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 كلمة الطليعة

 	� P��6	�C-;�ب C?�	وت وQ�5 ر�R!%	 
�ت �ـ��ـ
 	ن ��ـ�ـ�ـ� ���� 
��� �� �ب، ���� ��� 
��
��ر �� � !"�# 
23�4 01 ��/.�ر -�,. "��*(�م ��'& و$
�=� �ر�/�ع �=�ل �;$ـ��ـ! �ـ/ـ,وس -ـ9رو�ـ�، و�ـ8ـ�7ر6ـ5 
�! �ـ/ـ��ـ?ـ� @A=�� !ز�C7!. و����D# !���98� E"و 

ً
$=9د�

���ـ�ـ�، �ـ=ـ��ـ� �ر�ـ/ـ=ـ� H��� I�98#� 
ً
�*J?� �=K L� 
M@�

 �Nـ�Hـ/ـ!، 
ً
�ـ! 	Oـ=ـ�"ـ�P�PC� ت���Qو� ��D�� ر�=P	

 RـS �T �9U�$	 �KV�� د�H WXY Z�4 
� �� XSCو�
 [�U8�� L�C� !*\ ]^� E"و !_��� `D?Q� !�D� ^/��

.(�9JP;�) ��P� cd� !K8'�د��! و� H�?86 � 
�9�� ��?fزوم Hـ�ـe ��'ـ=ـ� � �ـ8ـ'ـ�دKـ! �� �V3 
g h

 �ـ� �
 � �/.�ر ��V�� ,�Jي 	'# ،!�U'و�� !�H�?86 و�
ب �,وت �ـ^ـ9] �ـ��ـ,[ـ! �ـ�ر�ـ5 O ،ل�j5 ز��	5 �K^�ل "

�$� ��ـj زل �ـ^ـ9] � k=ـ�س �٤،٧�در6ـ�ت Hـ�ـe �ـ^ـ
 ."op]ر" 

 #V3 !��8- rه �XPCـ Hـ� /P	 ل�j�j�� ر�./� � �V3
 �Kد�ت �9�Cف �� ��@@Hو t�! و� ف �\UO u_�
 ��9T ���=� ،I�9K1 !*J�	 �H vU��� h `�w�� �9��� �KV��
 Ixـ�	01  fـ"��I ���,و�ـ�ـ7! وSـ�$ـ! ��ـ6�9ـ�ـ! �ـ�ـ?ـ#C�
 I��ب 	#O يV�� ر����� !K��@� e�H y^K و�� .[z�7*8�
�! و��ـJـ�ـ|ـ�ـ*ـ�7 وز�ـ�ق "�C8.�ري و��� RP9�� h �����M�
 yـ��ـ9] � �ـ/ـ.ـ�ر، "ـJـ W=K ��� !?S�8�� I��#Cط و�x���
 
]؟، و"��� �g �ـ����� !��'�� ,zf� �T �9=�����KV و
 kـUـ?ـ� 

ً
 	و �ـ69ـ9د�

ً
xـ��ـH و	 

ً
�� ��ن h �,وت Pـ�-ـ*ـ�

 h و	ـ�ـ5 ?H j-��'�"!، 	ن � �/.�ر و�� �*2 ���5 	و �
 .����H �?K u�� رضC� �T و	5 �ر��P 


 	ن �ج ��*�س �� �zf, و�� ��'��! ��u �ـ8ـ.ـ� ��و
 �ت و�=ـ�دت و6ـ�ـ�ت ��ـ*ـ(ـK�^8�� ت��H � �/.�ر، -
 yـ^ـ'ـ� ،RXp� 
=" !.�|� ���� I�9P ،ب��PC� 9ل#
 �ـ� �ـ��ـ� 

ً
�، و-ـ�ـ,�H ث�# !.���، 	و �|p/� و	96ي 

 Iر��� �H9*� �?-و .!�P��P ت���L8 �^�ر�! ���PCب ��/
 
ً
و� �6�78�8Pت #9ل ���PCب، ��C� �JK Lـ �"Nـ
 #ـ� 

ت و-ـ?ـ�ـ8ـ�ـ� و�ـD�xـ�ت ./� u�� �9د�� !�H9*� !�D����
و$�9�� 01 ��*�7ن وjY[*�� �*V ��] �^�رب �Pـ� Pـ*ـ�9ت. 
 234 L�N=� ،E�^U8�� ل #�د #9ل�.P و�=� ��8/., د�ر
�E دو�  �=��م ���^! و��^�ر] و�;����Mت ^U8� !���X�� 01
 S� k=7!، و����7*���� [j�6C� 5]�V�� Eي �^U8��� !7�*/��

��دK! و  �9ز 1#ـ��ـ8ـ�ـ� P !�fD� E�^U8�� �7�8رH� 01 234
��ت دو��! �� �9Jن �=�ـ�] Hـ� ��NـdـR ��ـ�و� =6� 01
�H Eـ�ـe �ـ6ـ=ـ�ـ8ـ57 ^U8�� ^8P� !K��*�� hو .�A�D|و��

.!����Q�� !��=8P � !7ت ���و���M�1 �� !7���7*���� 
�V3 �\�ل ��Vي د�ر #9ل �PCـ�ـ�ب و��ـ8ـUـ^ـ�ـE، �ـ�ن 
 �?- ،�O9�� e�H L���� ��Vي �D�� ب�XOx� 

ً
�P�M=��

 h !ـ9ز[ـ�ـ\� y=Oو W�S���� �7כ��ر � �H [9ر$ eXH	
 ���9�� e�H [f�9�� [�K�� 5���H��� ���� ��78 #�ث� W^��

.58�� ��9�� 

 � 8P*/�ر ��@=�، "�ـ�ل Hـ� Oـ�wـ�" Hـ� M� �^�
� 8P*/�ر ��6�9� �P��P�M=� � !ت ��ـu �ـ�9ـ�ت Hـ� 
 h [ـ�Hـ�Dـ! �ـ�ـ?ـ�� �/.�ر، و��Dر�H ����در�ت �Qـ�ر6ـ
�7! �� ��9د ��ـ�ـ7! ��	H?�ل �;��z! و�^���H�D�� LKت ��=
�7! و�=��ت �Nـور�ت ��ـ=ـ?ـ
 ��ـ�ـD69ـu، و3ـVه w�Vو�
ض ��� ��ث KـJـ9ن =8K [� 
� h [د�H 
'T در�ت����
 	و �.?�J� .5 �� �� ����در�ت ��ه ��*�7ن �H �,3ـ�، 

ً
 �jز�

 ،2D#7! و�z��;و� !Kت ��?�د��H�D�� e�H '8^� L� ���	
�9�� دو��ـ! � �� !�P��P در�ت��� e�H כU8�� �9X�� 
�
��ر�� �Cز�! �����ـ� ��Dـ�ـ��  ،y���xS L�� x�1ق ��9
��ر����� 578�� ���D�;. و3ـ�V �ـ� 	Hـ�د �'ـ9[ـ2  �� 
�?�
 
���9$�! ����ه ���9�� ��/=�V�� Wي �@Mـ�ـ� g hـ�ـ5 �ـ
 ��9
 ��ـP uـ�3ـ?ـ� h #'ـ9ل ��ـMـ�رzـ! ��ـu �ـK Lـ=��

.��� 
ً

x7���7�9ن ��*���� 
، و�ـ� 

ً
xب � �ـ/ـ.ـ�ر �ـ9[ـ��P	 h E�^U8�� ?8DK ��

	ي ��=�م، �Jـ� �ـ�ـ?ـ� �� RdO �T 9ل^=� ��h j.*K و
�9J8P ،Eن دون �ـ�ـ?ـ! ^U8�� ��� جp�P u�� ��78*�� ����
 1ن �L ��د 01 1#��ث ز��jل Pـ�ـ��، KـJـ9ن �ـ?ـ�ـ��ـ! -V�
ر[� �� � �/.ـ�ر Hـ�ـD�� eـ8ـ�9 N8?�� !��=/�� [�P�9��
 Zـ�Vو��ـ^ـ'ـ9د �ـ Wـ8ـ�9 �\ـ?ـ=ـD�� eـ�ـH �?- دي/��

 .��9�� �98D�� 
[^! ��u و$ـ�ـ� "ـ�ـ�ـ� ��ـ�9د X�� �H )*�� kd� 5�1
 Wو�ـ� 3ـ ،fـ"���jp! و��^���! �8�x=�ل و��8/.ـ, 01 ��ـ
�\�! ����w=! 	و ��@�#ـ*ـ!، و�ـ� 3ـW �\ـ�ـ! ��@ـo[ـ!، 
�X!، و�� 3ـW �\ـ�ـ! ��ـpـ�jـ! 3ـVه ��ـ�9د P9�� !�\و�
�'�8U��، "�ن ������ 	ن V3ه ���9د و$�� 01 �"f �ـ,وت 
 fـ"ج �*5 1  �=��ـ� 	Sـ6ـ� �ـY Lه، و���=� h ��jSو
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�MP y'� �6ن ��ـ=ـ�$ـ?ـ! �ـ� S	و !��Q� �� وت,�
�*�ز��L و	��-� �?H�L. و	�ـ5 �ـdـk ��ـ*ـ(ـ Hـ� ��Dـ�ر 
��^V��  �Nي PـAـDـ�ـJـ5 ��ـ�ـy، و�ـ� Pـ�ـpـج �ـ5 �ـ� 
�7!، "ـ�ن �3CـL �ـ� �ـ
 �4ـZ 3ـD�� 9ـ�ر w�N�xS$�ٍت 
�!. و3ـVه �ـAـDـ� P��D�� !���� ��Vي ¢�د ���Dو�D��

 .y��� e�H ه�K �Oي وV�� ��=�� I�N^�� !�#x$ �� 
 
، و3ـK �VـXـ�ل �ـ

ً
�?w�� 

ً
 1د�ر[�

ً
�5 	ن 31?� " Z�   �?�

��*(�9! �;د�ر[! ��u ���9 1د�ر] ��"E ��=�م. -?� 	ن zـ?ـ! 
وy�K �£8�� �O وX��N�� �Oـ! �\ـ?ـ-ـ�ـ!. -ـ?ـ� 	�ـ5 
�7!. و�ـ
 �ـ� ���3
 و h y=O	H?�ل ����_�7ت ��� �69K
 5� !��*�� !���D�� !7و�£��2 �9�=5 �;د�ري و�D� I �3
 �. �ـJـ� 3ـ
 �;3ـ?ـ�ل ��ـ8ـ=ـ?ـ� 	و ��ـ=ـ

ً
�D� �8=Kو 

�_ـ�7ت ��� !��^8Pو� !�-?\� !X��N�� �Oو h و� ��7�8س

 �ـ9 'U�، ��ن �

ً
�D� 	و 

ً
�H9� �3دور !P7! �� �?�ر������

� L�V3 �Jه ��*(�9! �?�رس وw�g/�� �8(��! �ـ?ـ*ـ(ـ�9ـ! 
�h !'$�U�� �H�9 � �8/ـ�ع �ـ�  e�H ����� K�� !�P��P
 uـ�� Wـ�ص، و3ـQ� !ـU9ع ��=�م �'�ـX�و !��=�� E"���
���� ���9z �� !78��z ��*(�م ����*��7، و�*�7رج H �T*ـ�9ن 
�ـ! و� �ـ8ـ'ـ�دKـ! و��ـ^ـNـ�wـ�ـ7! P��D�� 57*]د �=*�و�D/��

�! ��د�ر] ��"E ��=�م. xH 5� �� 
 و�;د�ر[! و��?���! و�
�! ��ـu "ـ.ـت H9O9�� وف
 ��/�Dد �@fت ��(g h

 �� �@ـ[ـ� �Cول @H ���D�� h �=@�� כ��� ٢٠١٩ .
 و���^��س �4�5 "�ن ��/�Dد �ـMـ
 	�ـMـ��ـ5 3ـ9 ��ـVي و"ـ

��ـ�jـ�jل، و��ـVي �ـ� �ـ�ن  -��(ف ���x� WH9O9ـ/ـ.ـ�ر 
 ��ـdـ?ـDـ� "ـ�ـ5 

ً
�ـ�P��P 

ً

 ��JK L� 9 3*�כ "�Dد�'U��

 h ـ�ولD� ªد	ـ� 01 �ـ�3 e�H	 �� !]9X�D�� !�9)*��
 1د�ر���. 

، 1ن ���Dو��! �V3 �H � �/.�ر ��Vي و�� ���Mرz! 3ـ9 
ً
�41

 Wو� ��*=?! و3ـ W3 !X�D�� هV3 9ن- !�P��D�� !X�D��

 �� Sـ»3ـ�، �ـ� 3ـh L �ـ9�ـ� ��ـ8ـ��ـ� �	 u�� ن�X�D��
 L3ـ !X�D�� h !����� ���9�� W���� 5 "�ن��H9�8ع، و?��
wـAـ� Hـ� �� !� �?�Dو�

ً
x?Hو0، وC� !6و�9ن ����ر�D��

 eـ�ـH ,ـD� ن	2 � !�P�U�� ن�" �V�5. و��Pو¬	H?�ل �
 �D� !zxzر�ت. 

��Dر 1د�ري �م ��ـ8ـ^ـ'ـ, و�;3ـ?ـ�ل وHـ�م �ـ�Hـ�] 
 .I�6;� !�H ��C(?! و��^��9` ��

م ��|2�D  �ـ��ـ/ـ=ـ
 �\ـ �ـ�ـXـ�ل  �  �N���Dر 
 ��*/�KV و��@�ر-` و���S�8` و�
 4ي $�!. 

م ��/�Dد ��Vي و" ��*��Sت ��x/.ـ�ر � ���P ر�D�
[� �Cول و��x/.�ر ��ـ�jـ�jل @� h 8'�دي� � WH�?86 �

��� �� �ب.�� h 

�K !7ـ/ـ®ـ 01 w�N^د�ر[! و��;� !�I�D�� ر�D� و�41 ��ن
�E� !7 �� �ـ¯ـ�ـ� Hـ�ـ�ـ5 w�N��! و1د�ر[! وJ�D� ��9ت^H
���  �ـ2 D�� ر�D�� ن�" ،!K�'���Dو��! �^',[! 	و 
 
�! ��?*(M� !]9X�D��  !�9ـP��P !�P�U� 01  ®/K ن	
 Lـ�ـ�ل $/^ـ�xS �� �9 ��?�ل ��=�م��� �KV�� �� ،��"��	
 �� 01 ،L�8��wوز�� L���'$�Uو� L���D?P39!، و�@��

 ��ور ����DPت ��@Hـ�ـ! و�ـ*ـ=ـ�ـ�  �ـ� �X=8�� رس��
�/8�� �PCـ�Pـ�ـ! D� hـR ��ـ�و�ـ!  �Dـ�ـ�د�ـ�ـ� gو !Kدf�
 �"E ��=ـ��ـ! وOـ�ـR ��ـ�ود  و��ـ=ـ��ـ�� e�H  !�H@��
 kـ��! �ـ?ـ� Kـ|ـ*ـ�7?���و�4�Y ��*�7ن �*'! ;د�ر] �@�ر[� 1

 .!7�*�9�� !U�'و�� 
�� 3*� "�ن �\[?! ��u �ر��Jـ� �ـE �ـ=ـ2 �ـ�ـ*ـ�7ن 
و��@� ���� u��K! � �ـ/ـ.ـ�ر h ��ـ��ـ� �ـ� �ب ��Cـ� 
 Wـ,، و3ـKو��=ـ� �AK�^�� 
M� !"9$9� !?]6 W3 ،

ً
��xK1

� 5	�M#م ��ـ^ـ��ـ9ن �H �'� �� LJ� !7���D�;� �O !?]6
 
 �ـ=ـ�ـ*ـ57 �ـ

ً
���و� �;��C ،��D�� � L�8Dـ�ـ�ف �ـpـ'ـ�

 ،WـHـ� � 6ـ8ـ?ـ��ـ/ـ�
 �ـM� !]�8P���H9?.� �"ت �@
و�����8 "�ن ���P�U! و��^��O] و��=^��9ت ¢2 	ن �ـJـ9ن 
 h ـ�ـ*ـ�7ن� ���$	 u�� !]9*=و�� !Kر ��?�د�OC� �98D?�

 ���Nـ�ـ*ـ57 � �ـ8ـ'ـ�دKـ! و� 6ـ8ـ?ـ�Hـ�ـ! M� 5*�	 L�?$
�!. و�41 ���ـ� ��ـUـJـ?ـ! �\ـ*ـ�wـ�ـ7! @A=و�� !K8'�د�و� 
���و��! و8S � !�#�$ W3'�ص ��*( h �\ـ�wـO Lـ� 
��J?� ,� ،!7 وe�H �3�K �O 6ـ[ـ?ـ! ��ـ"ـC ،fن ��D�;�
��*�7ن �, �*LN 01 ��ـ*ـ(ـ�م �PCـ�� �ـ�ـ?ـUـJـ?ـ!، وCن 
���WH ��=�م ��K Lـ�7در 01 61ـ�T Iـ^ـ�ـE �ـ��ـ�دث، وCن 

 ��Dـ��ـ� '/�� 5 �;#��! 1  �?269*J?K   ��C� ��.�
 L8� ن	1   e^�K x" ،!�N^�� eX=� 
g h "98� ,d�� 93و
�ـ�Hـ�]  eـ�ـH8'�ص ��ـ�ـ�ـ*ـ��7 وS � �H�9� E"و [�O�^��

ر و��=^�9! ���9ز[!.N�� `� 2P�7*8�� 
1ن 6[?! �.�H u�� Lش ����ـ*ـ��7ـ�ـ9ن Hـ��ـ! و�ـ��ـ� 
 
��ـ� �ـ� �ب،   �@ـMـ�� 'H �=�  ���93 !$�S  وت,�
 Wـ7! و3ـ��/W و  �M#Cـ�م ��ـ^ـNـ�wـg9�� 2Kدf8�� ت�I�61
��ر ��ـ8ـ*ـP�7ـ2 �ـ� ��Nـر  e�H !�9^H ،!��U�   !�$�#
61��Iت  �^® �=
 ���KV 	و$�ـ�9  �� ��   
� ،
$���
��ر �K"=ـ9ن ��ـ�ـ?ـ� �� � �� ,XQ� �98D�� �V3 01 �����

�! د"� �zC?�ن ����3(!.�?H  رJ�    r#و  !P��D��� 
 :!�P�P	 �]و�*H !zxz �T *�7رج�ت �I� V3ه  �;6

�ر �����ت �� u��H1 �� �J?د] �9J[�  ��=*�9ن �Cول،�1
���9ن ��8ـpـ�c 6ـ�Kـ� �ـ*ـ=ـJـ� �ـ�  01 

ً
��8P� !X�D*�7د�

7
 ��@=� و���ف H1ـ�د] �1ـ8ـ�7ج Pـ�ـXـ! �5�xS 1ر�د] ��8?�
.!*��9�� h [و��D�� �H�9� e�H ����� I�7*� ��=� [�K�6 
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�H1د] � �7�8Hر ���و�ـ! �ـ�Hـ8ـ�ـ�7ر3ـ� دو�ـ!  ��=*�9ن �����،
�8D� e�H !7ـ�C� �9ـ� ��ـ�9ـ�، و�4ت w�?# !/�g�4ت و

 .WH�?86 � ��C� �98D� e�H !�H�?86� !/�gو 
،v����� ـ8ـ�ـ�7ر  ��=*�9نH � [د�H1و ،����� LJ�� !���1

 eـ�ـH �9ب و��=ـ^ـ�ب��� 	ل ����?H17! و������?��DPت ��
��H�9 ��9-?ـ!  E��X�م، و�=�� E"
 ��=���` h 1د�ر] ���
و��@/�"�! h 1د�ر] ��ـ^ـXـ�ع �Qـ�ص، و�ـ/ـ=ـ�ـ
 ��ـ�ـ�ت 
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       ٢٠٢٠آب  /طليعة لبنان الواحد     

 

أعلنت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي عـن 
التضامن السياسي واإلنساني مع شـعـب لـبـنـان، وتـمـنـت 
الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى من جـراء االنـفـجـار الـذي 
ضرب بيروت، وخلصت إلى اعتبار خالص لبنان يـكـمـن فـي 
تحرره من الفساد ومن التثقيل السياسي واألمني اإلقلـيـمـي 

 الذي استباح واقعه وصادر حرياته واضعف دولته. 
 جاء ذلك في بيان للقيادة القومية فيما يلي نصه:

إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتـراكـي الـتـي 
تكن كل االحترام والتقدير لشعب لبنان الذي ما بـخـل يـومـاً 
بتقديم التضحيات خدمة لقضايا النضال الوطني والـقـومـي، 
أصيب أمس بنكبة جديدة من جراء االنفـجـار الـمـريـع الـذي 
حصد عشرات الضحايا وآالف الجرحى ودمر المرافق الـعـامـة 
وأحياء بكاملها، وهو إذ يستحق كل التضامن معـه فـي هـذا 
المصاب األليم مع طلب الرحمة للضـحـايـا الـذيـن تـنـاثـرت 
أجسادهم أشالء وبعضهم ما يزال تحت األنـقـاض وتـمـنـي 
الشفاء العاجل للجرحى، تدعو إلى وقفة قومـيـة تضـامـنـيـة 
على المستويين الشعبي والرسمـي وتـوفـيـر الـمـسـاعـدات 
اإلغاثية العاجلة، لتمكينه من احتواء النتائج الكارثـيـة عـلـى 

 الصعد اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية.
إن القيادة القومية للحزب وهي تقدر حجم المعانـاة الـتـي 
يرزح تحت أعبائها شعب لبنان الصامد والصابر على أزمـاتـه 
المتراكمة، والمنتفض على منظـومـة الـفـسـاد السـيـاسـي 
واإلداري والمالي والذي يناضل لتحرير وطنه من الـهـيـمـنـة 
األجنبية وسلطة المليشيات والسالح الخارج عـن مـنـظـومـة 
الدولة و إلقامة نظام وطني ديموقراطي خالٍ مـن الـفـسـاد 
والمحاصصة السياسية والطائفية، ترى أن معاناته هي جـزء 
من المعاناة القومية التي تعاني منها جماهير األمة العربـيـة 
على مساحة الوطن العربي الكبير، وأن خالصه ممـا يـعـانـي 
منه ال يقتصر على تحرره من نظام المحاصصة الـذي أغـرق 
البالد في دوامة فساد قاتل وحسب، بل يتطلب تـحـرره مـن 
كل أشكال التثقيل السياسي واألمـنـي واالقـتـصـادي الـتـي 
تضغط على مناحي الحياة فيه، والتي جعلت من لبنان ساحة 
ومنصة إلدارة مشاريع العدوان والتخريب والتغول في الواقـع 
العربي وخاصة المشروع اإليراني الذي بات يكمل بالـنـتـائـج 

 المشروع الصهيوني المحمول على رافعة الدعم األميركي.
من هنا، فإنه في الوقت الذي يتطلب فيه الواجب القـومـي 

 -إسناد شعب لبنان في محنته التي تولـدت عـن االنـفـجـار 
الزلزال، مطلوب وبنفس المستوى مساعدتـه لـلـتـحـرر مـن 

الضغوطات االقتصاديـة الـتـي يـتـعـرض لـهـا لـلـحـد مـن 
انعكاساتها على الواقع المعيشي والحياتي، كما تـحـرره مـن 
عبء مشاريع قوى دولية ودول اإلقلـيـم الـتـي كـمـا دمـرت 
وفجرت بنى مكونات وطنية عربية، تمعن فـي اسـتـمـرارهـا 
القبض على ساحة لبنان لتطويعها خـدمـة ألجـنـدة أهـداف 

 خاصة باتت مكشوفة وإال فإنها تقدم على تدميرها.
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشـتـراكـي، وقـد 
هالها االنفجار المريع الذي ضرب عروسة العواصم العـربـيـة 
توجه التحية لجماهير لبنان، وهي لعلى ثقة بأن هذا الشعب 
الذي أطلق مقاومة مبكرة ضد العدو الصهيوني وحرر أرضـه 
المحتلة وشكل لفترة حاضنة للثورة الفلسطيـنـيـة، ومـوئـالً 
للمناضلين العرب، وصوتاً مدوياً ضد الفساد وحماية للحريات 

المحنة، وهو لن يجد نفسه إال  -العامة، سيتجاوز هذه األزمة 
في ظل نظام وطني ديمقراطي تحكمه قواعد الـمـواطـنـة، 
وفي ظل رحاب العروبة التي كانت وستبقى الثابت التاريخـي 

 في تحديد الهوية القومية.
٢٠٢٠/٨/٥ 
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أكدت القيادة القطرية لحزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي أكدت القيادة القطرية لحزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي أكدت القيادة القطرية لحزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي أكدت القيادة القطرية لحزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي، أن سبت الغضب الشعبي، أعاد إنتاج انتـفـاضـة االشتراكي، أن سبت الغضب الشعبي، أعاد إنتاج انتـفـاضـة االشتراكي، أن سبت الغضب الشعبي، أعاد إنتاج انتـفـاضـة االشتراكي، أن سبت الغضب الشعبي، أعاد إنتاج انتـفـاضـة 
تشرين، وأن المجزرة التي ارتكبت بحق بيروت لن تمر دون تشرين، وأن المجزرة التي ارتكبت بحق بيروت لن تمر دون تشرين، وأن المجزرة التي ارتكبت بحق بيروت لن تمر دون تشرين، وأن المجزرة التي ارتكبت بحق بيروت لن تمر دون 

    محاسبة وأن ال ثقة بلجان التحقيق السلطوي. محاسبة وأن ال ثقة بلجان التحقيق السلطوي. محاسبة وأن ال ثقة بلجان التحقيق السلطوي. محاسبة وأن ال ثقة بلجان التحقيق السلطوي. 
    جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية فيما يلي نصه:جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية فيما يلي نصه:جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية فيما يلي نصه:جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية فيما يلي نصه:

تتوجه القيادة القطرية بالتحية إلى الجماهـيـر الشـعـبـيـة 
التي نزلت إلى الشارع في سبت الغضب الشعبي، لتعبر عـن 
سخطها ورفضها وإدانتها ودعوتها لمـحـاسـبـة الـمـنـظـومـة 

الـزلـزال الـذي تسـبـب -السلطوية لمسؤوليتها عن االنفجار 
بزهق أرواح مئات الضحايا وآالف الجرحى وتشـريـد عشـرات 
األلوف وتحويل أحياء بيروت إلى أشالء متناثرة. وأنـه بـغـض 
النظر عن السبب الذي أشعل المواد الـمـتـفـجـرة، فـإن مـن 
يتحمل المسؤولية عن هذه الكارثة الوطنية هو الذي يتولـى 
إدارة المرفق العام واإلشراف عليه من أعلى الهرم السلطـوي 
إلى آخر مسؤول في اإلدارة المعنـيـة. وال يـمـكـن ألحـد أن 
يتنصل من تبعات المسؤولية بذريعة لم أكن أعلـم، ألن مـا 
ارتكب بحق عروس العواصم وكل لبنان، هو نتيجة اإلهمـال 
وسوء اإلدارة والفساد المستشري، وجريمة التفجير بـمـا أدت 
إليه من تدمير مروع وما ألحقته من خسائر بالبشر والـحـجـر 
إنما يرتقي حد الجريمة ضد اإلنسانية، وال يمكن أن يمر دون 
مساءلة ومحاكمة عن مجزرة العـصـر. وإذا كـنـا لسـنـا مـن 
محبذي التحقيق الدولي، إال أننا ال نثق بهذه السلطة ولـجـان 
تحقيقها، وأنه مهما كانت النتائج الـتـي سـيـتـوصـل إلـيـهـا 
التحقيق فإن منظومة الحكم هي التي تتحمل المـسـؤولـيـة، 
وعليه يجب محاسبتها بالسياسة عبر إسقاطها وبالقضاء عبـر 
إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي وإجراء التحقيقات بإشراف 
مجلس القضاء األعلى كي يـبـنـى عـلـى الشـيء مـقـتـضـاه 

 القانوني.
إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان االشـتـراكـي الـتـي 
تدعو الستمرار الضغط من خالل الشارع إلسقاط المنظومـة 
السلطوية وتحميلها مسـؤولـيـة األزمـة بـكـل تـداعـيـاتـهـا 
وانعكاساتها، تدين العنف السلـطـوي ضـد الـمـتـظـاهـريـن 
واستعمال الرصاص الحي ضـدهـم والـذي سـبـب إصـابـات 
خطرة، وتشدد على سلمية الحراك وديموقراطية تعـبـيـراتـه 
وتحذر من اختراقه بعناصر مشبوهة، تسعى للتشويش على 
االنتفاضة وأهدافها النبيلة التي انطلقت ألجلها منـذ عشـرة 

 اشهر وما زالت مستمرة حتى إقامة البديل الديموقراطي.
إن مشهدية سبت الغضب الشعبي يجب أن تقرأ جيداً، كمـا 

مشهدية السابع عشر 
ــن األول  ــري مــن تش

، وأن إسـقـاط ٢٠١٩
الحكومة ليس هـدفـاً 
بحد ذاته ألن الشعـب 
لن يقبل بـأقـل مـن 
إسقاط الـمـنـظـومـة 
ــل  ــك ــة ب ــوي ــط الســل
عناوينها وإعادة إنتـاج 
سلطة جديدة، عـلـى 

قاعدة قانون انتخابي وطني وعادل وخارج القيد الـطـائـفـي، 
ومعها فقط يعاد االعتبار للضحايا األبرياء ويعاد بناء الـدولـة 
باعتبارها دولة رعاية اجتماعية، توفر أمناً وسـالمـاً وطـنـيـاً 
لمواطنيها وتستعيد قرارها الوطني المتحرر من كل أشـكـال 

 الوصاية والهيمنة األجنبية دولية كانت أو إقليمية.
إن القيادة القطرية للحزب التي تنوه بالمبادرات الشعـبـيـة 
للمساعدة والمساهمة في عمليات اإلغـاثـة واإلنـقـاذ ورفـع 
الركام وتوفير أماكن لإليواء، ترى أن حجم الكارثة يـتـطـلـب 
تشكيل هيئة وطنية لإلنقاذ الوطنـي تـنـضـوي فـيـهـا كـل 
الهيئات الشعبية واالجتماعية والحراكية لتنظيم العمل عـلـى 
األرض والستقبال المساعدات التي تقدم للبـنـان وحـيـث ال 
ثقة بالسلطة في إدارتها لملف اإلنقـاذ الفـتـقـارهـا ألبسـط 
مقومات الحوكمة. وإذا كان البعض يعتقد أن استقالة بعـض 
الوزراء أو استقالة الحكومة برمتها يمكن أن يـروي الـغـلـيـل 
الشعبي، فهذا ولى زمانه وهذه مناورة مكشوفـة لـاللـتـفـاف 
على المطالب الشعبية وهروباً من تحمل المسؤوليـة، وهـذا 
لم يعد يجدي ألنها باتـت بضـاعـة قـديـمـة مـردودة عـلـى 

 أصحابها.
٢٠٢٠/٨/٩ 
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دعت القيادة القطرية لحـزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي دعت القيادة القطرية لحـزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي دعت القيادة القطرية لحـزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي دعت القيادة القطرية لحـزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي إلى استنفار كل اإلمكانات البشرية للمسـاهـمـة االشتراكي إلى استنفار كل اإلمكانات البشرية للمسـاهـمـة االشتراكي إلى استنفار كل اإلمكانات البشرية للمسـاهـمـة االشتراكي إلى استنفار كل اإلمكانات البشرية للمسـاهـمـة 
في عمليات اإلنقاذ واإلغاثة. واعتبرت أن ليست بيروت هي في عمليات اإلنقاذ واإلغاثة. واعتبرت أن ليست بيروت هي في عمليات اإلنقاذ واإلغاثة. واعتبرت أن ليست بيروت هي في عمليات اإلنقاذ واإلغاثة. واعتبرت أن ليست بيروت هي 
المنكوبة من جراء االنفجار وإنما لبنان منكـوب  بـأكـمـلـه المنكوبة من جراء االنفجار وإنما لبنان منكـوب  بـأكـمـلـه المنكوبة من جراء االنفجار وإنما لبنان منكـوب  بـأكـمـلـه المنكوبة من جراء االنفجار وإنما لبنان منكـوب  بـأكـمـلـه 

بالطغمة السلطوية.  جاء ذلك في بيان للقيادة الـقـطـريـة  بالطغمة السلطوية.  جاء ذلك في بيان للقيادة الـقـطـريـة  بالطغمة السلطوية.  جاء ذلك في بيان للقيادة الـقـطـريـة  بالطغمة السلطوية.  جاء ذلك في بيان للقيادة الـقـطـريـة  
    فيما يلي نصه:فيما يلي نصه:فيما يلي نصه:فيما يلي نصه:

إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشـتـراكـي  
التي هالها االنفجار المريع الذي دمر بيروت تتقدم مـن أسـر 
الضحايا بالتعازي  الحارة واألخوية وتواسيهم في مصـابـهـم 
األليم وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل  وتـطـلـب مـن كـافـة 
الرفاق استنفار كافة إمكاناتهم في جهود اإلنـقـاذ واإلغـاثـة  
للمساهمة ضمن حدود اإلمكانات المتاحة في رفع األنـقـاض 
وأن يبادر الرفاق األطباء والعاملون في الشـأن االجـتـمـاعـي  
وفي إطارات الحراك الشعبي إلى وضع أنـفـسـهـم بـتـصـرف 
المستشفيات والمؤسسات الصحية والدفاع المدني لـتـوفـيـر 
الخدمات الضرورية للمصابين الذين غصت بهم المؤسـسـات 

 الطبية. 
إن القيادة القطرية للحزب وأمـام هـذا الـمـصـاب األلـيـم 
والخطب الجلل والذي أدى إلى وقوع أضرار إنسانية ومـاديـة 
ومعنوية غير مسبوقة تحمل المنظومة السلطوية مسؤوليـة 
هذا الحدث المريع والذي بغض النظر عن المالبسـات الـتـي 
تحيط به لجهة األسباب، فهو نتيجة للفساد المستشـري فـي 

مفاصل السلطة والتي أوصلت البالد إلى االنـهـيـار الشـامـل 
وآخر مشهدياته تدمير أهم المرافق العامة وجـعـل بـيـروت 

 وكأنها خارجة من أتون الجحيم. 
وعليه فأن بيروت التي دمرت أحياؤها ومرافقهـا وتـنـاثـرت 
أشالء الضحايا في شوارعها وساحاتها ليست هي  الـمـديـنـة 
المنكوبة من جحيم االنفجار وحسب بل لبنان بـكـامـلـه هـو 
المنكوب سياسياً واجتماعـيـاً واقـتـصـاديـاً مـن جـراء األداء 
السلطوي المتراكم والذي تفاقم  بشكل غير مسـبـوق  فـي 

 ظل السلطة القائمة.
وإذا كان االستنفار الوطني الشامل مطلوباً للمساهمة فـي 
تلقي نتائج هذه الكارثة، إال أنه ليس ما يوجب إعـالن حـالـة 
الطوارئ  والتي ال نرى أي  مبرر لها، والـخـشـيـة أن تـعـمـد 
السلطة إلى مصادرة ومنع الحراك ورفع وتيـرة الـقـمـع ضـد 

 االنتفاضة  تحت ذريعة تطبيق أحكام إعالن الطوارئ. 
وليكن في علم السلطة، أن الشعب وقواه الحية  همـا فـي  

حالة طوارئ في المواجهة السلمية الديموقراطية لمنظـومـة 
الفساد وصوالً إلسقاطها وتحميلها مسؤولية ما حـدث، وفـي 
المواجهة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من أبناء شـعـبـنـا الـذي لـم 
يكفه  فقدان أمنه المعيشي واالقتصادي حتى جـاء الـزلـزال 

 ليفقده أمنه الحياتي. 
 

