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األسبوع األول من تشرين األول، كان العراق على مـوعـد 
مع انتفاضة شعبية انطلقت من بغداد وشملـت مـحـافـظـات 
الجنوب والفرات األوسط. فمن جنوب شرقه إلى جنوب غربـه 
وعاصمته ، كانت الجماهير التي نزلت إلى الميـاديـن تصـدح 
بصوت واحد مدوٍ، ضد منظومة الفساد السـيـاسـي واإلداري 
واالقتصادي التي أوالها االحتالل أمر إدارة شـؤون الـعـراق، 
ومعها وصل إلى حافة اإلفالس المالي، وانـعـدام الـخـدمـات 
وتردي األوضاع االجتماعية والـمـعـيـشـيـة وارتـفـاع نسـبـة 
البطالة، وتدهور المستوى التعليمي بحيث اسقط االعـتـراف 
األممي شرعية الشهادة العراقية والتي كانت مفخرة لحاملهـا 
قبل غزو العـراق واحـتـاللـه، وتـم أسـره لـدى تشـكـيـالت 
ميليشياوية ترتبط بمركز التحكم والتوجيه اإليراني، بعـدمـا 
بات النظام اإليراني صاحب الـيـد الـطـولـى فـي الـتـحـكـم 
بمفاصل الوضع العراقي عقب االنسحاب األميركي، وتمكينه 
من الهيمنة على العراق وممارسة دور المحتل المباشر. وهذا 
لم يخفه أبداً، إذ جاهر به مراراً وتكراراً، بإن بغداد أصـبـحـت 
واحدة من العواصم العربية األربع التي سقطت  بيده ، وأكثر 
من ذلك، فإن بغداد ستعود عاصمة "تاريخية" لإلمبراطوريـة 

 الفارسية.
إن القوات األميركية التي انتشرت عـلـى سـاحـة الـعـراق 
ووجهت بمقاومة وطنية جعلت  األرض العراقية تموج وتهتـز 
تحت إقدام قوات االحتالل، بما دفعها لالنسحاب نهاية كانون 

 .٢٠١١األول 
وأن أميركا وطيلة فترة احـتـاللـهـا كـانـت تـمـأل الـفـراغ 
العسكري واألمني والسياسي، بوحداتها العسكرية النظامـيـة 
واألجهزة األمنية المرتبطة بها وباإلدارة السياسية التي كانت 

 تنفذ إمالءات الحاكم األميركي.
لقد كان الوجود األميركي مكشوفاً، ألنه كان يقدم نفسـه 
من خالل االنتشار الميداني للقطاعات العسكرية المتـحـركـة 
ومن خالل القواعد العسكرية وكل ما هو  ذو صلة بـأمـيـركـا 
كسلطة قائمة باالحتالل. وهذا مـا جـعـل كـلـفـة االحـتـالل 
المكشوف والظاهر مرتفعة، ألن قوات االحتالل كانت هـدفـاً 

مباشراً ومكشوفاً للمقاومة الوطنية، وهذا ما جعـلـهـا تسـرع  
في انسحابها وتحت جنح الظالم تحسباً لعمليات قد تتعـرض 
لها فيما لو أقدمت على االنسحـاب عـلـى وهـج الـتـغـطـيـة 

 اإلعالمية التي رافقت عملية الغزو.
بعد االنسحاب األميركي، حل الـنـظـام اإليـرانـي مـكـان 
المحتل األميركي، وهذا الحلول لم يكـن مـكـشـوفـاً كـحـال 
االحتالل األميركي، وبمعنى آخر، ان النظام اإليراني لم يقـم 
قواعد عسكرية مباشرة له، ولم يحرك وحدات عسكرية ترفع 
الشارات اإليرانية في الشوارع والميادين، بل اعتمد أسـلـوب 
التغلغل في المفاصل السـلـطـويـة الـعـسـكـريـة واألمـنـيـة 
واإلدارية عبر أدوات "عراقية" تديرها غرف سـريـة إيـرانـيـة 
وعبر هذه األدوات، تم تسـخـيـر مـقـدرات الـعـراق لصـالـح 
االقتصاد اإليراني، وعبر هذه األدوات، تم تـوظـيـف أرصـدة 
هائلة من مردود النفط العراقي في تمويل التغول اإليـرانـي 
في العمق العربي وعبر هذه األدوات تم توقيع  االتـفـاقـيـات 
الثقافية والتربوية واألمنية والتي تبين أنها كانـت لـتـشـريـع 
الغزو الثقافي و تعميم األعراف والتقاليد الفارسيـة وضـخـهـا 
إلى النسيج المجتمعي العربي في إطار االستراتيجية لفـرض 

 التفريس على العراق.
وعبر هذه األدوات، تم إتالف سجالت الـقـيـود الـمـدنـيـة  

والسجالت العقـاريـة، وتـنـسـيـب الـمـاليـيـن مـن الـفـرس 
كعراقيين، وتسجيل عقارات بأسماء فرس منسبين  و بأسماء 
شركات عقارية وهمـيـة، فـي مـنـاطـق  تـتـمـيـز بـمـوقـع 
استراتيجي في تقاطع المواصالت أو تلك التي تـخـتـزن فـي 

 باطنها ثروة نفطية وبشكل ملحوظ في المناطق الحدودية.
وعبر هذه األدوات، تم تشكيل "جيش رديف" تحت مسمى 
"الحشد الشعبي" وهو تشكيل ، مذهبي التركيب الـبـنـيـوي، 
ومرتبط مباشرة بمرجعية القرار لدى ما يسـمـى "بـالـحـرس 
الثوري" وعبر هذه األدوات، تحولت المرجعية الـديـنـيـة إلـى 

 منفذ لتوجيهات "الولي الفقيه".
كما عبر هذه األدوات حلت رموز الشخصيات اإليرانية محل 
رموز الشخصيات العربية التاريخية واألدبية والعسكرية فـي 
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الميادين والساحات و عبر هذه األدوات التي تدار من خـاللـهـا 
العملية السياسية، ويتربع ممثلوها على رأس الـمـؤسـسـات 
"الدستورية"، شرع االحتالل اإليراني الذي لم يكن مـنـظـوراً 
بتموضعه المباشر، بل كان مـعـاشـاً مـن خـالل الـتـثـقـيـل  
السياسي واألمني واالقتصادي واالجـتـمـاعـي وكـل مـا لـه 

 بالشؤون المعيشية.
لقد بات االحتالل اإليراني ثقيالً  جداً على الوضع العراقي.  

 وهذا التثقيل أرخى ظالله على كل مناحي الحياة.
وهنا يبدو الفرق بيـن مشـهـديـات االحـتـالل األمـيـركـي 
وتداعياته، ومشهديـات االحـتـالل اإليـرانـي ومشـهـديـاتـه. 
فالمحتل األميركي، يريد السـيـطـرة عـلـى نـفـط الـعـراق، 
وأضعاف مقومات الدولة وتفريغها من قدراتها حتى يضـعـف 
من دورها في إدارة أي صراع مع ما يعتبره ثوابـت أسـاسـيـة 
ألمنه االستراتيجـي وخـاصـة أمـن الـنـفـط وأمـن الـكـيـان 
الصهيوني. وتمظهر هذا االحتالل كان مكشـوفـاً مـن خـالل 
وجوده اللوجستي. ولهذا كانت الـمـقـاومـة تسـتـهـدف هـذا 
االنتشار والتموضع والوجود اللوجستي الظاهـري بـاعـتـبـاره 

 يجسد الوجود المادي لالحتالل.
أما  المحتل اإليراني، فهو ال يريد السيطرة على ما يـمـكـن 
أن تطال يده من ثروة العراق وحسـب، وال إدارة سـيـاسـيـة 
وعسكرية هشة وحسب أيضاً، بل يـريـد وقـبـل كـل شـيء 
تفريغ العراق شعباً ومجتمعاً مـن مـخـزونـه الـقـيـمـي، مـن 
العادات والتقاليد واألعراف االجتماعية، والثقـافـة الـوطـنـيـة 
والقومية، وكل اإلرث التاريخي الذي تشكل على مدى القرون 

 قبل قيام دولة الخالفة وما بعدها.
فقبل قيام دولة الخالفة العربية، كانت الحضارة العراقـيـة 
تتفوق على الحضارة الفارسية  بغناء إرثها الفكـري (الـمـادي 
والروحي) وملحمة جلجامش  تقدمت على الشاهنامة ، وقس 

 على ذلك  كل معطى الحضارة البابلية واألشورية.
إن هذا المخزون التاريخي المتراكم لـدى شـعـب الـعـراق 
ليس نقطة تفصيلية في تشكل الشخصية الوطنية العراقيـة 
التي تمتد في بعدها التاريخي إلى آالف  من السنين ولـيـس 

 عقوداً وقروناً  وحسب.
وإذا كان النظام اإليراني يـهـدف مـن وراء احـتـاللـه مـن 
الباطن لتفريغ الشخصية الوطنية العراقيـة مـن مـخـزونـهـا 
الحضاري المتراكم عبر التاريخ فلكي يـحـدث فـراغـاً عـلـى 
مستوى السلطة، كما على مستوى البنية المجتمـعـيـة بـكـل 
مكوناتها الثقافية واالجتماعية والتربوية وارثهـا الـتـاريـخـي 

 الحضاري.
لقد بات واضحاً إن الهدف مـن االحـتـالل اإليـرانـي لـيـس 
تجويع البطون وإفقار الشعب العـراقـي وإذاللـه فـقـط، بـل 

وبدرجة أهم، إفقار النفوس وتفريغها من مخزونها الحضاري 
والتعبوي تمهيداً إلعادة إمالئها بمنظومة قيمية جديدة تبـدأ 
بتقزيم اإلرث الحضاري للعـراق قـبـل الـدعـوة اإلسـالمـيـة 
وإسقاط  معطى مرحلة الخالفة العباسيـة الـعـربـيـة، بـكـل 
إنجازاتها النهضوية، ومروراً بتغـلـيـب  مـفـهـوم "الـتـشـيـع 
الصفوي" بكل مشهدياته  وطقوسه على "التشيع الـعـربـي" 

 وانتهاًء بتدمير البنية الوطنية لدولة العراق الحديث.
إن النظام اإليراني في ظل نظامه الحـالـي يـتـعـامـل مـع 
العراق بخلفية الثأر التأريخي من العراق واألمة العربية، وهنا 
تكمن خطورة هذا االحـتـالل الـذي يـعـمـل لـفـرض نـمـط 
التفريس على الحياة المجتمعية مع ما يعني ذلك من طمـس 

 للهوية الوطنية واستطراداً للهوية القومية.
وكما كل احتالل يواجه بمقاومة، فإن االحتالل اإليرانـي ال 
يشذ عن هذه القاعدة. وأن تأخذ االنتفاضـة الشـعـبـيـة فـي 
العراق بعدها الوطني، فألن جماهير العراق باتت تعي أنـهـا 
تقع تحت وطأة احتالل خطير يستهدف بـنـيـة الـدولـة وكـل 

 –المنظومة القيمية للشعب. وأن تطلق شعارات (بغداد حرة 
إيران برا برا) فهذا تعبير عن إدراك الشعب لـطـبـيـعـة   –حرة 

االحتالل اإليراني الذي ال ينتهك السيادة الوطـنـيـة وحسـب، 
بل يطال الشخصية الوطنية برمتها، وأن تـوجـه الـمـقـاومـة 
الشعبية المدنية سخطها ضد  الرمـوز السـلـطـويـة فـألنـهـا 
مشخصة ومجسدة بهيكليات  منظورة وإن كانت مجرد أدوات 

 تنفيذية. 
إن االنتفاضة اتخذت هذا البعد  الشامل واالنفجاري، فـألن 
المحتل الحقيقي غير مشخص بـهـيـكـيـالت، وعـلـيـه، فـإن 
انتفاضة شعب العراق هي مقاومة وطنية بامتـيـاز بـقـاعـدة 
شعبية عريضة و هذه هي  الصفحة الثانية مـن الـمـقـاومـة 
التي انطلقت ضد المحتل األميركـي وتسـتـمـر الـيـوم ضـد 
المحتل اإليراني. وهذه المقاومة هي التي تحدد آليات عملهـا 
وتكييف ظروفها مع األوضاع المحيطة بهـا. وأن تـأخـذ هـذا 
البعد الشعبي فلكون االحتالل اإليراني ليس احتالالً عسكريـاً 
تقليدياً، بل هو احتـالل إلرادة الشـعـب وتشـويـه تـاريـخـه 
وإسقاط  كل مخزونه الحضاري، ولهذا، اتخـذت االنـتـفـاضـة  
الشعبية هذا البعد إلدراكها طبيعة االحتالل الـجـاثـم حـالـيـاً 

 على صدور العراقيين.
إنه احتالل يتغول في البيئة المجتمعية فجاءت الـمـقـاومـة 
بطابعها الشعبي لتشكل الرد الطبيعي الذي يالئم طـبـيـعـة  

 هذا االحتالل.
هذه هي الصفحة الثانية من المقاومة الوطنية الـعـراقـيـة 
وما حصل ليس إال جولة ستعقبه جوالت أخرى وتأسيساً على 

 انتفاضة تشرين وتراكم مقاومة المحتل األميركي.
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� �a �,ـ�وع و�Y,ـ�وع '�b  "��1�'�" ���U' رع�,'�

 .P9�:%'� a� �K 
 �a ��?�م �و ��I�ن و�Pcت �'���1 "�
?ـ:ـ%ـ8ً� �ـ!ـ= >ـ�ـ�  ٢٠ 6&9)� ��5ل �ن �2ض ر?ـ< 

�'��.��ب، '< P'� J�?g� h&�'� E1Mي T2ـ� �'ـ�Aـ@ 
��ن �',��ر� �'* �()!� �5ـ�
ـR و�'ـPي  �:1' ،i(,'�
 E�8ن �ـ:&' ����� Q6j9' i(,'و� J�9�'� �8&9K' �%��
 ��� و�(�ه �� (ـKـ�.ـ�  a� �!&l Eو� ��:l a� �'��)
Fوت �'* و_!ـ� 'ـ9ـ!ـKـ� ـ:ـKـ�رmـ� �ـ!ـ= وIـ@ _ـ�ح 

 . F9j%'� �&'�6Y� Fm��n� 
� �&�8V �'!&:ـ��8ـ9ـ�ن �ـ�ٍف gن b q�:M يP'� E� NI� ن�
�T�M ��ر� ()&�X'� E1. >' �' �89وف �'�P.�89 '!&:�8ن �!= 
K.�F&(. NUـ�  �89&(,'� ����(Yو� r912، �9 (%'� E� ر�I
 s�8ـ!ـ&ـ:ـ'� E"��Y� ت� ���(� ��%�Ft H ��&�ق j!
 �\�:� �w�95 و�vW(Y  وm� �'ـPي Mـ)ـWـb uـ 

ً
��Kد�

و"ــ\� .ــ�mــ9ــh ?ــ9ــ�J و2ــ1ــ�ي �ــ6ــN  �'ــ%ــ)ــ&ــ�Fت 
 Nـ�ـ)ـ H�c� E� �9(�%T� 1���ت� R!t�9 و�"�� �M�'�

.�9?�9�'� �Mد�(%'� =j'� يP'� J�9�'� �6بx� 
�ن �' lC� �M�y%����9 و��D%ICد�M و�'��9?9ـ� �'ـ* 
 Eـ� ،�FـGـ� Qـm ،ر�T��C� �� @A�'� �K.�����. ��و_!
6&�� و�'%)!9< و�'�E1 و�2ص �'ـ)ـ�ـN وmـ�ر �'ـ�ـ�ل '�
و� q|89%?C��g� =!|כ �')�ـ��ـ9ـ� و.,ـUـN �ـ�2ـ9ـ�ت 
 
ً
�S ��M�lت _!� �ـ!ـr �'ـ1ـKـ�ـ�q �'ـPي �ـ�ن �ـ:ـ���ـ�
 �a �ــ!ــr �'ــ1ــ�ــ�ر�ت 

ً
'ـ!ــDــ�ــ ــ�ت �Y,ــ&ــ�mــ� y2ــ|

 و�':���Mت و�'|{� .6�ل. 
و'S @� E1'~ 42ن   �i(,'� �K,Y �'ـPي cـ9ـ< �ـ!ـ= 
�'����ت �h �ن l �� Mـ9ـ��  'ـWـ- �ـc Eـ|ل ـ)ـ�ه 
 
ً
 �c E|ل )� �'�J�9 �?ـ%ـ:ـ�8د�

ً
�yMو� N � 2 i!6Y�

�a ���د�ت ��6xب �'�"� �'Pي �? � �ـN �ـ�ـ�د�ت 
��6xب �'Q�[�6 و�P'� imPYي '�ث ���95 �'��9?ـ9ـ� 

 hـ� �ـKـ,Y� �Pm ن� ���و���%lC� �9�H�� =! � �د. 
 �)� �Y:�"ـR و�'ـ* �ـ��ـ �.�K) �� ل|c E� �� M ن�
�6ـKـ�  c  =!� � !j� �K�\ �mر�D. �:�9KY� H� '� �(
1%!� ()&�89 و�ز�� .ـ�ل   S42 ،����'� �(&'� يS J�9�'�
 a� Q���'� �K�6c � �|%' R"�:Y�  هPm ن�� EM�9د� a�
ـ:ـ�ـ- �Yـ�ـ�د�ت � �ـN ?ـ��ـ�ت  

ً
 �cـ��

ً
��6c F9j%'�

 �C��D%م.
� ?ـ ـr ��"ـ&ـ�ق I�c� �89&(,'� �A��%�C� هPm ن�
6� _ـ�ر� �9 � � b ���6%?�  �� Qmو �K9!� ��KY�
jـF "ـ&ـ9ـ)ـ%ـKـ�  E�9KY� �6ف'� �mر�DM ن�� ��' ��M�j�
�g_!�9 وM �Pm)� �ن �Yـ1ـ��ـ�ت �YـTـ%ـ�ـ)ـ9ـ� � mـPه 
 ^D2و� ،

ً
��ن �1&�.� 

ً
�9?�9? 

ً
��ت .�%)�9 و��9 R"�:Y�

�c E� ���� E|ل �,M�Kـ� ��Cـ%ـ�ـ�Aـ� �',ـ)ـ&ـ9ـ�8، 
� .D�ر ��� *'� -!��" �.�K) �� �m �'C�'� � ز�gو�
 rـ%ـ�_ـ9ـ'� =!� ��%�. �K S42 ر" '&:�8ن�m�:I" �K�\�و
\ر� _�ر �TY%�ـ@ �Yـ�Y� sـ:ـ�ـ%ـ^ �ـ!ـ=  �K��� و. �م
 �.�K) �� 42ن ،-!��" ����M�yIه �6Y!&�89 و�'�":�89 و
_�ر و�':&�96 و)!&~،  ��A�� �)�Y� �m�E �5 9 ـ� 
 uـWـ)ـM �!
�" ���' Q �'h(,'� �Pm � �:��U و�'Pي  

� و"\� �'�J�9�'� h9m و���g و�Y)% �ي. b 
�9?� �)�د ��M�K,Y �'ـ* �ـ�ت �ـ:ـKـ� �'� �� M E�
 a� aر?�'ـ� �و �l��5כ و� �Pm ن� Q(M ���� ،�A��%�C�
\ن .����9ت �gز�� ��D%ICد�M و�lC%����9 'ـ<  Nc��'�
�I �.�9'� NUدر� �!= �?ـ%ـ9ـ)ـ�ـKـ�،  >15� ���X:� �(.
 Qـ�م �'ـ6ـ�]ـ�ـX�89 �':ـ�� �E ����ث �cق �  C ��%'�و
 � Rـ �%M >' ن� �Pm�6، و!�'� E
 �E ���د� .1�

ً
�I|6��

ـ�4ـUـ�ن ��ـ� �'ـ ـ�ـ	 2ـ�ق  �(M >' ��� C� �8&
��Mgم �' �
 .�.�96(� 

��� �ن Y� �Pm,ـKـ� وlـ� ر?ـ�'ـ� �ـ��ـ9ـx� a� �8ـ�رج، 
 J�9? @A��. a� �8ن:&! hmPM ول �ن�� E� ن� �mد���

� �ن Mـ�lـ< �
� �"�ر ���ر I�� � �D%�� ��� EXM!9< و
�D%�C� �Pmر %��Cت ?�9?�9 �!= ��ـ%ـ�c Hـ9ـ�ر�ت 
�'�و'� �'!&:�I|('� � �89��8ت �@ ��xرج �')�� و��I!9ـ� 
 iـ)ـ,'� �DY� �K'ت و�و�I�(� ~'S  ن دون� �m ،و�'�و�
�'Pي ���%� �M�yIه �W(Y,�9 و.�Y �Iـ�ـ�ر?ـ� cـ9ـ�ر�.ـ� 
 �PـKـ ��M� E و_��M �و �9m:� �و .&ـ)ـ9ـ� و

ً
��9( �89:"�'�

.�9?�9�'� �K.�M�t >m� �  � �I �A��%�C� 1�ن. 
ـKـ�    ��ن ��%���A '&:�8ن �',)&�89 �'D�ر� �'* �"ـ!ـ

 )� I��'� � �92�A� q�A@ �')�� و�!�9 ?9ـ�?ـ-  Qm
.�M�l i()و J�9? @Iو� 
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��ب ����� �����  ����د  �������� !�"
� ' ���&�ن ��% $�"# &���(�� �)�*+,-� �.�/0-�
� ور�ت ' &�� و��456&�:�5��9 "�ل �����و�7 �����
���כ ��)�? ����4&�< �>�=�  �4>��כ � �@A
��)�? ����� ��@ي �,E F45! ��0ر ��CDط 

 .�&���� �"�C �� I.� ' J$�����*� ��+K7م و�M��� 

��ب �����  ���&�ن ��4��د  ������ ' N�O P��
  :JR, �4� ���S �.�/0-� ����� 

 

.%��l �' �9د� �' ���9 5	ب �'&)� �')�� 
 ����� =!� �!A�:Y� �2ق�'� N� >?� Q���)C�
 �A��%�C� a� �9�%'� F&1'� ��('� E"�'�
 �K.�9'�(� Q6j.و �6t *'� �89 � '&:�8ن&(,'�
 ��%�. Qm�89��8 و:&!'� R"�:Y� N� �K.�M�K,و�
 E� �,� @��'� P:� � �	P'� �K�cي ��6! 


g� Eول.  �,. 

�ن Pmه ��A��%�C �',)&�89 �')�ر�� �'* '< 
 Cو �K%9'��) H�%�� =!� C �K' 

ً
|89G� �8ن:&' �K,M

�!= ��y�ن ��6xب �'�P'� �"�'� J�9ي 
 E� ~'P� ���c E� �K|'�، ���� ��ت ��I
 �9'�y� ت�I�" �.�96�&� �',�رع �'Pي ��ن 

 i(,'� ��5כ� ���� *'� �M�K,Y� �� ت�T���
 �m�c�89 و��� ���? E� ��� � R!6�� يP'� ��('�
��%��h() �A �')��ق X:� �A��� �'���د 
 �K.��دي و�'��� و��د�ري ور�D%ICو� J�9�'�

 ��I!�9�9 و�'�و'�9.  

 �K) � �89&(,'� �8ن:&' �A��%�� R!6:. و�ن
� �'Pي I�'� -�� � ق��('� �A��%�� �I|6��
 q�8:��K ���د� ��� �[�	n� Fm��l �92 ��%�.
 �!U9m -��. �9(.و 

ً
�9"�� �Mو":89ً�  د qً�8: �6!�'�

 ��Fj%Y� aت �'* 
ً
��K.�9 �'��9?�9 �?%:�8د�

� ��ر� ��6%?� ���(����%�K ��ر� �'�9?�� و
  F9j%'� �1? =!� د|&'� @y. د�ن �',)&�89 �ن��'�
 �!�'� i(,'� ��5כ� E� �K)� �(&? �(
 Fm��n� ن� �&�M ~'S N��'�Q"��I��M، 42ن 
 ����(Y� ل و���|c E� 

ً
�y( �Ky( Q��� �89�('�

 �9���%lCو� �Mد�D%IC� �K:9��y� NU �89.�95�
 ���X:Y� �K���ت ��5 �و�W(Y,�9 و�'* .�&�
 �9!I�� رج��!' �:K.و�ر  ��g� و�ت�� �&K� *'�
 � �  �ً8&
 و>�

ً
C�j. E(�� يP'� �mو�'�و� و

 .��('� @�%TY� 
 N!� يP'� ��('� i(,'� �9 ���5כ�m� ن�

������� ��� �����ن ��� :� 
�د! ������ 


ل )'�ب و$#* + و�1-����! و*0ت ��.-�,
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 �mو 
ً
�y( �y(�� � @I�� E���M ، �ي � N!X
و

 �m ���� X:� �m�ر �:� � ?���ت �:%��y و
 �89.�P'� �K2و�� ��%< >' H�c� ت���? � ��y�
 Qm ���)� ����  �m�H�%�� =! ����ب و���، 
 �Ky( =!� ��%�:Y� �!D%Y� �9�وg� ل��

.�(&'� 

 Fm��n� >m ن\ �9�وg �:(2�M �� �Pmن �)�9 �'%\
 Cو��� و �mFDو���� و� �K.���(�89 و��� و��('�
C� q�K�4?%|ب ���%lC�P'� Qي  C� �K' ص|c
� و"\.� Pmه �Fm��n و���د� �C�%&�8ر b q�:.
 ����I =!� �9?�9�'� ��95� � �mر�yو� �mور�'
�'�N� � �9"��I��M دو'� �Y��":� و���Yو�� � 

 �5 �ق و�'��l&�ت.

�ن �' �9د� �' ���9 5	ب �'&)� �')�� 
 �%A��%�� �8ن:&' h(, �1. *'� Q���)C�
 و�'* 

ً
����yو� Hً�� �"�'� �(&'� ت�S �89&(,'�

,)�ر  EM�9دYت و�����'� � Fm��n� ح�D.
 EM�?��'� �&?م و����X:'� ط� ?� �
�M h(,'�
 (E!� �(M E!�� ()�ر (bل �')�م و��'� imو��
6� �':��Sج ���GY '!���כ �',)P'� iي ��
 R�� E1' ،���? E� ��.)�ض '|��cق � �
� �ه  �8&
�D. د���8 �:%�� Fm��l � �"�'� Q��'�
F9j%'� � �2��m� R9 b �'�"� و�?%)�د� �'��9د� 
 � ��g� �,M�(.و �%)�� يP'� �Pm�89، و:"�'�
�'��د�ن و�n	�]�  و.��- و�')��ق و'&:�8ن و�gردن 
 �6�!2 Fm��l �A��%و��  H�c� و?���ت
 i(,'� ن ���5כ\ >?�5� N9'�'� Qm �!_��%Y�
 �A�� �m N �����Y� �
�X� �:6&%�. C ��('�
�89 �ن �('� Fm��T!' �
�. C *'� H� '� �����Y

&)��M �'�"� و�' �¡.   �mFD� =!� �& . 

�ن �' �9د� �' ���9 5	ب �'&)� �')�� 
 ��('� @I��'� =!� �K%'|"� و� �)�ض  Q���)C�
 ��� �K,W(. *'� �89&(,'� ت�A��%�C� ل|c E�
 �[� '� �'� � =!� �9�\%'� �9(. �89�� ���? E�

 ،Fm��n� r . �9� r M ب	ن �5\ -?�Y�
 ��y� rI�� �9Aر� =!� r . Fm��n� Qm �mو
 �(%)&�Fت د��I��M"�9 رt< �� .%)�ض '�  
�'����ت ��I E@، و�!a� h!6. �K�42 �9 �'��2ق 
 ����1M و� �ن�l��. ���? �M� و� �!A�:Y�
"!�D. � �9(9ر _��ف �':�yل �Fm��nي 
 �9'�y� �9b >K99b Qmو  ،~'S �و��M�K,Yت .�&

  �c E� �K�� �%�M >K�g|ل �'�ور �'Pي M ���ن 
 ��6c �&A�9ت ���5כ و'�(��� �C¢��ط 
�'�J�9 � � �ه )�ه و��y��� �'�"� و�'%�Dف 
�N ?��� و�K.�96(Y �M� . R2  و'�Xوف �'��2ق  �
 H� '� ���. �9�� '� ن �' �9د�� ��� .>m�6رI� �
 ����Pm � �95ه ���g �ن .�%�A��%�C �D '&:�8ن 
 � �� %�C� N5و� �[�	n� ق و���כ��('� �A��%��

 �'��د�ن.

 �K[���� =!� �D%�. ن� �K:1�M C �89�('� ��g� ن�
�'����، و���  C� رب�,Yدر و��DY� دي�(%Y�
 E� ��('� ¡� '� E�g� �M��5 ¡� '� �Kn�
 �Kn� �9��. ��� E�g� �PK' ق��cC� تCو���
 F9j%'� ت �£�ز�A��%�C� ت���? � �"�'�
�'�"� �'�Q"��I��M وC?%)�د� �'��9د� �'* 
 �M�_�'�9:� و�K'�� '|�%�Kכ ��C%|ل �و A�(.
 N�� �و �I!�9�9 و�)�K �? �ط �����xر�9l دو'�9 
��C� ��X?%&��8د و�' �@ �'* .�Dدر ��
�ت 

 .Fm��n� 

  �"�'� ��6¤ �D%�� يP'� �8ن:&' h(,' �9b
 �
�I �'�?ر �K'|c E� �lي وP'و� �%A��%�� ��
 h'�6Y� و�� �ق F9j%'� ن\ ����5� ���X:�!'
�',)&Y� �89,�و��  C� ��M C�� ���cق �'&��89 
 �lو ���
� ':�Xم �'�9?�9�'� �9�[�6 �6!�'�
ر?�'� '!��رج، �ن '&:�8ن 'A��%M E@ � ���ر 
 E�gو� s�8:&!'� �"�'� E�¥' �!.� '� �9ر�تx�

.��('� ¡� '� 
٢٤/١٠/ ٢٠١٩ 
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    نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
 ما كان حلماً باألمس، بدأ يتحقق فيتحول إلى واقع،

وصار على المناضلين أن يسـتـمـروا فـي أحـالمـهـم فـال 
يتراجعوا عن نشر البذار، فال ييأسن أحد منهـم مـن تـفـجـر 
براعمها مهما طال الزمن، فلكل آت فـي هـذا الـكـون زمـن 

 وحين.
هل هو عودة إلى الزمن الجميل، أم أن الـلـبـنـانـيـيـن قـد 
فاض بهم الحنين فانتفضوا على حاضرهـم وتـفـضـوا عـن 
واقعهم كل ما لم يعد للصـبـر عـلـيـه احـتـمـال، فـطـلـقـوا 

 الالمباالة إلى األبد.
إنها سيدة العواصم بيروت، تعود إلى ريـادتـهـا، عـاصـمـة 
 للحرية والتغيير فتشدوا للديمقراطية من جديد، بعـدمـا عـز
عليها أن تسبقها الخرطوم وبغداد وتونس وعاصمة المليـون 

 شهيد في الجزائر.
بيروت هي ست الدنيا، نعم، وآن لـهـا أن تـفـخـر بـذلـك، 
وأحيائها وشوارعها ومناطقها ومجتمعهـا، وطـيـف الـوانـهـا، 
كلهم يجتمعون اليوم في ساحتي الشهداء وريـاض الصـلـح 
فيصلون الليل بالنهار في الوسط من المدينة الـذي يشـهـد 

 اليوم على انبعاث أحالمهم من جديد.
إنها طرابلس، التي أثبتت مجدداً أن التـغـيـيـر الـحـقـيـقـي 
يحتاج إلى معاناة حقيقية بالقدر الذي عاشته المدينـة عـلـى 
مدى عقود السنين الماضية فأرادوا تصويرها (قندهاراً) وإذا 
بأبنائها المجتمعين في الساحات بكل أطيـافـهـم الشـعـبـيـة 
واالجتماعية، يعلنونها المدينة األرقى حضارة وسلمية عـلـى 

 شاطئ المتوسط وحواضر المدن. 
طرابلس عاصمة الشمال حرماناً كما هي حـلـبـا عـاصـمـة 
عكار التي أعلنوها مركز محافظة فلم يضيفوا عليهـا سـوى 
االسم وأبقوها على حرمانها من أي إنماء لتبقى خزاناً بشريـاً 
يفرضون عليها النواب الذين على العكاريين االقـتـراع لـهـم 

 طوعاً ال اختياراً.
دون أن ننسى الضنية والمنية التي أرادوها مكباً للنفـايـات 
ال لإلنماء أما دير عمار فأغرقوها بسموم الدواخـيـن وحـاالت 

 السرطان المتفشية.
إنها النبطية عاصمة جبل عـامـل الـتـي تـرفـض الـمـس 
بإرادتها في التغيير وهي تعطي األمثولة الرائعة في حراكها 
السلمي على أيدي من هزم جبروت الصهيوني الطامـع فـي 
أرض الجنوب يوماً، فلم ترض السكوت على من يعمل علـى 
تجويعها وإفقارها في الداخل، فالمعركة واحـدة سـواء فـي 
مواجهة من يطمع باألرض أو الذي يطمع بلـقـمـة الـعـيـش، 

ومصادرة اإلرادة، شأنها شأن بنت جبيل التي باتت أيـقـونـة 
للصمود اإلعجازي المقاوم، إلى كفررمان الكبيرة بمواقفـهـا، 
فالعاصمة الثالثة لمدن لبنان صيدا التي تقاوم الـيـوم كـمـا 
تفعل بيروت وطرابلس لتستحق أن تكون عاصمة حقـيـقـيـة 

 للجنوب تنعم بما تنعم به عواصم المدن إنماًء وازدهاراً.
إنها بعلبك بحجارتها التي تشهد على آالف السـنـيـن مـن 
الحضارة، فتركت ألبنائها صـالبـة الـحـجـر والـقـدرة عـلـى 
الصمود على الضيم، وبات الحجر صديقاً وفياً للبشر فيها، ال 
يأبهان لعـوادي الـزمـن فـجـعـلـوا عـقـارب السـاعـة تـدور 
لمصلحتهم، دون التوقف عند محطات المصـالـح الـداخـلـيـة 

 والخارجية.
إنها صور، عاصمة أحيرام وحجر الرحى في نـقـل الصـورة 
الزاهية لصمود اللبنانيين على أرضهم الـطـاهـرة، بـالـقـدر 
الذي كانت سفنها الشراعية، تنقـل خشـب األرز لـتـشـيـيـد 
حضارة العالم، ولها في كلتا الحالتين، رسالتها التي ال تندثـر 

 ألنها صنو للحرف ولألبجدية في لبنان.
جونـيـتـهـا وذوقـهـا، ومـزرعـة  –إنها إرادة أهالي كسروان 

يشوع وغزير كما هي إرادة أهالي جل الديب واألشرفية إلـى 
المتنين الشمالي والجنوبي والجبل اللبناني األشم من الجيـة 
إلى عالية إلى برجا فجبيل وعمشيت إلى البترون، وصوالً إلى 
البقاع بعاصمته زحلة ومدنه وقراه ودساكره من اللبـوة إلـى 
شمسطار  التي وقفت كلها تنادي للتغيير ورفع كـل أشـكـال 
الظلم االجتماعي واالبتزاز  االقتصادي الذي ينعكس تالعـبـاً 

 بالنقد والقيمة الشرائية لعملة الوطن.
وألنه ليس بمقدورنا أن نجـول عـلـى كـل قـريـة وبـلـدة 
ومدينة ودسكرة في لبنان، فقد كان من الضروري أن نسجل 
ما تسجله الناس على الطرقات والشوارع والساحات الـعـامـة 
من حاالت اعتراضية لم يسبق  لها في هذا البلد أي مـثـيـل، 
دون أن تبخس ما قام به اللبنانيون طوال األيـام الـمـاضـيـة 
بلياليها ونهاراتها وهم من أثبت للعالم أجمع أن ما يـحـصـل 
ليس انفجاراً لغضب كاف في النفوس بقدر ما صـار إصـراراً 
على التغيير وقلب الطاولة على كل أولـئـك الـذيـن أفـقـروا 
البالد والعباد على مدى السنين القاحلة الماضية التي حولـت 
اللبنانيين إلى كثرة ساحقة، بل أغلبية هائلة، مـن الـفـقـراء 
تتحكم بهم قلة من الذين امتطوا مقدرات البالد وثـرواتـهـا 
فاختلقوا كل ما يفرق اللبنانيين بدل التوحد على مواجهتهم 
وأغرقوهم في الخطاب الطائفي المذهبي األحادي واستدرار 
العواطف والغرائز دون أن يحسبوا أن يوماً ما سيأتي وتـقـوم 
قيامة اللبنانيين عليهم ويصحو المارد الشعبي من غـفـوتـه 
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 وسياته العميقين.
من هنا، فإن ما حصل مساء يوم الخـمـيـس فـي السـابـع 
عشر من تشرين أول الجاري، لم يكن سـوى الـقـشـة الـتـي 

 قصمت ظهر البعير، كما يقول المثل،
فوراء األكمة ما وراءها كـمـا تـقـول الـعـرب أيضـاً، ووراء 
الضريبة التعـسـفـيـة عـلـى اسـتـخـدام مـواقـع الـتـواصـل 
االجتماعي، كان هنالك هذا الكم الـكـبـيـر مـن االسـتـهـتـار 
بحقوق الناس المعيشية واالجتماعية واالقتصادية. وصـارت 
عمليات النهب من جيوب الفقراء هي الغاية الـمـثـلـى لـهـذه 
الحكومة كي تسد عجزها لتترك الحيتان الكبـار والـمـصـارف 
وتجار العقارات ورأس المال المتوحش، يستمرون نهشاً فـي 
مصير اللبنانيين وإفقارهم دون أن نغفل أن مئات اآلالف من 
المستأجرين القدامى صاروا اليوم مهددين بـالـمـبـيـت فـي 
الشارع إذا ما تم تطبيق قـانـون اإليـجـارات الـحـالـي سـيء 

 السمعة والصيت.
كما أنه يجب أن ال يغفل عن البال أيضاً، أن مئات المصانـع 
والمحالت التجارية التي تتوقف عن الـعـمـل تـحـت ضـغـط 

 اإلفالس واألوضاع االقتصادية الصعبة،
يقابلها إيقاف تام لكل مشروع إنتاجي مثمر وتوقف للحيـاة 
االقتصادية في هذا البلد في ظل تدهور القيمـة الشـرائـيـة 
لليرة اللبنانية، واقتصار سلة غذاء المواطن على رغيف الخبز 
الذي بدأ بدوره يفقد مقومات صموده كآخر قـالع الصـمـود 

 لدى الطبقات الفقيرة والمعدمة.
ومع ذلك، وبدالً من الرضوخ لمطالب الناس التي حفـظـهـا 
اللبنانيون والعالم أجمع بنداً بنداً وهي تـتـلـى عـلـى لسـان 
المواطنين على مدى ساعات البث الليلي والنهاري لمحـطـات 

 التلفزة،
الجاري برزمـة  ٢١/١٠خرجت الحكومة عشية يوم االثنين 

من القرارات التي تلتف على مطالب الناس مراوغة وتخـديـراً 
تحت مسمى الورقة اإلصالحية التي تفتقر إلى أبرز مقومـات 
األمن االجتماعي واالقتصادي في ظل الغياب الحقيقي للحـل 
السياسي وما يشكل كل ذلـك مـعـاً خـطـورة عـلـى األمـن 

 الوطني اللبناني برمته.
إنها تراجيدياً الشارع اللبنانـي الـذي انـتـفـض بـاألمـس، 
ليترك للبنانيين أجمع أن يقرروا كيـف يـكـون الشـعـب هـو 
مصدر السلطات، وكيف تكون االنتفاضة ومتى تتـحـول إلـى 
ثورة تطيح في طريقها بكل مـقـومـات نـظـام الـطـائـفـيـة 
السياسية الذي أفقر الشعب وأوصل البالد إلى حافة الهاويـة، 
لتقيم النظام الوطني الديمقراطي البديل الـذي كـان ولـم 
يزل حلم اللبنانيين الذي ال بد أن يـتـحـقـق وقـد بـدأ فـجـر 
الحالمين، ينبلج، فما عاد الحلم بالمستحيل على الحالـمـيـن، 
وما عادت شمس الحرية والتغيير ببعيدة عن كل من ينتـظـر 

 شروقها.
 ٢٤/١٠/٢٠١٩في 
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���כ �ن ���� >ـ�ـ�  �ـ; � JCk ��� #0�� �$�Sو�
 ���ب و(ـr �ـ�Bـ� 

ً
>��&���X و>�����X �*��و�� :#�

 Cـ�ب �ـ�ـS� �7ن �ـR ،()�'*و� VL�C�و�� K��7���
��ـ'ــ�ـ�ــ� �*ـMCــC�ــ/ Sــ�ــ�ب ��ــ�ــJC ��ــ�ــ�LـOــ�ــ� 
و�*�����7 و�S� C��ب ��7ي @�e��'�� Y��� �5 ��'��ن 
 q��i YL��'B% u �ـ[ 2ـ��ـ�ـ� 

ً
�#GC< 

ً
�#Gو('��ً� و� eً��'B

��#و�� �� ~?8 %د�� e��I&�C��� �X و�R&��� �*���ـ� 
  .���R� نC&���� ره������B رC�5#�� V�5 
 �e��:y و~
&�8 ����9כ ����\ @#�� Y��v���B���kC(�� و&ـ�ـ8 
������� �*���K �������� و&�8 �����) >�#% �*9ـ�5ـ�ـ� 
و�*��e�f و&���5y 8ط ��'��م ����OLـ/  و3 �ـOـ�ض 
KL��M :#@#  ��� _وي ��#^ـ[ �*ـ9ـ#ود  و��ـOـUـ�ت 

.�������� 
i وتvB١٨/١٠/ ٢٠١٩ 

 :�.�� ���12 ���0�ن ���)/� ��,

 �������	 
�����د ������ي  و����ق �����ت ������ �����

 و�"�+�م ��,+*�ت (و)' ��&د �%$ �#"�!�ر
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�ب (���� ��'��ن ��ـ�ـ�4 � ������ت �����د  �����
 KL�`< ;� و���f*� /� د�fO�� ���5 0�123/ %ن�
����'��&�I و�^��� ����L) ��ـ �&ـ#�ـ�ـ
 i %0ـT >ـ; 
>'���. :����B i d�_ eن �����د  ������ـ� Eـ�ـ�ـ� @ـ�ـ/ 

 :Y`& 
�ب (���� ��'��ن ��ـ�ـ�4 � ��
 �����د  �����OkC�
 Iـ'ـ��&ـ�ـ����B 
�G �0�123/ %>�م ��'���� ���aر���� ��
 �&ـ#�ـ�ـ
 i %0ـT >ـ; >ـ'ـ�ـ�ـ� �� (L���� e��: ;<

 ^*�B �L�f����aت ��S$� و��Tو  ��ـ�:ـ�ـ� O�^و
 >ـ; kـ�ـ[.  وn_� ]ـ�ن 

ً
l��g< Y� ن��'�� #X�@ 8� ]a2 i

���ً� %ن ���R (L��G Kي K�5 ]�ن، 3n %ن �	 
ً
��<% �j�

���p�53ب �&� �< C�X�*� Y��� JC# �*ـ�وع qـ9ـ�ـ8 
  �
 ��� ����� و����h و���h، و%:ـXـ�% ��'�vن ��
��#و�� �X��$�9< ��� JC�� 3 وXL�O)nـ� �ـhـ� �ـ#م 
�R� �ECدو�ت ��lز>� ��(e�O و�y>ـaـ�&ـ�ت �*ـ9ـ#ود  

  .t#*� ع�E#�� ز�Xq 
 u8 >ـX�<��� i ���f�� ر]�ن% �XB د�% �� �h�nن �

 ����gم )�<% �X&R K&_ ;< ��k% ر�� �/ �7ر�a�� 7ه�

 i ��#د ���fOد ��fـ�ـ�ـCي �W ���; �9�QE >#و
�n ][ >� �ـY �ـklـ� Bـ�R>ـ; ��ـkCـ�� �ـ�ـ�ـ�C(ـ; >ـ; 

 .�X'< (L��� ��?�Cرث �������� و�
�ـ�ب (ـ�ـ�ـ�ـ� �ـ�ـ'ـ��ن ��ـ�ـ�4  ��nن �����د  �����
 tــ�f&y� رCــ) ���ــ�ـ�ــ�ـ� �ـ; �ـ� �23ـ0�1ــ/ ��ــ
و��r)C ��7ي ����Y >����ت �*ـ�C(ـ'ـ� Wـ�ه ��ـ7@ـ; 
��X� eـ8 �ـ'ـ�ـ�CـXـf&y� 8ـ�&ـ�ـ�� و�ـ8 �% #�OB رو��Q�
@�C<Cن �B����ت �e�O)y و�y&�ـ�_ %و ��ـ7@ـ; �Qـ�رو� 
B����8X��a %و >� �) T��Bو  ���:�� >; �ـ�ـV ]ـ�ر� 
�� �f< �XE��)% ]aBو��� �ـ7ه C��f�� �<C�'*� ]�~
���aر���� ��C('��� و]Zن ����'��&�I �ـ8 @ـ?ـOـXـG 8ـ��ـ) 
���fOد �����f ��7ي @�p�p[ i ][ >ـOـ�$ـ[ �yد�ر  

 و�*��f5ت �� ��n �Cد�ر  �*�E) ����م.

nن �*�fو��ـ� Bـ�ـ�C:ـXـ�  
>ــgــ[ �ــ7ه ��ــ?ــ�Cرث �ــ/ 
ــ[  aــ B ــ� ــ#و� ــ� �� ــ� ــ�و� f<
 i vــ� و%ي �ــ�ــ`ــXــ��%:ــXــ
�*���q و��# >; &�ـ���ـXـ� 
ــCن  ــ? ــK %ن @ ــ�    ــ#> *�
>��e�f< uMC و>5�9ـ�ـ�. 

