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  ٢٠٢٢آب   /طليعة لبنان الواحد 

 

 كلمة الطليعة

�ر	ت و	��ور 	�����ه �	 

' �&% ��$ـ�ـ�!ـ# و��!ـ ��ـ�ـ�ـ�ـ�، �ـ�ـ��ت �ـ��ـ�ـ� �ـ� 

�/$&��ت، و��,� �ن �.�# ����� �-,ـ�د+ـ� �ـ*ـ��ـ� (ـ�ر�ـ�ـ#، 

�-��م �و��2# ��-�7ي �,5ه �/*��� �&3 ��# �و��2# �(�1  �0ت 

=&# �����7ع ��$��; ����(&� و��:��� ��ـ�ـ�1 ' �ـ� �ـ9ـ�ـ,ـ�، 

و��BCD ' +5ه ���Aت ��,�ت و���:# �و �@-:?<�ت !�ـ�!ـ�ـ# 

2-,� �����H�A� 1# و�/�GرE �0� #Fـ�ن �I� ' ي�I�� #G!و�

�#. و�� Mـ�ج �ـ� Kـ���ـJ +ـ5ه �/$ـ&ـ�ـ�ت &G> #Fر�G� #�K

�م �3QG ����7ع ����(&� �&3 ����,# Pـ��ـ�ت �Oـ�رج، 
ّ

و�2

���P W�� #,�C�� #�$X YTـ�م �ـ�ل �ـ��UـTـS �ـ� ��ـ�ـIـ�ـ# 

 Zـ]د�ر�ـ&ـ\ Gـ��ـ� �ـ-ـIU م �&3 �� ���+� �ـ���-� W�� #:������

�# �و ��U-�7د�# �و !��$�� �@�$/�� ��.� \&G� �&)���� ن]C��

 .#����-��� 

و�/*��� ��Oر��# � ��7^ ��دX�) ' Z# و���Z، <��,ـ� �ـ� 

�# �&CـGـ�ب G��Q�� و�ت`�� a,X �7�� Z�Q��ي �&3 ��$Q��

�ي �&X c�]� 3ـ�ـ�ط Q��  �� �,و�� ،#�H?,-!� ق��!� c�]� و�

3 �$��-,� �ـ��ـ�ـ���ـ�، و+ـ5ه �$ـGـ3 &� Zد�G�� Jز، در��Bر��

�W�� 1 �-��وز �[��gK,� ��ود+ـ� �Ufـ&ـ�ـ�ـ�ـ# و�ـ�!ـ% ��� �,��h

�#. و+� ���-�i �ـ�X 1ـTـ$ـ,ـ� ���ق ���> �� #����� !� �,$T��

���� �-���# ���A# ��ق ����د+�، و��� �ـ�<ـ� �ـ,ـ� U jh #��k

�0 �� ����J �ن �K# �*��ـ� �ـ,ـ�د �ـ� � #-l��/و� �)�-�� #��!

�2# �,�. و��&3  �/*��� <-&ـm ��ـW �ـ�ـQـ�ي �� n��7� هo-G�

�&3 ���-?ل، و��qه ���-?ل ��!-�p�Q ��ـ5ي �ـ�ـ�م �ـ&ـ3  

�h?ل  #&-H���G�� �� #���-$� #2�Cـ% �/$ـ-ـGـ�ـ� (�ـrـ$ـ� 

�%)، ��Bن !�Bن ���?د �.=&�C� ��5�� cـBـ&ـJ +ـ�2ـ-ـ,ـ% /�

 
ً
�:# �&aU�G� 3 �/���� ��-�ر2ـ*ـ�ـ# ��ـW �<ـ�زت (ـ��=ـ������

��# �-��X$# �� �.���ف و��-�ـ��ـ�ـ� w�� ' ت�$x #H C�

�:# و���-����# و�/H C/� n��7#، و+ـ5ه Eـ&ـ,ـ� X�$Xf� %�و���

7�ـ# ��ـ��ـ�ـ�ـ:# �ـ&ـCـGـa �و *C�� �2�r� ت����� �� J���

�# �?�#. و�U ��ف ��0��X %��Gج ����Z �ـ� +ـ�5 ����� #2�,��

 Zر���!-��Gر ��!-� #=�) p�Q��G د(�ل ����G% ���ـ&ـ# ��ـyـ

 �
ّ

,! W�� ت?=���ط �/Q) 3&� ��� ر ��5ي�Q-و�� #����7��

��X-��ل �o ����ر�ت، و��ـ,ـ� �ـ&ـ3 !ـ�ـ�ـ:� �/ـyـ�ل � �7Aـ�، 

 �ـ��ـEgـ�، 
ً
��!-��Gر ��!-�p�Q �.وروz ��� ��ت �Gـ�ف ��ـ�ـ�

�Qـ�ن، -!�� �5+ �� #T&-*� ط��X� �� ���2�>� S� JF�G� و��

 �ـS ' �ـ�ـ�ب 
ً
 !ـ�ـ�!ـ�ـ�

ً
 �0כ ��5ي �X ]CXـwـ��ـ�

ً
#��w> ه`Hو�

 Y�7ي �ـ�G�� �7Tو��  ����|� g�,-�� #!��! ��-�� ���2�>�

��$�Bن �.=&�c، و���a$~� S �� ��ف ���wم "�. ��ر�,ـ��ـ�"، 

 pـ�Qـ�و+� ��5ي �ـ�ـ�+ـ3 وxـ�Xـ� �ـGـS ��!ـ-ـGـ�ـ�ر ��!ـ-ـ

 SـX]ـ�  #�� ���و�TG�� #�w�� S-T�= 5ي��  cQ$&T�  p��,7��

�wXم  ���م �&�7�G�� �7T�� 3ي، و+ـ�  ��ـ��ـ�ـ� �/ـ-ـ�ـ�ـ� ' 

�# ���7�G�� �7Tي ��B! Yن ��ـ�ـ?د H�&! ��-G� 5ي�� %��G��

  .���   c��G �,�وي ر�w��� �@�Eم ���7�Gي ' ���ب �<��2&=.� 

�ر��G-!�� Zر ��!-�SX� ،cQ$&T� p�Q �ـ�� XـDـ�ـ�ـ# Q)و

�:# ��C/� Yوع  ��!-��Gري ��5ي X��,7�� #H�A� ف��+� �?�

�:# و�BCـ� Xـwـ�م X��yG�� #�Q&$�� م�wX وي�,� �G� Z��� \&QX�

�# �.وj �ـ� /�G�� ب�A� Sز��>� �� S:-�7X� دت�� ���� iدو

�ر�C/� �5+ Zوع ��!-�p�Q �ـTـ&ـ$ـQـc �ـ% Q)  ن� ��H  .��:-X

 cـQـ# <ـ&ـ$ـ����$% ��ود ���Gده �|���<�#  kـ�ود �ـ�ـ��<ـ

 zـ�Gـ� ��ـ��و�$a، �� �رA �2ـ�وده �ن �ـ��$ـ% kـ�ود ��ـ

�!ـ�ـ�ي  -�� �Q�� �H ،g�r�A�  S��gK]:-ـ�ض ��ـGـ�z ��<ـ�و

�#  �/���� ��!-��Gري ��5ي ��ف ��ـ��ـ�ـ� Eـ��ـ�ـ� =�-� 
ً
�0�TXh

، و+ـ� ��ـW �ـ�دت ��ـ,ـ�ف �ـ� �(ـ-ـ�ـ:�ر ١٩٠٧-١٩٠٥�����Xن 

��� ��H #��Uf z�Gـ�ـ�ن �� a&U ' ���� !� YU��H cQ$&>

 �ـ&ـ�ول 
ً
 �$�Bن �/��Q# و=���ـ�

ً
�ن ��و�r� �,F3 �ر&� a2�l

��م +�C/� �5وع ،�&��ول دون ���� �.�# ��Gـ��ـ�ـ:# U J�ر W��

 nـ� �ـ&ـ3 �7ـ��ـQـOو��ـ�، و� �,�Gq [ن��2 ��-�� �,T7� W��

�� +5ه �.�# ' دو�ـ# ��� #:�X�B�h ' ��r� #2ر��G-!�� ول���

 و���Z  و<�,� �E ���=� و�����ت ��-��� و��-��م. 

�:#، +� ��# و��� Z��� ��Qـ�ي �ـ&ـ�ـS �ـ� ��G�� #�.� نh ، 
ً
�0h

���G-!�� 1ر#2 ��� �,-Hدر� #��ن ���%، و+5ه ��
ّ

�r� ت�����

rk% ���م و�ـ�ـ,ـ� ��$ـ�ـ�; و��Uـ-ـ7ـ�دي و�ـGـ�<ـ# �ـ�ود 

 YـX�����,� ��fد ��Gـ��Uـ�ـ� و�/ـ���� !� J~� S��A�7,�، و�&

�# ��P Wـ�ل و�ـ��ـ�ـ� �.�ـ# ' !����زل �|���<�# و��$Gو��

 .Zوع دو�# و����C� 

 Zـ����Z �� و�ـ� �ـ% �ـrـ� �ـ���� Z����ن �r� W�� #�.و�

�� و�ن JX�E ���ـ� ��� ��.� Zو�� #�=�) jh ��-T� � ،�GT���

��# ��Pد�# �ـc دو�ـ,ـ� w�� �,$T�� و��ت� ،Z�� دول �,Xو�q

 SـGـFـ:�ق ��ـ5ي وyـ�!�-,� ���G# ���ول ��ـGـ��ـ�ـ:#. و+ـ�5 �/ـ

 Z���م ���G# ���ول ��ـGـ��ـ�ـ:# (ـQـU o-�� ،ن�$!�/� ��I�.�

�U�:y,� �ـ&ـ3 �ن � �X ��H ،#&��C�� #:���G�� Z����� \2�� 3&�

 Sـ��ـXـ��� و���، و�ن �ي �,��� .ٍي �ـ� Hـ+ z�G�� ����� ��.�

 zـ�Gـ�� ��� �,��ـ� �ـ��ـ� ��ـ�ـ+ #:����Xت و��H J��! W��

���-,�. و�&�S �ن �!-ـ,ـ��ف <ـ&ـ$ـQـc �ـ���ـ-ـ?ل �ـ% �ـrـ� 

 ��� �!-ـ,ـ��ف �ـ��ـ� ��ـ�ـ+ ��Xhو ،a$��5,� و�� 
ً
�>��,-!�

 .S-��� z�G�� 

 �� �$&�# �ن ��-,��� ��Oر� ،(ـ�=ـ# �0כ ��ـ5ي 
ً
�U?QX�

� (�Q �&3 ��ـ�ـ~ـ�ـ:# ������ �� ���-?ل و+ ، p�Q�(�Qه ��!-

�ـ�ن !ـ�ـ�; H ' Z���� #�.� JX�E ل�� ' #����:# و��������

�ر2#، <]ن �وj �/$&ـ�ـ�ت -!��� S-G��� �� �w��� ��� و���

�ن ����ـ�، �ن �ـrـ�ن Eـ� ��ـQـ�ـ^ r/� 1�-$� 3&� #:������
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 ��ر� �OـQـ� 
ً
����� Sو (�ر�� %rA� YU���; �� �Eن ' �$��

 �� ��Cوع �/���,# ����C&ـ#. ��ـ� ��0 
ً
�ن ����r� ر�، و�ن�O�

�# ' ���ر ��Cوع و�� و Uـ�� و��ـ� &)���� 1���� ���-� %�

 ���G�� #�.� ن���X�B�f� Sت �/-��#، <]ن ����5 ��:�=�> �,7��

��ون ' ��X$���ت �|�,# ����(&ـ�ـ# �/ـ�ـ�خ �/ـ��� �ـ-ـ�ـTـ�ـ5 

�*�Q ���-?ل �و ��,���# �و ���-��� و��r�/� �@�$O� �Uـ�ـ# 

 Zـ�ـ�U ـ�ت �ـ,ـ��� �.�ـ���>��7�ن ���S. و��0 �� �ـ� �� \���-�

�� �/ـ�ـ-ـ�ـGـ� $~�� \�� jh �,�?) �� 5ونT�� #����7ل د�(&

�jh S*F �r�� �� �I ����(�، <,�5 ��-�3 �!�;،  (ـ�=ـ# 

��E �� �0ن ��5ي �$��� �&3 �� و�2 +� ' �ـ�UـY ��ـ�ـ��ر �ـ&ـ3 

�h 1د�رZ ���و�#. <�y� �T +ـ5ه �Aـ��ـ# �7ـ�ـn �.دو�ت -$�

�# ��W ��وج �Y� #U?G ��و ����# ������ر ��$ـ&ـQـ�ي، &)����

�ـY � �ـGـ�د �Q-�� ن �$�ر� ،�U.� �+��� Zر�QO� �&�� ��+و

��ت ��(ـ �ق ��ـW �ـ��ـ�ـ� �ـ�ـ��Hـ� ��ـ-ـ�ـrـ% �U 3&� �7-��

�&S، ��$ـ�ـ�!ـ# ��T�� ��C9�  Y$D� ��Xhو  ،#���O� Sر���و��-

 Jـ�
ّ

  X�EـJ �م �Iـ�ـ�Z. و�ـ�ـ��ـ� �ـ�
ً

�# �&�و�# =��#�!���

�# �<�Gل ��-�Gون ��G�� Yو، و�IG,ـ� GF��� cX�����!��g و���

 1���G�� #Xـwـ¡ <ـ در�כ �ـ�ـ,ـ� �ـ�ـ$ـ-ـO� �:�� JP �,GFو

�رZ ��ـx W$ـ�+ـ� +ـ5ه �.<ـGـ�ل �ـ&ـ3 �.�ـ� ��ـ��ـ� QO�

 .S:����Iو� S:�2و��� �B� ����� 
ً
 و�!-��Qد�

hن  ���Gو ����� ��G ��م �Uر�S �&3 ���ر!# <�G ���-?ل 

�ب ��CO و+� ���r$G�� ��Gي، �&�[ G> jhـ� &!.�� S-د��hو

���-?ل ��.!&�ب �����% ��.دو�ت ��U-7ـ�د�ـ# و�f�ـ?�ـ�ـ# 

�#، وSX]q �� �� �E �ن �ـ�Kـ� ' �/ـ��ج ��CـGـ¢. و+ـ�5 $Tو���

�ب ��� �� وY� S� �2 ��ح ��Uhـ# Xـwـ�م qـ�ق �و!ـQـ�، &!.�

�% و�ـ� �ـ9ـ�ـ,ـ� &Uf� ' دول S:-2�IG� nq��  ُم ��5ي�w��� �و+

 
ً

�� ،و�x �,&E  ' �/ـ�ـ�ل ��ـGـ�z، �ـ�1Hو����ن و�� "�:�@��!h"

 .�,G2ر�C/ 
ً
�2��� 

 zـ�G�� YU���c ، <]ن ����G�� م�$�Xو�� J-CD�� YUو� �¥ '

�ـ�!ـ�ـ# �ـGـIـ,ـ� ' $�� 1���� �� ���G&� ت��K��� �&-M ت��

�ي و�IG,� �� (�رج ��$&Qـ#، وEـ� �ـ�ـ,ـ� Q&$�� ر����� YU��

�# � ¦ـTـ�  ��&Uhو #��1 دو�U Y� ^��Pو Y��Q� ت�U?G� وج��

�ـ# �ـY ��ـ�ـwـ�م T��P ت�U?G� وج�� �G���> .#�و�G&� �+����

�# /� �[( 5��2�w# و��ـ# /�� #�G��� S$TX 5ي ���م�� p���f�

�S و+� ��5ي ��&� =���# !�S��Q �ـ&ـ3 �ر�ـGـ# �ـ��=ـ% �T��

 J&=و §��:# و���G�� #�G�-�/� ¨��� ' 
ً
�g��� �G�2و ،#:����

�# �Y ��ـ�ـwـ�م T��P ت�U?G� وج�� �)© �G�و ،S�������hت ��

�#  �ـ�ـwـ�م �Aـ�Hـ�ـ�ـ#،  /��  #�G���  S$TX 5ي ���م�� �H ��

 Wـ:�"، ��ـ��# �h" Y!ـ��@ـG��Q� ت�U?G� ط�ª� ،§��K �G�و

 gـH5ـ-�� �T¦ و� ،%��G�� ' د�,�&�  #���U #�G��� �,$TX م���

 .�:���� jh ت��T�� �� #:�X��r�� �+ن ��ود]� 
ً
 د�@��

�:# Ufـ��ـ# ��G�� #�wX.� �G� Zg).� #Xو«� ' JG>�X� ���

 Sـ��ـ-ـ?�ـ�ـ5ي �$ـ-ـ�ـ� �� ��?�Uت ��G�� Yو ��7,ـ�ـ�p، و+ـ

  ،#TI&� g�,-و�� Z��� g��-�� #!���:#، و2~-,� !��G�� رض��

 cـ�و��2رس !��!# ���7�G�� �7Tي �&ـE 3ـ� ��ـTـ&ـ$ـQـ�ـ~ـ

 cــQـ-ــ?ل �ــ&ــ3 �$ــ��ـ# �رض <ــ&ـ$ــ��� JـP cـGــU����ـ

��-�ر2*�#، و��ل �ن �&®م دول ����wم ���! ��z�G  �ـ�/ـ��Kـ�ـ\ 

 #G��|� ق�:y�� 3&� JGUو W�� ¯�/� glو �,�� ¯�/� #������

 /-�������h #Gت ����h" #G!ـ��@ـ�ـ:�" و�ـ-ـ*ـ5 
ً

�:�-r� ت]CXو�

 z�G�� ��7ع�� ��  ��=.� ����� ^U��ـ�p ،�ـ�ـ�م   -�/,7��

�IG,� �&3 ���-��ق   �,Uf� �H�/� �5ـ&ـ�ـ �و �0כ. وE �0hـ�ن 

���wX.�  �� ���G# ��ـ�!ـ�ـ�ـ# Uـ� �Uـ�م �ـ?Uـ�ت �ـY ��ـGـ�و 

�JP ،p 0ر�@Y و�oر�ت ZgyH ، وZ�Q) �,&E �&ـ3 �.�ـ� �,7��

� ���ور ��ـ5ي �ـ�د�ـS دو�ـ# + Zر�Q) �q.� ن[> ،z�G�� �����

 . #:���G�� ر�ت��f� 

�X W�� Y$�-ـ,ـ� �Q-�� ل�Bq� �E #م +5ه ���و��wX وز�x ���

�:# �(�0h ،1 �% �ـrـ-ـ^ �ـTـ-ـn �ـ�ـ��ت �ـ&ـGـ?Uـ�ت ��� #�wX�

 Jـ��ـU� ـ��ـ#، ��# و��U-�7د�#  و��-��ر2# و��$ـ�ـ��ـ!��$��

�# ���fر���:# �O$# ©�ف h!ـ��@ـ�ـ&ـ�، و�ـ�ت $~|� n�� 3&�

 jh ل�)��� �� %,�r����ز ���fر�� ��5ي !|� #&�� �� ���+

 cـ�ـ����E دول ��ـ&ـ� ��ـ-ـGـ�ون �Oـ&ـ�ـ� �ـ��ـ-ـ�ـ:�ر+ـ% �ـ

�ل H� jh` �ـ� )��� #:�X�B�h %,����!  ����f� �5+و ،c����ر��

7�ل �&3 !�# د(�ل �&����� ���fر�� A� ض�T� � z�� �&�

 nن ��ـ[>، m�0 �� `Hر�ت.  و��Q/� ' ل��و ��� ���n !�# د(
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    كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي
وأخيراً، انتهت قضية المطران موسى الحاج بتسوية قضت 
بإعادة جواز سفره وهاتفه الخليوي، اللذين كانـا مصـادريـن 
بقرار قضائي من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريـة، 
وأما المبلغ المالي الذي كان بحوزته وقيل أنه مرسل من قبل 
 ،لبنانيين في فلسطين المحتلة إلى ذويهم في لبنان فلمُ يعد
وتمت مصادرته وطبعاً مع األدوية التي قيل أنها مرسلة معه 
لمرضى في لبنان. وقدُ وجدَ مخرج للمال المصادر بأن تـبـرع 
أحد األغنياء من الطائفة المارونية بمبلغ موازٍ ليتم تـوزيـعـه 

  .على الالئحة االسمية التي كانت بحوزة المطران
وفُهِم من مضمون التسوية، أن المطران الحـاج سـيـبـقـى 
يتواصل مع رعيته في األرض المحتلة وعـلـى أن ال يـكـون 
ساعي بريد لنقل رسائل أو مساعدات عـيـنـيـة أو نـقـديـة. 
وحسبما تم تداوله صراحة وضمناً، فـإن الـمـطـران مـوسـى 
الحاج زار األرض المحتلة مراراً كما سلفه، لكن الـعـودة مـن 
الزيارة األخيرة هي التي كشفت نقله لرسائل ومبالغ نقـديـة 
وأدوية. وال ندري إذا كانت األخيرة، هي األولى التـي تـنـقـل 

  .فيها رسائل وأموال وسنداً للتسوية باتت األخيرة
لقد اعتبرت البطريركية المارونية، أن تـوقـيـف الـمـطـران 
موسى الحاج ومصادرة الجواز والهاتـف الـخـلـيـوي واألمـوال 
واألدوية، هي أبعد من تنفيذ إجراء إداري توفرت الـتـغـطـيـة 
القضائية له بقرار مفوض الحكومة في المحكمة العسكريـة، 
ألنها ليست المرة األولى التي يـقـوم فـيـهـا مـطـران تـابـع 
للكنيسة المارونية بتفقد أحوال الرعية مـن الـمـوارنـة فـي 
فلسطين المحتلة، لكنها المرة األولى التي يتم التعامل مـعـه 
بهذه الطريقة،  بالتالي فإن الهدف هو توجيه رسالة سياسية 
إلى الكنيسة بشكل عام والى رأسها بشكل خاص بعد حزمـة 
المواقف التي اعلنها في اكثر من مناسبة ونحت إلـى مـوقـف 
متميز عن الفعاليات السياسيـة ذات الـتـركـيـب "الـبـنـيـوي 
المسيحي"، ما تعلق منها بموقع لبنان من صـراع الـمـحـاور 
اإلقليمية والدولية أو ما تعلق منها بإدارة الشـأن السـيـاسـي 
الداخلي وبشكل خاص المتعلق منه بتـشـكـيـل الـحـكـومـي 

  .واالستحقاق الرئاسي
وقد تبين أن ارتفاع منسوب الخطاب السياسي في مرافعة 
البطريركية عن مهمة المطران، لم يوازه منسوب مـوازٍ فـي 
الطرف المقابل، وهذه نقطة إيجابية الن شد العصب اقتصـر 
بشكل أساسي على طرف واحد، وجنب البلد إضافـة عـنـصـر 

  .تثقيل إضافي على االنشطار العامودي القائم
كما تبين أن لجوء بعض القوى السياسية إلى االسـتـثـمـار 
السياسي بهذه المسألة وإعالنها لـمـواقـف تضـامـنـيـة مـع 
البطريركية المارونية، لم تنعكس على الواقع الشـعـبـي، إذ 
بقيت ردود الفعل المؤيدة لبكركي "وسيدها"، مقتصرة علـى 
األطر الفوقية، أي أنها بقيت محصورة في إطارها السيـاسـي 
ولم تأخذ بعدها التعبوي الشامل على مستوى الشارع. وهذه 

نقطة إيجابية بحيث أن التعبئة السياسية الفوقية لـم تـأخـذ 
طابعاً أفقياً، وهذا ربما كـان لسـبـبـيـن، األول، إن الـقـوى 
السياسية المتضامنة مع مرجعية الكنيسة لـم تشـأ إيصـال 

التصعيد السـيـاسـي إلـى مسـتـواه األعـلـى، بـاعـتـبـار أن  
االستحقاقات كثيرة وهي عرضة للتـسـويـات، والـثـانـي، أن 
المزاج الشعبي لم يزل على درجة من التـحـصـن الـنـفـسـي 
بحيث لم يستسغ التبريرات التي قدمت في مرافعات الـدفـاع 
عما انطوت عليه الزيارة األخيرة للمطران الحاج ومـا تـرتـب 
عليها من نتائج، وهذا معناه أن رأياً عاماً واسـعـاً وان أبـدى 
تأييداً وتعاطفاً مع الكنيسة إال انه ليس مع سيـاسـة األبـواب 

 .المفتوحة مع العدو الصهيوني
في تقييم للقرار اإلداري الذي اتـخـذه األمـن الـعـام فـي 
الناقورة، هو قرار سليم، والقـرار الـقـضـائـي الـذي اتـخـذه 
مفوض الحكومة هو قرار واقع في محله القانوني. وإذا كانت 
التسوية التي تمت قد قضت بإعادة الـجـواز والـهـاتـف دون 
األموال واألدوية، فإن هذه التسوية أعطت للمطران مـا هـو 
ملتصق بشخصيته، وأعطت للدولة حقها بتـطـبـيـق أحـكـام 
قانون "مقاطعة إسرائيل"، الذي هو قـانـون إقـلـيـمـي وهـو 
يتقدم أصالً في تسلسل القواعد عـلـى الـقـانـون الـوطـنـي 
باعتباره يقع تحت وصف المواثيق الدولية. وكان بإمكان هذه 
التسوية أن تنجز بدون الصخب السيـاسـي اإلعـالمـي الـذي 
سبقها، لكن رب ضارة نافعه. والنافعة فـيـهـا كشـف وجـود 
زيارات رعوية من الكنيسة المارونية لمن تـعـتـبـرهـم مـن 
رعيتها في األرض المحتلة، وهذه لم تـكـن مـعـروفـة عـنـد 

  العامة، وإن كانت معروفة لدى الخاصة والقنوات الضيقة.
إن الكنسية أخطأت في تقدير الموقف عندما رفعت سـقـف 
خطابها السياسي ضد ما اعتبرته تطاوالً على الحصانة الـتـي 
يتمتع بها رجال الكنيسة وإذا سلمنا جدالً بـان رجـال الـديـن 
يتمتعون بحصانات شخصية، فـإنـه فـي الـمـقـابـل هـنـاك 
حصانات وطنية، وفي تسلسل القواعد أيضاً، فإن الحـصـانـة 
الوطنية تتقدم على الحصـانـات الشـخـصـيـة والسـيـاسـيـة 
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  .والنقابية وكل ما يندرج تحت عنوان الحصانات الوظيفية
إن الحصانة الوطنية تتقدم على الحصانات األخـرى الـتـي 
منحها القانون لألشخاص بحكم وظـيـفـتـهـم الـمـدنـيـة أو 
الروحية أو موقعهم النقابي، ألن األولـى تـتـعـلـق بـاألمـن 
الوطني، والثانية تتعلق بـاألمـن الشـخـصـي. ولـهـذا فـإن 
الحصانات الشخصية بحكم الوظيفة أو الموقعُ ترفـع بـقـرار 
من سلطة القرار اإلداري أو القضائي، أما الحصانات الوطنيـة 
فهي محمية بالقانون الدستوري الذي يتـقـدم عـلـى سـائـر 
القوانين النافذة سواء كانت السلطة التي تطبقها مدنـيـة أو 
نقابية أو دينية. وعليه فإن خرق الحصانة الوطنية هو خـرق 
للدستور، وخرق الدستور جريمة يحاسب عليها كل من يقدم 

 على ارتكابها حتى ولو كان في اعلى المواقع الدستورية. 
وعندما ينص الدستور على االلتزام بميثاق جامعـة الـدول 
العربية وهي التي تعتبر قانون "مقاطـعـة إسـرائـيـل"، مـن 
مواثيقها األساسية، وهي لم تصـدر أي تـعـديـل لـه رغـم 
انتهاك أحكامه من قبل بعض من أقام عالقات تطبيعية مـع 
"إسرائيل"، أو عقد اتفاقات سياسية واقتصادية معـهـا وكـل 

  .هذا ال يسقط استمرار نفاذ أحكام هذا الميثاق العربي
من هنا، فإن ال يجوز تحت أي اعتبار أو تبرير قيام مرجعيات 
دينية أو غيرها بزيارات لدولة، هي في التصنيف السـيـاسـي 
والقانوني، ليست دولة محتلة لفلسطين وأراض عربية أخرى 
ومنها ارض لبنانية وحسب، بل هي أيضاً دولـة عـدوة فـي 
التوصيف القانوني والسياسي. أي أن "إسرائيل"، ليست دولـة 
أجنبية ال يقيم لبنان عالقات دبلوماسية معها، بل هي دولـة 
أنشئت في سياق تنفيذ مشروع استعماري مـازال يـتـواصـل 
فصوالً. وهي تسعى للتوسع بالحرب الخشنة تارة وبـالـحـرب 
الناعمة تارة أخرى. وان التطبيع الذي تسعى اليه يندرج تحت 
عنوان الحرب الناعمـة، وضـمـنـه تـنـدرج مشـاريـع الـغـزو 
االقتصادي، واختراق البيئات االجتماعية والشـعـبـيـة تـحـت 

  .عناوين الخدمات اإلنسانية وكمن يدس السم بالعسل
واذا كان ما حمله المطران من مبالغ مالـيـة وأدويـة لـغـايـات  
إنسانية كما وصفت، فإن سلطة العدو التي سهلت عبورها إلـى  
داخل الحدود اللبنانية لم تكن غـايـتـهـا إنسـانـيـة، بـل هـي  
بالنسبة إليها ذات غايات سياسية ، ولو مـرت بسـالـسـة هـذه  
المرة، لكانت تكررت مع كل زيارة رعوية. وتحت مبرر تـقـديـم  
المساعدات المالية من لبنانيين مقيمين في فلسطين المحـتـلـة  
أو تأمين أدوية . وعندما يصبح الدواء ذو المنـشـأ اإلسـرائـيـلـي  
متداوالً وربما البعض ال يتوانى عن تقديم الشكر عـلـى هـذه"  
المبادرة اإلنسانية"، أليس هذا شكل من أشكال التطبيع، تـحـت  
عنوان الخدمات اإلنسانية.؟ انه مما ال شك فيه تطـبـيـع لـيـس  
من بوابات العالقات السياسية، وإنمـا مـن بـوابـات الـخـدمـات  
اإلنسانية واستغالل الفرصة والحاجة في لحظة االنهيـار الـعـام  
في لبنان. لذلك كان البد من التصدي لمثل هذه الحاالت، حـتـى  
ال تتحول إلى ظاهرة عادية إسوة بـتـلـك الـمـسـاعـدات الـتـي  

 .يرسلها اللبنانيون المتواجدين في الخارج إلى ذويهم 
إن في ذلك مفارقة كبيرة، الن "إسرائيل"، هي بـاألسـاس 
دولة عدوان وسلطة قائمة باالحتالل، وليست بـلـد اغـتـراب 

يهاجر اإلنسان إليها بحثاً عن فرصة عمل أو تحصيل علمـي، 
هذا من ناحية، أما من ناحـيـة ثـانـيـة، فـإن الـلـبـنـانـيـيـن 
المتواجدين فيها ،ال ينطبق عليهم وصف المغتربين، ألنـهـم 
عمالء للعدو تعاملوا معه، وهم في وضعهم الحالي يـقـعـون 
تحت المساءلة القانونية لتعاملهم مـع دولـة عـدوة، وربـمـا 
بعضهم منحوا جنسية إسرائيلية، وهذه ال تـمـنـح إال لـمـن 
يقدم خدمات تعتبر جلى للدولة مانحة الجنسية. لذلك يـجـب 
أن يبقى التشدد قائماً مع هؤالء األشخاص حتى ال تـتـحـول 
مسألة التعامل مع العدو إلى وجهة نظر وإيجـاد الـتـبـريـرات 

