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 كلمة الطليعة

 ? …��!*���  

	 �� ����ل  � ���� ٢٠  � ��ر��  ٢٠

ً

�و��� 

ً
��ن ����،

 � � $�#" �� �!�ـ�م �ـ
ً
%	ب �,+��، و*� ( �)' و&%��

 �ر>;  :�&92  ���8&�2ت 456 د�23+ وو�دي �	/" و�و$��. 
  �� 

ً
 د/�����2$

ً
�3�=�� ،"'?2#�	$@" ;�AB� ه �!��مD* E83

�FGH �!ول، �ـ)ـ+  � ،F?2/	� F25$ر F2$�2$ ت�B�26 FI5<
 ��B� Lـ8ـ	�د، و��ـ� �(GـKـJ �!>ـ2ـ	�ـ�  

ً
�&�8�� �MK� +Nو� '�

  � Oـ; �!/ـ2ـPـQـ� FـQـ; &ـR S+ـNو� FـTK� �5M:%5U3
�ـ�  Vـ�� Fـ��ـ�	)ـ+ت /ـ�ر/9 ���8&�2ت � ;B�� �W@و .�XKYو�
  Fـ2ـXـZـ:ـوN^�ر ر#�MIP، 3[ن �\��FI و@ن ـ] �
ـMـ+ �
�ـ�Bـ;   SV<!� ن� )@ ،F26V�!� Sد�ر_� �M:�ر ��� F2�H�_�
� و&%; 3ـ2ـMـ� ��ـ8ـ�&ـ2ـF �و$ـ�ـ�.  � F��(� ��  F/	(� L��
�' �(��8&2ـ�ت �ـ� و&ـ%ـ:ـMـ�   F/�	� E* ��V�� ;B�� �D`*و
�ـ�ن   S	ـ� '�9 �`�2ن �a�2MT. و� � F?2/	� F25$ت ر�B�26
9 �%+و، ��ن �)+م  ��&ـ8ـ"  � F2&�8�� 9&�� b$ر  c	�  �26ن
dـHم $ـ5ـ9 �   � �D* .JXI�3 F2^& "F�+<" �  "B� L��
456 د�23+، �56 $95 � و�دي �	/" و&�Q" � �و$�� و/%+ه �   
] �:] وeـ%ـ" �ـ�eـ9 �(>ـ:ـQـ?�ر   V<!� ن�� �W@و .�XKYو�
 �ن "�f`ـ:ـ�ب  �ـ)ـ	� �ـ�  

ً
�5�� +%/ gh [E�%8 !ن iNه �

� $iN gj ،;(Q*ـ� و�^ـ;  �B��K""، 3[ن �(��8&�2ت �
  Fـ)ـ^ـ2ـ� Fk�Tf �ً?2/�h@ ;I`%B� ر�Gl F�� JQm� [�!��م و
F?2o2XI�8. 3ـ8ـn Eـ' Bـ8ـ�W *ـDه �(�ـ8ـ�&ـ2ـ�ت �ـ�$ـ9  �
  F5p�� س+(� ،"'?2#�	$@" ;K��و� ،a�2MT�($:�X2ن �
+و:G ،�M] �] 3	ض �)��JB �_$	�#ـ2ـ�ـ2ـF �ـ�ـr� Lـ�(ن  
  ���^(+وF. و��� �� Fد��M� نH�@ 	<l tP و

ً
�V<و�  ،':kf�

  uـNـ)ـ+س و� �%:*�j i	�F و�ـKـMـ� Nـ+ود �ـ+وـF  و��
  Fـ2ـ�$ـ2ـI%�دS، و@ن /)2; &2+ �ـ:ـ+�ول � �ـQـ2ـ?�Bـ�ت ��
  Vـ%ـ+و، @( �ن �!>ـ� و&%; ��ـ8ـ�&ـ2ـ�ت �ـ9 ��`�B�2ت �
  .E�5%� 9&��� � �Mv�($@ +%/ ي	wK:+�ول �� �� �Mj	<� 

�ـ�Bـ; �  J2" �(��8&�2ت �ـ� �^ـ��ـ��ت �XB� �� ن@
  xـ�$ Fـ�&ـ%ـf� ف�	ـv!� +TR [�Fk�T "@$	�#2?'"، و
�Mwf	 ��8:N){ . w8N E* H3ـ; Nـ| �ـ�} �ـ�jـ" zـ�ه 
�,)�ق  ��r F?2Kvـ5ـ�*ـV 3ـ�ـIـXـJ، و( *ـE /ـ)ـ2ـ; 
)�� � JXI�3، و( *ـTN Eـ+ت �ـ� � u,�/ FKTk:�
Kـ8ـt /ـ" �ـ� و�ـ�د �ـ	&ـ�/ـ2ـ?F /ـ�زد*ـ�ر و@Bـ5ـ�} � ;K�
 Fـ��ـI� F2&�8�� 92&�:���d%Bس  ،�P� +ور� Jد��T:&�
 �Dو*ـ .x	ـ<� F?/2ـ	�و�ر�ض  JXI�8 4T:Z� 9 �26ن�
 �@ 

ً
:�8وض وpـ�(� �@ ��Q*W ��DE%2Qv �ن �T' !ن �

 .Sـ�(:�&��Q*W ،92 و*] �U	دون �� �' �p�K	 �F%Kf و��
� �� �Ifـ�ر �(�ـ+�ري �ـDي �BـXـ�x  �ـ�ـ2ـ" W و&+ /�ن
ـ� �$ـ:ـUـ�/ـ; �  F?/ـ2ـ	ـ%ـ� F$ـ5ـ2ـ	ـ>�Xب �!v	�ف �
9 �%+و. �X\� g(I3ب �Dي ر3ـ9 � F��ImX	و�Nت �
/%+ �+و�ن ��N	�ن  ;R���Kن "@ز��Gl Fر �%+و�ن" �ـDي 
 �@ 

ً
"، �+رج Bـ�و( F2$�2$ F%3م ر��v	\� ت�{) ;�dY

Y%�ر  "�!رض �)�/' �HIم"،  وو��MB �  'pـf� FـXـ�ف 

ـDي � �Dم *ـHم". و�ي $ـHI@� Y%�ر "�HIم �)�/' �
� ��=�M/ ;3 و*ـE ( �ـ5ـ�ـ� � [wK� "'?2#�	$@" "/ �5�

ـ��ـH}�ت   Fـ�/ـUر�ت @( �($ـ:ـ�	ـ)ـ� W���  F2NHp ��
] �ـ:ـUـ�وب �ـ9 �ـ�  �H�=�ف "/[$	�2#?'" � F26V�!�

� v	V/ F5&  � ;Nوت� F?2/	%� Sدر�Qf�/ b$ ٢٠ ، /ـ' ٠٢
 Fـ5ـwـB!� 9ـ�ت �ـe�8وf� O3	� �MB�/ �M8&�� L�� ;2(/

��D* ;Bه ��8fو�eت �M+ف @�   �%	/N  F%5:U� F?2| و�
 .'��
HIم ��/ b$ �� 92&�� 

 O3ـ	#2?'" ��	ن "@$� L�� �5 �+لB]3 {� ن دل@ �D* ن@
 Fـ%ـ2ـj	ـ?�ره �ـQـ:ـ�ـ�/ c	ـ%ـ� b$ـ	ـ9 ��wKم �� '��%:�

.Sد	8Kf� 5+ �,��ل:%� �M�%j �� �D*و ،S+Nو� Fر��?Q:�� 
 Fـ�ـTkf� س 3[ن�$!� �D* L�� ت�e�8وf� ت	j�� �W@و
ـ� Rـ`ـ] � xـ�(%+و /�wK	 @� ���ز�� �� Fk�Tf ن�`�
9 �Kـwـ�م �  'TN �� �D* .Fe�8و:f� ف�	v!� J/ F&H%�
ـ8ـ�ـIـXـ2ـoـ2ـ?F و�ـKـwـ�م � FX�I�Tf	ي و�� /%+ه �9 �

 .��	kQ ���wB 9 �_��ر�ت و�
ً
�V<و� aرد!� 

)+ ��^� �� >Hل $ـ2ـ�&ـ�ت �ـ:ـ8ـ�وض، �ـ)ـ+�ـ�ت 
Dي �)ـ+م �ـ:ـKـ?�ز(ت 3ـ2ـ5ـ� � �* c	%وB:?��، �ن �X	ف �
 �5� F�5B� +2& ���� ) 9&��� � 

ً
X	ف ��>	 �:5=$�� L(Q�

� �vـ�ـ)ـ:ـMـ� � [���f� '�� 3[ن D�	�+ �,�Tل ��2". و
� و&%ـ; �ـ9 �ـ%ـ+و، /ـ�BـMـ� � F?2/	%� F25$	�!v	�ف �
�E* ،F?2Kv �ـUـ	د 3ـ)ـ�&ـ2ـ9 � �M&�(N JXI�8 ;w8N
 +%� [Dي �  �H�_� '2�^:� SVر93 و� � [*�I� F�3ر�
:ـ�ت �ـ� �ـ�ر�ت � F&ور ;X($  ��+%/ +ٍN� L�� E�XK�
�:2QXـ9 �ـ9 �ـ%ـ+و،  ;3�M:� يD�  c	%� b$	�wKم ��
�� ��م KYـ; �,ـ	ب V�� F�w� ;R {��^BH ;3�M� �56
ـ"، Hـ:ـNـ; /ـ�Mـ:ـBـ2ـ" و���ر �T,� ;e	3ق و�	%� L��
ـ)ـ	ن" � F8)ـT� �	وج "و��I/); ,^�ر �5��f	�ت �

�XوF �9 "@$	�#2?'" >	ج  � ;R F2%2QX� ت�&H� �IBو
%��  و/%l O>	 �ـoـ:ـwـ	 � &ـ��ـB)� Fـ:ـwـ�ر � �@ �M^%/
��kق /ـ5ـ� $ـQـu و�&ـ�م �ـH&ـ�ت � S	v�& �6ب	 

ً
�+2M5�

����F �9 �26ن �(�:�Tب .  
Nـ| “  @ن ��Kw� ��Dن �ن "@$	�#2ـ?'" �ـ	 �ـ+ "�IـHم

 F6ـ	ـN ـ5ـ� *ـ] و�*ـ5ـ�ن، !نB@ ،F2+و� u2G��f� [2*�85/
 �ر�ـ`ـ4 

ً
�B�26 ت�
Bو�ن، و�+%�/ 

ً
�eر� ;QT:�� F?2B�2Mp

�' ��dYل  j	�#] �,	ب و�r	�F?2B�IB_� +e [# و��5رس 
ـ�ـIـHم، !ن  

ً
F$�2$ �(/�ر���M+، ( �5`� �ن �`�ن $���2

%2:" �%+و�F?2B و�%KـTـ	�ـF، وNـ2ـ� Qv  O&�?K� مHI�
�Z} ��>ـ	  �ـDي �ـ5ـ' ]/ )@ " [2(:I� )  S�2,� ن� x	�
ـ%ـ+و � Lـ%ـI� {ـ�Zـ_� �Dـ�ده. و*ـj� O2(K
	وع �f�
���pل @ "2��I� FGHG iر�ت. ��Iر �%ـ+و�ن  a�2MT�
 Vـ+�ـ:)+ر�ت �%	/F?2، و��Iر �� V�+: 	Y�Qf� ي	`I%�
ـ%ـ	/ـ2ـ?F و>ـ�pـf� Fـ��&ـ9 � F?ـ2ـKـvـ��2oQي ��B�`5ت ��
� �2��W S�& ���d� ��5ـ?F، و�Iـ�ر �!F�!� � F2$�$، و�
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ً
Dي TNـ' �ـ�>ـ	�� �D*دي. و�T:&)��2 و�I� {��:N)�
���wB 9 �_��ر�ت و�kQ	�� و��  �)�& � g�w:B)� Fـ�ر 
��، @Bـ5ـ� �ـKـ?+رج eـ5ـ� �ـ%ـXـIf� Lـ�ر V��  "/ 	
�� �56
:�{ *ـ� �/  .a���، و*� �`�If� "��?:o/ '5ر �!ول و����
�dY� �� 'dYل �%+و�ن �Dي �K?+رج   ;R���Kن �,ـ	ب 
 ،Fد�ـ�T:&و� F�	
/ 	#�I< 93و د+%� 4Kz �� ،F5��K�
 �Dي �+G!� 93ـ5ـ�ن ـ�ـKـ:ـ?�� �ـ� �* c	%� 4B�r� �523

 .FGH� �8	ز*� ��Ifر�ت �
��I� �� +2Nر �:QXـ2ـ9 *ـ� �ـ%ـ+و � ��	�� *�K 3[ن �
 
ً
�ـ� Nـ�ـ2ـ�Vي ���5ـ"  ��ـD+و{ �� E��	a�2MT و�%" ��
 EـM3 	$�\� و��� ،a�2MT5
	وع �� FKe�,� �*ر�?Q:��/
 JـXـI�3ي، و�+Qf��2 و�I� g&�f� F2�d/ F?2/	%� F�!�
2MTـ�Bـ2ـ?F 6ـ2ـ�BـMـ� � F6	,� ;��&� �� F?2��D� �M:p��
BH)^�ض ��L �+�*� و�5)ـMـ�  F�+(� �M2�� a�X2:$)�
 �ـ� F?ـ:ـ�ر��ـ2ـ� "'?2#�	$@" F)��F��&_ F�+(� J2 دو�
8	�ت و�2K?' و/�F$�2I و�(&:Tـ�د � J/ �23�	Zr�/ +:5�
 �D�5 $ـ2ـ�ق *ـeو .c	%/��v!� �2kf� J و�\��2 �
�6 � a�2MT��Zf� L	ب �56 �ـ�ـY LـQـ" =� [:� �X�f�

	وع �ن �)B [2)�ط f� �DM O2& �� �W@و .F?2/	%�  S	��r�
 Fـ�	ـ2ـ9، و$ـQـXـ:�ر��dز  F2$�2$��F?2K �56 � ���8&�2ت �
�56 � �`�כ �%H&�ت /J �26ن �ـ%ـ+و و�6ـ� �ـ� Bـwـ�م 
�vـ� �ـ%ـ	c �ـ`ـ�ن &ـ+ � L�� دي�%f� ق�Qv!� 3[ن ،c	�
�(د�wB Sم @&�j b2ـ+�ـ+  

ً
�+2M5� "���`�	� F��&@ '5`:$�

ــ'  dــ 
� �ــ ــ+ � ــ+� r� ــ� ــ	ق �!و$ 
ــ  � I� ;ــR
  uـkو�ـ�ـ Fـ�ـ%ـ" �!$ـ�$ـ2ـe� ،6ـ2ـ�	ن و��	2?'"  و��#�	$@"
 � 

ً
 �ـkـ�ر�ـ�

ً
� ��%ـ4  دور�+ول �� �� S+N��6 "/ �?2/�2G�

 Lـ�ـ�ـ� Zـ^
ـ:ـ+ �� �DـMـ .c	%� ¡�5� ��!�/ [`k:�
 F)2ـ�	ول �!3+	/�k5/ "Xر � 92QX:� �@ "%3+�Iد�ن �
� �) [2�H&�ت �$@" 9	� ،"'?2#�Z:$� iـHل �وeـ��ـ" �
 Fـkـ�ـIf� ـ�ت�
2ـ� �,ـ	o� Sد��و@ FQ%T� Fد��T:&)�
:Kj� D28K+�ت �*ـ+�ف �ـ+م  Fدول �%�د� �� ��Im� ��
��Iد�ن  E(�	3_� ر��r� و� ودول!� Fjر+�/ "'?2#�	$@"
2+ *� ��Iد�ن 56ـ� TNـ' N���F?2B، و�\�$	 �� Fjر+�/
F?2o2XI�8  و�� Tk2$' �ـ9 � F2^(�T� 9	  و�!ردن و�

 �_��ر�ت و�kQ	�� و�� *� ���w:B)� F¢) Lر. 
92 �9 �ـ%ـ+و �TـMـ2ـ�a و*ـ� �ـDي QX:�� *�K، 3[ن �
 F?ـKـ2ـMـT�T%+ �� �+و�B"، و� '5%����M� L+ و3ـ	ض �
] �,JXI�3 � S�2، *� >ـKـUـ	 �Iـ5ـ�م � �%� '� L��
 ':(2$ [I] �AKع *UK\� �D	 3[ن � �W@و ،c	%� +Ir�

 .F?2/	%� F�!� � S�2,� [�%� 
و��2"، 3[ن �: 'd/ 92QX��Kو�K?" و�%��VQ" و�2QX)ـ��ـ"، 
£رض /)+ر �ـ�  "H:N� F%&و �� ��$92 ر+%� J`5� �*
ـDي �ـ:ـUـIـ+ /ـ�($ـ:ـHب � F?/ـ2ـ	ـ%� Sر�د�*� �H:Nل 
Dي ��)' �ـ�*ـ' �!�ـF �ـ� ��ـ+�#ـMـ� �fـ:ـ%ـ+دي � ��(�
%	c و�ـ+�>ـ�ـ"، و�ـ� >ـHل � �v�
�رب �� د�>' �fو�
ـDي �Iـ:ـ5ـ	�ه �ـ� TBُـQـ�� ��ـ	�} � E��5:j)� بH:$)�
 Sـ5ـ�N ـ�ـ�نdـ
 ��D* Lه �!�ـF، و�ـ�Dـ� /ـ��ـ�� �

ً
���dNو

 .F�!� {�+�� �MK� +28:I�  �� F2��(� F#�U:� 
 F6ـ)ـ^ـ2ـ JXI�3 L�� 	5:I� +و�ن�92 *� QX:� ،

ً
�W@

وF?2Kv /)+ر ��*E &^ـ2ـF &ـ��ـ2ـF، و*ـ� �ـ�ـ5ـV $ـ2ـ�� 

 Jـ%ـQـXـf92 و�QX:� FMj��� �� '%h �� �D*ل، وH:NH
 .Jـ:ـ�ـkـfل و�Hـ:ـN)� FMj��� �M��VGو�� �M:25*�/  زي���
 S	ه � د�#ـ	ـpـ�R FN�:f� ل�dY!� 'd/ لH:N)� F53)�و�
 Fـ; @&ـ+��ـ"، و�ـ)ـ�و�ـR +ـ' �!رض �ـ5ـ2ـ%zو "H:N�
:p�R 92QX	 �QXf%ـJ وRـ�ل دون eـ� �ـ�Gـ��Vـ" @� �
Iـ2ـ�� 6ـ5ـ� � O3	� 4Im`� �K*ي. وV*�5r� �$��

%¦ (��8&�2ت �:F25*� 92QX �$:ـ¥ـKـ?�#ـ2ـ?F /ـ��ـ:ـQـ?�ره �
 Fـ] ��ـMـKـ�و�§ع   J%QXf� ت�	�	Q� �(I� يD� g&�f�
ـ8ـ�ـIـXـ2ـ¨ � gـ�&ـf� �Dو*ـ .F?2ـo2XI�3 F?2Kvو F2XZ�
 g&�� "&H� [�:k� L(Q� 92QX+ود ��8f�2' @ن  O3�	�
 Fـ2ـ9 /ـ)ـ+�ـ5ـQـXـ�ـ:ـ  

ً
" ور�3^� 

ً
�Ke�N ن�`� c	� ¦%Y

�:92QX *� �!$ـ�س    c	%� ¦%
�  O3	وj+�+ه . @ن �
Dي �Q© ��2"، و*� X:$� �56ـ�ع �ن �ـ�pـ	 ��ـ8ـ�&ـ2ـ�ت �
456 د�23+ وو�دي �	/" و�و$�� و��ل دون G�� W�8Bـ��VـMـ� 
�%32ـ��ـ"، *ـ� &ـ�در �ـ2ـ�م �ن  'd/ يV*�5r� �$�� �@
ـ8ـ%ـ�ـ2ـ�ت � gـ�. و�ـ�&ـXـKـY�2ت ���8ق و���+� 	p��
kQ	�� و�_�ـ�ر�ت �ـ� ��ـ�ـKـ; � � F23�(�F2$�2I و��
/��eح @د��M:B ورf �M^3)+���" وFX(B �* ،"��?:B �ر�ـdـ�ز 
 Fـ; _&ـ��ـ��$ t��M2ـ� _nـMـ�ر �ن �ـKـwـ] �ـ� *ـ	و
 Fـ2ـ�و	ـ
f� �@ 	ـ] �ـ8ـ:ـ)ـwـB Eـ%ـ+و، *ـ�H&�ت �ـ9 �
 F6ـ	9 �,^� �� �D*و .��(�v¨ و�� �M�+%Q/ F2$�2I�

%F?2Q ���م ��e@ +ٍR و*�K� E	ط � N	�כ e ¦%Yـ+ �

2?+ ��X�Iي. /�: Q:$)� [wB?+�د و�)95 و�:�ر�� و�
@ F?/ـ2ـ	ـ%ـ� F?2Q%
� F6	,� وح ���م	Xf� ي+k:� �D* ن

J/ F2 �*+�ف �K^ـ�ل +r� F&H%
%�ر ��)� +2%�Q:?�ر 
:k	ري /�5:j)� �*+%Q�E و�*ـ+�ف �ـKـ^ـ�ل �ـ:ـkـ	ري �
%	/kf� �� F?2ـ2ـ� � V*�5r� ل�(� ��+K�و .��(/Q%+ه �
 t8B � ل�(� �MB]3 ،92QX:� ) c	%� �2�\� �@ ��v!�
H:NHل، وf [%B)�و�:"، و( �ـ:ـUـ�#ـF و&ـ��*ـ�  ) ،;&��
�Zf	F& � رj%2:ـMـ� و�ـQـ%ـ2ـ:ـMـ�، وBـ%ـ] ـ�ـ�Nـ+S و&ـ��*ـ� 
�HـF �ـ� و�&ـ%ـMـ� �ـ	�*ـ�  

ً
�pH< x	� )  �� Fو�+N��

 Fـ
%¦، و�)��H:N)�/ '(�fل و�($:Hب، @( /�`�8ح �

ـ%ـ¦ � R	ر*� �,`ـ��ـ�ت و@Bـ5ـ� �ـ`ـ8ـ�ح � JXI�3
2+ �Dي h%' ���ن �)�x �ـ	jـ� N�� '?2QI� E* ��If�
ـ� /ـ�($ـ:ـKـ?�د @� � S+2N�� F�2$�F�!� Fk�Tf، و*� �
)�I� ) Sـ=د @( �/ D<� �� د �,)�ق، !ن�%:I� �M��2X%�
 @( ��W �ز�ـ' 

ً
 Nـ)ـ2ـ)ـ2ـ�

ً
)�S، و�HIم ( �ـ`ـ�ن $ـ�Hـ��/

 F?ـ2ـKـvـ��H:N)ل و�$:%�دت M&�(N JXI�3 V*�5jـ� �
ـ)ـ�� � �رض �ـ�Bـ; � �M(N F�!� و�$:%�دت FQT:Zf�
 .Fـ)ـ2ـ5ـ2ـ� �M:��wK� '��	/F?2 و$:�M:��M/ L(Q و�	��MG و
ـ� *ـ� nـ	� W �+ـ�ـ' �ـ� ��G �* u,� �DM3/; ��ر�» و
ـKـwـ] � Lـ�ـ�و .Fـ2ـ�و	ـ
fو� F2�	
و�vر¬ و�8:)	 @� �
 �M25k2$ 92QX: ��MK �ن �

ً
�Kn 92QX:�� �M	ول � F?2/	%�

 VـZـ:ـ� FـXـ�ـI9 �FX�I،  �ن �+رכ �ن �&��� � �M5�+و�
4% *� ���/;، و�' �:ـZـV @� زو�ل وـ� د��ـ; 
� �523

.u, �f ;l �5  uQ$ �f FX�I� 
�ـ�ن Yـdـ'   

ً
@ن ��  �:%��ـ' �ـf� 9ـkـ:ـ' *ـ� >ـ�#ـ� ��ـ�

:iر ، /' �ن �	�`M2Qـ�  	wB FMjو ;IP FB�2\و� ،'��%:�
ـ%ـwـ ، و*ـj �Dـ	م ( �Iـ)ـ�  � FـB�2\� م	�56ن  ��

."�2j� 4&�%� L�� 4%
� u® �Q�	� "B! ،دم�(:�/ 
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   -���� ���د��� ���� و����� 
����ه �����ن ��	ـ�م ـ� �زـ�ت �ـ
ـ	ـ�ـ� �ـ��ـ�ـ�  �
 �	��
�*(�ر' & %���	�%�� ��$	�#	� و�"! ��د�� و��
و�4	�%	��، و�12(0 � /. -�, ��ـ ـ���ـ	ـ�ت �+ـ�ـ�د' 

�? ���<= ��>����; و��0%(�%: ���7�89 ـ6 د�5ـ0' <�
	�، EFه �2ز�ت �"BCDـ�ر7ـ� �ـA %ـ@ـ� ���� :%G��C%
 ��@H I	�J% & 

ّ
L9 �� M�0ّN � ��F�0�� �OP<�� '�	و�

 'Qـ
P$��� وـ ـ ?R ت�M�C@� �9�N!�در' و ��	و<�
 M�0ّـN ـ���+��!�	�� �+��	�� و�"! ��د�� و��
��ـ	ـ�، �و 
� ��(��C5	ـ� ��$ـ	ـ�#ـ	ـ� �4ـ�Sـ
ـ� & �O�+� دي�
%
$>@�� ��W���X� Y)<$Z و���ـ�ري و��ـ�ـ�ـV �ـ>ـ
ـ�ل 
��G[�+� ��Nت  & ��%"�����9م، و��F\B9 �. ��9م 

��ـ\�ـ\�ل +ـ0`ـAS�^�� & 'E1_�–   J، و��[ /�ن �"BCDـ�ر 
? �ـcـb  �٤?وت & �% ���d
fب �+��0م، و��Eي /�ن �

 gودو h0ـ�ـ�دي �ـ�!ـ6 �!ـ ـ
`�0CD� ;����� J`0+ iد �ـ
ـ�ن و�ـ��jـA �2!ـ(ـ�ر  k�0ـ l� m<�2� �F ّ�م� 
 no pـ
��8 /�ن %�?ه �ـ�ـ�ف، و�ـ��ـ9ـ� �
Do، و��	�09��

M���o ���ور ��84ري �� �رr7 ��?وت ��9ـ0و�ـ� Fـ�7ـ�  
.G��` �7�8رHو �� وu\و��t �D`	� و�!�9 �! ��د

Jزق %�J	I �4ـ@ـ�ـ� ��ـ	ـ�م،  Mور� ���[�� �<[�+�
��%E��% xر �ـ�D$ـPـ��ـ�ـ� �ـ>ـm #ـ>ـ$ـ>ـ� ـ� ��ـ
ـwزق 

��	�، " �ـ.  N"و� ��	و���<�  �	#�	ر�7 و��$� #���
ـ�م %ـ�1ـGت o!ـ>ـ	ـ
ـ	ـ� ودو�ـ	ـ� � ��0ّ� x%�� ��D�
2E�� 0ي yـ9ـ. �+�ـ? ��ـ�<ـ= ��ـ>ـ�ـ�ـ��; � ،�H� C
�0}� � ـ�ـ?�ت & ��ـ�ـ�7ـ� و�"Dـ ـ
ـ�M و�zـ�ـ�0`ـ	ـ� 

. ،  .�	��
 N"و� �	#�	$�� 

6 ��ـ>ـ�ـ�ـ��;  B+� ر�)% �S04 Y��{�+� |!�0+� 

ّ
oن

 �+$�ر ��ـ ـ(ـ�ري 
ّ

�0{ �ن ،0j�9+و� ~��4�  :u7ر�% &

ـ	ـ�ـ� � �
6 /�ن ��. د�5
� �>m !���' �ز B+� �E��

 �	��
 N"� ��	���� }� $ m<�–   ـ�
��$	�#	�، "#ـّ	ـ
��� ��D ��ج �و ����د' Do ��ج ��$ـ>ـ(ـ�  p<9 +� |D�z� &

��ـ�ت �+ـ]ـ�Dـ� �ي �jـPـ�ب B` .�
S�4� �	#�	$��

 ���\�� -�C���–   Iـ	ـ��ـ% no  ن��B<� ��D�/ ��	$��
 LـS2� ـ�ري
�+$C5�)�� ��J	���Cj�� ، �+��ر �"# dـ
�� ���ر� �l #�05 �+��در �A�9!��+ ،}012 ��$>(ـ�7ـ� 
�ـ9ـ�د `ـ	ـ�ـ�  �S09و%9\7\ �0و<��C �� Aو}	� & /. 
 lـ�ـ� �ـ�D2� و� ��j�P+� '���! m<� �)<$�� ع

ّ
%�ز

.�C< u+� �	C5�)�� }���� 05�# 
 ��) �� '0F		$�� I	�� �HJ/ ��0ز �f	�ت Doـ ـ��ج 

ّ
oن

��$>(� �#ـ ـ
ـ0ت �ـ�Fـ0' ـGزـ� �ـ ـ(ـ�ر �4ـ	ـ�' 
� J�D%�ـ�  �M�� ��d��4� ��	D����<�� و����� & �	#�	$��

١٩& ���9م     �ـ�"#ـ ـ�ـGل ��ـ�<ـ= & ��ـ9ـ�م ٢٠
ً
0ور� ،

١٩  j no	�� ��I5�) ��[ �و!ـCـx �4ـ0ب ٤٣
ً
"�jو ،

	��D	�� �ـ�م   �	<F2ـ�0ع �١٩٨٩��� Iدون �ن %ـ�!ـ ،

، Aّt %> �� %$��7 ��ـ�وHـ� & 
ً
�	u7ون %�ر\u+� ��	$��

ـ� /ـ. FـEه �+ـPـ(ـ�ت ٢٠٠٨ ���9م  AـR0ـ�� mـ9ـ>ـ` .
��ت  

ّ
��Z$�و�7 �# 
0ت �+j�P�� �!����t ' �� & %�ز

 ��	D�
4@�	�  و����� |j��+� ع
ّ

�  %�ز	ّ#" ،�)<$��

 & 
ً
Gـ�7ـ> 

ً
�ت ��(�C5	� ��[ �ـ0`ـt xـ�ـ��%ـ���\�� l�

�A@4، و��[ /�CD 68% xD$ـ�ـ� `ـ�ق ��ـ�و�ـ� و`ـ�ق 

�ت �wS	�ت �Zـ$ـ	ـ? ��ـ�و�ـ�  �� ]�� ��9�� lD�����

.��Dد�ر' ��وoو 
 }ـH Aّـ��g %$ـ9ـ� 

ً
 %9ـ�د�ـ�

ً
�9
 Bو�ّ
� /�ن �����ن 

��FE د��	�ً�، `�� /�ن � ��(�	ـ9ـY �ن %�ـ�دف   0��
 �C< u+� I5��)�� l�  ���D� no �)<$��  ع

ّ

>	� %�ز�

 �ـ
ـ>ـ	ـ� 
ّ

����ت، " �. ���9jت Nـ
ـ�، "#ـّ	ـ
ـ� و�ن

 �ّ?�ت  � p	tر%���ط و� m<� xD�/ ��%�- �ّ� ��j�P+�
����{ ��(�C5	�  �9j &د�F �و Fـ�ـ�<ـ�ـ� ـ� Dـ�Hـ	ـ� 
و��ور ����9. �*�رN	ـ� �X!ـ>ـ	ـ
ـ	ـ� و��ـ�و�ـ	ـ� -�ت 
ـ�  Y6 ��>����; ��ـ��1ـ>ـ{��� �S0H m<� ������ ?tJ ��
� ��F، /�ن $>$. �2ز�ت ��>�ـ�ـ��Dـ	ـ��  .}01� �	H�D
����t '0F �� & %�ر�7 �����ن ��4�ـ~ و�+ـ9ـ�jـ0، `ـ
ـ� 
�ـ�'، و-�ـ, �N �/�دت � YC �ز� xD�/ �H %(. �ز
j�P�� ��$>(� �ـCـ9ـ.  �	<
� ��	` L9 % '0 ./ &
 mـ>ـ� �	C5�)�� }���� }� $ m<� �<j�4� ت�?ّ� +�

:l�t� l7� $ 
�2ول، د�1ــ>ــY، و7ــ ــ
ــdــ. �ــ
ــ ــ�ــّ?�ت #ــ]ــ�Dــ	ــ��  

ـ�ـ�0`ـ	ـ�، و�Nـ ـ
ـ��ـ	ـ�، و�!ـ ـ�ـ�د�ـ�، وtـ�ـ�`ـ	ـ�  �د
����N	�، و�$@�70 (	ـ>ـcـ�ـ	ـ�7ـ�) ـ� Nـ�ـ�، ��و�

	� و��ـ�و�ـ	ـ� 	<!X� ت�?ّ� +� b@97�1ر�،  و ،;�d��
� Nـ�ـ� �1ـ0{. �ـ�ـ�  ;����<�� .6 ����1و%��<��%�9 

0ت ����	�� ��$	�#	� ��>����D	��، و�F �EF �12ـ(ـ0  #�
 �Hو ��d�& %(�ر �����ن ��$	�� �E !	�م ���و�� ��4
 ��	�م، & �D�Sـ� �ـ�ـ	ـ�� ـuـ\وDـ� �ـ9ـ�ـ�jـ0 1ـ�رNـ	ـ�.

0 ��4>� ��Eه ����	��  � د�1>ـ	ـ� و1ـ�رNـ	ـ�  j��9��`
/�P % xDّ�ل ��# 
�0ر  no���0j %�8ّد  د�1. ��ـ�ـ�ـ	ـ�� 
، -�ـ, 

ً
 �و �1رNـ	ـ�

ً
م �(�0  د�1>	�

ّ
0Bد �ي %Jز 6 ��$CD

 �ي �ز�  د�<1	� xD�/ �� �ـ�ـ� �jـ��M #ـ70ـ9ـ� & 
ّ

�ن
 �EـF & � �ي �ز

ّ
�*�رج �X!>	� �و ���وg، و�ES,، `�ن

�*�رج /�d% xDـ? �زـ� ـ��ز7ـ� �و �ـ ـ��د�ـ� �ـ�ـ� & 
  .Y<P+� ;����<��  .1���� 

 �S04 �+ ـ�ـّ?�ت ��ـ(ـ�5ـCـ	ـ�، 
ً
�	��{� 

ً
�C	j�% 

ّ
oن

 EFه �+ �ّ?�ت �`G 1� no x8ل ��ـ ـ��زن & 
ّ

وS	I �ن
 
ً
 tـّ
ـ� !ـ�Dـ�Dـ�

ّ
��ت ��$>(�، �H no ،0�Oّ� �9	�، �ن

ّ
%�ز

 
ً
�	C5�> 

ً
�	u7ـ�ت �ـ�ـ�ـ��ن   –%�ر Hـ@ـDo Aـ ـ��ج �ز

ً
�	#�	#

�زـ� ���ـ�ـ�ر   –�+$ـ ـ
ـ0'، وـ�ـ�ـ� �2زـ� ��ـF�0ـ�ـ� 
و��[ ��ت B+� ��9ـ ـ
ـ6 ��ـ>ـ�ـ�ـ��; ��ـ	ـ�م   –�4@�� 

��ـ(ـ�5ـCـY،   –�!0ب �D"� no$�م ��9ـ
ـ�دي ��$ـ	ـ�� 


ز�� �����  �����  �� 
 �! ��ن؟
م �����ف ��������� ������� و��$و�� "� 
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 و%��د $ ��. ��@	�ن ���<= و98%: ��م �+��Bل.
 & 

ً
 و�1ـ?�

ً

� �و"@� ��	D����<�� ��J$
<� 

ً
 ENر�7

ً
GH 

ّ
oن

 %�>	| �*	�ر ���<= و و%SJ	� 5��D	�� ���و�� ���<�	��.

ـ� & ��ـ ـ
ـ�د @� � ����M ���و�� ���<�	�� �+$ ��

ّ
oن

 AـS�^ـ�ـ�� ��ـ no '\ـ0%ـ@ـ+� �	$c#J ��  �	B	%�^#"�
 :�_� � �!G)D�  h�yX� Y)*� 

�+��<�� D"� & �� ��t �7��Sـ ـ
ـ�no M ��ـ�<ـ�ـ	ـ��   - ١
 YـCـ(ـ�5ـ�� M�
 D"� ت�	j��1 M�C D� .��� ،��	D����<��
 o �ز �+��<�� ��>��ـ��Dـ	ـ�� �ـ�ـ��� 

ّ
و�+VFE  و�+��<�o .Yن

��� ���<�	�� C5�)�� M���X	� ��$	�#ـ	ـ� 	��� .	@�% 6
و`H� p]�م ���# �ر، �>m �ن Aّ8% `��>ـ	ـ�ت و<ـ�ـ	ـ��، 

d. ��ـ ـ	ـ��ر %  �	
� ¡���7 `@�70  و��t`	� و�/�د

ً
ور�ز�

�YC، +���0' �*(��ت �5�0NX	��  ����ه ��ـ9ـ�ـ�ر >G��
 l�>��+� دو�� no |F�E+و� I5��)�� دو�� �دو�ـ�  –

.�H���� ;����<�� |9��� 
٢  –   �Jـ� hـ��	ـ�ـ�� .�	d
 <�   ���N ب�u D� ن�D�! �0ر!o

 mـ>ـ� bـcس ��ـ�و�ـ� و���ـ9ـ|، و�ـ�	! m<� :<	�C%
��Cjـ�ت  � .�	C5�)و�� ��	 !	�#�ت �+���£ ��\��
 mـ>ـ�ـ�� 	ـ��u D� �	`�0�N د�
 ��  h�u D"� ن�D���� �EF
�ج ���<=، و�� 
d	�V$��� . 1ـ�رج �D"� 05س دو��#�
���	� ��(�YC5، و�>m ¤ـ� �8ـ
ـ� `ـj0ـ� ـ ـ]ـ�`ـ�ـ� 

.
ً
�	>�0�
� �> @ Gت و��>��¥ �+ ���`$� د

ز   –  ٣
ّ
��joر !��Dن ��0ي �¦H\�ب ��$	�#	ـ� �ـ9ـ\

ــ��   ــ�ــ	 ــ� ��ــ�< ــ	ــ�#ــ	 ــ70ــ� و��$ ــCــ@ ــ�ــ�ت  �� Nــ ــ� ��
 Mـ�ـ�Ro & AـFـ�$��D���� �EF .dن  

ّ

�>�0	�o .ن�و���

ز ��0وح ���<�	��، و�oـ	ـ: �ـ9ـ�د 
ّ
�4	�' ��$	�#	�، و97\


��� ���و�� �ـ>ـm �#ـ�س و}ـ6 N م�	! & �S2� ور���

� Fـ� S bcو� ،�	C5��)�� ت���
z� 05�# و�� `�ق���

���ت ��ـ(ـ��5ـCـ	ـ� z� و!�ف ~	H �j�H. ��	�م، 

 `�ق ���و��.
%9C	ـ. ��ـ�ـ	ـ�ـ��ت ��ـ0!ـ��ـ	ـ�� و¨ـ��ـ~ �Xد�ر'،   –  ٤

و�� 
�د ��� �F2>	�  و��@M�C' & ��ـ ـ��ـ	ـI، وS$ـ0 
�9�، وـ]ـ�`ـPـ� �� I5���<� �)<$�� ت��H ]�ر ز��
��\���5	�� ��$	�#	� �4ـ�ـ	ـ� �ـ]ـ. ��ـ]ـ�ل ��ـCـ$ـ�د 
ـ� �� �$#��Xد�ري و��
�0�Z$+�  gي & o ?Rد�ر' و

 & ���(�ع ���9م �4@�� �ي !(�ع ���و��.

�د �"�O Dم ��ـ�وري & NoـD"� M�0ـ ـuـ��ـ�ت   –  ٥ ��

��ــ�ــ>ــ��ــ�، �2ــ0 ��ــEي �ــ�#ــDX bــ ــ��ج #ــ>ــ(ــ�ت 
$ـ ـ�{ !ـ��ـ�' ��ـ�ـ0م  mـ>ـ�ي � �����! �	>�0�
�د
 �F �������� �	>�0�
���� bc#J% 

ّ
��$>(�ي، -�, �ن


���d �+�1ـ. ��8ـ0وري �ـ ـJ#ـcـb ��ـ��ـ
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دانت القيادة القومية لحزب البعث العـربـي االشـتـراكـي دانت القيادة القومية لحزب البعث العـربـي االشـتـراكـي دانت القيادة القومية لحزب البعث العـربـي االشـتـراكـي دانت القيادة القومية لحزب البعث العـربـي االشـتـراكـي 
التحاق البحرين بركب اإلمارات بإقامة عالقات دبلومـاسـيـة التحاق البحرين بركب اإلمارات بإقامة عالقات دبلومـاسـيـة التحاق البحرين بركب اإلمارات بإقامة عالقات دبلومـاسـيـة التحاق البحرين بركب اإلمارات بإقامة عالقات دبلومـاسـيـة 
مع العدو الصهيوني، واعتبرت ذلك خيانة عـظـمـى لـالمـة مع العدو الصهيوني، واعتبرت ذلك خيانة عـظـمـى لـالمـة مع العدو الصهيوني، واعتبرت ذلك خيانة عـظـمـى لـالمـة مع العدو الصهيوني، واعتبرت ذلك خيانة عـظـمـى لـالمـة 
العربية وقضاياها المركزية خصوصاً في فلسطين. جاء ذلك العربية وقضاياها المركزية خصوصاً في فلسطين. جاء ذلك العربية وقضاياها المركزية خصوصاً في فلسطين. جاء ذلك العربية وقضاياها المركزية خصوصاً في فلسطين. جاء ذلك 

    في بيان للقيادة القومية للحزب في ما يلي نصه:في بيان للقيادة القومية للحزب في ما يلي نصه:في بيان للقيادة القومية للحزب في ما يلي نصه:في بيان للقيادة القومية للحزب في ما يلي نصه:
في الوقت الذي يسجل فيه الموقف الفلسطـيـنـي تـطـوراً 
إيجابياً في توحيد قواه لمواجهـة الـتـحـديـات الـتـي تـواجـه 
القضية الفلسطينية، ويعلن رفضاً واضحاً وحازماً لما يسـمـى 
بصفقة القرن، تتهافت األنظمة العربية الـواحـد تـلـو اآلخـر 
للتطبيع مع العدو الصهيوني وإقامة عـالقـات دبـلـومـاسـيـة 
معه. فبعد اعتراف دولة اإلمارات العربية "بإسرائيل"، أعلنـت 
مملكة البحرين اعترافها أيضاً وهي التي سبق واسـتـضـافـت 
مؤتمر المنامة لتسويق صفقة القرن والذي أريد له ان يكـون 

 خطوة متقدمة للتطبيع مع كيان االغتصاب في فلسطين.
إن ما أقدمت عليه دولة اإلمارات وبعدها مملكة الـبـحـريـن 
إنما يشكل خيانة عظمى لألمة العربية ولقضاياها المركزيـة 
خصوصا قضية  فلسطين. وان هذا التهافت من دول النظـام 
الرسمي العربي إلقامة عالقات مع دولة االحتـالل ،اليشـكـل 
فقط خروجاً عن القرارات العربية السابقـة ومـع تـحـفـظـنـا 

، بـل تشـكـل ٢٠٠٢عليها، وخاصة مقررات قمة بيروت عام 
أيضاً تجاوزاً للمواثيق الدوليـة ولـقـرارات األمـم الـمـتـحـدة 

 وخاصة القرار المتعلق بحق العودة.
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتـراكـي وهـي 
تدين بشدة قرار مملكة البحرين إقامة عالقات دبلـومـاسـيـة 
مع العدو كما إدانتها لقرار دولة اإلمـارات وبـعـض األصـوات 
النشاز التي تصدر عن بعض المسؤولين السودانيين لتطبيع 
العالقة مع "إسرائيل"، ترى أن خطورة المرحلة وما تتـعـرض 
له األمة من مخاطر وجودية بات يتطلب ارتقاًء في الـخـطـاب 
السياسي وتطويراً في آليات الحراك الجماهيري لـمـحـاصـرة 
هذا النهج االنهزامي والتآمري في النظام الرسمي الـعـربـي 

 لمنع تمدد تأثيراته وصوالً إلى إسقاطه.
إن القيادة القومية للحزب ترى في هذه الـخـطـوات الـتـي 
تقدم عليها بعض النظم العربية لجهة الـتـطـبـيـع الـكـامـل 
للعالقات مع العدو، احدى نتائج التثمير السياسـي لـلـعـدوان 
الشامل التي تتعرض له األمة العربية من الداخل والمداخـل، 
وهذا ما كان ليحصل لو لم يضرب الـعـراق ويـتـم احـتـاللـه 
ويسقط نظامه الوطني، والذي بسقوطه الـمـدوي انـكـشـف 
األمن القومي العربي وأصبحت الجغرافيا العربية بفـضـائـهـا 

وأرضها مسرحاً لتمادي العدوانـيـة الصـهـيـونـيـة والـتـغـول 
 اإليراني والتدخل التركي.

إن القيادة القومية للحزب وفي ضوء ما يجري الـيـوم مـن 
تسابق للتطبيع مع العدو واالستسالم لإلمالءات األمـيـركـيـة 
وهي التي سوقت وتسوق لصفقة القرن، تعتبر أن كل الذين 
تآمروا على العراق من القوى الـدولـيـة الـتـي شـاركـت فـي 
األعمال العسكرية والنظام اإليرانـي الـذي سـمـح لـلـقـوات 
الغازية مهاجمة الجيش العراقي في الـجـنـوب مـن الـخـلـف 
وبعض النظم العربية التي وفرت التسهيـالت الـلـوجسـتـيـة 
وفتحت أجواءها لقوى العدوان التي انطلقت لضـرب الـعـراق 
كما تفتحها اليوم للطائرات الصهيونية، هذه األطـراف هـي 
ذاتها التي تتآمر على فلسطين وتنفذ اإلمالءات األمـيـركـيـة 

 كما نفذتها في ضرب العراق.
وعليه فإن التبريرات التي يطلقهـا الـيـوم الـمـتـهـافـتـون 
للتطبيع ،هي تبريرات ساقطة باالستناد إلى معطى الـواقـع، 
حيث "إسرائيل" لم تتأخر كثيراً لترد على ترهـات مسـؤولـي 
اإلمارات وبعدهم البحرين، بأن الضـم لـألراضـي مـا يـزال 
مطروحاً على الطاولة وان القدس خارج إطـار الـبـحـث وحـق 
العودة سقط بالتقادم. وهذا الموقف الصهيوني الذي اسقـط 
كل تبريرات دعاة التطبيع اسقط معه أيضـاً شـعـار األرض 

 مقابل السالم ليحل محله "السالم مقابل السالم "
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكـي، وهـي 
تدعو إلى مواجهة هذه االنهزامية الرسمية العربية باالرتمـاء 

األميركي والذي يترجم بالـتـخـلـي  -بأحضان التحالف الصهيو
عن فلسطين والحقوق الوطنية لشعـبـهـا، تـرى أن تـرويـج 
بعض األوساط لالستقواء بالـعـدو الصـهـيـونـي لـمـواجـهـة 
التهديدات اإليرانية ألمن الخليج ودوله، هو تـبـريـر واه، ألن 

 ��&��د' ��&����:
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النظام اإليراني والعدو الصهيوني يـلـتـقـيـان فـي تـحـالـف 
موضوعي وان "إسرائيل"، استطاعت أن توظف نتائج التغول 
اإليراني في العمق القومي في صالح مشروعها الـتـوسـعـي. 
بعدما تم احتواء وضرب وتدمير مرتكزات القوة فـي الـواقـع 

 العربي.

إن مواجهة تهديدات النظام اإليـرانـي وهـو عـدو قـومـي 
لالمة العربية ال تكون باالستقـواء بـعـدو قـومـي آخـر، بـل 
المواجهة تكون بدعم ثورة فلـسـطـيـن مـاديـاً وسـيـاسـيـاً، 
وتقديم الدعم واإلسناد للدول العربية التي تواجـه أوضـاعـاً 
اقتصادية صعبة وتتـعـرض لـكـوارث طـبـيـعـيـة كـلـبـنـان 
والسودان، وحتى ال تستغل األوضاع االقتصـاديـة فـي هـذه 
األقطار لفرض خيارات سياسية قاتلة كما هي حال التعـامـل 
مع السودان. وعليه فان مواجهة التهديدات اإليرانية ال تكون 
إال بإسقاط النتائج التي افرزها احتالل العراق ،وان الـمـدخـل 
العملي لذلك ليس باالعتذار من شعب العراق عن تـآمـرهـم 
عليه وحسب، بل أيضاً وبدرجة أولـى بـاالنـفـتـاح وتـقـديـم 
اإلسناد والدعم لقوى المشروع الوطني العراقي التي قاتـلـت 
المحتل األميركي وتقاوم اليوم المحتل اإليراني من الـداخـل 
وحيث تحول موقفها من النظام اإليراني إلى قضية وطـنـيـة 
وقضية رأي عام تصدح به أصوات الشعب المنتفض ضد كل 
أشكال الهيمنة اإليرانية وكل أشكال االسـتـعـادة لـلـمـحـتـل 
األميركي لدوره تحت عنوان مقاومة قوى اإلرهاب والتكـفـيـر 

إيراني مشترك تم ويتم االستثـمـار بـه -وهي منتج أميركي 
 داخل وخارج العراق. 

إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتـراكـي وهـي 
تؤكد على موقف الـحـزب الـثـابـت والـمـبـدأي مـن قضـيـة 
فلسطين وكل قضايا األمة األساسية في الـتـحـرر والـتـقـدم 
وإنهاء كل أشكال االستالب القـومـي واالجـتـمـاعـي، تـدعـو 
منظمات الحزب بكل إطاراته السياسية والنقابية وفي كـافـة 
األقطار العربية إلى اطالق مبـادرة حـراك جـمـاهـيـري ضـد 
التطبيع والمطبعين، وتحذر من الوقوع في فخ ربط التـقـدم 
واالزدهار االقتصادي واالجتماعي بالتطبيع مـع الـعـدو، الن 
هذا مجرد وهم وسراب، ويـكـفـي الـوقـوف عـلـى األزمـات 
االقتصادية واالجتماعية التي تفاقمـت فـي الـبـلـدان الـتـي 

وقعت أنظمتها اتفاقيات تسوية مع العدو، من كـمـب دافـيـد 
إلى وادي عربة وانتهاء بأوسلو لمعرفة ما آلـت إلـيـه نـتـائـج 

 التطبيع .
من هنا فان المواجهة لهذا المشروع المدمر لالمة ال تكـون 
إال بتصعيد النضال الجماهيري بمشهديته الرائعة الذي عـبـر 
عنه وما زال بحراك شعبي تحت شعار "الشعب يريد إسـقـاط 
النظام". وعلى هذا األساس فإن عـلـى جـمـاهـيـر األمـة أن 
تطلق حراكاً شعبياً تحت شعار "الشعب يريد إسقاط أنـظـمـة 
االستسالم والتخاذل والتآمر على األمة" واننا لعلى ثقـة بـان 
جماهير األمة التي صدحت أصواتها في الساحات والميـاديـن 
ضد أنظمة االستبداد والتسلط والقمع واستطـاعـت إسـقـاط 
بعضها ،سوف تصدح أيضاً بإسقاط صفقة القرن بكل قواهـا 
ورموزها وشخوصها، ألن حماية الحق القومي لألمة ال يـقـل 
أهمية عن حماية الحقوق الوطنية وحق الـمـواطـن الـعـربـي 
بالعيش في نظام تسوده قواعد الحرية والمساواة والـعـدالـة 
االجتماعية. هذا ما أكد عليه الحزب وسيبقـى يـؤكـد عـلـيـه 
لترابط القضية القومية بكل عناوينها بالقضية االجتمـاعـيـة 

 بكل مضامينها.

إن القيادة القومية للحزب وهي توجه التحـيـة لـجـمـاهـيـر 
البحرين وقواها القومية والديموقراطية في موقفها الرافض 
للتطبيع كما القوى والفعاليات في اإلمارات التي أعلنـت عـن 
رفضها إقدام نظام اإلمارات علـى االعـتـراف "بـإسـرائـيـل"، 
تدعو قوى الثورة الفلسطينية إلى تطوير موقفها والذي عبـر 
عنه اجتماع األمناء العامين وتطالب هذه الـقـوى بـتـرجـمـة 
التوجهات األساسية التي اتفق عليـهـا بـالـمـوقـف الـعـمـلـي 
والصيغ التنظيمية وان األمة بكل قواها الحية والـتـحـريـريـة 
كانت وستبقى مع فلسطين وثورتها وبقدر ما يكون الموقـف 
الفلسطيني قوياً ومتماسكاً وعـامـل االسـتـقـبـال الـفـعـلـي 

 للرفض الشعبي العربي لكل مسار التطبيع مع العدو.
فليبق الموقف الفلسطيني شـديـد الـوضـوح فـي رفضـه 
لصفقة القرن ومسار التطبيع وعندها لن يستطـيـع أحـد أن 
يفرض على جماهير فلسطـيـن وثـورتـهـا خـيـاراً ومـوقـفـاً 

 مرفوضين فلسطينياً.
 ٢٠٢٠/٩/١٣في 
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 ٢٠٢٠أيلــول  /طليعة لبنان الواحد 

 

في الذكرى الثامنة والثالثين لالجتياح الصهيوني لبيـروت في الذكرى الثامنة والثالثين لالجتياح الصهيوني لبيـروت في الذكرى الثامنة والثالثين لالجتياح الصهيوني لبيـروت في الذكرى الثامنة والثالثين لالجتياح الصهيوني لبيـروت 
المتزامن مع التوقيع على اتفاقيات التطبيع بيـن نـظـامـي المتزامن مع التوقيع على اتفاقيات التطبيع بيـن نـظـامـي المتزامن مع التوقيع على اتفاقيات التطبيع بيـن نـظـامـي المتزامن مع التوقيع على اتفاقيات التطبيع بيـن نـظـامـي 
اإلمارات والبحرين برعاية أميركية أصدرت القيادة القطرية اإلمارات والبحرين برعاية أميركية أصدرت القيادة القطرية اإلمارات والبحرين برعاية أميركية أصدرت القيادة القطرية اإلمارات والبحرين برعاية أميركية أصدرت القيادة القطرية 

    لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي البيان االتي:لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي البيان االتي:لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي البيان االتي:لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي البيان االتي:
لم يكن من وحي المصادفة أن يتم التوقيع على اتفـاقـيـات 
التطبيع الكامل بين نظامي اإلمارات والبحرين "وإسـرائـيـل" 
وبرعاية اميركية، في ذات التاريخ الذي أقدمـت فـيـه قـوات 
العدو الصهيوني قبل ثمانية وثالثين سـنـة عـلـى اجـتـيـاح 
بيروت والذي بلغ ذروته اإلجرامية بـارتـكـابـه مـع عـمـالئـه 
جرائم صبرا وشاتيال التي تعتبر واحدة مـن افـظـع جـرائـم 

 الحرب والجرائم ضد اإلنسانية في العصر الحديث.
إن العدو الصهيوني الذي لجأ إلى أسلوب األرض المحـروقـة 
لكسر إرادة الصمود الشعبي ووجه بمقاومة وطنيـة شـامـلـة 
غطت كل األرض التي وطأتها قوات االحتالل، أسست لفعلها 
النضالي مطلع السبعينيات ، بمواجهات بطولية مع العدو في 
العرقوب وكفركال والطيبة وعلى طول خط الـمـواجـهـة فـي 
الجنوب والبقاع الغربي وفي الجليل األعلى مـن فـلـسـطـيـن 
المحتلة. وهي إذ سجلت لنفسها تأريخاً وطنـيـاً جـديـداً يـوم 
اُطلق الفعل المقاوم الشامل عقب اجتياح بيروت، فألن هـذا 
الفعل كان رداً طبيعياً على العدوان الشامل مـنـذ الـلـحـظـة 
التي دنست فيها أقدام العدو ارض عروس العواصم العربيـة 
التي بقيت تقاوم ثالثة اشهر رغـم الـحـصـار الـذي فـرض 

 عليها.
واليوم وبعد ما يقارب األربعة عقود عـلـى إطـالق الـفـعـل 
الوطني المقاوم الشـامـل لـتـحـريـر لـبـنـان مـن االحـتـالل 
الصهيوني والذي أثمرت تراكماته النضالية منذ انـطـالقـتـه 

، تقدم ٢٠٠٠قبل خمسين عاماً على إنجاز التحرير في العام 
بعض األنظمة العربية علـى االعـتـراف "بـإسـرائـيـل"، فـي 
استسالم مخزٍ إلرادة العدو واستجابة لإلمالءات األمـيـركـيـة 
وفي تنكر واضح للحقوق الوطنية الفلسطـيـنـيـة وتـجـاهـل 
القرارات الدولية ذات الصلة بحقوق شعب فلسطين وخـاصـة 

 حق العودة.
إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتـراكـي، 
إذ توجه التحية للمقاومة الوطنية اللبنانـيـة بـكـل طـيـفـهـا 
السياسي في ذكرى انطالقتها الشاملة، تدين بشـدة إقـدام 
نظامي اإلمارات والبحرين على االعتراف بالعدو الصهـيـونـي 
وتطبيع العالقات معه ، وتعتبر هذه الخطوة هي مجرد إجـراء 
إعالني للعالقات القائمة بين األطراف الـتـي وقـعـت تـحـت 
اإلشراف االميركي، باعتبار أن االتصاالت كانت قائمـة عـلـى 

 قدم وساق ولم ينقص سوى مشهدية التوقيع الرسمي .
إن ما أقدم عليه نظامي اإلمارات والبحرين إنما هو خـيـانـة 

قومية عظمى لالمة العربية ال تقل خطورة عـن اتـفـاقـيـات 
كمب دافيد ووادي عربه بكل تداعياتهما على األمن القومـي 
العربي، كون هذه الخطوة تفسح المـجـال أمـام الـعـدو الن 
يقيم قواعد متعددة الوظائف في الـعـمـق الـقـومـي إنـفـاذاً 

 لمشروعه التوسعي وإقامة ما يسمى "بإسرائيل" الكبرى.
وعليه فإن خطورة هذه الخطوة تتطلب مواجهة تـتـنـاسـب 
ومستوى خطورتها على األمن القومي الـعـربـي، والسـبـيـل 
لذلك هو المقاومة الشعبية الشاملة بكل اإلمكانات المتاحـة. 
والثقة كبيرة بان جماهير البحرين واإلمارات سـتـواجـه هـذا 
النهج التآمري كما واجهت جماهير مصر واألردن اتـفـاقـيـات 
التطبيع وحاصرتها في قنواتها الـنـظـامـيـة الضـيـقـة. وأن 
جماهير اإلمارات والبحرين والتي نوجه التحية لهـا ولـقـواهـا 
القومية والوطنية والديموقراطية لموقفها الرافض للتطبيـع 
ستجد كل الدعم واإلسناد من جماهير األمة العربيـة، وهـي 
التي تعتبر نفسها معنية بمواجهة هذا النهج المتـمـادي فـي 

 تطبيع العالقات مع العدو من قبل النظام الرسمي العربي.
لقد قالت جماهير فلـسـطـيـن ومـعـهـا كـل قـوى الـثـورة 
الفلسطينية ال قوية لهذا النهج االستسالمي وعـلـى قـاعـدة 
هذا الرفض الشعبي والسياسي الفلسطينيين ،يجـب اطـالق 
الموقف الشعبي العربي الرافض لنهج التطبيع والمطبـعـيـن 

 على مستوى النظم والكيانات واألشخاص.
إن األمة العربية التي تمتلك مخزوناً عظيـمـاً مـن الـفـعـل 
المقاوم والذي سطر مالحم بطولية في فلسطين والـعـراق، 
ولبنان الذي تحيي قواه الوطنية هذه األيام ذكرى انـطـالقـة 
المقاومة الشاملة، واستطاعت أن تفرض علـى الـمـحـتـلـيـن 
االنسحاب واالنكفاء، لهي قادرة اليوم على مـحـاصـرة نـهـج 

 التطبيع وإسقاطه بكل مفاعيله وشخوصه.
فلترتفع مجدداً رايات المقاومة العربية الشاملـة ضـد كـل 

رضاً عربية ، وضد كل من يتنكر للحقوق القوميـة أمن يحتل 
لالمة في فلسطين وضد كل من يطبع مع العدو. ولتـقـبـض 
جماهير األمة على مصيرها من خـالل اسـتـنـهـاض قـواهـا 
الحية لوضع حد لمسلسل التنازالت المجـانـيـة الـتـي تـقـدم 

 للعدو تحت ذرائع وتبريرات واهية.
إن العدو استولى على األرض بالقوة ومـا اخـذ بـالـقـوة ال 

 يسترد إال بالقوة.
فتحية للمقاومة الوطنية الشاملة بكل طيفـهـا السـيـاسـي 
وتحية لقوى الثورة الفلسطينية وللقوى الشعبية فـي داخـل 
فلسطين وخارجها الرافضة لنـهـج الـتـخـاذل واالسـتـسـالم. 
والخزي والعار للخونة والعمالء والمطبعين مـع أعـداء األمـة 

 المتعددي المشارب والمواقع.
 ٢٠٢٠/٩/١٦بيروت في  
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أكدت القيادة القطرية لحزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي أكدت القيادة القطرية لحزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي أكدت القيادة القطرية لحزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي أكدت القيادة القطرية لحزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي، أن المنظومة السلطوية أعادت إنتاج نفسها من االشتراكي، أن المنظومة السلطوية أعادت إنتاج نفسها من االشتراكي، أن المنظومة السلطوية أعادت إنتاج نفسها من االشتراكي، أن المنظومة السلطوية أعادت إنتاج نفسها من 
خالل آلية تشكيل حكومة جديدة  برعاية دولية، وأن الـحـل خالل آلية تشكيل حكومة جديدة  برعاية دولية، وأن الـحـل خالل آلية تشكيل حكومة جديدة  برعاية دولية، وأن الـحـل خالل آلية تشكيل حكومة جديدة  برعاية دولية، وأن الـحـل 
الذي يخرج لبنان من ازمته الطاحنة تنتجه  سلطة وطـنـيـة الذي يخرج لبنان من ازمته الطاحنة تنتجه  سلطة وطـنـيـة الذي يخرج لبنان من ازمته الطاحنة تنتجه  سلطة وطـنـيـة الذي يخرج لبنان من ازمته الطاحنة تنتجه  سلطة وطـنـيـة 
تعكس  إرادة التمثيل الشعبي التي عبرت عنها االنتفـاضـة تعكس  إرادة التمثيل الشعبي التي عبرت عنها االنتفـاضـة تعكس  إرادة التمثيل الشعبي التي عبرت عنها االنتفـاضـة تعكس  إرادة التمثيل الشعبي التي عبرت عنها االنتفـاضـة 

    الشعبية. الشعبية. الشعبية. الشعبية. 
 جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية للحزب فيما يلي نصه: 

عشية الذكرى المئوية  إلعالن قيام "دولة لبنان الـكـبـيـر"، 
التي أرادت عرابته الدولية أن تشارك باالحتفائـيـة بـحـضـور  
رئيسها  مانويل ماكرون، أجريت استشارات نيابية على وقـع 
اإليحاءات الفرنسية، لتتمخض عن تكليف ال يختلف عن ذلـك 
الذي سبق تشكيل الحكومة المستقيلة إال شكالً ، ولن يـغـيـر 
من طبيعة األمور شيئاً زيادة عدد الـذيـن سـمـوا الـرئـيـس 

 المكلف الجديد. 
إن السلطة التي أنتجت الحكومة السابقة، وسقطـت عـلـى 
وقع االنفجار  المريع في الرابع من آب، هـي ذاتـهـا وبـكـل  
رموزها ومكوناتها وقواها القابضة على مـفـاصـل الـدولـة، 
التي تتولى استيالد الحكومة الـجـديـدة. وهـي وان أبـدلـت  
شخص رئيسها وأعضائها إال أنها  ستبقى مـحـكـومـة بـذات 
العقلية والسلوك السياسي الذي حكم أداء الحكومات السابقة 
التي أدارت مؤسسات الحـكـم عـلـى قـواعـد الـمـحـاصـصـة 
والزبائنية واالستمراء في نهب المال العام، وعممت  ثـقـافـة 
الفساد السياسي واإلداري واالقتصادي واألمني الـذي افـقـد  
الدولة وظيفتها كدولة رعاية اجتماعية، كما قدرتـهـا  عـلـى 

 فرض شرعيتها وسيادة القانون على كامل التراب الوطني.
إن الواقع المزري الذي ناء اللبنانيون تحت أعباء تـثـقـيـلـه 
الحياتي والمعيشي عقوداً، والذي أدت تراكماته إلـى حصـول 

، ٢٠١٩تشـريـن األول ١٧االنفجار الشعبـي الـكـبـيـر فـي 
وتراكمات الفساد الذي عشعش في خبايا النظام ومؤسساتـه 
إلى حصول االنفجار الزلزال الذي مزق أحيـاء بـيـروت وأودى 
بحياة المئات وتشريد عشرات األلوف. ومع هذا فـإن الـحـكـم 
بكل مؤسساته ما يزال يتصرف وكأن شيئاً لم يـحـصـل فـي 

تشرين األول  من العام الماضي وال فـي آب مـن الـعـام  ١٧
الحالي، وهذا ما يجعلنا  نؤكد بأن تـجـاهـل األسـبـاب الـتـي 
فجرت االنتفاضة الشعبية وتلك التي  فجرت المرفأ، سـيـزيـد 
األمور تعقيداً  ويطيل أمد  األزمة بكل انعكاساتها الـمـدمـرة 
على األمن الوطني بكل مضامينه السياسية واالقـتـصـاديـة 

 واالجتماعية . 

إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكـي، 
وفي ضوء معطيات الحركة السياسيـة الـجـاريـة لـتـشـكـيـل 
حكومة جديدة، ترى أن اإلصالح ال يمكن أن تحققـه سـلـطـة 
منخورة بالفساد حتى العضم ومرتهنة بـالـقـرار السـيـاسـي 
للخارج الدولي واإلقليمي  حتى درجة االستالب. ولذلـك فـان 
التغيير في حده األقصى واإلصالح في حده األدنى ال تنـتـجـه 
اال القوى التغييرية التي تحمل مشروعاً وطنياً للتغيير يقـيـم 
نظام المواطنة والمساواة في الحقـوق واالسـتـقـاللـيـة فـي 

 الخيارات الوطنية. 
وعلى هذا األساس، فإنه ال مـراهـنـة عـلـى مـنـظـومـة  

سلطوية تعيد إنتاج نفسها وتستقوي بإسناد خارجي إلعـادة 
تعويم نفسها وتثبيت  ركائزها في الحكم الذي يهتـز تـحـت 
ضغط  االنتفاضة الشعبية، التي أعادت إنتـاج نـفـسـهـا فـي 
سبت الغضب الشعبي وتستمر في حراكها السـلـمـي وبـكـل 
تعبيراته الديموقراطية لفرض واقع  جديد يـوفـر األرضـيـة 
لتكوين سلطة ،تحاكي مصالح  الجماهير  وتضع حداً لنـظـام 
المحاصصة والفساد. وهذا ما يتطلب تشكيل حـكـومـة مـن 
خارج المنظومة السلطوية وبصالحية استـثـنـائـيـة، لـوضـع 
قانون انتخابي جديد وإقرار قـانـون اسـتـقـاللـيـة السـلـطـة 
القضائية وتطبيق أحكام العدالة االنـتـقـالـيـة السـتـئـصـال 
الفساد بكل أشكاله ورموزه، وإقامة الحكم الـرشـيـد  الـذي 
يقيم دولة المواطنة على انقاض دولـة نـظـام الـطـائـفـيـة 

 السياسية.
وعليه فإن االنتفاضة التي انطلقت لعشرة أشهر خلـت ،ان  
تفعل وحدة قواها  وان تبقى على زخمها. ألن هـذا  الـزخـم   
الذي استطاع أن يعري السلطة  وينزع  عنها أية مشـروعـيـة 
شعبية من خالل الشارع يجب أن يـبـقـى عـلـى مـنـسـوبـه 
المرتفع الستكمال عملية  أسقاط مـا يسـمـى  "الشـرعـيـة  

 الدستورية"،  والتي لم يبق منها إال اإلطار الشكلي. 
فليبق الشارع على نبضه القوي، كي يثبت وباالستناد إلـى  
مبدأية  الموقف ومشروعيته، أن الحل السـيـاسـي الـوطـنـي  
إنما تنتجه إرادة وطنية. وهذه اإلرادة  الـوطـنـيـة هـي إرادة 
الشعب الذي نزل إلى الساحات والميادين  على مسـاحـة كـل 
لبنان وليست التي تلك تحاك  في الغرف السرية والكوالـيـس 
الدولية واإلقليمية وتخرج عبر الصيغ المعلبة كمـا فـي حـال 

 إخراج عملية التكليف الحكومي األخيرة .
 

 ٢٠٢٠/٨/٣١بيروت في 
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    غسان بيضون غسان بيضون غسان بيضون غسان بيضون 
    مدير عام االستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياهمدير عام االستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياهمدير عام االستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياهمدير عام االستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه

    
لم نكن بحاجة لمسلسل االنهيارات المالية واالقـتـصـاديـة 
التي نالت من سمعة الدولة وأموال المودعين، وال لـحـصـول 
انفجار المرفأ إلدراك أهمية إصالح قطاع الكهرباء وتداعـيـات 
انهياره تحت "إدارة اإلصالح والتغيير". وكذلك لم نكن بحاجة 
لتدخل ناظر "سيدر" واالتـحـاد األوروبـي وصـنـدوق الـنـقـد 
والبنك الدولي وقدوم الرئيـس الـفـرنسـي ومسـاعـد وزيـر 
الخارجية األميركي، ليقتنع "أمراء الطـاقـة" بـفـشـلـهـم فـي 

" وأخواتها، ويقروا بتكلفة إلزام مؤسـسـة ٢٠١٠تنفيذ "خطة 
كهرباء لبنان بمشروع مقدمي الخدمات والمماطـلـة بـإعـادة 
تأهيل المعامل القديمة لتبرير اسـتـمـرار الـبـواخـر، وإبـقـاء 
الشغور في وظائفها القيادية واالستعـانـة بـالـيـد الـعـامـلـة 
الموقتة واالحتفاظ بمجلس إدارة "ضعيف" وما رافق كل ذلك 
من نهب وهدر و"سرقة" أفلست المؤسسة وقصـمـت ظـهـر 
الخزينة، وأدت إلى انعـدام الـثـقـة بـجـديـة إصـالح قـطـاع 
الكهرباء، الذي كان وال يزال يحتل رأس قـائـمـة الـمـطـالـب، 
محليا لوقف النزف، وخارجياً لتحرير أموال "سيـدر" وغـيـرهـا 

 من المساعدات وبرامج الدعم.
أما وقد أدى سوء إدارة قطاع الكهرباء على قاعدة "الـوزيـر 
سيد وزارته يمارس السلطة فيهـا وحـده دون غـيـره"، إلـى 
كشف مخاطر تطبيق "سياسة القطاع" وفق هذا النـهـج ومـا 
أدى إليه من استـنـزاف لـمـال الـدولـة وعـجـز فـي مـيـزان 
المدفوعات ونفاد احتياطي مصرف لبنان، فقد بات ملحا بيان 
حقيقة النتائج المالية لهذه السياسة وحـجـم إنـفـاق الـدولـة 
على مشاريعها، المنبثقة من ورقة سياسة قطاع الـكـهـربـاء 

، وإخضاعها مع نفقات وحسـابـات ٢٠١١/١٨١والقانون رقم 
 مؤسسة كهرباء لبنان وتلزيماتها للتدقيق الجنائي.

إن معالجة "نظام الكهرباء غير المالئم" في إطار مكافـحـة 
الفساد، تستوجب اليوم انقالباً جـذريـاً فـي مـقـاربـة أزمـة 
الكهرباء، واالنطالق في معالجتها من رؤية واقعـيـة تـراعـي 
تداعيات االنهيار المالي والتطورات االقتصادية الـمـسـتـجـدة 
وتعيد ترتيب األولويات بدءا من مؤسسة كهرباء لبنان الـتـي 
تشكل العمود الفقري لهذا النظام، الذي يشمل، إضافة إلـى 
النصوص والقواعد التي ترعى صالحياتها وصيـغـة إدارتـهـا 
وأصول استثمارها وماليتها والوصايـة عـلـيـهـا، الـمـنـشـآت 
والتجهيزات وشبكات اإلنتاج والنقل والـتـوزيـع، والـمـعـامـل 
القديمة واألحدث والبواخر الـمـسـتـعـان بـهـا، إضـافـة إلـى 
الشركات والهيئات ذات الصلة بالقطاع وتعـمـل فـي إطـاره، 

ومنها شركاء قانونيون مـثـل 
ــاء، أو  ــرب ــه ــك ــازات ال ــي ــت ام
"واقعيون" تسللوا إلى القطـاع 
واستمروا يعـمـلـون بصـيـغـة 
ملتبسة أو مخالفة لـلـقـانـون، 
مثل "الـقـاديشـا"، ومـنـشـآت 
النفط، وأصـحـاب الـمـولـدات 
الـخـاصـة، وشـركـة كـهـربــاء 

زحلة، وكهرباء جبيل، ونشاط اإلنتاج من المولدات المـتـفـرع 
 عنها.

في إطار هذا الواقع المعقد، أقرت الحكومة ورقة سـيـاسـة 
، وشملت مختلف النواحي الفنـيـة ٢٠١٠قطاع الكهرباء خالل 

واإلدارية والمالية والقانونية المطروحة إلصالح هذا القطـاع، 
ووعدت بوقف عجز الخزينة واالقـتـصـاد وتـأمـيـن الـخـدمـة 
للمواطنين. تلتها موافقات على االستعانة بـالـبـواخـر لـمـدة 
أقصاها ثالث سنوات، وبمقدمي الـخـدمـات لـمـدة مـوازيـة، 

، وتوفير االعتمـادات لـتـنـفـيـذ ٢٠١١/١٨١وصدور القانون 
ميغا، شرط تعيين مجـلـس إدارة  ٧٠٠معامل كهرباء بقدرة 

جديد للمؤسسة وهيئة ناظمة للقطاع خالل مهلـة شـهـريـن 
لألول وثالثة للثانية، بحـيـث تـبـاشـر الـهـيـئـة الـنـاظـمـة، 
المنصوص على إنشائها في قانون تنظيم قطاع الـكـهـربـاء 

، إعطاء أذونات وتراخيص إنتاج الـكـهـربـاء ٢٠٠٢/٤٦٢رقم 
 للقطاع الخاص وتلبية نمو الطلب.

وفيما كان يرتقب إنجاز هذه الخطة وتـحـقـيـق أهـدافـهـا 
، فقد اختار القيمون على القطاع نهج المغـامـرة ٢٠١٥نهاية 

والعبث وإضاعة الوقت والفرص ومخالفة القوانين للـتـحـكـم 
بمجريات التلزيم ومستقبل القطـاع. واسـتـمـر ذلـك حـتـى 
فرغت الخزينة وانهارت الليرة وتوقفت الـدولـة عـن الـدفـع، 
وعجز مصرف لبنان عن تمويل شـراء الـمـحـروقـات، ومـعـه 
مؤسسة كهرباء لبنان عن تسديد مسـتـحـقـاتـهـا لـلـبـواخـر 
ولموردي قطع الغيار وغيرهم من المتعهدين. وانعدم إمكان 
إقدام القطاع الخاص على االستثمار في مشـاريـع اإلنـتـاج، 
وتعذر تمويلها من المصارف الرتفاع مخاطر استرداد أموالهـا 
المستثمرة فيها. وال يزالون يصرون على إنكار أسباب الفشل 
ويتذرعون بوهم العرقلة، وباالغتيال السياسـي فـيـمـا هـو 

 انتحار طوعي!
في تلزيم مـعـمـل ديـر  TVAنكتفي بتأكيد أن مشكلة الـ 

عمار "موجودة" وليست كذبة وال اختراعا، وقـد تسـبـب بـهـا 
"مستشاران" لوزير الطاقة، ذكرهما قرار ديوان الـمـحـاسـبـة 
باإلسم، وأفادا بأن المشروع ممول من الخارج ومـعـفـى مـن 
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الضريبة. وأكدت الوقائع الالحقة أن أقـل مـا يـقـال بـهـذه 
 اإلفادة هي أنها لم تكن صحيحة.

أزمة الكهرباء المستمرة اليوم هي نفسهـا: عـدم كـفـايـة 
اإلنتاج وبيع الطاقة بأقل من تكلفة إنتـاجـهـا وتـعـذر زيـادة 
التعرفة، وإنما في ظروف أصعب أعادتنا إلى ما تحت الصـفـر 
وجعلت الحل المستدام مستحيال. أما المـتـاح فـهـو تـدابـيـر 
"وقائية" ومعالجات موضعية للحد من النـزف الـمـالـي الـذي 
يتسبب به القطاع وتحقيق أعلى قدر ممكن مـن الـوفـورات 
طريق خفض اإلنفاق ووقف الـهـدر وتـقـلـيـص االلـتـزامـات 

 بالعملة األجنبية إلى حدها األدنى. ويقتضي ذلك:
بالنسبة إلى مؤسسة الكهرباء وقـف تـدمـيـرهـا وتشـريـد 
مستخدميها، واستعادة استقالليتها وتحريرها من الـذهـنـيـة 
والنهج اللذين حكماها وأديا إلى انهيارها بفعل تسلط وزيـر 
الوصاية على شؤونها، بحيث تعود لـلـفـصـل بـيـن رئـاسـة 
مجلس اإلدارة ووظيفة المدير العام فـيـهـا، ويـتـم تـعـزيـز 
جهازها البشري في الوظائف الـقـيـاديـة اإلداريـة والـفـنـيـة 
والمالية، والبحث في إمكان تأليف هيئة اسـتـشـاريـة تضـم 
قدامى قياديي المؤسسة وخبرائها المشهود لهـم بـالـخـبـرة 
والكفاءة، والتحضير لتمكين مديرياتها المختصة من الـعـودة 
إلى ممارسة مهامها في اإلنتاج وتشغيل وصيانة الـمـعـامـل 
والتوزيع تحضيرا لالستغناء عن "مقدمي الخدمات"، تدريجيـاً 
وفق صيغة تلتقي عليها المؤسـسـة والشـركـات لـتـصـفـيـة 

 العقود الجارية وخفض خسائر الطرفين.
إن معالجة أزمة الكهرباء في إطار الواقع المأسوي الراهـن، 
تقتضي استصدار النصوص الالزمة إلنـهـاء الـوضـع الشـاذ 
لكهرباء القاديشا ودمجها بكهرباء لبـنـان، إدراج الـمـنـشـآت 
ضمن هيكلية المديرية العامة النفط، تـنـفـيـذاً لـلـمـرسـوم 

فتخضع لسلطتها ورقابتها وتوجيهاتها ولضوابط  ١٩٧٧/٧٩
التسلسل اإلداري، ويوضع حد للهدر واالستثمار السياسي في 
صندوقها األسود . وبالنسبة إلى "المركز اللـبـنـانـي لـحـفـظ 
الطاقة" فالمطلوب مأسستة لضمان االستـفـادة مـن كـفـاءة 

 وخبرة العاملين فيه ضمن إطار قانوني سليم.
ولتعزيز القدرة على تخـزيـن الـمـحـروقـات واإلفـادة مـن 
انخفاض أسعار المحروقات أو المساعدات المتاحة، نسأل عن 
مصير التعاقد مع الشركة الروسية حول خزانات الـمـنـشـآت، 
وال بد من صيغة تضمن االستقرار في تأمـيـن الـمـحـروقـات 

 الالزمة.
وفي سياق تصفية ذيول الخطط السابقة، نقترح تـجـمـيـد 
الموافقات الصادرة في إطارها، ومراجعة مشروع دير عـمـار 
وكشف نتائج المفاوضات حوله ومصيره، لكي يـبـنـى عـلـى 
الشيء مقتضاه. وليصرف النظر عن طبخة بحـص الـقـانـون 

 خالل هذه المرحلة. ٢٠٠٢/٤٦٢
مطلوب اليوم التمييز في رؤية مستـقـبـل الـقـطـاع بـيـن 
المدى المتوسط، المفترض االعتماد خاللـه عـلـى الـقـدرات 
الذاتية والمساعدات المحتملة بحدود االنفراجات المتقـطـعـة 
الممكنة، كما هي الحال بالنسبة إلى المساعدة العـراقـيـة أو 
عرض "سيمنز"، والمدى الطويل المرتبط بتـراجـع الـحـصـار 

 المالي وبالتعافي االقتصادي المحتمل.
في ضوء التوقعات السلبية المرتقبة حول مستقبل اإلنتـاج 
في مؤسسة كهرباء لبـنـان ومـن الـبـواخـر، أصـبـح مـلـحـا 
الترخيص بإنتاج الكهرباء على غرار ما توفر لمدينـة زحـلـة. 
ويستدعي ذلك اقتراح قانون معجل مكرر يجيـز لـلـبـلـديـات 
الكبرى، والتحادات البلديات، إنشاء مجموعات إلنتاج الطـاقـة 
الكهربائية تعتمد مولدات توازي تلك المعتمدة في معـمـلـي 
الزوق والجية الجديدين وتلك المعروضة من "سيمنز"، يـتـم 
تمويلها من مواردها الخاصة أو مـن هـبـات و/ أو قـروض، 
بالتعاون مع شركات عالمية، شرط مراعاة الشروط البـيـئـيـة 
المعتمدة في دفاتر شروط معملي الزوق والجية الجـديـديـن، 

 الممكن اعتمادها على أكثر من مستوى.
    
    صحيفة النهار صحيفة النهار صحيفة النهار صحيفة النهار 

 ٢٠٢٠/٨/٢٩في 
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    نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
ثمة حقيقتان أساسيتان يجب أن ال تغيبـا عـن بـالـنـا فـي 

 مقاربة معضلة الكهرباء في لبنان وهما:
إن كارثة مرفأ بيروت وبالرغم أنها أصبحت مـن أولـى  -١

أولويات المعالجة اليوم، فإن ذلك ال يجيز لنا أن نتـنـاسـى أو 
نتوقف عما يجري في مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الـطـاقـة 

 من إهمال وإضرار بمصالح البالد والعباد.
إن الذي يدعي أبوته على وزارة الطاقة، لم يكن صادقاً  -٢

البتة مع اللبنانيين عندما وعدهم بتـخـفـيـض الـعـجـز فـي 
مؤسسة كهرباء لبنان هذا العام ليتبين أن هذا التخفيض لـم 
يكن سوى في المزيد من التقنين الكهربائي بـمـعـدل غـيـر 
مسبوق البتة وبالتالي صار من الطبيعي أن تنخفض فاتـورة 
العجز ولكن ليس عن طريق المعـالـجـات أو اإلرشـاد وإنـمـا 
بحرمان اللبنانيين من الكهرباء أساسـاً والـتـحـنـن عـلـيـهـم 

 بساعتين لكل من الليل والنهار في اليوم الواحد.
فهل يعقل أن ترزح بالد بأكملها تحت وطأة العتمة لفصـل 
كامل من الزمن، وأي فصل، وللقارئ أن يتخيل كيـف يـكـون 
الشعور البشري في ظل انقطاع الكهـربـاء مـع بـدايـة هـذا 
الصيف في األيام األخيرة من حزيران إلى ما تالها من شـهـر 

 تموز وآب وأيلول وما فيها من حر وقيظ ورطوبة عالية.
وهل يعقل أن يعيش الناس وسط الشح غير المسبوق في 
استخدام المياه التي من المعروف أن القليل القليل مـنـهـا ال 
يصل إال عبر مولدات الكهرباء، وأن يتزامن انقـطـاع الـمـيـاه 
والكهرباء مع عودة وباء الكورونا إلى "مسيرته" األولى بعدمـا 
طمأننا وزير الصحة أن البلد صار خارج الخطر وتغـلـب عـلـى 
الوباء، فإذا بهذه الجائحة تعود فتقتل خيرة الشباب والشيـوخ 

 وتزج باآلالف في الحظر اإلجباري من المواطنين والوافدين.
أما المواطن فعليه أن "يتيمم" بـعـد ذلـك كـمـا يـتـيـمـم 
المقبلون إلى الصالة وسط الصحراء بالتراب عندما ال تتـوفـر 

 لهم مياه الوضوء!
إنها حقاً لمهزلة لم يسبقنا إليها أي مـن الـدول مـا بـعـد 
الثالث بأشواط، فحتى هذه الدول تراها تنعم بالطاقة فـيـمـا 
نحن نسترجع ذكريات األجداد عن الشمعة والقنديل وما كان 

 يضاء على الكاز.
وإنها حقاً لمفارقة أن ينبري لتحمل مسـؤولـيـة كـل ذلـك 
وزير مسمى أكاديمياً تكنوقراط، يقول سجله الشخصي أنـه 
حاصل على شهادة الدكتوراه في مجال الكهرباء وعمل أكـثـر 
من عقدين من الزمن في شركة كهرباء كندا وأستاذ جامعـي 
في أهم جامعات لبنان ومستشار سـابـق ألكـثـر مـن وزيـر 
للطاقة، وأهم مـن ذلـك أنـه يـخـاطـب الـنـاس بصـراحـة 

 ويكاشفهم بالحقيقة المزرية لحال الكهرباء في لبنان،
ـاه هـذا الـوزيـر، كـيـف   ومع ذلك يخالطك الشعور المزدوج تج
يشتمه الناس وكيف يواجه نقمتهم وغضبهم عـلـيـه فـي إحـدى  
حلقات التلفزة المبثة على الهواء فيواجههم بابتسامة ولسان حالـه  

 يقول أنا معكم ولكم كل الحق أن تشتموا وتغضبوا وتزمجروا، 
أما كيف يستمر بهذه الدوامة من اللعبة، ويـقـف مـكـتـوف 
اليدين فال يقدم على أية خطوة تحفظ له ماء وجهه، فـتـلـك 
هي آفة الوزراء هذه األيام والمستـوزريـن والـمـسـتـنـوبـيـن 
والمستشارين معاً، ليقودنـا الـتـسـاؤل بـدوره إلـى الـجـهـة 
"اإلصالحية" التي تتشبث بحقيبة الطاقة والواعدة "التغيـيـر" 

 والتغيير على أياديها صار من سابع المستحيالت.
 فكيف لها أن تعد وال تفي بوعودها.

وكيف لها أن تستمر في ارتكـاب األخـطـاء والـخـطـايـا وال 
تعترف بأي منها وال تبادر إلى أن تسـحـب يـدهـا مـن مـلـف 

 الكهرباء عسى لغيرها أن يكون بيده الحل!
 هذه الجهة تحكم على نفسها اليوم بإحدى الشبهتين:

الغباء المستحكم في عقولها، أو التـواطـؤ الـمـسـتـجـد فـي  
مسيرتها محاولة أن تكسب ما عجزت عن كسبه في الـمـاضـي  
وتعويضاً لها عن ما نالهـا مـن إبـعـاد يـومـاً فـجـاءت الـيـوم  
لتستعيده ولكن ولألسف باسم الطائفة والمذهب ولتمسح من  
قاموسها كل ما كانت تتغنى به سابقاً من معزوفات وشعـارات  
وطنية توحيدية انقلبت عليها جميعاً وفقدت مصداقيتها لـدى  

 من صدقها يوماً ورأى فيها أن "لبنان القوي" قادم ال محال. 
كل شعاراتها الوطنية تقزمت لتهوي في مشـروع شـركـة 
كهرباء سلعاتا الموعودة فيدرالياً لـتـفـاخـر بـنـفـسـهـا أمـام 
المذاهب األخرى دون أن يتصدى أي عاقل أو رشيد ينصحـهـا 
ويدفعها إلى البدايات التي كانت فيها يوماً مشروعـاً وطـنـيـاً 
مميزاً يصلح للعبور الحقيقي إلى الوطن، غير أنها ولـألـسـف 
آثرت على نفسها أن تفضل الحظيرة على الوطن وتعلـن أن 
نهاية الحكم "الشجاع" قد تمت على أياديها ال أيادي غـيـرهـا 

  ١٣/٩/٢٠٢٠ممن كانت تتوهمهم خصوماً وأعداء.               
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    نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
كذبة كبيرة وبحجم الفساد المستشري في لـبـنـان، صـدق 
اللبنانيون ما أذاعه عليهم حاكم مصرف لـبـنـان مـن نـوايـا 
وتدابير مالية مطلوبة للحد من جشع التجار والـمـحـتـكـريـن 
للغذاء والدواء والمحروقات ومن ثم إطـالق مـنـصـة مـالـيـة 
تتحكم بسعر الدوالر الذي ال يمر يوم إال ويرتفـع تصـاعـديـاً 
بحكم إرادة السوق السوداء التي باتت عصية على كل تدبيـر 
حكومي أو مالي وترك المواطن منذ بدء هذا العام حتى اآلن، 
رهينة التجار الجشعين الذين ال تـغـادر سـواعـدهـم اآلالت 
الحاسبة العاملة ساعة بساعة بموجب تطبيقـات مشـبـوهـة 
آللية التحكم بسعر الدوالر وكأن الـبـضـائـع الـمـبـاعـة فـي 
المحالت والسوبر ماركت مشتراه للتو وليست مـخـزنـة فـي 
المستودعات ألشهر عديدة ومدفوعة الثمن بموجـب السـعـر 
الرسمي للدوالر كما هو محدد في نشرة مصـرف لـبـنـان بـ 

 ليرة لبنانية. ١٥١٥
وقد كانت فضيحة اللحوم المستوردة التي عزمـت الـدولـة 
على توفيرها بالسعر المدعـوم، لـيـخـرج تـجـار الـمـواشـي 
ويطالبوا بتصريف ما في مزارعهم من أبقار وخراف فتـرضـخ 
وزارة االقتصاد لطلبهم هذا على أمل تحديد سعـر يـنـاسـب 
الجميع لكيلوغرام اللحم ثم ليفاجأ الـمـسـتـهـلـك أن هـؤالء 
التجار لم يفوا بوعودهم ولم يحركوا ساكـنـاً أمـام تـوفـيـر 
اللحمة للمواطن الفقير المعدم وأبقوا على أسعارها عـالـيـة 
لم تعد بمتناول حتى للطبقة الوسطى اللبنانية، وأن مـا تـم 
زعمه عن لحوم مدعومة في األسواق، تبـخـرت بـتـوزيـعـهـا 
بطرق مشبوهة وملتوية، شأنها شأن األجبان واأللبـان الـتـي 
كانت مؤخراً مثار جدل صاخب بين وزيري االقتصاد والزراعـة 
في حكومة تصريف األعمال وتهديد األول  بـوقـف أي دعـم 
للمنتجين طالما المواطن لم يلمس أي انخفاض في األسعـار 

 رغم ما تلقوه من دعم مالي لذلك.
وفيما كان المستوردون الكبار من التجـار ال يـوفـرون أيـة 
فرصة للخروج بكل أشكال التخويف مما هو قـادم مـن أيـام 
بالتصريح أن المواد الغذائية ستنفذ بعد هـذا الشـهـر وذاك 
في محاوالت هي أشبه باالبـتـزاز أن لـم يـبـادر الـمـصـرف 

 المركزي إلى تزويدهم بالعملة الصعبة،
كانت حكومة تصريف األعمال، قبل أن يستقيل رئـيـسـهـا، 
غارقة في تخبطاتها وهي تفاوض صندوق الـنـقـد الـدولـي 
وترمي بأرقام لنسب العجز تتناقـض مـع أرقـام الـمـصـرف 

 المركزي،
كل ذلك في ظل العجز الحاصل عن ممارسة أيـة إجـراءات 
إدارية حازمة تلجم الغالء الفاحش في أسعار المواد الغذائيـة 
بما فيها تلك المنتجة محلياً، ليسحب ذلك نفسه على األدوية 
المدعومة بدورها فال يجد تجارها سوى سحبها من األسـواق 

وتقطير توزيعهاً على الصيدليات بعد إخـفـائـهـا عـلـى أمـل 
االستفادة من ارتفاع سعرها أو  الـتـداول بـهـا فـي السـوق 

 السوداء أيضاً.
أما المحروقات فليست بأفضل حـال، وعـمـلـيـات الـنـهـب 
المنظم للمازوت المدعوم قد استـفـحـلـت لـتـطـال مـادتـي 
البنزين والغاز ولتطغى رائحة الفساد على كل رائحة نفطيـة 
كريهة لفاسدين باتت سمعتهم أكثر سـواداً مـن الـدوالـيـب 
المحروقة بدخانها السام وشحارها المتطاير عـلـى يـومـيـات 

 المواطن ومعاناته وعذاباته.
وفي غضون ذلك تالشت المساعدة المـالـيـة الـتـي تـقـرر 
صرفها مع مطلع هذا العام والمقدرة بأربعمـائـة ألـف لـيـرة 
لبنانية للمواطنين المستحقين أمام مضاعفة األسـعـار إلـى 
أضعاف أضعاف ما كانت عليه دون أن يستفيد منها كـل مـن 

 يستحق وقد دارت حولها الشبهات والفضائح،
وأما المساعدات الهزيلة التي قدمتها بعض البلديات بحدود 
الخمس وسبعين ألف ليرة فلم تصمد حتى أمام سعر عـلـبـة 
حليب األطفال التي تخطت هذا المبلغ وبالكاد اكتفت بشـراء 

 كرتونة من البيض وبعض ربطات الخبز وعلب السردين.
قد ال تكون هذه الدولة بمؤسساتها المتعـددة قـد أدركـت 
بعد، أن المواطن اللبناني لم يتوان خالل األشهر الـمـاضـيـة 
عن صرف ما لديه من مدخرات أو في بيع ما لدى زوجته مـن 
مصاغ ذهبية، كلها استنفدت لألكل والشرب وهـو يـنـتـظـر 
العناية اإللهية كي تتدارك به في األشهر القادمة حـيـث لـم 
يعد له ما يبيعه وبالتالي فإن الحكـومـة الـعـتـيـدة الـمـزمـع 
تشكيلها عليها أن تعيد الثقة بينها وبين المواطن أوالً بـأول 
وتعيد األمان للطبقة الوسطى اللبنانية التي تـجـد نـفـسـهـا 
اليوم على طريق االضمحالل فيما سيفقد األمن االجتمـاعـي 

االقتصادي اللبنـانـي أهـم وأبـرز ركـائـزه االجـتـمـاعـيـة   –
 واستقراره وهذا ما كان ليحدث لوال هذه األيام العجاف.

قد يسأل سائل إلى أين المفر! وكيف السبيل إلى الـخـالص 
والثقة قد صارت في العدم بين المـواطـن وحـكـومـتـه أوالً، 
وبين المودع ومصرفه ثانياً، وبالتالي ما عاد ممـكـنـاً تصـور 
أية حلول جذرية والغدة السرطانية تفتك بمفـاصـل الـدولـة 
ومرافقها ومؤسساتها وأن لم تستأصل هذه الغدة بالسـرعـة 
الممكنة، فكل االحتماالت والسيناريوهات السوداء بانتظارنـا 
على األبواب وربما سنترحم حينها على ما يجري في فنزويال 
مثالً من تجارب، أو كنا لنتمنى أن نقارن باليونان في أحسـن 

 األحوال وأقرب التفاؤالت.
وبدون أن تعود الثقة إلى ما كانت عليه، فال فـائـدة بـعـد 

 اليوم من البكاء على اللبن المسكوب على األرض.
 

٢٠/٩/٢٠٢٠  
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 ٢٠٢٠أيلــول  /طليعة لبنان الواحد 

 

    بقلم د. محمد مراد بقلم د. محمد مراد بقلم د. محمد مراد بقلم د. محمد مراد 
   ٢٠٢٠واألول مـن أيـلـول   ١٩٢٠بين األول من أيلول 

يكون قد مضى مئة سنة في قيـاسـات الـزمـن عـلـى والدة 
الدولة اللبنانية الحديثة, هي الدولة التي تقـف الـيـوم أمـام 
تحديين أثنين: إما البقاء واالستعداد لدخول المئوية الثانـيـة, 
وإما   الدخول في الفراغ والتشظي نحو جغرافيـة سـيـاسـيـة 
جديدة تأخذ بصيغة الفدرلة بتلوينات مذهـبـيـة وطـائـفـيـة 
وبحدود نفوذ ترسمها التدخالت الخارجية الدولية واإلقليميـة  
التي تشهد في الوقت الراهن نقاط ارتكاز لها في تضاريـس 

 الخارطة االجتماعية والسياسية والدينية والثقافية اللبنانية.
إنّ تحليال موضوعيا للمسار التاريخي الذي عرفته الدولـة   

اللبنانية الحديثة على مدى السنوات الـمـئـة مـن قـيـامـهـا, 
يقتضي التوقف مع التوصيف التحليلي , عند  أبرز الـمـراحـل 
المفصلية التي مرت بها وصوال إلـى مشـهـدهـا االنـهـيـاري 

 بوتائر متسارعة اليوم .  
 

    ثمة ثالث مراحل تاريخية عرفها المسار التطوري للدولة : ثمة ثالث مراحل تاريخية عرفها المسار التطوري للدولة : ثمة ثالث مراحل تاريخية عرفها المسار التطوري للدولة : ثمة ثالث مراحل تاريخية عرفها المسار التطوري للدولة : 
    ––––        ١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠المرحلة األولى, الدولة فـي ظـل االنـتـداب ( المرحلة األولى, الدولة فـي ظـل االنـتـداب ( المرحلة األولى, الدولة فـي ظـل االنـتـداب ( المرحلة األولى, الدولة فـي ظـل االنـتـداب ( 

١٩٤٣١٩٤٣١٩٤٣١٩٤٣     : ( : ( : ( : (    
جاء اإلعالن عن قيام دولة لبنان الـكـبـيـر فـي األول مـن 

ليؤكّد على جملة من الحقائق التاريخية أبرزهـا  ١٩٢٠أيلول 
 أربع أساسية : 

استجابة قيام الدولة الجديـدة لـدعـوات ومـطـالـبـات   –  ١
ومصالح محلية وفرنسية على السواء . تـمـثـلـت الـمـصـالـح 
المحلية  بصورة أكثر بروزا في المقاطعة التي عرفت بـاسـم 
متصرفية جبل لبنان ذات األكثرية المسيحية  وبثقل ماروني 
وازن, إال أنّ الدافع األبرز وراء تكبـيـر جـغـرافـيـة واقـتـصـاد 
المتصرفية لم  يكن بأولويات  طائفية بدافع الهيمنة  عـلـى 
باقي المقاطعات التي ألّفت الجغرافية االجتماعية والسياسية 
للدولة الجديدة, وإنما كان بهدف أقوى يتـمـثـل بـطـمـوحـات 
اقتصادية  لبرجوازية تجارية نمت وتطورت وانفتحـت عـلـى 
اقتصاد السوق من خالل تتجيرها لباالت الحرير الخام  عـبـر 
مرافئ المدن الساحلية في بيروت وطرابلس وصيدا وصـور, 

تجار من هذه المدن  وصوالً إلى غـيـر غـرفـة  –وعبر وسطاء 
للتجارة في مدن فرنسا, السيما مرسـيـلـيـا ولـيـون وبـوردو 
وسواها. من هنا كانت العالقات االقـتـصـاديـة قـد أسـسـت 
لمصالح متبادلة بين مثلث إنتاج الـحـريـر ومـرافـئ الـمـدن 
الساحلية وغرف التجارة الفرنسية, شكّل هذا المثلث جمـاعـة 
ضغط مشتركة  لتوسيع نطاق المتصرفية إلى مدن الساحـل 
مع عمقها الريفي والى أقضية البقاع األربعة من أجل تكامل 
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اقتصاد الدولة بين قطاعات إنتاج  تجمع بين التجارة والحـرف 
 الصناعية والزراعة . 