>��5�9 ��7@; �ـ�ـ
 fEـ�د�ـQk i 8ـ�ـ� (ـE�Cـ�ت 
 t#ـ�ع �*ـE#ـ�ز ��ـX: �C�C@ 8� ;@7�� ��5�9<و e�O)y�
 Y0ـlـ< ��ـ�%���� �Xq e�C5 ���ـhـXـ¡ %و qـXـ� �ـ�ـ
 Yـ�ـE Iـ� �ـ�ـ�ـ�>ـ�ـ�ـ��>�ت ����  ��ـ?ـ���f< I<Zو�

.
ً
��C�� 8�T0%و 

 �X�7B  �CXqد ��
ً
 ��#ر ������� ��nن �����د  �����

 �n Cـ�ـ� و�ـ#�ـM�Cـ�ـ*� Yـ�&ـ��ـa<wB t#*� ع�E#�� ز�X:
 t#ـ*� uـ�ـ�ـhت �*ـ��U�� }~ /و� 

ً
�#���Y �#  و�#د�

 �5ر�
 �����f�� i ���ـ�ـ�ت �y&ـ�ـ�_ Bـ�ـ�ـ�در  ��
_����� ZB ZB�� �X&wE$�9ب �*'�ـ) ��ـ7ي %5ـ�ـ¢ �ـ�Cـ� 
 Iـ��&ـ�ـ'����B ]~ �����C?�� ��� ��OLرث �������� ��

 .��OL�) ��C� 3زل� و]Zن ��L��9) و��
nن �7ه ���f�� ���5��fـ� �0ـOـ
 �ـ�ـ8 ��ـOـ?ـ� 
 Iـ&�Cوز ��ـ�ـ�h�B V�?� 8� ��7X� ���fه ������ ��
و����Uت �����O�� �B�kت (�B ��OL[ ��#ت n �nد^ـ�ل 
��?�Cرث i &��م �*�9$`� ��ـ�ـ�LـOـ�ـ�. n&ـY �*ـ'ـ�ـ) 
��'ـ�ـ�ـ� *ـ'ـ�ـ) �*ـ�C(ـ'ـ� و*ـ'ـ�ـ) �3ر�ـ�ـ�E eـCق 
��ElSت و�*���aGت ��Y:�C� �<#'� ��5��f ��ـ�ـlد 

 .�X'<  #Gو�  v^R� �<زRز>�ت و('��� و�% 
nن >; %�Gق ��'��ن >; 2���YBC': �n Y �ـjـ� Eـ�ـ[ 
�f&nن (�L¤ و	�f< vول %و رB�� ��رض (���ـ/ Bـ[ 
 uـOـ� و3 @ـ'ـXـEـ��)% ]aB د�fO�� ���5 /� Yk�G% ;<

  .�X��&C?< IB و����f*� ف_��� 
i وتvB١٧/١٠/ ٢٠١٩ 

ن:  �"������� 

�9 ���8%7 ���ق ����ن":�� 
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	� ��� ���ت �� ��� رز
� �����ر�ت �
ً
��	���

�ـ��ـ	ـ�  �)' �&�و%$ ور"�  
��	� و�"ـ!ـ ـ�د�ـ� 
2�1رت ���	�د0 ���/�%ـ� ـ.ب ,ـ�ـ	ـ�ـ� �ـ+ـ&ـ*�ن 

 ����; �:67�89 ��+	*�ن �45:
 <��ن ���	�د0 ���/�%� .ب ,�	�� �+&*�ن ����; 
 =��!�D!��E FG	� ��A�BC@ ��?�+	ـ*� ��ـ� <ـ.�ـ' 
�I	�د�$ E L@وت و1I� JKن و����H ��ـ�ـ+ـ&ـ*�<ـ	ـ*� 
 ����ق ��/+	�	� ��N	�M	� و�:"! �د�E �+��/

و�:��B!G	� ��Q �ن رز
� ��ـ�ـ��ر�ت ��ـ� ��ـ��ـPـ� 

  Fـ�ـGR ب ��ـ�ي�ـ�ـ/I� Q�!NI� 6 دونA �
���
2���ت  �PE '�1��</��' �:<!�H�T ��?�+	*� و

$ �"Vـ ��?ـBـ�ل �= V"2ـ �Uـ&ـ�ب  X�?��
�= �ـBـ] ��ـ+ـ�ـ�ع و�Iـ!ـ�ج  

ً
 Eـ�Uـ+ـJ و�ـ�:

ً

�ور�

?�I� 1	�E L ]@وت.�E 
��ـ	ـ� Mـ�ـ'  � �
��
$ ^�ل � �/�N�� ن�


ــ�ــ�رEــ� �Rز
ــ� 
ــ$ ^ــ�ل  "ــ��ر�ت 
ــ��ــ	ــ�  =�

��ر�E �ـ��1ـ	ـ�ت �Rز
ـ� 
ـ$  '�A�_ ��و�"! �د
 L 

ً
�ـ�ـBـ$ M2ـ�Mـ� �
N�� �P+>�G	�C` .a�R� �Aز

 L 6ـ@ `ـ�ـ�ـ	ـb1ون �ـEو �/�N�� �	M�	N�� �*	c+��
 Jـ�B�$ �����ج �= ر�ـ�ب � : �/�N�� ه�A �*	cE
 F*ـ&ـ	ـ
 و,ـ&ـ	ـ*ً� EـBـeـ�

ً
��N	�a ��ـ�ي �ـ�`ـ� 2
ـ&ـ�


ـ$ Rـ�E ـ�"ـ�� F��
 JKو �	��B!G:و� ���:"! �د
 .fg�I4 و��	� 


� ��� ���ت "ـ��ر�ت �ـ�ـ!ـAhـ� >�ت ���ن �
���MR�E 6A mس j�� @k.0 ��ـ� ��ـiـ�ـ� � nE�,

ـCـ�ـo <ـ	ـ*�; :  Jـ$ "ـ+ـ
 �C!&
 6Aو �*	+�?��
 
ً

M� Jp?q!ـ&ـ*�د� �Aو r�?�� J*	iB!�� 0ر�د� o���

� � ��/ـ�jـTـ	ـ�. �DI� Q�" F!H�` ;�s!>� ن�>���
�ـ��ـ	ـ� � �ن �Aه ��ـ�ـ��ر�ت Aـ6 

ً
:1G �&B�M �و�


� ��� ���>�A "+ـJ �<ـ/ـ�ق ��`�u� �<�B ��1م �
 �ن �Aه ���ـ��ر�ت )ـ!ـ�ج 

ً
�B�� ،�*	+�?�� �H�T!>:�

 w<ـ��ب "ـ��ـ$ ��ـ&ـN� JـAـ�، وAـ��ر"x w>��" =�

!	*�ز��uP؟� $

uP 2و )1 �( 


$ z` ،�&Aن ���	�د0 ���/�%� ��ـDـ.ب �ـ�ـ!ـh �ن 


ـ	ـ� ��رز
� �����ر�ت �
�ــ�ل 
ــ� �Nــ} ��ــ�ر"ــ� 
���	� Aـ6 �ـ!ـsـ1�ـ� x�
��?�رع و�:�ـ!ـTـ�ف �ـ�ـ� 
�Iــ/ــ��ــI� X?ــ�و�ــ� Rن 
ــ�ه  Pــ E [ــiــ � : Xــ�ــ?��

� و: JpE و�ـ�دAـ� ���

 2�MR� �A ;�s!>� ن�2`�زه "�< ;�*	> o�CBE [i�و: 
 .u����� L �*	E�s!>:� w>����� wE $
 


�pن ��!+*�ر Aـ�ه ��ـ�ـ��ر�ت ^ـ/ـ�0 x�E ن�K 1��
�~�E	*� �� �"ـ8<ـ' Eـ�ـ��ر �?ـ�ـ	ـA Jـ	ـ{ـ*�  �*	j��G�
و,&	*� 
$ >وي �:^! �ص �1�xد 
?�وع "ـ�<ـ�ن 
�<!�s; ^�رج ���	6Tj�/�� 1 و��� �M2س ��Nc+ـ	ـ*� 
و��0�j�1 ���,&	*� و���1�0 �= �<!�E�sت 
+��0 �ـ�ـ� 
��x FM�M2د0 �<!*�ج �%�?� �/�M	� �c+ـiـ] �ـ&ـPـ� 
���د �ـ�ـ�%ـ$  ���E01 و�1G �
1�01 و���G �M�jر
��M2 ��� �/�NـG oـ1�ـ01  وEـ1ون >�ـ� �ـ+ـiـ*ً� 

 .��
��ح �"! �دي 2و � $� ��1� 
�ن ���	�دD�� �%�/��� 0.ب ��ـ� �ـ�ـ!ـh �ن Aـ�ه 
ـ	ـ�0 � L 1ـ��:<!I 'NM2 ��� �H�Tـ�ـ/ـ� Gـ1
��N	�M	�  ���>�*&+	�1� �*�  ��� �`�K�N�� Qـ	ـ�Mـ	ـ� 
و��?�+	*� ��� <ـ.�ـ' �= �Iـ	ـ�د�ـ$ �ـ�ـ!ـ�ـ+ـ@ �ـ$ 
 و,ـ&ـ	ـ*ً� 

ً

��<���P و�:
�P وG���P و"1
ـ' ^ـ/ـ�Eـ�

 ��/���j و�XA��I �ن �+ـ�ـ� �ـ�ـ�  �ـ�Aـ+ـPـ� 
ً
��E��

��?ـ�ــr و��ــ!ـ�ــ+ـ�ي �ـ�ــeــbـ� �ـ�ــ� �Iــ&ـ�ــ�
ــ� 
��/�N��T� �P`��,2 JpE �%ض ��	�ر ��ـ�ي �ـ�ـ	ـ1 

 ���%$ ��oM2 ��� �/�N و,&	*�.

 1ر ���N/�ت و�	!�ج Aـ�� �Iـ+ـ21  X�?�� ن�
��M1!�ري ��E	�ت �j��G	*� و�ـPـ1 و,ـ� 
?ـ8כ 
��I� ��P� $H�r�?�� �" ���ي  �/��b!��E Xـ	ـ@ 
6 1+7�ـJ �ـ&ـ�ـ�م ,���B�
� ��&��م ���,� ��1�"�و
 Jـ���/�Tj	� ��N	�M	� ���ي �`ـ�ـ� ��?ـ�ـX و2و

 ��+�د �= ��`� �:<P	�ر. 
L وت@E٢١/١٠/ ٢٠١٩  

ن:  �"������� 
�������� ;�9�� Aز�� �����ر�ت ���=���� > �"�1 �

�9":"� ��8�9"�ب ���2� ������� ��:��  و�
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...�D`�pI01 و�
� �� ]�*&+��� �*&+�9 @A�BG �� 
...��H�&I� �*	E���� �*&!
2 @A�BG �� 


� ��Bـ��ـBـ� ��?ـ�ـr ��ـ�ـ�; ���� �>�
R� FG�!�
و
�w�H�&I� JK �P ����ب Eـ��ـ!ـDـ	ـ� :<ـ!ـTـ�Hـ� 
X�9 �+&*�ن ��+/k ��� J/ـ' Eـ@وت وKـI� Jـ1ن 
���+&*�<	*�، و2���ت �I?�ر` w7	�P � 1ح E ـ�ت 
 ��MzEط ��&�ـ�م ��ـ/ـ�jـTـ6، 

ً
�+��/
�?�X و��1، 


�  ��7ـBـ� ُ
ـbـ�"ـ� N` Lـ�دAـ� ��&
���ي �1��ه 
��N	�a و�:"! �دي و�xد�ري، 
Bـ� �ـ��7ـu �ـ�ـ� 

Q1 ���د و2و�J ��+�د �= ��`� �x`�س ��ـBـ�� 
1��<	*� ���ـ�
ـ�  
ـ{ـ� 
ـ�ـ	ـ�ر دو:ر I� 'Eر�" �
1�E
 �ـ�ـ� ��eـ�ور�ت 

ً
2
@67 و��ـ�ي �<ـ�ـ�ـM oـ�ـ+ـ�

 Jو<ـ�ـ uـ	ـ� و�ـ�ـ�ـEـ�ـ$ و,ـ+ـ�N
	��ـ	ـ*� 
ـ$ �
1
ـ�ت �� �

� ��E �"�� Fز JK ��!��Eو�� �:ت و

 .fg�I4 و��	� $
R�E �� �� ت�< �	M�MR� 
��כ ��?�r ��ـ�ي "ـ1م ��ـ	ـ�م � ��A �	BA2 ن�
 ��B&�,ـ] و��ـ/ـ��jـ� �<ـF �2ـ�د 

ً
��E�� �ً*	&,و 

ً
�E�/^

 F*ـ!ـ	ـBـ�ـM L ;ـ�ـ��� rـ�ل ��?ـ�ـeر �ـ�ـ&ـ�*+!�:�
 Fـ��ـ�
ـ$ ^ـ�ل 
?ـPـ1 �Aو F��@+�� �	,���B�ود

ـ� ��ـ� �?ـPـ1 R� ـ�Hـ�� L �*}	e
 �
�� Jp9

$ �P����M ��!��<�ت و�<!�H�Tت �9+ـ	ـ*�  1�1���
 =� 

ً

$ E@وت �= �1bEد و�ـ�: 

ً
�e�E �Pe�E 67��

.�*	E���� ر�/"R� �j�Mو o>�و� �j�.Uم و��,��� 
�ن �Aه �:<!�H�Tت ��� �ـ&ـ/ـ�ـ] )ـ' Hـbـ� 
����"6��B!G:� n و�fg�Iـ و�<ـ�ـ�1م 
ـ&ـ�ـ�
ـ�ت 
1
�ت و��DT!Mل ���NT�� 0�Aد I� L&�ـ�
ـ�ت ��
��N� ��� �B7ق و�1Pر ��ـBـ�ل ��ـ�ـ�م، �2ـ/ـ' �
 و,&	*ً� 
ـ$  ^ـ�ل 

ً
�1�E r�/I� F>�BeBE �PE�/�

ـ�ـu ��ـTـ�Mـ01 وEـ&ـ*�� � �
��&
���1���Mx 0ط 
���N/� ���,&	*�  و���د0 �ـ�ـ�%ـ$ ر2ي �ـ�م و,ـ� 
 F&
�E [��!� �	M�M2 ���e" X�?�� هh!�� �
��ل 
 rـAـ�I� ـ�ت ��ـ/ـ�ب	ـ��1ـ� F!���2 ي��� �,���
و��/�6Tj  و���ي ���FT و���� F�b!N�NBI�  Q�ـ� 
���B!M: �/�N�� Jر `�ض A	P!&Bـ� و��Nـ@ �TBE
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
كان الحراك المدني في لبنان يفتقد الحاضـنـة الشـعـبـيـة 
لسنوات طويلة مضت. وكان الحراكيون يتساءلـون: طـالـمـا 
أن الفساد يطال بنيرانه كل جوانـب الـحـيـاة االقـتـصـاديـة 
واالجتماعية في لبنان. وطالما أن النيران تشب فـي حـقـول 
ـد الشـارع  جميع اللبنانيين، من جميع الطوائف. لمـاذا تـجـمَّ
اللبناني عند مئات من األفراد كانوا يـنـزلـون إلـى سـاحـات 
االعتصام، بل كان عددهم ال يـتـجـاوز اآلالف فـي أفضـل 
الحاالت؟ وهل نار الغالء، وإهمال شتى الجوانب المعـيـشـيـة 

 للبنانيين، ال يكوي أكثر من آالف من الشعب اللبناني؟
وكان الحراكيون، الذين شكلوا طليعة أولـى لـمـا يـجـري، 
يتساءلون أيضاً: أين هي الحركات النقابية، التي علـيـهـا أن 
تمثل مئات اآلالف من العمال والفالحين والمزارعيـن وذوي 
الدخل المحدود، لماذا ال تدعو منتسبيها الـذيـن تـمـثـلـهـم 

 للنزول إلى الشارع؟
وفجأة، ومنذ السابع عشر من تشـريـن األول مـن الـعـام 

، تمتلئ الشوارع في الـعـاصـمـة، وتـمـتـد إلـى كـل ٢٠١٩
محافظات لبنان. وأصبحت ساحات رياض الصـلـح، وسـاحـة 

 الشهداء، ساحات تضم لبنان من أقصاه إلى أقصاه؟
 هل هناك قدرة سحرية قلبت المشهد رأسًا على عقب؟

ليس في القضية سحر، بل فيها صـحـوة وعـي شـعـبـي، 
جاءت إثر تراكم األزمات بلغت حد االحتقان. وتلـك ظـاهـرة 
وضع علم االجتماع تفسيرًا لها، كما وضـع عـلـم الـظـواهـر 
الطبيعية تفسيرًا النفجار البراكين. وموجزها أن كل ظـاهـرة 
اجتماعية تتكون عبر تراكمات متواصلة، بحيث تنفجر حينمـا 

 يبلغ االحتقان حدًا يفوق قدرة االحتمال.
كان ألمراء الطوائف في لبنان قدرة عـلـى احـتـواء أبـنـاء 
طوائفهم. وحيث إن هؤالء األمراء يشاركون في السلطة أي 
لهم حصة فيها تحت ذريـعـة (الـمـحـافـظـة عـلـى حـقـوق 
طوائفهم). وحيث عمَّ الفساد في السلطة. راح كـل مـنـهـم 
ينهش حصته من أرباح الصفقات الفاسدة، لـيـغـذي مـنـهـا 
م بما بقي من فتاتها على أزالمه وأدواتـه  جيوبه أوالً، ويتكرَّ

 ليحمي نفسها بها. 
هذا الواقع، وألنهم جميعهم متـورطـون بـالـكـسـب غـيـر 
المشروع، كانوا يعتبرون أي حركـة شـعـبـيـة تـرفـع شـعـار 
(مكافحة الفساد) المتورطون به، وكأنها موجَّـهـة إلضـعـاف 
الطائفة، وهذا يوجب على أبناء كل طائفة أن يمتنعوا عـن 

االنخـراط فـي 
أي حراك ينال 
من السـلـطـة 
الــذيــن هــم 
أعـــمـــدتـــهـــا. 
وســـاء األمـــر 
أكـثــر عــنــدمــا 
ـــــــوا  ـــــــرض ف
وصـــايـــتـــهـــم 
على النقـابـات 
الــعــمــالــيـــة، 
فسكتت دهرًا، 
وابتعدت كثيرًا 
عـن مـهـامـهـا 
في الدفاع عن 

 حقوق المنتسبين إليها.
كذبوا كثيرًا على أبناء طوائفهم، وانخدع األبـنـاء كـثـيـرًا 
بشعارات (حماية الطائفة). وجاع الكثيرون ومرضوا وواجهـوا 
البطالة واالهمال، وغابت كـل الـخـدمـات وسـاءت أوضـاع 
البنى التحتية... ولم تعد الوعود تطعم جـائـعـاً، أو تشـفـي 

 مريضاً، أو توفر فرصة عمل، ...
وهكذا انكشفت األقنعة، وازداد االحتقان، فـكـان انـفـجـار 

. فـنـزلـت ٢٠١٩السابع عشر من تشرين األول مـن الـعـام 
الجماهير اللبنانـيـة إلـى الشـارع بـزخـم الفـت، فـاق كـل 
التصورات، على الرغم من محاوالت إحبـاطـهـا الـمـسـتـورة، 

 ولكنها كانت مغطاة بدعاوى كاذبة للمشاركة في التظاهر.
لقد انتفض الشعب اللبناني ضد األهداف المقنَّعة، وانتقل 
من ضفة أكذوبة (حماية الطـائـفـة)، إلـى ضـفـة (حـمـايـة 
الوطن)، وبذلك أعلن بالفم المالن: (إرفعـوا وصـايـة أمـراء 

 الطوائف عن الشعب اللبناني).
ولهذا، وقبل أي شيء آخر، على الشعب أن يـرفـع شـعـارًا 

 أساسيًا:
(إرفعوا وصاية أمراء الطوائف عـن الشـعـب الـلـبـنـانـي، -

 وسيكون بكل طوائفه بألف خير).
(إرفعوا السرية المصرفية عن صناديق األمراء). لتكشفوا -

عن حجم الفساد، وعن حقيقة المصادر الـخـفـيـة لـتـمـويـل 
 األحزاب (الطائفية السياسية).

 GH��9�� I���$ �# -ر+��� و�
1����"�� ;���� )0  
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مما يجري على الساحة اللبنانية نسجل مالحظتين 
أساسيتين تتناوالن سمتين بارزتين ميزتا الحراك الدائر 

 اآلن. 
، فهي: إن ظاهر  األزمة الحالية، التي أما المالحظة األولىأما المالحظة األولىأما المالحظة األولىأما المالحظة األولى----

فجرت غضب الشارع الوطني، هي األزمة المعيشية بكل 
ظواهرها االجتماعية واالقتصادية، ومن أهمها أنها قصمت 
ظهر الشعب اللبناني، ودفعته إلى الصراخ واالعتصام 
والتظاهر في تجمعات مليونية، مثَّلت أكبر حشد جماهيري 

 مقارنة مع مثيالته في الدول األخرى. 
فهي: إن الحراك الجماهيري  وأما المالحظة الثانية،وأما المالحظة الثانية،وأما المالحظة الثانية،وأما المالحظة الثانية،----

اللبناني، قفز فوق الحواجز الطائفية وداسها بهتافاته 
التسقيطية. وقفز فوق وصاية أمراء الطوائف، وتمرد على 
سياسة تدجين أنصارهم وأزالمهم، وتخديرهم، وهي تعتبر 
خطوة أولى وضرورية على طريق إسقاط النظام الطائفي 

 السياسي. 
إن الحراك الشعبي بدوافعه المطلبية والسياسية كان 
شعار إسقاط النظام الطائفي السياسي هدفاً استراتيجياً له  
ألن هذا النظام هو من بين أهم العوامل التي أسهمت في 
استفحال الفساد والرشوة لدى المنظومات السلطوية التي 
تعاقبت على الحكم  خاصة أولئك الذين زعموا أنهم 
يدافعون عن طوائفهم في مواجهة غيالن الطوائف األخرى. 
وألنهم جميعاً متساوون في سرقة أموال الشعب، ومتساوون 
في تضليله، سكت البعض منهم عن فساد اآلخر، لكي 

 يقابله اآلخر من الطوائف األخرى في السكوت عن مفاسده.
إذا كانت األهداف االستراتيجية هي التي تصوب  و و و و 

مسارات الحراك الجماهيري باتجاه التغيير السياسي، فإن 
العمل من أجل أهداف مرحلية تعتبر خطوة صحيحة، وذلك 
ألن الوصول للهدف االستراتيجي ال بد أن ترافقه خطوات 
مرحلية، خاصة تلك التي تشكل عامالً أساسياً من العوامل 

 المطلبية األكثر حدة في تكوين األزمات.
وبناء عليه، فالعنوان األبرز لألزمة الحالية، يمثل األزمة 
االقتصادية التي تعود أسبابها إلى واقع الفساد والهدر، 
والتسابق بين أمراء الطوائف على نهب المال العام، هذه 
العوامل أدت إلى حصول ما يشبه االنهيار المالي، وازدياد 
األعباء على موازنة الدولة، بحيث تنتقل من عجز إلى عجز 

 أكبر منه.
وعلى سبيل المثال ال الحصر يعتبر ملف  الكهرباء في 
لبنان من أهم العوامل التي أثقلت كاهل المديونية العامة 
للدولة اللبنانية بخسارة تبلغ الملياري دوالر أميركي، منذ 
أكثر من خمس عشرين سنة. وهو األمر الذي رتب على 
الدولة ما يفوق السبعين ملياراً من الديون، زائداً خدمة 

 فوائدها.
ولهذا فإن  قوى الحراك الشعبي اللبناني وفي معرض 
تركيزها على األهداف االستراتيجية  عليها أن ال تنسى 
التركيز بشكل أساسي على الملفات االجتماعية وأولها 
الكهرباء، التي يمكن اعتبارها تعادل بأهميتها الهدف 

 االستراتيجي في هذه المرحلة.
وان تطلق شعار: (إسقاط مافيات الكهرباء هدف معجل). 
خاصة وأنه ميسور وواضح، وال يقتضي تشكيل لجان 

 لدراسته.
 * * * * * 
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دعا رئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي المحامي 
حسن بيان إلى تشكيل أوسع وأوثق عالقات التحالف الشعبي 
والسياسي في مواجهة منظومة الفساد التي تمسك 
بمفاصل السلطة وحولت الدولة ومؤسساتها إلى محميات 
طائفية حيث لم يعد من خيار أمامنا جميعاً سوى النزول إلى 
الشارع وتحويل الميادين إلى ساحات اعتصام شعبي للضغط 
على المنظومة الحاكمة وحتى ال تمرر مشاريع القوانين التي 
تزيد من إفقار الفقير وغنى الغني فالطريق العام لإلصالح 
السياسي والتغيير ال يكون إال بإعادة تكوين السلطة على 
األسس الوطنية ومدخلها قانون انتخابي وطني على أساس 

 النسبية والدائرة الواحدة خارج القيد الطائفي،
وأضاف: أن العنوانين اللذين نقاربهما اليوم أيضاً، هما 
ملف التعاون مع العدو الصهيوني إلى جانب ملف حقوق 
العمل للفلسطينيين، حيث ال مجال لمن ارتكب جرم الخيانة 

/ع ٢٧٣العظمى مع العدو سوى أن يعاقب سنداً للمادة 
 وعقوبتها اإلعدام حيث أنه خائن وليس عميالً،

أما حول عمل األخوة الفلسطينيين في لبنان فإنما يقع 
تحت توصيف اللجوء الوطني لشعب طرد من أرضه التي 
اغتصبت منه وهو يخضع لقواعد خاصة لجهة شروط العمل 
التي يجب توفرها لعمل المواطن الفلسطيني وأن كل ما 
يطرح اليوم حول قضية العمالة الفلسطينية فإنه ال يخدم 
قضية الفلسطينيين في تعزيز صمودهم ورفض شروط 
االبتزاز عليهم للقبول بصفقات التسوية الرامية إلى إنهاء 

 قضيتهم.
كالم المحامي بيان، جاء خالل الحفل التأبيني الذي أقامه 
حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي عصر يوم الجمعة 

في قاعة فندق الكومودور ببيروت لمناسبة  ٢٧/٩/٢٠١٩
مرور ذكرى أربعين يوماً على رحيل أحد أبرز مناضلي الحزب 
قاسم عباس حركة الذي افتقده الحزب اليوم كما افتقد غيره 
من الرفاق مؤخراً، حسن البعلبكي في البقاع الغربي وجهاد 
كرم في البترون وفقدان هؤالء الرفاق ومن سبقهم، من 
الصعب تعويض خسارة رحيلهم في زمن الشح الوطني حيث 
يطبق الخطاب الطائفي والمذهبي على البيئات المجتمعية 
وفي زمن تتحول الطائفية من ثقافة سياسية  ألطراف  
المنظومة السلطوية إلى ثقافة شعبية أدت وتؤدي إلى 

تضييق مساحة االنفراج الوطني خاصة في البيئات التي 
 باتت مغلقة وواقعة تحت تأثير الخطاب األحادي الجانب.

وخاطب المحامي بيان الراحلين قائالً أن الحزب سيبقى 
ينظر إليكم باعتباركم منارات نضالية تضيء مسيرتنا في 
سبيل تحقيق األهداف التي ناضلتم من أجلها، أهداف األمة 
في الوحدة والتقدم والتحرير وإنهاء كل أشكال االستالب 

 االجتماعي والقومي.
    

    في وقائع الحفل والحضور المشارك:في وقائع الحفل والحضور المشارك:في وقائع الحفل والحضور المشارك:في وقائع الحفل والحضور المشارك:
هذا، وشهد حفل تأبين المناضل قاسم الحركة، حضوراً 
شعبياً ووطنياً مميزاً تقدمه ممثلو األحزاب والقوى الوطنية 
اللبنانية والحراك الشعبي لإلنقاذ وفصائل المقاومة 
الفلسطينية وشخصيات وطنية ونقابية وقيادة حزب طليعة 
لبنان العربي االشتراكي ووفود تمثل فروع الحزب في 

 محافظات لبنان،
وقد استهل بالوقوف للنشيديـن الـوطـنـيـيـن الـلـبـنـانـي 
والفلسطيني إلى نشيد (البعث) لتتولى الكالم السيـدة رنـدة 
نحلة المقلد متحدثة عن ذاك القائد العنيد الـذي لـم يـرفـع 
الراية البيضاء طوال حياته سوى مرة واحدة عـنـدمـا اسـلـم 

 فيها الروح للخالق.
ولتعطي الكالم بعدها إلى ممثل القوى الوطنية اللبنانية 
السيد زكي طه الذي ألقى كلمة وطنية وقومية هامة 
تعرضت لمسيرة النضال الوطني والقومي الطويل وما 
حملته من تضحيات وتحديات وما رافقها من  عثرات، متحدثاً 
عن المناضل قاسم حركة الذي عرف عنه المناضل الصلب 
الثابت على مبادئه والتزامه وكان  من الكوادر القيادية التي 
تحظى باحترام البيئة التي تحدر منها ولم يغادرها، وهو أمر 
ليس غريباً على من هم أمثاله من مناضلي حزبه، قيادات 
وكوادر وأعضاء، الذين ليس بإمكان أحد التشكيك في 

 مسيرتهم النضالية الطويلة،
ثم تكلم األخ سمير أبو عفش باسم منظمة التحرير 
الفلسطينية، ليحيي من نحتفل اليوم بذكراه وهو العروبي 
االنتماء وفلسطيني الهوى الذي سيبقى في ذاكرة كل محبيه 
الذين يفتقدونه وهم يخوضون معارك التحرير في مواجهة 
كل الطامعين بوطننا وامتنا، وأقول وبكل وضوح أن أهم 
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أسباب أزمات الوطن اليوم هو التآمر على مكامن القوة التي 
كانت تختزنها األمة في القائد صدام حسين واألخ ياسر 
عرفات والرئيس جمال عبد الناصر لمصلحة كل الطائفيين 

 والمذهبيين وأعداء الداخل والخارج.
أما كلمة آل الحركة في لبنان فألقاها المحامي رياض 
الحركة، متبنياً ما قيل في هذا الحفل ومؤكداً عهد الوفاء 
الذي كان عليه فقيدنا الكبير ابن حي السنديان في برج 
البراجنة فكان كالسنديانة أيضاً ال يموت إال واقفاً وبقي حتى 

 الرمق األخير رمزاً عروبياً ووطنياً مقاوماً،
وفي كلمة مؤثرة، ألقتها زوجة الراحل، السيدة الهام 
مبارك، عضو القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي 
االشتراكي، خاطبت فيها الراحل بالقول أن أربعين يوماً قد 
مضت على رحيلك وما زال حضورك ال يغادرنا فال أنت 
رحلت، وال نحن نسينا، لتشكر باسم عائلتها الصغرى كل من 
واساهم بهذه المناسبة األليمة، وعائلتها الكبرى الحزب، 
مؤكدة على عهد الوفاء لقضايا األمة ورسالتها الخالدة في 

 الحرية والتقدم.
إلى ذلك، ألقى الشاعر عمر شبلي قصيدة عصماء في هذه 

 المناسبة مخاطباً الراحل وجاء فيها:
   لن يستطيع الموت محوك من دمي

 وهل الحضور يقاس باألعمار
    ذكراك صارت يا رفيقي بيننا
 مثل الغريب يعود بعد سفار

    حدثتني عن صمت جرحك عندما
 كنا و"موسى" أمس في أنصار
    وذكرت لي عبد األمير وظافراً
 فشعرت أنك لم تكن بجواري
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    األخوة ممثلي األحزاب والقوى الوطنية اللبنانيةاألخوة ممثلي األحزاب والقوى الوطنية اللبنانيةاألخوة ممثلي األحزاب والقوى الوطنية اللبنانيةاألخوة ممثلي األحزاب والقوى الوطنية اللبنانية

    األخوة ممثلي فصائل الثورة الفلسطينيةاألخوة ممثلي فصائل الثورة الفلسطينيةاألخوة ممثلي فصائل الثورة الفلسطينيةاألخوة ممثلي فصائل الثورة الفلسطينية
    األخوة ممثلي الهيئات النقابية وهيئات المجتمع المدنياألخوة ممثلي الهيئات النقابية وهيئات المجتمع المدنياألخوة ممثلي الهيئات النقابية وهيئات المجتمع المدنياألخوة ممثلي الهيئات النقابية وهيئات المجتمع المدني

    العائلة الكريمة، األصدقاء والرفيقات والرفاقالعائلة الكريمة، األصدقاء والرفيقات والرفاقالعائلة الكريمة، األصدقاء والرفيقات والرفاقالعائلة الكريمة، األصدقاء والرفيقات والرفاق
    الحضور الكريمالحضور الكريمالحضور الكريمالحضور الكريم

كم يجد المرء نفسه في وضع صعب، وهو يقف مستحضراً 
ذكرى  رفيق رحل، قضى ردح حياته مناضالً في صفوف 
حزبه الذي وهبه أغلى ما يملكه اإلنسان إال وهي الحياة. وإذا 
كان الموت حق في مفردات اإليمان، إال أن الفراق صعب في 
مفردات الحياة، صعب على األسرة الصغرى، وصعب على 
األسرة الكبرى، والثانية أشد وطأة ألن مساحتها أوسع، وألن 
خسارة الحزب بفقد مناضليه، إنما هي خسارة مركبة، خسارة 
المناضل بذاته اإلنسانية، وخسارته بتجربته النضالية التي 
تشكلت بعمل تراكمي بات يمأل حياة الحزب ومسيرته بكل 

 معطياتها اإلنسانية.
من هنا، فإنه في كل مرة  نفقد رفيقاً، نشعر بعبء  
الفراغ الذي تركه، خاصة أولئك الذين تميزوا بأدائهم 
النضالي وسلوكهم االجتماعي ومعها تحولوا  إلى رموز في 
بيئتهم ودائرة فعلهم. وإن هذا الترميز االجتماعي والوطني 
أضفى على الرفاق حضوراً ارتقى فوق التباينات السياسية 
وفرض نفسه ليس على من كان في الموقف المؤيد  وهذا 
بديهي بل على من هو في  موقع الضد ، وهذا ال يستطيعه 
إال الذين كان سلوكهم و كانت مواقفهم محكومة بضوابط 

 المبادئ.
هذا هو حال رفيقنا "أبو بشار" الذي نحيي مناسبة مرور 
أربعين يوماً على وفاته  كما حال رفاق آخرين، افتقدهم 
الحزب كما أسرهم وأخرهما الرفيقان حسن البعلبكي من 

 قرية المرج في البقاع الغربي، والرفيق جهاد كرم.
فالرفيق حسن البعلبكي، الذي خاض كل معارك الحزب 
النضالية وقضى في االعتقال في السجون السورية نيفاً 
وثالث سنوات، بقي حتى الرمق األخير من حياته يكافح في 
صفوف الحزب في نفس الوقت الذي كان يقاوم المرض الذي 
نهش جسده، وهو رغم الظروف الصعبة والقاسية التي مر 
بها  لم يهن ولم يفت عضده بل بقي حاضراً حيث تطلب 

 الواجب النضالي حضوره.
وباألمس القريب فارقنا رفيق عزيز، هو الرفيق المناضل 
المحامي والسفير جهاد كرم، الذي واكب مسيرة الحزب منذ 
بدايات التأسيس، ويوم مثل العراق سفيراً فوق العادة، كان 
سفيراً قومياً لألمة بقدراً ما كان سفير للدولة الوطنية 
العراقية وهو على مدى العقود التي أرخت النضوائه في 
صفوف الحزب بقي دائماً في جانب الشرعية الحزبية رغم 
بعض الظروف الملتبسة التي عبرها الحزب في بعض 
محطاتها، وإذ نفتقده اليوم فإنما نفقد رفيقاً جسد  حالة 

 ضميرية في الحزب قلما أن تتكرر 
بفقدان هؤالء الرفاق، فإنه من الصـعـب تـعـويـض هـذه 