  .بحجة الظرف المعيشي الضاغط
إننا ال ننكر أن الوضع االجتماعي والمعيشي صعب جداً، لـكـن  
األصعب هو خرق المحرمات والحصانات، ومن تربى على مـبـدأ  
"تجوع الحرة وال تأكل بثدييها"، ال يـقـبـل بـأن يـكـون إشـبـاع  
البطون برغيف خبز على حساب إفراغ النفوس من شحنة العداء  
للعدو الغاصب. ومن يعتقد أن المسألة بسيطة وال تستأهل هـذا  
االعتراض الشديد، هو مخطئ في اعتقاده، خاصة عندما يكـون  
العدو يعمل بنفس طويل ويراكم االختراقات الصـغـيـرة حـتـى  

 .تتحول إلى "دفرسوار "عريض في البنية الوطنية 
لو اعتبرنا ان الذي حصل هو اختراق صغير ،إال ان قـطـع 
الطريق على تكرار مثل هذه االختراقات، هـو قـرار وطـنـي 
يجب أن يكون محل إجماع وطني، وهذه ال تقبل االجتهاد في 
الموقف منها، الن القضايا الوطنية يـجـب أن تـبـقـى خـارج 

  .التجاذبات السياسية
إن الحؤول دون تكرار مثل هذه االختراقـات، هـو مـوقـف 
وطني بامتياز، ويوازي بأهميته كل موقف يرفض الـتـعـامـل 
مع العدو، في الرياضة والمعارض والمصافحة كـمـا يـفـعـل 
كثير من الرياضيين العرب وكـمـا فـعـلـت وزيـرة الـثـقـافـة 
البحرينية التي رفضت مصافحة سفير الكيـان الصـهـيـونـي 

 .تعبيراً عن رفضها لمسار التطبيع
قد يقول قائل، هل يجوز أن تتخلى الكنيسة عمن هم ضمـن  
سلطتها الكنسية؟، وهذا اصل التبريـر لـلـزيـارات إلـى األرض  
المحتلة وتفقد أحوال اتباع الكنيسة. إن الجواب، يكمن بـمـوقـف  
يشكل بالنسبة إلينا السقف األعلى، وهو الموقف الذي عبر عنـه  
المطران جورج خضر ،عندما قال أن للرعية رب يحمـيـهـا، ومـن  
كان حاميه الرب، ال يحتاج إلى حمايـة اإلنسـان، ومـن جـهـتـي  
والكالم له، ارفض وال اقبل أن يوضع خـتـم دولـة "إسـرائـيـل"  
على جواز سفري. وإذا لم ترتقِ الكنـيـسـة إلـى مسـتـوى هـذا  
الموقف، فهناك السقف األدنى، والذي يتمثل بـإنشـاء أبـرشـيـة  
في فلسطين المحتلة للموارنة الفلسطينيين، وان يكـون عـلـى  
رأس هذه األبرشية أسقفاً من موارنة فـلـسـطـيـن الـمـحـتـلـة.  
وطالما أن المرجعية العليا للموارنة في العالم هي الـفـاتـيـكـان  
باعتبارهم طائفة من الكاثوليك، فتنشأ دائرة في الـفـاتـيـكـان  
لإلشراف على شؤون الموارنة في األراضي الـمـحـتـلـة. وبـهـذا  
تبقى الكنسية مشرفة على شؤون رعايـاهـا فـي فـلـسـطـيـن  
المحتلة، وتقفل منافذ االختراق التطبيعي من بوابات الـزيـارات  
الرعوية وجلب المساعدات اإلنسانية، ويـجـنـب الـبـلـد خضـات  

  .سياسية هو بغنى عنها ،خاصة وانها تتعلق باألمن الوطني 
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    نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
  : بلد السمسرات ونهب المال العام

  !من يقلب الطاولة على الجميع
ثمة رواية مضحكة مبكية يعرفها أبناء طرابلس المخضرميـن  
لثالث أو أربع عقود مضت، تتـحـدث عـن مـوظـف فـي إحـدى  
الدوائر المالية كان يطلَق عليـه لـقـب (الـحـمـار)، وكـان ذلـك  
يستثير حفيظة العاملين فـي الشـأن الـعـام الـذيـن دفـعـهـم  
فضولهم لتقصي حقيقة هذا الموظف ليتبين انـه مـن اشـرف  
وانقى الموظفين في عمله ولم تكن لديه من مشكلة سوى انـه  
نظيف الكف، ال يرتشي وال يساوم عـلـى مـعـامـلـة لـمـواطـن  
يقصده، أي مواطن، األمر الذي شكّل تحالفاً وظيفياً مضـاداً لـه  
بتشبيهه ب (الحمار) وهكذا كان في نطـاق تـكـريـس ثـقـافـة  
جديدة للفساد يعيش اللبنانيون أبجدياتها وفيها، ليس ما ينـدى  
له الجبين وحسب، وإنما ما يدعو إلى الحفاظ على ما تبقـى مـن  
أخالق وظيفية ومناقبية في اإلدارة العامة تحد من اسـتـشـراف  
نفوذ الفاسدين وفضحهم وتعريتهم واقل ما يجب ان تتخذ مـن  
إجراءات بحقهم هو مصادرة أمالكهم المنقولة وغير المـنـقـولـة  

 . ليكونوا عبرةً لكل من يتسلم وظيفة عامة بعد اليوم 
فالفساد في لبنان لم يكن وليد هذه األيام البتة وإنما حفر 
بمروحته المتعددة على مدى عقود متعاقـبـة مـن السـنـيـن 
اقلها منذ االستقالل المزعوم الذي بدأ بعهد الرئيس بشـارة 
الخوري والصفقات التي كان يبرمهـا شـقـيـقـه الـذي اتـخـذ 
مسمى السلطان سليم عن "جدارة "اكتسبها فـي اسـتـغـالل 
عهد أخيه ودفعت إلى إسقاطه بـعـد مـرور نصـف مـرحـلـة 

وفي عهد الرئيس الـراحـل فـؤاد شـهـاب   التجديد الثاني له،
وبالرغم مما حقق من إنجازات مؤسساتية ليس من الممكـن 

فإنه لم ينكر في ذات الوقت أن الـفـسـاد مـوجـود  إنكارها،
والدليل على ذلك ما كان ينقَل عنه وهـو يـخـاطـب بـعـض 
الموظفين عن أحوالهم بالسؤال عن "البراني" الذي يـجـنـيـه 
خارج الوظيفة، أما أيام المكتب الثاني صاحب اليد الـطـولـى 
في عهدي شهاب وشارل حلو، فقد انشأ طبقة من المخبريـن 
وكتبة التقارير ألذين اعتمدوا عـلـى شـريـحـة كـبـيـرة مـن 
قبضايات األحياء وأصحاب السوابق وعضالت العشـائـر، ولـم 
يوفر منطقة لبنانية دون إفساد حياتها السياسية إلى درجـة 
ان الرئيس صائب سالم حرص على أن تكـون أولـى مـهـام 
حكومته في عهد الرئيس سليمان فرنجية أن يداهم غـرفـة 
التنصت للمكتب الثاني ويصادرها على مـرأى مـن الشـعـب 
اللبناني منهياً تلك المرحلة المخابراتية من الحياة السياسيـة 
اللبنانية، غير أن أولى مطبات ذاك الـعـهـد (الـفـرنـجـيـاوي) 
ظهرت مع بداية حكومة الشباب عندما تم اإلطـاحـة بـوزيـر 
آدمي اسمه الدكتور إميل البيطار الذي لم يصمد أمام تحـدي 
مافيات الدواء فدفعته لالستقالة، لتغرق الحكومة بعدها فـي 
مطب خيبة األمل وتفشل في تحقيق الصـدمـة اإليـجـابـيـة 
للعهد بالتغيير وليختتم بحرب أهلية داخلية امتـدت سـبـعـة 
عشر عاماً اعتقد اللبنانيون أنها انتهت مع مؤتـمـر الـطـائـف 

الذي عدل فـي 
ــــور  الــــدســــت
الــلـــبــنـــانـــي 
فطُبقت بـنـود 
وأهملت أخـرى 
ـــــع  ـــــدف ـــــت ل
الديمقـراطـيـة 
اللبنانية أثمان 

إلغائها لمصلحة طوائف ومذاهب نقلت ثقافتها الميليشياوية 
إلى الجسم البرلمـانـي الـلـبـنـانـي لـتـمـارس ابشـع أنـواع 
الديكتاتوريات والفساد عـلـى الـمـكـشـوف تـحـت مسـمـى 
الديمقراطية التوافقية وميثاقية الطوائف وحكومات الـوحـدة 
الوطنية وتوزعت الوزارات إلى أحزاب تشبثت بـهـا وكـأنـهـا 
ملكية حصرية ال تقل فساداً عن الملكية الـحـصـريـة الـتـي 
تصادر دواء وغذاء الناس لتطال لياليه الطويلة التي أُغـرِقَـت 
بظالم العهود المتتالية، وألغيت المؤسـسـات الـتـشـريـعـيـة 
والتنفيذية لمصلحة أمراء طوائف ال يتجاوزون أصـابـع الـيـد 
الواحدة في العدد لتمتد العدوى إلى القضاء وهل بعد ضـرب 

  !القضاء من إفساد
هل من فساد في بلد األرز وتصدير األبجدية، اكـثـر مـن 
امتهان كرامة اللبناني واسترخاصه سياسياً، والنظر إلى كتل 
بشرية بأكملها على انها قطيع في حظيرة، وفائض انتخابي 
يباع ويشترى في سوق نحر الديمقراطية المشـرع بـالـعـرف 

 واألمر الواقع، 
هل من بصيص امل وينتفض الجسم القضائي اللبنانـي -

على نفسه ويخرج قاضٍ "انتحاري" أو أكثر يتصدون لـمـافـيـا 
 الفساد على غرار ما جرى في إيطاليا، 

أم هل نفاجأ ببالغٍ رقم واحـد يصـدر عـن الـمـؤسـسـة -
العسكرية بعد أن بلغ السيل الزبى وبدأ العسكر يجوع وبـات 
من المستحيل عليه زجه في مواجهة شـعـبـه الـجـائـع فـي 

 الشارع، 
هل التحقيق الجنائي يكفي الستعادة األموال المنهـوبـة، -

أم أنه بالون دعائي لعهد فاشل يبحث عـن خشـبـة خـالص 
تحفظ له ماء الوجه أمام من علقوا عليـه اآلمـال الـعـريضـة 

 وخاب الرجاء به، 
هل تخرج الطوائف عن وصاية من يتـاجـر بـهـا بـعـدمـا -

تساوى اللبنانيون جميعاً، طوائف ومذاهب وطبقات ومناطـق 
 في الجوع وصاروا سويةً في القهر والمعاناة ،

والى مدى يستطيع فائض القوة أن "يروض" الـخـارجـيـن -
عن إرادته، والشعب ما عاد يمتثل سوى لـجـوعـه، وعـنـدمـا 

 . يجوع الشعب يأكل حكامه وكل المتحكمين بمصائره
أمام كل ما تقدم من سيناريوهات مقبلة على اللبنانـيـيـن 

 !! غداً نقول: من سيقلب الطاولة على الجميع
 . مهداة إلى روح شهداء تفجير الرابع من آب*
  ! يتبع : من أين يبدأ الفساد وكيف*
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    حمزة منصورحمزة منصورحمزة منصورحمزة منصور
” الحضارة وبنـاهـا األسـاسـيـة“ ليس غريبا أن يحتل درس 

 .الموقع األول فـي مـنـهـج مـادة الـفـلـسـفـة والـحـضـارات
فمن بين العوامل المولدة للحضارات كنـا نـذكـر لـطـالبـنـا 

 .عوامل الصراع من أجل البقاء
ونورد لهم الكثير من األمثلة التي تدلل على أن مـحـاوالت 

لتذليل عقبـات وتـحـديـات الـبـيـئـة ”  البدائي“اإلنسان األول 
والمحيط وظروف الطبيعة أدت حينئذ، مع تراكم الزمن، إلـى 
نشوء أولى الحضارات اإلنسانية. من بـيـن تـلـك الـعـوامـل 

) وكيف أن ردة فـعـل … فيضانات األنهر السنوية (نهر النيل
 ذلك اإلنسان مقابل أخطار فيضانات تلك األنهر أدت حينـئـذ
إلى حدوث ثورة زراعية وما أعقب ذلك من بناء قـرى ومـدن 

 .الحضارة” الالواعي “وظهور التجارة والصناعة وصوال للهدف 
أما اليوم فلم نعد، عند دخولنا الصف، بحـاجـة إلـى شـرح 

كـمـا ”  المحـنـطـة” وسرد وإعادة وقائع تلك األمثلة التحديات 
يـدب ”  طـازجـة” مومياء الفراعة مقابل ما سنقدمه من أمثلة 

 .”أكسير حياة جلجامش“فيها 
اليوم يستطيع أستاذ مادة الفلسفـة أن يـقـدم لـلـطـالب 
عشرات األمثلة الحية (الطازجة) عن صراع اإلنسان ،أي هـو، 

 .من أجل البقاء
فوقوفك بطابور الخبز للحصول عـلـى ربـطـة خـبـز لـك 

 .ولعيالك هو نموذج من نماذج الصراع من أجل البقاء
وقوفك بالطابور للحصول على الـبـنـزيـن وشـتـى سـلـع 
العيش وأمام المشفى والصيدلية هو إنـمـوذج مـن نـمـاذج 

 .الصراع من أجل البقاء
” الـكـذدرات” والـزيـارات و”  الـمـشـاويـر“ وتاليا إن إلغاء كل 

 .وإبقائك على الضروري منها هو صراع من أجل البقاء
وتخليك عن شراء اللحوم واألسماك والمكسرات والعصائـر 

 .والفواكه والثياب لفترات طويلة هو صراع من أجل البقاء
وما تحايلك على نفسك وعيالك لتوفير ما بقي من قرشك 

 .األبيض لهذه األيام السوداء سوى صراع من أجل البقاء
” أديسـون“ إطفاؤك كافة أضواء المنزل ولعنك من أعطـى 

براءة اختراعه الكهرباء، واالقتصاد في الماء المستخـدم مـن 
 .أجل تخفيف وقع الفواتير الظالمة هو محاولة من أجل البقاء

أما تفتيشك عن طرق وأساليب لتوفـيـر مـا يـأتـيـك مـن 
وبـطـرق ”  مجحف“ كفاحك التدريسي كأستاذ لتوزيعه بشكل 

هـو ”  بديـكـة أهـل مـروه“ لم تخطر ببال الجاحظ نفسه وال 
 .محاولة من أجل البقاء

الـحـضـارة “ الجديد الذي سنضيفه لعناصر الـدرس األول 
أن محاوالتنا اليوم من أجل البقاء ال تدخـل ”  وبناها األساسية

في إشكاليات بناء وصنع الحضارات كما كانـت مـع اإلنسـان 
البدائي األول بقدر ما تدخل فـي مـحـاوالت اإلبـقـاء عـلـى 

 .إنسانيتنا
والسبب أن حضارة اليوم موجودة لكن لألسف إنسانـيـتـهـا 

 .مفقودة
حيث نحاول في صراعنا من أجل الـبـقـاء الـحـفـاظ عـلـى 

 .إنسانيتنا أمام وحوش الحضارة والتحضر والمتحضرين
نحاول الحفاظ على الكرامة والعفة والشرف أمام مشـاهـد 

…الطوابير وأمام مشاهد فقدان قيمة راتبنا ومـا نـحـصـلـه

 .فقط لنعيش بكرامة وحسب
إذًا لم تعد إشكالية البشر اليوم الصراع من أجل الحـضـارة 

 .اإلنسانية …بل الصراع من أجل
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 املوقع اإللكتروين  حلزب طليعة لبنان العريب االشتراكي، 

  ٢٠١٥ففي الرابع  من شهر كانون الثاين 

 بدأت  مرحلته الفعلية تابعونا على العنوان التايل:

www.taleaalebanon.com 
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  نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
لم يزل مخضرمي اإلعالم الرسمي في اكبر دولة عـربـيـة 
من ناحية السكان، يتذكرون حادثة "تنكيل "رئيس تـحـريـر 
احدى الصحف القومية للنظام بأحد محرري صحيفته لمـجـرد 
أن األخير حلم يوماً انه اصبح رئيساً لتحرير الصحيفة فـكـان 
جزاؤه العقوبة القصوى على "حلمٍ "لم يكن مـن حـقـه ولـو 

  ." "في المنام
 خفى العجب أن رئيس التحرير المعني بذلك، متربعقد ال ي
على عرش "مملكته" اإلعالمية لـعـقـود غـيـر مـحـددة مـن 
السنين، عاصر خاللها اكثر من رئيس جمهورية فـي بـلـده، 
ولم يكسب رضاهم وحسب، وإنما استطاع أن يكـسـب رضـا 
كل من عمل تحت امرتهم على طريقة (أمرك مطاع) وعـرف 
كيف يتلون مع تلون كل سياسة وتبدل التقلبات المتتـابـعـة، 
مادحاً ومقرظاً، وعند الضرورة، ضارباً بسيف أوليـاء نـعـمـتـه 
وهو الحاضر غب الطلب لكل ما يـمـلـى عـلـيـه مـن أوامـر 

 . وتوجهات
 تراه يوماً مداحاً متخطياً كل حدود التزلف والنفاق

  ويوماً تراه شتاماً ال يخلو كالمه من إسفاف
 :وإن سالت عن السبب يأتيك الجواب

 .فتش عن المصالح وكيف تتبدل
كما انه لن يخفى العجب أيضاً كم عدد الكوادر اإلعالمـيـة 
 الموضوعة تحت "عهدته" وبقيت في مواقعها الدنيا وممنـوع
عليها كل تدرج في الوظيفة لتدفع بها إلى واحدة مـن ثـالث 

 : احتماالت مصيرية
التدجين الكامل وتحويلهم إلى "صوت سيده" بـكـل مـا   -

 للكلمة من معنى، وترويج ثقافة الرياء وسيلةً للوصول،
المعارضة للواقع القائم مع ما يترتـب عـلـى ذلـك مـن   -

"ضرائب" باهظة مطلوب دفعها، فـال تـبـدأ بـالصـرف مـن 
الوظيفة وال تنتهي بالـمـالحـقـات والـمـضـايـقـات األمـنـيـة 

  وغيرها،
الهجرة إلى بالد اهللا الواسعـة الـتـي فـيـهـا مـن "يـقـدر -

المواهب" ويستفيد منها إعالمياً في حال كون البلد المضيـف 
على عداٍء أو خصامٍ سياسي مع البلد األم، لـيـجـد الـمـعـنـي 
نفسه مع األيام "بوقاً "ممتازاً مسخراً لـلـتـآمـر عـلـى بـالده 
متخذاً صفة الالجئ السياسي في افضل الحاالت، وخائناً فـي 
نظر بلده موضوعاً على القائمة السوداء وينتظر يوماً يتخلى 
فيه مشغليه عنه اذا ما صفيت النوايا بينـهـم وبـيـن بـالده 
فيقدم "عربون" وفاء على ذمة المصالح الجديـدة ويـنـتـهـي 
 عليه من كال الطرفين. رئيس التحرير، نـمـوذج غير مأسوف
صارخ للفساد عندما يبدأ من الرأس ويستجر معه آفات أخرى 
قد تكون الخيانة والتآمر أحداها من حيث يدري المرتـكـب أو 

ال يدري وهو يتحول مخدراً ال هم له سوى إرضاء ولي نعمتـه 
  . وتنفيذ ما يملي عليه دون تفكُر أو تدبر

انموذج "رئيس التحرير"، ال يقتصـر وجـوده فـي مـكـان -
وزمان محددين، وإنما يغزو كل فضاءات الفساد فـي بـالدنـا 
ويتخطى في رمزيته، الغالبيـة الـعـظـمـى مـمـن يـتـولّـون 
المسؤوليات القيادية في مجتمعاتنا بحيث قـد تـراهـم فـي 
الوزارات والمجالس النيابية واإلدارات العامـة والـمـؤسـسـات 
وكل ما يتحكم في شؤون البالد والعـبـاد، ويـتـمـيـزون عـن 
غيرهم في القدرة على تـجـاوز السـن الـقـانـونـيـة، نـظـراً 
لمواهبهم، أو بزرع اتباع ومحاسيب تـربـوا عـلـى أيـديـهـم 
ورعايتهم، فيتوزعون في شتى المجاالت الحيوية والمصيرية 
للناس، وال عجب حينها أن تجد منهم في الـمـالـيـة الـعـامـة 
والمصارف والقضاء واإلعالم والمافيات الكبرى التي تتـحـكـم 
بالغذاء والدواء والطاقة وتـتـقـن احـتـكـارهـا أو تـهـريـبـهـا 
وتخزينها، وتضخم ثرواتها نتيجة األثـراء غـيـر الـمـشـروع 
ومكافئةً لها من مشغليها فـي جـعـلـهـا الـواجـهـة الـقـذرة 

  . ألعمالهم وإنماء مصالحهم بكل الطرق غير المشروعة
قد ال يحتمل ما تقدم، التعميم علـى كـل مـن يـتـولـى  -

المواقع القيادية والمسؤولة في مجتمعاتنا على غرار مـوقـع 
"رئيس التحرير "غير أن هؤالء مطالبين بالتمايز عن غيرهم 
وإخراج انفسهم من حال الصمت على ما يجري تحت ذريـعـة 
"ما باليد حيلة"، وهم قادرون على ذلك اذا ما قـرروا تـزويـد 
الرأي العام بكل ما يملكون مـن مـعـلـومـات مـخـفـيـة فـي 
صدورهم وال يملكون جرأة إظهارها في العلن، وكل وسائـل 
االتصال الحديثة تتيح لهم القيام بـذلـك هـذه األيـام ولـو 
باألسماء المستعارة ورفد الهيئات الحقوقية والشعبيـة الـتـي 
تتصدى للفساد، بكل ما تملك من معطيات ووقائع تـفـصـح 
المرتكبين، اقله، أمام الرأي العام بداية، في سبيل تشـكـيـل 
أوسع جبهة معارضة نحو التغيير الحقيقي في البلد والوقـوف 
سداً منيعاً أمام أي من النماذج الشبيهة ب"رئيس الـتـحـريـر" 
كي ال يبقى متربعاً على فساده ويجد من يبخـر لـه ويـقـول 

 (كرمى لعيني رئيس التحرير ).

 �%����	 Y�Z2ج ر��BVو X�%��	 �(�4\ د و�1^؟�UQ�	 V���8 G8V 



      ٢٠٢٢آب /طليعة لبنان الواحد     

 

  محمد حالويمحمد حالويمحمد حالويمحمد حالوي
في ستينيات القرن الماضي، في آخر الشارع المتفرع من 
شارع الرويس الرئيسي في منطقة برج البراجنة المسمى 

"شارع الحمراء" وتيمناً بشارع الحمراء   –آنذاك تهكماً 
البيروتي الشهير، أنشئت في هذا الشارع أبنية قليلة عائدة 
ألهالي البرج، وأضيف إليها الحقاً أبنية متواضعة يسكنها 
آتون من قرى وبلدات تابعة لبالد جبيل والبقاع، سعياً للعمل 
وكسب المال الحالل إلعالة أهلهم بعدما ضاقت بهم سبل 

 العيش الكريم في مناطق نشأتهم.
كان هناك في آخر الشارع الشعبي المسمى بـ"الحمراء" 

قضاء  –منزل السيد محمود همدر اآلتي من قرية بتشليدا 
المؤلف من غرفتين ومنافعهما. يصل إليه القاصد  –جبيل 

بطريق أسفلتي محفر منتهياً بوصلة ترابية بمسافة مئة 
وخمسين متراً تقريباً. يستقبلك بالترحاب السيد محمود "أبو 
علي" بصوت جهوري وشاربين معكوفين منادياً على زوجته 

 السيدة أم علي لتحضر القهوة.
قصدت علي همدر "أبو رائد" الحقاً، بعد أن كنت قد 
التقيته في اجتماع حزبي لدى أحد الرفاق في بيروت (ف.ح). 
وقد تواعدنا على هذا اللقاء حيث تتوافر الظروف األمنية 
المناسبة بعيداً عن أعين ومالحقة أجهزة السلطة التي كانت 
تترصد وتراقب ما يمت بصلة ما إلى حزب البعث العربي 

سيما أن مكان سكني  –حينذاك  –االشتراكي المحظور 
الواقع بين حارة حريك وبرج البراجنة كان بالقرب من منزله. 
لم يتعد مضمون الزيارة سوى االتفاق، همساً، على مكان 
وموعد اللقاء القادم، إضافة إلى تبادل األحاديث مع علي 
ووالده حول منطقة جبيل التي ينحدر منها آل همدر 
ومنطقة جزين التي تقع قريتي مليخ في نطاقها وخاصة ما 
يميزهما من سمات متشابهة كتنوع التوجهات السياسية 
والثقافية واالجتماعية والدينية في أجواء من الحرية 

 واالنفتاح الوطني واحترام اآلخر.
كنت وعلي ورفاق آخرين يسكنون ذلك الشارع من آل 
المقداد وجمال الدين وزين الدين وحركة وحرب، نعقد 
االجتماعات الحزبية الدورية األسبوعية التنظيمية والثقافية 
متنقلين من منزل إلى آخر كي ال نقع في قبضة رجال 
األمن، منفذين الحقاً ما يدور في تلك االجتماعات أعماالً 
وأفعاالً على أرض الواقع يكل حماسة واندفاع الشباب، سواء 
في ذات المنطقة أو غيرها من المناطق وفق توجهات 

 وخطط القيادة الحزبية.
فترات صعبة حيناً وجميلة وحلوة أحياناً أخرى، قضيناها 
على امتداد عشرات السنين في خالل مسيرة حزبية نضالية 
وطنية وقومية تداخل فيها الوضع اللبناني بتطوراته 
ومستجداته المتعددة السياسية واالجتماعية والثقافية 
واالقتصادية، بالقضايا العربية وفي طليعتها القضية 
الفلسطينية. لقد كانت تشكل تلك السنوات فسحات 

إلى  –حينها  –ومواسم من الحرية، رغم أنه لم يتم الوصول 
 تحقيق األهداف المنشودة على الوجه األكمل.

لم يغب علي همدر / أبو رائد، يوماً عن الميادين البتة، 
فشارك فاعالً مندفعاً في المظاهرات الشعبية الطالبية 
والعمالية والنقابية للمطالبة بتحقيق مصالح الفئات الكادحة 

 والمتصدية لمنظومات السلطات الفاسدة.
لم يغب أبو رائد عن المحطات النضالية الداعية إلى دعم 

القضية الفلسطينية وعودة 
الالجئين الفلسطينيين إلى 
ديارهم وتحرير فلسطين من 

 االحتالل الصهيوني..
لم يغب أبو رائد عن الوقفات 
المهللة للثورات واالنتفاضات 
العربية ضد الحكام المرتهنين 
لسطوة وهيمنة الدول األجنبية 
واألحالف المشبوهة المستغلة 
للثروات العربية الطبيعية 

 واالقتصادية والثقافية.
لم يغب أبو رائد ولم يتخلف عن المواقف النضالية التي 
تتطلب من البعثيين اإلقدام والتضحية ولو حتى االستشهاد، 
فكان حاضراً حينما وأينما استدعى العمل الحزبي. وكان 
البعثي المعايش لمبادئه الحزبية دون تكلف أو مباهاة. وقلما 
ما فاخر بماضيه أو حاضره، شأنه شأن سائر الرفاق، بل كانت 
مسيرته تحكي عنه وتفاخر بما أعطى وبذل من تضحيات، 
حتى تجسدت في شخصه الصفة القيادية المؤتمنة على 
تحمل تبعات رسالة البعث الخالدة في النضال لتحقيق وحدة 
األمة وتحررها وتقدمها وخاصة إبان األزمات التي تعرضت 
فيها المؤسسة الحزبية للتآمر وفي الفترات الصعبة التي مر 
بها الرفاق من جراء مالحقة واضطهاد القوى المعادية 
العنصرية والطائفية الموتورة والعميلة من داخل الوطن 
ومن خارجه، فكان لعلي همدر جوالت ومحطات كفاحية في 
سهر الليالي المظلمة المحدقة أخطارها بالحزب والوطن على 
السواء، متحمالً قساوة الظروف وخطرها، فاضطر لالبتعاد 
عن العائلة واألهل متخفياً حيناً ومقتحماً الساحات والمواقع 
مقارعاً أعداء الحزب بشجاعة المؤمن المتشبث بالعقيدة 
والمبادئ، أحياناً كثيرة. وقد خرج من مخاضها مرفوع الرأس 
موفور الكرامة حتى آخر رمق من الحياة تاركاً إثره عائلة 
وطنية صابرة مثابرة على درب مسيرته النضالية مستحقة 
بجدارة مكانة اإلكبار واالعتزاز. ولكن مع األسف والحسرة إنه 
بعد رحيله وخاصة في السنوات األخيرة، حصلت االنهيارات 
الكارثية على الصعيد القومي العام وعلى الصعيد الوطني 
اللبناني بصورة خاصة وفي مختلف مجاالت الحياة التي 
تمثلت بطوابير االنهيارات األمنية والسياسية واالقتصادية 
وتجسدت بذل اللبنانيين وإهانتهم، طوابير الدواء والخبز 
والكهرباء والمصارف والمياه والمواصالت واالتصاالت، جراء 
فعل المنظومات الحكومية المتعاقبة التي عاثت في الحكم 
فساداً وسرقت األموال العامة التي كان يمكن إنفاقها في 
التنمية والتطوير وتحسين شروط حياة الناس حتى كاد 
اللبنانيون أن يصبحوا في بلد منسي يعيش على هامش 

 الفقر واالنهيار ويرتبك بالفقراء ومن تبقى من أبنائه.
في الذكرى الثامنة لرحيل علي همدر/ أبو رائد وفي هذه 
الظلمة اللبنانية والعربية تعود بنا الذاكرة بتلهف إلى عز 
نضالي وطني وقومي، مضى، تبقى مشاهده ماثلة ساطعة 
تبعث على األمل بنهوض الوطن من جديد بهمة األجيال 
الوطنية المنتفضة على هذا الواقع المرير والمتمسكة 
بمقومات األمة وتراثها والوالّدة للمناضلين والمكافحين الذين 
يصرون أن يروا دائماً نور الحقيقة، لتحقيق األهداف السامية 

 في وحدة األمة وتحررها وتقدمها، ولو في األنفاق المظلمة.
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 ١٨بدعوة من اللقاء التشاوري نظمت بعد ظهر الخمـيـس 
آب ، وقفة في شارع الحمراء احتجاجاً على مـا وصـلـت الـيـه 
األوضاع المعيشية، وما يتعرض له المستأجرون مـن ظـروف 
ضاغطة في ظل قانون اإليجارات التهجيري. وقد شارك فـي 
الوقفة رئيس االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدميـن 
في لبنان السيد كاسترو عبداهللا، والمـحـامـي هشـام سـعـد 
مسؤول المكتب المهني في حزب طليـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي، والرفيق مـحـمـود إبـراهـيـم مسـؤول مـكـتـب 
العالقات الوطنية في الحزب والنقابي األستاذ محمـد قـاسـم 
وممثلين عن لجنة الدفاع عن المسـتـأجـريـن، وشـخـصـيـات 
نقابية وممثلين عن القطاعات المهنية وحشد مـن الـعـمـال 
والعاملين في القطاعات اإلنتاجية. وفي الكلمة التي ألـقـاهـا 
السيد كاسترو عبداهللا دعا إلى إعالن الـعـصـيـان الـمـدنـي، 
واعتبر المحامي هشام سعد أن االتحاد العمالي العـام يـقـف 
مع السلطة بدل أن يكون طليعة في النضال المطلبي. كـمـا 
دعا النقابي محمد قاسم إلى توحيد الحركة النقابية وتوفـيـر 
الحاملة السياسية الوطنية لنضال الطبقة العاملة. وفـي مـا 
يلي نص كلمة السيد كاسترو عـبـداهللا والـمـحـامـي هشـام 

  سعد.
ومما جاء في كلمة المحامي هشام سعد: مع تزايد األزمـة 

االقتصادية واالجتماعية والمالية تفاقمـاً يـومـاً بـعـد يـوم، 
ورفضاً لسياسات التجويع، نقف اليوم لنؤكد رفضنا الـكـامـل 
للسياسات التي تمارسها السلطة ورفضاً لسياسات صـنـدوق 
النقد الدولي منعاً النهيار كافة مـؤسـسـات الـدولـة والـتـي 
نشاهد انهيارها واحدة تلو األخرى، مؤكدين علـى مـطـالـب 
كافة الشرائح الشعبية وحقها باستعادة أموالها المنهوبة مـن 

 .قبل المصارف وإعادتها إلى أصحابها المودعين
كما نؤكد على منع تمرير قانون إيجارات جديد يؤدي إلـى 
طرد المواطن من مأواه السـكـنـي وتشـريـده فـي الشـارع، 
مشددين على أن تقوم الدولة بفرض سيادتها على الـحـدود 

  .البحرية والبرية، إضافة إلى مطالب الصناديق الضامنة
ولفت المحامي سعد إلى غياب االتحاد العمالي الـعـام عـن 
كل ما يجري على الساحة، وبما يـثـبـت انـه مـتـواطـئ مـع 
السلطة الفاسدة ويأتمر بأوامرها وأنه مطالب اليوم بالوقوف 

  . إلى جانب الطبقات الشعبية
وعن النهج السلطوي، قال البد من مواجهته وإسقاطه عبر 

تشـريـن، وخـتـم  ١٧انتفاضة شعبية كالتي انطلقت فـي 
بتوجيه الدعوة لتوحيد الجهود السياسية والشعبية والـنـزول 
إلى الشارع الستعادة نبضه وفرض التغيـيـر الـذي يـحـاكـي 

  مصالح الطبقات الشعبية.

