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أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي أن أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي أن أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي أن أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي أن 
حل الجيش العراقي أفقد الدولة مؤسستها االرتكازية األهم حل الجيش العراقي أفقد الدولة مؤسستها االرتكازية األهم حل الجيش العراقي أفقد الدولة مؤسستها االرتكازية األهم حل الجيش العراقي أفقد الدولة مؤسستها االرتكازية األهم 

    وكشف العراق والوطن العربي أمام المخاطر الخارجية. وكشف العراق والوطن العربي أمام المخاطر الخارجية. وكشف العراق والوطن العربي أمام المخاطر الخارجية. وكشف العراق والوطن العربي أمام المخاطر الخارجية. 
" " " " ٩٩٩٩٩٩٩٩جاء ذلك في بيان للقيادة القوميـة فـي الـذكـرى "جاء ذلك في بيان للقيادة القوميـة فـي الـذكـرى "جاء ذلك في بيان للقيادة القوميـة فـي الـذكـرى "جاء ذلك في بيان للقيادة القوميـة فـي الـذكـرى "

    لتأسيس الجيش العراقي، فيما يلي نصه:لتأسيس الجيش العراقي، فيما يلي نصه:لتأسيس الجيش العراقي، فيما يلي نصه:لتأسيس الجيش العراقي، فيما يلي نصه:
تحل الذكرى التاسعة والتسعون لتأسيس الجيش العراقـي 
البطل والعراق واألمة العربية يمران بظروف صعبة نـتـيـجـة 
التداعيات التي ترتبت على غزو العراق واحتالله ومـا تـرتـب 

 على ذلك من نتائج.
إن احتالل العراق وإسقاط نظامه الوطـنـي لـم تـقـتـصـر 
آثارهما السلبية على الدولة الوطنية فقط، بل طالـت أيضـاً 
األمة العربية وامنها القومي. وهذا مـا يـثـبـت بـأن الـعـراق 
كمكون وطني ونظام سياسي لم يكونا مستهدفان لذاتهمـا 
وحسب وإنما المستهدف وبنفس المستوى الوطن الـعـربـي. 
وأن يبلغ استهداف العراق هذا المستوى من التركـيـز فـألنـه 
يشكل أحد أهم األضلع في البنيان القومـي وهـو الـحـامـي 
للبوابة الشرقية من االختراقات المعادية، وهذا ليـس واقـعـاً 
افتراضيًا، بل هو الواقع الحقيقي الذي عـاشـه الـعـراق مـنـذ 
القادسية األولى والتي استعيدت مشهدياتها في الـقـادسـيـة 
الثانية التي خط أسطرها جيش وطني توفرت له الحـاضـنـة 
الشعبية التي انخرطت في الصراع بكل إمكاناتها وتوفرت له 
الرعاية من قيادة سياسية نظرت له مـن زاويـة وظـيـفـتـه 
الوطنية والقومية في حماية األمن الوطـنـي لـلـعـراق كـمـا 

 األمن القومي لألمة.
إن إقدام المحتل األميركي على حـل مـؤسـسـة الـجـيـش 
العراقي كأول قرار اتخذه بعد وقوع العراق تحـت االحـتـالل، 
إنما أراد من وراء ذلك أن يسقـط الـمـؤسـسـة االرتـكـازيـة 
األهم في بنيان الدولة الوطنية العراقيـة، والـدفـع بـاتـجـاه 
تفكيك بنية الدولة، وما عاشه العراق من جراء حل الـجـيـش 
العراقي وما يعيشه اليوم في انعدام وجود األداة الـوطـنـيـة 
الجاذبة ذات الدور التوحيدي هو احدى الـنـتـائـج الـكـارثـيـة 
الفتقار العراق لمؤسسة جيشه الوطنية. وكما أراد الـمـحـتـل 
األميركي أن يقوض بنيان المكون الوطني كنتيجة طبيعيـة 
لحل الجيش، فإنه أراد أيضاً، أن يسقط دور هـذ الـجـيـش، 

الذي كان من خالل الدور والمهمات التي اضطلع بـهـا مـنـذ 
تأسيسه، جيشًا لألمة العربية بحيث لـم يـتـأخـر يـومـًا عـن 
المشاركة واالنخراط الفعلي في كل معارك النضال القومـي 
التي خاضتها األمة على مساحة الوطن العربي الكبير. وهـذا 
ما كان ُيقلق العدو الصهيوني وحماته االستعماريين وخاصة 
أميركا والمتحالفين موضوعيًا معه من دول اإلقليم وخاصـة 

 النظام اإليراني.
إن جيش العراق الذي شارك في حـرب فـلـسـطـيـن عـام 

وتشهد على ذلك أضرحة شهدائه الذين احتضنتـهـم  ١٩٤٨
تموز ١٤ثرى فلسطين الطاهرة ودوره البارز في قيادة ثورة 