جاء اإلعالن عن قيام دولة لبنـان الـكـبـيـر لـيـسـتـجـيـب  
لمصالح وطموحات  المثلث المشار إليه, ولينسجم أيضـاً مـع 
مشروع فرنسي برز مع تسويات دولية فـي أعـقـاب الـحـرب 
العالمية األولى  هدفت منه فرنسا إلى تأمين حضـور فـاعـل 
في المشرق العربي تستطيع معه تأمين موقع متـقـدم لـهـا 

 على هرمية النظام الدولي الذي سينشأ بعد الحرب. 
سعت سلطات االنتداب الفرنسي إلى تـأسـيـس دولـة   –  ٢

لبنانية حديثة  من حيث تكامل وظائفها في إدارة المؤسسات 
العامة وهيكلة اإلدارة من الهيئة الحاكمـة نـزوال عـلـى كـل 
الهرمية في سائر المؤسسات السياسية (دسـتـور, مـجـالـس 
تشريعية ونيابية ووزارية ) وقضائية وماليـة (بـنـك سـوريـا 
ولبنان), وعقارية (أعمال المسـاحـة), وإصـدار الـمـئـات مـن 
التشريعات والقوانين التنظيمية والتطبيقيـة  الـتـي تـدفـع 
بعجلة الدولة لتسيير شأن مجتمعها بكل مجموعاته الروحيـة 
وشرائحه االجتماعية المتنوعة. لقد أراد االنتداب أن يـؤسـس 
دولة لبنانية تأتي على غرار النمـوذج الـفـرنسـي والـغـربـي 
للدولة من حيث هي حيز عام  من جهة, ومن حيث استجابتها 
لنمو ومراكمة الرأسمال الفرنسي في ظـل عـالقـات إنـتـاج 
رأسمالية تكون بديلة لعالقات اإلنتاج اإلقطاعـيـة السـابـقـة 
على االنتداب. من هنا لم يكن السلوك اإلداري والسـيـاسـي 
لالنتداب الفرنسي ليمارس من منطلقات طائفية أو مذهبية, 

 ١٩٢٦ولم يلحظ دستور الجمهورية اللبنانية األولـى لـعـام 
على أي مادة دستورية تنص على طائفية السلطة الـرأسـيـة 
للدولة القائمة, فرئيس الـجـمـهـوريـة األول (شـارل دبـاس 

) كان أرثوذكسياً وليس مارونيـاً, والـوزارات  ١٩٣٣  –  ١٩٢٦
اللبنانية تعاقب على رئاستها رؤساء موارنة أمـثـال أوغسـت 
أديب  والشيخ بشارة الخوري وأميل إده, ورئـيـس مـجـلـس 
النواب لم يكن شيعيا في كل العهد االنتدابي, فـقـد شـغـل 

) الشـيـخ مـحـمـد  ١٩٣٢  –  ١٩٢٧هذا المنصب لسنوات ( 
الجسر وهو من الطائفة السنية الـكـريـمـة ومـن طـرابـلـس 
شمالي لبنان. إذن, الهدف الفـرنسـي األعـلـى كـان السـعـي 
لتأسيس دولة عصرية تأخذ بالنمط الغربي لـلـدولـة وعـلـى 
ضوء مضامين العلمنة  التي رسختها الثورة الفرنسية  والتـي 

 نادت بفصل الدين عن الدولة .   
الحقيقة الثالثة تكمن في مشكلة الجماعات البـشـريـة  – ٣

التي انضوت في مجتمع الدولة الناشئة, السـيـمـا جـمـاعـات 
األعيان في األرياف الزراعية الذيـن وجـدوا فـي الـمـأسـسـة 
الجديدة في  إطار الدولة ما يحد مـن الـحـريـة الـرخـوة فـي 
مناطق سيطرتهم السابقـة, لـذلـك وجـدوا فـي الـمـشـهـد 
المؤسسي الجديد ما يعتبرونه قيودا غير مألوفة لديهم. وقد 
انسحب هذا الموقف من الدولة ومأسستها على العـامـة مـن 
الناس الذين كانوا على عالقات والء وتـبـعـيـة بـالـزعـامـات 

النافذة فرضتها عالقات إنتاج  إقطاعية وما قبل الرأسمالية , 
فقد انساق الكثير من أبناء العامـة وراء مـواقـف أعـيـانـهـم 
الرافضين لمشهد الدولة الجديدة مـن نـاحـيـة, والـرافـعـيـن 
ليافطات التطييف السياسي كشعار لتعزيز مـواقـعـهـم فـي 

 االطار الجديد من ناحية أخرى . 
ينطبق على األعيان وجماعاتهم التابعة مقوالت الـبـاحـث     

الفرنسي " جاك ويلرس" الذي خرج باستنتـاج مـن أنّ الـدولـة  
كمفهوم وكوظيفة  هي مسالة طارئة على بـلـدان الـمـشـرق  
العربي , ففي هذا المشرق لم يحصل االندماج بين مـقـومـات  
الدولة الثالثة  األرض, الجماعة البشرية (الشـعـب ), الـهـيـئـة  
الحاكمة ( السلطة ), فاألرض هي مجـرد مـقـاطـعـات تـابـعـة  
لألمير تعرف باسمه فهو صاحب المقاطعة أو المنطقة, واألمير,  
الشيخ, البيك, الباشا, الزعيم, هو واحد من حيث الوقوف عـلـى  

 رأس الجماعة  وتحريكها في االتجاه الذي يرغبه .  
يسجل لالنتداب وهو الذي جـهـد مـنـذ الـبـدايـة أن   –  ٤ 

تستجيب الدولة اللبنانية لمراكماته الرأسمـالـيـة مـن خـالل 
نزعات جامحة في االحتكارات واالستثمارات المالية, ولتعـزيـز 
نفوذه  اإلقليمي في المشرق العربي, يسـجـل لـه أنـه أتـاح 
الفرصة لنشوء حركة استقاللية لبنانية  انخرطت فيهـا قـوى 
مسيحية وإسالمية  ونخب مـدنـيـة مـن جـمـيـع الـطـوائـف 
 والمذاهب, وراحت تطالب باالستقالل الـوطـنـي  الـذي تـم

وعلى قاعدة األسـس والـتـفـاهـمـات  ١٩٤٣إنجازه في العام 
 رياض الصلح .  –التي أرساها ميثاق بشارة الخوري 

    
    ١٩٤٣١٩٤٣١٩٤٣١٩٤٣المرحلة الثانية , بين االستقالل والحرب األهلية  (المرحلة الثانية , بين االستقالل والحرب األهلية  (المرحلة الثانية , بين االستقالل والحرب األهلية  (المرحلة الثانية , بين االستقالل والحرب األهلية  (    

––––    ١٩٧٥١٩٧٥١٩٧٥١٩٧٥    : (: (: (: (    
تميزت هذه المرحلة  بتطورات  ثالثة   تـنـطـوي عـلـى   

 داالت هامة : 
انفتاح لبناني على المحيـط الـعـربـي عـلـى قـاعـدة   –  ١

الموازنة بين اللبننة الوطنية االستقاللية مقـابـل الـعـربـنـة 
وتعميق التعاون والتنسيق مع األقطار العـربـيـة, فـقـد كـان 
لبنان من الدول العربيـة السـبـع الـتـي وضـعـت الـمـيـثـاق 

, وعقد اتفاقيات ١٩٤٥التأسيسي لجامعة الدول العربية عام 
اقتصادية وثقافية واجتماعية مع غير قطر عـربـي أسـهـمـت 
في تطورات خطية في اقتصاده  دلّت عليها أرقام الـفـائـض 
في ميزانه التجاري وفي تحول عاصمته بيـروت إلـى مـركـز 
جاذب للتجارة العربية ال سيما بعد الـقـطـيـعـة مـع الـكـيـان 
الصهيوني المغتصب لفلسطيـن, حـيـث تـحـولـت الـتـجـارة 
العربية من مرفأ حيفا إلـى مـرفـأ بـيـروت, وتـحـول مـرفـأ 
طرابلس إلى استقبال النفط العراقي من أجل تسويقـه إلـى 

 أوروبا عبر المتوسط . 
مع تصاعد حركة المد القومي فـي الـخـمـسـيـنـيـات    –  ٢

تموز الناصـريـة والـمـنـطـلـقـات  ٢٣والستينيات بفعل ثورة 
الفكرية الوحدوية لحزب البعث والـمـد الـجـمـاهـيـري الـذي 
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صادفه في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين واألردن وسـائـر 
أقطار الخليج والمغرب العربي, ولما كـانـت فـكـرة الـوحـدة 
العربية قد باتت األساس الـمـركـزي لـتـلـك الـمـرحـلـة فـي 
برنامجي الناصرية والبعث , فإنّ هذه التطورات راحت تـتـرك 
سلبياتها على الوضع اللبنـانـي الـداخـلـي, تـطـورات عـادت 
لتطرح بقوة مسألتي الخوف والغبن بـغـالف طـائـفـي بـيـن 
المجموعتين المسيحية واإلسالمية, فالمسيحيون وجدوا فـي 
االندفاع نحو قيام الـوحـدة الـعـربـيـة مـا يضـعـف الـحـالـة 
االستقاللية للبنان, والذي قد يؤدي إلى اخـتـالالت السـلـطـة 
لصالح القوى اإلسالمية المتعاطفة مـع الـوحـدة الـعـربـيـة, 
وبالمقابل , رأت القوى اإلسالمية في المد الوحدوي القـومـي 
ما يمكن أن يكون بمثابة عامل قوة لتعزيز مكانة المسلميـن 

 في الساحة المحلية اللبنانية . 
أسهمت التطورات الـمـشـار إلـيـهـا بـإذكـاء الـطـائـفـيـة   

السياسية التي راحت تنسحـب عـلـى السـيـاسـة الـداخـلـيـة 
والخارجية وعلى توزيعات السلطة وحتى على توزيع الـثـروة 

 الوطنية  ونصيب الجماعات منها . 
, انـطـلـقـت ١٩٦٧بعد الهزيمة العربيـة فـي حـرب   –  ٣

المقاومة الفلسطينية  كبديل لمواجهة الـعـدو الصـهـيـونـي 
واستعادة فلسطين وتحريرها, وهروبا من تفاعـالت الـثـورة 
على أراضيها عمدت األنظمة العربية  السـيـمـا مـنـهـا تـلـك 
المعنية بالمواجهة المباشرة في مصر وسوريا واألردن, إلـى 
إبعاد فصائل الثورة الفلسطينية إلى لبنان دونما أي مـراعـاة 
لتركيبته االجتماعية  وخصـوصـيـتـه االسـتـقـاللـيـة. جـاءت 
الفصائل الفلسطينية المسلحة لتـحـدث خـلـالً واضـحـاً فـي 
التوازنات الداخلية بحيث أضافت عنصر قوة لدى المسلـمـيـن 
سكانياً وسياسياً وعسكرياً, بالمقابل أضافت زيادة في الخوف 
والقلق لدى المسيحيين الذين رأوا فـي اخـتـالل الـمـعـادلـة 
السابقة في تركيبة الدولة مجتمعاً وسلطة حاكمة ما سيكون 
له نتائج خطرة على الحضور المسيحي  وعـلـى خصـوصـيـة 

 الصيغة اللبنانية وتميزها عن سائر المنطقة العربية . 
دخلت األسباب المشار إليها لتكون بمثابة دوافع عمـيـقـة   

وأساسية للحرب األهلية التي تواصلت فصولهـا الـمـأسـاويـة 
), والـتـي ١٩٩٠  –  ١٩٧٥على مدى خمس عشرة سـنـة  ( 

تركت وما تزال تداعيات سلبية على غير مستـوى سـيـاسـي 
 واجتماعي وتنموي  وإعماري وتربوي. 

    
    ) : ) : ) : ) :     ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠    ––––    ١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠المرحلة الثالثة, مرحلة ما بعد الحرب (المرحلة الثالثة, مرحلة ما بعد الحرب (المرحلة الثالثة, مرحلة ما بعد الحرب (المرحلة الثالثة, مرحلة ما بعد الحرب (    

    أبرز سمات هذه المرحلة كانت : أبرز سمات هذه المرحلة كانت : أبرز سمات هذه المرحلة كانت : أبرز سمات هذه المرحلة كانت :         
تسوية دولية إقليمية  في مدينة الطائف السـعـوديـة    –  ١

خرجت بتكوين جديد للسلطة  على أساس محاصصة الدولـة 
وتوزيعها كغنائم  بين القوى الطائفية التي خاضت الحـرب , 
أدخلت التوزيعات الجديدة في صلب الدستور اللبنانـي الـذي 
كرس  وثيقة الطائف  بعد الحرب . على أساس هذه الوثيـقـة 

نائبا ) بـيـن  ١٢٨كانت المناصفة العددية للمجلس النيابي ( 
المسيحيين والمسلمين, وكذلك المثالثة ضمن المناصفة في 
تشكيل الحكومات الـوزاريـة أي الـتـسـاوي فـي عـدد وزراء 
الطوائف الثالث الكبرى الموارنة و السـنـة والشـيـعـة. هـذا, 
باإلضافة إلى تعديل في صـالحـيـات رئـيـس الـجـمـهـوريـة 
(الماروني), ورئيس مجلس النواب  ( الشـيـعـي), ورئـيـس 
مجلس الوزراء ( السني), هذا التطييف الـرأسـي لـلـسـلـطـة 
انسحب على سائر التوزيعات اإلدارية والوظيـفـيـة فـي كـل 
هياكل الدولة ومرافقها العامة , حتى أنه انسحب على مجمل 

 الحياة االجتماعية والثقافية والسياسية . 
ظهور أحزاب وحركات سياسية  تقدم معـهـا الـديـنـي   –  ٢

الطائفي على السياسي, األمر الذي قلب الصيغة  التي سادت 
مع اإلقطاع السياسـي قـبـل الـحـرب حـيـث كـان اإلقـطـاع 
السياسي يتقدم على الديني مع العلم أنهما مرتـبـطـان فـي 
عالقة تحالفية متينة . لقد ظهر في مرحلة ما بـعـد الـحـرب  
حزب الطائفة السياسي  كبديل لإلقطاع الطائفي السيـاسـي  

 لمرحلة ما قبل الحرب . 
كانت األحزاب الطائفية  الجديدة التي برزت كـبـدائـل   –  ٣

ألحزاب الحركة الوطنية التي طرحت شعار عـلـمـنـة الـدولـة, 
كانت شديدة الوالء المذهبـي واأليـديـولـوجـي والسـيـاسـي 
والمالي والثقافي للخارج اإلقليـمـي والـدولـي. قـفـزت هـذه 
األحزاب فوق والئها الوطني والقومي وراحـت تـعـمـل وفـق 
أجندات خارجية ال تعير أي اهتمام بالشأن الوطني اللـبـنـانـي 

 وال بمصيره ومستقبله . 
وجدت األحزاب والقوى السياسية  لمـرحـلـة مـا بـعـد   –  ٤

الحرب  في الدولة ومرافقها  مصدرا مهما الستثمارات مالـيـة 
مربحة  فكانت من أصحاب األسهم في غير شركـة تـجـاريـة 
وخدمية ومصرفية , وقد تمكّنت من تجيير أموال طائلة مـن 

 غير مرفق عام من مرافق الدولة وممتلكاتها . 
مع السلطة الحاكمة للدولة لمرحلة ما بعد الحرب بات   –  ٥

االقتصاد اللبناني اقتصاد دين , حيث تـجـاوز حـجـم الـديـن 
% مـن حـجـم ٢٠٠العام المئة مليار دوالر , وبنسبة تـفـوق 

الناتج المحلي اإلجمالي , وكذلك وصلت خدمة الدين لتشكّـل 
% من حجم الموازنة السنوية . لقد دخلت الدولة  ٤٥أكثر من 

اللبنانية في ضوء السياسات االقـتـصـاديـة الـقـائـمـة عـلـى 
المديونية العالية, وفي ضوء النهب الـمـالـي لـلـمـال الـعـام 
ولظاهرة الفساد المـسـتـشـري فـي كـل مـفـاصـل الـدولـة 
وإداراتها, دخلت في مرحلة االنكشاف االستراتيجي  على غير 
مستوى أداري, سياسي , اقتصادي, اجتماعي, أمني, غذائي , 

 بيئي وتربوي . 
الطبقة السياسية الحاكمة للدولة  تـمـكـنـت, خـالل   –  ٦ 

العقود الثالثة التي أعقبت الحرب من تجديد نفسها وبالتالـي 
مواقعها في غير مفصل مـن مـفـاصـل الـدولـة مـن خـالل 
اعتمادها الممارسة التسلطية على مؤسسات ومرافق الدولـة 
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من جهة، ونزوعها نحو البلطجة كأسلوب قمـعـي إجـهـاضـي 
ألية محاولة اعتراضية تقوم في وجهها. اعتـمـدت الـطـبـقـة 
السياسية المتسلطة على الدولة وناسها  وسـائـل وأسـالـيـب 
تمكنها من أعادة إنتاج نفسها  تقوم على توظيفات عالقاتهـا 
الزبائنية والريعية والخدمية من ناحية , ولجوئها إلى تفصيل 
قوانين انتخابية على قياسهـا فـي كـل دورة مـن الـدورات 

 .  ٢٠١٨و  ١٩٩٢النيابية الست التي جرت بين 
    

    خالصة واستنتاجات : خالصة واستنتاجات : خالصة واستنتاجات : خالصة واستنتاجات : 
إنّ توصيفاً موضوعياً لمسار الدولة اللبنانية  عـلـى مـدى 
السنوات المئة من تجربتها كدولة حديثة يقودنا إلى تسجيـل 

 جملة من االستنتاجات البالغة الداللة, هذه أبرزها : 
    مشكلة الهوية الوطنية : مشكلة الهوية الوطنية : مشكلة الهوية الوطنية : مشكلة الهوية الوطنية :     ––––    ١١١١
بعد مرور مئة سنة على نشأة الدولة لم تتـبـلـور هـويـة   

وطنية لبنانية جامعة تلتقي عندها سائر الجماعات المكـونـة 
لالجتماع اللبناني . فقد ظلّ هذا االجتماع محكوما بسلسـلـة 
متغايرة من الهويات ذات الخصوصيات المتغايرة , وهذا أمـر 
تتحمل نتائجه قوى السلطة التي حكمت الدولـة لـقـرن مـن 
الزمن , وكذلك هناك مسؤولية تقع على عاتق قوى المجتمع 
المدني, ال سيما األحـزاب والـنـقـابـات والـروابـط األهـلـيـة 
وسواها , لم تعر هذه القوى مسالة الهوية الوطنية اهتمـامـا 
كافيا, ذلك أنّ مثل هذه الهوية الجامعة تبقى شرطا معياريـا 
لوحدة المجتمع وبقاء الدولة والحؤول دون تفكيكها وفدرلتهـا 
في ظهور دويالت على أساس هويات طـائـفـيـة ومـذهـبـيـة 

 متباينة ومختلفة . 
    مشكلة الوالء للجغرافيا : مشكلة الوالء للجغرافيا : مشكلة الوالء للجغرافيا : مشكلة الوالء للجغرافيا :     ––––    ٢٢٢٢
يبقى الوالء لألرض األساس العميق إلنتاج جماعة بشرية   

تدين بحبها لألرض لدرجة اإليمان والقدسية . تقدم ديانـة " 
الشنتو " في اليابان انموذجاً ساطعـاً عـلـى تـقـديـس أرض 
األجداد إلى حد العبادة , وقد كان لهذه الـنـظـرة اإليـمـانـيـة 
لألرض األثر األبرز في الوحدة المجتمعية في اليـابـان الـتـي 
هي عبارة عن مجموعات متناثرة من الجـزر فـي الـمـحـيـط 
الهادئ , ومن جهة أخرى كان التعلق باألرض السـبـب األبـرز 

 في نهضة اليابان الحديثة والمعاصرة . 
يبقى الوالء ألرض الدولة بمثابة الحصن المنيع لـحـمـايـة  

جغرافية لبنان من التقسيم واالنشطار , ال بل الكفيل بوحدة 
الجغرافية السياسية للدولة  ومنحها عناصر القوة المـدافـعـة 

 عنها . 
    مشكلة تجديد النخبة الحاكمة : مشكلة تجديد النخبة الحاكمة : مشكلة تجديد النخبة الحاكمة : مشكلة تجديد النخبة الحاكمة :     ––––    ٣٣٣٣
إنّ النخبة التي حكمت الدولة قبل وبعد الحـرب حـافـظـت  

على إعادة إنتاج نفسها, وقـد وصـلـت مـعـهـا الـدولـة إلـى 
االنكشاف لسبب أنّ مثل هذه النخبة باتت عاجزة عن تقديـم 
الجديد الفكري والسياسي والبرامجي التطويري لكل منـاحـي 
الحياة في الدولة . لقد وصلت الدولة مع النـظـام السـيـاسـي 

 التسلطي إلى الترهل واالنحالل وانعدام التطور . 
 
    مشكلة الوطنية اللبنانية في الثقافات الحزبية : مشكلة الوطنية اللبنانية في الثقافات الحزبية : مشكلة الوطنية اللبنانية في الثقافات الحزبية : مشكلة الوطنية اللبنانية في الثقافات الحزبية :     ––––    ٤٤٤٤
أن الثقافة الداخلية المعتمدة في األحـزاب الـمـحـاصـصـة  

للدولة هي ثقافة على مسـتـويـيـن اثـنـيـن: األول, داخـلـي 
مذهبي غير وطني, والثاني, خارجي والئي لثقافات  إقليمـيـة 
وخارجية.  تقتضي هذه المشكـلـة صـيـاغـة قـانـون جـديـد 
لألحزاب السياسية على أساس الثقافة الوطنيـة  والـبـرامـج 

 التي تعزز الوالء للوطن اللبناني. 
 
    العالقة بين الوطني اللبناني والقومي العربي: العالقة بين الوطني اللبناني والقومي العربي: العالقة بين الوطني اللبناني والقومي العربي: العالقة بين الوطني اللبناني والقومي العربي:     ––––    ٥٥٥٥

إنّ لبنان مجتمعاً ودولة وطنية هو جزء من نسيج تاريخـي 
للوطن العربي, فلبنان والعروبـة يـتـقـاطـعـان فـي الـمـدى 
الجغرافي والثقافة العربية الـواحـدة, والـتـفـاعـالت الـحـيـة 
اجتماعياً وحياتياً واقتصادياً, فلبنان هو بـوابـة الـعـالـم إلـى 
عمقه العربي, وهو أيضا بوابة الوطن العربي الـكـبـيـر إلـى 
العالم. إنّ استقالل لبنان ال يعنـي انـعـزالـه عـن مـحـيـطـه 
القومي, بل على العكس إنّ بناء لبنان وطنيا بشكل سـلـيـم 
هو حاجة قومية للبناء القومي, وكذلك فإنّ البـنـاء الـقـومـي 
السليم هو حاجة لتطوير البناء الوطني اللبناني وعنصر قـوة 

 له . 
أخيراً, إنّ بقاء الدولة اللبنانية ودخولها المئـويـة الـثـانـيـة 
للسنوات القادمة يتوقف على إنتاج دولة جديدة عـلـى ضـوء 

 شروط أربعة  متالزمة : 
األول, إعادة صياغة الدولة سلطة حاكمة نخبوية متجـددة  

 فكرياً وسياسياً وإدارياً . 
الثاني, إبرام عقد اجتماعي بين السلطة الحاكمة لـلـدولـة 
ومجتمعها على أساس العدالة التوزيعية للثروات الـوطـنـيـة, 
ووالء المجموعات المكونة لمجتمع الدولة إلى الوطن اللبناني 
الواحد, والخروج النهائي من الوالءات الطائفية والـمـذهـبـيـة 

 والفئوية الضيقة . 
الثالث, التأسيس للدولة المدنية الديمقراطية على قاعـدة 
الفصل بين الدين السياسي والدولة وصـوال إلـى تـكـريـس 

 مقولة " الدين هللا والوطن اللبناني للجميع " . 
الرابع, اعتماد قانون انتخابات نيابية يأتـي عـلـى قـيـاس 
الديمقراطية التمثيلية على أسس وطنية سليمة, وليس على 
قياس زعامات الطوائف التي صادرت الديمقراطية لـحـسـاب 

 احتكارها للسلطة والدولة معاً. 
إنه التحدي األكبر الذي تواجهه الدولة اللبنانية في ذكـرى 
مئويتها األولى, فهل ستأتي االستجابة المطلوبة للـرد عـلـى 

 هذا التحدي ؟    
 
 

* * * * 
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
ما ال تكشفه األيام السابقة أمام أعين الـلـبـنـانـيـيـن مـن 
مساوئ أمراء طوائفهم وجرائمهم ستكشفه األيام الالحـقـة. 
وسيأتي اليوم الذي تنكشف فيه عنترياتهم أمام أنصـارهـم 

 الذين يهتفون لهم: (بالدم والروح نفديكم).
في المراحل القادمة ستكشف متغيرات األحداث اللثام عـن 
أن أولئك األمراء ليسوا أكثر من خدام أمـام أبـاطـرة الـدول 
الخارجية، يأتمرون بأوامـرهـم، ويـؤدون أمـامـهـم فـروض 
الطاعة واإلذعان. حينذاك، ستبدو قيود العبـيـد الـتـي تـلـف 
أعناقهم جلية واضحة، فيظهر أسيادنا عبيداً مـن دون شـك 
يخضعون لتهديد أولياء أمورهم ووعيدهـم، فـيـنـفـذون مـا 
يطلب عندما ترفع العصا فوق رؤوسهم. وبمثل ذلك المشهد 
يتأكد قول الشاعر المتنبي: (ال تشتري العبد إالَّ والعصا معه، 
إن أسيادنا عبيد مناكيد). وبدورنا نكمل ردحه بكافور مصـر، 
ونقول له: إذا كان كافور واحد قد حكم مصـر، فـإن لـبـنـان 

 يحكمه اآلن عشرات منه، بل مئات.
    انفجار مرفأ بيروت كانت القشة التي قصمت ظهورهم:انفجار مرفأ بيروت كانت القشة التي قصمت ظهورهم:انفجار مرفأ بيروت كانت القشة التي قصمت ظهورهم:انفجار مرفأ بيروت كانت القشة التي قصمت ظهورهم:

قد تكون مأساة انفجار مرفأ بيروت، فـي الـرابـع مـن آب 
اللهاب، هي تلك المناسبة الـتـي سـرعـت بـتـعـريـة أمـراء 
الطوائف في لبنان من آخر ورقة من التوت التي تـغـطـي مـا 
اعتبر أنصارهم أنها ثياب القداسة والزعامة والسيادة واألبوة 
ووضعتهم عراة كما ولدتهم أمهاتهم بعد أن أذابـت حـرارة 
انفجار المرفأ ما كان يعتبره أنصار أحزاب السلطة ثلجـاً، بـل 

 كان وهماً يغطي عوراتهم السوداء. 
لقد بدأت الحكاية عندما انفجر غضب بـركـان مـانـويـيـل 
ماكرون، الرئيس الفرنسي، الذي جاء إلى لبنان، بعد انفـجـار 
المرفأ مباشرة، مؤنباً أمراء السلطة الحاكمة مهدداً مـتـوعـداً 
ومحذراً. فانصاع الجميع ومثلوا بين يديه في قصر الصنوبـر 
مطواعين مستمعين من دون أية خطابات رنانة مـن الـوزن 
الذي يظهرون فيه أمام أنصارهم، وكـان سـكـوتـهـم أمـام 
مواعظ ماكرون وإرشاداته التي تحمل الـتـهـديـد والـوعـيـد 
بكشف عوراتهم أكثر فأكثر، أشبه بإعالن الطاعة والمبايـعـة 
له، وكأنهم من أنصاره األوفياء. واسـتـمـعـوا إلـى الـدروس 
واإلمالءات، ووعدهم ماكرون أنه سيعود ليمتحنـهـم إذا مـا 

 كانوا قد حفظوا الدرس أم لم يحفظوه.
وقبل موعد االمتحان، بأربع وعشرين ساعة، أي في األول 

، وبعد أن هدد الرئيس الفـرنسـي ٢٠٢٠من أيلول من العام 
بضرب بعض األمراء على جيوبهـم، وهـو الـمـكـان الـذيـن 
يوجعهم فيه، ألن جيوبهم هي الهم الوحيد الـذي يـفـكـرون 
بالمحافظة على ما سرقوه وخبأوه فيـهـا. فـكـلـفـوا رئـيـسـاً 

للحكومة بأربع وعشرين ساعة، وهو ما كانوا يحتاجون فـيـه 
ألشهر من أجل إنجازه. وما وطئت قدما الرئيـس الـفـرنسـي 
أرض المطار، حتى كـان اإلعـالن عـن الـرئـيـس الـمـكـلـف 

 يسابقه.
وإذا كنا لن نخاطب أمراء السلطة، فألننا لن نطلـب الـحـل 
منهم ألنهم المجرمون، وال يجوز أن يكون المجرم قاضٍ فـي 
جريمة ارتكبها. بل نخاطب األنصار والمؤيدين والمصفقـيـن 
والهاتفين (بالدم والروح) لنطلب منهم أن يتفكَّروا كـم كـان 
المشهد مذالً في أن يقف من اعـتـبـروهـم أمـراء لـهـم فـي 
حضرة أحد أمراء الرأسمالية طائعين خـاضـعـيـن خـانـعـيـن، 
 يتمنى كل واحد منهم أن يحظى ببسمة منه أو بكلمة رضى.
سقط اللثام عن األسياد المزعومين، فـهـل مـن يسـمـع سقط اللثام عن األسياد المزعومين، فـهـل مـن يسـمـع سقط اللثام عن األسياد المزعومين، فـهـل مـن يسـمـع سقط اللثام عن األسياد المزعومين، فـهـل مـن يسـمـع 

    ويرى؟ويرى؟ويرى؟ويرى؟
أمراؤكم، يا أهلنا، ليسوا أمراء سوى في مخيـالتـكـم. بـل 
هم عبيد ألسيادهم الذين يملكون مفاتيح خـزائـن الـذهـب 
والفضة. أمراؤكم يا أهلنا أمراء على الضعفاء مـمـن ارتـهـن 

 إلرادتهم، ولكنهم بالحقيقة عبيد يقادون بقيود العبيد. 
إن أشد مظاهر العبودية عنـد أمـراء السـلـطـة، أصـحـاب 
الحكمة واألبوة والسيادة والعطوفة والـفـخـامـة والـمـعـالـي 
والسعادة والباكوات واألفندية والباشاوات، هو في أن يعيـدوا 
تكرار ما أماله عليهم سيدهم. وما أمـاله عـلـيـهـم، هـو أن 
يستجيبوا إلى صوت الشعب، صوت الشباب والشابات الـذيـن 
مألوا الساحات منذ سنوات. قال لهم بالـفـم الـمـآلن أنـه ال 
مساعدات خارجية من دون االستجـابـة لـمـطـالـب اإلصـالح 
الشبابية، بإقفال مزاريب الهدر والسرقة أوالً، والعمل ثـانـيـاً 
من أجل بناء دولة مدنية يتولى إدارتـهـا الـذيـن يـتـمـيـزون 
بالخبرة والكفاءة والنزاهة. وبذلك وضع اإلصبع على الـجـرح 
األساس، وهو أنه ال عالج في لبنان سوى بإعادة بـنـاء دولـة 

 مدنية حديثة.
فيما أعلنه الرئيس الفرنسي من شروط تـلـبـي لـوحـدهـا 
المواصفات المطلوبة لإلفراج عن القروض الـدولـيـة. وفـي 
 هذا اإلعالن رسالتان بالغتا الداللة، ويمكننا إيجازها بما يلي:

والتي على الرغم من تسييسها، تعتــبــر  الرسالة األولى:الرسالة األولى:الرسالة األولى:الرسالة األولى:----
شهادة دولية بمشروعية االنتفاضة الشعبية التي بلغت سـت 
سنوات من العمر، واكتمل بعض من عـقـدهـا فـي السـابـع 

 . ٢٠١٩عشر من تشرين األول من العام 
، موجهة ألحزاب السلطة الــتــي واجــهــت الرسالة الثانيةالرسالة الثانيةالرسالة الثانيةالرسالة الثانية----

االنتفاضة باالتهامات، ليس أقلها أنها انتفـاضـة السـفـارات. 
وتلك الشهادة تشكل صفعة قاسية ألولئك الـذيـن اتـهـمـوا 
الشباب، وعملوا على شيطنتهم بشتى األكاذيب والتهم، فإذا 
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باألسياد الموهومين يظهرون عراة فـي أحـد أقـبـيـة تـلـك 
 السفارات. ظهروا جميعاً: (كلن يعني كلن).

إذا كان الداء في أمراء الطوائف لكن الدواء ليس عند الدول إذا كان الداء في أمراء الطوائف لكن الدواء ليس عند الدول إذا كان الداء في أمراء الطوائف لكن الدواء ليس عند الدول إذا كان الداء في أمراء الطوائف لكن الدواء ليس عند الدول 
 الرأسماليةالرأسماليةالرأسماليةالرأسمالية

لن نتوقف أمام شهادة الدول الرأسماليـة الـتـي اعـتـرفـت 
بمشروعية انتفاضة الشباب، ألنها في الكثيـر مـن األحـيـان 
تريد استغاللها لمصالح رأسمالية، بل نتوقف عندهـا ألنـهـا 
لجمت ألسنة أمراء السلطة عن توجيه أصابع االتهام إليها، ال 
بل أنها أُرغمت على االعـتـراف بـتـلـك الـمـطـالـب. وراحـوا 
جميعهم يتبارون بالتودد لتلك االنتفاضة لعلَّهم يـمـتـصـون 
الغضب الشعبي بوعود عرقوبية، ولكن االنـتـفـاضـة تـعـي 

 أسباب أكاذيبهم ولن تقع في أحابيلها.
إن تاريخ العالقات بين الدول الرأسمالية وأمراء الـطـوائـف 
حافل بالتواطآت والجرائم في حق الشـعـوب، وخـاصـة فـي 
لبنان، ألن تلك الدول تتعهد أمراء الطوائف بالعناية الفائـقـة 
لتدجينهم بأسوار من التبعية لشركاتهم الصناعية، وجعـلـوا 
منهم طبقة وسيطة بين تلك الشركات والمستهلـكـيـن مـن 
مواطنيهم. وإذا كان الرأسمال متوحشاً فألن هذا منهجه فـي 
الحكم، وأما إذا كانت الطـبـقـات الـحـاكـمـة تـمـتـص دمـاء 
المحكومين فهذا مما ال تتقبله حتى الدول الرأسمالية، وهـي 
على الرغم من توحشها عندما تمتص دماء الشعوب األخـرى 
إالَّ إنها تضع مصلحة بالدها في المقدمة. وأما في نـظـامـنـا 
الرسمي، فتضع األحزاب الحاكمة مصلحتها فـي الـمـقـدمـة، 
وهي تسرق مرتين. في المرة األولى عنـدمـا تـتـحـالـف مـع 
الرأسمالية بنهب ثرواتنا. وفي المرة الثانية عـنـدمـا تسـرق 
مواطنيها لمصلحة طبقاتها الحاكمـة. وفـي تـواطـئـهـا مـع 
الرأسمالية يصح قول الشاعر سليمان العيسى عندما سـخـر 

 من رعاة الشعب قائالً:
 ال يالم الذئب في عدوانه إذا كان الراعي عدو الغنم

لدواء ولهذا نرى  كن ا لدواء أنه إذا كان الداء في أمراء الطوائف ل كن ا لدواء أنه إذا كان الداء في أمراء الطوائف ل كن ا لدواء أنه إذا كان الداء في أمراء الطوائف ل كن ا أنه إذا كان الداء في أمراء الطوائف ل
. ولكي نبدأ بالتصحيح ال بد من ليس عند الدول الرأسماليةليس عند الدول الرأسماليةليس عند الدول الرأسماليةليس عند الدول الرأسمالية

مساءلة الرعاة في حقولنا الـوطـنـيـة أوالً. وإذا كـنـا نـريـد 
االستفادة من الضغط الذي تـمـارسـه فـرنسـا عـلـى رعـاة 
الوطن، فإنما ألننا نعتقد بأن الضاغط يعرف أسـرار أولـئـك 
الرعاة وهو الذي يستطيع الكشف عن الكثير من أسـرارهـم. 
وبهذا يمكن الحراك الشعبي أن يستفيد من التناقضات التـي 
تحصل بين قوى تتشارك باستغاللنـا واسـتـعـبـادنـا ونـهـب 

 ثرواتنا ومصادرة قرارنا.
    الكشف عن هوية عمالء السفارات الحقيقيين:الكشف عن هوية عمالء السفارات الحقيقيين:الكشف عن هوية عمالء السفارات الحقيقيين:الكشف عن هوية عمالء السفارات الحقيقيين:

ووقوفنا أمام مغازي الرسالة الثانية لنؤكد أن االنـتـفـاضـة 
لم ولن تقف على أبواب السـفـارات لـتـكـتـسـب مـطـالـبـهـا 
مشروعية، بل ألن قوة تلك االنتفاضة هي من قوة الحق في 
تلك المطالب. وإن كنا على ثقة تامة بأن مشروعية المطالب 
التي رفعها المنتفضون لن تمر عبر بوابة هـذه السـفـارة أو 

تلك، ولكن اعتراف معظم تلك السفارات بها تعطـيـهـا قـوة 
االنتشار وقوة المشروعية الدولية واإلنسانية. ومـا وقـوفـنـا 
أمام الرسالة الثانية سوى للتأكيد على أن أمراء األحزاب هـم 
الذين يقفون أمام السفارات الخارجية بصفوف منتظـمـة، ال 
بل يركعون أمامها. ولذلك لبى جميع األمـراء أمـر مـاكـرون 
لالجتماع تحت سقف السفارة الفرنسية ليس لكي يـنـاقشـوا 
سبل الخروج بلبنان من عنق زجاجة األزمـة، بـل لـيـتـلـقـوا 
األوامر بتنفيذ ما تراه الدول التي فوضته ممراً رئيسياً للـحـد 

 من تعميق األزمة قبل انحدارها إلى مستويات أكثر إيالماً.
الضرب على جيوب أمراء األحزاب الحاكمة ضغط حقيـقـي الضرب على جيوب أمراء األحزاب الحاكمة ضغط حقيـقـي الضرب على جيوب أمراء األحزاب الحاكمة ضغط حقيـقـي الضرب على جيوب أمراء األحزاب الحاكمة ضغط حقيـقـي 

    لقبول األوامر:لقبول األوامر:لقبول األوامر:لقبول األوامر:
بين هذه الرسالة أو تلك، يأتي التهديد بـتـجـمـيـد أمـوال 
بعض األمراء في الخارج، هو األمـر األكـثـر إيـالمـاً وحـرجـاً 
وكشفاً للعورات. وإعالن بعض األسماء في المرحـلـة األولـى 
هو مقدمة لقرارات أخرى قد تليها، إذ أنه كلما طالت عرقـلـة 
تشكيل الحكومة والبدء في ورشـة إصـالح فـوريـة، كـلـمـا 

 تصاعدت قرارات تجميد رساميل أمراء آخرين. 
لم تهتز كراسي أمراء السلطة أمام هول المـجـاعـة الـتـي 
ضربت األكثرية العظمى من الشعب اللبناني. كما لم تـهـتـز 
أمام هول فاجعة مرفأ بيروت. ألن ال هذا الهول أو ذاك، هدد 
جيوبهم، ولذلك لم يكترثوا وكأن شيئاً لم يـحـصـل. ولـكـن 
عندما وصل الموسى إلى ذقـون جـيـوبـهـم فـقـد اهـتـزت 
عروشهم، وكراسيهم. وإذا افترضنا أنهم سيكابرون، سيبقى 
شبح تجويع الجميع بمن فيهم األمراء يحوم في مخيالتـهـم، 
خاصة عندما يرون مدخرات ما سرقوه ونهبوه أصبـحـت فـي 
خبر كان، واألكثر إيالماً لهم أنهم سيبقون عراة من القداسـة 

 واالحترام أمام أنصارهم. 
لم تعد المرحلة مرحلة قواعد االشتباك التقليدية، معـركـة 
العض على األصابع: (يخسر من يصـرخ أوالً)، ألن مـا هـو 
مرسوم للبنان، صورة على غايـة مـن الـمـأسـاويـة، وتـلـك 
الصورة ليست أقل من تجويع الجميع، بـمـن فـيـهـم أنصـار 
أمراء السلطة وسوف يحصل ذلك عـنـدمـا سـيـصـلـون إلـى 
مرحلة لن تساوي فيها الليرة اللبنانية شيئاً يشترون بها ولـو 

 رغيفاً من الخبز.
أحزاب السلطة يشترون سكوت أنصارهم بلقمة تـكـاد ال أحزاب السلطة يشترون سكوت أنصارهم بلقمة تـكـاد ال أحزاب السلطة يشترون سكوت أنصارهم بلقمة تـكـاد ال أحزاب السلطة يشترون سكوت أنصارهم بلقمة تـكـاد ال 

    تسد جوعهمتسد جوعهمتسد جوعهمتسد جوعهم
إنها معادلة مثيرة ومؤلمة، يعمل أمراء السلطة على ربـط 
أنصارهم بتوفير رغيف من الخبـز لـيـعـضـوا عـلـى الـجـرح 
المعيشي الضاغط، ولكنهم سيصلون إلى مرحلة يـعـجـزون 
فيها عن ضخ المساعدات الهزيلة لهم. وفي المقابـل يـقـوم 
الضغط الدولي على تجويع كل لبنان، شعباً وحكاماً، لتنفـيـذ 

 مشروع ربما يغرس الضوء في آخر النفق المظلم.
ولكي ال يدفع جميع اللبـنـانـيـيـن ثـمـن دفـاع أمـرائـهـم 
الحاكمين عن مصالح الدول الـخـارجـيـة والـوقـوع ضـحـيـة 
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صراعاتهم، ويضيع مستقبل األجيال القادمة سدى. وإذا كـان 
هذا ما يساعدنا على رؤية المشهد اللبنـانـي اآلن، نـتـوقـف  
فقط لنقول ألنصار أمراء السلطة أنهم سيصلون إلى الحائط 
المسدود، وهو مشهد تجويع لبنان بالكـامـل، ومـا عـلـيـهـم 
سوى إدارك المصير المفجع حيث ال تنفع فيه طائفة وال أميـر 
لطائفة، وال تنفع فيه مساعدة هزيلة من هنا، أو صـنـدوقـاً 
من المعونات من هناك. وليقف الجميع صفاً واحداً، جنباً إلـى 
جنب، مع االنتفاضة الشبابية الشعبية، مـن أجـل تـحـطـيـم 
أصنام الطائفية الذين وصلوا بـهـم وبـلـبـنـان إلـى أنـفـاق 
مظلمة. وليعلموا أن أمراءهم عبيد لدول خارجية، ومـا كـان 
لعبد أن ينظر لمصلحة شعب يتوهم أنه سيده. وليتعظوا بما 
قاله المتنبي لكافور اإلخشيدي، الذي نشر الفساد في مصـر، 

 قائالً:
 ال تشتري العبد إالَّ والعصا معه إن العبيد ألنجاس مناكيد

نامت نواطير مصر عن ثعالبها فقـد بشـمـن ومـا تـفـنـى 
 العناقيد

    
    في أهداف االنتفاضة البلسم الشافي:في أهداف االنتفاضة البلسم الشافي:في أهداف االنتفاضة البلسم الشافي:في أهداف االنتفاضة البلسم الشافي:

كما وعى شباب وشابات االنـتـفـاضـة مصـالـح كـل أبـنـاء 
الشعب اللبناني، بكل تشكيالته وشرائحه االجتماعية، ومـن 
شماله إلى جنوبه؛ آن للشعب المقهـور أن يـعـرف بـأن مـن 
يأتمر بأمر عبد يحسب أنه سيد، لن يجني سوى المزيـد مـن 
العبودية، وما يستتبعها من الركوع والجوع. هذا وفـي حـال 
العكس فإن ثعالب السلطة ستحصد المـزيـد مـن عـنـاقـيـد 
الشعب، ولن تشبع. بل ستأكل األخضر واليابس، ولن يـنـال 
الجماهير المقهورة والمقموعة والمستسلمة سـوى الـفـتـات 

 الذي يجود به أمراء السلطة وأزالمهم.
   ٢٠٢٠/ ٩/ ١٥في 

    مكتب الثقافة واإلعالم القومي / حسن خليل غريبمكتب الثقافة واإلعالم القومي / حسن خليل غريبمكتب الثقافة واإلعالم القومي / حسن خليل غريبمكتب الثقافة واإلعالم القومي / حسن خليل غريب
    
مع الفوارق بالدرجة والوضوح، وليس بالمفهوم النوعي 
العام، حلَّت ميليشيات األحزاب الطائفية في كل من لبنان 
والعراق، محل المؤسسات العسكرية واألمنية الموحدة 
وأمسكت بالقرار األمني إلى جانب المؤسسات المشتركة. 

 وقد برز نفوذ الميليشيات في مظهرين أساسيين، وهما :
    المظهر األول:المظهر األول:المظهر األول:المظهر األول:    ••••

فرض اعتراف الدولة، مباشرة أو مداورة، بشرعية تلك 
الميليشيات كأمر واقع. وأصبح لكل ميليشيا أجهزة أمنية 
واستخباراتية ومواقع تدريب على السالح، هذا ناهيك عن 
تخزينه، وبالكميات والنوعيات. وهي ذات صالحية باستيراد 

 السالح من الجهة التي تريد.
    المظهر الثاني:المظهر الثاني:المظهر الثاني:المظهر الثاني:    ••••

لكل حزب من أحزاب السلطة الطائفية حصة في 
المؤسسات األمنية والعسكرية، تأمر بتعيينهم من بين 
أنصارها من الموثوق بوالئهم ألحزابها أكثر من والئها 
للدولة. وبمثل هذا الوجود يستطيع أي حزب طائفي أن 
يعرقل أية خطة أمنية أو عسكرية أو حتى مخابراتية ال تتم 
من دون موافقته عليها. وهذا الوجود هو بمثابة (أحصنة 
طروادة) لألحزاب الطائفية، وهو األمر الذي يعيق المؤسسات 
العسكرية واألمنية الموحدة من تنفيذ أية خطة لها صلة 
بالمحافظة على السلم األهلي، أو بحماية حدود الدولة 
الجغرافية. إذ يصبح هذا السلم على كف عفريت طائفي، إذا 
تم تجاوز مصالح هذا الحزب أو ذاك. ففي هذه الحالة 
تستطيع األحزاب الطائفية ال أن تهدد السلم األهلي فحسب، 
وإنما تهدد وحدة تلك المؤسسات أيضاً. وهذا يشكل أحد 

أشد المخاطر على المؤسسات الرسمية المنوط بها حماية 
األمن الداخلي وأمن السلم األهلي، ألنه إذا عجزت قياداتها 
تحت ضغط األحزاب عن إلزام المنتسبين إليها بتنفيذ 
األوامر، فسوف تتفتت وقد يتقاتل أبناء المؤسسات الواحدة، 

 وينزلون إلى خنادق متقابلة.
تلك تجربة عرفتها أحداث الحرب األهلية الدامية التي 

، حينذاك انقسم الجيش ١٩٧٥حصلت في لبنان بعد العام 
اللبناني إلى ألوية طائفية، كل لواء منها محسوب على 
طائفة يأتمر بأوامر زعمائها، وأصبح أحد أدوات الميليشيات 
المسلحة يأتمر بأوامر قيادة تلك الميليشيات وبما يضمن 

 مصالحها.
وأما في عراق ما بعد االحتالل األميركي، ووكيله االحتالل 
اإليراني، فتكاثرت الميليشيات حتى داخل الطائفة الواحدة، 

 وقد عرفت الشيعية
السياسية خاصة أكبر عدد من الميليشيات التي أعلنت  
والءها للنظام اإليراني، والتزمت جانب الدفاع عنه شريطة  
إعطائها الحرية بأعمال السرقة والنهب وفرض الخوات،  
وتقاسم العائدات مع ذلك النظام. وعن ذلك، كشفت آخر  
التقارير أن الميليشيات تقاسمت مناطق النفوذ في كل  
محافظات العراق. تلك الميليشيات حلَّت مكان الدولة، وشكلت  
دويالت ميليشياوية تدير مؤسسات أمنية وعسكرية وسياسية  
واجتماعية واقتصادية تحمي سرقتها للثروات الطبيعية  

 العائدة للشعب والسيطرة على مفاصل الحياة االقتصادية. 
وأما عن تزوير المفاهيم فحدث وال حرج، فقد زعمت تـلـك 
الميليشيات أنها وطنية بامتياز خـاصـة عـنـدمـا اضـطـربـت 
ظاهرياً العالقة بـيـن الـنـظـام اإليـرانـي وإدارة الـرئـيـس 
األميركي دونالد ترامب. حينذاك نسبت لتلك المـيـلـيـشـيـات 
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أنها عضو فيما يسميه النظام اإليرانـي (مـحـور الـمـقـاومـة 
 والممانعة) لتطهير األرض العربية من الوجود األميركي.