ني،الخسارة في  ني،زمن الشح الوط ني،زمن الشح الوط ني،زمن الشح الوط حـيـث يـطـبـق الـخـطـاب  زمن الشح الوط
الطائفي والمذهبي على البيئات المـجـتـمـعـيـة، وفـي زمـن 
تتحول الطائفية من ثقافة سياسـيـة ألطـراف الـمـنـظـومـة 
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السلطوية إلى ثقافة شعبية، هي  أدت وتؤدي إلى تضـيـيـق 
مساحة االنفراج الوطني خاصة في البيئات التي باتت مغلقـة 

 وواقعة تحت تأثير خطاب أحادي الجانب.
إننا إذ نقف في هذه المناسبة لنحيي مناسبـة أربـعـيـنـيـة 
الرفيق المناضل قاسم، فإننا نقف على هذه المنصة لنـقـول 
له ولكل الرفاق الذين فقدهم الحـزب وهـم يسـيـرون درب 
الجلجلة النضالية أن حزبكم الذي انخرطتم في صفوفه فـي 
سني مبكرة من عمركم وترعرعتم  في مدرستـه وكـبـرتـم 
سناً ونضاالً وفارقتم الحياة وأنتم قابضون على جمر الموقف 
المبدأي سيبقى  ينظر إليكم باعتباركم منارات نضالية، وأن 
إرثكم  النضالي سيبقى خزيناً يغذي الـحـزب فـي مسـيـرتـه 
النضالية لتحقيق األهداف التي ناضلتم من  أجـلـهـا، أهـداف 
األمة في الوحدة والتقـدم والـتـحـريـر وإنـهـاء كـل أشـكـال 

 االستالب االجتماعي والقومي.
في ذكرى أربعين الرفيق أبا بشار الذي اكـتـسـب حضـوراً 
مميزاً في بيئته نعيد التأكيد بان الحزب سيبقى على ثـوابـت 
موقفه في نسج  عالقات التحالف الوطني مع الرفاق واألخـوة 

 الذين نأتلف وإياهم في إطار الحراك الشعبي لإلنقاذ.
هذا الحراك الذي نشدد على  تفعيـل حضـوره السـيـاسـي 
والميداني، فألن منظومة الفساد التي تـمـسـك بـمـفـاصـل 
السلطة ما تزال تمعن في نهجها القمعي للمطالب الشعبـيـة 
المحقة، وفي نهجها القائم على تعـمـيـم وتشـريـع ظـاهـرة 
الفساد السياسي واإلداري، عبر نظام المحاصصة الطـائـفـيـة 
الذي حول الدولة ومؤسساتها إلى محميات طائـفـيـة بـحـيـث 
بات  كل فريق يتحصـن ضـمـن جـدرانـهـا ويـحـارب حـتـى 
االستماتة دفاعاً عن االمتيـازات الـتـي يـحـظـى بـهـا أمـراء 
الطوائف مع بعض من زبانيتهم المنتفعيـن الـذيـن تـتـوزع  
عليهم المغانم من الصفقات المشبوهة وغض الـنـظـر عـن 
وضع اليد على األمالك البحرية والتـغـاضـي عـن الـتـهـريـب 
وتشريع التهرب الضريبي واستفحال  ظاهرة الهدر في المـال 
العام واألنفاق على الوفود الخارجية التي تحولت إلـى وفـود 
سياحية تجول العالم على حساب المال العام الذي "يـحـوش"  
من جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود. فهل يعقل أن يكون 

 ٧٧وفد لبنان إلى دورة اجتماع الهيئة العامة لألمم المتحـدة 
عضواً، حقاً أن الذيـن  ٢٠عضواً ووفد الصين  الدولة العظمى 

 استحوا ماتوا!!
وأما مشروع الموازنة العامة التـي أحـيـلـت إلـى مـجـلـس 
الوزراء، فهي وأن لم تسرب بما تنطوي عليه مـن أبـواب، إال 
أنها تبدو نسخة مستنسخة عن سابقتها، فهي بقيت بـعـيـدة 
عن مالمسة مصادر الهدر الفعلي، وأبقت عـلـى الـنـمـطـيـة 
السائدة في التعامل  مع  أبواب النفقـات واإليـرادات، ومـعـه 
فإن تخفيض العجز الذي اعتبر إنجازاً  في الموازنة السـابـقـة  
ال يعدو كونه سوى  تخفيضاً  دفترياً، ألن الـعـجـز مـا يـزال 
قائماً، وألن تثقيل المالية العامة سيبقى قائماً بسبـب سـلـف 

الكهرباء والتلزيم بالتراضي، وحماية مصالح حـيـتـان الـمـال 
والسياسة والكسارات والنفايات الذين باتوا يشكلـون قـيـادة 

 الظل للحكم مع لوبي المصارف.
من هنا، نقول أنه ال مجال لسد عجز في الموازنة الـعـامـة 
مع هذه الطبقة الحاكمة، وال مجال لتغذية كاملة بالـكـهـربـاء 
مع هؤالء الذين يقبضون على هذا الملف، وال مـجـال إلعـادة 
هيكلة القطاع العام وفق المعايير القانونية والموضوعية مع 
سلطة تتجه لخصخصة القطاع العـام وتـغـلـيـب الـتـوظـيـف 
االنتخابي والزبائني على حساب معايير مؤسـسـات الـرقـابـة 

 وخاصة مجلس الخدمة المدنية والتفتيش بكل فروعه. 
إنه ال مجال إلصالح سياسي واقتصادي مع هذه الـطـبـقـة 
الحاكمة ألن فاقد الشيء ال يعطيه وأن هذه الـطـبـقـة بـكـل 
أطرافها أعادت إنتاج نفسها عبر قانون انتخابـي هـو األسـوأ 
في القوانين االنتخابية في الـعـالـم، ومـعـه سـاد الـفـسـاد 
استشراء وبات لبنان يحتل المرتبـة الـمـتـقـدمـة بـيـن دول 
الفساد اإلداري والسياسي في الـعـالـم وال يـحـل بـعـده إال 

 العراق.
على هذا األساس، فإن الطريق العام لإلصالح السـيـاسـي 
أن لم نقل التغيير ألجل حماية الـمـال الـعـام مـن السـرقـة 
ولتأمين  سلة الضمانات األساسية للمواطنين في الـمـسـكـن 
والطبابة والتعليم والشيخوخة وتوفير فرص العـمـل والـحـد 
من هجرة  الشباب، هو بإعادة تكوين السلطة عـلـى أسـس 
وطنية ومدخلها سن قانون انتخـابـي وطـنـي عـلـى أسـاس 
النسبية والدائرة الوطنية الواحدة وخارج الـقـيـد الـطـائـفـي 
وإسقاط الشرعية القانـونـيـة عـن األحـزاب والـتـشـكـيـالت 
الطائفية والتي هي تقسيمية بطبيعتها أياً كانـت الشـعـارات 

 والمواقف السياسية التي تتلطى وراءها.
من هنا، نقول أن ال خيار أمامنا، نحن قوى الحراك الشعبي 
لالنقاذ، وأمام الهيئات النقابية وهيئات المجتمع المدني وكل 
القطاعات المتضررة من هذه النهج السلطوي إال النزول إلـى 
الشارع وتحويل الميادين  إلـى سـاحـات اعـتـصـام شـعـبـي 
للضغط على المنظومة الحاكمة وحـتـى ال تـمـرر مشـاريـع 
القوانين التي تزيد من إفقار الفقير وغني الغنـي ولـلـحـؤول  
دون تفلت سوق العمالت الذي بات ينذر بأوخم العواقب ذات 

 االنعكاسات السلبية على القوة  الشرائية للعملة الوطنية.
نقاربهما  أيضاً في هذه المناسبة، فهو  أما العنوانان اللذانأما العنوانان اللذانأما العنوانان اللذانأما العنوانان اللذان

ملف التعامل مع العدو الصهيـونـي ومـلـف حـقـوق الـعـمـل 
 للفلسطينيين في لبنان.

، فإن هــذا الــمــلــف في ملف التعامل مع العدو الصهيونيفي ملف التعامل مع العدو الصهيونيفي ملف التعامل مع العدو الصهيونيفي ملف التعامل مع العدو الصهيوني
يجب التدقيق به جيداً وعدم مقاربته من منظار الـمـطـالـبـة 
السياسية القائمة على المقايضة مع مـلـفـات أخـرى. فـهـذه 
المسألة تختلف بطبيعتها عن الملفات األخرى ألنها تـتـعـلـق 
باألمن الوطني. ولذلك يجب التشديد في تطبيـق اإلجـراءات 
العقابية والردعية لمن يثبت أنه تعـامـل مـع الـعـدو بـمـلء 
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إرادته واختياره واندمج في األجهزة الـعـسـكـريـة واألمـنـيـة 
واالستخبارية الصهيونية. فمثل هؤالء ال يستفيدون من أيـة 
أسباب تخفيفية وال تسقط جـرائـمـهـم بـالـتـقـادم لـثـبـوت 
ارتكابهم جرائم التعذيب واإلخفاء القسري وهذه جرائم حرب 
وجرائم ضد  اإلنسانية، ومن يثبت اكتسابه جـنـسـيـة دولـة 
"إسرائيل" وهي دولة عدوة وفي حالة حرب مع لبنان تسـقـط 
عنه الجنسية اللبنانية ألن مكتسب الجنسية األجنبية يقـسـم 
يمين الوالء للدولة مانحة الجنسية، وعامر الفاخوري الذي هو 
قيد التوقيف لدى المحكمة العسكرية يجب أن يعاقـب سـنـداً 

/ع وعقوبتها اإلعدام ألنه ارتكب جرم الـخـيـانـة  ٢٧٣للمادة 
العظمى فهو خائن وليس  عميالً وحسب، وحتى يكون عـبـره 
لغيره وحتى ال تتحول الخيانة إلى وجهة نظر ويسود مـنـطـق 

 التطبيع مع العدو.
    

، أما العنوان الثاني وهو ملف حقوق العمل للفلسطينيينأما العنوان الثاني وهو ملف حقوق العمل للفلسطينيينأما العنوان الثاني وهو ملف حقوق العمل للفلسطينيينأما العنوان الثاني وهو ملف حقوق العمل للفلسطينيين
فإن هذا الملف ال يقارب من زاوية توفر شروط اإلقامة التي 
تمنح لمن ينوي اإلقامة  في لبنان أو لمن تمنح له اإلقامة 
لسبب  أو آلخر  ألن  الوجود الفلسطيني في لبنان ال يندرج 
ضمن إطار اللجوء اإلنساني والسياسي أو النزوح، إنما  يقع 
تحت توصيف اللجوء الوطني  لشعب طرد من أرضه التي 
اغتصبت منه  وهو يناضل ألجل العودة وتمسكه بحق 
العودة. وطالما أن هذا الوجود يخضع  لنظام خاص به ترعى 
قواعده جامعة الدول العربية وهيئة األمم المتحدة 
واالتفاقيات مع الدول المضيفة، فإنه يخضع لقواعد خاصة 
لجهة شروط العمل التي يجب توفرها لعمل المواطن  
الفلسطيني. ولهذا فإنه حق للفلسطينيين أن تتوفر لهم كل 
الظروف التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم المدنية ومنها 
حق العمل. ولهذا فإن لهم الحق بممارسة العمل في إطار 

 تنظيم نقابي خاص بهم وخاصة المهن المعتبرة مهناً حرة. 
أما أن تطرح قضية العمالة الفلسطينية في سياق 
الضغوط التي تمارس على الفلسطينيين في مناطق الشتات 
ومنها لبنان وتتوقف دول وهيئات عن تقديم  مساهماتها 
في وكالة غوث وتشغيل الالجئين، فهذا ال يخدم قضية 
الفلسطينيين في تعزيز صمودهم برفض شروط االبتزاز 
عليهم للقبول بصفقات التسوية التي تصفي القضية 
الفلسطينية ومنها صفقة القرن وتضيف تعقيداً إلى العالقات 

 اللبنانية والفلسطينية والطرفان  بغنى عنها.
    

    أيها الرفاق، أيها األخوة واألصدقاءأيها الرفاق، أيها األخوة واألصدقاءأيها الرفاق، أيها األخوة واألصدقاءأيها الرفاق، أيها األخوة واألصدقاء
في هذه المناسبة العهد لرفاقنا الذين افتقدناهم أن يبقى 
حزبهم ورفاقهم على العهد النضالي، عهد الدفاع عن قضايا 
الجماهير في معترك النضال الوطني الديموقراطي، وعهد 
الدفاع عن األرض في وجه مغتصبيها وفي مقاومة االحتالل 
أياً كانت هويته وعنوانه، وأن نعيد التأكيد، بأن األمة العربية 

التي تهددها المخاطر من المداخل والداخل من الشرق 
القريب والغرب البعيد، لن تستسلم ولن ترمي راية الكفاح  
وهي ستبقى تتصدى لكل من يهدد األمن القومي العربي 
وكل من يحاول أن يسقط عن هذه األمة هويتها القومية، 
الهوية الجامعة، التي بها تعرف وبها تثبت أنها عصية على 
الصهينة واألمركة والتفريس إنها العروبة هوية األمة 

 الواحدة ذات الرسالة الخالدة 
تحية لكم وتحية للعائلة الكريمة وشكراً لكل من شاركنا 

 إحياء هذه المناسبة والسالم عليكم.
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    أيها األصدقاء والصديقاتأيها األصدقاء والصديقاتأيها األصدقاء والصديقاتأيها األصدقاء والصديقات
لم يتسن لي معرفة الرفيق قاسم  خالل مسيرة نضالـه،     

لكني عرفت عنه مناضال صلباً  ثابتاً على مبادئه والـتـزامـه. 
كان  من الكوادر القيادية  التي تحظى باحترام البيـئـة الـتـي  
تحدر منها ولم يغادرها. وهو أمر ليس غريباً على مـن هـم 
أمثاله من مناضلي حزبه،  قيادات وكـوادر وأعضـاء، الـذيـن 
ليس بإمكان أحد التشكيك في مسيرتهم النضالية الطويلـة،  
في مختلف محطاتها ومراحلهـا ومـنـعـطـفـاتـهـا، مـؤكـديـن 
المثابرة وااللتزام والعمل على إعالء رايات العروبة والـوحـدة  
وقضية فلسطين،  نضاالً وقتاالً وتضحيات وتحديات لـلـواقـع 
الصعب،  في شتى الميادين والساحات الوطنية والـقـومـيـة. 
تلك المسيرة  التي دفعوا  خاللها أثماناً باهظة كانت قـوافـل 
الشهداء بعضاً منها، وبعضها اآلخر أعـداد مـن الـمـنـفـيـيـن 

 والمعتقلين ال تحصى، لكنهم لم يكلوا ولم ييأسوا.
وهم كما أكثركم أيها األصدقاء والرفاق ونـحـن مـنـكـم،  

صدف وبقينا أحياء، وها نحن نودع ونؤبن ونكرم رفيقـاً تـلـو 
اآلخر. وهذا بعض حقوقهم علينا، وهو بعض الوفاء للشهداء 
والتضحيات التي تشاركنا تقديمها  في سبيل القضايـا الـتـي 
آمنا بها، على امتداد أعمارنا خالل أكثر من نصـف قـرن مـن 
الزمان. لقد اطلق علينا البعض جيل الهزيمة، لكـن أشـد مـا 
يؤلمنا اليوم، أننا انتهينا جيل الهزائم واألحالم الـمـكـسـورة. 
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ألن إنجازاتنا على ضآلتها بحاجة ألن نبحث عنها وسط ركـام 
االنهيارات التي تتوالى فصوالً، في مسار التفـكـك والـدمـار، 
لكل ما كان، وما ورثناه وبنته األجيال التي سبقتنا.  هذا هـو 
واقعنا الراهن، ألن  ما نحن فيه ليس أقل من تدمير لعناصـر 
قوتنا وإفناء لما هو قيم وحضاري وإنسـانـي فـي تـاريـخـنـا 

 ومجتمعاتنا.  
    أيها الرفاق والرفيقاتأيها الرفاق والرفيقاتأيها الرفاق والرفيقاتأيها الرفاق والرفيقات

كنا نرى تحرير فلسطين في المدى المنظور وقاب قوسين 
وأدنى،  والوحدة العربية ملك أيدينا وأنها قيد التحـقـق أمـراً 
واقعاً وحقيقة ساطعة.  كنا نتقاسم اللوم احتجاجاً على  تأخر 
اإلنجازات الـمـوعـودة وتـعـثـر مسـيـرة الـتـقـدم والـوحـدة 
واالشتراكية، وغالباً ما كنا نسارع إلى  إحالة  المسؤولية  عـن 
فشلنا على مؤامرات  أميركا وإسرائيل، وأنهمـا السـبـب فـي 
انقساماتنا وصراعاتنا وهزائمنا. ولم نكن نتورع عن تـبـادل 
تهم التآمر والخيانة  وخدمة العدو. فإذا بنا في نهاية أعمارنـا 
نعيش فصوالً  في  مسار انهيارٍ متماد  لكـل مـا كـان حـتـى  

 يبدو وكأن ال قعراً مرئياً أينما نظرنا.
كنا نحلم أن نسلم الراية لألجيال القـادمـة مـن أبـنـائـنـا  

وأحفادنا، وقد صنعنا لهم مستقبالً أفضل، وما عليهم سـوى 
حمايته وتطويره، فإذ بنا نورثهـم ركـامـاً وأنـقـاض أحـالم. 
نسأل انفسنا، ماذا بقي وما هو حي من هوياتـنـا الـقـومـيـة 
والوطنية التي كنا نفاخر بها. هل  بقي لنـا أقـطـار وطـنـيـة 
وفيها دول مستقلة، أم  أننا أمام  كيانات طائفية ومذهـبـيـة، 
وهويات أعراق وعشائر وقبائل مفككة ومـتـنـاحـرة، يـفـاخـر 
البعض باالنتماء لها وإعالء رايتها على أنقاض  كل موروثـنـا 
الحضاري واإلنساني وعمران أمتنا  وأوطانناً، وسط استسهال 

العودة إلى عصور التوحش واالقتتال البربري،  كـمـا يـحـلـو 
لبعض  قادة وخبراء السياسة وعلوم االجـتـمـاع فـي الـغـرب 

 توصيف حروبنا األهلية. 
    أيها األصدقاء والرفاق

إن الحروب التدميرية  التي  تعصف بمجتمعاتنا العـربـيـة    
كيانات ودول،  جعلت منها ساحات مشرعة، لـحـكـام تـركـيـا 
وإيران وروسيا ودول أوروبا تتحارب فيها وفينا، فـي سـبـيـل 
مصالحها ونفوذها بإدارة أميركا،  فتقتـل وتشـرد  وتـهـجـر 
وتدمر وتنهب  ثرواتنا، فيما بعض مثقفينا  وأحزابـنـا وقـادة 
أنظمتنا ينتظرون الخالص والتقدم والديمقراطيـة، ويـرونـه  
قادماً عبر غزوات جيوشهم وقصف طائراتهم ودباباتهم، ولنا 
في ما حدث للعراق وهو مستمر، وما يحدث اآلن في سـوريـا 
وليبيا واليمن  أمثلة صارخة عن  أوضاعنا، وربما كان  القـادم 
والمتوقع  أسوأ وأخطر، وفق ما تبشرنا به اإلدارة األميـركـيـة 
وما تحضر له من حروب، باسم حماية أنظمة دول الـخـلـيـج،  
ومحاصرة ايران  التي تستجر سياسات حكامها  الـعـداء لـهـا 

 والخراب للجميع.   
يسهل علينا أيها األصدقاء والرفاق، أن نستمر في تحمـيـل 
اإلمبريالية األميركية والصهيونية العالمية،  المسؤولية عـن 
كل ما نحن فيه وما آلت إليه أحوالنا. لكـن السـؤال الصـعـب 
الذي يستحيل استمرار  الهروب منه.  لماذا فشلنا ولم نحقـق 
شيئاً مما كنا نحلم به ونناضل من أجله.  لماذا هزمنا، ولماذا 
توهمنا أو صدقنا أننا كنا  في مسار نهوض وتقدم، فيما كنـا 

 نعيش مسار انحدار تحول انهياراً مريعاً. 
ربما يجيب بعضنا ونحن منهم أنهم نـجـحـوا فـي إيـقـاع  

الهزيمة بنا وساهمـوا فـي إفشـال مشـاريـعـنـا الـتـحـرريـة 
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والتحريرية والثورية. وهذا فيه بعض الحقيقـة. لـكـن أكـثـر 
الحقيقة هي في وعينا ونظرياتنا وبرامجنا وممارساتنا. فكم 
كانت قراءتنا لواقعنا  تخيالت ورغبات، وليس حقائق قـائـمـة 
ننطلق منها ونبني عليها.  لماذا استـخـفـيـنـا بـالـمـذهـبـيـة 
والطائفية والعشائرية والقبلية، لماذا خونا كـل مـن شـكـك 
بطروحاتنا وشعاراتنا ونبذناه. لماذا لم نـقـبـل الـرأي اآلخـر 

 المعارض أو المخالف. أال نتحمل جزءاً كبيراً مما أصابنا. 
أيها األصدقاء والرفاق، ال يختلف واقعنـا فـي لـبـنـان عـن 
محيطه،  حيث يتحضر أهل الحكم لالحتفال بمئوية الـكـيـان 
وتأسيسه. لكن السؤال هل األفواج المتعاقبة على السـلـطـة 
والحكم  نجحت في بناء وطن، أم بقينـا سـاحـة  ومـجـتـمـع 
مفكك منقسم على ذاته طوائف وجماعات مـتـنـازعـة عـلـى 
الهوية واالنتماء وكل شيء. بينما قوى الطوائـف وزعـمـاؤهـا 
وقادتها في صراع دائم على السلطة والنفوذ وفق محاصصة 
كل شيء، وفق نظام طائفي يشكل قيداً يحجز البلد ويـمـنـع 
تطوره. ساحة  تسترهنها  أحزاب الطوائف لمصـالـح الـخـارج 
الذي تستقوي به على بعضها البعض. وهذا الخارج  لم يكـن 
يوماً فاعل خير، سواء كان شقيقاً أو صديـقـاً أو عـدواً. بـيـن 
استرهان وارتهان أصبحت الوطنية والخيانة والعمالة وجهـات 
نظر متناقضة  تتبناها تيارات  الـطـوائـف وأحـزابـهـا وفـق 
مصالحها الفئوية، فتتحول  أدوات لتالعب الخارج  بالبلد مـن 

 أجل مصالحه ومصالحه فقط.
ولنا  في التحرير والمقاومة والسالح،  باسم حماية لـبـنـان  

ومواجهة إسرائيل، مثالً في االرتهان ألنظمة دول ما يسـمـى 
محور الممانعة والمقاومة، الذين يـدعـون مـحـاربـة مـحـور 
أميركا وحلفائها.  وهذا المحور مـوضـع رهـان مـن بـعـض 
اطراف الحكم اآلخرين  بذريعة  مكافحة اإلرهاب.  أما الـبـلـد  
وأهله   فيعيشون بين سندان تهديدات  إسرائيل بـتـدمـيـره، 
وبين  خطر تجدد االقتتال األهلي ومسار االنهيار االقتصـادي 
والمالي الزاحف، وسط صراعات أهل الحكم الذي تـتـشـاركـه 
قوى الطوائف واحزابها، على رافعة  الـتـحـريـض الـطـائـفـي 
وتجديد االنقسامات،  وسياسات المحاصصة وتقاسم المغانم  
في مواقع السلطة واإلدارة، والمـشـاركـة فـي نـهـب مـوارد 
الدولة ومرافقها، عبر الصفقات وشتى مـنـوعـات الـتـهـريـب 

 والسطو على المال العام.  
وفي ظل هذا الواقع المرعب الذي يخيم على البلد وأهلـه، 
تتزامن عمليات إفالس المؤسسات، مع ارتفاع معدالت الفقـر 
والبطالة والهجرة واالوبئة،  وتتفاقم األزمات الـمـزمـنـة فـي 
مختلف قطاعات التعليم والصحة والكهرباء وغيرهـا دون أن 

 تجد لها حلوالً.
أما الدين العام ومخاطر انهيار العملة الوطنية  فهي تهـدد  

بتبديد مقدرات اللبنانيين وتدمير مصادر عيشهم، وتركـهـم 
أسرى الخوف والقلق، موزعين بين أوهام وعود المسؤولـيـن، 

 وبين اليأس واالستسالم للقدر.  

    أيها األصدقاء والرفاق،أيها األصدقاء والرفاق،أيها األصدقاء والرفاق،أيها األصدقاء والرفاق،
رغم مأساوية الصورة والمشهد  فـي واقـعـنـا الـعـربـي   

واللبناني، يلوح لنا بصيص أمل يأتينا من السودان والجزائـر 
مروراً بتونس، أمل يؤكد لنا أن  نضاالتنا وتضحيات  شعوبنـا 
لم ولن  تذهب هباًء، وأن دماء شهدائنا ستثمـر فـي نـهـايـة 
المطاف. أمل يعززه هذا الثبات الشـامـخ والـمـجـيـد لشـعـب 
فلسطين وقواه الوطنية الحية على أرضـه، والـذي يـواصـل 
دون تردد  تقديم  قوافل الشهداء والمـعـتـقـلـيـن واألسـرى. 
صمود في وجه  الحصار األميركي الذي تشـارك فـيـه أكـثـر 
أنظمتنا العربية وسط عجز دولي، وفـي مـواجـهـة مشـاريـع 
التصفية لقضية فلسطين  وأحالم وآمال  وحقوق شعبها، في 

 أن يكون لهم دولة وطنية على أرضهم. 
في الختام وعذراً إذ أطلت،  أتقدم بأحـر الـتـعـازي لـرفـاق 
الرفيق قاسم  في حـزبـه حـزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي، وكل العزاء لعائلته، زوجته  المناضلـة الـرفـيـقـة 
إلهام مبارك رئيسة لجنة المرأة اللبنانية وأبنائه الذين يـحـق 
لهم أن يفاخروا بنضاله وصموده.  وأصارحـكـم الـقـول وأنـا 
مسكون باأللم  خاصة عندما اسمـع مـن يـتـرحـمـون عـلـى 
الشهداء والمناضلين  بالقول "راحت عليهم". أو من  يـتـأسـف 
على تضحياتنا  ألنها  "ذهبت سدى".  وكـي ال يـكـون األمـر 
كذلك، وكي يبقى معنـى وقـيـمـة لـتـضـحـيـات شـهـدائـنـا 
ومناضلينا وأجيالنا وشعوبنا، من رحل منا أو مـن هـو عـلـى 
قيد الحياة، وإذا كان أبسط واجباتنا  هـو تـكـريـمـهـم، فـإن 
التكريم  ال يكتمل ويتحقق إال عبر تجديد مسيرتهـم وإعـالء 
راية األهداف النبيلة التي التزمناها معـاً، والـتـي ال يـمـكـن 
التخلي عنها، أهداف التقدم والتطور والديـمـقـراطـيـة عـلـى 
طريق الوحدة وتحرير فلسطين، وهي أهداف لـن تـحـقـقـهـا 
الرغبات واألماني وتكرار الشعارات التي تستسهل التـغـيـيـر. 
إنها أهداف تستحق منا مراجعة تجاربنا وبرامجـنـا وتـحـديـد 
أخطائنا وخطايانا، بشجاعة  ودون خوف، كـي نضـمـن عـدم 
تكرارها  وكي ال يلعننا التاريخ واألجيال القادمة. وكي نـجـدد 

   األمل بالمستقبل. 
 ٢٠١٩أيلول  ٢٧بيروت، فندق الكومودور،  



 ٢٠١٩تشرين األول  /طليعة لبنان الواحد 

 

    المحامي حسن بيانالمحامي حسن بيانالمحامي حسن بيانالمحامي حسن بيان
طرحت عملية توقيف المدعو عامر الفاخوري، اسـتـحـضـار 
ملف العمالة مع العدو الصهيوني مجدداً. وإذا كان هذا الملـف 
تتم مقاربته في كثير من األحيان ببعده السياسي، إال أنه لـم 
تتم مقاربته بشكل جدي من خالل بـعـده الـقـانـونـي، ومـا 
حصل من محاكمات لعدد من الـذيـن أدرجـوا تـحـت خـانـة 

، ٢٠٠٠التعامل بعد االنسحاب الصهيوني من لبنان عـام / 
تناول البعد القضائي لناحية تجريم من ثـبـت تـعـامـلـه مـع 
العدو مع األخذ بعين االعتبار كل الظروف التي أحاطت بـهـذا 

 الملف.
إن البعد القانوني لمقاربة ملف التعامل يـتـنـاول ثـالثـة إن البعد القانوني لمقاربة ملف التعامل يـتـنـاول ثـالثـة إن البعد القانوني لمقاربة ملف التعامل يـتـنـاول ثـالثـة إن البعد القانوني لمقاربة ملف التعامل يـتـنـاول ثـالثـة 

    عناوين:عناوين:عناوين:عناوين:
مسؤولية "إسرائيل" عن إدارتها للمنـاطـق مسؤولية "إسرائيل" عن إدارتها للمنـاطـق مسؤولية "إسرائيل" عن إدارتها للمنـاطـق مسؤولية "إسرائيل" عن إدارتها للمنـاطـق :  العنوان األولالعنوان األولالعنوان األولالعنوان األول

    المحتلة باعتبارها سلطة قائمة باالحتالل.المحتلة باعتبارها سلطة قائمة باالحتالل.المحتلة باعتبارها سلطة قائمة باالحتالل.المحتلة باعتبارها سلطة قائمة باالحتالل.
العنوان الثاني: المركز القانوني للمعتقلين سواء اعتقلـوا العنوان الثاني: المركز القانوني للمعتقلين سواء اعتقلـوا العنوان الثاني: المركز القانوني للمعتقلين سواء اعتقلـوا العنوان الثاني: المركز القانوني للمعتقلين سواء اعتقلـوا 
في مراكز اعتقال على األراضي اللبنانية أو في مـعـتـقـالت في مراكز اعتقال على األراضي اللبنانية أو في مـعـتـقـالت في مراكز اعتقال على األراضي اللبنانية أو في مـعـتـقـالت في مراكز اعتقال على األراضي اللبنانية أو في مـعـتـقـالت 

    داخل فلسطين المحتلة.داخل فلسطين المحتلة.داخل فلسطين المحتلة.داخل فلسطين المحتلة.
    العنوان الثالث: األفراد الذين تعاملوا مع سلطة االحتالل.العنوان الثالث: األفراد الذين تعاملوا مع سلطة االحتالل.العنوان الثالث: األفراد الذين تعاملوا مع سلطة االحتالل.العنوان الثالث: األفراد الذين تعاملوا مع سلطة االحتالل.

وهو اعتبار "إســرائــيــل" ســلــطــة  بالنسبة للعنوان األول،بالنسبة للعنوان األول،بالنسبة للعنوان األول،بالنسبة للعنوان األول،
قائمة باالحتالل، فإنها بعد احتاللهـا ألرض لـبـنـانـيـة عـام 

، جعل منـهـا ١٩٨٢، وتوسيع رقعة االحتالل بعد حرب ١٩٧٨
دولة محتلة، ولذلك فإنهـا بـهـذه الصـفـة  تـكـون إدارتـهـا 
للمناطق المحتلة محكـومـة بضـوابـط السـلـطـة الـقـائـمـة 
باالحتالل ويترتب عليها االلتزام بـالـمـواثـيـق واالتـفـاقـيـات 
الدولية والبروتوكوالت ذات الصلة. ومنها اتفاقـيـات جـنـيـف 

آب. وإن "إسرائيل" وقعت علـى هـذه  ١٢/ ١٩٤٩األربع لعام 
وصادقت عـلـيـهـا بـتـاريـخ  ٨/١٢/١٩٤٩االتفاقيات بتاريخ 

أما البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنـيـف  ٦/٧/١٩٥١
، ١٩٧٧والخاص لحماية ضحايا النزاعات الدوليـة / جـنـيـف 

"فإسرائيل" لم تنضم إليه ولم توقعه وأيضـاً الـبـروتـوكـول 
اإلضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات الـمـسـلـحـة 

 غير الدولية.
وهذه المسألة قد تكون موضوع بحث آخر، ألن "إسرائـيـل" 
لم تنضم ألغلبية المواثيق واالتفاقيات الدولية التي تفـرض 
قواعدها األمرة لجهة  توفير الحماية لسكان األراضـي الـتـي 
تقع تحت االحتالل وأيضاً حماية األعيان الثقافيـة والـديـنـيـة 

 والتراثية.
وإذا كانت "إسرائيل" لم تجر مساءلتها عن األعـمـال الـتـي 

ارتكبتها في األراضي اللبنانية المحتلة، فألنـهـا كـانـت ومـا 
زالت دولياً محمية بسلطة دولية ذات تأثير كبير في السياسة 
الدولية وهي الواليات المتحدة األميركية والتي تمـارس حـق 
النقض ضد كل مشروع قرار أممي يدين سياسة "إسرائـيـل" 

 وإجراءاتها في األراضي المحتلة في لبنان وفلسطين.
وهو المركز القانوني لــلــمــعــتــقــلــيــن  أما العنوان الثاني:أما العنوان الثاني:أما العنوان الثاني:أما العنوان الثاني:

لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين من الذين اعتقلوا يوم كـانـت 
"إسرائيل" تدير األراضي الواقعة تحت سيطرتها باعـتـبـارهـا 

 سلطة قائمة باالحتالل.
، ١٩٨٢إن "إسرائيل" عقب اجتياحها الواسع للبنان عـام / 

أقامت معتقالً في قرية أنصار ضم معـتـقـلـيـن لـبـنـانـيـيـن 
وفلسطينيين ومن جنسيات أخرى ومن الـذيـن أسـروا أثـنـاء 
العمليات العسكرية الكبرى أو الذين اعتقلوا بعد أن تـوقـفـت 
العمليات العسكرية عقب خروج قـوات مـنـظـمـة الـتـحـريـر 

 . ١٩٨٢الفلسطينية من لبنان /
هذا المعتقل كان األكبر، ألنه كانت توجد مراكز اعتـقـاالت 
أخرى في مناطق لبنانية متاخمة لـلـحـدود مـع فـلـسـطـيـن 
المحتلة، فضالً عن أفراد كانـوا يسـاقـون إلـى مـعـسـكـرات 

 اعتقال داخل فلسطين المحتلة.
بعد انسحاب "إسرائيل" إلى ما أصـبـح يـعـرف بـالشـريـط 
الحدودي أقامت معسكراً في بلـدة الـخـيـام الـلـبـنـانـيـة، أو 
باألحرى وسعت إنشاءاته ليستوعب  كل من يتم اعتقالـه وال 
يساق إلى معتقالت في فلسطين المحتـلـة. وهـؤالء الـذيـن 
اعتقلوا في معتقل الخيام كانوا من المـقـاومـيـن لـالحـتـالل 
بالعمل المباشر أو العمل غير المباشر، كالمـسـاعـدات الـتـي 
كان يقدمها األهالي للمقاومين لجهة التسهـيـل أو الـتـزويـد 
بالمعلومات وهؤالء في الحقيقة ينطبق عـلـيـهـم تـوصـيـف 
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 المقاومين.
إن هؤالء المعتقلين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي 
والنفسي، المادي والمعنوي، وأن بعضهم تعرض للـتـعـذيـب 
حتى الموت وبعضهم تعرض لـإلخـفـاء الـقـسـري ومـا زال 
مصيرهم مجهوالً، حتى أن بعض من ثبت أنهم ماتوا تـحـت 
التعذيب لم يكشف عن أماكن دفنهم ولم تسلم جثثهم أثناء 

 عمليات التبادل لألسرى والمعتقلين.
فإي مركز قانوني ينطبق على الذين اعتقلتهـم سـلـطـة فإي مركز قانوني ينطبق على الذين اعتقلتهـم سـلـطـة فإي مركز قانوني ينطبق على الذين اعتقلتهـم سـلـطـة فإي مركز قانوني ينطبق على الذين اعتقلتهـم سـلـطـة 

    االحتالل في معتقل الخيام؟االحتالل في معتقل الخيام؟االحتالل في معتقل الخيام؟االحتالل في معتقل الخيام؟
مما ال جدال حوله، أن "إسرائيل" قامت باحتالل أجـزاء مـن 
األراضي اللبنانية، ولبنان الدولة ذات السيادة والـعـضـو فـي 
األمم المتحدة تعرضت سيادته لالنتهاك وأرضه لـالحـتـالل، 
وأن حق للبنان وشعبه مقاومة هذا االحتالل وأن الـمـواثـيـق 
الدولية حفظت للشعوب حقها في مقاومة االحتالل. وعنـدمـا 
تقوم حرب بين دولتين، فإن قوانين الـحـرب تـطـبـق عـلـى 
النزاعات ذات الطابع الدولي والتي حددتها الالئحة المتعلـقـة 

)، ١٨/١٠/١٩٠٧بقوانين وأعراف الـحـرب الـبـريـة (الهـي 
ولمعرفة المركز القانوني المعتقلين في معتقل الخـيـام أو ولمعرفة المركز القانوني المعتقلين في معتقل الخـيـام أو ولمعرفة المركز القانوني المعتقلين في معتقل الخـيـام أو ولمعرفة المركز القانوني المعتقلين في معتقل الخـيـام أو 

) مـن ) مـن ) مـن ) مـن ٤٤٤٤غيره نعود بالتعريف إلى ما نصت عـلـيـه الـمـادة (غيره نعود بالتعريف إلى ما نصت عـلـيـه الـمـادة (غيره نعود بالتعريف إلى ما نصت عـلـيـه الـمـادة (غيره نعود بالتعريف إلى ما نصت عـلـيـه الـمـادة (
اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب من االتفاقية لـقـد اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب من االتفاقية لـقـد اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب من االتفاقية لـقـد اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب من االتفاقية لـقـد 

على أسـرى الـحـرب بـالـمـعـنـى  ) ) ) ) ٢٢٢٢) فقرة () فقرة () فقرة () فقرة (٤٤٤٤نصت المادة (نصت المادة (نصت المادة (نصت المادة (
المقصود في هذه االتفاقية هم األشخاص الذيـن يـنـتـمـون 
إلى أفراد الميليشيات األخرى والوحدات المتطوعة (غير تـلـك 
التي نص عليها البند األول) بـمـن فـيـهـم أعضـاء حـركـات 
كالمقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحـد أطـراف الـنـزاع 
ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان اإلقليم محـتـالُ 
على أن تتوفر فيهم شروط من بينها أن يـقـودهـا شـخـص 

) من الـمـادة ذاتـهـا ٦مسؤول عن مرؤوسيه. كما نص البند (
يعتبر أسرى حرب، سكان األراضي غـيـر الـمـحـتـلـة الـذيـن 
يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة 
العدو ولمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفـر لـهـم الـوقـت 
الكافي لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحـمـلـوا 

 السالح جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
، إال أن إن المادة الرابعة برغم ما تميزت به من شـمـولإن المادة الرابعة برغم ما تميزت به من شـمـولإن المادة الرابعة برغم ما تميزت به من شـمـولإن المادة الرابعة برغم ما تميزت به من شـمـول

قواعدها الضابطة وضعت أصالً لتحكم عالقات عدائية بـيـن 
دول إال إذا تم استثناء مسألـة االعـتـراف بصـفـة الـمـحـارب 

(العـامـلـة  ١٩٩٩والمادة الثالثة المشتركة التفاقيات جنيف / 
اإلنسانية لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية) وقد تـدارك 
البروتوكول األول المضاف إلـى هـذه االتـفـاقـيـات الـفـراغ 

 المتعلق بمقاتلي حروب التحرير الوطني.
) من المادة األولى من أحكام الـبـروتـوكـول ) من المادة األولى من أحكام الـبـروتـوكـول ) من المادة األولى من أحكام الـبـروتـوكـول ) من المادة األولى من أحكام الـبـروتـوكـول ٣٣٣٣ففي البند (ففي البند (ففي البند (ففي البند (

ينطبق هذا الملحق (البروتــوكــول) اإلضافي األول ما نصه: اإلضافي األول ما نصه: اإلضافي األول ما نصه: اإلضافي األول ما نصه: 
الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحـرب الـمـوقـعـة 

على األوضاع التي نصت عليها المادة  ١٩٤٩آب /  ١٢بتاريخ 

الثانية المشتركة فيما بين هذه البروتوكول ينص عـلـى مـا 
يلي: "تتضمن األوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة وهـي 

)، المنازعات المسلحة التي تناضل الشـعـوب ضـد ٣الفقرة (
التسلط االستعماري واالحـتـالل األجـنـبـي وضـد األنـظـمـة 
العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشـعـوب فـي تـقـريـر 
المصير، كما كرسه ميثاق األمم المتحدة واإلعالن المـتـعـلـق 
بمبادئ القانون الدولي الخاص بالعالقات الـوديـة والـتـعـاون 

 بين الدول طبقاً لميثاق األمم المتحدة.
وبإضفاء صفة النزاع المسلح الدولي على حروب التحريـر وبإضفاء صفة النزاع المسلح الدولي على حروب التحريـر وبإضفاء صفة النزاع المسلح الدولي على حروب التحريـر وبإضفاء صفة النزاع المسلح الدولي على حروب التحريـر 

مـن الـبـروتـوكـول  ) ) ) ) ٤٤٤٤) فـقـرة () فـقـرة () فـقـرة () فـقـرة (١١١١الوطني بموجب المادة (الوطني بموجب المادة (الوطني بموجب المادة (الوطني بموجب المادة (
اإلضافي األول فإن مقاتلي هذه الحروب يتـمـتـعـون بصـفـة 
المقاتل وبحقهم بوضع أسير حرب عند وقوعهم في قـبـضـة 
الخصم، إذا كان طرفاً في البروتوكول األول، لـكـن لـألـسـف 
فإن "إسرائيل" ليست طرفاً في هذا البروتوكول وكما كـثـيـر 
من المواثيق واالتفاقيات الدولية التي تخضع ألحكام القانون 
الدولي اإلنساني. وهذا القانون يضفي صفة األسير إذا حـام 
الشك حول وضعه، أي أن الشك يفـسـر لـمـصـلـحـة األسـيـر 
 ويبقى وضعه هكذا إلى أن تبت في المسألة محكمة مختصة.