أخرجت العراق من "حلف بغداد"، ومن ثـم دوره فـي   التي
وإسقاط حكـم قـاسـم الـذي  ١٩٦٣ثورة الثامن من شباط 

انحرف بثورة تموز عن أهدافها القومية، وبعدهـا دوره فـي 
تموز المجيدة التي أولته كل رعاية واهـتـمـام ٣٠-١٧ثورة 

وجعلت منه جيشاً وطنيا وقوميًا مهاب الجانب، تـجـسـد مـن 
خالل الدور القـومـي فـي مـعـارك الـمـواجـهـة مـع الـعـدو 
الصهيوني على الجبهتين المصرية والسورية ويومذاك كـان 
سرب الطائرات العراقية في طليعة القوى الجوية التي دكـت 
المواقع الصهيونية على الجبهة المصرية كما كان للـوحـدات 
التي اندفعت لمواجهة العدو على الجـبـهـة الشـرقـيـة الـدور 
الحاسم في حماية دمشق من السقوط فـي حـرب تشـريـن 

١٩٧٣. 
إن جيش العراق الذي حمى وحدة البالد الـداخـلـيـة الـتـي 
هددتها مخاطر جمة وحمى إنجـازات الـثـورة وُضـع ضـمـن 
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دائرة االستهداف المعادي خاصة بعد خروجه من الحـرب مـع 
ايران اكثر قوًة واقتدارًا على المستويين التعبوي والميـدانـي 
وهذا ما مكنه من خوض حربين في مواجهة تحالف عدواني 

 دولي وإقليمي بقيادة أميركا في أم المعارك والحواسم.
إن القيادة القومية لحزب البعـث الـعـربـي االشـتـراكـي، إذ  
تتوقف عند هذه الذكرى، ذكرى تأسيس الـجـيـش الـعـراقـي  
فألنها ال ترى في هذه المناسبة حدثاً وطنياً عراقـيـًا وحسـب،  
بل ألنها كانت وستبقى ترى فيها مناسبة قـومـيـة، انـطـالقـاً  
من رؤيتها لهذه المؤسسة التي هي مسكونة بالهم الـقـومـي  
بقدر ما هي مسكونة بالهم الوطني. إن الجيش العراقـي هـو  
جيش األمة ومصدر قوتها ولهذا استهدف نظرًا للرمزية الـتـي  
تنطوي عليها شخصيته إسوة باستهداف الـحـزب الـذي كـان  
قرار اجتثاثه ثاني قراٍر اتخذه الحاكم األمـيـركـي بـعـد الـقـرار  
األول بحل الجيش. وإذا كان قرار حل الجيش هدف لتقويـض  
بنيان الدولة فإن حل حزب البعث واجـتـثـاثـه هـدفـه ضـرب  
 العامل الجاذب لوحدة مكونات الشعب بكل طيفه المجتمعي.  
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشـتـراكـي الـتـي 

"، ترى ٩٩توجه التحية لجيش العراق في ذكرى تأسيسه ال"
أن استعادة العراق لحريته وتحرره من االحتاللين األمـيـركـي 
ـــس  ـــى األس ـــل ـــده ع ـــي ـــوح ـــادة ت ـــي وإع ـــران واإلي

والديموقراطية ال يستقيـم دون إعـادة االعـتـبـار   الوطنية
للجيش العراقي وإعادة بنائه على قاعدة قانونه األسـاسـي، 
وهذا لن يتم إال بإسقاط العملية السياسـيـة الـتـي أفـرزهـا 
االحتالل األميركي والتي احتواها النظام اإليراني عبر طغمـة 
من الفاسدين وفرت له القنوات الداخلية ليـتـغـول فـي كـل 
مفاصل الحياة بكل مفرداتها وعناوينها ومكنته مـن اتـخـاذ 
العراق منصة انطالق وتدخل في الشأن العربي في أكثر من 
ساحة وتوظيف ثروة العراق في خـدمـة مشـروع الـتـخـريـب 

 اإليراني وتخفيف االختناقات عن االقتصاد اإليراني.
إن القيادة القومية لحـزب الـبـعـث الـعـربـي االشـتـراكـي، 

" لتأسيس الجيـش الـعـراقـي ٩٩وبمناسبة حلول الذكرى الـ"
والتي تصادف الذكرى الثالثة عشر الستشهاد قـائـد الـعـراق 
األمين العام للحزب الرفيق صدام حسيـن والـقـائـد األعـلـى 
للقوات المسلحة التي أوالها كل اهتمام ورعاية، تعـتـبـر أن 
النيل من حزب البعث وما يمثل ومن قائد العراق ومن جيش 
العراق وما هو مناط به من دوٍر فـي صـد عـدوان الـخـارج 
وتخريب الداخل هي ثالثية استهداٍف، التقت علـى مـركـزيـة 
هدف واحد، عنوانه ضرب العراق وإسقاطه ألنه بـدون ذلـك 
ما كان العراق ليصل إلى حالة التشظي والتفلت المجتـمـعـي 