X	����	 عC�a -( �Q"و ?@;� G%�9H�U��	 �4ق� G& )�ع��	ن �S� 

�سترو عبداهللا : نحو إعالن العصيان ا�دني الشامل  
  هشام سعد: االتحاد العمالي العام متواطئ مع السلطة
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أما رئيس االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخـدمـيـن 
 :السيد كاسترو عبداهللا، فجاء في كلمته

نقف هنا اليوم في شارع الحمراء وهو االعتـصـام الـثـانـي 
بعد اعتصام ساحة رياض الصلح وفي باقي المدن والمناطق 
اللبنانية لرفع الصوت عاليا في وجه حكومة صندوق الـنـقـد 
الدولي وشروطه على وطننا وشعبنا وفي مواجهتنا المطلبية 
المفتوحة والشاملة ضدها بعد رفعها للدعم الكلي عـن كـل 
احتياجاتنا المعيشية والحياتـيـة والصـحـيـة والـتـعـلـيـمـيـة 
واالستشفائية وحقنا في السكن الـالئـق وهـا هـم يـقـرون 
القانون األسود التهجيري المتعلق المسـتـأجـريـن الـقـدامـى 
لرمي شريحة كبرى من الشعب اللبناني في الشـارع كـرمـي 
لعيون المالكين حتى وصلت بهم وقاحتهم بقطع الدواء عـن 
أصحاب األمراض المستعصية وبات يباع بالمزاد العلني فـي 

 . السوق السوداء ولمن يملك أكثر ماالً
ونقف هنا اليوم ومعا لنعلي صرختنـا وصـرخـة أطـفـالـنـا 
الرضع الذين باتوا بال حليب وغذاء ودواء .. وها هي حكـومـة 
تصريف األعمال ورئيسها النجيب يحاولون االنقضاض عـلـى 
القطاع العام وعلى موظفي ومتقاعديه تمهـيـدا لـتـفـريـغـه 
ولخصخصته كرمى لعيون صندوق الـنـقـد الـدولـي ..وهـل 
يعقل ان يحدد سعر الدوالر الجمركي على منصة الـصيـرفـة 

الف ليرة بينما والرواتب واألجور في القـطـاعـيـن الـعـام  ٢٠
 . ليرة للدوالر الواحد ١٥٠٠والخاص ما زالت على حالها. 

حتى الموازنة وخطة التعافي لم يقروها ونـحـن ذاهـبـون 

إلى الفراغ الحكومي والرئاسي واالتي على شـعـبـنـا وعـلـى 
العمال والمزارعين وذوي الدخل المـحـدود وعـلـى سـائـقـي 
السيارات العمومية والفانات والشاحنـات وعـائـالتـهـم بـعـد 
تحرير ورفع الدعم عن المحروقات ومعهم جيش العـاطـلـيـن 
والمعطلين عن العمل سيكون أسوأ في القادم من األيـام .. 
وألجل كل ذلك ال رجاء يرتجى من السلطة السياسة الفاسدة 
وممن أوصلنا إلى تحت أعماق خط الفقـر والـجـوع والـمـوت 
على أبواب المستشفيات من حيتان مال الـمـصـارف .. ومـن 
غرف كل الكارتيالت على أنواعها وكبار التجار والمحتـكـريـن 
وهم وراء قرارات المنصات المتعددة لسـعـر صـرف الـدوالر 

 . والمتحكم في السوق السوداء حاكم مصرف لبنان
ونحن وإياكم اليوم هنا، لنقول لهم بأن الـهـدف الـوحـيـد 
واألوحد من اعتصاماتنا في الشارع وفي السـاحـات هـو مـن 
اجل الوصول إلى إعالن العصيان المدني الشامل ومـن اجـل 
أن نحاصركم ونسقطكم في الشارع ولقد بات هـو الـخـيـار 
األوحد أمام شعبنا بكل مكوناته وفئاته الشعبية والعـمـالـيـة 
والسبب لمحاسبتهم والزج بهـم فـي السـجـون واسـتـعـادة 
األموال المنهوبة ومن اجل اإلفراج عن أموال المودعين فـي 
مصارف حيتان المال وموعدنا سيتجدد بـتـحـركـات جـديـدة 
وقريبة انتم ونحن وعلى امتداد الوطن إليماننا المطلق بانـه 
ال تغيير إال في الشارع .. ال تغيير إال بإعالن العصيان المدني 

 . الشامل على امتداد الوطن
* * * * 
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بدعوة من شباب الطليعة ومنظمة كفاح الطلبة تم إحياء 
نهاراً ترفيهياً لطالب البقاع الممتد من الهرمل وبعلبك إلى 
البقاع الغربي وراشيا وكان التجمع أمام منزل الرفيق محسن 
يوسف عضو القيادة القطرية للحزب حيث تناول الجميع وجبة 
إفطارٍ خفيفة وبعدها توجه الجميع إلى منتزه المغارة على نهر 
الليطاني في قليا وبعد الوصول كانت للرفيق محسن كلمة 
ترحيبية أكد فيها على أهمية هذه اللقاءات واألنشطة وجاء 
في كلمته أن لكل تجربة بداية واردنا أن يكون اللقاء األول مع 
الشباب والشابات للتعارف والتفاعل نظراً لألهمية التي 
تعطيها الحركات السياسية واالجتماعية لشريحة الطالب 
والشباب حيث تضع في اعتبارها شعار نكسب الشباب لنضمن 
المستقبل وإحساساً بالمسؤولية اتجاه الظروف الراهنة وخاصة 
 ما تتعرض له غزة من عدوان ...وتطرق في كلمته إلى ما نمر
به على الساحة من معاناة معيشية وصحية وبيئية ال سيما 
التعليمية منها في ظل سلطة فاسدة أكلت خيرات البلد وهي 
بصدد بيع ثرواته ...وأضاف نراهن على الوعي عندكم 

ونراهن على المسؤولية الملقاة على عاتقكم ونحن نود السماع منكم فأنتم أوالً وأخيراً جزء من القرار وعليكم تقع مسؤولية 
عملية النهوض بالمجتمع باعتباركم تمثلون الطاقة الشبابية التي يعول عليها في عملية التغيير. وفي سياق الكلمة تمت 
قراءة نشيد نعم قد نموت ولكن سنقتلع الموت من أرضنا. هذا وقد حضر اللقاء الرفيق علي سكينة نائب أمين سر قيادة القطر 

 ..وبعض الرفاق من الكادر المتقدم في حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي
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أقام فرع الشهيد موسى شعيب تكريـمـاً لـعـدد مـن الـطـالب 
الناجحين في الشهادات الرسمية وخريجي الجامعات تخلله لقاء مع 
الطالب والشباب بحضور الرفاق حسن خليل غريب النائب السابق 
لرئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي ومـحـسـن يـوسـف 
عضو القيادة القطرية وألقى قصيدة وطنية وقومية بالـمـنـاسـبـة 

 . والرفاق أعضاء قيادة الفرع وقيادات الفرق
ألقى الرفيق علي سكينة نائب رئيس الحزب أمين سـر قـيـادة 

 ..فرع الشهيد موسى شعيب كلمة بالمناسبة جاء فيها
النجاح والتفوق من اعظم األهداف التي يضعها اإلنسان نصـب 
عينية، ويجتهد ويثابر لكي يحققها، وللنجاح والتفوق طعم ومذاق 

 خاص، ملؤها األمل والسعادة والفرحة،
الطالب والشباب سر قوة المجتـمـع ونـهـضـتـه حـيـث يـعـدان 
عنصرين أساسيين لتقدم الشعوب وتطورها فالمجتمـعـات الـتـي 
تمتلك نسبةً كبيرةً من هذه الفئة ُُ¥تعد من المجتمعات المتـقـدمـة 
والمزدهرة القوية والسبب في ذلك يعود لحيوية الطالب والشباب 
وطاقتهم لذا تعد هذه الفئة ركيزةً أساسيةً من ركائز أي مجـتـمـع 
وأساس تقدمها وتطورها كما يعدان بناةُ المجد والحضارة. الشباب 

 .بشكل عام هم عماد المجتمع وسر نهضته
النجاح هو ثمرة التعب والسهر ينتظره كل طالب وهـو نـقـطـة 

 . البداية لمرحلة جديدة للبحث عن تحقيق الطموحات واألماني
بالرغم مما يواجهه الطالب والشباب من تحديات كثيرة تحـبـط 
من قدراتهم نتيجة األوضاع السياسية التي يمر بهـا لـبـنـان ومـا 
رافقه من أزمات كانت كارثية ال يقوى أحد على تحمـلـهـا والـتـي 
انعكست على جميع شرائح المجتمع وكان للطالب النصيب األكبـر 
في مواجهة تردي األوضاع، مما جعل االستمرار في تحصيل العلم 
والمعرفة في غاية الصعوبة نتيجة السياسات المـتـعـاقـبـة الـتـي 
انتهجتها المنظومة المتحكمة بالبالد والتي أدت إلى تفـريـغ هـذه 
الطاقات باتجاه الهجرة إلى حيث يمكنهم تأمين الحد األدنـى مـن 

 . متطلبات االستمرار
بتفوقكم ومثابرتكم على تحصيل العلم والمعرفة يمكنكم أن 
تكونوا النواة التي سوف تعمل على تغيير الواقع المرير الذي نمـر 
به أنتم جيل المستقبل كلمة نسمعها ونرددها باسـتـمـرار وهـي 
ليست  لالستهالك بل هي الحقيقة ألن كل المجـتـمـعـات واألمـم 

 ...تعتمد أساساً للتطور جيل المستقبل
 انتم جيل المستقبل

 .هنيئا لنا ولكم وألهلكم تفوقكم
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أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكـي، أن 
العدوان الصهيوني على غزة هو جريمة حرب جديدة تضـاف 
إلى الجرائم التي يرتكبها الكيان الغاصـب بـحـق جـمـاهـيـر 
شعبنا في فلسطين المحتلة، وال سبيل لـردعـه إال بـإطـالق 
المواجهة الشاملة ببعديها الوطني الفلسطـيـنـي والـقـومـي 
العربي. جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي باسم القـيـادة 

  .القومية في ما يلي نصه
ان العدوان على غزة إنما يندرج في السـيـاق الـتـنـفـيـذي 
للمشروع الصهيوني الهادف إلى تدمير غزة وتهجيـر سـكـان 
الضفة إلكمال سيطرته على كل ارض فلـسـطـيـن وفـرض 
التهويد عليها، بالعدوان العسكـري الـمـتـتـالـي عـلـى غـزة 
وقطاعها، وإغراق الضفة بالمستعمرات، واقتحام المخـيـمـات 
واغتيال المقاومين والصحفيـيـن والـمـراسـلـيـن، وانـتـهـاك 
الحرمات في األقصى والخليل، وتـوسـيـع مـروحـة إجـراءات 
االعتقال والحجز اإلداري، ظناً منه أن ما يرتكبه من جـرائـم 
بحق جماهير شعبنا في فلسطين المحتلة، يمكن أن يطـفـئ 
جذوة المقاومة الشعبية التي أثبتت أن مواجهة العدو المحتل 
باإلمكانات المتاحة والتصدي له وكشف جرائمه أمـام الـرأي 
العام العالمي، هو األسلوب الوحيد الـذي يـبـقـي الـقـضـيـة 
الفلسطينية قضية حية تنشد إليها جماهير فلسطيـن عـلـى 
المساحة الوطنية، كما تنشد إليها جماهير األمة انطالقا مـن 
مركزية القضية الفلسطينيـة فـي الصـراع الشـامـل الـذي 
تخوضه األمة العربية ضد أعدائهـا الـمـتـعـددي الـمـشـارب 

  .والمواقع وفي طليعتهم العدو الصهيوني
إن الكيان الغاصب الذي صنفته منظمة العفو الدولية بانها 
كيان يمارس سياسة الفصل العنصري (األبارتايد)، وحفظـت 
المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها لمقـاضـاة "إسـرائـيـل" 
بجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، يسجـل الـيـوم مـن 
خالل عدوانه على غزة واستهداف األحياء األهلـة بـالسـكـان 
والمؤسسات اإلنسانية، جريمـة حـرب مـكـتـمـلـة األوصـاف 
المادية والقانونية، كما ارتكابـه جـريـمـة ضـد اإلنسـانـيـة 
بقصفه لألحياء واألعيان المدنية والخـدمـيـة، وبـمـا يضـعـه 
مجدداً تحت طائلة المساءلة الجنائية الدولية النتهاكه أحكام 
القانون الدولي اإلنساني وضربـه بـعـرض الـحـائـط بـكـل 
المواثيق الدولية التي تؤكد على حق الشعـوب فـي تـقـريـر 
مصيرها ومقاومتها لكل أشكال االحتالل واالستالب القـومـي 

  .واالجتماعي الذي تتعرض له
واذا كانت "إسرائيل" بما هي سلطة قائمة باالحتالل علـى 
كل فلسطين قد تمادت في عدوانها الحالي على غزه وقبـلـه 
على جنين وحرم األقصى، فالنها تستقوي بواقع االنـقـسـام 
الوطني الفلسطيني، كما باستقوائها باختراق العمق العربـي 
من خالل اتفاقيات التطبيع مع العديد من األنظمة العربـيـة، 
فضال عن الدعم الالمحدود من قوى اإلمبرياليـة الـعـالـمـيـة 
وعلى رأسها الواليات المتحـدة األمـيـركـيـة، واسـتـفـادتـهـا 

الــقــصــوى مــن 
أدوار الـــقـــوى 
اإلقليمية الـتـي 
تمعن بتفكـيـك 
البنى الوطنـيـة 
والمـجـتـمـعـيـة 
العربية وتعمـل 
ــار  ــم ــث ــت ــس ــال ل
بـــالـــقـــضـــيـــة 
الفلسـطـيـنـيـة 

خدمة لمشاريع التفتيت والسيطرة على المجال العربي كحال 
النظام اإليراني بالدرجة األولى والنظام الـتـركـي بـالـدرجـة 

  . الثانية
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكـي، وهـي 
تكبر بجماهير شعبنا في فلسطـيـن الـمـحـتـلـة صـمـودهـا 
وتصديها للعدوانية الصهيونية، ترى أن ردع العدو ال يـكـون 
إال بإطالق مواجهة شـامـلـة مـعـه انـطـالقـاً مـن االرتـقـاء 
بالعالقات الوطنية الفلـسـطـيـنـيـة إلـى مسـتـوى الـوحـدة 
الكفاحية، ومواجهة موقف النظام الرسمي الـعـربـي الـمـدان 
اصالً، من طبع منه ومن يقف متفـرجـاً عـلـى مـا تـرتـكـبـه 
"إسرائيل" من مجازر يومية، وتـدعـو إلـى مـواجـهـة نـهـج 
التطبيع والمطبعين، كما الرأي العام الـعـالـمـي إلـى اطـالق 
حملة دولية لمقاضاة كيان العدو على جرائم حـربـه، وعـلـى 
سياساته العنصرية، واالنتصار للـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة 
باعتبارها ليست قضية وطنية فلسطينية وقضـيـة قـومـيـة 
وحسب، بل باعتبارها قضية حق إنساني في مواجهة الفصل 
العنصري بحيث بات النظام الصهيوني هو النظـام الـوحـيـد 
في العالم الذي يوصف بنظام "األبـارتـايـد"، بـعـد سـقـوط 
حليفه العنصري على مدى عقود النظام الذي كان سائداً في 

 .جنوب أفريقيا
لقد قالها القائد المؤسس أن فـلـسـطـيـن لـن تـحـررهـا 
الحكومات، وإنما الكفاح الشعبي المسلح، وهذا هو السـبـيـل 
الوحيد الستعادة الحقوق المغتصبة. فاالحتالل ال يـواجـه إال 
بالمقاومة وهي وجدت لتبقى وتنـتـصـر كـمـا قـال الـقـائـد 
القومي جمال عبد الناصر، وماُ  اخذ بـالـقـوة ال يسـتـرد إال 

  .بالقوة
تحية لجماهير شعبنا الصامد والمقاوم في فلسطين، وتحـيـة  
للشهداء البررة، والحرية لألسرى والمعتقلين والشفاء لـلـجـرحـى  
والخزي والعار لكل الخونة والمطبعين وكل الـمـتـآمـريـن عـلـى  

  .القضية الفلسطينية، وما النصر إال صبر ساعة 
    الناطق الرسمي باسم القيادة القومية الناطق الرسمي باسم القيادة القومية الناطق الرسمي باسم القيادة القومية الناطق الرسمي باسم القيادة القومية 

  لحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكي
  الدكتور أحمد شوتريالدكتور أحمد شوتريالدكتور أحمد شوتريالدكتور أحمد شوتري

  ٢٠٢٢/٨/٧في 
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أكدت القيادة القطرية لحزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي، أن العدو الصهيوني ما كان ليتمادى في عـدوانـه 
على غزة وقبلها على جنين ونابلس واألقصى، لوال التـخـاذل 
الرسمي العربي، وإقدام أنظمة التطبيع علـى فـتـح األجـواء 
واألسواق أمام حركة المرور والبضائع الصهيونية. ودعت إلى 
اطالق وحدة وطنية كفاحية على مساحة كل فلسطين والـى 
رفع منسوب المواجهة الشعبية والسياسية لنهج الـتـطـبـيـع 
بنظمه وكياناته وأشخاصه. جاء في بيان للقيادة الـقـطـريـة 

  .في ما يلي نصه
لم تكد تمضي أيام قليلة على قرار الـنـظـام السـعـودي 
بفتح األجواء أمام عبور الطـائـرات الصـهـيـونـيـة، ووصـول 
العالقات بين الكيان الصهيوني وأنظمة التطبيع العربي إلـى 
مستوى متقدم من التنسـيـق فـي الـمـجـاالت السـيـاسـيـة 
واالقتصادية واألمنية، حتى بدأ العدو بتصعيد عدوانه عـلـى 

 جماهير شعبنا في فلسطين المحتلة . 
فبعد الحملة التي شنها على جنين واغتياله للـمـقـاومـيـن 
في نابلس وتوفير الحماية للمستوطنين الصهاينة باقتـحـام 
األقصى والوصول إلى باحاته الداخلية، بادر إلى شن عملـيـة 
عسكرية ضد غزة مستهدفاً المدنيين والمرافق الحياتية فـي 
استحضار لما سبق وتعرضت له غزة وقطاعـهـا مـن عـدوان 

  . متكرر لم يوفر البشر والحجر
إن هذا الذي تتعرض غزة منذ يومين، ليس غـريـبـاً عـن 
طبيعة العدو الذي ينفذ استراتيجية التدمير لغزة والتـهـجـيـر 
للضفة، لقضم ما تبقى من ارض فلسطين وفرض الصهينة 
على كل معالم الحياة فيها. وان العدو ما كان ليـتـمـادى فـي 
عدوانه لو ارتقت قوى الثورة الفلسـطـيـنـيـة إلـى مسـتـوى 
تحقيق وحدة كفاحية شعبية تعيد االعتبـار لـلـشـعـار الـذي 
انطلقت على أساسه ثورة شعب فلسطيـن وهـو الـتـحـريـر 
الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية على كل التراب الـوطـنـي 
الفلسطيني . كما أن العدو ما كان ليتمادى فـي عـدوانـه لـو 
ارتقى الموقف العربي الـرسـمـي والشـعـبـي إلـى اعـتـبـار 
المواجهة مع المشروع الصهيوني هي مواجهة عربية شاملـة 
وانها واجب قومي انطالقاً من كون فـلـسـطـيـن لـم تـكـن 

  .مستهدفة لذاتها وحسب إنما األمة العربية برمتها
ولهذا فإن العدو الصهيوني الذي يصعد من عدوانـه األن، 
ال يستقوي فقط بما يحـوز عـلـيـه مـن قـدرات وإمـكـانـات 
عسكرية ودعم استعماري ، وتـقـاطـع مـع مشـاريـع قـوى 
إقليمية تناصب األمة العربية العداء وتستـثـمـر بـالـقـضـيـة 
الفلسطينية لتعزيز نفوذها حيث وصل مـدى تـغـولـهـا فـي 
العمق القومي، وإنما يسـتـقـوي أيضـاً بـحـالـة االنـقـسـام 
الفلسطيني وتخاذل النظام الرسمي الـعـربـي، وتـحـقـيـقـه 
اختراقاً خطيراً للعمق القومي من خـالل نسـجـه لـعـالقـات 
تطبيعية مع بعض األنظمة العربية، وكل ذلك على حسـاب 

  . األمن القومي العربي والقضية الفلسطينية

ان القيـادة الـقـطـريـة 
لحـزب طـلـيـعـة لـبـنـان 
العربي االشتراكـي، تـرى 
أن هذا العدوان لـيـس إال 
خطوة في سياق تـنـفـيـذ 
المشروع الصهيوني ضـد 
فلسطين واألمة العربيـة. 
ولذلـك فـإن الـمـطـلـوب 
ــف  ــوق ــالق م ــس اط ــي ل

تضامني مع غـزة والضـفـة، وإدانـة واسـتـنـكـار الـعـدوان 
الصهيوني، الن مثل هذا الموقف يطلقه األصـدقـاء، ولـيـس 
الذين يعتبرون القضية الفلسطينية قضيتهم انـطـالقـاً مـن 

 . موقعها المركزي في صلب قضايا النضال العربي
ان مثل هذا الموقف الذي يقتصر على االستنكار واإلدانـة 
السياسية ال يستقيم وحقيقة اإلدراك الـفـعـلـي لـطـبـيـعـة 
المشروع الصهيوني واستهدافاته األساسية، الن الـمـطـلـوب 
هو االنخراط العمالني في الـمـواجـهـة الشـامـلـة مـع هـذا 
المشروع، عبر توفير االحتضان الشـعـبـي الـعـربـي لـثـورة 
فلسطين ومد جماهيرها بكل مقومات الصـمـود ،وتصـعـيـد 
المواجهة الشعبية والسياسية مع أنظمة التطبيع، باعتبار ان 

  .المعركة واحدة بكل ما تنطوي عليه من عناوين
إننا إذ نشد على أيدي المناضلين الذين يواجهون العـدوان 
بما يتوفر لديهم من إمكانات، نكبر بجماهير شعبنا في غـزة 
والضفة وكل ارض فلسطين صمودهم، ونقف إجـالالً أمـام 
جسامة تضحياتهم وأخرهم الشهداء الـذيـن سـقـطـوا فـي 

 .العدوان الحالي المتواصل فصوالً
وعليه، فليرتق الموقف الوطني الفلسطيني إلى مسـتـوى 
الوحدة الكفاحية الفعلية، ولتصعد المواجهة الشعبية مع نهج 
التطبيع والمطبعين، وليعد االعتبار لشعار "إن فلسطيـن لـن 
يحررها إال الكفاح الشعبي المسلح وما أخذ بالقوة ال يسـتـرد 

  ." إال بالقوة
تحية لفلسطين ومقاوميها وكل جماهيرها على مسـاحـة 
ارض فلسطين التاريخية، وتحية للمقاومين لنهج التطـبـيـع، 
ونخص بالتحية المناضلة البحرينية وزيرة هيئـة الـبـحـريـن 
للثقافة واألثار مي بنت محمـد آل خـلـيـفـة الـتـي رفضـت 
مصافحة سفير الكيان الصهيوني لدى حكومة البحرين وهـي 
وان خسرت موقعها الرسمي في السلطة، إال انها في موقفها 
القومي األصيل ربحت موقعها في الوجـدان الـعـربـي وهـذا 
حال كثيرين ممن يرفضون بيع قضية الحق القومي بثالثين 

  . من الفضة
المجد والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لألسرى، 

  .وعاشت فلسطين حرة عربية من البحر إلى النهر
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 يا أبناء أمتنا العربية المجيدة
 يا أبناء شعبنا الفلسطيني الثائر

تتعرض مدينة غزه األبية المحاصرة منذ عـدة أيـام إلـى 
عدوان صهيوني همجي يصب حمم الموت والدمار على أبناء 
شعبنا الفلسطيني األعزل في مدينة غـزة قـلـعـة الصـمـود 
والجهاد والمقاومة الباسلة والتي ترد على العدوان بصواريـخ 
الحق التي طالت عدة مدن صهيونيه بينها تل أبيب، ويـعـبـر 
هذا العدوان السافر عن مدى استـهـتـار الصـهـايـنـة بـأرواح 
األبرياء وتدمير منازلهم إضافة إلى ما يلحقه من دمـار فـي 
البنى التحتية التي تمس حـيـاة الـمـواطـنـيـن وتـزيـد فـي 

) ٤٣معاناتهم وقد كانت حصيلته في األيام الثالثة األولـى (
 .) جريح٣١١) نساء و(٤)طفل و(١٥شهيد بينهم (

إن هذا العدوان المتكرر ما كان له أن يحـصـل لـوال تـردد 
وعجز النظام الرسمي العربي الذي انـدفـع لـلـتـطـبـيـع مـع 
الصهاينة على حساب الثوابت القومية وفي مقدمتها رابـطـة 
الدم والنسب متنكراً لحقوق شعبنا الفلسطيني في الـعـيـش 
على أرضه والتي كفلتها قرارا ت الشرعية الدولية ومـواثـيـق 
األمم المتحدة، إضافة إلى تخلي العرب عن قـرارات الـقـمـم 
العربية التي تؤكد على التزامهم في دعم الشعـب الـعـربـي 
الفلسطيني حتى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة عـلـى 
ترابه الوطني وفق مبدأ ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بـالـقـوة 
ألننا أمام عدو غاصب عنصري ال يقيم وزناً للغة الضعف وال 

 .يفهم غير لغة القوة
 أيها األحرار في وطننا العربي الكبير

إن غزه المجاهدة تستصرخنا في أن نهب لنجدتها بجمـيـع 

قوانا الـوطـنـيـة 
والــــقــــومــــيــــة 
واإلســــالمــــيــــة 
ـــــا  ـــــن ـــــزاب وأح
ــا  ــن ــات ــم ــظ ــن وم
ــــة  ــــي ــــب ــــع الش
والمهنيـة وذلـك 
عن طريق القيام 
ـــرات  ـــاه ـــظ ـــت ب
ـــي  ـــده ف ـــاش ح
أقطارنا لـنـصـرة 
ــل  ــائ ــزه وفص غ

المقاومة التي تكيل الضربات الصاروخية في عمق أراضـيـنـا 
المحتلة وتضع العدو الصهيوني أمام مـعـادلـه جـديـده فـي 
عملية الصراع وبإمكانات بسيطة تفتقر إلى الدعم الرسـمـي 
والشعبي العربي، كما ندعو األمم المتحدة ومـجـلـس األمـن 
الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية في إيقاف الـعـدوان 
الصهيوني على غزه وحماية شعبها من آلة الحرب والـعـدوان 

 .التي تفتك بشبابها وشيوخها ونسائها وأطفالها
الرحمة والغفران لشهداء غزه الذين رووا بدمائهم الـزكـيـة 

 .أرضها الطاهرة
عاشت المقاومة الفلسطينية التي تتصدى ببسالـة لـقـوى 

 .الشر والعدوان الصهيونية
 .عاشت فلسطين حره عربيه من النهر إلى البحر واهللا أكبر

  ٨/٨/٢٠٢٢بغداد في 
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 فلسطين –غزة 
أدانت جبهة التحرير العربية العدوان اإلسرائيلي الـهـمـجـي 
على قطاع غزة عصر اليوم الجمعة، و نعت الشهـداء الـذيـن 
قضوا جراء الغارات الصهيونية الهمجية، وحمل الرفيق بسام 
الفار القيادي في جبهة التحرير العربية وممثلها فـي لـجـنـة 
المتابعة للقوي الوطنيـة واإلسـالمـيـة حـكـومـة االحـتـالل 
الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذا التصـعـيـد الـخـطـيـر 
والمتواصل علي شعبنا ودعا جماهير شعبنا الـفـلـسـطـيـنـي 
العظيم وقواه الحية للوحدة مـن أجـل إفشـال مـخـطـطـات 
االحتالل، و أكدت الجبهة بأن القيادة الفلـسـطـيـنـيـة تـبـذل 
جهوداً متواصلة لوقف هذا العدوان الـهـمـجـي الصـهـيـونـي 
وتعطشه للدم الفلسطيني من أجل الحـمـالت االنـتـخـابـيـة 
لدولة الكيان وطالبت الجبهة األمم المتحدة والمجتمع الدولي 

الوقوف أمام مسؤولياته لوقف االنتهاكات و الـجـرائـم الـتـي 
 .يرتكبها هذا االحتالل المتغطرس بحق شعبنا و مقدساته

 * المجد والخلود للشهداء األبرار. ...األكرم منا جميعا*
 وإنها لثورة حتى التحرير

�QW�	 X	�ha -�;و�  �   �h�9	����%� 	������� ��G8 	���و	ن &.* 56



      ٢٠٢٢آب /طليعة لبنان الواحد     

 

 :يا جماهير شعبنا وأمتنا وأحرار العالم
يدين حزب البعث العربي االشتراكي، بـأقـوى الـعـبـارات، 
العدوان الجوي الذي قام به العدو الصهيوني على قطاع غـزة 
المحاصر، خالل اليومين الـمـاضـيـيـن، والـذي أسـفـر عـن 

