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في وقت تواجه فيه أمتنا اشد أنواع المخاطر والتحديات متمثلة بالتمدد الصفوي اإليراني وتقسيمه طائفففيفاتم تفمفر
علينا الذكرى السادسة عشرة للعدوان الغاشم على العراق الذي مهد الحتالله في نيسان من عام 3002م في سابفقفة
دوليه أكدت استهانة مجرم الحرب بوش االبن وحلفائه ومعهم الصهاينة والصفويين بأبسط القيم واألعراف الدولفيفة
عندما شنوا عدوانهم اللئيم بذريعة واهية هي امتالك العراق ألسلحة الدمار الشامل التي اعترف عدد غير قليل مفن
مسؤوليهم بأنها كانت كذبة أطلقوها من أجل تبرير غزوهم من خالل تضليل شعوبهم وخداعها ..لقد أكدت أحفدا
ما بعد الغزو واحتالل العراق أن الهدف الحقيقي للعدوانيين األشرار زيف شعاراتهم حيث دمر الغزاة البنى التحتفيفة
وأجهزوا على منجزات شعبنا الصابر كالتأميم والتعليم المجاني والخدمات الصحية ومشاريع صناعية وزراعية ونهضة
عمرانية تحدت الحصار الجائر الذي فرضه األشرار على شعبنا .وقد عاش العراقيون وما زالوا محن وويالت الفوضفى
وغياب القانون واألمن وسيطرة الميليشيات الطائفية التي أمعنت في قتل المواطنين وتشريفدهفمم اضفاففة لفنفهف
ثرواته وتشريع قوانين ترسخ قيم الكراهية واالنتقام كحل الجيش واإلعالم وقرار اجتثا البعث سيء الصيت.
ان تجربة ستة عشر عامات من الغزو الغاشم واحتالل العراق أكدت خطأ قرار الحرب على العراق وذلف بفاعفتفراف
رئيس الواليات المتحدة األميركية ترام وتوني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق وكذل كولن باول وغفيفرهفمم
وأثبتت للعدو قبل الصديق صحة نهج البعث وشرعية المقاومة الباسلة التي قادها مجاهدو البعث والقوى الوطنيفة
والقومية واإلسالمية المناهضة لالحتالل الذي كان من نتائجه الكارثية تقويض استقرار المنطقة وانتشار اإلرهاب
بشكل لم يسبق له مثيل.
يا أبناء شعبنا البطل أيها األحرار في الوطن العربي والعالم  :ان جسامة التحديات وخطورة ما تتعففرل لففه دول
المنطقة وخاصة أقطار وطننا العربي من تمدد صفوي كشف القناع عن نظام الماللي في طهفران وحفقفدهفم عفلفى
أمتنا العربية وحقيقة تحالف النظام الصفوي مع الكيان الصهيوني وتعاونه مع أعداء العراق لفغفزوو وجفعفلفه قفاعفدة
الستهداف األمن القومي لهذو البلدان خاصة العربية منها وزعزعة استقرارها واشاعة الفتن وعدم االستقرار لشعوبها
وهو ما يتطل توحيد الجهود لمواجهة حمى األطماع الصفوية وأحالمها المريضة بعودة اإلمبراطورية الفارسيفة ومفا
يجري في سوريا واليمن دليل واضح على خبث ما يخطط له النظام اإليراني.
يا أبناء شعبنا الصابر المجاهد  :لقد أثبتم خالل السنوات العجاف منذ العدوان الغاشم والى اآلن وما قدمتموو من
تضحيات جسامم قدرتكم على افشال كل مخططات أعداء العراق عندما تمسكتم بوطنيفتفكفم ورفضفكفم مفحفاوالت
النظام الصفوي تحويل وطنكم الى تابع لهذا النظام خسئ وخسأ أذنابهم وأعلنتم بصوت وطني حر في تظاهراتفكفم
في بغداد ومدن الجنوب والفرات األوسط وغيرها (ايران برو برو بغداد تبقى حرة) ..وها هي ذكرى العدوان الفغفاشفم
السادسة عشرة تمر وأنتم يا أبناء دجلة والفرات األبطال أكثر قوة واصرارات على تحقيق النصر وتحرير العراق من كفل
هيمنة صفوية أو غيرها ..وها هو البعث بمجاهديه يتقدمهم القائد المجاهد عزة ابراهيم القفائفد األعفلفى لفلفجفهفاد
والتحرير ومعه كل القوى والشخصيات الوطنية والقومية واإلسالمية ينجح بفضل تضحياتكم من نقل تفطفلفعفاتفكفم
المشروعة بتخليص وطننا من الهيمنة الفارسية الى العالم وتحقيق مطالبه بحكم وطني ديمقراطي ال مفكفان ففيفه
ألعداء العراق وخونته..
اهلل أكبر والنصر ألمتنا وشعبنا والمجد والخلود لشهداء البعث والمقاومة ولرسالة أمتنا الخالدة.
قيادة قطر العراق
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كثيرة هي العناوين التي يجدر التوقف عندها واإلطفاللفة
عليهام بدءات من الذكرى السادسفة عشفر لفلفغفزو األمفيفركفي
والمتعدد الجنسية للعراقم وما تولد عنه من نتائج وتداعيفات
ما تزال آثارها تتفاعل حتى اآلن على مستوى الفعفراق كفمفا
على مستوى الوطن العربي واإلقليفمم الفى ابفراز الفمفوقفف
األميركي على حقيقته حيال قضية فلسطيفن أوالتم وقضفايفا
المنطقة والعالم ثانيات وحيث لم يكد يفجفف حفبفر الفتفوقفيفع
األميركي على قرار االعتراف بفالفقفدا عفاصفمفة لفلفكفيفان
الصهيونيم ونقل السفارة األميركية اليهام ومن ثم تفمفهفيفد
األرضية السياسية لتمرير صفقة القرن الفتفي تفراففقفت مفع
جملة اجراءات تتعلق بااللتزامات الدولية ومنهفا األمفيفركفيفة
تجاو "األونروا"م حتى جاء اإلعالن عن اعتراف أميفركفي بضفم
الجوالن الى كيان االغتصابم والتعامل مع "اسرائيفل" لفيفس
باعتبارها دولة قائمة باالحتالل على هذا الجزء مفن الفتفراب
الوطني السوريم بل باعتبارها دولة ذات "سفيفادة" تفطفبفق
على الهضبة القوانيفن اإلسفرائفيفلفيفة ففي اعفتفراف بفقفرار
الكنيست الصهيوني عام  0290ولو بمفعول رجعي .
هذان القراران األميركيان المتعلقان بالقدا والفجفوالنم
صدرا في لحظة اندفاع أميركيفة جفديفدة إلعفادة تشفكفيفل
المنطقة واقامة منظومة اقفلفيفمفيفة تفقفوم عفلفى أنفقفال
المنظمات اإلقليمية القائمة ومنها جامعة الفدول الفعفربفيفةم
استمرارات لنهج أميركي وسياسة ثابتة تسير عفلفيفهفا اإلدارة
األميركية بتبدل رئاساتها منذ تشكل النظام الدولفي عفقف
الحرب العالمية الثانية.
هذان العنوانان يجدر التوقف عندهما كما عناوين أخفرىم
كالعمليات البطولية التي تنفذ في األرل المحتفلفة وآخفرهفا
عملية الشهيد عمر أبو ليلىم كمفا ففي اسفتفففحفال فاهفرة
الفساد السياسي واإلداري واالقفتفصفادي واالجفتفمفاعفي ففي
العراق في ل ادارة حاكمة أفرزتها عملية سيفاسفيفة تفديفر
سلطة هي األكثر فسادات في الفعفالفمم وحفيفث أتفت حفادثفة
العبارة في "أم الربيعين" لتكشف عمق المفأسفاة اإلنسفانفيفة
والوطنية التي يعيشها العراق بعد سفتفة عشفر عفامفات عفلفى
احتالله وتدمير بنيته الفوطفنفيفة والفمفجفتفمفعفيفة ففي فل
الرعايتين األميركية واإليرانية لمنظومة الفساد التي تفحفول
العراق في ل ادارتها الى دولة فاشلة .وأما لبنان فالحفديفث

فل نفظفام الفمفحفاصفصفة

يطول عن فسفاد اداراتفه ففي
والطائفية.
واذا كان الحراك الشعبي في السفودان يسفتفحفق وقفففة
تقدير ومعه حراك الجزائر ألجل اسقاط التمديد والتأبيد ففي
الحكم وافساح المجال أمام تداول سلفمفي لفلفسفلفطفةم فف ن
الحد الذي يج أن يأخذ حيفزات مفن االهفتفمفام السفيفاسفي
واإلعالمي هو الحد النيوزيلندي ليس انطفالقفات مفن واقفع
الفعل الجرمي الذي ارتكبه شخص مشحون بفكفل الفعفداء
العنصريم بل من واقع ردة الفعل الرسمية والشعبيفة الفتفي
أدارتها رئيسة وزراء نيوزيلندا وكل طاقم ادارتها السفيفاسفي
واألمني واإلعالمي.
مما ال ش فيه وال جدال حولهم ان الجريفمفة الفتفي أودت
بحياة خمسين من المصلفيفن هفي جفريفمفة مفروعفة بفكفل
األوصاف والمقاييسم وأن من نفذهام لم يكن يعيش لفحفظفة
تخل أو يأام بل كان يعي أبعاد فعله الفجفرمفي وهفو الفذي
تبين من خالل وضع اليد على أداة الجريمةم استحضفارو الفى
تواريخ ذات دالالت رمزية ترتبط بصراعات شهدتها الفقفرون
السابقة في فترة ما عرف بالحروب الصلفيفبفيفة والفتفي هفي
عبارة عن حمالت استعمارية غلفت بشعارات دينيةم كما هي
ذات صلة بمعارك حاصلة ففي سفيفاق تفوسفع السفلفطفنفة
العثمانية الى البلقان والقل األوروبي.
أن يقوم هذا المهووا على ارتكاب تل الجريمةم وتحفت
العناوين التي قدم نفسه من خاللهام فهذا يدلفلم بفأنفه وان
نفذ جريمته منفردات أو بمسفاعفدة مفن وففر لفه تسفهفيفالت
لوجستية اال أن الهدف ليس قتل أكبر عدد مفن الفمفصفلفيفن
صادف أنهم مسلمون وحس م بل توجيه رسالة الى الفعفالفم
بأن ثمة جو مشحون بالعدائية أخذ بالتشفكفل لفدى بفيفئفتفه
االجتماعيةم وأنها تعبر عن هذو العدائية بأشكال مفخفتفلفففة
ومنها عملية نيوزيلندا.
ان الشحن العدائي الذي دففع مفنفففذ الفعفمفلفيفة الرتفكفاب
الجريمةم عبر عن بعدٍ عنصري وهذو المرة بسفبف االخفتفالف
في الدين وهذا بطبيعة الحال يناقض الفمفواثفيفق واألعفراف
الدولية وشرعة حقوق اإلنسان والتي نصت عفلفى أن الفنفاا
متساوون في الحقوق دون تففريفق عفلفى أسفاا الفلفون أو
الجنس أو الدين .إلن من يعتبر اللون أو الجنفس أو الفديفن أو
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العرقم من أسس التمايز البشريم فهذو هي العنصرية بذاتهفام
وبالتالي ف ن الفرد عندما يمارا عمالت يعبر مفن خفاللفه عفن
تمايزو "التفوقي" بسب اللون أو الجنس أو الديفن أو الفعفرقم
فهو ال يعبّر عن سلوك فردي وحس بل يفعفكفس سفلفوكفه
الفردي توجهات منظومة متكاملة تديرها مجموعات منظمة.
هذو المجموعات المنظمة استطاعفت أن تفقفيفم نفظفامفتا
سياسيات لهام وتضفي على سلوكها العنصري تشريعات وضعيفاتم
وأن أبرز نموذجان في العصر الحديث هما النظام السيفاسفي
في جنوب افريقيام والذي مارا "االبارتيد" التي تعني تففوق
العرق األبيض (أو العنصر األبيض من المستوطنفيفن) عفلفى
سائر سكان البالد األصلييفن أو الفواففديفن والفذيفن كفانفوا
يدرجون تحت خانة الملونين.
وأما النظام الثانيم فهو نظام الكيان الصهيونيم وقد وثفق
بقرار األمم المتحدة في مفنفتفصفف السفبفعفيفنفات بفاعفتفبفار
الصهيونية شكالت من أشكال العنصرية.
لقد سقط النظام العنصري في جنوب افريقيفام لفكفن لفم
يسقط حتى تاريخه الفنفظفام الفعفنفصفري الفغفاصف ألرل
فلسطين والذي يستحضر في سلوكه نظام "االبارتيد" م وهو
اليوم يستفيد من الدعم األميركي الفمفطفلفق والفذي و فف
تأثيراته المتعددة األشكال إللغاء قرار األمم المتحدة بفوصفف
الصهيونية شكالت من أشكال العنصرية.
من هنام ف نه بعد التطور الحاصل علفى حفركفة الفحفقفوق
المدنية وخاصة داخل المجتمع األميركفيم يشفتفد الفتفركفيفز
لالستثارة العنصرية على االختالف بالديفن بفعفد اعفطفائفهفا
هوية سياسية .وأن التشكيفالت الفتفي بفرزت عفلفى مسفرح
األحدا السياسية وتم الترويج اإلعالمي لها وتم االستفثفمفار
بها لتنفيذ أجندات سياسيةم انما تندرج ضمن هفذا السفيفاقم
وهي وأن أدت دورتا في تخري بفنفى مفجفتفمفعفيفةم اال أنفهفا
ساهمت أيضات في تغذية "عصبية" ال تستقيم الحياة لفهفا اال
ب لغاء اآلخر المتمايز دينيات .ولهذا ف ن ما قام به منفذ عملفيفة
نيوزيلندا لم يكن صاعقة في سماء صفاففيفةم بفل جفاء ففي
سياق تعبئة ادارتها منظومة تعفرف كفيفف تشفحفن األففراد
وكيف تو ف أعمالهم في سياق مشروع سياسفي مفتفكفامفل
األبعاد وهادف لجهة النتائج.
ان هذو الظاهرة وبالنظر الى خطورتها على الفتفعفايفش
التصالحي بين المتمايزين والمختلفينم
هو ما يج مواجهتها بخطة ذات شقين:
الشق األول :هو عدم النظر الى السلوك العنصري لألفراد
باعتبارو اهرة فردية منعزلة عن مناخ التعبئفة الفنفففسفيفة
والسياسية في البيئة التي يعيش فيهفام بفل الفنفظفر الفيفهفا
باعتبارها تعبر عن اهرة عامة تتغذى من مفرضفعفات قفد
تكون غير منظورة للشرائح االجتمفاعفيفة الفعفامفةم لفكفنفهفا

تتصرف وفق خطة ممنهجة .وعلى أهمية المساءلة العقابيفة
للفرد أو المجموعة المنفذة ألفعال تنضح بالعنصريةم اال أن
األهم مواجهة الظاهرة باعتبارها اهرة منظمةم وبالفتفالفي
ف ن الجرم الذي يرتكبه الفرد انما يكون في سياق الجفريفمفة
المنظمة التي يبغي المحرضون الوصول الى تحقيق غفايفات
سياسية وال هم من يقوم بالتنفيذ.
الشق الثاني  :أن سعي القوى التي تغذي السلوك العنصري
غالبات ما تبقى في الظلم ألنها تدرك أن أفعالها ممقوتة علفى
المستوى اإلنساني ومنه المجتمع السياسي العام بشفرائفحفه
العريضة .ولذل ف ن مواجهة السلوك الفعفنفصفري الفففردي
بموقف جمعيم هو المطلوبم ألنه يضع الرد على الفجفريفمفة
الفردية ليس باعتبارها فعالت فرديات منفصالت عفن سفيفاقفاتفه
العامةم بل باعتبارها تعبّر عن اهرة تشكل خفطفرات عفلفى
المجتمع اإلنساني العام.
ان ما أقدمت عليه رئيس وزراء "نيوزيلندا" هو عمل جديفر
باالحترام والتقديرم ألنهفا أشفرت حفيفث يفجف الفتفأشفيفرم
وتصرّفها على مستوى السلطة بكل أجهزتهام لم يفنفم عفن
تعاطف مع أسر الضحايا وعلى أهمية ذل م بل األهمية أنفهفا
حولت ردة الفعلم الى قضية وطفنفيفة مفن خفالل مشفاركفة
الشع كله في استنكار الجريمة وادانتها وابفداء الفتفعفاطفف
واالحترام ليس ألسر الضحايا فقطم بل لكل الذين اعفتفبفروا
أن الرسالة موجهة اليهم من هذا الفعل اإلجرامي.
ان ردة فعل دولة "نيوزيلندا" بكل عنفاويفنفهفا الفرسفمفيفةم
أثبتت أن ساحة االعترال الشعبي والسياسي ضفد األعفمفال
ذات الطبيعية والبواعث العنصرية هي أوسفع مفن مسفاحفة
البيئة التي تروج مثل هذو األعمال .وانه بفقفدر مفا تفتفسفع
مساحة األولى تضيق مسفاحفة الفثفانفيفة ومفوقفف رئفيفسفة
نيوزيلندا نموذجات.
ان العنصرية التي تجسدت من خالل أنظمة حكم كما حال
جنوب افريقيا و "اسرائيل"م هي األعلى في تراتبية الفنفظفام
العنصريم لكن العنصرية التي تتجسد في منظومة مفاهيفم
هي األخطر كونها تعشعش في نفففوا الفنفاا وتفحفوّل
سلوكهم الى سلوك مشحون بعدائية قاتلة .
ولهذا ف ن العنصرية بشكلها المتجسد بنظام سياسي أو المتمثل
بمنظومة مفاهيم ال تسقط اال بتحويل مواجهتها الى قضية رأي
عام على مستوى األوطان كما على المستوى اإلنساني .
في جنوب افريقيا سقط أحد نظم العنصرية ففي الفعفصفر
الحديث ولم يبق سوى الكيان الصهيونيم وفي نفيفوزيفلفنفدام
خسرت العنصرية احدى معاركها بعدما حولفت الفدولفة ردة
الفعل الى قضية رأي عام وقضية وطنية وهذا مفا يفجف ان
يحتذى به لمحاصرة النظام العنصري على مستفوى الفنفظفم
والمنظومات.
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بقلم المحامي حسن بيان

في كل مرة تطرح قضية ذات بعد قانفونفيم عفلفى الفرأي
العام تهافت اإلسقاطات السياسية عليهفا وآخفرهفا نفتفيفجفة
الطعون باالنتخابات النيابية الفتفي فصفل بفهفا الفمفجفلفس
الدستوري في قرارو الذي أسفر عن ابطال نيابة الفمفطفعفون
بنيابتها ديما جمالي عن المقعد الفذي شفغفلفتفه عفن دائفرة
طرابلس.
فور صدور القرارم اعتبرت كتلة المستقبل النيابية أن غدرتا
سياسيات طالها من جراء ابطال نفيفابفة أحفد أعضفاء الفكفتفلفة
واعتبرت أن القرار ينطوي على خلفية سياسيةم مفن جفهفتفه
اعتبر المرشح الطاعنم أن القرار لم يكن منصفات بحقفهم ألن
القرار الذي قضى ب بطال نيابة جمالفي لفم يفقفض بصفمفة
نيابيةم واعتبارو الفائز بالمقعد الذي بات شاغرات بعد ابفطفال
نيابة المطعون بنيابتها.
في بلد كلبنانم ال تخلو صغفيفرة وكفبفيفرة مفن تفأثفيفرات
سياسيةم ومنها المجلس الدستفوري الفذي لفم يسفلفم مفن
التصوي عليه بالسياسةم من طرفي الطاعفن والفمفطفعفون
بنيابته.
فاالستناد الى وجهة نظر المطعون بنيابتهام ف ن التأثيفرات
السياسية هرت من خالل تراجع عضو المجلس الفمفشفارك
في وضع التقرير عن رأيه من السل بالطعن الفى اإليفجفاب
به .كما برزت بالنسبة لفلفطفاعفن مفن خفالل اعفتفبفاروم أن
المجلس أخرج المطعون بنيابتها من الشباك ليفعفيفدهفا مفن
البابم عبر الدعوة الى اجراء انتخابات ففي دائفرة طفرابفلفس
لملء المقعد الذي شغر بالطعن وكان على المجلس أن يعلن
فوز الطاعن ال الدعوة الى انتخابات جديدة.
في كال الموقفينم تمت مقاربة القرار من خلفية سياسيفةم
ال من خلفية قانونية وهذا حصل سابقات في مقاربته الموقفف
من ملف شهود الزور في قضية اغتيال الفرئفيفس الفحفريفري
ومذكرات التوقيف السورية بفحفق عفدد مفن الشفخفصفيفات
السياسية اللبنانية .وبغض النظر عن صحة وجهة نظر هفذا
الفريق أو ذاكم ف ن اعترال الطرفين في ملف الطعن عفلفى
القرار الصادرم يعني أن المجلس الدستوري قارب الفمفسفألفة
من خالل تعليله وما توصل اليه من خالصةم اسفتفنفادات الفى
تقدير منه للوقائع وللنص القانوني الذي استفنفد الفيفه ففي
تحديد الخالصة التي توصل اليها.
لقد خلطت الجهة الطاعنة في الدفاع عن مفوقفففهفا بفيفن
أحكام القانون التي جرت االنتخابات في ل أحكفامفه وبفيفن
أحكام القانون الدستوري الذي أنشئ بفمفوجفبفه الفمفجفلفس

الدستوري .فقانون االنتخابات حدد اآللية التي تعتمفد ففيفهفا
عملية احتساب األصوات وبالتالي تحديد الفائز حتى ولو كفان
الفرق بسيطات جدات .ولو كان النص القفانفونفي ففي الفقفانفون
الدستوري قد نص على أن ابطال نيابة المطعون بفنفيفابفتفه
تفرل حكمات اعتبار الفذي يفلفيفه بفاألصفوات وففق قفاعفدة
االحتسابم لكان موقف الطاعن في محله .أما وأن الفقفانفون
الدستوري في مادته الفواحفدة والفثفالثفيفن ( )20قفد نفص
صراحة بأنه في الحالة التي يطعن فيها بعدم صحة النفيفابفة
المطعون فيهام ف ن المجلس يعلن الغاء النتيجفة بفالفنفسفبفة
للمرشح المطعون في نيابته وبالتالي تصحيح هذو النتيجفةم
واعالن فوز المرشح الحائز على األغلبية وعلى الشروط التي
تؤهله للنيابةم أو ابطال نيابة المطعون بعدم صحة نيفابفتفه
وفرل اعادة االنتخاب على المقعد الذي خال نتيجة اإلبطال.
لقد أخذ المجلس الدستوري بالخيار الثانفيم وهفذا حفق ال
ينازع بهم وهو كرا بنصم وال اجتهفاد ففي مفوقفع الفنفص
وقراراته تتمتع بقوة القضيةم وهي ملزمة لجميع السفلفطفات
العامة وللمراجع القضائية اإلداريةم وهي مبرمة وال تقبل أي
طعن عن طرق المراجعة العادية وغير العادية (المادتان 10
و  13من النظام الداخلي للمجلس).
اذاتم بغض النظر عما اذا كانت هناك تأثيرات سياسية على
المجلس أم الم اال أن قرار المجلفس هفو قفرار سفلفيفم مفن
الناحية الدستورية وال تشوبه أية شائبفة .وطفالفمفا أنفه لفم
يرل الطرفين فهذو شهادة تسفجفل لفه واذا كفان الشفيء
بالشيء يذكرم فهذا يذكفرنفام بفواقفعفة اعفتفرال طفرففيفن
سياسيين متخاصمين في زغرتا على أداء الفقفائفمفقفام أيفام
رئاسة فؤاد شهاب وأن الجهتين طالبتها بتفغفيفيفرو وعفنفدمفا
وصل األمر الى الرئيسم قال طالما األطراف المتخاصمة قفد
اتفقت على انتقاد أداء القائمقام ويطال بنقله فهذا يفعفنفي
أنه على حقم وهو الصح وليبقى في مكانه ألنه ينفذ حفكفم
القانون وهم ال يريدون ذل .
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كت المحرر السياسي

من كثرة ما يحكى عن الفسادم بات كثيرون يعفتفقفدون أن
البلد ذاه الى عهد جديد تحكمه قواعد الحوكمة في اإلدارة
العامة والخاصةم وأن المؤسسات الرقفابفيفة سفتفأخفذ دورهفا
وتمارا مهامها كما يج بعدما عطلّت لعقفود وحفيفل دون
تأدية و يفتها األساسية التي ألجلها أنشفئفت وهفي ضفبفط
األداء اإلداري واإلنفاق الحكومي وفق الفقفواعفد الفقفانفونفيفة
النا مة لعمل اإلدارة الفعفامفة ووففق قفواعفد الفمفحفاسفبفة
العمومية .
والمفارقة األنكىم أن الذين يدعون الى مكافحفة الفففسفاد
هم القوى الممسكة بمفاصيل السلطةم بحيث يبدو
وكأن الفساد بعيد عن أدائها ومدار حياتها السياسية .
هذو الحملة السلطوية على الفسادم تذكر بالفحفمفلفة ضفد
الطائفية السياسية .فيوم دعت القوى الوطنية التفي تفنفادي
ب لغاء الطائفية السياسية واقامة الدولة المدنية العلفمفانفيفةم
بادرت قوى سلطوية ذات بنية طائفية الى تصدر الفمفشفهفد
السياسي واإلعالمي وركوب موجة الحراك الشعبفي وكفانفت
النتيجة ان أجهض الحراك ولم يصل الفى مفبفتفغفاو وففرل
نفسه كقوة تغييرية .وكما الحملة أمفس عفلفى الفطفائفففيفة
تصدرتها قوى سلطوية ف ن الحملة الفيفوم عفلفى الفففسفاد
تتصدرها قوى سلطوية كلٌ يحاول نفض يديه من دم هفذا"
الصديق" .
ان الحملة السلطوية على الفساد ومن أطراف المفنفظفومفة
الحاكمة لن تصل الى غاياتها المنشودةم إلن مفن يفمفارا
الفساد أو يحميه أو يستفيد منه مباشرة وغفيفر مفبفاشفرةم ال
يمكن أن يكون راغبات في مكافحة الفساد.
ان الفساد لم ينتج عن اختالالت في قفواعفد الفمفحفاسفبفة
العمومية وحس م ولم يستشر بسب سوء اإلدارة وتفعفمفيفم
نظام الزبائينة المالية والسياسيةم وال بالرشى واالرتشفاء وال
بهدر المال العامم وهذو كلها من مظاهر الفساد.
بل الفساد هو منظومة متكاملة من السلوكيات السياسيفة
واألمنية واالقتصادية واالجتماعية تحولت بففعفل الفحفمفايفة
السلطوية لها الى ما يشبه الثقافة السياسية عبفر االنفقفالب
الذي حصل على المنظومة الفقفيفمفيفة لفقفواعفد االنفتفظفام
االجتماعي العام والذي أدى الى تعطيل مؤسسفات الفمفرففق
العام وحال دون قيامها بدورها المطلوب منها .
فالتهرب من الضريبة هو فسادم والتفعفدي عفلفى األمفالك
العامة هو فساد والوصاية السياسية على المرفق القفضفائفي
هو فسادم وسرقة المال العام والهفدر وتفمفريفر الصفففقفات
المشبوهة هو فساد وتعطيل دور المؤسسات الرقابفيفة هفو

فسادم والرشوة هو فسادم وحماية اإلتجار بفالفمفخفدرات هفو
فساد ومصادرة و يفة الدولة األمنفيفة هفو فسفادم واقفامفة
سلطات أمر واقع خاصة موازية للسلطة العفامفة هفو فسفادم
وتزوير االنتخابات هو فساد والالئحة تطول وتطفول .وهفذو
المظاهر المتعددة من أشكال الفسفادم يفمفارسفهفا كفل مفن
يشارك في هذو السلطة بطريقته الخاصة .
اذا كان كل الذين في المنظومة السلطوية يفدعفون الفى
مواجهة الفساد وكلهم في ممارساتهم ينضوون تحت خيفمفة
هذو المظاهرم فمن هم الفاسدون اذن؟
اذا كان كل هؤالء غير فاسدين مفلم يبق اال المغلوب علفى
أمرهم ليكونوا هم الفاسدون ؟
ان مكافحة الفساد وهي اهرة قائمة في بنفيفة الفنفظفام
اللبناني منذ أمد ماال أنها لم تصل كفمفا هفي الفحفال الفيفوم
والسب بسيطم هو أن الفساد استشرىم ألن الدولة بما هفي
نا مة للمجتمع السياسي قفد صفودر دورهفا وبفاتفت هفي
األضعف بين القوى السياسية الممسكة بمفاصل السلطفة أو
في التأثير فيها .وبالتالي ف ن محاربة الفساد تبدأ من نقفطفة
انطالق واحدة هي اعادة االعتبار للدولفةم واعفتفبفارهفا ففوق
الجميع مواعتبار قوانينها النافذة واجبة التطبيق على الجميفع
دون محاباة وبعيدتا عن كل أشكال الزبائنية.
وعندما يعاد االعتبار للدولةم وينتظم الجميع تحفت سفقفف
قوانينها وال تعود المصلحة العامة تطوع لحساب المفصفلفحفة
الخاصةم يمكن عندئذ القول أن الحملة على الفساد تكتفسف
بعضتا من المصداقية.
من هنام ف ن محاربة الفسادم تبدأ بالفدخفول ففي مشفروع
الدولة واال عبثات الحديث عن اصالح سياسفي ومفالفي وأمفنفي
والدولة هي الحلقة األضعف في نظام قوي تفحفكفمفه قفوى
المحاصصة الطائفية والسياسية .
ان الشع هو المتضرر األكبر من الفساد يريد وأدات لفهفذو
الظاهرةم لكنه يريد مواجهتها بصدقية ولفيفس بفاسفتفغفالل
معطياتها لتكوين ملفات تطرح في مواجهة ملففات األخفرىم
بحيث تكون هذو الملفات مقدمة إلنتاج تسويات جديدة بيفن
قوى المحاصصة والتي تتغذى من بيئة الففسفاد الفمفتفعفددة
األشكال .
ال
ان الفساد هو منظومة متكاملفةم والشفعف يفريفد ففعف ت
اسقاطهام لكن هذا اإلسقاط ال يتم بتكوين الملفات المتقابلة
بل ب يجاد منظومة جديدة قوامها المواطنة ففي االنفتفسفاب
الى المجتمع السياسي وهو أحفد أركفان الفدولفة الفحفديفثفة
وعكس ذل هو لمجرد االستهالك اإلعالمي .
**** **
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نبيل الزعبي

اذا صح أن الحكومة التآلفية ستلتزم بفمفا وعفدت بفه مفن
توفير لمئات آالف فرص العمل للبنانيين بمفوجف تفطفبفيفق
مؤتمر سادرم فهذا أمرٌ جيد جدات وأقصى ما يحلم به الشفبفاب
اللبنانيم غير أنه يحتاج الى الصدقية والثقة بمن أطلق هفذو
الوعود كي ال ينام الناا على حريرهفا الفتفي ال تفتفخفطفى
الوعود وحس م
ومع تمنياتنا أن تصدق الحكومة بما وعدت بهم ولو بالحدود
العشرية من هذو األرقام الخيالية على األقلم ف ن الصدقفيفة
والثقة ال تتحققان اال بالتنفيذ العمالني على األرل عفنفدمفا
يتأكد اللبنانيون أن ثمة محاربة حقيقية للبطالة والفحفد مفن
اغالق المصانع والمؤسسات بالتزامفن مفع الفبفدء ففي غفرز
المدامي األساسية للنهول باالقتصاد واقناع الفجفمفيفع أن
محاربة الفساد لم تكن في يوم من األيفام كفذبفةم وكفذبفة
كبيرةم هدفها تنفيس االحتقان الشعبي بالمزيد من التخديفر
للناا واغراقهم في أوهام الخروج من النفق المظلم الذي ال
بد من اختراقه بأكثر من بارقة ضوءم مهما كانت خافتة لفعفل
منهام يبصر الناا خشبة خالصهم الموعود.
ولكم كنا نتمنى على الحكومة أن تتواضع عندما أطفلفقفت
وعودها الخلّبية هذو بعد أن صار أقصى ما يتمناو اللفبفنفانفي
هو االطمئنان على ما ينتظرو من أيام وشهور وسنين ال يرى
فيها أبناءو يُقذفون الى خفارج الفوطفن ففي قفوارب الفمفوت
السريع على شطآن المتوسطم أو في الصهاريج المغلقة التي
ال تكفل لهم الوصول الى حيث يريدون أحياءً أو أموات.
واللبناني الذي هزمته الحياة السياسيفة الفداخفلفيفة تفحفت
مطرقة الخطاب الطائفي المذهبي التعبوي الذي أخرجه مفن
فضاء الوطن الى زواري الكانتونات المناطقية وعصبياتهام
هو اللبناني الذي ما زال يفرزح تفحفت طفاحفونفة األعفبفاء
المعيشية اليومية التي لم تعد تسمح له سوى التفكفيفر ففي
العيشم كل يوم بيومهم فال يدري كيف يُصبحم وعفلفى مفاذا
يُمسي والدولة العلية قد استكثرت على الغالبية العظمى من
اللبنانيين معيشتهم الضنكى في أحزمة البؤا الفتفي تفلفف
المدن والبلدات الكبرىم فأصرت على قانون ايجارات تعسفي
الم حرصت في بنودو وموادو الداخلية عفلفى عفدم ابفقفاء
هؤالء الناا في أوهام "النعيم" الذي يعيشونه فعملت علفى
تهديدهم بالمبيت في الشارع في أية لحظةم موسعة الفهفوة
بينهم وبين مؤجرين قدامى من أصحاب األمالك المتهفالفكفة
الذين ال يقلّون بؤستا عنهم فتركت الضحايا تواجه الضفحفايفا
والدولة تتفرج باستهتار وال مفبفاالة وكفأنفهفا تفهفيفئ لفثفورة
اجتماعية ال تبقي وال تذر.
ولكم كان مجديات لو لحظت مشاريع مؤتمر سفادر تفقفديفم
المعالجات الجذرية ألحزمة البؤا والعشوائيات هفذو الفتفي
جل من يقطنها هم نازحو القرى والبلدات النائيفةم ففأوصفت
ب مداد قرى وبلدات هؤالء بكل ما ينعش الحياة االقتفصفاديفة
فيها بتحقيق التنميفة الفمفتفوازنفة والفالمفركفزيفة اإلداريفةم