 وما كانت األمة العربية لتنكشف بأمنها القومي.
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي التي لها 
ملء الثقة بقدرة العراق على االستنهاض وتجاوز الصعوبات 
التي تعترض طريقه، فالنها تعي جيدًا حقيقة شعب الـعـراق 
وتجذر انتمائه الوطني وعمق ارتباطه الـقـومـي وانشـداده 

إلى تاريخه الوطني الحافل باإلنجازات الوطنيـة والـقـومـيـة 
والعطاء والتضحية دفاعًا عن الحق الوطني والـقـومـي فـي 
الحياة الحرة الكريمة، وهذا الذي يشهده العـراق الـيـوم مـن 
انتفاضة ثورية ضد منظومة الـفـسـاد الـمـرتـبـطـة بـمـركـز 
التوجيه والتحكم اإليراني، ما هو إال دليل عـلـى أن عـراقـاً 
كرم بجيش عظيم وبشعـب يـخـتـزن بـذاتـه كـل عـوامـل 
االنبعاث المتجدد وقيادة تقـدمـت الصـفـوف وارتـقـت فـي 
مسيرتها حد االستشهاد، هو عراق يقف على عتـبـة مـرحـلـة 
جديدة من حياته السياسية خاصة في ظل قيادة مـنـاضـلـة 
تولي رعايتها واهتمامها للقوات المسلحة بـكـل صـنـوفـهـا، 
وتتولى األمانة العامة للحزب الذي أقام نظامًا وطنيًا وقادت 
وتقود مقاومة وطنية ضد االحتالل األمـيـركـي وااليـرانـي، 
وهي اليوم تتفاعل مع الشارع المنتفض إلسقاط الـعـمـلـيـة 
السياسية وطرد المحتل اإليراني وإعادة بنـاء الـعـراق بـنـاء 
وطنيًا تكون الديموقراطية فـيـه ،هـي الـنـاظـم األسـاسـي 

 لحياته السياسية.
تحية لجيش العراق في ذكرى تأسيسه التاسعة والـتـسـعـيـن  
وتحية لشهدائه الذين سقطوا وهم يؤدون واجبهـم الـوطـنـي  
 والقومي وتحية لقادته األبطال الرابضين في سجون االحتالل. 

تحية لشهيد الحج األكبر وقائد العراق الرفيق األمين العـام 
للحزب الرفيق المناضل صدام حسين في الـذكـرى الـثـالـثـة 

 عشر الستشهاده.
تحية للرفيق القائد عزة إبـراهـيـم األمـيـن الـعـام لـلـحـزب  
 والقائد األعلى لـلـقـوات الـمـسـلـحـة ولـلـجـهـاد والـتـحـريـر. 
تحية لجماهير العراق الثائـرة عـلـى اسـتـالبـهـا االجـتـمـاعـي  
والوطني والخلود لشهداء االنتفاضة وكل شهداء العراق الـذي  

 سقطوا وهم يواجهون العدوان الخارجي والتخريب الداخلي. 
الشفاء للجرحى وإلطالق سراح الموقوفين والـكـشـف عـن 

 مصير المخطوفين والمختفين قسرًا.
 عاش الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه.

 عاش العراق العظيم وعاشت انتفاضة شعبه الوطنية.
 عاشت األمة العربية.

  ٥/١/٢٠٢٠في 
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 كلمة الطليعة

 الشهيد والقائد والثورة
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.9�I��� م��ي �1 >��   I��� '  ��C���� 
�Bـ��ن، �ـr �ـ�م � ' ����� 9�I��� م�� _��Q� نdو
�/�]�l�� �Kرa�� f!"������ و��م ��#�I�د ��-ـ�
ـ9 
�93م :"��Q�� �>I4 ،j_ �@? 3ـ49ـ�، �ـ, 1ـ� 
��4�A ����ـ�ت ��ـ�Kـ�
ـr �ـIـ<ه  R����� _��{�
 ' �ـ� �ـ@ـBـIـ�، 

ً
 ���Lـ�

ً
�u����� �ر���� F�� ���n[l��

�6ر :�ل ��LK و�:f9، 1ـLK Rـ�ـ� �T/"ـ�ن �و�
v����   ـ]ب���6ر  �ـ_ wـ, mdـ{ـ�ل �\�ـ!� AKو��

.R���z\و� ��-�� 
��4م �/�!-�l�� iرK ������"!a�� fـ�ـ, *ــ"ـ� 

 ،
ً
و*ــــ"ــj �ــ��ــ�

�/�ـ!ـ-ـi �ـ�ـCـ�ن 
 fــ�ر lــ ــ! ــ� � ــ� ــ� uــ!
�������� �9 ���ـ9و 
ــ,  ــ{ � Sــ� ــ� Iــ O��
 Aــ��ــK[ــ� �ــCــ�mــ
��ــ9و�ــ�ــ� و�ــ�ــ6ــ�ر 
 Fــــــــ ��رض ��
 iـــــــ ـــــــ�� ـــــــ� �
�O�ب وKdـ�ـ  �[�

�Iـ9ف 4ـ!ـ"ـ�ـj �ـ<��ـIـ� "@� \ �Iر�d Y!� ن���
.�I���� �������� ���� �/Hو:"� و    fـ�رn �4ن �>Iو�

j�"!4 وHن w�i/ �-9م /I"a� �_ *]ل ��1�ـIـ� 
 fـ�رn R1ـ �د1ـ�ـ�ـ�dو �ـIـ����I/d \H  ���Bu� ' :-�-ـ
 fـ�رl:ـ}ب ��ـ �ـIـ, �ـ�ـ��ـ�ـ�  =�>� �I/و� ،����K
�������� ��/I� �nرf ���ـ� ' 4ـ!ـ"ـ�ـj و�ـ!ـw Yـ, 
��d v���� _u��� ' j�lن ���u�tB ' 3ـaـ�4ـIـ� ��

.���%B��� �u�� 9B� JK��  دون ��
و��م ��#�9I �93م :"ـK jـ�ـ, nـ]nـ� ��ـ� 

9 �ـ��� و�ـ_ �K A/<� A"a/ 9م-�  _C�   � �I4 

ً
����

*]ل ��1�����Bu��� A و:"�، �, 9Kم /a"ـA �ـ_ 
 vـ�ـ��� V��
v�� 9 وj�d ��م :}ب ���K A/d ل[*
 L&� ~4�� WH_ ��ـ-ـ�� 

ً
�
�\R���m و��R��9 د�

/�[ ��ـ6ـ�ـ�  ��9B� Az�� ��  �>1و j�"!a� ��9��
�, ��� ]�B���I�د�j�"!4  .j و���� ��������K  

 ' �ـ�م 
ً
Hن �93م :"ـj ��ـ<ي �ـ-ـ� mـIـ�ـ�9

�6Lـ�ـ� �� S��� _� 1<� ����م A!^ �� r� h���
�� m �1 o��� �&� 9�ImـIـ�ـ9 "� ]6��� Aو��
�~ �ـ�م ��ـ#ـ�ـIـ�ده �ـ�ـCـ�ن �ـ�م *� �>Iو� V����
 �!C� Yـ��ـ  �Hـ�' 

ً
����B� ن��B�� ' ����� 9�I���

��V �_ /�:��، و���Cـ  ��ـIـ�ـ9 �&ـ� �� Z�9I��
o���   ده �ـ6ـ�ـ��ـIـ#ـ�ـ�� bـ��g iـBـL: ـ>ن�

���C  �{, ر4�AK ��<�_ �-ـ�ـ�� و1ـ  �ـ4�9ـ�ـ�ن ��
�I!z� 9I�#�� F�� �91ف�� ?a/ ,z� !�ن��و�- 

��م �/�!-�l�� iرw ������"!a�� fـ�ن Kـ�د�ـIـ� وwـ, 
 dن 

ً
�� j�B�U��a�� ��L-!"ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�� �ـ�ـ�ن zـ�ـ�9



      ٢٠١٩كانون األول /طليعة لبنان الواحد     

 

 ���ـ�رود، وdن ��ـ�ـ6ـ9�ـ�ت 
ً
�����[ �_ ��Cن �}رو��

 fـ�ـ9د�و�����O�ت ��F �ـ�ـ��zـIـIـ� �ـ�ـCـ�ن �ـ
�OU�در و�rK��U، وdن �C�� j�"!4 ���� ]��uن 
� �ـ�4ـ�ت Hر�دf �ـ-ـ�و�ـ� l�:د و�I�#�[� 

ً
�-��u

.fر�l�� ف�a3 ' ط���[� ��m �9د��   و��
 fــ�رlــ�� f~ــ_ �ــ-ــ�ــ�� ' �"ــ�ــ<�� Z�9ــIو���ــ
��w ������"!a�w _� ��/, �`ـ�ـ"ـ�ـ�ت ��ـ�uـBـ�ـ�� 

.j�"!4 _� �%��� ��������� i/�w نHو ��������  
��B�ن و1  ��� _� Z�9Im �-� 9-�   ـ��"�d  1و

-�و�� �9 ���9و ��S��IO  و�!ـ6ــ� ��ـ�ـ�ـ�ـ�� !�
 Z�ـ�Bـ�d وم�ـK ،fر�l�� �K[�/� b��g ' دف�O� Fو��
�mف ��9�_ ��ب و�\�jB :� ��ـ��ـ[ ��*ـ~ و�ـ  
����� ��"]ح :� Z�9Im ��LK، و1�م   1�Cـ��ـ�ن 
9 �����. و��9 ������� w�i/ �ـ!ـ6ــ� �I��� م�� '
�I�4 9I�#�� F�� [w�a� و�:9 �ـ_ �dـ�ز Kـ�ـ�د�ت 
��V ��<ي �ـ  �ـ9و� d/ـaـ"ـIـ  H\ ' ��ـBـ�دق ��
��LB����. وw �gH�ن �sU�ل \ �ـ#ـ"ـr \�ـ�ـ6ـLـ�ر 
��L6ون �ـ��ـ}�ـ�ـIـ  "�  I/�4 Z�9I��� ,w Z��d