وعن واقع تلك الميليشيات نجد من الضروري إلقـاء أضـواء 
خاصة عنها، لما لها من عالقات وثيقة مـع أطـمـاع الـنـظـام 
اإليراني في الوطن العربي، وزيادة نفوذ قـوتـه اإلقـلـيـمـيـة 
الخاصة في مجرى الصراع الذي يجري تحت اسم مشروع مـا 
يسمى ب "الشرق األوسط الجديد" ،وهـي الـتـسـمـيـة الـتـي 
يحرص االستعمار عليها لتفادي تسمية الوطن العربي عمـداً. 
وبما له عالقة بتمويل الميليشيات األخرى في أقطار عـربـيـة 

 أخرى غير العراق.
كان اإلعالن عن انتساب تلك الميليشيات في العراق وغيره 
إلى (محور المقاومة والممانعة) المزعوم يشكل غطاء وهميـاً 
ألهداف خطيرة ضد األمة العربية. ونحن نـحـسـب أن تـلـك 
الميليشيات ما كانت لتنتسب إلى ذلك الـمـحـور لـوال وجـود 
أسباب أخرى، ذات منافع خاصة ومجزية لزعمائها وكـوادرهـا 
األساسية. وتلك األسباب تعود للدفاع عـن مصـالـح مـالـيـة 
هائلة تحصل عليها قيادات المـيـلـيـشـيـات. ومـن الـمـفـيـد 
التفصيل في بعض وقائعها لما له عالقة بالسؤال الـقـائـل : 
إذا كان ضرع النظام اإليـرانـي قـد جـف نـتـيـجـة الـحـصـار 
االقتصادي األميركي الخانق، فكيف يستطيـع هـذا الـنـظـام 
تقديم مساعدات لحلفائه وأصدقائـه فـي الـعـراق والـيـمـن 

 وفلسطين وسورية ولبنان؟
بحثاً عن جواب السؤال، نختصره بنتيجـة سـريـعـة نـقـوم 
بتفصيل بعض جوانبها. والنتيجة السريعة هي أن ( مـحـور 
الممانعة والمقاومة ) تحول إلى محور للمقاولة فـي الـعـراق 
وعلى حساب آالم الشعب العراقي ونهب ثرواته الطـبـيـعـيـة، 

 وهذا ما أكدته الوقائع والمعلومات، والتي تدل على ما يلي :
يشكل الحرس الثوري اإليراني خلية أزمة للتنـسـيـق بـيـن 
شتى الميليشيات الموالية لنظام والية الفقيه يتم استـخـدام 

من قبل شخصيات الميليشيات الـمـدعـومـة  Qi Cardبطاقة 
ــن  ــي ــف ــوظ ــط "م ــط ــخ ــرون م ــدي ــن ي ــذي ــران ال ــن إي م
أشباح" (فضائيين) على نطاق واسع لسرقة مئات الـمـاليـيـن 
من الدوالرات من الرواتب الحكوميـة، وقـد ســجـل حـوالـي 

 جندي (فضائي). ٧٠,٠٠٠
كل ميليشيا لها قيادة تشرف على عملياتـهـا الـعـسـكـريـة 
واألمنية واالقتصادية وتنظم شؤونها فـي شـتـى الـحـقـول. 

 ولعلَّ من أهم صفاتها ومظاهرها ما يلي :
(عمليات التضليل الروتينية لنقاط التفتيش، واالحـتـيـال  • 

 المصرفي، واالختالس من الرواتب الحكومية).
وغالباً ما تضم الحكومات العراقية ( أشخاصاً لهم صـالت  • 

ببعض أسوأ مشاريع الكسب غير المشروع التي ابتليـت بـهـا 
 البالد).

(إن أولويتهم القصوى هي الحفاظ على نظام عراقي يتم  • 
 فيه بيع كل شيء).

(الفساد ليس مجرد مشكلة سياسيـة أسـاسـيـة، ولـكـنـه  • 
المحرك األهم لمعظم المشاكل األمنية ).إذ ( تـبـدو الـحـيـاة 
السياسية في العراق وكأنها حرب عصابـات، فـي كـل وزارة 

حكومية، يتم تخصيص أكبر الغنائم باالتفاق غير المكـتـوب 
 على فصيل أو آخر.)

(الفساد هو الطريق الثالث للسياسة الـعـراقـيـة: لـمـسـه  • 
 يمكن أن يقتلك أنت أو أقاربك بسهولة).

، عندما استولى داعش على الـمـدن، كـانـت ٢٠١٤(عام  • 
النتيجة الرئيسية هي ظهور ساللة جديدة الميليشيات الـتـي 
ساعدت في هزيمة داعش، والمعروفة مجتمعة باسم الحشد 
الشعبي. والحشد اتحاد فضفاض للجماعات المسلحة، اعتـرف 
رئيس الوزراء حيدر العبادي بها كجزء من قـوات األمـن فـي 
البالد، ويتقاضون رواتب منتظمة مثلما يحصل عليه الجـنـود 

 وضباط الشرطة).
من أهم تلك الجماعات هي كتائب حزب اهللا الـتـي (بـنـت 
إمبراطورية اقتصادية، من خالل شق طريقها إلى الشـركـات 
الشرعية والعقود الحكومية). و (الشركات العاديـة والـبـنـوك 
تم طردها من قبل أولئك الذين يدعمون األحزاب السياسـيـة 

 والميليشيات الرئيسية).
وتسيطر كل ميليشيا على محافظة من محافظات الـعـراق، 
بحيث تشكل المرجعـيـة اآلمـرة الـنـاهـيـة فـي جـغـرافـيـة 
سيطرتها، ابـتـداء مـن األمـن الـداخـلـي وانـتـهـاء بـاألمـن 
االقتصادي، الذي هو الغاية من تشكيـلـهـا، وهـو تـكـديـس 
الثروات بالنهب والفساد والخوات، بحيث تتقاسم األربـاح مـع 
قيادة الحرس الثوري اإليراني، ويذهب القسم الضئيل منـهـا 
إلى أفراد القاعدة األمنية من جنود ورتباء وقادة مـجـمـوعـات 

 لتضمن والءها وسيطرتها عليها.
وما وصل من تقارير يدل على أن المساعدات التي تصـرف 
إلى عمالء نظام والية الفقيه في األقطـار الـعـربـيـة تـكـون 
نتيجة مساعدتها في تأسيس شركات وهمية بالـتـعـاون مـع 
الميليشيات العراقية تجبي عائداتها لمصلحة تقوية نفـوذهـا 

 في أقطارها.
وقد كشفت المعلومات أن حزب اهللا اللبناني قد حـاز عـلـى 
نصيب وفير من عائدات شركاته ومؤسسـاتـه فـي الـعـراق، 
وخاصة في محافظة البصرة الغنية بالنفط ومرافئ التهريب. 
هذا ناهيك عن أنه يلتزم تهريب أموال قيادات الميليـشـيـات 
نقداً إلى لبنان من أجل تبييضها، والتي بلـغـت كـمـا أشـارت 

 التقارير عشرات المليارات من الدوالرات.
وقد تكشف تقارير الحقة عن تفاصيل أكثر، وهذا ما يفسـر 
مظاهر الغنى الفاحش التي يبدو عليها وضع الحزب الـمـالـي 
في لبنان. وذلك بتقديمه الرواتب المرتفعة في وضع لـبـنـان 
المالي المنهار، وخاصة في حالة انهيار الليرة اللبنـانـيـة إلـى 
أدنى مستوياتها. كما يفسر الوضع المالي ألنصار حـزب اهللا 
في لبنان من الذين يستلمون مساعدات مالية بشكل مباشر، 

 أو عبر توفير فرص فتح شركات لهم للمقاوالت في العراق.
بانتظار صدور تقارير أكثر وضوحاً، وأكـثـر تـفـصـيـالً، قـد 
تنكشف وسائل تمويل أصدقاء نظام والية الفقيه فـي أكـثـر 
من قطر عربي، من المرجح أن تكون مساعدتهم تـتـم عـن 

 توفير فرص لهم في شركات المقاوالت في العراق.
 ٢٠٢٠/ آب /  ٢٤
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قام رئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي الـرفـيـق حسـن بـيـان 
على رأس وفد من القيادة القطرية ممثًال بالـرفـيـقـيـن عضـوا الـقـيـادة 
القطرية حسن غريب وعلي سكينة  والكادر المتقدم فـي فـرع الشـهـيـد 
موسى شعيب بتقديم واجب العزاء لعائلة الرفيق الـمـنـاضـل الـمـرحـوم 
عباس صالح عنيسي في بلدة دبين الجنوبية. وقد أشاد الوفد الـحـزبـي 
بالمناقبية النضالية للفقيد الذي قضى ردح  حياته مناضًال فـي صـفـوف 
الحزب  الذي انخرط في صفوفه منذ تفتح وعيه السياسي على القـضـايـا 
الوطنية والقومية وهو الذي  سيبقى دائم الحضور في وجـدان وذاكـرة 
رفاقه الذين شاركهم فقيد العائلة الكريمة  كل معارك الحزب النضـالـيـة 

 وكان دائماً في الموقع  الطليعي لمواجهة العدو الصهيوني. 
وقد شكرت العائلة  لقيادة الحزب مواساتها لها بـفـقـيـدهـا الـتـي وإن 
فقدت عزيزًا إال أن ما يخفف عبء األسى والمصاب األلـيـم الـذي أصـاب 
العائلة هو هذا االحتضان الحار  من قبل رفاقه الذين كـان يـرى فـيـهـم 
دائمًا أسرته الكبرى وأن العائلة ستبقى وفية  لإلرث النضالي الذي تركـه 
فقيد العائلة وتفتخر بالمنظومة  القيمية التي انطوت عليها شـخـصـيـتـه 

 ببعديها اإلنساني والنضالي.  
كما قدم الرفيق حسن بيان  والرفيق مازن قنبر التعازي باسم الـقـيـادة 
القطرية للحزب  وقيادة  فرع الشهيد موسى شعيب  للعقيد سهيل حـرب 

 وإخوانه بوفاة والدتهم في بلدة  زوطر الشرقية.
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ألقى الرفيق ركاد سالم (أبو محمود) أميـن عـام جـبـهـة ألقى الرفيق ركاد سالم (أبو محمود) أميـن عـام جـبـهـة ألقى الرفيق ركاد سالم (أبو محمود) أميـن عـام جـبـهـة ألقى الرفيق ركاد سالم (أبو محمود) أميـن عـام جـبـهـة 
التحرير العربية كلمة في اجتماع الفصائل الفلسطينية في التحرير العربية كلمة في اجتماع الفصائل الفلسطينية في التحرير العربية كلمة في اجتماع الفصائل الفلسطينية في التحرير العربية كلمة في اجتماع الفصائل الفلسطينية في 

    بيروت فيما يلي نصها:بيروت فيما يلي نصها:بيروت فيما يلي نصها:بيروت فيما يلي نصها:
 

    األخ الرئيس أبو مازن، األخوة الحضوراألخ الرئيس أبو مازن، األخوة الحضوراألخ الرئيس أبو مازن، األخوة الحضوراألخ الرئيس أبو مازن، األخوة الحضور
نلتقي اليوم موحدين بهدف إسقاط صفقة الـقـرن وإلـغـاء 
مخطط الضم وإنهاء التطبيع ,وذلك بعد أن أجمعت الفصائـل 
والقوى الوطنية على إعالن الرئيس أبو مـازن فـي اجـتـمـاع 

عـن قـرارات  ٢٠٢٠/مـايـو ١٩القيادة الفلسطينية بتاريخ 
اللجنة التنفيذية بأن االتفاقـات والـتـفـاهـمـات االنـتـقـالـيـة 
استنفذت ولم يعد هناك أي إمكانية الستمرار العـمـل عـلـى 
أساسها. وقد تضمن اإلعالن وقـف الـمـفـاوضـات الـثـنـائـيـة 

 بالرعاية األميركية, وهذا يعني إنهاء اتفاقات أوسلو .
وطلب عقد مؤتمر دولي للسالم عـلـى أسـاس الشـرعـيـة 
الدولية والقانون الدولي وقرارات األمم المـتـحـدة مـن قـرار 

والذي ينص عـلـى  ١٩٤٨لعام  ١٩٤وقرار  ١٩٤٧لعام  ١٨١
والذي حث عـلـى  ٢٠١٦لعام  ٢٣٣٨حق العودة وحتى القرار 

فـي األراضـي “  اإلسـرائـيـلـيـة” وضع نهاية للمـسـتـوطـنـات 
بوقف االستيطان في الضـفـة “  إسرائيل” الفلسطينية وطالب 

 ١٣٩٧الغربية بما فيها القدس مروراً بقراري مجلس األمـن 
الـذي يـنـص عـلـى  ١٥١٥وقرار مجلس األمن  ٢٠٠٢لعام 

إقامة دولة فلسطينية وهذه المبادرة جاءت رداً على صـفـقـة 
 القرن .

وبعد تحديد البرنامج السياسي للمرحلة القادمة , وتحديـد 
 الهدف فإننا مطالبون بوضع استراتيجية مواجهة تتمثل بـ

عدم المس بمنظمة التحرير الفلسطينية فهي الممثـل  -١
الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني وهي االطار الـكـفـاحـي 

كما تكرس تمـثـيـلـهـا  ١٩٦٤لشعبنا منذ تأسيسها في العام 
. وقد حازت الـمـنـظـمـة ١٩٧٤لشعبنا في مؤتمر القمة عام 

 على الشرعية العربية والدولية.
إن تطوير م.ت.ف ضمن األسس القائمة وهـي الـتـوافـق, 
فقد استمر هذا التوافق منذ تأسيس المنظـمـة وحـتـى اآلن 
وعدم تمثيل بعض الفصـائـل فـي م.ت.ف هـنـاك ظـروف 
فرضت هذا الواقع ونحن نعتـقـد أن وجـود سـتـة مـاليـيـن 
فلسطيني في الداخل وتسعة ماليين فلسطيني في الـخـارج 
هذا يعني تعذر إجراء انتخابات, كما أننا في جبهة الـتـحـريـر 
العربية ضد االنتخابات في ظل االحتالل, فليس هناك ثـورة 

 أجرت انتخابات قبل التحرير.
األمر الثاني: المقاومة الشعبية وهي حق أقـرتـه الشـرائـع 

 الدولية

ضرورة قيام وحدة ميدانية لـتـشـكـيـل قـيـادة وطـنـيـة  -أ
 لمقاومة مخططات الضم واالستيطان

تربـح مـا “  فإسرائيل” تعزيز المقاطعة لمنتجات العدو,  -ب
يزيد عن ثالث مليارات دوالر سنويا جراء احتاللهـا لـألراضـي 

 الفلسطينية.
في مـقـاطـعـة مـنـتـجـات الـمـسـتـوطـنـات  BDSج. دعم 

 كافة.“ اإلسرائيلية”وتطويرها لمقاطعة المنتجات 
 “.إسرائيل”إيجاد فرص عمل لعمالنا خارج  -د

ماليين فلسطيني خارج فلسطين منتشـرون  ٩ثالثاً: هناك 
في أصقاع األرض, وحدة الهدف والبرنامج يساعد في تأطيره 
باتحادات ونقابات وجمعيات إضافة إلـى الـفـصـائـل بـحـيـث 
تشمل هذه العملية كافة أبناء شعبنا الفـلـسـطـيـنـي أيـنـمـا 

 وجدوا وزجهم في دائرة الصراع النتزاع حقوق شعبنا.
وأميركا واإلمارات هو “  إسرائيل” رابعاً: االتفاق الثالثي بين 

“ إسـرائـيـل” توجه فردي لألمير محمد بن زايد للتطبيـع مـع 
ورغم ان هذا االتفاق خروج عن اإلجماع العربي الذي أقـرتـه 

وهو التطبيـع الشـامـل  ٢٠٠٢القمة العربية في بيروت عام 
فـانـه  ٦٧مقابل االنسحاب الكامل من األراضي المحتلة عام 

 يشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.
مليون عربي من المحيط إلـى الـخـلـيـج  ٣٠٠ولكن هناك 

ضد التطبيع وضد صفقة القرن. لذا نرى ضرورة التوجه إلـى 
شعبنا العربي بأحزابه ومؤسساته ونقابـاتـه فـهـذه تشـكـل 
ضغط على األنظمة العربية ونرى ضرورة إعادة إحياء الجبهة 
العربية المشاركة للثورة الفلسطينية من الـقـوى واألحـزاب 

 العربية. كما كان األمر قبل خروجنا من بيروت.
خامساً: أيها األخوة والرفاق نحن لسنا ضعفاء, هناك تأيـيـد 

 ٢٥عالمي لنضال شعبنا الفلسطيني وحقه في إقامة دولته. 
دولة أوروبية أنذرت نتنياهو بأن الضم لن يمر دون عقـوبـات 
كما أن روسيا والصين رفضت مخطط الضم وصفقة العـصـر 

عضو  ١٨٩وحتى داخل الواليات المتحدة األميركية فقد قدم 
مجلس نواب أميركي عريضة ضد الضم. وايد هذه العريضـة 

عضو مجلس شيوخ كما انشق عن المنظمة الصهيونـيـة  ٣٩
الذي يرفض الضم ويؤيد حـق الشـعـب  J streetايباك حزب 

 الفلسطيني في إقامة دولته.
أخيراً: أيها األخوة , أيها الرفاق: أن توحيد الجهود إلسـقـاط 
صفقة ترامب والضم والتطبيع نرى فيها خطوة استراتيجـيـة 
على طريق إنهاء االنقسام وإعادة توحيد الشعب الفلسطيني 
وذلك بتطبيق االتفاقات الموقعة والتي أخذت الـكـثـيـر مـن 

 الوقت والجهد والمال.
 المجد والخلود للشهداء
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صرح الناطق اإلعالمي باسم جبهة التحرير العربية  المهندس محمود الصيفي صرح الناطق اإلعالمي باسم جبهة التحرير العربية  المهندس محمود الصيفي صرح الناطق اإلعالمي باسم جبهة التحرير العربية  المهندس محمود الصيفي صرح الناطق اإلعالمي باسم جبهة التحرير العربية  المهندس محمود الصيفي 
    بما يلي :بما يلي :بما يلي :بما يلي :

إن إعالن تطبيع مملكة البحرين مع الكيان الصهيوني تعتبر طـعـنـة أخـرى فـي 
ظهر شعبنا الفلسطيني بعد تطبيع اإلمارات العربية في غضون اقل من شـهـر .. 
وأيضاً تعتبر ضربة في الصميم لمقررات القمم العربية وتنـكـرا لـدمـاء الشـهـداء 

 ولعذابات األسرى في سجون االحتالل الصهيوني.
إن الرد الفلسطيني على هذا اإلعالن  يتطلب منا  اإلسراع في تنـفـيـذ مـقـررات 
اجتماع األمناء العامين بإنهاء االنقسام وبتصعيد المقاومة الشعبية بكافة أشكالهـا 

 . BDSوتشمل فلسطين كاملة وبدعم حملة المقاطعة الـ 
إن جبهة التحرير العربية تتوجه بالدعوة لألحزاب والـقـوى الـحـيـة فـي الـوطـن 

 العربي بتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه قضية العرب المركزية  قضية فلسطين .
    جبهة التحرير العربية جبهة التحرير العربية جبهة التحرير العربية جبهة التحرير العربية 
    مكتب اإلعالم المركزيمكتب اإلعالم المركزيمكتب اإلعالم المركزيمكتب اإلعالم المركزي

على إدانة اتفاقيات االستسالم والتطبيع   يؤكد لقاء التغيير
التي عقدتها مؤخراً كل من دولة اإلمارات العربية الـمـتـحـدة 
ودولة البحرين مع العدو الصهيـونـي، تـحـت رعـايـة اإلدارة 
األميركية التي تسعى لتمرير "صفقة الـقـرن" الـتـصـفـويـة، 
على حساب الشعب الفلسطيني واألمة العربية، وذلك بهـدف 
تثبيت الهيمنة األميركية عـلـى بـالدنـا، وخـدمـة لـلـكـيـان 
الصهيوني التوسعي العنصري. كما يرى الـلـقـاء فـي تـلـك 
االتفاقيات تخلياً عن القضية الفلسطينية التي تمثل قضـيـة 
العرب األولى، وعن واجـب الـوقـوف إلـى جـانـب الشـعـوب 
العربية، ومن بينها الشعبـان الـلـبـنـانـي والسـوري الـلـذان 

واستمرار احتاللـهـا ألجـزاء مـن “  إسرائيل” يواجهان عدوانية 
 األراضي اللبنانية والسورية.

وينظر اللقاء، بكل أسف وأسى، إلى األحوال المتردية التـي 
قاد النظام الرسمي الوضع العربي إليها؛ من هيمنـة الـقـوى 
اإلقليمية والدولية، إلى صعود النزعات والصراعات الطائفيـة 
والعرقية على حساب االنتماءات الوطنية الوحدوية والـهـويـة 
العربية الجامعة، وإلى استفحال ممارسات القمع واالستـبـداد 
والظلم االجتماعي. غير أن اللقاء ينظر في المـقـابـل، بـكـل 
تفاؤل وثقة إلى ما يمتلكه الشعب الفلسطيني من تصـمـيـم 
على إسقاط كل المؤامرات التي تستهدف قضيته وحـقـوقـه 
الوطنية في العودة وبناء دولته الوطنية المستقلة بعاصمتها 

القدس. ويتجلى تصميم الشعب الفلسطيني في الـمـقـاومـة 
الشعبية والمسلحة المستمرة منذ قرن من الزمـن مـن دون 
كلل أو ملل، والتي نأمل أن تتنامى وتتصاعد بعـد مسـاعـي 
التقارب بين الـفـصـائـل تـحـت رايـة مـنـظـمـة الـتـحـريـر 

 الفلسطينية، وفق مشروع وطني ومقاوم.
كما ينظر اللقاء بتفاؤل وثقة أيضاَ إلى إنجازات الـمـقـاومـة 
واالنتفاضات الشعبية في لبنـان وفـي غـيـره مـن األقـطـار 

تشرين من تصميم  ١٧العربية، وال سيما ما أبرزته انتفاضة 
الفئات الشبابية والشعبية عـلـى إسـقـاط نـظـام الـتـحـالـف 
الطائفي المالي، نظام التبعية والعجز والفشل والفساد الـذي 
دفع لبنان نحو االنهيار الـمـالـي واالقـتـصـادي والسـيـاسـي 
واالجتماعي، كما دفع الشعب اللبنانـي إلـى هـاويـة الـفـقـر 
والحاجة والعوز، إضافة إلى القتل الجماعي. ويـؤكـد الـلـقـاء 
على قدرة هذا الشعب، ومعه الشعب الفلسـطـيـنـي وسـائـر 
شعوب األمة العربية، على إسقاط مؤامرة التطبيع مع الـعـدو 
الصهيوني ومواجهة مؤامراته العدوانية والتوسعيـة، وعـلـى 

 التصدي لكل أشكال الهيمنة الخارجية وأدواتها المحلية.
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شاركت جبهة التحرير العربية بالفعاليـات الـوطـنـيـة فـي 
الوطن والشتات ضد إعالن التطبيع بين اإلمـارات الـعـربـيـة 
والبحرين مع العدو الصهيوني برعاية الـرئـيـس األمـريـكـي  

 . ١٥,٩,٢٠٢٠مب يوم الثالثاء ادونالد تر
ففي مدينة رام اهللا شارك عضو القيادة القـومـيـة لـحـزب 
البعث العربي االشتراكي أمين عام جبهة التحريـر الـعـربـيـة 
الرفيق ركاد سالم أبو محمود في المظاهرة الحاشـدة وسـط 
مدينة رام اهللا برفقة قادة الفصائل الوطـنـيـة واإلسـالمـيـة  
رافضة تطبيع اإلمارات العربية ومملكة البحرين مع الـكـيـان 

 الصهيوني. 

وفي مدينة نابلس شاركت الجبهة مـع فصـائـل الـعـمـل 
الوطني واإلسالمي في الوقفة الجماهيرية الـتـي نـظـمـتـهـا 
لجنة القوى والمؤسسات في محافظة نابلس حضرها أعضـاء 
اللجنة المركزية لجبهة التحرير الـعـربـيـة مـحـمـود الـعـدم 
ومحمود الصيفي وثائر حنني وأعضاء وكوادر الـجـبـهـة فـي 

 المحافظة . 

وفي مدينة جنين شمال الضفة الغربية شاركـت الـجـبـهـة 
ممثلة بالرفيق عبداهللا قبها عضو اللجنة المركـزيـة وكـوادر 
الجبهة  في فعالية شعبية ضد التطبيع اإلماراتي والبحريـنـي 
مع العدو الصهيوني بتنظيم من القوى والفعالية الـوطـنـيـة 
في محافظة جنين والتي أقيمت على مقبرة شهداء الـجـيـش 
العراقي الباسل مذكرين األمة العربية بدماء شـهـداء األمـة 

 التي روت ارض فلسطين دفاعاً عنها.

وفي مدينة طولكرم شاركت جبـهـة الـتـحـريـر الـعـربـيـة 
بالوقفة الشعبية ضد اإلعالن اإلماراتي والبحريني بالتطبـيـع 
مع الكيان الصهيوني ممثلة بالرفاق مأمون الـتـايـة وأحـمـد 
فاخوري والتي نظمتها لجنـة فصـائـل مـنـظـمـة الـتـحـريـر 

 الفلسطينية في المحافظة.  

وشاركت جبهة التحرير العربية ممثلة بـالـرفـيـق سـمـيـر  
 .صيدم وكوادر الجبهة 
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في الوقفة الجماهرية  ضد تطبيع اإلمارات والبحريـن مـع 
الكيان الصهيوني والتي نظمتها لجنة القوى والمؤسسات في 
محافظة رفح دوار الشهداء وأكد المشاركون أن فـلـسـطـيـن 

 باقية والمطبعين إلى زوال.

شمال غـزة تشـارك فـي  -وشاركت جبهة التحرير العربية 
الوقفة التي دعت لها القيادة الوطنية المـوحـدة لـلـمـقـاومـة 
الشعبية للتعبير عن الرفض الشعبي و الـوطـنـي لـتـوقـيـع 
اتفاقات التطبيع ما بين اإلمـارات و الـبـحـريـن الـيـوم فـي 

 الواليات المتحدة األمريكية.

وفي المحافظة الوسطى شاركت جبهة التحريـر الـعـربـيـة 
في الفعالية الجماهيرية الحاشدة  الـتـي نـظـمـتـهـا الـقـوى 
الوطنية واإلسالمية ضد التطبيع اإلماراتي الـبـحـريـنـي مـع 
الكيان الصهيوني. وقد شارك المئات من أبناء شعبنا حامليـن 
اإلعالم الفلسطينية والشعارات المنددة باالتفاق الخياني مـع 

 .الصهاينة
وفي فعالية احتجاجية أمام بوابة األمم المتـحـدة شـاركـت 
جبهة التحرير العربية ممثلة بالرفيق بسام الفار أبو الـولـيـد 
عضو اللجنة المركزية للجبهة مع القوى الوطنية اإلسـالمـيـة 
ومؤسسات المجتمع المدني ضد التطبيع اإلماراتي البحرينـي 
الصهيوني والذي مثل طعنة للشعب العربي الـفـلـسـطـيـنـي 

 واألمة العربية .

    الساحة اللبنانية  :الساحة اللبنانية  :الساحة اللبنانية  :الساحة اللبنانية  :
وفي لبنان شاركت جبهة التحرير العربية  القوى الوطـنـيـة 
واإلسالمية واألحزاب اللبنانية في الفعاليات الرافضة لالتفاق 

 التطبيعي اإلماراتي البحريني مع الكيان الصهيوني ..
ففي منطقة صور  شاركت جبهة التحرير العربية مـمـثـلـة 
بعضو القيادة السياسية في لبنـان الـرفـيـق أبـو إبـراهـيـم 
الذهب في المسيرة الوطنية الحاشدة في مخيم الـرشـيـديـة 
والتي نظمتها فصائل الثورة تعبيرا عن الغضب الفلسطينـي 

 .ورفضه لموجات التطبيع العربية مع الكيان الصهيوني

وفي مخيم البص نظمت فصـائـل مـنـظـمـة الـتـحـريـر   
الفلسطينية بمشاركة جبهة التحـريـر الـعـربـيـة اعـتـصـامـا 
جماهيريا تنديدا باتفاقيات التطبيع الـخـيـانـيـة مـع الـعـدو 
الصهيوني رفعت خالله اإلعالم الفلـسـطـيـنـيـة والـالفـتـات 
الرافضة والمستنكرة لهذه االتفاقيات التطبـيـعـيـة وألـقـيـت 
كلمات تؤكد على وحدانية تمثيل منظمة التحرير لـلـشـعـب 
العربي الفلسـطـيـنـي ورافضـة لـلـهـرولـة بـاتـجـاه الـعـدو 

 .الصهيوني
    

    ولرسالة أمتنا المجد والخلودولرسالة أمتنا المجد والخلودولرسالة أمتنا المجد والخلودولرسالة أمتنا المجد والخلود
    

 مكتب اإلعالم المركزيمكتب اإلعالم المركزيمكتب اإلعالم المركزيمكتب اإلعالم المركزي
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أصدرت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لـبـنـان أصدرت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لـبـنـان أصدرت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لـبـنـان أصدرت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لـبـنـان 
    بياناً ضد التطبيع مع العدو فيما يلي نصه::بياناً ضد التطبيع مع العدو فيما يلي نصه::بياناً ضد التطبيع مع العدو فيما يلي نصه::بياناً ضد التطبيع مع العدو فيما يلي نصه::

آن األوان للشعوب العربية واإلسالمية لكي تنهض وتدافـع 
عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضيتها الـمـركـزيـة وأن 

 تتصدى لمسلسل التطبيع مع العدو الصهيوني
لم ينتظر طويالً الرئيس األمريكـي دونـالـد تـرامـب  •

الشعب الفلسطيني لكي يستجمع قواه لمواجـهـة تـداعـيـات 
طعنة الغدر والخيانة األولى التي وجهتها  له دولـة اإلمـارات 
العربية، بإبرام اتفاق للتطبيع الكامل مع العدو الصهيـونـي، 
ولم يترك أيضاً أمام بعض الدول العربية وخاصة الخليـجـيـة 
التي أظهرت استعدادها للتطبيع مع العدو الصهيونـي وقـتـاً 
طويالً  لكي تفكر وتعيد حساباتها، بـعـد مـوجـة الـتـنـديـد 
الكبيرة التي عبرت عنها الشعوب العربية واإلسالمية رفضـاً 
لالتفاق اإلماراتي الصهيوني، حتى دفع بدولة البحرين لـكـي 
تحذو حذو اإلمارات للقيام بخطوة غدر  وخيانة وطعنة ثانيـة 
للشعب الفلسطيني والـقـدس، بـإبـرام اتـفـاق مـع الـعـدو 
الصهيوني للتطبيع الكامل معه، لتصبح الـبـحـريـن الـدولـة 
العربية الرابعة التي تقيم عالقات رسمية كاملة مع الـكـيـان 

 الصهيوني.
إن قيادة فصائل منظمة التحرير الفلـسـطـيـنـي فـي  •

لبنان، تؤكد وبما ال يدع مجاالً للشك بأن الرئيس األمريـكـي 
"ترامب" مصمم على مواصلة حربه وعدوانه عـلـى الشـعـب 
الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وما االتـفـاق  الـبـحـريـنـي 
الصهيوني الجديد إال استمرار لسياسية الضغط والـتـرهـيـب 
للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الـرئـيـس مـحـمـود 
عباس أبو مازن، خاصة بعد أن اتخذت قرارها بالتحـلـل مـن 
االتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني واإلدارة األمريكيـة، 
رداً على خطته ما يسمى بـ "صفقة القرن" التي أعدها وفـق 
الرؤية والمـصـالـح الصـهـيـونـيـة، لـلـنـيـل مـن الـقـضـيـة 
الفلسطينية، كما إنها مـحـاولـة فـاشـلـة إلحـبـاط الشـعـب 
الفلسطيني وكسر عزيمته وقدرته العظيمة علـى الصـمـود  

ومقاومته لالحتالل الصهيوني وكل المشاريـع والـمـؤامـرات 
 التصفوية.

ترى قيادة المنظمة باالتفاق اإلمـاراتـي الـبـحـريـنـي  •
الصهيوني، معالم ومؤشرات واضحة تـظـهـر سـعـي اإلدارة 
األمريكية لتشكيل حلف ومحور في منطقة الشرق األوسـط، 
يكون فيه الكيان الصهيوني رأس حربه، على حساب القضية 
الفلسطينية والحقوق المشروعة لـلـشـعـب الـفـلـسـطـيـنـي 
المتمثلة بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينـيـة 
المستقلة كاملة  السيادة وعاصمتها القدس، لمواجهة الحلف 
والمحور اآلخذ بالتبلور على مستوى العالـم، والـذي تـقـوده 
 روسيا والصين وتأتي  إيران وسوريا من ضمنه في المنطقة.

إن قيادة الـمـنـظـمـة فـي لـبـنـان تـؤكـد بـأن الـرد  •
الفلسطيني األمثل على خطوات الغدر والخيانـة اإلمـاراتـيـة 
والبحرينية، وما يمكن أن يتلوها من خـطـوات تـطـبـيـعـيـة، 
يتمثل باإلسراع في ترجمة وتنفيذ ما تم االتفاق علـيـه فـي 
اجتماع األمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والـذي عـقـد 
األسبوع الماضي بالتزامن بين رام اهللا والعاصمة اللبـنـانـيـة 
بيروت، لطي صفحة االنقسام السوداء، واسـتـعـادة الـوحـدة 
الفلسطينية وإعادة توحيد جناحي الوطن، وتوحيـد الـنـظـام 
السياسي الفلـسـطـيـنـي تـحـت رايـة مـنـظـمـة الـتـحـريـر 
الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفـلـسـطـيـنـي 

 أينما وجد.
تدعو قيادة فصائل المنظمة فـي لـبـنـان الشـعـوب  •

العربـيـة واإلسـالمـيـة لـلـنـهـوض والـدفـاع عـن الشـعـب 
الفلسطيني وعن القضية الفلسطينية باعتبارها قضـيـتـهـم 
المركزية، الدينية واألخالقية والقومية والـوطـنـيـة، والـتـي 
تتعرض ألكبر هجمة منذ نشأتها، من قبل اإلدارة األمريكيـة 

 والعدو الصهيوني وحلفائهم من المطبعين في المنطقة.
 عاشت فلسطين حرة عربية  •
 المجد للشهداء والحرية لألسرى  •

١٢/٩/٢٠٢٠ 
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    صرح الرفيق المناضل البطل محمد ضياء الدين صرح الرفيق المناضل البطل محمد ضياء الدين صرح الرفيق المناضل البطل محمد ضياء الدين صرح الرفيق المناضل البطل محمد ضياء الدين 
 عضو قيادة قُطر السودان لحزب البعث العربي االشتراكي (األصل)  

 مدير عام شركة المواصالت العامة 
 اليوم حول التطبيع مع الكيان الصهيوني قائالً : 

(أي قرار نحو التطبيع سوف نقف ضدة بـكُـلَّ قـوة وبـدون 
 هوادة وبِكُلَّ الوسائل المشروعة) 

تحية للرفيق المناضل البطل الثّائر محمد ضــيـاء الـديـن 

ولجميع رِفاق العقيدة في القُطر العربي السوداني الشقـيـق، 
وتحية إلخواننا وأخواتنا وأهلنا األحرار والحرائر فـي الـقُـطـر 
العربي السوداني العظيم الَّذين يرفضون أي قرار أو شـكـل 

 من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم .
 #عاش السودان العظيم عظيمأ عربياً_ثائراً

 #عاش أحرار وحرائر اُألمة أينما كانوا واهللا أكبر
 #والمجد لفلسطين العربية واُألمة المجيدة الخالدة
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تواصلت ردود األفعال الدولية المنددة باتـفـاق الـتـطـبـيـع 
الذي جرى بين مملكة البحرين واالحتالل اإلسرائيلي، برعاية 

 .الواليات المتحدة األميركية
وأجمعت في بيانات منفصلة، اليوم السبت، على أن هـذه 

على مواصلة ممـارسـاتـهـا غـيـر “  إسرائيل” الخطوة ستشجع 
المشروعة ضد شعبنا الفلسطيـنـي، ومـحـاوالتـهـا تـرسـيـخ 

 .االحتالل في األراضي الفلسطينية
وزارة الخارجية التركية أدانت بشدة االتفاق الـتـطـبـيـعـي، 
وأعربت عن قلقها، من إقامة البحرين عالقات دبلوماسية مع 

 .“إسرائيل”
وأكدت الوزارة أن قرار البحرين يأتي منافيا لمبادرة السالم 
العربية، والتعهدات التي اتخذت ضـمـن مـنـظـمـة الـتـعـاون 

 .اإلسالمي
ضربة ضـد “ وأوضحت أن الخطوة المذكورة ستكون بمثابة 
 ”.الجهود المبذولة للدفاع عن القضية الفلسطينية

وأشارت إلى أن السبيل الوحيد إلحالل السالم واالسـتـقـرار 
في منطقة الشرق األوسط، يمر عبـر تـحـقـيـق حـل عـادل 
وشامل للقضية الفلسطينيـة فـي إطـار الـقـانـون الـدولـي 

 .وقرارات األمم المتحدة
كنتيجة لضغط وإكراه الجهات الفاعلة من خـارج “ وأضافت: 

المنطقة، فإن التنازالت غير المسؤولة التي يتـم تـقـديـمـهـا 
بسبب المخاوف حيال المصالح الضيقة ال يمكنهـا أن تـلـغـي 

 .”هذه الحقيقة أو تبدلها
من ناحيتها، أكدت منظمة العدل والتنمية لحقوق اإلنسـان 

ستفشل فشـال “  إسرائيل” ان اتفاقيات التطبيع المجانية مع “ 
ذريعا في تـحـقـيـق السـالم بـالشـرق األوسـط، ألن تـلـك 
االتفاقيات تضيع حقوق الشعب الفلسـطـيـنـي، وال تضـمـن 

 .”إقامة دولة فلسطينية
وأكدت المنظمة على لسان المتـحـدث الـرسـمـي بـاسـمـهـا،  

ان مشروع تـرامـب وكـوشـنـر  “ الباحث السياسي زيدان القنائي  
أيضـا سـتـفـشـل  ”  صـفـقـة الـقـرن “للسالم بالشرق األوسط او  

بتحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ألن المشـروع  
 .”هدفه تفكيك الدولة الفلسطينية، وتصفية قضية فلسطين 

ووجهت المنظمة رسالة لترامب ونتنياهو وكـوشـنـر والـدول  
ان الشعب الفلسطيني لن يبيع ابدا فلسطين او القضية  “ العربية  

الفلسطينية مقابل الدوالرات، كما ان كافة الفصائل الـوطـنـيـة  
الفلسطينية، وعلى رأسها منظمة التحريـر وبـقـيـة الـفـصـائـل  

، واتفاقيات التطبيع، طالما ان  ” صفقة القرن “ ستتحد في مواجهة  
 .”تلك االتفاقيات تضيع حق الشعب الفلسطيني 

بدورها، قالت نقابة المحامين األردنية، إن الـتـطـبـيـع مـع 
، ” صـفـقـة الـقـرن“ االحتالل اإلسرائيلي يعني موافقة عـلـى 

 .ويهودية الدولة، واالعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل
واضافت النقابة في بيان لنقيب المحامين مازن رشـيـدات، 
ان النقابة لم تتفاجأ من قرار مملكة البحرين إقامة عـالقـات 
دبلوماسية مع االحتالل، كونه كان واضـحـا مـنـذ تـم عـقـد 
ورشة البحرين التي قادت إلـى الـمـبـاشـرة بشـكـل عـلـنـي 

 .للتطبيع، بعد أن كان سرياً

وأدانت النقابة أي اتفاق تطبيعي مع االحتالل، مـؤكـدة أن 
الشعوب العربية ليست مع أنظمتها في هذا التوجه، وأن حـل 
القضية الفلسطينية ال يكون إال بـدحـر االحـتـالل، وإقـامـة 
الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتهـا 

 .القدس
من جانبه، أدان حزب جبهة التحرير الـوطـنـي الـجـزائـري، 
إعالن مملكة البحريـن تـطـبـيـع عـالقـاتـهـا مـع االحـتـالل 

 .اإلسرائيلي
هذا االتفاق المـخـزي، الـذي يـأتـي بـعـد “ وقال الحزب إن 

أسابيع قليلة من تطبيع العالقات بين دولة اإلمارات العربـيـة 
المتحدة واالحتالل، يشكل طعنة أخرى في صـدر الـقـضـيـة 

 .”الفلسطينية
وأكد أن االتفاق التطبيعي، يرفضـه الشـعـب الـبـحـريـنـي 
ويتصدى له، وهو ليس إال حلقة ضمن مسلسـل واضـح مـن 
االستسالم والمهانة، لكنه لن يغيـر مـن حـقـائـق الـتـاريـخ 
والجغرافيا شيئا، بأن فلسطين أرض محتلة، وشعبها يـقـاوم 

 .لتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
وشدد الحزب على مواقفه الـثـابـتـة والـمـبـدئـيـة بـدعـم 
ومساندة القضية الـفـلـسـطـيـنـيـة، داعـيـا أبـنـاء الشـعـب 
الفلسطيني وكافة فصائله الوطنية، إلـى رص صـفـوفـهـم 
وتوحيد جهودهم أكثر من أي وقت مضى، وااللـتـفـاف حـول 
جوهر القضية الفلسطينية، لدحر االحتالل، وإقـامـة الـدولـة 

 .المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
وفي السياق، أدانت وزارة الخارجـيـة اإليـرانـيـة، تـطـبـيـع 
العالقات بين البحرين واالحتالل اإلسرائيلي، ووصفتـه بـأنـه 

 .عمل مخز ومذل
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن هذا اإلجـراء 
البحريني المخزي، يضحي بمبادئ القضية الـفـلـسـطـيـنـيـة، 
وعقود من نضال الشعب الفلسطـيـنـي، ومـا تـحـمـلـه مـن 

 .مصائب وآالم فداء لالنتخابات األميركية
من المؤكد أن الشعب الفلـسـطـيـنـي الـمـظـلـوم “ وتابعت 

والمسلمين األحرار في العالم سيرفضون التطـبـيـع وإقـامـة 
العالقات االحتالل، وبالتالي فإن هذا اإلجراء المخزي سيبـقـى 
في ذاكرة الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب العالم الحرة 

 .”إلى األبد
واعتبرت الخارجية اإليرانية أن حكومة البحريـن وبـدل أن 
تكسب مشروعيتها من شعبها، فـإنـهـا تـديـر ظـهـرهـا لـه 
وترتكب خطأ كبيرا بالتشبث باالحتالل وبالتضحية بـمـبـادئ 

 .الشعب الفلسطيني من أجل االنتخابات الداخلية األميركية
وقالت إن حكام البحرين سيكونون من اآلن وصاعدا شركاء 
في جرائم االحتالل اإلسرائيلي باعتـبـاره مصـدر الـتـهـديـد 
الدائم ألمن المنطقة والعالم اإلسالمي، واألساس لعقود من 
العنف والقمع والقتل والحروب واالغتياالت وسفك الدماء فـي 
فلسطين المظلومة والمنطقة، وبالنتيجة فإن إجراء حـكـومـة 
البحرين لن يسفر اال عن تصاعد الغضب الـدائـم لـلـشـعـب 

 .الفلسطيني المظلوم والمسلمين والشعوب الحرة في العالم
 * * * * 
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موقف النظام البحريني من التطبيع مع العدو الصهـيـونـي 
هو موقف من طرفين ال شرعية لهما في ذلك فـال الـنـظـام 
البحريني يملك شرعية لعقد اتفاق مع الصهايـنـة والـكـيـان 

 الغاصب هو كيان غير شرعي
االتفاق بين النظام االستبدادي في الـبـحـريـن وحـكـومـة 
االحتالل الصهيوني خيانة عظمى لإلسالم وللعروبة وخـروج 

 عن اإلجماع اإلسالمي والعربي والوطني

شعب البحرين بكل أطيافه ومكوناته الدينية والسيـاسـيـة 
والفكرية والمجتمعية مجمع علـى الـتـمـسـك بـفـلـسـطـيـن 
ويرفض الكيان الصهيوني برمته ويقف مع فلسطيـن حـتـى 

 تحرير آخر حبة من ترابٍ منه
إن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو تضاد صارخ مع إرادة 
شعب البحرين وانقالب على عقيدته المبـدئـيـة فـي رفـض 

 احتالل فلسطين وانسجام تام مع اإلرهاب الصهيوني.

:4Q1E!�� �" ق�"��� ��)�T 

أصدرت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي بياناً أشاد 
 بموقف الشيخ حمد حسين جاء فيه:

أيها الرفاق ... أيتها الجماهير العربية المؤمنة... أيها أيها الرفاق ... أيتها الجماهير العربية المؤمنة... أيها أيها الرفاق ... أيتها الجماهير العربية المؤمنة... أيها أيها الرفاق ... أيتها الجماهير العربية المؤمنة... أيها 
    الملتزمون بقضايا أمتنا ومصالحها الوطنية والقومية..الملتزمون بقضايا أمتنا ومصالحها الوطنية والقومية..الملتزمون بقضايا أمتنا ومصالحها الوطنية والقومية..الملتزمون بقضايا أمتنا ومصالحها الوطنية والقومية..

إن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي إذ تحييكم في 
هذه المرحلة الدقيقة من مراحل حياة وكفاح امتنا الماجدة 
حيث قدرت األمانة العامة عالياً وبكل اعتزاز مصداقية التزام 
رئيس مؤتمرنا العام سيادة الشيخ الجليل خطيب المسجد 
األقصى المبارك الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس 
والديار الفلسطينية وبخاصة موقفه القومي المشرف األخير 
الذي تناقلته مختلف وكاالت األنباء بتقديم استقالته من 
عضوية مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم للمجتمعات 
المسلمة في أبو ظبي باإلمارات العربية المتحدة وذلك على 
خلفية إصدار المجلس المذكور بياناً يشيد بقرار اإلمارات 

المذكورة الخاص بالتطبيع مع سلطات االحتالل الصهيونية 
على اعتبار ان هذا التطبيع قد جاء خذالنا لمصالح األمة 
وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية 
واإلسالمية ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية في القدس 

 الشريف.
وإن األمانة العامة إذ تقدر عالياً ذلك الموقف الشجاع 
والملتزم من رئيس مؤتمرنا الشيخ الجليل فإنها تدعو كافة 
شرفاء األمة إلى الوقوف داعمين لشيخنا الكبير والقدوة 
المؤمنة في موقفه الشريف والملتزم الذي مثل في ذلك 
حقيقة اإلرادة الصلبة العزيزة للشعب العربي من المحيط 

 إلى الخليج.
 المجد لكل األخيار والشرفاء.

    احمد عبد الهادي النجداوياحمد عبد الهادي النجداوياحمد عبد الهادي النجداوياحمد عبد الهادي النجداوي    
٣٠/٨/٢٠٢٠   
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في نطاق اللقاءات الدورية مع قيادة حركة التحرير الوطني الفـلـسـطـيـنـي (فـتـح) 
استقبل عضو القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي الرفيـق رضـوان 
ياسين  وبحضور الدكتور كمال خزعل عضو قيادة فرع الشمال للحـزب ظـهـر الـيـوم 

 ، في مركز الحزب بطرابلس،٢١/٩/٢٠٢٠االثنين 
األخ جمال الكيالي مسؤول حركة فتح في طرابلس يرافقه األخ إبـراهـيـم كـيـالـي 

 مسؤول إعالم شعبة طرابلس . 
حيث جرى التداول في النشاطات القائمة حول رفـض صـفـقـة الـعـصـر ومـؤامـرة 

 التطبيع العاملة على االعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب،
الشهر القادم الساعة الخامسـة مسـاء  ٢٣كما جرى التنسيق إلنجاح اللقاء الوطني اللبناني الفلسطيني الشعبي يوم األربعاء 

في ساحة الرئيس جمال عبدالناصر التل بطرابلس حيث سيصار  إلى إقامة وقفة عامة دعماً لصمود الشـعـب الـفـلـسـطـيـنـي 
 ويتخللها التوقيع على العلم الفلسطيني كتأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في كامل تراب فلسطين.
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سوف يسجل التاريخ يومًا ما أنه بينما كانت البحرين 
ومعها كل العالم تكافح وتتصدى بقوة وبإرادة وطنية 
حازمة لوباء جائحة كورونا الذي أربك حياتنا االجتماعية 
وقلبها رأسًا على عقب، وشل قدراتنا االقتصادية والثقافية، 
وبينما كانت األيادي واإلرادات الشعبية والرسمية تتشابك، 

القاتل، بينما كل ” العدو“والعقول تتسابق لمواجهة هذا 
هذ الصور المشرقة، والمشهد الوطني التاريخي الذي يترسم 
في وطننا ويفتح أمامنا آفاق األمل والمستقبل الواعد 
والمتوج باالنتصار على وباء كورونا اللعين بقيادة الفريق 

تعصف ببلدنا وتهز واقعنا ” بريٍح “الوطني الطبي، إذا 
السياسي واالجتماعي جالبة معها الشؤم والقلق، وتفتح 

قاتل أخر، ليس جديدًا أو طارئاً، ” وباء“أبواب الوطن أمام 
إنما هو وباء قد ابتلينا به منذ أكثر من سبعة عقود، وكان 
سببًا رئيسيًا لكل مظاهر الخراب والدمار في دولنا العربية، 
والمسؤول عن تلوث وتسمم أجواء المنطقة عموماً، إنه 
وباء الصهيونية وكيانها الغاصب في فلسطين المحتلة؟؟هذا 
الكيان الذي جرى زرعه في فلسطين تنفيذًا لحلم 
الصهيونية العالمية وظلم القوى االستعمارية الكبرى، فقد 
تم اقتالع فلسطين وتشريد شعبها وبعدها غزو األراضي 
العربية األخرى من مصر إلى سوريا إلى األردن ولبنان، 
والعدوان على العراق وتدمير اليمن وليبيا وغيرها من 
األقطار العربية التي تشكل أهم مرتكزات المشروع 
 الصهيوني االستعماري االستيطاني في المنطقة العربية؟؟؟.