وبما أن لبنان تعرضت أرضه لالحتالل، وأن حركة مقـاومـة 
تشكلت لمقاومة االحتالل، وأن أطراف هذه الـمـقـاومـة هـم 

 هيئات منظمة، ويقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،
وبما أن المقاومة هي حركة تحرير وطني ألنـهـا تـنـطـوي 
على فعل تحرير األرض من االحتالل، فـإن مـقـاتـلـي هـذه 
المقاومة يتمتعون بصفة المقاتل القانوني، وبـالـتـالـي فـإن 
المركز القانوني لهذا المقاتل فيما لو وقع في قبضة الخصـم 

 هو مركز أسير الحرب.
بالتالي فإنه والحالة هـذه يصـبـح مشـمـوالً بـالـحـمـايـة  

القانونية التي نصت عليها اتفاقية جنـيـف بشـأن مـعـامـلـة 
أسرى الحرب، وأحكام البروتوكول اإلضافي األول الـذي سـد 

 الفراغ بالنسبة لمقاتلي حركات التحرير الوطني.
وبما أن المعتقلين الذي وقعوا في قبضة العدو الصهيوني، 
وهو سلطة قائمة باالحتالل، هم مقـاتـلـو حـركـة مـقـاومـة 
وطنية، وهدفهم تحرير أرضهم من االحتالل، فإنهم بالتالـي 
أسرى حرب. وعليه فإن معتقلي معتقل الخيام، الذي وقـعـوا 
في قبضة العدو أثناء تنفيذ عمليات مـقـاومـة عسـكـريـة أو 
شعبية هم والحالة هذه أسرى حـرب وبـالـتـالـي مـركـزهـم 
القانوني هذا يجعلهم تحت حماية أحكام الـقـانـون الـدولـي 

 اإلنساني بكل قواعده األمرة.
إن المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم ولـه وضـع أسـيـر 
الحرب، يصبح مشموالً بالحماية التي نصت عليها االتفاقيـات 
الدولية ذات الصلة، وهذه الحـمـايـة تشـمـل حـمـايـتـه مـن 
التعذيب الجسدي والنفسي، المادي والمعنوي. وخاصة تـلـك 

) من اإلعالن الـعـالـمـي لـحـقـوق ٥التي نصت عليها المادة (
) من العهد الـدولـي الـخـاص بـالـحـقـوق ٧اإلنسان والمادة (
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المدنية والسياسية وكلتاهما تنصان على عدم جواز تعـرض 
أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

 المهينة.
أما لجهة أساليب الحماية التي يحق لـألـسـيـر االسـتـفـادة 

) من اتفاقية جنيف الثالـثـة ١٣منها، فقد نصت عليها المادة (
بالتأكيد على أنه يجب حماية أسرى الحرب في جميع األوقـات 
وعلى األخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديـد والـمـادة (

) التي نصت على احترام أشخاص األسرى وشرفـهـم فـي ١٤
) نصت على أنـه ال يـجـوز ١٧جميع األحوال. كما أن المادة (

ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه عـلـى أسـرى 
الحرب الستخالص معلومات منهم من أي نـوع. وال يـجـوز 
تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون اإلجـابـة أو سـبـهـم أو 

 تعريضهم ألي إزعاج أو إجحاف.
وقد حددت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب وقد حددت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب وقد حددت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب وقد حددت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسـانـيـة أو الـمـهـيـنـة  المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسـانـيـة أو الـمـهـيـنـة  المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسـانـيـة أو الـمـهـيـنـة  المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسـانـيـة أو الـمـهـيـنـة  
وتــاريــخ الــنــفــاذ وتــاريــخ الــنــفــاذ وتــاريــخ الــنــفــاذ وتــاريــخ الــنــفــاذ     ١٠/١٢/١٩٨٤١٠/١٢/١٩٨٤١٠/١٢/١٩٨٤١٠/١٢/١٩٨٤الــمــعــتــمــدة بــتــاريــخ الــمــعــتــمــدة بــتــاريــخ الــمــعــتــمــدة بــتــاريــخ الــمــعــتــمــدة بــتــاريــخ 

في مادتها األولى بأنه يقصد بالتعــذيــب أي  ،،،،٢٦/٦/١٩٨٧٢٦/٦/١٩٨٧٢٦/٦/١٩٨٧٢٦/٦/١٩٨٧
عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عـقـلـيـاً، 
يلحق عمداً  بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخـص أو 
من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبـتـه 
على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هـو أو شـخـص 

). وأما البنـد (١ثالث أو تخويفه أو إرغامه .. الخ المادة البند (
) من المادة نفسها فينص على أنه ال تنحل   هـذه الـمـادة ٢

بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمـن 
 أحكاماً ذات تطبيق شامل.

 
ومن خالل ما عاشه المعتقلون األسرى في سجن الخيـام، ومن خالل ما عاشه المعتقلون األسرى في سجن الخيـام، ومن خالل ما عاشه المعتقلون األسرى في سجن الخيـام، ومن خالل ما عاشه المعتقلون األسرى في سجن الخيـام، 

    فإنهم تعرضوا ألقسى أنواع التعذيب وفي الخالصة:فإنهم تعرضوا ألقسى أنواع التعذيب وفي الخالصة:فإنهم تعرضوا ألقسى أنواع التعذيب وفي الخالصة:فإنهم تعرضوا ألقسى أنواع التعذيب وفي الخالصة:
إنهم أسرى حرب وفق منطـوق أحـكـام الـبـروتـوكـول  -١

اإلضافي األول باعتبارهم مقاتلـيـن مـقـاومـيـن لـالحـتـالل 
األجنبي وهم ينتمون إلى حركات تـحـريـر وطـنـي بـحـسـب 

 توصيف القانون الدولي.
طالما هم مقاتلون منتمون إلى حركات تحرير وطـنـي،  -٢

فهم مشمولين بحماية اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بـأسـرى 
 الحرب وأحكام البروتوكول اإلضافي األول.

ثبوت أنهم تعرضوا للتعذيب بكل أشـكـالـه مـن األذى  -٣
الجسدي والنفسي إلى االختفاء القسري وكثيرون ماتوا  تحـت 
التعذيب وهذا موثق بالشهادات والتقارير التي ال يرقى إليهـا 

 الشك .
إن "إسرائيل" باعتبارها سلطة قائمة بـاالحـتـالل هـي  -٤

المسؤولة عن كل األعمال التـي تشـكـل انـتـهـاكـاً ألحـكـام 
القانون الدولي اإلنساني ومنها أعمال التعذيب التي لـحـقـت 

 بالمعتقلين الذي ينطبق عليهم تصنيف أسرى الحرب.
أما وأن "إسرائيل" لم تحاسب عن جرائمها التي ارتكـبـتـهـا 

وهي جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية فألنها دولة مـارقـة 
ومحظية  بحماية دولية وخاصة من الراعي األميـركـي لـكـل 

 سلوكها العدواني.
    

    العنوان الثالث: األفراد الذين تعاملوا مع سلطة االحتاللالعنوان الثالث: األفراد الذين تعاملوا مع سلطة االحتاللالعنوان الثالث: األفراد الذين تعاملوا مع سلطة االحتاللالعنوان الثالث: األفراد الذين تعاملوا مع سلطة االحتالل
إن "إسرائيل" باحتاللها لقسم من األراضي اللبنانية استمر 
الثنتين وعشرين سنة (وجدت واقعاً على األرض أفرز صيـغـاً 
مختلفة من التعامل مع سلطة االحتالل، وهذه الصيغ يمـكـن 

 إدراجها ضمن ثالث فئات.
هي فئة الناس الذين تعاملوا مــع ســلــطــة  الفئة األولى،الفئة األولى،الفئة األولى،الفئة األولى،

االحتالل باعتبارها سلطة أمر واقـع وأنـهـم تـحـت ضـغـط 
الظروف االقتصادية واالجتماعية والمعيشية اضطروا للعـمـل 
في مؤسسات صهيونية داخل فلسطين الـمـحـتـلـة وكـانـوا 
يحوزون عل تراخيص عمل. وهذه الفئة من الناس وإن كانت 
ظروفها المعيشية أملت عليها ذلك، إال أنها خالفت القـوانـيـن 
الوطنية التي تحرم االتصال والتعامـل مـع الـعـدو، وهـؤالء 
وهم الشريحة األوسع ال يمكن غض النظر عن وضعهم عنـد 
تسوية أوضاعهم، بل يجب إخضاعهم لـتـحـقـيـقـات أمـنـيـة 
وقضائية وإدارية، ومن يثبت أنه لم يقم عالقات مـع الـعـدو 
ألجل تأدية خدمة له ضد المصلـحـة الـوطـنـيـة يـمـكـن أن 
يستفيد من األسباب التخفيفية، أما من يثبت أنه ارتبـط مـع 
العدو بصلة منظمة ذات منفعة استخبارية فهذا يندرج ضمن 

 تصنيف آخر.
هم األفراد الذين أرغمهم العدو على العمل  الفئة الثانية:الفئة الثانية:الفئة الثانية:الفئة الثانية:

لدى أجهزته كأعمال السخرة على سبيل المثال ال الـحـصـر، 
فهؤالء كان بإمكانهم رفض االمتثال ألوامر العدو واالمـتـنـاع 
عن العمل لدى مؤسساته وخاصة الخدماتية منـهـا، وطـبـعـاً 
هؤالء يتعرضون لمعامالت قاسية ومنها االعتقال أو الـحـجـز 
اإلداري أو اإلبعاد، ومن يقبل العمل مرغماً، وان مكرهـاً فـإن 
هذا ال يعفيه من المساءلة ويجب أن يخضع لتحقيقات أمنـيـة 
وقضائية إدارية، وان يستفيد من األسباب التخفيفية في حال 
عدم ثبوت تقديمه أية خدمات لـلـعـدو وخـاصـة الـخـدمـات 

 األمنية.
وهي فئة الذين تعاملوا مع العدو بــمــحــض الفئة الثالثة: الفئة الثالثة: الفئة الثالثة: الفئة الثالثة: 

إرادتهم وأخطرهم الذين شكلوا خاليا وشبكات تجسسيـة أو 
الذين اندمجوا بأجهزته العسكرية واألمنية وباتوا جـزءاً مـن 

 المنظومة األمنية واالستخبارية والعسكرية للعدو.
إن كافة القوانين الوطنية الـوضـعـيـة ومـنـهـا الـقـانـون 
اللبناني، يعتبر التعامل مع دولة عدوة جرم يـعـاقـب عـلـيـه 

من قانون العقوبات، ان كـل  ٢٧٣القانون، وقد نصت المادة 
لبناني حمل السالح في لبنان فـي صـفـوف الـعـدو عـوقـب 
باإلعدام، كما نصت في فقرتها الثانية ان كل لبناني وان لـم 
ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الـحـرب عـلـى أعـمـال 

 عدوان ضد لبنان عوقب باألشغال الشاقة المؤبدة.
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إذاً، ان القانون اللبناني حدد العقوبات التي تفـرض عـلـى 
كل من يحمل الجنسية اللبنانية ويحمل السالح على لـبـنـان 
في صفوف العدو أو أقدم في زمن الحرب على أعمال عـدوان 

 )٣٨٧حتى  ٢٧٣ضد لبنان. (المواد 
إن اللبنانيين الذين اندمجوا في المنظـومـة الـعـسـكـريـة 
واالستخبارية واألمنية للعدو، وهي التي تنفذ أعماالً عدوانية 
ضد لبنان كدولة واللبنانيين كمواطنين إنما يـقـعـون تـحـت 
طائلة المساءلة القانونية التي حددها قانون العقـوبـات، وان 
من يقدم على عمل مختاراً وغير مكره، فإنما يتـحـمـل جـزاء 
عمله. والمجرم يساءل ألنه ارتكب بملء اختياره، فعالً يعاقب 
عليه القانون. وفي حالة كحالة المتعامل عامر الفاخوري فإنه 
ثابت انه التحق بصفوف العدو الصهيوني وأصبح جـزءاً مـن 
منظومته األمنية واالستخبارية، وهو بما قام به إنـمـا نـفـذ 
بحرية اختياره وكان ينفذ أعماالً لمصلحة العدو خـاصـة بـمـا 
يتعلق بالمعتقلين في سجن الخـيـام وهـو أحـد الـعـنـاويـن 
المعروفة  إلثبات تعامله وربما كانت هناك عـنـاويـن أخـرى 

 غير معروفة لإلعالم والرأي العام.
لقد صدر حكم قضائي بحق الفاخوري، وهذا الحكم صـدر 
بالصورة الغيابية وهذه العقوبة فرضت عليه إلدانتـه بـجـرم 

 التعامل مع العدو.
، اعـتـبـرت ١٩٩٦هذه العقوبة التي صدرت بحـقـه عـام 

 من قانون العقوبات. ١٦٣ساقطة بمرور الزمن سنداً للمادة 
وإذا لم يكن هناك أحكام أخرى صادرة بـحـق الـمـحـكـوم 
بالعقوبة الساقطة بمرور الزمن أو أية مذكرات بالمالحقـة أو 
عدم وجود ادعاء عليه يمكنه االستفادة من مفاعيـل الـمـادة 

 وال يعد باإلمكان توقيفه. ١٦٣
لكن من مراجعة حالة عامر الفاخوري الـذي حـكـم عـلـيـه 
غيابياً بتهمة العمالة، لم يتبين أن جرمه اقتصر على جريمـة 
التعامل وحسب، بل ثمة جرائم أخرى ارتكبها اسـتـنـاداً إلـى 
موقعه ودوره الذي كان يشغله كمشرف على أعمال التعذيـب 
التي كان يتعرض لها المعتقلون والذين تنطبق عليهم صفة 

 أسرى حرب.
إن الشهود والبينات الشخصية والتقارير تـثـبـت أن عـامـر 
الفاخوري مارس التعذيب مباشرة ضـد األسـرى فـي سـجـن 
الخيام وان عدداً منهم مات تحـت الـتـعـذيـب، وبـذلـك فـإن 
الفاخوري الذي أوقفته األجهزة األمنية اللبنانية وأحالتـه إلـى 
القضاء اللبناني لم يرتكب جرم التعامل فقط  كي  يستفـيـد 

/ عـقـوبـات بـل ارتـكـب جـريـمـة  ١٦٣من مفاعيل المادة 
التعذيب أثناء حالة الحرب، ألن لبنان و"إسرائيـل" فـي حـالـة 
حرب وان قسماً من األرض اللبنانية كانـت تـحـت االحـتـالل 

 عندما كان الفاخوري يمارس التعذيب في سجن الخيام.
إن تعذيب األسرى والمعتقلين هي جريمة حرب بحسب مـا 

) من نظام المحكمة الجنائية الـدولـيـة، ٨نصت عليه المادة (
) من هذه المادة انه لغرض هذا الـنـظـام ٢حيث نص البند (

تعني  جرائم الحرب االنتهاكات  الجسيمة التفاقيات جـنـيـف 
ومنها القتل عمداً والـتـعـذيـب أو  ١٩٤٩آب  ١٢المؤرخة في 

المعاملة الالإنسانية، إرغام أي أسير أو أي شخـص مشـمـول 
بالحماية على الخدمة في صفوف دولة معادية، الحبس علـى 

 المشروع.
) من نظام المحكمة لجـنـائـيـة الـدولـيـة، ٧كما أن المادة (

اعتبرت جرائم ضد اإلنسانية، جرائم الـقـتـل عـمـداً، إبـعـاد 
السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد 
على أي نحو آخر من الحرية البدنية بـمـا يـخـالـف الـقـواعـد 
األساسية للقانون الدولي، التعذيب واألعـمـال الـالإنسـانـيـة 

 التي تتسبب في معاناة شديدة أو في أذى خطير...
وحيث أنه ثبت ان مثل هذه األعمال ارتكبت في مـعـتـقـل 
الخيام وهي موثقة بالشهادات والتقارير فإن كل من ارتـكـب 
مثل هذه األعمال يكون ارتكب جريمة حرب وجـريـمـة ضـد 

 اإلنسانية.
وحيث ثبت أن عامر الفاخوري كان يـنـفـذ ويشـرف عـلـى 
أعمال التعذيب فإنه بذلك يكون قد ارتـكـب جـريـمـة حـرب 
وجريمة ضد اإلنسانية، وهذه الجرائم ال تسـقـط بـالـتـقـادم 
عمالً بأحكام المادة األولى فقر ة(أ) و فقرة (ب) من اتـفـاقـيـة 

 ٢٦عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية تاريـخ 
تشرين الـثـانـي  ١١وتاريخ بدء النفاذ  ١٩٦٨تشرين الثاني 

١٩٧٠. 
من هنا فإذا كان عامر الفاخوري قد استـفـاد مـن أحـكـام 

عقوبات إال أنه يبقى مالحقـاً بـجـريـمـة الـحـرب  ١٦٣المادة 
 والجريمة ضد اإلنسانية لثبوت قيامه بأعمال التعذيب.

هذا بالنسبة لعدم التقادم على هاتين الجـريـمـتـيـن، أمـا 
بالنسبة لجرائم أخرى قد ارتكبها فهـي جـريـمـة اكـتـسـابـه 
الجنسية اإلسرائيليـة و"إسـرائـيـل" دولـة عـدوة. وإذا كـان 
التعامل جرم يعاقب عليه القانون فكيف يكون الـحـال عـنـد 

 اكتساب جنسية دولة عدوة وهي في حالة حرب مع لبنان.
إن هذه الواقعة  تشكل جريمة مستمرة ومتمادية وبالتالي 
يجب محاكمته كما غيره ممن  اكتسب الجنسية اإلسرائيليـة. 
وهذه تمنحها الدول لكل مـن يـقـدم خـدمـات لـهـا، حـيـث  
تعتبرها الدولة المانحة لجنسيـتـهـا خـدمـات جـلـة واإلجـراء 
البديهي الذي يفترض اتخاذه هو إسقاط الجنسية الـوطـنـيـة 
على كل من يكسب جنسية دولة أجنبية عدوة لـبـلـده وفـي 

 حالة حرب معه.
لقد نص  قانون الجنسية اللبناني، ان الـلـبـنـانـي يـفـقـد 
جنسيته اللبنانية إذا كان يقيم في لبنان أو في الخارج ويقبل 
وظيفة تقلده إياها حكومة أجنبية (الفقرتان الثانية والثـالـثـة 

 .٣١/٦/١٩٤٦من المادة من قانون 
إن اللبناني يفقد الجنسية في مثل الحاالت المشـار إلـيـهـا 
أعاله فهل يعقل أن يبقى حامالً لجنسيته وهو يرتكـب جـرم 

 الخيانة.
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إن عامر الفاخوري وهو نموذج لـكـثـيـريـن تـجـاوزوا فـي 
فعلهم جرم العمالة الذي يندرج عبر ثالث فئات والثالثة هـي 
األخطر، إلى جرم االنضواء في صفوف العـدو، وهـو عـنـدمـا 
يكتسب جنسية دولة ما، فهو يقسم  يمين الوالء لـهـا وهـذا 

 جرم خيانة مكتمل األوصاف القانونية.
إن عامر الفاخوري  نموذج لكثيرين من أمثاله لم يقسـمـوا 
يمين الوالء للبنان ألنهم اكتسبوا الجنسية اللبنانية اسـتـنـاداً 
إلى القوانين والقرارات التي حددت جنسية اللبنانيـيـن بـعـد 
إعالن دولة لبنان وأن  يقسم يمين الوالء لدولة عدوة، ويبقى 
حامالً الجنسية اللبنانية فهذا ما ال يمكن الـقـبـول بـه وأول 

 إجراء يجب اتخاذه بحقه هو إسقاط الجنسية اللبنانية عنه.
من خالصة ما تقدم، نـؤكـد أن "إسـرائـيـل" تـتـحـمـل  -

المسؤولية الكاملة عما لحق بلبنان وباللبنانيـيـن مـن ضـرر 
باعتبارها سلطة قائمة باالحتالل ويجب مقـاضـاتـهـا بـذلـك 

 أمام القضاء الجزائي الدولي.
إن المركز القانوني للمعتقلين في معتقل الـخـيـام هـو  -

مركز أسرى الحرب وبالتالي لهم الحق بالحماية التي تضفيها 
عليهم االتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيـة جـنـيـف الـثـالـثـة 

 والبروتوكول اإلضافي األول.

إن المعتقلين األسرى في معـتـقـل الـخـيـام، تـعـرضـوا  -
للتعذيب وهذه جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية وهـذه ال 

 تسقط والتقاوم.
إن عامر الفاخوري وان سقطت عقوبة  العمالة عنـه إال إن عامر الفاخوري وان سقطت عقوبة  العمالة عنـه إال إن عامر الفاخوري وان سقطت عقوبة  العمالة عنـه إال إن عامر الفاخوري وان سقطت عقوبة  العمالة عنـه إال   -

أنه  يبقى مالحقاً بجرم التعذيب واإلخفاء القسري، وهذه ال أنه  يبقى مالحقاً بجرم التعذيب واإلخفاء القسري، وهذه ال أنه  يبقى مالحقاً بجرم التعذيب واإلخفاء القسري، وهذه ال أنه  يبقى مالحقاً بجرم التعذيب واإلخفاء القسري، وهذه ال 
تسقط بالتقادم كما اكتساب جنسية دولة عدوة وهي جريمة تسقط بالتقادم كما اكتساب جنسية دولة عدوة وهي جريمة تسقط بالتقادم كما اكتساب جنسية دولة عدوة وهي جريمة تسقط بالتقادم كما اكتساب جنسية دولة عدوة وهي جريمة 
مستمرة ومتمادية لهذا يوجب  محاكمته سنداً لهذه الجرائم مستمرة ومتمادية لهذا يوجب  محاكمته سنداً لهذه الجرائم مستمرة ومتمادية لهذا يوجب  محاكمته سنداً لهذه الجرائم مستمرة ومتمادية لهذا يوجب  محاكمته سنداً لهذه الجرائم 
وأن للقضاء الوطني والية شاملة ألن الجرائم ارتكبت بحـق وأن للقضاء الوطني والية شاملة ألن الجرائم ارتكبت بحـق وأن للقضاء الوطني والية شاملة ألن الجرائم ارتكبت بحـق وأن للقضاء الوطني والية شاملة ألن الجرائم ارتكبت بحـق 

من قانون من قانون من قانون من قانون     ١٧١٧١٧١٧    ١٦١٦١٦١٦و و و و     ١٥١٥١٥١٥لبنانيين وعلى أرض لبنانية (المواد لبنانيين وعلى أرض لبنانية (المواد لبنانيين وعلى أرض لبنانية (المواد لبنانيين وعلى أرض لبنانية (المواد 
العقوبات الصالحية اإلقليمية ) عليه وإنزال أشد العقـوبـات العقوبات الصالحية اإلقليمية ) عليه وإنزال أشد العقـوبـات العقوبات الصالحية اإلقليمية ) عليه وإنزال أشد العقـوبـات العقوبات الصالحية اإلقليمية ) عليه وإنزال أشد العقـوبـات 
بحقه الرتكاب جرم الخيانة التي تصل عقوبتها إلى اإلعدام، بحقه الرتكاب جرم الخيانة التي تصل عقوبتها إلى اإلعدام، بحقه الرتكاب جرم الخيانة التي تصل عقوبتها إلى اإلعدام، بحقه الرتكاب جرم الخيانة التي تصل عقوبتها إلى اإلعدام، 
وإسقاط الجنسية اللبنانية عنه كي يكون عبرة لغيره وحتى وإسقاط الجنسية اللبنانية عنه كي يكون عبرة لغيره وحتى وإسقاط الجنسية اللبنانية عنه كي يكون عبرة لغيره وحتى وإسقاط الجنسية اللبنانية عنه كي يكون عبرة لغيره وحتى 
ال تتحول الخيانة إلى وجهة نظر ويسـود مـنـطـق تـرويـج ال تتحول الخيانة إلى وجهة نظر ويسـود مـنـطـق تـرويـج ال تتحول الخيانة إلى وجهة نظر ويسـود مـنـطـق تـرويـج ال تتحول الخيانة إلى وجهة نظر ويسـود مـنـطـق تـرويـج 
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في األسباب الموجبة إلطالق المرصد الشعبـي الـمـحـاربـة 
 الفساد

بعدما استعملت ظاهرة الفاسد الـتـي تسـتـبـطـئ اإلدارة 
العامة، وباتت تتجسد في كل أشـكـال السـلـوك السـيـاسـي 

 واإلداري والقضائي وكل ما له عالقة بالمرفق العام.
ولما أصبحت هذه الظاهرة تشكل عبثاً ثقيالً على الشرائح 
االجتماعية الوسطى وما دون بعدما باتت تديرها مـنـظـومـة 
تمسك بمفاصل السلطة وتسبيح المـال الـعـام الـذي أوقـع 
الميزانية العامة للدولة في عجز يتراكم سنة بعد سنة حـتـى 

 شارف المئة مليار .
هذا العجز العام في المالية العامة وارتـفـاع الـمـديـونـيـة 
العامة، أدى إلى تحرير أسعار السلع والخدمات األساسية، ولم 
تعد الدولة قادرة على توفير الحماية للضروريات الـتـي مـن 
شأنها أن توفر أمناً حياتياً ومعيشياً للمـواطـن وخـاصـة ذوي 
الدخل المحدود وارتفاع نسبة العاطلين عن العمـل النـعـدام 

 الفرص في القطاعين العام والخاص.
لقد أدى تشكيل عبء المديونية العامة إلى ارتفاع الكلـفـة 
المعيشية بعدما تهاوت الطبقة التي كانت توفر تـوازنـاً فـي 
التركيب الطبقي المجتمعي، ومعه اتسعت مساحة الشـرائـح 
الفقيرة وضاقت مساحة القلة المتناقصة التي تديـر نـظـامـاً 

 ريعياً يزيد من غنى الغني ومن فقر الفقير.
أمام هذا الوضع الذي ينذر باالنفجار االجتماعي، بعد سـلـة 
التشريعيات التي رفعت الدعم عن اإليـجـارات دون تـوفـيـر 
خطة إسكانية تؤمن قدراً من االستقرار السكـنـي لشـريـحـة 

 واسعة من اللبنانيين.
وأمام ارتفاع فاتورة الطبابة والتعليم والـنـقـل، وارتـفـاع 
منسوب التلوث البيئي لعدم وجود خطة تعالج ملف النفايـات 

إنمائية، وإبقاء ملف الـكـسـارات   –اقتصادية   –معالجة صحية 
أسير تنازع حيتان المال والسياسة كما ملف األمالك البحريـة، 
تتجه أنظار السلطة إلى الفئات المتوسطة الدخل والـفـقـيـرة 
لتحميلها عبء العجز في الموازنة العامة، باقتطاع جـزء مـن 
الرواتب للصناديق التقاعدية، وإيقاف التوظيف وفق المعاييـر 
القانونية في نفس الوقت الذي تشرع فيه عملية الـتـوظـيـف 
الزبائن واالنتخابي، وعندما تفتح الملف حول الهدر والفسـاد، 
إنما تفتح بقصد المقايضة والمناكدة ألن الكل السلطوي وال 
يستثنى أحد منهم هم شركاء في النهب والـهـدر بـعـضـهـم 
لزيادة ثرواتهم الخاصة وبعضهم لـتـوفـيـر مـال لـتـحـويـل 
مؤسساتهم المتسترة بعناوين سيـاسـيـة أو اجـتـمـاعـيـة أو 

 نقابية.

من هنا، كان ال بد من مواجهة هذه الظاهرة التي أصبحـت 
سمة من سمات النظام اللبناني والتي باالستناد إليها صـنـف 
لبنان دوله فاشلة النعدام الشفافـيـة فـي األداء السـيـاسـي 
والمالي واإلداري واستطراداً القضائـي، والنـعـدام تـطـبـيـق 
قواعد الحوكمة وتفعيل دور المؤسسـات الـرقـابـيـة بـهـدف 
تطبيق قواعد الشفافية في أداء الـمـرفـق الـعـام والـقـطـاع 

 الخاص.
وبما أن ظاهرة الفساد هـي نـتـيـجـة تـراكـم مـن األداء 
السلطوي قبل الطائف وبعده، وهي بـاتـت تـرخـي ظـاللـهـا 
الثقيلة على كل مناحي الحياة وخاصة المعيشي منها، كان ال 
بد من حراك ينطلق من وجـع الـنـاس وآالمـهـا لـمـواجـهـة 
منظومة الفساد التي يحميها نظام المحاصصة الـطـائـفـيـة، 
وعبر تشكيالت وهيئات عابرة للطوائف والـمـذاهـب تشـكـل 
في تكوينها وبرنامجها نقيضاً دائماً وموضـوعـيـاً لـلـطـبـقـة 
الحاكمة التي يختلف أطرافها عـلـى الـمـغـانـم والـحـصـص 
ويتفقون على حساب مصالح الطبقات الشعبية. وأن مـهـمـة 
مواجهة هذا المنظومة الفاسدة وهذا النهج السلطـوي، هـي 
مهمة كل القوى المتضررة مهمة القوى التي تقدم نـفـسـهـا 
بديالً سياسياً وطنياً للسلطة القائمـة عـلـى قـواعـد نـظـام 

 المحاصصة الطائفية.
ولما كانت فئات اجتماعية باتت، خارج االنضواء في صفوف 
الحركات السياسية الوطنية، أو هـي تـعـمـل عـلـى جـوانـب 
أنشطتها وهذه الفئات باتت تجسد حالة وازنة فـي الـوسـط 
المجتمعي وهي متضررة ومعنية بالتغـيـيـر بـحـده األقصـى 

 واإلصالح الجدي بحده األدنى.
وألجل تفعيل جهود هذه الفئات وتأطيـرهـا فـي هـيـئـات 
منظمة لمواجهة منظومة الفساد، كان الـمـرصـد الشـعـبـي 
لمحاربة الفساد، ال لكي يكون بديالً عن هيئات وقوى تعـمـل 
تحت عناوين مقاومة الفاسد ونظام الطائفية السياسيـة بـل 
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ليشكل إضافة نوعية لما هو موجود مقدماً نفسه جـزءاً مـن 
أطراف النضال الوطني ببعده االجتماعي والذي هو سيـاسـي 
ببعده الوطني وليس ببعده الفئوي، ألن محاربة الفساد باتت 
قضية وطنية، وهدف المرصد هو تحويلها إلـى قضـيـة رأي 
عام وحتى ال يبقى الهدر القائم في المال الـعـام، وحـتـى ال 
يبقى الفقراء يموتون على أبواب المستشفيات ويصـطـفـون 
طوابير أمام هيئات اإلغاثة وحتى يتوفر مقعد دراسي رسمي 
لكل طالب، وحتى يتوفر سكـن لـكـل مـن ال يـقـوى عـلـى 
االستدانة لدفع إيجار شقة، ولتفعيل دور المؤسسة الرقابـيـة 
ورفع الوصاية عن القضاء كي يأخذ دوره في محاسبة ناهبـي 

 المال العام. 
 ألجل كل هذا كان المرصد الشعبي لمحاربة الفساد.

 
    في أهداف المرصد الشعبي لمحاربة الفسادفي أهداف المرصد الشعبي لمحاربة الفسادفي أهداف المرصد الشعبي لمحاربة الفسادفي أهداف المرصد الشعبي لمحاربة الفساد

انطالقاً من األسباب الموجبة إلطالق المـرصـد الشـعـبـي، 
 فإنه سيعمل وفق خطة ممنهجة لتحقيق األهداف التالية:

أوالً: إن الفساد منظومة متكاملة تغطي كل أشكال العمـل 
السياسي واإلداري والمالي والقضائي، وهي محمية بـنـظـام 
محاصصة الطوائف ويحمي أطرافها بعـضـهـم بـعـضـاً. وأن 
محاربة هذه المنظومة تتطلب مواجـهـة شـامـلـة بـأشـكـال 
مختلفة، ألنها باتت تشكل الركيزة األساسية للـنـظـام الـذي 
يعيد إنتاج نفسه دورياً. وألف باء هذه المواجهة هو تـحـويـل 

 قضية الفساد إلى قضية رأي عام.
 وتندرج ضمن عمليات مواجهة الفساد:

رصد المخالفات التي تـؤشـر إلـى فسـاد مـالـي وإداري  -أ
وتوثيقها وتكوين الملفات بشأنها لطرحها فيما بعد من أجـل 
المحاسبة الشعبية في الشارع وإلحالتها إلى القضاء المختص 

 لمالحقة ومساءلة مرتكبها.
العمل لوضع اقتراحات قـوانـيـن لـمـحـاربـة الـفـاسـد  -ب

 والتشدد في العقوبات المفروضة.
العمل ألجل وضع قانون الوصول إلى المعلومـات قـيـد  -ج

التداول الشعبي، كي يشكل ذلك وسيلة من وسائل الضغـط 
 الشعبي على من يشتبه باختالسه أو هدره ماالً عاماً.

تفعيل أحكام قانون اإلثراء غير المشروع ومن أين لـك  -د
 هذا.
تكثيف نشاطات التوعية حول كشف الفساد السلطـوي  -هـ

 في كل حقول اإلدارة.
تشكيل دائرة قانونية من المحامين والحقوقيين تتولى  -و

الدفاع عن الذين يتعرضون للمالحقة في سيـاق تـحـركـهـم 
لمعالجة الفساد، كما تكون مهمتها إنجاز المقاربات القانونية 

 للملفات قبل إحالتها إلى القضاء.
 ثانياً: في إعادة تكوين السلطة

إقامة ورشات عمل لكشف مثالب القانون االنتخابي، وطرح 
البدائل إلعادة تكوين السلطة استناداً إلى قانون انـتـخـابـي 

تنعكس من خالله إرادة التمثيل الشعبي عـلـى الـمـسـتـوى 
 الوطني وخارج القيد الطائفي.

