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 كلمة الطليعة

�+وت (�) %'��د% �, 

� ��/��כ ��-����	 و

45�3ب ��012 � ��$6"- ���
�85� 
انطلق حراك شعبي في كل مـن  ،في توقيت شبه متزامن

لبنان والعراق، وهو دخل شهره الثاني مدفوعاً بذات الـزخـم 
الشعبي الضاغط مـن خـالل السـاحـات والـمـيـاديـن عـلـى 
المنظومة السلطوية في كال الـبـلـديـن ومـتـمـاهـيـاً بـذات 

 األسباب.
قد يتساءل البعض عن سبب هذا التزامن، هل ثمة محرك 
واحد بعناوينه المختلفة دفع باالالف المؤلـفـة لـلـنـزول إلـى 
الشارع، أم ثمة من يرد هذا الذي جرى ويجري فـي هـاتـيـن 

 الساحتين إلى نظرية المؤامرة؟
إن الذين يسقطون نظرية المؤامرة على الحراك الشعبـي، 
هم الذين يتماهون مع المنظومات السلطوية الحاكمـة فـي 
هذين البلدين على مستوى إدارة الداخل وعلى مستوى إدارة 
العالقة مع الخارج سواء كان دولياً أو إقلـيـمـيـاً وهـم بـذلـك 
يتجاهلون كلياً إرادة الفعل الذاتي للشعوب، وينظرون إلـيـهـا 
بأنها مجرد متلق إلمالءات وتوجيهات لتنفيذ أجنـدات أهـداف 
القوى الخارجية استناداً إلى متكآت داخلية وواضح إن الـذيـن 
يسقطون نظرية المؤامرة على الحراك الشعبي إنما يأخـذون 
 بقاعدة ازدواجية المعايير في التعامل مع الحاالت المتشابهة.

إن هذه االزدواجية في الرؤية التي تصاغ عـلـى أسـاسـهـا 
المواقف تسقط عن أصحابها الصدقية والموضوعـيـة ألنـهـا 
تتبنى  المواقف باالستناد إلى األهواء والمـيـول السـيـاسـيـة 
بغض النظر عن معطى الوقائع الموضوعية الـتـي تـفـرض 

 نفسها.
وإذا كنا ال نسقط التأثيرات الخارجية عن أي حراك شعـبـي 
في ساحة وطن يقع على خط تقاطع االستراتيجيات الدولـيـة 
واإلقليمية المتقابلة، إال أن الموضوعية تفرض مقاربـة هـذا 
الذي يجري في بعض الساحات العـربـيـة مـن خـالل تـوفـر 
الشروط الذاتية لهذا الحراك الشعبي الـذي بـات سـمـة مـن 
سمات العشر األخيرة من السنوات المنصرمـة وبـعـيـداً عـن 

 نظرية المؤامرة.
فالشعوب ككتلة جمعية متى تتحرك؟ إنها تـتـحـرك عـنـد 
توفر واحدة من اثنتين،  أما وجود حالة استالب وطني  عندما  
يكون البلد واقعاً تحت االحتالل المباشر أو غـيـر الـمـبـاشـر 
كنظام الوصاية أو الهيمنة على قراره أو االرتـهـان لـمـركـز 
تقرير وتحكم وتوجيه خارجي، وأمـا وجـود حـالـة اسـتـالب 
اجتماعي، عندما يكون البلد يعـيـش تـحـت وطـأة تـثـقـيـل 

اجتماعي يحرم المواطن أبسط حقوقه الطبيعية فـي تـوفـر 
 مستلزمات األمن الحياتي والمعيشي.

في حالة االستـالب الـوطـنـي، يـأخـذ الـحـراك الشـعـبـي 
بتعبيراته المختلفة طابع المقاومة وتصبح االنتفاضة حـركـة 
مقاومة ضد احتالل مكشوف أو مقنع وبشكل أكثـر وضـوحـاً، 
فإن الحراك ضد المحتل أو المهيمن أو المنتـدب أو الـوصـي، 

 يندرج تحت عنوان التحرير الوطني.
وفي حالة االستالب االجتماعي يأخذ الحراك الشعبي طابـع 

 االنتفاضة الشعبية ضد المنظومة السلطوية.
إن واحداً من هذين االستالبين كاف لتفجير ثورة شعبـيـة، 

 فكيف إذا توفر األثنان؟!
في العراق تبدو الصورة أكـثـر وضـوحـاً لـتـوفـر هـذيـن 

تحت احتـالل مـركـب  ٢٠٠٣االستالبين حيث يرزح منذ عام 
إيراني) وأن من يدير السلطة، إنما هي مـنـظـومـة -(أميركي

أفرزها االحتالل األميركي ومن ثم احتواها النظام اإليـرانـي 
، قبل ٢٠١١بعدما أطلقت يده بعد االنسحاب األميركي عام /

أن يعود  األخير بصيغة أخرى تحت حجة مواجهة "اإلرهـاب". 
وهذه المنظومة لم تدر البالد بالطريقة التي توفر الشـروط 
األساسية الستقرار اجتماعي واقتـصـادي، وتـعـيـد بـنـاء مـا 
دمرته الحرب بناء وطنياً يشعر المواطن العراقي بأنه متظلل  
بخيمة وطنية وله حق بثروة بالده من خالل رزمة الضمانـات 
االجتماعية الواجب توفرهـا لـه، بـل إدارتـه وفـق إمـالءات 
وتوجيه النظام اإليراني وقبله المحتل األميركـي، ومـارسـت 
كل أشكال الموبقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية فـي 
ظل نظام قام على المحاصصة وتوزيع المغانم على الـقـوى 
الممسكة بالسلطة ورهنت ثروة البالد النفطيـة لـلـشـركـات 
األميركية، وما يعود للعراق  من مردود لم يضخ  إلى الداخـل 
بل وضع في  خدمة االقتصاد اإليراني لتخفيف  اخـتـنـاقـاتـه 
وتمويل   مشروع التغول اإليراني في الـعـراق وعـبـره إلـى 
العمق القومي. وهكذا وجد المواطن العراقي نـفـسـه تـحـت 
تأثير وضغط استالبين وطني واجتماعي. فـكـان ال بـد وأن 
يثور وأن ينفجر بوجه مصادري إرادته الـوطـنـيـة ونـاهـبـي 
ثروته وبعدما صنفت  دولـة الـعـراق كـواحـدة مـن الـدول 
الفاشلة نظراً الستفحال ظاهرة الفساد وتحـكـم الـلـصـوص 
بسلطته والذين شخصهم الصحافي العربي الكبـيـر مـحـمـد 
حسنين هيكل، بأن من يحكم العراق هم مجموعة لصـوص 
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 سطوا على بنك وسرقوا مدخراته.
وكما حال العراق، هو حال لبنان، حيث ينوء تحـت ضـغـط 

معـيـشـي، وتـثـقـيـل   –اقتصادي  -تثقيلين، تثقيل اجتماعي
سياسي .األول وفر كل الشروط  لألزمة لـتـحـقـق االسـتـالب 
االجتماعي، والثاني وفر كل الشروط لألزمة لـتـحـقـق حـالـة 
االستالب إلرادة التقـريـر الـوطـنـي فـي تـحـديـد خـيـاراتـه 
السياسية نتيجة التجاذب لفرض تموضع  لبنان كـدولـة فـي 

 موقع متصادم  مع موقع آخر.
لقد أطلقت الشرارة للحراك الشعبي فـي الـعـراق، انـعـدام  
منظومة الخدمات، واستنفار الشعور الـوطـنـي ضـد الـتـغـول  
اإليراني في كل مفاصل الحـيـاة، وأطـلـقـت الشـرارة األولـى  
للحراك الشعبي في لبنان رزمة  الضرائب التي فرضت سـابـقـاً  
والتي كانت في طريقها للفرض على ذوي الـدخـل الـمـحـدود  

 والشرائح المتوسطة من العاملين في القطاع العام الحقاً. 
هذه االنتفاضة التي قطعت شهرها األول مستمـرة تـحـت 
نفس العناوين وهي أخذة بالتبلور، وهي استـطـاعـت حـتـى 
اآلن أن تحقق إنجازات هامة، أولها أنها أسقطت الحكومة فـي 
لبنان إال أنها لم تسقطها حتى اآلن في العراق، ألن المـنـدوب 
السامي اإليراني أعطى توجيهـات حـازمـة بـعـدم الـرضـوخ 
لطلب استقالة الحكومة ورسم خارطة طريق قمع االنتفاضـة 
بقوة الحديد والنار والمراهنة على تعب الشارع، لكن الجـواب  
جاء من الشارع، أن الشعب لم يتعب وهو ماضٍ في انتفاضته 
حتى تحقيق أهدافه وهي إعادة االعـتـبـار لـهـويـة الـعـراق 
الوطنية، وإسقاط المنظومة التـي أشـرفـت عـلـى تـنـفـيـذ  

 ورعاية االستالب االجتماعي.
وفي لبنان، فإن االنتفاضة مستمرة، وهي دائـمـاً تـبـتـكـر 

 أساليب جديدة.
لقد استطاعت إسقاط الحـكـومـة، وحـاصـرت الـمـجـلـس 
النيابي، وحالت  دون انعقاد جلساته  وكشـفـت عـقـم األداء 
الرئاسي، بحيث بات الكل السلطوي في مأزق،  علماً أنه  مـا 
زال يكابر ويمانع االعتراف بالواقع الجديد، ولم يع  أن هـذه 
المطالب الشعبية  هي حقوق، وهذه الحقوق تم اغتـصـابـهـا 

 وكل ما يطالب الشعب به هو استعادتها.
إن الشعب يطالب بحق الوصول إلى فرص العـمـل، وحـق 
الوصول إلى الـمـدرسـة والـجـامـعـة، وحـق الـوصـول إلـى 
المستشفى، وحق الوصول إلى السكن اآلمن ، وحق الوصـول 
إلى الرغيف، وحق العيش بكرامة وحق محاسبة ناهبي المـال 
العام، وحق مكافحة الفساد ومـحـاكـمـة الـفـاسـديـن وحـق 
استعادة الدولة، دولة الرعاية االجـتـمـاعـيـة ودولـة سـيـادة 

 القانون والشرعية وترجمة ذلك باألداء السلطوي.
وألجل الوصول إلى هذا الحق، حددت االنـتـفـاضـة ثـالث 

صادي مسارات للخروج من أتون  هذه األزمة :  ت صادي سياسي، واق ت صادي سياسي، واق ت صادي سياسي، واق ت سياسي، واق
األول ويقضي بإعادة تكوين السلــطــة   اجتماعي وقضائي اجتماعي وقضائي اجتماعي وقضائي اجتماعي وقضائي ––––

على أسس وطنية لبناء الدولة الوطنـيـة الـمـدنـيـة وإقـامـة 
النظام الديموقراطي القائم على الفـصـل بـيـن السـلـطـات 

 ونظام المواطنة على أنقاض نظام المحاصصة الطائفية.
––––وإذا كان المساران األخران الـقـضـائـي واالقـتـصـادي وإذا كان المساران األخران الـقـضـائـي واالقـتـصـادي وإذا كان المساران األخران الـقـضـائـي واالقـتـصـادي وإذا كان المساران األخران الـقـضـائـي واالقـتـصـادي 

يمثالن أهمية في إنهاء حكم منظومة الفساد من  االجتماعياالجتماعياالجتماعياالجتماعي
خالل إقرار قانون استقاللية السلطة القضائية وإطالق ورشة 
اإلصالح القضائي واإلداري، وتفعيل دور الهيئات الـرقـابـيـة، 
فإن   األهمية تبقى للمسار السياسي، ألنه إذا لم يتم إعـادة  
تكوين السلطة على أسس وطنية، فإن المنظومة السلطوية 
التي تظهر وكأنها انحنت أمام العاصفة الشعبية سرعـان مـا 
تعود إلى سابق عهدهـا، وتـلـتـف عـلـى كـل مـا طـرحـتـه  

 االنتفاضة الشعبية من رزمة  حقوق متوجبة لها.
من هنا، فإن المدخل السريـع لـلـخـروج مـن األزمـة هـو 
بتشكيل حكومة من ذوي الكفاءات المشهود لهم بالـوطـنـيـة 
وأصحاب األكف النظيفة وإعطائـهـا صـالحـيـات تشـريـعـيـة  
إلصدار  مراسيم تعالج من خالل تـطـبـيـق أحـكـامـهـا كـل 
االختالالت في البنية السياسية للسلطة كما كل االخـتـالالت 
في بنية النظام االقتصادي وإخراجه مـن نـطـاق االقـتـصـاد 
الريعي الذي أوقع  البلد في مـديـونـيـة رهـيـبـة واسـتـجـاب 
إلمالءات صناديق االستثمارات الدولية إلى نظـام االقـتـصـاد 
اإلنتاجي في حقليه األساسيين الصناعي والـزراعـي وحـتـى 
يؤدي هذا النظام االقتصادي دوره في تأمـيـن مسـتـلـزمـات 

 المعيشي للشرائح األوسع  من الشعب. –األمن االجتماعي 
على هذا األساس، فإن التركيز عـلـى تـوظـيـف الضـغـط 
الشعبي لوضع خريطة طريق  تنطلـق مـن ضـرورة أحـداث 
اختراق في البنية  السياسية للنظام وإعادة تكوين السـلـطـة 
استناداً إلى قانون انتخابي وطني وخارج القيد الطائفي إنـمـا  
يشكل المدخل الفعلي الذي يجب أن يبنى عليه في مـعـطـى 
لحظة سياسية لم يشهد  لبنان مثيالً لها وقد ال تتكـرر بـهـذا 
الحجم والمستوى إذا ما أجهـضـت ولـم تسـتـطـع تـحـقـيـق 

 األرضية للبناء السياسي الجديد.
ولهذا يجب أن يستمر الضغط بالشارع بأساليب الـتـعـبـيـر 
السلمي والديمقراطي، حتى ولو تعرضت هـذه االنـتـفـاضـة 
للقمع فيجب أن تبقى متمسكة بسلمـيـتـهـا وبـاسـتـمـرارهـا 
وتماسكها حول برنامجها بعناوينه المرفوعة بما يمكنها مـن 
تحقيق أهدافها واألكثر  أهمية هو إسقاط األساس السياسي  

 للمنظومة الحاكمة في العراق كما في لبنان.
هذا الحراك الذي بات يشكل عالمة مضيـئـة فـي الـواقـع 
الشعبي العربي  مستمر ألنه منتج وطني في الـعـراق، كـمـا 
هو منتج وطني في لبنان،  ومحاولة سعي البعض االلـتـفـاف 
عليه  وتجييره أو ركوب موجته ستـسـقـط كـمـا سـتـسـقـط 
محاوالت اختراقه وصرفه عن أهدافه، ألن الهدف الذي يرمـي 
إليه يرتبط بإعادة صياغة النظام السياسي في العـراق كـمـا 
في لبنان وعلى قاعدة إسقاط نتائج حالتي االستالب الوطني 
واالجتماعي، وها  هما على طريق السقوط أن لم يكن بهـذه 
الجولة فبالجولة التي  تلي ألن الشعـب هـدم جـدار الـخـوف 

 واستعاد ثقته بنفسه، وها هو يترجم ذلك بالسياسة.
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¨�j� va3�� I$Oو�Cع � �U	���M6�� 7� 3G %ـ$ـ# 
 .;�%�26J.د1; و��i6�.و� ;����Q�� 3�i�� ;a�� 

 
 )٥/١١/ ٢٠١٩  


	 �����ن: �� 
��
 �,���ع ���(�* ��!()�	 %�' &�%�$ �!�د�ت ��!��כ ���

��;�8	 ��:9 �8 567 4و 23ب ��0/.، <� 
�=�> 	�(?�:�� 	�(@��A� �8 �B *�   
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	ب �$��; ��:ـ�qن �.-ـ,�+ـ*  ;G�د%@ ��'��د� ��'
�U �\���ع ��r6�� ;�$2$ـ�ـ  و��ـ6ـ�Wـ�ـ  �
ـ>ـ�ª وaـ� 
�¤���ت ���6�3رG; و��»�م �^�r=W� /�q�:�� g$Bم ���6�3ر 
 �NO ;G���q�� ) E�F X�J .vG�"���� �$�61 �2ن �$'��د� ��'

:Ii� 
���q�6%� #$% c%���A 3ر �
>��; �>� �^6Q'�$;، �ـ� 
 xـG�ـ� LـOـ�، ( ¨ـ�Hـ�)	�ل r6�� ;�$2%$�ـ  )ـ��وح �ـrـ�
و�Z� 32�6ر�د� ��"���q; ��ـk %ـ� %ـ:ـHـ� �ـ�ـ� ��"ـ�رع 
ود%�)I \%�د� ���96م �
��� �����; %$# ��%ـOj� �3ـ�3ف 
�C�M6; ��"���ـC ;qـ3 �^ـ:ـ9ـ��ـ; .� �H$Jj @'$�� k��
��Ha���A Lr� ;G وAد�<N�� 3��M�� �Hي Aو�L ��ـ�ـKد $Q��

���Hر �.��i6دي و����2..� ;a�= �U 
�@ ¨�ي ��dو.ت �ـ�Kـ6ـMـ�ف %ـ$ـ# �^ــ��ـ[ �� �FUو
  �$r6��� ;$��2^� ;H4 X��� ;%و�^"�و ;'d^� ;q���"��
��M(.� ;Bق �^�W6�� #$% ��Qـ�ـ  و��ـ3%ـ�� J �Uـ$ـQـ; 
،cــ �ــ�� ــ' �� vــ Gــ�ر ــ� �" ــ� ــ�Gــ� � ــ2 ــ6 ــ; � ــ� ــ� G�ــ "( 

�6$ �
ـ��ـ6ـO cـ:ـ�כ ¨ـ�وز �ـ�%ـ��ف و�j=ـrـ�م � ) I��a
 #$% ;=�6M�  �$r6�� ;$H� #'�( نA ز�� . FU ،;G�6�3ر��
��	�7 و. ��ز ���"�vG ��ـ�ـ�دي ( ��ـ�ـ'ـ3 ��ـwـ�] �ـ3ور� 
 �d�$� ;ii�� ن�<( I(�Q$J نj /�q�:�� g$B^� �2ل%A

. �s¬ L2% يA L�� �H�$% @G�i6و�� ;� ( �^��ز
Uن ��'��د� ��ـ'ــ�Gـ; 
ـ	ب �ـ$ـ�ـ�ـ; �ـ�ـ:ـ�qن ��ـ�ـ�/ 
�.-,�+* وO* )ـ>ـ� �"ـ�ـ[ �ـ�ـ:ـ�qن ��ـ6ـ2ـ��ر )ـ	sـ�ـ� 
�ع ��ــQ� �U /Kـ�ح '�� Ls��3 د�� ;��sو I6C�M6��
 Lن ��26��ر �^��2$; ( ���ـ"ـ>ـ�ـA ��( ،�H(�=و�� �H:1د���
 
ً
Kـ}a ـ�ـ"ـ���� vG�"��� 2$��ت% �U X�B$و�� ª�<
�
��j ;Y=ـrـ�م ��ـ�3ـ6ـ�ر  ;M���� #$% ي�:( �H��+ 7%
���j� va3( �Hر � �U	W6�� 7� 3GزGـ� و��ـ6ـ2ـ��ر �a Ia��%Aو

 -$�a�^� L ����م .
و��a �NHن �sر�; ����G �$ـdـL �ـ�)ـ@ و�Cـdـ; وOـ* 

 ��"�Q� ;mKm 7� ;$rر�ت :
�jول :��Qر ���o: 1'�م %$# )">ـ�ـL =ـ>ـ��ـ; �ـ7 
 ،;qـ:ـ�ـ����� �H� د�H"^و� ;M�9:��  +jت و��X�M<�� ويF
�C�M6; �ـ7 .� I�a�( �� #$% 

ً
�G���H ���ز�ري �:�q�� ن�<Gو

�Kح ��o��Q و�.��i6دي و�.Jـ6ـ2ـ�%ـ* وAن Z� g�A
�ـK=ـ�ـ; ��ـ�ـ"ـ�Gـv �ـ�Cـv �ـ��ـ�ن  ;��<
)NO x:2ه �

���6/ و�n %�دل و�sرج ��'ـ�ـ3 ��ــ�<ـMـ* و=ـ¥ 1ـ�ـ�د �
��9م �^ـdـ��ـiـ;  7% 

ً
�3��� I���A #$% ;$Q�� L�<"(

 vـCـ7 و� Iـ* %ـ$ـ�ـO ـ�� �U دK��� L��<N�� ;�Mي Aو��
 �Wزوم %$# ��3�i�� ;a و�^�G�6Qت .

�ـ�3ر U #ـ��ـ; %ـ$ـ<
���Q� ،[�wر �{� : �Wن )'3م �
; ��'{�<�q; ورva ��ـ��ـ�1ـ; %ـ:ـHـ� $Q�� لK'6�� ن����
 ��r=Wم ���6�3ر ��Nي t:1 %$# �%ـ6ـ�ـ�qرOـ� �ـ$ــ; 

ُ
K2%

�6Q'$; ،وAن )�A3q ور-ـ; aـ6ـx �ـ$ـMـ�ت ��ـMـQـ�د ��ـ2ـ�� 
��O~ ���2ل ����م وو��C* ��ـ�ـ3 %ـ$ـ#  ;���dو�\د�ري و�
 %ـ7 ��ـ,د�د ��jـ��ل �^ـ:ـHـ��ـ; 

ً
K}a ;���2��� כK�j�

.;q���Q��q�>�'6; و�.�6.� 7% 
ً
�3��� 

���Q�: ���wر ���i6دي �U *%�26Jد�ري وG'�م %$# ��Aس  
  kن و���q:�� ف�i� �H�Cو k�� ;���2�� ;�3:H��� �9:�� د��%U
  Lـ�د� ��ـ�ـ2ـ%Uو�، وj� ;J3ر��� )�i^� ع�'�� x��i� @��
  
ً
�3%� ��وض �\��rن و�%�26د ��9م G�C~ %ـ�دل )ــ�ـ�ـ'ـ�

13%;، +�2 61$[ ��j�، رaـv ��ـ��ـ�1ـ;  �i6�� ;q�G�}�� A3�^
 . ;G���2; و�\د�ر�� ;q������� ت�q¡�H�� 7% ;����Q�� 

 .U 3ـG�ـ� . 1ـOو ،
ً
Uن �� 1$�I ��"ـ�ـ[ �ـ�ت و�Cـdـ�

���Lb ) ;���<� ¯h دو�; ��ـ�%ـ�1ـ; �.Jـ6ـ2ـ�%ـ�ـ; ودو�ـ; 
 �FUـ�ـ�ت .وJق و�����'
���د� ��'���ن ودو�; �^�Qو�� ( �
 �U ;ـ���ـ�ـ�� �H(����� نA 79( ;G�$Q�� ;��9:^� @���
)'L�� 7� °��� ��� �13 �"�وع ����ن ����M �^"ـ�ب 
�ـK=ـ�ـ; وOـ* U @�2� ;و %� ور�� ،t���:ب و��������
 Iـ� vـ13ـ3 )ـ'ـJ ـ�Oو �NـHـa ،حKـ�3��A �� )>�ن 7% �.
@ �L ��:ـ�qن � k�� ;q���"�� ;13H"^� A�'( �� و ;$Q��
 Iـ�A ]ـ�ـ@ ��"ـ�ـmA I�26%*، و�J.� IMو�� I'��:� Lr�
 Iـ� ��ـ6ـ�ـ�د� =ـ'ـ��ـO Iـ�ـ�U 3فH1 �� L3 و�G�1 �� �1�ف
�^:��H; و�.%,�ف �'��3G�1 k�� ;����Q�� I ��2ر�6ـHـ� 
. Iـ�ـa ;ـ�ـMـ�<ـ�9ـ�م . �ـrـ�ن �ـ$ـ2ـdـ��ـiـ; ��ـ Lb ) 

 vو�ـ�ـ'ـ$ـ ،vـ���ـ�� �H%���A ) ;q���"�� ;C�M6�.� �U ;�¦
��d� 7% ;Gو.ت �.�M6ـ�ف %ـ$ـ# $Q�� ;��9:^� ف���A
='�ق ��"�[ و����I وAو�K�\� �Hع s 7%�ق ��ـ�3ـ6ـ�ر 
 Iـ��� ��"�رع ( Cـfـ �26Qhو� ��"��� vG�"��� �%
�ــ$ـ� � k�� �3فOj� ��'¦ ¥= ;G�$Q�� ;��9:^� #$%


��כ ��"�~ .� �H$Jj  
 ٢٠١٩/١١/١١  


	 �����ن:�� 
�C�(�
�� DEF���� <و G()!�� H��I���� ع���,�  

 J��� :ثLM ر�ت�:� ��% *!��–  �C�P&– دي���&� 
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 c(ب ����� �345!ن ���ـj) �+(�W�� Aد!�W�� رت�fk
t!� : ��^�u:- ��3�5!ن ��

�ـ� ز�ل   �v د�sل �.�C�M6; ��"���ـq; -ـHـ�Oـ� ��ـwـ�]،
��"�رع %$# زI2s و��{I ��'�ي ��Nي ��6ـ�ع =ـ¥ �¤ن 
Aن M1�ض 1Uـ'ـ�%ـI %ـ$ـ# �^"ـHـQ�� 3ـ�ـ�o، �ـs 7ـKل 
6'��; �
>��;، و�
Pول دون �^�q�:�� g$B/ �7 %ـ'ـ3 ��
G�26� I(�Q$J� �"�رvG و��,�=�ت ����c �$ـ6ـ�ـQـ; 1ـ6ـ� 
��M6�.� �H�Ks 7ف %$# �^��[ ��k�� ;����Q 1ـ�aـ�ـHـ� 

�H- 7� ±+A N:� כ��
�. 
NOه �.�k�� ;C�M6 %� ��:�س ��H�Ks 7 %ـ7 �ـ�ـ��ـ�)ـHـ�  
�ي �,�+�،  $� Xد�A 7� ;�%�26J.د1; و��i6�.و� ;����Q��
  x2�A3ت �{�.)2w( �H� ( ر�� ��ر� �$�:�qن �N�� 3134ي 1
  �U ;qت ��ـ:ـ'ـ��ـ�ـ�qـ�ـ¡ـH7 ��ـ,د�د ��ـ� 

ً
�X3� ،I>�q:�� ن����q:�$��

�G; �ـ�ـ'ـ�د  $Q�� ��'�� �H(در�� ��3�� ;������ �H:6C�=
�����6ت �ـ'ـ��ـ;  � I:% ت�M�A �� E�F ر��+�� @��7 ��	�7 و��
�^R� ) c��dوت ���i1ل �'�[ �c��d2$ �ـs 7ـ�رج �ـ�دي  
�G; و�O ����%3 ��%�د� �.�q�6%ر �3ور ��:'��; �jم  $Q�� ��'��
  ،;qـ; ��ـ'ـ{ـ�<ـ�ـ�U ��[ دور�O ��¨�ه �U��ر ��Q�� ;��K'6ـ$ـ
و=1�2; �
��Gت �����; و�.��i6ر �$�d ¦@ ��س �����3;،  
و=1�2; �
'�ق �c:���2$� ;����j �ـ7 ��ـ6ـ�ـQـ  وOـ�  
  R��6ي و��A��� ;G�= ) R(��3�� �H6$M+ k�� �H��'= �21ر��ن

 v2B6و�� �O�96و�� . 
Uن ��'ـ�ـ�د� ��ـ'ــ�Gـ; 
ـ	ب �ـ$ـ�ـ�ـ; �ـ�ـ:ـ�qن ��ـ�ـ�/ 
�'��; �^dـ��ـc ( �ـRوت و�ـ'ـ�ـ�ـHـ�  ²H( *Oو *+�,-.�
�3134 �����س ��213'���* ��ـNي ¨Qـ3 ( ��ـ6ـ�ـ��ـ�ت 

*$1 �� #$% 3+P( �2�U ;G�}و��� ]�':�� 	+�^ ،;��':�� : 
 
ً
�a���A Lr� ;GـHـ� Aن )ـ'ـ�A:   Aو.$Q�� ;��9:^� #$% ن�

 �^"�H�Ks 7� ]�"�� L�A k�� ;13H %ـ$ـ# �Qـ�ح 
ً
�3�J

$* %$�L� I �^ـ:ـ�ور�ت :( 3�( �� ��� ،;����Q�� ���
�
 kو��ـ ;qـ��ـ[ ��"ـ�ـ�ـ�ـو. ��dو.ت �.��M6ف %ـ$ـ# �^ـ
�H6iT ��%�د� )>�Q�� 7Gـ$ــ; )ـ>ـ�Gـ:ـqً� �ـ�ـ>ـU gر�د� 
 ) @Qh� رع�"�� ]�( #$% �H6:O��� نAو ~�"�� Lq�w26��
; ��IJ��( @(�� ;��H �7 ��ـL �ـ�� $Q�� هNO نj ،�H$d�
-����q; ¨�وزت ( =��+�H =ـ��Jـ	 �^ـ:ـ��ـ� و��ــ��<ـ . 
6�%@ �s 7ـKل �� k�� ;q����"�� ��'�� هNO ن�a ��6و���
6�%@ Aن ¦�ل دون ��، ;��<
DfC ��"�رع �U'�ط �

;q�>��"��� I(��G�"( �G�2( 7� /�q�:�� g$B^�. 
 �ًq���m:  Lـ
Uن ��'��د� ��'�k�� ;G )ـ�ـ6ـ� Aن sـ�ر�ـ; �

��ز�; �Q� #$% RQ�� �Oر�ت Kmث" ���o و��6ـiـ�دي 
��26J%* و�{�" .)�� Aن �ـdـ�و�ـ; ��Qـ$ــ; aـ�ض   –

j� ]h(,� �H(3:JAو�ـ�Gـ�ت �ـv �ـ� 1ـ:ــ�ي �FـE %ـ$ـ# 
�����Mت و¨�وز�ت �r=jم ���6�3ر ¬�U ;$1 ��ـMـ"ـj ،Lن 
 و�O �\�ـ��ع �ـ��ـ6ـrـ$ـ�ـ  وaـ� 

ً
�dCت و��� Ld$� Ls3^�

����jت ���6�3رG; �ـ6ـ�Wـ�ـ  =ـ>ـ��ـ; �ـF 7وي �j+ـ  
 oـ�ـ�Q�� X6ـ2ـ����:M�9; و�^KOPت ����:��s 7� ;qرج �.
 �3^ ;��G�"( ت��=K� x:2( نAو، ;$Q�� ��'� ي�¡M��
�����6ت ���A #$% ��<�� ;q���qـ�س � �U ��%3و�� �H-A ;6�
 
ً
�Q~ و%�دل و�sرج ��'�3 ���<M* و)ــ�ـ�ـ'ـ� nن و�����

�7 ���6�3ر و���4; �^$  �.�6ـiـ�دي  �r=j٢٢م ���2د� 
��´�B6Q( ;Gـ[ �ـ$ـdـ�Jـ; ��ـ��ـ:ـ�ـq; و�ـhـg \�ـ�XKت 

�:�د�2w6�.� �1ر ��3و��; . 
 
ً
Uن ��ـ'ـ�ـ�د� ��ــ'ــ�Gـ; ( �ـ�ـ�ض �ــ'ـ�ر�ـ6ـHــ�   :mـ��ـwـ�

����q�6�Kت ���3<�� =�ل ����ن ���A ��( ،�Mن ����M ��ـ�ـ�م 
 
ً
Kـ�ـOWـ( vـ6ـ2ـBـ^� Lـ�ـOW( 3و�; \%�د��� �H��( ;d:� �O

7 �����* Aن )ـ'ـ3م ��ـ3و�ـ; %ـ$ـ# � I��a ��6و��� ،�ًq�:و�
�NO Xه �^:d; %:3 د�sل ���Kد %U  7ـ13ـ�3 �ـJ ;ـ�=ـ$ـ�

 Iـdي )ـ2ـ:ـNـ� ��ـ�ـ�م ��ـMـ�ن ��ـ�ـa �NHو� ،o��Q�� X�q:���
 *%�26J.� �$Q�� ت�	<(�� ;G�'( Ia3O �3134� ;$Q��
وn���� X�q:��� ) µh�W( �i:% �O و�hـg �ـBـ�د ر-ـ�� 
)'3م j=�3ث Uر��כ ( ��"�رع �^:�M6 و��a �NHن ��ـ�ـMـ� 
�[ Aن 1>�ن �2C 7ـ7 رز�ـ; �\�ـK=ـ�ت ��Qـ�ـ��ـ�ـ; 
 oـ�ـ�Q��  �b�6�� 7% 

ً
و�.��i6د1; و�.�26J%�; و����3

;��26B^� ت�¡M�� ���� ;�Kbو �����^ 
ً
.Kf6�� . 

 
ً
Uن ��'��د� ��'�k�� ;G )ـ�JـI ��ـ6ـdـ�ـ; �"ـHـX�3  :ر����

 Iـ$ـ2ـ�ـ; =ـ��+ـQ� Iـ<Q2(�2د ��"�رع و�
��כ و )>� �
)"�d� L� ]Bو.ت ��ـ6ـ�ـ�ض و��ـ�ـ:ـ  و�.�ـ6ـ�ـ2ـ�ل 
 kـ�� ;qط �$'��، و)713 =2$; �.%6'�.ت ��ـ�ـ"ـ��<ـ�ـ�M^�
�ل ��"�ـ�ب و��"ـ��ـ�ت ��ـ1Nـ7 1ـ2ـ�ر�ـ�ن =ـ'ـ��ـHـ� (
 Df}� 26��ر�.� �U �%3(و �O�96و�� v2B6�� ) ;������
��"�رع �Ks 7ل ���Q=�ت و�^��د�3Oj� ��'¦ ¥= 71ف 


��כ� �H$Jj �$�� k�� . 
 