وتطبيق ما في ادراج الحكومات الفمفتفعفاقفبفة مفن مشفاريفع
نهضوية القتصاد هذو المناطقم تخفف الضغط فيفهفا عفلفى
المدن ويتيح ألبناء الشمال والبقاع والجنفوب الفتفشفبفث ففي
أراضيهمم بعد أن يعودون اليهام ويتحولون الى رافد أسفاسفي
من أهم روافد اإلنماء والنهول بالبلد بدل أن يكونوا عفبفئفتا
عليهم ولنا على سبيل المثال ال الحصرم ما يمكن أن يفحفقفقفه
مطار القليعات لو تم تنفيذوم من مكاس اقتصادية وانمائية
وسياحية واسكانية شتى لمحافظات الشمال وعكار وبعفلفبف
الهرمل في أدنى التقديراتم فضالت عما يمكن أن يقدمه مرفأ
طرابلس بتوسعاته المستحدثة من قاطرة لالقفتفصفاد وهفو
األكثر أهلية إلطالق عملية اإلعمار في سوريام دون أن نغفل
أهمية تأهيل المنشآت النفطية في البداوي والزهرانفي ومفا
تملكانه من فرص زاخفرة بفاألمفل سفواء بف عفادة الفعفمفل
بالخطوط النفطيفة الفقفادمفة مفن كفركفوك الفعفراق ومفن
السعوديةم الى الثروات الواعدة التي تفخفتفزنفهفا الفبفلفوكفات
النفطية العشرة على الشاطئ اللبفنفانفي والفتفي ال يفمفكفن
االستهانة بما يمكن أن تحدثه من تفغفيفيفرات جفذريفة ففي
االقتصاد اللبناني مستقبالت ففيفمفا لفو أحسفن اسفتفثفمفارهفا
وادارتها على أفضل حالم ناهي عن خط الحريفر الصفيفنفي
الذي لحظ للبنان مكانة اقتصادية وجغرافية هامة تدر علفيفه
الكثير.
ان محاربة البطالة وتوفير فرص العمل الجديدة للبنانيينم
ال تكون بحشد األزالم والمحاسي والمحازبين في مؤسسفات
الدولة المتهالكة أصالت فيزداد الهدر وارهاق الخزينة وتتفاقفم
الديونم كما هو حاصل اليوم من فضائح مجلجفلفة ال هفدف
منها سوى خدمة المصالح االنتخابية والسياسية الضيقة.
وان الف باء ذل م تكمن ليس في مواجهة الفساد الحفاصفل
بكل أشكاله وحس م وانما في مواكبة العصر على مفخفتفلفف
صعد العلم والتقنية والحداثة التكنولوجية الفجفديفدة الفتفي
تؤكد الحقائق أنها لغة العصر القادم الفتفي سفتفتفغفلف ففي
تفاصيلها وعلومها على مئات المهن والمصالح الفتفي سفوف
تندثر مع األيام لصالح الثورات العلمية المتجددةم وبفالفتفالفي
صار العقل البشري بنباهته وذكائه هو المؤهل الستنفهفال
مقومات الكرة األرضية بمجملهام فكيفف بفاألمفم والشفعفوب
والبلدان واألقطار على هذو المعمورة.
وان اإلمعان في مصادرة عقول الناا عبر اغفراقفهفم ففي
التخلف والغيبوبة الفكرية والتسطيح لفيفسفت سفوى اطفالق
رصاصة الرحمة على هؤالء ودففنفهفم ففي قفبفور الفجفهفل
واالستعباد وهم أحياء يرزقون.
بدون ذل م ال يمكن لقطار التقدم واالستنهال أن يفقفلفع
مهما كانت النوايا صادقة ومتواضعة وصادرة عن أحفرار ففي
المواقف والرؤى والقرار المستقل وتغلي المصالفح الفعفامفة
على الخاصةم اذا وعد الحر منهم وفى معتبرات أن الوعد يبقفى
دينات في أعناقهم فالبلد صار بأمس الحاجة الفى رجفال دولفة
أمثال هؤالء األحرار ..ان وُجدوا!.
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كت المحرر السياسي

بعد أشهر على اإلعالن األميفركفي بفاالعفتفراف بفالفقفدا
عاصمة للكيان الصهيفونفي والفذي تفرجفم بفنفقفل سفففارة
واشنطن من تل أبي الفى الفقفدام واغفالق الفقفنفصفلفيفة
األميركية في الشطر الشرقي من القدا والحفاقفهفا بفمفقفر
السفارة في الشطر الغربي من المدينةم جاء اإلعالن الفثفانفي
باعتبار الجوالن السوري المحتل جزءتا من ارل (اسفرائفيفل)
والخاضع لسيادتها ليس بصفتها دولة قائمة باالحتفاللم بفل
بصفتها دولة تمارا (سيادتها) عفلفى هفذو الفهفضفبفة ذات
األهمية االستراتيجية أسوة بما تمارسه على ارل فلسطيفن
التي اغتصبت قبل١0عامات.
ومن باب التذكير أن الجوالن احتلت عام  02٩١وفي حفرب
تشرين عام  02١2لم يستج رئيس النظام السوري آنذاك
حافظ األسد لطل العراق الذي دفع بقوات كبيرة الى الجبهة
الشرقية لتطوير الهجوم المضاد السترجفاع الفجفوالن وكفل
األراضي السورية التي كانت محتلة بل أعطى حافظ األسفد
موافقة على القرار 229المعطوف علفى الفقفرار 3٤3وأوعفز
الى قواته وقف العمليات العسكرية على الفجفبفهفة ودون أن
يعلم أو ينسق مع العراق حول هذو الخطوات .بعد سنة علفى
وقف العمليات العسكرية والتزام النظام السوري بقرار وقفف
اطالق النار سندات للقرار 229م اشرف وزير خارجفيفة أمفيفركفا
آنذاك هنري كيسنجر على ادارة مفاوضات غير مباشرة بفيفن
النظام السوري والكيان الصهيوني أسفرت عفن اتفففاق فف
االشتباك والذي بموجبه انسح العدو الصهيوني من مدينفة
القنيطرة دون سائر ارل المحافظفة ومفنفهفا الفجفوالن .ان
أخطر ما تقيد به النظام السوري بموج هذا االتفاق ليفس
االلتزام باتفاقية وقف اطالق النار بل تعهد الجيش السوري
بان يحول ويمنفع أيفة عفمفلفيفات عسفكفريفة ضفد الفقفوات
اإلسرائيلية عبر خطوط تموضع قواته وامداءات انفتفشفارهفا
وهذا يشمل انتشارو على خطوط التماا في داخل سفوريفا
وخارجها  .هذا التعهد النظامي السفوري عفمفل بفه عفلفى
خطوط انتشفار الفجفيفش السفوري ففي مفواجفهفة الفقفوات
الصهيونية في الجوالن وعلى خطوط انتشفارو ففي لفبفنفان.
ولهذا كانت المقاومة الوطنية اللبنانية تواجه صعوبفات ففي
تنفيذ عملياتها في الجنوب والبقاع الفغفربفي ففي كفل مفرة
كانت مضطرة لعبور خطوط انتشار الفوحفدات الفعفسفكفريفة
السورية في لبنان الى عمق األراضي اللبنانية المحتلة.
ومن باب التذكير أيضات أن الكيان الصفهفيفونفي اعفلفن ففي
بداية عقد الثمانيفنفيفات عفن ففرل تفطفبفيفق الفقفوانفيفن
اإلسرائيلية على الجوالن المحتل وبما يعني ضفمفهفا كفأرل

تخضع لسيادته الكاملة وليس بكونه دولة قائمة بفاالحفتفالل
تخضع اداراتها للمواثيق الدولية التي ترعى عفالقفة الفدولفة
القائمة باالحتالل باإلقليم المحتل والتي من أهفم قفواعفدو
عدم القيام بأية اجراءات من شأنها أن تفغفيفر مفن الفمفركفز
القانوني لألراضي المحتلة .ذاك القفرار الصفهفيفونفي ووجفه
آنذاك برفض دولي وصدر قرار عن مجفلفس األمفن الفدولفي
الذي قضى بعدم مشروعية القرار الذي اتفخفذو الفكفنفيفسفت
الصهيوني.
ومن باب التذكير أيضات انه عندما رعت أميركا مفففاوضفات
مباشرة بين النظام السوري والكيان الصهيوني بعد مفؤتفمفر
مدريد والتي مرت بانعطافات عديدةم طرح نتفنفيفاهفو عفلفى
اإلدارة األميركية سؤاالتم اذا لم أعد الجوالن الى سفوريفا هفل
يستطيع النظام الحاكم استرجاعه بالحفرب؟ كفان الفجفواب
األميركي بالنفيم عندها أجفاب نفتفنفيفاهفو عفلفى الفطفلف
األميركي بأن السالم مع سوريا يوج تقديم تفنفازالت ففي
الجوالنم اذا كانت سوريا ال تسفتفطفيفع اسفتفعفادة الفجفوالن
بالحرب فلماذا أعيدو بالسالم .؟ ومن التذكير أيضات انه عندما
ذه المل حسين بعد حرب حزيران الى أميفركفا وطفالفبفهفا
بالضغط على إلسرائيل لالنسحاب من األراضي التي احتلتها
ومنها الضفة الغربيةم باعتبار أن احتاللها يناقض المفواثفيفق
واألعراف الدولية وال يجوز االستفيفالء عفلفى أراضفي الفغفيفر
بالقوة .فبماذا أجابه الرئيس األميركي ليندون جونسون يوم
ذاك.؟ لقد أجابه أن األرل تؤخذ بالشراء أو باالحفتفالل وكفل
منهما له ثمن م(واسرائيل) أخذت األرل بفالفحفرب وهفنفاك
ثمن يج أن يدفع وهو االعتراف بها وانفهفاء حفالفة الفعفداء
معها.
ان استحضار هذو المحطات هو للذكير فقط بأن أمفيفركفا
هي الحاضنة لكيان العدو وكل ما قامت به انفمفا كفان ففي
خدمته سواء تجسد ذل ففي مفوقفف أمفيفركفا لفدى األمفم
المتحدة وضغطها في لحظة سقوط النظام الدولي السفابفق
على الغاء قرار األمم المتحدة باعتبار الصهيونية شفكفالت مفن
أشكال العنصرية أو في رفع اليد باستعمال الفيفتفو دائفمفتا
ضد أي قرار دولي يستشف منه ادانة (إلسرائيل).
بعد ٤1عامات على اتفاقيفة فف االرتفبفاط جفاء اإلعفالن
األميركي لالعتراف بمفعول رجعي بالقرار الصهيونفي الفذي
اتخذو الكنيست عام  .0290هذا القرار ال يسفقفط بفاإلدانفة
ومهما بلغت قساوة المفردات التي يدان بفهفام الن أمفيفركفا
تعرف كما العدو أن الوضع القائفم هفو ففي مصفلفحفتفهفمفا.
ووقائعه هو ما تعيشه الساحة الفلسطينية من انفقفسفامفات
حادة وصلت مؤخرات حد صراع اإللفغفاء عفنفد بفعفض أطفراف
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المقاومةم والوضع العربي ليس احسن حفاالت مفن
خالل االنكشاف القومي الذي بلغ درجة شفديفدة
الخطورة بعد احتالل العراق واسفقفاطفه كفاهفم
واقوى موقع عربي في مواجهة أعداء األمة مفن
الشرق الشعوبي القري والغرب االسفتفعفمفاري
البعيد كما في األزمات البنيويفة الفتفي ضفربفت
وأضعفت مواقع عربية ومنها الموقع السوري.
ان الموقف األميركي لم يفاجئفنفا ألنفه لفيفس
مستجدات اال لجهة توقيته بحفيفث أتفى ففي هفذا
الوقت ليكون ورقة انتخابية رابحة لنتنياهو على
أبواب االنتخابات التشريعية ولفيفعفزز الفمفوقفف
األميركي لتمرير صفقة القرن وليعفزز اجفراءات
الحصار االقتصادي والمالي عفلفى الفمفؤسفسفات
الفلسطينيةم وبطبيعة الحال ما كفانفت أمفيفركفا
لتطلق هذا الموقف على لسان رئفيفسفهفا لفولفم
تكن تعرف أن المصدات لهذا النهفج األمفيفركفي
معدومة الفعالية كون الشعارات التي يطلقها مفا
يسمى محور المقاومة والممانعة هفي شفعفارات
جوفاء وهي لالستهالك اإلعالمي والسيفاسفي ال
اكثر وال اقل والن من يعمل على تفتيت الفعفراق
وسوريا واليمن وغيرها من المكونات العربيفة ال
يمكن أن يكون صادقات في تبني مشروع تفحفريفر
فلسطينم وألن أطراف هذا المفحفور مفحفكفومفة
بقواعد االشتباك الذي يضبط ايفقفاعفه الفراعفي
الروسي والذي يتفق مع الراعي األميركي عفلفى
اعتبار امن الكيان الصهيفونفي مفن ثفوابفتفهفمفا
االستراتيجية.
ان القرار األميركي ال يسقط بفاألقفوال وانفمفا
باألفعالم أفعال المقاومة بكل الوسائل المتفاحفة
على قاعدة ما اخذ بالقوة ال يسترد اال بفالفقفوة.
هذا الموقف األميركي الذي هو انفتفهفاك صفارخ
للشرعية الدولية وان كشف عن حقيفقفتفه دون
مواربة فهو أيضات موقف كاشف لكل المتفاجفريفن
بالقضية الفلسطينية والذيفن يفعفمفلفون عفلفى
االستثمار بها نظرات للمكانة التي تفحفتفلفهفا ففي
الوجدان العربي .هذا الموقف األمفيفركفي الفذي
أسقط الشرعية الدولية عبر تشريعه لفالحفتفالل
كشف خواء منطق ما يسمى مفحفور الفمفمفانفعفة
والمقاومة زاعفمفات انفه حفقفق انفتفصفارات ففي
الصراعات التي انخرط فيه اللهم اال اذا اعفتفبفر
انتصارو على الجماهير التي انطلقت ففي حفراك
سلمي ألجل التغيفيفر الفديفمفوقفراطفي وتفداول
السلطة وانها ء الدولة األمنفيفة هفو االنفتفصفار
المطلوب ويبدو هكذا.

حيت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي المفنفاضفل
الفلسطيني الذي نفذ عملية نابلس ودعفت قفوى الفمفقفاومفة االرتفقفاء
بعالقاتها الى مستوى دالالتها النضالية.
جاء ذل في تصريح لناطق باسم الفقفيفادة الفقفطفريفة لفلفحفزب هفذا
نصه.
ان العملية البطولية التي نفذها مناضل فلسطيني ضد مسفتفوطفنفيفن
صهاينة على تخوم مدينة نابلسم جاءت لتؤكد مرة جفديفدة بفأن شفعف
فلسطين الذي يختزن في ذاته تراكمات نضاليات تشكل على مدى عقودم لم
ولن يقبل أن تستل أرضه ويدفع مرة أخرى الفى عفالفم الشفتفات وهفو
يعيش مآسي االحتالل والتشرد وسل الهوية الوطنية التي تبشر بها ما
يسمى بصفقة القرن.
ان هذا المناضل الوطني وجه من خالل عمله البطولي رسالة في أكثفر
من اتجاو .فهي موجهة الى قوى المقاومة لتقلع عن انقسامها السياسفي
والذي ال يستفيد منه اال العدو الذي يمعن بف غفراق األراضفي الفمفحفتفلفة
بالمستعمرات ويسعى الى فرل الصهينة على القفدا الشفريفف وكفل
معالم الحياة في فلسطين المحتلةم مستقويات بالدعم األميركي الالمحدود
وبتخاذل النظام الرسمي العربي كما الى كل من يستغل قضية فلسطين
بقصد االستثمار السياسي فيها على حساب معاناة جماهير فلسطين التي
تواجه وحيد تة وباللحم الحي االحتالل االستيطاني .
ان القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشفتفراكفي اذ تفوجفه
التحية لهذا البطل الذي لم تفرهفبفه كفل اجفراءات الفعفدو الصفهفيفونفي
انما جسد واحدة من الرمزيات النضالية لشعبنا الفذي يفقفاوم االحفتفالل
بكل اإلمكانات المتاحة وهو كما المناضلة عهد التميمي وكل المناضلفيفن
الذين باتوا يشكلون طليعة نضالية المتنا انما هم مشاعل تنير طفريفق
التحرير وعليهم يعقد األمل لمتابعة المسيرة النضفالفيفة وابفقفاء قضفيفة
فلسطين قضية حية في نفوا أبناء هذو األمة التي تفخر بمنفاضفلفيفهفا
الشهداء منهم واألحياء.
ان هذو العملية البطولية يج أن تكون حافزات لفقفوى الفمفقفاومفة ألن
تتجاوز صراعها على السلطة واإلدارة وتقدم الصراع مع العفدو عفلفى أي
صراع آخر وأيات كانت مبرراته .فالساحة الفلسطينية وان كفانفت صفغفيفرة
بمساحتها الجغرافية اال أنها واسعة جدات بمفسفاحفتفهفا السفيفاسفيفة وهفي
تستوع كافة القوى في اطار التعبيرات الديموقراطية الفتفي يفجف أن
تكون متاحة للجميعم داعين ألن تكون قوى الفمفقفاومفة عفنفد مسفتفوى
الدالالت النضالية التي أفصحت عنفهفا عفمفلفيفة نفابفلفس كفمفا صفمفود
المقدسيين وكل جماهير فلسطين في الضفة والقطاع وسفائفر األراضفي
المحتلة ولترتق في عالقاتها الى مستوى التحدي الذي يفرضه االحفتفالل
وبرد عملي معبر عنه بموقف واحد موحد على أرضية برنامج موجه نحو
التحريرم تحرير كل فلسطين.
القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي.
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يوم الجمعة من كل أسبوعم هفو يفوم غفزةم مفن خفالل
مسيرات العودة المتواصلة منذ عدة أشهرم كل أبناء الشفعف
الفلسطيني في هذا الجزء من الوطن يتوجهون الفى حفاففات
القطاع لمواجهة قوات االحتالل التي تمارا كل أنواع القتفل
والقمع غير المسبوق اال أن أصفحفاب الصفدور الفعفاريفة ال
يتراجعونم وقد استطاعوا ابتداع وسائلهم النضالية الخالقفة
من المواجهات الى الحجر والطائرات الورقيةم وجمعفة "غفزة"
في هذا السياق تتجاوز تأثيراتها المباشرة الى دالالت الشعار
وأبعادوم ففي وجفه مفمفارسفات االحفتفالل عفلفى مفخفتفلفف
المستوياتم والهجمة الدولية بزعامفة الفواليفات الفمفتفحفدةم
والهادفة الى تصفية القضية الفلسطينيةم يؤكد هذا الشعف
المعطاء أن الثابت التاريخي متمثالت بحق العودة ال رجعة فيفه
وال تراجع عنه...
قدر غزة أن تكون في قل العاصفةم أن تقاتل على جبهة
حق العودة وتصمد ب باء في وجه االعفتفداءات الصفهفيفونفيفة
والغارات المتكررة وتناضل على الجبفهفة األخفرى مفن أجفل
الحق في الحياة واالنتصار على الجوع والحصار والقهر وهفي
في هذا االتجاو تعيد تصوي المعادلةم وتؤكد على العفالقفة
بين األوضاع المعيشية الصعبة وتراجع المفشفروع الفوطفنفي
الفلسطيني بفعل التشرذم الحاصل جراء االنقسام المفقفيفت
الذي يقف سدات قويات في وجه المصالحة واسفتفعفادة الفوحفدة
الوطنية الفلسطينية والموقف الواحد من خفالل اصفطفففاف
الجميع في اطار الشرعية الفلسطينية مفمفثفلفة بفمفنفظفمفة
التحرير الفلسطينية.
غزة انتفضت من أجل رغيف الخبز والحريةم وخرجفت الفى
الشوارع معلنة رفضها لسياسات قفوى األمفر الفواقفع الفتفي
سارعت الستخدام "التفويض اإللهي" في قمع غير مسفبفوق
أثار حتى استنكار منظمة العفو الدوليةم واسفتفخفدمفت هفذو
القوى التصدي المباشر وحمالت االعتفقفال الفواسفعفة الفتفي
طالت "الناشطين" والصحفيين وكوادر فصائل أخفرى فلفت
الى األمس قريبة منها في التعاطي مفع بفعفض الفمفلفففات
السياسيةم وقد بلغت الحصيفلفة األولفيفة لسفيفاسفة أحفكفام
القبضة األمنية حوالي األلفف مفعفتفقفلم ووضفعفت قفيفادات
فلسطينية قيد اإلقامة الجبرية.
الحراك الشعبي استهدف المطالبة برفع المعاناة عن أبنفاء
القطاعم واتسع بسرعة الفتةم وألن تقديرات الجميع أن بفاب
الخروج من المفأزق االقفتفصفادي واالجفتفمفاعفي يفمفر عفبفر
المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية قوبل بهفذا
العنف من قبل الذين يعطلون هذو المصفالفحفةم وتفراجفعفوا
لمبررات غير مقنعة عن كل االتفاقات السفابفقفة الفتفي تفم

التوصل اليها ضار بين عرل الفحفائفط بفأهفمفيفة الفوحفدة
الوطنية الفلسطينية التي ترتقي في هذو المرحلفة بفالفذات
الى مصاف األهداف الكبرى في مفواجفهفة مفا تفتفعفرل لفه
القضية الفلسطينية من مخاطر لم تعد خاففيفة عفلفى أحفدم
خاصة أن المحور الذي تقودو الواليات المتفحفدة األمفيفركفيفة
يسعى الى تصفية حاسمة ونهائية للقضية الفففلفسفطفيفنفيفة
يستعيض عن فلسطين التاريخية وحقوق شفعفبفهفا بفكفيفان
مصطنع يقوم في غزة ويمتد الى جزء صغير من سيناء مفمفا
يثير المخاوف في أن يكون تعطيل المصالحة يتفمفاهفى ففي
النهاية مع هذا المشروع.
أمام خطورة األحفدا وتصفاعفدهفا تفداعفت الفففصفائفل
الفلسطينية في غزة الى اجتماع قاطفعفتفه حفركفة حفمفاام
ورفضت الحقات مضمون البيان الذي صدر عفنفه والفذي ركفز
على نقاط رئيسية ثال :
 تأييد الحراك الشعبي وتبني مطالبه والسفمفاح بفحفريفةاالحتجاج والتظاهر وغيرها من الممارسات الديمقراطية التي
يج أن ال تمس.
 ادانة القمع الذي مورا بحق المحتجين ودعفوة لفوقففكل اإلجراءات األمنية واإلفراج عن المعتقلين وعدم التعفرل
لحرية الرأي ولعمل الصحفيين.
 دعوة األخوة المصريين لتجديد مسفاعفيفهفم مفن أجفلتحقيق المصالحة الفلسطينية والعمل على انهاء االنفقفسفام
من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
صرخة الناشطين ودعوة الفصائل لم تلق آذانات صاغيات من
أولي األمر الواقع الذين شددوا اجراءاتهم األمنية وواصلوا مفا
يعتبرونه حملتهم الوقائية لمنع أي تحرك في الشفارع اال أن
الناشطين ورغم الظروف الصعبة قرروا استمرار تفحفركفهفم
وأعلنوا أن يوم الخميس من كل أسبوع هو يوم للتفحفرك اال
أنهم بسب التعقيدات األمنية تحاشوا اإلعالن عفن تفوقفيفت
الخروج ومكانهم وخاطبوا أبناء القطاع بالقول أن زمان ومكان
التجمع سوف يحدد على وسائل التواصل االجتماعفي وقفبفل
دقائق من انطالقهم قطعات للطريق على أية اجراءات قد تتخذ
للحيلولة دونه..
من جمعة غزة الى خميسها أصبح ألبناء الشع الفعفربفي
الفلسطيني في غزة يومان في األسبوع للقتال على جفبفهفة
المواجهة مع العدو الصهيوني والنضال من أجل الفحفق ففي
حياة حرة وكريمة وهم يدركون أن األمريفن يفلفتفقفيفان ففي
مص واحد فهل ينجح خميس غزة كما نجحت جمعتها.
سؤال اإلجابة عليه في الشارع وفي القادم من األيام.
*****
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”
األخوان أعضاء األمانة العامةم المحترمون
أنقل لكم أدناو فقرات أساسية من التقرير الفذي قفدمفتفه
اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بالمظاهرات في األراضفي
الفلسطينية المحتلة في  3009بناء على تكليف من مجلفس
حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.
هذو التقرير أعلنته اللجنفة ففي الفمفقفر األوربفي لفألمفم
المتحدة في جنيف (قصر األمم) مساء الخميس ( 39شفبفاط/
فبراير )3002م وأودعت نسخة مفنفه الفى مفجفلفس حفقفوق
اإلنسان .
في هذا التقريرم أكدت اللجنة أن ”اسرائيل يُمكن أن تكفون
قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانفيفة” .وقفالفت أن
اسرائيل استخدمت بصورة غفيفر قفانفونفيفةم وغفيفر مُفبفررة
الرصاص المُميت ضد المدنيين الذين كفانفوا ففي جفزئفهفم
األعظم سلميين.
أنقل لكم أدناو فقرات تكاد تفكفون نصفات عفن الفنفسفخفة
الفرنسية من التقرير:
محمد أوبي (جاء اسمه في التقريفر هفكفذا : Mohammad
(Obeiم كان الع كرة قدم .كان في الساعة التاسعة صباحفتا
من يوم  20آذار/مارا  3009في البريجم علفى بفعفد 010
مترات تقريبات من خط الحدود الفاصل بفيفن غفزة واسفرائفيفل.
أطلقت قوات األمن اإلسرائيلية النار على ساقه وهو يمشفيم
ووضعت نهاية وحشية لمسيرته الرياضية .كفان نفاجفي أبفو
حويجرم  3٤عامام يلف نفسه بالعلم الفلسطيني .كان واقفففتا
على بعد  200مترتا من حاجز الفصل .أصفيف نفاجفي أيضفتا
برصاصة في بطنه .يوسفم طال في الصحافةم كان يرتفدي
صدرية تشير الى أنه من الصحافة .كفان يفقفوم بفتفصفويفر
المتظاهرين الفلسطينيين على بُعد  900مترات من الفحفاجفز.
تم استهدافه برصاصتين أدت الى فقد ساقه اليمنى .هفنفاك
أيضات هذو الحالةم الرهيبةم تخص فادي أبو صفاء .كانفت قفد
بُتِرت كال ساقيه نتيجة الغارات الفجفويفة اإلسفرائفيفلفيفة ففي
3009م كان يتنقل خالل تظاهرات الفعفام الفمفاضفي عفلفى
كرسي متحرك .قُتل برصاص قناص اسفرائفيفلفي ففي حفي
عباسان الجديدةم أحد األماكفن الفخفمفسفة الفتفي شفهفدتفهفا
التظاهرات بينما كان على بعد  200متر من الحدود.
تقول اللجنة في هذو الفقرة:
القائمة ليست حصرية وال نهائية حفتفى اآلن ٩00٩ .مفن
سكان غزة أصيبوا بجروح خالل المظاهرات التي جفرت بفيفن
 20آذار/مارا و  20كانفون األول/ديسفمفبفر  3009عفلفى
الحدود بين قطاع غزو واسفرائفيفل ٤202 .مفنفهفم كفانفت
اصاباتهم في الساقينم و  033كان عليهم الفخفضفوع لفبفتفر
األرجل 092 .فلسطيني قُتلم بضفمفنفهفم  092بفرصفاص
حقيقيم كان مِن بين هؤالء القتلى  21طفالت.

”

:

واعتبر التقرير اسرائيل بصفتفهفا دولفة احفتفاللم بفأنفهفا:
"عدائيهم كاذبةم ومتحيزة” :فاالنتهاكات الفخفطفيفرة لفحفقفوق
اإلنسان التي تم تسجيلها على اسرائيل ” يمكفن أن تُشفكفل
جرائم ضد اإلنسانية أو حتى جرائم حفرب .ودعفا الفتفقفريفر
اسرائيل للتحقيق في هذو الحاالت.
وفي فقرة أخرى:
أدت المظاهرات في العام الماضي الى ضجة كبيرةم ففففي
الرابع عشر من أيار/مايوم الذكرى السبعين للنفكفبفةم كفانفت
النتيجة مذبحةم حيث قَتفلَ الفقفنفاصفة اإلسفرائفيفلفيفون ٩0
متظاهرات وجرحوا ما ال يقل عن .00٩3
وبصفته رئيسات للجنة التحفقفيفقم يفعفتفرلم سفانفتفيفاغفو
كانتونم (أرجنتيني الجنسية) بشدة على ما تقوله اسفرائفيفل
بأن المتظاهرين ارهابيون.
يقولم كانتونم في التقرير :المظاهرات على الحدود ليست
عسكرية بل مدنية في طبيعتها .كانت األغلبية الساحقة من
المشاركين غير مسلحين .ولذل ينبغي تفطفبفيفق الفقفانفون
اإلنساني الدولي .كانت فكرة "المسيرة الكبيرة للفعفودة" قفد
نبتت في بداية  3009في رأا أحمفد أبفو ارطفيفمفةم وهفو
صحفي وشاعر فلسطيني بعمر  2٤عاماتم وأصبحت الفففكفرة
حركة شعبية.
وأجرى خبراء اللجنة الثالثة أكثر مفن  231مفقفابفلفة ففي
األردنم ومصرم وتركيا بسب رفض اسرائيفل السفمفاح لفهفا
بالدخول الى األراضي الفلسطينية المحتلفة .وقفالفت :نفظفرتا
للطبيعة السلمية الى حد كبير للمظاهراتم كفان مفن غفيفر
القانوني استخدام الذخيرة الفتاكة ضد المفتفظفاهفريفن .وأن
القناصة اإلسرائيليين المائة المفتفمفركفزيفن عفلفى الفحفدود
بمعداتهم الحديثة جداتم أطلقوا النار على الفحفشفود دون أن
يكون هناك خطر وشي عليهم .وعرضت الفلفجفنفة شفريفط
فيديو في قصر األمم يظهر فيه عديدٌ مفن الفمفتفظفاهفريفن
تعرضوا إلطالق النار بينما كانوا يقفون ببساطة في الحشد.
وفي فقرة أخرىم قالت اللجنة:
”من بين االنتهاكات الخطيرة لحقفوق اإلنسفان والفقفانفون
اإلنساني الدولي اطفالق الفقفنفاصفة اإلسفرائفيفلفيفيفن الفنفار
باستهدافهم عمدات الصحفيينم والعاملين في مجال الصفحفةم
واألشخاص ذوي اإلعاقة”.
وقالت :تدعو لجنة التحقيق مفول األمم المتحدة السامي
لحقوق اإلنسانم ميشيل باشليه (شيلي الجنسية) الى تقديم
ملفات المسؤولين عن هذو الجرائم الى المحاكم الفوطفنفيفة
والدوليةم بما فيها المحكمة الجنائية الدولية .بل أنهفا تفدعفو
الدول األعضاء في األمم المتحدة الى ففرل جفزاءات عفلفى
األفراد الذين تحددهم اللجنة كمسؤولين عن المذابح.
ماجد الجميل
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عمر حلمي الغول
عقد في العاصمة األردنية عمان الدورة الف 32التحاد
البرلمان العربي يومي 2و ٤آذار /مارا الحالي ()3002
تحت عنوان "القدا العاصمة األبدية لدولة فلسطين"م
شارك فيها رؤساء  0١برلمانات عربياتم وتمثلت باقي
البرلمانات بممثلين عنها .
تميزت الدورة بالتركيز على المسألة الفلسطينيةم ومسألة
التطبيع مع دولة االستعمار اإلسرائيلية استشعارا من ممثلي
الشعوب العربية بمسؤولياتهم تجاو قضية العرب المركزيةم
وتحمال لواجباتهم في نقل نبض الشارع العربي الى الحكام
العربم والى العالم كلهم وقبل الجميع للقيادات ”اإلسرائيلية“
عمومام ونتنياهو خصوصاتم الذي ما فتئ يتغنى بالتطبيع مع
الدول العربيةم فكان صوت االتحاد البرلماني العربي مجلجالتم
وقويا وواضحات برفض التطبيعم حيث أصر رئيس مجلس
النواب األردنيم عاطف الطراونةم ومعه الغالبية الساحقة من
ممثلي البرلمانات العربية بضرورة وقف كل أشكال التطبيع
مع دولة ”اسرائيل“ االستعمارية .وضرورة أخذ موقف الحزم
والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع ”اسرائيل“.
وكان لموقف بعض رؤساء البرلمانات العربية األثر
اإليجابي في تصوي مخرجات الدورة ال .32والحؤول دون
هبوط سقف االتحاد البرلماني العربي السياسي في هذو
المسألة الحساسةم والتي تعتبر نقطة ارتكاز لبناء أسس
سالم ممكن وعادل نسبيام وانسجاما مع مبادرة السالم
العربية.
ورغم وجود بعض األصوات العربيةم التي حاولت المؤامة
بين صوت البرلمان العربي وبعض الحكومات العربيةم اال أن
الغالبية رفضوا ذل م وأكدوا أن البرلماناتم هي صوت
الشعوبم وليست صوت األنظمة السياسيةم وبقدر ما يتفهم
البرلمانيون العرب واقع الحكوماتم بقدر ما ال يسمحوا
لمنبرهمم ودورهم في التخلي عن واجبهم الوطني والقومي
تجاو قضية العرب المركزيةم وأصروا على التأكيد على
موقفهم الثابت والحاسم من رفض التطبيع مع دولة العدوان
واالستعمار اإلسرائيلية .وهذا ناتج عن قناعة ممثلي
البرلماناتم بأن دولة اسرائيل المارقة والخارجة على
القانونم والمدعومة من اإلدارة األميركية الحاليةم ليست
معنية بالسالمم وانما تسعى بكل السبل والوسائل لقل
محددات مبادرة السالم العربيةم التي صادقت عليها القمة

العربية في بيروت عام 3003م وحرف بوصلة التسوية
السياسيةم والحصول على التطبيع المجاني دون أن تنسح
من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة في الخامس من
حزيران 02٩١م وعاصمتها القدا الشرقيةم ومن غير ضمان
حق العودة لالجئين الفلسطينيين على ذات األساا.
صوت البرلمانات العربية عكس حقيقة صوت الجماهير
الشعبية العربية من التطبيع مع دولة التطهير العرقي
اإلسرائيلية .عندما أكدوا على التزامهم باألمانةم التي
يحملونهام والمكلفين بالدفاع عنهام وهي صيانة حقوق
ومصالح الجماهير في بلدانهام وفي اإلطار القوميم وخاصة
تجاو قضية فلسطين العربية .لذا كان بيانهم الختامي تعبيرات
واضحا عن وفائهم بتمثيل صوت شعوبهمم حيث رفضوا كل
أشكال التطبيع مع تل الدولة العنصرية والمتغطرسةم
ودافعوا دون تردد عن حقوق ومصالح أشقائهم في فلسطين.
كما انهم دافعوا عن صوت العقل والعدالة اإلنسانيةم وليس
العدالة القومية فقطم إلن قضية فلسطينم هي قضية العصر
والعالمم ويرتكز حلها على قرارات الشرعية الدوليةم والمواثيق
والمعاهدات األمميةم ومرجعيات عملية السالمم التي من
ضمنها مبادرة السالم العربية.
كل التحية لصوت وموقف االتحاد البرلماني العربي من
رفض عملية التطبيع مع اسرائيل االستعمارية .والذي تمثل
في بيانهم الختاميم وفي مواقف وكلمات رؤساء بعض
البرلماناتم التي كان لها الصدى العميق في احياء الصوت
العربي النابض بالحياةم وبالمواقف الشجاعة والنبيلةم
والمنسجمة مع روح العصرم والقبول بالعدالة النسبية
لتحقيق السالم في المنطقة واإلقليم والعالم.
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نعي مناضل.
ينعي الرفيق ركاد سالم عضو القيادة الفقفومفيفة لفحفزب الفبفعفث الفعفربفي
االشتراكيم أمين سر قيادة قطر فلسطين والرفاق أعضاء القفيفادة الفقفطفريفة
واللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية الى جماهير فلسطين واألمة العربيفة
الرفيق المناضل مسعد ياسين عضو القيادة القطرية للحزب وعضفو الفلفجفنفة
المركزية لجبهة التحرير العربيةم الذي وافته الفمفنفيفة يفوم السفبفت الفواقفع
في 0٩/2وهو في أوج عطائه النضالي .وبفقدانه يفقد الحزب والجبهة واحدات من خيرة المناضلين الذين نذروا حياتفهفم دففاعفتا
عن قضايا امتهم في فلسطين والعراق وحيث اقتضى الواج النضالي .باسم كافة الرفاق في الحزب والجبهة نفعفاهفد أمفتفنفا
وثورتنا الفلسطينية وجماهير امتنا العربية أن نبقى على العهد النضالي الذي التزمه فقيدنا الكبير ففقفيفد الفحفزب والفجفبفهفة
والثورة الفلسطينية متصدرين الصفوف األمامية في مواجهة أعداء األمة المتعددي المشارب والمواقع.
الرحمة لفقيدنا العزيز ونعزي انفسنا وأسرتيه الصغرى والكبرى بهذا الخط الجلل والمصاب األليم والخفسفارة الفجفسفيفمفة
بوفاة رفيقنا العزيز مسعد ياسين .اسكنه اهلل فسيح جنانه بقرب الشهداء والصديقين والهم رفاقه ومحبيه وأسرته الفكفريفمفة
الصبر والسلوان.
الرفيق ركاد سالم.
عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي.
أمين سر قيادة قطر فلسطينم األمين العام لجبهة التحرير العربية.

