ

والسرادةر الرفيق المناضل الشاعر مروا  عبي  الملهزم اضعايعا 

الناس االجهماعية وهموم الوطن الرربي العكعبعيعرر والعمعرعرو  

بر ااتد الرفااية ال اف ة والصاداة م  الجمي  و االب الكلما  

الحرة الرايقة النابضة بالق الماضي وسنيند الرابقة بعالعهعحع ي 

في سبيل تحقيق الهوية النضالية ل مة ومصع ااعيعة االنعهعمعاء 

لقضاياها الهحر ية وفي مق مهها فلسطعيعنر والعيعوم العرعراو 

الجريح الرازح تحت سنابك م ططا  الهجزئة والهقسيع  وإلعغعاء 

انهمائد ألمهد الرربيةر ناهيك عن كل ما ي و  اليعوم معن تعآمعر 

خا جي على سيادة األاطا  المه دة بوال تها ووجودها السيادي 

كما في اليمن وسو يا وليبيار دو     نغفل السودا  والصومال 

واألخطا  األخرى المح اة بلبنا  وتعنعامعي األخعطعا  األ عولعيعة 

الهكفيرية الهي ته د مشرو الوطن ومعغعربعد مسعهعفعيع ة معن 

–ت اذل األنظمة الرسمية وانبطاالها  مام المشا ي  الصهيونية 

  .اإلمبريالية الصفوية واطماعها الهوسريةر األمس واليوم وغ ا  

األسهاذ مروا  عبي ر  االب القصائ  الرصماءر الهي اال فيعهعا 

  :يوما  

 اتح ى    يج  لي  ال ه  اصي ة ال تحمل اضايا شربي 

هو ابن بل ة القلمو  المجاو ة لم ينة طرابلسر والعمعرعروفعة 
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بر ي  مثقفيها و دبائها وشررائهار واالبن البا  للبرث 

ولفكره الهق مي الهحر ير والذي اال فيد  ئيس نعادي 

القلمو  الثقافي ال كهو  سامي  ضا بصفهعد العجعهعة 

  :الهي تولت الهكري 

نحن نحاول    نوفي جزءا   غيرا  من ععطعاء كعبعيعرر 

لقامة كبيرة من ااما  القلمو ر الهي تجعاوز  الع ود 

بل تد واضائد لينطلق إلى فضاء األمة األوس  والوطعن 

  .األكبر

وعلى منوال كلمة ال كهو   ضا مسهه   الفل الهكري  

الذي ابه   به وة آليا  من الذكر الحكي  بصو  شعيعخ 

  .اراء طرابلس ال كهو  زياد الحاج

 عطي الك م لرئيس بل ية القلمو  معمعثع   بعرعضعو 

المجلس البل ي و ئيس اللجنة الهربوية فيعدر األسعهعاذ 

محم  األيوبي الذي شكعر العجعهعا  العمعكعرمعة ععلعى 

مباد تها تجاه  ال   برز مثقفيها ومعنعاضعلعيعهعا العذي 

يحظى باالهرام القريب والبري  واأل  ااء والع عصعوم 

  .مرا  

ليهوالى على الك م ممثل جمرية الرزم والسرادة في 

القلمو  السي  مصطفى ا و  مرالبا  بالحضو  وشاكعرا  

نادي القلمو  الثقافي على هذه المباد ةر إلى الشعاععر 

ال كهو  ماز  شلق الذي  ضاء على المراني اإلنسعانعيعة 

م األسهعاذ  والنضالية في شرر مروا  عبي ر فنجل المكرَّ

شادي عبي  الذي  لقى اصائ  م ها ة من شرعر والع ه 

فأجاد القاء  واخهيا ا ر إلى مؤسس الملهقى األدبعي فعي 

م  الشمال ال كهو  عماد ال ين شبيب الذي  ه ى المكعرَّ

 اصي ة برنوا  )اللغة الرربية(. 

وابل    تهولى الجها  العمعكعرمعة تعقع يع  الع  وع 

م مروا  عبي    للمكرَّ

اعهلى األخير المنصة ليشكر الجها  ال اعية وكل معن 

الضر وتجث  المسافا  ليشا كد هذه المناسبة الرزيزة 

عليد وعلى  فااد الذين تجمره   اية البرث والرروبة 

  :ال ال ة اليث اال في ذلك

 واتس  نو ا  لله اية باهرا      يا برث وهجك ا   ضاء عروبهي 

 الهى   تد كل عين ال ترى       و هّل في كل الربوع منائرا  

 ا  باع كل المكرما  ليغ  ا       البرث  اوى من ع و غا ب 

والعغعا عب العمعحعهعل    لوالك يا نيسا  ضاعت امهي

  مرن وانبرى 

 إ  ضل شربي  و د ى        ال سبيل النصر إال وال ة عربية 

وفي اسهذكا ه لرفااد الشه اء الرااللينر كعا  ال بع  

   ترتس   مامد  و  القائ    ام السين والع كعهعو  

عب  الوهاب الكيالي والشاعر موسى شريب والمحعامعي 

تحسين األطرو والطبيعب عع نعا  سعنعور وغعيعرهع  

وغيره ر فيذ   دمرة الحز  عليه  وهو يري  اراءتد 

لقصي ة وداع في الراالل الكبير األسهاذ خعالع  العرعلعي 

  :فيقول

كيل العوداع لعمعن   يا للوداع وك  في البر  من وج 

 هاموا ومن عشقوا 

فعي لعجعة العحعلع     غ  الوداع سيبقى الحل  يجمرنا

 يحلو الروم والغرو 

انا ابهرع نعا ولعكعن   االوا افهرانا ون  ي في مواجرنا

 ليس نفهرو 

انعا سعنعحعيعا وبعاب     نر  نمو  وال س ال يفا انعا

 المو  ينغلق 

مثوى الذيعن إذا معا     في ذمة اهلل في  ف ك  المهد

 عاه وا   اوا 

وفي اصي تد "فا س الفجر" ي اطب القائ  العرئعيعس 

  :  ام السين فيقول

يرنو إليعك فعهعل   يا فا س الفجر شح النو  من خجل

  عطيهد الح اا؟؟ 

ش  الحبال وا  الفجر   يا إث  من ظن    النو  يصرعد

 ا  شنقا..!؟ 

عند الرجعال فعنعلعت    عطيت  مهك الرصماء ما عجز 

  !..الفوز والسبقا

 عطوا ال معاء كعمعا     بناؤك الصي  كانوا وع   مهه 

  !..القلب الذي خفقا

 عا  العرعهعود   لن يرر  ال و  شرب  نت اعائع ه

  !..تح ى المو  وانرهقا

ترنو إليك بريعن   يا سي  الررب     الررب شاخصة

  !..تحضن األ اا

معن       من شرفة الق س من بيرو  من يعمعن

  !..بغ اد عطر البرث ا  عبقا

تصعبعو إلعيعك  معا     سالة األمة الرصماء والع تعهعا

  !.. ه يهها الرمقا

نحعو الع علعود ووعع      لك الجنا  لك األزما  تربرها

  !..الحق ا    اا

فهل بغعيعر جعنعا     د ب الشهادة يا   ام ترشقها

  !..ال ل  من عشقا

غع ا تعبع دهع     ما الجناة فحق  الفعرس اسعكعرهع 

  !.. القاده  مزاا
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ر وب عوة من 3143-17-34في ااعة األنيسكور وفي 

جمرية خريجي الجامرا  والمراه  الرعرااعيعةر العاضعر 

وزير ال اخلّية السابق مروا  شعربعلر ععن العقعوانعيعن 

االنه ابيةر و  ى    "النظام االنه ابي العنعسعبعي والع ه 

ُي َل  لبنا  ويب   بإنعهعاء األزمعة السعيعاسعيعة العهعي 

نريشعهعا". واععهعبعر    "العنعظعام العنعسعبعي يعطعبعق 

ال يمواراطية ضمن الطعائعلر  معا العنعظعام األكعثعري 

 ."فيطبق ال يكهاتو ية ضمن الطائفة

واال شربل خ ل ن وة عن اانو  االنه اب نظمهعهعا 

جمرّية خّريجي الجامرا  والمراه  الررااّية في لبعنعا  

في اصر األونيسكور    "السياسيين ل  ُيجمرعوا خع ل 

مراالل تا ي ه  السياسي على اتعفعاو معوالع  لعوضع  

اانو  ل نه ابا  النيابية اابل ل سهمعرا  معن شعأنعد 

 .")...( إنصا  جمي  اللبنانيين بح ود مرينة

واعهبر    "النظام النسبي في دائعرة واالع ة  و فعي 

دوائر م هلفة يحفظ الهمثيل الصحيح والواز  لعجعمعيع  

شرائح و الزاب المجهم ر ويحر  على وال ة وتمعاسعك 

البل  بالح  األدنى المطلوب. وِمن هذا العقعانعو  تعبع   

ال يمواراطية ِبحَلههعا العجع يع ة ويعبع    فعول نعجع  

الهرصب الطائفي والمحادل االنعهع عابعيعة و عوال  إلعى 

االنهماء الوطني الصحيح". وو ل هذا المعشعروع بعأنعد 

"األفضل وااريا انط اا من إععادة االععهعبعا  لعلعحعيعاة 

السياسية"ر مش دا  على    "االسهقطاب الذي  خذ البلع  

إلى الالة االنقسام الحاد ال يمكن مواجههد إال بعإفسعاح 

المجال  مام اوى وايادا  ج ي ة اعاد ة ععلعى إخعراج 

 ."الجمي  من النفق المس ود

واك     "النظام النسبي وال ه ُي َل  لبعنعا  ويعبع   

بإنهاء األزمة السياسية الهي نرعيعشعهعار و   العنعظعام 

النسبي يطبق ال يمواراطية ضمن الطائفةر  ما النظام 

األكثري فيطبق ال يكهاتو ية ضمن الطائفة"ر مع العظعا  

   "الطوائل في لبنا  تع عهعزلعهعا االالعزابر واألالعزاب 

ي هزلها اش ا ر واألش ا  يرملعو  وفعق معقعولعة 

 ."فَرو َتُس 

 
 

وكا   ئيس الجمرّية المهن س محم  ظاهر اال في 

كلمة تراليبية إ  الجمرّية "معؤّسعسعة وطعنعّيعة ععابعرة 

بفكرها واناعاتها و عضائها لكل الحواجز المصطنعرعة 

الهي تحاول    تمّزو الشرب اللبناني وتفّراد"ر وتمعّثعل 

"النموذج الحضا ي الوطني الرروبي العمعهعنعّو ". واعال: 

"لق  فهح لنا الرراو البد ابعل    يعفعهعح لعنعا  بعواب 

جامراتد ومراه هر وسّلعحعنعا بعالعرعلع  )...( والصع و 

وعرااة االلهزام الوطني والقومي وسنبقى  وفياء لهعذه 

 ."الِقَي 

و  ى    "سلطة  مراء الطوائل فعي لعبعنعا  جعّ د  

لنفسها بأوجد م هلفةر معّرة بعحعروب  هعلعّيعةر ومعّرة 

باتفااا  إاليمّية دولّية كّلها للمصلحة العذاتعّيعة ععلعى 

الساب الوطن". واعهبر    " مراء الطوائعل ال يعريع و  

الهغيير نحو األفضل. بر  الهم ي  غير ال سهو ي وغعيعر 

الشرعي لمجلس العنعّوابر يعحعاولعو  العيعوم وبعطعرو 

م هلفة يغلب ععلعيعهعا طعابع  العمعحعا عصعةر ضعرب 

االسهحقاو الوطني وال سهو ي وال يمقراطعي  ال وهعو 

االنه ابا  النيابّية. ومن وسائل السلعطعة لضعرب هعذا 

االسهحقاو طرح النقاو الول إارا  اعانعو  انعهع عابعي 

ج ي  في اللحظة األخيرة ابل االنه ابا  وكعأّنعد طعرٌح 

 ."لرف  المسؤولّية عن اسهمرا  الق ي  المه ّلل
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 د. علي بيا 
 مقّ مة: 

من الظواهر الهي يريشها الرال  معنعذ ععقعود معن 

الزمن والهى األ  هي ظاهرة الهطر  في األفعكعا  إلعى 

د جة  فض األش ا  والجماعا  ال ينّيعة والعحعزبعّيعة 

والمجهمرّية الر ي اآلخر الم هلل واعهماد جمي  السعبعل 

ل الضدر والمما سا  الفردّيعة والعجعمعاععّيعة العهعي ال 

تهماشى م  المب   الطبيري لل عصعائع  العمعشعهعركعة 

ل نواع ومن بينها النوع البشري وخا ة  فيما يعهعرعلعق 

بالر اا  م  المحيط المادي والحيوي. هذه العظعاهعرة 

 ي الهطر  اجهاالت جمي  المجهمرعا  سعواء  عنعفعت 

مهق مة  و مهاّخرةر مهحّضرة  و مه ّلفة. هذه الظعاهعرة 

ل  تسل  منها الطبيرة الهي تراني من  وجعد عع يع ة 

من اله ريب الناتج عن النشاط البشري والذى  دى إلعى 

تفاا  د جة االالهباس الحرا ي معمعا اسعهع ععى ععقع  

مؤتمرا  دولّية مههالية الاهراح اسهراتيجيعا  هع فعهعا 

الّث القوى الفاعلة في الرال  للعرعمعل ععلعى خعفعض 

  .مر ال  اله هو  في البي ة المسّببة لهلك الظاهرة

 ّ  د جعا   3141لوالظ في لبنعا  خع ل  عيعل 

الحرا ة ا  ا تفعرعت فعوو معرعّ التعهعا العطعبعيعرعّيعةر 

وان فضت دو  مرّ التها الطبيرّية في  واا  مهرعّ دة 

. إّ  سبب هذه الحالة ناتج ععن 3143-3141من شهاء 

عوامل عالمّية عاّمة ال يسهطي  لبنا  مرالجههعا سعوى 

من خ ل مشا كهد في الفرالّيعا  الع ولعّيعة وااللعهعزام 

بالهو يا  الصاد ة عن خبراء البي ة فعي العمعؤتعمعرا  

واللقاءا  ال ولّيةر والمشا كة م  ال ول األخرى للضغط 

على ال ول الهي ترفض تطبيعق تعلعك العهعو عيعا   و 

القرا ا   و الهى توايرها بحجة تأثيرها السلعبعي ععلعى 

 اهصادياتها ل لهزام بهار وعوامل داخلّية يمكن اتع عاذ 

إجراءا  اسهبااية ع ي ة لله فيل من وطأتها مسهقب   

أل  الهغّيرا  المناخّية ت ض  للم ى الزمعنعي العطعويعل 

وليس القصير والمهوسط. لذلك من الضرو ي اإلشعا ة 

إلى برض األسباب ال اخلّية الهي تؤثعر ععلعى العهعواز  

المناخي واإلجراءا  الممكنة الهي يمكن اعهمادها محلّيا  

للحّ  من ظاهرة الهطّر  البي ير والهي يمكن إيعجعازهعا 

  :بما يلي

إن فا  مرّ ل المساالا  المغّطعاة بعالعغعابعا  -4

%. 47والهي تشير  كثر الهق يرا  تفاؤالّ إلى  ّنها بح ود 

إّ  الغابا  تنّظ  دو ة الغازا  وشّ ة الريعاحر وتعمعنع  

تررية الهربة وبالهالي َتعُحعول دو  تعرعّر  الصع عو  

مباشرة ألشّرة الشمس وخعفعض كعفعاءة امعهعصعا  

الحرا ة والفهرة الزمنّية لفق ها. كما تحافظ على بعيع عة 

مناسبة للكائنا  الحّية الهي تريش في الهربعة لعهعقعوم 

  .ب و ها في دو ة الرنا ر وتر يل د جة الحرا ة

الهوس  العرعمعرانعي األفعقعي دو  إ فعاو ذلعك -3

بالحفاظ على نسبة مناسبة من العمعسعاالعة الع عضعراء 

% اسهنادا  إلى المقاييس 49والهي تبل  في الّ ها األدنى 

ال ولّية الهي يجب االلهزام بها في المناطق العمعأهعولعة 

والّصناعّية خاّ ة  الم   والبل ا  الكبيرة معّمعا يعؤّدي 

إلى خفض كفاءة الهواز  بين تلّقي اإلشراع الشمعسعي 

  .وامهصا د وانركاسد بين الليل والنها 

تلّوث األنها  وان فا  منسوب المعيعاه العجعا يعة  -7 

فيها وكذلك كميا  المياه المعحعجعوزة فعي العبعحعيعرا   

والبرك الطبيرّية والهي تشكل نعاظعمعا  لعلعحعرا ة سعواء  

بالهبري   يفا  واله ف ة شهاء . كما  ّ  تعفعااع  مشعكعلعة  

النفايا  الصلبة وع م مرالجهها بالطرائق الرلمّيعة ذا   

األبراد الصحّية والبي ّية واالاهصادية والهنموّية المناسبة  

والمحّ دة بشكل واضح من ابل خبراء البي ة تؤثر بشكل  

غير مباشر على الهواز  الحرا ي الموضري ععلعى سعطعح  

  .الهربة وفرالّية األالياء ال ايقة في طبقاتها الرليا 

بناء  ععلعى معا سعبعق فعإّ  اإلجعراءا  العواعائعّيعة  

واالسهبااية الهي يمكن القيام بها في لبنا  لله فعيعل 

من ظاهرة الهطّر  البي ي المهصاع  هي بإيجاد العلعول 

علمّية مسه امة لما و د  عع ه معن مسعّبعبعا  هعذه 

الظاهرة على الصري  المحّلي وتح ي ا  العحعفعاظ ععلعى 

الغطاء النباتي الحالي وزيادتد ب طط تشجيعر العجعبعالر 

وااللهزام بنسب المعسعاالعا  الع عضعراء فعي األمعاكعن 

المأهولة والصناعّيةر ولحظ الحفاظ على نظافة األنهعا  

والمجا ي المائّيعة الصعغعيعرة معن العهعلعوث فعي  ّيعة 

اسهراتيجّية مائّية وطنّية من خ ل مرالجة مياه الصعر  

الّصحي وتلك الناتجة عن المصان  ابل و عولعهعا إلعى 

األالوا  المائّية الطبيرّيةر ووض  خطة بّناءة لمرالجعة 

النفايا  الّصلبة للحّ  من ال لل في تواز  غازا  الهواء 

  .واألالياء ال ايقة في الهربة

 خ  ة: 

لق   نذ تنا الطبيرة وما علعيعنعا سعوى اسعهعيعرعاب 

اإلنذا ر واعهماد ال طط والبرامج الصحيحة للمسعاهعمعة 

في الح  من تفاا  ظاهرة الهطر  البي ي الذي كعلعمعا 

ازداد  ّثر سلبا  على الّصحة الراّمةر واالاهصاد العوطعنعير 

والنشاط البشرير وتبني مب   الوااية خير معن العرع ج 

خاّ ة  ما يهرّلق بالهغّيرا  البي ّية الهي اذا معا و علعت 

  .إلى د جٍة الرجة يصرب عن ها الر ج



 7102آذار  طليعة لبنان الواحد /

 

 يوسل الو داني  

بر      عاد مرالي وزير العبعيع عةر 

مشكلة النعفعايعا  إلعى العمعجعالعس 

البل ية لمرالجههار نعجعحعت بعلع يعة 

المنا ة في البقاع الغربي في إاعامعة 

تو مة م  بل يعة الهعاير وجعمعرعيعة 

تينوتو الهولن يةر عبر برنامج األمع  

 ثعمعر  ".U.N.D.P" المهح ة للهعنعمعيعة

  .الب ء بإاامة مرمل لفرز النفايا 

 انطلق الرمل على مسا ين: 

األولر للمباشرة ببعنعاء العمعرعمعل -

وتععجععهععيععزه بععالععمععرعع ا  واآللععيععا  

 المطلوبةر 

والمسعا  العثعانعي إاعامعة دو ا  -

له  يب مجموعة من المعهعطعوععيعن 

الذين سيشرالعو  لعربعا  العمعنعازل 

 عملية الفرز المنزلي 

ولهذه الغاية ت  توزي   كياس من 

" 4411الو و للعنعفعايعا ر وتعوزيع  "

مسهوعب للنفايا  الرضويةر ووضع  

" مسهوعب  كعبعر العجعمعا  ععلعى 31" 

الهقاطرا  للنفايا  الصلبةر إضعافعة 

إلى الم   الهوعيعة والعمعسعرالعيعا  

  .الهي  ايمت في الم ا س

زا  سفير هولنع ا  41/7/3143يوم 

في لبنا  بعلع ة العمعنعا ة لع طع ع 

مي انيا  على المراالل العهعي بعلعغعهعا 

العمعشعروعر واعع ا  بعحعضعو  العفعل 

  .االفههاح مطل  شهر  يا  القادم

سيكو  لعهعذا العمعرعمعل الصع ى 

اإليجابي لهجربة يمكن ترميمها على 

بااي العقعرى والعبعلع ا ر فعي إطعا  

  .الحلول لمشكلة النفايا 

 

 

 
 

 

وجد لقاء القوى الوطنية والنقابية واألهلية في طرابعلعس واالتعحعاد 

الرمالي في الشمال دعوة ألبناء طرابلس والشمال بيانا  دعاهع  فعيعد 

 ر وهذا ن  البيا :3143/ 7/ 31للهظاهر يوم األال  في 

 يا  بناء طرابلس األالرا 

 ألننا ل  نر  نهحمل الفقر والروز

و فضا للنهج االاهصادي المهوالش الذي  فلس ال زينة ولع  يعوفعر 

 .القوو المواطنين األساسية في الهرلي  والرمل والسكن واالسهشفاء

و فضا لسلة الضرائب السلطوية الجائرة ولعزيعادة الضعريعبعة ععلعى 

 ) tva ( القيمة المضافة

 وألننا نرفض    يبقى الفقر إ ثا والمر  إ ثا والجهل إ ثا

وألننا نطالب بإنصا  الموظفين في القطاع الرام من خع ل إاعرا  

سلسلة الرتب والرواتب وبإنصا  الراملين في القطعاع الع عا  معن 

 خ ل إارا  زيادة غ ء المريشة

 :وألننا نرى    تمويل ال زينة يكو 

 به فيض اإلنفاو ووال اله   ومكافحة الفساد

 بفر  الضرائب على   باح المصا   والشركا  الرقا ية

 بهسوية م الفا  االعه اء على األم ك البحرية والنهرية

 بمن  الههريب في مرفأ بيرو  والمطا 

 به فيض  واتب وم صصا  الرؤساء والوز اء والنواب الحاليين والسابقين 

 لكل ذلك ي عوك  

لقاء القوى الوطنية والنقابية واألهلية في طعرابعلعس " و " االتعحعاد   "

الرمالي في الشمال " للمشا كة الكثيفة في االعهصام الشربي يوم األالع   

 ظهرا في ساالة جمال عب  النا ر ) الهل(   43 الساعة    3143 آذا     31 في  

ولنهذكر جميرا "    الساكت عن الحق شيطا   خرس " و نعد " معا 

 ”. ضاع الق و اءه مطالب

 لقاء القوى الوطنية والنقابية واألهلية 

 في طرابلس واالتحاد الرمالي في الشمال
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وفي الموع  المح د جر  تظاهرة الاش ة في العهعل 

 و لقى الرفيق  ضوا  ياسين كلمة الحزب اليث اال:

نرهص  اليوم  مام هذا الحشع  العمعرعبعر بعواعفعهعد 

ومرانيدر إلط و  رخة م وية لعمعن  سعقعطعوه معن 

الساباته ر فلطرابلس الوج  والفقر والحرما  كلمههعا 

في مواجهة هذا الواا  المأزومر والرع العة العمعغعيعبعةر 

فالطبقة السياسية القابضة على مق  ا  الب د في كل 

يوم تق م نفسها والقيقهها في  و ة الرجز العكعامعل 

عن الل القضايا الشائكةر يوهموننا بأ  لحظة الهفاه  

تنرش االاهصاد وتلبي الاجا  الناسر وب ل البحث عن 

مكامن ال لل واله   والفساد واإل  ح العذي يضعمعن 

اإلدا ة الرشي ة والشفعافعيعةر يعواجعهعو  اسعهعحعقعاو 

السلسلة بسلة ضرائبية ااسية من جيوب المعواطعنعيعن 

ال اوية     ر باعهبا     تمريرها سهلر خصعو عا     

الهحالل الحاك  مطم نا  )بزعمد( إلى ا  تد على ضعبعط 

الشا ع وتحويل  ية اضية اجهماعية  إلى خ   طائفعي 

يجهض المطالبر خصو ا  بر  تمعريعرهع  بسعهعولعة 

اانو  اإليجا ا  الكفيل بههعجعيعر مع عا  األلعو  معن 

المواطنين دو  تأميعن العبع ائعلر وبع ال  معن فعر  

الضععرائععب عععلععى الععمععصععا   والشععركععا  الععرععقععا يععة 

بمضا باتها واألم ك البحرية الهعي تشعكعل  الع   هع  

الموا د المساع ة لل زينةر هعا هعو العمعواطعن والع ه 

يهحمل كعل هعذا العحعجع  معن العفعسعاد والضعرائعب 

المهراكمة.. الضرائب في وطني مؤذية للفقراء وتعنعفع  

األغنياء و  حاب الريوع المالية والرقا ية والمهفننعيعن 

في الههرب الضريبعير والع هع  العفعقعراء يع فعرعو  

الضرائب وال يسهفي و ر فسياسة م  الي  إلى جيوبهع  

ال تزال السياسة الوالي ة المرق ة وضريبة ال خل علعى 

كبا  األثرياء والمسهثمرين والشعركعا  العكعبعرى خعا ج 

الهن سة الضرائبيةر الطبقة السياسعيعة تعقعيع  دائعمعا  

الهسويا  على الساب القانو  وال سهو  والمؤسعسعا  

الراابية وتبرم الصفقا  ب  السيب  و  اعيعب وتعوزع 

فيما بينها الحعصع  فعي العهعلعزيعمعا  والعمعشعا يع  

والبلوكا  النفطية والصناديق معن دو   يعة خعطعط 

تنموية  و اجهماعية وملفا  الفساد االاهعصعادي العهعي 

نسم  عنها يوميا  سرعا  معا يعهع  دفعنعهعا وتعغعلعق 

بفجاجةر وهكذا   بحنا نرالج فساد ال ولة من جيوبنعار 

وهي ا  الريوع المسماة )هي ا  ااهصادية( تههرب معن 

تحمل مسؤوليهها الضريبية برر  الرشاوي العرعلعنعيعة 

على ال ولة باعهبا ه  غير مرنعيعيعن بشعبعكعة األمعا  

االجهماعير على الرغ  من اسهفادته  معن معلعيعا ا  

 الهن سة المالية المزعومة ومن سن ا  ال زينة؟؟؟؟ 

وهل يوج   كثر من خ معة الع يعن العرعام العهعي  -

 تسههلك المليا ا  من  موال المكلفين؟؟.

