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 كلمة الطليعة


AB(%&� +CD�6��  EF���� Gي  :�C0 �1ط�I� ، (

K��� L&M GF�%&� 

��� و�ن  �()�'���ت ���%$��%$# "� ُ� �ل ���ـ�ـ�ر �ـ�ـ�ـ�، �ـ�ن 

���7� �5�6  ���م � ���3"�ت �2ـ�1 0ـ/ـ.ـ,ـ%ـ� �-ـ,ـ+�ـ# 

و�)�'���ت ���>� # و"����7 �)�'���ت ر>� # �;:97، ��8 �ـ�  

?,+ن ?�A%��?�� @��8 ?+��ـ< "=ـ%ـ8 �-ـ,ـ+�ـ# و��ـ�>ـ� ـ# 

 Bـ?C2ـD� 9ـ,ـA� #%72ت د��E+�/� F=G �Hر�$����� ،IوD�

�$���2 �%�� �ـ�ـ�6ـ� ?ـJKـ�Cت ��ـ��2ـ� �ـF ?ـJKـ�Cت ? B�7��

 ��Nرج  . 

�'���ت ���%$��%ـ$# �ـ� �ـ�ـPـO C �;.ـ�ـ� ()� Q3R�� ���

 Sو�ـ�ـ�� IT Bـ3ـUد �ـ� �;ـ��ـ+6ـ+ل �ـ�ـ� Vـ�ـ? W�'�()�

��]���)%$# دون �ن �,+)ـ+� �ـ3ـ�ـ+�ـB �ـ7ـZ �(6ـYـXـ��ـ�ت 

��\ [Q ��+�ن ���BEC%P و��Uـ�Hـ\  X(� �+��"و  #%X<�Y��

��2ون `�ت ����Aو�E  دون �ن _��A\ ���ر ?,��7 و�^ـ� 0ـ�ـ� 

  .W�$%��� 97:;� �2ت ���+�ب د����XY6� O Sد�� �Rb 

  cـEـ�� :Bـ�ـE1 �ـ��ـ� 
ً
�'���ت �ر?%$�^�()� f�$�( Q0�? ���

�ـ7ـYـ+Eـ#، �ـ��ـ�ـ�ـ$�ر �ن ��ـ���ـ< �� #�+g�;� Z7� ب+�3�

�3�رون �� ��ن ���Y7# ، و�ر?ـ%ـ$�^ـ�ـ\ )ـ��ـF �ـ� 0ـ+ن �ن �

 . 1�2� IT #Xh �� Q7��(� 97:;� O #د��A�� #Ei0D� 

�3+ل �-�6ـ� �� Z7� jً��X� � cE�X�� �kH �g�� �lU �kHو

�ـ7ـYـ# �� mn�o$�� p��s;� Oج ��.h  rA� ��k�� cE�Xي ��

�� �+"�X�� Fض �و ���YAـ%ـ�. و�ـ�Eـc �ـ3ـ�ـ+ب �ـ7ـZ �ـ� 

��$�ر �ن ��ـ�ـ�ـ$�f �ـ�jت  ��� #EC%P���$�رج [Q ��+�ن ���+1 ��

 O Q�7Y(� 8�� #$%�A.��  #h�X�(o� ج�$�?.ـ�Eـ� �Dول �0١٧

، و1�E  �ن ���$�ن د�2 ��^#7 ����7AX�� C%P و�ول zـ%ـVـ$<  ٢٠١٩ 

�'���ت . ()� f�$�( 

 �� �2رج �(6ـYـXـ��ـ�ت  ���١٥ (pU �%< �ن و6+ل 
ً

�$�<�(

 Wـ'ـ����IT  #%X<�Y ����وS ��]���)%$# رz\  ـ+j ��ـ�ـ�)ـ+ن �()ـ

������  W�_T �U|� +H k��� � Z7����l.? #ـ� ر�ي �ـ�م hـ� 

)�gم  �(���XY6ت ��X<�Y%#. وj)|H ��ـ�ـ+�ب �ـ�ـgـ� ��ـ%ـ�ـ\ 

�7V�� \�(K+ن ���م �{��� ��kي  ـ%ـ:ـ�ي O �ـ�وق �{�ـ\ 

 O >$ـ����%$��_�� S�g��� �,�  .W��k�� #$% ����ز و��l�T 1ـ�)ـnـ

�^��ث ?A��� ��H+ي O �+�ز�E ���+1 د��2 �;:7ـ9 ��ـkي 

 )%$��%$# و�ز)# ?��� IT ���و�# ���A%�# ��ـkي 
ً
o��� ��sل �=\ 0

�j ، و�� �ـ�ـ,ـ� �ن bـ�ـ�ـ< �ـ� �ـ�ـ+د  �X<�� م�g( �H����

�< �Z7 � � �ـ� "ـ�ـ� ��ـAـ�ـ7ـ%ـ# X( م�8 "�� ،>���H� S����

 .�2� j� ��?�"�%  Oو #$%��'�()� 

و��3��� ��1 "�رk�� cE�X�� Sي �ـ�ـ�م )ـXـ�ـ< �ـ7ـZ �)ـ<  

��C%P? cEي ( �� �� "��D� Sj ��ب ��8 �دت R^ ITـ+ل �ـ� 

  .#$%��'�()� #7R3;� O ��2ق)�� >$�%��? �,�� 

 �����.;� ���� ،p�` O Q�H�  S���A.�� #%ـ$# 
ً
�ن � ����

 Wـ� ��.ـ�ـ�Rـ�ـAع ��ـ���و�)  �E�.? #h�X���8 ?+��ت �� �)

 ZـYـ��  >(� )T ،�%g��IT ��.�رع ��kي وTن ����� IT �(��ر ��

^%+E# ���37כ ��.rA و �X�� ���=" �E+] O \Hـ�ـ�د و@ـ� 

�Y7+ي IT "=ـ%ـ# ر�ي �ـ�م. و�ـ�ـ�ـ� Jـ�ـ� �� jد�D� ت���+�

����%# ��l ?���%�?�� و�)�lA ـ�?ـ�ـ�  -�Dز�# �("��Rد�# �)�

��nA;� F"�+�� Z7 و�()�%�ر �;�O FE  ـAـ� 6ـ�ف ��ـAـ�ـ7ـ# 

��+��%$# ��kي �دIT 1 ?=ـ'ـ\ �ـ�EـF و�ر?ـXـ�ع D� O ـAـ�ر 

 Sـ�Yـ%ـ���+h �� Q7X�Y< و��� ��A ���و�# ���Ss �ـ� ���

 �kـH cـ�ـ%ـ] O \ـHي  ـ�k�� \HD� ���A�� �,� . >?��7X? ��

 �kـH ـ+ �نH ،
ً
�CـVـ7ـ%ـ< 0ـ� j+ـ7ـ� ��=ـ��(��2ق و��kي ( �

�(��2ق ���%$�W و�ن  �Q�H � ��ب �ـ�R^ O Sـ+�ـ< T( �ن 

 mـ%ـ�ب )ـ�2ـz +ـH ،>ـ+�ـR^ IT 1ي �دk�� �� D� m����

�'��%ـ$# . و�ـ+ @ـ�ن ()� #%7�A�� O ي �� �(���طs0�� �X<��

 Bـ��ـ�ـ�2ـ�ـ� S+ � ت���'�s0�;� m2���� �kHي "�ر 2+ض �()

 f�$ـ����E�2D� B%X<�Y  و�;�Q(�@ ��� ،\�X<�+� O BEs0 ���ـ

 Fـ%ـYـ����.k�� �lي ?�'=m2���� �k�� .>�� Q ��ـkي ��ـ

�kب �� �X+ق )Y�� O #�2���� #$�%��� �Rـ�>ـXـ# ��ـ8 �ـ�ـ�م 

 �ـ�ـ�، �د1 ��ـ�ـlـ��ـ< و�)�ـ3ـ��ـ< �ـ� �;�ـ�ح 
ً
oـVـ�� >�X(

  QـE+ـRـ��7ـ# ��ـ�ـ�2ـ�ـ# �ـ7ـ,�� O >� سK�) ه���  IT W�'�()�

 cـ� �ـ,ـ�ـ�ـ� �ـ� [ـ�ـ%ـ� �kHو ، C%P��� 1+" �U�� #37R;

^+��6،  و������ �R�Tل ��3UـO B ��ـAـ��ـ� �ـ� ��ـ�و�>ـ� 

 �ن �A� ) ���A�� �kH �ن ��ـ�ـ+R;� 1ـ�ـXـ# 
ً
�Aو�� .#$%��'�()�

[Q ��+�ن ���+1 ��� �,� \� #EC%P����l)�� �ن ?+ �6�Aـ� 

 Z%� �ـ7ـ��7%<. و��� Q7R^ يk�� د�A��� 9n� �,� ��%3U��

`�p �ن ����2D� B%X<�Y��  BEs0�;� B�2ـ�Eـ� � ـ�ـYـ��ـ+� 

��^�# �� �;���� ���\ �� ^R� ����ـ�ع �� #Ei0D� �R^

 و���\ �\ ���� �� �(��2ق �;3�ود.  

 Zـ� �ـ7ـlـ.?  ،W�$%��� 97:;� O ���}� W�$%��� �l./�� نT

� �س ����)+ن �()�'�k����� W، وH+ "�)+ن �)ـ�ـ'ـ�W �ـ�>ـXـ� 

،   و�ن 
ً
�%��^ 97:;�  \��� �l./� ��k�� ز ، و�ن ���+�ب�$%����

8 ���ـ�ـ+ن �� �<�+Y�� 7+نV�� \�(�� ، #$%��$%( ��0 O �+Ah+�?
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 O #ـ%ـXـ�>ـYـ# ��ـRـ3ـ�6ـ;� ���+�� 
ً
��+,3� 

ً
���g( و�ن .��%�T

 j)ـ%ـ$# و"=ـ��ـ� Sد�رT ـ# �ـ�Eو��د�ر #E+Y7��� F"�+;� زع+?

 و��� ،  %��Z ���ر ��kت ���%�ت. 

 
ً
�T ،p�kن  �;:k��  ��-�  97ي ��وج �< ، �U >(Kـ�ـ� ?ـ�ـ$�(

 ،cـ�ـ���R( Oب �Ei0D# و�D"7%# ��8  �دت O �;ـ:ـ7ـ9 ��

��R( �7�< �-�� ���  ��< ، (ن �Ei0D# �-ـ�ـ%ـ�ـ%ـ#  � ��

 O #ـ�ـ$�"=ـ��;+�s?��  #�+6ل "�>�# ، و�ن �ـ�ت ��ـ���ـ�ـ� �ـ

�%� %#، ?��D� c7A ����=��ـ� �Nـ�oـ%ـ# �� ��X"�+� ت�C�A?

����72%# �و ��Nر�%#، ��� �Z7� #�<�"  #Ei0 � ـ�س  )ـgـ�م 

�;X<�Y�� #R6�3%# و��7V�� 8�� �H ��ـ�ـ�2ـ�ـ+ن �;ـ�0ـEsـ+ن 

 8�� �<�+Y7�� ـ+ر و��ـ�ـ�)ـ+ن���+ن ?�V%�7ـ�  ��ـm ��ـ� ـ

��ــ�ــ��ــk، و�D"ــ7ــ%ــ# Hــ\ ��ــ�kــ� �ــ�ــ��ــ+ن )ــXــ�ــ�ــ\ 2ــ�رج 

�(��XY6ـ�ت ��ـYـ�>ـXـ%ـ#. وh Oـ+H jـkه �(6ـYـXـ��ـ�ت 

 Bـ%ـXـ<�Y�� B�2��7� #$%��$%��� ��,�� B� ت�E+�/�� �R3� 

�E+Y7# 0ـ�ـ� �� F"�+;� ول�$�/��;�BEs0 ، وkHه ��/�+�Eت  

 �;T O #% � D� �6�Xد�رS ���و�#.  

�� �Hـ� ، �ـ�ن �(2ـ��ق �`� @ـ�ن "ـ� ^Rـ� O  ��ـAـ�ـ7ـ%ـ�ت  

  �kـH ن� )T ، ��%�T Sر�U�� ب ��8 ��ت�� D�  �A��  #$%��'�()�

�< �c%�]  Z7 ���2ق �g( Oم �;R6�3#  د�2ـ�  X( m3�� ��

�D� : Bول ، H+ ?+�ـ� �0DـEiـ#  �Dـ��ف  n<ر B���� ،97:;�

��X<�Y�� #R6�3;� #�+g%# ، و���V  ، (ن ���3,\ ��د�رS ��,ـ�ـ�  

���%$��%$# �� "�� ���A%�?�� � ـ�ـ� �ـ� ��ـ�ـ3ـ,ـ\ �ـ�د�رS ^ـ��ـ#  

  .Sد�A��X7# و�'� CJK? �6��� Z7� #^+�X� #$%�AU 

�p�k، ��ن ��}� �6��A���S ��8 دQ72  �;:97 �� �2رج 

�%�ن : ��ـ�ـ3ـ�ي n<ن ر���م [��� \H ،#$%�Hk;� ت���XY6)�

0�7# )%$��%$# و�ز)# [,���  �%,.? Z7� \�?ر�1 "��  +H ،ولD�

و^�E¡��� S# ^%�ل ���>� ��/.ـ�EـF و��ـ�"ـ��ـ# و�;ـ3ـ� ـ�ـ#. 

�A+ن ��� ��%  8�� #$%?�k�� #(�R-� 1�� +H ،  �V�� ي�3�و��

���م ��\ و"� ��?+� O  د�2ـ�   8�� #E+Y7����م ���j��zت ��

 .��?�� |� �� #� |� \H� Oو  ،#Y7� kHه ��

Tن H�� �kH+ن ���  �+�D� >3hـ�م �;ـ�ـ�ـ7ـ#، 2ـ�6ـ# و�ن 

 \��X(� ن+���� )  BEC%P���+ن ���� ��k�� ب�+��� #$%���z

  Cـ%P� و��%$#  ���E# و?�p7 ر¡E# و��%$# �7
ً
���s^� 7+نV�� \�(�

 Sو�ـ�ـ�� O ��%7V�� �"�+و� jد�� Z7� #��"��� 8 ?��رس�� �Hو

 rـAـU כ��^ \���R�T O \H�  ب�+��� j)|H ن� �� ، #$%��$%���

@�) Q��A "+�ه �� �H���s^D�  �� r7  �"+ب ��ـ+�ـ�ـ%ـ$# 

��� ،و�ن �E�%V0 ��ـ�ـ\ ��ـ�ط O �-ـ��כ �Y%U Z7� ��A?و

 ��Y+ح U'¢. و���Y+ح ��.'¢ �.�وع ، �ـ,ـ� 
ً
��+���

?+£%O >X �(��ه ��_�k�� Wي ��م ���ر ��ـ�ـPـ%ـH ، Cـ+ �ن 

�%�� �;��¤، ?�ـ$�ول ��Dـ� �� �"+;� ���+=� 
ً
��R3� ن+,�

����%# و�;�7Y%$# �و ���=��� ��+��%$#  و���+�%#.  �)� ���=��� 

�:kر �%< ��X<�Y%# و?PـYـ� ? 
ً
���g( س ، ��ن� D� �kH Z7�

@� �:�(ت �-%�S �%< ، و?��ر ^%�?< ���%� %# �ـ7ـZ "ـ+��ـ� 

 Bـ# و��ـ�ـ+�)ـEـ+ر��;R6�3# �;3ـ�ـ%ـ# �ـ��ـ�ـRـ+ص ��ـ� ـ

�����Sk، و?�?��  �D���ف �;��7A# ��د�رK.�� Sن ���Aم O "+?�ـ� 

 ��ـ�ـ3ـ�ث 
ً

�+ري [Q ��+�ن �;%V$�"%# ، �ـ�ـVـ$� ��� ¦��� �^

�� ? O �7A� C%P���g��� #$%م دون T ��ط �X<�Y�� �%��Xـ%ـ# 

 . �$��7�� ��%����ع ���)� O �7A�� #7� �H 8و�� 

 ،Cـ%P��� Z7� 97:;� �+72د ��k��  ب�+��� Sر�ن "�� ، p�k�

?,�� O "�ر?�\ �o�� Z7ق ��%# ��7%#  �ـ/ـ.ـ,ـ%ـ� ��ـ�ـ%ـ�ـ$# 

 Sـ�ـ�د�� ¦( �%AX?و ، #% �%��� #%X<�Y�� j�P�� #$%��+��٢٨ 

�+ر ��kي ��¦ �Z7 ?.,ـ%ـ� �ـ:ـ7ـ9 )ـ%ـ$�W 2ـ�رج  ��� ��

���%� ���X<�Y، وk%X�? c7A;� ¦��� +Hه ���X?� kق ��Yـ�>ـ�، 

 Bـ%ـXـ�>ـY�� BEs0�;� B�2���� ورق ، (ن Z7� 
ً
وH+ ��ز�ل ^]�

 Sـ� �-ـ%ـ�� #%X<�Y�� j�P�T ون�E�� ) B%ر��N� \�?��و@� ر

 Cـ��%� %# ��D�  >(D .#$%(�$��7و0�:k�� Bي ��ـ�Hـ\ �ـ�0��

�ـ%ـ� ـ%ـ#  �� Sـ%ـ�-� O >$�Eر�����-%�S . و�H �� ��1 �ن  � 

�ـ%ـ� ـ%ـ# �� S0ـ�ـ�£ـ�ـ# �ـ7ـ3ـ%ـ�  #%X<�Y�� ر���� �� #(+H��

�< �و D� �@ j�P�T ـ�ـ�ب ��ـ8 ?ـ+�ـ� �ـ< X( j�P�T Z7� م��% 

�%� %#؟ �A%�Y# �-ـ�ل،  �� S�%-� O ر���� �� �-%�S و�( 

 pـ�kـ�. و�ـRb �� �kH ر ���7 ���+ل ، �ن+�D� cY��  نD، )

��ن �;��2 �7�H C%P+ �ـ��ـPـ�j ��ـYـ�>ـXـ%ـ# ���ـ%ـ� ـ%ـ#، و�`� 

��Yع ���+�ب �{�د [�%c �2ـ��ق O �ـ�ـ%ـ$# ��ـ�ـgـ�م �ـ�  �

o2ل  � "�)+ن �)�'�W �2رج ���%� ���X<�Y ، ��ـ,ـ� ��ـ�ـ+ل 

�Q��Y ?ـVـ�ـC ^ـ��0ـ�ـ� T O�ـ�دS ?.ـ,ـ%ـ�  � #h�X��ن �()

 Sر�دT >ـ�o9 �ـ� 2ـ,A�? W�'��Z7� #Y7 � �س "�)+ن �)��

�� ��X<�Y%ـ# ��ـ8 ,�� Sر�دT  لo2 �� 9nو� ، rA.�� �$%V����

���Aل @� � ��%m%H��� m و���m%z �ـ� ��ـ�  � O د�? ��

  .���X( ج�$�(T Sد��T �� ���,�� ���و ����^ Z7� ع�hوD� j���T 

  
ً
��� ^ـ,ـ�ـ�n  �X<�Y�� �%��� �2رج W�'�Tن  � "�)+ن �)

�BEs0�;� B%X<�Y�� B�2���� �%��X ، و�ـ�ـ�>ـkٍ   ـ�ـ,ـ+ن 

 Sدور O يs0ـ�� �X<�� m2�( ب�%z �Hز�X� 8�� f�$���� ٢٠٢٢ 

 ،�kـH ـ�R^ �`ت �1�2 . �ـ��$�n� Z7�  #��A�  ،#$�%A� #$�n� O

�/.�l �2رج �(���XY6ت ���Y>ـXـ%ـ#،     S���� #Ei0�  ن��

 .�7AX�� C%P� و����H ��,� ���+ل �)�$� د#7^�� ��72 ��

Tن �����T Z7� ª0ز �kH ��ـ�ـ�ف Hـ+ �ـ7ـZ "ـ�ر 0ـ�ـC �ـ� 

�O >(D ،#%�HD £� ��م ?+�ـ� �ـ�ªن "ـ+1 و�"ـAـ� ��ـ�ـ� 

�S+" �%��X و?m2���� CJK ��ـYـ�>ـXـ� �;ـ�0ـsي O ��ـAـ�ـ7ـ%ـ# 

�'��%$# ، �7Y;� 5�R+ب  [�ـ%ـ�ـ< �ـ�ـ+S ��ـ�ـ�)ـ+ن. �ـ�ـ� ()�

 Zـ7ـ� m%:��F%Y ���+�ب �{�د `�p ؟ �ن ���Dم �;��#7  ��

 .p�` 

 * * * * 



  ٢٠٢٢أيـــار  /طليعة لبنان الواحد 

 

اعتبرت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان الـعـربـي 
االشتراكي أن االنتخابات النيابية أفرزت واقـعـاً جـديـداً، 
وهذا ما يؤسس عليه ألحداث نقلة نوعية في التـشـريـع 
والمحاسبة والمساءلة . جاء ذلـك فـي بـيـان لـلـقـيـادة 

 القطرية في ما يلي نصه:
أما وان االنتخابات النيابية قد طويت صفحتها رغم ما 
شاب مقدماتها وسياقاتها من ترهيب وترغيب مـارسـتـه 
اطراف المنظومة السلطوية ضد قوى التغيير الـوطـنـي 
بكل طيفه السياسي والحراكي، فإن ما تمخـضـت عـنـه 
العملية االنتخابية افرز واقعاً جديداً لم يعد باستـطـاعـة 
أحد أن يتجاوزه بعدما بات النواب الذي يمثلـون االتـجـاه 
الوطني التغييري كتلة وازنة في المجلـس ويـتـوزعـون 

  .على كافة المناطق اللبنانية
إن القيادة القطرية لحزب طلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي التي حددت موقف الحزب بشأن انخراطه فـي 
العملية االنتخابية باعتبارها استحقاقـاً دسـتـوريـاً مـن 
ناحية، وفرصة البد من االنخراط بـآلـيـآتـهـا مـن أجـل 
التثمير السياسي للحراك الشعبي الذي انطلقت شرارتـه 

من ناحية ثـانـيـة، نـظـرت  ٢٠١٩تشرين األول ١٧في 
لهذه االنتخابات ليست باعتبارها هدفاً بـحـد ذاتـه، بـل 
محطة في مسار سياسي تغييري بـوسـائـل الـتـعـبـيـر 
الديموقراطي بهدف أحداث اختراق في البنية السياسيـة 
للنظام، يفتح الطريق أمام إعادة تشكيل السلطة عـلـى 
أسس جديدة تـحـاكـي مصـالـح الشـعـب والـطـبـقـات 
المسحوقة فيه وتعيد االعتبار لدور الدولة فـي تـوفـيـر 
ركائز األمن الوطني واالجتماعي والمعـيـشـي وتـطـبـق 
قواعد المحاسبة والمساءلة والحوكمة لضمان الشفافيـة 
في إدارة المرفق العام ومكافحة الفساد المستشري فـي 

  .كل مفاصل الدولة
إن القيادة القطرية للحـزب وفـي ضـوء مـا أفـرزتـه 

  العملية االنتخابية من نتائج إنما تؤكد على ما يلي:
أوالً، أنها تتقدم بالتهنئة بـاسـم مـنـاضـلـي الـحـزب 
ومناصريه ومؤيديه من كل الذين منحتهـم بـيـئـاتـهـم 
الشعبية الثقة لتمثيلهم في النـدوة الـبـرلـمـانـيـة وقـد 
خاضوا االنتخابات على أساس برنامج وطني تـغـيـيـري 
يحاكي العناوين السياسية التي رفـعـتـهـا االنـتـفـاضـة 

الشــعــبــيــة. ولــو 
ـــوى  ـــت ق ـــان ك
التغيير الـوطـنـي 
توحدت فـي كـل 
الدوائر االنتخابية 
كمـا حصـل فـي 
بعضهـا، لـكـانـت 
المحصـلـة اكـبـر 
من تـلـك الـتـي 
تحققت. ومع هذا 

فإن الذين فازوا ورغم خوضهم االنـتـخـابـات فـي ظـل 
معطيات غير متكافئة مع اطراف المنظومة السلطـويـة، 
باتوا يشكلون كتلة وازنة ال يـمـكـن ألحـد أن يـتـجـاوز 
حضورها وتأثيرها، وخاصـة إذا مـا تـوحـدت وقـدمـت 
نفسها فريقاً نيابياً واحداً يمثل نهجاً سياسـيـاً تـحـكـمـه 
قواعد التعددية ضمن الرؤية السياسية الواحدة للتغييـر 
وإعادة بناء الدولة على األسس الوطنـيـة وهـي أُسـس 
العدالة االجتماعية والمساواة واحترام الحريـات الـعـامـة 
وااللتزام بالخيارات الوطنية عـلـى مسـتـوى الـمـوقـف 
والممارسة ضد من يهدد وحدة لبنان وسـالمـة أراضـيـه 

  . وهويته القومية
ثانياً، إن الذين فازوا في االنـتـخـابـات عـلـى قـاعـدة 
البرنامج السياسي الوطني للتغيير الديموقراطـي، هـم 
اليوم أمام تحد جديد، النهم باتـوا فـي الـمـوقـع الـذي 
يمكنهم من ممارسة الرقابة والمحاسبة والتشـريـع مـن 
داخل المؤسسات، وهذا لن يستطيعوا ممارسته بكـفـاءة 
عالية إن لم يتوحدوا في كتـلـة واحـدة ويـبـقـوا عـلـى 
تواصل وتماس مع البيئة السياسية والشـعـبـيـة الـتـي 
مكنتهم من تحقيق االختراق وفي اكثر الدوائر صـعـوبـة 
وتعقيداً، وهـي الـتـي كـانـت عـرضـة لـكـل أشـكـال 
الضغوطات المادية والمعنوية. وان هذه الـبـيـئـة الـتـي 
شكلت حاضنة ورافعة للمشروع السياسي لن تقـبـل أن 
ينسحب االنشطار بين القوى التي جمعتها المشـتـركـات 
السياسية قبل االنتخابات وإثنائها على تجاذب المـواقـف 
داخل المجلس والتشتت، وبما يمكن قوى الـمـنـظـومـة 
السلطوية من توجيه دفة األمور بالشكل الـذي يـخـدم 
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مصالحها وكأن شيئاً لم يتغير. لذلك فإن الشـارع الـذي 
مارس الرقابة الشعبية وحول قضية الفساد السـلـطـوي 
إلى قضية رأي عام لن يقبل بأن تجهض إنجازاته الـتـي 
حققها قبل االنتخابات وما تمخضت عـنـه مـن نـتـائـج 
وسوف يبقى يراقب ويحاسب لمن يعتبـرهـم مـمـثـلـيـه 
ويراكم نضاالته السياسية واالجتماعـيـة ألجـل إقـامـة 

  .النظام الوطني الديموقراطي
ثالثاً، إن القيادة القطرية للـحـزب، بـقـدر مـا تـدعـو 
النواب الذي يمثلون االتجاه الوطني للتغيير إلى تقـديـم 
نفسهم ككتلة وازنة، ودعوتهم للبقاء على تواصـل مـع 
رافعتهم الشعبية وحاملتهم السياسية، تشدد عـلـى أن 
ترتقي القوى الوطنية من أحزاب ومجموعـات وهـيـئـات 
نقابية في عالقاتها إلى مستوى التوحد الفعـلـي، ألجـل 
 حماية هذا اإلنجاز الوطني وتفعيله، وتوفير حـزام أمـان
شعبي وسياسي للذين يمثلونهم في المـجـلـس وحـتـى 
يتكامل العمل في داخل المؤسسة التشريعية وخارجـهـا 
في دفع مشروع التغيير الوطني خـطـوات إلـى األمـام، 
وانطالقاً من سن قانون انتخابي خارج القيد الـطـائـفـي 
كمهمة عاجلة وذات أولوية توازي أهمية مكافحة الفساد 
واسترداد األموال المنهوبة وتحرير الودائع المـسـتـولـى 

  .عليها وإقرار قانون استقاللية السلطة القضائية
رابعاً، إن القيادة القطرية للحزب التـي تشـدد عـلـى 
اعتماد التعبيرات الـديـمـوقـراطـيـة فـي إدارة الـحـيـاة 

السياسية، واالنتخابات النيابية مظهر من مـظـاهـرهـا، 
ترفض منطق التهديد كما منطق التـخـويـن. فـطـالـمـا 
ارتضى الجميع أن ينخرطوا بالعملية االنتخابيـة وإعـادة 
تشكيل المؤسسة التشريعية على أساس القانون النافذ 
علماً انه قانون سيء، فعليهم أن يـقـبـلـوا بـالـنـتـائـج 
ويتعاملوا معها بـانـهـا انـعـكـاس لـإلرادة الشـعـبـيـة، 
وندعوهم الن يقرأوا جيداً نتائج االنتخابات ويـتـعـامـلـوا 
معها بموضوعية، وان يقلعوا عـن مـمـارسـة سـيـاسـة 
االستعالء واالستقواء وحتى ال يقـعـوا فـي الـحـسـابـات 
السياسية الخاطئة لنتائج االنتخابات كـمـا وقـعـوا فـي 

  .قراءة مشهدية انتفاضة تشرين
إن القيادة القطرية للحزب وهي تنوه بجهود الـرفـاق 
واألنصار والمؤيـديـن الـذيـن لـم يـفـارقـوا السـاحـات 

تشـريـن األول،  ١٧والميادين منذ انطلقت انتـفـاضـة 
وواكبوا العملية االنتخابية منذ بداياتها حتى طي صفحة 
الجانب اإلجرائي منه، تدعوهم إلى الـبـقـاء فـي اعـلـى 
حاالت الجهوزية النضالية، الن االنتخابـات هـي مـجـرد 
محطة في مسار طويل، والتغيير ال يـحـصـل إال عـبـر 
عملية تراكمية للجهد النضالي الذي يبذل إلخراج لبنـان 
من محنته وتطهيره من موبقات الفساد وتخليصـه مـن 
أشكال التثقيل األمني واالقتصادي الـذي أوصـلـه إلـى 

  .االنهيار الشامل
 ٢٠٢٢/٥/١٨بيروت في 
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الهدف تواصلت مع األستاذ حسن بيان أمين سر قيادة قـطـر ▪

لبنان لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي، لإلجـابـة عـلـى 
لقاء الضوء على المشهد اللبنانـي لـمـصـلـحـة إأسئلة ملحة و

 :القارئ السوداني والعربي
  تواصل معه: فضل اهللا مختار

▪z في ظل تعقيد المشهد اللبناني أمنياً واقتصاديـاً، كـيـف
تقيمون مجريات االنتخابات اللبنانية وما هي فرص مساهمة 

 نتيجتها في إخراج لبنان من محنته؟
♦z إن االنتخابات النيابية هي استحقاق دستوري تجري كـل

أربع سنوات، إن لم يمدد للمجلس النيابي كما حصل مـراراً. 
وهذه المرة جرت االنتخابات في موعدهـا الـمـحـدد، وعـلـى 
أساس قانون انتخابي يعتمد النسبية ضمن نصـاب الـتـوزع 
المذهبي للمـرشـحـيـن، وضـمـن لـوائـح تـغـطـي الـدائـرة 

نائباً موزعيـن  ١٢٨االنتخابية. وعدد أعضاء المجلس النيابي 
مناصفة بين المسلمين والمسيحين، ومن ثم يتـم الـتـوزيـع 

  .حسب المذاهب
لو كانت األزمة التي تعصف بلبنان تتكون عناصـرهـا مـن 
معطيات داخلية، لكان أمكن القول إن نـتـائـج االنـتـخـابـات 
النيابية التي تشكل األساس في تكوين السلطة بمؤسساتها 
التشريعية والتنفيذية وحتى األمنية والقضائية، إن نتائـجـهـا 
يمكن أن تشكل فرصة إلخراج لـبـنـان مـن مـحـنـتـه بـكـل 
تداعياتها السياسية واالقتصادية والـمـالـيـة واالجـتـمـاعـيـة 
والمعيشية. أما وإن أزمة لبنان تـتـداخـل فـيـهـا الـعـنـاصـر 
الداخلية مع عناصر التأثير الخارجي، فإن المعطى الداخلي ال 
يمكن أن يشكل مدخالً لحل األزمة، التي لم تنفجر ألسـبـاب 
محض داخلية مرتبطة بالفـسـاد السـيـاسـي واالقـتـصـادي 
والمالي واإلداري ونهب المال الـعـام مـن قـبـل مـنـظـومـة 
سلطوية تحكم البلد على أساس المـحـاصـصـة الـطـائـفـيـة 
وحسب، بل انفجرت بسبب تثقيل البلد بعبء مشاريع دوليـة 
وإقليمية متصادمة، تتخذ من ساحة لبنان منصة إلدارة هـذه 

 .المشاريع
ولهذا فإن الحلول لألزمات التي كانت تنفجـر فـي لـبـنـان 
دورياً، كانت تأتي كمحصلة لتسويات تطبخ في الـكـوالـيـس 
الدولية واإلقليمية، وتفرض على الـواقـع الـلـبـنـانـي الـذي 
سرعان ما يعود لالنفجار في كل مرة كانت تهتز فيها ركـائـز 

 .التسوية وتختل فيها موازين القوى التي أنتجت التسويات
ومنذ أن نال لبنان استقالله، كانت أمريكا تمثل المرجعيـة 
الدولية في إنتاج التسوية، وكان الموقع العربي األكثر تأثيـراً 
وحضوراً يمثل المرجعية اإلقليمية التي كانت عـربـيـة، بـدءاً 

بالدور المصري إبان الحقبة الناصرية، ومروراً بالدور السوري 
بعد انكفاء مصر بعد اتفاقيات كمب دافيد. وانـتـهـاء بـالـدور 
السعودي الذي دخل على خـط األزمـة بـقـوة بـعـد اتـفـاق 
الطائف، وبالتفاهم مع النظام السوري الـذي كـان يـتـولـى 
ضبط اإليقاع األمني السـيـاسـي، والـدور السـعـودي الـذي 
يتماهى مع الدور السوري في الجـانـب السـيـاسـي، ويـوفـر 
قاعدة لحضوره من خالل الدعم المالي واالقتصادي، خـاصـة 
في ظل المرحلة التي كان رئـيـس الـوزراء السـابـق رفـيـق 

  .الحريري يشكل أهم قواعد االرتكاز للدور السعودي
هذا الوضع تعرض لالختالل بعد خروج الـقـوات السـوريـة 
من لبنان واغتيال الحريري. وفي ظل انكفاء الدور المـصـري، 
واحتالل العراق بعد حصار استمر ثالثة عشر عاماً، وما ترتب 
على ذلك من انكشاف قومي، توفرت المناخـات السـيـاسـيـة 
واألمنية لتقدم الدور اإليراني ليكون واحـداً مـن الـالعـبـيـن 
األساسيين في تفجير الساحات العربية. وواحـداً مـن الـذيـن 
يقدمون انفسهم كمساهمين في إنتاج الحلـول السـيـاسـيـة 
لألزمات المتفجرة في الوطن العربي، ومنها ساحة لبنان التي 
أسس فيها حزباً يدين بالوالء الكـامـل لـلـنـظـام اإليـرانـي، 

  .بمرجعيته السياسية والفقهية المذهبية
إن حزب اهللا الـذي بـات يشـكـل أهـم األذرع األمـنـيـة 
والميلشياوية للنظام اإليراني، لم يعد يقـتـصـر دوره عـلـى 
تأمين قاعدة ارتكاز للنفوذ اإليراني في لبنان، بل بات واحـداً 
من األذرع التي يوظفها نظام الماللي على مستـوى الـوطـن 
العربي. وهذا توفرت له تسهيالت أمنـيـة ولـوجسـتـيـة مـن 
النظام السوري، واستند إلى شد عصب مذهبي، وإمكـانـيـات 
كبيرة وضعت بتصرفه لتنفيذ أجندة األهداف اإليرانيـة، ولـو 

 .كانت على حساب الساحة الوطنية اللبنانية
وعليه فإن النظام اإليراني الذي يعتبر بيروت هـي واحـدة 
من العواصم العربية التي يسيطر علـيـهـا، بـغـداد ودمشـق 
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وصنعاء، يعتبر لبنان بأهميته في موقعه السـيـاسـي عـلـى 
تقاطع االستراتيجيات الدولية واإلقليمية الـمـتـقـابـلـة ورقـة 
بيده، يوظفها في التفاوض والمقايضة مع أمريكـا كـمـا مـع 

  .العدو الصهيوني
من هنا فإن التعقيدات التي تحيط باألزمة اللبنانية تحـول 
دون تمكن عناصر القوى الداخلية من إنتاج حـلـول لـألزمـة 
بسبب ارتباط القوى التي تلعب دوراً في إدارة األزمـة بـكـل 
عناوينها بمراكز تحكم وإدارة وتوجيه من الخارج. وإنه بـقـدر 
ما تقوى تأثيرات الخارج تضعف قدرات أطراف الـداخـل فـي 

 إنتاج تسوية، والعكس صحيح. 
ولهذا عمد النظام اإليراني لتوظيف إمـكـانـيـات ضـخـمـة 
لتأمين أغلبية نيابية يغطي من خاللها تمرير وتنفيذ خططـه 
ومشاريعه، وحتى يقال إن هذه هي إرادة الشعب في لبـنـان. 
وإن ما تفرضه إيران ليس بقوة السالح الذي يمتـلـكـه حـزب 
اهللا، وإنما بسبب توفر أكثرية مريحة على مسـتـوى الـنـواب 
والتحالفات، تتغطى وراءها خدمة ألجندة أهدافها. وهـذا مـا 

، أي االنتخابـات ٢٠١٨دفع سليماني ألن يقول بعد انتخابات 
 ٧٤السابقة، إننا بتنا نملك أكثرية نيابة بـلـغـت يـوم ذاك 

نائباً، أي أكثر من النصف. لكن دون أكثرية الثـلـثـيـن، وهـي 
األكثرية الموصوفة النتخاب رئيس للجمـهـوريـة، وتـعـديـل 
الدستور، وإعالن الحرب والسلم والتعـيـيـنـات فـي وظـائـف 
الدرجة األولى. ولهذا كان حزب اهللا يخطط للـحـصـول عـلـى 
أكثرية الثلثين في المجلس الحالي مـعـتـمـداً كـل أسـالـيـب 
الترهيب والترغيب المادي والمعنوي. وألجل أن يعيد تركيـب 
السلطة بالشكل الذي يريده، وتعديـل الـدسـتـور وتـثـبـيـت 
حصته في السلطة واإلدارة سنداً للدستور والقانون، ولـيـس 
استناداً إلى قوة األمر الواقع التي ستتغير مع تغـيـر مـوازيـن 

  .القوى والمعطيات الدولية واإلقليمية والمحلية
ولهذا نرى إن نتائج االنتخابات لن تكون في ظل العنـاصـر 
القابضة على الوضع اللبناني قادرة بمفردها على إنتاج حـل 
وإخراج لبنان من أزمته الطاحنة، إن لم تتوفر عوامل خارجية 
مساعدة. بحيث يكون الحل نتيـجـة الـتـوافـقـات الـداخـلـيـة 
والخارجية، وهذا لم تنضج ظروفه حتى اآلن الرتـبـاط أزمـة 
لبنان باألزمات في المنطقة، وخاصة أزمتي العراق وسـوريـا، 

 .والصراع العربي الصهيوني
وتقديرنا إن أزمة لبنان يرتبط حـلـهـا فـي ظـل تـداخـل 
العوامل الداخلية والخارجية بالحل الذي يرتسم للصراع فـي 

 .سوريا
▪z وهل يتوقع حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي نتيجـة

 نيابية تحدث توازن جديد في ميزان القوى؟
♦z مما ال شك فيه، إن نتائج االنتخابات لم تكن مـتـوقـعـة

عند الكثيرين، وخاصة عند حزب اهللا وحلفائه، ولو كان يدرك 
  .جيداً النتيجة التي تمخضت لكان عمل على تعطيلها

إن نتائج االنتخابات لم تأت كما كان يمني الـنـفـس بـهـا 
حزب اهللا وحلفائه. فالحزب الذي كان يريد الوصول بالحاصـل 

نائـبـاً، لـم يصـل إلـى  ٨٦االنتخابي إلى أكثرية الثلثين أي 
نـائـبـاً. وقـد  ٦٥األكثرية المطلقة، أي النصف زائد واحد أي 

خسر في االنتخابات الرموز المحسوبة على النظام السـوري. 