 ٢٠٢٠/٨/٥بيروت في 
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تعبيراً عن السخط والغضب الشعبي ضد فساد المنظـومـة 
السلطوية التي تسببت بحصول الكارثة التي حلت بـبـيـروت 
ولبنان وألحقت الدمار  في مرفأ بيروت ومناطق شاسعة مـن 
العاصمة وأودت بمصرع المئات من اللبنانيين بـيـن شـهـداء 
ومفقودين إلى آالف الجرحى الذين غصت بهم مستشـفـيـات  

 لبنان والعاصمة بشكل خاص ،
شارك حزب طليعة لبنان العـربـي االشـتـراكـي فـي يـوم 
الغضب الذي أراده اللبنانيون يوم السبت فـي الـثـامـن مـن 
شهر آب تحت مسمى سبت المشانق حيث علقت فـي وسـط 
ساحة الشهداء مشانق رمزيةً مخصصة لـكـل الـمـسـؤولـيـن 
المتسببين بالكارثة التي فجعت الـلـبـنـانـيـيـن فـي فـلـذات 
أكبادهم حيث لم يكتف هؤالء بتدمير لبنان اقتصادياً ومالـيـاً 
وإفقار شعبه وإيصاله إلى الحالة المتردية غير المسبوقة فـي 

 معيشته واستقراره االجتماعي،
وقد كان لرئيس حزب طليعة لبنان الـعـربـي االشـتـراكـي 
المحامي حسن بيان كلمة في هذا المناسبـة ألـقـاهـا وسـط 
الجماهير الغاضبة في ساحة الشهداء أكد فيها على االلـتـزام 
الكامل بمطالب الشعب اللبناني الداعية إلـى تـغـيـيـر هـذه 
المنظومة الفاسدة ومعاهداً على اإلصرار في مـواجـهـة كـل 
الفاسدين في هذه السلطة التي لم تعد تمتلك أية أهليـة أو 
شرعية شعبية لتمثيل اللبنانيين وآن أوان استخدام مخـتـلـف 
الوسائل الديمقراطية والسلمية لمحاسبتها وإلجبارها  عـلـى 

 الرضوخ لمطالب الناس والرحيل غير مأسوف عليها.
وأضاف مخاطباً الجماهير المحتشـدة الـتـي تـوافـدت مـن 
مختلف مناطق لبنان شماالً جنوباً وجـبـالً وبـقـاعـاً وبـيـروت 

 الجريحة:
إن وقفتنا المشرفة هذه ليست انتصاراً لبيـروت الصـامـدة 
وحسب وإنما للبنان الثائر على حكامه المجرمين، ولتطـلـقـوا 

 موقفاً وطنياً مدوياً ضد منظومة الفساد والمحاصصة،
وانتصاراً لكم أيها  الشعب العظيم ونقولها أنكـم الشـعـب 
العظيم  وهذا ليس انتحاالً كما فعـل الـذيـن تـاجـروا بـهـذا 

 الشعار وكانوا مثاالً للفساد والفاسدين ،
هؤالء الذين يقبضون على  السلطة  التي قتلتكـم بـحـبـة 
الدواء ورغيف الخبز والحرمان من السـكـن قـبـل أن تـقـتـل 
شعبها في المرفأ باألمس وحرمته أبسـط حـقـوق الـعـيـش 

 الكريم ،
 وأضاف؛

إننا نعلنها وبصراحة متناهية أن ال يمكن لهذا  الحـكـم أن 

يتنصل من مسؤولياته ويقول ال اعلم وهو الذي يعلم طالمـا 
أنه في موقع المسؤولية ويجب أن يحاسب  وان دماء الشهداء 
ال يمكن أن تذهب هدراً ولحمنا مر ال يمكنكم نهشه ولسـوف 

 يذيقكم الشعب العذاب األليم ،
وختم المحامي بيان كلـمـتـه مـؤكـداً عـلـى دور بـيـروت 
البطولي التي  صمدت في مواجهة  الـعـدوان الصـهـيـونـي 
وكانت مثاالً  للمقاومة المدافـعـة بشـراسـة عـن كـرامـتـهـا 
وعنفوانها  وفي احتضانها  للمقاومة الفلسطينيـة ،وبـيـروت 
التي هي عروسة العواصم العربية أرادوا من تـفـجـيـرهـا أن 
يثأروا من تاريخها الوطني والقومي، ولكن خسئوا ،فـبـيـروت 
ستحاسب كل من تآمر عليها ألن ما تعرضت له هو جـريـمـة 
ومؤامرة ولن تمر دون مساءلة ومحاسبة، وما هذه الصرخـات 
المدوية والقبضات المرفوعة ووجود هذه الجماهير الغاضبـة 

تشـريـن الـتـي  ١٧اليوم سوى االستحضار الحي النتفاضـة 
 تجدد نفسها اليوم  معلنة:

ال للسلطة الفاسدة التي  أعـادت إنـتـاج نـفـسـهـا والـتـي 
ستسقطها الجماهير لتقيم السلطة الوطنية الـتـي تـحـاكـي 

 المصالح الشعبية .،
هذه السلطة التي يصح فيها إذا ضـربـت بـالـحـذاء لصـاح 
الحذاء بأي ذنبٍ اُضرب يجب أن تحاسب وان المحاسبة يـجـب 
أن تطال هذه المنظومة  بكل رموزها وأطيافها وفئاتها مـن 
أعلى موقع في الهرم إلـى أدنـى مسـؤول فـي اإلدارة، وال 
يمكن ألحد أن يتنصل من المسؤولية وينجو من المحـاسـبـة. 

 وأن يوم الحساب  لن يتأخر وكل آت قريب.
* * * * * 
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    طارق العربيطارق العربيطارق العربيطارق العربي
، وبأمر من الرئيس األمـيـركـي ١٩٤٥في السادس من آب 

ترومان آنذاك ، القت احدى  الطائرات األميركـيـة مـن طـراز  
( B29 )  قنبلة نووية على مدينة هيروشيما اليابـانـيـة أودت

ألـف جـريـح   ١٢٠ألف ضحية و  ٨٠على الفور بحياة أكثر من 
ألف معوق. وبعد ثالثة أرباع القرن تماما، وفـي  ٢٠٠وأنتجت 

الزلزال في الـعـاصـمـة  -، كان  االنفجار ٢٠٢٠الرابع من آب 
اللبنانية بيروت ليسجل القـوة الـتـدمـيـريـة الـثـانـيـة بـعـد 
هيروشيما ، وليكون بحسب مختصين في العلوم العسكريـة، 

ورغم  .انفجار القرن (القرن الحادي والعشرين الحالي) بامتياز
سـنـة،  ٧٥أن المسافة الفاصلة بين االنفجارين وصلت إلـى 

من حيث قياسها الزمني، إال أنها هي واحدة ووليدة الـلـحـظـة 
 .من حيث خلفياتها وأبعادها الداللية

الزلزاالن من حيث قوتهما التدمـيـريـة  -يتقاطع االنفجاران
والحجم الكبير في الدمار و في الخسائر البشرية والـمـاديـة، 
ومن حيث وحدة الهدف في توظيف قـوة الـرعـب مـن أجـل 

  .تحقيق مشروع واحد يقوم على ثنائية اإللغاء والتسلط
فالمشروع اإلمـبـريـالـي األمـيـركـي هـدف مـن تـدمـيـر 
هيروشيما إلغاء التجربة النهضوية اليابانية كتجـربـة واعـدة 
في قارة آسيا انذاك، وفرض استسالم الـيـابـان عـلـى أيـدي 
الواليات المتحدة األمريكية بطريقة مذلة، األمر الذي يـتـيـح 
لرأسمالية المركز الغربي الصاعدة في أعقاب الحرب الكونيـة 
الثانية أن تتحول إلى إمبراطورية حاكمة للعالم ومـهـيـمـنـة 

 . على ثرواته ومتحكمة بمصير ومستقبل شعوبه
لم يكن انفجار بيروت من حيث أهدافه وتوظيفاته بـعـيـداً 
عن استراتيجية الهيمنة والتسلطية المعتمـدة مـنـذ أواسـط  
القرن  الماضي ( القرن العشرين ) وما تزال. فانفجار بـيـروت 
لم يكن معزوالً في مدلوالته األساسية عن سياقات األزمـات 
العاصفة بغير دولة عربية بدءاً بالعراق، مروراً بسوريا ومصر 
وليبيا واليمن وتونس والجزائر والسـودان وسـائـر األقـطـار 

 .األخرى
هي مشكلة لبنان منذ احتضانه للمقاومة الفلسطينية فـي 
أعقاب هزيمة األنظمة العربية أمام العدو الصـهـيـونـي فـي 

-١٩٧٥. حيث جاءت الحرب األهلية اللبنانية ( ١٩٦٧حزيران 
مـن “  اإلسرائيلية”) ، وجاءت معها االعتداءات والحروب  ١٩٩٠

أجل إنجاز هدفين مـتـالزمـيـن: األول، تـدمـيـر الـمـقـاومـة 
الفلسطينية وإخراجها من ساحـتـهـا الـلـبـنـانـيـة الـمـجـاورة 
لفلسطين المحتلة، والثاني هو ضرب قوى الحركة الوطـنـيـة 
اللبنانية الحاملة لمشروع تحريري لفلسطين وتحرري وطنـي 

 .وقومي على مستوى الوطن العربي بصورة عامة

على قاعدة التالزم بين المشروعيـن الـمـذكـوريـن يـأتـي 
انفجار بيروت ليصيب عاصمة الدولة اللبنانية بالفاجعة غـيـر 

طن مـن مـادة  ٢٧٥٠المسبوقة في حجم القوة التدميرية ( 
نترات األمونيوم شديدة االنفجار) التي تعادل قوة الـقـنـبـلـة 

 سنة.  ٧٥النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما قبل 
وهنا ثمة تساؤل على درجة عالية من األهميـة: مـن هـو  

 الزلزال؟  -وراء االنفجار
أجوبة عديدة قد تختلف في شكليتها ولكنها تلتـقـي حـول 
تحديد الجهة التي وقفت وراء التفجير ووراء تـوظـيـفـه فـي 
أجنداتها السياسية واالستراتيجية للبنان وغيره مـن أقـطـار 

 .الوطن العربي
 

     : : : :أبرز التساؤالت واإلجابات بشأنها هي التاليةأبرز التساؤالت واإلجابات بشأنها هي التاليةأبرز التساؤالت واإلجابات بشأنها هي التاليةأبرز التساؤالت واإلجابات بشأنها هي التالية
    هل هو اإلهمال والالمباالة؟ هل هو اإلهمال والالمباالة؟ هل هو اإلهمال والالمباالة؟ هل هو اإلهمال والالمباالة؟     ----    ١١١١

إنه إهمال القوى التي تسلطت على الدولة اللبنانيـة بـعـد 
تسوية الطائف، وهي قوى قفزت إلى سدة الحكم بتـوافـقـات 
دولية  وأنظمـة عـربـيـة ودول إقـلـيـمـيـة ذات طـمـوحـات 
جيوسياسية في المجال العربي االستراتيـجـي واالقـتـصـادي 

  . والسياسي
فألكثر من ثالثين سنة تسلطت على الدولـة الـلـبـنـانـيـة 
ومؤسساتها وإداراتها قوى تمتلك المال والسالح بعـيـداً عـن 
سيطرة المؤسسات الرسمية، وضعت نفسها فوق الـدولـة، ال 
بل أنها تعاملت مع الدولة على أنها مغنم حربي لها فظهـرت 
الدولة المغانمية على أساس المحاصصة بيـن الـمـذهـبـيـات 
السياسية الجديدة التي راحـت تـحـتـكـر كـل شـيء وراحـت 
تستثمر مرافق الدولة العامة لحسابها ولـحـسـاب عـالقـاتـهـا 
الزبائنية والخاصة، ولصالح تنفيذ أجندات خارجية يقف علـى 

 رأسها المشروع التوسعي اإليراني في الوطن العربي. 
إن التسلط االحتكاري للطبقة التي حـكـمـت الـدولـة بـعـد 
اتفاق الطائف أفضى إلى انهيار الـدولـة اقـتـصـاديـاً ومـالـيـاً 
ومؤسسياً وسياسياً وعلى كل المستويات.  فهـذه الـنـتـيـجـة 
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التي وصلت إليها الدولة تنسجم كـلـيـاً مـع أهـداف الـقـوى 
الدولية واإلقليمية الساعيـة إلـى اإلمسـاك بـمـواقـع نـفـوذ 
وهيمنة لها في الوطن العربي انطالقاً من إضـعـاف الـدولـة 

 .وتفكيك وتدمير بنيتها المؤسسية العامة
 
    هل هو العدو الصهيوني؟ هل هو العدو الصهيوني؟ هل هو العدو الصهيوني؟ هل هو العدو الصهيوني؟     ----٢٢٢٢

إن العدو الصهيوني هو الذراع التـنـفـيـذي لـإلمـبـريـالـيـة 
ولسائر الرأسماليات االستعمارية في تـفـكـيـك الـجـغـرافـيـة 
السياسية للوطن العربي واإلمعان في تجزئته للـحـؤول دون 
قيام حالة نهضوية عربية تأخذ بأسباب التقدم وتمنـع عـلـى 

وحليفاتها من تحقيق أجندات استراتيجيـة تـقـوم “  إسرائيل” 
في توظيفها في مجال العالقات الدولية، ال سيما في مـجـال 

 .هيكلة النظام الدولي تبعاً لدرجة القوة لدى كل دولة
 
    هل هو الوالءات المحلية التابعة للخارج؟ هل هو الوالءات المحلية التابعة للخارج؟ هل هو الوالءات المحلية التابعة للخارج؟ هل هو الوالءات المحلية التابعة للخارج؟     ----٣٣٣٣

هي المشكلة التي سادت فـي مـرحـلـة مـا بـعـد الـحـرب 
األهلية، وظهرت مع والدة قوى سياسية قدمت والءها للخارج 
على والئها للوطنية اللبنانية وللـعـروبـة كـهـويـة حضـاريـة 
تاريخية. فقد غابت مع هذه القوى صفة الـمـواطـنـة، وغـاب 
معها وعي المواطن، وبالتالي غاب الوطن ككـيـان سـيـاسـي 
اجتماعي وباتت األجيال خـارج الـثـقـافـة الـوطـنـيـة واألداء 

 .السلوكي والسياسي الوطني
ثمة تقاطع بين الـتـسـاؤالت واإلجـابـات الـمـشـار إلـيـهـا، 
فالدوافع واحدة في إهمال الدولة وإخراجها مـن وظـيـفـتـهـا 
المؤسسية العامة ، والنتيجـة واحـدة فـي تـحـقـيـق أهـداف 

 تسلطية حاكمة ووالئية للخارج. 
ومعها مصالح الـقـوى الـدولـيـة “  إسرائيل” وتبقى مصلحة 

واإلقليمية وخاصة اإليرانية منها في االلـتـقـاء حـول  إلـغـاء 
الدولة اللبنانية كحد أقصى، وإال إضعافها  كحـد أدنـى شـأن 
غيرها من الدول العربية األخرى ، وصوالً إلى إلـغـاء الـهـويـة 
العربية للدولة وفرض هويات أخرى دخيلة وبـديـلـة عـنـهـا. 
وهذا ما يخدم تقاطعات األهداف الـمـشـتـركـة بـيـن سـائـر 
الالعبين الدوليين واإلقليميين والمحليـيـن عـلـى الـمـسـرح 

 .اللبناني خاصة والمسرح العربي بصورة عامة
وتبقى معاناة لبنان التي تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم وجـهـاً 
من أوجه معاناة األمة العربية على قاعدة غياب وحدة األمـن 
القومي بكل أبعاده ومضامينه، وحـيـث ال تصـح قـراءة مـا 
يجري في لبنان ومنها االنفجار الكبير بكل تداعياته  إال مـن  

 خالل القراءة الشاملة للواقع القومي برمته.
    

    مكتب الثقافة واإلعالم القوميمكتب الثقافة واإلعالم القوميمكتب الثقافة واإلعالم القوميمكتب الثقافة واإلعالم القومي
٦/٨/٢٠٢٠ 

    بقلم طارق العربي بقلم طارق العربي بقلم طارق العربي بقلم طارق العربي             
المأساة الذي ضرب العاصمة بيروت في   –جاء االنفجار 

الرابع من آب الجاري، ال ليكون فقط بمثابة كارثة وطنية 
بحجم ما خلفه من ضحايا بشرية بريئة وخسائر مادية 
وتداعيات اجتماعية واقتصادية وبيئية وسياسية، وإنما 
ليكون أيضا حدثاً مفصلياً في التطور المساري لمسلسل 
األزمات اللبنانية التي تالحقت على مدى العقود الثالثة 
األخيرة التي أعقبت تسويات الحرب األهلية عبر ميثاقية 

، وهي الميثاقية التي جاءت مخرجاتها ١٩٨٩الطائف لعام 
لتكرس دستوريا وقانونيا لنظام طائفي سياسي كبديل 
سلطة حاكمة للدولة ومؤسساتها لمرحلة ما قبل الحرب في 
وقت راح يشهد اإلقطاع السياسي القديم سقوطه المدوي 
كنتيجة أفرزتها الحرب التي تواصلت ألكثر من خمس عشرة 

 .  ١٩٩٠ – ١٩٧٥سنة بين عامي 
أرست ميثاقية الطائف نظاماً سياسياً بمرتكزات أربعة   

 أساسية :
في مؤسسات األول، تكريس الطائفية السياسية دستوريا األول، تكريس الطائفية السياسية دستوريا األول، تكريس الطائفية السياسية دستوريا األول، تكريس الطائفية السياسية دستوريا 

الدولة ومرافقها العامة بعد أن كانت عرفاً تقليدياً سابقاً، 

شركة توزيعية شركة توزيعية شركة توزيعية شركة توزيعية األمر الذي باتت معه الدولة عبارة عن 
لإلدارات والوظائف والخدمات على قاعدة المحاصصة لإلدارات والوظائف والخدمات على قاعدة المحاصصة لإلدارات والوظائف والخدمات على قاعدة المحاصصة لإلدارات والوظائف والخدمات على قاعدة المحاصصة 
الطائفية والمذهبية بين األحزاب والقوى السياسية الطائفية والمذهبية بين األحزاب والقوى السياسية الطائفية والمذهبية بين األحزاب والقوى السياسية الطائفية والمذهبية بين األحزاب والقوى السياسية 

    الجديدة . الجديدة . الجديدة . الجديدة . 
الثاني، صياغة حياة سياسية تقوم على تثبيت النظام الثاني، صياغة حياة سياسية تقوم على تثبيت النظام الثاني، صياغة حياة سياسية تقوم على تثبيت النظام الثاني، صياغة حياة سياسية تقوم على تثبيت النظام 

في كل دورة الحاكم للدولة عبر آليات تكفل إعادة إنتاجه الحاكم للدولة عبر آليات تكفل إعادة إنتاجه الحاكم للدولة عبر آليات تكفل إعادة إنتاجه الحاكم للدولة عبر آليات تكفل إعادة إنتاجه 
انتخابية نيابية، وفي كل تشكيلة وزارية لسائر الوزارات 
التي تألفت خالل السنوات الثالثين األخيرة التي أعقبت 

 التوقف الميداني للحرب األهلية المشؤومة . 
الثالث، على مستوى بناء السلطة الحاكمة للدولـة كـرس الثالث، على مستوى بناء السلطة الحاكمة للدولـة كـرس الثالث، على مستوى بناء السلطة الحاكمة للدولـة كـرس الثالث، على مستوى بناء السلطة الحاكمة للدولـة كـرس 
النظام الجديد معادلة جديدة انتقلت معها الحياة السياسية النظام الجديد معادلة جديدة انتقلت معها الحياة السياسية النظام الجديد معادلة جديدة انتقلت معها الحياة السياسية النظام الجديد معادلة جديدة انتقلت معها الحياة السياسية 
من إقطاع الطائفة السياسي الذي ساد مرحلة ما قبل الحرب من إقطاع الطائفة السياسي الذي ساد مرحلة ما قبل الحرب من إقطاع الطائفة السياسي الذي ساد مرحلة ما قبل الحرب من إقطاع الطائفة السياسي الذي ساد مرحلة ما قبل الحرب 

إلى حزب الطائفة السياسي لمرحلة ما إلى حزب الطائفة السياسي لمرحلة ما إلى حزب الطائفة السياسي لمرحلة ما إلى حزب الطائفة السياسي لمرحلة ما     ١٩٧٥١٩٧٥١٩٧٥١٩٧٥أي قبل العام أي قبل العام أي قبل العام أي قبل العام 
    . . . .     ١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠بعد الحرب أي بعد العام بعد الحرب أي بعد العام بعد الحرب أي بعد العام بعد الحرب أي بعد العام 

بحيث الرابع ، الوالء الشديد للخارج اإلقليمي والدولي ، الرابع ، الوالء الشديد للخارج اإلقليمي والدولي ، الرابع ، الوالء الشديد للخارج اإلقليمي والدولي ، الرابع ، الوالء الشديد للخارج اإلقليمي والدولي ،     
كان لكل أحزاب وحركات المنظومة السياسية لما بعد الحرب 
تفاعالت والئية شديدة للخارج على غير مستوى سياسي 

 وأيديولوجي ومذهبي ومالي وإعالمي وعسكري. 
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لقد تمكّن النظام المحاصص للدولة من السيطرة على 
كل شيء، على المؤسسات واإلدارات والمرافق العامة، ووضع 
اليد على مالية الدولة، وراح يعتبر أنّ كل شيء هو ملكية 
خاصة يتصرف بها في السر والعلن . مع هذا النظام الريعي 
التسلطي على المال العام، باتت المديونية على الدولة 
ومجتمعها هي السياسة الثابتة المعتمدة مع كل الحكومات 

مئة مئة مئة مئة المتعاقبة، إلى أن وصل إجمالي هذا الدين إلى أكثر من 
مليار دوالر أميركي ، ووصلت معه الموازنة إلى عجز غير مليار دوالر أميركي ، ووصلت معه الموازنة إلى عجز غير مليار دوالر أميركي ، ووصلت معه الموازنة إلى عجز غير مليار دوالر أميركي ، ووصلت معه الموازنة إلى عجز غير 

األمر الذي أدخل الدولة في دائرة الفشل المالي  مسبوق ،مسبوق ،مسبوق ،مسبوق ،
والنقدي، واغرق المجتمع اللبناني تحت ضغط األزمات 

 الخانقة معيشياً وحياتياً. 
جاء انفجار العاصمة بيروت في الرابع من آب  ال ليكون 
أزمة مضافة على مسلسل األزمات المتراكمة تاريخياً 
وحسب، وإنما ليشكّل حدثاً فاصالً في أداء النظام السياسي 
التسلطي على الدولة والمصادر لوظيفتها الطبيعية في 
حماية مؤسساتها ومرافقها العامة . جاء هذا االنفجار الزلزال 
ليدلل بصورة قاطعة على االنكشاف الكلي لهذا النظام 

 وتعريته على غير مستوى في اإلدارة والسياسة والحكم. 
الحدث ، وفي  –وجد الخارج الدولي واإلقليمي في االنفجار   

انكشاف النظام الفرصة المؤاتية للدخول على خط األزمات 
الساخنة في محاولة مكشوفة إليجاد نقاط ارتكاز الختراق 
المجال اللبناني وتوظيفه في أجندات جيوسياسية 
واستراتيجية تستجيب لمشروعات الخارج لجهة قيام نظام 
إقليمي شرق أوسطي جديد يأتي محاكياً لقيام نظام القرن 

على المستوى الدولي، على المستوى الدولي، على المستوى الدولي، على المستوى الدولي، القرن الحادي والعشرين.    –العالمي 
 برزت ثالثة مواقف أساسية: 
، الذي رأى في توظيف الحالة األول، الموقف األميركي األول، الموقف األميركي األول، الموقف األميركي األول، الموقف األميركي 

اللبنانية في االتجاه الذي يخدم المنظور األميركي للوطن 
العربي عموما من حيث تميز موقعه الجيواستراتيجي  

، قلب للعالمقلب للعالمقلب للعالمقلب للعالم    ––––قلب للشرق األوسط ومن ثم كدائرة قلب للشرق األوسط ومن ثم كدائرة قلب للشرق األوسط ومن ثم كدائرة قلب للشرق األوسط ومن ثم كدائرة     ––––كدائرة كدائرة كدائرة كدائرة 
وحسب نظرية ماكيندر من أنّ الذي يمسك بقلب العالم 

 يستطيع اإلمساك بكل العالم. 
الثاني، الموقف الروسي، في سعيه لإلمساك بمرافئ الثاني، الموقف الروسي، في سعيه لإلمساك بمرافئ الثاني، الموقف الروسي، في سعيه لإلمساك بمرافئ الثاني، الموقف الروسي، في سعيه لإلمساك بمرافئ 

من اجل تأمين ممرات ساحلية من اجل تأمين ممرات ساحلية من اجل تأمين ممرات ساحلية من اجل تأمين ممرات ساحلية     واللبنانيالساحلين السوري الساحلين السوري الساحلين السوري الساحلين السوري 
على المتوسط الشرقي لنقل الغاز الروسي باتجاه البلقان على المتوسط الشرقي لنقل الغاز الروسي باتجاه البلقان على المتوسط الشرقي لنقل الغاز الروسي باتجاه البلقان على المتوسط الشرقي لنقل الغاز الروسي باتجاه البلقان 

    في شرق أوروبا. في شرق أوروبا. في شرق أوروبا. في شرق أوروبا. 
الثالث ، الموقف الفرنسي، الذي يرى في لبنان الموقع الثالث ، الموقف الفرنسي، الذي يرى في لبنان الموقع الثالث ، الموقف الفرنسي، الذي يرى في لبنان الموقع الثالث ، الموقف الفرنسي، الذي يرى في لبنان الموقع 
الفرنكفوني المتقدم في العالم من جهة ، ومن جهة أخرى الفرنكفوني المتقدم في العالم من جهة ، ومن جهة أخرى الفرنكفوني المتقدم في العالم من جهة ، ومن جهة أخرى الفرنكفوني المتقدم في العالم من جهة ، ومن جهة أخرى 
أنّ الدخول الفرنسي إلى الوطن العربي والشرق األوسط إنما أنّ الدخول الفرنسي إلى الوطن العربي والشرق األوسط إنما أنّ الدخول الفرنسي إلى الوطن العربي والشرق األوسط إنما أنّ الدخول الفرنسي إلى الوطن العربي والشرق األوسط إنما 

    يكون من البوابة اللبنانية. يكون من البوابة اللبنانية. يكون من البوابة اللبنانية. يكون من البوابة اللبنانية. 
 أما المواقف اإلقليمية فأبرزها ثالثة أساسية : 

الذي وجد في تصدع النظام األول، الموقف اإليراني، األول، الموقف اإليراني، األول، الموقف اإليراني، األول، الموقف اإليراني، 
اإلقليمي العربي المنهمك في حروب أهلية منذ مطلع 
العشرية الثانية للقرن الحالي، وجد فرصة مؤاتية للتمدد في 

الداخل العربي محاوالً تأمين حضور إقليمي وازن يجمع بين 
عناصر القوة لهالل شيعي يمتد من الخليج العربي إلى 
المتوسط وعلى ضوء الربط العضوي بين األيديولوجية 
المذهبية الدينية والتوظيفات الجيوسياسية في استعادة 

 أمجاد اإلمبراطورية الفارسية القديمة . 
في سعي حزب العدالة والتنمية الثاني، الموقف التركي، الثاني، الموقف التركي، الثاني، الموقف التركي، الثاني، الموقف التركي، 

، ٢٠٠٢الذي صعد إلى سدة السلطة الحاكمة منذ العام 
األسلمة السياسية في عالقاته مع المنطقة األسلمة السياسية في عالقاته مع المنطقة األسلمة السياسية في عالقاته مع المنطقة األسلمة السياسية في عالقاته مع المنطقة والذي آثر خيار 

العربية ، وأيضا مع جمهوريات القوقاز اإلسالمية الخارجة من العربية ، وأيضا مع جمهوريات القوقاز اإلسالمية الخارجة من العربية ، وأيضا مع جمهوريات القوقاز اإلسالمية الخارجة من العربية ، وأيضا مع جمهوريات القوقاز اإلسالمية الخارجة من 
فقد ظهرت مؤشرات المشروع الحقبة السوفياتية السابقة . الحقبة السوفياتية السابقة . الحقبة السوفياتية السابقة . الحقبة السوفياتية السابقة . 

التركي من جراء التدخل المباشر في ساحات العراق وسوريا 
وليبيا وأيضاً في إطالالته على الساحة اللبنانية من البوابة 

 الشمالية في عكار وطرابلس. 
الثالث، الموقف الصهيوني، الذي كان المستفيد األكبر من الثالث، الموقف الصهيوني، الذي كان المستفيد األكبر من الثالث، الموقف الصهيوني، الذي كان المستفيد األكبر من الثالث، الموقف الصهيوني، الذي كان المستفيد األكبر من 
تشظي النظام العربي وحرمانه من عناصر قوته األساسية، تشظي النظام العربي وحرمانه من عناصر قوته األساسية، تشظي النظام العربي وحرمانه من عناصر قوته األساسية، تشظي النظام العربي وحرمانه من عناصر قوته األساسية، 
السيما بعد احتالل العراق وإسقاط نظامه الوطني األكثر السيما بعد احتالل العراق وإسقاط نظامه الوطني األكثر السيما بعد احتالل العراق وإسقاط نظامه الوطني األكثر السيما بعد احتالل العراق وإسقاط نظامه الوطني األكثر 
التزاما بقضية تحرير فلسطين وبسائر القضايا القومية التزاما بقضية تحرير فلسطين وبسائر القضايا القومية التزاما بقضية تحرير فلسطين وبسائر القضايا القومية التزاما بقضية تحرير فلسطين وبسائر القضايا القومية 
األخرى، وبعد إخراج مصر الناصرية وتحييدها في كامب األخرى، وبعد إخراج مصر الناصرية وتحييدها في كامب األخرى، وبعد إخراج مصر الناصرية وتحييدها في كامب األخرى، وبعد إخراج مصر الناصرية وتحييدها في كامب 
ديفيد، وضرب المقاومة الفلسطينية ومعها الحركة الوطنية ديفيد، وضرب المقاومة الفلسطينية ومعها الحركة الوطنية ديفيد، وضرب المقاومة الفلسطينية ومعها الحركة الوطنية ديفيد، وضرب المقاومة الفلسطينية ومعها الحركة الوطنية 
اللبنانية وسائر حركات التحرر الوطني في غير قطر عربي. اللبنانية وسائر حركات التحرر الوطني في غير قطر عربي. اللبنانية وسائر حركات التحرر الوطني في غير قطر عربي. اللبنانية وسائر حركات التحرر الوطني في غير قطر عربي. 
سارع العدو الصهيوني إلى تنفيذ أجندته االستراتيجية لقيام سارع العدو الصهيوني إلى تنفيذ أجندته االستراتيجية لقيام سارع العدو الصهيوني إلى تنفيذ أجندته االستراتيجية لقيام سارع العدو الصهيوني إلى تنفيذ أجندته االستراتيجية لقيام 
دولته اليهودية المزعومة من الفرات إلى النيل، وقد وجد في دولته اليهودية المزعومة من الفرات إلى النيل، وقد وجد في دولته اليهودية المزعومة من الفرات إلى النيل، وقد وجد في دولته اليهودية المزعومة من الفرات إلى النيل، وقد وجد في 
انفجار بيروت وفي تدخالت الدول الخارجية الداعمة انفجار بيروت وفي تدخالت الدول الخارجية الداعمة انفجار بيروت وفي تدخالت الدول الخارجية الداعمة انفجار بيروت وفي تدخالت الدول الخارجية الداعمة 
لمشروعه  االستعماري، فرصة ذهبية لتحقيق خطوات لمشروعه  االستعماري، فرصة ذهبية لتحقيق خطوات لمشروعه  االستعماري، فرصة ذهبية لتحقيق خطوات لمشروعه  االستعماري، فرصة ذهبية لتحقيق خطوات 
متقدمة إلنجاز هذا المشروع، وما االتفاقية األخيرة مع متقدمة إلنجاز هذا المشروع، وما االتفاقية األخيرة مع متقدمة إلنجاز هذا المشروع، وما االتفاقية األخيرة مع متقدمة إلنجاز هذا المشروع، وما االتفاقية األخيرة مع 
اإلمارات العربية المتحدة سوى استكمال التفاقيتي كامب اإلمارات العربية المتحدة سوى استكمال التفاقيتي كامب اإلمارات العربية المتحدة سوى استكمال التفاقيتي كامب اإلمارات العربية المتحدة سوى استكمال التفاقيتي كامب 
ديفيد ووادي عربة، وتسجيل  انتصار تاريخي للصهيونية ديفيد ووادي عربة، وتسجيل  انتصار تاريخي للصهيونية ديفيد ووادي عربة، وتسجيل  انتصار تاريخي للصهيونية ديفيد ووادي عربة، وتسجيل  انتصار تاريخي للصهيونية 
في تطبيع عالقات الكيان الغاصب لفلسطين مع محيطها في تطبيع عالقات الكيان الغاصب لفلسطين مع محيطها في تطبيع عالقات الكيان الغاصب لفلسطين مع محيطها في تطبيع عالقات الكيان الغاصب لفلسطين مع محيطها 
العربي ، وتأمين أمن دولته اليهودية ليس على أرض العربي ، وتأمين أمن دولته اليهودية ليس على أرض العربي ، وتأمين أمن دولته اليهودية ليس على أرض العربي ، وتأمين أمن دولته اليهودية ليس على أرض 
    فلسطين وحدها، وإنما في المجال الجغرافي العربي برمته. فلسطين وحدها، وإنما في المجال الجغرافي العربي برمته. فلسطين وحدها، وإنما في المجال الجغرافي العربي برمته. فلسطين وحدها، وإنما في المجال الجغرافي العربي برمته. 
إنّ بناء الدولة الوطنية المستدامة يكمن في اعتماد 
االستراتيجية  التأسيسية المرتكزة إلى مبدأ التراكم الخطي 

 اإليجابي  انطالقا من اآلتي:
المواطنة كهوية ثابتة في االنتماء إلى الوطن   - ١

اللبناني، مقابل انتفاء خصوصيات االنتماء الطائفي 
والمذهبي  والمناطقي. إنّ إنجاز المواطنة اللبنانية يبدأ مع 
تشكيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية السياسية وفق أحكام 
الدستور، على أن تضم فاعليات وطنية، ورموزاً نخبوية 
فكرية  وثقافية وأكاديمية  تمثل التيار الالطائفي، لمباشرة 
الخطوات اإلجرائية باتجاه العبور من دولة الطوائف 

دولة الشعب اللبناني   –والمذاهب إلى دولة المواطنين 
 الواحد.