.. �>1  I��� '  I��Cو�  
 JـKر��� �ـ�d Y!� ن��B�� _� Z�9Im �-� �و�
��-a�� ��L!"������، �-ـ� mـIـZ�9 �ـ_ �ـ�ر�ـ� 
و��ردن و��O و�`}�
� و���_ و��"�د�ن و��ـ�ـ��ق 
 jن 4!"ـ�ـ�C� �>C1و ،v���� _u��� ر��Kd �
و��
�� F��aض dن ���:JK�U� 9 ��ـ�ـ�v �ـ!ـ�ـIـ�، Kـ9 
�!�Kd J�ر1� �d Y!ر��ـ� t� _� ���� Z��B�d و:9ت

.. �I!z� د�I�#�\� 
� "/H���g 9� ���/ـIـ�، و1ـH     Rن �K �1 د�I�#�\�

  1�� �و���!ـY ' ��ـ�ـ�ـ�T� Z/"ـ�d \H ،Sن     ��-�
��ر :�Lر1ـ� '  ��� �1 ����LB�� ��\9�� ' �I��1d
��<���f و����9zن �`�R �!��ـ� ��ـ<ي �"ـ�ــ9  
  Fـ�� f~ـ"U� ض�ـIـBـ�� ��ـ�{� �I�/��� _� ��4دهd
�-� ' ���Kـ��ـIـ� ���ـIـZ�9. و�ـ�\�ـ�ـBـ��د �Hـ�ـIـ�   
  Aـ������  ���� ��L/ {a6� WH د�I�#�\� �6ل��

 ' �"~f �����ب ����6ر��. 
ً
����/ 

ً
�96ث ��\� 

Hن 1<� ��ي �!d Yرض j�"!4 :ـ�ـV �ـ�ـ�ـ-ـ, 
������ �_ �ـd WH 9ٍ*ـ�b، و�ـ_ zـ�ـ, WH +*ـ� و�ـ� 
 fـ�رlـ��ر �ـ!ـ6�!ـ� H\ ��ـ�ـU� رض�� ' ���a�/\�

.f9�9z ت�~����  
 Aر�ـd iـ!ـ�z �4ن �����ق ��<ي j�"!4 ' �و�
 ،oـ�ـ9 �&ـ� ���ـIـm  I�dر Y!و� Z�9I��� Z��9�

A��m �a���   Aو�ـ�n �1�/و A�د[zو A�!�6� 9�
 Fـ� ��ـ��ـaـ���1��A ��-����، و�I<ه �\/ـ R1و���
 Aـ��i�nd ���ـ�ـ� 4ـ�ـIـ� d/ـK Aـ��ـ� �ـ!ـLK Yـ�ـ
 Rـ9 و�ـ�ـ�ـ���� ،���Bu� w�ن �@ـ"ـ�ـ�ـ�ـd rن �Oـ

�A ��19ـ� ��ـ�uـ� �ـ� �ـ  �ـCـ_ �ـQن ' ��a�/\
A��g  د�� ،

ً
����L/ 

ً
�nرH   ـ%ـ�& ' Aـ�Bـ�ـ�� _� ,IB��

���دA��g f ��ـ�uـBـ�ـ�� ��ـF وKـ�ـi �ـi �ـ>nـ~ ��
�]ل.:\� i� ق����� rKو >B� ب[��\�  

  Z[ـ�Hن ���lرm F�� ������"!a�� f{ـ!ـi :ـ��ـ� ��ـ
���� ' &%� ����Kف �!: Y��I/\� �4ـ�ر ��ـ-ـ��،  
4ــ6ــ��ــi دون ��ــaــ��غ ��ــ-ــ��ــ,، zــ�Zت ��ــIــ9�ــ�  
��#�I�د ��-�
9 �93م :"j و�� �/��ت �!�A �ـ_  
  Z[ـ��Eدي و��aـ�ـIـ� ' �ـ-ـ�ـ[ �\�ـ� ����L/ د���d
  fـ�رn ' �sa/� ق ��<ي����� ���� ��LBو�� �aB��
�]ل ���~�R و����م ��saB '  �/ـ�ـaـ��ـ�  :\� 9�

�T�ـ��S و�ـBـ%ـ��ـ�     �gت u���n rري �9 �\:�ـ]ل 
 .R���z\دي و��O�K\و� ��د ��"��"a�� 

A4ـ�ـ Vـ�ـ�'   و' ���B�ن ��ـ<ي �ـCـ�م mـIـZ�9 ��ـ
Aـ���m �aـ�� ، I���   د�ـ"ـaـ%ـ��ـ� ��ـBـ9 �ـ�

 F��   دي�ـOـ��]د : WH��I/\� �4ـ�ر �\Kـ�� i!3وd
.�� و��

���� �� w�i/ �ـ�ـ>*ـ< 1ـ<� ���� ���a�Hن 1<ه �\/
���u��� 9، ��\ �-  ���ـ�ب ��ـ�ـ�
ـaـR ��ـ<ي ��
��� و�ndـ�ـi �ـsـ}ه �sUو� �����"�� f��&� ث��
 JـOـ�ـ� Fت ��9ور�� ��ـ�&!�ل ��ز��  �9-� _�
 Rـ� �ـ-ـuب و�כ *ـ�ـ�ـBـ_ 1ـCـ�9، و�� �ـ  !����
��A و���ــ��ر�ـ�ـ�z� Aـ, H�ـ-ـ�ط ���n Y!� 

ً
�%4�6�


��a وKH��� ��Bـ%ـ�م ��ـ�uـ� ���� �O3�6U� م�%/
.fو��"U���9 و���� r�sو� 

��ج K WHـ�
ـ9 � fر�n ,wو ،Z�9Im 9م-� fر�n ,w نH
 fـ�رlو�� ،R����a�� bدي dو �`"U� Y!� ن�w Z���
�-9م �K�د�Iـ� ��Oـaـ�ف � ��9B� ،�I���!¡ ¢ز �>رo�
 r�1 ����}�� ����ز �ـ j": 9ون و�93مI�#"و�
��ـV و�ـ��دره و�ـ� �� fد��K _� ق����� Z�9Im �
��
 fـ�رn ـ�نCـ� �ـ�9ـBق، و�ـ����� ��m ز�ل �و� A�9K
 bــ��4ــ!ــ"ــ�ــj �ــtــ�ــ� ��ــIــ�9
ــIــ� �ــ!ــY �"ــ

fد�ـ!ـ�   ��-�sـ!ـ�ن درب �`ـ!ـ��ـBـU� ~"� ��9Bو�
 Nـ��-���K  I"a/� j�9ـj *ـ]ص �ـ��ـ�، �Oـ

"  �ـCـ�ن 1ـ<�  
ً
�m�ر "�����d Z�9Iم �ـBـ� zــ�ـ�ـ�

�����ر  K 9K�رب LKـ�ـ� �\�ـ#ـ�ـIـ�د �ـ_ *ـ]ل 
.S�"/T� �� ��LB�� �19�� 

 ،j9 �93م :"ـ
�-�� o��� �&� 9�I�� ��6�4
و��� �!�lرa�� f!"������  وm ,wـIـ�9
ـIـ�، و�ـ�ـ� 
��B�ن و��<�_  ��\  �Lـ6ـ�ـ��ـIـ  � ' V����  Z�9I��

  dـ-ـ��و�1 ��ـ<ي ُ ،f��6!� ��� �-R ' 1<ه ���� /�
�!m  Y�m�ت  �/�a���ت �`�1ـ~، �ـ_ ��"ـ�د�ن 

� و�_ ���B�ن WH �����ق، وA!w �ـ�ـOـ� ' �{`� WH

.j�"!4 ض�: 



 ٢٠١٩كانون األول  /طليعة لبنان الواحد 

 

في كلمة قومية شاملة ألقاها في الذكرى الـثـالـثـة عشـر 
الستشهاد القائد صدام حسـيـن، والـخـامسـة والـخـمـسـيـن 
النطالقة الثورة الفلسطينية، المترافقتين مع يوم الشـهـيـد 

 البعثي في لبنان،
أكد رئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي المحامـي 
حسن بيان، أن ثورة فلسطين ال تجد نفسها إال في حاضنتهـا 
القومية، وأن شخصية القائد الشهيد صدام لم تجد نـفـسـهـا 
واقفة إال على أرضية قضية فلسطين، وهكـذا هـم شـهـداء 
البعث الذين هم شهداء فلسطين، كما هم شهداء األمة، وأن 
مرور خمسة عقود ونيف على انطالقة الكفاح الـمـسـلـح لـم 
يخمد جذوة الثورة الفلسطينية رغم ما تعرضت له وتتعـرض 
من عدوان وتآمر وتخريب واستثمار سياسي رخيص لها، بـل 
بقيت مستمرة وتعبر عن نفسها في كل مرة بطـلّـة جـديـدة 

 وآخرها انتفاضتها المتواصلة،

وإن مرور ثالثة عشر عاماً على استشهاد الـقـائـد صـدام 
حسين، لم تخمد جذوة المقاومة ولم يطفئ نارها بل بقـيـت 
شعلتها متوهجة وهـي أثـمـرت انـدحـاراً لـقـوات االحـتـالل 
األميركي، وأنتجت ثورة شعبية ضد االحتالل اإليـرانـي وكـل 

 تغوله في مناحي الحياة العراقية،
كما أن قوافل الشهداء من البعـث وكـل الـقـوى الـتـي 
انخرطت في  مواجهة االحتالل األجنبي وأنـظـمـة الـقـمـع 
واالستبداد، مستذكرين ملحمة معركة الطيبة الـبـطـولـيـة 
آلل شرف الدين في جنوب لبنان ثم ملحمة كـفـركـال مـع 
الشهيد أبو علي حالوي، شكلت جميعها محطات نضـالـيـة 
عبرها قطار العمل الوطني المقاوم لالحتالل الصهـيـونـي 

ومـن  ١/١/١٩٦٥منذ انطالقة الثورة الفلسطينـيـة فـي 
معطى مقدماته كانت استمراريته التي أثـمـرت تـحـريـراً 

 ناجزاً.