ً
�Q��s:  ـ�3د"��"�fل �ـ�.� ��2� ) ;G�Uن ��'��د� ��'

 �U 3%ـ�( ،;�$s�3�� �H(K%�M( �U ;q������ ت�=�Q�� ���
��q; �ـv دsـ�ل �Q$M�� ;�}'�� #$% 

ً
�$Q� X�}�� X�'�U

 %$�a �Hـ�ـ�ـ3 ��ـ,وGـi� lـMـ'ـ; 
ً
�313J 

ً
��6¶�� ��3و� ��ر�

��'�ن و��'��ر �R�j+* ��.%,�ف ���'3س %��2; ��>ـ�ـ�ن 
����Hi] و�C ��4.ن �U +��ن �.��i6ب Jـ�X �^ـ��ـ  
�X�MC�� Rsj ��"�%�ـ; %ـ$ـ# �^Qـ6ـ��ـ:ـ�ت ( ��{ـMـ; 
 %ـ$ـ# �Qـ6ـ�� �.=ـ6ـ{ـ�ن 

ً
 13Jـ�3

ً
Kد�� *�6� ،;q���f��

 Iـ� �ـ[ �ـ'ـ�و�ـ6ـ� �NـOو .[��Hi�� 2"�وع$� *+R�j�
 
ً
��ت �^�6=; و%$# Aن 1ـ>ـ�ن د�aـ�ـ��r�\� Lr� I� 3يi6و��

 nـ�ـ§ ��ـ:ـ{ـ�ل ��ـ��ـ� Lـ�ـ�ـMـ�ي %ـ$ـ# )ـ 1ـ:ـ
ً
�313J

�6Q� #$% nـ�� ��ـ�ـ�Kـ�ت ��Qـ�ـ��ـ�ـ; و%ـ$ـ# Q$M��
�; ( �ـ	� �s�2د ��"�~ وi�� ز	��6 �^��3ن و��2 �1Q�

L� .��k )�6�ض �$�3و�ن �^��6
/٢٠/١١ �Rوت (   ٢٠١٩ 

���12ت	
�� �, �9��,:� ;!2
�=�ت و(د�6> ��!2��� و@?< ��,�/
�� <%�A6 <BC�$�و 
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أكد األستاذ المحامي حسن بيان علـى ضـرورة اسـتـمـرار  
االنتفاضة الشعبية على زخمها النضالي المطلبي والـحـفـاظ 
على المكتسبات التي أثمرتها حتى اليوم وأهمها إشراك كـل 
اللبنانيين في رسم صورة نظامهم الجديد القائم على دفـن 
الطائفية السـيـاسـيـة وذيـولـهـا الـمـتـجـذرة فـي الـدوائـر 

 والمؤسسات وبدأ من أعلى المسؤوليات إلى أدناها.
وأضاف: ان مفتاح األزمة اللبنانية يكمن اليوم فـي أمـريـن 

 أساسيين:
األول: إعادة إنتاج السلطة بعد البدء بانـتـخـابـات نـيـابـيـة 
مبكرة على أساس قانون انتخابي جديد يعتمد لبنـان دائـرة 

 انتخابية واحدة وخارج القيد الطائفي.
الثاني: استقاللية القضاء وفتح مـلـفـات الـفـسـاد والـهـدر 
وسرقة المال العام ومحاسبة الفاسدين واسـتـعـادة األمـوال 

 المنهوبة وتطبيق قانون من أين لك هذا وغير ذلك.
وتابع قائالً: من هنا فإننا ندعو إلى اإلسراع فـي عـمـلـيـة 
التكليف الحكومي وفق األصول الدستورية واإلتيان بعنـاصـر 
كفوءة لم تتلوث أياديها بالفساد وتنـال رضـا كـل الشـعـب 
اللبناني وفي مقدمتهم الثوار في الشوارع والساحات العامـة 
الذين علينا جميعاً كرجال قانون وسياسة أن نـعـمـل عـلـى 
عدم إجهاض ما حققوه من إنجازات حتى اليوم واضعين كـل 
إمكانياتنا في تصرف الشبـاب والشـابـات الـذيـن تـعـرضـوا 
ويتعرضون للمالحقات القانونية واألمنـيـة مـن قـبـل هـذه 
السلطة التي بانت اليوم مذعورة وتخشى شعبـهـا وتـحـارب 
لكي تبقى على تحكمها برقاب الناس ومستقبـلـهـم ويـجـب 
علينا جميعاً منعها من ذلك وإحـداث الـتـغـيـيـر الـمـنـشـود 

 بالضربة الشعبية الواحدة الموحدة.
كالم المحامي بـيـان، خـالل الـلـقـاء الشـعـبـي الـحـواري 
والتفاعلي الموسـع الـذي أقـامـتـه الـمـؤسـسـة الـوطـنـيـة 

 االجتماعية في وسط ساحة النور بطرابلس، تحت عنوان:

 شهر على االنتفاضة الشعبية: أهدافها ومآالتها.
وقد تخلل اللقاء الذي تحول إلى حلقـة حـواريـة مـوسـعـة 
حضرتها شرائح متنوعة من أبناء طرابلـس وتـحـدث فـيـهـا 
العشرات متناولين عظمة الحراك الشعـبـي الـحـاصـل الـذي 
توافق الجميع على أنه انتفاضة شعبية كـبـيـرة ذات طـابـع 
ثوري ينبغي االستمرار بها حتى تحقيـق كـامـل الـمـطـالـب 
والحقوق المشروعة للبنانيين وعدم السـمـاح بـإيـقـافـهـا أو 

 إجهاضها.
مع توجيه تحية اإلكبار واالعتزاز ألبناء طرابلس عـلـى مـا 
قدموه من رقي حضاري وسلمي لثورة الشـعـب الـلـبـنـانـي 
لتستحق مدينتهم لقب عروس الثورة حقاً فكانـت بـأهـمـيـة 

 الحدث وفي قلبه ومركزيته النضالية.
 

 ٢٠/١١/٢٠١٩األربعاء
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    بقلم المحامي حسن بيان بقلم المحامي حسن بيان بقلم المحامي حسن بيان بقلم المحامي حسن بيان 
 

قبل أن تعتبر الحكومة مستقيلة سنداً للبند (أ) من المـادة 
من الدستور، اعتبرت بحكم المستقيلة لنزع الثقة مـنـهـا  ٦٩

من خالل الشارع الذي حل محـل الـمـجـلـس الـنـيـابـي فـي 
 ممارسة دوره الرقابي على أداء الحكومة.

وقد نص الدستور أنه فـور اعـتـبـار الـحـكـومـة بـحـكـم 
المستقيلة  يباشر رئيس الجمهورية استشـاراتـه اإللـزامـيـة 
لتكليف من تسميه  األكثرية النيابية، وأنه بعد التكليف يـبـدأ 
الرئيس المكلف استشاراته واتصاالته لـتـشـكـيـل حـكـومـة 
جديدة يصدر رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها بـاالتـفـاق 

 مع رئيس مجلس الوزراء وهو الرئيس المكلف. 
وإذا كان الدستور لم ينص على تحديد مهلة زمنية لـبـدء 
االستشارات النيابية الملزمة بعد اعتبار الـحـكـومـة بـحـكـم 
المستقيلة، إال أن هذا ال يمنح رئيس الجمهـوريـة صـالحـيـة 
تشكيل الحكومة من خالل بدعة االتفاق على التأليـف قـبـل 

) من الـدسـتـور تـنـص ٦٤من المادة ( ٢التكليف ألن الفقرة 
صراحة على أن رئيس مجلس الوزراء وهو الرئيس المـكـلـف 
استناداً إلى محصلة االستشارات النيابية الـمـلـزمـة، يـجـري 
االستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويـوقـع مـع رئـيـس 

 الجمهورية مرسوم تشكيلها. 
هذا النص الواضح يحصر صالحية التـشـكـيـل بـرئـيـس 
الحكومة المكلف. وهو يـمـارس هـذه الصـالحـيـة ويـجـري 

 استشارات مع الكتل النيابية ومع غيرها.
وبطبيعة الحال، فإن رئيس الجمهورية يمكنه أن يـحـول 
دون إصدار مرسوم التشكيل بالتوافق مع الرئيس الـمـكـلـف 
وكأن في األمر ممارسة لحق نقض ضمني على التـشـكـيـلـة 

 الحكومية.
إن الذي يجري حالياً، من خالل التهمل ببدء االسـتـشـارات 
النيابية بحجة التوافق على التأليف قبل التكليف هو افـتـئـات 

على صالحيات الرئيس المكلف وهي محاولة مـن الـرئـاسـة 
). وهـذا ٦٤) من الـمـادة (٢األولى لتعطيل مفاعيل الفقرة (

يعني أن رئيس الجمهورية يريد العودة بالتعامل مع تشكيل 
الحكومات إلى مرحلة ما قبـل الـطـائـف يـوم كـان يشـكـل 

 الحكومة ويسمي رئيسها.
إن التذرع بأن االتفاق على التأليف قبل التكـلـيـف يـحـول 
دون طول أمد التكليف ودون إطالة أمـد الـفـراغ، هـو تـذرع 
ينطوي على تجاوز الصالحيات وال يـحـول دون الـفـراغ ألن 
عدم االتفاق على التأليف قبل التكليف ينتج نفس المفاعيـل 
الواقعية إلطالة عملية التأليف بعد التكـلـيـف. ولـهـذا يـجـب 
اعتبار التأخير بالتكليف تداركاً لصعوبات التألـيـف هـو خـرق 

 ضمني ألحكام الدستور. 
إن هذه اإلشكالية ال تحل إال بتعديل دستوري يحول دون 
فتح المهلة أمام رئيس الجمهورية للبدء االستشارات النيابية 
الملزمة وأن تكون فور اعتبار الحكومة المستقيلة وفي مهلـة 

ساعة. كما إجراء تعديل دسـتـوري يـحـول دون  ٢٤أقصاها 
فتح مهلة التأليف على الزمن بأن يعطى رئـيـس  الـمـكـلـف 
مهلة شهر لتقديم تشكيلة الحكومة وتمدد لشهر واحـد، وإال 
يقدم على االعتذار وبدء جـولـة جـديـدة مـن االسـتـشـارات 
لتكليف رئيس جديد، واألهم من هذين التعديلين  تـعـديـل 

) من الدستور المتعلقة بصالحيات رئيس الجمهورية. ٤(البند
بأن تصبح كاآلتي، يصدر مرسوم تشكيل الـحـكـومـة الـتـي 

 يرفعها إليه الرئيس المكلف بعد استشاراته النيابية. 
في حال حصول هذه التعديالت يخرج الجميع من التبـاس 
الغموض وفتح المهل في التكليف والتأليف ويحـمـل رئـيـس 
المكلف مسؤولية الحكومة التي شكلها أمام المجلس النيابـي 
الذي له الحق منح الثقة أو عدمها. وعلى رئيس الحكومـة أن 
يكون حاسماً في موقفه لجهة احترام الصالحيات التي منحت 
للموقع بحكم النص الدستوري كما سائر المواقع الدستورية  

  األخرى.
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    كتب المحرر السياسي كتب المحرر السياسي كتب المحرر السياسي كتب المحرر السياسي 
 :قراءة أولى لما يحدث في لبنانقراءة أولى لما يحدث في لبنانقراءة أولى لما يحدث في لبنانقراءة أولى لما يحدث في لبنان

ــ إن االنفجار الشعبي الـعـارم فـي السـابـع عشـر مـن  ١
يؤكد حتمية تـاريـخـيـة صـارت واضـحـة  ٢٠١٩تشرين أول 

المعالم رغم أن مكونات هذه الحتمية التاريخية ال تزال فـي 
إنّ إنّ إنّ إنّ منطلقاتها األولى، وهذه الحتمية تتلخص بالجملة التالية: 

لبنان الكيان والمجتمع والسياسة بعـد السـابـع عشـر مـن لبنان الكيان والمجتمع والسياسة بعـد السـابـع عشـر مـن لبنان الكيان والمجتمع والسياسة بعـد السـابـع عشـر مـن لبنان الكيان والمجتمع والسياسة بعـد السـابـع عشـر مـن 
. نعم اآلن تشرين أول ليس لبنان الذي كان قبل هذا التاريختشرين أول ليس لبنان الذي كان قبل هذا التاريختشرين أول ليس لبنان الذي كان قبل هذا التاريختشرين أول ليس لبنان الذي كان قبل هذا التاريخ

نعيش مخاض ووالدةَ لبنان آخر، وانطالقاً من حقـيـقـة هـذه 
الحتمية المتكونة نستطيع إن نؤكد أنّ ما يحدث هو انتفاضة 
حقيقية، وهذه هي التسمية الحقيقية لهذا االنفجـار الـعـارم 
ألن مكونات هذا االنفجار هـي الشـعـب، وأدواتـه الـفـقـراء 
والمعوزون والباحثون عن" وطن في الـوطـن "يـؤمـن لـهـم 
عيشاً كريماً، وأجيال من الشباب التي تقتبل حياتها بال عمـلٍ 
وبال أدنى أنواع الضمان في حياة كريمة ومقبولة. كـلّ هـذا 

إلى أزمة المفاهيم بين صيغة السلطة التقـلـيـديـة فـي أدى 
التعاطي مع الدولة والمجتمع وثورة تغيير تمثل جيالً جـديـداً 
يرى مستقبله  يتكون ضمن صيغة اجتماعية مختلفة تـمـثـل 
النقيض الكامل للسائد الطائفي والسياسي، لذلك اجتمـعـت 
السلطة من أجل إجهاضها بكل الـوسـائـل، فـالصـراع بـيـن 
الطرفين لم يزل في بدايته، وال يمكن التكهن بـمـجـريـاتـه، 
خصوصاً أنها انتفاضة غير تقليدية تستمد جزءاً من قـوتـهـا 
من ارتباك السلطة وارتكاباتها، سلطـة تـعـانـي مـن فشـل 
أدواتها في إمكانية إنهاء هذه االنتفاضة. إنها انتفاضة شعـب 
معبرة عن روح هذا الشعب وحاجاته وتطلعاته إلى مستقـبـل 

 صحيح.
"إن ما يحصل هو أفق جديد ال يحتاج إلى من يرشــده أو "إن ما يحصل هو أفق جديد ال يحتاج إلى من يرشــده أو "إن ما يحصل هو أفق جديد ال يحتاج إلى من يرشــده أو "إن ما يحصل هو أفق جديد ال يحتاج إلى من يرشــده أو 
يوجهه أو يرسم له طريق خالصه، هو أفـق مـولـد لـذاتـه يوجهه أو يرسم له طريق خالصه، هو أفـق مـولـد لـذاتـه يوجهه أو يرسم له طريق خالصه، هو أفـق مـولـد لـذاتـه يوجهه أو يرسم له طريق خالصه، هو أفـق مـولـد لـذاتـه 
ويخلق حاضره ويتولد مستقبله من داخله، أفق يمتد ألجيال ويخلق حاضره ويتولد مستقبله من داخله، أفق يمتد ألجيال ويخلق حاضره ويتولد مستقبله من داخله، أفق يمتد ألجيال ويخلق حاضره ويتولد مستقبله من داخله، أفق يمتد ألجيال 
وعقود، أفق يطوي صفحة واقع قائم وأنماط تفكيـر وأطـر وعقود، أفق يطوي صفحة واقع قائم وأنماط تفكيـر وأطـر وعقود، أفق يطوي صفحة واقع قائم وأنماط تفكيـر وأطـر وعقود، أفق يطوي صفحة واقع قائم وأنماط تفكيـر وأطـر 
عالقات وتضامنات وصلت إلى طريق مسدودة، ويفكك واقعاً عالقات وتضامنات وصلت إلى طريق مسدودة، ويفكك واقعاً عالقات وتضامنات وصلت إلى طريق مسدودة، ويفكك واقعاً عالقات وتضامنات وصلت إلى طريق مسدودة، ويفكك واقعاً 

    أنتج هويات قلقة خائفة عدوانية متضخمة"أنتج هويات قلقة خائفة عدوانية متضخمة"أنتج هويات قلقة خائفة عدوانية متضخمة"أنتج هويات قلقة خائفة عدوانية متضخمة"
ــ واألكيد في كونها انتفاضة وجود تتلخص في الكلـمـة  ٢

" أنها  انـتـفـاضـة نكون أو ال نكوننكون أو ال نكوننكون أو ال نكوننكون أو ال نكونالشهيرة لوليم شكسبير: "
شعبية واجتماعية وسياسية تخطت المذاهب والطوائف التـي 
كانت قد جعلت لبـنـان اآلفـل مـزرعـة لـمـلـوك الـطـوائـف 
والمذاهب وأزالمهم وأتباعهم ومرتزِقتهم. كان السياسـيـون 
التقليديون اآلفلون إلى غير رجعة يضـحـكـون عـلـى ذقـون 
الناس بالتلطّي وراء المذهب والطائفة الستمـرار وجـودهـم 
على مقاعد مصنوعة من لقمة عيش الفقراء وعرق جبينهم. 
اليوم المسلم والمسيحي والدرزي لهم حنجرة واحدة تهـتـف: 

الموت للفساد والمفسدين، وللذين سـرقـوا أمـوال الشـعـب 
وهربوها إلى الخارج باعتباره هو الوطن المنتظر. اليوم، في 
طرابلس يهتفون للمنتفضين  في النبطية وصور وبعـلـبـك، 
وفي هذه المناطق أيضاً يهتف المـنـتـفـضـون  لـطـرابـلـس 
ولغيرها في مختلف المناطق، وجميعاً يصـدحـون بـحـنـجـرة 

 واحدة: 
           قــــرعفلت الثــــورة أجراس           قــــرعفلت الثــــورة أجراس           قــــرعفلت الثــــورة أجراس           قــــرعفلت الثــــورة أجراس    

"من "نهر البارد" لـ"المصنع"من "نهر البارد" لـ"المصنع"من "نهر البارد" لـ"المصنع"من "نهر البارد" لـ"المصنع    
    ومن "الناقورة" لـ"العاصي"         ومن "الناقورة" لـ"العاصي"         ومن "الناقورة" لـ"العاصي"         ومن "الناقورة" لـ"العاصي"         

 هذا المستنــقع كي نطمــــــر هذا المستنــقع كي نطمــــــر هذا المستنــقع كي نطمــــــر هذا المستنــقع كي نطمــــــر    
لقد خرج المنتفضون الذين يملؤون الساحات، وال علَم فـي 
أيديهم وفوق رؤوسهم سوى العلم اللبنـانـي. وال شـعـار إال 
محاربة الفساد والمفسدين وطردهم مـن ضـمـيـر الـوطـن، 
وطبعاً  من مراكزهـم الـتـي تـلـوثـت بـالـفـسـاد والـنـهـب 
والسمسرة. لقد جرفت هذه االنتفاضة البـشـارة الـطـائـفـيـة 
والمذهبية إلى خارج الروح اللبنانية. فـي الشـارع كـان مـن 
الصعب أن تميز إنساناً عن غيره بالمذهب والطـائـفـة. كـان 
لبنان وحده هو الحاضر. لقد وحدت هذه االنتفاضة اللبنانيين 

 خارج الطائفة والمذهب وهذا أحوج ما كنا بحاجة إليه. 
والذي حدث في الـجـنـوب والشـمـال لـه دالالت واضـحـة 
وعميقة، فقد كانت القوى الشعبية الثـائـرة فـي الـنـبـطـيـة 
وصور وبعلبك تهتف ضد المتسلطين حتى ولـو كـانـوا مـن 
أتباعهم. وهذا ما يبعد فرضية المؤامرة بمعنـاهـا الـكـبـيـر، 
فمن الذي يحرك ابن النبطية مثالً في الجنوب للـهـتـاف ضـد 
طرفين هما طرفان أساسيان من السلطة التي كانا يهـتـفـان 
ضدها ويدعوان إلى إسقاطها. فعالً الجوع وحد الجميـع وأزاح 
الطائفية والمذهبية جانباً،  والجوع هنا ليس فـقـط الـجـوع 
إلى الخبز، وإنما هو الحاجة لكل مقومات الـحـيـاة الـكـريـمـة 

 والحال ذاته في مناطق أخرى .
ــ إن الذي يعصم هذه  االنتفاضة مـن الـزلـل والـمـلـل  ٣

والضعف هو أنها انتفاضة  شبـاب، شـبـاب فـي أعـمـارهـم، 
واندفاعهم وإصرارهم على أن ال يتركوا وطنهم، ولن يـكـون 
وطناً صحيحاً وصحياً إالّ إذا كفى أبناءه الشباب الوقوف عـلـى 
أبواب السفارات طلباً لفيزا، ال يعرف بعد الحصول عليها متى 
يرجع إلى أهله ووطنه. شباب حملوا العلم اللبنانـي وأحـيـانـاً 
شهاداتهم الجامعية التي لم تجد عمالً لـحـامـلـهـا، وحـمـلـوا 
تصميمهم على خلق سلطةً تقيهم شر مغادرة الـوطـن. وإذا 
كان الشباب قوةً فال بد من أن ينتصر، وقديماً قال المتنـبـي: 

 "."آلة العيش صحةٌ وشباب."آلة العيش صحةٌ وشباب."آلة العيش صحةٌ وشباب."لو نزل الــكــهــول إلــى الشــارع  آلة العيش صحةٌ وشباب
فسيكونون أقل صموداً من الشباب، وليس هذا اسـتـصـغـاراً 
لهم، بل ربما رفدوا الشباب بخبرتهم وتجاربهم، ولـكـن آلـة 
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العيش صحة وشباب. عنـصـر الشـبـاب يـرعـب السـلـطـات 
الفاسدة والمفسدة ألن أعمار الشـبـاب أطـول، وألنـهـم لـم 
يتلوثوا بعد، والمثالية تكمن في عنصـر الشـبـاب بـحـضـور 
أعلى، وهي تدفعهم باستمرار لمـنـع الـخـطـأ والـخـطـيـئـة. 
والشباب في مقتبل أعمارهم يكونـون أبـعـد عـن الـتـلـوث 
بسرطان الطائفية والمذهب. وما نراه اليـوم فـي السـاحـات 

 يؤكد ما نقوله.
ــ  تتميز هذه االنتفاضة الواعدة بعفويتها، وهذا أصـدق  ٤

وأروع ما يجعلك داعماً لها ومنخرطاً في صفوفها بـال وجـل، 
ألنها نقية وغير ملوثة. هذه العفوية تـحـتـاج إلـى تـوجـيـه 
يتناسب مع عفويتها ونقائها، وربما تخطئ بعفويتها أحـيـانـاً 
لنقص في خبرتها، إالّ أنها لن تنحرف أبداً ألن منـطـلـقـاتـهـا 
متكونة من عناصر صدق وأصالة وسالمة مـوقـف. عـفـويـة 
االنتفاضة جعلتها أبعد عن القيادات الـحـزبـيـة ربـمـا ألنـهـا 
انطلقت من عمر الشباب، وربما لمنع الخالفات الحزبيـة مـن 
التسلل إلى صفوفها. ومع ذلك فقد انخـرط فـي صـفـوفـهـا 
نماذج حزبية نقية ونظيفة، وامتزجت مع عفوية المنتفضيـن 
بانسجامٍ عال، وهذا واضح في الساحات الممتلئـة بـالـفـعـل 

 ووحدة المطالب وسالمة المشارب.
ــ  واالنتفاضة عفوية في منطلقاتـهـا بسـبـب عـفـويـة  ٥

وصدق مطالبها. فالذي يجمع بين جميع الـمـتـواجـديـن فـي 
ساحات االعتصام واالحتجاج والمطالبـة هـو الـحـاجـة الـتـي 
تجمعهم جميعاً، وتجعلهم أصحاب حنجرة واحدة وشعار واحد 
وموقف واحد. كثير من الـمـتـواجـديـن أوضـاعـهـم مـزريـة، 
ويعيشون تحت خط الفقر، بعضهم ال يجد قوتاً دائماً لنفسـه 
وألهله، وبعضهم ال يستطيع دخول مستشفى لعالج نـفـسـه 
وعالج أطفاله، وإذا دخل مستشفى ال يستطيع تأمين الـدواء 
بسبب خضوع أسعار األدوية للتجار والمحتـكـريـن وأصـحـاب 
الشركات الجشعة. ونحن جميعاً نشاهد على شاشات اإلعـالم 
المرئي صوراً تقشعـر لـهـا األبـدان. وبـعـض الـعـائـالت ال 
تستطيع تأمين األقساط لتعليم أطفالها بسبب عـدم قـدرة 
المدرسة الرسمية على استيعاب الفائض مـن الـطـالب، وال 
تستطيع تأمين الكتب والقرطاسية. واليوم بدأ فصل الشـتـاء 
يجثم على كل الناس، والناس تحتاج الـمـازوت الـذي بـدأت 
أسعاره تقارب سعر البنزين. أما الكهرباء فنستطيع أن نقـول 
فيها أكثر مما قال مالك في الخمر، ويكفي هنا أن نشير إلـى 
ما قالته السلطة نفسها من أن خسائر الكهرباء سنوياً تتجاوز 
ملياري دوالر، وأن أكثر من ثالثين بالمئة من الـديـون عـلـى 
الدولة كان بسبب الهدر والسرقات فـي مـؤسـسـة كـهـربـاء 
لبنان. مع أن الدول التي فيهـا رقـابـة تـربـح مـن الـقـطـاع 
الكهربائي إذا صانته صيانة صحيحة. أما قـطـاع الـمـولـدات 
فقد صار مصوناً ومحافَظاً عليه من مافياوات سلطوية. وهذا 
معروف من أقصى الوطن إلى أقصاه اآلخر، والـحـلـول الـتـي 
وضعتها السلطة لحل لغز الكهرباء ال تزال لعزاً محيراً. إذ مـن 
سنوات طويلة ويقولون سنجد حالً لكـهـربـاء تضـيء أربـعـاً 

وعشرين ساعة في اليوم، إلى أنْ اكتشف فيما بعد أنّ مافـيـا 
في السلطة لجني المليارات من قطاع الكهرباء. ولن نتـوقـف 
طويالً عند كلفة الخليوي التي هي من أغلى مـا يـوجـد فـي 
العالم. والمافيا السلطوية كانت تريـد فـرض أثـمـان عـلـى 

 مكالمات  الواتساب.
ــ إن عجز الدولة عن حل أزمة المواطن جعل ترميم العجز    ٦ 

يتراكم ويصبح باهظ التكلفة، وعجل هذا العجز فـي سـرعـة  
انفجار الشارع، الذي بدأ يرى بوضوح عجز الدولة. وأخـطـر مـا  
في هذا العجز أنه مرتبط بالسرقات التي يـمـارسـهـا أصـحـاب  
النفوذ في السلطة، وأسوأ ما في السلطة الـعـجـز والـفـسـاد،  
وحين يجتمع العجز والفساد يصبح الشارع الوسـيـلـة الـوحـيـد  
للتغيير. عجز في الطب والدواء وعجز في استيعاب الـتـالمـيـذ،  
عجز في الكهرباء، عجز عن االنكفاء عن السرقات، عـجـز فـي  
إيجاد مكبات للنفايات، وعجز في اإلحساس. وهذا ال يحتاج إلى  
أدلة، فأركان السلطة أنفسهـم يـعـتـرفـون بسـرقـة األمـوال  
ويقولون سنعيد األموال المنهوبة، فمن هو الناهب ومـن هـو  
المنهوب!!! أما النفايات فقد صارت تشبه التالل والهضاب فـي  
لبنان بلد الجمال. والالفت الذي ال يطاق في ملف النفـايـات أن  
العجز مترافق مع السرقات، ويبدو أن سوكليـن صـارت بـقـرة  
حلوباً عند المتسلطين عليها. ومنذ سنوات وهم يفتشون عـن  

 حلول لمشكلة النفايات، ويعجزون ويعرقلون في آن. 
ــ إن انفجار الشارع اللبناني وعجز الـدولـة عـن تـرمـيـم    ٧ 

عجزها ونهبها المزمنين جعل المسؤولون يتبادلون التهم بعـد  
العجز عن سيطرتهم على الشارع. والتهم جـاهـزة والـعـمـالـة  
جاهزة في أذهان المسؤولين. ويتساءل اإلنسـان، هـل هـذه  
الجموع المنتفضة التي تجاوزت المليون عميلة أم هي صاحبـة  
حق فيما تدعو إليه، وذات حاجة صعبة الـمـنـال. إن مـطـالـب  
الشارع انطلقت من القضايا المطلبية الملحة، وهي علـى كـل  
حال مرتبطة بالسياسة، فحين يـرتـبـط كـثـيـر مـن أجـنـحـة  
السلطة بجهات خارجية ال بد من أن ينعكس هذا على اقتصـاد  
الوطن. وأعتقد أن هذه النقطة ال تحتاج إلى برهـان، فـاألمـور  
واضحة واالتهامات المتبادلة أوضح. إنّ الـجـهـات الـخـارجـيـة  
توظف الداخل لمصالحها حتى ولو تنـاقضـت مصـالـحـهـا مـع  

 مصالح الوطن. وهذه هي مشكلة المشاكل في لبنان. 
ــ فساد السلطة الحاكمة، والفساد في السلطة اللبنانيـة  ٨

كان يظهر في منحيين متالزمين، وهما السـرقـات وإهـمـال 
مؤسسات المرفق العام  التي كان عليـهـا واجـب الـمـراقـبـة 
وإصالح ما فسد من مقومات الدولـة. وإذا كـانـت السـرقـات 
واضحة وعلنية وأصحاب السلطة يتراشقون بهـا عـلـنـاً دون 
خجلٍ، فإن اإلهمال كان مهيمناً على الدولة وكانـت مـغـيـبـة 

خصـوصـاً وأن األزمـة حتى لكأنها في نومة أهـل الـكـهـف. 
االقتصادية باتت مفتوحة على مخاطر ستؤدي تداعياتها إلى 
زعزعة المتاريس الطائفية التي لجأت إلـيـهـا قـوى تـكـابـر 
وترفض االعتراف بالمتحوالت. لقد سقطت كل الـمـتـاريـس 

 في هذه  االنتفاضة المعبرة عن أزمة المواطن الحقيقية.
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
يسود الخطاب السياسي في لبنان منهج ميكيافيلي فاقع 
بألوانه المزيفة، نلحظ هذا من خالل ترويج خطاب أحزاب 

 السلطة بين متناقضين اثنين وجمعهما بشكل مستهجن.
يتمثَّل باعتراف تلك األحزاب بوجود  الوجه األول:الوجه األول:الوجه األول:الوجه األول:----

 الفساد، واالعتراف بشرعية مطالب الجماهير المنتفضة.
 ويتمثل باتهامها للمنتفضين وتخوينهم.  والوجه الثاني:والوجه الثاني:والوجه الثاني:والوجه الثاني:----

والميكيافيلية في الخطاب تظهر من تجاهل أسباب 
االنتفاضة التي ما كانت لتحصل لوال انتشار الفساد. وألنها، 
أي أحزاب السلطة قصرت، عن سابق تصميم وإصرار، 
بحسن نية أو سوئها، عن اتخاذ الموقف العملي للقضاء على 
تلك اآلفة، قامت الجماهير الشعبية بالنزول إلى الشارع 
بكثافة عددية ووعي اجتماعي ووطني، بعيداً عن التطييف 

 ووصاية أمراء الطوائف.
ما كانت الجماهير الشعبية لتنتفض لو وجدت حزباً واحداً 
على األقل، من األحزاب المشاركة بالسلطة، يكشف عن 
الفساد ويصر على فتح ملفاته. وهنا، وإذا صحت أكذوبة 
تخوين المنتفضين، فهي ال تصح ضد من نزل إلى الشارع 
مطالباً بإشهار الحق، بل تجوز ضد من ارتكب فعل الفساد 
ومن سكت عنه. ويتساوى باالتهام الفاعل والساكت عنه، 
سواٌء أكان من المعمرين على كراسي السلطة أم من الجدد 

 منهم.
لقد أصبح الفساد تهمة واضحة منذ أكثر من ثالثين عاماً 
مضت، بحيث أدت إلى انتشار كل اآلفات االجتماعية 
والمعيشية والسياسة ألكبر شريحة من اللبنانيين وأوسعها. 
وهذا ال يجوز أن يمتد أكثر فأكثر، وعنها قال اإلمام علي بن 
أبي طالب: (لوكان الفقر رجالً لقتلته)، وقال آخرون: (الساكت 
عن الحق شيطان أخرس). ولهذا يستحق المنتفضون شهادة 

 باألخالق، وليست شهادة بالتخوين.
يزول استغرابنا، بتخوين المنتفضين، إذا علمنا أن أمراء 
األحزاب الطائفية في السلطة، هم وحواشيهم والمحيطين 
بهم، وخدامهم من مثقفي الميكيافيلية، هم الذين 
يحتكرون كل مصادر الفساد واإلفساد. والسبب الذي جعلهم 
يعترفون بوجود وحش الفساد، فلكي يمتصوا نقمة 
مؤيديهم وأنصارهم ممن كوى الفقر والحاجة معظم جوانب 
حياتهم االجتماعية والمعيشية. ولو كانت أحزاب السلطة 
صادقة باعترافها بوجود الفساد، لكان عليها ليس أن تؤيد 

المنتفضين فحسب، بل لكان عليها أيضاً، أن تتفق على 
تشكيل حكومة ال تحمي أحداً. وتلتزم ببيان تعطي فيه 
األولوية الستعادة (األموال المنهوبة). ومن أجل ذلك تقوم 
بتكليف (هيئة قضائية) يتم تشكيلها خارج قيد اإلذعان 
لرغبات أمراء الطوائف ومصالحهم، خاصة أنهم متهمون 

 كرؤوس لإلفساد والفساد. 
نحن على يقين بأنهم لن يفعلوها، فهم ركبوا كراسي 
الحكم منذ عشرات السنين، وهم لن يضيعوا جنى سرقاتهم 

 بمثل تلك السهولة.
إن أسوأ ما في األمر، هو أن أحزاب السلطة، مجتمعين أم 
منفردين، يغلٍّفون وقوفهم ضد المنتفضين وتخوينهم، 
بابتكار أسباب ال عالقة لها بمن انتفض ضد الجوع والمرض 
واإلفقار، يمكننا تعداد البعض منها، أو ما ظهر منها حتى 

 اآلن،
دعوتهم لفتح الطرقات ليس إالَّ حرصاً كاذباً على -١

مصالح الناس. ودعوتهم تلك والتركيز عليها دعوة 
مشبوهة هدفها اإليقاع بين الجماهير المنتفضة وحاضنتهم 
الشعبية. علماً أن الحراك نفسه أعلن أنه ضد إقفال الطرقات 
ألن أهدافه الضغط على منظومة الفساد وإسقاطها، وليس 

 التضييق على مصالح من نزلوا إلى الشارع من أجلهم.
التهويل باالنهيار االقتصادي، علماً أن االنهيار جار على -٢

قدم وساق قبل نزول الجماهير الشعبية إلى الشارع، وسوف 
 يستمر إذا تراجعت الجماهير المنتفضة عن قرارها.