الرفيق المناضل ركاد سالم (أبو محمود) عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتفراكفيم أمفيفن سفر قفيفادة قفطفر
فلسطينم األمين العام لجبهة التحرير العربية.
الرفاق أعضاء القيادة القطرية للحزب.
الرفاق أعضاء اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية.
تحية رفاقية.
تحية العروبة والنضال.
تلقينا ببالغ االسى نبأ وفاة الرفيق المناضل مسعد ياسين عضو القيادة القطرية للحزبم عضو اللجنفة الفمفركفزيفة لفجفبفهفة
التحرير العربيةم وبفقدانه تفقد حركة النضال الوطني الفلسطيني مناضالت فذتا قضى ردح حياته مناضالت مفتفصفدرات الصفففوف
األمامية بين رفاقه المناضلين دفاعات عن فلسطين وقضايا األمة وباألخص قضية العراق.
باسمي وباسم القيادة القطرية للحزب في لبنان وكل كوادرو ومناضليهم نتقدم منكم رفيقنا العزيز أبو محمود ومن الفرففاق
في القيادة القطرية للحزب واللجنة المركزية وكل الرفاق المناضلين في الحزب والجبهة ومن عائلة الفففقفيفد الفكفبفيفر ففقفيفد
فلسطين والعروبة بأحر التعازي الرفاقية .أسكنه اهلل فسيح جنانه وأنزله منزلة الشهداء والصديقين .الرحمة لفه وألفهفم ذويفه
ورفاقه الصبر والسلوان.

رفيقكم حسن بيان

أمين سر القيادة القطرية للحزب في لبنان.
بيروت في0٩/2/3002
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َس ْل ِف ْيت بلدة فلسطينية صغيرة ،كنعانية األصل ،ومركز محافظة سلفيت ،تقع في الضفة
الغربية إلى الشمال من القدس ،تبلغ مساحتها ( )445,22دونم ،وعدد سكانها حوالي ()125,11
نسمة حسب تعداد عام  4212الذي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )التعداد ال يشمل
المغتربين) ،بينما يبلغ عدد سكان المحافظة ( )2,5222نسمة.
اختلفت اآلراء وتعددت حول تسمية سلفيت بهذا االسم ،وهي:
الرأي األول يقول :أن لفظ سلفيت ينقسم إلى مقطعين :المقطع األول (سل) المعروف في لغتنا
الحالية "وهو الوعاء المنسوج من القصب أو خرصان الزيتون" ،أما المقطع الثاني (فيت) ويعني العنب،
وبذلك يصبح اسمها سل العنب ،وهذا يدل على أن هذه األرضي كانت مزروعة جميعها
بالعنب .بينما الرأي الثاني يقول :أن سلفيت ذات مقطعين األول سل وهو (السل) المعروف في لغتنا
الحالية ،والمقطع الثاني فيت وهو (الخبز) ،وبذلك تعني أرض الخير والبركة ،ويعود ذلك لكثرة
الينابيع فيها حيث يصل عدد الينابيع فيها إلى نحو  ,,نبعة ماء ،ومن المرجح أنها سميت بهذا
االسم نسبة لكثرة أشجار الكرمة فيها .
تبعت سلفيت إلى اإلمبراطورية العثمانية في عام  1,12مع كل
فلسطين ،وكانت تتبع والية شرق بيروت ،وقد تم العثور على آثار من
العصر العثماني المبكر .
الواليات العثمانية في بالد الشام نهاية القرن التاسع عشر ،كانت
سلفيت واقعة ضمن سنجق البلقاء (نابلس) التابع لوالية شرق بيروت.
في عام  1,,1ظهر ألول مرة اسم سلفيت في سجالت الضرائب
العثمانية ،حيث دفعوا معدل ثابت للضريبة بنسبة  ٪33،3على
المنتجات الزراعية المختلفة ،مثل القمح ،والشعير ،والمحاصيل الصيفية،
والزيتون ،والماعز ،وخاليا النحل.
خالل العهد العثماني  ،كانت سلفيت مركز ًا للقرى المجاورة ،وكانت
واحدة من العديد من القرى التجارية الكبيرة في المنطقة التي لعبت
دور الوساطة بين المركز اإلداري في نابلس والقرى الصغيرة .
في عام  ،1884تطورت سلفيت حيث أصبحت مركز ًا لناحية
الجماعينات ،يدير شؤونه قائم مقام يتبع متصرف نابلس ،حيث
قامت الدولة العثمانية ببناء الدوائر الحكومية ،ومركز شرطة ،باإلضافة
إلى مسجد ،وأيض ًا في نفس الفترة أجرى صندوق استكشاف فلسطين
مسح ًا لفلسطين الغربية ،ووصفت سلفيت بأنها "قرية كبيرة ،على أرض
مرتفعة ،مع بساتين الزيتون حولها ،وبركة إلى الشرق منها ،ويبدو أنها
موقع قديم مع مقابر قطع صخرية ،وأشارت كذلك إلى وجود ينبوعين
إلى الغرب من القرية .بحلول عام  ،1,11مع نهاية الحكم العثماني
في فلسطين ،كانت سلفيت واحدة من أكبر قريتين في سنجق
نابلس التي أنتجت زيت الزيتون .
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وجهت صحيفة الكرامة المصرية عددات من األسئلفة حفول
مؤتمر وارسو للرفيق حسن خليل غفريف عضفو الفقفيفادة
القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي في  09آذار
 3002وفيما يلي نص الحوار:
 -0بعد مؤتمر وارسو هل بدأ بالفعل التطبيع العربي مفع
اسرائيل كما تروج له تل أبي وواشنطن حيث أن نتانياهفو
كان " عريس" وارسو كما أطلق عليه الفكفثفيفرون؟ ..أم أن
العرب يرفضون بالفعل التطبيع؟.
بداية زعمت أميركا بدعوتها لعقد المؤتمر بأنفه تفحفشفيفد
دولي ضد ارهاب النظام االيرانيم ولكنه انعقد تحت عفنفوان
(مؤتمر األمن والسالم في الشرق األوسط)م وهذا يعفنفي أن
هدفه األساا هو دعوة (اسفرائفيفل) لفحفضفور الفمفؤتفمفرم
وفرضها طرفات أساسيات في التحالفات التي تقيمها أميركا ففي
الوطن العربي.
لقد عُقد مؤتمر وارسو تحت عنوان تشكيفل نفاتفو جفديفد
لمواجهة التدخل اإليراني في شؤون الشرق األوسط بشفكفل
عامم وفي شؤون الوطن العربي بشكل خاص .وألن الفهفدف
المعلن مغرِ لألنظمة العربية ويمثل سفتفارات ألهفداف أخفرىم
فقد وُضع لجذب األنظمة العربية الرسمية للمفشفاركفة ففيفه
والتعمية على أهدافه الرئيسية .وفي تفقفديفرنفا اسفتفغفلفت
اإلدارة األميركية ذلف الشفعفار لفتفمفريفر عضفويفة الفعفدو
الصهيونيم والتشريع العلفنفي لضفم (اسفرائفيفل) الفى أيفة
منظومة تُعنى بشؤون الشرق األوسطم ولذل كفان حضفور
نتنياهو بمثابة (عريس للمؤتفمفر)م لفالعفتفراف بشفرعفيفتفه
الواقعية في أية مؤتمرات خارج مؤسسة األمم المتحدة.
وأما عن التطبيع الرسمي العربي مع الفعفدو الصفهفيفونفيم
فهو يجري على قدم وساقم وقد سبقت علنيته األخيرةم بعفد
زيارة نتنياهوم رئيس العدو الصهيونيم الى مسقطم الكفثفيفر
من جوان التنسيق التي كانت تجري وراء الكفوالفيفس .وأمفا
دعوته الى مؤتمر وارسو فتطرح اشفكفالفيفة أسفاسفيفةم هفو
فرضية المقايضة بين مساعدة أميركا في تحجفيفم الفخفطفر
اإليراني مع فرل قبول العدو الصهيوني أمرات واقعات في أيفة
منظومة اقليمية – دولية – عربية.
وعلى العمومم تبقى مواقف أميركا المعلنفة مفن مفخفاطفر
النظام اإليراني على األمن الفقفومفي الفعفربفيم مفحفكفومفة
بالمصالح األميركفيفة – الصفهفيفونفيفةم وهفي لفن تفتفجفاوز
المحافظة على ابقاء هذا النظام (فزاعة) تبرر ألميركا عفقفد
صفقات (الحماية باإليجار) لبعض األنظمة الرسمية العربيفة.
وتبقى حماية األمن القومي العربي مرهونة بطرد االحتفالل

اإليراني للعراقم ومنع تدخله في الشؤون العربيةم مسؤوليفة
عربية بامتيازم تقع مسؤولية حمايته عفلفى عفاتفق الشفعف
العربي أوالتم واذا أدركت األنظمة الرسمية مسؤولفيفتفهفا ففي
حماية األمن الذاتيم ستعطي زخمتا كبيرات بدون أدنى ش .
 -3هل سنشهد مرحلة جديدة مفن الفعفالقفات الفعفربفيفة
اإلسرائيلية من شأنها أن تضر بالقضية الفلسطينية أم أن
أحالم نتانياهو ستتبخر ولن تجني تل أبي أي ففائفدة مفن
المؤتمر؟ .وهل تنجح واشنطن في ل ضغوطاتها أن تجبر
الشع الفلسطيني على التنازل عن حقه في دولة عاصمتها
القدا الشرقية؟
طبعات ان أي تصعيد بتطبيفع الفعفالقفات الفرسفمفيفة بفيفن
األنظمة والعدو الصهيوني يضر بالقضية الفففلفسفطفيفنفيفةم
ولكنه لن يستطيع أن يلغيها طالما تبقى محاصرة بفالفرففض
الشعبي العربي من جهةم ورفض الشع الفلسطفيفنفي مفن
جهة أخرى.
وكي ال نخلط بين نوايا األنظمة العربية بالتطبيع العفلفنفي
أو السري مع (اسرائيل)م هناك اعالن نوايا صدر عن مفؤتفمفر
القمة العربية التي عقدت في بيروت في العام 3003م والتي
وافق عليها المؤتمر تحت اسم (مبفادرة السفالم الفعفربفيفة)م
وفيها وُضعت قيود للتطبيع مع (اسفرائفيفل) بفحفيفث يفأتفي
التطبيع بعد تطبيق االتفاق على حل الدولتينم على أن تقام
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دولة فلسطينية على أراضي الضفة الغربيةم وبحدود الفرابفع
من حزيران في العام 02٩١م وعاصمتها القدا الشفرقفيفةم
وكذل بعد تنفيذ قرار حق العودة للفلفسفطفيفنفيفيفن حسف
القرار الدولي الذي يحمل الرقم .02٤
استنادات الى كل ذل م وبما تفعله بعض األنظمة الفعفربفيفة
من محاوالت للتطبيع هنا أو هناكم قبل االتففاق عفلفى حفل
للدولتين هو خروج رسمي عن مقررات رسميةم وطبعات هذا ال
يخدم القضية الفلسطينية؛ بل يسمح للرضوخ للوقائع التفي
تفرضها (اسرائيل) على األرلم ولما تفرضه أمفيفركفا بفعفد
نقل السفارة األميركية الى القدام واالعتراف بفهفا مفوحفدة
عاصمة لف(اسرائيل)م وبعد اعالن (صفقة القرن) التي تفبفيفح
احتالل كل األرل الفلسطينية.
وعلى الرغم من تأكيد بفعفض األنفظفمفة أنفهفا مفا تفزال
متمسكة بمبادرة السالم العربيةم فف ن الفعفدو الصفهفيفونفي
يخلق وقائع جديدة كل يوم بعد يومم وطبعات فرل الفوقفائفع
على األرل نوع من مراهنة العدو عفلفى ايصفال األنفظفمفة
الرسمية الى حافة اليأام لوضعهم في النهاية أمفام حفاففة
القبول باألمر الواقع.
ولكن لما كانت األنظمة العربية ليست هي التي تقررم ولن
تسطيع تمرير أية صفقة رسمية مع العدو الصهيونيم وانفمفا
الذي يقرر بالفعلم هما جهتان :الشع الفلسطيني بفصائله

المختلفة أوالتم والشع العربفي بفقفواو وأحفزابفه وحفركفاتفه
الشعبية ثانياتم فلن يكون أي تطبيع رسمي مفع (اسفرائفيفل)
قابالت للتنفيذ ما دامت أية حالة تطبفيفع لفن تفتفجفاوز أسفوار
السفارات (اإلسرائيلية) التي أقيمت في عواصم عفربفيفةم أو
التي ستقام في عواصم أخرى.
وبناء على هذو القواعدم وألن حاالت الفتفطفبفيفع الفرسفمفي
ستكون مطوقة بالرفض الشعبي لهم أعتقد أن ما يدور حاليفتا
من محاوالت رسمية للتطبيع ستكون صكوكات من غير رصيدم
سواءٌ أأدركت األنظمة هذو الحقيقة أم لم تدركها .فالتطبيفع
من فوق لن يجدي طالما التطبيع الشعبي من تفحفت صفعف
الحصول عليهم هذا اذا لم يبلغ حدود االستحالة .وطالما فل
الرفض الشعبي قائمات أعتقد أن ما تحوكه الواليات المفتفحفدة
األميركيةم والعدو الصهيوني مفن مشفاريفع ضفد الفقفضفيفة
الفلسطينيةم في ل استسالم رسمي عربيم لن تضيع تل
القضيةم وأكبر دليل على ذل م أنفهفا مفا زالفت حفيفةم مفنفذ
مؤامرة التقسيم في العام  02٤9حتفى اآلن .وهفل مصفيفر
اتفاقيات كام ديفيدم ووادي عربةم وسجنها شعفبفيفات داخفل
أسوار شائكة تحيط بسفارات العدو الصهيونفي ففي بفعفض
العواصم العربية أقل داللة على فشل كل محاوالت االحتفواء
والتدجين واالحتواء والتطبيع؟
*****

يتنافسون على أموال
سيدر ويغيبون اإلصالحات

محاربة الفساد تبدأ
بإلغاء الطائفية السياسية
مسلسل الكهرباء
عود على بدء
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في الذكرى السادسة عشر ة للعدوان على العراق أصدر الناطق
الرسمي باسم القيادة القومية لحزب البعث العربفي االشفتفراكفي
تصريحات جاء فيه:
بعد ستة عشر عامات على الغزو األميركي ما يزال العراق ينوء تحفت
ع ء تداعيات االحتالل الذي بدأ أميركيات مغلفات بلبوا متعدد الجنسية
وانتهى ايرانياتم ومعه تحول العراق م هذا البلد العريق الضارب جفذورو
في عمق التاريخ اإلنساني والغني ب رثه الحضاريم الى بفلفد مفقفطفع
األوصال الجغرافية ومدمر ببنيته الوطنية ومفتت بنسيجه االجتماعي
وهذا ما جعل من العراق الذي كان يعيش قفزة نوعيفة ففي مفجفال
التقدم والعمران والتنمية الشاملة في ل نظامه الوطني الفى دولفة
فاشلة تدير سلطتها منظومة فاسدة نفذت امالءت المحتل األميركي
ووضعت امكانات العراق االقتصادية في خدمفة اقفتفصفاد الفمفحفتفل
اإليراني الذي عبث باألمن الوطني وأدار صراعات طائفيات ومذهبيات عفبفر
قوى اشرف على تشكيلها مباشرة تحت مسمى الفحفشفد الفطفائفففي
وأخرى عمل على االستثمار بها بالتواطؤ مفع الفمفحفتفل األمفيفركفي
الذي ما أن خرج مدحورات تحت تأثير فعل المقاومة الوطنية عام3000
حتى عاد تحت ذريعة مقاومة اإلرهاب في استحضار للكذبة الكفبفرى
التي اطلقها قبيل شن الحرب على العراق بحجة امتالكه أسلحة دمار
شامل وعالقة مزعومة مع (القاعدة).
بعد ستة عشر عامات على الغزو األميركفي أثفبفتفت سفيفاقفات
األحدا ان الدورين األميركي واإليراني تكامال بالنتفائفج الفتفي
أوصلت العراق الى ما هو عليه من تردفي أوضاعه السفيفاسفيفة
واالقتصادية واالجتماعية والتي تفاقمت ففي اآلونفة األخفيفرة
من خالل االنكشاف الوطني الشامل والتدخل اإليراني في كفل
مفاصل الحياة االجتماعية والخطة الممنهجة لتغفيفيفر طفبفيفعفة
التركي الديموغرافي لشع العراق عبفر اغفراقفه بفمفاليفيفن
اإليرانيين الذين يمنحون الجنسية العفراقفيفة بفعفدمفا أتفلفففت
سجالت قيود األحوال المدنية.
ان القيادة القومية لحزب البعث الفعفربفي االشفتفراكفي الفتفي
وضعت العدوان على العراق في سياق الهجمة اإلمبريالية عفلفى
األمةم تعيد التأكيد ب ن العراق وما يمثل لفم يفكفن مسفتفهفدففات
لذاته وحس م بل ان االستهداف كان لالمة العربيفة مفن خفالل
استهداف العراق كاهم القالع القومية التي كانت تشفكفل سفدات
منيعات في وجه اندفاعة المشروع الصفوي الشعوبي .
لقد أدى احتالل العراق وانكشاف ساحته الوطنية الى انكفشفاف
قومي شامل وهذا ما مكن النظام اإليراني من التغول في العمق
العربي وأعمال مطارقه التدميرية مباشرة وعبر اذرعه السياسيفة
واألمنية في بنى المجتمعات العربية ليخلق واقعات تفتيتيات ترتسفم
على أساسه حدود الطوائف بهويات مذهبفيفة وتفحفقفيفق مفالفم
يستطع العدو الصهيوني تحقيقه .
ان القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي وفي الذكرى
السادسة عشر للعدوان تعتبر أن القوى التي ائتلفت في حلف غفيفر
مقدا ضد العراق ونظامه الوطني ماتزال تتحرك على أرضفيفة
الموقف الذي تم باالستناد اليه شن الحربم وان ما يفروج لفه بف ن
أميركا أدخلت تعديالت جوهريات على استراتيجيتها حيال التعامل مفع
الدور اإليراني ما يزال في اطار البروباغندا اإلعالمية الن حفقفيفقفة

الموقف األميركي تنطلق من خلفية احتواء النظام اإليراني ولفيفس
اسقاطهم وحتى يبقى في حدود ما يتطلبه الفمفشفروع األمفيفركفي
الرامي الى تشكيل منظومة اقليمية تكون ايران وتركيفا والفكفيفان
الصهيوني من مرتكزاتها األساسية والتي تأتي بما يسمى بصفقة
القرن لتندرج ضمن سياقاتها.
واذا كانت اإلدارة األميركية الحاليفة قفد أقفرت بفخفطفأ اإلدارة
السابقة م اال أن هذا اإلقرار ال يعفيها من المسؤولية السفيفاسفيفة
والقانونية واألخالقية التي ترتبت على احتاللها الفمفبفاشفر ومفن
ثم توفير التسهيالت اللوجستية لفلفنفظفام اإليفرانفي لفلفوصفول
بالعراق الى الحال التي وصل اليها .وعليه ف ن أميركا المحكفومفة
دائمات بمقتضيات األمن الصهيوني وامن مصالحها الحيوية تبفقفى
مواقفها حيال القضايا العربية وباألخص قضفيفتفي ففلفسفطفيفن
والعراق تفتقر الى المصداقية وبالفتفالفي ال يفمفكفن الفمفراهفنفة
على موقفها اإلعالمي ب سقاط النتائج التي ترتبت على االحتالل
ومنها تمادي التغول اإليراني.
على هذا األساا ف ن القيادة القومية للحزب تفرى أن انفقفاد
العراق واسقاط كل افرازات االحتاللين األميركي واإليرانفي انفمفا
يبقى قائمات في المقاومة الوطنية التي أطلق ففعفالفيفاتفهفا حفزب
البعث وقدم عشرات ألوف الشهداء لدحر االحتالل واعادة تفوحفيفد
األرل والشع وحماية الهوية القوميفة ووضفع األسفس لفبفنفاء
وطني استنادات الى مشروع سياسي يلغي كل ما اففرزو االحفتفالل
من نتائج ويقيم نظامات سفيفاسفيفات تصفان ففي فلفه الفحفريفات
الديموقراطية ويعاد االعتبار للمواطنة على قاعدة الوالء الوطني.
ان القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتفراكفي تفرى أن
المشروع السياسي اإلنقاذي الذي انعكست من خفاللفه الفرؤيفة
الوطنية للبناء السياسي إلعادة توحيفد الفعفراق أرضفات وشفعفبفات
ومؤسساتم هو األساا الذي يبنى عليه ومن كان صادقات ففعفالت
ال قوالت في تمكين العراق التحرر مفن أثفار االحفتفالل وخفاصفة
اإليراني منه ان يوفر اإلسناد السياسي والمادي لقوى المشروع
الوطني والتي هي منفتحة على استقبال كل دعفم سفيفاسفي
ومادي عربيات كان ام دوليات .وان مرور ستفة عشفر عفامفات عفلفى
العدوان وما تمخض عنه من نتائج هي كافية لتبيان ان اسقفاط
المشروع اإليراني التوسعي يبدأ من العراق.
في هذو المناسبة نوجه التحية لشعف الفعفراق ومفقفاومفتفه
البطلة والتي تبقى هي الرهان الرابح في تحرير العراق واعادة
توحيدو والتحية الى شهداء العراق وعلى رأسهم شفهفيفد الفحفج
األكبر قائد العراق الرفيق صدام حسين وكل الرفاق في قفيفادة
الحزب وكل كوادرو ومناضليه وتحية الى الرفيق عزة ابفراهفيفم
األمين العام للحزب القائد األعلى للجهاد والتحريفر والفى قفوى
الفعل المقاوم لالحتالل على تعدد طيفهم السياسي .ولتنتصر
ارادة شع العراق في نضاله ضد االحتالل األميركي واإليفرانفي
والقوى الطائفية والمذهبية التي مارست وال تزال تمفارا كفل
أشكال التخري والتدمير المجتمعفي مفحفمفولفة عفلفى راففعفة
االحتالل ونظام الماللي في طهران.
الناطق الرسمي باسم القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي

د .أحمد شوتري
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في الذكرى السادسة عشرة لغزو العراق واحتاللفه أصفدر
مكت الثقافة واإلعالم القومي بيانات فيما يلي نصه:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ا انِِّ الناا ق ْد جمعوُا َلكُ ْ
م
ل َلهُمُ النا ُ
{الذِِّين قاَ َ
م فزادهمْ اِيمانتا وقاَلوُا حسْبنُاَ الله ونعِم الْوكِيلُ}
فاَخْشوْهُ ْ
تمر علينام اليومم الذكرى السادسة عشرة لواحدة من أبشفع
الجرائم التي ارتكبت على مر التفاريفخ اإلنسفانفي وهفي بفدء
الغزو العسكري للعراق البوابة الشرقية لألمة العفربفيفةم الفذي
قادته الواليات المتحدة وحلفاؤها ضد بلد وشع يفمفتفد ففي
جذورو الى عمق التاريخم وحكومة وطنية كان كل ذنفبفهفا هفو
أنها أرادت أن تحقق سيادة واستقالل بلدها ب رادة حرة واعيفةم
وان تحقق القفزة النوعية بالخروج من دول العالم الفمفتفخفلفف
الذي رسمت حدودو اإلمبريالية العالمية وحكومتها الخفية.
في مثل هذا اليوم من عفام  3002شفنفت ادارة مفجفرم
الحرب جورج بوش االبن بدفع من اليمين المتصهين وتابعفه
البريطاني توني بليرم ومن تحالف معهما على الشر والفغفدر
عدواناتم حيث شهد العالم جريمة نكراء ينفدى لفهفا الفجفبفيفن
وبغياب الضمير اإلنساني العالمي وذل بفغفزوهفم الفعفراقم
هذا البلد العظيم بحضارته الضاربة عميقات في جذور التاريخ
الممتدة الى آالف السنينم مهد األديان والرساالت السمفاويفةم
وموطن أول قانون وضعته اإلنسانيةم وأول من علم البشرية
األبجدية والعلومم ذل البلد المستقل السيد علفى أراضفيفهم
العضو المؤسس في هيئة األمم الفمفتفحفدةم دون مفبفرر أو
مسوّغ قانونيم وب جراء منفرد تحدّتّ فيه واشنفطفن ولفنفدن
كل مبادئ القانون الدولفي ومفواثفيفق الشفرعفيفة الفدولفيفة
الرافضة للعدوان.
واذا كان العراق قد تعرل الى هذو الجفريفمفة الفوحشفيفة
التي أسفرتم حتى اآلنم عن سقوط أكثر من مليوني شهفيفد
وماليين الجرحى واألسرى والمفهفجّفريفنم جفراء الفعفمفلفيفات
العسكرية المباشرة وعمليات اإلرهاب التي بات هذا الفقفطفر
العربي ساحتها الكبرىم ف ن جرائفم الفعفدو األمفيفركفي لفم
تتوقف عند هذا الحدم فلقد أريد منه أن يكون نقطة تفالقفي
لمخططين بشعين أحدهما ذو بعد عالمي واآلخر اقفلفيفمفي.
فقد جعلت وبحسابات مدروسة ومسبقة هذا القطر الفعفربفي
تجربة ونموذجات عالميات للصيغة الجديدة لالستعمار الفحفديفث
لدول العالم الثالث عبر ما يسمى بالنظام الفدولفي الفجفديفد

سيء الصيتم يتم من خاللها حل الدولة الوطنية وتحطيمهفا
وتفكي مؤسساتها المدنية والعسكرية واحالل المليفشفيفات
والعصابات بدالت عنها الستباحة األمن الفوطفنفي والسفيفطفرة
على االقتصاد وتحطيم القيم اإلنسانية وتفغفيفيفر الفنفسفيفج
المجتمعي وفتح البالد على أوسع أبوابها للفشفركفات عفابفرة
القارات الستباحة الموارد ونهبهام فحوّلت العفراق مفن دولفة
ال
عربية متطورةم الى واحدة مفن أكفثفر دول الفعفالفم فشف ت
وفساداتم حيث سيطرت على مقدّرّاته المالية الهائلة عصابات
اجرامية ممتدة األذرع الى خارج الحدودم نهبت الفمفال الفعفام
وأفقرت شع العراق وحوّلت كل معالم الحياة في هذا البلفد
الى خراب .آملة من كل ذل أن تطبق هذا النمفوذج الفبفشفع
على كل بلدان العالم الثالث لنه مواردها واشاعة الفوضى
وتحقيق الهيمنة المطلقة على مقدراتها .ومن جفهفة أخفرى
ف ن غزو العراق كان يخدم المخطط اإلقليمفي الفهفادف الفى
استباحة أمن األمة العربية عبفر هفدم بفوابفتفهفا الشفرقفيفة
لتسهيل االندفاع الى عمق األمة من اجل تفحفقفيفق الفحفلفم
الصهيوني الكبير الذي كان العراق يقف سدتا منيعات بوجهه.
وبمواجهة بشاعة الجريمة المرتكبة في العراق مفن قفبفل
ادارة المجرم بوش األميركفيفة وتفابفعفتفهفا حفكفومفة بفلفيفر
البريطانيةم فقد تصدى شع العراقم بقيادة حفزب الفبفعفث
العربي االشتراكي ومساهمة فصائل المفقفاومفة الفعفراقفيفة
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األخرىم لهذا العدوان في مقاومة وطنية باسلة مجيدة التفت
حولها وباركتها كل جماهير األمة العربية من المفحفيفط الفى
الخليج فألحقت بالغزاة أفدح الخسائرم وأثفخفنفت جفراحفهفمم
وأجبرتهم على تغيير خططهم مرة بعد أخرىم وصفوالت الفى
االنسحاب المخزي الذي اضطرتهم الفيفه ففي نفهفايفة عفام
3000م فضالت عن االستنزاف االقتصادي والمالي الذي لفحفق
بدول العدوان وتجاوز مبلغ خمسة تريليونفات دوالرم والفذي
من المتوقع أن يتواصل ليزيد من حجم األزمات االقتصفاديفة
في الواليات المتحدة واالقتصاديات المرتبطة بها.
كما كشفت جريمة غزو العراق زيف ادعاءات ادارتفي الشفر
في واشنطن ولندن بمراعاة مبادئ الديمقراطية والدفاع عن
حقوق اإلنسان .اذ ارتكبت قوات االحتالل أبشع المجازر بحفق
المدنيين العزّلم وكان الفتضاح جرائم التعذي ففي سفجفن
أبي غري بالعاصمة العراقيفةم والفمفعفتفقفالت األمفيفركفيفة
والبريطانية األخرىم األثر األكبر في تعرية وحشفيفة الفغفزاة
وتعطشهم الرتكاب جرائم وحشية قذرة ضد اإلنسانية.
وقد ارتك العمالء الذين تركفتفهفم قفوات الفغفزو ابشفع
الجرائم الطائفية والعرقية والمناطقية عبفر كفاتفم الصفوت
والمفخخات واستمرارات للمشروع اإلجرامي في تدمير مفعفالفم
الحياة في العراق تحت مفهوم الفففوضفى الفخفالقفةم جفاءت
المزيد من الجرائم الوحشية التي فاقت ما ارتكبه الغزاة مفن
مجازر وحشيةم حيث تم افقار وتهجير المفاليفيفن مفن أبفنفاء
الشع العراقي وتم قتل المواطنين من كل أطياف الشفعف
ومحافظاتهم وبينهم نحو مائفتفي ألفف مفن أعضفاء حفزبفنفا
المجاهدم واعتقال آالف األسرى األحرارم فضالت عفن اجفتفثفا
مئات اآلالف من المواطنين ومصادرة أمالكهفم وحفقفوقفهفم
التقاعديةم واستهداف كل وطني حر غيور على بلدو وشعفبفه
ومستقبل أجياله.
لكن شع العراق بحيويته وايمانه بعدالة قضيته عبرّ عن
رفض واسع لهذو الممارسات اإلجراميةم ومفارا حفقفه ففي
التظاهر واالعتصام السلفمفيم مفطفالفبفات بفحفقفوقفهم اال أن
السلطات العميلة المتحكمة بشؤونه مارست أقصفى درجفات
العنف واإلرهاب بحق العراقيينم فعملت على قمع ثفوراتفهفم
وانتفاضاتهمم ووجهت نيران آلتها القمعية ضد المعتصفمفيفن
السلميينم ولم تسلم واحدة من مدن العراق المنتفضفة مفن
شماله الى جنوبه من ارتكاب مجازر بفحفق الفمفتفظفاهفريفن
األبرياء.
ولم تتوقف آلة الشر والعدوان عفنفد هفذا الفحفدم بفل تفم
تسليم هذا القطر العربي الذي يمثل البوابة الشرقية لفألمفة
العربيةم الى أشرا أعدائها التاريخييفنم حفيفث اسفتفبفاحفت
وحوش المشروع الفارسي الطائففي اإلرهفابفي الفعفنفصفري