وهل يوج  سوء اسهرمال لعلعسعلعطعة  كعثعر معمعا  -

تكشفد األ اام الول سيطرة عائ   الطبقة السياسعيعة 

% من إجمالي الثروة الموجودة فعي 73على ما مجموعد 

 القطاع المصرفي..

وكيل يمكن فر  هذا الك  من الضرائب والبطالة    -

% والودائ  تعهعراجع  والعرسعامعيعل  75 في لبنا  تفوو الع  

 مليا ا  السب مصر  لبنا ؟؟.   1 والهحوي   دو  الع  

وكيل يمكن القبول بالضرائب العهعي تسعهعهع    -

مصعر   41 غا  المودعين واإلعفاءا  الضريعبعيعة لعع

معلعيعا  لعيعرة  411وشركة بفاتو ة سماح تهجعاوز العع 

ومزا يب اله   والفساد الئحهها طويلة وتفوو اعيعمعة 

 الهغطية الفرلية للسلسلة؟؟؟؟؟ 

وهل من المقبول الهساهعل مع  معزا يعب العهع    -

والفساد المه فقة بغزا ة من خ ل الصفقا  و ععمعال 

الههريب في المطا  والمرفأر هنا يعكعو  العبعحعث ععن 

الهمويل دو     تكو  الموا د كلها من جيوب الفقعراء 

 وذوي ال خل المح ود؟؟؟؟...
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الهقى  مين سر الركة فهح في الشمال برفعقعة وفع   

من ايادة المنطقة بال كهو  عب  المجي  الرافري عضو 

القيادة القومية لحزب البرث الرربي االشهراكعي  معيعن 

عام الزب طليرة لبنا  الرربي االشهراكي لع طعمع عنعا  

على  حهد اليث كا  في اسهقبال الوفع   عضعاء معن 

 . ايادة الحزب في الشمال

بحث الطرفا  في األوضاع الرربعيعة و كع ا بعأ  معا 

يضر في القضية الفلسطينية وي  م   يجري من  ال اث

الر و الصهيوني ويحر  العبعو علعة العنعضعالعيعة ععن 

 . وجههها الحقيقية وهي الق س

ب و ه وض  فيا  الرافري بآخر المسعهعجع ا  فعي  

الساالة الفلسطينية ومحاولة  طرا  إاليمعيعة ودولعيعة 

شطب منظمة الهحرير الفلسطينية من خ ل مؤتعمعرا  

ترق  هنا وهناك والقص  منها إيجاد ب ائل للمنعظعمعة 

 . ألنها الممثل الشرعي الوالي  للشرب الفلسطيني

وتطرو فيا  إلى    هناك من يري     يبقي الالعة  

االنقسام في الساالة الفلسطعيعنعيعة خع معة ألجعنع ا  

 هيو  مريكية على  ساس الح ود المعؤاعهعة وإاعامعة 

 .دويلة فصائلية ت  م  جن ة الزبية و جن ا  خعا جعيعة

و ك  فيا  على تمعسعك العقعيعادة العفعلعسعطعيعنعيعة  

بالمشروع الوطني بعإاعامعة الع ولعة العفعلعسعطعيعنعيعة 

 . وعا مهها الق س الشريل

وتطرو فيا  إلى ما يحصل في المع عيعمعا  بعأنعد  

اسهه ا  للر اة الفلسطينية العلعبعنعانعيعة ومعحعاوال  

لهفجير الوض  في م ي  عين الحلوة خع معة ألجعنع ا  

ليست فلسطينية وبأ  اإلجماع الفلسطيعنعي يعهعمعركعز 

الول الفظ  من الم يما  معن خع ل العهعنعسعيعق مع  

الجها  اللبنانية أل   من الم يما  هو جزء معن  معن 

 لبنا  والهمسك بحق الرودة و فض الهوطين.

ب و ه  ك  ال كهو  الرافري إلى    فلسطين عربعيعة  

من البحر إلى النهر وسعهعبعقعى كعذلعك واععهعبعر بعأ  

فلسطين سهبقى ابلة جهاد كل الشعرفعاء فعي األمعة 

وبأ  على األجيال القادمة    تكمل المسيرة الهي سعا  

 . عليها الشرفاء من  بناء األمة من المحيط إلى ال ليج

كما اعهبر الرافري بأ  المؤامرة على األمة العرعربعيعة  

ض مة وكبيرة وا  دف  كبا   جاال  األمة  مثال القعادة 

  ام السين وياسر عرفا  الياته  نهيجة تمعسعكعهع  

بقضايا شروبه  وامهه  وعلينا جعمعيعرعا    نعكعمعل 

 . المسيرة الهي  سموا خطوطها ووضروا مبادئها

وبر  االطم نا  على  حهد ا م فيعا  لعلعرافعرعي 

تق يرا لعجعهعوده فعي   كوفية فلسطين ود ع الق س

 خ مة القضية الفلسطينية.
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 ال كهو  االم  الشوتري 

 الناطق الرسمي باس  القيادة القومية 

 لحزب البرث الرربي االشهراكي 

 

على إثر   و  ارا  الكنيست الصعهعيعونعي بعمعنع   

 دلى الناطق الرسمي باس   اآلذا  في الق س الشريلر

القيادة القومية لحزب العبعرعث العرعربعي االشعهعراكعي 

  : بالهصريح الهالي

على من  اآلذا    إ  إا ام كنيست الكيا  الصهيوني 

في الق س الشريلر ينع  ج ضعمعن مع عطعط العرع و 

لههوي  الق س وفر  الطاب  الصهيوني علعى كعافعة 

مرال  الحياة فيها وذلك باعهبعا  العقع س فعي نعظعر 

الهجم  االسهيطاني الرنصري الصهيوني و عاته  على 

   .جانبي األطلسي م ينة يهودية

إ  هذا القرا  يأتي ضمن جعمعلعة مععن السعيعاسعا  

واإلجراءا  والقوانين الهي ه فت إلى خلق واائ  مادية 

لهغيير الوض  القانوني للم ينة المق سةر وهعي  ولعى 

القبلهين وثالث الحرمين الشريفين وعا مة فلسطيعن 

الرربيةر وذلك بما ي  م الم طط الصهيونعي العرامعي 

إلى تهوي هار وإدخال تغييرا  جوهرية على الهركعيعبعة 

السكانية والوض  الجعغعرافعي واإلدا ي واالاعهعصعادير 

لهحويل الفلسطينيين في الق س إلى " الية هعامشعيعة 

ت هفي ت  يجيا "ر بيعنعمعا يعهعرعزز العوجعود العيعهعودي 

الصهيوني في الم ينة. كما    هذا العقعرا  جعاء بعرع  

موافقة مجلس وز اء الكيا  الصهيوني على اسهعبعاالعة 

األ اضي الفلسطينية الرامة وال ا ة والرية االسهيطا  

الذي دا  االسعهعيعطعا ر  3771 غ  ارا  مجلس األمن 

وتوا ل العاال  العقعمع  والعهعرعذيعب والعهعصعفعيعا  

ض  ايادا  ونشطاء المقاومة الفلسطيعنعيعة   الجس ية

إلى جانب مسعلعسعل الصعا  غعزة وتعجعويع  الشعرعب 

  .الفلسطيني وغيرها من اإلجراءا  اإلجرامية

ومن الواضح    الكيا  الصهيوني با  يبعنعي ععلعى 

المواال المرلنة للرئيس األمريكي دونال  ترمبر العذي 

 علن ع م اعهراضد على االسهيطا  وعزمد على نعقعل 

سفا ة  مريكا إلى الق سر مما  طلق ي  ذلعك العكعيعا  

  .في الهغول في إجراءاتد اإل هابية الرنصرية

إ  الزب البرث الرربي االشهراكي يسهنكعر ويع يعن  

تعجعري فعي ظعل  عمعت   كافة هذه اإلجراءا ر والهي

 سمي عربي وإس مي وتواطؤ دولي مما يهيح لعلعرع و 

الصهيوني    يصر  من إجراءاتد الههوي ية. وإذ يحيي 

الحزب  وح الصمود والمقاومة الشرسة والعهعضعحعيعا  

الهي يق مها الشرب الفلسعطعيعنعي فعي الع فعاع ععن 

القواد الوطنية الثابهةر وتمسكد بحق تعحعريعر كعامعل 

ترابد الوطنير فإند ي عو جماهير األمة الرربية واواهعا 

الوطنية والقومية إلى تعقع يع  العمعزيع  معن الع عع  

الشربي واله ال  النضالي لجماهير الشرب الفلسطيني 

بما يربر عن مركزية القضية الفلسطعيعنعيعة ويعجعسع  

   . وال ة النضال الرربي

كافة فصائل المقاومة العفعلعسعطعيعنعيعة   كما ي عو

للهوال  على ااع ة برنامج كفاالي غايعهعد العمعقعاومعة 

والهحرير و فض كافة الهسويا  السياسية العمعهعيعنعة 

ويشكل اسهجابة موضعوععيعة لعلعحعقعيعقعة العوطعنعيعة 

الفلسطينية الهي تربر عنها فراليا  االنهفاضة وآخرهعا 

العمعقعامعا    الههوي  علعى  الموال من محاولة فر 

ال ينية من إس ميعة ومسعيعحعيعة بع ءا  معن األاصعى 

  .الشريل
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 الناطق الرسمي ال كهو   الم  شوتري

 14/17/3143الجزائر في 

االهضنت مؤخرا  إيرا  المؤتمر السادس لعمعا سعمعي 

ب ع  القضية الفلسطينية والق س ودعت لذلك وفودا 

ع ي ة كما  شا    حافعهعهعا والصعحعافعة العرعربعيعة 

الموالية لها تحت شرا  )محو  المقاومة(. هذا العمعحعو  

الذي يض  النظام اإليراني والنظام السو ي والعزب اهلل 

 1والماس الفلسطينيةر جاء هذا المؤتمعر بعرع  معرو  

. 3144سنوا  على المؤتمر ال امس الذي عق  سعنعة 

هذا عمل جي  إ    ات النوايار غير اني ال  عهعقع     

النظام اإليراني  ادو م  القضية الفلسطيعنعيعة ععلعى 

اإلط و أل   فرالد تعكعذب  اعوالعد وذلعك لع عسعبعاب 

 الهالية :

هل النظام السو ي نظام مقاوم فر  وهعو العذي  -4

سنةر و فض  ية محاولة  11ترك الجوال  دو  مقاومة 

كهجربة المقاومة اللبنانية البطلة الهي ل  تنقعطع  فعي 

الجنوب منذ االاله ل الهى الهحرير في عهع  العزب اهللر 

 ما الزب اهلل الذي كشل مؤخرا باألدلة القطريعة ععلعى 

لسا  مسؤولد األول السن نصر اهلل انعد لعيعس العزبعا  

عربيا   و لبنانيا ر إنما هو الزب إيراني وطائفي بعامعهعيعاز 

وي ين بالوالء إليرا  والكامهار  ما الماس الفلسطينيعة 

 فليس لها خيا  إال المقاومة واال فق   مبر  وجودها. 

النظام الم ل  والثو ي الذي يناهض االسهرما   -3 

واإلمبريالية والصهيونعيعة ال يشعهعرك مع  العمعؤامعرة 

األمريكية الصهيونية له مير بل  كالرراو ويقهل شربعد 

وينكل بمكوناتد على  سس طائفية مقيعهعةر ويعرعادي 

نظاما  وطنيا  وثو يا  كنظام العبعرعثر ويعقع م  شعاوي 

بمليا ا  ال وال ا  إلى المجرم بوو الصغير من  جعل 

اسه م الشهي    ام السين وإع امد  عبعيعحعة ععيع  

 األضحى. 

النظام الثو ي واإلس مي كما ي عي الم لي فعي  -7 

ايرا  ال يز ع الطائفية والفوضى في سعو يعا والعيعمعن 

ويهطاول على سيادة لبنا  عن طريق اتعبعاععد ويشعل 

 ا  ا  دولهد لسنوا . 

لو كا  نظام الم لي هذا م لصا في إس مد كما  -1 

ي عي لماذا يحر  على نشر العهعشعيع  فعي العبعلع ا  

الرربية واإلس مية وهي مسعلعمعة معنعذ اعرو ر ألنعد 

ببساطة يري  توسي  إمبراطو تيعد العفعا سعيعة بعاسع  

االس مر وهو يرر  بأند لن يعكعو  ذلعك إال بعوجعود 

 بطانة لد تهبرد وت ين بوالية الفقيد. 

و خيرا وليس آخرا لماذا ل  يهح ث هذا العنعظعام ععن    -5  

فلسطين ويحش  لها ال ع  كما زع  في المؤتمر األخير منذ  

ر ألند كا  يفاو  ويساوم الغرب بعقعيعادة  معريعكعا  3144 

والصهيونية على مصالحدر واليوم وبر  مجيئ ترامب لحكع   

 مريكا ومهاجمهد نظام الم لي تذكر مرة  خرى فعلعسعطعيعن  

وب   بالهرويج لمؤتمره المزعوم بالهعبعاهعي بعرع د العوفعود  

الحاضرة ونوعيههار والهي ضمت يعهعودا زعع  انعهع  ضع   

اسرائيلر فهو اذا مؤتمر للمساومة والمهاجرة للضغط ععلعى  

  مريكا والصهيونية ليس إال.  

 * * * * * 
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ر انطلعقعت جعبعهعة 4818في الساب  من نيسا  عام 

الهحرير الرربية فصيع   فع ائعيعا  فعي سعاالعة العرعمعل 

الفلسطينير اومي الفكر والهركيب  ثر مباد ة  طلقعهعا 

الزب البرث الرربي االشهراكير و علنت معنعذ العلعحعظعة 

األولىر  نها مفهوالة بفكرها وتنظميها لكل المناضلين 

الررب الذين يؤمنو  بفلسطين اضيةر وبعهعحعريعرهعا 

ه فا  وبالرمل الشربي المسلح  سلوبا  يوظعل اع  ا  

األمة لقلب موازين القوى الم هلة بين  مهنا العمعجعيع ة 

 الصهيوني. –واوى الر وا  اإلمبريالي 

إ  انط اة جبهة الهحرير الرربية لع  تعكعن إضعافعة 

فصيل إلى الفصائل الفلسطينعيعة العمعوجعودةر وإنعمعا 

ترجمة لفكر الزب البرث الرربي االشعهعراكعي و ؤيعهعد 

لطبيرة المواجهة على     فلسطينر وتعوا ع   مع  

نضالد ال ؤوب على كل المسهويا ر وهعو العذي  د ك 

منذ    كا  تيا ا  فكريا  الج  العهعحع ي العذي يعمعثعلعد 

المشروع االغهصابي الصهيوني ومن خلفعد كعل اعوى 

الشر والر وا  في الرال  ألمهنا المجيع ة ومشعروععهعا 

الرسالي ودو ها النهضوير لذلك فق   بط البرث بيعن 

 ه افد وتحرير فلسطينر عن ما اعهبر    فعلعسعطعيعن 

طريق الوال ة والوال ة طريق فلعسعطعيعنر واععهعبعرهعا 

اضيهد المركزية ومحو  نضالد على كل المعسعهعويعا ر 

كما  ك  ومنذ اللحظعا  األولعى ععقع  العرهعا  ععلعى 

األنظمة الرربية في إنجاز مهمة الهحرير بقول العرفعيعق 

القائ  المؤسس األسهاذ ميشيل عفلق ) العمعد اهلل( "ال 

تنهظروا المرجزة فلسطين لعن تعحعر هعا العحعكعومعا  

 الرربيةر إنما الرمل الشربي المسلح.

وترجمة لهذا الفه  كا  البرث فعي اعلعب معرعا ك 

الكفاح من  جل فلسطين منذ    شعا ك العبعرعثعيعو  

األوائل في المرا ك ض  الرصابا  الصهعيعونعيعة ععام 

ر الين كا  الرفيق القائ  المؤسس في طعلعيعرعة 4819

الذين تطوعوا إلى القهال على   ضهار وكذلك في كعل 

مرا كها النضالية فيما بر   و عنع معا  سعس جعبعهعة 

الهحرير الفلسطينية في مطل  السهعيعنعا  وععهع  إلعى 

الشهي  خال  اليشرطي بهولي مسؤوليههار وفي نعفعس 

السياو جاء تبنيد ودعمد لحركة فهح عن  انعطع اعهعهعا 

بالطلب إلى كل البرثيين الفعلعسعطعيعنعيعيعن االلعهعحعاو 

 بالمولود الج ي  وهكذا.

 ما بالنسبة لجبهة الهحرير الرربية فق  اتع عذ العبعرعث  

ارا ا  باعهبا  كل برثي جبهوي و ال  ععنعا عر العجعبعهعة  

ومقاتليها في  ي مكا  تواج  من الوطن الرربعير واع   

شكلت الجبهة فصي   نوعيا  سواء في الكفاح ض  العرع و  

الصهيوني  و في الر اا  ال اخلية الهي كانعت تعحعكع   

الساالة الفلسطينية في كل مراالل النضالر وخاضت كعل  

 مرا ك الكفاح بثبا  مب ئي و وح مقه  ة وبسالة ناد ة. 

إ  جبهة الهحرير الرربية عبر سعنعي نضعالعهعا العهعي 

تقهرب من اكهمال عق ها ال امس الهزمت على الع وام 

بالثابت االسهراتيجي وتمسعكعت بعالعوالع ة العوطعنعيعة 

الفلسطينية كضمانة  كي ة للقوة واالسهمرا  والهعقع م 

على طريق تحرير فلسطين كل فلسطين من النهر إلى 

البحرر وهي في الظرو  الراهنة ترمل م  كل الفصائل 

في إطا  منظمة الهحرير الفلسطينية كمعمعثعل شعرععي 

ووالي  للشرب الرربي الفلسطيني في ال اخل وال ا جر 

وكذلك م  كل الفصائل األخعرى بعغعض العنعظعر ععن 

االخه فا  الفكرية  و السياسية مرهبرة الوال ة شعرعا ا  

والحوا   سلوبا  ل  تقاء بالفرل الفلسطينعي العمعقعاوم 

 ضمن  ؤية اسهراتيجية ثابهة وواضحة.

لذلك فإ  جبهة الهحرير الرربية توا ل نضالها فعي 

إطا  الرمل الفلسطيني على كل المسهعويعا  مشع دة 

على ضرو ة إنهاء االنقسام وترزيز الوالع ة العوطعنعيعة 

وإعادة هيكلة مؤسسا  منظمة الهحرير الفلسعطعيعنعيعة 

وتفريلهار وتحصين الساالة الفلعسعطعيعنعيعة معن كعل 

االخهرااا  وترزيز عوامل الصمعود وإ ادة العمعقعاومعة 

لشرب الجبا ين الذي يملك ا  ة هائلة على المقاومعة 

والمطاولة وتق ي  الهضحيا ر كما يملك إب اعا  فائعقعا  

على ابه اع وسائلد النضالية بما يهناسب وطبيرعة كعل 

مراللة من مراالل المواجهة م  الر و الصهيونعي معن 

 البن اية فالحجر فالجس  المهفجر إلى السكين.

تحية لجبهة الهحرير الرربية في انط اهها والع علعود 

لشه ائها وكل شه اء فلسطين و مهنا المجيع ة وفعي 

مق مهه  الشهي    ام السين والشهي  ياسر عرفا  

وكل الذين اضوا في مرا ك ال فاع عن الرروبعة معن 

 فلسطين إلى الرراو إلى كل ساالا  الوطن الرربي.