خوفاً من فتنة تؤدي إلى حرب أهلية وكأن الفتنة لم -٣
تخيم على لبنان نتيجة نظام المحاصصات الطائفية في كل 
لحظة كان يتضرر فيها هذا األمير الطائفي أو ذاك. وليعلموا 
أن الجماهير التي مألت الشوارع، ال تملك ماالً أو سالحاً. 
فليكفوا المنتفضين مؤونة نصائحهم، ويكفوهم شر ما 

 يمتلكون من مال وغيره.
التخويف من المخططات التي تحاك ضد السلم األهلي -٤

في لبنان، وكأن األطراف الكثيرة المشاركة في الحراك غافلة 
عما يجري على المستويين الدولي واإلقليمي من مشاريع 
مشبوهة تقتات على دماء العرب وأرواحهم، وهي تريد أن 
تقتات من دماء اللبنانيين وأرواحهم. فلتطمئن أحزاب 
السلطة إلى وعي المشاركين في االنتفاضة التي تكتسب 
شرعيتها الوطنية من إدراكها لضخامة المؤامرة التي تحيط 

 بالوطن العربي كله، ولن تكتفي بلبنان وحده.
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    نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
هل هي حرب شعواء جديدة سيشتد سعيرها خالل األيام 

 –مطلبي   –واألسابيع القادمة مترافقة مع كل تصاعد وطني 
اجتماعي شامل للحراك الشعبي ليدفع اللبنانيون الثمن 
االقتصادي الباهظ من جيوبهم وجعلهم رهن االرتفاع 
الفاحش ألسعار المواد الغذائية واالستهالكية التي بلغت 

بالمئة قبل انقضاء الشهر الواحد على انتفاضة  ٢٥معدل الـ 
الشعب، ليزيد من تفاقم األسعار يوماً بعد يوم في ظل 
استمرار المصارف على قيودها لناحية التسهيالت التجارية 
وحركة األموال والتحويالت، وليقابلها جشع غير مسبوق 
يمارسه التجار مستفيدين مما تقدم من ذرائع مصرفية 
ليرفعوا األسعار دون حسيب أو رقيب، بينما السلطة تراقب 
كل ذلك عن كثب علَّها في تفاقم األوضاع تؤسس ألرضية 
شعبية من الثورة المضادة تقف في وجه الماليين المطالبين 
بالتغيير وتحملهم مسؤولية ما آلت إليه األوضاع االقتصادية 

المالية بغية حماية راسها أمام مطرقة   –االجتماعية   –
الشعب التي جعلتها مذعورة من كل صوت تغييري يصرخ 
في الشوارع، ويجعل من كراسيهم تهتز وقد بدأت تعطي 

 ثمارها حقاً.
من هنا يجوز التساؤل عن الدور الذي تلعبه وزارة  
االقتصاد في لجم هذا التدهور في األوضاع االقتصادية 
األمر الذي يتطلب تكثيف دوريات المراقبة اليومية وتنظيم 
محاضر الضبط الرادعة وأقله التشهير العلني بكل من يخفي 
المواد الغذائية عن الناس بغية رفع أسعارها، ومداهمة 
المستودعات المكشوفة وغير المكشوفة والتي تخزن فيها 
بضائع بكميات هائلة بدافع االحتكار سيما وأنه من المعروف 

بالمئة من البضائع السوقية تتحكم فيها االحتكارات،  ٨٠أن 
ولطالما لجأ هؤالء المحتكرون إلى إخفاء بضائعهم لدى كل 
ارتفاع في سعر صرف الدوالر مقابل الليرة اللبنانية وهذا 
ليس بجديد على هؤالء الذين يراهنون على أيام الشدة 

 االقتصادية لرفع مستوى ثرواتهم وما يكدسونه من أموال.
إن الدولة اللبنانية بشخص وزارة االقتصاد ومصلحة حماية 
المستهلك، مطالبة بلجم الجموح الجشع الذي يمارسه عدد 
كبير من التجار والمحتكرين في لبنان، ودفع المصارف إلى 
تقديم التسهيالت المالية لتوفير الحد األدنى من التقديمات 
الغذائية والصحية والطبية والمحروقات إلى اللبنانيين، 
وبذلك ال يحمون المواطن من الجشع وحسب، وإنما سيحمون 
أنفسهم من غضب الشعب الثائر الذي نزل إلى الشارع بعد 

أن فك عنه كل قيود التبعية، واالرتهان ألرباب الفساد، 
وغضب الشعب عندما يصل إلى حافة الجوع المحتم، لن 
يرحم ولن يهمل وبالتالي ستبقى كل المصالح مرهونة 

 بتطورات ما هو قادم من أيام.
هذا فيما يتعلق بما هو المطلوب معالجته آنياً، أما الحل 
األمثل المطلوب إدراجه مع مطالب الثائرين وكل المقترحات 
االقتصادية المطلوبة هو االنكباب على تعزيز الزراعة 
اللبنانية واإلنتاج اللبناني من المشتقات الحيوانية وتمكين 
الصناعة في أن تأخذ دورها باالعتماد على النفس، 
فاالستقالل االقتصادي هو الحل الجذري لما يطمح إليه 
اللبنانيون، سيما وأننا نحتفل هذه األيام باستقالل لبنان، 
هذا االستقالل الذي لطالما تم التأكيد على أنه في ظل 
التبعية االقتصادية للخارج والفقر وانعدام اإلنماء في الداخل 
ال يعدو استغالالً حقيقياً بكل معنى الكلمة، بينما االستقالل 
يبقى صورياً نحتفل به كل عام وآن لنا أن ننهي هذه 
المهزلة ويكون لنا استقالالً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في 
العام القادم بزنود اللبنانيين، ال بواسطة الفاسدين الذين 
يمثلون تحالف السلطة ورأس المال النيوليبرالي المشبوه، 
وهؤالء أن فتشت عن مصالحهم تجدهم اليوم في مجالس 
إدارة المصارف والبنوك والشركات التجارية الكبرى المحتكرة 
لكل ما يتناوله اللبنانيون من غذاء ودواء وما يوزعونه على 
أنفسهم من شركات بعدد أصابع اليد الواحدة تستورد النفط 
وتتحكم بأسعاره على هوى مصالحها ال بمقدار ما يتحمله 

 الشعب.
إن الشعب يمهل وال يهمل وأّن للمحتكرين أن يتعظوا 
ويتعلموا من تجارب الشعوب، خاصة الشعب اللبناني الذي 
يسطر اليوم أروع وأشرف معركة في التغيير وبناء دولة 

 المواطنة والعدالة واإلنسان.

،<B�6�B��F�� ���F�� U�43�3Aل �5!� �دي ود� U�6 
 �F� 5و��� و�4�'3ل ����س 

�?�ر و��	; ��
 �رف�� I-8 �B�% �1�2
�� X�� <
A� 



      ٢٠١٩تشرين الثاني /طليعة لبنان الواحد     

 

الـلـبـنـانـيـة عـلـى فشـل    االحتجـاجـات بدء    ٢٠١٩ / ١٧/١٠
الحكومة اللبنانية في إيجاد حلـول لـألزمـة االقـتـصـاديـة، أثـر  
اإلعالن عن خطط حكومية لفرض المزيد من الضـرائـب عـلـى  
البنزين والتبغ إضافة إلى استحداث ضـريـبـة عـلـى اسـتـخـدام  
تطبيقات المكالمات الهاتفية عبر األنترنـت مـثـل الـواتـس آب  

 وغيرها. 
بالرغم من إلغاء وزير االتصـاالت الـلـبـنـانـي    ١٨/١٠/٢٠١٩ 

محمد شقيـر فـكـرة الضـريـبـة عـلـى الـواتسـاب، تصـاعـدت  
االحتجاجات الشعبية لتشمل كل األراضي اللبنانية وسط إعـالن  
وزير التعليم العالي أكرم شهيب إغالق المدارس والـجـامـعـات،  
وحيث القى رئيس الوزراء سعد الحريري خـطـابـاً أعـطـى فـيـه  

ساعة لبدء العمل على حـل وإال    ٧٢ شركاءه في الحكومة مهلة  
 فهو على استعداد التخاذ موقف سيعلن في حينه. 

استقالة وزراء القوات اللبنانـيـة فـي ظـل  ١٩/١٠/٢٠١٩
 تسجيل ظهور مجموعات مسلحة تعتدي على المتظاهرين. 

(مقتل الشاب حسين العطار برصاصة على طريق المـطـار 
 واعتبر شهيد الثورة األول)

لبنان يشهد تظاهرة بالماليين في جمـيـع   ٢٠/١٠/٢٠١٩
 .٢٠٠٥أنحاء البالد لم يشهد لها مثيالً منذ العام 

اجتماع طارئ لمجلس الوزراء يخـرج مـنـه  ٢١/١٠/٢٠١٩
الرئيس الحريري بورقة إصالحية تـتـضـمـن عـدة تـدابـيـر 

 اقتصادية واجتماعية، قوبلت برفض عارم من الشارع.
الرئيس ميشال عون يخاطب اللبـنـانـيـيـن  ٢٤/١٠/٢٠١٩

مبدياً استعداداً للحوار مع المتظاهرين قوبل أيضاً بالـرفـض 
 والمطالبة باستقالة الحكومة.

السيد حسن نصر اهللا يدعـو أنصـاره إلـى  ٢٥/١٠/٢٠١٩
مغادرة الشوارع محذراً من استغالل المتظاهرين مـن قـبـل 

 عمالء محليين وأجانب لبدء حرب أهلية داخل البالد!
 ١٧٠,٠٠٠سلسلة بشرية شارك فيها نحو  ٢٧/١٠/٢٠١٩

شخص بدأت من مدينة الميناء طرابلس إلى مـديـنـة صـور 
كلم والبطريرك الراعـي يـخـطـب ١٧١الجنوبية على امتداد 

يوم األحد معتبراً أن الناس يعيشـون ثـورتـهـم اإليـجـابـيـة 
 واإلصالحية

سقوط الشاب عمر زكريا فـي حـادث فـي  ٢٨/١٠/٢٠١٩
واعـتـبـر  ٢٨/١٠ساحات االعتصام ما أدى إلى وفـاتـه يـوم 

 شهيداً للثورة.
الحريري يعلن استقالة الـحـكـومـة وسـط  ٢٩/١٠/٢٠١٩

 ترحيب شعبي واحتفاالت في الشوارع.
الرئيس ميشال عون يخطب في الـذكـرى  ٣١/١٠/٢٠١٩

الثالثة لتوليه الرئاسة فال يقنع خطابه الناس الـذيـن لـجـأوا 
 إلى التظاهر وقطع الطرقات وسط انتشار الجيش اللبناني.

مؤيدو التيار الوطني الحر ينظمون مسـيـرة  ٣/١١/٢٠١٩
مؤيدة للرئيس عون تتجه نحو القصر الـجـمـهـوري وجـبـران 
باسيل يلقى خطاباً استفزازياً ازكى أوار التظاهـرات وإغـالق 

 الطرق وأجج االنتفاضة لدى الناس.
وقفة احتجاجية عـلـى ضـوء الشـمـوع فـي  ٤/١١/٢٠١٩

بعلبك في ذكرى الذين لـقـوا حـتـفـهـم فـي االحـتـجـاجـات 
 اللبنانية.

تعرض المـؤسـسـات الـعـامـة والـمـصـارف  ٥/١١/٢٠١٩
 والمدارس لإلغالق ونزول الطالب بكثافة إلى الشارع.

تفاقم أزمة تقنين الدوالر من قبل المصارف  ٩/١١/٢٠١٩
وبتوجيه مصرف لبنان وانعكاس ذلك على األسعار الـطـبـيـة 

 والمحروقات والغذاء وغيرها.
االتحاد اللبناني لنقابات المـصـارف يـدعـو  ١١/١١/٢٠١٩

 إلى إضراب عام لم يسبق له مثيل في البالد.
مقتل المواطن اللبنـانـي عـالء أبـو فـخـر  ١٢/١١/٢٠١٩

برصاص جندي في الجيش اللبناني يعمل مرافقاً لعقيد فـي 
الجيش في منطقة خلدة واعتبر شهـيـداً لـلـثـورة، ورئـيـس 
المجلس النيابي يؤجل جلسته التشريعية النيابية إلـى يـوم 

١٩/١١/٢٠١٩   
تظاهرة شعبية باآلالف نحو قصـر بـعـبـدا  ١٣/١١/٢٠١٩

 للتعبير عن استيائهم من خطب رئيس الجمهورية.
رئيس مجلس النواب اللبناني يؤجل للمرة  ١٩/١١/٢٠١٩

الثانية جلسة التشريع لبعض القوانين تحت ضـغـط الشـارع 
 ومحاصرة النواب ومنعهم من الدخول إلى البرلمان.

عشية االستقالل يتوجه رئيس الجمهورية  ٢١/١١/٢٠١٩
برسالة إلى اللبنانيين وقطع جديد للطرقات عقـب االنـتـهـاء 

 من إلقاء الخطاب.
لـبـنـان يشـهـد نـوعـيـن مـن االحـتـفـال  ٢٢/١١/٢٠١٩

 باالستقالل هذا العام
األول في اليرزة بحضور الرؤساء الثالث وعرض عسكـري  -

 بسيط لم يستمر اكثر من نصف ساعة.
الثاني في ساحة الثورة في بيروت بعروض مدنية فاجأت  -

 الجميع، قدمها المتظاهرون واستمرت لساعات.
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خلصت اللجنة التحضيرية للورشة الحوارية المنعقدة يـوم 
"المرحلة االنتقالية: الرؤية "المرحلة االنتقالية: الرؤية "المرحلة االنتقالية: الرؤية "المرحلة االنتقالية: الرؤية أمس حول االنتفاضة تحت عنوان 

 إلى إعالن اآلتي: والبرنامج"والبرنامج"والبرنامج"والبرنامج"
التوجه بتحية إكبار إلى شهداء االنتفاضة عـالء بـو فـخـر  

وحسين العطار وعمر زكريا، وإلى كل المنـتـفـضـيـن الـذيـن 
مألوا الشوارع والساحات وعلى امتداد مساحة الوطن طـيـلـة 
شهر بكامله، وسطّروا بكفاحهم وصالبـة إرادتـهـم تـاريـخـاً 
مجيداً للبنان، بالرغم مـن االعـتـداءات واالعـتـقـاالت الـتـي 
تعرضوا لها، في المخافر وعلى الطرقات العامـة والسـاحـات، 
ومن قبل القوى األمنية وميليشيات الـزعـامـات الـطـائـفـيـة، 
والدعوة إلى متابعة االنتفاضة وتصعـيـدهـا لـلـخـالص مـن 
السلطة السياسية الفاسدة ونظامها الطـائـفـي والـمـذهـبـي 
المولّد لألزمات والتدخالت الخارجية، وصوالً إلـى بـنـاء دولـة 

 وطنية ديمقراطية. 
وتوجيه الشكر أيضاً لكل الذين قاموا بتلبية الدعوة، من    

قوى وشخصيات سياسية واقتصادية واجتـمـاعـيـة وهـيـئـات 
ومجموعات شبابية وطالبية ومدنية واتحادات نقابية ومهنية 
وتعليمية من مختلف ساحات االنتفاضة، والذين أسهموا، عبر 
عشرات المداخالت، في إغناء النـقـاش حـول مسـألـة إعـادة 
تكوين مرتكزات السلطة وتشكيل حكومة انتقاليـة وطـنـيـة 
وذات صالحيات استثنائية، تتـولّـى اتـخـاذ إجـراءات فـوريـة 
لمعالجة التبعات االقتصادية واالجتماعية لالنهـيـار الـنـقـدي 
والمالي، وتؤمن استعادة المال واألمالك العامـة الـمـنـهـوبـة 
والتأسيس لنظام ضريبي تصاعدي جديد وإلعـادة هـيـكـلـة 
اإلنفاق العام، بالتزامن مع إقرار قانون جـديـد لـالنـتـخـابـات 

 قائم على النسبية خارج القيد الطائفي. 
لقد عكس النقاش أهمية تصعيد االنتفاضـة واسـتـمـرار   

الحوار المشترك، بمختلف السبل واألشكال المـنـاسـبـة، بـمـا 
يعزز مساحة التفاعل والبناء والتالقي الوثيق بيـن مـكـونـات 
االنتفاضة. وتقـرر فـي هـذا السـيـاق األخـذ بـاالقـتـراحـات 
والمالحظات والتعديالت التـي أبـداهـا الـمـشـاركـون عـلـى 
مشروع الورقة المقدمة إلى الورشة الحوارية، كما تقرر عقـد 

    لـلـحـوار        جلسات حوارية قريبة مع توسيع اللجنة التحضيريـة
 المفتوح ودائرة المشاركين به.

                                                                                                                                                                    ١٩/١١/٢٠١٩١٩/١١/٢٠١٩١٩/١١/٢٠١٩١٩/١١/٢٠١٩بيروت في بيروت في بيروت في بيروت في 
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    رضوان عقيلرضوان عقيلرضوان عقيلرضوان عقيل
من بغـداد إلـى - جناح العراق-يعيش البعثيون اللبنانيون 

بيروت أسعد أيامهم في األسابيع األخيرة، جراء الـتـظـاهـرات 
التي تسيطر على المشهد السياسـي فـي الـعـراق ولـبـنـان. 
ويشاركون في مختلف المناطق من الشمال إلـى الـعـاصـمـة 
والجنوب والبقاع حيث استنفروا قواعدهم في هذه األماكـن، 
وإن يكن تحركهم تحت العنوان المطلبي واالجتمـاعـي الـذي 

 .يتشاركون فيه مع مكونات السياسية وطائفية عدة في البلد
ولم يكن غريباً على هذه الكتلة اللبنانية التي تنشـط تـحـت 
اسم "طليعة لبنان العربي االشتراكي" أن تعود إلى الـظـهـور 
نتيجة استمرارها في تنشيط خالياها بـعـد الضـربـة الـتـي 
تلقتها برحيل رمزها الرئيس العراقي السابق صدام حسيـن، 
ولم يكن أمام مرجع لبناني إال القول مـن بـاب االسـتـغـراب 

أن حزباً في لبنان عاش تحت األرض ألعـوام طـويـلـة   كيف
وبقي "على قيد الحياة والحضور واالستعداد للمواجهـة"، وأن 
حزباً فوق األرض يحمل االسم نفسه (البـعـث السـوري) لـم 

 يثبت وجوده حتى في عز أيام الوجود السوري في لبنان.
وكان "للطليعة في التحركات األخيرة بصمات في أكثر من 
منطقة في طرابلس وصور وكفر رمان والنبطية، فضالً عـن 
بعلبك وبلدات بقاعية أخرى. وجاء تحركهم هذا عشية اليـوم 
األول للتظاهرات من خاللـه خـطـة تـم وضـعـهـا بـإتـقـان، 
بالتنسيق مع رموز وقياديين شيوعيين ويساريين وناصريين 
والنائب أسامة سعد. وقضت باالتفاق على عدم إبراز الميـول 
الحزبية في هذه التجمعات وعدم فرض إسقاطـات عـلـيـهـا، 
حفاظاً على إعطاء هذا النشاط أبعادا وطنية، تـحـت مـظـلـة 
العلم اللبناني، ومواكبة الشارع وصرخات فرسانه، ويتعـامـل 
الجميع بمرونة سياسية عالية ومدروسـة مـع اإلصـغـاء إلـى 

 مطالب الشارع وخيارات الشباب.
العراقي صاحب تجربة قديمة فـي “  البعث” وال شك في أن 

لبنان حيث كانت لـه صـوالت وجـوالت فـي أعـوام الـحـرب 
األهلية. وينشط أفراده اليوم في الحراك المفتوح مـن خـالل 
االستفادة من حرسهم القديم، إضافة إلى أعداد ال بأس بـهـا 
من المتخرجين من الجامعات العراقـيـة إبـان عـهـد صـدام، 
فضالً عن جيل جديد من طالب في المرحـلـتـيـن الـثـانـويـة 

كفاح الطلبة"، وتشمـل "والجامعية يتم إعدادهم في منظمة 
مجموعات كبيرة من الشيعة. ويعرف هؤالء سلفاً أن مطـالـب 
الشارع ال تتحقق دفعة واحدة، لكنهم يأمـلـون فـي إسـقـاط 
الحكومة، ويعتبرون أن "حزب اهللا" أخطأ في احتـضـانـه لـهـا، 

 إضافة إلى دفاعه عن سياسات الوزير جبران باسيل.
ويعترف "الطليعة" بأنه ال ينشط فـحـسـب عـلـى شـكـل 
مجموعات ناشطة في المجتمع المدني الذي يلتقي معه فـي 
المطالب االجتماعية والتصدي للفساد في المؤسسات، لكـنـه 
في الوقت نفسه يعمل على مواجهة "منظمة حزب اهللا" فـي 
لبنان، وأن الحزب وقع بحسب البعثيـيـن فـي مـأزق كـبـيـر، 
ولذلك تلقي ردة فعل شعبية ضد سياساته وخطوط الـدفـاع 
التي وضعها لحماية الحكومة والعهد، وأن السيد حسن نصـر 
اهللا استدرك في اآلونة األخيرة بغية احـتـواء الـوضـع وعـدم 
تفاقم األمور وسط بيئته وخارجها. ويميز "الطليعة" هنا بيـن 
وقوفه إلى جانب "حزب اهللا" وفعله المقاوم إلسرائيل. "لـقـد 

، لكننـا لسـنـا ٢٠٠٦انخرطت مؤسساتنا معه في حرب تموز 
مع خياره السيـاسـي الـداخـلـي وعـلـى مسـتـوى اإلقـلـيـم. 

 ."وسنستمر في الوقوف ضد هذا المحور
الطليعـة" فـي الـتـالقـي عـلـى أهـداف ” وال مشكلة عند 

وقوى مسيحية أخرى. ولم يشـأ  "مطلبية مع "القوات اللبنانية
قيادي كبير في الحزب التعليق على السؤال ان "عـالقـتـكـمـا 
قديمة مع سمير جعجع". ويرفض في الوقت نفسه مقولة أن 
سفارات تساهم في تـحـريـك الـتـظـاهـرات واالحـتـجـاجـات 
المفتوحة في الشوارع، وأن هذه االنتفاضة ولدت مـن رحـم 

 .أوجاع اللبنانيين واألخطاء التي وقعت فيها السلطة
ويعبر البعثيون عن ارتياحـهـم إلـى سـمـاعـهـم الشـعـار 
المطلبي والسياسي من بيروت إلى بغداد، والذي ينتقـد ولـو 
بطريقة غير مباشرة السياسات اإليرانـيـة فـي الـمـنـطـقـة، 
وتعاملوا بفرح مع هتاف تردد في محافظات عراقيـة: "إيـران 
برا برا  وبغداد حرة حرة". وردد بعثيون وآخـرون فـي وسـط 
بيروت: "من العراق إلى بيـروت ثـورة واحـدة مـا بـتـمـوت". 
ويعمل البعثيون في لبنان اليوم على إبراز حضـورهـم فـي 
الفسيفساء اللبنانية، ليقولوا أن "صدام حي فينا" في بيـروت 

 وبغداد وصوالً إلى الخرطوم.
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نشرت مجلة الشراع اللبنانية تقريراً عن دور البعث في  
الحراك الشعبي العربي وذلك في عدد المجلة الصادر 

تشرين الثاني تحت عنوان (سر الحضور السياسي ٨في
 والشعبي للبعث في ربيع العرب الجديد.)

الحضور الشعبي لحزب البعث العربي االشتراكي في 
الربيع العربي في موجته الثانية، كان الفتاً ألي مراقب 
سياسي، خصوصاً ان قاعدة الحزب وقيادته التي كانت في 
العراق تم تدميرها وإعدام رجلها القوي الرئيس صدام 

 ، بعد احتالل أميركا لبالد الرافدين.٢٠٠٣حسين نهاية عام 
سألت قيادياً بارزاً في حزب طليعة لبنان العربي »  الشراع«

عن سر هذا الحضور الذي يكاد يمتد من  «البعث سابقاً»
موريتانيا إلى اليمن، مروراً بلبنان والعراق والسودان.. فكتب 
لنا مشكوراً هذا التقرير من دون نسيان اإلشارة إلى ان 
الحزب الذي فقد سلطته في العراق وأعدم قائده هو األقوى 
عملياً وجماهيرياً وسياسيا من فرع البعث السوري الذي ما 
زال أمينه العام (نظرياً) بشار األسد حاكماً شكلياً في سورية، 
وهو معدوم الحضور في لبنان على الرغم من ان قيادته 

سنة.. وخرجت مطرودة بثورة شبيهة  ٣٠حكمت لبنان لـ 
بثورة الغضب ضد الحرامية كفرع للصوص سلطة سورية.. 

 حتى اآلن.
بدا ان كثيرين فوجئوا بدور حزب البعث في الحراك 
الشعبي في الساحات العربية ومنها تلك التي يغلي فيها 
الشارع، وخصوصاً في العراق ولبنان والجزائر وقبلها في 
السودان وحضوره في ساحات أخرى عادت تنتظم حياتها 
السياسية استناداً لهيكلة أوضاعها بعد مخاضها الذي أنتج 
نظماً جديدة. هذا التصور عند هذا البعض ناتج عن تقدير 
ان تنظيمات الحزب في األقطار العربية هي جاليات تنظيمية 
مرتبطة بالسلطة في العراق إبان حكم الحزب. وانه بإسقاط 
السلطة بفعل االحتالل وإقدام الحاكم األميركي بول بريمر 
على اتخاذ قرار حل الحزب واجتثاثه وهو القرار الثاني بعد 
قرار حل الجيش العراقي، ذهب كثيرون إلى االعتقاد ان 
الحزب انتهى في العراق كما على مستوى الوطن العربي 
ألنهم ربطوا وجود الحزب في العراق وفي الوطن العربي 
بوجوده في السلطة. لكن هذا االعتقاد لم يكن في موضعه 
من خالل معطى عراقي ومعطى عربي ألن الحزب لم 
يتشكل بقرار سلطوي حتى يذهب بذهاب السلطة التي 
أنشأته، بل هو من أسس السلطة التي تتولى تنفيذ 
برنامجه بأبعاده االجتماعية والوطنية والقومية، فعليه، إذا 

ذهبت السلطة يذهب من كان نتاجها وليس من أنتجها 
،وهذا حال الحزب. فعلى صعيد العراق، اطلق الحزب مقاومة 
عسكرية ضد االحتالل األميركي والقوى المتحالفة معه. وقد 
أثمرت هذه المقاومة انسحاباً أميركياً. وإذا كان الحزب لم 
يختصر به المقاومة ضد المحتل، إال انه شكل عصبها 
وموجهها السياسي وقدم نفسه من خالل تحالف جبهوي 

، والتي ضمت في «جبهة الجهاد والتحرير»أطلق عليه اسم 
صفوفها العديد من المجموعات والتشكيالت التي قاتلت 
المحتل األميركي وان األمين العام للحزب عزة إبراهيم الذي 
تولى موقع األمين العام بعد إعدام أمينه العام الرئيس 

 صدام حسين تولى منصب القائد األعلى لهذه الجبهة.
إن هذا الذي جرى في العراق ولم تكن خطورته مدركة 
ولألسف عند كثيرين من العرب، كان مدركاً جيداً من قبل 
الحزب وهو حذر في وقت مبكر من خطورته في العراق 
وعلى المستوى القومي ولهذا ركز خطابه السياسي على 

 تسليط الضوء على طبيعة استنزاف الثروة العراقية.
وحزب البعث لم يقتصر خطابه على مواجهة االحتالل 
األميركي فحسب، بل شدد أيضاً على تحرير البالد من 
االحتالل ومعه إسقاط إفرازات هذا االحتالل بكل شخوصاته 
وتعبيراته والتي تختصر بالعملية السياسية التي أنيط بها 
إدارة العراق استناداً إلى ما أصبح يعرف بقانون بريمر الذي 
وضع األسس لقيام نظام طائفي اضعف الدولة المركزية من 
خالل استحداث نظام األقاليم وتحويل المؤسسات العسكرية 
واألمنية إلى مؤسسات تحكمها المحاصصة المذهبية 
وترتبط بالتشكيالت السياسية ذات الطبيعة الميليشياوية 

 أكثر من ارتباطها الوالئي بمرجعية الدولة.
إن الحزب بعد االنسحاب األميركي وبعد انـطـالق الـحـراك 
الشعبي الذي غطى بفعالياته الـمـحـافـظـات الـتـي شـهـدت 
النسبة األكبر من العمليات ضد قوات االحـتـالل األمـيـركـيـة 
طرح مشروعاً إنقاذياً للحل قوامـه: تشـكـيـل حـكـومـة مـن 
المشهود لهم بوطنيتهم ونظافة كفهم ووضع دستور جـديـد 
يطرح على االستفتاء الشعبي وإلغاء القرارات التـي اتـخـذهـا 
المحتل األميركي وأولها اجتثاث البعث وإعادة بـنـاء الـجـيـش 
العراقي على أساس قانونه الوطني وبـعـد إقـرار الـدسـتـور 
تجرى انتخابات يتم باالستناد إلى نتائـجـهـا إعـادة تـكـويـن 
السلطة على قاعدة التعددية السياسـيـة والـديـمـوقـراطـيـة 
كناظمة الحياة السياسية. وعليه يعاد إنتاج عملية سـيـاسـيـة 
بإرادة وطنية عراقية صافية. هذه المبادرة الـوطـنـيـة الـتـي 
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طرحها الحزب من خالل جبهة الجهاد والتحرير لم يكن يرمـي 
إلى تحقيق مواقع أو مكاسب فئوية بل هدف وطني عام ألن 
همه كان وسيبقى هو تحرير العراق وتوحيـده عـلـى أسـس 

 وطنية وحماية عروبته مجتمعاً وخيارات وطنية.
إن المشهدية التي تخيم على العراق اليـوم لـم تـأت مـن 

 فراغ بل جاءت نتيجة جملة عوامل.
العامل األول هو تجـذر الـحـالـة الـوطـنـيـة فـي نـفـوس 
العراقيين التي جرت محاوالت لـطـمـسـهـا وتـفـريـغـهـا مـن 
مضمونها الوطني إلعادة إمالئها بمضمون طـائـفـي يـنـشـد 
بوالئه إلى مرجعية خارجية وقد ثـبـت مـن خـالل مـعـطـى 
األحداث ان الجينات الوطنية أقوى وأرسخ مـن أيـة جـيـنـات 

 أخرى طائفية أو مذهبية يراد زرعها في البيئة العراقية.
العامل الثاني ان العراق يـخـتـزن إرثـاً وطـنـيـاً تشـكـلـت 
معطياته على مدى قرن من الزمن، وهذا اإلرث كان واستمـر 
يضخ للحياة السياسية شحنات تعبوية في كـل مـرة كـانـت 
الحالة الوطنية تعاني من نضوب في مخزونـهـا وهـذا الـذي 

 يحصل حالياً هي واحدة من مشهديات هذا الضخ.
العامل الثالث ان العراق الذي سـعـى الـبـعـض لـتـصـويـر 
مجتمعه بأنه مجتمع بكاء ونواح واستحضار مـآس تـاريـخـيـة 
هو تشويه لحقيقته وتاريخ شعبه ألنه أثـبـت أنـه مـجـتـمـع 
مقاوم لكل محتل أجنبي ويرفض تشويه صورته الـوطـنـيـة 
بدءاً بثورة العشرين وصوالً إلى الثورة الحالية ومـروراً بـكـل 
المحطات التي أطل العراق من خاللها كمتصد أسـاسـي فـي 
مواجهة األحالف االستعمارية والمـشـاريـع الـعـدوانـيـة ضـد 

 العراق واألمة وأبرزهما إسقاط حلف بغداد.
العامل الرابع ان الحزب ومنذ وقع العراق تـحـت االحـتـالل 
يطلق خطاباً وطنياً يحاكي من خالله شرائح الشعب الواسعة 
التي تنوء تحت عبء االحتالل واالستالب السياسـي لـحـقـوق 
المواطنة واالستالب االجتماعي لرزمة الخدمات األساسية في 
بلد يعتبر من أغنى الدول بثرواته الطبيعية وهو يعيش حالة 

 فقر مدقع وفساد مريع في إدارة الشأن العام.
لقد اكتسب خطاب الحزب مصداقية شعبية ليس من خالل 
التجربة التي قدمها يوم كان في السلطة وحسب بل اكتسـب 
مصداقية أيضا من خالل تشخيصه لواقع العراق السـيـاسـي 
والشعبي وتحديد مصادر الخطر الفعلية على امنه الـوطـنـي 
وحيث ثبت ذلك بالحس والملموس المعاش سـواء مـن دوره 

 في المقاومة العسكرية أو في المقاومة السياسية.
قبل هذه االنتفاضة التي تحولت إلى ثورة شـامـلـة كـانـت 
االنتفاضة في العام الماضي وكانت المقاطعة شبه الشـامـلـة 
لالنتخابات التي كانت بمثابـة اسـتـفـتـاء عـلـى مشـروعـيـة 
المنظومة الحاكمة وهذه كلها كانت بمثابة مقدمات أوصـلـت 
إلى هذه النتائج. في لبنان كما في العديد من الساحات وقـع 
كثيرون تحت تأثير إعالم مضـلـل بـحـيـث كـانـت تـنـسـب 
لتنظيمات الحزب في الساحات العربية اسم "البعث العراقـي" 

نظراً لكون القيادة القومية اتخذت  لها مـقـراً مـركـزيـاً فـي 
ولبنان لـم  ١٩٦٨بغداد بعد استالم الحزب للسلطة بعد عام 

يكن خارج هذا التوصيف علماً انه يمارس نشاطه تحت اسـم 
طليعة لبنان العربي االشـتـراكـي. وإذا كـان إسـقـاط اسـم 
"البعث العراقي" على فروع الحزب فـي األقـطـار الـعـربـيـة 
المرتبطة بمرجعية القيادة القومية فإن ثمة من يجد تبـريـراً 

 له، فما هو المبرر إلبقاء هذا اإلسقاط.
بعد إسقاط  سلطة الحزب في بغداد ولم تبق له سلطـة ال 

 في العراق وال في بلد عربي آخر.
إن تنظيمات الحزب في األقطار العربية باتت في الوضعية 
نفسها وهي أحزاب معارضة للنظم الـقـائـمـة بـمـعـزل عـن 
معطيات كل ساحة وظروفها الخاصة. وبالتالي لـم يـعـد مـا 
يبرر إسقاط تسمية مفردة "البعـث الـعـراقـي" عـلـى فـروع 
الحزب، أوالً، ألنه لم تعد هناك سلطة للحزب، وثانياً ،ألنه لم 
تؤسسه سلطة العراق السـابـقـة وأنشـأت فـروعـا لـه فـي 
الساحات العربية األخرى. ان الحـزب يـنـخـرط فـي الـحـراك 
الشعبي في لبنان من ضمن سياقات عمله النـضـالـي، فـهـو 
حزب معارض ويتالقى مع قوى أخرى منها الحزب الشيـوعـي 
والتنظيم الشعبي الناصري ومـنـظـمـة الـعـمـل الشـيـوعـي 
وأحزاب أخرى تنضوي في إطار قوى الحراك الشعبي لإلنـقـاذ 
على رؤية مشتركة للتغيير في بنية النظام السياسي القائـم 
على المحاصصة الطائفية والذي جعل أطرافه يـتـقـاسـمـون 
السلطة ويمعنون في نهب ثروة البلـد ويشـرعـون الـفـسـاد 
ويغطون على بعضهم بعضا لصفقاتهم المشبوهة ونهبـهـم 
للمال العام. لقد اعتقد كثيرون ان إسقاط سلطة الحزب فـي 
العراق من جراء االحتالل سينعكس  على تنظيمـات الـحـزب 
في الوطن العربي، وخصوصاً فـي لـبـنـان حـيـث تـتـداخـل 
الخنادق ،وقد تعرض لمحاولة اجتـثـاث يـوم أطـلـقـت الـيـد 

السوري في إدارة الوضع اللبنـانـي.  -للنظام األمني اللبناني 
وكما كان من أولى القرارات التي اتخذها الحاكم األمـيـركـي 
حل حزب البعث في العراق كمحاولة الجتـثـاثـه مـن الـحـيـاة 
السياسية واالجتماعية العراقية، كان األمر نفسه في لـبـنـان 
إذا كانت باكورة قرارات السلطة اللبنـانـيـة الـتـي تشـكـلـت 

قرار حل حزب البعث في لبـنـان وسـحـب تـرخـيـصـه  ١٩٩٢
القانوني. لكن كما لم يحل حل الحزب في العـراق مـن دوره 
النضالي فإن األمر نفسه في لبنان ،إذ استمر  الحزب يمـارس 
دوره النضالي ضمن معطى الظروف المحيـطـة بـه، ونـظـراً 
لحله وسحب الترخيص ومصادرة االسم لصـالـح الـتـنـظـيـم 
المرتبط بالنظام السوري حصل على ترخيص بعـد الـعـودة 
للعمل بقانون الجمعيات وهو يعمل تحت اسم حزب طلـيـعـة 
لبنان العربي االشتراكي والذي هو فرع الحزب القـومـي فـي 