التوسعي العراقم لتجعل منه ميدانات لنشر سمومها الطائفيفة
وتخري نسيج شعبهم كما جعلت منه قاعدة انطالق لفنفشفر
اإلرهاب والفوضى في عموم األقطار العربيةم حفيفث تفحفول
العراق من صمام أمان األمة ودرعها الحفصفيفن الفى مصفدر
نشر سموم المخدرات والطائفية واإلرهاب الذي تعمل جفارة
السوءم ايرانم على نشرو وتثبفيفت أركفانفه ففي كفل أنفحفاء
العراق.
لقد مثلّ غزو العراق واحتالله جريمة تاريخية دمّفرت كفل
معالم األمن القومي وعوامل توازن األمة مع أعدائهام حفيفث
هر العجز العربي أمام العدو الفارسي واضحات جلياتم وتبينتم
على نحو مفضوحم كل معالم الخلل في الفنفظفام الفرسفمفي
العربي الذي انكشف قصورو التام عن مفواجفهفة أذرع الشفر
اإليرانية التي تعبث في أمن وسالمة وسيادة ووحدة العفديفد
من أقطارنا العربيةم وخصوصتا ما يجري في سوريفا ولفبفنفان
واليمن والبحرينم وغيرهام فضالت عن الذي يجري في العراقم
من نشر المفاهيم الطائفية وشيوع ثقافة اإلرهاب وتفغفيفيفر
البنية السكانية واحالل مجاميع بشرية غريبفة ففي مسفعفى
خبيث واضح لمحو هوية العراق الوطنية والقومية.
وبعد مرور كل هذو السنوات العجافم وبعد الفشل الذريع
الواضح للمشروع االحتاللي المتمثل بالعمفلفيفة السفيفاسفيفة
القائمة على المحاصصة الطائفية والعنصريةم يرى الحزب أن
الحل األمثل لخالص شع العراق وتحررو من هذو السلفطفة
اإلرهابية المجرمة الفاسدة انما يكون بثورة شعبية تفففضفي
الى قيام حكومة وطنية تعبر عن حقيقة شع العراق الواحدم
وتعيد كتابة دستور جديد للبالد مبني على أسفس رصفيفنفة
لتنظم شؤونهم وحكومة تنتصر لشعبها وتأخذ بيدو الفى مفا
يحقق السيادة والكرامة واألمن واألمان لمفواطفنفيفهم وعفلفى
الدول التي ساهمت بالعدوان على العراق أن تصحوا ضمفائفر
شعوبها لمعاقبة المجرمين والدفع باتجاو حفث الفحفكفومفات
الحالية على االعتذار من العراق وشعبه والفمفسفاهفمفة ففي
خالصه من االحتالل االستيطاني الففارسفي لفيفواصفل دورو
الوطني والقومي بما يليق به وب مكانياته العظيمة.
وفي هذو المناسبة نعاهد القائد المجاهد عفزة ابفراهفيفم
األمين العام لحزب البعث العربي االشتراكي والقائد األعفلفى
للجهاد والتحرير (حفظه اهلل ورعاو)م على المضي قدما تحفت
رايته حتى تحقيق النصر المؤزر.
المجد للعراق العظيم الصامد المثابر.
الرحمة والخلود لشهداء العراق واألمة الفعفربفيفة والفبفعفث
العظيم.
مكت الثقافة واإلعالم القومي
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في الذكرى ( )0٩للغزو األميركي للعراق أصدرت القفيفادة
القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي البيان االتي.
في مثل هذو األيام لستة عشر سنة خلتم قامت أمفيفركفا
بشن حربها العدوانية ضد العراقم متذرعة بأسباب اعفتفرففت
الحقات بانها مفبركة ومستندة الى تقفاريفر كفاذبفة .أن تفلف
الحرب التي أدت الى احتالل العراق وتدمير بنيته الفوطفنفيفة
والمجتمعيةم لم تقتصر أثارها الفتفدمفيفريفة عفلفى الفعفراق
وحس بل طالت تداعياتها المدمرة األمة العربية بفرمفتفهفا
وعليه جرى التأسيس لكل النتائج التي ترتبت علفى اسفقفاط
القلعة القومية التي تحصنت األمة فيها عقودتا وهي تفواجفه
أعدائها المتعددي المشارب والمواقع.
لقد ثبت بالحس والملموا أن أميركا التي قادت تفحفالفففتا
دوليات واقليميات الحتالل العراق هي اليوم تلع دور الفقفيفادة
االستراتيجية لمشروع السيطرة والفهفيفمفنفة عفلفى الفوطفن
العربي عبر فرل نظام اقليمي يكفون الفمفكفون الفقفومفي
العربي هو األضعف فيه .
ولهذا ف ن القيادة القطرية لحزب طليعة لفبفنفان الفعفربفي
االشتراكيم وفي هذو المناسبةم مناسبة مفرور سفتفة عشفر
عامات على احتالل العراقم ترى ان الواليات الفمفتفحفدة والفتفي
أقرت ادارتها الحالية بفخفطفأ ادارة بفوش بشفن الفحفربم ال
يكتس موقفها أية مصداقية وهي التي كانت ومازالت تلع
دور الحاضن للمشروع الصهيوني الذي يتمدد عفلفى حسفاب
الحقوق الوطنية الفلسطينية والحق القومي لالمة الفعفربفيفة
وتعمل على احتواء النظام اإليراني تحت مظلة البفروبفغفانفدا
اإلعالمية بمواجهته.
فأميركا التي تعتبر امن الكيفان الصفهفيفونفي ففي سفلفم
أولوياتهام كما امن النفط من وجهة نظر مصفالفحفهفا انفمفا
تضع كل سلوك سياسي وعسكري واقتصادي تقوم بفه ففي
اطار تنفيذ استراتيجيتها الشاملة والتي تندرج فيها عملفيفة
استعادة حضورها العمالني عسكريتا وسياسيفات ففي الفعفراق
بحجة مواجهه اإلرهاب الذي تفم االسفتفثفمفار بفه والفقفوى
اإلقليمية الراعية له علما أنها هي من وفرت المناخات الفتفي
مكنت قوى اإلقليم وخاصة النظام اإليراني من التغفول ففي
العراق والعمق القومي العربي .ان أمفيفركفا الفتفي تفتفحفمفل
المسؤولية السياسية واألخالقية والقانونية عما حل بالعفراقم
انما تتحمل أيضات مسؤولية سياسية وقانونية وأخالقية حيال

قضية شع فلسطين والمهدد (بترانسفيفر) جفديفد اذا مفا
قيض لصفقة القرن أن تشق طريقها الى النفاذ والفتفي هفي
العنوان السياسي لتصفية القضية الفلفسفطفيفنفيفة بفرعفايفة
أميركية.
ان القيادة القفطفريفة لفحفزب طفلفيفعفة لفبفنفان الفعفربفي
االشتراكيم وهي تسجل ادانتها القوية للمفوقفف األمفيفركفي
حيال العراق وفلسطينم ف نها تدعو إلطالق مفوقفف راففض
للسياسة األميركية حيال قضايا األمة العربيفة مفؤكفدة بف ن
زيارات المسؤولين األميركيين للمنطقة وعلفى أي مسفتفوى
وأخرها زيارة وزير الخارجية األميركية الفى لفبفنفان واألردن
والكيان الصهيونيم انما هي زيارات واضحة االستهداف لجهة
تمهيد األرضية لتمرير مشروع التصفية للقضية الفلسطينية
وأحكام السيطرة على ثروتي النفط والغاز انتاجات وتسفويفقفات
ومردودات.
ولهذا فانه في ضوء اإلدراك العميق لفحفقفيفقفة الفمفوقفف
األميركي من قضايا األمة العربية وحقها في امتفالك نفاصفيفة
قرارها السياسي بفعفيفدات عفن أشفكفال الفوصفايفة واالحفتفواء
واالرتهانم يج مواجهة هذو االندفاعة األميركيفة بفالفمفوقفف
المبدأي ومقاومة اتجاهات السياسية األميركية بفكفل السفبفل
المتاحةم وان األمة اذا ما توفرت لديها ارادة الفمفقفاومفة ففهفي
قادرة على اثبات وجودها والحاق الهزيمة بأمفيفركفا ولفنفا ففي
تجربة المقاومة الوطنية العراقية النموذج الحي الذي يفتفرل
االقتداء ب نجازاتها والتي استطاعت في روف غير متفكفاففئفة
أن تفرل اندحارات على قوات االحفتفالل األمفيفركفي وتفواجفه
االحتالل اإليراني الذي عبث باألمن الوطني العراقي .
في الذكرى السادسة عشر لغزو العراق تحفيفة لفمفقفاومفة
العراق الوطنية ولشهدائها البررة وعفلفى رأسفهفم الشفهفيفد
القائد صدام حسينم وتحية لشع العراق الذي وفر حفاضفنفة
لمقاومته وانتفض ضد العملية السفيفاسفيفة الفتفي اففرزهفا
االحتالل ورموزها الفاسدة والفمفففسفدة وان الفمفسفؤولفيفن
األميركيين كانوا وسيبقون غير مرح بهم في لبنان وسائفر
بالد العرب طالما بقي الموقف األميركي حاضنفات لفلفمفشفروع
الصهيوني ومعاديات لتطلعات األمة العربية وحقها الفمفشفروع
في الحياة الحرة والكريمة.
القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي.
في30/2/3002
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في ذكرى غزو العراق أصدرت الفقفيفادة الفعفامفة لفلفقفوات
المسلحة العراقية البيان التالي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ل لَهُمُ النااُ اِن الناا قَ ْد جمعُوا لَكُمْ فَاخْشوْهُمْ
الذِين قَا َ
فَزادهُمْ اِيمانا وقَالُوا حسْبُنا الل ُه ونِعْم الْوكِيلُ*فَانْقَلَبُوا
بِنِعْمةٍ مِن اللهِ وفَضْلٍ لَمْ يمْسسْهُمْ سُوءٌ واتبعُوا رِضْوانَ اللهِ
والل ُه ذُو فَضْلٍ عظِيمٍ*
صدق اهلل العظيم
أيها الشع العراقي العظيم
يا أبناء امتنا العربية المجيدة
يا أبناء قواتنا المسلحة الباسلة
تمر علينا الذكرى السادسة عشر لفبفدء الفغفزو والفعفدوان
األمريكي على بالدنا حيث تجمع كل أشفرار األرل بفقفيفادة
أمريكا لغزو بالدنا بحجج واهية كاذبة ثبت بطالنهفا بشفكفل
قاطع وباعتراف قادة العدوان انفسهم بما ففيفهفم الفرئفيفس
األمريكي الحالي دونالد تفرامف  ..ففقفد هفاجفمفت أمفريفكفا
وحلفاؤها العفراق األبفي بفكفل قفواتفهفا الفبفريفة والفجفويفة
والصاروخية والبحرية التي تشكل القوة العسكريفة األعفظفم
في العالم بعد حصار مطلق ومطبق لبالدنفا اسفتفمفر ثفال
عشرة سنة شمل شتى جوان الحياةم ناهي عن اعفالمفهفم
التضليلي الهائل ..دون ادنفى حفد لفلفتفكفاففؤ بفيفن قفدرات
الطرفين.
يا أبناء شعبنا المجيد
أيها الفرسان في قواتنا المسلحة الباسلة
واذ نستذكر تل األيام التي قاتل فيها أبطالفنفا األشفاوا
خالل فترة الغزو الغاشم فان من يظن أن الواليات الفمفتفحفدة
األمريكية تمكنت من دخول بغداد واحتالل العراق خالل أقفل
من عشرين يوما فهو واهم وقصفيفر الفنفظفر .ففالفحفقفيفقفة
الساطعة تؤكد أن القصف التمهيدي واالسفتفحفضفارات لفهفذا
الغزو استمر ألكثر من ثال عشرة سنة متواصلة من القصف
الجوي اليومي لغربان الشر لقطعاتنا شمال وجفنفوب خفطفي
العرل  23و 2٩فضالت عن الصفحفراء الفعفراقفيفة الفغفربفيفة
والجنوبية الغربية بتوجيه من األقمار االصفطفنفاعفيفة الفتفي
استقرت في أجوائنا وطائرات المسفح الفجفوي الفتفي كفانفت
ترصد وتمسح أرضنا وقواتنا يومياتم فضالت عن ذل الفحفصفار
الظالم الذي حرم كافة األسلحفة الفعفراقفيفة مفن امفكفانفيفة
تعويض موادها االحتياطية أو تطويرها لترتقي الى مستفوى
مواكبة المجابهة في ذل الصراع العسكري.

فخالل أيام المنازلة بين القوات المسلحة العراقية الباسلفة
والقوات االنكلو أمريكية الغازية كان يصع على المقاتلفيفن
األبطال استهداف الجنود الغزاة بسب فارق الفتفكفنفولفوجفيفا
واختبائهم خلفهام فكانوا أشبه ما يقاتلون أشباحام فالطفائفرة
أف  0٩كانت ترمي صواريخها وقنابرها بمدى يتجفاوز ال٩0
كيلومترام وطائرة األباتشي كانت ترمي بمدى  0٤كيلومتفرام
أما صواريخ كروز فقد كانت توجه عبر  3100كيلومفتفر مفن
المحيط الهندي أو البحر األحمر وبدقة رمفي عفالفيفة وبفقفوة
تفجير كبيرة وبكثافة نيران عالية .أما بفعفد دخفول الفقفوات
المحتلة الى المدن والقصبات العراقية فان الجندي األمريكفي
والبريطاني أصبح واهنا بسب كونه في بيئة عدائية وثقيل
الحركة بسب تجهيزاته الشخصية الضخمة ومفرصفودا .أمفا
المقاتل العراقي الباسل الذي نزع بزته الفعفسفكفريفة وذلف
المقاوم البطل من شتى أطياف الشع ففقفد أضفحفوا أكفثفر
مقدرة وحرية في انتقاء األسلوب والنمط واللقطة والففرصفة
واللحظة المالئمة الصطياد ذل الجبان الغازي الفذي وطفأت
أقدامه ارل الرافدين الطاهرة.
يا أبناء شعبنا المجيد
لقد تصديتم لمشروع أمفريفكفا الفذي أسفتفهفدف تفدمفيفر
تماسككم وتمزيق نسيجكم االجتماعي عبثا دون تفحفقفيفق
هذا الهدف اللعينم فانتم الصامدون الصابرون المحتفسفبفون
الذين امتاز تأريخكم المشرق وبامتالك حضارة تشكل واحدة
من أهم أعمدة الحضارة اإلنسانية .ففقفاتفلفتفم بفأبفنفائفكفم
البواسل مقاتلين ومقاومين بكل ما تيفسفر لفكفم مفن ارادة
وقدرة وبأسالي متنوعهم فقاومتم الفغفزو واالحفتفالل مفنفذ
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األيام األولى وتمكنتم من ايقاع الخسائر الهائلفة
بففأفففراد وأسففلففحففة ومففعففدات قففوات االحففتففالل
فأجبرتموها على االعتراف بالفففشفل والفخفذالن
واالنسحابم فحققتم نصرات تأريخيفات مفؤزرات ضفد
القوة العسكرية األعظم في الفعفالفم وأوقفعفتفم
أمريكا في وحل الخذالن بعد أن خسرت سمعتفهفا
وجنودها والذي التزال تدفع ثفمفنفه وبفأشفكفال
سياسية واقتصفاديفة واجفتفمفاعفيفة مفتفنفوعفه..
فافخروا بهذا الموقف وهذا التأريخ وال تسفمفعفوا
للتطبيل والتثبيط الذي يسعى األعفداء لفغفرسفه
وتأجيجه في نفوسكم فانتم الشع الذي وصفه
اهلل تعالى باولي البأا الشديدم وانتفم أصفحفاب
المفاخر واالنتصارات عبر حق الزمن.
أيها األحرار في كل مكان
اننا في القيادة العامة للقوات المسلحة اذ
نستذكر هذا العدوان الغاشم والغزو الخطير
على حاضرة الدنيا ومنبع اشعاع العلم والحضارة
نؤكد للعالم أجمع بأن كافة العمالء واألدالء
واألذالء الذين شاركوا أو ساندوا أو حرضوا على
هذا العدوان هم تحت النظر سواء كانوا دوال أو
أشخاصم وان الذاكرة تختزن وتسجل تل
المواقف الخيانية .وسيكون لشع العراق األبي
القرار الحاسم للتعامل معهم .كما نطال كل
أبناء شعبنا وكل من موقعه بتوحيد الجهود
والرؤى لتحرير بالدنا واعادتها حرة مستقله
ومكانات لألمن واألمان وواحة للسالم والتعايش
بين كل أبنائه .وان غدا لنا رو قري وسيعلم
الذين لموا أي منقل ينقلبون.
المجد للعراق العظيم ولجيش القادسية
المجيدة وأم المعارك الخالدة ولكل المجاهدين
المؤمنين بالعراق الواحد الموحد ويسطرون
مالحم البطولة في مقارعة المحتل الغازي
وأذنابه الدجالين.
الرحمة لشهداء جيش العراق العظيم واألمة
العربية المجيدة يتقدمهم شهيد األضحى
السعيد .والح والوالء لقائد جمع اإليمان
والبيرق المجاهد المهي الركن عزة ابراهيم
حماو اهلل القائد األعلى للجهاد والتحرير.
تحية الى شعبنا العراقي العظيم من أقصى
شماله الى اقصى جنوبه
القيادة العامة للقوات المسلحة
بغداد المنصورة بأذن اهلل
 02أذار  /3002شبكة البصرة

بقلم المحامي حسن بيان

في الكلمة الترحيبية التي ألقاها الرئيس االسمي للعراق بفرهفم
صالح بمناسبة زيارة الرئيس اإليراني حسن روحانيم وصف العراق
بأنه بلد محظوظ .وهذو "المحظو ية" لم ينلها لكونه بلد حضارات
قديمةم من مثل الكلدانية واألشورية وقبلفهفمفا األكفاديفةم ولفيفس
لكونه سنت فيه أولى الشرائع الوضعية عبر قانون حمورابيم وبفلفد
الجنائن المعلقةم ودعوة النبي ابراهيم في أور وليس لكفونفه مفقفر
الخالفة العباسية وما أنتجته في حقول العلم والفففلفسفففة واألدبم
وليس لكونه بلدات دارت على أرضفه أبفرز مفواجفهفتفيفن مفع الفجفار
الفارسيم في ذي قار والقادسية وما ترت عليهما من نتائجم وليس
لكونه بلدات تعايشت فيه األديان والمذاه والقومياتم وليس لكونه
في عصرو الحديثم لع دورات محوريات في صراع العرب مفع أعفداءو
دون الغوص في تسمياتهم وهم كثرم وليس ألنه أطلفق مشفروعفتا
نهضويتا لم يرح أخصامه األقربين وال أعدائه األبعدين.
ان برهم صالح الذين يتقن العربية لغة ال تاريخاتم لم يشفر الفى
كل هذو المحطات المضيئة في تاريخ العراق الفقفديفم والفوسفيفط
والحديثم ولم يتوقف كثيرات عند انتماء العراق لعروبته وهي الهويفة
القومية الجامعة للعرب من المحيط الى الخليج العربي.
ان العراق بنظر صالحم محظوظ ألنه محاط بفجفيفران مفن مفثفل
ايران وتركيا ودول أخرى لم يسمها وهي عربية بطبيعة الحال.
ان أحدات ال يناقش وال يجفادل بفمفتفاخفمفة هفذو الفدول لفلفعفراق
والمقصود ايران وتركيام فهاتان الفدولفتفان تفعفتفبفران مفن الفدول
العميقة في العالم وتمتد جذورهما الكيانية الى آالف سفنفيفن مفن
التاريخ البشري .لكن ال نعرف ما هي المعايير التي اسفتفنفد الفيفهفا
برهم صالح العتبار العراق محظو تا بكونه مجاورات إليران وتركيا.
عندما يكون بلد محظوظ بدول جواروم فهذا يفتفرل أن تفكفون
العالقات قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون بعضهم
بعضاتم وعلى احترام المواثيق والعهود الدولية وكفل مفا لفه صفلفة
بانتظام العالقات الدولية .ولو تمت مقاربفة هفذو الفعفنفاويفنم مفع
حقيقة ما هو قائم وبنس متفاوتة بفيفن الفمفوقفعفيفن اإليفرانفي
والتركي لتبين أن األمر هو عكس ذل تمامات.
بالنسبة إليرانم هي تحتل األحواز العربية واحتاللها استيطانفيم
وطامس للهوية القومية لسكانها العرب األصليين واألصيلين .وهي
تسمي الخليج بالخليج الفارسيم في تأكيد مضمرهفا بفأن الضفففة
الغربية للخليج انما هي جزء من بالد فارام وأن الخليج هو بحيفرة
فارسية .وايران قبل حصول التغيير واستالم المفؤسفسفة الفديفنفيفة
للسلطةم كانت تقدم نفسها بأنها شرطي الخلفيفجم وبفعفد حصفول
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التغيير واستالم الماللي للحكمم جاهرت بعفدائفهفا الفففكفري
والسياسي للعروبة والعرب وبدأت بالتحريض الذي كفان مفن
نتائجه توفير المناخات والسلوكيات التي أدت الى وقوع حرب
استمرت ثماني سنوات.
األمثلة كثيرة التي تبين طبيعة السلوكية "اإليرانية حفيفال
العراق .منها على سبيل المثال ال الحصفر رعفايفتفهفا أعفمفال
التخري في الداخل العراقيم وابرزها ما سبق حرب الثمفانفي
سنوات وأثنائها وما أعق حرب 0220م والتواطؤ مع أمفيفركفا
في تسهيل احتالل العراقم ومن ثم ممارسة دور المحتل مفن
الباطن بداية ومن ثم المفحفتفل الفمفكفشفوف بفعفد الفخفروج
األميركي والذي نتج عنه :فتح الحدود وتفدففق اإليفرانفيفيفن
بالماليين وتجنيسهم وتشكيل ميليشيات طائفية ومذهبفيفة
لعبت الدور األخطر في تفتيت البنى المجفتفمفعفيفة وتفدمفيفر
المدن وتهجير السكان وتغييفر الفتفركفيف الفديفمفوغفراففيم
وتعميم ثقافة اجتماعية تتعارل والفمفنفظفومفة الفقفيفمفيفة
للثقافة العربيةم وافساد المجتمع من خفالل ادخفال تفقفالفيفد
غريبة عن التقاليد العربيةم واغراق البالد بالرموز اإليفرانفيفة
على حساب الرموز الوطنية والتاريخفيفة .والفالئفحفة تفطفول
لتنتهي بادعاء المسؤولين اإليرانيينم بأن ايران باتت تسيطر
علفى الفعفراقم وأن بفغفداد سفتفعفود عفاصفمفة تفاريفخفيفة
لإلمبراطورية الفارسية م فضفالت عفن كفون نفففط الفعفراق
ومردودو وضع في خدمفة االقفتفصفاد اإليفرانفيم وأن حصفة
العراق من مياو األنهار الدولية تخضع للفمفزاجفيفة اإليفرانفيفة
وهي ورقة ضغط .وأكثر من ذل الرعاية اإليفرانفيفة إلغفراق
العراق بالمخدرات وبخالصة العبارة تحويفل الفعفراق سفاحفة
للمصالح اإليرانية التي استفادت من المنظفومفة الفحفاكفمفة
التي أفرزها االحتالل األميركي ورعاها االحفتفالل اإليفرانفيم
ومعها تحول العراق الى ركام سياسي تديرو منظومة فاسدة
نهبت ثروة العراق وأفقرت أبنائه.

اذا كان كل هذا الذي قامت وتقوم به ايفران جفعفلفت مفن
العراق بلدات محظو ات بنظر برهم صالفحم ففكفيفف سفيفكفون
الحال لو لم يكن محظو ات بهذو الجيرة "الحسنة" ان الفعفراق
سيكون أثرات بعد عين.
وما يقال عن ايران يقال أيضات عن الجار التركيم فهو يعتبر
أن له مصالح حيوية في العراقم وهو يتدخل عفبفر الضفغفط
على مصادر المياو  /دجلة والفراتم وعبر التدخل في شفمفال
العراق تارة في تعامله مع العامل الكرديم وتارة عفبفر اثفارة
موضوع األقلية التركمانية والتي يعتبفرهفا جفالفيفة قفومفيفة
تركية تقيّم في العراقم تبرر له حق التدخفل وقفس عفلفى
ذل .
في ضوء هذو المعطيات القائمة حاليتا في اطار الفعفالقفات
بين العراق والجارين اإليراني والتركفيم فف ن كفالم بفرهفم
صالح هو في عالم آخر وهو ال يمت بصلة لحفقفيفقفة الفواقفع
القائم وكأنه يتكلم في عالم افتراضي.
في ضوء ما تستفيد منه ايران من العراق وما يستفيد منفه
العراقم تبدو المفارقة واضحة حيث أن الفعفراق بفات سفاحفة
مكشوفة تو ف كل امكاناتها لفخفدمفة ايفران ومصفالفحفهفا
ومشروعها وهي المستفيد من استمرار هذو الفحفالفةم ففيفمفا
العراق هو المتضرر باستثناء المنظومة الحاكمة المغرقة في
فسادها .فهل كانت ايران تحلم بوضع سياسي ففي الفعفراق
أفضل مما هو قائم حاليات؟ بطبيعة الحالم ال.
وما اعتبرو برهم صالح أن بالدو محظو ة بجيفرة ايفرانم
كان يفترل بروحاني أن يقولهم وأن بالدو محظو ة بجفيفرة
عراق سلمت مفاتيحه وادارته السياسية ومفقفدراتفه لفحفكفام
ايران ولو كان برهم صالح صادقتا مع نففسفه لفكفان خفاطف
روحاني "سيدي" أنكم مفحفظفو فون بفنفا وهفذو الفففرصفة
اغتنموها ألنها لن تكرر مع غيرنا " :اللي استحوا ماتوا".
*******
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تعليقات على موقف الرئفيفس األمفيفركفي واعفتفراففه بضفم
(اسرائيل) للجوالن أصدر الناطق الرسفمفي بفاسفم الفقفيفادة
القومية لحزب البعث العربي االشتراكي الفتفصفريفح الفتفالفي
نصه.
ان اعالن الرئيس األميركي حول الجوالن المفحفتفل واعفتفبفارو
جزءات من األرل التي يحتلها الكيان الصهيوني ال يميط الفلفثفام
عن حقيقة الموقف األميركي القديم -الجديد الداعم بالمطفلفق
لكيان العدو وهو المعروف اصالتم بل يقدم أيضات دلفيفالت جفديفدات
على عدم التزام أمفيفركفا لفلفشفرعفيفة الفدولفيفة ومفواثفيفقفهفا
وقراراتها .فبعد القرار األميركي االعفتفراف بفالفقفدا الشفريفف
عاصمة للكيان الصهيوني ونقل مقر السففارة الفيفهفام وتفوففيفر
مظلة حماية دولية لهذا الكيان الغاص عبر توفير كل وسفائفط
الدعم السياسي والمادي والعسكري واالقتصاديم والحؤول دون
صدور قرارات دولية ب دانة (اسرائيل) على عدوانها واجفراءاتفهفا
القمعية واغراق األرل المحتلة بالمستوطنات م ووقف تفمفويفل
( األونروا)م ها هي اليوم عبر اعالن ترام تعلن عن تفأيفيفدهفا
ضم الكيان الصهيوني للجوالن الى ارل فلسطفيفن الفمفحفتفلفة
بحدودها التاريخية.
ان هذا اإلعالن األميركي الذي يذكرنا بوعفد بفلفففور الفذي
جري التأسيس عليه إلقامة كيان استعماري استيطاني عفلفى
ارل فلسطينم هو تأكيد جديد بأن المشروع الصهيفونفي ال
يكتفي باغتصاب فلسطين وحس م بل هو مشفروع يفرمفي
الى اقامة (اسرائيل) الكبرى ما بين الفرات والنيفل وبفدعفم
وتأييد من المواقع المقررة في النظام االسفتفعفمفاري والفذي
يستقر اليوم في ما تجسدو أميركا من قوة تأثير في السياسة
الدولية .ولهذا جاء هذا اإلعالن في الوقفت الفذي يفتفم ففيفه
الترويج لما يسمى بصفقة القرن والفتفي تفعفمفل أمفيفركفا
لتمريرها مستفيدة من الواقع العربي المنشغل في صراعات
حادة وتهافت النظام الرسمي على التطبيع مع العدو والتغول
اإليراني في العمق القومي العربي والذي امعن ويمعن تخربيتا
في بنية المجتمعات العربية مباشرة وعبر اذرعه السفيفاسفيفة
والعسكرية واألمنية والتي أدت الى اضعاف عوامل المناعفة
العربية وتحويل الوطن العربي الى ساحة مستباحة يفعفبفث
بففهففا كففل مففن يضففمففرات شففرات لففألمففةم وهففذا مففا كففان
ليحصل لوال الغزو األميركي للعفراق واحفتفاللفه وتفمفكفيفن
النظام اإليراني من التغلغل بكفل الفمفففاصفل السفيفاسفيفة
واالقتصادية واالجتماعية لهذا القطر العربي الذي بانكشفاففه
انكشفت األمة.
ان القيادة القومية لحزب البعث العفربفي االشفتفراكفي وهفي
تدين الموقف األميركي حيال الجوالن المحتل والذي يتناقفض
مع قرار مجلس األمن الدولي عام 0290الفذي قضفى بفعفدم