إقرار قانون انتخاب جديد للتمـثـيـل الـنـيـابـي يـأتـي   –  ٢
تفصيله على قياس الدولة والشعب، وليس عـلـى قـيـاسـات 
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المصالح الزعامتية والطائفية.  من مواصفات هذا الـقـانـون 
االنتخابي  اعتماد جغرافية انتـخـابـيـة عـلـى أسـاس دوائـر 
االندماج الوطني، والتمثيل النسبي خارج القـيـد الـطـائـفـي، 
وعلى نحو يضمن فرصا متكافئة بين القوى المتنافسة علـى 
ضوء البرامج االنتخابية الهادفة إلى تطوير الدولة والمجتـمـع 
بصورة عـامـة ولـيـس عـلـى أسـاس الـمـنـافـع الـخـاصـة 

 والمحسوبيات الضيقة. 
إصدار قانـون عصـري لـألحـزاب السـيـاسـيـة يـعـزز   –  ٣

التوجهات  الفكرية والسياسية الوطنية  والديمـقـراطـيـة. إنّ 
مثل هذا القانون يساهم في إغناء الحياة السياسية، ويـعـزز 
الروح الوطنية، وإليه يعود الدور األكبر فـي قـيـام جـمـاعـة 
الدولة على أساس وضـع الـدولـة فـوق سـائـر الـجـمـاعـات 
الطوائفية،  وليس كما هو حاصل اليوم، مـن حـيـث وقـوف 

 الجماعات الطوائفية فوق الدولة.
تفعيل الهيئات الرقابية وتحديث اإلدارة، واعتماد مبـدأ   –  ٤

األهلية  والكفاءة في التـوظـيـف، وكسـر احـتـكـار زعـامـات 
السلطة للوظائف العامة، ومكافحة الـزبـائـنـيـة السـيـاسـيـة 
الحامية لكل أشكال الفساد اإلداري والمالي  المستشري فـي 
غير إدارة ومؤسسة عامة في القطاع الـعـام الـحـكـومـي أي 

 قطاع الدولة .
اعتماد االنتظام الدوري في إجراء االنتخابات البـلـديـة،   –  ٥

األمر الذي يؤسس إلنتاج سلطات ديمقراطـيـة قـاعـديـة أي 
على مستوى قاعدة الهرم السـلـطـوي، ذلـك أنّ تـأسـيـس 
الديمقراطية القاعدية هو بمثابة المدخل الضروري لتأسيس 
الديمقراطية الرأسية أي على مستوى القـيـادات الـمـركـزيـة 

 للدولة من نيابية وحكومية وسواها .
العمل على تضييق فجوة االختالالت القـطـاعـيـة  أي   –  ٦

بين قطاعات اإلنتاج  الزراعة، الصناعة والخدمات والـتـجـارة.  
ينبغي على الدولة اعتماد خطط  استـراتـيـجـيـة لـلـتـنـمـيـة  
االقتصادية  تقوم على تشجيع االستثـمـار فـي الـقـطـاعـات 
اإلنتاجية الثالثة، وعلى إيالء أهمية لـلـتـدخـالت اإليـجـابـيـة 
لتنمية المناطق الطرفية  واألرياف الزراعيـة، وذلـك بـهـدف 
الوصول إلى توازن إنمائي  على مستوى القطاعات المنتـجـة 
من جهة، والمناطق اللبنانية المختلفة من جهة أخـرى. وفـي 
هذا المجال تبرز الحاجة إلى تفعيل المشروع األخضـر الـذي 

، وقد قام بإنجازات مهمة في مجـاالت ١٩٦٣أنشئ في العام 
استصالح األراضي الزراعية،  وزيادة اإلنتاج، وفي الـحـد مـن 

 هجرة األرياف  ومن النزوح إلى المدن. 
التخطيط لسياسة اجتماعية  تسهم في اتساع شبكات   –  ٧

األمان والضمانات االجتماعية، السيما في مـيـاديـن السـكـن  
واالستشفاء  والتعليم والشيخوخة، وحماية مؤسسة الضـمـان 
االجتماعي  والسعي لتطويرها  وتحديثها من أجـل الـتـقـدم 
باتجاه  التنمية البشرية المستدامـة، والـخـروج مـن الـدولـة 

 المغانمية  القائمة على المحسوبية والزبائنية  الخدمية.

: إنّ أسباب تعثر النهوض اللبناني تكمن أوال وأخيرا خالصةخالصةخالصةخالصة
في السياسات التي اعتمدت في معالجة األزمات المـتـالحـقـة  
والتي هي أزمات معادة اإلنتاج رافقت قيام الدولة اللبـنـانـيـة 

وحتى اليوم. فلم تفض المعالجـات  ١٩٢٠الحديثة منذ العام 
إلى إيجاد الحلول الدائمة لتلك األزمـات، وإنـمـا كـانـت فـي 
معظمها محاوالت لتأجيل األزمة الناشئة  وليـس إلـى إلـغـاء 

 أسبابها ومحاصرة تداعياتها.
ثمة جدلية تاريخية حكمت المسار التطوري للبنان الحديث 

التسوية،  وذلك عـبـر دوريـة   –والمعاصر هي جدلية األزمة 
 –تعاقبية إلنتاج وإعادة إنتاج سلسلة متواصلة مـن األزمـات 

التسويات، بحيث أنّ كلّ أزمة  كانت تـنـتـهـي إلـى تسـويـة  
مؤقتة  ثم تعود التسوية  لتتعثّر وتتـحـول مـن جـديـد إلـى 

 أزمة، وهكذا دواليك ..
إنّ خروج لبنان من مأزق أزماته التاريخية  المستمرة  إنـمـا 
يكون بقيام الدولة الوطنية  والخروج النهائي مـن  صـيـغـة  
الدولة المغانمية والسلطة الريعية  الثابتة في الحكم .ينبغي  
إعادة قوننة الدولة  ومأسستها في االتجاه الـذي يسـتـجـيـب 
لقيامة لبنان الوطن.. لبنان الجغرافية والهوية، لبنان الشعـب 

 الواحد والمصير الواحد.
من األهمية بمكان تـعـزيـز الـدور الـريـادي لـمـؤسـسـات 
المجتمع المدني (أحزاب، نقابات، جمعيات وروابـط الـخ ...) 
التي تبقى بمثابة صمام األمان  للسالم الوطني الـلـبـنـانـي، 
وهو السالم األقدر على إخـراج لـبـنـان مـن عـنـق أزمـاتـه 
الراهنة، والولوج إلى رحـاب االسـتـقـرار الـذي بـات راهـنـاً 

 ومستقبالً  حاجة وطنية للشعب اللبناني برمته.
إنه التحدي الذي يواجهنا جميعاً، فهل نحن قـادرون عـلـى 
توليد استجابات  من شأنها النـهـوض بـالـوطـن الـلـبـنـانـي 
المرتكز إلى قواعد التطور الديمـقـراطـي مـن خـالل عـمـل 
المؤسسات الديمقراطية،  واعتماد مبدأ الـمـواطـنـة كشـرط 
معياري  لقيام الجماعة  الوطنية اللبنانية المتماثلة من حيـث 
وحدة نسيجها االجتمـاعـي والـثـقـافـي، ووحـدة مصـالـحـهـا 

 المشتركة  ومصيرها المشترك الواحد؟
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    نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
 أيها اللبنانيون

ماذا ينتظرنا بعد، وبيروت احترقت والنظام الفاسد فـيـهـا 
يرمي علينا بكمية من األسباب االفتراضية التي أودت بلبنان 
إلى تلك الكارثة الرهيبة التي حلَّت بمرفأ بيروت مسـاء يـوم 
الرابع من آب، وكلها أسباب تدين مطلقيها فال تجد أي عـذر 
لهم في التنصل من مسؤوليات كان عليهم تحملها باألمس، 
ويجب عليهم أن يدفعوا الثمن اليوم جراء إهمالهم المقصود 

 وغير المبرر.
ماذا ينتظرنا بعد، والفرضيات تتتـآلـى بـيـن وجـود مـواد 
متفجرة، كانت مسماة بالمفرقعات النارية ثم تـبـدلـت بـيـن 
نيترات الصوديوم إلى نيترات االمونيوم إلى أسلحة ثـقـيـلـة 
وصواريخ ومواد أخرى كان على سلطة المرفأ التدقـيـق بـهـا 
لحظتي الدخول والخروج إلى ومن عنابر المرفأ الحزين الـذي 

 تحول إلى أطالل.
ماذا ينتظرنا بعد وفرضيات تـلـغـي فـرضـيـات، ومـواقـف 
مسؤولة عن األمن في البالد تنفي كل ما تم التـصـريـح بـه 
على المأل من قبل شهود عيان يتحدثون عن صـاروخ تـارة، 
وطائرة مسيرة تارة أخرى، القت ما تحتويه على العنبر رقـم 

 في المرفأ وليحصل بعدها ما لم يكن في الحسبان. ١٢
ماذا ينتظرنا بعد، وكل المسؤولين عن أمن البلد، غارقـون 
في غفوة من السبات العميق، يدرون أن مواداً متفجرة تعادل 
قوتها نصف قوة القنبلة الذرية التي القيت على هيروشـيـمـا 
اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية، وال يجدون حالً للتخـلـص 
منها، أو إحاطتها بكل متوجـبـات الـحـمـايـة واألمـان، وهـم 
يدركون سلفاً أن العدو الصهيوني ال يصعب عـلـيـه الـعـلـم 
بمكانها ألربع أو ست سنوات خلت، أو ربما أكـثـر وشـبـكـاتـه 
التجسسية تعمل على قدمٍ وساق من أجل تركيع هذا الـبـلـد 

 وإذالله.

ماذا ينتظرنا بعد، وهذا النظام الفاسد لم يستطع تطهـيـر 
نفسه حتى اليوم، ورموزه الـفـاسـدة جـاثـمـة عـلـى صـدور 

 اللبنانيين تذيقهم المر والهوان صباحاً مساء.
وهل هي مصادفة أن تتوجه القوى األمنية المسلحة لـهـذا 
النظام وقبل انفـجـار الـمـرفـأ بـقـلـيـل مـن الـوقـت، إلـى 
المعتصمين أمام وزارة الطاقة فتتصدى لهم وتـنـكـل بـهـم 
ليس لسبب سوى ألنـهـم يـطـالـبـون بـالـنـور ومـحـاسـبـة 
المسؤولين الفاسدين عن وزارة كبدت البالد أكثر من أربعين 
ملياراً من الديون ولم يكتف من يقف وراءها بذلك بل يـزيـد 
في وعوده الكاذبة على اللبنانيين وكأنه يخاطب قطيعاً مـن 
المستضعفين ال بشراً، لهم روح وبداخلهم دماء ستـنـتـفـض 

 وتثور متى فاق الظلم حدوده التي ما بعدها حدود.
ماذا ينتظرنا بعد، والقلب حزين حتى الموت، والقلم يرجف 
خوفاً على البلد مما تخبئه له األيام الـقـادمـة مـن مـخـاطـر 
وأهوال، والفؤاد يجنح جزعاً على كل األرواح الـتـي أزهـقـت 
على مذابح الفساد اللبناني المنظم، والجرحى والمـشـرديـن 
والمنكوبين الذين ينتظرون رحمة السـمـاء بـعـدمـا فـقـدوا 

 ثقتهم بكل من يتاجرون بالرحمة على هذه األرض.
 أيها اللبنانيون:

إن النظام اللبناني الفاسد هو نـيـرون الـعـصـر الـجـديـد، 
وبيروت اليوم هي روما األمس التي احتـرقـت دون أن يـرف 
لنيرونها أي جفن وأن هذا النظام لن يكتفي بما حل ببيـروت 
ومرفأها، وإنما اسـتـمـراره وهـو الـجـاثـم عـلـى رقـابـكـم 
وحاضركم ومستقبلكم، سيدمركم جميعاً وسيدمر هذا البلـد 
األمين حجراً حجراً ولن يبقى من البشر سوى من قبل المذلـة 

 وهان عليه حكم الفجار المستفيدين.
 

 فإلى متى!
 ٦/٨/٢٠٢٠  
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بعد اإلعالن عن قيام ائتالف الجمعيات الخيـريـة والـهـيـئـات 
والمؤسسات االجتماعية والمدنية في طرابلس منذ أيام برعاية 
رئيس بلدية المدينة الدكتور ريـاض يـمـق، قـام ظـهـر بـوم 

وفد مشترك يمثل تجمع المرأة اللبنانية ١٣/٨/٢٠٢٠الخميس 
والمؤسسة الوطنية االجتماعية في طرابلس والشمـال قـوامـه 
مسؤولة التجمع الدكتورة عليا محفـوظ ومسـؤول الـمـؤسـسـة 
الوطنية االجتماعية الدكتور عصام ناجي واألستاذ المحاضر في 
كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدكتور كمال خزعل، بزيارة 
رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق حيث جرى الـنـقـاش 
حول أهمية قيام ائتالف الجمعيات الخيرية في طـرابـلـس لـمـا 
يشكل من منافع وخدمات عامة للمواطنين بشكل عام ويخفـف 
من حدة األزمات االجتماعية التي يعانون منها والتي تـتـطـلـب 
تضافر  كل القوى الخيرة في المدينة خاصـة والشـمـال عـامـة 

 بهدف الحد من وطأتها القاسية على الجميع،
وانطالقاً من هذا الواقع قدمت الدكتورة عليا محفوظ مـركـز 
تجمع المرأة اللبنانية في طـرابـلـس شـارع الـمـدارس كـأحـد 
المراكز األساسية التي قد تحتاجها البلدية وهي تطلق مشـروع 

 االئتالف خدمة للمدينة وأهلها،
كما أبدى الدكتور عصام ناجي استعداد المؤسسة الـوطـنـيـة 
االجتماعية ومستوصفها الشعبي في طرابلس وضع إمكانياتهـا 

في خدمة المدينة وهي صاحبة الباع الطويل والعريق في هـذا 
المجال منذ تأسيسها بإشراف الراحل الكبير الدكتور عبدالمجيد 
الرافعي، كما أثار موضوع مكب النفايات في طرابلس واستـمـع 
الحضور إلى شرح رئيس البلدية حول ما يـجـري مـن خـطـوات 

 للحد من انبعاث الغازات من المكب في الوقت الحاضر،
بدوره تقدم الدكتور كمال خزعل بمشروع ترشيد وتـنـظـيـم 
استخدام المياه لناحية ري الحـدائـق والـوسـطـيـات وجـاء فـي 
حيثيات ذلك:  نتيجة للتوسع السكاني الكبير لمدينة طـرابـلـس 
وبالتالي الضغط الكبير والمتزايد على مياه الشرب واالستخـدام 
المنزلي وخاصة خالل فصل الصيف، وبسبب محـدوديـة مـوارد 
مياه الشرب لطرابلس والتي تنحصر بمياه رشعين ووادي هـاب 
وأبو حلقة وبعض اآلبار االرتوازية المهددة بالـتـمـلـح نـتـيـجـة 
السحب الجائر منها فقد تم اقتراح مشروع إلنشاء خـزان مـيـاه 
على مجرى نهر أبو علي (دوار أبو علي) مع شبـكـة ري بـالـجـر 
للوسطيات والحدائق باتجاه التبانة والتل_المينا والضم والـفـرز 
والبحصاص والتي يتم ريها حالياً من مـوارد مـيـاه الشـرب أو 
اآلبار. إن هذا المشروع سيوفر مستقبال كـمـيـات كـبـيـرة مـن 
المياه للشرب واالستخدام المنزلي ويخفف من أزمة المياه التـي 

 تعاني منها المدينة.
* * * * 
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عقد لقاء التغيير اجتماعه الدوري في مقر الـحـزب الشـيـوعـي 
 اللبناني في بيروت بحضور أعضائه.

وقد تناول المجتمعون المستجدات السيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة 
واالجتماعية واألمنية، وناقشوا أولويات التحـرك الـمـيـدانـي فـي 

 المرحلة الراهنة والمقبلة، وأكد المجتمعون على النقاط اآلتية:
يحيي لقاء التغيير مئات آالف المتظاهرين، الذين نزلوا إلـى  -١

الشوارع رفضاً للمنظومة السياسية الحاكمة ولسلطتها، واستنكاراً 
للجريمة المروعة التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني، عبر التفجير 
الكارثي الذي أودى بحياة أكثر من مئة وخمسين شـهـيـداً واآلالف 
من الجرحى وعشرات المفقودين، وإذ يتقدم اللقاء بأحر الـتـعـازي 
لذويهم والشفاء العاجل للجرحى، فـأنـه يـدعـو إلـى مـحـاسـبـة 
المتسببين به، وعلى عدم اقتصارها على بضعة موظفين ومدراء، 
بل أن تطال المسؤولين السياسيين، مهما عال شأنهم، ومن خالل 

 تحقيق شفاف ومسؤول وعلى مستوى الحدث.
إن أزمة لبنان مرتبطة بتبعية نظامه للخارج، وبمنظـومـتـه  -٢

السياسية المرتهنة له، والتي تتجلى اليوم بأسطع صـورهـا مـن 
خالل توسع التدخالت الخارجية، وأيضاً بسياساته التـي أدت إلـى 
االنهيار. وعليه يؤكد لقاء التغيير، وأمام المستجدات الحاصلة ومع 
استقالة الحكومة الحالية، بأن اإلصرار علـى عـودة الـمـنـظـومـة 
نفسها إلى الحكم هو مشروع لعودة التوتر إلى الشـوارع، وأن ال 
إصالح حقيقي بوجودها وسلطتها الفاسدة، وأيضـاً ال إصـالح إلّـا 

ماليـة تـكـسـر سـلـطـة الـمـصـارف   –انتهاج سياسات اقتصادية 
وتسلطها على الدولة وهيمنتها على الـقـطـاع. بـاإلضـافـة إلـى 

 التحذير من بيع أمالك الدولة ومرافقها ومرافئها.

يرفض لقاء التغيير ويدين محاوالت بعض أطراف السـلـطـة  -٣
استغالل الغضب الشعبي برفع شعارات الـهـدف مـنـهـا تـعـديـل 
موازينه الداخلية وتسـتـجـيـب لـمـشـاريـع خـارجـيـة مشـبـوهـة 
الستدراجها للتآمر على دور لبنان وموقعه الـوطـنـي والـقـومـي، 
وزيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان كانت في هذا االتجـاه، والـذي 
حاول من خالل كالمه تجديد قوانين االنتداب التي ترسخ الـبـنـى 
الطائفية والمذهبية للدولة والنظام. لذلك يجب الـتـنـبـه وعـدم 
إغفال هذا العامل، والذي هو جزء من العوامل المحددة لطبـيـعـة 
الصراع في لبنان وفي المنطقة، التي تشـتـد فـيـهـا الـمـحـاوالت 

 الرامية إلى تفتيت دولها وتقسيمها طائفياً ومذهبياً إلخضاعها.
أمام هذا الواقع، يدعو لقاء التغيير إلى استكـمـال الضـغـط  -٤

الشعبي، من أجل استكمال االنتفاضة واالنتقال بها باتجاه إطـالق 
جبهة وطنية واسعة ترفض السياسات المتبـعـة كـمـا الـتـبـعـيـة 
والخضوع، والعمل على انتقال سلمي للسلطة وإعادة تكوينها من 
خالل تشكيل حكومة وطنية انتقـالـيـة مـن خـارج الـمـنـظـومـة 
السلطوية وبصالحيات استثنائية، واعتماد قانون لالنتخابات يلغي 
القيد الطائفي ويفتح الباب أمام الحالة الوطـنـيـة عـبـر الـدائـرة 
الواحدة مع النسبية وإجراء االنتخابات على أساسه، أو تطبيق مواد 
الدستور ذات الصلة في هذه القضية. وأيضاً، تصفية تركة النظام 
السياسي الطائفـي السـائـد وإرسـاء أسـس الـدولـة الـوطـنـيـة 
الديمقراطية. والعمل من أجل إطالق التحالف النقابي البديل كـي 
يشكل بطبيعته ومهامه البعد اآلخر للصراع في الـبـلـد الـرافـض 
لسياسات رأس المال والمنحاز إلى الطبقات االجتماعية الـفـقـيـرة 

 ١١/٨/٢٠٢٠والمسحوقة.                                             بيروت في 
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أصدرت قيادة قطر السودان بياناً تضامنياً مع اللبنانييـن أصدرت قيادة قطر السودان بياناً تضامنياً مع اللبنانييـن أصدرت قيادة قطر السودان بياناً تضامنياً مع اللبنانييـن أصدرت قيادة قطر السودان بياناً تضامنياً مع اللبنانييـن 
    هذا نصه:هذا نصه:هذا نصه:هذا نصه:

 يا أبناء شعبنا وامتنا األوفياء
مع شعبنا، نتابع بأسى بالغ، النتائج الكارثية، التـي ألـمـت 
بشعب لبنان، وبيروت على وجه الخصوص، جـراء االنـفـجـار 
غير المسبوق، والذي بلغ دويه قبرص ،ودمر نصف بـيـروت، 
وماتزال اإلحصاءات المؤلمة تتوالي، في أعداد القتلـى الـذي 

جريح ومصاب، وأعـداد   ٣٠٠٠تخطى المئة شهيد، وأكثر من
غير معلومة من المفقودين، نرفع األكف بالـدعـاء لـلـمـولـى  
القدير أن يتقبل المتوفين شهداء في علـيـيـن، وأن يـعـجـل 

 بشفاء المصابين، وعودة المفقودين.
وأن تتم التعويضات السريعة عن  الخسائر الفادحة  الـتـي 
لحقت بالمنشآت، والمؤسـسـات، والـمـسـاكـن، والـطـرقـات، 
ومنظومة البنى  التحتية، وبما  ال يقدر بثمن مـن الـمـكـانـة 
المعنوية والجمالية، التي تحتلها بيروت في وجـدان وذاكـرة 
الماليين، التي صدمت، مرتين، بنتائج االنفجار المدمر الـتـي 

 ما تزال تتكاثر ، وبوصف بيروت مدينة منكوبة .
إن االنفجار، الذي ال يمكن عزله عـن مسـتـوى الـتـدهـور 
السلطوي في لبنان، بعد أن فقد النادي السلـطـوي الـقـديـم 
الجديد  المهيمن بمحاصصاته، وباستشراء الفسـاد مـن كـل 
صوب، وتحالفاته على  حساب تطلعات الشعب، الـذي اعـلـن 
منذ أكتوبر / تشرين الماضي، رفضه الستمرار تسـيـد تـلـك 
المنظومة ،لحاضر ومستقبل حياته، وحكم عليها بـالسـقـوط 
الذي يناضل في سبيله بالمهج، واألرواح، ليكون لبنان عربيـاً 
موحداً سيداً على نفسـه ومـقـرراً فـي مصـيـره والـوصـايـا 

اإلقليمية والدولية، و الذي ما من شك، وبـحـكـم تـاريـخـيـة 
وجسارة نضاالته، التي جعلته منفتحاً ومتفاعالً مع القـضـايـا 
المصيرية ألمته، في مواجهة االحتالل الصهيوني لجـزء مـن 
أراضيه حتي حررها وفي فلسطين ومع أحرار العالم، والـتـي 
لم يكن أخيرها وقف نسائه وشبـابـه وقـواه الـوطـنـيـة مـع 
انتفاضة شعب السودان، ديسمبر الجسورة في كل مالحمـهـا 
البطولية. وسيخرج من هذا المصاب الفاجع، منبعثاً من وهج 
الدمار والمعاناة، مثل طائر الفينيق، ال يرتضـي إال الـقـمـم، 

 وعلى قدر أهل، بيروت، تأتي العزائم.
أن إسناد شعب لبنان  هو واجب وطني وقومي، وإنساني ولـذا  
يجب استنهاض الهمم، الشعبية والرسمية والـقـوى الـوطـنـيـة  
الحية في لبنان وعلى امتداد الوطن العربي، للوقوف مع شـعـب  
لبنان، حتى يتخطى محنته، ويـتـجـاوز األوضـاع االقـتـصـاديـة  
واالجتماعية والحياتية ،التي حولت حياة الماليين مـن شـعـبـه،  
فقراءه وكادحيه، إلى ما يشبـه الـجـحـيـم. بـالـدعـم السـلـعـي  

 والخدمي ،والخدمات الصحية، و(إعادة إعمار ما دمره األشرار). 
التحية لشعب لبنان الصابر الباسل المـتـوثـب النـتـفـاضـة 

 التغيير والظفر.
التحية لشهداء االنفجـار، وعـاجـل الشـفـاء لـلـمـصـابـيـن 

 والجرحي، وعودة المفقودين.
التعازي والمواساة ألسر الضحايا، ولكل مـن فـقـد مـأواه، 

 ومكان عمله .
واآلمال العراض، في أن ال يتسبـب الـنـقـص فـي السـلـع 
والخدمات إلى مصدر لزيادة مـعـانـاة الشـعـب، بـالـتـكـسـب 

 ٥/٨/٢٠٢٠الطفيلي في معاناته .                                         
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وعلى  أثر االنفجار المهول الذي حدث في مـيـنـاء بـيـروت 
وادى بأضرار جسيمة في المينـاء ومـا حـولـه وتسـبـب فـي 
خسائر بشرية كبيرة عدت باآللف بين شهيد و جـريـح. أدلـى 
الناطق الرسمي باسم حزب الـبـعـث الـعـربـي االشـتـراكـي 

 بالتصريح التالي:
بحكم الموقع الجغرافي للبنان القريب من ساحـة الصـراع 
العربي الصهيوني في فلسطين المـحـتـلـة، وبـحـكـم عـدم 
استقرار األنظمة العربية في العقود الماضية،  وبعـد ظـهـور 
العب جديد في الساحة هو نظام الماللي في طهـران ومـنـذ 

 -م، جعل من لبنان مساحـة لـلـصـراع: الـعـربـي١٩٧٩عام 

العربي والقوى اإلقليمية والدولية،  والضحية دوماً هو شعبنا 
العربي في لبنان،  رغم محاوالت قواه السياسيـة الـمـتـنـورة 
والثورية  لتغيير وضع لبنان سياسياً و اقتصادياً واجتـمـاعـيـاً،  
بما يقويه ويجعله قادرا على  الدفاع عن نفسه،  مـن خـالل 
بناء دولة عصرية ديمقراطية تكون فيه الـكـلـمـة لـلـشـعـب 
اللبناني الحر الذي يحتكم لمصلحة لبنان وأمـتـه الـعـربـيـة،  
بعيداً  عن المحاصصة الطـائـفـيـة واالرتـهـان لـلـصـراعـات 

 اإلقليمية و الدولية. 
وبالنظر  لـحـجـم  ٠٤/٠٨/٢٠٢٠إن ما حدث يوم الثالثاء  

األضرار  الفادحة هو مقدمة لوضع،  قد يكون خطـيـراً  جـداً  

9O	gR�	 &, k���	 بg7  و�

����5Q ودو��� و	��2 �� 	���3 	�;����%& ,& �>����  ���# �;C7 
���5Q��	 ر�- B	 l;�f� &, &�	9��$	 &5Q��	 k���	 بg7 ت�C�N�# �T�F 



 ٢٠٢٠آب   /طليعة لبنان الواحد 

 

تمليه عملية الصراع اإلقليمي و الـدولـي، وتـكـون أطـرافـه 
األساسية،  الكيان الصهيوني وإيران وتركيا و أمـريـكـا، وقـد 

 تكون أنظمة عربية بعينها. 
فالجريمة التي حدثت في ميناء  بـيـروت وراح ضـحـيـتـهـا 
أبرياء من شعب لبنان، وتدمير الميناء  تدميراً  كامـالً والـذي 
يعد أحد أهم المنافذ التجارية اللبنـانـيـة مـع الـخـارج، هـذا 
الفعل الجبان سيزيد األمور سوءاً  وتعقيدا على وضع لـبـنـان 
االقتصادي و االجتماعي،  ويعرقل انتفاضة الشعب اللبنـانـي 
 في مطالبه المشروعة: السياسية واالقتصادية و االجتماعية. 

حسب طبيعة االنفجـار وحـجـم الـدمـار ومصـادر األنـبـاء  
المختلفة، أن االنفجار غير طـبـيـعـي، وقـد يـكـون الـكـيـان 
الصهيوني وراء  ذلك  عن طـريـق عـمـالئـه فـي الـداخـل، 
كرسالة ألطراف لبنانية محددة تزامـنـاً مـع مـا يـجـري مـن 

انفجارات في إيران، ولعل مسارعة الكيان الصهيوني بـنـفـي 
المسؤولية عنه، والدعوة إلى  االسـتـنـفـار، مـا يـؤكـد هـذه 

 الفرضية. 
أمام هذه الوضعية الصعبة التي يعيشها شعبـنـا الـعـربـي 
في لبنان نتيجة هذا االنفجار،  يتقدم حزب البـعـث الـعـربـي 
االشتراكي في الجزائر إلى شعبنا في لـبـنـان، وإلـى أولـيـاء 
الضحايا بالتعازي و المواساة بهذا المصاب الـجـلـل، ويـدعـو 
النظام الجزائري  و األنظمة العربية إلى  المسارعة في نجدة 
لبنان مادياً و معنوياً، دون تراخي،  كمـا يـدعـو الـجـمـاهـيـر 
العربية وقواها الحية أيضاً  إلى دعم أبناء  لبنـان أيضـاً فـي 

 المحنة التي يمرون بها لتخفيف آالمه وتضميد جراحه. 
    الدكتور احمد شوتريالدكتور احمد شوتريالدكتور احمد شوتريالدكتور احمد شوتري

 ٠٥/٠٨/٢٠٢٠الجزائر في  

    الرفيق المناضل حسن بيان المحترمالرفيق المناضل حسن بيان المحترمالرفيق المناضل حسن بيان المحترمالرفيق المناضل حسن بيان المحترم
    رئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكيرئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكيرئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكيرئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي

 تحية العروبة والنضال
تلقت القيادة العليا لحزب الـبـعـث الـعـربـي االشـتـراكـي 
األردني نبأ االنفجار الذي وقع في منطقة ميناء بيروت بقلـق 
وحزن شديد وإذا  تستنكر هذه الجريمة النكراء الذي وقـعـت 
في بيروت العروبة الحبيبة الغالية عـلـى قـلـب كـل إنسـان 
عربي حر شريف والمسؤول عنها أما من خزن هذه المـواد أو 
من قام بالعبث بها وتفجيرها  فهذه جـريـمـة بشـعـة بـحـق 

 اإلنسانية جمعاء

 تعازينا الحارة ألهالي الشهداء والشفاء العاجل للمصـابـيـن
حي اهللا لبنان وشعبه العربي الطيب وهو الخاسر الوحيد مـن 
هذه الجريمة هو لبنان الوطن والشعب ونحن عـلـى قـنـاعـة 
تامة األبرياء يدفعون الثمن دائما لهم اهللا أوالً وأخراً ثـقـتـنـا 
باهللا عالية أن لبنان سينهض ويخرج من هذه الكارثـة أكـثـر 

 قوة ووحدة وصالبة.
نرجو منكم رفيقنا العزيز  أن تطمئننا عن كافة الرفاق في 

 الحزب وأن يكونوا جميعاً بخير وصحة وعافية قيادة وأعضاء
 الخزي والعار للخونة والعمالء

 ودمتم للنضال.
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 كما أصدر مكتب العالقات الخارجية القومي البيان التالي:
في ظل األزمات الخانقة والكارثية التي يعاني منها لبنان  
سياسياً واقتصادياً وصحياً تعرض إلى كارثة مدمرة مضافة  

من خالل التفجيرين    ٢٠٢٠ /آب أغسطس  ٤ مساء يوم  
الكبيرين لمرفأ بيروت والذي شمل نصف بيروت والمناطق  
المحيطة بها مخلفاً عدداً كبيراً من الضحايا في األرواح  
والممتلكات ،ففي الوقت الذي يعاني فيه شعب لبنان الصابر  
من تدهور خطير في األوضاع اإلنسانية واالقتصادية بسبب  
الفساد الحكومي المستشري للطبقة السياسية الحاكمة  
ومنظومتها الفاسدة، فضالً عن األزمة السياسية العاصفة وما  
يعانيه من تدخالت وهيمنة أجنبية وميليشيات مسلحة مدعومة  
بسالح خارج أجهزة الدولة ونظام محاصصة طائفي مقيت أدى  
إلى ضعف وتغييب مؤسسات الدولة وإسقاط هيبتها وتوريطها  
في أتون الصراعات اإلقليمية والدولية وتحولها إلى ساحة من  

ساحات هذا الصراع والتي يدفع ثمنها الشعب اللبناني الصامد   
فُجع لبنان وعاصمته بيروت بهذا االنفجار المأساوي المروع الذي  
أدى إلى اعتبارها مدينة  منكوبة  والذي بدوره يضيف أعباءً  

 . إضافية أخرى كبيرة جداً على لبنان وشعبه 
في هذا الوقت المفصلي والخطير يؤكد مكتب العالقات 
الخارجية القومي وقوفه وتضامنه مع شعب لبنان المناضل 
الذي قدم التضحيات الكبيرة في سبيل قضايا األمة العربية 
المجيدة عبر سفر نضالي طويل وفي مقدمتها دعم قضية 
العرب المركزية فلسطين الحبيبة، كما وندعو كل منظمات  
وقوى الحرية في العالم إلى وقفة دعم وتضامن ومساندة 

 . مع شعب لبنان المحبة والسالم
نتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا سائلين اهللا  
لهم الرحمة والمغفرة والشفاء العاجل للجرحى والمصابين  

 .والمتضررين وللبنان المحبة والسالم النجاة والتقدم واالزدهار 
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صدر بيان تضامني مع لبنان من قوى اإلجماع الوطني في صدر بيان تضامني مع لبنان من قوى اإلجماع الوطني في صدر بيان تضامني مع لبنان من قوى اإلجماع الوطني في صدر بيان تضامني مع لبنان من قوى اإلجماع الوطني في 
    السودان هذا نصه:السودان هذا نصه:السودان هذا نصه:السودان هذا نصه:

 إلى جماهير شعبنا السوداني:
 ٤لقد تعرضت العاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس الثالثاء 

أغسطس لتفجيرات ضخمة شبهها المختصون بما حدث فـي 
هيروشيما ونجازاكى إبان الحرب العالمية الثانـيـة وشـبـهـهـا 
آخرون بتشرنوبل بيروت تعبيراً عن ضخامة اإلنـفـجـار، ولـم 

 ٣٧٠٠قـتـيـل و ٧٠يحصى العدد الكلي للقتلى والجـرحـى( 
 جريح) حتى لحظة كتابة البيان وماتزال المعلومات تتوارد.. 