فلسطينيا، أغلبهم أطـفـال، وإصـابـة  ٤٣استشهاد أكثر من 
آخرين. إضافة إلى تدمير المساكن عـلـى مـن  ٣٦٠أكثر من 

فيها والبنى التحتية. وهو امتداد للعدوان الذي وقع في مـايـو 
الماضي، واستمر ألحد عشر يوماً، ودون التزام باالتـفـاقـيـات 

 .التي يبرمها مع وسطاء عرب ودوليين
وال غرو في أن العدوان الجديد يجيء بـعـد زيـارة الـرئـيـس  
األمريكي جو بايدن لفلسطين المحتلة وللمنطقة، لتعزيز عملية  
التطبيع الجارية مع العدو الصهيوني، بـاسـم صـفـقـة الـقـرن  
والسالم اإلبراهيمي، والتي تتورط فيها بعض الدول الـعـربـيـة،  
بما في ذلك سلطة األمر الواقع في السـودان، عـبـر مـكـونـهـا  
االنقالبي، بشقيه المدني والعسكري، صاحب المبادرة في هـذا  
المنزلق، ضمن مساعيه المحمومة إليجاد سند في الخارج كـمـا  
في الداخل، منذ التحضير لالنقالب ولدعـم تـفـرده بـالـحـكـم،  
بتنسيقه األمني واالستخباراتي، الذي تجلى في اغتيال قـيـادات  
الحراك، وقمع التعبير السلمي، واالحتماء بالسلطة من المساءلـة  
عن الجرائم التي ارتكبها ضد أبناء وبنات شعبنا. مـمـا يـجـعـل  
تجدد العدوان على شعب فلسطين وغزة، عدواناً صريحـاً عـلـى  

 .الحراك السلمي واالنتقال الديمقراطي 
إن مناخ التطبيع الذي تبذل ضغوط دولية وعربية لتوسيـع 
نطاق أطرافه وقواه على المنطقة، برعاية أمريكا هـو الـذي 
يوفر الشروط المواتية لتكرار االعتداءات الصهيونـيـة عـلـى 
الشعب الفلسطيني المـنـاضـل، وتـحـدي اإلرادة الـدولـيـة، 
وقراراتها ذات الصـلـة، والـتـنـكـر لـلـحـقـوق الـمـشـروعـة 
للفلسطينيين، باالستفادة من حالة االنقسام الفلسـطـيـنـي، 

 .ومزايدات األطماع الفارسية

إن 

حزب البعث العربي االشتراكي، إذ يجدد تضامنه مع الشعـب 
الفلسطيني، ونضاله المشروع من أجل نيل كامـل حـقـوقـه 
الوطنية؛ يهيب بالشرفاء في الوطن العربي وأفريـقـيـا وفـي 
كل العالم من أجل التوحد في جـبـهـة واسـعـة لـمـواجـهـة 
عدوانية وتوسعية العدو الصهيوني العنصـري، وسـيـاسـاتـه 
العدوانية، والتي لم يتوان رئيس وزرائه عن اإلفصاح عـنـهـا 
عبر تصريحه أمس (بإمكاننا وقف الـقـصـف طـالـمـا حـقـق 
أهدافه)، في تأكيد على طبيعة الكيان الـعـدوانـيـة كـبـؤرة 
سرطانية في المحيط، مما يجعل التعايش مـعـه تـحـت أي 
ذريعة ضرباً من المستحيل وتفريطـا وتـهـاونـاً فـي األمـن 
واالستقرار والسـيـادة. إضـافـة إلـى فضـح وعـزل الـقـوى 
المتواطئة والداعمة له ولسياساتـه الـعـدوانـيـة، سـودانـيـاً، 

 .وإقليمياً ودولياً، ومناصرة الحق الفلسطيني
 .عاش كفاح الشعب الفلسطيني. وعاشت فلسطين حرة

والخزي والعار للعدو الصهيوني، وللمتخـاذلـيـن مـن قـوى 
 .التطبيع

الحرية للمعتقالت والمعتقلين الفلسـطـيـنـيـيـن واألسـرى 
 .والسجناء في أقبية وسجون االحتالل الصهيوني
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، قـام ٢٠٢٢في يوم الجمعة الخامـس مـن أغسـطـس 
الكيان الصهيوني بعدوان غادر ومستنكر علـى قـطـاع غـزة 
وقصف المدنيين األبرياء ليسقط أكثـر مـن خـمـسـة عشـر 
شهيداً والزال حتى وقت إصدار هذا البـيـان االعـتـداء قـائـم 
وعدد الشهداء والجرحى فـي تـزايـد. يـأتـي هـذا الـعـدوان 
العسكري الصهيوني في بيئة محفزة الستمـراره وتصـاعـده 
في ظل التخاذل العربي والتواطؤ الدولي الذي يعطي الكيـان 
الصهيوني دافعاً ليمارس عدوانه فـي إبـادة أبـنـاء الشـعـب 
الفلسطيني كعادته في كل اعتداءاته العسكـريـة السـابـقـة 

 .على قطاع غزة

إن الصمت الدولي تجـاه سـيـاسـة االحـتـالل ومـمـارسـة 
العنصرية الصهيونية بمباركة وتشجيع من قبل اإلمبريالـيـة 
األمريكية هو الداعم األساس لهذا الكيان وهو شريان الحيـاة 
الذي يبقيه نابض في جسد األمة العربيـة واإلسـالمـيـة، إن 
مواقف بعض الدول العربية التـي انـجـرفـت فـي سـيـاسـة 
التطبيع مع الكيان الصهيوني وقدمت تنازالت له كانـت أحـد 
أهم التبريرات التي يتبجح بها هذا الكيان الغاصب ليتـمـادى 
في عربدته وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطـيـنـي الشـقـيـق 
ويتوسع في ممارسة سياسة القتل واالعتقال وهدم الـبـيـوت 
والمقدسات في مدن وقرى الضفة الغربية والقـدس وتـزويـر 
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التاريخ الفلسطيني والعربي وتاريخ األديان السماوية، طوال 
 .سنوات االحتالل الصهيوني

إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان تـطـالـب 
حكومة البحرين بالوقوف بحزم ضـد هـذا الـعـدوان وقـطـع 
العالقات الدبلوماسية مع الكيـان وطـرد مـمـثـلـي الـكـيـان 
الصهيوني من مملكة البحرين وعلى رأسهم سفير ما يسمى 

، هذا السفير الذي يلفظه شعب الـبـحـريـن “ إسرائيل” بدولة 
بكل مكوناته وتالوينه، كما تطلب الجمعيات الموقعة عـلـى 
هذا البيان من الجامعة العربية أن تقوم بدورها القومي فـي 
الدفاع عن الشعب الفلسطيني الشقيق بالعمل عـلـى وقـف 
هذا العدوان العسكري وتتخذ إجراءات صارمة ضـد الـكـيـان 
الصهيوني، وفي طليعتها تفعيل آليات المقاطعـة وتـعـمـيـم 
سياسة عربية لوقف كل أشكال التعاون العسكري والتـعـامـل 
االقتصادي واستيراد البضائع مـن الـكـيـان الـمـحـتـل، فـي 
المقابل العمل على زيادة تمكيـن الشـعـب الـفـلـسـطـيـنـي 
لمواجهة االعتداءات الصهيونية بكل السبـل الـتـي تـقـرهـا 

 .الشرائع الدولية لدحر االحتالل وتحرير األراض المحتلة
إن الكيان الصهيوني بإمعانه في نـهـج الـقـتـل واإلبـادة 
يضرب بعرض الحائط كل الـمـواثـيـق الـدولـيـة والشـرائـع 
اإلنسانية والمعاهدات الـتـي أقـرتـهـا الـبـشـريـة واألديـان 
السماوية ويستخف بكل المـوروث اإلنسـانـي ومـؤسـسـاتـه 
الدولية وفي طليعتها هيئة األمم المتحدة بوصفها مـمـثـلـة 
لإلرادة الدولية، داعين إياها بالعمل على بلورة موقف دولـي 
فاعل تلزم به الكيان الصهيونـي احـتـرام حـقـوق الشـعـب 
الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدوليـة الصـادرة عـنـهـا ضـد 

 .الكيان الصهيوني المحتل
تقف الـجـمـعـيـات السـيـاسـيـة 
الموقعة على هذا البيان اليوم كمـا 
ــداً مــع نضــال  كــانــت دومــاً وأب
ومقاومة الشعـب الـفـلـسـطـيـنـي 
الشقيق لـدحـر االحـتـالل وقـيـام 
الدولة الفلسطينـيـة وعـاصـمـتـهـا 
القدس، وتؤكد مجـدداً أن قضـيـة 
الشعب الفلسطيني تقع في قـلـب 
الهموم والمواجع التي يستشعـرهـا 
شعبنا وسوف تبقى مشتعلة فـيـنـا 
إلــى يــوم الــتــحــريــر مــن دنــس 

 .االحتالل الصهيوني
المجد والخلود لشهداء المـجـزرة 

 .الصهيونية والشفاء العاجل للجرحى في قطاع غزة
 :الجمعيات السياسية الموقعة

 المنبر التقدمي
 التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

 تجمع الوحدة الوطنية
 التجمع القومي الديمقراطي

 المنبر الوطني اإلسالمي
 الصف اإلسالمي

 التجمع الوطني الدستوري
 الوسط العربي اإلسالمي
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رداً عـلـى هـمـجـيـة االحـتـالل 
الصهيـونـي الـغـاشـم فـي وجـه 
الشعـب الـفـلـسـطـيـنـي وأرضـه 
ومقدساته، وتأكيداً عـلـى الـحـق 
المشروع للشعب الفلسطيني فـي 
المقاومة والـدفـاع عـن نـفـسـه، 
نظّمت فصائل الثورة الفلسطينية 
وقـفــة تضــامــنــيــة مــع الشــعــب 
الفلسطيني فـي غـزة واألراضـي 
المحتلة، في ساحـة الشـعـب فـي 
مخيم شاتيال في بـيـروت، عصـر 

  .٢٠٢٢-٠٨-٠٧األحد 
شارك في الوقفة الـتـضـامـنـيـة 
األحزاب والقوى الوطنية اللبنانـيـة 
والفصائل الفلسطينيـة، مـمـثـلـو 
اللجان الشـعـبـيـة وقـائـد األمـن 
الوطني والقوة األمنية في مخـيـم 
شاتيال، الكشافة وأشبال وزهـرات 
حركة فتح، لجنة مهجري مخيمـات 

 .سوريا، وحشد من أهالي المخيم
وكانت كلمة لحزب طليعة لبنان 
العربي االشتراكي ألقاها الـرفـيـق 
محمود إبراهـيـم عضـو الـقـيـادة 
القطرية ومسؤول مكتب العالقـات 
الوطنية في حزب طليعـة لـبـنـان 

العربي االشتراكي، أعرب فيها عن اعتزازه للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، الذي لم يتوقف يوماً في الدفاع عـن أرضـه 
ومقدساته. وتطرق الرفيق إبراهيم في كلمته إلى عشرات المجازر التي طالت الشعب الفلسطيني منذ قيام كـيـان االحـتـالل، 
لكن وفي كل مرة كان هذا الشعب الثائر ينهض من جديد ليتابع مسيرة التحرير، مطالباً فصائل الثورة الـفـلـسـطـيـنـيـة إلـى 

  .التوحد لالستمرار في مواجهة االحتالل
وانتقد الرفيق إبراهيم في كلمته األنظمة العربية المطبعة، مؤكداً أنهم قلة عددية ألن الجماهير العربيـة الـحـرة تـرفـض 
كافة أشكال التطبيع، مشدداً على أن فلسطين كانت وستبقى هي البوصلة التي تحدد وجهة األمة، وأي كالم غـيـر هـذا هـو 

  .كالم ساقط
  .وكانت كلمة لسماح مهدي من الحزب السوري القومي االجتماعي الذي دعا إلى وحدة فصائل المقاومة الفلسطينية

وكانت كلمة لممثل فصائل التحالف في مخيم شاتيال ألقاها علي عثمان وجه في بدايتها التحية إلى أرواح جـمـيـع الشـهـداء 
  .الذين سقطوا ظلماً على يد العدو الصهيوني وفي مقدمهم أرواح الشهداء القادة من كافة الفصائل الفلسطينية

وأكد عثمان أن فصائل المقاومة الفلسطينية ستبقى على العهد وستبقى تدافع عـن فـلـسـطـيـن وعـن الشـرف الـعـربـي 
واإلسالمي ضد االحتالل، منتقداً بعض األنظمة العربية التي تركت أطفال ونساء وكهول فلسطين يذبحون على مرأى ومسمـع 

  .من العالم دون أن يحركوا ساكناً
وشدد عثمان في كلمته أن األنظمة المتخاذلة لن تغير شيئاً في المعادلة، ألن المقاومة الفلسطينية ستستمر في الدفاع عـن 
فلسطين، وقد أعطيت التوجيهات لها لتكثيف ضرباتها ضد االحتالل الصهيوني، مطالباً كافة فصائل الثورة إلى الـتـوحـد فـي 

  .هذه المواجهة ضد العدو الصهيوني الغادر
وكانت كلمة ألمين سر حركة فتح في مخيم شاتيال كاظم حسن وجه في بدايتها التحية إلى الشعب الفلسطيني المقاوِم في 
جنين ونابلس وغزة، وكافة األراضي المحتلّة، منتقداً وقوف بعض األنظمة الكبرى وحتى بعض أبناء فلسطين مكتوفي األيـدي 

  .وكأن ما يحصل في غزة ال يعنيهم
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وطالب حسن فصائل الثورة الفلسطينية بتوحيد بندقيتهـا 
في مواجهة االحتالل الصهيوني وآلته العسكرية الـغـاشـمـة، 
مشدداً أن قدر فلسطين والفلسطينيين أن يكونوا موحـديـن 
في مواجهة االحتـالل الصـهـيـونـي، مـوجـهـاً رسـالـة إلـى 
المقاومين اليوم على األرض والمرابطين في ساحات القتال، 
أنهم القادة الحقيقيون الذين يسطّرون أروع مالحم البطولـة 

 .ويكتبون بدمائهم الزكية تاريخ فلسطين
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من هنا، من شاتيال، مخيم الشهادة والشهداء، نتوجه إلـى 
أهلنا في الضفة والقطاع، بأسمى تحيات اإلكـبـار واالعـتـزاز 
لهذا الصمود األسطوري، وهذا الفداء العظيم، األمر الذي هو 
في جينات شعب المعجزة، شعب الجبارين، الذي يقاتل مـنـذ 

 .مئة عام في سبيل حريته وسيادته على أرضه
لقد تعرض هذا الشعب لمـئـات الـمـجـازر عـلـى امـتـداد 

النضالي الطويل، من طنطورة ودير ياسـيـن وكـفـر  تاريخه
قاسم إلى غزة ورفح وجنين مرورا بأم المـجـازر الـهـمـجـيـة 

 .السادية ،حيث نحن في صبرا وشاتيال
وفي كل مرة كان هذا الشعب بعبقريته النضالية، ينتفض 
ويثور بصالبة اقوى وبعزيمة ال تلين وإرادة ال تعرف التراجـع 

 .أو الخوف
إننا هنا ليس في حالة تضامن أيها األخوة، بل في التـحـام 
عضوي مع قضيتنا األم، فنحن نقف بينكم بفخر ابن القضية 

 .قضية األمة ومحور نضالها
نحييكم باسم حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي، حزب 

الشهيد صدام حسين    البعث العربي االشتراكي، حزب القائد
البـحـر إلـى  الذي كانت آخر كلماته فلسطين حرة عربية من

 ..النهر وهو مقدم على الشهادة
وها هي فلسطين تقاتل وحيدة وترسم وتحدد مسار األمة 

 .في المقاومة وتحفظ لالمة شرفها وعزتها وكرامتها
فلسطين تقاتـل فـي ظـل هـذا الصـمـت الـقـاتـل مـن 
المطبعين الخونة، بل وحتى من قبل بـعـض أحـزاب األمـة 

 .وقواها
حين ينزف الدم الفلسطيني، وحين يقع العدوان، ال رايـات 
فئوية، ال فصائل، بل راية واحدة واحدة هي راية فلسطيـن، 

 .راية البطولة والمقاومة والتضحية والفداء
ونقول بان سيل الدم الفلسطيني قد وحد المقاومة، وحـد 
الساحات، واعلن سقوط كل انقسام فئـوي أو فصـائـلـي أو 

 .جغرافي، هو قرار الدم ،واي كالم غير هذا هو كالم ساقط
تحية إكبار واعتزاز بهذه البطولة الفذة وهذا اإلصرار علـى 

 .النصر الذي هو حاصل ال محالة
الرحمة والمجد والخلود للشهداء نحييكم ونكرر فخرنا باننا 
بينكم فهذا هو موقع البعث والبعثيين وعمال بقول قـائـدنـا 

 .مؤسس حزبنا بان امتنا موجودة حيث يحمل أبناؤها السالح
 .والسالم عليكم
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تقدم المشاركين األخوة قادة فصائل منـظـمـة الـتـحـريـر 
الفلسطينية والقوى اإلسالمية واألخوة في حـركـة الـجـهـاد 
اإلسالمي في فلسطين وممثلي االتحادات واللجان الشعبـيـة 
والمكاتب النسوية واالتحاد العام للمرأة الفلسطينـيـة. بـعـد 
ترحيب بالحضور من عريف الحفـل األخ يـوسـف الـزريـعـي 
توالى على الكالم كل من الرفيق محمود أبو سويد مسـؤول 
جبهة التحرير العربية في منطقة صيدا وقـد ألـقـى كـلـمـة 
منظمة التحرير الفلسطينية وفضيلة الشيخ جـمـال خـطـاب 
واألخ عمار حوران الذي ألقى كلمة بـاسـم حـركـة الـجـهـاد 

  .اإلسالمي في فلسطين
أكد الخطباء على نصرة شعبنا الفلسطيني في غـزة الـذي 
يتعرض للمجازر الصهيونية الوحشية وحيت صمود األجنحـة 
العسكرية المقاتلة ألتي تصدت للعدوان كـمـا تـم تـوجـيـه 

  .التحية للشهداء األبطال الذين استشهدوا خالل العدوان
كما وتطرق الخطباء إلى الموقف الرسمي العربي بـإقـامـة 
العالقات والتطبيع مع المحتـل الصـهـيـونـي عـلـى حسـاب 

  .حقوقنا الوطنية الثابتة
وأكد الرفاق على ضرورة إنهاء صفحة االنقسام األسود في 
تاريخ الثورة والشعب والعمل على توحيد الجهود وتضافرهـا 
للتصدي سويا للغطرسة واإلرهـاب ألـتـي تـمـارسـه دولـة 

  االحتالل الصهيوني ضد أبناء شعبنا.
جبهة التحرير العربية شاركت بوفد قيادي كبير في اللـقـاء 
تقدمه الرفيق ياسين أبو صالح عضو قيادة الساحة اللبنانيـة 
والرفيق محمود أبو سويد مسؤول الجبهة في منطقة صـيـدا 
وعدد من الرفاق كوادر ومناضلي الجبهة في منطقة صـيـدا 

 .وكتلة كفاح المرأة الذراع النسوي للجبهة
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    محسن يوسف محسن يوسف محسن يوسف محسن يوسف 
قنخقالوا: العروبة بالخيانة ت  

قواألمة الثَّكلى بدمعها تغر  
تافه قلنا لهم : هذا كالم  

  يشنق شمس العروبة عنقُها ال
مهما عليها تكالبوا بسفالة  

فُقبالمبادئ يخ فالبعثُ قلب  
  لو جمعوا من كل صوبٍ حقدهم

قهزلن يستطيعوا وحقها ال ي  
 ...أكرم بها من أمة خرجت،
قبلخير الناس ذكرها يع  

 من باطنِ التاريخ فيها قادةٌ
زقرأعطوا ألمتهم وظلَّت ت  
ومراحلُ التاريخ كلُّها تشهد  

طلَقلت لحقٍ يذب لبطولة  
وليس آخرها بطولة قائد  

في وقفة العز المجلجل ينطق  
بشهامة من يوم أطلق سيفه  

وقف العراق تحيةً إلبائه  
شقعمثاالً ي صارت شجاعته  
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 يا أبناء شعبنا العراقي العزيز
 أيها المناضلون البعثيون أينما كنتم

لقد شكلت ثورة تشرين المـبـاركـة الـتـي انـطـلـقـت بـتـاريـخ 
تهديداً مباشراً للعملية السياسـيـة الـتـي أوجـدهـا  ١/١٠/٢٠١٩

االحتالل ألنها كشفت ما بنيت عليه من كـذب وتضـلـيـل وخـداع 
وشعارات جوفاء لم تصمد كثيراً أمام الشعب العراقي المنـتـفـض 
بشبابه وشيوخه ونسائه، واستطاع الـثـوار األبـطـال مـن خـالل 
التضحيات الجسيمة التي قدموها والمـمـهـورة بـالـدم الـعـراقـي 
الطهور من توجيه صفعه قويه للطبقة السياسية الفاسدة وذلـك 
بإسقاط حكومة المجرم عادل عبد المهدي التي قمـعـت الشـبـاب 
الثائر بوحشيه وقسوة متناهيه عـلـى أيـدي مـلـيـشـيـات إيـران 

) شهيد في صفوف الثـوار ٨٠٠وعصاباتها والتي أوقعت اكثر من (
إضافة إلى عشرات اآلالف من الجرحى والمعتقلين والـمـغـيـبـيـن، 
وكانت من بين نتائج الثورة هي المقاطعة الشاملة لـالنـتـخـابـات 

والتي لم تتعد نسـبـة ١٠/١٠/٢٠٢١البرلمانية التي جرت بتاريخ 
% وكانت هذه النسبة المتدنية كارثيـه ١٤المشاركة فيها أكثر من 

على أحزاب إيران ومليشياتها الوالئية وأدخلت العملية السياسـيـة 
في نفق مظلم ومأزق كبير القى بظالله القاتمة عـلـى الـطـبـقـة 
السياسية وأظهر عجزها عن تشكيل الحكومة علـى الـرغـم مـن 

 .مرور عشرة اشهر على إجراء االنتخابات
إن ما تشهده العملية السياسية اليوم هو نتيجة طبيعية إلصـرار 
القوى السياسية الحاكمة على التمسك بالمحاصصـة الـطـائـفـيـة 
واألثنية والصراع المحموم على المكاسب والـمـغـانـم ومـمـارسـة 

التهميش واإلقصاء واالجتثاث والتمييز بين أبناء الشـعـب الـواحـد 
وانتشار السالح المنفلت والتبعيـة الـعـمـيـاء إليـران الشـر ودول 
إقليميه أخرى والتفريط بسيادة العراق ومصـالـح شـعـبـه كـانـت 
أسباباً مباشرة لرفض الشعب العـراقـي لـلـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة 
ومحاصرتها والعمل على إسقاطها، وما يجري على األرض الـيـوم 
من معطيات يؤشر لحالة صدام متوقعة بين أطرافها ألن الجمـيـع 
يسعى للحصول على أكبر قـدر مـن االمـتـيـازات فـي الـوزارات 
والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة والـوظـائـف الـعـلـيـا وتـرك 
الشعب العراقي يعاني من الفقر والحرمان وتفشي األمراض وسوء 
الخدمات و تفتك بشبابه المخدرات والبطالة وتتقاذفه الـمـافـيـات 
وعصابات الجريمة المنظمة، ومن الواضح بان البلد يسـيـر نـحـو 
المجهول الن صوت السالح المليشياوي المنفلت أصبح عالـيـاً وأن 
معركة كسر العظم بين الفرقاء بدأت تلوح في األفق وربما تكون 
آخر سيناريو يمكن أن يلجأ اليه هؤالء بعد اسـتـنـفـاذ الـوسـائـل 
األخرى ألن سيدهم اإليراني يمكن أن يعيدهم إلى بيت الـطـاعـة 

 .في أي وقت يشاء
 يا ثوار تشرين األبطال

إننا نؤكد هنا تمسكنا بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها تـحـريـر 
العراق وتحقيق مطالب ثورة تشرين الشبابية المباركة ولـطـالـمـا 
دعونا إلسقاط العملية السياسية برمتها منذ أن أسسها الـمـحـتـل 

وقدمنا التضحيات الغالية في مقاومه قل نظيرهـا  ٢٠٠٣في عام 
ألحقت بالمحتل األمريكي خسائر جسيمه في األرواح والـمـعـدات 

،  ٢٠١١أجبرته على االنسحاب من العراق مهزوما في نهاية عام 
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ودعونا إلى إقامة نظام ديمقراطي تعـددي مـن خـالل حـكـومـة 
انتقاليه تأخذ على عاتقها كتابة دستور جديد لـلـبـالد وتـطـهـيـر 
القضاء من الفاسدين وإصدار قانون عادل لالنـتـخـابـات واألعـداد 
النتخابات نزيهة بإشراف األمم المتحدة وإلغاء قـوانـيـن اإلقصـاء 
والتهميش واالجتثاث وحل المليشيات وحصر السالح بيـد الـدولـة 
وإعمار المدن المدمرة وإعادة النازحين والمهجرين إلى مناطقـهـم 
ومعرفة مصير المغيبين وإحالة المجرمين والقتلة والفاسدين إلى 
القضاء لينالوا جزائهم العادل، واننا على ثقة مطلقة بأن الـنـصـر 
معقود لشعبنا العراقي البطل وطليعته ثوار تشريـن الـنـشـامـى 

الذين ضربوا أروع األمثلة في التضحية واإليثار واسترخصوا الدماء 
من اجل عراق عربي معافى و مستقل وقوي ومـزدهـر يـحـكـمـه 
أبناءه المخلصون ويشمرون عن سواعدهم من اجل إعادة أعمـاره 

 .ووضعه بالمكانة التي يستحقها بين األمم
 .الرحمة والغفران لشهداء ثورة تشرين األبطال

تحيه خاصه ملؤها الفخر واالعتزاز لشعب العراق العظيم قـاهـر 
 .الفرس قديماً وحديثاً

 .الخزي والعار والشنار للعمالء والخونة عبيد األجنبي واهللا أكبر 
 ٢٠٢٢/ ٨/  ٢بغداد في 

الرفيق المناضل أبو جعفر عضو القيادة القومية أمين سر قيادة الرفيق المناضل أبو جعفر عضو القيادة القومية أمين سر قيادة الرفيق المناضل أبو جعفر عضو القيادة القومية أمين سر قيادة الرفيق المناضل أبو جعفر عضو القيادة القومية أمين سر قيادة 
  قطر العراققطر العراققطر العراققطر العراق

  الرفاق المناضلون أعضاء قيادة قطر العراقالرفاق المناضلون أعضاء قيادة قطر العراقالرفاق المناضلون أعضاء قيادة قطر العراقالرفاق المناضلون أعضاء قيادة قطر العراق
  تحية رفاقية، تحية العروبة والنضالتحية رفاقية، تحية العروبة والنضالتحية رفاقية، تحية العروبة والنضالتحية رفاقية، تحية العروبة والنضال

في يوم النصر العظيم نتقدم منكم أيها الرفـاق الـمـنـاضـلـون 
وعبركم إلى شعب العراق العظيم وجيشه البطل بأحر الـتـحـيـات 
األخوية والرفاقية، وانتم تستقبلون مع جماهير امتنـا الـعـربـيـة، 
الذكرى الرابعة والثالثون النتصار األمة عبر عراقها األشـم، بـعـد 
حرب ضروس فرضها النظام اإليراني، ظناً منه انه سيلوي اإلرادة 
القومية ويثأر من العروبة النكساره التاريخي أمامها في القادسية 
األولى، فإذ به يذوق طعم االنكسار الثاني في القادسية الـثـانـيـة 

  . ويتجرع كأس السم تجنباً لالنهيار الشامل
،لم يكن يوماً عادياً فـي  ١٩٨٨إن يوم الثامن من آب من العام 

تاريخ العراق واألمة العربية، بل بات اليوم الذي يؤرخ فيه لميـالد 
جديد المةً ،تختزن في ذاتها كل معطيات االنبعاث المتجدد، بعدما 
استطاعت وأد واحد من المشاريع المعادية التي تسـتـهـدف األمـة 

 في هويتها ووحدتها ودورها كصاحبة رسالة خالدة لإلنسانية . 
وإنه ال يقلل من قيمة ذاك اليوم بكل الدالالت واألبعاد التي انطـوى  
عليها، ما تعرض له العراق من أشكال مختلفـة مـن الـعـدوان الـذي  
تستمر فصوله بفعل الغزو واالحتالل والتدمير الـمـتـمـادي لـبـنـيـتـه  
الوطنية من خالل تسليط منظومة فساد سـيـاسـي عـلـيـه افـرزهـا  
االحتالل األميركي ويضبط إيقاعها النظام اإليراني بعد تـغـولـه فـي  
كل مفاصل الحياة العراقية وإغراقها بكل الموبقات االجتماعية بعدمـا  
سرق ثروة العراق الوطنية ووظفها في خدمة مشـروعـه الـتـدمـيـري  

  . والتخريبي وحيث وصلت امداءات دوره في العمق العربي 
وإذ ينتفض شعب العراق العظيم اليوم على ما افرزه االحـتـالل 
األميركي المباشر واإليراني من الباطن، فإن انتفاضته هذه إنـمـا 
تستمد قوتها وزخمها التعبوي من المخزون النضالي الذي يكتنـزه 
شعب العراق العظيم في ذاته الوطنية، وما أحدثته ثورة الـبـعـث 
من تحوالت جذرية في حياة هذا الشعب، الذي سطر أروح المالحم 
البطولية في تاريخه الحديث من إسقاطه "لـحـلـف بـغـداد"، إلـى 

تموز التي استفـزت األقـربـيـن واألبـعـديـن  ٣٠-١٧تفجير ثورة 
بإنجازاتها إلى مقاومة شعبية ضد االحتالل، فـكـان أن ائـتـلـفـوا 
ضدها في حلف غير مقدس، للثأر مـن قـرار الـتـأمـيـم، وضـرب 
النتائج التي أفرزتها القادسية الثانية ومنع العراق من أن يشـكـل 
قاعدة للمشروع القومي الوحدوي والتحرري، وان يكون الـحـضـن 
الدافئ لحركة النضال العربي وفـي مـقـدمـتـهـا حـركـة الـثـورة 
الفلسطينية التي تقاسم العراق مع جماهيرها لقمة الغذاء وحـبـة 

الدواء وهو في حالة الحصار الظالم، ورفـض الـمـسـاومـة عـلـى 
الحقوق الوطنية والقومية الثابتة بفلسطين ومقايضة فك الحصار 

 .بالقبول تسوية مع العدو الصهيوني
في هذه المناسبة، مناسبة الذكرى الرابـعـة والـثـالثـون لـيـوم 
النصر العظيم، الذي بات يوماً خالداً من أيام العرب شاء مـن شـاء 
وأبى من أبى، سنبقى نرى في العراق الصورة المشرقة التي اطل 
من خاللها على نفسه وامته من أيام الفتح العربي حتى الـتـاريـخ 
الحالي، وان األمة العربية التي انكشف امنها الـقـومـي بـاحـتـالل 
العراق وإسقاط نظامه الوطني ،سيعاد االعتبار لها ولموقعها بـعـد 
تحرير العراق من االحتاللين األميركي واإليراني وإسقاط العمليـة 
السياسية التي إفرازاها وعبثت بمقدرات العراق كشـرط ضـروري 
إلعادة بناء العراق بناء وطنياً مـوحـداً بـكـل اثـنـيـاتـه وطـيـفـه 
االجتماعي وتحكمه قواعد الديموقراطية والعدالـة االجـتـمـاعـيـة 
وتكافؤ الفرص وعلى أساس دستور جديد الغياً لدستور بريمر وما 
ترتب عليه من نتائج وخاصة قراراته بـحـل الـحـيـش الـعـراقـي 