شرعية القرار الصهيوني بضم الجفوالن وتفطفبفيفق الفقفانفون
الصهيوني عليهم ترى أن هذا االستهتار األمفيفركفي بفقفرارات
الشرعية واالنحياز الكامل (إلسرائيل) بما هي دولة احتالل مفا
كان ليحصل لو اعتمد خيار المقاومة كسبيل لتحفريفر األرل
المحتلة ومنها الجوالن وهذو هي احدى النتائج التفي تفرتفبفت
على اتفاقية ف االشتباك والتي أوجفدت واقفعفات يفحفول دون
اطالق فعاليات مقاومة لالحتالل.
ان القيادة القومية لحزب البعث العربي االشفتفراكفي الفتفي
تعيد التأكيد بان األرل العربية المحتلة ال تستعاد وتحرر اال
بأسلوب الكفاح الشعبي المسلح ترى أن الموقف األميركي لم
يمط اللثام عن حقيقته وهي معروفة بل انه يفكفشفف زيفف
الشعارات التي يطلقها محور ما يسفمفى مفحفور الفمفمفانفعفة
والمقاومة ويبين خواء تل الشعارات والتي ثبت أنها ال تفعفدو
سوى فقاقيع اعالمفيفة هفي اسفتفمفرار لفنفهفج الفتفضفلفيفل
السياسي الذي يعتمد منذ اتفففاقفيفات فف االرتفبفاط عفام
 02١٤وللع على عواطف الجماهير العربية حفيفال قضفيفة
فلسطين.
ان الرد على اإلجراءات الصهيونية في الجفوالن كفمفا الفرد
على الموقف األميركي حيال الجوالن وكل مفا تفطفرحفه مفن
حلول تصفوية للقضية الفلسطيفنفيفة هفو الفمفقفاومفة ثفم
المقاومة وان جماهير شعبنا تمل من اإلمكانات النفضفالفيفة
ما يمكنها من مواجهة االحتفالل الصفهفيفونفي وكفل الفقفوى
الداعمة له موان العملية البطولية التي نفففذهفا الفمفنفاضفل
الفلسطيني عمر أبو ليلى هي واحدة من التعبيرات النضالية
التي أتت في سياق تصاعد االنتفاضة واعادة شد األنظار الفى
جوهر القضية التي تتمحور حول المقاومة والتي تحتاج الفى
توحيد الموقف الفلسطيني على أرضية موقف واحفد يفتفسفع
للجميع على قاعدة احترام حق الفففصفائفل لفحفريفة الفعفمفل
السياسي تحت سقف الشرعية الوطنية الفتفي تفتفمفثفل ففي
منظمة التحرير الفلسطينية .
تحية لمقاومة جمفاهفيفر ففلفسفطفيفن الفمفحفتفلفة وتفحفيفة
للشهيد عمر أبو ليلى وكل شهداء المقاومة والرهان يفبفقفى
على المقاومة في كل األرل المحتلة ومفنفهفا الفجفوالن وال
يظن أحد أن أنظمة تتهافت نحو التطبيع وأخرى تفمفعفن ففي
قمع شعبها وتستقوي بقوى معادية للعروبة على جماهيرهفا
هي صادقة في مواجهة االحتالل وتداعياتفه واال مفا كفانفت
أميركا وغيرها أقدمت على اتخاذ مواقف كفالفتفي اتفخفذتفهفا
حيال القدا والجوالن وكل ما يخدم اسفتفراتفيفجفيفة الفعفدو
الصهيوني التوسعية.
د  .احمد شوتري
الناطق الرسمي ب سم القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي
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نظم حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي وجبهة التحرير العربية
وقفة احتجاجية أمام مقر اإلسكوا في بيروت الساعة الفرابفعفة بفعفد
هر يوم الخميفس  39اذار  .3002وقفد الفقفيفت ففي الفوقفففة
االحتجاجية ضد اعالن ترام االعتراف بسيادة الكيان الصفهفيفونفي
على الجوالن السوري المحتل قصائد للشاعر الرفيق محسن يوسف.
وبعد تعريف وتقديم من الرفيق محمود ابفراهفيفم عضفو الفقفيفادة
القطرية للحزب القى الرفيق حسن بيان رئيس الحزب كفلفمفة اكفد
فيها على بطفالن اإلعفالن األمفيفركفي وان ال قفيفمفة قفانفونفيفة
له .فاالحتالل باطل وكل ما بني على باطل فهو باطل  .وان اعفالن
ترام انما يكمل بنتائجه وعد بلفور وان ما تفتفخفذو أمفيفركفا مفن
قرارات واجراءات انما هو تمهيد لتمرير صفقة القرن التي تهدف الى
توسيع رقعة االحتالل .وبعد أشادته بتصاعد المقاومة ضد االحتالل
اكد ان ال سبيل لتحرير األرل العربية اال الفمفقفاومفة الن مفا اخفذ
بالقوة ال يسترد اال بالقوة .وهاجم النظام الرسمي الفعفربفي الفذي
يتهافت على التطبيع مع العدو دعا الى فتح الحدود أمام المقفاومفة
ولو كانت هذو الحدود قد فتفحفت لفمفا كفان تفرامف تفجفرأ عفلفى
اعالنه .وختم ان فلسطين كما كل ارل عربية محتلة ال تتحفرر اال
بالكفاح الشعبي المسلح وسيبقى هذ ا الخيار هو خيارنا لفمفواجفهفة
من يهدد األمة من الداخل والمداخل.
هذا وقد رفع المعتصمون مذكرة الفى األمفيفن الفعفام لفألمفم
المتحدة بواسطة المدير التنفيذي لالسكوا في بيروت حفول عفدم
مشروعية اإلعالن األميركي وفي ما يلي نص المذكرة .
صاح السعادةم
نرفع لمقامكم السامي هذو المذكرة عارضين ما يلي:
عام 02٩١ماحتلت "اسرائيل" الجوالن مع أرالٍ عربفيفة أخفرىم
وقد صدر عن الهيئة الدولية التي تتولون شرف أمانفتفهفا الفعفامفة
القرار  3٤3/٩١والقرار 229/١2واللذيفن نصفا عفلفى انسفحفاب
"اسرائيل" من األراضي التي احتلتها في حفرب حفزيفران 02٩١م
ومنها الجوالن .
ف عام 0290م أقدمت "اسرائيل" على ضم الفجفوالن واخضفاعفه
أرضات وسكانات للقانون اإلسرائيلي مما حدا بمجلس األمن الدولي ألن

يصدر القرار  ٤2١/90الذي قضى بعدم شرعية القرار االسرائيليم
والتأكيد بأن ما أقدمت عليه "اسرائيل" ال يغير من المركز القانوني
للجوالن باعتبارو أرضات سورية محتلةم وأن ال سيفادة "إلسفرائفيفل"
عليه بل هي سلطة قائمة باالحتالل يوج القانون الدولي عليهفا
عدم أحدا أي تغيير في طبيعته وأرضه وعدم التعرل ألعفيفانفه
الثقافية والتراثيةم وأن سكانه مشمولين بأحكام الشرعية الدوليفة
التي تضفي حمايتها على سكان األراضي المحتلة .
ان اقدام الرئيس األميركي على االعتراف بضفم الفجفوالن الفى
"اسرائيل"م هو اعالن خارج السياقات الشرعيةم ألن من ال يفمفلف
منح حقات لمن ال يستحقم وخطورة هذا اإلعالن الذي صدر عن دولة
عظمى وذات عضوية دائمة في األمم المتفحفدةم أنفه ال يضفففي
شرعية على االحتالل وحس م بل يشكل انتهاكات صارخات للمواثيفق
واألعراف والقرارات الدولية ومن دولة يفففتفرل ففيفهفا وبفحفكفم
مسؤوليتها الدولية أن تكون األكفثفر حفرصفات والفتفزامفات بفقفرارات
الشرعية الدولية .
اننا في الوقت الذي نشج ونستنكر اإلعالن األميركفي نفثفمّفن
عاليات المواقف الدولية التي أعلنت رفضها لإلعالن األميركي حيفال
الجوالن ومنها مواقف الدول األوروبية الخمس صاحبة الفعفضفويفة
في مجلس األمن الدوليم متمنين على مقامكم السامي المفبفادرة
فورات لدعوة الهيئة العامة لألمم المتحدة لالنعفقفاد تفحفت شفعفار
االتحاد من أجل السالم وألجل توجيه رسالة الى كل من يفنفتفهف
أحكام القانون الدولي بأن اضفاء الشرعية على االحفتفالل وبف رادة
منفردةم ال يغيّر من المركز القانوني للمناطق المحتفلفة وحسف م
بل يقوّل أيضات األسس التي قامت عليها منظمة األمم المفتفحفدة
وأهم مبادئها عدم جواز االستيالء على أرال الغير بالقوة وعفدم
اضفاء أية شرعية على تصرفات السلطة التي تقوم باالحتالل.
أملنا كبير أن يجد نداؤنا استجابة من طفرففكفم بف عفالن عفدم
مشروعية االحتالل وعدم مشروعية القرار األميركي ألن االحتفالل
باطل وكل ما بني على باطل فهو باطل .
تقبلوا تحياتنا مع فائق شكرنا وتقديرنا
حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي  /الدائرة القانونية
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وضع كثيرون أيديهم على قلوبهم مع بدء الحراك الشعبي في السودان والحق ًا في الجزائر ،خوف ًا
من أن تتطور مسارات األحداث في نفس االتجاهات للحراك في أكثر ن قطر عربي ،إال أن انتفاضة
السودان استطاعت أن تحقق الكثير من خالل الحفاظ على سلميتها وتطوير شعاراتها ومطالبها
داعية إلى رحيل النظام الذي مارس أقسى درجات القمع وسياسة الهروب إلى أمام.
وفي الجزائر سقطت ”العهدة الخامسة“ أمام إجماع كل أبناء الشعب الجزائري على العبور إلى نظام
جديد وبدأ البحث في الصيغ الدستورية لتأمين انتقال هادئ وسلس للسلطة.
البعث شارك أبناء القطريين حراكهم وتقدم الصفوف وواجه في السودان تحديد ًا حملة اعتقاالت
طالت أمين سر القطر ،األمين العام المساعد لحزب البعث العربي االشتراكي الرفيق علي السنهوري
وعدد ًا من أعضاء القيادة وعشرات الكوادر واألعضاء وانتصرت شعارات الحرية وعاد الرفيق علي
السنهوري وغيره من الرفاق وآخرين من الطيف الوطني إلى ميادين النضال يتقدمون الصفوف
شعارهم ال رجعة وال تراجع.
وفي الجزائر شارك البعثيون كل أبناء الجزائر حراكهم الذي وضع الجزائر (بلد المليون شهيد) أمام
مرحلة جديدة تبشر بالخير...
من السودان إلى الجزائر تنتصر إرادة الشعب وتتعاظم قدرة الجماهير في أخذ زمام المبادرة ،ويقدم
الحراك الشعبي صورته األصيلة والصحيحة رد ًا على كل محاوالت تشويهه وحرفه عن مساره في
أكثر من ساحة ومكان..
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نظمت اللجنة الوطنية اللبنانية للتضامن مفع االنفتفففاضفة
الشعبية في السودان اعتصامات بعد هر يوم الفجفمفعفة01/2
أمام مقر اللجنة الدولية للصلي األحمفر ففي بفيفروت .وقفد
تصدر مشهد االعتصام يافطة كفبفيفرة مفتفوجفة بصفورتفي
الرفيقان المناضالن علي الريح السفنفهفوري األمفيفن الفعفام
المساعد لحزب البعث العربي االشتراكيم أمفيفن سفر قفيفادة
قطر السودان للحزب وعثمان أبو راا نائ أمين سر القيفادة
القطرية مكما رفعت شعارات باسم حزب طليعة لبنان العربي
االشتراكي وتجمع المرأة اللبنانية ومنظمفة كفففاح الفطفلفبفة
وتجمع المهنيين السودانيين والحزب الشفيفوعفي الفلفبفنفانفي
واللجنة الوطنية للتضامن مفع االنفتفففاضفة انفطفوت عفلفى
شعارات تطال ب طالق سراح المعتقلين ورفع حالة الطفوارئ
واسقاط الدولة األمنية.
وقد ألقى الرفيق حسن بيان عضو القيادة القومية رئفيفس
حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي كفلفمفة الفحفزب الفتفي
استهلها بتوجيه التحية لشع السودان وانتفاضته السلفمفيفة
والى مناضلي الحركة الوطنية السودانية وطليعتهم مناضلفو
حزب البعث العربي االشتراكي وعلى رأسهم األمفيفن الفعفام
المساعد للحزب أمين سر قفيفادة قفطفر السفودان الفرففيفق
المناضل علي الريح السنهوري وكل رفاقه المناضفلفيفن مفن
قيادة الحزب ومناضليه وكافة الطيف السياسي الوطنفي مفن
شيوعيين وناصريين وتجمع المهنيين وهفيفئفات الفمفجفتفمفع
المدني .كما دان اعادة انتاج النظام لفنفففسفة عفبفر الفدولفة
األمنية التي فرضت حالة الفطفوارئ واسفتفمفرار االعفتفقفاالت
واإلخفاء القسري للمناضلين وتحويل المعتقلين الى محفاكفم
ميدانية ال تتوفر فيها ابسط حقوق الدفاع بعد تعليق العفمفل
بالحصانات القانونية والنقابية والمهنية .ودعفا الفى اطفالق
أوسع حملة تضامن مع الحراك الشعبي ألنفه أعفاد االعفتفبفار

للحراك الشعبي العربي والن معركة الحرية والديموقفراطفيفة
في السودان هي معركة الجماهير العربية .وفي ختام كلمتفه
طال ب طالق سراح المناضلين المعتقلين من كفل الفطفيفف
السياسي ومحاكمة نظام البشير ورموز السلطة الرتفكفابفهفم
جرائم صد اإلنسانية.
الخطباء الذين قدمهم الرفيق مفحفمفود ابفراهفيفم عضفو
القيادة القطرية (لطليعة لبنان) ألقوا كلمات بفاسفم الفحفزب
الشيوعي اللبناني واالتحاد النسائي الديموقفراطفي وتفجفمفع
المهنيين السودانيين في لبنان والجبهة الشعفبفيفة لفتفحفريفر
فلسطين .
أما المذكرة التي رفعها المعتصمون الى مفوضيفة حفقفوق
اإلنسان في األمم المتحدة فقد تالها باسم الفمفعفتفصفمفيفن
األستاذ رائد همدر .هذا وقد شفارك ففي االعفتفصفام حفزب
طليعة لبنان العربي االشتراكيم الحزب الشيوعي اللفبفنفانفيم
الحزب الشعبي الديموقراطيم حركة التغيير الديمفوقفراطفيم
مركز الخيام ممثالت بأمينه العام األستاذ محمد صفففام لفجفنفة
حقوق المرأةم تجمع المرأة اللبنانيةم منظمة كفاح الطلبة ففي
لبنانم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيفنم جفبفهفة الفتفحفريفر
العربيةم وممثلين لهيئات المجتفمفع الفمفدنفيم وشفخفصفيفات
وطنية.
بعد نهاية االعتصام رفع المعتصمون مذكرة الى مفجفلفس
حقوق اإلنسان في األمم المتفحفدة بفواسفطفة الفمفففوضفيفة
السامية للجنة الدولية للصلي األحمر في لبنان.
نص المذكرة التي رفعها المعتصمون الى مجلفس حفقفوق
اإلنسان:
"جان المفوضية السامية لمجلس حقوق اإلنسان – جنيف
بواسطة المفوضية السامية للصلي األحمر الدولي – ففرع
لبنان
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مذكرة
حول انتهاك حقوق اإلنسان في السودان
تتشرف اللجنة الوطنية اللبنانية للتضامن مع
االنتفاضة الشعبية في السودان أن تتقدم من
مقامكم السامي بهذو المذكرةم عارضة
المستوى الخطير الذي وصلت اليه عملية انتهاك
حقوق اإلنسان في السودانم في ل تمادي
الحكومة في اجراءاتها القمعية والتي تشكل
تعديات صارخات على الحقوق األساسية للمواطنين
التي كفلتها المواثيق واالتفاقيات الدولية ذات
الصلةم وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ووفق ما نصت عليه المواد
 02و 30و 33من أحكامه.
لقد أدى استعمال السلطة الى العنف المفرط
للقوة الى سقوط عشرات الضحايا ومئات الجرحى
وآالف المعتقلين والمختفين قسرات الذين مصيرهم
ما يزال مجهوالت .وأن الوضع بلغ درجة عالية من
الخطورة بعد اعالن حالة الطوارئ وتعليق
الحصانات القانونية والنقابية والمهنيةم وحرمان
المحالين الى المحاكم الميدانية من أبسط
الحقوق المدنية والقانونية ومنها حقوق الدفاع.
ان اللجنة الوطنية اللبنانية للتضامن مع
انتفاضة شع السودان والتي تضم طيفتا
سياسيات واجتماعيات ونقابيات ومهنيات لبنانيات واسعاتم
تناشد المفوضية السامية لمجلس حقوق اإلنسان
التابع لألمم المتحدة التحرك السريع التخاذ
الموقف المقرون باإلجراءات الردعية كي تتوفر
مظلة حماية لمن تنته حقوقهم الطبيعية في
السودان ولمحاسبة النظام ورموزو واحالتهم الى
القضاء الجزائي الدولي لمحاكمتهم عن الجريمة
ضد اإلنسانية التي ترتك بحق المدنيين وسندتا
ألحكام القانون الدولي الذي بأحكامه اآلمرة وفر
حماية للفئات التي تطال بالحرية وديموقراطية
الحياة السياسية.
اننا ندعوكم للتحرك السريع ألجل رفع حالة
الطوارئ والغاء المحاكم العسكرية والميدانيةم
والكشف عن مصير المفقودين واطالق سرح
المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن هذو
االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان.
آملين أن يجد هذا النداء استجابة من لدنكم.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
اللجنة الوطنية اللبنانية للتضامن مع انتفاضة
شع السودان

الرفيق العزيز المناضل
علي الريح السنهوري األمين العام المساعد لحزب البببعبث
العربي االشتراكي
أمين سر قيادة السودان المحترم
ببالغ الفرح والسرور تلقينا نبأ اإلفراج عنكم بعبد ثبالثبة
اشهر من االعتقال التعسفي ،ظنب ًا مبن البنبظبام ان هبذا
االعتقال سيؤثر على زخم الحراك الشعبي الذي تصبدرتبم
صفوفه األمامية دفاع ًا عن قضايا الحرية والديمبوقبراطبيبة
والمطالب الشعبية المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية.
إن موقفكم البطولي وصمودكم وانتم تبقبودون مسبيبرة
الحزب والحراك الشعبي ألجل التغيير الوطني الديموقراطبي
ودون أن تقل من عزيمتكم كل إجراءات النظام هي وسبام
شرف يعلق على صدور البعثيين في السودان وكبل أقبطبار
األمة العربية.
باسمي وباسم القيادة القطرية للحزب في لبببنبان وكبل
كوادره ومناضليه نتقدم منكم أيها الرفيق البقبائبد ببأحبر
التحيات الرفاقية وعبركم إلى الرفاق المناضلين البذيبن مبا
يزالون قيد االعتقال وكل الرفاق المبنبخبرطبيبن ببالبحبراك
الشعبي السلمي وصو ًال إلى تحقيق الغايات المنشودة.
نهنئكم بالخروج إلى الحرية وتنشق نسيمها
وكل التحية لكم ولكل الرفاق المناضلين
والحرية لكل المناضلين المعتقلين.
رفيقكم حسن بيان
رئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي
في3٤/2/3002
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مع دخول االنتفاضة الشعبية في السودان شهرها الثفالفثم
ما تزال السلطة العسكرية الحاكمة تصم آذانها عفن سفمفاع
أصوات هتافات الجماهير الشعبية مطالبة بأبسفط أولفويفات
حقوقها السياسية واالجتماعية والمعيشية .هذو االنتفففاضفة
التي عمت مدن السودان وأقاليمفه وشفارك وتشفارك ففيفهفا
أطياف جماهيرية وسياسيه واسعه تضم قطفاعفات نفقفابفيفة
ومهنية وفعاليات نسوية وطالبية تعرضت وتتعرل لفقفمفع
سلطوي أمني غير مسبوق أسفر حفتفى اآلن عفن سفقفوط
عشرات الضحايا ومئات الجرحى واآلالف مفن الفمفعفتفقفلفيفن
والمخطوفينم وقد اشتملت قوائم المعتفقفلفيفن أعضفاء ففي
األمانة العامة للمؤتمر الشعبي وأعضاء من الهيئة الفعفامفةم
حيث قامت السلطات السودانية باعتقال الدكتور عبد الرحيم
عبد اهلل رئيس مكت السودان للمؤتمر الشعبي العربي كما
اعتقلت كل من األستاذ /وجدي صفالفح عفبفدو الفمفحفامفي
واألستاذ /محمد ضياء الدين محمد عضوا األمفانفة الفعفامفة
وطالت االعتقاالت آخرين أيضتا من أعضاء المؤتمر الشفعفبفي
العربي وهم:
األستاذ /علي الريح السنهوري
األستاذة المحامية /عفاف ابراهيم أرباب
األستاذ /كمال حامد بوالد
الدكتور /احمد عبد اهلل الشيخ (عضو المؤتمر ونقي
األطباء السودانيين)
األستاذ /عبد المنعم محمد األمين المحامي
األستاذة /منيرة سيد علي
األستاذة /أماني ادريس
األستاذ /طارق صديق كاندي المحامي
لقد للنا في مؤتمرنا بكل مؤسساته نتابع وبقلق بالغ
هذو االعتقاالت منذ شهر ديسمبر /كانون الثاني الماضي
 3009واننا نعبر عن قلقنا البالغ خاصة بعد أن علمنا بأن
عائالتهم قد حرمت من زيارتهم أو االتصال بهم وعدم
تزويدهم بالعالجات الضرورية حيث يعاني غالبيتهم من
أمرال مزمنة مما يشكل انتهاكا لحقوق المعتقلين
وحرياتهم ويتناقض مع العهود والمواثيق الدولية سيما
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي كانت صادقت
عليه جمهورية السودان.
ومما زاد األمور سوءات أن السلطات الحاكمة وبدال من أن
تقارب األزمة بحل سياسي يحاكي المطال الشعبية
المشروعة التي انطلق ألجلها الحراك عمدت الى التعامل
بأسلوب الحل األمني ب عالن الطوارئ وتعليق الحصانات
القانونية والنقابية وتعيين عناصر أمنيه معروفه بالبطش
وتجاوز القوانين الدولية واإلنسانية على رأا حكومات
الواليات وتشكيل نيابات عسكرية ومحاكم ميدانية ال تتمتع
بأي حصانة أو نزاهة مما يحرم من تعرضوا او يتعرضون
لالعتقال ألبسط الحقوق والضمانات القانونية التي كفلتها

الدساتير والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان
وخاصة أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
اننا في المؤتمر الشعبي العربي والذي نص ميثاقه
األساسي على اعتبار قضايا الحريات العامة وحقوق اإلنسان
هي حقوق أساسية لإلنسان العربي وهي حقوق سامية
كفلتها المواثيق واألعراف الدولية يعتبر االنتهاكات الخطيرة
لحقوق اإلنسان التي يرتكبها النظام بحق المواطنين العزل
والذين يعبرون عن مواقفهم ومطلبهم بآليات النضال
الديمقراطي السلمي هي موضع ادانة شعبية عربية وهي
كافية الن تضع من جديد النظام تحت طائلة المساءلة
الجزائية الدولية ألن ما قام ويقوم به من قمع وتنكيل
بالمتظاهرين يعتبر جريمة موصوفة ترتقي من جديد حد
الجرائم ضد اإلنسانية التي عرف بها النظام والتي يفترل ان
تجري مقاضاة مرتكبيها سندات ألحكام القانون الجنائي الدولي.
ان المؤتمر الشعبي العربي وقد طال االعتقال واإلخفاء
القسري العديد من مؤسسيه وأعضائه فضالت عن المئات من
الوطنيين والناشطين م يدعو القوى الحية في هذو األمة الى
موقف يرتقي الى مستوى المسؤولية التاريخية في تصدرو
لمعركة حماية الحريات العامة ومقاومة االتجاهات الرامية
الى تثبيت ركائز الدولة األمنية على حساب الدولة المدنيةم
دولة حكم القانون والمساواة في الحقوق والواجبات .ولهذا
ف ن المؤتمر يدعو كل الهيئات الدولية والعربية النقابية
والمهنية وذات الصلة بقضايا حقوق اإلنسان للتحرك السريع
للضغط على النظام بكافة مؤسساته والقوى الداعمة له
لوقف وردع قمعه وتعسفه وانتهاكاته لحقوق اإلنسانم
والدعوة الفورية إلطالق سراح المعتقلين من كافة الطيف
السياسي وتجمع المهنيين والناشطين في الحقل االجتماعي
ورفع حالة الطوارئ والغاء كل اإلجراءات التي أقدمت السلطة
على اتخاذها وفتح اآلفاق أمام حل سياسي ينهي تسلط
النظام القمعي األمنية على الحكم إلفساح المجال أمام
انتاج سلطة سياسية وطنية قادرو على معالجة األزمة بما
يتوافق مع متطلبات الحاجة والمطال الوطنية والشعبية
وليس وفق العقلية العسكرية القمعية أو امالءات صناديق
االستثمار الدولية التي تزعم العمل لهيكلة االقتصاد
الوطني وفق شروط العولمة المتوحشة.
الحرية للمناضلين المعتقلين وإلطالق سراحهم فورات.
والرحمة للشهداء والتحية لهذو االنتفاضة التي أعادت
التأكيد بأن الشارع العربي انما هو شارع نابض بالحياة
والحيوية والنضالية ويرفض الظلم واالستغالل االجتماعي
والتأبيد السلطوي وصوالت الى اقامة نظام العدالة االجتماعية
وتكافؤ الفرص على قاعدة آليات تداول السلطة ونظام
الفصل بين السلطات.
األمين العام للمؤتمر الشعبي العربي
المحامي احمد النجداوي

طليعة لبنان الواحد /آذار 9102

أصدر المركز اإلقليفمفي الفعفربفي لفالتفحفاد الفنفسفائفي
الديمقراطي العالمي بيانات تضامنيات مع شع السودان وفيما
يلي نصه:
ان المركز اإلقليمي العربي لالتحاد النسائي الديمفقفراطفي
العالمي الذي عقد اجتماعه في بيروت يوم الفثفالثفاء الفواقفع
فيه  3٩شباط 3002م بحضور المنظمات النسائية العفربفيفة
األعضاء؛
يعرب عن قلقه الشديدم للتطور الخطيفر الفذي آلفت الفيفه
األوضاع في السودان الشقيقم وآخرها اعالن حالة الفطفوارئ
والقوانين العرفية وهدر حقوق اإلنسان السودانيم والمضفي
أكثر في تهديد سالمتهم الفتات الى أن الممارسات الفعفمفلفيفةم
السابقة لهذا اإلعفالنم قفد أهفدرت حفيفاة الفعفشفرات مفن
المتظاهرين السلميين وأدت الى جرح واعاقة اآلالف مفنفهفمم
عدا عن التمادي في تعذي مئات المعتقالت والمعفتفقفلفيفنم
بينهم أسماء المعة من قيادات الحركة النسائية السودانية...
رئيستا االتحاد النسائي السفودانفي السفابفقفة والفحفالفيفة :
الدكتورة احسان الفقيري واألستاذة عديلة الزئبق وسواهفمفا
العشرات  ...بنات المناضلة العالمية فاطمة أحمفد ابفراهفيفم
الرئيسة السابقة لالتحاد النسائي الديمقراطي العالمي.
كما يعلن االتحاد وقوفه بحزم الى جان الشع السوداني
المنتفض على الظلم والقهر والفقر!!! وها قد دخلت ثفورتفه
الشعبية التغيفيفريفة شفهفرهفا الفثفالفثم وهفي تفزداد قفوة
وجماهيرية وتنظيماتم وتوسعات في المدن واألحياءم مصفمفمفة

على متابعة مسيرة النضال والتضحفيفة مفن أجفل الفحفريفة
والتغيير الديمقراطي البديل عن نظام الحفركفة اإلسفالمفيفة
الجائر الذي يجوّع الشع ويكفرا الفتفخفلفف ويفذل الفمفرأة
ويهينها ويعود بها الى قوانين متخلفة المة وممارسات مفن
عهد العبودية والجواري والحريم...
ان المركز اإلقليمي العربي لالتحاد النسائي الديمفقفراطفي
العالميم اذ يجدد اليوم وقوفه الى جان الشع السفودانفي
والمرأة السودانية اللذين يواجهان الفتفنفكفيفل واالعفتفقفاالت
وأشرا أنواع القمع والتعذي حتى القتل؛ واذ يفعفلفنم مفن
العاصمة اللبنانية بيروتم تضامنه ودعمه الكاملين للشفعف
السوداني والمرأة السودانيةم يؤكد أنه لن يوفر أية وسفيفلفة
في الضغط إلطالق سراح سجناء وسجينات الرأيم المعتقلين
والمعتقالتم كما في دعفم الفثفورة الشفعفبفيفة السفودانفيفة
الطامحة الى الخالص من الفقر والفساد ومفن أجفل الفحفيفاة
الحرّة الكريمةم مستنيرا بهدي الشفعفارات الفتفي طفرحفتفهفا
المناضالت المؤسساتم وأولها دعم الشعوب المناضفلفة ففي
سبيل حقوقها وتقرير مصيفرهفا ففي أقفطفار األرل وففي
المنطقة العربية ال سيما "فلسطين" قضية العرب األولى ...
الحرية والديمقراطفيفة والفتفقفدم لفلفسفودان الشفقفيفق...
والحقوق المتساوية والمواطنة الكاملة والعدالة للنفسفاء ففي
السودان وكل أنحاء العالم.
المركز اإلقليمي العربي
لالتحاد النسائي الديمقراطي العالمي

نظمت اللجنة الوطنية اللبنانية للتضامن مع االنتفاضة الشعبية في السودانم عق صالة هر اليوم الجمعة 0/2/3002
اعتصامتا شعبيات وحزبيات أمام مقر اللجنة الدولية للصلي األحمر في طرابلس حيث قدمت للمسؤولين فيها مذكفرة قفانفونفيفة
تشير الى ما تتعرل له حقوق األنسان في السودان من انتهاكات خطيرة على أيدي السلطات الحاكمة والتي أدت الفى سفقفوط
العشرات من الضحايا السلميين والمئات من الجرحى والمفقودين وآالف المعتقلين م
وجاء في المذكرة التي القاها باسم المعتصمين ماالستاذ رضوان ياسين عضو القيادة القطرية لحزب طليعة لفبفنفان الفعفربفي
االشتراكيم
ان ما ترتكبه السلطات السودانية من ممارسات قمعية ضد المواطنين العزل من السالح يفرتفقفي الفى حفد الفجفريفمفة ضفد
اإلنسانية ويجعلها عرضة للمساءلة القانونية الجنائية أمام القضاء الجزائي الدولي سندات ألحكام القانون الدولي اإلنساني مفمفا
يستدعي التحرك السريع التخاذ اإلجراءات الكفيلة ب طالق سراح المعتقلين وبتوفير الحماية للمدنيين الذين تنته حفقفوقفهفم
األساسية وخاصة الحق في التعبير وابداء الرأي بآليات النضال الديمقراطي.
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وفي اطار الحملة الشاجبة والمستنكرة لالعتقاالت ففي
السودان ألقى األمين العام لمركز الخيام األستاذ محمد صفا
كلمة أمام مجلس حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة فيما
يلي نصها:
كلمة األمين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيف
محمد صفا أمام مجلس حقوق اإلنسان :النفظفام السفودانفي
سمم المعتقلين ومجلس حقوق اإلنسان مطال ب يفاد لجنفة
تحقيق عاجلة واإلفراج عن كافة المعتقلين.
السيد الرئيس
ان مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذي اذ يفثفنفي عفلفى
تقرير المقرر الخاص حول التعذي والمدافعين عفن حفقفوق
اإلنسان يلفت انتباو مجلسكم الموقر الى انه منذ  ٩كفانفون
األول  3009والنظام الديفكفتفاتفوري ففي السفودان يفواجفه
المحتجين على ارتفاع أسعار الخبز ومفن أجفل حفقفهفم ففي
الحياة والسالم والعدالة بالقمع الوحشي واطفالق الفرصفاص
على التظاهرات السلميةم فمن اقتحام المستشفيات واعتقال
الجرحى واحتجاز األطفال واألطباء والمهندسين والمفحفامفيفن
وطالب الجامعات وقادة الحركة النسائية ومفخفتفلفف الفقفوى
الديموقراطية المعارضة.
وعندما عجز النظام عن وقف السيول البشرية ومفواكف
التنحي بالقمع والمجازر اعلن حالة الطوارئ الشاملة وتحويل
السودان الى معسكر اعتقال حيث بلغ عدد المعتقلين  ٤آالف
معتقل من بينهم  ٩00امرأة و 31طبيبا و 1٤شهيفدا قضفوا
تحت التعذي والجرحى  130و 010في عداد المفقودين.
وتستخدم أجهزة األمن السوداني قفنفابفل الفغفاز داخفل
المدارا والجامعات والضرب بالعصفي وتفكفسفيفر األسفنفان
واألرجل واآلالت الحادة والكهربائية أثناء التعذي وتسفمفيفم

عشرات المعتقلين من خالل تقديم الطعام الفاسد والمتعفن
نذكر احمد خير و 1معتقلين وعمليات االغتصاب الوحشية.
السيد الرئيس:
ما يجري في السودان من انتهاكات جسيمة ال يتصورهفا
العقل البشري جفريفمفة كفبفرى بفحفق الشفعف السفودانفي
واإلنسانية وضرب بعرل الحائط لكل المبفادئ والفقفوانفيفن
الدولية مما يتطل من مجلفسفكفم الفمفوقفر حفففا فات عفلفى
مصداقيته وحتى يكون مجلسات قفويفات مفداففعفات عفن حفقفوق
اإلنسان كما قالت رئيسة الهيئة العامة لألمم المفتفحفدة ففي
الجلسة االفتتاحية للمجلس اإلدانة الشديدة للقمع الفمفففرط
والوحشي للتظاهرات الشعبية السلمية وايفاد بعثة تحفقفيفق
عاجلة الى السودان ومطالبة النفظفام بفاإلففراج عفن كفاففة
المعتقلين والمعتقالت واالستجابة لمطالف الفمفنفتفففضفيفن
الحياتية والغاء حالة الطوارئ وتقديم مرتكبي جرائم الفقفتفل
والتعذي والتسميم مهما كانت مراتبهم الفى الفعفدالفة وان
كل تساهل ازاء سحل المتظاهرين وكم األفواو سوف يشجفع
النظام السوداني واألنظمة القمعية عفلفى مفواصفلفة قفمفع
شعوبهم وسحقها أمام تفرج المجتمع الدولي وصمته.
شكرات السيد الرئيس.

www.taleaalebanon.com
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في اطار مواكبته للحراك الشعبي والسفيفاسفي ففي
الجزائر حدد حزب البعث العربي االشتراكي رؤيته التفي
أكد فيها على احترام ارادة الجماهير ومطالبها بالتداول
السلمي للسلطةم جاء ذل في بيان قيادة قطر الجزائفر
فيما يلي نصه:
يحيي حزب البعث العربي االشتفراكفي هفبفة الشفعف
الجزائري بكل أطيافه وفئاته في حراكه الحالي من أجفل
الدفاع عن حريته وكرامته وحقوقه المسلوبةم من طفرف
نظام عودنا على ادارة مفؤسفسفات الفدولفة بفأسفالفيف
التوائيةم من جهوية ورشوة وفسادم واحتكار للسلطة من
قبل زمرة هيمنت على جميع قدرات البلد لطول مفدتفهفا
في الحكمم وما تزال متمسكفة بفهم الشفيء الفذي دففع
جماهير الشع الى هذو الهبة.
بالرغم من مباركة الحفزب لفهفذو الفهفبفة الشفعفبفيفة
وانخراط مناضليه وأنصارو فيهام ف ن الحزب يفنفبفه الفى
عدم االنجرار وراء بعض الدعوات الالمسؤولة كفالفدعفوة
الى التغيير الجذري والففوري إلسفقفاط الفنفظفام بفدون
بدائل مضمونة مما سيؤدي الى فراغ سياسي ودستوري
تسقط فيه مؤسسات الدولةم والتجارب التي حصلت ففي
بعض األقطار العربية ما تزال ماثلةم وللعلم ف ن حزبفنفا
كان قد نبه الى هذو المفآالت عفام  3009ففي بفيفانفه
الموجه للشع بعد فتح العهداتم وحذر من نتائجها ففي
المستقبلم ثم جدد رأيه في بيانه عام  300٤مذكرات بما
ستؤول اليه األمور في البالد في حالة استمرار السلفطفة
في أساليبها الملتوية في ادارة البالد.
ان التغيير الذي ينشدو الحزب يستفهفدف زمفرة الفحفكفم
التي تحتكر السلطةم وترفض مبدأ التناوب السلمي عليفهفام
وتدوا على القوانين والدستورم وتسفتفهفيفن بفالفحفريفات
العامةم وتحتكر صنع القرار بتهميش ممثلي الشفعف ففي
المؤسسات المنتخبة واألحزاب السياسيةم واقصفاء تفيفارات
مهمة لها رؤية فكرية وقدرات نضالفيفة ففي بفنفاء الفدولفة
الوطنية كحزب البعث العربي االشتفراكفيم والفتفي حفولفت
البلد في النهاية الى ملكية خاصة.
ان المبادرة التي تقدمت بها السلطة والفتفي تفبفدو ففي
اهرها استجابة لمطال الشع وطموحاتفهم فف ن حفزب
البعث يتساءل هل أن السلطفة جفادة ففعفالت ففي تفغفيفيفر
عقيدتها وسلوكها لبناء جمهورية ثانيةم التي يفرى الفبفعفث
أنها ينبغي أن تفكفون ففي اإلطفار الفذي حفددتفه الفثفورة
الجزائرية في بيانها التأسيسي األول ( 0نفوففمفبفر )021٤
والمستمدة من نضاالت الشع الجزائري مفنفذ االحفتفاللم
هو بناء دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية مستفقفلفة ففي
اطار المبادئ اإلسالمية والعمل على وحدة المغرب العربي.
قيادة القطر3002/02/0٤ :

