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 كلمة الطليعة

7�6�#�� :�L4M �N;)� O�	 ��ل �"ع و�Q#15� RNر ,;�� 

  �������	 
� ����ن 	���� 	����� � 	����� 	��ي ������د ���ن ��

و.� -�, *��	ب *(�ل 	���) 	'ول %! 	���ن 	��	�� و	��#�"!.  

74 2��د ��2ن �8%�7، و	���س -�4ت �
 012�2 *%�ر.� �  ���)

�7، �%� -@ 	?8<	=�ت ��>���	ت 	;�:7 	�9  �A����B 7C�D E%F2

  ,�- ��D��2ض �8و ��)�% 
� ��� !"�4HI<	 و* ����J:* ل�K

��� -!  �����B	7ILM< 	���%7 و7��8  NL?	 @- �%�و EB>#<	

  E%F2 
� ��O��	 
ً
	QR*7، و��S% ت	;�:7، ����4	ت 	���<	

  T%��U	 �%��� 7"VB'	 	�2�� �.7 و�I4#�	 7C�W�	 !% �������	

 E%F	������� 	� !% T2�� 9	��Xور"�ت 	�9  � Y�I�	 Y= ��%�%*

  .Z�[��	 ت	زي \�ور	�2 
7 ��( Q	�7C�W و _`�2	���Iم ���W<	 ���) �#2 a�% Y= �

�d� 7د	ر a	c)�<، ���ن 	�b	ب ����ر.� 	>��-�� 7C�W�	 aر	وز 
�

 ،"�f	 gD��	 ر���	h.�b %! وز"� 	� 7C�W	�IJ<ب -�, "	�

 i�O<	 � 7Uز	7 و�B j�4� ر��� *ن .�	 	�
ً
�4�- ."�U��R �%"

��l و�_ 	 7kf	B'@ %! 	��زر	� � *�7 7���#2 ���7�% ���	

 m��L c"�) Y�C !% ن�X�� ود-� و	���F�� ,noو

 a���	 pA�) 
��د ��L?�� 7W�I�	 ق��r jI4� "�
َ

�
ْ

I
َ

�
ُ

%"

 Y= 7، و(�قUز	7 و������U 7�B (% ،(C	و �%* a��B ����- ز�o 9�	

��ر ��	 	�. 
� v�.�	، %�C) ر 7L�A	��4bر"7 �#�]�_ 	>

 
� Y:ي ��?ه ��4 =�ن و��	7 �L��I�	 _4�U xو (% y.�4و	>

.�	 	>�C) 	��ي *د	ر %!  aQI% _�zR	���U?ر 	�#�%Y و	��() 

 QO�2 74"�` ��� j��� �#� �4B ��Jb	 
����zد و	����د �

 %�(Q� Fوت. 
 ZC�2 ي �@ر��	 m��I�	و vL��	 _�)�W� c"���	 	�.

 Y.�O� ،"�U��R �%" 7، ���لC�W�	 ج��U� !- �������	 Y%��%

 (% Y=Q% ��2ر�#|I% ت�X� م�� ���U�4�* _%�C ي��	ض ���	

 E%F� 
ً
��	د	L	 7���%  ،"i}4�L" 7B�8 !% Q�B g) c"�)

 7A�4U�4~زي %���ر و	7 �2���7 *��8 و�L لzR ن������ 7C�W�	

�7. �ن .�	 L !"�#- ,�- 7WI�% yBQ%* ن دو?ر���%

 c"�) !% p)ض ر���	 
  T�W�U	 TU��� ض���	 	��� 	���C �� ��U' ،"�U��R �%"

9 2��Wي -��د.� �	 a�`FI<	 �R	���	 ق -�, :���ت�W�	

 ٪ %! 	>��� 	>�(�ع *`�a ���.  ٥٠-�, �I2 a�I4Lوي 
 c.و*ر �������	 !% E�U����ن (�"�U��R �%" c"، 	��ي ��م 	���

 E�U������	 aد	ر�7، ��وز �U�R 7�-�4�kد�7 	`C	 7%زF� ���.�=

��ر ?-<	\�� -�, 	��W"�7 	�9 *د��ت ��� �و�� ��� *ي 	-

 .����k�	 و���	7 %) "�J��	 ود�f	 ��L�2 7��: 
 
ً
@.� (�" c	���� 	��m�A و%! �Z ��_ ���ز	-	 7��k�	 ه�.

 7�k�	 ت	و��7 ���	 EU	���	 �2 (�_ ��وز TCو � ،
ً
�2ر"���

، 	��ي �Kد *���%_ 	'iL ١٩٨٢و�U�C 7:�Rن 	���Jر ���م 

	�h�2�2 9 -���� -���4ت  ��L�2	�fود 	��E� 7"�J 	��ول، 

 ��L>� ���7 �� 	?zWUق %I����	 ,�- 7W�U �R� �4دو.� 	-

 7���ر U��ط 	����U y. ،7I��ط ~���-�� ،7"�J��	 ود�f	

�U y. 7��ط 7��% ? �A�4�	 ط�����ت، (��4 	��~	���	 ���J�

��ت. �~	���	 T1��2 � ����- ن�B��	 !�4� 
 ،!"�I<	و E��`	��	 _)	�D* Y�� ،"�U��R �%" c"�) �4 *نB

 �� ،7"�J��	 ود�f	 ��L�2 � xو��	ن �U���	 م���* Y.�� ي��	

��زل و�2	 !- (`	f��ق �2 Y� ،0Iو� Y.�O�	 	��� Zِ��

 �	�L a�J� 7	�J<�� 7�~�<\�، و	>�د-7 ��� 	'%� 	>��D��	

، �B ��U١٩٤٣%0" 	���م  - j�2	� 9	��WU -���� 	��2ق "���_

و	��ي `�� 	�7�I2 ��� _��- ��BF  ١٩٤٩*و 	��2ق 	���7U 	���م 

 0U�b	 !- (C�<	 ف�W�	 7 و=�نU���	 7�C��2	 ,�- ��8*

 
ً
	�A�C ��:* ي��	و �U�[ ر���L� >��م	7 L�A�� כ	�%�� �������	

 .��� �4�) �1O�� 
 !- _2	�"��� E�U���(�"�U��R �%" c"، 	��ي "��" ر*س 	���

 7��U���4� 7و���	 c.ي *ر��	و.�  ،�������	 E%F2 � Qk��	

��� %� ���رب 	;�I4ن %���ر دو?ر، % �������	 7k� T�:و

 	;�Wط 
ً
�4J�% _��L ��8ع"، و���_ "رد	� 	;- (�R

 
ً
�C	>R	 

ً
���J% 7�4��C�	 >��ه	7 � ���D��	 aد��I�� 7�-�)��	

 gD��	 ض	>-z� �4م���2�I 	���4، دون *ن ��Q *ي 	.

	��	 ,�- (L	��W"�7 	�9 *د��ت (��� 	>��و\�ت %) 	���و 

 !- TX�42 9�	و ،yBQ%'	 ��L��	 ف	�8d� ����k�	

 0U�b	 
�2 9�	 ،"7��k�	 ��2ق	" _U� _�) ل��� �% YC* ��2ق	

 ����- (�C� Q�n	��z- و	��	74�%  ���) �������	 vL��	

 .���% 
ً
 و(c %� �2 	?��2ق -��_ � E	�zH  	��ي �Rج ر	��

،
ً
�  	���و  و.� *و?���k�	   ,ـ7 -ـ�ـ%��	 _2�W�L ي (�ض��	

����	ت *Uـ_ oــ�ي -ـ�ـ, �	7 )�= Q#2 ي��	ر"�" و�=" Y��

 7�C��2?	 ,�- (�C���ط  !% Q�B	��Nز و	����، و%� *ن �2 	���	

 -! �7k �ـ_ %ـ! 
ً
zX) ،_�"�I2و _���	ج 	��Nز %L	 *�� ¢�

JـkـY -ـ�ـ�ـ�ـ� %ـ! 	�#ـ�Bـ7 	>ـ�ـ�ـ�ـ7، I� �U�C Y�� ت	�A�-
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9 ��Jכ (��� �
 %ـ� �ـ�ـ�ف rـ� �	7 ���%'	 7�W�<	 (�L�2و

 �ـ��ـ{ـIـ�ـ7 
ً
�4�% ����k�	 ن����	ه @	���	%�ت. و.�	 	;� ��

��	ت 	��#�"! 	��4\�ـ7 =ـ�ن `ـ1ـ� 	�ـ�ـ�و I�	 لzRو ،_���

���D ,�- Y4ل .�	 	;� %! `ـ�Uـ0 و	�ـ�، و=ـ�ن �ـ�ـOـ�Uـ0 

� �8-�7 دو��p)�� 7 و`�ده و%� �<02 -��_ �ـ�-ــ�ـ��ره ������	

NـQ %ـ�Cـ) � ?F� T���D "Y��A	�L�" ن�. و��	0 وU�` !% ��C*

 cـ�ـ�R 	���	%�ت و*:�ت -�, *ن ��Jل �
 ��ود دو�ـ�ـ7 %ـ

-���� �E 	�����!. وYk� �C 	���و -�, %� Dـ��ـ0 �ـ_ و*:ـ� 

 ���� ����، و	'Rـ� �ـ�?Cـ<	ح ٢٩-��_، و���	 =�ن 	�L��ط 	���

Bـ�ـ� 2ـ�I2ـ� -ـ�ـ, *Lـ�Lـ_  ٢٣	'%yBQ 	��ي ��د 	;ـ� 

	�fود 	���J"7 و	��ي *-W, �ـ�ـ�ـ�ـ�ن 	�kـ�ـ�ـ�� 	%ــ�ـ��ز	ت 

��ج I1L 9�	 7د��kC?	 7�W�<	 7��I% (�L��kد�7 �C	

 7���ـ� و	�ـNـ�ز، �\ـ�(ـ7 �
 2ـ�Lـ�ـ) 	>Iـ��ـ7 	�ـ4ـ�Aـ�ـ�	 ���%

و	%�	د.� �
 �R 	���	%�ت ��ر"�U* 7_ � ��ل  T42	��hـ�hـ7 

��ب، (ـUdـ_ Lـ1ـIـ4ـ� b	 
� x�f	 _�C�% !% �;	 	�. !-

 EـWـIـ�ـ�� x�4#�	 Y��I�	 
� �������	 0U�b	 !% 7"¤ر �r

 .7�J<	 
  

ً
���U�~و  y.  7 %! *%�.ـ� ��ـ�ز�O- ,�- TU�= 9�	 y.و ،�=Q%*

	?��2ق ��Xور	ت Z�¥�2 ]�ز �8ق 	>��L � \ـ�� 	fـ�`ـ7 

 !- Y��� E%F	��Nز 	��وm و�(��ده 	���ر ,�- a	Lــ�ـ4ـ��ـ_ �

ور�N\ 7C رو7�L -ـ�ـ, *ورو�ـ� � Lـ�ـ�ق 	fـ�ب 	�ـ�وLـ�ـ7 

 iـ1ـAـ��	 Zـ�.ـ�، و�ـ� ¦ـNـ�7، وT�k� �C -�, %ـ�ـ�U	�Bو'	

��D_ و.� �hف 	�§#�� �#�0 *%ـQ=ـ� -ـ�ـ, .ـ�	 �[	 yBQ%'	

���ـ�ت U?	 � _�hf 7�	7 رCه ور@"	���ز 	����n" و	��ي 	-

 .yBQ%'	 س�NU���� 7��k��	 
�، 	��ي =�ن 	�f\� 	�ـ�	Aـ� �   	���nم  (��  ~���4�H  و*%�	���	

 �ـd-ـ�دa 2ـ�ـ�"ـ� 
ً
zـOـ�% 

ً
��4~ p�C ي��	وض، و���	 i1�	�B

دوره � 	���	ق %ـ! Rـzل 2ـ4ـ�ـE 	�ـ�ـ�� 	>ـ�2ـ�ـWـ7 �ـ_ %ـ! 

	�%�Iכ � Y:��4	�zR !% 7W�Iل %�y�C ر 7L�A	fـ�ـ�%ـ7 

و	��4bر"7. و��k% i1� _Uد(7 *ن �2� a�B و	7�L � `ـ�	ر 

	?�IU	د 	�m��I � `�	ر 	'ز%7 � 	���	ق 	�9 	%ـ�ت �Iـ�ـ7 


 	2ـ�ـ�ق � Yـ�:ـ، �  i�U	��TC 	��ي *-�! (�_ -! 	�
ً

���"��2

 �4B ،7�J<	 EWI�)ن و����� E� 7"�J��	 ود�f	 ��L�2 نF#�

*�k% i1� _Uد(7 *ن 2ـ�ـ��ل �ـ�ـ�%ـ" 7	�Iـ�د	�" 	�ـHـ�ـ7 %ـ! 

 iـ1ـAـ) (ـ�ـ_ رCـ9 و�	7 -�I�	م و���	 i�U � ¨	���	 �4ن�@�	

��ن ورi1A وزر	� 	���و 	?7�C��2، و%! ~� ����ــ�ـ� �`��4ر"7 ��

 .a�J �©��	ع � 	'%� 	>
، 'Uـ_ 	LــWـ�ع 	kfـ�ل -ـ�ـ, 

ً
�ـWـ�N% 	�� و���	ن ��B ن�

 Tـ�ـ�ـ� ��U' 7W�N% ت�� �=Q%*و ،g%'	دي و�kC?	 ه�N�%

�Wع L	 �% لzR !% 
ً
�W�N% 	�� �%� T�L ���_، و	���nم 	���	

	�kfل -��_ � 7��L 	���	ق. و��	 =�ن 	���nم 	���	� �� ��ـ�د 

�4م 	�-�z و	���2z� m��Iق � 0�I	�Uـ4ـ�Bـ_ .?	 !% 
ً
	ª�

 Eـ! *ر�ـ�ـ% VB* ��% 7�:	�<	 7����#�	 7\��U?	 7�`	�% �

�k-� و	��L) *(ـ�ـ�ـ�، (ـdن �-ـzم *�ر-ـ_ ��� a�R� y.و 
ً
�%��

 
ً
��ر 	?��2ق ��ـ�ز	��7 و	�7�L��I وh�" 7:�Rب »" و	-��%'	

��ز?ت، �Uـ4ـ� =ـ�ن ���ن ���C_ دون 2 7�* ����2���� ¬�� 
ً
�2ر"���

 .�	���	 ZC�<	 7���� !- @�� 
 cـAـ�ـ�f	ـ�م وC'ر	ـ7 Nو��ـ ��Ud) ،7�C��2z� 7�"�L a�	�C و�

	��4د� 7	��	 y. ،7N%	�D E� 7�C��2(ـE 2ـ�ـ�و\ـ� -ـ@ Dـ�ف 

 yـ. jـ�ـ� دون 8ـUdـ) ،��ـU !% _�- TX�42 �4� y.و ،®��~

 � 7���ن ~4��ـ� %ـ! �ـ�ـ�Cـ_ 	�ـ�Dـ�ـ�ـ�:��7 %#��.7، د() ��

nf � Tـ7 �ـ�`ـ7 
ّ
��.ُ y.د�7، و�kC?	 _f�k% د2_ و���L

 Y��_ .ـ�ه 	fـ�ـ�ـ�ـ7 2ـWـ�ـ�ـB !% QN� ?7 ���. و~zH�	 E�	��	

 (ـ�ـ4ـ� 	�ـ�Cـ�Aـ) 2ـ�ـ�ل 
ً
kـ�ر	U	 _U�4I� �4� !"�%h<	و E��W<	

ـWـ�ـ�ـ�Y و	�ـ°%ـQ �ـ�ـ�، �	 	��� QI�2 !% =�ن 	��و .j�� i���

 Tـ�%ـC 9ـ�	ز?ت ����	 !- 7�4�(±`Y��X2 Y 	��*ي 	���م و	�

� �B	� i1	�I<و%�ت �L	� ���Ifت (�²"ـR 7ـ�:ـ7 و%ـ�ـ�ـ� 

*�D	ف � 	>� 7%�n	��W�I"7 *و �Ifب دول �7�4��C ودو�ـ�ـ7 

 >#�ر"���. 
ً
�"��� 

ً
��% ��4�	 _�  � ��2	�O<ل 	���l و%

�ن 	?7�C��2 �� �� 2ـ�ـ! 2ـ�ـWـ�ي -ـ�ـ, :ـ�ـ�ـ7 %#ـ�ـ�.ـ7 

 %ـ! 
ً
z0 *:ـJL وض���	 Z�% 7، ��4 =�ن��X�% ز?ت���و2

� �دRـ��ـ_ زو	ر"ـ 0	I<ـ�و%ـ 7	�Iـ�ـ�Lـ�ـ7 ���� 	�1b 	���ـ�ـ

��Y -�ـ, 	�ـ�ـ� ³	C?ــkـ�دي، و�ـ4ـ� =ـ�ن I<	 � 7k:�J<	و

 �;	 !- (`	>�	 Yk�٢٩ Y0 ���2ـ�D Y.�� ��` و��4 =�ن ،

٦	>��Lم  ٤٣٣ aـ�Jـ<	 �%'	 7��U������	 7W�I�	 _، و	��ي *ود-

�4ت 	;� -	٢٣ =F 7ـ����م ��� 
ً
	QR*ود، و�f	 ��L>� س�L

��، %) 	�ـ�ـ�ـ� *ن 	'BـV"ـ7 #C��< l�����	 i�O<	 
� 7�C��2?	

�ـ�ـ�ش =ـ�ن Lـ�ـ�ــ� �	7، ��! �)	�<�� ����- T"�k�� 7�%M%

 .�����H% ز	���م �%* 
ً
��L	ب و���	 

 Eـ�ـ�ـ4ـC�	 _ور-�2ـ E��R	��	 _)	�DF� ،"�U��R �%" c"�) ن�

و	��و��E، و	���! *و:��	 	��zد �
 	?Uـ�ـ�ـ�ر وKـ�ـY 	�ـ�و�ـ7، 

*�W�L	 .�ه 	>��دa %ـ! RـWـ��ـ�ـ� 	�Iـ�ـ�m -ـ�ـ�%ـ� Cـ�ر�ـ�	 

% ���k	�D'	ف 	�7�4��C و	�ـ�و�ـ�ـ7 و�ـ� =ـ�ن -ـ�ـ, �Iـ�ب 

ـ4ـ�و	 %ــ4ـIـ�ـE �ـ�ـ�ه L	 TC، � و�����	7 ���D��	 ���k<	

 Yـ� %ـ�ـ�ر�ـ7 =ـ�
 � ���C�% � 7nf �R	��IـWـ�ي -ـ� aد��<	

�2�7. و~�I2 74¤ل ��f	7 و"��f	 0�#�	 ���X�� ��2�2 7�XC

، �Uـ_ 
ً
%#�وع، %� 	�j��� 0�I؟ 	�b	ب ��Iـ� وو	\ـ� `ـ�	

� ����H42 � 7	��Iـ�m و-ـ�ـ�ـ�ـ� ��D��	 7�C	�k<	 
��ر �)?	

��C c�Wل: "%! � ·R !% Y=F	��W�Iن ��Xب ���I_". و.ـ� �

 	��kـ�ـ7 	>#ـ�ـ�.ـ7 -ـ�ـ, وCـ) Cـ�ع 
ً
���\ �C	 ���I_ و%�رو	

 .v.��	 ر�kU?	 ل��D 

 * * * * * 
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أكدت القيادة القطرية لحزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي أكدت القيادة القطرية لحزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي أكدت القيادة القطرية لحزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي أكدت القيادة القطرية لحزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي، على ضرورة إعادة ترتيب األولويات في الـبـنـاء االشتراكي، على ضرورة إعادة ترتيب األولويات في الـبـنـاء االشتراكي، على ضرورة إعادة ترتيب األولويات في الـبـنـاء االشتراكي، على ضرورة إعادة ترتيب األولويات في الـبـنـاء 
السياسي الجديد للبنان في ضوء المخاطر الناتجة عن التحلل السياسي الجديد للبنان في ضوء المخاطر الناتجة عن التحلل السياسي الجديد للبنان في ضوء المخاطر الناتجة عن التحلل السياسي الجديد للبنان في ضوء المخاطر الناتجة عن التحلل 
في هيكل الدولة، كما اعتبرت أن ملء الشغـور فـي مـوقـع في هيكل الدولة، كما اعتبرت أن ملء الشغـور فـي مـوقـع في هيكل الدولة، كما اعتبرت أن ملء الشغـور فـي مـوقـع في هيكل الدولة، كما اعتبرت أن ملء الشغـور فـي مـوقـع 
الرئاسة يبقى افضل من إدامة الفراغ، ورأت في الطريقة التي الرئاسة يبقى افضل من إدامة الفراغ، ورأت في الطريقة التي الرئاسة يبقى افضل من إدامة الفراغ، ورأت في الطريقة التي الرئاسة يبقى افضل من إدامة الفراغ، ورأت في الطريقة التي 
مررت بها الموازنة تعبيراَ عن تخبط السلطة وارتباكها فـي مررت بها الموازنة تعبيراَ عن تخبط السلطة وارتباكها فـي مررت بها الموازنة تعبيراَ عن تخبط السلطة وارتباكها فـي مررت بها الموازنة تعبيراَ عن تخبط السلطة وارتباكها فـي 
إدارة الشأن العام. جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية للحزب إدارة الشأن العام. جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية للحزب إدارة الشأن العام. جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية للحزب إدارة الشأن العام. جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية للحزب 

  فيما يلي نصه:فيما يلي نصه:فيما يلي نصه:فيما يلي نصه:
مع حلول الذكرى الثالثة النتفاضة السابع عشر من تشـريـن 
األول، ما زال لبنان يعاني من عصف األزمة السـيـاسـيـة الـتـي 
اشتدت وطأتها وانعكاساتها االقتصادية واالجتماعية والنقديـة، 
ومعها لم يعد اللبنانيون مهددين بأمنهم المعـيـشـي وحسـب، 
بل أصبحوا مهددين بانحالل الدولة الـتـي تـتـولـى مـرافـقـهـا 
المختلفة إدارة الشؤون العامة. وهذه االنعكـاسـات لـتـداعـيـات 
األزمة لم يحصل أن شهد لبنان مثيالً لها منذ قيام دولته ونيله 
الستقالله السياسي قبل نيف وسبعة عقود. وأن ما يزيد األمـور 
تفاقماً، إن المنظومة السلطوية التي تتحمل مسؤولية االنهيـار 
العام بسبب فسادها ونهبها للمال العام وسوء إدارتهـا لشـؤون 
الحكم بكل مرافقه، ما زالت تدير البلد بذات الـعـقـلـيـة الـتـي 
كانت تدير بها األزمات السابقة، وهي مقاربة الحلول من خـالل 
تأمين المصالح والمغانم الفئوية والمحاصصة القاتلة وأياً تكـن 
النتائج الكارثية التي ترخي بتأثيراتها الضاغطة على الشرائـح 

  . الشعبية األوسع
إن هذه المقاربة للمنظومة السلطوية في مـعـالـجـة األزمـة 
التي انفجرت على نطاقها الواسع منذ ثالثة أعوام، لم يقتـصـر 
على سوء أدارتها للملف المالي والنقدي وعدم سن التشريـعـات 
التي تحمي جني عمر المواطنين واستمرار الحجر علـى قـانـون 
استقاللية السلطة القضائية إلبقاء المرفـق الـقـضـائـي تـحـت 
الوصاية السياسية، بل برز بشكله الفاقع، والبـلـد يـقـف عـلـى 
أبواب استحقاق دستوري متعلق بـالسـلـطـتـيـن الـتـنـفـيـذيـة 
والتشريعية وبإدارة المالية العـامـة. فـبـعـد مـرور مـا يـقـارب 
الخمسة اشهر على تشكيل مجـلـس نـيـابـي جـديـد، مـازالـت 
محاوالت تأليف حكومة جديدة تتعثـر عـلـى وقـع الـتـجـاذبـات 
والشروط المتقابلة، واأليام الفاصلة عن انتهـاء واليـة رئـيـس 
الجمهورية تتناقص دون أن تؤدي الجـلـسـة األولـى النـتـخـاب 
رئيس جديد إلى تصاعد الدخان األبيض، بل األمور تستمر فـي 
مراوحتها، حيث باتت األرجحية تميل إلى عدم انتخـاب رئـيـس 

تشرين األول،  ٣١للجمهورية قبل انتهاء الموعد الدستوري في 
مما سيجعل الفراغ قائماً في هذا الموقع إلى أمد. وهذه ليسـت 
المرة األولى التي يعيش فيها لبنان أزمة فراغ رئاسي، إذ سبـق 
وحصل ألكثر من مرة. لكن ما يجعل الظرف مختلفاً هذه المـرة، 
هو أن الحكومة تواجه أيضاً تعثراً في تألـيـفـهـا أو فـي إعـادة 
تعويمها مع بعض التعديالت الطفيفة على بـعـض أعضـائـهـا. 
وإذا ما أضيف إلى هذا التخبط السياسي الذي يـتـمـحـور حـول 
االنتخابات الرئاسية وتأليف الحكومة، التخبط المتعـلـق بـإدارة 
المالية العامة، والذي كانت ابرز تجلياته في العشوائـيـة الـتـي 

رافقت تمرير الموازنة العامة، لتبين المستوى الـخـطـيـر الـذي 
بلغته حدة األزمة والتي لم تعد تداعياتها السلبـيـة تـبـرز مـن 
خالل مظاهر الوضع السياسي المأزوم بكل انعكـاسـاتـه عـلـى 
الوضعين االقتصادي والمعيشي وحسب، بل بـاتـت مـظـاهـره 
تتجلى من خالل انهيار هيكل الدولة وعـدم قـيـام مـرافـقـهـا 
المختلفة بتأدية وظائفها العامة، وهـذا مـا يـطـرح تـحـديـات 

  .جديدة أمام عملية إنتاج حل سياسي لالزمة
إن هذه التحديات باتت تتطلب إعادة ترتيب األولـويـات فـي 
مقاربة الوضع السياسي واسـتـنـبـاط الـحـلـول لـالزمـة بـكـل 

  .عناوينها االقتصادية واالجتماعية والمالية
وعليه فإن القيادة القطرية للحزب وفي ضوء ما بلغته األزمـة 

 : من خطورة على بنيان الدولة تؤكد على ما يلي
أوالً، مع تحميل المنظومة السلطوية بكل أطرافها مسؤوليـة 
تفاقم األزمة واالنهيار العام لدور الدولة، ترى أن الـمـسـؤولـيـة 
الوطنية تفرض على كل قوى التغيير الوطني بـكـل طـيـفـهـا 
السياسي والحراكي، أن تضيف إلى سلم أولوياتها وقف االنهيـار 
في بنيان الدولة مع التشديد على تمسكها بالمشروع السياسي 
اإلصالحي في حده األدنى والتغييري في حده األقصـى والـذي 
تمحورت حول عناوينه شعارات االنتفاضة الشعبية في مواجهة 

  .منظومة الفساد والمحاصصة
ثانياً، في ظل الفراغ المرجح حصوله في موقع الرئاسة، فإن 
األمور ستندفع نحو مزيد من الـتـفـاقـم عـلـى كـافـة الصـعـد 
والمستويات وخاصة على مستوى الدور الوطـنـي والـوظـيـفـي 
للدولة، ولهذا فإن ملء الشغور في المواقع وخاصة الدستـوريـة 
منها يبقى في كل الظـروف افضـل مـن الـفـراغ. وإذا كـانـت 
الحلول الحاسمة لالزمة مؤجلة بـحـكـم الـتـطـورات الـدولـيـة 
واإلقليمية، فإنه باإلمكان تمرير هذا االستحقاق عبر تـوافـقـات 
على شخصية رئيس توافقي تتوفر فيه المواصفات الـوطـنـيـة 
التي تمكنه من أن يكون موقع تقـاطـع إيـجـابـي بـيـن كـافـة 

  .األطراف، وبما يساعد على الحد من التحلل في بنيان الدولة
وعليه فإن القيادة القطرية للحزب تنظر بإيجابية لكل طـرح 
سياسي ينطلق في مقاربته لملء الشـغـور فـي الـمـؤسـسـات 
ومنها رئاسة الجمهورية وإعادة تفعيـل دورهـا مـن مـنـطـلـق 
إنقاذي للبنان وحماية مقوماته الوطنية األساسية التي تتجسـد 

  .في ثالثية وحدة األرض والشعب والمؤسسات
ثالثاً، إن القيادة القطرية للحزب، وهـي تـؤكـد عـلـى إعـادة 
المرفق العام بكل إدارته لتفعيل دوره وتسيير كل مالـه صـلـة 
بالشأن العام والقطاع الخدماتي، تسجل تحفظها على الطريقة 
التي مررت فيها الموازنة العامة في المجلس. فتأكـيـد الـحـزب 
على أهمية إقرار موازنة عامة تحدد فـيـهـا اإليـرادات وأبـواب 
النفقات، يفترض أن تراعى في إقرارها المهل الدستورية حيث 
ينص الدستور على دراستها وإقرارها في دورة االنعقاد الثانيـة 
للمجلس النيابي وكحد اقصى فـي الشـهـر األول مـن السـنـة 
المالية التي تحدد الموازنة أبواب إيراداتها ونفقاتها. وهو الـذي 
لم يحصل، اذا أقرت الموازنة في نهاية السنة الـمـالـيـة، وهـذا 
مخالف للدستور. ولو كان هناك وضع طـبـيـعـي لـكـان قـانـون 
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      ٢٠٢٢تشرين أول  /طليعة لبنان الواحد     

 

الموازنة عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري لمخالفات شكلـيـة  
جوهرية ولمخالفات في أساسها وهي التي لم تراع فـي بـنـودهـا  
الشروط الواقعية. وهذا ما اطفى عليها طابـع الـعـشـوائـيـة عـبـر  
تمرير بنود اتفاقية ال تتوفر لها أية تغطية نقدية، مـمـا سـيـدفـع  
الوضع النقدي إلى ارتفاع مريع في مستوى التـضـخـم وبـالـتـالـي  

  .حصول ارتفاع في أسعار السلع والخدمات غير مسيطر عليه 
إن الموازنة العامة ال تقارب من خالل المواقف الشعبوية، بل 
من خالل الموازنة بين الواردات والـنـفـقـات حـتـى ال يصـبـح 
المواطن في وضع من يلحس المبرد في حـال مـررت نـفـقـات 
دون تأمين تغطية نقدية لها، او وجود قـطـاعـات اقـتـصـاديـة 

  .منتجة وهو غير المتوفر في واقع لبنان الحالي
إن القيادة القطرية للحزب في ضوء المخاطر الـنـاجـمـة عـن 
االنحالل في بنية الدولة، تدعو قوى االعتراض الوطـنـي كـمـا 
القوى والفعاليات السياسية ومنهم النواب الذين يرفعون شعار 

التغيير إلعادة ترتيب األولويات انطـالقـاً مـن الضـرورة الـتـي 
تفرضها ضرورات حماية المقومات الوطنية، والـعـمـل لـبـلـورة 
رؤيتها السياسية لإلنقاذ الوطني في اطـار بـرنـامـج مـرحـلـي 
يحاكي ما طرحته االنتفاضة الشعبية من رؤية تغييرية وتحـول 
دون تمادي الفراغ في المؤسسات كما الـتـفـلـت مـن قـيـامـهـا 
بتأدية وظائفها والذي ال يؤثر سـلـبـاً عـلـى تـأمـيـن مصـالـح 
المواطنين وحسب ، بل سيوفر مناخات لتفلت اجتماعي تغذيـه 
ظروف المعيشة الصعبة وافتقار الناس لشبكة أمـان حـيـاتـي، 
وهذا ما يجب محاذرته حتى ال ينـدفـع الـبـلـد إلـى الـفـوضـى 
الشاملة التي يعرف الجميع كيف تنطلق شرارتها لـكـن ال أحـد 
يعرف كيف ستكون نتائجها الكارثية على المسـتـوى الشـعـبـي 
كما على المستوى الوطني، وهذا ما يجب تـداركـه الن الـكـل 

  . سيكون خاسراً
 ٢٠٢٢/١٠/١بيروت في 

  نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
لم يحظَ رئيس للجمهورية اللبنانية من الشعبية ما حظـي 
به الرئيس ميشال عون، بل أن الظروف السياسية التـي بـدأ 
منها كانت مهيئة لتجعل كل من سبقه على هامش سيـرتـه 
الوطنية، عندما انطلق "وطنياً" جامعاً عابراً فـي طـروحـاتـه 
السياسية، كل الطوائف والـمـنـاطـق، فـكـان أبـنـاء عـكـار 
وطرابلس، في الجيش اللبناني، على سبيل الـمـثـال، أوائـل 
من دافع عنه في أوج الحرب عليه واستمروا على الـوفـاء لـه 
من منطلق "وطنيته" التي لطالما جهر بها، سواء يوم إخراجه 
بالقوة من قصر بعبدا ولجوئه إلى فرنسا، أم بعد عودته مـن 

عندما كان أول ما خاطب به شـعـبـه  ٢٠٠٥اللجوء في العام 
  . "العظيم "قائالً : اذا رأيتموني أتكلم طائفيةً انبذوني

كان هذا الطرح الوطني النظيف هو جواز سفره الجديد إلى 
اللبنانيين بمختلف مناطقهم والوان طيفهم الديني الذين رأوا 

  . فيه المخلّص والقائد الوطني الملهم، قبل أي شيٍء آخر
منذ عودته إلى لبنان، كان األصـدقـاء الـخـلّـص لـلـعـمـاد 
ميشال عون، يتابعونه بكل جدية واهتمام، ولطالما توقـفـوا 
عند "زلّاته " الصغيرة وبداية "تكويعاته" الطائفية وارسـلـوا 
ينصحونه من واقع الخوف على ماضيه الـوطـنـي والـحـرص 
على أن يبقى "األيقونة " الوطنية التي ال ينازعها رئيس آخر، 
سابق له أم الحق، لتتكرس وطنية الموقع األول فـي الـبـالد 

 . وهو يطرح اإلصالح والتغيير شعاراً له قبل أي شعارٍ آخر
كان عليه أن يدرك أن الرئيس الوطني التوحيدي الجـامـع، 
هو من يبقى في ذاكرة مواطنيه، وان الحياد عن ذلك، يجعل 
منه قائداً لطائفة ومذهب أو منطقة بصورة مذَهبة رسمـهـا 
له المقربون اليه تحت مسمى الرئيس القوي حيث وجد هـذا 
المسمى "هوى" في نفسه ولألسف، فلم ينصحه من زيـنـوا 
له ذلك، انه ما بين الرمز الوطني والزعيم الطـائـفـي، بـونـاً 
شاسعاً يجعله ملكاً لفريق دون آخر ولكن في زاويـة أحـاديـة 
من زوايا الوطن، وهو الذي كان بوسعه أن يجمع الوطن كلـه 

  . حواليه فال يترك زاويةً فيه إال وتنشد له حباً ووالءاً
كان عليه أن يدرك األفخاخ المنصوبة له ودخلها بـإرادتـه، 
يوم اطلق وريثه السياسي عبارة "ما خلُّونا " دون أن يـتـمـرد 
على الذين ما " خلّوه" ويرمي الكرة في وجههم فينفض يديه 

من المسؤولية ويكاشف مواطنيه بالحقائق لـيـخـرج كـبـيـراً 
بمصداقية القول والفعل معاً، عوض استمرائه للعبة الحـكـم 
وتشبثه بالوزارات العشر التي يشغلها وكلـهـا وزارات وازنـة 
ومفصلية سعى بمحاصصاته فيها أن يكون على نـمـط مـن 
ينتقدهم ويدعو لتغييرهم ، واذا به ينحر "اإلصالح والتغيير" 
الذي دعا اليه ليجعله شعاراً بائداً أمام شعار "لبنان الـقـوي " 
الذي بدوره، أوصل الرئيس إلى اإلقرار مؤخراً انه " محاصر "، 
ليضيف في نفحة تراجيدية محزنة على طريقة " علي وعلـى 
أعدائي "انه لن يغادر القصر إذا شعر بوقوع مـؤامـرة و لـن 
يقف مكتوف األيدي"، كما جاء في مقابلة صحـافـيـة لـه مـع 

 .١٣/٩/٢٠٢٢جريدة األخبار اللبنانية بتاريخ 
يذكرنا الرئيس عون بعبارة (وكأنك يا أبو زيد، ما غَزيت )، وهو  
الذي كان بيده كل أدوات رمي اللبنانيين في جهنم التي بشر بها  
منذ اشهر ، فما عدا ما يجعله اليوم يتقمص مظلومية الرئـيـس  
المضطَهد ( بفتح الهاء) ، بينما كان في كل السنين التـي تـلـت  

لم يخرج عن كونه المضطَهِد (بـكـسـر    ٢٠٠٥ عودته في العام  
الهاء) في كل أمور السياسة والحكم والتوزير وفـرض الـوريـث  
وتعطيل االستحقاقات الحكومية والرئاسية لسنوات اقتطعت من  
عمر اللبنانيين ويتحمل أوزارها من يخرج علينا اليوم بشخصيـة  
البطل التراجيدي الذي دفعته أخطاءه إلى المساهمة في تحقيـق  
واقعنا المأساوي الذي نعيش ويقود نفسه إلى النهاية الحـتـمـيـة  
التي نعيشها في التراجيديات العاطفية التي تتميز بجعل العالـم  
من حول البطل الرئيسي عنصراً إضافياً في صناعـة مـأسـاتـه،  
حيث يمنعه مجتمعه، أو عرقه، أو لونه من تحقـيـق عـاطـفـتـه،  
ويصبح عائقا أمامه ، وفي هذا النوع من التـراجـيـديـات، يـأتـي  
اإلخراج النهائي من على مسرح الرواية خالصاً للبطل، حـيـث ال  

 .تستطيع البطولة المزيفة أن تتعايش والمأساة معاً
النص مستوحى من التراجيديا الشكسبيرية التي أراد شكسبير  

  .  وإن لدى كلّ امرئٍ نقصاً ما  أن يقول أنه ال يوجد إنسان كامل  
ليس في كل ما تقدم تشفياً أو شماتةً بعهد الرئيس ميـشـال  
عون الذي يتحمل مسؤولية إفشاله بـيـده عـن سـابـق تصـور  
وتصميم عند رضائه بتسليم زمام أموره لمستشارين ومقربين  
وبطانة فاسدة الذين خرّبوا عليه أضعاف مضاعفة مـمـا فـعـلـه  

 . الخصوم، وانهوا معه تجربة من كان يوماً، قائداً وطنياً شجاعاً
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  ٢٠٢٢تشرين أول  /طليعة لبنان الواحد 

 

    نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
ال يرفع من قيمة ومكانة انتفاضة السابع عشر من تشرين 
البيضاء، سوى كل هذا الهجوم المسعور من قوى السـلـطـة 
مجتمعةً بمنظومتها الفاسدة المتآكلة التي تتغـاضـى الـيـوم 
عن كل ما جنته أياديها من معاناة وألم للُّبنانيين بـتـوجـيـه 
سهامها المسمومة على قوى االنتفاضة بعـد أن خـبـرتـهـم 
الساحات والشوارع وهم اليـوم، وبـدون مـنـازع، الـمـمـثـل 
الحقيقي للشعب واألمل العامر بالتغيير المرتقب مهما طـال 
الصراع وتحشدت القوى الطائفية والمذهبية وسـعّـرت مـن 
خطاب الكراهية الذي أتقنته جيداً وتدرك أن ال مستقبل لـهـا 

  بدونه.
إنه، ومن مهازل هذا الزمن الرديء أن يـقـابـلـك الـيـوم، 
فاشلون، وهم يبثون سموم الحقد على شبابٍ لبناني يـافـع، 
خرج يطالب بحقه في الحياة والحرية في هذا البلد، وقـوبـل 
بالرصاص الحي واالعتداءات الشخصية والتخوين والتهـديـد، 
ومع ذلك صمد صمود المؤمنين بوحدة هذا البلـد وحـريـتـه، 
بينما لم يكن لهؤالء المنتفضون سوى إرادتهم وعزيـمـتـهـم 
الحرة في مواجهة نفوذ السلطة وميليشيا المذاهب والسـالح 
والمال السياسي، و ليبرهن الشعب اللبناني أن المـسـتـقـبـل 
القادم هو لهذه القوى المتمردة على الحـظـائـر الـطـائـفـيـة 
المذهبية، حيث فضاؤها الحقيقي هو كـل لـبـنـان الـعـابـر 
للطوائف والمذاهب والمناطق والزعامات التي عاثـت فسـاداً 

 . فيه وتتحمل اليوم كل بالويه ومصائبه
لقد كنا ومع بداية ما حصل في السابع عشر من تشـريـن 
ولم نزل على قناعتنا بأنها انتفاضة ثـوريـة عـلـى طـريـق 
الثورة الحقيقية، ولذلك لم يخالجنا الشك يوماً مما تعـرضـت 
وتتعرض له هذه االنتفاضة من تآمر وتشويه، ليقينٍ منا أن 
الثورة الحقيقية قادمة ال محالة وان إرهاصاتها التي بدأت مع 
نزول قوى الشعب الحية إلى الساحات، لـم تـتـوقـف وإنـمـا 
ستشهد األيام والشهور المقبلة وحتى السنين الـمـزيـد مـن 
تأجيج الصراع والمواجهة مع هذا النظام الذي انـتـهـى وهـو 
اليوم ينازع البقاء ويعيش أيامه األخيرة ولن تفيده المعـانـدة 
والتجاهل أن الشعب إذا أراد الحياة، فـال بـد أن يسـتـجـيـب 

  .القدر
إنها إرادة الحياة األقوى من كل موت ودمار متحقـق عـلـى 
أيدي هذه المنظومة التي لم تكتفِ بتجويع شعبهـا وإفـقـاره 
ونهب مدخراته في المصارف، وإنـمـا تـدفـعـه دفـعـاً نـحـو 
التخلُص منه في اللجوء إلى قوارب الموت ، دون أن يرف لـهـا 

  . جفن من الرحمةً بهذا الشعب أو عذاب ضمير
لتخجل كل األصوات النشاز الحاقدة التي تنال الـيـوم مـن 
ثورة الشعب اللبناني البيضاء على حكـامـه ونـاهـبـي قـوت 

يومه، وليعلم القاصي والداني في هذه المنظومة أن رحـلـة 
األلف ميل بدأت وخطت أشواطاً كبيرة في مسـيـرتـهـا ولـن 
توقفها الهنات واالفتراءات والـتـهـكُـم الـكـالمـي مـن هـنـا 
وهنالك، ولن يعيق مسيرتها منحرف لفظه الشارع اللبنانـي، 
أو متساقط تسول أصواته االنتخابيـة مـمـن تـرِك لـه مـن 
فائض قوة األمر الواقع والتجيـيـش الـمـذهـبـي والـرشـاوى 
والمال السياسي، ومع ذلك يتـبـجـح الـيـوم بـوصـولـه إلـى 
البرلمان وهو الذي يتحاشى النزول إلـى الشـارع ومـواجـهـة 
الناس الذين يدعي تمثيلهم. إن أهمية انتفاضة اللبنانـيـيـن 
في السابع عشر من تشرين، إنها أسقطت الهالة التي لطالما 
تغطّت بها المنظومة الفاسدة وخرقت كل المحـرمـات الـتـي 
وضعتها لتكبيل حركة الشارع الذي لم يعد لديه ما يـخـسـره 
بعد اليوم وقد آن أوان إعادة االعتبار إلى انتفاضته وتزخيمها 
بالتنبه لما تحيكه له السلطة لفك ارتباطه برموزه وقيـاداتـه 
أوالً، واالنكباب على مراجعة كل ما اعترض المرحلة الفائـتـة 
من ثغرات وسلبيات تعمل السلطة أيضاً الستغاللها وتيئيس 

  . اللبنانيين من العودة إليها
إنها حقيقة شعبية فرضت نفسها على المعادلة السياسيـة 
الداخلية اللبنانية وبات من المستحيل تجاوزهـا أو تـجـاهـل 
دورها المرتقب في الحياة السياسية كنواة أساسية للتغـيـيـر 
الحقيقي في هذا البلد، مع التأكيد أن ال أحـد فـوق الـنـقـد 
والمساءلة في حال الخروج عن الثوابت التي قامت بهـا هـذه 
الحركة الشعبية االعتراضية التي صار من المطلوب وبإلحـاح 
توحيدها وتأطيرها ومنع أية جهات مشبوهة من االندسـاس 

 . بها
ولتتكاتف  لتحيا ثورة الشعب اللبناني نحو الحرية والتغيير،

سواعد الثوار بإرادة األحرار وعزيمة المؤمنـيـن بـاالنـتـصـار 
 . مهما تراكمت التحديات
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      ٢٠٢٢تشرين أول  /طليعة لبنان الواحد     

 

 بقلم المحامي حسن بيانبقلم المحامي حسن بيانبقلم المحامي حسن بيانبقلم المحامي حسن بيان
إن المرفق القضائي كواحد من المرافق العامة لـيـس فـي 
أحسن أحواله أسوة بالمرافق األخـرى الـتـي تسـيـر شـؤون 
الدولة. وما يعاني منه هذا المرفق بعضه يرتبط بـطـبـيـعـة 
األزمة السياسية واالقتصادية بكل انعكاساتها االجتـمـاعـيـة 
والحياتية والتي أَثَّرت على بنـيـة الـدولـة بـكـل مـرافـقـهـا 
ومؤسساتها االرتكازية، وبعض آخر يـرتـبـط بـاإلشـكـالـيـة 
الناجمة عن تجاوزٍ في الممارسة السياسية لمـبـدأ دسـتـوري 
ينص على الفصل بين السلطات، والسلطة القضائـيـة هـي 
واحدة منها. ومن باب التذكير فقط، أن مقدمة الدستور فـي 
فقرتها (هـ) نصت على أن النظام قائم على مبـدأ الـفـصـل 

) من الفصل ٢٠بين السلطات وتوازنها وتعاونها. كما المادة (
األول الذي تناول أَحكَاما عـامـة نصـت عـلـى أن الـقـضـاة 
مستقلون في إجراء وظيفتهم، وتصدر القرارات واألحكام من 

  .قبل المحاكم باسم الشعب اللبناني
من الرجوع إلى متن هذين النصين يتبين أن القضـاء هـو 
سلطة مستقلة في ممارسة وظيفته التي أناطها بها القانون، 
وأن العالقة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية يـحـكـمـهـا 

  .مبدأ دستوري أيضا هو التوازن والتعاون
وعندما ينص الدستور على التوازن بين السلطـات، فـهـذا 
يعني أنه ال يمكن ألي سلطة دستورية أن تمارس وصايـتـهـا 
على سلطة أخرى. وبالتالي فإنه ال يحق وال يجوز لـلـسـلـطـة 
التشريعية أو التنفيذية أن تـتـدخـل فـي شـؤون السـلـطـة 
القضائية كمرفق عـام وال الـتـدخـل فـي عـمـل الـقـضـاء 
والمحاكم. بالمقابل فإنه ال يجوز للسلطة القضائية كمـرفـق 
عام أو القضاة التدخل في شـؤون السـلـطـة الـتـشـريـعـيـة 

  .والتنفيذية إال ما تمليه قاعدة التعاون والتوازن
إن هذا المبدأ الدستوري، لم يطبق بشـكـل سـلـيـم ولـم 
يعمل به وفق قواعده اآلمرة، بل التداخل هو القائم، ولـكـن 
ليس أساس على قاعدة التوازن والتعاون، بل عـلـى أسـاس 
التدخل في شؤون القضاء وفرض الوصاية عليـه مـن خـالل 
دور للسلطة السياسية في تعيين مـفـاصـل أسـاسـيـة فـي 
المرفق القضائي، حيث إن تعيين رئيس مـجـلـس الـقـضـاء 
األعلى ومدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائـي 
والمدعي العام المالي يتم بموجـب مـراسـيـم صـادرة عـن 

  .مجلس الوزراء
وبهذه الصالحية الممنوحة للسلطة التنفيذية، بـدا وكـأن 
هذه السلطة تمسك بخناق السلطة القضائيـة، وتـحـد مـن 
استقالليتها الفعلية ليس عبر التدخل في التعيينات وحسـب 
وإنما أيضاً عبر التشكيالت وفي كثير من الملفات التي يشتم 

  .منها تورط ألطراف سلطوية أو من محسوب عليها فيها
إن هذه الصالحية المعطاة للسلطـة الـتـنـفـيـذيـة تـؤدي 
ببعض العاملين في المرفق القضائي إلى مـحـابـاة أصـحـاب 
النفوذ السياسي طمعاً بموقع مفصلي من المواقع األساسيـة 

في هرمية المرفق القضائي. وهذه الصالحيـة الـمـمـنـوحـة 
للسلطة التنفيذية، هي التي تحول حتـى اآلن دون اإلفـراج 
عن قانون استقاللية السلطة القضائية الـعـالـق فـي أدراج 
المجلس منذ سنوات. فاإلفراج عن هذا القانون والذي ينـظـر 
إليه بأنه من ضمن السلة اإلصالحية لبنية النظام السياسي، 
يضع حداً لتدخل السلطة السياسية ويمكّن المرفق القضائي 
من ممارسة دوره بعيداً عن أية ضغوطات قد تمارس عـلـيـه 
كمؤسسة أو على العاملين فيه كأفراد، وبما يمنحهـم درجـة 
عالية من التحصن أمام كل أشكال الترهيب والترغيب الـتـي 

  .يلجأ إليها أطراف المنظومة السلطوية
بسبب هذا التدخل من السلطـة السـيـاسـيـة فـي عـمـل 
المرفق القضائي، لم يستطع هذا المرفق القيام بدوره كـمـا 
يفترض وفقاً ألحكام الدستور وللنصوص الـقـانـونـيـة ذات 
الصلة بأداء عمله. وهذا التدخل وإن كان يجد استـمـراء لـدى 
بعض العاملين في هذا المرفق الذين يمالئـون مـرجـعـيـات 
سياسية أو دينية أو حتى أمنية رسميـة أو مـن قـوى األمـر 
الواقع، فإن الغالبية من القضاة ال ينصتون إال لنداء الضمـيـر 
اإلنساني أوالً والوطني ثانياً وهم يختلون مـع ذاتـهـم فـي 
غرف المذاكرة قبل النطق باألحكام باسم الشعب اللبـنـانـي. 
وإذا كان قضاة كثر شغلوا مواقع أساسية في هرمية المرفـق 
القضائي ومسيرتهم تشهد عـلـى نـظـافـة الـكـف وبـيـض 
الصفائح، فإن الرئيس سهيل عبـود هـو واحـد مـن هـؤالء 
الذين وإن عينوا بقرار من السلطة التنفيذية، إال أنهم رسموا 
خطوطاً حمراء لم يسمحوا لأَحد بتجاوزها في نطاق عملهـم، 
وهذا ما شكل إزعاجاً ألطراف من المنظومة السلطوية الـتـي 

  .لم تستوعب بعد أن ليس كل الطير يؤكل لحمه
لقد ارتفع منسوب الحملة السياسية ضد الرئـيـس عـبـود، 
ليس لكونه أبدى تفهما لموقف القضاة الذين اعتـكـفـوا عـن 
العمل ألسباب عديدة بعضها متعلق بأوضاعهم المعـيـشـيـة 
وبعض متعلق بحسن سير المرفق وحسب، بل لكونـه وقـف 
ضد فرض الوصاية السياسيـة عـلـى الـمـرفـق الـقـضـائـي 
وإصراره على احترام المبدأ الدستوري الذي يـنـص ويـؤكـد 
على الفصل بين السلطات. وهذا الموقف الذي يتمـسـك بـه 
الرئيس عبود والقاه به العدد األكبر من القضاة، هو بـارقـة 
األمل الوحيدة في ظل الظالم الدامس في إعـادة االعـتـبـار 
للدولة انطالقاً من حماية المرفق القضائـي مـن الـتـسـلـط 
السياسي عليه والذي يبرز بشكل جلي في إعاقة عملـه مـن 
خالل المراجعات برد القضاة والتي وصلت أخيراً إلى المـرجـع 

  .األول في الهرم القضائي
إن ما يدعو للتفاؤل أن القضاة الـذيـن حـركـتـهـم ظـروف 
الحياة الصعبة أسوة بشرائح واسعة من المواطنـيـن، أعـادوا 
التأكيد بأن الظرف المعيشي وإن كان ضاغطاً إال أن بـاعـث 
تحركهم هو أبعد من تحسين ظروف المعـيـشـة وهـذا حـق 
مشروع، بل هو تحسين ظروف المرفق القضائي مـن خـالل 
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انتظام عمله وفق ما نصت عليه أحكام الدستور والقـوانـيـن 
ذات الصلة. وعندما يصر القضاة على اإلفـراج عـن قـانـون 
استقاللية السلطة القضائية لوضع حـد لـتـدخـل السـلـطـة 
السياسية في عمل القضاء، يبدو كـم هـو ضـروري حـراك 
القضاة كمدخل لإلصالح الشامل. وإذا كان البعض يـنـتـظـر 
بلوغ الرئيس عبود السن القانونية لشغور الموقع وبـالـتـالـي 
إزالة عائق حال ويحول دون وضع تمادي السلطة السياسـيـة 
في وضع يدها على القضاء، فهؤالء عليـهـم أن يـدركـوا أن 
األرضية التي وقف عليه الرئيس عبـود اسـتـنـاداً إلـى قـوة 

النص ووضوحه وما يتمتع به مـن مـنـاقـبـيـة ومـعـطـيـات 
شخصية إنما تسنده فيه القوة المعنوية للجسم الـقـضـائـي، 
كما كل الذين يطالبون باحترام استقاللـيـة الـقـضـاء الـذي 
تقاومه المنظومة السلطويـة بـكـل أطـرافـهـا دفـاعـاً عـن 
محاصصتها ومغانمها واستمراء نهبـهـا لـلـمـال الـعـام دون 

  .محاسبة أو مساءلة
إن الرئيس عبود وان غادر موقعه بعد بلوغ السن الحكمي 
للتقاعد، إال أن ما أسسه وقاتل بقوة القانون ألجله سوف 