 
 

- 
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 كهب المحر  السياسي 
سنةر  31على  مل الرودة القريبة إلى فلسطين منذ 

عاو فلسطينيو اللجوءر األشهر األولى في خعيع  وفعي 

الرراء. وم  األمل تحولت الشهو  إلى سنوا ر والسنوا  

إلى عقود وها ا  مضى على  براد الفلسطينييعن ععن 

  ضه   كثر من سبريين سنة وكأ  المؤات تحول إلى 

  .دائ 

هذا اللجوء الفلسطيني الذي نعهعج ععن االغعهعصعاب 

الصهيوني لع    واالعهع لعهعا ومعن ثع  إغعرااعهعا 

بالمسهرمرا  االسهيطانيةر توزع تعقعريعبعا  ععلعى كعل 

المحيط الرربي بحشره في م عيعمعا  معكعهعظعة وفعي 

  .ظرو  مريشية  ربة

هذا اللجوء الفلسطيني ل  يمنح ناسد نفس الحقوو 

الم نية في األاطا  الرربية الهي اسعهعقعر بعهعا. إذ    

برض النظ  الرربية منحت الفلسطينيين كافة الحقوو 

الم نية الممنوالة إلى مواطني  اطا ه ر وبرض آخعرر 

ل  يمنح القواا  م نيةر وعلى سبيل المثال ال العحعصعر 

لبنا .. واللجوء الشربي الفلسطيني العذي تعوزع ععلعى 

مراللهينر األولىر تلك الهي امعهع   معن واعت اعيعام 

 4813إلى الثانية الهي  عقبت الرب   الكيا  الصهيوني

وواوع فلسطين بكاملها تحت االالعهع لر لع  يعرعش 

نمطية واال ة من الهرامل مرد. إذ اخهلعفعت نعمعطعيعة 

الهرامل بالنظر إلى طبيرة الهطو  السياسي الذي عاشد 

على ترااب المراالل. فالمراللة األولى الهي امه   على 

م ى سبرة عشر عاما ر كعا  العوجعود العفعلعسعطعيعنعي 

"ساكنا "ر ألند ل  تكن هناك مرجرية سيعاسعيعة العائعزة 

على شرعية إدا ة شعؤونعد العذاتعيعةر  معا العمعرالعلعة 

فهي الهي  عقبت انط و الرمل الف ائي وبعروز   الثانية

مرجرية فلسطينية  نيطت بها شرعية الهمثيل الرسمعي 

لشرب فلسطين في ال اخل الفلسطيني وفعي بعلع ا  

اللجوء والشها . هذه المراللة هي الهي ب    تبرز فيها 

االخه ال  في الر اة م  النظ  الرربية العيعث هعنعاك 

تواج  شربي فلسطينير ث  ما لبثت    تعحعولعت هعذه 

االخه ال  إلى توترا  ومن ث  إلعى  ع امعا  وتعحعت 

  ."يافطة "ترا   منطق ال ولة م  منطق الثو ة

وفي كل مرة كانت االخه ال  ومعن ثع  العهعوتعرا  

والص اما  . تكبر إلى الح  الذي يصرب معرعالعجعهعهعا 

باالالهواء. كا  الوجود الشربي الفلسطيني ومرجرعيعهعد 

السياسية يحم   المسؤولية وما يهرتب على ذلك معن 

نهائج باعهبا هما الحلقة األضرل في الصراع المهفعجعرر 

والشواه  على ذلك ما الصل في األ د  ولعبعنعا  ومعا 

ترر  لد الوجود الفلسطيني في الرراو بر  االالعهع ل 

وفي سو يا بعرع  انعفعجعا  الصعراع السعيعاسعي العذي 

ترسكر  سياااتد. وإذا كا  كل خ   يفهعر  وجعود 

طرفينر إال  ند من الظل  تحميل الوجود الفلسعطعيعنعي 

مسعؤولعيعة االخعهع ال  والعهعوتعرا  والصع امعا  امععا 

االخه ال  الر ئقية والهوترا  االجهماعية فعهعي ععلعى 

نوعين: نوعر ينهج عن السلوك اليومي في إطا  الحعيعاة 

  .المراشةر ونوعر يأخذ بر ا  سياسيا  

وإذا كا  النوع األول من االخه ال  هو  مر طبعيعرعي 

وهذه ال تقهصر على الوجود الفلسطيني بل هي ظاهرة 

مرتبطة بطبيرة البشر وع ااته  المجهمرعيعةر وألجعل 

ضبطها سنت الهشريرا  الم نية والجزائيةر فإ  النعوع 

الثاني ال يرتبط بالسلوكيا  الش صية ععلعى مسعهعوى 

األفراد والمجموعا ر بل يرتبط بطعبعيعرعة العمعشعا يع  

السياسية المطروالة والهي تهناول االجعهعمعاع العبعشعري 

  .بإدا تد السياسية

وإذا ما نظرنا لحج  االخه ال  والهوترا  المرتعبعطعة 

بالسلوكية الش صيةر وفي ضوء واا  م يما  العلعجعوء 

والوض  المز ي العذي تعرعيعشعد العكعهعلعة الشعرعبعيعة 

الفلسطينية المضغوطةر لهبين    مسهوى هذا االخه ل 

ال ي رج عن السيااا  الطبيرية ال بعل هعو فعي إطعا  

الظرو  اله فيفية الهي تمنح لد  ال بكثيعر معن تعلعك 

الهي تبرز في محيط مجهمري ال يريش نفس العظعرو  
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الحياتية القاسيةر وبالهالي فإ  الهحريض على العوجعود 

الفلسطيني من منظا  هذه االخه ال ر إنعمعا يعنعطعوي 

  .على نظرة سلبية مسهبطنة ع ائية سياسية

 ما النوع الثاني من االخه ال ر وهو النوع العمعنع  ج 

في اإلطا  السياسير فإ  العهعحعريعض ععلعى العوجعود 

الفلسطيني وتحميلد كامل المسؤولية عمعا جعرى ومعا 

  :يجري ففي هذا ظل  كبير وذلك ل سباب الهالية

 وال : إ  الفلسطينيين في لبعنعا  كعمعا فعي سعائعر 

األاطا  الرربية ل  يأتوا إلى البل ا  الرربية طعالعبعيعن 

اللجوء السياسي الطوعي من ظل  سياسي لحعق بعهع  

من نظام دولهه ر بل هجروا من   ضه  الهي اغهصبت 

وسكنها مسهوطنو  من كل بعقعاع األ   فعي إطعا  

مشروع سياسي كبير تبين  ند ال يسهه   فلعسعطعيعن 

  .والسب بل األمة الرربية برمهها

ثانيا : ا  الفلسطينيين الذين هجروا و بعرع وا ععن 

ر ل  يغاد وا   ضه  طوعا  بعل 4813  ضه  بر  الرب 

ا غموا على ال روج وبالهالي ال مسؤولية ععلعيعهع  فعي 

  .في الثانية  المرة األولى كما

ثالثا : ا  الوجود الفلسطيني الذي با  يشكل تثقيع   

على الواارين االجهماعي والسياسي اليثما تواج ر فهو 

ال يهحمل مسؤولية النهائج المهرتبةر بل النظرة الفواية 

والرنصرية الهي الكمت سلوكية برض القوى تجاه هذا 

الوجودر وانر ام ال طة القومية القاد ة على اسهيرعاب 

الوجود الفلسطيني اسهيرابا  إيجابيا  وفي إطا  مشعروع 

  .اومي الاضن للقضية الفلسطينية

إ  انرع ام وجعود هعذه الع عطعةر جعرعل العوجعود 

الفلسطينير يقل والعيع ا  فعي معواجعهعة العهعحع يعا  

المفروضة عليد في ظل ميزا  اوى ليس في مصلحهعد 

وهذا ما جرل الثقل األسعاسعي لعلعهعمعركعز السعيعاسعي 

يهموض  في المكونا  الرربية األضرل في إمكاناتعهعا 

وبما جرل بناها غير ااد ة على تحمل الربء العثعقعيعل 

وهذا ما  دى إلى تفجر  راع فرضد الواا  الموضعوععي 

المحيط بالوض  الفلسطيني. وبعهعذا يعكعو  العوجعود 

  .الفلسطيني ا  ظل  مرتين

المرة األولىر ععنع  اإلبعرعاد ععن األ  ر بعفعرعل 

االغهصابر والمرة الثانية بهحميلد مسؤولية اله اععيعا  

الناجمة عن هذا اللجوء بفرل تطو  الوض  السعيعاسعي 

للواا  الفلسطيني الذي تحول من اللجوء الساكنر إلعى 

اللجوء المفر  بحيوية الحاضن للعمعشعروع السعيعاسعي 

  .المقاوم

هذا االالهضا  للمشروع السياسي العمعقعاومر كعا  

باعثد الو ول إلى انهزاع الق الرودةر وهذا معا كعانعت 

تقاومد القوى الهي تغرز م البها في فعلعسعطعيعن ومعا 

  .زالت

إذا ر إ  الفلسطينيينر يري و  الرودة إلى   ضعهع ر 

ويرفضو  الهوطين وإسقاط هويهه  العوطعنعيعة. وإذا 

كانت ترقي ا  وظرو  وموازين اوى تحول وتعنعفعيعذ 

الق الرودةر فإ  مسؤولية ع م تحقيق ذلك ال تعكعو  

برمي المسؤولية عليه ر بعل بعاالعهعضعا  اضعيعهعهع  

وتوفير الحضن ال افئ لهار وتمكين الفلسطينيين معن 

الهمه  بكافة الحقوو الم نية والهي كفلهها العمعواثعيعق 

  .ال ولية وتلك المهرلقة بحقوو اإلنسا 

إ   ال ا  ال يهرك   ضد طوعا ر وإذا كانت مسعؤولعيعة 

يجب تحملها عن هذه المأساة الوطنيةر فإنما يهحملهعا 

النظام ال ولي الذي شرع االغهصاب ويشرع العهعهعجعيعر 

الجماعير كما يهحمل مسؤوليههعا العنعظعام العرسعمعي 

الرربي الذي برجزه وإما بهواطؤ برضدر إنما ساه  في 

إدامة هذه المأساة. و نعد بع ل    تعرتعفع  األ عوا  

بهحميل الوجود الشربي الفلسطيني مسؤولية انعفعجعا  

الصراع في لبنا ر كا  يجبر    ترتفع  األ عوا  فعي 

وجد النظام ال ولي واراءة مهأنية لمذكرا  كيعسعنعجعر. 

ولو سلمنا ج ال ر    الوجود الفلسطيني شعكعل ععامع   

مساع ا ر لرف  منسوب االالهقا  السياسي خ ل العقعبعة 

السبرينا ر فلماذا تسهمر األزمة وهي  كثر الع ة بعرع  

ال روج السياسي للمقاومة من لعبعنعا ؟  لعيعس األمعر 

مرتبط بطبيرة المشعروع الصعهعيعونعير  لعيعس األمعر 

 الصهيوني؟ -بجوهر الصراع الرربي  مرتبط

إ   ال ا  ال يبر  الهجاوزا  و    ال ا  ال يعبعر  تعقعيعيع  

سلطة ال ولة على   ضها من  ي جهة  تتر و    ال ا  ال 

يقبل    تكو  الم يما  م ذا  آمنة لل ا جعيعن ععن 

القانو ر لكن    تعوضع  هعذه األععمعال العهعي تضعر 

باالسهقرا  المجهمري الفلسطيني ابل العلعبعنعانعي فعي 

سياو مشروع سياسي يسعهعهع   العوجعود الشعرعبعي 

الفلسطينير فهذا منطق مرفو  وغعيعر معقعبعول وال 

يمكن لمطلقد    يرهبره ععاكسعا  لعإل ادة العوطعنعيعة 

  .الشاملة

وإذا كا  من موال يجب ات اذهر فهو الهأكي  ععلعى 

الق الرودةر وتمكين الفلسطينيين من الهمه  بالحقوو 

الم نيةر كما الهأكي  على العرع اعة اإليعجعابعيعة بعيعن 

الشرعية اللبنعانعيعة وشعرععيعة العهعمعثعيعل السعيعاسعي 

الفلسطينير انط اا  معن معقعهعضعيعا  العمعسعؤولعيعة 

  .القومية

إ  الفلسطينيين الموجودين فعي لعبعنعا ر لعيعسعوا 

موجودين بمحض إ اداته ر وإ  إ ادته  وتصميمهع  

   يرودوا إلى فلسطينر فليساع وا ععلعى ذلعك معن 

موا  االلهزام القومي واإلنساني وكفى تحميل الضحيعة 

  .مسؤولية الجريمة الهي   ابهد

 * * * * * 



 7102آذار  طليعة لبنان الواحد /

 

 

يثير الوضع في مخيم عين الحلوة القلللا اليل،يل،و   لو 
يطرح الكثير من التساؤالت عن التوتر  استمرار االشتبلاالات 
غير المبررة  ما يترتب عليها من ضرر بالغ يتعل،  او ضلا  
النضالية  السياسية  االقتصادية في ظل التصويب الحاصل 
ليس على السالح الفلسطيني  ح،هو  إنما على مجمل  ضلع 
الفلسطينيين في لبنان من قبل قو  قل، يلكلون بلعلضلهلا 
يحرص ال الحرص على الوجود الفلسلطليلنلي فلي للبلنلان 
 البعض اآلخر الذي يصوب على السالح الفلسطينلي  يضلع 
عين الحلوة في دائرة الضوء و ،اف ي،راها الجلمليلعو  فلي 

 المق،مة منهم اوخوة أبناء فلسطين.
إن قلقنا  خوفنا من المجهول فلي ظلل اسلتلملرار تلردي 
او ضا   حالة الفلتان اومني ينطلا من موقفنا اللملبل،ئلي 
الثابت بع،الة القضية الفلسطينية  اإليمان اللملطلللا بلهلاو 
 أنها مسؤ لية الجميعو اذلك من  ح،ة اللخلنل،ل اللجلهلادي 
الذي يجمعنا مع أبناء فلسطينو لذلك فإن مالحلالاتلنلا  للو 
ب،ت للبعض قاسية إال أن الملخلا لر تسلتل،علي اللتلنلبليل و 
 تتطلب من ال القو   الفصائل الفلسطينية التعلاملل ملع 
الوضع بوعي عال قبل أن يصل إلى ملا ال تلحلمل، علقلبلاهو 
فباإلضافة إلى الضرر السياسي  النضالي الالحا ملن جلراء 
 ذا الحالة. فإن ع،م االسلتلقلرار  اوضلرار اللنلاجلملة علن 
االشتبااات شب  اليومية تزي، الضلولو لات علللى او ضلا  
المعييية وبناء شعبنا العربي الفلسطيني في المخيم   لم 
الذين بلوت معاناتهم  أ ضاعهم إلى حافة اللفلقلر وسلبلاب 

 ع،ي،ة ال مجال لتنا لها..
إن معالجة الوضع في المخيم تحتم على اللجلمليلع اتلخلا  
خطوات حاسمة تقطع الطريا على تحول  إلى نقطلة تلوتلر 
دائم بما يترك  لك من ت،اعيات على الوضع في المخليلملات 
اوخر و  على االستقرار  اومن في المحيط  عموم السلاحلة 
اللبنانية التي استطاعت حتى  ذه اللحاة عل،م اللوقلو  أ  
االنجرار إلى أتون ما يجري حولنا  خاصة في المحيط القريب 
العتبارات ع،ي،ة في مق،متها الجه، الذي يلبلذلل  اللجليل  
اللبناني  اوجهزة اومنية  نجاحلهلا اللململيلز فلي ملحلاربلة 
اإلر ابو  ال القو  التي تري، بلبنان شرًاو  فلي ظلل  لذه 
الحالة ال يجوز  من غير المسموح أن يلكلون عليلن اللحلللوة 
م،خاًل أ  سببًا مهما بلغ لخلا حلاللة ملن عل،م االسلتلقلرارو 
فضبط اومن في  خط أحمر  اختراق  بهلذا اليلكلل تلجلا ز 

 للثوابت  المحرمات... لذلك فإن المعالجة يجب أن تب،أ.
اتخا  خطوات حاسمة في أن ال يبقى المخيم مأ   أ  ملللجلأ  
للهاربين  المطلوبين مهما اانت الذرائع  المبرراتو  قل، تلم  
اإلجما  بموجب االتفال اوخير أن يتم تسليم  ؤالء للسلطلات  

اللبنانية المختصة إال أن خطوة عملية لم تتخذ مما يسلتل،علي  
 ضع آلية  الير   في تنفيذ او اذلك تسليم ال ملن يلخلل  
باومن إلى اوجهزة اللبنانية المختصةو باعتبار أن اللملخليلملات  
مثل اوراضي اللبنانية اوخر  يطبا عليها القانون الللبلنلانليو  
 ق، أا، الرئيس محمود عباس في زيارت  اوخيرة للبنان  لذا  
اومر عن،ما أا، خضو  الفلسطينيين إلى سلللطلة اللقلانلونو  
  ضع بتصرف اللبنانيين ال القضايا المعلقة في مر نلة ملن  

 شأنها لو تم االلتزام بها نز  ال عوامل االنفجار  التوتر. 
تأاي، المرجعية الفلسطينية اللواحل،ة فلي اللملخليلملاتو 
 منحها الصالحية الكاملة  القوة الالزمة لفرض اومن بلكلل 
الوسائل الممكنةو  على الرغم من االتفال على تيكيل قلوة 
أمنية ميتراة إال أن تيكيلها قل، تلأخلر د ن ملبلرراتو أن 
تيكيل  ذه القوة  التنسيا مع الجهات اللبنانية المخلتلصلة 

 )اوجهزة اومنية( يجب أن يتم بسرعة  د ن تردد.
حل المياال االقتصادية  اإلنسانية للفلسطينيين خاصلة 
في ظل الفقر  البطالة العالية في المخيلملات  خلاصلة فلي 
عين الحلوةو مما يست،عي  ضع عنا ين ملحل،دة فلي حلوار 

فلسطيني حول القضايا المعييية للفلسطليلنليليلن   –لبناني 
لنز  فتيل أي توتر ق، ينجم من  ذا الموضو   على قاعل،ة 
ع،م المقارنة بين اللجوء الفللسلطليلنلي  اللنلز ح السلوري 

 الختالف بين  ذا   اك  معطيات ال منهما. 
لق، أا، الرئيس الفلسطيني خالل زيارت  اوخيرة للللبلنلان 
الحرص على تمتين العالقة بين لبنلان  اللفلللسلطليلنليليلن 
المقيمين في لبنان على قاع،ة أنهلم ضليلوف ملهلملا  لال 
الزمنو اما أا، على حا ال، لة اللبنانية اللملطلللا  سليلادة 
قوانينها على ال الصع،  شتى المجاالت داخل اللملخليلملات 
 خارجهاو  مع  ذا الموقف اإليجابي الذي حسم الكلثليلر ملن 
نقاط الج،ل ظل البعض يصوب على الوجود الفلللسلطليلنلي 
 على السالح الفلسطيني  على حال المخيلملات مسلتلفليل،ًا 
ربما من حالة عين الحلوة بوض النار عن نواياه  أ ل،افل و 
 بالمقابل لوحظ تصعي،ًا الفتًا في االشتباالات فلي ملخليلم 
عين الحلوة خالل زيارة الرئيس عباس  اأن قو  فلسطينية 
معينة أ  قو  متواج،ة  ناك لم تجل، غليلر عليلن اللحلللوة 
لتوجي  رسائل إلى السلطة الفلسطينيةو مما يست،عي جهل،ًا 
من الجميع  خاصة من المرجعية الفلسلطليلنليلة اللرسلمليلة 
 الفاعلة على حسم  ذا الموضو  من خالل إجلراءات تضلع 
ح،ًا حاسمًا  نهائيًا لحالة التفلت  أن ال يكون عليلن اللحلللوة 
سلة رسائل إلى الجهات اللبنانية أ  السلطة الفللسلطليلنليلةو 
  ي رسائل خارجة عن المألوف  ق، تل،فلع اوملور إللى ملا 

 ليس في الحسبان.
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 بقل  د. مصطفى يوسل الل اوي

يهحمل الصن وو القومي اليهودي الذي تأسعس فعي 

مسؤولعيعة  كعبعيعرة  فعي تعهعويع  األ    4814الرام 

الفلسطينيةر وتمليكها للمهاجرين اليهودر العوافع يعن 

من  و وبا ومن الب د الرربية وغيرهار فق   خعذ ععلعى 

عاتقد السيطرة علعى مسعاالعاٍ  كعبعيعرة معن   اضعي 

وكعبعا   دفلسطين الها ي يةر فأطلق الرنا  لمسعؤولعيع

السماسرة لشراء  اصى ما يسهعطعيعرعو  معن   اضعي 

الفلسطينيينر وانهزاعها ملكيهها منه  بعكعل السعبعل 

الممكنةر و غرى الوسطاء وفهعنعهع  بعالعمعالر و غع و 

عليه  بالحوافزر فهسابقعوا فعي العبعحعث ععن   اٍ  

ج ي ٍةر وسهلوا نقل ملكيهها إلى الصنع وو العقعومعي 

اليهودير الذي جرل من نفسد و عيعا  ععلعى العيعهعود 

المهاجرينر فقام على خ مهه ر وسهل بالهراو  مع  

الوكالة اليهودية هجرته ر و م ه  بما يحهاجو  إلعيعد 

من ماٍل ومهاعٍر وملكه  بعيعوتعا  و اعطعرعهع    اضعي 

واسرةر ليشجره  على البقاءر ويحفز آخرين ععلعى    

 يحذوا الذوه ر و   يهاجروا إلى فلسطين مثله .

كما  شر  الصن وو القومي اليهودي علعى تعمعويعل 

"الكيبوتسا " وهي الجمريا  الز اعية اليهوديةر و مع  

المزا عين فيها بما يحهاجو  إليد لضما  بقائه  فعي 

األ   وز اعهه  لهار كما ععمعل ععلعى خعلعق  سعواٍو 

لمنهجاته ر وكفل له  بيرها بأفضل األسرا ر ليشرروا 

بفائ ة االالهفاظ باأل   والرمل فعيعهعار ولعيعلعمعسعوا 

الفا و بين الياته  في فلسطين "األ   العمعوععودة"ر 

وبين المهاجر والغيهوا  الهي كانوا يريعشعو  فعيعهعار 

فنشأ  في فلسطين كيبعوتسعا  كعثعيعرةر اشعهعهعر  

بز اعهها النوعيةر وجودة منهجاتها الم هلفةر وما كعا  

لهذا الجمريا     تنجح لوال المساع ا  الكبيعرة العهعي 

 ا مها الصن وو القومي اليهودي للمزا عين فيها.

ومن جانٍب آخر ساه  الصن وو القومي اليهودي في 

تمويل الرمليا  االسهيطانيةر اليث كا  لد دو  كعبعيعر 

في بناء وتوسي  وتحصين المسهوطنا  اليهوديةر الهي 

انهشر  في عموم     فلسطين الها ي يةر وكا  لهعا 

دو  كبير في تنشيط وتعمعويعل و ععايعة العجعمعاععا  

اإل هابية اليهوديةر الهي سبقت إع   تأسيس كيانه ر 

الهي اسهفاد  من  موال الصن وو في شراء األسعلعحعةر 

وتمويل عملياتها الرسكريةر و عاية  سر المعقعاتعلعيعن 

وتلبية االهياجاته ر خا ة   سر وعائ   اليهود العذيعن 

 اهلوا في الرمليا  القهالية.

و تاح الصن وو القومي اليعهعودي العفعر عة لعمعنعح 

المسهوطنين والمهاجرين اروضا  ميسرة ر ومنحا  ماليعة  

مقطوعة ر ومساع اٍ  م هلفةر مكنت المهاجريعن معن 

تثبيت وجوده ر وترسيخ  ا امعهع  فعي فعلعسعطعيعن 

المحهلةر فض   عن تره  الصنع وو بعبعنعاء العمع ا س 

والمسهشفيا  والمرامل والعمعصعانع ر وغعيعرهعا معن 

المؤسسا  االجهماعية والمرافق االاهصادية الم هلفعةر 

الهي  تاالت لليهود فر  الرمل واإلنهعاجر ولع  يعكعن 

الصن وو يشكو من عجٍز  و يراني من فااٍةر اليث كا  

يهلقى المساع ا  معن  غعنعى العرعائع   العيعهعوديعة 

المنهشرة في  كثر من مكاٍ  في الرال ر الذيعن كعانعوا 

يساهمو  في تمويل الصن وو بس اٍء وكرٍمر ليقينهع  

 بأنه  يساهمو  في عودة شربه  إلى     الميراد.

 ما الصن وو القومي الفلسطيني الذي ال ننكر فضلدر 

وال نجح  عملدر وال نقلل من الج  إنجازاتد وعطعاءاتعدر 

وال ننفي الهح يا  الهي يواجهعهعار والعرعقعبعا  العهعي 

ترهرضدر وال ن عي    الطريق  مامد مربع ةر ومصعاد  

الهمويل لد ميسرةر إال  ند ل  يرو يوما  أل  يكعو  فعي 

مسهوى الصن وو القومي اليهودير الذي ساه  فعرع   

في تأسيس دولة الكيا  اإلسرائيلير وتعثعبعيعت  اع ام 

المهاجرين إليدر وتيسير الياتهع ر وتع عفعيعل األععبعاء 

الملقاة على عاتقه ر وإزالة الهح يا  وتذليل الرقبعا  

 الهي اعهرضت بقاءه .