كما خسر التيار الوطني الحر الذي يرأسه جبران باسيل صهـر 
 ٢٥رئيس الجمهورية عدداً من النوب بحيث تراجع نوابه من 

في الدورة الـحـالـيـة. وتـقـدمـت  ١٧في الدورة الماضية إلى 
القوات اللبنانية بخمس مقاعد بحيث باتت الـفـريـق األكـثـر 
حصداً للمقاعد كطرف منفرد. كما إن عدداً من النواب الـذيـن 
فازوا انخرطوا في تحالفات مع القوات، وبذلـك فـإنـه إذا مـا 
تشكلت كتلة نيابية من القوات ومن تحالف معها انـتـخـابـيـاً 
فإنها ستصبح القوة األكثر عدداً من كتلة التيار الوطني الحـر 

 .((تيار عون وحلفائه
إذا كانت خسارة الرموز المحسوبة على الـنـظـام السـوري 
شكلت مفاجئة وأفقدت حزب اهللا تغطية كان يستفيد مـنـهـا 
ويوظفها في إدارته للمعارك السياسية، فإن المفاجأة األخـرى 

نائباً، وهذا ما لـم يـكـن  ١٦هي حصول لوائح التغيير على 
 .محسوباً بالنظر ألكثر التحليالت تفاؤالً

وبذلك فإن المجلس الجديد دخل عليه عـنـصـر سـيـاسـي 
جديد هو عنصر النواب غير المحسوبين على االصـطـفـافـات 
الطائفية والمذهبية، وهم دخلوا االنتخـابـات عـلـى قـاعـدة 
برامج سياسية تحاكي شعارات االنتفاضـة، لـكـن هـؤالء ال 
تجمعهم أطر تنظيمية، وإن إمكانية تشكيلهم لكتلة نيابـيـة 
مرهونة بالتطورات وتجاوز عامل الشخصنة، علماً أن الـقـوى 
التي انخرطت في االنتخابات على أساس البرامج التغيـيـريـة 
لم تفلح الجهود في توحيد صفوفها، ولـو تـوحـدت لـكـانـت 

 .حصدت عدداً اعلى من النواب
في مطلق الحاالت إن نتيجة االنتـخـابـات أفـرزت. تـوازنـاً 
جديداً في موازين القوى، والرابح األكبر هم ثـالثـة: الـقـوى 
التغييرية، وإن كانت غير موحدة، القوات اللبنانيـة، والـحـزب 
التقدمي االشتراكي (حزب وليد جنبالط). أما الخاسر األكـبـر 
فهو حزب اهللا الذي وإن لم يخسر وحليفه حركة أمل أي مـن 
النواب الشيعة إال أنه خسر عددا ال بأس بـه مـن حـلـفـائـه، 
خاصة الرموز المحسوبة على الـنـظـام السـوري، والـتـراجـع 
الملحوظ في عدد نواب التيار العوني، وهـو مـا كـان يـوفـر 

 .تغطية لسياسات حزب اهللا في الداخل والعالقة مع الخارج
وهذه القوى التي تعتبر رابحة، تعارض سياسيـة الـمـحـور 
السياسي الذي ينضوي فيه حزب اهللا، وإن كانت ال تجمعـهـم 
إطارات مشتركة أو ال يلتقون على أرضية مـوقـف سـيـاسـي 
واحد. فمنهم من يجاهر بموقف من موضوع سالح حزب اهللا 
ويدعو إلى سحبه، ومنهم من يركز على موضـوع اسـتـعـادة 
الدولة ومواجهة الفساد، وكل ذلك ال يريح من يريد أن يبقـي 
الوضع أسير همينته، وتثقيله أمنياً وسياسـيـاً بـعـبء الـدور 

 .اإليراني
إن نتيجة االنتخابات لم تكن في مصلحة ما يسمى بمحـور 
الممانعة، هذا تطور جديد في الحياة السياسـيـة، ويـعـكـس 
طبيعة المزاج الشعبي ضد الدور اإليراني، كما أدوار الـقـوى 
التي تثقل الواقع الـلـبـنـانـي بـالضـغـوطـات االقـتـصـاديـة 
والمعيشية. ولذلك فإن قراءة هذا المشهد السـيـاسـي قـراءة 
تنم عن تطور إيجابي ليس في مصـلـحـة تـنـامـي الـنـفـوذ 

 .اإليراني، هو تطور إيجابي يؤسس عليه
* * * * * 
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  نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي

بداية ومع إعادة التأكيد على انه لم يغامرنا يـومـاً الشـك 
، لـم ٢٠١٩بان ما حصل في السابع عشر من تشريـن أول 

يكن سوى انتفاضة شعبية ذات طابع ثوري وحسب، وهذا مـا 
اختلفنا حوله مع العديد من المجموعات التي صنفت نفسـهـا 
بالثورية وقبضنا على مكابح الكالم والمواقـف خشـيـة مـنـا 
على االنتفاضة لعلمنا الراسخ أن بعض من ادعوا انهم ثـواراً 
ليسوا سوى متسلقين ومندسين ستكشفهم التجارب قـريـبـاً 
جداً وها قد حلت انتخابات الخامس عشر مـن أيـار لـتـثـبـت 
صحة نظرتنا وتشبثنا بان الثورة، وان لم تتحقق بـعـد، فـان 

  . أوانها حاصل وقريب حتماً
لقد كنا نتصارع مع الذات عندما كانت الـقـوى الـدخـيـلـة 
على االنتفاضة تمارس تشويهها وإبعاد الناس عـنـهـا وهـي 
تقطع الطرقات على الـنـاس وتـحـرق الـدوالـيـب وتـفـصـل 
المناطق عن بعضها البعض ، ولم يكن الصمت سوى إلدراك 
المخلصين واألوفياء لالنتفاضة أن هذه المجموعـات لـيـسـت 
سوى قنابل موقوتة تمِسك األجهزة بصمام تفجـيـرهـا فـي 
اللحظة التي تنهي بها الثوار والتغييريين في البلـد، وبـذلَـت 
ألجل ذلك محاوالت عدة السـتـيـعـاب هـؤالء أو الـحـد مـن 
تأثيرهم السلبي، وذلك لم يكن بـاألمـر السـهـل أمـام مـن 
حاولوا ركوب الموجة للتشبيح واالبتزاز ، دون ان نغفل الحقد 
اآلخر على االنتفاضة الذي مارسته منظومة "كلّن يعني كلّن 
"التي نزلت اطراف منها إلى الشارع وقطعت الطرقات بدورها 
وفق حساباتها الخاصة وتبين أن الذي يجمع فيما بينها اكـبـر 

فقط إلدراك هـذه األحـزاب جـيـداً أنـهـا    بكثير مما يفرق،
ستضمر وتصغر أمام تعاظم القوى التغيـيـريـة الـحـيـة فـي 
البالد التي جاءت جائحة الكورونا ولالسف، لتشل من حركتهـا 
في الوقت الذي بدأ الغالء يستشري وتهبط العملة اللبنـانـيـة 
إلى ادنى المستويات، ولقد استغلت المـنـظـومـة كـل تـلـك 
المعطيات لتهريب ما امكنها من ودائع بالعملة الصعبـة إلـى 
الخارج وجلّ من هربوا األموال عملوا على تغييـر جـلـودهـم 
عندما تباكوا أمام اللبنانيين قبل االنتخابـات تـحـت ذريـعـة 
الغائهم، بينما غيرهم سعى إلى تشتيت المعارضة وتشجيـع 
توزعها على لوائح عدة بهدف تشتـيـت أصـواتـهـا وتـوفـيـر 
الفرص للمنظومة الحاكمـة نـحـو إعـادة تـدويـر نـفـسـهـا 
واالستشراس على مرشحي التغيير بالترهيب والتهديـد فـي 
سابقة لم تشهدها الدورات السابقـة أمـام مـا ســمـي فـي 
الخامس عشر من أيار، ب "أوسخ " انتخابات نيابية تـحـصـل 

 .في لبنان، اذا ما أحصيت المليارات التي صرِفَت شراًء للذمم

هي االنتخابات التي كرست االنتماء الطـوائـفـي لـلـخـارج 
وصار لكل مذهب مرجعيته الدينية الخارجية بعد ان أعـادت 
المنظومة الطائفية تدوير نفسها وأجهضت الحلم اللـبـنـانـي 
بدولة المواطنة التي بدونها ال قيامة للبنان وسيـبـقـى بـلـداً 
كسيحاً مشلوالً، عالةً على اآلخرين وممراً لـكـل أطـمـاعـهـم 
ومشاريعهم، يعتاش على ما يتركون له من فتـات ويـعـيـش 

  . على الوالء األعمى األقرب إلى العبودية من أي شيء آخر
إزاء ما تقدم وبالنظر إلى الـنـصـف الـمـآلن مـن الـكـوب 

ترفَع القبعة احتراماً لالغتراب الـلـبـنـانـي الـذي    االنتخابي،
حفظ المجتمع المدني بعد أن فرط قسم من هذا المـجـتـمـع 
بوحدته وتماسكه فأفقدته انانيته، فـرص عـديـدة لـلـفـوز 

يكبر القلـب    والتغيير األوسع في المشهد االنتخابي اللبناني،
بأبنائنا في االغتراب وتتجرع الروح قبساً نورانياً يضئ عـلـى 
المستقبل بفضلهم، ولوالهم لعصفت الكوارث في بالد األرز 
إلى اجلٍ غير معروف ،  تجمدت فيها كلّ حياة وقد أُطْلق على 
أياديهم نفير الشباب المتمرد على "المعازل" والقيود ليعيـش 
من هم في الداخل المخطوف نشيد الحلم الـجـديـد الـقـادم 

  . على أيدي أبنائنا في االغتراب
حالتان رمزيتان تلخصان متانـة حـبـل السـرة الـذي لـم 

  :ينقطع بين االغتراب اللبناني والداخل
عجوز سبعيني يحمل أوجاعه وماكينة األوكسيجين معه  -

إلى احد مراكز االقتراع في كنـدا لـيـقـوم بـواجـب اخـتـيـار 
  التغيير،

شاب ثالثيني يقطع مئات الكيلومترات لـيـنـتـخـب آخـر  -
النهار في مركز انتخابي في دولة اإلمارات العربية المتـحـدة، 

  : مخاطباً اللبنانيين على الهواء
نحن نقوم بعملنا من أجلكم وصار عليكم ان تكملون فـي 

  . الداخل ليتحقق التغيير الحقيقي في البلد
هو إنجازُ  مهم يتحقق متمثالً بوعي الـلـبـنـانـي الـمـغـتـرب  
ألهمية التصويت وانتخاب من يشبهه ليعاقب في نفس الـوقـت  

  .من تسبب بتهجيره وانهيار بلده وإيصاله إلى الحضيض 
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هل هو التفاؤل في غير مكانه، أم أنـهـا تـبـاشـيـر خـيـر 
حملتها إلينا نتائج اقتراع المغتربين في الخارج ، بعـد إعـادة 
شبه التوازن الذي أفرزته نسب التصويت المـنـخـفـضـة فـي 
اكثر الدوائر والتي لم يعادلها سوى تعدد لوائح الـمـعـارضـة 
فقدمت، من حيث تدري أم ال تدري، الخدمات المطلوبة التي 
انتظرتها القوى التي هيمنـت عـلـى أصـوات مـنـتـخـبـيـهـا 
بالترهيب والتخويف واإلجبـار عـلـى سـحـب الـتـرشـيـحـات 
واالعتداءات الشخصية على المرشحين مما افقـد الـعـمـلـيـة 
االنتخابية كل زخم متوقع لها بعد اكثر من محطة مصيـريـة 
شهدها البالد،  بدءاً بانتفاضة السابع عشر من تشرين، إلـى 
انفجار مرفأ بيروت فانفجار التليل بعكار إلى كـل الـتـدهـور 
الحاصل مالياً واقتصادياً واجتماعياً وحتى أخالقياً مع انـفـالت 
السرقات والخطف والتعديات الشخصية على األمالك الخاصة 

هذه المنظومة التي لم تتـورع  دون أي رادع أدبي أو قانوني،
عن كل تجييش مذهبي طائفـي تصـعـيـدي، قـبـل الـيـوم 
االنتخابي وبعده، في خطابٍ لم يرتقِ إلى الوحدة الـوطـنـيـة 
وال إلى الرضوخ للمزاج الشعبي بِصلَة، البتـة، فـمـن يـخـرج 
على المأل ل"يصهيِن" مناضلين نـاشـطـيـن شـهـدت لـهـم 

الساحات بالصدق والوفاء لشعبهم ووطنيتهم وعـروبـتـهـم، 
فإنما يقدمون اكبر الخدمات للعدو الصهيوني واثبتوا بـمـا ال 
يدع مجاالً للشك انهم كانوا رأس الـحـربـة الـتـي طـعـنـت 
انتفاضة السابع عشر من تشرين وعملت على إجهاضها فـي 
 أيامها األولى، وقد أصبحت مصداقية هـؤالء عـلـى الـمـحـك
وصار من الصعب التكهن في الوجهة الحقيقية للبندقية التي 

هل هي لمقاتلة الـعـدو الصـهـيـونـي، أم أنـهـا  يحملونها،
لتصفية الوطنيين الشرفاء ودق األسافين في مشروع الدولـة 

  .الوطنية التي يصبو اليها اللبنانيون وبدونها ال قيامة للبنان
إلى ذلك فإن االمل يتجدد في النواة الصلبة فـي الـوجـوه 
التغييرية الذين خرقوا المنظومة السياسية بكل ترسـانـتـهـا 
وقد توزعوا على اكثر من دائرة ومنطقة عابرين لـلـطـوائـف 
والمذاهب، بهم سيبدأ التغيير في البلـد، وبـهـم سـتـخـطـو 

لتبدأ ثـورة الشـعـب    االنتفاضة بثبات راسخ نحو المستقبل،
الحقيقية من جديد بعد تكريس حقيقة أن هذا النظام الفاسد 

 . لم يعد عاصياً على التغيير والثورة ما عادت مستحيلة
 

١٨/٥/٢٠٢٢ 

    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
تفصلنا عن االستحقاق االنتخابي في لبنان أيـام قـلـيـلـة. 
وتعتبر تلك األيام ساحة شد وجذب من الحروب النفسية بين 
أحزاب السلطة من جهة، وبينها وبين الجماهير الشعبية مـن 

 .جهة أخرى
وعلى الرغم من وحدة أهدافها المشتركة في الدفـاع عـن 
النظام الطائفي السياسي، وللتعتيم على جرائمـهـا، تـوحـي 
األجواء بأن هناك حروباً بين أحزاب السلطة، ألنه ال خـالص 
من أزمتها مع الجماهير الشعبية بدون إعـادة نـفـسـهـا إلـى 
كراسي السلطة. تعمل على ذلك على حسـاب مـا يـدفـعـه 
اللبنانيون من صحتهم ولقمة عيشهم ومستقبـل أوالدهـم، 

 .وجنى عمرهم، وكرامتهم
بعد أن أوصلت األحزاب الطائفية السياسـيـة لـبـنـان إلـى 
متاهات اإلفالس في كل شيء، وعلى شتى الصعد، افتتحـت 
البازار االنتخابي بإعادة تـرشـيـح مـن أثـبـت إتـقـانـه فـن 
اللصوصية، وأتقن فن تغليـف تـلـك الـجـريـمـة بشـعـارات 
 ،م على اللصوص مـنـهـم بشـكـل وقـح وفـجعتشعبوية ت

  .وكاذب
 بين هذه الساحة أو تلك، تعمل أحزاب السلطة عـلـى شـد
تلك الجماهير وجذبها بشعارات تعـبـر عـن األهـداف الـتـي 
تنشدها جماهير الشعب اللبناني قاطبة من جهة. ومن جهـة 

أخرى يستخدمون من أجل استقطابها شتى الوسائل الماديـة 
 .والنفسية

وألننا نعيش في القلب من تلك الجماهير، سواٌء أكانوا من 
أنصار تلك األحزاب أم كانوا من رافضيـهـا. وقـيـاسـاً عـلـى 
المشاهدات العيانية، سنلقي نظرة علـى مـا تـقـولـه تـلـك 
الجماهير قبل االستحقاق النيابي خاصة بعد وصـول لـبـنـان 

 .إلى مزالق الجوع والفقر والمرض،
إن هذا االستفتاء الذي خبرناه من التجربة الطويلة، ومـنـذ 
عقود، سوف يكون المعيار الذي نستند إلـيـه فـي تـحـلـيـل 
مالحظاتنا الميدانية. وهذا المعيار يستند إلى أن مـا يـجـذب 
اهتمام الجماهير الشعبية بـاألحـزاب الـطـائـفـيـة عـامـالن 

 :أساسيان وهما
العامل الطائفي الذي يسبق عندهم العامل الوطني جراء -

تربية الحقن والتعصب التي بلغت من العـمـر قـرنـاً ونصـف 
القرن تقريباً. شاخ فيها الفقراء من القواعد الشعبية، وتجـدد 

 .فيها شباب أمراء الطوائف
العامل المادي، وهو ما تغدقه أحزاب الطائفية السياسية، -

في المرحلة الراهنة، بشكل رواتب ومساعدات مادية تقدمها 
إلى أنصارها. وتعمق هذا العامل جراء البطالة والـعـجـز عـن 

 .تحصيل لقمة العيش
أينما يممت وجهك، ستسمع صرخة الجوع واإلذالل. صرخة 
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تتعالى أصداؤها في كل منطقة، وفي كل طائفـة. ولـكـنـنـا 
نفتقدها في أوساط ممتلئي الكروش والجيـوب، خـوفـاً مـن 
ميليشيات الرعب التي تهدد سالمة كـل مـن يـقـتـرب مـن 
أصنامها بكلمة رافضة أو متهمة، أو هـتـاف يـكـشـف عـورة 
الزعيم، أو القائد الملهم، أو حامي الطائفة. وهؤالء هـم مـن 
الذين يقتاتون من فتات األمـراء وأولـي األمـر، فـيـبـيـعـون 
ضمائرهم بما ال يمأل بطونهم الخاوية، خاصـة وهـم أبـنـاء 

 .الجياع والمحتاجين
وإذا ابتعدت أكثر، تسمع صرخة الملتحقين بأمراء الطائفية 
مدوية أمام من يطمئنون إليهم، من أمثالهم من الجائـعـيـن. 
ومن كثرة ما تسمع، تكاد تخرج بـنـتـيـجـة واحـدة أن زمـن 
سقوط األمراء قد حان أوانه. وألن أحزاب السلطة يـدرون أن 
الحصار الشعبي بدأ يغزو حصونهم، فلجأوا إلـى اسـتـخـدام 
السالح النفسي في مواجهة الثورة الصامتة لتـلـك األوسـاط 

 :الشعبية. ومن مواصفات هذا السالح، ما يلي
تكثيف الخطاب السياسي واستخدام منابـر الـمـؤسـسـات -

الدينية وأحياناً الرسمية، إلعادة شحـن نـفـوس مـن أخـذت 
 .تنضب تأثيراتها لديهم

تكرار معزوفة الحماية من خطر الطوائف األخرى. وتبرئـة -
أمراء طوائفهم من المشاركة في الفساد عـلـى الـرغـم مـن 
مشاركتهم في سلطة أوصلت لبـنـان إلـى درجـة اإلفـالس. 
وتصنيف لبنان في الدرجة الثانـيـة بـعـد أفـغـانسـتـان فـي 

 .التخلف
تكثيف تقديم المساعدات العينية ألنصارها من محاصيل -

 .التسول التي تأتي من دول الخارج لهذه الطائفة وتلك
وعلى الرغم من تشاركهم بالفساد والسـرقـة والـنـهـب، -

ربطوا جميعهم القضاء على الفساد بالتزام صف هذا المحـور 
 .الخارجي أو ذاك

تقديم الرشاوى ألنصار هذا الحـزب الـطـائـفـي أو ذاك، -
بصفة رواتب أو مساعدات شهرية. وهي رشاوى انـتـخـابـيـة 
جارية طالما مزاريب الخارج تصب في جيوب أمراء الطوائـف، 
ولكنها سوف تنضب بعد أن تحقق الخارج أهـدافـهـا. وغـيـر 
ذلك، فليعلن من يقدموها منذ سنين طويـلـة عـن مصـادر 
تمويل تلك الرواتب والمساعدات، والتي يبلغ حجـمـهـا عـنـد 
البعض منهم ما يفوق عشـرات اآلالف. هـذا نـاهـيـك عـن 
كميات األسلحة الفردية وذخائرها. أو لـيـعـلـن هـذا الـحـزب 
الطائفي أو ذاك، لماذا يحرمون أبناء طـوائـفـهـم الـذيـن ال 
يلتزمون بخطهم الحزبي. لو كانوا يعملون من أجل الطائفـة 
لكانوا وزعوا المساعدات على الجميع. وهذا لن يـحـصـل ألن 

 .شعارات حماية الطائفة، هي شعارات تجارية
واستناداً إلى تلك العوامل يبني كل حزب طائفي قاعـدتـه 
االنتخابية من المنتفعين، ضارباً عرض الحائط مزاعمه بأنـه 
يعمل تارة لـ(مصلحة أبناء طائفته)، وتارة أخرى أنه يعمل لـ

  .(مصلحة اللبنانيين) كل اللبنانيين

 أيها الناخبون
ال تطمئنوا إلى مالمح األمل الجديدة التي تلوح في األفـق، 
خاصة بعد االتفاق مع صندوق النقد الـدولـي، وبـعـد عـودة 
سفارات بعض الدول المانحة خاصة الخليجية منها. إن أحزاب 
السلطة الحاكمة في هذه المرحلة، أخذ كل منهـا يـزعـم أن 
تلك اإليجابيات تحققت بفعل جهودهم، لكن ال تـنـسـوا أن 
أحزاب السلطة رضخت للعصا التي رفعـت فـوق رؤوسـهـم، 
وهي ليست بمحض اختيارهم. وهذا ال يخرج عن نهج العبيد 

 الخاضعين للخارج. 
وهل للبناني حر أن يتجرأ على انتخاب عبيـد يـطـأطـئـون 

 الرؤوس أمام أسياد الخارج؟
 أيها الناخبون

إن أمراء الطوائف، الذين تعودوا على الخضوع لـلـسـفـارات 
وتلقي األوامر منها، لن يجرؤ أحد منهم أن يتحلل من وعـوده 
وعهوده لتلك السفارات، بل سيبقى خـاضـعـاً لـهـا لـتـرابـط 

 .مصالحهما
إنهم جميعاً رهنوا لبنان لالحتالالت المتعددة الجنـسـيـات. 
حيث جلب البعض من األمراء احتالالً شرقياً، والبعـض اآلخـر 
احتالالً غربياً. فعلوها تحت عنـاويـن احـتـالل إيـديـولـوجـي 
ديني، أو تحت عناوين وسطاء تجـاريـيـن، أو تـحـت غـطـاء 

 .سياسي عولمي، فتعددت االحتالالت بينما االحتالل واحد
وألن لكل واحد ما تعودا فعادة أمراء الـطـوائـف االرتـهـان 
للعدا. وإذا جددتم لهم، فكأنكم أيها الـنـاخـبـون، تـجـددون 

 .لالحتالالت من جديد
 أيها الناخبون

إذا جددتم لهم فكأنكم تجددون لوطـن مـرتـهـن لـلـمـال 
السياسي اآلتي من الخارج إلى جيوب هؤالء األمراء وأزالمهـم 
وحواشيهم وحراسهم. بل عليكم أن تأتوا بمن سيبني لبنـان 

 .المنتج الذي يأكل مما تنتجه زنود أبنائه
وهنا، تبدأ محاولتنا في تحليل الخطاب االنتخابي لألحـزاب 
الطائفية قبل فترة وجيزة من بدء االستحـقـاق االنـتـخـابـي. 
والهدف من كل ذلك تحذير الجماهير الشعبية مـن مـطـبـات 

 .ومخاطر ذلك الخطاب على إرادتهم في االختيار الصحيح
تنتشر في األوساط الشعبية الناقمة مصطلحات تيئيسيـة، 
وتلك المصطلحات من صناعة نـفـسـيـة وضـعـتـهـا أحـزاب 
السلطة، خاصة منها التي تقـدم رشـاوى بـعـشـرات اآلالف، 
تقول: صوتوا لمن تريدون ولكن الفوز سيكون مـن نصـيـب 
تلك األحزاب. وكان من تأثيرات هذا السالح النفسي جـمـلـة 

 :من المواقف الشعبية، ومنها
  .عدم المشاركة بالتصويت يأساً-
 .إسقاط ورقة بيضاء، تعبيراً عن االحتجاج-
 .جهل الجماهير الشعبية بهويات مرشحي الحراك المدني-

فات األصوات الشعبية الناقمة، أنه ألول مـرة فـي تـاريـخ 
لبنان تختلط فيـه األوراق بـعـد انـطـالقـة ثـورة الشـبـاب 
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المنتفض ضد الطـائـفـيـة والـمـنـاطـقـيـة والـمـحـسـوبـيـة 
واللصوصية. تلك الثورة التي واجههـا اإلقـطـاع الـطـائـفـي 
بالترهيب والبلطجة واالستخفاف وعملـوا عـلـى إسـقـاطـهـا 

هم من دون استثـنـاء. ولـذلـك يسـتـخـدمـون يلخطورتها عل
 .وسائل الحرب النفسية لتيئيس الشعب من التغيير

إذا كانت الثورة الشعبية قد زرعـت الـخـوف فـي نـفـوس 
األمراء من هتافاتها في الشارع، فكيف بهذه الـهـتـافـات إذا 
دخلت البرلمان؟ إنها من دون شك ستكون صـوت الشـعـب. 
وستكون العين التي تراقب الفـسـاد. وإنـكـم بـاخـتـيـارهـم 

 .ستكون الضمانة النتقال االنتفاضة إلى داخل البرلمان
لقد أبعدكم تحصيل قوتكـم عـن الـنـزول إلـى الشـارع، 

 وكنتم تتمنون المشاركة بالتظاهرات واالعتصامات. 
أما في دخول مرشحي الحراك المدني إلى البرلمان سيتيح 
لكم الفرصة للمشاركة بواسطتهم حيث ستكون عـيـونـهـم 

  .عيوناً لكم، وصرخاتهم صرخات لكم
 أيها الناخبون

إذا كنتم تشككون بمرشـحـي الـحـراك الـمـدنـي ألنـكـم 
تجهلون سيرهم الشخصية، فكونوا على ثقـة أن أبـنـاءكـم 
وإخوانكم وجيرانكم ممن نزلوا إلى الشارع، فـإنـمـا اخـتـاروا 

 مرشحين ممن يمثلون مصالحكم أفضل تمثيل. 
لذلك ال تقفوا كثيراً أمام التفتيش عن محاسن مـرشـحـي 
المجتمع المدني، في الوقت الذي خبرتم فيه جرائـم أحـزاب 
السلطة، وال تنسوا من أوصلكم إلـى مـا دون خـط الـفـقـر 
والجوع والتخلف، والموت أمام المستشفيات، والـوقـوف أمـام 
طوابير الذل على شتى أشكالها وآخرها طـوابـيـر اسـتـجـداء 

 .حصتكم من عائدات المحسنين في العالم قاطبة
فقبل أي شيء آخر. ال يجوز بشتى المقاييس أن تـعـيـدوا 

 انتخاب من تأكدتم أنهم أوصلوا لبنان إلى الهاوية. 
فقد عرفتموهم معرفة حقيقة. ومن الغفـلـة أن تـعـيـدوا 

 .تجربة من تمت تجربته
إن الموقف السلبي باالمتناع عن الـتـصـويـت، أو إسـقـاط 
الورقة البيضاء، يشكل خدمة للمرشحين الفاسـديـن. ال بـل 
أعطوا أصواتكم لكل جديد من المرشحين، ألنهم نزلوا إلـى 
الشارع للدفاع عن حقوقكم، وسوف يدخلون البـرلـمـان مـن 

 .أجل تلك الحقوق
ولكي ال تخدعوا للمرة األلف؛ ولكـي ال يسـتـغـفـلـونـكـم، 
بوعودهم ووعيدهم، ألنهم أعطوكم فتات مـا جـنـوه مـن 
رشاوى الدول الخارجية، وكدسوا المليارات. وسرقـوا مـثـلـهـا 
من أموال الدولة. وسلبوا منكم كل شيء، حتى لم يبق منهـا 

 .ما تأسفون عليه
 وأخيراً،

ال نشك بأنهم عجزوا عن سلب الضمير فيكـم. فـحـكِّـمـوا 
ضمائركم، وال تقعوا أسرى حروبهم النفسية عـلـى أعـتـاب 
صناديق االقتراع، فهم ضعاف أكثر مما تـتـصـورون، فـهـم 
بحاجة إلى أصواتكم وأنتم لستم بحاجة إليهم ألن اختياركم 
لنظام عادل خالٍ من الفساد، هو الوسيلة الوحيدة الذي مـن 
واجبه أن يضمن مستقبلكم ومستقبل أوالدكم. وال تنسوا أن 
أجمل الناخبين هو من شهر صوته فـي وجـه فـاسـد. ولـن 

 .ينتخب فاسداً إالَّ فاسد
٢٠٢٢/٥/٥ 
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
إنتهت نتائج االنتخابات في لبنان بحصيلة نوعية وازنة 
لمرشحي التغيير. وذلك في كسر احتكار التمثيل على أحزاب 
طبقة اإلقطاع الطائفي السياسي. تلك الطبقة التي استولت 
على حكم الدولة اللبنانية منذ ثالثين سنة تقريباً، وعاثت 
فساداً مالياً، وتخريباً اجتماعياً. وأسست لبنية برلمانية تقوم 
على (المحادل) التي ال تسمح بدخول مجلس النواب لغير 

 .الطائفيين والخاضعين للخارج
وإذا كنا لن ننتظر ممن تم التجديد لهم من التكتالت  
الطائفية أن يحلوا األزمة الخانقة ألنهم كانوا السبب في  
حصولها، فنحن نتوجه إليهم فقط بالنصح أن يتعلموا من  
التجربة السابقة التي أسقطت بعضاً من تلك الوجوه، وهي  
قابلة للتصاعد في الدورات الالحقة بعد أن قفزت األجيال  
الشابة فوق حواجز الخوف. وإنما نتوجه إلى الوجوه الجديدة  
التي وصلت إلى البرلمان باألصوات الشعبية الرافضة لواقع  
الفساد والطائفية. تلك األصوات التي صدحت في ساحات  
االعتصام، وصمدت في مواجهة منظومة الفساد باللحم الحي،  

 .ودفعت من أرواح شهدائها، ودماء جرحاها الشيء الكثير 
لم تكن تلك النتائج بالمستوى الذي يستطيع أن يقود 
حركة التغيير الشامل، وإنما كانت بمستوى ملء ما يقارب الـ

%) من مقاعد المجلس النيابي وهذه نسبة ال يستهان ٢٢(
بها، وهي تكاد تساوي حجم أكبر الكتل التقليدية. وباإلمكان 
القول بأن حجمها ليس ثانوياً بل بإمكانها أن تلعب دوراً 
وازناً ومؤثراً في لعبة األرقام. وهي إذا أحسنت االستفادة من 
قوتها، سوف تضيف إضافة نوعية إلى الحراك في الشارع، 
خاصة أنها تتميز بأكثر من ميزة عن الكتل األخرى، ومن 
أهمها: أنها رفضت الواقع الطائفي السياسي وأعلت أهدافها 
بمفاهيم المواطنة؛ كما أنها أعلت أهدافها في رفض التبعية 
للخارج. وهي أهداف استراتيجية من دون شك تحمل بذور 
استئصال النظام الطائفي السياسي من جهة، وبناء دولة 

 .مستقلة ذات سيادة، وقرار سيادي مستقل من جهة أخرى
الفتين النظر، إلى أن مجرد قبول األحزاب الوطنية 
اللبنانية، ومجموعات الحراك المدني العابرة للطائفية، 
باالنتخابات النيابية وترشيح ممثليها للوصول إلى مقاعد 
المجلس النيابي، هو اعتراف بسلمية الحراك. وهو يشكل 
الثابت الذي على أساسه ستستند إليه رؤيتنا في قراءة 
الواقع الجديد بصفتنا المنحازة كلياً إلى جانب كتلة 
(التغيريين) في المجلس النيابي. ونعتبر أن هذا حقنا في 
المشاركة في أية جولة تنسيق فيما بينهم لوضع البرامج 
اإلصالحية. وعلى قاعدة أنهم سوف يشكلون وحدة عضوية 

  .بعد أن دخلوا معترك االنتخابات بلوائح مشرذمة
ولكن من منطلق أننا شركاء منذ بداية انطالقة الحراك  
المدني لعشر سنين مضت، والتي انفجرت بشكل نوعي في  

، نطلب منهم أن يشكلوا  ٢٠١٩ تشرين األول في العام    ١٧ 
مجالس شعبية ديموقراطية، يستمعون فيها إلى صوت من  

 .أوصلهم إلى المجلس السياسي، والعمل على تحقيق مطالبهم 
وعلى ضوء نتائج االنتخابات النيابية األخيرة، خاصة تلك  
التي فرض فيها الحراك المدني السلمي نفسه، بين تغييري  
ومستقل، بما يبلغ مجموعهم الثالثين نائباً، ال يفوتنا أن  
نسجل عدداً من أمنياتنا. ولهذا لن نتدخل في التفصيالت، بل  
سوف نركِّز على الثوابت، التي تستند إلى مبدأ المرونة  
الواقعية حيث يتطلَّب األمر ذلك، والتشدد المبدئي الوطني في  
شتى الظروف واألوقات، خاصة في كل ما له عالقة بمصلحة  

  .أوسع الطبقات الشعبية، على شتى طوائفها ومناطقها 
إذا كانت حركة الثورة فعل تغيير شامل فيما لو توفَّرت 
ظروفها ومستلزماتها، فإن استراتيجية فعل الحراك السلمي 
في لبنان في هذه المرحلة، هو أن ينتقل من أرضية الواقع 
ليحصل على أكثر من يمكن من المكتسبات التي تصب في 
مصلحة أوسع الجماهير الشعبية خاصة في هذه المرحلة. 
على أن تعمل الحقاً على تغيير البنية الثقافية الشعبية التي 
ال تزال تنفعل بالثقافة الطائفية السياسية، وذلك بتعزيز 
دور األندية الثقافية، وتحويلها إلى منابر للثقافة الوطنية. 
كل منبر منها يشكل طاولة حوار بين الحراك المدني ونوابه 

 .لخلق بيئة ديموقراطية شعبية
واستناداً إلى تصنيف المهمات الموكولة إليهم، نرى أن 
هناك قاعدة هرمية من القضايا الملحة والقضايا األكثر 
إلحاحاً، إلى ما هو استراتيجي لبناء دولة مدنية كحل 
مستقبلي يقضي على آفات النظام الطائفي السياسي الذي 
بلغ من العمر ما يقارب القرن ونصف القرن من الزمن، ويقع 

 :في أولوياتها ما يلي
منع حصول فراغ دستوري في هيكلية المؤسسات -١

  :الدستورية للدولة
ألن للدولة أسساً تتعطل من دونها، تكون المهمة األكثر 
إلحاحاً أمام النواب الجدد، هي العمل على منع حصول إي 
فراغ دستوري في المواقع الرئاسية الثالث. وهي بالترتيب 
الزمني: رئاسة مجلس النواب، رئاسة الحكومة وتشكيلها، 

  .ورئاسة الجمهورية
وإن كان العرف الطائفي السياسي، قد وزع تلك الرئاسات 
على قاعدة طائفية، وهذا يعتبر قيداً ال يمكن لـ(التغييريين) 
الفكاك منه بسرعة في باكورة تجربتهم األولى. وإلى أن 
تحين الظروف المناسبة لتغييرها، عليهم أن يتحلوا بالمرونة 
المرحلية، على أن تكون مهمتهم تسهيل حصولها، ألن 
الفراغ فيها يعني تعطيل أهم مقومات الدولة، وخاصة 
تعطيل دور مجلس النواب، الذي بدونه يصبح من 
المستحيل فتح بوابات الدخول إلى تشكيل حكومة، وبالتالي 

  .إلى بوابات انتخاب رئيس للجمهورية
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نحذِّر من ذلك، ألن إحداث الفراغ قد يشكِّل فرصة لبعـض 
الكتل التي تربط وجودها بملفات إقليميـة ودولـيـة، والـتـي 
تصب في مصلحتها عمليات تأجيل تلك االستحـقـاقـات. وإن 
التجارب السابقة تؤكد ذلك. ولهذا سيكون من مصلحتهـا أن 
تحدث فراغاً دستورياً تكسب فيه وقتاً بانتظار ما ستتمخـض 

  .عنه نتائج المساومات اإلقليمية والدولية
فصل المؤسسات الرسمية عن تأثير أحزاب الطـائـفـيـة -٢

  :السياسية
فيما لو أحسن نواب التغيير إدارة مواقفهم المرحلـيـة فـي 
التركيز على وحدة المؤسسات الرسـمـيـة واسـتـقـاللـيـتـهـا، 
وسلخها عن وصاية أحزاب الـطـائـفـيـة السـيـاسـيـة، سـوف 
يسحبون البساط من تحت أرجل أحزاب السلطة، وذلك بإلغاء 
مفعول (وساطاتهم) بتخليص مـعـامـالتـهـم فـي الـدوائـر 
الرسمية، وفي قاعات المحاكم المدنية، وتوظـيـف أزالمـهـم 
في مختلف المؤسسات الرسمية، و.. و.. ولهذا يجب تـفـعـيـل 
دور مجلس الخدمة المدنية كما كان في الـعـهـد الشـهـابـي. 