  .يبنى عليه

  نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
من أَمارات التعجّب في بلد األرز ووطن النجوم، إن 
المسؤول في لبنان يدخل في خدمة العمل العام محدود 
الدخل، مستور الحال، ويخرج منه فاقع الغنى ال يكتفي 
بالعقارات والثروات التي جمعها في البلد، وإنما يذهلُك ما 
تسمع عن أموال له في بنوك أوروبا وأميركا بأرقام تفوق 
الخيال، تقرأ وتسمع عنها يوماً بيوم في المجالت والدوريات 
العالمية التي تعنى بثروات األغنياء في العالم ومن فيها من 
لبنانيين تتعدى ثرواتهم المليارات للواحد منهم، هذا غير ما 
هو ال مرئي في رصيد الزوجات واألبناء والصهرة وغيرهم 

  . من ذوي القُربى
يذهلُك إلى درجة ما يفوق الدهشة، ما تسمعـه ويـنـشـره 
اإلعالم الغربي والمحلي، إن حوالي ثمانمـائـة مـلـيـار دوالر 
مودعة في حسابات عشرات المسؤولين الـلـبـنـانـيـيـن فـي 
مصارف الخارج، ويذهلُك أكثر، ان " جنى" عمر هؤالء بدأ منذ 

والـغـالـبـيـة  ١٩٩٠تسلّمهم السلطة في لبنان بعد الـعـام 
العظمى فيهم كانوا يـتـشـدقـون بـانـتـمـائـهـم لـلـفـقـراء 

وتـتـسـاءل عـنـدمـا   والمسحوقين والمحرومين في لـبـنـان،
يتفاجئك احدهم بمقولة: (هذا من فضل ربي) عـن أي ربٍ 
يتحدث هؤالء وعما إذا كان للفقـراء رب يـخـتـلـف عـن رب 
اللصوص، أم أن المال تحول بحد ذاته إلى ربٍ آخر يعبدونـه، 
والسيد المسيح عليه السالم قال في ذلك يوماً: "ال تـقْـدرونَ 

 أَنْ تعبدوا اَهللا والمال معاً" (إنجيل متى).
في معرض مناقشته لمشروع الموازنة اللبنانية للعام  

، أشار رئيس حكومة تصريف األعمال إلى مسألة في  ٢٠٢٢ 
منتهى الخطورة والقلق، حين قال أن مجموع موازنة هذا العام  
ال تتعدى المليار دوالر أميركي على سعر صرف السوق السوداء  

) إلى سعر الثمانية وثالثين ألف    ١٦/٩ الذي كان يحلّق يومذاك ( 
التي بلغت    ٢٠١٩ ليرة للدوالر الواحد، وقارن ذلك بموازنة العام  

حينها سبعة عشر مليار دوالر، أي أن معيشة الشعب اللبناني  
انخفضت إلى الحضيض سبعة عشر مرةً من الدركات فقط  
خالل ثالث سنوات بالرغم من تلك الموازنة الضخمة آنذاك،  

فإلى أي مستوى من االنحدار، قادم عليه     قياساً على هذا العام، 
البلد في السنوات، بل األشهر القادمة وكل القطاعات في البلد  

  . تلفظ أنفاسها األخيرة وتنتظر الموت الرحيم 

لم يلحظ الرئيس، إن الدوالر في السوق السوداء يرتفع 
في اليوم الواحد الف وألفين وثالثة آالف ليرة دفعةً واحدة، 
وبعملية حسابية بسيطة، كم ستكون عليه الثمانية وثالثين 
الف مليار ليرة، مجموع الموازنة، فيما لو قُسِّيمت على السعر 
المتصاعد للدوالر بعد شهرٍ على اقل تقدير، وكم دوالرٍ 
ستبلغ، والبلد مدولر عن بكرة أبيه وما عادت كل ميزانيته 
تكفي لسداد بعض من رواتب موظفي القطاع العام 
والجيش أو توفير ما يلزم لتنقالتهم إلى مقار أعمالهم، ومع 

 ٢،٢ذلك "يبشرنا" إن النمو لهذا العام وصل إلى حدود 
بالمئة في وقت لم يعد فيه منتجاً في هذا البلد سوى التجار 

 ٧٠والمافيات وأمراء التهريب، ونشير هنا إلى أن أكثر من 
شخصية سياسية من مختلف أحزاب المنظومة فقط، تمتلك 
وتدير مصارف لبنانية نهبت أموال المودعين وراكمت 

 . ثرواتها على حساب اللبنانيين في الداخل وبالد االغتراب
مع ذلك، يدفعك الفضول لتسأل: كم من الموازنات المالية 

مليار دوالر للبنانيين في  ٨٠٠السنوية يمكن تغطيتها من ال
وإذا اعتبرنا أن   الخارج على أساس المليار الواحد للعام،

المبلغ الهائل المذكور فيه من المبالغة والضخامة ما يكفي، 
واعتمدنا عشر هذا المبلغ أي ثمانين ملياراً فهذا يعني أن 
بإمكان هؤالء اللصوص الكبار، ولوحدهم، تغطية ثمانين 
موازنة لثمانين عام على هذا المنوال، وبالتالي لم يعد من 
الصعوبة عليهم " شراء" هذا البلد وتحويله إلى مزرعة خاصة 

 بهم بعد أن كان مزارع متعددة كما هو حاصلُ اآلن . 
فإلى رئيس حكومة تصريف األعمال والمكلَف بتشكيل 
الحكومة الجديدة التي ستحكم إلى حين انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية، نتوجه، وهو المعروف بنجاح مؤسساته في الخارج 

  : وثروته تربو اليوم على ثالثة أضعاف موازنة البالد ، ونسأل
هل ينجح البلد وينمو كما تنمو مؤسساتكم في الخارج 
والداخل، وهل سترعونه كما ترعون أرزاقكم فيما لو طلبنا 
منكم أن تجعلونا، شعباً وبلداً، ضمن ممتلكاتكم التي نعرف 
حينها أنكم ال تسيرون بصفقات خاسرة ونضمن البقاء على 

  . حافة العيش في اقل التقادير
ربما على قساوة ما تقدم، يجنبنا ذلك الذهاب بالبلد لقمة 
سائغة أمام ما ينتظرنا من أيام سوداء ومستقبل مجهول قد 

 . نترحم فيه على عتمة الكهرباء أمام عتمة المصير
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    د. عبده شحيتليد. عبده شحيتليد. عبده شحيتليد. عبده شحيتلي
أعلنت إدارات الثانويات الرسمية عن بدء التدريس لـلـعـام 
الدراسي الحالي ابتداء من الحادي عشر مـن تشـريـن األول 
الجاري، وكانت مدارس التعليم االبتدائـي والـمـتـوسـط قـد 
سبقتها في اإلعالن عن بدء التدريس، بعد إقـرار الـمـوازنـة 
التي تضمنت في بنودها إعطاء زيادة للقطاع العام، ال تـقـل 
عن خمسة ماليين وال تزيد عن اثنـي عشـر مـلـيـون لـيـرة 
لبنانية، تبعاَ لمضاعفة أساس الراتب ثالث مرات، وبعد اللقاء 
مع وزير التربية الذي وعد بتأمين حوافز بقيمة ماية وثالثين 

 .دوالراً شهرياً لكل أستاذ
هذه العودة تأتي على وقع انقسام غريـب، ومسـتـهـجـن، 
وغير مألوف ،في العمل النقابي حيث برز انقسام واضح بيـن 
الهيئات القيادية في رابطة التعليم الثانوي ورابطة األساتـذة 
المتفرغين في الجامعة اللبنانية مـن جـهـة، والـجـمـعـيـات 
العمومية التي تتشكل مـن كـل األسـاتـذة فـي الـجـامـعـة 

 والتعليم الثانوي من جهة أخرى . 
تحول الخالف إلى اشتباك في الجمعية العمومية التي دعت 
إليها الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة في الجامعة، نتج عنه 
تمسك مجموعة كبيرة من األساتذة باإلضراب، بينمـا ذهـب 
آخرون عملياً في اتجاه آخر، من خالل المشاركة فـي إنـجـاز 
االمتحانات الفصلية وامتحانات الدخول وغيرها من األعـمـال 
األكاديمية، وهم في ذلك ينسجمون مـع تـوجـه ألكـثـريـة 
أعضاء الهيئة التنفيذية للرابطة التي تميل إلنهاء اإلضـراب، 

  .ولكنها عاجزة عن تحقيق مرادها في الجمعيات العمومية
أما في التعليم الثانوي ، فقد جاء قرار العودة إلى التدريس 
على وقع خالف حاد بين الهيئة اإلدارية لـرابـطـة األسـاتـذة 
التي تسيطر عليها أحـزاب السـلـطـة، ومـا تـمـخـض عـن 
الجمعيات العمومية حيث اتهم أعضاء في الـهـيـئـة اإلداريـة 
بتزوير نتائج الجمعيات العمومية من خالل إلغائها لعدد كبير 

  . من محاضر هذه الجمعيات
من غرائب ما وصل اليه العمل الـنـقـابـي فـي الـتـعـلـيـم 
الجامعي، وكذلك التعليم الثانوي، بروز هيئات ذات مسميـات 
نقابية مختلفة تصدر البيانات، وتعقد االجتماعـات، وتـتـخـذ 
مواقف غير منسجمة مع الرابط بهياكلها األصلية، أي الهيئـة 
القيادية ومجلس المندوبين والجمعيات العمومية . من يـقـرأ 
ما في هذه البيانات من ردح وتخوين، وما يشبـه الشـتـائـم، 
يتأكد أن المشكلة داخل هذه األطر النقابية تـجـعـلـهـا غـيـر 
فاعلة في مواجهة السلطة، وفاقدة ألي دور جدي وأية فاعلية 
في مواجهة السلطة التي تطال قرارتها الكارثـيـة الـتـربـيـة 
والتعليم، كما هو الحال في السياسة المالية واالقـتـصـاديـة، 
ناهيك عن الخيارات السياسية االستراتيجية المتعلقة بسيادة 

 .البلد، والحفاظ على ثرواته، والتخطيط للمستقبل
لقد بدأ عمداء الكليات في الجامعة اللبنانيـة، بـنـاء عـلـى 
توجيهات رئيس الجامعة ومجلس العمداء بتبليغ األساتذة بأن 

التعليم سيكون حضورياً لمدة ثالثة أيام في األسبوع، طالبة 
من أساتذة المالك غير الراغبين بالتدريس الحضوري تقديم 
طلب استيداع لمدة سنة . أما األساتـذة الـمـتـفـرغـون غـيـر 
الراغبين بالتدريس الحضوري، فعليهم التقدم بطلب لتجميد 
تفرغهم لمدة سنة، واألساتذة المتعاقدون بالساعـة يـمـكـن 
لهم توزيع المقررات التي يدرسونها على يـومـيـن، وإنـهـاء 
مقرراتهم في مهلة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين في كل 

 . فصل دراسي، والهدف من ذلك هو تخفيف كلفة بدل النقل
التعليم في الجامعة ثالثة أيام أسبوعياً، والتعلـيـم مـا قـبـل  
الجامعي أربعة أيام أسبوعياً مع أمكانية حصر دوام من يـرغـب  
من األساتذة بحصر دوامهم لمدة ثالثة أيام اسبوعياُ، كل ذلـك  
يأتي في سياق البحث عن حلول ترقيعية لـمـشـكـلـة االنـهـيـار  
المالي وتداعياته على رواتب القطاع العام بشكل عام، ورواتـب  
المعلمين واألساتذة بشكل خاص، دون التفكير بتداعيـات هـذه  

 .القرارات على واقع التربية والتعليم ومستقبل األجيال 
بات التدريس اليومي على مدى ثماني ساعات، ومدة ساعة 
التدريس في التعليم الجامعي وما قبل الـجـامـعـي خـمـسـاً 
وأربعين دقيقة لتالمذة وطالب تلقوا تعليماً عـن بـعـد فـي 
سنتين بسبب الكورونا، ثم تلقوا تعليماً مدمجاً فـي السـنـة 
الثالثة مع حذف محاور أساسية من البرنامج، وتحويل بعـض 
المواد في صفوف الشهادات إلى مواد اختيارية. ال شـك بـان 
التعافي التربوي كان يتطلب خطة طوارئ تربوية تضع فـي 
اعتبارها األول مستوى الطالب ومستقبـل الـتـعـلـيـم .هـذه 
الخطة البعيدة عن اهتمام السلطة، ال تحظي بأي اهتمام من 
الروابط والنقابات التي ال تقيم اعتباراً إال لمسـألـة الـرواتـب 
والتأمينات المتعلقة بالصحة ونهاية الخدمة، وهذا من حقـهـا 
طبعاً وله األولوية في االهتمام، ولكن عدم االلتفات إلى واقع 
االنهيار التربوي يؤكد أن العمل النقابي يعاني من مشـكـلـة 

  .بنيوية طالما غابت عن عناية الروابط واهتماماتها
% من طالب لبنان تسـربـوا مـن ١٧تفيد آخر الدراسات أن 

التعليم بسبب األزمة المالية واالقتصادية، وعـدد الـتـالمـذة 
والطالب تراجع للسنة الثانية على التوالي بنسبة تزيـد عـن 

%، ومئات األساتذة من أصحاب الكفاءة تركوا جامعـاتـهـم ٢٠
ومدارسهم بطرق قانونية، أو مخالفة للـقـانـون صـراحـة أو 
مداورة، وسافروا إلى دول عربية وأجنبية بـعـد تـوقـيـعـهـم 
لعقود تدريس مع جامعاتها. كل ذلك سيؤدي إلى تـداعـيـات 
بنيوية على واقع التربية والتعليم ستترك أثارهـا السـلـبـيـة 

 . على مستوى التعليم والشهادات الرسمية
التسرب المدرسي، وهجرة األسـاتـذة، وتـراجـع مسـتـوى 
التعليم، واختصار أيام التدريس بعـد سـنـوات عـجـاف فـي 
التربية تفتضي زيادة أيام التعليم ال اخـتـصـارهـا، حـقـوق 
األساتذة وتأميناتهم المسفوكة على مذبح االنهيار الـمـالـي 
الناتج عن ممارسات سلطة المحاصصة والفساد المتـمـاديـة، 
صناديق المدارس وميزانية الجامعة التي باتت أشبه "بفلـس 
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األرملة"، مؤسسات التعليم الخاص التي أقفل الكثير مـنـهـا، 
وتحول الباقي إلى مؤسسات لتعليم أبناء الطبقات الميسـورة 
ولكنها مع ذلك باتت تعاني من نزف األساتذة مـن أصـحـاب 
الكفاءات، وتخالف القوانين في أعداد ميزانيتها فيمـا يشـبـه 
النزاع من أجل البقاء على قاعدة استنـزاف األهـالـي الـذيـن 
يبحثون عن تعليم نوعي ألبنائهم؛ كل ذلـك تـوصـيـف ،ال 
خالف حوله لحجم المآزق، الذي لم تعرف مؤسسات التـربـيـة 
والتعليم مثيالً لها حتى في أسوأ سنوات الحرب . هذا الوضـع 
الذي يكاد يكون كارثياّ مرشح لالستمرار طويالً بفعل انهيـار 
مؤسسات الدولة حيث الحال اكثر سوءاً في مؤسسات الرعاية 

 .الصحية، ومؤسسات القطاع العام المدنية واألمنية
 إلى أين من هنا؟

إن استمرار الواقع التربوي في منحاه اإلنـحـداري سـيـؤدي 
إلى المزيد من التسرب المدرسي، والـتـراجـع فـي مسـتـوى 
الشهادات والخريجين الجـامـعـيـيـن ،والـمـزيـد مـن هـجـرة 
الكفاءات، واستقرار من هاجر للدراسة في الخارج في بـلـدان 
االغتراب دون التفكير بالعودة لوضع خبرتـه وكـفـاءتـه فـي 
خدمة نهضة البلد، وكل ذلك سـيـعـمـق الـمـأزق الـوطـنـي 
مستقبالً حتى لو تم تحقيق حال من االستـقـرار السـيـاسـي 
والمالي واالقتصادي مستـقـبـالً. وال شـك أن عـكـس هـذا 
المنحنى يتطلب إيقافه والبحث عـن قـوة تـدفـع بـه نـحـو 
األعلى، وفي هذا اإلطار على جميع الفاعـلـيـن فـي مـيـدان 

  .التربية تحمل مسؤولياتهم
بداية، السلطتان التنفيذية والتشـريـعـيـة فـي مـواجـهـة 
االنهيار العام لمؤسسات الدولة سيبقى تعاطيهما مع مسـألـة 
التربية والتعليم مندرجاً في إطار الحلول الترقيعية لمشاكـل 
القطاع العام، ولعل المسألة األكثر إلحاحاً التي تسـهـم فـي 
الحد من هذا االنهيار تبدأ باالهتمـام الـجـدي بـمـؤسـسـات 
الرعاية الصحية (تعاونية موظفي الدولة، وصندوق تـعـاضـد 
األساتذة الجامعيين)، والحلول في هذا اإلطار ينبغي البـحـث 
عنها من خالل منح ومساعدات من جهات خـارجـيـة، وخـارج 
إطار المسارات التقليدية ، فمثلما عمل وزير التـربـيـة عـلـى 

مليون دوالر لدعم صناديق المدارس، يمكن  ٣٠تأمين مبلغ 
 تأمين المبالغ الالزمة الستمرار المؤسسات الضامنة . 

أما فيما يتعلق بالرواتب فال بد من إعداد سـلـسـة رواتـب 
جديدة، في الوقت المناسب مالياً واقتصادياً، تراعي العـدالـة 
في نسبة التفاوت بين الفئات الوظيفية، األمر الذي لم تـتـم 
مراعاته سابقاً؛ لذلك نرى أنه عندمـا تـم إقـرار مضـاعـفـة 
الرواتب في قرار الموازنة األخير كان هناك تفاوت كبير فـي 
االستفادة من هذه الرواتب وزادت الهوة بين الرواتـب تـبـعـا 
للفئات الوظيفية، رغم أن الزيادة في كـلـفـة الـعـيـش هـي 

 .نفسها على الجميع
وباالنتقال إلى الروابط والنقابات، فـقـد بـيـنـت مسـارات 
عملها عن خلل فاضح جعلها تابعة للمكاتب التربوية ألحزاب 
السلطة، وباتت إلى حد ما أداة لضبط العمل النقـابـي عـلـى 
إيقاع منسوب محدد من االحتجاج ال يشكـل عـامـل ضـغـط 
جدي لتحقـيـق مصـلـحـة األسـاتـذة، وحـمـايـة الـعـمـلـيـة 

التربوية .ينطبق هذا القول على رابطة أسـاتـذة الـتـعـلـيـم 
الثانوي والهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة الجامعيين، وهمـا 
الطرفان األساسيان فيما كان يعرف بهيئة التنسيق النقابـيـة 

 .مع رابطة أساتذة التعليم المهني وموظفي اإلدارة العامة
إن األساتذة في الجامعة ومراحل التعليم ما قبل الجامـعـي 
ينبغي أن يشكلوا الطليعة الواعية التـي تـتـنـكـب عـمـلـيـة 
التغيير، وتبادر إلى التحركات الهادفة لـتـحـقـيـق مصـلـحـة 

  .وطنية بقدر تحقيقها مصالح خاصة باألساتذة
من الطبيعي أن ينتمي األساتذة ومن يعمـل مـنـهـم فـي 
النقابات ألحزاب سياسية ،ومن بـيـنـهـا تـلـك الـمـشـاركـة 
بالسلطة، ولكن تسخير العمل النقابي للمصـالـح الـحـزبـيـة 
يفرغه من مضمونه الـنـضـالـي ويـفـتـح األبـواب واسـعـة 
لالنقسام الداخلي في إطار النقابات ليكون صـورة مشـوهـة 
عن االنقسام الطبيعي بين السلطة والمعارضة فـي الـحـيـاة 
السياسية. إن النقابي الحزبي الذي يحترم عمله النقابي هـو 
الذي يسهم في دفع قيادة حزبه لحمايـة وتـطـويـر الـعـمـل 
النقابي، وليس لمصادرته وتجييره لمصالح حزبية ضـيـقـة. 
نتيجة لهذا التجيير، ها هو العمل النقابي التربوي يعاني من 
هذا االنقسام المريع بين الهيئات القياديـة الـتـي تـتـحـكـم 
بقرارها المكاتب التربوية ألحزاب السـلـطـة، والـجـمـعـيـات 
العمومية التي تشكل اإلطـار األوسـع الـذي يشـارك فـيـه 

 .األساتذة في مراحل التعليم الجامعي وما قبل الجامعي
من المعيب على هذه الطليعة التي يتوقف مستقبل البلـد، 
إلى حد ما، على مدى فعلها وتأثيرها أال تبادر إلـى الـتـوحـد 
على قواعد نقابية ووطنية لتطرح خطة عمل تـتـجـاوز حـق 
األساتذة في رواتب متناسبة مع عملهم ؛ فمسألـة الـرواتـب 
وملحقاتها ال بد من أن تكون محط اهتمـام ومـتـابـعـة مـن 
النقابات دون شك، ولكن غياب االهتمام بمستقبل الـتـربـيـة 
والتعليم يعني غياباً للقيم الوطنية في العمل النقابـي. فـي 
هذا اإلطار ال بد من تفكير "خـارج الصـنـدوق" تـبـادر فـيـه 
الروابط إلى توظيف طاقات األساتذة البتكار المبادرات الـتـي 
تطور التعليم وتحد من كلفته وجعله يساهم بشكـل فـعـال 
في البناء الوطني على كل المستويات، وخاصة فيما يتـعـلـق 
بعالقة التعليم بالتكنولوجيا، وربط التعليم المهني بحـاجـات 
المجتمع، وتحويل الجامعة من خالل معظم كـلـيـاتـهـا إلـى 
جامعة منتجة. حان الوقت لمقاربة مـخـتـلـفـة فـي الـعـمـل 
النقابي يتحمل مسؤولية المبادرة إليها من يتصدى لـقـيـادة 
هذا العمل ومن يقف خلفه ويتجاوب معه جـمـيـع األسـاتـذة، 
ويشارك فيها المخضرمون وأصحاب الكفاءة لـيـشـكـل ذلـك 
أساساً من أسس االنتماء الوطني الذي ال يتعزز إال بـالـتـوحـد 
الهادف لنهضة المجتمع وقيادته نحو مستـقـبـل أفضـل. إن 
الموقع النقابي مسؤولية وتكليف وليس تشريفا، فليرفع مـن 
فشل في إدارة الدولة يده عن العمل النقابي، ولتـبـادر هـذه 
الطليعة إلى ممارسة دورها الذي عاثت السلطة في غـيـابـه 
فسادا ونخراً في البيان األساسي للدولة ومؤسـسـاتـهـا، ومـا 
التخلف عن هذه المبادرة إال مشاركة مباشرة أو غير مـبـاشـر 

  .في تهديم هذا البنيان
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قضايا اإليجارات في لبنان، بكل همومها وشجونهـا، عـلـى 
ضوء التداعيات االقتصادية واألزمة المعيشية التي يعيـشـهـا 

كانت مساء السبت الواقع فيه األول من تشريـن   اللبنانيون،
األول الجاري، محور اللقاء الموسع الـذي أُقـيـم فـي قـاعـة 
الشهيد تحسين األطرش بطرابلس بحضور حزبي ونـقـابـي 
وشعبي والعديد من المستـأجـريـن الـذيـن حضـروا لـطـرح 
معاناتهم المزمنة في السكن في ظل الغياب الكامل للـدولـة 

وتخلّت  ٢٠١٧اللبنانية التي سنت قانوناً لإليجارات في العام 
عن أهم بنوده فيما يتعلق بصندوق التعويضات ممـا جـعـل 

  . هذا القانون غير صالح للعمل به
كل هذه المواضيع وغيرها تحدث بها وعنها وناقش حولهـا 
كلُ من النقابي كاسترو عبداهللا، رئيـس االتـحـاد الـوطـنـي 

والمحامـي هشـام سـعـد،   للعمال والمستخدمين في لبنان،
عضو القيادة القطـريـة لـحـزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 

وقد عرج المـحـاضـران   االشتراكي، مسؤول المكتب المهني،
بدايةً على مختلف قوانين اإليجارات التي سـبـقـت الـقـانـون 

ولم يقدم أية حلول عملـيـة  ٢٠١٧األخير الذي أُقر في العام 
لقضية اإليجارات المزمنة، كما لم يمنـع مـن تـهـديـد آالف 
العائالت بالرمي في الشارع لمصلحة الـمـصـارف ومـافـيـات 
العقارات في لبنان، حيث جاءت األزمـة االقـتـصـاديـة الـتـي 
يعيشها اللبنانيون والتدهور في سعر صرف الليرة اللبنانيـة، 
لتزيد من المشاكل بين المؤجر والمستأجـر فـي ظـل عـدم 
تدخل الدولة والمجلس النيابي إلنصاف االثنين معاً كونهـمـا 
ضحيتي السلطة التي لم تكن لتملك يوماً خطةً اقـتـصـاديـة 
متكاملة ومستدامة لحل أزمة السـكـن، سـواء عـن طـريـق 
اإليجار التملُّكي أو بناء المساكـن الشـعـبـيـة لـذوي الـدخـل 
المحدود، وهذا ما يجب أن يكون دأب الطرفين، الـمـؤجـريـن 
والمستأجرين، للتكاتف معاً في سبيل الضغط عـلـى الـدولـة 
اللبنانية، وبمختلف السبل نحو إيجاد حلول جذرية مستدامة، 
تنصف المستأجر وتحفظ له كرامته في الحصول عـلـى حـق 
السكن، وال تفتئت على المؤجرين الصغار الـذيـن مـا عـادت 

 . اإليجارات تكفيهم حتى لشراء ربطة خبز في لبنان
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بدايةً ونحن في طرابلس، اسمحوا لي بأن أتقـدم بـالـعـزاء 
إلى أهالي ضحايا مركب الموت، الذي ذهب ضحيته عـائـالت 
بأكملها كانت تحلم بالوصول إلى دولة تؤمن الرعاية لـهـم، 
هاربةً من واقع الفقر والمعاناة المعيشية في لبنان، حـالـمـةً 

 .بمستقبل أفضل، لكن القدر شاء عكس ذلك
إن هذه الحادثة ليست األولى، حيث بات معظم اللبنانيـيـن 
يبحثون عن عيشة كريمة، من طـبـابـة وتـعـلـيـم ورعـايـة 
اجتماعية، إلى أمور أخرى غير ذلك. وهذا األمر جاء نـتـيـجـة 

ــي  ــاع ــم ــت ــور اج تــده
معيشي غير مسـبـوق، 
وارتفاع قـيـاسـي فـي 
معدالت الفقر على أثر 
األزمــة االقــتــصــاديــة 
الخانقة التي يشهدهـا 
لبنان منذ حوالي ثالث 

 .سنوات
ويبدو أن هـذا األمـر 
لن يتـوقـف فـي ظـل 

غياب السلطة وكونها فاسدة، عـاجـزة عـن تـأمـيـن أبسـط 
متطلبات الحياة للمواطن، وأيضا في ظل وجود سـيـاسـيـيـن 
فاسدين ال يهمهم سوى مصالحهم الشخصـيـة، وإن كـانـت 
على حساب تدمير مؤسسات الدولة واحدة تلو األخرى وعـلـى 

 .كامل مساحة الوطن
وبالتالي، فهكذا أمر يتطلب منا جميعا الوقوف في وجهـهـم 
ومواجهتهم من أجل المحافظة على ما تبقى من مـؤسـسـات 
والنهوض بها. وهذا لن يحصل إال من خـالل مـحـاسـبـتـهـم 
والضغط عليهم بالنزول إلى الشـارع وعـن طـريـق قضـاء 

 .مستقل نزيه يحاسبهم على ما أوصلوا البالد إليه
يعتبر عقد اإليجار من أكثر العقود شيوعا في المجـتـمـع إذ 
أن شريحةً من األفراد، متمثلةً بالمـالـكـيـن، تـخـول الـغـيـر 
االنتفاع بملكها لمدة محددة لقاء بدل معين. ولهذا العقد دور 

 .أساسي في الحياة االقتصادية واالجتماعية
إن عقد اإليجار بجذوره التـاريـخـيـة يـعـود إلـى الـقـانـون 
الروماني، الذي اعتمده الحقًا القانون الفرنسي الـذي نـظـم 
بدوره عقد اإليجار متناوالً اإليجارات السكنية. إال أنه وبسبـب 
األزمة السكنية التي خلقتها الحرب العالمية األولـى، تـدخـل 

اإليجـارات  ١٩١٨المشرع الفرنسي وللمرة األولى ليحدد عام 
السكنية. ثم توالت بعد ذلك التشريعات الـخـاصـة بـإيـجـار 

 .األبنية السكنية
أما في لبنان حيث كانت تطبق، نظّم المشرع اللبناني مـع 

أحـكـام عـقـد  ١٩٣٢صدور قانون الموجبات والعقود عـام 
اإليجار معرفًا إياه بأنه "عقد يلتزم به المرء أن يولي شخصــا 
آخر حق االنتفاع بشيء ثابت أو منقول بحق ما لمدة معـيـنـة 

 ."مقابل بدل يلتزم هذا الشخص أداءه إليه
تاركًا لفريقي العقد الحرية المطلقة في تنظيمه، وعلى إثر 
اندالع الحرب العالمية الثانية، عـمـد الـمـشـرع إلـى إصـدار 
قوانين استثنائية، درج خاللها تحديد عقود اإليجار الـجـاريـة 
على األماكن المبنية. حيث أن اشتداد أزمة السكن وارتـفـاع 
بدالت اإليجار من جهة، ووجود طبقات شعبـيـة غـيـر قـادرة 
على تملك الشقق السكنية أو المحالت لمزاولة مهنتـهـا مـن 
جهة أخرى، حدا بالمشرع إلى تنظيم العالقة بـيـن الـمـالـك 



  ٢٠٢٢تشرين أول  /طليعة لبنان الواحد 

 

والمستأجر تنظيما يضمن مصالح الطـرفـيـن. وعـلـى ضـوء 
 ١٩٤٠كانون الثـانـي ، ٢٦تاريخ  ١٩ذلك، صدر القرار رقم 

فارضا تحديد اإليجارات سنة أخرى، كان آخرها القانون رقـم 
والـمـعـدل بـمـوجـب  ١٩٩٢تموز سنة  ٢٢الصادر في  ١٦٠

، والمحدد مـفـعـولـه ٢٤/٥/١٩٩٤تاريخ  ٣٣٦القانون رقم 
تاريخ  ١٧١بموجب عدة قوانين متعاقبة آخرها القانون رقم 

الذي مدد الـعـمـل بـه حـتـى مـدة أقصـاهـا  ٢٩/٨/٢٠١١
٣١/٣/٢٠١٢. 

إال أنه وبغية وضع حد لهذا التحرير القانوني االسـتـثـنـائـي 
لعقود إيجار األماكن المبنية، وحل هذه المشكلة االجتماعية، 
اعتبرت الحكومة أنه قد حان الوقت لتحريـر عـقـود اإليـجـار 

، ٢٣/٧/١٩٩٢لألماكن السكنية المـعـقـودة قـبـل تـاريـخ 
والعودة إلى الحرية التعاقدية. وفي سبيل ذلك، وافق مجلس 

عـلـى مشـروع  ١٣/١٢/٢٠٠١الوزراء في جلسته بتاريـخ 
قانون إيجارات جديد، يرمـي إلـى تـحـريـر عـقـود اإليـجـار 
السكنية بصورة تدريجية خالل فترة أقصاها تسع سـنـوات. 
وقد أحيل هذا القانون إلى مجلس النواب بموجب الـمـرسـوم 

 .٢٠٠٢كانون الثاني  ٣/ تاريخ ٧١٠٤رقم /
وإن كان هذا القانون قد وضع حدا أقصى لـتـحـريـر عـقـود 

، فإن الريـاح ٣١/١٢/٢٠١٠اإليجار لألماكن السكنية بتاريخ 
جرت بما ال تشتهيه نصوص هذا المشروع، وتـحـديـدا نـص 
المادة الثالثة. فقد توالت السنين وهذا المشروع لـم يـبـصـر 
النور ولم يحظَ بشرفية لقـب "قـانـون"، حـيـث أن قصـتـه 
أصبحت أشبه بقصة "إبريق الزيت"، ذلك أنه سلك مـخـاضــا 
طويلًا بين لجنة اإلدارة والعدل ولجان أخرى، لينتهي به األمر 

 .أمام لجنة تحديث القوانين
أحيل المشروع من جديد إلى لجنـة اإلدارة والـعـدل الـتـي 
أدخلت تعديالت على أحكامـه، فصـادقـت عـلـيـه بـتـاريـخ 

٧/٩/٢٠١٢. 
ولد قانون اإليجـارات الـجـديـد، إذ  ٢٠١٤نيسان  ١بتاريخ 

 .أقره مجلس النواب بمادة وحيدة دون أي نقاش قانوني
، أحيل القانون من مجلس النواب إلـى ٧/٤/٢٠١٤وبتاريخ 

الحكومة للنشر، إذ يتوجب على رئيس الـجـمـهـوريـة وفـقًـا 
/ من الدستور أن يصدره في خـالل شـهـر بـعـد ٥٦للمادة /

إحالته إلى الحكومة وأن يطلب نشره. وتجدر اإلشارة إلـى أن 
إقرار القانون أحدث انقسامـا فـي الـمـجـتـمـع بـيـن مـؤيـد 
ومعارض، فناشد المالكون رئيس الجمهورية بـإقـراره، فـي 
حين طالبه المستأجرون برده إلى مـجـلـس الـنـواب إلعـادة 
النظر فيه. وفي آخر يوم، لم يوقع رئيس الجمهورية القانون 
بحيث أصبح نافذًا ووجب نشره. وبالـفـعـل، صـدر الـقـانـون 

 .ونشر في نفس اليوم ٨/٥/٢٠١٤بتاريخ 
بموجب المادة األولى من هذا القانون، تخضع جميع عـقـود 

سـواء  ١٩٩٢/،٢٣/٧اإليجار للعقارات المبنية المعقودة قبل 
كانت متعلقة بعقود إيجار األماكن السكنية أو غير السكنيـة، 
ألحكامه. مع اإلشارة إلى إنه بالنسبة للعقود غير السكـنـيـة، 
ولحين نفاذ قانون خاص، أوجب المشـرع تـحـريـرهـا حـتـى 

. أما بالنسبة إليجار األماكن السكنيـة، ٣١/١٢/٢٠١٨تاريخ 

فإن المشرع قد وضع حدا زمنيا لهذا التحريـر، تـحـرر بـعـده 
 .العقود فيستعيد المالك ملكه

وإذا كان المنطق القانوني السليم يقضي بتـحـريـر عـقـود 
اإليجار لألماكن السكـنـيـة، يـبـقـى السـؤال األسـاسـي أي 
تداعيات قانونية واجتماعية يمكن أن يولدها هـذا الـقـانـون 
في ظل غياب خطة إسكانية حكومية وانـعـدام الـتـأمـيـنـات 

 االجتماعية؟
إن المشرع مدد عقود اإليجار لألماكن السكنية الـمـعـقـودة 

لمدة تسع سنوات، وأقر أيضا زيادة  ٢٣/٧/١٩٩٢قبل تاريخ 
قانونية على بدل اإليجار تصل بصورة تدريجية سنوية إلـى 
بدل المثل، كما أنشأ صندوقًا يسـتـفـيـد مـنـه ذوو الـدخـل 
المحدود إذا ما توفرت شروط معيـنـة، بـغـيـة عـدم إحـداث 
تحرير مفاجئ لعقود إيجار األماكن السكنـيـة وإحـداث أزمـة 
اجتماعية تؤدي إلى تشريد آالف المواطنيـن ورمـيـهـم فـي 

 .الشارع
إن المشرع قد حصر تقديـم الصـنـدوق بـالـمـسـتـأجـريـن 
اللبنانيين الذين ال يتجاوز معدل دخـلـهـم الشـهـري ثـالثـة 

 .أضعاف الحد األدنى لألجور
وبذلك فإن المشرع قد حرم شريحة كبيرة من المستأجرين 
ذوي الدخل المحدود من الصندوق، ومن إمكانية االسـتـفـادة 
منه، ففي حال كان مع المستأجر في المنزل عائلـة مـؤلـفـة 
من زوجة وولد يتقاضون الحـد األدنـى، سـيـكـون دخـلـهـم 
الشهري فوق الحد األدنـى لـألجـور ولـن يسـتـفـيـدوا مـن 

 .تقديمات الصندوق المالية
فضلًا عن أن إنشاء الصندوق قد يرهق الدولة مسببا أعـبـاء 
مالية ضخمة في ظل العجز المالي الذي تعانيـه، وفـي ظـل 
احتياج تأمين موارد إضافية تكمن بـفـرض ضـرائـب عـلـى 

 .المواطنين هم بغنى عنها
إن هذا القانون ال يستند ألي منطق، خصـوصــا بـزيـادتـه 
اإليجار بشكل كبير وتقريره بإنهاء العقود، وتأليف لجان مـن 
أجل تطبيقه لم تتألف حتى اليوم ولم تعمل. ضاع الـجـمـيـع 
في تطبيقه ولم يطبق في المحاكم إال من بعض جـوانـبـه. 
أما في األماكن الغير سكنية فزاد البدل نسبيا، مرتكبا نفـس 
الخطأ الذي ارتكبه في التشريعات الماضية، عـلـمـا أن هـذه 

 .األماكن هي أماكن منتجة صناعيا وتجاريا وتربويا
عـدل فـي  ٢٠١٤إن القانون الجديد الذي صدر في العـام 

. وبدالً من تعديل بعض البنود، جـاء الـمـشـرع ٢٠١٧العام 
ليعيد نشر كامل القانون مع تعديالته، بحيث أشـار إلـى أن 

سـنـة مـن  ١٢مدة اإليجار تنتهي بعد تسع سنوات أو بعـد 
. وبـذلـك ٢/٢٠١٧تاريخ نفاذ هذا القانون أي القانون رقم 

يكون قد أعطى مهلة جديدة للمستأجرين، تبدأ مـن الـعـام 
. هذا عدا عشـرات الشـوائـب ٢٠١٤وليس من العام  ٢٠١٧

التي اعترت هذا القانون كما كان يـحـصـل فـي الـقـوانـيـن 
السابقة، علما بأنه كان يمكن إيجاد حلول عملية للخروج من 

  .هذه األزمة، كسائر الدول األخرى
إن هذا القانون، وإن كان قد رتب على الدولة أعباء مـالـيـة 
في إنهاء ملف اإليجارات القديمة، يبقى األهم. وبالتالي يجب 
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اإلضاءة على تداعيات هذا القانون، بشقّيه اإليجابي والسلبي 
 .على أطراف العقد (المؤجر والمستأجر)

 :بالنسبة للمؤجر -
إن هذا القانون قد أعطى للمؤجرين تحرير عقودهم بـعـد 
فترة التحرير القانوني، وبذلك يستعيد المالك ملكه في مـدة 
أقصاها اثني عشرة عاما. أي أن المالك يستعيد مـلـكـه مـن 
تاريخ العمل بالقانون، على أن تزداد بـدل اإليـجـار بصـورة 
تدريجية خالل هذه المدة وصولًا إلى البدل العادل، ودون أن 

 .يكون المؤجر ملزما بدفع أي تعويض للمستأجر
 :بالنسبة للمستأجر -

إن المشرع أعطى المستأجر الحق في البقاء فـي الـمـأجـور 
لمدة تسع سنوات، على أن يدفع بدل المثل بصورة تدريجية 
وفقًا لما سبق وأوردناه. إال أنه أيضا أعطى المستأجر، الذي ال 
يزيد معدل دخله الشهري عن ثالثة أضـعـاف الـحـد األدنـى 
لألجور، الحق في االستفادة من مساهمة الصـنـدوق لـدفـع 
الزيادة على بدل اإليجار، مع إعطائه الحق أيضا فـي الـبـقـاء 
في المأجور لثالث سنوات إضـافـيـة بـعـد انـتـهـاء الـفـتـرة 
التحريرية، ذلك إذا كان ال يزال يستوفي شروط االسـتـفـادة 

  .من الصندوق
وبغية تشجيع المستأجر على التملـك، فـإن الـمـشـرع قـد 
أعفى المستأجر الذي يتملك السكن الذي يشغله أو أي سكـن 
آخر مع إخالء المأجور الذي يشغله خالل الفترة المحددة، مـن 
رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالسكـن الـذي 

 ...يشغله ورسم الطابع المالي على المعامالت
ويبـقـى السـؤال األهـم الـذي يـطـرح، مـا هـو مصـيـر 

 المستأجرين بعد انتهاء الفترة التحريرية؟؟
قد يكون لدى بعض المستـأجـريـن مـلـك، أو قـد تـكـون 
أوضاعهم المالية ميسورة تسمح لهم بـتـمـلـك مسـكـن أو 
استئجار بديل. أما ذوو الدخل المحدود وفئة المتقدميـن فـي 
السن، كيف سيتمكنون من تملك مسكن أو استئـجـار شـقـة 
سكنية في ظل ارتفاع أسعار العقارات، وتبعيا ارتـفـاع بـدل 

 اإليجار؟
إن فئة كبيرة من هؤالء المستأجرين لن يستطيعوا الحـقًـا 
استئجار مسكن، بحكم ارتفاع األسعـار وغـالء الـمـعـيـشـة. 
وبالتالي سيجدون أنفسهم على قارعة الطريق، نتيجة غيـاب 
أي تأمينات اجتماعية وصحية وانعدام ضـمـان الشـيـخـوخـة 
الذي يمكن أن يحفظ للمواطن الـحـد األدنـى مـن الـعـيـش 

 .الكريم
 .من هنا، تكمن أهمية البحث عن خطة إسكانية

إن حق اإلنسان بالعيش الالئق الكريم، وحقه في السـكـن، 
كرسه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـان كـمـا الـعـديـد مـن 

 .المواثيق الدولية
وإن الدستور اللبناني قد أكد في مقدمته أيضا التزام لبنـان 
بمواثيق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لـحـقـوق اإلنسـان. 
ولما كان لبنان ملتزما بالمواثيق الدولية، فإنه من الطبيـعـي 
أن يكون ملتزما أيضا بالحق في السكن، وبذلك فعلى الدولة 

 .أن تعمل جاهدةً على توفير هذا الحق والوفاء بالتزاماتها

إن الحل ألزمة المستأجرين، وبشكل خاص المـسـتـأجـريـن 
ذوي الدخل المحدود والمتقـدمـيـن فـي السـن، مـن واجـب 

 .الدولة
وأولى تلك الحلول تكمن بإقرار قانون اإليجـار الـتـمـلـكـي 
المحال إلى مجلس النواب، وكذلك العمل على خطـة إلنشـاء 

 .المساكن الشعبية
  :وجوب إقرار قانون اإليجار التملكي *

إن اإليجار التملكي هو عقد مختلط يـجـمـع بـيـن عـقـدي 
اإليجار والبيع، حيث يتحول المستأجر في نهايته إلـى مـالـك 
إذا ما أبدى رغبته بالشراء، على أن يحسم من أصل الثمن ما 

 .سبق ودفع من بدالت إيجار
إن الهدف من اإليجار التملكي بتقنيته القانونية هو تمكيـن 
ذوي الدخل المحدود، الذين ال تـتـوفـر لـديـهـم اإلمـكـانـات 
المادية أو ال يستطيعون االقتراض، من تملك شقه سكـنـيـة 

 .دون إرهاقهم بأعباء مالية ضخمة
إن مشروع هذا القانون كان يجب أن يقر من قبل مـجـلـس 
النواب بالتزامن مع إقرار قانون اإليجارات الجديد. من هـنـا، 
فإن أولى تلك الحلول التي من شأنها أن تسـاهـم فـي حـل 
أزمة المستأجرين السكنية هو إقرار مشروع قانـون اإليـجـار 
التملكي الذي أحيل إلى مجلس النواب بموجب الـمـرسـوم /

٨١٩٨/.  
 :إنشاء مساكن شعبية *

في لبنان وجِدت محاوالت لوضع خطط إسكانية، إال أنه لـم 
يكتب لها النجاح بسبب ما مر على البالد من حروب وأوضـاع 
اقتصادية سيئة، إضافة إلـى عـدم وجـود قـرار سـيـاسـي 

 .بوضعها موضع التنفيذ
أدى فيضان نهر "أبو علي" في طـرابـلـس  ١٩٥٥في عام ،

إلى تهدم المنازل على ضفتيه وتشريد العائالت. وفـي عـام 
ضرب لبنان زلزال أدى إلى تـدمـيـر الـمـنـازل عـلـى  ١٩٥٦

أصحابها، ما استتبع خسائر بشرية كبيرة. عـلـى إثـر ذلـك، 
 ٩أُنشأت المصلحة الوطنية للتعمير بموجب المرسوم تاريخ 

، وكان لها دور كبـيـر فـي إنشـاء الـمـسـاكـن ١٩٥٦نيسان 
الشعبية في المناطق المنكوبة، حيث هذه األحيـاء مـا تـزال 

 .تعرف بأحياء االستمالك أو التعمير
أما الحديث عن خطة إسكانية رسمية فكـان مـع مـجـلـس 
اإلسكان، الذي أُنشئ بموجب قانون اإلسكان الصادر بتـاريـخ 

، والذي كان له أيضا دور أسـاسـي فـي إنشـاء ١٧/٩/١٩٦٢
 :سبعمائة مسكن شعبي موزع على الشكل التالي

  مسكن شعبي في طرابلس (الميناء)، ٢٠٠ -
 مسكن شعبي في صيدا (مجدليا)، ٤٠٠ -
 .مسكن شعبي في صور ٢٠٠ -

ومن ثم توالت التشريعات اإلسكانية التي أنشئت بموجبهـا 
مؤسسات عدة لبناء الوحدات السكنيـة وتـقـديـم الـقـروض 
لذوي الدخل المحدود. إال أن دورها اقتصر فقط على تقـديـم 

 .القروض
/ المتـعـلـق ٥٣٩، صدر القانون رقم /٢٤/٧/١٩٩٦بتاريخ 

بإنشاء المؤسسة العامة لإلسكان. من مهامها مـن الـنـاحـيـة 
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النظرية رسم سياسة إسكانية من خـالل إعـداد الـدراسـات 
والمسوحات واإلحصاءات اإلسكانية، أما من الناحية العمـلـيـة 
تقديم القروض المتوسطة والطويلة األجل، واألهم هـو مـا 
جاء في الفقرة األولى من المادة السابقة، أي بناء الـمـسـاكـن 
وملحقاتها مباشرة أو بواسطة الغير وفقًا للبرامج، عـلـى أن 
يخضع لموافقة مجلس الوزراء كل بـرنـامـج يـتـجـاوز عـدد 

 .الوحدات السكنية فيه مئة مسكن
ضمن هذا اإلطار القانوني وبناًء عـلـى مـوافـقـة مـجـلـس 

عن مناقصة دولية لتشييد  ٥/٥/١٩٩٨الوزراء، أعلن بتاريخ 
عشرة آالف مسكن أو وحدة سكنـيـة عـلـى كـافـة األراضـي 
اللبنانية وفقًا لدفتر شروط محدد. اشترك فـي الـمـنـاقصـة 
عدد من الشركات الدولية والمحلية، ولكن محاضر الـعـروض 
المودعة لدى مجلس الوزراء لم تقترن بموافقة حتى يـومـنـا 

 .هذا
إن قيام المؤسسة العامة لإلسكان ببناء وحـدات سـكـانـيـة 
مخصصة للبيع أو لإليجار قد يـكـون فـيـه حـل لـمـشـكـلـة 

. فقد أعطى المـشـرع ٢٣/٧/١٩٩٢المستأجرين منذ ما قبل 
/ من قانون اإليجارات الجديـدة، ٣٧اللبناني، بموجب المادة /

األفضلية في منح القروض السكنية للمستأجرين الخاضعين 
ألحكامه، من قبل كل من مصرف اإلسكان والمؤسسة العامة 

 .لإلسكان
إال أن عمر المستأجر قد ال يسمح له باالسـتـحـصـال عـلـى 
قرض يكفي لتملك مسكن، أو قد يكون ال يتناسب مع دخلـه 

 .في ظل ارتفاع أسعار العقارات

إن أي حل يكمن باتخاذ قرار على مستوى مجلـس الـوزراء، 
تفوض فيه المؤسسة العامة لإلسكان ببناء مساكن شعـبـيـة 
ال تتعدى فيها مساحة الوحدة مئة متر مربع، وتعطى فـيـهـا 
األولوية لإليجار ببدل متواضعة أو التملك للمستأجرين مـنـذ 

 .٢٣/٧/١٩٩٢ما قبل 
إن حل أي أزمة اجتماعية يقتضي تكافل كل القوى: الدولـة 
بجميع مؤسساتها، الجمعيات التعاونية والبـلـديـات، األوقـاف 
والهيئات المصرفية كما المستثمرين. كل منهم مـدعـو إلـى 

 .المساهمة والمشاركة في الحل
إذا أُقرت مثل هكذا خـطـة فـي أقـرب وقـت، وبـدء بـنـاء 
الوحدات السكنية ضمن جدول زمني محدد ال يتجاوز التـسـع 
سنوات، يكون المستأجر استحصل على سـكـن بـديـل عـن 

 .مأجور، مع تحرير آخر إيجار سكني قديم
وأخيرا، إن هذا القانون من الناحية االجتماعية واإلنسـانـيـة 
سيولّد أزمة سكن لدى فئة من المسـتـأجـريـن ذوي الـدخـل 
المحدود والمتقدمين في السن، إذ أنها ستجد نفسها مرمـيـة 
في الشارع دون أي سقف يأويها. من هنا، في سبيل تحقـيـق 
العدالة االجتماعية وكي ال يكون قانون اإليـجـارات الـجـديـد 
قانون تشريد، نرى أهمية وضرورة إقرار خـطـة إسـكـانـيـة 
عاجلة تدارِك أزمة اجتماعية قد تكون وخيمة بأثارها إذا مـا 

  .وقعت
إن القرار في ذلك سياسي بامتياز، وال بد من قرار سياسـي 
جريء يبين خطة إسكانية واضحة المعالم، واألهم من ذلـك 

 .هو تنفيذها
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شيعت مدينة الهرمل في موكب شعبي مهيب بـعـد ظـهـر 
تشرين األول، ابنها البار المناضل الوطني الدكتور  ٣االثنين 

أنور علو الذي وافته المنية يوم األحد بعد معاناة مع المـرض 
العضال. جنازة التشييع التي تقدمها حملة األكالـيـل بـاسـم 
القيادة القطرية للحزب وجمعية خريجي الجامعات والمعـاهـد 
العراقية والعاملين في مستشفى الهرمل الحكومي، انطلقت 
من منزل الفقيد في الساعة الخامسة وشقت شوارع المدينـة 
الرئيسية حيث حمل النعش على األكف من ساحة الـمـديـنـة 
إلى المقبرة حيث ووري الثرى. وقد شارك الرفيق أمـيـن سـر 
القطر وأعضاء قيادة فرع البقاع والرفاق في الهرمل والمحيط 
في التشييع، وتقبل الرفيق رئيس الحزب الـمـحـامـي حسـن 
بيان التعازي من المشيعين مع أسرة الفقيد الـتـي رأت فـي 
حجم المشاركة الشعبية كما مشاركة الحزب خير مواساة لهـا 
بفقيدها العزيز. هذا وقد رفعت يافطات على مداخل المدينة 
وفي أسواقها ومنها تلك التي رفعها حزب طـلـيـعـة لـبـنـان 
العربي االشتراكي، وهي تنوه جميعها بمناقبية الفقيد والدور 

 .الذي لعبه في رفع المعاناة عن أبناء الطبقات الشعبية
إن حجم الحضور الشعبي الذي شارك في التشييع بكل طيفـه  
االجتماعي، لم تشهد الهرمل مثيالً له منذ تشييع نقيب الصحافة  
السابق رياض طه، وهذا إن دل على شيء، فإنـمـا يـدل عـلـى  
المكانة التي استحقها عن جدارة، الفقيد الكبـيـر فـي الـوجـدان  
الشعبي وهو الذي لم يساوم على موقف مبدئي والتزام قضـايـا  
الناس وخاصة الفقراء منهم حيث كان طبيبهم الخاص ومالذهم  
األمن عند اشتداد األزمة المعيشية. رحـم اهللا فـقـيـد الـحـزب  
والشعب وأسكنه فسيح جنانه بجانـب الشـهـداء والصـديـقـيـن  

  .واألبرار، وألهم ذويه ومحبيه ورفاقه الصبر والسلوان 
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تنعي القيادة القطرية لـحـزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي إلى مناضلي الحزب في لبنان والـوطـن الـعـربـي 
وأهلنا في الهرمل خاصة والبقاع عامة، الرفيق الدكتور أنـور 

تشـريـن األول  ٢علو الذي وافته المنية بعد ظـهـر األحـد 
، بعد معاناة مع المرض وبعد مسيرة حافلة بالعـطـاء  ٢٠٢٢

على المستوى اإلنساني ودوره كطبيبٍ مـتـمـيـزٍ فـي حـقـل 
اختصاصه، كما على المستوى الوطني ودوره كمناضـل فـي 
حقل الحياة السياسية من اجـل إقـامـة مـجـتـمـع الـعـدالـة 
والمساواة وتكافؤ الفرص. وبوفاته يفقد الحـزب واحـداً مـن 
خيرة مناضليه العصاميين والمناقبيـن، وهـو الـذي أعـطـى 
لمهنة الطب بعدها الرسالي، مستحضراً تجربة رفيقه القائـد 
والمناضل الدكتور عبد المجيد الرافعي وهما الـلـذان تـحـوال 
إلى ظاهرتين اجتماعيتين أخرجا مهنة الطـب مـن إطـارهـا 
العالجي، إلى إطار معايشة إنسانية واجتمـاعـيـة لـكـل مـن 