إن ما حل بشعب لبنان اليوم يمثل كارثة إنسانية عظيـمـة 
تتطلب من أصدقاء وأشقاء لبنان التنادي العاجل لـتـضـمـيـد 
جراح اللبنانيين والوقوف إلى جانبهم في محنتهم ومأساتهم 

 الكبيرة وتقديم المساعدات الطبية واللوجستية واإلنسانية.
يعيش لبنان منذ فترة طويلة ظروفا سياسية واقتـصـاديـة 
بالغة التعقيد تحت عناويـن الـفـسـاد السـيـاسـي والـمـالـي 
والمحاصصة الطائفية التي قادت لضعـف سـيـطـرة الـدولـة 
وضعف مؤسساتها بحسب توصيفات القوى الوطنية اللبنانية 

 التي قادت حراكا ثوريا رافضا لهذه األوضاع..
 جماهير شعبنا السوداني:

لقد كان الشعب اللبناني وقواه الوطنية أول مـن تـداعـى 
لدعم نضال الشعب السوداني في ثورته المجيـدة بـوقـفـات 
المناصرة في المدن وكافة أشكال الدعم والمساندة، وإننا إذ 

نقدر هذا الدور الكبير والمتفرد فـي الـوقـت الـذى أشـاحـت 
بوجهها الكثير من دول المحيط اإلقليمي عن ثـورة شـعـبـنـا 

 وعن دعمها إعالمياً.
ـا   إننا في تحالف قوى اإلجماع السوداني ندعو كافة جماهير شعبن
ومنظماته السياسية والمدنية للتضامن مع شعب لبنان الشقيق في  
ـالـيـة   المأساة األليمة التي ألمت به، كما ندعو حكومة الفترة االنـتـق

 بالوقوف والتضامن مع شعب لبنان الشقيق في مواجهة الكارثة. 
إن شعبنا السوداني يتطلع لدور األشقاء العرب مـن خـالل 
تبنى الجامعة العربية لموقف عربي داعـم وخـطـة طـوارئ 

 عاجلة لمساعدة اللبنانيين للخروج من تداعيات الكارثة ..
نقف مع القوى الوطنية اللبنانية والشعب اللبناني ونتطلـع 
في ذات الوقت أن تقوم اللجنة التي تشكلت للتـحـقـيـق مـن 
قبل مجلس الدفاع اللبناني  من أجل إجراء تحـقـيـق شـفـاف 
يحفظ حق الضحايا ويكشف الجهات المسؤولة عـن الـحـادثـة 
المؤسفة ومحاسبتها بما يضمن وحدة لبـنـان أرضـا وشـعـبـا 
بعيدا عن التوترات الطائفية واالنقسام السـيـاسـي وتـجـاوزاً 
لهذه المحنة بإعالء الروح الوطنية ونزع فـتـيـل الـتـقـسـيـم 

 واالنقسام الوطني..
 تحية للشعب اللبناني ولقواه المناضلة..  

 الرحمة والمغفرة للشهداء األبرياء...
 عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.. 

 ٢٠٢٠أغسطس  ٥الخرطوم  
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وجهت األمانة العامة للمؤتمر الشـعـبـي الـعـربـي رسـالـة 
تعزية ومواساة وتضامن مع شعب لبنان من جـراء االنـفـجـار 

 المريع الذي ضرب بيروت. ومما جاء في الرسالة:
لقد أدمت قلوب أعضاء المؤتمر الشعبي العربـي وأمـانـتـه 
العامة، مشهدية االنفجار المريع الذي ضـرب بـيـروت عصـر 

، وما اسفر عن ذلك من تدمير لم تشهد لـه  ٨/٤يوم الثالثاء 
بيروت مثيالً ، وسقوط عشرات الضحايا وآالف الجـرحـى فـي 

 استحضار لمشهدية هيروشيما وناغازاكي .
إن المؤتمر الشعبي العربي ممثالً بأمانته العامة إذ يشارك 
ذوي الضحايا اساهم على فقد أعزاء عليهم ويتمنى للجرحـى 
الشفاء وبلسمة الجراح، يتقدم من شعب لبنان بالعزاء عـلـى 
هذا المصاب األليم، في وقت كانت جماهيره المناضلة وقواه 
الوطنية الحية والشبابية تخوض نضاالً في مواجهة الـظـلـم 
والفساد والتسلط وصوالً إلقامة نظام وطني ديـمـوقـراطـي 

 تسود فيه العدالة وقيم المواطنة.
إن شعب لبنان الذي قدم ألمته بقدر ما استطاع إليه سبيالً 
خدمة لقضايا النضال الوطني والـقـومـي وقضـايـا الـحـريـة 
والديموقراطية وحقوق اإلنسان، له حق على أمته أن تـهـب 
لمساعدته لتجاوز أزمته االقتصـاديـة االجـتـمـاعـيـة والـتـي 

الـزلـزال ولـتـجـاوز أزمـتـه  -ازدادت تفاقماً بعد االنـفـجـار 

السياسية الناتجة عن تثقيله بعبء الـتـهـديـد الصـهـيـونـي 
بالعدوان عليه وأدوار القوى الدولية واإلقليمية وخاصة الـدور 
اإليراني الذي يستغل ساحة لـبـنـان كـمـنـصـة لـمـشـروعـه 

 التدميري وتغوله في العمق القومي.
إن المؤتمر الشعبي العربي الذي يوجه التحية لشعب لبنان 
وقواه المنتفضة التي تناضل ألجل تحرير لبنان من الهيمـنـة 
األجنبية وسلطة الميلشيات والسالح الخارج عـن مـنـظـومـة 
الدولة وشرعيتها، يدعو جماهير األمة العربية ألن تـنـتـصـر 
لقضية لبنان الوطنية بغية تخليصه من معاناته الـتـي هـي 
جزء من معاناة األمة، وهـي تـواجـه أعـداءهـا الـمـتـعـددي 
المشارب والمواقع، كما تواجه أنظمة االستبداد والقمع عـبـر 
حراك شعبي تختلج به العديد من الساحات العـربـيـة، وهـي 
تبشر بانبالج عصـر عـربـي جـديـد، هـو عصـر االنـبـعـاث 
الجماهيري واستعادة حضور األمة فـي تـحـديـد خـيـاراتـهـا 

 الوطنية والقومية.
تحية لشعب لبنان والرحمة لشهدائـه والشـفـاء لـجـرحـاه، 
ولتتضافر كافة الجهود العربية المخلصة وخاصة الشـعـبـيـة 
منها، إلغاثة لبنان ومساعدتـه عـلـى تـجـاوز أزمـتـه بـكـل 

 انعكاساتها االقتصادية واالجتماعية والمالية والحياتية.
    األمين العام المحامي احمد النجداوي.األمين العام المحامي احمد النجداوي.األمين العام المحامي احمد النجداوي.األمين العام المحامي احمد النجداوي.
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أصدرت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي بياناً حول أصدرت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي بياناً حول أصدرت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي بياناً حول أصدرت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي بياناً حول 
    التداعيات المتسارعة على الساحة اللبنانية هذا نصه:التداعيات المتسارعة على الساحة اللبنانية هذا نصه:التداعيات المتسارعة على الساحة اللبنانية هذا نصه:التداعيات المتسارعة على الساحة اللبنانية هذا نصه:

توقَّفت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي بـاهـتـمـام 
بليغ أمام األحداث المتسارعة على الساحة اللبنانية، وخاصـة 
أمام تداعيات ما تركه التفجير المروع في مرفأ بـيـروت فـي 
الرابع من شهر آب الجاري. ومع إعالن تضامنها الكـامـل مـع 
الشعب اللبناني، فهي تعتبر أن ما حصل كان بمثابة كـارثـة 
وطنية. وليست كارثة أمنية فحسب، بل تـعـتـبـرهـا كـارثـة 
سياسية حصلت بفعل تداخل عوامل التبعـيـة لـلـخـارج مـع 
أهداف قوى هذا الخارج للحصول على أوراق قوة في لـبـنـان 
تستفيد منها في هذا القطـر الـعـربـي الـمـنـكـوب إلسـنـاد 
امتداداتها الداخلية من خالل أحزاب السـلـطـة. ولـكـل ذلـك 

 :أصدرت األمانة العامة البيان التالي
 ...يا جماهير الشعب اللبناني
 يا جماهير أمتنا العربية...

حـالـة  ٢٠١٩تشرين األول من العام  ١٧يعيش لبنان منذ 
انتفاضة ثورية ضد أحزاب السلطة السياسية التي ركـبـتـهـا 
عفاريت الفساد والنهب حتى أوصلت لبنان إلى حالة اإلفالس 
فالتجويع، غير آبهة بغير مصالحها الذاتية. تلك المـنـظـومـة 
الفاسدة المسيطرة التي بدالً من أن تعمـل عـلـى مـعـالـجـة 
أسباب األزمة الداخلية بحس وطني، عملت على إدخال لبنان 
في حالة تبعية خانقة للقوى الخـارجـيـة كـل مـنـهـا حسـب 
انتماءاتها الطائفية، إذ راح كل منها يعمل لمصلحة تـقـويـة 
عوامل سيطرة حليفه الخارجي في صراعات المحاور الدوليـة 
واإلقليمية التي يسعى كل منها للحصول على حصـتـه فـي 
الوطن العربي الكبير. ولقد أدى ذلك االلتحاق إلـى تـعـمـيـق 
األزمة التي كانت ظواهرها مطلبية معيـشـيـة وكـان عـلـى 
أحزاب السلطة أن تداويها بإصالحات اقتصادية اجـتـمـاعـيـة 
داخلية عاجلة ومن بعدها العمل على إصالحات سياسية فـي 
بنية النظام الطائفي السياسي. وبدالً من مهمتها األساسـيـة 
حولتها إلى صراعات داخلية يعمل كل حزب منهـا لـتـدعـيـم 

 .اإلقليمي أو ذاك –هذا المحور الدولي 
وإذا كانت الحالة السياسية شهدت انقساماً حاداً بين أحـزب 
السلطة، فإن االنتفاضة الشعـبـيـة كـانـت تـجـدد نـفـسـهـا 
ياستمرار، فانقسمت أحزاب السلطة إلى فريقيـن: أحـدهـمـا 
يؤيدها من منطلق استفادته من زخمها بمواجهـة الـفـريـق 
الذي ظلَّ حاكماً، وأما الفريـق الـحـاكـم فـقـد عـمـل عـلـى 
إجهاضها بشتى الوسائل والسبل ولكنه فشل في ذلك. وبين 
هذا الموقف وذاك، ضاعت الحقوق الشعبيـة فـي صـراعـات 

 .المحاور الداخلية

أيــهــا الــوطــنــيــون 
 اللبنانيون...

يــا أبــنــاء الشــعــب 
 العربي العظيم...

قد يـكـون انـفـجـار 
الرابع من آب قد حرك 
الضــمــيــر الــعــالــمــي، 
فوجد صدى لـه بـيـن 
قوى الخـارج الـمـؤيـد 
للـفـريـق الـمـعـارض 
لــحــكــومــة الــدكــتــور 

حسان دياب، ال لعيب فيه بل لعيب فيها كـونـهـا سـيـاسـيـة 
مغطَّاة بعباءة التكنوقراط. وقد عبر الرئيس الفـرنسـي عـن 
الصدى الخارجي، ربما بدفع من حلفـاء آخـريـن مـن الـدول 
الكبرى وبعض النظام العربي الرسمي. وعلى هذه الصـورة، 
يمكننا رؤية المشهد في لبنان. ومن الـمـؤكـد أن الـكـارثـة 
األمنية التي حصلت في المرفأ هي الـتـي حـركـت الـجـمـود 
السياسي على الساحة اللبنانية. وهذا مشهد جديد مـن دون 
شك، وحتى ال تذهب نتائجه بغير اتجاهات مصلحة الشـعـب 
اللبناني، كما تدل مقدماته، ترى األمانة العامـة لـلـمـؤتـمـر 
الشعبي العربي التحذير منها، وتدعو إلى العمل في المرحلة 

 :القادمة في لبنان وفق الخطوات التالية
أوالً وقبل أي شيء آخر، أن تـحـافـظ انـتـفـاضـة الشـعـب 
اللبناني على استمراريتها وزخمـهـا، واالسـتـفـادة مـن كـل 
عوامل تقويتها وإدامتها، داخلـيـاً وخـارجـيـاً، عـلـى قـاعـدة 
تحصين أهدافها التي انطلقت على أساسها مـنـذ الـبـدايـة. 

 .وردع أي محاولة استثمار غير بريء لتلك األهداف
الترحيب بكل دعم دولي أو إقليمـي أو عـربـي، عـلـى أن 
يكون مجرداً من أي هدف نفـعـي سـيـاسـي أو أمـنـي يـراد 
تمريره تحت عباءة الغيرة واإلنسـانـيـة. وإذا وجـدت، وهـي 
ستكون موجودة أصالً، فإنه يتوجب على قـوى االنـتـفـاضـة 
والشخصيات الوطنية المؤيدة والمشاركة والـداعـمـة، وفـي 
المقدمة منها نقابة المحامين في لبنان، أن تكـشـف الـلـثـام 

 .عن تلك األهداف وتفضحها
من الطبيعي أن تواجه الدول كوارثها الوطنية بـ(حـكـومـة 
وحدة وطنية)، وهذا كـان مـن شـروط الـدول الـتـي أبـدت 
مساعدتها للبنان. ولكن لكي ال يستخدم اإلعالن كدعوة حق 
من أجل أهداف باطلة، يتوجب أن ال تنطلي على أحد خـدعـة 
الوحدة الوطنية كما تم تطبيقها من قبل منـظـومـة أحـزاب 
الطائفية السياسيـة لـعـشـرات السـنـيـن، والـقـائـم عـلـى 
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المحاصصة بين الطوائف. بل إن المفهوم الحقيقـي هـو مـا 
دعت إليه االنتفاضة الشعبية والقائم على إلغاء الـطـائـفـيـة 
السياسية أوالً، وإلغاء عوامل االستقواء بالخارج ثانـيـاً. األمـر 
الذي يقتضي تشكيل حكومة بعيدة عن المنظومة السياسية  
التي حكمت البلد تأسيساً على قواعد المحاصصة الطائـفـيـة 
المنوه عنها لمصلحة تشكيل حكومة من شخصيات مشـهـود 
لها بنزاهتها ومهنيتها، من أجل إدارة المرحلة االنتقالية فـي 
معالجة األزمات االقتصادية واالجتماعية األشـد وطـأة عـلـى 
حياة الشعب اللبناني تمهيداً  لالنتقال إلى مـرحـلـة تـغـيـيـر 

 .سياسي جدي وموثوق
إن غياب الثقة بالمؤسسات الرسمية اللبنانية ألنهـا خـاليـا 
مزروعة بسلسلة متشابكة من أنصار أحزاب السلطة، والـتـي 
تأتمر بأوامر الخارج الدولي واإلقليمي يـمـلـي الـدعـوة إلـى  
التحقيق بأسباب انفجار المرفأ بكـل شـفـافـيـة ومسـؤولـيـة 
وطنية واذا ما قضت الحاجة إلى االستعانة بالخبرة الـدولـيـة  
فهذا أمر مقبول، ولكن بشرط  أن يـكـون ذلـك بـواسـطـة 
هيئات دولية موثوقة تنأى بنفسها عن اسـتـثـمـار الـنـتـائـج 

 .لمصالح سياسية لهذا المحور أو ذاك
إلى جانب كل ذلك فإن التدخل الفارسي السوري الـمـزدوج 
والمعلن لدعم (حزب اهللا) في سعيه لالستقواء على الشـعـب 
اللبناني والدولة اللبنانية باستعمال شعارات مقاومة العدوان 

الصهيوني المحتل لألرض العربية الفلسطينية والمـتـربـص 
بلبنان ومصالحه الوطنية والقومية العليا هو تدخل مرفوض 
بكل المعايير وألن الجماهير العربية واللبنانية الحرة تـمـلـك 

 زمام أمورها وهي القادرة على قهر المعتدين وردعهم.
 يا شعب لبنان األبي...

إذ يعلن المؤتمر الشعبي العـربـي وقـوفـه مـعـكـم وإلـى 
جانبكم، مراقباً ومتابعاً ألي خلل قد ترتكبه أحزاب السـلـطـة 
الحاكمة، فإنه يتقدم منكم بأشد التحايا حـرارة لصـمـودكـم 
في مواجهة أحزاب السلطة التي نهبت اقـتـصـادكـم، والـتـي 
دفعت بكم إلى مهاوي الجوع والمـرض، ويـدعـو بـالـرحـمـة 
للشهداء الذين قضوا نتيجة سقوط السـلـطـة فـي مـهـاوي 

 .الفساد والسرقة
كما يعلن المؤتمر تأييده الكامل النتفـاضـتـكـم الـرائـعـة، 
ويقف إلى جانبها، ويدين كل من أشار إليها بـإشـارات السـوء 

 .واالتهام
 النصر والمجد لنضال الجماهير اللبنانية الكادحة.

والخزي والعار ألعداء النضال المشروع مـن أجـل الـحـريـة 
 والعزة والتقدم.

    األمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربي
    المحامي احمد عبد الهادي النجداويالمحامي احمد عبد الهادي النجداويالمحامي احمد عبد الهادي النجداويالمحامي احمد عبد الهادي النجداوي

 ٢٠٢٠/ ٨/ ١١في 

تعرب المنظمة العربيـة لـحـقـوق اإلنسـان عـن عـمـيـق 
تضامنها مع الشعب اللبناني في محنته التي تفاقمـت عـلـى 
إثر االنفجارات بعد ظهيرة اليوم في محيـط مـرفـأ بـيـروت، 
وتتقدم بالعزاء ألسر الضحايا والتمنيات بـالشـفـاء الـعـاجـل 

 للمصابين.
تأتي هذه الفاجعة األليمة في ظل أزمة تتفاقم في الـبـالد 
منذ منتصف العام الماضي وتعصف بالحد األدنـى مـن حـق 
اللبنانيين في العيش اآلمـن والـكـريـم، وقـادت إلـى ثـورة 

، ولـم تـرتـق ٢٠١٩شعبية كبرى منذ أكتوبر/تشرين أول 
األطراف السياسية اللبنانية لمستوى التحدي والـمـسـؤولـيـة، 
ولم يجتمعوا سوى للحفـاظ عـلـى اسـتـمـراريـة الـمـعـادلـة 
السياسية الهشة التي تحكم الـبـالد مـنـذ اتـفـاق الـطـائـف 

١٩٨٩. 
ويعيش لبنان أزمة اقتصادية خانقة ال تزال تتفاقم عـلـى 
صلة بالتنافس اإلقليمي الذي ارتـهـن حـيـاة الـلـبـنـانـيـيـن 
المعيشية بالهيمنة على صناعـة الـقـرار السـيـاسـي، وبـمـا 
أضعف قدرة البالد على التصدي لجائحة كورونا التي تعصـف 

 بأوضاع الشعب اللبناني.

كما تلي هذه األحداث المفجعة ارتفاع وتـيـرة االعـتـداءات 
، والضغـوط مـن أجـل تـعـديـل واليـة قـوات “ اإلسرائيلية” 

 .١٧٠١اليونيفيل األممية بموجب قرار مجلس األمن 
كما تترافق مع استمرار التجاذبات السياسية والـتـي كـان 
آخر مؤشراتها استقالة السيد "ناصيف حتـي" مـن مـنـصـبـه 
وزيرا للخارجية، وتسبق األحداث صدور قـرارات الـمـحـكـمـة 
الدولية الخاصة في قضية اغتيال رئـيـس الـوزراء األسـبـق 

 "رفيق الحريري".
ومن شأن هذه العوامل المركبة أن تضفي الكـثـيـر مـن    

الشكوك حول إمكانية إجراء تحقيقات سليمـة ونـزيـهـة فـي 
هذه االنفجارات الضخمة وغير المسبوقة، فضال عن تـدهـور 

 الوضع األمني والتجاذبات السياسية.
واتصاال بذلك، فإن المنظمة تطالب بضمان إجراء تحقـيـق 
دولي مستقل ومـحـايـد لضـمـان الـوقـوف عـلـى حـقـيـقـة 
االنفجارات، ومنع التجاذبات المحتملة حول أسبابهـا ومـا قـد 

 يرتبط بها من تداعيات تفاقم أوضاع البالد.
٢٠٢٠/٨/٤ 

* * * * 
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 ٢٠٢٠آب   /طليعة لبنان الواحد 

 

تعرب المنظمة الـعـربـيـة لـحـقـوق اإلنسـان فـي الـدول 
اإلسكندنافية عن عميق حزنها وتضامنها مع الشعب اللبناني 
المنكوب في المصاب األليم الذي لحق به نتـيـجـة االنـفـجـار 

آب  ٤الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت عصر يوم الثالثاء في 
. وترى في هذا الحدث انه فعال" يرتقي حد الجـريـمـة  ٢٠٢٠

النكراء الالإنسانية والالأخالقية التي أودت بحياة العشرات من 
الضحايا واآلالف من الجرحى والمفقودين والمشردين وخلفت 

 الكثير من الدمار في البيوت والمؤسسات.
إن المنظمة وهي تتقدم بالعزاء الحار ألسر الضحايا الذيـن 
قضوا نتيجة هذا االنفجار، وتتمنى الشفاء العاجل لـلـجـرحـى 
والمصابين. كما تدعو المنظمة لتقديم كل أنواع المساعدات 
والدعم للشعب اللبناني لتجاوز محنته، كما تدعو إلى اتـخـاذ 
موقف عربي مبادر على الصعيدين الرسمي والشعبي لتجاوز 

 اآلثار المدمرة لالنفجار الزلزال.
إن الـمـنـظـمـة الـعـربـيـة لـحـقـوق اإلنسـان فـي الـدول 
اإلسكندنافية وقد هالها هذا المشهد المفجع، تطالب بـإجـراء 
تحقيق دولي شفاف لكشف الحقيـقـة تـمـهـيـداً لـمـحـاسـبـة 

 المسؤولين عن هذه الفاجعة.
كما تقدر المنظمة حجم المعاناة التي يرزح تحت أعبـائـهـا 

الشعب اللبناني العنيد والصامد في وجه أزماته المتـراكـمـة، 
تشريـن عـلـى مـنـظـومـة  ١٧هذا الشعب الذي انتفض في 

الفساد السياسي والمالي واإلداري التي أوصلت لـبـنـان إلـى 
االنهيار التام، كما انتفض في وجـه سـلـطـة الـمـلـيـشـيـات 

 والسالح الغير شرعي الخارج عن منظومة الدولة .
إن شعب لبنان الذي قدم الرخيص والـغـالـي فـي سـبـيـل 
القضايا القومية، يخوض اليوم مسارا" عسيرا" فـي سـبـيـل 
تحقيق الحرية والعدالة في ظل نظام وطـنـي ديـمـقـراطـي 
خارج الحسابات والمحاصصات الطائفية. وتحـريـره مـن كـل 
التثقيل السياسي واألمني واالقتصادي الناتـج عـن وقـوعـه 

 تحت تأثير وهيمنة قوى إقليمية ودولية.
إن الـمـنـظـمـة الـعـربـيـة لـحـقـوق اإلنسـان فـي الـدول 
اإلسكندنافية إذ توجه تحية إجالل للشعب اللبنـانـي ولـقـواه 
المنتفضة، هي على ثقة أن لبنان سيتجـاوز هـذه الـمـحـنـة 

 كطائر الفينيق الذي احترق وبعث مجدداً من رماده.
 الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

    األستاذ الدكتور عبدالسالم سبع الطائياألستاذ الدكتور عبدالسالم سبع الطائياألستاذ الدكتور عبدالسالم سبع الطائياألستاذ الدكتور عبدالسالم سبع الطائي
    رئيس المنظمة في الدول اإلسكندنافيةرئيس المنظمة في الدول اإلسكندنافيةرئيس المنظمة في الدول اإلسكندنافيةرئيس المنظمة في الدول اإلسكندنافية

 ٢٠٢٠آب / أغسطس  ١٢األربعاء الواقع في 

 .. و	� �CN�C	�����5Q �>��ق 	*%6�ن ,& 	�:ول 	*2/�:%�,��

يعرب السيد رئيس المجلس العربي لالكاديميـيـن والـكـفـاءات 
األستاذ الدكتور سعد الشيخ وكافة تشكيالت المجلس عن عميـق 
حزنهم وتضامنهم مع الشعب الـعـربـي الـلـبـنـانـي الـمـنـكـوب 
بالجماعات المسلحة غير الشرعية التي كانت سببا في مصـائـبـه 

آب  ٤المتوالية بما فيها االنفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت في 
. تلك الجريمة التي تعد فعالً إجرامياً من جـرائـم اإلبـادة  ٢٠٢٠

 الجماعية الالأخالقية .
 وبهذه المناسبة ندعو إلى:

تقديم كافة أشكال المساعدات والدعم للشعب اللبناني لتجاوز 
محنته واتخاذ موقف عربي موحد لتجاوز اآلثار المدمرة لما حصـل 

 ببيروت.
والسعي إلى إجراء تحقيق دولي عـادل تـمـهـيـداً لـمـحـاسـبـة 

 المسؤولين عن هذه الجريمة
إن شعب لبنان الذي قدم الرخيص والغالي في سبيل القـضـايـا 
القومية بات واجبا علينا الوقوف معه بكل ما أوتيـنـا مـن قـدرات 

 لنصرته ومساعدته على تجاوز هذا الدمار..
تحية إكبار وإجالل للشعب اللبناني ولقواه الوطنية وطـلـيـعـتـه 

 العربية.
 الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

 
    األستاذ الدكتور عبدالسالم سبع الطائياألستاذ الدكتور عبدالسالم سبع الطائياألستاذ الدكتور عبدالسالم سبع الطائياألستاذ الدكتور عبدالسالم سبع الطائي

    النائب األول للمجلس العربي لألكاديميين والكفاءاتالنائب األول للمجلس العربي لألكاديميين والكفاءاتالنائب األول للمجلس العربي لألكاديميين والكفاءاتالنائب األول للمجلس العربي لألكاديميين والكفاءات
 ٢٠٢٠آب / أغسطس  ٨الواقع في 

 كما أصدر المجلس بياناً حول الموضوع.

 و	�/!�W	ت���CAد��s� &5Q��	 j;RC�	 �  و95 �� #���

تتابع منظمة ناسيو ومنظماتها العضوة اآلثار المرعبة النفجـار 
مرفأ بيروت وتقاسم اللبنانيين آالمـهـم وأحـزانـهـم بـعـد وفـاة 
العشرات وجرح اآلالف وفقدان المئات وحرمان مئات اآلالف للمـأوى 
واحتراق مخازن القمح والغذاء وعجز المستشفيـات عـن تـقـديـم 

 الخدمات واإلسعافات الضرورية للجرحى.
تدعو منظمة ناسيو كل منظماتها العضوة وكل المـنـظـمـات  -

الطالبية والشبابية الدولية واإلقليمية والوطنية وكـل جـمـعـيـات 
 المجتمع المدني إلى إطالق حملة عالمية للتضامن مع لبنان.

توجيه مراسالت إلى منظمة األمم المـتـحـدة وكـل الـهـيـئـات    -
الدولية من أجل توفير الدعم الالزم للبنان لمواجهـة نـتـائـج هـذه  
الكارثة اإلنسانية عبر تركيز مستشفيات ميدانية وفتح جسور جوية  

 إلنقاذ الجرحى وتوفير الغذاء للبنانين وإيواء العائالت المشردة. 
تدعو منظمة األمم المتحدة لفتح صندوق عالمي لجمع التبرعات    -

والهبات إلعادة إعمار بيروت في إطار حملة تضامن دولي تسـاهـم  
 فيه الدول والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني وشعوب العالم. 

    كل التضامن مع لبنان / األمين العامكل التضامن مع لبنان / األمين العامكل التضامن مع لبنان / األمين العامكل التضامن مع لبنان / األمين العام

 و��D �CN;�� و���ب �:م 	$%>��ز (%���2)
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في ظل غياب مؤسسات الدولة ذات الصـلـة بـالـخـدمـات 
اإلنمائية  واالنقاذية، بادرت المؤسسات والجمعيات األهـلـيـة 
الخاصة عبر فرق المتطوعين للمساهمـة والـمـسـاعـدة فـي 
إزالة الركام ورفع األنقاض وفتح الطرق وتقديم اإلسـعـافـات 
األولية للجرحى والمصابين ومنذ اليوم التالي لالنفجار بادرت 
المؤسسة الوطنية االجتماعية ،إلى المشاركة فـي عـمـلـيـات 
التنظيف ورفع األنقاض عبر المجموعات الـمـتـطـوعـة الـتـي 
حضرت من كافة المناطق اللبنانية  كما ساهمت في تقـديـم 
مساعدات تموينية للمحتاجين والتي جمـعـت مـن تـبـرعـات 
ومساعدات قدمت للمؤسسة وهي تؤدي رسالتها اإلنسانـيـة. 
كما نصبت المؤسسة خيمة  ميدانية أمام مبنى كهرباء لبنان 
في منطقة مار مخايل، لتقديم اإلسعافات األولية للمصابيـن 
والذين يصابون بجروح من جراء أعمال اإلغاثة واإلنقاذ ورفـع 

 األنقاض. 
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وخالل أسبوع فاق عدد الذين قـدمـت لـهـم اإلسـعـافـات 

األولية المئة مصاب، وبما ترك أبـلـغ األثـر اإليـجـابـي لـدى 
 المواطنين الذين لم يجدوا اهتماماً من الجهات الرسمية. 
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أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي أن قضية أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي أن قضية أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي أن قضية أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي أن قضية         
فلسطين هي حق قومي لألمة وهي ملك األجيال وال يحق ألحـد فلسطين هي حق قومي لألمة وهي ملك األجيال وال يحق ألحـد فلسطين هي حق قومي لألمة وهي ملك األجيال وال يحق ألحـد فلسطين هي حق قومي لألمة وهي ملك األجيال وال يحق ألحـد 
التنازل عنها والتفريط بحقوق األمة الـتـاريـخـيـة وحـق شـعـب التنازل عنها والتفريط بحقوق األمة الـتـاريـخـيـة وحـق شـعـب التنازل عنها والتفريط بحقوق األمة الـتـاريـخـيـة وحـق شـعـب التنازل عنها والتفريط بحقوق األمة الـتـاريـخـيـة وحـق شـعـب 

    فلسطين في استعادة حقوقه الوطنية المغتصبة.فلسطين في استعادة حقوقه الوطنية المغتصبة.فلسطين في استعادة حقوقه الوطنية المغتصبة.فلسطين في استعادة حقوقه الوطنية المغتصبة.
    جاء ذلك في بيان للقيادة القومية فيما يلي نصه:جاء ذلك في بيان للقيادة القومية فيما يلي نصه:جاء ذلك في بيان للقيادة القومية فيما يلي نصه:جاء ذلك في بيان للقيادة القومية فيما يلي نصه:

في الوقت الذي كانت فيه جمـاهـيـر األمـة الـعـربـيـة تـنـشـد 
بأحاسيسها وتضامنها السياسي واإلنسـانـي مـع شـعـب لـبـنـان 

الزلزال، وفي الوقت الذي كان فيه الموقف  -المنكوب بعد االنفجار 
الوطني الفلسطيني يسجل ارتقاء في تطوير وتفعيل الـعـالقـات 
السياسية باتجاه توحيد المرجعية الوطنيـة، لـمـواجـهـة إجـراءات 
االحتالل في قضم أراض جديدة وفرض الصهينـة عـلـيـهـا، جـاء 
اإلعالن األميركي عن تطبيع كامل للعالقات بين العدو الصهيوني 

 ودولة اإلمارات العربية.
إن هذه الخطوة التي أقدمت عليها دولة اإلمارات، تشكل خـرقـاً 
لميثاق جامعة الدول العربية وتجاوزاً لكل القرارات الـدولـيـة ذات 
الصلة بالحقوق الوطنية الفلسطينية وخاصة حق العودة، واستجابة 
إلمالءات اإلدارة األميركية التي طرحت "صفقة القرن"، كمـشـروع 

الصهيوني، وهي في حقيقتها ومـا انـطـوت -حل للصراع العربي 
عليه من مضامين ال تعدو كونها سوى تصفية موصوفة للقضـيـة 

 الفلسطينية، والتي رفضها شعب فلسطين بكل طيفه السياسي.
إن األمة العربية  التي تعتبر أن قضـيـة فـلـسـطـيـن والـعـراق 
واألحواز قضيتها المركزية التي ترفض االستثمار السياسي فيـهـا 
من قوى اإلقليم الغير عربية وترفض أن تقدم أنظمة عربية على 
تطبيع العالقات مع العدو، قافزة فوق الحقوق الـقـومـيـة لـالمـة 
والحقوق الوطنية الفلسطينية، وهي كما رفضت اتفاقيات كـمـب 
دافيد ووادي عربة وأوسلو، فـإنـهـا تـرفـض بشـدة إقـدام دولـة 
اإلمارات العربية على تطبيع العالقات مع كيان االغتصاب، وتـرى 
أن هذا اإلعالن في سياقاته وتوقيته  يراد توظيفه فـي مـعـركـة 
االنتخابات األميركية وتقوية مواقع نـتـنـيـاهـو فـي إدارة دولـة 
االحتالل، وأن المـبـررات الـتـي ربـطـت الـخـطـوة بـوقـف ضـم 
المستوطنات في الضفة الغربية وأراضـي الـغـور، هـي مـبـررات 
واهية ألن العدو الصهيوني بادر فوراً إلى اإلعـالن عـن تـأجـيـل 

 إجراءاته بالضم وليس التراجع عما سبق وبدأ تنفيذه.
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي، تعتبر خطوة 
دولة اإلمارات بتطبيع كامل للعالقات تشكل خروجاً عـن قـاعـدة 
اإلجماع العربي التي عبرت عنها ما عرف "بمبادرة السالم العربية" 