وليس من باب الصدفة أن تفتح أبواب بلدنا لهذا الوباء 
صفقة القرن المشؤومة “بيد الرئيس األمريكي ترامب عراب 

الذي سبق الجميع ليخرج على العالم مزهوًا منتشيًا ليعلن “
عن انضمام البحرين إلى دولة اإلمارات في إبرام اتفاق 

في خطوة تهدف ” الكيان الصهيوني” تطبيع العالقات مع 
تهدئة التوتر في المنطقة ودعم األمن ” حسب زعمه إلى 

اتفاق “، وأنه سوف يتم التوقيع على ”واالستقرار فيها
سبتمبر (أيلول) الجاري في واشنطن  ١٥هذا في ” السالم

(تم ذلك في حديقة البيت األبيض) ثم بعد ذلك تطايرت 
األنباء، وتوالت التصريحات والخطابات الداعمة لهذه الخطوة 
غير المحسوبة ال في إطار االلتزامات الوطنية أو القومية وال 

في حساب القيم االنسانية، التي ترفض مكافأة المحتل 
الغاصب على جرائمه وكذلك الترويج لها بأنها تصب في 
جهود التوصل إلى سالم عادل وشامل في المنطقة، بل إن 

تعكس أو تجسد ” البعض اعتبرها خطوة هامة وضرورية 
نهج التعايش واالنفتاح، والتماسك االجتماعي بين مختلف 
األعراق والديانات والطوائف الذي تتميز به البحرين؟؟، 
وطبعًا مطلوب منا أن نصدق أن هذا النهج ال يمكن أن 
يكتمل إال بمصافحة العدو الصهيوني واالتفاق مع هؤالء 
الصهاينة القتلة الذين قد ولدوا من رحم التطرف والتعصب 
وتربوا على العنصرية والفاشية؟؟، األمر الذي يجعل بينهم 
وبين قيم التعايش، ما بين السماء واألرض، ألنه وبكل 
وضوح أهدافهم وعقيدتهم تتعارض كليًا مع هذه القيم 
والمبادئ التي يحاول هذا البعض التذرع بها وهو يفتح 
أبواب وطننا لهذا الوباء القاتل الذي لن ينالنا منه غير البالء 
والشقاء.، وبذلك سوف يضاعف حمل ومتاعب بلدنا وشعبنا 
ألنه مطلوب منا مكافحة وبائين خطرين في آن واحد ال 
يقل أحدهما عن اآلخر، فإذا كان كورونا يحتاج احترازات 
صحية تحمي الجسم، فإن وباء الصهاينة يحتاج إلى 
احترازات وقائية أشد تحمي العقول وتصون الضمائر 

 وتحفظ القيم؟؟.
أوليسوا هؤالء هم الذين يجدون في أنفسهم بأنهم 
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وأنهم يتميزون بالنقاء العرقي عن ” المختار“شعب اهللا 
بقية البشر؟، وأن كل أساطيرهم ومعتقداتهم الدينية 
وذرائعهم التاريخية المزيفة تتحدث عن األرض الموعودة 

، ولكي يصلوا إلى هذه األرض ”أرض الميعاد“إلهيًا لهم 
(فلسطين) التي لم تكن يومًا لهم، فالبد من التخلص من 
أصحابها الحقيقيين (الشعب الفلسطيني) باالحتالل والقتل 

 والتشريد.
وليس خافيًا على أحد بأن كل أدبيات الصراعات بين  

الدول كما يعرفها العالم جميعها تؤكد بأن السالم يتم عادة 
بعد صراعات أو حروب مسلحة بين بلدين لديهما حدود 
مشتركة وعندما يتم وقف إطالق النار يتم اللجوء إلى 
الحوار والمفاوضات التي يمكن من خاللها التوصل إلى 

بينها، وليس هذا هو واقع الحال بيننا وبين ” اتفاق سالم“
لذلك لسنا مضطرين لمثل هذه االتفاقيات ” الكيان المحتل“

المهينة، ولسنا ملزمين بتبيض وجهي ترامب ونتنياهو 
وإنقاذهما من مأزقهما السياسي واالنتخابي؟؟ وفي كل 
األحوال، ومهما كانت التبريرات التي تساق في هذا المجال، 

البحرين ”و” مصالح البحرين“والعناوين التي ترفع من قبيل 
يعرف أصحابها قبل غيرهم بأن كل هذه االتفاقيات ” أوالً 

لن تضيف إلى بلدنا أي مصدر قوة ولن تعطيه أية حصانة 
في وجه التحديات والمخاطر االستراتيجية، ولن تجلب له 
السالم والتنمية أو االستقرار وعليه فإن أي عالقة أو 
اشتباك سياسي بين أي نظام عربي مع هذا العدو الغاصب 
هي خطوة يمكن إدراجها في مسار االستسالم التام والسير 
في طريق الخراب على كل المستويات السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية واألمنية، ومن يريد التأكد من 
هذه الحقيقة يكفيه نظرة واحدة إلى حالة الدول المطبعة، 
والوقوف عند األوضاع المعيشية والسياسية التي آلت إليها 

)، أو ١٩٧٨هذه الدول سواء في مصر بعد كامب ديفيد (
في األردن بعد   )، أو١٩٩٣الضفة الفلسطينية بعد أسلو (

 ).١٩٩٤اتفاقية وادي عربة (
مزعوم مع الصهاينة سوف لن ” سالم“باختصار إن أي 

يخرجنا من أزماتنا، وسوف لن يرجع حقًا مسلوبًا أو أرضاً 
مغتصبة، ألن طبيعة نشأة هذا الكيان وتاريخه المليء 
بالجرائم والفظاعات وكل ممارساته العدوانية تؤكد ذلك، 

 وهذه هي الحقيقة التي ال يجب أن تغيب عن بالنا أبدًا!!.
ومع إيماننا العميق بهذه الحقائق ندرك جيدًا وعلى وعي 
تام بأن هناك من قد تلبسته (شياطين) الصهيونية سوف 
يكررون نفس التخرصات واالدعاءات بأن ما نؤمن به 

قد سئم ” وشعارات ” جرعات عاطفية“وندافع عنه مجرد 
وإننا أجيال قديمة قد تربت على قيم بالية ” العالم منها

أكل الدهر عليها وشرب، كما يزعمون، وأن الجيل الراهن لم 
  يعد تشغله هذا القضية؟؟.

نحن نرى فلسطين وعاصمتها القدس مغروسة  الحقيقة 

في وجدان وضمير شعبنا بكل مكوناته وفئاته العمرية، 
لذلك نحن ال يساورنا أي شك أو قلق من هذه الناحية، إنما 
ما يقلقنا حقًا أن هذه الفئة من الشباب هي اليوم 
المستهدفة أساسًا من مشاريع الصهاينة الرامية لضرب 
وتخريب التركيبة السياسية واالقتصادية واالجتماعية في 
أقطارنا وجر هؤالء الشباب إلى مكامن الفساد والرذيلة، 
وكل ما له عالقة بالفواحش من دعارة ومخدرات وقمار 

 وغيرها، بل ومحاولة إبعادهم عن عقيدتهم ال قدر اهللا.
وكلمة أخيرة نقولها نختم بها هذا المقال: أن بعد كل ما 
جرى في صراعنا مع هذا العدو الغاصب، وبعد أكثر من 
سبعة عقود، وكل ما قدم من تضحيات بشرية ومادية، 
وبعد كل الطاقات والثروات التي بذلت في سبيل استعادة 
حقوق أمتنا من براثن هذا المحتل، ُيطلب منا هكذا وبكل 
بساطة أن نغرق في هذا العبث ونتخلى عن عقولنا 
وضمائرنا، ونسيان كل ما اقترفته أيدي هؤالء القتلة 
السفاحين، أما القول بأن هناك مقتضيات محلية ومتغيرات 
إقليمية ودولية تفرض علينا مراجعة مواقفنا والتنازل عن 
حقوقنا دون أي مقابل، وأن ما تقدم عليه أنظمتنا يدخل 
في نطاق الدفاع عن مصالحنا، إن كل هذا ليس سوى 
أعذار واهية، هدفها تسويق بضاعة فاسدة لن يقبل عليها 
أو يهضمها شعبنا، مهما كنت الحجج أو الضغوط التي 
ستفرض عليه، والخوف من أن ذلك يصب في محاوالت 
تصفية قضية الشعب الفلسطيني وسرقة آماله وتطلعاته 
الوطنية والقومية في تحرير أرضه، بكل السبل المتاحة، 
وإن هدفها زرع منطق الهزيمة واليأس في نفوسنا وإجبارنا 
على التخلي عن حقوقنا التاريخية، وأن نستسلم أمام 
همجية وعدوانية عدو استعماري ال يخفي أهدافه وأطماعه 
التوسعية في كل أقطارنا العربية، وهذا المنطق وكل من 
يقف خلفه لألسف هو المسؤول عن ضياع فلسطين وضياع 

 كل حقوقنا العربية.
 

* * * * * 
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البعض يصف موقف الـرافضـيـن لـلـتـطـبـيـع مـع الـعـدو 
الصهيوني، بالموقف األيديولوجي غير المستوعب لمـصـالـح 
الشعب السوداني .. هذا الـمـقـال الـطـويـل نشـرتـه عـلـى 

حينـمـا كـان  ٢٠١٨ديسمبر  ١٧صفحتي في الفيسبوك يوم 
النظام المخلوع يلوح بورقة التطبيع ألمريكا لـتـخـرجـه مـن 
 االنهيار الوشيك بعد تفجـر  االنـتـفـاضـة الشـعـبـيـة ضـده 
المقال طويل و لكن من المفيد قراءة الجزء المتعلق بعالقات 
الكيان الصهيوني مع بعض الدول األفريقية  لتبين طـبـيـعـة 
هذه العالقات و هل عادت هذه العالقات بأي منـفـعـة لـهـذه 

 الدول ..
من المهم اإلشارة في هذا المقام ، أن الـمـنـاديـن وقـتـهـا 
بالتطبيع  هم أنفسهم الذيـن يـنـادون الـيـوم بـالـتـطـبـيـع 
وتحديداً برطم و مبارك الفاضل .. الفرق الوحيد أن المناديـن 
بالتطبيع قد توسعت جبهتهـم لـتـضـم كـل االنـتـهـازيـيـن  
الراغبين في قتل الثورة الشعبية والعودة بالبالد إلـى حـكـم 

 دكتاتوري  بثوب مدنى عسكري  مرقع: 
دون الخوض في تفاصيل الصراع الـعـربـي الصـهـيـونـي، 
هناك حقائق علميه ثابته ال يمكن مغالطتها أو تجاهلها عنـد 

 تناول هذا الصراع وماالته الحالية والمستقبلية:
    الحقيقة األولى:الحقيقة األولى:الحقيقة األولى:الحقيقة األولى:

أن الكيان الصهيونـي الـقـائـم عـلـى األراضـي الـعـربـيـة 
الفلسطينية، هو كيان مصنوع، صنعتـه إرادة الـدول الـتـي 
استعمرت المشرق العربي (فرنسا و بريطانيا) وثبتته وأرست 
دعائمه الواليات المتحدة األمريكية التي خرجت بعد الـحـرب 
العالمية الثانية كوريث لبريطانيا وفـرنسـا فـي الـمـنـطـقـة 
العربية واألفريقية والعالم اجمع ..اليهود كدين وكشعب لـم 

% من سكان فلسطين قبل الحرب ١يكونوا يشكلون أكثر من 
% من سكـان فـلـسـطـيـن ٥العالمية األولى، و لم يزيدوا عن 

حتى بعد الهجرات التي نظمـتـهـا الصـهـيـونـيـة الـعـالـمـيـة 
 بمساعدة من سلطات االنتداب البريطاني على فلسطين ..

 الحقيقة الثانية:
أن الصهيوني القائم حالياً على أراضي فلسـطـيـن، يـقـوم 
على أساس ديني، وهو خرافة شـعـب اهللا الـمـخـتـار وأرض 
الميعاد.. بموجب هذه الخرافة (التي تمثل استغـالالً لـلـديـن 

لتحقيق مآرب سياسية واقتصاديه) فإن الشعب اليهودي هـو 
شعب اهللا، أن اهللا قد وعد هذا الشـعـب بـأرض فـلـسـطـيـن 
كوطن مقدس للشعب الـيـهـودي.. وعـلـيـه فـإن الـعـقـيـدة 
الصهيونية تقوم على نفى كل ما هو غـيـر يـهـودي وعـدم 
قبول أي تـعـايـش بـيـن األعـراق والـديـانـات عـلـى أرض 

 فلسطين..
    الحقيقة الثالثة:الحقيقة الثالثة:الحقيقة الثالثة:الحقيقة الثالثة:

أن هذا الكيان قام ويستمر على أرض فلـسـطـيـن دون أي 
موارد أو ثروات طبيعية تمكنه من االستمرار ككيان ودولـه.. 
فحتى يومنا هذا ورغم التقدم التكـنـولـوجـي واالقـتـصـادي 
الصهيوني، فإن هذا الكيان يعيش ويتنفس من خالل الحبـل 
السري الذي يربطه بالواليات المتحدة األمريكية التي يتلقـى 

مـلـيـارات  ٣منها مساعدات مالية مباشرة تبلغ سنوياً حوالي 
دوالر، ومساعدات غير مباشرة تسمح له بنقل التكنـولـوجـيـا 
والمعارف العلمـيـة مـن الـواليـات الـمـتـحـدة إلـى الـكـيـان 
الصهيوني، وتصل هذه المساعدات إلى حد تمتع كـل يـهـود 
الواليات المتحدة وأوروبا بالجنسية اإلسرائيلية والسماح لهـم 

 بأداء الخدمة العسكرية في الجيش الصهيوني..
    الحقيقة الرابعة:الحقيقة الرابعة:الحقيقة الرابعة:الحقيقة الرابعة:

أن هذا الكيان، منذ تأسيسه وحـتـى يـومـنـا هـذا يـعـمـل 
ويؤسس كل عالقاته الدولية على أسـاس خـدمـة مصـالـح 
الدول المؤسسة والداعمة لوجوده.. وبالتالي فإن هذا الكيـان 
كان وما يزال وسيظل دائماً، حليفاً لدول االستعمار الـقـديـم 
والجديد ومعادياً لحركات التحرر في الوطن العربي وأفريقـيـا 

 ودول العالم الثالث..
بناء على هذه الحقائق المجردة يمكننا النظر في السياسـة 
الخارجية الصهيونية، وبضمنها عالقات هذا الكيان باألنظمـة 

 العربية واألفريقية..
كنتيجة منطقيه لـلـحـقـائـق السـابـقـة، يـعـانـي الـكـيـان 

 الصهيوني من معضالت هيكليه تتمثل في:
العزلة شبه الكاملة في محيطه الجيوسياسي.. فـحـتـى  -١

العالقات التي أسسها مع بعض األنظمة العربية واألفريـقـيـة 
ودول العالم الثالث غير قادره على فك هذه العـزلـة بـحـكـم 
أنها عالقات فوقيه مع أنظمة دكتاتورية في غـالـبـهـا األعـم 
ولم تصل إلى بناء عالقات مع شعوب هـذه الـدول وقـواهـا 

 السياسية واالجتماعية..
حتى في ظل هذه العالقات الفوقية، وبسـبـب الـوجـود  -٢

الجغرافي لألرضي الفلسطينية، فإن الكيان الصـهـيـونـي ال 
يتمتع بمنافذ برية أو بحرية تمـكـنـه مـن تـبـادل الـتـجـارة 
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والتعاون مع دول العالم.. باستثنـاء إطـاللـتـه عـلـى الـبـحـر 
األبيض المتوسط، فإن كل األراضي والمياه الدوليـة األخـرى 
تمر بمناطق وشعوب غير مأمونة الجانب، واي تغيير سيأسى 
في هذه المناطق سيعنى حرمان الكـيـان الصـهـيـونـي مـن 

 الحركة جنوباً..
قلة أو انعدام الموارد الطبيعية وفي مقدمـتـهـا الـمـيـاه  -٣

يجعل الكيان الصهيوني مجبراً على التحالف الدائم مع الدول 
االستعمارية القديمة والجديدة، ويجعل هذا الكيان في حـالـة 
بحث دائم عن حلفاء يعتمد علـيـهـم فـي الـدول الـعـربـيـة 
واألفريقية ودول العالم الثالث، وبطبيعة الـحـال لـن تـكـون 
هذه التحالفات ممكنه مع أنظمة وطـنـيـة وثـوريـة، الـخـيـار 
الوحيد المتاح للكيان الصهيوني هو الـتـحـالـف مـع أنـظـمـة 

 رجعية ودكتاتورية ومساعدتها على البقاء في الحكم..
بسبب الطبيعة العنصرية غير القابلة لـآلخـر لـلـكـيـان  -٤

الصهيوني، فإن هذا الكيان مضطر لتبرير وجوده للبحث عـن 
حلفاء وسط محيطه الجيوسياسي يتـيـح لـه خـلـق نـزاعـات 
وحروب ذات طبيعة تفتيتيـه لـلـدولـة الـوطـنـيـة فـي هـذه 

 المنطقة.
هذه المعضالت الهيكلية هي التي حكمت وتحكم العالقـات 
الدبلوماسية للكيـان الصـهـيـونـي تـجـاه الـدول الـعـربـيـة 
واألفريقية تحديداً.. وهي عالقات تحددت أهدافها فـي فـك 
العزلة عن الكيان الصهيوني وضمان تدفق الموارد والـمـواد 

 األولية للكيان وضمان أمن الكيان الصهيوني..
العالقات الصهيونية مع أفريقيا تعود إلى بدايات تـأسـيـس 
هذا الكيان.. فمن أوائـل الـدول الـتـي اعـتـرفـت بـالـكـيـان 
الصهيوني كانت جنوب أفريقيا (فـي ظـل نـظـام الـفـصـل 
العنصري) وليبريا واثيوبيا، وتوسعت هذه العالقات فيما بعد 

 لتشمل دوالً عديده جنوب الصحراء..
يقول الباحث الصهيوني هيرمان بوتايم في العدد الـثـالـث 

من دورية التقييم االستـراتـيـجـي الـذى تصـدره  ١٧المجلد 
مؤسسة دراسات األمن الوطني في جامعة تـل أبـيـب، فـي 

(( بصعود األنظمة العسكرية في العديـد مـن  ٢٠١٤أكتوبر 
البلدان األفريقية، وجد حكام هذه األنظـمـة فـي إسـرائـيـل 
شريكا جذاباً، المتالك إسرائيل اإلمـكـانـات الـتـكـنـولـوجـيـة 
والعسكرية التي تستطيع من خاللها مساعدة هؤالء الـحـكـام 

“ اإلسـرائـيـلـي” على البقاء في السلطة .. و تمثـل الـتـعـاون 
األفريقي في هذه المرحلة في التدريب العسـكـري واألمـنـي 
وتأسيس منظمات شبه عسكريه (ميليشيات) وتـزويـد هـذه 

 األنظمة بالسالح .))
ووفقا لبحث هيرمان بوتاي، فإن هذه العـالقـات تـعـرضـت 

، إذ قطعت كـل ١٩٧٣لنكسه خطيره في أعقاب حرب أكتوبر 
الدول األفريقية عالقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيـونـي 
أو خفضتها للحد األدنى، فيما عـدا دولـة جـنـوب أفـريـقـيـا 
العنصرية، وذلك بتأثير الدول العربية وبشـكـل خـاص دول 

شمال أفريقيا، األمر الذي جعل الكـيـان الصـهـيـونـي يـعـزز 
عالقاته مع النظام العنصري في جنوب أفريقيا، مما قاد إلـى 
 عزلة أكبر وقطيعة شبه كامله مع بقـيـة دول أفـريـقـيـا ....
ويشير الباحثان يوبيل قوزناسكى واوديد اران في بحث لهمـا 
حول أهمية أفريقيا للكـيـان الصـهـيـونـي نشـر فـي نشـرة 

Insight  أن ٢٠١٨يونيو  ٢٤الصادرة عن نفس المركز في ،
البحر األحمر بالتحديد يمثل الـعـمـود الـفـقـري لـلـسـيـاسـة 
األفريقية للكيان الصهيوني، وذلك ألنه الـطـريـق الـبـحـري 
الوحيد لكل العالقات التجارية واالقتصادية لهذا الكـيـان مـع 
دول آسيا وأستراليا، و بالتالي فإن ضمان أمن وسـالمـة هـذا 
الطريق البحري شكل و يشكل هما دائماً للسياسة األفريقيـة 

بـبـنـاء وجـود “  إسـرائـيـل” للكيان الصهيوني، وعليه قـامـت 
عسكري واستخباراتي في أرتريا وأثيوبيـا وذلـك لـمـواجـهـة 
الوجود التركي في الصومال والسودان و الوجود الصيني في 

 جيبوتي..
بينما يشير الباحثان الصهيونيان الوفير ونتـر ويـوقـي بـن 

من نفس النشرة فـي  ٢٠١٨أغسطس  ٢٤إسرائيل في عدد 
بحث بعنوان المياه في بلدان النيل من األزمة إلى الـفـرصـة 
السانحة، إلى تمتين الكيان الصهيوني لعالقـاتـه بـأثـيـوبـيـا 
ويوغندا ودولة جنوب السودان، كفرصة سانحة لحل مشكلـة 
المياه في الكيان الصهيوني من خالل أحياء مشروع الرئـيـس 
السادات لنقل مياه النيل إلى الكيان الصهيونـي عـبـر قـنـاة 
السالم، مقابل زيادة العون الفني والتقـنـي فـي الـمـجـاالت 

 األمنية ومجاالت تقنية إدارة الموارد المالية..
ومن جانب آخر، أشار الكاتب الصهيونـي آري عـوديـد فـي 

الـعـربـيـة، إلـى أن الـكـيـان “  اإلسرائـيـلـيـة” كتابه العالقات 
الصهيوني في عالقاته مع الدول األفريقية كـان يسـتـهـدف 
دائماً فك العزلة الدبلوماسية والشعبية التي تحيط به وفـتـح 
الطريق لالستفادة من الموارد الطبيعية في أفريقـيـا، إال أن 
هذه الجهود منيت بنكسات خطيره و ذلـك بسـبـب أنـانـيـة 
السياسة الصهيونية، وتمثلت هذه األنانية في دعم الـكـيـان 
الصهيوني للحركـة االنـفـصـالـيـة فـي نـيـجـريـا (بـيـافـرا) 
ومساعدتها فيما بعد للجنرال إبراهيم بابا نـجـيـدا لـلـقـيـام 

، إضـافـة ١٩٨٥بانقالب عسـكـري دمـوي فـي أغسـطـس 
لعالقات الصهاينة بالنظام العنصري في جنوب أفريقيا و كل 
األنظمة الدكتاتورية العسكرية في أفريقيا و وقـوف أجـهـزة 
مخابرات الصهيونية إلى جانب هذه األنـظـمـة ضـد حـركـة 

 التحرر الوطني األفريقية ..
في ضوء هذا االستعراض المركز لـلـعـالقـات األفـريـقـيـة 
الصهيونية، نحاول قراءة الهدف أو األهداف مـن إعـادة طـرح 

 تطبيع العالقات السودانية الصهيونية..
من الواضح أن مروجي التطبيع مـع الـكـيـان الصـهـيـونـي 
 ينقسمون إلى معسكرين متباينين شكالً ومتفقين موضوعاً:
المعسكر األول يضم أركان النظام و مخططوه السياسـيـون، 
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سيساعد على فـك “  إسرائيل” إذا يعتقد هؤالء أن التطبيع مع 
عزلة النظام الدولية و سيقفل صفحة المحكـمـة الـجـنـائـيـة 
الدولية ورفع اسم السـودان مـن قـائـمـة الـدول الـراعـيـة 
لإلرهاب، األمر الذى سيقـود بـالـنـتـيـجـة إلـى حـل األزمـة 
االقتصادية الخانقة التي تعيشها البالد ..هذه المبررات، فوق 
أنها شديدة السذاجة، تتجاهـل أن الـكـيـان الصـهـيـونـي ال 
يتحكم في السياسة الخارجية األمريكية وإنما يعـمـل مـعـهـا 
في خط واحد لتحقيق و تعظيم المنافع المشتركة للجانبيـن، 
و هذه المنافع ال تتقاطع وإنما تتكامل، فال يمكن  لـلـكـيـان 
الصهيوني أن يلعب دوراً منفرداً بعيداً أو بالضد من السياسة 
األمريكية، فالطرفان متفقان في إبقاء سياسة العصا والجزرة 

 إلبقاء النظام السوداني في الحكم و في بيت الطاعة ..
المعسكر الثاني يمثل في مجموعات غير متجانسة يـربـط 
بينها الحديث السطحي عن أن عالقات السـودان الـخـارجـيـة 

مـتـقـدمـة “  إسـرائـيـل” ينبغي أن تبنى على المـصـالـح وأن 
اقتصادياً وتقنياً وتستطيع تقديم فوائد اقتـصـاديـه كـثـيـره 
للسودان.. وضمن هذه المجموعة يوجد من يتمنى التطـبـيـع 
لمجرد كرهه العنصري للعرب، لـكـنـه ال يسـتـطـيـع إعـالن 
موقفه جهراً، فيتخفى تحت ستار الفوائد االقتصادية، إننـا ال 
يجب أن نشيل وش القباحة في حين أن أصحاب القضيـة قـد 

 تخلوا عنها..
فما هي الفوائد التي سنجنيها من تطبـيـع عـالقـاتـنـا مـع 

 الكيان العنصري الصهيوني؟
الكيان الصهيوني، في كل عالقاته تاريخياً، لم يـكـن مـن 
الدول المانحة للمساعدات، ألنه بحكم وضعه الجيوسـيـاسـي 
هو من الكيانات المعتمدة على المنح والمساعدات األمريكية 
والتعويضات األلمانية.. نـعـم يـقـدم الـكـيـان الصـهـيـونـي 
مساعدات عينيه تتمثل في التدريب الفني والتقني وبشـكـل 
أساسي في المجال العسكري واألمني ومجال تقنيات الميـاه.. 
فهل نحن في حاجة إلى هذه المساعدات؟ وإذا كنا في حـاجـة 
ماسه إليها، فهل الكيان الصهيوني هو الجهة الـوحـيـدة فـي 
العالم التي تمتلك هذه األشياء؟ هـل نـحـتـاج إلـى تـقـنـيـة 

التصرف في المياه بالري بالتنقيـط أو اسـتـصـالح األراضـي 
الصحراوية؟ عملياً نحن ال نستخدم حصتنا في اتفاقية مـيـاه 
النيل، ولدينا أراض زراعية خصبة وواسعة وغيـر مسـتـغـلـة 
بسبب وحيد وهو انعدام السياسات االقتـصـاديـة السـلـيـمـة 
بسبب تعاقب األنظمة الدكتاتورية المتوالية وليـس بسـبـب 

 افتقادنا لألراضي الصالحة للزراعة أو ندرة مياه الري..
ويبقى السؤال األهم: حتى وإن صدقـنـا مـزاعـم الـفـوائـد 
االقتصادية والتقنية التي يمكن أن تعود علينا من التـطـبـيـع 

 مع الكيان الصهيوني، فأي ثمن سندفعه في المقابل؟
في سردنا السابق للعالقات األفريقية الصهيـونـيـة، رأيـنـا 
وبقلم باحثين صهاينة، أن الكيان الصهيوني لم يقم عالقات 
سوية مع أنظمة ديموقراطية أو مع حركات التحرر الـوطـنـي 
األفريقية، بل كانت عالقاته دائماً مع أنـظـمـة دكـتـاتـوريـة 
وعنصرية أو حركات سياسية ذات طبيعة تفتـيـتـيـة لـلـدولـة 
الوطنية في أفريقيا.. جربنا ذلك في السودان منذ االنـيـانـيـا 
مروراً بالحركة الشعبية وانفصال جـنـوب السـودان ووصـوالً 
لبعض حركات دارفور المسلحة.. وقد برر اللواء جوزف ال قـو 

عـن زيـارتـه  ٢٣٦هذه العالقات بالقول في مذكراته صفحة
األولى للكيان الصهيوني ((قدرت حساباتي استناداً على مبدأ 
عدو عدوك صديقك)).. ولذلك كانت أول زيارة خارجية لسلفا 
كير، للكيان الصهيوني، فماذا قدم هذا الـكـيـان الـعـنـصـري 
لدولة جنوب السودان الوليدة غير السالح والتدريـب الـفـنـي 

 والعسكري ألمراء الحرب في جنوب السودان..
خالصة القول: التطبيع مع الكيان الصـهـيـونـي، فـوق أنـه 
يمثل عمالً ال أخالقياً ويقف بالضد من موقف شعوب الـعـالـم 
وأفريقيا والوطن العربي، فإنـه لـن يـخـدم سـوى الـنـظـام 
الدكتاتوري الحاكم ويساعده في إحكام قبضته األمنية عـلـى 
البالد، إضافة إلى فتح المجال واسعـاً أمـام مـخـابـرات هـذا 
النظام لتغذية النعرات التفتيتية واالنفصالـيـة فـي بـالدنـا، 
إضافة إلى استفادته المتوقعة من مياه النيـل لـحـل أزمـتـه 

 المستحكمة في هذا المجال..
* * * * * 
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أعلنت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان تضامنـهـا مـع أعلنت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان تضامنـهـا مـع أعلنت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان تضامنـهـا مـع أعلنت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان تضامنـهـا مـع 
جماهير السودان المنكوب بالفيضانات، ووجه الرفيق أميـن جماهير السودان المنكوب بالفيضانات، ووجه الرفيق أميـن جماهير السودان المنكوب بالفيضانات، ووجه الرفيق أميـن جماهير السودان المنكوب بالفيضانات، ووجه الرفيق أميـن 
سر القيادة حسن بيان برقية إلـى الـرفـيـق عـلـي الـريـح سر القيادة حسن بيان برقية إلـى الـرفـيـق عـلـي الـريـح سر القيادة حسن بيان برقية إلـى الـرفـيـق عـلـي الـريـح سر القيادة حسن بيان برقية إلـى الـرفـيـق عـلـي الـريـح 

    السنهوري هذا نصها:السنهوري هذا نصها:السنهوري هذا نصها:السنهوري هذا نصها:
الرفيق المناضل علي الريـح السـنـهـوري، األمـيـن الـعـام 
المساعد لحزب البعث العربي االشتراكي، أمين سـر  قـيـادة 

 قطر السودان للحزب. 
 تحية رفاقية ، تحية العروبة والنضال. 

كأنه لـم يـكـف السـودان تـراكـم أزمـاتـه االقـتـصـاديـة 
واالجتماعية والضغوطات التي يـتـعـرض لـهـا لـدفـعـه إلـى 
خيارات قاتلة على الصعيدين السياسي واالقتـصـادي، حـتـى 
جاءت كارثة الفيضانات التي غمرت مدنـاً وقـرى ومسـاحـات 
شاسعة من األراضي الزراعية وعطلت الـمـرافـق الـحـيـويـة 
والحياتية، لتزيد األعباء المفروضة على جـمـاهـيـر السـودان 
الصامدة والصابرة والتي تواجه تحديات كثيرة وهي تخـوض 
معركة االنتقال إلى معطى وضع  جديد من الحياة السياسيـة 

 بعد مرور سنة على بدء المرحلة االنتقالية. 
إن رفاقكم في لبنان الذين المهم جـداً مـاحـل بـالسـودان 
العزيز الذي تحول إلى بلـد مـنـكـوب مـن جـراء الـفـيـضـان 
،يعبرون  عن عمق تضامنهم اإلنساني مع جماهير السودان، 

وهي التي لم تتأخر لحظة في إطالق موقـف تضـامـنـي مـع 
 لبنان بعد االنفجار الذي دمر المرفأ وأحياء كاملة من بيروت. 

إن هذا الذي تعرض له السودان وما خلفه من مآسٍ، وقبلـه 
لبنان وما تعيشه جماهير األمة في العديد من ساحاتهـا فـي 
مشرق الوطن العربي ومغربه، يعطي مثاالً جديداً بأن األمـة 
التي تجمعها وحدة األهداف السياسية، تجمعهـا أيضـاً وحـدة 
المعاناة اإلنسانية خاصة تلك التي تولدها الكوارث الطبيعية 
 وتلك الناجمة عن العدوان والتدخل األجنبي في شؤون األمة. 
تحياتنا لكم أيها الرفيق العزيز وعبركم إلى كل الرفاق فـي 
قيادة الحزب وقواعده وإطاراته الشـعـبـيـة وكـل جـمـاهـيـر 
السودان، ونشد على أياديكم وانتم تبذلون جهداً استثنـائـيـاً 
في عمليات اإلنقاذ واإلغاثة، وإننا لعلى ثـقـة بـأن السـودان 
سيتجاوز هذه الكارثة بتصميم وإرادة أبنائه الصلبة التي كما 
اختبرت في مواجهة التحديات السياسية ستختبر في مواجهـة 

 التحديات الطبيعية. 
الرحمة للضحايا، والشفاء للـجـرحـى، ولـتـرتـق األمـة إلـى 
مستوى المسؤولية القومية في تقديم المساعدات واإلسـنـاد 

 الحتواء تداعيات الكارثة اإلنسانية .
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أوضح األستاذ التجاني حسين عضو اللجنـة االقـتـصـاديـة 
الـمـعـدلـة  ٢٠٢٠لقوى الحرية والتغيير رفضهم لـمـوازنـة 

إلثارتها الكارثية ومطالبتهم مجلس الوزراء بعدم تطبيـقـهـا 
واستبدالها بالموازنة التي أعددتها لجنة الخبراء االقتصاديين 
وأوضح أن تلك الموازنة لم يضعها العاملون بوزارة المـالـيـة 
ولم تمر بهم ولم يتم عرضها قبل إجازتها علـى الـمـجـلـس 
المركزي أو اللجنة االقتصادية لقوى الحرية والتغـيـيـر.. جـاء 
ذلك في المؤتمر الصحفي للجان مقاومة الخرطوم بالتـعـاون 
مع اللجنة االقتصادية بدار اتحاد المصارف نهار الثالثاء األول 

المعدلة  ٢٠٢٠من سبتمبر.. وقال التجاني حسين أن موازنة 
لما تبقى من العام اشتملت على تخفيض سعر صرف الجنيـه 

للدوالر األمر الذي أدى إلـى  ١٢٠جنيه إلى  ٥٥السوداني من 
جنـيـه  ٢٠٠ارتفاع الدوالر في السوق الموازي إلى ما فوق الـ 

مما أدى إلى ارتفاع جديد في أسعار السلع واشتـمـلـت عـلـى 
٪ كـل شـهـر األمـر الـذي ٣٠زيادة الدوالر الجمركي بنسبة 

سيقود تلقائيا إلى ارتفاع مستمر في أسعار كل السـلـع بـال 
توقف واختفاء بعضها كما اشتملت على فرض ضريبة قيـمـة 
مضافة على الوقود وعندما يقترن ذلك مع تخلي الدولة عـن 

واجبها في توفير الوقود عبر ما يسمى بالوقود الـحـر فـهـذا 
يعني ارتفاع جديد وكارثي في أسعار الوقـود سـيـقـود إلـى 
مضاعفة أسعار كل السلع المنقولة بسبب ارتـفـاع تـكـلـفـة 
النقل وكذلك مضاعفة تعرفة المواصـالت وتـحـويـل حـيـاة 
الشعب إلى جحيم.. وأشار األستاذ التجاني إلـى أن الـلـجـنـة 
االقتصادية تطرح جملة من البـدائـل لـلـخـروج مـن األزمـة 
االقتصادية الراهنة وفي مقدمتها فرض والية وزارة المالـيـة 
على المال العام وتجريم التجنيب وإلغاء اإلعفاءات الضريبيـة 
والجمركية لغير االستثمار والزراعة والصناعة الوطنية وضـم 
الشركات العسكرية واألمنية والـرمـاديـة لـلـواليـة الـعـامـة 
وفرض الضريبة النوعية على شـركـات االتصـاالت وفـرض 
سيطرة الحكومة على الذهب ومنع تهريبه وإقـامـة بـورصـة 
الذهب والصادرات الزراعية وإرجاع شركات الحبوب الزيـتـيـة 
واالقطان والصمغ العربي والماشية واللحوم لتتولـى الصـادر 
مما يؤدي لضمان تـوريـد حصـائـل الصـادر فـي الـقـنـوات 
الرسمية وجذب مدخرات المغتربين وتـطـبـيـق مـقـتـرحـهـم 
بالوديعة الدوالرية مما يؤدي لتقوية القوة الشرائية للجـنـيـه 

 السوداني.
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أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي، أن أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي، أن أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي، أن أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي، أن 
األمن المائي العربي، هو من ركائز األمن الـقـومـي لـألمـة األمن المائي العربي، هو من ركائز األمن الـقـومـي لـألمـة األمن المائي العربي، هو من ركائز األمن الـقـومـي لـألمـة األمن المائي العربي، هو من ركائز األمن الـقـومـي لـألمـة 
العربية التي تتعرض لعدوان شامل متعدد الوجوه واألبعـاد العربية التي تتعرض لعدوان شامل متعدد الوجوه واألبعـاد العربية التي تتعرض لعدوان شامل متعدد الوجوه واألبعـاد العربية التي تتعرض لعدوان شامل متعدد الوجوه واألبعـاد 
وان معركة حماية حق األمة في مياهها توازي في أهميتهـا وان معركة حماية حق األمة في مياهها توازي في أهميتهـا وان معركة حماية حق األمة في مياهها توازي في أهميتهـا وان معركة حماية حق األمة في مياهها توازي في أهميتهـا 
معركة نفط العرب للعرب. جاء ذلك في تصريح لـلـنـاطـق معركة نفط العرب للعرب. جاء ذلك في تصريح لـلـنـاطـق معركة نفط العرب للعرب. جاء ذلك في تصريح لـلـنـاطـق معركة نفط العرب للعرب. جاء ذلك في تصريح لـلـنـاطـق 
الرسمي باسم القيادة القوميـة لـلـحـزب الـدكـتـور أحـمـد الرسمي باسم القيادة القوميـة لـلـحـزب الـدكـتـور أحـمـد الرسمي باسم القيادة القوميـة لـلـحـزب الـدكـتـور أحـمـد الرسمي باسم القيادة القوميـة لـلـحـزب الـدكـتـور أحـمـد 

    الشوتري فيما يلي نصه.الشوتري فيما يلي نصه.الشوتري فيما يلي نصه.الشوتري فيما يلي نصه.
إن العدوان المتعدد الوجوه الذي تعرضت له األمة العربـيـة 
منذ تفتح وعيها القومي على حقيقة وجودها كـأمـة واحـدة، 
ذات رسالة خالدة، يأخذ بعداً جديداً هـذه األيـام مـن بـوابـة 
األمن المائي . فبعد إقدام تركية على تخفيض كـمـيـة نـهـر 
الفرات المتدفقة إلى سوريا والعراق والذي أدى إلـى تصـحـر 
مساحات زراعية واسعة في الحسكة السـوريـة، وانـخـفـاض 
مستواه في حوضه العراقي، أقدمت ايران على قطع وتحويل 
نهري الزاب وسيراوان، وهما من روافد نهر دجلة، مما خفض 
من منسوب سد "دوكان "في السليمانية ،وبات يعرض أراض 
زراعية في حوض دجلة إلى البوار، ويؤثر سلباً على استقـرار 
البيئات الزراعية واالجتماعية لسكان المناطق التـي تـعـيـش 
على ضفاف النهر وهي تعيش تحت وطأة نزوح يضيف مأساة 
جديدة على حياة الناس الذين يـتـهـددهـم مشـروع إحـداث 

 تغيير في التركيب الديموغرافي للمكونات المجتمعية. .
إن التحكم التركي واإليراني بمياه األنهر التي تعبر مجاريها 
الطبيعية في سوريا والعراق، يحصل شبيها لـه فـي مـوقـف 
أثيوبيا بإقدامها على ملء حوض سد النهضة، وهو الذي اثـر 
سلباً على كمية مياه النيل المتدفقـة إلـى السـودان ومصـر 

 وهي حقوق ثابتة كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.
إن التصرف التركي واإليراني واألثيوبـي، بـمـيـاه الـفـرات 
ودجلة والنيل بإرادة منفردة، ودون األخـذ بـعـيـن االعـتـبـار 
مصالح الدول العربية التي تعتبر دول "مجرى "ومصب" لهـذه 
األنهر، ال يشكل فقط انتهاكاً للمواثيـق واألعـراف الـدولـيـة 
التي تحدد حقوق وواجبات الدول التي تعبرها األنـهـر الـتـي 
تندرج تحت توصيف األنهر الدولية ووفـق مـا ذهـبـت إلـيـه 

ومقررات مـؤتـمـر فـيـيـنـا عـام  ١٨١٤معاهدة باريس عام 
، وتوصية لجنة القانون الدولي التابعة لألمم المتحدة  ١٨١٥

، واتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية التـي ١٩٩٤عام 
، بل يشـكـل ايضـاً اعـتـداًء ١٩٩٧أقرتها األمم المتحدة عام 

صارخاً على مصالح الدول التي حفظت الـقـوانـيـن الـدولـيـة 
 حقوقها في االنتفاع من مياه األنهر المعتبرة دولية.

ان انهر النيل ودجلة والفرات ليست انهاراً وطنية بـحـسـب 
تعريف القانون الدولي لها، كي تتحكم بها دول المنـبـع، بـل 
هي انهار دولية، لدول المنبع فيها حقوق كما لدول الـمـجـرى 
والمصب، وكل تطاول أو انتقاص من هذه الحـقـوق مـن أي 
من األطراف المتشاطئة هو اعتداء على سيادة الـدول الـتـي 
تجري فيها األنهر من منبعها إلى مصبها، وبالتالـي ال يـحـق 

 ألي طرف أن يتصرف بإرادة منفردة.
وعلى هذا األساس، فان التصرف التـركـي كـمـا اإليـرانـي 

واألثيوبي بإرادة منفردة بمياه األنهر الـدولـيـة الـثـالثـة، ال 
يمكن وصفه إال باالعتداء الموصوف على الحقوق الـوطـنـيـة 
لدول سوريا والعراق ومصـر والسـودان، واسـتـطـراداً عـلـى 
الحقوق القومية لالمة العربية باعـتـبـار أن األمـن الـمـائـي 
العربي، هو من ركائز األمن الـقـومـي. وال يـمـكـن الـنـظـر 
النتقاص حقوق الدول العربية من حصصها المائـيـة إال مـن 
خالل العدوان الشامل الذي تتعرض له األمة الـعـربـيـة مـن 

 داخل الوطن ومداخله.
واذا كانت تركيا تعتبر دجلـة والـفـرات نـهـران وطـنـيـان، 
فعليها أن تتذكر ان امداءات سيادة السلطنة العثمانية انتهت 

رسـمـت حـدود  ١٩٢٣قبل مئة عام ،وان معاهدة لوزان عام 
 الدولة التركية الحديثة.

واذا كانت ايران تعتبر روافد دجلة انهراً وطنية، فعليهـا ان 
تتذكر جيداً ان امداءات سيادة اإلمبراطورية الفارسية، انتهت 
مع ما أفرزته القادسية األولى من نتائج، وما أعادت القادسية 

 الثانية تثبيته .
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشـتـراكـي، وهـي  
تدين ما أقدمت عليه تركيا وايران من تصرفـات أثـرت عـلـى  
منسوب مياه نهري دجلة والفرات، بما لذلك من أضرار بـالـغـة  
الخطورة على حقوق سوريا والعراق، فـي الـري واالسـتـثـمـار  
الزراعي والطاقة والشفة والثروة السمكية، فإنهـا تـدعـو إلـى  
موقف عربي موحد حيال هذا االعتداء الصـارخ عـلـى حـقـوق  
األمه الثابتة، والمحمية أساساً بقوة الـحـق الـطـبـيـعـي، كـمـا  
بالمركز القانوني لألنهار الدولية. وهذا يتطلب كـإجـراء أولـى  
وسريع دعوة المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لـجـامـعـة  
الدول العربية الجتماع طارئ تبحث فيه التداعيات الناجمة عـن  
التصرفات التركية واإليرانية في قطع وتحويل مجاري األنـهـار  

 والروافد التي تعبر مجاريها الطبيعية في سوريا والعراق . 
والقيادة القومية للحزب وهي تدعو لـدعـم مـوقـف مصـر 
والسودان في نزاعهما مع أثيوبيا حول سد النهضـة تـرى أن 
قضية األمن المائي العربي باتت اليوم قضية مركزية لتعلق 
األمر باألمن االقتصادي وخاصة الزراعي مـنـه، ولـهـذا فـإن 
جماهير األمة وقواها الحية مدعوة اليوم لتصعيد نضالها في 
مواجهة كل الذين يناصبون األمـة الـعـداء عـلـى مـخـتـلـف 
مشاربهم ومواقعهم، ويسعون لنـهـب ثـرواتـهـا والـتـحـكـم 

 بمواردها الطبيعية ومنها الثروة المائية .
إن نضال األمة لتحررها القومـي بـمـضـامـيـنـه السـيـاسـيـة  
واالقتصادية واالجتماعية ال يستقيم إال إذا تـحـررت ثـرواتـهـا  
الطبيعية من السيطرة األجنبية. وكما خاضت األمة العربية، ومـا  
زالت تخوض، معركة "نفط العرب للعرب "علـيـهـا أن تـخـوض  
وبنفس المستوى حاضراً ومستقبالً معركة الدفاع عن حقـوقـهـا  
في المياه التي تنبع من أرضها وتلك التي تجري فـيـهـا وتصـب  
في أحواضها اإلقليمية، وان تكون في اعلى درجات الـجـهـوزيـة  
لمواجهة من ينتهك وينتقص من حقوقها، الن األمـر يـتـعـلـق  
بحق الحياة ، "وجعلنا من الماء كل شيء حـي"، والن الـقـضـيـة  

 تتعلق بالحقوق الوطنية والقومية الغير قابلة للتصرف . 
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    د. سالم سريهد. سالم سريهد. سالم سريهد. سالم سريه
إن الحديث عن سد النهضة األثيوبي (الذي هو على وشـك 
اإلنجاز )يكتسب أهمية قصوى ليس فقط من حيث مخـاطـره 
تجاه األمن المائي المصري فقط بـل ألنـه يشـكـل تـحـديـا 
مصيريا وقنبلة موقوتة تجاه األمن القومي برمتـه. ذلـك أن 
التزايد السكاني لمصر يفرض ضرورة الحاجة المتزايدة للماء 
والغذاء والطاقة .لذا فإن حال نهر النيل (كحال األنهر العربية 
األخرى في العراق وسوريا  واألردن ولبنان ....إلخ) وجغرافيـة 
منابعه وإقامة السدود عليه تشكل هاجسا وشبـحـا مـخـيـفـا 
يتعلق بحاجات المواطن المصري المستقبليـة. وبـنـاء عـلـى 
ذلك تقتضي الضرورة أن نوضح كافة الجوانب المتعلقة بسد 
النهضة من حيث :ماهيته وتمويله ومخاطـره ودور الـكـيـان 
الصهيوني في بنائه ومـاراثـون الـمـفـاوضـات بـيـن مصـر 
 وأثيوبيا . وهذه ستكون عناوين المقاالت الالحقة بعون اهللا .

    ما هو سد النهضة  ومن مول انشاءه؟ما هو سد النهضة  ومن مول انشاءه؟ما هو سد النهضة  ومن مول انشاءه؟ما هو سد النهضة  ومن مول انشاءه؟
 ٦٦٥٠يعتبر نهر النيل أطول أنهار العالم, حيث يبلغ طوله 

مليون كم مـربـع فـي  ٣،٥كم, ويغطي حوض النيل مساحة 
دول أفريقية هي من المنبـع إلـي الـمـصـب (تـنـزانـيـا،   ١٠

الكونغو الديمقراطية , أوغندا ,  كينيا ,  بـورنـدي , روانـدا , 
إثيوبيا , إرتريا , السودان , مصر) ,  . وينبع نهر الـنـيـل مـن 

 مصدرين رئيسيين هما:
مليار متر  ٧١الهضبة اإلثيوبية ((والتي تشارك بحوالي  -١

مكعب عند أسوان  من خالل ثالثة أنهار رئـيـسـيـة: الـنـيـل 
 األزرق ، نهر السوباط . ونهر عطبرة )).