  .يحتاج إلى معاينة ومعالجة ومتابعة صحية

إن الرفيق الدكتـور أنـور عـلـو الـذي كـان عـلـى مسـتـوى  
المسؤولية في كل مهمة توالها في إدارة مرفق عـام وخـاصـة  
مستشفى الهرمل الحكومي أو مرفق خاص، قدم نمـوذجـاً فـي  
إدارة الشأن العام لن يتكرر بسهولـة فـي ظـل واقـع مـنـخـور  
بالفساد والتكاذب االجتماعي الزبائنية والدجل السياسي. ولـهـذا  
فإننا وإن كنا سنفتقد حضوره في كل الفعـالـيـات ذات الصـلـة  
بدوره الوطني والقومي واإلنساني، وفي الجمـعـيـات الـتـي لـم  
يكن يفارق أنشطتها وخـاصـة جـمـعـيـة خـريـجـي الـمـعـاهـد  
والجامعات العراقية الـتـي كـان شـديـد االعـتـزاز واالفـتـخـار  
بعضويتها ، إال أنه سيبقى حاضراً في وجدان رفـاقـه ومـحـبـيـه  

  .وأصدقائه لما كان يمثله من قيمة وطنية واجتماعية وإنسانية 
إن القيادة القطرية للحـزب، فـي هـذا الـمـصـاب األلـيـم 
والخطب الجلل بفقد رفيقاً عزيزاً لم يتوان لحظة عن تـأديـة 
واجب نضالي وخدمة إنسانية، تشاطر ذويه والعائلة الكريمة 
وكل أهلنا في الهرمل والبقاع وكل لبنـان، األسـى والـحـزن 
على فقدانه وهو الذي كان في ذروة عطائه، وتتقدم منـهـم 
جميعاً باحر التعازي القلبية الحارة، سائلة المولى عز وجل أن 
يغمره بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه بجانب الشـهـداء 

  .والصديقين واألبرار وان يلهمهم الصبر والسلوان
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 بمزيد من األسى واأللم تلقينا نبأ وفاة الدكتور د. أنور علو
ومعرفتي به أنه صادق الحديث حسـن الـخـلـق واألخـالق 

 .طيب السيرة معروف عنه أنه طبيب الفقراء
وبهذه المناسبة األليمة أتوجه بالتعازي الحارة بأسمى ومن 
أمثل إلى عائلة الفقيد والى الرفيق أمين سـر قـطـر لـبـنـان 
حسن بيان " أبو علي" ورفاقه سائالً الـمـولـى عـز وجـل أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنـاتـه ويـلـهـم 

 .أهله وذويه الصبر والسلوان
 وإنا هللا وإنا إليه راجعون

  """"ركاد سالم " أبو محمودركاد سالم " أبو محمودركاد سالم " أبو محمودركاد سالم " أبو محمود أخوكمأخوكمأخوكمأخوكم
    لحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكي/ أمين سر قطر فلسطينأمين سر قطر فلسطينأمين سر قطر فلسطينأمين سر قطر فلسطين
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شرعت سفارة دولة فلسطين لـدى الـجـمـهـوريـة 
اللبنانية أبوابها أمام المعزين بـاسـتـشـهـاد الـقـائـد 
الشهيد اللواء الركن مصطفى ذيب خليل (أبو طعان)

، في قاعة الرئيس الشهيـد يـاسـر عـرفـات، عصـر 
ربيـع أول مـن  ٢٣الموافق  ١٩/١٠/٢٠٢٢األربعاء 

  .١٤٤٣العام الهجري 
وكان الشهيد قد شغل مناصب عدة في حركة فتح 
أبرزها: عضو المجلس الثوري لحركة فـتـح، وعضـو 

 .المجلسين الوطني الفلسطيني واالستشاري
وكان في استقبال المعزين: سفير دولة فلسطـيـن 
في لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل 
منظمة التحرير الفلسطينية في لبنـان فـتـحـي أبـو 
العردات وأعضاء قيادة السـاحـة، عضـو الـمـجـلـس 
الثوري لحركة فتح أمنة جبريل، قائد األمن الوطـنـي 
الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، وأمـيـن 
سر إقليم حركة فتح في لبنان حسين فياض وأعضاء 
قيادة اإلقـلـيـم، وأمـنـاء سـر وأعضـاء الـمـنـاطـق 

 .التنظيمية
وحضر التعزية: عدد من النواب اللبنانيين، سـفـراء 
دول عربية ورجال سلك دبـلـومـاسـي وشـخـصـيـات 

سياسية ودينية وحقوقية، وقادة أحزاب لبنانية وفلسطينية، وممثلو األحزاب والقوى الوطنية اللبنانية وفصائل الثورة والـقـوى 
اإلسالمية الفلسطينية، وممثلو اللجان الشعبية في لبنان والمخيمات، والمؤسسات والجمعيات والهيئات والتـيـارات الـلـبـنـانـيـة 
والفلسطينية، ومؤسسات صحية فلسطينية، وكافة األطر الفتحاوية والمكاتب الحركيـة وحشـود شـعـبـيـة مـن الـمـخـيـمـات 

 ..الفلسطينية، وعائلة وذوي الشهيد
وبالمناسبة أشادت عدة شخصيات وقيادات فلسطينية ولبنانية وعربية بمناقبية وشخصية الشـهـيـد الـنـضـالـيـة، وأشـادوا 

 .بنضاالت الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة اإلسرائيلية
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صـرح ”  مـنـظـمـة الـعـمـل“ في ضوء اللقاء مع الرفاق في 
 الرفيق محسن يوسف بما يلي:

استكماالً للقاءات ألجل تفعيل دور األحزاب الثـالثـة حـزب 
طليعة لبنان العربي االشتراكي والحزب الشيوعي اللـبـنـانـي 
ومنظمة العمل اليساري الديمقراطي عـقـد يـوم اإلثـنـيـن 

لقاء مع الرفـاق فـي مـنـظـمـة الـعـمـل الـيـسـاري  ١٠/١٧
الديمقراطي في سحمر حضره عن حزب الطـلـيـعـة الـرفـيـق 
محسن يوسف والرفيق حيدر إبراهيم والرفيق محمود عـالء 
الدين وعن منظمة العمل الرفيق علي حسن والرفيق طـارق 
الخشن وتم التطرق إلى كافة الـمـعـطـيـات الـتـي رافـقـت 
انطالقة "سهلنا والجبل" واالنتخابات وما شابها من نجاحـات 
وإخفاقات وتم االتفاق على مواصـلـة الـلـقـاءات الـثـنـائـيـة 
والتحضير للقاء ثالثي قريبًا لوضع خـطـة لـتـحـرك جـمـعـي 

وإعادة تأهيل "سهلنا والجبل" على أن تكون الثالثة بمثابـة 
 الرافعة التي تحرك الشارع لمواجهة االستحقاقات القادمة.
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زار وفد من الحزب الشيوعي اللبناني مكتب حزب طليعـة 
لبنان العربي االشتراكي ضم الوفد الرفيـق حسـن خـلـيـل 
عضو المكتب السياسي للحزب والـرفـيـق مـروان الـراعـي 
عضو المكتب السياسي مسؤول قطاع الشباب فـي الـحـزب 
والرفيق علي إسماعيل عضو اللجنة المركزية للحزب وكـان 
في استقبال الوفد الرفيق محمود إبراهيم عضـو الـقـيـادة 
القطرية والرفيقة إلهام مبارك عضـو الـقـيـادة الـقـطـريـة 
والرفيق أحمد ناصر عضو مـكـتـب الـعـالقـات الـوطـنـيـة 

 القطري.
جرى استعراض للوضع السياسـي وتـعـقـيـدات الـوضـع 

وضبابية المشهد وسوداويته في ما يتعلق باألزمة الحالية وباإلضافة إلى مناقشة أسباب التعثر فـي الـتـحـالـفـات السـيـاسـيـة 
الوطنية وتم التأكيد على ضرورة تذليل كافة المصاعب وتجاوز أي اختالفات من أجل إيجاد أوسع تحالف وطني يطرح برنامجـه 

 . وآليات تنفيذه نظراً لما تشهده الساحة من إخفاقات على صعيد طرح الحلول للخروج من األزمة الراهنة
اتفق المجتمعون على بذل الجهد الحثيث من أجل إعادة تفعيل دور القوى الوطنية على مستوى الموقف واألطر التنسـيـقـيـة 

 ..ودوام التواصل المثمر بين أطراف مشروع التغيير الوطني الديمقراطي
 ٢٠٢٢-١٠-١٣بيروت في
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قام الرفيق احمد مرعي نائب األمين العام لحزب االتحاد. عنـد 
.بزيارة مقر حزب طليعة ١٢/١٠/٢٠٢٢الثالثة من عصر الثالثاء

لبنان العربي االشتراكي، حيث استقبله الرفيق محمود إبراهيـم 
عضو القيادة القطرية للحزب، مسؤول مكتب العالقات الوطنيـة، 

 .بحضور الرفاق، شفيق خريس، احمد ناصر، وحيدر إبراهيم
حيث جرى استعراض شامل لألحداث على الساحتين الوطنيـة 
والقومية، خصوصا ما يتعرض له أهلنا في فلسطين الـمـحـتـلـة 
من عدوان متواصل يشنه الصهاينة على كل مـدن ومـخـيـمـات 
الضفة الغربية المحتلة، وحيا الجـانـبـان الصـمـود والـمـقـاومـة 
األسطورية التي يخوضها أهلنا في فلسـطـيـن ضـد هـمـجـيـة 

 .الصهاينة وعدوانيتهم
كما تطرق النقاش إلى ما يـجـري السـاحـة الـعـراقـيـة وآخـر 
المستجدات والتخبط الذي تعانيه هذه الساحة جراء الصـراعـات 

 .التحاصصية بين الميليشيات
وفي الشأن اللبناني تناول الطرفان مسـألـة الـتـرسـيـم مـن 
جوانبها كافة، وكذلك مسألة االنسداد السياسي فـي تشـكـيـل 

 .الحكومة وضبابية المشهد المتعلق باالنتخابات الرئاسية
هذا وشدد الجانبان على ضرورة العمل بجد ودأب على التقريب بين القوى واألحزاب القومية في سبيل مواجهة مشتركة لمـا 

 .تتعرض له األمة من استهداف ومخاطر تطاول امنها القومي
واتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات واستمرارها وتعميق الحوار لما فيه مصلحة الجانبين والقضايا الـقـومـيـة والـوطـنـيـة 

 ...المشتركة
 ١٢/١٠/٢٠٢٢بيروت
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  ٢٠٢٢تشرين أول  /طليعة لبنان الواحد 

 

قام عـنـد الـحـاديـة عشـرة مـن قـبـل ظـهـر  الـثـالثـاء 
وفد من حزب طليعة لبنان العربي االشتـراكـي  ٤/١٠/٢٠٢٢

وجبهة التحرير العربية، قوامه الرفاق محمود إبراهيـم عضـو 
 القيادة القطرية للحزب مسؤول مكتب العـالقـات الـوطـنـيـة،

 .والرفيق أحمد ناصر عضو المكتب
والرفيق محمد إسماعيل أبو محمود عضو قيادة الساحة في 
الجبهة، بزيارة مقر قيادة حركـة فـتـح فـي بـيـروت، حـيـث 
استقبلهم األخ العميد سمير أبو عفش مسؤول فتح وفصـائـل 
منظمة التحرير في بيروت وعدد مـن األخـوة أعضـاء قـيـادة 

وجـرى نـقـاش حـول آخـر الـتـطـورات  .الحركة في بـيـروت
والمستجدات على الساحة الفلسطينية، والهجمة الـعـدوانـيـة 
التي يشنها العدو على المدن والقرى في جميع أنحاء الضـفـة 

 .المحتلة
كما تناول النقاش األوضاع الصعبة التي يعانيها أهلنا في مخيمات لبنان، والضائقة المعاشية التي تزيد من سـوء أحـوالـهـم 

 .والمترافقة مع الشح والتقصير الذي تمارسه األونروا على مجموع الفلسطينيين في مخيماتهم
 .كما جرى التطرق إلى الخطاب األخير للرئيس أبو مازن وما حمل من مضامين هامة تتعلق بالقضية

وقد أكد الوفد المشترك على ثبات موقف البعث من القضية باعتبارها أم القضايا، كما على التأكـيـد عـلـى الـدور الـريـادي 
لحركة فتح في الثورة الفلسطينية المعاصرة، ودور المنظمة كمظلة يجب أن ينضوي الجميع في ظلها كممثل شرعي ووحـيـد 

 .للشعب الفلسطيني واستعرض المجتمعون وقانع ما يجري على الساحة اللبنانية وتداعياته االقتصادية واالجتماعية
   .ما مر ذكره   وقد كانت المواقف والنظرة متطابقة في كل

 .واتفق على أن تتواصل اللقاءات واالجتماعات بصورة دائمة ومستمرة 
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بدعوة مـن حـزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي في البقاع الغربي تم عقد لقـاء مسـاء 

مع الرفاق في الـحـزب الشـيـوعـي  ١٦/١٠األحد 
اللبناني على خلفية الـدعـوة الـمـركـزيـة الـتـي 
وجهتها قيادة الحزبين عقب اللقاء المركزي األخير 
الذي عقد في مركز حزب الطليعة وقد تم التأكيـد 
على ضرورة استمرار التنسيق بـيـن الـطـرفـيـن 
وعلى تفعيل األنشطة المشتركة وترسيخ ما تـم 
التوصل إليه خالل فترة االنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة 
واعتبار االختالفات سحـابـة صـيـف عـابـرة وتـم 
التأكيد على ضرورة تفعيل وإعادة توجيه ائـتـالف 
سهلنا والجبل كذلك تم االتفاق على دعوة الرفاق 
في منظمة العمل اليساري الديمـقـراطـي لـلـقـاء 

  .ثالثي يعقد في مركز الحزب الشيوعي في لبايا قريباً
وقد كانت وجهات النظر متطابقة بخصوص الترسيم واالستحقاقات المقبلة. هذا وقد حضر من الحـزب الشـيـوعـي الـرفـاق 
باسم عقل عضو اللجنة المركزية وأحمد عقل وعلي إبراهيم مهاوش وعن حزب الطليعة إضافة للرفيق محسن يوسف كل من 

 .الرفاق حيدر إبراهيم وموسى عقل ومحمد حسن عقل وتم االتفاق على عقد لقاءات دورية الستمرار التنسيق
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 ...يا جماهير أمتنا المكافحة

توقفت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي الـعـربـي أمـام مـا 
يحصل من أحداث وتطورات تعتبر األكثر مأساوية في تاريـخ 

 :لبنان المعاصر، وأصدرت البيان التالي
بطبيعة تكوين النظام اللبنـانـي الـقـائـم عـلـى مـنـهـج 
الطائفية السياسية استطاعت قوى أحزاب السلطة، أن تخفي 
جرائمها على شتى ألوانها من اقتصادية وأمنية واجتمـاعـيـة 
وعسكرية. وعلى الرغم من التعتيم الشديد عليها فقد بـدأت 
تتكشف على حقيقتها منذ حصول أول انتفاضة شعبية كبرى 

، وراحت تزداد انكشافاً ٢٠١٩تشرين األول من العام  ١٧في 
أمام غضبة المواطنين والمثقفين اللبنانيين الذين الـتـحـقـوا 
بتلك االنتفاضة أو ساندوها وأيدوها كل من موقعه، وراحـوا 
يكشفون بالدراسات العلمية الموثقة كل مواطن الخلـل فـي 
إدارة الدولة، حيث من المعلوم ان السبب الرئيسي فيها هـو 
أن أمراء الطوائف في لبنان، مؤسـسـات رسـمـيـة وديـنـيـة، 
يقتسمون موارد الدولة محاصصة فيما بـيـنـهـم. ونـتـيـجـة 
الرتباطات األحزاب الحاكمة والـتـحـاقـهـا الـفـعـلـي بـالـدول 
الخارجية، إقليمية أو دولية، جعلوا من لبنان ملعباً لـعـبـثـهـم 

 .وصادرت حق اللبنانيين بتقرير مصيرهم
إن ما يجري اآلن في لبنان، بات يمثل خطورة علـى األمـن 
الوطني اللبناني في شتى مفاصله السياسية واالقتـصـاديـة، 
خاصة الترابط الوثيق بين قوى أحزاب السلطة النـافـذة فـي 
لبنان وتواطؤها مع القوى الخارجية، دولية وإقليمية، وهو مـا 
أدى ويؤدي إلى فقدان لبنان هويته الوطنية الـجـامـعـة مـن 

 .جهة، وبالتالي هويته القومية العربية من جهة أخرى
إن الخطورة التي تكمن في ضياع الهوية الوطنية يـجـعـل  

من لبنان الواحد أقاليم طائفية متعددة ال تلتـقـي أهـدافـهـا 
على أي جامع مشترك بين مكوناته الـطـائـفـيـة، وهـو فـي 
الوقت نفسه يصب قطعاً في تنفيذ مخطط ما سمي بالشرق 
األوسط الجديد القائم على تفتيت الوطن العـربـي وجـعـلـه 
دويالت طائفية متناحرة. وهذا ما يؤكد أن وحدة لبنان لـيـس 
لها أن تتحقق في ظل وجود نظام طائفـي سـيـاسـي، وهـو 
األمر الذي يؤدي بالتالي إلى فقدان لبـنـان قـراره السـيـادي 
على شتى الصعد السياسية واالقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة 
والعسكرية، وبذلك سيبقى خاضعاً إلمالءات وأطماع الـخـارج 

 .ومصالحه
وألن للبنان وجهه العربي، كما جاء في الدستور، فلن تبقى 
المخاطر المحدقة محدودة في إطاره القـطـري الضـيـق بـل 
ستكون له تداعيات خطيرة على المستوى القومـي الـعـربـي 
ككل وبالتالي فإن السكوت عما يجـري هـنـاك مـؤديـاً إلـى 
تقسيم األقطار العربية األخرى. واستناداً إلى هذه الحقـيـقـة 
يتأكد ترابط القضايا العربية بصورة عامة على قاعدة ان، ما 
يحدث من أخطاء على صعيد قطر سينعـكـس سـلـبـاً عـلـى 

 .األقطار األخرى

 ...يا جماهير أمتنا العربية
ما يجري في لبنان نتيجة منهج النظام الطائفي السياسـي 
القائم، إنما يؤدي في الواقع إلى إنتاج دولة فـاشـلـة بشـتـى 
المقاييس. هذا إضافة إلى اعتباره أداة لتمرير مصالح القـوى 
اإلقليمية والدولية على حساب المواطن اللبناني، والمصلحـة 
الوطنية العليا. وما تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مـع 
العدو الصهيوني المغتصب لألرض الفلسطينية، سـوى احـد 
مظاهر ومخاطر االلتحاق بالقوى والنفوذ الخارجـي وانـفـاذاً، 
وتنفيذاً لمصالحه. فأحزاب السلطة الحاكمة تـتـسـابـق اآلن 
على احتكار فضل الوصول إلى النتائج التي يحسـبـون أنـهـا 
إيجابية في مندرجات الخطة الـتـي قـدمـهـا هـوكشـتـايـن، 
الوسيط األميركي. فيما الفضل في الواقع يعود إلى سلسلـة 
من التنازالت التي قدمهـا هـذا الـحـزب أو ذاك اسـتـجـابـة 

 .لمصلحة القوى الدولية الداعمة له
وبقاء الوضع على ما هو عليه سوف يبقى المخاطر محدقة 
بلبنان من دون تغيير أو مساس بالنظام الطائفي السياسـي، 
ولكي ال يكون لبنان مستقراً دون عـبـث وتـخـريـب أحـزاب 
السلطة الحاكمة فيه اقتصادياً واجتماعياً، ومرتعاً تـتـقـاسـم 
وحدته الدويالت الطائفية المسلحة من جهـة، ومـمـراً لـكـل 
أنواع التدخالت الخارجية إقليمية كانت أم دولـيـة لـتـنـفـيـذ 

 .مصالحها على حساب أمنه القومي العربي من جهة أخرى
وتأسيساً على ذلك، يشدد المؤتمر الشعبي العربـي عـلـى 

تشرين مـن  ١٧أهمية مساندة حركة التغيير التي بدأت في 
، ويحث على متابعـة نضـاالتـهـا مـن أجـل أن ٢٠١٩العام 

يستعيد لبنان وحدته وسيادته. ويأتي في الطـلـيـعـة مـنـهـا 
العمل من أجل إيقاف االنهيار الذي يؤدي قطعاً إلى مزيد مـن 

بالمئة من شـرائـح  ٨٠األزمات واإلفقار الذي لحق بأكثر من 
الشعب اللبناني. واستكمالها بـالـبـدء فـي فـتـح الـمـلـفـات 
االستراتيجية السياسية والعسكرية واألمنـيـة الـتـي تـعـيـد 



  ٢٠٢٢تشرين أول  /طليعة لبنان الواحد 

 

للبنان سيادته على أرضه واستعادة وحدته الوطنية بـإلـغـاء 
حكم الميليشيات المسلحة، والحيلولة دون التفريط بثرواتـه، 
ومن ثم استعادة قراره السياسي الوطني الموحـد. وبـحـيـث 

 :يتم ذلك عبر ما يلي
إنجاز االستحقاقات الدستورية والديمقراطية دون تأخير أو 
تسويف، ومنها تشكيل حكومة وطـنـيـة وانـتـخـاب رئـيـس 

 .للجمهورية
تتولى الحكومة الـعـتـيـدة ابـتـداًء وقـف حـالـة االنـهـيـار 
االجتماعي واالقتصادي. ومن ثم القيام بالخطوات الضرورية 
لمعالجة مشاكل القطاع العـام لـلـدولـة، وكـذلـك مشـاكـل 
القطاع الخاص، وهما القطاعان اللذان ال يمكن بدونهما بنـاء 

 .مؤسسات تدير شؤون الدولة بشكل حضاري سليم
البدء باإلصالحات االقتـصـاديـة بـدءاً مـن إعـادة الـثـقـة 
بمؤسسات الدولة وبالعملة الوطنيـة، مـروراً بـإقـرار خـطـة 

 .إنتاجية استراتيجية على الصعيدين الصناعي والزراعي
رفض االستقواء بالخارج وحصـر قـرار إقـامـة مـخـتـلـف 

 .العالقات مع دول العالم بمؤسسات الدولة الرسمية
توحيد القوى الوطنية األمنية والعسكرية، وحصر إدارتها  •

بمؤسسات الدولة الرسمية، وحضر قيام ميليشيات طائـفـيـة 

تتجاوز على وحدة وسلطة الدولة، وبما يؤدي إلـى تـفـتـيـت 
 .النسيج الوطني

التنبيه في هذه المرحلة من عمليات الـتـفـريـط بـثـروات 
لبنان الوطنية، كما هو جار التخطيط له، ضمن مـا يسـمـى، 
بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحـتـلـة ومـا 

 .يترتب على ذلك من آثار خطيـرة سـيـاسـيـة واقـتـصـاديـة
ومن أجل ضمان استقرار الوضع في لبنان، يجب أن تـتـوج  •

كل تلك العناوين بالعمل على تغيـيـر الـنـظـام الـطـائـفـي 
السياسي عبر خطوات يكرسها الدستور، وبضمن ذلك مـواده 

 .التي تتعلق بتفعيل مبدأ ووسائل الطائفية السياسية
وإذ يكتفي المؤتمر الشعبي العربي هنا باإلشارة إلى تـلـك 
العناوين، فإنما يعتبر إنجازها خطوة ضرورية عـلـى طـريـق 
استعادة حقوق الشعب اللبناني لطموحاته بالعيش الكـريـم، 
وحقه باستعادة عروبة لبنان ووحدته وحـريـتـه مـن جـهـة، 

 .وحماية أمنه واألمن القومي العربي من جهة أخرى
    

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

 ٢٠٢٢٢/ ١٠/ ٩في 

بدعوة من "اللقاء الوطني العكـاري لـلـتـغـيـيـر"، 
اجتمع في مقهى األستـاذ عصـام رجـب (حـلـبـا) 
ممثلون عن قوى سياسية وناشطون من الـحـراك 
الشعبي للتداول في مـوضـوع تـرسـيـم الـحـدود 
اللبنانية البحرية الجـنـوبـيـة، واتـخـاذ الـمـوقـف 
الوطني المناسب. رحب د. كمال خزعل بالحضور، 
وفتح النقاش في موضوع االجتماع. وقـد تـوالـى 
على المداخالت مجموعة من المشاركيـن. مـنـهـا 
مداخلة العميد المتقاعد جورج نادر الـتـي سـلـط 
الضوء فيها على المخالفات الموثقة التي ارتكبـهـا 
المفاوضون اللبنانيون، والـتـنـازل عـن الـحـقـوق 
الوطنية اللبنانية التي تنـص عـلـيـهـا الـوثـائـق 
الصحيحة لترسيم الحدود البـحـريـة وفـق آلـيـات 
عالمية تعتمدها األمم المتحدة والمراكز العلـمـيـة 

  .في تقرير حدود الدول ومناطقها في البحار
وبعد عدة مداوالت من األستاذ عبدالحميد بـوالد 

ود. جوزيف عبداهللا وعدد من الحضور تم االتفاق على إصدار هذا البيان الذي أدان موافقة السلطة الـلـبـنـانـيـة عـلـى اتـفـاق 
الترسيم المعتبر بمثابة خيانة وطنية ألنه ينطوي على التنازل عن حق وطني في المياه اإلقليمية الجنوبية، لصالح كيان العدو 

 .الصهيوني وبما يوازي حوالي خمس مساحة لبنان، وكأن هذا االتفاق هو تطبيع مجاني مع العدو
كما تم االتفاق على القيام بحملة واسعة في عكار لشرح بنود اتفاق الترسيم هذا، (استناداً إلى الخرائط والـرسـوم ومـبـادئ 
ترسيم الحدود في مجال البحار)، عبر القيام بحملة نقالة في معظم المناطق العكارية، ليتبين للجماهير الشعبيـة فـي عـكـار 
كيف تم التفريط بحقوق وثروات الوطن وما هي مواقف القوى السياسية والنيابية وكيف تتعاطى مع الموضـوع، فـي مسـعـى 

 .لخلق كتلة شعبية مناهضة لهذه الخيانة الوطنية
 ٢٠٢٢-١٠-٢٢عكار في 

 ���S#�� يi�j �� +,�� ��L��� �3ن�� 



      ٢٠٢٢تشرين أول  /طليعة لبنان الواحد     

 

بدعوة من اللجنة الوطنية الـلـبـنـانـيـة لـلـتـضـامـن مـع 
االنتفاضة الشعبية في السودان، نظمـت بـعـد ظـهـر يـوم 

تشرين األول وقفة أمام سـفـارة السـودان فـي  ٢٥الثالثاء 
بيروت، شاركت فيها قوى سياسية ونـقـابـيـة واجـتـمـاعـيـة 
والجالية السودانية في لبنان. ورفعت في الوقفة صور للقائد 
الوطني المناضل المحامي وجدي صالـح، وشـعـارات بـاسـم 
اللجنة الوطنية وحزب طليعة لبـنـان الـعـربـي االشـتـراكـي 
وجبهة التحرير العربية ومنظمة كفاح الطلبة وتجمع الـمـرأة 
اللبنانية ولجنة المحامين في حزب طـلـيـعـة لـبـنـان، وهـي 
انطوت على دعوات إلطالق سراح المناضلين الـمـعـتـقـلـيـن 
وعلى رأسهم المناضل وجدي صالح، والتأكيد على الـتـحـول 
الوطني الديموقراطي ومقاومة حكم الردة ونهجه التطبيعـي 

  .مع العدو الصهيوني
وقد ألقيت في الوقفة التضامنية كلمات لـحـزب طـلـيـعـة 
لبنان العربي االشتراكي والجالية السودانية في لبنان ولجـان 

  .المقاومة
بعد تعريف من الرفيقة رندة نحلـة ألـقـى رئـيـس حـزب 
طليعة لبنان الرفيق حسن بيان كلمة اكد فيها أن الـوقـفـات 
التضامنية مع الثورة الشعـبـيـة فـي السـودان تـتـكـرر ألن 
المشتركات النضالية تجمعنا، من مقاومة التطبيع مع الـعـدو 

الصهيوني، إلى مقاومة شروط صندوق النقد الـدولـي، إلـى 
اإلصرار على إنجاز التحول الوطني الديموقراطي والـتـصـدي 

  .لحكم الردة والفساد والمحاصصة
واعتبر الرفيق حسن بيان، إن انتصار الثورة الشعبيـة فـي 
السودان سيمد نضالنا الوطني والقومي بزخم تـعـبـوي فـي 
لبنان والعراق وفلسطين التي تقاوم جماهيرها باللحم الحـي 
المحتل الذي يرتكب جرائم حرب متواصلة ضد أهـلـنـا فـي 
فلسطين المحتلة. وختم الرفيق بـيـان بـتـوجـيـه الـتـحـيـة 
لجماهير السودان المنتفضة، كما التحية إلى الـمـنـاضـلـيـن 
المعتقلين وفي مقدمتهم الرفيق وجدي صالح وسائر رفـاقـه 

  .من قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة
بعدها القيت كلمة الجالية السودانية التي تضمنت تأكيداً على  
رفض التسوية مع المكون العسكري والشراكة معه بعد تنـفـيـذ  

  .ردته وعدم االلتزام بآليات انتقال السلطة إلى قوى الثورة 
من جهته وجه ممثل لجان المقاومة الشكر للجنة الوطنـيـة 
اللبنانية على دعوتها وتنظيمها لهذه الـوقـفـة وخـتـم بـأن 
الشعب أقوى والردة مستحيلة. وأن ال مسـاومـة عـلـى حـق 
الشعب السوداني في التغيير ومقاومة التطبـيـع واالنـتـصـار 
لثورة فلسطين ألن قضيتها كانت وستبقى القضية المركزية 

  .لالمة العربية والسودان جزء منها
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اعتبرت القيادة القطرية لحزب طليعة لبـنـان الـعـربـي اعتبرت القيادة القطرية لحزب طليعة لبـنـان الـعـربـي اعتبرت القيادة القطرية لحزب طليعة لبـنـان الـعـربـي اعتبرت القيادة القطرية لحزب طليعة لبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي، أن صفقة ترسيم الحدود البحرية انطوت على االشتراكي، أن صفقة ترسيم الحدود البحرية انطوت على االشتراكي، أن صفقة ترسيم الحدود البحرية انطوت على االشتراكي، أن صفقة ترسيم الحدود البحرية انطوت على 
تنازالت مجانية للعدو الصهيوني ومنحت أميركـا فـرصـة تنازالت مجانية للعدو الصهيوني ومنحت أميركـا فـرصـة تنازالت مجانية للعدو الصهيوني ومنحت أميركـا فـرصـة تنازالت مجانية للعدو الصهيوني ومنحت أميركـا فـرصـة 
توظيف غاز شرق المتوسط في اطار الحرب المتفجرة فـي توظيف غاز شرق المتوسط في اطار الحرب المتفجرة فـي توظيف غاز شرق المتوسط في اطار الحرب المتفجرة فـي توظيف غاز شرق المتوسط في اطار الحرب المتفجرة فـي 
الشرق األوروبي. جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية فيمـا الشرق األوروبي. جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية فيمـا الشرق األوروبي. جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية فيمـا الشرق األوروبي. جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية فيمـا 

  ::::يلي نصهيلي نصهيلي نصهيلي نصه
بعد أخذ ورد وتبادل رسائل عبر الوسيط األميركي الحامل 
للجنسية اإلسرائيلية، تكشفت معالم الصفقة فـي تـرسـيـم 
الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، حـيـث أمـيـط 

كـخـط لـلـتـرسـيـم،  ٢٩اللثام عن تراجع لبناني عن الخط 
باعتباره الخط الذي تنطلق إحداثيتـه مـن رأس الـنـاقـورة. 
وهي النقطة المعتمدة بحسب الوثائق المودعة لـدى األمـم 
المتحدة كنقطة انطالق للخطوط، من أجل ترسيم الـحـدود 

، ٢٣بين لبنان وفلسطين المحتلة . كما أن القبول بـالـخـط 
كخط يتم باالستناد إليه، ترسيم الحدود المائية، فـإنـه وإن 
عدل قليالً من المساحة العائدة للبنان عن خط هوف، إال أن 

. هـذا ٢٩بتراجعه عن الخـط  ٢كلم ١٤٦٠ذلك أفقد لبنان 
إلى أن الصفقة أعطت للعدو الحقل باالستثمار الكـامـل فـي 
حقل كاريش، وحفظت له حصة من االستثمار في حقل قانـا 
ولم يعد للبنان سلطة كاملة على هذا الحق، فضالً عن شـق 
طريق للتطبيع مع العدو الصهيوني من بوابة االستثمار فـي 

 .النفط والغاز
إن القيادة القطرية للحزب التي سبق وأبدت تـخـوفـاً مـن 
تنازالت ستقدمها السلطة اللبنانية في ملف ترسيم الـحـدود 
البحرية بعدما سحبت ملف التفـاوض مـن أيـدي الـجـيـش، 

كخط يتم بـاالسـتـنـاد إلـيـه  ٢٩وتراجعت عن اعتماد الخط 
  :تحديد الحقوق المائية تؤكد على ما يلي

إن التراجع عن اعتماد رأس الناقورة كنقطة انـطـالق  أوالً،أوالً،أوالً،أوالً،
لخطوط ترسيم الحدود مع فلسطيـن الـمـحـتـلـة واعـتـمـاد 
الخطوط المائية لهذه الغاية، يشـكـل تـراجـعـاً عـن مـبـدأ 
قانونيُ يعتمد في ترسيم الحدود بـيـن الـدول. فـتـرسـيـم 
الحدود يعتمد عادة النقاط الثابتة على اليابسـة الـتـي يـتـم 
منها االنطالق، وليس على الخطوط المائية وهـي خـطـوط 

 ٢٩مائجة. ولو تم االلتزام بهذا المبدأ لكان اعـتـمـد الـخـط 
الـذي هـو  ٢٣كخط جغرافي لترسيم الحدود، وليس الخط 

 .خط سياسي حدده الوسيط األميركي
إن المنظومة السلطوية التي سحبت ملف التفـاوض  ثانياً،ثانياً،ثانياً،ثانياً،

من أيدي الجيش، أدخلت هذه القضية السياديـة فـي مـلـف 
الصفقات السياسية المشبوهة والتي بدأت تـفـوح روائـحـهـا 
قبل أن يأتي المبعوث األميركي باقتراحه األخير الذي تلقفـه 
الجانب اللبناني واعتبره إنجازاً في وقت يـنـطـوي االقـتـراح 
على تنازالت مكشوفة، وربما المخفي اعظم في ظل تسـتـر 

  .السلطة عن كامل مندرجات االتفاق
إن أميركا ما كانت يوماً وسـيـطـاً نـزيـهـاً فـي كـل  ثالثاً،ثالثاً،ثالثاً،ثالثاً،

مــفــاوضــات مــع الــعــدو 
الصهيوني مباشرة كانـت 
أو غير مـبـاشـرة، فـهـي 
تتـبـنـى وجـهـة الـنـظـر 
الصهـيـونـيـة وتـفـاوض 
على أساسها، ولذلك فـإن 
محصلة الـتـفـاوض هـي 
في مصلحة العدو طالـمـا 
أميركا هي الـتـي أدارت 
هذه الملف عبـر وسـيـط 

  .أميركي يحمل الجنسية اإلسرائيلية
رابعاً، إن الحرارة األميركية لإلسراع في جعل هذا الـمـلـف 
يصل إلى نهايته ، ليس انطالقاً من حرصها علـى مسـاعـدة 
لبنان في تمكينه من استثمار ثـروتـه مـن الـغـاز والـنـفـط 
لمواجهة أزمته االقتصادية الخانقة، وهـي الـتـي تـتـحـمـل 
مسؤولية من تداعيات االنهيار االقتصادي، بل بسبب الحاجة 
األميركية لتوفير بديل للغاز الروسي الـذي يـغـذي السـوق 
األوروبية وفي إطار الصـراع الـدائـر فـي الشـرق األوروبـي 

  .وتنخرط فيه أميركا من قواعده الخلفية
إن المنظومة السلطوية بترحيبـهـا بـالـمـقـتـرحـات  رابعاً،رابعاً،رابعاً،رابعاً،

األميركية واعتبار ما انطوت عليه انتصاراً، هو تضليل للـرأي 
العام، ألن قبولها يعني التفريط بحقوق وطـنـيـة سـيـاديـة. 
وهذا يفوق خطورة مسؤوليتها عن االنهيار العام الذي ضـرب 
البنيان االقتصادي وأدى إلى شلل الدولة ووضعها على حافـة 

  .التحلل الشامل
إن القيادة القطرية للحزب وكما حملت الـمـنـظـومـة    خامساً، خامساً، خامساً، خامساً، 

السلطوية بكل أطـرافـهـا مسـؤولـيـة االنـهـيـار الـعـام بـكـل  
االنعكاسات السلبية الضاغطة على الواقع المعـيـشـي، تـحـمـل  
هذه المنظومة بكل أطرافها أيضاً مسؤولية الـتـفـريـط بـحـق  

  .وطني سيادي، الذي يمرر تحت عنوان ترسيم الحدود البحرية 
سادساً، إن القيادة القطرية للحزب التي ما فتئت تدعو إلى 
تفعيل حركة االعتراض السياسي والشعبي ضد مـنـظـومـة 
المحاصصة التي أفقرت بسلوكها العباد والبالد، تدعـو هـذه 
القوى إلى تصعيد حراكها وضغطهـا السـيـاسـي والشـعـبـي 
للحؤول دون تمرير هذه الصفقة التي تمس الحقوق الوطنية 
واعتبار التصدي لهذا النهج االستسالمي عنواناً من عنـاويـن 
المواجهة الوطنية الشاملة إلسقاط منظومة الفساد الطائفية 
ولقطع الطريق أمام تطبيع مع العدو من بوابة االستثمار في 
النفط والغاز وأمام تمادي النهج السلطوي السائـد والـقـائـم 
على قواعد المحاصصة من إدخال المردود الـوطـنـي لـهـذه 
الثروة الوطنية في زواريب صفقات تبادل وتقاسم المـنـافـع، 
وهو الذي تعود ملكيته للشعب بـاعـتـبـار ه مـن الـحـقـوق 

  .السيادية التي ال يجوز التنازل عنها أو التفريط بها
  ٢٠٢٢/١٠/٥بيروت في 
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    كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي
كالم رئيس الجمهورية الذي ضمنه رسالته إلى اللبنانيـيـن 
عشية يوم الخميس، وهو يزف ما يعتبره انتصاراً للبنان فـي 
مفاوضاته الشاقة غير المباشرة مع العدو الصـهـيـونـي، لـم 
يقنع غالبية اللبنانيين بما سمي باإلنجازات التـي تـحـقـقـت 

  .والتي انطوت عليها مطالعة الرئيس
لقد ذكر الرئيس أن لبنان لم يقدم أية تـنـازالت تـتـنـاول 
حدوده المائية وحقوقه االقتصادية، وركز بشكل خاص علـى 

، ٢كـلـم ٨٦٠أن صالبة الموقف مكَّنت لبنان من استـعـادة 
كخط ترتسـم عـلـى أسـاسـه  ٢٣وأنه انتزع اعترافاً بالخط 

الحدود المائية، كما لم ينس الرئيس أن يذكر أن لبـنـان لـن 
يشارك "إسرائيل" بحصة من عائدات حقل قانا، وأن الشركـة 
التي ستتولى الحفر وهي شركة "توتال"، هي من ستـعـطـي 
"إسرائيل" مما سيؤول إليها من مردود بـحـسـب مـنـدرجـات 
العقد الذي يحدد جعالتها من عمليات التنقيب. كما لم يـنـس 
الرئيس أن يشيد بطاقم وزارة الطاقة بدءاً من وزيرها مـنـذ 
تولى جبران باسيل هذه الحقيبة واستمر تياره علـى رأسـهـا 
حتى تاريخه، حتى أنه عمد إلى تسمية صهره باالسم مـمـن 

  .شملهم بلفتة التنويه والشكر
 ٨٦٠كالم رئيس الجمهورية، الذي استحضر مسـاحـة الــ 

، كمساحة دخلت ضمن حدود السيادة اللبنانية، تجاهل ٢كلم
، كما تجاهل اإلشـارة ٢كلم  ١٨٦٤أن يشير إلى التنازل عن 

وهو الخط المثبـت اسـتـنـاداً إلـى  ٢٩إلى التنازل عن الخط 
  .اإلحداثيات التي تنطلق من رأس الناقورة

وإذا كانت االتفاقية تتطلب قراءة تـتـنـاول كـل أبـعـادهـا 
السياسية واالقتصادية والقانونية، فإن اإلطـاللـة السـريـعـة 
على هذه االتفاقية في المضمون والتـوقـيـت تـفـضـي إلـى 
القول، إن االتفاقية انطوت على تنـازالت قـدمـهـا الـجـانـب 

وفيه تنازلت السلطـة  ٢٩اللبناني تمثلت بالتراجع هن الخط 
اللبنانية عن حق سيادي ال تملك باألساس الحق بـالـتـنـازل 
عنه. كما أن االتفاقية انطوت على اعتراف بحـدود لـلـكـيـان 
الصهيوني، وهذا ما كان ليحصل لو لم تدر مفاوضـات بـيـن 

  .الطرفين ولو كانت عبر طرف ثالث
إن كالم رئيس الجمهورية لو جاء فـي سـيـاق آخـر، وهـو 
مصارحة اللبنانيين بأنه ليس باإلمكان أفضل مما كـان فـي 
ظل موازين القوى السائدة، لكان كالمه قارب الواقع القـائـم 

  .أكثر من مقاربته له كما جاء في رسالته
إن الجميع يعرف، أنه لوال الدور األميركي النشط والـحـاجـة 
األميركية لتوقيع االتفاق لضرورات تـداعـيـات الـحـرب فـي 
الشرق األوروبي وإدخـال تـأمـيـن الـنـفـط والـغـاز ألوروبـا 
لالستغناء عن النفط والغاز الروسيين كورقة ضـغـط عـلـى 
موسكو لما كانت اتسمت الـحـركـة األمـيـركـيـة بـالـحـرارة 

  .والسرعة لتوقيع االتفاق

إذاً، إن توقيع االتفاق لترسيم الحدود البحرية بيـن لـبـنـان 
وفلسطين المحتلة كان حاجة أميركية ملحة فـي تـوقـيـتـه، 
وألجل ذلك مارست ضغطاً سياسياً على لبنان ودولـة الـعـدو 
للموافقة على المقترحات األميركية حيث اعتبر كل طرف أنه 

  .خرج منتصراً فيما الحقيقة أن لبنان هو الخاسر األكبر
إن أميركا التي سعت إلنجاز االتفاق، أدارت مفاوضات غـيـر 
مباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني، كما كانت تـديـر فـي 
ذات الوقت اتصاالت تحت الطـاولـة مـع الـنـظـام اإليـرانـي 
لضمان عدم التشويش السياسي واإلعالمي عـلـى االتـفـاق. 

اإليرانية، التي ظـهـرت  -وبالتالي حصلت الصفقة األميركية
عناوينها باتفاقية الترسيم المائي بين لبنان "وإسرائيل" من 
جانب، وتسهيل استيالد تشكيل السلطة الجديدة في العراق 
من جانب آخر، بانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تسـمـيـة 
رئيس للحكومة وهما المرشحان من الطرف المسمى "اإلطار 
التنسيقي"، وهو الذي يرتبط بمركـز الـتـحـكـم والـتـوجـيـه 

  .اإليرانيين
إن توقيت إنجاز صفقة الترسـيـم بـيـن لـبـنـان والـكـيـان 
الصهيوني مع إنهاء االنسداد السياسي في تشكيل السلـطـة 
في العراق ال يترك مجاالً ألي التباس بأن الـذي حصـل فـي 
حقيقته وأبعاده، انطوى على صفقة، أخذت أميركا بموجبـهـا 
ما تريده من اتفاقية الترسيم إلمساكها بورقة الغاز والنـفـط 

األوكرانية، وأخذت إيران ما تريـده  -في إطار الحرب الروسية
إلعادة تعويم تأثيرها السياسي واألمنـي فـي الـعـراق مـن 
بوابة اإلمساك بمفاصل السلطة التي تدور بالفلك اإليرانـي. 
وكل كالم خارج هذا السياق إنما يندرج في إطار الـتـعـمـيـة 

 .السياسية واإلعالمية وكفى تضليالً للرأي العام
وستكون لنا قراءة سياسية وقانونية مفصلة لهذه االتفاقية 

  .وحجم التنازالت التي فرض على لبنان تقديمها
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  المحامي حسن بيانالمحامي حسن بيانالمحامي حسن بيانالمحامي حسن بيان
  تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

اطـل  ٢٠٢٢مساء الخميس الثالث عشر من تشرين األول 
رئيس الجمهورية ميشال عون من شاشات التلفزيون لـيـزف 
إلى اللبنانيين إنجاز االتفاق على ترسيم الحدود بين لـبـنـان 
وفلسطين المحتلة، بعد مفاوضات إدارتها اإلدارة األميركـيـة 

في النهـايـة عـنـد الـوسـيـط  عبر اكثر من وسيط و لتستقر
 .هوكشتاين

بدا الرئيس وهو يزف البشرى للبنانيين مغتبطـاً بـمـا تـم 
إنجازه معتبراً أن االتفاق حفظ للبنان حقوقه، ولم يـنـس أن 
يكيل المديح لمن ساهم في إيصال هذا الملف إلى نـهـايـتـه 
"السعيدة ". وكان الفتاً في رسالته تركيزه عـلـى دور وزارة 
الطاقة منذ أصبحت من حصة تـيـاره السـيـاسـي فـي كـل 
تشكيلة حكومية كان مشاركاً فيها، ومركـزاً بشـكـل خـاص 
على صهره النائب جبران باسيل والذي يشـغـل اآلن مـوقـع 
رئاسة "التيار الوطني الحر"، وفي السياق العام عرج على من 
ساعد في إنجاز االتفاق وخاصة اإلدارة األميـركـيـة مـمـثـلـة 

  .برئيسها ووسطائها
هذا الترسيم الذي هو اآلن مدار سجال سياسي حول ما إذا 
كان االتفاق هو إنجاز عظيم ويندرج ضمن "االنتصارات"، أم 
أنه انطوى على تنازالت عن حق سيادي، كما أن االتفاق هـو 
موضوع جدل حول مركزه القانوني، وما إذا كان يقـع تـحـت 
وصفه باالتفاقية، أو المعاهدة أو التفاهم، ولكل واحـدة مـن 
هذه التوصيفات مقوماتها وسياقاتها الواجب سـلـوكـهـا فـي 
الدوائر الوطنية والدولية ذات الصلة. كما ال يخـفـى أن آثـاراً 

اقتصادية ستترتب على نفاذ هذا الترسيم بحكم أن المرتكز 
األساسي إلبرامه يكمن في استخراج النفط والغاز في باطـن 

  .األرض المشمولة باتفاقية الترسيم
وعليه فإننا سنقارب هذا الموضوع من خالل قراءة أبـعـاده 

  القانونية والسياسية واالقتصادية
  في المركز القانوني لترسيم الحدود البحريةأوالً، أوالً، أوالً، أوالً، 

ما أن أعلن عن إنجاز ترسيم الحدود البـحـريـة، حـتـى بـدأ 
النقاش يدور حول المركز القانوني لهذا الـحـدث، هـل هـو 
معاهدة، أو اتفاقية أو تفاهم أو بـروتـوكـول. فـأي تـعـريـف 

  قانوني ينطبق على مسألة الترسيم.؟
في تعريف المعاهدة، أنها مصطلح يطلق على االتفاقـيـات 
ذات الطابع السياسي كمعاهدات السالم مثالً، وهـي تـثـمـر 
نتائج قانونية يلتزم بها األطراف الموقعون عليها، اثـنـان أو 

  .أكثر، ويجب أن يكونوا من أشخاص القانون الدولي
أما االتفاقية، فهي مصطلح يتناول قضايا تتعلق بالشـؤون 

 االجتماعية أو االقتصادية والتجارية والعسكرية. 
وعليه فاالتفاقية تطلق على المعاهدة التي تعقدها الـدول 
في غير الشؤون السياسية والتي تحتوي على قواعد قانونيـة 
وتنظم عالقات الدول األطراف فيها، وقد تسري على غيرهـا 

 كالمنظمات التي تعتبر من أشخاص القانون الدولي العام.
أما مذكرة التفاهم، فهي بحسب تعريف ويكبيديا، وثـيـقـة 
رسمية تتضمن اتفاقاً بين طرفيـن أو أكـثـر، وهـي تصـف 
شروط االتفاقية وعناصرها، وهي تعد إيذاناً ببدء العمل بين 
أطراف االتفاق أكثر منها التزاماً قانونياً، وال يمكن بـالـتـالـي 
إحالة مذكرة التفاهم على المحكمة ذات االختصاص، بعكس 
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 االتفاقية التي يمكن أن تحال إلى المحكمة لبت نزاع نـاشـئ
حولها. كاإلحالة إلى محكمة العدل الـدولـيـة عـلـى سـبـيـل 

  .المثال
أما الميثاق والدستور والعهد، فهي مصطلحات تطلق عـلـى 

  .المعاهدات الجماعية المنشئة للمنظمات الدولية
باالستناد إلى هذه التعاريف يبدو أن المعاهدة واالتـفـاقـيـة 
تتشاركان في كثير من األوصاف، لكنهما يفترقان في طبيعة 
القضايا التي تشكل مضموناً لموضوعاتهـمـا. فـالـمـعـاهـدة 
تتناول القضايا ذات الطابع السياسي، أما االتفاقية فتـتـنـاول 
القضايا ذات الطابع االقتصادي والـعـسـكـري واالقـتـصـادي 

  .والتجاري
ومن خالل مقاربة مسألة الترسيم في ضـوء الـتـعـريـفـات 
المشار إليها أعاله، فإنها ليست ميثاقاً وال دستوراً وال عـهـداً 
دولياً، وال تقع تحت توصـيـف مـذكـرة الـتـفـاهـم. وتـبـقـى 
محصورة في تحديد مركزهـا الـقـانـونـي بـيـن تـعـريـفـي 

  .المعاهدة واالتفاقية
وبحكم أن مسألة الترسيم، تناولت مسألة فنية مـرتـبـطـة 
بتحديد خطوط فَصلٍ جغرافي بين دولـتـيـن هـمـا لـبـنـان 
وفلسطين الواقعة تحت االحتالل الصهيوني، وإن "إسرائيـل" 
بما هي سلطة احتالل شكلت الطرف الثـانـي فـي عـمـلـيـة 
التفاوض التي أديرت بشكل غيـر مـبـاشـر عـبـر الـوسـيـط 
األميركي. وكون التفاوض الـذي تـنـاول تـرسـيـم الـحـدود 
البحرية، انطوى على تحديد حقوقٍ اقـتـصـاديـة مـتـعـلـقـة 
باستخراج النفط والغاز من قاع البحر كل من المنطقة الـتـي 

  .خرجت بحصته
وبما أن عملية التفاوض لم تتطرق إلى موضوع الـعـالقـات 
السياسية بين لبنان والكيان الصهيوني، واقتصرت مندرجات 
االتفاق على قضايا تتعلق بالجوانب االقتصادية والـتـجـاريـة 
والعسكرية والفنية، فإن التفاوض بمقدماته وسياقـاتـه ومـا 
افرزه من نتائج يكون والحالة هذه مـنـدرجـاً تـحـت وصـف 

  .االتفاقية
إذاً إن المركز القانوني لعملية الترسيم هو اتفاقية موقـعـة 
بين طرفين من أطراف القانون الدولي حتى ولم يكن هـنـاك 
اعتراف سياسي ودبلوماسي بينهما. ألن "إسرائيل"، بما هـي 
سلطة قائمة باالحتالل وان كان لبنان ال يعترف بها ويعتبرها 
دولة عدوة، إال أنها تحوز على اعتراف دولي بـوجـودهـا مـن 
خالل عضويتها في منظمة األمم المتحدة، مع مـالحـظـة أن 
هذه االتفاقية لم تكتسب حتى تاريخه صيغة النفاذ النهائـي 
ألنها لم تعبر قنوات اإلقرار لدى السلـطـتـيـن الـتـنـفـيـذيـة 

 .والتشريعية لدى أطرافها وحتى تصبح مبرمة وملزمة
إن اعتبار عملية ترسيم الحدود البحرية، اتفاقية ولـيـسـت 
معاهدة، ستطرح إشكالية إحالتها إلى الـمـجـلـس الـنـيـابـي 

مـن  ٥٢إلقرارها. وهذه اإلشكالية ناجمة عن نص الـمـادة 
الدستور التي نصت على أن رئـيـس الـجـمـهـوريـة يـتـولـى 
المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها باالتفـاق مـع 
رئيس الحكومة. وال تصبح مبرمة إال بعد موافـقـة مـجـلـس 
الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكـنـهـا 

من ذلك مصلحة البالد وسالمة الدولة. أما المعاهدات الـتـي 
تنطوي على شروط تتعلق بـمـالـيـة الـدولـة والـمـعـامـالت 
التجارية وسائر المعاهدات التي ال يجوز فسخها سنة فسنـة، 

  .فال يمكن إبرامها إال بعد موافقة مجلس النواب
أوجب إحالة المعاهدة التي تنطوي علـى  ٥٢إن نص المادة 

شروط تتعلق بمالية الدولة وتلك ال تفسخ سنة فسنة، إلـى 
مجلس النواب للموافقة قـبـل اإلبـرام. ولـم تشـر الـمـادة 
المذكورة إلى االتفاقية وهي التي تنطبق على واقـع الـحـال 
بالنسبة التفاقية الترسيم. وهذه حجة قد يتمـتـرس وراءهـا 
دعاة الذين ال يرون ما يوجب إحالة االتفاقية إلى الـمـجـلـس 
لالطالع والمناقشة واتخاذ موقف منها سلباً أو ايـجـابـاً، ألن 