فق  عجز الصن وو القومي الفلسطيني عن العقعيعام 

بال و  المنوط بدر وفشل في تعحعقعيعق العرع يع  معن 

األه ا  الهي كانت موضوعة لدر  غ   ند  شر  ععلعى 

الر ي  من المهامر وا م الكثير من المساع ا  ععلعى 

مسهوياٍ  م هلفٍةر ل ع  الشرب العفعلعسعطعيعنعي فعي 

الوطن والشها ر لهمعكعيعنعد معن الصعمعود والعثعبعا ر 

والمواجهة والهح ير فرعى ط با  في جامراته ر ومول 

 ساتذة  في  بحاثه  ود اسعاتعهع ر و عر  لعرعوائعل 

الشه اء و سر األسرى مسهعحعقعاٍ  شعهعريعٍةر وسعمعى 

للقوى والفصائل الفلسطيعنعيعة الصعصعا  شعهعريعة   و 

سنوية ر يهلقونها بانهظامر ويرعهعمع و  ععلعيعهعا فعي 

عمله  ونضاله ر وفي تمويل عملياته  الرسعكعريعةر 

و عاية  سره  و عضائه  وتشغيل مؤسساته ر إال    

ا  اتد كانت دوما  مح ودةر وإمكانياتد اليلةر و واف ه 

 تجل  اليانا  وتنضب موا ده كثيرا .

 ما الصن وو القومي اليهودي فق  ت  تبنيد و عايهد 

من كثيٍر من دول الرال ر الهي مولهد بصو ٍة معبعاشعرةر 
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وسهلت جم  الهبرعا  لدر وتحويل المسعاعع ا  إلعيعدر 

ول  تض  عقباٍ  في طريقدر وفهحت لد مكاتب وفروعا  

في  كثر من عا مٍة  و وبيٍةر ابل    يعنعهعقعل معقعره 

الرئيس إلى م ينة الق س العمعحعهعلعةر ولع  تعفعر  

عقوباٍ  عليدر ول  تجم   و تصاد   موالد  و برضا  معن 

  سمالدر ول  تههمد باإل هاب كما اتهعمعت الصعنع وو 

القومي الفلسطينعير ولع  تعفعر  ععقعوبعاٍ  ععلعى 

تعرعامعلعت ععلعى بعل المسؤولين عند والراملين فيدر 

الركس معن ذلعك تعمعامعا  مع  الصعنع وو العقعومعي 

الفلسطينير  غ   نها ل  ت  جد على اوائع  اإل هعابر 

إال  نها ل  تسهل عملدر ول  تقع م لعد العمعسعاعع ا  

 المرجوة.

ا  نحمل  ئاسة الصن وو القعومعي العفعلعسعطعيعنعي 

ومنظمة الهحرير الفلسطينية المسؤولية عن الهقعصعيعر 

الحادث في  داء الصن وور وعجزه عن القيام بمهعامعدر 

وال لل في وظائفد المهر دة ووسائلد المهبرةر نهيعجعة 

البيرواراطية والمحسوبيةر والش صانيعة والعمعزاجعيعةر 

وسوء اإلدا ة وفساد المؤسسةر وترهل الهيكلية وععجعز 

الهرمية الهرمة فيدر وع م تج ي  طعااعاتعد وتعأهعيعل 

ا  اتدر وا تهاند إلى ش    ئيس السلطة العذي هعو 

 ئيس اللجنة الهنفيذية لمنظمة الهحرير الفلسطينيةر إال 

   الفلسطينيين يرهزو  بهذا الصن وور وي ينو  لعد 

بالكثيرر ويرذ وند  اليانا     اصر  و تعأخعرر ولعكعنعهع  

يأملو     يكو   ن واا  لكل الشربر وسن ا  للعوطعن 

كلدر ف  تمييز فيد وال محا صةر وال محاباة وال مواالةر 

وإنما القوٌو تؤدىر و نصبٌة توزعر وإمكانعيعاٌ  تعنعمعىر 

ر ضمن عمٍل مؤسسي يهجعاوز سعيعطعرة وا  اٌ  تؤهل

 الفرد واالهكا  الحاك  وسلطة المهنفذ.

لهذا فإننا ن ين ما دعا إليد وزير الرب الر و  فيغ و  

ليبرما  إلد اج الصن وو القومي الفعلعسعطعيعنعي ععلعى 

اوائ  اإل هابر وتجمي      تد ووال الهرامل معرعدر 

وتجري  مرام تد ومراابة العرعامعلعيعن فعيعدر فعهعذا 

الصن وو مؤسسٌة وطنيٌة فلعسعطعيعنعيعةر تع او  ععلعى 

المسؤولية فيد  جاٌل  كفاءر ا موا العكعثعيعر لعلعشعرعب 

الفلسطينير ف  يجوز    نسكت عن محاوال  تجريعمعد 

وتشويهدر  و نقبل بمساعي الهضييق عليد ومحا رتدر 

بل ن عو المجهم  ال ولي إلعى تعجعريع  العمعؤسعسعا  

االسهيطانيةر والصناديق اإلسرائيليعة والع ولعيعة العهعي 

تمول مصاد ة األ اضي ونهب الحقوو وطرد السعكعا ر 

فهؤالء ه  المجرمو  الم انو ر وه  الذيعن يعنعبعغعي 

 محاسبهه  وايادته ر ومراابهه  وكيانه .

 49/7/3143في بيرو  
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بمناسبة مرو    برة عشعر ععامعا  ععلعى العرع وا  

األميركي على الرراور       ايادة اطر الرراو بيانعا ر 

  ه  ما جاء فيد:

تمر علينا اليوم الذكرى الرابعرعة عشعرة لعلعرع وا  

األميركي األطلسي الصهيوني الفا سي الغعاشع  ععلعى 

و معهع   3117آذا  عام  31-48الرراو والذي ابه   ليلة 

إلى الهاس  من نيسا  من العرعام ذاتعد وافضعى إلعى 

االه ل الرراو وما نهج عند من ت معيعر لع ولعهعد والعل 

جيشد الوطني واسهه   البرث بعاالجعهعثعاث والعقعمع  

واالغهياال  كما عملوا على تفهيت الرراو وتعقعسعيعمعد 

عبر المحا صة الطائفية والرراية وتسريعر االاعهعهعال 

 الطائفي والرراي.

ولق  تص ى مجاه و البرث والمقعاومعة لع العهع ل 

منذ يومد األول وانزلوا به  الهزيمة المنكرة والعقعقعوا 

نصر الرراو واألمة العهعا يع عي العكعبعيعر فعي العحعادي 

 .3144والث ثين من كانو  األول عام 

وجاء في البيا ر    البرثييعن والعفعصعائعل األخعرى 

وا لوا جهاده  ض  تركا  العمعحعهعلعيعن األمعريعكعا  

واإليرانيين .. وما ترتب على تحالفهما من تسابق علعى 

المصالح ومناطق النفوذ على الساب الرعراو ومصعالعح 

شربد. وبروز الظواهر الرراية والهكفيرية والطعائعفعيعة 

وما ترتب عليها من مما سا  امرية ألبعنعاء شعرعبعنعا 

تحت مسميا  الهحرير الزائفة والهي تسبعبعت بعاإلبعادة 

الجماعية ألبناء شربنا والهغيير ال يعمعوغعرافعي والعذي 

ترافق بنزوح وتهجير م ا  اآلال  معن  بعنعاء شعرعبعنعا 

 الصابر المكافح.

ودعت القيادة في بيانها إلى اسهلهام كل معرعانعي 

المقاومة والصمود بوجعد هعذا االالعهع لر خعا عة    

الرئيس األمريكي الج ي  ترامب اعهر  باند  سو  اعرا  

في تا يخ الواليا  المهح ة األميركية على اإلط و ومعا 

كا  يجب لد    يكو ر وشبهد بالهجوم ععلعى خعلعيعة 

 النحل الهي  د  إلى الفوضى .

و خيرا  دعا البيا  لهصليب إ ادة المقاومين الحعازمعة 

واسهنفا  طاااته  وا  اته  الكفاالية كافة لموا لعة 

جهاده  الملحمي والهى الهحرير الشعامعل والعرعمعيعق 

للرراو وتحقيق اسهق لد الهام والناجز وتر ين وال تد 

الوطنية واالنط و ا ما إلى  مام في طريق العنعهعو  

الوطني والقومي واإلنساني الشامل تحت  اية العبعرعث 

ُمواِل  الشرب واألمة واعواهعا العوطعنعيعة والعقعومعيعة 

واإلس مية ال يرة بفعكعرِه العوطعنعي والع يعمعقعراطعي 

 والقومي واالشهراكي واإلنساني النير ... 

 ايادة اطر الرراو

 لحزب البرث الرربي االشهراكي

 م3143في الرشرين من  ذا  



 7102آذار  طليعة لبنان الواحد /

 

 

بلو  الزب البرث الرربي االشهراكي مشروعا وطنيعا 

شام  إلنقاذ الرراو بر  د اسا  طويلة اسهنادا لواا  

الرراو الكا ثي ويه   إلى إعادة بنائد وفقعا لعمعبع   

المواطنة المهساوية وتوفير الشروط المطلوبة لضما  

كافة مسهلزما  الحياة الحرة الكريمة وفي مق مهعهعا 

األمن واألما  واالسهق ل الوطني والسيادة وتسع عيعر 

لغاء اوانين االجهثعاث Yو  ثروا  الرراو إلعادة إعما ه

وإعادة سلطة ال ولة وبناء اواتها المسلحة على  سس 

وطنية ومهنية وتحقيق المصالحة الوطنية ر وفيما يلي 

              ن  المشروع .

 
 

إ  ما يمرُّ بد الرراو من مشاكل و زمعا  معرعقع ة 

ته د وجوده ومصيره ومسهقبلد كانت نهيجة العهعمعيعة 

للحرب الهي شّنهها  مريكا وبريطانيا واللفاؤهمعا ععلعى 

والعهعي  عّنعفعهعا فعقعهعاء  3117الرراو وااله لد عام 

القانو  ال ولي وش صيا  دولية ع ي ة من بعيعنعهع  

األمين الرام السابق ل مع  العمعهعحع ة بعانعهعا )العرب 

ع وانية(ر بسبب إ  المبر ا  الهي سيقت لشّنهعا ثعبعت 

إنها غير  حيحة وملفَّقة واع  اععهعر  العمعسعؤولعو  

كما ل  يعرع    األمريكا  والبريطانيو   نفسه  بذلكر

خافيا  على  ال   ضرا  تلك الحرب وت اعياتها ال عطعيعرة 

الهي  ّدْ  إلى ت مير ال ولة ومعؤسعسعاتعهعا وتعفعهعيعت 

المجهم  ومنظوماتدر والى اهعل ومع العقعة واععهعقعال 

وتهجير الم يين من العرعرااعيعيعن وخعا عة   عحعاب 

الرقول والكفاءا  وكواد  ال ولة وعلمائها وخبعرائعهعار 

تحت طائلة اوائ  المطعلعوبعيعنر واعانعو  االجعهعثعاث 

( من  1والمساءلة والر الة والظر الزب البرث والمادة ) 

اانو  اإل هاب واانو  الم بعر السعري وغعيعرهعا معن 

القوانين والعقعرا ا  واإلجعراءا  العهعي  ع    بعرع  

 االاله ل خ فا للقواع  واألعرا  ال ولية .

إ  الزب البرث الرربي االشهراكي يرى    المعشعروع 

الوطني الذي يحافظ ععلعى والع ة العرعراو وسعيعادتعد 

واسهق لدر وعلى هويهد الرربية واإلس ميعةر ويعنعهعي 

الالة االنقسام والصراع ال يني والطائفي والرعنعصعرير 

ويلغي سياسة المحا صة واإلاصاء واالجهثاث ويشعيع  

ثقافة الريش اآلمن المشهركر ويعحعقعق العمعصعالعحعة 

الوطنية الشاملة والر الة وتكافؤ الفر  بين جعمعيع  

الرراايين بم هلل انهماءاته ر ويشكل خا طة طعريعق 

لحل شامل وكامل ونهائي لقضيعة العرعراور ويعرعيع ه 

لمما سة دو ه اإلنساني ومكانهد الرعربعيعة والع ولعيعةر 

 يهضمن المبادئ الهالية : 

لى  وال  :  ع هد  إنهاء االاله ل اإليراني للرراو وهيمن

الرملية السياسيةر وتصفعيعة وجعود العمعيعلعيعشعيعا  

المسلحةر وإزالة م لفا  االاله ل األمريكي ونهعائعجعدر 

و فض ومقاومة كافة  نواع االاله ل والنفوذ واله خل 

 األجنبي في الرراور وذلك من خ ل :

ترب ة الشرب وتحشي  اواه العوطعنعيعة وتعوالعيع     -4

فصائل المقاومةر واسه  ام كافة الوسائل المشروعة في  

الهص ي ل اله ل اإليراني و دواتدر على الصريع  العمعادي  

 .والرسكري والسياسي واإلع مي واالاهصادي وغيره 

تأيي   ية اسهراتيجية عربية  و دولية والمشا كة   -3

فيها ر إلنهاء االاله ل اإليراني للرراور ومحا بعة اعوى 

اإل هاب والطائفية الهي تمثلعهعا داععش والعحعركعا  

الهكفيرية المهطرفة من جهةر والميليشيا  المسلحعة 

 الم عومة من ايرا  من جهة ثانية. 

السري والهوا ل م  ال ول الرربيعة الشعقعيعقعة  -7

السهص ا  ارا  من مجلس األمن ال ولي يفر  ععلعى 

إيرا  إنهاء االه لها للرراو واالنسحاب مند ب و  اعيع  

 و شرطر والكل عن ته ي اتها وت خ تها في شعؤو  

 ال ول الرربية األخرى. 

الرمل م  الجها  ال ولية ذا  الر اعة لعوضع   -1

الميليشيا  المسلحة المرتبطة بإيرا  وبأالزاب السلطة 

في الرراو على اائمة المنظما  اإل هابية وم القهها 

با تكاب جرائ  الرب وجرائ  ض  االنسانيةر  ومحاكمهها

ولكونها تمثل الوجعد األخعر لعإل هعاب والعهعي فعااعت 

بجرائمها داعش والقاع ة وباتت مص   ته يع  ألمعن 

 واسهقرا  ال ول الرربية ودول الرال  . 

ضره ثانيا  : ح ت اي  عرا ال عوة لرق  مؤتمر وطني 

جمي  القوى الررااية وبضمانا  عربية ودولية ملزمة ر 

ل تفاو على تغيير الرملية السياسية والب ء بمعرالعلعة 

 تهضمن :  انهقالية ج ي ة لم ة زمنية مح دة

من ممثلي القععوى  تشكيل مجلس وطني مؤات  -4

الررااية وشرائح وف ا  المجهم  الم نيعة والعمعهعنعيعة 

 واألكاديمية وغيرها .

 تشكيل الكومة مؤاهد من الكفاءا  المسهقعلعة  -3

غير المنهمية ألي الزب سياسي من  الزاب السعلعطعة  و 

 من األالزاب والقوى المرا ضة لها ... تكو  واجباتها :
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 : المباشرة بعإععادة هعيعكعلعة معؤسعسعا  الع ولعة 

الهنفيذية وال  مية بما يلبي تق ي  ال  ما  العرعامعة 

واألساسية للمواطنينر وتحقيق عودة سريرة للنازالين 

والمهجرين من داخل الرراو وخا جدر وإزالة م علعفعا  

االاله ل ومحا بة الفساد وم القة الفاسع يعن وإ جعاع 

 األموال المنهوبة .

ب: وض  خطة شاملعة لعبعسعط األمعن ووضع  الع  

للفوضى والالة االنف   األمني والمايعة العمعواطعنعيعن 

 وممهلكاته  . 

ج: تشكيل لجنة اانونية معوسعرعة إلععادة كعهعابعة 

ال سهو  ر بما يحافظ على وال ة وسعيعادة واسعهعقع ل 

الرراو ويؤك  هويهد الرربية واإلس ميةر يفصعل بعيعن 

السلطا  الهشريرية والهنفيذية والقضعائعيعة ويعوضعح 

الر اة بينهار ويح د طبيرة نظام الحك  والمعمعا سعة 

ال يمقراطية والهر دية الحزبعيعةر وضعمعا  العحعريعا  

الرامة وال ا ة للمواطنين واالهعرام العقعوو اإلنسعا  

والقوو األاليا ر ويض  ال   نهائيا  لقضية كعردسعهعا  

الرراور ويلغي سياسة المحا صة واالجهثاث واإلاصعاء 

نو ؤمؤ نوالفي  اليعة واألاعالعيع ر  نظؤمؤوؤني ويؤسسؤل

ديمقرا  نتعددينيعتمدناظموا مةنأسنسًننف نعمليؤةن

 اظترشيحنواالنتخنب.ن

د: إلغاء عملية االجهثاث وما ترتب عليها من نهعائعجر 

وإلغاء اانو  المساءلة والر الة واانو  الظر العبعرعث 

بشكل كامل ونهائير وإلغاء اوائ  المطلوبعيعن العهعي 

     في ب اية االاله ل والهعي اسعهعهع فعت اعيعادة 

وكواد  ال ولة الوطنية الررااية ر وتصفعيعة آثعا  تعلعك 

القوانين الهي طالت مرظ  شرائح واعوى العمعجعهعمع  

 الررااي بشكل عام وليس البرثيين فقط . 

هع: إلغاء ارا  الل الجيش الررااي واألجهزة األمنية ر 

( من اانو  مكافحة اإل هعاب والعهعي  1وإلغاء المادة ) 

  اح ضحيهها عشرا  اآلال  من األبرياء ألسباب كي ية .

و: إ عع ا  عععفععو شععامععلر وإطعع و سعراح األسععرى 

والمرهقلين والمحجوزين ألسباب سياسية منعذ بع ايعة 

االاله ل ولح  اال ر وفي مق مهه  مسعؤولعي الع ولعة 

الررااية ابل االاله ل من الم نيعيعن والعرعسعكعريعيعن 

كعأسعرى  3117الذين اعهقلهه  القوا  األمريكية عام 

الرب وال زالوا مرهقلين في سجو  الحكومة الرعرااعيعةر 

م  ضما  القعوو العمعواطعنعيعنر وععوائعل الضعحعايعا 

والشه اء والمفقودين بسبب الصعراععا  والعرع اوا  

الهي تلت االاله ل ومن خع ل اضعاء مسعهعقعل ععادل 

 ونزيد . 

ز: ترويض المهضر ين من االاله لر ومن اعوانعيعن 

اإلاصاء واالجهثاث والفصل السياسي والحظر ر واألسرى 

والمرهقلين والمرواينر وذوي الضعحعايعا والشعهع اء 

والمفقوديعن بعمع عهعلعل انعهعمعاءاتعهع  السعيعاسعيعة 

واالجهماعية وال ينية والقوميةر سعواء   ولع عك العذيعن 

ُاهلوا  و اعهقلوا من ابعل اعوا  االالعهع ل األمعريعكعي 

واإليراني  و من ابل الحكوما  المهعهعالعيعة و العزابعهعا 

 وميليشياتها و جهزتها الم هصة .

ح : بناء القوا  المسلحة واألجعهعزة األمعنعيعة وفعق 

اوانين و نظمة وتقالي  عمل وطنية ر والل الميليشيا  

المسلحة والصر الس ح بي  الجيش واألجهعزة األمعنعيعة 

 ِبَما يساه  في تحقيق الس م واألمن واالسهقرا  .

ط : بانقضاء الفهرة االنهقالية يه  انهع عاب  ئعيعس 

للجمهو ية انه ابا  الرا  مباشرا  من ابل الشربر وإجعراء 

انه ابا  محلية وبرلمانية بمشعا كعة جعمعيع  األالعزاب 

والقوى الررااية دو  اسهثناء وفقا  لل سهو  واعوانعيعن 

 ج ي ة ل الزاب واالنه ابا  .

 

يهع  بعنعاء نعظعام النظام السياسي واإلدا ي :ثالثا  : 

 سياسي وإدا ي ال يث وفق األسس الهالية:

يهمه  بالحيوية والمرونة والعكعفعاءة ويعرعهعمع   -4

مرايير عصرية ال يثة فعي تعقعيعيع  األداءر واععهعمعاد 

الهقسيما  اإلدا ية الهي تأسست عليها ال ولة الررااية 

الح يثة وتطويرها واسهح اث محافظا  وم    خعرىر 

بري ا عن النزعا  والهقسيما  ال ينعيعة والعطعائعفعيعة 

وبما يضمن المحعافعظعة ععلعى   والقومية والمناطقيةر

وال ة الرراو الوطنيةر ويحقق الالة من العهعواز  بعيعن 

ف ا  وشرائح المجهم ر ويضمن الهوزي  الرادل للثروا  

 وتنظي  الواجبا  وتح ي  الحقوو بين  بناء الشرب . 

يسهفي  من تجا ب ال ول المهعقع معة فعي معجعال    -3 

هيكلة معؤسعسعا  الع ولعة وفعي تعوزيع  الصع العيعا   

والمسؤوليا  بين الحكومة المركزية والمحافظا  ويراعي  

 ال صو ية والهجربة الوطنية الررااية في هذا المجال .  

يفصل بشكل تام بين ال ين والسياسة ويرعالعج  -7

المشاكل والصراعا  واالخه فا  في هذا المجال والهي 

 سّببها االاله لر وفقا  لل سهو  والقوانين الم نية.

يهرامل م  المؤسسة ال ينية في الرراو بطريقة  -1

مهوازنة بما يضمن االهرام كافعة األديعا  والعمعذاهعب 

والطوائل والمرهق ا ر ويضعمعن العريعة العفعرد فعي 

مما سة طقوسد ال ينية وفي اخهعيعا اتعد وانعهعمعاءاتعد 

المذهبيةر وبما ال ي ل بأمن ال ولة والمجهم . وتشكيل 

) مجلس  على ل ديا (ر في الرراو يض  ممثليعن معن 

كافة األديا  والطوائل والمذاهب ينسق المواال فيما 

بينها ر ويح د المما سا  ويطّب  الر اا  بين األديا  

 والطوائل وفق اانو  خا  يشرع لهذا الغر .



 7102آذار  طليعة لبنان الواحد /

 

يهيئ األجواء لعهعحعقعيعق  وسع   -5

و شمل مصالحة وطنية القيقيعة بعيعن 

ف ا  الشرب وفي م هلعل العمعنعاطعق 

الععهععوتععرا    والععمععحععافععظععا  ويععزيععل

واال طفافا  الطعائعفعيعة والعرع اوا  

الهي تول    ثناء االالعهع ل األمعريعكعي 

 واإليراني للرراو وبسببد . 

رراو : ابرا  :  تعرعهعبعر بناء وإعما  ال

عملية بناء الرراو وإعما ه من األعم ة 

الرئيسية ألي مشعروع وطعنعي لعلعحعل 

وذلك بسبب ما ترر  لد الرعراو معن 

ت مير هائل في دولعهعد ومعؤسعسعاتعد 

االجهماعية واالاهصاديةر وبناه الهحهيعة 

ومنظوماتد الوطنيةر لذا فإ  مشعا كعة 

ال ول المعهعقع معة فعي بعنعاء العرعراو 

وبأال ث ما يمكن من الهعقعنعيعا  فعي 

مجال إعما  البنى الهحهية والعفعواعيعةر 

يرهبر الجر الزاوية لعنعجعاح واعبعول  ي 

 مشروع وطني من ابل الشرب. 