  .واجتثاث البعث وتعميم ثقافة الفساد السياسي واالجتماعي
تحية لكم أيها الرفاق المناضلون، وانتم تقودون مسيرة الـحـزب 
وتساهمون في توفير البيئة الشعبية والسياسية التي تجعل مـن 

 -ثورة تشرين ثورة مستمرة حتـى إزالـة االحـتـالل األمـيـركـي 
اإليراني بكل عناوينه وشخوصه ورواسبه، وهي التي أثـبـتـت ان 
شعب العراق ال يمكن إال أن يكون عربي الهوى والهوية واالنتمـاء، 
وان من استطاع أن يطلق في وقت قياسي مقاومـة بـطـلـة ضـد 
االحتالل األميركي قادر على كنس االحـتـالل اإليـرانـي وطـرده 

  .وتجريعه كأس السم ثانية
إننا على ثقة، ثقة الواثق بمستقبل واعد لالمة، وثـقـة الـواثـق 
بالطليعة الثورية التي تتجسد بحزبنا المناضل في عراق العروبـة 
وباالنتفاضة الثورية التي تقض مضاجع العمالء، أن بغداد ومعـهـا 
كل مدن العراق وحواضره ستبقى عصية على األمركة والتفريس. 
والطائفية مهما طال االحتالل، وهي ستعود عاصمة لـلـمـنـصـور 
والرشيد وصدام حسين. وأحالم الفرس بأحكام السيطرة عليها هي 
أضغاث أحالم، وهاهم يسمعون األصوات التي تصدح في ميادين 
مدن الجنوب والفرات األوسط، تردد "إيران برا برا بغـداد تـبـقـى 
حرة"، وستبقى حرة بإرادة المناضلين من مقاومين ومنتـفـضـيـن 

  .ثائرين والبعث في طليعتهم وفاء واحتفاء بيوم النصر العظيم
 . عاش العراق العظيم ، عاشت فلسطين حرة عربية، عاشت أمتنا العربية 

المجد والخلود للشهداء األبرار والحرية لألسرى والـمـعـتـقـلـيـن 
  .والمختفين قسراً ، وما النصر إال صبر ساعة

  ٢٠٢٢/٨/٥بيروت في 
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  نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
اذا كان من الخطأ االعتقاد أن الـعـراق، دون الـعـرب، هـو 

فان من الخـطـأ  ،٨/٨/١٩٨٨المنتصر الوحيد في يوم األيام 
االعتقاد أيضاً ان نظام الماللي فـي طـهـران هـو الـخـاسـر 
األوحد، وقد كان في اندحار مشروعه فـي الـعـراق، انـدحـار 
لغيره من أصحاب المشاريع المعادية للعرب ، في ذلك اليـوم 
الذي اعلن فيه الخميني انه كان ليفضل شرب السـم عـلـى 

  .إعالن وقف النار وإنهاء حربه مع العراق
من هذا المنطلق وبعد أربعة وثالثين عاماً عـلـى انـتـهـاء 

اإليرانية، ال بد من التوقف أمام جملـة مـن  -الحرب العراقية 
الحقائق التي ال يمكن تجاوزها في الصـراعـات اإلقـلـيـمـيـة 
والدولية الدائرة اليوم على قدمٍ وساق عـلـى حسـاب األمـة 
العربية ومشروعها الحضاري والطمع في مقدراتها وثرواتـهـا 

  :ومصادرة قرارها الحر المستقل
، تعيدنـا بشـكـلٍ أو ٨/٨/١٩٨٨ان استعادة ذكرى يوم -١

 ـببآخر إلى رمزية البوابة الشرقية للوطن العربي، التـي كُـت
على العراق أن يحمل المهمة المقدسة فـي الـدفـاع عـنـهـا 
بالنيابة عن كل العرب، منذ وجِدت األطماع الـفـارسـيـة فـي 
الوطن العربي، قبل وبعد رسـالـة اإلسـالم، وهـي أطـمـاع 
تاريخية لم تتوقف طالما حملت نزعة الـتـوسـع والـهـيـمـنـة 
واالحتالل، وكان على األمة مواجهتها، أياً كان مسمى النظام 
الذي يحكم بالد فارس ومشروعها اإلمبراطوري اإليراني، أو 
سواء كان نظام البعث هو الذي يـحـكـم الـعـراق أم سـواه، 
وبالتالي، فإن األمة العربية هي المهددة أساساً، وما الـعـراق 
سوى احد بواباتها األمامية المعرضة للتهـديـدات اإليـرانـيـة 
دوماً وكان على شعب العراق مواجهتها بكل إرادة وتصـمـيـم 
عندما استشرت على الوطن العربـي وحـمـل شـرف إيـقـاف 
رياحها الصفراء لثماني سنوات متتالية، تبين للعـالـم اجـمـع 
بعد كل ما يجري من وضع لليد اإليرانية على أقطار عـربـيـة 
بكاملها اليوم، أن النظام الوطني التقدمي في الـعـراق كـان 
يدافع عن العرب وكرامة العرب، بقدر قيامه بـرد األذى عـن 
أراضيه وشعبه، وما كان للنظام اإليـرانـي أن يـتـجـرأ فـي 
تطاوله واستهانته باألمة العربية في ظل وجود هذا النـظـام 
وقيادته التاريخية، ولتتأكد مقولة الـقـائـد الشـهـيـد صـدام 

الطاعون سيدخل الخلـيـج إذا مـا كُسـِـرت بـوابـة :“ حسين 
، وها هو الطاعون يتمدد ويـتـوسـع إلـى ابـعـد مـن ”العراق

الخليج مستغالً انهيار ذلك الجدار الذي كان يحـمـي الـعـراق 
وأقطار األمة، ويعلن على المأل أهدافه التوسعية فـي اكـثـر 
من قطر من أقطار الوطن العزبـي، تـحـقـيـقـاً لـمـشـروعـه 
اإلمبراطوري التوسعي الذي يفاخر به اليوم وجعل درة تاجـه 

 . في بغداد
إنه، وسواء كان البعث هو الحاكم للعراق أم غيره، فـإن  -٢

األجيال القادمة هي التي سـتـرث هـذا الصـراع وتـتـحـمـل 
مسؤولية وقف هذا المد الشعوبي العنصري، طال الـزمـن أم 

قَصر، وال يعرف عن 
الشـعــب الــعـراقــي 
سوى أنه "جمجـمـة 
العرب "التي ال تنام 
على ضيم، وشوكة 
النصر التـي تـأبـى 

  االنكسار،
كما انـه، وفـي -٣

ظل توازنات القـوى 
والمصالح الـدولـيـة 
الكبرى، وعلى مرور 
ــخ  ــاري ــت ــود ال ــق ع
ومراحله المتالحقة، 
يــتــبــيــن انــه مــن 
المستـحـيـل عـلـى 
الـقــوي أن يـبــقــى 

قوياً، كما أن الضعيف لن يستمر على ضعفه الذي ستـحـفـزه 
األيام لينقلب على نفسه يوماً ما، ويستعيد ما هدر منه، مـن 
كرامة وطنية وإباء قومي ، وتلك أيام "نداولها بـيـن الـنـاس 

  "كما جاء في محكَم تنزيله ، عز وجل،
من اسهل األمور على المرء أن يكتب عـلـى هـواه فـي  -٤

هذه األيام العجاف مستصرخاً كل العصبيات والنعرات الـتـي 
تشد من أزر مواقفه، غير أن المنطق يسـتـدعـي اكـثـر مـن 
وقفة جادة مع العقل وتصويب الرؤية العامة لمصالح الـدول 
والشعوب والتساؤل: هل من مصلحة ايران كل هـذا الـعـداء 
لالمة العربية والهيمنة على أقطارها، مستعينةً ومتـنـاغـمـةً 
مع كل األطماع التي يواجهها العـرب الـيـوم مـن صـهـيـنـة 
وأمركة وتتريك، في زمنٍ لم يـردع حـتـى" أثـيـوبـيـا" عـن 
استضعاف األمة وتهديد اكثر من ثلث أبنائها بالعطش كـمـا 
هو حاصل في مصر والسودان، وعلى النـظـام اإليـرانـي أن 
يدرك أن اإلمبراطوريات كلما توسعت، كلما نمت بـداخـلـهـا 
وتمددت بذور التفكك وعـوامـل االنـهـيـار الـذاتـي، وأن ال 
مصلحة للشعوب اإليرانية سوى في ترسيخ افضل عـالقـات 
حسن الجوار مع العرب، فاألحقاد العنصرية التـوسـعـيـة لـم 
تبقِ اإلمبراطوريات يوماً وإنما سارعت إلى انهيارها وزوالـهـا 

  إلى األبد،
يستحيل على" خير أمة أُخرِجت للـنـاس"، كـمـا بشــر  - ٥

الرسول العربي، أن تمضي في حال الهوان واالنـكـسـار دون 
أن تستجمع من تاريخها وتراثها وماضيها، ما يـدعـوهـا إلـى 
االنقالب على ذاتها وحاضرها البائس وتحقق ثامنـاً مـن آبٍ 

، وهي األمة التي لـم تـعـرف ١٩٨٨آخر كما جرى في العام 
االنتصـار يـومـاً سـوى فـي الشـهـادة أو تـحـت سـنـابـك 

وستنتصر األمة ال محالة، ولن يفرح أعداؤهـا وأعـداء  الخيل،
 . العراق إلى األبد
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 صرح ناطق مخول باسم قيادة قطر العراق
 -:لحزب البعث العربي االشتراكي بما يلي

أقدمت قوة أمنية لبنانية قبل أيام عـلـى اعـتـقـال الشـاب 
العراقي عبد اهللا ياسر سبعاوي الحسن حفيد شقيق الرئيـس 
الشهيد الرفيق صدام حسين رحمه اهللا، ونسبت إليه تـهـمـه 
كيديه بحجة ارتكاب مجازر داخل العراق عـلـمـاً بـأنـه غـادر 
البالد بعد االحتالل وهو بعمر ثمان سنوات وأقام مع عائلـتـه 
في اليمن وحصل على جنسيتـهـا وغـادرهـا فـي السـنـوات 
األخيرة إلى لبنان بسبب األوضاع األمنية غـيـر الـمـسـتـقـرة 
هناك وتقدم بطلب الحماية من األمم المتحدة وحصل عليها 
فعال إضافة إلى كونه يحمل جنسـيـة أخـرى، وبـعـد إقـامـة 
طبيعية في لبنان لمدة أربـع سـنـوات دون مضـايـقـه ولـم 
يتخللها عارض أمني أو سياسي تم اعتقاله لكونه جـزء مـن 
عائلة في نظام وطني كان يحكم العراق ويتمتع بالشـرعـيـة 
الدولية ويحترم القوانين ويطبقها على الجميع بدون تميـيـز، 
والغريب في األمر هو صدور مذكرة استرداد بحقه من قـبـل 
الحكومة العراقية بدون سند قانوني وإنما بـدوافـع كـيـديـه 
وعدائية على الرغم من أن الشاب عبداهللا يـاسـر سـبـعـاوي 
الحسن لم يدخل العراق منذ مغادرته له بعد االحتـالل وهـو 

 .طفل بسبب حرمانه من حقوق المواطنة في بلده
إننا ندعوا القضاء العادل وغير المسيس في لبنان الشقـيـق 
إلى إطالق سراحه ألنه لم يرتكب أي جريمة علـى األراضـي 
اللبنانية منذ إقامته فيها وكل ما فـي األمـر بـأنـه ضـحـيـة 
للمالحقة غير القانونية من قبل سلطة االحتالل والمـنـافـيـة 
لحقوق اإلنسان، كما نطالب المنظمات الحقوقيـة الـعـربـيـة 
والدولية وأصحاب القرار في لبنان الشقيق بالتدخل والضغط 
على سلطة االحتالل في العراق من أجل رفع الظلم عن هـذا 
الشاب العراقي البريء ال لذنب أو جريمة ارتكبها وإنما طالتـه 
دوافع الحقد واالنتقام لحكومة تتشدق بالديمـقـراطـيـة زوراً 
وبهتاناً وتحارب الحريات العامة وحقوق اإلنسان علــى أوسـع 

 .نطاق
 الحرية للشاب العراقي عبداهللا ياسر سبعاوي الحسن

الخزي والعار لحكومة االحتالل التي تنتظر الـطـفـل حـتـى 
يكبر لكي تعتقله بتهم كيدية ال يقرها الشرع والقانون واهللا 

 أكبر
    ناطق مخول عن قيادة قطر العراقناطق مخول عن قيادة قطر العراقناطق مخول عن قيادة قطر العراقناطق مخول عن قيادة قطر العراق
    لحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكي

 ٢٠٢٢/٨/٢٦بغداد في 

 "��د� "L� 	���	ق 

 G�U�� ��Q	�G 	خ 	���t Y�Z	م  ?�.U� م�& ���B��;�.�	 ��c��	 �&�� 
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 ٢٠٢٢آب  ٢٢منشور في جريدة اللواء نهار االثنين. 

 
فوجئت األوساط السياسية واإلعالمية ومرجعيات قانونيـة 
بإقدام األمن العام اللبناني علـى تـوقـيـف حـفـيـد ابـن أخ 
الرئيس صدام حسين، ياسر عبداهللا سبعـاوي، والـمـفـاجـئـة 
الكبرى أن اإلعالن جاء على لسان الـلـواء عـبـاس إبـراهـيـم 
المدير العام لألمن العام اللبناني، وبعد أيام قليلة من زيـارة 
قام بها للعراق بمهمة التفاوض حول شحنات الـفـيـول كـمـا 
روج لذلك. وقد برر اللواء إبراهيم اإلجراء بأنه تنفيد لمذكـرة 
استرداد مقدمة من الدولة العراقية، بحـجـة أن الـمـطـلـوب 
استرداده صادرة بحقه مذكرة قضائية تـنـسـب الـيـه جـرم 
المشاركة في تنفيذ ما سمي بجريمة قاعدة "سبايكر". وهـي 
التي كانت تسمى بقاعدة الـبـكـر الـجـويـة قـبـل الـعـدوان 
الثالثيني على العراق، وانها سميت بـاالسـم الـجـديـد بـعـد 
احتالل العراق، وان من سميت القاعدة بـاسـمـه هـو طـيـار 
أميركي أسقطت طائرته في الحرب. وكأنه لم يـعـد هـنـاك 
ضباط عراقيون تسمى القاعدة باسمهم، حتى تسمى باسـم 

ضابط أميركي. واإلشارة إلى هذه المعلومة ليس لها عـالقـة 
  .بصلب الموضوع وإنما للتوضيح فقط

بالعودة إلى موضوع تنفيـذ مـذكـرة االسـتـرداد، فـقـبـل 
الدخول في مناقشة ما اذا كانت اآللية التنفيـذيـة لـتـوقـيـف 
المطلوب استرداده مطابقة ألحكام القانون أم ال، ال بـد مـن 

  .التوقف عن ثالثة عناصر تندرج تحت بند الوقائع
األولى، أن المطلوب استرداده، كان عمره يوم احتل العراق 
ثماني سنوات، وبعد االحتالل غادر مع من تمكن من أسرتـه 
المغادرة إلى اليمن حيث بقي فيها مدة غير قصيرة ومنحـتـه 
الدولة اليمنية جواز سفر يمني أسوة بكثير من الـعـراقـيـيـن 

  . الذين اختاروا اليمن مكاناً إلقامتهم
الثانية، انه بعد أحداث اليمن، غادرها مع أفراد األسرة إلـى 
عمان ومن ثم إلى لبنان الذي دخله بشكل وطبيعـي، حـيـث 
تقدم بطلب حماية من مفوضية األمم المتحـدة وقـد مـنـح 
هذه الحماية، واتخذت أسرته من لبنان مقراً إلقامتـهـا، أوالً، 
ألن لبنان هو بلد لجوء سياسي، وثانياً، ألن األمم الـمـتـحـدة 
أضفت عليه حمايتها لتأكدها من تعرض حـيـاتـه مـع أفـراد 

  .أسرته للخطر ألسباب سياسية
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الثالثة، أن المطلوب استرداده لم يذهب إلى العـراق مـنـذ 
، وعندما وقعت ما سميت بجـريـمـة  ٢٠٠٣غادرها في العام 

  .سبايكر لم يكن في العراق أصالً
من خالل هذه العناصر الوقائعيـة، يـثـبـت أن ال عـالقـة 
للمطلوب استرداه بأحداث قاعدة سبايكر التي حصـلـت فـي 

، وهو العام الذي اطلت فـيـه "داعـش"، عـلـى  ٢٠١٤العام 
المشهد السياسي واإلعالمي واألمني وبات الـجـمـيـع يـعـرف 
كيف أنتجت وكيف تم تهيئة ظروف تسليمها مناطق واسـعـة 

  .من العراق وكيف تم االستثمار فيها
أما في الجانب القانوني وهو بيت القصيد، فمن المـعـروف 
أن لالسترداد شروط، وقد حددها قانون العقوبات اللـبـنـانـي 

  .٣٦حتى  ٣١في مواده 
واالسترداد يحصل وفقاً آلليتين: األولى، أن تكـون هـنـاك 
معاهدة استرداد موقعة بين الـدولـتـيـن، وإال الـلـجـوء إلـى 
تطبيق أحكام القانون الداخلي للدولة التي يقع على عاتقـهـا 
التسليم. ففي الحالة األولى تطبق أحكام الـمـعـاهـدة الـتـي 
تتقدم في تسلسل القواعد على القانون الوطني الـداخـلـي، 

  . وفي الثانية تطبق أحكام القانون الوطني
من قانون العـقـوبـات، فـإن  ٣٣) من المادة ٥وفي البند ( 

طلب االستردادُ يرفض بوجود معاهدة أو عـدمـهـا اذا نشـأ 
طلب االسترداد عن جريمة ذات طابع سياسـي، أو ألغـراض 

  . سياسية
 ٣٥وفي آلية تنفيذ طلب االسترداد، فقـد نصـت الـمـادة 

عقوبات ، على أن طلب االسترداد يحال على النـائـب الـعـام 
التمييزي الذي يتولى التحقيق حـول تـوفـر أو عـدم تـوفـر 
شروطه القانونية وفي مدى ثبوت التهمة، ويمكنه أن يصـدر 
مذكرة توقيف بحق الشخـص الـمـطـلـوب اسـتـرداده بـعـد 
استجوابه ثم يحيل الملف إلى وزير العدل مشفوعاً بتقريـره. 
ويبت بطلب االسترداد بمرسوم يتخذه مجلس الـوزراء بـنـاء 

  .على اقتراح وزير العدل
وهنا، نسأل، هل اتبعت اإلجراءات القانونية فـي تـوقـيـف 
ياسر عبداهللا سبعاوي. وبمعنى آخر هـل قـام جـهـاز األمـن 
العام بتوقيف المطلوب استرداده إنفاذاً إلشارة النيابة العامة 
التمييزية، أم أن األمن العام بادر إلى توقيفه بمعزل عـن أي 
قرار قضائي؟ سؤال آخر هل أحيل الـطـلـب بـاألسـاس إلـى 
النائب العام التمييزي ووضع تقريراً بذلك بعد تحقيـق وفـق 

من قانون العقوبات وبـعـدهـا رفـع  ٣٥ما نصت عليه المادة 
 تقريره إلى وزير العدل ؟ 

مما يتضح من سياقات التعاطي مع هذه القضية، أن إجراء 
التوقيف تم خارج السياقات القضائية، وإال، فليتفضل حضرة 
المدعي العام التمييزي ليوضح كل االلتـبـاسـات الـحـاصـلـة 
وحتى يقطع الشك باليقين. وفي حال عـدم تـوضـيـح كـل 
مالبسات هذه القضية، فـإن الـيـقـيـن، وأن افـتـعـال هـذه 
اإلشكالية حول ملف يفتقر إلى مقوماتـه الـوقـائـعـيـة وإلـى 

أسانيده القانونية، هو لغرض سـيـاسـي يـرتـبـط بـاألزمـة 
المستحكمة بين اطراف العملية في العراق وكل طرف يسعى 
إلى تصدير األزمة إلى الخارج لشد األنظار عـن اسـتـفـحـال 
األزمة بين اطراف منظومة سياسية مغرقة فـي الـفـسـاد ال 

  .تجد شبيهاً لها إال في منظومة الفساد في لبنان
من هنا، إن طلب االسترداد يفتقر إلى أسانيده القانونـيـة، 
وهو ملف سياسي بامتياز، وعلى الحكـومـة الـلـبـنـانـيـة أن 
ترفض الطلب حتى ولو كان تقرير النائب العام الـتـمـيـيـزي 
يوصي بالتسليم. الن االسترداد هو ألغراض سياسية، وحياة 
المطلوب استرداده عرضة لـلـخـطـر ألن طـلـب االسـتـرداد 

  .ينطوي على أغراض سياسية غير خافية على أحد
أن القضاء اللبناني يجب أن يكون شفافاً في تنفيذ أحـكـام 
القانون، وأن على الحكومة أن تلتزم بأحكام الدستور، وعلـى 
الهيئات المحلية والعربية والـدولـيـة ذات الصـلـة بـحـقـوق 
اإلنسان أن تقول كلمتها في رفض االنتـهـاكـات الـخـطـيـرة 
ألحكام القانون الدولي الـعـام الـذي يـؤكـد عـلـى احـتـرام 
الحصانات الممنوحة لمن تتهدد حياتهـم مـخـاطـر شـديـدة 

 .وألسباب سياسية
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هذا وكان مكتب تنظيم خارج الوطن في القيادة القـومـيـة 
 قد نعى الرفيق مظهر خليل، ومما جاء في النعي: 

 
    حزب البعث العربي االشتراكيحزب البعث العربي االشتراكيحزب البعث العربي االشتراكيحزب البعث العربي االشتراكي

 أمة عربية واحدة          ذات رسالة خالدة 
    القيادة القومية القيادة القومية القيادة القومية القيادة القومية 

    مكتب تنظيم خارج الوطن. مكتب تنظيم خارج الوطن. مكتب تنظيم خارج الوطن. مكتب تنظيم خارج الوطن. 
    م / نعي مناضل م / نعي مناضل م / نعي مناضل م / نعي مناضل 

 
ينعي مكتب تنظيم  خارج الوطن في الـقـيـادة الـقـومـيـة 
لحزب البعث العربي االشتراكي، إلى مناضـلـي الـحـزب فـي 
داخل الوطن العربي وعالم االغتـراب، الـرفـيـق الـمـنـاضـل 
مظهر حسيب خليل (أبو خليل)، الذي وافـتـه الـمـنـيـة يـوم 

بعد معاناة مع المرض وبـعـد  ٢٠٢٢السبت السادس من آب 
مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية في كل سـاحـات الـنـضـال 
وحيث اقتضى الواجب ذلك. وبفقده يفقد الحزب واحـداً مـن 
خيرة مناضليه وهو الذي قضى ردح حـيـاتـه فـي مـقـدمـة 
الصفوف على جبهة المواجهة مع العدو الصـهـيـونـي وعـلـى 

الجبهة الشرقية للوطن الوطن وكان دائما في خط المواجهة 
 مع كل من يستهدف الشرعية الحزبية.  

شغل الرفيق مظهر خليل عضو لجنة مركزية في جـبـهـة 
التحرير العربية، وعضو قيادة فـرع فـلـسـطـيـن يـوم كـان 
التنظيم الفلسطيني في لبنان مرتبطاً بقيادة قـطـر لـبـنـان 
وعضو مؤتمر قطري. وقبل أن ينال منه المرض عيـن  فـي 
قيادة تنظيم ألمانيا، وكـان مـثـال الـمـنـاضـل الـعـصـامـي 

 والمناقبي والمشبع بالروح البعثية األصلية.  
إن مكتب تنظيم خارج الوطن في القيادة القومية للحـزب، 
إذ آلمه  فقدان رفيقٍ عزيزٍ من طراز الرفيق مظهر، يـتـقـدم 
من أسرته ومن رفاقه في تنظيم ألمانيا وكل عالم االغتراب 
ورفاقه في ساحتي العراق وفلسطين باحر التعازي الرفاقيـة، 
سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جـنـانـه بـجـانـب 
الشهداء والصديقين واألبرار، وأن يلهم ذويه ورفـاقـه وكـل 

 محبيه الصبر والسلوان وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 
    الرفيق حسن بيان عضو القيادة القومية للحزب  الرفيق حسن بيان عضو القيادة القومية للحزب  الرفيق حسن بيان عضو القيادة القومية للحزب  الرفيق حسن بيان عضو القيادة القومية للحزب   

 مسؤول مكتب تنظيم خارج الوطنمسؤول مكتب تنظيم خارج الوطنمسؤول مكتب تنظيم خارج الوطنمسؤول مكتب تنظيم خارج الوطن
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 إلى ابن العراق البار ابن الموصل الحبيبة 

إلى رفيق الدرب مظهر خليل حسيب /عضو اللجنة 
 المركزية لجبهة التحرير العربية 

في األمس خطفك المنون ولكنه لم يخطف موقعك في 
 وجدان وضمير أحبتك من أبناء فلسطين .

توقف التواصل بيننا ولكن لم ولن يتوقف التواصل 
 الروحي والقلبي حتى يتوقف قلبي .

عرفناك بعثياً صميمياً  وعرفك ثوار فلسطين في ساحات 
المواجهة  مع الكيان الصهيوني في بيروت. وعرفك 

المجاهدون في قواعدهم في جنوب لبنان وحملت روحك 
على كفك غير آبه بالردى وقضيت زهرة شبابك تقارع 
الغزاة الصهاينة مع آالف العراقيين المشاركين في الثورة 

 الفلسطينية فكنت قائداً قومياً صلباً وشجاعاً.
لم ترجح يوماً النضال من أجل فلسطين السليبة والنضال 
لتحرير العراق أبداً واعتبرت أن كل عربي هو فلسطيني 
حتى تتحرر فلسطين وهذه حالة العديد من أبناء العراقيين 
الميامين الذين ارتوت بدمائهم ساحات الوغى في لبنان 
وفلسطين وسوريا وسيناء والسودان وموريتانيا  وبعضهم ال 

 زال  يواصل النضال داخل فلسطين الحبيبة حتى اآلن . 
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إن الذين تم حشدهم في قاعة الصداقة ومن يلتحق بهم لن يحموا  
االنقالب من السقوط علي قوى التغيير الديمقراطـي حشـد إرادتـهـا  

 النتزاع السلطة من االنقالبيين وقطع الطريق على قوى التسوية 
 الهدف: صفاء عبدالودود

وصف المهندس عادل خلف اهللا مبادرة الـمـائـدة الـمـسـتـديـرة 
بالحشد السلطوي لقوى النظام السابق والمؤيدين لالنقالب بثوب 
فضاض والذي ال يستر حقيقة تكليفهـم بـإخـراج رغـبـات قـائـد 
االنقالب لالستمرار في الحكم وكسب الوقت بـمـزيـد مـن إعـادة 
تمكين المؤتمر الوطني وردفائه من القوى الميتة واالنتهازية فـي 
هياكل السلطة باسم جديد لحماية مصالح ضيقة ونهـج إنـقـاذي 
قديم وأوضح خلف اهللا أن الهدف من دعم االنقـالب هـو حـمـايـة 
المصالح والفساد واإلفالت من العقاب لذلك أسـقـطـت األقـنـعـة 
وبددت خطة الفلول وقائد االنقالب في سويعات، وأضاف أن تنفيذ 
خطه قائد االنقالب لن تأتي بما لم تأت به اإلنقاذ، كما وأنهـا لـن 
تضيف ثقالً مؤثراً على موازين القوى وهو ما يحفز قوى التغيـيـر 

الديمقراطي والحراك السلمي الي حشد إرادتها في أوسـع جـبـهـة 
شعبية إلعالن اإلضراب السياسي والعـصـيـان الـمـدنـي النـتـزاع 
السلطة من اإلنقالبيين، وقطع الطريق على قوى التسـويـة بـاي 
ثوب تدثرت. وأكد خلف اهللا أن قوى الحرية والتغيير رفضت مـبـدأ 
المشاركة فيما أطلق عليه مبادرة ولن تخوض في تفاصيل وحـل 
ما أخرج في مسرح الرجل الواحد على حد قوله وقال أن الذين تم 
حشدهم في قاعة الصداقة ومن يلتحق بهم لن يحموا االنـقـالب 
من السقوط، وبإرادة الشعب السلمية، مشـيـراً لـتـجـربـة شـعـب 
السودان النضالية والتي أكدت أن الدكتاتورية مصيرها السـقـوط 
وشدد على قوى النضال لتعد وسيلتها الـمـجـربـة هـو اإلضـراب 
السياسي والعصيان المدني، إللحاق انقالب قوى الـردة والـفـلـول 
بالمصير المحتوم، أسوة بما سبقها. يذكـر أن مـؤتـمـر الـمـائـدة 
المستديرة ضم عدداً من األحزاب السياسيـة والـجـمـاعـات الـتـي 
شاركت المؤتمر الوطني وسقطت معه بانتفاضة ديسمبر الجسورة 

 . إضافة لظهور شخصيات معروفة ب والئها للنظام المباد وفساده
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 يا جماهير شعبنا اليمني الحر األبي المناضل
 يا جماهير أُمتنا العربية المجيدة
 أيها الرفاق البعثيون المناضلون

وقفت قيادة قطر اليمن المؤقتة لحزب البعث العربي االشتراكي 
القومي أمام التطورات المتسارعة، والتي جرت في األيام القليـلـة 
الماضية في محافظة شبوة وما تالها من أحداث مـؤسـفـة نـجـم 
عنها إزهاق لألرواح وترويع اآلمنين, وإقالق السكـيـنـة وتـخـريـب 
للممتلكات العامة والخاصة واالعتداء علـى مـقـرات ومـمـتـلـكـات 
األحزاب السياسية، واالستهتار بالرموز السيادية للدولة في معركة 
وفتنة بين رفاق السالح الجميع فيها خاسر ، والخاسر األكبر فيـهـا 

 . الوطن وشبوة والمنتصر فيها المليشيات الحوثية االنقالبية
 يا جماهير شعبنا اليمني الحر األبي المناضل

إننا في الوقت الذي نترحم فيه على أرواح الشهداء األبرياء، نعرب 
 .عن تعازينا لألسر المفجوعة وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى

إننا ندين كل الممارسات الخارجة عن القانون والدستور ونرفض كل  
أشكال العنف والتخريب واالحتكام للسالح وحرف اتجاه المعركة بـيـن  

 ..أطراف الشرعية بدالً من المليشيات الساللية والمشروع الصفوي 
إننا في قيادة حزب البعث العربي االشتراكي القومي وبناء علـى 

 :ما تقدم ندعو
أوالً: تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة وذات مصداقية إلجراء تحقـيـق  
نزيه وشامل في كل ما يتعلق باألحداث المؤسفة وما نتج عنها، كـمـا  

ت وكشف الحقيقة مـن خـالل تـحـديـد  لتحقيقا ا فعالية ندعو لضمان  
المسؤولين عن تلك األحداث والضالعين فيها وتـحـديـد مسـئـولـيـة  
السلطة المحلية والقيادات العسكرية واألمـنـيـة ودورهـا فـي تـلـك  
األحداث وتقديم كل المسؤولين عن تلك األحداث والضـالـعـيـن مـن  
العسكرين للقضاء العسكري وتقديم كل الـمـسـؤولـيـن عـن تـلـك  
األحداث والضالعين من المدنيين لمحكمة خاصة وتجري مـحـاكـمـات  

لكل الفاريـن  لقضائية  ت ا حقاللمال جدية عادلة ونزيهة كما تكن هناك  
من وجه العدالة ليتم االقتصاص من كل الـمـتـورطـيـن بـمـا يـؤدي  

وكشف األسباب التي أدت لتلك األحداث ووأد الفتـنـة   لتحقيق العدالة،  
وانتزاع جذورها وضمان عدم تكراراها وفرض هيبة القانون والقضـاء  

وإطالع الشعب والرأي العام على كل التفاصيل ليعرف الشـعـب مـن  
  يزور الحقائق ويخلق الفتن ويفرق الصف، ويخدم األعداء. 