صريح وواضح وهو تناول إحالة الـمـعـاهـدة  ٥٢نص المادة 
وليس االتفاقية. وأما الذين يدعون إلى إحالة االتفاقيـة إلـى 
المجلس لوضع يده عليها، فحجتهم أن االتفـاقـيـة تـنـطـوي 
على شروط تتعلق بمالية الدولة كما أنها ال يـجـوز فسـخـهـا 
سنة فسنة، ولذا فإن المشترع الذي فرض إحالة الـمـعـاهـدة 
إلى المجلس النيابي عند توفر شرطي عـدم جـواز الـفـسـخ 
سنة فسنة وبما يتعلق بمالية الدولة، لم يميز بين المعاهـدة 
واالتفاقية واللتين تتشابهان بكثير من المقومات، ولذلك مـا 

  .ينطبق على المعاهدة إنما ينطبق على االتفاقية
وبما أن االتفاقية تنطوي على شروط تتعلق بمالية الـدولـة 
وليست معرضة للفسخ سنة فسنة، فهذا يوجب إحالتها إلـى 
المجلس النيابي. ونرى أن تجاوز هذه اإلشكالية الناجمة عـن 

بالمعاهدة دون غيرها، إنـمـا يـكـون  ٥٢حصر إشارة المادة 
من الدستور التي تـنـص عـلـى  ٨٩بالرجوع إلى نص المادة 

أنه ال يجوز منح أي التزام أو امتياز الستغالل مورد من موارد 
ثروة البالد الطبيعية أو مصلحة ذات مـنـفـعـة عـامـة أو أي 

 .احتكار إال بموجب قانون والى زمن محدود
وطالما أن االتفاقية تنطوي على منح امتياز لشركة تـوتـال 
الستغالل ثروة النفط والغاز وهي من موارد البالد الطبيعية، 
فإن االتفاقية بما انطوت عليه من شروط تـوجـب عـرضـهـا 

  .من الدستور ٨٩على المجلس النيابي سنداً للمادة 
وعندما تحال االتفاقية على المجلس سنداً لهذه المادة، فإنه 
بحكم واليته التشريعية الشاملة يصبح من حقه وضـع يـده 
على االتفاقية بكل مندرجاتها وما رتبته من موجبات وحقوق 
مالية فضالً عن التدقيق فيما إذا كانت االتفاقية احترمت نص 

من الدستور والتي نصت على أنه ال يجوز التخلي عن  ٢المادة 
  .أحد أقسام األراضي اللبنانية أو التنازل عنه

وبناء عليه، فإن االتفاقية يجب إحالتها إلى مجلس الـوزراء، 
كي يحيلها بدوره إلى المجلس النيابي وبعده يتم اإلبرام من 
قبل رئيس الجمهورية وفق األليات الدستورية الـمـفـروضـة 

  .تحت طائلة اإلبطال
وتبقى مسألة ال بد من اإلشارة عليها، وهي حصـول جـدل 
حول تفسير االتفاقية أو تنفيذها، فإن أميـركـا الـتـي رعـت 
وأدارت المفاوضات هي المرجع التحكيمي. والمحكـم يـكـون 
حيادياً وعلى مسافة واحدة من طرفي النزاع. فهـل أمـيـركـا 
هي طرف حيادي، وهي التي تعتبر امـن "إسـرائـيـل"، مـن 
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  ركائز استراتيجيتها حيال المنطقة العربية.؟
  .في البعد السياسي إلنجاز اتفاقية ترسيم الحدودثانياً، ثانياً، ثانياً، ثانياً، 

من المعروف أن المقدمات التي سـبـقـت وصـول عـمـلـيـة 
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المـحـتـلـة إلـى 
مآالتها النهائية تعود لعقود خلت، وأولى خطوات الـتـرسـيـم 

، يـوم ١٩٢٣بين لبنان وفلسطين قبل احتاللها، كانت عام 
اعتمد رأس الناقورة نقطة االنطالق لتحديد اإلحداثيات التـي 
تثبت على أساسها الحدود. وقـد تـمـت اإلشـارة إلـى رأس 

نيوكومب "الذي رسم الحدود بيـن  -الناقورة في اتفاق" بوله 
ويوم كـانـت الـدولـتـان تـحـت  ١٩٢٣لبنان وفلسطين عام 

االنتداب البريطاني والفرنسي. وقد ثـبـت هـذا الـخـط فـي 
. وفي المادة الخامسة مـن اتـفـاقـيـة الـهـدنـة ١٩٢٤شباط 

فقرتها األولى، تأكيد بأن خط الهدنة هو نفسه خط الـحـدود 
-). وقد أعيد االعتبار لـخـط (بـولـه ١٩٤٩آذار  ٢٣الدولية (

نيوكومب) بعد اتفاقية الهدنة بتسعة أشهر تقريباً وتحـديـداً 
، وتم باالستناد إلى ذلك وضـع ١٩٤٩في شهر كانون األول 

نقاط ثانوية إضافة إلى الـنـقـاط األسـاسـيـة الـتـي كـانـت 
موضوعة، وقد وقعت دولة االحتالل الصهيوني على الوثيقـة 
التي تعتبر رأس الناقورة هو نقطـة الـحـدود عـلـى الـبـحـر 
المتوسط، كذلك وقع لبنان بشخص المقدم إسكنـدر غـانـم 
الذي رأس يومذاك الوفد العسكري للمفاوضات حول تـحـديـد 

  .إحداثيات خط الحدود
إن قضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنـان وفـلـسـطـيـن 
المحتلة لم تثر كقضية نزاعية منذ االحـتـالل الصـهـيـونـي 

، وحتى نهاية القرن الـعـشـريـن. وأن ١٩٤٨لفلسطين العام 
عودة هذه القضية إلى المشهد السياسي بـدأت فـي الـعـام 

، يوم بدأ الحديث يكثر عن وجود غاز ونفط في شـرق ٢٠٠٣
المتوسط، وخاصة في الحوض المائي الواقـع بـيـن سـوريـا 
ولبنان وفلسطين المحتلة وقبرص. وإذا كان الشيء بالشـيء 
يذكر، فإن العام الذي بدأ البحث الجدي فيه باسـتـثـمـار غـاز 
ونفط شرق المتوسط، هو العام الذي تعرض فـيـه الـعـراق 
للغزو المتعدد الجنسية بقيادة أميـركـا وأدى إلـى احـتـاللـه 

  .وإسقاط نظامه الوطني وتحلّل دولته
إن أميركا التي قادت الحربين على العراق سواء تلك الـتـي 

، ٢٠٠٣، أو تلك التي شنت في العام ١٩٩١شنت عليه العام 
سعت لتوظف نتائجهما في سـيـاق تـنـفـيـذ مشـروع إعـادة 
تشكيل نظام إقليمي جديد تكون الـدول اإلقـلـيـمـيـة غـيـر 
العربية من أركانه. وهذا ينطبق على الكـيـان الصـهـيـونـي 
وإيران وتركيا. ولهذا ما أن وضعت الحرب األولى فـي بـدايـة 
التسعينات أوزارها حتى كانت التحضيرات تجري علـى قـدم 
وساق لعقد مؤتمر مدريد لحل مـا يسـمـى بـأزمـة الشـرق 
األوسط وهي التسمية الدولية للصراع العربي الصـهـيـونـي. 
وما أن وضعت الحرب الثانية (حرب احتالل الـعـراق) أوزارهـا 
أيضاً حتى بدأ األعداد العملي لتنفيذ المرحلة المتقدمـة مـن 
االستراتيجية األميركية حيال الوطن العربي لفرض تسـويـة 
بالشروط األميركية تحـاكـي بـالـدرجـة األولـى ركـيـزتـيـن 
أساسيتين من ركائز هذه االستراتيجية وهما امـن الـنـفـط 

  ."وأمن "إسرائيل
من هنا، ليس مصادفة أن يفتح ملف االستثمار الـنـفـطـي 
في شرق المتوسط، بالموازاة الزمنية وفي ضوء المتـغـيـرات 
السياسية التي حصلت من جراء إسقاط الموقع العراقي بكـل 
انعكاساته على اإلقليم. واذا كان ملف االستثمار فـي نـفـط 
شرق المتوسط لم يشهد خطوات متسارعة، فـألـســـــــبـاب 
متعلقة بالتعقيدات الناتجة عن تعدد أطرافه اإلقليميين فـي 
ظل غياب ترسيم للحدود البحرية بين دول الحوض النفطـي 
الواقع بين سوريا ولبنان وقبرص وفلسطين المـحـتـلـة مـن 
جهة، وإلدخال عملية االستثمار واستخراج النفـط فـي إطـار 
الصراع والتجاذبات الدولية من جـهـة ثـانـيـة، إضـافـة إلـى 
عاملين أساسيين أديا إلى تراجع االهتمام اإلقليمي والـدولـي 
بهذا الملف، أولهما متعلق بالصعوبات التي بدأت تـواجـهـهـا 
أميركا في العراق من جراء تصـاعـد الـمـقـاومـة الـوطـنـيـة 
بوجهها، وثانيهما العدوان الذي شنه الكيان الصهيونـي ضـد 

  .، وما أفرزه من نتائج٢٠٠٦لبنان العام 
إن أميركا أعلنت بعد احتالل العراق أن المنطقة سـتـدخـل 

 ٢٠٠٦عصراً سياسيا جديداً، كما أعلنـت أيضـاً بـأن حـرب 
ستسرع في والدة النظام اإلقليمي الجديد. وعندما تـتـكـلـم 
أميركا عن والدة هذا النظام اإلقليمي الجديد، فـإنـمـا تضـع 
في اعتبارها إدخال مكوناته األساسية غـيـر الـعـربـيـة فـي 
عملية تشكيل هذا النظام، من الكيان الصهيوني إلى إيـران 
وتركيا ومعهم أثيوبيا من بوابة األمـن الـمـائـي. وهـذا مـا 
يتطلب تسهيل العبور الصهيوني واإليرانـي والـتـركـي إلـى 
العمق العربي، وتمكين هذه األطراف مـن الـجـلـوس عـلـى 
طاولة الترتيبات السياسية لالزمات المتفجرة في المنطقة أو 

  .تلك التي يدور صراع عليها
على هذا األساس سهلت أميركا إليران الدخول إلى الـعـراق 
وممارسة احتالالً له من الباطن، ومن ثم التغول في الـعـمـق 
القومي باالتكاء على دور أذرع عسكرية سياسية وأبـرزهـمـا 
حزب اهللا في لبنان والحركة الحوثية في اليمن، كما عـمـلـت 
على تمكين الكيان الصهيوني من اختراق العمق القومي من 
بوابة التطبيع مع بعض األنظمة العربية، ووفـرت تـغـطـيـة 
للدور التركي ليلعب دور الرافعة السياسية لحـركـة اإلخـوان 
المسلمين في العديد من األقطار العربية. بـذلـك أصـبـحـت 
إيران على تماس مباشر مع أميركا في العراق، وعلى تمـاس 
مباشر مع الكيان الصهيوني من خالل عالقاتها مـع بـعـض 
الفصائل الفلسطينية وحزب اهللا. وهذا ما أعطى إليران ورقة 
عملت على توظيفها في سياق مشـروعـهـا الـخـاص وعـبـر 
تقديم نفسها أحد الالعبين اإلقليمـيـيـن األسـاسـيـيـن فـي 
ترتيبات الحلول في المنطقـة. وكـانـت أولـى نـتـائـج هـذا 

والـذي  ٢٠١٥التوظيف هو االتفاق على الملف النووي العام 
تجري المفاوضات حالياً إلعادة إحيائه بعدما ألغـاه الـرئـيـس 

 .األميركي السابق من جانب واحد
إن هذا االستطراد حول هذه المسألة، ولو اعتقـد الـبـعـض 
أنها من خارج سياق الموضوع، إال أنها تندرج في صلبه، الن 
أميركا التي تعمل لتشكيل النظام اإلقليمي الجـديـد، تـدرك 
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صهيونـيـاً "،  -جيداً إن تنفيذه يتطلب تطبيعاً "رسمياً عربياً 
صهيونياً، وإعادة الحرارة للعالقات التركيـة  -وتطبيعاً إيرانياً 

الصهيونية. وهذه المسارات الثالث يبرز مشترك واحد فـيـهـا 
  .هو الكيان الصهيوني

وإذا كانت أميركا وإيران تدخالن مباشرة تارةً بـالـواسـطـة 
تارةً أخرى في اشتباك سياسي ظاهري في الـعـراق لـخـالف 
على حجم الدور والحصـص، وهـو مـا كـان وراء االنسـداد 
السياسي لعملية استيالد سلطة جديدة بعد مرور سنة عـلـى 
انتخابات نيابية شهدت مقاطعة شعبية واسعة، فإن الـحـالـة 
ذاتها تستحضر في إدارة الملفات السياسيـة واالقـتـصـاديـة 
والعسكرية المتعلقة بالوقع المحيط بالسـاحـة الـلـبـنـانـيـة، 
وملف ترسيم الحدود البحرية واحد منها، باعتبار أن إيران لم 
تغب لحظة عن كواليس هذا الملف عبر الـدور الـذي لـعـبـه 
حزب اهللا في التحكم بمسار المفاوضات بشكل غير مـبـاشـر. 
وعليه فإن دور إيران كطرف غير مـنـظـور فـي مـفـاوضـات 
الترسيم كان مقروءاً فيما أسفرت عنه نتائج. ولذلك لم يكـن 
مصادفة أن يعلن عن اتفاقية الترسيم في نفس الوقت التي 
ولدت فيها تشكيلة سلطة جديـدة فـي الـعـراق. فـمـقـابـل 
التنازالت التي قدمها الجانب اللبناني وبموافـقـة حـزب اهللا، 
تمكن الكيان الصهيوني من الحصول على ضمانـات أمـنـيـة 
وتوسيع مساحة التنقيب العائدة له، وحصـلـت إيـران عـلـى 
ترجيح كفة تشكيالتها السياسية واألمنية والعسكـريـة فـي 
العراق عبر استيالد تشكيلة سلطوية جديدة أنهت االنسـداد 
السياسي، ومكن القوى المرتبطة بمركز التوجيه والـتـحـكـم 
اإليراني من اإلمساك بناصية القرار السياسي بكل ما يتعلـق 
بإدارة العملية السياسية. كما أن إيران منحت "بونس مالي "، 
باإلفراج عن سبعة ملـيـارات دوالر أمـيـركـي مـن األمـوال 

  .المحتجزة في البنوك الغربية
إن أميركا التي أدارت ملف المفـاوضـات بـدت مـتـحـمـسـة 
للوصول به إلى مآالته النهائية وهي التي لم تكن متسـرعـة 
في السابق، وإنمـا بسـبـب ضـرورات الـحـرب فـي الشـرق 
األوربي، والسعي لتأمين بديل للغـاز والـنـفـط الـروسـيـيـن 
ألوروبا، مارست ضغطاً على األطراف المفـاوضـة، ونـظـمـت 
مقايضة لتنازالت متقابلة في ساحة كل طرف يعـتـبـر أنـهـا 
تحتل أولوية له. من هنا حصلت أميركا على إيجاد بيئة آمنـة 
الستخراج النفط والغاز من شرق المتـوسـط خـدمـة لـهـدف 

األوكرانية والذي عـلـى  -استراتيجي متعلق بالحرب الروسية 
ضوء نتائجه سترتسم معالم نظام جـديـد عـلـى مسـتـوى 
العالقات الدولية، كما رعت عملية تطبيع ولو غيـر مـبـاشـرة 
بين إيران والكيان الصهيوني من خالل صـفـقـة الـتـنـازالت 
المتقابلة، هذا إلى أن ثمة تطبيع اقتصادي ولـو كـان غـيـر 
مباشر أيضاً سيصبـح أمـراً واقـعـاً بـيـن لـبـنـان والـكـيـان 
الصهيوني، ولبنان الذي يعاني من اختناق اقتصادي وانسداد 
سياسي وتدهور مريع في مستوى المعيشة فـتـحـت أمـامـه 
نافذة أمل باستخراج النفط والغاز من المنطقة التي خـرجـت 
من حصته وهي دون حصته التي كانت ستعود اليـه لـو لـم 

  .يقدم تنازالت بينية التي تثبها الوقائع الدامغة

في التنازالت التي قدمها الجانب اللبنانـي وانـعـكـاسـاتـهـا 
  .االقتصادية

إن الذين يروجون التفاقية ترسيم الحدود البـحـريـة سـواء 
من هم في واجهة المشهد أو من هم خلف الستارة، يعتبرون 
أن االتفاقية هي إنجاز عظيم وهي انتصار تاريخي للـبـنـان، 
وهذا ما بدا واضحاً في رسالة رئيس الـجـمـهـوريـة عشـيـة 
اإلعالن عن التوصل إلى االتفاق، كما فـي إشـادة مـن هـم 
خلف الستارة بهذا االتفاق. وحتى ال يبدو األمر وكأنه يـدخـل 
في إطار المناكفة السياسية وبعيداً عن المقاربة السيـاسـيـة 
الشعبوية، ال يسعنا إال أن نرد على من يعتبر االتفاقية هـي 
انتصار للبنان بالوقائع التي ال تترك مجاالً للشك بأن لـبـنـان 
خرج خاسراً من هذه االتفاقية وطنياً وسياسياً واقتصادياً، وال 
يغير من حجم هذه الخسارة حصـول لـبـنـان عـلـى بـعـض 
المنافع االقتصادية من خالل ما خرج به مـن حصـة يـبـقـى 
الخوف قائماً ومشروعاً من نهبها وسرقتها أسوة بالمال العـام 

  .الذي نهب وأوصل البلد إلى االنهيار شبه الشامل
  .الخسارة في بعدها الوطني

إن االتفاقية التي تم باالستنـاد إلـيـهـا تـرسـيـم الـحـدود 
كخـط تـرتسـم عـلـى أسـاسـه  ٢٣البحرية، اعتمدت الخط 

الحدود بين لبنان وفلسطين المحتـلـة، وهـذا الـخـط الـذي 
تبتهج السلطة اللبنانية بتثبيته كخط فاصـل يـقـع جـنـوب 

) الذي يعتبره العدو الصهيوني خطاً فاصالً، ثم ١الخط رقم (
جاء هوف ونزل بهذا الخط قليالً بـاتـجـاه الـجـنـوب وسـمـي 
باسمه، وبعدها جاء المفاوض األميركي الجديد ليـعـدل مـن 

 .كخط فاصل ٢٣مسار خط هوف جنوباً قليالً ويطرح الخط 
يعيد للبنـان  ٢٣إن السلطة اللبنانية تعتبر أن اعتماد الخط 

، وهذا بنظرها مكسب كبير بحـد ذاتـه. ٢كلم  ٨٦٠مساحة 
لكن السطلة اللبنانية وهي تغتـبـط العـتـمـاد هـذا الـخـط 

هو الخط الذي اعتمـد سـابـقـاً كـخـط  ٢٩تتجاهل أن الخط 
فاصل لترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتـلـة وهـذا 
موثق في اتفاقية الهدنة وفي المحضر الذي وقع عليه لبنـان 

  .والكيان الصهيوني بعد أشهر من اتفاق الهدنة
ال يأخذ بعين االعتبار أحـكـام قـانـون  ٢٣إن اعتماد الخط 

والذي يعتمد النقاط الثابتة عـلـى  ١٩٨٢البحار الصادر العام 
اليابسة لالنطالق منها لترسيم الخطوط البحرية. وهـذا مـا 
كان يفرض أن يعتمد رأس الناقورة كنقطة انطالق لتحـديـد 

كخـط  ٢٩اإلحداثيات وهو ما كان مأخوذ به يوم اعتبر الخط 
  .ينطلق من رأس الناقورة باتجاه العمق المائي

من حسابات الوفد اللبناني المـفـاوض  ٢٩إن إسقاط الخط 
 ٢كلم  ١٨٦٠وعدم اعتماده خطاً لترسيم الحدود أفقد لبنان 

من مساحة مائية كانت باألساس محتسـبـة مـن مسـاحـتـه 
التي اعتبـرت داخـلـة  ٢كلم  ٨٦٠الجغرافية. وإن مساحة الـ 

ال تبرر التنـازل  ٢٣ضمن حدود السيادة الوطنية سنداً للخط 
  .٢٩فيما لو اعتمد الخط  ٢كلم ١٨٦٠عن 

إن التنازل األول انطوى على تنازل عن حق سـيـادي، وهـو 
حق وطني وال تملك السلطة السياسية التنازل عنه، الن امـر 
البت به يعود للشعب وليس للسلطة. وللتذكيـر فـقـط فـإن 
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أيار اعتمد رأس الناقورة نقطة انطـالق لـتـحـديـد  ١٧اتفاق 
أساساً لترسيم الحـدود وبـذلـك  ٢٩اإلحداثيات واعتبر الخط 

أيار أعطى للبنان أكثر مما أعطته اتـفـاقـيـة  ١٧يكون اتفاق 
 .ترسيم الحدود المائية

أما التنازل الثاني، فإن االتفاقية الـتـي لـم تـعـتـمـد رأس 
الناقورة نقطة االنطالق لتحديد اإلحداثيات، اعتمدت نقـطـة 
على الماء باتجاه الشمـال وهـذا كـان رضـوخـاً لـلـمـطـلـب 
الصهيوني الذي استجابت له أميركا وأعـطـت "إلسـرائـيـل" 
مدى أوسع من السيطرة المائية بـحـجـة تـبـديـد الـمـخـاوف 
األمنية لديها. وعندما تعتمد نقاط مائية لتحديد اإلحداثـيـات 
فهذه النقاط ال يمكن الركون إليها ألنها نقاط مائجة. ولـهـذا 
لم يعتمد قانون البحار النقاط البحرية عند ترسيـم الـحـدود 
البحرية بين الدول. ويبدو أن السلطة اللبنانية ال تجد ضـيـراً 
من التنازل عن مساحات في المنطقة االقتصادية البـحـريـة، 
ألنها سلطة تفتقر إلى مشروعيتها الـوطـنـيـة. فـهـي كـمـا 
تنازلت عن حق سيادي للبنان سنداً التفاقية ترسيم الـحـدود 
البحرية مع الكيان الصهيوني سبق وتنازلت عن حق سيـادي 
عند ترسيم البحرية مع قـبـرص، فـعـمـدت إلـى تـقـاسـم 
المنطقة االقتصادية مناصفة في حقل افروديت، فيما قانون 
البحار يعتبر أن حصص الدول من المناطق االقتصاديـة فـي 
عمق البحار تكون بنسبة طول شواطئ الدول المحاذية. وبما 
أن الشاطئ اللبناني أطول مـن الشـط الـقـبـرصـي، فـكـان 
يفترض أن تكون حصة لبنان في البلوكات البحرية أكبر مـن 

 .الحصة القبرصية
وهنا يطرح التساؤل لماذا تفرط السلطة بحقوق وطـنـيـة؟ 
أن الجواب هو أن المنظومة السلطوية التي تدير البالد علـى 
أساس المحاصصة والسمسرة والرشى تفتقر إلـى صـدقـيـة 
االلتزام الوطني، وعليه ليس مستغرباً على هكذا منـظـومـة 
سلطوية بكل أطرافها التفريط بحق وطني مقابـل مـغـانـم 
فئوية.! ولهذا فإن رائحة الصفقات المشبـوهـة والسـمـسـرة 
تشتم من كل تصرف تقدم عليه سلطة غارقة في الـفـسـاد 
حتى أذنيها. فمن يسرق المال العام يهون عليه بيع الحـقـوق 

  ." الوطنية مقابل "ثالثين من الفضة
وهو الذي يشطـر  ٢٩إن تنازل السلطة اللبنانية عن الخط 

حقل كاريش إلى قسمين، جعل هذا الحقل يخرج من حصـة 
الكيان الصهيوني، واكثر من ذلك أعطى لدولة الـعـدو جـزءاً 
من مردود حقل قانا تدفعه له شركة توتـال الـتـي تـتـولـى 
التنقيب واالستخراج من جعالتها . وإذا كـانـت الـتـقـديـرات 
األولية تشير إلى أن المخزون الكبير هو في حقـل كـاريـش، 
فلبنان والحالة هذه ال يكون قد خسر مساحة من المـنـطـقـة 
االقتصادية في البحر وحسب، بـل أيضـاً يـكـون قـد خسـر 
مردوداً كبيراً من عائدات هذا الحقل الذي لم يعـد مـنـطـقـة 
متنازع عليها، بعدما أصبح بموجب االتـفـاقـيـة مـن حصـة 

  . الكيان الصهيوني
إذاً، بعيداً عن البروبغندا اإلعالمية والترويج لـالنـتـصـارات 
الوهمية فإن الخسارة في الجانب االقتصادي باتت واضـحـة، 
كما التنازل عن حقوق وطنية، وأن المقدمات الـتـي سـبـقـت 

اتفاقية الترسيم كانت تشير إلى أن األمور سائرة فـي هـذا 
االتجاه. ومن مؤشرات تلك المقدمات، سحب ملف التـفـاوض 
من أيدي الجيش اللبناني الذي لم يتراجع عن تمسكه بالخط 

 ٢٣، وتسليم الملف لوفد سياسي اعتبر القبول بـالـخـط ٢٩
مكسباً، وتبين أن خلفية هذا الموقـف هـو تـوجـيـه رسـالـة 

مقابل رفـع  ٢٩للوسيط األميركي تقضي التنازل عن الخط 
العقوبات عن صهر الرئيس، كي تصبـح الـطـريـق سـالـكـة 
أمامه إلى قصر بعبدا. لكن األمور لم تسر في االتجـاه الـذي 
كان يسعى إليه من استرد الملف مـن أيـدي الـجـيـش، ألن 
القضية في ظل األوضاع التي أملت توقيع االتـفـاقـيـة هـي 
أكبر من معطى الوضع الداخلي والحسابات الخاصة لـبـعـض 
أطرافه، ولهذا ذهبت لـالـسـتـقـرار عـنـد الـقـوى الـدولـيـة 
واإلقليمية المشغلة لألطراف الداخلية في عملية الصراع فـي 

  .األمة العربية وعليها
    

  خالصةخالصةخالصةخالصة
إن لبنان خرج خاسراً من هذه االتفاقية ولـو حصـل عـلـى 
بعض من مردود مخزون النفط والغاز ، والرابحون هم، أوالً، 
أميركا في توظيفها السياسي لغاز ونفط المتوسط في اطـار 
الصراع الذي تديره في الحرب الروسية األوكرانـيـة، وثـانـيـاً 
ايران التي قبضت ثمناً معجالً في إعادة تعويـم دورهـا فـي 
العراق باستيالد سلطة جديدة تتحكم بـمـفـاصـلـهـا وربـمـا 
تقديمات أخرىُ وعدت بها مقابل انـخـراطـهـا فـي عـمـلـيـة 
التطبيع مع العدو من خالل ملف الـتـفـاوض عـلـى الـحـدود 
البحرية بين لبنان وفلسـطـيـن الـمـحـتـلـة، وثـالـثـاً الـعـدو 
الصهيوني الذي وسع من المنطقة االقتصادية التي يستـغـل 
ثرواتها في كامل حقل كاريش وحصة من حقل قانا، فضـالً 

الذي ينطلق من رأس الـنـاقـورة فـي  ٢٩عن إسقاط الخط 
  .تحديد اإلحداثيات

أمام كل هذا الواقع، كان على السلطة اللبنانية أن تصارح 
الشعب وتضع الحقائق أمامه كما هي، وليس وفق تصوراتها 
االفتراضية، لكن سلطة تفتقر إلى الصدقية والمشروعيـة ال 

 .يمكن أن تصارح الشعب بالحقيقة ألن فاقد الشيء ال يعطيه
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تناقلت وسائل اإلعالم بعض النقاط التي ذكر أنها جـوهـر 
الموقف الذي نقلته السفيرة األميركية في لبنان إلى الرؤسـاء 

  :الثالثة. وتعليقاً على ذلك يهمنا إعالن ما يأتي
وفقاً للقواعد المعتمدة في اتفاقـيـة األمـم الـمـتـحـدة  -١

، فإنه تعتمد كنقطة أساس لرسم ١٩٨٢لقانون البحار للعام 
الحدود البحرية، أول نقطة حدودية برية تصل إلـيـهـا مـيـاه 
البحر، ومن نقطة األساس هذه ينطلق خـط الـوسـط الـذي 
يفصل بين المياه اإلقليمية والمنطقتـيـن االقـتـصـاديـتـيـن 

  .الخالصتين لدولتين متجاورتين
الـذي  ٢٩، بدل الخط ٢٣إن اعتماد الرؤساء الثالثة الخط 

وحده ينطلق من رأس الناقورة والذي أكدته قيادة الـجـيـش 
ينـطـلـق  ٢٣، بينما الخط UKHO وتقرير المكتب البريطاني

  .متراً شمال رأس الناقورة ٣٠من مسافة 
لـمـا “  إسرائيل” والسؤال الجوهري المطروح هل أن احتالل 

في رأس الناقورة، ووضع الـخـط األزرق  ٢م٣٠٠٠يزيد عن 
متراً من تلك النقطة شماالً يـعـنـي مـن قـبـل  ٣٠على بعد 

تنـازالً   –  ٢٣الذين وافقوا على الخط  –المسؤولين اللبنانيين 
  عن سيادة الدولة اللبنانية على هذه النقطة؟

إن رأس الناقورة هو جزء من أراضي الـدولـة الـلـبـنـانـيـة 
  :ى ذلكلوالدليل ع

آب  ٣١(   ٣١٨ما ورد في الخريطة الـمـلـحـقـة بـالـقـرار 
١٩٢٠(.  

كـانـون األول  ٢٣والخريطة الملحقة بـاتـفـاق بـاريـس (
١٩٢٠( 

  .)١٩٢٣آذار  ٧نيوكومب (-وما ورد في اتفاق بوله
والحـقـاً  ١٩٢٤وتثبيت هذه الحدود في عصبة األمم عام 

  .١٩٣٢عام 
  .)١٩٤٩آذار  ٢٣من اتفاقية الهدنة ( ٥وما ورد في المادة 

اإلسرائيليـة الـمـشـتـركـة مـع   –ومحضر اللجنة اللبنانية 
). وهذا المـحـضـر ١٩٤٩كانون األول  ١٥-٥خريطة ملحقة (

موقع من الكابتن إسكندر غانم عن لبنان والـكـابـتـن فـريـد 
  .“إسرائيل”ليندر عن 

تأكيد على "التمسك باتفاقـيـة    –  ٣ البند   –وفي اتفاق الطائف  
 –إن موقف الرؤساء الثالثة    "١٩٤٩ آذار    ٢٣ الهدنة الموقعة في  

ينطبق على مـوقـفـهـم    –  ٢٩ بدل الخط    ٢٣ بالتزامهم بالخط  
من قانون العقوبات اللبناني والتي تنـص أن "مـن    ٣٠٢ المادة  

حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءًا من األرض الـلـبـنـانـيـة  
  ."عوقب باالعتقال المؤقت أو باألبعاد 

من القانون نفسه: "يعاقب باالعتـقـال  ٢٧٧وكذلك المادة 
المؤقت خمس سنوات على األقل كل لبناني حاول بأعمال أو 
خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتـطـع جـزًءا مـن األرض 
اللبنانية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتـيـازاً 

  ."خاصاً بالدولة اللبنانية
هكذا يتخلى الرؤساء الثالثة عن ثروة تقدر بمئات مليارات 

بتخليهـم عـن “  إلسرائيل) ” ٢كلم ١٤٣٠الدوالرات (مساحة 
على نحو غير قانوني وغير علمي وغـيـر وطـنـي،  ٢٩الخط 

الذي تبين بالـوثـائـق الـدامـغـة انـه  ٢٣وذلك لصالح الخط 
  .اختراع إسرائيلي

عشر صفحات تترجم بإبقاء االحـتـالل لـنـقـطـة رأس  -٢
والنفق، وإبقـاء احـتـالل جـزء مـن الـمـيـاه  B1 الناقورة والـ

“ إلسـرائـيـل” اإلقليمية لحد الطفافات، وإعطاء حق سـيـادي 
بجزء من حقل قانا، وهذا الحق مدون في األمم المتحدة مـن 

، وكل كالم عن ضمانات هو كالم بكالم، وإال ٢٣خالل الخط 
فليكتب في االتفاق أن لبنان له سيادة تامة على حقل قـانـا، 

من خـالل “  إسرائيل”ولكن لن يكتب هذا أبداً... وسوف تعمل 
حقها السيادي في جزء من حقل قانا على عرقلة عمل شركة 
توتال إن لم تكن وفق شروطها المسـتـقـبـلـيـة. وبـالـتـالـي 

  .“إسرائيل”التنقيب في قانا سيبدأ، ولكن االستخراج هو بيد 
وأخيراً أعطينا األذن ببدء االستخراج من كاريش ومـا هـو 

  المقابل؟
ثم ألم نقرأ ما قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي البيـد (مـنـذ 
يومين) في التعويض عن حقل قانا؟! وهكـذا فـحـقـل قـانـا 

مـن “  إلسـرائـيـل” ليس بالكامل للبنان كون توتال ستعوض 
الشريك المعرقل مع توتال “  إسرائيل” إنتاج الحقل. وستكون 

هـو تـحـت السـيـادة   –بحسـب الـقـانـون الـدولـي   –كونه 
اإلسرائيلية وفقاً لإلحداثيات الموجودة في األمم الـمـتـحـدة. 

في حقل أفروديت مع “  إسرائيل” وهذا أمر طبيعي كما تفعل 
 .قبرص
قد تكتفي توتال بحفر بئر واحد، وفقاً للعقد الموقع مع  -٣

، دون أن تكمل حتى االستخراج. حـيـنـهـا ٩لبنان في البلوك 
نكون أعطينا اإلذن ببدء االستخراج من حقل كاريش دون أن 
نستخرج من حقل قانا. والحق يكون على توتال أفـهـل هـذا 

  إنجاز؟
عدم ربط البر بالبحر، يعني إبقاء النزاع حـول نـقـطـة  -٤

المحددة إحداثياتهـا مـنـذ الـعـام  B1 رأس الناقورة والنقطة
 !!، وتكريس احتالل العدو لها إلى أجل غير مسمى١٩٤٩
إن محاولة إبقاء مضمون المفاوضات سرياً يتناقض مـع  -٥

المفهوم الحديث للديمقراطية. فال يستطيع الرؤساء الثـالثـة 
أن يختصروا الشعب اللبناني. وان اتفاق الترسيـم يـجـب ان 
يخضع للدستور، وبالحصول على اإلجازة من مجلس الـنـواب 

واإلبرام من مجلس الوزراء بموافقة رئيسي الـجـمـهـوريـة   –
  .والحكومة

وان جمعية الدفاع عن حدود لبنان في البر والبحر ستـقـوم 
بواجبها في الحفاظ على مصالح الشعب اللبـنـانـي الـعـلـيـا. 
وستقوم باتخاذ كل المواقف والتحركات التي تراها منـاسـبـة 
لعرقلة تمرير الصفقات على حساب لبنان. مع العلم أن لبنان 

 ٧٥٠، ومـع سـوريـا ٢كلم ٢٣٠٠خسر مع قبرص اكثر من 
 .. وهذا نتيجة سوء إدارة المسؤولين للملف النفطي٢كلم
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في أول تعليق له بعد وصول اتفاق ترسيم الحدود البحريـة 
إلى خواتيمه واالستـعـداد لـتـوقـيـعـه “  إسرائيل“ بين لبنان و

رسمياً، فجر رئيس الوفد اللبناني السابـق إلـى مـفـاوضـات 
الترسيم العميد الركن المتقاعد بسـام يـاسـيـن الـذي قـاد 
خمس جوالت من التفاوض في الناقورة، "قنبلة سياسية من 
العيار الثقيل"، وفند بنود مسودة االتفاق النهائـيـة، واصـفـا 

أيار بأنه افضل من االتفاق الحالي"، الذي يعـطـي  ١٧"اتفاق 
 .لبنان عشرين بالمئة من حقوقه

وكتب ياسين ياسين في منشور نشره على صفحته عـلـى 
هناك محاولة يائسة لتبيان أن لبنان انتصر مـن “ الفايسبوك، 

خالل اتفاق هوكشتاين المزعوم، وأن الشعب اللبناني حصل 
على كامل حقوقه في ثروته النفطية وأنه سيبدأ بالتنـقـيـب 
عن النفط والغاز من حقل قانا ومـن ثـم اسـتـخـراجـه دون 

 :عرقلة إسرائيلية
سأبين باختصار وللتاريخ وقائـع هـذا االتـفـاق الـكـارثـي 

 :واألفخاخ التي وقع بها لبنان
 :أيار أفضل ١٧اتفاق  -١

يـتـفـق “ تنـص عـلـى مـا يـلـي: ”  ب“ القسم األول الفقرة 
الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ عـلـى 
ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات الـبـحـريـة 

 .”الحالي وعلى النحو المحدد بواسطته
وهذا يعني الموافقة على إبقاء هذه المنطقة (منطقة الطفافات  

كلم مـن الشـاطـئ) تـحـت االحـتـالل    ٥ التي تمتد إلى حوالي  
اإلسرائيلي وإعطائه حرية دخول مراكبه العسكرية إليها كما هو  

 .الحال اآلن، وبالتالي اعتبارها منطقة أمنية له بامتياز 
أيار ووفقاً لإلحداثيات المبـيـنـة فـي  ١٧ومقارنة مع اتفاق 

والموضحة على الـخـريـطـة أعـاله،  ١٩٨٢هذا االتفاق عام 
يتبين أن هذه المنطقة بكاملها ال بل منطقة إضافـيـة تـقـع 

، كانت تحت السيـطـرة ٢٣إلى الجنوب منها، أي جنوب الخط 
أيار كـان أفضـل مـن  ١٧األمنية اللبنانية. باختصار، اتفاق 

هذا االتفاق بخصوص هذه المنطقة الحساسـة. أضـف إلـى 
ذلك أبقى اتفاق بو صعب هوكشتاين الحالـي نـقـطـة رأس 

والنفق السـيـاحـي تـحـت االحـتـالل  B1 الناقورة ونقطة الـ
اإلسرائيلي، وتم تأجيل البحث بها إلى اجـل غـيـر مسـمـى، 
حيث لن تأتي فرصة سانحة أخرى لحل هذه المعضلـة كـمـا 

الملحة السـتـخـراج “  إسرائيل” هي الحال االن، والسبب حاجة 
النفط والغاز حالياً من حقل كاريش الذي كان لـن يـحـصـل 
بسبب تهديد المقاومة وأصبح اليوم حق مكتسب للعدو بعـد 

 .هذا االتفاق
 :استخراج النفط والغاز من حقل قانا رهن الموافقة اإلسرائيلية  -٢ 

رهنا بـبـدء “ تنص على ما يلي: ”:  هـ“ القسم الثاني الفقرة 
تنفيذ االتفاقية المالية (بين توتال والعدو)، سيقوم مشـغـل 

المعتمد من لبنان بتطويـر كـامـل الـمـكـمـن  ٩البلوك رقم 
 .”المحتمل حصرياً لصالح لبنان

هذا يعني بكل وضوح أن لبنان رهن عـمـلـيـة اسـتـخـراج 

النفط والغاز من حقل قانا بموافقة إسرائيلية على االتـفـاق 
المالي بينها وبين شركة توتال، ونحن نعلم كيف ماطل هذا 

سنوات للـتـفـاهـم عـلـى  ١٠العدو لالتفاق مع قبرص لمدة 
تقاسم حقل أفروديت وهما على عالقة ودية مع بـعـضـهـمـا 
البعض، وهل هناك ثقة بعد رفـع الضـغـط عـن كـاريـش 
سيرضخ اإلسرائيلي لمطالب لـبـنـان؟ ومـن يضـمـن ذلـك؟ 

 الواليات المتحدة األميركية؟
حـق إفشـال االتـفـاق “  إسرائـيـل” نص االتفاق يعطي  -٣

 .والتنقيب في القسم الجنوبي من حقل قانا
القسم الثاني: توحي للوهلة األولى هذه الفـقـرة ”  و“الفقرة 

العمل في الجزء الجـنـوبـي مـن “  إسرائيل” بأنه ممنوع على 
، إال أنه من يدقق بـالـنـص ٢٣حقل قانا الواقع جنوب الخط 

ليجد أن هذا العدو سمح لنفسه بـأن يـكـون حـراً مـن هـذا 
االلتزام بمجرد عدم االتفاق مع توتال على االتفاق الـمـالـي، 
وأصبح لبنان رهن هذا االتفاق المالي الذي ال سيطرة عـلـيـه 

 .ال بالمضمون وال بالتوقيت
مـعـاهـدة »اقرأ أيضاً: امتعاض داخلي من احتكار العـهـد لــ

 !رئيساً» تنتج«وزحمة مبادرات ال  ..«الترسيم
 ٢٩في حال فشل االتفاق ال إمكانية لـلـعـودة لـلـخـط  -٤

 :وجعل كاريش مجددا متنازع عليه
يحرم هـذا االتـفـاق لـبـنـان مـن ”:  د“ القسم األول الفقرة 

، وذلك ٢٩تعديل حدوده البحرية مستقبال والعودة إلى الخط 
من خالل إيداع عبارة في هذا المعنـى كـمـا ورد فـي هـذه 

مـمـنـوعـة  ٢٩الفقرة في األمم المتحدة، فالعودة إلى الخط 
بالنص حتى لو فشل اتفاق استخراج النفط والغاز من حـقـل 
قانا بسبب عدم اتفاق توتال والعدو على التعويض الـمـالـي 

 .في هذا الحقل كما تدعي“ إسرائيل”عن حصة 
 :% من حقوقه١٠٠كذبة أن لبنان حصل على  -٥

% للعدو من المنطـقـة ٨٠% للبنان و ٢٠يعطي هذا االتفاق 
المتنازع عليها وفقا للقانون الدولي وهي المساحة الـواقـعـة 

كلم مـربـع، وفـي  ١٨٠٠والبالغة  ٢٩بين خط هوف والخط 
% والعـدو عـلـى ٨٠حال اإلنصاف يجب أن يحصل لبنان على 

والموجودة عـنـد  ٢٩% منها كون الحجج القانونية للخط ٢٠
كافة المسؤولين اللبنانيين هي أقوى بكثير من حـجـج خـط 
هوف، ولو حصل لبنان على نصف هذه المـسـاحـة بـإعـطـاء 

كلم مربـع  ٥٠٠نصف تأثير لصخرة تخيلت لكان حصل على 
، ولكان حقل قانـا بـكـامـلـه تـحـت ٢٣إضافية جنوب الخط 

السيادة اللبنانية ولكنا نستطيع استخراج النفط والـغـاز مـن 
هذا الحقل دون أي شروط إسرائيلية، على عـكـس مـا هـو 

 .حاصل اليوم وفقاً للنص المكتوب في هذا االتفاق
سأكتفي بهذا القدر من المـالحـظـات، وأتـمـنـى أن يـقـرأ 
أصحاب القرار بتمعن هذا االتفاق والتدقيـق بـه قـبـل أخـذ 
القرار الذي يلزم الشعب اللبناني واألجيال القادمـة بـاتـفـاق 

 .يتناول حقوقهم المالية والسيادية مستقبال
 ……التاريخ لن يرحم
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 *إليكم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية باللغة العربية*   
بعد اتفاق الترسيم، إليكم النص الـنـهـائـي الـذي قـدمـه 
الوسيط األميركي آموس هوكستين للبنان لترسيم الـحـدود 

 .“إسرائيل“البحرية بين لبنان و
 :إليكم ما جاء فيه حرفياً

 )٢٠٢٢ تشرين األول/أكتوبر    ١٠ النسخة النهائية المؤرخة  (
 رسالة من جانب الواليات المتحدة

 ، [صاحب الفخامة/المعالي/السعادة]
يشرفني أن أبعث إليكم هذه الرسالة بشأن مفاوضات ترسيم  

(الـمـشـار  “  إسرائيـل ” الحدود البحرية بين جمهورية لبنان ودولة  
 .)"إليهما فيما يلي جماعيا بـ "الطرفين" وفرديا بـ "الطرف 

، بعثت الـواليـات الـمـتـحـدة ٢٠٢٠أيلول/سبتمبر  ٢٩في 
) للطرفين مرفَقة بسـت نـقـاط ١األمريكية رسالة (المرفق 

تعكس فهمها لإلطار المرجعي الخاص بهذه المفاوضات، بما 
في ذلك طلب الطرفين من الواليات المتحدة الـقـيـام بـدور 
الوسيط والميسر لترسيم الحدود البحرية بـيـن الـطـرفـيـن، 
 ل بين الطرفين عـلـى أنـه "عـنـدمـا يـتـموالتفاهم المتباد
االتفاق حول الترسيم في نهاية المطاف، سيتم إيداع اتـفـاق 

 ."ترسيم الحدود البحرية لدى األمم المتحدة
إلحاقًا بتلك الرسالة، عقدت اجتماعات باستضافة موظفـي 
مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنـان (أنسـكـول) 
في الناقورة؛ باإلضافة إلى ذلك، أجرت الـواليـات الـمـتـحـدة 

 مشاورات الحقة مع كلّ من الطرفين. 
وعقب هذه المناقشات، ترى الواليات المتحدة أنّ الـطـرفـيـن  
يعتزمان االجتماع في الـمـسـتـقـبـل الـقـريـب فـي الـنـاقـورة  
باستضافة موظفي مكتب المنسق الخاص لألمم المتحـدة فـي  
لبنان وبتيسير من الواليات الـمـتـحـدة. كـمـا تـدرك الـواليـات  

على استعداد لـتـعـيـيـن حـدوده  “]  إسرائيل “المتحدة أنّ [لبنان/ 
البحرية الدائمة والتوصل إلى حلّ دائم ومنصف بشـأن نـزاعـه  

، وعليه، فهو يوافق على الشـروط  “] إسرائيل “ البحري مع [لبنان/ 
 :لبنان] على ما يلي “/إسرائيل [”التالية، شريطة موافقة  

    القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول
أ. يتفق الطرفان على إنشاء خـط حـدودي بـحـري ("خـط 
الحدود البحرية"). ويشتمل ترسيم خط الحدود البحرية علـى 
النقاط التالية الموضـحـة فـي اإلحـداثـيـات الـواردة أدنـاه. 
وتتصل هذه النقاط ببعضها البعض، وفقًا لبيانات الـنـظـام 

 :، بواسطة خطوط جيوديسيةWGS84 الجيوديسي العالمي
 خط العرض خط الطول

33†06’34.15” N 35†02’58.12” E 
33†06’52.73” N 35†02’13.86” E 
33†10’19.33” N 34†52’57.24” E 

33†31’51.17” N 33†46’8.78” E 
ب. تحدد هذه اإلحداثيات الحدود البحـريـة عـلـى الـنـحـو 
المتفَق عليه بين الطرفين لكلّ النقاط الواقعة باتجاه البـحـر 
 من أقصى نقطة شرقي خط الـحـدود الـبـحـريـة، ودون أي
مساس بوضع الحدود البرية. وبهدف عدم المسـاس بـوضـع 
الحدود البرية في المستقبـل، فـإنـه مـن الـمـتـوقَّـع قـيـام 
الطرفين بترسيم الحدود البحرية الـواقـعـة عـلـى الـجـانـب 

المواجِه للبر من أقصى نقطة شرقي خط الحدود الـبـحـريـة 
في سياق ترسيم الحدود البرية أو في الوقت المناسب بـعـد 
ترسيم الحدود البرية. وإلى أن يحين الوقت الذي تحدد فـيـه 
تلك المنطقة، يتفق الطرفان على إبـقـاء الـوضـع الـراهـن 
بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بمـا فـي ذلـك عـلـى 
طول خط العوامات البحرية الحالي وعلـى الـنـحـو الـمـحـدد 
بواسطته، على الرغم من المواقف القانـونـيـة الـمـخـتـلـفـة 

 .للطرفين بشأن هذه المنطقة التي ال تزال غير محددة
ج. يقدم كلّ طرف في الوقت نفسه رسالة تحـتـوي عـلـى 
قائمة باإلحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم خط الحدود 
البحرية على النحو المبين في الفقرة (أ) مـن هـذا الـقـسـم 
("مراسالت األمم المتحدة") وفقًا للنموذج المرفَق لـكـلّ مـن 
الطرفين (المرفق (أ) والمرفق (ب)) إلـى أمـيـن عـام األمـم 
المتحدة في اليوم الذي يتلقى فيه رسالة الواليات الـمـتـحـدة 

(ب). كما يتعين على الطرفيـن إخـطـار ٤المبينة في القسم 
 .الواليات المتحدة عند تقديم رسالتيهما إلى األمم المتحدة

د. تحلّ اإلحداثيات الواردة في مراسلة كلّ من الـطـرفـيـن 
(ج) محلّ (أولًا) ١إلى األمم المتحدة، والمشار إليها في القسم 
إلـى “  إسرائـيـل” اإلحداثيات الواردة في المذكّرة التي رفعتها 

بشأن الـنـقـاط  ٢٠١١تموز/يوليو  ١٢األمم المتحدة بتاريخ 
الواردة في المذكرة و(ثانيا) الخـريـطـة  ١و ٣٥و ٣٤المحددة 

واإلحداثيات التي تضمنتها المذكّرة المرسلة من لبـنـان إلـى 
بشأن  ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ١٩األمم المتحدة بتاريخ 

الواردة في المذكّرة ذات  ٢٣و ٢٢و ٢١و ٢٠النقاط المحددة 
الصلة. وال يجوز أن يقدم أي من الطرفين مستقبلًا إلى األمم 
المتحدة أي مذكّرة تتضمن خرائط أو إحداثيات تتعارض مـع 
هذا االتفاق (المشار إليه فيما يلي بـ "االتفاق") ما لم يـتـفـق 

 .الطرفان على مضمون مثل هذه المذكرة
ه. يتفق الطرفان على أنّ هذا االتفاق، بما في ذلك ما هـو 

(ب)، يرسي حلًا دائما ومنصفًـا لـلـنـزاع ١موضح في القسم 
 .البحري القائم بينهما

    القسم الثانيالقسم الثانيالقسم الثانيالقسم الثاني
أ. يدرك الطرفان احتمال وجود موارد هيدروكاربونية ذات 
جدوى تجارية غير معروفة حاليا، على األقـل جـزئـيـا، فـي 

اللبناني على حد تعـبـيـر  ٩المنطقة التي تشكّل البلوك رقم 
 ٧٢الطرفين وفي المنطقة الـتـي تشـكّـل الـبـلـوك رقـم 

اإلسرائيلي، على األقل جزئيا، في مفهوم الطرفين، والمشار 
 ."إليها في ما يلي بـ "المكمن المحتمل

ب. يتعين أن تجري أنشطة التنقيب في المكمن المحتـمـل 
وتطويره وفقًا لممارسات الصناعة النفطية الـجـيـدة لـجـهـة 
حفظ الغاز بغية تحقيق أقصى قدر من الكفـاءة فـي مـجـال 
االسترجاع وسالمة التشغيل وحماية البيئة، وعلى أن تراعـي 

 .القوانين واألنظمة المعمول بها في هذا المجال
ج. يتفق الطرفان على أنّ الشخصية االعتبارية ذات الصلة 
التي تتمتع بأي حقوق لبنانية في الـتـنـقـيـب عـن الـمـوارد 

الـلـبـنـانـي  ٩الهيدروكاربونية وتطويرها في البلوك رقـم 
") ينبغي أن تكون شركة أو شـركـات ٩("مشغل البلوك رقم 

ذات سمعة طيبة، دولية، وغير خاضعة لعقوبات دولية، ، وأال 
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  ٢٠٢٢تشرين أول  /طليعة لبنان الواحد 

 

تعيق عملية التيسير المتواصلة التي تـقـوم بـهـا الـواليـات 
المتحدة، وألّا تكون شركات إسرائيلية أو لبنانيـة وتـنـطـبـق 
هذه الشروط كذلك على اختيار أي شركات تخلُف الشـركـات 

 .المذكورة أو تحلّ محلّها
د. يدرك الطرفان أنه من المتوقَّع البدء بأعمال التنقيب في 
المكمن المحتمل فور دخول هذا االتفاق حيز التنفيذ. وعليه، 

الـتـنـقـيـب فـي  ٩ينتظر الطرفان من مشغل البلوك رقـم 
المكَمن وتطويره. لهذه الغاية، يتعين على مشغـل الـبـلـوك 

عبور بعض المناطق الواقعـة جـنـوب خـط الـحـدود  ٩رقم 
على األنشطة الـمـعـقـولـة “  إسرائيل” البحرية. ولن تعترض 

والضرورية، مثل المناورات المالحية، التي يقوم بها مشـغـل 
جنوب خط الحدود البحرية مباشرةً، في إطـار  ٩البلوك رقم 

إلى التنقيب في المكمن المحتمل  ٩سعي مشغل البلوك رقم 
وتطويره، ما دامت مثل هذه األنشطة تحصل مـع تـوجـيـه 

 .“إسرائيل”إلى  ٩إشعار مسبق من مشغل البلوك رقم 
 ٩ومشغل الـبـلـوك رقـم “  إسرائيل” ه. يدرك الطرفان أنّ 

يخوضان بشكل منفصل نقاشات لتحديـد نـطـاق الـحـقـوق 
من الـمـكـمـن الـمـحـتـمـل. “  إلسرائيل” االقتصادية العائدة 

على تعويض من مشغل البلـوك رقـم “  إسرائيل” وستحصل 
لقاء الحقوق العائدة لها من أي مخزونـات مـحـتـمـلـة فـي  ٩

ومشـغـل “  إسـرائـيـل” المكمن المحتمل؛ لهذه الغاية، ستعقد 
اتفاقًية مالية قبيل اتخاذ مشـغـل “  إسرائيل“و ٩البلوك رقم 
قرار االستثمـار الـنـهـائـي. ويـتـعـيـن عـلـى  ٩البلوك رقم 

 ٩العمل بحسن نية مع مشـغـل الـبـلـوك رقـم “  إسرائيل” 
لضمان تسوية هذا االتفاق في الوقت المناسـب. وال يـكـون 

 ٩لبنان مسؤولًا عن أي ترتيب بين مشـغـل الـبـلـوك رقـم 
وال طرفًا فيه. وال يؤثّر أي ترتيب بـيـن مشـغـل “  إسرائيل“ و

على االتفاق المبرم بـيـن لـبـنـان “  إسرائيل“ و ٩البلوك رقم 
وال على حصة لبـنـان الـكـامـلـة مـن  ٩ومشغل البلوك رقم 