/��01 �� /�م ��-,�+ ����* �� ��'�ن"()��� ��'�ن"   
 �����%�-,�د ����9+ 8+�م 5�67 ١٣و��  

�@>?!� ��<�ر	 ��1)6>�'�� ٥٥و��ـ  



      ٢٠١٩كانون األول /طليعة لبنان الواحد     

 

حول األهمية التي ينطوي عليها الـحـراك الشـعـبـي فـي 
 لبنان والعراق وقبله في السودان والجزائر،

اعتبر المحامي بيان، أن هذا الحراك أعاد االعتبار للـشـارع 
العربي في وقت تتعرض فيه األمة العربية لهجوم عـدوانـي 
دولي وإقليمي متعدد المواقع والمشارب لغرض أطباقه علـى 
الواقع القومي من الشرق عير المشروع اإليرانـي الـمـجـبـول 
بالحقد الشعوبي ضد العروبـة، ومـن الشـمـال عـبـر الـدور 
التركي بعد تمادي تدخله في الشؤون العربيـة فـي تـهـديـد 
صريح وخطير لألمن القومي العربي بدأ بسوريا ووصوالً إلى 
ليبيا، حيث يبرران بعضهما بعضاً على حساب مصالـح األمـة 
واألمن القومي العربي ويتمددان تحت مظلة تـفـاهـم دولـي 
بركنيه األميركي والروسي، فيما يبـرز الـعـدو الصـهـيـونـي 
كمستفيد أكبر من النتائج التي تترتب عـلـى تـغـول األدوار 

 اإلقليمية والدولية في الواقع العربي.
وحول لبنان، رأى المحامي بيان أن التشكـيـل الـحـكـومـي 
تكليفاً وتأليفاً يجب أن يكون مستنداً إلى عملـيـة سـيـاسـيـة 
جديدة تحاكي االنتفاضة بمشروعية مطالبها، وإال فإنهـا لـن 
تنال الثقة الشعبية وستسقط فـي الشـارع كـمـا سـقـطـت 
سابقتها ومن هو على نمطها، وأن الشعب الذي انتفض على 
وقع البطون الخائرة واإلجراءات الجائرة وعلى اآلالم واألوجـاع 
والموت على أبواب المستشفيات والتسرب المدرسي وانعدام 
فرص العمل والسكن والفساد المستشري وتوفير الـمـالذات 
اآلمنة للفاسدين ومـالحـقـة كـاشـفـي عـمـلـيـات الـتـزويـر 

 واالختالس،
هذا الشعب لن يرجع إلى الوراء من حيـث وصـل وهـو إذ 
يقف على أرضية موقف وطني ويجوب الشوارع ويعتصم فـي 
الميادين، لم يعد له ما يمتلك سوى إرادتـه وإصـراره عـلـى 
إنتاج نظام سـيـاسـي جـديـد تـتـوفـر فـيـه شـروط األمـان 

 االجتماعي والوطني.
وختم قائالً: إننا إذ نؤكد على إعـادة تـكـويـن السـلـطـة 
استناداً إلى قانون انتخابي وطني وخارج الـقـيـد الـطـائـفـي، 
واستعادة الدولة لدورها كدولة رعـايـة اجـتـمـاعـيـة، وإقـرار 
قانون استقاللية القضاء، كما إقرار نظام ضرائبـي عـادل ال 
يساوي بين صغار المكلفين وحيتان المال مـن الـمـكـلـفـيـن 
الكبار، ندعو إلى استمرار الضغط في الشارع لفرض معطـى 
المرحلة االنتقالية التي تنقل البالد من نظام الـمـحـاصـصـة 
إلى نظام المواطنة، ولتتوحد كافة قوى التـغـيـيـر الـوطـنـي 
بمختلف طيفها السياسي والنقابي والوطـنـي واالجـتـمـاعـي 
 لجعل رؤيتهـا الـبـرنـامـجـيـة أسـاسـاً فـي آلـيـات الـحـكـم.