على    ته  عملية البناء باالعهعمعاد 

على االسهثما  األمثل لعثعروا  العرعراو 

الم هلفة وخا ة النفطية وفعق معبع   

) النفط مقابل البناء واإلعما  (ر ويكو  

األساس في ذلك هعو    تعقعوم كعل 

دولة من ال ول المهق مة وشعركعاتعهعا 

المه عصعصعة بعبعنعاء معحعافعظعة معن 

محافظا  العرعراو بعإشعرا  واعيعادة 

الععكععومععة الععرععراو الععوطععنععيععةر ووفععق 

اتفاايا  تفصيلية يه  االتفاو علعيعهعا 

بين الرراو وهذه ال ولر بما في ذلعك 

تشغيعل وتع  يعب وتعأهعيعل العكعواد  

الررااية من م هلل المهعن واألععمعال 

واالخهصا ا  لههعولعى هعذه العكعواد  

ايادة معؤسعسعا  الع ولعة العرعرااعيعة 

و يانهها بر  انههاء عملية البناء معن 

ابل هذه ال ول وشركاتهعا .ومعن اهلل 

   الرو  والهوفيق .

 

 ايادة اطر الرراو 

 لعحزب البرث الرربي االشهراكي

 3143آذا   31

  

 

 إسماعيل  بو البن و ة

 3117تظهر الواائ  والحقائق منذ الغزو األمريكي للرراو ععام 

والهى اللحظة الحضو  ال ينامي االسهنهاضي ال ّ و لحزب العبعرعث 

الرربي االشهراكي في طول وعر  الوطن الررااير ودو ه الكبعيعر 

في ترتيب وإط و كافة  شكال المقاومة الرسكرية والسعيعاسعيعةر 

والهص ي آلثا  هذا الغزو البعربعري والعرع وا  العغعاشع  وذيعولعد 

 وتجلياتد وامه اداتد والكوا ث ال القة المرتبطة بد.

ومنذ    وجد اائ  البرث وسي  المقاومة الشهي  المجي    ام 

السين ذلك الن اء الها ي ي إلشرال وإط و المقاومة بعرع  العغعزو 

والعبعرعث يعحعمعل  )وهو الن اء األول والواليع (  3117مباشرة عام 

بمسؤولية وطنية عالية عبء المقاومة بعأشعكعالعهعا العمع عهعلعفعة 

وت اعياتها المههالية وعبء لملمة الرقل الررااي الوطنير وتجميع  

القوى الوطنية الررااية في جبهة مقاومة موال ةر وتحصين اعوى 

الشرب من االنجرا  و اء المزاع  واألالابيل االسهرما ية والرمليا  

السياسية ال يانيةر والهص ي لكل عمليا  الهطييل وتمزيق النسيج 

 الوطني الررااي وفكرة المكونا  واألاالي  وانهزاع عروبة الرراو.

بزغت هذه الحقيقة واضحة وفاارة  مام  نعظعا  العمعحعهعلعيعن 

والرم ء على اخه   مشا به  بر  معحعاوال  إعع معيعة عع يع ة 

ومفبركة للقفز عنها وتمويهها وتمييرها وتذويب دالالتهار كعمعا 

 نها  شا   في جوهرها وسيرو تها إلى    العحعزب معهعجعذ  فعي 

الرقل والوج ا  الررااي ومن الصروبة بمكا  اجهثاثد  و الهحايعل 

عليد بإغراءا  سياسية  و اسهقطابا  تكهيكية وترغيبية معرعيعنعةر 

وكلما كا  الحلل الطائفي الحاك  الموالي والعمعوجعد معن دولعة 

الم لي في ايرا  يه يل ذبول الحزب وانطفائد وتراجرد وتعقعلع  

دو ه في الساالة الرراايةر كا  الحزب يظهر له  بمباد ا  و فكا  

اخهرااية وموا فا  ج ي ة ت لل على العركعيعهعد وثعبعاتعد ععلعى 

المبادئ الجوهرية وا  تد على اسهح اث لحظا  سياسية وطعنعيعة 

نوعية تثبت ج ا تد وانحيازه لوطند وشربد واضطع ععد بعهعولعيع  

مشروع وطني عرااي ب يل ينقذ الرراو ويحرج العفع عة العحعاكعمعة 

ومرسكرها ال ولي االسهرما ي ويرطي م دا وععمعقعا  و ع اعيعة 

للمقاومة النوعية الهي يب يها الحزب بأشكال ال تعأتعي ععلعى بعال 

 توليفا  الطغمة الحاكمة و عوانها في ال ا ج.

وبر  م اضا  وتضحيا  كبيرة اع معهعا العحعزب فعي معجعال 

الصهعيعونعي  -اإليراني  -المقاومة والهص ي للمشروع االسهرما ي 

 ضحى الحزب اوة سياسية دينامية مهحركة تقهعحع  وتعنعاو  فعي 

سياو مب ئي ممنهجر وتق م المباد ا  وت اطب الرعقعل والعوااع  

الررااي واواه من موا  الشرعية واالاه ا ر شعرععيعة العمعقعاومعة 

واإلنجاز الوطني الها ي ي وشرعية االنهماء للشرب والوطن والوفاء 
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بالره  في تحريره وت ليصد من كل ما علق بعد معن 

 زايا االاله ل والرم ءر وتق ي  كل المرونة المطلوبة 

في الهرامل م  المسهج ا  الهي يمكن    تصب فعي 

 هذا المسا .

اشهبك الحزب منذ ب اية الغزو بعجعهعاديعن   عغعر 

و كبرر جهادا من  جل نق  الذا  والمواال من خع ل 

تو يفا  وتحلي   وتش يصا  وإيماءا  معهعنعوععد 

 فصح عنها اائ  العحعزب والعمعقعاومعة فعي معراالعل 

ومناسبا  م هلفة ومهر دةر وشكلت ب اية تصعحعيعح 

وإعادة نظر في برض القضايا والموااعل العهعي   ى 

الحزب بأ  األوا  ا  الا  لسبرها ومراجرهها وتح يع  

مواطن ال طأ فيهار وعّبر الحعزب بشعجعاععة نعقع يعة 

فائقة عنها باعهبا  ذلك من لزوميا  وضعوح العرؤيعة 

واله  يب على النق  والنق  الذاتي في  عق  الموااعل 

والحاال  والذي هو من  ساسيعا  و خع اعيعا  فعكعر 

الحزب المهمثلة بضرو ة المصا الة والشفافية وعع م 

 االهكا  الحقيقة.

وا  تن  ج  سائل اائ  الحزب األخيرة )الهي  ثعا   

لغطا  وتحريفا  واسهغرابا ( ووجهت تعحع يع ا لعجعهعا  

وسياسيين مح دين في إطا  هذه الحركية والعقع  ة 

على المباد ة ال  اة الهي  شرنا إليهار  و يمكن النظر 

اليها على  نها اجههادا  سياسية لعهعحعريعك العراكع  

وضخ  فكا  ج ي ة تصب في خ مة مرركة المواجهعة 

الهي ي وضها الحزب على  كثر من  ري  ويمكن عن 

طريقها خلق بصي   مل داخل نفق األزمة الررااعيعة 

المهوا لةر علما  بأ  الرسعائعل تعهعضعمعن تعرسعيع عا  

للمبادئ الوطنية الجوهرية والعهعزامعا  بعهعا بعإالع اث 

 تنويرا  عليها وعلى طريقة وزمن طرالها.

 ما المقاومة الهي هي الجانب اآلخر لعلعجعهعاد العذي   

يقوم بد الحزب في الرراو فهي بااية ومسهمرة وفعي  

الالة كّر وفر تقهضيد طبيرة العهعحعوال  والعهع اععيعا   

الم هلفة على     الرراو ووفقا  لمجريا  وتفا عيعل  

مرركة الحرية والهحريرر إذ وا لت المقاومة الهعمعسعك  

بالمبادئ والرناوين الهي طرالعت معنعذ بع ايعة العغعزو  

وعلى  ساس    ال تراج  ععن تعحعريعر العرعراو وطعرد  

المحهلينر وال تراج  عن تأكي  عروبة العرعراو ووالع ة  

  اضيدر وال تراج  عن تولي  مشعروع وطعنعي ععرااعي  

ج ي  يقوم ععلعى والع ة العوطعن والشعرعب وععلعى  

المواطنة وال ولة الم نية و فض الطائفيةر وفعي كع   

الحالين والم يين يبقى الحزب  اية عربية مرفوعة فعي  

    الرراو وطرفا   ئيسا  في تح ي  مسهقبل العرعراو  

الرربير ونبرا   افيا له فق األفكا  الم عصعبعة ونعبعهعا   

  ي   في الواا  الررااي والرعربعي و عاالعب العرؤيعة  

 الوطنية القومية النق ية الهي ال ت يب وال تغيب. 

 

 

 ال كهو  خضير المرش ي

 خطر  نواع الصراع الذي ُفر  علينا بقوة السع ح 

والعمععال واالععع مر هععو  عراع العطععوائعل واألديععا  

واألاليا ر سعنعة شعيعرعةر ععرب و كعراد وتعركعمعا  

ومكونا   خرىر والذي هّيأ المحهل إلدا تد مجموععا  

من بين الرراايينر لكل منه  اتبعاععد ومعرجعرعيعهعد 

وا تباطاتد اإلاليمية وال وليةر وكل يبحث ويعهعحع ث 

عن القوو واسهحقااا  اوميهد وطائفهعد و اعلعيعهعد 

ومنطقهدر  و مصالحد الش صيةر بري ا  ععن العقعوو 

الرراو ك ولة عربية موال ةر ودو  النظعر لعمعصعالعح 

 شربد الرليا.

وبا  المجهم  ال ولي بشكل عامر وع د من ال ول 

الرربية المجاو ة للرراو بشكل خا ر تعهعرعامعل مع  

هذا الواا  المزيل والغريب عن طبيرة العرعرااعيعيعن 

وتا ي ه  على  ساس  ند الحقيقة المطلقعةر وبع  وا 

يبحثو  م  هذه المجامي  العرعرااعيعة  3117منذ عام 

الف وية عن اللول لقضية الرراور فعي اطعا  دسعهعو  

االاله ل وعمليهد السياسيعة )العكعا ثعة(ر معمعا وضع  
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الرراو ِفي  تو   زما   معنعيعة وعسعكعريعة وخع معيعة 

وااهصادية واجهماعية واانونية و خع اعيعة مسعهعمعرة 

ومهصاع ة منذ االه لد والهى اآل . وهي العهعي كعانعت 

السبب الذي هيأ لظهو  العركعا  إ هعابعيعة طعائعفعيعة 

مهطرفة ومجرمةر يمثلها تنظي  ال ولة اإلس ميعة فعي 

الرراو والشام )داعش( وت اعيا  الحرب ال ولية ض ها 

من جهةر وميليشيا  مسلحة مرتبطة بعإيعرا  و العزاب 

السلطة تزي  عن داعش بإ هابها وجرائمها من جعهعة 

 خرىر و  بحت مص   ته ي  ألمعن الع ول العقعريعبعة 

 والبري ة.

إ  هذا النوع من الصراع الف وير يعمعثعل  داة معن 

 دوا  المحهلر وواال ة من اليلد و العيبد فعي تعغعيعيعر 

مجرى الصراع الرئيسي وتحويلد إلى  راععا  ثعانعويعة 

ومشاكل جانبية تجرل الررااعيعيعن ال يعرعزفعو  ععن 

مقاومة المحهل ومع العقعهعد وفعق العقعانعو  النعهعزاع 

القواه  الوطنية فحسبر بل ت فره  ل سهنجعاد بعد 

وطلب مرونهد في إيجاد الحل ألزماته  وت علعيعصعهع  

من ايرا  وعصاباتها وعم ئهار وداعش ومعثعيع تعهعار 

مهناسين إ  المحهل هو من جاء بهذه الكوا ث وخعلعق 

 االزما ر وكا  السبب الرئيسي في ال وثها.

شرب الرراو ل  يرر  الطائفيعة معن اعبعلر ولع  

يهنافس فيد البشر على  ساس اومياتهع  و ديعانعهع  

وطوائفه ر بل عاشوا بس م وانسجام وت ال  وتسامح 

ومحبةر طيلة تا ي ه  القريب والبري ر و نهع  بعهعذه 

ال وا  تص وا للر وا  وطردوا المحهلين عبر الها يخر 

و ااموا الحضا ا  وبعنعوا األمصعا  و ثعروا اإلنسعانعيعة 

 بإنجازا  وعلوم واي .

  : فالصراع الرئيسي في الرراو هو -

 - راع بين إ ادة وطنية ل  تنحن ولعن تعنعكعسعر  

وبين إ ادة )اوى مره ية(ر دولية وإاليميعة ومعحعلعيعةر 

اتفقت جميرها على االه لد وتحطيمدر واشهركعت فعي 

الر وا  عليد ووجهت إهانة كبيرة لهذا البل  العرعريعق 

و ساء  لها ي د وايمد و خ ادر وإ  اخهعلعفعت فعيعمعا 

بينها بين فهرة و خرى على النفوذ وتوزيع  العمعصعالعح 

 !!! والمكاسب والمنا ب

الصراع الحقيقير هو بيعن إ ادة شعرعب العرعراو  -

بكافة اومياتد و دياند وطوائفدر الهي ترانعي العظعلع  

واإلفقا  والههميشر وبين إ ادة اوى شريرة معهعرع دة 

المناب  والمصالح واألهع ا  تسعرعى إلنعقعاذ مشعروع 

 االاله ل وإنجاالد.

وليس ما يجري من تعنعافعس و عراع ومعنعاو ا   

ومشاو ا  بين هذه الف ا   و المكونا   و األشع عا  

وبرعاية عربية وإاليمية ودولية... كل منها يه   أل  

يكو  هيكل الرراو المسهقبلير وفق توجهعاتعد وبعمعا 

 !!! ي  م مصالحد

ولهذا إ  ما جرى في تركيا مؤخرا  من اجهماع لمعا  -

 -يسمى )ممثلو السنة( بأمر  مريكي وتنسعيعق ععربعي 

تركي )ول  تكن ايرا  بري ة ععنعد معطعلعقعا بعل هعي 

 االبة المصلحة الحقيقية في هذا الهكعويعن(ر يعمعثعل 

محاولة لهرمي  الرمعلعيعة السعيعاسعيعة العمعهعسعااعطعة 

والفاس ةر ويربر عن الهزام هعذه األطعرا  فعي دعع  

مشروع االاله ل الذي تقعوده وتع يعره ايعرا  بشعكعل 

 مباشر وغير مباشر.

إ  هذا الهوجد السياسي الج ي  بعمعن الضعره معن 

  كا  الرملية السعيعاسعيعة العفعاسع ة وبعأو عافعهع  

المرروفة للشرب! وإضافعة معمعثعلعيعن معن خعطعوط 

االالهياط المضموم الهي كانت تعّ ععي لعواعت اعريعب 

 فضها للف وية الطائفيةر وللرملية السياسية ومشروع 

لن يحقق الحل الذي يسرعى إلعيعد    ..االاله ل واألاالي .

الرراايو  في طرد ايرا  من الرراو وتفكيك ادواتعهعار 

وفي تغيير الرملية السياسية الكا ثية ودسهو هار وِفعي 

إعادة بناء الرراو وإعما ه. وهو لن يكو  إال واال ة من 

المحاوال  الفاشلة كسابقاتها الهي لن تزي  الوضع  إال 

 تأزما  وت هو ا  وت لفا  وطائفية وفسادا  وإ هابا .

فب ال  من إضاعة الوات والجه  والمال في  نعاععة 

مشا ي  سياسية هزيلةر وبأسماء ج ي ة وهي ا  وكهل 

ت و  في ذا  المحو ر تضا  لما هو موجود من  العزاب 

في اطا  عملية الهرمي  لهيكل مههاٍور فإ  على الع ول 

الرربية واإلاليمية ال اعمة لهذه المشا ي ر    ترل  إ  

 عملية نفخ الروح بجس  ميت ال تج ي نفرا  في إاليائد.

وإ  طريق الحل الشامل والنهعائعي والع ائع  العذي 

ينقذ الرراو من الكا ثةر ويري ه النعهعمعائعد العرعربعي 

واإلس مي ولمما سة دو ه االنسانير وبما يحفظ  معن 

ومصالح هذه ال ول والرال ر لن يهحقق إال بعمعنعااشعة 

كافة المشاكل الهي خّلفها االالعهع ل ووضع  العحعلعول 

النهائية لها وِفي مق مهها إنعهعاء االالعهع ل اإليعرانعي 

للرراو و فض وإنهاء كافة  نعواع العنعفعوذ والعهع خعل 

األجنبي فيدر وتغيير الرمعلعيعة السعيعاسعيعة العفعاشعلعة 

والفاس ة ودسهو ها العمعشعبعوهر وإلعغعاء اعوانعيعنعهعا 

اإلجرامية الهي انههكت العقعوو ومصعالعح ومعقع سعا  

الرراايين و مواله  و عراضه ر وإعادة بناء دولعهعهع  

 وفق اوانينها و نظمهها وتقالي  عملها الوطنية.
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 ا. د. عب  الكاظ  الربودي

 األمين الرام للجبهة الوطنية 

 والقومية واإلس مية في الرراو

ا  ي هلل الكثيرو  من السعاسعة العرعرااعيعيعن فعي 

اإلجابا  عن سؤال واال  مركزي ي و  في ذهن غالبعيعة 

 بناء الشرب الررااي:  ن هصره بعالعرعبعا ة الشعهعيعرة 

  : والسؤال المصيري

ما الرمل ؟؟ نر  ما الرمل ؟؟ اليوم...   اليوم ولعيعس 

 غ ا ؟؟ 

وال يرفى اليوم وليس غ ا ر   ال  من  العرعرااعيعيعنر  

فرد    و جماعة  عن اإلجعابعة ععن معثعل هعذا السعؤال 

المصيري بر  اليوم. وا  تكو  االجعهعهعادا  كعثعيعرة 

 .والهنظير لإلجابا   عند   كثر

ولكن المسؤولية الها ي ية الملقاة على عاتق القوى   

الوطنية الحقيقية تب و  كثر ثق  و كثر السابعار  وهعي 

تقل الائرة  مام  تساؤال  جماهيرها ومسهقبل ومصير 

 .الرراو برمهد؟

  3117منذ الغزو واالاله ل األمريكي البغيض للرراو 

وت اعياتد المرق ة ا م شربنا من  جل خ  د وتقرير 

مصيرهر  بما تكو ر  الفاتو ة األثقل دموية وآالما  معن 

بين كل شروب األ   الهي سعرعت إلعى العمعقعاومعة  

والممانرة والرب الهحرير والهطل  إلى العفعظ العكعرامعة 

الوطنية والقوميةر شملت الهى  ال اث البا العة السعبعت 

واليوم تق ي   مع يعيعن معن    3143شباط/ فبراير  44

الشه اءر والجرالى والمرهقلين والمشردين والنازالعيعن 

 والمهجرينر من جهة.

واألسو  ما في القلق واآلالم الهي تراود   فكا  م يين  

الرراايين هو الشرو  بعفعقع ا  العقعيعادة العوطعنعيعة 

الموال ة الواعية إلدا ة الصراع بين شرب الرراو بعكعل 

شهاتد وتمزاد وبين جبهة  عع ائعدر  العهعي تعبعلعو   

بوضوحر  وهي موال ة القوى واأله ا ر ومهجمرة تحت 

لواء سلطة دموية فاس ة ونهابة لل يرا  في ععمعيعلعة 

سياسية مرتبطة بال ا ج لحماية الكمهار  والعهعمعسعك 

بكل امهيازاتها واإليغال في إهانة شربها وإذاللد. هعل 

تذهب كل هذه الهضحيعا  سع ى؟ ومعا العرعمعل إذ  

ل سهمرا  في المقاومة والممعانعرعة بعكعل  شعكعالعهعا 

و دواتها الممكنة الهى إنهاء هذه الحعالعة العمعأسعاويعة 

  .المفروضة على شربنا

هذا هو المشه  الذي يهبلو   يامنار يجب    تعهعفعق   

من الولد كل القوى الررااية المرنية بال    الوطني 

والهحر ر  فمنذ  إدا ا   الرؤساء جو ج دبليو بوو االبن 

وفهرة با اك  وباما و وال إلعى دونعالع  تعرامعب  فعي 

واشنطنر من جعهعةر  و معامعهع  تعرعااعب العرؤسعاء 

اإليرانيينر كل من محم  خاتمي و محمود االم ي نجاد 

و خيرا  السن  والاني وبقاء دكهاتو ية خامن ي وواليعة 

الفقيد فوو  ؤوسه  في طهرا ر اليث ل  تهبلو  برع  

 ؤية اسهراتيجية عرااية موال ة تواجد كل هذا الهرسل 

 ال ائر ض  شرب الرراو ووجوده ومصيره.

المحصلة وكما هي مهجس ة اليوم عراايا هو اشهع اد 

الصراع  والمقاومة بين خن و عرااي وطعنعي معقعاومر 

محا ر ومحا ب بشكل غريب من جها  عع ة داخعلعيعا 

وخا جيار خن و وطني يناضل بص بةر بما يهمعكعن بعد 

من ا  ا ر وهو غير م عوم إاليميا وعربيا ودوليار في 

الين هناك سلطة وعملية سيعاسعيعة فعاسع ة ال زالعت 

م عومة دوليار  وال زالت تعهعلعقعى الع عع  األمعريعكعي 

والغربي واإليراني والهى اعهرا  األم  المعهعحع ة بعهعار 

وهي الالة تسهفز اوى الشرب الررااي األعزل والضائ  

في شها   راعا  األجنحة في الرمعلعيعة السعيعاسعيعةر 

والمه د بالهقسي  والهجزئة واالهراب  دوا  الطائعفعيعة 

 .على كل األ ر ة في الرراو

وال شك    ظهو  داعش وم بسعاتعهعا  اع  شعهعت 

الرمل المقاوم وشل كثيرا  من ساالاتد وإ اداتد النبيلعةر 

خصو ا عن ما اههز  البنيا  االجهماعية فعي العمع   

والريل بسبب موجا  النزوح والههجير العقعسعري العذي 

شمل  غلب م   الرراو من  اصاه إلى  اصاه.  كما    

مهما  فصائل الرمل المقعاوم نعالعهعا معن العهعرعب 

والهمزو كما نال من بقية القطاعا  الشربيعة بسعبعب 

اخه ط جبها  اله اف  السياسي واالالعهعراب بعالسع ح 

وسيادة موجة ما يسمى بمكافحة اإل هعاب فعاخعهعلعط 

الحابل بالنابل وغطى اإلع م الرربي والمرول  كعثعيعرا 

من واا  المقاومة وجهاد  جالها و وضعاع اعواعع هعا 

 وعملياتها.