هضبة البحيرات االستوائية ((والتي تشـمـل بـحـيـرات   -٢
فيكتوريا، كيوجا، إدوارد، جورج وتشكل النيل األبيض. حيـث 
يلتقي النيل األزرق مع النيل األبيض في الخرطوم ثم يتجـه 

 ]   ١النيل إلى مصر دولة المصب [
 ٣٠والـتـي تـبـعـد  «بينيشانغول»بني سد النهضة   في   

كيلو مترا عن الحدود السودانية ويغطي مسـاحـة شـاسـعـة 
كيلو متر مربع،   ويبعد قرابة الف كيلو مـتـر  ١٨٠٠وصلت لـ 

مليار متر مكعب،  ٧٤عن العاصمة أديس أبابا، وتصل سعته 
وهي النسبة التي تساوي حصتي مصر والسودان السـنـويـة 
من مياه النيل، لتبلغ ما يقارب سعة ثالثـة أضـعـاف بـحـيـرة 

]حيث تم التعاقد مع ٢متراً،    [ ١٧٠وبارتفاع  «كونستانس»
مليار دوالر. ٤،٨شركة ساليني اإليطالية لبنائه بعقد مقداره 

 ٢٤شخص في هذا المشروع على مـدار  ٨٥٠٠ويعمل نحو 
ساعة يوميا.   ولهذا السد القدرة على توليد نحو سـتـة آالف 
ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل ثالثة أضعـاف 
الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة الكـهـرومـائـيـة لسـد 

أسوان المصري.  مما سيجعله أكـبـر سـد كـهـرومـائـي فـي 
]  وكان من المقرر أن يكتمل بـنـاء ٣إفريقيا، والعاشر عالميّا[

في غضون خمس سنوات، ثم قُدر  ٢٠١١السد الذي بدأ عام 
، حتى أعلن مسئولون إثيوبـيـون أن ٢٠١٨اكتماله في أواخر 

، كما وصلت نسـبـة  ٢٠٢٢السد لن يكتمل نهائيّا حتى عام  
إنجاز السد بحسب شركة الكهرباء اإلثيوبية مالكة المـشـروع 

 ]٤[ ٢٠١٩% في أيلول ٦٨,٣إلى 
أعلنت أثيوبيا عن وضـع حـجـر األسـاس لـه فـي شـبـاط 

.علما انه لم يكن وليد ذلك العام، بل تعود فكرته إلى ٢٠١١
م وعـام ١٩٥٦عقود سابقة، وعلى وجه التحديد بين عامـي 

م وذلك كان ردّا على إنشاء الرئيس الـراحـل، جـمـال ١٩٦٤
عبد الناصر، للسد العالي بالتعاون مع االتحاد السوفيتي. لقد 
كانت فكرة السد وليدة وتمويل الحكومة األمريكية بالشراكة 
مع مؤسسات دولية تمويلية اخرى، إلّا أنّ االنقالب الذي أطـاح 
 ـدبحكم اإلمبراطور هيال سيالسي أخفق في بـدء بـنـاء السـ
العظيم آنذاك. إن الدراسات التي اعدها مكتـب االسـتـصـالح 
األميركي الذي كلف بإعداد الدراسات المستقبليـة ردا عـلـى 

موقعا إلقامة سدود في إثيوبيا، على  ٢٦عبد الناصر قد حدد 
رأسها أربعة سدود على النيـل األزرق، كـان ضـمـنـهـا سـد 
النهضة الحالي، وعاود األميركيون االهتمام بسـدود الـنـيـل 

سـدّا عـلـى ذلـك  ٣٤، رافعين عددها إلى ١٩٦٤األزرق عام 
النهر وحده، وقد تغيرت تسميات الـمـشـروع، مـع تـطـورات 

-١١,١بسـعـة Borderمخططاته ونطاقاته، فمن سد بوردر 
، إلـى مشـروع ١٩٦٤-١٩٥٨مليار متر مكعب أعوام  ١٣,٣
برعاية الشركة اإلثيوبية للطاقة الكهربائية  X Projectإكس 

 ١٧، إلى سد األلفية اإلثيوبي الـعـظـيـم بسـعـة ٢٠١١عام 
مليار متر مكعب في نفس العام، لينتهي أخيرا إلى اسم سـد 
النهضة اإلثيوبي العظيم في ذات العام كذلك، لكن بزيـادات 

مـلـيـار مـتـر  ٧٠ثم  ٦٧إلى  ٦٢جديدة كبيرة في سعته من 
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]. ومـن هـذا ٥مليار مـتـر مـكـعـب [ ٧٤مكعب، انتهت إلى 
نستنتج أن السعة القصوى للسد حسب الدراسات األمريكـيـة 

مليار متر مكعب بينما أثيوبيـا تصـر وبـدون  ١٤ال تزيد عن 
مليار متر مكعب !!! وهـذا  ٧٤مشاورات على أن يكون سعته 

 ما سنناقشه حين التعرض إلى مخاطر السد. 
تمويل السد : إن التكلفة الكبيرة للسد المقدّرة بشـكـل  -٢

% مـن الـنـاتـج الـمـحـلـي ٦مليارات دوالر (نحو  ٥مبدئي بـ 
)، إنما هو مبلغ يتـعـذّر جـمـعـه ٢٠١٨اإلجمالي إلثيوبيا عام 

بطرق التمويل التقليدية، خاصة في بلد صنِّف كـأحـد افـقـر 
الدول التي عانت القحط والمجاعة وتلقت المساعدات الدولية 
في أفريقيا خالل العقد األول من األلفيـة. لـقـد آتـت خـطـة 
التمويل الحكومي أُكلها على ما يبدو، حين نجحت أديس أبابا 

مليون دوالر مـن مصـادر الـتـمـويـل  ٤٥٠في جمع أكثر من 
، ويعتقد أن حصيلتها وصلـت إلـى ٢٠١٤المحلي بحلول عام 

مليار دوالر على األقل منذ ذلك التوقيت، ورغم ذلك، ظـلّـت 
هذه األموال بعيدة عـن مـبـلـغ الـخـمـسـة مـلـيـارات دوالر 
المطلوبة بشكل مبدئي لتمويل السد، وسرعان ما استنفدت 

، كـانـت ٢٠١٥في أعمال اإلنشاءات األولية، لذا، فبحلول عام 
أعمال البناء في السد قد توقّفت بشكل كلي، وبدا أن أحـالم 
أديس أبابا الطموحة في طريقها لالنهيار. إال أن   الصين  قـد 

مليار دوالر لتعزيز نفوذهـا  ١,٢تعهدت بتقديم قرض بقيمة 
من خالل  تمويل خطوط الكهرباء والبنية التحتية المقـرر أن 
تنقل الكهرباء المولـدة مـن السـد إلـى الـبـلـدات والـمـدن 

عـن مـنـح  ٢٠١٩الرئيسية، كما أعلنت بكين في  نـيـسـان 
مليار دوالر لحكومة رئيس الوزراء الجـديـد  ١,٨قرض بقيمة 

آبي أحمد خالل الزيارة التي قام بها األخير إلى الصين بهـدف 
توسيع شبكة الكهرباء في إثيوبيا،  وفـي الـمـقـابـل قـامـت 
الحكومة اإلثيوبية بمنح الكثير من عـقـود السـد الـمـربـحـة 
للشركات الصينية .  وتشير بعض المصادر إلـى أن جـمـيـع 
الدول دائمة العضوية في مجلس األمن، وغيرها مـن الـدول 
النافذة إقليميا ودوليا، لديها شركات تعمل في سد النهـضـة، 

 -فـي أفضـل األحـوال-بما يعني أن هذه الدول سوف تكون 
مترددة في اتخاذ أي مواقف منحازة ضـد مصـالـح إثـيـوبـيـا 
بشأن قضية سد النهضة، حال أُثيرت القضـيـة فـي أيٍّ مـن 
المنتديات والمحافل الدولية، بما في ذلك األمـم الـمـتـحـدة 
ومجلس األمن. كما أعلنت الواليات المتحدة أنـهـا مسـتـعـدة 

مليارات دوالر في إثيوبيـا مـن خـالل مـؤسـسـة  ٥الستثمار 
تنموية جديدة أُنشئت أواخـر الـعـام الـمـاضـي تـحـت اسـم 

) تتمتع بقدرة إقـراض DFCمؤسسة تمويل التنمية الدولية (
مليار دوالر عـلـى أن تـكـون أنشـطـتـهـا  ٦٠ضخمة تقدّر بـ 

التمويلية موجّهة لخدمة الـمـصـالـح السـيـاسـيـة لـلـواليـات 
المتحدة، وعلى رأسها مواجهة النفوذ الصيني الـكـبـيـر فـي 
الدول النامية، وبشكل خاص في أفريقيا.  كمـا أن الـواليـات 
المتحدة  قد  منحت الضوء األخضر لصندوق الـنـقـد الـدولـي 

مـلـيـار دوالر  ٢,٩لتقديم قرض بقيمة   ٢٠١٩نهاية العام   
إلى إثيوبيا.  أما استثمارات اإلمارات والسعودية فإنها بحـدود 

مليارات دوالر قدمتها اإلمارات عـلـى ٣مليارات دوالر  منها  ٧
شكل ودائع. كما أن الملياردير السـعـودي صـاحـب األصـول 
اإلثيوبية، محمد حسين العمودي (كان من ضمن المحتجزيـن 
في فندق ريتز سابقاً) هو أحد أبرز المستـثـمـريـن فـي سـد 

مـلـيـون دوالر  ٨٨النهضة، وأن العمودي قدم تبرعا بقيمة 
وهو عراب  ٢٠١١لبدء أعمال اإلنشاءات األولى للسد في عام 

 ]٦التعاون السعودي االثيوبي.[
    

    الهوامش:الهوامش:الهوامش:الهوامش:
كـلـيـة االقـتـصـاد   –إعداد:  حسام عربي عبد العـظـيـم-١

 جامعة القاهرة       –والعلوم السياسية 
https://democraticac.de/?p=66565 

حرب النيل... سد النهضة المثير للجدل بقـلـم: أحـمـد   -٢
 سليمان العمر

الـهـيـئـة -أزمة سد النهضة ومشكلـة مـيـاه الـنـيـل .- ٣  
د. زكي البحيري (مرجع قيم  -٢٠١٦المصرية العامة للكتاب.

 وشامل )
أحـمـد -سد النهضة ومستقبل األمن القومي المصري -   ٤

 علي سليمان
اتـفـاق الـخـرطـوم وضـيـاع حـقـوق   –مركز هيـردو    ٥-

 المصريين في سد النهضة
 CNNو  BBCتقارير الجزيرة وقناة العربية و-   ٦
 

(���j�� G7���) �PF �� $� 
$[�� G�� 0 �;��� 

يقف اإلنسان العربي مندهشا ومذهوالً من صـدمـة بـروز 
 سد النهضة المفاجئ ويتساءل:

كيـلـومـتـرا مـن حـدود  ٢٥لماذا يبنى هذا السد على بعد 
السودان ويبعد عن أديس أبابا حوالي الف كيلومتر؟ الم يكـن 
بوسع أثيوبيا أن تقيم عدة سدود على عدة انهار قريبـه مـن 

 أديس أبابا دون أن تؤذي جيرانها ؟
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ما سر الدعم المالي والسياسي الال محدود من قبل أمريكـا 
والكيان الصهيوني وأعوانهم النتشال أثيـوبـيـا مـن الـفـقـر 

 والتخلف  في عهد أبي أحمد .
هل هي صدفه في التوقيت أن يتم إنجاز هذا السـد الـذي 
لم يكن واردا في الخطة الخماسية األثـيـوبـيـة كـمـا يـقـول 

) أم انه خطة جـديـدة لـتـركـيـع ١الخبير د. وليد عبد الحي ( 
الشعوب بعد أن أفلحوا في تركيع بعض األنظمة خـاصـة مـا 

 يتعلق بقضية فلسطين؟.
سيجد القارئ كل اإلجابات عن هذه األسئلة حين تتضح لـه 
صورة هذه النكبة على األمه بعد أن نسـتـعـرض الـمـخـاطـر 
والتداعيات المستقبلية ليس على مصر والسـودان فـحـسـب 

 بل على األمة العربية برمتها .
وعندما كان الشعب المصري مشغـوالً فـي  ٢٠١١في عام 

إزاحة مبارك أعلنت أثيوبيا عن وضع حجـر األسـاس لـلـسـد. 
وبقي الشعب مشغوالً بمحمد مرسي حتى وصـل السـيـسـي 

ووجد السد أمامه حقيقة واقـعـه دون أن ٢٠١٤للحكم عام  
تستشار مصر وال السودان بمخطـطـاتـه الـجـيـولـوجـيـة وال 
بتداعياته على األمن المائي في كال القطـريـن. وفـي عـهـد 
محمد مرسي تم االتفاق مع ميلـس زيـنـاوي رئـيـس وزراء 

) ومصـر ٢٠١٨أثيوبيا (أبي أحـمـد اسـتـلـم الـحـكـم عـام 
والسودان على تشكيل لجنة من الخبراء تضم خبيـريـن مـن 
كل دولة وأربعة خبراء دوليين بالسدود لدراسة وضـع السـد. 

قدمت اللجنة تقريرها (الذي لم يـنـشـر إال  ٢٠١٣وفي عام 
) واستناداً لهذا التقرير سنذكر أدناه المخاطـر  ٢٠١٤في عام 

المتوقعة من هذا السد الذي سيلحق به ثالثة سدود إضافيـة 
أخرى بالقرب منه وهي : كرادوبه وبيكوابو ومندايـا. وسـعـة 

مليار متر مكعب )  ٧٦هذه السدود تعادل سعة سد النهضة (
أي أن مجموع كميات المياه المحتجزة في السد سيصـل إلـى 

مليار متر مكعب أي ضعف الكمية السنوية التـي تصـل  ١٥٠
لمصر والسودان !!!!!!! وبطريقة ملتوية ومخـادعـة تـراوحـت 
بين اإلثبات والنفي، أنهت إثيوبيا عملية الملء األول لـخـزان 

بإجراء منفرد من طـرفـهـا مـن دون  ٢٠٢٠سد النهضة عام 
تنسيق أو اتفاق مع طرفي األزمة، مصر والسودان، ومن دون 

 سنوات. ٩اعتبار للمفاوضات الجارية منذ 
إن أبرز المخاطر التي أسهب في شرحها الخبراء الـدولـيـون 

 والعرب يمكن تلخيصها بما يلي:
أوالً: شروط األمان:  أن السد يقـام عـلـى مـنـطـقـة فـلـق 
زلزالي، فإن احتمال انهياره الحقاً تحت تأثير زلزال يزيد عـن 

درجات على مقياس ريختر قد ينتهي إلى إغراق مسـاحـات  ٤
واسعة من مصر والسودان (التي يبعد السد عن حدودها نحو 

كم فقط)، مما قد يقود لخسـائـر بشـريـة كـبـيـرة مـن  ٢٥
المصريين والسودانيين. (علماً أن السد العالي يصـمـد أمـام 

ريخـتـر ) ووفـق الـمـخـطـطـات األمـريـكـيـة  ٨زلزال بشدة 
مـن خـالل  ١٩٦٤للمشروع، والتي بدأت لفترة تعود لسنـة 

 US Bureau ofمكـتـب اسـتـصـالح األراضـي األمـريـكـي 
Reclamation فإن المنطقة التي سيقام فيها السد تـتـسـم ،

بالهشاشة الجيولوجية التي تجعلها أقل قدرة عـلـى تـحـمـل 
، فـهـي امـتـداد لـمـا يسـمـى ٣مليار م ١١تخزين أكثر من 

 Great Riftاألخدود اإلفريقي أو حـفـرة االنـهـدام الـكـبـيـر 
Valley ولعل ذلك هو ما دعا الخبراء المصريين إلـى دعـوة ،

 ٢٠إلى أقل مـن  ٣مليار م ٧٤إثيوبيا لتقليص التخزين من 
.  كما أن هناك فرصة لحدوث  زالزل بالمنطقة التي ٣مليار م

يتكون فيها السد نظراً لوزن المياه التي لم تكن موجودة في 
المنطقة من قبل في بيئة صخرية متشقـقـة، والـذي يصـل 

مليار طن عالوة على وزن السد الرئيسي والـمـكـمـل  ٧٤إلى 
مليار طن أخرى. كما أن هناك فرصة  لـتـعـرض  ٧٤بحوالي 

السد لالنهيار نتيجة العوامل الـجـيـولـوجـيـة اآلنـفـة الـذكـر 
وسرعة اندفاع مياه النيل األزرق والـتـي تصـل فـي بـعـض 
األيام (أغسطس) إلى ما يزيد على نصف مليار متـر مـكـعـب 

م  ٦٠٠م نحو مسـتـوي  ٢٠٠٠يومياً ومن ارتفاع يزيد على 
عند السد، وإذا حدث ذلك فإن الضرر األكـبـر سـوف يـلـحـق 
بالقرى والمدن السودانية خاصة الخرطوم التي قد تـجـرفـهـا 
المياه بطريقة تشبه السـونـامـي، إضـافـة النـهـيـار سـدود 
الروصيرص وسنار ومروة في السودان وستغرق المباني ذات 

 ].١العشرة أدوار في القاهرة، ويهدد السد العالي بذاته.. [
إن هذا التهديد الجيولوجي ربما يجيب عن التـسـاؤل األول 
حول سببية بناء السد على أطراف أثيوبيا علماً أن ألثـيـوبـيـا 

 تاريخ قريب وبعيد بانهيار السدود فيها .
ثانيا: سعة السد : إن انتهاء سد الـنـهـضـة بـالـمـوصـفـات 

مليـار مـتـر مـكـعـب دون  ٧٤الحالية التي فرضتها أثيوبيا   
الوصول إلى اتفاق مـع مصـر يـعـد أكـبـر خسـارة لـمـصـر 
والسودان معا حيث أن أثيوبيا سوف تتبع نفس سيناريو بنـاء 
سد النهضة في المستقبل خاصة ولديها خطة مسـتـقـبـلـيـة 

عـلـى الـنـهـر  ٣مشروع على النيل األزرق منهما  ٣٠إلنشاء 
ملـيـار مـتـر  ٢٠٠الرئيسي بسعة تخزينية إجمالية تزيد عن 

مـلـيـار ٥٠مكعب علما بأن متوسط إيراد النيل األزرق سنوياً 
 ]٢مليار متر مكعب).[ ٢٠متر مكعب.( والسودان 
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% مـن حصـادهـا ٨٥-٨٠تعتمد مصر بنسبة تتراوح بين   
المائي على النيل، ويقدر الخبراء أن ملء سد النهضـة خـالل 

% مـن حصـة ٢٠سنوات سيقود إلى تراجع  ٥-٣فترة ما بين 
، ١٩٥٩و ١٩٢٩طبقاً التفاقيتـي  ٣مليار م ٥٠مصر البالغة 

 ٢،٥٠٠وعليه يتراجع نصيب الفرد المصري من الميـاه مـن 
.علماً أن حد الفقر المائي للفـرد هـو ٣م ٦٠٠سنوياً إلى  ٣م

 ]٣متر مكعب .[ ١٠٠٠
إن ملء سد النهضة قد يقود إلى أن يبقى السـد الـعـالـي   

عاماً طيلة فترة الملء اإلثيوبي، وهناك خالف  ١٢فارغا لمدة 
سـنـوات  ١٠بين مصر التي تطلب أن يتم ملء السد خـالل 

سنوات، وهو ما قد يـقـود  ٣وإثيوبيا التي تسعى لملئه خالل 
 إلى سلسلة من النتائج السلبية الكبرى أهمها:

جفاف الري عن مساحة واسعة من األراضـي الـزراعـيـة،  -أ 
مما سيؤدي إلى تقليص المزروعات التي تحتاج كميات كبيرة 
من المياه مثل األرز، حيث يقـدر أن تـنـخـفـض الـمـسـاحـة 
المخصصة لهذا المحصول األهم لسلة الغذاء المـصـري مـن 

% من حجـم ٤٠ألف فدان، أي نحو  ٧٢٤مليون فدان إلى  ١,٨
.حيث يقول سامح شـكـري، ٢٠٢٠المساحة الحالية في سنة 

وزير خارجية مصر، في خـطـابـه إلـى مـجـلـس األمـن، إن 
انخفاض حصة مصر من مياه نهر النيل بمقدار مـلـيـار مـتـر 

ألف فدان مـن أخصـب  ٣٠٠مكعب فقط سيؤدي إلى فقدان 
ألـف أسـرة  ٢٠٠أنواع األراضي الزراعية في العالم، وفقدان 
مليون دوالر  ٤٣٠لمصدر رزقها، وكذا فقدان وخسارة قدرها 

مـلـيـار  ١٩في اإلنتاج الزراعي، وزيادة كلفة االستيراد إلـى 
دوالر، وهو ما ال تطيقه موازنة الدولة الغارقـة فـي الـديـون 

مـلـيـار ٥٠الخارجية والداخلية. أن انخفاض حصة مصر مـن 
مليارا سيصيب الحياة في مصر بالشـلـل،  ٣٥متر مكعب إلى 

و"هنشوف نهر النيل زي ملعب الكورة" وفق تعبير الـدكـتـور 
عالء النهري، نائب رئيس هيئة االستشعار عن بعد، التابـعـة 
لوزارة البحث العلمي في مصر، والذي أشـرف عـلـى دراسـة 
علمية لآلثار السلبية لسد النهضة اإلثـيـوبـي عـلـى مصـر، 

مليارات متر مكعب سوف يؤدي إلـى  ٤,٥وتوصل إلى أن فقد 
 ١٩تبوير مليون فدان، وفق تصريحه لصحيفة الوطـن فـي 

 ٤إلـى  ٣يناير/كانون الثاني أي أن مصر سوف تـفـقـد مـن 
ماليين فدان من األراضي الزراعية، وفـق دراسـة الـنـهـري. 

مـلـيـون مـواطـن  ٣٢ويفقد ثمانية ماليين مزارع يعيـلـون 
مصدر قوتهم. إن الموارد المائية المتناقصة ستـعـجـز أيضـاً 
عن تلبية احتياجات المحاصيل من مـيـاه الـري فـتـنـخـفـض 
اإلنتاجية الفدانية، أو يتم تبوير األراضي جزئيا، بحيث تـزرع 
شتاء وتتوقف عن الزراعة صيفا. وفي هذه الـحـالـة، يصـبـح 
تجريف األراضي الزراعية والتغول العمراني عليها أمرا واقـعـا  
وتفقد مصر األرض الزراعية إلى األبد. وسيحدث عـجـز فـي 
إمدادات المياه ألغراض الشرب والصناعة نتيـجـة انـخـفـاض 
منسوب المياه في نهر النيل والتـرع الـفـرعـيـة عـن مـآخـذ 

 ٢٣محطات مـيـاه الشـرب، وهـو مـا حـدث بـالـفـعـل فـي
، حيث توقفت محطـات الشـرب تـمـامـاً بسـبـب ٢٠٢٠تموز

انخفاض منسوب المياه بفعل احتجاز إثيوبـيـا أثـنـاء الـمـلء 
األول للسد. هذا في حالة استخدام إثيوبيا مياه النيل األزرق 
في توليد الكهرباء فقط. أما إذا استخدمتها في أغراض أخرى 
للتخزين والتحكم، أو للزراعة، فإن الحيـاة فـي مصـر سـوف 

 ]٤،٥, ١تكون جحيما ال يطاق.[
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تكملة لما ورد في الجزء الثاني من مخاطر وتداعيات عـلـى 
مصر وما هي اإلجراءات التي قامت بها الحكومة الـمـصـريـة 

 لمواجهة هذه النكبة نقول :
تعاني مصر أصالً ومنذ ما قبل أزمة سد الـنـهـضـة، نـدرة  

مـلـيـار مـتـر مـكـعـب.  ٤٥شديدة في المياه وعجزاً مقداره 
وتعاني منذ ما قبـل األزمـة أيضـاً مـن فـجـوة فـي إنـتـاج 
المحاصيل الزراعية بسبب شح المياه، وتعوضها بـاسـتـيـراد 

مـاليـيـن طـن مـن الـذرة  ٩مليون طن من الـقـمـح، و ١٣
% مـن ٦٠% من زيـوت الـطـعـام، وتسـتـورد ٩٥الصفراء، و
% من سلتها الغذائية. وبلغت فـاتـورة الـواردات ٧٠اللحوم، و

مليار دوالر، حسب تصريح محـافـظ  ١٢الغذائية السنوية لها 
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البنك المركزي، طارق عامر، في أكتوبر/تشرين األول سـنـة 
١.[ ٢٠١٧[ 

ب. انخفاض منسوب المياه الجوفية وخسارة مصر ما بيـن   
أمتـار، مـا يـزيـد مـن  ٣من المياه.  بنحو   ٣مليار م ١٩-١١

 تكلفة رفع المياه وري المحاصيل.
ج.   تراكم األمالح في األراضي الزراعية وتدهور إنتاجيتها  

أيضاً، و زحف مياه  البحر المتوسط تحت الخزان الجوفي فـي 
 شمال الدلتا، ما يسبب تدهور جودتها  وإنتاجيتها..   

% من إنتاجها بسبب تلـوث ٧٥د.. وتخسر المزارع السمكية  
 المياه في النيل والترع  والمصارف، وتتوقف المالحة النهرية.      

تلوث مياه بحيرة السد نتيجة تخزينها  عـلـى صـخـور   -ه
 غنية بالمعادن والعناصر الثقيلة .

فقد السودان للطمي الذي يخصب األراضي الـزراعـيـة   -و 
 حول النيل األزرق.

م مما يـؤثـر  ١٠انخفاض منسوب بحيرة ناصر بحوالي -٥  
سلباً على توليد الطاقة الكهربائية تراجع الطاقة الكهربائـيـة 

 %٥٠في مصر بنسبة
تفقد مصر والسودان كمية من المياه المـتـسـربـة فـي  -٦

 صخور الخازن والتي لم تقدر حتي اآلن.
ألـف فـدان مـن األراضـي  ٢٠٠  -١٥٠غرق حوالي    -٧

ألـف فـدان --٤٠٠   ٣٠٠الزراعية القابلة للري حول السد ) و
( والتي تعد محدودة في حوض النيل األزرق فـي مـخـتـلـف 

مليون فدان  تحت مياه بحيرة السد، وحـوالـي   ٢المناطق   و
 ألف فدان من الغابات. ٣٠٠ - ١٥٠
إغراق بعض المناطق التعدينية الواعـدة بـكـثـيـر مـن  -٨

المعادن الهامة مثل الذهب والبالتين والـحـديـد والـنـحـاس 
 ]٢وكذلك بعض مناطق المحاجر.[

 كيف واجهت مصر هذه المخاطركلها؟
لقد طرح النظام المصري عدة خيارات للـخـروج مـن أزمـة 

 السد وهي:
 ]٣أوالً :تغذية نهر النيل من نهر الكونغو.[

 ]٤ثانياً :االعتماد على تحلية ماء البحر [
ثالثاً: االعتماد على تدوير مياه الصرف الصـحـي وتـرشـيـد 

 ]٥استهالك الماء في الري باستخدام الوسائل الحديثة.[
وسنناقش أدناه هذه الخيـارات بـنـاء عـلـى رأي الـخـبـراء 

 وأصحاب االختصاص: 
الخيار األول: إن االدعاء أنه يمكن تغذية النـيـل مـن نـهـر 
الكونغو إنما هو ضرب من الخيال في الوقت الحاضر الـهـدف 
من الترويج له إعالمياً هو تخدير الشعب المصري الـغـاضـب 
ليس إال. فمن الناحية النظرية  يمكن القول انـه يـمـكـن أن 
يتحقق ذلك. وحتى يتحقق أجرت جامعة القاهـرة بـالـتـعـاون 
من أخصائيين وخبراء بهذا الشأن دراسة وتوصلت إلى نتيجة 
مفادها أن ذلك يكلف مئات المليارات من الـدوالرات لضـخـه 
عبر المرتفعات وتوسعة مجرى النيل األبيض هذا إذا وافقـت 

عـامـاً إلنـجـازه  ١٥الدول التي يمر فيها على ذلك. ويتطـلـب
 ]٦فالعقبات القانونية والسياسية كثيرة  جدا  .[

الخيار الثاني : هل يمكن لمحطات التحلية أن تعوض مصر 
 العجز الناتج عن بناء سد النهضة؟

أي هل لدى الدولـة الـمـصـريـة الـيـوم أو غـداً الـقـدرة   
مليون مـتـر  ٩٠االستثمارية أو الوفرة النفطية لتحلية قرابة 
 مكعب يوميا لتعويض ذلك النقص اليومي؟

ولإلجابة على هذا السؤال يجب أوال تحديد حجم الـعـجـز   
الناتج عن تشغيل سد النهضة. فـكـمـا أعـلـنـت الـحـكـومـة 
اإلثيوبية مراراً وتكراراً، وعلى مدار السنوات السبع الماضيـة، 
أنها تنوي استكمال تخزين بحيرة سد النـهـضـة عـلـى مـدار 

مثلمـا تـتـمـنـى  ١٢أو  ١٠ثالث سنوات فقط، وليس سبع أو 
الحكومة المصرية، وأنها  كانت تنوي بدء التخزين بداية مـن 

، إال أن ظهور كهوف تحت أساسات سد الـنـهـضـة ٢٠١٧عام 
تسببت في تأجيل عملية التخزين والتشـغـيـل لـمـدة ثـالث 

. وعليه، فمن المنتظر أن يتم ٢٠٢٠سنوات، حتى نهاية عام 
مليار متر مكعب من تدفقات نهر النيل األزرق علـى  ٧٤حجز 

مدار ثالث سنوات. فإذا علمنا أن إجمالي تدفقات نهر الـنـيـل 
مليار متر مكعب كـانـت تصـب  ٤٨األزرق سنويا ال يزيد عن 

جميعها ببحيرة ناصر، وأنه بعد تشغيل سد النهضة سيحـجـز   
مليار متر مكعب على مدار سنوات التخزين الثالث،   أي  ١٠٠

مليار متر مكعب سنويا.. تسعى القاهرة لتـنـفـيـذ  ٣٣بقرابة 
محطات لتحلية مياه البحر بـطـاقـة إجـمـالـيـة  ١٠٩وتطوير 
 ٩٠مليون متر مكعب في اليوم (بينـمـا الـمـطـلـوب  ١٠,٤٦

مليار دوالر .  ٥٦مليون متر مكعب يوميا !)   وبتكلفة  حوالي 
وتعتبر القاهرة التوسع في إنشاء محطات لتحلية المياه، أحـد 
أهم خياراتها االستراتيجية في مواجهة قلة المياه المتوقعـة، 
واستخدامها كمياه للشرب. أن محطات التحلية التي وعد بـهـا  
الشعب المصري غير قادرة على تغطية هذا العجز؟ كـمـا أن 
الدولة المصرية ال تمتلك القدرة االسـتـثـمـاريـة أو الـوفـرة 
النفطية  (مثل قطر أو الكويت التي تعتمد على تحلية مـيـاه 

مليون متر مكعب يوميا لـتـعـويـض  ٩٠البحر) لتحلية قرابة 
 ]٧ذلك النقص في ظل اقتصاد مثقل بالديون؟[

الخيار الثالث : يعتبر هذا الخيار مكمالً ثانوياً للخيار الثانـي  
وهو استغالل المياه الجوفية وحمايتها من التلوث كماً ونوعاً،  
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واالستفادة من مياه األمطار والسيول، خصوصاً في المناطـق 
التي تتركز فيها كميات كبيرة منها مثل سالسل جبال البـحـر 
األحمر، وشبه جزيرة سيناء، والساحل الشمالي الغربي، وذلك 
عن طريق إنشاء السدود والبحيرات لـالـسـتـفـادة مـن هـذه 
المياه.  إضافة إلعادة تدوير مياه الصرف الزراعي،   وإعـادة 
استخدامها بالقطاع الزراعي، خصوصاً أن األخيـر يسـتـهـلـك 

في المئة من الموارد المائية. ورفع كفاءة المياه فـي  ٧٥نحو 
قطاع الزراعة، عن طريق تـحـديـث وتـطـويـر نـظـم الـري 
الحقلي، إضافة إلى استنباط محاصيل جديدة تتحمل الجفاف 
والملوحة، مع التوسع في إنتاج أصناف المحـاصـيـل قصـيـرة 
العمر، عالوة على منع زراعة المحاصيل عالـيـة االسـتـهـالك 
المياه في األراضي الجديـدة، ووقـف تصـديـر الـمـحـاصـيـل 
الشرهة الستخدام المياه ودعم المحاصيل قليلة االستـهـالك 
للمياه، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الـتـصـنـيـع 
الزراعي، وإحالل المزارع السمكية المخالفة، والمقامـة عـلـى 
أراضي مشروعات االستصالح، واستبدالها بأخرى مـطـورة .[

٨[ 
خالصة القول أن الكارثة قادمة ال محالـة رغـم كـل هـذه 
اإلجراءات  الخانقة والمرهقة لالقتصاد المصري آخذين بعين 
االعتبار التزايد السكاني للشعب المصري مـع مـرور الـزمـن 
وتزايد حاجاته للماء والغذاء .لقد كان على مصـر أن تـوقـف 
بناء السد فورا لحين االتفاق مع أثيوبيا بكل السـبـل ولـكـن 

سنوات  ومـن مـوقـع  ٩لجؤها إلى المفاوضات العبثية طيلة 
الضعف جعل السد حقيقة واقعة ال مفر مـن قـبـولـهـا. فـقـد 
كانت أثيوبيا تفاوض وتبني وتكسب الوقت  في آن معا ومـن 

هي التي توجه الوفد األثيـوبـي “  إسرائيل” خلف الستار كانت 
تم تمويل المشروع أيضاً) وهـذا “  إسرائيل”وترعاه. (وبفضل 

 ما سنتحدث عنه في الجزء الربع بعون اهللا.
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(يمكن تحميله مـن ٠المصدر ا سابقا فيه كل التفاصيل -٨
 األنترنت)
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تعود األطماع اإلسرائيلية في مياه النيل تحديداً إلى العام  

عندما قدم  هرتزل، مشروعاً  إلـى النسـدون، وزيـر  ١٩٠٣
خارجية بريطانيا  لمواجهة مشكلة ندرة الميـاه فـي سـيـنـاء 
ويتمثل في مد أنبوب على عمق كبير تحت قـنـاة السـويـس 
لضخ مياه النيل إليها. لكن بريطانيا رفضـت هـذا الـطـلـب، 
بسبب تأثيره السلبي على محصول القطن الحيوي للصناعـة 
اإلنجليزية . وأعادت "إسـرائـيـل" طـرح هـذه الـرغـبـة فـي 
ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، استـنـاداً إلـى دراسـات 
تناولت المشاريع التي يمكن من خاللها نقل مياه النيـل إلـى 
المستوطنات اإلسرائيلية. وكان أبرز تلك الدراسات  "مشروع 
اليشع كالي" حيث قام المهندس اإلسرائيلي اليشع كالي، في 

بطرح مشروعٍ تضمن نقل جزٍء من ميـاه الـنـيـل  ١٩٧٤عام 
% سنوياً لتزويد المستوطنات اإلسرائيلية في النقـب ١يقدر بـ

وقطاع غزة والضفة الغربية، بواسطة أنابيب تمر تحت قـنـاة 
قـام  ١٩٧٧كلم. وفي عام  ٢٠٠السويس   يصل طولها إلى 

 ٦الخبير اإلسرائيلي ارلوزوروف، بطرح مشروعٍ تضمن شـق 
قنوات تحت قناة السويس تعمل على دفع المياه العذبة إلـى 
نقطة سحبٍ رئيسية، ليتم بعد ذلك ضخ المياه إلـى ارتـفـاعٍ 
يبلغ عشرات األمتار لتدفع بقوة الثقل نحـو سـاحـل سـيـنـاء 

 ]١وعبر أقنية فرعية إلى صحراء النقب. [
لم تكن مشاريع نقل ميـاه الـنـيـل إلـى الـمـسـتـوطـنـات 
اإلسرائيلية داخل فلسطين المحتلة حكراً على المهـنـدسـيـن 
والخبراء في كيان االحتـالل، بـل إن  أنـور السـادات، وفـي 

خـالل زيـارتـه إلـى  ١٩٧٧تشرين الثاني/نوفمبر من عـام 
القدس المحتلة طرح مشروع "ترعة السالم"، والـذي يـهـدف 
لنقل مياه النيل إلى القدس المحتلة، لـتـصـبـح "آبـار زمـزم 
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الجديدة"، إذ أن الرئيس المصري غلّف مشروعه التـطـبـيـعـي 
هذا بالقول ( باسم مصر وأزهرها العظيم وباسـم دفـاعـهـا 
عن السالم تصبح مياه النيل هي آبار زمزم لكل المـؤمـنـيـن 

 ].  ٢باألديان السماوية الثالثة) [
لقد أظهرت دراسات عديدة   في السـنـوات األخـيـرة أن    

الكثير من بحيرات فلسطين المحتلـة وأحـواضـهـا الـنـهـريـة 
والمياه الجوفية قد وصلت إلى أدنى المسـتـويـات الـتـي لـم 

عام، حيث اقتربت بحيـرة طـبـريـا  ١٠٠يسبق لها مثيل منذ 
بشكل خطير من "الخط األسود"، وهو المستوى الـذي يـقـع 
تحت أنابيب السحب من مضخات المياه الـتـي تـرسـل مـيـاه 
البحيرة إلى البلدات المجاورة. و يظهر أن تحـسـيـن مسـتـوى 
العيش وبناء المستوطنات يحتم تأميـن زيـادة فـي الـمـيـاه 

 ]٣مليون متر مكعب كل عام.  [ ٦٠٠بمقدار 
كل تلك العوامل، تدفع السلطات اإلسرائيلية إلى التـواجـد 
بشكل مباشر في مسألة "سد النهضة" المرتبطة بنهر النيل، 
وذلك من أجل فرض وجـودهـا السـيـاسـي واألمـنـي الـذي 
سيخولها في مرحلة الحقة إعادة إحياء الـمـشـاريـع الـهـادفـة 
إليصال مياه النهر إلى المستوطنات في فلسطين المحـتـلـة، 
نظراً لخطورة ما تعانيه حالياً فيما يخص "أمنها المائي"، فـي 
ظلّ رغبتها المتزايدة في التوسع واسـتـقـدام الـمـزيـد مـن 

 المستوطنين.
ويذكر في هذا السياق، أن نقل مياه النيل إلى فلـسـطـيـن 

المحتلة، كان من أهم المشاريع المطروحة في الـمـبـاحـثـات 
، حـيـث ١٩٩٢المتعددة األطراف، التي عقدت في فيينا عام 

تمسك المفاوضون اإلسرائيليون بعدم الـتـنـازل عـن ذلـك، 
تحت ذريعة حاجة "إسرائيل" إلى المياه في المستقبـل ومـن 
ضمنها مياه النيل. إذ أن أحد المفاوضين اإلسرائيلييـن وهـو 
دان ساالزفسكي، قالها صراحة "إذا كان أحد يقصـد السـالم، 

 ] ٤فينبغي أال يجادل بشأن المياه". [
وانطالقاً من الرغبة اإلسرائيلية في السطو علـى نسـبـة   

من مياه النيل، هذا من ناحية (األمن المائي). وأما من ناحيـة 
الجانب الجيوسياسي، فإن "إسرائيل" تـطـمـح إلـى تـوسـيـع 

نفوذها والهيمنة على مصادر الطاقة التي يعد نـهـر الـنـيـل 
أبرزها، مما سيعزز موقفها السياسـي فـي الشـرق األوسـط 
والقارة األفريقية. أن مالمح الحضور الصهيوني في أثيـوبـيـا 

 تتمثل بما يلي :
لقد كشف عن وجود طابق كـامـل فـي وزارة الـمـيـاه   -١

األثيوبية  يقيم فيه خبراء المياه اإلسرائيليون، وهم يقدمون 
الخبرة التفاوضية والفنية للفرق اإلثيوبية، وأكـد ذلـك وزيـر 
الري والمياه المصري السابق محمد نصر عالم، وكرره وكيـل 
وزارة الري السودانية األسبق حيدر يوسف  كـمـا أعـاد ذكـره 
نائب رئيس األركان المصري محمد علي بالل في أيار/ مايـو 

متحدثاً عن وجود أعداد كبيـرة مـن اإلسـرائـيـلـيـيـن  ٢٠١٣
يعملون في السد الذي يتم بناؤه بتمويل غـربـي وأمـريـكـي 
(البنك الدولي، وإيطاليا، وبنك االستثمار األوروبـي)، وبـنـك 
التنمية اإلفريقي، والصين، و"إسرائيل". هذا وتشير الـعـديـد 
من المعطيات إلى أن آلية التفاوض التي تتبعها أثيوبـيـا مـع 
مصر، قد وضع أسسهـا فـريـق تـفـاوضـي فـي الـخـارجـيـة 
اإلسرائيلية ومنهم وزير الخارجية األسـبـق شـاؤول مـوفـاز، 
وديفيد كمحي وهو وكيل سابق في المخابرات اإلسرائـيـلـيـة 

 ]٥"الموساد".[
نشاط الشركات اإلسرائيلية، السيما تـلـك الـتـي لـهـا  -٢

عالقة باحتياجات بناء سد النهضة اإلثيوبي، حـيـث تـتـواجـد 
بشكل فاعل الشركات اإلسرائيلية مثل: شركة سوليل بونيه 

Solel Boneh  ،لإلنشاءات في كـل مـن كـيـنـيـا، وإثـيـوبـيـا
لـلـزراعـة،  Agrotopوأوغندا، إلى جانـب شـركـة أغـروتـوب

لـإللـكـتـرونـيـات، وشـركـة مـوتـوروال  COREوشركة كور 
للكهرباء والماء، وشركة كارمل  Motorola Israelاإلسرائيلية 

Carmel  لـلـكـيـمـاويـات. ورفـعـت "إسـرائـيـل" مـن حـجـم
 ٥٠٠بـقـيـمـة  ٢٠١٨استثماراتها في قطاع الطاقة سـنـة 

 Gigawattمليون دوالر من خالل شركة جيجاوات جـلـوبـال 
Global ،وهي شركة لها عالقات مع عشر جامعات إثيـوبـيـة ،

وهناك عشر مـؤسـسـات أخـرى إسـرائـيـلـيـة تـعـمـل فـي 
إثيوبيا .كما  كشف موقع "ديبكا" اإلسرائيلي في تموز/يوليـو 

أن "إسرائيل" أكملت نشر منـظـومـة الصـواريـخ  ٢٠١٩عام 
" حول "سد النهضة لحمايته حيـث Spyder-MRاإلسرائيلية "

تستطيع هذه الصواريخ أن تدمر أي قاصفة مهاجمة من بعد 
كيلومتر. كما أن السفير األثيوبي السابق لدى "إسرائيل"  ٥٠

هيالوي يوسف قد تحدث عن استحواذ شركة إسرائيلية علـى 
عقود إدارة محطات الكهرباء في أثيوبيا بما فيها محطة "سـد 

مستثمراً يعـمـلـون  ٢٤٠النهضة".   وأكد أن "إسرائيل" لديها 
في أثيوبيا بمجاالت الري والكهرباء والمياه، فضالً عن تنفيـذ 
مشروعات ري ضخمة من خالل المياه األثيوبية بـعـد إتـمـام 

مليـون دوالر لـتـطـويـر  ٢٠٠بناء السد، بالتوازي مع تمويل 
أنظمة الري ". كما قامت الحكومـة اإلسـرائـيـلـيـة بـافـتـتـاح 
"اكتتاب شعبي"، في البنك الـمـركـزي اإلسـرائـيـلـي لـجـمـع 
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التبرعات الموجهة إلى السندات واألذون لخدمة مشروع "سـد 
النهضة"، وصوالً إلى قيام الحكومة األثـيـوبـيـة بـاسـتـقـدام 
العديد من الخبراء والفنيين اإلسرائيليين للعمل في مـراحـل 
التجريب والتنفيذ طوال المرحلة الثانية. وقال نتنياهو خـالل 

:سنـدعـم   ٢٠١٦زيارته إلى أديس أبابا في تموز/يوليو عام 
 ]٦أثيوبيا تكنولوجياً لتستفيد من مواردها المائية"،[

 

    األهداف اإلسرائيلية:األهداف اإلسرائيلية:األهداف اإلسرائيلية:األهداف اإلسرائيلية:
تسير "إسرائيل" ضمن مبدأ الضغوط القصوى على مصـر 
من أجل دفعها سياسياً واقتصادياً، للعودة إلى مشاريع نـقـل 
"مياه النيل" باتجاه المستوطـنـات والـمـدن الـمـحـتـلـة فـي 
فلسطين، من خالل تدخلها المباشر في مسألة "سد النهضة" 
والتأثير على تداعياتها السلبية ضد مصر وأمـنـهـا الـمـائـي 
والسياسي.  بمعنى أن تشترط "إسرائيل" وصول المياه إليهـا 
مقابل السماح بوصوله إلى مصر، وذلك من خالل شراكـتـهـا 

 مع أثيوبيا بـ"البنك اإلثيوبي لتصدير مياه النيل األزرق".
ربط المواقف المصرية في مشـكـلـة السـد بـالـمـوضـوع 
الفلسطيني فبعض الباحثين توقع أن "إسـرائـيـل" سـتـربـط 
ضغوطها على إثيوبيا لتخفيف تعقيدات سد النـهـضـة عـلـى 
مصر بأن تزيد مصر الضغوط على الفلسطينيين في مـجـال 

 ]٧التسوية. [
خالصة القول : يعتبر الكيان الصهيوني أنه قد ضمن امنـه 
المستقبلي عندما امتلك مفاتيح سد النهضة حتـى ولـو جـاء 
رجل بحجم جمال عبدالناصر إلى الحكم مستقبالً عـلـى حـد 
اعتقاده وأنه لن تتكرر حرب أكتوبر . وبذلك تكون (إسرائيل) 
قد انتقلت من مرحلة تطويع األنظمة إلى مـرحـلـة تـطـويـع 
الشعب العربي من حيث التحكم بالماء والغذاء والطاقة. واهللا 

 غالب على أمره.
    

    الهوامش:الهوامش:الهوامش:الهوامش:
كامل زهيري، "النيل في خطر: مشروعات تحويل مـيـاه -١

النيل من هرتزل إلى بيجن"، الهيئة المصرية العامة للكتـاب.
 (فيه ترجمة لمذكرات هيرتزل)

الهيئة المصريـة -أزمة سد النهضة ومشكلة مياه النيل .-٢
“ إسرائيـل” د. زكي البحيري ( تفاصيل  -٢٠١٦العامة للكتاب.

والـفـصـل ٢٧٩-٢٤٥ومياه النيل) في  الفصل الخامـس ص
 ٣٦٣-٢٨٩السادس ص

ورقة علمية: االستراتيجية اإلسرائيلية تجاه سد النهضة -٣
 اإلثيوبي أ. د. وليد عبد الحي

 جامعة الزيتونه ومنشور في المركز الفلسطيني لإلعالم
من هرتزل إلى نتنياهو.. خلفيات الدور اإلسـرائـيـلـي  -٤  

 في "سد النهضة" الكاتب: عباس الزين   الميادين نت.
في حوض النيل: دراسة فـي “  إسرائيل"”مهند النداوي، -٥ 

 االستراتيجية اإلسرائيلية"، العربي للنشر والتوزيع.
المخطط األثيوبي وتداعيـاتـه عـلـى األمـن الـقـومـي  -٦

 المصري (سد النهضة)"، المركز الديمقراطي العربي.
نجال مرعي، "سد النهضة األثيوبي.. والصراع الـمـائـي  -٧

 بين مصر ودول حوض النيل"، العربي للنشر والتوزيع.
* * * * * 
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    د. سالم حسين سرية   د. سالم حسين سرية   د. سالم حسين سرية   د. سالم حسين سرية   
تتعالى هذه النغمة النشاز (أن العرب ويهـود الـيـوم أبـنـاء 
عمومة ) كلما أراد حاكم عربي أن يتصهين أو يـبـرر السـالم 
مع العدو الصهيوني سابقاً والحقاً. واألدهى من ذلـك قـيـام 
بعض المفكرين والدعاة بترويج مقولة أن يهود الـيـوم هـم 

الذين ورد ذكـرهـم فـي آيـات “  إسرائيل”أنفسهم أتباع بني 
متعددة في القرآن الكريم ليقولوا لنا أنهم فعالً (شـعـب اهللا 
المختار)مستشهدين باآلية الكريمة (يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُـرواْ 

 ـيـنـالَـملَى الْعع كُملْتّأَنِّي فَضو كُملَيع تمعي أَنالَّت يتمنِع–
صدق اهللا العظيم .).كل هذا يستدعي إلقاء الضوء على هـذا 
الخداع التاريخي الذين يريدون من وراءه شـرعـنـة االحـتـالل 
الصهيوني لفلسطين في ظل عباءة دينية وتاريخية طافـحـة 

ن بني إسرائيل في اإلسالم هم شعب بالتزوير والمغالطات. إ
من ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الذي يسـمـى أيضـاً 

وقصـص “  إسـرائـيـل” ، وقد ذكرت قصـص بـنـي “ إسرائيل” 
وآل  الـبـقـرة الكريم في سـور القرآن أنبياءهم بالتفصيل في

والمائدة والقصص والنمل ومـريـم واإلسـراء  ويونس عمران
. وللنـبـي واألعراف وطه والصف وص واألنبياء وسبأ والزخرف 

وبنـتـاً واحـدة  يوسف) يعقوب اثنا عشر ولداً ذكراً (من بينهم
وقـد ورد اسـم  .“ إسرائيـل” بني  دينا، وأوالده يدعون اسمها

مرة في القرآن الكريم. ويعد اليـهـود مـن نسـل  ١٦يعقوب 
الذين كانوا ينسبون إلى أربعة من بـيـن  مملكة يهوذا أهالي
اإلثـنـي عشـر: يـهـوذا، شـمـعـون،  “ إسـرائـيـل” بني  أسباط

إلـى يـهـود   سـبـي بـابـل والوي، وافـتـرقـوا بـعـد بنياميـن
ومرت  الديانة بتطورات كثيرة عبر الـتـاريـخ   .سامريين وإلى

فـي  الهيـكـل الـثـانـي ودمار مملكة يهوذا وخاصة بعد انهيار
 .[٢] ,[١] للميالد القرن األول

نشأ اليهود كمجموعة عرقية ودينية في الشـرق األوسـط 
بـالد  فـي جـزء مـن خالل األلفية الـثـانـيـة قـبـل الـمـيـالد،

ينـتـشـرون فـي  اليهود للميالد أخذ القرن الثاني ومنذ الشام
أنحاء العالم حيث توجد معلومات عن جاليـات يـهـوديـة فـي 

يـتـركـز  ٢٠القرن الــ بلدان كثيرة عبر التاريخ، ومنذ منتصف
 ٥,٧مليون من اليهود يعيشون في (إسرائـيـل)  ٦،٦:   اليهود

ألـفـاً)،  ٣٩١ألـف)  وكـنـدا ( ٤٥٣في أمريكا وفرنسا فيها (
يـهـودي  ٤٥٠٠ألـفـاً). وهـنـاك أقـل مـن  ٢٩٠وبريطانيا (

يعيشون في دول عربية بينهم ألفان في المغرب وألـف فـي 
يعيشون في كل من اليـمـن وسـوريـا  ٥٠٠تونس وأقل من 

 ١٥يهودي يعيشـون فـي إيـران و ٨٥٠٠ومصر. وذكرت أن 
ألف يهودي يعيشون في تركيا. ولفتت الـوكـالـة إلـى وجـود 
جاليات يهودية صغيرة للغاية ال يتعدى عدد أفرادها المـائـة، 

-١١(نـقـالً عـن صـحـيـفـة هـآرتـس دولـة.  ٩٣في نحو 
 ) .    ٢٠١٨أيلول

إن اليهود يعودون إلى طائفة »يقول األستاذ يوجين بيتار : 
دينية وهيأة اجتماعية دخلتها عناصر من أجناس مـتـبـايـنـة 
ألصقوا أنفسهم بها وأتى هؤالء المتهودون من كل السالالت 
البشرية كفالشا الحبشة واأللمان الجرمانييـن والـتـامـيـل ـــ 

ثـم يضـيـف إلـى  .«اليهود السود ــ والهنود والخزر واألتـراك
ومن المستحيل أن نتصور أن اليهود ذوي الشعر  »ذلك قوله: 

األشقر أو الكستنائي، والعيون الصافية اللون، الذين نلقاهـم 
كثيراً في أوروبا يمتون بصلة القرابة ــ قرابـة الـدم ــــ إلـى 
أولئك (اإلسرائيليين) القدماء الذين كانوا يـعـيـشـون بـجـوار 

 .[٣] «األردن
ولكن إذا كان اليهود المعاصرين ليسـوا أحـفـاد الـقـبـيـلـة 

ألـقـى آرثـر  ١٩٧٦فـي الـعـام   التوراتية، فمن أين أتـوا؟!
القبيلة الـثـالـثـة »كوستلر قنبلته األدبية التي حملت العنوان 

، والتي ترجمت إلى لغات عديدة وأثـارت مـوجـة مـن «عشرة
ردود الفعل المتباينة. أوضح فيها أثـر الـخـزر فـي تـكـويـن 

غالبية اليهود »اليهود المعاصرين، وخالصة ما ينتهي إليه أن 
 العصريين ليسوا من أصل فلسطيني بل من أصل قوقازي.