حقوقه االقتصادية في المكمن المـحـتـمـل. كـمـا يـتـفـهـم 
الطرفان أنه رهن ببدء تنفيذ االتفاقية الـمـالـيـة، سـيـقـوم 

المعتمد من لبـنـان بـتـطـويـر كـامـل  ٩مشغل البلوك رقم 
المكمن المحتمل حصريا لصالح لبنان ، وذلك تـمـاشـيـا مـع 

 .أحكام هذا االتفاق
، لـن تـقـوم ٩و. رهنا باالتفاق مع مشغل البـلـوك رقـم 

بممارسة أي حقوق لجهة تـطـويـر الـمـخـزونـات “  إسرائيل” 
الهيدروكربونية الواقعة في المكمن المحتمل، كما أنـهـا لـن 
تعترض على أي أنشطة ترمي إلى تطوير المكمن المحتـمـل 
أو تتخذ أي إجراءات من شأنها تأخير تنفـيـذ األنشـطـة دون 

لن تعمل على تطوير أي تراكمـات “  إسرائيل” مسوغ. كما أنّ 
أو مخزونات من الموارد الطبيعية في المكمن المحتمل، بـمـا 
في ذلك الهيدروكربونات السائلة أو الغاز الطبيعي أو غيرهـا 

 .من المعادن، والممتدة على طول خط الحدود البحرية
ز. في حال كان الحفر في المكمن المحتمل ضروريا جنـوب 
خط الحدود البحرية، فيتوقّع الطرفان من مشـغـل الـبـلـوك 

طلب موافقة الطرفين قبل المباشرة بـالـحـفـر؛ ولـن  ٩رقم 
، دون مبرر، عن منح موافقتها على الـحـفـر “ إسرائيل” تمتنع 

 .الجاري وفقًا ألحكام هذا االتفاق
    القسم الثالثالقسم الثالثالقسم الثالثالقسم الثالث

أ. في حال تم تحديد أي تراكمات أو مـخـزونـات مـنـفـردة 
أخرى من الموارد الطبيعية، بما فـيـهـا الـهـيـدروكـربـونـات 

السائلة أو الغاز الطبيعي أو غيرها من المعادن الممتدة علـى 
طول خط الحدود البحرية، غير تلك الموجودة في الـمـكـمـن 
المحتمل، وفي حال تسبب أحد الطرفين، في معرِض تطوير 
التراكمات أو المخزونات السابق ذكرها، بسحب الـجـزء مـن 
التراكمات أو المخزونات الواقع في الجزء التابع للطرف اآلخـر 
من خط الحدود البحرية أو استنفادها أو خفض مـنـسـوبـهـا، 
فعندها يعتزم الطرفان، قبل المباشرة بتطوير التراكمات أو 
المخزونات، الطلب إلى الواليات المتحدة تيسير األمـور بـيـن 
الطرفين (بما في ذلك أي مشغلين يتمتعون بحقوق داخلـيـة 
ذات صلة لجهة التنقيب عن الموارد وتـطـويـرهـا) بـغـرض 
التوصل إلى تفاهم حول منح الحقوق والطريقة التي يمـكـن 
فيها التنقيب عن أي تراكمات أو مخزونات وتطويرها بأعـلـى 

 .قدر من الفعالية
ب. يتعين على كلّ من الطرفين مشاركة البيانات ذات الصلـة  
بكافة الموارد الموجودة في الجهة المقابلة مـن خـط الـحـدود  
البحرية، المعروفة حاليا وتلك التي قد يتم تحديدها الحقًـا، مـع  
الواليات المتحدة. وفي هذا اإلطار، ينتظَر أيضا من المشـغـلـيـن  
المعنيين الذين يعملون في أي من جانبي خط الحدود البـحـريـة  
مشاركة مثل هذه البيانات مع الواليات المـتـحـدة. فـالـطـرفـان  
يدركان أنّ الواليات المتحدة تعتزم مشاركة هذه البـيـانـات مـع  

 .الطرفين في الوقت المناسب بعد استالمها 
ج. ال يجوز ألي من الطرفين المطالبة بأي من التراكمات أو 
المخزونات المنفردة من الموارد الـطـبـيـعـيـة، بـمـا فـيـهـا 
الهيدروكربونات السائلة أو الغاز الطبيـعـي أو غـيـرهـا مـن 
المعادن، الواقعة بالكامل في الجهة التابعة للطرف اآلخر من 

 .خط الحدود البحرية
د. يدرك الطرفان أنّ حكومة الواليات المتحدة تعتزم بـذل 
قصارى جهودها ومساعيها لتسهيـل األنشـطـة الـنـفـطـيـة 

 .الفورية والسريعة والمتواصلة التي يقوم بها لبنان
    القسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابع

أ. يعتزم الطرفان حلّ أي خالفات بشأن تفسير هذا االتفاق 
وتطبيقه عن طريق المناقشات التي تقوم الواليات المتـحـدة 
بتيسيرها. كما يدرك الطرفان أنّ الواليات المتحـدة تـعـتـزم 
بذل قصارى جهدها في العمل مع الطرفين على المـسـاعـدة 
في تهيئة جو إيجابي وبناء والمحافظة عليه لعقد النـقـاشـات 

 .وتسوية أي اختالفات بنجاح وبأقصى سرعة ممكنة
ب. يدخل هذا االتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي ترسـل 
فيه حكومة الواليات المتحدة األمريكيـة إشـعـارا يـتـضـمـن 
تأكيدا على موافقـة كـلّ مـن الـطـرفـيـن عـلـى األحـكـام 
المنصوص عليها في هذا االتفاق، وذلك استنادا إلى الـنـص 

 .الوارد في المرفق (د) لهذه الرسالة
“] إسـرائـيـل“ إذا كان ما سبق مقبولًا لدى حكومة [لـبـنـان/

باعتباره يمثّل الشروط النهائية المتفَق عليها بين الطرفين، 
فستقوم حـكـومـة الـواليـات الـمـتـحـدة بـدعـوة حـكـومـة 

إلى إبالغ موافقتها على هذه الشروط عن “]  إسرائيل“ [لبنان/
طريق إرسال رد رسمي مكتوب على النحو المنصوص عليـه 

 .في المرفق (ج) لهذه الرسالة
 (المرفق (أ

 مذكرة الجانب اللبناني المقترحة إلى األمم المتحدة
 [التحية والمجاملة االفتتاحية]

يتشرف [منصب المرسل واسمه] بإيداع قائمة باإلحداثيات 



      ٢٠٢٢تشرين أول  /طليعة لبنان الواحد     

 

الجغرافية ذات الصلة بالنقاط حسـبـمـا وردت فـي تـبـادل 
الرسائل الهادف إلى إقامة حدود بحرية دائمة [تاريخ الدخول 
حيز التنفيذ بإقرار الواليات المتحدة] ("تبادل الرسائل") لـدى 
أمين عام األمم المتحدة بصفتـه وديـعـا التـفـاقـيـة األمـم 

 :المتحدة لقانون البحار، المرفقة ربطًا، بشأن
خط ترسيم حدود المياه اإلقليمية بموجب الفقرة الثانيـة  •

 من االتفاقية ١٦من المادة 
خط ترسيم حدود المنطقة االقتصادية الخالصة بموجـب  •

 مـــن االتـــفـــاقـــيـــة ٧٥مـــن الـــمـــادة  ٢الـــفـــقـــرة 
تسند قائمة اإلحداثيات الجغرافية ذات الصـلـة بـالـنـقـاط، 
حسبما وردت في تبادل الرسائل، إلى النظام الـجـيـوديسـي 

 .("WGS 84") ١٩٨٤العالمي 
يحلّ اإليداع الحالي المقدم بموجب هذه الوثيـقـة جـزئـيـا 

تشريـن  ١٩محلّ اإليداع السابق الذي تقدم به لبنان بتاريخ 
، والذي تم اإلعالن عنه حسـب األصـول ٢٠١١األول/أكتوبر 

 عن طريق اإلخطار المتعلق بـالـمـنـطـقـة الـبـحـريـة رقـم
M.Z.N.85.2011.LOS.  دةل النقاط المحدستبد٢١و ٢٠وت 

في اإليداع السابق، في حين تبقى كافة الـنـقـاط  ٢٣و ٢٢و
المحددة األخرى سارية المفعول. وقد اتفـق الـطـرفـان فـي 
تبادل الرسائل على أنّ الرسائل المتبادلة تؤسس لحلّ دائـم 

 .ومنصف للنزاع البحري القائم بينهما
يطلب إلى األمين العام مسـاعـدة لـبـنـان عـلـى اإلعـالن 
الواجب عن هذا اإليداع، وفقًا لـلـمـواد اآلنـف ذكـرهـا مـن 
االتفاقية، بما في ذلك عن طريق نشر المواد والـمـعـلـومـات 
المودعة في نشرة قانون البحار وعلى الموقـع اإللـكـتـرونـي 

 .الخاص بشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار
 [التحية االختتامية]

 :المرفقات
 قائمة اإلحداثيات الجغرافية

تبادل الرسائل الهادف إلى إقامـة حـدود بـحـريـة دائـمـة 
 [[تاريخ الدخول حيز التنفيذ بإقرار الواليات المتحدة

قائمة اإلحداثيات الجغرافية لترسيم خط الـحـدود الـبـحـريـة  
الخاصة بالمياه اإلقليمية والمنطقة االقتصادية الخالصة للبـنـان  
تتصل هذه النقاط ببعضها البعض، وفـقًـا لـبـيـانـات الـنـظـام  

 :، بواسطة خطوط جيوديسية WGS84 الجيوديسي العالمي 
 خط العرض خط الطول
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 (المرفق (ب

 مذكرة الجانب اإلسرائيلي المقترحة إلى األمم المتحدة
 [التحية والمجاملة االفتتاحية]

يتشرف [منصب المرسل واسمه] بإيداع قائمة باإلحداثيات 
الجغرافية ذات الصلة بالنقاط حسـبـمـا وردت فـي تـبـادل 
الرسائل الهادف إلى إقامة حدود بحرية دائمة [تاريخ الدخول 
حيز التنفيذ بإقرار الواليات المتحدة] ("تبادل الرسائل") لـدى 
أمين عام األمم المتحدة بصفتـه وديـعـا التـفـاقـيـة األمـم 

 :المتحدة لقانون البحار، المرفقة ربطًا، بشأن
 خط ترسيم حدود المياه اإلقليمية •
 خط ترسيم حدود المنطقة االقتصادية الخالصة •

تسند قائمة اإلحداثيات الجغرافية ذات الصلـة بـالـنـقـاط، 
حسبما وردت في تبادل الرسائل، إلى النظام الـجـيـوديسـي 

 .("WGS 84") ١٩٨٤العالمي 
يحلّ اإليداع الحالي المقدم بموجب هذه الوثيـقـة جـزئـيـا 

 ١٢بتاريـخ “  إسرائيل” محلّ اإليداع السابق الذي تقدمت به 
 ١و ٣٥و ٣٤. وتستبدل النقاط المحددة ٢٠١١تموز/يوليو 

في اإليداع السابق، في حين تبقى كافة النـقـاط الـمـحـددة 
األخرى سارية المفعول. وقد اتـفـق الـطـرفـان فـي تـبـادل 
الرسائل على أنّ الرسائل المتبادلـة تـؤســس لـحـلّ دائـم 

 .ومنصف للنزاع البحري القائم بينهما
علـى اإلعـالن “  إسرائيل” يطلب إلى األمين العام مساعدة 

الواجب عن هذا اإليداع، بما في ذلك عن طريق نشر الـمـواد 
والمعلومات المودعة على الموقع اإللكتروني الخاص بشعبـة 

 .شؤون المحيطات وقانون البحار
 [التحية االختتامية]

 :المرفقات
 قائمة اإلحداثيات الجغرافية

تبادل الرسائل الهادف إلى إقامـة حـدود بـحـريـة دائـمـة 
 [[تاريخ الدخول حيز التنفيذ بإقرار الواليات المتحدة

قائمة اإلحداثيات الجغرافية لترسيم خط الحدود البحرية الخاصة  
تتصل  “  إلسرائيل ”بالمياه اإلقليمية والمنطقة االقتصادية الخالصة  

هذه النقاط ببعضها البعض، وفقًا لبيانات النـظـام الـجـيـوديسـي  
 :، بواسطة خطوط جيوديسية WGS84 العالمي 

 خط العرض خط الطول
33†06’34.15” N 35†02’58.12” E 
33†06’52.73” N 35†02’13.86” E 
33†10’19.33” N 34†52’57.24” E 

33†31’51.17” N 33†46’8.78” E 
 (المرفق (ج

 الرد المقترح من الطرفين
 ،[صاحب السعادة]

بشـأن  [X] لقد تلقّيت رسالة الواليات المتـحـدة الـمـؤرخـة
الشروط ذات الصلة بإقامة حدود بحرية دائمة. إنّ الشـروط 
الموضحة في رسالتكم مقبولة لدى حكومة [إدراج االسـم]. 
وعليه، يسر حكومة [إدراج االسم] إخطار حكـومـة الـواليـات 
المتحدة األمريكية بموافقتها على الشـروط الـمـبـيـنـة فـي 

 .[X] رسالتها المؤرخة
 (المرفق (د

 –اإلخطار النهائي المقترح من حكومة الواليات المـتـحـدة 
 .يرسل إلى الطرفين في الوقت نفسه

 ،[صاحب الفخامة/المعالي/السعادة]
بشأن الشـروط ذات  [X] أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة

الصلة بإقامة حدود بحرية دائمة بين جمهورية لبنان ودولـة 
("الطرفان"). تؤكّد الواليات المتحدة على استالمها “ إسرائيل”

رسالة من حكومتكم بتاريخ [التاريخ] تتضمن موافقتها على 
الشروط المبينة أدناه. كما تؤكّد الواليـات الـمـتـحـدة عـلـى 
استالمها رسالة من حكومة [إدراج االسم] بتاريخ [الـتـاريـخ] 
تشير فيها إلى موافقتها على الشروط المنـصـوص عـلـيـهـا 
أدناه. وعليه، تؤكّد الواليات المتحدة علـى أنّ االتـفـاق ذات 

يشـتـمـل عـلـى  الصلة بإقامة حدود بحرية دائـمـة، والـذي
 .الشروط التالية، يدخل حيز التنفيذ في تاريخ هذه الرسالة



  ٢٠٢٢تشرين أول  /طليعة لبنان الواحد 

 

عقدت هيئـة الـعـمـل الـفـلـسـطـيـنـي 
المشترك في لبنان، اجتماعها الدوري فـي 
سفارة دولة فلسطين فـي بـيـروت، وقـد 
كان على جدول أعمالها عدد من القضـايـا 
المتعلقة بالشؤون الفلسطينـيـة الـعـامـة 
والخاصة، حيث توقف المجـتـمـعـون أمـام 
جملة المشاكل التي تعتري العام الدراسي 
الجديد في مدارس األونروا، وقد صدر عن 

 :االجتماع التالي
تدين هيئة العمـل الـفـلـسـطـيـنـي  -١

المشترك في لبنان، العدوان الـمـتـواصـل 
على أهلنا في فلسطين المحتلة وخـاصـة 

في القدس وجنين ونابلس، من قبل قوات االحتالل الصهيوني، وتستنكر أيضاً االقتحامات المتكررة من قبل الـمـسـتـوطـنـيـن 
األوباش للمسجد األقصى تحت حراسة شرطة االحتالل التي تمنع المصلين المسلمين من التواجد فيه وتـقـمـعـهـم بـالـقـوة، 

 .باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي والهراوات
تحيي هيئة العمل الفلسطيني المشتركة في لبنان أهلنا في فلسطين المحتلة، و تحيي فـيـهـم صـمـودهـم الـعـظـيـم  -٢

وتشبثهم باألرض الفلسطينية وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتحيي أيضاً الدمـاء الـزكـيـة الـتـي تـروي الـتـراب 
 .الفلسطيني لتنبت شجرة االستقالل والحرية والعودة

تؤكد هيئة العمل الفلسطيني المشترك ومعها جماهير شعبنا الفلسطيني في لـبـنـان، وقـوفـهـا إلـى جـانـب األسـرى  -٣
والمعتقلين البواسل داخل السجون والمعتقالت الصهيونية، وبشكل خاص المعتقلين اإلدارييـن الـذيـن يـواصـلـون اإلضـراب 

 .، رفضاَ الستمرار سياسة االعتقال اإلداري التعسفي٢٥/٩/٢٠٢٢المفتوح عن الطعام منذ 
تدين وتستنكر هيئة العمل الفلسطيني المشترك موقف رئيسة وزراء بريطانيا "ليزا تراس" الذي جاء في كلمتـهـا الـتـي  -٤

ألقتها في احتفال لجمعية "مجلس النواب اليهود البريطانيين" والتي أعلنت فيها بأنها صهيونية كبيرة، وأكدت بأن الـمـمـلـكـة 
 .ستدافع عن الكيان الصهيوني وتدعمه دعماً مطلقاً وصادقاً

توقفت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان أمام جملة التحركات المحقة ألبناء شعبنا الفلسطيني في مـواجـهـة  -٥
تقصير وكالة األونروا، المتعلقة بالخدمات األساسية، وخاصة في مجال التربية والتعليم. وأمام بدء العام الدواسي الجديد ،وفي 
ظل مشكالت كبيرة قائمة بحاجة إلى معالجة وحلول ناجعة، تؤكد هيئة العمل بانها ستعد برنامج تحرك مركزي للضغط على 
إدارة األونروا لتوفير وتأمين كافة احتياجات أبناء شعبنا في لبنان وخاصة في مجال التربية والتعليم، على أن تلتزم به جـمـيـع 
اطر العمل الوطني واإلسالمي الفلسطيني في المناطق ،وخاصة اللجان الشعبية واألهلية واالتحادات الـنـقـابـيـة والـطـالبـيـة 
وغيرها، شريطة عدم تعطيل القضايا الحياتية اليومية ألبناء شعبنا، وهذا ما يتطلب المزيد من الوعي إلنجاز كافـة الـحـقـوق 

 . المطلبية لتخفيف المعاناة والعيش الكريم
تتقدم هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة، من ذوي شهداء الكارثة اإلنسـانـيـة  -٦

التي حلت بغرق المركب الذي كان يقلُ على متنه مهاجرين من أبناء شعبنا ومن الشعبين الشقيقين اللبنانـي والسـوري، فـي 
المياه اإلقليمية السورية، وتؤكد هيئة العمل الفلسطيني بأن هذه الكارثة اإلنسانية الكبيرة أصابت كل الجسم الفلسطـيـنـي، 
ومن ضمنه مخيم نهر البارد المنكوب الذي كان له النصيب األكبر من عدد الشهداء، وترى هيئة العمل بأن البديل عن الهـجـرة 
باستخدام مراكب الموت، يكون بتوفير مقومات الحياة وتحسين معيشة أبناء شعبنا في لبنان، وهذا برسم المجـتـمـع الـدولـي 

  . ووكالة األونروا والدولة اللبنانية
    هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنانهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنانهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنانهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان
7/10/2022 
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      ٢٠٢٢تشرين أول  /طليعة لبنان الواحد     

 

 ...يا جماهير األمة العربية البطلة
 ...يا مناضلي قوى الثورة والحرية والتحرير

يواجه شعبنا العربي الفلسطيني الشقـيـق سـلـسـلـة مـن 
حمالت إجرامية متعاقبة تمارسها حكومات الدولة الصهيونية 
االستعمارية المتعاقبة بهـدف إجـهـاض الـوعـي الـوطـنـي، 
وتركيع قيادة منظمة التحرير والشعب عموما، بـاالسـتـفـادة 
من حالة االنقسام والتشظي الفلسطينية، وحـالـة االنـهـيـار 
واالنحدار الرسمي العربي، ومن دعم قوى الشر اإلمبريـالـيـة 
في الغرب الرأسمالـي، وعـلـى رأسـه الـواليـات الـمـتـحـدة 

 .األميركية
وعلى سبيل المثال ال الحصر، فان دولة التطهيـر الـعـرقـي 

قـد قـتـلـت  ٢٠٢٢الصهيونية ومنذ بداية العـام الـحـالـي 
وأعدمت بدم بارد وفق مصادر وزارة الصحة الفلـسـطـيـنـيـة 

طفال، وأخرهـم الـطـفـل ريـان  ٦٧انسانا، من بينهم  ١٦٧
سليمان، ابن السنوات السبع، الذي استشهد نـتـاج مـطـاردة 
قوات جيش الجريمة الصهيوني المنظمة والذي حصـل يـوم 
الخميس الماضي في بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم، بعـدمـا 
اقتحمت تلك العصابات البلدة والمدرسة، التي يدرس فيـهـا. 
وكانت كما يعلم القاصي والـدانـي اسـتـهـدفـت مـن قـبـل 
اإلعالمية المتميزة، أيقونة فلسطين والقـدس، الـمـرحـومـة 
شيرين أبو عاقلة وهي تغطي عدوان واقـتـحـامـات الـقـوات 
الصهيونية في أيار / مايو الماضي، حيث استهدفهـا ضـابـط 
إسرائيلي عن سابق عمد وإصرار، وبعـدهـا قـامـت الـقـوات 
الصهيونية واصلت حرباً إجرامية أخرى شنتها عـلـى قـطـاع 
غزة في السادس من آب / أغسطس الماضي، وسقط خـالل 

 ١٦العدوان اإلرهابي الصهيوني عشرات القتلى، من بينهم 
طفال، وما تال ذلك من عمليات اغتيال ومالحقة ألبناء الشعب 
العربي الفلسطيني األعزل في نابلس وجـنـيـن وطـولـكـرم 
وقلقيلية والزبابدة ورام اهللا والـبـيـرة والـخـلـيـل وطـوبـاس 
وقباطية وأريحا وباقي بلدات الضفة الـغـربـيـة. فضـال عـن 
مسلسل جرائمها ضد أبناء الشعب في الـجـلـيـل والـمـثـلـث 
والنقب والمدن المختلطة، حيث تقوم المافيات والـعـصـابـات 
والمستعربين الصهاينة باغتيال واصطـيـاد الـعـشـرات مـن 
األطفال والنساء والشباب بهدف تسعيـر حـدة الـتـنـاقضـات 
داخل المجتمع الفلسطيني، ولدفع المواطنين للـتـرانسـفـيـر 

 .اإلرادي، وهو ما لن يحصل أبداً
 ...يا جماهير امتنا األبية

 ...يا مناضلي قوى التغيير والثورة
إن المؤتمر الشعبي العربي من موقعه الـمـلـتـزم بـثـبـات 
بالقضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق األشقاء، وإذ يـكـرر 

التزامه باعتبار قضية فلسطين، هي قضية العرب المركزيـة 
واألولى، فانه يقف ممثال بأمينه الـعـام، واألمـانـة الـعـامـة 
للمؤتمر، وكافة أعضاء المؤتـمـر مـن مـخـتـلـف الـمـشـارب 
واالتجاهات الوطنية والقومية لتؤكد اليوم وكل يوم موقفهـا 
الراسخ في دعم عروبة فلسطين وقضيتها وأهداف شـعـبـهـا 
الوطنية والقومية، وتدعو مختلف القوى الكفاحية المخلـصـة 
من داخل المؤتمر وخارجه لمساندة صمود وكـفـاح األشـقـاء 
في فلسطين المحتلة، والتصدي الحازم لعمليات االستـسـالم 
تحت يافطة "السالم اإلبراهيمي"، وذلك عن طريق تكـثـيـف 
حمالت الترشيد للوعي والنضـال الـوطـنـي والـقـومـي فـي 
أوساط الشباب من الجنسين لوقف حالة التصدع الـرسـمـي، 
والنهوض بالمسؤوليات الوطـنـيـة والـقـومـيـة دفـاعـا عـن 
مكتسبات وطموحات القومية العربية، وعنوانها األبرز قضيـة 
تحرير فلسطين، وتعزيز الـروابـط الـقـومـيـة والـنـضـالـيـة 
المشتركة بين أبناء األمة العربية. مثلـمـا تـدعـو فـي هـذه 
المرحلة النضالية األشقاء الفلسطينيين للتعامل بـإيـجـابـيـة 
واالستجابة للمبادرة الجزائرية الهادفة لردم هـوة االنـقـالب 
واالنقسام، حيث الوحدة الوطنية تـمـثـل رافـعـة أسـاسـيـة 

 .للنضال الوطني والقومي
فلسطين تحتاج منا جميعاَ وفي مختلف المواقـع والـظـروف 
كل أشكال الدعم والتكامل مع نضال أبنائها، دون نسيـان أو 

 .تجاهل المهام الوطنية األخرى في بلداننا العربية المختلفة
 .عاشت فلسطين حرة أبية -
 .عاشت األمة العربية ماجده موحده -

    المحامي احمد عبد الهادي النجداويالمحامي احمد عبد الهادي النجداويالمحامي احمد عبد الهادي النجداويالمحامي احمد عبد الهادي النجداوي
    األمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربي
4/10/2022  
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  ٢٠٢٢تشرين أول  /طليعة لبنان الواحد 

 

يغادر غدا األحد وفد جبهة التحرير العربية متوجها إلى الجزائر بعد تلقي الجبهة دعـوة 
رسمية من القيادة الجزائرية للمشاركة بجلسات الحوار الوطني الـفـلـسـطـيـنـي والـتـي 

 . ستعقد في العاصمة الجزائرية يومي الثالثاء واألربعاء القادمين
وقال المهندس محمود الصيفي الناطق الرسمي لجبهة التحرير الـعـربـيـة فـي بـيـان 
صحفي صباح اليوم السبت أن وفدها سيكون برئاسة الدكتور فـيـصـل عـرنـكـي نـائـب 
األمين العام ورئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينيـة وعضـويـة 
كل من الرفيق حسين رميلي مسؤول الجبهة في لبنان والرفيق فريد مشهراوي مسـؤول 

 .الجبهة في قطاع غزة والرفيق محمود الصيفي الناطق الرسمي للجبهة 
وثمنت جبهة التحرير العربية في بيانها الصحفي الجهود الجزائرية الرامية إلـى إنـهـاء 
االنقسام الفلسطيني الذي اضر كثيرا وما زال بالقضية الفلسطينية والى استعادة الوحدة 

ولتحقيق أهداف شعبنا في حق تقرير المصير والعـودة  الوطنية الفلسطينية ألنها صمام األمان في مواجهة مخططات االحتالل
 . وتحرير األسرى وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس

     المكتب اإلعالمي المركزيالمكتب اإلعالمي المركزيالمكتب اإلعالمي المركزيالمكتب اإلعالمي المركزي    ––––رام اهللا رام اهللا رام اهللا رام اهللا  - جبهة التحرير العربيةجبهة التحرير العربيةجبهة التحرير العربيةجبهة التحرير العربية
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قال المهندس محمود الصيفي الناطق الرسمي لجبهة التحرير العربية عضو وفد الـجـبـهـة إلـى مـؤتـمـر الـحـوار الـوطـنـي 
أن الجزائر قدمت مشروع إعالن الجزائر من اجـل تـحـقـيـق الـوحـدة  ٢٠٢٢/  ١٢و  ١١المنعقد في الجزائر يومي  الفلسطيني

 .الوطنية الفلسطينية
 . للمصادقة عليه من قبل جميع الفصائل الفلسطينية

حيث اكد جميع ممثلي الفصائل في اليوم األول للمؤتمر في مداخالتهم على وحدانية التمثيل الفلسطيني من خالل منظـمـة 
 . التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وعلى إنهاء االنقسام وإتمام المصالحة الوطنية

وقال المهندس محمود الصيفي أيضاً أن جبهة التحرير العربية أكدت من خالل رئيس وفدها الدكتور فيصل عـرنـكـي نـائـب 
األمين العام عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي بدوره شكر الشقيقة الجزائر رئيسا وحـكـومـة وشـعـبـا 
الحتضانه مؤتمر الحوار الفلسطيني حيث أكدت على أن إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية هي مصلحة وطنية بشكـل 
خاص وعربية ودولية بشكل عام والذي من شأنه زيادة آمال الشعب الفلسطيني في نيل الحرية واالستقالل من خالل مواجهـة 

 . واحداً االحتالل ومخططاته الخبيثة صفاً
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عقدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت اجتماعها الدوري بحـضـور 
الجميع وناقشت عدد من القضايا الخاصة بالمخيمات والتجمعات الـفـلـسـطـيـنـيـة 

 :وكانت أبرز الخالصات التالية
التأكيد على وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لشعبنا الفلسطينـي  -١

 .في كافة مناطق تواجده
التوجه للجزائر بالتحية والتقدير على رعايتها للحوار الفلسطيني ولجـهـودهـا  -٢

المبذولة الستعادة الوحدة الوطنية والتي تكللت بإعالن الجزائر آملين العمل عـلـى 
 .تطبيق بنوده

التوجه بتحية اإلجالل واإلكبار لشعبنا المنتفض في وجه االحتالل ولمقاومته الباسلة وللشهداء مشاعل النصر عـلـى درب  -٣
 .الحرية واالستقالل ولألسرى الميامين الذين يسطرون آيات نضالية جليلة في مواجهة الجالد الصهيوني وغطرسته

التأكيد على مسؤولية األونروا وضرورة أن تقوم بواجبها تجاه شعبنا في ظل الظروف والتحديات القائمة وتـوفـيـر كـافـة  -٤
 ٢٠٢٢-١٠-١٨بيروت                  .متطلبات العملية التعليمية ومعالجة كافة المشكالت بما يضمن حق طالبنا بالتعليم الالئق
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      ٢٠٢٢تشرين أول  /طليعة لبنان الواحد     

 

أدانت قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" فـي 
لبنان بشدة اعتداءات وجرائم قوات االحـتـالل اإلسـرائـيـلـي 
واإلرهاب المنظم الذي تمارسه بشكل يـومـي فـي الضـفـة 
الغربية المحتلة وخاصة استمرار هجماتهـا اإلرهـابـيـة ضـد 
مدينتي نابلس وجنين ومخيماتهما، وكان آخـرهـا الـهـجـوم 
التي شنته قوات االحتالل فجر اليوم على مدينة جنين وأدى 
إلى استشهاد فلسطينيين همـا الـمـواطـن مـتـيـن ضـبـايـا 
والدكتور عبد اهللا أبو التين، لدى محاولته إسعاف إضافة إلـى 
مسعفين آخرين، خالل مواجهات اندلعت عقب اقتحام قـوات 
كبيرة من جيش االحتالل والقوات الخاصة لمـديـنـة جـنـيـن 

 .ومخيمها، واعتقال العديد من المدنيين العزل
وأضافت: إن استمرار قوات االحتالل في تصعيد عـدوانـهـا 
اإلرهابي والدموي واإلجرامـي لـلـمـدن والـقـرى والـبـلـدات 
والمخيمات الفلسطينية، والحصار الذي تتعرض له المنـاطـق 
الفلسطينية وخاصة ما يحصل في القدس ونابلس والخلـيـل 
ومخيماتهم، وإطالق يد ميليشيات المستوطنين وعناصرهم 
اإلرهابية المسلحة بحماية وإسناد وإشراف قوات االحـتـالل، 
حلقة في مسلسل عمليات اإلجـرام والـتـطـهـيـر الـعـرقـي، 
ومحاولة بائسة لكسر إرادة شعبنا الفلسطيـنـي ومـقـاومـتـه 

 .الباسلة وصموده وبقائه في أرض الوطن
وتعرب قيادة حركة "فتح" في لبنان عن تضامنها مع أهلنا 
وشعبنا في أرض الوطن، ودعمهـا وتـأيـيـدهـا لـمـقـاومـتـه 
الشجاعة لسلطة االحتالل، وتحملها المـسـؤولـيـة الـكـامـلـة 
والمباشرة عن تداعيات تصعـيـدهـا الـمـتـعـمـد والـخـطـيـر 

لألوضاع، ومحاولتها فرض أمر واقع للتعايش مـع االحـتـالل 
واالستيطان بديالً عن الحل التاريخي الذي أقـره الـمـجـتـمـع 

 .الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية
ودعت الدول العربية والصديقة والمجتمع الـدولـي إلدانـة 
سياسات وممارسات سلطة االحتالل اإلجرامـيـة، ولـلـتـحـرك 
الفوري وتحمل مسؤولياتها في لجم الـعـدوان اإلسـرائـيـلـي 
على شعبنا وإجبار دولة االحتالل على وقف اعتداءاتها عـلـى 

 .المواطنين الفلسطينيين
وحيت قيادة حركة "فتح" في لبنان صمود شعبنا في ارض 
الوطن ومقاومة الباسلة في وجه العدوان، ووجهـت الـتـحـيـة 
إلى أرواح الشهداء وإلى الجرحى والمصابين داعية بالـرحـمـة 
للشهداء والشفاء العاجل للجرحـى والـمـصـابـيـن والـحـريـة 

  .لألسرى والمعتقلين
 

 ٢٠٢٢تشرين األول  ١٤لبنان 
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 املوقع اإللكتروين  حلزب طليعة لبنان العريب االشتراكي، 

  ٢٠١٥ففي الرابع  من شهر كانون الثاين 

 بدأت  مرحلته الفعلية 

 تابعونا على العنوان التايل:

www.taleaalebanon.com 
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    أحمد علوشأحمد علوشأحمد علوشأحمد علوش
الضفة الغربية المحتلة تشتعل والضفة تنتفض والضـفـة 
تثور وفعل المقاومة في تصاعد وهو يتطور، كماً ونوعاً وهذا 
ما يثير قلقاً غير عادي لدى القيادتين السياسية واألمنية فـي 
كيان العدو فسياسة القتل واإلجرام وأساليب القمع الوحشيـة 
لم تنجح في لي الذراع الفلسطينية، ويخوض العدو معركتـه 
على أكثر من صعيد وفي كل االتجاهات ولكـنـه بـالـتـأكـيـد 

 يحصد نتائج مخيبة آلماله وتوقعاته.
عندما اندلعت المواجهة األخيرة في غزة وترافقت مع تصعيـد  
غير مسبوق في جنين ومخيمها اعتمـد الـعـدو اسـتـراتـيـجـيـة  
استفراد  فصيل بعينه، كما اعتمد سياسـة تـجـزئـة السـاحـات  
بحيث ينفرد في ساحة دون أخـرى قـبـل أن يـكـتـشـف وهـم  

 حساباته وينفجر بركان الغضب في كل أنحاء الضفة الغربية. 
ففي سياسة استفراد كل فصيل لقي فشالً ذريعاً عـنـدمـا 
وقفت كل فصائل المقاومة الفـلـسـطـيـنـيـة وسـاهـم كـل 
بإمكاناته وقدراته في المعركة على الرغم من نـأي حـركـة 
حماس التي اكتفت ببيانات المتابعة والمراقبـة عـن كـثـب، 
وكانت مشاركة كتائب األقصى أحد األذرع العسكرية لفتح / 

 مسألة الفتة.
وإذا كان البعض قد اعتبر في حينه أن المـواجـهـة فـي غـزة  

 –والحرب على جنين ترتبط بحسابات انتخابية لتحالـف البـيـد  
غانتس، فهذه النظرة قاصرة وتفتقر عن  قصد أو بدونه لفـهـم  
حقيقة الموقف الصهيوني من الضفة الغربية بـرمـتـه، والـتـي  
يطلق عليها مسمى (يهودا والسامرة)، حيث تبدأ مخططاته مـن  
مدينة القدس وأقصاها وتمتد إلى جنين والخليل ونابلس وعموم  

 مدن وقرى الضفة الغربية وتتجاوز ذلك إلى األغوار والنقب. 
لقد اعتمد العدو سياسة الـمـطـاردة والـقـتـل بـالـنـسـبـة 
للمقاومين، وفي اعتقاده أن مثل هذه السيـاسـة قـد تـدفـع 
بكثيرين للعزوف عن هذا الفعل خوفاً من الموت، مع محاولـة 
حرمانهم من الحاضنة الشعبية من خالل الـتـضـيـيـق عـلـى 
الفلسطينيين عبر رسائل متعددة وفي أولها تشريع الـقـتـل 
العبثي للفلسطينيين دون محاسبة أو مساءلة من قبل قـوات 
االحتالل وقطعان المستوطنين، وكانت تقديراته الخاطئة أن 
أعمال المقاومة هي ذات طابع فردي من متحمسين ولـيـس 
لها أي خلفية سياسية أو تنظيمية وفي الوقت نفسـه مـارس 
ضغوطاً شديدة  على السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنيـة 
ألنها ال تقوم بما هو مطلوب منها، وكذلك مشاركـة بـعـض 
 العناصر في األجهزة األمنية في عمليات ضد قواته وحواجزه.

وعلى الرغم مما يقدمه أبناء الشعب العربي الفلسطـيـنـي 
من تضحيات، فإن أوساط واسعة في كـيـان الـعـدو تـحـمـل 
مسؤولية الفشل للجيش واألجهزة األمـنـيـة عـلـى اخـتـالف 
دورها ومسمياتها وبالتالي على حكومة غانتس، بعد أن ثبت 
فشل كل ما اتخذ من إجراءات،  وما يقوم به من مـمـارسـات 
في لي ذراع اإلرادة الفلسطينية المتنامية، فقد شهد الفـعـل 
الفلسطيني المقاوم تطوراً كماً ونوعاً، كماً من خالل اتسـاع 
العمليات وتنوعها والتي طالت عمق الكيان الصهيـونـي فـي 
قلب تل أبيب، ونوعياً من خالل تنسيق ميداني بين عنـاصـر 

من كل التنظيمات والفصائل تحت مسـمـى واحـد (عـريـن 
األسود أنموذجاً) ونقلة متميزة في التسليح والتجهيز واألعداد 
والتنفيذ، كما الحظ ما اعتبره (أي العدو) تطـوراً مـقـلـقـاً إذ 
اعتقد في مرحلة ما أنه استطاع أن ينجح في خلق حالة مـن 
اليأس والخنوع في أوساط الفلسطينيين، لـيـكـتـشـف خـطـأ 
حساباته إذ أن الحاضنة الشعبية للمقـاومـيـن أكـثـر عـمـقـاً 
وصالبة من أي وقت مضى وهي آخذة باالتساع لتمتد عـلـى 
مساحة الضفة الغربية المحتلة وهـو يـتـخـوف بشـدة مـن 
احتماالت توسع هذه الحاضنة إلى غزة والنقب وأن تصل في 

 ١٩٤٨مرحلة الحقة إلى األراضي الفلسطينية المختلطة عام 
بكل ما يعنيه ذلك من مخاطر خاصـة فـي الـمـدن والـقـرى 
الفلسطينية المحتلة، وما شهدته هذه المناطق من مواجهات 
بين الفلسطينيين ومغتصبي أرضهم أو كما يقول بين العرب 

 واليهود خاصة في حيفا والناصرة وفي أحداث ليست بعيدة.
لقد اكتشف العدو حقيقة الحاضنة الشعبية، كما اكـتـشـف 
أن دخول قواته إلى أي مدينة أو قرية لم يـعـد نـزهـة كـمـا 
اعتقد في مرحلة ما إذ تقابل هذه القوات بمقـاومـة عـنـيـدة 
ووابل من الرصاص، وليس أدل علـى ذلـك أن جـنـيـن أوالً 
ونابلس ثانياً إذ ودعت المدينة الشـهـداء وخـرج كـل أبـنـاء 
نابلس ومن استطاع إليهـا الـوصـول فـي مـوكـب مـهـيـب 
لتشييعهم وتوعد مـن "عـريـن األسـود" وكـل مسـمـيـات 

 الفصائل األخرى بالرد وتصعيد المواجهة مع االحتالل.
العدو ليس في وارد التراجع عن سياسته اإلجرامية، فـهـي 
ديدن وجوده واستمراره، واالنتقادات التي تـوجـه مـن قـبـل 
وسائل إعالمية، وبعض أوساطه السياسـيـة تـدعـو قـواتـه 
وأجهزته األمنية أن تركز على ضرورة تصعيد وتائر الـقـمـع 
واإلرهاب وممارسة كل أنواع الجرائم، فالعقلية العـنـصـريـة 
الحاقدة ال تعرف وال تجيد غير هذه اللغة، وهي تـظـن أنـهـا 
بهذه األساليب تستطيع تنفيذ مخـطـطـاتـهـا وكسـر اإلرادة 
الفلسطينية، وهي ليس في وارد اإلقرار بـعـكـس ذلـك ألن 

 هذا األمر في صلب عقيدتها.
أمام حجم التحديات والمخاطر، وحتمية تصاعد المواجـهـة 
المتوقع ازديادها عنفاً واتساعاً من قبل العدو يصبـح لـزامـاً 
على المترددين في الساحة الفلسطينية، ويمارسون مواربـة 
سياسة النأي بالنفس إعادة النظر بحساباتهـم ال مـمـارسـة 
التقية في معركة الوجود والمصير، أما السلطة الفلسطينيـة 
فأمام اتخاذ عدة خطوات سـيـاسـيـة ال الـمـنـاشـدة خـاصـة 
للواليات المتحدة األميركية ألنها ال تقدم أو تـؤخـر بـعـدمـا 
تبين أن الوعود المتواضعة لبايدن في زيارته األخيرة ظـلـت 
حبراً على ورق مثل وعوده االنتخابية قبل خوض مـعـركـتـه 
الرئاسية بما في ذلك مساعدة مستشفيات القـدس بـمـبـلـغ 
مئة مليون دوالر وزيارته لتل أبيب أنتجت صفقة ال تخـتـلـف 

 عن صفقة ترامب إن لم تكن أسوأ.
لقد ودعت نابلس شهداءها وقبلها فـعـلـت جـنـيـن وكـل 
فلسطين تستعد لمواجهات جديدة من الـمـقـاومـيـن، ومـن 
صمود المرابطين في األقصـى الـمـبـارك، ويـدركـون أنـه 
 خيارهم الوحيد وسبيلهم األوحد في معركة الوجود والمصير.
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طالعتنا هيئة اإلذاعة البريطانية اليـوم بـنـبـأ مـفـاده أن 
السلطة الفلسطينية ومصر والمحتل اإلسرائيلي وقعوا اتفاق 

  .استخراج الغاز من أمام سواحل غزة
 :خبر مقتضب دون تفاصيل. بهذا الصدد أود أن أبين اآلتي

كنت قد نشرت منذ سنـتـيـن بـحـثـيـن حـول نـفـس  (١)
  .الموضوع تحت العنوان أعاله

تحدثت في البحثين بإسهاب عن حقلي غاز أمام سـواحـل 
  :غزة في المياه اإلقليمية الفلسطينية

) الذين يحتويـان عـلـى مـا ٢) وغزة مارين (١غزة مارين (
ترليون قدم مكعب من الغاز وهو ما قيـمـتـه  ٢إلى  ١،٦بين 

مليارات دوالر. وبينت أن المفـاوضـات الـتـي  ٦اآلن أكثر من 
كانت تقودها شركة الغاز البريطانية مع المحتل اإلسرائيلـي 
والحكومة المصرية وصلت إلى طـريـق مسـدود ألن مصـر 
والمحتل أصرا على أخذ حصة األسد من الغاز وإلقاء الـفـتـات 
إلى السلطة الفلسطينية. وقبلت السلطة بمبلغ ملـيـار دوالر 
إال أن الكنيست (اإلسرائيلي) إبان عهد شارون رفض تسليـم 
السلطة أي مبالغ نقدية متعلالً بوقوعها فـي أيـدي حـمـاس 
(وهذا أمر ال يمكن حصوله من قبل السلطة الفلـسـطـيـنـيـة 
وجميعنا يعرف األسباب). ولكن اقترح شارون بيـع السـلـطـة 
معدات صناعة إسرائيلية الصنع بالسعر الذي يريده المحـتـل 

  .وبما يـعـادل مـلـيـار دوالر. رفضـت السـلـطـة االقـتـراح
وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود وأقفلت شـركـة الـغـاز 

  .البريطانية مكتبها في تل الربيع وعادت إلى لندن
نظراً للحاجة الماسة إلـى الـغـاز والـنـفـط فـي هـذه )  ٢( 

المرحلة من أزمة الطاقة العالمية بسبب الحرب الروسية ضد 
الغرب في أوكرانيا واحتمال أن تزداد معاناة أمريكا والـغـرب 
على مستوى الحاجة إلى الطـاقـة والـتـدفـئـة والـتـي بـدأت 
مظاهرها واضحة في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبقـيـة دول 
المعسكر الشرقـي األوروبـيـة سـابـقـاً. ومـع قـرار األوبـك 

مليون برميل يومياً والذي شـكـل  ٢بتخفيض اإلنتاج بمعدل 
صدمة ومفاجئة ألمريكا والغرب واتهمت أمريكا دول الخلـيـج 
العربي وإيران أنها وراء هذا التخفيض. لذلك حركت أمريـكـا 
كل قواها ووضعت كل ضغوطاتها على كل الدول القريبة أو 
الحليفة لها والتي تنتج أو على وشك أن تنتج نـفـطـاً وغـازاً 
لإلسراع في استخراج ومعالجة أي غاز يتواجد في حـقـولـهـا 
المستغلة أو المنتظر استغاللها. فكان أن سـرعـت أمـريـكـا 
إنجاز االتفاق على ترسيم الحـدود الـبـحـريـة بـيـن لـبـنـان 
والمحتل اإلسرائيلي برعاية وضغوط أمريكية. والهـدف مـن 
ذلك استخراج الغاز المسروق من ثروة الشعب الفلسـطـيـنـي 
وإرسالها بالناقالت إلى معمل معالجة الغاز في دمياط عـلـى 
سواحل المتوسط في جمهورية مصر العربية وهـو مـعـمـل 

  .الغاز الوحيد الموجود على سواحل المتوسط
ولنفس الغرض وقع االتـحـاد األوروبـي ودولـة االحـتـالل 
اإلسرائيلي وجمهورية مصر العربية. وقعوا اتفاق مـعـالـجـة 
الغاز المسروق من الثروات الفلـسـطـيـنـيـة عـلـى سـواحـل 

المتوسط من حقول الفيـتـان ودولـفـيـن وكـاريـش وتـمـار 
% إلى مـيـنـاء  ٣٠% منها إلى أوروبا و  ٧٠وغيرها. ثم شحن 

  .أســدود الســتــخــدامــه فــي مــحــطــات قــوى االحــتــالل
الخبر الذي نشرته هيئة اإلذاعة البريطانيـة الـيـوم هـو  (٣)

نتاج الضغوطات األمريكية على دولة االحتالل اإلسـرائـيـلـي 
من أجل تسهيل استخراج ومعالـجـة الـغـاز وتصـديـره إلـى 

  .أوروبا
% من الحـاجـة  ١٠كل هذه الجهود ال تساهم حتى بنسبة 

  .األوروبية
على السلطة الفلسطينية أن تطرح هذا االتفاق عـلـى  (٤)

المجلس التشريعي الفلسطيني ألخـذ مـوافـقـتـه عـلـى أي 
اتفاق. وعلى السلطة أن تتوقف عن المزيـد مـن الـتـنـازالت 
إلرضاء أمريكا وتحت الضغط المصري. هذه الثروة لـألجـيـال 
الفلسطينية ويجب أن يطرح االتفاق عـلـى اإلعـالم ويـوزع 
على كل الخبراء الفلسطينيين المعروفين بـخـبـراتـهـم فـي 
مجال الترسيم والقانون الدولي وقوانـيـن األمـم الـمـتـحـدة 
ألعالي البحار. والخبراء الفلسطينيون المعروفون جـيـداً فـي 
العالم بخبراتهم في مجال الحفر واإلنتاج وخطوط األنـابـيـب 

  .والشحن والمعالجة
يجب أن يحافظ أي اتفاق على حقوق الفلسطـيـنـيـيـن  (٥)

في غازهم المنهوب من قبل المحتل وعـلـيـهـم مـفـاوضـة 
الشقيقة مصر لالتفاق على السعر العالمي لـمـعـالـجـة طـن 

  .الغاز
الحصة التي كانت مطروحة على السلطة الفلسطينية لـم 
تعد مقبولة حالياً ال بالسعر وال بالنسبة التي قررها المحـتـل 

 .باإلذعان
السلطة الفلسطينية مطالبة بإعادة ترسـيـم الـحـدود  (٦)

البحرية مع الشقية مصر حسب قوانين أعالي البحار وقوانين 
 .األمم المتحدة

لدى الشعب الفلسطيني العديد من الخبراء الدوليـيـن فـي 
القانون الدولي والترسيم وعلى السلطة اسـتـشـارتـهـم فـي 
ذلك وأن يكون أحدهم عضواً في الوفد المفاوض باإلضـافـة 

  .إلى خبراء الحفر المائل واإلنتاج
إنه ألمر مستغرب هـذا الـتـعـتـيـم مـن قـبـل السـلـطـة 
الفلسطينية في كل ما يتعلق بملف الغاز. ال تنشر السـلـطـة 
أي شيء يتعلق بهذا الملف. وال تستشر السلطة أي خبراء إال 

  .من كان ينتمي إلى تنظيمها
هذا األمر ليس مقبوالً في العصر الذي لم تعد مـعـلـومـات 
النفط والغاز من أسرار الدولة أو يتحكم فيها شخص بعـيـنـه 
أو حفنة من الموظفين الذين ليسوا على قدر مـن الـكـفـاءة 

  .والخبرة
    

    المهندس االستشاريالمهندس االستشاريالمهندس االستشاريالمهندس االستشاري
    علي شريدةعلي شريدةعلي شريدةعلي شريدة
    حفر وإنتاجحفر وإنتاجحفر وإنتاجحفر وإنتاج
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  ٢٠٢٢تشرين أول  /طليعة لبنان الواحد 

 

    يا أبناء شعبنا العراقي العظيميا أبناء شعبنا العراقي العظيميا أبناء شعبنا العراقي العظيميا أبناء شعبنا العراقي العظيم
    يا جماهير أمتنا العربية المجيدةيا جماهير أمتنا العربية المجيدةيا جماهير أمتنا العربية المجيدةيا جماهير أمتنا العربية المجيدة

    يا ثوار تشرين األبطاليا ثوار تشرين األبطاليا ثوار تشرين األبطاليا ثوار تشرين األبطال
تحـــل علينا اليوم الذكرى الثالثة لثورة تشرين العظـيـمـة 

، والتي مثلت نقـطـة تـحـول ١/١٠/٢٠١٩التي انطلقت في 
كبرى في عملية الصراع والمواجهة بين الشـعـب وسـلـطـة 
االحتالل والتبعية التي تسلطت على رقاب شعبنا وحـكـمـتـه 

، ٢٠٠٣بالنار والحديد إبان الغزو األمريكي لبلدنا في سـنـة 
وقد كان ذلك اليوم التشريني المشهود إيذاناً بزحف طـالئـع 
الشعب العراقي الشجاع بشيوخه ونسائه وشبابه نحو أوكـار 
الفاسدين في المنطقة الخضراء، والذيـن أصـابـهـم الـذعـر 
وفروا كالجرذان أمام الثوار واندفاعهم البطولـي وصـوتـهـم 
الهادر وهم يرددون "إيران بره بره بغداد تبقى حره"، فقامت 
الحكومة العميلة ومليشيات إيران اإلجراميـة بـقـمـع الـثـوار 
بوحشية، واستهدفتهم بالقنابل الدخانية المميتة المـحـرمـة 
دولياً ورصاص القناصة الجبناء الذي كـان يـطـلـق بـاتـجـاه 
رؤوسهم وصدورهم العارية، فسقط عشرات الشهداء ومئـات 
الجرحى، حتى اعتقد قتلة الشعب بأنهم أرهبوا المتظاهريـن 
وسحقوا انتفاضتهم عندما شاهدوا الثوار مضرجين بدمائهم 
بين شهيد وجريح، وبعد مـرور عـدة أيـام، وتـحـديـداً فـي 

عادت الثورة بعنفوان أكبر، وبجموع مليونية  ٢٥/١٠/٢٠١٩
في بغداد الحبيبة الـثـائـرة ومـحـافـظـات الـفـرات األوسـط 
والجنوب المنتفضة، وشيدت خيم االعتـصـام فـي مـيـاديـن 
الثورة وساحاتها، وكان من أبرز سمات ثـورة تشـريـن هـي 
شعبيتها وتمثيلها لشرائح المجتمع العراقي كافة وسلميـتـهـا 
ومطاولتها وإدامة زخمها من قبل طلـبـة الـعـراق الـبـواسـل 
بحشود مليونيه أسبوعية، إضافة إلى الـدعـم الـلـوجسـتـي 
السخي الذي قدمه الشعب العراقي الوفي ألبنائه الثوار، بـمـا 
عرف عنه من كرم وطيبة وشهامة ميزته عن شعوب األرض، 
وكانت روح التضحية واإليثار والشجاعة ونكران الذات حاضرة 
في نفوس الثوار عند مواجهة قوى الشر والـظـالم واإلجـرام 
متمثلة بأحزاب وميليشيات إيران اإلرهابـيـة الـتـي حصـدت 

) شهيد، إضافة إلى عشرات اآلالف مـن ٨٠٠أرواح أكثر من (
الجرحى والمعاقين والمغيبيـن، وقـد كـان لـثـورة تشـريـن 
العروبية األصيلة نتائج مباشرة فرضت معادلة جديدة عـلـى 
األرض وفي مقدمتها إسقاط حكومة الـمـجـرم عـادل عـبـد 
المهدي سيئة الصيت، وإجراء انتخابات مبكرة فاشلة قاطعهـا 
الشعب العراقي، ولم تتعد نسبة المشاركة فيهـا أكـثـر مـن 

% , وعجز أطراف العملية السياسية عن تشكيل الحكـومـة ١٥

على الرغم من مرور سنة تقريباً علـى إجـراء االنـتـخـابـات، 
إضافة إلى احتدام الصراع بين التيار واإلطار الذي وصل إلـى 
الصدام المسلح بينهما، وتلك الـمـعـطـيـات أوصـلـت إيـران 
وعمالءها إلى نفق مظلم، كانت له انعكاسات وتداعيات على 
العملية السياسية وأدواتها بالشكل الذي جـعـلـهـا تـتـهـاوى 
وتحتضر أمام إصرار الثوار وتصميـمـهـم عـلـى إسـقـاطـهـا 

 .بمخرجاتها كافة
إن قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشـتـراكـي إذ 

،  ١/١٠/٢٠١٩تستذكر بفخر واعتزاز يوم الثورة األغر في 
فإنها على ثقة ويقين ال يقبل الشك بأن لواء النصر مـعـقـود 
لشعب العراق وثورته التشرينية الباسلة مهما حاول الـطـغـاة 
ومن خلفهم إيران الشر أن يمدوا لبعضهم طوق النـجـاة ألن 
إرادة الشعوب ال تقهر، وإن ثوار تشرين األبطال سـيـجـنـون 
قريباً ثمار تضحياتهم الغالية الـمـعـمـدة بـالـدم الـعـراقـي 
الطهور، وإننا نعول على شعبنا العظيم بمكوناته وأطـيـافـه 
وقواه الوطنية والقومية واإلسالمية كافة بأنه قادر بعون اهللا 
على تحرير العراق من رجس االحتالل الفـارسـي الـبـغـيـض 
ومن يرتبط به من العمالء األذالء عبيد األجنبي، ألن التجربة 
المريرة التي عشناها على مدى تسعة عشر سنة أثبتت لـنـا 
بشكل قاطع بعدم التعويل على أي جهة خارجية لـلـخـالص 
من هؤالء الفاسدين، عديمي الشرف والضمير، ألن مـن جـاء 
بهم وفي مقدمتهم أمريـكـا هـي مـن مـدتـهـم بـعـوامـل 
االستمرار طيلة هذه المدة الطويلة، وعلينا بعد االتكال على 
اهللا االعتماد على أنفسنا وتوحيد صفوفنا وتحشيد قـدراتـنـا 
من أجل هدف التحرير المقدس، مصـداقـاً لـقـولـه تـعـالـى: 
( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو اهللا وعدوكم)، وقد آن األوان ليوم الخالص من هؤالء 
اللصوص الذين وضعوا ثرواتنـا وخـيـراتـنـا تـحـت تصـرف 
األجنبي وتركوا شعبنا يقارع الجوع والفقـر والـمـرض، واهللا 

 .أكبر
 

تحية لشعب العراق قاهر الجبارين والطغـاة والـظـالـمـيـن 
  .على مر العصور

تحية للنساء العراقيات الماجدات، أمهات وأخـوات وزوجـات 
 .الشهداء األبرار

المجد والخلود والرحمة لألكرم منا جميـعـاً شـهـداء ثـورة 
 .تشرين األبطال

 .الخزي والعار والشنار لقتلة الشعب عبيد إيران وذيولها
 .وليخسئ الخاسئون
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      ٢٠٢٢تشرين أول  /طليعة لبنان الواحد     

 

    يا أبناء شعبنا العراقي العظيميا أبناء شعبنا العراقي العظيميا أبناء شعبنا العراقي العظيميا أبناء شعبنا العراقي العظيم
    يا جماهير أمتنا العربية المجيدة يا جماهير أمتنا العربية المجيدة يا جماهير أمتنا العربية المجيدة يا جماهير أمتنا العربية المجيدة 

أيها المناضلون البعثيون أينما كنتم في داخل الوطن وفي أيها المناضلون البعثيون أينما كنتم في داخل الوطن وفي أيها المناضلون البعثيون أينما كنتم في داخل الوطن وفي أيها المناضلون البعثيون أينما كنتم في داخل الوطن وفي 
    المهاجرالمهاجرالمهاجرالمهاجر

تحل علينا هذا اليوم الذكرى الثانية لرحيل الرفيق القـائـد 
المجاهد عزة إبراهيم رحمه اهللا األمين العام للحزب، أمـيـن 
سر قيادة قطر العراق، القائد األعلى للجهاد والتحـريـر، وقـد 
شاءت إرادة اهللا سبحانه وتعالى أن يتزامن رحيل هذا القـائـد 
العربي البطل مع الذكرى األولى لثورة تشـريـن الـعـظـيـمـة 

، وألن القادة التاريخيين هـم أمـل  ٢٠٢٠/  ١٠/ ٢٥بتاريخ 
شعوبهم ومصدر إلهام لها وقدوتها في التضـحـيـة واإليـثـار 
ومقاومة الظلم والظالمين والمحتلين فقد كان للرفيق القائد 
عزة إبراهيم رحمه اهللا دوراً مشهـوداً فـي قـيـادة فصـائـل 
المقاومة الوطنية والقومية واإلسالمية ضد الغزاة األمريكـان 
ومن تحالف معهم من قوى الشر والعدوان، ليستكمل بـذلـك 
ما بدأه رفيق دربه الطويل الشهيد الـقـائـد صـدام حسـيـن 
رحمه اهللا الذي أسس ألسرع مقاومة شـعـبـيـة فـي تـاريـخ 
حركات التحرر الوطني في العالم، والتي تصـدت لـالحـتـالل 

، واسـتـطـاع خـلـفـه  ٢٠٠٣/  ٤/   ٩منذ ساعاته األولى في 
الرفيق القائد عزة إبراهيم رحمه اهللا مـن تـوحـيـد أغـلـب 
فصائل المقاومة الوطنية تحت قيادته في جـبـهـة الـجـهـاد 
والتحرير، والتي تمكنت من الـقـيـام بـعـشـرات اآلالف مـن 
العمليات القتالية النوعية ضد الغزاة، وألحقت بـهـم خسـائـر 
جسيمة في األشخاص والمعدات على مدى ثـمـان سـنـوات، 

) ألف قـتـيـل  ٧٣وقدرت خسائر الجيش األمريكي بأكثر من (
وعشرات اآلالف من الجرحى والمعوقين، إضافة إلى أكثر مـن 
ثالثة ترليونات دوالر باعتراف العدو نفسه، وأمام الضـربـات 
الساحقة للمقاومة العراقية الباسلة اضطرت القوات الـغـازيـة 

/  ٣١بقيادة الواليات المتحدة إلى الهروب من العراق بتاريخ 
٢٠١١/ ١٢. 