يا جماهير أمتفنفا الفعفربفيفة الفمفكفاففحفة ...أيفهفا األخفوة
الجزائريون...
يتابع المؤتمر الشعبي العربي وما يزال االنتفاضة الشعفبفيفة
في قطر الجزائر باهتمام بالغ نظرات لمكانة الجزائر في الفوطفن
العربي وما تمثله من ثقل ومخزون حضاري وتاريخفيم ونفظفرتا
لما قدمه شعبها األبي من تضحيات في سبيل الحرية والعدالفة
والكرامة...
لقد قدم الشع الجزائري وال يزال يقدم أروع األمفثفلفة ففي
التضحية والنضال في سبيل الحرية والكرامةم وها هفو الفيفوم
على موعد نضالي جديد للتعبير عفن تفمفسفكفه بفتفطفلفعفاتفه
الديمقراطية ورفضه المطلق لالستهتار بقدراته وارادتهم مثلما
رفضه انتهاك دستور بالدو وقوانينها عفلفى طفريفق تفحفقفيفق
نضاالته لتحقيق طموحاته الوطنية والقومية والديفمفقفراطفيفة
من خالل اإلعالن عن تمسكه بثوابته في تفحفقفيفق الفتفنفمفيفة
المنشودة في مختلف المستويات واستثمار ما تزخر بفه الفبفالد
من خيرات ومقومات التطور التي تؤهلفهفا لفتفتفصفدر مفوقفعفتا
متقدمات في الرك القومي الحضاري.
ان المؤتمر الشعبي العربي ومن غير أي تردد يقف الى جفانف
الشع الجزائري في مفطفالفبفه الفمفشفروعفة ويسفجفل دعفمفه
الالمشروط له وفي نفس الوقت يدعو كاففة األطفراف رسفمفيفة
وغير رسميةم الى اإلنصات لصوت الشفعف واالنصفيفاع إلرادتفه
ومطالبه في تغلي المصلحة العليا للوطن على المصالح الذاتية
الفئوية والجهوية والحزبيةم كما يفدعفو الفى صفد واغفالق كفل
المنافذ أمام مختلف أشكال التدخل األجنفبفي الفتفي ال هفم وال
مقصد له سوى تحريف وتشويه أو االنفحفراف بفمفسفار الفحفراك
الشعبي في اتجاو زرع الفوضى والخراب والدمار ال قدر اهلل..
ان المؤتمر الشعبي العربي ومعه كل جماهير أمته العفربفيفة
وقواها المكافحة عبر الوطن العربيم يحيون ويثمفنفون نضفال
الشع الجزائري ويثنون على المستوى الفعفالفي مفن الفوعفي
القومي والوطني اللذان أ هرهما في تحركهما للتفعفبفيفر عفن
ارادته وتحليه بروح المسؤولية والمحافظة على سلمية حفراكفه
واستقالليته وابتعادو عن كل مظاهر العنف وكذا لضمفه لفكفل
أطياف وشرائح الشع م ويدعوو الى االستمرار على هذا النفهفج
الى غاية تحقيق أهدافه.
ولتعش الجزائر حرو ديمقراطية وحدوية
األمين العام للمؤتمر الشعبي العربي
المحامي أحمد النجداوي

طليعة لبنان الواحد  /آذار 9102

كت المحرر السياسي

عشية انتهاء المهلة الدستورية للتقدم بفطفلف الفتفرشفح
لموقع رئاسة الجمهورية في الجفزائفرم عفمفت الفتفظفاهفرات
الشعبية كل المدن وأكبرها تل التي غصفت بفهفا شفوارع
العاصمة وميادينها وهي ترفع شعار ال للعهدة الخامسةم أي
ال للتمديد لوالية خامسة لرئفيفس مفقفعفد ال يفقفوى عفلفى
الحركة  .وفي الوقت الذي كانت فيه الجماهير تتظاهفر ضفد
التأبيد السلطوي كان بوتفليقة يعالج في سويسرا ويقال أن
حالته حرجة جدات  .وهو كما كفان قفبفل بفلفوغ االسفتفحفقفاق
الرئاسي شوطه األخير غائبات عن المسرح السياسي الفعفلفنفي
كان األمر نفسه في سياق التحضيرات لخفول االنفتفخفابفات
الرئاسية م وهذا ان دل على شيء ف نما يدل على أن رئاستفه
السابقة كما التي يجري التحضير لها ليفسفت سفوى رئفاسفة
صورية والبالد تدار بواسطة قفيفادة فل حفيفث الفرئفيفس
الظاهري ال يعدو كونه واجهة يتم التلطي وراءها لتمرير مفا
يمكن تمريرو من اجراءات تخدم المنظومة التي تحكفم مفن
خلف الستار.
هذا اإلصرار على التمديد للرئيس لعهدة خفامسفة لفيفس
حدثات جديدات ومستغربات عن نهج النظم الحاكمة في الفوطفن
العربيم ففي مصر يجري التحضير لتعديل دستوري يفكفمفن
الرئيس المصري التمديد لواليتين جديدتين تنفتفهفيفان ففي
العام 302٤م وفي السودان وفي ذروة الحراك الشعبي حفاول
البشير تعديل الدستور لتمديد واليته بعد ثالثين سنفة ففي
رئاسة الجمهورية .وقبل هؤالء كانت احدى محفزات الحفراك
الشعبي في تونس ومصر واليمن وسوريا وليبيا هفي وضفع
حد للتأبيد والتوريث السلطوي.
ان الحراك الشعبي الذي انطلق في السودان وبعدها ففي
الجزائر ضد تعطفيفل آلفيفات تفداول السفلفطفة بفالفوسفائفل
الدستورية انما حاكى الحراك الفذي شفهفدتفه الفكفثفيفر مفن
الساحات العربية لثماني سنوات خلت وبغفض الفنفظفر عفمفا
اسفر عنه من نتائج بعدما تم اختراقه في اكثر مفن سفاحفة
فضالت عما تعرل له من قمع بأشكال مختلفة.
ان دالالت الحراك في السودان كما في الجفزائفر وتفحفت
عناوين الشعارات المرفوعة تعني أن الجفمفاهفيفر الفعفربفيفة
ورغم ما تعرل له حراكها مفن قفمفع ومصفادرة شفعفارات
التغيير الوطني الديموقراطيم ف نها ما زالت تختزن بذاتفهفا
حيوية نضالية وهي ترفض التأبيفد والفتفوريفث السفلفطفوي
وتصر على تداول السلطة بآليات التعبفيفر الفديفمفوقفراطفيم
ولهذا نزلت الى الشارع لتعبر عن موقفها الرافض للفتفمفديفد

بغض النظر عن الشخصية التي يراد لها التمديد.
مما الش فيه أن الرئيس بوتفليقة هو من الشخفصفيفات
التي لعبت دورات في تاريخ الجزائر السياسي الفحفديفثم وهفو
من القالئل الذين تنطوي مسيرته السياسية علفى تفواصفل
مرحلتي الثورة واالستقاللم لكن هذو المفيفزة ال تفعفنفي أن
الجزائر تفتقر الى شخصيات قادرة على ادارة شؤون الفبفالدم
ولو حصل أن وافته المنية هل تدخل الجزائر في فراغ لعفدم
وجود بوتفليقة جزائري؟ ان الرئيس بوتفليقة هو حاليفات ففي
وضع العاجز من الناحية الجسدية وهذا سب كاف لألعفرال
عن الترشحم فكيف به وقد قضى في الفحفكفم أربفع واليفات
رئاسية ؟ أال تفترل األمور تجديد الحياة السياسية والفعفمفل
بمبدأ تداول السلطة والتي ينص الدستور عليها نظريات؟! ان
الجماهير الجزائرية قالت كلمتها وهي ال للفتفمفديفد لفعفهفدة
خامسةم واذا كانت سلطة الظل تتجاذبها مراكز القوى في ما
بينها واختارت الدفع بترشيح بوتفلفيفقفة حفتفى ال يفنفففجفر
الصراع داخلها بانتظار أن يحسم أحد الفطفرففيفن الفمفوقفف
لصالحهم ف ن هذا الفخفيفار ان أخفر انفففجفار الصفراع عفلفى
السلطة بين أطراف السلطةم اال أنه سيدفع البالد الى حفاففة
االنفجار السياسي الذي يعرف الجميع كيف يبدأ لكن ال يعفرف
كيف ينتهي خاصة اذا ما دخلفت قفوى الفتفأثفيفر الفخفارجفيفة
عليه.
من هنام ف ن مصلحة الجزائر الوطنية تقتضفي مفغفادرة
أسالي التأبيد السلطوي وافساح المجال أمام تجديد الفحفيفاة
السياسية عبر تداول السلطةم وجعل البرامج السياسية هفي
المح الذي يحتكم اليه في اختيار المنظومة الفتفي تفتفولفى
ادارة شؤون الدولة .واذا ما تكمنت الجزائر من تفجفاوز هفذا
القطوع السياسي واستطاعت اعادة هيكلة السفلفطفة عفلفى
قاعدة التدوالم ف نها بذل تكون قد قدمت تجربة رائدة ففي
التحول الديموقراطي وتثبيت قواعد ديمفوقفراطفيفة الفحفيفاة
السياسية التي تحكمها المعايير المفوضفوعفيفة بفعفيفدات عفن
الشخصنة السياسية التي كانت احدى المشاكل التي يفعفانفي
منها المجتمع السياسي العربي.
وقد آن األوان للدخول في عصر انفهفاء سفلفطفة الفدولفة
األمنية واقامة سلطة الدولة المدنيةم سلطة االحفتفكفام الفى
الشع واحترام خياراته في انتاج السلطة التفي تفعفبفر عفن
ارادته في ادارة شؤونه الداخلية وحماية استقالله السيفاسفي
الوطني .وفي وضع الجزائر الحالي فهي أمفام خفيفارانم امفا
انفجار السلطة بدون بوتفليقة واما انفجار البلد.
******
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د .علي بيان

ألمقدّمة  :عُقدت القِمّة العربيّة األوروبيّة األولى في شففرم
الشيخ (مصر) يومي  31-3٤شباط  3002تحت عنوان" :في
استقرارنا ..نستثمر" .حضرها  ٤2دولة من االتحاد األوروبّفي
والجامعة العربيّة بينهم  ٤0رئيس دولة أو حكومفةم وشفارك
فيها رئيس المجلفس األوروبّفي دونفالفد تفوسف م ورئفيفس
المفوضيّة األوروبيّة جان كلود يفونفكفرم والفمفمفثفل األعفلفى
للشؤون األمنيّة والخارجيّة في االتحاد األوروبّي ففيفديفريفكفا
موغيرينيم وأمين عام الجامعة العربيّة أحمد أبو الغيط .وقفد
شارك رئيسُ المجلس األوروبّي ألرئيس الفمفصفري رئفاسف َة
المؤتمر .وشارك لبنان بوفد ضمّ رئيفس الفحفكفومفة ووزراء
الخارجيّة والمال والصناعةم وسففيفر لفبفنفان ففي الفقفاهفرة.
انعقدت القمّة بعد مؤتمر وارسفو ( 0٤-02شفبفاط )3002
الذي رعته الواليات المتحدة األميركيّة وطغى عليه الفففشفل
ألن ما أعلن عن الهدف من انعقادو لم يتطفابفق مفع الفهفدف
الحقيقيم ومؤتمر سوتشي ( 0٤شباط  )300٤بفيفن رؤسفاء
روسيا وايران وتركيّا للبحث في األزمة السوريّفة دون وجفود
أيّ ممثّل سوريّ من النظام أو المعارضةم وفشل رئيس وزراء
العدوّ نتنياهو في عقد مؤتمر فيشغراد الذي كان من المقفرّر
انعقادو بمشاركة قادة بولندا وهنغاريا والتشي وسلوفاكفيفا
بغية تشكيل محور جديد يشكّل رافعة سياسيّة دوليّة للكيان
الصهيونيم واحدا خرق في بنية االتفحفاد األوروبّفيم .وقفد
صدر عن القمّفة  0١تفوصفيفةت تفنفاولفت الصفراع الفعفربفي
الصهيونيم واألزمات في كل من سفوريفا ولفيفبفيفا والفيفمفنم
ومسائل الهجرة واإلرهاب واإلتجار بالبشر وانتهاكات حفقفوق
اإلنسففانم والففمففنففاخم واالسففتففقففرار اإلقففلففيففمففي والففدولففيم
واالستثمارات المتبادلةم والتعاون ففي مفخفتفلفف الفمفجفاالت
االقتصادية .وتمّ االتفاق على عقد الفمفؤتفمفر الفثفانفي ففي
م متابعة قرارات القمّة مفن
بروكسل عام .3033م على أن تت ّ
خالل العديد من اآلليّات ومن بينها األمانة العامّفة لفجفامفعفة
الدول العربيّة وسكرتاريا االتحفاد األوروبّفيم واالجفتفمفاعفات
المشتركة على مختلف المستويات.
أهداف القمّة
انّ توصيات البيان النهائي الذي أطلق عفلفيفه تسفمفيفة
"اعالن شرم الشيّخ"م وقراءة معمّقة للكلمات التي ألقيت ففي
الجلسات والتصريحات الجانبيّفة لفعفددٍ مفن رؤسفاء الفوففود
ن أبرز أهداف القمّة هي:
المشاركة تشير الى أ ّ
 -0تشكيل منصّة دوليّة هامّة جغرافيّتا وسكّانيّتا في مفوازاة
سعي الواليات المتحدة األميركية للحففاظ عفلفى أحفاديّفتفهفا

ل
القطبيّةم وابتعاد روسيّا االتحادية عفن مسفار جفنفيفف لفحف ّ
األزمة السوريّة من خفالل مفؤتفمفرات أسفتفانفا وسفوتشفيم
واللقاءات الثنائيّة و/أو الجماعيّة مع مسؤولي كلّ من الكفيفان
الصهيوني وتركيّا وايران وعلى مختلف المستويات السياسيّة
والعسكريّةم وارتفاع وتيرة الدور الفروسفي والصفيفنفي لفمفأل
الفراغ اذا انحسر الدور األميركي في الشرق األوسفطم والفذي
تروّج له اإلدارة األميركيّة منذ زمن بعيفد واعفالن الفرئفيفس
األميركي قرار االنسحاب من سوريّا حديثات رغم أن الفوقفائفع
تؤكّد أنّ ذل لن يتعدّى اعادة نشر القوّات لسببيفن اثفنفيفن:
األول هو أنّ اإلدارة األميركيّة ال تزال تسوّق خطّتها "صففقفة
القرن" و هر ذل جليّات في زيارة مستشار وصفهفر الفرئفيفس
األميركي كوشنرم مع مبعوثي الواليات المتّحدة الفى الشفرق
األوسط غرينبالت والى ايران براين هوكم الى دول الخفلفيفج
العربي فور انتهاء القمّة في  31شباط حيث بدأ لقاءاتفه ففي
عُمان التي تلع دورات هامّات ففي الفمفففاوضفات ذات الصفلفة
بالقضيّة الفلسطينيّة والحوار األميفركفي-اإليفرانفي وذلف "
لتفعيل خطّة السالم في الشرق األوسط وزيادة االستثمفارات
االقتصادية" .والثاني عدم التخلّي التاّم عن السيفطفرة عفلفى
مصادر الطاقة في المنطقة واإليداعات الماليّة لفدولفهفا وان
كانت أميركا تروّج الى أنّ هدفها مكافحة اإلرهاب.
 -3التأكيد على القرارات الدوليّة ذات الصفلفة بفالفقفضفيّفة
الفلسطينيّة حيث ورد في التوصية رقم " :١عفدم شفرعفيّفة
المستوطنات اإلسرائيليّة في األراضي الفلسطينيّة المحفتفلّفة
وفقات للقانون الدوليم وااللتزام بالتوصّل الى حلّ الفدولفتفيفن
كونه السبيل الواقعي الوحيد إلنهاء االحتالل الذي بفدأ عفام
 02٩١والذي يشمل القدا الشرقيّةم والتفأكفيفد عفلفى دور
وكالة األونروا ودعمها سياسيّات وماليّات" .يُالحظ هنا عدم ذكفر
القرار  )02٤9( 02٤المتعلق بفحفق عفودة الفالّجفئفيفنم وال
األراضي العربيّة المحتلّة األخرى (الفجفوالن ومفزارع شفبفعفا
وتالل كفرشوبا) ممّا يعتبر خطات فادحات ارتكبته الدول العربيّة
ن
بعدم اإلصرار على ادراج ذل في التوصيات المعلنة .كما أ ّ
التوصية  ١تضمنت " التوصّل الى سالم عادل ودائم وشامل
بين اإلسرائيلييّن والفلسطينييّن عبر مفاوضات مباشرة بيفن
األطراف يتناول كافّة قضايا الفحفلّ الفنفهفائفي" مفمّفا يفخفرج
توصيات القمة من حيّز اإللزام بتطبيفق الفقفرارات الفدولفيّفة
سالفة الذكر الى متاهات المناورات التي تتضمّنها مفاوضفات
الحلّ النهائي اذا ما تمّ الوصول اليها .أمّا ما يتعلّفق بسفوريفا
س ب ":تنفيذ اعالن جفنفيفف 3003م وقفرارات
فقد تمّ التم ّ
مجلس األمن ذات الصلة خاصّةت القرار  "331٤وادانفة كفافّفة
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األعمال اإلرهابيّة وانتهاكات حفقفوق اإلنسفانم ومفحفاسفبفة
المسؤولين عنها .وبالنسبة الى ليبيا فقد تمّت الفدعفوة الفى
تنفيذ اتفاقية الصخيرات في المغرب عام  .3001أمّا الفيفمفن
فقد رحبّت القمّة باتفاق ستوكهولم وقرارات مجفلفس األمفن
330٩م  3٤10و  .3٤13تظهر األهميّة هنا في التأكيد علفى
تنفيذ القرارات الدوليّةم لكنّ قدرة االتحاد األوروبّي والجامعفة
العربيّة على فرل تنفيذ ذل تبقى محدودة نظرات ألرجحفيّفة
الدور األميركي والروسي من جهةم ومن جهة أخفرى بسفبف
الخالفات داخل المجموعة األوروبيّة خفاصفّفةت بفعفد خفطفوات
المملكة المتّحدة لالنسحاب من االتحاد األوروبي رغم حضور
رئيسة وزرائها تيريزا ماي القمّةم وضعف المفحفور الفعفربفيم
والفشل في معالجة األزمات الحادّة الداخفلفيّفة ففي مفعفظفم
الدول العربيّة والخالفات فيما بينها.
 -2ألسعي الى التعاون المشترك لمعالجة مسائل الفهفجفرة
خاصّةت غير الشرعيّة التي تؤرق أوروبام ومكفاففحفة اإلرهفابم
والتعصّ الثقافي والدينيم والتطرّفم والتمييز الفعفنفصفريم
والعمل على منع انتشار األسلحة النوويّة بما في ذلف اخفالء
منطقة الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشفامفل ووسفائفل
ايصالها .كما تمّت الدعوة الى شراكة في االستثمار والتنميفة
المستدامةم والتعاون في مجاالت التجارة والطاقفة والفعفلفوم
والبحث والتكنولوجيا والسياحة وصفيفد السفمفاك والفزراعفة
وخفض البطالة.
الخالصة  :انّ كلّ تعاون بين الدول العربيّففة وأوروبففا هففو
ايجابيّم لكن ما يجدرُ التوقّف عندو هفو أنّ الفقفرارات الفتفي
حُدِّدت غَلَبت عليها الرّؤية األوروبيّة ففي مفقفاربفة األزمفاتم
وخاصّةت فيما يتعلّق بالقضيّة الفلسطينفيّفةم وأدوار األطفراف

يًّتا
اإلقليميّة المتاخمة للوطن العربي والتي تلع دورات سفلفبف ِّ
في تهديد ركائز االستقرار السياسي واالجتماعفي مفن جفرّاء
تدخّلها في الشؤون الداخليّة للدول العربيّة م وخاصفّفةت الفدوّر
اإليرانيم فضالت عن قضايا اإلرهاب والفلّفجفوء .وقفد فهفرت
أرجحيّة الطرف األوروبّي برفضه اضافة تعديالت على البيفان
النهائي للقمّة اقترحتها كلّ من المملكة العربيّة السفعفوديّفة
واإلمارات العربيّة المتّحدة والبحرين ولبنفان .وهفذا مفا كفان
ليحصل لو كان العرب يتمتّعون بالقوّة والمناعة الفالّزمفتفيفن
لتحقيق توازن بين طرفي الفمفتفوسفط .واذا كفانفت بفعفض
الملفّات كالقضيّة الفلسطفيفنفيّفةم وايفجفاد حفلفول لفألزمفات
واالضطرابات في كلّ من الصومال وليبيا وسفوريفا والفيفمفن
تتجاوز قدرة الطرفين على تحقيقها دون مشفاركفة األطفراف
الدوليّة الفاعلة األخرىم ف نّ التعاون في مجاالت االسفتفثفمفار
االقتصادي في الطاقة النوويّة لألغرال السلميّة؛ والفطّفاقفة
المتجدّدة خاصّةت الرياح والشمس؛ وتكنولوجيفا الفمفعفلفومفات
ومكننة اإلدارة؛ والزراعة؛ والفمفواصفالت؛ وادارة الفنفففايفات؛
والتبادل التجاري وغيرهام والتربية والتعليم والبحث العلمفيم
واألمني لمحاربة اإلرهاب والتدخل بالشؤون الداخليّة لفلفدول
خارج سياق المواثيق الدوليّة هي قابلة للتحفقفيفق وتفعفطفي
ال للطرفين من خالل تحويل الفتفوصفيفات
مردودات ايجابيّتا هائ ت
والقرارات الى برامج عمل تنفيذيًِّّة .كما أنّ مديات الفتفعفاون
ترتفع طرديات اذا ما ترافقت مع خطوات عمليّة إليجاد حفلفول
لألزمات داخل وبين بعض الدول العربيّةم وداخل وبين بعض
دول االتحاد األوروبيم وتحاشي الوقوع في فخّ التناقض بين
العالقات الثُنائيّة والجماعيّةم وااللفتفزام بفمفبفدأ االسفتفففادة
المتبادلة وليس االستغالل أحادي الجان .
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كت المحرر السياسي

فعل القتل الذي نفذو مواطن أسترالي ضد المصلفيفن ففي
نيوزلندام هو جريمة سندات للتوصيف القانوني م وهو مفجفزرة
سندات للتوصيف السياسيم ومنذ وقوعه تمت مقفاربفتفه مفن
زاويا مختلفة .البعض ادرجه تحت عنوان اإلرهاب الموصوفم
وبعض آخر أدرجه تحت فعل القتلم وأيات كان التوصيف لفهفذا
الفعل الذي هز الوجدان اإلنساني ف ن ما يج التوقف عنفدو
مسفألفتفان .األولفى ردة الفففعفل الفمفسفتفنفكفرة بشفقفيفهففا
العفوي وكان أبلغ تعبير عنه اقدام أحد الشباب األستراليفيفن
على رمي احد دعاة الكراهية المشحونة بالحقفد الفعفنفصفري
بالبيضم وبشقها السياسي واإلنساني وكان أبلغ تعبير عفنفه
تصرف رئيسة وزراء نيوزلندا .أما المسفألفة الفثفانفيفةم ففهفي
الغمول المحيط بشخصية الفاعل  -المجرمم والغفمفول ال
يتناول هوية جنسيته وهي معروفةم كما مكان الجريمة وهو
معروف أيضات مبل يتناول الجهة التي تقف وراءو .ان الفمفلفففت
للنظر أن من نفذ جريمته كت على أداة الفجفريفمفة أسفمفاء
وتواريخ ال يدركها اإلنسان العادي وانما المطلع على التاريخ
وعلى محطات أسياسية فيه وكان لها تأثير على سقوط دول
وامففبففراطففوريففات .لففقففد بففيففنففت الففكففتففابففات عففلففى أداة
الجريمفة اسفتفحفضفارهفا إلحفدا وتفواريفخ وأسفمفاء لفهفا
عالقة بالفتوحات الفعفثفمفانفيفة ففي الفبفلفقفان وبشفعفارات
ورموز ذات صلة ب حدى الحمالت الصفلفيفبفيفة الفتفي قفادهفا
ريكاردوا قل األسد الى فلسطين  .هذو اإلشارات الرمزيفة
التي دونت على أداة الجريمة وبالبعد الفتفاريفخفي الفذي تفم
استحضارو في ارتكاب جريمة مكتملة األوصاف القانونية انما
هي مقصودة وموجهة بخلفية سياسية لتؤدي و يفتها ففي
خلق مناخ يرمي الى رفع درجة التوتر بين مكونات مجتمعية
تعيش في بيئة مواطنة واحدة مع تفعفدديفة ففي االنفتفمفاء
الديني اإليماني.
ان هذا ان دل شيء ف نما يدل بأن هذو الفجفريفمفة لفيفس
باعثها انفعاالت ذاتيات عند شفخفص مفعفبفأ بفالفكفراهفيفة ضفد
المسلمين وأقدم على تفريغ شحنة العفداء الفمفخفتفزنفة ففي
نفسه بتوجيه سالحه الناري الى المصلين في المساجد وففي
يوم الجمعة الذي له وقعه الخاص عند جمهور الفمفسفلفمفيفن
وحس بل األرجح أن من يقف وراء هذا الففعفل اإلجفرامفي
وهي جهة منظمة بطبيعة الحال مالتريد فقط قتل أكبر عدد
ممكن من الناا الذين صادف انهم مسلمفون بفل تفوجفيفه
رسالة بأن جوات مشحونات بالعدائية ضد اآلخر المستهدف بفات
يتشكل عند من يستحضر عدائية تاريخية كانت سفيفاسفيفة
بطبيعتها لكنها مغلفة بلبوا ديني ليسقطها على الفحفاضفر
الذي يختلج بصراعات حادة وبعضها يفعفطفى بفعفدات ديفنفيفتا
ومذهبيات  .واذا صحت اإلشارات األولية حول شخصية المنفففذ

بأنه حضر الى تركيا مرتين وربما أكثر وأن صورات نشفرت لفه
مع مجموعة داعشيةم لتأكد من خالل ذل حقيقتفان .األولفى
أن داعش كما غيرها من التشكيالت الدينية والمذهبية انفمفا
هي منتج لقوى هيمنة دولية واقليميفة تفريفد خفلفق بفيفئفة
لتفجير المجتمعات بأثارة المحفزات الديفنفيفة ومفا شفهفدتفه
بعض الساحات العربية والشرق أوسطية نموذجات م وهفذا لفن
يحصل اال اذا وصلت المجتمعات التي تحكمها التعدديفة الفى
انشطار عامودي وعلى أساا ديني وطائفي ومذهبفي .ففي
مثل هذو الحالة تعود المكونات المجتمعية التي تنعدم فيفهفا
شبكة األمان التعايشي الى التحصن خلف الجدران والحصفون
الدينية والطائفية والمذهبيةم ومعها يصبح لكل دين ولفكفل
طفائفففففة أو مففذهف هففويففتففه السففيففاسففيففة .ومففعففهففا تففبففدأ
عملية صراعية في استحضار لكل الصراعات التاريخية التي
استغلت الشعار الديني في التعبئة الشعبية لتحقيق األهفداف
السياسية والمصالح االقتصادية .ان الهويات التي تفتفشفكفل
على أساا الصفاء الديني والمذهبي والعرقي هي هفويفات
قاتلة لألخر ألنها تقوم باألساا على نفي اآلخر .وهذا كفان
دائمات األساا الذي بنيت عليه الدولة الفديفنفيفة وانفه لفيفس
عرضات سن قانون يهودية الدولة في الفكفيفان الصفهفيفونفي.
وهذو قاعدة عامة تنطبق على كل من يعتمد الصفاء الديني
والمذهبي في بناء الدولة السياسية.
من هنا ف ن استحضار محطات من التاريخ اإلنساني بفكفل
مففؤثففراتففهففا الففديففنففيففة والففمففذهففبففيففة إلسففقففاطففهففا عففلففى
الحاضر تحت مبرر الثأر التاريخي هو مؤشفر خفطفيفر عفلفى
البعد الصراعي الذي خطط ويخطط له إلعفادة وضفع أسفس
جديدة لفرز المجتمعات اإلنسانية ليس علفى أسفاا هفويفة
المواطنة المدنية العلمانية التي تستقفيفم بفففتفح امفداءات
التواصل والتفاعل بين المكونات المجتمعية مبل فرزها علفى
أساا ديني ومذهبي.
انه مهم جدات ادانة الجريمة التي ارتكبفت ففي نفيفوزلفنفدام
ومهم جدات محاكمة مرتكبهام لكن األهم من كل ذل الفنفظفر
الى خطورتها انطالقات من كونها تشكل مؤشرتا خطيفرات عفلفى
ما يرسم في الدوائر السرية لتفو فيفف نفتفائفج الصفراعفات
المذهبية التي ادارتها قوى سلطوية وغير سلطوية لفتفوففيفر
مناخات لصراع ديني يأخذ بعدتا دوليات بعدما استنفذت أشكفال
الصراعفات األخفرى أهفداففهفا ولفم تفعفد تفلفبفي الفحفاجفة
المطلوبة  .ان الذين دفعوا الرتكاب هذو الجريمة يفراهفنفون
عففلففى ردات الفففففعففلم ولففذلف حففذار الففوقففوع فففي الفففففخ
المنصوب والرهان هو على تنامفي الفوعفي الفمفدنفي ففي
مساحة الحريات السياسية وتنامي الحس اإلنسفانفي الفعفابفر
لألديان والطوائف والمذاه واألعراق.
******
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نستعيد في #نهار_من_األرشيف مقاالت كتبه أسعد الخوري ففي
"النهار "بتاريخ  ٩حزيران 3001م حمل عنوان "ميشال عفلق ففي
خطبة الوداع".
صدر أخيرات كتاب بعنوان "العروبة ولبنانم تضفمفن مفقفاالت ففي
القومية والعروبةم تحلل وتناقش مرحلة وتوجهات حزبية وسياسيفة
في المنطقة خالل عقود خمسة ماضية .بعض الكّتاب كفانفوا مفن
أوائل قادة حزب البعث العربي االشتراكي :نقوال الفرزليم وعفاصفم
قانصووم اضافة الى المفكر القومي الدكتور رغيد الصفلفحم وواضفع
الكتاب واصف شرارة الباحث في المجال القومي العربي.
عاش ميشال عفلق سنوات عديدة فاعلة في لبنان .كلما ضّفيفقفت
عليه سلطات دمشق يحل "ضيفات" على العاصمة اللبنانية التي تحّولت
ما بين الخمسينات والسبعينات مدينة للجوء السياسفيم خفاصفة مفن
سوريا والعراق ومصر ودولٍ عربية أخرى.
كانت لبيروت خصوصية يحفتفرمفهفا الفالجفئفون السفيفاسفيفون
والمفكرون العرب الذين كانوا يمضون نهاراتهم وأمسياتهفم ففي
مقاهيها وفنادقها من الروشة الى شارع الحمرا .كان عفلق يتمّيفز
عن سواو من المفكرين العرب .لم يُشاهد مرة في مقهى أو مكان
عام .عاش حياة الزهد والتقّشف وكّرا حياته للعفمفل الفحفزبفي
الرصين والفاعل.
كان مؤسس "البعث "يحظى باحترام ممّيز .هو صديق ورففيفق
لنخبة من المفكرين القوميين العرب بينهم الدكتور عبد المفجفيفد
الفففراففففعفففي ( عضفففو الفففقفففيفففادة الفففقفففومفففيفففة لفففلفففحفففزب
وأمين سر قيادة قطر لبنان حاليات) والمهنفدا نفقفوال الفففرزلفيم
والدكتور بشير الداعوقم والمهندا خالد يشرطي وآخرين.
في العام  02٤2عندما نال لبنان استقالله واعتفقفلفت سفلفطفات
االنتداب الفرنسي الرئيس بشارة الخوري والرئيس ريال الصفلفح
وأبطال االستقالل اآلخرينم أصدر عفلق من دمشق بياتنفا ففي 0٤
تشرين الثاني  02٤2يدين عملية االعتقال ويدعو لإلفراج فورات عن
المعتقلين في قلعة راشيام وقعه مع رفيقه صالح الدين البيطار.
وختم ذل البيان بعبارة صارت جفزءات مفن الفتفاريفخ الفعفربفي
الحديث( :أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة) كما أصبحت شفعفار
حزب البعث الذي أسسه ميشال عفلق عام 02٤١
في مقال لنقوال الفرزلي عنوانه "األستاذ ولبنان" كتبفه ففي 39
تموز 0292لمناسبة مرور أربعين يومات على رحيل عفلق يقول" :في
البدايات األولى كان مؤسس البعث يواجه تحديات الوضع اللبفنفانفي
من خالل الحوارات الفكرية الطويلة والعميفقفة مفع قفادة األحفزاب
والتيارات السياسية المتصارعة في لبنان  ...وكم كان اعتزاز البعثيين
عظيمات بأستاذهم عندما يرون أو يسمعون أصداء تل اللقاءات التي
تنتهي دائماتم وبدون استثناء بتسليم الجميع بصحة عقيدة الفبفعفثم
واذا كان هناك من تحّفظ أو اعترال ف نه يدور على الشكليفات وال
يقترب من الجوهر".
ويروي قريبون من عفلق أنه كان يلتقي قيادات لبنانيفة بفارزة
للحوار والنقاش في قضايا األمةم ومن بينهم الشيخ بيار الجمفيفل
الذي كان عفلق يلتقيه في مكتبه بالصيدلية التي كان يفمفلفكفهفا
الجمّيل في بيروت.
كما يروي هؤالء نقالت عن عفلقم أنه مع رفيقه وصديقه صفالح
الدين البيطار كانا يستمعان عبر الراديو الى وقائفع االنفتفخفابفات