 ثالثاً: في تأمين سلة الضمانات االجتماعية
إعطاء القضايا االجتماعية الحـيـويـة أولـويـة فـي أهـداف 
المرصد، تطوير وحماية التعليم الرسمي، سن قانـون عـادل 
لإليجارات مع خطة سكنية توفر استقراراً  اجتماعياً. تـوفـيـر 
الحماية الصحية وضمان الشيخوخة الخ من سلة الضـمـانـات 

 االجتماعية.
 رابعاً: المؤسسات والهيئات الرديفة

 التعاونيات -١
العمل ألجل تطوير الجمعيات والتعاونيـة الـمـنـتـجـة ذات 
البعد االقتصادي واالجتماعي، بما يساهم في إنعاش الحـالـة 
االقتصادية لمجتمع يحتاج إلى التنميـة والـتـطـور والـتـقـدم 

 وتعزيز روح العمل التعاوني.
 البلديات -ب

التشديد على تفعيل دور البلديات وتطويـر عـمـل اإلدارة 
عبر اعتماد الالمركزية اإلدارية والتأكيد على دور الـبـلـديـات 
في التنمية المناطقية والمـرافـق ذات الصـلـة بـالـخـدمـات 

 االجتماعية واألمن البيئي.
خامساً: العمل ألجل فرض أجندة التنمية المستـدامـة فـي 
المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكل حالة عالقـة 

 بالتنمية الوطنية الشاملة.
 سادساً: المرصد الشعبي ودور الشباب

لما كان الشباب هم الفئة األكثر ديناميـكـيـة، وهـم أحـد  
صناع التغيير، فإن المرصد يقع ضـمـن أولـيـاتـه االهـتـمـام 
بقطاع الشباب وتوجيه جهودهم للقيام بـالـدور الـمـرتـجـى 

 منهم في إطار مكافحة الفساد أوالً، وعملية التغيير ثانياً.
ولهذا سيعمل المرصد على إقامات ورشات تأهيل للشبـاب 
لتدريبهم وتفعيل مؤهالتهم القيادية وإشراكهم في صياغة 
القرار. وعليه سيعمل المرصد على إبـالء أهـمـيـة لـألنـديـة 
وللجمعيات الشبابية والرياضية وتعـمـيـم ثـقـافـة األعـمـال 

 التطوعية.
سابعاً: ألجل مواكبة األحداث وإظهار نشـاطـات الـمـرصـد 
وفعاليته سيعمل المرصد على إصدار دورية يأمـل مـن كـل 

 من يرغب بإمكانية المساهمة، في إغنائها.
    المرصد الشعبي لمحاربة الفسادالمرصد الشعبي لمحاربة الفسادالمرصد الشعبي لمحاربة الفسادالمرصد الشعبي لمحاربة الفساد
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    نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
يتندر الطرابلسيون على من جاء ليمـثـلـهـم فـي الـنـدوة  

، عندمـا ٢٠١٩ثم للفرعية في العام  ٢٠١٨البرلمانية للعام 
وعدهم وجزم بـوعـده، أنـه سـيـؤمـن لـهـم عشـرات آالف 
الوظائف قريباً، ولم يحنث بوعده هذا العام عندما فـوجـئـت 
المدينة مع قدوم شهر رمضان الماضي بمئات البسطات مـن 
عصائر الجزر والليمون والتفاح تنتشر فـي األحـيـاء واألزقـة 
والساحات العامة ليسترزق منها عـاطـلـون عـن الـعـمـل ال 
يتجاوزون مقدار العشر من العشر على أعشار ممن يواجهون 
البطالة فال مـن يـتـحـسـس بـأوضـاعـهـم وال مـن يشـعـر 

 بالمسؤولية أيضاً.
قد يكون "التندر" حالة خاصة ال تـتـجـاوز حـدود الـحـي أو  
المنطقة وحسب، غير أن "السخرية" هي الحالة العامة واألخطر  
التي تأخذ حيزها األوسع على شبكات التـواصـل االجـتـمـاعـي  
هذه األيام، ويطلقها نخب من أبناء المدينة ومثقفيها بـالـقـدر  
التي يشير إليها ويعلق البسطاء والفقراء الذين لم يعد لهم من  
حيلة أو جمل، سوى الكالم على هذه المواقع والتنفـيـس عـن  

 أوجاعهم المزمنة كلما تسنى لهم ذلك. 
حال طرابلس، كعاصمة ثانية للـبـنـان، وعـاصـمـة أولـى 
للفقر فيه أيضاً، ال يختلف عن حال ما تـبـقـى مـن عـواصـم 
لمحافظات لبنان وقراها ومدنها ودساكرها دون أن نـغـفـل 
بيروت المدينة التـي ال يـعـرفـونـهـا ال فـي أوقـات الشـدة 
والملمات وال أيام الفرح، سوى الستدرار عطف أبنائها وبناتها 
أيام االنتخابات وحيث تدعو الحاجة  عندما يستعر الـخـطـاب 
الطائفي والمذهبي فيزيدون من استغبائهم لـلـنـاس وهـم 
يخدرون غرائزهم بالخوف من اآلخر واختالق مـا يصـنـعـون 

 لهم من أعداء لزوم الحاجة والمرحلة.
طرابلس ليست أكثر مدن لبنان حرماناً وفقراً دون مـنـازع 
على شاطئ المتوسط وحسب، وإنما خطّط لـهـا أن تـبـقـى 
 المدينة المحرومة، حبيسة فقرها وعجزها على مدى عـقـود
من السنين، بدأت منذ منتصف سبعينـات الـقـرن الـمـاضـي 
عندما أغرقوها بصراعات مناطقية مفتعلـة أخـذت الـطـابـع 
المذهبي ساتراً لصراعات إقليمية مـحـلـيـة دمـرت الـحـجـر 
وهجرت البشر وزرعت ضغائن اكتشف فيها الضحايا من كـل 
األطراف كم كانت خيوط التآمر محـبـكـة عـلـيـهـم بـإتـقـان 
الستعمالهم لدى كل جولة يقتضيها بريد الخارج، فلما أيقنوا 
واتعظوا، كانت أحالمهم الجميلة قـد انـدثـرت لـدى أعـتـاب 
الالعبين الكبار وصار مطلوباً منهم أن يعيدوا بناء حـيـاتـهـم 

 من جديد وما تواجههم من تحديات وصعوبات.
غير أنه ومن دواعي األسف إلى حدود الحزن والدمـوع، أن 

بعض أبنائها لم يجدوا ما يبدأون به سوى في أحالم السفـر، 
أكان ذلك على قوارب الموت التي قذفت بـبـعـضـهـم عـلـى 
شواطئ المتوسط في واحدة من الـمـآسـي الـتـي تضـاهـي 
التراجيديا اإلغريقية، أو الخروج بالمئات منذ أسـابـيـع عـلـى 
شكل تظاهرة كبيرة ومنظمة إلى إحدى السفارات األجنـبـيـة 
مطالبين بالهجرة وإخراجهم من جحيم الفقر الذي يعيشـونـه 
في لبنان لتصل طلبات تقديم الهجرة إلى ما يفوق السـبـعـة 

 آالف طلب.
من يصدق أن في طرابلس من يفعـل ذلـك، والـمـديـنـة 
تضم بين حناياها عدداً من أكبر أصحاب المليارات ليس فـي 
لبنان وحسب وإنما في العالم حيـث تـزدهـر مـؤسـسـاتـهـم 
وشركاتهم التجارية واالستثمارية وتتيح فرص العمل لآلالف 
المؤلفة من األجانب، بينما أبناء جلدتهم يهربـون مـن جـور 
إهمالهم وتنكرهم لهـم، ولـتـصـطـبـغ تـلـك الـمـشـهـديـة 
بسوريالية فاقعة عندما تكتشف أن هؤالء األغنياء يـمـثـلـون 
ضحاياهم الفقراء في الندوة البرلمانية، ويتحدثون باسمهـم 
ويتدبرون مصائرهم وأمور حاضرهم، ثم يستهجنون كـيـف 

 تثور الناس عليهم وكأنهم أنصاف آلهة أُنزلت من السماء.
واألنكى من كل ذلك، أن هؤالء السياسييـن بـالـذات، هـم  
الذين أعطوا موافقتهم في اآلونة األخـيـرة بـاإلجـمـاع لـرفـع  
الغطاء عن كل البسطات المنتشرة في أنحاء الـمـديـنـة الـتـي  
يكتسب منها فقراء ومعدمون، لتتولى بلدية طـرابـلـس بـعـد  
إجازة عيد الفطر األخير مباشرة رفع هذه البسـطـات، بـالـقـوة  
وبالتكسير ولتستفيق المدينة بعد ذلك بأسابيع عـلـى إحـراق  
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سوقاً شعبياً بالكامل في منطقة السويقة،  
أذيع بعدها أنه حادث مفتعل وفردي وتـم  
التعويض عن خسائر أصحاب هذا السـوق  
بمبلغ مقطوع لم يتجاوز الـمـائـتـي دوالر  
إضافة إلـى كـرتـونـة مـن الـمـسـاعـدات  
الغذائية ممن تبقى من مواد تبرعـت بـهـا  
العربية السعودية لتوزع على المحتـاجـيـن  

 في شهر رمضان المبارك الفائت. 
في غضون ذلك، وبينما كانت جمـهـرة 
كبيرة من أهل المدينة تتالقى في بـاحـة 
المسجد المنصوري الكبير تدين كـل مـا 
تعرضت له الحقبة العثمانية مـن هـمـوم 
واتهامات على لسـان بـعـض الـقـيـادات 

 اللبنانية،
كانت تقام احتفالية أخرى فـي مـكـان 
آخر من الشمال بوجود سفير عربي كبيـر  
يعلن افتتاح مركزاً لتقـديـم أربـعـة آالف 
ربطة خبز بالمجان على مدى ستة أشهـر، 
وبحضور زعـامـات وسـيـاسـيـيـن وكـبـار 
المتمولين الذين شاركوا السفير فـرحـتـه 
باألعطيات التي يقدمها ألبناء بـلـدتـهـم، 
دون أن توخزهم أية ذرة ضمير تشعرهم 

 بمذلة ما يقومون به.
وبانتظار انقضاء األشهر القادمة، يكـون  
شهر رمضان المبارك على األبواب، وحينها  
من المتوقع أيضاً أن يترك للعاطليـن عـن  
العمل، فسـحـة أمـل أخـرى بـإنشـاء مـا  
يريدونه من بسطات العصائر الـمـتـنـوعـة  

 التي يحلو معها هذا الشهر الفضيل. 
وهكذا تدور األشـهـر واأليـام ويـعـود 
الزمن ليكرر نفسه مع كـل عـام جـديـد 
يطل علينا فال نشعر بعدهـا سـوى إنـنـا 
جميعاً في الطريق إلـى مـوت بـطـيء ال 
يصيب أفراداً بعينهم بـقـدر مـا يصـيـب 
مدينة كاملة كتب عليـهـا أن ال تـعـيـش 
سوى على هـامـش الـحـيـاة وفـتـات مـا 
يرمونه عليها من مسـاعـدات مـوسـمـيـة 
ليجنبها الـمـوت  الـفـجـائـي لـيـس إال، 
وليكتمـل الـمـشـهـد السـوريـالـي بـكـل 
تفاصيله، بانتظار من يقلب الطاولة علـى 
الجميع ويقول: أنا الشعب الحر الـمـعـذب 
وأن لي أن أكون صاحب القرار الحـقـيـقـي 
في تنظيف أدراج الوطن من أعليـهـا إلـى 

 أسفلها وبدون ذلك ال حياة لمن تنادي.
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أيلول  وفد يمثل حزب طليـعـة  ٣٠التقى ظهر يوم االثنين 
لبنان العربي االشتراكي بطرابلس برئاسـة عضـو الـقـيـادة 
القطرية األستاذ رضوان ياسين  مع رئيس بلدية طـرابـلـس 
الدكتور رياض يمق حيث ناقش معه مختلف القضايا العـامـة 
المتعلقة بشؤون المدينة وهمومها ،مقدراً المبادرة  األخـيـرة 

مليـون لـيـرة لـبـنـانـيـة ٢٥٠للمجلس البلدي في تخصيص 
مساعدات للطلبة المحتاجين ومطلعاً على كيـفـيـة صـرفـهـا 

 بحيث تعود إلى مستحقيها،
 : وقد قدم الوفد للرئيس يمق مذكرة شاملة جاء فيها

 مقترحات للعمل البلدي في طرابلس
من واقع مدينة طرابلس االقتصادي واإلنمائي والمعيشـي 
يتبين لنا مدى حاجة المدينة لتكاتف أيـادي وجـهـود جـمـيـع 

 .أبنائها لغرض تحسين أوضاعها على كافة الصعد
من هذا المنطلق نتقدم لرئيس البلدية وأعضاء مجلـسـهـا 
الكريم بجملة مقترحات آملين األخذ بها أو مناقشتها لبـلـورة 
سبل وإمكانيات تطبيقها لما فيه مصلحة المدينـة وأهـلـهـا. 

 :وتتضمن هذه المقترحات النقاط التالية
عقد لقاءات دورية (شهرية) بحضور الرئيس واألعضـاء  -١

لالستماع للناس وتلقي شكاواهم ومقترحاتهم بـمـا يـخـص 
 .العمل البلدي في المدينة

وضع خطة فعالة (إعالمية وعملية) لتنشيط السـيـاحـة -٢
 في طرابلس 

كلنا نعلم ونشعر بالضغط السكانـي الـمـتـزايـد عـلـى  -٣
مصادر مياه الشرب لطرابلس وسكانها. مع الـعـلـم أن هـذا 
الضغط سيتزايد في السنين القادمة بينمـا تـبـقـى مصـادر 
مياه طرابلس محصورة ومحدودة ولن تكفي حاجات المدينـة 
في المستقبل القريب.  لـذلـك نـرى ضـرورة وضـع دراسـة 
وبالتعاون مع مصلحة مياه الشمال عن تطور حاجات المدينـة 
لمياه الشرب مستقبال  وكيفية تـأمـيـن مصـادر مـيـاه لـري 
الحدائق والوسطيات الزراعية ومصادر مياه لـإلطـفـاء عـنـد 

 .الحاجة إليها
تشجيع اإلنـارة لـلـمـؤسـسـات والشـوارع الـرئـيـسـيـة -٤

 -األسواق  واألحياء  الداخلية والتـل -ساحة النور -(البحصاص
عزمي) ألنه يساهم بإعطاء صورة عن استمرار النشاط ولـو 

 .كان ليال
إعطاء تراخيص مدفوعة لمواقف السيارات لكـل شـقـة -٥

في المناطق التي تخصص لوقوف السيارات مـقـابـل بـدل. 

على ان تعطى رخصة ثانية أو ثالثة بأسعار أغلـى لـلـشـقـق 
التي تملك أكثر من سيارة وعلى أن ال تعطى هـذه الـرخـص 
سوى ألصحاب الشقق الـذيـن يسـددون كـامـل رسـومـهـم 

 البلدية 
تشجيع ودعم النشاط الثقـافـي (مسـرحـيـات ولـقـاءات -٦

 .دورية للجمعيات واألحزاب)
تنظيف الوسطيات في الشوارع من الردميات واألدغـال -٧

وتحسين تربتها قبل زراعتها وهدر األمـوال عـلـى الشـتـول 
 .وريها

توزيع المزيد من المستوعبـات الـمـخـصـصـة لـلـمـواد -٨
المفروزة في األحياء وخاصـة قـرب الـمـؤسـسـات الـتـجـاري 

 .واألسواق الشعبية
التشدد بقمع ومنع المخالفات على األرصفـة والشـوارع -٩

 .من قبل البسطات والباعة الجوالين
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تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الـجـمـعـيـة 
العامة لألمم المتحدة، العمل على إجراء انتخابات تشريـعـيـة 
تعقبهـا انـتـخـابـات رئـاسـيـة فـور عـودتـه إلـى األراضـي 
الفلسطينية، وشرع بالفعل اتخاذ خطوات عملـيـة فـي هـذا 
االتجاه، إذا اجتمعت اللجنة التنفيذيـة لـمـنـظـمـة الـتـحـريـر 
الفلسطينية، كما طلب من هيئة اإلشراف على االنـتـخـابـات 

 البدء بالتحضيرات الالزمة.
محمود عباس الذي يعتبر منذ سنوات أن إجراء انتـخـابـات 
قد تكون مخرجاً من المأزق الفلسطيني الراهن الناجـم عـن 
االنقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية، محاوالً في الوقت 
نفسه ترميم المؤسسات التمثيلية المشلولة خاصة المجلـس 
التشريعي، لم ينجح سابقاً في عدة محاوالت بذلها على هـذا 
الصعيد، وبقيت محاوالت لم يستطع تفعيلـهـا عـلـى األرض 
بسبب معارضة حركة حماس الحاسمة لمثل هذه الـخـطـوة، 
وعدم وجود إجماع فصائلي، إذ يشتـرط الـبـعـض تـحـقـيـق 
المصالحة أو على األقل خلق أجـواء مـن الـتـوافـق تضـمـن 
شفافيتها ونزاهتها على أن تشمل كل األراضي الفلسطينيـة 
(أي الضفة وغزة)، وإيجاد حلول ألبناء القدس الـذي يـرفـض 
العدو اعتبارهم جزءاً من الواقع الفلسطيني الموجـود، وهـو 
في وقت سابق، أصر على تصويتهم خارج المدينة المقدسة، 
ويزداد الوضع تعقيداً في ظل إعالنه المدينة عاصمة موحدة 
لكيانه وتداعيات االعتراف األمـيـركـي الـذي تـرجـم بـنـقـل 

 السفارة األميركية إليها.
على المقلب اآلخر، فإن إجراء انتخابـات فـي قـطـاع غـزة 
تبدو صعبة جداً أن لم مستحيلة بسبب سيطرة حركة حماس 
أمنياً وسياسياً هناك، خاصة بعد توحد موقفها حـول رفـض 
إجراء االنتخابات، وهي التي كانت في السابق أسيرة تيـاريـن 
األول يريد الذهاب إلى االنتخابات والبـنـاء عـلـى نـتـائـجـهـا 
مراهناً على ضمان الفوز في غزة وتـحـقـيـق مـكـاسـب فـي 
الضفة الغربية، واآلخر يرى أن الذهاب إلى االنتخابات مغامرة 
غير محسوبة على أكثر من صعيد وأن النتائج قد تكون لغيـر 
صالحها بعد أن أعطت استطالعات في مراحل سابقة تـراجـع 

شعبيتها في القطاع، باإلضافة إلى تبرير هذا الطرف بـأن أي 
مكاسب في الضفة تكون بـدون جـدوى فـي ظـل األوضـاع 
الراهنة حيث للعدو الـيـد الـطـولـى والـوحـيـدة عـلـى كـل 

 المستويات االقتصادية والسياسية واألمنية.
إن حركة حماس تمارس في كل الملفات سـيـاسـة وضـع 
العقدة في المنشار، وهي لم تتعامل إيجابياً مع كل مساعـي 
المصالحة واالتفاقات التي تم التوصل إليها منذ انقالبها على 
السلطة، بل كانت تجفف حبر هذه االتفاقات لحظة توقيعهـا، 
وتتنصل من كل االلتزامات التي توافق عليها، بعبارة أدق أن 
حركة حماس كانت تريد التزام الطرف اآلخر بموجـبـات رفـع 
الحصار، وحل مشكلة الموظفين واعتماد شرطتها وأجهزتـهـا 
األمنية من قبل السلطة الفلسطينية دون أي استعداد التخاذ 
خطوة واحدة باتجاه استعادة فعلية وحقيقية للوحدة الوطنية 
أكان في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشـرعـي 
والوحيد للشعب العربي الفلسطيني أو فـي إطـار السـلـطـة 
ومؤسساتها األخرى معتمدة ما لي هو لي وما لك هو لنا نحن 

 االثنين حتى لحظة االنقضاض عليه.
من هنا فإن االنتخابات الفلسطينية مؤجلة حـتـى إشـعـار 
بعيد إذا ارتبطت بموضوع المصالحة الغـائـبـة مـن األذهـان 
والبرامج، والراعي العربي لها ممثالً بالجانب المصري أبعدها 
عن اهتماماته وهو يكتفي بإدارة أزمة عنوانها الحفاظ عـلـى 

 االستقرار ومحاولة منع االنفجار بين العدو وحماس.
إن الذين ينتظرون المصالحة على أهميـتـهـا وضـرورتـهـا 
كمن يبحث عن إبرة في كومة قش وليس أدل على ذلك مـن 
تأكيد نتنياهو في وقت سابق رداً عـلـى االنـتـقـادات الـتـي 
وجهت إليه حول السماح بنقل األموال القطرية إلـى حـمـاس 
عبر جهاز الشاباك (األمن الداخلي الصهيوني)، من قوله إنمـا 
فعلت هذا بعد تأكيدات قطرية بأن المصالحة الفلسطـيـنـيـة 
لن تتم، واستطراداً على ذلك يمكن االستنتاج أن االنتخـابـات 
الفلسطينية سواء كانت تشريعية أم رئاسية ستظل مؤجـلـة 
إلى حين بعيد إلى أن يجد المعنيون حالً للقطـب الـمـخـفـيـة 

 وليس لقطبة واحدة.
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بمزيد من األسى واأللم تنعى قيادة قطر فلسطين لحزب البعث العربي االشتراكي الرفيق شهاب احمد الصوفي ابن 
  الرفيق المرحوم احمد الصوفي عضو قيادة تنظيم فلسطين، عضو قيادة الجبهة.

وبهذه المناسبة األليمة نتقدم بأحر التعازي إلى والدة الفقيد وآل الصوفي الكرام سائلين المولى عز وجل أن يتغمد 
 .الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

 "نا هللا وإنا إليه راجعونإ "
    / أمين سر قيادة قطر فلسطين لحزب البعث العربي االشتراكي/ أمين سر قيادة قطر فلسطين لحزب البعث العربي االشتراكي/ أمين سر قيادة قطر فلسطين لحزب البعث العربي االشتراكي/ أمين سر قيادة قطر فلسطين لحزب البعث العربي االشتراكي     " " " "ركاد سالم " أبو محمودركاد سالم " أبو محمودركاد سالم " أبو محمودركاد سالم " أبو محمود



 ٢٠١٩تشرين األول  /طليعة لبنان الواحد 

 

رجحت صحيفة "ها آرتس" الصهيونية أن يفشل بنيـامـيـن 
نتنياهو في تشكيل حكومة صهيونيـة جـديـدة، وقـالـت أن 
رئيس الكيان لن يمدد لنتنياهو فترة التكليف، وسيعهد بـدل 

أبيض" مهمة  -ذلك إلى تكليف بني غانتس زعيم حزب "أزرق
التأليف، ونسبت الصحيفة إلى ليبرمان تأكيده أن نتنياهو لـن 
ينجح في تشكيل حكومة، فيما فسرته الصحيفة أن الخـصـم 
اللدود لنتنياهو منذ أن أقصاه األخير عن وزارة الدفـاع عـلـى 
استعداد للتحالف مع غانتس في تشكيل حكومة يشتـرط أن 

 ".١٢٠" صوتاً من أصوات أعضاء الكنيست البالغ "٦١تنال "
وكان رئيس كيان العدو قد عهد إلى نـتـنـيـاهـو تشـكـيـل 

 ٥٥الحكومة بعد أن استطاع أن يحصل على تـأيـيـد قـرابـة 
صوتاً وهم أصوات الليكود واألحزاب المتـطـرفـة الصـغـيـرة، 

" لغانتس بما فيها بعض أصوات القائمة العـربـيـة ٥٣قرابة "
 المشتركة.

المصادر الصهيونية تتوقف أمام مسألة تشكيل الحـكـومـة 
عند فشل حزب الليكود وحزب أزرق وأبيض فـي الـحـصـول 
على أكثرية تؤهل أي طرف تشكيل الحكومة وال عـلـى عـدد 
من المقاعد تساعده على بناء تحالفات سهلة. وهي سـتـضـع 
كال الحزبين أمام مأزق اشتراطات األحزاب الصغيرة وشروطها 
وهي في أحيان كثيرة فعلية ومتناقضة فيما بينها، كـمـا أن 
نفس المصادر ترى أن مأزقاً سياسياً وربـمـا دسـتـوريـاً قـد 
يشهده كيان العدو خاصة وأن مـحـاوالت تشـكـيـل حـكـومـة 
ائتالف قد فشلت اثر اللقاء بين نتنياهو وغانتس، وهي أكثـر 
صعوبة اآلن بعد أن أكد مركز حزب الليكود أنـه لـن يشـارك 
في أي حكومة ال يترأسها نتنياهو مشدداً في الوقت نـفـسـه 

الذي يحاول أن يتحـصـن بـمـنـصـب   –أي نتنياهو   –على أنه 
رئيس الوزراء في مواجهة ثم الفساد الموجهة إليه والتي قـد 

 تعرضه إلى المحاكمة. هو مرشح الليكود الوحيد واألوحد.
إن ظاهرة التشرذم السياسي في كيان العدو ليست جديدة 
ولكنها مرشحة ألن تتفاعل أكثر خاصة في ظل عـدم قـدرة 
األحزاب على  استقطاب ناخبيـن قـد يشـكـلـون ثـقـالً فـي 
المعادلة، وعلى سبيل المثال فإن ليبرمان الذي يـعـتـبـر فـي 

األوساط السياسية الصهيونية بيضـة الـقـبـان فـي مسـألـة 
 تشكيل الحكومة ال يملك أكثر من ثمانية مقاعد.

وفي ظل الوضع السـيـاسـي الـقـائـم فـي كـيـان الـعـدو 
 وتعقيداته ال بد من تسجيل مالحظتين أساسيتين:

) صوتاً اختـلـفـت ١٣األولى: أن القائمة العربية المشتركة (
فيما بينها، في خالف ال يتجاوز وجهات النظر، ولن يؤدي إلـى 
شرخ إذ سمى عشرة من أعضائها غانتس لتشكيل الحكومـة، 
في سابقة هي األولى من نوعها فـي كـيـان الـعـدو، إذ لـم 
يسبق أن انخرط أعضاء الكنيست العرب في هذا المـوضـوع، 
وكانوا على الدوام يرفضون التسمية بـيـنـمـا الـتـزم ثـالثـة 
آخرون نفس الموقت القديم، النواب الذين سـمـوا غـانـتـس 
أوضحوا أن هذه التسمية ال تعني تأييده، وال تصنف في خانة 
المراهنة عليه إال أن شعار الحملة االنتخابية للقائمة العربيـة 
المشتركة، من بين شعارات أخرى طبعاً، كان إسقاط نتنياهو 
كأحد األهداف المهمة، وجاءت تسمية غـانـتـس عـلـى هـذه 

 الخلفية ليس أكثر.
الثانية وهي أن غانتس ونتنياهو وكذلك كـل الشـخـصـيـات  
واألحزاب في الكيان االغتصابي واحدة من حـيـث الـعـنـصـريـة  
والعداء للعرب، وال يتوقع أحداً موقفاً مغايـراً مـن هـذا أو ذاك،  
فهم يختلفون على المكاسب والمواقع في إطار لعبة سـيـاسـيـة  
داخلية، إال أنهم يتبارون في إظهـار عـنـصـريـتـهـم وعـدائـهـم  
للفلسطينيين العرب في كل المجاالت، الـقـمـع، االسـتـيـطـان،  
مصادرة األراضي إلى غير ذلك من العناويـن الـتـي تسـتـهـدف  

 اقتالع العرب من أرضهم وإلغاء شخصيتهم وهويتهم الوطنية. 
لقد تعاقب في السابق العمل والليكود على الـحـكـم فـي 
كيان العدو، وكان بعض العرب الذين راهنوا على الـتـسـويـة 
يراهنون في الوقت نفسه على هذا الطرف أو ذاك فإذا بـهـم 

 مثل من يقبض على الريح.
بقي أن نقول، كلمة أخيرة، مصير نتنياهو في الميزان ولم 
تنفع كل عنصريته وأحقاده في جذب الـنـاخـب الصـهـيـونـي 
الذي هو أكثر عدوانية وعنصرية، ونتنياهو صـديـق تـرامـب 

 يتحضر لنهاية حياته السياسية.
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 .. بعنوان من ظلمة األسر إلى نور الحرية

  : والكتاب يلخص تجربة شخصية ذات أبعاد ثالث
 .. بعد فلسطيني يسجل معاناة األسرى في السجون اإلسرائيلية

 .. وبعد عربي يتحدث عن مكرمة الرئيس الشهيد صدام حسين رحمه اهللا
وبعد دولي يتحدث عن مشاركة أميركية في التحقيق لوصم مكرمة الشهيد الرمز صدام حسين لعوائل الشهداء 

 .والجرحى باإلرهاب



      ٢٠١٩تشرين األول /طليعة لبنان الواحد     

 

في ظل ما تشهده الساحة السورية من تطورات سياسـيـة 
وعسكرية ومع اإلعالن عن تشكـيـل الـلـجـنـة الـدسـتـوريـة 
أصدرت القيادة القومية لحزب البعـث الـعـربـي االشـتـراكـي 

 :البيان اآلتي
بعد ثمانية أعوام على انطالق االنتفاضة الشـعـبـيـة، مـا  

تزال سوريا غارقة في صراع دائر فيها وعليها، وهـي بـاتـت 
ساحة مستباحة لكل أشكال التدخل الدولي واإلقلـيـمـي مـن 
دور إيراني ممعن في تغوله في العمق المجتمعـي الـعـربـي 
السوري إلى دور روسي مطبق بترسانته العسكرية المدمـرة، 
ومن دور أميركي في شرقها إلى دور تـركـي فـي شـمـالـهـا 

، وكلها تنهـش مـن  واعتداءات صهيونية بين الفينة واألخرى
لحم الجسد السوري الذي باتت دولته هيكالً عظـمـيـاً، وبـات 
سكانه يتوزعون على عالم الشتات القريب والبعـيـد، ومـعـه 

ـــح ـــمـــوغـــرافـــي لشـــعـــب     أصـــب ـــدي ـــب ال ـــركـــي ـــت ال
المخاطر الفعلية بهويته القوميـة الـعـربـيـة،   تتهدده  سوريا

مليشيات مـمـن يـعـتـبـرهـم   بعدما عمد النظام إلى توطين
قدموا خدمات جلى للنظام واستقدموا على رافعـة الـتـدخـل 
اإليراني من بالد فارس وأفغانستان وباكستان وحيث لم يعد 

وأهدافه في الوطن العربـي   أطماعه  يخفي  النظام اإليراني
بدءاً من العراق ومروراً لسوريا وانتهاء بكل قطر عربي تصل 

 .التخريبي في البنية المجتمعية العربية  إليه إمداءات تدخله
إن حزب البعث العربي االشتراكي بما يمثل والـذي أدمـاه،  

كما كل إنسان عربي شريف ومخلص ألمته ما أصاب سـوريـا 
من تدمير هائل لمدنها الـتـاريـخـيـة ومـرافـقـهـا الـحـيـويـة 
والحياتية، وما تعرض له أهلها من قتل وتهجير بـالـمـاليـيـن 
في استحضار لمشهدية تدمير مدن العراق وخاصة المـوصـل 

يرى أن ما تعرضت له سوريـا مـا   ومدن صالح الدين واألنبار
كان ليحصل ويبلغ هذا المستوى الكارثي لو تجاوب الـنـظـام 
مع مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق سلمياً لثماني سنوات 
خلت واستمر أشهراً محافظاً على سلميتـه، إلـى أن فـرضـت 
العسكرة عليه بعدما استجره النظام إلى المربع األمني الـذي 
يتقن لعبته، ومعه أخرجت قوى الحراك الشعبي السلمية مـن 

العسكرة من الطرفين ميدان المواجـهـة   الصراع لتدخل قوى
بدءاً من النظام بكل القوى الداعمة له إقليمياً ودولـيـاً، إلـى 
قوى التكفير الديني والترهيب المجـتـمـعـي الـتـي عـطـلـت 
وصادرت أدوار القوى الوطنية، وهي إن حاكت مزاجاً شـعـبـيـاً 

أنها انكشـفـت عـلـى   ولعبت على وتر الغرائزية المذهبية إال
أنها مجرد منتج إيراني أميـركـي دخـل   حقيقتها بعدما تبين

النظام التركي على بعض أطرافها خدمـة ألجـنـدة أهـدافـه 
الخاصة، كما دخلت أميركا على خـط األكـراد فـي مـحـاولـة 

 .إلبراز هوية كيانية خاصة بهم
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي، الـتـي  

انفجار الصراع في سوريا وعلـيـهـا   حددت في وقت مبكر من
رؤيتها ألبعاده وخطورته على البنية الوطنية والمـجـتـمـعـيـة 
السورية، تعيد التأكيد وعلى أبـواب اإلعـالن عـن تشـكـيـل 
اللجنة الدستورية بأن الحل السيـاسـي الـذي يصـون وحـدة 
سوريا أرضاً وشعباً ومؤسسات، ويضع حداً لتسلط المنظومـة 

حكم البالد والعباد، ويقيم النظـام   األمنية بكل رموزها على
الديموقراطي على أساس الفصـل بـيـن السـلـطـات وعـدم 
طغيان واحدة عن األخرى ومحاسبة كل من ارتـكـب جـرائـم 
حرب وجرائم ضد اإلنسانية بحق شعب سوريا، ومنها جرائـم 
التعذيب واإلخفاء القسري واستعمال األسلحة المحرمة دوليـاً، 
واعتبار هذه الجرائم غير قابلة للتقادم ووضع حد ألي شـكـل 
من أشكال التأييد والتوريث السلطوي هو اقل ما يجب األخـذ 
به إلخراج سوريا من محنتها ووضعها علـى سـكـة الـخـالص 
الوطني. وعليه ترى القيادة القومية أن هـذه الـمـبـادرة وإن 
أتت متأخرة، إال أنها تشكل خـطـوة إيـجـابـيـة، ألن سـوريـا 

أول حـركـة نضـالـيـة،  ولـدت عـلـى أرضـهـا العربية الـتـي
التركيب، تحريرية األبـعـاد، تـقـدمـيـة الـمـضـمـون،  قومية

ديموقراطية النهج تستحـق أمـنـاً وطـنـيـاً وسـلـمـاً أهـلـيـاً 
اجتماعياً ونظاماً ديموقراطياً تسوده قواعد العدالة  واستقراراً

أن  وعلى أساس ذلك تؤكد القيادة القـومـيـة لـلـحـزب عـلـى
مشروع الدستور يجب أن يؤكد على الثوابت الـوطـنـيـة وأن 
يحاكي شروط اإلصالح الجدي في بنية النـظـام. فـفـي بـاب 

 :الثوابت يجب التأكيد على ما يلي
أوالً: أن أي مشروع دستور لسـوريـا، ال يـؤكـد عـلـى وحـدة   

األرض السورية كما على وحدة الشعـب والـمـؤسـسـات وعـلـى  
هوية الشعب السوري القومية العربية واعتبار ذلك من الثـوابـت  
الغير قابلة للمس أو النقاش بها، يـكـون مشـروعـاً مشـبـوهـاً،  

مـا سـبـق ورسـمـه   وعكس ذلك فإنه سيكون مشروعاً يحـاكـي 
للعراق عبر دستـور أضـعـف بـنـيـان الـدولـة   المحتل األميركي 
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 .مأزوماً يستولد أزمات دورية  المركزية وأقام نظاماً طائفياً
ثانياً: إن أي مشروع دستور جديد لسوريا ال يـؤكـد عـلـى  

إطالقية السيادة الوطنية للشعب على أرضه ويمارسها عـبـر 
مؤسساته الشرعية، يكون دستوراً مـفـتـقـراً ألهـم ركـائـزه 
وأهمها ركيزة السيادة، التي ال تستقيم مـع وجـود جـيـوش 
وميليشيات أجنبية على أرضها كما وجود قواعد عسكرية وال 

تـارة آمـنـه أو  أي شكل من أشكال المناطـق الـتـي تسـمـى
مناطق نفوذ تارة أخرى. وبالتالي فإن التأكيد علـى مـوضـوع 
إطالقية السيادة يجب أن يكون من المسلمات الوطنية والتـي 
ال يقرر بشأنها أي نظام أو حزب أو قوة مهما بلغ شأنـهـا، ألن 
هذا األمر حق سيادي للشعب كما قضية وحدة األرض. وهـذا 
حق غير خاضع للمساومة وال لالسترهان ألي جهـة أجـنـبـيـة 
إقليمية كانت أو دولية. هذا في باب الثوابت الوطنية، أما في 
اإلصالحات السياسية التي يفترض أن يؤكد علـيـهـا مشـروع 

 :الدستور فيحب أن تنص على البنود التالية
أوالً: إن مشروع الدستور الجديد الذي يـفـتـرض فـيـه أن  

يحرص على تحديد الـثـوابـت الـمـتـعـلـقـة بـوحـدة األرض 
والسيادة الوطنية، معني بوضع أسس لنظام سياسي جديـد، 
تحترم في ظله الحريات العامة وتكون الديموقراطية ناظمـة 

دون  وعلى قاعدة الفصل بـيـن السـلـطـات للحياة السياسية
طغيان لواحدة على أخرى وبما يـمـكـن مـن إعـادة تـكـويـن 
السلطة على أساس قانون انتخابي تراعى من خاللـه اإلرادة 
الشعبية لتمكينها من ممارسة حقها في الرقابة والمحـاسـبـة 

إن مشـروع الـدسـتـور  عبر المؤسسات الدستورية الشرعية.
في الحؤول دون إعـادة إنـتـاج  الجديد يجب أن يكون حاسماً

ولو بمسميات جديدة، وإال فـأن الصـراع وأن  النظام لنفسه
وسـيـبـقـى الـوضـع   خمدت جذوته إال أن جمرته لن تنطفئ 

 .عرضة لالنفجار في أية لحظة
ثانياً: إن مشروع الدستور الجديد يجب أن يـكـون واضـحـاً  

في رفضه كل تهديد لهوية الشعب القومية من خالل تغييـر 
التركيب الديموغرافي وعبر أشكال التـوطـيـن لـكـل الـذيـن 
استقدموا على رافعة التدخل اإليراني في الشأن السوري مـع 
وجوب سحب الجنسية لكل من نالها لخدمة أمنية أو عسكرية 
قدمتها الميلشيات للنظام في إطار الصـراع الـذي مـا يـزال 

 مستمراً منذ ثماني سنوات.
ثالثاً: إن مشروع الدستور الجديد وفي ديباجتـه يـجـب أن  

يؤكد على عودة كل النازحيـن إلـى ديـارهـم، عـودة آمـنـة 
كريمة وكل إلى مكان سكنه األصلي وحتى ال يتحـول الـفـرز 
السكاني فيما لو حصل إلى تكوين كانتونات تستبـطـن فـي 

 .ذاتها عوامل مهددة للوحدة الوطنية والمجتمعية
رابعاً: إن القيادة القومية للحزب وهي تؤكد على احـتـرام   

الثوابت الوطنية التي جرت اإلشارة إليهـا وعـلـى الـعـنـاويـن 
اإلصالحية، تؤكد على احترام مبدأ المـسـاواة فـي الـحـقـوق 
والواجبات لكل أبناء الشعب السوري وأن حـق هـذا الشـعـب 
بكل طيفه االجتماعي وبالحقوق المدنية والسياسية ال يـبـرر 

منهـا  من فئاته التي يتشكل فئة بأي شكل من األشكال منح
يـكـثـر  نسيجه الوطني حقوقاً دستورياً في إطار حكـم ذاتـي

عــن وضــع مشــروع  الــحــديــث عــنــه مــع قــرب الــحــديــث
الذي يجب أن يلحظ للجماعات الـعـرقـيـة حـقـوقـهـا   الدستور

 .الثقافية في إطار الوحدة الوطنية
خامساً: إن القيادة القومية للحزب وهي تـحـمـل الـنـظـام  

إيصال الوضع إلى ما هو عـلـيـه إلـيـه   المسؤولية األولى في
بسبب انسداده أمام ولوجه طريق اإلصالح الجـدي، تـرى أن 
إشراكه في مخرجات الحل ال يعنـي أبـداً إعـادة إنـتـاج هـذا 
النظام لنفسه أو لشبيهه وبالتالي فإن المرحلة االنتقالية التي 
تتطلب إشراك قوى المعارضة الوطنية والنظام، هـي ألجـل 
وضع األسس لبناء سوريا بناء وطنياً، يعيد االعتبـار لـدورهـا 
وموقعها المتقدم في مواجهة العـدو الصـهـيـونـي، ويـعـيـد 
االعتبار لدورها كرافعة للنضال القومي العربي التحرري فـي 
مواجهة كل من يهدد األمن القومي العربي وهذا ما يتطـلـب 
قطعاً للمرحلة التي وسمت العالقة الرسميـة بـيـن الـنـظـام 
السوري والنظام اإليراني التي هي وصمة عار في تاريخ هذا 

جـرى   النظام ونقطة سوداء فـي تـاريـخ سـوريـا الـحـديـث
توظيفها في خدمة المشروع اإليراني الذي استند إليـهـا فـي 

أن يؤمن لـوجـوده   تغوله في العمق القومي العربي ويحاول
متكآت ليس عبر أذرعه األمنية من لبنانية وعراقية وأفغانيـة 

بل أيضاً عبر أنظمة عربية أعطت األلوية لعالقة مـع   وحسب
هذا النظام الشعوبي على حساب العالقات مع الدول العربية 

 التي حملت لواء الدفاع عن األمن القومي العربي.
سادساً: إن القيـادة الـقـومـيـة لـحـزب الـبـعـث الـعـربـي  

االشتراكي والتي تدين بشدة ما قام به النظام السـوري مـن 
قمع للشعب وتدمير لمدنه وأريـافـه مسـتـقـويـاً بـالـنـظـام 
اإليراني والدولة الروسية، تدين في الوقت نفسه الدور الـذي 

قوى التكفير الديني والترهيب المجتمـعـي،   وتقوم به  قامت
وال تعتبر هذه القوى ممثلة للشعب السوري بأي شـكـل مـن 
األشكال وال تمثل نبضه الذي انطلق بتظاهراته المليـونـيـة، 

،الـقـوى   أن ما يمثل الشعب السوري هي قـواه الـحـيـة  بل
الشعبية التي انطلقت في حراكها السـلـمـي والـمـتـمـسـكـة 
بعروبتها، والتي ترفض أن يقـرر مصـيـر بـالدهـا الـثـالثـي 

الروسي والتركي، وال الراعي األمـيـركـي الـحـاضـر -اإليراني 
هذه اللقاءات. إن مثل هذه اللـقـاءات ال   طيفه دائماً في مثل

تأخذ مصالح الشعب السوري بـعـيـن االعـتـبـار بـل تـهـتـم 
بمصالح أطرافها االقتصادية والسياسية واألمنية وهي فيـمـا 
ترسمه من حلول ومخرجات حلول إنما تشكل تهديداً واضحـاً 
ألمن سوريا الوطني ولدورها القومي العربي الذي يغيب عـن 
كل محادثات إقليمية ودولية بشأنها وهذا ما كان ليحصل لـو 
اختار النظام االنفتاح على الشعب واالستجابة لـمـتـطـلـبـاتـه 
وحاجاته المشروعة، لكنه سار في االتجاه الـمـعـاكـس ودفـع 
بسوريا إلى موقع هامشي باتت في موقع المـتـلـقـي والـذي 
ترسم لها الحلول بمعزل عن إرادة شعبها وهذا ما يـجـب أن 

 .يتنبه إليه واضعو الدستور الجديد
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي والـتـي 

توجه التحية لهذا الشعب الـذي  تكبر بشعب سوريا تضحياته
لن يقبل أن تصادر إرادته وحرياته وتشوه هويته الـقـومـيـة 
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ولن يقبل أن تفرض عليه أجندة أهداف القوى الـتـي دمـرت 
بنيته وهجرت أبناءه، وسوف يبقى في الموقع الذي تـمـيـزت 
به سوريا قبل أن تقع تحت قبضة نظام قمـعـي اسـتـبـدادي 
ارتبط بأحالف مشبوهة عـلـى حسـاب االنـتـمـاء الـعـروبـي 

 األصيل لسوريا.
إن القيادة القومية للحزب ومع اإلعالن عن إطالق اللجـنـة 
الدستورية تتمنى لشعب سوريا أن يخرج من هذه الـمـحـنـة 
بأسرع وقت ممكن وحتى تعود سوريا لتلعب دورها القـومـي 

 وكموقع متقدم في مواجهة العدو الصهيوني.
تحية لشهداء هذا الشعب الصابر المثخن بالجراح والشفـاء 
لجرحاه والحرية لمعتقليه وللكشف عن مصيـر الـمـخـتـفـيـن 
قسراً ولمحاسبة كل المسؤولين الذين أوصلـوا سـوريـا إلـى 
هذا المستوى من اإلفقار ورهن االقتصاد لمصالـح شـركـات 

 الدول التي تفننت في تدمير البنية الوطنية.
 