 لبنان.
إن الحراك الشعبي الذي انفجر على نطاق واسع توفرت لـه 
أسباب موضوعية وذاتية تراكمت على مدى عـقـود إلـى ان 
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وصل االحتقان السياسي والوضع االقتصـادي واالجـتـمـاعـي 
والمعيشي إلى مستوى لم تعد منظومة العالقات السلطويـة 
الحاكمة قادرة على احتوائه بعدما ثقـل الـوضـع الـلـبـنـانـي 
بعبئين، عبء التثقيل االقتصادي االجـتـمـاعـي الـذي أرخـى 
ظالله الضاغطة على شرائح واسعة من اللبنانيـيـن بـعـدمـا 
تهاوت مداخيل بعضهم وانعدمت فرص العمل أمام آخـريـن 
وبلوغ الفساد السياسـي واإلداري والـمـالـي مسـتـوى غـيـر 
مسبوق في ظل نهب منظم للمال العام مـن قـبـل اطـراف 
الطبقة الحاكمة والمتنفـذيـن الـذيـن بـلـغ جشـعـهـم حـده 

 األقصى.
أما التثقيل الثاني فنتج عن تلقيه نتائج الهزات االرتداديـة 
للزلزال الذي ضرب الوطن العربي وانخراط قوى لبنانية فـي 
محاور الصراع الدائرة في المحيط وبالتالي سعي كل فـريـق 
منخرط في الصراع إلى تموضع لبـنـان فـي الـمـحـور الـذي 
ينتمي إليه. ان واحداً من هذين التثقيلين كاف لدفـع لـبـنـان 
إلى االنفجار فكيف إذا اجتمع االثنان معاً في لـحـظـة دخـول 
اإلقليم مرحلة إعادة ترتيب أوضاعه وإعادة تشـكـيـل نـظـام 

 إقليمي جديد.
إن الصراع انفجر في لبنان ليس ألن وزير االتصاالت سعى 
لفرض رسم على تخابر "الواتس آب" بل هذه كانت الشـرارة 
التي أشعلت الوضع المحتـقـن كـمـا حـال الشـرارة أو عـود 

 الكبريت الذي أشعل الحريق قبل أيام من الحريق السياسي.
كان من الطبيعي ان ينخرط الـحـزب فـي الـحـراك الـذي 
انطلق في مواجهة منظومة سلطوية غارقة حتى أذنيها فـي 
الفساد ونهب المال العام. والحزب الذي سـبـق وشـارك فـي 
فعاليات نضالية سابقة في إطار عـمـل مشـتـرك مـع قـوى 
وطنية أو في إطار فعاليات هيئات المجتمع المدنـي  ،شـارك 
في الحراك الحالي من ضمـن رؤيـة مشـتـركـة مـع الـقـوى 
الوطنية وعلى  ان تكون المشاركة في االنتفـاضـة مـن دون 
إسقاطات سياسية فئوية من قبل الحزب، حتى يبقى الحـراك 
الشعبي قائما تحت سقف خطاب وطـنـي عـابـر لـلـمـنـاطـق 
والمذاهب وهذا ما أعطاه زخماً ووسع  دائرة المشاركـة فـيـه 
وحال دول االلتفاف عليه أو مصـادرتـه لصـالـح الـفـئـويـات 

 الحزبية والسياسية ومن دون ركوب موجته.
ان خطاب الحزب في تعاطيه مع الحراك لم يشخصنه ولـم 
يعتبره مواجهة مع حزب معين أو فئة، الحزب على تـنـاقـض 
سياسي أو أيديولوجي معـه أو مـعـهـا أو عـلـى خـالف مـع 
خياراتهما السياسية في لبنان أو على مستوى اإلقـلـيـم بـل 

االجتماعي هـو مـع مـنـظـومـة   –اعتبر ان الصراع السياسي 
سلطوية بكل أطرافها باعتبارها هي المسؤولة عـن إيصـال 

 الوضع إلى حافة االنهيار.
إن الحزب يرى بعد تقديم الحكومة الستقالتها، ان الشـارع 
استطاع ان ينزع الثقة الشعبية عن الحكومة وهو فـي هـذه 
الحالة يرى ان الشارع مارس سلطة الرقابة والمحاسبة عـلـى 

األداء الحكومي وهي باألساس مهمـة الـمـجـلـس الـنـيـابـي 
وبالتالي فإن الشعب يكون و الحالة هذه قد مـارس الـرقـابـة 
والمحاسبة أصالة بعدما حيل دون  ذلـك وكـالـة ألن كـعـك 

 الحكومة هو من عجين المجلس.
إن الحزب يرى أن الحراك أسقط الـتـسـويـة الـتـي ركـبـت 
السلطة على أساسها بعد انتخاب رئيس الجمهـوريـة. وهـذه 
التسوية جاءت محصلة ميزان قوى كـانـت كـلـمـتـه راجـحـة 
لمصلحة محور محدد وان إسقاطها يعني أن مـيـزان الـقـوى 
الذي أنتجها بدأ يختل نصابها وان أي تسوية جديدة سـتـأخـذ 
المعطى السياسي الجديد بعين االعتبار في وقـت يـتـعـرض 
هذا المحور لضغوط من سورية في ظل تقدم الدور الروسي 
وفي العراق الذي يواجه الوجود اإليراني والقوى المرتبطة به 

 ثورة عارمة .
من هنا فإن االنتفاضة الشعبية عطلـت تـمـوضـع لـبـنـان 
كدولة في هذا المحور بكل خياراته السياسية والتي بشر بها 
جبران باسيل وهدد بقلب الطاولة على الـجـمـيـع فـإذا بـهـا 
تنقلب باالتجاه المعاكس. كما أن الحراك الشعبي سـيـفـرض 
إنتاج سلطة ليست نتيجة تسوية بين أطرافها بل ال بـد مـن 
اخذ المطالب الشعبية بعين االعتبار وأولـهـا وضـع الـفـسـاد 
والمفسدين وناهبي المال العام تـحـت الـمـجـهـر والـرقـابـة 
الشعبية. وهذه حالة سيؤسس عليها الحقا لتحقيـق اخـتـراق 
سياسي في بنية النظام ألنه من دون هذا االخـتـراق عـبـثـا 
الحديث عن إصالحات سياسية واقتـصـاديـة. ومـدخـل ذلـك 
قانون انتخابي وطني وعادل وخارج الـقـيـد الـطـائـفـي. وان 
ينطلق حراك لبنان والعراق ضد منظومات فسـاد سـيـاسـي 
محمية ،فهذا يعني ان الجماهير العربية تتوحد في المـعـانـاة 

 وإرادة التغيير وتمد بعضها بزخم تعبوي متبادل.
  

 ��:)د�ن
بالنسبة للسودان ان الحزب عريق في الحيـاة السـيـاسـيـة 
العامة والعالقات الوطـنـيـة الـخـاصـة وهـو انـخـرط بـكـل 
المواجهات مع النظام دفاعا عن قضايا الجماهير والـحـريـات 
العامة. لقد أدى الحزب دوراً في تشكيل تحالف قوى اإلجـمـاع 
الوطني الذي ضم طيفاً من األحزاب الوطنيـة أبـرزهـا حـزب 
البعث والحزب الشيوعي وهما الـلـذان شـكـال ركـيـزة لـهـذا 
التشكيل السياسي الوطني. بعد انطالق الحراك أواخر كانون 
األول/ ديسمبر من العام الماضي تـعـرضـت قـوى الـحـركـة 
الوطنية لحملة اعتقاالت واسعة وكان نصيب الحزب أكثر مـن 
سبعين معتقالً من بينهم أمين سر القـطـر واألمـيـن الـعـام 
المساعد للحزب ( القيادة القومية) على الريح السنهوري مـع 
ثالثة من الرفاق أعضاء القيادة القطرية والعديد من الـكـادر 
المتقدم والقطاع النسوي في الحزب. بعد تشكل إعالن قـوى 
الحرية والتغيير الذي ضم ثالثة كـيـانـات سـيـاسـيـة. قـوى 
اإلجماع الوطني، قوى نداء السودان وابرز قـواه حـزب األمـة 
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وحزب االتحاد وبعض الحركات المسلحة وتجمع المـهـنـيـيـن، 
انطلقت حركة اعتراض سياسي في مواجهـة الـنـظـام كـان 

 الحزب أحد أطرافها.
إن الحزب شارك بفعالية في الحراك الشعبي وتحولت 
دارته في الخرطوم إلى مركز إلدارة الحركة السياسية لقوى 
إعالن الحرية والتغيير. وقد أدى الحزب دوراً سياسياً، 
وخصوصاً الرفيق أمين سر القطر في تظهير مخرجات الحل 
السياسي للمرحلة االنتقالية فضال عن دوره في المحادثات 
التي جرت مع التشكيالت العسكرية في أديس أبابا وجوبا 
والقاهرة لضمها إلى الحل السياسي. لقد انعكس حضور 
الحزب في الشارع بتسمية أحد قيادييه في المجلس 
السيادي وهو الرفيق الصديق تاور كما تولى احد الرفاق 
وزارة األقاليم وهي وزارة اتحادية. وعلى مستوى قوى إعالن 
الحرية والتغيير تم االتفاق على تسمية الرفيق عضو القيادة 

 القطرية وجدي صالح ناطقاً رسمياً باسم قوى اإلعالن.
والحزب حاضر بفعالياته في كل الساحات من فلسطين 
واألردن إلى موريتانيا التي يعمل فيها تحت اسم حزب 

الصواب وفي الجزائر يشارك في الحراك منذ انطالقته وان 
أمين سر القيادة القطرية الدكتور أحمد الشوتري عضو 
القيادة القومية كان أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية لكنه 
لم يعبر إلى السباق النهائي. وفي تونس شارك في 
االنتخابات النيابية. وفي اليمن فإن الحزب هو طرف في 
تحالف دعم الشرعية. الحزب موجود في كل الساحات وان 
كان في بعضها ال يقدم نفسه تحت االسم المباشر نظرا 

 لظروف الساحات التي يتواجد فيها.
إن الحزب يعتبر أن الساحات العربية هي ساحات مفتوحة 
على بعضها بعضاً وحراكها الشعبي ال تستوطنه نظرية 
المؤامرة وهو ان تعرض لالختراق في أكثر من ساحة إال انه 

 يبقى يعبر عن نبض الشارع العربي.
وهذه االنتفاضات التي تعيشها الساحات العربية وخاصة 
ما يشهده العراق ولبنان والجزائر وما شهده السودان 
وانتفاضة فلسطين المستمرة هي دليل حيوية هذه األمة 
ورهان الحزب األساسي على هذه الحيوية لمواجهة كل 

 التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها األمة العربية.
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        السياسيالسياسيالسياسيالسياسيكتب المحرر كتب المحرر كتب المحرر كتب المحرر 
ــ أبرز معالم االنتفاضة الثورية في لـبـنـان هـو دخـول    ١  

جيل جديد معترك الشأن العام، والحياة السياسية التـغـيـيـريـة  
تحديداً، وهو جيل الشباب المؤمن بقضاياه التي تجعله يحـاول  
ويسعى إلى إنجاز مطالبه المتفقة مع حاجـاتـه ومـع تـفـكـيـر  
عصره الجديد وعلى المستويات كافة  مما يـعـنـي االنـطـالق  
لمرحلة وأد الحرب األهلية التي كان يستخدمها ملوك الطوائف  
لتثبيت  عروشهم. هذه الحرب المتناقضة مع حاجـات األجـيـال  
وضمان سالمة مستقبلهم. وهذا الفعل المتقدم الذي تـنـجـزه  

 الحركة الشبابية اللبنانية أسقط مقولة غرامشي:  
، تمر منطقة المشرق بما وصفه المفكر ، تمر منطقة المشرق بما وصفه المفكر ، تمر منطقة المشرق بما وصفه المفكر ، تمر منطقة المشرق بما وصفه المفكر     ٢٠١١٢٠١١٢٠١١٢٠١١منذ عام منذ عام منذ عام منذ عام """"

اإليطالي أنطونيو غرامشي: "القديم يموت والجديد ال يمكن اإليطالي أنطونيو غرامشي: "القديم يموت والجديد ال يمكن اإليطالي أنطونيو غرامشي: "القديم يموت والجديد ال يمكن اإليطالي أنطونيو غرامشي: "القديم يموت والجديد ال يمكن 
ومما يثبت خطأ مقولـة غـرامشـي فـي اسـتـقـراء         ."."."."أن يولدأن يولدأن يولدأن يولد

الحراك المطلبي والسياسي لما يـحـدث فـي "الـمـشـرق" أن 
هناك قوى شبابية مؤمنة بمحاربة الفساد والمفسدين شقَّت 
عصا الطاعة، وخرجت على إرادة قوى أساسية في السـلـطـة 

 ٢٥الصـادر بـتـاريـخ  Le Monde وأركانها، كما جاء في عدد
تشرين األول، تحت عنوان الفت للقارئ الفرنسي  في إشـارة 

فاعتبر  إلى المظاهرات التي شهدتها مدينتي صور والنبطية،
التحركات التي  أنبنجامان بارت بنجامان بارت بنجامان بارت بنجامان بارت مراسل الصحيفة في بيروت 

عرفتها هذه المنطقة تعتبر سابقة. وذلك تبعاً لظروف القوى 

 السياسية المهيمنة على تلك المنطقة. 
وكانت هذه االنتفاضة ذات وعيٍ لجم القوى المتضررة من 
التدخل، وتجلى هذا الوعي بسلمية االنتفاضة والتـي مضـى 
عليها أكثر من ثالثة أسابيع، وال تزال شعاراتها "كلنا للوطن، 
للعلى للعلم" حتى ألبسة اآلالف من الـمـتـظـاهـريـن كـانـت 
مغطاة بالعلم اللبناني، ولم تشهد هذه االنتـفـاضـة عـنـفـاً، 
وكان للجيش اليد الطولى والعالية في حراسة سلمـيـة هـذه 
االنتفاضة التي كتب لها أن تكون بداية لتاريخ لبناني جـديـد 
قائمٍ على أنقاض لبنان كان بطـائـفـيـتـه مسـرحـاً لـلـفـتـن 
وللسرقة والقتسام المناصب على أساس الديـن والـمـذهـب 

  والطائفة، وليس على أساس االختصاص واألهلية والكفاءة.
تشرين األول معالم بـنـاء نـظـام  ١٧لقد أرست انتفاضة 

جديد بقطيعة تامة مع النظام الذي بـنـاه قـادة الـطـوائـف. 
والتغييرات ستظهر حتماً، حتى ولو تأخرت، ألن إرادة الشعوب 
أقوى من إرادة السلطات التي تكمن إرادتـهـا فـي جـيـوبـهـا 
وبنوكها وشركاتها العابرة للوطن إلى القارات، بينما تـكـمـن 
إرادة المنتفضين في الرؤوس المنتصبة المؤمنـة بـوطـن ال 

 يحكمه السماسرة والعشارون وحراس الهيكل.  
 ومن أبرز مطالب هذه االنتفاضة المباركة:

محاربة الطائفية، دولة علمانية، محاكمـة الـفـاسـديـن، محاربة الطائفية، دولة علمانية، محاكمـة الـفـاسـديـن، محاربة الطائفية، دولة علمانية، محاكمـة الـفـاسـديـن، محاربة الطائفية، دولة علمانية، محاكمـة الـفـاسـديـن،  
استرداد األموال المنهوبة، إقرار قـانـون مـدنـي لـألحـوال استرداد األموال المنهوبة، إقرار قـانـون مـدنـي لـألحـوال استرداد األموال المنهوبة، إقرار قـانـون مـدنـي لـألحـوال استرداد األموال المنهوبة، إقرار قـانـون مـدنـي لـألحـوال 
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الشخصية، استقالل القضاء، حقوق المرأة، ال سيما حقّها في الشخصية، استقالل القضاء، حقوق المرأة، ال سيما حقّها في الشخصية، استقالل القضاء، حقوق المرأة، ال سيما حقّها في الشخصية، استقالل القضاء، حقوق المرأة، ال سيما حقّها في 
إعطاء الجنسية ألوالدها وحقّها في حضانة أطفالها. فـرض إعطاء الجنسية ألوالدها وحقّها في حضانة أطفالها. فـرض إعطاء الجنسية ألوالدها وحقّها في حضانة أطفالها. فـرض إعطاء الجنسية ألوالدها وحقّها في حضانة أطفالها. فـرض 
ضرائب على المصارف وعلى األغنياء، وقف التعديات عـلـى ضرائب على المصارف وعلى األغنياء، وقف التعديات عـلـى ضرائب على المصارف وعلى األغنياء، وقف التعديات عـلـى ضرائب على المصارف وعلى األغنياء، وقف التعديات عـلـى 
المساحات العامة واألمالك البحرية، استعادة وسط مـديـنـة المساحات العامة واألمالك البحرية، استعادة وسط مـديـنـة المساحات العامة واألمالك البحرية، استعادة وسط مـديـنـة المساحات العامة واألمالك البحرية، استعادة وسط مـديـنـة 
بيروت، الذي استملكته شركة خاصة منذ بداية التسعينيات، بيروت، الذي استملكته شركة خاصة منذ بداية التسعينيات، بيروت، الذي استملكته شركة خاصة منذ بداية التسعينيات، بيروت، الذي استملكته شركة خاصة منذ بداية التسعينيات، 

 وغيرها، من المطالب األساسية البديهيةوغيرها، من المطالب األساسية البديهيةوغيرها، من المطالب األساسية البديهيةوغيرها، من المطالب األساسية البديهية
    ــ أزمة نظام أوالًــ أزمة نظام أوالًــ أزمة نظام أوالًــ أزمة نظام أوالً    ٢٢٢٢

بتغطيتهـا مـن خـالل فـتـح  Le Figaro وتميزت صحيفة
صفحاتها لما يحدث في لبنان، ومؤكدةً أنّ لبنان  يعيش أزمة 
نظام قبل أنت تكون أزمته اقتصادية. وهذا ما أربك السلطة 
في كل مواقفها وتصرفاتـهـا الـتـي حـالـت دون تـعـامـلـهـا 
بعقالنية مع الحدث، معتبرةً أن المطلـوب بـالـدرجـة األولـى 

لبنان يهدف  إن ما يحدث في  .حلول سياسية قبل االقتصادية
إلى التغيير في المفاهيم الطائفية السياسيـة ونـقـلـهـا إلـى 
مفاهيم المواطنة والمدنية بإلغاء الطائـفـيـة وكـل أشـكـال 

    تفرعاتها في النظام.
صحيح أن المشهد اللبناني بات سياسياً بالـدرجـة األولـى، 

من التـركـيـز عـلـى  Les Echos لكن ذلك لم يمنع صحيفة 
الجانب االقتصادي. فهذه الصحيفة االقتصادية تراقـب مـنـذ 
مدة التطورات األخيرة في البالد، وترى هذه الصـحـيـفـة أن 
الوضع االقتصادي المتردي أوصـل لـبـنـان إلـى مـرحـلـة ال 

 يستطيع تحمل تبعاتها.
لحالة لبنـان االقـتـصـاديـة  Les Echos إلى جانب تشريح

وربطها بمؤتمر سيدر، كان لجاك هوبير روديه تحليل أخـرج 
فربط ما يـجـري فـي  فيه الحدث من إطاره الداخلي الصرف،

مـن هـونـغ  لبنان بالحركات االحتجاجية في أصقـاع الـعـالـم
كونغ إلى بـغـداد والـخـرطـوم والـجـزائـر مـروراً بـبـاريـس 
وبرشلونة وصوالً إلى سانـتـيـاغـو. بـرأي روديـه الـقـواسـم 
المشتركة بين هذه األحداث كثيرة: هي تعبير عن حالـة مـن 
عدم المساواة االجتماعية ليس فـقـط بـيـن الـمـيـسـوريـن 
والفقراء، بل أيضاً بين الطبقة الميسورة والمتوسطـة، هـذه 

  .األخيرة التي همشتها العولمة
    ــ عالقة األزمة اللبنانية بأزمة المنطقة:ــ عالقة األزمة اللبنانية بأزمة المنطقة:ــ عالقة األزمة اللبنانية بأزمة المنطقة:ــ عالقة األزمة اللبنانية بأزمة المنطقة:    ٣٣٣٣

ال يمكن فهم أزمة لبنان بشكل دقيق دون األخـذ بـعـيـن 
االعتبار عالقات ال يمكن االنزياح عنها تربطـه مـع جـيـرانـه 
ومع العالم. وفيما يخص لبنان، فإن االنفتاح التجاري يقابـلـه 
التبعية المالية لرؤوس األموال الدولية. ويشكل توفر رؤوس 
األموال والموارد المرتبطة باالغتراب تعويضاً جزئـيـاً لـعـدم 
التوازن في اقتصاد البلد، الظـاهـر فـي الـديـن الـحـكـومـي 

 الخارجي المتزايد والمقلق.
وتواجه مكانة لبنان على الصعيد اإلقـلـيـمـي الـهـشـاشـة 
ذاتها، فمن خالل دوره كنقطة تغلغل مفضلة لـلـرأسـمـالـيـة 
الغربية، وكمحطة نحو الدول العربية األخرى، وكمركز مـالـي 
محوري، فإن لبنان يعاني اليوم من التـأثـيـرات الـمـتـراكـمـة 

لتهميشه خالل الحرب األهلية وتحول الحركـة االقـتـصـاديـة 
لمصلحة دبي التي أصبحت بوابة الدخول اإلقليمية الجـديـدة 

 في المنطقة
    ـــ عدم قدرة السلطة على استيعاب ما يجري والتعامل معه: ـــ عدم قدرة السلطة على استيعاب ما يجري والتعامل معه: ـــ عدم قدرة السلطة على استيعاب ما يجري والتعامل معه: ـــ عدم قدرة السلطة على استيعاب ما يجري والتعامل معه:         ٤ ٤ ٤ ٤ 

السلطة في لبنان قائمة على أسس غير صحـيـحـة، إنـهـا 
قائمة على الطائـفـيـة الـتـي جـعـلـت كـل شـيء خـاضـعـاً 
للمحاصصة، إن المحاصصة في النظام اللبـنـانـي هـي فـي 
حقيقتها توزيع المغانم والمناصب علـى مـلـوك الـطـوائـف، 
وترك فُتات المحاصصة لألتباع، إذن، هي في حقيقتها أبـعـد 
ما يكون عن الدين. فالطائفية في النظام اللبناني القائـم ال 
تعني أكثر من المحاصصة التي تشرع النهب باالعتماد عـلـى 
الطائفة والمذهب، وهي أبعد ما تكون عن المعتقد الديـنـي، 
وهي موجودة كالسرطان، وفـي كـل مـجـاالت ومـؤسـسـات 

 السلطة وتعاملها مع المستجدات. 
وبناء على منافع هذه الطائفية النابعة من الـمـحـاصـصـة 
المشبوهة ال تستطيع السلطة أن تفهم ما يجري علـى أرض 
الواقع في الساحات والشوارع والمدارس والطرقات، وهي في 
الوقت ذاته ال تريد أن تفهم هذا الجديد، ولن تفهمه السلطة 
إال مكرهة، وعلى حساب امتيازاتها المشبوهـة الـتـي أكـلـت 
جسد الوطن ولم تبقِ منه حتى العظم.. اليوم يعيش لـبـنـان 
حالة تغييرية يقودها الشعب بفئاته الشابة خارج كـل األطـر 
الفاسدة والموروثة،  وهذه الحالة التغييرية تـقـاد بـعـقـلـيـة 
سلمية بعيدة عن كل أشكال العنف، وهذا االتجـاه السـلـمـي 
الذي تتبناه االنتفاضة أكسبها احترام العالم كله. وكـل هـذا 
االبتكار اللبناني اآلخذ في التقدم والتطور وإثبات نفسه يوماً 
بعد يوم، بتحركات فعالة تفهم حركة الواقع وتـفـهـم كـيـف 
 توجه حراكها وانتفاضتهـا، ومـع ذلـك فـالسـلـطـة فـي واد
والشعب المنتفض في واد. وال تستطيع السلطة أن تـجـد أي 
مجال للتعاطي معه بطريقة جدية، إنـمـا يسـتـمـر مـنـطـق 
الهروب إلى األمام. فمنذ اليوم األول قال رئيس الجمـهـوريـة 
عون إنه لن يرضخ لهذه التحركات واالحتجاجـات، وكـان فـي 
ذلك مصراً على عدم إعطاء أي تنازل للمنتفضين، ألن ذلـك 
سيثبت أن سقوط السلطة بمفهومها المحاصصاتي قـد ولّـى 

 إلى غير رجعة.
ال بد من العودة إلى مصلحة الوطن أوالً والمتمثلة باقتالع 
الفساد والمفسدين، وعدم االرتباط بأوضاع إقليمية أو دوليـة 
تؤذي هذا الوطن الذي تحمل ما ال يستطيع تحمله. يجـب أن 
يكون أي تعاون مع الخارج هادفاً إلى مصلـحـة الـوطـن أوالً، 
وهذا يعني أن كلّ الجهات الخارجية هـي مـرفـوضـة، ألنـهـا 
تريد مصالحها أوالً، وال يهمها أن يتهدم في النهاية كـل مـن 
تعاون معها في تحقيق غاياتها وأهدافها. ولـذا يـجـب عـلـى 
المؤمن بوطنه أن ال يرتبط بالخارج، إذا كان يـريـد الـحـفـاظ 
على وطنه. إن االرتباط بالخارج أول ما يتناقض مع مصلـحـة 
الوطن. وعلى هذه القوى مهما كان حجم الترابط معها عـدم 
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التالعب بمصير وطن مزقته الطوائف والمذاهـب، يـجـب أن 
 يكون الوطن وحده  صاحب الوالء، وأن يكون على حق دائما.

ومن دالئل عجز السلطة أن التحقيقات التي تجري تعتـبـر 
إنجازاً لالنتفاضة، وتبيانا لعيوب السلطة واهتراء مؤسساتها، 
ويجب أال تستثني التحقيقات  أحداً مهما عال شـأنـه إذا كـان 
منخرطاً بالفساد، وعليها أن تبدأ من قمة الهرم، والذي تثبـت 
براءته ستكون رصيداً له ال يضاهى، وال يجوز اإلدانة إال بعـد 
اإلثبات، مع أن السلطة منخورة بالفـسـاد الـمـزمـن الـذي ال 

 يمكن اقتالعه إال باقتالعها. 
ــ على االنتفاضة أن تنتبه لظاهرة غالء األسعـار الـتـي         ٥٥٥٥

والمطلوب من االنتفاضة أن تنسـق تهدد السلم االجتماعي،  
بوعي عبر أطرها الخاصة بها لمنع تفشي الغالء الذي سيؤثر 
على الناس كثيرا، وعلى االنتفاضة كنتيجـة. وربـمـا فـكـرت 
السلطة في أن تستفيد من استفحال ظاهرة الغالء لتوظفـهـا 
ضد المنتفضين، وكأنها تـقـول لـلـنـاس: هـذا مـن حصـاد 
االنتفاضة. إذن ال بد من التنسيق بين االنتفاضة والنـقـابـات 
وكل المؤسسات ذات الشأن المتعلقة بسالمة خطا االنتفاضة 

وعلى السـلـطـة أن تـعـي لكي ال ينعكس هذا سلبياً عليها. 
القول الشائع: "والويل للظلم من جوعٍ إذا ثـأر". أضـف ذلـك 
إلى ما تصاب به الليرة اللبنانية في زمن الدوالر الذي يبـحـث 
عن أسباب حربٍ جديدة. إن استمرار تعنت السـلـطـة وعـدم 
قدرتها على استيعاب ما حدث سيؤدي إلى انهيار اقـتـصـادي 
مدمر، ووقتها لن تنفع كل وسائل العالج المتأخرة. والسلطـة 
ترى بوضوح مسألة الغالء والتالعب باألسعار، وكأن ما يحدث 
هو صائر على كوكب آخر. إن عـجـز السـلـطـة ال يـرمـم إال 
بإسقاطها، الواضح أن أركان السلطة ال يريدون تـقـديـم أي 
تنازل للمواطنين المنتفضين، ألن التنازل يعني انهـيـارهـم. 
وخصوصاً في السياسة،  نعم السياسة الـتـي هـي وحـدهـا 

 المسؤولة عن الوضع االقتصادي الصعب.
إجرائياً ال تزال السلطة تفكر بنفسها، وتحـاول أن تـنـقـذ 
نفسها، والبلد على حـافـة انـهـيـار سـيـاسـي واقـتـصـادي. 
والمراقب لهذا الطالق القطـعـي الـحـاصـل بـيـن السـلـطـة 
واالنتفاضة الشعبية يستطيع أن يؤكد استحالة اللـقـاء بـيـن 
سلطة مشغولة بنفسها وبين انتفاضة مشغـولـة بـمـطـالـب 

جار الشعب. حيث / جار يسأل الفقراُء عن سعر الرغيف/ ويسأل الت جار يسأل الفقراُء عن سعر الرغيف/ ويسأل الت جار يسأل الفقراُء عن سعر الرغيف/ ويسأل الت يسأل الفقراُء عن سعر الرغيف/ ويسأل الت
/عن سعر الذهب/عن سعر الذهب/عن سعر الذهب/عن سعر الذهب    

    ــ مراهنات السلطة:ــ مراهنات السلطة:ــ مراهنات السلطة:ــ مراهنات السلطة:    ٥٥٥٥
لقد راهنت السلطة على أن الفتنة ستـأكـل االنـتـفـاضـة، 
وباستمرار االنتفاضة وصوابية سلوكـهـا سـقـطـت رهـانـات 
الدولة على إجهاض االنتفاضة. تلك االنتفاضة التي جـمـعـت 

أكـتـوبـر (تشـريـن األول)  ١٧معظم الشعب اللبناني فـي 
الماضي، الذي خرج ثائراً مـتـظـاهـراً مـن أقصـى الشـمـال 
السني، إلى أقصى الجنوب الشيعي، وفي الـنـبـطـيـة وصـور 
مروراً بالجبل المسيحي والدرزي، وهاتـفـاً بصـوت واحـد: ال 

مسيحي وال مسلم وال درزي بل لبناني، وأن المـطـلـوب هـو 
إسقاط كل المنظومة السياسية التي أوصـلـت لـبـنـان إلـى 
الدرك األسفل من االنهيار ، وجعلت منه مزرعة لمجـمـوعـات 
من السياسيين الذين نهبوا البلد. صحيح أن بعض الناس لم 
ينزلوا إلى الشارع، ولكن الجميع كانوا مع القضايا المطلـبـيـة 
التي نزل الشارع اللبناني إلجبار السلطة على قبولها. وحـتـى 
الذين كانوا في دواخلهم ضد هذه االنتفاضة كانوا يضطرون 
إلى اإلعالن عن شرعية هذه المطالب. ويجب االنتباه إلـى أن 
الخطورة وصلت إلى الشـركـات والـمـصـارف والـمـؤسـسـات 
التجارية ألن سوق إنتاجها وتصريفها يكاد يكون متوقفـاً. إن 
الجميع يفكرون اآلن بالخالص. وأمام إصـرار االنـتـفـاضـة ال 

 خالص إال بسقوط السلطة بمفهومها المحاصصاتي.
عندما راهنت بعض األطراف المتضررة من الحراك عـلـى 
وقوع صدام بين الجيش وقوى األمن الـتـي أرسـلـت لـفـتـح 
الطرقات، من جهة، وبين المنتفضين، من جهة ثانية، سقـط 
الرهان. وهذا الصدام لم ولن يحصل؛ ألن الحراك غـيـر مـن 
تكتيكاته مستهدفاً المراكز الحكومية والـمـؤسـسـات، الـتـي 
يعتبرها مسؤولة عن الفساد المستشري في البالد، ثم كانت 
الخطوة التالية وهي انضمام الطالب إلى المظـاهـرات وإلـى 

وهذا ما زاد من ارتباك السـلـطـة. ألن وجـود  .مراكز الحراك
 الطالب أعطى أمالً متقدماً النتصار االنتفاضة.

والسلطة اآلن تعيش مـرحـلـة انـعـدام الـوزن وانـعـدام 
الحضور، وحالتها هي كما يقول الشاعر إيليا أبو ماضـي / ال 

./االنتصار/وال تطيق االنكسار تستطيع 
االنتفاضة تريد حكومة نظيفة، ولـكـن كـيـف نسـتـطـيـع 
الوصول إلى إيجاد حكومة نظيفة، وكل طرف مـن األطـراف 
يريد من الحكومة  المرتقبة أن تكون لحفظ وجوده ولـحـفـظ 

 امتيازاته وحصته من لحم الوطن المذبوح.
يوماً، وتدور السـلـطـة  ٢٤وهكذا تتصاعد االنتفاضة منذ  

المسؤولة في حلقة مفرغة وتتهاوى الدورة السـيـاسـيـة فـي 
لبنان، فمن جهة يطالب الثوار بخلع كل الـطـقـم السـيـاسـي 
ومحاسبته، لكن من جهة ثانية يرتفع سؤال أساسي ومـهـم، 
من سيحاكم من إذا كان معظم الطقم السياسي شريكاً فـي 
الفساد ونهب البالد، وخصـوصـاً عـنـدمـا تصـرخ السـلـطـة 

 .القضائية داعية إلى رفع اليد السياسية عنها
 ال بد من انتصار الحتمية التاريخية والتي تتمثل فيما يلي:

 أ ــ  ال يمكن أن يتعايش الجوع والتخمة.
ب ــ ال يمكن أن يتصالح الفساد مع اإلصالح ونمو الـحـيـاة 

 وازدهارها.
ج ــ  ال يمكن أن يكون هناك عدالة إذا كان الـقـضـاء فـي 

 خدمة الحاكم.
د ــ  ال يمكن أن يتصالح الناهـب والـمـنـهـوب، والـقـاتـل 

 والمقتول.
 هـ ــ  ال يمكن للعقل الواعي أن ينخدع بما ال يراه صالحاً.
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 يا جماهير أمتنا العربية المجيدة... 
إن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربـي وقـد تـوقـفـت 
أمام انتفاضة الشعب العربي اللبنـانـي، وإكـبـاراً السـتـمـرار 
انتفاضته، وتثميناً لسلميتها الرائعة بمـواجـهـة اسـتـفـزازات 
أحزاب السلطة اللبنانية، ومحاوالت إيقافها، وااللتفـاف عـلـى 
أهدافها فإنها في هذه المرحلة، حبـلـى بـعـطـاءات الشـعـب 
وتضحياته، وإنها على الرغم من كل العراقيل التي تضـعـهـا 
الدول االستعمارية والصهيونية العالمية ودول اإلقليم، فـإن 
الشعب العربي هناك مستمر في نضاالته عـلـى أكـثـر مـن 
ساحة، وبشكل أكثر لفتاً لالنتباه، بـخـاصـة مـا يـجـري فـي 

 العراق ولبنان.
في هذه المرحلة بالذات، تشهد معظم الساحات العـربـيـة  

حاالت من عوامل االنتصارات بعد سلسلة مـن االنـكـسـارات 
التي عانت منها في األعوام الماضية حـيـث عـمـلـت الـقـوى 
المعادية لاللتفاف عـلـى االنـتـفـاضـات الشـعـبـيـة وحـولـت 
مساراتها في أحيان كثيره إلى الضد من أهدافها الحقيـقـيـة، 
لجعلها تصب في غير مصلحة الشعب العربي. ولـعـلَّ فـيـمـا 
حصل من انتصارات حققتها انتفاضتا السودان والجزائر، قـد 
شكَّل دليالً أثبت أن الشعب العربي كان وسيـبـقـى يـمـتـلـك 
الحيوية والسمات الثورية التي تتجدد وال تـقـف عـنـد حـدود 
غير عابئ بما ينصب له من كمائن ومصائد. وهذا ما يوضـح 
ويثبت فشل كل ما يحاك من مؤامرات، وفشل كـل وسـائـل 
القمع التي تستخدمها القوى المعادية ضـد الـمـاليـيـن مـن 
الجماهير الشعبية التي عرفت باستمرار حقوقها واسـتـمـرت 

 تدفع التضحيات الستعادتها.
إن ما يحصل اآلن في الساحة اللبنانية يشكـل دلـيـالً آخـر 
على أن الشعب اللبناني ينتفض بشكل واسع محافظاً عـلـى 
استمرارية انتفاضته، كل هذا على الـرغـم مـن أن الـقـوى 
الخارجية وامتداداتها الداخلية عملت بجهود مضـنـيـه عـلـى 
محاوالت تدجينه وحصاره في قواقع ضيقة مـن الـطـائـفـيـة 

 والتعصب الطائفي، وربطه بعجلة المشاريع الخارجية.
إن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربـي وهـي تـتـابـع  

أخبار ووقائع االنتفاضة الشعبية الرائعة. وإذ يبارك مؤتمـرنـا 
للشعب اللبناني المنتفض نجاحه بإسقاط حكـومـة األحـزاب 
الطائفية، يرى أن هذا اإلسقاط قد أوقعهم جميعاً في مـأزق 
ليس بمقدورهم الخروج منه على الرغم من مـرور حـوالـي 
الشهر على إسقاط الحكومة؛ وهم يعملـون عـلـى مـحـاولـة 
إعادة إنتاجها بالشكل، وليس بالجوهر، وهذا ما يتناقض مـع 

أهداف االنتفاضة، السبب الذي يدفعها لرفض كل مـحـاوالت 
 إعادة تجميلها. 