في وسط هذا الركام وال راب الوطني ظلت الجماهير 

الواسرة مرهوبة الجانب وخائفة ومقموععة ومعطعا دة 

 يضار  وهي تريش الاال  مهباينة تعمعثعلعت فعي  فع  

مطالبها المريشية ومحاوال  مواجهة الفعسعاد اإلدا ي 

والمالي و فقا  نهب اليها  الرعمعلعيعة السعيعاسعيعةر  

وظلت هناك اطاعا  منها  تريش الوه  األكبعر العول 

إمكانية إ  ح األوضاع السياسية واالجعهعمعاععيعة فعي 

الرراو من خ ل ما سميت بمحاوال   اإل  ح السياسي 
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تا ةر والهسوية السياسيةر   و العمعصعالعحعة العوطعنعيعة 

  .الممكنة تا ة  خرى

وفي ظل تقسي   طرا  الرراو بين ثع ث معكعونعا  

طائفية واثنية  با  الشعرخ االجعهعمعاععي والسعيعاسعي 

يهوس  مما يررال توالي  القوى الوطنية القاد ة ععلعى 

المقاومة والممانرة وجرلها تحت ايادة وطنية واالع ة 

ااد ة على مواجهة الواا  السياسي واالجهعمعاععي فعي 

الرراور والهق م بشكل ملموس نحو المجهمع  الع ولعي 

بهرجمة  ماني وطموالا   غلبية الشرب الرراو الهوااعة 

إلى الهمسك في القوو الرراو والق شربنا في تعقعريعر 

المصير في الهحعريعر واسعهعرعادة فعر عة بعنعاء دولعة 

جمهو ية الرراو ووال النعز  العجعا ي ععلعى جعمعيع  

 .األ ر ة

 مام كل هذه الظرو  تحركت اطاعا  واسرعة معن 

جماهير الشا ع الررااي من دو  ايادة وطنية مركزيعة 

واضحة  افرة لشرا ا  المطالب المريشية معن جعهعة 

والوافا  والوثبا  واالعهصاما  ذا  الصلة بالحعقعوو 

الوطنية الرامة و فض سعيعاسعا  العقعمع  واإل هعاب 

والهنكيل بكل  شكالد وخا ة مظاهر الهسلعط األععمعى 

لرصابا  المافيا السياسية  والطائفية ومعلعيعشعيعاتعهعا 

الهي تهمثل في مجموععة معن العكعهعل والعهعحعالعفعا  

والهجمرا  الهي تسهأثر اليوم باالمهيازا  في السعلعطعة 

وتحهمي بس ح المليشيعا  وتعلعوذ بعحعمعايعة الع ولعة 

الفا سية األارب لها فعي كعل  هع افعهعا العطعائعفعيعة 

  .والمذهبية

ولرل األخطر ما في األمر    هذه الكهل السعيعاسعيعة 

الموجودة في السلطة والحكومة والبرلما  تب و  اليانعا  

مهحا بة ومهصادمة عبعر اإلعع م  معن اجعل ضعمعا  

وإشباع طمرها بمزي  من االمهيازا  لها ولقعيعاداتعهعار 

وهي تهزاال  ب و ها في مرا كها الهربوية والمع تعهعا 

االنه ابيةر   غ  وجودها مهكافلة في ظل تحعالعفعاتعهعا 

في المحا صة السياسية وتقاسمها السلطعةر  نعراهعا  

ت ف  الشا ع بحيلة ومكر ودهاء إلى االالعهعراب معرعهعا 

بالهضليل في  ف  شرا ا  ومعطعالعب عع يع ة اصع  

االسهه ك المحلي والمذهبي والطائفير لكنها سرععا  

ما  ثبهت  نها مسهر ة لله لي ععن معطعالعب الشعا ع 

وإدا ة ظهرها لدر  وتركد الائرا وسط مهاهعة العطعريعق 

 .في الاال  من اإلالباط والشرود والبلبلة واليأس

وهذا األمر با  مرروفا وت  كد كعل األطعرا  العهعي  

غامر  بزج الشا ع في  كثر من مرة إلى  العهعظعاهعرا  

واالعهصاما  ولكنها ل  تطو  ذلك الغضعب الشعرعبعي 

إلى الالة تمرد وطني شامل  و انهفاضة  وطعنعيعة فعي 

عموم القطر  و إع   عصيعا  مع نعي بعإضعراب ععام  

يسقط السلطة غير الشرعية الهعي نصعبعهعا االالعهع لر 

ويشرع باإل  ح ل وضاعر  سواء من داخل العرعمعلعيعة 

السياسية ودسهو ها   و من خعا جعهعا ضعمعن نشعاط 

جمري ملموس لبرض القوى السياسية واالجهعمعاععيعة 

الهي ترف  شرا ا  المرا ضة للسلطة القائمة ولكعنعهعا 

في ذا  الوات ترمل على  ن  القطيرة والعهعضعلعيعل 

والهجاهل  لوض  اوى المقاومة الوطنيةر إ  ل  تعهعآمعر 

  .عليها بالسر والرلن

وال ب  من االعهرا  وبكل وضوح    الجمي  با  فعي 

مأزو تا ي ير خصو ا     بحر ال ماء الناز  في الشا ع 

المنهفضر وفي جبها  محا بة داعشر  وفعي العاال  

الهص ي لجبرو  السلطة ال موية ومليشياتهار  وسيادة 

الالة اليأس من  ي الل سياسي ناجع  ال يعبع و لعد  ي 

 .دليل ملموس في األفق الررااي القريب والبري 

وم  ظهو  مؤشرا  وتغيرا  سياسية دولية ترهعر   

بأ  الالة الرراو الحالية ميؤوس من إ  الها ؛ بعحعكع  

ذهنيا  تسلط لمافيا  جاهلة ومعهع علعفعة وظع معيعة 

يقودها  ؤساء الكهل في المحا صةر وفي ظل ته يع  

مسهمر لزعامة  إالي  كردسها  باالنفصال عن الرعراور 

وفي المحيط  تهصا ع األطماع اإلاعلعيعمعيعة معن دول 

الجوا  الول ثروا  و  اضي ومياه إاعلعيعمعيعة ععرااعيعةر 

وتض    خطا  وتزاي  النازالين والمهجرين واسعهعمعرا  

سياسا  الهطهير ال يموغرافي واالثنعي فعي معنعاطعق 

ع ي ة من الرراور إضافة إلعى  مسعا  األالع اث فعي 

الرراو بزيادة الهسلط اإليراني على كل مفا ل الحعيعاة 

في الرراو واالهمال المواجعهعة األمعريعكعيعة اإليعرانعيعة 

المرتقبةر  كما يلوح بها الرئيعس األمعريعكعي العجع يع  

 دونال  ترامب.

كل ذلك  با  مص  ا مقلقار  ال ععلعى امعن العرعراو  

ووال تد فحسب؛ بل يهر اه إلى م اطر اإلضرا  بالسلع  

واألمن اإلاليمي والرربي وال ولير  ولهعذا ال بع  معن 

مراجرة وطنية ودولية شاملة إليجاد الل نهائعي ععادل 

 للقضية الررااية.

وال شك    الهظاهرا  الواسرة فعي العرعراو بشعهعى 

شرا اتها ومطالبها تربر عن إ ادا  لعقعوى ععرااعيعةر 

وفي اغلب مطالبها الشربية تبقى مشروعةر ولكنها ل  

ترتق في تحضيراتها و ياغا  شرا اتها  إلعى هع   

بناء  الوال ة الوطنية المنشودة المؤمنة با  الحعل فعي 

الرراو ليس مرتبط بوض  وإدا ة ما يسمى بالمفوضية 

المسهقلة ل نه ابا  وال الهى فعي إجعراء االنعهع عابعا  

نفسهار وال بشكل الحكومة والنظام السياسي العقعائع  

في الرراو برمهد؛ بل يرتبط  ساسا بالهغعيعيعر الشعامعل 

لكل تركة االاله ل األمريكي و خطائد الجسيعمعة بعحعق 

شرب الرراور وفي مق مهها إلغاء الرملية السعيعاسعيعة 

 .ودسهو ها برمهد
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وإذا كانت السلطة القائمة تلعوذ إلعى العمعسعكعنعا   

والمه ئا  تا ة من خ ل توزي  اإلتاوا  والمحا عصعة 

والوزا ا  وإدا ة الصفقا  المالية المشبوهعةر فعإنعهعا 

كشفت وبشكل جلي ا  هناك الكومهين فعي العرعراور 

واال ة ي يرها الي   الربادي و مامعهعا ومعن خعلعفعهعا  

تكمن   اب  وإدا ة الكومة ظل يقودها المجرم نعو ي 

المالكير  مسهن ة على ال ع  اإليراني المسلح المباشرر 

ونفوذ المليشيا  المسلحةر وهي عصابة مافيا تمهعلعك 

اليوم المال والس ح والعغعطعاء العمعذهعبعي والع يعنعير  

مسهر ة ا  توجد كل نيرا   سلحهها ضع  خصعومعهعار 

عربا وكردا وتركمانار  وتعجع  فعي العحعشع  الشعرعبعي 

والحرس الثو ي اإليراني األدوا  المرادية لكعل تعحعرك 

سلمي  و مسلح يه د امهيازاتها وسلطهها وما مناو ا  

االنه ابا  والهمسك بشرا ا  سلطة األغلبية الطائفيعة 

 .إال غطاء واحا ل سهمرا  في نهب وت مير الرراو

وللرودة إلى السؤال المطروح: ما الرمل؟ ونكر ه هنا 

  :مرة  خرى ثانية وثالثة و ابرة:  ما الرمل؟ .نرى ما يلي

يعنععبععغعي تععرع يععل مسعا ا  الععرعمععل السعيععاسععي  •

والجماهيري  المقاوم في الرراو بهوطي ه عبر تشكعيعل 

جبهة وطنية عرااية واسرة تض  اضية  تحرير العرعراو 

بكل الوسائل الممكنة  في  ولويا   ه افعهعار وال بع  

من مباد ا  فو ية  ال ت ض  للحسابا  والعهعطعلعرعا  

الفردية والفع عويعة والعظعرفعيعة لعبعرعض العزععامعا  

المسههلكة وطموالاتها غير العمعسعهعنع ة  إلعى وااع  

اجهماعي وسياسي يؤهلها للقيادة الفرديةر ولع عسعل 

فا  هذه الزعاما  باتت ترمل على تأخير فر  لعقعاء 

القوى الوطنية في الرراو والرمل على تشكيل مجلعس 

وطني عام  للهحريرر  تهمثل بد كافة الفصائل والعقعوى 

واألالزاب والش صيا  المؤمنة بهحرير الرراو والع عروج 

من الالة الهشرذم والهنافر ومن  اللرب  الع عبعيعث فعي 

ابول  دوا  مشبوهة  تعطعلعبعد معنعهعا بعرعض الع ول 

 .اإلاليمية الرابثة بمصير الرراو

في الالة تفريل ضغط الشا ع وتظاهراتد المطلبية  •

والسياسية ال ب  من ايادة مرلومة وواضعحعة تعرعمعل 

على الهنسيق والرمل المشهرك مي انيا من دو  إاصاء 

 و تهميش  و تجاهل ألي فرد  و فصعيعل  و العزب  و 

جماعة  و  طااة عرااية وطنية  لهطعويعر العهعظعاهعرا  

الشربية وتجني  الغضب الشربي الرا م وتطويره نعحعو 

 .انهفاضة وطنية شاملة

الرودة إلى تطوير فراليا  الرمل الوطني الررااعي  •

المسلح والمقاوم للح  من مظال  واعمع  واسعهعهعهعا  

المليشيا  غير الشرعية والحش  الشربي الهي فعرضعهعا 

عنوة الحرس الثو ي اإليراني والرمل على اسههع افعهعا 

بكل السبلر  كونها ليست ذا   لة بالجيش الرعرااعي 

 و بمؤسسا  ال ولة األمنية المطلوبة لحماية الشعرعب 

والممهلكا  الرموميةر فهي هي ا  وتشكي   إ هابيعة 

ال ت هلل عن داعش و خواتهار وال بع  معن إد اجعهعا 

ضمن المنظما  اإل هابية في الرال  والعرعمعل ععلعى 

 .اللها وتصفيهها بشكل كامل

الهوجد بشكل موال  إلى الكوما  البل ا  الرعربعيعة  •

والجامرة الرربية واألم  العمعهعحع ة لعلعحعصعول ععلعى 

االعهرا  الرسمي بجبهة المقاومة الشربية العرعرااعيعة 

ودعمها عربيا ودوليا وتمكيعنعهعا معن إيصعال  عو  

 .الشرب الررااي إلى الرال 

عق  المؤتمر الهوالي ي للقوى الوطنية العرعرااعيعةر   •

والرمل على عق  مجلس وطني موال  لعهعار والعرعمعل 

على الهفكير الجاد على تشكيل الكومة وطنية ععرااعيعة 

في المنفى مرهر  بها عربيا ودوليعا؛  ا  لع  ُيعبعاَد  

وبأارب اآلجال  إلى تشكيل الكومة انهقالعيعة ععرااعيعة 

مكونة من الهكنواراط والمعسعهعقعلعيعن تعقعود العبع د 

بمشو ة مجلس تأسيسي وطني  لفهرة مح دةر  توضع  

لها خا طة طريق مح دة بآجالها ومواععيع هعا لعوضع  

دسهو  ج ي   للب د وتصفية وض  تشكي   العجعيعش 

الررااي ووزا ة ال اخلية واألمن الوطنير  بعمعا يعكعفعل 

اليادها ومهنيهها واسهر ادهعا لعلع فعاع ععن العرعراو 

والماية جماهير الشرب وإلغاء كل معظعاهعر العهعسعلعح 

للمليشيا  الطائفية واالثنيةر ومظاهر االنف   األمعنعي 

لضما  عودة السل  االجهماعي ت  يجيا وإطع و سعراح 

المرهقلين وعودة النازاليعن والعمعهعجعريعن وضعحعايعا 

الهطهر وال يموغرافي  وإلغاء كافة ارا ا  العهعرعسعل 

الهي  ارتها وشرعهها الكوما  االالعهع ل وهعيع عاتعهعا 

الفاشية والقمرية كهي ة اجهعثعاث العبعرعث والعنعزاهعة 

والمفوضية الرليا ل نه ابا  وغعيعرهعا معن األغعطعيعة 

والمؤسسا  القمرية المشبوهة لسلطعا  العمعنعطعقعة 

 ال ضراء.
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 السن خليل غريب
أل  االنهماء الروالي الاجة نفسيةر تهواز  بها ش صية  

اإلنسا . وأل  االنهماءا  الروالية مهر دة منذ الهعكعويعن  

األول للرال . وأل  الوطن هو المسهقر للمجهعمع  يعوفعر  

للهجمرا  الم هلفة باالنهماءا  العروالعيعة مسعهعلعزمعا   

الحياة في الغذاء واألمن والحماية. وال اسهقرا  للمجهعمع   

من دو  الوطن. تهغلَّب فكرة االنهماء لوطن ععلعى  يعة  

 فكا   خرى. ولد األولوية في ال فاع عند على    تعؤمعن  

بها كل الهنوعا  الروالية على ااع ة    الوطن للجمي ر  

 ومن واجب الجمي     ي افروا عند. 

وعن ذلكر وكما برهن الها يخ منذ ب اياتد األولىر    

االنهماءا  ال ينية ال تشكل الرامل األساس في اسهقرا  

المجهم . بل كانت الحروب ال ينية البينية هي القعاعع ة 

الهي تسير عليها المجهمرا  الق يمة بما كانت تحعمعل 

تلك الحروب من مآٍس وكوا ثر تكو  ضحيهها األغلبية 

الرظمى من الهجمرا  البشرية. كعمعا تع ل العهعجعا ب 

الق يمة والج ي ة على    الصراعا  ال ينية كانت  ش  

ضراوة وفهكا  بأمن الطوائل المهصا عة. وما يجري اآل  

على  ري  الوطن الرربي بشكل ععامر وفعي العرعراو 

 بشكل خا ر يؤك  ما ذهبنا إليد.

لق  مرَّ الرراور منعذ االالعهع ل األمعيعركعير بعأاصعى 

الهجا ب مرا ة. و خذ  تزداد وتيرتها بفرعل تعأسعيعس 

عملية سياسية ااع تها تقوم على  سس المحا عصعة 

مة  ميركيا  معن  جعل  الطائفية. وأل  تلك األسس مصمَّ

إبقاء فهيل الصراعا  الطائفية اائمعا  بعيعن معكعونعا  

الرراو الطائفيةر فق  تلقفهها  يادي نظام الم لي فعي 

طهرا ر ألند كا  يراهن على اسهغ ل الثغعرا  فعيعهعا 

ليسرِِّ ب سمومد الطائفية إلى الرراور من  جل اإلمسعاك 

برقول الكثيرين ممن ي ينو  بالوالء للعمعذهعب العذي 

ي ين بد نظام الم لي. وتلقفت الكرة تيا ا  والركعا  

دينية عرااية  خرى من  جل اسهثا ة غرائز البرض لكي 

 يحصلوا على مقاع  له  في الرملية السياسية.

بر  مرو    برة عشر عاما  على االعهع ل العرعراور  ثعبعهعت  

الهجربة    عملية المحا صة الطائفية ا   د  إلى تعنعافعس  

الهيا ا  الطائفية على سراة  كثر ما يمكن من العمعكعاسعب  

لمصالح زعمائها وعلمائها والن ب المحيطة بها على السعاب  

مصلحة الرراايين كله . فازداد  مكاسعب تعلعك العنع عبر  

وتض مت ثرواتهار في مقابل ازدياد  ع اد الفقراء الررااييعن  

إلى  ي مذهب انهموا. فانقس  الرراو في هعذا العوااع  إلعى  

شريحهين اجهماعيهين: شريحة المه مين بالغعنعى معن كعل  

الطوائلر وشريحة المه مين بالفقر من كل الطوائل  يضعا .  

ومن هذا الواا  انكشفت للرلن القيقة  ه ا  زععمعاء كعل  

الطوائل. وتلك الحقيقة ليست بأال من مهاجرته  بعنعصعرة  

المذهب ال  ه ا  لها سوى    يعقعطعفعوا كعل االمعهعيعازا   

والمكاسب لمصالحه ر ضا بين عر  الحائط  ي مصعلعحعة  

 للفقراء والمحهاجين الهى من  بناء طوائفه . 

في الرراو اليوم نشه  سلسلة مهصلة من الهراتبيا  

 المسهغلة لثروا  الرراور تب   على الشكل الهالي:

الهحالل األميركي الصهعيعونعير يسعهعغعل سعذاجعة -

النظام اإليراني في الهسلل إلى الرراو بصعو ة )نصعرة 

المذهب الشيري(. وسذاجة اإلخوا  المسلمين بصعو ة 

 )نصرة المذهب السني(.

النظام اإليعرانعير والعركعة اإلخعوا  العمعسعلعمعيعنر -

يسهغ   طيبة المنهمين إلى )المذهبين( بعذ يعرعة    

ك   منهما مكلَّل تكليفا  شرعيا  بحماية المذهب. وتحت 

 إع نهما تكو  الضحية ه  من  بناء المذهبين.

الطيبو  من الرراايينر يرتضو  بهذا الواا  ظعنعا  -

منه  بأنه  يق مو  الهضحيا  من الفقعر والعمعر  

والههجير والمو  من  جل )العمعايعة معذهعبعهع ( معن 

)م اطر المذاهب األخرى(ر واألمرُّ من كل ذلك يهربعرو  

 ما يقومو  بد  ند تكليل شرعي )إلهي(.

من تراتبية إلى  خرىر ومن اسهغ ل األاوى لسعذاجعة 

األدنىر ت و  عجلة الرراو اآل  بحيث تعهعرعمعق فعيعهعا 

 مآسي الرراايين ومراناته ر ولكن إلى مهى؟

ب    األكثرية من الرراايينر برضها ي  ك بوعي مند  

خطو ة الم ططر وبرضها اآلخر ي  كد برين الواا  المر  

الجاث  على الص و ر وتلك هي ب اية الثو ةر وشعرا تعهعا  

الحقيقية. أل  عوامل الثو ة تهراك  عن ما  خذ  األبصا   

تهفهح على القيقة  ساسيةر وهي    تعراتعبعيعة العذيعن  

يسهغلونه  ال ترني لها )نصرة المذهب( شي ا ر بل هعي  

كلها وسائل من ال  اع والمكر الهعي يعمعا سعهعا  معراء  

الطوائل السهغ ل من يزعمو  المايهه . فراح الغعطعاء  

الذي ت هبئ تحهد مصالحه  تنكشل على العرعلعن. ومعا  

نشاه ه من القليل مما يهسرَّب من  خبا ر سوى ال لعيعل  

والبرها  على    الشرب الررااي الذي كا  مضلع   بع    

يسهفيق على م اطر شرا ا  )نصرة المذهب(ر وبثو تعد  

تلك ب   ي  ك  همية شرا  )نصرة الوطن( الذي  فعرعهعد  

المقاومة الوطنية الررااية منذ ب اية انط اههار بل منعذ  

 43 ايام ثو ة البرث في الرراور وباألخ  منها ثو ة العع 

 الث ثين من تموز.  –

والسؤال األخير الذي يهباد  إلعى ذهعنعنعا: إلعى معهعى 

سيبقى النظام اإليراني مصرا  على البقعاء فعي العرعراو 

م ات   ومراوغا  ومهاجرا  بشرا  )الماية المذهب(؟ وإلعى 

مهى سيبقى عم ؤه من المهاجرين بع)الماية المذهب(؟ 

وإلى مهى سهظل الركا  اإلسع م السعيعاسعي األخعرى 

 ام ة على مكرها وخ اعها في  نها تحمي العمعذهعب 

في الوات الذي يم  فيها زعماؤها جيوبه  من سراعة 

 دماء الرراايين و  وااله  وجماجمه ؟

فيا  يها الشرب الررااير إ  من يع ععونعكع  إلعى االعهعرام  

الهكليل الشرعي لع)نصرة المذهب(ر ليس سوى الماية ونصعرة  

لع)لصو  المذهب( ومجرميد. فهبوا جميرا  لحمعايعة العوطعن  

 من تجا  الطائفية وممن يحميه  من األميركيين واإليرانيين. 
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 كهب  المحر  السياسي
على مرِّ عصو  تا يخ تأسيس اإلمبعرطعو يعا ر كعانعت  

الحروب وسيلة من وسائل ع وا  الشروب األاوى ععلعى  

الشروب األضرل. ول  تكن تحس  الصعراععا  بعيعنعهعا  

سوى وسائل القوةر  ي إما غالب  و معغعلعوب. فعحع ود  

اإلمبراطو يا  تح دها نهائج تلك الحروب. وكانعت تعلعك  

الح ود تهقل  عن ما تهواجد اإلمبراطو يا  بعمعقعاومعة  

 ش  منها بأسا  من الشروب المحهلة. وأل  نظعام واليعة  

الفقيد في إيرا  يمهلك نزععة العهعوسع  اإلمعبعراطعو ير  

الناتجة عن  طماع فا سيةر  م الناتجة عن  ال م ديعنعيعة  

مذهبيةر تبقى المقاومة الرربية هي السيل األنجع  فعي  

 دع  طماعد و ضغاث  ال مد. وطالما   رَّ ذلك العنعظعام  

على سلوك طريق الهوس  على الساب الشرب العرعربعير  

فسهبقى القوة هي السبيل الوالي  للج   طمعاععد. وأل   

  ول عقي تد ترود إلى عصو  غابرة في الها يخ ترتبعط  

بالنزعا  الهوسرية اإلمبراطو يةر فمن غير المعفعيع      

 يه  الهرامل مرد بغير  سلوب القوة. ولكن... 

 فرز  الهطو ا  السياسية الح يثة معبعادئ العهعفعاو   

السياسي لكي تلجأ إليها الشروب لحل الصراعا  بعيعنعهعا  

على    تقوم هي ة األم  المهح ة بحعراسعهعهعا. وععنع معا  

نذكِّر بهلك المبادئ لكننا نرل   يضا     تلك الهي ة ليسعت  

اليادية في  كثر األاليا  ألنها تع عضع  إلمع ءا  الع ولعة  

األكبر في الرال ر والهي تحهل الواليا  المهح ة األميركعيعة  

مقر ها األول. وسهبقى كعذلعك إلعى    تعطعر  ععوامعل  

تزيحها عن االه ل هذا المقر . ولكن هذا الواا  ال يعجعوز  

   يشطب مب   الهفاو  السياسي من خطط ال ول الهي  

تهحك  النزاعا  الرسكرية في ع ااتعهعا. وبعنعاء ععلعيعد  

سنقيس الوسائل الهي تسه  مها المعقعاومعة العوطعنعيعة  

الرراايةر كونها تمثل الرراو ك ولة وليس كعنعظعامر مع   

 النظام اإليرانير كوند المره ي على الرراو ال ولة. 

ليست من  ه ا  المقاومة الررااية نزعة الهوس  ععلعى  

الساب األ   والشرب اإليرانير فمن  ه افها    يعكعو   

الرراو سي ا  مسهق   يمهلك الحق بهقرير مصيره بنعفعسعدر  

وألند جزء من األمة الرربيةر فسهبقى مهمسعكعة بسعقعل  

الوال ة الرربية كحق غير مشروط بال يا  القومي الرربعي.  