، والتي هي باألساس دون الطموح العربي وموضع تحفظنا ٢٠٠٢
عليها، كما تشكل في الوقت نفسه تجـاوزاً لـلـقـيـادة الـوطـنـيـة 
الفلسطينية والتي نحيي موقفها باإلعالن عن رفضها لهذه الخطوة 

 التي جاءت لتفتح ممرات عبور صهيوني إلى العمق القومي.
إن القيادة القومية للحزب التي تعيد التأكيد على ثوابت الموقف 
المبدأي تجاه القضية الفلسطينية، وتؤكد بـأن الـحـق الـقـومـي 
بفلسطين هو حق تاريخي غير قابل للتصرف، وال يـحـق لـنـظـام 

عربي وال حتى لجيل أن يفرط بحق قومي، والتنكر لحقـوق األمـة 
في فلسطين بقدسها الحاضنة لكنيسة القيامة واألقصى، مديـنـة 

 أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
إن القيادة القومية للحزب التي تعتبر أن كل من  يمن الـنـفـس 

بدور إقليمي  محمول على رافعة التحالف األميركي الصـهـيـونـي  
إنما هو واهم والدليل أن أنظمة  عربية تحكم دول عربية عميقـة  
في بنيانها الوطني،  تراجع دورها وتأثيـرهـا وانـغـلـقـت ضـمـن  
حدودها بعد تطبيع عالقاتها مع العدو، وكله صب فـي مصـلـحـة 
الكيان الصهيوني الذي وسـع مـن دائـرة اخـتـراقـاتـه األمـنـيـة 
واإلعالمية والتجارية، كما أدى إلى إحداث فراغ في الفضاء العربي 
والذي بلغ مداه األوسع بعد احتالل العراق وإسقاط نظامه الوطني، 
ومنه نفذ المشروع اإليراني واستفحل تغوله وحقق ما لم يستطـع 
العدو الصهيوني تحقيقه بعد االنكشاف القومي وحرمان القضـيـة 
الفلسطينية من سندها القومي والحضن الدافئ الذي كان يـؤكـد 

 عليه األمين العام للحزب الشهيد  القائد صدام حسين.  
إن القيادة القومية للحزب وهي تنبه من مخاطر هذه الـخـطـوة 
على األمن القومي العربي، تدعو إلى استنهاض الجماهير العربية 
التي تغص ساحاتها بحراك شعبي ضد نظم الـفـسـاد واالرتـهـان 
والتبعية للخارج الدولي واإلقليمي وتدعو الثورات واالنـتـفـاضـات 
الشعبية أن تدخل في برامجها التغييرية الموقف الداعي لمواجهة 
قوى التطبيع مع العدو، نظماً كانوا أو هيئات وأشخاصـاً والـعـمـل 
لرفع مستوى التحصين الشعبي للحؤول دون   تمرير صفقات مـع 
كيان العدو وعلى قاعدة العالقة الجدلية لنضال الجماهير العربية 

 ضد استالبها القومي واالجتماعي.
لقد قال حزبنا، حزب البعـث الـعـربـي االشـتـراكـي، ال قـويـة 
التفاقيات التسوية مع العدو، كونهـا  ال تـعـدو سـوى تسـويـات 
استسالمية في ظل موازين القوى السائدة، وقالها، ال قوية لـكـل 
من يتجاوز على الحقوق الوطنية الفلسطينية، والـيـوم يـقـول ال 
لهذه الخطوة ألنها ال تخدم قضية فلسطين، بل  الـدعـم يـكـون 
بتقديم اإلسناد لجماهير  فلسطين وقـواهـا الـمـقـاومـة، وعـدم 
االستجابة للقرار األميركي الذي يرعى تنفيذ صفقـة الـقـرن فـي 
الحديقة الخلفية لفلسطين، وعلى شـعـب اإلمـارات أن يـنـتـصـر 
لفلسطين وأمته العربية بموقف رافض للتطبيع وسـيـكـون هـذا 
الموقف موضع التقدير واالحتضان من قبل جماهير األمـة عـلـى 

 مساحة الوطن العربي الكبير.  
لتسقط خطوات التطبيع مع العدو ولتنتصر إرادة األمة العربـيـة فـي  
مقاومتها لكل من يساوم ويفـاوض عـلـى حـق األمـة الـقـومـي فـي  
فلسطين، وليبق شعار تحرير فلسطين، كل فلسطين شعاراً للجماهـيـر  
العربية وقواها الثورية والمقاومة، وليبق شعار "أن فلسطين لن تحررها  
الحكومات وإنما الكفاح الشعبي المسلح" هو الشعار الذي يضبط اإليقاع  

 النضالي لمقاومة فلسطين المفتوحة على عمقها القومي الحاضن.   
 المجد والخلود للشهداء والخزي والعار للخونة والعمالء.
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دانت القيادة القطرية لحزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي  دانت القيادة القطرية لحزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي  دانت القيادة القطرية لحزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي  دانت القيادة القطرية لحزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي  
الصهيـونـي حـول تـطـبـيـع الصهيـونـي حـول تـطـبـيـع الصهيـونـي حـول تـطـبـيـع الصهيـونـي حـول تـطـبـيـع ----االشتراكي  االتفاق اإلماراتي االشتراكي  االتفاق اإلماراتي االشتراكي  االتفاق اإلماراتي االشتراكي  االتفاق اإلماراتي 

العالقات رسمياً، معتبرة أن هذه الخطوة هي خنجر  مسموم  العالقات رسمياً، معتبرة أن هذه الخطوة هي خنجر  مسموم  العالقات رسمياً، معتبرة أن هذه الخطوة هي خنجر  مسموم  العالقات رسمياً، معتبرة أن هذه الخطوة هي خنجر  مسموم  
في الجسم العربي، ودعت إلى موقف شعبي عربي لمحاصرة في الجسم العربي، ودعت إلى موقف شعبي عربي لمحاصرة في الجسم العربي، ودعت إلى موقف شعبي عربي لمحاصرة في الجسم العربي، ودعت إلى موقف شعبي عربي لمحاصرة 

    مفاعيل هذا االتفاق وإسقاطه. مفاعيل هذا االتفاق وإسقاطه. مفاعيل هذا االتفاق وإسقاطه. مفاعيل هذا االتفاق وإسقاطه. 
    

جاء ذلك في بيان  للقيادة القطرية لحزب طليعة لـبـنـان جاء ذلك في بيان  للقيادة القطرية لحزب طليعة لـبـنـان جاء ذلك في بيان  للقيادة القطرية لحزب طليعة لـبـنـان جاء ذلك في بيان  للقيادة القطرية لحزب طليعة لـبـنـان 
    العربي االشتراكي فيما يلي نصه:العربي االشتراكي فيما يلي نصه:العربي االشتراكي فيما يلي نصه:العربي االشتراكي فيما يلي نصه:

في الوقت الذي كانت  فيه األنـظـار الـعـربـيـة والـدولـيـة 
منشدة إلى تداعيات الزلزال الذي ضرب بيروت وما خلفه مـن 
نتائج كارثية على البشر والحجر، جاءت المفاجئة من الـبـيـت 
األبيض باإلعالن عن توصل دولة اإلمارات الـعـربـيـة ودولـة 

العدو الصهيوني وبرعاية أميركية  على  رفع مستوى تطبيـع   
العالقات بينهما على كافة الصعد  والمستويات ،والتي سـبـق  
وبدأت على مستوى الخبراء والعالقات التجارية لتتوج بإقامـة 

 عالقات دبلوماسية كاملة. 
إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكـي، 
وهي تدين بشدة ما أقدمت عليه دولة اإلمارات العربيـة مـن 
اعتراف  بالكيان الصهيوني، تعتبر أن هذه الخطوة هي خنجر 
مسموم غرز في الجسم العربي، وقد جرى تمريرها لـحـظـة 
االنشغال اللبناني والعربي والدولي بالكـارثـة  الـتـي حـلـت 
بلبنان. وان كل المبررات التي تبرر بها دولة اإلمارات خطوتها 
الخيانية لألمة العربية، هي مبررات واهية وتسـقـطـهـا كـل 
معطيات التجارب السابقة التي أقدمت عليها أنظمة عـربـيـة 
عندما  طبعت وأقامـت عـالقـات دبـلـومـاسـيـة مـع الـعـدو 
الصهيوني. فال اتفاقيات كمب دافيد، وال اتفاق وادي عربة وال 
اتفاق أوسلو مكنوا شعب فلسطين  من الحصول على حقوقه 
الوطنية، بل العكس هو الـذي حصـل،  مـن خـالل قضـم  

، بعدما أغرقت بالمستعمرات ١٩٦٧األراضي التي احتلت عام 
 وأصبحت كل أرض فلسطين التاريخية مهددة بالصهينة. 

إن الزعم بأن هذا االتفاق سيوقف ضـم الـمـسـتـوطـنـات  
والغور، هو للتعمية على البعد الحقيقي لهذه الخطوة والـتـي 
تندرج في إطار  ما عرف بصفقة القرن التي  بدأ الترويج لـهـا 
بطرح التطبيع من بابه الواسع وعقدت المؤتمرات التي تمهد 
األرضية له. ولذلك فإن ما أقدمت عليـه اإلمـارات الـعـربـيـة 
بإقامتها لعالقات كاملة مع العدو  إنمـا تـكـمـل بـنـتـائـجـهـا 
الخطوات التي سبقت، من االعتراف بالقدس عاصمة للكـيـان 
الصهيوني إلى ضم  الجوالن وإعالن يهودية الدولة، ولـذلـك 
فإن المستفيد  األول من هذه الخطوة هو العدو الصهـيـونـي 
الذي تعمل أميركا لرفع مستوى التطبيع  معه من أجل حفـظ 
موقع له في النظام اإلقليمي الجديد تحـت مسـمـى الشـرق 

 األوسط الجديد كما حفظ مواقع إليران وتركيا. 

إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكـي  
وهي تدعو إلى موقف عربي وخاصة على المستوى الشعـبـي 
يرتقي إلى مستوى الخطورة التي تمثـلـهـا خـطـوة اإلمـارات 
على األمن القومي العربي بشـكـل عـام وعـلـى الـقـضـيـة 
الفلسطينية بشكل خاص، تعتبر أن محاصرة هذه الـخـطـوة 
وإسقاطها، ال يلغي مفاعيلها في دائرتها الخاصة وحسب، بـل 
يحول دون إقدام أنظمـة أخـرى عـلـى الـلـحـاق بـالـخـطـوة 
اإلماراتية وكلها بذريعة وقف تمدد االحتالل الصهيوني. وإذا 

أعطت اإلدارة األميركية وعداً نظرياً بتعليـق “ إسرائيل”كانت 
إجراءات ضم األراضي، فهذا لن يدوم طويالً وسـتـعـود إلـيـه 
بعدما  تكون قد هضمت  واستوعبت كل ردود الفعـل عـلـى 

 الخطوة اإلماراتية.  
فليطلق موقف وطني فلسطيني ضد هذه الخطوة، وليكن 
ذلك عامالً مسـاعـداً عـلـى االرتـقـاء بـالـمـوقـف الـوطـنـي 
الفلسطيني إلى مستوى التوحيد الـفـعـلـي عـلـى مسـتـوى 
الموقف واألطر، وألجل توفير المناخات  الشعبية والسياسـيـة  
لتطوير وسائط المقاومة  ضد االحتالل والتي باالستنـاد إلـى 
فعالياتها تحمى الحقوق الوطنية الفلسطينية عمالً بمبدأ مـا 

 أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة.  
وليطلق موقف عربي شعبي ضد هذه الخطـوة وضـد كـل 
أشكال التطبيع مع العدو، وحيث  ال يحق ألي نظام أن يـقـدم 

 على خطوات تمس بمصالح األمة وأمنها القومي. 
إن الوفاء لدماء الشهداء الـذيـن سـقـطـوا فـي مـقـارعـة  

االحتالل هو باستمرار المقاومة بكافة أشكالها الـعـسـكـريـة 
والسياسية والجماهيرية، وليعلم الـذيـن يـرتـكـبـون فـعـل 
الخيانة بحق الوطن واألمة العربية  وقضية فلسطين، انـهـم 
يسيرون بعكس االتجاه التاريخي لحركة الجماهير الـعـربـيـة 
التي تنبعث على مساحة الوطن العربي الكبير من بغداد إلـى 
بيروت ومن الخرطوم إلى الجزائر وكلها قبلتها فـلـسـطـيـن، 
وكل آت قريب. وليعلم الجميع أيضاً أن  قضـيـة فـلـسـطـيـن  
ليست لالستثمار السياسي ألنها قضية األمـة الـعـربـيـة أوالً 
وأخيراً وألن مشروع تحرير فلسطـيـن هـو مشـروع قـومـي 

 عربي  بامتياز. 
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أصدرت جبهة التحرير العربية  بياناً حول إعـالن تـرامـب أصدرت جبهة التحرير العربية  بياناً حول إعـالن تـرامـب أصدرت جبهة التحرير العربية  بياناً حول إعـالن تـرامـب أصدرت جبهة التحرير العربية  بياناً حول إعـالن تـرامـب 
توقيع اتفاق سالم بين الكيان الصهيوني واإلمارات العربية توقيع اتفاق سالم بين الكيان الصهيوني واإلمارات العربية توقيع اتفاق سالم بين الكيان الصهيوني واإلمارات العربية توقيع اتفاق سالم بين الكيان الصهيوني واإلمارات العربية 

    المتحدة هذا نصه:المتحدة هذا نصه:المتحدة هذا نصه:المتحدة هذا نصه:
“ إسرائيل ” علن الرئيس ترامب عن توقيع اتفاق سالم بين  أ   

 واإلمارات العربية في البيت األبيض وخالل األسابيع القادمة. 
 والواضح أن هذا اإلعالن يمثل:

هدية لنتنياهو الذي يواجه صعوبات مع حلفائه في أوالً: أوالً: أوالً: أوالً:     
كاحول لفان، كما يواجه محـاكـمـة فـي دعـاوى فسـاد وقـد 
انخفضت شعبية الليكود في االستطالعات . فقد حصـل فـي 

 ٤١مقعد في الكنيست بدال مـن  ٢٧االستطالع األخير على 
في االستطالعات السابقة وقد جاءت هذه الخطـوة لـتـعـزيـز 
مكانة الليكود وحماية نتنياهو، كـمـا تـأتـي هـذه الـخـطـوة 

التي تواجه دعـاوي فـي مـحـكـمـة “  إسرائيل” لتقوية موقف 
 الجنايات الدولية الرتكابها جرائم حرب.

كما أعلن نتنياهو أن هـذا االتـفـاق يـتـضـمـن عـالقـات  
دبلوماسية كاملة وتبادل سفراء وتعاون مشترك فيما يتعلـق 

 بالطاقة والمياه واألمن.
وهـو “  إلسرائيل” وأضاف نتنياهو أن هذا االتفاق مهم جداً  

سالم مقابل السالم، وخالفا لما يدعيه البعـض أن االتـفـاق 
جاء لمنع عملية الضم وحماية األراضي الفلسطيـنـيـة، فـقـد 
أكد نتنياهو أن الضم ما زال على طاولة الـحـكـومـة ونـحـن 

 ننتظر الضوء األخضر من أميركا.
كما أن هذا اإلعالن يمثل دعما للرئيس ترامب الذي ثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً:  

سيتوجه لالنتخابات في بداية شـهـر نـوفـمـبـر الـقـادم وان 
اإلعالن يؤدي إلى تعزيز مكانته لدى الـلـوبـي الصـهـيـونـي 

 والمسيحيين الصهاينة
إن محمد بن زايد ولــي عــهــد أبــوظــبــي حــريــص ثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: ثالثاً:  

لـتـولـي رئـاسـة “  إسـرائـيـلـي” للحصول على دعم أميركـي 
 اإلمارات وذلك على حساب فلسطين والقضية الفلسطينية.

إن اإلعالن يشكل تخلي اإلمــارات الــعــربــيــة عــن رابعاً: رابعاً: رابعاً: رابعاً:     

 ٢٠٠٢التزاماتها في مؤتمر القمة العربية في بـيـروت عـام 
والذي يربط التطبيع الشامل باالنسحاب الكامل من األراضي 
المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان ويأتي في مرحـلـة مـن 
اصعب المراحل التي تواجه الشعب الفلسطيني في التصـدي 

 لصفقة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية.
المرحلة المفصلية التي تواجه شعبنا الفلسطيني خامساً: خامساً: خامساً: خامساً:         

وقـرار “  اإلسرائيلـيـة” في التصدي للتفرد األمريكي وللعربدة 
القيادة الفلسطينية بوقف التنـسـيـق األمـنـي مـع أمـريـكـا 

ووقوف دول أوروبا إلى جانب شعبنا الفلسطيـنـي “  إسرائيل“ و
في معركته ضد الضم تأتـي خـطـوة اإلمـارات فـي إقـامـة 

تـمـثـل طـعـنـة فـي “  إسـرائـيـل” العالقات الدبلوماسية مع 
الصميم للقضية الفلسطينية ونضال شعبنا الـفـلـسـطـيـنـي 
وهي رضوخ للمشروع األمريكي الصهيوني في وضع أسبقية 

على حساب االنسحـاب مـن األراضـي “  إسرائيل” التطبيع مع 
 ١٩٦٧المحتلة عام 

وبهذه الخطوة أي إقامة عالقات دبلوماسية بين اإلمـارات  
فإن اإلدانة والشجب واالستنكار وكافة المفـردات “  إسرائيل“ و

العربية تبقى عاجزة عن وصف الـخـطـوة الـتـآمـريـة لـدولـة 
 اإلمارات على فلسطين القضية المركزية لألمة العربية. 

نؤكد أن شعبنا العربي في اإلمارات سوف يحاصر سادساً: سادساً: سادساً: سادساً:  
هذه الخطوة التآمرية وستبقى العالقات محصورة بين نظـام 
اإلمارات العميل والكيان الصهيوني. ونحن على يـقـيـن بـأن 
شعب اإلمارات سوف يسقط هذا النظام المـتـخـلـف الـذي ال 

 يمت إلى واقع العصر بصلة.
وأن هذه الخطوة ذات تأثير هامشي على مسيرة شـعـبـنـا  

الفلسطيني الذي يتمسك بحقوقه الثابتة في العودة وإقـامـة 
الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس معتمداً علـى 
مسيرة نضالية لما يزيد عن مائة عام ودعم مناضلـي األمـة 

 العربية وأحرار العالم.
 وإنها لثورة حتى التحرير 
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عم اإلضراب والحداد الشـامـل، الـيـوم الـجـمـعـة، كـافـة 
المخيمات الفلسطينية في لبنان رفضا إلعالن التطبيع بـيـن 

 واإلمارات.“ اإلسرائيلي”االحتالل 
وقال أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو 
العردات في حديث إلذاعة (صوت فلسـطـيـن)، إن اإلضـراب 
الشامل عم كافة المخميات، ورفعت الرايـات السـوداء عـلـى 
أسطح المنازل ومقرات الفصائل الوطنية واإلسالمية، تعبيرا 

 عن رفض شعبنا الفلسطيني واستنكاره لهذا االتفاق المذل.

ودعا أبو العردات اإلمارات إلى التراجع عـن هـذا الـعـدوان 
المشؤوم على شعبنا، مطالبا الدول العربية وجامـعـة الـدول 
العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمـي بـرفـض هـذا اإلعـالن 

 التطبيعي المجاني.
وأضاف أن اإلعالن عن االتفاق كان بمثابـة صـدمـة لـكـل 
األحرار والشرفاء في األمتين العربية واالسالمـيـة، والـعـالـم 
أجمع في وقت يمعن به االحتالل بتكثيف االستيطان وتهويـد 

 القدس.
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عقدت هيئة العمل الفلسطينـي الـمـشـتـرك فـي لـبـنـان، 

في سفارة دولة  ١٤/٨/٢٠٢٠اجتماعها الدوري اليوم الجمعة 
فلسطين في لبنان، حيث ناقشت مختلف القضايا المتـعـلـقـة 
باألوضاع العامة الفلسطينية، أبرزها: جائحة كورونا ووصول 
العدوى إلى المخيمات والتجمعات الفـلـسـطـيـنـيـة، وقضـيـة 
السجناء الفلسطينيين داخل السجون اللبنانية، وكـذلـك دور 
األونروا ومسؤولياتها. كما توقف المجـتـمـعـون أمـام اتـفـاق 
الخيانة الذي أبرمته اإلمارات العربية مع الكيان الصـهـيـونـي 

 الغاصب، وقد صدر عن االجتماع التالي:
تدين هيئة العمل الفلسطينية المشـتـرك وتسـتـنـكـر   .١ 

اتفاق العار الذي وقعته دولة اإلمارات الـعـربـيـة مـع الـكـيـان  
الصهيوني الغاصب للتطبيع الكامل للعالقات بينهما بـرعـايـة  
أمريكية، وترى هيئة العمل الفلسطيني بهذا االتفاق المـخـزي  
خطوة غدر من اإلمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطـيـنـي  
وخيانة معلنة لألقصى الشريف، وخروج عن اإلجمـاع الـعـربـي  
واإلسالمي أيضاً الذي مازال يعتبر القضية الفلسطيـنـيـة هـي  
القضية المركزية لكل العرب، وأن الكيان الصهيوني هـو عـدو  
 رئيسي وأساسي للشعب الفلسطيني ولجميع الشعوب العربية.  

تدعو هيئة العمل الفلسطيني المشترك إلى ضـرورة  .٢
ترجمة وحدة الموقف الفلسطيني بإنهاء االنقسام واستـعـادة 
الوحدة الوطنية الفلسطينية فوراً، والتوافق على استراتيجية 
وطنية، عمادها الوحدة الوطنية والمقاومة، لمواجهة جـمـيـع 
المؤامرات والمشاريع التي تستهدف القضية الفلسـطـيـنـيـة، 
وفي مقدمتها ما يسمى بـ "صفقة القرن" وجميع مندرجاتـهـا 
وترجماتها بما فيها الـقـرار الصـهـيـونـي بضـم أجـزاء مـن 
األراضي الفلسطينية في الضفة واألغـوار الـفـلـسـطـيـنـيـة 

 وشمال البحر الميت.
تؤكد هيئـة الـعـمـل الـمـشـتـرك تـمـسـك الشـعـب  .٣

الفلسطيني وجميع فصائله وقـواه السـيـاسـيـة والـوطـنـيـة 
واإلسالمية بالثوابت الوطنية المتمثلة بالعودة وإقامة الدولـة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس وحـق الـالجـئـيـن 
الفلسطينيين في العودة  إلى ديارهم وأرضهم التي اقتلـعـوا 

عـلـى  ١٩٤٨منها بقوة السالح واإلرهاب والمجازر في العام 
يد العصابات الصهيونية، وتؤكد بأن مسيرة الكفاح والـجـهـاد 

 مستمرة حتى  تحقيق هذه األهداف.
تتطلع هيئة العمل إلى دور لقوى الـتـحـرر الـعـربـيـة  .٤

لمواجهة موجة الهرولة للعديد من الدول الـعـربـيـة وخـاصـة 
الخليجية باتجاه العدو الصهيوني، وإقامة عالقات تطبـيـعـيـة 
معه لنيل الرضا والدعم والحماية األمريكية، كما إن هـيـئـة 
العمل المشترك لديها ملء الثقة بشعب اإلمـارات الشـقـيـق 

ــــكــــافــــة  وب
ـــــوب  ـــــع الش
ـــة  ـــي ـــرب ـــع ال
الشقيقة، التي 
ــا  ــت وم ــف وق
زالــــت مــــع 
ــــــب  ــــــع الش
الفلسطيـنـي، 
ــت  ــن ــض ــت واح
ــــه  ــــت ــــي قض
ـــــرت  ـــــاص ون
حــــقــــوقــــه 
ــة  ــروع ــش ــم ال
ودعــــــمــــــت 
مسيرة كفاحه 
ــدو  ــع ــد ال ض
الصــهــيــونــي، 

بأنها سترفض االتفاق اإلماراتي الصـهـيـونـي الـتـطـبـيـعـي 
 للعالقات وستتصدى له بقوة. 

تدعو هيئة العمل الفلسطيني إدارة وكـالـة األونـروا  .٥
في لبنان، الستكمال  تقديم المساعدات المالية لألسر الـتـي 
لم تحصل على استحقاقها المالي لغاية اآلن، والعمـل عـلـى 
اعتماد خطة طوارئ شاملة إلغاثة الالجئين الفلسطـيـنـيـيـن 
في لبنان إلى أن يتم الخروج من األزمة االقـتـصـاديـة الـتـي 
يعيشها لبنان والتي ازداد وقعها على الالجئين الفلسطينييـن 
مع انتشار فيروس كورونا في لبنان، والـذي اسـتـدعـى مـن 
الدولة اللبنانية اتخاذ إجراءات استثنائية للحـد مـن انـتـشـار 

 العدوى.
تؤكد هيئة العمل الفلسطيني المشترك بـأن قضـيـة  .٦

المساجين الفلسطينيين في السجون اللبنانية قيد المتابـعـة 
بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين في لبنان، والتواصل مـع 

 الجهات اللبنانية المختصة.
تدعو هيئة العمل الفلسطيني المـشـتـرك جـمـاهـيـر  .٧

شعبنا الفلسطيني في مخيمات لبنان، إلى االلتزام بـإجـراءات 
الوقاية والسالمة التي أقرتها وزارة الصحة اللبنانية واللجـنـة 
الصحية الفلسطينية المشتركة، لمواجهة جائحة كورونا، كما 
تدعو قيادة الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمـيـة والـلـجـان 
األمنية والشعبية ولجان االحياء، للمتابعة الميدانية للحد مـن 

 انتشار هذا الوباء الخطير في المخيمات. 
١٤/٨/٢٠٢٠ 
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تعليقاً على االتفاق اإلماراتي مع الكيان الصهيوني أصدر تعليقاً على االتفاق اإلماراتي مع الكيان الصهيوني أصدر تعليقاً على االتفاق اإلماراتي مع الكيان الصهيوني أصدر تعليقاً على االتفاق اإلماراتي مع الكيان الصهيوني أصدر     
حزب البعث العربي االشتراكي في السودان البيان الـتـالـي: حزب البعث العربي االشتراكي في السودان البيان الـتـالـي: حزب البعث العربي االشتراكي في السودان البيان الـتـالـي: حزب البعث العربي االشتراكي في السودان البيان الـتـالـي: 
فيما ترتفع حمى لعبة االنتخابات على الرئاستين األمريـكـيـة 
و(اإلسرائيلية)؛ أعلن الرئيس األمريكي دونالد تـرامـب عـن 
توقيع ما أسماه اتفاق سالم بين اإلمارات العربـيـة والـكـيـان 
الصهيوني، خالل األسابيع القادمة، وكان الفتاً للنظر اقـتـران 
اإلعالن األمريكي بتداول إعالمي واسع، لـتـصـريـحـات قـادة 
العدو الصهيوني عن اتصاالت بأطراف سودانية تهدف إلقامة 
عالقات بين السودان والكيان الصهيوني قبل نهـايـة الـعـام، 
دفعت بالمتحدث الرسمي بوزارة الخارجية السـودانـيـة إلـى 
تأكيدها، فيما سارع وزير الخارجية المكلف بنـفـي مـنـاقشـة 
الخارجية السودانية ذلك بأي شكلٍ كان، إضـافـة إلـى عـدم 

 تكليف السفير باإلدالء بأي تصريحات بهذا الشأن.
إن إعالن وزارة الخارجية يبرؤها من المشـاركـة ولـكـنـه ال 
ينفي بشكل قاطع وجود اتصاالت سرية مـن جـهـات أخـرى 
خارج المؤسسية الرسمية، مما يقتضـي نـفـي صـريـح مـن 
السلطة االنتقالية بذات وضوح تصريـحـات مـمـثـلـي الـعـدو 
الصهيوني، سيما وأن التقرير في هذه القضية المصيرية هو 
حق شعب السودان، وأن الطبيعة المؤقتة لمؤسسات السلطة 
االنتقالية ال تجيز لها الخروج علـى الـثـوابـت الـوطـنـيـة وال 
تمنحها الحق في اتخاذ مواقف تنعكس وتؤثر على مستقـبـل 
شعبنا وبالدنا في ما بعد الفترة االنتقاليـة، وتـتـعـارض مـع 
مبادئ كان للسودان، عندما كـان الشـعـب يـمـسـك بـزمـام 
أموره، دوراً طليعياً في إرسائها في قمة الخرطوم، ومهرتـهـا 

 قواتنا المسلحة بدماء الشهداء الزكية في ساحات الفداء.
إن إعالن ترامب، ودون عزله عن توقيته، ليس معزوالً عـن 
الموقف األمريكي المنحاز في الصراع العربـي الصـهـيـونـي، 
والذي لخصته إدارة ترامب في تبني كامل للمطامع واألهداف 
الصهيونية التوسعية باسم صفقة الـقـرن، والـتـي تـتـنـكـر 
لقرارات األمم المتحدة والتفاقات ( السالم) التي رعتها سـواء 
مع بعض الدول العربية، وتشرعن لالحتالل الصهيوني، بـمـا 
في ذلك ضم الجوالن والقدس واالستـيـطـان لضـم الضـفـة 
الغربية، على أساس ذلك تبدو الخطوة األمـريـكـيـة خـدمـة 

 مجانية لكيان عنصري، توسعي، محتل وعدواني.
إن تراجع بعض األنظمة العربية عن الـدفـاع عـن حـقـوق 
الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة عـلـى كـامـل 
فلسطين وعاصمتها القدس؛ يـمـثـل إعـادة لـخـطـاب قـوى 
االنحطاط والتبعية، وعدم التعلـم مـن مـعـطـيـات مسـيـرة 

التسوية واالستسالم، بالرضوخ لضغوط التحالف األمـريـكـي 
الصهيوني على حساب عدالة القضية الفلسـطـيـنـيـة، ومـن 
جانب آخر، لتحقيق طموحات ذاتية لبعض الحكام العرب على 
حساب أمن المنطقة وتحررها وتقدمها وفي تنـكـر لـحـقـوق 
وتضحيات شعب فلسطين والرصيد اإليجابي للنضال العربي 
وأحرار العالم، بل ودون الحد األدنـى لـلـمـبـادرات الـدولـيـة 
المستندة على القانون الدولي وقرارات األمم المتـحـدة كـمـا 

 عبر عنها الرئيس الفرنسي. 
هذه الخطوات الواهنة لن يكون مصيرها بأفضل حال مـن  

غيرها، ولن تغير من الـطـبـيـعـة الـعـنـصـريـة الـعـدوانـيـة 
والتوسعية للكيان الصهيوني، صنيعة اإلمبريالية الـعـالـمـيـة 
ورأس رمحها في تكريس التجزئة والتبعية والتخلف وإعـاقـة 

 المشروع الوحدوي التحرري التقدمي .
إن الجماهير العربية وأحرار الـعـالـم، لـن تـزيـدهـم هـذه 
الخطوة إال للمزيد من فضح وتعرية المنبطحين والمفرطيـن 
في الحقوق العربية والفلسطيـنـيـة، مـن االسـتـسـالمـيـيـن 
واالنهزاميين والعمالء، وتعزيز النضال الفلـسـطـيـنـي عـلـى 
طريق التحرير وإقامة الدولة المستقلة، على كـامـل الـتـراب 
الفلسطيني وعاصمتهـا الـقـدس. ومـحـاصـرة كـافـة أوجـه 
التفريط في الحقوق الوطنية والقومية، والتأكيد على طبيعة 
الصراع الوجودي والحضاري اإلنساني في مواجهة المـشـروع 

 الصهيوني اإلمبريالي.
لتبقي فلسطين ضمير البشرية الحي وقضية العرب وأحـرار 
العالم، ملهمة النضال في مواجهـة كـافـة أشـكـال الـظـلـم 

 والعدوان واالحتالل واالستيطان والتمييز العنصرية.
التحية للموقف المبادر والمبدئي الشجاع لـرئـيـس تـونـس 

 قيس سعيد.
التحية للقادة والقوى السياسية واالجتماعية فـي السـودان 
وعلى مستوى العالم الذين أعلنوا إدانتهـم لـقـوى الـخـنـوع 
واالستسالم وتصدوا لفضح التآمر اإلمبريـالـي الصـهـيـونـي 

 الرجعي.
التحية لشعب فلسطين العظيم الـذي يـقـدم الـمـثـل فـي 

 النضال والفداء والتضحيات الجسام ولطالئعه الباسلة.
عاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر وال نـامـت 

 أعين الجبناء.
    حزب البعث العربي االشتراكي حزب البعث العربي االشتراكي حزب البعث العربي االشتراكي حزب البعث العربي االشتراكي 
    قيادة قطر السودانقيادة قطر السودانقيادة قطر السودانقيادة قطر السودان

 ١٩/٨/٢٠٢٠ 
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ما كان لها أن تستقر وتتطور، وتـتـمـيـز عـلـى “  سرائيلإإإإ” ” ” ” 
محيطها، لوال تخـلـف تـلـك األنـظـمـة، وهشـاشـة بـنـاهـا، 
وتهميشها مجتمعاتها، وتبديـدهـا مـواردهـا، أي أنـهـا مـن 

 .“إسرائيل”العوامل األساسية في تميز 
ليس باسمـنـا الـتـسـلـيـم  … ال للمتاجرة باسم فلسطين“

االستـعـمـاريـة واالسـتـيـطـانـيـة والـعـنـصـريـة “  إلسرائيل” 
والمصطنعة، وليس باسمنا القـتـل والـتـشـريـد والـتـدمـيـر 

” تـفـاخـروا” تـاجـروا و … للسوريين والعراقيين واللبنانيـيـن
، ” لكن ليس باسمنا … بتجارتكم باسمكم، بئس هكذا تجارة

هكذا كان رد فعلي األولي، فور إعالن ترامب خطوة تطـبـيـع 
 .“إسرائيل“العالقات بين دولة اإلمارات العربية المتحدة و

في الحقيقة فإن مثل تلك الخطوة لم تكن مفاجئـة، كـمـا 
لن تشكل أي خطوة مثلها، من قبل أي نظام عربي، مفـاجـأة 
ألي فلسطيني، علماً أن توقع شيء ما ال يـخـفّـف مـن وقـع 
الصدمة التي تحدث، وال يقلل من شعور الـفـلـسـطـيـنـيـيـن 
بانكشافهم، أو باستضعافهم، وبالتنكر لقضيتهم ولحقوقهم 
كبشر، ألن ذلك الشعور ما زال يالزمهم، أو يسكـنـهـم مـنـذ 

 .عقود ٧أكثر من 
كهذه صادر عن حـقـائـق مـريـرة ”  مفاجآت“ومصدر توقّع 

مفادها أن معظم األنظمة في حـالـة تـطـبـيـع واقـعـي مـع 
منذ قيامها، وإن بأشكال صامتـة، ومـتـفـاوتـة، ال “  إسرائيل” 