 ثانياً: ندعو الحكومة لتولي عالج الجرحى وجبر الضرر في نطاق
 .األضرار الواجب جبرها

ثالثاً: ندين بشدة اقتحام مقرات األحزاب وندين كل أنواع السطو 
والنهب وممارسة القمع والتضيق على الـحـريـات ونـدعـو إلعـادة 
المنهوبات واحترام الحقوق والحريات وصيانـة كـرامـة الـمـوطـن 
واحترام الرموز الوطنية ومعاقبة كل من يسعي إلشـعـال نـيـران 

 . الحقد والبغضاء وإيقاد نيران الفتن بين أفراد الشعب
رابعا: ندعو إلى إخالء المدن وعواصم المحافظات من المعسكرات 
وإعادة انتشار الجيش خارج نطاق المحافظات ويستثني إلى حـيـن 

 .التحرير المدن ذات التماس مع المليشيات االنقالبية
خامساً: ندعو الجميع للعمل بروح الفريق الـواحـد وفـي الـمـقـدمـة  
مجلس القيادة الرئاسي ورص الصفوف وتوحيد الخـطـاب اإلعـالمـي  
والسياسي وتعميق الوعي في صفوف الشعب ووضع المصالح الوطنية  
فوق كل اعتبار، وحفظ العيش المشترك وتجاوز الصغائر والسمو فـي  
تجاوز كل رواسب الماضي وإدراك خطر المرحلة والتحديات المحيـطـة  
وتوحيد الصف الجمهوري وسرعة دمج وتوحيد القوات والتـشـكـيـالت  
المسلحة ووضعها تحت قيادة موحدة، وعـقـيـدة عسـكـريـة واحـدة،  
واالهتمام بتطوير القوات المسلحة وقوات األمن وفق أسس عـلـمـيـة  
ووطنية نزيهة كما وكيفًا بما يعزز قدراتها ويوحد عقيدتها القـتـالـيـة  
وتحويلها إلى جيش مهني وطني قوي لحماية البالد وحراسة الـثـورة  
والجمهورية ومكاسبهما وإِلغاء كل المليشيات خارج إطار الدولة وفـقـاً  
للدستور واالهتمام بالجرحى وأُسر الشهداء وتغـيـيـر اسـتـراتـيـجـيـة  
المعركة والخطط العسكرية أينما وجـب الـتـغـيـيـر عـبـر تـعـيـيـن  
متخصصين مؤهلين ومن ذوي الخبرة والتجربة لـقـيـادة الـجـبـهـات،  

  .وتحقيق اآلمال في تحرير البلد والقضاء على المشروع الصفوي 
الرحمة والمغفرة وفي عليين للشهداء األكرم منا جميعاً الـذيـن 

 .فاضت أرواحهم الزكية دفاعاً عن الوطن والشفاء للجرحى
عاشت الثورة اليمنية وإنها لثورة حتى النصر بالقضاء على دعـاة 

  .الكهنوت وقطع اليد الصفوية في يمننا الحبيب
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 :إشكالية البحث

في الذكرى المشؤومة الثانية النفجار مرفأ بيروت، ال تزال 
هذه الحادثة محور تجاذبات محلية لبنانية منقـسـمـة عـلـى 
قاعدة التطييف السياسي لمنظومة السلطة الـحـاكـمـة مـن 
جهة، ومشاريع الخارج االستعماري الدولي والتغول اإلقليمـي 

 -للسيطرة على الوطن العربي ونـهـب ثـرواتـه الـطـاقـويـة
النفطية والغازية وكذلك المائية من جهة أخـرى. فـي ظـل 
هذه االستهدافات الخارجية الدولية واإلقليمية المتقاطعة مع 
مشروع الصهيونية في انحاز دولتها اليهودية الـكـبـرى مـن 
الفرات إلى النيل سواء على حساب تفتيت كلي لـمـرتـكـزات 
القوة العربية بما فيها الثروات والمرافق العامة مـثـل مـرفـأ 
بيروت الذي لعب دوراً مركزياً في حركة االقتـصـاد الـعـربـي 
ألكثر من قرن من الزمن ،وفـي ضـوء مشـاريـع الـتـطـبـيـع 
الراهنة بين الكيان الصهيوني مع أكثرية النظم الـرسـمـيـة 
العربية، يأتي تدمير مرفأ بـيـروت لـيـس إللـغـاء مـركـزيـا 
التاريخية في االقتصاد القومي وحسب ، وإنما ، وهنا الـبـعـد 

، ٢٠٢٠األخطر الكامن وراء تفجير المرفأ في الرابع مـن آب 
لتعطى المركزية االقتصادية في الشرق األوسط لمرفأ حيفا، 
األمر الذي يستجيب لحاجات الدولة اليهودية المزمع قيـامـهـا 
في وقت تشهد فيه الساحات العربية حاالت مـن االنـقـسـام 
والتفتيت والحروب المفتوحة ، األمر الـذي يـوفّـر الـفـرصـة 
الذهبية للكيان الصهيوني، وكذلك لمشاريع الخارج في بـنـاء 
استراتيجياتها التوسعية على حساب الضعف العربي وتجزئـة 
المجال الجغرافي القومي ونهب الثروات والمـرافـق الـعـامـة، 
ومنها مرفأ بيروت كمرفأ حيوي على الصعـيـديـن الـوطـنـي 

  .اللبناني والقومي العربي بصورة عامة
 الظاهرة في الوطن العربي  –أوالً: بيروت المدينة 

منذ إعالنها عاصمة للدولة اللبنانية في األول مـن أيـلـول 
الـحـرب   –، وحتى انفجار الحرب الـمـأسـاة ١٩٢٠( سبتمبر ) 
، أي على امتداد مرحلة زمنيـة ١٩٧٥نيسان  ١٣األهلية في 

تواصلت لخمسة عقود ونصف العقد , تحـولـت بـيـروت إلـى 
ظاهرة لما سجلته من قفزات عمودية في تطـورهـا   –مدينة 

العمراني واإلسكاني والسكني واالقـتـصـادي واالجـتـمـاعـي 
القطب أو المدينة المركز   –والثقافي، حتى أنها باتت المدينة 

األولى فـي الـوطـن الـعـربـي لـلـخـدمـات عـلـى أنـواعـهـا 
واالستثمارات والتوظيفات المالية و واالرتقاء الـمـلـفـت فـي 
األنشطة التعليمية والمهنية والثقافية والفنية والصحية التي 

  . تخطّت الداخل اللبناني إلى الوطن العربي والعالم
شهدت بيروت نمواً سكانياً فاق معدالت النمو الـطـبـيـعـي 
لسكان المدن في غير بلد من العالم، ففي حين سجـل عـدد 
سكّانها في أول إحصاء أجرته سلطات االنـتـداب الـفـرنسـي 

)، قـفـز فـي ١نسـمـة ( ٩٤٤٣٢، ما يقرب من ١٩٢١لعام 
نسمة، أي بزيادة بلـغـت أكـثـر  ١٦٠٧٥٩إلى  ١٩٣٢إحصاء 

). عادت بيروت لتشـهـد ٢% في غضون عشر سنوات (٧٠من 
تحوالت تصاعدية في نـمـوهـا السـكـانـي خـالل الـعـقـود 
االستقاللية األولى التي أعقبت االستقالل الوطني في الـعـام 

نـحـو  ١٩٦١، حيث بلغ عدد سـكّـانـهـا فـي الـعـام ١٩٤٣
) و ثـم ارتـفـع مـع ضـواحـيـهـا إلـى  ٣نسمة (  ٢٩٨١٢٩
)، أي بنسبة تـمـركـز  ٤(    ١٩٧٠نسمة في العام  ٩٣٨٩٤٠

% من إجمالي سكان لـبـنـان الـذيـن ٤٥وصلت إلى اكثر من 
  . ( ٥نسمة لنفس العام (  ٢،١٢٦،٣٢٥بلغوا حوالي 

  ١٩٧٥ثانيا : مركزية مرفأ بيروت االقتصادية حتى العام 
أي منذ قيام  ١٩٧٥ – ١٩٢٠تبوأت بيروت مع مرفئها بين 

الدولة اللبنانية الحديثة تحت االنـتـداب الـفـرنسـي، مـروراً 
بالعقود الثالثة األولى لالـسـتـقـالل الـوطـنـي وصـوال الـى 
االنفجار األمني والسياسي مع الحرب األهـلـيـة فـي الـعـام 

، تبوأت مركزا اقتصادياً وخدمـيـاً هـو األعـلـى بـيـن ١٩٧٥
عواصم األقطار العربية، حيث تحولت إلى العاصمة المركزية 
االقتصادية والخدمية والثقافية لسائر العرب دوالً وشـعـوبـاً 
ورجال أعمال واستثمار وتوظيفات مالية وطالّب علم وهـواة 

  . سياحة واصطياف وإشتاء
 – ١٩٢٠بيروت ومرفئها في عهد االنتداب الفرنسي  - ١
١٩٤٣  

إذا كانت سياسة االنتداب الفرنسي على سوريا ولبنان، قد 
أولت اهتماماً زائداً بتنشيط االقتصاد الـمـديـنـي (اقـتـصـاد 
المدن) ذي الطبيعة الرأسمالية, فإنّ اهتمامهـا بـالـعـاصـمـة 
اللبنانية بيروت ارتدى أولوية استثنائية في استراتيـجـيـتـهـا 
االقتصادية الشاملة . فقد جعلت من بيروت تتدرج بسـرعـة 
قياسية إلى مركزية إقليمية على صعيد المبادالت التـجـاريـة 
محليا وعربيا وشرق أوسطياً. ففي المدينة، راحـت تـتـطـور 

الخدمي الشديد االرتباط بعجلة   –حالة من االقتصاد التجاري 
السوق والمصالح الفرنسية, هذه المصالح التي كانت فرنسـا 
تسعى إلى تطويرها تمهيدا لقيام مشرق عربـي اقـتـصـادي 
ملحق برأسمالية المركز الفرنسي ذي الطبيعة الـلـيـبـرالـيـة 

  . والسوقية الحرة
تحولت بيروت، من خالل مرفئها، إلى مركز جـاذب بـقـوة 
لحركة تجارية داخلية وخارجية على السواء . احـتـلّ الـمـرفـأ 
أهمية خاصة ميزته عن سائر المرافئ األخرى على السـاحـل 
الشرقي للمتوسط بدءا من المـرافـئ الـتـركـيـة والسـوريـة 
واللبنانية والفلسطينية في عكا وحيفا ويافـا وغـزة ووصـوال 
إلى المصرية في دمياط واإلسكندرية ورشيد وبـور سـعـيـد 

 .فإلى مرافئ المغرب العربي في الجزائر وتونس وليبيا
تحت ضغط الحاجة في متصرفية جبل لبنان إلى تـتـجـيـر 
إنتاجها المتعاظم من باالت الـحـريـر الـخـام إلـى األسـواق 
الفرنسية في مرسيليا وليون وغيرهما، تولـت الـعـمـل فـي 
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، فـأنشـأت ١٨٩٣مرفأ بيروت شركة فرنسية بدءا من العام 
، ١٩١١، ومستودعا للتخزين عام ١٩٠٦حوضاً للسفن عام 

، ونصبت محطة كهربائيـة ١٩١٢وسدا عائما فوق الماء عام 
  ( ٦. (  ١٩١٣حصان بخاري عام  ٣٠٠بقوة 

) عاد مـرفـأ بـيـروت  ١٩١٨  –  ١٩١٤بعد سنوات الحرب ( 
يسجل أرباحاً عالية في قيمة العائدات الناجمة عـن أعـمـال 

بـلـغـت تـلـك  ١٩١٩التفريغ والشحن والتخزين . ففي العام 
مليون فرنك فرنسي، ارتفعت في العام  ٢,٥العائدات حوالي 

إلـى  ١٩٢٢ماليين فرنك، وفي العام  ٥,٧إلى  ١٩٢٠التالي 
  . (٧ماليين فرنك ( ٥,٨

عكست الزيادة في عائدات المرفأ زيادة موازية في حـجـم 
طـنـا  ٨٢٨٠١البضائع المستوردة والمصدرة عبره، إذ بلغت 

 ١٥٩٦٠٠إلى  ١٩٢٠لتتضاعف في العام التالي  ١٩١٩عام 
  . ) ١٩٢٢طنا عام  ٢٤١٢٨٠طن، ثم إلى 
سجلت حركة السفن البخاريـة الـداخـلـة  ١٩٢٥منذ العام 

إلى مرفأ بيروت أرقاما قياسية مـقـارنـة بـبـاقـي الـمـرافـئ 
السورية واللبنانية على السواء . ففي حـيـن دخـلـت مـرفـأ 

سـفـيـنـة،  ٣٥٦سفينة , ومرفأ اإلسكندرونة  ٣٤٩طرابلس 
سفن، فقد دخلت مرفـأ بـيـروت وحـده  ١٠٩ومرفأ الالذقية 

% من المجموع العام للسفن  ٤٨,٥سفينة أي ما يعادل  ٧٣٥
ارتفعـت هـذه  ١٩٢٨). وفي عام  ٩في المرافئ المذكورة ( 

%، وفي عام  ٥٣,٦إلى  ١٩٣٣%، وفي عام  ٥٢,١النسبة إلى 
% , وذلك من مجموع السفن التـي دخـلـت  ٥٥,٦إلى  ١٩٣٤

سفيـنـة  ١٦٨٢إلى المرافئ السورية واللبنانية، والتي بلغت 
سفـيـنـة  ١٧٤٠، و١٩٣٣سفينة لعام  ١٧١٥، و ١٩٢٨لعام 
  .( ١٠(  ١٩٣٤لعام 

هذا الموقع المتفوق الذي حقّقه مرفأ بيروت عـلـى سـائـر 
مرافئ المدن الساحلية في سوريا ولبنان أسهم في تـعـزيـز 
المركز االقتصادي لمدينة بيروت بالذات، إذ جعل منها نقطة 

من جهة  . االرتكاز لحركة تجارية داخلية وخارجية على السواء
أخرى، فإنّ هذا الموقع المتقدم للعاصمة اللبنانية ومرفئـهـا، 
كان قد اسهم في نمو برجوازية تجارية مدينية تمركزت في 
بيروت، وراحت تتفوق على غيرها من بـرجـوازيـات الـمـدن 
األخرى في طرابلس وصيدا وزحلة، إضافة إلى دمشق وحلب 
والالذقية وسواها مـن مـدن الـداخـل السـوري، ال بـل إنّ 
برجوازيات هذه المدن كانت تديـن فـي نـمـوهـا وتـنـمـيـة 
مصالحها إلى برجوازية بيروت المهيمنـة، والـتـي لـم يـعـد 

  . بمقدور أي فئة لبنانية أو سورية تقوى على منافستها
ومما زاد من أهمية بيروت في الثالثـيـنـيـات مـن الـقـرن 
الماضي (القرن العشرين)، إنشاء منطقة حرة فـي مـرفـئـهـا 

 ١٦بموجب قرار المفوض السامي الـفـرنسـي آنـذاك، فـي 
، فقـد بـلـغـت مسـاحـة تـلـك ١٩٣٣كانون الثاني ( يناير ) 

المنطقة خمسة آالف متر مربع، مجهـزة بـهـنـغـارات أعـدت 
) , مما جعل حـركـة ١١مترا مربعا ( ١٤٨٤لإليجار مساحتها 

التجارة الداخلية والتجارية تأخذ, بقسم كبير منها, وجـهـتـهـا 
نحو بيروت . بدا العمل في المنطـقـة الـحـرة فـي أول آذار 

، حيث حقّقت في األشهر الـعـشـرة األولـى ١٩٣٤( مارس ) 

  : ( ١٢) النتائج التالية (  ١٩٣٤كانون األول  -( آذار
  . طنا ١٤٦٥أوروبا  –باتجاه آسيا  -
 طنا  ٣١٩٥آسيا  –باتجاه أوروبا  -

% من حركة التجارة الخاصة  ٨٠شكّلت هذه األرقام حوالي 
). ثـم جـاءت  ١٣(    ١٩٣٤القائمة على التخزين في العام 

) , والتي انتـهـت  ١٩٣٩ – ١٩٣٥مشكلة لواء االسكندرونة ( 
بفصل اللواء عن سوريا، لتساهم في تعزيـز مـرفـأ بـيـروت 
وتجعله يتبوأ مركز الصدارة في عملية التبادل التجاري بـيـن 
الداخل اللبناني والسوري من جهة، والخارج العربي على وجه 
الخصوص والدولي من جهة أخرى . فـقـد سـجـلـت حـركـة 

  :( ١٤التجارة الخاصة عبر المرفأ أرقام االستيراد التالية ( 
مـلـيـون  ١٨,٨طـنـا بـقـيـمـة  ٣٦٣٢٤٦:  ١٩٣٥عام  -

 .ل.ل.س
مـلـيـون  ٥٥,٥طـن بـقـيـمـة  ٣٦٤٠٠٠:  ١٩٣٩عام  -

 .ل.ل.س
عادت المستوردات عبر التجارة الخاصـة إلـى االنـخـفـاض 
بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية، وبسبب الحصار البحري 
الذي ضرب على السواحل اللبنانية والسوريـة . فـفـي عـام 

لم تبلغ الكميات المستوردة كتجارة خاصة عبر مـرفـأ  ١٩٤١
مـلـيـون  ٢٠,٢٤طنا بقيمـة مـالـيـة  ٩٤٥٤٥بيروت سوى 

 ١٩٤٢ل.ل.س. ثم عادت إلى االرتفاع التدريجي في الـعـام 
وخاصة بعد أن حسم الوضع العسكري في سـوريـا ولـبـنـان 

  . ( ١٥لصالح الحلفاء اإلنكليز والفرنسيين األحرار ( 
أما على صعيد التجارة الخاصة للمصدرات وإعادة التصديـر 

وفقا  ١٩٣٩ – ١٩٣٢فقد شهدت أرقاما تصاعدية بين أعوام 
  : لآلتي

  . مليون ل.ل.س ٢,٩طنا بقيمة  ١٧٣٦٧ : ١٩٣٢
 . مليون ل.ل.س ٤,٠٤طنا بقيمة  ٥٥١٢٥ : ١٩٣٦
 . مليون ل . ل . س ١١,٧طنا بقيمة  ٩٧٢٤٦ : ١٩٣٩

هكذا، إنّ الموقع المميز الذي احتله مرفأ بيـروت كـمـركـز 
استقطاب تجاري، كان له أبعد األثر على تـطـور الـعـاصـمـة 
اللبنانية، التي أضحت ليس فقط نقطة ارتـكـاز لـالقـتـصـاد 
اللبناني وحسب و بل أيضا حجر الرحى االقتصادي لـلـداخـل 
السوري والعربي على السواء . أما سبب هذا الصعود الخطـي 
لبيروت وتحولها إلى عاصمة لالقتصاد الـلـبـنـانـي والسـوري 

  : والعربي فيعود إلى أمرين أساسيين
األول , االهتمام الفرنسي بتقديـم بـيـروت عـلـى سـائـر 
العواصم والمدن العربيـة و حـيـث رأت فـيـهـا السـلـطـات 
االنتدابية الموقع الذي يتالءم مع خدمة المصالح الفـرنسـيـة 
سواء في المراكمات الرأسمالية من نـاحـيـة، أم فـي كسـب 
سبق المنافسة االقتصادي والسياسي مع بـريـطـانـيـة ذات 

  . النفوذ المزاحم لفرنسا في العالم العربي من ناحية أخرى
الثاني، تحول بيروت إلى عاصمة كوسموبوليتيـة عـربـيـة 
بين البحر المتوسط شماال, والبحر األحمر والمحيط الـهـنـدي 
جنوبا، وبين الخليج العربي شرقا إلى الـمـحـيـط األطـلـسـي 
غربا . هذا الموقع االقتصادي لبيروت كانت تعززه باستـمـرار 
شبكة من األسواق العربية التي باتت بمثابة المجال الحيـوي 
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األهم عالمياً لالقتصاد اللبناني، وهذا ما دلّت عليه صـادرات 
لبنان الصناعية، خالل سنوات الحرب العالمية الثـانـيـة، إلـى 
أسواق فلسطين والعراق والمملكة العربية السعودية وسـائـر 
الخليج العربي، ومصر وصوالً إلى غيـر بـلـد فـي أفـريـقـيـا 

  . العربية
العربية في بلـورة  –أسهمت العالقات االقتصادية اللبنانية 

تيار سياسي لبناني راح ينادي باستقالل لـبـنـان السـيـاسـي 
واالقتصادي, ويعرب عن استعداده المتزايد لالنـفـتـاح عـلـى 
العروبة بأبعادها االقتصادية والثقافية وقد بـرز هـذا األمـر 
إبان مشاورات الوحدة العربية في مطلع األربعينيات, وكذلـك 
في مشاركة لبنان الفاعلة في التحضير لميثاق جامعة الـدول 
العربية التي ظهرت كمؤسسة إقـلـيـمـيـة فـي مـؤتـمـرهـا 

  . ١٩٤٥التأسيسي األول في آذار ( مارس ) 
مرفأ بيروت خالل العقود الثالثة األولى من االستقالل  – ٢

  ( ١٩٧٥ – ١٩٤٣ ٠الوطني 
جاء االستقالل الوطـنـي لـلـبـنـان فـي تشـريـن الـثـانـي 

ليشكّل محطة انتقالية جديدة في تـطـور  ١٩٤٣( نوفمبر ) 
مرفأ بيروت وفي محافظته على موقعه الـمـتـقـدم كـمـوقـع 
اقتصادي لبناني وعربي عـلـى السـواء. فـقـد وجـدت دول 
الجامعة العربية في استقالل لبنان السياسي, وفي اقتصـاده 
الخدمي المتمركز في الـعـاصـمـة بـيـروت، وفـي الـنـشـاط 
المتصاعد لحركة المبادالت مع مرفئها, وجدت المناخ المالئم 
لفرصها االستثمارية والخدمية واالنخراط فـي شـبـكـة مـن 
العالقات التجارية، السيما حركة التخزين والترانزيت وإعـادة 

  . التصدير تجاه الداخل العربي والخارج الدولي
جاءت المقاطعة العربية للكيان الصهيوني بعد اغـتـصـابـه 

, لتدفع إلى تحول جذري في اتجاهـات  ١٩٤٨لفلسطين عام 
التجارة العربية من مرفأ حيفا إلى مرفأ بيـروت، األمـر الـذي 
جعل من هذا األخير يسجل سبقا على سائر المرافئ العربية 
على ساحل المتوسط الشرقي، وحتى على غـيـر مـرفـأ فـي 

  . الشرق األوسط
أولت الحكومات االستقاللية المتعاقبة التي تـألـفـت قـبـل 
الحرب األهلية, اهتماما رسمـيـا فـي اسـتـجـابـتـهـا إلجـراء 
إصالحات تحديثية بمرفأ بيروت الـذي بـات يشـكّـل عصـب 
االقتصاد الوطني من ناحية و ويزيد مـن عـمـق الـعـالقـات 
اللبنانية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحتى السياسـيـة 
مع المحيط العربي, ال سيما مع العراق وسائر الخليج العربـي 

  . ومصر وليبيا وباقي األقطار من ناحية أخرى
حتى مطلع السبعينيات من القرن المنـصـرم، كـان مـرفـأ 
بيروت يحتوي على ثالثة أحواض اتسعت مساحتها لتـغـطـي 

مترا مربعا , يحميـهـا مـن الـمـوج  ٦٦٠،٠٠٠هكتارا أي  ٦٦
مترا . كمـا  ٤٧٠متر، ويغلقها سد بطول  ٢١٠٠حاجز بطول 

 ٣٢٥٠يحتوي أيضاً على أرصفة للميناء بطول إجمالي بـلـغ 
مترا مربعا  ٢٣٩٧٠٠مترا، ومستودعات بمساحة وصلت إلى 

متر مربع مخازن مسقوفة . كما شمل المرفـأ  ١٦٩١٠٠منها 
مترا مربـعـا،  ١٣٣٤٥٠على منطقة حرة زادت مساحتها عن 

هذا باإلضافة إلى أنّ المرفأ كان مزودا باآلليات الالزمة للجـر 

  . ) ١٧والتحميل والتفريغ ( 
لم تقتصر حركة المرفأ على نقل البضائع والـركـاب عـبـر 
السفن البخارية والمراكب الشراعية وحسب، وإنما أيضا عبـر 
شبكة للخطوط الحديدية التي كانت تنطلق من المرفـأ فـي 
بيروت دونما حاجة إلى تـبـديـل الشـاحـنـات عـنـد تـبـديـل 

 –الخطوط، لتتصل بشبكات الخطوط الحديـديـة السـوريـة 
بـغـداد)، وأيضـا   –الـمـوصـل   –حـلـب   –العراقية ( بيـروت 

 –حـلـب   –التركية ( بـيـروت   –بالخطوط الحديدية السورية 
  . ( استانبول

تألّفت شبكة السكك الحديدية اللبنـانـيـة مـن الـخـطـوط 
  : ( ١٨التالية ( 

  . ( كلم ٨٨سرغايا (  –رياق  –إلى دمشق : بيروت  -
 ١٩٠طـرابـلـس (   –بيروت   –الخط الساحلي : الناقورة  -
 . ( كلم
البقاع (  –كلم ) , ورياق  ٤٠عكار (  –إلى حلب : طرابلس  -
 . ( كلم ٩٠

سجلت حركة مرفأ بيروت بين االستقالل وانفجار الـحـرب 
  : األهلية التطورات الخطية التالية

حركة المالحة (البواخر والـمـراكـب الشـراعـيـة ذات –- ١
  (طن ١٠٠٠القدرة االستيعابية 

بلغ عدد البواخر الداخلة إلـى الـمـرفـأ وتـلـك  ١٩٤٨عام 
بـاخـرة  ٢٩٢١باخرة، ارتفع العدد إلـى  ١٩٠٢الخارجة منه 

,  ٤٦٣٩، والـى ١٩٦٠باخرة عام  ٤٤٢٠، والى ١٩٥١عام 
باخرة وعلى التـوالـي لسـنـوات  ٤٨٧٣, و  ٤٣١٤, و ٥٢٢٦و

  . ١٩٧١,  ١٩٦٧,  ١٩٦٦و  ١٩٦٣
  ١٩٧١ – ١٩٥٥حركة السفن في مرفأ بيروت بين 

 حركة البضائع  – ٢
كانت هذه الحركة باتجاهين : الحـمـولـة الـمـفـرغـة فـي 

  . المرفأ , واألخرى المشحونة منه إلى الخارج
  : الحمولة المفرغة –أ 

  : ) سجلت هذه الحمولة كميات البضائع التالية (باأللف طن
الـف  ٩١١و ارتفعت بعدها إلى  ١٩٤٨ألف طن لعام  ٧٧٣

و  ١٠٩٧و  ١٤٨٢, وتواصلت مسـجـلـة  ١٩٥١طن لعام 
الف طـن عـلـى الـتـوالـي  ٢٤٥٧و  ٢٢٨٩,  ١٨١١,  ١٤٤٣

  .١٩٧١و ١٩٧٠,  ١٩٦٦و  ١٩٦٣,  ١٩٦٠,  ١٩٥٤ألعوام : 
) يقدم صورة واضحة عن حـركـة  ٢الرسم البياني الرقم ( 

  . ١٩٧١ – ١٩٥٢البضائع المفرغة في مرفأ بيروت لسنوات 
 –  ١٩٥٢كميات البضائع المفرغة في مرفأ بيـروت بـيـن 

 ) ( باأللف طن ١٩٧١
يتضح أنّ البضائع المفرغة في مرفأ بيروت أخذت كمياتهـا 

,  ١٩٥٥,    ١٩٥٤,    ١٩٥٣و  ١٩٥٢تتصاعد خطيا لسنوات 
بسبب حـرب السـويـس الـتـي  ١٩٥٦ثم تراجعت في العام 

الصـهـيـونـي   –الفرنسي   –شنها العدوان الثالثي البريطاني 
على مصر على أثر قرار الرئيس جمال عبـد الـنـاصـر الـذي 
قضى بتأميم قناة السويس واضعا نهاية السـتـغـاللـهـا مـن 

  . قبل الشركات األجنبية
عادت كميات البضائع المفرغة في المرفأ إلى االرتفاع بين 
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على الرغم من بعض الـتـراجـع فـي  ١٩٧١ – ١٩٦٣عامي 
، الـتـي ١٩٦٧حركة البضائع العربية على اثر حرب حزيران 

شنها العدو الصهيوني عـلـى مصـر وسـوريـا واألردن فـي 
، والـتـي أفضـت إلـى ١٩٦٧الخامس من حزيران ( يونيو ) 

احتالل شبه جزيرة سيناء المصـريـة، والـجـوالن السـوريـة، 
  . والضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين

 الحمولة المشحونة  –ب 
، شحنت من مرفأ بيروت كميات وازنة ١٩٧١ – ١٩٤٨بين 

من البضائع والسلع إلى الخارج العربي والدولي ( الـكـمـيـات 
  :( باأللف طن

,   ١٩٥٢ألف طن لعـام  ٢٤٢و  ١٩٤٨ألف طن لعام  ١١٩
,   ١٩٦٠ألف طـن لـعـام  ٢٨٠,    ١٩٥٦الف طن لعام  ٤٤٢
 ١٩٦٨الـف طـن لـعـام  ٦٥٤,    ١٩٦٤ألف طن لعام  ٤٨٠

  .١٩٧١ألف طن لعام  ٦٢٦فإلى  ١٩٧٠ألف طن لعام  ٧٢٨و
)  - - - -) والمعبر عنه (  ٢لعلّ الرسم البياني في الرقم ( 

يوضح األحجام الوزنية لـلـبـضـائـع  ١٩٧١ – ١٩٥٢لسنوات 
  . ١٩٧١ – ١٩٥٢المشحونة من مرفأ بيروت لسنوات 

 حركة المسافرين عبر المرفأ  – ٣
وهي تشمل حركة الركاب العاديين والسـيـاح الـقـادمـيـن 
والمغادرين من والى البالد العربية بصورة خاصة , وكـذلـك 

  . من والى غير دولة في العالم
بلغ عـدد الـركـاب الـقـادمـيـن إلـى الـمـرفـأ  ١٩٤٨عام 

قادما ومغادرا , ارتفع الـعـدد إلـى  ٢٥٢٦٦والمغادرين عبره 
راكـبـا لـعـام  ٧٢٠١٤ثم إلـى  ١٩٥١راكبا لعام  ٤٣٩٩١

 ١٢٢٢٧٩, والـى  ١٩٦٣راكبا لعام  ٨٥٧٨٠, والى  ١٩٥٥
راكبا لـعـام  ٨١٢٤٦, انخفض بعدها إلى  ١٩٦٦راكبا لعام 

(   ١٩٧١راكـبـاً لـعـام  ١١٧٩٨٢ثم عاد ليرتفع إلى  ١٩٧٠
١٩ ) .  