وكل ما يق  خا ج ال ود الوطن الرربي ليست العمعقعاومعة  

مرنية بد بأكثر من بناء ع اا  السن الجوا  م  األاربينر  

 وع اا  الهكافؤ والمساواة بالمصالح م  األبر ين. 

وأل  النظام اإليرانير بر  اخهيا ه نظام والية الفقيعد 

ر ابه   بر ااتد م  الرراو علعى غعايعة 4838في الرام 

من الهوتر و لت إلى ال ود الر وا  الرسكري المباشر. 

ولما ل  ينجح في تنفيذ م ططد الهوسري على السعاب 

الرراو طوال سنوا  ثما  من الحرب الضعروسر ُ  غع  

على االسهجابة للضغوط ال ولية السياسية إلى القعبعول 

بوال إط و النا . ومنذ تلك اللحظة كمن السعهع عنعا  

تنفيذ م ططد إلى    الالت في األفعق نعذائعر االعهع ل 

الرراو من ابل إدا ة جو ج بوور فكا  مسهر ا  للهآمر 

مرها من  جل االه ل الرراور ف خل شريكعا  ضعرعيعفعا . 

ولما  علنت إدا ة  وباما خروجها من الرراو لع عسعبعاب 

المرروفةر اامت بهلزي  الرراو للنظام اإليرانير فأ بح 

الشريك األاوىر و علن بغ اد عا مة إلمعبعراطعو يعهعد 

االفهراضية. وبذلك   بح تحرير الرعراو معن االالعهع ل 

اإليراني القا  اوميا  كا  على المقاومعة العرعرااعيعة    

ترلن الب ء فيد. وبذلك تحوِّلت الساالة الرعرااعيعة إلعى 

ساالة  راع بين شرب الرراو وبين النظعام اإليعرانعي. 

وبذلك كا  على المقاومةر كونها تمثل طعر  الصعراع 

األولر واجب تح ي  وسائل الس  الصراع لصالح الرعراو 

في مواجهة الطر  الثانير  ي االاله ل اإليراني. فعهعل 

تبقى المقاومة جام ة  مام الصي  الق يمةر إما غعالعب 

 و مغلوب؟  م تلجأ إلى الصي  الهي  تاالهها الهشريعرعا  

 الح يثة باسه  ام وسائل الهفاو  السياسي؟

طبرا ر في ظل المهغيرا  الكبرى في الفكر السياسعي 

الح يث خا ة الول سبل الل العنعزاععا  بعيعن الع ولر 

يصبح على المقاومة الررااية    تسعهع ع م وسعائعل 

الهفاو  السياسي ألكثر من سبب لد ع اة بعهعقعلعيعل 

الج  ال سائرر وما لد ع اة باالسهجابة إلى المع اخع   

ال ولية إذا ما الصعلعتر ععلعمعا     تعلعك العمع اخع   

والوساطا  لن تكو  بري ة الحصول لما يشكلد  راع 

دولهين من م اطر على األمن ال ولي واإلاليمعي. و معا 

القول بأند ال يجوز الهفاو  م  من فعهعك بعوالشعيعة 

كبيرة بالرراو وبشرب الرراور وم  من ال يفه  بعغعيعر 

لغة القوةر فيرني الرودة إلى المب   الق يع  فعي العل 

النزاعا  بين ال ول في الرصر اإلمبراطعو ي العقع يع . 

ولكن ماذا لو الصعل العهع خعل الع ولعي وطعلعب معن 

ال ولهينر الررااية واإليرانيةر    تعلعجعآ إلعى وسعائعل 

الهحكي  السياسي لحل النزاع بينهمار كمعا الصعل فعي 

 الرب السنوا  الثماني بين الرراو وإيرا ؟

وباخهصا ر إ  اللجوء إلى خيا  الحلول السياسيةر الهعي 

عادة ما يه  الهمهي  لها بمفاوضا  مباشعرة  م غعيعر 

مباشرةر هو خيا  سلي . ومن يرفض ذلك سيج  الرال  

كلد واافا  في مواجههد. وليبقى النظعام اإليعرانعي هعو 

ذلك الرافضر أل   فضعد سعيعكعو  معرفعوضعا  ععلعى 

 المسهوى ال ولي واإلاليمي والرربي.

ون هه  مقالنا السري  بالعقعول: لعلع عائعفعيعن ععلعى 

المقاومة من الواوع في الفخر عليه     يهذكروا  نهعا 

تحمل  وال  البن اية بي ر وترف  غصن الزيعهعو  بعالعيع  

األخرى.  ي  ع   من القوة ما يرهب  عع اءهعا و عع اء 

 اهللر ولكنها سو  تجنح للسل  إذا جنحوا لها.
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إ  ما ُيحكى عن مراللة ج ي ةر على الصري  ال ولعي 

بر  انه اب دونال  ترامب  ئيسا  لعلعواليعا  العمعهعحع ة 

األميركيةر والهي إذا انهظمت مسا اتهعا كعمعا ُمعرعلعنر 

فإنها سو  تمسُّ بشكل  ساسي القعضعايعا العرعربعيعة 

 –الساخنةر وفي األولوية منها سيأخذ الصراع الرعربعي 

اإليراني االههمام األول في مسا  األال اث في المعرالعلعة 

القريبة القادمة. وبري ا  عن تر اد األخطاء الهي وارعت 

فيها  ميركا منذ إع   الصقعو  فعي مشعروع )العقعر  

األميركي الج ي (ر والهي على  علنها الرئيس األميعركعي 

الج ي  بنفسدر ُيرهبر األمن القومي العرعربعي هعو  ول 

ضحاياه. فبر  االه ل الرراو سقعط الصعن العحعمعايعة 

الرربي الوالي  الذي كا  يحول دو  إسقاط  من األمعة 

الرربية. ولذلك خرجت كل عفا يت الشر في الرال  من 

اماامها لههقاس  الغنائ  على طول مسعاالعة العوطعن 

الرربي وعرضد. وبسقوط هعذا األمعن  خعذ  بعرعض 

األنظمة الرسمية الرربية تشرر بال طر الجا   المحيعط 

بهار وكانت دول ال ليج الرربي  ول من اسهشعرعر هعذا 

 ال طر خا ة القادم من النظام اإليراني.

كا  ال طأ األكبر العذي واعرعت فعيعد إدا تعا بعوو 

و وبامار طبرا  السب االعهرا  األميركي العمعرعلعنر هعو 

 نهما ب ال  من ضما  المصالح األميركيعة معن سعراعة 

ثروا  الرراور فق  تنازال عنها لمصلحة النظام اإليراني. 

وهذا الهنازل  دى إلعى إلعحعاو خسعا تعيعن فعادالعهعيعن 

 باالسهراتيجية األميركيةر وهما:

هي     مععيععركععا دفععرععت األكعع    ال سا ة األولى:-

الباهظة بااله ل الرراور بينما الص  النعظعام اإليعرانعي 

 األ باح الوفيرة من دو     ي ف   ية كلفة.

عت  ميركا  بواب الرراو  ال سا ة الثانية:- بر     شرَّ

 مام النظام اإليرانير  اح يسهبيح األمن القومي الرربعي 

لهطبيق مشروعد في )تص ير ما يزع   نها ثو ة(. هعذا 

الهغول اإليراني دف  ب ول ال ليج الرربي بشكل خعا  

إلى تحميل  ميركا المسؤولية األولى في انعهعيعا   معن 

تلك ال ولر فكانت النهيجة     ميركا خسعر   ع ااعة 

تلك ال ولر ول  تكسب إيرا ر وب ال  معن    تعؤسعس 

 ميركا إمبراطو ية  ميركيةر فق  فهحعت األبعواب  معام 

 النظام اإليراني لهشيي  اإلمبراطو ية الفا سية.

إ  خسا تين اسهراتيجيهين لحقها بعأمعيعركعار تعفعسعرا   

م ى الس ط الذي انهاب  وساط الحزب الجمعهعو ير العذي  

ا  يكو  ا  اام بمراجرة تلك الهجربةر والهي  خذ دونال   

ترامب يربِّر عنها عبر إيصالد إلى معواع  العرئعاسعة فعي  

 ميركا. وما تصريحاتد وارا اتد الهنفيعذيعة سعوى العوجعد  

الرملي السهراتيجية الره  الج ي . ومن بين  ه  ارا اتعد  

هو وض  ال  للهم د اإليرانير واسعهعرعادة  ع ااعة دول  

ال ليج الرربي. ويبقى األه  من كل ذلك اإلجعابعة ععلعى  

الهساؤل الهالي: بر     عودتنا  ميركا على سعلعوك طعرو  

 الكذب وال  اعر هل ترامب  ادو في تنفيذ ما  علن؟ 

إننا نرجِّح المص ااية في  اوالد وفي  فرالدر ألنعد إ   

فرلها فمن مصلحة  ميركا وال ها وليس العبعا  بعإععادة  

الر الة إلى القضايا الرربية. ففي الركهد للج  العجعمعوح  

اإليراني ترويض ال سا تين االسهراتيجيهين: اسعهعرعادة  

نهب الرراو من دو  وجود شريك آخر لعدر واسعهعرعادة  

  ااة دول ال ليج الرربي بإثبا  مق  تد ععلعى إععادة  

توفير الحماية لها. وإ  كا  ترجيح الصول  مر ال يعرعنعي  

تأكي  الصولدر فاالهمال ال  اع األميركي  معر العفعظعنعاه  

غيبا ر وهذا ما على المرنييعن بشعأ  العرعنعاويعن العهعي  

 نرالجها    يحذ وا من واوع  ف اخ ال  يرة. 

وبناء عليد تبقى الحقيقة الثابهة هي في  ند )ال يحعك 

الجل  الرربي غير مق  ة الررب على مقاومة العرع وا  

 يا  كا  مص  ه(. ولكي نهجاوز  ف اخ ال  اعر نرهبعر    

من هو مرني بشكل مباشر بقضعيعة األمعن العقعومعي 

الرربي الذي انههكت موازيند بااله ل الرعراور نعهعوجعد 

ب طابنا إلى مص  ين  ساسيين يرانيا  من مشعكعلعة 

اخه ل األمن القومي بشكل مباشرر وهمعا العمعقعاومعة 

 الوطنية الرراايةر ودول ال ليج الرربي.

ل  تصل اإلدا ة األميركية إلى المآزو الهي  علن عنهعا 

ترامب ومن سبقوه إلى د اسة الهجربة األميركية المعرة 

في االه ل الرراور لوال  داء المقاومة الوطنية الررااعيعة 

بإلحاو الهزيمة بأميركا  وال ر ولوال األداء السياسي ل ول 

ال ليج الرربي الممان  لقرا ا  إدا ة  وبامعا فعي شعأ  

ع اة  ميركا م  إيرا ر وإف   البل ت خلها على غا بد 

في الشؤو  الرربية. وأل  مقاومة األطماع اإليرانية هو 

ما يجم  الطرفينر فمن  ولوياتهمار طعبعرعا  بعرع     

 لحقت المقاومة الوطنية الررااية الهزيمة بأميركار    

يكونا في تحالل واال  لإل را  ععلعى    تعنعفِّعذ إدا ة 

ترامب وعودها بإخراج إيرا  من الرراو بشكل كامل ال 

نق  فيعدر وفعي لعجعمعهعا ععن تعنعفعيعذ  الع معهعا 

اإلمبراطو ية على  نقا  المصلحة الرربية الرليا. و ما 

تهمة ذيول االاله ل األميعركعي و طعمعاع  معيعركعا فعي 

الرراور وفلول االاله ل اإليرانير فهي تق  علعى ععاتعق 

 المقاومة الوطنية الررااية.
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 السن خليل غريب

كالزوبرة في فنجا  ا  تهب الجرجرة الهعي  افعقعت 

و ول دونال  ترامب إلى  ئاسعة العواليعا  العمعهعحع ة 

األميركية. وأل  و ولد كا  نهيجة لحركة نقع يعة اعام 

بها الحزب الجمهو ي و س  معن جع يع  مع عطعطعا  

الر اة م  منطقة الشرو األوسط بشكل عامر والر اة 

م   اطا  الوطن الرربي بشكل خا ر وبالرراو بشكل 

 خ ر كا  من المفي     نهاب  المهغيعرا  فعي تعلعك 

الحركةر لرلَّ الررب يسهفي و  من اتعجعاهعاتعهعا بعمعا 

 يصب في مصلحة الوطن الرربي.

وإذا كا  من ال طأ    يض  الررب كل بيضعهع  فعي 

سلههار اعهبرنا  ند من ال طأ  يضا     ال نسهعفعيع  معن 

وض  برض البيض في سلة المهغيرا  الج يع ة. و معا 

السببر ف   عامل مقاومة سعيعاسعة  سع   دونعالع  

ترامب ا   ثَّعر  تعأثعيعرا   سعاسعيعا  فعي فعر  تعلعك 

المهغيرا ر وهذا يرني  نها ل  تأ  منحة معن العحعزب 

الجمهو ي وِمنَّة مندر من  جل ع الة هذه العقعضعيعة  و 

تلكر بل فرضهها المقاومة الهي  طلقها العزب العبعرعث 

الرربي واللفاؤه في مواجهة االاله ل األمعيعركعي معنعذ 

اللحظة األولى الاله ل بغ اد. وألنها ُفرضت بالمقاومةر 

ه  ايادة المقاومة الرراايعة بعأنعهعا سعو   فلن تهوهَّ

تسهفي  من تلك المهغيعرا  سعوى بعاسعهعمعرا  تعلعك 

المقاومة الهى تحقيق  ه افها بهحرير العرعراو بشعكعل 

 تام. 

وإذا كانت الممانرة الهي  ب تها دول ال ليج العرعربعير 

وخا ة المملكة الرربية السروديةر ا  عرالت م طعط 

 وباما تجاه الر اة م  النظام اإليراني نهيجة اخعهعرااعد 

األمن القومي الرربير فمن ال طأ    تسعهعريعح تعلعك 

الممانرة ابل تحقيق  ه افها بالكامعلر ومعنعرعد معن 

ته ي  هذا األمن في المسهقبل. وأل  األمن العقعومعي 

الرربي ا  اخهراد االاله ل األميركي في الرراور خا عة 

عن ما  فلت البل م طط الهوس  اإليراني علعى غعا بعدر 

فإ  المقاومة الررااية ا  وج    خعيعرا  اإلسعنعاد معن 

دول ال ليجر بالهماهي م  مشروعها االسهراتيجير فعلعن 

يكو  لممانرة دول ال ليج الرربي فرل مؤثر من دو  

 اسهمرا  المقاومة الررااية في  داء دو ها.

وأل  تقسي  الرراو يؤدي إلى توسي  مناطق الهعأثعيعر 

اإلاليمير بحيث يهحول كل إالي  في الرراو إلى ااع ة 

لنفوذ هذه ال ولة اإلاليمية  و تلكر يرني فعي العوااع  

   النفوذ اإليراني سيبقى على زخمد في جنوب الرراو. 

ولهذا نرهبر  ند ال مرنى لحماية األمن القومي الرعربعي 

إذا ظلَّ مشروع تقسيمد اليا  ُيعرزو. وهعذا معا ُيعوجعب 

الحذ  من  ية خ يرة  ميركية  خرى سواٌء  كانعت ععلعى 

شكل ترامب  م شكل بوو و وباما. وإذ يأتي تحذيعرنعا 

ب معن  من الواوع في كمائن ال  يرة هو ما  خذ يهسرَّ

مرلوما  عن عق  مؤتمر في تركيا تحت عنوا  )القوى 

الوطنية السنية( جم  بين  فوفد كل العجعواعة العهعي 

تزع   نها تنطق باس  السنةر وه  فعي العواعت ذاتعد 

ممن تلوَّثت  ياديه  ب ماء المكعو  العطعائعفعي العذي 

يزعمو   نه  من الماتد. هذا ناهيك عن  نه   ثبعهعوا 

والءه  الكامل ل اله ل األميركير وخضعرعوا إلمع ءا  

 النظام اإليراني.

إ  ما دفرنا إلى الهحذيرر ليس خوفنا معن    تعغعرو 

فيد المقاومة الررااية ألنهعا  فضعت العمعشعروع معن 

 ساسد منذ ب اية تسويقد ألنها ترر  م اطرهر وألنهعا 

 علنت    توالي  الرراو هو مطلب اسهراتيجير بل جعاء 

الهحذير موجَّها  إلى دول ال ليج الرعربعي تعحع يع ا  معن 

تجربة سابقة فاشلة  اهنوا فيها على    تعكعو  لعهع  

الصة في الرراو المقسَّ  عبر )إالي  سنسها (. ولسعنعا 

هنا بحاجة لسردها أل   نظعمعهعهع  السعيعاسعيعة  د ى 

بهفا يلها ونهائجها ال طيرةر وكانت من  خعطعر تعلعك 

النهائج    النظام اإليراني ا  سيطر على العرعراو كعلعد 

ضا با  الهى مصالح الليفد األمعيعركعي ععر  العحعائعط 

باالسهفراد بثروا  الرراور ومهجاوزا  المصلحة ال ليجيعة 

عن ما  علن    بغ اد هعي ععا عمعة لعإلمعبعراطعو يعة 

 الفا سية.

علما     النظام اإليعرانعي اع  يسعاوم األمعيعركعيعيعن 

وال ليجيين على توزي  المصالح في العرعراو بعيعنعهع  

بالر ل. وعلما     األميعركعيعيعن اع  يعرضعو  بعهعلعك 

المساومة ألنها تري  ثروا  الرراو لمصلحة  ميركا كما 
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 علن دونال  ترامب. ولعكعن  يعن هعي 

المصلحة الع علعيعجعيعة فعي كعل تعلعك 

 المساوما ؟

إ  الرضى ال ليجير بما ُيحاك للعرعراو 

في مراللة ما برع  نعقعل داععش معن 

المو ل إلى  ماكن  خعرىر إذا  عحَّعت 

بة على الههار يرعنعي  المرلوما  المسرَّ

سلبها من  و او اوِّتها الهي تمهعلعكعهعا 

اآل ر لهصبح الطر  األضرل بيعنعهعمعا. 

وبذلك سهرعاد األوضعاع إلعى نعقعطعة 

الب اية. وال شيء يحول دو     تعهعكعر  

السينا يوها  لمع ة  كعثعر معن عشعر 

سنوا   خرىر ويبقى األمن الع علعيعجعي 

مععهعع دا  بشععكععل خععا ر ويععكععو  

المسهفي ا  األكعبعرا ر هعمعا  معيعركعا 

وإيرا . فهضمن األولى اسهرادة دو هعا 

األكبر في نهب ثروا  الرراو لمصلعحعة 

الشرب األميركير وسهبقى إيعرا  فعي 

جنوب الرراو لكي تروِّ  ما ل  تسهط  

ترويضد الهى اآل  من عراايي الجنعوبر 

سهسهأنل بد مشعروععهعا العهعوسعرعي 

ال طير الينما تحين فر عة معهعغعيعرا  

 خرى ا  تحعصعل ععلعى الصعرعيع يعن 

 ال ولي واإلاليمي.

إنها فر ة  مام دول ال ليعج العرعربعي  

بأ  ال ت سعر  و او اعوتعهعا العراهعنعةر  

م  وعة برعودة إدا ة العجعمعهعو يعيعن  

الشبيهة بهمثيل دو  عودة االبن الضعال  

إلى  الضا  المنطقعة ععامعةر و الضعا   

القضايا الرربية خا ة. وعليعهع     ال  

ينسااوا م  ُخ ع إعطائهع  الصعة معن  

مشروع تقسي  الرراور أل  عليه     ال  

يهناسوا  ند ال يمكن الماية  معنعهع  معا  

دام الرراو محه   ومقسما  بين  معيعركعا  

وإيرا . وعليه     يعهعأكع وا    هعذا  

األمن لن يصبح محمعيعا  سعوى بعرعودة  

الرراو موال ا  خاليا  من  ية و ايةر علعى  

   يحكمد نظام يحمل عقعيع ة الع فعاع  

عن القومية الرعربعيعة ويعحعمعي الع ود  

الوطن الرربي ويحر  علعى معواجعهعة  

كل محاولعة اخعهعراو لع معن العقعومعي  

 الرربي خا ة من بوابهد الشراية. 

  * * * * * 

 

 يوسل الو داني 

 خي في كل اطر عربير اجهاالد "الربي  الرربي"ر وععمعت   جعاءه 

"الفوضى ال  اة"ر تفهك بد الحروب ال اخلية منذ سنين ولع  يعزلر 

  اك تحل  ببيت من طينر وان يل زيتر وتشهاو لنبع  يع عرج معن 

  .  رةر وتنصت لحكايا  و مت ليال مرهمرة

  اك تسأل: ماذا ت بئ في    ك منذ سعنعوا  معر ؟ تعبعهعسع  

بإشفاور فأنت على يقين من  نك مهما العذفعت معن األ اعام لعن 

 تبقى إال كلمة سوداء محفو ة في الذاكرة ... للحرب.

من الحرب تحاول الربو  إلى زمن هو كالحل ر والعحعرب معا زالعت 

مسهمرة. وذاكرتك تغو  في الب الذكريا  ال ايعقعةر ووهعجعهعا 

الراطفي الكهشا  دفاتر األيام الق يمةر وشموس لحعظعا  العفعرح 

  .القادم

عيناك تمهلكا  اوة اسهثنائية في اسهحضا  المعاضعي بعأ ع ائعد 

 و  واتد في لحظة واال ة فري ة.

تهح ث عن ماٍ  اريب ج ا ر والذاكرة تذهب  بر ر  وب  شرععة 

  .الطفولة المطوية في األال او

تنكر األ   مواعي هار والمهاجرو  عن  وطانه  طوعا ر  و اسرا ر 

في مرا ة العغعربعة واسعوتعهعار تعنعكعر األ     –ال ب    –يسقطو  

مواعي هار ويغمض اإلنسا  عينيد على األال مر أل  العوطعن العيعن 

يشهرل بالرغائبر يحهاج إلى الصو  والغيمة والنهر والج ولر لهب د 

  .عند ما نسميد "الربي " الولد من م مح الضياع والهشظي

من ي ل  عن نفسد تا ي د الق يع ر وغعربعهعدر و الع م العوطعن 

الرذبر واالنهصا ا  الزائفةر ال ب     يج  نفسد في مهاها  ما بر  

اإلهانةر ومهرجا  ما بر  البكاءر و لوا  المزا  ليؤنس الليل... ثع  

  .يرالل

 لهنا بهذه األ   مق سةر نهاجر فيهار نمو     العا  العمعو  

عليهار ونؤمن بأ  الحب  ج   بأ  ال يمزاد زمن فاس ر والمؤمنعو  

برقي تهار  جال يق مو    وااله  واال ا  واال ا ر شه اء ألمة آمعنعوا 

بهرابها فزادته  مطرا ر وخصوبةر وا  "عرفت  وائله  في الجعهعا  

  .الهي تحهضن النصل" وعرفوا    ان فاعه  يظل ال يا  الوالي 

لو مرة كنا ااد ين على اإلمساك بزمام الزمنر دو  االلهفعا  إلعى 

  . وامر الرموز واأل اام وال يول الهرمة

لو مرة نشرنا  ف  تنا  مام الكو  عا ية من طقوس الزمن وابهر نا  

عن انهظا  للبيانا  "اإليجابية"ر لو فرلنا ذلك الكهشفنا الرقع ة العهعي  

  . بطت انكسا    واتنار بانكسا  ا  تها على مما سة للحياة 

عن ما ال يكو  لك موال من كل هذه األ   انفجر معرة واالع ةر 

وفجر مرك الزمن الذي نسفت فيد الم   والقرىر وكل الوعود فعي 

ر وانههاء بمعؤتعمعر .... آخعر 4914المؤتمرا ر ب ءا  من مؤتمر لن   

  .مؤتمر
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 ال،اتور علي بيان
في إال ى المقاب   اإلع مّية مع  العراالعل األسعهعاذ 

محم  السنين هيكل ذكر  ّند من المحهمعل    يعكعو  

مصير المشرو الرربي مشابها  لما ال ث في األنع لعس. 