  .ألنه الضامن الوحيد في توحيد معايير الكفاءة
وألن العرف الذي تعتمده أحزاب السلطة الـطـائـفـيـة هـو 
االتفاق على أن يأخذ كل منها حصـتـه، واألسـوأ مـن ذلـك 
تسمية من يملؤون الوظائف باالسم بعيداً عن مبادئ العدالة 
بين المواطنين. فإن إخضاع تحديد من هو األكفـأ، ووضـعـه 
بين أيدي مجلس الخدمة المدنية سوف يأخذ من الـطـوائـف 
من هو األكفأ بينها، وهو كسب مرحلي بال شك. ألنه سـوف 
يشكل تمهيداً لحل استراتيجي، الذي سوف يتوج فـي إقـرار 
القوانين التي تمنع إخضاع الوظائف العامة إلـى غـيـر مـبـدأ 

 .الكفاءة العابرة للطوائف والمناطق
  :تطبيق مبدأ فصل السلطات تطبيقاً كامالً-٣

في ظل النظام الطائفي السياسي، الذي نعتبره مصدراً لـكـل  
اآلفات السياسية واالجتماعيـة والـعـسـكـريـة واألمـنـيـة. وألن  
السلطتين التشريعية والتنفيذية تستمـدان سـلـطـتـهـمـا مـن  
الشعب، فإن السلطة القضائـيـة خـاضـعـة لسـلـطـة الـكـفـاءة  
والنزاهة، وال تستمد شرعيتها من المؤسسات السياسية لكي ال  
تتأثَّر بتأرجحات أهواء السياسيين ومصالحهم. فإذا حصل ذلـك،  
كما تثبته وقائع المرحلة السابقة بشكل واضح وجـلـي وفـاقـع،  
فلن تتحقق العدالة. وإذا غابت العدالة، فعلى دور الـمـؤسـسـات  

 .السياسية الضامنة لبناء دولة مدنية حديثة السالم 
ولهذا، نعتبر أن مدخل اإلصالح للسلطة القضـائـيـة يـبـدأ 
بتعيين وزير العدل الذي ال يـجـوز أن يـكـون عـن طـريـق 
المحاصصات الطائفية، بل أن يكون من قبـل كـتـلـة نـواب 
التغيير، ومن المجربين في حياديته ونزاهته. كذلك، ال يجوز 

  أن يكون مجلس القضاء األعلى من الخاضعين للمحاصصات
تشكيل لجنة طوارئ لوضع حلول عاجلة لوقف االنحـدار -٤

 :االقتصادي واالجتماعي
علماً أن المئات من االختصاصيـيـن األكـاديـمـيـيـن عـلـى 
استعداد ليشكلوا مركز أبحاث يتقدم بـمـشـاريـع إصـالحـيـة 
مدروسة يضعونها بين أيدي نواب التغييـر. وألن الـمـرحـلـة 
الصعبة التي أحدثها فساد أحزاب السلطة، تقتضي أن يلتقط 

الجزء األكبر من اللبنانيين أنـفـاسـهـم، وبـاألخـص مـنـهـم 
الطبقة الوسطى التي أصبحت طبقة فقيرة، والطبقة الفقيرة 
التي أصبحت دون خط الفقر. نقترح على الكتلـة الـنـيـابـيـة 
الجديدة أن تولي هذا األمر اهتماماً عـاجـالً. وذلـك بـالـبـدء 
بتوفير بنية تحتية أولية يمـكـن االنـطـالق مـنـهـا إلصـالح 
اقتصادي واجتماعي، وهو ما تحتـاجـه الشـرائـح الشـعـبـيـة 

 .الفقيرة واألشد فقراً
وأما على صعيد، رسم خارطة طريق لإلصالح الـمـرحـلـي، 
فيتم بداية من مبدأ نزع الحصانة الوظيفيـة عـن كـل مـن 
يشغل موقعاً في السـلـطـة الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة، 
والمؤسسات اإلدارية، إذا اكتملت عناصر إدانته بالحد األدنـى 
لكي يخضع للمالحقة أمام األجهزة القضائـيـة، عـلـى أن ال 
يعتبر مرور الزمن حائالً دون محاكمـتـهـم عـن جـرائـمـهـم 
السابقة. على أن تبدأ ورشة اإلصالح مـن إقـرار الـقـوانـيـن 

  .الخاصة بذلك، ومالحقة تنفيذها
وألن الجماهير الجائعة، ناهيك عن إعادة الحقوق ألصحابها 
التي خسروها في مرحلة ما قبل الخامس عشر من أيـار مـن 

، من القضايا المستعجلة. وألنها ال تمـلـك تـرف ٢٠٢٢العام 
الوقت الذي يملكه المترفون من السياسيين أن تـبـدأ ورشـة 
عمل طوارئ خاصة بمعالجة كل ما يعيق الوصول إلى حـالـة 
إصالحية توقف حالة االنهيار من أجل استعادة روع الجماهير 
التي أنهكتها الحاجة لسد غائلة الجوع والمرض، وتطمينـهـم 
على مستقبل أوالدهم، وإعادة تحويل لبـنـان إلـى مسـارات 
اإلنتاج االقتصادي، من صناعة وزراعة. على أن يكون المدخل 

 .الرئيسي إليها إعادة تأهيل البنى التحتية على شتى الصعد
وضع خارطة طريق للقضايا االستراتيجية الخالفية بين -٥

 :اللبنانيين
وألن وضع حد للخالف في القضايا االستراتيجية، يؤسس 
لدولة مدنية ذات سيادة من جهة، وألنها تتطلب وقتاً طويالً 
لتنفيذها من جهة أخرى، وألنها ال تحتاج إلى قوانين 
وتشريعات فهي نصوص دستورية من جهة ثالثة، نرى من 
واجب التغييريين أن يعملوا لكشف الغبار عنها، واعتبارها 
هماً يومياً دائماً على الرغم من أنه يتطلَّب الوقت الطويل 

  :لتنفيذه. ومن أهم تلك القضايا ما يلي
  :إلغاء الطائفية السياسية-أ

وهو ما أقره اتفاق الطائف، وأصبح أحد مواد الدستور 
األساسية. ولكنه نام في أدراج أحزب السلطة منذ أكثر من 
ثالثين سنة، وهو بحاجة إلى من يوقظه. ونحن نعول على 
نواب قوى التغيير أن يطلقوا البوق، واإلصرار على تطبيقه. 

 .ألن ما أقره الدستور ال يجوز أن يعتبر مسألة خالفية
  :إقرار استراتيجية دفاعية وأمنية-بـ

بعيداً عن المواقف المتباينة بين المؤيدين لسالح حزب 
اهللا، والمعارضين له. والتي ملخصها أن من يؤيده من دون 
تمحيص بخلفيات أهدافه كما هي بالفعل. أو من يرفضه 
لغير األهداف الوطنية. نرى أن تنظر قوى التغيير إليه من 
زاوية بناء دولة مدنية ذات سيادة. والسيادة الوطنية ال يمكن 

  .أن تتحقق من دون وحدة المؤسسات األمنية والعسكرية
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  نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
ال يوجد مدينة لبنانية كبرى على شاطئ المتوسط، فيـهـا 
من التناقضات ما ال تحتويه أية مدينة أخرى لدرجة ان اسمها 
الثالثي المركب من المدن الثالث، يـنـعـكـس بـدوره عـلـى 
حياتها العامة أيضاً المركبة من مـزيـجٍ كـبـيـر مـن الـحـال 
وعكسه، حيث فيها من الفقر بقدر ما تعيشه من الغنى، ومن 
البحبوحة بقدر ما تلعن فيه البؤس، تتمسك بانتمائها للدولة 

ربمـا مـا تـقـدم   ثم ال تلبث أن تتمرد على السلطة في آن،
يعكس أو أنه انعكاس حاد لما يعيشه أبناء المدينة من تنازع 
ذاتي في دواخلهم وفي نظرتهم إلى الدولة العادلة والـخـوف 

  . من السلطة الظالمة أيضاً
فالتراجيديا الطرابلسية ليست وليدة اليـوم وهـذا الـزمـن 
الرديء الطارئ حتماً، إنما الذي عاشه أبناء الـمـديـنـة ومـنـذ 
االستقالل اللبناني إلى يومنا هذا، ال يتخلله أية فسحـة مـن 
الزمن التي شعروا فيها انهم أبناءً  شرعيون لنظام يـعـتـرف 
بهم ويعاملهم كما يعامل سائر األبناء في المناطق، وهذا ما 
يفسر لماذا، وكلما مر عقد أو أكثر من السنين، وكأنه كـتـب 
على هذه المدينة أن تثور وينفجر ما تحتهـا مـن بـركـان ال 
يخمد طويالً حتى سرعان ما تقذف حـمـمـه الـغـاضـبـة مـن 

وهل ليس من حق المدينة أن تثور وهي التي لوالها   جديد،
لما كان لبنان الكبير، يوم الذي قبلت فيه وعلى مضـض أن 
تتخلى عن انتمائها العربي الشامي الذي سرعان مـا كـفّـرت 
عنه بإبقاء شريانها األبهر االقتـصـادي الـحـيـوي مـرتـبـطـاً 
بالداخل السوري عبر طريقٍ طويل يشق التبانـة مـن سـوق 

ومع اشتداد الخطر   الخضرة إلى الملولة اسمته شارع سوريا،
الصهيوني على فلسطين، أرسلت ابنها فوزي القاوقجي على 
رأس قوات اإلنقاذ والدفاع عن القضية الفلسطينية بوصفهـا 
قضية العرب كما أبناء فلـسـطـيـن، ولـمـا احـتـدم الـخـالف 
السياسي على هوية لبنان، حملت السالح ضد حكم الرئيـس 

وعـنـدمـا شـعـرت أن    ، ١٩٥٨كميل شمعون في الـعـام 
المقاومة الفلسطينية في خطر، وان جـنـوب لـبـنـان مـهـدد 
باالحتالل، كان ألبنائها قصب السبق في تقديم المقاتـلـيـن 

وفي حرب السنتين كان على المدينة أن تـدافـع    والشهداء،
وفـي كـل تـلـك    عن وحدة لبنان وحريته وانتمائه العربـي،

المراحل، كانت طرابلس تدفع ثمن قناعات أبنائـهـا بـالـدم، 
  ! وهل هنالك ما يقدم اغلى من ذلك

وهي التي لم تكن يوماً بالفقر واإلمالق الذي هـي عـلـيـه 
اليوم، فالمدينة ورغم وضعها البائس راهناً، لـم تـزل هـي 
اغنى مدن لبنان وأكثرها امتالكاً لـمـقـدرات اقـتـصـاديـة ال 

  : يملكه غيرها

هي المدينة الثانية بعد القاهرة بتراثها المملوكي الـذي  -
يغطي المدينة القديمة بشكلٍ شبه كامل، تطل عليها قلعـة 
" سان جيل " البيزنطية" التي تشكل احدى اهم القـالع فـي 
لبنان والتي بنيت على انقاض حصـن الصـحـابـي سـفـيـان 
األزدي احد قادة جيش الخليفة الثالـث عـثـمـان بـن عـفـان 
وتشكل معلماً اثرياً يجمع بين زواياه اربع حضارات تاريخيـة، 
اإلسالمية، الفاطمية، المملوكية والصلـيـبـيـة وتشـكـل مـع 
المدينة القديمة مربعاً سياحـيـاً ال مـثـيـل لـه، يـدر عـلـى 
اقتصادها السياحي ما يخلق آالف فرص الـعـمـل فـيـمـا لـو 
أُحِسن ترميم األبنية المتهالكة والـمـهـمـلـة فـي الـمـديـنـة 
وتحويلها إلى معلمٍ سياحي ال ترى مثيالً لـه عـلـى سـاحـل 

 المتوسط،
يشق المدينة نهر أبي علي الممتد على طول جـغـرافـيـة -

المدينة بعدة كيلومترات، ومن الممكن االستفادة من ضفتيه 
بالمشاريع االستثمارية الجاذبة للتوظيفات المالية المتعـددة، 

 كما تفعل العديد من المدن العالمية التي تشطرها األنهار ،
رباعية الميم التي تشمل المعرض، المرفـأ، الـمـصـفـاة، -

 : المحجر الصحي
معرض دولي يعد من التحف الـمـعـمـاريـة الـمـرشـحـة -١

للتصنيف األثري المعماري، وقد تحول بعد إهماله الـمـزمـن 
إلى الخرسانة األقرب منها إلى الـمـعـرض، دون ان نـغـفـل 
العرض الصيني الذي قُدم للدولة اللبنانية باعتماده كمـركـز 
إقليمي تجاري ضمن مشـروع طـريـق الـحـريـر ووجِـد مـن 
يجهِض العرض وتضييع الفرص على المـديـنـة والـتـي لـن 

  تتكرر ،
مرفأ هو األهم على شاطئ المتوسط ويضـاهـي اهـم -٢

مرافئ العالم بعد توسعته وما ينتظره من استـثـمـار كـبـيـر 
وهو المرشح ليكون منصةً اقتصادية أساسية إلعمار الداخـل 
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السوري، ولم تزل الحكومات المتعاقبة تمعن في تـجـاهـلـه، 
سيما وان اكثر من دور ريادي كان ينتظره بـعـد تـوسـعـتـه 

  .وعقب الدمار الذي حل بمرفأ بيروت،
مصفاة طرابلس التي أنشأت أساساً مصباً للخط  -٣

النفطي الذي يبدأ في كركوك العراق ويمر بسوريا تصديراً 
للنفط وتكريره في آن، وهذا المرفق الكبير لم يزل معطّالً 
فيما رواتب وأجور موظفيه ومستحقاتهم تدفَع في أوانها 

 دون تأخير ،
المحجر الصحي الذي بقي كتلةً من الباطون بدل ان  -٤

يستخدم كما تدل عليه تسميته ك كرنتينا صحية، يجاوره، 
وتلك المفارقة، اعلى جبل نفايات في لبنان يتجاوز في 

  : ارتفاعه عشرات األمتار، إلى ذلك ثمة
ملعب طرابلس األولمبي الذي يتهالك ببطء جراء -٥

  اإلهمال وعدم الصيانة،
ومطار القليعات القريب من طرابلس الذي في حال -٦

إقراره، ستتكامل كل مقومات البنية االقتصادية،  ليس 
لطرابلس وحسب وإنما لعكار والشمال وامتداداً الهرمل 

  .بقاعاً
ان أبناء طرابلس يدركون تماماً اليسر الذي عليه مدينتهم 
ولهذا تراهم دائماً يتوجهون بعتبهم الشديد إلى أثرياء 
مدينتهم بالقدر الذي يتوجهون إلى الحكومات المتعاقبة 
التي تجاهلت طرابلس عاصمةً ثانية للبنان وأمعنت في 
النظر اليها كقرية او بلدة نائية، ربما الن االستقالل 
االقتصادي اذا ما اقترن باإلرادة الحرة المستقلة سيسحب 
البساط من تحت إقدام النظام الطائفي ومنظومته 
السياسية التي ال تعيش إال على الريعية ونهب مقدرات البلد 

ولتأمين ذلك على مدى كل العقود المنصرمة،    وثرواته،
كانت أولى شروط استمراريتها تحويل الشعب اللبناني إلى 
رعايا والتعامل معه كقطيع داخل حظائرها المناطقية 

وكل من يرفض هذا التوجه السلطوي   والطائفية المذهبية،
لم يواجه سوى بالتضييق عليه خدماتياً وإنمائياً مقدمةً 

  .لتطويقه ثم عزله وإلغاء دوره في الحياة السياسية الداخلية
لم يكن أمام أبناء طرابلس إزاء ما تقدم سوى سلوك 
طريق المعارضة السلمية الحضارية البناءة التي عبرت عنها 
افضل تعبير في السابع عشر من تشرين ، فازدادت ضغوط 
السلطة إلجهاض هذه المعارضة وكأنها تفرض على أبناء 
المدينة اللجوء إلى السلبية والوقوع في فخ يدفعهم إلى 
إلصاق تهم اإلرهاب والتطرف الديني التي تنتظرهم مع كل 
تحرك شعبي متجدد ،ليختاروا الوسيلة األسهل في اللجوء 
إلى القوارب تسري بهم في عباب البحر المتوسط مفضلين 
الموت والغرق على رهن كرامتهم ومستقبلهم لسلطة لئيمة 
ورأس مال جبان وأثرياء لم يتجرؤوا يوماً على التعامل مع 
المقومات االقتصادية للمدينة كمشاريع عامة جاهزة توفر 
البحبوحة والعيش الكريم ألبناء جلدتهم ينبغي حمل لواءها 
واالرتقاء بمدينتهم إلى مصاف المدن الكبرى التي تعطي 
من فائضها وال تعيش على فتات اآلخرين، هؤالء الذين لم 
تتحرك نخوتهم يوم غرق قارب الموت بأبناء المدينة عشية 

، والذي مضى عليه حوالي األسبوعين مع ٢٣/٤/٢٠٢٢
كتابة هذه السطور، ليستقدموا الرافعات من الخارج النتشال 
القارب الذي يحوي جثث النساء واألطفال المدفونة فيه تحت 
مياه البحر وكأن الشعور اإلنساني فيهم قد دفن بدوره وهم 
يسمعون استغاثة األهالي المفجوعين، هي السلطة الغاشمة 
التي تعامل البريء في المدينة بجريرة المسيء فتحتجز 
وتعتقل دون أن تحاكم، وتصدر مذكرات توقيف جاهزة 
قائمة على الشبهات وقد تعدت اآلالف، هذه السلطة 
ورموزها هم من يجب أن تشار إليها أصابع االتهام في 
قضايا هروب خيرة شباب المدينة على قوارب الموت سواء 
وصلت إلى وجهتها بعد طول معاناة أو لقت حتفها في عمق 
المتوسط دون ندم أو رجوع على تكرار المحاولة تلو األخرى، 
طالما ما بين الموت جوعاً هنا واحتماالت الغرق هنالك، املُ 

 !في مشروع حياة جديدة، أو لعلّ وعسى
٥/٥/٢٠٢٢ 

 املوقع اإللكتروين  حلزب طليعة لبنان العريب االشتراكي، 

  ٢٠١٥ففي الرابع  من شهر كانون الثاين 

 بدأت  مرحلته الفعلية تابعونا على العنوان التايل:

www.taleaalebanon.com 
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    كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي
كثيرة هي مواطن الخلل في البنية السلطوية التي تحكـم 

 ...سير األمور في هذا البلد المعاق
الخالفات الظاهرية تصلُ حد التخوين واالتهام بالـعـمـالـة 
بين أركان السلطة واألحزاب الحـاكـمـة يـتـبـادلـون الـتـهـم 
بالفساد والتبعية ثم تراهم بين طيـات تـجـاذب األحـاديـث 
يلتقي الطالح بالطالح حيث ال صالح بينهم يـمـسـك طـرف 
الحديث فيلتقي األخوة األعداء على قواسم مشتركة يعيدون 
من خاللها تقسيم نفوذ المواقع وغنيمة الحكم الدسمة غـيـر 
هيابين من رأي الجمهور التابع لهـذا الـفـريـق أو ذاك...ذاك 
أنهم ادمنوا التعمية على رأي جمهورهم الذي يمـنـع عـلـيـه 
التفكير في إعطاء وجهة نظر بهذا الموضوع أو ذاك مـع إنـه 
يملك صالحية الدفاع عن زعيمه بال هوادة مع علمه الـدامـغ 

 ...أنَّ ما يجري وراء الكواليس يخالف مبدأ الدفاع األعمى
أجهزة اإلعالم تروج لألطراف كافة وتنقلُ تصـريـحـات لـو 
أخذت عل محمل الجد من هذا الفريق أو ذاك لوقعت أحـداثٌ 

 ... ال تحمد عواقبها
تغذي هذه الوسائل حالة الشرذمة وتؤجج مواقف الصـراع 
بين هذا المسؤول أو ذاك وهي تعلم علم اليقين بأن هـنـاك 
تاريخ يشهد على خالفات أعمق وأشـد تـم تـجـاوزهـا فـي 
مرحلة سابقة والتقى بعدها المتخاصمون على طاولـة حـوار 
تناولوا خاللها ما تبقى من مخلفات وطن تـنـاتشـتـه أنـيـاب 

 ... الذئاب البشرية

وتأتي هذه المرحلة والبلد مأزوم حيث وصلت فيـه األمـور 
لحد ال يطاق ...ساهمت فيه زمرةٌ حكمت وتقاسم األدوار فيه 
زعماء طوائف وحروب بعد أن نهبوا ودمروا وعاثوا في الـبـالد 
خراباً وفساداً ...وها هم اليوم يتنـافسـون عـلـى الـمـقـاعـد 
الــنــيــابــيــة فــي انــتــخــابــات أرادوهــا عــلــى قــانــون هــم 
أصحابه ...وأنت كمراقب ال يمكنك الدفاع عن واحـد مـنـهـم 
فهذا يديه ملطخة بالدماء وذاك يديه ملوثة بالفسـاد وبـيـن 
هذا وذاك قضاٌء عاجز عن توجيه التهم في ظل من يـحـمـي 
ويلقي التبعات على أمريكا وعهر السفارات في زمـن تـكـثـر 

 ...فيه الصفقات
لكل مصيبة في هذا البلد جمهورها وتأتي عـلـى أنـقـاض 
هذه المصائب جماعة تأخذ على عاتقها مهمة التغيير عـلـهـا 
تستطيع أن تبدل في الواقع شيئاً ..تنتفض عـلـى مـواطـن 
الفساد والعهر والنهب واالستالب اإلرادي ...تضع إحـداثـيـات 
التغيير وإرادة الناس لم تنضج بعد تراهن على استطالعـات 
الرأي يكتشفون أن المشاركين به هـم مـن الـرعـيـل الـذي 
عايش النفاق على يد هؤالء الزعماء الذين دمغوا الـمـرحـلـة 

 ...ببصمة االنهيار
وإذا ما انتهى األمر في الخامس عشر من أيار على نتيـجـة 
تؤكد حضور من كانوا في سدة القرار على امـتـداد الـعـقـود 

 ...الثالثة الماضية لن نعيد للبلد االعتبار
    محسن يوسف محسن يوسف محسن يوسف محسن يوسف 
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لمناسبة حلول عيد العمال العالمي في األول مـن أيـار، لمناسبة حلول عيد العمال العالمي في األول مـن أيـار، لمناسبة حلول عيد العمال العالمي في األول مـن أيـار، لمناسبة حلول عيد العمال العالمي في األول مـن أيـار، 
أصدرت القيادة القطرية لحزب طليعـة لـبـنـان الـعـربـي أصدرت القيادة القطرية لحزب طليعـة لـبـنـان الـعـربـي أصدرت القيادة القطرية لحزب طليعـة لـبـنـان الـعـربـي أصدرت القيادة القطرية لحزب طليعـة لـبـنـان الـعـربـي 

     : : : :    االشتراكي البيان التالياالشتراكي البيان التالياالشتراكي البيان التالياالشتراكي البيان التالي
في خضم األزمات االقتصادية الخانقة وتفاقم الـتـحـديـات 
االجتماعية التي يعيشها الشعب اللبناني، يحلُ علـيـنـا األول 
من أيار ليذكّرنا بالعيد العالمي للعمال، فيما عـمـال لـبـنـان، 
أصحاب المصلحة الحقيقية في االحتفال بهذا العيد، في أسوأ 
ما يمر عليهم من تدن معيشي غير مسبوق، وواقـع نـقـابـي 
مشتت يكاد يعدم كل قدرة ذاتية جامعة لهم وقـد تـوزعـت 
اتحاداتهم ونقاباتهم العمالية، إال القليل القليل مـنـهـا فـي 
والئها، إلى المنظومة السياسية الـحـاكـمـة الـتـي صـادرت 
قرارها النقابي المستقل وأفقدتها شرعية التمثيل الحقيـقـي 
للطبقة العاملة اللبنانية، وبالتالي تركت النضال المـطـلـبـي 
اللبناني عاجزاً عن الدفاع عن الشعب اللبناني وفي مقدمـتـه 
عمال لبنان، رأس الحربة لهذا النضال ، وكان نتيجة ذلك كل 
ما هو حاصل اليوم من استشراس لميليشيا المال والطوائـف 
على حقوق اللبنانيين وتركهم فريسة اإلفقار والبطالة ونهب 
مدخراتهم وجنى أعمارهم التي تصادرهـا مصـارف لـبـنـان 
وتجعل من شبه المستحيل عليهم الـحـصـول عـلـى الـدواء 

  . والغذاء واالستشفاء
إن أولى المهام المصيرية المطلوبة من عمال لبنان الـيـوم 
ونقابييه وقواه الديمقراطية الحرة الفاعلة، أن تعيد للحـركـة 
الوطنية اللبنانية اعتبارها النقابي الذي لطالما تفاخـرت بـه 
سنوات المواجهة الحقيقية بين العمال ومـيـلـيـشـيـا الـمـال 
والفساد المنظّم، وهذا يتطلب  من العمال تـوحـيـد أداتـهـم 
النقابية كخطوة أساسية لتعزيز نضالهم الـمـطـلـبـي الـذي 
ينتظره اليوم تحديات مصيرية مفتوحة على مـدى الصـراع 

المالي القائم والذي ال يـبـدأ بـرفـع -االقتصادي -االجتماعي 

الحد األدنى لألجور وزيادة الرواتب لـلـعـمـال والـمـوظـفـيـن 
وحسب، وإنما يسحب نفسه على محاربة البـطـالـة وتـوفـيـر 
فرص العمل لمئات اآلالف من العمال الذين يزدادون تشـرداً 
يوماً بعد يوم مع اإلغالق المستمر لـلـمـصـانـع والـمـعـامـل 
والمؤسسات التجارية، دون أن نغفل ما يتعرض له الصنـدوق 
الوطني للضمان االجتماعي من عجزٍ عن التغطية الصـحـيـة 
واالجتماعية لمنتسبيه نتيجة تدهور سعـر صـرف  الـلـيـرة 
اللبنانية وانعكاسها أيضاً  على تعويضات نهاية الخدمة التـي 
لم تعد تشكل سوى الخمسة بالمئة أو أقـل مـن ذلـك مـن 
قيمتها الحقيقية، دون أن نغفل الحـق الـمـشـروع لـلـعـامـل 
اللبناني في السكن واالستشفاء والمنح التعليمية والـحـوافـز 
المالية وكل ما يقرره لهم قانون العمل اللبناني من حـقـوق 

  . مشروعة
إننا ونحن نستعيد اليوم ذكرى األول مـن أيـار، يـحـدونـا 
األمل أن تعود هذه المناسبة عيداً حقيقـيـاً لـعـمـال لـبـنـان 
يحتفلون بها بإنجازاتهم ويفرحون بوحدتهم النقابـيـة بـعـد 
استعادتهم لدورهم النقابي الموحد لهـم وهـو مـا يشـكـل 

  . المطلب األكثر إلحاحاً وأهمية لتحقيقه اليوم قبل الغد
 

فإلى عمال لبنان ومهما ادلهمت الظروف واشتدت المـحـن، 
لكم كل تحية واعتزاز في عيدكم على أمل أن نتجاوز أزماتنا 
وكوارثنا االجتماعية ونلتقي في العام القـادم وقـد تـعـافـى 
لبنان وتعافت معه الحركة العمالية اللبـنـانـيـة وعـادت إلـى 
سابق عهدها المجيد وعاد للنضال المطلبي بريقه المعـهـود 

  . وكل عام وأنتم وقضيتكم بخير
    

    القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي ،القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي ،القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي ،القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي ،
 ٢٠٢٢في األول من أيار 
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شارك القطاع العمالي في حزب طليعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي بحضور الرفيقين عضوي القيادة القطرية للحـزب 
الرفيق محمود إبراهيم مسؤول مكتب العالقـات الـوطـنـيـة 
والرفيق هشام سعد مسؤول المكتب المهنـي فـي الـوقـفـة 
التي دعا إليها االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدميـن 
ظهر يوم الخميس بمناسبة عـيـد الـعـمـال أمـام الـلـوحـة 
التذكارية للشهيد الوطني جورج حاوي في وطى المصيطـبـة 
كما شارك ممثلون عن القطـاعـات الـعـمـالـيـة والـمـهـنـيـة 
والنقابية. وقد القى الرفيق هشام سـعـد كـلـمـة الـمـكـتـب 

 :المهني. ومما جاء فيها
كلمة المحامي هشام سعد مسؤول المكتب المـهـنـي فـي 

 ٢٠٢٢حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي تاريخ: ا أيار 
 الرفيقات الرفاق،

األول من أيار مناسبة ال يمكن أن تمر دون أن يكون لعمال 
لبنان وكادحيه وقفة مميزة، يتشاركون فيها وعمال الـعـالـم 
أجمع عيدهم، متوافقين على اعتبـار هـذا الـيـوم مـحـطـة 
نضالية لتصويب مسار العمل النقابي، واإلطاللة على ما هـو 
مستجد على الساحة الداخلية، كما مواصلة النضال دون كلل 

 .أو عناء
تستمر القطاعات العمالية والنقابية في لـبـنـان، وضـمـن 
اإلمكانيات المتاحة، بتصدي الواقع الـمـريـر الـذي يـعـيـشـه 
المواطن اللبناني. فالتحالف الـجـهـنـمـي لـرمـوز السـلـطـة 
السياسية الذي ينقض يومياً على حـيـاة كـريـمـة لـلـعـامـل 
اللبناني، ومعه كادحيه ومحدودي الدخل فيه، يقذف بـهـؤالء 
باستمرار إلى مجاهل اإلفقار والتهـجـيـر إلـى الـخـارج، ولـو 
اقتضى ذلك ركوب المخاطر في البحار والمحـيـطـات غـرقـاً. 

 .وهذا ما حصل في حادثة طرابلس باألمس القريب
إن ما تشهده الساحة الداخلية من تفشـي غـيـر مسـبـوق 
لإلفساد السياسي واإلداري، الذي وصل إلى كل المـؤسـسـات 
في الدولة، هو الذي أوصل نظامنـا الـحـالـي إلـى إنـجـازات 

 :تاريخية مدمرة لم يعد بإمكاننا حصرها، منها
انهيار العملة الوطنية والقـطـاع الـمـالـي والـمـصـرفـي  -

  وتجميد أموال المودعين،
  انفجار مرفأ بيروت، -
  ارتفاع األسعار بصورة جنونية، -
  أزمة الصحة والمستشفيات، -
  المدارس ورواتب المعلمين، -
  أزمة البنزين، -
  أزمة الطحين وارتفاع سعر ربطة الخبز، -

انهيار األجور في الـقـطـاعـيـن الـخـاص والـعـام، أزمـة  -
 .الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 وماذا بعد؟
هذه الحصيلة هي األسوأ في تاريخ لبنان. فلنتذكـر عـنـد 
االنتخاب بعد أسبوعين كل هذه ولنختار عكس مـا أتـحـفـنـا 

  .به
 أيها الرفيقات، أيها الرفاق،

إزاء ما تشهده الساحة اللبنانية من فساد وإفساد، عطـلـت 
كافة المؤسسات الرقابية وعطل الدور اإلصالحي الـذي مـن 
أجله أنشأت هيئات التفتيش المركزي وديـوان الـمـحـاسـبـة 
ومجلس الخدمة المدنية والصـنـدوق الـوطـنـي لـلـضـمـان 

وبذلك ال يـمـكـنـنـا سـوى الـوقـوف  … االجتماعي وغيرها
متضامنين متكاتفين مع كافة القوى التي لم يـتـمـكـن هـذا 
النظام الفاسد من ترويضها، وعلينا مد يد العون لها من أجل 
التنسيق والتعاون، مؤكدين بـأنـه يـجـب تـحـريـك الشـارع 
الشعبي والنزول من أجل الضغط على من أفسدوا وما زالـوا 

  .يفسدون حياتكم اليومية
فإلى مزيد من الوعي والتضحيات، وإلى مزيد من النـضـال 
ورص الصفوف من أجل الحفاظ على حقوقكم ومكتسباتكم. 

 .وكل عام وأنتم وجميع اللبنانيون بخير
وكانت كلمة لرئيس االتحاد الوطني كاسترو عبـداهللا حـي 
فيها العمال في عيدهم ودعا إلى تصـعـيـد الـنـضـال ألجـل 

 .استعادة الطبقة العاملة لحقوقها
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أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتـراكـي ان 
القضية الفلسطينية كانت وستبقى قضية مركزية لألمة وان 
مرور الزمن لن يسقطها من وجدان امتها، وان فـلـسـطـيـن 
تستعيد هويتها الوطنية بالنضال عـلـى أرضـيـة الـمـوقـف 
المقاوم لالحتالل . جاء ذلك في بيان للقيادة القومية للحـزب 

  .للنكبة في ما يلي نصه ٧٤في الذكرى الـ 
تحل الذكرى الرابعة والسبعون للنكبة القومية التي حـلـت 

الصهـيـونـي  -باألمة العربية في فلسطين، والصراع العربي 
مازال محتدماً على أرضها، وهو يسجل تطـوراً نـوعـيـاً مـن 
طرفيه المباشرين، االحتالل من ناحية ومقـاومـة جـمـاهـيـر 
فلسطين من ناحية ثانية. واذا كان التـطـور الـنـوعـي لـدى 
العدو يتجسد في تمادي سلوكه الفاشي والعنصري وانتهاكه 
لكل المواثيق الدولية التي تضمن حقوق الشعـوب الـواقـعـة 
تحت االحتالل، فان التطور النوعي الـذي طـرأ عـلـى مسـار 
النضال الوطني الفلسطيني، هو شمول المقاومة الشـعـبـيـة 
بكل تعبيراتها الكفاحية كل ارض فلسطين التاريخيـة، مـن 
العمليات البطولية التي تنفذ في داخل األراضي التي تـنـفـذ 
على طول الساحل الفلسطيني وفي قلب العصب االقتصادي 
الصهيوني إلى المشـاركـة الشـعـبـيـة مـن عـمـق الـداخـل 
الفلسطيني في معارك المواجهات المستمرة وشبه اليـومـيـة 
للدفاع عن األقصـى وحـرمـه، وفـي الـتـصـدي الـبـطـولـي 
للمستوطنين الصهاينة الذي يحاولون اقتحام األقصى تـحـت 

  . حماية قوات األمن الصهيوني
إن اتساع دائرة المقاومة الشعبية وتنفيذ ضرباتها في مـا 
يعتبره العدو مناطق آمنه افقد صوابه، وجعله يرفع منسـوب 
عنفه من تدمير البيوت وتشريد أهلها، إلى المداهمات الـتـي 
ينفذها ضد المخيمات واألحياء السكنية بذريعة البـحـث عـن 
مقاومين، إلى االعتقاالت الواسعة وارتكـاب جـرائـم الـقـتـل 
الموصوفة والتي كانت جريمة اغتـيـال مـراسـلـة الـجـزيـرة 
المناضلة شيرين أبو عاقلة في جنين واحدة من الـعـمـلـيـات 
اإلجرامية التي تثبت أن عدواً يغتصب أرضاً ويـدمـر مـدنـهـا 
وقراها ويهجر سكانها، هو عدو ال يقيم أية اعتبارات لحقـوق 
اإلنسان، وهذا ليس غريباً عن طبيعته العنصريـة وهـذا مـا 
دأب عليه منذ بدأ الغزو االستيطاني قبل ما يزيد عـن قـرن 
من الزمن واستمر برعاية استعمارية بلغـت ذروة عـدوانـهـا 
على فلسطين واألمة العربية يوم أقامت الحركة الصهيونيـة 

عاماً عـلـى ارض فـلـسـطـيـن  ٧٤لكيانها االستيطاني قبل 
تنفيذاً لبروتوكالت حكماء صهيوني، وتوصيات مؤتمر بـازل 
نهاية القرن التاسع عشر، ومقررات مؤتمر كامبل بـانـرمـان، 
ووعد بلفور وتوسعت إلى أراض عربية أخـرى عـقـب حـرب 
الخامس من حزيران، وهي اليوم تحقـق اخـتـراقـاً لـلـعـمـق 

القومي العربي من خالل اتفاقيات التطبيع مع الـعـديـد مـن 
األنظمة العربية استجابة لإلمالءات األميركية فـي اطـار مـا 
انطوت عليه صفقة القرن من رؤية لحل ما يسـمـى بـأزمـة 

استعماري للصراع  -الشرق األوسط حسب التوصيف الصهيو 
  .الصهيوني -العربي 

إن القيادة القومية لحزب البعث االشتراكي، وفـي الـوقـت 
الذي توجه فيه التحية للـمـقـاومـيـن األبـطـال فـي األرض 
المحتلة وتكبر بجماهير فلسطين صمودها وتضحياتها، ترى 
أن تشبث شعب فلسطين بارضه ورفع منسـوب مـواجـهـتـه 
بكل اإلمكانات المتاحة، هو الرد الطبيعـي عـلـى مـحـاوالت 
العدو اقتالع هذا الشعب من أرضه وتهجيره عبر" ترانسفيـر" 
جديد في استحضار لمشهديات سابقة كما التي حصلت قبـل 
اإلعالن الرسمي الغتصاب فلسطين عند ارتكاب العـصـابـات 
الصهيونية لمجازرها بحق شعب فلسطين ومن بـعـدهـا مـا 
حصل في كفر قاسم ودير ياسين على سـبـيـل الـمـثـال ال 

  .الحصر
إن هذا الصمود الشعبي الذي تبديه جماهير شعـبـنـا فـي 
األرض المحتلة رغم الظروف االقتصادية والشعبية الصعبـة، 
ورغم المحاصرة المالية من أنظمة النظام الرسمي الـعـربـي 
وربط تقديمها للمساعدات بالحصول على تنازالت سياسـيـة 
خدمة لمسار التطبيع، هو إثبات على أن أمتنا العربية تختزن 
بذاتها كل مقومات الصمود واالنبعاث المتجدد، وان القضـيـة 
الفلسطينية التي تشكل قضية مركزية لالمـة لـن تسـقـط 
بمرور الزمن، وأن الذي تعيشه فلسطين الـواقـعـة بـرمـتـهـا 
تحت االحتالل هي تأكيد بالحس والملموس لمقولة الـقـائـد 
المؤسس الرفيق ميشيل عفلق بأن أمـتـنـا مـوجـودة حـيـث 
يحمل أبناؤها السالح ويمارسون الكفاح بكل أشـكـالـه وهـو 
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الذي بلغ أرقى تجلياته في تعبيرات المقاومة الشعبـيـة ضـد 
االحتالل والذي أبرزت األمة مثيالً لـه فـي مـقـاومـة شـعـب 
العراق عبر مقاومته الـوطـنـيـة ضـد االحـتـالل األمـيـركـي 
واستمرت فعالياتها في مشهديات االنتفاضة الشعـبـيـة ضـد 
االحتالل اإليراني وتغوله في مفاصل الحياة العراقـيـة وفـي 
المقاومة العربية لكل ارض عربية محتلة أياً كـانـت هـويـة 

  .دولة االحتالل أو جنسيته
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتـراكـي الـتـي 
تعتبر أن ما أُخذ بالقوة ال يسترد بغير القوى، ترى أن تصعيد 
الكفاح الشعبي هو السبيل الوحيد لتحرير األرض واستـعـادة 