، مع االنـتـقـال ١٩٦٧سيما منذ ما بعد حرب حزيران/ يونيو 
(ولو لفظيـاً)، إلـى الصـراع “  إسرائيل” من الصراع ضد وجود 

ضد احتاللها أراضي عربية، ما يعني االعتراف بوجودها؛ هذا 
ما كان لـهـا أن “  إسرائيل” أوالً. ثانياً، يتأتى ذلك من واقع أن 

تستقر وتتطور، وتتميز على محيطـهـا، لـوال تـخـلـف تـلـك 
األنظمة، وهشاشة بناها، وتهميشها مجتمعاتها، وتبـديـدهـا 

“ إسرائـيـل” مواردها، أي أنها من العوامل األساسية في تميز 
في المنطقة. ثالثاً، بينت التجربة أن تلـك األنـظـمـة، الـتـي 
مرمطت شعب فلسطين، تعاملت مع قضـيـتـهـم بـطـريـقـة 
استخدامية، لتعزيز شرعيتها، ومصادرة حقـوق مـواطـنـيـهـا 
وحرياتهم، ولتعزيز أجهزتها األمـنـيـة، ووضـع يـدهـا عـلـى 
الموارد، وأيضاً استخدمتها بطريقة مبتذلة في صراعاتهـا أو 

فـلـسـطـيـن هـي “ مزايداتها البينية، األمر الذي جعل عبارة 
، مجـرد كـذبـة كـبـيـرة، أو ” القضية المركزية لألمة العربية

 .مجاالً للتندر
في أي حال فإن ذهاب دولة اإلمارات نحـو الـتـطـبـيـع مـع 

يطرح عالمات استفهام كثيرة، فهي ليسـت دولـة “  إسرائيل” 
حدودية، وال يوجد أي تهديد جدي خارجي لها، وهي تـخـضـع 
للحماية األميركية، وتتمتع باقتصاد قوي، أي ال حـاجـة لـهـا 
البتة لمثل تلك الخطوة المجانية، والمضرة، والمهـيـنـة. أمـا 

بخصوص ادعاء أن تلك الخطوة أتت لمصلحة الفلسطينيين، 
، فـهـي روايـة لـم “ اإلسرائيلية” أي مقابل وقف خطة الضم 

بنيامين نتانياهو لـم “  اإلسرائيلية”تصمد، فرئيس الحكومة 
يمررها، السيما مع تأكيده أن ما حصل هـو مـجـرد تـأجـيـل 
لخطته، ما يرجح أنه استـجـاب لـطـلـب أمـيـركـي، لـغـايـات 
انتخابية، وأن إعالن التطبيع برمته جـاء لـخـدمـة الـدعـايـة 
االنتخابية لدونالد ترامب، ما يعني أن خطتي ترامب (صفقـة 
القرن) ونتانياهو (الضم)، كانتا مجرد غطاء لخطوة التطبـيـع 

 المتبادل،
ثمة عوامل أساسية ساعدت، أو سهلت، مثل تلك الخطوة، 
أوالها، التخوف من تغول النفوذ اإليراني، ومحاولة االستقواء 

والـواليـات الـمـتـحـدة “  إسرائيل”عليه من مدخل العالقة مع 
األميركية، علماً أن مخاطر إيران متجسدة أكثر وهـي أخـطـر 
بكثير في العراق وسوريا ولبنان، وأن تلك الدول لـم تـفـعـل 
شيئاً لدرء الخطر اإليراني في تلك البلـدان. وثـانـيـهـا، حـال 
االنهيار الدولتي والمجتمعي في بـلـدان الـمـشـرق الـعـربـي 
(العراق وسوريا ولبنان)، طبعاً بفعل تـغـلـغـل نـفـوذ إيـران 
وميليشياتها الطائفية المسلحة. وثالـثـهـا، ضـعـف الـنـظـام 
العربي، أو غيابه، إذ لم يعد يعمل بطريـقـة تـعـاضـديـة، أو 
جمعية، بقدر ما بات يعمل بطريقة تـنـافسـيـة وصـراعـيـة. 
رابعاً، ضعف الحركة الوطنية الفلسطيـنـيـة، السـيـمـا بـعـد 
تحولها إلى سلطة، مرتهنة للمساعـدات الـخـارجـيـة، وهـنـا 
تتحمل القيادة الفلسطينية بعضاً من المسؤولية عما حصـل 

)، التي قزمت قضـيـة ١٩٩٣فهي التي وقعت اتفاقية أوسلو (
فلسطين إلى مجرد أراض محتلة، وحقوق شعب فـلـسـطـيـن 
إلى مجرد دولة في الضفة وغزة، وهي التي أزاحـت الـروايـة 

) إلى ملف االحتالل الذي ١٩٤٨الفلسطينية من ملف النكبة (
، وبـالـتـالـي “ بإسرائـيـل” . وهي طبعاً اعترفت ١٩٦٧بدأ في 

فتحت الباب أمام مسار التطبيع، الـذي رأيـنـا بـدايـاتـه فـي 
اللجان التفاوضية متعددة الطرف التي انبثقت عـن مـؤتـمـر 

)، وفـي مـؤتـمـرات الـقـمـة شـرق ١٩٩١مدريد للـسـالم (
األوسطية التي عقدت في منتصف التسعينـات فـي الـربـاط 
وعمان والدوحة والقاهرة. خامساً، ثمة سابقة تفيد بتـشـريـع 

، وفقاً للمعـادلـة الـتـي “ إسرائيل” النظام العربي للتطبيع مع 
)، والتـي مـفـادهـا االنسـحـاب أو ٢٠٠٢أقرتها قمة بيروت (

السالم مقابل التطبيع، على رغم أن أطراف ذلك الـنـظـام ال 
تعاملت بطريقة مهـيـنـة “  إسرائيل” تطبع مع مواطنيها، وأن 

مع تلك المبادرة، وتالياً مع األنظمة العربية التي تبنتها فـي 
 .تلك القمة

بينت التجربة أن تلك األنظمـة، الـتـي مـرمـطـت شـعـب 
فلسطين، تعاملت مع قضيتهم بطريقة استخدامية، لتعـزيـز 
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شرعيتها، ومصادرة حقوق مواطنيها وحرياتـهـم، ولـتـعـزيـز 
أجهزتهـا األمـنـيـة، ووضـع يـدهـا عـلـى الـمـوارد، وأيضـاً 
استخدمتها بطريقة مبتذلة في صـراعـاتـهـا أو مـزايـداتـهـا 

فلـسـطـيـن هـي الـقـضـيـة “ البينية، األمر الذي جعل عبارة 
 .، مجرد كذبة كبيرة، أو مجاالً للتندر”المركزية لألمة العربية

والحال، فإن مثل تلك الخطوة التـطـبـيـعـيـة، الـمـجـانـيـة 
والمرفوضة والمضرة، لن تتوقـف عـنـد اإلمـارات، إذ ثـمـة 
أنظمة عربية أخرى، على الـطـريـق، وبـانـتـظـار الـلـحـظـة 

 .المناسبة، على األرجح
ثمة مسألتان هنا، األولى، أن البعض سيسارع مغتبطاً إلى 

، في التمهيد لتبرئـة صـفـحـة ” ألم نقل لكم؟“ إطالق صيحة: 
، والحـقـاً الـنـظـام ” حـزب اهللا“ إيران وميليشياتها، ال سيمـا 

السوري، لتبرير اصطفافه الجديد، علماً أن ذلك المحـور هـو 
، على رغم ادعاءاته، وجعلهـا أكـثـر “ إسرائيل” أكثر من خدم 

دولة آمنة في الشرق األوسط، بواقع مسؤوليته عن كل هـذا 
الخراب في العراق وسوريا ثم لبنان. وهو محور ينطلـق مـن 
معادلة خاطئة ومزيفة ومخاتلة مفادها: إما مع إيـران أو مـع 

، كأن ذلك قدر محتوم، أو كأن ثمة جريمة تغـطـي “ إسرائيل” 

على جريمة أخرى، أو مجرماً يبرئ مجرماً أخر، فـي حـيـن أن 
“ فإسـرائـيـل” لكل منهما حصته من دمنا وعمراننا وهمومنا، 

فعلت ما فعلته بالفلسطينيين، وبغيرهم من دول الجوار في 
فترات معينة، في حين أن إيران (وميليشياتها) أمعنـت قـتـالً 

 .وتدميراً وتشريداً في العراقيين والسوريين وما زالت
أما المسألة الثانية، فربما أن تلك المصيبة تولد نقيضهـا، أي  
أن ما حصل قد يفتح على مسار جديد يفضي إلى سحب قضيـة  
فلسطين، أي تحريرها، من متاجرات وتـوظـيـفـات وتـالعـبـات  

ما يضـع   أنظمة الفساد واالستبداد والتوريث في العالم العربي، 
تلك األنظمة إزاء الـتـحـديـات الـتـي تـواجـهـهـا، وإزاء حـقـوق  
مواطنيها، من دون التلويح بالعلم الفلسطيـنـي، أو بـادعـاء أن  

ثمة أهمية كبيرة، بخاصة فـي  “.  إسرائيل ” األولوية هي مواجهة  
هذه الظروف، لسحب قضية فـلـسـطـيـن مـن دائـرة االبـتـزاز  
والمزايدة والمتاجرة، سواء من األنظمة المستسلمة، أو أنـظـمـة  

 .المعادية لقيم الحرية والكرامة والعدالة ” الممانعة ”و ” المقاومة “
المهم أال يحصل ذلك باسمنا وال باسم قضيتنا وال بـاسـم 

ففلسطين ليست مجـرد قـطـعـة  … دمائنا وال باسم حقوقنا
 …أرض، وإنما هي معنى للحرية والكرامة والعدالة أيضاً

صرح الدكتور أحمد شوتري الناطق الرسمي باسم حـزب صرح الدكتور أحمد شوتري الناطق الرسمي باسم حـزب صرح الدكتور أحمد شوتري الناطق الرسمي باسم حـزب صرح الدكتور أحمد شوتري الناطق الرسمي باسم حـزب 
    البعث العربي االشتراكي في الجزائر:البعث العربي االشتراكي في الجزائر:البعث العربي االشتراكي في الجزائر:البعث العربي االشتراكي في الجزائر:

 
على أثر موقف النظام الجبان في اإلمارات تجاه الـقـضـيـة 
المركزية لألمة: فلسطين المحتلة، بإعالنـه الـتـطـبـيـع مـع 
الكيان الصهيوني، أدلى الناطق الرسمي لحزب البعث العربي 

 االشتراكي بالتصريح التالي :
لم يتفاجأ البعث وأخيار األمة الـعـربـيـة بسـقـطـة نـظـام 
اإلمارات في فلسطين، الذي بدأ بتطاوله مـنـذ فـتـرة عـلـى 
األمة بسلوكه المشين بالتسويق الحتالل العـراق، وإسـقـاط 
نظامه الوطني، وتاج العرب والمسـلـمـيـن الشـهـيـد صـدام 
حسين، مروراً بتطاوله على أبناء اليمن والعمل على تقسيـم 
بالدهم، بتشجيع االنفصاليين في الجنوب، إلى خيانة شعـب 
فلسطين المجاهد والمرابط منذ أكثر مـن سـبـعـيـن عـامـاَ، 
إعالنه جهاراً في تحد أبناء اإلمارات أوال، وشعب فـلـسـطـيـن 
ثانياَ، وأخيار األمة قاطبة بالتطبيع الكـامـل مـع عـدو األمـة 
التاريخي في فلسطين المحتلة، وهـو عـمـل جـبـان يـهـدف 
للدفاع عن حكمه المتهاوي حتماً، ألن الـمـشـروع األمـريـكـي 
بإزالة دويالت الخليج العربي من الخارطة السياسية قد حان، 

وأولها دويلة اإلمارات في إطار صياغة منظومة دولية تـخـدم 
مصالح الغرب وفي مـقـدمـتـهـا اإلمـبـريـالـيـة األمـريـكـيـة 

 والصهيونية العالمية .
إن موقف نظام اإلمارات الشائن، ما هو إال محاولة يـائسـة 
جاءت لتخدم بالدرجة األساس ما يسمى بمشروع القرن الذي 
أعلنه الرئيس األمريكي والذي يحاول فيـه إنـهـاء الـقـضـيـة 
الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني ليس إال، كما أن هـذا 
الموقف الخياني للقضية المركزية لألمة العربية: هو تعـبـيـر 
عن موقف مجلس التعاون الخليجي، وهو موقف قديم يـعـود 
إلى موقف هذه الدويالت السلبي من قضايا األمة ومشاريعها 
التحررية في خمسينيات القرن الماضـي الـذي كـان يـقـوده 

 البعث والزعيم الراحل جمال عبد الناصر،
مقابل رفض من قبل الرجعية العربية التي تقـودهـا دول 
الخليج، وبعد غياب الرئيس جمال عبد الناصر، وتـراجـع دور 
مصر بتشجيع ودعم خليجي، والتآمر على البعث في سـوريـا، 
وإسقاط نظام الوطني في العراق، وغياب أسد األمة المغـوار 
صدام حسين، أصبحت الفئران في أرض العرب وفي الخلـيـج 

 تحديداً تلعب في الساحة العربية .
البعث ال يدين فحسب هذا السلوك الخيـانـي الصـادر مـن 
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نظام اإلمارات والذي يعبر عن الموقف الخليجي عموماً، إنـمـا 
ينتظر موقف شعب اإلمارات األبي وأبناء الـخـلـيـج الـعـربـي 
كافة، ليس للتنديد فقط واالستنكار، وإنـمـا إلسـقـاط هـذه 
األنظمة وتحرير طاقات األمة المغيبة في الخلـيـج الـعـربـي، 
لتكون عبرة لغيرها، فاألمة العربية ماتزال صامدة بـقـواهـا 
الخيرة، والبعث ما يزال قائما للتصدي للعدوانيين وأذنـابـهـم 

 في الوطن العربي .
أمام هذا المتغير السلبي المتوقع، يدعو البعث في الجزائر 
شعبنا الفلسطيني بالصعود والتـمـاسـك والـرد عـلـى هـذه 
الخطوة الجبانة بالوحدة الوطنية، لصد الهجوم الصـهـيـونـي 
المتواصل، ويدعو النظام الجزائري الـذي تـربـطـه عـالقـة 
كبيرة مع نظام اإلمارات ووضع حد لهذه الـعـالقـات لـنـصـرة 
فلسطين بإيجاد بـدائـل مـنـاسـبـة، ويـدعـو أخـيـار األمـة 

وجماهيرها إلى المزيد من التالحم وتصعيـد الـنـضـال ضـد 
المشاريع اإلمبريالية والصهيونية التي تعمل عـلـى تـهـويـد 
فلسطين وتشريد شعبها، والهيمنة على مقدسات المسلمين 
فيها، ودعم الشعب الفلسطيني مادياً ومعنوياً دون حسابـات 

 قطرية ضيقة .
 

 تحيا فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر 
 تحيا األمة العربية 

 يحيا أحرار األمة 
 الخزي والعار على الخونة والجبناء المحسوبين على األمة 

 
 

 ١٤/٠٨/٢٠٢٠الجزائر 

تعليقاً على االتفاق اإلماراتي مع العدو الصهيوني أصدرت تعليقاً على االتفاق اإلماراتي مع العدو الصهيوني أصدرت تعليقاً على االتفاق اإلماراتي مع العدو الصهيوني أصدرت تعليقاً على االتفاق اإلماراتي مع العدو الصهيوني أصدرت 
    حركة البعث في تونس البيان التالي:حركة البعث في تونس البيان التالي:حركة البعث في تونس البيان التالي:حركة البعث في تونس البيان التالي:

في الوقت الذي يكثف الكيان الصهيونـي مـن اعـتـداءاتـه 
على أمتنا في سورية ولبنان وداخل فلسطين المحتلة حـيـث 
الحصار المضروب على الشعب في كل من الضفة والـقـطـاع 
واالعتداءات المتكررة وجرائم القتـل واالعـتـقـال وافـتـكـاك 
األرض من أصحابها وتوسيع المسـتـوطـنـات الصـهـيـونـيـة، 
مستغال حال الضعف والوهن الذي تعيشه األمة منذ احـتـالل 

 العراق وإخراجه من معادلة المواجهة مع الكيان الصهيوني،
ها هو النظام الرجعي العميل في اإلمارات العربية المتحـدة  
يمعن في نهج العمالة للكيان الغاصب و  يفصح عن خـيـانـتـه   
للشعب الفلسطيني و األمة العربية و يضرب عـرض الـحـائـط  
كل المقررات العربـيـة الـتـي اعـتـبـرت و الزالـت الـقـضـيـة  

اتـفـاق  《 الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب   ويعـقـد  
المهين ، للتطبيع الكامـل مـع كـيـان االغـتـصـاب    》 أبراهام 

الصهيوني برعاية أمريكية ومباركة الرجعية العربية و في هذا  
الصدد فإن   حركة البعث التي تعتبر أن القضية الفلسطيـنـيـة  
هي قضيتها و قضية العرب المركزية و ستظل كـذلـك حـتـى  

 تحرير كامل فلسطين من البحر إلى النهر تعلن ما يلي  .. 
إن ما أقدم عليه النظام اإلماراتي هو طعنة جـبـانـة فـي  • 

الظهر للنضال الوطني الفلسطيني والقومي العربـي ولـكـل 
الشعوب الحرة في العالم، التي تقف عـلـى الـنـقـيـض مـن 
االستعمار والصهيوني وتعتبر ذلك انخراطاً مـفـضـوحـا فـي 
صفقة القرن التي تهدف إلى طمس الحقـوق الـعـربـيـة فـي 

 فلسطين و تصفية القضية الفلسطينية نهائيا ...
ندين بكل أشكال اإلدانة هذا  العمل الخياني وتؤكد أنـه  • 

ما كان ليتم لوال مباركة الرجعية العربـيـة وتـهـافـت حـكـام 

الــخــلــيــج 
وخيانـتـهـم 
المـــتـــهـــم 
ودينهم بل 
ولــلــشــعــب 
اإلمــاراتـــي 
نــــفــــســــه 
وتــعــتــبــر 
عـــمـــلـــيـــة 

التطبيع تفريط في الحق العربي وحـق األجـيـال السـابـقـة 
والالحقة و الذي ال حق لهم في التصرف فيها والـخـروج عـن 
اإلجماع العربي و تعرية ظهر المناضل الفلسطيني الـذي ال 

 سند له سوى  أبناء أمته العربية ...
إن هذه األنظمة التي تتهافت عـلـى الـرضـوخ والـركـوع  • 

واالنحناء للعدو الصهيوني و أعداء األمة الـعـربـيـة عـالـمـيـا 
وإقليميا   فقدت  كل معاني الـوطـنـيـة  وقـيـم اإلنسـانـيـة 

 وسيكون  مصيرهم مزبلة التاريخ... 
تطالب القوى الوطنية والقومية الـتـونسـيـة والـعـربـيـة  • 

بإدانة هذا العمل الخياني، وتطالب الحكومة الـتـونسـيـة أن 
تدين ما أقدم عليه النظام اإلماراتي باعتباره عمالً خـيـانـيـاً، 
ويتعارض حتى مع مقررات النظام الرسمي الـعـربـي عـلـى 
ضعفه، كما تطالب مجلس نواب الشعب في تونس باإلسراع 
في المصادقة على قانون تجريم التطبيع لغلق كل المنـافـذ 

 أمام أي خطوة مماثلة من أي جهة كانت داخل بالدنا...
عاشت نضاالت أبناء شعبنا الفلسطيني وعاشت فلسطين -

 حرة عربية من البحر إلى النهر. 
 ٢٠٢٠أوت  ١٣تونس في 
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تستنكر المبادرة الوطنية الهرولـة لـلـتـطـبـيـع مـع الـعـدو 
الصهيوني ونذكر أن الشعوب الحرة في العالم قاطبـة تـقـف 
صفاً واحدا في العداء لكيان االحتالل الصهيونـي وال تـقـبـل 
بمشاريع التطبيع التي تتنشل من الحق الفلـسـطـيـنـي فـي 
استرداد أرضه المغتصبة كما إننا نسـتـغـرب الـهـرولـة إلـى 
مشاريع التطبيع  والعدو الصهيوني يشرع في ضم األراضـي 
العربية ويصر على تهويد القدس بعد إعالنه الـمـشـؤوم أن 
القدس عاصمته األبدية بمـبـادرة ومـبـاركـة مـن الـواليـات 

 المتحدة األمريكية التي ترعى التطبيع والكيان الصهيوني
إن اإلنسان العاقل الواعي لتاريخه، ال ينسى تـجـربـة وطـنـه  
الذي عانى يوماً من االحتالل األجنبي وعاش التحديات لينهش  
من رماد ذلك الظلم، إن هكذا إنسان لن يقبل بتاتاً أن يعـيـش  
غيره ذات التجربة، أو يساهم في إعانة غاصب في اغـتـصـاب  
أرض ليس له حق بها أو حتى االعتراف بـه والـتـعـامـل مـعـه  
والمساهمة بشكل أو بآخر في إعطائه الشرعية في جـرائـمـه  

 التي تستمر بوجوده محتالً غير شرعي من الواجب مقاومته. 
إننا نؤمن كمجتمع واع عزيز أن من أهم مقومات االستقالل 
الوطني ان يكون القرار نابعاً من صميم معتـقـدات ومـبـادئ 
وثوابت المجتمع الوطنية وانه ال يجوز االنتكـاس عـن تـلـك 
األسس والمبادئ مـهـمـا كـانـت الـظـروف أو الضـغـوطـات 

 الخارجية.
إننا نؤكد بأن موقف المجتمع البحريني المدني يقف بشكـل 
حاسم وحازم ضد أي شكل من أشكال التطبيـع مـع الـكـيـان 
الصهيوني المحتل ألرض فلسطين التاريخية من النهـر إلـى 
البحر، فالتطبيع ليس أقل من انتكاسة أخالقية وتراجـع عـن 
الدروس التاريخية التي أثبتت ذاتها والتي تؤكد جميعها إلـى 

 أن المحتلين إلى زوال مهما طال الزمن.
 #البحرين_ترفض_التطبيع

 الموقعون على البيان:
 الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني .١
 جمعية المنبر الوطني اإلسالمي .٢
 جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) .٣
 جمعية مناصرة فلسطين .٤
 جمعية المحامين البحرينية .٥
 جمعية االجتماعيين البحرينية .٦
 رابطة شباب ألجل القدس البحرينية .٧
 جمعية الشباب الديمقراطي البحريني .٨
 جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي .٩

 جمعية الشف اإلسالمي.١٠
 جمعية أوال النسائية.١١
 جمعية مدينة حمد النسائية.١٢
 جمعية المرأة البحرينية.١٣
 جمعية فتاة الريف.١٤
 جمعية نهضة فتاة البحرين.١٥
 جمعية تجمع الوحدة الوطنية.١٦
 جمعية التجمع القومي الديمقراطي.١٧
 االتحاد النسائي البحريني.١٨
 جمعية المنبر التقدمي.١٩
 جمعية الشبيبة البحرينية.٢٠
 االتحاد العام لنقابات عمال البحرين.٢١
 جمعية الوسط العربي اإلسالمي.٢٢
 جمعية الشفافية البحرينية.٢٣
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وقعت مجموعة من المواطنين العمانيين، على عريضة ضد 
التطبيع، ودعماً للشعب الفلسطينـي وقـيـادتـه فـي إقـامـة 
الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها الـقـدس الشـريـف، 

 وحق عودة الالجئين، وتقرير المصير.
عـمـانـيـون ضـد “ وقال الموقعون في عريضتهم بـعـنـوان 

إننا ال نعرف إال فلسطين واحدة، عاصمتها القدس “ ، ” التطبيع
الشريف، شعبها سواء ذاك الذي ما زال متشبثًا بالبقـاء عـلـى 
أرضه التاريخية، أو ذاك الذي أجبرته الهزائم والخذالن عـلـى 
الشتات والمنافي، هو السيد الوحـيـد، وهـو صـاحـب الـحـق 
األوحد في تقرير مصيره بالدفاع عن وجوده ومـقـاومـة كـل 
أشكال النهب والتقسيم والمتاجرة بقضـيـتـه الـعـادلـة، هـو 
الجدير باختيار من يمثله، ويمثل آماله وتطلعاته في الداخـل 

 ”.والخارج
وأكدوا دعمهم ووقوفهم إلى جانب الشعب الفـلـسـطـيـنـي، 
حتى ينالوا حقوقهم كاملة غير مجزأة، مـعـلـنـيـن رفضـهـم 
وبشكل واضح كل أشكال التطبيع مع الـكـيـان الصـهـيـونـي 
الغاصب، وان كل اتفاق يبرمه أي نظام عربي من الـمـحـيـط 

إلى الخليج هو حبر على ورق ال يمثل إال من يدعـونـه، وكـل 
اتفاق على هذه الشاكلة هو اتفاق ال قيمة له مـن األسـاس، 
ألن أصحاب الحق، الشعب الفلسطيني، ليسوا طرفا فيـه، وال 
نخالهم يفرطون ال في كرامة األرض وال في شرف الـتـاريـخ 

 وال وعود المستقبل.
وأوضحوا أن إعالن دولة اإلمارات والكيان الصـهـيـونـي عـن 
االتفاق بينهما لتطبيع عالقاتهما، تحت الرعاية األمـيـركـيـة، 
وكل ما تاله من خطابات الترحيب التي القـاهـا مـن بـعـض 
األنظمة العربية وبشكل أخص بيان وزارة الخارجية العمانيـة 
المؤيد لهذا االتفاق ال يمثلنا، وإن أبناء عمان من كتاب وأدبـاء 
ومثقفين وصحفيين ومهنيين، من أجيال مختـلـفـة وأطـيـاف 
متنوعة، يرفضون رفضاً قاطعـاً فصـلـهـم عـن قضـيـتـهـم 

 المركزية؛ القضية الفلسطينية.
ودعا العمانيون جميع األنظمة إلـى الـعـودة إلـى رشـدهـا 
واحترام إرادة ووجدان شعوبها الذي تمثل فـلـسـطـيـن فـيـه 

 الركن األساس.
 وضمت الخريطة مئات التواقيع.
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 ٢٢أعلن معارضون سـيـاسـيـون فـي اإلمـارات، السـبـت 
، عن تأسيس أول رابطة ضد التطـبـيـع، ٢٠٢٠أغسطس/آب 

وذلك بعد إعـالن بـالدهـم إقـامـة عـالقـات رسـمـيـة مـع 
، لتصبح بذلك أبوظبي ثالثَ عاصمة عربية تقـيـم “ إسرائيل” 

 عالقات مع تل أبيب بعد مصر واألردن.
 
: جاء اإلعالن عن تأسيس الرابطة، في نتقاد لقرار الحكومةنتقاد لقرار الحكومةنتقاد لقرار الحكومةنتقاد لقرار الحكومةا

معارضين سياسيين بارزين، هم: سعـيـد  ٦بيان ذُيِّل بتوقيع 
ناصر الطنيجي، وسعيد خـادم بـن طـوق الـمـري، وأحـمـد 
الشيبة، وحميد عبداهللا النعيمي، وحمد مـحـمـد الشـامسـي، 

 وإبراهيم محمود آل حرم.
الرابطة اإلماراتية لمقاومة التطبيع تعد “ البيان أشار إلى أن 

مؤسسة مدنية تعنى برفض جميع أشكال التطبيع مع العـدو 
الصهيوني، على الصعيد االقتـصـادي والـريـاضـي واألمـنـي 
والسياسي والشعبي، وفقاً للمبادئ التي تأسست عليها دولـة 

 ”.اإلمارات
كذلك انتقد البيان قرار حكـومـة اإلمـارات الـتـطـبـيـع مـع 

مسار دولة اإلمارات ومسـيـرتـهـا خـالل “ ، وقال إن “ إسرائيل” 
األيام القليلة الماضية، شهدا انحرافاً قومياً وإسالمياً تـمـثَّـل 
باإلعالن عما يسمى (اتفاقية السالم) بـيـن حـكـومـة دولـة 

 ”.اإلمارات واالحتالل اإلسرائيلي
االتفاقية بأنها تمثل خيانة لألمة وتنـكُّـراً “ ووصفت الرابطة 

لتاريخها في رفض المشروع الصهيوني بالمنطقة العـربـيـة، 

حيث أضفت االتفاقية الشرعية للصهـايـنـة فـي احـتـاللـهـم 
 ”.ألرض فلسطين

كما اعتبر البيان أيضاً أن هذا التحول والـتـنـكـر لـلـقـضـيـة 
 ما هما إال رِدة عما أرساه اآلباء المؤسسون“الفلسطينية، 

نؤمن بأن واجبنا المحافظة على تلك القيم والمبادئ، فإننـا 
ماضون على خطى اآلباء وسائرون على نهجهم مـهـمـا حـاد 

 ”.عنه اآلخرون وزيّن صورته المطبِّعون
تأكيد رفض الشعـب “ تهدف الرابطة بحسب مؤسسيها، إلى 

اإلماراتي لالتفاقية الـمـبـرمـة، وإيصـال الصـوت الشـعـبـي 
اإلماراتي الرافض للتطبيع إلى شعوب المنطقة الـخـلـيـجـيـة 
والعربية، وتوعية الشعب اإلماراتي بخطورة التطبيع، ودعـم 
وإسناد القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيـنـي فـي 

 ”.جميع مطالبه العادلة
: من جانبه، قال المعـارض اإلمـاراتـي ” ” ” ” ابتعاد عن المبادئابتعاد عن المبادئابتعاد عن المبادئابتعاد عن المبادئ“ “ “ “ 

أحمد الشيبة، أحد مؤسسي الرابطة، في تصريحات متلـفـزة، 
إن إبرام هذه االتفاقية يمثل ابتعاداً عن المبـادئ والـقـواعـد 
التي تأسست عليها بالده، وهي الدفاع عن قضية فلسطـيـن 

 “.اإلسرائيلي”وحقوق شعبها ضد ممارسات االحتالل 
أوضح الشيبة، أن مقاومة التطبيع ليـسـت بـجـديـدة عـلـى 
المجتمع اإلماراتي، حيث تأسست لجنة شعبية لهذا الـغـرض 

، وظلت مستمرة في عمـلـهـا حـتـى بـدأ الـقـمـع ٢٠٠٠عام 
اليوم نـجـدد “ ، قائالً: ٢٠١١وتكتيم األصوات في البالد عام 

 ”.العهد. ونعود للجذور
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لمناسبة الثامن من آب يوم النصر العظيم، أصدرت قيادة لمناسبة الثامن من آب يوم النصر العظيم، أصدرت قيادة لمناسبة الثامن من آب يوم النصر العظيم، أصدرت قيادة لمناسبة الثامن من آب يوم النصر العظيم، أصدرت قيادة 
    قطر العراق لحزب البعث العربي االشتراكي البيان التالي:قطر العراق لحزب البعث العربي االشتراكي البيان التالي:قطر العراق لحزب البعث العربي االشتراكي البيان التالي:قطر العراق لحزب البعث العربي االشتراكي البيان التالي:

يحتفل شعب العراق العظيم الـيـوم بـالـذكـرى الـثـانـيـة 
والثالثين لصدور بيان البيانات في يوم األيام، الثامن من آب 

، والذي زف ألمتنا العربية ولإلنسانيـة الـمـؤمـنـة ١٩٨٨عام 
بالحرية واالستقالل والكرامة انتصار العراق عـلـى الـعـدوان 
اإليراني الذي خطط له ونفذه خميني لغرض إسقاط الـدولـة 
واحتالل العراق في خطوة استراتيجيـة أولـى إلقـامـة دولـة 
الولي الفقيه الفارسية على أرض العراق وانطالقاً مـنـه إلـى 
باقي أجزاء الوطن العربي. ذلك االنتصار التاريخي الذي تـوج 
بوصف خميني موافقته وكأنها شرب كؤوس السـم الـزعـاف 
ألنها موافقة أرغمته على إيقاف عنجهيته ومكابرته الجـوفـاء 
التي أدام بها زمن الحرب إلى ثمان سنوات متوهماً أن هـذه 
اإلطالة كفيلة بإنهاك العراق وإسقاط قدرات شعبه الدفاعيـة 

 وهزيمة قواته المسلحة البطلة .
يا أبناء شعبنا العراقي العظيم ويا جماهير أمتنا الـعـربـيـة 

 المجيدة
لقد بدأ خميني ونظامه عدوانه على العراق فـور تسـلـمـه 

بانياً خططه و تصوراته عـلـى  ١٩٧٩زمام سلطة ايران عام 
أوهام خاسئة وحسابات خطلة حين ظن ان جزءا مـن شـعـب 
العراق ممكن أن يكون حصـتـه تـحـت ظـاللـه الـمـذهـبـيـة 
البغيضة، وان تشكيالت األحزاب واألذرع الـعـسـكـريـة الـتـي 
بنتها إيران كطابور خامس ستكون قادرة على زعـزعـة أمـن 
العراق بأعمالها اإلرهابية المعروفة والمتمثلة بـاالغـتـيـاالت 
الغادرة والتفجيرات اإلجرامية. ثم طـور عـدوانـه تـدريـجـيـا 
ليحتل أراض عراقية وشن هجمات بالمدفعية بعيدة الـمـدى 

 على القرى اآلمنة وقصفها بالطائرات المقاتلة.
وبعد أن صبر العراق صبر الحليم المـقـتـدر وقـدم مـئـات 
االحتجاجات والوثائق لألمم المتحدة والمجتمع الدولي، وبعـد 
أن تمادى خميني ونظامه في الوهم والظنون الخائبة، أقـدم 
جيش العراق الباسل وقيادة الدولة والحزب التاريخية الـفـذة، 
على تصميم رد صاعق مزلـزل نـزل عـلـى رأس خـمـيـنـي 
وخططه اإلجرامية منزل الصدمة الـمـدمـرة ووضـعـه أمـام 
حقيقته الخائبة، فكسر عنجهيته الهشة وبيـن لـه ولـلـعـالـم 
بوضوح ال لبس فيه أن العراق يقف شامخا وقادرا على حماية 
سيادته وأمن شعبه وخياراته الوطنية والقومية.  فـانـتـفـض 
جيش العراق األبي الذي لم ينكسر يوما في سفره الـوطـنـي 
والقومي الخالد وعبر سني كفاحه المسلح ضـد الـمـعـتـديـن 
والطامعين بأرض العراق وارض العرب، متصـديـا لـلـعـدوان 
ومحققا االنتصارات الباهرة في اشرس حـروب الـعـرب فـي 

 العصر الحديث..
لقد كانت أسس االقتدار العراقي الممهور بـالـتـضـحـيـات 
الجسيمة  هي اإليمان بالحق في الدفاع عن الوطن. وكـانـت 
نتيجة طبيعة لثقة الشعب بالقيادة وبما أنـجـزتـه لـه  قـبـل 
وأثناء عدوان خميني من عز ورفاهية . فصنع العراق النـصـر 
وثبت أركانه بقوة تفاعل غير مسبوق بين الشعـب والـقـوات 
المسلحة وحزب البعث العربي االشتراكي الـمـزروع عـقـيـدة 

 وطنية وقومية مقدسة في كل بيت عراقي.
يا ثوار تشرين الشجعان و أبناء العـراق الـمـنـتـصـر دومـا 

 بعون اهللا
بعد أن حقق العراق أهداف الرد الحاسم الـمـقـتـدر والـذي 
أثبت للقاصي والداني أن العراق ليس جـداراً واطـئـاً يـعـبـره 
خميني أو غيره، وبعد أن رد  جيش وشعب الـعـراق الـعـدوان 
وحقق أهدافه الوطنية والـقـومـيـة، بـادر فـوراً إلـى إنـهـاء 
العمليات العسكرية، والمطالبة بعودة البلدين إلـى عـالقـات 
جيرة طبيعية  تحترم خـيـارات الشـعـبـيـن واسـتـقـاللـهـمـا 
وسيادتهما. إال أن خميني رفض وأصر على استمـرار الـحـرب 
لثمان سنوات مما يحمله شرعا وقانونا أمام اهللا ثم اإلنسانية 
خسائر ايران الفادحة كما يتحمل وزر تضحيات العـراق الـتـي 
قدمها خالل معارك دفاعية شرسة كان خميني يجنـد فـيـهـا 
اآلالف من األطفال والشباب اإليرانيين رامياً بهـم فـي أتـون 
المعارك فحملهم حقده وساديته إلى االنتحار علـى دفـاعـات 

 العراق الحصينة.
فاجهز جيش العراق وشعبه على المـعـتـدي فـي مـعـارك 
وصوالت جسورة خالدة أسقطت العدو مترنحا منكفئا خاسـئـا 
ال يرى في أفق روحه الدموية سوى تجرع سم القبول بـوقـف 

 الحرب وموت أحالمه العدوانية.
 يا أبناء العروبة التي تنتظر نصر تحرير العراق

لقد أنجزت األمة في هذا النصر العظـيـم  دفـعـة واحـدة 
مهمة عبور االنكسارات والهزائم والعجز، واجـتـازت بـكـفـاءة 
هنات وعثرات تمكين الشعب من لعـب دوره الـحـاسـم فـي 
صناعة حاضره ومستقبله من اجل نـقـل األمـة إلـى عصـر 

 مجدها الموعود.
الذي تكاتـفـت  ١٩٨٨إن من صنع نصر الثامن من آب عام 

فيه بشكل غير مسبوق القيادة والشعب و القوات المـسـلـحـة 
والجيش الشعبي البطل و رفاقكم في حزب البعـث الـعـربـي 
االشتراكي هم من أوقع بأميركا وحلفها الذين غـزوا الـعـراق 

خسائر فادحة صدمت أميركا ومن معها وخسفت  ٢٠٠٣سنة 
بها أرض العراق حتى أجبرتها على الفرار من الـعـراق سـنـة 

. وهم من ثاروا في مدن العراق العـصـيـة الـغـربـيـة  ٢٠١١
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والشمالية وهم من تحمل عدوان الحشد الصـفـوي وداعـش 
المجرمة وهم من يثورون اآلن في ثورة تشريـن السـلـمـيـة 
وأهدافها الوطنية النبيلة في بـغـداد ومـحـافـظـات الـوسـط 
والجنوب البطلة التي تجبر مرتزقة ايران واذرعها الـمـحـتـلـة 
للعراق على الوقوف مجددا أمام حقيـقـة شـعـبـنـا الـرافضـة 
للطائفية وللغزو اإليراني لبالدنا والتي ستستمـر مشـتـعـلـة 

 متصاعدة حتى إنجاز تحرير العراق بعون اهللا .
تحية االعتزاز واإلكبار لشهداء قـادسـيـة الـعـرب الـثـانـيـة 
وشهداء العراق واألمة يتقدمهم شهيد الحـج األكـبـر صـدام 

 حسين .
تحية المحبة والوفاء والوالء لقائد البعث والمقاومة الـقـائـد 
العام للقوات المسلحة الرفيق المجاهد عزة إبـراهـيـم وهـو 

 يقود معارك تحرير العراق .
، جـيـش األمـة ٨/٨تحية لجيش العراق الذي انتصر فـي 

العربية  الذي سيبقى  المدد لكل العرب بعقيدتـه الـراسـخـة 
 وتأريخه العريق.