فقد كانت قبائل الخزر أكبر الكتل المتهودة، فقـد اعـتـنـق 
أهلها الديانة اليهـوديـة فـي الـعـصـور الـوسـطـى، وأقـدم 
معلوماتنا عن انتشار اليهودية في الخزر وصلتنا من الرحالـة 
العربي ابن فضالن، الذي أوفده الخليفة العباسـي الـمـقـتـدر 

م، في بعثة إلى مـلـك الصـقـالـبـة  ٩٢١/   ه ٣٠٩باهللا عام 
[البلغار]. وتحدث المسعودي مطوالً عن تهـود مـلـك الـخـزر 

)  هــ ١٧٠ـ  ١٠٣(الخاقان). الذي تم في عهد هارون الرشيد (
 .[٤]م) ٨٠٩ـ  ٦٨٦(

ومن يستمع إلى أحاديث أساتذة التاريخ فـي جـامـعـة تـل 
أبيب (موجودة عاليوتيوب باللعة اإلنجليـزيـة) يـالحـظ حـدة 
الحرب الشعواء على يهود الخزر في محاولـة لـنـفـيـهـا رغـم 
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وجود عشرات الوثائق التاريخية (عربية وعبرية وسـريـانـيـة 
والتـي اسـتـنـدت [١،٢،٣،٤]وبيزنطية) الواردة في المصادر  

إليها في هذا المقال وهي متوفرة في األنترنت لمـن يـبـغـي 
مزيد من االضطالع. كما ال يفوتني أن أذكر أستـاذ الـتـاريـخ 
في جامعة تل أبيب شلومو زاند الذي تخلى عـن الـيـهـوديـة 

يفضـح فـيـهـا األكـاذيـب  [٦] و [٥]فيما بعد وأصدر كتابين 
 التاريخية الصهيونية بأحقيتهم في فلسطين.

(وليس من المتصور بعد نحو ألفـي سـنـة مـن الـتـشـتـت 
واالختالط السيما إذا تذكرنا أن كل قوة يهود الشتـات حـيـن 

 ٤٠خرجت من فلسطين بعد هدم الهيكل الثاني لم تزد عن 
ألفاً وهذا الرقم وحده يكفي ليوحي رغم كـل قـيـود الـعـزل 
واالضطهاد بأن يهود الشتات األصالء قـد انصـهـروا وذابـوا 
وضاعوا في محيط المهجر كقطرة في بحر وأن يهود العـالـم 
اليوم في سوادهم األعظم هم أجانب متحولون أكثر منـهـم 

“ إسـرائـيـل” يهوداً متجولين. ماذا يتبقى فيهم إذن  من بني 
؟ وإن  مـن يـعـد مـن “ إسرائيل” التوراة أو من بين توراة بني 

ليس إال فئة ضئيلة جداً إلى أقصى حد. “   إسرائيل” نسل بني 
وتؤكد دراسة حديثة لعالم األجناس الـبـريـطـانـي جـيـمـس 

“ إسـرائـيـل” % من يهود اليوم ال صلة لهم ببني ٩٥فنتون أن 
وإنما هم أجانب متحولون أو مختلطون. إن يهود الـيـوم هـم 

 [٧]. أقارب األوروبيين
لذا علينا كفلسطينيين وكعرب أن نـدرك لـمـاذا اسـتـبـدل 

ونـدرك أيضـاً “  إسـرائـيـل” الصهاينة اسم فلسطين بـاسـم 
سببية االستحواذ على قبر سيدنا إبراهيم  في الخليـل وسـر 

للعـالـم بـأن “  إسرائيل” تهويد الخليل وتهويد القدس لتقول 
فلسطين هي موطن اليهود وان لهم الحق التاريخي والديني 

كـفـيـل  -علم األجـنـاس -فيها .ويبقى علم األنثروبولوجي 
 بدحض األكاذيب وصلة القرابة بينهم وبين العرب.

ونتابع في الجزء الثاني الجذور التاريخية ليهود اليـوم واهللا 
 غالب على أمره.

 الهوامش :
مملكة الخـزر الـيـهـوديـة وعـالقـتـهـا بـالـمـسـلـمـيـن ١-

) و٢٠٠٢والبيزنطيين تأليف د. محمد عبدالشافي المغربي (
 غسان عاطف بدران)-جامعة النجاح-“إسرائيل”(الخزر ال بنو 

 –د.م. دنلوب ترجـمـة د. سـهـيـل زكـار –يهود الخزر  ٢-

 ٢ط-١٩٩٠
 دار الهالل-١٩٩٦أنثروبولوجيا اليهود  د. جمال حمدان ٣-
مـوقـع  -احـمـد الـدبـش-أحقاً اليهود أبـنـاء عـمـومـة ٤-

 الصفصاف
المركز  ٢٠١٣-د. شلومو زاند-“  إسرائيل” اختراع أرض ٥- 

 مدار (رام اهللا)    -الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية
المـركـز ٢٠٠٨ -د. شلومو زاند’  اختراع الشعب اليهودي-٦

 مدار (رام اهللا) -الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية
 -نـزيـه شـوقـي -التلفيق الصهيوني واغتيال التـاريـخ  -٧

                  موقع اتحاد الكتاب العرب.
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من المفاهيم الكارثية التي زرعت  في الوعي الـعـربـي أن 
هناك أمة إسالمية والتي يترتب عليها أن هناك أمة مسيحيـة 
وأمة بوذية وأمة زرادشتية.........إلخ وبالتالي استـنـتـاجـاً أن 
هناك أمة يهودية!!!!!   والحقيقة التي ال غبار عليها إن هنـاك 
شعوب وأمم إسالمية وشعوب مسيحيـة وشـعـوب يـهـوديـة 
ليس إال. ففي الكرة األرضية آالف األديـان ومـن الـهـراء أن 
نعتبر أن كل دين يشكل أمة. فالدين ال وطن له. وما نـود أن 
نبينه أدناه  دحض أكاذيب الصهاينـة بـأنـهـم شـعـب واحـد 

سـنـة  ٣٦٠٠وقوميه واحدة وأن القدس عاصمة دولتهم منذ 
كما يقول نتنياهو وأن فلسطين أرض أجدادهم التـي عـادوا 

% من يهود العالم إنـمـا انـحـدروا مـن ٩٥إليها. إن القول أن 
ساللة اليهود في مملكة الخزر (الواقعة بين الـبـحـر األسـود 
(بحر البنطس) وبحر قزوين (بحر الخزر) والتي كانت تفـصـل 
الدولة اإلسالمية عن الدولة البيزنطـيـة كـمـا هـي مـبـيـنـة 
بالصورة المرفقة) هي حقيقة تاريخية ال يرقى إليـهـا الشـك 

 وتؤيدها الوثائق التاريخية.
فالكاتب اليهودي البريطاني الجنسية آرثر كويستلر، الـذي 

المجر، أثبت في كتابـه الـذي  -في بودابشت ١٩٠٥ولد عام 
بعنوان القبيلة الثالثـة عشـرة أن مـعـظـم  ١٩٧٦صدر عام 

اليهود األشكناز وخاصة يهود أوروبا الشرقية، هم من أحـفـاد 
 ] . ١الخزر[
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ولقد ذكر المؤرخون العرب دولـة الـخـزر الـيـهـوديـة فـي 
كتبهم، فنجد ذكر لها في كتاب الفهرس البن النـديـم، كـمـا 
ذكرهم المسعودي والدمشقي والبكري وغيرهم واجـتـمـعـوا 
على أن الخزر اعتنقوا الديانة اليهودية وكانوا يسـتـعـمـلـون 
حروف الهجاء العبرية. ولعل أهم الوثائق التي تـتـحـدث فـي 
هذا األمر هي ما سمي باسم " الـرسـائـل الـخـزريـة وهـي 
رسائل تبودلت بين اليهودي حسداي بـن شـربـوط، كـبـيـر 
الوزراء لخليفة قرطبة عبد الرحمن الثالث، والـمـلـك يـوسـف 
ملك دولة الخزر. أما حسداي هذا فلقد ولد في قرطـبـة عـام 

م ألسرة يهودية، و بعد ذلك أقـامـه الـخـلـيـفـة وزيـراً  ٩١٠
لخارجيته. ويعتقد المؤرخون أن دخول الـخـزر فـي الـديـانـة 
اليهودية لم يأت بين يوم وليلة ولكن جاء على مراحل، وذلك 
بتأثير اليهود الذين هربوا أو جرى ترحيلهم مـن الـعـاصـمـة 
البيزنطية بسبب  االضطهاد الـديـنـي فـي عـهـد األبـاطـرة 
يوستنيانوس األول وهـرقـل ولـيـو الـثـالـث ولـيـو الـرابـع 
ورومانوس. لقد فر اليهود من بـيـزنـطـة إلـى بـالد الـخـزر، 
لكونها كانت معروفة بسعة األفق ولـم تـعـرف االضـطـهـاد 

 ]. ٢الديني [

ومن المصادر األخرى التي تتحدث عن اليهـود الـخـزر، مـا 
يسمى بوثيقة كمبردج  المحفـوظـة فـي مـكـتـبـة جـامـعـة 
القاهرة. ولقد كشف عن هذه الوثيقة مع وثائـق أخـرى فـي 
أواخر القرن التاسع عشر في كنيس اليهود بالقاهرة. إال أنـنـا 
نستطيع أن نفهم من الرسالة أن كـاتـبـهـا يـهـودي خـزري 
يتحدث عن بالد الخزر وأنه من رجال الـبـالط أيـام الـمـلـك 

 يوسف .
ويبين كويستلر أنه بعد تدمير إمـبـراطـوريـة الـخـزر فـي 
القرن الثالث عشر ميالدي على يد المغـول والـروس، هـجـر 
اليهود الخزر إلى أقطار أوروبـا الشـرقـيـة وخـاصـة روسـيـا 
وبولندة، حيث نجد في مطلع العصر الحديث أعظم تجمعـات 

 لليهود، هناك.   
*(أنظر في نهاية المقالة إلى موالـيـد مـؤسـسـي الـكـيـان 
الصهيوني). كما أن الدكتور ألفرد لينينتال ورغم أنه يهـودي  
ومناهض للصهيونية  يقول في كتابه (الصهيونية ) : (أن مـا 
أثبته كويستلر في كتابه عن اليهود الخزر واألصول الخزريـة 

لليهود الشرق أوروبيين، ليس بشيء جديد على اإلطالق. أن 
حقيقة األصول الخزرية لألكثرية اليهودية في العالم كـانـت 
معروفة منذ زمن طويل. ولكن كويستلر من سماهم القبيلة 

 ]٣الثالثة عشرة. [
الـذي صـدر عـام “)  إسـرائـيـل” وليلينتال في كتابه (ثمن 

أي اثنان وعشرون عاماً قبل صدور كتاب كـويسـتـلـر،  ١٩٥٤
يتحدث عن األصول الخزريـة لـيـهـود شـرق وغـرب أوروبـا. 
وتحدث المؤلف عن اعتناق الخزر للديانة الـيـهـوديـة وكـيـف 
رحل اليهود الخزر بعد تدمير بلدهم إلـى أوروبـا الشـرقـيـة 
ومنها إلى سائر أوروبا   ويتابع لينينتال، أن معـظـم الـيـهـود 
الذين نجوا من النازية األلمانية ليسوا من أصول ساميـة بـل 
من أصول خزرية، لذلك قام الصهـايـنـة وأصـدقـائـهـم فـي 
أمريكا والغرب، بحملة شعواء ضد كويستلـر وكـتـابـه وضـد 
لينينتال وأفكاره واتهموهم بمعاداة السامية مع أن كـالهـمـا 
يهوديان. (الحقيقة أن ادعاء الصهاينة بأن الشعب الـيـهـودي 
في جميع أنحاء العالم ذوي أصول واحدة تعود إلى فلسطيـن، 
وأن اليهود في العالم من أصول أجدادهم الذين رحـلـوا مـن 
فلسطين، تدحضها حقائق تاريخية كـثـيـرة، وذلـك بسـبـب 
اعتناق كثير من الناس من جنـسـيـات مـخـتـلـفـة لـلـديـانـة 
اليهودية. والذين لم يكن لهم عالقة أثنـيـه عـلـى اإلطـالق 

 ].٤باألصول العبرية واإلسرائيلية)[
ويؤكد بيرنارد لويس (أن الوثائق تؤكد أنـه حـوالـي عـام 

ميالدي، جرى تحول جـمـاعـي لـآلالف مـن مـواطـنـي  ٥١٠
اإلمبراطورية الفارسية لليهودية. ولقد جـرى هـذا الـتـحـول 
خوفاً أو نتيجة للنفوذ اليهودي في اإلمبراطورية الـفـارسـيـة 

 آنذاك.
لقد اعتنق الديانة اليهودية شعوب مخـتـلـفـة وأفـراد مـن 
شعوب مختلفة، مثل الشعب العربي فـي الـيـمـن، وبـعـض 
العرب في نجد والحجاز، كما اعتنـق الـيـهـوديـة كـثـيـر مـن 
اليونان والبلغار والمجر. كما انتشرت الديانة اليـهـوديـة فـي 
مختلف أركان اإلمبراطورية الرومانية حتـى وصـلـت فـرنسـا 
وإسبانيا، ولقد نقل التجار اليهـود عـقـيـدتـهـم إلـى الـهـنـد 
والصين . ويظهر أن اليهودية أيضا تأثرت بالديانة الزرادشية 

 ] . ٥الفارسية التي احتكوا بها احتكاكاً مباشراً.)[
لقد أكد المؤرخ العربي ياقوت الحموي أن يهود بنو قريظة 
وبني النضير الذين أقاموا في المدينـة هـم مـن الـقـبـائـل 
العربية في الجزيرة واعتنقوا الديـانـة الـيـهـوديـة. (يـاقـوت 

) ويؤكد  ٤٦٠و  ٣٨٥الحموي: معجم البلدان، ج الرابع ، ص : 
هذا القول اليعقوبي في تاريخه ويقول أن القبائل اليهـوديـة 

 في المدينة من العرب من قبيلة جذام. 
لقد انتشرت اليهودية في بقاع مختلفة من جزيرة الـعـرب 
ووصلت جنوب الجزيرة حيث كانت قبائل عربـيـة بـكـامـلـهـا 
تتحول إلى اليهودية. (وكان مـن أهـم الـذيـن دخـلـوا هـذه 
الديانة "ذو نواس" وهو من العائلة اليمنية الـمـالـكـة وكـان 
يسمى "زرعة" ويلقب بذي النواس أي ذي الشـعـر الـجـعـدي، 
ولقد أصبح ملكاً على اليمن وحمير وأعلن اعتناقه لليهـوديـة 
وسمى نفسه يوسف وفرض عـلـى عـرب الـيـمـن اعـتـنـاق 
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اليهودية، وإليه يعزى قتـل وحـرق نصـارى نـجـران، حـيـث 
خيرهم بين اعتناق اليهودية أو الـقـتـل فـرفضـوا اعـتـنـاق 
اليهودية فحفر لهم أخدوداً وحرق من حرق بالنار وقـتـل مـن 
قتل بالسيف. ولقد شكى من نجى منهم فعـل ذي الـنـواس 
إلى قيصر الروم النصراني فطلب هـذا مـن حـلـيـفـه مـلـك 
الحبشة الذي كان أيضاً نصرانياً أن يقوم بعقاب ذي الـنـواس 
واليهود على فعلتهم فسير لهم حملته المعروفة بقيادة رجل 
اسمه أرياط وكان في جنده أبرهة الحبشي الذي عرف فـيـمـا 

 ]  ٦بعد" باألشرم". [
كما تـحـدث الـكـاتـب الـروسـي الـمـعـروف الـيـكـسـنـدر 

تاريـخ الـعـالقـات  -صولجينيتسين في كتابه " مائتا عام معاً
عـن  ٢٠٠١الروسية اليهودية" والذي صدر في موسكو عام 

أألصول الخزرية لمعظم اليهود الروس ويهود شـرق أوروبـا. 
ويعد هذا الكتاب من الكتب القيمة فهو يصف بدقة العالقـات 
بين الروس واليهود وتطورها واستغالل اليهود االقـتـصـادي 

 ]٧للشعب الروسي.[
كما أن كيفين ألين بروك في كتابه " يهود الخزر" يـقـتـفـي 
آثار اليهود في أوروبا الشرقية ويؤكد أن اآلثار التـي خـلـفـهـا 
اليهود من أسلحة وأواني وكتابات في منـاطـق أثـريـة مـثـل 
تشيالريفو في الصرب، إيليند فـي الـمـجـر، سـاركـيـل فـي 
روسيا، باالنجار في القوقاز، نوفاهراديك في روسيا البيضاء، 

 ]٨بيركا في السويد وغيرها ،هي خزرية بامتياز[
 ١٨٨٦مواليد “  إلسرائيل” * بن غوريون أول رئيس وزراء  

 بولنسك في بولندا
 ١٨٩٤موشي شاريط مواليد أوكرانيا 

 ١٨٩٥مـوالـيـد “  إسـرائـيـل” ليفي اشكول رئـيـس وزراء 
 اوراتوفا أوكرانيا

 في كييف أوكرانيا ١٨٩٨جولدا مائير مواليد 
 بريستلوبزك جنوب روسيا ١٩١٣مناحيم بيغن مواليد 

 ١٩١٥اسحق شامير مواليد روزينوي بولندا عام 
 فيشنيف بولندا ١٩٢٣شمعون بيريس مواليد 

حاييم نحمان بياليك الشاعر القـومـي الـيـهـودي مـوالـيـد 
 أوكرانيا – ١٨٧٣

 
    الهوامش:الهوامش:الهوامش:الهوامش:

 -فـي بـودابشـت ١٩٠٥أرثر كويستلر، الذي ولد عـام -١
بعنوان القبيلـة  ١٩٧٦المجر، أثبت في كتابه الذي صدر عام 

 الثالثة عشر.
 ٣٨٥ياقوت الحموي : معجم البلدان، ج الرابع ، ص :   -  ٢

   ٤٦٠و 
دي السي أوليري: جزيرة العرب قبل البعثـة، تـرجـمـة  -  ٣

وتعليق موسى علي الغول، منشورات وزارة الثقافة األردنية، 
     ١٨٨ص١٩٩٠عام  ١طبعة
(ترجمـة حـبـيـب نـحـولـي ويـاسـر   –الفرد ليلينتال  -٤    

 ١٩٥٤- ٣كتاب الماليين ط-هواري)
عام  ٢٠٠٠بيرنارد لويس في كتابه (الشرق األدنى :  -   ٥

 ).١٩٩٥من التاريخ منذ نشوء المسيحية، نشر عام 

تهذيب سيرة ابن هشام لعبد السالم هارون، المجمـع  -  ٦
      ٢٧العلمي العربي اإلسالمي، ص: 

] قد أخذت من المـصـادر ١،٢،٣،٤،٥،٦إن المقتبسات في [
 التالية:

مملكة الخزر اليهودية وعالقتها بالمسلمين والبيزنطيـيـن  
) و(الخزر ال بـنـو ٢٠٠٢تأليف د. محمد عبدالشافي المغربي (

غسان عاطف بدران). ويهود الخـزر -جامعة النجاح-“ إسرائيل” 
 ٢ط-١٩٩٠ –د.م. دنلوب ترجمة د. سهيل زكار –

 -اليكسندر صولجينيتسين في كتابه " مائتا عـام مـعـاً -٧
تاريخ العالقات الروسية اليهودية" والذي صدر في مـوسـكـو 

 ٢٠٠١-عام 
(كيفين ألين بروك في كتابه " يهود الخـزر" يـقـتـفـي  -٨  

آثار اليهود في أوروبا الشرقية) مـن مـقـال نضـال الصـالـح 
-٥بعنوان اليهود الخزر هم سكان "إسرائيل" اليوم) نشر في

٢٠١٤-٨ 
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هناك حقيقة موضوعيه تواجه الكيان الصهيـونـي وتـهـدد 
وجوده من الجذور وهي قنبلة التزايد السكاني في فلسطيـن 
والتزايد السكاني في الوطن العربي. ويتوقع أن يفـوق عـدد 
السكان الفلسطينيين في فلسطين التاريخية السكان اليهـود 

مـلـيـون  ٧،٢، حـيـث سـيـصـل إلـى ٢٠٢٠مع نهاية عام 
مليون يهودي. كما أن عدد سكان  ٦،٩فلسطيني مقابل نحو 

مـلـيـون  ٤٧٠ملـيـون الـى ٣٧٠الوطن العربي سيرتفع من 
 ١٢مقابـل  ٢٠٥٠مليون عام  ٧٥٠وسيصل إلى  ٢٠٣٠عام

مليون يهودي حينئذ (من مركـز اإلحصـاء الـفـلـسـطـيـنـي). 
وإضافة للقنبلة الديموغرافية فإن إمكانية تغيـيـر األنـظـمـة 
التي طبعت معه تبقى واردة وتقلقـه. وبـالـتـالـي لـيـضـمـن 
مصيره المستقبلي بات يعمل على تركيـع األمـة بـأكـمـلـهـا 

 باتجاهين:
باستخدام العولمة وأذرعها االقتـصـاديـة والسـيـاسـيـة  -١

والثقافية والتحكم باألمن الـغـذائـي لـكـل مـواطـن عـربـي 
مستعينا بصندوق النقد الدولي (الذي هو المحرك األسـاسـي 
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للعولمة االقتصادية) والشركات العمالقة الثالثة التي تتحكم 
بتصدير القمح للعالم. إضافة لتحكمه باألمن الـمـائـي كـمـا 

 ذكرنا في الجزء الرابع من سد النهضة ومبررات بنائه.
باستخدام الدبلوماسية الروحية المرتبطة بدين جديد - -٢

يسمى الديانة اإلبراهيمية في إطار مشروع إبراهام لتصفيـة 
القضية الفلسطينية نهائيا .فالكيان الصهيوني قـد أدرك أن 

وحتـى اآلن  ١٩٤٨عشرات المخططات التي طرحت منذ عام 
قد تكسرت على جدار الرفض الوطني الفلسطيني المستـنـد 
على رفض الجماهير العربية رغم كـامـب ديـفـيـد وأوسـلـو 
وغيرها من المشاريع. لذا بات نخر المجتمع العربي (بـعـدمـا 
تم نخر األنظمة) هي المهمة التاريخية التي عليه أن ينجزها 
ألنها تشكل خشبة الخالص له لضمان مستقبـلـه عـلـى حـد 

 اعتقاده.
 :   ١أوالً: التصريحات األمريكية [[

ديـفـيـد “  إسـرائـيـل” كشف السفـيـر األمـريـكـي لـدى  -١
“ إسـرائـيـل“ فريدمان، إن اتفاقية السـالم بـيـن اإلمـارات و

ستعرف باسم "اتفاق إبراهيم"، حيث سميت علـى اسـم "أب 
الديانات الثالث الكبرى"، المسيحية والمسلمـة والـيـهـوديـة، 
النبي إبراهيم عليه السالم، ويجسد االسم، ديـانـات الـدول 
الثالث المشاركة في االتفاقية "اإلسالم (اإلمارات)، اليهوديـة 

 ، المسيحية (الواليات المتحدة األمريكية .) “إسرائيل”
عــن األرض  ٢٠١٣أعــلــن جــون كــيــري فــي عــام  -٢

اإلبراهيمية المشتركـة لـألديـان كـمـا تـحـدث أوبـامـا مـن 
إنـهـا “ وقـال:  ٢٠١٣عندما زارهـا فـي مـارس “  إسرائيل” 

التجربة اإلنسانية العالمية، بكل معاناتها، ولكـن أيضـاً كـل 
خالصها، جزء من الديانات الثالثة؛ اليهـوديـة والـمـسـيـحـيـة 

كما قام كوشنـر بـجـولـة ”.  واإلسالم التي ترجع إلى إبراهيم
في متحف اللوفر في أبوظبي، واضطلع على نسخة مصـغـرة 
من تصميم "بيت العائلة اإلبراهيمية"، الـذي يـجـمـع بـيـن 
الديانات اإلبراهيمية الثـالث. كـمـا أشـار وزيـر الـخـارجـيـة 

في كلمته بالجامعة األمريكية بالـقـاهـرة ”  بومبيو“ األمريكي 
إلى أننا جميعنا أبناء إبراهيم، ما يعكس استمرار ذات النـهـج 

 بل والعمل على ترويجه.
بعد هذا التمهيد الذي ال بد منه نقول أن المواطن العـربـي 

بدأ يتساءل حول تفسير التصريحات التي أدلـى بـهـا أوبـامـا 
وطاقمه ومن بعده ترامب وطاقمه حول الديانة اإلبراهيمـيـة 
الجديدة. وقبل أن نوضح ماهية مخطط إبراهام دعنا نلـقـي 
نظره على جذوره وأدواته انطالقاً من معرفة ما يخـطـط لـه 
األعداء لكي ال نقع بالشرك ونواجهه ونفشله كما تم إفشـال 
ما سبقه من مخططات. لذا فإن عرضه ال يـعـنـي قـبـولـه أو 

 االستسالم له.
جذور المفهوم : تقول د. هبه جـمـال الـديـن* ((أن  -ثانياً

فكرة تكوين الديانة اإلبراهيمية العالمية إنما تعود جـذورهـا 
إلى األصولي المصري السيد نصير المتهم بـقـتـل الـحـاخـام 

حـيـث ١٩٩٠العنصرية عام  «كاخ»مائير كاهانا زعيم حركة 
قال : (إن الحل الوحيد للـمـشـاكـل الـقـائـمـة بـيـن الـعـرب 
واالسرائيليين، هو الموافقة على إنشاء دولة اتحادية اسمـهـا 

نسبة ألبينا إبراهيم أبو األنبـيـاء  .«إبراهيم الفيدرالية»دولة 
عليه الصالة والسالم، ألنه أبو العرب واليهود على حد سـواء، 
وهذه الدولة تتكون من دولتين أو واليـتـيـن، وهـمـا واليـة 

الـعـبـريـة. وقـال أن “  إسـرائـيـل” فلسطين العربية، وواليـة 
مواطني الدولة الجديدة يجمعهم علم موحد وجنسية واحـدة 
ووحدة وطنية ووالء لـلـدولـة الـجـديـدة. ويـرى نصـيـر أن 
المفاوضين، يدورون داخل دائرة مغلقة ال يمكن أن تقودهـم 
إلى الحل النهائي. وأشار إلى انه ارسل نسـخـة مـن مشـروع 

إلى السيدة هيالري كـلـيـنـتـون وديـك  «الدولة اإلبراهيمية»
]بـيـنـمـا أعـتـقـد ٢تشيني. وأبلغوه انه تم االطالع عليها)) .[

شخصياً أن جذور هذا المفهوم إنما تعود إلى فـكـرة الـحـوار 
بين األديان من أجل عالم آمن الذي بات يعـقـد كـل خـمـس 

في فيينا ومدريد والدوحة ...إلـخ وتـوجـه ١٩٩٣سنوات منذ 
الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي بوثيـقـة إشـبـيـلـيـا فـي 

]وكان القصد مـن كـل ذلـك تـوحـيـد ٣منتصف الثمانينات [
األديان الثالثة بدين عالمي واحد ظاهره مثالي يـقـوم عـلـى 
التسامح والود وباطنه براغماتي سياسي. فمؤتمرات الـحـوار 
بين األديان كانت البوابة التي تسلل إليها مشـروع إبـراهـام 
والذي غايته نحر اإلسالم ونسفه من جذوره و شرعنة الوجود 

 الصهيوني ومده بأسباب الحياة. 

]: إن الدعوة لتأسيـس ٤ماهية الديانة اإلبراهيمية [  –ثالثاً 
دين جديد ليست نكته أو خرافه تثير الضحك أو االسـتـهـجـان 
بل هو مخطط بعيد المدى يطبخ على نـار هـادئـة تـبـنـتـه 
جامعة هارفرد وجامعة فلوريدا منذ بداية التسعينات ويتلقى 
الدعم بسخاء من صندوق النقد الدولي .حيث شكلت هيالري 
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كلنتون لجنه تضم مائة عضو في وزارة الخارجية األمريكـيـة 
لوضع الخطط المناسبة لتنفيذه. وفحوى مـخـطـط إبـراهـام 
هذا يقول بكل بساطه ((إنه ما دام كل األديان الثالثة تلتقي 
حول سيدنا إبراهيم الخليل فعلينا أن نـكـون أسـرة واحـدة 
يسودها التسامح والسالم العالمي ونبذ البغضاء والصراعـات 
الدينية المهلكة وأنه في ظل هذه الرؤية عليـنـا أن نـكـافـح 
الفقر (المحور الخدمي) ونهتم بحقوق المرأة ونهتم بالشبـاب 
من أجل عالم آمن يسوده االستقرار. وأنه في ظل الـعـولـمـة 
سيكون هذا الدين متماشياً مع العصر وان يتم تفسير النـص 
الديني في األديان الثالثة بما يـالئـم فـكـرة اإلبـراهـيـمـيـة 
العالمية وهنا يجب االستعانة بعلماء الدين األكـفـاء لـيـئـدوا 
الدبلوماسية الروحية على أحسن وجه حتى يكون لها كتابـهـا 
المقدس الخاص بها ودور عبادة خاص بـهـا أيضـاً. والـحـيـز 

(مسـار “  إسرائيل الـكـبـرى” الجغرافي لهذا الدين هو خريطة 
إبراهيم (من الـنـيـل إلـى الـفـرات.)) وتـقـف الـمـسـيـحـيـة 

]التي ينتمي إلـيـهـا تـرامـب بـقـوة وراء هـذا ٥الصهيونية [
المشروع . لالستيالء على األرض المقدسة، والبقعة المباركة 
التي يراها اليهود فيها هيكلـهـم الـمـوعـود، ويـحـج إلـيـهـا 
المسيحيون باعتبارها مهد ميالد المـسـيـح عـلـيـه السـالم، 
ويعتقد المسلمون أنها قبلتهم األولى، ومسرى نبيهم صـلـى 
اهللا عليه وسلم، وثالث المساجد المـعـظـمـة الـتـي ال تشـد 

 الرحال إال إليها:
(سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيلًا من الْمسـجِـد الْـحـرامِ إِلَـى 
 ـوه ـهإِن è اناتآي نم هرِينل لَهوا حكْناري بى الَّذالْأَقْص جِدسالْم

.بل يعتبر المسجد األقصـى ومـا ١السميع الْبصير.) اإلسراء/
حوله من األرض المباركة، هو معيار الـقـوة بـيـن أصـحـاب 
األديان الثالثة، فمن كانت له الدولة، وفي صالحـه الـجـولـة، 

” جيمس روزينوه“ ] ويرى ٦كانت القدس تحت يده وسلطانه [
أن مستقبل العالم سيرتكز عـلـى السـالم الـعـالـمـي الـذي 
سيتحقق عبر الديانات اإلبراهيمية والـعـقـائـد الـمـتـداخـلـة، 
كمدخل جديد لحل النزاعات في العالقات الدوليـة، وكـطـرح 

، ونظريـة ” صدام الحضارات“ حول ”  هنتنجتون“ بديل لنظرية 
؛ وليعكس نهجا جديدا داخـل ” نهاية التاريخ“ حول ”  فوكوياما“ 

علم العالقات الدولية حيـث كـانـت أهـم مـالمـحـه ظـهـور 

مفاهيم جديدة؛ كالتسامح الـعـالـمـي، واألخـوة اإلنسـانـيـة، 
والحب، والوئام، كمفاهيـم جـديـدة مـطـروحـة داخـل هـذا 

 ]٧الحقل    .[
] : تشير الدكتورة هبه جمال الـديـن ٨أدوات المشروع[ -ج

 إلى األدوات التالية:
األمم المتحدة، مثل البنك الـدولـي وصـنـدوق الـنـقـد  -١

الدولي، وغيرهما من المؤسسات التابعة لـألمـم الـمـتـحـدة، 
لكنه ظهر بشكل أوضح مؤخرا في المغـرب، بـهـدف خـدمـة 
الثوابت الوطنية ودعم العالقات الخارجية وتعزيـز مـوقـفـهـا 
السياسي، وذلك عبر تسخير مختلف القنوات الدينيـة ولـكـن 
لم يغفل البعض أن الفكرة لها مخاطر من حيـث الـتـوظـيـف 
السياسي األجنبي لها، وتبين الحقًا أنه تـوجـد إدارة خـاصـة 
داخل وزارة الخارجية األمريكية، وأحد محاور اهتمـامـهـا هـو 

 دعم الدبلوماسية الروحية المذكورة.
المؤتمرات والقمم الدولية ومنها الفريق العربي للحـوار  -٢

العربي المسيحي، والذي يقوم بتنظيم اجتماعات دورية فـي 
العديد من بلدان العالم، وتتركز لـقـاءاتـه بـمـصـر وبـيـروت 

 والسودان.
وتطلق تلك المنظمات مبادرات تدعـو الـفـلـسـطـيـنـيـيـن 
للتوحد مع المجتمع اإلسـرائـيـلـي، ومـنـهـا مـبـادرة الـقـادة 
المسلمين، ونظمها شخصان هما؛ اإلمام عبـد اهللا أنـتـبـلـي 

، وأقيمـت ٢٠١٣ويوسى كالين هاليفي، وانطلقت في صيف 
بالتنسيق بين أكاديميين وصحفيين من شمال أمريـكـا وتـل 
أبيب، وتدعو الفلسطينيين الكتشاف المجتـمـع الصـهـيـونـي 

 واالندماج به، وزيارة المعالم اليهودية، دون التطرق للديانة.
القوى العظمى والمعسكر الغربي فريق وزارة الخارجية - ٣

 األمريكية.
 السياحة الدينية المشتركة . - ٤
مشروعات ريادة األعمال التي تمثل مدخالً لخـلق دخـل  -٥

لألسر الفقيرة (الحوار الخدمي) ودعم التعاونيات الـنـسـائـيـة 
والتواصـل مـع الشـبـاب وظـهـرت الـعـديـد مـن الـمـراكـز 
اإلبراهيمية ومعظمها أمريكية مثل معهـد بـيـس أيسـالنـد 
والمجلس الدولي للمسيحيين واليهود، ولهذين المـجـلـسـيـن 
دور كبير في الدعوة للدولة اإلبراهيمية، ويقـوم بـتـنـظـيـم 
العديد من المؤتمرات بمشاركة األمـم الـمـتـحـدة لـلـدعـوة 
للحوار، وللتوحيد بين األديان الثالثة، وبـعـض اجـتـمـاعـاتـه 

، والعاصمة األلمانيـة ” إسطنبول“ تجري في العاصمة التركية 
، حيث يقومون بدعوة شباب من جميع أنحاء الـعـالـم ” برلين“ 

لتدريبهم وتهيئة الكادر القادر على الدعـوة لـلـديـن الـرابـع 
بزعم أنه قادر وحده على نشر السالم وإنهاء الحروب. إضافـة 

، وهي FRDلمواقع متعددة لجذب الشباب مثل موقع بعنوان 
 اخـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــار لـ
http://religious-diplomacy.org/chapters/sunni-

islam/ 
مراكز أو مؤسسات أو برامج الدبلـومـاسـيـة الـروحـيـة:  -6

االنتشار القاعدى مثّل مطلع األلفية التوجه لتأسيـس فـكـرة 
في شكل مؤسسات عامـلـة عـلـى األرض،  «الدين العالمي»
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 faith»ويمكن تسمية هذه المنظمات القائمة على اإليمـان، 
based organizations» وهى ،https://en.wikipedia.org/

wiki/Faith-based_organization  مؤسسات دينية بـارعـة
في حل المشكالت التي ال يمكن للدبلوماسـيـة الـعـلـمـانـيـة 

مـعـهـد »فهمها، ومثال ذلك المصالحة التي تتـم بـواسـطـة 
، وهناك عدد من القواسم الـمـشـتـركـة «المصالحة بكشمير

 ٩بين هذه المؤسسات  جميعاً[ .[
إنه مخطط خبيث مغلف بــاإلغــراءات الــمــاديــة الخالصة: الخالصة: الخالصة: الخالصة: 

يهدف إلى نسف اإلسالم من جذوره المتغلغلـة فـي ضـمـيـر 
المواطن العربي ووجدانه ودفن الشعور القومي الراسخ فـي 
نخاع المواطن الـعـربـي أيضـاً. فـهـذه الـخـدعـة الـجـديـدة 
(الدبلوماسية الروحية ) لن تمر حتى لو تحكموا بقطرة الـمـاء 
ورغيف الخبز للفرد العربي. والطريق الوحـيـد إلفشـالـه هـو 
طريق المقاومة التي تضعضع أمن العدو وتهـلـكـه. فـركـوع 
األنظمة يبقى آنياً ولن يصـيـبـنـا بـاإلحـبـاط وركـوع األمـة 

 مستحيل. واهللا غالب على أمره.
* والحقيقة إنني بذلت جهداً مضنياً على صفحات األنترنت 
الستعين بمصادر تتحدث عن هذا الموضوع ولم أجـد سـوى 
كتابات الدكتورة هبة جمال الدين ولقاءاتها المتلفزة (أستـاذة 
العلوم السياسية في جامعة القاهرة ). وأن كل ما نشـر مـن 

مقاالت هي فحوى أو اقتباسات لما ذكرتـه الـدكـتـورة هـبـه 
 حصراً.

  الهوامش:الهوامش:الهوامش:الهوامش:
ــــــاء ,و, ١- ــــــب  BBCو CNNوكــــــاالت األن

 . https://www.elwatannews.com/news/ 
details/3159209-2 

د. سعيد بن محمد بن معلوي رجاء جارودي والدعوة إلى -3
(مصدر ثـري بـعـشـرات  ٢٠١٠يناير ١٧وحدة األديان األحد 
/http://www.tanseerel.com/mainالـــمـــصـــادر)  

articles.aspx?article_no=2785 
 -  ٢٢/    ٦/    ٢٠١٩  -  ٦٢٦٨الـعـدد: -الحوار الـمـتـمـدن4-

 طلعت خيري ٢٣:٠٢
لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة كتاب الصـهـيـونـيـة -٥

//:httpsرابـط الـتـحـمـيـل   –محمد السـمـاك   –المسيحية 
www.noor-book.com  

  http://mubasher.aljazeera.net/opinion-6 
//:https -الـيـوم السـابـع –محـمـد عـبـد الـرحـمـن 7-

www.youm7.com/story/2020/8/14/ 
 http://www.albadeeliraq.com/ar/node/3290-8 
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    د. محمد مرادد. محمد مرادد. محمد مرادد. محمد مراد
 أستاذ في الجامعة  اللبنانية

 
إذا كان الخطاب الثقافي العربي، اليوم، عاجزاً عن التأثيـر 
المطلوب لإلسهام بتجاوز أزمات األمة في واقـعـهـا الـراهـن، 
فإنّ أزمة هذا الخطاب ليست منفصلة بـدورهـا عـن أزمـات 
بنيوية تراكمت تاريخياً على مستوى المكونـات السـيـاسـيـة 
واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية والفكريـة لـلـمـجـتـمـع 
العربي على امتداد تاريخه الـقـديـم، الـوسـيـط، الـحـديـث 

 والمعاصر.
تضمنت تقارير المنظـمـة الـعـربـيـة لـحـقـوق اإلنسـان 
توضيحاً لحالة اإلحباط والتخلف التي حكمت الـمـسـار الـعـام 
للمجتمع العربي خالل العقود األخيرة من القرن الـعـشـريـن. 

إنّ الـرأي  الـعـام « فقد جاء في أحد تلك التقارير مـا يـلـي: 
العربي يدرك أن الهزائم واالنتكاسات التي أحاطـت بـوطـنـه 
الكبير في السنوات األخيرة ليست قدراً مـحـتـومـاً، ولـيـسـت 
داللة على عجز شعوب أمته، وإنما هي بسبب عجز األنظمة.. 
وأنّ أهم أسباب األزمة الحاضرة هـي الـتـغـيـيـب الـقـسـري 
للجماهير العربية عن الـمـشـاركـة فـي تـقـريـر مصـيـرهـا 
واإلسهام في صياغة حاضرها ومستـقـبـلـهـا، والـدفـاع عـن 
أوطانها، وأنّ هذا  التغييب يبدأ بمصادرة الحريات األساسـيـة 
للجماهير وينتهي باالنتهاك الـفـاضـح لـحـقـــوق اإلنســـان 

 .)١(«الفـرد
لم يخرج التقرير المشار إليه عـن مـقـولـة بـاتـت شـبـه 
مسلمة تقليدية في مخيلة المثقفين العـرب عـلـى اخـتـالف 
مستوياتهم الثقافية، وهي أنّ مسؤولية أزمات  األمـة تـقـع 
بالدرجة األولى على عجز أنظمة الحكم العربية، التي تـبـوأت 
مقاليد السلطة السياسية في غير قطر عربي مـع تـحـقـيـق 
االستقالل الوطني الذي أعقب مرحلة السـيـطـرة األجـنـبـيـة 

 المباشرة.
إن هذه المقولة باتت من قبيل االستهالك الثقافي، وأنهـا 
مستسلمة للتبسيطية أكثر منها ارتكازاً إلى تحليالت معمقـة 
تؤسس الستنتاجات علمية يـعـول عـلـيـهـا فـي الـدراسـات 
البحثية الجادة. هل صحيح أن األنظمة العربية عـاجـزة؟ وإذا 
كانت عاجزة، فعن ماذا؟ أو بالقيـاس إلـى مـاذا؟ فـمـا الـذي 
يفسر، إذن، الثبات الطويل أي العمر الزمني الـمـديـد ألهـل 
السلطة الحاكمة في العديد من األنظمة القطرية الـعـربـيـة؟ 
قد يقال أن عدداً من هذه األنظمة ذات طبيعة نمطية ملكية 
تقوم على مبدأ التوارث الساللي للسلطة، ولكن مـاذا يـقـال 
عن األنظمة الجمهورية التي قارب العمر الزمني عند بعضها 

 )٢( النصف قرن من الزمن. أليس النظام الجمهوري  الـعـربـي
هو أقرب إلى الملكي منه إلى الجمهوري وفـقـاً لـلـمـعـايـيـر 

 الغربية؟
إن ثبات النخب العربية في تولي السلطة السياسيـة فـي 

غير دولة عربية منذ تحقيق االستقالل الوطني وحتى اليوم، 
إنما يدل على مدى حالة االستقرار التي تنعم بـهـا أنـظـمـة 
الحكم، التي باتت قادرة عـلـى الـتـحـكـم بـقـوة بـالشـروط 
الضرورية التي تساعدها على إعادة إنتاج نفسها باستـمـرار. 
فهذه األنظمة ليس لها سوى مشروع مركزي يتـقـدم سـائـر 

وأنها تخلق آلـيـات  «أولوياتها وهو البقاء والثبات في السلطة
دائمة ويومية من أجل البقـاء واالسـتـمـرار.. إنّ الـحـكـم ال 
يخطط للبقاء سنة، وإنما يخطط للبقاء يومـاً واحـداً، ولـكـن 

، وهو يـعـيـده مـن ( ٣)   «هذا اليوم يستطيع أن يعيده ألف مرة
 عقود خلت.

ليست، إذن، األزمة العربية الراهنة أزمة أنظمـة عـربـيـة 
هي أزمة تاريخية، وأزمة المثـقـفـيـن، وأزمـة »حاكمة، وإنما 

المجتمع، وأزمة الطبقات وأزمة البدائل المطروحة، بما فيـهـا 
هناك مفارقتـان  ( ٤) .«األحزاب السياسية غير المتسلمة سلطة

 ينبغي التوقف عندهما:
األولى: أن األنظمة العربية ليست مأزومة بذاتـهـا وإنـمـا 

 هي تعيش أزمة عالقة مع األمة ومستقبلها،
الثانية: الجماهير هي التي تعيش أزمة وعي لمصالـحـهـا 
ولمستقبلها، أزمة وعي معرفي مع نفسها ومع مصالحها. أمـا 
األمر الذي يزيد في تفاقم أزمة الجماهير فهـو عـدم تـوفـر 
قيادة نخبوية قادرة على قيادة هذه الجماهيـر نـحـو إحـداث 

 التطور والتغيير المطلوبين.
األزمة ــ المحنة التي تضغط على األمة العـربـيـة الـيـوم 
هي ,  في جانب كبير منها، تأتي مـن الـمـحـنـة الـثـقـافـيـة 
العربية ومأزق المثقف العربي. حتـى أنّ عـدداً كـبـيـراً مـن 
المثقفين باتوا أنفسهم من بين اآلليات التي تـعـمـل عـلـى 
إعادة إنتاج أزمات األمة على كل الـمـسـتـويـات السـيـاسـيـة 

 واالجتماعية واالقتصادية والتنموية والعسكرية.
ولما كانت الثقافة هي نتاج الجماعة البشرية في تفاعـلـهـا  
عبر قرون طويلة، بحيث نسجت فيما بينها روابـط مشـتـركـة  
عديدة تمثلت بوحدة  القيم والـمـفـاهـم، وأنـظـمـة الـحـيـاة،  
والفنون، وآليات التعبير، وطرق العيش المختلـفـة، فـإن هـذه  
الثقافة، في جانب منها، هي بعد من أبعاد السلطة كل سلطـة  
سياسية، اجتماعية، دينية، عشائرية، أسروية، إقتـصـاديـة، أو  
فكرية. فال سلطة بغير ثقافة وال ثقافة ال تنتسب إلى سلـطـة  

 ما سائدة، أو سلطة أخرى تسعى ألن تسود. 
 

    من هو المثقف؟ هل هو:من هو المثقف؟ هل هو:من هو المثقف؟ هل هو:من هو المثقف؟ هل هو:
 ــ الحاصل على شهادة مدرسية أو عليا جامعية؟

ــ المتخصص في شؤون الثقافة (كتابة، مسـرح، فـنـون، 
 شعر، آداب إلخ...)؟

 ــ المفكر المرتبط بقضايا فكرية أو فلسفية عامة؟
ــ التقني أو المهني الـمـتـخـصـص بـالشـؤون الـتـقـنـيـة 

 والمهنية؟
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 ــ المثقف السياسي العام أو الملتزم بفكر سياسي معين؟
هناك مقاربة للفيلسوف اإليطالي أنطونيـو غـرامشـي (

إن كـل »في تعريفه للمثقف إذ يـقـول:  ( ٥) )  ١٩٢٧ــ ١٨٩١
إنسان مثقف وإن لم تكن الثقافة مهنـة لـه. ذلـك أن لـكـل 
إنسان رؤية معينة لـلـعـالـم، وخـطـأ لـلـسـلـوك األخـالقـي 

٦) «واإلجتماعي، ومستوى معيناً من المعرفة واإلنتاج الفكـري

كـل مـن »في حين يعرف سعد الدين إبراهيم المثقف بأنه  ( 
كان على درجة من المعرفة العامة أو المتخصصة، الـمـهـتـم 
بأمور الثقافة وبالمسائل والقضايا األخرى لمجـتـمـعـه خـارج 
نطاق تخصصه، والتعبير عن هذه االهتمامات العامة بقـصـد 

 .(٧) «التأثير على المجتمع والسلطة
كل إنسان مثقف إذن وإن اختلفت مسـتـويـات ووظـائـف 
ودالالت ثقافته. أما الفارق بين مثقف وآخر فهو حجم الـمـدى 
المعرفي لكل منهما. هناك خمسة نماذج غالبة في الـوسـط 
الثقافي اليوم وفي وسط المثقفين العـرب تـحـديـداً. وهـذه 

 النماذج هي:
 ــ مثقف أكاديمي )باحث، كاتب، مكتشف الخ..(١
ــ مثقف بيروقراطي )جـهـاز الـدولـة اإلداري أو جـهـاز ٢

 القطاع الخاص غير الحكومي(.
ــ مثقف ديني )مجتهد، إمام، دارس، خطيـب، مـنـتـمـي ٣

 إلى فئة دينية أو جماعية دينية(.
ــ مثقف سياسي )حزبي، إعالمي، صـحـافـي، سـيـاسـي ٤

 عام الخ...(.
 ــ مثقف عام ويعني كل فرد في المجتمع.٥

ال يشكل المثقفون طبقة اجتماعية محددة، بل ينتسبون 
إلى مختلف الطبقات والشرائح االجتمـاعـيـة، مـن الـطـبـقـة 
االرستقراطية، إلى البرجوازية، إلى الوسطـى )أي الـبـيـنـيـة
( فإلى الشعبية. فلكل طبقة أو شريحة من هـذه الـطـبـقـات 
والشرائح مثقفوها الـمـعـبـرون عـنـهـا سـواء بـاالنـتـسـاب 
االجتماعي المباشر، أو باالنتماء الفكـري. وهـنـاك، بـحـسـب 

للطبقة الـبـرجـوازيـة، أو  «المثقف العضوي»تعبير غرامشي 
للطبقة العاملة، وهناك المثقفون المعـبـرون عـن مـخـتـلـف 
الفئات االجتماعية األخرى. ولـعـل الـفـالحـيـن هـم الـفـئـة 
الوحيدة، كما يذهب "غرامشي "التي ليس لـهـا مـثـقـفـوهـا 
المعبرون عنها، وإن يكن العديد من الـمـثـقـفـيـن مـن ذوي 

 .(٨) «أصول فالحية
 

    مكونات البنية الثقافية للمثقف العربي:مكونات البنية الثقافية للمثقف العربي:مكونات البنية الثقافية للمثقف العربي:مكونات البنية الثقافية للمثقف العربي:
لم تخرج المعالجات البحثية والدراسات علـى اخـتـالفـهـا، 
وهي تحاول أن تقدم توصيفاً موضوعياً لشـروط الـتـشـكـل 
البنائي للمثقف العربي، لم تخرج عـن الـتـبـسـيـطـيـة فـي 
المعالجة، وذلك أن مثل تلك المعالجات لم تعر  القدر الكافي 
لشروط التراكم التاريخي في إنتاج البنية الثقافية العـربـيـة، 
وبالتالي في تحديد الفضاء الثقافي للمثقف العـربـي وصـوالً 

 إلى يومنا الحاضر.
لذلك، ارتأيت، وتأسيساً على منهج التاريخ االجـتـمـاعـي 
لما هو منهج دينامي حـراكـي تـطـوري، ان اعـتـمـد مـبـدأ 

في رصد العوامل المؤثرة في تـكـويـن  «التحقيب التاريخي»
البنية الثقافية العامة للثقافة العربية، وبالـتـالـي لـلـمـثـقـف 
العربي. هناك ثالث حقبات تاريخية أساسية حكمت الـمـسـار 

 التاريخي للمجتمع العربي وهي:
 ــ حقبة ما قبل اإلسالم.١
 ــ حقبة الخالفات اإلسالمية.٢
 ــ حقبة الدولة الحديثة والمعاصرة.٣
    

    حقبة ما قبل اإلسالم:حقبة ما قبل اإلسالم:حقبة ما قبل اإلسالم:حقبة ما قبل اإلسالم:
أبرز العوامل المؤثرة في مكونات البنيـة الـعـامـة لـهـذه 

 (٩)الحقبة كانت التالية: 
 

    أوالً: العامل االقتصاديأوالً: العامل االقتصاديأوالً: العامل االقتصاديأوالً: العامل االقتصادي
تميز النظام االقتصادي في المجتمع الـعـربـي مـا قـبـل 
اإلسالم بوجود وحدات إنتاج واستهالك جماعي. فـالـقـبـيـلـة 
العربية هي الوحدة اإلنتاجية واالستهالكية لسائر أفـرادهـا. 