 الحقوق الوطنية والقومية المغتصبة. 
هذا ما بقدر ما يتطلب ارتقاء في أساليب المواجهة، فـإنـه 
يتطلب وبدرجة أولى، وحدة وطنية فلسطينية تـجـمـع كـل 
الطيف السياسي الوطني على أرضية مشروع مقاوم متـوجـه 
نحو التحرير ويكون على درجة عالية من الحصانة السياسيـة 
لحماية المقاومة من االنزالق إلى الصراعات الفئوية وتقديـم 
الصراع على سلطة وهمية على الصـراع مـع الـعـدو الـذي 
يمضي قدماً لفرص الصهينة على كل مناحـي الـحـيـاة فـي 
فلسطين المحتلة. كما أن هـذه الـوحـدة تشـكـل حصـانـة 
للموقف الوطني الفلسطيني من محاوالت اطراف إقـلـيـمـيـة 
وخاصة النظام اإليراني الذي يتدخل بالشأن الفـلـسـطـيـنـي 
لمجرد االستثمار السياسي خدمة لمشاريع تستـهـدف األمـن 
القومي العربي، مستفيداً من االنقسام السياسي في الساحة 
الفلسطينية والتخاذل الرسمي العربـي بسـبـب االنـكـشـاف 
القومي الحاصل من جراء العدوان عـلـى الـعـراق واحـتـاللـه 
وإسقاط نظامه الوطني الذي كان يشكل سنداً لقوى الـثـورة 
الفلسطينية ورافعة للمشروع القومي الـعـربـي ذي األبـعـاد 

  .الوحدوية
في هذه المناسبة التي يحييها العدو الصهيوني باعـتـبـاره 
مناسبة إعالن االستقالل لدولته، هي بالنسـبـة إلـى شـعـب 
فلسطين واألمة العربية نكبة قومية، كون األمة أصيبت فـي 
صميمها بإقامة كيان غاصب في قلبها لتنفيذ مخطط قـديـم 
حديث للحؤول دون توحيد األمة العربية وتقدمها وتـحـررهـا 

  .السياسي واالجتماعي
من هنا، فإن األمة التي نكبت بفلسطين قبل نيف وسبعـة 
عقود قادرة على استعادة زمام المبادرة، وهذا لن يحصل إال 
بإعادة االعتبار للخطاب القومي وتوحيد الجهد العربي ببعـده 

  .الوحدوي والتحريري وبمضمونه التقدمي التحرري
وعليه فإن القيادة القومية للحزب وفي هـذه الـمـنـاسـبـة 
تدعو إلى توحيد قوى الثورة الفلسطينية وتـفـعـيـل حـركـة 
المقاومة على قاعدة إعـادة االعـتـبـار لـالءات الـخـرطـوم، 
وإطالقة حركة شعبية عربية دعماً لـفـلـسـطـيـن وثـورتـهـا 
ولمقاومة لنهج التطبيع والمطبعبن الذين يفـتـحـون األجـواء 
والممرات أمام العبور الصهيوني إلى الـعـمـق الـعـربـي فـي 

الوقت الذي يغلقونها أمام قوى المقاومة وجماهير فلسطيـن 
  .الصامدة الصابرة

إن وحدة وطنية فلسطينية، وحراك شعبي عربـي تـقـوده 
قوى حركة الثورة العربية من شأنها ان تعيد توجيه البوصلة 
باتجاه أهداف التحرير والتغيير واطالق ديـنـامـيـة نضـالـيـة 
شعبية عربية تالقى المقاومة الشعبيـة الـتـي اسـتـطـاعـت 
بنضالها ان تعيد لفلسطين هويتها الوطنية، وان تـقـدمـهـا 
للراي العام الدولي باعتبارها قضية حق تقرير مصير لشعـب 

 . سلبت منه أرضه ويمنع من التمتع بحقوقه األساسية
إن التحول الحاصل فـي الـرأي الـعـام الـدولـي وخـاصـة 
مؤسساته وهيئاته ذات الصلة بالدفاع عن حـقـوق اإلنسـان 
والتي صنفت "إسرائيل "باعتبارها دولة فصل عنصري، وفي 
قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنها صاحبة اختصاص للنظر 
في جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية الـتـي تـرتـكـبـهـا 
"إسرائيل" باعتبارها سلطة احتالل في فلسطين المحتلة، ما 
كان ليحصل لوال الصمود الفلسطيـنـي وتـمـسـكـه بـارضـه 

  . والدفاع عن مقدساته وحرماته
فلتكن هذه المناسبة التي يقاربها البعـض بـأنـهـا ذكـرى 
نكبة، بأنها مناسبة لتصعيد النضال بكافـة أشـكـالـه عـلـى 
مساحة كل فلسطين، وليكن منـاسـبـة لـتـوحـيـد الـمـوقـف 
الوطني في مواجهة عدو األمة الوجودي وفي مـواجـهـة مـن 
يستثمر بالقضية الفلسطينية ومن يطعن هذه القضية مـن 

  .بوابة التطبيع
في هذه المناسبة التي ندعو فيها جماهير األمة الـعـربـيـة 
وقواها الثورة الن تكون حضناً دافئاً للقضية الفلـسـطـيـنـيـة 
كما أوصى به شهيد الحج األكبر األمين العام للحزب الـقـائـد 
صدام حسين، نؤكد بأن فلسطين التي لم تكن مسـتـهـدفـة 
لذاتها وحسب، كانت وستبقى في بالنسبة لجمـاهـيـر األمـة 
عامة وللبعثيين خاصة في قلوبهم واعينهم اذا ما اسـتـداروا 

  . إلى أي من الجهات األربع
 

فتحية لفلسطين وجماهيرهـا وثـوارهـا مـن مـقـاومـيـن 
بالبندقية والكلمة والمسيرات الشعبية واالعـتـصـامـات فـي 

 . الساحات والميادين
والمجد والخلـود لـلـشـهـداء األبـرار والـحـريـة لـألـسـرى 

 . والمعتقلين والخزي والعار للعمالء والخونة والمطبعين
وعهداً ان تستمر المسيرة ألجل تحرير فلسطين وتحقـيـق 
أهداف امتنا العربية في التحرر والتقدم والوحدة وإلنهاء كـل 

  .أشكال استالبها القومي واالجتماعي
عاشت فلسطين حرة عربية من البحر إلى النهـر، عـاشـت 

  األمة العربية
    

    القيادة القومية القيادة القومية القيادة القومية القيادة القومية 
 لحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكي
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يحيي اليوم الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تـواجـده 
للنكبة الفلسطينية، والتي كانت بدايتهـا فـي  ٧٤الذكرى الـ 
م حيث تمثلت باحتالل ما يزيد على ثـالثـة ١٩٤٨شهر أيار 

تـجـمـعـاً  ٥٣١أرباع مساحة فلسطين التاريخية، وتـدمـيـر 
ألف فلسطينـي،  ٨٠٠سكانياً، وطرد وتشريد بالقوة أكثر من 

 .للدول المجاورة لفلسطين، وعدد من دول العالم
  يا أبناء شعبنا العربي الفلسطيني

ان وقوع فلسطين تحت االنتداب البريطانـي والـذي ظـل 
يقمع الثورات الفلسطينية بقوة السالح وينصب المشانق في 
الساحات للثوار الفلسطينيين المطالبيـن بـحـريـة بـلـدهـم 
كباقي شعوب العالم وبدل منحهم االستقالل فتحت سلـطـة 
االنتداب أبواب الهجرة اليهوديـة إلـى فـلـسـطـيـن وقـامـت 
بتسليح العصابات الصهيونية لـمـهـاجـمـة الـمـدن والـقـرى 
الفلسطينية ووقفت القوات البريطانية متفرجة على المجـازر 
والمذابح الجماعية التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحـق 
أبناء الشعب الفلسطيني والتي أدت إلى التهـجـيـر الـقـسـري 
وتحت تهديد السالح أمام سـمـع وبصـر سـلـطـة االنـتـداب 
البريطانية ولم تكتف بشراكتها بهذه الجرائم بل عملت على 

عـلـى ارض فـلـسـطـيـن “  إسـرائـيـل” إنشاء دولة سميت ب 
واستولت هذه الدولة بمسـاعـدتـهـا عـلـى الـمـدن والـقـرى 
الفلسطينية ان بريطانيا اليوم مدعوة للتكفير عن خطيئتـهـا 
بتهجير الشعب العربي الفلسطيني من أرضه وجـلـب أنـاس 
من شتى أنحاء العالم ومن كافة جنسيـاتـه لـيـحـلـوا مـحـل 
أصحاب األرض باالعتراف بـالـحـقـوق الـكـامـلـة لـلـشـعـب 
الفلسطيني في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها 

وفي الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تـمـارس  مدينة القدس
 ١٩٤٨وصاية غير معلنة على األنظمة العربية حـتـى عـام 

فإنّ الواليات المتحدة تمارس اليوم نفس الـهـيـمـنـة عـلـى 
األنظمة العربية التي رهنت نـفـسـهـا لـإلرادة األمـيـركـيـة 
ووضعت نفسها في الخندق األميركي وبغض النظر عن مـن 
يكون في البيت األبيض األمـيـركـي فـان االلـتـزام بـدعـم 

هي أولوية في السياسة األميركية. ومـن “  إسرائيل” وحماية 
هذا المبدأ فقد احتكرت أمـيـركـا لـنـفـسـهـا مـلـف الصـراع 
اإلسرائيلي الفلسطيني. وأجبرت بعض األنظـمـة الـعـربـيـة 
على توقيع اتفاقيات تطبيع مع الكيان الصهيوني مـخـالـفـة 
هذه األنظمة لكافة مقررات مؤتمرات القمم العربية الداعيـة 

 . لتحريم االعتراف بالكيان الصهيوني
إن محاوالت االحتالل المستمرة لفرض مخططه الـخـبـيـث 
بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى المبارك قد بـاء 
بالفشل بفعل صمود وتصدي أبناء شعبنا المـرابـطـيـن فـي 
القدس رغم السماح للمستوطنين بالدخول لباحات المسـجـد 

األقصى تحت حراسة مشددة من قبل شرطة االحتـالل وقـد 
اثبت شعبنا أثناء تشييع جنازة الشهيدة شريـن أبـو عـاقـلـة 
رغم وحشية جنود االحتالل ان إرادته القوية الصـلـبـة هـي 

 .الغالبة وان القدس عصية على التهويد 
 : وأمام كل ذلك فإننا ندعو إلى

أوالً: إن يتحول يوم الخامس عشر من أيار يـومـاً لـلـتـمـرد 
على الهيمنة األميركية في وصايتـهـا عـلـى مـلـف الصـراع 
الفلسطيني الصهيوني, ونـرى ضـرورة االنضـمـام لـكـافـة 
المؤسسات الدولية والعمل على فضح السياسة العـنـصـريـة 
الصهيونية القائمة على سياسة هدم الـبـيـوت والـتـهـجـيـر 
القسري ألصحـاب األرض ومصـادرة األراضـي وبـنـاء آالف 
الوحدات السكنـيـة االسـتـيـطـانـيـة وإقـامـة الـمـزيـد مـن 

  المستوطنات وهي بحد ذاتها مخالفة لكافة القوانين الدولية
ثانيا: ضرورة العمل على إنهاء االنقسام وإنـجـاز الـوحـدة 
الوطنية مما يمهد الطريق لعودة المقاومة بكافة أشـكـالـهـا 
وبما يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية وتشـكـيـل لـجـان 

 .موحدة لتعزيز وتصعيد المقاومة الشعبية
ثالثا: التوجه إلى القوى واألحزاب الوطنية والـثـوريـة فـي 
الوطن العربي والقوى الدولية المـتـعـاطـفـة مـع الـقـضـيـة 
الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي لحشـد الـدعـم والـمـنـاصـرة 
لمقاومة االحتالل وفضح جرائمه والعمل على وقف عمـلـيـات 

 . تطبيع األنظمة العربية مع الكيان الصهيوني
رابعا: تعزيز كافة أشكال المقاطعة للكيان الصهيوني مـن 
أجل تدفيع االحتالل ثمناً باهظاً الحتالله ليس كما هو الحال 
اآلن, فان االحتالل الصهيوني يجني المليارات من الـدوالرات 

 جراء احتالله لألراضي الفلسطينية 
خامسا : تؤكد جبهة التحرير العربية أن شعبنا الفلسطيني 
الذي قاوم الهجرة الصهيونية األولى إلى فلسـطـيـن وخـاض 

وواجه االحتـالل فـي  ١٩٣٦أطول إضراب عرفه التاريخ عام 
االنتفاضتين األولى والثانية قادر على أن يحبـط الـمـخـطـط 
الصهيوني اإلمبريالي وتحقيق أهداف شعـبـنـا فـي الـعـودة 

 .والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
تحية ألبناء شعبنا في كافة أماكن تـواجـده فـي الـوطـن 
والشتات وهم يصرون على العودة مفشلين شعار الصهايـنـة 

 ) ( الكبار يموتون والصغار ينسون
  الرحمة للشهداء .. الشفاء للجرحى والحرية لألسرى

  وانها لثورة حتى التحرير
    

  جبهة التحرير العربيةجبهة التحرير العربيةجبهة التحرير العربيةجبهة التحرير العربية
  األمانة العامةاألمانة العامةاألمانة العامةاألمانة العامة
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في مثل هذه األيام قبل أربعة وسبعين عاماً شرعت الـقـوى 
االستعمارية في تنفيذ جريمتها الكبرى على أرض فلـسـطـيـن، 
حين أعطت الضوء األخضر للعصابات الصهيونية للمضـي فـي 
تنفيذ مشروعها اإلجرامي باغتصاب األرض الفلسطيـنـيـة مـن 
أهلها، وتشريده إلى بقاع الدنيا وإحالل المهاجرين الصـهـايـنـة 
في المدن والقرى الفلسطينية، ناهيـك عـمـا ارتـكـبـتـه هـذه 
العصابات من مجازر وسفك لدماء الفلسطينيين، وسـط عـجـز 
وخذالن األنظمة العربية وتواطؤ البعض اآلخر منها، ممـا هـيـأ 
للنكبة أسبابها، وأتاح للمشروع الصهيوني الـتـمـدد والـتـغـول، 
حيث أمعن في احتالل أراض عربية أخرى غير فلسطين وضمها 

 .إلى دولة االحتالل
واليوم إذ تمر هذه الذكرى األلـيـمـة، فـأن مشـهـد الصـراع 
الفلسطيني الصهيوني يتكرر وبـبـشـاعـة أكـبـر فـي سـاحـات 
األقصى والحرم المقدس ومخيم جـنـيـن وحـي الشـيـخ جـراح 
ومدينة القدس، وفي غزة ورام اهللا وكافة المدن الفلسطينـيـة، 
حيث تقوم قوات االحتالل ومعـهـا قـطـعـان الـمـسـتـوطـنـيـن 
باستباحة مخيم جنين وحرم األقصى واالعتداء على المصلـيـن 
والمواطنين اآلمنين فيهما مما تسبب في سقوط العشرات مـن 

 .الشهداء والمئات من الجرحى
يحي التجمع القومي باعتزاز البطوالت الملحمـيـة والصـمـود 
األسطوري ألبناء القدس الشريف ومخيم جنيـن وبـقـيـة مـدن 
وقرى فلسطين ضد جرائم االحتالل وضد بناء المسـتـوطـنـات، 
كذلك المقاومة الباسلة في هذه المدن، كما يحي االنتـفـاضـات 
الشعبية والعمليات البطولية التي تجتاح األراضي الفلسطينيـة 
التي تظهر بجالء الطاقات النضالية العظيمة التـي يـخـتـزنـهـا 
الشعب الفلسطيني، ويؤكد إن هذه المقاومـة الشـعـبـيـة هـي 
السبيل الوحيد لدحر االحتالل الصهيوني واستـعـادة الـحـقـوق 

 . الوطنية المغتصبة
إن هذه االنتفاضات الباسلة والعمليات البطولية توجه رسالة 
واضحة إلى الكيان الـمـحـتـل وقـواه الـعـسـكـريـة واألمـنـيـة 
ومستوطنيه، بأن مدينة القدس بحواضرها الشريـفـة وبـقـيـة 
مدن وقرى فلسطين الصامدة تختصر قضية فلسـطـيـن بـكـل 
أبعادها الوطنية والقومية. وان محاوالت الصـهـايـنـة اقـتـحـام 
األقصى ومخيم جنين ستسقطها قبضات المـقـاومـيـن الـذيـن 
يتصدون للعدو ويضعون الدفاع عن األقصى بعتبـاتـه وحـرمـه 

 .وبواباته على مستوى الحياة او الموت
كما توجه هذه االنتفاضات والعملـيـات الـبـطـولـيـة رسـالـة 
لألنظمة العربية المطبعة مع الكيان المحتل، فهو كيان قـائـم 
أوال وأخيرا على االحتالل القسري ألراضي عربية، وقائم عـلـى 
البطش والعدوان، وعلى الفصل العـنـصـري، وال يـمـتـلـك أي 
مقومات للدولة التي يمكن التطبـيـع مـعـهـا بـأي شـكـل مـن 
األشكال. بل إن هذا الكيان الـغـاصـب هـدفـه أن يـتـخـذ مـن 
اتفاقيات التطبيع ستارا لتكريس نهج االحتالل وتهويد األراض 
المغتصبة وبناء المستـوطـنـات واغـتـصـاب كـامـل الـحـقـوق 

 .المشروعة للشعب الفلسطيني
إن على قوى الثورة الفلسطينية الخروج من دوامـة الصـراع 

على السلطة، واالرتقاء بالعالقات الوطنية الفلسطـيـنـيـة إلـى 
مستوى التحدي المصيري الذي تخوضه الجماهير الفلسطينيـة 
ضد العدو الذي اطلق العنان لمستوطنيه لالعتداء على المصلين 

 .الذين يأمون األقصى للتعبد في شهر رمضان المبارك
إن المجتمع الدولي بصمته وتغـاضـيـه عـن جـرائـم الـعـدو 
الصهيوني بات يشكل غطاء دولـيـا لـهـذه الـجـرائـم، بـل إن 
الواليات المتحدة ودول الغرب راحت تتبجح بحق هذا العدو فـي 
الدفاع عن نفسه والتزامها بتوفير أمنه، وهي بذلك تسير على 
خطى استكمال اتفاقية صفقة القرن المشؤمة الـتـي أطـلـقـهـا 
الرئيس ترامب، لكن بات يتواصل تنفيـذهـا فـي ظـل اإلدارة 
األمريكية الجديدة برغم دعاويها الزائفة عن حق الفلسطينيين 

 .في إقامة دولتهم المستقلة
إن الجريمة البشعة التي أقدمت عليها عصابات االحتالل باغتيال  
الشهيدة شيرين أبو عاقله وإصابة الصحفي علي سـمـودي أثـنـاء  
تغطيتهما القتحامها لمخيم جنين واالعتداء الوحشي على مـوكـب  
تشييع الشهيدة لهو أكبر دليل على دموية هذا االحتالل وبشاعته،  
وعلى الصمت الدولي المخزي على مثل هذه الـجـرائـم ويـطـالـب  
بتدخل مجلس األمن الدولي واألمم المـتـحـدة ومـجـلـس حـقـوق  
اإلنسان ومحكمة الجنايات الدولية بفرض عقوبات الكيان المحـتـل  
النتهاكه الفاضح كافة القوانين اإلنسانية وارتكابه جـرائـم حـرب  
بحق شعبنا الفلسطيني أسوة بباقي الدول المعتدية والتي تنتهـك  

 .القانون الدولي 
إن التجمع القومي وإزاء استشعاره بمسئـولـيـاتـه الـوطـنـيـة 
والقومية، وانسجاما مع تاريخنا المليء بالمواقف المشرفة فـي 
الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعـة، يـجـدد فـي هـذه 
المناسبة مواقفه المبدئية التي ال تنازل عنها في الـدفـاع عـن 
حقوق الشعب الفلسطيني في تحرير كامل أرضه المغـتـصـبـة، 
وفي الدفاع عن مقدساته وعن حقوقه التاريخية، ويدعوا كافـة 
القوى والجمعيات السياسية ومؤسسـات الـمـجـتـمـع الـمـدنـي 
والشخصيات الوطنية للتعبيـر عـن تضـامـنـهـا مـع الـحـقـوق 
الفلسطينية بشتى الوسائل السلمية, خاصة رفض ومنـاهضـة 
كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وتقديم كافة أشكال 

 .المعنوي والمادي لصمود الشعب الفلسطيني
كما نحي باعتزاز المواقف األصيلة لشعب البـحـريـن، والـذي 
سيظل أمينا ومخلصا في دعمه ومناصرته للقضية الفلسطينية، 
واعتبارها قضية العرب األولى، وكذلك لمواقفه المشرفـة مـن 
رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو المـوقـف 

 .الذى جرى التعبير عنه بكل وضوح في اكثر من مناسبة
كما يطالب التجمع في هذه المناسبة الحكومة بإلغـاء كـافـة 
اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني وسحب السفير البحريني 
المعين في الكيان المحتل وطرد القائم باألعمال الصهيوني في 
مملكة البحرين وكذلك إلغاء الرحالت الجوية والزيارات بـكـافـة 
أشكالها وكافة أشكال التعاون األمني والتقـنـي واالقـتـصـادي، 

 .وإعادة فتح مكتب مقاطعة دولة االحتالل
 الرحمة والمغفرة لشهدا فلسطين واألمة العربية

    ٢٠٢٢٢٠٢٢٢٠٢٢٢٠٢٢مايو مايو مايو مايو     ١٥١٥١٥١٥المنامة المنامة المنامة المنامة عاشت فلسطين من النهر إلى البحر / 
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اعتبرت القيادة القطرية لحزب طلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي أن اغتيال العدو الصهيوني للمراسلة اإلعـالمـيـة 
شيرين أبو عاقلة هو جريمة موصوفة ضـد حـريـة اإلعـالم 
والصحافة وإثبات على الطبيعة الفاشية للكيان الغاصب. جـاء 

  :ذلك في بيان للقيادة القطرية فيما يلي نصه
مرة جديدة يكشف العدو الصهيوني عن طبيعته الفاشـيـة، 
بارتكابه جريمة موصوفة ضد حـريـة اإلعـالم والصـحـافـة، 
ذهبت ضحيتها مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين المحتـلـة، 
المناضلة الوطنية شيرين أبو عاقلة التي سقطـت شـهـيـدة، 
وهي تنقل بـالصـوت والصـورة اقـتـحـام قـوات االحـتـالل 
الصهيوني لمدينة جنين ومخيمها بذريعة البحث ومـالحـقـة 

  .مقاومين نفذوا عمليات فدائية في عمق األرض المحتلة
ان هذه الجريمة التي ارتكبهـا الـعـدو الصـهـيـونـي ضـد 
الصحافيين والمراسلين لم تكن األولى ولن تكـون األخـيـرة، 
فسجله متخم بجرائم االغتيال والتصـفـيـة. ومـن يـرتـكـب 
جريمة بحق شعب بأكمله مـن خـالل عـمـلـيـات االقـتـالع 
والتهجير والتدمير وهي جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ال 
يتوانى عن ارتكاب جريمة االغتيال التي نفذها بحق مراسلة 
صحفية ظنت نفسها أنها تمتع بحصانة توفرها لها المواثيق 
الدولية، فإذ بها تخر صريعة مضرجة بدمائها في قلب مدينة 
جنين البطلة التي يقاوم أبناؤها باللحم الـحـي آلـة الـحـرب 
الصهيونية التي تقتل البشر وتدمر الحجر وال تقيم أي اعتبار 

  .للحقوق والحريات العامة التي كفلتها المواثيق الدولية
إن هذه الجريمة التي ارتكبتها سلطة االحـتـالل هـي دلـيـل  

جديد يضاف إلى مسلسل الجرائم التي تـرتـكـب فـي الـقـدس  
واألقصى وحرمه وفي نابلس وطول كرم وكـل مـدن الضـفـة  
الغربية وغزه وهي أكثر من كافية إلحالة ملف هـذه الـجـرائـم  
إلى المحكمة الجنائية الدولية التي حفظت لنفسهـا اخـتـصـاص  
النظر بالجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" بما هي سلطة احـتـالل  
ضد شعب فلسطين في األرض المحتلة. وهذه الحريمـة بـقـدر  
ما تنطوي على إدانة شديدة لكيان غاصب ال يـقـيـم اعـتـبـاراً  
للحقوق اإلنسانية والحريات الـعـامـة وخـاصـة حـريـة اإلعـالم  
والصحافة، فإنها في الوقت نفسه تشكل إدانة صارخة ألنظـمـة  
التطبيع العربية الذين باستمرارهم بنهج التطبيع إنما يـوفـرون  
تغطية للعدو وتشجيعاً له في ارتكاب الجرائم وإغراق األراضـي  
المحتلة بالمستوطنات وانتهاك الحرمات في القدس والـخـلـيـل  

  .وعلى مساحة كل ارض فلسطين 
ان شيرين أبو عاقلة هي شهيدة فلسطين بكـل طـيـفـهـا 
الشعبي، وهي شهيدة الحقـيـقـة الـتـي كشـفـت بـالصـوت 
والصورة طبيعة العدو العنصرية وممارساته المنافية ألبسط 
حقوق اإلنسان كما الشهيدة أطوار بهجت التي دفعت حياتهـا 
ثمناً لكشف مرتكب جريمة تدمير قوات االحـتـالل اإليـرانـي 

  . .ومرتزقته لمرقدين األماميين في سامراء في العراق
تحية للشهيدة شيرين أبو عاقلة ولكل شهداء فـلـسـطـيـن 
ومقاوميها وكل شهداء الصحافة واإلعالم الذين سقطوا وهم 
يؤدون رسالتهم في تعرية سلطات االحتالل الصهيوني وكل 

  .محتلٍ ألرض عربية
 ٢٠٢٢/٥/١٢بيروت في 
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تدين المنظمة الـعـربـيـة لـحـقـوق اإلنسـان فـي الـدول 
اإلسكندنافية جريمة اغتيال مراسلة قناة الجزيرة الفضائـيـة 

أيار/مايو  ١١شيرين أبو عاقلة صباح يوم األربعاء الواقع في 
على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي أثناء تغطيـتـهـا  ٢٠٢٢

لعملية اقتحام مخيم جنين، إضافة إلى إصابة الصحفي علـي 
 .السمودي بجروح

لذا تعبر المنظمة عن استنكارها الشديد لهـذه الـجـريـمـة 
النكراء والعمل الجبان الذي استهدف الصحفية أبـو عـاقـلـة، 
كما تعتبر المنظمة إن هذه الجريمة المتعمدة هـي انـتـهـاك 
صارخ وخطير لحقوق اإلنسان وحرية الصـحـافـة، ومـحـاولـة 
لطمس حقيقة الجرائم واالعتداءات التي يمارسها االحـتـالل 
ضد الشعب الفلسطيني ومنع الصحافة الحرة مـن كشـفـهـا 

 .وفضحها

كما تتوجه المنظمة بالتعزية والمواساة ألسـرة الشـهـيـدة 
ولنقابة الصحافيين الفلسطينيين ولـكـافـة أبـنـاء الشـعـب 
الفلسطيني، مطالبة مجلس حقوق اإلنسان وكافة المنظمات 
الدولية بممارسة واجباتها تجاه هذا الكيان الـمـتـجـاوز لـكـل 
األعراف الدولية والقواعد اإلنسانية، من خالل إجراء تحـقـيـق 
في هذه الجريمة النكراء واتخاذ كافة اإلجراءات لـمـحـاسـبـة 
مرتكبيها، ومطالبةً بحماية المراسلين الصـحـفـيـيـن الـذيـن 

 .يؤدون واجبهم في تغطية األحداث
 أ.د. عبد السالم الطائي

األمين العام للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان فـي الـدول 
 اإلسكندنافية /ستوكهولم

 
 ٢٠٢٢أيار/مايو  ١١األربعاء في 
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      ٢٠٢٢أيـــار /طليعة لبنان الواحد     

 

 ...يا جماهير أمتنا العربية
 ٧٤عشية ذكرى نكبة الشعب العربي الـفـلـسـطـيـنـي الــ

وضمن مسلسل العدوان المستمـر ارتـكـب جـيـش الـمـوت 
الصهيوني جريمة حرب جديدة باغتيـال شـهـيـدة الـكـلـمـة 
واإلعالم والقدس والحقيقة، المرحومة شيرين أبـو عـاقـلـة، 
وهي تقوم بواجبها المهني بتغطية جريمة محاولة اقـتـحـام 
القوات الصهيونية لمخيم جنين البطولة وذلـك فـجـر يـوم 

من أيار / مايو الحـالـي بـدم  ١١األربعاء الماضي الموافق ال
 .بارد، رغم أنها ترتدي سترة وخوذة الصحافة

ورغم كل الشواهد الدالة على جريمة االغتيال البـشـعـة  -
البنة فلسطين، حاملة مشعـل الـمـوضـوعـيـة والـحـقـيـقـة 
بالصوت والصورة والوثيقـة، إال أن سـلـطـات االسـتـعـمـار 
الصهيونية الموغلة عبر التاريخ المعاصر بالدم الفلسطينـي، 
أخذت تحاول منذ البداية االلتفاف والتستر على جـريـمـتـهـا، 
وإنكار فعلتها الدنيئة، إذ زعمت زورا وبهتانا بأن "المقاومـيـن 
الفلسطينيين" هم من قاموا بذلك، إال أنه وبعـد أن تـبـيـن 
للعالم ولمن قاموا بإجراء تحقيقات ميدانية، انـه لـم يـكـن 
هناك مقاومين تراجعت وسعت لخلـط األمـور، عـبـر وضـع 
فرضيات وهمية شتى لتضليل الرأي الـعـام الـعـالـمـي، ثـم 
أخذت تطالب بالمقذوف القاتل والمشاركة في لجنة تحقـيـق 
إسرائيلية فلسطينية أميركية، لكن القيادة الفلسطينية التي 
هي على وعي للمحاوالت المعروفة الـغـايـات رفضـت ذلـك 
فوراً، وعملت منذ اللحظة األولى عـلـى تـوثـيـق الـعـنـاصـر 
الالزمة للعمل على نقل الملف للمحكمة الجنائـيـة الـدولـيـة 
لمالحقة جنود دولة العصابات الصهـيـونـيـة الـذيـن نـفـذوا 
الجريمة أو تواطأوا عليها بأمر من رؤسائهم لـمـحـاكـمـتـهـم 

 .كمجرمي حرب
 ...يا جماهير شعبنا العربي البطلة

 ...يا أبناء المعاناة والحقوق العربية الثابتة
إن جريمة اغتيال اإلعالمية الشهيدة شيرين أبـو عـاقـلـة، 
شهيدة القدس وفلسطين والحقيقة قد كشفت مـجـددا عـن 
الوجه اإلجرامي الفعلي والمعروف أصالً لدى الكافة عن دولـة 
التطهير العرقي الصهيونية، وأكدت أيضاً للقاصـي والـدانـي 
من شعوب العالم أن دولة االبرتهايد الصهـيـونـيـة تـخـشـى 
تسجيالت الكاميرا، التي تسجل وال تجامل أو ترمش، كونـهـا 
تنقل الصور الوحشـيـة لـقـواتـهـا وعصـابـاتـهـا وقـطـعـان 
مستعمريها بموضوعية فنية، ودون مونـتـاج أو مسـاحـيـق، 
ولهذا وكما فعلت وتفعل دوماً قبـل ذلـك عـنـد اغـتـيـال أو 
اعتقال العديد من حراس الكلمة والحقيقة من اإلعـالمـيـيـن 
الفلسطينيين، أقدمت على ارتكاب جريمتها الجديدة والـتـي 
لن تكون األخيرة، إذ أن من الثابت انه لم يـكـن هـنـاك مـا 
يشير إلى تواجد للمقاومين الفلسطينيين، كما ولم تتـعـرض 
تلك القوات المجرمة ألي اطالق نار من تلك الـزاويـة الـتـي 

كانت تقف فيها الشهيدة مراسلة فضائية الجزيرة، وبالتـالـي 
يكون ثابتاً استهداف القناص اإلسرائيلي المجرم أو الـمـوعـز 
له أصالً أليقونة اإلعالم مقصودا بل ومتعمدا، بل أن اطـالق 
رصاصات القنص الـمـجـهـزة مسـبـقـاً عـلـى اإلعـالمـيـيـن 
المتواجدين ومنهم الشهيدة شيرين في تلك النقطة لم تكن 
صدفة أو عبثاً، أو ربما رداً على اطالق رصاص مقاومين، كما 
زعم القناص اإلسرائيلي المجرم، حسب صحيفة "هـآرتـس" 

 .اإلسرائيلية
وعليه فإن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي ممثلـة  -

باألمين العام للمؤتمر التي هالها أيضاً كل هذه األصناف من 
األساليب اإلجرامية التي تنتحلهـا الـعـنـاصـر الصـهـيـونـيـة 
والرسمية الحاقدة على جنازة الشهيدة تناشد العـالـم اجـمـع 
والمحكمة الجنائية الدولية وكافـة الـمـؤسـسـات والـمـنـابـر 
الحقوقية واألممية ذات الصلة بمالحـقـة مـجـرمـي الـحـرب 
الصهاينة، وتقديمهم للمحاكمة فـورا، وااللـتـفـات عـن أي 
مزاعم أو ذرائع للتسويف والمماطلة، الن الـحـقـائـق بـائـنـة 
وواضحة للعيان، حيث كان معلناً بصورة مسبقة بأن عنـاصـر 
العدو كانت قادمة ومتواجدة في الموقـع آنـذاك لـالقـتـحـام 
وقتل أبناء شعبنا العربي الفلسطيني في مخيم (جنين غراد) 
هم قوات وعصابات الجيش اإلسرائيلي. ولو لم يكن هـنـاك 
استهداف مخطط له مسبقاً القتحام المخيم من حيث المـبـدأ 
لما كان مراسلو وسائل اإلعالم متواجدين فـي الـمـنـطـقـة 
أصالً. وبالتالي نطالب العالـم الـكـف عـن الـعـامـل مـع أي 
محاوالت لاللتفاف أو التبرير ضمن ممارسة ازدواجية المعايير 
المعروفة كأسلوب للتغطية أو التسـتـر عـلـى الـقـتـلـة مـن 

 .العناصر الصهيونية المجرمة
 ...يا أحرار العالم ومنظماته الدولية واإلنسانية

إننا وباسم كل األحرار واألحزاب والقوى القومية الـعـربـيـة 
المنضوية في المؤتمر الشعبي العربي ندين هذه الـجـريـمـة 
ونقدم احر التعازي القلبية لذوي وزمالء الشهيدة وجـمـاهـيـر 
امتنا بفقيدة رسالة اإلعالم وحـريـة فـلـسـطـيـن والـقـدس 
والحقيقة. نعلن عن وقوفنا صفا واحدا في خـنـدق تـحـقـيـق 
العدالة ودعم كفاح األشقاء الفلسطينيين لبـلـوغ أهـدافـهـم 
واسترداد حقوقهم الوطنية والقـومـيـة فـي نـيـل الـحـريـة 
واالستقالل وتقرير المصير وعودة عرب فلسطين لـديـارهـم 

كـمـا وبـعـد  ١٩٤٨الثابتة والتي طردوا منها في عام النكبة 
، وفضح وتعرية القتلـة الصـهـايـنـة ١٩٦٧عام الهزيمة في 

وكل من يساندهم أو يحاول التطبـيـع مـعـهـم، أو يـحـاول 
 .التستر على جرائمهم إقليمياً ودولياً حتى التحرير والعودة

 .وعاشت فلسطين حرة أبية من البحر إلى النهر -
 .وعاشت األمة العربية وقواها المناضلة -

    األمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربي
  ١٦/٥/٢٠٢٢المحامي احمد عبد الهادي النجداوي/المحامي احمد عبد الهادي النجداوي/المحامي احمد عبد الهادي النجداوي/المحامي احمد عبد الهادي النجداوي/
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  ٢٠٢٢أيـــار  /طليعة لبنان الواحد 

 

في عمل إجرامي واضح المقاصد اغتال العدو الصهـيـونـي 
الصحفية الفلسطينية البارزة شيرين أبو عاقلة وهـي تـؤدي 
واجبها المهني في مخيم جنين بفلسطين المحـتـلـة صـبـاح 

 .اليوم
إن هذه الجريمة اإلرهابية على بشاعـتـهـا ال يـمـكـن أن 
تشكّل مفاجأة لمن يعرف التـاريـخ اإلجـرامـي لـلـعـصـابـات 
الصهيونية التي مارست وتمارس كل العملـيـات اإلرهـابـيـة 
منذ ثمانية عقود داخل فلسطين المحتلة وخـارجـهـا، إذ أن 
عملية اغتيال الصحفية شيرين أبو عـاقـلـة لـيـسـت عـمـالً 
منفصالً عن اغتيال مـجـمـوعـة كـبـيـرة مـن الـمـثـقـفـيـن 
واإلعالميين الفلسطينيين، وهي ليست منفصلة عن اغتيـال 
المناضلين الفلسطينيين والعرب في كل مكـان. فـمـا تـزال 
الذاكرة العربية تحتفظ لهذا العدو اإلرهابي بقصص اغتيالـه 
لعشرات الشهداء من الصحفيين والناشطين والمتضـامـنـيـن 
مع شعبنا في فلسطين وكفاحه من اجل نيل حريته، تـمـامـاً 
كما ال ينسى مجازر عصابات شتيرن والهاغانا بحق المدنيين 

 .العزل في فلسطين ولبنان ومصر وغيرها
إن جرائم إطالق النار ضد الصحفيين والفـرق اإلعـالمـيـة 
ليست عمليات متفرقة أو أخطاء غير مقصـودة، وإنـمـا هـي 
سياسة صهيونية مخطط لها من قبل األجهزة الرسمية فـي 

قـوات  الكيان الغاصب ويجري العمل بموجبها من قبل أفـراد
االحتالل، وال يمكن إطالقاً اعتبارها عملـيـات عشـوائـيـة أو 
فردية. فالتعتيم على جرائم االحتالل ضـد أبـنـاء شـعـبـنـا 
الفلسطيني ومنع إيصال أصوات األسرى والمعذّبين وضحايـا 

 .االحتالل، هو الهدف الحقيقي من هذه العمليات اإلجرامية
ومما يؤكد وجود هذه السياسة المقصودة تعمد القناصيـن 
الصهاينة توجيه الرصاص المباشر ألجساد الصحفيين، وهـو 
ما رأيناه واضحاً في استهداف رأس الصحفيـة شـيـريـن أبـو 
عاقلة برصاص متفجر على نحوٍ مباشر، ممـا يـعـنـي وجـود 
أوامر لردع الصحفيين ومنعهم من ممارسة واجباتهـم عـبـر 