) يعكس حركة المسافرين عـبـر  ٣الرسم البياني الرقم ( 
 المرفأ وفقا لما هو مبين في الرسم 

 انظر اسفل البحث –)  ٣الرسم البياني الرقم ( 

 ١٩٧١ – ١٩٥٥حركة المسافرين عبر مرفأ بيروت بين 
  ٢٠٢٠ – ١٩٧٥ثالثاً: مرفأ بيروت بين 

, والتي تواصلت ١٩٧٥جاء انفجار الحرب األهلية في العام 
فصولها المأساوية ألكثر من خمس عشرة سـنـة, جـاء هـذا 
االنفجار ليرمي بنتائج سلبية ثقيلة طالـت غـيـر مـؤسـسـة 
وإدارة في الدولة اللبنانية , وأصابت بالشلل مرافقها العـامـة 
ومنها مرفأ بيروت الذي شكّل سابقا الـعـصـب االقـتـصـادي 
للبنان ولمحيطه العربي والذي كان له حضـوره الـوازن فـي 

  . المبادالت السوقية العالمية
أبرز األسباب الكامنة وراء تراجع وتهميش مرفأ بيروت منذ 

وحتى وقـوع كـارثـة  ١٩٧٥بدايات الحرب األهلية في العام 
,  ٢٠٢٠الزلزال في الرابع مـن آب (أغسـطـس)   –االنفجار 

  : كانت التالية
غياب السلطات التي حكمت الدولة خالل وبعد الـحـرب  – ١

عن إجراء إصالحات تحديثية وتطويرية من شـأنـهـا الـعـودة 
بمرفأ بيروت إلى الدينامية التي عرفها ألكثـر مـن خـمـسـة 
عقود ونصف العقد مضت على قيام الدولة اللبنانية الحديثـة 

 )١٩٧٥ – ١٩٢٠ ( .  
عدم كفاءة النظام السياسـي الـذي أفـرزتـه الـحـرب  – ٢

والذي تسلّق إلى حاكمية الدولة ومؤسـسـاتـهـا فـي أعـقـاب 
, وهي التـسـويـة الـتـي أتـاحـت ١٩٨٩تسوية الطائف لعام 

لميليشيات الحرب تولي السلطة بكل مفاصلها وتشـكّـالتـهـا 
الهرمية, حكمت هذه الميليشيات الدولة ومرافـقـهـا ومـنـهـا 
مرفأ بيروت بعقلية الالدولة وبخلفية المحاصصة الطـائـفـيـة 
والمذهبية وبنزعة تسلّطية مغلّفة باستثـمـار هـو األعـنـف 
للطائفية السياسية التي تنظر إلى الدولة على أنـهـا مـجـرد 
مغانم لزعماء الطوائف الجدد وألتباعهم من المحازبيـن فـي 
ظل بروز ظاهرة من الزبائنية الـوالئـيـة أمسـكـت بـإدارات 
الدولة وسط احتكار واستئثار بوظائف القطاع العام الحكومي 
أي قطاع الدولة. مع هذه المنظومة الالدولتية تولت اإلدارات 
والمرافق العامة ومنها إدارة مرفأ بـيـروت عـنـاصـر تـابـعـة 
ومحسوبة وغير ذات كفاءة, األمر الذي جعل من حركة المرفأ 

 . تشهد تراجعاً انحدارياً متواصالً
التراجع الحاد في حجم العائدات الجمركية الـمـتـأتـيـة  – ٣

من مرفأ بيروت, والسبب في ذلك يعود إلى فسـاد الـجـهـاز 
اإلداري من ناحية, واالختالس وعمليات التهريب من نـاحـيـة 

  . ثانية, والتهرب الضريبي وصوال إلى التزوير من ناحية ثالثة
استمرار األزمات اللبنانية التي لم تتوقف بعد نـهـايـة  – ٤

الحرب, وهي أزمات تداخل فـيـهـا السـيـاسـي مـع األمـنـي 
واالقتصادي والمالي, أرخت هذه األزمات بتداعياتها السلبـيـة 
الوضع اللبناني بصورة عامة, وطالت مرافق الدولـة ومـنـهـا 

  . مرفأ بيروت بصورة خاصة
التغيرات الجيوسياسية التي بدأت تشهدها المنـطـقـة  – ٥

العربية منذ مطالع القرن الحالي (الحادي والعشرين) , والتـي 
تمثّلت بلجوء الواليات المتحدة األمريكية للحرب االستباقية , 

, والـعـراق فـي الـعـام  ٢٠٠١فاحتلت أفغانستان في العام 
. كان احتالل العراق وإسقاط دولته المركزية ونظامه  ٢٠٠٣
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الوطني بمثابة التمهيد لمباشرة تنفيذية لمشروع أمـيـركـي 
بقيام شرق أوسط جديد بجغرافيات سياسية جديدة تنـتـفـي 
معها الدولة المركزية في الوطن العـربـي لـيـحـلّ مـكـانـهـا 
سلسلة من الفسيفسائيات الفيدرالية أو الكونفدرالية تـبـقـى 
معها دوامة الحروب األهلية مفتوحة داخل القطر الـواحـد أو 
بين قوى منتشرة في عدة أقطار عـربـيـة, وهـذا مـا جـرى 
ويجري حتى اآلن في العراق وسوريا وليبيا واليمن والسـودان 

 .. ومصر والجزائر وتونس وسواها
على موازاة المشروع األميركي الشرق أوسطي طلّت 
برأسها مشاريع دولية وإقليمية أخرى, وراحت تدخل في 
سباق محموم حول التمدد والسيطرة واقتسام النفوذ في 
المنطقة العربية. تعددت هذه المشاريع من أميركية 
وروسية وفرنسية وأوروبية وإيرانية وتركية وإسرائيلية, كل 
ذلك في ظل غياب أي مشروع عربي يمتلك رؤية 
استراتيجية للخالص الوطني والقومي, ويعيد لألمة العربية 

  . حريتها وتقدمها ومعاودة نهوضها وحضورها اإلنساني
وسط هذا االزدحام للمشاريع الخارجية المتنافسة على 
تأمين حضور لها في المجال العربي الذي هو المجال الحيوي 

صهيوني مدعوم   –األهم في العالم, برز مشروع أميركي 
من قوى دولية وإقليمية هو مشروع تطبيع العالقات العربية 

الصهيونية معلنا نهاية للقطيعة االقتصادية والسياسية   –
التي أجمع عليها العرب على أثر االغتصاب الصهيوني 

  . ١٩٤٨لفلسطين عام 
وجد مشروع التطبيع ترجمته العملية مع لجوء عدد من 
أنظمة الحكم العربية الرسمية في السودان والمغرب 
واإلمارات العربية المتحدة والبحرين, مضافا اليها مصر في 

، واألردن في اتفاقية وادي ١٩٧٩اتفاقية كامبديفيد لعام 
 . ١٩٩٤عربة لعام 

في ظلّ استشراء الفساد اإلداري في الدولـة الـلـبـنـانـيـة 
ومؤسساتها ومرافقها العامة , ومنها مرفأ بيروت, وفـي ظـل 
تقاطع هذا الفساد مع األزمة اللبنانية غير المسبوقة, والـتـي 

, وهـي مـا زالـت  ٢٠١٩انفجرت في تشرين األول (أكتوبر) 
إلى اليوم تنذر بمصير مجهول للكيان الوطني اللبناني دولـة 
ووطنا ومجتمعا، ومـع اخـتـراق مشـاريـع الـخـارج الـدولـي 
واإلقليمي للبنان ولسائر المنطقة العربية، في وقت تـتـالزم 

الصهيونـي,   –فيه هذه المشاريع مع مشروع التطبيع العربي 
في ظل كل هذه التقاطعات المشار إليها لم يخـرج تـفـجـيـر 

آب/أغسـطـس عـن سـيـاقـات الـفـسـاد  ٤مرفأ بيروت في 
السياسي واإلداري والمالي المحلي والمشاريـع الـمـتـزاحـمـة 
على التفتيت والتفكيك للبنيان القومي العربي، والتطبيع مـع 
الكيان الصهيوني تسهيال لقيام دولته اليهودية الـمـزعـومـة 
من الفرات إلى النيل وعلى حساب الحقوق التاريخية لشـعـب 

  .فلسطين ومعه الشعب العربي في كل أقطار الوطن العربي
إنه التحدي التاريخي الذي يواجه القوى الحية في لـبـنـان 
والوطن العربي عموما، وانّ طريق الخالص يكون بـالـتـالزم 
بين مشروعين اثنين متفاعلين ومتكامليـن: األول، خـالص 
لبنان الوطني من خالل اعتماد منهجيـة نضـالـيـة وطـنـيـة 

تستطيع العبور بالدولة من دائرة الطائفيات السياسيـة إلـى 
دائرة الدولة المدنية الديمقراطية، والثاني، خـالص قـومـي 
من خالل اعتماد منهجية نضالية قادرة علـى نـقـل الـوطـن 
العربي من حالة التفتيت والشرذمة واالنـقـسـام الـى حـالـة 
القوة القومية التي تمتلك رؤية استشرافية لمستقبـل األمـة 
العربية تستعيد معها حضورها العالمي ومواصلة رسـالـتـهـا 

  . الحضارية اإلنسانية
  :الهوامش

1 – H.C : Bulletin du haut commissariat de la République 
française en Syrie et au Liban 1922 : Recensement de 1921, 

Population du Grand Liban, p 79. 
2 – C.A.N (Centre des Archives Nationales), 

correspondance Deuxième Série, carton 8, dossier 63.  
الجمهورية اللبنانية , وزارة التصميم العام ,  – ٣

  . ٢٨, ص ,  ١٩٦٣المجموعة اإلحصائية لعام 
الجمهورية اللبنانية , وزارة التصميم العام ,  – ٤

  . ٧٢, ص ,  ١٩٧١المجموعة اإلحصائية لعام 
  . ٧٢المصدر نفسه , ص ,  – ٥

٦ –De monicault, Jacques, le Port de Beyrouth et 
l’économie des pays du Levant sous le Mandat 
Français, librairie Technique et Economique, Paris, 

1936, p. 25.  
7 – op.cit., p. 25.  

8 – op.cit., p. 28 et 51.  
9 – H .C : Rapport a la Société des nations, 1922 
– 1930, p. 43 , et Bulletin de la Banque de Syrie et 
du Grand Liban , no 4 , le 15 octobre 1933 ,p. 34 , et 

no 6 le 31 Décembre 1935 , p. 33 .  
10 – H.c: op.cit., p. 34, et bulletin de la banque 

de Syrie et du Grand Liban, op.cit., no 4 et 6.  
11 – De monicault, jaques, le Port de Beyrouth 

…, op.cit., p. 46.  
١٢ – op.cit., p. 47.  
١٣ – op.cit., p.47.  

السورية في عهد   –محمد مراد , العالقات اللبنانية  – ١٤
االنتداب الفرنسي , دار الرشيد للعلوم , بيروت و طبعة 

  . ١٢٥, ص ,  ١٩٩٣أولى , 
  . ١٣٨المرجع نفسه , ص ,  – ١٥
  . ١٣٨المرجع نفسه و ص و  – ١٦
الجمهورية اللبنانية , وزارة التصميم العام, مديرية  – ١٧

, ص ,  ١٩٧١اإلحصاء المركزي , المجموعة اإلحصائية لعام 
 Compagnie de . شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ١٨٠

Gestion et d’exploitation du Port de Beyrouth .  
  . ١٨٠المصدر نفسه , ص ,  – ١٨
, مصدر سابق ,  ١٩٦٣المجموعة اإلحصائية لعام  – ١٩

, وأيضا : المجموعة اإلحصائية لعام  ٢٠٧  –  ٢٠٦ص , 
 . ١٨٣ – ١٨٢و ص ,  ١٩٧١
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    نعمت بيان نعمت بيان نعمت بيان نعمت بيان 
مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق  

 اإلنسان في الدول اإلسكندنافية
 المرأة العربية يستباح دمها بغياب القوانين الرادعة

يكاد ال يمر يوم دون أن نصدم بوقوع جريمة قتل بطريقة  
همجية لشابة أو سيدة بأبشع الوسائل التي يندى لها الجبين  

عاماً)، التي    ٢١ والتي كان آخرها الضحية الشابة هنا خضر ذات (  
أحرقها زوجها وهي حامل في الشهر الخامس، والحروق هي من  

  .الدرجة الثالثة البالغة الخطورة والتي كانت سبب وفاتها 
هنا خضر (لبنان) ليست أولى الضحايا ولن تكون األخيرة 
فسبقها العديد من جرائم القتل المتعمد والمقصود في 
لبنان، ولتسري عدواها من جرائم قتل النساء في العديد من 

الدامي  ٢٠٢٢الدول العربية ، حيث شهد حزيران/يونيو 
جرائم قتل مريعة لنساء وشابات جامعيات عربيات، قُتلن 
بشكل انتقامي وحشي في حوادث متتالية إما على يد شريك 
عنيف أو على يد غرباء رفضن االرتباط بهم. والضحيات 

  :الالتي بلغ عن مقتلهن
ربيعاً، طالبة جامعية  ٢١نيرة أشرف ( مصر)، ابنة لـ .١

قُتلت على يد طالب في كلية اآلداب بجامعة المنصورة، 
 .لرفضها الزواج من الجاني

إيمان أرشيد (األردن)، أيضا طالبة جامعية، قسم .٢
التمريض في ريعان الشباب، قُتلت برصاص أحد الشبان في 
إحدى الجامعات الخاصة في األردن. انتحر الحقاً الجاني بعد 

 .مالحقة الشرطة له
لبنى منصور ، مهندسة فلسطينية مقيمة في اإلمارات، .٣

قُتلت بطريقة وحشية على يد زوجها بأكثر من عشر طعنات 
مزقت جسدها. وسبب القتل رفع الضحية دعوى ضد زوجها 

 .بسبب تعنيفه المستمر لها
شيماء جمال (مصر)، إعالمية مصرية، قُتلت على يد .٤

زوجها وهو قاضٍ. والسبب نشوب خالف بين شيماء وزوجها 
بعدما هددته بإخبار زوجته األولى عن زواجهما السري، 
فاستدرجها إلى المزرعة حيث قتلها ودفن جثتها، حسب ما 

 .تداولته وسائل إعالم مصرية
سلمى بهجت (مصر) طالبة اإلعالم في جامعة الشروق .٥

طعنة على يد زميلها في الكلية بسبب  ١٧والتي قتلت بـ 
  .رفضها االرتباط به

هذه عينات قليلة وغيض من فيض لهذا النوع من 
الجرائم، حيث أن الكثير والكثير من جرائم قتل النساء التي 
تحدث، تبقى قيد الكتمان وال يبلغ عنها ألن معظمها يندرج 
تحت عنوان (جريمة الشرف)، حيث ينجو القاتل من فعلته، 
كون القتل مباح عند اكتشاف جريمة شرف وكأن الرجل 
أُعطي تفويضأً مجتمعياً للقيام بهذا العمل اإلجرامي "صوناً 
لشرف العائلة " في مجتمع يخلو من معايير تقييم مفهوم 
الشرف. وبهذه الحال تقتل المرأة مرتين، مرة بتشويه 
سمعتها لتبرير القتل، ومرة في إنهاء حياتها عملياً . والقاتل 

غالبا" هو الشريك وأحياناً األب أو األخ. والتقارير الدولية التي 
تصدر بشأن هذه الجرائم ال تعطي األرقام الواقعية 
والصحية بسبب ضحالة اإلحصائيات الناتجة عن التكتم حول 

 .هذا الموضوع
 ! يقتل ومن ثم يتأكد

إن معظم جرائم القتل التي ترتكب بذريعة حماية الشرف 
تتم بمجرد الشك، ومن دون أي تأكيد إن كانت الضحية 
ارتكبت فعال األمر الذي عوقبت ألجله. وأغلب اللواتي قتلن 

 .بهذه الذريعة بين الفحص الشرعي الحقا أنهن كن عذراوات
وجدت مراهقة عمرها  ٢٠١٨ففي سبتمبر/ أيلول عام 

عاماً مقتولة بطلقة في الرأس بقرب بلدة المزرعة غرب  ١٦
مدينة السويداء السورية، حين تلّقى الوالد اتصاالً من 
المدرسة يفيد بتغيب الفتاة عن المدرسة، فركب سيارته 
وذهب للبحث عنها، فوجدها تتسكع مع زميلة لها في 
السوق، فطلب منها أن تركب معه السيارة، وفي الطريق 
أنزلها في مكان خال، وأطلق عليها النار، وتركها وعاد إلى 
البيت. والحقا" بين التحقيق أن الفتاة عذراء ولم تكن على 
عالقة بأحد، وأن غيابها عن المدرسة لم يكن أكثر من نوع 

 .من الشقاوة ورغبة في الهرب من الدروس
وال تزال حاضرة في الوجدان جريمة قتل الشابة 
الفلسطينية إسراء غريب على يد ثالثة من أفراد عائلتها 

  .لمجرد أنها نشرت صورا شخصية لها مع خطيبها
وغالبا ما تتسم جرائم قتل النساء بذريعة الشرف بعنف  
ووحشية صادمين، مثل جريمة قتل األردنية أحالم،  التي  
هربت من عنف والدها إلى الشارع فلحق بها وضربها بطوبة  

 .على رأسها، ثم أحضر كرسيا وشرب الشاي بقرب جثتها النازفة 
وال ننسى اليمنيتين مآب وسميحة األسدي، والكويتية 
هاجر العاصي، وآالف الفتيات والنساء، اللواتي يقتلن من 
دون أن يدري بهن أحد، وال تنقل وسائل اإلعالم سوى أخبار 

 .بعض الحاالت فقط
وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن جرائم القتل بذريعة الشرف "قد 
تكون وسيلة للتخلص من النساء ألسباب أخرى، من أبرزها 
الميراث، كأن يقتل العم ابنة أخيه مثالً بذريعة حماية الشرف، 

 ."بينما السبب هو رغبته بالتخلص منها كشريك في الميراث
تقول المحامية عزة سليمان، وهي رئيسة مجلس أمناء 
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مؤسسة قضايا المرأة المصرية ،"الناس ال يتدخلون حين 
يتعلق األمر بما يسمى جريمة شرف، ألنهم يعتقدون بأن 
النساء ملكية خاصة للرجال وللعائلة، وهناك استباحة 
وتواطؤ مجتمعي عنفي مع هذه الفكرة". وغالباً ما يكون 
القتل "دفاعاً "عن الشرف" مصير المرأة وحدها، في حين 
يتابع شريكها المفترض، حياته من دون عقاب يذكر، حتى 

 .إن كان قد اعتدى عليها
وتعتبر المحامية سليمان أن "القتل بذريعة الدفاع عن 
الشرف محمي مجتمعيا وقانونيا، مثال على ذلك، تعطي 

من القانون المصري القاضي الحق في تخفيف  ١٧المادة 
الحكم، وتخفيض مستوى الجريمة إلى جنحة". وتضيف "أنه 
في إحدى القضايا قال القاضي إن المجني عليها خرجت عن 

 ."العادات والتقاليد
وترى سليمان أن "السلطات الحاكمة تعزز ثقافة القتل 
بدافع الشرف، وال تحاربها، لذلك يجب بحث قضايا قتل 
النساء ضمن منظومة متكاملة ثقافيا وقانونيا. كما أن 
القضاة يكونون أحيانا أبناء بيئاتهم، لذلك ننادي بتدريب 

 ."حقوقي وجندري وبااللتزام باالتفاقيات الدولية
هذا وتمنح القوانين في معظم الدول العربية عقوبات 
مخففة لمرتكب الجريمة وال تتعدى العقوبة سنوات قليلة أو 

 .أشهر فقط من السجن
وتنسحب "المحاباة" القانونية لمرتكبي جرائم الشرف على 
معظم الدول العربية، فالقانون األردني مثال ينص على أن 
"ال تتجاوز مدة العقوبة ثالث سنوات وال تقل عن سنة 

 ٥على الحبس من  ٥٤٨واحدة". أما في سوريا فتنص المادة 
 .سنوات ٧إلى 

لماذا تقتل النساء بدماء بارد؟ وهل منح الرجل تفويضاً 
 مجتمعياً لالقتصاص من روح إنسان حرم اهللا قتلها بغير حق؟

مما ال شك فيه أن الظروف االجتماعية واالقتصادية 
والثقافية في مجتمعنا العربي متباينة في بعض الجوانب 
من مجتمع آلخر، ولكنها كل منها لديها منظومة عنف 
بأشكال متعددة، والمرأة/الفتاة هي دائماً الضحية. وهذه 
الجرائم مرتبطة بصورة أساسية بالفهم القائم بمسألة 
النوع االجتماعي وخلفيات هذا الفهم، بحيث يتم تجريم 
المرأة بأدلة أو بغير أدلة. واألمر الذي يشجع الجناة على 
ارتكاب هذه الجرائم هو غياب القوانين والتشريعات الرادعة 
بحق كل من تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم، 
إضافة إلى عدم توافر الجرأة لدى النساء لالعتراض أو 
اإلبالغ عن هذه الجرائم بحكم االنصياع للعادات والتقاليد 
السارية خاصة في المناطق النائية التي ال زالت تؤله 
المجتمع الذكوري وتفخر به بغض النظر عن التبعات 

 .القانونية لهذه الجرائم
كما يعتبر قتل النساء على خلفيات اجتماعية أحد أبرز 
أشكال التمييز وانتهاك حقوق اإلنسان ضد المرأة بشكل 
خاص، فهي ظاهرة اجتماعية موجودة في معظم المجتمعات 
ومنها المجتمع العربي الذي تبنى بغالبيته القوانين 
واالتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال 

، ٢٠٠٩التمييز ضد المرأة "سيداو" والتي تم تبنيها عام 

إضافة إلى الموافقة وتبني مجمل المبادئ ومضامين اإلعالن 
العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. ورغم ذلك، لم تلتزم 
هذه الدول بهذه االتفاقيات والمبادئ المنصوص عليها، 
ناهيك عن أن قوانينها وتشريعاتها الوطنية لم تأخذ بعين 
الجدية المطلوبة خطورة هذه الظاهرة الهمجية، حيث 
معظمها تتعامل مع هذه الجريمة كجنحة . بعض الدول 
العربية أقرت بعض القوانين المتعلقة بحماية المرأة من 
العنف األسري أو الزوجي أو العنف بشكل عام"، ولكنها لم 

 .تخف أن هناك عقبات تحول دون تطبيقها
وهذا وتصل نسبة جرائم قتل النساء التي يرتكبها 

% من مجموع هذه الجرائم على مستوى ٣٨عشراؤهن إلى 
العالم، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. ولكن هذه 
النسبة تبقى أقل من الواقع ألن جرائم قتل النساء غالبا" 
تبقى قيد الكتمان وال يبلغ عنها ألسباب اجتماعية تتعلق في 

  .مفهوم "الشرف". لذا تقدر النسب أعلى بكثير مما ذكر أعاله
في الختام، إن القتل عمدا" التي عرفته األمم المتحدة 

بوصفها وباء قاتالً سريع االنتشار ”  الجائحة الصامتة” بــ
والفتك، وبرغم ذلك فهو مسكوت عنه". هو أشد وأخطر 
أنواع العنف الجسدي الذي يمارس خاصة ضد الفتيات/النساء 
ويشكل انتهاكا" فاضحا" لحقوق اإلنسان حيث يؤدي معظم 
األحيان إلى الوفاة، والذي يرتكب بوسائل وأدوات شديدة 
الخطورة ، مثل الطعن بآلة حادة، أو الحرق، أو عبر إطالق 

 ... النار أو الضرب المبرح وغيرها
وعلى الرغم من بعض االهتمام الجزئي الذي بدأت 
تحظى به ظاهرة قتل النساء مؤخراً من قبل المجتمع 
والجهات المسؤولة، إال أنه ال تزال تفتقر للتعامل الجدي 
المطلوب مع هذه الظاهرة الخطيرة. ال شك أن الثقافة 
المجتمعية والعادات والتقاليد تفرض تحديات جمة في 
محاربة ظاهرة قتل النساء، إال أن أيضاً هناك تقصيراً على 
المستوى السياسي، من خالل عدم تطبيق القوانين وعدم 

  .تفعيل المسارات القضائية المتعلقة بهذا الموضوع
والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تتفاقم هذه الظاهرة 
في المنطقة العربية، ولماذا يتزايد هذا الكم الهائل من 
العنف الوحشي ضد المرأة؟ وهل تكفي التنديدات في 
وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي، وتقارير 

  الجمعيات والمنظمات الحقوقية؟
بالطبع ال! إذ ال بد من تطبيق قوانين صارمة تتطابق مع 
مبادئ حقوق اإلنسان التي أقرتها ليس االتفاقيات األممية 
فحسب، بل الشرائع السماوية أيضاً. إضافة إلى أهمية 
توسيع بيكار نشر التوعية وخاصة في البيئات والمجتمعات 
الفقيرة وتحسين الظروف االقتصادية والصحية والتعليمية 
في هذه المناطق، إضافة إلى سن قوانين وتشريعات صارمة 
ورادعة واألهم تطبيقها للحد من أو إيقاف هذه الجائحة 
الهمجية التي تقض ركائز المجتمع والنهوض من حالة 
الجهل والتخلف المرتبط بمفاهيم تتناقض مع القيم 
اإلنسانية . والدور األول يعود لوعي المرأة وجرأتها في كسر 

 !!جدار الصمت وإعالء صوتها صونا لحقها في الحياة
٢٠/٨/٢٠٢٢ 
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
في المفهوم العام، تعتبر الثورة انقالباً جذرياً ضـد الـواقـع 

 ١٩٦٨من تمـوز  ٣٠- ١٧الفاسد. وبهذا المعنى كانت ثورة 
في العراق ثورة بالفعل على الرغم من أنها تحققت بـفـعـل 
انقالب عسكري. فال تأخذ الثورة معناها من الـوسـيـلـة بـل 
تكتسبها من أهدافها، وترجمة تـلـك األهـداف عـلـى أرض 

  .الواقع
وهكذا فرضت الثورة نفسها من خالل سلسلة مـن أهـداف 
حزب البعث العربي االشتراكي القائمة علـى مـبـدأ الـوحـدة 
العربية في مواجهة واقع التجزئة العـربـيـة؛ والـحـريـة فـي 
مواجهة الديكتاتورية؛ واالشتراكية، بمعنى تعميم الـعـدالـة 
والمساواة، في مواجهة الرأسمالية الـتـي تـعـمـل مـن أجـل 

  .مصالح الطبقات الغنية والميسورة
وبمجموع تلك األهداف واجهت الثورة كل القوى التي تقـف 
في صف التجزئة العربية، وتعميم ديموقراطيـة الـطـبـقـات 
الغنية بديالً لديموقراطية العدالة والمساواة. ووفق ذلك كلـه 
اتخذت ثورة تموز سمتين أساسيتين: الثورة الداخليـة عـلـى 
شتى الصعد والمستويات، ومقاومة األطماع الخارجية من أي 
جهة أتت. وإنها في الوقت الذي كانـت فـيـه تـعـمـل عـلـى 
تحديث الدولة العراقية، فإنها أيضاً كانت تعتبرها جـزءاً مـن 

 .الثورة العربية وعلى مثالها
، كـانـت تـمـثـل سـمـات ١٩٦٨فثورة الثالثين من تموز 

 :المقاومة الشعبية العربية المستمرة بشكل دائم ومسـتـمـر
على الصعيد الداخلي: أحدثت انقالباً واسعاً على كـل اإلرث -

السابق، فهدمت كل األسس والمبادئ التي قـامـت عـلـيـهـا 
األنظمة السياسية المتعاقبة على العراق، وقامت ببناء هياكل 

 .جديدة من العقائد تصب في مصالح أوسع الجماهير الشعبية
على الصعيد القومي: نقد دائم ألداء أنـظـمـة الـتـجـزئـة -

والتبعية للخارج، والدعوة إلى بناء الشخصية العربية القـادرة 
على تحرير األمة من أنظمتها التابعة لألجنبي والسائرة فـي 

 .ركاب الرأسمالية العالمية
مواجهة االستعمار والصهيونية حـيـثـمـا حصـل احـتـالل -

ألرض عربية، كانت فلسطين في المقدمة من تلك األهداف. 
كما على مواجهة المخططات اإلمبريالية فـي إسـقـاط كـل 

 .األنظمة التي تظهر الممانعة لمشاريع تـلـك اإلمـبـريـالـيـة
من كل ذلك مارست ثورة تموز فعل المقاومة والبناء، وألنهـا 
كانت كذلك ظلَّت عرضة للتآمر والعدوان المستمرين طـوال 

 .عقود استالمها السلطة في العراق
هذا الجانب الثوري القائم على البناء والمقاومة، كان يـتـم 
في ظل وجود قيادة وطنية العقيدة، تلك القيادة التي شكَّلت 
بتكاملها حزمة صعبة االختراق. فبوحدة عـقـيـدتـهـا ووحـدة 
صفوفها استطاعت أن تجذب إليها أنظار الجماهير الـواسـعـة 

  .وتحظى بتأييدها
ولم يكن حزب البعث هو االستثناء الذي محض تلك القيادة 

ثقته، وأعلن والءه للشخص األول في تلك القيادة، فشـعـوب 
األرض كلها محضت الوالء ألشـخـاص حـكـمـوا بـلـدانـهـم 
بمصداقية ثورية، وأعلنوا رمزيتهـم. ولـن نـخـتـزل نضـال 
الشعوب بفرادة أشخاص، بل إن تلك الشـعـوب هـي الـتـي 
ميزتهم ووضعتهم في المقدمة. وال يفوتنا هنا أن نستـذكـر 
نلسون مانديال، والمهاتما غاندي، والجنرال جياب، وفـيـديـل 
كاسترو، وجمال عبد الناصر، وعمر المختـار، وهـنـاك اآلالف 
غيرهم ممن احتلت أسماؤهم كتب التاريخ منذ بداية تكوين 

  .اإلنسان على ظهر هذه البسيطة
وبين هذه وتلك، وبعد أن اختبر الشعب الـعـراقـي جـرائـم 

 االحتالل األميركي للعراق وتابعه االحتالل اإليراني. 
وكذلك وبعد أن واكب الشعب العربي المنحاز لعروبته تلـك 
التجربة المرة، راحت تهتف بأن أقطار األمة العربية بـحـاجـة 
إلى رمزية صدام حسين لكي يعيد للشعب واألمة الـعـربـيـة 
هيبتها وقوتها، إلعادة العراق إلى سابق عهده. العراق الـذي 
حمى حدود الوطن العربي من بوابته الشرقية في وجه الغزو 
الفارسي الذي يريد أن يحكم هذا الوطن العزيز بديكتاتورية 
نظام والية الفقيه وأطماع الفرس بـإعـادة احـتـالل األرض 
العربية، وليعيدها إلى بالط كسرى أنو شروان، كـمـا كـانـت 

 .قبل القادسية األولى
وألن صدام حسين كان رائداً لقيادة تلك التجربـة، فـنـحـن 
نتكلم عن منظومة قيادية تبنت عقيـدة ثـوريـة مـن أهـم 
أهدافها بناء أنظمة تكافح التخلف في الداخل وتقاوم عوامل 
االستعمار في الخارج. وقد أثبتت القيادة الوطنية في العراق، 
برئاسة صدام حسين، مصداقيتها الثورية. ولذا كـانـت فـي 
الوقت الذي تبني الداخل على أسس جديدة، كانت أيضاً تعـد 
لمقاومة الخارج الذي لم يبطن أهدافه في الـهـيـمـنـة عـلـى 
القرار العراقي فحسب، بل استخدم أيضاً وسائل الـتـرهـيـب 