تحية لشعب العراق الذي صنع أعظـم نصـر لـلـعـرب فـي 
 تاريخهم الحديث والمعاصر 

اهللا أكبر والنصر للعراق وألمتنا الـعـربـيـة الـمـجـيـدة فـي 
فلسطين واألحواز وسوريا ولبنان واليمن وليـبـيـا وفـي كـل 
بقعة تناضل من اجل نيل حريتها وحقها في الحياة والنهضـة 

 والتقدم .
 

 ٢٠٢٠في الثامن من آب 

    د. عباس العزاويد. عباس العزاويد. عباس العزاويد. عباس العزاوي
يحتفل شعب العراق العظيم واألمة العربية اليوم بالذكرى 
الثانية والثالثين لصدور بيان البيانات في يوم الثامن من آب 

والذي زف ألمتنا العربية ولـإلنسـانـيـة انـتـصـار  ١٩٨٨عام 
العراق على العدوان اإليراني الذي خطط له ونفذه خـمـيـنـي 

 .بهدف احتالل العراق بانياً خططه على أوهام خائبة
م واحـدة مـن الـعـالمـات ١٩٨٨لقد شكل الثامن من آب 

الفارقة في حياة العرب الحديثة حيث حـقـق شـعـب الـعـراق 
النصر بعد قتال وصبر أسطوري دام ثماني سنوات تمـازجـت 
فيه وتعاضده قدراته القتالية إلـى جـانـب تسـيـيـر عـجـلـة 
النهوض والتنمية بأعلى وتائرها، لذا لم يكن انتصار العـراق 
حدثاً تلقائياً وكيفياً بل كان نتاج فعل عوامل عديدة امتلكهـا 

 .هذا الشعب المعجزة
واليوم، ورغم كل حلقات التآمر الـتـي تـعـرض لـهـا هـذا 
الشعب لنزع الوطنية عنه، إال أنه اثبت أنَّ كل تلك المقومات 
ما زالت موجودة قائمة وان وعيه وإدراكه للمخاطر المصيرية 
التي يعيشها اليوم، هما أكبر بكثير مما يعتقد البعض، وأنـه 
أقوى من كل ما يقال عنه من أكاذيب وشائعات قَد يـنـخـدع 
بها البعض، ولكن فعله الوطني الشجاع باالنتفاضة والـثـورة 
على حكومة االحتالل يقول الحقيقة. انهم اليوم في معـركـة 
تاريخية بين قيم الشرف والوطنية واألخالق وبيـن الـخـيـانـة 

 والفساد والتهتك. 
لقد استطاع هذا الشعب من خـالل انـتـفـاضـتـه وثـورتـه 
الشعبية على السلطة الحاكمة الباغية، أنْ يوجه رسالة كُتبت 
بدم الشهداء إلى أهل الشر من الحاكمين باسم الولِّي الفقيه 
في قُم وطهران، بعد أنْ تنبه هـذا الشـعـب الـعـظـيـم إلـى 

مسرحية الهزل الساخرة، مسرحية (المنقـذ أو الـمـخـلِّـص)!! 
التي ال تتعدى كونها أكذوبة اختلقها األمريكان وعـمـالؤهـم 
في سلطة االحتالل المارقة، ويقوم بتمثيل دور البطولة فيها 
هؤالء الدمى من أذناب المحتل الـمـنـحـدريـن. لـقـد أفشـل 
الشعب العراقي مخططات ومحاوالت خبيثة كـثـيـرة، كـانـت 
تستهدف نزع وطَنِيته، واالنتقاص مـن كـرامـتـه، وتـفـتـيـت 
كيانه، والقَضاء على وحدته وتآلفه المجتمعي، لكنه تـعـامـل 
مع كل هذه المخطَطات بوعيٍ تام، وتحمل هذا الشعب كافة 
تداعياتها وانتصر عليها. حيث أثْبت قدرته على التعايش مـع 
أقسى وأصعب الظروف والتعامل مـع الـواقـع مـهـمـا تـكُـن 
ضراوته وشدته، وبرهن على قدرته على التحمل والصــبـر، 
نعم فقدرة العراقيين في وعيهم الوطني وفي التعـامـل مـع 
األحداث التي مر بها العراق ال حدود لها، بيـنـمـا كـان الـعـدو 
يراهن على نجاح مؤامراته الخبيثة على العراق وشعبه، فـي 
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تصورٍ منه أنَّ الشعب لن يـقـوى عـلـى الصــبـر والصــمـود 
والتصدي، وأنه لن يقول كلمته الفَصل. متـنـاسـيـاً أنَّ وعـي 
العراقيين وشجاعتهم وأنماط شخوصهم، قد حـطَّـمـت كـل 
مخطَطات استهداف العراق وشعبه. ألَـم يـقَـدمـوا أبـنـاءهـم 
قرابين على مذبح حدودهم الشرقية دفـاعـاً عـن الـعـراق، 
وفداًء لترابه الغالي في مواجـهـة الـعـدوان الصـفـوي بـكـل 
أشكاله وحجمه، حتى اندحر هذا العدوان عند حـدود الـعـراق 
العصية. ألَم يربِطوا على الـبـطـونَ ويشــدون عـلـيـهـا فـي 
مواجهة حصار األشرار الظالم والجائر. فهذا الشعب المجاهـد 
قادر اليوم على القول الفَصل، واليوم يتصــدى أبـنـاؤه مـن 
الشباب الرياحين لحكومة االحتالل الفاسدة بصـدورٍ عـاريـة، 
رافضين ما يجري عليهم من أعباء وشدائد األحداث، رافضين 
الفتن واألوجاع والمهانة والتهجير والفساد الذي يعم الـبـالد، 
رافضين الخراب والدمار والتطرف التي تعصف بالعراق مـنـذ 
االحتالل الغاشم، ليثبتوا للدنيا كلها أنهم لن يصمتوا طويـالً 
دونما حراك ودونما فعلٌ تـاريـخـي حـاسـم يـلـيـق بـقـيـمـة 
العراقيين ومنزلتهم وتاريخهم المجيد المشرف الـغـائـر فـي 

 .القدم
وهكذا كانَ هذا الرد الشعبي الوطني الشجاع الحاسم على 
ادعاءات أحزاب السلطة الشيطـانـيـة، تـلـك الـتـي يـروجـهـا 
إعالمهم الكاذب، بأنهم يحكمون برضا اهللا! والشـعـب وعـبـر 
صناديق االقتراع، فكانَ رد هذا الشـعـب بـالـفـعـل الـثـوري 
الشجاع الصادم لهؤالء. وهكذا تحول المشهـد إلـى الـرفـض 
التام للعملية السياسية المسخ، وتحولَت الساحات والمياديـن 
إلى المواجهة الشاملة مع عصابات وأحزاب الخيانة والعمـالـة، 
في فعلٍ تاريخي غير مسبوق، وسيبقى الشباب الـثـائـر فـي 
ساحات التظاهر حتى يغادر هؤالء األوغـاد السـلـطـة الـتـي 
اغتصبوها وسلبوها من الشعب العراقي، ويـتـركـوا الـعـراق 
للعراقيين. ويقيناً فهذا الشعب الماجد قادر على أنْ يـحـسـم 
أمره بعد االتكال على اهللا تعالى، قال جلَّ ثناؤه: (فإذا عزمت 
فتوكَل على اهللا إنَّ اهللا يحب المتوكلين). انه رهانٌ تـاريـخـي 
في قدرة الشعب العراقي على مواجهة التحديات التـاريـخـيـة 
الكبرى ووعيه ألبعاد المؤامرة الخبيثة، الفارسيـة الصـفـويـة 
وما يخطط له الصهاينة والـفـرس مـنـذ عشـرات السـنـيـن 

 .لالنقضاض عليه وتدمير بلده
نقول، لن يستطيع هذا الشعب العظيم عبور هذه المرحلة 
الخطيرة والمصيرية إال بالتحدي والوقوف وقْفَة رجـلٍ واحـد، 
وأنْ يبرهن على أنََّ بره له حدود وقد نفَذ هذا الصبر الـيـوم. 
والحقيقة الماثلة أمامنا أنَّ ما تحمله العراقيون خالل سنـوات 
االحتالل لم يتحمله شعب من شعوب األرض، وها هو الـيـوم 
يبرهن بالفعل ال بالقول أنه شعب الذرى والبطولة والتـاريـخ 
المجيد والمقام الرفيع، وأنه بحق صاحب المعالي واألمـجـاد، 
فيهب للدفاع عن كرامته وتاريخه ومستقبل أبنائه. لقد حـان 
الوقت ليبعث هذا الشعب مجده وتـراثـه الـتـلـيـد مـن رحـم 

المعاناة والقَهر والضّيم والتحدي، بعد أنْ أضاع الـكـثـيـر مـن 
الوقت منذ رحيل المحتل الغاشم، بفعل ضربات الـمـقـاومـة 
الوطنية الباسلة. مطلوب من العراقيين األماجـد االسـتـمـرار 
في المواجهة والتحدي والمقاومة مهما تكالبت عليـهـم قـوى 
الشر والعدوان الحاكمة في المنطقة الغبراء، فـمـهـمـا ثَـقُـلَ 
الباطل وانتشر، فإنه لن يصمد أمام الحق، قال الحق تعـالـى:
(وقُل جاَء الحق وزهق الباطل، إنَّ الباطلَ كان زهوقاً) ، وكمـا 
قيل في األثر:"انَّ للباطل جولة وللحق جوالت". هي لحـظـات 
فارقة فاصلة، يستشعر فيها العـراقـيـون بـالـمـجـد والـثـقـة 
واالعتداد بالنفس. حيث يـتـحـدون الـمـارقـيـن مـن أحـزاب 
التأسلم المجرمة في ساحات الوغى، يثأرون للكرامة والـعـزة 
والشرف والعروبة، وينشدون الحرية والـخـالص مـن هـؤالء 
األبالسة، ويتطلعون للقصاص من هؤالء األشـرار الـطُـغـاة، 
والذَود عن العرض والدين والمال، التـي اسـتـبـاحـهـا هـؤالء 

 األوغاد أهل الشر والفساد واإلجرام.
نقول، أنَّ اختيارات الشعوب وقراراتها هي معـيـار الـحـكـم 
على نوعية هذه الشعوب ومـنـزلـتـهـا بـيـن الـدول واألمـم 
األخرى، والصوت الحر للشعب هو قمة االستقاللية في اتخـاذ 
قراره الشجاع، والكلمة الفصل في التعبير عـن رفضـه كـل 
أشكال الظلم والفساد والخيانة، دون االلتـفـات إلـى دعـوات 
الداعين من األفَّاقين وأهل الشر الحاكمين، وهكذا يستـعـيـد 
الشعب العراقي عافيته اليوم ويتمـكَّـن مـن الـتـعـبـيـر عـن 
مواقفه الوطنية األصيلة. ويعلن عن جوهره الحقيقي ووعيـه 
وإدراكه لما يجري ويدور على أرضه الطاهرة، بعد كـل هـذه 
المعاناة من تدميرٍ وألمٍ وجوعٍ وظـلـم وبـغـيٍ، وبـعـد هـول 
األعاصير والعواصف من االستبداد والطغيان والـقـتـل الـتـي 
فتكَت بكرامته ووطنيته وتاريخه وكادت أنْ تغير وجه العـراق 
والعراقيين الذي رسمته حقب طويلة من الحـضـارة واإلبـداع 
والتاريخ المشرف، هكذا يعود العراقي ذلك الـجـبـل األشــم 

 .الذي ال يأبه لحوادث الدهر، وأالعيب األشرار
إننا نرى أنْ ال حلول حاسمة لدى حكومة االحتالل، فالحلول 
الحاسمة بيد الشعب العراقي، نعم هذا هو الـمـفـهـوم الـذي 
يجب أنْ يعمل عليه العراقيون، فالمعدن األصيل للعراقييـن، 
وإنْ غَطَّاه التراب لفترة محدودة، فإنه بمسحة خفيفة، يظـهـر 
بريقه ولمعانه، وهذا ما يحصل اليوم، فالشخصية العـراقـيـة 
الوطنية تموج وتمتلئ بالحياة واألمل والحرية والحب للعـراق 
والعراقيين، وكما تظهر زاهية براقـة فـي أوقـات الـرفـاهـة 
والخير، فإنها تبرز وبوضوح أكثر في أوقات المحن المشحونة 

 .باإليمان والشجاعة والصمود والمطاولة والتحدي
لقد وقَف العالَم مذهوالً في مواقف وأحداث ووقائع كثـيـرة 
لهذا الشعب، ذُهلَ العالم من قوة احـتـمـالـه وطـول صـبـره 
ومطاولته وعدم استسالمه في أصعب الظروف. هـكـذا هـي 
الشعوب الملهمة الحية الراقية ال تصبح كـذلـك بـاإلنـجـازات 
والعمران والبناء فقط، بل بـامـتـالك الـقـدرات الـحـقـيـقـيـة 



       ٢٠٢٠آب  /طليعة لبنان الواحد     

 

واإلمكانيات الهائلة على الصمود والـثـبـات فـي الـلـحـظـات 
المصيرية الحاسمة، وهذا هو شأن العراقيين ذلـك الشـعـب 
 الذي تفوح منه رائحة ماضٍ عريق وحضارة عظيمـة، شـعـب
معبق برائحة معطرة من عبق الماضي التـلـيـد... وأظُـن أنَّ 
العراقيين يتساءلونَ اليوم، هل يمكن أنْ ال نكون عراقييـن؟! 
وهل يطلع علينا النهار فإذا عراقيتنا ووطـنـيـتـنـا مـعـرضـة 
للضياع والزوال ال سمـح اهللا؟! وقـبـل اإلجـابـة عـلـى هـذا 
التساؤل حرِي بنا أنْ نجيب على األسئلة التالية وهي: من هو 
العراقي؟ ما مالمحه؟ ما ثقافته؟ وما هي مكَونات شخصيتـه؟ 
قد تكون هذه التساؤالت ليس وليدة اليوم، إنما هي قـديـمـة 
قدم تاريخ بالد الرافدين. وكثير هم من حاول اإلجـابـة عـن 
هذه األسئلة من علماء االجتماع والمتخصصــيـن فـي عـلـم 
النفس، وقد يستغرب القارئ الكريم عن أهـمـيـة أنْ نـعـيـد 

  .طرحها اليوم
نقول، انَّ مبررات إعادة هذه التساؤالت يرجع إلى مـا كـان 
يغشى العراقيين من دخان كثيف يحجب الـرؤيـة السـلـيـمـة 
والواضحة لما يجري في العراق، إلى ما كان يـغـشـاهـم مـن 
اضطراب وقلق وخوف وحيرة خالل السنوات العجاف في ظـل 
االحتالل األمريكي الفارسي الصفوي ألرض الرافدين، حـتـى 
أصبح كُل عراقي وطني غيور يسائل نفسه غيـر مـرة، إلـى 
أين هو يتجه وأي طريقٍ هو ذاهب فيه؟، وبالـتـأكـيـد فـإنـنـا 
نعلم أنَّ العراقيين قبل االحتالل الغاشم وما بعده هـم فـي 
حاالت بين السماء واألرض، بـيـن الـوعـي والـالوعـي، بـيـن 
الثقافة الوطنية وثقافة الطائفية، بين العلم والمعرفة وبيـن 
الجهل والتخلف. وبما أنَّ ما يعنينا هو جوهر اإلنسان العراقي 
وليس شكله ومالمحه، لذلك فحديثنا لن يخرج عن مكـونـات 
ومالمح الشخصية العراقية، فنقول وفق هذا المـعـنـى، مـن 

 هو العراقي؟
وستكون إجابتنا باختصارٍ شديد، هو ذاك اإلنسان صـاحـب 
الشخصية األصيلة، كأصالة وطنه العراق وأمـتـه الـعـربـيـة، 
معتدل الطباع، وسطِّي التفكير، يمتلك مقَـومـات الـنـهـوض 
والوعي، متميز بعطائه الفكري والثقافي والـعـلـمـي، لـيـس 
خنوعاً أو خاضعاً، يحب الحياة وال يميل للعنـف، فـهـو إنسـان 
وديع وهادئ في أوقات معينة، ولكنه ليس مهادنـاً، وهـدوءه 
هذا ليس مالزماً له على الدوام ففي أحيانـاً كـثـيـرة يـكـون 
متحفِّزاً، منفعالً، ثائراً عندما يستفَز في شخصه ووطنه. ثـم 
نقول في وصفنا للعراقي أنه يحب االستقرار ويحـب أسـرتـه 
وبيته ومجتمعه ، ويعشق وطنه حد الـنـخـاع، وهـو مـتـديـن 
بطبعه ولكنه ليس متطَرفاً، أو متزمتاً، يثور عندما يسـتـفـزه 
أحد في شرفه أو ماله أو وطنيته، وهو شديد الـحـرص عـلـى 
كرامته وعزة نفسه، ويسعى جاهداً في سبيل لُقْمة عـيـشـه، 
وله القدرة على التحمل والصبـر دون الـخـضـوع والـركـون، 
والعراقي ينتفض ويثور حينما تـتـعـرض مـقَـدسـاتـه وهـي 
شرفه وكرامته ووطنه لخطر ما. وهـل هـنـاك أعـظـم مـن 

 .الخطر الذي هو فيه اليوم؟
إن اإلنسان، أي إنسان في أي زمـان ومـكـان، وسـواًء كـان 
عراَقياً أم غير عراقي، هو ابن البـيـئـة، وتـتـحـدد مـكـونـات 
شخصيته بناًء على الثقافة السائدة في مجتمعه، فهل ثقافـة 
العراقيين اليوم هي ثقافتهم قبل سبعة عشر سنـة مضــت 
والتي تغير فيها الكثير اليوم؟ حيث فَرضت الظروف الجـديـدة 
التي أوجدها االحتـالل ثـقـافـة أخـرى غـيـر الـتـي خـبِـرهـا 
العراقيون، تحاول إزاحة الثقافة المتعارف عليها والتي ألـفـهـا 
العراقيون من أجدادهم العظام عبـر تـاريـخـهـم الـطـويـل. 
 والثقافة كما نعرف أساسها التعليم، فمـا بـالـك والـتـعـلـيـم

 متخلِّف، منحرِف، وخاوٍ، إذن كيف سيكون حال الثقافة؟.
من هنا وكما هو متعارف عليه في نظريات وفرضيات علم 
االجتماع فإنَّ الشخصية الجديدة للـعـراقـي تـتشــكـل وفْـق 
المعطيات المتوفرة في الواقع الفعلي للـمـجـتـمـع الـعـراقـي 
اليوم. وبتوضيح أكثر تفترض النـظـريـات االجـتـمـاعـيـة أنَّ 
اإلنسان عندما يفتقد إلى التعليم بمستوياته المختلفة فـإنـه 
بالتأكيد سيفتقد إلى الثقافـة الـعـامـة الصـالـحـة الـخـاصـة 
بمجتمعه وبيئته، ومنها الثقافة الوطنية الـتـي تـمـيـزه عـن 
باقي الثقافات في العالم، لكن الحال مع العراقيين الـغـيـارى 
لم يكن كذلك على اإلطالق، فمتانة الشخـصـيـة الـعـراقـيـة 
وأصالتها وطبيعة ثقافتها الوطنية وانتماؤها الوطني للعـراق 
وشعبه البار، ووالؤها المطلق للعراق ولالمـة أرضـاً وشـعـبـاً 
وتاريخاً ال يدانيه شيء في الحـيـاة، مـن هـنـا فـقـد خـالـف 
العراقيون األماجد ما افترضه علم االجتـمـاع، فـلـم يـأبـهـوا 
 ـدللظروف التي أوجدها المحتلّ وأعوانه، والتي تـحـاول الشـ
بهم إلى األسفل، والهبوط بهم إلى القاع، بفضل مخزونـهـم 
الوجداني العميق، ومخزونهم الوطني الذي لم يجف لـحـظـة 
واحدة. هكذا تمرد العراقيون على الفرضيات االجـتـمـاعـيـة، 
وانطلقوا نحو التغيير والثورة.  لقد عرف العراقيون قـدرهـم 
ومنزلتهم الراقية بين الشعوب واألمم، منـذ آالف السـنـيـن، 
كما يعرفون اليوم هؤالء القابعين في المنطقة الغبراء، وكـر 
الفساد والرذيلة، وكر النهب والسلب لمـقـدرات الـعـراقـيـيـن 
وشواخصهم الحضارية التي أنجزها رجال البعث األوفياء فـي 
ظل النظام الوطني والقومي السابق عبر سنوات طوال مـن 
النضال والمجاهدة والمثابرة والتضحيـة مـقـرونـة بـالـدمـاء 
الطاهرة التي أُريقَت على أرض الـرافـديـن وعـلـى حـدوده 
المقدسة. نعم يعرفون هؤالء أدعياء الدين والتدين والـديـن 
منهم براء، فقد استكبروا على العراقيين، وعاثوا في الـبـالد 
فساداً، فحرموا ما حلَّل اهللا جلَّ شأنه وحلَّلوا ما حرمه، وبذلك 
فقد عصوه تبارك وتعالى وتمردوا عـلـى أوامـره ونـواهـيـه 
لعنهم اهللا وأخزاهم، يتمثل فيهم قول ابن الـجـوزي رحـمـه 
اهللا: (من أعجب األشياء، أنْ تعرِف اَهللا ثُـم ال تـحـبـه، ثُـم ال 

 تطيعه !)
    مكتب الثقافة واإلعالم القوميمكتب الثقافة واإلعالم القوميمكتب الثقافة واإلعالم القوميمكتب الثقافة واإلعالم القومي
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تعليقاً على تعديالت الموازنة في السودان، أصدرت قوى تعليقاً على تعديالت الموازنة في السودان، أصدرت قوى تعليقاً على تعديالت الموازنة في السودان، أصدرت قوى تعليقاً على تعديالت الموازنة في السودان، أصدرت قوى 
    اإلجماع الوطني البيان التالي:اإلجماع الوطني البيان التالي:اإلجماع الوطني البيان التالي:اإلجماع الوطني البيان التالي:

 
 جماهير شعبنا الصابر المناضل

بعد أن استبشرت جماهير شعبنا بتعيين الوالة المدنيـيـن، 
وسعيها لتشكيل المؤسسة التشريعية، وتعييـن وزراء جـدد، 
صدمت بالتصريح الصحفي للمتحدث باسم مجلس الـوزراء، 

 يعلن عن تعديالت على الموازنة لألربعة أشهر المتبقية . 
تضمنت التعديالت تنفيذ كامل حزمة تحرير األسعار، التي 
ظل يبشر ويدافع عنها وزير المالية السابـق ومـن اسـتـعـان 
بهم لتسويقها. فقد تضمنت تحرير أسعار البـنـزيـن والـجـاز
(الديزل) تحت مسمى ترشيد الـمـحـروقـات والـذي فـتـحـت 
بموجبة الحق في توريدها بالسعر الموازي للعمـلـة (السـوق 

مقابل الـدوالر إلـى  ٥٥األسود)، وتخفيض قيمة الجنية من 
% ، وزيادة شهرية بـنـسـبـة ١١٨جنية بنسبة تخفيض   ١٢٠

% على الدوالر الجمركي، وزيادة حسب معدل االستـهـالك ٣٠
في الكهرباء وهي في مجملها امتداد لنهج وسياسات النظـام 
المباد التي أودت بإسقاطه أوسع قاعدة مشـاركـة شـعـبـيـة. 
وهي بذلك تجرب المجرب لتكرس بوعي أو بـدونـه حـمـايـة 
لمصالح وامتيازات الرأسمالية الطفيلية، وعلى حساب فـقـراء 
وكادحي شعبنا وقواه المنتجة في كافة القطاعات. وتـجـعـل 
من المضاربين في النقد األجنبي مرجعاً لتحديد سعر صـرف 

 العملة الوطنية.
إن التعديالت التي أجيزت هي إمعان فـي عـدم االكـتـراث 
للبدائل الوطنية، الواقعية، العملية والممكنة، التي قـدمـتـهـا 
اللجنة االقتصادية لقوى الحرية والـتـغـيـيـر، والـتـي جـددت 
طرحها لوزيرة المالية المكلفة، هي ومجلس الوزراء لم يبديـا 
حرصهما على مشاركة اللجنـة االقـتـصـاديـة لـقـوى إعـالن 

 الحرية والتغيير في هذه التعديالت.

إننا في قوى اإلجماع الوطني، نلفت االنـتـبـاه إلـى اآلثـار 
الوخيمة المترتبة على هذه الزيادات شديـدة الـوطـأة عـلـى 
جماهير شعبنا، اقتصادياً واجتماعياً ، ونشدد بأهميـة إنـفـاذ 
البدائل الوطنية المقدمة من قوى الحرية والـتـغـيـيـر ،بـدءاً 
بسيطرة الدولة علي قـطـاع الـمـعـادن بـالـكـامـل، وإعـالن 
البورصة السودانية، وإعادة تأهيل  المشاريع التي خصخصت 
أو أهملت، وتكوين شركات مساهمة عامـة، وقـيـام الـدولـة 
بتوفير السلع األساسـيـة، وإعـادة هـيـكـلـة وزارة الـمـالـيـة 
والتخطيط االقتصادي لتستوعب (والية المال العام والخزانـة 
الواحدة) وتوظيف األموال المستردة  من تصفية الـتـمـكـيـن، 
وأيلولة شركات القوات الـنـظـامـيـة فـي صـنـدوق سـيـادي 
استثماري، وبإصالحات تشريعية، وتغييـر الـعـمـلـة، وإلـغـاء 
اإلعفاءات واإلستثناءات، ورفع كـفـاءة تـحـصـيـل اإليـرادات، 

 وتعظيم موارد النقد األجنبي وحسن إدارته وترشيده ....إلخ
شعبنا المناضل الصابر لن يرضى بـأنصـاف الـحـلـول، وال 
بعودة عقارب الساعة إلى الوراء، مثلما لن يرضى باسـتـمـرار 
سياسات النظام المباد وسيطرة عـنـاصـره عـلـى مـفـاصـل 
الخدمة المدنية والعسكرية بعد ثورته الـعـظـيـمـة، وطـيـلـة 

 الفترة االنتقالية.
ومثلما قدم الغالي والنفيس في سبيلها، سيقـدم الـمـهـج 
والسند، والفكر والوعي معاً، لتكون مؤسسات االنتقال معبرة 
عن تطلعاته، بمستوى عنفوان انتفاضـتـه الـجـسـورة، بـمـا 
يحقق األهداف الثورية ألعظم انتـفـاضـاتـه، وذلـك بـقـطـع 
الطريق على قوى الردة واإلعاقة. بتجنب كل مـا يـزيـد مـن 

 معاناة الشعب، وتجريب المجرب.
 

 ٢٠٢٠أغسطس  ١٠
 

 * * * * * 
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على مـنـضـدة  ٢٠٢٠(أخبار اليوم) تضع تعديالت موازنة 
الناطق الرسمي باسم البعث العربي االشـتـراكـي (األصـل)، 
عضو اللجنة االقتصادية لقوى الحرية والتغيـيـر الـمـهـنـدس 

 عادل خلف اهللا
مهندس عادل: اإلجازة بهذه العجالة إبداء لحسن الـنـيـة مهندس عادل: اإلجازة بهذه العجالة إبداء لحسن الـنـيـة مهندس عادل: اإلجازة بهذه العجالة إبداء لحسن الـنـيـة مهندس عادل: اإلجازة بهذه العجالة إبداء لحسن الـنـيـة     

للشركاء في الرياض وال جديد فيها سـوى تـمـريـر حـزمـة للشركاء في الرياض وال جديد فيها سـوى تـمـريـر حـزمـة للشركاء في الرياض وال جديد فيها سـوى تـمـريـر حـزمـة للشركاء في الرياض وال جديد فيها سـوى تـمـريـر حـزمـة 
    التحريرالتحريرالتحريرالتحرير

التعديالت تكسب السـوق األسـود شـرعـيـة وتـوقـعـات التعديالت تكسب السـوق األسـود شـرعـيـة وتـوقـعـات التعديالت تكسب السـوق األسـود شـرعـيـة وتـوقـعـات التعديالت تكسب السـوق األسـود شـرعـيـة وتـوقـعـات 
    بمضاعفة األسعار. بمضاعفة األسعار. بمضاعفة األسعار. بمضاعفة األسعار. 

عادل خلف اهللا: ال بد من استبدال العملة واتخاذ تـدابـيـر عادل خلف اهللا: ال بد من استبدال العملة واتخاذ تـدابـيـر عادل خلف اهللا: ال بد من استبدال العملة واتخاذ تـدابـيـر عادل خلف اهللا: ال بد من استبدال العملة واتخاذ تـدابـيـر 
    تعزز الثقة في الجهاز المصرفي. تعزز الثقة في الجهاز المصرفي. تعزز الثقة في الجهاز المصرفي. تعزز الثقة في الجهاز المصرفي. 

المؤسف أن اإلجراءات بدالً من أن تكون مبشرة لـلـشـعـب المؤسف أن اإلجراءات بدالً من أن تكون مبشرة لـلـشـعـب المؤسف أن اإلجراءات بدالً من أن تكون مبشرة لـلـشـعـب المؤسف أن اإلجراءات بدالً من أن تكون مبشرة لـلـشـعـب 
    السوداني تتوعده وتزيد المعاناة.السوداني تتوعده وتزيد المعاناة.السوداني تتوعده وتزيد المعاناة.السوداني تتوعده وتزيد المعاناة.