 .إيقاع الخسائر البشرية بينهم بشكل مقصود
ومن المفيد أن نذكّر في هذا المقام بالجرائم التي ارتكبها 
المحتـلـون األمـيـركـيـون واإليـرانـيـون فـي الـعـراق ضـد 
الصحفيين، مشيرين هنا إلى استشهاد الصحـفـيـيـن طـارق 
أيوب وأطوار بهجت وعلي الخطيب وعشرات غـيـرهـم، ومـا 
ارتكبته ميليشيات إيران اإلرهـابـيـة مـن جـرائـم اغـتـيـالٍ 
وتعذيبٍ وخطف وتغييبٍ بحق اإلعالميـيـن الـعـامـلـيـن فـي 
العراق ومنهم الشهيدين أحمد عبـدالصـمـد وصـفـاء غـالـي 
وآخرين كثيرين. كما نذكّر بالجرائم التي ارتكبتها العصابات 
اإلجرامية في سوريا وهي تحاول خنق األصوات الحرة الـتـي 

تنقل الجرائم الوحشية المرتـكـبـة ضـد الشـعـب الـعـربـي 
السوري. واألمر ذاته نجده في اليمن الذي تعيث به عصابـات 
الحوثي اإلجرامية قتالً وإجراماً وتخريباً وإفسـاداً، حـيـث لـم 
يتورع الميليشياويون الحوثيون عن قتل وتغييب الـعـشـرات 

 .من الصحفيين وترهيب آخرين
لقد بات العراق وفلسطين وسوريا واليمن من أخـطـر دول 
العالم بالنسبة للعاملين في قطاع الصحافة واإلعالم، وكـل 
ذلك بسبب االستهداف المتعمد لألطقم الصحفيـة ومـقـرات 
المؤسسات اإلعالمية ومن خالل عمليات االغتيال المباشر أو 
االختطاف والتعذيب أو التهديد بذلك إلخراس األصوات الحرة 
الناقلة للحقائق والمعبرة عن ما يعانيه الضحـايـا فـي هـذه 

 .األقطار العربية المحتلة
إن مكتب الثقافة واإلعالم في القيادة القومية لحزب البعث 
العربي االشتراكي وهو يتقدم بأصـدق مشـاعـر الـمـواسـاة 
وخالص التعازي إلى أسرة الفقيدة وإلى أبناء شعبنا الـعـربـي 
الفلسطيني يطالب االتحادات والنقابات المهـنـيـة الـعـربـيـة 
المعنية بحقوق اإلنسان وبالعمل الصحفي بالـتـأكـيـد عـلـى 
رفض التطبيع اإلعالمي مع الـعـدو الصـهـيـونـي وتـجـريـم 
التعامل معه وطرد كل صحفي يسيء إلى القـيـم الـنـبـيـلـة 
ويتواصل مع المؤسسات والشخصيات الصهيونية وبأي شكلْ 

 .من األشكال
كما يطالب المؤسسات اإلعالمية العربية كافة بعدم فسح 
المجال عبر منابرها المختلفة لمن يمثـل هـذه الـعـصـابـات 
الصهيونية ويبرر جرائمها، ألن استضافة هؤالء والسماح لهم 
بتضليل أبنائنا وتسميم عقولهم من خـالل الـتـسـلـل إلـى 
منظوماتنا اإلعالمية ال يندرج تحت إطـار حـريـة الـتـعـبـيـر 
والسماح بتعدد اآلراء بل هو جريمة ال تـقـل خـطـورة عـن 

 .اغتيال الصحفيين والتضييق عليهم
والدعوة موجهة أيضاً إلى المؤسسـات الـحـقـوقـيـة حـول 
العالم لرفع الدعاوى القانونية ضد هذه الجرائم المـتـعـمـدة، 
حيثما أمكن، وتنظيم الفعاليات القانونية التي تفـضـح هـذه 
الجرائم، ألن استهداف الصحفيين جريمة يـعـاقـب عـلـيـهـا 
القانون في كل مكان، وفق االتفاقيات الدولية ذات العـالقـة، 

 .وان ال يسمحوا لمرتكبي هذه الجرائم باإلفالت من العقاب
دعواتنا بالرحمة للشهيدة شـيـريـن أبـو عـاقـلـة ولـكـل 
الصحفيين األحرار الـذيـن اغـتـالـهـم الـغـزاة الـمـحـتـلـون 
وميليشياتهم اإلرهابية في كل مكان من وطنـنـا الـعـربـي، 

 .والخلود لذكراهم العطرة
    مكتب الثقافة واإلعالم القوميمكتب الثقافة واإلعالم القوميمكتب الثقافة واإلعالم القوميمكتب الثقافة واإلعالم القومي
١١/٥/٢٠٢٢ 
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جريمة اغتيـال الشـهـيـدة شـيـريـن أبـو عـاقـلـة صـادمـة 
وموصوفة، هي جريمة حرب ارتكبها العدو متعمداً وبـأعصـاب 
باردة، ومنذ اللحظة األولى حـاول الـعـدو كـعـادتـه فـي كـل 
جرائمه ممارسة الخداع والتمويه وتزييف الحقائق زاعماً أنـهـا 
ربما قتلت برصاص فلسطيني، ووزعت الخارجية الصهيـونـيـة 
شريط فيديو مرتب لمنح هذا الزعم نوعاً مـن الـمـصـداقـيـة 
سرعان ما كذبتها منظمة بتسليم "اإلسرائيليـة" ومـنـظـمـات 
حقوقية سارعت إلى إجراء تحقيق في مقتلها أكد أن ال وجـود 

 إال لقوات االحتالل حيث استشهدت شيرين.
الحقاً حاول العدو امتـصـاص ردود الـفـعـل بـعـدة روايـات 
مختلفة لكنها تصب في إطار واحد لكنه أقـر أن أبـو عـاقـلـة 
استشهدت برصاصة أطلقت من سيارة جيب ليعود إلى الـقـول 
إن تحقيقاً داخلياً لم يتوصل إلى معرفة أن جندياً أطلق الـنـار 

 أصابها برصاصة.
العدو في تعاطيه مع جريمة اغتيال الشهيدة شـيـريـن أبـو 
عاقلة حاول كعادته امتصاص ردود الفعل عبر المراهنة علـى 
عامل الوقت أوالً وعلى أن ردود الفعل الغاضـبـة سـرعـان مـا 
تبدأ بالتالشي كما محكومة بسقف محدد من قـبـل الـواليـات 

 المتحدة األميركية وعدة جهات غربية.
فالواليات المتحدة األميركية دعت إلـى تـحـقـيـق مشـتـرك 

صهيوني وهو ما رفضته السلطة الفلسـطـيـنـيـة   –فلسطيني 
التي أثبتت تحقيقاتها أن العدو هو الذي ارتكب هذه الجريمـة، 
كما أن العدو يدرك أن الحماية األميركية مؤمنة في مـواجـهـة 
الدعوات لمحاسبة االحتالل قياساً علـى كـل الـجـرائـم الـتـي 
ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على الرغم من أن شـيـريـن 
تحمل الجنسية األميركية مما يرتب على اإلدارة األمـيـركـيـة 
مسؤولية مضافة، وهي صمـتـت عـلـى رفـض الـعـدو إجـراء 
تحقيق جنائي ألن تحديد المسؤوليـة عـنـدهـا يـرتـب عـلـى 
األميركيين المطالبة بتسـلـيـم الـقـاتـل بـمـوجـب الـقـانـون 
األميركي ألنه أقدم على قتل مواطن أميركي، وهي ال تـرغـب 
في الوصول إلى هذه الحالة ألسباب عديـدة ومـخـتـلـفـة مـن 
بينها الرفض الصهيوني لـتـنـفـيـذ هـذه الـخـطـوة، وكـذلـك 

 لتداعياتها على حكومة بينيت التي تقف على حافة السقوط.
كما أن الجنائية الدولية لم تتحرك ومـدعـيـهـا الـعـام ظـل 
متردداً عن اتخاذ أية إجراءات قانونية علماً أنه يقيم الدنيا وال 
يقعدها وأصر على المطالبة بجندي روسي مـتـهـم بـارتـكـاب 
جرائم حرب، فيما يصمت للجرائم ضـد اإلنسـانـيـة وجـرائـم 
الحرب التي ترتكب بحق أبناء فلسطين وأطفال فلسطين ولن 

 تكون آخرها جريمة اغتيال أبو عاقلة.
مسؤولية العدو عن هذه الجريمة تتضح أكثر مـع االعـتـداء 
على المستشفى الفرنسي حيث يرقد جثمانها وكـذلـك عـلـى 
مسيرة تشييعها وعلى نعش الضحية، حيث واجهـت سـلـطـات 
االحتالل وشرطتها المشيعين بكل أشكال الـقـمـع واالعـتـداء 
عليهم، واكتفى المجتمع الدولي ببيانات إدانة لم تـرتـق إلـى 

 مستوى إجراء عملي ملموس.

ـــــــة  ـــــــال وك
أسوشيتـدبـرس 
أجرت تحـقـيـقـاً 
خــاصــاً انــتــهــى 
ــة  ــالــص ــى خ إل
ــــة  ــــي ــــؤول مس
الجريمـة عـلـى 
عاتق سـلـطـات 
االحتالل كذلـك 

 CNNمــحــطــة 
األميركية قالـت 
إنها جمعت مـن 

األدلة ما يكفي إلدانة العدو وتحميله مسؤولية هذه الجـريـمـة 
ووصلت التحقيقات الفلسطينية إلى نتيجة حاسمة عـلـى هـذا 

 الصعيد.
وإذا كانت جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة قـد أثـارت ردود 
فعل واسعة على مستوى العالم كله، فإن الـعـدو الـمـتـمـرس 
بالخداع والتضليل، والـقـائـم عـلـى الـعـدوان والـعـنـصـريـة 
والجريمة ينطلق في التعاطي مع هذه الجريمة وغـيـرهـا مـن 

 الجرائم المماثلة عبر قنوات ترتكز:
محاولة الخداع والتمويه وقلب الحقائق أو تزويرها لـنـشـر  -

نوع من الضبابية وكثيراً ما اسـتـخـدم هـذه األسـالـيـب فـي 
تعاطيه مع الجرائم التي ارتكبها وهي أكثر مـن أن تـحـصـى 

 على مدى سنوات وجوده االغتصابي على أرض فلسطين.
الحماية األميركية التي تمنع محاسبته أو إدانته واالكتـفـاء  -

في أكثر األحيان بانتقاده الخجول مثلما تفعل األم مع ولـدهـا 
 المدلل.

ميل العالم الغربي إن لم نقل انحيازه لصالح الصهيونـيـة  -
وكيانها االغتصابي ومحاولة فهم أو تبرير ما يقدم علـيـه مـن 

 جرائم ضد اإلنسانية ومن جرائم حرب تطال كل شيء.
الضعف العربي والغياب اإلسالمي عـن دائـرة الـفـعـل أو  -

التأثير في غالبية األحيان وعدم االهـتـمـام أو االرتـقـاء إلـى 
 مستوى التحديات والمخاطر.

العالم استنكر كله استنكر جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلـة 
إال المطبعين مع العدو فقد لزموا صمت أهـل الـقـبـور وكـأن 
األمر ال يعنيهم مثلما ال يعـنـيـهـم مـا يـجـري فـي األراضـي 
الفلسطينية المحتلة خاصة في مدينة القدس وفـي أقصـاهـا 

 المبارك.
العدو قتل شيرين أبو عاقلة أسماً ورسالة ودوراً فـي فضـح 
ما يتعرض له شعبها، وما يمارسه العدو من جرائم بحـق كـل 
أبناء فلسطين ليصبح الجواب واضحاً أن شيريـن أبـو عـاقـلـة 
قتلت عمداً وعن سابق تصور والمسؤولية تـتـعـدى الـجـنـدي 
الذي أطلق الرصاص لتطال كباراً في كـيـان االحـتـالل عـلـى 
المستويين السياسي واألمني بانتظـار مـحـاسـبـة عـن هـذه 

 الجريمة وكل الجرائم وهي ال بد آتية وإن طال الزمن.
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عقدت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان 
اجتماعاً في سفارة دولة فلسطين، في العاصمة الـلـبـنـانـيـة 
بيروت، حيث تضمن جدول أعمالها الـعـديـد مـن الـقـضـايـا 
المتعلقة بالوضع الفلسطيني عـمـومـاً، وفـي الـمـخـيـمـات 
الفلسطينية في لبنان على وجه الخصوص، وقد افتتح أميـن 
سر قيادة المنظمة في لبنان الحاج فتحي أبو العردات، الجلسة 
بالدعوة لقراءة سورة الفاتحة وإهداء ثوابها إلى روح الشهـيـد 
القائد صالح اليوسف عضو المكتب السياسي لجبهة التحريـر 
الفلسطينية وعضو القيادة السياسية للمنظمة فـي لـبـنـان، 
وإلى الفلسطينية أيقونة اإلعالم، شهيدة الكلمة والصوت الحر 

 :شيرين أبو عاقلة، وقد صدر عن االجتماع التالي
تجدد قيادة فصائل المنظمة في لبنان، الـتـأكـيـد فـي  .١

الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة الفلسـطـيـنـيـة، عـلـى أن 
شعبنا الفلسطيني متمسك بحق العودة إلى األرض والـديـار 

، بقوة السـالح واإلرهـاب ١٩٤٨التي اقتلعوا منها في العام 
والمجازر على يد العصابات الصهيونية، كما تؤكد بـأن هـذا 
الحق وكافة الحقوق الفلسطينية المتـمـثـلـة بـحـق تـقـريـر 
المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقـلـة وعـاصـمـتـهـا 

 . القدس، ال تسقط بالتقادم
تستنكر قيادة المنظمة وتدين بشـدة اغـتـيـال قـوات  .٢

جيش االحتالل الصهيوني اإلعالمية الفلسطينية شيرين أبو 
عاقلة مراسلة شبكة إعالم الجزيرة في فلسطين، وتـعـتـبـر 

اإلجرامية إضافة جديدة لسجـل    قيادة المنظمة هذه العملية
العدو اإلسرائيلي الصهيوني الحافل بالعمـلـيـات اإلجـرامـيـة 
واإلرهابية، التي نفذها ضد أبـنـاء شـعـبـنـا فـي األراضـي 
الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس، والتي يـجـب 
على المجتمع الدولي االستجابة لدعوة القيادة الفلسطـيـنـيـة 
لتقديم قادة الكيان الصهيوني للمحكمة الجنائـيـة الـدولـيـة 

 .باعتبارهم مرتكبي جرائم حرب ضد اإلنسانية
تؤكد قيادة المنظمة في لبنان رفضـهـا لـمـا جـاء فـي  .٣

رسالة المفوض العام لألونروا فيليب الزاريـنـي، الـمـوجـهـة 
لالجئين الفلسطينيين، وتعتبر ما جاء في بعـض جـوانـبـهـا، 
خاصة فيما يتعلق في خيار نقل بعض من مهام األونروا إلى 
مؤسسات دولية أخرى، انحرافات تصب في خدمـة "صـفـقـة 
ترامب " لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق الـمـشـروعـة 

 .لشعبنا وفي مقدمتها حق العودة
تهنئ قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينـيـة فـي  .٤

لبنان، القوى السياسية والوطنية واإلسـالمـيـة الـلـبـنـانـيـة، 
وعموم الشعب اللبناني الشقيق بنجاح االنتخابات النيـابـيـة، 
والتي شكلت نموذجاً ديمقراطياً حضارياً، وتهنئ كل الـذيـن 

فــازوا بـــثـــقـــة 
شعبهم، وتتمنى 
قيادة المنـظـمـة 
أن تشكـل هـذه 
االنتخابات خشبة 
الخالص للبـنـان 
ـــع  مـــن جـــمـــي
أزماته، السـيـمـا 
األزمـــــــــــــــــة 
االقتصادية التـي 
يتعرض لها منـذ 

 .اكثر من سنتين
تـــثـــمـــن  .٥

وتشكر القيادة السياسية للمنظمة أبناء شعبنا الفلسطـيـنـي 
في جميع المخيمات والتجمعات على الـتـجـاوب مـع دعـوات 
الحرص على المصلحة الفلسطينية، لاللتزام في المخيمـات، 
وعدم التجول فـي الـمـدن خـالل الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة 

 .الديمقراطية اللبنانية
توجه قيادة المنظمة في لبنان التحية الكفاحـيـة لـكـل  .٦

أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع األراضي الـفـلـسـطـيـنـيـة 
المحتلة، وخاصة في مدينة الـقـدس لـتـشـبـثـهـم بـاألرض 
الفلسطينية وتمسكهم بالحقوق المشروعة لشعبنا، وتحـيـي 
صمودهم وتصديهم لقوات االحتالل الصهيونـي وقـطـعـان 

 .المستوطنين الصهاينة، ودفاعهم عن المقدسات الدينية
توجه قيادة المنظمة تحية إكبار وإجالل لكل الشـهـداء  .٧

من أبناء شعبنا الفلسطيني الذين سقطوا على أرض ودرب 
فلسطين من اجل تحقيـق األهـداف والـثـوابـت الـوطـنـيـة 
الفلسطينية المتمثلة فـي الـعـودة والـحـريـة واالسـتـقـالل 

 .الوطني
وتوجه التحية لكل األسرى والمعتقليـن فـي السـجـون  .٨

والمعتـقـالت الصـهـيـونـيـة الـذيـن يـطـرزون بصـبـرهـم 
وبصمودهم ووحدتهم وبقـوة إرادتـهـم وعـزيـمـتـهـم فـي 
مواجهة إدارة مصلحة السجون الصهـيـونـيـة، اجـمـل صـور 

 .الكفاح والنضال والمقاومة
تتقدم قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينيـة فـي  .٩

لبنان، من إدارة شبكة الجزيرة اإلعالمية ومن أسرة وعـائـلـة 
الشهيدة شيرين أبو عـاقـلـة ومـن عـمـوم أبـنـاء شـعـبـنـا 
الفلسطيني في الوطن والشتات، ومن كـافـة الصـحـفـيـيـن 

 .واإلعالميين في العالم، بأصدق مشاعر التعازي والمواساة
١٨/٥/٢٠٢٢ 
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    اليمناليمناليمناليمن––––إعداد / يحي محمد سيف إعداد / يحي محمد سيف إعداد / يحي محمد سيف إعداد / يحي محمد سيف 
    ::::تمهيــدتمهيــدتمهيــدتمهيــد

في ذكرى النكبة ومع مواصلة شعبنا العربي في فلسطيـن 
مواجهة االحتالل الصهيوني والتصدي ألبشع جـرائـمـه فـي 
القتل المتعمد وليس آخرها استشهاد اإلعالمية شيريـن أبـو 
عاقلة، واستمرار االستيطان وتهويد القدس الشريف، فـالبـد 
من تنوير األجيال بالجذور التاريخية لكل ذلـك، السـتـيـعـاب 
حجم وأبعاد المشروع الصهيوني في فـلـسـطـيـن والـوطـن 
العربي، وبالتالي التهيؤ إلدامة التصدي له كما تتطلبه سعته 

 .وشموليته
وبداية فإن الدفاع عن فلسـطـيـن والـتـصـدي لـمـؤامـرات 
االستيطان فيها والجهاد لتحريرها هو ليس لكـونـهـا مـجـرد 
تراب أو شجر، ولكنها عقيدة في القلوب وإيمان في النفـوس، 
وذلك الن قضية فلسطين ال تشبهها قضية في العالم (فهي 
األرض المباركة، وهي ارض المالحـم فـي الـتـاريـخ، هـي 

الممتدة في الزمن، وعبق الجهاد الفواح، ونور   إشراقة النبوة
الوحي الممتد من مكة والمدينة، ليشع فـي األرض كـلـهـا، 
دعوة، وبالغاً وقرآناً. أنها أرض العروبة واإلسـالم واإليـمـان 
وستظل فلسطين ارض العروبة واإليـمـان والـجـهـاد، أرض 
مباركة، تبسط مالئكة الرحمن أجنحتها عليها، ويغمرها نـور 

 .) ١ويــفــوح مــنــهــا عــبــق الــدمــاء الـزكــيــة ( -الـيــقــيــن 
ولهذه االعتبارات ولالعتبارات األخرى أصبـحـت فـلـسـطـيـن 
بصفة عامة والقدس واألقصى المبارك تحتل مكانة عظيمـة 
لدى العرب مسلمين ومسيحيين ولدى كل قوى الـمـؤمـنـيـن 

 .باهللا الواحد األحد والخيرين في العالم اجمع
 : ففلسطين هي

األرض التي تضم المسجد األقصى ثاني مسجد بناه بعـد  -
). ومسـرى ٢المسجد الحرام النبي إبراهيم عليـه السـالم (

النبي العربي الكريم محمد صلى اهللا عليه وسلم ومـعـراجـه 
إلى السماوات العلى. وفيه أم عليه الصالة والسـالم إخـوانـه 

والـيـه أي إلـى الـمـسـجـد �  األنبياء في صالة ليلة اإلسـراء
األقصى تشد القلوب الرحال مع المسجد الحرام والـمـسـجـد 

 �النبوي. وأن الصالة فيه بخمسمائة صالة
وأن بيت المقدس كان القبلة األولى للمسلمين، قـبـل أن  -

تتحول إلى الكعبة. وهي ارض طاهرة مباركة بنص قـرآنـي 
لقوله تعالى (يا قوم ادخلوا األرض المقدسة التي كـتـب اهللا 
لكم) ، ولقوله تعالى (ونجينا لوطاً إلى األرض التـي بـاركـنـا 

 � (فيها للعالمين
وهي موطن األنبياء عليهم السالم ومهبط الوحي عليهم  -

 –وداود  -ومـوسـى -ويـعـقـوب  -ومنهم، لوط وإسـحـاق 

وعيسى عليهم السالم باإلضافة إلى أن الـقـدس  -وسليمان 
تحتضن إلى جانب المسجد األقصى المبارك قـبـة الصـخـرة 
المشرفة، وما تمثله هذه الصخرة من تاريخ ديـنـي عـريـق 
منه: أن النبي إبراهيم عليه السالم اتخذ عندها مكانا لعبادة 
اهللا تعالى، وعليها أقام يعقوب عليه السالم مسجده وفـيـهـا 

 .)٣نصبت قبة الزمان أو خيمة االجتماع وغير ذلك(
إن تاريخ تهويد فلسطين والقدس حـلـقـة مـن مسـلـسـل 
طويل مرير، سطره الصهاينة المحتلون بالـقـتـل وبـالـغـش 
والخداع والمراوغة، وفي كثير من األحيان بالغفلة والضـعـف 
والخنوع من قبل العرب فكان تاريخاً أليماً وواقعاً زائفاً ابتـداء 

  . بوعد بلفور، ولم تنته فصوله بعد
وأن قضية تهويد فلسطيـن و(اقـتـالع) الشـعـب الـعـربـي 
الفلسطيني من أرضه بالقوة وتشريده وإحالل كيان غـريـب 
مكانه وهو الكيان الصهيوني، ليـلـقـى كـل أنـواع الـعـذاب 
والمعاناة منذ أن تم زرع هذا الكيان المسخ في أرضه وارض 

م ليعيش كـل هـذه ١٩٤٨/ مايو عام ١٥أبائه وأجداده منذ 
السنين الطويلة مقهوراً مظلوماً، مسلوب القـدرة السـتـرداد 
أرضه ومقدساته، هي نتائج خطط شيطانية وثمرة قـرارات 
استراتيجية بدأت قيادات االستعمار الغربي وزعماء الـحـركـة 
الصهيونية منذ زمن طويل على نسج خيطوها واعـتـمـادهـا 
والسعي بكل الوسائل لتحقيقيها، ليس بـحـق فـلـسـطـيـن 
وحسب بل بحق األمة العربية بكاملها إال أنها أصبحت أكـثـر 

 . وضوحاً مع ظهور الحركة الصهيونية
وقد أسهمت العديد من الدول االستعمارية الغربية بـلـعـب 
أدوار وبأشكال متفاوتة لتنفيذ هذه الجريمة، وسوف نتـحـدث 
هنا بإيجاز عن ابرز األدوار لتهويد فلسطين والـقـدس الـتـي 

 .لعبتها هذه الدول كل على حدة
 أوالً: الدور الفرنسي
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تشير المراجع التاريخية إلى أن (نابليون بونابرت) قام فـي 
م ولتنفيذ أهداف فرنسا االستراتيجية بالمحـاولـة ١٧٩٩عام 

الجدية األولى الحتالل فلسطين عن طريق إسكـان الـيـهـود 
 �فيها، إال أن تلك المحاولة باءت بالفشل كسابقاتها

ونظراً ألهمية المشرق العربي الجغرافية واالستراتيجـيـة، 
وفي سياق التنافس االستعماري الذي كان قائماً بين فـرنسـا 
وبين إنجلترا الذي استمر منذ أواخر القرن السابع عشـر إلـى 
القرن التاسع عشر، فقد رأى ساسة فرنسا أن خيـر طـريـقـة 
للتغلب على إنجلترا هو هزيمتها في مستعمراتها الشـرقـيـة 

على تجارتها وتحويل التجارة الشرقية إلـى الـبـحـر  والقضاء
األحمر والبحر األبيض المتوسط بدالً من طريق رأس الرجـاء 
الصالح الذي كانت تسيطر عليه انجلترا؛ وأن ذلك لن يـكـون 

 .إال بتكوين إمبراطورية لفرنسا في المشرق العربي
وعلى هذا األساس قام نابليون بحملته العسكـريـة عـلـى 

حـيـث �  مصر واالنطالق منها لغزو فلسطين والشام عمـومـاً
دخلت القوات الفرنسية الغازية، العريش ثـم غـزة، ويـافـا؛ 
التي سلمت حاميتها وعددها أربعة آالف جـنـدي لـلـضـابـط 
الفرنسي الذي أمنهم على حياتهم، ولكن نابليون الذي خـاف 
أن يحملوا السالح ضده في عكا إذا تركهـم وشـأنـهـم، قـام 
بقتلهم مرة واحدة في جريمة بشـعـة قـل نـظـيـرهـا فـي 

 �التاريخ
ثم سار نحو عكا فوقف أمامها حيث واجـه صـعـوبـات لـم 
تصادفه من قبل، تكمن في الموقع الحصين الذي يتمتع بـه 
ميناء عكا، وقوة بأس قائد حاميتها احمد باشا، إضـافـة إلـى 
تزامن وجود سفينتين حربيتين من األسـطـول اإلنـجـلـيـزي 
بقيادة سدني سمث في ذلك الوقت، حيث سـاعـد وجـودهـا 

فظـل الـحـصـن �  على وصول المؤونة والذخيرة إلى المدينة
 �مفتوحاً من جهة البحر مما اضعف تأثير حصار نابليون عليه

وأرادت الدولة العثمانية حينها أن تحصر القوات الفرنسـيـة 
بين نارين وتضطرها بالتالي إلى رفع الحصار نـهـائـيـاً عـن 
عكّا، فقامت بتحريك قوة من دمشق، مما أضطر نابليون إلى 
إرسال قوة قليلة العدد بقيادة كليبر لمالقاتها، ولكن كلـيـبـر 
أوشك على االنهزام فسارع نابـلـيـون إلـى نـجـدتـه وأحـرز 

أبـريـل  ١٦انتصاراً في موقعة (تل طابور) جنوبي عكا فـي 
م ، أعقبه بهجوم على عكا حـيـث تـعـرضـت قـواتـه ١٧٩٩

لخسارة جسيمة، فأكتفى بتدمير المدينة وتـخـريـبـهـا ورفـع 
الحصار عنها ثم ولى راجعاً إلى مصر عن طـريـق الصـحـراء 

 � ومنها الى فرنسا
وعلى إثر فشل هذا الغزو الفرنسي الحتـالل فـلـسـطـيـن 
كتب المؤرخ الصهيوني ( ناحوم سوكولوف) وهو يعلق عـلـى 
ذلك بأسف قائالً : (بما أن حملة نابلـيـون مـن مصـر عـلـى 
سوريا كلها قد فشلت ، فأن الرأي العام اليهودي قد انـقـسـم 

وليس ذلك فيما يتعلق بالمبدأ، بل فيما يـتـعـلـق �  هو أيضاً
 .(باإلمكانيات الحالية والوسائل

وقبل دعوة نابليون الحتالل فلسطين بقليل نشــرت فـي 
فرنسا رسالة مغلقة كتبها كما يزعم، أحـد أعضـاء السـبـط 
اليهودي، إلى صديق له يقول فيها (إني اقترح بإذن فـرنسـا: 
احتالل البالد التي تشمل مصر السفلى، وكذلك الـمـنـطـقـة 
الشاسعة حول البحر الميت حتى البحر األحمر، زاعـمـاً وكـمـا 

من كتاب (احذروا الصهيونـيـة) الصـادر عـن  ٣٢جاء في ص
وكالة نوفستي إبان فترة االتحاد السوفيتي، أنـه: (بـعـد أن 
نحتل موقعاً يشكل انسب المواقع في العالم نصبح، بفضـل 
البحر األحمر، ملوك التجارة مع الهند والـجـزيـرة الـعـربـيـة، 
وأفريقيا الجنوبية والشرقية ، والحبشة وهي أغنى الـبـلـدان 
التي زودت الملك سليمان بكميات كبيرة من الذهب والـعـاج 

وقد اقترح في رسالته تلك اقتسام هـذه �  والحجارة الكريمة
 �الثروات كلها مع فرنسا

  ثانياً : بريطانيا
وإذا كان بإمكان البعض وصف محـاولـة الـمـسـتـعـمـريـن 
الفرنسيين الستغالل اليهود ألغراضهم وأهدافهم الـخـاصـة 
في الوطن العربي بأنها (حادثة تاريخية فقط) ، فينبغـي أن 
ننظر إلى جهود اإلدارات االستعمارية المتعاقبة في بريطانيا 
بأنها ليست سوى تنفيذ دؤوب لخطـة إمـبـريـالـيـة وضـعـت 
بأحكام لتهويد فلسطين بدأها (بالم سـتـون) رئـيـس وزراء 

إلى زرع كيان يـهـودي فـي  ١٨٣٩بريطانيا الذي دعى عام 
 .( ٤فلسطين (

ولقد قامت بريطانيا بأخطر دور تقوم به دولة في التاريـخ 
الحديث في تهويد فلسطين وذلك مقابل المال الذي دفـعـه 
الصهاينة لها خالل الحرب العالمية األولى وحصلوا بمـوجـبـه 

م. ولـقـد ١٩١٧على (وعد بلفور) وزير خارجية بريطانيا عام 
تمثلت خطورة دور بريطانيا في كونها زرعت خطراً لم يزول 
بانتهاء الحرب العالمية األولى لكنه شكل تـهـديـداً جسـيـمـاً 
مستمراً على األمة العربية وسكانها ومقدراتها ومستقبـلـهـا، 
تمثل في زراعة الكيان الصهيوني ذلك الجسم الغريـب فـي 

 .قطر فلسطين، قلب الوطن العربي و أرض المقدسات فيه
ولقد أكدت المصادر والوثائق البريطانية الرسمية أن هـذا 
الدور الذي لعبته بريطانيا كان ألهداف سياسية واستراتيجية 
واقتصادية واستعمارية موجهة ضد األمة العربية وليس ضد 
الشعب العربي الفلسـطـيـنـي فـقـط ،كـمـا تـوضـح تـلـك 
الممارسات، ان ذلك الدور كان يصب في صالح الصهـيـونـيـة 
العالمية اكثر منه في صالح بريطانيا، وقد مارست بريطانيـا 
في سبيل ذلك الكذب والخداع، حـيـث لـم تـوف بـأي مـن 
تعهداتها والتزاماتها الواردة في رسائلها المتبادلة مع حـكـام 
العرب، إذ أنها تنكرت لتعهداتها التي وعدتهم بها باستقـالل 

وقـد تـرتـب �  األقطار العربية حال انهزام الدولة العثمـانـيـة
على سياسة بريطانيا ومماطلـتـهـا هـذه، احـتـالل الـوطـن 
العربي وتقسيمه إلى دويالت تفصلها حدود مصطنعة ومـن 

 ).٥ثم استعماره، وبيع فلسطين للحركة الصهيونية ( 
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 ثالثا : احتالل سوريا ونهضة الصهيونية
تدارست الدول االستعـمـاريـة األوروبـيـة  ١٨٤٠وفي عام 

الكبرى المتصارعـة مـن أجـل الـهـيـمـنـة والـنـفـوذ عـلـى 
اإلمبراطورية العثمانية المريضة، قضية ما اسمـتـه سـوريـا 

-أب -١٧(المحتلة). فكتبت صحيفة (تايمس اللندنية) فـي 
 :م مقاالً بعنوان (سوريا ونهضة اليهود) جاء فيه١٨٤٠

إن اقتراح إسكان اليهود هناك تحت حماية خمس دول لم )
يعد يشكل قضية موضع مناقشة بل أصبح بـاألحـرى مـادة 

وكتبت احـدى الشـخـصـيـات السـيـاسـيـة �  لمناقشة جدية 
اإلنجليزية البارزة في رسالة إلى المسؤول البريطاني الكبيـر 
(بالمرستون) يقول أنه من الضروري تحـويـل سـوريـة إلـى 

  :(دومينيون) إنكليزي، واقترح في ختام رسالته قائال
لو أننا أمعنا التفكير في قضية عودة اليهود على ضوء إقامـة  )

أو استعمار فلسطين الكتشفنا أن ذلـك هـو ارخـص واضـمـن  
 .(طريق لتزويد هذه المنطقة بالسكان، بل هو امر ضروري 

م كتب في احد كتبه عـن الـهـجـرة إلـى ١٨٧٧وفي عام 
فلسطين، أنه من الصعب أن يستطيع اإلنكليزي اسـتـعـمـار 
فلسطين بمثل النجاح الذي حققوه في استعمارهم ألمريـكـا 
الشمالية وذلك بسبب الحر، والمصاعب التي يخلقها الـعـرب، 
وعدم وجود حماية فعلية، ولذلك فقد اقترح استخدام اليهـود 
لهذا الغرض . ويشهد حاييم ويزمان أول رئـيـس لـلـكـيـان 
الصهيوني للدور التآمري البريطاني حيث يقول في مذكراته 
أن بريطانيا قد احتضنت الحركة الصهيونيـة وأخـذت عـلـى 
عاتقها تحقيق أهداف تلك الحـركـة، وقـال أن لـنـدن هـي 

 .الطريق الذي أوصل إلى فلسطين
  لماذا لفلسطين ؟

أما عن أهمية موقع فلسطين بالنسبة للحركة الصهيونيـة 
العالمية فيقول (ناحوم جولدمان) لقد تم اختيار فـلـسـطـيـن 
وطناً قومياً لليهود وقد كان بإمكانهم أن يحصلوا على أوغندا 
أو مدغشقر أو غيرها مما عرض عليهم، ولكن الصهايـنـة ال 
يريدون على اإلطالق إال فلسطين، ال العتـبـارات ديـنـيـة أو 
لسبب إشارة التوراة إليها أو ألن مياه البحر الميت تحتوى على 
ما قيمته اآلالف الماليين من الدوالرات من المعادن واألمـالح 
الثمينة، أو ألن تربة فلسطين الجوفية ربما تـحـتـوي عـلـى 
كمية كبيرة من البترول فحسب ، بل ألن فلسطين والمنطقة 
المحيطة بها هي ملتقى الطرق بين أوروبا وأسيا وأفـريـقـيـا 

  .وألنها المركز الحقيقي للقوة السياسية العالمية
وأضاف:( وعلـى أيـة حـال فـقـد كـانـت اإلمـبـراطـوريـة 
البريطانية تعمل بكل جد وإخالص مـن أجـل خـلـق وطـن 

وكان لسفيريها فـي   –م ١٨٤٥قومي في فلسطين منذ عام 
 كل من القدس واستانبول جهوداً كبيرة في هذا الخصوص).