"

"

الرئاسية في لبنان عام  0213وعندما أعفلفن انفتفخفاب كفمفيفل
شمعون رئيساتم بدا عفلق والبيطار سعيدين بانتخاب "فتى العروبة
األغر".
في حزيران 0291وجه عفلق نداءً (مفن أجفل مشفروع قفومفي
مستقبلي) حيث دعا بين 02و  32تشرين األول  029٩للقاء ففي
باريس ضم نخبة من الوجوو العربية المؤمنة بضرورة قيام عمفل
عربي قومي يتعدى االنقسامات القائمة .حضر اللقاء الى عفففلفق
نفسه :عبداهلل ابراهيم (المغرب)م طارق عزيزم لطفي الخوليم بدر
الدين مدثرم أمين شقيرم حميد سعيدم نقوال الفرزليم زيد حفيفدرم
ناصيف عواد.
ثم تكّرر اللقاء عام  029١بحضور مزيد من المفكرين الفعفرب.
وفي ملخص اللقاءات كما ورد في البيان الرسمي للمجتمعفيفن أن
" النداء في حد ذاته يرسم خطوطات موضوعيفة لفلفوضفع الفعفربفي
الحاضرم وهي خطوط محزنة  ...ولكن هناك ارادة عفربفيفة قفادرة
على مواجهة الصعاب.."..
ومن المؤّكد أن النداء القومي الذي أطلقه عفلق بسفبف تفرّدي
األوضاع العربية بشكل عام وغياب الحزب عن أي دور فاعفل ففي
مصر والجزائر والمغرب  ...ف ن الرئيس صدام حسين كان أول من
اتصل بميشال عفلق وأوفد اليه الدكتور الياا فرح أحد مفففكفري
الحزب البارزين (من سوريا) الذي التقى عفلق في باريس حفامفالت
اقتراحات من الرئيس العراقي يخّول األمين العام للحفزب مفيفشفال
عفلق دعوة  300أو  200شخصية عربية للقاء ينعقد في بفغفداد
لمناسبة ذكرى ثورة تموز .لكّن االجتماعات بقيت تقفتفصفر عفلفى
العدد القليل من المفكرين العرب الذين التقوا في باريس.
في آخر خطاب له ألقاو في ذكرى تأسيس الحزب في السابع من
نيسان  0292شّدد عفلق على قضيتي الحرية والديمفوقفراطفيفة.
قال عفلق" :كانت عقيدتنا دومات أن الحرية ليست شيئات كماليات ففي
حياة األمة يمكن االستغناء عنهم بل انفهفا أسفاا هفذو الفحفيفاة
وجوهرها ومعناها".
وكت نقوال الفرزلي في هذا اإلطار "أن قضية الحرية في ففكفر
عفلق مسألة محورية ال تتغّير وال تتبدل بتبّدل الظروف وتغّيرهفا.
وقد جاء خطابه األخير أطروحة سباقة شاملة في الديمفوقفراطفيفة
وأهميتها في العمل العربي المستقبليم واعتبار الديفمفوقفراطفيفة
عملية انقاذ لألمة كما هي الوحدة" .كما يروي الفرزلفي أن رففاق
وأصدقاء عفلق الذين اتصلوا به "مهنئين وداعفمفيفن "لفمفضفمفون
خطابهم سألوو ممازحين :هل هي خطبة الوداع؟ فأجابهم :نفعفم
انها كذل !
بعد أقّل من ثالثة أشهر وفي منتصف شهر حزيران  0292كفان
عفلق "يتمّشى" كعادته مع صديقفه نفقفوال الفففرزلفي ففي احفدى
ضواحي باريس حيث يقيمان .شعر "األستاذ "بضيق في الصدر .تّفم
نقله الى المستشفى العسكري الفرنسي للعالج.
أُخضع لعملية جراحية .لكنه لم يصمد طويفالت .وففي حفزيفران
المقبل تمّر الذكرى السادسة والعشرين لغيابه  ...و"األمفة "الفتفي
عمل من أجل نهضتها ووحدتها وتقدمها تعيش أسوأ وأحل أيامها!
■العروبة ولبنان -نقوال الفرزلي ورغيد الصلح وعاصم قانصوو
وواصف شرارو – صادر عن "شركة الشرق األوسط لتوزيع الصحف
والمطبوعات " – 3001
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محمد خزاعلة

لقد كان البعثيون ينظرون الى الماضفي الفعفربفي وكفانفه
مستوى روحي بالغ الرفعة تحققت فيه الفكفرة الفعفربفيفة أو
بعبارة أخرى حققت فيه األمة ذاتها تفمفامفا وهفذا الفتفحفقفق
الكامل للشخصية العربية في التاريخ راففقفتفه ففي الفوقفت
نفسه رسالة سماوية تمثلت باإلسالم وهنا نتساءل عفن مفا
تعنيه الرسالة العربية في مفهوم البعث  .ان شفعفار الفبفعفث
الرئيسي (أمة عربية واحدة ذات رسالفة خفالفدة) وكفان هفذا
الشعار يثير في الواقع أحاسيس المثقفين والجماهير معا وبه
كانت وال زالت تفتتح وتختتم االجتماعات الرسمية للحزب في
كافة المستويات ويأتي في مقدمفة الفمفراسفالت الفداخفلفيفة
وكانت تذيل هذو المراسالت بعبارة (والخلود لرسالتنا).
ان الرسالة العربية الخالدة هي أحد الموضوعات المركزيفة
في أيديولوجيا البعث وقد أعطاها القائد المؤسفس األسفتفاذ
ميشيل عفلق رحمه اهلل معنى صوفيا كان يعتقدو الفبفعفض
نزعة تعصبية ولكنها في الحقيقة رسالة انسانية الن امفتفنفا
عانت الكثير مفن االضفطفهفاد والفويفالت عفلفى يفد الفغفزاة
والمستعمرين فال بد أن تكون انسانية بمعنفاهفا وأهفداففهفا
ورفض القائد المؤسس أن تكون فكرة البعث ورسالته تتفبفع
رساالت أجنبية فأيدولوجيته أيدولوجية قومية مفن صفمفيفم
الواقع العربي بواقعه المر والمؤلم التفي أسفاسفهفا اإليفمفان
بالرسالة الخالدة  .من ناحية ثانية نالحظ أن (دستور الفبفعفث
أي البرنامج السياسي والعقائدي للحزب الصادر عفام 02٤١
اكتفى بالقول (األمة العربيفة ذات رسفالفة خفالفدة) تفظفهفر
بأشكال متجددة متكاملة في مراحل الفتفاريفخ وتفرمفي الفى
تجديد القيم اإلنسانية وتحفيز التفقفدم الفبفشفري وتفنفمفيفة
االنسجام والتعاون بين األمم) نستخلص مما تقدم أن األمفة
العربية امه عظيمة عبر التاريخ بأشكال مفخفتفلفففة ويفدعفو
مؤسس الحزب على (أن تخرج هذو األمة من نطاق الفنفشفاط
المادي واألنانية الضيقة وتفرتفففع الفى مسفتفوى الفتفوجفيفه
اإلنساني واإلشعاع على غفيفرهفا مفن األمفم) وان الفنفزعفة
الروحية لالمة العربية في مفهوم البعث لم تختفي أبدات وهي
ان مرت بمراحل ضعف اال أنها كانت تبقى كامنة ومسفتفعفدة
دائما لالنطالق من جديد وبشكل جديد وفقفا لفمفقفتفضفيفات
الزمان والمكان لكونها أمة حية لذا ف ن المقصود بفالفرسفالفة
الخالدة (ايمان قبل أي شيء آخر وأما صفففة الفخفلفود الفتفي
تقترن بها الرسالة ف نها في نظر القائد المؤسس الفتفشفديفد
على االستمرار والتجدد فهي ال تفعفتفرف بفواقفعفهفا السفيء
وموقفها المنفعل وال تتنازل عن مرتبتها األصيلة بين األمفم
بل تصر على أنها هي في جوهرها تل األمة التي بلغت في
أزمان متعددة ومختلفة من التاريخ درجة تبليغ رسالتها فهفي

اذا بصلتها بماضيها التزال واحدة فيها الفكفففاءة السفتفرجفاع
تل المرتبة التي فقدتها مؤقتا ) فرسالة البعث تدعفو قفبفل
التعرف على المجتمع ينبغي الفتفعفرف عفلفى الفذات وقفبفل
السيطرة على هذا المجتمع يفنفبفغفي الفتفحفكفم بفالفنفففس
(فالرسالة العربية الخالدة هي أن نقبل بتجربة لهذو الفحفيفاة
بتجربة عميقة صادقة ضخمة جسيمة متكافئة مفع عفظفمفة
األمة العربية متكافئة مع عمق اآلالم التي يعانيها العرب ) .
ان الرسالة العربية الخالدة ليست شيئا منفصال عن العفرب
في هذو المرحلة القاسية المفمفلفوءة بفاالمفرالم الفرسفالفة
العربية بدأت منذ أن بدأ العرب وخاصة منذ أن بفدأ الفجفيفل
الجديد يدرك بجرأة ووعي أن حياة األمة العربية ال يمكفن أن
تستمر في هذا الطريق المعوج المنحدر.
ان هذو (التجربة الصادقة والعمفيفقفة) هفي الفتفي تفحفدو
بالعرب أن يكافحوا ضد كافة األوضاع الشاذة في مجتمعفهفم
كالظلم االجتماعي واالستغالل الطبقي واالستبداد والتجزئفة
والتبعية لألجنبي فاذا سار العرب في هذو التجربة الفروحفيفة
الداخلية حتى نهاية الشوط فانهم لن يتوصلوا الى تفحفقفيفق
كيانهم القومي فقط بل الى تقديم خدمات جل لفإلنسفانفيفة
وهم في هذو التجربة (سيعرفون من جديد ما معنى الفحفقم
ما معنى الصدقم ما معنى االخفالصم مفا مفعفنفى الفعفمفل
والتضحيةم ما معنى التفكير السليم المستقل الذي ال يفخفاف
ضغط الغوغاء ففي كل عربي صادق وغيور تكفمفن الفكفنفوز
الروحية والخلقية والفكرية للنوع السليم من العرب وفي كل
عربي تكمن بذور السالمة والنهضة والتقدم.
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األممية أقصر الطرق للهروب إىل األمام
حسن خليل غري

ان عالمنا اليوم يعاني من اشكالية فكرية انسانية شاملةم
يدور الصراع الفكري حولهام وهي كيف يمكننا التأسيس
لعالم تسودو القيم اإلنسانية العليا .وقد اعتنت معظم
المناهج الفلسفية والدينية على مر التاريخ بمعالجة هذو
المسألةم ولعل أبرزها:
أفكار جمهورية افالطون م التي اعتبرت جميع البشرمتساوين بالمقدرة العقليةم فقد صورت أن البشرية قادرة
على بناء عالقات على قواعد المثل العليا.
وأهداف األديان السماوية التي حثت على بناء دولة دينيةتحكم بما تحسبه أوامر الهية؛ تل الدولة التي تسود فيها
العدالة بمجرد التزام المؤمنين بتطبيق تل األوامر .ولكن
كثرة األديان فشلت بتطبيقهام ال بل أدت كثرتها الى الصراع
فيما بينهام فانتشرت الحروب الدينية وساد الرع بين أبناء
البشر.
وأخيرات النظرية الماركسية التي آمنت بسيادة النظامالشيوعي في العالم على طريق تطبيق المبادئ االشتراكيةم
وصوالت الى مجتمع تتكامل فيه جهود البشر في بناء مجتمع
مثالي يسودو السالم وتنتهي فيه الصراعات بينهم.
لكل ذل تساوت تعاليم من قمنا بذكرو ب سباغ صفة
انسانية عالمية على أهدافهام ولم تخص مجتمعات من دون
غيرو خاصة أن لكل مجتمع خصوصيات ليست موجودة في
مجتمع آخرم بل اعتبرت دعوتها صالحة للتطبيق في كل
المجتمعات .ولو اقتصر األمر على الحث على تطبيق أهدافها
وحصرتها في القيم على المستوى النظري كالعدالة
والمساواةم ونزعة الجنس وبناء العائلة وضمان مصدر
الكفاية الماديةم لما كان بينها تعارل أو تناقضم ألن القيم
العليا والحاجات المعيشية عند كل انسانم واحدة وذات صفة
انسانية شموليةم وهذا بحد ذاته ال يحتمل التباسات أو اختالفات.
فكيف رأت األديان السماويةم كدعوة أمميةم وكذل
الماركسيةم طرق ووسائل الوصول الى تطبيق دعواتها؟
 -0رؤية األديان السماوية:
اذا أخضعنا جمهورية افالطون لمقاييس ثنائية الواقعية
والمثاليةم لوجدنا أنها األصع على التطبيق .ولذل م وعلى
الرغم من أن المثل العليا تبقى حلمات سعيدات لكل البشرم
لت في برجها العاجي ولم تكن صالحة للتطبيق قبل بناء
اإلنسان المثالي.
أما التيارات الدينية بنزعتها األممية فقد اتخذت من روف
نزول األديان ومكانها أنموذجات صالحات لتطبيقه في
المجتمعات األخرىم وقفزت فوق المجتمعات القومية وما
دون القوميةم وتصدت لبناء نظريتها من فوقم وهذا مخالف
ألدنى شروط التطور اإلنساني.
ولم يقتصر األمر على ذل م بل نشأت اإلشكالية الكبرى

منذ بدأت تل الدعوات أنها أخذت تنحو باتجاو بناء مجتمع
عالمي تقودو دولة ذات صبغة دينية سياسية على أن تكون
مرتبطة أيديولوجيات بها .ومن هذو الزاوية نشأت مجموعة
من اإلشكاليات والعوائقم ولعل من أهمها أن األديان
السماوية غرقت في بحور من الصراعات الداخلية بين
مذاهبهام وكذل في الصراعات الخارجية ضد غيرها من
األديان .فكانت النتائج اغراق المجتمعات بمزيد من الحروبم
وهذا بحد ذاته يُعتبر فشالت ذريعات لها .وهي تتساوى بالفشل
على حد سواء.
ان األديان السماوية بأهدافها الشمولية حضت على
تطبيق عقائدها وعدتها بمثابة أوامر الهية تعمل على
تكفير من ال يؤمن بها .وتحس تل األديان أن اهلل أرسل
للبشرية مجموعة من األنبياء والرسلم لكي يبنوا دولة اهلل
على األرل .وألن تل الدعوات حصرت اإليمان باهلل
بنفسهام وكفرت األديان األخرىم فقد شكلت مصدرتا
لصراعات اآللهةم وفرقت أكثر مما جمعت .وعلى مر التاريخم
وب خضاع مشاريعها اإللهية للتجربةم فقد تهافتت تل
المشاريع وأثبتت فشلها.
 -3رؤية الفلسفة الماركسية:
وأما الماركسيةم فقد دعت الى قيام مجتمع شيوعي
عالميم بعد التمهيد بمرحلة االشتراكية لمشروعها
الشيوعي .والمرحلة الشيوعية تنقلم من منظار ماركسيم
البشرية قاطبة الى أهم أحالمها حيث يسود مجتمع شبيه
بالمجتمع األفالطونيم وفيه يمارا كل فرد و يفته على
قاعدة( :من كل حس مقدرتهم ولكل حس حاجته)م فقد
سجلت حلمات خضع للتطبيق منذ أواسط القرن العشرين
ولكنه تهافت في مرحلته االشتراكيةم عندما خضع للتجربة
السياسية.
 -2نظرة نقدية للمشاريع األممية:
مع ايماننا بأن القيم العليا مطل انساني شامل حقاتم
وهي قيم ال يجوز نكران فضلها في بناء مجتمع عالمي
سعيدم نعتبر هذا شيء وفشل وسائل التيارات األممية في
ترجمة أفكارها الى واقع شيء آخر .بعد أن خضعت األفكار
األممية للتجربةم وفشلت بتطبيق ما دعت ألجلهم يمكننا
التساؤل عن الوسائل األكثر واقعية للوصول الى هدف بناء
مجتمع أممي تربط أفرادو وجماعاته عالقات ترقى الى
مستوى رقي المثل العليا:
هل يبدأ التغيير في البنى الفوقية التي تقود المجتمعاتمأم من البنى التحتية ألفراد تل المجتمعات؟
واذا كانت نظم القيم اإلنسانية تنشد تأسيس نظامعالمي تتساوى فيه المجتمعات بالحقوق والواجباتم فهل
نبدأ بتغيير هذا النظام من رأا المجتمع الدوليم أم نبدأو
من المجتمعات التحتية لذل النظام؟
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وعن ذل م بات عالمنام بمفاهيمه الحديثةم التواق الى
تطبيق أنظومة سياسية تساوي بين البشرم في عالم
انتشرت فيه عوامل صراع الحضارات بديالت للحوار بينهام
وفيه تغلبت أيضات أهواء السياسيينم كمو فين عند
االقتصاديينم على كل نزعات الخير التي تدعو لها أفكار
القيم العليا؛ بات عالمنا هذا أسير تل النزعات وعبدات لها.
واذا كانت حياة اإلنسان قصيرة تدفعه الى اختيار أقرب
الحلولم وليس بالضرورة أنجعها ف نما كي يستفيد قدر
اإلمكان مما تتيحه الحياة الدنيا من منافعم ولكن على أن
تكون أكثر قربات من تقديم حلول إلنسان يريد أن يتمتع
بخيرات الدنيا قبل أن يغادرها بفعل الموت.
ان القاعدة هي أن تسود مبادئ العدالة والمساواةم خاصة
أنها ما زالت تشكل حلمات لإلنسان منذ بداية التكوينم بفارق
واحد هو بعمق الفكرة أو بسطحيتهام عمقها عند أكثر البشر
تجربة وثقافة في المجتمعات المعاصرة؛ وسطحيتها عند
أكثر البشر تخلفات عقليات وثقافة بدأت منذ بداية التكوينم وما
تزال ماثلة في بعض المجتمعات المعاصرة.
وألن عمق الفكرة أو سطحيتها تتالزم مع أهدافهام فقد
تساوت أهداف الحياة بما يعنيه شروط استمراريتهام عند كل
البشر في شتى العصور وعلى مختلف مستويات التطور أو
التخلف .فمن أولى شروط استمرارية الحياةم يتمثل بالهدف
الغريزي أوالتم الجوع والجنسم وهو الحصول على ما يُشبع
غريزة الجوعم ويتخلص من غريزة الخوف ليعيش مملوء
المعدةم وأن ينام ملء جفونه بعد أن يقضي على كل ما
يشكل مصدرات للخوف .وبين هذو أو تل تأتي غريزة الجنس
كعامل وحيد لمنع انقرال الحياة البشريةم هذا على الرغم
من أن الغريزتين يتساوى بها كل ما يتميز بقوة الحياةم من
بشر وحيوان ونبات.
وعن غريزة الجوعم جاء مبدأ ينص على أن (االقتصاد)
بالمعنى االجتماعي المتطور الواعي هو محرك التاريخم أو
(لقمة العيش) بالمعنى الغريزي الفردي المتخلف هو محرك
الحياة؛ وان األمر هو بالفعل كذل م ألن اإلنسانم متطورتا
أكان أم كان متخلفاتم بمعنى اإلدراك والوعيم ال تعني له
الحياة شيئات اذا لم يجد مصدرات لطعام يمأل معدته لتنتج له
عنصر الطعام الذي بغيابه لن تستمر حياته.
انه باستثناء األمم حيوانات أكانت أم بشراتم متخلفة كانتم أم
كانت متطورةم التي تقتسم لقمة العيش مع أوالدهام وأحيانتا
تطعم أطفالها على حساب حصتهام اكتسبت لقمة العيش
صفتها االجتماعية من وجود تجمعات أمومية متعددةم
اندفعت للتعاون عندما اكتشفت أنها بحاجة لتأسيس ما هي
بحاجة اليه من أسباب الدفاع عن مناطق جغرافية توفِّر لها
سبل الطعام والشراب والمأوى اآلمن.
كافيةم كما أحس م هذو المقدمة التمهيديةم لكي تشكل
مدخالت لمعالجة اإلشكالية التي طرحها عنوان المقال .ان
الحياة البشرية بلغت أرقى مستوياتها في العالقات
االجتماعية بين التجمعات البشرية بعد أن تكاثر البشر على

سطح الكرة األرضيةم والتي أنتجت اشكالية التفتيش عن
موارد للعيش تحمل معنى االكتفاء الذاتي للمجتمعات
األكبرم وتحمل عوامل حماية تل الموارد.
اذا كان توحيد العالم تحت ل نظام دولي منشودم
تحكمه القيم العليام وان كان يالمس حدود االستحالةم اال أنه
حلم جميل على الفكر البشريم بآفاقه اإلنسانيةم أن ال
يلغيه .ألن الغاءو يعني قطع األمل في تقري الشعوب من
بعضها؛ وسيكون البديل استمرار انتشار قواعد الصراع
بديالت لقواعد الحوار .واذا كانت أهداف الدعوات األمميةم
كاألديان السماويةم والفلسفة الماركسيةم بشكل خاص قد
أصابت الهدف المنشودم لكنها أخطأت الوسيلة في الوصول
الى هذا الهدف .وهي بذل تتميز عن جمهورية أفالطون
بأن دعاتها حاولوا التطبيق ولكنهم فشلوام فظلت دعواتهم
في أبراج عاجية.
 -٤الخلل في وسائل التغيير وليست في القيم:
أن يتسع فكر اإلنسان ليرفع هدفات له توفير الخير للبشرية
بأكملها لهو أعلى مرات الرقي والوعي واإليثارم ولكن اذا لم
يمتل قواعد وخططات لبلوغ هذا الهدفم سوف يتخبط ويتوو
ألنه سيزرع اليأا في نفوا معتنقيه من استحالة الوصول
الى الغاية السامية التي من أجلها اعتنق فكرات انسانيات ساميات.
وهؤالء مثالهم مثال أفالطون الذي أبدع في رسم صورة لف
(جمهوريته)م ولكنه لم يخطط طريقات للوصول ال تحقيقها؛
فضرب المثل بكل أفكار انسانية راقية غير قابلة للتطبيقم
بالقول :هذا شبيه بف(جمهورية أفالطون) .وعادة ما يُصاب
هؤالء وأولئ بف(النرجسية الفكرية)م التي تجد لها مكانتا
فقط في مساحات الفكر الراقيم ولكنها تبقى في برج عاجي
يعلو كثيرات فوق الواقع .وهذا أشبه بمن يحلم في أن يصبح
يمتل كل وسائل سعادتهم ولكنه ال يمتل الحد األدنى من
مستلزمات تحقيق ذل الحلم؛ فيصبح سيدات في أحالمهم
وأمام نفسه فقط؛ ويبقى حالمات من دون أمل .ولن تبقى
لديه سوى أضغا أحالم تقبرها نرجسيته من دون أن
يدري.
 -1التغيير يبدأ من أصغر خلية في المجتمع البشري:
وألنه ال بناء يصمد اذا لم تكن دعائمه قويةم وألن دعائم
بناء مجتمع أممي تبدأ من األدنى فاألعلىم أي بناء األسرة
التي تعي أهمية بناء ذل المجتمعم وأن تعد أفرادها ليكونوا
األنموذج في التعاون والتبادل واإلنتاج وممارسة وسائل
الدفاع عن نفسها .وهذا ينطبق على التجمعات األخرى
األكثر قربات جغرافياتم وتتصاعد السلسلة لتصل الى مستوى
ما نسميه المجتمع الوطنيم مرورات بتوفير وسائلها على
المجتمعات الوطنية التي نصطلح على تسميتها مجتمعات
قومية بمعناها الحديث .وكل ذل يُعتبر الخطوات التمهيدية
القاعدية واألساسية لبناء مجتمع أممي كما تنشدو
اإليديولوجيات األممية.
وهنام ال يفوتنا أن نقوم بتبسيط الفكرةم فنقول ان لكل
مشروع أسسه النظريةم كما لكل بناء مخطط هندسي
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يقتضي انجازو قبل البدء بتنفيذ بنائه .ومن المعروف نظرياتم
وتنفيذيات أن الذي يضع المخطط هو المهندام والذي يقوم
بالتنفيذ هو البناء .ولم يعرف التاريخ أن البناء يبدأ من بناء
السقفم بل يبدأ من قواعدو على األرل .وهذا شبيه بما
تريد أن تقوم به المناهج األمميةم اذ تبدأ من بناء السقف
أوالتم وهذا ليس صعبات فحس م بل هو مستحيل التنفيذ
أبضات.
ان القفز فوق مرحلة مما ذكرنام هو ما نسميه حرقتا
للمراحلم وحرق المراحل يشكل الخلل األساسي في البنية
التحتية التي لن ينجح الداعون الى المجتمع األممي من دون
توفيرها.
وهنام نالحظ أن اإلنسان يتميّز عن المخلوقات األخرىم
بملكة العقل؛ والتي بها ارتقى بمستوى مداركه الى
مستويات أعلى من نوازعه الغريزيةم وبتل المدارك أخذ
يخطط لتقنينها وتنظيمهام فسن القوانين المتطورة من أجل
ذل ؛ فوجدنا من خالل استقصاء الحاالت األنتربولوجية خالل
آالف السنينم أن غريزتي الجوع والجنسم ما تزاالن عاملين
مشتركين عند كل البشر المتطور منهم والمتخلفم ولكن
الفارق بينهما هو أن التطور العقلي حدا باإلنسان الى التفكير
بتنظيم النوازع الغريزيةم من أجل حق البشر للحصول
عليهما بالتساوي .وبفعل هذو الميزة ارتقت القيم اإلنسانية
الى مستوى لم تبلغه عند اإلنسان عبر مراحل التاريخ .ولهذا
عرف تاريخ المعرفة اإلنسانية التمييز بين حاجات الجسدم
وحاجات العقلم أي ما اصطُلح عليه بثنائية (الجسد والروح)م
الجسد بمعنى استمرار الحياة البيولوجيةم أي استمرار الحياة
وتأخير الموت؛ والروح بمعنى االرتقاء الى مستويات أعلى في
التخطيط الى تحويل الحياة البيولوجية الى مستويات أرقى
في تنظيم عالقات البشر في تيسير شروط الحياة السعيدة
لكل فردم وارتقت بشكل متصاعد لتصل الى حدود االرتقاء
بالصراع من أجل الحياة اآلمنة للفرد أو للجماعة األمويةم الى
مستوى التعاون االجتماعيم بين الجماعات المختلفة لتوفير
الشروط ذاتها لحياة سعيدة للجميع.
 -٩الخلل في وسائل التطبيق مرة أخرى:
والالفت في األمر أن تل األفكارم خاصة منها الدعوات
الدينية والفلسفة الماركسيةم آمنت بالتغيير من فوقم أي
بصياغة أسس لنظام عالمي أممي حاولت أن تبنيه من فوقم
األمر الذي جعلها تقفز فوق مرحلة تأسيس المجتمعات من
تحتم أي بناء اإلنسان الناجح في التغيير من تحتم بدءات من
األسرة الصغرى مرورات باألسرة االجتماعية القومية الكبرى.
ويعود تقديرنا الى أن أي بناء لكي يكون متينات يج أن
تكون أسسه ودعاماته قويةم وأي جماعة بشرية سوية ال
تنفصل عن بناء أسرة صغيرة سوية أيضات؛ وأي بناء اجتماعي
أوسعم وهو ما نعرِّف عنه بمصطلح الوطني أو القوميم ال
يمكن أن يكون سويات اذا لم تتمتع قواعدو وأسسه بالصفات
والشروط السوية .وكذل األمر ف ن أي بناء سياسي أممي
لن يكون سويات ما لم تكن أسس وقواعد التجمعات الوطنية

والقومية سوية أيضات .وهذا ما يؤكد أن بناء الحلم األممي
يبدأ من تحتم واذا كانت صفاته تتصف بالشمولية
اإلنسانيةم يج أن تكتس قواعدو وركائزوم أي خالياو
الصغرىم تل القواعد لكي نصل الى الحلم األممي بصفاته
اإلفالطونية.
لقد أغرقتنا المناهج األممية بمصطلحات ومفاهيمم لعل
أبرزها ما يعبِّر عنه بعض المناهج بف(أن اهلل خلق البشر
شعوبات ليتعارفوا)م و(ان الدعوة الوطنية تحمل عوامل
التعص )م بحيث تقع هذو المناهج بأخطاء مرحلية
واستراتيجيةم ألنها تدعو الى محاربة الدعوة القوميةم وبهذا
تنشر العداء لألقربين من القوم؛ وهي بذل م ستخسر
القومية من دون أن تكس األمميةم ألن من يعادي األقربين
خوفات من وصفه بف(الشوفينية)م فلن يكون صديقات لألبعدين
تحت ذريعة تعميم المفاهيم األممية .فمن يكون معاديتا
لألقربين لن يكون صديقتا لألبعدين.
فمن يتم اعدادو لكي يكون انسانات أممياتم وهو ال يستطيع
أن يكون انسانات قومياتم سيقف ضد كل قواعد المنطق
والواقع .ومن يدعو لخالص العالم وهو عاجز عن اإلخالص
لقومهم يتنافى مع أدنى شروط العالقات اإلنسانية.
بمثل تل النتائج تتساوى منهجية جمهورية أفالطون مع
منهجية الدعوات األمميةم ولكن تل الدعوات ستكون أكثر
خطورة بانحرافها عن أدنى قواعد بناء اإلنسان بطريقة
واقعية وغير حالمة.
 -١الالواقعية في المشاريع األممية تقود الى نرجسية
فكرية:
واألكثر خطورة من كل ذل م هو أن الدعوات األمميةم
ب عالنها عن مفاهيمها األمميةم تصوِّر نفسها أنها األكثر
حرصات على مستقبل اإلنسانيةم األمر الذي يضعها في
مصاف الدعوات الرومانسية التي عادة ما تقود الى
النرجسية ألنها تضع نفسها فوق وسائل الحوار مع اآلخر.
ان النرجسية ال ترى شيئات خارج ذاتهام وهي على الصعيد
اإلنساني تصوِّر نفسها بأنها الوحيدة الحريصة على بناء
عالم سليم .وهي بدالت من العمل على توفير الشروط
األضمن لبناء أسرة سويةم واألسرة السوية هي القاعدة
األساسية لبناء مجتمع قومي سويم الذي من دونه سيكون
حلم تطوير العالم فعالت رومانسيات سيبقى أسيرات في عقول
العاملين من أجله.
وبدالت من انجاز األسس التحتية تلجأ المناهج األممية الى
العمل من فوقم متناسية تسلسل مراحل التغييرم وبذل
ف نها تهرب من مهماتها وواجباتها األساسية لكي تتلطى
تحت شعارات وأهداف فوقية .وهي بذل سوف تعجز عن
القيام بمهماتها التي انتدبت نفسها لها .ولذل نقول :ان
أهداف الدعوات األمميةم على سمو غاياتهام ستحصد الريح.
وهي أيضات كمن يهرب من مهماته األساسية والواقعية الى
األمام متلطيات بسمو شعاراته وأهدافهم وهو هروب الى
األمام من دون أدنى ش .
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رابعات :ايجاز استراتيجية البعث في مفواجفهفة الفمفؤامفرة
الخارجية
يشكل ما تقدم تمهيدات لدراسة تتناول أسفس الفمفقفاربفة
بين فكر البعث و استراتيجياته لمواجهة اإلشكاليات الداخليفة
التي كانت تعاني منها الجماهير العربية في التصدي لعوامل
التخلف في جميع ميادينهم ومفواجفهفة األنفظفمفة الفعفربفيفة
القاصرة عن بناء الدولة المدنية الحديثةم والسائرة في خدمة
االستعمار حماية لكياناتهام وكفذلف مفواجفهفة الفمفؤامفرات
الصهيونية –االستعمارية التي تحاك ضد األمة العربية .ومفن
ذل م نجد ان هناك أربعة مراحل يمكن تأشيرهفا مفن بفيفن
بعض تل االستراتيجيات وليس كلها م و يمكن تفلفخفيفصفهفا
بالتالي:
في المرحلة األولى:
جاءت شعارات البعث وأهدافهم منذ تأسيسه ففي الفعفام
02٤١م لتشخِّص الواقع كما هوم وهذا ما تدل عليه أهفداففه
في الوحدة والحرية واالشتراكيةم كفأسفاا لفلفتفغفيفيفر مفن
الداخل .والدعوة الى مكافحة االستعمارم كجان من جفوانف
ازالة العوامل الخارجية التي تعيق عملية التغيير من الداخل.
وقد رفض البعث تقسيم الوطن العربفي بفمفا ففي ذلف
التقسيم على قواعد طائفية وعشائرية وعرقيةم فكان واعيفتا
لذل منذ وقت مبكرم أي منذ مفرحفلفتفه الفتفاسفيفسفيفة ففي
االربعينات من القرن الماضي .فقد نص عليه دستور البعثم
ودعا الى مكافحته في المادة ( )01من الدستور التي نصففت
على ما يلي( :الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائفمفة
في الدولة العربية التي تكفل االنسجام بفيفن الفمفواطفنفيفن
وانصهارهم في بوتقة واحدةم وتكاففح سفائفر الفعفصفبفيفات
المذهبية والطائفية والقبلية والعرقية واإلقليمية).
في المرحلة الثانية:
وقف الحزب ضد الواليات الفمفتفحفدة األمفيفركفيفة كفدولفة
استعمارية حامية للكيان الصهيونيم وأعلفن اسفتفراتفيفجفيفة