٢/١٠/٢٠١٩ 

دانت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي الغزو 
التركي للشمال السوري واعتبرته انتهاكًا صارخًا لـلـسـيـادة 
الوطنية السورية التي فرط بها النظام بعدما ارتهن للـقـوى 
الدولية واإلقليمية.  جاء ذلك في بيان للقيادة القومية هـذا 

 نصه: 
في الوقت الذي كانت فيه األنظار واالهتمامـات مـنـشـدة 
إلى ساحة العراق التي انتفضت جماهيرهـا ضـد مـنـظـومـة 
الفساد والتغول اإليراني في كل مفاصل الوضـع الـعـراقـي، 
جاء الغزو التركي للشمال السوري، بذريعة إقامـة مـنـطـقـة 
آمنة ليغطي على االنتفاضة الشعبية في العراق، ولـيـخـلـق 
وقائع سياسية وعسكرية على األرض السورية بعدما بـاتـت 
سوريا في حالة انكشاف شاملة  أفسحت المجال أمام القوى 
اإلقليمية والدولية ألن تـعـبـث بـاألمـن الـوطـنـي السـوري 
وتجعل الموقع السوري فـي مـوقـع الـمـتـلـقـي لـإلمـالءات 
الخارجية وخاصة النظام اإليراني  منـهـا والـذي لـم يـخـف 
سيطرته على دمشق كواحدة من العواصم العربـيـة األربـع 

 التي سقطت بيده. 
إن القيادة القومية لحزب البعث الـعـربـي االشـتـراكـي إذ 
تدين بشدة الغزو التركي للشمال السوري، ترى أن تركيا ما 
كانت لتجرأ على خطوتها لـو لـم تصـبـح سـوريـة سـاحـة 
مستباحة لكل القوى الطامعة بثروات األمة العربـيـة والـتـي 
لم تر سبيًال لتنفيذ أهدافها إال بتدمير البنية الوطنية للـدول 
العربية وسوريا منها وهي التي تشغل مـوقـعـًا هـامـًا فـي 

 خارطة الصراع العربي الصهيوني.
إن القيادة القومية التي تعتبر أن األمن القومي الـعـربـي  

هو وحدة عضوية ترى كل تهديد ألي من أقطار األمة وأيـاً 
كانت طبيعة النظام الحاكم هو تهديد ألمن األمة بـرمـتـهـا 
على كافة الصعد والمستويات. وإذا كان هذا الغزو مهـد لـه 
بتواطؤات دولية وإقليمية من االنسـحـاب األمـيـركـي  مـن 
المنطقة المستهدفة إلى التفهم اإليراني للمصالح األمـنـيـة 
التركية المشروعة والتفاهم المسبق مع روسـيـا، فـإن هـذا 
يكشف بوضوح، أن خارطة الوطن العربـي مـوضـوعـة اآلن 
على مشرحة تقاسم النفوذ بين القوى التي تأتلف  في حلف 
غير مقدس تحكمه قواعد التوافق بين واشنطن ومـوسـكـو 
وطهران وأنقرة  والتي  استثمرت وما تزال بقـوى الـتـكـفـيـر 
الديني والتخريب والترهيب المجتـمـعـي وبـمـا وفـر أفضـل 
البيئات للعدو الصهيـونـي لـفـرض شـروطـه عـلـى شـعـب 

 فلسطين خاصة وعلى األمة العربية عامة. 
إن القيادة القومية لحزب البعث الـعـربـي االشـتـراكـي إذ 
تدعو إلى تحرك سريع على المستـويـن الـعـربـي والـدولـي 
لوضع حد لعملية الغزو التركـي لـلـشـمـال السـوري تـدعـو 
إلطالق عملية سياسية تضع حدًا لهذه االستـبـاحـة لـألرض 
السورية وإخـراج كـافـة الـقـوى الـعـسـكـريـة الـنـظـامـيـة 
والمليشياوية التي استقدمت إلى سوريـا دولـيـة كـانـت أو 
إقليمية، وإعادة هيكلة الـحـيـاة السـيـاسـيـة عـلـى قـواعـد 
الديموقراطية وتداول السلطة وتحقيق مبدأ المـسـاواة فـي 
المواطنة لكل الطيف السوري دون تمييز ديـنـي أو عـرقـي 

 بحيث تكون المواطنة هي الخيمة التي يتظلل الجميع بها. 
إن القيادة القومية وفي الوقت الذين تطالب فيه االرتقـاء 
بالموقف العربي رسمياً وشعـبـيـًا إلـى مسـتـوى تضـحـيـات 
جماهير الـعـراق فـي انـتـفـاضـتـهـا ذات الـبـعـد الـوطـنـي 
واالجتماعي، تطالب في الوقت ذاتـه بـمـوقـف واضـح مـن 
الغزو التركي ألرض سوريا وهي أرض عـربـيـة والـتـي مـا 
كانت لتحصل لوال أن وصل التغول اإليراني مستوى شـديـد 
الخطورة على األمن العربي.  وليكن واضحًا أن أميركا الـتـي 
مكنت النظام اإليراني من الهيمنة على الوضع العراقي هـي 
التي أعطت الضوء األخضر لغزو تركي لسوريا وكـلـه ألجـل 
إبراز الدورين اإليراني والتركـي كـدوريـن أسـاسـيـيـن فـي 
الترتيبات السياسية لالزمات البنيوية العربية في ظل تغييب 
مفضوح لحضور عربي وصوًال لتركيب نظام إقليمي جـديـد 
يرتكز على المثلث اإليراني التركي اإلسرائيلي يكون متظلـًال 

 برعاية أميركية روسية. 
هذا ما يجب أن يعيه العرب انطالقًا مـن أن هـذا الـذي  

يحصل حاليًا وأخره الغزو التـركـي مـا هـو إال مـن نـتـائـج 
 .وتداعيات احتالل العراق

ولذلك فإن الرد كي يستقيم وحجم الخـطـر الـذي يـهـدد 
األمن القومي العربي يجب أن ينطلق من إسـقـاط نـتـائـج 

اإليراني للعراق والمـجـال مـتـاح حـالـيـاً  -االحتالل األميركي
بموقف قومي من انتفاضة شعبه الوطنية بعنوانـهـا الـبـارز 
ضد االحتالل اإليراني ومنظومـات الـفـسـاد والـتـشـكـيـالت 
الميليشياوية المذهبية التي ارتكبت جرائم ضـد اإلنسـانـيـة 

 بحق الجماهير المنتفضة. 
 

 �١٠/١٠/ ٢٠١٩ 
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
لقد انتظر الشعب العراقي ستة عشر عاماً من االحـتـالل. 
وصبر كثيراً على الظلم والقهر وامتـهـان الـكـرامـة والـجـوع 
والمرض. وقد خدر بوعود من عمالء االحتالل، وهـيـهـات أن 
يصدق خائن بوعوده. وخدرته المرجعيات الدينيـة بـدعـوتـه 
إلى الصبر، وهي ال تستطيع صبراً قبل أن تتخم جيوبها مـن 

 المال الحرام.
بين وعود الخونة وفسادهم، ووعود المرجعيات الديـنـيـة 
ونصائحهم، عاش الشعب العراقي أسوأ الـظـروف وأقسـاهـا 
وأكثرها تنوعاً. حيث عاث لصوص االحتالل، والـذيـن أفـتـوا 
بتحريم مقاومة الغزاة، سرقة وسلباً وقتالً وتهجيراً، ليلـعـقـوا 

 دماء أبناء شعبهم، ويراكموا الثروات فوق الثروات.
عاونوا االحتالل األميركـي زعـمـاً مـنـهـم، وكـذبـاً، أنـه 

 الخالص مما سموه جرائم نظام البعث.
وعاونوا االحتالل اإليراني توهماً منهم أنـهـم يـنـصـرون 
 المذهب، والخالص من أنظمة زعموا أنها ال تحكم بشرع اهللا.

لقد قيل: أكذب ثم إكذب، ولكن للكـذب نـهـايـة. وقـيـل 
 استعمل الخديعة، ولكن للخديعة نهاية.

لقد كفى الشعب العراقي أنه عانى من المرارة وامـتـهـان 
الكرامة وشظف العيش طـوال سـنـوات امـتـألت بـالـظـلـم 
والفساد. وانطلت عليه األكاذيب والخدع. وألن حبلها قصـيـر، 
فهذا يوم الكشف عن وجوه اللصوص وتجار الدين قـد أتـى. 

 وأتى معه يوم الحساب.
لقد طفح الكيل وفاض كثيراً، وكان الذين يراهنون عـلـى 

 أن الشعب العراقي بالغ سقف الثورة، وهذا اليوم قد أتى.
هذا يومكم يا شعب العراق. وهذه ثورتكم تجتاح العـراق 

 من أقصاه إلى أقصاه.
ليس لديكم ما تخسرونه بعد أن عاث ثعالب الخونة، كمـا 
عاث تجار الدين، بكل المحرمات، وتجاوزوا كثيـراً الـخـطـوط 

 الحمر التي تفصل بين الشعب وثورته.
ليس لديكم ما تخسرونه، خاصة أنـكـم خـبـرتـم خـداع 
التجار، رجال دين ودنيا، فقد عم الجوع والمرض. وعم القتل 

 والتهجير. وأصبحت حياتكم جحيماً ال يطاق.
فعالم تصبرون. فإذا استمريتم بثورتكم سـيـقـابـلـونـك 
بالرصاص الحي. وإذا انقلبتم على أعقابكم سـيـقـابـلـونـكـم 

 بسالح الموت جوعاً ومرضاً. 
خالصكم اليوم بأن تموتوا شرفاء، ال أن تموتـوا خـنـعـاء. 

 فإن الموت بشرف هو الطريق األقصر للنصر. 
خالصكم اليوم بأن تستمروا في ثورتكم، وهـو خـالص 
أكيد، ألن الثعالب ال تدافع عن فرائسها إذا شـعـرت بـخـطـر 
داهم. وهذا أنت يا شعب العراق ذلـك الـخـطـر الـذي يـؤرق 

 جفون من استباح العراق، واستباح كرامات العراقيين.
 بوركت ثورتكم، وبوركتم شعباً أبياً كريماً.

 ولكم كل التحية من شرفاء العرب كل العرب.
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    د. علي بياند. علي بياند. علي بياند. علي بيان
، إضـافـة ٢٠٠٣شهد العراق منذ االحتالل األميركي عـام 

إلى المقاومة المسلحة التي خاضتهـا الـمـقـاومـة الـوطـنـيـة 
العراقية والتي أجبرت قوات االحتالل عـلـى االنسـحـاب عـام 

، وحتى تشرين األول الحالي سلسلةً من االحتـجـاجـات ٢٠١١
الشعبية ضد اإلحتالل،  وممـارسـات حـكـومـات الـمـنـطـقـة 
الخضراء المتعاقبة في ظلّه من انتهاكات لـحـقـوق اإلنسـان، 
والظلم، والفساد حيث صنف العـراق اسـتـنـاداً إلـى مـؤشــر 

عـالـمـيـاً، وتـدنـي الـخـدمـات  ١٢الشفافية الدولية بالدرجة 
الصحية والتربوية، والبيئية، والـكـهـربـاء والـمـاء والسـكـن، 
وارتفاع نسبة البطالة واألمية، وانتشار آفة المخـدرات حـيـث 

. ٧/١٠٠وصلت نسبة من أصيب بها من الـعـراقـيـيـن إلـى 
وسوف يتم هنا التطرق فقط إلى االحتجاجات الشعبيـة مـنـذ 
بداية االحتالل وحتى المظاهرات العارمة التي انطلـقـت فـي 

 .األسبوع األول من هذا الشهر
 

    المحطات الرئيسية في االحتجاجاتالمحطات الرئيسية في االحتجاجاتالمحطات الرئيسية في االحتجاجاتالمحطات الرئيسية في االحتجاجات
 ٢٨بعد حوالي أسبوعين من احتالل بغداد وتحـديـداً فـي 

دخلت مجموعات من جنود االحتـالل إلـى  ٢٠٠٣نيسان عام 
إحدى المدارس في الفلوجة مما جعل األهالي يخرجـون فـي 
مظاهرة سلمية مطالبين  جـنـود االحـتـالل بـالـخـروج مـن 

شهيداً وأكثـر  ٢٠المدينة، وتعرضوا إلى إطالق النار وسقوط 
جريحاً. وفي آب مـن الـعـام نـفـسـه احـتـشـد آالف  ٧٠من 

المواطنين في مدينة الثورة في بغداد لالحتجاج على مقـتـل 
أحد المواطنين بنيران جنود االحتالل. وفي شباط وحـزيـران 

نظّمت مظاهرات في البصرة مطالـبـةً بـتـوفـيـر  ٢٠١٠عام 
الخدمات وفرص العمل للشباب، ومكافحة الفسـاد، واحـتـرام 

 ٥حقوق اإلنسان، وإقالة المحافظ. وتجددت المظاهرات فـي 
في عدة مدن من محافظات القادسيـة  ٢٠١١شباط  ٢٥،  ٧، 

وميسان وذي قار والبصرة وواسط والرمادي ونينوى واألنـبـار 
وديالى للمطالبة كذلك بتحسين الواقع المعيشي والـخـدمـي 

 ٢٥السيئ، وتوفير فرص العمل، حيث تمـيـزت مـظـاهـرات 
شباط والتي أطلق عليها "مظاهرات الربيع العراقي" اقتـحـام 
مقرات حكومية في كل مـن الـمـوصـل والـبـصـرة وواسـط 
والرمادي نتيجةً لعدم استجابة حكومة المنـطـقـة الـخـضـراء 
للمطالب التي كانت ترفع في الفترات السابقة. ومنذ كـانـون 

ولمدة سـنـة كـامـلـة شـهـدت مـدن فـي  ٢٠١٢األول عام 
محافظات األنبار ونينوى وديالى وصـالح الـديـن وكـركـوك 
وبغداد مظاهرات ضد سياسة التهمـيـش الـتـي تـنـتـهـجـهـا 

اقـتـحـمـت الـقـوات  ٢٠١٣السلطة. وفي التاسع من نيسان 

الحكومية الساحة التي اعتصم فيها متظاهرون من مـديـنـة 
 ٥٠الحويجة في محافظة كركـوك مـمـا أدى إلـى سـقـوط 

شهيداً. وفي العام نفسه وفي التاسع مـن حـزيـران خـرجـت 
مظاهرات في مدينة النجف احتجاجاً على تـردي الـخـدمـات. 

 ٢٠١٧،    ٢٠١٦و  ٢٠١٥وتوالت االحتجاجات فـي األعـوام 
للمطالبة بالقضاء على الفساد واالبتعاد عـن الـمـحـاصـصـة 

انطلقت احتجاجات في مـديـنـة  ٢٠١٨السياسية. وفي تموز 
البصرة مطالبةً بتحسين الخدمات ومكافحـة الـبـطـالـة لـدى 
الشباب، وانتشرت فيما بعد لتشـمـل كـافّـة مـدن الـجـنـوب 

 .وصوالً إلى العاصمة بغداد
لقد توجت االحتجاجات فـي األسـبـوع األول مـن هـذا      

الشهر، حيث انطلقت المظاهرات في بـغـداد وامـتـدت إلـى 
محافظات الجنوب والفرات األوسط رافعةً الـمـطـالـب ذاتـهـا 
التي طالبت بها سابقاً ولم ينفّذ منها شـيـئـاً. واسـتـخـدمـت 
السلطات األمنية في البداية خراطيم الماء، والغاز الـمـسـيـل 
للدموع، لكنها لجأت الحقاً إلى إطالق الرصـاص الـمـطّـاطـي 
والحي، واتهم المتظاهرون عناصر من ميليـشـيـات الـحـشـد 
الشعبي خاصةً سرايا الخرساني الموالية لـلـنـظـام اإليـرانـي 
أنهم كانوا يصعدون إلى سطوح البنايات ويطلقون الرصاص 
الحي على المتظاهرين مما أدى إلى وقوع شـهـداء وجـرحـى 
منهم، كما تم اعتقال متظاهرين وصحفيين تعرضوا الحـقـاً 
إلى التعذيب، وحدثت حاالت وفاة لبعضهم في المستشفيات. 
وفي مؤتمر صحفي حضره مسـؤولـون مـن وزارات الـدفـاع 
والداخلية والصحة، وقبل التصعيد األخير في مدينـة الـثـورة 

شهيداً ومئات الجرحى، ذكر أنّ عـدد  ٨٧والتي سقط خاللها 
بينهم ثمانية مـن عـنـاصـر  ١٠٤الشهداء {سموهم قتلى} 

، إضافـة إلـى مـئـات ٦١٠٧األمن، وعدد اإلصابات والجرحى 
 .المعتقلين

من الوسائل الـتـي اعـتـمـدتـهـا السـلـطـات األمـنـيـة      
والميليشيات هي االعتداء على وسائل اإلعالم لمنـع وصـول 
المعلومات الحقيقية عن المظاهرات، والعنف المـفـرط الـذي 
استخدم ضد المتظاهرين إلى الرأي العام المحلّي والخارجي، 
حيث هاجـم مسـلّـحـون مـقـرات وسـائـل إعـالم وقـنـوات 
تلفزيونية في بغداد من بينها قناتـي الـعـربـيـة والـعـربـيـة 
الحدث والنهرين و "إن آر تي" العربية، وقال أحد الـعـامـلـيـن 
فيها أنّ العناصر المسلّحة وبمالبس عسكرية، والقادمة فـي 
سيارات رباعية الدفع اعتدت على الموظفين في القناة، كـمـا 
تم االعتداء على أحد موظفي قناة العربية الحـدث. وأوقـفـت 
السلطات خدمة األنترنيت ووسائل التواصل االجتماعي رغـم 
أنّ مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة قـد أقـر فـي 
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أنّ: "استخدام األنترنيت هو حـق أسـاسـي مـن  ٢٠١٦تموز 
  ."حقوق اإلنسان

 
    مواقف عراقية وعربية ودولية من االحتجاجاتمواقف عراقية وعربية ودولية من االحتجاجاتمواقف عراقية وعربية ودولية من االحتجاجاتمواقف عراقية وعربية ودولية من االحتجاجات

صدرت مواقف تأييد لمطالب المتظاهرين المحقة، وإدانـة 
واستنكار لممارسات السلطة والميليشيات من قبـل األحـزاب 
الوطنية والقومية في أكثر من قطر عربي، ونظّمت وقـفـات 
مساند ة للمتظاهرين من قبل الجاليات العراقية والـعـربـيـة 
في المهجر في عدد من الدول من بينهـا ألـمـانـيـا وفـرنسـا 
والنمسا والسويد وأميركا. في الوقت نفسه استنفـرت إيـران 
واألحزاب الموالية لها في الوطن العربي للتهجم على الشباب 
العراقي المشارك في اإلحتجاجـات، واتـهـامـهـم بـالـعـمـالـة 
ألميركا والصهيونية، أو أنهم  دواعـش ومـا إلـى ذلـك مـن 
أساليب التضليل التي اعتادوا عـلـيـهـا لـلـدفـاع عـن الـدور 
التخريبي العدواني الذي يقوم به النظام اإليراني في العـراق 
خاصةً وفي أكثر من مكان من الوطن العربي عامةً مـبـاشـرةً 
أو عبر أذرعه التي تخدم األجندة اإليرانية على حساب وحـدة 
وسيادة وأمن واستقرار وتقدم األقطار العربيـة. وتـجـاهـلـت 
بعض األحزاب والمنظّمات العربية الـتـي تصـنـف نـفـسـهـا 
تقدمية وقومية االنتفاضة باعتمادها ازدواجـيـة الـمـعـايـيـر 
تماهياً مع مواقف النظام اإليراني وإدراكاً منـهـا أنّ اتـجـاهـاً 
سياسياً لالنتفاضة كان موجهاً ضد إيـران. كـمـا أنّ مـوقـف 
الجامعة العربية واألنظمة الـعـربـيـة كـان دون الـمـسـتـوى 

 .المطلوب، وتعاطوا مع االنتفاضة باألسلوب الدبلوماسي
من جهة أخرى، دعا االتحاد األوروبي قوات األمن العراقـيـة 
إلى التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس في الـتـعـامـل مـع 
المتظاهرين، وأكّد دعمه إجراء السلطات العراقية تحقـيـقـات 
سريعة، وعلى ضرورة تحقيق رغبات الشعب وخصوصا تنفيذ 
اإلصالحات االقتصادية. وصرح السفير البريطاني في بـغـداد 
قائالً: "ال داعي لنظريات المؤامرة، مطالب الشعب الـعـراقـي 
مشروعة". ودان وزير الخارجية األميركي بومبيو االستـخـدام 
المفرط للعنف ضد المتظاهريـن. وصـرح وزيـر الـخـارجـيـة 
الروسي الفروف أنّ: " روسيا تنأى بنفسها عـن الـوضـع فـي 
العراق وتعتبره شأناً داخلياً". جـاء ذلـك خـالل زيـارتـه إلـى 
العراق لبحث األوضاع في المنطقة والعالقات الثنائية خاصـةً 
ما له عالقة بتنفيذ عقود األسلحـة إلـى الـعـراق. وطـالـبـت 
الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم الـمـتـحـدة فـي الـعـراق 
 جينين هينيس بمحاسبة الـمـسـؤولـيـن عـن الـعـنـف ضـد
المتظاهرين العراقيين، وعبرت عن حزنـهـا الـبـالـغ لـوقـوع 

  .خسائر غير مبررة في األرواح
ونتيجةً لضخامة االحتجاجات والعدد الهائل من ضـحـايـا      

العنف المستخدم ضد المتظـاهـريـن، واالنـتـقـادات ألحـزاب 
السلطة والمرجعية في النجف تـمـت دعـوة الـبـرلـمـان إلـى 
االنعقاد ولكن ذلك لم يحدث نتيجةً لمقاطعة عدد من الكتـل 

السياسية، كما دعا رئيس البرلمان ممثلين عن المتظاهريـن 
لحضور اجتماعات البرلمان واالستماع إلى مطالبهم والتي لم 
تتم تلبيتها إالّ من عدد من األشخاص رفض الـمـتـظـاهـرون 
اعتبارهم ممثلين لهم، و اضطرت حكومة المنطقة الخضـراء 
إجراء تعديالت في بعض الوزارات حيث تم التعيين لوزارتـي 
الصحة والتربية وحالت الخالفات بين الكتل البرلمانـيـة دون 
التـصـويـت عـلـى مـرشـحـي وزارات الصـنـاعـة والـهـجـرة 
واإلتصاالت، كما اتخذت بعض اإلجراءات الشكلية هي عبـارة 
عن إغراءات ورشوة لاللتفاف على مـطـالـب الـمـتـظـاهـريـن 

 :وأبرزها
ـ اعتبار جميع ضحايا التظاهرات من المدنيـيـن والـقـوات 1

األمنية شهداء، وإطالق سراح المعتقلين الذين لـم يـقـومـوا 
 بارتكابات خالل المظاهرات

ألـف ديـنـار عـراقـي  ١٧٥ـ تقديم منحة مالية قيمتـهـا 2
للعاطلين عن العمل لمدة ثالث سنوات دون اإلشارة إلى مـاذا 

 بعد السنوات الثالث؟
ألفاً من منتسبي القوات المسلحة الذين تـمـت  ٤٦ـ إعادة 3

. وهـنـا ٢٠٢٠إقالتهم سابقاً إلى الخدمة في كانون الثـانـي 
ألـفـاً مـن  ١٥٠يطرح السؤال لماذا أقيلوا رغم تشريع وجود 

الميليشيات  وتمكينهم بالمال والسالح، وثبتت ممارسـاتـهـم 
النتهاكات بحق المواطنين العراقييـن مـن قـتـل وتـغـيـيـب 
وتعذيب وتهجير واستيالء على األمالك الـعـامـة والـخـاصــة 
واعتداء على الكرامة اإلنسانية، وتبعية واضحة لدولة أجنبيـة 
هي إيران بما يتعارض مع الحد األدنى من مقتضيات احتـرام 
المواطنة والسيادة الوطنيـة، ولـمـاذا إعـادة الـعـسـكـريـيـن 
المقالين إلى الخدمة بعد ثالثة أشهر رغم أنّ األمر ال يـحـتـاج 
إلى أكثر من قرار وتوقيع؟ مما يؤكّد أنّ الهدف مـن الـوعـود 

 .هو إخماد ثورة الشعب وااللتفاف على المطالب العادلة
ألف وحدة سكنية متوسطـة الـكـلـفـة،  ١٠٠ـ الوعد ببناء 4

وإعفاء المزارعين والفالّحين من بدالت اسـتـئـجـار األراضـي 
 2020 الزراعية خالل السنوات السابقة ولغاية

ـ إقالة محافظ بغداد وحـلّ الـحـكـومـات الـمـحـلـيـة فـي 5
 المحافظات

ـ تقديم ملفّات الفساد إلى القضاء ووقف عمل المفتشيـن 6
 .العموميين

وقد قوبلت تلك القرارات برفض تنسيقيات المتظـاهـريـن 
حيث أنهم يعتبرون أنّ مجلس النواب والحكـومـة ومـجـالـس 
المحافظات هم السبب الرئيسي في سوء اإلدارة والـفـسـاد، 
ويطرحون السؤال التالي: " لمـاذا لـم تـحـاسـب الـحـكـومـة 
االتحادية أي أحد في قضايا الفساد على الرغم من أنّ رمـوزه 
واضحون أمام الرأي العام، ولماذا لـم تـنـفّـذ الـوعـود الـتـي 
أطلقتها الحكومات السابقة بعد االحتجـاجـات فـي السـنـوات 
الماضية، وحكومة عادل عبد المهدي بعد سنة على تسلّمـهـا 

 السلطة؟
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    استنتاجاتاستنتاجاتاستنتاجاتاستنتاجات
ـ لقد اتسمت المظاهرات بأنّ معظم المشاركين فيها هم 1

سنةً، وإن ظهر بين المتظاهـريـن  ٢٥ـ١٥من الشباب بأعمار 
أعداد من كبار السن رجاالً ونساًء عبروا أمام وسائل اإلعـالم 
عن نقمتهم على أداء السلطة واألوضاع المعيشية الصـعـبـة 
التي يواجهونها. وهذا يدلّ على أنّ الجيل الذي نشأ مـا بـعـد 
االحتالل يرفض، استناداً إلى الواقع الذي وصل إليه الـعـراق، 
النهج والبرامج التي اعتمدت مـن قـبـل أطـراف الـعـمـلـيـة 

 .وحتى اآلن ٢٠٠٣السياسية ألتي أدارت البالد منذ عام 
ـ إنّ مهاجمة المتظاهرين لـلـمـقـرات الـتـابـعـة ألحـزاب 2

السلطة وميليشيات الحشد الشعبـي {بـدر، عصـائـب أهـل 
الحق، سرايا الخرساني، ألـدعـوة، تـيـار الـحـكـمـة، الـحـزب 
الشيوعي ـالجناح المشارك في العملية السياسيةـ وغـيـرهـا} 
في الناصرية في محافظة ذي قار تشير بوضوح إلى أنّ رموز 
هذه األطراف لم يصلوا إلى البرلمان والحقاً إلـى الـحـكـومـة 
ومؤسسات الدولة األخرى بانتخـابـات عـادلـة وشـفّـافـة، وال 

 .يتمتعوا بثقة الشعب
ـ إنّ ترديد المتظاهرين شعار: "بغداد حـرة حـرة...إيـران ٣

برا برا"، وحرق العلم اإليراني وصور رموز إيرانية تؤكّد بـمـا 
ال يقبل الشك ألبعد الوطني األصيل للمتظاهرين ورفضـهـم 
للدور اإليراني الذي يتدخلّ سلبيـاً فـي الـعـراق. وفـي هـذا 
السياق كتب موقع "كاسباروف" الروسي المعارض: "ال يربـط 
العراقيون واقعهم المدقع بالسلطات العـراقـيـة فـقـط، بـل 
يربطونه أيضاً بإيران، التي تحتلّ العراق عملياً. وأنّ اتهامـات 
العراقيين إليران مبررة كلياً، وأنّ النظام اإليراني التوليـتـاري 
 ة في المـنـطـقـة، ويـمـتـصالمشرقي ينتهج سياسة توسعي
جميع موارد العراق". وورد في صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا {

NG ّـن، وأنالفقر واإليرانيي ون ضدالعراقي ة: "يحتجألروسي {
المشاركين في االحتجاجات اعترضوا على عالقة الـحـكـومـة 
المركزية في العراق بـالسـلـطـات اإليـرانـيـة، وعـبـروا عـن 
استيائهم من مستوى تبعية عدد من السياسيين المحـلـيـيـن 
للنخبة السياسية والعسكرية في إيران". كما دعت صـحـيـفـة 
"غولف نيوز" السلطات العراقية إلى بدء اإلصـالحـات لـمـنـع 
المزيد من االحتجاجات وجاء فيها أيضاً: "لقد سئم العراقيـون 
الفساد وعدم الكفاءة اللذين يميزان الـحـكـومـة الـعـراقـيـة، 
والمأزق السياسي الذي يتخبط فيه البرلمـان، ونـفـوذ إيـران 
المتزايد في جميع جوانب الدولة، وعجز رئيـس الـوزراء عـن 

 تغيير مجرى األمور".
ـ عند مقارنة احتجاجات تشرين األول الحالي بتلك الـتـي ٤

حدثت في السنوات المـاضـيـة يـالحـظ أنـهـا األكـبـر ودون 
مشاركة أي طرف من أطراف العمليـة السـيـاسـيـة مـا بـعـد 
اإلحتالل، في حين أنّ بعض االحتجاجات السابقة كانت تظهر 
سطحياً وكأنها تعكس شعبية أحد تيارات السلطة وتـحـديـداً 
التيار الصدري مما يدلّ أنّ بعض االحتجاجات السـابـقـة كـان 

يتم استغاللها لتعويم العملية السـيـاسـيـة وإخـراجـهـا مـن 
 مأزقها وليس دعم مطالب المحتجين.

ـ رغم تباين اإلحصائيات ذات العالقة بالضحايا { شهـداء، ٥
جرحى، معتقلون} فإنه حتى ولو اعتمدت األعداد التي أعـلـن 
عنها ممثّلو السلطة، وهي أقلّ بكثير من األعداد الحقيـقـيـة، 
فإنّ ذلك يشيـر إلـى أنّ مـا قـامـت بـه األجـهـزة األمـنـيـة 
والميليشيات ليس استخدام العنف المفرط ضد المتظاهريـن 
فقط وإنما جريمة ضد اإلنسانـيـة تسـتـدعـي لـيـس فـقـط 
التحقيق من قبل األجهزة القضائية الـعـراقـيـة الـمـشـكـوك 
باستقالليتها ونزاهتها، وإنما كذلك مـن قـبـل الـمـنـظّـمـات 

 الدولية المعنية بحقوق اإلنسان.
ـ إنّ الوعود التي أطلقتها حكومة المنطقة الـخـضـراء لـم ٦

تصل إلى الحد األدنى من إمكانية تحقيق مطالب المحتجـيـن 
ألنها خلت من بنود حقيقية لمكافحة التبعية للخارج والفسـاد  
والبطالة، ولم تتضمن خططاً لوضع حد للميليشيات التابـعـة 
إليران، وتأمين الخدمات من خالل تحقيق االكتفاء الذاتي في 
تأمين الكهرباء وذلك بإنشاء معامل إنـتـاج ووقـف اسـتـيـراد 
الطاقة من إيران أو غيرها، وال تطوير القطـاعـات الـزراعـيـة 
والصناعية التي تعتبر القاعدة األساسية للتنميـة، وتـوسـيـع 
مروحة تأمين فرص العمـل، والـحـد مـن اسـتـغـالل إيـران 
وغيرها بإغراق السوق العراقية بالمنتجات المستـوردة غـيـر 

 المطابقة للمواصفات.
بناًء على المعطيات سالفة الذكر فـإنّ االحـتـجـاجـات فـي 
العراق لن تتوقف حتى يتم وضع حد لـلـهـيـمـنـة الـخـارجـيـة 
وخاصةً اإليرانية على مفاصل الدولـة، وتـغـيـيـر الـعـمـلـيـة 
السياسية التي ثبت تبعية أطرافها للخارج، وعدم استـنـادهـا 
إلى قاعدة شعبية وطنية حقيقية، وتـورطّـهـا فـي الـفـسـاد، 
وهدر وسرقة موارد الدولة، وعدم تلبيـة الـحـد األدنـى مـن 
حاجات الشعب الحياتية رغم القدرات االقتصـاديـة الـهـائـلـة 
التي يتمتع فيها العراق. وكما يقول المثل الشعبي: "ما بـنـي 

 على باطل فهو باطل، وفي النهاية ال يصح إالّ الصحيح". 
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دانت القيادة القطرية القمع الذي تتعرض له االنتفاضة 
الشعبية التي انطلقت ضد منظومة الفساد الحاكمة وألجل 
استرداد السيادة الوطنية، واعتبرت أن تلبية مطالب 
الجماهير المنتفضة هو بإسقاط العملية السياسية بكل 
قواها ورموزها ورعاتها الدوليين واإلقليميين وخاصة النظام 

 اإليراني. 
 ه:جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية في ما يلي نص

تتوجه القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان  االشتراكي 
بالتحية النتفاضة جماهير العراق التي غطت بفعالياتها 
بغداد ومحافظات الجنوب والفرات األوسط، وهي بما اطلقته 
من مواقف وشعارات أعادت التأكيد على أن شعب العراق ال 
يسكت على ضيم اجتماعي وعلى انتهاك لسيادته الوطنية 
وهو إن أمهل إال أنه ال يهمل حقوقه وال يتنازل عنها مهما 
قست الظروف، وأن مواجهة القوى السلطوية والتشكيالت 
الميليشاوية للمتظاهرين  بالرصاص الحي الذي أوقع حتى 
اآلن ما يفوق المئة شهيد وآالف الجرحى، ما هو إال دليل 
إضافي بأن هؤالء الذين يمسكون بمفاصل السلطة ليسوا 
سوى أدوات تحركهم المرجعية اإليرانية بدوائرها الدينية 
والسياسية واألمنية وهذا بات ثابت من خالل دور غرفة 
العمليات اإليرانية التي توجه المنظومة السلطوية  في 
تعاملها مع االنتفاضة واإلصرار على قمع الحراك الشعبي أياً 
كانت النتائج، فالذين يقتلون فعلياً هم عراقيون والذين 
يطلقون النار هم نظرياً عراقيون لكنهم في الواقع إنما 

 ينفذون اإلمالءات واألوامر اإليرانية.
إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي 
وهي تدين بشدة ما تتعرض له جماهير العراق من قمع 
أوقع هذا الكم من الضحايا تعتبر أن هذه االنتفاضة 
وبالشمولية التي اتسمت بها إنما أعادت تصويب األمور 
باتجاه تسمية األشياء بأسمائها الصريحة والواضحة وهي أن 
أسباب األزمة إنما تكمن في األساس السياسي الذي بنيت 
عليه ما يسمى بالعملية السياسية وما أفرزته من نتائج، كما 
تكمن في الهيمنة اإليرانية على كل مفاصل الحياة في 

 العراق والتعامل باعتباره جرماً يدور في الفلك اإليراني. 

من هنا، فإن ما أعلنت عنه الحكومة عن سلة تقديمات 
وخدمات إنما هي رشوة ظناً أنها يمكن أن تهدئ من زخم 
الشارع الذي ال يرى حالً إال بإسقاط العملية السياسية التي 
افرزها االحتالل األميركي وتحرير العراق من االحتالل 
اإليراني ووضع دستور جديد يتم باالستناد إليه إعادة بناء 
العراق بناء وطنياً متحرراً من كل أشكال االستالب 
االجتماعي والوطني ويعود ليتبوأ موقعه الطبيعي في أمته 
العربية التي انكشفت بعدما احتل العراق ودمرت بنيته 
الوطنية وطيفت حياته السياسية. ولذلك فان االنتفاضة التي 
أثبتت من خالل سياقاتها بأنها انتفاضة وطنية بامتياز 
استطاعت أن ترسم خطاً فاصالً بين تاريخين، ما قبل 

 .انطالقتها وما بعدها وما بعدها ليس كما قبلها
لقد قالت الجماهير بصوت مرتفع ومدوي ال للعملية   

السياسية وال إليران ونزلت إلى الميادين وهي تواجه 
رصاص السلطة وقناصة الميلشيات بالصدور العارية 
ووجهت الرسالة التي وصلت حكماً لمن هو مقصود منها، أن 

 العراق لن يحكم من إيران وإفرازات االحتالل إلى زوال..
المجد والخلود لشهداء هذه االنتفاضة التي أعادت 
استحضار القضية الوطنية العراقية بكل عناوينها والشفاء 
للجرحى وللكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً 
ولتتحرك المنظمات الحقوقية وذات الصلة بقضايا حقوق 
اإلنسان لتوثيق الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الذي نزل 
إلى الشوارع ليعبر بوسائط التعبير الديموقراطي عن 
معاناته وآالمه وانتهاك سيادته فتم التصدي له بالنار وهذا 
كاف إلحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى مجلس حقوق اإلنسان 
وإلى المحاكم الجزائية الدولية ألن الجرائم التي ارتكبت 
بحق الجماهير هي جرائم ضد اإلنسانية. ولتواكب الجماهير 
العربية الحراك الشعبي في العراق وتنتصر له ألنه بانتصار 
قضية العراق بما هي قضية تحرر اجتماعي وتوحيد وتحرير 
وطني تنتصر األمة في واحدة من أهم ساحتها، هي ساحة 

 العراق. 
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يتابع الحزب الشيوعي اللبناني التحركات الشعبية السلمية القائمة في العراق منذ عدة سنوات، والتي وصلت إلى أوجها 
في األيام األخيرة. تأتي هذه التحركات كردة فعل طبيعية على الوضع االجتماعي المزري بسبب اإلفقار والبطالة والتهميش 
والنهب، والتفتيت المذهبي والقومي، والذي يعاني منه الشعب العراقي نتيجة نظام االستغالل والمحاصصة التابع الذي جرى 

 .تركيبه منذ االحتالل األميركي للبالد
يدين الحزب القمع الوحشي الذي يتعرض له المتظاهرون، والذي أدى إلى استشهاد العشرات وجرح واعتقال اآلالف. وفي 
هذا اإلطار، يدعم الحزب الشيوعي اللبناني المطالب االجتماعية المشروعة للمتظاهرين، ويدعو إلى وقف فوري لكل أعمال 
القمع، وصيانة الحريات العامة والحق بالتظاهر، والحوار والتجاوب السريع مع المطالب اإلصالحية وتحقيق ما يطمح إليه أبناء 

 .العراق في التقدم والتحرر والتغيير ووضع ثروات البالد في خدمة الشعب العراقي
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    كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي
ليست المرة األولى التي تنزل فيها الجماهير الشعبية في 
العراق إلى الشوارع والميادين بعدما وصلت المنظومة 
الخدماتية إلى الحضيض . فقبل أشهر كانت مدن الجنوب 
والفرات األوسط والناصرية مسرحاً لتظاهرات شعبية 
استمرت أليام، لكن جرى االنقضاض عليها بتوجيه مباشر 
من الحلقة األمنية اإليرانية التي تشرف على إدارة 
التشكيالت الميليشاوية التي انضوت تحت ما يسمى بالحشد 
الشعبي الطائفي، وتكاد الشعارات التي رفعها المتظاهرون 
في األوقات السابقة هي ذاتها التي ترفعها الجماهير في 
االنتفاضة الحالية والتي تتميز عن سابقاتها بأنها أكثر 
تحشداً وأكثر شموالً وأكثر تشديداً على سلمية الحراك الذي 
انطلق تحت ضغط الواقع المعيشي الصعب، واستفحال 
الفساد السياسي واإلداري والمالي، و ارتفاع منسوب الغضب 
الشعبي المكبوت من التغول اإليراني في كل مفاصل الحياة 

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتربوية.
لكن ما يجدر التوقف عنده في مقاربة األبعاد الفعلية لهذه 
االنتفاضة هو أن الجماهير الشعبية التي غصت بها ميادين 
بغداد وخاصة ساحة التحرير، والبصرة والحلة والناصرية 

 والعمارة والنجف وكربالء، وجهت رسائل بثالثة اتجاهات.
هو ضد العملية السياسية التي أفرزها  االتجاه األولاالتجاه األولاالتجاه األولاالتجاه األول

االحتالل األميركي واحتواها االحتالل اإليراني، والتي ثبت 
في سياق إدارتها للوضع أنها مجرد تشكيل فوقي ينفذ 
إمالءات  تملى  عليه ،في البدء كانت  أميركية، ثم تحولت 
إلى إيرانية والتحول األخير هو األخطر ألن النظام اإليراني 
عمد إلى إنشاء تشكيالت ميليشياوية أنيطت بها أدوار أمنية 
لتنفيذ التوجيهات اإليرانية، ومن ثم شرع وضعها كتشكيالت 
رسمية من ضمن القوى العسكرية واألمنية النظامية في 
استحضار لنموذج ما يسمى بالحرس الثوري اإليراني (أي 
التشكيل السلطوي الموازي) الذي يغذى ويمول من خزينة 
الدولة لكنه يرتبط بمركز توجيه وتحكم من الجهة التي 

 أشرفت على إنشائه وتدعيمه وتوحيد أطرافه.
وإن تطلق الجماهير المواقف المنددة بالسلطة بمختلف 
أطرافها وتدعو إلى محاسبتها على أدائها في كل المجاالت 
المرتبطة باإلدارة العامة، فهي إنما كانت تعبر عن رأيها 
بهذه المنظومة التي سميت حاكمة وهي ليست سوى  دمية 
تحركها المرجعية اإليرانية دينية كانت أم سياسية أم أمنية، 
وهي بذلك تكون قد نظمت عملية استفتاء بعيداً عن كل 

 أشكال التعليب والتزوير بنتائجه.
إن شعباً يحرم من أبسط الحقوق الخدمية في الكهرباء 
والماء والنقل والطبابة وبتدني مستوى التعليم بحيث لم 
تعد الشهادة العراقية يعترف بها وهي التي كانت مفخرة 
لحامليها، وأن شعباً ترتفع نسبة البطالة عنده، وتنهب 

ثرواته لتوظف في خدمة االقتصاد اإليراني، ما كان بوسعه 
أن يسكت  طويالً على هذا الضيم االجتماعي وهو الذي 
عاش االكتفاء الذاتي وتوفير كل الخدمات الضرورية في 
لحظات الحصار، وبالتالي فإن انتفاضته هي أمر طبيعي في 
وقت يرى  فيه الدمى السياسية تغرف وتسرق ثروة البالد 

 وتحولها إلى أرصدتها الخاصة في البنوك األجنبية.
االقتصادي وصل حد االختمار،  –إن الوضع االجتماعي 

وهذه هي من مقدمات ثورات الشعوب التي تثور لحماية 
حقها الطبيعي بالحياة بعدما أوصلتها الطغمة السلطوية إلى 

 حافة الموات السياسي واالجتماعي.
هو ضد إيران وإن تصدح حناجر   االتجاه الثانياالتجاه الثانياالتجاه الثانياالتجاه الثاني

 –المتظاهرين الذين غصت بهم الميادين، بشعار (إيران برا 
برا) (بغداد حرة حرة)، فألنها باتت تدرك جيداً ان هذا الوضع 
المزري الذي وصل إليه العراق بكل نواحي حياته، هو بسبب 
الدور اإليراني الذي بات يجسد احتالالً مباشراً. وأن 
استراتيجية النظام الحاكم في طهران، هي رؤية عراق مدمرٍ 
بنيوياً، ال دولة فيه، وال سلطة تتمتع بالحد األدنى من 
االستقاللية، بل عراقاً تابعاً يدور في الفلك اإليراني، بحيث 
يكون مركز الجذب القائم في طهران هو الذي يتحكم 

 بحركة الجرم العراقي.
إن الذي  جعل الصوت الشعبي يرتفع هذه المرة أكثر من 
المرات السابقة ضد إيران، هو ليس تثقيل الكابوس 
اإليراني على الشعب العراقي بجوانبه السياسية 
واالقتصادية واألمنية واالجتماعية وحسب، بل لسبب آخر 
على قدر كبير من األهمية، وهو أن المخطط اإليراني لم 
يعد يكتفي بامتصاص ثروات العراق وأضعاف دولته، بل 
يهدف أيضاً إلى إسقاط هويته. وهذه مسألة تتجاوز عند 
المواطن العراقي حدود التداعيات االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية للتغول اإليراني، والتي يمكن أن يشد األحزمة 
وهو يواجه ظروفها الصعبة، لكن ما ال يمكن للمواطن 
العراقي أن يقبل به وتحت أي ظرف  هو أن  تسلب منه 

 كرامته وعزته الوطنية وعروبته.
وإذا كانت االنتفاضة بحجم الحضور الجماهيري الذي تميزت  
به هذه المرة، شكل استفتاء شعبياً على أداء المنظومة  
السلطوية، فإن هذه االنتفاضة وبالشعارات التي رفعتها  
والهتافات التي أطلقتها ضد إيران وإحراق العلم اإليراني، إنما  
كانت استفتاء شعبياً على الدور اإليراني المتغول  في مفاصل  
اإلدارة  والحياة العراقية. وهذا البعد الذي تأخذه االنتفاضة   

االجتماعي الذي   –الحالية يفوق أهمية ،دالالت البعد السياسي  
 حركت أسبابه الحالة االقتصادية واالجتماعية. 