    (الجزء الثاني)(الجزء الثاني)(الجزء الثاني)(الجزء الثاني)
في ذكرى النكبة ومع مواصلة شعبنا العربي في فلسطين  
مواجهة االحتالل الصهيوني والتصدي ألبشع جرائمه في القتل  

المتعمد وليس آخرها استشهاد اإلعالمية شيرين أبو عاقلة،  
واستمرار االستيطان وتهويد القدس الشريف، فالبد من تنوير  
األجيال بالجذور التاريخية لكل ذلك، الستيعاب حجم وأبعاد  
المشروع الصهيوني في فلسطين والوطن العربي، وبالتالي  

 .التهيؤ إلدامة التصدي له كما تتطلبه سعته وشموليته 
ذكرنا في الجزء األول بإيجاز عن أبرز األدوار لتهويد 
فلسطين والقدس التي لعبتها الدول االستعمارية وبعض 

 .الجهات كل على حدة، وفيما يلي الجزء الثاني للموضوع
 رابعاً: الجمعيات اليهودية المدعومة بريطانياً

استخدم اليهود الجمعيات الخيرية كطريق للوصول إلى 
فلسطين ولذلك، تأسست (جمعية االستعمار اليهودية) عام 

م على أنها جمعية خيرية هدفها مساعدة وتطوير ١٨٩١
عملية هجرة اليهود الفقراء والمحتاجين من أي مكان في 

 .أوروبا وأسيا وأي مكان آخر في العالم
ومن الجدير بالذكر أن عدد اليهود في فلسطين في ذلك 
الوقت كان محدوداً جداً وال يتعدى بضعة أالف إال أن عددهم 
اخذ بالزيادة بسبب الهجرة التي كانت ترعاها الجمعيات 
(الخيرية) ورجال المال اليهود، والمشروعات البريطانية 
الداعية إلى استعمار فلسطين بواسطة اليهود مثل مشروع 

م ومشروع القنصل البريطاني في ١٨٥٤اللورد باشلي عام 
م ومشروع جين هنري دونانت عام ١٨٥٧القدس عام 

 .(٧م حيث أيده في ذلك السير لورانس أوليفانت (١٨٧٩
 خامساً: الحركة الصهيونية

اتجه الصهاينة بأطماعهم إلى فلسطين منذ زمن بعيد 
وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر تأسست الحركة 

الذي دعا إلى اجتماع   –الصهيونية العالمية بزعامة هيرتزل 
زعماء الديانة اليهودية في مدينة بازل في سويسرا عام 

” بروتوكوالت حكماء صهيون”  م والذي أنبثق عنه ١٨٩٧
والتي تعتبر نقطة تحول في توجهات الحركة الصهيونية 
المدعومة بريطانيا، واتخذت شكل حركة سياسية تهدف إلى 
تهجير اليهود إلى فلسطين حيث يؤسسون دولة يهودية، 
وعرضوا على الدول األوروبية الكبرى أن تساعدهم في 

م زار ١٨٩٦تحقيق أطماعهم.. وقبل ذلك بعام أي عام 
هيرتزل القسطنطينية وعرض على السلطان العثماني عبد 
الحميد الثاني شراء فلسطين ليقيموا بها مستعمرات لهم 
بمليونين من الجنيهات باإلضافة إلى ثمانية عشر مليوناً 
إلنقاذ الدولة العثمانية من ديونها إال أن السلطان عبد 

 .الحميد رفض عرضه
 سادساً: لجنة االستعمار

م قام رئيس وزراء بريطانيا السير هـنـري ١٩٠٧في عام 
كامبل بنرمان بتشكيل ما أطلق عليه اسم (لجنة االستعمار) 
من أجل المحافظة على الهيمنة البريطانيـة عـلـى الـعـالـم 
وضمت نخبة من أساتذة الجامعات، وأعالم السـيـاسـيـة فـي 
الدول الغربية مثل فرنسا وبلجيـكـا وهـولـنـدا والـبـرتـغـال 
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وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وجاء في تقرير لجنة االستـعـمـار 
 :عن الوطن العربي ما يأتي

إن الخطر يكمن في هذه المنطقة بالذات، وبصورة خاصة “
في تحررها وتثقيف شعوبها وتطويرها وتوحيد اتجاهـاتـهـا، 
لذلك فعلى الدول ذات المصلحة أن تعمـل عـلـى اسـتـمـرار 
تأخرها، وتجزئتها، وإبقاء شعوبها مفككة جاهلة مـتـنـاحـرة. 
وعلينا محاربة اتحاد هذه الشعوب وارتباطها بـأي نـوع مـن 
أنواع االرتباط الفكري والروحي والتاريخي، وإيجاد الـوسـائـل 
العملية القوية لفصلها بعضها عن بعض. وكوسيلة أساسيـة 
مستعجلة لدرء الخطر توصي اللجنة بضرورة الـعـمـل عـلـى 
فصل الجزء األفريقي من هذه المنطقة عن جزئها األسيـوي، 
وتقترح لذلك حاجز بشري قوي وغريب، بحيث يشـكـل فـي 
هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس، قوة صـديـقـة 

 .”لالستعمار وعدوة لسكان المنطقة
إن هذه التوصية والمقترح يكشف بـوضـوح تـام الـهـدف 
الحقيقي، األساسي للسياسات الغربية فـي إنشـاء الـكـيـان 
الصهيوني في قلب الوطن العربي، فالغـرب يـقـف رسـمـيـاً 

 –وبقوة ضد الوحـدة الـعـربـيـة وضـد الـتـقـدم الـعـلـمـي 
التكنولوجي العربي، وأنها، أي التوصـيـة قـد تـحـولـت إلـى 
استراتيجية ثابتة في سياسات الغرب تجاه العرب، وقد نفذت 
بحذافيرها. فبعد عشر سنوات من قرار لجنة االستعمـار تـم 
تنفيذ مؤامرة تقسيم الوطن العربي الـتـي عـرفـت بـاسـم 

 .الصهيونية“سايكس بيكو ” مشروع 
 سابعاً: وعد بلفور الدوافع واألسباب

ومن أجل إيجاد حاجز بشري معادي للعرب وصديق للغـرب 
يمنع وحدة العرب ويعيق تـقـدمـهـم ونـهـوضـهـم اتـخـذت 
الحكومة البريطانية أولى الخطوات العملية الـرسـمـيـة فـي 
سياق تنفيذ تقرير لجنة االستعمـار، وتـهـويـد فـلـسـطـيـن 

م. وقد تمثلت ٢/١١/١٩١٧بإصدار وعد بلفور المشؤوم في 
أبرز العوامل واألهداف التي دفعت بريطـانـيـا إلـى إصـداره 

 :باإلضافة إلى ما سلف ذكره ما يلي
استمالة العناصر اليهوديـة فـي ألـمـانـيـا، والـنـمـسـا  -١

والواليات المتحدة األمريكية، حيث كان لهذه العناصر نـفـوذ 
كبير في الدوائر السياسية، والمالية، والصحافية، والحـصـول 

 .على تأييدها لبريطانيا وحلفائها في الحرب العالمية األولى
وإذ كان العامل األول هو عامل سياسي فـأن الـعـامـل  -٢

الثاني يندرج في إطار المصالح اإلنجليزية الـبـحـتـة. فـفـي 
مقابل هذا الوعد يؤيد اليهود احتالل بريطانيا لـفـلـسـطـيـن 

، وبـذلـك تـكـون ” القومـي لـلـيـهـود“ تمهيداً إلنشاء الوطن 
فلسطين درعاً يحمى مركز بـريـطـانـيـا فـي مصـر وقـنـاة 
السويس، وتستطيع بريطانيا بذلك التخلص من النص الذي 
ورد في اتفاق (سايكس بيكو) بشأن جعل فلسطين منطـقـة 
دولية، فتصبح بذلك منطقة احتالل بريطاني تمهيداً إلنشاء 

، وذلك تنفيذاً لقرار لجنة االستعمـار، ” القومي لليهود“ الوطن 

ليكون الكيان الصهيوني هو الحاجز البشري المعـادي، الـذي 
 .يمنع وحدة العرب وتقدمهم

وعلى أساس هذا الوعد أو الـتـصـريـح وعـدت إنـجـلـتـرا 
المزعـوم ”   الوطن ” الصهاينة بتحقيق أمانيهم في بناء ذلك 

 :في فلسطين وجاء نصه على النحو التالي
 :نص القرار

عزيزي اللورد روتشلد: أعبر لكم عن بالغ سروري إذ أنـقـل 
إليكم باسم حكومة صاحب الجاللة التصريح التالي بالعطـف 
على األماني اليهودية الصهيونية والتصـريـح الـذي عـرض 

 .على مجلس الوزراء ونال موافقته
إن حكومة صاحب الجاللة تنظر بعين العطـف إلـى إنشـاء 

في فلسطين وستبذل أقصى مساعيهـا ”  قومي لليهود”  وطن
في تحقيق هذا الهدف على أن يكون مفهوماً أن شـيـئـاً لـن 
يعمل قد يكون من شأنه المساس بالحقوق المدنية والدينية 
التي تتمتع بها الطوائف الحالية غير اليهودية في فلسطـيـن 
وال بالحقوق وال بالوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود فـي 
أي بلد أخر. وأكون ممتناً أن أحطتم المنظمات (الصهيونـيـة) 

 .علماً بهذا التصريح
 المخلص: آرثر جيمس بلفور

وقد أثار تصريح بلفور حيرة وجزعاً في البالد العربـيـة، إذ 
جاء عدواناً على حق وحرية العرب في فلسطين وإعالناً عـن 
نوايا االستعمار في تسليم أرضها لـلـصـهـايـنـة، كـمـا جـاء 
مناقضاً للعهود التي قطعها اإلنجليز للحسين بن علي، وأمام 
شدة االحتجاجات العاصفة التي عمت أقطار الوطن الـعـربـي 
إزاء هذه الجريمة اضطرت السلطات البريطانيـة، إلـى بـذل 
الجهود الملتوية الماكرة لتغطية نواياها. ولتـبـديـد مـخـاوف 
العرب والحيلولة دون توقف مساعدتهـم لـلـحـلـفـاء، أكـدت 
بريطانيا للحسين بأنه لن يسـمـح بـإسـكـان الـيـهـود فـي 
فلسطين إال بالقدر الذي يتفق مع مصالـح السـكـان الـعـرب 
السياسية واالقتصادية وأقنع الحسين نفسه مرة أخرى بذلك 

 ).٨ومضى في تأييد بريطانيا إلى النهاية (
 االنتداب وتكشف النوايا

م تحت مـا ١٩٢١وبعد أن احتلت بريطانيا فلسطين عام 
سرعان ما انكشفت النقاب عن نـوايـاهـا   –يسمى باالنتداب 

في تهويد فلسطين من خالل قيام الحكومـة الـبـريـطـانـيـة 
بتضمين (وعد بلفور) بصك االنتداب، ليصبح وثيقة دولـيـة، 
وتصبح بريطانيا بناء على ذلك مسؤولة عن تنفيذه إلنشـاء 
وطن لليهود في فلسطين. وفي ذلـك الـوقـت قـامـت إدارة 
االنتداب بتنفيذ سياسة موالية لليهود، فعـيـن الصـهـيـونـي 

وكان من عناصـر   –(هربرت صمويل) مندوباً سامياً بريطانياً 
وأصـبـح   –المخابرات البريطانية المهمة وصهيونياً متعصبـاً 

الوضع مالئماً للنشاط الصهيـونـي فـي ظـل تـلـك اإلدارة 
اإلنجليزية ومندوبها السامي الصهيوني. وكان ذلك النـشـاط 
يهدف باألساس لجعل اليهود أكثرية في فلسطين تـمـهـيـداً 
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 �لوضع يدهم عليها
 :وظهرت في ذلك الوقت استراتيجيتان أساسيتان

األولى: تشجيع هجرة اليهود إلى فلسطـيـن عـلـى أوسـع 
 �نطاق

الثانية: نقل األراضي من العرب إلـى الـيـهـود وتشـيـيـد 
  .المستوطنات الصهيونية

لذلك كان االنتداب البريطاني على فلسطين أداة تـحـقـيـق  
وعد بلفور الشهير، بالتمهـيـد والسـعـي وفـتـح األبـواب أمـام  

لليهود في فلسطين عبر عملـيـات  ”  قومي “ إمكانيات إقامة وطن  
 .تشريد الشعب العربي الفلسطيني من أرض آبائه وأجداده 

ولقد استفاد الصهاينة من هذا الوضع في تدعيم إدارتهم 
االستيطانية وأدواتهم اإلرهابية كأدوات تـقـوم بـتـشـجـيـع 
وتنفيذ عمليات الهجرة اليـهـوديـة، وبـنـاء الـمـسـتـوطـنـات 
الصهيونية، ونزع األراضي وإرهاب العرب وقتلهم وطـردهـم 
وكنتيجة حتمية لهذا الوضع نشأت حاالت تـوتـر وصـدامـات، 

 � واندلعت الثورات العربية في فلسطين
وعندما أعلنت بريطانيا فشلها في تنفيذ صـك االنـتـداب 
والوصول بالبالد إلى االستقالل قـامـت بـإحـالـة الـقـضـيـة 
الفلسطينية إلى هيئة األمم المـتـحـدة، وكـان الـعـرب فـي 
فلسطين وخارجها في حالة يرثى لـهـا مـن عـدم الـتـوحـد 
والفوضـى والـخـالفـات وعـدم االسـتـعـداد، رغـم جـمـيـع 
التصريحات التي كان الزعماء يطلقونها بعـكـس ذلـك، ومـا 

 .(٩أشبه اليوم باألمس (
  قرار تقسيم فلسطين

مايو أنهت بريطانيا انتدابها عـلـى فـلـسـطـيـن،  ١٤في 
واتخذت األمم المتحدة قرار بتقسيم فـلـسـطـيـن وأعـلـنـت 
الوكالة اليهودية إقامة الكيان الصهيوني وكان ذلك انعطافـا 

 �أساسياً في تطور الصراع العربي الصهيوني
 ثامناً: التحالف األمريكي الصهيوني

تطورت هذه المؤامرةُ التهويدية بشـكـل أسـاسـي مـنـذ 
صــدور وعــد بــلــفــور الــبــريــطــانــي إلــى روتشــيــلــد فــي 

م حيث تشكل تحالف استعماري صهيوني تأكد ٢/١١/١٩١٧
م، قبل قيام الحرب العالمـيـة الـثـانـيـة، ١٩٣٩  -٥-  ١٧في 

بصدور (الكتاب األبيض) الذي أُعلنت فيه بـريـطـانـيـا دولـة 
وصاية. وقد أوفت بريطانيا بالتزامها الخاص بتشجيع إقـامـة 
وطن قومي للصهاينة. ثم تعزز هذا التحالف بإعالن رئـيـس 
الواليات المتحدة األمريكية أن دولة الكيان الصهيوني قامـت 
فيما أسماه (الشرق األوسط). وكان الهدف الحقيقي هو لكـي 
تتصدى لتيار الشعور والمبادئ الوطنية والقومية الـعـمـيـقـة 
في الوطن العربي، فإذا لم تستطع أن تحقق ذلك فـال أقـل 
من أن تجتذب الوطن العربي بعيداً بهدف تـامـيـن مصـالـح 

 .البترول األمريكية هناك
م عندما اعترفت الواليـات ١٩٤٨-٥-١٥وتجسد ذلك في 

المتحدة كأول دولة بقيام الكيان الصـهـيـونـي، ويـكـفـي أن 

نتبين جيداً المعاني التي تضمنها تصريح الرئيس األمريكـي 
حتى ندرك األهداف الحقيقية لمواجهة الفاشية الجديدة التي 
كان البد أن تترك بدورها انعكاسات قوية على حركة التحرر 

 .(١٠العربي كما يقول الدكتور الياس فرح (
وفضالً عن مشاريع التجزئة االستعمارية للوطن الـعـربـي 
ومعاداة وحدته وتقدمه ونهضته، فإن الصهيونية وكـيـانـهـا 
في فلسطين قد تبنيا مخططات خاصة بهـمـا لـيـس فـقـط 
للمحافظة على واقع التقسيم والتخلف في الوطـن الـعـربـي 
ومنع تغييره نحو األفضل، بل لزيادة وتعميق واقع التـجـزئـة 

 -العربية من خالل افتعال او إثارة أزمات وصراعات طائـفـيـة
داخل أقطار الوطن الـعـربـي، او بـيـن األقـطـار  -عنصرية

العربية لكي يستطيع الكيان الصهيونـي تـنـفـيـذ بـرامـجـه 
 �التوسعية على حساب العرب وأرضهم وثرواتهم

وهكذا يتضح أن الصهيونية واالستعمار الغربي بريطانيـا 
وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية، قد تبنوا مواقفاً أساسية 
معادية ثابتة تجاه العرب، تقوم على إبقاء التجزئة، والتخلف، 
ومنع الوحدة العربية والتقدم والرفاه، بطرق مختلفة تتـحـدد 
حسب الظروف، إال أن أبرزها هو محاربة تـجـارب الـنـهـوض 
والقضاء عليها، وإثارة الصراعات الـطـائـفـيـة والـعـنـصـريـة 
والسياسية بين العرب، وافتعال األزمات بين العرب والـعـالـم 
من حولهم، بهدف تكريس واقع الضعف والتشتـت والـعـزلـة 

 .وبما يهدد وجود األمة ومستقبل أجيالها في الصميم
  :المصادر

مجلة متابعات فلسطينـيـة -القدس في ذاكرة التاريخ  -١
 م١٩٩٩يونيو -٦) ٣٩العدد (
المسجد األقصـى والصـخـرة الـمـشـرفـة، -أبو غسان  -٢

الـعـدد الـعـاشـر، -١٦مجلة البراق صفحة -والقدس الشريف 
 م٢٠٠٠يوليو 
 أبو غسان المصدر السابق -٣
ذيبان عبد الكريم ملف القدس ومسلسـل الـتـهـويـد،  -٤

 م٢٠٠٩) فبراير ٥٢العدد ( -٤صفحة -متابعات فلسطينية 
خمس جنسيات والوطن واحـد -كتاب-طلعت الغصين  -٥
 ٢٠صفحة 
، المؤامرة من فلسطين إلـى الـعـراق -احمد اللحيدان  -٦

مجلة السياسية الصادرة عن وكالة سباء اليمنية لألنباء -٢-١،
 م نقال عن صحيفة الرياض السعودية٢٠٠٣مايو -٧في -

 احمد اللحيدان المصدر السابق -٧
د عبد -د أبو الفتوح رضوان -د احمد عزت عبد الكريم -٨

الصادر عن -كتاب تاريخ العرب الحديث والمعاصر -الحميد 
 وزارة التربية والتعليم جمهورية مصر العربية

 طلعت الغصين المصدر السابق -٩
-الوطن العربي والفاشية الجديدة -الدكتور الياس فرح  -١٠

دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت، طبعة اولى -٢٤صفحة 
 م١٩٧٥
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  أيها المناضلون البعثيون في داخل العراق وفي المهاجر
/   ٣/    ٣١بعد صدور قرار القيادة القومية للحزب بـتـاريـخ 

تمردت على الشرعية الحزبية زمـرة خـائـبـة كـانـت  ٢٠٢٢
محسوبة على الحزب أعلنت عن نفسها مؤخرا واستـحـضـرت 
في داخلها كل مكامن السوء والخبث في محاولة يائسة منهـا 
للنيل من الحزب ومناضليه من أجل خلط األوراق وتشـويـه 
الحقائق للتستر على نوازعها التكتلية وسلوكها االنشـقـاقـي 
المنحرف، وعندما اصطدمت بـالـمـوقـف الـبـعـثـي األصـيـل 
والوعي العالي لرفاقنا البعثيين القابضين على جمر المبـادئ 
والرافضين لهذا السلوك المشين تعالـت بـيـنـهـم األصـوات 
النشاز التي تحاول عـبـثـا" اإلسـاءة إلـى الـحـزب وقـيـادتـه 
المجاهدة من خالل بث اإلشـاعـات واألكـاذيـب ومـمـارسـة 

 .التضليل على أوسع نطاق
ان لجوء من يدعون بانهم يمثـلـون الـبـعـث إلـى تـزويـر 
الحقائق وتجنيد مـواقـع الـذبـاب اإللـكـتـرونـي لـلـتـرويـج 
لبضاعتهم الفاسدة لهو دليل واضح على خيبتـهـم وطـيـش 
سهام الغدر التي أرادوا توجيهها خاسئين إلى كل ما هو نبيل 
في حزبنا، والن من زلت أقدامهم استشعروا التفاف مناضلـي 
الحزب حول قيادة قطر العراق الشرعية وأمين سرها الرفيـق 
المناضل أبو جعفر ساد في صفوفهم الـتـخـبـط واالرتـبـاك 
فأخذوا يصدرون القرارات والبيانات التي لن يجدوا لها صـدى 

 .إال في نفوسهم اإلمارة بالسوء
لقد توهم هؤالء بأن سعيهم المحموم إلعادة من لفظهـم 
الحزب من المسيرة سوف يشفع لهم دون أن يدركوا بـانـهـم 
بفعلهم هذا إنما كمن يستعين بالرمضاء من الـنـار وبـذلـك 
انكشف معدنـهـم الـرديء واتضـحـت نـوايـاهـم الشـريـرة 
ومخططاتهم المشبوهـة وذلـك بـإعـادة الـمـرتـد خضـيـر 
المرشدي وجعله عضوا في قيادتهم المزعـومـة وتسـمـيـتـه 
ممثال عنهم في الخارج وهو صاحب معهد التجديد الـعـربـي 
الذي ال تعرف مصادر تمويله والذي يروج لألفكار الماسونـيـة 
الهدامة والتطاول على اإلسالم وفكر البعث وثوابته القوميـة 
تحت ذريعة التجديد والحداثة وهذه واحدة من حلقات التآمـر 
على الحزب والتي توحي بوجود أجـنـدات دولـيـة ومـحـلـيـة 
مخابراتية لخلق كيان هزيل يحمل اسم الحزب زورا" وبهتانا" 
على غرار حزب بشار األسد المعروف بارتباطاته المشـبـوهـة 
بالنظام الصفوي في ايران وان ذلك يثبت لنا بأن اللعب بـدأ 
على المكشوف للسير في هذا الطريق الذي ال يـخـدم سـوى 
أعداء الحزب بحثا عن مصالح ومكاسب شـخـصـيـة وأنـانـيـة 

 .ضيقة بعيدة كل البعد عن أخالقيات البعث ونظامه الداخلي
إننا نؤكد بأن حزبنا صاحب التاريخ واإلرث المـجـيـد والـقـيـم  
والمبادئ السامية والتجربة النضالية الطويلة قـادر عـلـى قـبـر  

المؤامرة واالنشقاق ووأدهما في مهدهما وسـيـرمـي بـأدواتـهـا  
في مزبلة التاريخ آلن حـزبـنـا حـزب حـي ويـرفـض األدران  
والسرطانات التي تعلق بمسيرته ليـخـرج مـنـهـا أكـثـر وحـدة  
ومنعه وقوه بهمة مناضليه وتضحياتهم التي أثبتوا من خاللـهـا  

 . بأنهم ينتمون إلى حزب ثوري رسالي عصي على األعداء 
إن قيادة قطر العراق إذ تحيي وتكبر فـي رفـاقـنـا عـمـق 
إيمانهم وصدق انتمائهم وتمسكهم بـالشـرعـيـة الـحـزبـيـة 
المتمثلة بالقيادة القومية وأمينها العام الـمـسـاعـد الـرفـيـق 
المناضل علي الريح السنهوري ستبقى وفية وأمـيـنـة عـلـى 
مبادئ الحزب والذود عنها بقيادة الرفيق المناضل أبو جعـفـر 

 . أمين سر قيادة قطر العراق
إننا إذ نضع هذه الحقائق أمام رفاقنا المناضلـيـن نـهـيـب 
بهم إلى عدم التعامل مع أي بيانات أو قرارات أو بريد إال مـن 
خالل ما يردهم عبر قنواتنا الرسمية والـمـراجـع الـحـزبـيـة 
الشرعية المعروفة لديهم من أجل قطع الطريق عـلـى مـن 
يسعى لتهديد وحدة الحزب بعد أن اتضحت الصورة ولم يعـد 
هنالك تداخل في الخنادق ، كما نهيب بجـمـاهـيـر شـعـبـنـا 
والقوى الوطنية والخيرين بأن هذه الزمرة وما يصدر عنها ال 
يمثل البعث وتوجهاته وإنما فئة ضالة تتـسـتـر زورا بـاسـم 

 . الحزب
تحية لمناضلي البعث وفرسانه أينـمـا كـانـوا فـي داخـل 

 . العراق والمهاجر
الرحمة في عليين لروح الرفيق الـقـائـد الشـهـيـد صـدام 

 .حسين ورفيق دربه الطويل القائد الشهيد عزة إبراهيم
 . الخزي والعار لمن خان القسم ونكث باليمين واهللا اكبر

    قيادة قطر العراققيادة قطر العراققيادة قطر العراققيادة قطر العراق
    لحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكي

 ٢٠٢٢/  ٥/  ١٧بغداد في 
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نفى حزب البعث العربي االشتراكي مشاركة أمـيـن سـره 
األستاذ علي الريح السنهوري، في لقاء مع مـحـمـد حـمـدان 
دقلو حميدتي، أو أي من العناصر االنقالبية، في إطـار لـقـاء 

 .مزعوم مع مركزي قوى الحرية والتغيير أو بأي مسمى
وقال المهندس عادل خلف اهللا المتحدث باسم حزب البعث 
إن تكرار مزاعم لقاء األستاذ السنهورى مع حميدتي، والـتـي 
روج لها حميدتي ورددها خلفه آخرون، ينطلقون من مـوقـف 
معاد للمواقف الوطنية والقومية التحررية للبعث، ليـس لـهـا 
أساس من الصحة، مشيراً إلى نفي المـتـحـدث بـاسـم قـوى 
الحرية والتغيير لذلك اللقاء المزعوم في حينه، ومذكـراً بـأن 
حميدتي نفسه، قد اشتكى في ذات الوقت من امتـنـاع قـوى 

 .الثورة عن التحاور معهم، وقد سبقه البرهان إلى ذلك
  ٢٥ وأكد خلف اهللا إنه لم يستجد ما يبيح اللقاء مع انقالبـيـي  

أكتوبر الدموي. كما وأنه لم يطرأ ما يغير فـي مـوقـف الـبـعـث  
الداعي لتصفيـة االنـقـالب ومسـاءلـة مـدبـريـه والـقـصـاص  
للشهداء، الذين دفعوا أرواحهم على طريـق مـقـاومـة انـقـالب  
قوى الردة والفلول الفاشي، منـذ الـخـامـس والـعـشـريـن مـن  
أكتوبر الماضي، باعتبار أنه ال حل وطني ديمـقـراطـي لـتـجـاوز  

  .األزمة التي عمقها االنقالب إال بإسقاطه وعبر إرادة الجماهير 
وقال خلف اهللا إن البعث وقوى الديمقراطـيـة والـتـغـيـيـر، 
تؤكد وتجدد، بأغلى التضحيات، تمسكها بـرفـض االنـقـالب 
ورفض التفاوض معه أو االعتراف به، أو إسباغ أي شـرعـيـة 
عليه، كما يتفق البعث تماما مع قوى الديمقراطية والتغـيـيـر 
في رفض أي مخرجات للمساعي الجارية، محلـيـة كـانـت أو 
إقليمية ودولية، ال تحقق تصفية االنقالب واسـتـعـادة مسـار 

االنتقال الـديـمـوقـراطـي 
بقيادة سـلـطـة مـدنـيـة 
ديــمــقــراطــيــة، تــحــقــق 
تطلعات الشعب وتـفـتـح 
ـــام  ـــظ ـــن ـــق ل ـــطـــري ال
ــددي  ــع ــي ت ــراط ــق ــم دي
بــمــحــتــوى اجــتــمــاعــي 
وتنمـوي، ال مـكـان فـي 
مؤسساتـه لـمـن قـوض 
التحـول الـديـمـقـراطـي، 

واستمر في ارتكاب الجرائم واالنتهاكات، فـي حـق الشـعـب 
وحتى اآلن، ونهب وبدد ثرواته ومقدراته،  ١٩٨٩منذ انقالب 

وإنما محاسبته مع التأكيد على أنه ال إفالت من الـعـقـاب وال 
 .جريمة تسقط بالتقادم

وختم خلف اهللا تأكيده بأن جهد البعث وطاقته وأولـويـاتـه 
مبذولة في ترصين صفوف القوى السياسية واالجـتـمـاعـيـة 
وحشدها في أوسع جبهة للديمقراطية والتغـيـيـر، وتـرتـيـب 
أوضاع قوى الحرية والتغيير بكل ما يوسـع مـن قـاعـدتـهـا، 
ويعزز من صالتها وتفاعلها مع الشعب ومكوناته السيـاسـيـة 
واالجتماعية، والمهنية والفئوية، ولجان المقاومـة، والـنـسـاء 
والطالب، من خالل مواصلة وتصعيد النضال وصوالً إلعـالن 

  .اإلضراب السياسي والعصيان المدني
فيما يظل الرهان أوالً وأخيراً على إرادة الشعب وسـلـمـيـة 

 .وديمقراطية انتفاضته الثورية الظافرة المنتصرة بإذن اهللا
 م٢٠٢٢مايو  ١٢الخميس 
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أعلن المهندس عادل خلف اهللا الناطق باسم حزب البعـث، 
رفضه مع غيره من أحزاب ومكونـات قـوى إعـالن الـحـريـة 
والتغيير، للمشاركة في الحوار الذي دعت له اآللية الثـالثـيـة 
التي تضم فولكر بيرتس رئيـس بـعـثـة األمـم الـمـتـحـدة 
واالتحاد األفريقي ومنظمة ايقاد  لبحث األزمة السياسية في 

 .البالد، واصفاً الحوار بأنه حوار طرشان
 ( ST) وأكد الناطق باسم حزب البعث في حديثه لـمـوقـع

رفضهم االنقالب العسكري وما ترتب عليه، وعدم التـصـالـح 
معه أو االستسالم له كأمرٍ واقع، مع العـمـل مـع كـل قـوى 
الثورة في مقاومته بوسائل المقاومة السلمية حتى هزيمـتـه 

 . واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي
وكانت اآللية الثالثية قد دعت الجتماعات تحضيريـة، فـي 
إطار مساعيها لجمع فرقاء األزمة السياسية، من دون تحديـد 

 .لقائمة المشاركين في االجتماع

وأوضح خلف اهللا، أن البعث والحريـة والـتـغـيـيـر تـرفـض 
المشاركة في االجتماع التحضيري بعد أن وصلتها دعوة مـن 
اآللية الثالثية، ألنها ال تريد أن تكون جزءاً من أيـة عـمـلـيـة 
سياسية ال تفضي إلنهاء الوضع االنقالبي، وكـل مـا تـرتـب 
عليه، واستعادة المسار الديمقراطي عـبـر سـلـطـة مـدنـيـة 
ديمقراطية كاملة تعبر عـن مـطـالـب الشـارع السـودانـي، 
وتعمل على تنفيذ مهام متفق علـيـهـا خـالل اقصـر فـتـرة 

 .انتقالية، وصوالً النتخابات عامة حرة ونزيهة بنهايتها
وأضاف خلف اهللا: االجتماع التحضيري المنـتـظـر ال يـقـود 
لتحقيق تلك األهداف ألنه يخطئ في تعريف طبيعة األزمـة 
وتحديد أطرافها وقضاياها ويشرعن لحجج االنـقـالب الـتـي 

 .يريد من خاللها إخفاء ارتباطاته ودوافعه وطبيعة تركيبته
 

* * * * * 
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 :جماهير شعبنا األماجد
لم تجف دماء أهالي جبل مون حـتـى انـفـجـرت األحـداث 

 ٨٠في محلـيـة كـريـنـك،  ٢٠٢٢/٤/٢٤و ٢٢مجدداً يومي 
كيلومتر شرق مدينة الجنينة، بصورة عنيفة ووحشية، وفـي 
شهر رمضان المعظم، حصدت مئات األرواح مـن األبـريـاء، 
وخلفت عدداً مماثالً من الجرحى، وحركة نزوح واسعة وسـط 
المواطنين، وإحراق وتدمير للمنازل والممـتـلـكـات الـخـاصـة 

 .والمؤسسات العامة
إلـى  ٢٠٢٢/٤/٢٤وامتدت األحداث ليلة البـارحـة األحـد 

داخل مدينة الجنينة حول محيـط الـمـسـتـشـفـى واالتـجـاه 
 .الغربي والجنوبي للمدينة

نامت مدينة الجنينة على أزيز أصوات المدافع حتى الثانية 
صباحاً، واستيقظت على ذات الصوت في السـادسـة صـبـاح 

وما زالت أصوات المدافع تعمل حـتـى  ٢٠٢٢/٤/٢٥اإلثنين 
كتابة هذا البيان، واألخطر من ذلك دخول فصيل الـتـحـالـف 
السوداني الموقع على سالم جوبا الذى يترأسه والي الـواليـة 
خميس أبكر وقوات الدعم السريع كـأطـراف رئـيـسـيـة فـي 
الصراع، مما زاد من حدة الصراع ومن تعقـيـدات الـمـشـهـد، 
وارتفاع عدد الضحايـا، وزعـزعـة السـلـم األهـلـي وأواصـر 

 .التعايش والتدامج االجتماعي، إضافة إلى الخسائر المادية
إن تعدد الجيوش وتواجدها داخل المدن بطبيعة تركيبتهـا 
العشائرية، وانتشار حمل السالح هي مـن ابـرز الـمـهـددات 
لعملية األمن والسلم المجتمعي ومزاولة المواطنين لحياتهم 
الطبيعية، لذلك فإن الـمـدخـل الـحـقـيـقـي لـبـنـاء السـالم 
واالستقرار هو تنفيذ ترتيبات أمنية تقود إلى إنهاء ظـاهـرة 
تعدد الجيوش، وحمل السالح خارج سياق الـقـانـون، وإعـادة 
بناء المؤسسة العسكرية الواحدة بعقيدة عسكريـة وطـنـيـة 

 .لدولة المواطنة والرعاية االجتماعية
  :جماهير شعبنا الشرفاء

إن القاسم المشترك في جميع األحداث التي شهدتها والية 
غرب دارفور، ودون عزلها عما تشهده العديد مـن الـواليـات، 
هي األجهزة النظامية التي عجزت عن القيـام بـدورهـا فـي 
حفظ األمن واالستقرار وحماية الحقوق والممتلكـات، بـعـدم 

 .االلتزام بالمهنية في القيام بواجبها في مثل هذه المواقف
المؤشر الخطير في االنتهاكات الماثلة، تحولها ألكثـر مـن 

 . مدينة في اتجاهات مختلفة وتعميمها على أوسع نطاق
إننا في حزب البعث، ومن خالل الرصد والمتابعـة وتـكـرار 
االنتهاكات، ال نشك مطلقاً أن ما يجري ليس لمجرد الصدفة، 
وتقف من خلفها جهات منظمة تجدد في االنتهاكات، وتوسـع 
من نطاقها بالفعل الذي يتحين رد الفعل، وال تـريـد ضـمـن 

ذلك للوالية أن تستقر، حتى تـتـمـكـن مـن نـهـب الـمـوارد 
المتنوعة التي تذخر بهـا الـواليـة، وعـلـى حسـاب السـالم 

  .واالستقرار
  :جماهير والية غرب دارفور األماجد

حزب البعث إذ يحمل سلطة االنقالب كامل المسؤولية عما 
يجري وتقصيرها عن حماية المواطنين وبسط األمن؛ نـدعـو 
القوى الحية في الوالية، وعلى امتـداد الـقـطـر، بـمـخـتـلـف 
مكوناتها السياسية واالجتماعية، إلى المزيـد مـن تـنـظـيـم 
الصفوف وتنظيم النشاط السياسي واالجـتـمـاعـي، إلفشـال 
هذا التوجه الخطير، وفضح وتعرية الضالعين فيه، والحيلولة 
دون استمراره وتجدد تعبيراته، والضغط بكل السبل لـقـيـام 

 .السلطات بواجباتها
كما ندعو المنظمات الوطنية العدلية والحقوقية والجـهـات 
الخيرية للتدخل العاجل لتقـديـم الـمـسـاعـدات الـمـمـكـنـة 
للنازحين من غذاء وكساء وإيواء وتقديم الخدمات العـالجـيـة 

 .والطبية للجرحى والمصابين
إننا في حزب البعث بوالية غرب دارفور، على ثقة تامة ان 
االنتهاكات والجرائم الحالية هي انعكاس لألزمة السيـاسـيـة 
التي أدخل انقالب قوى الردة والـفـلـول الـبـالد فـيـهـا، وأن 
المدخل لحلها والتصدي لتداعياتها هـو تصـعـيـد الـنـضـال 
السلمي إلسقاط االنقالب وقواه، بمشاركة قوى الديمقراطية 
والتغيير ومكوناتها الثورية بالوالية لالصطفاف فـي جـبـهـة 
شعبية واسعة إلفشال هذا المخطط الخطير وعـلـى طـريـق 

 .إسقاط االنقالب الذي ال يفرخ سوى األزمات
  الرحمة والمغفرة للشهداء األكرم منا جميعاً

 .وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين
    حزب البعث العربي االشتراكي (األصل)حزب البعث العربي االشتراكي (األصل)حزب البعث العربي االشتراكي (األصل)حزب البعث العربي االشتراكي (األصل)
     تنظيمات غرب دارفورتنظيمات غرب دارفورتنظيمات غرب دارفورتنظيمات غرب دارفور
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    محمد األمين أبوزيدمحمد األمين أبوزيدمحمد األمين أبوزيدمحمد األمين أبوزيد        
يؤسس هذا المقال الستكشاف الـحـالـة الـتـي يـمـر بـهـا 
السودان اآلن ضمن حركة التاريخ اإلنساني، معتـمـدا عـلـى 
معايير علم االجتماع السياسي في تـحـديـد أسـس الـدولـة 
الفاشلة والرخوة وحدود التقاطع وااللتقاء بين الـمـفـهـومـيـن 
ومدى انطباقهما على الحالة السودانية، السيما بعد انـقـالب 

الذي وضع البالد عـلـى حـواف االنـهـيـار  ٢٠٢١أكتوبر  ٢٥
 .الشامل للدولة السودانية

ظهر مصطلح الدولة الفاشلة على يد الفيلسوف األمريكـي 
 نعوم تشومسكي وذلك في مؤلفه عـن الـدولـة الـفـاشـلـة:

الـذي “  إساءة استخدام القوة والتعدي على الـديـمـقـراطـيـة” 
تناول فيه معايير الدولة الفاشلة ومن ثم سارت به منـصـات 
اإلعالم كمصطلح برغم االختالفات العديدة حـولـه، وحـول 

 .تأسيسه النظري
يصدر مؤشر سنوي عن الدولة الفـاشـلـة  ٢٠٠٥منذ العام 

من صندوق السالم ومجلة فورين بوليسي األمريكية، والحقا 
تغير مسماه إلى الدول الهشة أو الرخوة حيث صدرت النسخة 

، ويعتمد عدد من المؤشـرات السـيـاسـيـة ٢٠١٧األولى منه 
واالقتصادية واألمنية، تقوم على فكرة أن الدولة الـفـاشـلـة 
هي دولة ذات حكومة ضعيفة ال تملك السيطرة عـلـى جـزء 

 .كبير من أراضيها
ثمة سؤال مفتاحي هل يمكن أن تكون الدولـة الـفـاشـلـة 

 صناعة بيد قوى الشر والتآمر الدولي؟
هذا أمر وارد قطعا السيما أن هنالك استراتيجيات دولـيـة 
صممت على خلق دول صغيرة متناحرة على أسس طائـفـيـة 
أو دينية، وعلى تقسيم المقسم وعدم إتاحة الفرصة لـقـيـام 
أي وحدات كبري وتكتالت اقتصادية وسياسية منـذ مشـروع 
روجرز في السبعينات على مستوى المنطقة الـعـربـيـة إلـى 

 .مشروع الشرق األوسط الجديد
يري الدكتور محمد رمضان أن مفهوم الدولة الضعيـفـة أو 
الفاشلة يستند في جوهره إلى طبيعة هيكـلـتـهـا، وضـرورة 

  .ضبط المفاهيم المتعلقة بإدارة الدولة بالكفاءة والشرعية
 :من األسباب التي تؤدي إلى فشل الدولة

  .عدم وجود حقوق امتالك فردية للمواطن-
  .استغالل القوى البشرية لصالح الحكومة-
  .عدم اإلنصاف في الفرص والخدمات-
منح مجموعة من الـنـخـب السـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة -

واالجتماعية امتيازات ومكتسبات غير شرعية تجعلـهـم فـي 
 .وضع تنافسي افضل

الطمع في السيطرة على الموارد من قبل  النخبة وأدوات -
  .النفوذ

الغياب التام لسلطة القانون وعدم فعالية الحكومة وقيام -
مجموعات محلية(قبائل، مليشيات) بالسيطرة عـلـى الـقـرار 

  .السياسي واالقتصادي واألمني
  .عدم المساواة في الخدمات العامة وانعدامها-
الصراعات بين القوى السيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة عـلـى -

  .الموارد
إن المتابع لمسيرة تطور الدولة السودانية منذ االستـقـالل 
وحتى اآلن يلحظ تمثل هذه األسباب ويكاد يلمسـهـا لـمـس 
اليد، السيما مع بروز وتفشي ظواهـر الـرشـوة والسـمـسـرة 
والفساد اإلداري وانتشار السوق السـوداء والـبـيـروقـراطـيـة 

 واستغالل الموقع 
  .وعدم اإلخالص في العمل وتفشي المحسوبية

مؤشـرا لـقـيـاس  ١٢يري دكتور عارف بن حمد أن هنالك 
حدة التهديدات السياسية واألمنية والتحديات االقـتـصـاديـة 
واالجتماعية والخارجية التي تواجهها الدول والتي تـتـسـبـب 

 .في تصدعها وإخفاقها في وظائفها األساسية
يعتبر التركيز على األمن وغياب التنمية، وفقدان شـرعـيـة 
اتخاذ القرار، والحد عن توفير الحد المعقول من الخدمات من 

 مؤشرات انهيار الدولة. أليس هذا هو الحال الماثل اآلن؟ 
 : الدولة الهشة 
هي الدولة التي تخفق في القيام بوظائـفـهـا األسـاسـيـة  