وعليه فإن المؤتمر الشعبي يكبـر فـي جـمـاهـيـر لـبـنـان 
المنتفضة أكثر من سمة من السمات الثورية الثابتـة والـتـي 

 تتلخص بالتالي:
شمولية االنتفاضة التي تمثل كافة المحافظات في لبنـان، 
بما في ذلك تجاوز وإلغاء كل الحواجز الطائفية الـتـي عـمـل 
نظام أحزاب الطائفية السياسية على تجـذيـره فـي نـفـوس 
اللبنانيين منذ عشرات السنين. هذا النظام الذي بات يتهاوى 
اآلن أمام وعي الجماهير التي نزلت إلى الشـارع بصـفـوف ، 

 وأهداف موحدة.
ان سلمية االنتفاضة التي حافظت عليهـا فـي االسـتـمـرار 
على الرغم من كل أدوات االستفزاز والـتـخـويـف، ووسـائـل 

 القمع.
شبابية الثورة، وهو ما يمثل الخطر األساسي في مواجـهـة 
األحزاب الطائفية التي ستبقى تتعمق أزمتها في المستقبـل، 
طالما أن الشباب الواعي قد اكتشف وسائلها الـخـبـيـثـة فـي 

 تدجين الشعب اللبناني وإبقائه سجيناً في أسوار التعصب.
وعي الجماهير المنتفضة والثابتة بأهدافهـا فـي إسـقـاط 
النظام السياسي الذي حـمـل ويـحـمـل عـوامـل الـتـفـتـيـت 
االجتماعي والنهب االقتصادي، كما يحمل بشكل حاد عوامـل 

 االقتتال الداخلي الذي يهدد السلم األهلي.
اإلعالن الواضح والصريح من شتى مكونات االنتفاضة أنها 
ضد أي تدخل أجنبي، دوليا أكان أو إقليمياً، في شؤون لبـنـان 
الداخلية، ودعوة كل أحزاب الحكـومـة لـلـخـروج مـن دوائـر 

 ارتهانها للقوى المتآمرة والمعادية للطموحات الوطنية.
وإن مؤتمرنا إذ يكبر انتفاضة الشعب اللبـنـانـي، ونضـالـه 
المستمر لالرتفاع لمستوى أدائها ووسائلها الحـضـاريـة فـي 
مواجهة نظام التفتيت والمحاصصة، فإنه ينـوه بـمـا كـانـت 
أعلنته االنتفاضة، عبر تنسـيـقـيـاتـهـا، عـن عـزمـهـا عـلـى 

 االستمرار حتى تحقيق المطالب التالية:
التراجع عن دعاوى تخوين المنتفضين، أو الـمـزاعـم عـن 
اتهامهم بالعمالة للخارج من جهة، واالعتـراف بـمـطـالـبـهـم 
المشروعة والعمل المخلص على تحقيقها من جـهـة أخـرى. 
وإن سلطة األحزاب إذا استجابت لـمـطـالـب الـمـنـتـفـضـيـن 
والنضال من اجل تحقيقها، فإنها تكون قـد بـدأت الـخـطـوة 

 األولى على الطريق السليم.
خروج أحزاب السلطة، من نفق االستقواء بالخارج الـدولـي 
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واإلقليمي، أياً كانت مسمياتها، بدالً من اتهام االنتفاضة بهـا 
 زوراً وبما ليس منها وتمويهاً للتحريض ضدها.

االعتراف الواضح والصريح بـحـق الـتـظـاهـر والـتـعـبـيـر 
السلميين، من دون تخويف أو ترهيب أو اتـهـامـات بـاطـلـة. 
وفي ذلك يتوجه المؤتمر الشعبي العربي بالتحية لـألجـهـزة 
األمنية والعسكرية المختلفة لما تبذله من جهود للمحافـظـة 

 على أمن المنتفضين.
الحثُّ على تشكيل حكومة موثوقة تعمل عـلـى تـحـقـيـق 
المطالب المرفوعة بحيادية بـعـيـداً عـن هـيـمـنـة األحـزاب 
المشاركة بالسلطة. ويأتي تشكيل هيئة قضائية علـيـا فـي 
المقدمة من تلك المطالب، على أن يتم التشكيل بعيداً عـن 
المحاصصة والوصاية الطائفية السياسية، كي تـبـاشـر فـي 

 فتح كافة ملفات الفساد، ومحاكمة الفاسدين.
العمل على إلغاء النظام الطائفي السياسـي الـمـنـصـوص 
عليه في الدستور اللبناني الحالي. وترجمـة ذلـك بـاإلعـداد 

 لقانون انتخابي يشكل ترجمة لهدف إلغاء النظام.
العمل فوراً من أجل معالجة سريعة للمشكالت االقتصادية 

واالجتماعية التي أخذت تثقل كاهل أوسع الجماهير اللبنانية 
 الكادحة ومن ذوي الدخل المحدود.

وأخيراً، وإذ يبارك المؤتمر الشعبي العربي لشعبنا اللبناني 
انتفاضته الرائعة بأهدافها ووسائلها وقياداتها، يـرى فـيـهـا 
أيضاً أنها مكمل قومي لالنتفاضات األخرى أينما كـان عـلـى 

 ساحة الوطن العربي الكبير.
تحية إلى الشعب العربي الذي يسطر اآلن فـي أكـثـر مـن 
ساحة عربية نجاحات مهمة ضد قوى االحـتـالل والـهـيـمـنـة 

 ومصادرة قرار الشعب العربي.
تحية النتفاضة لبنان وإلى كل مكوناتها من أحزاب وطنيـة 

 وقوى وتجمعات الحراك المدني.
ألف تحية لشهداء االنتفاضات العربية أينما سقطوا دفـاعـاً 

 عن حقوق الشعب العربي، وعزته وكرامته وقراره المستقل.
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    ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
وحـذر   يتابع الالجئون الفلسطينيون في لبنان بـاهـتـمـام

شديدين األزمة الحالية التي يعيشـهـا لـبـنـان، بـعـد دخـول 
والتي أرخت بظاللها عـلـى  الحراكات الشعبية شهرها الثاني،

واقع الالجئين الفلسطينيين في لبنان وأوضاعهم المعيشية، 
مع اإلشارة إلى أهمية وضرورة النأي بـالـنـفـس عـن األزمـة 
الحالية في لبنان، لشـدة حسـاسـيـة وخصـوصـيـة الـحـالـة 
ــة الشــعــب   ــاي ــك مــن أجــل حــم ــة وذل ــي ــن ــســطــي ــل ــف ال

 .وصون قضيته الوطنية الفلسطيني 
ال شك أن الالجئين الفلسطينيين فـي لـبـنـان يـعـيـشـون 
أوضاعاً إنسانية  صعبة، خصوصاً هذه األيام، بعد أن انقـطـع 
بهم السبل لجهة عدم قدرتهم على تأمين الحد األدنـى مـن 
مدخولهم اليومي لتسيير أمورهم الحياتـيـة والـمـعـيـشـيـة. 
وذلك مرده لتوقف العديد من العمال الفلـسـطـيـنـيـيـن عـن 
أعمالهم أو عدم قدرتهم الوصول إلى أماكن عملهم بسـبـب 

  .الظروف واألحداث السائدة في لبنان
وبالرغم من أن الالجئين الفلسطينيين ينفقون ما يجنونـه 
من أموال في الدورة االقتـصـاديـة الـمـحـلـيـة، إالّ أنـهـم ال 
يحصلون على الحد األدنى من الحقوق المدنية واالقتصـاديـة 

ومـن نـاحـيـة أخـرى العـتـبـارات   واالجتماعية من نـاحـيـة،
بوكالة  األونروا وسياساتها التقليصية فـي الـخـدمـات  تتعلق

المقدمة  لالجئين الفلسطينيين في لبنان، مما سـاهـم فـي 
زيادة نسبة البطالة والفقر داخل الـمـخـيـمـات والـتـجـمـعـات 

 .الفلسطينية
    

    ::::تفاقم المشكالت االجتماعيةتفاقم المشكالت االجتماعيةتفاقم المشكالت االجتماعيةتفاقم المشكالت االجتماعية
يشكّل الالجئون الفلسطينيون ما نسـبـتـه عشـر سـكـان 
لبنان، وهم ال يعتبرون مواطنين رسميين لدولة أخرى، وبنـاء 
عليه هم غير قادرين على اكتساب الحقوق نـفـسـهـا الـتـي 
يتمتع بها األجانب المقيمون في لبنان، األمـر الـذي زاد مـن 
معاناتهم، كما أظهرت دراسة قـامـت بـهـا وكـالـة األونـروا 
بالتعاون مع الجامعة األميركية في بـيـروت، حـول األوضـاع 
االجتماعية واالقتصادية لـالجـئـيـن الـفـلـسـطـيـنـيـيـن فـي 

، أن عـدد الـالجـئـيـن ٢٠١٥المخيمات اللبنانية خالل العام 
ألفاً. يعيـش  ٤٢٥اإلجمالي المسجل لدى (األونروا) يصل إلى 

% من الالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات المنتـشـرة  ٦٢
في األراضي الـلـبـنـانـيـة، حـيـث يصـل عـدد الـمـخـيـمـات 

مخيماً. ويعاني ثلثا هؤالء، أي ما حجـمـه  ١٢الفلسطينية إلى 
%  ٧,٩ألف الجئ فلسطيني من الفقر، فـيـمـا يـعـانـي  ١٦٠

منهم من الفقر المدقع، بمعنى أن مدخولهم اليـومـي يـقـل 
عن دوالرين ونصف الدوالر يوميا، وفـق مـعـطـيـات وكـالـة 
الغوث، فان ثلثي الشعب الفلسطيني فـي لـبـنـان هـم مـن 

أمام قـوة الـعـمـل   الفقراء، أي إن سوق العمل شبه موصدة
الفلسطينية. ولهذا تصل نسبة البطالـة بـيـن قـوة الـعـمـل 

%، األمر الذي يزيد األعباء وتـفـاقـم ٦٥الفلسطينية إلى نحو 
المشاكل على األسر الفلسطينية الالجئة في لبنان، وغـيـاب 

 .مصادر الرزق والعيش الكريم
    

    ::::تردي أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنانتردي أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنانتردي أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنانتردي أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان
لعل المفارقة أن الجـمـيـع يـجـزم بـأن وضـع الـالجـئـيـن 
الفلسطينيين في لبنان، هو األسوأ من بين الجئـي الـعـالـم. 
وبحسب الدراسة المقدمة من األونروا، فإن نسبة العاطـلـيـن 

% من مجموع التعداد السكاني لالجئـيـن،  ٦٠عن العمل تبلغ 
ألـف  ١٢٠في حين يصل حجم القوة العامـلـة إلـى حـوالـي 

ألفاً فقط. وتبلغ نسبة الـنـسـاء مـن  ٥٣شخص، يعمل منها 
% مـن الـرجـال.  ٦٥%، مـقـابـل  ١٣بين الفئة التي تعمل 
%من الالجئـيـن الـفـلـسـطـيـنـيـيـن  ٢١وأظهرت الدراسة أن 

% مـنـهـم  ٧العمال، يعملون في أشغال موسمية، فيما يعمل 
% مـن الـالجـئـيـن ٣فقط وفقاً لعقود عمل قانونية. وهناك 

يعملون في أكثر من مهنة، إلى أن السبب األساسـي لـتـردي 
أوضاع فلسطينيي لبنان هو عزلـهـم بـمـا ال يسـمـح لـهـم 
باالنخراط في الحياة المدنية في لبنان، باإلضافة إلى إقـفـال 
أسواق العمل في وجوههم، وحرمانهم من الضمان الصـحـي 
وحق التملّك، على الرغم من أن العـمـال الـفـلـسـطـيـنـيـيـن 
يقيمون في لبنان منذ فترة طويلة، إال أنه يجري معاملـتـهـم 

على سبيل المثال، وضـعـت وزارة  ١٩٦٤كأجانب. ففي عام 
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سـيـاسـة  - ١٧٥٦١بموجب المرسوم الوزاري رقم  -العمل 
تقصر المهن في لبنان على المواطنيـن الـلـبـنـانـيـيـن وقـد 
حرمت تلك الالئحة الفلسطينيين من العمل في نحو سبعين 

 .فئة وظيفية
 

    ::::وكالة األونروا والدور المطلوبوكالة األونروا والدور المطلوبوكالة األونروا والدور المطلوبوكالة األونروا والدور المطلوب
ال تقف حدود معاناة الفلسطينيين في غياب فرص العمل 
أو اإلجراءات األخيرة التي أصدرها وزير العمل اللبناني 
"كميل أبو سليمان"، والتي على إثرها تفجرت انتفاضة 
شعبية في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في 

أشهر. حيث أجمع الالجئون  ٣لبنان، استمرت لحوالي 
الفلسطينيون على رفضهم تلك اإلجراءات التي تحرم 
الفلسطيني أي فرص للعمل وتزيد من معاناته وتؤثّر سلباً 

  .على واقع ومستقبل الالجئين الفلسطينيين في لبنان
باإلضافة إلى غياب أي دور لوكالة األونروا على مستوى 
ملف العمالة الفلسطينية في لبنان أو لجهة تقديم 

المساعدات اإلغاثية لجميع العائالت الفلسطينية بعد تدهور 
الوضع االقتصادي واالجتماعي لالجئين الفلسطينيين بسبب 
غياب فرص العمل وزيادة مستوى البطالة وارتفاع األسعار 
على المواد الغذائية والحاجات األساسية وتدهور العملة 
اللبنانية، إذ أن معدالت الفقر قد طالت جميع العائالت، دون 
وجود أي مصادر دعم لمجتمع الالجئين الفلسطينيين في 

 .لبنان
وفي ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان، والتي 
تفرض على وكالة األونروا، المسؤول المباشر عن إغاثة 
وتشغيل الالجئين، إطالق "برنامج طوارئ إلغاثة الالجئين 
الفلسطينيين في لبنان"، واعتبار الوضع االقتصادي 
واالجتماعي لالجئين بالكارثي في ظل انسداد أفق الحل أو 

 .إطالة عمر األزمة اللبنانية
    إعداد: منظمة ثابت لحق العودةإعداد: منظمة ثابت لحق العودةإعداد: منظمة ثابت لحق العودةإعداد: منظمة ثابت لحق العودة
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ما تعرضت له غزة من عدوان صهيوني حاقد لـيـس األول 
ولن يكون األخير وال يمكن النظر إليه بمعـزل عـن الـعـدوان 
الصهيوني المستمر علي شعب فلسطين العربي منـذ قـيـام 
هذا الكيان االغتصابي علي األرض العربية الفلسطينـيـة وال 
بعيدا عن العدوان الذي يمارس يومياً بحق هذا الشعب سـواء 

 ١٩٤٨في الضفة الغربية أو فلسطين المحتلة عام 
إن العدو الصهيوني يحاول من خـالل هـذه الـمـمـارسـات 
تحقيق أهدافه العدوانية على حساب دماء أطفال فلسـطـيـن 
ونسائها وعبر زرع الدمار والموت في حرب مـفـتـوحـه عـلـى 
الحياه ظنا منه انه بهذا السلوك اإلجرامـي يـحـقـق أهـدافـه 

 الشريرة ومخططاته العدوانية.
وفي هذا العدوان الذي بدا باغتيال احـد قـادة الـمـقـاومـة 
اختلط عند المجرم نتنياهو الصهيونـي الـعـام بـحـسـابـاتـه 
الخاصة محاوال استثمار الدم الفلسطيني في لعبته السياسية 
الداخلية إلنقاذ زعامته المنهارة وتجنب الدخول إلى السـجـن 
بتهمة الفساد من خالل خلق وقائع على األرض تبـقـيـه فـي 
سدة الحكم إلى جانب محاوالت استـفـراد فصـيـل دون آخـر 
كذلك نسف األجواء اإليـجـابـيـة بـيـن الـقـوى والـفـصـائـل 
الفلسطينية بعد المرونة في التعاطي مع موضوع االنتخابات 
التشريعية مما قد يفتح كوة في جدار االنقسام الفلسطيـنـي 

 ويدفع الحقا ولو خطوة باتجاه المصالحة.

وألن السحر انقلب على الساحر فقد عادت هذه المـواجـهـة 
بنتائج عكسيـه عـلـي الـعـدو بـعـد أن طـالـت الصـواريـخ 

 الفلسطينية كل مستوطنات غالف غزة. 
ووصلت إلى سماء تل أبيب وبعد القلق والرعب الذي خـيـم 
علي قطعان المستوطنين فإننا نستطيـع الـقـول ان اإلرادة 
الفلسطينية والصمود الفلسطيني انتصرا مما اجبرا نتنياهـو 

 علي االستجابة للمبادرة المصرية بوقف اطالق النار.
إننا إذ نحيي غزه بصمودها الرائع ونقف في خندقها ندعـو 
كل األطراف إلى وقفة جادة وعمل دؤوب الستـعـادة الـوحـدة 
الوطنية الفلسطينية وإنهاء االنقسام واالنخراط جميـعـا فـي 
هذه المواجهة على قاعدة مشروع وطني فلسطيني مـقـاوم 
في إطار منظمة التحرير الفلسطيـنـيـة الـمـمـثـل الشـرعـي 
والوحيد للشعب الفلسطيني كما ندعو العرب جمـيـع الـعـرب 
وعلى كل المستويات إلى تقديم كل أشكال الدعم واإلسـنـاد 
للشعب العربي الفلسطيني وتعزيز صموده ومقاومتـه وفـي 
الوقت نفسه مناشدة المجتمع الدولي واألمم الـمـتـحـدة إلـى 
تحمل مسؤوليه ردع العدو وإدانة سلوكه اإلجرامي فالعـدوان 
على غزة هو عدوان على كل الفلسطينيين كما هـو عـدوان 

 على كل العرب وعلى األمن والسلم الدوليين.
فليتحمل كل طرف مسؤوليته ويمارس واجبـه السـيـاسـي 

 .واألخالقي واإلنساني
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هناك الكثير من األسباب التي تـجـعـلـنـا ال نـدهـش مـن 
تصميم إدارة ترامب على أن المستوطنات اإلسرائيلـيـة فـي 

أعلنه  القرار ، الذي . الضفة الغربية ال تنتهك القانون الدولي
إجـراًء  يوم االثنين وزير الخـارجـيـة مـايـك بـومـبـيـو، يـعـد

، الـتـي  ترحب به الحكومة اإلسرائيلية اليمـيـنـيـة آخر أحاديا
شهدت بالفعل منح الـرئـيـس تـرامـب اعـتـرافًـا بـالسـيـادة 

 .اإلسرائيلية على القدس ومرتفعات الجوالن
نمط من السياسات التي يتبعهـا ديـفـيـد  يتناسب ذلك مع

ومـؤيـد قـوي “  إسـرائـيـل” فريدمان، سـفـيـر تـرامـب فـي 
للمستوطنات في الضفة الغربية، مـمـا يـؤدي إلـى إضـعـاف 

يـتـنـاغـم  االحتمال الضئيل بقيام دولة فلسطينية مستقلة. 
الـنـاخـبـيـن   –هذا القرار مع الدعم اإلنجيلي المحلي لترامب 

المسيحيين اليمينيين األميركيين الذين يرون العناية اإللهية 
إنـه بـمـثـابـة  على األراضي المقدسة. “  إسرائيل” في سيادة 

اختار في شهره  رفض آخر للرئيس السابق باراك أوباما الذي
عن قرار مجـلـس األمـن الـتـابـع  األخير في منصبه االمتناع

لألمم المتحدة الذي وصف المستوطنات بأنها "انتهاك صـارخ 
 .بموجب القانون الدولي" بدالً من استخدام حق النقض

المـنـاورات األخـرى الـتـي قـام بـهـا تـرامـب فـي  ومثل
، فقد تعزز الحظوظ السياسية الـهـائـلـة لـرئـيـس “ إسرائيل” 

الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو صديق وحلـيـف قـوي يـمـكـن 
توجيه االتهام إليه بتهمة االحتيال والرشوة وانتـهـاك الـثـقـة 

حاول منافسه الرئيسـي،  .في وقت مبكر من األسبوع المقبل
قبل موعد  بيني غانتز، قائد الجيش السابق، تشكيل حكومة

مع فشل غانتز، سوف يستمـر الشـلـل  .منتصف ليل األربعاء
البرلماني في البالد، مما يمهد الطريق إلجراء انتخابات ثالثـة 

 .في أقل من عام
يحثون غانتس على تشكيل حكومـة “  اإلسرائيليين” بعض 

وحدة وطنية مع حزب الليكود، وكال الرجليـن رحـب بـإعـالن 
بومبيو، وهو ما يعكس بوضوح أنه بالرغـم مـن الـخـالفـات 
األخرى الكثيـرة، إال أنـه بـخـصـوص مسـتـقـبـل األراضـي 
الفلسطينية المحتلة فإنه ليس هناك فرق كبير بين معسكـر 
الوسط والـيـمـيـن، وعـادت مـجـمـوعـات الـمـسـتـوطـنـيـن 
والسياسيين اليمينيين إلى تجديد الدعـوة لضـم أجـزاء مـن 

 .الضفة الغربية
“ إسـرائـيـلـي” ألف مستوطن  ٧٠٠، انتقل ١٩٦٧منذ حرب 

للعيش في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي المناطـق 
التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينيـة الـمـفـتـرضـة، لـكـن 
معظم البلدان األخرى، بما فيها أقرب حـلـفـاء أمـيـركـا فـي 
أوروبا، تبقى مصرة على موقفها بأن هذه المستوطنات غيـر 

قانونية وضد مصلحة السـالم، إال أن اإلدارات األمـيـركـيـة 
 .المختلفة سارت في خط أكثر غموضا

 ١٩٧٨كانت وزارة الخارجية األميركية قد أصدرت الـعـام 
رأيا قانونيا بأن المستوطنات غير شرعـيـة، لـكـن بـومـبـيـو 
استشهد بسابقة مفترضة وضعها الرئيس األسـبـق رونـالـد 

مع ريغان، الـتـي قـال  ١٩٨١ريغان، مشيرا إلى مقابلة عام 
فيها إن المستوطنات "غير قانونية"، لكن كما أشـار الـعـديـد 
من زمالئي، فإن ريغان مضـى فـي مـقـابـلـتـه لـيـقـول إن 
المستوطنات "غير حكيمة"، وفي خطة السالم التي أعـقـبـت 

قال إن "التبني الفوري لتجميد المستوطنات مـن  ١٩٨٣عام 
إسرائيل من شأنه أن يحسن من فرص السالم أكثر مـن أي 

 ."فعل آخر
ليس موقف إدارة ترامب بشكل قاطع. بدالً من   هذا األخير

الدعوة إلى تجميد المستوطنات، فإن الـبـيـت األبـيـض قـام 
بعزل الفلسطينيين ومعاقبتهم، من قطع لسـبـل الـحـصـول 
على مساعدات إلى إغالق مكتبهم الرئيـسـي فـي أمـيـركـا، 
وقال كبير المفاوضين الفلسـطـيـنـيـيـن صـائـب عـريـقـات، 
لـ"واشنطن بوست": "هذه إدارة قررت التحول من الـتـفـاوض 
إلى اإلمالء، وتحولت من كونها مؤيدة إلسرائيل إلى مـؤيـدة 

 ."لالحتالل اإلسرائيلي
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامـيـن نـتـنـيـاهـو، فـي 
تغريدة له: "لقد صحـحـت إدارة تـرامـب ظـلـمـا تـاريـخـيـا، 
واصطفت مع الحق والعدل، أشكر الرئيس.. اليـوم هـو يـوم 

 ."..عظيم لدولة إسرائيل، وإنجاز سيكون بارزاً ألجيال
وقال بومبيو إن اإلدارة تعترف اآلن ببساطة "الواقـع عـلـى 

 .األرض" باختيار النظر إلى المستوطنات على أنها قانونية
أخبر آرون ديفيد ميلر، وهو مفاوض سابـق فـي عـمـلـيـة 
السالم في الشرق األوسط فـي ظـل إدارتـيـن جـمـهـوريـة 
وديمقراطية، قسـم "تـودايـز وورلـد فـيـو" فـي صـحـيـفـة 
"واشنطن بوست" إن ذلك "الواقع" سـاعـد عـلـى تشـكـيـلـه 

 .اإلدارات األميركية المختلفة التي عمل معها
وأضاف ميلر، الذي أصبح اآلن زميال في مؤسسة "كارنيغي 
للسالم الدولي": "منذ معادلة ريغان الغريبة، فإننا تـجـنـبـنـا 
بشكل متعمد عدم اتخاذ موقف بشأن النشاط االستيطـانـي، 
بما في ذلك في القدس الشرقية، إن كـان قـانـونـيـا أم ال.. 
وعلى مدى الخمس وعشرين سنة الماضية أذعنـا لـمـشـروع 

 ."االستيطان، وفشلنا في فرض ثمن عليه
وتابع ميلر قائالً إن اإلعالن اآلن "يضع هذا االخـتـالل فـي 
التوازن في قالب جديد، وإن حصلت إسرائيل علـى حـكـومـة 
فعالة فإن هذا يعد ضوءاً أخضر للموافقة على موجـة نشـاط 

 ."استيطاني
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يصر بومبيو وحلفاؤه على أن هذه اإلجـراءات 
تخلق أساساً أكثر صالبة للمـفـاوضـات، "لـكـن 
تلك وجهة نظر يتم السخرية منها على نـطـاق 
واسع؛ وانتقدت الحكومات الغربيـة والـعـربـيـة 
بسرعة التحركات األخيرة، ولم تثق كثيـرا فـي 
عملية السالم الوهمية التي يـقـودهـا جـاريـد 
كوشنر، زوج ابنة ترامب، وقامت إدارة تـرامـب 
بتهميش القيادة الفلسطينية الـمـنـهـكـة، فـي 
الوقت الذي يئس فيه الكثير من الفلسطينييـن 
العاديين مـن حـلـم قـيـام دولـة مسـتـقـلـة، 
ويطالبون بدال من ذلك بإنهاء االحتالل وحقوق 

 ."متساوية داخل إسرائيل
قال ميلر إن قرار االعتراف بالـمـسـتـوطـنـات 
"خطوة حمقاء ، غير مرتبطة بأي استراتيجيـة.. 
وال يمكنك إال أن تتوصل إلى االسـتـنـتـاج بـأن 

 ."دوافعه هي السياسة الداخلية
من بين الذين أطلـعـوا عـلـى الـقـرار قـبـل 
إعالنه، كانت المجموعات اإلنجـيـلـيـة الـرائـدة 
التي تدعم مشروع االستيطـان اإلسـرائـيـلـي، 
والتي يشكل أتباعها قاعدة أساسـيـة يـعـتـمـد 

 .عليها نجاح ترامب السياسي محليا
لقد ساعد دونالد ترامب إسرائيل أكثـر مـن "

هــذا  ، "أي رئـيــس فــي الــتـاريــخ األمــيـركــي
مايك إيفانز، وهو عضو في مجـمـوعـة  قاله ما

المستشارين المسيحيين اإلنـجـيـلـيـيـن غـيـر 
وقال إن "جوهر الـمـشـكـلـة   الرسمية لترامب.

األساسية" بين اإلسرائيليين والفلسطـيـنـيـيـن 
هــي "لــيــســت األرض"، وإنــمــا الــعــنــصــريــة 

 .المفترضة للعرب وفساد زعمائهم
وأضاف إيفانز قائال إنه أجرى مكالمة هاتفيـة 
"شخصية" مع بومبيو بعد ظهر االثنين، "كانـت 
هذه أرضهم آلالف السنيـن"، فـي إشـارة إلـى 
التاريخ اليهودي في الضفة الـغـربـيـة، وقـال: 

 .""إنها أرض الكتاب المقدس
هناك شخصيات دينية أخرى أقـل حـمـاسـاً. 
قال رئيـس جـمـعـيـة "الـحـاخـامـات لـحـقـوق 
اإلنسان"، وهي جمعية حقـوقـيـة تـعـمـل فـي 
الضفة الغربـيـة، آفـي دبـوش، لــ"واشـنـطـن 
بوست": "يجب علينا اآلن أن نتذكـر أصـولـنـا.. 
لقد كان إبراهيـم أبـا لـلـشـعـبـيـن الـيـهـودي 
والمسلم، وفي المحصلة يجب علينا جميعـا أن 
نعيش هنا، وليس أن نموت بناء على مـعـتـقـد 
متطرف بأن كل شيء يعود لمـلـكـيـتـنـا نـحـن 

 ."فقط

دعت منظمة التحرير الفلسطينية ..دائرة شؤون المغـتـربـيـن لـورشـة 
في مـديـنـة ١١/  ١٧-١٥عمل لتوحيد الجالية الفلسطينية في أوروبا من 

بوخارست .... وهذه كلمة جبهة التحرير العربية الـتـي ألـقـاهـا الـرفـيـق 
 .. محمد سليمان غندور عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية

 األخوات واألخوة.. كل باسمه ولقبه وصفته مع االحترام والتقدير  
 تحية النضال 

أنقل إليكم تحيات الرفيق ركاد سالم  أبو محمـود أمـيـن سـر جـبـهـة 
 ....التحرير العربية  وجميع الرفاق في األرض المحتلة وأوروبا

لقد شكلت أوروبا  الخزان الذي لجاء إليه الفلسطينيين والـعـرب مـن    
األحداث التي المت بالمنطقة العربية وفلسطين منذ عشرات السـنـيـن.. 
فقد أصبح الفلسطيني في أوروبا من أكبر الجاليات حيث يـقـدر عـددهـا 

مليون نسـمـة عـلـمـا ان هـذا اإلحصـاء  ١٠٠٠٠٠٠إلى ٨٥٠٠٠٠بين 
تقريبي .... ولهذا نحتاج إلى برامج وتخطيط بالتـعـاون  مـع الـجـالـيـات 
الفلسطينية في أوربا على أرضية الوحدة الوطنية الفلسطينية وبالتعاون 
مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثـل الشـرعـي والـوحـيـد لـلـشـعـب 
الفلسطيني على أرضية  الثوابت الفلسطينية وحـق الـعـودة لـالجـئـيـن 
وإقامة الدولة الفلسطينية على أرض فلسطـيـن وعـاصـمـتـهـا الـقـدس 
الشريف ...  ومن هنا أوكد بأهمية التعاون  ومؤسسات منظمة الـتـحـريـر 
الفلسطينية من البرامج المشتركة مع فلسطينيي أوروبا وإقامة الزيـارات 
إلى فلسطين المحتلة وإلى معرفة المزيد عـن فـلـسـطـيـن الـتـاريـخـيـة 
وخصوصا للشباب وإقامة الدورات الرياضية والثقافية وإيفاد الكفاءات من 
أوروبا أطباء رجال أعمال اكاديميين مهندسين وغـيـرهـم لـلـوقـوف مـع 
شعبنا الفلسطيني والتالحم المشترك لهذا الشعب في الغربة وفي داخـل 

 .... فلسطين
من خالل التجربة مع الجمعيات والجالية الفلسـطـيـنـيـة فـي السـويـد  
وأوروبا ألنني امثل المنبر الثقافي العربي الدولي فرع أوروبا ....أوكـد ان 
التوافق واالتفاق على العمل المشترك بين الجمعيات والجاليات في القطر 
األوروبي الواحد  باالتفاق على  نشاطين مشتركين للجالية  فـي السـنـة 
وان يكون يوم األرض  أحدها للمساهمة بوحدة الجالية الـفـلـسـطـيـنـيـة 
واالبتعاد عن الفصائلية والحزبية وعدم إسقاط  الخالفات داخل منـظـمـة 
التحرير الفلسطينية  على الساحة  الفلسطينيين في أوروبا ..... إن الوحدة 

 ....الوطنية أساس عملنا وقوتها في أوروبا  وداخل األرض المحتلة  
 وألننا ثوار ومناضلين وأبناء ثورة فلسطين ونتطلع إلى الحرية  

فإننا يجب علينا دعم الحراك الشعبي  والشبابي في لبنان والعراق  ...ألن  
ثورتنا عمقها عربي وقومي  وان العراق كان السد الحامي والمنيـع ألمـتـنـا  
وثورتنا ووقف بجانب ثورتنا ومنظمة التحرير الفلسطينيـة ،ولـبـنـان كـان  

 ....الحاضن لثورتنا ومنظمة التحرير الفلسطينية بجميع فصائلها 
 تحية إجالل وإكبار لشهداء الثورة الفلسطينية والعربية 

 الحرية والكرامة  ألسرانا في سجون االحتالل 
المجد كل المجد لأليدي والوجوه الخيـرة الـمـؤمـنـة بـوحـدة شـعـبـنـا 

 الفلسطيني. 
 وعاشت فلسطين حرة عربية.
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قامت دائرة شؤون المغتربـيـن فـي مـنـظـمـة الـتـحـريـر 
الفلسطينية تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس ( أبـو 
مازن) بتنظيم مؤتمر الجاليات الفلسـطـيـنـيـة فـي مـديـنـة 

تشريـن  ١٧-١٥بوخارست عاصمة رومانيا في الفترة ما بين 
من جاليات أوروبـا بـاإلضـافـة  ١٦٠ثاني، وقد حضر المؤتمر 

إلى ممثلي رومانيا الدولة المضيفة للعمل على خلق و بـنـاء 
لوبي فاعل ضاغط في أوروبا قادر على التأثـيـر اقـتـصـاديـا 
وسياسيا لدعم فلسطين عبر تمـتـيـن وتـنـظـيـم وتـوحـيـد 
الجاليات وتوطيد روابطها مع الوطن األم فـلـسـطـيـن عـلـى 
قاعدة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الـوحـيـد 
للشعب الفلسطيني في كل أماكن تـواجـده لـتـسـاهـم فـي 
تجنيد الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية وعلى رأسها إقامـة 
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتهـا الـقـدس الشـريـف 

 وتنفيذ حق العودة. 
وما يجدر بالذكر بأن النجاح الذي حظي به المؤتمـر تـركـز 
على عدة نقاط كان أهمها إعادة اللحمة الوطنية بين االتحـاد 
العام للجاليات الفلسطينية واتحاد الجـالـيـات والـمـؤسـسـات 
والفعاليات الفلسطينـيـة الـمـسـتـقـل فـي الشـتـات ودمـج 
االتحادين في بوتقة وطنية واحدة وموحدة، كما اكد المؤتمر 
على العمل الجاد والدؤوب لتذليل كافة العقبات التـي حـالـت 
في الماضي دون تشكيل اتحاد موحد قوي وفعال، ومن اهـم 
ما نتج عن المؤتمر تشكيل لجنة الحوار الوطني مـن األخـوة 
والرفاق في كافة فصائل منظمة التحرير باستثناء الجبهتيـن 
الشعبية والديمقراطية . نأمل من الرفـاق فـي الـجـبـهـتـيـن 
مراجعة نقدية لمواقفهم وااللتحام الفوري والسريع باللجـنـة 
التي أبقت مقاعد الجبهتين شاغرة على أمل ان يتم مـلـؤهـا 

 بالقريب العاجل من الرفاق .
كما تجدر اإلشارة إلى انه ألول مرة في العمـل الـنـضـالـي 
والجماهيري على المستوى األوروبي تم إقرار اللجان الدائمـة 

 التالية :
 لجنة القدس.