لقد شعرت الجماهير ، إن إيران تريد طمس  هوية العراق 
الوطنية، وتشويه المنظومة القيمية التي تتميز بها 
الشخصية الوطنية العراقية، وتعميم ثقافة التفريس على 
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حساب الثقافة القومية العربية بكل أعرافها وتقاليدها وأرثها 
 المتراكم عبر التاريخ.

كما باتت تدرك جماهير العراق، ان إيران وبالشكل الذي 
تتغول فيه في الشأن العراقي ال تريد مساعدة العراق كما 
تزعم، وإنما تدميره والثأر منه عن هزيمتها في القادسية 
الثانية، كما الثأر من األمة العربية عبر ثأرها من العراق من 
هزيمة الفرس في ذي قار والقادسية األولى. لقد اكتشف 
شعب العراق أن دخول إيران على رافعة االحتالل األميركي 
هو لنفث كل سمومها في العراق وتسميم ليس منظومته 
الغذائية وثروته المائية وحسب  بل أيضاً تسميم منظومته 

 االجتماعية والثقافية.
إن إيران تسعى لتدمير العراق وإذالل شعبه للثأر من 
هزائم مني بها الفرس على أيدي العرب حديثاً وقديماً وأن 
ينتفض شعب العراق ضد إيران، فإنما ينتصر لقضيته 
الوطنية ولكرامته التي يعتز بها ولعروبته التي يعرف بها 
كهوية قومية. وإن تمأل االنتفاضة الميادين وأن تنزوي 
السلطة في دوائرها الرسمية، وأن تهاجم الجماهير مقرات  
التشكيالت التي توجهها إيران، وتعتبرها رموزاً إيرانية، فهي 
إنما تؤكد، بأن عالقة النظام اإليراني مع بعض التشكيالت  
إنما  هي عالقات مع حلقات أمنية، وهي أبعد من أن  تصل 

 إلى عمق القناعة الشعبية.

وهذا ثابت ألن نبض الشارع العراقي قال ال لمنظومة 
الفساد، ال لهذه العملية السياسية التي أفرزها االحتالل، 

 وقال ال إليران ولكل القوى المرتبطة به.
،فهو موجه إلى كل الذين خططوا  أما  االتجاه الثالثأما  االتجاه الثالثأما  االتجاه الثالثأما  االتجاه الثالث

ونفذوا العدوان األول والثاني وما بينهما من حصار وهي أن 
شعب العراق ال يفهم الكيمياء السياسية واالجتماعية 
والوطنية الخاصة به إال ذوي االنتماء الوطني األصيل الذين 
يضربون جذورهم في التاريخ العربي لهذا الشعب، ومن 
يريد أن ينفتح على العراق إنما  كان عليه ان ينفتح  على 
قواه السياسية والشعبية األصيلة التي تعبر عن الحقيقة 
التاريخية لهذا الشعب، وليس على األدوات المرتبطة بمن 

 دمر العراق ويسعى إلسقاط هويته القومية.
إن شعب العراق يعي هذه الحقيقة وجماهير األمة تعي 
هذه الحقيقة ،لكن مطلوب من حكام العرب أن يعوا هذه 

 الحقيقة  أيضاً  ولو متأخرين.
إن نبض الشارع عبر بوضوح عما يريد الوصول إليه، وقال 
بصوت عالٍ ان العراق عربي كان وسيبقى، فهل   يفهم 
حكام طهران إن هذه الرسالة ومعهم من ارتضى أن يكون 

 ذيالً ذليالً  لهم ويعود إلى وطنيته؟
العراق عربي وشعب العراق بيتكلم عربي هكذا تقول 

 االنتفاضة ..
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    يا جماهير شعبنا العراقي البطل...يا جماهير شعبنا العراقي البطل...يا جماهير شعبنا العراقي البطل...يا جماهير شعبنا العراقي البطل...
    يا جماهير امتنا العربية الماجدة...يا جماهير امتنا العربية الماجدة...يا جماهير امتنا العربية الماجدة...يا جماهير امتنا العربية الماجدة...

طيلة ستة عشر عاماً مرت على احتالل العراق من الـقـوات 
الغازية بقيادة الواليات المتحـدة األمـريـكـيـة واضـطـرارهـا 

وتسـلـيـم  ٢٠١١للهروب تحت ضربات المقاومة البطلة عام 
العراق إلى ايران الصفوية على طبق من ذهـب السـتـكـمـال 
اخطر دور ومهمه وهي نشر الطائفية النتنه وفـق الـعـقـائـد 
الفارسية لزعزعة أمن العراق واألمه العربية والـعـمـل عـلـى 
نشر الفوضى والقتل والجوع والفقر وإفساد المجتمع العراقي 
العربي كافة بالمخدرات وشـتـى أنـواع الـفـسـاد األخـالقـي 
والمادي من سرقه ونهب لخيراته وأمـوالـه وبـالـتـعـاون مـع 
العمالء والخونة الذين يديرون العملية السياسية في الـعـراق 
حتى باتت قيمة األموال المنهوبة تزيد عـلـى الـف ومـائـتـي 

 مليار دوالر حسب مصادرهم.
    يا جماهير امتنا الماجدة...يا جماهير امتنا الماجدة...يا جماهير امتنا الماجدة...يا جماهير امتنا الماجدة...

منذ بداية االحتالل لم يستكن الشعب العراقـي الـعـظـيـم 
ولن يسكت على ضيم وظلم األفراد والميلشيات الـطـائـفـيـة 
وعانى خالل ذلك كثيراً مـن اإلرهـاب والـقـتـل والـتـجـويـع 
والحرمان من ابسط الخدمات مـن مـاء وكـهـربـاء وانـتـشـار 
البطالة والتجويع ومن ابسط الحقوق اإلنسانية التـي أقـرهـا 
المجتمع العالمي ولم يحصل إال على الوعود الكـاذبـة مـمـن 
يطلق عليهم جزافاً سلطات الحكم النهم ال يملـكـون اإلرادة 
السياسية في تنفيذ هذه الوعود الرتـهـانـهـم وتـبـعـيـتـهـم 

 يمثلون مصالح األحزاب والميلشيات الطائفية التابعين لها.
    يا جماهير شعبنا العراقي...يا جماهير شعبنا العراقي...يا جماهير شعبنا العراقي...يا جماهير شعبنا العراقي...

    يا جماهير امتنا العربية...يا جماهير امتنا العربية...يا جماهير امتنا العربية...يا جماهير امتنا العربية...
والتي  ٢/١٠/٢٠١٩إن المظاهرات التي كانت اندلعت يوم 

انطلقت بحشود كبيره من مدينة بغـداد مـا هـي إال فصـل 
جديد من المواجهة المتواصلة مـن الشـعـب ضـد السـلـطـة 
العميلة حيث ان هذه االحتجاجات والمظاهرات كانـت تـهـدف 
إلى مكافحة الفساد وتوفير الكهرباء والماء بعـد ان طـالـبـت 
الجماهير العراقية منذ زمن قريب وبعيد السلطات الحـاكـمـة 
بضرورة توفيرها ولما لم تتلق أي إذن صاغيـه لـمـطـالـبـهـا 
خرجت في ثورة عارمه شملت الحشود الشعبية والجماهيرية 
الفقيرة وشملت محافظات كربالء وميسان وذي قار والـكـوت 
والنجف واشتعلت في بغداد وصوالً إلى طريق مـطـار بـغـداد 
وحتى البياع كما أفادت المصادر اإلعالمية ومـنـهـا الـخـاصـة 
بوكالة األنباء األلمانية وكل االحتماالت تشير إلى أنها ستتجه 
نحو الوسط والشمال. ويحاول النظام الـفـاسـد بـاحـتـوائـهـا 
بمزاعمه عن استقبال وفود العشائر تارة ومـمـارسـة اقسـى 
درجات العنف والبطش والتقتيل واالعتقال خـالفـاً لـمـبـادئ 
حقوق اإلنسان الطبيعية حيـث سـقـط ويسـقـط فـي هـذه 

المعركـة الـجـمـاهـيـريـة أعـداد مـن الشـهـداء والـجـرحـى 
 والمصابين.

    يا جماهيرنا العربية والعراقية األبية...يا جماهيرنا العربية والعراقية األبية...يا جماهيرنا العربية والعراقية األبية...يا جماهيرنا العربية والعراقية األبية...
لقد ضاق الشعب العراقي ذرعـاً نـتـيـجـة عـدم الـجـديـة 
واالهتمام لتلبية مطالبه المشروعة مـن قـبـل مـا يسـمـى 
سلطات الحكم العميل وكان طبيعيا ان تتطور الـمـطـالـبـات 
بالخدمات إلى مطالبات بإسقاط الحكم العميل والتابع وهكذا 
هي الثورات الكبرى تبدأ بالمطالـبـات الـخـدمـيـة وتـنـتـهـي 
بالمطالبة بإسقاط الحكـم وكـان ذلـك أيضـاً شـأن الـثـورة 

 الفرنسية كنموذج عالمي.
وإن ما تشهده وسائل اإلعالم من إحراق لمكاتـب األحـزاب 
ومكاتب السلطة العملية والطائفية وعلى رأسها مـا يسـمـى 
بحزب الدعوة والعصائب والميلشيات التابعة ما يطلق عـلـيـه 

 تسمية الحشد الشعبي التابع كنموذج في ذلك.
    يا جماهيرنا العراقية البطلة...يا جماهيرنا العراقية البطلة...يا جماهيرنا العراقية البطلة...يا جماهيرنا العراقية البطلة...

    يا جماهير امتنا المجيدة..يا جماهير امتنا المجيدة..يا جماهير امتنا المجيدة..يا جماهير امتنا المجيدة..
تحاول السلطات العميلة الحاكمة الـتـرويـج بـأن هـنـالـك 
أحزاباً فكريه تاريخيه تقف خلف تلك التـطـورات والـحـركـات 
الجماهيرية للتحريض ومحاولة دعم مزاعمها الفاشلة عـلـى 
الرغم بأنه لم يرد شيئا من ذلك ال من قريب وال مـن بـعـيـد 
سوى الرعب الكامن في أذهان أولئك العمالء وما هـو راسـخ 

 في داخلهم من كوابيس تغذيها عمالتهم الثابتة لألجنبي.
وهذه المحاوالت الفاشلة تعكس حالة الرعب الدائـم الـذي 
يعيشونه نتيجة خياناتهم لشعب العراق وأهدافه في الحريـة 

 واالنعتاق والتقدم.
وإذ ندين ونستنكر إجراءات القمع والتعرض للمتظاهـريـن 
بالرصاص الحي والتي تنفذها المليشيات المرتبطة بالنظـام 
اإليراني ومدايات دور النظام في تحريض وتـعـبـئـة الـقـوى 
األمنية المؤثرة وقوى الحشد الشعبي الحاقدة في الـتـعـرض 
للمتظاهرين السلميين وخاصة بعدما اتضح أن االنـتـفـاضـة 
المباركة أخذت بعداً وطنياً بتوجيه شعاراتـهـا ضـد الـنـظـام 

 اإليراني مباشرة كما ضد العملية السياسية المزعومة.
إننا في األمانة العامة للمؤتمر الشعبي الـعـربـي يـحـدونـا 
األمل بانتصار جماهير شعبنا الثائرة ضد الفسـاد والـعـمـالـة 
والخيانة ونتفاءل بأن أبواب االنـفـراج واالنـعـتـاق والـحـريـة 
والعيش الحر الكريم لشعبنا العراقي العظيم ستفتح قـريـبـاً 
ويعود الحق إلى نصابه والـنـصـر دائـمـاً حـلـيـف الشـعـوب 
المكافحة من اجل الحرية والتقدم والعدالة والعيش الـرغـيـد 
والمجد والنصر لشعبنا وطموحاته فـي االنـعـتـاق والـحـريـة 

 والوحدة والتقدم.
    األمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربي
    المحامي احمد عبد الهادي النجداويالمحامي احمد عبد الهادي النجداويالمحامي احمد عبد الهادي النجداويالمحامي احمد عبد الهادي النجداوي
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أصدر التجمع القومي الديمقراطي في البحرين بياناً حول أصدر التجمع القومي الديمقراطي في البحرين بياناً حول أصدر التجمع القومي الديمقراطي في البحرين بياناً حول أصدر التجمع القومي الديمقراطي في البحرين بياناً حول 
    التطورات في العراق هذا نصه:التطورات في العراق هذا نصه:التطورات في العراق هذا نصه:التطورات في العراق هذا نصه:

ها هو الشعب العراقي يشعل انتفاضته من جديد، وتنـزل 
الجماهير الشعبية للتعبير عن غضبها ومعـانـاتـهـا ورفضـهـا 
الشديد لما ألت إليه األوضاع في العراق مـن تـرديٍ وخـراب. 
فقد غصت الميادين والساحات في العاصمة العراقية بـغـداد 
والعديد من المحافظات والمدن بالمتظاهرين الذين حـرصـوا 
على سلمية حراكهم الشعبي، رغم ما تعرضوا له مـن قـمـع 
وتنكيل دمويين واستخدام الرصاص الحي مما أوقع أكثر من 
مائة شهيد وآالف الجرحى. لقد انتفـضـت هـذه الـجـمـاهـيـر 
الغاضبة بعد أن طفح الـكـيـل وعـمـت الـمـآسـي والـكـوارث 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية واألمنية، وطـال الـدمـار 

 .كل مفاصل الحياة في هذا البلد العربي المنكوب
وبالرغم من أن هذه االنتفاضة األخـيـرة الـتـي اتسـمـت 
بالشمول والمشاركة الشعبية الكبيرة، والحضور الجماهـيـري 
الواسع قد جاءت تحت ضغـط الـواقـع الـمـعـيـشـي الـمـزري 
والصعب، واستفحال الفساد والسرقات ونهب ثروات البلد من 
قبل األحزاب الحاكمة والميليشات المتحكمة واالستيالء عـلـى 
نفطه من قبل الشركات األمريكية وبناء القواعد العسـكـريـة 
األمريكية، األمر الذي دفع بالماليين من العراقيين لـلـعـيـش 
تحت خط الفقر، وحرمانهم من أبسط حقوقهم المـعـيـشـيـة 
والخدمية مثل الكهرباء والماء والطبابة والسكن والـتـعـلـيـم 
والوصول بالبالد إلى حافة االنهيار الشامل، بفعل المنظومـة 
الحكومية الفاسدة والمهترئة، المتولدة من رحـم الـعـمـلـيـة 
السياسية التي افرزها االحتالل األمريكي الصهيوني وتلقفها 
االحتالل اإليراني ليذهب بها إلى أسوء مساراتها الـطـائـفـيـة 
والتخريبية بعد أن توغل في كل مفاصل الحياة السـيـاسـيـة 
واألمنية واالجتماعية، نقول بالرغم من كل هذه الـمـظـالـم 
السياسية واالجتماعية التي حركت الشارع العراقي، فإن هذه 
االنتفاضة قد كشفت عن أبعاد وطنية وسـيـاسـيـة شـامـلـة 

تجلت بوضوح في تلك الشعارات الرافضة لما يـتـعـرض لـه 
العراق من محاوالت تستهدف استقالله وسيـادتـه وكـرامـتـه 
وطمس هويته الوطنية والقومية وعزله عن محيطه القومـي 

 .العربي
إن الشعب العراقي المظلوم الذي يخرج اليوم منتفضاً في 
وجه منظومة الفساد والسرقات، يعلـن بصـوت عـالٍ ومـدو 
رفضه للعملية السياسية الطائفية ولكل رموزها وإفـرازاتـهـا 
الكارثية التي حلت بالبالد والـعـبـاد، وهـو يسـتـصـرخ كـل 
الضمائر الحية، وكل القوى المحبة للعدل والمساواة للـوقـوف 
معه واالنتصار لقضيته العادلة، وإنقاذه مـن حـيـاة الـبـؤس 
والشقاء، ومن سلطات القمع والبطش الـتـي أفـقـرت وأذلـت 
هذه الشعب العزيز الكريم، وجعلت منه شعبا معدما في بلـد 

 .غني بثرواته الوطنية وبتاريخه اإلنساني وأرثه الحضاري
إننا في التجمع القومي الديمقراطي نعيد الـتـأكـيـد عـلـى  
مواقفنا الثابتة والمبدئية المناصرة لحق الشعب العراقـي فـي  
حياة حرة كريمة وعادلة ونيل كل حقوقه السياسية والوطنيـة،  
ونؤكد على حق المتظاهرين في مطالبهم السلمية والعـادلـة،  
وندين بشدة استخدام القمـع والـعـنـف ضـدهـم، وفـي هـذا  
المجال نجدد إيماننا بأنه ال مـجـال إلنـقـاذ الـعـراق وشـعـبـه  
وخالصه من كل الكوارث التي حلت به إال بـخـروج كـل قـوى  
االحتالل من أرضه وطرح مشروعاً سيـاسـيـاً وطـنـيـاً شـامـالً،  
يتركز على تحرير العراق ويستوعب كـل الـعـراقـيـيـن بـكـل  
مكوناتهم االجتماعية والوطنية والسياسية، مشـروعـاً يـقـوم  
على إنقاض العملية السياسية الراهنة، ويضع الـعـراق عـلـى  
طريق الخالص والنهوض، وتحقيق العدل والمساواة والحـريـة  
لكل أبناء الشعب العراقي، ليعود العراق قوياً متحرراً مـن كـل  

 .أشكال الهيمنة واالستالب الوطني واالجتماعي 
 عاش العراق حراً عربياً عزيزاً

 عاشت انتفاضة الحرية والتحرر والكرامة
 عاش الشعب العراقي حراً كريماً
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نتابع في ترقب مستمر ما يحدث في العراق وثورة شعبه ضد الفساد وحكومة فاشية خائنه وعميله نهبت ثرواته وهيمـنـتـهـا 
 على كل حقوق الشعب من فرص عمل وسكن وعالج واصبح الشعب يئن ضيق الحال والخونة يتنعمون بخيراته 

 وأذ يعلن الحزب مساندة وتأييد شعب العراق العربي في استرداد وطنه المسروق منه وندين قتل شعب العراق العربي 
 وندين الصمت العربي مما يحدث في العراق 

ويعلن الحزب مازالت العراق العربية محتلة حتى األن ونعد أمريكا اإلمبريالية الصهيـونـيـة وأعـوانـهـا لـن تـقـسـم الـعـراق 
 .. بالطائفية ودس سموم الفتنة بين شعب واحد

 اصمدوا يا رجال العراق الحر الشرفاء حرروا وطنكم ونحن معكم  #
 عاش نضال أبطال العراق األصيل الشرعية للشعب .. سقطت شرعية الحكومة العميلة. #
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ان االعتداءات الخطيرة التي تتعرض لها االنـتـفـاضـة 
الشعبية في العراق لكسر إرادة الشعب وترويـعـه أثـنـاء 
التظاهرات السلمية نتيجة  معاناة شعبنا العراقي األبـي  

بسبب االحتاللين األمريكـي  ٢٠٠٣أحواالً سيئة جداً منذ 
واإليراني لعراق المجد والحـضـارة والـتـاريـخ الـعـريـق، 
وتسليم العراق لعمالء لم يقدموا سوى الجـوع والـفـقـر 
المدقع لشعب العراق وحرمانه من ابسط الخدمات  وهـا 
هم أبناء العراق يواجهون اشرس حمـلـه مـن الـمـجـازر 
الوحشية بأدوات الحكم العميل وجنود الحـرس الـثـوري 
اإليراني ويتلقون بصدورهم العارية الـرصـاص الـحـي 

 ٦٠٠٠شـهـيـدا ومـا يـفـوق  ١٦٠التي أوقع حتى اآلن 
مفقودا  ورغم ذلك االنتفاضـة السـلـمـيـة  ٣٧٥جريحا و

مستمرة وتتسع على امتداد المدن العراقية  يـهـتـفـون 
بمطالبهم العادلة وسقوط السلطة العميلة وطرد الغـزاة 

 . اإليرانيين
ان االتحاد العربي لخريـجـي الـجـامـعـات والـمـعـاهـد 

 .العراقية  وإزاء هذه االعتداءات الخطيرة
يدين بأشد العبارات القمع والعنف الذي يـمـارس  - ١ 

بحق المدنيين المتظاهرين السـلـمـيـيـن ورفـض كـل 
األساليب القذرة التي تقوم بها القوات الميلشياويه بكـل 

 دوائرها الدينية والسياسية واألمنية 
نتقدم باجل تحية النتفاضة جماهير العراق الـتـي   -٢

إعادة التأكيد على ان الشعب العراقي لـم ولـن يسـكـت 
 عن االنتهاكات لسيادته الوطنية

إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى مؤسسات ولـجـان   -٣ 
حقوق اإلنسان والمحاكم الدولية والمنظمات الحقـوقـيـة 

 ذات الصلة
مؤازرة الجماهير العربية النتفاضة أهلنا بـالـعـراق  -٤

 . ألن بانتصار العراق تنتصر األمة العربية
 المجد والخلود لشهداء انتفاضة  الكرامة  

 عاشت انتفاضه شعبنا العربي العراقي البطل
 الخزي والعار للعمالء والخونة والطائفية البغيضة 
 . النصر بإذن اهللا لشعب العراق 

 . المجد والخلود لشهداء العراق واألمة العربية
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    

تابعت الجالية العربية في النمسا خروج الشبـاب الـعـراقـي 
الثائر المنتفض سلميا ، نتيجة الـقـمـع والـتـسـلـط واإلذالل 
والتهميش وحرمانه من حقوقه بالعيش الكريـم  بـاهـتـمـام 

 . بالغ
خرج شباب العراق  في المحافظات العراقية وفي المـقـدمـة 

 .والمستمرة إلى يومنا هذا١/١٠/٢٠١٩منها بغداد يوم 
بدعم وتأييد كل الشعب العراقي للمطـالـبـة بـحـقـوقـهـم 
المشروعة وإعادة األمور إلى نصابها في عراق حر ذو سيادة ، 
مطالبين بإسقاط العملية السياسية الكسيحة التي جـاء بـهـا 
االحتالل األمريكي والتي تحظى بدعم النظام اإليراني عـبـر 

 .مليشيات مسلحة تابعة له
خرج الشباب بدون أي دعم من أي دولة أو جهـة سـيـاسـيـة 
في داخل العراق وخارجه، خرج الشباب يحملون أكفانهم على 
أيديهم رافضين الذل والمهانة والطائفية المقيتة والـعـرقـيـة 
والمناطقية، فتصدت لهم الحكومة التي تدعي الديمقراطـيـة 
بهمجية من خالل استخدام الرصاص الحي والغـاز الـمـسـيـل 
للدموع وخراطيم المياه والعصي ومجاميع مسـلـحـة تـابـعـة 

 : إليران باإلضافة إلى
 قطع خدمة األنترنيت *
 إطفاء خدمة الكهرباء في الكثير من المدن *
 قطع مياه الشرب *
 قتل كل من يقف في طريقهم من المتظاهرين العزل *
لذا تعلن الجالية العراقية في النمسا وقـوفـهـا مـع إرادة * 

الشعب العراقي  صفا واحداً ومع المتظاهرين بـكـل مـا هـو 
ممكن ومتاح الحصول على مطالبهم المشروعة، كما ونهـيـب 
بالجالية العربية في أوربا بعدم تسيس وقفاتهم الـمـسـانـدة 
وألن التسيس عبر الشعارات والرموز واليافطات الـمـرفـوعـة  

 سيضر بالشباب المنتفض،  ومن اهللا التوفيق 
    ضياء الشمري ضياء الشمري ضياء الشمري ضياء الشمري 
    رئيس الجالية العراقية في النمسارئيس الجالية العراقية في النمسارئيس الجالية العراقية في النمسارئيس الجالية العراقية في النمسا
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تعرب المنظمة العربية لحقوق اإلنسان عـن بـالـغ اإلدانـة 
لجرائم قتل المتظاهرين السلميين في العراق، والـتـي أدت 

متظاهراً على األقل، تـرتـفـع وفـق مصـادر  ١٢٠إلى مقتل 
آالف  ٤قتيالً، فضالً عن نحو  ١٧٠ميدانية غير رسمية لنحو 

جريح، وذلك نتيجـة اسـتـخـدام الـرصـاص الـحـي وخـاصـة 
القناصة شبه النظاميين في استهداف المتظاهرين، وخاصـة 

 .في العاصمة بغداد التي سقط فيها أغلبية القتلى والجرحى
وتعتبر المنظمة أن التظاهرات الشعبية السـلـمـيـة الـتـي 
انطلقت في البالد منذ مطلع أكتوبـر/تشـريـن أول الـجـاري 
تشكل إعالن وفاة للعملية السـيـاسـيـة الـتـي تـقـوم عـلـى 
المحاصصة المذهبية والعرقية في الـبـالد، والـتـي عـمـقـت 
جذور الفساد بشكل مؤسسي ينـخـر فـي عـظـام السـلـطـة 

 .والحاشية السياسية التي تتداول مواقع القرار في البالد
وتنظر المنظمة بعميق القلق تجاه التطـورات فـي األيـام 
القادمة، خاصة وأن التظاهرات قد عمت الـعـاصـمـة بـغـداد 
ومدن الناصرية ومدينة العمارة والكوت والـنـجـف وكـربـالء، 
ومن المتوقع أن تمتد لما وراء ذلك في الفترة المقبلة، وتثـور 

الخشية تجاه تعامل الميليشيات شبه النظامية وعـلـى وجـه 
التحديد ميليشيا "الحشد الشعبي" في المنـاطـق الشـمـالـيـة 
والغربية التي تشهد عمليات قتل على الهـويـة الـمـذهـبـيـة 

 .بشكل منهجي
وإزاء الفشل المذري للسلطات القائمة في البالد، والمتوقع 
تزايده في الفترة المقبلة في ضوء التنافسات على المصـالـح 
بين أطراف العملية السياسية، فإن المنـظـمـة تشـدد عـلـى 
ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته، والبدء فـوراً فـي 
إجراء تحقيق دولي مستقل في الـجـرائـم، وإدانـة األطـراف 

 .الدولية لهذه الجرائم بشكل واضح ال يقبل االلتباس
وترى المنظمة أن مجلس النواب الـعـراقـي يـمـلـك فـرصـة  
جوهرية لبدء مسيرة إلصـالح األوضـاع مـن خـالل تشـكـيـل  
حكومة تكنوقراط مصغرة تحظى بالحياد السيـاسـي وتـتـمـتـع  
بالثقة الشعبية إلدارة أمور البالد لمرحلة انتقالية قصيرة بـهـدف  
إطالق حوار وطني جاد إلصالح العملية السـيـاسـيـة الـقـائـمـة،  
والتمهيد إلجراء انتخابات نيابية وفق شروط تكفل الموضوعـيـة  

 .والنزاهة ورفع القيود االنتقائية عن الناخبين والمرشحين 
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 . دولة ٦٤الف مهجر موزعين على  ٤٠٠ماليين و ٣ *
 . الف نازح داخل العراق ١٠٠ماليين و  ٤ *
 . الف يعيشون في مخيمات مختلفة ٧٠٠مليون و  ١ *
 )عاماً  ١٧   -الف يتيم ( أعمارهم بين شهر    ٦٠٠ ماليين و    ٥  *
 . ) عاماً ٥٢ -١٥مليون أرملة ( أعمارهن بين  ٢ *
ماليين عراقي ال يجيد الـقـراءة والـكـتـابـة (الـبـصـرة  ٦ *

 . ) وبغداد والنجف وواسط واألنبار في الصدارة
( األنبار والمثنى وديالى وبـابـل فـي    ٪٣١نسبة البطالة  *

 ).  الصدارة تليها بغداد وكربالء ونينوى
 ).دوالر ٥من العراقيين تحت خط الفقر ( أقل من   ٪٣٥ *
معدل تعاطي الحشيش والمواد المخدرة ( بغداد فـي    ٪٦ *

 . الصدارة تليها البصرة والنجف وديالى وبابل وواسط
 . عاماً ١٥نسبة عمالة األطفال دون   ٪ ٩ *
مرضاً ووباًء ابرزها الكوليرا وشـلـل األطـفـال  ٣٩انتشار  *

والكبد الفايروسـي وارتـفـاع نسـبـة اإلصـابـة بـالسـرطـان 

 . والتشوهات الخلقية
 . معمالً ومصنعاً ومؤسسة إنتاجية ٣٢٨الف و ١٣توقف  *
مـلـيـون دونـم  ٤٨تراجع مساحة األراضي المزروعة من  *
 . مليون دونم١٢إلى 
مـن الـمـواد    ٪ ٩١من المواد الغذائـيـة و   ٪٧٥استيراد  * 

 . األخرى
 ٦٥٨الـف و ١٤التعليم األساسـي فـي اسـوأ حـاالتـه ( *

طينية والحاجة إلـى  ٨٠٠مدرسة تسعة آالف منها متضررة و
 .  الف مدرسة جديدة) ١١

 . دولة ٢٩مليار دوالر من ١٢٤الديون العراقية  *
) الـف مـلـيـار دوالر لـم  ٢٠١٦-٢٠٠٣مبيعات النفط (  *

 !! تسهم في حل أي مشكلة من مشاكل العراقيين
 المصدر: إحصائية أصدرتها 

 Human Rights Watches Organization 
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    د . علي زيداند . علي زيداند . علي زيداند . علي زيدان
نحاول في هذه السطور ابراز اهم اإلنجازات التي حققتـهـا 
ثوره تشرين الباسلة وبصورة ملخصة ومـخـتـصـرة عـرفـانـآ 
وتقديراً لرجالها وشبابها وتلك التضحـيـات السـخـيـة والـدم 
الطهور الذي سيعبد طريق الحرية والكرامة. ومن أهمهـا مـا 

 .يلي
أصبح هناك حد فاصل واضح المعـالـم واألسـس بـيـن -١

مرحلتين قبل الثورة وبعدها. هذا الحد والذي يؤشر لمرحـلـة 
تختلف اختالفاً جذرياً عما قبلها من حيث الـوعـي الـجـمـعـي 
الشعبي والمتمثل برفض ومقاومة النظام السياسي الـقـائـم 
برمته، وعدم القبول بالحلول الترقيعية. هذا الواقع الـجـديـد 
فرضته نتائج هذا الصراع الطويل والذي امتـد لسـتـة عشـر 
عاماً بين شعب أصيل ذو تاريخ وطني مـجـيـد وبـيـن زمـرة 

 حاكمة فاسدة ومتخلفة ومجرمة.
بات واضحاً توحد كل فئات الشعب العراقي ضـد ايـران -٢

ومطالبتها بالخروج من العراق وصوالً لتـحـريـر الـعـراق مـن 
الهيمنة اإليرانية. ومن نتائج هذا التطور النـضـالـي الـمـهـم 
والمفصلي أصبح هناك طرفان في معادلة غـيـر مـتـكـافـئـة 
وهي لصالح الشعب وقواه الوطنية. فـاألغـلـبـيـة السـاحـقـة 
تناضل وتعمل ضد التوغل اإليراني بعد مـا تـفـهـمـت هـذه 
الجماهير طبيعة وأهداف المشروع اإليراني الفارسي، وبـيـن 
طغمة ومجاميع من السراق والقتلة والفـاسـديـن ومـجـرمـي 
الحرب والتي ارتكبت جرائم اإلبادة الجـمـاعـيـة بـحـق أبـنـاء 
شعبها. وبذلك أصبحت الرؤيا اكثـر وضـوحـاً ونضـجـاً لـهـذا 

 .الصراع ونتائجه
بعد سقوط هذا العدد الكبير من الشـهـداء والـجـرحـى(-٣

آالف جريح ) على أيـدي السـلـطـة  ٦شهيداً، واكثر من  ١٤٠
الحاكمة ومليشياتها، وربما يفوق هذا العدد من الـمـدنـيـيـن 
واغلبهم من فئة الشباب فإن الموضوع سينظر لـه بـمـعـيـار 
آخر. فلكل قطرة دم ثأرها وثمنها الغالي. وبذلك فقدت هـذه 
السلطة مصداقيتها وأصبحت عدواً لدوداً للشعب ولن تمـحـى 
من ذاكرة العراقيين. تلك الجرائم الوحشيـة، وهـذا الـقـتـل 
المتعمد وبمختلف االسلحة، وتحت أنظار العالـم وبـدم بـارد 

 .لشباب خرجوا بتظاهرات سلمية مطالبين بحقوقهم
إن ما شاهدناه من مواقف بطولية من شباب االنتفاضـة -٤

أذهلت العراقيين ورفعت رؤوسهم عالياً، وحطمت والى األبـد 
كل سياسات الحكومات المتعاقبة، وعلى مـدى سـتـة عشـر 
عاماً من إشاعة التخلف والقنوط واالستسالم ونشر الطائفيـة 
والمذهبية، واعتماد المفاهيم البالية لتجهيل الشعب وإلهائه 
بالزيارات وكثرة المناسبات الدينية، وما يتخللها من أسالـيـب 

وممارسات متخلفة ال تمت للدين بصلة. وبعد كل ما حل في 
العراق من كوارث فقد انقلبت الطاولـة عـلـى رؤوس أعـداء 
العراق، واثبت الشعب العراقي من جديد بانه شعب حـي حـر 

 .يأبى الضيم والظلم ويعشق الكرامة والحرية والشموخ
من يشاهد سوح االنتفاضة وميادينها وأزقتها وساحاتهـا -٥

وأجوائها البطولية من كر وفر وصمود وثبات وإقدام ومواقـف 
شخصية وجماعية، وبنفس الروح والهمة والنخوة العـراقـيـة. 
إضافة إلى التعاطف بل المساندة واالحتضان الشعبي الفريد. 
ان ذلك يذكرنا بل يعيد أمجاد أيام قتال الفرس عـلـى مـدى 
ثماني سنوات في الدفاع عن مدن العراق الحدودية. كيـف ال 
وهؤالء األبطال هم آباء واخوه أولئك النـشـامـى مـن جـنـود 
وضباط صف وضباط جيشنا الوطني الباسل. وتـأكـيـداً لـمـا 
ذهبنا إليه فقد صرح احد جنود الولي الفقيه المـدعـو هـادي 
العامري واصفاً المنتفضين قـائـالً: (لـقـد قـاتـلـنـا آبـاءهـم 
البعثيين في الثمانينيات، وسوف نقاتلهم ان تـجـرأوا عـلـى 
محاربتنا). بهذه العقلية الفارسية يفكر هؤالء. ولكن سيبقـى 
الشعب العراقي وطالئعه الواعية بالمرصاد إلفشال كـل مـا 
يحاك ويخطط له وصوالً لهدف التحرير الكامل وعودته سالماً 

 .شامخاً أبياً
في إنجاز كبير ومبهر، خرج أبناء شعبنا الصابـر الـثـائـر -٦

عن عباءة المرجعيات الدينية ورموزها، بل احرقوا صـورهـم 
وهتفوا ضدهم. وبذلك كُِسر هذا الحاجز النـفـسـي بـتـألـيـه 
وتقديس هذه الرموز الجامدة المتهالكة والمعـشـعـشـة فـي 
عقول البسطاء من أبناء الشعب، وسقطت مـعـهـم األحـزاب 
الدينية المتخلفة. وجاء ثوار تشـريـن وصـحـحـوا الـمـعـادلـة 
باإلصرار على الوالء للعراق ذلك الوطن الذي يحتضن ويضم 

 .جميع أبنائه
لقد تم سحب البساط من تحت إقدام رمـوز الـعـمـلـيـة -٧

السياسية الفاشلة برمتها، وبمختلف مسمياتها، وحولوهم إلى 
هياكل جوفاء مرعوبة، وعزلوهم عن الشعب وأسقطوهم بال 
رجعة في استفتاء شعبي شجاع قل نظيره، دفع فيه أبـنـاؤنـا 

 .الطاهرة ضريبة غالية من دمائهم الزكية وأرواحهم
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لقد أثبتت هذه الثورة المباركة صحة التوجهات الوطنية -٨
المستندة على االعتماد على الجماهير وقواها الوطنيـة فـي 
النضال لتحرير العراق، وعدم التعويل على القـوى الـدولـيـة 
خصوصاً في هذه المرحلة، والتي تشهد تغيراً كبيراً وغـريـبـاً 
في المفاهيم واالستراتيجيات الدولية اتجاه قضـيـة الـعـراق 
وقضايا األمة العربية. وذلك بانحياز تـلـك الـقـوى الـدولـيـة 

 .ألعداء األمة على اختالف أشكالهم
لقد سعى عمالء العملية السياسية واسـيـادهـم، ووفـق -٩

استراتيجية خبيثة واضحة المعالـم واالهـداف، عـلـى مـحـو 
الذاكرة الوطنية لجيل كامل، والعمل على شيطنـة الـنـظـام 

ورموزه وتجربتـه الـوطـنـيـة الـفـريـدة،  ٢٠٠٣الوطني قبل 
وشرعوا بتدمير مرتكزات المجـتـمـع و تـطـبـيـق نـظـريـات 
التجهيل والتقزيم ونشر التخلف والفساد وإباحـة الـمـخـدرات 
وترويجها بين الشباب. ونشر المفـاهـيـم والـقـيـم الـبـالـيـة 
والشاذة. فجاءت ثورة تشرين لتعيد الذاكرة الـوطـنـيـة إلـى 
نصابها وتؤججها، تلك الذاكرة التي توارثها هـؤالء الشـبـاب 
من آبائهم وإخوانهم وأمهاتهم. ذاكرة نقية وطنية شـريـفـة، 
تعتمد على رؤى رصـيـنـة فـي بـنـاء الـوطـن ومـرتـكـزاتـه 
االجتماعية والعلمية والصناعية والعسكرية وباقـي مـنـاحـي 
الحياة بما يؤمن الـحـفـاظ عـلـى كـرامـة أبـنـائـه وضـمـان 
مستقبلهم. واستناداً لهذه التطورات فقد رفض الثوار حـتـى 
المسميات الجديدة لبعض مدنهم، وباتو على سبيل الـمـثـال 
يطلقون تسمية (مدينه الثورة) على مدينتهم، وليس االسـم 
اآلخر، في داللة واضحة وصريحة بالتخلي عن الـمـرجـعـيـات 
العميلة والهزيلة. وان االسم السابـق مـا عـاد يـلـيـق بـهـم 

 وبثورتهم.
هذه الثورة المباركة أرهبت السلطة وقياداتها واغـلـب -١٠

المؤشرات تدل على التناحر والتصارع فيما بينهم مـمـا أدى 
إلى فرض اإلقامة الجبرية على بعض قادة الجيش. واحتـدام 
الصراع بين رموز العملية السياسـيـة والسـلـطـة الـحـاكـمـة 
للخروج من هذا المأزق. فالثورة ساهمت في الفرز بيـن مـن 
هو مع العراق من هؤالء السياسيين ومـن هـو تـابـع ذلـيـل 
وجندي مطيع للولي الفقـيـه. وهـؤالء فـقـدوا شـرعـيـتـهـم 
الدستورية، والتي يمنحها لهم الشعب. وقد سحبـهـا عـنـهـم 
اآلن. واصبحوا من ألد أعدائه وهـذا إنـجـاز كـبـيـر يـحـسـب 
للشعوب األصيلة الرافضة للتبعية، والـتـي تـرنـوا لـلـتـحـرر 

 والكرامة وبناء دولتها على أسس وطنية رصينة.
لم يعد مسموحاً بعد اآلن الترويج والتهـريـج وشـيـطـنـة  -١١

األصوات الوطنية المنادية بإزاحة هذه الـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة  
الفاشلة، ونعتها بتهم مختلفة. فـاألصـوات عـراقـيـة شـبـابـيـة  
اصيلة، وأعدادها مليونية شملت اغلب المحافـظـات. فـان كـان  
كل هؤالء مندسين فاين الشعب العراقي إذن. وعليه فإن حـكـام  
المنطقة الخضراء ومليشياتها هم المـنـدسـون وهـم الـعـمـالء  

 .األصيل وهم الطارئون والغرباء عن هذا الوطن وهذا الشعب 

ان المواقف البطولية لشهداء ثورة تشريـن االبـطـال، -١٢
والذين تصدوا بصدورهم العامرة بـاإليـمـان وحـب الـعـراق 
لرصاص الحقد الفارسي واتباعهم وآالف الجرحى الـبـواسـل. 
والهتافات التي رفعها الـمـتـظـاهـرون، وتصـريـحـات هـؤالء 
الشباب، والتي عبرت عن فهم عال ومتقدم ومتميز لطبيـعـة 
الصراع الدائر مع الغزو واالحتالل الفارسي لبـالدنـا وأذنـابـه 

 العمالء في العملية السياسية. 
واستناداً لما ذكرناه أعاله علينا ان ننحنـي إجـالالً وإكـبـاراً 
لتلك األرواح الزكية ولهؤالء الشباب الشجعان، ونـبـتـعـد عـن 
التعامل الروتيني والكالسيكي في مخاطبة الشباب، ونعتـمـد 
أساليب حديثة للتعبئة مع إعطاء أهميـة وأسـبـقـيـة كـبـيـرة 
لتكنلوجـيـا الـمـعـلـومـات واالتصـاالت ومـواقـع الـتـواصـل 

 .االجتماعي لما لها من تأثير وأهمية تكاد تفوق لغة السالح
الول مرة نالحظ هذا الرعب الكبير الـذي أصـيـب بـه -١٣

حكام المنطقة الخضراء وتخبطهم وتسارعهـم وتسـابـقـهـم 
في إصدار بعض القرارات الهزيلة، والتي تكاد تالمس بعض 
هموم الناس في ظاهرهاً خوفاً من انـفـالت األمـور. وبـدأوا 
بإطالق التصريحات المهدئة والمخدرة انصياعاً وخوفاً عـلـى 

 .كراسيهم ومناصبهم
لقد أفرزت هذه االنتفاضة المبـاركـة الـتـالحـم بـيـن -١٤

شعبنا الصابر المجاهد في سـاحـات الـنـضـال وفـي جـمـيـع 
محافظات العراق وبين إخوانهم وأبنائهم في خارج الـوطـن. 
وكانت الوقفات االحتجاجية والتظاهرات الكبـرى فـي اغـلـب 
دول العالم في ساحاتها وميادينها وأمام السفارات العراقـيـة، 
والتي أرهبت وهزت أركان تلك الممثليات، إضافة إلى قـيـام 
الجاليات العراقية بتقديم طلبات للمنظمات والهيئات الدولية 
لتجريم رموز هذا النظام لما ارتكبه من جرائم موثقة بـحـق 
الشباب المنتفض والرافض لهذه السلطة الفاسدة. فـأصـبـح 
واضحاً ان أغلب الجالية العراقيـة فـي الـخـارج بـات مـؤيـداً 
ومسانداً بل جزءاً من االنتفاضة المباركة ولم يتبـق إال نـفـر 
قليل من المتخلفين وعمالء ايران والذين تواروا عن األنـظـار 

 .خوفاً وهلعاً من المد الجماهيري الواسع والمؤثر
وأخيراً نقول ستبقى الثورة مستمـرة ومـتـصـاعـدة حـتـى 
تحرير العراق. بعون اهللا تعالى. ونلتمس العذر فهذه الـثـورة 

 .تستحق مجلدات لتوثيقها وأنصافها
* * * * * 
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
في القاموس السياسي الجديد، تعرضت للتشويه مفاهيـم 
الصراع على المستوى القـومـي، بـيـن الـخـطـاب الـوطـنـي 
 ومفاهيمه الفكرية، والخطاب المعادي للفكر القومي العربي.