بشكل جزئي أو كلي وتعاني من أزمات داخـلـيـة سـيـاسـيـة 
وأمنية واقتصادية واجتماعية وتعاني من حـروب وصـراعـات 
مذهبية ودينية وإثنية مع وجود تنظيمات مسلحة تـنـافـس 
الدولة على شرعية الحكم وفي حالة السودان الحالية تـمـثـل 
الحركات المسلحة بتحالفها مع قادة الجيش والدعم السـريـع 
أداة من أدوات تكريس سلطة االنقالب وفرملة اتجاه التحـول 
الديمقراطي ودولة القانون والمؤسسات ، أو تدخالت إقليميـة 
ودولية وينخرها الفساد المالي واإلداري والسـيـاسـي، وفـي 
إطار تصنيف الدول الهشة على هذا النحو جاء السـودان فـي 

  .٢٠٢١المرتبة الرابعة ضمن تصنيف عام 
الدولة الرخوة ظهرت كمصطلح على يد عالـم االقـتـصـاد 

يـرى  ١٩٧٠واالجتماع السياسي السويدي جنار ميردال عام 
وفق نظريته الدولة الرخوة الدولة التي تصدر القـوانـيـن وال 
تطبقها، ال احد يحترم القانون، الكبار ال يبالون به ألن لديهم 
من المال والسلطة ما يحميهم منه، الصغار يتلقون الرشاوي 

  .لنفي البعد عنه، والفقراء واقعون تحت دائرة القمع والتهم
يرى ميردال نفسه أن الطبقة الحاكمـة فـي ظـل الـدولـة 
الرخوة تجمع من أسباب القوة ما تستطيع به فرض إرادتـهـا 

  .على سائر شرائح المجتمع
الدولة الرخوة تمتلك مؤسسات بال أثـر ونـخـبـة فـاسـدة 
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  .وفوارق اجتماعية كبيرة
الدولة الفاشلة أو الهشة أو الـرخـوة لـيـس بـالضـرورة أن 
تجتمع فيها كل المؤشرات المشار اليها، بل يكفـي انـطـبـاق 
بعضها بشكل يحدد نسبة الـفـشـل وارتـبـاطـه بـمـؤشـرات 

 .االنهيار الكلى
إن إسقاط المعايير المشار إليها في حالة الدولة السودانيـة 

أكتوبر الذي يعد امتدادا طبيـعـيـا لـمـرحـلـة  ٢٥بعد انقالب 
االنهيار السابقة في ظل حكم البشير، تؤكده الحقائق عـلـى 

 :األرض التي تقول
عمل االنقالب على هزيمة مشروع االنتقال الديمقراطـي -

بتمزيق الوثيقة الدستورية وخوف قيادته مـن الـمـحـاسـبـة 
 .المبنية على تنفيذ الوثيقة الدستورية بتوقيتاتها

ضعف دور الدولة المركزية الباين إزاء مـواجـهـة األزمـة -
السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية التـي تـعـصـف 

 .بتالبيب البالد
النزاعات المكتومة بين أطراف داعمي االنقـالب عـنـدمـا -

 .تتعارض المصالح، السيما بين األطراف العسكرية
الصراع على الموارد والثروات الطبيعية (الذهب واألرض) -

في إقليم دارفور وغيره ومحاوالت تغيير التركيبة السكانـيـة 
من خالل ارتباط الصراع الداخلي بأطراف من خارج الـحـدود 

 .ذات صلة بالحركات المسلحة في دارفور
عدم وجود حكومة في ظل غياب الشرعية الـدسـتـوريـة -

الحاكمة، واللهث المحموم من سلطة االنقالب بـنـسـف كـل 
مكتسبات ثورة ديسمبر خصوصا قرارات لجنة إزالة التمكيـن 
واسترداد األموال تجعل الصراع مع الحركـة الـجـمـاهـيـريـة 

 .١٢/٤/٢٠١٩يقوى ويتعاظم ويعود لمربع ما قبل 

حالة التفلت األمني بالعاصمة تشـيـر إلـى وضـع يـنـذر -
بسقوط الدولة وغياب هيبتها ودورها مع تعقـيـدات الـوضـع 

 .المعيشي الكارثية
وعدم قدرة القوات األمنية والحركات المسلحة على ضبـط 
عضويتها والسيطرة عليها فتصبح البندقية أداة لـلـتـكـسـب 

 .والعيش
المحاوالت المستميتة من الـدعـم السـريـع لـبـنـاء زراع -

سياسي اجتماعي قوامه القبيلة وشراء الـوالءات سـتـشـكـل 
 .بذرة لصراع جديد أساسه دولة القبيلة

العزلة الدولية التي يعانيها االنقالب وأطرافـه سـتـفـاقـم -
األزمات السياسية واالقتصادية وربما تجعل الـبـالد عـرضـة 
للقرارات الدولية التي ستـنـال مـن سـيـادة الـبـالد ووحـدة 

 ..أرضها
 في التقدير انه اذا لم تدرك القوى السياسية

و المدنية مسؤوليتها التاريخية فـي حشـد إرادة شـعـب  
السودان ووحدة نفسها في جبهة شعبية  واسـعـة لـهـزيـمـة 
االنقالب واستعادة الثـورة والـتـغـيـيـر والـتـحـول الـمـدنـي 
الديمقراطي ستصبح البالد في منحـنـى الـدولـة الـفـاشـلـة 

 .والرخوة والهشة ولن يطول هذا االحتمال كثيرا
*****  

 الهدف#
 جبهة شعبية السقاط_االنقالب#
 اطالق سراح المعتقلين #
 لجنة إزالة التمكين درع الثورة#
 العصيان المدني الشامل#
 الشعب أقوى والردة مستحيلة#
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  د. محمد رحيم آل ياسيند. محمد رحيم آل ياسيند. محمد رحيم آل ياسيند. محمد رحيم آل ياسين
إنَّ النظام الذي يقوم عليه حزب البعث العربي االشتراكي 
في تنظيمه وقواعد عمله الداخلية، هو نظام مفتوح (داخلياً، 
كما األسرة الواحدة في عالقاتها الخاصة. وقد كفل النظام 
الداخلي للحزب لكل عضو فيه كافة الحقوق في هذا المجال 
للتعبير عن رأيه داخل الحزب وممارسة دوره كامالً غير 
منقوص. فمن يجد ما يناقشه أو يعترض عليه، فله كلّ 
الحق في سلوك القنوات المشروعة حصراً، لعرض ما يراه 
صعوداً إلى اعلى مستويات القيادة، كما أن من حقه أن 
يطلب مندوباً من القيادة للحضور والمناقشة، وغير ذلك من 
األساليب التي تعبر عن حيوية وتفاعل دائم وديمقراطية 

 .مركزية
ولكن هذا النظام مقفَل (خارجياً)، ال يطَّلع على تفاصيل 
تلك المناقشات والقضايا أحد من خارج البعث حتماً. وذلك 
لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر سياسية وأمنية تؤذي 
مسيرة الحزب وتعرض الرفاق إلى أخطار محدقة. لذا فمن 
واجبات العضو في الحزب، وكما أدلى بالقسم الحزبي في 
حفل نيله شرف العضوية، الحفاظ على أسرار الحزب وعدم 
إفشاء هذه األسرار، والتعامل مع المعلومات والقضايا 
التنظيمية في غاية الِسرية والكتمان، ويشمل ذلك التحدث 
خارج االجتماعات الحزبية أو نشر معلومات تنظيمية، في أية 
وسيلة من وسائل النشر سواء العام منها أو الخاص ،الحديث 
منها أو القديم، وعدم ترويجها إطالقاً ، ألنها ستأخذ طريقها 

  إلى العلن حتماً، ومن ثم إلى أعداء الحزب إن عاجالً أم آجالً.

ومما ال شك فيه أنَّ قيادة البعث ملتزمة دائماً بالمتابعة 
والتوجيه واإلرشاد للجميع، ومتميزة بالصبر وسعة الصدر 
إزاء من يبدي اختالفا في القناعات أو زلل في بعض 
الممارسات النظامية. حيث ال تألوا وقتاً وجهداً ووسيلة 
إلصالح الرفيق المعني أو الحالة المعنية إال واعتمدتها. كما 
وتتسم بالتواضع الجم وتعكس ذلك في تواصلها ومتابعتها 
ألصغر الحلقات الحزبية والتفاعل مع قناعاتهم التي ترفع 
لها بالطرق النظامية التي ينص عليها النظام الداخلي، في 

  .تجسيد لمسؤوليات وواجبات القيادة الحقيقية المناطة بها

وبالمقابل فان ما يميز المناضلين في الحزب هو احترام 
القيادة القومية، والعمل بما تقرره فكرياً وتنظيمياً، وفق 
ضوابط وبوصلة النظام الداخلي للحزب، إضافة إلى تميزهم 
بإنكار الذات، والتحلِّي بروح الفريق الواحد والتجرد من 
الميول الفردية والعبثية الشخصية، والتي ال تفضي إال إلى 

 .إثارة الشغب والفرقة، في جسد البعث العظيم
وفي ظل االستهداف المنقطع النظير الذي يتعرض له 
البعث فكراً وتنظيماً، قيادة وقواعد، بسبب عقيدته القومية 
الوحدوية بالدرجة األساس، من خالل االجتثاث اإلجرامي 
وغيره، فان على الجميع أن يستدعوا قيم الرجولة، ليعززوا 
بها قيم ومبادئ البعث الحقيقية األصيلة لديهم، وان يسعوا 
إلى المبادرة في تنفيذ كل ما من شأنه تعزيز وحدة الصف، 
وااللتفاف حول القيادة المركزية المتمثلة في القيادة 
القومية، رمز وحدة األمة العربية وأكبر مجسد لعقيدة 

  .البعث

يي الحزب فعل فَردلُ فكتالت.. 
 وليس بِظَاهرة جمعية سوية

ومن األمراض التنظيمية التي تعتري مسيرة األحزاب 
الثورية هي ( التكتل). و ال يختلف البعث كحزب ثوري، عن 
ذلك حيث ظهرت مثل هذه الحاالت عبر مسيرته النضالية 
الطويلة. إال أن التكتل في الحزب ال يمثِّل ظاهرةً جمعيةً 
سويةً، بل هو فعلٌ مرضي وفردي، قد يتعدى الحزبي الواحد 
إلى مجموعة محدودة من المنتسبين للبعث، ممن اتفقوا 
وتوافقوا على سلوك مسلكاً مغايراً لما ينص عليه النظام 
الداخلي وقواعد الحزب والمبادئ التنظيمية والقيم الحزبية 
التي ناضل ويناضل من أجلها الحزب عبر أكثر من خمسة 

  .وسبعين عاماً

ومن الصفات المفضية إلى هذا المرض التنظيمي هي 
طغيان المصلحة الشخصية للمعني على المصلحة الحزبية 
العليا، وعدم تمكنه طيلة سنين عمره الحزبي من هضم 
قيم البعث ومبادئه واستيعابها استيعاباً تاماً، مما يعيق 
االرتفاع والترقي بالنفس إلى مستوى تقديم المصلحة العليا 
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  .للحزب على المصلحة الخاصة

فالتكتلُ في حقيقته هو تعبير عن مشكلة داخلية موجودة 
في شخصية المنتِسب للحزب، ذلك ألنَّ القاعدة العامة التي 
يعتمدها المناضلون ويعتمدون عليها، هي االنفتاح على 
الرفاق، والتسامح ، وقبول الرأي اآلخر وكل ذلك مستند إلى 
مجموعة من النظم الحزبية و القيم األخالقية، التي تبدأ من 
اإليمان بفكر البعث وأهدافه ومنهجه، وأخالقه العروبية 
األصيلة، والطاعة الواعية واالحترام للقيادة القومية، والتآلف 
مع الرفاق، واالتفاق، واالنسجام، والمحبة، والتضحية، 
واإليثار، وغيرها من السلوكيات والفضائل التي ال يمكن 

  .حصرها هنا وكلها تعبر عن سجية صحية وسليمة

    
    تعريف التكتل لغةًتعريف التكتل لغةًتعريف التكتل لغةًتعريف التكتل لغةً

وقبل الدخول في غمار موضوع (التكتل)، نمر مروراً 
سريعاً على معناه في اللغة، فقد ورد في معجم المعاني 

 :الجامع
كَتلَ، يكَتّلُ، تكتيالً : ويأتي بمعنى الحبس، والمنع، وهنا 
يعبر الفعل عن حبس النفس في أفقٍ ضيقٍ، غالباً ما يؤدي 
إلى االبتعاد عن الحقيقة أو حجبها، وبالتالي االبتعاد عن قيم 

 .البعث ومصلحته العليا
    

  التكتل يقود إلى االنحراف والتمردالتكتل يقود إلى االنحراف والتمردالتكتل يقود إلى االنحراف والتمردالتكتل يقود إلى االنحراف والتمرد
ومن أسباب التكتل هو وجود شعور باإلحباط الناجم عن 
تقاطع ما يطمح اليه ويطمع به المعني، من مصالح 
شخصية ضيقة، وأمان تتعارض مع مصلحة الحزب واألمة، 
ومن ثمة يشعر بعدم جدوى االستمرار في المسيرة الظافرة 
للبعث العظيم، بما يجعله يفقد الثقة بنفسه، التي كان 
يراها في العادة في مصاف (العظماء)!. فيرى وجوده في 
جسد البعث كمن ال وجود له على أرضية الواقع، لذلك 
يستسهل التمرد لَعلَّه يجد مكاناً عليا، فيعيش االضطراب، 

  . الذي يفضي إلى العمل ضد مصلحة الحزب العليا

وهذا على خالف البعثي األصيل الصميمي الذي، وبغض 
النظر عن موقعه في القيادة أو القاعدة، ال يرى نفسه سوى 

  .ذرة من تراب تبني صرح البعث الشامخ في علياء المجد

 ،جمعية لَ ليس بظاهرةكتوبعد ذلك علينا أن نعلم أنَّ الت
بل هو فعلٌ استثنائي وطارئ على الحزب، ألنه يتقاطع 
جوهريا مع أساس فكرة الحزب القائمة على التجمع 
وااللتفاف حول مركز واحد تجسده عقيدة الحزب، ورسالته 
الحضارية، وبنيته التنظيمية، وقيادته المركزية، لذا يفتقد 

 .أي تكتل إلى صفة الديمومة واالستمرار والثبوت
إنَّ الوعي الحزبي، هو من يحفظ البعثي الحقيقي، 

والمناضل األصيل من حاالت التكتل واالنحراف أو التمرد 
 .على القيادة العليا للبعث ممثَّلةً بالقيادة القومية

ومن األمراض التنظيمية األخرى التي ظهرت عبر مسيرة 
الحزب النضالية، وأفرزتها التجارب التنظيمية، هي وجود 
صفتان تتفاعالن في شخصية العضو المتكتل وهما: الغرور 
واالعتداد المفرِط بالذات على حساب الكلّ في الحزب، 
والتفرد بالرأي وإن كان خطأً، فالمعني يعطي لنفسه كلّ 
الحق، ولكنه يسلب رأي اآلخرين وخاصة قيادته، ويبخسها 
حقّها في الرأي والتوجيه والقرار. متناسياً عن عمد تلك 
العالقة المتينة، واألواصر الرصينة التي تجمع بين القيادات 
العليا بدء من القيادة القومية وبين التنظيمات الحزبية، 
كونها مبنية على التكامل، والتآلف، والتنسيق، والمحاورة، 

  .والتواصل المستمر من أعلى هرم القيادة حتى القاعدة

ومن هذا المنطلق فالتكتل يؤدي بالضرورة إلى التخبط 
وعشوائية وعبثية الجهود، وبما يتسبب في إرباك العمل 
التنظيمي، وإلهاء الرفاق وفي كل المستويات عن عملهم 
النضالي الذي يقومون به، وأشغالهم عن مهامهم األساسية 
والقيام بدورهم الفاعل في المسيرة النضالية للبعث التي 

  . هي مسيرة الوطن واألمة

    
    المناضل الحقيقي وعقلَنة التفكيرالمناضل الحقيقي وعقلَنة التفكيرالمناضل الحقيقي وعقلَنة التفكيرالمناضل الحقيقي وعقلَنة التفكير

إنَّ القائد والمناضل البعثي الحقيقي، يتميز بقدرته على 
(عقلَنة) التفكير، وقدرته على حسن السلوك والتصرف، 
وترويض ذاته ونفسه وفق استلهام حقيقي للبعث فكراً 

 .ومنهجاً وسلوكاً
ومن صفات هذا المناضل، وفي مقدمتها، الثقة بالقيادة 
العليا وهي في حزبنا القيادة القومية، ومن ثمة االلتزام بما 

  .تصدره من تعليمات وتوصيات وقرارات

والقائد البعثي الحقيقي، ليس لديه فائضاً من الوقت، 
ليلهو ويتفنن في التكتل وغيره، فكلّ وقته، كما ينبغي، هو 
ملك للحزب واألمة، وبالتالي فال يهدر وقته في الحشد 
والتعبئة الضارة ألنه يدرك أنها لن تفضي إال إلى الفتنة 

 .والفرقة والتشظِّي في الحزب
 وفي الختام نقول، أنَّ المناضل في الحزب، وحيث أعلن
وأقر منذ ترديده القسم، بأن يكون حافظاً أميناً على قيم 
البعث ومبادئه، فهو يلتزم التزاماً كامالً بشروط انتمائه 
للحزب التي اقسم عليها منذ أن نال العضوية، وفي 
مقدمتها، تنفيذ ما تقرره القيادة الحزبية، وأن ال يخرج 
عليها، وأن يحافظ على أسرار ووحدة الحزب الفكرية 

 .والتنظيمية، التي هي روح اُألسرة الواحدة
* * * * * 
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    الدكتور عزالدين ديابالدكتور عزالدين ديابالدكتور عزالدين ديابالدكتور عزالدين دياب
تبدأ هذه المداخلة من اإلشارة إلى اعتمادها، على ما جـاء 
في كتابي: العرب والغرب حوار وصراع على الدور الحضـاري، 
عن علم المستقبل وآلياته في استشراف الـحـدث والـواقـعـة 

حيث استشرفت فيه ―نسبة إلى البناء االجتماعي ―البنائية 
العاصفة األمريكية في الصحراء العربية، من حيث أهدافـهـا، 
والسبل لتوصيفها، ورأيتها بعين مستقبلية ترى فيها الصراع 
على الدور الحضاري بين األمة العربية، والعدوانية الـغـربـيـة 

 .بقيادة الواليات المتحدة األمريكية
وانطلقت في هذه الرؤية من العدوانية الغربية من تـاريـخ 
ما سمي الحروب "الصليبية "مرورا بمرحلة استعمار الـوطـن 
العربي، ووعد بلفور، والحرب الحضـاريـة عـلـى مصـر عـام 

، ومن قبل األحالف والقواعد العسكرية ...إلخ ، وتوقفا ١٩٥٦
وليس انتهاء بالعاصفة األمريكية فـي الصـحـراء الـعـربـيـة، 

. ٢٠٠٣وتبعاتها التي انتهت بالعدوان عـلـى الـعـراق عـام 
"الحرب الحضارية الثانية" ومتابعة األحداث التي وردت أعـاله 
أُخذَت في سياق ما يقوله علم المستقـبـل بـأنَّ لـكـل زمـن 
ماض وحاضر ومستقبل، وهذا ما جعلني في سيـاق الصـراع 
على الدور الحضاري بين األمة العربية والغـرب، أن أورد مـا 
قاله: وزير الدفاع الفرنسي األسبق (جان بييـر شـوفـنـمـان): 
"ثالث مرات وخالل قرن واحد، ابتداء من محمد عـلـي بـاشـا 
ومرورا بجمال عبد الناصر، وانتهاء بصدام حسـيـن يـحـطـم 

 .الغرب بقوة السالح ووحشية حلم النهضة
وهذا القول الذي يـؤكـد حـقـيـقـة الصـراع عـلـى الـدور 
الحضاري، أُسنِده بقول للرئيس األمريكي األسبق نيـكـسـون 
في كتابه الفرصة السانحة: "اإلسالم سيكون عدونا المقـبـل 

 ."بعد انهيار االتحاد السوفياتي
 ماذا تريد المداخلة من كل ما تقدم؟

تريد بأن تظهر أن علم المستقبل كما تراه بعين عـربـيـة 
مستقبلية له أليات كثر من أهمـهـا: الـمـشـاهـد والـفـروض 
والمؤشرات، وهذه اآللـيـات، تسـتـخـدم مـن قـبـل عـلـمـاء 

 .المستقبل، باستشراف الحدث والواقعة البنائية
وسأعتمد الفروض والمشاهد في دراسة واسـتـشـراف مـا 
يجري في العراق غداة االنتفاضة الشعبية التي انطلقت مـن 

 .جنوب العراق لقوة العروبة في أهلنا هناك
على هذا األساس تنطلق المداخلة من الفرض اآلتـي: لـو 
أن الرئيس صدام حسين هو الذي يحكم العراق اآلن، وقـام 
بقتل هذا العدد الكبير من الشهداء، فماذا سـيـكـون مـوقـف 

 العدوانية الغربية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية؟
المشهد األول: ستقوم الدنيا وال تقعد، وسترتفع األصـوات 
منددة بهذه الجرائم البشعة، وسيطلقون على الرئيس صـدا 
م مجموعة من األوصاف ال حصر لها تختصر بــ: الـمـسـتـبـد 

 الدكتاتور القاتل...إلخ
المشهد الثاني: استنفار القوات المسلحة في كل عـواصـم 

 .الغرب واالستعداد لضرب العراق والقضاء على النظام
المشهد الثالث: وضع العراق على البند السابع وتفعيل كل 

 .آليات الحرب لضرب العراق
الفرض الثاني : ولكن الذي يحكم العراق اآلن ليس صـدام 
حسين وإنما الطاقم الذي أحضرته العدوانية الغربـيـة عـلـى 
الدبابات األمريكية ومنهم (عادل عبد الـمـهـدي مـا يسـمـى 
رئيس الوزراء في العراق) فهل ستتخذ العدوانيـة الـغـربـيـة 
اإلجراءات المطلوبة لوقف نزيف الدم في العراق، وتعد العـدة 
العسكرية لمغالبة النظام في العراق ووضـع الـعـراق عـلـى 
البند السابع، وهل يتقمص ترامب شخصـيـة بـوش اإلبـن، 
ويرسل صواريخه على العراق للقضاء على وحشية الـنـظـام 

 ويقبض على عادل عبد المهدي ويقدمه للقضاء؟
الفرض الثالث لو أن ما تقوم به العدوانية الغربـيـة تـجـاه 
األمة العربية من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان، ولـيـس 
في حقيقته صراع على الدور الحضاري لوقفت تجاه ما يجري 
في العراق من قتل واختطاف وجرائم وحشية وبادرت لضرب 
النظام، وفعلت به ما يجب أن يفعل في سبيل الديمقراطـيـة 
وحقوق اإلنسان، وقيمها التي تدعيها، غير أن الـحـقـائـق ال 
تقول ذلك، وإنما تقول بمواقف خجولة لـلـرأي الـعـام، وفـي 
الباطن تبارك ما يقوم به النـظـام السـفـاح تـجـاه الشـعـب 
العراقي، ألنَّ ذلك يأتي في منع األمة العربية من الـنـهـوض 
في إطار الصراع على الدور الحضاري بينها وبين العـدوانـيـة 

 الغربية؟
دعوت في كتابي سالف الذكر، فـي الـفـصـل الـمـعـنـون: 

علم المستقبل وأحـوال األمـة الـعـربـيـة،   ―الفصل الرابع 
ووجهت الدعوة إلى شباب األمة العربية، قلت فيـه: "خـلـيـق 
بالقطاع الجدي من أبناء األمة العربية أن يستشـرف الـحـيـاة 
العربية بكل مناحيها رغم صعوبة هذه المهـمـة وتـحـديـات 

 ."استشراف المستقبل العربي
وأضيف أن االستشراف يجـب أن يـقـوم عـلـى أطـروحـة: 
الصراع على الدور الحضاري بين األمة العربية والـعـدوانـيـة 
الغربية حتى يأتي االستشراف صحيحا وسليما، ولدى القطـاع 
الجدي من أبناء األمة العربية حوادث تاريخية كثيرة يجعلـهـا 
بمثابة مؤشرات يعتمدها كتقنية الستـشـراف الـمـسـتـقـبـل 

 .العربي
فهل لشباب األمة العربية استشـراف انـتـفـاضـة الشـعـب 
العراقي المسلح بإرادته الشعبية ومدنيتهـا، ووضـعـهـا فـي 

 خدمة االنتفاضة على طريق بلوغها الثورة؟
إهداء: أهدي هذه المداخلة إلى روح الرفيق صدام حسـيـن 
وشهداء عراق العرب، وشهداء األمة العربية في كـل مـكـان 
وزمان، فقد كان استشهاد صدام عالمة كبيرة مـن عـالمـات 
الصراع على الدور الحضاري بين األمة العربية والـعـدوانـيـة 
الغربية، فالماضي له حاضر ومستقبل، والحاضر لـه حـاضـر 

 .وماض ومستقبل، والمستقبل له ماض وحاضر ومستقبل
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    نعمت بيان نعمت بيان نعمت بيان نعمت بيان 
مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق 
 اإلنسان في الدول اإلسكندنافية

 
منذ األزمنة األولى واإلنسان في حالة تـنـقـل دائـم، إمـا 

 طوعياً وإما إجبارياً بحثاً عن سبل عيش أفضل. 
البعض ينتقل ألسبـاب اقـتـصـاديـة، والـبـعـض يـهـاجـر 
لالنضمام إلى أفراد عائلته أو سعيا لتحصيل دراسي. بيـنـمـا 
يهاجر البعض اآلخر هرباً من الحروب والنزاعات أو االضطهاد 
أو اإلرهاب أو انتهاكات حقوق اإلنسان، أو بسبب آثـار تـغـيـر 

  .المناخ والعوامل الطبيعية والبيئية األخرى
ولقد تزايدت نسبة الهجرة بشكل كبير في العصر الحديث 
نتيجة الحروب والنزاعات والظروف االقتصادية الصعبة الـتـي 
تعيشها العديد من البلدان خاصة في منطقة الشرق األوسط 
وشمالي أفريقيا. حيث أن المالذ الوحيـد كـان الـهـروب مـن 

  .جحيم الحروب وويالتها
وقد أظهرت تقارير األمم المتحدة عن زيادة هـجـرة الـيـد 
العاملة العالمية بمقدار خمسة مالييـن، وحسـب تـقـديـرات 
منظمة العمل الدولية، "أن عدد العمال المهاجرون في العالم 

، ٢٠١٩و  ٢٠١٧مليوناً بين عامي  ١٦٩إلى  ١٦٤ارتفع من 
% من القوى ٥زهاء  ٢٠١٩وشكل العمال المهاجرون في عام 

العاملة العالمية، وهو ما يجعلهم جزء ال يتجزأ من االقتـصـاد 
العالمي، مما يعني أن العمال المهاجرون يقدمون مساهمـات 
حيوية لمجتمعات بلدان المقصد واقتصاداتها، وهم يعمـلـون 
في وظائف أساسية ضمن قطاعات مهمة كالرعاية الصحـيـة 

 ."والنقل والخدمات والزراعة والصناعات الغذائية
 الدول المستضيفة للعمالة المهاجرة

الدول التي استقطبت القوى العاملة هـي: دول الـخـلـيـج 
العربي، دول االتحاد األوروبي، الواليات المتحدة األميركـيـة، 
كندا وأستراليا. وحسب تقارير منظمة العـمـل الـدولـيـة، أن 
الدول العربية ومنطقة آسيا والمحيط الهادي تستضيف نـحـو 

مليون عامل مهاجر. ويتركز أكثر من ثلثي العـمـال فـي  ٢٤
البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث يمكن استيـعـاب غـالـبـيـة 

 ٦٣,٨العمال المهاجرين . ففي أوروبا وآسيا الوسطى، يوجد 
%) ، وفي أميركا الشماليـة والـجـنـوبـيـة ٣٧,٧مليون عامل (

%). وهذا يـعـنـي أن دول أوروبـا ٢٥,٦مليون عامل ( ٤٣,٣
% مـن جـمـيـع ٦٣,٣وآسيا واألميركيتين تستضيف مجتمعة 

 .العمال المهاجرين في العالم
  دوافع هجرة اليد العاملة

ارتبطت هجرة اليد العاملة بشـكـل أسـاسـي بـالـظـروف 
االقتصادية للبلدان النامية خاصة التي تعاني البطالة العالية 

ولديها مستوى معيشي متدني وأجـور مـنـخـفـضـة، وسـوء 
الجودة في شبكات الرعاية الصحية والتعـلـيـمـيـة وغـيـرهـا 
العديد من العوامل المحفزة على الهجرة كونها الوسيلة ربما 
الوحيدة والفُضلى لتأمين سبل حياة أفضل وأرقى. وبـمـا أن 
الدول الصناعية التي تتمتع بالـنـمـو الـمـتـسـارع والـتـطـور 
السريع تعاني نقصاً بالقوى العاملة، نتيـجـة تـقـلّـص عـدد 
السكان وانخفاض معدالت الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين، 
لجأت إلى استيراد اليد العاملة األجنبية لسـد الـنـقـص فـي 
القوى العاملة لديها، بغـيـة ضـمـان اسـتـمـراريـة االزدهـار 
االقتصادي التي بلغته هذه الدول. لذا، تعتـبـر هـجـرة الـيـد 
العاملة في الجوهر قائمة على العرض والطلب، حيث تـقـوم 
مجتمعات العالم الثالث بعرض ما لديها من وفـرة مـن الـيـد 
العاملة التي ال تجد في أوطانها األصلية فرصاً للعمل تكـفـي 
الستيعابها، في المقابل تستورد بلـدان الـعـالـم الـمـتـقـدم 
صناعياً هذا القوى لسد النقص لـديـهـا لـتـكـفـل تـحـقـيـق 

  .مستويات اإلنتاج المطلوبة
ورغم أن الدول الصناعية المقصودة بحاجة لليد الـعـامـلـة 
الوافدة، إال أن موضوع الهجرة كان ومازال موضع جدل كبيـر 
ونقطة خالف بين األحزاب والقوى السياسية ( يمين ويسـار) 
في الدول المضيفة خاصة في العقود األخيرة الـتـي شـهـدت 
نسبة هجرة هي األعلى على اإلطالق، حـيـث أن جـزء مـن 
الناس وأحزاب اليسار تتعاطى إيجابيـا مـع الـمـهـاجـريـن و 
متعاطفة معهم، بينما البعض اآلخر لديه تصورات خـاطـئـة 
وبواعث قلق، وخاصة أحزاب اليمن المتطرف، حيـث تـعـتـبـر 
هذه الفئات بأن المهاجرين عبء ثقيل على االقتصاد وعـلـى 

 .هوية البالد وديمغرافيتها
 

    دور المهاجرين في النمو االقتصاديدور المهاجرين في النمو االقتصاديدور المهاجرين في النمو االقتصاديدور المهاجرين في النمو االقتصادي
الدول الغربية ( دول اإلتحاد األوروبي، الواليات المتحـدة .١

 األميركية، كندا وأستراليا).
بحسب التقرير السنوي الذي أصدرته مـنـظـمـة الـتـعـاون 
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، أنـه ٢٠٢١تشرين أول/أكتوبر  ٢٨االقتصادي والتنمية في 
"في جميع البلدان، تـكـون مسـاهـمـة الـمـهـاجـريـن الـتـي 
يدفعونها في شكل ضرائب أكبر من النفقات التي تخصصها 

  ."هذه الدول للحماية االجتماعية والصحة والتعليم
وكما ذُكر أعاله، إن الدول الغربية التي تتمتع باقتصاديـات 
قوية بحاجة لليد العاملة نـتـيـجـة االنـخـفـاض فـي نسـبـة 
الوالدات، وزيادة عدد المسنين خاصة في الـقـارة األوروبـيـة 
والتي أطلق عليها "القارة العجـوز". وهـذا مـا أكـده خـبـراء 
االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، حيـث 
 ة" قد تتمكن مـن تـفـادي أن تـدبسناعتبروا أن "القارة الم

، ٢٠٢٠الشيخوخة في أوصال قطاع القوى العاملة حتى عام 
إذا ما استفادت من المهاجرين الـمـوجـوديـن بـأكـثـر درجـة 
ممكنة. وعلى المدى المتوسط والطويل، سيـحـتـاج اإلتـحـاد 
األوروبي إلى جذب عدد كبير من العمال من خـارج الـحـدود 
والتغلب على معارضة األحزاب السياسية اليمينية المناهضة 

 .للمهاجرين
كما ذكرت دراسة أجرتها مؤسـسـة "سـيـتـي" ومـعـهـد " 
أكسفورد مارتن "، أن االقتصاديات الـكـبـرى فـي مـنـطـقـة 
التعاون االقتصادي والتنمية ( أو إب سي دي)، ربـمـا كـانـت 
ستخسر المليارات لو لم تكن هناك مساهمـات فـعـالـة مـن 
المهاجرين في النمو االقتصادي. وقد قـال إيـان غـولـدن ، 
أستاذ العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد ورئيـس فـريـق 
البحث الذي أعد الدراسة، "إن الهجرة كان لها تأثير كبير على 
النمو االقتصادي الكلي في دول منظمة التعاون االقتـصـادي 
والتنمية، فعلى سبيل المثال، لو تم تجـمـيـد الـهـجـرة فـي 
تسعينات القرن الماضي، فإن إجـمـالـي الـنـاتـج الـمـحـلـي 

كان يمكن أن يقلّ  ٢٠١٤الحقيقي للمملكة المتحدة في عام 
مليار جنيه استرليني، بيـنـمـا إجـمـالـي الـنـاتـج  ١٧٥بنحو 

مليار يورو. وإن الـهـجـرة  ١٥٥المحلي أللمانيا ربما سيقل بـ 
قدمت للواليات المتحدة األميركية مساهـمـة مـاديـة عـلـى 
المدى الطويل، وأيضاً بالنسبة للنمو الـحـالـي. وأفضـل أداء 
للصناعات واألقاليم في الواليات المتحدة يعتمد بشكل كبيـر 

 ."على المساهمة الفعالة للمهاجرين
إضافة إلى ذلك، يساهم المهاجرون مساهمة فعـالـة فـي 
زيادة الناتج الوطني اإلجمالي للفرد الواحد من خالل الـرفـع 
في اإلنتاجية، أي الكمية التي ينتجها العـمـال. وهـذا يـعـدو 
لكون المهاجر أكثر اسـتـعـداداً بـدخـول عـالـم الـمـقـاوالت 
والمشاريع التجارية. ففي ألمانيا عـلـى سـبـيـل الـمـثـال ال 
الحصر، تصل نسبة المهاجرين الذين يحمـلـون الـجـنـسـيـة 

% من المشاريع التجـاريـة الـجـديـدة لـعـام ٤٤األلمانية إلى 
، وبحسب تقديرات منـظـمـة الـتـعـاون االقـتـصـادي ٢٠١٥

والتنمية في فرنسا، تفوق نسبة المهاجرين فـي األنشـطـة 
% ، وهي ٢٩التجارية نظراءهم من السكان المحليين بنسبة 

نسبة توازي المعدل العام بالنسبة للمنظمة. وفي الـواليـات 

إلى  ٢المتحدة األميركية، يسجل المهاجرون براءات االختراع 
 .أكثر من المواطنين األصليين ٣

السويد ومساهمة اليد العاملـة الـمـهـاجـرة فـي نـمـوهـا 
االقتصادي حسب تقارير سويدية ودوليـة ووفـقـاً لـتـقـاريـر 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، أن المهاجرين يحققون 
فائدة مالية واقتصادية كبيرة لـلـسـويـد، حـيـث إن نسـبـة 
المهاجرين هي ثلث السكان ، فكل مهاجر يعود عليها بفائدة 

يورو سنوياً ، (يذكر أن عـدد سـكـان  ٩٠٠اقتصادية تقارب 
نسمة، عدد المهاجـريـن مـا يـقـارب  ١٠,٠٠٠,٠٠٠السويد 

 .(نسمة ٣,٠٠٠,٠٠٠
، قـال الـبـاحـث ٢٠١٩ووفقاً لتقرير لجامعة أوميـو عـام 

فريدرك أندرشون، "أن نسبة مشـاركـة الـمـهـاجـريـن فـي 
مليار كرون سويـدي  ٩٠٠االقتصاد السويدي بلغت أكثر من 

منذ أن بدأت السويد في تفعيل برنامج الهجرة إلى السويد". 
وأشار التقرير أن السويد التي تـعـانـي مـن ضـعـف الـنـمـو 
السكاني، حققت طفرة اقتصادية كان ال بد أن تسـتـمـر، وال 
يمكن تحقيق ذلك إال بتحفيز النمو السكاني. لذا ساعد هـذا 
العامل على تطور عجلة االقتصاد السويدي، كون الـمـهـاجـر 
الذي دخل سوق العمل، يدفع الضرائب مثله مثل الـمـواطـن 
األصيل، وهذا بدوره يعزز عمل الحكومة السويدية لتـطـويـر 

 .المجتمع السويدي القائم على الرفاهية ومستوى حياة راقي
كما أن سويسرا أيضاً وحسب تقرير منظمة التعاون والتنميـة 
االقتصادية، أكثر البلدان المستفيدة من الهـجـرة، حـيـث أن 
المهاجر يعود عليها بقائدة اقتصادية تصل إلـى مـا يـقـارب 

يورو سنوياً مع احتساب ما تنفقه على المساعـدات  ١٤,٠٠٠
 .االجتماعية للمهاجرين

فرنسا بدورها، تعتمد بشكل كبير على الـقـوى الـعـامـلـة 
المهاجرة، ليس فقط في مجال الخدمات، بل أيضاُ تستقطب 
أصحاب الكفاءات العلمية، مـن أطـبـاء وأسـاتـذة جـامـعـات 
وإعالميين وأدباء وغيرهم من مجـاالت الـفـكـر والـمـعـرفـة 
واالقتصاد ، والذين كان وال زال لهم دور بارز في نمو العجلة 

  .االقتصادية الفرنسية
وال يقل عن ذلك في الواليات المتحدة األميـركـيـة، الـتـي 
تعمل على جذب األدمغة مـن جـمـيـع أنـحـاء الـعـالـم ذوي 
المهارات العالية الذين يؤدون دوراً عظيماً في التطور العلمي 
والمعرفي وفي النمو االقتصادي. وهذا الحـال يسـري أيضـاُ 

 .في كندا وأستراليا والعديد من دول اإلتحاد األوروبي
  العمالة في دول الخليج العربي.٢

تستقبل بعض دول الخليج العربي مثل اإلمارات العربيـة، 
قطر، البحرين، السعودية والكويت أعداداً كبيرة من العمـالـة 
األجنبية والسيما تلك القادمة من آسيا. وتعتبر هذه العمـالـة 
الوافدة مكوناً أساسياً في سوق العـمـل فـي دول الـتـعـاون 
الخليجي، وذلك عبر اإلسهام في المسيرة التنموية من خالل 
المشاركة في مجاالت متنوعة من األعمال مثل أعمال البـنـاء 
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والمطاعم وخدمة المنازل، باإلضافة إلى تكوين مـؤسـسـات 
تجارية والمساهمة في العديد من القطاعات االقـتـصـاديـة. 
وتقدر قيمة التحويالت المالية من الدول الخليجية أكثـر مـن 