 لجنة الحوار الوطني لوحدة الجاليات .
 لجنة األطباء الفلسطينيين في أوروبا.

 لجنة رجال األعمال.
 لجنة المرأة الفلسطينية .

 لجنة الشباب.
وسيتم العمل على استكمال اللجان األخرى (األسـرى، حـق 
العودة ) التي اقترحت مـن قـبـل دائـرة الـمـغـتـربـيـن فـي 
المستقبل كما تم تثبيت النسبة المئوية لمستوى الـتـمـثـيـل 

% لكل منهما داخل اطر الجاليـات، ٣٠للمرأة والشباب  بمعدل 
وبالرغم من أن هذه الورشة قامت بما هو مـطـلـوب مـنـهـا 
وبنتائج فوق المتوقع فقد تم التطـرق أيضـاً إلـى مـوضـوع 
تأطير وتوحيد وتنظيم الجاليات الفلسطينية في أوروبا علـى 

أساس ديمقراطي انتخابي، وتعزيز مساهمة الجـالـيـات فـي 
العمل الوطني الفلسطيني وحماية حقوقهم ومكتـسـبـاتـهـم 
وفق قواعد وقوانين بلدانهم وقد شـدد الـمـؤتـمـرون عـلـى 
أهمية إشراك كافة أطياف أبناء شعبنا على مختلف ألـوانـهـم 
السياسية والحزبية إضافة إلى الـمـسـتـقـلـيـن ضـمـن هـذه 
الجاليات تحت شعار فلسطين أوال ضمن اطر منظمة التحريـر 
الفلسطينية ممثلنا الشـرعـي والـوحـيـد مـمـثـلـة بـقـيـادة 

 وتوجيهات األخ سيادة الرئيس أبو مازن حفظه اهللا .
وقد تم التطرق إلى آلية عمل هـذه األطـر والـقـطـاعـات  

وتنمية فعاليتها في التأثير على دوائر صنع القرار في الـدول 
األوروبية، وتوطيد شبكة من العالقات الفلسطينية األوروبية 
من خالل األصدقاء والمتضامنين المؤيدين لعدالة قضـيـتـنـا 
في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتـهـا الـقـدس 
الشريف على أساس قرارات األمم المتحدة ومـجـلـس األمـن 
والجمعية العمومية بما يتعلق بالقضية الفلسطينيـة وعـلـى 
رأسها حق العودة وتقرير المصير وإنهاء االسـتـيـطـان غـيـر 
الشرعي وفضح الممارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية وخرقـهـا 

 الواضح لكافة القوانين الدولية 
اكد المؤتمر والمؤتمرون على حق العودة  كمحور مفصلـي 
غير قابل للتفاوض أو االنتقاص سيما وأن الجدل الذي أثـيـر 
حول تسمية دائرة شؤون المغتربين طـرح ال يسـتـهـدف إال 
إيجاد ثغرة للهجوم على مجريات المؤتمر تحت حجج واهـيـة 
ال أساس لها من الصحة ، ومن الجدير ذكره ان األخ د. نـبـيـل 
شعث الرئيس المكلف لدائرة شؤون المغتربين افتتح أعـمـال 
المؤتمر بكلمة اكد فيها على الحرص الـوطـنـي لـمـنـظـمـة 
التحرير الفلسطينية وعلى رأسها القيادة الفلسطينيـة عـلـى 
موضوع ترسيخ أواصر الوحدة الوطنية بـيـن كـافـة أطـيـاف 
الشعب الفلسطيني في كافة أماكـن تـواجـده فـي الـداخـل 
والشتات كما اكد على ضرورة استخـدام األسـس الـعـلـمـيـة 
والوطنية القائمة على مبدأ الديمقراطية في كـل مـخـرجـات 
أعمال مؤتمر بوخارست كما نقل مباركـة سـيـادة الـرئـيـس 
ألعمال المؤتمر عبر مكالمة هاتفية دلت على حرص القيـادة 
الفلسطينية واهتمامها بنجاح أعمال المؤتـمـر لـمـا لـه مـن 

 أهمية تمثيلية ألبناء شعبنا في أوروبا .
وقد اختتم المؤتمر أعماله عبر تصويته بـاإلجـمـاع عـلـى 
كافة اللجان المنبثقة عن أعماله واعتماد توصياتها وتـحـديـد 
أهدافها كما تم تحديد سقف زمني لتنفيذ ما تـمـخـض عـن 

 ١٨٠كافة اللجان من قرارات بمدة ال تزيد في اغلـبـهـا عـن 
يوماً كما تم اعتماد التقرير الدوري لهذه اللجـان خـالل مـدة 

يوم لدائرة أوروبا في دائرة شؤون المغـتـربـيـن  ٩٠أقصاها  
لالطالع على تحقيق ما تم إقراره داخلهـا ومـتـابـعـتـهـا مـع 

 رئيس دائرة أوروبا د. كفاح ردايدة .
ومما يجدر ذكره هو ان نسبة الحضور والمـشـاركـيـن فـي 
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هذا المؤتمر فاقت كل التوقـعـات مـع الـعـلـم بـأن أعضـاء 
المؤتمر تحملوا كافة نفقات سفرهم وإقامتهم مما يدل على 
رغبة حقيقة للمشاركة والعطاء من اجل بناء جسـم وطـنـي 
مستقل قوي عصي على الكسر يمثل كافة الفلسـطـيـنـيـيـن 

 في أوروبا .
وقد تم اختتام أعمال المؤتمر بالتأكيد على أهمية الثوابت 
الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير 
والتمسك بالقرارات الدولية ذات الصـلـة ورفـض ومـقـاومـة 
المحاوالت لتقسيم الوطن وعلى رأسه القدس الـتـي كـانـت 
وستبقى العاصمة األبدية لدولة فلسطين المستقـلـة وثـمـن 
المؤتمر عاليا الموقف الوطني الصامد للرئيس أبو مازن فـي 
رفضه صفقة القرن وفي مواجهـة الـمـؤامـرات األمـريـكـيـة 
واإلسرائيلية التي تستهدف القضية الفلسطينية كما تـطـرق 
المؤتمر بشكل موسع إلى ضرورة العمل على تـقـديـم كـل 
الدعم واإلسناد بالطرق المختلفة لرفع الحصار الظـالـم عـن 
قطاعنا الحبيب وتكريس كافة الجـهـود مـن اجـل تـقـلـيـل 
المعاناة والظروف الالإنسانية الناتجة عن الـحـصـار الـظـالـم 
والالإنساني لقطاع غزة وإعادة إعماره بعد الحروب الظـالـمـة 

التي دمرت الحجر والبشر كما ودعا المؤتمرون إلـى ضـرورة 
 إنهاء االنقسام وأهمية المصالحة الفلسطينية.

كما ثمن المؤتمر عاليا الوقفة البطولية الصامـدة ألهـلـنـا 
في القدس ضد المشاريع االستيطانية داخل الـمـديـنـة مـن 
محاوالت تهويد القدس والممارسات االحتاللـيـة الـمـتـمـثـلـة 
بهدم أحياء كاملة ومحاولة تغيـيـر الـخـريـطـة الـجـغـرافـيـة 
والدينية والديمغرافية واالقتـحـامـات الـمـتـكـررة لـالمـاكـن 
المقدسة والتي باءت بالفشل نتيجة صمود وتصـدي أهـلـنـا 

 التي أعادتها إلى نحرها.
كما وجه المؤتمر اسمى آيات التبجيل لألكرم منا جـمـيـعـا 
من شهدائنا ،وتمنى الشفاء العاجل لجرحانا ،وضرورة العمـل 
بكل الطرق إليجاد الوسيلة لتحرير األسرى من كافة سـجـون 

 القمع اإلسرائيلية .
 المجد والخلود لشهدائنا األبرار       
 الشفاء العاجل لجرحانا                   

 والحرية ألسرانا
 عاشت فلسطين حرة وعاصمتها األبدية القدس 

 وانها لثورة حتى النصر 
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بضع رصاصات وقنبلة يدوية أطلقها عرفات ومجموعة من 

، أعـلـنـت ١٩٦٥رفاقه في األول من كـانـون الـثـانـي عـام 
انطالقة الثورة الفلسطينية إيذاناً بانتهاء مـرحـلـة، وبـدايـة 
مرحلة جديدة، أنهت بداية سنوات الـمـلـل واالنـتـظـار فـي 
مخيمات اللجوء على وقع الخطب الرنانة واألغاني الحماسـيـة 

 ووعد الجيوش الجرارة التي لم تصل.
سرعان ما تحولت هذه الثورة إلى سيل جارف عندما التفت 
حولها كل الجماهير العربية على امـتـداد الـوطـن الـكـبـيـر، 
وانخرطت فيها كل القوى القومية بفلسطين عربية من النهر 
إلى البحر، وفي طليعتها حزب البعث العربي االشتراكي الـذي 

 طلب من مناضليه الفلسطينيين االلتحاق بالمولود الجديد.
ياسر عرفات، أبو عمار والختيار كما كانوا يطلقـون عـلـيـه 
قاد هذه المسيرة بثبات، واستطاع أن يحقق إنجازات كـبـيـرة 
رغم الرياح العاتية واألمواج المتالطمة التي أثـمـرت مـجـازر 
ومؤامرات وحصارات متنوعة إال أن فلسطين افتـرشـت وجـه 

 ثورة العصر. -الدنيا، وصارت قضية العصر وثورتها 
كثيرون اختلفوا معه إال أنهم كـانـوا يـديـنـون لـه بـالـريـادة  
ويعترفون له بالقيادة، وظل هو يتطلع إلى القدس، وكان يعتقد  

 أن المرحلي قد يصل به وبشعبه إلى الثابت االستراتيجي. 
عرفات خاض كل معارك الـمـواجـهـة، كـان فـي قـلـبـهـا 
ومقدمتها، وهو كشقيقه في خندق الجهـاد الـواحـد الـقـائـد 

الشهيد صدام حسين، كان يرى في الشـهـادة قـدراً مـحـبـبـاً 
وباستشهاد القائدين في فترة زمنية متقاربة حـدوا مـرحـلـة 
القادة الشهداء من أجل شعب اختـار الـثـورة طـريـقـاً، وأمـة 

 تنهض مثل طائر الفينيق.
صدام حسين يبعث من جديد في ثورة الـعـراقـيـيـن ضـد 
الهيمنة والفساد والجوع، وياسر عرفات يولد من جـديـد فـي 
مقاومة شعب فلسطين، وفي إرادة الصبر والصمود والتحـدي 
عند شعب الجبارين.. هو في حجارة األطفال، وفـي سـواعـد 
الرجال وبنادق الثوار، هو في إرادة تتصدى لكل مـخـطـطـات 

 االحتالل وسياسته العدوانية.
عرفات من قائد إلى شهيد إلى رمـز لـلـنـضـال الـوطـنـي 
الفلسطيني على طريق التحرير والعودة، باق فـي الـقـلـوب 

 والضمائر عند كل الخيرين العرب.
في زمن الثورة والنهضة، في زمن الساحات المـنـتـفـضـة، 
يدرك حقيقة األعداء أن مـا أرادوا تـحـقـيـقـه بـاسـتـهـداف 
الشهيدين صدام حسين وياسر عرفات لم ولن يتحـقـق ولـن 

 يحصدوا إال الخيبة والخسران.
تحية للقائدين الشهيدين عنواناً لمـرحـلـة جـديـدة بـدأت 
تباشريهما تلوح من القدس إلى بغداد ليتعمق أكـثـر خـنـدق 
الجهاد الذي يجمعهما ومن خلفهما كل جماهير أمتنا المجيدة 

 وهي تنحني إجالالً أمام عظمة الشهادة.



      ٢٠١٩تشرين الثاني /طليعة لبنان الواحد     

 

� +�k �=/k lTدر �� ��ب ����� 
����9 �:رد�6@5� �%+��� 

 ��
�	, >k�'�� و���� I, �B��9��,
 و��/	�ب ,=�2ح

    صدر عن حزب البعث العربي االشتراكي األردني البيان التالي:صدر عن حزب البعث العربي االشتراكي األردني البيان التالي:صدر عن حزب البعث العربي االشتراكي األردني البيان التالي:صدر عن حزب البعث العربي االشتراكي األردني البيان التالي:
 يا أبناء شعبنا األردني

 يا أبناء امتنا المجيدة  
عدوان صهيوني مستمر وفصل جديد آخر من فصول هـذا الـعـدوان 
واالعتداء الممنهج الذي تتعرض له األراضي الفلسطيـنـيـة الـمـحـتـلـة 
عموما وقطاع غزة بشـكـلٍ خـاص الـذي بـدأه قـطـعـان الصـهـايـنـة 
بارتكابهم واحدة من أبشع جـرائـمـه بـحـق أبـنـاء شـعـبـنـا الـعـربـي 

 .الفلسطيني في غزة
إن غزة اليوم تكشف الوجه القبيح لهذا الكيان اللقيـط  وعصـابـاتـه 
الوحشية التي تمعن في الضـرب بـعـرض الـحـائـط كـل الـمـواثـيـق 
والقوانين واألعراف الدولية، وتنتهك حقوق اإلنسان ، وتـرتـكـب بـحـق 
أهلنا في قطاع غزة الصامد جرائم حرب. ويتصدى لهذا العدوان أبـنـاء 
شعبنا األوفياء بصدورهم العارية وبسواعدهم ودمـائـهـم الـطـاهـرة 
وبرجالها ونسائها وشيوخها وأطفالها، فهم اليوم عنوانـاً شـامـخـاً مـن 

 .عناوين الكرامة والعزة والصمود
إننا في حزب البعث العربي االشتراكي األردني إذ نحيي أبناء شعبـنـا 
العربي الفلسطيني على صمودهم وتمسكهم ونضالهم فـي سـبـيـل 
الحفاظ على أرضهم فأننا في نفس الوقت نطالب المـجـتـمـع الـدولـي 
والنظام العربي الرسمي إلى تحمل مسؤولـيـاتـه لـردع هـذا الـكـيـان 
الغاصب ووقف آلة القتل التي تقتل ليل نهار أبـنـاء شـعـبـنـا الـعـربـي 
الفلسطيني.  واننا نؤكد على ان هذا الكيان الـغـاصـب والـمـسـخ لـن 
تجدي معه سوى لغة القوة فالقوة هي الوحيدة القادرة على وضـع حـد 
لهذه الغطرسة الصهيونية. واننا في الوقت الذي ندعو فيه أبناء شعبنا 
العربي الفلسطيني إلى التمسك بالعمل النضالي ومواجهة هذا الكيـان 
الغاصب إلفشال مخططاته فإننا كذلك ندعو الـحـكـومـة األردنـيـة أن 
تقوم بإلغاء اتفاقية وادي عربة التي قـيـدت األردن وإغـالق السـفـارة 
الصهيونية وطرد السفير من أرضنا الطاهرة، كأجراء سريـع فـي الـرد 
على هذه الجريمة النكراء، مطالبين كذلك بوقف كل أشـكـال الـحـوار 
والتطبيع مع العدو وتفعيل قوانين المقاطعة، واننا إذ نـديـن الصـمـت 
الرسمي العربي ونعتبره شريكا في هذه الجريمة، ونـحـن نـقـف أمـام 
هذه الجريمة النكراء فإننا نطالب بوقف كل أشكال التفاوض مع العدو، 
متوجهين إلى الفصائل الفلسطينية لـإلـسـراع فـي إنـجـاز وحـدتـهـا 
الوطنية على طريق حماية المقاومة واحتضانها لتظل راس الحربة في 

 .التصدي للمشروع العدواني االستيطاني الصهيوني
 المجد لدم الشهداء األبرار

 عاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر
١٤/١١/٢٠١٩ 

كان لقرار القيادة السياسية األردنية التجـاوب 
مع اإلرادة الشعبية باستعادة منطقتي البـاقـورة 
والغمر وقعاً إيجابيا لدى األمانة العامة للمؤتـمـر 
الشعبي العربي، التـي اعـتـبـرت ذلـك يشـكـل 
خطوة هامة على صـعـيـد اسـتـعـادة الـحـقـوق 
السياسية العربية من االغتـصـاب الصـهـيـونـي 
وتحرير إرادة األمة العربـيـة وتـعـزيـز السـيـادة 
الوطنية علـى ثـرواتـهـا الـقـومـيـة وقـراراتـهـا 
السياسية واالقتصادية بما يعمق سيادتها عـلـى 

 أراضيها.
هذا و يعتبر المؤتمر الشعبي العربي الخطـوة 
األردنية الشجاعة باستعادة منطقتي الـبـاقـورة 
والغمر و إلغاء الملحق الخاص بالمنطقتين أنـهـا 
تأتي تلبية للتطلعات الجـمـاهـريـة واسـتـجـابـة 
لصوت الشعب و مؤسسته التشريعية ( البرلمـان 
األردني) ، و هو ما يعكس التضـامـن الـوطـنـي 

 الذي يعبر عن نبض األمة العربية بمجموعها .
و يتطلع المؤتمر الشعبي العربي إلـى مـزيـد 
من االستجابة للتوجهات الوطنية المنادية بإلغاء 
اتفاقـيـة وادي عـربـة وغـيـرهـا مـن الـقـيـود 
واالتفاقيات التي تمس مصـالـح األمـة وقـطـع 
العالقات مع دولـة االسـتـعـمـار الصـهـيـونـيـة، 
ومواصـلـة الـدعـم لـكـفـاح الشـعـب الـعـربـي 
الفلسطيني حتى تحقيق أهدافـه فـي الـحـريـة 

 واالستقالل وتقرير المصير والعودة.
مرة أخرى يثمن المؤتمر الشـعـبـي الـعـربـي 
الموقف األردني لتحقيق الـمـبـادرات الـوطـنـيـة 
والقومية لتشكل رديـفـاً قـويـاً لـكـفـاح أمـتـنـا 

 العربية.
 :تونس  ٢٠١٩/١١/١٧

    األمين العاماألمين العاماألمين العاماألمين العام
    األستاذ المحامي : أحمد عبد الهادي النجداوياألستاذ المحامي : أحمد عبد الهادي النجداوياألستاذ المحامي : أحمد عبد الهادي النجداوياألستاذ المحامي : أحمد عبد الهادي النجداوي
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حيت القيادة القومية لحزب البـعـث الـعـربـي االشـتـراكـي 
االنتفاضة الثورية في العراق واعـتـبـرت ان وصـولـهـا إلـى 
مآالتها النهائية في استعادة الهوية الوطنية وتغيير الـبـنـيـة 
السياسية القائمة هي اإلسقاط الكامل لالحتالل وإفـرازاتـه. 

 جاء ذلك في بيان للقيادة القومية في ما يلي نصه:
مع دخول االنتفاضة الشعبية في العراق شهرها الثاني مـا 
يزال نبض الشارع على زخمه وجماهيـره الـمـحـتـشـدة فـي 
الساحات والميادين تواجه بصدورها العارية الرصاص الـحـي 
الذي ترمى به من األجهزة األمنية والتشكيالت الميليـشـاويـة 
المرتبطة بمركز التوجيه والتحكم اإليراني، والـذي أدى إلـى 
سقوط مئات الشهداء وآالف الجرحى في بغداد وسائر الـمـدن 
والحواضر التي انتفضت على منظومة الـفـسـاد السـيـاسـي 
واإلداري واالقتصادي واالجتماعي والتي تديـر الـبـالد تـحـت 
إشراف الوصي اإليراني ومندوبه السامي قاسم سـلـيـمـانـي 
الذي حل مكان الحاكم األميركي بريمر الذي أسس لعـمـلـيـة 
سياسية تنفذ اليوم اإلمالءات اإليرانية في السياسـة واألمـن 

 واالقتصاد وكل مناحي الحياة .
ان القمع الذي  تتعرض له  الجماهير الثائرة علـى الـظـلـم 
والفقر والفساد وانعدام الخدمات  وااللتحاق السياسي بنظـام  
(الولي الفقيه)، قدم دليالً حسياً جديداً، بأن الـذيـن يـديـرون 
العملية السياسية هم أعداء فعليين للشعب ومسلوخين عـن 
جلدتهم الوطنية وهم مجموعة لصوص سطوا عـلـى ثـروة 
العراق الوطنية ووظفوها في خدمـة مصـالـحـهـم الـخـاصـة 
وخدمة النظام اإليـرانـي لـتـخـفـيـف اخـتـنـاقـاتـه الـمـالـيـة 
واالقتصادية وتمويل تغوله في العمق القومي العربي وهـذا  
ما جعل صوت الشعب  ينطلق مدوياً لـيـسـمـع فـي طـهـران 

 (إيران برا برا، بغداد حرة حرة). 
إن هذا الشعار الذي صدحت به حناجر الجماهير في ساحـة 
التحرير ومدن الجنوب والفرات األوسـط  عـبـر عـن الـبـعـد 
الحقيقي لهذه االنتفاضة الثوريـة الـتـي هـي ثـورة شـعـب 
الستعادة الهوية الوطنية وتغيير البنية السياسية إلنهاء حالـة 
االستالب الوطني واالجتماعي التي ناء العراق تحت أعـبـائـهـا 

 منذ وقع تحت االحتالل. 
ان القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكـي وهـي  

تدين بشدة القمع الدموي التي تتعرض له الجماهير الثـائـرة 
على االحتالل اإليراني والفساد السياسي، توجه التحية لـهـذا 
الشعب العظيم الذي عبر من خالل انتفاضته عن تجذر الروح 
الوطنية في أبنائه واستعدادهـم لـلـتـضـحـيـة دفـاعـاً عـن 
هويتهم الوطنية وعروبتهم أمام محاوالت التفريس والنهـب 

 المنظم للثروة الوطنية. 
واذا كان النظام اإليراني يعتقد انه سيـطـوع إرادة شـعـب 
العراق  من خالل القمع وإعادته إلى بيت الطـاعـة اإليـرانـيـة 
فهو واهم والجواب يعرفه حكماً من خالل مشـهـديـات هـذه 

الثورة الهادرة التي رفعت العلم العراقي في كـل الـمـيـاديـن  
وأسقطت العلم اإليراني من علـى مـنـصـات الـقـنـصـلـيـات 
اإليرانية التي تحولت إلـى أوكـار تـجـسـس وإدارة ألعـمـال 

 التخريب في بنى المجتمع العراقي.  
هذه المشهديات البطولية  مثلت إفصاحـاً عـن الـمـخـزون 
الوطني لهذا الشعب الذي أُسس له في ثورة العشرين وعـبـر 

تموز وإسقاط  ما عرف بحلـف بـغـداد ١٤قطاره محطات ثورة
تموز بكل إنجازاتها العظيمة ومعاني ودالالت  ١٧/٣٠وثورة 

القادسية الثانية التي جرعت الخميني كأس الـمـر وهـا هـو 
اليوم يجرع نظامه كاساً جديداً رغم مكابرته وعدم التسليـم 
بواقع االنهيار لمرتكزاته السياسية واألمـنـيـة بـعـدمـا قـال 
الشعب كلمته بأن ذي قار والقادسيتين  ستبقى بمعطيـاتـهـا 
جزءاً عضوياً في تكوين الشخصية الوطنية العراقيـة والـتـي 
تعبر عن نفسها بهذا االنتفاضة الثورية التي التف حولها كـل 
الطيف السياسي الوطني االجتماعي والعشائري ورجال الدين 
الوطنيين والتي تنهل من معطى مقاومتـه الـوطـنـيـة ضـد 

 االحتالل معيناً ال ينضب .
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي  وهـي 
تكبر بجماهير العراق انتفاضتها البطولية تعتبـر أن وصـول 
هذه االنتفاضة إلى مآالتها النهائية فـي اسـتـعـادة الـهـويـة 
الوطنية وتغيير البنية السياسية  القائمة  وإعادة بناء العـراق 
بناًء وطنياً وفق محددات البـرنـامـج الـوطـنـي لـإلنـقـاذ لـن 
تنعكس آثاره اإليجابية علـى سـاحـة الـعـراق وحسـب، بـل 
ستعكس على مدى الساحة الـقـومـيـة واإلقـلـيـم. فـاألمـن 
الوطني العراقي استبيح واألمن القومي  العربي اخترق  يـوم 
انكشف العراق وعبثت به قوى االحتالل األميركي وااليرانـي، 
ومن هذا العراق  المتحرر من االستالب القومي واالجتمـاعـي 
سيعاد االعتبار للشخصية الوطنية العراقية ولألمن الـقـومـي 
العربي، ألن العراق كان وسيـبـقـى  صـمـام األمـان لـالمـة 

 العربية. 
فلتنتصر األمة العربية للعراق وانتفاضته الثورية ولتطـلـق 
أوسع حملة دعم لها ألنها تحاكي حراك شعبي فـي سـاحـات 
عربية أخرى وكلها تتكامل في نـتـائـجـهـا ألنـهـا انـطـلـقـت 
لمواجهة منظومات الفـسـاد  وإلقـامـة الـنـظـم الـوطـنـيـة 
الديموقراطية التي تقيم دولة الـمـواطـنـة والـمـسـاواة فـي 
الحقوق والواجبات كما دولة الخيارات الوطنية المستقلة فـي 

 نسج العالقات مع الخارج اإلقليمي والدولي. 
تحية لكل الطيف السياسي واالجتماعي المنخرط في هـذا 

 الحراك الشعبي الثوري.
المجد والخلود لشهداء هذه االنتفاضة المبـاركـة والشـفـاء 
للجرحى والخزي والعار للخونة والعمالء الذي ينفذون أجـنـدة 

 القوى المعادية وعلى رأسها النظام اإليراني العنصري.  
  ٦/١١/٢٠١٩في
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في ختام اجتماعها الخامـس أصـدرت األمـانـة الـعـامـة في ختام اجتماعها الخامـس أصـدرت األمـانـة الـعـامـة في ختام اجتماعها الخامـس أصـدرت األمـانـة الـعـامـة في ختام اجتماعها الخامـس أصـدرت األمـانـة الـعـامـة 
    للمؤتمر الشعبي العربي البيان التالي:للمؤتمر الشعبي العربي البيان التالي:للمؤتمر الشعبي العربي البيان التالي:للمؤتمر الشعبي العربي البيان التالي:

 يا جماهير أمتنا العربية
لقد وقفت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي الـعـربـي أمـام 
التطورات و الحركات الشعبية العربية وانتفاضتها ضد أنظمة 
التبعية و الفساد و االستبداد ، و ثمنت إرادة الجـمـاهـيـر فـي 
كسر قيود الذل و العبودية و سجلت اعتزازها بصور الـمـجـد 
المصاحبة لمختلف أبعاد هذه المعارك القومية ومـا أفـرزتـه 
وحققته من إنجازات عظيمة بـفـضـل إيـمـانـهـم الـمـطـلـق 
بقدرهم األبدي في مواجهة و مقارعة أعداء األمة فـي زمـن 
يوصف بثورة الشعب العربي الجديدة ضد الـزمـر الـفـاسـدة 
والمرتبطة بأجندات القوى اإلقليمية و العالمـيـة واالنـتـصـار 
لمصالحها وحقوقها الوطنية و القومية بعيدا عن الـطـائـفـيـة 

 والمذهبية والتطرف الديني بكل أشكاله .
إن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي لم و لن تتخلـى 
عن مبدأ نضالها من أجل تحرير األقطار العربيـة الـمـحـتـلـة 
وعلى رأسها فلسطين و الـعـراق و األحـواز وكـل األراضـي 
العربية المحتلة ، و تشد على أيدي أبناء شعبنا الماضي قدما 

 في صموده.
 يا أبناء أمتنا العربية....

إن القضية الفلسطينية كانت ومازالت أسـاس الـقـضـايـا 
العربية، فهي كما نعلم قضية العرب الـمـركـزيـة، وهـذا مـا 
أكده البيان التأسيسي للمؤتمر الشعبي العربـي، لـذا نـجـدد 
تأكيدنا على دعم كفاح أشقائنا في فلسـطـيـن  ومـمـثـلـهـا 
الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفـلـسـطـيـنـيـة، ونـؤكـد 
مجددا رفضنا لصفقة القرن المشؤومة وتـداعـيـاتـهـا، كـمـا 
وندعم السياسات الوطنية التي تنتهجها القيادة الفلسطينيـة 
على كافة الصعد والمستويات وخاصة في إصرارها على طي 
صفحة االنقالب األسود في غزة، وإعادة االعـتـبـار لـلـوحـدة 
الوطنية لتعزيز عوامل الصمود الفلسطينية واالنتصار عـلـى 
التحديات المنتصبة في وجه الشعب والقضية الفلسطـيـنـيـة 
تأكيدا لما تؤمن به األمانة و  لما جاء في بيانها الـتـأسـيـسـي 
والمتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية و عاصمتها الـقـدس، 
وبهذه المناسبة نثمن جهود القيادة الفلسطينية في إسـقـاط 
المؤامرة اإلسرائيلية األميركية لتصفية وكالة غوث وتشغيـل 
الالجئين الفلسطينيين، وحصولها على سبعة قرارات أممـيـة 
جديدة أهمها التجديد لوكالة الغوث لثالث سـنـوات قـادمـة، 
وفي السياق ندعو كل القوى الوطنية والقومية لدعم كـفـاح 
الشعب العربي الفلسطيني لـتـحـقـيـق أهـدافـه الـوطـنـيـة 
والقومية وأهمها تحقيق هدف الحرية واالستـقـالل وتـقـريـر 

 المصير والعودة.
 يا جماهير أمتنا العربية....

لقد وحدت ثورة تشرين العراقية  الشعب العراقـي دون أي  
تمييز و تحولت إلى ثورة عابرة للطوائف والمذاهب واإلثنيـات،  
فقد ضاهت جميع الثورات العظيمة في عطائها واستطاعت أن  
تستقطب أنظار العالم لما حققته، فقد عبرت بجرأة عـن إرادة  
العراقيين و إقدام أبنائها وإصرارهم على تحقـيـق أهـدافـهـم  
المتمثلة في االنعتاق مـن نـظـام الـمـحـاصـصـة الـطـائـفـي  
والمذهبي الفاسد التابع لطغمة الماللي التي عاثت جورا وحقدا  

 و كراهية و عنصرية على تاريخ وأصالة وعظمة العراق . 
إن الشعب العراقي الثائر تعرض و ما يزال يتـعـرض إلـى 
مؤامرة كبرى و احتالل مركب أمريكي إيراني على مدى أكثـر 
من ستة عشر عاما حملت في ثناياها مخططـات جـهـنـمـيـة 
عملت على تنفيذها أجهزة أمنية و بوليسية مستخـدمـة آلـة 
إعالمية عمالقة تعمل دون هـوادة لـتـدمـيـر الـعـراق دولـة 
ومجتمعا و تمزيق وحدته الوطنيـة والـقـضـاء عـلـى تـراثـه 

 والمساس بكرامته .
إن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي تبارك بـاعـتـزاز 
وفخر ثورة الشعب العراقي المتميزة و ال تألو جهداً لـتـقـديـم 
كل ما من شأنه إسناد هذه الثورة المـبـاركـة الـهـادفـة إلـى 
تحرير العراق و إزالة العملية السيـاسـيـة الـمـلـوثـة بـدنـس 

 العمالة و كل ما أفرزه االحتالل الغاشم.
 يا أحرار أمتنا العربية..

إن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العـربـي تـديـن وبشـدة  
الجرائم النكراء التي مارسها و يمارسهـا االحـتـالل الـفـارسـي  
الغاصب منذ أن وضع يده على دولة األحواز العربية ، وإنـنـا إذ  
نؤكد على شعبنا في دولة األحواز االستمرار في نضاله الباسل  
المشروع حتى النصر و االستقالل و ستنتصر األحواز بإذن اهللا،  
فإننا ندعو األمة العربية و المجتمع الـدولـي لـوقـف اإلرهـاب  

 اإليراني و جرائمه المنتهكة انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. 
إن جريمة دولة اإلرهاب اإليرانية لم تسـتـهـدف شـعـبـنـا 
وأرضه في دولة األحواز وحدها بل طالت الشـعـب الـعـربـي 
برمته و تعد تحدياً صارخاً و مفضوحا لمبادئ و قـيـم األمـم 
الحرة و هيئة األمم المتحدة و مبادئ و حقوق اإلنسـان الـتـي 
يكفلها القانون الدولي و أخذت على عاتقـهـا حـمـايـة كـافـة 

 شعوب العالم دون استثناء.
 يا أبناء أمتنا العربية..

لقد هز حراك الشارع اللبناني أركـان مـؤامـرات الـفـسـاد 
والطائفية  باستمراره على زخمه رغم كل المـحـاوالت الـتـي 
رمت الحتوائه عبر مسميات واهية أو بالتهويل لترهيـب مـن 
نزلوا للميادين و الساحات في كـل ربـوع لـبـنـان وصـدحـوا 
بصوت واحد أن الشعب يريد التغيير في مشهـديـة سـلـمـيـة 
وديمقراطية قدم نفسه من خاللها ، ينشد استعـادة الـوطـن 
بعيدا عن النزعة الطائفية و المذهبية والـتـطـرف الـمـقـيـت 
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وإبعاد أمراء الحرب و دمى المؤامرات الدنيئة التي تـحـركـهـا 
أيادي الماللي  ليكون دولة مؤسسات وطنية و دولة الـعـدالـة 
االجتماعية و ليس دولة يـنـخـرهـا الـفـسـاد مـن جـراء أداء 
المنظومة السلطوية التي تعاقبت على الحكم وأوصلت البلـد 

 إلى حافة االنهيار االقتصادي و المالي و السياسي.
 …يا أبناء شعبنا العربي

إن ما يحدث في اليمن أرق و ال يزال جسد أمتنا ، نـتـيـجـة 
حرب لم ينتج عنها إال التمـزق و الـتـفـرق فضـال عـن أالف 
الضحايا من أبناء الشعب اليمني ، و عمقت جراح اليـمـنـيـيـن 
وأسهمت في تردي األوضاع االجتماعية و توسيع دائرة الفقـر 
و انتشار األوبئة ، و من هذا المنطلق فـإن األمـانـة الـعـامـة 
للمؤتمر الشعبي العربي تدعو الشعب اليمني و قواه الوطنية 
إلى رفض التدخل األجنبي بكل أشكاله ، و العمل على الحـل 
 السياسي السلمي الداخلي الحافظ لوحدة اليمن أرضا وشعبا.