الكفاح الشعبي المسلح لتحرير فلسطينم واعتبر أن الفوحفدة
العربية طريق لتحرير فلسطينم وتحرير فلسفطفيفن طفريفق
للوحدة العربية .وبنى عالقات ايجابيةم اقتصادية وعسكريفةم
مع االتحاد السوفياتي .ولكن تل العالقات لفم تفكفن عفلفى
حساب استراتيجية الحزب في اعتناقه الفكر الفقفومفي عفلفى
العكس من مواقف الماركسية السلبيفة مفنفه .وكفذلف ففي
الثبات على استراتيجيته في تحرير فلسطين م وهو المفوقفف
المعاكس لمواقف االتحاد السوفياتي الذي اعتفرف بفالفكفيفان
الصهيوني وكان من بين أهم مواقف الحزب ضد االستعفمفار
الطامع باحتكار السيطرة على النفط العربيم المتمفثفل بفمفا
تبلور الحقا باسم (مبدأ كارتر) ( :من يمل البترول يسفيفطفر
على العالم) فقد أعلن الحزب أن (نفط العرب للعرب)م وأمفم
نظامه الوطني في العراق بترول العراقم ونقل ملكيفتفه مفن
حساب الشركات الغربية لمصلحة الشع العراقي.
في المرحلة الثالثة:
وعلى الرغم من انهيار االتحاد السوفياتي فقد ل الحزب
أمينات على أهدافه بمكافحة االستعمارم ولفذلف لفم يفرضفخ
لمحاوالت أميركا باحتفواء الفعفراقم واحفتفواء قفرار نفظفامفه
الوطنيم خاصة بالنسبة لموقفه من القضية الفلسفطفيفنفيفةم
وبالنسبة الى مواقفه المعادية للفسفيفاسفات االسفتفعفمفاريفة
األمريكية طالما لت متمسكة بأهدافها االستعمفاريفة وففي
المقدمة منها حماية الكيفان الصفهفيفونفي ففي ففلفسفطفيفن
المحتلة .وان كانت هذو المواقف تشكل جزءات قليالت مفنفهفا اال
أنها توضح مدى أمانة الحزب ألهداففه الفتفي يفنفاضفل مفن
أجلهام والتي ألنه لم يتنازل عنها كانت سببات الحتالل العراق.
ولكن االحتالل واسقاط النظام الوطني لم يثبطفا هفمفم
البعثيينم بل أطلقوا المقاومة الشعبية التي أنجزت مفهفامفهفا
بطرد االحتالل األميركي في العام  .3000ولفم يفثفبفطفهفم
تسليم العراق للنظام اإليرانيم بل أعلنوا تصفديفهفم لفهفذا
االحتالل الجديد .ونصت استراتيجية البعفثم ففي الفمفنفهفاج
السياسي واالستراتيجي للبعث والمقاومة الصادر في أيفلفول

طليعة لبنان الواحد  /آذار 9102
من العام 3002م على تحرير العراق من أيفة قفوة أو جفهفة
تحتله .وعن ذل فقد قدم الحزب في العراق مفئفات اآلالف
من أرواح مناضليهم واضفعفاف ذلف مفن خفالل الفتفشفريفد
والتهجير والمالحقة واالجتثا .
في المرحلة الرابعة :
لم تتغير استراتيجية البعثم ففقفد أثفبفت الفحفزب عفلفى
المستوى القومي أنه فوق كل عمليفات الفعفزل واالجفتفثفا م
وبقي البعثيون في كل أنحاء الوطفن الفعفربفي أمفنفاء عفلفى
مبادئهم .و لوا كذل على الرغم من كفل مفزاعفم الفقفوى
المعادية بأن البعث قد انتهى.
وألن الشيء الكثير كُت عن المراحل السابقة من أسفففار
البعث النضاليةم ف ننا بحاجة الى اطاللة ولو كانت سفريفعفةم
على مسارات النضال البعثي في المراحل األخيرة خاصة تل
التي تتعرل لها األمة العفربفيفة مفن مفحفاوالت االجفتفثفا م
وتجهيل الهوية على شتى الصفعفد الفففكفريفة والسفيفاسفيفة
والتفتيت االجتماعي والتقسيم الجغرافي .وهنفا نفعفتفقفد أن
بوابة الدخول الى اإلطاللة على نضاالت الحزب في مواجفهفة
المخططات الخارجية المعادية لالمة العربية يفجف أن تفمفر
عبر معرفتنا بوسائل المؤامرة الجديدةم ومضامينها الثقافيفة
والسياسية والعسكرية.
ففي الفخفاتفمفة
وألن ما قمنا بتوصيفه من الحاالت التآمرية التي تتعفرل
لها أمتنا العربية على أيدي الصهيونفيفة وقفوى االسفتفعفمفار
وايران م منذ انهيار الدولة العثمانفيفةم يفدل عفلفى أن حفزب
البعث قد صاغ مبادئفه عفلفى أسفاا مفواجفهفة الفمفؤامفرة
المخططة ضدها .وعمل منذ البدء لفيفس عفلفى الفتفبفشفيفر
بنظريته فحس م بل عمل أيضات عفلفى الفنفضفال مفن أجفل
أهدافه.
وبالعودة الى دستور الحزب يبدو هذا التوصفيفف لفمفوقفع

الحزب في الحياة العربية واضفحفات مفن حفيفث أنفه شفخفص
أمراضهام ووضع الحلول لهام وناضل من أجل تطفبفيفق تفلف
الحلول .وبسب من امتالكه كفل تفلف الفمفواصفففات ففقفد
تعرل مناضلوو منذ البدء للمالحقة واالعتقفال واالغفتفيفالم
وكان أكثرها شراسة وخبثفات وشفدة هفو الفقفرار بفاجفتفثفاثفه
وتصفيته .وهو القرار الذي ترافق مع توقفيفع بفول بفريفمفرم
الحاكم األميركي في العراق بعد االحتالل .ذل القفرار الفذي
لم تعرف له مثيالت كل األنظمة الديفكفتفاتفوريفة ففي تفاريفخ
العالمم بحيث أدمج بفدسفتفور االحفتفاللم وففي الفقفوانفيفن
والتشريعات الالزمة لتنفيذو .هذا ناهي عفن كفل حفمفالت
المالحقة التي وجهها النظام العربي الرسمي بحق البعثيفيفن
في معظم األنظمة الرسمية العربية.
وأخيراتم ولكي ال يبقى تشخيفصفنفا مفبفنفيفات عفلفى وقفائفع
المؤامرة التي حيكت منذ أكثر من قرن من الزمنم ولفكفي ال
يتلطى النظام السياسي الرسمي بتل المؤامرة لكي يفعفففي
نفسه من تحمل المسؤولية .ولكي ال يتفلفطفى الفرأي الفعفام
الجماهيري بهام وكأنه ال مفرد لفهفا .وكفي ال يفجفد بفعفض
المنتسبين الى الحركات الثورية العربية عذرات ففي صفعفوبفة
ال
مواجهتها .علينا أن ال ننسى أن حزب الفبفعفث فصفل فصف ت
واضحات بينهما .وهو في الوقت الذي دعا فيه الى اقفتفالعفهفام
ف نه حض األنظمة والجماهير والحركات الثفوريفةم عفلفى أن
تقوم بدورها في المواجهة على قاعدة تفحفصفيفن الفجفبفهفة
الداخلية باإلنجازات المطلوبة منهام كل من مفوقفعفه .وذلف
بأن تقوم األنظمة بواجباتها تجاو الشع في شتى المجاالت.
وأن تنظم الجماهير نفسها في أحزاب وتجمعات الهدف منفهفا
مساءلة األنظمة .وأن تقفوم الفحفركفات واألحفزاب الفثفوريفة
بالعمل الدؤوب من أجل تنظيم الجماهير وتوعيتها.
وبين هذا وذاكم سيبقى حزب البعثم بنظريته والفحفلفول
التي وضعها ونضاالته التي لم تهدأ يومات م الفحفزب الفقفومفي
الذي لو لم يُوجد لكان على العرب أن يؤسسوو.
**** ***
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التقى رئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي الرفيق حسن بيان بحضور الرفيق محمود ابراهيم عضو القيفادة
القطرية للحزب والرفيق صادق شعي عضو مكت العالقات الوطنيةم الرفيقان زكي طه ومحفمفود قفمفيفحفة عضفوا
قيادة منظمة العمل الشيوعي في اطار اللقاءات الدورية التي تعقد بين الحزبين.
اللقاء الذي عقد هر يوم الخميس 30/2جرى فيه استعرال الوضع السياسي على الساحفة الفلفبفنفانفيفة والفوضفع
العربي بشكل عام حيث كانت وجهات النظر متوافقة حول ضرورة تطوير صيغ العمل الوطنفي واالرتفقفاء بفه الفى
المستوى الذي يمكنه من اثبات حضورو في مواجهة االصطفافات الطائفية واستفحال اهرة الففسفاد الفذي تشفارك
فيه كل المنظومة السلطوية الحاكمة وكل على طريقته .واكد الطرفان أن نسبة المشتركات السياسية بين القفوى
الوطنية بما يتعلق بمعطى الساحة اللبنانية هي نسبة مرتفعة وعليه يج التأسيس إلطالق وثيقة سفيفاسفيفة بفعفد
نقاش جدي ومعمق بين األطراف الوطنية  .كما أكدا أن استقاللية القرار الوطني بعيدات عن االلتحاق بهذو الفجفهفة أو
تل هي التي تعطي للموقف الوطني مصداقيته في بعديه الوطني والقومي .واعتبر ا أن الموقف الوطني يفجف أن
يبقى محكومات بوحدة المعايير من قضايا الحراك الشعبي في مواجهة نظم االستبداد والتوريث السلطوي وان الدعفوة
إلسقاط الدولة األمنية واقامة الدولة المدنية العلمانية على أساا التعددية السياسية وتفداول السفلفطفة بفالسفبفل
الديموقراطية وتوسيع مساحة الحريات السياسية هي من األسس التي يبنى عليه أي مشروع سيفاسفي لفلفتفغفيفيفر
الوطني الديموقراطي في لبنان كما في كفل
ساحة عربية تشهد حراكات شعبيات ضد الفقفمفع
السلطوي والفساد السيفاسفي واالقفتفصفادي.
وخلص الطرفان الى اعفتفبفار أن كفل مفن
يحاول الضغط على الساحة اللبنانية وتطويع
معطياتها خدمفة لفمفصفالفح قفوى اإلقفلفيفم
والقوى الدولية التي تفتفقفر مفواقفففهفا الفى
المصداقية حيال القضايا العربية انمفا تفؤثفر
سلبات على االستقرار السياسيم ولفهفذا يفجف
النظر الى هذو القوى من خالل انفعفكفاسفات
دورها السلبفي عفلفى الفقفضفيفة الفوطفنفيفة
اللبنانية.
هذا وقد اتفق الفطفرففان عفلفى تفكفثفيفف
اللقاءات في ما بينهما لبلورة معالم الفرؤيفة
الوطنية المشتركة وإلعادة االعتبار لمرجعية
القرار الوطني في تحديد الخيارات السياسيفة
وآليات النضال الوطني بفبفعفديفه الشفعفبفي
والسياسي.
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لمناسبة الثامن من آذارم يوم المرأة العالمي أصدر تفجفمفع
المرأة اللبنانية بيانات هذا نصه:
ففي هذا اليوم يتفم االعفتفراف بف نفجفازاتفهفام ومفنفاصفرة
حقوقهام ودعم مشاركتها في مختلف المجاالتم هفذا الفيفوم
العالمي الذي ينتهي عند غروب الشمس فتتفففرق الفحفشفود
والخط الرنانةم فال تفجفد بفعفدو عفزيفمفة لفلفحف والفحفق
والمناصرة  ..تزدان المرأة في هذا اليوم الوحيد فتكفون ففي
أوله أميرةم وأوسطه فقيرةم وآخرو أسيرة
بهذا اليوم من كل عام تكمن بداية معاناة جديدةم وتراكم
اشكاليات عديدة .لتعود لنضالها من اجل الحق  ...يوم يتكرر
كل عام مسلوب وعلى أمرو مغلفوب نفعفم  ..مسفلفوب مفن
مواطنية المرأة الدائمة والمنقوصة متناسين أنها عفالفمفيفة
من البداية الى النهاية.
فعذرا من يا جامعة الحياة في البدايات والنهايات
في هذو المناسبة ال بد ان نؤكد ان المرأة العربية عفامفة
واللبنانية خاصة قطعت شوطات كبيرات متخطيفة الفعفديفد مفن
العقبات والحواجز التي كانت تواجهها وكانت مفروضة عليهفا
في السابق وبعدما أصبحنا نتلمس أثر مشاركتها الفاعلة في
حياتنا وعلى مختلف المستويفات واألشفكفال ومسفاهفمفاتفهفا
الكبيرة في عمليه النهضة اإلنسانية و الثقافية واالقتصاديفة
والعلمية واإلبداعية التي كان لفلفمفرأة دورات هفامفات وبفارزات ال
يمكن تجاهلهم الى جان ما قامت به من ابفداعفات تفطفورت
معها سبل الحياة م ولعلنا ايضتا نرى حتفمفيفة ازالفة الفظفلفم
الّالحق بها من جراء التمييز في القوانين م فكم مفن الفنفسفاء
يمر عليهن الثامفن مفن آذار وهفن مفعفنفففات ومفقفهفورات
ومظلومات.
لقد انتهى عصر عبودية المرأة الى األبد وتفخفلفصفت مفن
قيود الجاهلية األولى بجدارتها وايمانها برسالفتفهفا الفخفالفدة
وقدرتها على العطاء..
وللمرأة الفلسطينية خصوصية بهفذو الفمفنفاسفبفة ففهفي
تحتفل بيومها العالمي وهي تواصل نضالها وتضحياتها مفن
اجل الحرية والخالص من االحتاللم وتناضل لبنفاء مفجفتفمفع
ديمقراطي تسودو قيم الحرية والعدالة والمساواةم وتسفعفى
جاهدة لتعزيز وجودها وتحقيق النجاحات بفالفمفشفاركفة ففي
مختلف ميادين الحياة السياسية واالقتصادية واالجفتفمفاعفيفة
بما يحقق النهول في المجتمع الفلسفطفيفنفي لفذا نفتفوجفه
بخالص اإلجالل واإلكبار للمرأة الفلسطينية في كافة أماكن
تواجدها في الوطن والشتاتم كونها األنموذج لفنفا ولفنفسفاء
العالم في الكفاح والتضحية ونحيِّ أمهات وزوجفات وأخفوات

الشهداء والجرحىم واألسيرات الفففلفسفطفيفنفيفات الفمفاجفدات
اللواتي يقبفعفن خفلفف الفقفضفبفان ففي سفجفون االحفتفالل
الصهفيفونفيم ونفؤكفد عفلفى وجفوب زيفادة دعفم الفمفرأة
الفلسطينية لتعزيز صمودها ونضفالفهفا لفلفحفصفول عفلفى
حقوقها ودورها الطبيعي والريادي في المجتمع الفلسطيني
في هذو المناسبة تحية حارة للمرأة العربية ففي السفودان
التي أثبتت للعالم أنها ال تقل قدرات عفن الفرجفل ففي حفبفهفا
لبلدها وتضحيتهام اليكن يا سيدات الثورة ورياحينها تفحفيفات
التقدير واالعتزاز وانَ نعاهدكن عهد القسم انفنفا لفن نفالفوا
جهدات في الدفاع عنكن والمطالبة بالحرية لكل المعتقالت .
و تحية للمرأة الجزائرية التي صنعفت يفومفهفا الفعفالفمفي
وأثبتت على مر العصور أصالتها و بطولتها وصمودها وتحيفة
خاصة للمناضلة جميلة بوحيرد التي أعطت أنموذج بعقفيفدة
النضال
اليوم وكما في كل يوم نوجه التحيات الفى نسفاء الفعفراق
واليمن وسوريا اللواتي صبرن وحملن الفوطفن عفلفى راحفات
كفوفهن كما حملن أوالدهن الشهداء ليبقى الوطن.
ايها الرفيقة والمناضلة واألسيرة بعظمة تضحياتها صاحبة
العهد والرسالة اإلنسانية الخالدة ال انفصال فيه وال انفصفام.
ستبقين حارسة الحلم وضامنه البقاء وموقدة نار الثورة لفغفد
افضل ل وللوطن
اليكن يا من غرستن األمل وصنعتن ترا الفخر لتتناقلفه
األجيال كأحد أهم ركائز تطور المجتمع وتجددو
في هذا اليوم وكل يوم يتقدم تجمع الفمفرأة الفلفبفنفانفيفة
بالتهنئة لكل النساء العربيات ويعاهدكن بمتابعفة مسفيفرة
التقدم لرفع الظلفم واقفرار كفل الفقفوانفيفن الفتفي تسفهفم
بالوصول الى المساواة الكاملة في الحقوق كما في الواجبات
ونبارك للمرأة العربية عيدها وندعو لها بالمزيد من الفتفقفدم
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والعطاء على ذات الطريق لرفعة المجتمع وتفطفورو ومفزيفدتا
من العطاء
كل عام ونساء وطني العربي يحتفلن بمزيد من التقدم.
وقد أقام تجمع المرأة مجموعة أنشطة وفعاليات بمناسفبفة
يوم المرأة العالمي وعيد األمم فقد شاركت:
شاركت الرفيقات في تجمع المرأة اللبنانية في الشمال في
االحتفال الذي أقامه حزب الشع الفلسطيني في اليوم
العالمي للمرأة وتكريمات للمرأة الفلسطينية عصر يوم األحد
0١آذار الجاري مفي مخيم البداوي مالى جان وفد جبهة
التحرير العربية الذي ضم مسؤول العالقات العامة الرفيق
ابو انس ومسؤولة قطاع المرأة الرفيقة ابتسام مصلح ام
محمد م وقد كان للرفيقة عليا محفوظ مسؤولة التجمع في
الشمال الكلمة التالية في هذو المناسبة:
تحتفل دول العالم باليوم العالمي للمرأة في الثامن من
اذار كل عام
ففي هذا اليوم يتم االعتراف ب نجازاتهام ومناصرة
حقوقها م ودعم مشاركتها في مختلف المجاالتم هذا اليوم
العالمي الذي ينتهي عند غروب الشمس فتتفرق الحشود
والخط الرنانة م فال تجد بعدو عزيمة للح والحق
والمناصرة  ..تزدان المرأة في هذا اليوم الوحيد فتكون في
أوله أميرةم وأوسطه فقيرةم وآخرو أسيرة
بهذا اليوم من كل عام تكمن بداية معاناة جديدةم وتراكم
اشكاليات عديدة .لتعود لنضالها من اجل الحق  ...يوم يتكرر
كل عام مسلوب وعلى أمرو مغلوب نعم  ..مسلوب من
مواطنية المرأة الدائمة والمنقوصة متناسين انها عالمية
من البداية الى النهاية.
فعذرا من يا جامعة الحياة في البدايات والنهايات
في هذو المناسبة ال بد ان نؤكد ان المرأة العربية عامة
واللبنانية خاصة قطعت شوطات كبيرات متخطية العديد من
العقبات والحواجز التي كانت تواجهها وكانت مفروضة عليها
في السابق وبعدما أصبحنا نتلمس أثر مشاركتها الفاعلة في
حياتنا وعلى مختلف المستويات واألشكال ومساهماتها
الكبيرة في عمليه النهضة اإلنسانية و الثقافية واالقتصادية
والعلمية واالبداعية التي كان للمرأة دورات هامات وبارزات ال
يمكن تجاهلهم الى جان ما قامت به من ابداعات تطورت
معها سبل الحياةم ولعلنا ايضات نرى حتمية ازالة الظلم
الّالحق بها من جراء التمييز في القوانينم فكم من النساء
يمر عليهن الثامن من آذار وهن معنفات ومقهورات
ومظلومات.
لقد انتهى عصر عبودية المرأة الى األبد وتخلصت من
قيود الجاهلية األولى بجدارتها وايمانها برسالتها الخالدة
وقدرتها على العطاء..
وللمرأة الفلسطينية خصوصية بهذو المناسبة فهي

تحتفل بيومها العالمي وهي تواصل نضالها وتضحياتها من
اجل الحرية والخالص من االحتاللم وتناضل لبناء مجتمع
ديمقراطي تسودو قيم الحرية والعدالة والمساواةم وتسعى
جاهدة لتعزيز وجودها وتحقيق النجاحات بالمشاركة في
مختلف ميادين الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
بما يحقق النهول في المجتمع الفلسطيني لذا نتوجه
بخالص االجالل واالكبار للمرأة الفلسطينية في كافة أماكن
تواجدها في الوطن والشتاتم كونها األنموذج لنا ولنساء
العالم في الكفاح والتضحية ونحيِّ أمهات وزوجات واخوات
الشهداء والجرحىم واألسيرات الفلسطينيات الماجدات
اللواتي يقبعن خلف القضبان في سجون االحتالل
المرأة
الصهيونيم ونؤكد على وجوب زيادة دعم
الفلسطينية لتعزيز صمودها ونضالها للحصول على
حقوقها ودورها الطبيعي والريادي في المجتمع الفلسطيني.
في هذو المناسبة تحية حارة للمرأة العربية في السودان
التي أثبتت للعالم انها ال تقل قدرات عن الرجل في حبها
لبلدها وتضحيتهام اليكن يا سيدات الثورة ورياحينها تحيات

التقدير واالعتزاز وانَ نعاهدكن عهد القسم اننا لن نألوا
جهدات في الدفاع عنكن والمطالبة بالحرية لكل المعتقالت .
و تحية للمرأة الجزائرية التي صنعت يومها العالمي
وأثبتت على مر العصور اصالتها و بطولتها وصمودها وتحية
خاصة للمناضلة جميلة بوحيرد التي أعطت انموذج بعقيدة
النضال
اليوم وكما في كل يوم نوجه التحايا الى نساء العراق
واليمن وسوريا اللواتي صبرن وحملن الوطن على راحات
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شجرة في طرابلس وذل يوم السبت  3002/2/32وكفذلف
في حفل تكريم األم المثالية الذي أقامه تحالف الفجفمفعفيفات
يوم  2/20تحت عنوان ”مي أنت الدنيا“

كفوفهن كما حملن أوالدهن الشهداء ليبقى الوطن.
أيها الرفيقة والمناضلة واألسيرة بعظمة تضحياتها صاحبة
العهد والرسالة اإلنسانية الخالدة ال انفصال فيه وال انفصام.
ستبقين حارسة الحلم وضامنه البقاء وموقدة نار الثورة لغد
أفضل ل وللوطن اليكن يا من غرستن األمل وصنعتن
ترا الفخر لتتناقله األجيال كأحد أهم ركائز تطور المجتمع
وتجددو في هذا اليوم وكل يوم يتقدم تجمع المرأة اللبنانية
بالتهنئة لكل النساء العربيات ويعاهدكن بمتابعة مسيرة
التقدم لرفع الظلم واقرار كل القوانين التي تسهم
بالوصول الى المساواة الكاملة في الحقوق كما في الواجبات
ونبارك للمرأة العربية عيدها وندعو لها بالمزيد من التقدم
والعطاء على ذات الطريق لرفعة المجتمع وتطورو ومزيدتا
من العطاء
كل عام ونساء وطني العربي يحتفلن بمزيد من التقدم.

كما شارك التجمع مع جمعيات ونساء بيئيات في زرع مفئفة

وفي بيروت وبمناسبة عيد األم أقام تجمع المرأة اللبنانية
في بيروت "عصرونية " تخللها فقرات فنية وتوزيع هدايا
بالقرعة على الحاضرات كما قد القت رئيسة تجمع المرأة
اللبنانية الهام مبارك كلمة رحبت من خاللها بالحاضرات
وتمنت لهن أعيادات سعيدة دون تمييز وقهر وحرمان كما
وجهت التحية لكل النساء المعذبات والمهمشات ووعدت أن
التجمع سيستمر بالنضال من أجل احقاق الحق ورفع التمييز.
كما وجهت من خالل كلمتها اجمل تحية ألمهات الشهداء
في فلسطين اللواتي قدمن اغلى ما يملكن من اجل الوطن
وتمنت في الختام أن يحل العيد في السنة القادمة وقد
حصلت المرأة اللبنانية على كامل حقوقها.
في اطار نشاطات تجمع المرأة اللبنانية وبالتعاون مع
المؤسسة الوطنية للمساعدات االجتماعيةم قامت السيدات
رجاء زعيّم والسيدة ليلى علي احمد بزيارة دار األيتام
اإلسالمية في بعلب وقد كان باستقبالهما السيدة مارسيل
سكريّةم
وقد جالتا على المركز ووزعتا الهدايا على األطفال "أصحاب
القدرات الصلبة ".
وفي الجنوب أقام التجمع حفالت في استراحة النواعير في
دير الزهراني يوم السبت  3002/2/20تضمن أنشطة
وفعاليات مختلفة ومشاركة فرقة دبكة.

لجنة طرابلس والميناء

عمال بالقرار المتخذ بتاريخ  ٩/2/3002في مقر تجمع المرأة اللبنانيةم نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان /
لجنة طرابلس والميناء اعتصاما سلميا اليوم األحد في  00/2/3002من الساعة  00حتى الساعة  03هرا.
وقد تحد بالمعتصمين رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان كاسترو عبداهلل مطالبا ب لغاء قانون اإليفجفارات
التهجيري األسود بالكامل واقرار خطة اسكانية شاملة تتضمن اإليجار التملكي باإلضافة الى اقرار قانون ضفمفان الشفيفخفوخفة
بالمعايير الدولية وعدم المساا بسلسلة الرت والروات وروات المتقاعدين.
واستكماال العتصام طرابلس دعا الى المشاركة في اعتصام بيروت يوم الثالثاء الساعة الخامسة مسفاء ففي سفاحفة ريفال
الصلح في  03الجاري.
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان /لجنة طرابلس والميناء.
طرابلس في 00/2/3002
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"عندما سد فجوة الوادي
هدير الطائرة
وغصنا في التراب
روت األرل حكايات عذاب
وروينا ما لدينا
من حكايات حنين واغتراب"
يوم األرلم مناسبة فلسطينية انطلقت في الثالثين من
آذار وتحولت الى مناسبة عربية يحييها كل الشرفاء العرب
وأبناء األمة الذين ترنو عيونهم الى فلسطين وترحل
قلوبهم نحوها كل يومم وتظل قبلة نضالهم حتى في
أصع الظروف وأشد األزمات.
المناسبة أطلقها عرب فلسطين المحتلة عام 02٤9م في
الجليل والمثلث والنق مؤكدين من خاللها تمسكهم
بهويتهم القومية واصرارهم على مقاومة سياسة االقتالع
والتذوي ومصادرة األراضيم وأن كل اجراءات االحتالل لم
تستطع النيل من تجذرهم في هذو األرلم وصالبتهم
صالبة صخورهام أنهم مثل زيتونة معمرة رغم عاديات
الزمنم وبعزمهم ينتصرون وشعارهم" :هنا باقون كاألزل".
يوم األرل مناسبة وطنية فلسطينية وقومية عربيةم
وقفة يتجدد فيها اإليمان بأن الظالم راحلم وأن هذو األرل
لنا مهما كانت قوى العدوان الذي يعتمد الزيف وتشويه
الحقائق ومحاولة احالل الدخيل بدل األصيلم ورغم دعم كل
قوى الشر والعدوان واالستعمار في العالمم وفي مقدمتهم
الواليات المتحدة األميركية.

يوم األرلم وهو وقفة شموخ وعز وكرامة اال أن الحقيقة
هي أن كل األيام هي لألرل في فلسطين الحبيبة وعلى
امتداد حدودها التاريخيةم فالفلسطيني أصل من الصخرم
متجذر مثل الزيتونم عاشق لكروم التين والصبار والعن م
ولبيارات برتقال تزهر كل عام مبشرة بأن الخالص آتم وأن
الفرج قادم مهما اشتدت المعاناةم وطال الزمنم فال بد لليل
أن ينجليم وال بد للقيد أن ينكسر.
على أرل فلسطين يقاتل األطفال والكبارم الرجال
والنساء دفاعات عن أرضهمم يقاومون ب باء وصبر سياسة
االستيطان ومصادرة األراضيم كما يتصدون لمحاوالت
االقتالع والتهجير والتذوي م يدافعون عن عروبة قدسهمم
ويعتبرون أن كل حبة تراب من أرضهم هي قدام يصبرون
على الجوع والحاجة ويرفضون "صفقة القرن" يوجهون رسالة
للعالم أجمع أنهم ال يعرفون التع أو الكلل والملل وهم رغم
الم الليل ووحشة االحتالل الذي يشن حربات على الحياة
يرون بشائر النور في القادم من األيام اذ ال بد أن ينتصر
الحق وأن يندحر وحش العدوان والعنصرية واالحتالل.
في يوم األرلم نقول أن كل األيام لألرلم كل األيام
لفلسطينم التي ستظل قبلة نضالنا الدامي وسنظل معاتً
وسويات في خنادق الدفاع عن فلسطينم عن العروبةم عن
المعذبين في هذا الوطنم سنظل حملة رسالة وطالب
شهادة الى أن يتحقق النصرم وهو رغم سوداوية المشهد
ودوامة األزمات.
قري  ..قري قري ...
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هلل درك يا عمر
كيف جئت ومن أين أتيت
ارتقيت من صفة بطل الى مرتبة شهيدم وبين هذو وتل
أعدت الينا كبرياءات فقدناوم أحييت كرامة ضاعت أمام حروب
القبائل والعشائر وفرسان الخنوع والتطبيعم وأكدت أن أمة
فيها أمثال لن تموتم وأنها موجودة حيث يحمل أبناؤها
السالح ال في خنادق المذهبية وزواري الطائفية حيث يريد
لها البعض أن تكون.
عمر...
أيها القادم من بطون الجرحم المحمل بعذابات السنينم
والعاشق لرائحة البرتقال وطي الزيتون وحبات التراب كنت
كبيرات بفعلت عظيمات في شهادت م وبين الفعل والشهادة
أطلقت دروسات من البطولة وقلت لنا أنت اليافع كيف تكون
الرجولةم لقد أرعبتهم وفضحت جبنهم وعجزهم وحولت
جبروتهم الى جحيم استمر ستين ساعة كنت فيها السيد
والمبادر وصانع الحد الى أن أصبحت الحد ذاتهم فالحق
أقوى من العنجهية والعنصرية وقوى الشر وأنت الحق في
وجه الباطل والمستقبل في مواجهة الظالم الراحل.
ما لم يعرفه كثيرون أن صنعت البداية وكنت تدرك
النهايةم واحدات من القديسين الشهداء يزرع األمل في النفوا
اليائسةم ويعيد االبتسامة الى قلوب أدماها الحزنم فأخذت
باقتدار مساحة قلوبنا وأعدت الينا فرحتا طال انتظارو...
عمر أبو ليلى ...أيها الفينيق الفلسطينيم هكذا يكون
النهول من قل الرماد فعالت يعيد األمور الى نصابها
الصحيحم ويرسم صورة لما يج أن يكونم فكنت السكين
الذي انغرا في جسد الغاص م ورصاصة في صدر اآلخرم

ويدات تصفع وجه العنصري نتنياهو وتسقط كل تدابيرو
االحترازية واجراءاته األمنيةم وهو يرى جنودو المدججين
بالسالح يفرون أمام سطوت مثل الجراد.
أثلجت بفعلت قلوب كل فقراء هذو األمةم كل الذين
يؤمنون وما زالوا أن فلسطين قضيتهم المركزية وقبلة
نضالهم مهما تعددت االتجاهاتم وأنها ستظل في عيوننا
وفي قلوبنا اذا ما استدرنا الى أي من الجهات األربع.
أطلقت الصابرة الصامدة والدت (ونعم األمهات التي
أنجبت وربت وعلمت) زغرودة عندما بلغها نبأ استشهادك
وكانت بذل تحتفل ب يوم عيدهام احتفلت ب عريستا
شهيدات فامتزج عندها الحزن بالفخر ووقفت مرفوعة الرأا
فهي أم عمرم الفارا البطل الشهيد .في قل كل عربي ل
مساحة بل كل المساحةم وكم تمنى شباب لو أنهم مكان أو
يسعون لالقتداء ب وكلهم يقدرون عاليات هذا الفلسطيني
الذي خطط ونفذ وعرف الى أين ذاه م واألهم أنه أقبل
بوعي وطي خاطر وبعزة لن يبلغها اال أمثال .
عمر ...شقيق الصغير البالغ من العمر سبع سنوات
اعتقله جنود االحتالل فتبات لهم من حاقدين وعجزة يحاولون
أن يمارسوا حقدهم على هذا الصغيرم ويغطون عورات
ضعفهم بكتابه المدرسيم ولكني ال أش أبدات أنه بعقله
الطفولي يفخر أنه شقيق م وهو اآلن أكثر اطاللة على
الحقيقة من السابقم وربما يؤسسون ليقتدي ب ويختار
نفس الطريق.
اعتقد أن مهما قيل في وعن لن يكون كافيات وال
تستطيع الكلمات أن تنصف وأنت أكدت حقيقة :بالدم
نكت لفلسطين.