 
    حوار: ناهد اوشي حوار: ناهد اوشي حوار: ناهد اوشي حوار: ناهد اوشي 

اعتبر الناطق الرسمي باسم البعث  الـعـربـي االشـتـراكـي 
(األصل)، عضو اللجنة االقتصادية لقوى الحرية والـتـغـيـيـر، 
المهندس عادل خلف اهللا، التعديالت التي تمت على مـوازنـة 

كارثية ومخيبة لتطلعات الشعب السوداني في إحداث  ٢٠٢٠
استقرار اقتصادي، وقال بأن العجلة التي تـم اتـخـاذهـا فـي 
إجازة التعديالت تشكل مهيج لـلـتـبـادالت الـتـجـاريـة بـيـن 
األسواق، وتخلق حالة عدم استقرار في السـلـع والـخـدمـات. 
وتوقع خلف اهللا خالل حواره مع (أخبار اليوم) أن خطوة زيـادة 
الكهرباء والوقود وتخفيض قيمة الجنيه تـؤدي إلـى زيـادات 

% في األسعار الجارية اآلن، وقـال بـأن تصـاعـد ١٥٠تتجاوز 
األسعار الذي حدث باألمس مؤشر لمستقـبـل األسـواق كـرد 
فعل ابتدائي لإلجراءات التي تـم اإلعـالن عـنـهـا، وتـطـرق 
المهندس عادل إلى التعديالت ورسم خارطة طريق للـخـروج 
من األزمة االقتصادية منادياً السـتـصـدار قـرار بـاسـتـبـدال 
العملة، واتخاذ تدابير تعزز الثقة فـي الـجـهـاز الـمـصـرفـي، 
وإحكام سيطرة الدولة من خالل شركات مساهمة عامة علـى 
الذهب والمعادن األخرى ومحاصيل الصادر ، فإلـى مضـابـط 

 الحوار. 
 

    إعالن لشركاء السودان:إعالن لشركاء السودان:إعالن لشركاء السودان:إعالن لشركاء السودان:
بدءاً دعنا ندلف للحوار بقراءة حول خطوة تعديالت موازنـة 

 وإجازتها مؤخراً قبيل انتهاء العام بأربعة اشهر ؟ ٢٠٢٠
للمدة  ٢٠٢٠حقيقة أن خطوة إجازة تعديالت علي ميزانية 

المتبقية نجد أن تلك التعديالت قد رافقها شيء من العـجـلـة 
وزراء  ٧للدرجة التي لم يتخذ رئيس الوزراء قرار بـتـعـيـيـن 

من الـوزراء بـمـا  ٧وبالتالي تم إجازة الموازنة في ظل غياب 
 فيهم الوزير المعني فنياً بإعداد الموازنة (وزير المالية) .

جانب آخر يبدو وكأن الميزانية في سباقها مع الزمن تريـد  
تقديم إعالن تطميني للشركاء الذين يرتبون النعقاد مؤتمـر 

أغسطس بـالـمـمـلـكـة الـعـربـيـة  ١٢الشركاء اليوم األربعاء 
السعودية، ألن الالفت للنظر أن التعديالت أعدت خالل عـهـد 
وزير المالية البدوي قبل قبول استقالته، وهذا يدل عـلـى أن 

 التغيير الوزاري في الشخوص فقط وليس السياسات. 
كما وأن اإلجازة بهذه العجالة إبداء لحسن النية لـلـشـركـاء 
في الرياض وال جديد فيها سوى اإلعالن عن تنـفـيـذ حـزمـة 
تحرير أسعار المحروقات والكهرباء وتحرير الدوالر الجمـركـي 
تدريجياً وتحفيض قيمة الجنيه تحت مسمى تـوحـيـد سـعـر 
الصرف، وهذه الجوانب هي النقاط الخالفية التي كـانـت مـا 
بين قوى الـحـريـة والـتـغـيـيـر ومـجـلـس الـوزراء سـابـقـا، 

والذي بموجبه تم أرجاء تنفيذ الحزمة لحـيـن  ٢٨/١٢/٢٠١٩
 انعقاد المؤتمر االقتصادي. 

 
    إذاً هنالك استعجال مقصود لتعديل الموازنة؟إذاً هنالك استعجال مقصود لتعديل الموازنة؟إذاً هنالك استعجال مقصود لتعديل الموازنة؟إذاً هنالك استعجال مقصود لتعديل الموازنة؟

صحيح والشاهد أن العجلة أيضاً جاءت دون عرضها عـلـى  
قوى الحرية والتغيير، وأن يأخذ المجلسين سانحة من الوقـت 
لتقييم المعطيات التي تمت خالل الثمانية أشهـر الـمـاضـيـة 
والتي بدأت بعدم التقيد بما تم االتفاق عليه، بدءاً من تحرير 
أسعار المحروقات، والذي تم في خطوتين حيث أعلنت وزارة 
التجارة والصناعة عن الخبز التجاري وهذه لغة بالغية لبدايـة 

 تحرير أسعار القمح والخبز، 
وزارة الطاقة والتعدين أعلنت باسـم األسـعـار الـتـجـاريـة 
للبنزين والجاز وهي تالعب لغوي لتحرير أسعار المحـروقـات، 
والتي أصبغت عليها المشروعية مـن خـالل بـيـان مـجـلـس 

 الوزراء.
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    التعديالت أشعلت أسعار المحروقات؟التعديالت أشعلت أسعار المحروقات؟التعديالت أشعلت أسعار المحروقات؟التعديالت أشعلت أسعار المحروقات؟
فيما يتعلق بالمحروقات هـنـالـك أمـر خـطـيـر فـي هـذه 
التعديالت، ترافق مع  تحرير أسعارها بأن فتح الـبـاب عـلـى 
مصراعيه الستيرادها عن طريق االستيراد الخاص وبالسـعـر 

 الموازي. 
إلـى  ٥٥كما وتم تخفيض لقيمة الجنيه السـودانـي مـن 

في لمحة تاريخية تم تخفيض قيمة الـجـنـيـه مـقـابـل  ١٢٠
% وسابقا في ينايـر اتـخـذ ١١٨جنيه بما يعادل  ٧٠الدوالر ب

 ٥٥إلـى  ١٨المجلسان أيضاً  قرار بتخفيض قيمة الجنيه من 
أشـهـر تـم  ٨%وفي مدة لـم تـتـجـاوز  ٢٠٥بنسبه تفوق الـ

% وهذا مـؤشـر بـأن ٣٢٥تخفيض العملة الوطنية بما يقارب 
السياسة المتبعة خالل الفترة االنتقالية تتناقض بما يتطـلـع 
له الشعب السوداني، وتتبنى ذات نهج النظام البـائـد والـذي 

 عرف بسياسة التحرير االقتصادي.
    

    شرعية السوق األسود :شرعية السوق األسود :شرعية السوق األسود :شرعية السوق األسود :
الخطورة أيضاً في هذا التوجه انه يكسب السوق الـمـوازي 
(األسود) شرعية ويجعله مرجعية تحديد سعر الصرف بسـعـر 
اعتباطي غير حقيقي (بالمضاربـات) أيضـاً تشـكـل مـهـيـج 
للتبادالت التجارية بين األسواق ويخلق حالة عـدم اسـتـقـرار 
في السلع والخدمات، كما أن الـزيـادة الـمـتـدرجـة لـلـدوالر 

% تقود لمضاربات في األسعار، وتـحـفـز ٣٠الجمركي بنسبة 
التخزين  للسلع بما يخلق فجوة في سلع أغلبها معتمدة علـى 
الدوالر الجمركي، بما يخلق تباطؤ في عرض السلـع (نـدرة)، 

 انتظاراً الغتنام ألرباح أفضل ولفرصة تزيد شهرياً. 
 

    الشعب السوداني ينتظر انفراجاً في األوضاع االقتصادية؟الشعب السوداني ينتظر انفراجاً في األوضاع االقتصادية؟الشعب السوداني ينتظر انفراجاً في األوضاع االقتصادية؟الشعب السوداني ينتظر انفراجاً في األوضاع االقتصادية؟
المؤسف أن اإلجراءات بدالً من أن تكون مبشـرة لـلـشـعـب 
السوداني، تتوعده وتزيد المعاناة فيما يتعلق بالتوجه لزيادة 
تعرفة الكهرباء، وفي ظل نقص اإلمداد الكهربـائـي، والـذي 
جعل القطاعين الصناعي والزراعي يعتمدان عـلـى مـولـدات 
الديزل، وزيادة الكهرباء والوقود تؤدي إلى زيـادات تـتـجـاوز 

% في األسعار الجارية اآلن، واآلن تصاعد األسعـار الـذي ١٥٠
حدث باألمس مؤشر لما ستـشـهـده األسـواق كـردود فـعـل 

 لإلجراءات التي تم اإلعالن عنها. 
 

التعديالت في جوهرها استمرار لنفس تجـربـة الـنـظـام التعديالت في جوهرها استمرار لنفس تجـربـة الـنـظـام التعديالت في جوهرها استمرار لنفس تجـربـة الـنـظـام التعديالت في جوهرها استمرار لنفس تجـربـة الـنـظـام 
البائد، ولم تستفد من تجربة تخفيض قيمة  العملة ألكـثـر البائد، ولم تستفد من تجربة تخفيض قيمة  العملة ألكـثـر البائد، ولم تستفد من تجربة تخفيض قيمة  العملة ألكـثـر البائد، ولم تستفد من تجربة تخفيض قيمة  العملة ألكـثـر 

    مرة خالل الحكم البائد. مرة خالل الحكم البائد. مرة خالل الحكم البائد. مرة خالل الحكم البائد.     ١٧١٧١٧١٧من من من من 
توحيد سعر الصرف الرسمي بالموازي نتيجته كارثية تدفع 
بمزيد من تداول النقد األجنبـي خـارج األوعـيـة الـرسـمـيـة 
وتقطع الطريق أمام تدفقات تحويالت  السودانيين العامليـن 
بالخارج وهذه انتكاسة للتوجه الذي قـدمـتـه قـوى الـحـريـة 
والتغيير لتصحيح األوضاع االقتصادية ووقف تدهور الجـنـيـه 

السوداني واستقرار األسعار تدريجياً وتقليل نسبة التـضـخـم 
من خالل العمل على تحسين القوة الشرائية للجنيه بتعظيم 

 إيرادات النقد األجنبي واإلبداع في إدارته وترشيده.
    

    توترات اجتماعية:توترات اجتماعية:توترات اجتماعية:توترات اجتماعية:
    تأثير تلك الزيادات على االستقرار االقتصادي؟تأثير تلك الزيادات على االستقرار االقتصادي؟تأثير تلك الزيادات على االستقرار االقتصادي؟تأثير تلك الزيادات على االستقرار االقتصادي؟    

الزيادات لن تقدم حلوالً بل تفاقم األوضـاع االقـتـصـاديـة 
واالجتماعية وستؤدي إلى توترات اجتماعيـة وتـهـزم فـكـرة 
تحريك االقتصاد من حالة االنكماش إلى النمو اإليجابي كـمـا 
تدعي المسوغات المقدمة وهذا لن يحـدث، بـل تـزيـد مـن 
الفجوة بين الصادرات والواردات نتيجة تخفيض قيمة الجنيـه 
أمام الدوالر  وتأثيرات المحروقات التي من البديهي أن ترفـع 

 تكلفة المنتج الوطني. 
لذا من المتوقع أن يحدث تراجع في الصـادرات بـالـتـالـي  

 يزيد من عجز الموازنة في ما يلي الميزان التجاري .
 
    بدائل اقتصادية:بدائل اقتصادية:بدائل اقتصادية:بدائل اقتصادية:    

كان األجدر اتخاذ البدائل الـتـي قـدمـتـهـا قـوى الـحـريـة 
والتغيير لتعظيم إيرادات النقد األجنبي، وبالـتـالـي تـقـلـيـل 
الفجوة ما بين  الصادرات والواردات والمنتجات الوطنية سواء 
كانت صادر أو للسوق المحـلـي يـتـوقـع أن تـقـل قـدرتـهـا 
التنافسية وبالتالي يتكبد المستهلك مزيد من  زيـادات فـي 
األسعار ويتكبد المصدرون مشقـة تـراجـع فـرص صـادرات 

 السودان في التنافسية في الخارج.
 

    استبدال العملة:استبدال العملة:استبدال العملة:استبدال العملة:
    اذاً ما الحل؟اذاً ما الحل؟اذاً ما الحل؟اذاً ما الحل؟

الحل يكمن في استصدار قرار باستبدال الـعـمـلـة واتـخـاذ 
تدابير تعزز الثقة في الجهاز المـصـرفـي وإحـكـام سـيـطـرة 
الدولة من خالل شركـات مسـاهـمـة عـامـة عـلـى الـذهـب 
والمعادن األخرى وسلع الصادر وفي العديد مـن الـقـطـاعـات 
بتوظيف ارتفاع منسوب المشاركة الشعبية الـذي أظـهـرتـه 

 االنتفاضة.
واإلسراع بإعالن البورصة السودانيـة وتـكـويـن شـركـات 
المساهمة في قطاعات الصادر وعودة الـمـؤسـسـة الـعـامـة 
للبترول وتكون معنية باستجـالب الـمـحـروقـات، وتشـكـيـل 

بتوفير القمح حتـى ال يـتـرك   شركات مساهمة تكون معنية
لتقلبات األسواق العالمية والـمـضـاربـات، وهـذه تسـتـهـدف 
تطوير القطاع الخاص السوداني الوطني من التخريب الـذي 
تم  له خالل الثالثون عاماً، وينعتق من دوره كـ(سمسار) إلى 
االستثمارات الحقيقية في القطاعين اإلنـتـاجـيـيـن الـزراعـي 

 والصناعي.
 

 * * * * 
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    الخرطوم: سودان برسالخرطوم: سودان برسالخرطوم: سودان برسالخرطوم: سودان برس
قال عضو مجلس السيادة صديق تاور، أن مسألة التطبـيـع 

لم تناقش ولم تطرح نـهـائـيـاً عـلـى أي مـن “  إسرائيل” مع 
مستويات الحكم في الـبـالد، وأضـاف أن تصـرف مـتـحـدث 

 الخارجية يستوجب المساءلة والمحاكمة.
وقال الصديق تاور، إن تصريحات المتحدث باسم الخارجية 
هي تصرف شخصي من موظف، ربما لم يقدر تبعات ما قالـه 
حول موضوع ليس بالهين، وهو أيضا موضوع خالفي عـلـى 

 الساحة السودانية.
وأضــاف عضــو مــجــلــس الســيــادة فــي تصــريــح خــاص 

اليوم األربعاء، وبحسب ما صرح به الـمـتـحـدث ”  سبوتنيك” لـ
باسم الخارجية بأنه عبر عن وجهة نظره الشخصيـة، لـكـنـه 
خلط بين الصفة الرسمية والرأي الشخصي، ألنـه فـي مـثـل 

 هذه الحاالت تكون كل كلمة محسوبة.
وأكد تاور أن متحدث الخارجية اقترف خطأ كبيراً جـداً مـن 
المفترض أن يعرضه للمساءلة والمحاكمة، ألن هـذا سـلـوك 
غير مسؤول من موظف دولة في موضوع على درجة كـبـيـرة 
جدا من الخطورة على السـاحـة السـودانـيـة والـرأي الـعـام 

 السوداني.

وأضاف: بالتالي هو يتحمل نتـيـجـة هـذا الـتـصـرف غـيـر 
المسؤول، الذي ال يعبر عن وجهة النظر الرسميـة بـأي حـال 

 من األحوال.
وحول ما إذا كان تصرف متحدث الخارجية جاء لتنفيـذ رؤى 
خارجية قال عضو السيادي، بحسب ما صرح به المتحدث بـأن 
تصريحه يعبر عن وجهة نظره الشخصية، لكنه ربمـا يـكـون 
قد تأثر بالمناخ العام فـي الـمـنـطـقـة مـن تـوجـه بـعـض 

، وغـالـبـاً وقـع “ الكيان الصـهـيـونـي” الحكومات للتطبيع مع 
 المتحدث تحت تأثير تلك المتغيرات التي تحدث اآلن.

وأشار تاور إلى أنه عندما جرى لقاء بين البرهان ونتنيـاهـو 
قبل عدة أشهر، أقر البرهان بأن هـذا الـلـقـاء كـان تصـرفـاً 
شخصياً من جانبه، وليس تصرفاً مؤسسياً ولذلك لم تـحـدث 

 أي خطوات إلى األمام في هذا الموضوع.
وأوضح عضو السيادة أن مسالة التطبيع ليست قراراً فردياً 
أو شخصياً وإنما هو قرار دولة تناقشه المؤسسات، وبالتـالـي 
ما صرح به متحدث الخـارجـيـة لـم يـعـرض عـلـى أي مـن 
المؤسسات ولم يناقش نهائياً ولم يتم التـطـرق إلـيـه، ولـم 
يتم إثارة الموضوع على أي مستوى من مستويات الحكم في 

 السودان.
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رفضت رئيس القطاع القانوني بـحـزب الـبـعـث الـعـربـي 
االشتراكي األصل، عفاف أرباب، الدعوات المنادية بـتـطـبـيـع 

، ووصـفـت دولـة “ إسرائيل” الحكومة السودانية عالقاتها مع 
الكيان بالمغتصبة لألرض، وأضافت، أن السودان قـاد ثـورة 

) عاما من الظلم، وال يمكن الـنـكـوص عـن ٣٠عظيمة بعد (
شعارات الثورة المنادية بالسالم والعدالة، من خالل التطبيـع 

 مع دولة معادية.
وقالت أرباب إنه في حال قامت الحكومة بـالـتـطـبـيـع مـع 

 ، فإن الخطوة لن تجد السند الشعبي.“إسرائيل”
الـبـرهـان،  -وفي ذات السياق، وصفت أرباب لقاء نتنياهـو

الذي انعقد في أوغندا، بالخطوة غير الموفـقـة، وقـالـت "لـو 
كان البرهان طرح هذا اللقاء على مجلسي السيادة والـوزراء، 

 لن يجد السند والموافقة من الطرفين".
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بيان مشترك حول ما تم تداوله مـن أنـبـاء عـن تـطـبـيـع 
والزج باسـم السـودان مـن “  الكيان الصهيوني” العالقات مع 

قبل وسائل اإلعالم الصهيونية والعالـمـيـة ويـحـمـد لـوزارة 
الخارجية السودانية تصديها بالنفي لما دار مـن لـغـط وفـي 

 هذا الصدد نود أن نؤكد على ما يلي:
بناء عالقات مع دولة االحتالل  يعني خرقاً لــمــبــادئ أوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 

الشعب السوداني في دعمه للقضايا العـادلـة والـوقـوف مـع 
الحق  وتحوالً كبيراً في عالقات السودان الخارجيـة وانـقـالب 
على موقفه التاريخي ولذلك فإن قراراً بهذا الحجم ال يـدخـل 

 في واجبات مؤسسات الحكم االنتقالية.
الموقف من دولة االحتالل ال يمكن قياسه بمقاييس ثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً: 

براغماتية فقضايا التحرر من االستعمار ومناهضة العنصرية 
وسيادة الشعوب على أراضيها وحقـهـا فـي الـعـيـش فـيـهـا 
والمواطنة المتساوية والعدالة، حقوق غير قابلـة لـلـتـصـرف 

 والمساومات السياسية.
مجلس السيادة  -نطالب مؤسسات الحكم االنتقالية ثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: 

بوقف أي اتصاالت سرية بـدولـة االحـتـالل  -ومجلس الوزراء 
وعدم زج البالد في أي موضوعات خالفية في وقـت تـحـتـاج 
فيه بالدنا التماسك والعبور بالفترة االنتقاليـة فـي تـنـاغـم 

 وتوافق بين كل قوى الثورة.
هناك اتفاق موثق على طرح كــل قضــايــا الــبــالد رابعاً: رابعاً: رابعاً: رابعاً: 

الكبرى بما فيها السياسة الخارجية لـلـحـوار فـي الـمـؤتـمـر 
القومي الدستوري المزمع عقده قبل نهاية الفترة االنتقالـيـة 

نتنياهو كان خطأ كبير من النـاحـيـة  -لذلك  فإن لقاء برهان 

السياسية واإلجرائية وتجاوزاً لصالحيـات مـجـلـس السـيـادة 
وخرقاً للوثيقة الدستورية وخطوة انفرادية ال يجب تـكـرارهـا 
ولن تنجح محاوالت تغطيتها بإثارة الغبار حول من ضد ومـن 

 مع.
 الخرطوم                 

 ٢٠٢٠أغسطس  ١٩            
    ----الموقعون:الموقعون:الموقعون:الموقعون:

 حزب األمة القومي -١
 الحزب الشيوعي السوداني -٢
 الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري -٣
 حزب البعث القومي -٤
 االتحاديين األحرار -٥
 اتحاد النساء السياسيات السوداني -٦
 حزب حشد الوحدوي -٧
 التيار االتحادي الحر -٨
 حزب البعث العربي االشتراكي -٩

 مركز التراث والثقافة الوطنية -١٠
 مجلة حوارات -١١
 الحراك الطالبي الحر (حبر) -١٢
 الحراك الجماهيري الحر (حجر) -١٣
 الجبهة السودانية للتغيير -١٤
 اللجنة القومية للمفصولين -١٥
 حزب البعث العربي االشتراكي األصل -١٦
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استقبل رئيس الوزراء د. عبداهللا  حمدوك نهار اليوم وزيـر 
الخارجية األمريكي مايك بومبيو الـذي زار السـودان لـيـوم 
واحد. وناقش اللقاء األوضاع في السودان ومسـار الـعـمـلـيـة 
االنتقالية والعالقات الثنائية بين البلدين ومساعي  رفع اسم 

 السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب.
وأكد وزير الخارجية األمريـكـي دعـم اإلدارة األمـريـكـيـة 
للعملية االنتقالية في السودان كما أكد دعـمـهـم لـعـمـلـيـة 
السالم وجهود تحقيق األمن واالستقرار في دارفـور وبـقـيـة 
المناطق المتأثرة بالنزاع، كما أبدى اهتماماً بإجراءات حمـايـة 

 المدنيين في دارفور في المرحلة القادمة.
وأكد رئيس الوزراء د. عبداهللا حمدوك لـوزيـر الـخـارجـيـة 
األمريكي أن الحكومة السودانيـة تـولـي مـوضـوع حـمـايـة 
المدنيين في دارفور اهتماماً كبيراً وقدم شرحاً لعملية إنشـاء 

 اآللية األمنية لحماية المدنيين في دارفور.

“ إسـرائـيـل” وحول الطلب األمريكي بتطبيع العالقات مـع 
أوضح رئيس الوزراء للوزير األمريكي أن المرحلة االنتقـالـيـة 
في السودان يقـودهـا تـحـالـف عـريـض بـأجـنـدة مـحـددة 
الستكمال عملية االنتقال وتحقيق السالم واالسـتـقـرار فـي 
البالد وصوالً لقيام انتخابـات حـرة، وال تـمـلـك الـحـكـومـة 
االنتقالية تفويضاً يتعدى هذه المهام للتقرير بشأن التطبيـع 

، وأن هذا األمر يتم التقرير فيـه بـعـد إكـمـال “ إسرائيل” مع 
 أجهزة الحكم االنتقالي.

ودعا رئيس الوزراء اإلدارة األمريكية لضرورة الفصل بـيـن 
عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لـإلرهـاب 

 “.إسرائيل”ومسألة التطبيع مع 
    فيصل محمد صالح فيصل محمد صالح فيصل محمد صالح فيصل محمد صالح 
    وزير الثقافة واإلعالم وزير الثقافة واإلعالم وزير الثقافة واإلعالم وزير الثقافة واإلعالم 

 ٢٠٢٠أغسطس  ٢٥الناطق الرسمي باسم الحكومة       الناطق الرسمي باسم الحكومة       الناطق الرسمي باسم الحكومة       الناطق الرسمي باسم الحكومة       
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    محسن يوسفمحسن يوسفمحسن يوسفمحسن يوسف
 إشتدي أزمة تنفرجي... 

 مكتوب علينا تجرع األسى واأللم بشهية المتعود على النكبات 
فيعتصر القلب حزناً حين يصل األمر إلى الفقد في خضم 

 الدمار ...
معرضون نحن اللبنانيين ومنذ االستقالل إلى وقائع وأحداث 
متنقلة وثابتة أثخنت بيروت بالجراح كما سائر المناطق وبعد كل 

 واقعة او حدث نلملم اشرعة نهوضنا ونعود للحياة...
 فنحن شعب متمرس في لعبة الحياة والموت 

 نحن قوم نجيد الرثاء ...متملقون في الحضور وفي الخفاء ...
 واحدنا يرثي الزجاج المكسور بفصاحة رثاء المظلوم والمقهور 

 فوصل فينا األمر حدا سدت من خالله كل نوافذنا إلنقاذ الوطن 
 ما عاد يسمع في األصقاع صوت الرياء ...
 وثورة شعبنا التي ولدت من رحم األحزان 

وصلت لتدخل عقر دار الفساد والنهب حاولوا االلتفاف عليها 
 وقمعها والتسلل بداخلها علهم يخرجون من دائرة استهدافها لهم 

 محظوظةٌ حكومات لبنان المتعاقبة وقليلة الحظ يا بيروت 
كلما آلت الظروف إلى استحقاقٍ يطيح بها ينعق بوق الخراب 

 بحدث مريع يعيد الحكومة للواجهة 
 لكأنه لم تعد الكورونا وحدها كافية لتلعب وحدها لعبة الموت 

وتستمر دوامة لعبة الحظ إلى أن تهوي علينا بهولها كارثة 
األمس المروعة التي خسر فيها لبنان إضافة لمئات الشهداء وآالف 
الجرحى  معلماً حضارياً من معالم وجوده في ظل أزمة اقتصادية 

 خانقة وعقوبات قاسية وعالقات عربية ودولية مهترئة
 لتنقذ الحكومة من تداعيات االستقالة....  

تأتي هذه الكارثة لتضعنا في مصافي البالد المنكوبة حيث 
 تغيرت مالمح الجزء الحيوي من بيروت...

 وعادت بنا لتبعات العصر الحجري 
تكثر التآويل والتحليالت وتبقى العبرة في كيف تعود لسابق 

 عهدها 
 لنشخص األسباب ونحاسب المسؤولين عن الكارثة 

 ال نريد مساعدات من باب الشفقة 
 ألن طائر الفينيق قادر على النهوض من جديد 

 إشتدي أزمة  تنفرجي ...
 لنبني ونعيد ألق سيدة الكون ...بيروت  

   ٢٠٢٠/٨/٥ 

... D��	 �;  a:Aُ ر�R!%	 

    إلياس خوريإلياس خوريإلياس خوريإلياس خوري
ال تتعجبوا، فاالنفجار الذي حول مدينتكم إلى ركام ليس 
 مصادفة أو مجرد خطأ، إنه حقيقتكم التي حاولتم طويال إخفاءها.

مدينة استباحها اللصوص، وقبضت عليها سلطة األغبياء، 
 ومزقها أمراء العمالة للقوى األجنبية.

 مدينة انفجرت ألنها كانت مرمية على فراش االحتضار الطويل.
ال تسألوا المدينة عن اسم قاتلها، قاتلها حاكمها. بيروت تعرف 

 ذلك وأنتم جميعا تعلمون.
تشرين، عبر تشكيل  ١٧قاتل المدينة هو من أراد قتل ثورة 

 حكومة الكركوزات التكنوقراطية، وأطلق كالب القمع في الشوارع.
قاتل المدينة هو مافيات األحزاب الطائفية التي استولت على 
البالد، وأعلنت نهاية الحرب األهلية عبر تحويل شبح الحرب إلى 

 نظام سياسي.
قاتل المدينة هو من انتخب ميشال عون رئيساً، محوال الكارثة 

 التي صنعتها األوليغارشية إلى مسخرة.
طن    ٢٧٠٠ مدينتنا تموت، انفجرت وتناثر لحم أبنائها،   –مدينتكم  

 من نترات األمونيوم، مصادرة وموضوعة في المرفأ منذ ست سنوات! 
 يا لوحشية االستهتار والغباء.

في زمن مضى دفن أمراء الحرب األهلية نفايات كيميائية في 
جبالنا، واليوم نكتشف أن استهتار هؤالء األمراء الذين تحولوا إلى 

سمح بقصف  «السلم األهلي»مافيات زمن ما أطلقوا عليه اسم 
 بيروت بما يشبه قنبلة ذرية.

يجلسون على عروش مصنوعة من عظام موتانا، وفقرنا 
 وجوعنا.

 ألم تشبعوا أيها الضباع من نهش جثثنا.
انقلعوا، آن أن تنقلعوا، اتركونا مع بالدنا التي نكبت بكم، 

إذهبوا إلى جزر الكاريبي والمحيط حيث هربتم ثروات الشعب 
 وممتلكاته كي تتنعموا بها.

 أال تشبعون؟
لقد دقت ساعة نهايتكم، موتنا وحرقة قلوبنا، هما سالحنا 

 اليوم في مواجهة زمن العتمة والذل.
سنواجهكم بجثثنا المحترقة، وبوجوهنا التي تنزف، وستغرقون 

 معنا في لجة هذا الخراب.
 استمعوا جيدا، لقد انفجرت بنا بيروت كي تعلن نهايتكم ال نهايتها. 

بيروت ليست الماضي، بيروت هي حاضرها، تنزف دماً لكنها ال تنزف  
 كرامتها، توقفوا عن الكالم، إخرسوا، كل خطبكم لم تعد تعنينا. 

 نريد منكم شيئا واحدا هو أن تنقلعوا.
إذهبوا أنتم وأصحاب المصارف وكل الذين ضاربوا بموتنا إلى 

 الجحيم.
ونحن سنضمد جراح بيروت، ونقول لمدينتنا أنها ستعود لنا، 
فقيرة لكنها بهية، متعبة لكن روحها تتجدد، مثخنة بالجروح لكنها 

 تضمنا إلى ألمها وتمسح الدمع من عيوننا.
 زمن األوغاد الذين تحكموا بمصائرنا بأسماء شتى انتهى.

ال نريد نفط أسيادكم، وال نصدق ممانعة مالليكم وال تعنينا 
 طوائفكم.

 خذوا الطوائف كلها معكم وحلّوا عنا.
تشرين فعليهم أن يعرفوا أن  ١٧أما شابات وشبان انتفاضة 

 وقت الثورة الشاملة قد أزف.
 ثوروا كي ننتقم لبيروت.

 ثوروا كي تصنعوا لكم وطنا من هذا الركام.
 ثوروا كي ترسموا بيروت بحبر دماء أبنائها.
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 ٢٠٢٠آب   /طليعة لبنان الواحد 

 

    مرثاة مدينة حية   مرثاة مدينة حية   مرثاة مدينة حية   مرثاة مدينة حية                
 عندما بيروت تبكي

 يدرِك القاتلُ ما معنى البكاء.
 ريكت دمعةٌ واحدةٌ من جفنِها المغسولِ بالموت 

 الكونَ من غيرِ ضياءْ 
 دمعها يطفئُ أضواَء القصور

 دمعها أم دمها حين يسيلْ 
 يخجلُ القاتلُ من دم القتيلْ

 عندما أرثيك يا بيروت أرثي ساحلَ العمرِ الجميلْ.
 فخذي دمعي، وهاتي المستحيلْ

عنه ارتد من الميناِء ثم خجل البحر 
،بيروت عندما أبصر 

 وعيناها بدمعٍ ودماْء،
 نكانتا مملوءتي 

       ***** 
،إخوةُ يوسف همإن 

 قتلوها، وبجب طمروها، ثم جاؤوا ألبيهم،
 بقميصٍ لجياعٍ قتلوهم حيثُ ناموا دونما أي عشاْء، 

.بكَذ بدمٍ ليس 
.بسي من خشليظلّوا فوق كُر 

 إنما أطفالُنا لما بكَوا، 
   .بهم ليس كَذدمع 

 آه من أدمعهم كم فضحت دمع التماسيح، 
.ومن يبكون من غير شعور 

 ربما يبكون ما هدمه الزلزالُ فيها 
قبور فوق تنِيمن قصور ب 

              ***** 
 عندما بيروت تبكي يستحي العالم منها
 بين بيروت وبين الموت ما ظلّت سواحلْ

فُنمن غير س مرةً أخرى وميناؤك 
من غيرِ وطن مرة أخرى وأبناؤك 

 فُنلم تزلْ تسألُ عنه س لكن ميناؤك مات 
 مألى بأشواقِ السواحلْ 

 ،يا بيروت ،في صدرك إنَّ جرحاً غاص 
.عفي الضمادال ي 

 وطني، يتهِم الجرح الضماد
 إنَ أقسى تهمة، يا وطني،
 عندما يتهِم الجرح الضماد

مادض دونما أي جرح عندما ينزف 
،منه رييستحي شع 

 وتصير الكلمةْ 
رقعةً مثلَ الضماد 

              ***** 
 ورز يا بيروت ككلُّ دمعٍ ما عدا دمع 

 وطني، قد أصبحت بيروت قبراً.
 قالَ: لكن، أين حفّار القبور!!

،جِبتعوطني، ال ت 
 إنّ هذا الحاكم المحكوم حفّار القبور.

 وطني، يسكن فيك القاتلون،
 بائعو األكفان، تجار الضمير،

 من حلْقِ الفقير سارِقو اللقمة 
 ماتت عندما بيروت 

 نبتت في شارعِ الحمراِء أشجار البكاء.
 أين أنت اآلنَ يا فيروز حتى تذْرِفي أغنيةً ،

 أو توقظي بيروت فينا.
.لتما قُت ،لتإنَّ بيروت التي قد قُت 

 إنها في كلِّ قلبٍ تتجولْ.
 وإلى عنقاَء أخرى تتحولْ،

 بجناحينِ أُعيدا من رماد
 بجناحين على مينائك المقتولِ ظلماً تتحولْ.

 إنّ بيروت التي غَنيت باألمسِ لها، وهي عروس
 لم تزل مأمورةً حتى تقوم،

 رغم من حاولَ أن يجعلَها مقبرة
 إنها سوف تقوم،

 رغم من خافوا سعير األغنيةْ،
 وغَدوا من شدة الوطِْء عليهم أحذيةْ.

 إنَّ بعض الحرف يا بيروت معولْ.
                ***** 

 منذ كان البحر يطغى، 
 وهوى بيروت يغري الموج أن يصبِح ساحلْ.

 إنّ "نهر الموت" يجري تحت رجليها 
 غزيراً بالحياة.

 إنها بيروت بنت البحر، لكن هجم البحر عليها
 ثم سواها رماداً،  

 ثم لما أبصر العنقاَء تحيا
 حاد عنها، واستحى. 

 دبوأز ،البحر بخةً أخرى عليها صمر 
 حين ألغت قدرةَ البحرِ  

 على أن يتحداها ويغدو الموج قبطانَ السفينةْ.
 أشعل الميناَء كي تغدو رماداً.

:"الموت ا قالَ "نهرواستوى الماُء كظهرِ البر لم 
 للعنقاِء قومي  

 قامت العنقاُء فيها واختفى من لهبِ المفتولِ قاتلْ.
 لن يزولَ الحب والموال في مينائها 

 عن "صخرة المينا"، وترحلْ.
 ترحلُ الدنيا، وبيروت التي تسكن فينا 

 ليس ترحلْ.
              *****  
 يا حمامات على الساحلِ واصلْن الهديلْ

 قلْن لألشجارِ في كلِّ مكانْ:
 ربما تقْتلُ بيروت، ولكن سوف تحيا،

 كلُّ شيٍء ممكن في شكْلها إالّ الرحيلْ.

 عمر شبليعمر شبليعمر شبليعمر شبلي