 يا جماهير أمتنا العربية....
إن الوضع الراهن يتطلب التفاف أبـنـاء لـيـبـيـا و إيـقـاف 
االقتتال الدائر بينهم و المحرك من قبل قوى تآمر خـارجـيـة 
تسعى لتعميق أزمة ليبيا و اسـتـمـرار الصـراع بـهـا خـدمـة 
لمصالحها و أهدافها ، إن األمانة العامة للمـؤتـمـر الشـعـبـي 
العربي تؤكد على مساندتها للشعب الليـبـي فـي مـواجـهـة 
التدخل األجنبي و اإلرهاب و من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا 
أرضا و شعبا  و تدعو القوى الليبية إلـى االتـحـاد مـن أجـل 
تغليب المصالح الوطنية العليا للشعب الليبي و إلـى الـبـحـث 
عن حلول تجمعهم حول مصلحة ليبيا و االحـتـكـام لصـوت 

 العقل و اللجوء للحلول اآلمنة بعيدا عن األيادي الخارجية.
 أيها األحرار....

إن ما يحدث في سوريا جريمة نكراء في حق األمة العربية 
لذى و إذ تساند األمانة العـامـة حـق الشـعـب السـوري فـي 
تحقيق خياراته المشروعة تؤكد على إدانتها و رفضهـا لـكـل 

 أشكال التدخل الخارجي.
 يا أبناء أمتنا العربية...

لقد حققت ثورة الشعب السوداني نـظـامـاً ديـمـقـراطـيـاً 
انتقالياً توافقياً بين المدنيين و العسكريين و شكلت حكومـة 
مدنية انتقالية و مجلساً للسيادة بأغلبية مدنية تهدف إلرساء 
السالم العادل في السودان كأولـويـة و شـرعـت فـي ذلـك 
وتوافقت كل الحركات الثورية التي كانت جـزًء مـن الـثـورة 
وساهمت في إسقاط النظام الفـاسـد الـذي جـاء عـلـى إثـر 

يولـيـو  ٣٠انقالب عسكري ضد نظام منتخب ديمقراطي في 
، و ارتكب جـرائـم بشـعـة ضـد اإلنسـانـيـة تـجـلـت  ١٩٨٩

مشاهدها في اإلبادات الجماعية في إقليم دارفور و أشـعـل 
الحروب في جنوب البالد و شمالها و شرقها وفي جبال النوبـة 
و النيل األزرق ما نتج عنه أالف الضحايا من الرجال والـنـسـاء 
واألطفال ناهيك عن المهجرين والمعتقـلـيـن والـمـمـارسـات 
القمعية ، وتدعو األمانة العامة الدول العـربـيـة والـمـجـتـمـع 
الدولي  و منظماته الفاعلة لشطب السودان من قائمة الدول 

 الداعمة لإلرهاب.
و على غرار المشهد الحضاري في السودان ومساره انفجر 

من فبراير الماضي للتخلـص  ٢٢حراك الشعب الجزائري يوم 
من أتون نظام دمرها مثلما دمر بناها التحتيـة وأتـى عـلـى 
مقوماتها االقتصادية و االجتماعية عـلـى مـدار عـقـود مـن 
الزمن ، لقد حقق حراك الثاني و العشرين من فبراير تحوالت 
إيجابية متمثلة في كسر قيود القهر والذلة التي ضربها عليـه 
نظام عصابة استولت على كرامته قبل مقدراته ، لـيـنـتـصـر 
الشعب الجزائري في نهاية المطاف بشروط و أشكال كفاحية 
مغايرة على العصبة التي سعت بكل آلة و وسيلة لالستـمـرار 
في بيع الوطن و الهوية مقابل اإلبقاء على سلطتها،  و إننا إذ 
نبارك للشعب ما تحقق من انتصارات فـإن األمـانـة الـعـامـة 
للمؤتمر الشعبي العربي تأمل أن يستكمل الشعب الجزائـري 
مساره بالمضي قدماً في طريق الديمقراطية و استكمال بناء 
مؤسسات الدولة وفق مبادئـهـا الـمـحـتـكـمـة لـالنـتـخـابـات 
والصندوق واالستماتة في وجه المؤامرات الخارجية الدنـيـئـة 
التي تسعى إلطالة عـمـر األزمـة والـحـؤول دون اسـتـقـرار 

 الجزائر.
 يا أبناء أمتنا العربية...

لقد قدم الشعب اإلرتري على مدى اكثر مـن نصـف قـرن 
من الزمن تضحيات كبيرة من أجل استقالل بـالده وتـحـريـر 

لـكـن ، اإلنسان اإلرتري من كل المظالم و تبعات االستعـمـار
شيئا من هذه األهداف لم يتحقق بعد ولـم تشـرق شـمـس 
الحرية على األرض التي ربت وسقيت من دماء شهداء الحرية 
والتحرر، بل قتلت فرحة الشعب في مهدها وتم إجهاض كـل 
معانى الحرية واالستقالل ، نتيجة ممارسات قمعيـة لـنـظـام 
مستبد بتر الضرع و أحرق الزرع و باع الشعب قبل مقدراتـه، 
ففي الوقت الذي تثير فيه منظمات حقوق اإلنسـان مسـائـل 
تتعلق باالرتقاء بكرامة اإلنسان، يباع أبناء شعبنا اإلرتريـيـن 
في أسواق النخاسة كعبيد في ليبيا ، و يختطفـون جـمـاعـات 
وأفرادا الستئصال أعضائهم قصرا و المتاجرة بها، ناهيك عن 
أالف من الذين راحوا طعاما لحيتان البحر نتيجة الهجرة غـيـر 
الشرعية، إن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي تقف إلى 
جانب أبناء شعبنا اإلرتيري و نضاله للتخلص من هذا النظـام 

 العميل الفاسد و السترجاع ما بيع من أرضه وكرامته.
 يا أبناء أمتنا ...

إن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي و إذ تعيش هذا 
الواقع ألمتنا فإنها تحمل على عاتقها مسـؤولـيـة مـنـاصـرة 
قضايا الشعب العربي ، وال يفوتنا أن نحيي شعـبـنـا األردنـي 
لما حققه من إنجاز عظيم تـمـثـل فـي اسـتـرجـاع أراضـيـه 
المحتلة (الباكورة و الغمر) ، كـمـا تـجـدد األمـانـة الـعـامـة 
اعتزازها بالتجربة التونسية في إرساء الـديـمـقـراطـيـة فـي 

 تونس .
 يا أبناء أتمنا العربية ...

ال يمكن لألمة تحقيق الخالص و النصر إال بـتـحـريـر كـل 
األقطار العربية المحتلة بدأ بفلسطين و األحواز و كل الـجـزر 
و المدن المغتصبة على غرار سبتة و ميلـيـة الـمـغـربـيـتـيـن 
وصوال إلى العراق و عودته قلعة للصمود والردع لكافة أعداء 

 األمة خصوصا إيران الغاصبة .
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بين الحين واآلخر، وخاصة عندما تنفجر براكين الغضب  
العراقي لتواجه االحتالل وممارسات أزالمه اإلجرامية وسقوط  
العملية السياسية في مزيد من التيه واإلفالس والفشل، وعبر  
ما تضخه من مزيد ظالم في نهارات العراق، وظلم وفقر  
وتجويع وتجهيل للعراقيين، واستهتار بوحدة الوطن واستقالله،  
وانغماس في برك الدم، واالتجاه بالشعب إلى المزيد من  
الضياع وتوسيع دوائر البطالة وتهميش المخرجات العلمية  
واألكاديمية، واإلفصاح الكامل عن التبعية الذليلة الجامعة  
لالحتالل اإليراني المجرم، ينبري البعض وتحت مسميات رنانة  
لإلعالن عن برامج إنقاذ وطنية، أو تشكيل مجالس استشارية،  
أقل ما يقال عنها أنها تشكيالت فوقية متعالية على شعبنا  
وغارقة في تصور واهم هو االعتقاد بأن الفبركة اللغوية  
والصناعة التمثيلية للعبارات البراقة والمزوقة كفيلة بالنفاذ  
إلى حيث يريد مصممو هذه التشكيالت من أعراض يتصدرها  

 .دورانهم في فلك الغزو ومنتجاته اإلجرامية الكارثية 
إن من يدين العملية السياسية ويخطئها من دون أن يدين 
الغزو واالحتالل ال يمكن أن يكون وطنياً صادقاً وال خالص 
النية هللا وللشعب، فاللغة المحابية والملتوية التي تتجنب 
إدانة الغزو وتجريمه ال يمكن أن يركن إليها، وال يمكن الثقة 
بمن يطلقونها ويستخدمونها كقارب للعبور إلى أهدافهم 

 .التي ال تنأى عن المنافع الشخصية والحزبية
إن القفز إلى النتيجة دون الوقوف ملياً عند مسبباتها 
وجوهر وقوعها هو ممارسة ميكافيلية مفضوحة، وتختل 
تنقص أصحابه الشجاعة والفراسة والحكمة في آن معاً، وال 

 .يليق بأصحاب األهداف الوطنية الحقيقيين
فاعتبار العملية السياسية كبديل عما يسمونه 
الدكتاتورية هو تحايل مفضوح ولعب مكشوف ليس باللغة 
كوسيلة للخداع فقط، بل هو انخراط سافر في تأييد الغزو، 
ومن يؤيد الغزو ال يمكن أن يكون بديالً اآلن لمن أيدوه قبل 

، الغزو واالحتالل لم يقع إلزالة دكتاتورية كما ٢٠٠٣وبعد 
يفخخ البعض بياناتهم ومشاريعهم الورقية، ومن يقدمون 
هكذا طروحات هم مخادعون في أبسط وصف، وال يصلحون 
أن يكونوا بديالً لمجرمي العملية السياسية، إال إذا ظنوا أن 

 .بديل المجذومين هم المصابون بالطاعون والعياذ باهللا
إن من يرى في الغزو واالحتالل وسيلة مشروعة إلزالة ما 
يسمونه بالدكتاتورية هم سياسيون تحكمهم أمراض نقص 
المناعة الوطنية، وضعف البصر الوطني، وال يختلفون بشيء 

 .فدمروا البالد والعباد ٢٠٠٣عمن حملتهم آلة الغزو عام 
األمر اآلخر المهم جداً الذي يقع فيه هؤالء الباحثون عن 
فرصة االنخراط في العملية السياسية عن طريق نقدها 
بلغة ترفة ناعمة، هو أنهم ال يعودون إلى جذرها اإلجرامي، 
فالعملية السياسية لم تصمم قط إلنتاج نظام ديمقراطي 
لكي يتباكى هؤالء على انحرافها عن الديمقراطية، ولم 

تصمم أصالً لبناء دولة، بل صممت لذبح الدولة، دون أن 
تضع مساراً واحداً سليماً لبناء أو تأسيس البدائل السليمة، 
فاالحتالل لم يسجل في كل تاريخ البشرية سابقة بناء ونماء 
واستقرار، ولم يسجل تاريخ البشرية احتالالً له أهداف نبيلة 

 .ال مادية وال إنسانية تخدم البلد المحتل وشعبه
وإنه العجب العجاب أن نقرأ مشاريع استشارية أو إنقاذية 
يتبجح أصحابها بلغة عجيبة غريبة تحكي عن (مرحلة 
انتقالية)، ويتباكون عن عدم حصول هكذا مرحلة بصيغ 

  !!!مناسبة وبوقائع سليمة
وعجبنا هنا منبعه وأساسه هو أن االحتالل ال تلحقه أو 
تتبعه مرحلة انتقالية ألنه لم يصمم (وهذا ما ثبت في 
الحالة العراقية قطعاً) إلنتاج دولة بديلة، ولم يقدم أصالً 
لهذا الغرض، فالغزو واالحتالل له تعريف واحد، هو عمل 
عدواني إجرامي، وأهدافه عدوانية وخسيسة، وخططه لها 
مسار واحد هو نهب خيرات البالد، وفرض برامج وأجندات 
عليها تتناقض مع الهوية الوطنية والقومية، وتسليط 

 .الفاشلين والرعاع والمقامرين والمرتزقة
ونحن هنا نتحدى أي شخص أو جمعية أو حزب أن يقدم 
دليالً أو برهاناً أو إثباتاً واحداً لغزو واحتالل حصل لتحقيق 

 .أهداف شعب وأمة
وعلى ذلك: فإن من يفسرون تداعيات االحتالل والفشل 
بأي إجراء سليم قط على أنه حاصل بسبب عدم الولوج في 
((مرحلة انتقالية)) صحيحة التكوين واألداء، هم عمالء شاءوا 
أو أبوا، قصدوا العمالة والخيانة أو لم يقصدوها، إنهم ال 
يرون قبح الغزو بل يرون (هنات) ما أنتجه، وال يجرمون تلك 
الهنات والخطايا والعثرات بل يطرحون أنفسهم ليكونوا 
بدالء عمن مرت على انخراطهم بواجبات االحتالل ستة عشر 
سنة كاملة، في محاولة عبثية إلنقاذ العملية السياسية تحت 

 .يافطة صناعة مرحلة وسطية انتقالية
في المنظومات العلمية وتصاميم االصطناع المختلفة 
تكون الحالة االنتقالية هي مرحلة ذات طاقة إيجابية أعلى 
من مواد االبتداء األولية، وتؤدي عادة إلى إنتاج مواد جديدة، 
وال يمكن الوصول إليها إال أن تكون مصممة بيد علماء 
الوطن وخبرائه، وليس بحوافر خيول الغزاة وحرابهم 
وسهامهم، وبواسطة مطايا بشرية أعدت لحمل الغث 

 .والسمين والجريمة
إن الحل الوحيد لمحنة العراق هو بثورة شعبية شاملة، 
كالتي يقوم بها شبابه اآلن، وهم وحدهم فرسان الساحة 
من يعرفون ما قد وقع، وما يجب أن يكون، وما يجب أن يقع، 
وإال فال إنقاذ وال استشارة وقد لدغ شعبنا بما يكفي، وما عاد 

 .مستعداً ألي لدغ آخر مضاف
وما دام أصحاب الطروحات الورقية والفذلكة الكالمية 
يرون أن الدكتاتورية ال تزاح إال بالغزو، فهم نفس األشخاص 

 ٢٠٠٣الذين سجلوا كل الموبقات والجرائم والفجور منذ 
 .وحتى اآلن، وال فرق بينهم إال باألسماء فقط
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
من أجل استيعاب ما يجري اآلن عـلـى سـطـح الـمـشـهـد 
العراقي يحتاج إلى تفكيك العقد واألحاجي التي تـحـيـط بـه. 
ومن أجل ذلك، كان ال بد من العودة إلـى جـذور مـا حصـل 

 .٢٠٠٣للعراق بعد احتالله في العام 
لقد اعتبر الكثيرون أن االشتباك األميركي اإليـرانـي عـلـى 
األرض العربية بشكل عام، وعلى األرض العـراقـيـة بشـكـل 
خاص، عائد إلى تناقض بين مشروعين، بدا فـيـه الـنـظـام 
اإليراني كأنه يدافع عن أخوة عراقية إيـرانـيـة تـربـط بـيـن 
الشعبين، وأعلن خامنئي أن الثورة في العراق هي فتنة ضـد 
األخوة المزعومة بينهما. وبدورها ذرفت اإلدارة األمـيـركـيـة، 
عبر سفارتها في المنطقة الخضراء، كما عبر بـومـبـيـو وزيـر 
خارجيتها، دموعاً على ما يحصل من قتل للشعـب الـعـراقـي 

 في شوارع المدن العراقية من بغداد حتى البصرة.
وأما عن حقيقة األمر، فإنهما يـتـوزعـان األدوار، فـحـرص 
إدارة خامنئي على األخوة بين الشعبين العراقـي واإليـرانـي، 
كما أن دموع ترامب التي يذرفها على سقـوط ضـحـايـا فـي 
الشارع العراقي، كاذبان، ألنهما ينفذان مخططاً واحداً، وهـو 
الصراع على حجم حصص كل منهما من الفريسة العراقـيـة. 
وهذا ما يدفعنا إلى تصوير قواعد االشتباك بينهـمـا كـذئـاب 
وضباع،  كل منها يريد أن ينهش من الـفـريسـة أكـثـر مـن 

 اآلخر.
تعود جذور هذه الحقيقة إلى أنه (لوال طهران لـمـا دخـلـت 
واشنطن إلى العراق، كما صرح أكثر من مسؤول في النـظـام 
اإليراني، منذ بداية العدوان واالحتالل. وإلـى تسـلـيـم إدارة 

، بـعـد أن ٢٠١١أوباما العراق إلى الضبع اإليراني في العام 
أثخنت حراب المقاومة العـراقـيـة جسـد الـذئـب األمـيـركـي 
بالجراح، وهذا ما تؤكده الوثائق السرية أو الـمـعـلـنـة بـيـن 

 الطرفين.
في فترة استالم النظام اإليـرانـي لـلـعـراق، بـعـد الـعـام 

، اختل التوازن في االتـفـاق بـيـن الضـبـع والـذئـب، ٢٠١١
فأصبحت استعادة التوازن بينهما مطلوبة كما أعلـن دونـالـد 
ترامب: (أميركا دفعت المال والدم، وإيران استفردت بـثـروات 
العراق، بينما تلك الثروات هي من حق الشعب األمـيـركـي)، 

 فأعلن حينذاك أنه ال بد من تصحيح الخلل.
بين هذا وذاك، كان هدف اسـتـعـادة الـكـرامـة الـوطـنـيـة 
العراقية وتحرير الثروات هدفاً مركزياً لكل العـراقـيـيـن مـن 
الشمال إلى الجنوب ومـن الشـرق إلـى الـغـرب، سـوى مـن 
ارتبطت مصالحه مع مصالح كل من المتصارعين األميـركـي 
واإليراني، فكانت ثورة األول من تشرين، والتي انتشرت فـي 
العراق نتيجة وعي وإدراك، هي تلك المفاجأة التي صـفـعـت 
كل من الحليفين اللـدوديـن، اإلدارة األمـيـركـيـة والـنـظـام 
اإليراني. فكشر األول عن أنياب بدت من خالل صمود الـثـوار 
العراقيين بأنها هشة، ولـم يـقـبـض الـثـوار دمـوع اإلدارة 
األميركية على محمل الجد. وأما السبب فألنهم يمتلكون من 
الوعي المقدار الكافي الذي يحصنهم من الوقوع فـي شـرك 

 الخداع الذي يمارسه عليه الحليفان األميركي واإليراني.
تحية من األعماق لثـوار الـعـراق، الـذيـن مـألوا الشـوارع 
والساحات بعد أن فكوا طوق الحصار عنهم الذي استمر ألكثر 

 من ستة عشر عاماً. 
تحية لشباب العراق وماجداته وأطفالـه وكـهـولـه، الـذيـن 
يواجهون وسائل القمع اإلجـرامـيـة بصـدور عـاريـة، وزنـود 
ممشوقة، وهمم عالية، وبسخاء المقتدرين والمعـوزيـن مـن 
الحريصين على أن يستردوا وطنهم، وبوسائـل مـبـتـكـرة ال 
تحتاج إلى دعم من هنا أو هناك، إالَّ ما كان بدوافع أخـالقـيـة 

 وإنسانية وقومية ووطنية.
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    د. علي بياند. علي بياند. علي بياند. علي بيان
وقّع في الخامس من الشهر الحالي "اتفاق الرياض" بـيـن 
الحكومة الشرعية ممثّـلـةً بـنـائـب رئـيـس الـوزراء سـالـم 
الخنبشي والمجلس االنتقالي الجنوبي ممثّالً بعـضـو هـيـئـة 
رئاسة المجلس ناصر الخبجي برعاية الملك سلمان بن عـبـد 
 ه منصور هادي وولـيالعزيز وحضور الرئيس اليمني عبد رب
عهد المملكة العربية السعودية وولي عهد أبو ظـبـي، وذلـك 
بعد أن بدأت جهود المصالحـة بـيـن الـطـرفـيـن أثـر وقـوع 

بدءاً مـن عـدن  ٢٠١٩اشتباكات ومواجهات عسكرية في آب 
ووصوالً إلى محافظات أخرى {شبوة، أبين...} وما نتج عـنـهـا 
من سيطرة قوات المجلس االنتقالي الجـنـوبـي عـلـى عـدن 
ومناطق أخرى، مما حدا بالمملكة العربـيـة السـعـوديـة إلـى 
دعوة طرفي النزاع إلى الحوار في مدينة جـدة وبـمـشـاركـة 

آب واستمر حتـى  ٢٠اإلمارات العربية المتحدة، والذي بدأ في 
تشرين األول. أبرم في نهاية محطّات الحوار اتفاق عـلـى  ٢٥

وزيراً مناصفـةً بـيـن الـمـحـافـظـات  ٢٤تشكيل حكومة من 
الجنوبية والشمالية يكون مقرها مدينة عدن. رافق االتـفـاق 
ترحيب عربي ودولي وشعبي يمني، ورفض بعـض فصـائـل 
الحراك الجنوبي بسبب حصرية تمثيل المجلـس االنـتـقـالـي 
الجنوبي في الحوار وما ينعكس ذلك على الحكومة الـمـقـرر 

 تشكيلها استناداً إلى االتفاق.
تضمن االتفاق تسعـة بـنـود وثـالثـة مـالحـق تـنـاولـت 
الترتيبات السياسية واإلقتصادية، والعسكرية، واألمنـيـة مـع 
التأكيد على التزام تحالف دعم الشرعية بالمرجعيات الثـالث: 
مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجـات 

، ٢٢١٦الحوار الوطني الشامل، وقرار مجـلـس األمـن رقـم 
والقرارات ذات الصلة. شملت بنود ومـالحـق االتـفـاق إعـادة 
تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الـدفـاع، وإعـادة 
تنظيم القوات األمنية تحت قيادة وزارة الداخليـة، وااللـتـزام 
بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المناطقي والمذهـبـي، 
ووقف الحمالت اإلعالمية المسيئة، ومواجـهـة الـتـنـظـيـمـات 
اإلرهابية، ومشاركة المجلس االنتقالي الجـنـوبـي فـي وفـد 
الحكومة لمشاورات الحلّ السياسي النهائي إلنـهـاء انـقـالب 
الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، إضافةً إلى عـدد مـن 

 اإلجراءات االقتصادية واإلدارية.
 ة التـفـاق الـريـاض، إذا مـا تـممن أبرز النتائج اإليجابي
االلتزام بتنفيذ بنوده ومالحقه، ووضع آليات تطبيقية علميـة 

وعملية له، هي خفض درجة تأثير األجندات الخاصة ألطـراف 
تحالف دعم الشرعية عـلـى دورهـا الـمـبـاشـر والـمـتـعـاون 
والمنسق، وعلى وحدة األطراف اليمنية المواجهة لميلـيـشـيـا 
الحوثيين، وتأمين مستلزمات الحياة الطبيعيـة لـلـنـاس فـي 
مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ورفع قوة تأثير مـمـثّـلـي 
الحكومة في المفاوضات المستقبلية مع الحوثييـن بـرعـايـة 
بعثة األمم المتحدة، الـتـي شـابـهـا الـكـثـيـر مـن عـالمـات 
االستفهام عند تطبيق االتفاقيات التي تم الـتـوصــل إلـيـهـا 
سابقاً في جنيف وستوكهولم، وخالل المتابعات الميدانية في 

 اليمن.
وحيث أنّ االتفاق الذي سوف تنـفّـذ بـنـوده خـالل مـهـل 
محددة بدءاً بعودة رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد إلى 
العاصمة المؤقتة عدن خالل سبعة أيام من توقـيـعـه مـروراً 

يـومـاً ووصـوالً إلـى  ٣٠بتشكيل الحكومة في مدة أقصاها 
يوماً  فـإنّ فـعـالـيـة  ٩٠تنفيذ جميع البنود وملحقاتها خالل 

الحكومة الشرعية تتصاعد طردياً بتواجد مسئـولـيـهـا عـلـى 
األرض اليمنية لمتـابـعـة إدارة الصـراع، وحـاجـات الـنـاس، 
واالستفادة من المعايشة اليوميـة عـلـى أرض الـواقـع فـي 
تعميق ثقة الناس وتعاونهم، وتطوير آليات العمـل، وإيـجـاد 
الحلول ألية نزاعات أو تطورات داخلية سلبية فـي مـنـاطـق 
سيطرة الحكومة الشرعية وعدم السماح لتراكمهـا ألنّ ذلـك 
قد يطيح بكلّ االتفاقيات الوطنية ومـنـهـا اتـفـاق الـريـاض 
نفسه الذي يعتبر نقلةً نوعيةً في تصحيح المسـار الـوطـنـي 
اليمني، والدعم العربي إلنهاء الحـرب، والـوصـول إلـى حـلّ 
سياسي وطنيّ يحفظ وحـدة وسـيـادة واسـتـقـالل الـيـمـن، 
وانتقاله نحو االستقرار والتنمية والـتـقـدم، والـقـيـام بـدوره 
 اإليجابي والفعال في العمل العربي المشترك رسمياً وشعبياً.
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لم يكن مفاجئاً كشف قوى الحرية والتغيير في مـؤتـمـرهـا 
الصحفي األخير عن اسم أمين سـر حـزب الـبـعـث الـعـربـي 
االشتراكي (األصل) علي الريح السنهوري ضمن المجـمـوعـة 
القيادية العليا التي قادت الحراك الـثـوري الـذي نـجـح فـي 
إسقاط نظام اإلنقاذ، وضمن المجلـس الـقـيـادي الـمـركـزي 
للحرية والتغيير الذي انتقل من ائتالف معارض إلـى ائـتـالف 
حاكم، األمر الذي يجعله معنيا بـاإلجـابـة عـلـى حـزمـة مـن 

  .التساؤالت الملحة بشأن تطورات األوضاع بالبالد
على أيام معارضته الشرسة لإلنقاذ، أجريت مع السنهـوري 

 ، لكنه فضل ٢أكثر من حوار في منزله بالخرطوم
هذه المرة إجراء الحوار معه في دار الحزب الجديدة بـقـلـب 

  .الخرطوم عند تقاطع شارع الملك نمر مع شارع الجمهورية
وفي مكتب علقت على جدرانه حديثة الطالء صور ميشيـل 
عفلق وصدام حسين وبدر الدين مدثر، ومـحـمـد سـلـيـمـان 
الخليفة التعايشي أول أمين سر لحزب البعث، كان هذا اللقاء، 

 وبهذه البداية:
*يبدو أنكم أصبحتم في وضع مالي مريح بدليل انتقالكم *يبدو أنكم أصبحتم في وضع مالي مريح بدليل انتقالكم *يبدو أنكم أصبحتم في وضع مالي مريح بدليل انتقالكم *يبدو أنكم أصبحتم في وضع مالي مريح بدليل انتقالكم 
من دار الحزب المتواضعة نوعا ما في أم درمان، إلـى هـذه من دار الحزب المتواضعة نوعا ما في أم درمان، إلـى هـذه من دار الحزب المتواضعة نوعا ما في أم درمان، إلـى هـذه من دار الحزب المتواضعة نوعا ما في أم درمان، إلـى هـذه 
الدار الجديدة في قلب الخرطوم.. فـمـن أيـن لـكـم هـذه الدار الجديدة في قلب الخرطوم.. فـمـن أيـن لـكـم هـذه الدار الجديدة في قلب الخرطوم.. فـمـن أيـن لـكـم هـذه الدار الجديدة في قلب الخرطوم.. فـمـن أيـن لـكـم هـذه 

    األموال؟ األموال؟ األموال؟ األموال؟ 
هذا سؤال جيد.. وفي الماضي أيام البشير لم نكن نحتـاج -

لدار في قلب الخرطوم، واحتياجاتنا في فترة المعارضة كانت 
محدودة ألن النظام السابق حصر الـفـعـالـيـات داخـل الـدور 
وكانت اجتماعات الحزب وتنظيماته تتم في المنـازل وتـأخـذ 
الطابع السري، ولكن اآلن صارت االجتماعات تتم فـي الـدور 
بشكل علني بعد إسقاط النظام الدكتاتوري الفاشي وإقـامـة 

نظام ديمقراطي وهذا كان يستوجب داراً تتسع الجتماعاتـنـا 
واجتماعات حلفائنا واجتـمـاعـات قـوى الـحـريـة والـتـغـيـيـر 

  ..والمنظمات الديمقراطية
    *السؤال من أين لكم لهذا؟ *السؤال من أين لكم لهذا؟ *السؤال من أين لكم لهذا؟ *السؤال من أين لكم لهذا؟ 

أما من أين لنا هذا، فهذا من رفـاقـنـا وأصـدقـائـنـا فـي -
الحقيقة ساهموا مسـاهـمـات كـبـيـرة، وهـي فـي الـغـالـب 

  مساهمات عينية وليست مالية.
*هل تقصد أصدقاء ورفاق الحزب داخل السودان أم  ربما *هل تقصد أصدقاء ورفاق الحزب داخل السودان أم  ربما *هل تقصد أصدقاء ورفاق الحزب داخل السودان أم  ربما *هل تقصد أصدقاء ورفاق الحزب داخل السودان أم  ربما 

    من خارجه أيضاً؟ من خارجه أيضاً؟ من خارجه أيضاً؟ من خارجه أيضاً؟ 
في الغالب األعم من داخل السودان، وبعضهم من الخارج -

 دعموا بما يحتاجه العمل الحزبي من إلكترونيات 
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وأشياء من هذا القبيل. وال تزال تـنـقـصـنـا الـكـثـيـر مـن 
األشياء، وال زلنا نفتح باب التبرع من البعثيين وأصدقاء حـزب 
البعث وأنصار الديمقراطية الـذيـن يـهـمـهـم إرسـاء نـظـام 
ديمقراطي حقيقي في السودان.. سواء أكانوا أصدقاء أو غيـر 
أصدقاء، ألن واجـب هـؤالء جـمـيـعـاً أن يسـنـدوا األحـزاب 
السياسية التي تشكل أعمدة الديمقراطية.. ونـحـن ال نـزال 
تنقصنا أشياء كثيرة جدا من إمكانات مالية وأشيـاء عـيـنـيـة، 
ونستغل هذه المقابلة لإلعالن عن فتح باب الـتـبـرع لـحـزب 
البعث العربي االشتراكي من كل الـقـوى الـمـسـانـدة وذات 

  .اإلرادة في بناء نظام ديمقراطي حقيقي في السودان
*في بداية حوارنا هذا انقطعت الكهرباء، فـهـل تـرى أن  *في بداية حوارنا هذا انقطعت الكهرباء، فـهـل تـرى أن  *في بداية حوارنا هذا انقطعت الكهرباء، فـهـل تـرى أن  *في بداية حوارنا هذا انقطعت الكهرباء، فـهـل تـرى أن  
الحكومة قادرة على مواجهة التحديات االقتصادية والمتاعب الحكومة قادرة على مواجهة التحديات االقتصادية والمتاعب الحكومة قادرة على مواجهة التحديات االقتصادية والمتاعب الحكومة قادرة على مواجهة التحديات االقتصادية والمتاعب 

    الخدمية من أزمة مواصالت وكهرباء وغيرها؟ الخدمية من أزمة مواصالت وكهرباء وغيرها؟ الخدمية من أزمة مواصالت وكهرباء وغيرها؟ الخدمية من أزمة مواصالت وكهرباء وغيرها؟ 
قطوعات الكهرباء ومشكالت المواصالت وضيق المعـيـشـة 

سـنـة مـن  ٣٠والغالء الفاحش في األسعار هذا من ميـراث 
سلطة فاسدة، بالتأكيد هنالك إرادة لتغيير هذا  الواقع. لكـن 
من المؤكد أيضاً أنه لن يتغير بين يوم وليلة،  فهـذا يـحـتـاج 
لوقت، ولمشاركة شعبية. ولن نعول على سلطتنا فقط (عينا 
وزراء وغيرهم)، ونقول اذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا. فـال بـد 
أن نقف معهم ونساندهم ونستنفر  كل إمكانات شعبنا لحـل 

  .المشكالت التي تواجهنا
*كل ما شكا الناس من ضيق بسبب غالء المعيشة وارتفاع *كل ما شكا الناس من ضيق بسبب غالء المعيشة وارتفاع *كل ما شكا الناس من ضيق بسبب غالء المعيشة وارتفاع *كل ما شكا الناس من ضيق بسبب غالء المعيشة وارتفاع 
األسعار وعسر في تقديم بعض الخدمات كلما كان التبريـر األسعار وعسر في تقديم بعض الخدمات كلما كان التبريـر األسعار وعسر في تقديم بعض الخدمات كلما كان التبريـر األسعار وعسر في تقديم بعض الخدمات كلما كان التبريـر 
أن الوقت ما زال مبكراً والحكومة تحتاج لوقت، فحتى مـتـى أن الوقت ما زال مبكراً والحكومة تحتاج لوقت، فحتى مـتـى أن الوقت ما زال مبكراً والحكومة تحتاج لوقت، فحتى مـتـى أن الوقت ما زال مبكراً والحكومة تحتاج لوقت، فحتى مـتـى 

    سننتظر وهل هناك سقف زمني لالنتظار؟ سننتظر وهل هناك سقف زمني لالنتظار؟ سننتظر وهل هناك سقف زمني لالنتظار؟ سننتظر وهل هناك سقف زمني لالنتظار؟ 
هذا ليس تبريراً، هذا واقع. والحكومـة اآلن لـم تـكـمـل -

الشهرين منذ تشكيلها، وال تزال تتلـمـس طـريـقـهـا، وهـي 
تعمل وسط حقل من األلغام ألن النظام الـقـديـم مـا يـزال  
موجودا في مختلف اإلدارات والمؤسسات، وطبعاً هـذا يـولـد 
سؤاالً جديداً وهو لماذا ال تتم تصـفـيـة هـؤالء، فـتـصـفـيـة 
اإلنقاذيين جارية، ولكنها جارية من أعلى إلى أسـفـل. وهـي 
إبدال وإحالل، ونتيجة الضغوط استعجل بعض الـوزراء فـي 
إبعاد وإحالل ولم يكن اإلحالل مرضياً تماماً في كل الـحـاالت 
نتيجة لالستعجال. وعملية اإلحالل تحـتـاج لـوقـت وتـحـتـاج 
لمساهمة، واآلن يجري تصنيف في كل المؤسسات وفي كـل 
الوزارات للعاملين لتحديد العناصر الوطنية المـخـلـصـة مـن 
العناصر التي جاءت بال كفاءة وبال مقدرة نتيجة لـلـتـمـكـيـن، 
وأيضا للذين ابعدوا سواء للصالح العام أو ألسباب سياسية أو 
ألنهم واجهوا الفساد في مؤسساتهم، وهذه العملية  تـأخـذ 
وقتا، مسألة الوقت ليست ذريعة. أما ما يتعـلـق بـالـخـدمـات 
واألسعار ومعالجة األزمة االقتصادية المستفحلة فكيف تعالج 
بجرة قلم؟!.. هذه ال تعالج بجرة قلم وتحتاج إلى مـيـزانـيـات 
ولتوفير أموال ولمعالجة قضايا اإلنتاج ورفع اإلنتاج لـتـلـبـيـة 
احتياجاتنا الداخلية. واآلن أغلب الحـديـث يـدور حـول زيـادة 

اإلنتاج لتحقيق صادر يوفر عملة صعـبـة، لـكـن قـبـل ذلـك 
  .يفترض أن نرفع من وتائر اإلنتاج لتحقيق اكتفاء ذاتي