  .العسكري واألمني
وقد ازدادت وتائر تلك التهديدات منذ التـسـعـيـنـيـات مـن 

 . ١٩٩١القرن الماضي، ونفذتها في عدوان العام 
واستكملت وسائلها بالضغط معتـقـدة أن الـعـدوان اآلنـف 
الذكر سيرغم الحكم الوطنـي فـي الـعـراق عـلـى الـركـوع 
وتسليمه لقمة سائغة ألطماع الرأسمالية والصهيونيـة، ولـم 
تفلح وسائل الترهيب، فاستكملها االستعمار بحصار جـائـر، 
واختلق األكاذيب من أجل تبـريـر عـدوانـه، األكـذوبـة تـلـو 

. وبعد هزيمته في ٢٠٠٣األخرى كمقدمة الحتالله في العام 
، قام بتسليمه إلى نظام والية الفقيه ألنه كـان ٢٠١١العام 

 .يثق بدوره التخريبي في الوطن العربي
وهنا، لو رضخ النظام الـوطـنـي فـي الـعـراق لـإلغـراءات 
االستعمارية. تلك اإلغراءات التي تدعوه للتقوقع بين أسـوار 
األيديولوجيا القطرية، وامتناعه عن بناء الـتـجـربـة بـأبـعـاد 
قومية، لكان االستعمار والصهيونية تركاه يبـنـي تـجـربـتـه 

 .القطرية الضيقة األبعاد من دون المساس بها
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إن تاريخية هذه المبادئ أكَّدت أن الـنـظـام الـوطـنـي فـي 
العراق، مستلهماً مبادئ حزب البعث العربي االشتراكـي فـي 
الوحدة والحرية واالشتراكية، قام بصياغة خطة بـنـاء دولـة 
قطرية لكي تشكل األنموذج القومي، ليكون أمـثـولـة أمـام 

 .األنظمة الرسمية األخرى
وحيث إن وظيفة هذا المقال أن يلقي الضوء عـلـى الـبـعـد 

، فإننا سنلقي ١٩٦٨من تموز للعام  ٣٠  – ١٧القومي لثورة 
الضوء على ذلك البعد بإطاره العام. وسنتناول تلك األبـعـاد 

 :بالعناوين التالية
العنوان األول: توظيف ثروة العراق بعد تـأمـيـم الـنـفـط، -

ووضعها ليس في خدمة الشعب العراقـي لـوحـده، بـل فـي 
خدمة الشعب العربي أيضاً. وفي هذا اإلطـار كـانـت قـيـادة 
الثورة تدرك أنه ال يمكن لقطر بمفرده أن يطبق االشتراكية، 
بأبعادها االقتصادية، بل ال بد من شروط علمية لتطبيقـهـا، 
ومن أهمها عامل التكامل االقتصادي بـيـن أقـطـار الـوطـن 
العربي. إن كان من حيث تـوفـيـر الـمـواد األولـيـة واأليـدي 
العاملة لتسيير المصانع الكبرى غزيرة اإلنـتـاج مـن جـهـة، 

 .والتي تحتاج سوقاً واسعاً لتسويق اإلنتاج من جهة أخرى
إن تطبيق االشتراكية على المستوى القومي العربي، يوفِّـر 
حاجة ماسة لكل األقطار العربية، أي تحويل المجتمع العربي 
إلى مجتمع منتج يستفيد منه الجميع بحيث يتم توفير األمن 
االقتصادي لكل عربي من جهة، وتوفير األمن االجـتـمـاعـي 

 .لكل فرد فيه من جهة أخرى
العنوان الثاني: توظيف االستراتيجية العسكرية العراقيـة، -

ليس للدفاع عن العراق فحسب، بـل وضـعـهـا فـي خـدمـة 
 .الشعب العربي وحماية األمن القومي العربي أيضاً

إن هذا التوظيف له أبعاد قومية عربية. وذلك ألن الـوطـن 

العربي محاط بمجموعة من الدول اإلقليـمـيـة الـتـي تـنـزع 
للسيطرة على هذا الوطن واقتسام الـمـصـالـح فـيـه. ولـن 
يردعها سوى استراتيجية الدفاع العربي الـمـشـتـرك، ألنـهـا 
الوحيدة التي تضمن الوصول إلى صـيـانـة األمـن الـقـومـي 
العربي وحمايته من أطماع الدول االستعمارية، وأطماع دول 

 .اإلقليم المجاورة له جغرافياً
إن وقائع التاريخ السابقة، وخاصة الوقائع الراهنـة، تـؤكـد 
كم كان النظام العربي الرسمي غافياً عن حقيقة الـتـكـامـل 
األمني العربي. وبرزت تلك الحقيقة بأجلى مظاهرها، حينما 
سقط األمن الوطني العراقي بفعل االحتالل األميـركـي مـن 
جهة، وبسقوطه سقط األمن القومي العربي، خاصة بعـد أن 
كشرت دول اإلقليم أنيابها، وخاصة نظام والية الفقيـه مـن 
جهة أخرى وذلك للبدء بالغزو الفارسي، وفيه أعلنت طـهـران 
سيطرتها على أربعة أنـظـمـة عـربـيـة (بـغـداد، ودمشـق، 

 .(وبيروت، وصنعاء، وأخيراً قطاع غزة في فلسطين المحتلة
وختاماً، وبإيجاز، إن أخطاء النظام العربي الرسمي السابقـة 
التي أهملت واجبها في حماية األمن القومي العربي، تـؤكـد 
ضرورة المراجعة النقدية الشجاعة لـتـلـك األخـطـاء، ألنـهـا 
السبيل الوحيد للخروج من األزمة الخانقة التي ألمت بأمـنـهـا 
القومي، بعد أن راح نظام والية الفقيه يضم األقطار العربية 

 .إلى إمبراطوريته، ويقضمها قطراً وراء قطر
إن معالجة هذا الواقع ال بد من أن تمر عـبـر إعـادة قـراءة 
االستراتيجية العسكرية واألمنية التي أرست أسـسـهـا ثـورة 

، والعمل بموجبها. وإن األنظمة الرسـمـيـة ١٩٦٨تموز العام 
العربية، وإن أدركت كم كان حجم أخطائها كبيراً، نعتبر أنها 
لو أتت متأخرة، فسوف يكون أفضل بكثير مـن أن ال تـأتـي 

 .أبداً
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ـ التقى الوسيط األميركي آموس هوكشتاين في مفاوضات 
ترسيم الحدود البحرية الجنوبية رؤساء الجمهورية والنواب 
والحكومة ووزير الخارجية بعدما التقى كالً من مدير عام 
األمن العام ووزير الطاقة والمياه وقائد الجيش، وفي لقاء 
صحفي صرح وزير الخارجية عبداهللا بو حبيب "أنّ الموقف 
اللبناني موحد وأنّ المفاوضات تسير باالتجاه اإليجابي". 
تضمنت المباحثات مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض 
طلب األخير عدم خضوع لبنان لعقوبات "قانون قيصر" 
فيما يتعلّق باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من األردن، 
وأكّد الوسيط األميركي عدم شمول ذلك بالعقوبات لكنها 
مشروطة بالتمويل من البنك الدولي الذي يشترط على 

 .لبنان زيادة تعرفة الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة
ـ إخالء سبيل ميشال سماحة المجرد من حقوقه المدنية بعد 

سنوات سجن بتهمة نقل مواد متفجرة من سوريا إلى  ١٠
بالتعاون مع اللواء السوري علي مملوك  ٢٠١٢لبنان عام 

 .الستخدامها في أعمال إرهابية
ـ هدد المودع بسام الشيخ حسين بإحراق مصرف "فيدرال 
بنك"  في الحمراء ـ بيروت للحصول على وديعته، ونتيجة 
التفاوض معه من قبل ممثلّين عن أجهزة وزارة الداخلية 

ألف دوالر من أصل  ٣٥وجمعية المصارف حصل على 
 .ألف دوالر ٢٠٩وديعته البالغة 

ـ أصدرت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت، القاضية نجاح 
عيتاني قراراً قضى بالحجز االحتياطي على أموال 
وممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بقيمة 

مليار ليرة. جاء ذلك بناًء على ادعاء مقدم من فريق  ١٠٠
 .االدعاء الذي يمثّل ضحايا تفجير مرفأ بيروت وذويهم

ـ استنكار وشجب لبناني بعد قيام األمن العام باعتقال حفيد 
شقيق الرئيس صدام حسين، عبداهللا ياسر سبعاوي دون 
أي مسوغ قانوني تمهيداً لتسليمه إلى السلطة الحاكمة في 

 .العراق
ـ انسحب كلّ من شربل أبو ضاهر من بطولة العالم في الفنون  
القتالية المختلطة وناديا قاسم فواز من بطولة الشطرنج في  
أبو ظبي {اإلمارات} رفضاً لمواجهة العبين من الكيان  

الصهيوني وذلك تأكيداً على رفض التطبيع مع العدو. 
ـ عثر طاقم الغواصة الهندية على المركب الذي غرق في 

 ٨٠نيسان الماضي قبالة شاطئ طرابلس، وكان يحمل  ٢٣
راكباً آنذاك، وانتشلت ستة جثث، على  ٤٥راكباً أُنقذ منهم 

متراً من موقع الغرق الذي  ١٣٠متراً وعلى بعد  ٤٥٩عمق 
  .سبق وحدده الجيش
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ـ ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه "أجرى 
لقاّء مع نظيره السوري فيصل المقداد" على هامش اجتماع 

لتأسيسها والذي  ٦٠دول عدم االنحياز بمناسبة الذكرى 
من العام الماضي،  ١عقد في بلغراد {صربيا} في ت

وأضاف أنّ الرئيس الروسي فالديمير بوتين اقترح على 
تركيا التواصل مع الرئيس السوري. رفضاً لتلك 

نقطة من الشمال  ٢٠التصريحات نظّمت احتجاجات في 
السوري. تبع ذلك اجتماع جاويش أوغلو في مقر وزارة 
الخارجية في أنقرة مع رئيس اإلتالف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة، سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض، بدر 
جاموس، ورئيس الحكومة المؤقّتة عبد الرحمن مصطفى. 
وكرر الوزير التركي مواقف بلده الساعية إلى مصالحة 
{توافق} بين النظام والمعارضة، وأهمية "مسار أستانا" 

. في اإلطار نفسه ذكرت ٢٢٥٤واالستناد إلى القرار األممي 
وكالة "تسنيم " اإليرانية : " أنّ هناك جهوداً روسية تبذل 
لعقد لقاء بين أردوغان واألسد خالل اجتماع قادة" منظّمة 
شنغهاي للتعاون" الذي سيعقد الشهر القادم في مدينة 
سمرقند بأوزبكستان، وأنّ الرئيس الروسي دعا كالً من 
أردوغان واألسد إلى المشاركة في القمة، وأنّ هناك احتماالً 

 .للقاء بينهما على هامشها
 

��ـــ�ق 
ـ تفاقم الصراع على السلطة بين الصدر وما يسمى باإلطار 

 .التنسيقي
ـ جماعة الصدر يقتحمون مقر المجلس النيابي ويدعون لحلّ 

 .البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة
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 .ـ مجلس القضاء األعلى ينأى بنفسه عن األزمة السياسية
ـ الجفاف وحبس مياه األنهار في تركيا وإيران تهدد مساحات 

 واسعة بالتصحر
 ـ عمار الحكيم يزور السعودية

ـ اضطرابات أمنية في عدة محافظات واشتباكات مسلّحة 
داخل وفي محيط المنطقة الخضراء في بغداد أوقعت 

 . عشرات القتلى والمصابين
 

��ــ
دن 
 ٨٩ـ بلغ عدد ضحايا الفيضانات والسيول في عدة واليات 

 .آالف مسكن وتشريد اآلالف ٥٠إضافةً إلى تدمير حوالي 
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ـ استهدفت طائرات العدو الصهيوني المقاتلة والمسيرة 
مواقع ل "حركة الجهاد اإلسالمي" وأخرى مدنية في غزة. 

بينهم القياديين في حركة  ٤٤أسفر ذلك عن استشهاد 
طفالً،  ١٥الجهاد اإلسالمي تيسير الجعبري وخالد منصور و

وقد اعترف العدو بمسؤولية قواته عن مقتل خمسة أطفال 
في جباليا. ردت المقاومة بإطالق مئات الصواريخ على عدة 

 .مدن وبلدات في محيط غزة وصوالً إلى تلّ أبيب
ـ أغلقت سلطات االحتالل مقرات سبع مؤسسات أهلية 
فلسطينية في مدينتي رام اهللا والبيرة بعد مداهمتها 
واالستيالء على محتوياتها بعدما صنفتها "منظّمات 
إرهابية". استنكرت تسع دول أوروبية {بلجيكا، ألدانمارك، 
فرنسا، ألمانيا،  إيرلندا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا، السويد} 

 .في بيان مشترك لوزارات الخارجية تلك اإلجراءات
ـ زار الرئيس محمود عباس ألمانيا واجتمع مع المستشار 
أوالف شولتس، وكان من أهم أهداف الزيارة طلب االعتراف 
بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الدائمة 
في األمم المتحدة، كما زار تركيا والتقى الرئيس رجب 
طيب أردوغان الذي أكّد ثوابت تأييد بالده لحقوق الشعب 
الفلسطيني رغم العالقات المتنامية مع الكيان الصهيوني. 
سبق أن زار الرئيس عباس كالً من فرنسا ورومانيا لحشد 

 .الدعم الدولي
ـ اجتاحت إعداد كبيرة من قوات االحتالل مدينة طولكرم 
بحثاً عن فلسطيني زعم أنه قتل جندياً تبين الحقاً أنه قُتل 

 .بنيران زميله في نقطة حراسة
ـ شنت قوات االحتالل عملية في مدينة نابلس أدت إلى  
استشهاد إبراهيم النابلسي الذي سبق وتعرض لعدة  
محاوالت اغتيال سابقة، وإسالم صبوح وحسين طه، وهم من  

 .آخرين   ٤٠ قادة "كتائب شهداء األقصى" إضافة إلى إصابة  
آخرين  ٣١ـ قتلت قوات االحتالل الشاب وسيم نصر وأصابت 

بجروح في مخيم بالطة في نابلس خالل تأمين 
 ."المستوطنين القادمين إلى "قبر يوسف

ـ هدمت قوات االحتالل منزلي األسيرين أسعد الرفاعي 
وصبحي صبيحات في قرية رمانة غرب مدينة جنين بحجة 
تنفيذهما عملية في مستوطنة "إلعاد" في أيار الماضي قُتل 
فيها ثالثة مستوطنين وجرح اثنان آخران. سبق ذلك هدم 
منزلي عائلتي األسيرين يوسف عاصي ويحي مرعي من 

بلدة قراوة بني حسان قرب مدينة سلفيت التهامهما بقتل 
 .حارس مستوطنة "آرئيل" قرب القرية منذ بضعة أشهر

ـ إصابة ثمانية صهاينة نتيجة إطالق نار على حافلة في 
 .القدس وسلّم منفّذ الهجوم نفسه

ـ اغتيال مسؤول االرتباط والعالقات العامة في قوات األمن 
الوطني الفلسطيني في لبنان، العميد سعيد عالء الدين 

 .الملقّب بـ "أبو نادر العسوس" في مخيم عين الحلوة
ـ قال المهندس بسام الفار، عضو اللجنة المركزية لجبهة 
التحرير العربية أثناء مؤتمر وطني عقدته الفصائل في 

لحرق المسجد األقصى "أننا سنبقى  ٥٣غزة في الذكرى 
رأس حربة في الدفاع عن القدس والمسجد األقصى حتى 

 ."التحرير والعودة
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ـ أعلنت األمم المتحدة  " أنّ األطراف المتحاربة  وافقت على 
تمديد الهدنة شهرين إضافيين وفقاً للشروط السابقة 

 .نفسها
ـ وقعت صدامات بين أطراف منضوية تحت لواء الشرعية في 
محافظة شبوة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من 
العسكريين والمدنيين. أصدر على أثرها رئيس مجلس 
القيادة رشاد العليمي ورئيس الحكومة معين عبد الملك 
قرارات بتغيير قادة بعض المؤسسات اإلدارية واألمنية 

 .والعسكرية في المحافظة
ـ ألقت القوات األمنية القبض على عناصر من خاليا حوثية 
تهرب األسلحة والمتفجرات من ميناء بندر عباس اإليراني 
ومن جيبوتي إلى مينائي رأس عيسى والصليف في 

 .محافظة الحديدة
شخصاً وأُصيب وشرد آخرون، وتضرر عدد كبير من  ٣٣ـ قُتل 

المنازل نتيجة السيول التي اجتاحت صنعاء ومدناً أخرى 
 .واقعة تحت سيطرة الحوثيين

 


�ــ�� 
% من ٩٤,٦ـ أعلنت الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات أن 

% ٥,٤المقترعين على الدستور الجديد صوتوا بـ "نعم"، و 
 ."صوتوا بـ "ال
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ـ تم رفض أن يكون الحاخام األكبر في فرنسا ضمن أعضاء 
المرافق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  ٩٠الوفد ال 

في زيارته للجزائر بسبب مواقفه الداعمة للكيان 
 .الصهيوني والمناهضة لحقوق الشعب الفلسطيني

  ٤٣ حريقاً أدت إلى مقتل    ١١٨ والية إلى    ٢٦ ـ تعرضت  
آخرين إضافةً إلى عشرات المفقودين    ٢٢٨ شخصاً وإصابة  

 .هكتار من األحراش   ١٨٠٠ هكتار من الغابات و   ٨٠٠ وتدمير  
 


��ل � 
آخرون نتيجة تفجير فندق  ١١٧شخصاً وأُصيب  ٢١ـ قُتل 

 ."في العاصمة مقاديشو نفّذته "حركة الشباب المجاهدين
* * * * * 
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}  مقر الرئيس األميـركـي FBIـ داهمت الشرطة الفيدرالية {
صـنـدوقـاً  ٣٣األسبق دونالد ترامب في فلوريدا وصادرت 

 تحتوي وثائق سرية.
ـ قال وزير الدفاع األميركي لويد أوستن أنّ الصـيـن تـعـمـل 
على توسيع نفوذها االقتصادي والعسكري سعياً إلى إقامـة 
قواعد في أفريقيا، وتقويض عالقات الواليات المتحدة مـع 
الشعوب والحكومات والجيوش اإلفـريـقـيـة، وأن مـوسـكـو 
تعمل على نشر الفوضى وتهديد النظام الـدولـي الـقـائـم 

 على القواعد.
ـ أُجريت تدريبات عسكـريـة بـيـن الـجـيـشـيـن األمـيـركـي 
واإلندونيسي في جزيرة سومطرة، وانضم إليها جنـود مـن 
أستراليا واليابان وسنغافورة، وأوضحت السفارة األميركـيـة 
في جاكرتا أن: " التدريبات تهدف إلى تعزيز إمكانية الربـط 
البيني والقدرة والثقة والتعاون لدعم منطقة المـحـيـطـيـن 

 الهندي والهادي حرة ومفتوحة".
ـ أدت زيارة رئيسة مجلس النواب الميركي نانسي بيلـوسـي 
ونواب آخرون تايوان إلى قيام الصين بتحركـات ومـنـاورات 
عسكرية رفضاً لذلك وتأكيداً على تبعيـة تـايـوان إلـيـهـا، 
ورفعت اليابان من استعداداتها العسكرية بزيادة ميـزانـيـة 

 الدفاع والعمل على التزود بوسائل دفاع جوي متطورة.
ـ بعد تسعة أعوام علو وجودها العسكري في مـالـي بـهـدف 
"مكافحة حركات مسلّحة متشددة" أنهت فرنسا ذلك نتيجة 
خالفات مع المجلس العسكري الحاكم، وغادرت آخر كتيـبـة 
من قوة "برخان" إلى النيجر المجاورة. جاء ذلك عـقـب حـلّ 
قوات "تاكوبا" المكونة من قوات كوماندوس من تسع دول 
أوروبية وانسحابها بداية تموز الماضي، كما علّقت ألمـانـيـا 
الجزء األكبر من عملياتها العسكرية بعـد رفـض حـكـومـة 
باماكو السماح لطائراتها بالتحليق في أجواء البالد. تزامـنـاً 
كشفت مالي عن تسلّمها معدات عسـكـريـة جـديـدة مـن 
روسيا واستقبلت مدربين عسكريين وتم تـفـعـيـل وجـود 

 قوات مجموعة "فاغنر".
ـ تزامناً مع تراجع النفوذ األوروبي في إفـريـقـيـا يـتـصـاعـد 
النفوذ األميركي والروسي والصيني في القارة اإلفـريـقـيـة 
الغنية بالموارد الطبيعية وتنامي حاجاتها اإلسـتـهـالكـيـة، 
حيث زار وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن جنوب أفريقيـا 
وجمهورية الكونغو الديموقراطية وراوندا بعد زيـارة وزيـر 
خارجية الصين إلى أريتريا وكينيا وجزر القمر بداية الـعـام 
الحالي، وزيارة وزير خارجية روسيا الشهر الماضي كالً مـن 

 مصر وأثيوبيا والكونغو وأوغندا.
ـ أعلنت " الخدمة الصحافية للمنطقة العسكرية الجـنـوبـيـة" 
في روسيا عن تدريبات عسكريـة مشـتـركـة مـع الـقـوات 

القادم في الصحراء الجزائـريـة  ٢المسلّحة الجزائرية في ت
" ، وأن التدريب سيتم فـي ٢٠٢٢تحت اسم "درع الصحراء 

قاعدة "حماقوير" بوالية بشار القريبة من الحدود المغربية. 

يرى مراقبون أنّ التدريبات المتوقّعة هي بمثابة رد عـلـى 
مناورات "األسد اإلفريقي" التي جرت سابقاً فـي الـمـغـرب 
بإشراف الواليات المتحدة األميركية ومشاركة "إسـرائـيـل" 

 فيها.
ـ عادت المواجهات العسكرية بين قوات الحكومة األثـيـوبـيـة 
وقوات "الجبهة الشعبية لتحرير تغراي" إلى التصعيـد بـعـد 
مدة من الهدوء، وتتهم الحكومة "متمردي تغراي" بـرفـض 

 مفاوضات السالم.
ـ عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والتركي فـي مـنـتـجـع 
سوتشي المطلّ على البحر األسود جنـوب روسـيـا بـهـدف 
االتفاق على تفاهمات ذات صلـة بسـوريـا، والـحـرب فـي 
أوكرانيا، وتصدير الحبوب عبر البحر األسود مـن أوكـرانـيـا 

 وروسيا.
ـ عقد اجتماع بين الرئيسين التركي رجـب طـيـب أردوغـان 
واألوكراني فولوديمير زيلـيـنـسـكـي وأمـيـن عـام األمـم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش في مدينة لفيف غرب أوكرانيـا 

 لبحث مسألتي الحرب في أوكرانيا وتصدير الحبوب.
ـ تتصاعد المخاوف من كارثة إشـعـاع نـووي مـن مـحـطـة 
"زابوريجيا" األوكرانية والواقعة تـحـت سـيـطـرة الـقـوات 
الروسية بعد تعرضها لهجومين دون تسجيل ارتـفـاع فـي 
معدالت التسرب اإلشعاعـي. وتـتـقـاذف كـلّ مـن روسـيـا 
وأوكرانيا المسؤولية عن القصف، وتسعى وكـالـة الـطـاقـة 

 الذرية برعاية أممية إلى زيارة المحطّة.
ـ عادت األوضاع إلى التوتر في إقليم "ناغورنـو كـاره بـاخ"، 
حيث قُتل عنصران من القوات االنفصالـيـة فـي اإلقـلـيـم 

آخرون في غارة أذربيجانية، كما قتل جندي أذري  ١٤وجرح 
في منطقة "التشين" العـازلـة بـيـن الـحـدود األرمـيـنـيـة 

 واإلقليم.
ـ قُتل زعيم "تنـظـيـم الـقـاعـدة" أيـمـن الـظـواهـري فـي 
أفغانستان باستهداف أميركي بطائـرة مسـيـرة، وأعـلـنـت 

 طالبان أنها لم تعثر على جثّته؟.
ـ أطلق مسلّحون من طالبان النار في الهواء في  الـعـاصـمـة 
األفغانية كابول لتفريق مظاهرة نسائية مطالبـةً بـالـحـق 

 في العمل والتعليم.
ـ عينت سوزانا محمد، فلسطينية األصل، وزيرةً للبيئـة فـي 
الحكومة الجديدة التي شكّلها الرئيس الكولومبي غوستافو 

 بيترو.
ـ ضربت أمطار غزيرة معظم أنـحـاء الـبـاكسـتـان أدت إلـى 

مليون شخص وأودت بحياة  ٣٠فيضانات أثّرت على حوالي 
 أكثر من ألف قتيل وشردت اآلالف.

ـ تضرب أوروبا موجة من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف أدت 
إلى انخفاض مستويات األنهار مما انعـكـس سـلـبـاً عـلـى 

 قطاعات الزراعة والصناعة والصيد والنقل النهري.
* * * * 
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    محسن يوسف محسن يوسف محسن يوسف محسن يوسف 
 

اتجاه ْأنت في أي... ياركخ دحد  
على جبينِ المدارك مداك وارسم  

الخطوِ يختلُّ المسير واثق إن لم تكن  
  حدد خيارك...فأنت تملكه القرار

  واترك سياسات المحاورِ جانباً
  واطلق بما يرضيك لحن االنتصار

 ... ال زال عندك في معرضِ التحديد حيز من مسار
  إن كان ال يعنيك ما يجري بغزه

  وقِّع عالنيةً وثيقةَ التطبيع
  عندها ال ينفع التهديد ولن يأتينا بالنصر الوعيد

  وصوت الرعد مثلثُ األبعاد ال يعنينا في الحزة
  فالحق في ألقِ الشموخ سراط

 ... ليس يبرح ناسه أهلُ الثبات
  من هنا اصلُ الحكاية ...صرخةُ الوجع البداية

  هذا جيلٌ مدرك معنى الحياة
  إنه زمن الشهادة فوق ارضٍ مستباحة...

لجرحٍ يحملُ السكِّيـن مـن 
  دون استراحة

 الـــــجـــــرح ـــــريشـــــه
 ــق ــح ــا ال ــم ــوت ...إن بص

  سالحه
 ة تــفــتــدون ...أيّغــز أي

  قدسٍ تعشقون
أي موت ترغبون أي نصـرٍ 

  تنشدون
  إنها ساحات مجد في وجودها مستفزه

من حولها بؤر تناتشها الغزاة تآكلت خضـعـت ...وبـمـوكـبِ 
  التطبيعِ سارت كالقطيع

  أعانَ اُهللا في ذا الوضعِ غزه
  جرحها يدمي مكانه ...وهي ال ترضى المهانة

  من باعها يوماً بطوله ... بلع اليوم لسانه
تحيةً لغزة وشهدائها تحيةً لكل بقعة تقاوم االحـتـالل عـلـى 

  أرض فلسطين
٢٠٢٢ ٨ ١١ 

�ـــ�د #�ــــ�رכ  

    محسن يوسف محسن يوسف محسن يوسف محسن يوسف 
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    جعفر إبراهيمجعفر إبراهيمجعفر إبراهيمجعفر إبراهيم
 !…مهيب غَضبها ../ قَتالٌ لحظها

أم…! 
 …كاسر هذا النبلُ القاني والدنيا ثواب

  ال تجترِح لها عذْراً
 !…إنها في الّلهيبِ األولِ من دمك وتحمد معناه

 ..امرأةٌ كصالة العيد../ وضاءة الهدي../ مهيض قلبها
 ..بلْسمها الرضا بالجمرِ

تزفّك وليد ../ شاهد على ساحـات الـطّـفـولـة ونـزقِ بـراءةَ 
 !…األطفال

 ..والقدس على أَصصِ النوافذ تبكي األبواب
 !…ال../ولم توصد عليك سحاب

 :مزق وجدي الرصاص قالت
 أنا اعتراني فجرك األخيرِ حلُماً قتيالً

 !…وعرفت كيف تحترق برذاذ البارود األهداب
 ..هذا حبلُ أمي يا حبيب نابلْس يأتي بال جواب

برماد الورد أغرقني صباحك 
 يا هذا الفتى الطّالع من باطنِ الروحِ قلم قلبٍ

  أكتب رؤياك نبوءةً
هرِ أقمت باألبدزالِ الدعلى ه.. 

 ..ورقاٌء صالة الغائبِ يا قمري المكسور
 !…في مذابح األقمارِ يتولّى العصف اإلياب

 ..ابتسمت عصفورةٌ والبسمة ياسمينةُ الغضب
 :قالت

 ..ثالثَةٌ مروا ../ وإبراهيم يتقَدم موتهم
 بذَروا حروف الوطنِ

 …وغرسوا بِدعسهم حروب الدروب
ةٌ يا أمرعلُ اهللا وبس…! 

 !؟…قالت األسماُء: من سمى
 !؟…وقال الشجر: من غَنى

 !…وقالت األعراب: آمنا
 ..أكانت ندوب الكُتبِ ذنوب

 ..وعلى مر هذا الموت شائكةٌ آهتي
مِ نهاركصعفارِقةٌ في م شريطها عالمات.. 

 وعصـف الـحـالـم بـالـجـورِي لحنـك نادعلى الز وأنت تعزف
 ..الشتاء

 ..همست عن بعد بمسمعها: ال تدمعي
بوا البنادققولي لهم: كَوك 
 ..وليذكروا أبداً هذا الصباح

كلُّ الّذين آمنوا لن يستيقظوا لصالة فلسطين إلّا على صوت 
 ..السالح

حيّ¥ عليك وحي علـى 
 ـةبرعِ من تم الطّالالد

 !…الجراح
يــا هــذا الــفــتــى 

لْسيابالن .. 
كمجد اعتمرت.. 

اقـتـربـت أكـثـر مــن 
 ..صدرِ أمي

ضــم الـنسـغَ إقـراراً 
 بيقينِ الوطن

 ..وإنَّ الحياة في جمارِ الردى قرار
 ..هب أنك استويت على جثّة الكون

 يا الفتى اإلله
 ..ما نفْع القضاِء بال قدر

 !…يا ثُكلَت السماء واسود المطر
غَفَوت.. 

 ..أنت في الحضنِ اآلن
 !؟…أال ترى كم تشبِهك األسماء

 ..البنادق تصدح باسمك ال تبسملْ
 وإنك صالةٌ لم يكْتملْ سعيها

كوإن .. 
 !…ال

كيمعون باسمِ سطَبي.. 
 !؟…أحقّاً ../ هو../ أبو األبناء

 هذا البغي بغايا
 ..إناُء المرأة ال تتشابه فيه األشياء

 األخوةُ أنسة الدنيا
 !…لكن اغتصاب األوطان ال يلد إلّا األعداء

 .. هذه األرض لنا
 ..استرِح في بطْنِها جذْوةَ جذْرٍ

 !…وعاُء التاريخِ التراب
 .. أحقّاً

 !؟…كان سميك أبا األنبياء
 ..إبراهيم

 ..ال
ئستبال ت.. 

 …زيت أرواحنا الدماء
وستبقى فلسطين كلُّ فلسطين.. 

ككتاب.. 
كعةُ أممود.. 

 !… … …أم الكتاب

 jW �	 G8�'ــ�� 
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