وإذا ما تّ  اسهررا  الواائ  الالّيا  يمكن االسهنهاج  ّنعد 

إذا ما اسهمر  األال اث على ما هعي ععلعيعد اآل  فعإّ  

  :األمو  سهصل إلى النهيجة ذاتها اسهنادا  إلى ما يلي

ته ي ا  الواليا  المهح ة األمعيعركعيعة لعلعقعيعادة -4

بأّ  العرعراو سعيعمعحعى ععن  3117الررااية ابل الرب 

ال ا طة وسيه  إعادتد إلى ما ابل الرصو  العوسعطعى. 

إّ  كّل ما اامت بد الواليا  المهح ة األميركّية منذ ذلك 

الحين والهى اآل  يؤّك  خطهها لهحقيق ذلك ليعس فعي 

الرراو وال ه وإّنما كذلك في سو يا و بما الالعقعا  فعي 

 اطا  عربّية  خرى تحعقعيعقعّا لعهع   الشعرو األوسعط 

الج ي  باعهماد اسهراتيجية الفوضى ال ّ اة الهعي  ّكع  

  .عليها المسؤولو  في اإلدا ة األميركية

عن ما ُفرضت الرسكرة على العمعرعا ضعة السعو ّيعة  -3 

نهيجّة السه  ام النظام الرنل المفرط ضّ  العمعظعاهعرا   

الشربّية السلمّية اّ مت الواليا  العمعهعحع ة األمعيعركعّيعة  

لفصائل المرا ضة وسائل غير اهالية  ي مرّ ا  اتصعاال   

ل  مة إسه با اتها وتجّسسها على كعل معا يعجعري فعي  

سو يا به   تصويب خَططها هنعاكر فعي العيعن  ّنعهعا  

اّ مت  سلحة ثقيلة لقوا  سو يا ال يمقعراطعّيعة و ّمعنعت  

له  الغطاء الجوي وال ع  السياسي العمعمعنعهعج خع معة   

  .لمشروعها الهقسيمي في الوطن الرربي 

ال تزال الواليا  المهح ة األميركّية منحازة بالكامعل -7

إلى الر و الصهيوني وتعرفعض العهعى اعرا ا  األمع  

المهح ة ومجلس األمن ال ولي ذا  الصلة بعالعقعضعّيعة 

الفلسطينّيةر وتماطل وتهنّصل  اليانا  الهى من خّطهعهعا 

  .المرلنة بما عر  بحل ال ولهين

عن ما دخلت  وسيا االتحادية الحعرب فعي سعو ّيعا -1

مباشرة  بر  الهنسيق م  العكعيعا  الصعهعيعونعي تعّمعت 

مبا كة القوا  الروسّية الذاهبة إلى سو ّيعا معن اعبعل 

بطريرك  وسيا مّما يرطي داللة  ااطعرعّة ععلعى نعمعط 

الهفكير المشعابعد إلعى معفعردا  العحعرب الصعلعيعبعّيعة 

  .االسهرما ية في الماضي

 غ  ايام الر و الصهيوني برّ ة اعهع اءا  ععلعى -5

سو يا ل  يه  الرد من ابل النظام السعو ي وال إيعرا  

وميليشياتهار وإّنما اسهرملت  وا يخ سكود والبراميل 

المهفجرة وكعل  نعواع األسعلعحعة األخعرى ضع  اعوا  

المرا ضةر مّما ي الض كل ادععاءا  العنعظعام وإيعرا  

بحمل لواء المقاومة والممانرةر و ثبت  ّ  الحفاظ علعى 

السلطة بالنسبة للنظام وتحقيق العلع  اإلمعبعراطعو ّيعة 

الفا سّية بالنسبة إليرا  هما األولوّية وليس معواجعهعة 

  .الر و وتحرير األ اضي المحهّلة

الصفقة الهي تّمت بين  وسيا وتعركعيعا العول العلعب  -1 

والباب  ي وال دع  تركيا للمرا ضة لعمعواجعهعة تعقع م  

اوا  النظام وإيرا  وميليشياتها م عومة  من  وسيا فعي  

اللب مقابل دخول اوا  تركّية م  الجيش السعو ي العحعر  

إلى الباب لهأمين عازل بين شرو العفعرا  وغعربعد ومعنع   

توا ل اوا  سو يا ال يمقراطّية تؤك     اله   الهركي  

هو ال فاع عن المصالح القومّية الهركّية والهعي معن ابعرز  

 وجهها من  ايام كيا  كردي انفصالي في شمال سعو يعا  

يمه  بين شرو وغرب الفرا ر ويصعبعح ععامع   مسعاعع ا   

  .لحزب الرمال الكردسهاني االنفصالي في تركيا 

إ  مرظ  الرربر دوال   ومنظما ر اوى سياسية  و  -3 

عسكرّية موزعو  بين المحاو  المذكعو ة  عع هر وهعي  

شاء   م  بتر تقاتل برضها البرضر وبصر  النظر عن  

 ه ا  كل طر  فإّ  المسهفي  هي القعوى الع عا جعّيعةر  

وهذا يشبد توزع  مراء األن لس بين القوى الهعي كعانعت  

تسهه   الررب والمسلمين هناك مّما  و ل األمو  إلى  

ما و لت إليد في ذلك الزما ر اليث كا  هع   األمعراء  

الحفاظ على كراسيه  فذهبوا وذهبت كراسيه . وإذا ما  

 ضفنا ما يح ث في الرراو وسو يعا إلعى األوضعاع فعي  

فلسطين المحهلة وليبيا واليمن والصومالر وب  جة  اعّل  

في مصر واأل د  وتونس والجزائر يمكن االسهنهاج دو   

 دنى شك  ّ  الوطن الرربي تحعوّل إلعى سعاالعة العربر  

ومنطقة تقاس  نفوذر والالقا  لن تبقى كراسي وال معن  

يجلس عليها من الكام الررب الحالّيين بر ما يكونوا ا   

خسروا  وطانه  وساهموا فعي إخضعاععهعا لع نعهع اب  

   .واالسهرما  من ج ي  

ال يزال الررب يمهلكو  الكثير معن ععوامعل العقعوةر 

والفر ة  مامه  لهصحيح المسعا  وذلعك بعإ ع العا  

داخلّية القيقية سياسيا  وااهصادّيا  واجعهعمعاععّيعا  ععلعى 

 ري  كل اطرر وبوض  اسهراتيجّيعة ععربعّيعة معواّلع ة 

لمواجهة الهحّ يا  األمنّية ال اخلّية واله خل الع عا جعي 

  .مهرّ د المشا ب واأله ا 

لق  الّذ  محم  السنين هيعكعل ومعا ععلعى العقعوى  

الرربّية الفاعلةر خاّ ة  تلك الهي ترهبر نفسها ما تعزال 

تحافظ ولو على الح  األدنى من االهرام الهوّية الوطنّية 

والقومّية في الوطن الرربي إالّ    تري  اراءة العهعا يعخ 

برمق وتسهله  الع  وس وتصعّحعح مسعا هعا لعمعنع  

المؤامرة من االسهمرا  وبلوغ غاياتها فعي تع معيعر معا 

تبّقى من مقوما  القوة واالسهق ل ل ّمة الرربّية الهي 

تهرّر  لله ريب ال اخلي واله مير الممنهج العذي اعّل 

 .نظيره في  ماكن  خرى من الرال  في الرصر الح يث
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 اتب المحرر السياسي 
منذ أن أصبح العرال  ،فًا عسكريًا آللة الحرب اوميراليلةو 
لم تع، المالجئ الم،نية تيكل مال ًا آمنًا لألبرياء من شيلو  
 أ فال  نساء. ففي مناظير الوحيية الرأسمالية الل شليء 
مستباح  الما أن  يمأل جيوب اللرأسلملالليليلن ملن اللذ لب 
 الفضة.  ال ضير في أن تسا ي حياة  لفلل ملللولراملًا ملن 
الفضة في المناظير الرأسمالية.  ال ضير أيضًا من أن يسلا ي 
ت،مير أضخم المبلانلي اللتلزام )إعلادة إعلملاره( بلواسلطلة 

 رأسمالي جيع لم تيبع نهم  باليين ال، الرات.
 منذ أن   أت أ ل ق،م فارسية أرض العرال تحت حملايلة 
أميرايةو تلفلجتلرت أحلالم حلاالم ) اليلة اللفلقليل ( للبلنلاء 
إمبرا ورية اسر  ثانية. فراح يستبيح  دماء أ فال اللعلرال 
 نسائ   شيوخ و  لم تع، تسا ي حياة عراقي في مناظليلره 
أاثر من حصاة تسهم في بناء صرح  اإلمبرا وري. فلوسلتلع 
من جرائم  على حساب العرال  اللعلراقليليلن لليلبلنلي ملن 

 جماجمهم قواع، وحالم  اإلمبرا ورية.
 منذ أن استمرأ العمالء  الخونة  عم السلطلةو بلحلملايلة 
أميراية  إيرانيةو حتى تفجترت برااين أ ماعهم في تجمليلع 
الثر ات من دماء أ لهم  بني قومهمو  ال ضير بمناظيلر لم 
من أن تسا ي حياة  فل أ  امرأة أ  مسنٍّ در مًا ُيضاف إللى 
 ثر اتهم حتى تك،تست بالحجم الذي لم ير ه في أحالمهم.

 نحن نستذار تلك العقائ، التي ُجِبلللت عللليلهلا نلفلوس 
الثالثي اواثر إجرامًا في تاريخ الكونو لم تع، الجرائم اللتلي 
ترتكب في الموصل لتفاجئلنلا علللى اإل لالل. فلملن آملن 
بالجريمة قانونًا لتحقيا رغبات و يمكن  أن يلرتلكلب جلرائلم 
أفاع من الجرائم التي يرتكبهلا اآلنو  لاللملا أنلهلا تصلب 

 نتائجها في جيوب تجار اإلنسانية  ال،ين  اوخالل.
اإليرانلي   –لم تكن المجازر التي يرتكبها التحالف اوميراي 

في م،ينة الموصل المجزرة او لى  لن تكون اوخيرة. فلقل، 
سبقتها جرائم ملجأ العامريةو  الحويجة  الفلوجة  اللرملادي 
 ديالى....  ق، ترتكب جرائم أخر  أش، فااعة  إجراملًاو ملا 
لم يقف العالم  قفة جريئة  لو لمرة  اح،ةو ليقول وبلا لرة 
أميراا  إيران: افاام سفكًا ل،ماء اوبرياءو  افلاالم سلفلكلًا 
بحقول اليعوب بتقرير مصير ا.  ما لم يقف العرب  قلفلةو 
 لو  اح،ةو ليقولوا لتحالف الير اللثلالثليو أمليلرالا  إيلران 
 عمالؤ ما: إن أرض العرب للعرب.  ثر ات العلرب للللعلرب. 
 حماة العرب  م عرب.  تطبيا ال،يملوقلرا ليلة فلي بلالد 
العرب لم يطلبها أح، منكمو بل ديموقرا ية العرب يجب أن 
تكون صناعة عربيةو  إعمار بالد العرب بلأيل، علربليلةو  ال 

 إمبرا ور على العرب غير عربي.
 إ ا اان العالم لم يهتز أمام  ول جريمة ملجأ العلاملريلةو 

 لم يهتز أمام جرائم الفلوجة  الرمادي  الحويجةو فلهلو للن 
يهتز أمام  ول جرائم مالجئ الموصلو  لكن على ملجلرملي 
العصر أن يتعاوا من در س اإلمبرا وريات التي داللت فلي 
التاريخو من اإلسلكلنل،ر إللى اللر ملان. ملن  لوالالو إللى 
جنكيزخان  تيمورلنك. من الحر ب الصليلبليلة إللى غلز ات 
نابليون بونابرت. من بريطانيا  فرنسا إلى أميراا  غليلر لا. 
 إ ا اانت محطات تلك الهمجيات ب،أت  في  ذه اللملنلطلقلة 
المق،سةو فهي انتهت أيضًا على أراضيهاو  بأيل،ي أبلنلائلهلا. 
 اما دارت اويام على شلعلوب اللملنلطلقلةو  داللت الل، ل 
الطامعة فيهاو فهي ستيه، د رة أخر  للطلرد اللطلاملعليلن 

 الج،د على أي،ي أبطال عرب.
 إ ا اانت أرض الموصل اليوم تيلهل، علرض مسلرحليلة 
جريمة أخر و لتطويع إرادة الموصليينو فلن تكون نهلايلتلهلا 
غير تلك التي عرفتها نهاية مسرحيات جرائم أخر  ُعلرضلت 

 على مسرح أرضنا.
 إ ا اان الحا ال يضيع   راءه مطالبو فإن تحلريلر اورض 
حا  الما يقف  راءه مقاتل.  إ ا اانت إمبرا وريات التاريلخ 
ُ زمت في مواجهة اوبطال العربو فلنلزعلات اومليلراليليلن 
 اإليرانيين اإلمبرا ورية سُتهزم في مواجهة أبلطلال علرب 

 نذر ا أنفسهم  حياتهم من أجل أمتهم.
 أخيرًا إلى اوميرايين الحالمين بيعار )لكي تعمِّر عللليلك 
أن ت،مِّر(.  إلى اإليرانيين الحالمين بيعار )إ ا سيطرت عللى 
أرض فاقتل نساء ا  أ فالها  شيوخهاو  اقلتلللع شلجلر لاو 
 دمِّر حجر ا(و ننذر م بأنهم سوف يل،فلعلون ململا جلنلت 
أي،يهم ار ًا  حق،ًا من الضحايا الذين فق، ا أبناء مو أ  من 
اوبناء الذين فق، ا آباء م. اما أنهم سي،فعون اللثلملن ملن 
لعنات موا نيهم ممن تستفليلا ضلملائلر لم علللى  لول 

 الجرائم التي ترتكبها إيادي أ لي اومر منهم.
 إلى الذين خانوا   نهمو  قبضوا من دم الضلحلايلا ملن 
أبناء   نهم عيرين من الفضةو أن  لن يستطيع أح، أن يلرد 

 عنهم لعنة التاريخ  عن  ريتهم من بع، م.
 إلى أبناء الموصلو  إلى أبناء ال م،ن اللعلرالو نلنلتلالر 
منهم أن تتيابك أياديهمو  تتراص صفوفهمو لللثلأر ململن 
اانوا السبب في ال الكوارث التي لحقت بهمو سواٌء ملنلهلم 
الذين أ غلوا في ارتكاب الجرائم بحا أبناء جل،تهمو أ  حتلى 

 ممن صمتوا على ارتكاب تلك الجرائم.
إن  العرال العربي حتى  إن ابا لفترة ملن اللزملنو فلإنل  
سينتفض من تحت راام المالجئ  اوبنية التي ته،مت على 
رؤ س اوبرياء. إن  شعب العرال العلربليو اللذي إن ارتلهلن 
بعض من  إلرادة اوجنبيو فإن اواثرية الساحقلة سلتلزللزل 

 اورض تحت أق،ام الوزاة.
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ر ال ا  بالحك  الذاتي ل كراد في الرراور       القيادة القطرية 4831آذا  من  44بمناسبة   و  بيا   

 لحزب البرث الرربي االشهراكي في الرراو بيانا  شرالت فيد مضاميندر وهذا  ه  ما جاء فيد: 

الذي القق  4831تحُل علينا اليوم الذكرى السابرة واأل برو  لص و  بيا  الحادي عشر من آذا  الها ي ي عام 

الحل السلمي ال يمقراطي للقضية الكردية والحك  الذاتي ألبناء شربنا الكردي ... ولق  مّثل بيا  الحادي عشر من 

آذا  والذي   َ  ابل سبرة و  برين عاما  نقلة نوعية تمثلت في إارا  الحقوو القومية والثقافية ألبناء شربنا 

الكردير في الوات الذي يراني فيد الكرد في البل ا  المجاو ة وما زالوا شهى  فو  الهرذيب واإلذالل وغمط 

 الحقوو القومية والثقافية بل واإلنسانية.

الث ثين من تموز عام –في اليند كا  البيا  من ابرز منجزا  ثو ة البرث في الرراو ثو ة الساب  عشر 

والذي هيأ األجواء والظرو  الموضوعية والذاتية لص و  ارا  تأمي  النفط ال ال  في األول من الزيرا  عام 4819

والشروع برملية الهنمية الرم اة والبناء االشهراكي والهي تجلت على نحو واضح في منطقة كردسها  للحك   4833

  ..الذاتي في إ ساء األسس المادية والمرنوية للنهضة السياسية واالجهماعية والثقافية

واسهطرد البيا : إننا في الوات الذي نحيي فيد هذه الذكرى فإننا نسهله  مرانيد البليغة في تأجيج مسيرة  

الجهاد والهحرير الشامل للرراو وتحقيق اسهق لد الهام والناجز ... وترزيز الحك  الذاتي ألبناء شربنا الكردي 

وتطويره وتر ين الوال ة الوطنية بالض  من الهوجيها  الطائفية والرراية المريبة وتركا  االاله ل األميركي 

والهواطآ  األميركية اإليرانية واالاله ل اإليراني... ذلك    االاله ل األمريكي  جهز على مسيرة البناء والهنمية 

والنهو  والهق م في الرراو والذي اعهر  بد الرئيس األمريكي ترامب )بأ  غزو الرراو وااله لد كا   سو  ارا  

 في تا يخ الواليا  المهح ة األميركية على اإلط و ( والذي ما كا  يجب    يكو  وشبهد )بضرب خلية النحل(.

وخه  البيا  بال عوة إلى موا لة مسيرة الجهاد لهحقيق النصر الحاس  وموا لة مسيرة البناء الثو ي الشامل  

  .ولمصلحة  بناء الشرب الررااير وتحقيق النهو  الوطنير وبما يرلي  رح الحضا ة اإلنسانية الشامخ

  م 3143في الحادي عشر من آذا  

  : رح الرفيق  بو علي األمين الناطق الرسمي باس  ايادة اطر الرراو لحزب البرث الرربي االشهراكي بما يأتي 

تناولت برض المواا  ال برية وشبكا  اإلع م تفسيرا  م هلفة للمقابلة الهي  جرتها اناة الرشي  الفضائية  

م  الكاتب والسياسي المررو  السن الرلوي والهي تطرو فيها لمضامين الرسالة الهي تلقاها من الرفيق المجاه  

عزة إبراهي  األمين الرام للحزب الهي تضمنت تقيي  تجربة الحزب واإلشادة بمواال الرفيق الشهي    ام السين 

خصو ا إبا  الر وا  اإليراني على الرراو وهي غير ما تضمنهد ترليقا  الكاتب السياسي السن الرلوي في ال يثد 

   .. لقناة الرشي  ضمن نظرتد كمرا   للحزب وتوجهاتد

و ضا     الرسالة تضمنت شرالا لجهاد الحزب ودعوتد ايرا  بالكل عن ع وانها وااله لها للرراو وفضح  

  . الحزب لمواال األالزاب السياسية الطائفية ال اعية لهقسي  الرراو وتفهيهد

و ك     الحزب اجرى ويجري مراجرة نق ية موضوعية و ريحة لمواافد وتجربهد مبينا  إيجابياتها الكبيرة 

  . ومنجزا  ثو ة البرث في الرراو ثو ة الساب  عشر الث ثين من تموز الرظيمة

وخه  تصريحد بالقول با  الحزب يوا ل جهاده وكفاالد لهحقيق تحرير الرراو الشامل واسهق لد الناجز والهى 

  الظفر الحاس  والنصر المبين.

  

 الول ما جاء بالمقابلة الهي بثهها اناة الرشي  الفضائية م  الكاتب السياسي السن الرلوي
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يككأتككون مككن 
  ..أين؟

مكككن ككككل 
الجهات أتكوا، 
مككككن أزقككككة 
الككبككمن، مككن 
أحياء الكفكقكر، 
مكككن خكككربكككة 
منكسكيكة فكي 
أقاصي عكككار 
وقرية جنوبيكة 
أضناها الجكوع 
فككككنككككسككككت 

اعتزازها بأنها قاتلت وحكررت وصكانكت حكدود هكذا 
الوطن.. غصت بكهكم السكاحكات وضكاقكت الشكوارع 
المحيطة .. هتافاتهم كما الشعارات عبرت عن آالمكهكم، 
وعن عذابات السنين، يوحكدهكم الكحكاضكر مكع خكوف 
المستقبل على رغيف الكخكبكز وحكبكة الكدواء وككتكاب 

  .المدرسة
أسقطوا كل الزيف الطائفي والمذهبي، رفضوا ثقافكة 
الغرائز واالنقسام فاجتمعوا في لبنان الوطن.. قكطكعكة 
من السما وجنة الشرق" بوجه ثكقكافكة الكمكحكاصكصكة 
والشحن المذهبي وهتفوا "كلنا للوطن في وجه حيكتكان 
المال والسياسة وأمراء الطوائف أصحاب شعكار كككلكنكا 

 عالوطن(. 
عدة االف زحفوا يوم التاسع عشر من آذار إلى سكاحكة 
رياض الصلح، كانوا يمثلون ككل الشكرائكح واألطكيكاف 
والفئات فهم لبنان كله بقاعه وجنوبه، شماله وجكبكلكه 

  :والقلب بيروت، فتوحد الوطن كله خلف إرادة مواجهة
   الفساد -
 الهدر  -
 السرقة  -
 قانون اإليجار الجديد  -
 السلسلة  -
 قانون االنتخاب  -
 حيتان المال  -
 تماسيح الصفقات والسمسرة  -

الكككككهككربككاء،  -
النفايات، الماء، 
الكككككككهكككربكككاء، 
االتصكككككككاالت 
وأطالل مدرسكة 
رسمية دمكرهكا 
نظام كما فعكل 

  .بكل جميل
وعلى الضكفكة 
األخرى ككانكت 
النخبة الحاكمة، 
عفوًا الطكغكمكة، 
وزراء ونكككواب، 
مصارف، ورؤون أموال تحاول إنقاذ ما تبقى من نكظكام 

  لم تعد سياسة الترقيع تداوي عضاله.
النظام الذي بدأ يترنح تحت ضغط األزمات، ال يعكرف 
إال أن يسرق جيوب الفقراء.. النظام الذي يمتاز بكقكدرتكه 
على تجديد نفسه بدا في اللحظة يبحكث عكن خشكبكة 
خالص استعدادًا لالنقضاض من جكديكد، وإذا ككانكت 
عالئم االنهيار العام بعيدة بنظر البعض، فإن تباشيرها 

  ...تلوح وال شك في األفق
هنا الفقراء، صورة الوطن الذي أفقروه، وحال الشعكب 
الذي أصبح كله تحت خط الفقر يمد يده نكحكو رغكيكف 
الخبز كشوق كل دم الغريق إلى الهواء، هذه الكحكنكاجكر 
الغاضبة تجاوزت منذ زمن بعيد كقصيدة فكيكروزيكة( و
كمواويل الصافي( كعن كم أرزة عاجئين الكون( لككنكهكا 
تمسكت بشعار كهنا باقون كاألزل( وحتى بكنكاء وطكن 

  .الفقراء واألطفال واألحالم الجميلة
عندما بدأ الحراك الشعبي شكك كثيرون من الكجكدوى 
إال أن األمل يتضاعف وكل اللبنكانكيكيكن سكواء الكذيكن 
احتشدوا في رياض الصلح أو الذين ظلوا في بيوتكهكم، 

  .فالكل قلبه هناك وروحه مع هتاف شباب وشيوخ
هنا قبالة سراي الحكومة... على بعد أمتكار مكن مكقكر 
مجلس يزعمون أنه يمثل الشعب تبكدو الصكورة عكلكى 

  ..حقيقتها
نظام يحتضر ووطن يولد من جديد وشكعكب قكرر أن 

 يدافع عن حقه في العيش.