*لكن الذي يحدث اآلن هو أن الحكومة تسير فـي اتـجـاه *لكن الذي يحدث اآلن هو أن الحكومة تسير فـي اتـجـاه *لكن الذي يحدث اآلن هو أن الحكومة تسير فـي اتـجـاه *لكن الذي يحدث اآلن هو أن الحكومة تسير فـي اتـجـاه 
معاكس تماما، فبينما تتحدث الحكومة عن زيـادة اإلنـتـاج معاكس تماما، فبينما تتحدث الحكومة عن زيـادة اإلنـتـاج معاكس تماما، فبينما تتحدث الحكومة عن زيـادة اإلنـتـاج معاكس تماما، فبينما تتحدث الحكومة عن زيـادة اإلنـتـاج 
والصادر نجد في الواقع هناك تقليال لإلنتاج وخروجا لصادر والصادر نجد في الواقع هناك تقليال لإلنتاج وخروجا لصادر والصادر نجد في الواقع هناك تقليال لإلنتاج وخروجا لصادر والصادر نجد في الواقع هناك تقليال لإلنتاج وخروجا لصادر 
الثروة الحيوانية بسبب تصريحات مسؤولين، واآلن استمرار الثروة الحيوانية بسبب تصريحات مسؤولين، واآلن استمرار الثروة الحيوانية بسبب تصريحات مسؤولين، واآلن استمرار الثروة الحيوانية بسبب تصريحات مسؤولين، واآلن استمرار 
دعم األصدقاء للحكومة مهدد بسبب تصريحات حلفـاء فـي دعم األصدقاء للحكومة مهدد بسبب تصريحات حلفـاء فـي دعم األصدقاء للحكومة مهدد بسبب تصريحات حلفـاء فـي دعم األصدقاء للحكومة مهدد بسبب تصريحات حلفـاء فـي 

    الحرية والتغيير؟ الحرية والتغيير؟ الحرية والتغيير؟ الحرية والتغيير؟ 
  .ال، على صعيد السياسات نسير في االتـجـاه الصـحـيـح-

ومسألة حمى الوادي المتصدع هذه حقيقية وتنعكـس فـعـالً 
على صادراتنا من الثروة الحيوانية ولكن هذا توقـف مـؤقـت  
لمعالجة هذه المسألة حتى نستطيع أن نصدر اللحوم بشكـل 
جيد. وهذه أيضا مرتبطة ببناء مسالخ لـتـصـديـر  الـلـحـوم 
واالستعاضة عن تصـديـر الـمـاشـيـة الـحـيـة. والسـيـاسـات 
الموضوعة سياسات صحيحة، والسلطة االنتقالية تسيـر فـي 
االتجاه الصحيح، لكن هذه دعايات قـوى الـثـورة الـمـضـادة، 
فقوى الثورة المضادة تريد أن نعالج في شهرين ما أحـدثـتـه 

  .) عاما٣٠من دمار طوال (
* بالعودة للحديث عن اإلحالل واإلبدال، أال ترى أن قـوى * بالعودة للحديث عن اإلحالل واإلبدال، أال ترى أن قـوى * بالعودة للحديث عن اإلحالل واإلبدال، أال ترى أن قـوى * بالعودة للحديث عن اإلحالل واإلبدال، أال ترى أن قـوى 
الحرية والتغيير أرادت استبدال تمكين بتمكين آخر.. فـهـي الحرية والتغيير أرادت استبدال تمكين بتمكين آخر.. فـهـي الحرية والتغيير أرادت استبدال تمكين بتمكين آخر.. فـهـي الحرية والتغيير أرادت استبدال تمكين بتمكين آخر.. فـهـي 
أقصت بعض المحسوبين على الـنـظـام السـابـق وجـاءت أقصت بعض المحسوبين على الـنـظـام السـابـق وجـاءت أقصت بعض المحسوبين على الـنـظـام السـابـق وجـاءت أقصت بعض المحسوبين على الـنـظـام السـابـق وجـاءت 

    بعناصر محسوبة عليها.. فهل هذا هو المطلوب؟ بعناصر محسوبة عليها.. فهل هذا هو المطلوب؟ بعناصر محسوبة عليها.. فهل هذا هو المطلوب؟ بعناصر محسوبة عليها.. فهل هذا هو المطلوب؟ 
نعم، نريد أن نمكن الشعب بدال عن تـمـكـيـن الـجـبـهـة -

اإلسالمية. فالتمكين السابق كان للجبهـة اإلسـالمـيـة واآلن 
  .نريد تحقيق تمكين لشعب السودان، كل شـعـب السـودان

وقوى الحرية والتغيير تمثل أوسع ألوان الـطـيـف السـيـاسـي 
واالجتماعي والنقـابـي فـي السـودان، فـالـتـمـكـيـن لـيـس  
ألشخاص أو لحزب بعينه، وإنما لكل شعب السودان الذي تـم 
تهميشه وإقصاؤه من السلطة وهو مصدر السلطة وتمـكـيـن 

  .عناصر ال تمتلك الخبرة أو األخالق أو اإلرادة الوطنية
* كنت في قيادة تحالف الحرية والتغيير الذي قاد العـمـل * كنت في قيادة تحالف الحرية والتغيير الذي قاد العـمـل * كنت في قيادة تحالف الحرية والتغيير الذي قاد العـمـل * كنت في قيادة تحالف الحرية والتغيير الذي قاد العـمـل 
الثوري إلسقاط النظام، فهل تمثلون اآلن أبـوة سـيـاسـيـة الثوري إلسقاط النظام، فهل تمثلون اآلن أبـوة سـيـاسـيـة الثوري إلسقاط النظام، فهل تمثلون اآلن أبـوة سـيـاسـيـة الثوري إلسقاط النظام، فهل تمثلون اآلن أبـوة سـيـاسـيـة 

    للحكومة الحالية؟ للحكومة الحالية؟ للحكومة الحالية؟ للحكومة الحالية؟ 
نحن ال نمثل أبوة لهذه الحكومة، نحن حاضنة سـيـاسـيـة -

لها. فقوى الحرية والتغيير هي من قام بتـشـكـيـل الـجـسـم 
المدني في مجلس السيادة وتشكيل مجلس الوزراء وبالتالـي 

  .هي شبيهة بالحزب الحاكم
*هل أنت مهيأ نفسياً لالنتقال من زعيم سياسي معارض *هل أنت مهيأ نفسياً لالنتقال من زعيم سياسي معارض *هل أنت مهيأ نفسياً لالنتقال من زعيم سياسي معارض *هل أنت مهيأ نفسياً لالنتقال من زعيم سياسي معارض 

    إلى قيادي في حزب أو ائتالف حاكم؟ إلى قيادي في حزب أو ائتالف حاكم؟ إلى قيادي في حزب أو ائتالف حاكم؟ إلى قيادي في حزب أو ائتالف حاكم؟ 
 هذا سؤال شخصي أم عام؟  -

    *هو سؤال شخصي طالما كان عن تهيئة نفسية؟ *هو سؤال شخصي طالما كان عن تهيئة نفسية؟ *هو سؤال شخصي طالما كان عن تهيئة نفسية؟ *هو سؤال شخصي طالما كان عن تهيئة نفسية؟ 
القضية ليست شخصية، القضية قضية حزب ومـكـونـات -

سياسية. وبالطبع االنتقال من المعارضة لـلـسـلـطـة لـيـس 
) ٣٠عملية سهلة سيما وأن هذه المعارضة لم تدم فقط لــ (



 ٢٠١٩تشرين الثاني  /طليعة لبنان الواحد 

 

) عاما وظلـلـنـا ٥٣عاماً فنحن حكمتنا قوى ديكتاتورية لمدة (
  .نقاتل في هذه األنظمة من عبـود إلـى نـمـيـري واإلنـقـاذ

والفترة األخيرة عانى فيها الشعب األمـريـن، فـهـي لـيـسـت  
موجهة لشخص أو لحزب وإنما موجهة لكـل الشـعـب، فـكـل 
الشعب كان يعيش في حالة معارضة للنظام الـقـديـم واآلن 
هو في مرحلة انتقال من المعارضة لشعب صاحب سـلـطـة، 
نحن ال نريد السلطة لألحزاب وإنمـا نـريـدهـا لـكـل شـعـب 
السودان يمارسها عبر منظماته المتنوعة وعبر تواجـده مـن 
أصغر وحدة إدارية إلى أعلى وحدة إدارية.. نريـد أن نـمـكـن 

 الشعب من السلطة، وهذه أكيد تمر بمرحلة انتقالية من 
عقلية ونفسية المعارضة إلى عقلية ونفسية البناء لسلطة 

  .وطنية هي سلطته
*هل تشعرون أن السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبد اهللا *هل تشعرون أن السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبد اهللا *هل تشعرون أن السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبد اهللا *هل تشعرون أن السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبد اهللا 
حمدوك ملتزم بميثاق الحرية والتغيير ويـرجـع لـكـم فـي حمدوك ملتزم بميثاق الحرية والتغيير ويـرجـع لـكـم فـي حمدوك ملتزم بميثاق الحرية والتغيير ويـرجـع لـكـم فـي حمدوك ملتزم بميثاق الحرية والتغيير ويـرجـع لـكـم فـي 
التفاصيل أم ربما كان لديكم تحفظ على أدائه في الـفـتـرة التفاصيل أم ربما كان لديكم تحفظ على أدائه في الـفـتـرة التفاصيل أم ربما كان لديكم تحفظ على أدائه في الـفـتـرة التفاصيل أم ربما كان لديكم تحفظ على أدائه في الـفـتـرة 

    الماضية؟ الماضية؟ الماضية؟ الماضية؟ 
هنالك فرق بين االلتزام وبين األداء. فالجمـيـع مـلـتـزم،  -

ولكن الناس يختلفون في األداء. ونعتقد أن السـيـد رئـيـس 
الوزراء ال يزال يتشاور مع قوى الحرية والتغيير فـي الـكـثـيـر 
من التفاصيل التي يمكن لقوى الحرية والـتـغـيـيـر كـمـكـون 
سياسي أن تضطلع بها ألن هنالك أشياء تتعلق بجهاز الدولـة 

  .وليس بالقوى السياسية
    

*طالما كان هناك تشاور.. لماذا االنتقـادات مـن بـعـض *طالما كان هناك تشاور.. لماذا االنتقـادات مـن بـعـض *طالما كان هناك تشاور.. لماذا االنتقـادات مـن بـعـض *طالما كان هناك تشاور.. لماذا االنتقـادات مـن بـعـض 
القوى السياسية المنضوية تحت لواء الحرية والتغييـر ألداء القوى السياسية المنضوية تحت لواء الحرية والتغييـر ألداء القوى السياسية المنضوية تحت لواء الحرية والتغييـر ألداء القوى السياسية المنضوية تحت لواء الحرية والتغييـر ألداء 

    حكومة حمدوك ولبعض وزرائه؟ حكومة حمدوك ولبعض وزرائه؟ حكومة حمدوك ولبعض وزرائه؟ حكومة حمدوك ولبعض وزرائه؟ 
هذا شيء طبيعي أن يكون هناك اخـتـالف فـي وجـهـات  -

النظر وفي تقييم األداء، وشيء طبيعـي أن بـعـض الـوزراء 
ينتهجون في تفاصيل العمل بعض السياسات التي ال أوافـق 

 .عليها أنا في حزب البعث أو ال توافق علـيـهـا أحـزاب أخـرى
  .فنحن في ظل نظام ديمقراطي

    
*الحظ البعض أن بدايات حكومة حمدوك أشبه بنهـايـات  *الحظ البعض أن بدايات حكومة حمدوك أشبه بنهـايـات  *الحظ البعض أن بدايات حكومة حمدوك أشبه بنهـايـات  *الحظ البعض أن بدايات حكومة حمدوك أشبه بنهـايـات  
حكم البشير.. وهناك من ال يشعر بوجود للدولـة ويـرى أن حكم البشير.. وهناك من ال يشعر بوجود للدولـة ويـرى أن حكم البشير.. وهناك من ال يشعر بوجود للدولـة ويـرى أن حكم البشير.. وهناك من ال يشعر بوجود للدولـة ويـرى أن 

    هناك ارتخاء في األمن وارتفاع في األسعار؟ هناك ارتخاء في األمن وارتفاع في األسعار؟ هناك ارتخاء في األمن وارتفاع في األسعار؟ هناك ارتخاء في األمن وارتفاع في األسعار؟ 
هذا شيء طبيعي في مرحلة االنتقال من دولة إلى دولـة، -

وفي األنظمة الديمقراطية المستقرة في كل العالم عـنـدمـا 
تجري انتخابات وتفوز كتلة يكلف رئـيـس الـوزراء ويـعـطـى 
شهرا حتى يشكل حكومته، لمجـرد تشـكـيـلـهـا، وال تـوجـد 
حكومة في الدنيا تحاسب على أدائها في شهرين، وهذا عمل 
قوى الثورة المضادة فهي تريد بقدر اإلمكان نـقـد الـنـظـام 
البديل لها والذي قام على أنقاضها خوفا من أن يتـمـدد هـذا 
النظام ويحاسبها على فسادها وإجرامها وعلى مـا ارتـكـبـتـه 

  .بحق السودان كبلد وبحق شعب السودان

*اآلن هل هناك هارموني بين قوى الحـريـة والـتـغـيـيـر *اآلن هل هناك هارموني بين قوى الحـريـة والـتـغـيـيـر *اآلن هل هناك هارموني بين قوى الحـريـة والـتـغـيـيـر *اآلن هل هناك هارموني بين قوى الحـريـة والـتـغـيـيـر 
ومؤسسات الحكم المختلفة، ودعني أشير لك للموقـف مـن ومؤسسات الحكم المختلفة، ودعني أشير لك للموقـف مـن ومؤسسات الحكم المختلفة، ودعني أشير لك للموقـف مـن ومؤسسات الحكم المختلفة، ودعني أشير لك للموقـف مـن 
المحكمة الجنائية، فإبراهيم الشيخ قال إن قـوى الـحـريـة المحكمة الجنائية، فإبراهيم الشيخ قال إن قـوى الـحـريـة المحكمة الجنائية، فإبراهيم الشيخ قال إن قـوى الـحـريـة المحكمة الجنائية، فإبراهيم الشيخ قال إن قـوى الـحـريـة 
جميعا مع تسليم البشير وسبق للبرهان أن أكد محاكمته في جميعا مع تسليم البشير وسبق للبرهان أن أكد محاكمته في جميعا مع تسليم البشير وسبق للبرهان أن أكد محاكمته في جميعا مع تسليم البشير وسبق للبرهان أن أكد محاكمته في 

    الداخل، وحمدوك قال إن هذه قضية قانونية؟ الداخل، وحمدوك قال إن هذه قضية قانونية؟ الداخل، وحمدوك قال إن هذه قضية قانونية؟ الداخل، وحمدوك قال إن هذه قضية قانونية؟ 
ال يوجد إشكال، هي وجهات نظر  تتدخل في أي بـلـد إذا -

فشل القضاء في البلد في محاكمة الجناة، وإذا فشـل نـظـام 
السودان الجديد في محاكمة البـشـيـر وغـيـر الـبـشـيـر مـن 

 المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، فمن 
  .الطبيعي أن تطالب المحكمة الجنائية الدولية باستالمهم

ولكن إذا نجح القضاء السوداني في محاسبة البشير على مـا 
ارتكبه من جرائم، فالمحكمة الجنائـيـة الـدولـيـة فـي هـذه 
الحالة ال تتدخل، ألنه حسب نظامها األساسي هـي تـتـدخـل 
عندما يفشل القضاء في بلد ما في محاكـمـة مـن ارتـكـبـوا 

    .جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية
    

*ما هو رأيك أنت الشخصي في هـذه الـقـضـيـة، وهـل  *ما هو رأيك أنت الشخصي في هـذه الـقـضـيـة، وهـل  *ما هو رأيك أنت الشخصي في هـذه الـقـضـيـة، وهـل  *ما هو رأيك أنت الشخصي في هـذه الـقـضـيـة، وهـل  
    بالضرورة متفق مع ما قاله إبراهيم الشيخ؟بالضرورة متفق مع ما قاله إبراهيم الشيخ؟بالضرورة متفق مع ما قاله إبراهيم الشيخ؟بالضرورة متفق مع ما قاله إبراهيم الشيخ؟

أنا ال أتحدث عن رأي شـخـصـي وإنـمـا عـن رأي حـزب  -
وأوضحته اآلن.. فإذا نجح القضاء السودانـي فـي مـحـاسـبـة 

  .البشير فال تستطيع الجنائية الدولية أن تتدخل
    

    *هل تريد أن تقول إن األولوية للقضاء الوطني؟*هل تريد أن تقول إن األولوية للقضاء الوطني؟*هل تريد أن تقول إن األولوية للقضاء الوطني؟*هل تريد أن تقول إن األولوية للقضاء الوطني؟
 نعم -
    

*  إذن كيف يمكن أن تكونوا متفقين في الحرية والتغيير *  إذن كيف يمكن أن تكونوا متفقين في الحرية والتغيير *  إذن كيف يمكن أن تكونوا متفقين في الحرية والتغيير *  إذن كيف يمكن أن تكونوا متفقين في الحرية والتغيير 
على تسليم البشير للجنائية الدولية وتقولون إن األولـويـة على تسليم البشير للجنائية الدولية وتقولون إن األولـويـة على تسليم البشير للجنائية الدولية وتقولون إن األولـويـة على تسليم البشير للجنائية الدولية وتقولون إن األولـويـة 

    للقضاء الوطني؟ للقضاء الوطني؟ للقضاء الوطني؟ للقضاء الوطني؟ 
  .هذا أصبح جدال يا أستاذ، وأنا أوضحت لك وجهة نظرنا-
    

*أيهما األقرب برأيك.. أن تتقلص الفترة االنتقالية أو تمدد *أيهما األقرب برأيك.. أن تتقلص الفترة االنتقالية أو تمدد *أيهما األقرب برأيك.. أن تتقلص الفترة االنتقالية أو تمدد *أيهما األقرب برأيك.. أن تتقلص الفترة االنتقالية أو تمدد 
    ربما؟ ربما؟ ربما؟ ربما؟ 

  .األقرب أن نلتزم بما نصت عليه الوثيقة الدستورية-
    

*هل هناك أي احتمال لقيام انتخابات مبكرة كمـا تـوقـع *هل هناك أي احتمال لقيام انتخابات مبكرة كمـا تـوقـع *هل هناك أي احتمال لقيام انتخابات مبكرة كمـا تـوقـع *هل هناك أي احتمال لقيام انتخابات مبكرة كمـا تـوقـع 
    بعض المراقبين؟ بعض المراقبين؟ بعض المراقبين؟ بعض المراقبين؟ 

حسب الوثيقة الدستورية حددت االنتخابات بنهاية الفترة -
  .االنتقالية

    
*بعض مناصري الحرية والتـغـيـيـر دعـوا لـالـسـتـعـداد *بعض مناصري الحرية والتـغـيـيـر دعـوا لـالـسـتـعـداد *بعض مناصري الحرية والتـغـيـيـر دعـوا لـالـسـتـعـداد *بعض مناصري الحرية والتـغـيـيـر دعـوا لـالـسـتـعـداد 

    النتخابات مبكرة وللخطة (ب) كما تعلم؟ النتخابات مبكرة وللخطة (ب) كما تعلم؟ النتخابات مبكرة وللخطة (ب) كما تعلم؟ النتخابات مبكرة وللخطة (ب) كما تعلم؟ 
هذا ليس رأي الحرية والتغيير، وأنا غير مستعد لمناقشة  -

كل اآلراء التي تطرح في الساحة مـن هـذا الـحـزب أو ذاك، 
    .وملتزمون بالوثيقة الدستورية وبميثاق الحرية والتغيير



      ٢٠١٩تشرين الثاني /طليعة لبنان الواحد     

 

* كيف تقرأ السياسات الخارجية للحكومة االنتقالية فهناك * كيف تقرأ السياسات الخارجية للحكومة االنتقالية فهناك * كيف تقرأ السياسات الخارجية للحكومة االنتقالية فهناك * كيف تقرأ السياسات الخارجية للحكومة االنتقالية فهناك 
اتهامات لها من البعض بأنها تميل لـمـحـور عـلـى حسـاب اتهامات لها من البعض بأنها تميل لـمـحـور عـلـى حسـاب اتهامات لها من البعض بأنها تميل لـمـحـور عـلـى حسـاب اتهامات لها من البعض بأنها تميل لـمـحـور عـلـى حسـاب 

    المحور اآلخر؛ المحور اآلخر؛ المحور اآلخر؛ المحور اآلخر؛ 
هذا جزء من دعاية الثورة المضـادة وهـنـالـك مـحـاوالت  -

للتشكيك وإحباط وتضليل الشعب وإشعاره بأنه بعد نضال (
) عاما وانبثاق سلطة انتقالية نتيجة لهذا النضال الممهور ٣٠

بدماء الشهداء بأنه لم يأت بالسلطة المنـشـودة.. ومـن مـن 
يصدر؟،  فأنت كصحفي دائما تسأل عـن مصـدر الـخـبـر أو 
القول، فهذا مصدره الثورة المضادة وهو شيء طـبـيـعـي أن 
تحاول أن تشكك وتحرج النظام خاصة فيما يتعلق السيـاسـة 
الخارجية ألنها عملية ترتبط بالمصلحة الوطنية السودانـيـة، 
والرد من السلطة  االنتقالية إننا نلتزم في عالقاتنا الخارجية 
بمصلحة السودان العليا، فأينما تحقـقـت هـذه الـمـصـلـحـة 
تتوثق عالقتنا. فالسياسة الخارجية للسودان تلتزم بمصالـح 
السودان وليس بأي شيء آخر، وإذا كان هـنـالـك شـيء آخـر 
نلتزم به فهو الوقوف مع القضايا الـمـبـدئـيـة مـثـل قضـيـة 
فلسطين، يعني إذا عرض علينا الكيان الصهيوني مساعدات 
ودعم للسودان فهنا ال يمكن أن نقول إن مصلحتنـا هـي أن 
نمشي مع الكيان الصهـيـونـي ألن هـذه قضـيـة مـبـدئـيـة 

  .وأخالقية
    

*أال تزعجك إشارة بعض المحللين أن وجود حزب البـعـث *أال تزعجك إشارة بعض المحللين أن وجود حزب البـعـث *أال تزعجك إشارة بعض المحللين أن وجود حزب البـعـث *أال تزعجك إشارة بعض المحللين أن وجود حزب البـعـث 
والحزب الشيوعي السوداني في الحاضنة الـداعـمـة لـهـذه والحزب الشيوعي السوداني في الحاضنة الـداعـمـة لـهـذه والحزب الشيوعي السوداني في الحاضنة الـداعـمـة لـهـذه والحزب الشيوعي السوداني في الحاضنة الـداعـمـة لـهـذه 
الحكومة قد يعرقل خطوات اندماجنا في المجتمع الـدولـي، الحكومة قد يعرقل خطوات اندماجنا في المجتمع الـدولـي، الحكومة قد يعرقل خطوات اندماجنا في المجتمع الـدولـي، الحكومة قد يعرقل خطوات اندماجنا في المجتمع الـدولـي، 
فهم يعتقدون أن اإلسالميين ربما كانوا (أرحم) بالنسبة لهم فهم يعتقدون أن اإلسالميين ربما كانوا (أرحم) بالنسبة لهم فهم يعتقدون أن اإلسالميين ربما كانوا (أرحم) بالنسبة لهم فهم يعتقدون أن اإلسالميين ربما كانوا (أرحم) بالنسبة لهم 

    منكم؟ منكم؟ منكم؟ منكم؟ 
  :ضحك قبل أن يقول

اإلسالميون جربوا على مدى ثالثة عقود ووصلنا إلـى مـا -
وصلنا إليه. رحمة اإلسالميين في باطنها العـذاب الـذي حـل 
بشعبنا على مدى ثالثين عاما، فنحن البعثيين والشيوعيـيـن 
وغيرهم من قوى اليسار ليست في صـدارة الـمـشـهـد اآلن 
فنحن جميعا مع كـل الـقـوى االتـحـاديـيـن والـنـاصـريـيـن 
والمهنيين والتجمع المدني إلخ.. نـلـتـزم بـبـرنـامـج مـحـدد 
متوافق عليه، وليس لدينا كبعثيين وليس للشيوعيين صوت 

 أكثر من أصوات اآلخرين 
سواء في المجلس القيادي أو فـي الـتـنـسـيـقـيـة أو فـي 
مؤسسات قوى الحرية والتغيير، بل هناك بـعـض األصـوات 

  .أعلى من أصواتنا
 

*ولكن الجميع يعلم أنكم األكثر تأثيرا ولـذلـك يـتـخـوف *ولكن الجميع يعلم أنكم األكثر تأثيرا ولـذلـك يـتـخـوف *ولكن الجميع يعلم أنكم األكثر تأثيرا ولـذلـك يـتـخـوف *ولكن الجميع يعلم أنكم األكثر تأثيرا ولـذلـك يـتـخـوف 
    الغرب من أن يكون لديكم وجود قوي؟ الغرب من أن يكون لديكم وجود قوي؟ الغرب من أن يكون لديكم وجود قوي؟ الغرب من أن يكون لديكم وجود قوي؟ 

إذا الغرب عنده تخوفات فنحن يهمنـا مسـتـقـبـل بـلـدنـا -
وتحقيق أهدافنا في مرحلة توافقنا فيها مـع قـوى وطـنـيـة 
سودانية واسعة جدا، وإذا طرحنا خطا أو مواقف تعوق الفتـرة 

االنتقالية أو مصلحة السودان الخارجيـة فـفـي هـذا الـوقـت 
يمكن أن نساءل، لكن نحن اآلن ملتزمون ببـرنـامـج وطـنـي 
عام طوال الفترة االنتقالية ومـلـتـزمـون بـمـيـثـاق الـحـريـة 

  .والتغيير وبتنفيذه وبمصالح شعبنا
 

* آخيراً سيد علي.. أصيب الناس في األيام الماضية بشيء * آخيراً سيد علي.. أصيب الناس في األيام الماضية بشيء * آخيراً سيد علي.. أصيب الناس في األيام الماضية بشيء * آخيراً سيد علي.. أصيب الناس في األيام الماضية بشيء 
من اإلحباط عقب تجديد الرئيس األمريكي ترامـب لـحـالـة من اإلحباط عقب تجديد الرئيس األمريكي ترامـب لـحـالـة من اإلحباط عقب تجديد الرئيس األمريكي ترامـب لـحـالـة من اإلحباط عقب تجديد الرئيس األمريكي ترامـب لـحـالـة 
الطوارئ المفروضة على السودان، فكيف تقرأ هذا التـطـور الطوارئ المفروضة على السودان، فكيف تقرأ هذا التـطـور الطوارئ المفروضة على السودان، فكيف تقرأ هذا التـطـور الطوارئ المفروضة على السودان، فكيف تقرأ هذا التـطـور 
في ظل الوضع الجديد وهل تـتـوقـع أن يـتـم رفـع اسـم في ظل الوضع الجديد وهل تـتـوقـع أن يـتـم رفـع اسـم في ظل الوضع الجديد وهل تـتـوقـع أن يـتـم رفـع اسـم في ظل الوضع الجديد وهل تـتـوقـع أن يـتـم رفـع اسـم 

    السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب قريبا؟ السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب قريبا؟ السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب قريبا؟ السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب قريبا؟ 
طبعا، لو كانت اإلدارة األمريكية تـنـطـلـق مـن مـواقـف -

مبدئية لرفعت العقوبات فور سقوط النظام السابـق. اإلدارة 
األمريكية واإلدارات الغربية تنطلق من مصالحها، وبـالـتـالـي 
نحن نعتمد على قوة الرأي الغربي أكثر ممـا نـعـتـمـد عـلـى 
اإلدارات. فالرأي العام الغربي معجب ومنبهر بانتفاضة شعب 
السودان التي التزمت بالسلمية وابتدعت أساليب في النضال 
واستعدادا للتضحية الممهورة بدماء الشهداء مما جعل العالم 
كله يعبر عن إعجابه بشجاعة شعب السودان وانضباطه بـل 
ويصف انتفاضة شعب السودان أنها انـتـفـاضـة ذات تـوجـه 

  .حضاري غاب حتى في االنتفاضات في الغرب المتحضر
 تبدو غير متفائل برفع اإلدارة األمريكية للعقوبات؟ 

بالعكس، أنا أقول إننا نعول على الرأي العام الغربي فـي   -
  .ضغطه على إدارته لرفع العقوبات عن السودان

    
*بعض مناصري الحرية والتـغـيـيـر دعـوا لـالـسـتـعـداد *بعض مناصري الحرية والتـغـيـيـر دعـوا لـالـسـتـعـداد *بعض مناصري الحرية والتـغـيـيـر دعـوا لـالـسـتـعـداد *بعض مناصري الحرية والتـغـيـيـر دعـوا لـالـسـتـعـداد 

    النتخابات مبكرة وللخطة (ب) كما تعلم؟ النتخابات مبكرة وللخطة (ب) كما تعلم؟ النتخابات مبكرة وللخطة (ب) كما تعلم؟ النتخابات مبكرة وللخطة (ب) كما تعلم؟ 
هذا ليس رأي الحرية والتغيير، وأنا غير مستعد لمناقشة  -

كل اآلراء التي تطرح في الساحة مـن هـذا الـحـزب أو ذاك، 
    .وملتزمون بالوثيقة الدستورية وبميثاق الحرية والتغيير

    
    *تبدو غير متفائل برفع اإلدارة األمريكية للعقوبات؟ *تبدو غير متفائل برفع اإلدارة األمريكية للعقوبات؟ *تبدو غير متفائل برفع اإلدارة األمريكية للعقوبات؟ *تبدو غير متفائل برفع اإلدارة األمريكية للعقوبات؟ 

بالعكس، أنا أقول إننا نعول على الرأي العام الغربي فـي  -
 ضغطه على إدارته لرفع العقوبات عن السودان.

* * * * *  
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    نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
، وقـفـت إحـدى ٢٠٠٣يوم احتل الغزاة بغداد في العـام 

المناضالت المخضرمات في طرابلس لتـصـرخ بصـوت عـالٍ 
 وهي تجهش بالبكاء:

اليوم أحسد شهداءنا الذين سبقونا قبل أن يتـألـمـوا بـمـا 
، وعاصمـة ٢٠٠٣يجري في التاسع من شهر نيسان من العام 

البعث والعروبة تسقط بـأيـدي جـحـافـل هـوالكـو الـعـصـر 
 وإمبراطوريته األميركية المتغطرسة.

ولدى سؤال رفيقتنا المناضلة المخضـرمـة، شـفـاهـا اهللا 
وأطال في عمرها، عمن تقصد من الشهداء تحديداً، أجـابـت 
وبكل عفوية وسرعة: أنه الشهيد تحسين األطرش بـالـذات، 
المناضل الصلب في المبادئ الرقيق في الشعور واإلحسـاس 
وصاحب الوجدان المرهف الذي كان لتهزه عملـيـة اصـطـيـاد 
عصفور يطير في السماء، فكيـف الـحـال وعـروس أحـالمـه 

 الثورية بغداد باتت ترقد في حضن أوباش؟!
هكذا كان أبو علي تحسين األطرش فـي نـظـر ووجـدان 
الرفاق وكل من عرفه من صديق وقريب، حيث وبالرغم مـن 
صالبة عقيدته، فلم يكن يهزه سوى سقوط األمل، بـالـقـدر 
الذي لم يزهيه ويسعده سوى أن يبقى األمل وهاجاً ببـريـقـه 
وآفاقه الرحبة ليعود بالبشرى إلى كل المتفائليـن: إن بـارك 
اهللا في دأبكم وجهدكم وليخسأ المتخاذلون ولتخسأ مـعـهـم 

 كل أفكار اليأس والفشل والقنوط.
وكأني بأبي علي تحسين يخرج علينا الـيـوم حـامـالً كـل 
هذا الكم من التفاؤل بحلم جميل لطـالـمـا عـاش لـه ودفـع 
حياته قرباناً الستمراره وهو يشاهد ما يجري علـى سـاحـتـي 

 لبنان والعراق من ثورة شعبية بيضاء وحراك طال انتظاره،
وكأني بالرفاق، كل الرفاق في الساحات اليوم، يـبـادلـون 
تفاؤل أبي علي بالمزيد من التشبث بأمل التغيير واالنـقـالب 
على الواقع الفاسد وقد أصبـحـت بـواكـيـر كـل ذلـك تـزرع 
مداميكها في ساحات الوطن طوالً وعرضاً وفـي كـل شـارع 

 وبيت ودسكرة،
وكأني أيضاً بأبي علي ينظر اليوم من عليائه إلى حبيبتـه 
طرابلس ليقول لها زيديني عشـقـاً يـا مـن كـنـت ضـحـيـة 
األقربين واألبعدين فشوهوك  وصوروك على غير حقيـقـتـك 
الجميلة التي منها وبها ولها لم ينـطـق قـلـمـي إال بـالـرقـة 
والجمال الممزوج بأريج عطرك المعتق ربيع كل عام، وها أن 
ربيعك اليوم قد سبق الزمن وحل على ضـفـافـك فـواحـاً يـا 

أجمل مدن الدنـيـا، 
وما عاد لربيع آخـر 
أن يتخطى ربيعـك 
أو يتجاوز علـى مـا 
يحمل أديمـك مـن 
ــوان  ــح ــور وأق زه
وورود وقد تمـردت 
على كل ما تنتجـه 
الــطــبــيــعــة فــلــم 
ــر  ــي ــغ ــظــر ت ــت ــن ت
الفصول لتنتـصـب 

 في كل شارع وبيت مزهوة كما هي شقائق النعمان.
رحماك أبا علي، فنحن في حضـرة ذكـراك لسـنـا سـوى 
صفحة متواضعة في كتاب ضخم شئت قبل رحيلك أن يكـون 
لنا دليالً لحاضر المناضل ومستقبل األجيـال فـي مـخـاطـبـة 
الذات والتخاطب مع األخرين وأنت الذي لم تكن تجيـد سـوى 
تقبل اآلخرين كيفما كانت األهواء والمشارب طالما أن بـذور 
الطيبة تسكن نفوسهم وأنت المؤمـن بـالـحـديـث الشـريـف 

 القائل:
 الخير بي وبأمتي إلى يوم الدين.

رحماك أبا علي، ففي ذكراك ينتفض القلم حـنـيـنـاً إلـى 
زمن الكلمة الحرة الصادقة التي كنت سيداً لـهـا وكـان لـهـا 

 معك في البالد تاج وصولجان.
تماماً، كما هي الناس الغالبى التي أحببتها، وقد انتفضت 
اليوم لتبحث عن حقها في الحياة وحقوقها في العيـش الـحـر 

 الرغيد.
رحماك أيها السعيد المتربع علـى عـرش الـتـواضـع فـي 
عليائك وأنت تهزأ من قاتليك وقد عمـيـت أبصـارهـم فـلـم 
يدركوا إلى أي هدف كانوا يصوبون، ولو أدركوا ذلك لخجـلـت 
بنادقهم وعادت رصاصاتهم الرجعـى ال تـدري أن الـظـالـم 
سيبتلى يوماً بما هو أظلم، وأن الخالق بشر القاتل بـالـقـتـل 

 ولو بعد حين.
 فلتخلد ذكراك في قلوب محبيك،

 وليبق األمل معقوداً على جبين الرفاق.
 وسالم عليك يا أكرم الناس جميعاً.

 وسالم على كل شهدائنا في عليين.
١٨/١١/٢٠١٩  
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