أما في مجال التنظيم الحزبي فقد تمكن الرفـيـق الـقـائـد 
عزة إبراهيم رحمه اهللا بحكم خبرته وتجربـتـه الـنـضـالـيـة 
الطويلة من بث الروح مجدداً في نفوس مـنـاضـلـي الـبـعـث 
األشاوس بعد فترة قصيرة من االحتالل األمريكي األطلـسـي 

، وعاد الحزب بكافة تشكـيـالتـه إلـى ٢٠٠٣للعراق في سنة 
العمل النضالي والجهادي على امتداد أرض العراق الطاهـرة، 
على الرغم من قوانين االجـتـثـاث واإلقصـاء والـمـقـاطـعـة 
والمالحقة التي مارسها المحتل وسلطته العميلة وميلشياتهـا 
أذناب إيران ضد مناضلي الحزب النشـامـى وأبـنـاء شـعـبـنـا 

 .العراقي األبي
إن قيادة قطر العراق وهي تستذكر رحـيـل الـقـائـد عـزة 

إبراهيم رحمه اهللا فإنها تحفظ لهذا القائد الشـجـاع ثـبـاتـه 
األسطوري على المبادئ ورباطه في ساحات الجهاد والنضـال 
خالل قيادته للحزب في أصعب الظروف وأكثرها تعقيداً لـمـا 
عرف عنه من صبر قل نظـيـره فـي مـواجـهـة الصـعـوبـات 
والتحديات التي تتطلب قائداً بمواصـفـات مـن تـلـك الـتـي 
تمثلت في شخصيته الفذة والتي عبرت عن كبرياء وعنفـوان 
البعث في أروع صوره، ألنه مؤمن تماماً بـأن حـزبـنـا حـزبـاً 
رسالياً عقائدياً أتقن الربط بين الـعـروبـة واإلسـالم وإبـراز 
الدور القيادي التاريخي للرسول األعظم محـمـد (صـلـى اهللا 
عليه وآله وسلم) وأثره في حياة األمة، ولذلك أطلق الرفـيـق 
القائد عزة إبراهيم رحمه اهللا على حـزبـنـا تسـمـيـة حـزب 
الرسالة الثاني لما يحمله من خصائص وسمات تؤهله لقيادة 
األمة العربية في مواجهة األخطار التي تسـتـهـدف الـوجـود 

 .العربي في الصميم
الرحمة والغفران لروح الرفيق القائد عزة إبراهيـم رحـمـه 

 .اهللا
المجد والخلود لشهيد الحج األكبر الرفيق الـقـائـد صـدام 

 .حسين رحمه اهللا
الرحمة لشهداء المقاومة الوطنية العراقية الذيـن ألـحـقـوا 

 .الهزيمة المنكرة بالجيش األمريكي وحلفائه
 .الرحمة في عليين لشهداء ثورة تشرين العظيمة

 .عاش العراق حراً عربياً أبياً، واهللا أكبر
    قيادة قطر العراققيادة قطر العراققيادة قطر العراققيادة قطر العراق
    لحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكي

 ٢٠٢٢/ ١٠/ ٢٥بغداد في 
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، لـهـا ٢٠١٩الثورة التي قادها شباب العراق فـي الـعـام 
مشتركات كثيرة مع ثـورة الشـبـاب الـتـونسـي والـمـصـري 
والجزائري والسوداني وكافة الساحات العربية، لذا نستطـيـع 
أن نقول بثقة تامة بأن األمة العربية والدة، وأن شبابها هـم 
من سيحققون أهدافها بالوحدة والتحـرر والـتـوزيـع الـعـادل 

 . للثروة
 ...يا جماهير أمتنا المكافحة

أعاد الشباب العراقي من جديد زخم الـتـظـاهـرات وسـط 
العاصمة بغداد والمحافظات األخرى العراقية بمناسبة مـرور 
ثالث سنوات على انطالقة ثورة تشريـن الشـبـابـيـة الـتـي 
أسقطت حكومة عادل عبد المهدي رئيس الـوزراء الـعـراقـي 
وصاحب الهوايات المزدوجة والمعين كأداة إيـرانـيـة إلعـادة 
النظر بقانون االنتخابات والمفـوضـيـة لـتـقـيـيـد الـحـريـات 
والتالعب بمقومات المجتمـع الـعـراقـي ومـن ثـم الـدعـوة 

 .النتخابات مبكره بأساليبهم المزورة والمعروفة
هكذا ومن جديد ورداً على كل أساليب الـقـمـع والـتـزويـر 
والتجويع انطلقت التظاهرات هذا العام فـي ظـل انـتـشـار 
كثيف للقوات األمنية، والحواجز الكونكريتية، وأيضـاً إلحـيـاء 

(تشرين أول)  ٢٠١٩الذكرى الثالثة الحتجاجات تشرين عام 
 .المتصاعدة

اعتقد البعض في مرحلة ما بأن ثورة تشرين قد انحسـرت 
أو ضعفت أو أن زخم التظاهرات قد تراجع تحت وطأة القـمـع 
الوحشي المدعوم فارسياً والذي تسبب في مقتل مـا يـقـرب 

ألفا آخـريـن، لـكـن الـذي  ٣٠شخص وجرح حوالي  ٨٠٠من 
حدث اليوم وبعد ثالثة أعوام على انطالق هذه االحتجـاجـات 
هو استمرار للثورة وانفجار جديد وبمزيد من تـجـمـع اآلالف 
من المتظاهرين الثائرين، ومعظمهم من الشباب، في ساحة 
التحرير ببغداد إلحياء وإدامة ذكرى ذلك الغضب، برفع صـور 
الشهداء واألعالم العراقية تعبيراً عن طـمـوحـات شـعـبـهـم 
ومسلحين بالشموخ والعنفوان والتطلع إلى النصر ومستقبـل 
افضل، حيث احتشدوا عند مدخل جسر الـجـمـهـوريـة الـذي 
أغلقته القوات األمنية بثالثة حواجز من كتل خرسانيـة فـي 
محاوالت خائبة لمنع الوصول إلى المنطقـة (الـخـضـراء...!؟) 
التي تضم السفارات الغربية ومؤسسات القمع الرسمية حيث 
نتج كذلك عن هذه التظاهرات وأدوات القمع أعـداد كـبـيـرة 
من حاالت االختناق بالغاز بين المـتـظـاهـريـن، جـراء تـلـك 
االشتباكات بين المتظاهرين والقوى األمنية والمليـشـيـاويـة 
التي لم وال تتورع عن استخدام قنابل الغاز المسيل للـدمـوع 
بهدف قمع الثورة الشعبية وتفريق المتظاهرين وإبـعـادهـم 
عن حواجز الكتل الكونكريتية في محاولـة الحـتـواء الـثـورة 

 .وقمع الحركة الثورية
انطلقت اليوم لتطرح من جـديـد  ٢٠٢٢تظاهرات تشرين 

شعار إسقاط النظام السـيـاسـي الـذي جـاء بـه الـمـحـتـل 
األمريكي، مما يعني وجود خندقين ال ثالـث لـهـمـا، خـنـدق 
اإلرادة الشعبية الوطنية والقومية الـعـراقـيـة الـمـتـصـاعـدة 
وخندق العملية السياسية العميلة المليشياوية الـلـصـوصـيـة 

 المدعومة فارسياً... وال خيار في ذلك
ثورة جذرية يقـتـدى  ٢٠٢٢لنجعل من تظاهرات تشرين -

 .بها ضد العمالء الطغاة الستمرار المسيرة الثورية
المجد للشهداء والخزي والعار للقتلـة الـخـونـة الـعـمـالء  -

 . المارقين والمرتزقة
والنصر للثوار األمجاد ضد أعـداء وطـمـوحـات الشـعـب  -

 .العراقي
    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
٤/١٠/٢٠٢٢  
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 ...يا جماهير أمتنا العربية المناضلة
 ...يا أبناء شعبنا ليوث العراق األحرار

لقد بات العراق اليوم يعيش في ظل أنظمة عميلة صنعها 
الغزو األطلسي الصهيوني المتواطئ مع نظام طائفي كـريـه 
تتحكم به عناصر الفرس وأشياعهم وأيتام خميني وخامنئـي 
وباقي عناصر الحقد الشعوبي الفارسي، وهي أوضـاع شـاذه 
ما عرف العراق لها مثيالً عبر التاريخ حتى في عهود هوالكـو 
الغابرة، وهي بالتأكيد أوضاع جرى استيالدها وتصـمـيـمـهـا 
لسلب العراق العظيم هويته العربية والـنـيـل مـن كـيـانـه 
القومي كحارس للبوابة الشـرقـيـة مـن الـوطـن الـعـربـي، 
ولتعطيل دوره الفاعل والمؤثر أبداً عـبـر تـاريـخـه الـقـديـم 
والحديث، وقد تكالبت على كسـر إرادة شـعـبـه الـعـظـيـم 
ومازالت قوى الشر في مـحـاولـة لسـلـبـه دوره الـتـاريـخـي 
والحضاري المتوارث والذي كان بلغ أوج إشعاعه االقـتـصـادي 
والسياسي والثقافي واالجتماعي تحت قيادة ثـورة تشـريـن 
المجيدة التي أعادت له ألقه على كافة المستويات الـقـومـيـة 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وبما يتناسب مع تطلعات 
جماهيره الوطنية والقومية والمشروع النهـضـوي الـوحـدوي 
الذي تولى مسؤوليته بجرأة واقتدار أمام قوى التآمر والـغـزو 
الدولية المجرمة المتواطئة مع مجموعات األنظمة اإلقليمـيـة 
والصهيونية وكانت ذروة ذلك العدوان الغاشم الذي خططـت 
له ونفذته تلك القوى المعادية لطموحات امتنا العـربـيـة رداً 
على مواقفه الشجاعة في مواصلة دوره القومي الحيوي على 
مختلف المستويات بما في ذلك مـواجـهـة حـالـة الـهـزيـمـة 
والتردي والهزال في نفوس أبناء األمة المجيدة فـكـان ذلـك 
االستهداف البغيض للعراق محاولة إلخراجه من دائرة الفعـل 
القومي ولطمس هويته العروبـيـة حـيـث تـالقـت مصـالـح 
وغايات دول التحالف اإلجرامي الذي قادته أمريكـا بـكـل مـا 
استطاعت حشده من القوى ومن وراء وعـبـر الـمـحـيـطـات 
متواطئة بل ومتآمرة في استكمال مشروعها اإلجـرامـي مـع 
النظام الفارسي على قاعدة نظرية التخادم المتـبـادل الـذي 
مازال ناشطاً ومستمراً إلى يومنا هذا في مـخـطـط تـدمـيـر 
العراق ومنجزاته وتغيير هويـتـه ونـهـب ثـرواتـه والـعـبـث 
بمستلزمات حاضره ومستقبله ومحاولة دفـعـه إلـى نـقـطـة 
الالعودة بل واإلجهاز على طموحات جـمـاهـيـره بـاعـتـمـاد 
محاوالت تنفيذ خطر برامج وسياسات اإللـحـاق والـتـبـعـيـة 
المطلقة؛ ما يشكل إمعاناً وتمادياً في المخططـات الشـريـرة 
التي يبيتونها ويتآمرون على تنفيذ فصولها وهم الخاسـئـون 
إذ باتت الجماهير العراقية في حواضرها وأريافها وصحرائهـا 
من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب تخوض حـربـاً وثـورة 
وطنية عارمة أجمعت عليها جماهيره الشعبية متجاوزة كافـة 

األخطار والحواجز التي حاولت رسم حدود تـطـلـعـاتـهـا فـي 
الحرية والوحدة والتقدم في إطارها القومي؛ فالعراق الـيـوم 
أمام أخطار كبيرة أدركها الشرفاء الثائرون بالضد مـن تـلـك 
المخططات الشيطانية المتواطئ عليها بين فرقـاء الـعـدوان 

 .المستمر
 ...يا شرفاء وأحرار العراق العظيم... يا أحرار األمة

إن عراقكم اليوم أمام أخطار داهمـة ومـحـدقـة بـه دوراً 
وكياناً بعد أن تمت تعرية مؤامرة وأطماع الغزاة الذين تآلفوا 
على الشر ومخططات استهدافه لإللقاء بـه خـارج الـتـاريـخ 
فاألوضاع باتت صادمة لكل مراقـب مـوضـوعـي عـاصـر أو 
عايش تجربة حكم الغزو االحتاللي المتواطئ وما ترتب عليه 
من تجارب ونتائج مأساوية شهدها ومازال يشهدها الـعـالـم 
في عهد اسود يتسم بإشاعة الـجـهـل واألمـيـة والـفـوضـى 
والسالح المنفلت وتغييب فرص الـعـمـل وتـدمـيـر قـواعـد 

 .االقتصاد الوطني
 ...يا شرفاء العراق واألمة

لقد ظن الغزاة وأعوانهم المتواطئون في الساحة الـدولـيـة 
واإلقليمية أن ما نفذوه وينفذوه من عنف وتدمير يـمـكـن أن 
يديم لهم فرص الهيمنة على شعبنا العراقي البطل، وحـتـى 
لم يدركوا وليس لهم أن يدركوا أنهم سـيـواجـهـون عـاجـالً 
بمزيد من عنفوان العراقيين األحرار وهي دائرة تتسع يـومـاً 
إثر يوم هي دائرة المعارضة من مختلف الفـئـات الشـعـبـيـة 
الجماهيرية ليكون الشعب كل الشعب ثورة بمواجهة تسلـط 
الخاسئين وما استمرار ثورة تشرين وتطوراتها المنصورة إال 
دليالً حاسماً على حيوية الجماهير العراقية المـكـابـدة وقـوة 
إرادة شعبها في تلمس طرق وأساليب الـخـالص لـمـقـاومـة 
االحتالل وأعوانه وأدواته وبالضد من المـشـروع الـتـوسـعـي 
الفارسي على حساب األمتين الـعـربـيـة واإلسـالمـيـة وكـل 
مصالحها ومقدساتها ذلك المشروع الذي بـدا واضـحـاً لـكـل 
مراقب ومشاهد حيث يستمر الدجل والتواطـؤ الـمـكـشـوفـة 
فصوله وغاياته وبكل عناوينهـا ودجـلـهـا وخـداعـهـا وهـي 
المعادية من حيث النتيجة لطموحات الجماهير العـراقـيـة ... 
فعراقكم اليوم أمام كل صنوف التهديد والمعـانـاة والـتـآمـر 

 .فليس لكم واهللا إال الصدق والنضال والصبر
 .عاش العراق العظيم منصوراً ومنتصراً ألمته ووحدتها -
 .والموت للخونة والمتآمرين والطائفيين -
 والمجد في عليين للشهداء والمناضلين -
 

    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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  ٢٠٢٢تشرين أول  /طليعة لبنان الواحد 

 

على أثر االتفاق الموقع ما بين الفصائل الفلسطينية، الذي 
تم قبل يومين في الجزائر بشأن وحدة الموقف الفلسطيـنـي 
تجاه الصراع مع العدو المحتل، صرح األميـن الـعـام لـحـزب 
البعث العربي االشتراكي في الجزائر والناطق الرسمي باسم 

  : قيادة القطر الدكتور أحمد شوتري بما يلي
وقع قبل يومين في الجزائر الـعـاصـمـة بـرعـايـة رئـيـس 
الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون األخـوة فـي الـفـصـائـل 
الفلسطينية كافة اتفاقاً تاريخياً يفضي إلى وحـدة الـمـوقـف 
الفلسطيني تجاه العدو الصهيوني، وهو الموقف الذي انتظره 

 .شعبنا في فلسطين و جماهير األمة العربية منذ أمد بعيد
وبهذه المناسبة يثمن حزب البعث العـربـي االشـتـراكـي فـي  
الجزائر هذه الخطوة، ويعتبرها نجاحاً عظيماً حققه شعبنـا فـي  
فلسطين في صراعه مع الكيان الصهيوني، وهو الموقـف الـذي  

من دون شك سيعزز صمود شعبنا فـي فـلـسـطـيـن، ويـعـيـد  
القضية الفلسطينية إلى طريقها الصحيح، ويضـع حـدا لـحـالـة  

 .التداعي التي بدأت تظهر على مستوى بعض األنظمة العربية 
لقد جاء االتفاق في وقت يـعـيـش فـيـه الـعـالـم حـالـة مـن  
االستقطاب و الصراع الدوليين الذي يؤسس لمرحلة جديدة فـي  

فـتـوحـيـد    العالقات الدولية مستقبال ال مكان فيها لـلـضـعـفـاء، 
الموقف الفلسطيني يقوي الثورة الفلسطينية و يشد الجمـاهـيـر  
العربية اليها، ويجبر األنظمة العربية الـخـائـرة إلـى مـراجـعـة  

 .مواقفها، ويضع حداً في التدخل الدولي في الشأن الفلسطيني 
 .هنيئاً لشعبنا في فلسطين وأمتنا هذه الخطوة

    الدكتور احمد شوتري، الدكتور احمد شوتري، الدكتور احمد شوتري، الدكتور احمد شوتري، 
    األمين العام للحزب والناطق الرسمي األمين العام للحزب والناطق الرسمي األمين العام للحزب والناطق الرسمي األمين العام للحزب والناطق الرسمي 

  ١٥/١٠/٢٠٢٢الجزائر في  باسم القيادة
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أما آن للهيئات الدولية واإلقليمية التدخل فـي الـمـسـألـة  -
السودانية ومناصرة طالئع الشعب السوداني بمواجهة القوى 

 االنقالبية العسكرية الغاشمة؟
هكذا تتصرف الطغمة العسكرية مع المحامين والطـالئـع  -

من رجال القانون واألطباء ورجال الـفـكـر .... فـمـا بـالـكـم 
بممارسات القتل وشالالت الدم وأشبـاهـه الـيـومـيـة بـحـق 

 الجماهير السودانية..!!؟
تعامل الحكام العسكريون السودانيين وتآمرهم المسبـق  -

والمعلوم مع الكيان الصهيوني وداعميه فـي أمـريـكـا ودول 
الغرب أعطاهم بعض الغطاء ونوعـاً زائـفـاً مـن الشـرعـيـة 
األطلسية الخادعة لمزيد من القمع وسفك دماء الـجـمـاهـيـر 

 .السودانية الثائرة
يا جماهير أمتنا المناضلة عـلـى طـريـق الـحـريـة والـتـحـرر  

 ...والتضحيات لمقاومة تسلط حكم العسكر في السودان الشقيق 
 .يا أبناء وجماهير شعبنا في السودان المرابطة والمقاومة •
نحييكم في وقفتكم وقفة العز الجبارة عـبـر الـمـواجـهـة  •

اليومية المستمرة من حكم االنقالبيين من العسكـر عـمـالء 
 .الكيان الصهيوني والمعادين لطموحات الجماهير السودانية

لقد ثبتت اليوم ومن قبل المديات التي بلغهـا ويـبـلـغـهـا  •
حكم العسكر االنقالبييـن األشـرار فـي الـتـآمـر والـعـسـف 

 .بمواجهة الطموحات الشعبية للخالص واالنعتاق والتحرر
الممارسات اإلجرامية المستمرة التي دأب االنقالبيون األشرار   •

على ممارستها منذ بدايات صفحات انقالباتهم على مدى اكـثـر  
من عام ضد طموحات الجماهير السودانية لالنعتـاق والـتـقـدم  
تجاوزت ومازالت تتجاوز كل القيم المألوفة مـثـلـمـا الـقـوانـيـن  
واألعراف على مستوى المنطقة والعالم ... وربما إحدى صفحـات  
اليوم ما جرى بثه عبر األثير من ممارسات البطـش ومسـلـسـل  
القتل اليومي وشالالت الدماء وليس آخر ممارسـاتـهـم الضـرب  
عرض الحائط بالقوانين والقيم واألعراف الدوليـة الـمـتـعـلـقـة  
بحماية المحامين حراس القانون ذاته التي لم يتجرأ عليهـا مـن  

قبل أي من أنظمة المستعمرين واالنقالبات العـسـكـريـة ومـن  
 .سبقها من الحكومات عبر عهود االستعمار المظلمة وحتى اليوم 

أن صفحات القمع والبطش التي تعرض ويتعرض لها اليوم 
المحامون حراس القانون ومن ذلك األسـلـوب الـفـج وغـيـر 
المألوف عرفاً وقانوناً وحتى في عهود الـظـالم عـلـى مـدى 
التاريخ في التشهير اعتقال المحامي وبالذات عضو مؤتمـرنـا 
الشعبي العربي الزميل األستاذ وجدي صالح عبده وما رافـق 
ذلك من إجراءات تهشيريه تعسفية وغيـر قـانـونـيـة وغـيـر 
منطقية تشكل أصالً إهانة بالغة لمهنة المحامـاة وانـتـهـاك 
لحصانة المحامي التي كفلتها وتكفلها القوانيـن الـعـالـمـيـة 

مـن  ٤٨وكافة الشرائع والقوانين الحضارية ومنهـا الـمـادة 
 قانون المحاماة السوداني وتعديالته؛

وإننا جماهير وأعضاء المؤتمر الشعبـي الـعـربـي فـي مـخـتـلـف  
ـات   األقطار العربية وأمانته العامة إذ نستنـكـر ونشـجـب الـتـصـرف
ـات اإلجـرامـيـة مـن   ـارس الباطلة والحاقدة والمضافة إلى كل الـمـم
التعذيب والقتل التي دأبت السلطات العسكرية واالنقـالبـيـة عـلـى  
ـاصـرة   ممارستها بصورة فظه ومغايره لكل القوانين والشرائع المـع
فإننا نطالب باستنكار تلك الممارسات الـعـمـيـقـة مـن الـتـعـسـف  
وأشباهها ووضع حد لما يمارس يومياً في الساحات السودانية بحـق  
أبناء السودان المناضلين من اجل الحرية واالنعتاق بمواجهة حـكـم  
ـا   العسكر التعسفي على مرأى ومسمع المجتمع الدولي المعاصر كـم
ـاعـلـه فـي   المنظمات والهيئات الدولية صاحبة الشأن دون ردود ف

 .مجاالت الدفاع عن الحريات اإلنسانية والحقوق والمواثيق الدولية 
النصر والمجد للمناضلين أبناء وأحرار الشعب السـودانـي  -

 .العظيم في كفاحهم على طريق الحرية والديمقراطية
السقوط والفشل لحكم العسكر االنقالبي األسود الـمـتـآمـر   -

آبداً على حريات وطموحات المناضلين الشرفاء وعلى مستـقـبـل  
 .واهللا اكبر ... اهللا أكبر وليخسأ الخاسئون .األجيال السودانية 

  األمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربي
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د�ن %�� BC ي"j% �� 7j��� ر�6ت�/� D��� B�" �� B; )�� �/�$/0� 

h��M 6*7 �0/��_ و>�يcر O�	و D��L# /0� D��-�./0� ق ��6حv,|� ���?و�  



      ٢٠٢٢تشرين أول  /طليعة لبنان الواحد     

 

وصف القيادي بقوى إعالن الحرية والتغـيـيـر (الـمـجـلـس 
المركزي) والمتحدث الرسمي باسم حـزب الـبـعـث الـعـربـي 

وصف الظهور اإلعالمي الكثـيـف  -االشتراكي عادل خلف اهللا 
لمنسوبي النظام البائد بـ"الحلقة المتقـدمـة مـن مـخـطـط 

تشرين األول/ أكتوبر شهيتهم  ٢٥الردة" بعد أن فتح انقالب 
 .على حد قوله -"النهمة" للتشبث بالسلطة 

وأوضح خلف اهللا في تصريح لـ"الترا سودان" أن االنـقـالب 
في جوهره قد صمم لحماية مصالح الرأسمالية وامتيـازاتـهـا 
التي نمتها وحمتها سلطة النظام البائد "الفاسدة"، مـفـســرا 
بذلك مناصبة "قوى الردة واالنقالب" العداء للجنة التفـكـيـك 

عـلـى حـد وصـفـه. وأضـاف:   –ورموزها بـ"سفور ووقاحـة" 
"تراتبيا جاء ظهورهم بعد إبطال سلطة االنـقـالب لـقـرارات 
لجنة التمكين وبتعويضات أرهقت الـمـوازنـة الـعـامـة، فـي 
الوقت الذي تتنصل فيه وزارة المالية عـن اإليـفـاء بـاألجـور 

 ."والمرتبات
وقال خلف اهللا "إن الظهور اإلعالمي لرموز النظام الـبـائـد 
يظهر عدم احترام إلرادة الشعب وعدم إدراك لوعيه". ووصف 
قائد االنقالب بـ "مخرِج سيناريوهات عناصر النظام البائـد"، 
الفتا إلى استمراره في الدفع تجاه سـيـنـاريـو "االنـتـخـابـات 
المبكرة" بعد أن أجهضت إرادة الحراك السـلـمـي سـيـنـاريـو 
"تفويض الجيش"، مشيرا إلى آخر تصريحات إبراهيم غندور 

 ."التي قال إنها "إمعان في تجاهل دروس التاريخ
وأكد خلف اهللا في حديثه لـ"الـتـرا سـودان" أن تـوسـعـة 
المشاركة العلنية للفلول في سلطة االنقالب بأي غطـاء لـن 
تؤدي إال إلى "سقوطهم جميعا وبأسرع ما تيسر". وأوضح أن 
سلطة االنقالب ليست متورطة في عودة الفـلـول فـحـسـب، 
وإنما جاءت في األساس لحماية مصالح عناصر النظام البائـد 
وامتيازاتها ورعاية التمكين، مضيفًـا: "لـذلـك لـم تـجـد إال 
الفلول والعدو الصهيوني لالستقواء والسـنـد، وكـالهـمـا ال 

 .على حد قوله -مستقبل له" 
وبحسب القيادي بقوى الحرية والتغيير، فإن الحل الوحـيـد 
للتخلص ممّن أفسدوا الـحـيـاة السـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة 
واالقتصادية خالل العقود الثالثة المـاضـيـة هـو "تصـعـيـد 

 النضال نحو هدف إسقاط االنقالب بوصفه أولوية". 
ولفت إلى أن ذلك يتم عبر وحدة قوى الحراك السلمي في 

"أوسع جبهة من قوى الديمقراطية والتغيير" إلعالن اإلضراب 
السياسي والعصيان المدنـي. وأردف: "األولـويـة الـوطـنـيـة 
والديمقراطية الراهنة هي إسقاط االنقـالب عـبـر اإلضـراب 
السياسي والعصيان المدني الذي تديره مـكـونـات الـجـبـهـة 

 ."الواسعة
وكانت رموز النظام البائد قد عادت للظهور في السـاحـة 
السياسية في الفترة السابقة وسط ذهول القوى السيـاسـيـة 
األخرى. ونظم استقبال كبير لرئيس الوزراء األخير في نظام 
"اإلنقاذ" والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحظـور مـحـمـد 
طاهر إيال، فيما نظمت حمالت مناصرة للمطـالـبـة بـإطـالق 
سراح القياديين نافع علي نافع وعبدالرحمن الخضـر، فضـلًـا 
عن خطاب رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف د. إبراهـيـم 
غندور الذي أوضح فيه تحولهم من "معارضة مسانـدة" إلـى 
"معارضة"، ولفت فيه إلى تزايد معدالت الهجرة مـن الـبـالد 
وعدم اهتمام المسؤولين بها، كما أشار أيضا إلى ما وصـلـت 
إليه الحكومة الحالية من "فقر وضياع وهجرة كبـيـرة" عـلـى 

 .حد وصفه
وكانت حكومة حزب المؤتمر الوطني قد سـقـطـت عـبـر 

 .٢٠١٩نيسان/أبريل  ١١ثورة سلمية في 
 

* * * * * 
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  ٢٠٢٢تشرين أول  /طليعة لبنان الواحد 

 

أكد الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي االشتـراكـي 
المهندس عادل خلف اهللا، رفضـهـم ألي اتـفـاق مـع قـادة 
االنقالب يحفظ مصالح القوى االنقالبية التي توشـك عـلـى 

 .السقوط
، إن التسـويـة مشـروع «التغيير»وقال خلف اهللا في حوار لـ

ال يـمـكـن »إلنقاذ السلطة االنقالبية من السقوط. وأضـاف: 
التصالح مع االنقالبيين ويجب إسقاطهم وإحـداث الـتـحـول 

 .«الديمقراطي وإجراء االنتخابات
ووصف التسوية التي تجري اآلن بالطبخة التي ال تـخـتـلـف 

م، بما عرف بـاتـفـاق ٢٠٢٠نوفمبر  ٢١كثيراً عما حدث في 
 .البرهان وحمدوك

وشدد على أنهم لن ينسحبوا من قوى الحرية والـتـغـيـيـر، 
وأنهم سيعملون على إسقاط االنقالب من داخل الـتـحـالـف. 

 :وأدلى خلف اهللا بإفادات أخرى في ثنايا هذا الحوار
 حوار: عالء الدين موسى -التغيير

األيام القليلة الماضية أكدت تسريبات صحفية تسليم األيام القليلة الماضية أكدت تسريبات صحفية تسليم األيام القليلة الماضية أكدت تسريبات صحفية تسليم األيام القليلة الماضية أكدت تسريبات صحفية تسليم  * * * *
المجلس المركزي مسودة التسويـة المجلس المركزي مسودة التسويـة المجلس المركزي مسودة التسويـة المجلس المركزي مسودة التسويـة     ----قوى الحرية والتغييرقوى الحرية والتغييرقوى الحرية والتغييرقوى الحرية والتغيير

المطروحة إلنهاء االنقالب إلى اآللية الثالثية.. ما مدى صحة المطروحة إلنهاء االنقالب إلى اآللية الثالثية.. ما مدى صحة المطروحة إلنهاء االنقالب إلى اآللية الثالثية.. ما مدى صحة المطروحة إلنهاء االنقالب إلى اآللية الثالثية.. ما مدى صحة 
    ذلك؟ذلك؟ذلك؟ذلك؟

غض النظر عن صحة األخبار من عدمها، ولكن نـقـول إن 
السير في المصالحة مع االنقالبيين قتـلـة شـهـداء الشـعـب 
وناهبي ومبددي موارده هو في المقام األول إنـقـاذ ألسـوأ 
انقالب أصبح آيالً للسقوط، وهو رضوخ لجـهـات إقـلـيـمـيـة 
ودولية بما فيها الدور الصهيونـي، إضـافـة إلـى اسـتـجـابـة 
لضغوط الرأسمالية الطفيلية التي تعبر عن مصالح ضـيـقـة 
تتعارض مع مصالح الشعب السوداني وتضحياته وتطلعـاتـه 
التي ال يمكن أن تتحقّق بالوصايـة عـلـيـه، وإنـمـا بـإرادتـه 
وإسقاط االنقالب واستعادة االنتقال الـديـمـقـراطـي وإجـراء 

 .االنتخابات
لكن هنالك من يصر على هذه التسوية رغم رفضكم لكن هنالك من يصر على هذه التسوية رغم رفضكم لكن هنالك من يصر على هذه التسوية رغم رفضكم لكن هنالك من يصر على هذه التسوية رغم رفضكم  *
    لها؟لها؟لها؟لها؟

إصرار البعض على التسوية سيقوده إلى ذات مصـيـر مـن 
م ومـن تصـالـحـوا ١٩٧٨انقادوا مع ديكتاتورية مايو فـي 

وشاركوا اإلنقاذ، وأخيراً هي صفقة ال تختلف كثيراً عما حدث 
م، وعندما تم تجاوز الشعب السوداني في ٢٠٢١في نوفمبر 

المحطات المشار إليها وغيرها، وهذه تعد محاوالت تصـفـيـة 
لتطلعاته ومواقفه وااللتفاف على مصالحـه بـإرادتـه الـحـرة 
وتطوير أدواته في النضال السلمي وهـو مـا سـيـواجـه بـه 
المصالحة التي تسعى أطراف عدة إلخراجها بيد أن التـجـربـة 

 .النضالية والمنطق يؤكدان أنها ولدت ميتة
حزب البعث أصدر بياناً رفض فيه عمليـة الـتـسـويـة حزب البعث أصدر بياناً رفض فيه عمليـة الـتـسـويـة حزب البعث أصدر بياناً رفض فيه عمليـة الـتـسـويـة حزب البعث أصدر بياناً رفض فيه عمليـة الـتـسـويـة  *

السياسية في حين أنكم كنتم جزءاً من اجتماع قوى الحرية السياسية في حين أنكم كنتم جزءاً من اجتماع قوى الحرية السياسية في حين أنكم كنتم جزءاً من اجتماع قوى الحرية السياسية في حين أنكم كنتم جزءاً من اجتماع قوى الحرية 
والتغيير الذي تمت فيه إجازة ورقة إنهاء االنقالب، أال يعد والتغيير الذي تمت فيه إجازة ورقة إنهاء االنقالب، أال يعد والتغيير الذي تمت فيه إجازة ورقة إنهاء االنقالب، أال يعد والتغيير الذي تمت فيه إجازة ورقة إنهاء االنقالب، أال يعد 

    هذا تناقضاً صريحاً؟هذا تناقضاً صريحاً؟هذا تناقضاً صريحاً؟هذا تناقضاً صريحاً؟
ال يوجد تناقض ولم ننكر أننا كنا جزءاً من اجتماع الحريـة 
والتغيير المجلس المركزي الذي تمت فيه إجازة ورقـة إنـهـاء 
االنقالب، ونحن نؤكد على أن حزب البعث دائماً حـاضـر فـي 
كل اجتماعات وأنشطة التحالف، وفي نفس الوقـت حـريـص 
على موقف الحرية والتغيير المنسجم مع تطلعات الجماهـيـر 

 .إلسقاط االنقالب
وهل مازلتم تعملون مع الجماهير إلسقاط ما تصفونه وهل مازلتم تعملون مع الجماهير إلسقاط ما تصفونه وهل مازلتم تعملون مع الجماهير إلسقاط ما تصفونه وهل مازلتم تعملون مع الجماهير إلسقاط ما تصفونه  *

    باالنقالب؟باالنقالب؟باالنقالب؟باالنقالب؟
نعم، نعمل مع جماهير شعبنا إلسقاط االنقالب، وعـمـلـنـا 
على تطوير الموقف لحشد أوسع إرادة شـعـبـيـة فـي أوسـع 

 ١١جبهة معارضة لالنقالب، ولم تكن شريكاً لإلنقاذ حـتـى 
أبريل، وبالتالي موقفنا التمسك بـاسـتـراتـيـجـيـة الـحـريـة 

 .والتغيير وأولوياتها
لكن هنالك من يقول إن موقف حزب البعث والحـركـة لكن هنالك من يقول إن موقف حزب البعث والحـركـة لكن هنالك من يقول إن موقف حزب البعث والحـركـة لكن هنالك من يقول إن موقف حزب البعث والحـركـة  *

شمال التيار الثوري سيعمل على إضعاف الحرية شمال التيار الثوري سيعمل على إضعاف الحرية شمال التيار الثوري سيعمل على إضعاف الحرية شمال التيار الثوري سيعمل على إضعاف الحرية     ----الشعبيةالشعبيةالشعبيةالشعبية
 والتغيير من خالل بروز انشقاق جديد في التحالف؟والتغيير من خالل بروز انشقاق جديد في التحالف؟والتغيير من خالل بروز انشقاق جديد في التحالف؟والتغيير من خالل بروز انشقاق جديد في التحالف؟

قوة أي حركة سياسية أو تحالف أو أي مـوقـف صـادر مـن 
قوى سياسية أو اجتماعية ضعفه وقوته نابعة فـي األسـاس 
من انسجامه مع إرادة الشعب السوداني، ودوره في تـلـبـيـة 

 .تطلعاته وحمايتها في االستناد إلى إرادتها
هنالك من يقول إن مشروع التسوية يمثل تطـلـعـات هنالك من يقول إن مشروع التسوية يمثل تطـلـعـات هنالك من يقول إن مشروع التسوية يمثل تطـلـعـات هنالك من يقول إن مشروع التسوية يمثل تطـلـعـات  *

 الكثيرين من أبناء الشعب السوداني؟الكثيرين من أبناء الشعب السوداني؟الكثيرين من أبناء الشعب السوداني؟الكثيرين من أبناء الشعب السوداني؟
المشروع الذي يجري اآلن باسم التسوية ونـحـن نسـمـيـه 
المصالحة، ال يمثل تطلعات الشعب السوداني وال مـنـسـجـم 

 .مع تضحياته، ويرهنه لضغوط إقليمية ودولية
في حالة مواصلة الحرية والتغيير في التسوية بعيداً عـن  *
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 تطلعات الجماهير، ماذا أنتم فاعلون؟
األطراف األكثر حماساً لما يجري اآلن أكدوا في الـمـؤتـمـر 
الصحفي أن هذا مجرد إطالع للرأي العام، ومتى ما اكتشفـنـا 
خطأه وعدم جدية الطرف اآلخر سنتخلى عنه، وهذه مفارقـة 
تعيدنا لنفس مواقف البعض عندما طرح البشير مـا سـمـي 
بحوار الوثبة، وذات األطراف اإلقليمية والدولية كانت راعـيـة 
لهذه المصالحة، والحل المتفاوض عليه بـيـن بـعـض أجـزاء 
المعارضة ونظام البشير، نحن في حزب البعث عارضنا ذلك، 
ودائماً حينما تتصاعد اإلرادة الـجـمـاهـيـريـة ويـتـسـع مـد 
االنتفاضة تظهر أصوات تقول إنها مع إسقاط النظام، لذلـك 
أكدنا أن االنتفاضة ليست تكتيكاً وإنما استراتـيـجـيـة عـمـل 

 .تؤمن بإرادة الجماهير وسلمية نضاله وهذه هي األولوية
هذا يعني أن موقف حزب البعث مع الشارع ولن يتراجع هذا يعني أن موقف حزب البعث مع الشارع ولن يتراجع هذا يعني أن موقف حزب البعث مع الشارع ولن يتراجع هذا يعني أن موقف حزب البعث مع الشارع ولن يتراجع  *

    عنه؟عنه؟عنه؟عنه؟
بكل تأكيد، موقف حزب البعث مع الشارع الداعي إلسقـاط 
االنقالب، وأيضاً مع استراتيجية الحرية والتغيير القائمة على 
العمل الجماهيري أوالً، وبالتالي كما استطاع الحزب بالـحـوار 
الهادئ إيصال موقفه داخل اإلجماع الوطنـي بـعـد أن كـان 
منفرداً، وافقنا على التمسك بالموقف وحافظنا على تماسـك 
التجمع حينها، واآلن نعمل على تماسك ووحدة قوى الـحـريـة 
والتغيير، ألنها في األساس قائمة بانسجامها ووحدتهـا ومـن 

 .أولويتها العمل الجماهيري المستند على إرادة الشعب
عفواً.. إذا حادت قوى الحرية والتغيير عن هذا الطريق عفواً.. إذا حادت قوى الحرية والتغيير عن هذا الطريق عفواً.. إذا حادت قوى الحرية والتغيير عن هذا الطريق عفواً.. إذا حادت قوى الحرية والتغيير عن هذا الطريق  * * * *

    هل سينسحب حزب البعث من التحالف؟هل سينسحب حزب البعث من التحالف؟هل سينسحب حزب البعث من التحالف؟هل سينسحب حزب البعث من التحالف؟
لم ننسحب من اإلجماع الوطني وحافظنـا عـلـى وحـدتـه 
وأسقطنا مع شعبنا نظام اإلنقاذ، ولن ننسحب مـن الـحـريـة 
والتغيير وسنحافظ على وحدتها وبإرادة الجماهير سنسـقـط 

 .أسوأ انقالب في تاريخ السودان
هنالك حديث عن وجود جهات تريد إبعاد حزب البعـث هنالك حديث عن وجود جهات تريد إبعاد حزب البعـث هنالك حديث عن وجود جهات تريد إبعاد حزب البعـث هنالك حديث عن وجود جهات تريد إبعاد حزب البعـث  *

من تحالف الحرية والتغيير لمواقفه الرافضـة لسـيـاسـات من تحالف الحرية والتغيير لمواقفه الرافضـة لسـيـاسـات من تحالف الحرية والتغيير لمواقفه الرافضـة لسـيـاسـات من تحالف الحرية والتغيير لمواقفه الرافضـة لسـيـاسـات 
 ؟؟؟؟““““إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل””””التحرير االقتصادي والتطبيع مع التحرير االقتصادي والتطبيع مع التحرير االقتصادي والتطبيع مع التحرير االقتصادي والتطبيع مع 

أوالً حزب البعث ليس بالحزب الهين حتى يفكر من يـفـكـر 
أو الـتـحـالـف الـذي ”  حلبة الصراع“ في إقصائه أو إبعاده من 

اختار أن يكون جزءاً منه، ومسألة التبايـنـات فـي الـقـضـايـا 
االستراتيجية هو أساس العمل للقوى السياسية، ومـن أجـل 
تحقيق التحول الديمقراطي ليس من الـمـصـلـحـة تـغـلـيـب 
الصراع األيديولوجي، بل هي مرحلة التوافق الـواسـع حـول 
برنامح وطني ديمقراطي يشكل حداً أدنى، ويعطي األولويـة 
للقاسم المشترك وليس للتباينات الـخـالفـيـة، وعـلـى هـذا 
األساس منذ تكوين الحرية والتغيير حزب الـبـعـث الـعـربـي 
االشتراكي لم يتخل عن مواقفه األيديولوجية واالستراتيجية 
في القضايا الوطنية والقومية واإلنسانية، وفي نفس الوقـت 
لم يدع ولن يدعوا أي فصيل آخر ليـتـخـلـى عـن تصـوراتـه 

 .واستراتيجيات عمله، وما يجمعنا هو القاسم المشترك
    ؟؟؟؟““““إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيل””””وماذا عن قضية التطبيع مع وماذا عن قضية التطبيع مع وماذا عن قضية التطبيع مع وماذا عن قضية التطبيع مع  *

قضية التطبيع مع العدو الصهيوني هي قضية سـودانـيـة 
بامتياز ألنها لم تعد قضية خارج نطاق السودان السيما بعـد 

انكشاف الدور الصهيوني في فصل الشـمـال عـن الـجـنـوب 
ومخططاته الرامية لمزيد من اإلضعاف والتـقـسـيـم، ويـعـد 
العدو الصهيوني أكبر مهدد لوحدة واستقرار السودان وأكـبـر 
مهدد لالنتقال السلمي الديمقراطي، بعد استقواء الـبـرهـان 
ومن معه من االنقالبيين بالعدو الصـهـيـونـي فـي تـنـفـيـذ 

أكتوبر الماضي، وبالتالي من يحاول  ٢٥انقالبهم المبيت في 
فصل الموقف من العدو الصهيوني والـمـوقـف مـن الـوحـدة 
الوطنية والسيادية وتحقيق التحول الديمقراطي يـعـبـر عـن 
قصور في الوعي، وفهم سطحي لمطلوبات الـحـفـاظ عـلـى 

 .الوحدة واالستقرار والتقدم واالنتقال الديمقراطي
وكيف تنظر لألصوات التي تقول إن حزب البعث تراجع وكيف تنظر لألصوات التي تقول إن حزب البعث تراجع وكيف تنظر لألصوات التي تقول إن حزب البعث تراجع وكيف تنظر لألصوات التي تقول إن حزب البعث تراجع  *

عن ذلك الموقف خاصةً عندما كنتم جزءاً من حكومة الفترة عن ذلك الموقف خاصةً عندما كنتم جزءاً من حكومة الفترة عن ذلك الموقف خاصةً عندما كنتم جزءاً من حكومة الفترة عن ذلك الموقف خاصةً عندما كنتم جزءاً من حكومة الفترة 
االنتقالية ولم تنسحبوا منها بعد أن رأيتم أنها تسير فـي االنتقالية ولم تنسحبوا منها بعد أن رأيتم أنها تسير فـي االنتقالية ولم تنسحبوا منها بعد أن رأيتم أنها تسير فـي االنتقالية ولم تنسحبوا منها بعد أن رأيتم أنها تسير فـي 

    طريق التطبيع؟طريق التطبيع؟طريق التطبيع؟طريق التطبيع؟
إذا كانت الجهات تطرح هذا االتهام للوصول إلى حـقـيـقـة 
عليها الرجوع إلى بيانات حزب البعث التي أدان فيها عمـلـيـة 

 .التطبيع مع الكيان الصهيوني
ولكن البعض كان يتوقع خروجكم من حكومة الفـتـرة ولكن البعض كان يتوقع خروجكم من حكومة الفـتـرة ولكن البعض كان يتوقع خروجكم من حكومة الفـتـرة ولكن البعض كان يتوقع خروجكم من حكومة الفـتـرة  *

    االنتقالية؟االنتقالية؟االنتقالية؟االنتقالية؟
مواقفنا كانت واضحة بما فيها موقف عضو الحزب وعضـو 
مجلس السيادة االنتقالي السابق بروفيسور صديق تاور أدان 
الخطوة التي قام بها البرهان وأكد أنه لم يـطـرح هـذا فـي 
مجلس السيادة وليس من اختصاصات المجلس وال حـكـومـة 
الفترة االنتقالية، وقدم ذلـك مـراراً وتـكـراراً فـي لـقـاءات 

 .صحفية
مقاطعة.. كانت هناك توقعات بانسحاب حزب البعث من مقاطعة.. كانت هناك توقعات بانسحاب حزب البعث من مقاطعة.. كانت هناك توقعات بانسحاب حزب البعث من مقاطعة.. كانت هناك توقعات بانسحاب حزب البعث من  *

 الحكومة بمجرد إقدام البـرهـان عـلـى هـذه الـخـطـوة؟الحكومة بمجرد إقدام البـرهـان عـلـى هـذه الـخـطـوة؟الحكومة بمجرد إقدام البـرهـان عـلـى هـذه الـخـطـوة؟الحكومة بمجرد إقدام البـرهـان عـلـى هـذه الـخـطـوة؟
حزب البعث ليس بحزب ما يطلبه المستمعون، نحـن نـبـنـي 
مواقفنا بما نقرره كحزب، وتاريخنا يؤكد أننا ال ننسحب مـن 
حلبات الصراع، ونخوض الصراع من الداخل، ومن يطـرحـون 
هذا االستفهام كما ذكرت آنفاً عليـهـم الـرجـوع إلـى بـيـان 
الحزب في يونيو بعد التوصل لالتفاق السـيـاسـي قـبـل أن 
يصبح وثيقةً دستورية. وال يمكن أن ننسحب من الـحـكـومـة 
بعد اتخاذها لموقف نحن معارضون له ألننا ال نتعامل بردود 

 .«نحرد»األفعال أو 
اكتوبر التي اكتوبر التي اكتوبر التي اكتوبر التي     ٢٥٢٥٢٥٢٥ختاماً.. ما هي استعدادتكم لمليونية ختاماً.. ما هي استعدادتكم لمليونية ختاماً.. ما هي استعدادتكم لمليونية ختاماً.. ما هي استعدادتكم لمليونية  *

تصادف ذكرى انقالب قائد الجيش الفريق أول ركن عـبـد تصادف ذكرى انقالب قائد الجيش الفريق أول ركن عـبـد تصادف ذكرى انقالب قائد الجيش الفريق أول ركن عـبـد تصادف ذكرى انقالب قائد الجيش الفريق أول ركن عـبـد 
    الفتاح البرهان؟الفتاح البرهان؟الفتاح البرهان؟الفتاح البرهان؟

النشاط المحموم على ما يسمونه بالتسوية والتي نـطـلـق 
عليها المصالحة واحد من مستهدفاته إشغال قوى الـنـضـال 
السلمي عن تنفيذ برنامجها المعلن مـن لـجـان الـمـقـاومـة 
وتكوينات سياسية واجتماعية، لكن هذه المجموعات بوعيهـا 
أدركت ذلك، ونعمل مع كل الحاديين على استقرار السـودان 

أكتـوبـر  ٢٥واستئناف تحوله الديمقراطي على إنجاح موكب 
وباتجاه توحيد أوسع جبهة مـن الـقـوى وصـوالً لـإلـضـراب 

 .السياسي والعصيان المدني الشامل
* * * * * 



  ٢٠٢٢تشرين أول  /طليعة لبنان الواحد 

 

    أحمد علوشأحمد علوشأحمد علوشأحمد علوش
أنعش اتفاق الجزائر للمصالحة الفلسطينية اآلمال مـجـدداً 
في استعادة الوحدة الوطنية الفلسطيـنـيـة أو عـلـى األقـل 
إحداث خرق في جدار االنقسام يسمح بـنـوع مـن الـتـقـدم 
والتالقي بعد تقطع سبل الحوار، وتوقف المساعـي لـتـجـاوز 
الخالفات التي بدت في لحظة ما مستعصية على التجاوز بعد 
قرابة عقد ونصف العقد من االفتراق وعقد ونيف من سيطرة 
حركة حماس على قطاع غزة، وفرض أمر واقع تـقـسـيـمـي 
للوطن والشعب وضع القضية الفلسطينية في خانق ضـيـق، 

التي تحـقـقـت بـالـتـضـحـيـات وعرض المكاسب واإلنجازات 
 الكثيرة والكبيرة لخطر غير مبرر.