 فالكل ينتج من أجل الكل والكل يستهلك من الكل.
 

    ثانياً: العامل السياسي:ثانياً: العامل السياسي:ثانياً: العامل السياسي:ثانياً: العامل السياسي:
أبوية سياسية مسيطرة احتل فيها شيخ العشيرة مركزية 
السلطة االجتماعية والسياسية سواء على مستـوى انـتـظـام 
الحياة الداخلية في القبيـلـة أم عـلـى مسـتـوى عـالقـاتـهـا 

 الخارجية مع القبائل األخرى.
 

    ثالثاً: العامل االجتماعي:ثالثاً: العامل االجتماعي:ثالثاً: العامل االجتماعي:ثالثاً: العامل االجتماعي:
العصبية القبلية هي الرابط اللحمي الدموي بـيـن أبـنـاء 
الدائرة القرابية الواحدة أي دائرة القبيلة. إال أن تطور الحجـم 
القبلي المتمثل بظهور القبيلة الممتدة أي التـي تضـم عـدة 
وحدات قبلية، أفضى إلى تفرعات قبليـة عـلـى مسـتـويـيـن 

 إثنين:
األول: مستوى بيولوجي طبيعي بحيث تنقسم الـقـبـيـلـة 
الكبرى الممتدة إلى وحدات أصغر )عشـائـر، أفـخـاذ،بـطـون، 

 حمائل(.
الثاني: مستوى إنتاجي بحـيـث يـعـاد تـوزيـع الـمـراعـي 

 واإلنتاج العشائري بين الفروع الجديدة.
في هذا المجتمع ليس هنالك من وجود لإلنسان الـفـرد، 
فالفرد هنا ليس حراً بل عضوي في إطار الكتلة  الـعـصـبـيـة 

 القبلية.
 

    حقبة الخالفات  اإلسالمية:حقبة الخالفات  اإلسالمية:حقبة الخالفات  اإلسالمية:حقبة الخالفات  اإلسالمية:
وهي الحقبة التي بدأت بظهور أول مـرجـعـيـة حـاكـمـة 
(سلطة) تمثلت بالخالفة الراشديـة ومـن بـعـدهـا األمـويـة 
والعباسية، فإلى العهود السلطانية المملوكية والعـثـمـانـيـة. 

 أبرز سمات هذه الحقبة:
 أوالً: على المستوى االجتماعي:

 .(١٠)تحول العصبية القبلية إلى عصبة دينية 
 ثانياً: على المستوى االقتصادي
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 ــ استمرار اإلنتاج القبلي ـ العشائري ــ العائلي
ــ غياب الملكية الفردية أو الخصوصية لألرض. فقد ظلت 

، ١٨٥٨األرض تعتبر ملكاً للخليفة أو السلطان حتـى الـعـام 
حيث ظهرت ألول مرة قوانين التملك الخصوصي، (قـوانـيـن 
الطابو العثماني(، وذلك في اللحظة التاريخية الـتـي كـثّـفـت 
فيها أوروبا الرأسمالية اختراقها للسلطنة العثمانية اقتصاديـاً 

 وعسكرياً وسياسياً وثقافياً.
ــ السلطة المركزية هي سلطة خراجية ــ ريعية تتـحـكـم 
بجمع الفائض االقتصادي الذي هو عبارة عن خراج ضرائـبـي 
ريعي يفرض على مستـثـمـري األراضـي الـزراعـيـة وعـلـى 
حرفيي المدن، كما تتحكم أيضاً بإعادة توزيع ذلك الفائـض. 
أما العالقات بين تلك السلطة المركزية والرعايا التابعين لها 
فكانت تتم عبر وسطاء سلطة يمثلون، عـادة، الـعـصـبـيـات 
العشائرية والعائلية القوية التي شكّلت أساساً لنظام التيمـار 

 .(١١)ومن ثم لنظام االلتزام المقاطعجي في العهد العثماني 
 

    ثالثاً: على المستوى السياسي:ثالثاً: على المستوى السياسي:ثالثاً: على المستوى السياسي:ثالثاً: على المستوى السياسي:
السلطة المرجعيـة عـلـى امـتـداد الـعـهـود اإلسـالمـيـة 

، هـي واحـدة مـن حـيـث الـوظـيـفـة واألداء. ( ١٢)المتعاقبة 
فالخليفة، األمير أو السلطان هو الرأس األعـلـى فـي الـهـرم 
السلطوي، يليه مفاصل سلطة من عمال خـراج، والة، أمـراء 
مقاطعات يمثلون عصبيات قوية قبلية وعائلية، فالـمـواطـن 
الفرد، فـي ظـل هـذا الـواقـع االجـتـمـاعـي، االقـتـصـادي 
والسياسي، ال وجود له بالنسبة للدولة المركزية إال من خالل 

 عصبيته العشائرية أو العائلية أو الطائفية.
 

    رابعاً: على المستوى الفكري الثقافي:رابعاً: على المستوى الفكري الثقافي:رابعاً: على المستوى الفكري الثقافي:رابعاً: على المستوى الفكري الثقافي:
بقي الفكر الديني اإلسالمي مسـيـطـراً طـوال الـحـقـبـة 
اإلسالمية على الرغم من ظهور حركة فكرية تنويرية خـالل 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر تمثلت بـأنـتـلـجـنـسـيـا 
مدينية تأثرت باألفكار الـلـيـبـرالـيـة الـوافـدة مـن الـغـرب 
األوروبي. أبرز سمات الفكر الديني، في هذه الحقبة، كـانـت  

 اثنتان:
األولى: مركزية الواحد الحر الذي يمثل مـرجـعـيـة أعـلـى 
على مستوى الجهاز الديني أم على مستوى أجهزة السـلـطـة 

 اإلدارية والسياسية.
فالحاكم األعلى خليفة كان أم ملكاً أم سلطاناً ظل يمثـل 
مرجعية مطلقة، فهو الواحد الحر حسب نـظـريـتـي أرسـطـو 
وهيجل اللذين قاال بالواحد الحر في الشرق، في حين هـنـاك 
الكثرة  أحرار في أثينا وأسبـارطـة (أرسـطـو), وفـي الـغـرب 

 ).١٣عموماً (هيجل) (
الثانية: أما السمة  الثانية لهذه المرحـلـة فـقـد تـمـثّـلـت 
باإلنشعابية اإلسـالمـيـة وهـي ذات طـبـيـعـة انشـقـاقـيـة 

تعكس التفرعات القبلية في عملية مسـتـمـرة  ( ١٤)انقسامية 
تقوم على إعادة توزع العصبيات وإعادة تـنـظـيـم وتـوزيـع 
اإلنتاج من جديد. فقـد شـهـدت الـمـرحـلـة ظـهـور الـمـلـل 
اإلسالمية من جماعات وفرق صوفية وباطنية مختلفة. ثـمـة 

إشكالية حكمت عالقات هذه الفرق المتعددة سواء عالقاتـهـا 
بعضها بالبعض اآلخر أم مع أصحاب الكـتـاب والـمـلـل غـيـر 
اإلسالمية. كل ذلك أعاق والدة عقـالنـيـة إنسـانـويـة تضـع 
اإلنسان الشخص أو المفرد ككـيـان قـائـم بـذاتـه، يـحـقـق 

 إنسانيته وحريته في إطار الجماعة التي يعيش معها.
 

 حقبة الدولة الحديثة والمعاصرة:
ظهرت الدولة الحديثة بفعل اإلرادة السياسية والعسكرية 
واالقتصادية والثقافية الغربية، بدأت هذه اإلرادة تفعل فـي 
الواقع العربي منذ أواسط القرن التاسع عشر، ولم تلـبـث أن 
تطورت أفعالها مع مـطـلـع الـقـرن الـعـشـريـن لـتـسـتـأثـر 
الرأسماليات األوروبية المنتصرة في الحرب العالميـة األولـى 
بتقاسم النفوذ الرأسمالي عبر توزيع الـمـنـطـقـة الـعـربـيـة 

 محاصصة للنفوذ فيما بينها.
في ظل الدولة العربية الحديثة والمعاصرة تولّدت ثقافـة 

 مأزومة على مستويات ثالثة:
 ــ ثقافة الواحد المهيمن أو المسيطر (الحاكم األعلى)١
 ــ ثقافة االستهالك والتبعية.٢
 ــ ثقافة مأزومة بالسلفية الدينية.٣
 
 ــ ثقافة الواحد المهيمن أو المسيطر١

ــ ظل مفهوم الواحد المهيمن يمثل مركزية في الثقـافـة 
االجتماعية والسياسية والدينية الـعـربـيـة، وهـي مـركـزيـة 
تاريخية بدأت في مرحلة التكوينات القبلية ما قبـل اإلسـالم 
واستمرت كحالة امتدادية مع ظهور اإلسـالم وبـعـده حـتـى 
عصرنا الراهن. فطبيعة السلطة التي تولت شـؤون الـحـكـم 
في الدولة الحديثة هي طبيعة تسلطية تتمحور حـول واحـد 
مركزي مهيمن ومسيطر سواء كان هذا الواحد فـرداً مـلـكـاً، 

وهنـا يـأتـي »أميراً، أو رئيساً أم كان جماعة أو هيئة حاكمة. 
بحث موضوع الكاريزما ــ في الحقيقة ليس ذلك الفرد الالمع 
المؤهل الذي يستطيع أن يقود الجيوش فيـنـتـصـر، ويـقـود 
االقتصاد فيبني اقتصاداً، ويقود السياسة فينجح في المجـال 
الخارجي... ومع األسف الشديد لم يعرف الوطن العربي مـنـذ 
مئة سنة حتى اآلن، نمطاً كاريزمياً بالمعنى الحقيقي، عـرف 
نمطاً كاريزمياً فارغاً، ألنّ أياً من هؤالء لم ينجح في معـركـة 
من معاركه، ال في معركة التنمية، وال في معركة السيـاسـة، 

 .(١٥) «وال في معركة الحق، وهذه إشكالية تحتاج إلى دراسة
إن سيادة النظام األبوي في الوطن العربي إن دلّت عـلـى 
شيء فإنما تدل على بطء المتغيرات البنيوية االجـتـمـاعـيـة 
واالقتصادية والسياسية، ال بـل أنّ مـقـاومـة هـذه الـبـنـى 
ألشكال الحداثة والتحديث تحولت إلى عائـق أسـاسـي أمـام 
إحداث تراكمات نهضوية ناجحة ومستمرة. فالنـظـام األبـوي 

١٦) أساسه عشائري ثم ديني ثم سياسي في الدولة الحديثة 

). 
أما أبرز سمات الواقع االقتصادي ــ السياسي ــ الثقافي 

 في الدولة العربية فيمكن إيجازها بالتالية:
أــ تبعية السلطة  الحاكمة لرأسمالية الـمـركـز الـغـربـي 
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األميركي ــ األوروبي، والتبعية هـنـا شـامـلـة إقـتـصـاديـة، 
 سياسية وثقافية.

ــ السلطة الحاكمة جعلت من الدولة كمؤسسة كبرى أو ٢
كمجموعات مؤسسات متكاملة من حيث الوظائف، جـعـلـتـهـا 
في خدمتها، ووظفتها في توفير الشروط الضـروريـة إلعـادة 

، )ظـاهـرة ( ١٧) إنتاج نفسها في إطار من الدورية التعاقـبـيـة 
 التوارث في األنظمة العربية الحاكمة(.

ــ السلطة الحاكمة في الـدولـة الـحـديـثـة عـبـارة عـن ٣
عصبية واحدة حاكمة )عسكرية أو اجتماعية أو سيـاسـيـة( أو 
عبارة عن تحالف عصبيات حاكمة من خالل عملية مقـاسـمـة 

 للسلطة ببعديها  االقتصادي والسياسي.
ــ السلطة العربية الحاكمة في الدولة الحديثة أمسـكـت ٤

بقوة بعملية توزيع الفائض االجتماعي فتحكمت، من خاللـه، 
بالجماعات والعصبيات التي دونها وألحقتهـا بـهـا فـي إطـار 

 االستتباع لنفوذها.
ــ على  الصعيد الثقافـي أوجـدت السـلـطـة الـعـربـيـة ٥

الحاكمة طبقة وسطى تمثل مصالـحـهـا كسـلـطـة حـاكـمـة 
ومصالح الجماعات أو العصبيات الداخلة في خدمتها. من هنـا 
نشأت بيروقراطية إدارية تقوم بمهام تسيير شؤون الـدولـة. 
وقد نشأ عن ذلك تضـخـم بـيـروقـراطـي لـقـطـاع الـدولـة 
الحكومي أو ما يسمى بالقطاع العام الوظيفـي، األمـر الـذي 
جعل من المثقف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلطة المـتـحـكـمـة 
بفائض اإلنتاج االجتماعي وبإعادة توزيعه علـى الـمـجـتـمـع 
على شكل وظائف وانفاقات مختلفة. من هـنـا بـرز مـثـقـف 

 وهو مثقف يعبر عن: (١٨)السلطة أو مثقف األمير 
أــ واقع اقتصادي إداري بيروقراطي مـن خـالل إشـغـالـه 

 لوظيفة في جهاز اإلدارة العامة للدولة.
ب ــ واقع سياسي تبعي والئي لـلـزعـيـم السـيـاسـي ـــ 

 الطائفي في السلطة الحاكمة.
ج ــ واقع ثقافي: مثقف ملتصق بانتمائه األولي العصبـي، 
فهو لم يخرج بتكونه الفكري عن إطار الموروث من المعـارف 
الراسخة في بيئته )مؤثـرات ديـنـيـة، مـذهـبـيـة، عـرقـيـة، 

فهو مثقف ال يحتاج في تكونه كـمـثـقـف »عشائرية، عائلية( 
إلى قطيعة سوسيولوجية مع عصبيته لكي يـتـفـردن، فـهـو 
جزء من جهاز أيديولوجي ديني ممتد الجذور داخل ملته يعيد 
إنتاج عقيدتها الفكرية وتماسكها الداخلي انطالقاً مـن نـص 
دينها المؤسس... أما موقعه كمثقف من سلطة  الدولة فإنـه 
يتجدد انطالقاً من حاجة الدولة إلى عصبيته في زمن الحـرب 

وهذا ما يذهب إلـيـه ابـن  ( ١٩) «والى معارفه في زمن السلم
التفاوت بين مراتب السـيـف والـقـلـم فـي »خلدون في قوله 

 .(٢٠) «الدول
 
 ــ ثقافة االستهالك والتبعية٢

لم تكن تبعية غالبية  أنظمة الحكم الرسميـة الـعـربـيـة 
الحديثة  لرأسمالية المركز األميركي ــ األوروبي اقتصادية ـــ 
سياسية وحسب، وإنما أيضاً فكرية وثقافية، بحيث استـمـرت 
ظاهرة االستهالك الثقافي للنماذج الغربية دونما أي إبداع أو 

أي محاولة إلنتاج ثقافة مستقلة ذات خصـوصـيـة عـربـيـة. 
فالنخب العربية التي تبوأت مقالـيـد السـلـطـة فـي الـدولـة 
االستقاللية العربية لجأت إلى استيـراد نـمـاذج الـغـرب مـن 
أدوات التنمية على شكل مؤسسات ونظم وأسالـيـب عـمـل. 
فالغرب كان هو المصدر الرئيسي لهذه النماذج ذات الطبيعة 
الرأسمالية المسيطرة. أما التعديالت التي أدخلت علـى هـذه 
النماذج لتتالءم مع خصائص البيئة العربية المـحـلـيـة فـلـم 
تتجاوز الشكل الخارجي لهذه األدوات في حاالت كثيـرة، ولـم 

. لـذلـك،  ( ٢١) تمس الخصائص األساسية في حاالت محدودة 
وعلى الرغم من أنّ النشاط البحثي يشكل جزءاً مـهـمـاً مـن 
عمل المؤسسات في الدولة الحـديـثـة، ويسـعـى لـمـحـاولـة 
تطويرها داخليا، فإن التقليد والتبعية واالستهالك لـلـنـمـاذج 
الغربية ظلت ميزة أساسية حكمت العقل الـعـربـي بـالـعـجـز 
التحديثي وفقدان اإلبداع الذاتي المتالئم مع حاجات الـبـيـئـة 

 العربية.
إن الظروف التي مرت بها األقطار العربية خـالل الـعـصـر 
الحديث، السيما في مرحلة نشوء الكيانات السياسية الحديثة 
في أواسط القرن العشرين، إنّ تلك الظـروف أسـهـمـت فـي 
جعل تجربة التحديث العربية تجربة سطحية طالت الـقـشـرة 
الخارجية للبنى المقصودة بالتحديث دون أن تـخـتـرق تـلـك 
البنى وتعمل على إحداث متغيرات جوهرية في داخلها. ولمـا 
كان التحديث االقتصادي يشـكـل الشـرط األسـاس فـي أي 
عملية تحديث شمولي، فإن السياسة االقتصادية التي احتلت 
أولوية في برامج الحكومات االستقاللية العربية ارتكزت إلـى 
االهتمام بقطاع الخدمات الذي احتل مركز الثقل االقتصـادي 
بين قطاعات اإلنتاج الصناعي والزراعي في غير دولة عربيـة 

. أما النتائج السلبية التي ترتبت عـلـى مـركـزيـة ( ٢٢) حديثة 
قطاع  الخدمات في االقتصادات الوطنية العربية فقد ظهـرت 
على مستويين: األول، اقتصادي ــ اجتماعي، وتمثل بظـهـور 
طبقة خدمات تقاطعت مصلـحـتـهـا مـع مصـالـح السـلـطـة 
الحاكمة لما لعبته تلك الدولة من دور وسيط السـلـطـة فـي 
تأمين العالقة بين الحاكم والمجتـمـع مـن جـهـة، الـثـانـي، 
ثقافي، لما مثله مثقفو تلك الطبقة من وصولية وانـتـهـازيـة 
 محكومة لعقلية خدماتية زبائنية وسمسارية من جهة أخرى.

 
 ــ ثقافة مأزومة بالسلفية الدينية٣

ما من مجتمع في العالم تجتاح فيه السلفية واألصـولـيـة 
عقول الناس كما هي الحال في المجتمع العربي اإلسـالمـي. 

وباء ثـقـافـي يشـكـل الـتـرجـمـة »فالسلفية واألصولية هما 
الفعلية لحالة الخواء الفكري والخمول العقلي الذي تـعـيـشـه 
األمة. لذا ال تنتج سوى الفـوضـى والـقـتـل والـدمـار. وهـي 
تجسيد لحالة الهروب أمام التحديات التي يـفـرضـهـا تـطـور 
العالم وتقدمه، فتلجأ إلى الغلو الـديـنـي والـتـزمـت بـحـجـة 

 .(٣٢) «التحصين فتقتل بذلك الدين والمجتمع معاً
ليس للجماعات السلفية من مشروع يرتكز إلى اآلفـاقـيـة 
أو المستقبلية أو باألحرى إلى برنامج اسـتـراتـيـجـي مـحـدد 
المعالم. فهي ال تملك سوى مشـروع الـقـتـال والـمـقـاومـة 
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الدائمة تحت عنوان واحد وهو مقاتلة الكفر واإللـحـاد أي مـا 
لـذلـك فـإن هـذه ».  الجهـاد فـي سـبـيـل اهللا« تطلق عليه 

الجماعات بعد فراغها من جولة قتال تجد نفسها أنها تقع في 
الفراغ، وليس لها من مشروع تكمـل بـه مسـيـرتـهـا إال أن 
تخوض في قتال داخلي بين فرقها المتعددة. هذا هـو واقـع 
الحال في غير بلد عربي حيث تظهر السلفية تحت مسمـيـات 

 إسالمية ال حصر لها.
أما الثقافة التي تحكم الظاهرة السـلـفـيـة الـعـربـيـة ـــ 
اإلسالمية فهي ثقافة النص الديني المقدس، وهـي بـذلـك 
ذات نزعة ماضوية أي أنها تعود إلى الماضـي )إلـى األصـول
( في معالجة قضايا الحاضر، فمشروعها حاضر في سـلـفـيـة 
النص الديني، وليس لها من مشروع تـجـديـدي، فـهـي لـم 
تهتم بالحاضر سوى بالقتال من أجل القتال تـحـت مسـمـى 
الجهاد، وليس لديها أي اهتمام بالنتـائـج الـتـي يـمـكـن أن 
تترتب على مثل هذا القتال على المـسـتـويـات السـيـاسـيـة 
واالقتصادية واالجتماعية، كل ذلك ألنها ال تمـلـك مشـروعـاً 
متكامالً ترتكز إليه في مسألة توظيف العسكري أو الـقـتـالـي 
لديها في خدمة المتغير السياسي واالقتصادي، واالجتمـاعـي 

 لمجتمعها.
الثقافة السلفية واألصولية هـي ثـقـافـة مـخـزونـة فـي 
الماضي في دوائر دينية مقفلـة، تـقـدس الـنـص الـديـنـي 
وتجعل من المراسم الطقسية والعبادية  بمثابة مقدسـات ال 
يجوز المساس بها أو تجاوزها. إنها ثقافة االنغالق والـجـمـود 

 الفكري والتكفير والتفسيق لغير أتباعها.
ثمة قضية جوهرية مـثـلـت مـحـور الـتـاريـخ الـحـدثـي 
السياسي والفكري للمجتمع العربي اإلسالمي أال وهي قضية 
السلطة والحكم. فالصراع على السلطة بدأ منذ اللحظة التي 
أعقبت وفاة الرسول )ص( وما زالت تراكماتها السلبية تمـتـد 
على مدى أربعة عشر قرناً. فمسألة أحقية الخالفة واإلمـامـة 
والملك والسلطنة هي ذات مضامين سلطوية ودعـوات إلـى 
التمثل في الحكم، أو باألحرى الـتـقـرب فـي الـعـالقـة مـن 
مرجعية السلطة الرأسية الواقفة على رأس الهرم السلطـوي 
في المجتمع العربي  اإلسالمي. تأتي مسألة الفهم المعرفـي 
ألبعاد الخالفة واإلمامة والسلطنـة فـي اإلسـالم ومـحـاولـة 
تفسير علمي لمدلوالتها في الواقع  األرضـي يـحـررهـا مـن 
تزمت النظرة الدينية إلى مدلوالت اجـتـمـاعـيـة وسـيـاسـيـة 
واقتصادية، أن مثل هذا الفهم المعرفي بات ضرورة علمـيـة 
ملحة من شأنها تأصيل النظر السياسي العربي في موضـوع 

 .«محاط بكثير من اللبس التاريخي والسياسي والديني
 

 بعض االستنتاجات:
لم يكن المثقف العربي يوماً معزوالً عن بـنـيـة ثـقـافـيـة 
عربية تولدت عن جملة من العوامل التاريخية االجـتـمـاعـيـة 

 واالقتصادية والدينية والسياسية.
في عصرنا الحاضر، أبرز سمات مثـقـفـنـا الـعـربـي هـي 

 التالية:
ــ مثقف تبعي للنخب الحاكمة مستفيداً من مـوقـعـه فـي 

جهاز الدولة البيروقراطي أو اقترابه من السلطة المسـتـأثـرة 
بفائض اإلنتاج االقتصادي في المجتمع والمتحكـمـة بـإعـادة 
توزيعه في االتجاه الذي يؤمن لها ثباتها واستمراريتـهـا فـي 

 مواقعها السلطوية.
 

ــ مثقف سلفي تبعي للنص وللموروث الديني الضـاغـط 
 والمانع عليه أي انتقال أو خروج باتجاه التحديث والحداثة.

ــ مثقف ليبرالي متأثر باألفكار الليبرالية الغـربـيـة، وهـو 
مثقف نظري أكثر منه مالءمة للواقع بسبب من استـسـالمـه 
للنظرية المقتبسة من الخارج وعـدم قـدرتـه عـلـى إنـتـاج 

 نظرية ذات خصوصية عربية.
ــ مثقف تغييري في الظاهر، مقابل العودة إلـى والءاتـه 
األولية العائلية والعشائرية والمذهبية والعرقية في السلـوك 

 والممارسة.
ــ مثقف وصولي من خالل التبدالت المستمرة في مـواقـع 
المثقفين وتنقلهم بين النصوص بالسهولة نـفـسـهـا الـتـي 

 ينتقلون بها بين السالطين واألمراء والزعامات الحاكمة.
ــ مثقف انتهازي يساعد على تبديل في السلطة القائـمـة 

 من أجل إيجاد سلطة جديدة تكون حصته فيها أفضل.
ــ مثقف تجزئة بحيث تحول الـعـديـد مـن الـمـثـقـفـيـن 
القطريين إلى مدافعين عن الكيان ــ الـجـزء فـي مـواجـهـة 
الكيان ــ األمة. وهذا يدل على أن الظروف التاريـخـيـة الـتـي 
أنتجت التجزئة السياسية في الوطن العربي انسحبـت عـلـى 

 ثقافة التجزئة مقابل الثقافة القومية التوحيدية.
ــ مثقف انشقاقي ومسـاهـم فـي إحـداث االنشـقـاقـات 
والتفرع، وهذه ظاهرة بارزة على مستوى األحزاب الـعـربـيـة 
التي ال يكاد أن يسـلـم حـزب واحـد مـنـهـا مـن االنشـقـاق 

 واالنقسام، إلى أجنحة متعددة متصارعة ثقافياً وسياسياً.
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في الوطن العربي اليوم هي أربعة أساسية: الشعب ـ الغـرب 
 ــ النظم الحاكمة ــ المثقف.

مـلـيـون  ٣٥٠الشعب: الشعب العربي الـيـوم ( قـرابـة 
نسمة ), دخل القرن الحادي والعشـريـن وهـو يـعـانـي مـن 
التخلف والتجزئة والتبعية , البل إنّ سـلـسـلـة مـن الـحـروب 
األهلية المفتوحة اشتعلت وما تزال في غير قطر عربي منـذ 
مطالع العشرية الثانية من الـقـرن الـحـالـي , وهـي تـنـذر 
بتداعيات خطيرة على غير مستـوى سـيـاسـي ومـجـتـمـعـي 

 وثقافي . 
الغرب: يمثل مركزية الرأسمالية العالمية (األميـركـيـة ـــ 
األوروبية)، وهو يمثل الحضارة الصناعية المهيمنة، ويتحكـم 
إلى حد كبير، بمقدرات العالم، ال بل يتـجـه، فـي الـمـرحـلـة 
الراهنة، إلى عولمة الرأسمالية كنظام قطبـي أحـادي عـلـى 

 كل العالم.
النظم الحاكمة: هي، في أكثر األقطار العربية، تسلطـيـة 
استبدادية غير ديموقراطية، وهي على درجـة عـالـيـة مـن 
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االستتباع السياسي ــ االقتصادي لرأسمالية المركز األميركي 
 ــ األوروبي في الخارج وقمعية قهرية في الداخل.

 
    المثقف العربي: هناك أربعة أنماط من المثقفين:المثقف العربي: هناك أربعة أنماط من المثقفين:المثقف العربي: هناك أربعة أنماط من المثقفين:المثقف العربي: هناك أربعة أنماط من المثقفين:

 األول: مثقف السلطة أو (مثقف األمير) حسب ماكيافيللي
الثاني: مثقف الشعب أو (مثقف الجماهير) حسب 

 الفلسفات الثورية الحديثة.
الثالث: مثقف متذبذب، مواقعه محكومة بالتقلب 

 والتأرجح بين مواالة األمير ومواالة الجماهير.
الرابع: مثقف حزبي ملتزم فكرياً وسياساً بطروحات 

 الحزب المنتسب إليه.
 هناك أربعة نماذج من األحزاب العربية اليوم.

ــ أحزاب ليبرالية تقوم على اإلسقاط والنمذجة ١
 والمشابهة للنماذج الغربية.

ــ أحزاب دينية إما غارقة في السلفية وإما قافزة إلى ٢
الفضاء اإلنساني، وفي كلتي الحالتين تطرح مشروعاً 
رومانسياً مثالياً هو أقرب إلى خيال الجنة في السماء منه  

 إلى الواقع األرضي.
ــ أحزاب علمانية ــ ماركسية دخلت بعد سقوط االتحاد ٣

السوفياتي في دائرة الفراغ وباتت بدون مشروع ثقافي ــ 
 سياسي ال على المستوى الوطني وال على المستوى القومي.

ــ أحزاب قومية، وهي محاصرة منذ نشوئها مع مطالع ٤
الخمسينيات من القرن الماضي (القرن العشرين) من 
جانبين، األول داخلي ويتمثل بأزمة خطابها الثقافي ــ 
السياسي وعدم تمكنها من مأسسة طروحاتها الفكرية 
والسياسية، والثاني، خارجي وتمثل بالهجوم األجنبي 
والصهيوني عليها سواء كانت كأحزاب سياسية غير حاكمة 
أم كأحزاب تقود السلطة كما هي الحال في عدد من األقطار 

 العربية .
تقدم تجربة حزب البعث العربي االشتراكي الذي قاد تقدم تجربة حزب البعث العربي االشتراكي الذي قاد تقدم تجربة حزب البعث العربي االشتراكي الذي قاد تقدم تجربة حزب البعث العربي االشتراكي الذي قاد     

في القطر العراقي، تقدم في القطر العراقي، تقدم في القطر العراقي، تقدم في القطر العراقي، تقدم     ١٩٦٨١٩٦٨١٩٦٨١٩٦٨تموز تموز تموز تموز     ٣٠٣٠٣٠٣٠    ----    ١٧١٧١٧١٧ثورة ثورة ثورة ثورة 
نموذجاً إنقالبياً رائداً على مستوى البناء الثقافي للمواطن نموذجاً إنقالبياً رائداً على مستوى البناء الثقافي للمواطن نموذجاً إنقالبياً رائداً على مستوى البناء الثقافي للمواطن نموذجاً إنقالبياً رائداً على مستوى البناء الثقافي للمواطن 
من خالل التأسيس لنهضة علمية غير مسبوقة، وإعداد من خالل التأسيس لنهضة علمية غير مسبوقة، وإعداد من خالل التأسيس لنهضة علمية غير مسبوقة، وإعداد من خالل التأسيس لنهضة علمية غير مسبوقة، وإعداد 
أجيال من الشباب العراقي وأيضا العربي من الذين وفدوا أجيال من الشباب العراقي وأيضا العربي من الذين وفدوا أجيال من الشباب العراقي وأيضا العربي من الذين وفدوا أجيال من الشباب العراقي وأيضا العربي من الذين وفدوا 
إلى مدارس وجامعات العراق . عبرت النهضة العلمية عن إلى مدارس وجامعات العراق . عبرت النهضة العلمية عن إلى مدارس وجامعات العراق . عبرت النهضة العلمية عن إلى مدارس وجامعات العراق . عبرت النهضة العلمية عن 
نفسها في غير مجال علمي وتربوي ومحو أمية وتكنولوجي نفسها في غير مجال علمي وتربوي ومحو أمية وتكنولوجي نفسها في غير مجال علمي وتربوي ومحو أمية وتكنولوجي نفسها في غير مجال علمي وتربوي ومحو أمية وتكنولوجي 
صناعي وزراعي وخدمي، وكل ذلك بمهارات وإبداعات صناعي وزراعي وخدمي، وكل ذلك بمهارات وإبداعات صناعي وزراعي وخدمي، وكل ذلك بمهارات وإبداعات صناعي وزراعي وخدمي، وكل ذلك بمهارات وإبداعات 
عراقية صرفة ومتحررة من الثقافات االستهالكية التي ظلت عراقية صرفة ومتحررة من الثقافات االستهالكية التي ظلت عراقية صرفة ومتحررة من الثقافات االستهالكية التي ظلت عراقية صرفة ومتحررة من الثقافات االستهالكية التي ظلت 
أسيرة للخارج . لقد كانت ثورة تموز تجربة ثقافية انقالبية أسيرة للخارج . لقد كانت ثورة تموز تجربة ثقافية انقالبية أسيرة للخارج . لقد كانت ثورة تموز تجربة ثقافية انقالبية أسيرة للخارج . لقد كانت ثورة تموز تجربة ثقافية انقالبية 
ربطت عضوياً بين الجماهيرية الشعبية والدولة الوطنية، ربطت عضوياً بين الجماهيرية الشعبية والدولة الوطنية، ربطت عضوياً بين الجماهيرية الشعبية والدولة الوطنية، ربطت عضوياً بين الجماهيرية الشعبية والدولة الوطنية، 
بين المواطن واألسرة والجماعة، بين التراث اإليجابي لألمة بين المواطن واألسرة والجماعة، بين التراث اإليجابي لألمة بين المواطن واألسرة والجماعة، بين التراث اإليجابي لألمة بين المواطن واألسرة والجماعة، بين التراث اإليجابي لألمة 
والتوظيف السليم لمستقبلها , ربطت بين الوطني والقومي والتوظيف السليم لمستقبلها , ربطت بين الوطني والقومي والتوظيف السليم لمستقبلها , ربطت بين الوطني والقومي والتوظيف السليم لمستقبلها , ربطت بين الوطني والقومي 
في عملية ثقافية تكاملية مستقاة من عقيدة الحزب في في عملية ثقافية تكاملية مستقاة من عقيدة الحزب في في عملية ثقافية تكاملية مستقاة من عقيدة الحزب في في عملية ثقافية تكاملية مستقاة من عقيدة الحزب في 
مرتكزاتها البنائية الثالثة  الوحدة والحرية واالشتراكية. من مرتكزاتها البنائية الثالثة  الوحدة والحرية واالشتراكية. من مرتكزاتها البنائية الثالثة  الوحدة والحرية واالشتراكية. من مرتكزاتها البنائية الثالثة  الوحدة والحرية واالشتراكية. من 
هنا، كانت خشية القوى االستعمارية  والصهيونية والرجعية هنا، كانت خشية القوى االستعمارية  والصهيونية والرجعية هنا، كانت خشية القوى االستعمارية  والصهيونية والرجعية هنا، كانت خشية القوى االستعمارية  والصهيونية والرجعية 
العربية التابعة، وكذلك القوى اإلقليمية التي ال تريد خيراً العربية التابعة، وكذلك القوى اإلقليمية التي ال تريد خيراً العربية التابعة، وكذلك القوى اإلقليمية التي ال تريد خيراً العربية التابعة، وكذلك القوى اإلقليمية التي ال تريد خيراً 
ونهوضاً ألمة العرب، كانت خشيتها من تحول التجربة ونهوضاً ألمة العرب، كانت خشيتها من تحول التجربة ونهوضاً ألمة العرب، كانت خشيتها من تحول التجربة ونهوضاً ألمة العرب، كانت خشيتها من تحول التجربة 

العراقية إلى حالة عربية شاملة، األمر الذي يفضي إلى قيام العراقية إلى حالة عربية شاملة، األمر الذي يفضي إلى قيام العراقية إلى حالة عربية شاملة، األمر الذي يفضي إلى قيام العراقية إلى حالة عربية شاملة، األمر الذي يفضي إلى قيام 
األمة التي ترتقي بالموقع العربي األمة التي ترتقي بالموقع العربي األمة التي ترتقي بالموقع العربي األمة التي ترتقي بالموقع العربي     ––––الدولة القومية، الدولة الدولة القومية، الدولة الدولة القومية، الدولة الدولة القومية، الدولة 

إلى أخذ مكانه وحضوره الوازن على الخارطة العالمية , والى إلى أخذ مكانه وحضوره الوازن على الخارطة العالمية , والى إلى أخذ مكانه وحضوره الوازن على الخارطة العالمية , والى إلى أخذ مكانه وحضوره الوازن على الخارطة العالمية , والى 
نشر رسالة األمة العربية الخالدة بمضامينها اإلنسانية نشر رسالة األمة العربية الخالدة بمضامينها اإلنسانية نشر رسالة األمة العربية الخالدة بمضامينها اإلنسانية نشر رسالة األمة العربية الخالدة بمضامينها اإلنسانية 
والقيمية. وإذا كان الحصار األميركي الظالم للعراق لثالث والقيمية. وإذا كان الحصار األميركي الظالم للعراق لثالث والقيمية. وإذا كان الحصار األميركي الظالم للعراق لثالث والقيمية. وإذا كان الحصار األميركي الظالم للعراق لثالث 
عشرة سنة متواصلة، ومن ثم احتالله وإسقاط  نظامه عشرة سنة متواصلة، ومن ثم احتالله وإسقاط  نظامه عشرة سنة متواصلة، ومن ثم احتالله وإسقاط  نظامه عشرة سنة متواصلة، ومن ثم احتالله وإسقاط  نظامه 

، إذا كان حصاراً ، إذا كان حصاراً ، إذا كان حصاراً ، إذا كان حصاراً     ٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣الوطني بمنطلقاته القومية عام الوطني بمنطلقاته القومية عام الوطني بمنطلقاته القومية عام الوطني بمنطلقاته القومية عام 
واحتالالً لصالح الشركات العمالقة األميركية في عصر واحتالالً لصالح الشركات العمالقة األميركية في عصر واحتالالً لصالح الشركات العمالقة األميركية في عصر واحتالالً لصالح الشركات العمالقة األميركية في عصر 
العولمة، ولصالح الصهيونية ومشروعها االستيطاني العولمة، ولصالح الصهيونية ومشروعها االستيطاني العولمة، ولصالح الصهيونية ومشروعها االستيطاني العولمة، ولصالح الصهيونية ومشروعها االستيطاني 
التهويدي في فلسطين ومحيطها القومي، فإنّ تجربة العراق التهويدي في فلسطين ومحيطها القومي، فإنّ تجربة العراق التهويدي في فلسطين ومحيطها القومي، فإنّ تجربة العراق التهويدي في فلسطين ومحيطها القومي، فإنّ تجربة العراق 

قومية متحررة من رواسب الماضي قومية متحررة من رواسب الماضي قومية متحررة من رواسب الماضي قومية متحررة من رواسب الماضي     ––––في بناء ثقافة وطنية في بناء ثقافة وطنية في بناء ثقافة وطنية في بناء ثقافة وطنية 
من جهة، ومن الثقافات الغربية االستهالكية من جهة أخرى،  من جهة، ومن الثقافات الغربية االستهالكية من جهة أخرى،  من جهة، ومن الثقافات الغربية االستهالكية من جهة أخرى،  من جهة، ومن الثقافات الغربية االستهالكية من جهة أخرى،  
إنّ هذه الثورية الثقافية كانت الدافع األبرز والخفي الذي إنّ هذه الثورية الثقافية كانت الدافع األبرز والخفي الذي إنّ هذه الثورية الثقافية كانت الدافع األبرز والخفي الذي إنّ هذه الثورية الثقافية كانت الدافع األبرز والخفي الذي 
دفع إلى احتالل العراق وإلغاء تجربته في التطور التصاعدي دفع إلى احتالل العراق وإلغاء تجربته في التطور التصاعدي دفع إلى احتالل العراق وإلغاء تجربته في التطور التصاعدي دفع إلى احتالل العراق وإلغاء تجربته في التطور التصاعدي 

    وعلى غير مستوى علمي واقتصادي وتكنولوجي وثقافي. وعلى غير مستوى علمي واقتصادي وتكنولوجي وثقافي. وعلى غير مستوى علمي واقتصادي وتكنولوجي وثقافي. وعلى غير مستوى علمي واقتصادي وتكنولوجي وثقافي. 
 

    خالصةخالصةخالصةخالصة
إن الواقع العربي اليوم، بات أكثر من أي وقت مضى 
بحاجة إلى مشروع فكري اقتصادي سياسي متكامل يتجاوز 

 األزمة الثقافية وأزمة المثقفين العرب.
 

    أهم مرتكزات هذا المشروع:أهم مرتكزات هذا المشروع:أهم مرتكزات هذا المشروع:أهم مرتكزات هذا المشروع:
أوالً: تحرير المثقف من عبء السلطة المتحكمة بتوزيع 
الفائض االجتماعي على المجتمع، ولن يكون ذلك إال من 
خالل سلطة عادلة تقوم على أساس شرعي شعبي 
دستوري، وعلى أساس اإلرادة الشعبية الحقيقية ال على 
أساس التسلطية في الداخل من جهة، والتبعية للخارج من 

 جهة أخرى.
ثانياً: إتاحة مناخات الحرية أمام كتابات وأبحاث وآراء 
المثقفين بهدف تعزيز الوعي المعرفي لدى المجتمع من 

 خالل مأسسة الثقافة الوطنية والقومية.
ثالثاً: على المثقفين القيام بدور طليعي في الوطن 
العربي يحمل السالح الفكري أي النضال العنيف في ساحة 
الفكر وليس مجرد الخروج على النفعية واالستغناء عن 

 عطايا السلطة الحاكمة.
 

    الحواشي:الحواشي:الحواشي:الحواشي:
) ــ تقرير المنظمة العربية لحقوق اإلنسان عن حالة ١

 .١٨، ص ١٩٨٧حقوق اإلنسان في الوطن العربي، القاهرة، 
) ربما  النظام الجمهوري اللبناني يشكل استثـنـاء عـن ٢

بقية األنظمة الجمهورية  القـائـمـة فـي الـوطـن الـعـربـي، 
فرئيس الجمهورية في لبنان لم يستطـع الـتـرشـح لـواليـة 
ثانية إال بعد مرور عهد رئاسي كامل أي ست سنوات، ولذلـك 
لم يحصل في لبنان، منذ فجـر االسـتـقـالل الـوطـنـي عـام 

وحتى اليوم، أن تعاقب الرئـيـس الـواحـد لـعـهـديـن  ١٩٤٣
 ١٩٤٣كاملين باستثناء الشيخ بشارة الخوري تسع سنـوات (

) والرئيس الياس الهراوي تسـع سـنـوات أيضـاً ( ١٩٥٢ــ  



 ٢٠٢٠أيلــول  /طليعة لبنان الواحد 

 

) .   ٢٠٠٧  -  ١٩٩٨),والرئيس أميل لحود ( ١٩٩٨  -  ١٩٨٩
أما الرؤساء اآلخرون فلم تتجاوز والية الواحد مـنـهـم السـت 

 سنوات.
المعرفة والسلطة في المـجـتـمـع »( هشام بوقمرة: في ٣

، ١٩٨٨معهد اإلنماء العربي، بيروت طـبـعـة أولـى  «العربي
 .٤١٧ــ  ٤١٦ص 

الـمـرج  «الـمـعـرفـة والسـلـطـة..»( برهان غليون: في ٤
 .٤٢٥السابق، ص 

( للمزيد من التفاصيل بشأن المسألة الثقافية في فـكـر ٥
المدارس التاريخية الكبرى: دراسـات »غرامشي راجع كتابنا: 

مكتبة الـفـقـيـه،  «نظرية في مناهج البحث وفلسفة التاريخ
 .٢٧٧ــ٢٥٨، ص  ١٩٩٦بيروت، طبعة أولى 

6- A.Gramsci: Gramsci dans le texte, Edition so-
ciale, Paris, 1975, p.602. 

تجسير الفجوة بين المفكـريـن »ــ سعد الدين ابراهيم، ٧
، المستقبل الـعـربـي، «وصانعي القرارات في الوطن العربي

 .٦، ص، ١٩٨٤حزيران )يونيو(  ٦٤السنة الرابعة، العدد 
٨- A. Gramsci: op.cit: p. 599 

ــ للمزيد من التفاصيل بشـأن الـمـكـونـات الـبـنـائـيـة ٩
للمجتمع العربي في حقبة ما قبل اإلسـالم، راجـع الـدراسـة 

الوضع السـيـاسـي »القيمة للدكتور لطفي عبد الوهاب يحي: 
فـي  .«في شبه الجزيرة العربية حتى القرن األول الـمـيـالدي

الكتاب الـثـانـي الـجـزيـرة  «دراسات تاريخ الجزيرة العربية»
هــ/١٤٠٤العربية قبل اإلسالم، مطابع جامعة الملك سعود 

 .١٠٣ــ٩١ص، 
أن الدعوة الدينية مـن »ــ جاء في مقدمة ابن خلدون: ١٠

أنظر: عبد الرحمن ابن خلدون: مـقـدمـة  «غير عصبية ال تتم
، ص، ١٩٨٧دار القلم، بيروت، طـبـعـة أولـى،  «ابن خلدون

 .١٦١ــ١٥٩
( بشـأن االقـتـصــاد الــعـربـي فـي ظـل الــخـالفــات ١١

 والسلطنات اإلسالمية راجع:
ــ عبد العزيز الدوري: مقدمة في الـتـاريـخ االقـتـصـادي 

 .١٩٨٧العربي، دار الطليعة، بيروت، طبعة خامسة، 
البنى  االقتصادية واالجتماعية »ــ سميليا نسكايا، إيرينا، 

في المشرق العربي علي مشارف العصر الحيث، نقـلـه  إلـى 
العربية يوسف عطاهللا، راجعه وقدم له مسعود ضـاهـر، دار 

 .١٩٨٩الفارابي، بيروت، طبعة أولى، 
( بشأن المرجعيات السياسية الحاكمة في ظل العهـود ١٢

 اإلسالمية المتعاقبة راجع:
دار  «نظام الحكم في الشريعة والتاريخ»ظافر القاسمي: 

 م.١٩٧٤هـ/ ١٣٩٤النفائس، بيروت، طبعة أولى 
( حول مفهوم الواحد الحر في الشرق ــ والكثرة أحـرار ١٣

في الغرب، راجع مقولتـي أرسـطـو وهـيـجـل فـي كـتـابـنـا 
 ١١٤ـــ  ١٠٩المدارس التاريخية الكبرى، مرجع سابق ص، »
 .٢٠٩ــ  ٢٠٤و 

 ( حول الفرق اإلسالمية راجع:١٤
الردة في اإلسالم: قراءة تاريخية وفكـريـة »حسن غريب: 

دار الـكـنـوز األدبـيـة، »في األصول واالتجاهات والنـتـائـج: 
 .١٩٩٩بيروت، طبعة أولى، 

 ..«المعرفة والسلـطـة»( ناجي علوش، )مناقش(: في ١٥
 .٣٠٧ــ٣٠٦مرجع سابق، ص، «

( بشأن خصوصية النظام األبوي في المجتمع العربـي ١٦
ومدى تأثيراته القوية على تشكّل مجمل البنى المجتـمـعـيـة 

 راجع:
النظام األبوي وإشكالية تخلف المجـتـمـع »هشام شرابي: 

 .١٩٩٢مركز دراسات الوحدة العربية، طبعة أولى،  «العربي
( حول الدورة التعاقبية للسلطة في الوطـن الـعـربـي ١٧

النـخـب والسـلـطـة فـي الـمـشـرق الـعـربـي »راجع كتابنا: 
، ١٩٩٦، معهد اإلنماء العربي، بيروت، طبعة أولى «المعاصر

 .٢٢٦ــ  ٢٢٤ص، 
، «مثقف األمير ومثـقـف الـجـمـاهـيـر»( نادر فرجاني: ١٨

 .١٢٧ــ ١١٩، ص ١٩٨٤، ٦٨المستقبل العربي، العدد 
المثقف والسـلـطـة فـي الـمـجـتـمـع »( سهيل القش: ١٩

، «الـمـعـرفـة والسـلـطـة...»العربي )النموذج اللبناني( في: 
 .٤٧٤مرجع سابق، ص، 

( ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، مرجع سـابـق، ص، ٢٠
٢٥٧. 

الوجود المـفـقـود بـيـن الـبـاحـث »( مصطفى التنير: ٢١
فـي:  «وصانع القرار: مالحظات حول عالقة المثقف بالسلطـة

 .٢٩٧، مرجع سابق، ص، «المعرفة والسلطة..»
( بشأن هيمنة قطاع الخدمات على بـاقـي قـطـاعـات ٢٢

اإلنتاج في البلدان العربية، أنظر البيانات الرقمية السـنـويـة 
 الصادرة عن األمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت اسم:

وهو تقرير سـنـوي »  التقرير االقتصادي العربي الموحد« 
 دوري.

السلفية واالحـتـالل وبـاءان يـفـتـكـان »( نايف كريم: ٢٣
، الثالـث مـن ٩٥٨٦جريدة" السفير" اللبنانية، العدد  «باألمة

 .١٧، ص ٢٠٠٣أيلول )سبتمبر( 
مفهوم العلمانية في الـخـطـاب »( كمال عبد اللطيف: ٢٤

المعرفة والسلـطـة »، في: «السياسي العربي: الحدود واآلفاق
 .٣٣٨مرجع مذكور سابقاً، ص  «في المجتمع العربي
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