مليار دوالر أميركي سنوياً، حـيـث تـوفـر هـذه األمـوال  ٨٠
المرسلة سبل عيش كريم لماليين الـعـائـالت خـاصـة فـي 

 .القارتين اآلسيوية واإلفريقية
تراجع ملفت لتدفقات هجرة اليد العـامـلـة نـتـيـجـة أزمـة 

وتداعياتها على الـبـلـدان الـمسـتـقـبـلـة  ١٩-جائحة كوفيد
 !والمرسلة

نشرت دراسة لخبراء اقتصـاديـيـن فـي صـنـدوق الـنـقـد 
الدولي، عن األثر االقتصادي للهجرة على البلدان المستقبِلة، 
تبين أن الهجرة بوجه عـام تـحـسـِّـن الـنـمـو االقـتـصـادي 

  .واإلنتاجية في البلدان المضيفة
لكن جائحة كورونا كما ذُكر أعاله أدت إلى توقف مـفـاجـئ 
في تدفق المهاجرين جراء اإلغالق العام، حيث عـززت هـذه 
الحال الشعور العام بالتحفظ والتشكيك بصوابيـة االنـفـتـاح 
والتي لها آثار طويلة األمد على مـدى رغـبـة الـبـلـدان فـي 
استقبال المهاجرين. ويمكن أن يؤدي تراجع الهجرة وارتـفـاع 
البطالة في االقتصاديات المستقبِلة إلى اإلضـرار بـالـبـلـدان 
المرسلة، والسيما الفقيرة منها، التي تعتمد اعتمـاداً كـبـيـراً 
على التحويالت التي يرسلها العمال المهاجرون إلى بلدانـهـم 

 .األصلية
كما تشير منظمة التعـاون االقـتـصـادي والـتـنـمـيـة فـي 
تقريرها إلى أن جائحة كورونا أدت إلـى تـراجـع تـدفـقـات 

 ٢٠٢٠%، ففي عـام ٣٠الهجرة في دول المنظمة بأكثر من 
دولة من الـدول األعضـاء،  ٢٥مليون شخص إلى  ٣,٧انضم 

. كـمـا ٢٠٠٣وهو أدنى مستوى مسجل للهجرة مـنـذ عـام 
تسجل الدراسة كذلك أن الواليات المتحدة األميركيـة الـتـي 
تعتبر الدولة الرائدة للهجرة في منظمة التعاون االقـتـصـادي 

، ٢٠١٩% مقارنة بعام ٤٤والتنمية، سجلت انخفاضاً بنسبة 
  .٢٠٢٠وافد جديد في عام  ٥٧٦٠٠٠مع 

ومن بين البلدان التابعة للمنظمة ، سجـلـت فـرنسـا أقـل 
مهاجر جديد. وفـي  ٢٣٠,٠٠٠%) مع ٢١-انخفاض ملحوظ (

هذا الشأن ، توضح الدراسة أن "االنخفاض الملحوظ ســجـل 
، عندما كانت الـعـديـد مـن ٢٠٢٠في الربع الثاني من عام 

البلدان مقفلة. كما ان الهجرة العـائـلـيـة تـراجـعـت بشـكـل 
أساسي، بينما زادت تـدفـقـات الـطـالب مـع بـدايـة الـعـام 
الدراسي. غير أنه من المتوقع أن تنتعش هجرة اليد العاملـة 
مجدداً بالنظر إلى النقص الحالي في العمالة فـي مـخـتـلـف 
القطاعات في معظم دول مـنـظـمـة الـتـعـاون والـتـنـمـيـة 

 ."االقتصادية
وقد تراجع عدد العمال المهاجرين في البلدان الـمـرتـفـعـة 
الدخل بينما زاد في مناطق أخرى. في الفترة ما بين عـامـي 

، سجلت البلدان المرتفعة الدخـل انـخـفـاضـاُ ٢٠١٧و ٢٠١٣

مليون شـخـص إلـى  ١١٢,٣طفيفاً في عدد المهاجرين (من 
مليون شخص). وشهدت البلدان المتوسطة الـدخـل  ١١١,٢

 .(مليون شخص ٣٠,٥مليون شخص إلى  ١٧,٥زيادة ( من 
وهذا النقص في اليد العاملة سبب أزمة لبعض الـبـلـدان. 
كندا على سبيل المثال، تواجه أزمة في اليد العاملة نتـيـجـة 
تقاعد عدد قياسي من أبناء جيل الطفرة السكـانـيـة الـذيـن 
ولدوا بعد الحرب العالمية الثانية، وفقاً لتعداد سكانـي أجـري 

 .وصدر حديثاً ٢٠٢١في عام 
فحسب بيان لوكالة اإلحصاء الكندية "ستاتستكس كنـدا"، 
أنه " لم يحدث أن كان عدد األشخاص الذين اقتربوا من سن 
التقاعد بهذا االرتفاع من قبل"، حيث اقترب العدد أكثـر مـن 

%) من سن التقاعد اإللزامي ٢١,٨واحد من كل خمس عمال (
عاماً. كما أعتبر البيان أن " خروج مجمـوعـة جـيـل  ٦٥البالغ 

الطفرة من القوة العاملة في البالد يشكل أحد العوامـل وراء 
نقص اليد العاملة التي تواجه بعض الصناعات فـي جـمـيـع 

 ٢٠٢١أنحاء البالد". وذكرت الوكالة الحكومية في نهاية عام 
في تقرير منفصل، أن هناك نحو مليون وظيفة شاغرة فـي 
جميع أنحاء كندا، غالبيتها في قطاعات الـمـطـاعـم والـبـنـاء 

  .والتمريض
كندي من إجـمـالـي  ٧,٠٠٠,٠٠٠وبحسب اإلحصاءات فإن 
 ٦٥مليوناً وصلوا إلـى سـن  ٣٧سكان البالد البالغ عددهم 

عاماً أو أكثر، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد األشخاص الذين 
مليون شـخـص  ٢,٧عاماً ثالث مرات إلى  ٨٥تبلغ أعمارهم 

في العقود القادمة. وقالت وكالة اإلحصاء الكندية إن التحـول 
الديمغرافي نحو شيخوخة السكان يعود جزئياً إلى انخـفـاض 

 .معدل الخصوبة
األثر االقتصادي اإليجابي للهجرة على النمو االقـتـصـادي 

 وسبل حمايته
دون شك، تجلب الهجرة مكاسب كبيرة وعديدة لـلـبـلـدان 
المستقبِلة والمصدرة على حد سواء ، وتتيـح فـرص أفضـل 
للحياة للمهاجرين. غير أنها قد تخلـق أيضـاً تـحـديـات فـي 
توزيع الدخل، حيث يمكن أن تقع أضرار اقـتـصـاديـة عـلـى 
العاملين في البلدان المستقبِلة في قطاعات سوقية معيـنـة. 
لذا ينبغي استخدام سياسات المالية العامة وسـوق الـعـمـل 
لدعم الدخل واعتماد التـدريـب الـالزم لـلـذيـن يـواجـهـون 
صعوبات في سوق العمل. باإلضافة إلى ذلك، فإن السياسات 
النشطة لسوق العمل والهجرة الوافدة التي تستهـدف إدمـاج 
المهاجرين، كالتدريب على اللغة وتسهيل اعتماد المسميـات 
المهنية، يمكن أن تحسن من نتائج الـهـجـرة فـي الـبـلـدان 
المستقبِلة. كما ينبغي تنسيق السياسات عـلـى الـمـسـتـوى 
الدولي لمعالجة التحديات التي تشكلها هـجـرة الـالجـئـيـن. 
ويتضمن هذا اقتسام تكاليف استضافـة الـالجـئـيـن ودعـم 

ــة ــي ــام ــن ــدة وال ــاع ــادات الص ــص ــت ــي االق ــم ف ــه ــاج  .إدم
من أهم اإليجابيات لهجرة اليد العاملة ، أن الدول الـمصـدرة 
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للقوى العاملة تستفيد بشكل كبير من التحويـالت الـمـالـيـة 
  .التي غالباً تكون إحدى دعائم االقتصاد لهذه الدول

مـلـيـار  ٦٨٩وقد بلغت قيمة التحويالت المالية لتصل إلى 
، والـبـلـدان الـثـالثـة األولـى  ٢٠١٨دوالر أميركي في عام 

مليار دوالر أمـيـركـي،  ٧٨,٦المتلقية للتحويالت هي الهند (
مـلـيـار دوالر)  ٣٥,٧مليار دوالر والمكسيك  ٦٧,٤والصين 

حسب ما أوردته دراسة لمنظمة الهجرة العالمـيـة. وال تـزال 
الواليات المتحدة أول بلد مرسل للتـحـويـالت الـتـي بـلـغـت 

مليار دوالر ، وتليها اإلمارات العربية الـمـتـحـدة (  ٦٨قيمتها 
 ٣٦مليار دوالر أميركي)، والمملكة العربية السعودية ( ٤٤,٤

 .(مليار دوالر أميركي
كما أن المهاجرين في االقتصادات الـمـتـقـدمـة يـرفـعـون 
الناتج واإلنتاجية على المديين القصير والمتـوسـط. إضـافـة 
إلى أن زيادة قدوم الالجئين بنسبة نـقـطـة مـئـويـة واحـدة 

% مع حلول السنة ١مقارنةً بالعمالة الكلية يرفع الناتج بنحو 
الخامسة من هجرتهم. ويرجع هذا إلى أن العمالة األصـلـيـة 
والمهاجرة تقدم لسوق العمل مجموعة متنوعة من المهارات 
يكمل بعضها البعض وتؤدي إلى رفع اإلنتاجية. كذلك تشيـر 
عمليات المحاكاة التي أجريت إلى أن متوسط دخل السـكـان 
األصليين يستفيد من زيـادة اإلنـتـاجـيـة الـتـي يـحـقـقـهـا 

 .المهاجرون، حتى وإن كانت زيادة متواضعة
 ضغوط وتحديات الهجرة مستقبالً

أولى التحديات للهجرة المستقبلية هي استـمـرار الـزيـادة 
السكانية في اقتصادات األسـواق الصـاعـدة واالقـتـصـادات 

جنـوب الصـحـراء) عـلـى مـدار -النامية (السيما في إفريقيا 
الثالثين عاما القادمة ومن المرجح أن تزداد ضغوط الهـجـرة 
في اتجاه االقتصادات المتقدمة. على سبيل المثال، تصـاعـد 
ضغوط الهجرة من إفريقيا والشرق األوسط إلى أوروبا بـيـن 

. غير أن ضغوط الـهـجـرة الـعـالـمـيـة ٢٠٥٠و  ٢٠٢٠عامي 
% مـن سـكـان الـعـالـم. ٣ستظل ثابتة تقريبا عند مستوى 

وسيؤدي ارتفاع الدخل في اقـتـصـادات األسـواق الصـاعـدة 
واالقتصادات النامية إلى تخفيض ضغوط الهجرة. ولـكـن ال 
ينطبق هذا بالضرورة على البلدان األفقر، كتلك الواقعة فـي 
إفريقيا جنوب الصحراء، حيث قد يؤدي ارتفـاع الـدخـل (وإن 
ظل في مستوى منخفض) إلى تيسير الهجرة ألعـداد أكـبـر 
من السكان. وحسب دراسة لمنظمة العمل الدولية، ال تـزال 
هناك فجوة كبيرة في المستوى المتوسط إلنـتـاجـيـة الـيـد 
العاملة بين األقاليم المتقدمة واألقاليم النـامـيـة، وال يـزال 
مستوى اإلنتاجية في االقـتـصـادات الـمـتـقـدمـة واالتـحـاد 

مرة من المتوسـط فـي أفـريـقـيـا  ١٤األوروبي أكثر بمقدار 
جنوب الصحراء. كما أن هناك ضغوطاً أخرى سـتـؤثـر أيضـاً 
على أوضاع الهجرة. فعلى سبيل المثال، مـن الـمـتـوقـع أن 
يؤدي تغير المناخ إلى زيادة كبيرة فـي الـهـجـرة الـداخـلـيـة 
واإلقليمية في اقتصادات األسواق الصـاعـدة واالقـتـصـادات 

  .النامية
ختاماُ، يمكن القول أن الهجرة رفـعـت مسـتـوى االبـتـكـار 
واإلنتاجية والنمو االقتصادي، حيث أسهم المهاجرون إسهامـاً 

ثقافياً، ومدنياً سياسياً واقتصادياً كبيراً في بـلـدان -اجتماعياً
ومجتمعات األصل والمقصد على حـد سـواء، بـاعـتـبـارهـم 
عوامل تغيير إيجابية هامة. ولكن مـن جـانـب آخـر، تـؤدي 
الهجرة إلى مخاطر استنزاف الدول النامية بـحـرمـانـهـا مـن 
األيدي العاملة ومن الكفاءات على حد سـواء، كـمـا تشـكـل 
هجرة األدمغة وأصحاب االختصاص خسارة ثروة حـقـيـقـيـة 

  . وكبيرة للبلد المصدر
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    بقلم د. يوسف حدادبقلم د. يوسف حدادبقلم د. يوسف حدادبقلم د. يوسف حداد
لم تغب األهداف واألبعاد الجيوبوليتيكية عن المسارات 
التاريخية للنظم السياسية التي تعاقبت على قيادة الحكم 
والسلطة في إيران على امتداد المراحل الزمنية التي تواصلت 
منذ العهود القديمة، مرورا باألديان التوحيدية اليهودية 
والمسيحية واالسالم، وصوال الى العهد الكسروي اإلمبراطوري 
وانتهاء بالنظام الديني الذي أمسك بكل مفاصل الدولة 
والسياسة الداخلية والخارجية في أعقاب الثورة التي أسقطت 

لتعلن إيران جمهورية إسالمية  ١٩٧٩نظام الشاه في شباط 
بقيادة دينية حاكمة على رأسها مرجعية دينية عليا تتمثّل 
بالولي الفقيه الذي ينتمي بالتواصل مع خط اإلمامة ليقوم، 

اإلمام المهدي  -بالنيابة عن حكم اإلمام في غيبته الكبرى
بتأسيس المرتكزات البنائية للدولة اإلسالمية  -المنتظر

العالمية على أسس العدالة وقيم السماء التي أتى بها القرآن 
الكريم، وبشرت بها البعثة النبوية ، واستلهمتها المسيرة 
السلوكية اإلمامية الثني عشر إماماً بدءاً بعلي بن أبي طالب 

  .وصوال الى المهدي المنتظر ظهوره في الوقت المناسب
وإذا كانت السياسات اإليرانية قد عرفت عبر مساراتها 
التاريخية الطويلة عناصر قوة متعددة عملت على تحشيدها أو 
تجنيدها جيوبوليتيكيا في خدمة استراتيجياتها ومشاريعها 
للتوسع والسيطرة والتمدد في محيطها االقليمي، فإنّ النظام 
الديني الذي أمسك بالسلطة المركزية في أعقاب ثورة 

،كان قد وجد في األيديولوجية الدينية العنصر األبرز ١٩٧٩
واألفعل في عملية التحشيد الجيوبوليتيكي وتوظيفه في 
خدمة استراتيجية السيطرة والتغول اإليرانية استجابة لنزعة 
إمبراطورية لم تفارق أنظمة الحكم السياسي التي توالت عبر 

  .التاريخ اإليراني على مديات مراحله الممتدة
  ١٩٧٩أوالً، الثنائي األيديولوجي للنظام الديني ما بعد ثورة 
  يقوم هذا الثنائي على مركّب من مرتكزين أساسيين

  األول، المقدس الغيبي
  الثاني، إلغاء اآلخر الوضعي المختلف

  المقدس الغيبي – ١
هو العنصر الحاسم والمهيمن على العقل السياسي، وبالتالي 
على الفكر والممارسة السلوكية اإليرانية في ترجمة 
االستراتيجيات والتوجهات السياسية سواء على مستوى الداخل 

  .اإليراني أم على مستوى الخارج اإلقليمي والدولي
 :من خصوصيات المقدس الغيبي خاصتان مركزيتان

األولى، أنه مقدس غيبي وهمي يقوم على نظرية االنتظار 
(خروج المهدي المنتظر) لينشر رسالة العدل والسالم في 

  .العالم
الثانية، أنه يقوم على تكفير المذاهب الدينية األخرى من 
إسالمية غير شيعية إمامية جعفرية اثنتي عشرية، وغير 

  إسالمية منتشرة على مساحة العالم
من خصوصيات  إلغاء اآلخر المختلف دينياً فكرياً وسياسياً – ٢

 :هذا المركّب
مذهبي على تضاد وتناقض كلي -أنه أيديولوجي ديني –أ 

 .مع األحزاب والحركات الدينية والمذهبية األخرى
أنه أيديولوجي سياسي على تضاد مع سائر األحزاب  –ب 

والحركات الوضعية السياسية، وبصورة خاصة األحزاب ذات 
الخلفيات العلمانية والقومية، وبصورة أكثر عدائية وتكفيرية 
مع األحزاب ذات التوجهات الفكرية للتيار القومي العربي 
بوصفه التيار المنادي بالتحرر والتوحد القومي في إطار أمة 
عربية واحدة لها خصوصيتها الحضارية وهويتها التاريخية 

  .وحضورها اإلنساني المتميز
ثانيا، المرتكزات األيديولوجية لنظام والية الفقيه الحاكم 

ارتكز هذا النظام في بناء أيديولوجيته االعتقادية   في إيران
الدينية والفكرية والسياسية إلى مرتكزين حاملين أو  األحرى 

 :الى مصدري عقيدة في التشريع الديني والسياسي
وهي نظرية    المرتكز األول، نظرية والية الفقيه – ١

خطوطها الكبرى محفوظة ومنشورة كمادة تعليمية وثائقية 
في مصدر مرجعي للخميني تحت عنوان:" الوصية السياسية 

  :اإللهية"، وأبرز اآلراء واألفكار التي تضمنتها كانت
 .الولي الفقيه مخول من قبل اهللا –أ 

هو نائب اإلمام محمد المهدي المنتظر قدومه لخالص  –ب 
  .البشرية من الفساد والظلم والقهر واآلالم

يتميز بتفوق مطلق في أصول المعرفة الدينية   –ج 
  .االجتهادية والسياسية

هو الذي يتولى " الزعامة الكبرى والرئاسة، وعلى القادة  –د 
في الدولة والمجتمع المدني وجوب الطاعة واالمتثال ألوامره 

  .وتوجيهاته وإرشاده
هو المخول من قبل اهللا في إجراء الحدود والفصل في  –ه 

  .القضايا المختلفة
أبرز خصائص   المرتكز الثاني، مرجعية الحكومة اإلسالمية

  :وسمات هذه الحكومة
 عالمية الحكومة االسالمية، –أ 

هي حكومة إسالمية مطبوعة بالقداسة ألنّ اهللا أوصى  –ب 
بها لنائب المهدي على األرض أي الخميني من أجل "إقامة 
القسط والعدل في العالم ،وتفويض أولياء اهللا المعصومين أمر 
الحكومة، وهم يسلمونها بدورهم لمن يرون فيه صالح 

 ."البشرية
 قيادة الثورة اإلسالمية في العالم. –ج 
 إيران هي مركز الثورة والقائدة لها عالمياً. –د 
تقوم استراتيجية الحكومة على المزج والتكامل بين  –ه 

الدين والسياسة، وهي بذلك على تناقض عميق مع العلمانية 
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التي تفصل بين الديني والسياسي، وبين الدين والدولة. وهنا 
تدعو الحكومة العالمية مسلمي العالم أن يكونوا جزءاً من 
حركة التغيير التي تتولى قيادتها الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية بدءاً بمحيطها الجغرافي المجاور (الوطن العربي) 

 .وصوال الى كل العالم
ثالثاً، المرتكزات األيديولوجية "لتنظيم القاعدة وأخواتها: 

  :تشابه المنطلقات واألهداف
وجد تنظيم القاعدة وأخواتها في طروحات" السيد قطب" 
المرتكزات الفكرية األيديولوجية والسياسية لمشروعها 
اإلسالمي األممي لقيادة العالم وتطهيره من الفساد والمظالم. 

  :أبرز الطروحات التي نادى بها السيد قطب كانت
إنشاء تنظيم من فصائل إسالمية هدفه رفع كلمة اهللا   –أ 

 .واالنتصار لدينه
مشروع سياسي مغلف بأيديولوجيا دينية أممية، يسعى  –ب 

الى أسلمة العالم بعد قتل وتطهير كل المخالفين، وصوالً الى 
إقامة دولة كهنوتية دينية على أي بقعة من األرض يتمكّن 

 .المجاهدون من االستيالء عليها
 :اعتماد وسيلة الجهاد لمواجهة صنفين من األعداء –ج 

 األول، قتل المرتدين عن االسالم،
الثاني, مقاتلة المستشرقين الغادرين واليهود المناوئين 

  .لإلسالم
رابعاً، المقارنة بين المشروعين اإلسالميين اإليراني 

 :والقاعدي
أيديولوجية متماثلة في اعتماد الحرب الدينية المستمرة  – ١

 .كخيار استراتيجي في مواجهة القوى المخالفة والمعادية
عوامل التوتر واالحتراب بينهما تفوق عوامل التالقي  – ٢

  .والتقارب
  .الطرفان يختزنان أسلحة الصراع الديني – ٣
مشاريع األيديولوجية الدينية تساهم بقوة في خدمة  – ٤

مشاريع التفتيت السياسي واالجتماعي والثقافي وصوال الى 
الدولة األمة في   –إسقاط الدولة الوطنية ومعها الدولة القومية 

 .الوطن العربي
التقاطع بين المشروعين اإلسالميين والمشروع –- ٥

التقسيمي االستعماري األمريكي والغربي من حيث األهداف 
االستراتيجية في إعادة إنتاج عصر الدويالت الدينية والمذهبية 
وهذا األمر يقتضي بالتنسيق والتحاف مع النظامين اإليراني 
والتركي بصفتهما المرشحين لقيادة تلك الدويالت وهذا أمر 
تظهره التدخالت الواسعة في مجريات الحروب األهلية التي ما 
تزال مستعرة في غير دولة عربية من العراق الى سوريا 
واليمن وليبيا والسودان وتونس والجزائر، ناهيك عن أزمات 

 عميقة في باقي الدول األخرى
التباعد واالختالف بين المشروعين مع توجهات النخب  – ٦

الوطنية والقومية في الوطن العربي، وهو اختالف محكوم 
بالتوجهات االستراتيجية لكل من إيران وتركيا اللتين تسعيان 
لبناء دويالت دينية عابرة للحدود الوطنية والقومية، وتسويق 
هذه الدويالت على أنها أمر إلهي. وبذلك فإنّ االستراتيجيتين 
الشيعية اإليرانية والسنية األصولية التركية تتقاطعان على 
مواجهة الفكر القومي، ويعتبران أنّ القومية ما وجدت إال 

لمحاربة اإلسالم. فاأليديولوجية اإليرانية تهدف الى بناء دولة 
إسالمية عالمية، األمر الذي يجعلها على تناقض عميق مع 
القومية العربية في سعيها الى إقامة الدولة القومية ألمة 

  . عربية واحدة
خامساً، لماذا العراق كان المستهدف األول في االستراتيجية 

 االيرانية؟
العتباره بوابة التصدير للثورة اإليرانية الى المجال  – ١

 .العربي والعالم
بين إيران والعراق  ١٩٨٨- ١٩٨٠حرب الثماني سنوات  – ٢

كانت في بعدها االستراتيجي حربا على القومية التي كان 
  العراق الحامل األبرز للوائها والداعي لها،

إسقاط دولة العراق المركزية والعمل على خلق سلسلة   – ٣
من الدويالت الفدرالية على أساس العرقية والمذهبية 

  .والجهوية والثقافية
إسقاط العراق يشكّل المدخل الضروري إلسقاط باقي   – ٤

الدول العربية، وهذا ما مكّن النظام اإليراني من تأسيس 
مرتكزات له في سوريا واليمن ولبنان، حتى راح بعض القادة 
اإليرانيين يبشرون بقيام هالل شيعي يربط بين إيران وشرقي 
البحر المتوسط أي من طهران الى العراق وسوريا ولبنان، وهذا 

  .ما يشكّل جزءا من قيام إمبراطورية فارس التاريخية القديمة
وهنا تنتاب المتابع جملة من التساؤالت التي تستدعي 

  :اإلجابة عنها، ومنها على سبيل المثال ال الحصر
لماذا عملت إيران وما زالت تعمل للقضاء على المقاومة  –أ 

الوطنية العراقية التي كان لها الفضل األول واألخير في إخراج 
  ؟٢٠١١االحتالل األمريكي من العراق في نهاية العام 

لماذا يتعايش النظام اإليراني في العراق مع االحتالل  –ب 
 األمريكي جنبا الى جنب ؟

كيف يفسر ذهاب رئيس إيران محمود أحمدي نجاد الى  –ج 
المنطقة الخضراء التي أقامها االحتالل األمريكي في العاصمة 

  بغداد، وهو يسلك الحواجز العسكرية األمريكية؟
ماهي الخلفية األيديولوجية والسياسية التي تقف وراء  -د

الدعوات اإليرانية المنادية بقيام اإلمبراطورية الفارسية 
  وعاصمتها بغداد؟

ألم يكن الغطاء األيديولوجي المذهبي غطاء لمشروع  –ه 
إيراني تغولي يقوم على األدلجة المذهبية التي وجدت في 
الجماعات الوالئية الشيعية لها األدوات واألذرع التي تستجيب 
لطموحات إيران الجيوبوليتيكية وتوظيفاتها في استراتيجيتها 

  ومشاريعها التوسعية في المجال العربي برمته؟
لماذا الوقوف اإليراني بقوة الى جانب الحوثيين في اليمن  –و 

؟ أليس هذا يدل على مدى االهتمام اإليراني بالهيمنة على 
الخليج العربي بهدف كسر الحاجز المائي الذي يمثله الخليج 

  في الفصل بين إيران والعمق العربي كله؟
إنّ االستراتيجية اإليرانية المدفوعة بأيديولوجية دينية 
مذهبية ليست سوى استراتيجية تصديرية للتجزئة والتفتيت 
للكيانات الوطنية العربية للحؤول دون تطورها الى مشروع 

قومي تحرري يعيد الدور الرسالي لألمة العربية في -وطني
تحقيق وحدتها القومية وتصدير رسالتها في أنسنة العالم عبر 

 نشر القيم والمبادئ والسالم والحرية والعدالة.
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ـ دعا حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي إلى المشـاركـة 
الفاعلة في العملية االنتخابية واالقتراع لـلـوائـح الـتـغـيـيـر، 
وبلغت نسبة اقتراع المغتربين في الدول العربـيـة والـعـالـم 

% من أعداد المسجلين على لوائـح الشـطـب، فـيـمـا ٦٣,٠٥
 .% في الداخل٤١,٠٤بلغت النسبة 

ـ أرجأ بابا الفاتيكان فرنسيس زيارة لـبـنـان الـتـي كـانـت 
 .حزيران القادم ١٣و ١٢مقررةً في 

ـ إخالء سبيل رجا سالمة، شقيق حـاكـم مصـرف لـبـنـان 
عقاراً ومـنـع  ٤٠مليار ليرة لبنانية وحجز  ١٠٠بكفالة قيمتها 

 .السفر عنه وذلك بعد توقيف لمدة شهرين
"  وقفةً احتجاجية علـى ٢٩ـ نفّذت "جبهة الدفاع عن الخط 

مفرق القصر الجمهوري تزامناً مع انعقـاد جـلـسـة مـجـلـس 
الوزراء لدعم موقف الجيش والمطالبـة بـإرسـال إحـداثـيـات 

إلى األمم المتحدة وذلـك لـلـحـفـاظ عـلـى  ٦٤٣٣المرسوم 
 .حقوق لبنان في ثروته البحرية

ـ أقرت الحكومة في جلستها األخيرة، قبل أن تتـحـول إلـى 
حكومة "تصريف أعمال"، خطّة التعافي المالي ورفع تـعـرفـة 

 .االتصاالت وتأجيل البت بالدوالر المصرفي
ـ أًزيلت الحواجز اإلسمنتية واألسالك الشائكة في مـحـيـط 
مجلس النواب في ساحة النجمة تمهيداً لعقد جلسة المجلس 

 .الجديد النتخاب رئيس ونائب رئيس وهيئة مكتب المجلس
ـ أقدم خمسة مسلّحين من آل جعفر في مدينة بعلبك بعد 
مشادة بسبب خالف على تصليح سيارة على مهاجمة مـحـلّ 
ميكانيك سيارات وإطالق النار مما أدى إلى مـقـتـل صـاحـب 
المحلّ وضاح الرفاعي ومحمد بيان المـتـواجـد فـي الـمـحـلّ 
وإصابة شقيق وضاح بإصابات بليغة. قوبل االعتداء اإلجرامي 
باستنكار شعبي شامل من أهالي المدينة واألحزاب والهيئـات 
االقتصادية واالجتماعية فيها، وتم تسليم أحد الـجـنـاة إلـى 

 .األجهزة األمنية وال يزال األربعة اآلخرون فارين من العدالة
ـ نتيجةً لحالة الفوضى وعبث المافيات بحياة الناس شهدت 
األيام األخيرة من الشهر تبدالت في سـعـر صـرف الـعـمـلـة 

آالف ليرة صعوداً وهبوطاً، والمس سعر  ١٠الوطنية تجاوزت 
ألف ليرة، وارتفاع أسعار المحروقـات  ٤٠صرف الدوالر الواحد 

وغيرها من السلع، وفقد الغاز من األسـواق، حـيـث بـيـعـت 
ألف ليرة أعلى من السعر الـمـحـدد مـن  ١٠٠قارورة الغاز ب 

 ..قبل وزارة االقتصاد والتجارة
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ـ شن العدو الصهيوني ثالثة اعتداءات شـمـلـت كـل مـن 
قرص النفل غرب بلدة حضر بريف القنيـطـرة ولـم تـحـدث 
إصابات، وبلدة مصياف قرب حماة وسبب ذلك مقتل خـمـسـة 
أشخاص وإصابة سبعة آخرين، وكان من بين القتلـى أربـعـة 
جنود من طاقم الدفاع الجوي بينهم ضابط بـرتـبـة مـالزم، 
وعدة نقاط جنوب العاصمة دمشق أسفر عن مـقـتـل ثـالثـة 
أشخاص ووقوع خسائر مادية كبيرة، كـمـا سـقـطـت خـالل 

 .الهجوم صواريخ على جبل المانع في أطراف بلدة الكسوة
 

ق��� 
ـ اُستهدفت مصفاة تابعة لشركة "كارا" النفطية في قضـاء 
خبات بمحافظة أربيل بستة صواريخ أُطـلـقـت مـن سـهـل 
نينوى مما أدى إلى تضرر أحد الخزانات. اتهـم أمـن إقـلـيـم 
كردستان ميليشيا "عصائب أهل الـحـق" و "حشـد شـبـك" 

 .بتنفيذ الهجوم
ـ اغتيل قيادي في سرايا السالم التابعة للتيار الصدري في 
محافظة ميسان. وجه االتهام إلى "عصائب أهل الحق" الـتـي 
يرأسها قيس الخزعلي. تأتي هذه العملـيـة بـعـد سـلـسـلـة 
عمليات بين الطرفين، وارتفع التوتر بينهما بعد الخالف بيـن 
التيار الصدري الذي يحوز على أغلبية في البرلمان و "اإلطـار 

 .التنسيقي" الذي يجمع الموالين إليران ومن بينهم العصائب
ـ اُستهدفت قاعدة "فيكتوري" قرب مطـار بـغـداد الـدولـي 
والتي يتواجد فيها خبراء عسكـريـون أمـيـركـيـون بـطـائـرة 

 .مسيرة تم مواجهتها بإطالق صواريخ
ـ اجتاحت عاصفة رملية شديدة مناطق شاسعة من الـبـالد 
أدت إلى توقّف المالحة الجوية لبعض الوقت، وحدثت حـاالت 
اختناق أجبرت مئات المصابين لدخول المستشفيات، وشملت 
العاصفة الكويت وعدة مناطق في األقطار العربية المـجـاورة 

 .للعراق
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دن�� 
آخرون  خالل احتجاجات في  ٤٠ـ اُستشهد متظاهر وأُصيب 

مدينة "أم درمان" رفضاً لالنقالب الذي نفّذه رئيس المجلس 
. هذا وقد ٢٠٢١ ١ت ٢٥العسكري عبد الفتاح البرهان في 

تجاوز عدد قتلى االحتجاجات والمظاهرات الذين سقطوا 
نتيجة استخدام األجهزة األمنية العنف المفرط بما في ذلك 

، إضافةً إلى  ٩٤الرصاص الحي منذ ذلك الوقت أكثر من 
مئات المصابين والمعتقلين الذين أُفرج فقط عن عدد قليل 
منهم نتيجةً للضغوط الشعبية واألطراف المؤثّرة في عملية 

  .االنتقال السياسي في البالد
 

������ 
ـ نتيجةً لتعثّر عملية االنتقال السياسي وتشكيل مؤسسات 
وسلطة موحدة ارتفعت وتيرة االشتباكات المسلّحة واألحداث 
األمنية في عدة مناطق في غرب البالد أبرزها في مدن 

 .صبراته وبني وليد والزاوية والعاصمة طرابلس نفسها
 


��ل�� 
ـ فاز حسن شيخ محمود في االنتخابات الرئاسية على 
منافسه الرئيس األسبق محمد عبداهللا فرماجو، وهذه هي 

 ٢٠١٢الوالية الثانية له بعد الوالية األولى بين أيلول 
 .2017 وشباط

 
������ 

ـ اغتالت قوات االحتالل الصهيوني مراسلة قناة الجزيرة 
شيرين أبو عاقلة برصاص حي خالل توجهها لتغطية 
التطورات في مخيم جنين وأُصيب علي السمودي. تزامن 
ذلك مع استشهاد الشاب ثائر خليل البازوري برصاص 

 .االحتالل على جبل الطويل في مدينة البيرة
ـ اعتقلت قوات االحتالل صبحي صبيحات وأسعد الرفاعي 
اللذين نفّذا عملية فدائية في بلدة إيعاد شمال تلّ أبيب أدت 
إلى مقتل أربعة صهاينة وإصابة آخرين، والفدائيان هما من 

 .بلدة رمانة في جنين
مواطناً آخرين    ٧٧ ـ استشهد فتى فلسطيني وأًصيب أكثر من  

بجراح أثر مواجهات في مدينة نابلس أثناء محاولة المستوطنين  
 .وقوات االحتالل اقتحام قبر النبي يوسف في المدينة 

ـ هاجم مستوطنون في نابلس المركبات في بلدة حوارة، 
وأطلقوا النار باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين غرب 

 .برقة شمال غرب المدينة وأشعلوا النيران في األراضي
ـ منعت قوات االحتالل وفداً برلمانياً أوروبياً من زيارة 

 .الضفة الغربية
ـ أثار قرار األونروا نقل بعض خدماتها إلى منظّمات 
وهيئات أخرى تابعة لألمم المتحدة ردود فعل فلسطينية 
رافضة ومطالبة األمم المتحدة والدول المانحة تحمل 
مسؤولياتها في تغطية العجز المالي الذي تتذرع به األونروا 

 .لتبرير القرار
ـ أقدم شاب فلسطيني على نزع علم االحتالل من يد 

 .رئيس بلدية القدس ورماه أرضاً
 

���� 
ـ شهدت فترة الهدنة التي أُعلن عنها بداية نيسان الماضي 

عمليات تبادل أسرى، وكان من بين األسرى الحوثيين المفرج 
عنهم عناصر من الصومال وأثيوبيا سلّموا إلى سفارتي 
بالدهم. هذا ويتخلّل الهدنة خروقات عسكرية وأمنية، 
وتأخير في رفع حصار الحوثيين عن  مدينة تعز، ومعالجة 
التسرب النفطي من "حزان صافر" شمال مدينة الحديدة 

 .على البحر األحمر
ـ استهدف هجوم لتنظيم "القاعدة" مقر قيادة الحزام 
األمني في محافظة الضالع أسفر عن مقتل قائد وحدة 
مكافحة اإلرهاب في المحافظة وقائد قوات الحزام األمني. 
وأشارت تقارير صحافية إلى أنّ "قوات الحزام األمني" و 
"وحدة مكافحة اإلرهاب" في الضالع يتبعان " المجلس 
االنتقالي الجنوبي" الذي يسيطر على معظم مناطق 
المحافظة والذي شارك في حوار الرياض الذي انبثق عنه 
عملية انتقال السلطة من الرئيس عبد ربه منصور هادي 
إلى مجلس رئاسي برئاسة رشاد العليمي وعضوية سبعة 

 .بدرجة نائب رئيس
    

������  ��!"��%��رت  
توفّي رئيس الدولة خليفة بن زايد وانتخب المجلس  ـ ُ

 .األعلى لالتحاد محمد بن زايد رئيساً جديداً للبالد
 

&ردن  
ـ وجه الملك عبداهللا الثاني رسالة إلى "األسرة الملكية 
الواحدة"  وافق بموجبها على توصية المجلس بتقييد 
اتصاالت شقيقه األمير حمزة وإقامته وتحركّاته. جاء ذلك 
بعد حوالي عام على اتهامه بالمشاركة في زعزعة أمن 
المملكة ونظام الحكم فيها ما أُطلق عليه "قضية الفتنة" 
التي حوكم بموجبها كلّ من رئيس الديوان الملكي األسبق 
باسم عوض اهللا  والشريف حسن بن زيد الذي كان حينذاك 

 .موفداً خاصاً للملك إلى المملكة العربية السعودية
 

��� 
ـ تعرض أحد مواقع رفع المياه غرب سيناء إلى هجوم من 

جنود. أعلن  ١٠عناصر مسلّحة تسبب في مقتل ضابط و
تنظيم "داعش" عبر وكالة "أعماق" التابعة له مسؤوليته 
عنه. ويعتبر هذا الهجوم هو األول بعد فترة طويلة من 
االستقرار في شبه جزيرة سيناء تلت عمليات متعددة 
لعناصر " أنصار بيت المقدس" الذي بايع "داعش" واعتمد 

 ."الحقاً تسمية "والية سيناء
 

'(
) 
ـ دعا الرئيس قيس سعيد إلى حوار وأعلن تشكيل الهيئة 
االستشارية إلعداد مشروع دستور جديد للبالد وكلّف 
الصادق بلعيد برئاستها. قوبل ذلك بترحيب وتأييد من 
بعض القوى السياسية والنقابية واالجتماعية ورفض من 
البعض اآلخر. هذا وتشهد تونس تصاعد األزمة السياسية 

 ٢٠٢١تموز  ٢٥منذ اتخاذ الرئيس سعيد عدة إجراءات منذ 
أبرزها حلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، 
وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحلّ المجلس األعلى 

 .للقضاء وتشكيل مجلساً مؤقّتاً بدالً عنه
* * *  * 
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