الشارع الفلسطـيـنـي مـع اتـفـاق بال مباالة الفتة تعاطى  
المصالحة الذي تم التوصل إليه بوساطة وجهـود جـزائـريـة 
وذلك ليس تشكيكاً بالوساطة الجزائرية أو الـتـقـلـيـل مـن 
أهميتها، وال بسبب تخلي الشارع الفلسطيني إن كـان فـي 
الداخل أو الشتات عن التمسك بهذه الوحدة والدعوة إلـيـهـا، 
وهو الذي شكل عامالً ضاغطاً وداعياً في هـذا االتـجـاه فـي 
مختلف الظروف والمراحل، ويدعو إليها كضرورة ملـحـة فـي 
هذه اللحظة حيث يـخـوض أروع الـمـعـارك فـي مـواجـهـة 
االحتالل، من خالل ما يدور في الضفة الغربية المحـتـلـة، أو 

 عبر تمسك فلسطينيي الشتات بحق العودة.
على الرغم من تجرع مرارات كل االتفاقات السابقة الـتـي 
كانت تجف قبل جفاف حبر توقيعها لتظل حبراً على ورق في 
ظل التباينات العميقة وتناقض المشاريع والمواقف لـعـوامـل 
متعددة ليس من المفيد تناولها وهي التي بـاتـت مـعـروفـة 
ومشخصة بين الذاتي والموضوعي وما يـتـنـاغـم مـع قـوى 
عربية وإقليمية ترى في االنقسام مدخالً ضروريـاً لـتـمـريـر 
أجندات من خالل الساحة الفلسطينـيـة ال تـمـت لـقـضـيـة 
فلسطين بصلة بل تلحق بها ضرراً فادحاً ال يستفيد منـه إال 
العدو الصهيوني وأعداء فلسطيـن والـعـرب عـلـى اخـتـالف 

 مشاربهم.
لذلك فإن لسان حال أبناء فلسطين أن المؤمن ال يلدغ مـن 
حجر مرتين فكيف بهم وقد لدغوا من جحر االتفاقـات الـتـي 

 شهدتها أكثر من عاصمة عربية مرات ومرات.
في ظل هـذه األجـواء الـمـغـلـفـة بـالـغـمـوض يـراهـن 
الفلسطينيون على أجواء إيجابية مراهنة على إشارات بـرزت 
قوية وتتسم بالجدية وهذه ما أفادت مصادر فـلـسـطـيـنـيـة 
مطلعة عنها أنها تختلف عن الماضي، فالقيـادة الـجـزائـريـة 
وعلى رأسها الرئيس عبد المجـيـد تـبـون وضـعـت ثـقـلـهـا 
للوصول إلى االتفاق وعملت على إزالة األلغام والـمـعـوقـات 
من طريقه، وكما تقول نفس الـمـصـادر أنـهـا أي الـقـيـادة 
الجزائرية أجرت اتصاالت مع أطراف عربية عـديـدة فـاعـلـة 
ومؤثرة في الملف الفلسطيـنـي لـحـشـد الـدعـم لـالتـفـاق 

والخطوات التنفيذية المزمع اتخاذها لـيـأخـذ طـريـقـه إلـى 
التنفيذ خالل عام وهو السقف الزمني الذي حدد لـذلـك مـع 
إدراكها للصعوبات التي قد تعترض طريقه استناداً إلى أجواء 
المناقشات التي دارت واآلراء التي طرحت بـمـا تـحـمـل مـن 
تباين ولو قيل أنها اتسمت بالصـراحـة والـوضـوح إال أنـهـا 
عكست تباعداً في مسألتين أساسيتين هما التحفظ الصريـح 
والواضح من بعض أطراف الحوار بشرعية ووحدانية منظمـة 
التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الـعـربـي 
الفلسطيني في الداخل والـخـارج، والـمـوقـف مـن قـرارات 
الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية والذي اعـتـبـرهـا 
البعض شكالً من أشكال العالقة مع مسيرة التسـويـة الـتـي 
توجت باتفاق أوسلو الذي انتهت مفاعيله على األرض ويجب 

 أن تطوى صفحته.
نفس المصادر الفلسطينية أشارت إلى مسألتين قد تشكل 
دفعاً للمواكبة الجزائرية خالل مرحلة الـتـنـفـيـذ مـن خـالل 
تأمين مشاركة وغطاء مرجحين من خالل نية جزائرية لطرح 
االتفاق على القمة العربية المقبلة في العاصمة الـجـزائـريـة 
والسعي لتشكيل لجنة عربيـة لـلـسـيـر فـي هـذا االتـجـاه 
واالنخراط في تطبيق االتفاق في المراحل الالحقة، كذلك ما 
تردده أوساط فلسطينية عن تقديم الرئاسة الفلسـطـيـنـيـة 
والرئيس محمود عباس بالتحديد مبادرة حسن نية لـتـعـزيـز 

 االتفاق وتعزيز سبل تنفيذه.
في هذه األجواء التي ترفع منسوب الـتـفـاؤل، وفـي ظـل 
مشاركة فاعلة  من قبل القادة الذين شاركوا في الـحـوار أو 
ممثليهم تظل المخاوف من الشياطـيـن الـتـي تـكـمـن فـي 
التفاصيل وعلى سبيل المثال ال الحصـر مـوضـوع اإلشـراف 
على معبر رفح، وكذلك قضية األمن السيما في قطـاع غـزة 
الذي تنفرد به حركة حماس وعطلت في أكـثـر مـن اتـفـاق 
آليات أمن مشترك ليكون للسلطة الفلسطينية أي دور فـيـه 
وغيرها من القضايا التفصيلية، باإلضافة إلى اإلجابـة عـلـى 
سؤال هل يتراجع الذين وقعوا عـلـى اتـفـاق الـجـزائـر عـن 
حسابات فئوية تتغذى من االنقسام وتعيش على ديمومـتـه، 
كما أن األطراف اإلقليمية والعربية التي ترعى هـذه الـحـالـة 
في وارد التراجع عن مشروع يـقـدم حسـابـاتـهـا عـلـى أي 

 حسابات أخرى.
أسئلة كثيرة وكبيرة وغيرها من األسئلة المـعـلـقـة الـتـي 
تنتظر إجابات في قادم األيام، وإذا كنا نبارك مثل كـثـيـريـن 
باركوا هذا االتفاق ونتمنى له النجاح وأن يتجـسـد مشـروعـاً 
وحدوياً فلسطينياً يعيد للوحدة الوطنية الفلسطينية بريقهـا، 
ونشد على أيدي الجهود التي بذلت على هذا الصعيد سنبقى 
نردد مع أبناء فلسطين الذين يصنعون بالدم صيغاً وحـدويـة 
في الميدان نقول العبرة في التنفيذ والخروج من الدوران في 

 الحلقة المفرغة.
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      ٢٠٢٢تشرين أول  /طليعة لبنان الواحد     

 

    بقلم رندة نحلةبقلم رندة نحلةبقلم رندة نحلةبقلم رندة نحلة
ولـلـربـع  ٢٠٢٢أتى إقرار لبنان أخبرا لـقـانـون مـوازنـة،

المتبقي من العام، على شكل سابقاتها بمخـالـفـة جسـيـمـة 
إذ ٢٠٠٥للدستور شأنها شأن الموازنات األخرى مـنـذ عـام، 

قطع الـحـسـاب "يجب قانوناً أن يسبق إقرارها تصويت على 
للموازنة السابقة، ويضاف إليها تقرير ديوان المحاسبة، وهـو 
ما يحدد مكامن الخلل والتجاوزات تحقيقاً لواجب المحـاسـبـة 
بالموازنة". وبالوقت الذي لم تعـد الـحـاجـة إلـى الـمـوازنـة 
مرتبطة فحسب، بكونها صكاً تشريعياً تقـدر فـيـه نـفـقـات 
الدولة ووارداتها تقديراً حسابياً مـحـكـومـاً بـالـتـوازن بـيـن 
النفقات والواردات، بل غدت وسيلة لتنفيذ خطط الـتـنـمـيـة 
المستدامة، تتضمن البرامج التي ترتبط بمجموع الـنـشـاط 
االقتصادي واالجتماعي وتوجهه بصورة سليمة. وإن إخضـاع 

 إلى التقييم أمر مطلوب بإلـحـاح الـيـوم، ٢٠٢٢موازنة عام 
كون األهداف المتوخاة والمطلوبة هي انتشال البالد من قعر 
 االنـحــدار الــذي بــلــغــتــه لـغــايــة اآلن، ونــرى بــأن األمــر

شبه مستحيل في ظل موازنة أُعدت دون أن تحاكي الـواقـع 
المأزوم ولم ترتق إلى مستوى التحديات التي تواجـه الـبـلـد 
وما وصل إليه األمر من انهـيـار، ومـن تـبـعـاتـه انـكـمـاش 
اقتصادي وتضخم متزايد وانهيار في سعر العملة الـوطـنـيـة 

 . وتفاقم الفقر والبطالة والهجرة
فالمراقب للموازنة يلحظ ما تعتريها من فجـوات كـبـيـرة، 
 وافتقارها لـلـطـابـع اإلصـالحـي مـمـا يـفـقـدهـا الـجـديـة

والجدوى في آن، حيث أعدت الموازنة وأقرت بعجز ناهز نحـو 
مليون دوالر (مع عـدم وضـوح ٣٩٠االف مليار ليرة) نحو ١٠

وواقعية مصادر تمويل اإليرادات، وخـلـوهـا مـن أي إنـفـاق 
استثماري، وال تتضمن أبواب نفقاتها تحـسـيـنـا لـلـخـدمـات 
العامة وال دعماً للصناديق الضامنة صحياً واجـتـمـاعـيـاً، وال 
تأهيالً للبنى التحتية المتهالكة، كما لـم تـلـحـظ الـمـوازنـة 
مسؤولية الدولة بإعادة هيكلة ديونها، وكيفية تغطـيـة هـذا 
العجز وهي غير قادرة على االسـتـدانـة داخـلـيـاً وخـارجـيـاً، 

مليارات من صندوق الـنـقـد  ٣وصعوبة ضمان حصولها على 
في ظل غياب أي مؤشرات إيجابية تشير إلى اقتـراب اتـفـاق 

 ١٠الصندوق مع لبنان، وبالوقت الذي يحـتـاج لـبـنـان إلـى 
 ٧مليارات دوالر لبدء التعافي، أي أن على الدولة توفير نحـو 

مليارات دوالر، و"هذا شبه مستحيل في ظل منظومة الحكم 
القائمة واإلفالت المستمر من المحاسبة. وفي ظل غياب عـن 
الموازنة أي خطة للتعافي، وأي رؤيـة إصـالحـيـة النـهـيـار 
اقتصادي دخل عامه الثالث، نجد أنها اقتصرت فـقـط عـلـى 
عمليات محاسبية تتضمن الواردات والنـفـقـات إضـافـة إلـى 
طابعها االنكماشي دون معالجة جذرية لتعددية سعر الصرف 

التـي تـعـتـبـر 
الــــعــــقــــبــــة 
األســـــــــــاس 
لــلــخــروج مــن 
األزمة النقدية 
يضـاف إلــيــهــا 
الــتــداعــيــات 
ــة  االقــتــصــادي
واالجتـمـاعـيـة 
القاسية الـتـي 
ــــال  ــــط ــــت س
الــــمــــواطــــن 
بشكل مباشر، 
نتيجة حـزمـة 
ـــــب  ـــــرائ الض
ـــــوم  ـــــرس وال
وزيادة الرسـم 

الجمركي والتي أقرت من دون أي دراسة علمية واقتـصـاديـة 
 .صحيحة

أما عن زيادة الرواتب واألجـور لـعـشـرات آالف مـوظـفـي 
الدولة، بعد انهيار الليرة وما استتبعها مـن انـهـيـار الـقـدرة 
الشرائية لرواتبهم، ودفعتهم من الطبقة الوسطـى إلـى مـا 

من السكان، نرى أن هذه الزيادات  ٨٠دون خط الفقر لنحو %
للرواتب بالليرة للموظفين، وحتى لو تم استيفاؤها كنفـقـات 
من إيرادات الدوالر الجمركي ستؤدي تلقائـيـاً إلـى تضـخـم 
الكتلة النقدية، وما ستعطيه الدولة للموظفين بيـد سـتـأخـذ 
أضعافه باليد األخرى، ألنها زيادة بال إجراءات إصـالحـيـة وال 
تعزز القدرة الشرائية للموظفين، بل تضعفها مع مـواصـلـة 
انهيار الليرة ودولرة األسعار، وتشير اإلحصاءات إلى أن هناك 

ألف شخص موزعـيـن بـيـن مـوظـف وعـامـل    ٣٣٠حوالي 
ومتعاقد وأجير وجيش وقوى امن سيستـفـيـدون مـن زيـادة 

سيكبد خزينة الدولة كثيراً  -ولو استثنائياً-رواتبهم لضعفين 
من األعباء، ونرى بأن إعادة التوازن لدخل الـمـوظـفـيـن لـن 
يتحقق إن لم يالمس سعر صرف الدوالر بالسـوق الـمـوازي، 
وهذا يكون ضمن مسار سعر صرف موحد ومعتمد بالموازنـة 
لذا نرى أن ال جدوى من موازنة ال تستند إلى خطة اقتصادية 
اجتماعية إلنقاذ البلد من الموت البطيء الذي يـعـانـيـه، وإن 
لبنان اليوم بحاجة إلى موازنة إنقاذية استثنائية في القواعـد 
والمبادئ واألسس واألهداف، تضمن االنتقـال مـن مـوازنـة 
البنود واالعتمادات، إلى موازنة البرامج واألداء تعيد تموضـع 

 .على خط التعافي وتؤسس لخطة تنموية مستدامة
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  د. علي محمد فخرود. علي محمد فخرود. علي محمد فخرود. علي محمد فخرو
من الضروري أن يعي العاملون في حقل الصحة، ومن ثـم 
المواطنون، بالمتغيرات الكبرى التي ستكون لها تـأثـيـراتـهـا 

  .العميقة في حقل الصحة، فكراً وممارسة وتنظيماً

أوالً، هناك موضوع التأثير السلبي من جراء قبول الفلسفة 
السياسية واالقتصادية النيوليبرالية العولمية، التي فرضتـهـا 
دوائر استعمارية على العالم كله، ذلك أن إصـرارهـا عـلـى 
إنهاء دولة الرعاية االجتماعية، وترك الخدمات االجـتـمـاعـيـة 
في يد قوى المال والتجارة، واعتبار تلك الـخـدمـات سـلـعـة 
قابلة وخاضعة لمنطق السوق، ستكون له نتائج كارثية على 
مدى توفر الخدمات الصحية الجيدة للفقراء والـمـهـمـشـيـن، 
وعلى مدى استعداد المجتمعات لمواجهة األوبئـة والـكـوارث 
الطبيعية. ولعل ما أظهره وباء فيروس كورونا مـن نـواقـص 
في استعدادات بعض الدول المتقدمة لمواجهة ذلك الـوبـاء، 
خير إنذار لما يمكن أن يحمله المستقبل من مشاكل صحيـة، 
بسبب اتباع الفلسفة النيوليبرالية. من هنا األهمية القصوى 
لتجييش المواطنين والعاملين في حقل الصحة لـلـمـطـالـبـة 
بالعودة إلى دولة الرعاية االجتماعية، وفي مقدمتها الخدمات 

  .الصحية

ثانياً، الصعود المذهل لظاهرة أدعياء وتجار الطب البديل، 
بكل أشكاله القديمة البدائية وأنواعه الحديثة غير المحكومة 
بضوابط وتجارب علمية وصحية مجربة ومدروسة بـتـمـعـن 
عبر سنين طويلة، لقد أصبحت تلك الظاهرة تجارة مـربـحـة 
لكل طالب للشهرة والثروة والمكانة االجتماعية والـمـهـنـيـة. 
وبسبب االتساع الهائل في وسائل التـواصـل االجـتـمـاعـي، 
أصبح انتشار تلك الظاهرة هائالً وواسـعـاً، مـا يـهـدد فـي 
المستقبل مكانة وقبول الطب العلمي التجريبي، الذي خبرته 
البشرية، وساهم في اجتثاث عشرات األمراض وفـي شـفـاء 

 الماليين. 
موضوع الطب البديل إذن سيحتاج إلى مـواجـهـة أي مـن 
ادعاءاته غير الصحيحة، ومواجهة محاولته أن يهمش الـطـب 

  .العلمي

ثالثاً، هناك موضوع التغيرات التكنولوجية التـي سـتـقـود 
إلى أن توجد مكانة للروبوت وللذكاء االصطناعي، وتسببهمـا 
في بطالة ماليين العاملين في حقل الصحة من جهـة، وإلـى 
إمكانية وجود تأثيرات سلبية خطرة فـي عـقـول ونـفـسـيـة 
وسلوكيات اإلنسان من جهة أخرى. إنه موضوع يحـتـاج إلـى 
درس عميق، سواء بالنسبة إلى مـجـاالت اسـتـعـمـاالتـه، أو 

مجاالت عالجاته لشتى األمراض، أو قـيـامـه بـالـعـمـلـيـات 
الدقيقة الجراحية. تلك كانت أمثلة لمواضيع جديدة سيحتـاج 
العاملون في حقل الصحة والمـواطـنـون فـي الـمـؤسـسـات 
المدنية المعنية بالصحة أن يواجهوها، وأن يحاربوا من أجـل 

  .منع وجود أي تأثيرات صحية سلبية بسبب تبنيها

إذا أضيف ما يمكن أن تأتي به الـتـغـيـرات الـبـيـئـيـة مـن 
كوارث، وما يمكن أن ينتج عن التالعبـات الـجـيـنـيـة، وعـن 
جنون انتشار مختبرات أسلحة الجراثيم والفيروسات، وغيرها 
كثير، أصبح استنتاجنا بأن طبيعة العوامل التي ستؤثـر فـي 
صحة اإلنسان لم تعد مقتصرة على العوامل الكـالـسـيـكـيـة 
السابقة، وإنما أضيفت إليها عوامل مثل فلسفة المجتـمـعـات 
وتطورات التواصل االجتماعي، واالنفجارات الـتـكـنـولـوجـيـة 
الهائلة. ما يتعلق هو أن حضارة العصر التي فقدت الـكـثـيـر 
من توازناتها العقالنية والقيمية واألخالقية والروحية، قـد ال 
تكون مهيأة للتعامل مع تلك العوامل الجديدة المـؤثـرة فـي 
صحة اإلنسان الجسدية والعقلية والنفـسـيـة بـمـوضـوعـيـة 
وتجرد، بعيداً عن تجاذبات الـمـال والصـراعـات الـتـجـاريـة 
والمنافسات العسكرية المدمرة. عند ذاك ستكـون الـكـوارث 
الصحية كوارث وجودية تـهـدد وجـود اإلنسـان عـلـى هـذا 
الكوكب األرضي، الذي خلقه الباري بـرداً وسـالمـاً، وقـلـبـه 

  .اإلنسان إلى ما يشبه الجحيم بسبب جنونه وأطماعه
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
لسنا من هواة الشوفينية القومية، ولسنا من دعـاتـهـا، ال 
بل نرفضها ونكافحها بكل الوسائل والطرق. نفتتح مـقـالـنـا 
بهذا التعريف حتى ال تذهب بمـن لـه مـآرب وظـنـون ضـد 
إيماننا بالفكر القومي بأننا نعادي القومية الـفـارسـيـة، بـل 
نعاديها ألنها شوفينية ال تعترف بحق القوميـات األخـرى، ال 
بل زادت شوفينيتها شراسة بعد أن اتخذت لها صفـة أخـرى، 
صفة العدائية الطائفية ضد كل الطوائف واألديـان األخـرى، 
وبعد أن أعلنت عداءها للقوميـة الـعـربـيـة بشـكـل واضـح 
ومكشوف. ويكفي أنها تدين بنظرية والية الفقيه كـمـنـهـج 
طائفي غيبي ومتخلف عن روح العصر فـي الـقـرن الـواحـد 
والعشرين، عصر االنتشار الحضاري المادي الهائل، الـذي ال 
يمكن اللحاق به بوسائل وآليات فكرية تعـود جـذورهـا إلـى 

 .ألف ومائتي سنة
ما كنا لننقد أي اتجاه فكري أو ديني يخـتـاره شـعـب مـن 
شعوب األرض قاطبة لو كان ذلك الشعب يخـتـاره مـن دون 
العمل على تصديره بالقوة، ويعمل على فرضه على الشعوب 
األخرى بمزاعم أنها أوامر إلهية. وألن النظام اإليراني، وكـمـا 
أكدت الوقائع الراهنة، وكما أكدته السلوكات التاريخية مـنـذ 

، أنه يمارس القوة بتصدير عقيدته الغيبية إلـى ١٩٧٩العام 
العراق بداية ومنه أخذ يصدرها إلى سورية ولبنان والـيـمـن 
والبحرين والسعودية، هذا ناهيك عن خالياه الـنـائـمـة فـي 
معظم أقطار الوطن العربي تنتظر تنفيذ مهماتها المكـلـفـة 

 .بها من قبل النظام المذكور كلما سنحت له الفرصة
وبعد اإلشارة إلى أن النظام اإليراني لم يكن باستطـاعـتـه 
أن يتسلل إلى شبر من األرض العربية بشـكـل عـام، وإلـى 
العراق بشكل خاص، لوال الدعم الذي تلقاه من قـبـل اإلدارة 
األميركية ألنها صاحبة المصلحة في تفتيت الوطن الـعـربـي 
إلى دويالت طائفية، أي إحالل الخطوط الـطـائـفـيـة بـديـالً 

 .للخطوط الجغرافية
إن ما حصل عليه النظام اإليراني من مكاسـب لـم يـكـن 
يحلم بها، بعد أن وكلته أميركـا بـاحـتـالل الـعـراق، أثـارت 
مخاوف النظام العربي الرسمي، وانكشفت أهدافه أمام الرأي 
العام العربي، هذا باإلضافة إلى أنه أخلَّ بـوعـوده ألمـيـركـا 

  .باقتسام ثروات العراق
كلها أسباب ألَّبت عليه حتى اإلدارة األميركية، واسـتـثـارت 
الدول األوروبية بعد العمل على تصدير الخـاليـا اإلرهـابـيـة 

 .اإليرانية إلى ساحاتها
وألن معظم دول العالم وقفت ضده. يصح القول بأن المنهـج  
اإليراني هو فيروس أصاب قسماً كبيراً من العالم، وراح يـهـدده  
في وجوده. وبمثله، ولكل من أطرافه أهداف خاصة به، تشـكـل  

حلفاً واسعاً، دولياً وعربياً، رسمياً وشـعـبـيـاً، لـمـكـافـحـة هـذا  
 .الفيروس، وهذا ما سندلي برأينا به في هذا المقال 

كل من أطراف الحلف يعزف علـى وتـره الـخـاص، ولـكـن 
الهدف الذي يوحدهم هو اجـتـثـاث فـيـروس اإلرهـاب فـي 

 :المشروع اإليراني
ال بد من اإلشارة إلى أن النظام اإليـرانـي لـم يسـتـطـع أن  
يحافظ سوى على مجموعة من القوى المستفيدة من خدمـاتـه،  
على الصعيدين العربي والدولي. تلك الخدمات الـتـي فـرضـهـا  
بفعل عوامل القوة التي بناها بعد استـئـثـاره بـثـروات الـعـراق  
التي عاث فيها سرقة ونهباً، مستخدماً عشرات الـمـيـلـيـشـيـات  
العراقية المسلحة تسليحاً حديثاً، وهـي الـتـي تـنـهـب الـجـزء  
اليسير من تلك الثروات، وتحمي سرقات النظام الهائـلـة الـتـي  
بلغت مئات المليارات من الدوالرات. وبـفـعـل تـلـك السـرقـات  
راحت تمول صناعتها العسكرية المتقدمة من جهـة، وتـمـويـل  
أذرع لها في الوطن العربي، كما حصل فـي سـوريـة ولـبـنـان  

  .واليمن وبعض التنظيمات الفلسطينية من جهة أخرى 
كان من المثير في تحالفات النظام اإليراني مع قوى دولية 
وتيارات حزبية غير متجانسة في الفكر واأليديولوجيا، هو أن 
يتحالف المشروع الديني الغيبي مع العلماني المـتـضـرر مـن 
المشاريع الدينية الغيبية. وإذا فتشنا عن األسباب، فلن نـجـد 
سوى المصلحة أوالً وأخيراً، المبدأ الميكـيـافـيـلـي، الـقـائـل: 

وهذا يعنـي أن تـلـك الـتـحـالـفـات  .«الغاية تبرر الواسطة»
مرحلية سوف تتفكك بعد أن تستوفي الغاية منـهـا. ومـثـال 

اإليراني في مرحلة أوباما الذي تـفـكـك   –التحالف األميركي 
  .في مرحلة ترامب، أكبر دليل
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تلك كانت صورة المشهد اإليرافارسي قبل سنة تـقـريـبـاً، 
ولكن الصورة بدأت تتغير، ومن أهم المتغيرات فـيـهـا، هـي 

 :التالية
لقد تفكك التحالف األميركي اإليراني في عـهـد رئـاسـة -

دونالد تـرامـب الـجـمـهـوري. وعـلـى الـرغـم مـن وصـول 
الديموقراطي بايدن، راحت العالقات مع إيران تتأرجـح بـيـن 
اللين والشدة، بحيث عمل على اإلمساك بالعصا من الوسـط؛ 
مماألة للنظام اإليراني من جهة، وخوفاً من خسارة صـداقـة 
دول الخليج العربي من جهة أخرى. وكأنه بذلك كان يـعـمـل 
على تزويج المتناقضات. متجاهالً أو جاهالً، أن عالقة العـرب 
مع نظام والية الفقيه ليست مسألة حدود فقط، بل تحـولـت 
إلى مسألـة وجـود أيضـاً. وذلـك ألن لـلـنـظـام الـمـذكـور 
استراتيجية أيديولوجية طائفية غيبية ال يمكنها أن تتعايـش 
مع األيديولوجيات الدينية األخرى من جـهـة، ولـهـا أطـمـاع 

  .عابرة للقوميات وحقها بتقرير المصير من جهة أخرى
دخول النظام العربي الرسمي على الخط العراقي بعد أن -

كان هامشياً بفعل استسالمه في المراحل السابقة لإلمالءات 
والحماية األميركية. وهذا بال شك أدى إلى بدايـة لـتـعـريـب 
القضية العراقية حتى ولو كان بشكل ضيق وباستراتـيـجـيـة 
غير محددة المعالم. ومن أهم تأثيراته أنه ركَّب أرجالً لبعض 
أطراف العملية السياسية المتضررة من الهيمـنـة اإليـرانـيـة 

  .التي تعمل على فرسنة مظاهر الحياة في العراق
وإن هذه النتيجة، لن تلغيها المـتـغـيـرات الـتـي أعـقـبـت 
اإلعالن عن اتفاق جرى حول ترسيم الحدود الـبـحـريـة فـي 
لبنان، والتي اعتبرت كصفقة مساومة بين أمـيـركـا وإيـران. 
علماً أن ترسيم تلك الحدود يضمن أمناً للعـدو الصـهـيـونـي 
لمدة طويلة، تأخذ فيها أميركا سماح إيران لميليشياتهـا فـي 
لبنان القبول به، وتدفع أميركا إليران ثمنه تنازالً في العراق 
يسمح بوصول رئيس حكومة يحمي ميـلـيـشـيـاتـهـا. وهـذا 

  :االستنتاج يستند إلى واقعين اثنين، وهما
ثبات رفض الموقف السعودي ألية عالقة مع نظام واليـة -

الفقيه إذا لم تكن قائمة على قاعدة حماية األمـن الـقـومـي 
العربي بشكل واضح وصـريـح، سـواٌء أكـانـت لـه عـالقـة 
بمنظومة الصواريخ البعيدة المـدى، أم كـانـت لـه عـالقـة 
بتمويل ميليشياته المنتشرة في العـراق وسـوريـة ولـبـنـان 

، ٢٠١٥واليمن. وقد أكدت الوقائع هذا الثبات مـنـذ الـعـام 
مروراً بمرحلة رئاسة دونالد ترامب، وصوالً إلى رئاسة بايدن 

  :، وهما٢٠٢٢التي واجهت رفضين اثنين في العام 
األول: رفض اإلمالءات األميركيـة فـي مـؤتـمـر الـقـمـة -

 .الخليجية وذلك على الرغم من حضور بايدن لتلك القمة
والثاني: لسد حاجة أوروبا بعـد إيـقـاف الـغـاز الـروسـي، -

رفضت السعودية طلب بايدن بزيادة إنتاج كمية الـنـفـط، ال 
 .بل واجهته بتخفيض اإلنتاج

إنهيار مظاهر الغزل العلني بين النظام اإليـرانـي وعـدد -
كبير من الدول األوروبية، تلك الدول التي وضعت بين خيارين 
أحالهما مر، وهما، المفاضلة بيـن الـعـالقـات مـع الـنـظـام 

اإليراني بشكله ومواقفه الراهنة من جهة، والعالقة مع محور 
 .عربي واسع يمتلك من اإلمكانيات االقتصادية الكبيرة

وعلى الرغم من التفريط ببعض ثروات لبنان الـبـحـريـة، -
فإن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والـعـدو 
الصهيوني الغاصب ألرض فلسطين المحتلة، هو مؤشر على 
أن أي سالح في منطقة الجنوب وخارجه، ال يـخـضـع إلرادة 
الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية بدأ يفقده الذرائع التـي 
كان يتلطى بها لالحتفاظ به. وهذا بحد ذاته هو انتزاع أحـد 
عوامل القوة التي كان النظام اإليـرانـي يضـغـط بـهـا فـي 

 .الحصول على مكتسبات له من الدول الغربية قاطبة
بين هذا األمر وذاك، ال يمكن تجاهل عـوامـل الـتـفـكـك -

الداخلي الذي يحصل اآلن في إيران بعد مقتل مهسا أمينـي، 
الناشطة اإليرانية الكردية، على أيدي شرطة األخالق التابعة 
لنظام والية الفقيه. وعلى الرغم من أن الحراك األخـيـر لـم 
يكن جديداً، ولم يكن الوحيد باتساع رقعته، إال أن له دالالت 
ال يمكن تجاهلها. فمقتل مهسا كان السبب المباشر، ولكـنـه 
جاء ليفجر حالة النقمة التـي تـخـتـزنـهـا نـفـوس الشـعـوب 
اإليرانية لما يرتكبه نظام الماللي من أخطاء وجـرائـم مـنـذ 

 .١٩٧٩استالمه للسلطة في العام 
 وأخيراً،

تنبئ تلك االنهيارات في جدران نظام الماللي فـي إيـران 
على أن حالة االنحدار سوف تستمر حتى تصل إلـى الـقـعـر، 
ولن تتوقف. والسبب أنه كلمـا خـفَّـت السـرقـات اإليـرانـيـة 
للثروات العراقية، سـوف يـؤثِّـر عـلـى إضـعـاف مشـروعـه 
التسليحي الصاروخي والنووي من جهة، ومـن جـهـة أخـرى 

  .يصبح عاجزاً عن تمويل أذرعه في المنطقة
وألنه ال يجوز أن يركن أحد من الـعـرب، عـلـى الصـعـيـديـن  
الرسمي والشعبي، إلى مصداقية أي حل للـقـضـيـة الـعـراقـيـة  
يأتي من الخارج الدولي واإلقليمي؛ بل أن تبقى حـالـة الـرفـض  
العربية التي تكونت في مواجهـة اإلخـطـبـوطـيـن األمـيـركـي  
واإليراني على زخمها وقوتها. وعليها أن تعزز حـالـة الـنـهـوض  
الشعبي العراقي المتمثلة بثورة تشرين الشبابية، التي بـدورهـا  
أثبتت أهدافها باالستمرار والتصعيد. كما واالستـفـادة مـن أيـة  
متغيرات أخرى، تسهم بشكل أو بـآخـر فـي انـتـشـار مـوجـة  
الرفض لنظام والية الفقيه وإضعـاف تـأثـيـره عـلـى السـاحـة  
العراقية؛ والعمل خاصة على إسقاط العملية السياسيـة وإنـهـاء  
تأثيراتها الطائفية، وبناء نظام مدني يضع استراتيجية حـمـايـة  
البوابة الشرقية التي بدورها تشكِّل حـمـايـة لـألمـن الـقـومـي  
العربي، من الخليج العربي إلى المحيط األطلسي، هـذا، عـلـمـاً  
أنه ما لم يتغير النظام الطائفي السياسي سوف يـبـقـى مشـرع  
األبواب أمام التدخل اإليراني والتركي معاً. ولذلك، كلما جفَّـفـت  
متغيرات موازين القوى في العراق، داخـلـيـاً وعـربـيـاً ودولـيـاً،  
مداخيل النظام اإليراني من التمويل، سـوف يسـاعـد بشـكـل  
أساسي على وضعه في مرحلة االنحدار المستمر، ويضعه عـلـى  
حافة الهاوية، سواٌء أعاد االنعكاس عليه أم عـلـى أذرعـه فـي  

 .العراق وسورية ولبنان واليمن 
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  حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
عندما يتحول اإلعالم من رسالة تنويرية تنقل الـحـقـيـقـة 
إلى الجماهير، إلى أداة تعبر عن مصالح فئة محدودة، فيعني 
ذلك أنه ابتعد عن رسالته اإلنسانية في الدفاع عـن قضـايـا 
األمة وتطوير أوضاع المجتمعات نحو األفضل. تلك الرسـالـة 
التي من أجلها تبوأ اإلعالم أهميته وهو الكشف عن الحقيقة. 
فهل يعبر اإلعالم العربي في هذه المرحلة عن مصالح أوسع 
الشرائح االجتماعية؟ وهل يعبر عن حق الشعوب في تقـريـر 
مصيرها؟ وهل يعترف للمغبون بحقه، ويعلن كلمة الحق في 
وجه ظالم؟ وإلى غيرها من األسئلة التي تحض اإلعالميـيـن 
على ممارسة رسالتهم اإلنسانية. فمن أجل اإلجابة عن هذه 

 .األسئلة سنعمل على نقل صورة اإلعالم في هذه المرحلة
تطورت وسائل اإلعالم بشكل متسارع، واتسعت وسائـلـه 
بشكل كبير، حتى ال يكاد المرء أن يستوعب الجـديـد فـيـهـا 
حتى يأتي جديد آخر. وبالترافق مـع الـتـطـور الـهـائـل فـي 
وسائله، فقد تعددت وظائفه، وتنوعت أهدافه، وتحـول عـن 
رسالته اإلنسانـيـة وأخـذ يصـب فـي مصـالـح الـطـبـقـات 
االجتماعية األكثر غنى، وفي مصالح الدول األكثر رأسماليـة، 
ومصالح األطماع اإلقليمية ومشاريـعـهـا الـمـعـاديـة لـالمـة 
العربية. ولكثرة وسائله، خاصة المرئية منها، فقد دخل إلـى 
كل بيت وبقعة في العالم، مستقطباً اهتمام أوسع الجماهيـر 

شرائحها، تفتقد الحس  الشعبية. وألن الجماهير تلك، بأوسع
النقدي، فقد وقعت ضحية لإلعالم الـراهـن الـذي  -التحليلي

 .فقد نزاهته ورسالته
نحن نعرف أن اإلعالم لكي يقوم برسالته عليه أن يـنـقـل 
حقائق الواقع كما هي، لكي يتم توظيفه من قبل المثقفـيـن 
الثوريين في نصرة الحقائق، وتعميم القيـم الـعـلـيـا، وفـي 
الدفاع عن حقوق الشعب، وانتقاد كل هيئة أو مـنـظـمـة، أو 
نظام رسمي، لحضهم على القيام بواجباتهم تجاه المجتـمـع 
اإلنساني عامة والمجتمعات الوطنية خاصة. أولئك المثقفـون 
هم الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن مصالح أوسع الجماهيـر 
في األمة العربية على المستوى العام والخاص. وألن تفسيـر 
الوقائع، حتى من قبل المثقفين الثوريين في هذه المـرحـلـة 
ال يخضع لمنهج واحد، أو انهم قد ال يصـلـون إلـى نـتـائـج 
واحدة، يترتب على وسـائـل اإلعـالم أن تـعـطـي الـفـرص 
المتساوية لكل منهم كي يعرض النتائج التي توصل إليـهـا، 
وليدافع عنها. وإن اإلعالم عندما يشرع بواباته علـى أسـس 
الحوار الهادف إلى الوصول للحقيقة يبدأ بالخطوة األولى نحو 

  .تحقيق وظائفه اإلنسانية
وإذا كان ما نقوله عن رسالة اإلعالم يعد بالنسبة للبعـض 
من قبيل (إعالم أفالطوني) بعيد التحقيق على ارض الواقع، 
فهذا قد ينطبق أيضاً على النضال من أجل تـحـقـيـق هـدف 
العدالة االجتماعية والحرية السياسية ألنهما، كـمـا يـحـسـب 
أولئك البعض، (قيم أفالطونية). وألن النضال من أجل تـلـك 

القيم لم يحقق غاياته لعظمة التحديات وشـراسـة الصـراع 
بين القوى التحرريـة الـقـومـيـة وبـيـن الـقـوى الـطـامـعـة 

الحديثة، فـهـذا ال يـعـنـي أبـداً أن  -واالستعمارية القديمة 
ننفض عنها وعن المطالبة بها، والنضال من أجلها. فليـسـت 
هناك قيم (أفالطونية) مستحيلة التحقيق، وإن كانت تـبـدو 
بعيدة من حيث التطبيق الميداني أحياناً، فلعلِّة في قـوانـيـن 
الصراع بين الطبقات، أو التيارات الفكـريـة الـنـاشـئـة مـنـه 
والمتصارعة على تحقيق المصالح، أو قصور ذاتي في القوى 
التي تحمل الراية والذي البـد أن تـواجـهـه بـكـل صـراحـة 

 .وشجاعة وموضوعية إن أرادت الديمومة
وهنا نتساءل: هل تعدد المصالح وحصـرهـا فـي أضـيـق 
رقعة من المستفيدين منها، سواء القوى الحاكمة، أو الـقـوى 
الرأسمالية، أو اإلقليمية الطامعة أو تلك الـمـجـمـوعـات مـن 
الموظفين التي تخدم في بالطاتهم، يدفعهم إلى بناء أسس 
لـ(إعالم الحوار)؟ لنجيب: إن التاجر الذي يروج لسلعته لـيـس 
على استعداد لنقاش موضوعي، يصل فيه إلى قـنـاعـة بـأن 
سلعة اآلخرين قد تتفوق على سلعته بمواصفات أفضل. بـل 
يسود بينهم عامل التنافس غير الشريف القائم على كشـف 
عيوب سلع اآلخرين، وإضفاء مواصفات غير حقيـقـيـة عـلـى 
سلعته. وما ينطبق على التجار ينطبق أيضـاً عـلـى (تـجـار 
السياسة) عندما تتحول السياسة إلى تجارة. ولهذا لن تتحول 
وسائل اإلعالم المملوكة ألولئك التجار، إلى وسائل لـلـحـوار، 

 .بل ستبقى منابر للشجار
ونحن هنا، إذ نولي مبدأ (إعالم الـحـوار)، ونـنـقـد (إعـالم 
الشجار)، فألننا في حزب بنى مبادئه على قـواعـد فـكـريـة 
قيمية ذات أبعاد إنسانية. وألننا أعضـاء فـي هـذا الـحـزب، 
لمواصفاته المذكورة، علينا أن ال نغفل أهمية اإلصرار عـلـى 
النضال من أجل تلك القيم التي يعتبر (إعالم الحوار) قـيـمـة 

 .تنتسب إلى منظومتها
نحن نعي أن القوى الدولية الكبرى الـمـتـطـورة صـنـاعـيـاً 
أغرقت العالم بصناعتها، وابتكرت وسائل اإلعالم لـلـتـرويـج 
لمصالحها و لمنتجاتها. وألنها تمثل تياراً اقتصادياً رأسمالـيـاً 
صمم من أجل منفعة األطماع األجنبية األمنية والـمـصـالـح 
االقتصادية والطبقة الصناعية في مقدمتها، فكان ال بد مـن 
أن يتم تصميم وسائل اإلعالم، آلة وقواعد فكرية وثقافـيـة، 
من أجل خدمة منفعة تلك المصالح. وألنها، أي تـلـك الـدول 
والطبقات، تحسب أن ما يسـمـى ب(حضـاراتـهـا) وقـيـمـهـا 
أنموذجاً للحضارة العالمية وعليها أن تبتكر وسائل الـتـرويـج 
لها، أما غيرها من الحضارات واألمم، ومنها األمة الـعـربـيـة، 
والقيم األخرى فهي تعدها متخلِّفة وعلـى الـرأسـمـالـيـة أن 
تبتكر وسائل محاربتها، فال بد إذن، من وجهـة نـظـر تـلـك 
األوساط، ولكي تنتصر (الحضارة) الرأسمالية أن يسود مـبـدأ 
ما يسمى (صراع الحضارات) وليس تكاملها أو الحوار بيـنـهـا. 

الذي انطلقت الـدعـوة لـه مـن  سيما وان مثل هذا الصراع،
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أميركا في نهاية الثمانينات من القرن الـمـاضـي، سـيـوسـع 
دائرة االصطدام فيحولها إلى حضارة ضد حضارة، بـدال مـن 
دولة ضد دولة. وبالتالي، وحسب المروجين له فانه سيشغـل 
المزيد من مصانع األسلحة الغربـيـة وبـالـتـالـي سـيـنـعـش 

 االقتصاديات الغربية.
وبناء على تلك المعادلة صممت وسائل اإلعـالم وآلـيـاتـه 
على مقاييس (الصراع)، وليست على مـقـايـيـس (الـحـوار). 
وهذا ينطبق على الدول الـتـي تسـتـخـدم وسـيـلـة الـغـزو 
العسكري الحتالل أراض شعوب أخرى، تحت شتى األكـاذيـب 
والذرائع، فهي ليست على استعداد لمناقشة شرعية الحروب 
التي تشنها، بل توظِّف وسائل إعالمها، والعـامـلـيـن فـيـهـا، 
والتابعين لها المستفيدين من غنائمها، من أجل الدفاع عـن 

 .مشروعية ما ال شرعية له
وأصبح من المسلَّم به لديهم أن مصائرنـا حـتـى مسـألـة 
وجودنا كمجتمعات لها حقها بتقرير المصير، محكوم عـلـيـه 
بالموت، على قاعدة مبادئ الصراع الـرأسـمـالـيـة واألطـمـاع 
اإلقليمية المتماهية معها. فقد استهدفوا الصحوة الـقـومـيـة 
العربية التي ميزت التاريـخ الـعـربـي فـي الـخـمـسـيـنـيـات 
والستينيات من القرن العشرين. وباستهدافها فقدت الحركـة 
القومية منابرها اإلعالمية المستقلة، وما بقي منها مستمـراً 
في نضاله، فهو يسعى إلى هيجاء المواجهة من دون سـالح 
إعالمي بمستوى التحدي. وإذا وجد فهو أضعفه وأقلُّه تأثيـراً. 
ومنذ ذلك التاريخ فقد عممت قوى الرأسمالية كل (قـيـمـهـا) 
ومبادئها وأكاذيبها ونـظـرتـهـا إلـى الـكـون وإلـى مصـائـر 
الشعوب، ووظَّفت من أجل ذلك كل وسائـل اإلعـالم، حـتـى 
المحلية منها، من أجل نشر وجهة نظرها في الصـراع. وأمـا 
لماذا استطاعت القوى الرأسمالية أن توظف وسائـل اإلعـالم 
المحلية ووضعها في خدمتها، فألن القوى المحـلـيـة، ولـكـي 
تستمر مؤسساتها اإلعالمية فإنها تبقى بحـاجـة إلـى دعـم 
مالي لتسد نفقاتها الكبيرة وتدر أرباحـاً عـلـى مـؤسـسـيـهـا 

 .والقائمين عليها
ومن المعروف أن من يوفِّر التمويل للمؤسسات اإلعـالمـيـة 
هو الذي يتحكم بوجهتها، وتطبيق تعليماتها. وبـهـذا فـقـد 

  اإلعالم حياديته، وانحرف عن رسالته،
وأصبحت السلطة الرابعة، أي اإلعالم في بالدنا رهينة قرار 
الخارج، ورهينة إرادة الطبقات والقوى المحلية الـتـي قـامـت 
بتأسيسه. ولهذا تحولت وسائل اإلعالم، ليس إلـى وسـيـلـة 
لكشف الحقيقة والدفاع عن قضايا األمة ومصالحها، بل إلـى 
وسيلة للتعتيم عليها. وغالباً ما ترى على صفحات الجرائد، أو 
شاشات التلفزيون، قامات األقطاب السياسية واالقتصادية، أو 
من قاموا بتوظيفهم من المثقفين أو السياسيين، لـيـنـشـروا 
المواقف التي تروج التجاهاتهم السـيـاسـيـة ومصـالـحـهـم 
االقتصادية، بينما هموم الجماهير وآالمهم تبـقـى مـغـيـبـة 
منسية، بدليل تغييب من يمثلها عن واجهات اإلعـالم، ومـن 
يمثلها هم من قوى وأحزاب سياسية قومـيـة أو وطـنـيـة أو 
نقابات عمالية ومهنية، أو نخب فكرية و شـخـصـيـات بـارزة 

 .عرفت بنزاهتها، أو انحيازها لمصلحة تلك الجماهير

وللسببين: التمويل الخارجي لإلعالم وتوجيهه مـن قـبـل 
الجهات الممولة، وإمساك الطبقات السياسية واالقـتـصـاديـة 
المرتبطة بالخارج بوسائل اإلعالم. وألن أهداف إعالم تـلـك 
القوى هو التضليل على أهدافها الحقيقية، والتي تتـنـاقـض 
مع مصالح الجماهير الشعبية. وألن معظم وسائـل اإلعـالم، 
إن لم تكن كلها، مملوكة لهم، فقد اعتمدت وسائل اإلعـالم 
مبدأ (الشجار)، وليس (الحوار) في واجهاتها. فالـمـتـنـافسـون 
على المصالح هم من المتفقين ضـد مصـالـح الـجـمـاهـيـر 
العربية، وكل منهم يريد أن يروج لبضاعـتـه فـي مـواجـهـة 
الترويج لبضائع اآلخرين، لذلك فسيكون حوارهـم شـبـيـهـاً 

 .بحوار المتنافسين بين التجار
وأما القوى التي تمثِّل مصالح الجماهير، ممـن ذكـرنـاهـم 
أعاله، فهي الحلقة األضعف، واألفقر. فهي ال تستطيع دخول 
ميادين المنافسة اإلعالمية لتكاليفها الباهظة. وإذا كانت قد 
فُتحت لها منافذ وسائل التواصل االجتماعي، كبوابة رئيسية 
عليها أن تستفيد منها إلى أقصى الحدود. ولكن، لـكـي يـتـم 
توظيفها فـي اإلطـار الصـحـيـح، عـلـى الـقـوى واألحـزاب 
والشخصيات الوطنية أن تعي خطورة الدخول إلـى الـوسـط 
الجماهيري عبر منهجية (الشجار)، بل أن تعتمـد مـنـهـجـيـة 

  .(الحوار) في اإلعالم
 فما هي تلك المنهجية، وعلى ماذا يجب أن تستند ؟

ما نكتب عنه ليس مبنياً على اختصاص فني باإلعالم، بل 
يستند إلى عامل التجربة الميدانية، بعد متـابـعـة ومـراقـبـة 
يومية لسنوات طويلة، وبنـاء عـلـيـهـا نضـع الـمـالحـظـات 

 :والخالصات التالية
إن المواطن العـادي تـوفَّـرت لـه عشـرات مـن شـاشـات 
التلفزيون، وأكثر منها عبر منصات التـواصـل االجـتـمـاعـي. 
وأقلها انتشاراً هي وسائل اإلعـالم الـمـقـروءة. وإذا كـانـت 
وسائل اإلعالم المتاحة كثيرة، فإنما كانـت تـمـثِّـل فـرصـة 
لخدمة البشرية عامة، ولمجتمعنا خاصـة. ولـكـن ألن تـلـك 
الوسائل أصبحت، في الغالب األعم، مـن الـمـشـبـوهـة فـي 
أهدافها، ألنها تروج لمصالح مؤسسيها ومموليـهـا. ولـكـثـرة 
انتشارها أصبحت في متناول جميع الناس. فهي بـالـنـسـبـة 
للمواطن العادي تمأل فراغه، وتوقه لمعرفة الحقيقة، وألنـهـا 
لم تؤسس من أجل الدفاع عن مصالحه، بـل عـن مصـالـح 
الطبقات العليا من سياسيين وقوى أمنية او اقتصادية محلية 
وإقليمية وعالمية. وبالذات من أجل دول خارجية تعمل عـلـى 
الترويج لنفسها وألهدافها وأطماعها، لذلـك تـنـشـط تـلـك 
الوسائل لتضليله. ولكثرة تلك الوسائل ولتناقض أهـدافـهـا، 
ولكثرة موادها اإلعالمية والتحليلية، والترفيهية والدعـائـيـة، 
وبما تضيفه من برامج التسلية والتشويق، وكثرة مـواقـفـهـا 
المتباينة، تؤدي إلى نوع من التشويش في مدارك المشاهـد 
العادي. فتصل به الحالة إلى مستوى مـن الضـيـاع الـذي ال 
يميز فيه بين الخبر الصادق و الخبر الكاذب. وبين التـحـلـيـل 
الصحيح والموضوعي من التحليل السطحي والـمـوجـه. لـذا 
تبقى وسائل إعالم الحركات والقوى السياسـيـة الـمـلـتـزمـة 

 .بقضايا الجماهير واألمة هي المالذ اآلمن
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 ...ولكن
وألن إعالم تلك الحركات يشكل الـحـلـقـة األضـعـف فـي 
مواجهة التغول اإلعالمي الغربي واإلقليمي والمحلي الموجـه 

العربية، وخاصة في  من الخارج، وكلها معادية لمصالح األمة
ظل االنتشار المحدود ألعالم القوى القومية والوطنـيـة فـي 
األوساط الجماهيرية، ولقلة مواردها المالية بحيث تعجز عن 
إصدار دورية مكتوبة ومطبوعة، لم يـبـق أمـامـهـا وسـيـلـة 

وسـائـل الـتـواصـل  للترويج ألخبارها وتـحـلـيـالتـهـا سـوى
االجتماعي، ألنها األقل كلفة. وهي علـى الـرغـم مـن قـلـة 
انتشارها لصعوبة وصولها إلى معظم المثقفين والقراء تبقى 
المصدر الوحيد المتاح. وألنها كذلك، وألن الحركات الـثـوريـة 
تمتلك أدوات التحليل الموضوعي، فانه على تلك الـحـركـات 
والقوى الوطنية والقومية أن تبتعد في وسائلهـا اإلعـالمـيـة 
عن استراتيجية (اإلعالم للشجار) وتحـولـهـا إلـى مـنـابـر لـ

(الحوار)، تطرح فيه قضايا الوطن واألمة بســالســـة وهدوء، 
مدعمة ببراهينها المستندة إلى وثائقها الصادقة، وتلك هي 
وسائلها التي منها ستفرض الثقة بها على قرائها. إن إعـالم 
الشجار يشكل عبئاً على الثوريين، ألن من ينشد الحقيقة من 
القراء والنخب الذين يقفون في وسـط هـذا الـفـيـض مـن 
اإلعالم األجنبي المعادي لمصالح األمة العربية وقضـايـاهـا، 
سينكفئون عن متابعة (الجدل) ألنه عقيم، وسيذهبـون إلـى 
منابر أخرى يفتشون عن أجوبة على أسئلتهم وتسـاؤالتـهـم 
طلباً للتنوير وللتزود باألسلحة المنطقية والـحـقـائـق الـتـي 
تمكنهم من التصدي لإلعالم االستعماري الجديد وهـو فـي 
قمة جبروته في الترويج لألكاذيب واستـهـداف وجـود األمـة 

 .العربية ومصالحها وهويتها بالصميم
فلتكن منابرنا هي المثال، من خالل تطبيق مبادئ (إعـالم 

 .(الحوار

    السودانالسودانالسودانالسودان    ----أحمد مختارأحمد مختارأحمد مختارأحمد مختار
منذ حمورابي، وبابل وآشور وأكد، والقادسية والحسين 
وثورة العشرين وصدام وانطالقة المقاومة الباسلة وحتى 
ثورة تشرين، ظل شعب العراق كما نخله مثاالً للصبر 
والشجاعة والعطاء، وعنواناً للكبرياء والشموخ والطموح. 
ثباتاً أمام النوازل والمحن واالبتالءات، ويجود بكل ما يملك 
للقريب والبعيد، وتلك لعمري قيم الذين يصنعون الحضارات 
الخالدة ويكتبون تاريخها المتجدد ويرسمون بالنضال 

 .والنصال قسمات المستقبل
جاءت محنة احتالل أرض الرافدين واألمة في كل أقطارها 
مكبلة اليدين والقدمين، أنظمتها مروضة وجماهيرها في 
سجون الفقر والحرمان والقمع والهموم الصغيرة، فكانت 
ثورة تشرين في العراق تقاوم تنين العصر االحتالل 
األمريكي المتصهين من جهة ونيران المجوس في الشرق 
من جهة أخرى، وفي الداخل تسرب اللصوص وسماسرة 
االحتالل والخونة والعمالء، حتى أحتار كتاب التاريخ واألدب 
والبالغة في وصف المؤامرة المزدوجة والغدر المعلن وتواطؤ 