تعاون على تعميم التشويه كل من المشروعين اإلمبريالي 
الصهيوني من جهة، ومشاريع حركات اإلسالم السـيـاسـي   –

 من جهة أخرى.
وفي هذه األثناء ظهر الصراع وكأنـه تسـابـق بـيـن قـوى 
دينية سلفية على حيازة قيادة التغيير على المستوى القومي 
العربي بين تلك القوى نفسها، ولكن على قاعدة العودة إلـى 
مفاهيم أكل الدهر عليها وشرب منـذ مـئـات السـنـيـن بـل 

 آالفها.
إن قواعد التغيير الثقافي والسياسي، التي شقت طريـقـهـا 
منذ الربع الثاني من القرن العشرين في األوساط الـفـكـريـة 
والسياسية العربية، كانت تصطدم بـعـائـقـيـن أسـاسـيـيـن، 

الصهيونية من جهة، ومشـاريـع   –وهما: مشاريع اإلمبريالية 
حركات اإلسالم السياسي من جهة أخرى. ألن فيها ما يـحـول 

صهيونية وضعت أسسها فـي أوائـل   –دون هيمنة أمبريالية 
القرن العشرين؛ وفيها أيضاً ما يسخف مـن أوهـام حـركـات 
اإلسالم السياسي، ويعيق مسارات تنفيذ تلـك األوهـام فـي 
إعادة األمة العربية، كون األكـثـريـة مـن الـعـرب يـديـنـون 
باإلسالم، إلى الوراء مئات من السنيـن. أي إعـادة الـثـقـافـة 
العربية إلى عصور الظالم التي شكلت المادة الخام المعرفية 

 عند أكثرية ساحقة من المجتمع العربي.
على مسرح األحداث اليوم، بـعـد احـتـالل الـعـراق كـآخـر 
حصون حماية الفكر الـقـومـي الـعـربـي، احـتـضـن اإلعـالم 
االمبريالي، وكذلك إعالم حركات اإلسالم السياسي المدعوم 
أمبريالياً وصهيونياً، ظاهرة الصراع بـيـن داعـش والـحـشـد 
الشعبي. وأصبحت الصورة وكأن تلك الظاهرة، في مناهجهـا 
المعرفية وأهدافها السياسية، توحي بأن البيـئـة الـثـقـافـيـة 
والمجتمعية عند العرب ليست أكثر من صراع محصـور بـيـن 
(الدعشوية) والحشدوية)، بما يمثالنه مـن صـراعـات بـيـن 
المذاهب اإلسالمية. وبذلك ارتكـبـت تـلـك األوسـاط أكـبـر 
جرائم العصر بحق العرب عندما شوهت أهدافهم في التحرر 
واالنعتاق من اآلفات الطائفية ومخاطرها على تـطـور األمـة 

 العربية ودخولها عصر التقدم الحضاري الحديث والمعاصر.
في تشويه صورة أهداف األمة، أصبح العرب في مـنـظـور 
الرأي العام العالمي وكأنهم قوم متخلفون يعيشون بعقـلـيـة 
مئات السنين إلى الوراء. وبذلك تناسى الـعـالـم أن لـلـعـرب 

أهدافاً في التقدم والتغيير، ومقاصد جدية في الـتـحـرر مـن 
االستعمار، وفي محاكاة التطور العلمـي والـمـعـرفـي، وفـي 
مجاراة البشرية بعصر التكنولوجيا ومفاهيم الدولة الحديثـة. 
فالعربي أصبح في وسائل اإلعالم المعادية واحداً من إثنين: 
إما (دعشوي)، وإما (حشدوي)، بما يرمز إليه مـفـهـومـيـهـمـا 
الطائفي السائد والمتعارف عليه بأنهما ظاهرتان من مظاهر 
التخلف واالقتتال الداخلي بين أبناء الوطن الـواحـد. وبـمـثـل 
هذا الواقع المزيف أصالً، وألغراض مخطط لها، يتم التعتيـم 
على حقيقة الصراع واالنحدار به من سقف أهدافه الوطـنـيـة 
التحررية والتقدمية، إلى قـعـر أهـداف الصـراع الـطـائـفـي 
والمذهبي، بما يعنيه من جهل ومن تخلف. فكيف تـأسـسـت 

 كل من الدعوتين؟
 

الدعشوية والحشدوية صناعة إمبريـالـيـة وصـهـيـونـيـة الدعشوية والحشدوية صناعة إمبريـالـيـة وصـهـيـونـيـة الدعشوية والحشدوية صناعة إمبريـالـيـة وصـهـيـونـيـة الدعشوية والحشدوية صناعة إمبريـالـيـة وصـهـيـونـيـة 
    وأسالموية:وأسالموية:وأسالموية:وأسالموية:

آخذين بعين االعتبار أن الثقافة الشـعـبـيـة السـائـدة فـي 
أقطار الوطن العربي ثقافة دينية سطحية، تنفعل باالنتـمـاء 
المذهبي والطائفي، األمر الذي دفع بالقوى المعادية لـألمـة 
العربية باستغالل هذه الظاهرة للتخطيط لمشاريع تفـتـيـت 
المجتمع العربي إلى كيانات ينخرها الصراع الطائفي. وذلـك 
لمنع أية وحدة سياسية تهدد مصالح تلك الـقـوى. فـكـانـت 
ظاهرتا (الدعشوية) و(الحشدوية) والصراع بينهمـا صـنـاعـة 
أجنبية، وتنفيذ محلي بامتياز. فكيف تأسست الـظـاهـرتـان؟ 
وكيف هو واقعهما الحالي؟ وما هي آثارهما على وضع معظم 

 أقطار الوطن العربي؟
يرتبــط تــأســيــس  مفهوم الدعشوية وظروف تأسيسها:مفهوم الدعشوية وظروف تأسيسها:مفهوم الدعشوية وظروف تأسيسها:مفهوم الدعشوية وظروف تأسيسها:----

(داعش) مع البدء في تنفيذ مشروع الشرق األوسط الجديـد. 
، وامتدت إلـى ٢٠١٤وظهرت ألول مرة في سورية في العام 

العراق في حزيران من العام نفسه. وعلى الرغـم مـن أنـهـا 
ظهرت بأسماء عدة، في العراق المحتل وما قبله، فهي تعتبـر 
امتداد للفكر السلفي التكفيري. وهدفها المركزي إحياء دولـة 
الخالفة اإلسالمية حسب األسـس الـتـي أرسـاهـا الـخـلـفـاء 
الراشدون. وأما على صعيد االستفادة منها، فقـد اسـتـغـلـهـا 
النظام التركي لتشكل األداة الضـاربـة لـتـحـقـيـق أهـدافـه 

 باقتطاع جزء من الوطن العربي لتحقيق مصالحه.
: يــعــود تــأســيــس مفهوم الحشدوية وظروف تأسيسهـامفهوم الحشدوية وظروف تأسيسهـامفهوم الحشدوية وظروف تأسيسهـامفهوم الحشدوية وظروف تأسيسهـا----

الحشد الشعبي في العراق إلـى الـنـصـف األول مـن الـعـام 
، بفتوى من علي السيستاني، المرجع الشيعي األعلى. ٢٠١٤

وأطلق عليها (فتوى الجهاد الـكـفـائـي). وكـانـت مـبـرراتـهـا 
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لقد زج باسم الحزب من ضمن أحزاب المعـارضـة وجـهـات 
وأسماء أخرى للمشاركة بوقفـه تضـامـنـيـه أمـام السـفـارة 
الســوريــة فــي عــمــان يــوم الــثــالثــاء الــقــادم الــمــوافــق 

.ضـد الـغـزو الـتـركـي لـألراضـي السـوريـة ١٥/١٠/٢٠١٩
واالستفسار من  منسق األحزاب القومية والـيـسـاريـة لـهـذا 
الشهر  أمين عام الحزب الشيوعي األستاذ فرج طمـيـزه أفـاد 
بأن النائب طارق خوري هو المنسق العام لهذه الفعالية وهـو 
الذي أورد اسم الحزب  ضمن األحزاب القـومـيـة والـيـسـاريـة 

 :المشاركة بالفعالية المذكورة وبناء عليه نوضح ما يلي
ان الحزب قد أصدر بيانا  يشـجـب بـه الـغـزو الـتـركـي -١

لألراضي السورية وذلك من منطلق عروبي قومي ألن ذلـك 
يهدد أمن ووحدة األراضي العربية السورية ويدين اي اعتـداء 

 .يقع على أي قطر عربي أيا كان هذا الغازي أو المحتل
لقد حملنا النظام في سوريا وال نزال نحملـه بـأنـه قـد -٢

جعل أراضي القطـر السـوري مسـتـبـاحـة لـروسـيـا وإيـران  
والمليشيات التابعة إليران وسيطرت هذه الدول على الـدولـة 

سلـب السـيـادة.  -السورية وأصبحت مرتهنه لها مما أدى إلى
للدولة السورية وأصبحت تلك الدول هي  صاحبة القرار على 

 .األرض السورية
اننا شجبنا وادنا المجازر الوحشية  للنظام بسوريا بحـق -٣

المتظاهرين سلميا وهو الذي أدى إلى عسكـرة االنـتـفـاضـة 
  وتدويلها الحقاً.

طالبنا وال نزال نطالب النظام في سـوريـا إلـى الـحـل  _٤
السلمي لحل األزمة باللجوء إلى االحتكام لـلـديـمـوقـراطـيـة 
وإصالحات دستوريه وإجراء انتخابات حره ونزيـهـة. وإعـطـاء 

 . الحرية للشعب  باتخاذ قراره
إخراج كافة الـقـوات األجـنـبـيـة الـروسـيـة واإليـرانـيـة -٥

 .ومليشياتها من األراضي السورية
نؤكد بأن األمن العربي واحد ال يتجزأ والسـيـادة الـعـربـيـة 
واحده ال تتجزأ وان المساس بهما خط أحمر نقف ضده من أي 

 جهة كانت.
_ نرفض أن يزج اسم الحزب في هذه الفعالية أو غيـرهـا ٦

 بدون اخذ  الموافقة المسبقة من الحزب.
_لماذا الكيل بمكيالين في المواقف من القـضـايـا الـتـي ٧ 

تهدد سالمة وأمن ووحدة األرض والشعب العربي واالنتـصـار 
لها أين موقفكم من االحتالل اإليراني للـعـراق. وانـتـفـاضـة 

  !شعبه المطالبة بالحقوق والحرية.؟
 عاشت سوريا وشعبها حره عربيه

 عاشت. امتنا العربية
 .والخزي والعار لكل غاصب ومستعمر

وعاش الشعب العربي السوري لنيل حريته والعيش عـلـى 
 .أرضه بأمن واستقرار وسياده

 
 ١٤/١٠/٢٠١٩عمان 

مواجهة تنظيم داعش. وبهذا يتضح بأنهـا امـتـداد لـلـفـكـر 
السلفي الشيعي، وذلك الرتباط ظروف تأسيسهـا، ومـعـرفـة 
دوافع السياسيين الذين مهدوا لتأسيسها، حتى قـبـل صـدور 
الفتوى. فهي بوضوح كامل أداة اسـتـخـدمـهـا نـظـام واليـة 
الفقيه في إيران من أجل تحقيـق أهـدافـه فـي بـنـاء دولـة 

 (اإلمام المهدي المنتظر).
وهنا، ال يعني ارتباط كل من الظاهرتين بقوة إقـلـيـمـيـة، 
أنهما صناعة إقليمية فقط وتستمران بدعـم مـنـهـا؛ وإنـمـا 
حقيقة األمر أنهما تلقيان الدعم الكبير من قوى االسـتـعـمـار 
والصهيونية أيضاً ألنهما عامالن من عوامل تفتيـت الـوطـن 
العربي للحؤول دون وحدة العرب السياسية، فمنع قيام وحدة 

 عربية هو هدف استراتيجي لكل من الحليفين الدوليين. 
 فاستنتاجاً من العرض المكثَّف، نرى ما يلي:

ما وجدت ظاهرتا (الدعشوية) و(الحشدوية) إالَّ لتـجـهـيـل -أ
 أهداف األمة العربية، والوقوف في وجه وحدتها وتطورها.

إذا لم تجد الظاهرتان ما تأكله فإنها تأكـل (أبـنـاءهـا). -ب
وهذا ما يحصل للحشدوية في العراق فـي هـذه الـمـرحـلـة. 

 وهذا ما تفعله الدعشوية أينما حلَّت لعنتها.

يتشارك في احتضان الظاهرتين، تصـنـيـعـاً وتـمـويـالً -ج
وتشجعياً ومداً بأسباب البقاء، كل من النظامين الطائـفـيـيـن 

 في تركيا وإيران، وفي دول االستعمار والصهيونية العالمية.
 وأما العالج الشافي منها، فيتمثَّل بالتالي:

رفض األيديولوجيا التي تعلنها كل منهما رفضاً قاطـعـاً. -أ
والعمل بإخالص في سبيل دعم الدولة الوطنـيـة الـمـدنـيـة 
التي توفِّر وحدة العقيدة، وتعمم فرص المساواة بين شـتـى 

 أطياف المجتمع الوطني.
تذويب النزعات الطائفية وصهرها في قالب وطني جامـع،  -ب 

ألنها الوسيلة الوحيدة في المحافظة وحدة المـجـتـمـع. وكـذلـك  
تذويب النزعة القطرية وصهـرهـا فـي قـالـب قـومـي عـربـي  

 وحدوي، ألنها الوسيلة األقوى في مواجهة أعداء األمة العربية. 
اعتبار االنتماء الديني حرية فرديـة، ورفـض الـدعـوات -ج

الطائفية التي ترفعها (الـدعشـويـة) و(الـحـشـدويـة) تـحـت 
 شعارات (نصرة الدين) أو (نصرة المذهب).

وأخيراً نختتم مقالنا هذا، بحادثة رمزية تقول: (سئل طفل 
عن دينه ومذهبه: هل أنت شيعي أم سني؟ أو كاثوليكـي أم 

 أرثو ذكسي؟ فقال: (أنا جائع أريد وطناً).
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اعلن الناطق الرسمي باسم القيادة القومية لحزب البعـث اعلن الناطق الرسمي باسم القيادة القومية لحزب البعـث اعلن الناطق الرسمي باسم القيادة القومية لحزب البعـث اعلن الناطق الرسمي باسم القيادة القومية لحزب البعـث 
العربي االشتراكي الـدكـتـور أحـمـد الشـوتـري تـرشـحـه العربي االشتراكي الـدكـتـور أحـمـد الشـوتـري تـرشـحـه العربي االشتراكي الـدكـتـور أحـمـد الشـوتـري تـرشـحـه العربي االشتراكي الـدكـتـور أحـمـد الشـوتـري تـرشـحـه 
لالنتخابات الرئاسية في الجزائر خالل تصريح صحفي جـاء لالنتخابات الرئاسية في الجزائر خالل تصريح صحفي جـاء لالنتخابات الرئاسية في الجزائر خالل تصريح صحفي جـاء لالنتخابات الرئاسية في الجزائر خالل تصريح صحفي جـاء 

     : : : :    فيهفيهفيهفيه
نظرا للظروف التي تمر بهـا الـجـزائـر حـالـيـا، وفـي ظـل 
المتغيرات الدولية الخطيرة، وما يجري في مـحـيـطـنـا وفـي 
وطننا العربي من صراعات واضطرابات منذ سنـوات بسـبـب 
سياسات الحكام الفاشلة، ومحاوالت استهداف منطقتـنـا مـن 
قبل قوى االستعمار والصهيونية، وبالنظر إلـى أن الـجـزائـر 
غير بعيدة عن هـذه الصـراعـات وهـذا االسـتـهـداف، الـذي 
نلخصه في مخططات ضرب اللحمة االجتـمـاعـيـة لـلـشـعـب 
والتشكيك في هويته، وضرب مقومـات الـدولـة الـوطـنـيـة، 
والطعن في نضاالت الشعب وتضحياته التي تـمـتـد إلـى مـا 
يقارب القرنين من الزمن، وفي مقـدمـتـهـا ثـورة نـوفـمـبـر 
الخالدة، ومبادئها العظيمة، لذلك استهدف الـخـط الـوطـنـي 
منذ فترة زمنية بخياراته الحضارية التي استقرت وثُبتت منذ 

 .قرنا في الجزائر ١٤
لهذه األسباب كلها، عقدت العزم بعد الـتـوكـل عـلـى اهللا 
واستجابة لنداء الـواجـب، عـقـدت الـعـزم، عـلـى الـتـرشـح 

، ٢٠١٩ديسمبر  ١٢لالنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 
وعرض مشروع استراتيجي نهضوي عميق، قاعدته الصلـبـة 
الكفاءات الوطنية الشابة، مشروع يحمل عنوانا كبيـرا "نـحـو 
مشروع وطني لبناء الدولة والمجتمع"، والذي سيطبع ويـوزع 
ملخص له ليطلع عليه أبنـاء شـعـبـنـا، وأمـلـي أن يـحـظـى 
باالنتشار المطلوب ميدانيا وعبر وسائـل اإلعـالم ووسـائـط 
التواصل االجتماعي، وتتحقق االستجابة المطلوبة لالنطـالق 

 .ببلدنا الحبيب نحو آفاق جديدة تعزه وتعز شعبه
أخوض غمار هذا االستحقاق المفصلي التاريخي، بشـعـار: 

 ."عادلة -قوية -"من أجل جزائر: جديدة
ونعني بـ"جزائر جديدة": القطيعة مع الماضي وسلبياتـه،  -

ورموزه وانحرافاته السياسية، وسلوكاته السـيـئـة والـقـضـاء 
 .على تأثيراته السلبية

جزائر قوية": ونعني بناء دولة قويـة عصـريـة مـهـابـة " -
الجانب، من خالل إعادة النظر في البعد االقتصادي وآلـيـاتـه 
وإعادة بنائه على أسس علمية حديثة وفعالة، وفي مقدمتهـا 
المجال الصناعي والبحث العلمي، بما يـتـيـح زيـادة الـثـورة 
الوطنية بعيدا عن االعتماد على الريع النفطي، وإعادة النظر 
في الطرق والوسائل المناسبة لتطويـر الـقـطـاع الـفـالحـي 

 .كرافد للقطاع الصناعي وتقليص االستيراد

إعــادة الــنــظــر 
جـــذريـــا فـــي 
الـــمـــنـــظـــومـــة 
الصحيـة وإيـجـاد 
الوسائل العمليـة 
ـــتـــطـــويـــرهـــا  ل
والنهـوض بـهـا، 
ــدأ  ــز مــب وتــعــزي
مجانيـة الـعـالج، 
ودعــــــمــــــهــــــا 

بالوسائل المادية والبشرية والقانونـيـة وتـطـويـر بـنـيـتـهـا 
التحتية بما يتناسب وعدد السكان المتزايد، والتركيز خـاصـة 
على المناطق الداخلية والجنوبية. ضـف إلـى ذلـك، ضـرورة 
إعادة النظر في قطـاع السـيـاحـة الـمـشـلـول، واالهـتـمـام 

 .بالسهوب والجنوب الجزائري
إعادة النظر في المنظومة التربوية، فلسفـة وإمـكـانـيـات 
ووسائل، والتركيز أوال على التعليم االبتـدائـي والـمـتـوسـط 
والثانوي، بما يتناسب ومشروع النهضة واإلقـالع الـتـنـمـوي 

 .الجديد
االهتمام بالجيش الوطني الشعبي عدة وعتادا وتصنـيـعـا، 

 .لحماية مشروع النهضة المقترح
جزائر عادلة": ونعني التعامل مع أبناء الشعب الجزائـري " -

على قدم المساواة، وإعادة النظر في المنظومة القـضـائـيـة: 
"قوانين وسلوك وتأهيل للكادر"، بمـا يـتـنـاسـب وفـلـسـفـة 
مشروعنا. وتعزيز الحريات العـامـة والـفـرديـة، واالهـتـمـام 
بقطاع اإلعالم، ورفع يد الدولة وأجهزتها عـلـى الـمـمـارسـة 
الحزبية، إليجاد تعددية حقيقية تنتـج كـوادر لـلـحـكـم فـي 

 .المستقبل، في إطار مبدأ التداول السلمي على السلطة
وإذا فزت في هذه االنتخابات بمباركة الشعب الجزائري إن 
شاء اهللا، الذي أدعوه لمؤازرتي والـتـفـاعـل مـع مشـروعـي، 
فأولويتي هي االنفتاح على الطبقة السيـاسـيـة ومـنـظـمـات 
المجتمع المدني والنقابات والنخب، وكل التيارات الفاعلة في 
الساحة، بما ال يمس بالثوابت الوطنية، ناهيك عن االنـفـتـاح 

 .على الجامعة، رمز عزة الجزائر وذُخرها في المستقبل
 تحيا الجزائر

 المجد والخلود لشهدائنا األبرار
 السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته /الجزائر 

 ٢٠١٩سبتمبر  ٢٩في : 
 * * * * * 

 1L���4<� 1&���� t���� ب[�� �����د7 ������ a8& u8��� K���� 
�H�[*�� 1+ ��8H��� ت&\��c� ,�4�� )"�# ي������ %�J$ ر��L%�� 



 ٢٠١٩تشرين األول  /طليعة لبنان الواحد 

 

"، أن سـبـوتـنـيـكأكد أحـمـد شـوتـري فـي حـواره مـع "
يتضمن إعادة النظر في بناء الدولة الجزائرية علـى   البرنامج

أسس ديمقراطية، وإقرار التعددية الـحـقـيـقـيـة، والـتـداول 
السلمي للسلطة، وحرية الصحافة، واالحتـكـام لـلـصـنـدوق، 

 وعدم التدخل في شؤون األحزاب...
 وإلى نص الحوار.وإلى نص الحوار.وإلى نص الحوار.وإلى نص الحوار.

فـي فـي فـي فـي         ما الدافع الرئيس الذي جعلك تقرر الترشح للرئاسةما الدافع الرئيس الذي جعلك تقرر الترشح للرئاسةما الدافع الرئيس الذي جعلك تقرر الترشح للرئاسةما الدافع الرئيس الذي جعلك تقرر الترشح للرئاسة
 الجزائر؟الجزائر؟الجزائر؟الجزائر؟

بالتأكيد الترشح هو حق لكل مواطن عادي، فما بـالـك إذا 
كان يشتغل بالسياسة منذ فترة طويلة، وأي مـرشـح يـريـد 

 الوصول إلى السلطة لتنفيذ برنامجه.
 ما أهم الملفات التي يتضمنها برنامجك االنتخابي؟ما أهم الملفات التي يتضمنها برنامجك االنتخابي؟ما أهم الملفات التي يتضمنها برنامجك االنتخابي؟ما أهم الملفات التي يتضمنها برنامجك االنتخابي؟

لدي ملخص للبرنامج االنتخابي، تحت عـنـوان "مـن أجـل 
"، وذلك بعد تقويم الـوضـع الجزائر بناء الدولة والمجتمع في

 في الجزائر.
 إذن ما هي الجوانب الخاصة بالدولة تحت هذا الشعار؟إذن ما هي الجوانب الخاصة بالدولة تحت هذا الشعار؟إذن ما هي الجوانب الخاصة بالدولة تحت هذا الشعار؟إذن ما هي الجوانب الخاصة بالدولة تحت هذا الشعار؟

يركز البرنامج االنتخابي على إعادة النظر في بناء الـدولـة 
على أسس ديمقراطية، وإقرار التعددية الحقيقية، والـتـداول 

، واالحتـكـام لـلـصـنـدوق، حرية الصحافةالسلمي للسلطة، و
 وعدم التدخل في شؤون األحزاب.

 وما الرؤية الخاصة بإعادة بناء المجتمع؟وما الرؤية الخاصة بإعادة بناء المجتمع؟وما الرؤية الخاصة بإعادة بناء المجتمع؟وما الرؤية الخاصة بإعادة بناء المجتمع؟
فيما يتعلق بالمجتمع، يتضمن البرنامج توطـيـد الـلـحـمـة 
االجتماعية، والدفاع عن الـثـوابـت الـتـي أقـرهـا الـدسـتـور 
وتمكينها واحترامها، والنهوض بالتعليم المتدهـور، وكـذلـك 

 الصحة والصناعة والزراعة.
ثالث شعارات تقوم عليها الحملة، أولها "من أجـل جـزائـر 
جديدة"، وتعني القطيعة مع الـمـاضـي، ومـن أجـل جـزائـر 
قوية"، بما يعني إعادة هيكلة االقتصاد بـجـمـيـع عـنـاصـره، 
وثالثهما من أجل جزائر عادلة، بما يعني احـتـرام الـحـريـات 

 الفردية، وإعادة النظر في المنظومة القضائية.
الحراك يتمسك حتى اآلن برفض االنتخابات الرئاسـيـة... الحراك يتمسك حتى اآلن برفض االنتخابات الرئاسـيـة... الحراك يتمسك حتى اآلن برفض االنتخابات الرئاسـيـة... الحراك يتمسك حتى اآلن برفض االنتخابات الرئاسـيـة... 

 فكيف ترى هذا الرفض؟فكيف ترى هذا الرفض؟فكيف ترى هذا الرفض؟فكيف ترى هذا الرفض؟
أنا أول من يؤيد الحراك، وضد بوتفليقة واستمرار نظـامـه، 
وفي الوقت الراهن فإن الحراك تتنازعه قوتان كبيـرتـان، مـا 
يطلق عليهما "العصابات"، وهي المنتفعة اقتصاديا وسياسيا 
من النظام السابق، وبقية المواطنين العاديين الذين خرجـوا 

 من أجل التغيير.
تحدثت عن أنك كنت من المقـربـيـن لـلـرئـيـس صـدام تحدثت عن أنك كنت من المقـربـيـن لـلـرئـيـس صـدام تحدثت عن أنك كنت من المقـربـيـن لـلـرئـيـس صـدام تحدثت عن أنك كنت من المقـربـيـن لـلـرئـيـس صـدام 

 حسين... متى كان أخر اجتماع لك معه؟حسين... متى كان أخر اجتماع لك معه؟حسين... متى كان أخر اجتماع لك معه؟حسين... متى كان أخر اجتماع لك معه؟

بحـكـم أنـي  صدام حسين كنت مستشارا سياسيا للرئيس
بعثي، وكنت أراه باستمرار، وكان أخر لقاء مع الرئيس صـدام 

 حسين قبل العدوان األمريكي بتسعة أيام.
 وما الذي دار في هذا االجتماع؟وما الذي دار في هذا االجتماع؟وما الذي دار في هذا االجتماع؟وما الذي دار في هذا االجتماع؟

كان اجتماع للبعثيين من قيادات الحزب، واطـلـعـنـا عـلـى 
كافة التفاصيل وأنه علينا االستعداد لمقاومة العـدوان، كـمـا 
أطلعنا على المبـادرة الـروسـيـة فـي ذلـك الـوقـت، حـيـث 

لموافقة صدام حسين على مشـروع الـمـبـادرة  روسيا سعت
التي كانت تتضمن عدم ترشح صدام لالنتخابات مرة أخـرى 
وإجراء إصالحات، إال أن صدام حسين شكر الجانب الـروسـي، 

 وأخبرهم بأنه ال يثق في الجانب األمريكي.
وقال صدام حسين أنه يمكنه الـتـعـاطـي مـع الـمـشـروع 

صادقة في التعاون وعـدم  الواليات المتحدة والرؤية إذا كانت
التدخل السلبي وفرض الوصاية، وأن ذلك يتنافى مع أهـداف 

 الواليات المتحدة في المنطقة.
 وكيف ترى السياسة األمريكية اآلن؟وكيف ترى السياسة األمريكية اآلن؟وكيف ترى السياسة األمريكية اآلن؟وكيف ترى السياسة األمريكية اآلن؟

أما اآلن، فنحن نرى المشروع األمريكي القديم الـمـتـمـثـل 
في السيطرة على المنطقة بسبب الثروة الـنـفـطـيـة عصـب 
الحياة الصناعية في العالم، خاصة في ظل تراجع الـمـخـزون 
األمريكي، ومنافسة أوروبا والصين وروسيا، وهـو مـا يـدفـع 
الواليات المتحدة لإلبقاء على سيطرتها على الدول العـربـيـة 

 الغنية بالنفط.
 حال وصولك للرئاسة هل تتغير سياسة الجزائر الخارجية؟حال وصولك للرئاسة هل تتغير سياسة الجزائر الخارجية؟حال وصولك للرئاسة هل تتغير سياسة الجزائر الخارجية؟حال وصولك للرئاسة هل تتغير سياسة الجزائر الخارجية؟

نحن نؤمن باالنفتاح على العالم والقوى الـكـبـرى، ولـكـن 
يكون هذا التعاون انطالقا من السيادة الوطنية والـمـصـالـح 
الجزائرية، وفيما يتعلق بالواليات المتحدة األمريكية، فـإنـنـا 
لنا رؤيتنا للقضية الفلسطينية، ومع حرية المواطن الـعـربـي 

 نحو الوحدة والتحرر والتنمية.
وأرى أنه البد أن نرى من يكون األقرب لـنـا واألبـعـد فـي 
الساحة الدولية، ومن يمكنه دعمنا وكذلك مـن يـمـكـنـه أن 
يصبح صديقا مقربا، ومن يكون الخصم، إال أنه ال مانـع مـن 

 التعامل مع الواليات المتحدة في ظل هذه الشروط.
من األقرب من القوى الدولية لـرؤيـتـك فـي السـيـاسـة من األقرب من القوى الدولية لـرؤيـتـك فـي السـيـاسـة من األقرب من القوى الدولية لـرؤيـتـك فـي السـيـاسـة من األقرب من القوى الدولية لـرؤيـتـك فـي السـيـاسـة 

 الخارجية حال وصولك؟الخارجية حال وصولك؟الخارجية حال وصولك؟الخارجية حال وصولك؟
روسيا قد تكون من الدول الرئيسية المرشحة، خـاصـة أن 

كلها روسـيـة، كـمـا أن الـعـالقـات  الجيش الجزائري أسلحة
الروسية الجزائرية تاريخية، وسأعمل على تطوير الـعـالقـات 

 مع روسيا في جميع المجاالت.
وكيف ترى موقف الجيش الجزائري من الحراك واالنتخابات وكيف ترى موقف الجيش الجزائري من الحراك واالنتخابات وكيف ترى موقف الجيش الجزائري من الحراك واالنتخابات وكيف ترى موقف الجيش الجزائري من الحراك واالنتخابات 

 K&ر ��:��:��د#u و�Lb� ،�X�H�[*�� ��8H��� ت&\��c� �4����
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 الرئاسية؟الرئاسية؟الرئاسية؟الرئاسية؟
الجيش كان له موقفه اإليجابي منذ بداية الـحـراك، حـيـث 
حافظ على حمايته وعدم التعرض له، وهو الموقف اإليجابـي 

 ذاته فيما يتعلق باالنتخابات الرئاسية.
 حوار: محمد حميدةحوار: محمد حميدةحوار: محمد حميدةحوار: محمد حميدة    

 
�% ��4�يJ$ ر��L%�� Q�8v� �����(�� 7��:ـ�� 

�8ت H�� �J �4���١٢  ��� ٢٠١٩ د#:
 االسم: أحمد

 اللقب: شوتري
، بـرج الـغـديـر، واليـة بـرج ١٩٥٤تاريخ ومكان الميالد: 

 بوعريريج.
 

    الشهادات والمستوى العلميالشهادات والمستوى العلميالشهادات والمستوى العلميالشهادات والمستوى العلمي
 .٢٠١٢درجة أستاذ التعليم العالي، •
، الجـامـعـة ١٩٩٦شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، •

 المستنصرية، بغداد، العراق.
، ١٩٨٥شهادة الماجستير في علوم اإلعـالم واالتصـال، •

 جامعة الجزائر.
، الـمـدرسـة ١٩٧٩شهادة الليسانس في علوم اإلعـالم، •

 الوطنية للصحافة، جامعة الجزائر.
 ، ثانوية محمد قيرواني، سطيف.١٩٧٤بكالوريا آداب، •

 المسار المهني
أستاذ جامعي، كلية علوم اإلعـالم واالتصـال، جـامـعـة  •

 .١٩٨٥، منذ عام ٣الجزائر
صحفي ومذيع، اإلذاعة الوطنية، فـي الـفـتـرة مـا بـيـن  •

 .١٩٨٥إلى  ١٩٧٩

    المنشورات العلميةالمنشورات العلميةالمنشورات العلميةالمنشورات العلمية
 مطبوعة بعـنـوان "صـحـافـة األطـفـال فـي الـجـزائـر". •

كتاب بعنوان "العقيدة البعثية في خطاب الرئـيـس صـدام  •
 حسين. "

له العديد من المقاالت والبحوث العلمية المـنـشـورة فـي •
 المجالت العلمية الجزائرية والعربية.

له العديد من المحاضرات أمام إطارات الجيـش الـوطـنـي •
 الشعبي، تتعلق بالقضايا االستراتيجية والصراعات الدولية.

محلل سياسي في القضايا الوطنية والعربـيـة والـدولـيـة •
 لدى العديد من القنوات الوطنية والعربية.

 
    الحياة النضالية والسياسيةالحياة النضالية والسياسيةالحياة النضالية والسياسيةالحياة النضالية والسياسية

ينتسب إلى عائلة ثورية قدمـت لـلـوطـن كـوكـبـة مـن  •
المجاهدين والشهداء فله شهيدين من أعمامه و شـهـيـديـن 
من أخواله، ابن المجاهد اإلمام المتـوفـي مـحـمـد الشـريـف 

 شوتري رحمه اهللا.
إيمانا منه بثنائية العروبة واإلسالم وبضرورة لَم شـتـات •

المغرب العربي واألمة العربية لتحقيق وحدتهـا ونـهـضـتـهـا 
 ١٩٧٢انتمى إلى صفوف حزب البعث العربي االشتراكي عام 

 وهو طالب في السنة النهائية في الثانوية.
وهو طالب سنة ثانية جامعي بسـبـب  ١٩٧٦اعتقل سنة •

 النشاط السياسي في العاصمة.
من طرف األمن في العاصمة بتـهـمـة  ١٩٧٧اعتقل سنة  •

 التحزب.
وحكم عليه بستة أشهر بتهمة إصـدار  ١٩٩٣اعتقل سنة  •

وتوزيع بيان للحزب يرفض فيه االنـقـالب عـلـى الـرئـيـس 
 الشاذلي بن جديد وتوقيف المسار االنتخابي.

 ر�Hــ3 ���ــ3 #�ــ%
  هذا جزء من ما تعهد به رئيس تونس

اعد التونسيين بالعدل والحرية وعلوية القانون على شاكلة الفاروق عمر بن الخطاب، الذي يعتبر رجل دولة بامتياز -١
 .ونموذجا يحتذى به في الحزم والعدل

إن انتخبت رئيسا لتونس سأكون موظفا لدى الدولة، أنهي عملي وأعود إلى بيتي.. سأنهي العهد مع القصور -٢
 .والسيارات الفارهة

الرئيس في تونس ما بعد الثورة ال تعينه الدوائر األجنبية وال لوبيات المال واألعمال والتشويه اإلعالمي، بل يعينه -٣
االختيار الشعبي الحر؛ وفترة حكمه ليست صكّا على بياض، وليست امتيازا أبديا لشخصه أو حزبه، بل هي تكليف زمني 

 .خاضع للتقويم والتداول بناء على إرادة المواطنين
 .عندما تتسلل السياسية إلى قصور العدالة، تخرج العدالة من تلك القصور

 .نحن في حالة حرب مع الكيان الصهيوني والتطبيع خيانة عظمى -٤
كما أن للدول األوروبية فينا مصالح، فلنا أيضا فيهم مصالح، وليست شعوبهم أفضل من شعوبنا، ويجب أن يرفعوا  -٥

أيديهم عن ثرواتنا، فقد حان الوقت لنبني عالقات جديدة قائمة على االحترام المتبادل والتعايش بين الشعوب، وليس 
 .هناك ترتيب تفاضلي لشعب على آخر

رفع يدها عن ثرواتنا  -وفي مقدمتها فرنسا -الثورة التونسية لم تنته بعد وكذلك استقاللنا، وعلى الدول األوروبية -٦
 .الطبيعية؛ ألن شعوبهم ليسوا أفضل منا
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