 . ذو القربى
عذرا ثوار تشرين في العراق إن عجزت الكلمات والحروف 
عن دعم ثورتكم و نضالهم وجهادكم، وأنتم تستحضرون 
في ثورتكم المهيبة عظمة تاريخ هذا البلد وأدوار أبطاله 
الخالدين. ماذا تقول الكلمات عن شناشيل البصرة وهى 
تقاتل وعن الناصرية وهى تناضل والمسيب وهى تصابر 
وديالى وكركوك والموصل والفلوجة وهى توزع الصبر 

 .واإليمان وآمال النصر على القصبات واألحياء الصغيرة
ماذا تضيف الكلمات للغة المقاومة واإلصرار العنيد ودجلة 
غاض ماؤه وجفَّت ينابيع الجمال واألزهار في األعظمية، 
وتغيرت وجوه الناس في باب المعظم ومناطق بغداد 
األخرى، وغادر يوسف الصايغ وعبدالرزاق عبدالواحد وحميد 
سعيد، وليلى العطار، وسالم الشماع سماء بغداد وغاب عن 

سنوات العراق مهرجان المربد واحترقت ونهِبت المتاحف 
وبيوت الثقافة والفنون، وحدائق بابل المعلقة جفاها الحمام 

 .واليمام والعشاق
لستم وحدكم وإن تعددت الساحات وتنوعت المعارك 
وتلون األعداء. ألم يقل القائد الشهيد صدام حسين: الكرمك 
والبصرة سيان؟ ألم يقتسم العراقيون وهم يخوضون غمار 
القادسية الطويلة، مع كل العرب الخبر والنفط والثقافة 

 ومقاعد العلم والمعرفة؟
لستم وحدكم وإن بدا العدو بألف وجه ووجه، ثقوا أن قلوب 
الماليين من العرب وأحرار العالم معكم، ومعكم اهللا 
والتاريخ والحق والمستقبل . معكم مواويل ماجدات العراق 
ودعاء حرائر تونس وليبيا والبحرين وموريتانيا والمغرب 

 .وكنداكات أمدرمان وشرق النيل
لستم وحدكم وإن ظهرت الخيانة تمشي على رجلين في 
شوارع بعض المدن العربية، وغابت شموس الحق في ليالي 
بيروت وصنعاء ومدن الملح المغطاة بالشموع. معكم قلوب 
أهل القدس في فلسطين وشوارعها المفتوحة على الثورة 
والثوار. معكم وعي هذه الماليين في مليونيات مواكب 
الخرطوم واعتصامات مدن السودان التي آمنت بجدل وحدة 
الثورة في كل األرض العربية، التي أفصحت عنها حديثاً 
االنتفاضة الشعبية العربية في تونس ومصر وليبيا وسوريا 
واليمن قبل حرفها، وتجددت في السودان ولبنان ولم 
تستكين وقدمت شعارها للبشرية (إن الشوارع ال تخون، 
والشعب اقوى والردة مستحيلة)، وكانت ثورتها السلمية 
الملهِمة التي حملت عطرها لكل أصحاب القضايا في العالم، 
الحالمين بأوطان ترفرف فيها أعالم الحرية والعدالة والسالم 
والدولة المدنية الديمقراطية، والتي تعبر هبة الشعب 
اإليراني في العديد من مدنه، وبكل قومياتة، نضح من 
معين مخزونها الثوري المشع ،والمتخطي لتروس القمع 

  واإلفقار المتستر بالدين.
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    فؤاد الحاجفؤاد الحاجفؤاد الحاجفؤاد الحاج
  هل يمكن ألي شخص أن يكره وطنه؟

سؤال من الصعب اإلجابة عليه بتحليل مختصر مهما كـان 
الكاتب بليغاً في التعبير وقارئاً للتاريخ أو شاعراً أو أديباً ومـا 
أكثر الشعراء الذين تغنوا بالوطن ومنهم أمير الشعراء أحمـد 
شوقي الذي قال (وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إلـيـه 

  .في الخلد نفسي)
والشاعر المهجري إيليا أبو ماضي الذي غنى الوطن وناجـاه 
في قصيدة (وطن النجوم أنا هنا حدق أتذكر مـن أنـا) الـذي 

  .اضطر أن يحمل قلمه ويهاجر بحثاً عن كسب العيش
واألديب ميخائيل نعيمة في قصيدة (أخـي) حـيـث يـقـول 
(أخي ما نحن؟ ال وطن ال أهلٌ وال جار، إذا نمنا، إذا قمنا، ردانا 
الخزي والعار، لقد خمت بنا الدنيا كما خمت بموتانـا، فـهـات 

  .الرفش واتبعني لنحفر خندقاً آخر، نواري فيه أحياناً)
لذا ليس من السهل أن يتخذ شخص في حياته قـراره بـتـرك  
بلده الذي ولد وترعرع فيه، ألنه ببساطة ال أحد يمكنه أن يـكـره  
وطنه ويبتعد عنه. ولكن عندما يقرر هذا الشخص هجرة وطنـه  

  علينا أن نسأل أوالً وأخيراً ما السبب؟ ومن أجبره على الرحيل؟ 
الجواب بكل بساطة أن المتسلطيـن عـلـى رقـاب الـبـالد 
والعباد هم الذين أجبروا ذلك المواطـن عـلـى كـره وطـنـه 
ومسقط رأسه. وهم الذين أجبروا المواطن على أن يـحـمـل 
على ظهور ذكرياته بحلوها ومرها، رامياً بنفسه في بـحـور 

  .الظلمات إلى المجهول
وكي ال أزيد من المرارة على نفسي، وكي ال أنفعل وأكـون 
ضحية ردة الفعل، فأن النية الحسنة هي التي دفـعـتـنـي أن 
أكتب هذه الكلمات المختصرة ألنـنـي أرى أن الصـامـديـن 

والثابتين علي أرض األجداد واآلباء أنهم لن يبقوا صامـتـيـن 
إلى األبد، وهم يرون بأعينهم كيف تتم عملية اقتالع أبـنـاء 
الوطن من جذورهم واستبدالهم بغربـاء فـي لـبـنـان وفـي 
سورية وفي العراق، حتى الذين لم يجبروا على الهجـرة مـن 
وطنهم فعلياً، فهم تعرضوا للتهجيـر مـن أرضـهـم وبـاتـوا 

  .يعيشون غرباء في وطنهم
كفى إلقاء المسؤولية على الكيان الصهيوني وعلى أمريكـا 
وعلى على اآلخرين، ألن المتسلطـيـن عـلـى رقـاب الـبـالد 
والعباد شاطرين بالفبركات وكثرة الكالم، وكفى تـرداد "مـا 
خلونا" التي هي الوسيلة األسهل لكي يتهربوا مـن تـحـمـل 
مسؤولية ما وصل إليه الـحـال مـن فـقـر وجـوع وتـدمـيـر 
لالقتصاد واالنهيارات االجتماعية بسبب نهب خيـرات الـبـلـد 

  .وسياسة المحاصصة
يكفي أن يمر رئيس الوزراء أو رئيس المجلس النيـابـي أو 
مستشار رئيس الجمهورية، بالقرب من أي سفارة غير عربية 
ليرى الصفوف الطويلة من الموطنين خـاصـة مـن الشـبـاب 
الذين كفروا بموطنهم الذي قتلـتـم فـيـهـم طـمـوحـاتـهـم 
وأحالمهم، وجعلتم منهم جيالً كافراً بوطنهم. وكفى تـرداد 
أن الوطن في حاجة إليهم! إنهم يريدون وطناً ال يجوع فـيـه 
إنسان وال تهان كرامته على أبواب السرايـات وعـلـى أبـواب 
الزعماء. إنهم يريدون وطناً ال يموت فيه المريـض الـفـقـيـر 
أمام أبواب المستشفيات. إنهم يريدون وطنـاً تـتـوفـر فـيـه 
فرص العمل من دون االضطرار إلى دق باب هذا الزعـيـم أو 

  .ذاك المسؤول للحصول على وظيفة
غداً وهو قريب سينتهي عهد الطغاة وينتعش األمل مهـمـا 

  .طال ظلم الطغاة. غداً سيكون يوم آخر
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    نبيل يوسفنبيل يوسفنبيل يوسفنبيل يوسف
تفاوتت عالقة الدكتور عبد المجيد الرافعي اإلنسانية 
والسياسية بالمسيحيين في طرابلس تفاوتاً يمكن وصفه 

  .جيداً حيناً ومقبوالً حيناً آخر، لكنها لم تشهد عداوة تذكر
أكتب من بالد البترون عن "حكيم طرابلس"، صديق الوالد 
لسنوات طويلة، وكان رفاقه يقولون له: كيف لكتائبي يؤمن 
بالقومية اللبنانية أن يعجب ويصادق بعثياً يعمل للقومية 

  العربية؟،
فكان رده: عليكم أن تتعرفوا على إنسانية الدكتور عبد 

  .المجيد الرافعي وصدقه، وستكونون من المعجبين به مثلي
وصل والدي إلى طرابلس وهو في  ١٩٥٠أواخر صيف  - 1

بداية العشرينيات من عمره بعد أن تم تعيينه مدرساً 
 .رسمياً، وسكن في الزاهرية

يقول والدي: رغم أن طرابلس كانت المدينة الثانية في 

لبنان، فقد كانت أشبه بقرية: الناس يعرفون بعضهم 
 .البعض وبينهم عالقات صداقة ومودة

الثورة: تلك الثورة التي رفعت  ١٩٥٨اندلعت ربيع 
الرئيس كميل شمعون لدى قسمٍ كبيرٍ من اللبنانيين إلى 
مرتبة القديسين، من الطبيعي أن يقف والدي يومها مع 

 .الذين اعتبروا الرئيس شمعون قديساً
انتهت الثورة بال غالب وال مغلوب: قبل عيد الميالد، بأيامٍ 
قليلة كانت ليلة ماطرة صبت خاللها السماء غضبها على 
األرض، فتعالى صراخ في منزل جار والدي، وهو من جبة 

  :بشري فهرع الجيران لتفقد الوضع
األم تتلوى على السرير من األلم، والساعة تقترب من 

 العاشرة ليالً وال طبيب في عيادته: ما العمل؟
وكان ممن وصلوا إلى منزل المريضة جارهم جميل الـراسـي،  
(اغتيل مطلع الحرب اللبنانية فبكاه الدكتور عبد المجيد الرافعي،  

Z����, 7�j>ن و���%/0�  
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أما لماذا قتل وهو الذي رفض مغادرة طرابلس؟ فمن أجل تهجير  
  (من تبقى من المسيحيين في الزاهرية وهذا بحث آخر 

كان جميل الراسي مسؤوالً عن عمال النظافـة والصـيـانـة 
وسائقي باصات مـدرسـة األخـوة الـمـريـمـيـيـن (الـفـريـر) 

  .المجاورة
احتار الجميع: ماذا يفعلون؟، فقال شاب طـرابـلـسـي كـان 
يرافق جميل الراسي وهو يعمل ناطوراً في مدرسة الـفـريـر 
للموجودين: "ما في غير الدكتور عبد المجيد الرافعـي أكـيـد 

 ."بعدو بالعيادة
رفض زوج السيدة إحضار الدكتور الرافعي: "خليها تـمـوت 

 ."طبيعي أحسن ما يجي يعملها إبرة تقتلها
أما والدي فكان رأيه عندما سأله جاره جميل الراسي: "كبـر 
عقلك يا جميل عبد المجيد الرافعي بدو يجي علـى بـيـوتـنـا 

 ."يحكمنا؟
جن الحارس الطرابلسي وكان من محبي الحـكـيـم، وأصـر 
على مرافقته إلى العيادة، ولم يكن هناك من حل آخر: تحـت 
وابل المطر الشديـد انـطـلـق جـمـيـل الـراسـي والـحـارس 
الطرابلسي ووالدي سيراً على األقدام إلى عـيـادة الـدكـتـور 

 .الرافعي التي ال تبعد سوى مئات األمتار
وصلوا و"الحكيم" يجمع أغراضه بعد نـهـار عـمـل شـاق، 
فعرف الحارس الذي أخبره بهدف الزيارة، وكان رده: "يـلـلـه 

 ."لحظة جايي معكم
استهاب جميل الراسي ووالدي الموقـف، وفـيـمـا يـهـمـون 
بالمغادرة قال الراسي للدكتور عبد المجيد: "حكيم نـحـنـا ال 
منعرفك وال بتعرفنا وتشرفنا بمعرفتك الليلة بس ضـروري 
تعرف شغلة: نحنا جماعة بالسياسة ضدك، وهلق بدك تفوت 
على بيت صورة الرئيس شمعون بالصالون وهودي جـمـاعـة 

 ."قوصوا عليكم وقوصتوا عليهم وفي قتلى بيناتكم
 ."ابتسم الحكيم وقال: "يلله بدي سكر الباب

بعدما وصلوا المنزل توجه "الـحـكـيـم" نـحـو الـمـريضـة 
وفحصها وصورة الرئيس شمعون قبالـتـه: أعـطـاهـا الـدواء 

 .الالزم، ولم يأخذ قرشاً رغم االلحاح، وغادر
مرت أيام قليلة وقبل الميالد بيوم تقـريـبـاً فـوجـئ أهـل 
البيت بالدكتور الرافعي يزورهم لالطمئنان على الـمـريضـة 

 ."وسألهم مبتسماً: "بلشتوا تضيفوا ضيافة العيد؟
ومن يومها بدأت عالقة والدي بالـدكـتـور عـبـد الـمـجـيـد 

 .الرافعي
 ١٩٧٢أكملت األيام دورتها حتى جاءت انتخابات سنة  - 2

النيابية فصبت أصوات المسيحيين في طرابلس، ال سـيـمـا 
الموارنة منهم لصالح الدكتور عبد المجيد الرافعي بـنـسـبـة 

% في جـمـيـع صـنـاديـقـهـم: لـمـاذا كـان هـذا ٨٠تجاوزت 
 التصويت؟

ثمة عوامل عدة، ولكن كان هناك عامل طرابلـسـي دخـل 
الوجدان الماروني الطرابلسي يومها: في طرابـلـس طـريـق 
تصعد من قلب المدينة إلى محلة أبو سمرا تالصق الـقـلـعـة 

 .وقربها مدافن الموارنة
قررت البلدية توسيع الطريق وإزالة المدافن أو بـعـضـهـا، 
فاعترض المطران أنطون العـبـد والـفـعـالـيـات الـمـارونـيـة 
الطرابلسية رافضين المس بمدافنهم، وكان موقف الدكـتـور 
الرافعي مؤيداً للموقف الماروني الطرابلسي، وبعد مفاوضات 

 .شاقة صرف النظر عن هدم المدافن

حفظ الموارنة للدكتور الـرافـعـي هـذا الـمـوقـف، وردوه 
 بتصويتهم الكثيف لصالحه في االنتخابات التي فاز بها

 .خطف الكهنة األرثوذكس من مطرانية طرابلس - 3
ناظم التكريتي ومعه  ١٩٧٥أيلول  ٤اقتحم ظهر الخميس 

خمسة مسلحين مقر مـطـرانـيـة الـروم األرثـوذكـس فـي 
الزاهرية وخطفوا ثالثة كهنة كانوا يتـنـاولـون الـغـداء هـم 
اآلباء: نقوال غريب ووديع شلهوب وسمير ياكونتي ونقلوهـم 

 .إلى جهة مجهولة
جنت طرابلس، التي ما كانت عرفت قـبـل هـذا الـتـاريـخ 
حادثاً من هذا النوع، وسارع المحافظ وجميع نواب المـديـنـة 

 .وقياداتها إلى المطرانية مستنكرين
ولدى وصول الدكتور عبد الـمـجـيـد الـرافـعـي إلـى أمـام 
المطرانية والغضب باد عليه خاطب الصحافيين قائالً: "هـذه 

 ."كبيرة من الكبائر التي لن تسمح طرابلس بتكرارها
المهم: عرفت الشعبة الثانية أن المخـطـوفـيـن فـي خـان 
العسكر فتوجه األستاذ (الرئيس) عمر كرامي مع مـرافـقـيـه 
وأحضرهم إلى المطرانية في سيارة الرئيس رشيد كـرامـي 

 .وسلّم الخاطفين إلى قوى األمن الداخلي
 .قداس الميالد - 

في مذكرات غير منشورة للمونسنيور أنطون دهمان النـائـب  
العام على أبرشية طرابلس المارونية، أنه بعد حادثة بـوسـطـة  

هبط إلى طرابلس للبقاء إلى جانب مـن    ١٩٧٥ داريا في أيلول  
تبقى فيها من المسيحيين والموارنة، وعندمـا عـرف الـدكـتـور  
الرافعي بقدومه زاره في المطرانية مثنياً عـلـى قـراره واضـعـاً  
كل إمكانياته في تصرفه وكـلّـف فـؤاد األدهـمـي الـتـواصـل  
اليومي معه اقترب عيد الميالد، وطرابلس شـبـه فـارغـة مـن  
المسيحيين وعن طريق الصدفة علم فؤاد األدهـمـي أنـه لـن  
يكون هنـاك قـداديـس الـعـيـد فـي الـكـنـائـس الـمـارونـيـة  
الطرابلسية، فسارع إلخبار الـدكـتـور الـرافـعـي الـذي اتصـل  
بالمونسنيور دهمان قائالً له: "بدي قلك كـم كـلـمـة: كـرمـال  
طرابلس بدك تقدس على العيد من يوم أجـوا الـمـسـيـحـيـيـن  
على طرابلس من مئات السنين مـا فـي سـنـة مـا احـتـفـلـوا  

  ."بالميالد وما رح نقبل السنة ما يحتفلوا كرمال طرابلس 
كما زار طالل العتري المسؤول العسكري للبعث الـعـراقـي 
في طرابلس المطرانية موفداً من الدكتور الرافعي لتنسـيـق 
حماية الكنائس المارونية خالل الـعـيـد، وبـالـفـعـل يـقـول 
المونسنيور دهمان: احتفلت بقداس العيد في كنـيـسـة مـار 
مخايل بمشاركة أربع سيدات وعدت واحتفلت بـقـداس آخـر 
في كنيسة مار مارون بمشاركة أربع سـيـدات ورجـل واحـد 

 وكلهم تجاوزوا الخامسة والسبعين من عمرهم
 موارنة البحصاص - 5

أيضاً في مذكرات المونسنيور أنطون دهـمـان أنـه بـعـد 
ودخـول أحـزاب الـجـبـهـة  ١٩٧٦معارك الكورة مطلع تموز 

اللبنانية إليها وتهجير القوى اليسارية إلى طرابـلـس، وصـل 
إلى مطرانية الموارنة أحد ضباط جيش لبنان العربي وأبـلـغ 
المونسنيور دهمان أن هناك توجهاً لمهاجمة من تبقـى مـن 
الموارنة في البحصاص وتهجيرهم، وذلك رداً على ما جـرى 
في الكورة، وكان عددهم ال يتجاوز خمـسـة عشـر شـخـصـاً 
معظمهم من كبار السن اتصل المونسنيور دهمان بالدكتور 
الرافعي وأخبره بما وصل اليه وختم كالمه قائالً: "اذا بتـقـدر 

 ."تأمن لهم طريق إلى زغرتا نكون لك من الشاكرين
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رد الدكتور الرافعي: "ما في مسيحي بـيـتـرك طـرابـلـس، 
ويللي بدو يطلّع فيهم تطليع بدي جـرو بشـواربـو بشـوارع 

 ."طرابلس
وأرسل طالل العتري الى المطرانية، الذي أبلغ المونسنيور 
دهمان أنه من الصعب حماية الموارنة في البحصـاص ومـن 
األفضل جمعهم في المطرانية بحماية قوات البعـث وهـكـذا 
كان بعد أيام قليلة وصل الى المطرانية العميد رفيق الحسن 
وكان بقي في الكورة والتقى المونسنيور دهمان ناقالً رسالة 
من القوات اللبنانية الموحدة تطالب بإخراج المسيحيين مـن 

 .طرابلس حمايةً لهم
يقول العميد الحسن: "كان هذا العمل من أفظـع األعـمـال 
التي شاركت فيها، ولكن ما كان يمكن إال أن أسـاهـم فـي 

 ."حماية األبرياء في ظل تلك الفوضى
تم استدعاء من تبقى من الموارنة وكلهم اختاروا الـخـروج 

 .من طرابلس
يقول الدكتور الرافعي: "كان ذلك النهار مـن أشـد األيـام 
ظلماً في تاريخ طرابلس، الموارنة يغادرون مدينـتـهـم فـي 
قافلة إلى زغرتا برفقة العميد رفيق الحسن وبحمايـة قـوات 
البعث وفي قناعتهم أنهم يتركونها للمرة األخيرة، ولكن هذا 

  ."كان خيارهم
 بناء مدينة الناصرية العراقية - 6

باشر العراق في النصف الثاني من سـبـعـيـنـيـات الـقـرن 
العشرين بناء مدينة حديثة الى جانـب مـديـنـة الـنـاصـريـة 
التاريخية، وكانت يومها شركة اترنيت شـكـا عـلـى شـفـيـر 
اإلفالس نتيجة سنوات الحرب فدخلت في مناقصة لـتـوريـد 

 .أنابيب للمدينة، وكانت هذه المناقصة خشبة خالص الشركة
وصلت إلى إدارة شركة االترنيت معلومات أن المناقصة لن 
ترسو عليها، فشركات عالمية أخرى قدمت عروضاً أفضل: ما 

 .عاد هناك من كالم آخر الشركة ستقفل أبوابها
وحدث أن التقى مدير شركة االترنيت الدكـتـور الـرافـعـي 
بواسطة عامر بارودي فشرح له وضع الشركة اذا لـم يـرس 
االلتزام عليها، فوعده خيراً بعدها أتى من يهمـس فـي أذن 
الدكتور الرافعي أن ال مصلـحـة لـه فـي مسـاعـدة شـركـة 
االترنيت: عمالها مسيحيون ومن خارج طرابلـس ويـديـنـون 
بالوالء للجبهة اللبنانية، ولكن لم يسـتـمـع الـيـهـم وسـافـر 
خصيصاً إلى بغداد والتقى نائب الرئـيـس الـعـراقـي صـدام 
حسين شخصياً، وعاد من العراق ومعه العقد وباألسعار التـي 

 .حددتها شركة االترنيت اللبنانية
 قصة أبو حميد الفلسطيني - 6

لم يعرف عن الدكتور الرافعي أي شعور بالقـسـاوة، وكـان 
 .رافضاً لسفك الدم، بـاسـتـثـنـاء هـذه الـحـادثـة تـقـريـبـاً

مطلع ثمانينيات القرن المنصرم رميت يوماً قنـبـلـة يـدويـة 
داخل كنيسة مار مخايل المـارونـيـة فـي الـزاهـريـة خـالل 
القداس أدت إلى استشهاد وإصابة عـدد مـن الـمـشـاركـيـن 

 .وكانوا كباراً في السن
وجاء ضابط الشعبة الثانية معن ضناوي إلى الدكتور عـبـد 
المجيد الرافعي ومعه كل تفاصيل تلك الجريمة: أبو حـمـيـد 

 :من قام بهذا العمل الدنيء من هو أبو حميد؟
 –هو من مسؤولي الجبهة الشعبية لتحـريـر فـلـسـطـيـن 

القيادة العامة التي تتبع أحمد جبريل، وكان مقره في بـنـايـة 
مقابل مستشفى المنال تسمى "بناية األربعـة عشـر"، وهـو 

 .ممن عاثوا تخريباً في طرابلس في تلك المرحلة
استدعى الدكتور الرافعي طالل العتري وكان جـازمـاً فـي 

كالمه: "ما بقا بدي اسمع باسم أبو حميد كل شـي مـمـكـن 
 ."يتقطع إال يللي صار بكنيسة مار مخايل

فما كان من قوات البعث العراقي في طرابلس بمـشـاركـة 
تشـريـن اال أن  ٢٤مجموعات عسكرية شيوعية ومن حركة 

شنوا هجوماً صاعقاً على مقر أبو حميد وقتلوه وأنـهـوا هـذه 
 .الحالة الشاذة في طرابلس

 "انتقال مدرسة األخوة المريميين "الفرير – 7
بعد عشرات األعوام في طرابلس قررت رئاسة الـرهـبـنـة 
المشرفة على مدرسة الفرير في طرابلس منتصف ثمانينيات 

 .القرن المنصرم بيعها واالنتقال إلى بلدة دده في الكورة
هال الدكتور الرافعي الخبر الذي وصله وهـو فـي بـغـداد 
فباشر اتصاالته لوقف تنفيذ القرار وتواصل مـع بـطـريـرك 
الكلدان والسفير البابوي في بغداد ناقالً مـوقـفـه الـرافـض 
لخروج المدرسة من المدينة طالباً تدخل الـفـاتـيـكـان، كـمـا 
اتصل بالبطريرك صفير للغاية نفسها، وتواصل مع الرئيـس 
رشيد كرامي وكان رئيساً للحكومة يومها ومما قاله للرئيـس 
كرامي: "مش الزم تسكر المـدرسـة واذا الـقـصـة مصـاري 

 ."ممكن يتأمن أي مبلغ مطلوب من العراق
ولكن لم تنفع االتصاالت وأصبحت أرض مدرسـة الـفـريـر 

 .سوقاً تجارياً
يقول الدكتور الرافعي: "خروج مدرسة الفرير من طرابلس 
كان نقطة سوداء في تاريخ المـديـنـة، لـم نسـتـطـع وقـف 
خروجها لكننا استطعنا منع أو تأخير خروج بـاقـي الـمـدارس 

  ."المسيحية من طرابلس
 مجلة الصواعق - 8

وخـروج مـنـظـمـة  ١٩٨٢على أثر الغزو اإلسرائيلي صيف 
التحرير الفلسطينية من بيروت وبداية عودتها إلى طرابلـس 
ودعمها لحركة التوحيد اإلسالمي، وسعت الحركة نشـاطـهـا 
وراحت تنشر أفكارها اإلسالمية التي رفضها الدكـتـور عـبـد 

المجيد الرافعي، ال سيـمـا مـن نـاحـيـة تـخـويـن اآلخـريـن  
والمسيحيين تحديداً، فقرر مـواجـهـة الـحـركـة بـالـكـلـمـة 
فبالتعاون مع الشيخ غالب سنجقدار وبتمـويـل مـن الـبـعـث 
أصدر الشيخ سنجقدار مجلة الصـواعـق الـتـي شـارك فـي 

 .تحريرها كوادر بعثية
أخذت المجلة على عاتقها تفنيد ادعاءات الـتـوحـيـد والـرد 
عليها، فشكلت منبراً مهماً يشرح حقيقة الـديـن اإلسـالمـي 

 .وتسامحه وأقلقت أعدادها حركة التوحيد
استمرت الصواعق بالصدور حتى الضـربـة الـتـي وجـهـت 

 .وخروجه من طرابلس ١٩٨٣لحزب البعث سنة 
هذا غيض من فيض عالقة المسيحيين الطرابلسيين،  - 9

ال سيما الموارنة منهم مع الدكتور عبد المـجـيـد الـرافـعـي، 
وحتى بعد خروجه من المدينة بقي على تواصل معهم كـمـا 
قدم عدة منح جامعية لطالب مسيحيين طرابلسيين إلكمـال 

 .تحصيلهم العلمي في الجامعات العراقية
وبعد عودته إلى مدينته بعد غياب دام عشرين عاماً أحس 
بالتبدل الحاصل فيها، ومن أكثر ما آلمه أن الـمـسـيـحـيـيـن 
خرجوا منها بمعظمهم وما عاد وجودهم فيهـا سـوى وجـود 
رمزي حتى من بقي فيها سكنوا في ضواحيها وما عادوا مـن 
نسيجها االجتماعي: لقد تبدلت فعالً طرابلس فالكل تـآمـروا 

 .عليها والكل اعتبروها عدوة لهم
رحم اهللا الدكتور عبد المجيد الرافعي على أمـل أن أكـون 
من خالل هذه األسطر استطعت أن أسرد بعض األخبار عـن 

 .عالقته بالمسيحيين الطرابلسيين
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 ��ــــ��ن
ـ انتخاب اللجان النـيـابـيـة وإقـرار قـانـون رفـع السـريـة 
المصرفية، وأربع جلسات للمجلس النيابي لـم تسـفـر عـن 

 .انتخاب رئيس جديد
ـ أعلن وزير المالية أنّ سعر صرف الدوالر سياسي ووهمـي 
وليس علمياً وواقعياً، وأنّ الصرف الرسمي الجديد للدوالر هـو 

 .2ألف ليرة بدءاً من أول ت ١٥
ـ اعتبر أركان السلطة اتفاق الترسيم البحري إنجازاً كبيـراً، 
ورئيس الجمهورية ميشال عون يعلن الموافقة على االتـفـاق 
بعدما اتصل به الرئيس األميركي جو بايدن، فـيـمـا طـالـب 
عدد من النواب بـعـرض االتـفـاق عـلـى مـجـلـس الـنـواب 
لمناقشتها، واستنكر عدد من األحزاب وفي مقدمـتـهـا حـزب 
طليعة لبـنـان الـعـربـي االشـتـراكـي وعـدد مـن الـخـبـراء 

، وقـد ٢٣واعتماد الخط  ٢٩واألكاديميين التخلّي عن الحط 
وصف الدكتور عصام خليفة ما قام به الـرؤسـاء الـثـالثـة ب 
"الخيانة العظمى"، وأنّ المنظومة الفاسدة تعـمـل بـكـلّ مـا 

 .باستطاعتها إلخفاء دورها بالتخلّي عن ثروة لبنان البحرية
ـ فاجأ حاكم مصرف لبنان رياض سالمة السوق الـمـالـيـة 
بتوقّفه عن شراء الدوالر والبدء ببيعه على سـعـر "مـنـصــة 

، أألمـر الـذي أدى إلـى ٢٥/١٠صيرفة" بدءاً من الـثـالثـاء 
انخفاض سعر صرف الدوالر في السوق السـوداء أكـثـر مـن 

 .خمسة آالف ليرة دفعةً واحدة
ـ رئيس الجمهورية يطلب من الرئـيـس السـوري  الـبـدء 
بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية، ووفد تقني قبـرصـي زار 

 .بيروت للتباحث حول اتفاقية الترسيم البحري بين البلدين
منطقة  ٤٠عاماً يتفشى وباء الكوليرا في  ٣٠ـ ألول مرة منذ 

إصابة وخمسة وفيات فـي  ٥٠٠لبنانية بعد تسجيل أكثر من 
أقلّ من شهر، والسلطات تنتظر تلقّي لقاحات للمساعدة فـي 

  التصدي للمرض.
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تصاعدت المواجهات والعمليات الفدائية في الضفة الغربية ـ 

والقدس، وكذلك المداهمات واالغتياالت التي شملت عناصـر 
أمنية وفي الدفاع المدني، واالعتداءات على قاطفي مـوسـم 
الزيتون، وحصار المدن خاصةً جنين ونابلس التي تـنـفّـذهـا 
قوات االحتالل. وشهدت الضفة الغربية إضراباً شامـالً حـداداً 

على الشهيد عدي التميمي الذي قتلته قوات االحتالل بعـدمـا 
تمكّن من قتل شرطية بجوار مخيم شعفاط قـرب الـقـدس، 
وتنفيذ هجوم على حراس مستوطنة "معالي أدوميم" القريبة 
من القدس، وإضراب شامل آخر بعد اقتحام قـوات االحـتـالل 
نابلس بعد حصار طويل والذي أدى إلى استشـهـاد خـمـسـة 

 .آخرين، إضافةً إلى األضرار الجسيمة في المنازل ٢٠وجرح 
فصيالً في حوار المصالحـة  ١٤ـ بمبادرة من الجزائر شارك 

الفلسطينية، وأُعلن في ختـامـه عـن "الـورقـة الـجـزائـريـة 
للمصالحة الفلسطينية" والتي تضمنت تسعة بـنـود شـددت 
على أهمية الوحدة الفلسطينية في إطار منظمة الـتـحـريـر، 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلـسـطـيـنـي، وتشـكـيـل 
حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية وتشـريـعـيـة. 
هذا وسوف يتولّى فريق عمل جزائري ـ فلسطيني بـرئـاسـة 

 .الجزائر ومشاركة عربية اإلشراف والمتابعة
ـ زار أمبن سر اللجنة التنفيذية لمنظّمة التـحـريـر حسـيـن 
الشيخ واشنطن والتقى كالً من مستـشـار األمـن الـقـومـي، 
ونائب وزير الخارجيـة، ومـنـســق شـؤون الشـرق األوسـط 
وإفريقيا في مجلس األمن القومي، ومساعدة وزير الخارجـيـة 
لشؤون الشرق األدنى، ومساعد وزيـر الـخـارجـيـة بـاإلنـابـة 
المكلّف بشؤون الشرق األدنى، ونائب مساعد وزير الخارجيـة 
للشؤون الفلسطينية واإلسرائيلية. وقد طالب بـإعـادة فـتـح 
القنصلية األميركية في القدس، ومكتب منظمة التحرير فـي 
واشنطن ورفعها نهائياً عن قوائم اإلرهـاب، وبـحـث سـبـل 
الدعم المالي واألمني للسلطة الفلسطينية، وضرورة حمـايـة 
"حل الدولتين"، وإطـالق أفـق سـيـاسـي، ووقـف اإلجـراءات 
األحادية التي تدمر ذلك الحلّ. وكانت الزيارة قد قُررت بـعـد 
زيارة الرئيس األميركي جو بايدن إلى الكـيـان الصـهـيـونـي 

 .وبيت لحم في تموز الماضي
ـ زار وفد من حماس دمشق في سياق تطبيع العالقـات مـع 
النظام السوري بعد عقد من القطيعة. وأعلـن مسـؤول فـي 
حماس أنّ السلطات السعودية أفرجت عن ممثّلها السابق في 

 ٢٠١٩السعودية محمد الخضري والذي كان معتقالً منذ عام 
 .مع آخرين

ـ أعلنت الوكالة اليهودية أنها تتوقّع وصول ما ال يقـلّ عـن 
ألف مهاجر يهودي جديد مـن روسـيـا وأوكـرانـيـا خـالل  ٥٠

األشهر القادمة، وعرض ممثّلو الوكالة معلـومـات تـفـيـد أنّ 
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روسـيـاً يـهـوديـاً وصـلـوا إلـى  ٢٤٧٠٧أوكرانياً و  ١٣١٧٢
 ٢٤"إسرائيل" منذ اندالع الحرب الروسـيـة األكـرانـيـة فـي 

 .شباط الماضي
قال المتحدث باسم األمين العام لألمم المـتـحـدة سـتـيـفـان  ـ 

دوجاريك في مؤتمر صحفي أنّ " األمم المتحدة تـطـالـب مـراراً  
وتكراراً بإنهاء ممارسة االعتقال اإلداري، وتجدد دعوتها إلنـهـاء  

  هذا النمط من االحتجاز بحق جميع المعتقلين الفلسطينيين. 
 

�����ــــ 
ـ أدت اشتباكات بين فصائل مسلّحة شمال محافظة حـلـب 

مدنيين، وسيطـرة "هـيـئـة  ١٠شخصاً بينهم  ٥٨إلى مقتل 
 .تحرير الشام" على عدة مناطق انسحبت الحقاً من بعضها

ـ عدة استهدافات صاروخية للعدو الصهيوني طالت محيـط 
دمشق ومطارها أواخر هذا الشهر، وتضاربـت الـمـعـلـومـات 

  حول اإلصابات واألضرار
 

 �� ـــ��ق
ـ أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ "الطائرات الحربية التركيـة 

مسلّحاً من حزب العمال الكردستاني المعارض في  ٢٣حيدت 
 .محافظة دهوك

ـ أدىّ قصف إيراني لمناطق في محافظـتـي السـلـيـمـانـيـة 
 .وأربيل إلى مقتل تسعة أشخاص وجرح آخرين

ـ أنتحب مجلس الـنـواب عـبـد الـلـطـيـف رشـيـد رئـيـسـاً 
للجمهورية. سبق جلسة االنتخاب حشود عسكريـة إيـرانـيـة 
على الحدود الشمالية في إقليم كردستان، ورافق الـجـلـسـة 
إطالق صواريخ على "المنطقة الخضراء" أوقعت إصابات مـن 
عناصر أمنية ومدنيين، وتم تكليف محمد شيـاع السـودانـي 
المرشح من قبل "التيار التنسيقي" الموالي إليران بتشـكـيـل 
الحكومة. هذا وقد تم تداول معلومات حول عمـلـيـات شـراء 
بعض الوزارات كأحد جوانب الفساد المستشري في السلـطـة 

 .السياسية بعد االحتالل
مليار دوالر أميركي من أمـوال  ٢,٥ـ فُتح تحقيق في سرقة 

الضرائب، وصدرت مذكّرات اعتقال بحق خمسـة مسـؤولـيـن 
من الهيئة العامة للضرائب واعتقل نور زهير جـاسـم أثـنـاء 

 .محالته السفر إلى تركيا على طائرة خاصة
ـ بمناسبة الذكرى الثالثة ل "ثورة تشرين" شهـدت سـاحـة 
التحرير والنسور فـي بـغـداد مـظـاهـرات حـاشـدة. حـمـل 
المتظاهرون الفتات تطالب بإسقـاط الـنـظـام، ومـحـاسـبـة 
الفاسدين، والكشف عن قتلة الناشطين ومحاكمتهم. أُصـيـب 

عنصراً من األجـهـزة األمـنـيـة وتسـعـة  ١٩في المظاهرات 
مدنيين. وأشار مشاركون في التظاهرات أنّ" هذا اليوم ليس 
استذكاراً وإنما استمراراً للثورة. كما نظّمت مظاهرة ثـانـيـة 

 .في ساحة التحرير نهاية الشهر
 

 ���ــ�د�ن
أُعلنت حالة الطوارئ في والية النيل األزرق بعد صدامـات ـ 

قبلية عنيفة فيها وفي غرب كردفان أدت إلى مقتل أكثر مـن 
 .شخصاً وإصابة ونزوح اآلالف ١٨٠

ـ شهدت العاصمة الخـرطـوم مـظـاهـرات حـاشـدة رفضـاً 
النقالب المكون العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه 
محمد حمدان دقلو (حميدتي) قـبـل عـام عـلـى مـخـرجـات 

  المرحلة االنتقالية.
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ـ تجددت االشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية الشـرعـيـة 

وميليشيات الحوثيين في محافظتي الضالع وتـعـز وأمـاكـن 
أخرى بعد ساعات من انتهاء الهدنة التي بدأت أوائل نـيـسـان 
الماضي وجددت مرتين، ولم تجدد لمرة الثالثة بسبب تعنـت 
الحوثيين مما دعا الحكومة اليمنية إلى درس إعـادة الـنـظـر 

}، وبـنـود ٢٠١٨  ١ك ١٣في االلتزام باتفاقية ستوكهولم {
الهدنة. وفي تدخل سافر في الشؤون اليمنية الداخلـيـة قـال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية، ناصر كنعاني أنّ : " 
إيران سبق أن أعلنت أنّ استدامة الهدنة فـي الـيـمـن رهـن 

  برفع العقوبات وإنهاء الحصار.
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%، وتـغـيـيـر ٦٠ـ أُجريت انتحارات نيابية  بنسبة مشاركة 

% مقارنة مع المجلس السابق، وعودة المـرأة إلـى ٥٤بنسبة 
عضواً يتشكّـل مـنـهـم  ٥٠البرلمان بفوز سيدتين من أصل 

 ة"، وارتفاع نسبة الشباب الفائزين. هذا وقد تـممجلس األم"
اختيار أحمد السعدون رئيساً بالتزكية، وتشـكّـلـت حـكـومـة 

وزيراً بينهم سيدتان برئاسة أحـمـد نـواف  ١٥جديدة ضمت 
  األحمد الصباح.

 
�د$& ��� 

ـ أعلن ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبـد الـعـزيـز 
قيام خمس شركات استثمارية في األردن والعراق والبحـريـن 

مليار  ٢٤مليار ريال {  ٩٠وعمان والسودان بقيمة تصل إلى 
دوالر}. هذا وكان قد تم إطالق شركة استثمارية سعوديـة ـ 

  مصرية في آب الماضي.
 

�'� 
ـ عقد في القاهرة مؤتمر "التسـامـح والسـالم والـتـنـمـيـة 
المستدامة في الوطن العربي" فـي مـقـر األمـانـة الـعـامـة 
للجامعة العربية، حضره البطريرك مار بشارة بطرس الراعي 
الذي ألقى كلمة في المؤتمر، كما ألقى عظة في كاتـدرائـيـة 
القديس يوسف المارونـيـة فـي الـقـاهـرة بـحـضـور راعـي 

  األبرشية وسفير لبنان وعدد من الكهنة والراهبات.
 

������ 
ـ تم في طرابلس توقيع اتفاقيات ومذكّرات تفـاهـم بـيـن 
"حكومة الوحدة الوطنية" المنتهية واليتـهـا بـرئـاسـة عـبـد 
الحميد الدبيبة ووفد تركي ضم وزيري الخـارجـيـة والـدفـاع، 
وشملت مجاالت التدريب األمني والطاقـة واإلعـالم، واُعـلـن 
عودة رحالت الخطوط الجوية التركية إلى المطارات الليبـيـة. 

 ٩٠رفض ذلك كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالـح و
عضواً من المجلس، ورئيس " حكومـة االسـتـقـرار" فـتـحـي 

عضواً من المجلس األعلى للدولـة. رغـم ذلـك  ٧٣باشأغا، و
وقّع الدبيبة الحقاً اتفاقيتين عسكريتين في إسطـنـبـول مـع 

 . وزير الدفاع التركي خلوصي آكار
 

���ل'�� 

ـ استمرت المواجهات بين الجيش و مقاتلي "حركة الشباب" 
شـخـصـاً جـراء  ١٩في إقليم هيران وسط البالد حيث قُتل 

 .تفجيرات انتحارية وعمليات عسكرية متفرقة
 

 �+*�(�ت
مـلـيـون فـي  ١٤١ـ صرحت مديرة صندوق النقد الدولي أنّ "

 ."العالم العربي يعانون من انعدام األمن الغذائي
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استذكاراً لدعوة الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميـتـران 
إلى إنشاء "أوروبا فيدرالية" بعـد سـقـوط جـدار  ١٩٨٩عام 

برلين وإطالق فكرتها مجدداً من قبل الـرئـيـس إيـمـانـويـل 
ماكرون عقدت قمة " المجموعة السياسيـة األوروبـيـة" فـي 

دولة أوروبية باستثنـاء  ٤٤العاصمة التشيكية براغ بمشاركة 
الرئيس الروسي والبالروسي، وتمحـورت الـنـقـاشـات حـول 
الحرب والسلم في أوروبا، والطاقة والبيئة واالقتصـاد وسـط 
تباينات حول مسألتي الحرب في أوكرانيا والطاقـة. شـهـدت 
القمة جمع الرئيسين األذربيجاني واألرميني بحضور الرئيس 
الفرنسي ورئيس اإلتحاد األوروبي شارل ميشال وذلك سعيـاً 
للحلول محلّ روسيا كوسيط بين يريفان وباكو، ونـتـج عـن 
اإلجتماع التفاهم على إرسال "بعثة أوروبية مـدنـيـة" لـمـدة 

 .شهرين للمساعدة على التهدئة بين البلدين
ـ تواصلت االحتجاجات في إيران للشهر الثاني في مـعـظـم 
سـات  المحافظات شاملةً الـجـامـعـات والـمـدارس، والـمـؤسـ
التجارية "ألبازار الكبير" والصـنـاعـيـة، والـنـقـل ومـحـطّـات 
الطاقة، وسجن "إيفين" حيث أدى حريق فـيـه إلـى مـقـتـل 

آخرين. كشفت منظّمـة الـعـفـو  ٦١ثمانية أشخاص وإصابة 
الدولية أنّ األجهزة األمنية تستخدم عمداً وسائل قاتلة لقمـع 
المحتجين، كما أتهم إمام الجمعة في زاهـدان بـمـحـافـظـة 
سيستان بلوشستان القوات األمنية باستهداف الـمـحـتـجـيـن 
بواسطة قناصة. وأعلنت منظمة حقوق اإلنسـان اإليـرانـيـة 

طفالً، وهذا مـا كشـف عـنـه  ٢٣شخصاً بينهم  ٢٣٤مقتل 
كذلك مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، إضافةً 

صـحـافـيـاً  ٩٠إلى تلقّي المنظّمة تقارير عن اعتقال حوالي 
ومحامياً وفناناً وناشطاً حقوقـيـاً، وحـاالت إسـاءة وتـعـذيـب 
وافتقار الرعاية الصحية للسجناء. وأعلنت نقابة المـعـلـمـيـن 
اإليرانية دعمها لإلحتجاجات، وطالبـت السـلـطـات بـإطـالق 
سراح الطالب  وعودتهم إلى مدارسهم، كما نـفّـذت إضـرابـاً 

طـبـيـبـاً إيـرانـيـاً السـمـاح  ١٧٠ليومين متتالين. وطـالـب 
باإلحتجاج. ونظّمت المعارضة اإليرانيـة  اعـتـصـامـات فـي 
واشنطن وتورونتو وبرلين وستوكهولـم ولـنـدن. هـذا وقـد 
وصف الرئيس اإليراني إبراهيم رئـيـسـي الـمـحـتـجـيـن بـ 

 "الذباب". 
ـ هجوم تبناه تنظيم "داعش" على مزار ديني في شـيـراز 

 جريحاً. ٢٠قتيالً و ١٥{إيران} أوقع 
شخصاً وأصيب آخرون بجروح في تفجير انتحاري  ٣٥ـ قُتل 

 وقع في مركز تربوي في العاصمة األفغانية كابول.
ـ شهدت كلّ من باريس وروما وبرلين وبروكسـل ومـدريـد 
مظاهرات احتجاجاً على التضخم وأزمة الطاقة. أكبرها كانت 
في باريس حيث طالـب الـمـتـظـاهـرون بـزيـادة الـرواتـب، 
ومحاربة الغالء، وتجميد أسعار عدد من السـلـع األسـاسـيـة، 
ومساعدة العاطلين عن العمل، ورفـض خـطـط الـحـكـومـة 

 لتعديل قانون التقاعد.

 ١٤٣ـ صوتت 
ــداً  ــي ــأي ــة ت دول
لـــقـــرار عـــدم 
ــــــراف  ــــــت االع
باالستفتاء فـي 
ــــي  ــــم ــــي إقــــل
ـــك  ـــس ـــت ـــي دون
ولـــوغـــانســـك، 
ــنــطــقــتــي  وم
ــــون  ــــرس ــــي خ
ـــا.  وزابـــوروجـــي
عــارض الــقــرار 

 ٣٥حمسة دول من بينها سوريا، وامتنعت عن الـتـصـويـت 
 دولة من بينها الجزائر والسودان.

ـ فاز الرئيس الصيني شي جين بينغ بوالية ثالثـة رئـيـسـاً 
للحزب الشيوعي في مؤتمره العشرين، وبذلك سوف تـجـدد 
واليته رئيساً للبالد عند انعقاد أول اجتماع للجنة المـركـزيـة 

 .٢٠٢٣للحزب في آذار 
ـ تولّت رئيسة حزب "أخوة إيطاليا" اليـمـيـنـي الـمـتـطـرف، 
جورجيا ميلوني رئاسة الحكومة اإليطالية وشكّلت حـكـومـة 

 وزيراً بينهم ست نساء. ٢٤من 
ـ استقالة رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس التي تباهت فـي 

يوماً من بدء مـهـامـهـا  ٤٤أنها "صهيونية حتى العظم" بعد 
نتيجة االضطراب االقتصادي الذي نتج عن خـطـطـهـا الـتـي 
وعدت بتطبيقها، وكلّف الملك تشارلز الثالث ريشي سـونـاك 
بتشكيل حكومة جديدة بعد فوزه برئاسة حزب المحافظـيـن 

 الحائز على األغلبية في مجلس العموم.
 ٣١ـ أعلنت وزارة الخزانة األميركية ارتفاع الدين العام إلى 

 تريليون دوالر.
دولة فـي  ١٣ـ قررت مجموعة {أوبك +"} التي تتكون من 

دول من خارجها خـفـض إنـتـاج الـنـفـط  ١٠منظّمة أوبك و
 مليوني برميل يومياً رغم الضغوط األميركية لزيادة اإلنتاج.

ـ تدشين خط لنقل الغاز بين اليونان وبلغاريا في العاصمـة 
البلغارية صوفيا بمشاركة رئيسـة الـمـفـوضـيـة األوروبـيـة 
أورسوال فون دير الين ورؤساء أذربيجان ومقدونيا وصـربـيـا، 

كـم  ١٨٢ورئيسي وزراء اليونان ورومانيا. يبلغ طول الخـط 
، ويربط بلغاريا بخـط تـرانـس أدريـا  ٣مليار م ٥ـ٣وسعته 

"تاب" الذي ينقل الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر تركيا إلـى 
 اليونان.

ـ رغم التصريحات النارية المتكررة بين المـسـؤولـيـن فـي 
تركيا واليونان حول الخالف على تبعية بعض الجزر، وملفّـي 
الطاقة في البحر األبيض المتوسط والهجرة غير الشـرعـيـة 
تم اإلعالن عن فتح خط بحري مباشر بين البـلـديـن يـربـط 

 مدينتي سالونيك اليونانية وأزمير التركية.

ـــــ�
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    بقلم محسن يوسفبقلم محسن يوسفبقلم محسن يوسفبقلم محسن يوسف
في مشهدية أعادت إلى أذهاننـا صـورة الـوداع الـكـبـيـر 
 للراحل الدكتور عبد المجيد الرافعي ورياض طه رسـم وداع
الهرمل والبقاع صورة الحب والوفاء للطبيب اإلنسان الساكـن 
في قلوب ووجدان الفقراء واألهل والرفاق الذي أبكى برحيلـه 

فبيوم وداعه في مدينة الـهـرمـل  الق الزمان وعنوانَ المكان
التي امتألت شوارعها وساحاتها رغم اتساعها بالمـشـيـعـيـن 
الذين قدموا إليها من كل لبنان إللقاء النظرة األخيـرة عـلـى 
فقيد تمرس بالعمل اإلنساني حامالً مبادئ وقيمٍ ومثـل قـلَّ 

  أن تجتمع بشـخـصٍ واحـد فـي هـذا الـوقـت الـعـصـيـب
مسيرة التشييع التي تقدمها عشرات األكاليل وزمـالئـه فـي 
الجسم الطبي لمستشفى الهرمل الحكومي ومسـتـشـفـيـات 
ومستوصفات الهرمل الخاصة تقدمـتـهـا أيضـاً الـفـعـالـيـات 
السياسية واالجتماعية على اختالف مشاربها وتنوعها والـتـي 
يجمعها الحب المشترك للطبيب اإلنسان الذي بلـسـم جـراح 
وأوجاع الناس بدافعٍ إنساني محض منطـلـقـاً مـن خـلـفـيـة 
مبادئه التي ما ساوم عليها يوماً ومن رسالة العطاء التي آمن 
بها وهو ابن مدرسة البعث األخالقية التي تضع فـي ســلـم 

مسيرة التشييع التي سار في مقدمتـهـا  أولياتها خدمة الناس
رفاقه في حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي يـتـقـدمـهـم 
أمين سر الحزب الرفيق المناضل حسن بـيـان وزمـالؤه فـي 
جمعية خريجي الجامعات والمعاهد العراقية إضافة إلى وجوه 
سياسية واجتماعية معروفة ساهمت فـي صـنـع مشـهـديـة 

 ... الوفاء الرائعة

يافطات مألت الساحات والشوارع بدءاً من جسر الـعـاصـي 
وصوالً إلى مجنة المثوى األخير تمجد بسيرة الراحل الكـبـيـر 
حشود باآلالف قالت الكلمات المعبرة بصمت يغني عـن كـل 

هذا الوفاء المقـطـع الـنـظـيـر وهـذه    كلمات خطباء المنابر
المشهدية التي يكبر فيها قلب من أحب هذا الـرجـل بصـدقٍ 
ودون تكلُّف تمثلُ ألبنائه وأخوته وزوجته الصابرة خير عـزاٍء 

  وتجملُ في داخلهم نعمة الصبر وتـحـمـل جـلـل الـمـصـاب
نم قرير العين يا رفيقي يا حبيب الفـقـراء فـأنـت بـاق فـي 

 ... ضمير وخلد األوفياء ولن نقول وداعاً بل إلى اللقاء
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    محسن يوسف محسن يوسف محسن يوسف محسن يوسف 
 

 كم كانت قصيةٌ عليه وهو لم يغادر
  أرضه أبدا

 نحوها ...يحاولُ قطْف منطلق هأن هأحالم شعر وهو يداعب
 المسرة من عنقود قساوتها ...المدلّى على قارعة 

  الوطن السليب
  لم يحصلْ على جواز سفر بعد أن سرقت منه الهوية

  سافر في خضم همومه دون دليلْ
 ...واقتحم جدار العزل بين الضفتين
  وجلس يتكئُ على مرفق بندقيه

  يتربص أعداءه بين أشجار الزيتون
  لم يتوقف النبض في قلبه

  قاتلهم بكلِّ قيم الرجولة
  غادر موقعه بعد أن أوقع فيهم مقتلةً عظيمة

  دخل منطقته اآلمنة وكل المخارج مقفلة

حــــاول الــــخــــروج 
 فاشتعلت في كـوامـنـه

  المروءة
إنها أولُ محاولة كـان 
فيها الهروب إلى األمام 

  بطولة
عرف مصيره الـمـوت 

  فادركه كما يريد
  سعى إليه بالشهادة فارتقى حيثُ الوالدة
  كانت أمه تجهز له بذلة العرسِ الجديدة

  لم تبدل بالمراسمِ حين زفَّته شهيدا
  أي بذلٍ هذا يا أم عدي

  عيناك التي اغرورقت بدمعِ الحنين
  كانت شاخصة بالعز تحاكي فلسطين

  ترسم الصبح من ليلِ شعفاط ...ليبزغَ منه فجر جنين
٢٠٢٢ ١٠ ٢٣ 
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