 وقائع االحتفال
هذا وكانت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنـان الـعـربـي 
االشتراكي قد أقامت احتفاالً شعبيـاً وقـومـيـاً مـركـزيـاً فـي  

في  ٥/١/٢٠٢٠ذكرى المناسبات الثالث قبل ظهر يوم األحد 
القاعة الكبرى لفندق الميريديان ببيـروت حضـرتـه قـيـادات 

وطنية لبنانية وفلسطينية وممثلو أحزاب وتنظيمات سياسية 
وشخصيات نقابية وحشود شعبية من مـخـتـلـف الـمـنـاطـق 

 اللبنانية وبعثيون من مختلف اإلعمار،
وليبدأ الحفل بالنشيدين اللبناني والفلسطـيـنـي ونشـيـد 
البعث ، ثم الوقوف دقيقة صمت ألرواح شهداء األمة العربيـة 

 وفلسطين والعراق ولبنان،
وليتولى األستاذ حسان قنبر الترحيب بالحضور مـتـحـدثـاً 
عن تزامن ذكرى يوم الشهيد البعثي في لبنان مـع الـذكـرى 
الثالثة عشر الستشـهـاد الـقـائـد صـدام حسـيـن والـذكـرى 
الخامسة والخمسين النطالقة الثورة الفلسطينـيـة مـعـاهـداً 
الشهداء وعلى رأسهم شهيد الحج األكبر على العهـد الـعـهـد 
والقسم القسم ان يبقى الرفاق على الوفاء لمبادئهم وثوابت 

 أمتهم ورسالتها الخالدة
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ثم أعطي الكالم لألخ رفعت شناعة ليتحدث باسم منظمة 
التحرير الفلسطينية مستذكراً القائد الشهيد صدام الذي كنـا 
نحن كفلسطينيين  وقضية فلسطينية من أكثر المتضـرريـن 
برحيله وهو الذي وقف معنا في أحلك ما مر علينا من ظـروف 
قاسية وحصار ظالم عندما هب ليجعلنا نقتسم الرغيف مـعـاً 

 ويخترق الحصار بالدعم المالي والمعنوي،
وأضاف قائالً: إن ما حصل في العراق كان بدايـة تـمـزيـق 
الوطن العربي واألمة العربية ضمن مخطط مرسوم ومبرمج 
إلنهاء النظام الوطني في العراق وان تصل األمـور بـبـعـض 
األنظمة العربية إلى أن تشارك في التآمر علـى الـعـراق وان 
تعمل صاغرة على قصفه واحتالله بـنـاء عـلـى تـعـلـيـمـات 
الواليات المتحدة األميركية، ليس لتصـفـيـة قـيـادة الـعـراق 
الوطني وحسب وإنما أيضاً إلنهاء قضية فلسطين وكـل مـن 
يدعم شعبنا الفلسطيني ومن هنا فإننا نقول أننـا مـا زلـنـا 
نعتز بالعراق وأهله الذين لديهم شهداء في فلسـطـيـن فـي 
مقبرة جنين وكلما ذهبنا هناك نتذكرهم ونتذكـر الشـهـيـد 

 صدام حسين.
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وألقى الرفيق المحامي حسن بيان عضو القيادة القوميـة وألقى الرفيق المحامي حسن بيان عضو القيادة القوميـة وألقى الرفيق المحامي حسن بيان عضو القيادة القوميـة وألقى الرفيق المحامي حسن بيان عضو القيادة القوميـة 
لحزب البعث العربي االشتراكي، رئيس حزب طليعة لـبـنـان لحزب البعث العربي االشتراكي، رئيس حزب طليعة لـبـنـان لحزب البعث العربي االشتراكي، رئيس حزب طليعة لـبـنـان لحزب البعث العربي االشتراكي، رئيس حزب طليعة لـبـنـان 

    العربي االشتراكي كلمة حزب الطليعة، حيث قال:العربي االشتراكي كلمة حزب الطليعة، حيث قال:العربي االشتراكي كلمة حزب الطليعة، حيث قال:العربي االشتراكي كلمة حزب الطليعة، حيث قال:
األخوة والرفاق ممثلي األحزاب والقوى الوطنية اللبنانيـة األخوة والرفاق ممثلي األحزاب والقوى الوطنية اللبنانيـة األخوة والرفاق ممثلي األحزاب والقوى الوطنية اللبنانيـة األخوة والرفاق ممثلي األحزاب والقوى الوطنية اللبنانيـة 

    والهيئات النقابيةوالهيئات النقابيةوالهيئات النقابيةوالهيئات النقابية
    األخوة والرفاق ممثلي فصائل الثورة الفلسطينيةاألخوة والرفاق ممثلي فصائل الثورة الفلسطينيةاألخوة والرفاق ممثلي فصائل الثورة الفلسطينيةاألخوة والرفاق ممثلي فصائل الثورة الفلسطينية

    الرفيقات والرفاق، الحضور الكريمالرفيقات والرفاق، الحضور الكريمالرفيقات والرفاق، الحضور الكريمالرفيقات والرفاق، الحضور الكريم
في كل مرة نلتقي إحياء للثالثية التي نتظلـل بـهـالـتـهـا، 
نجد أنفسنا أكثر انشدادًا، إلى ما تنطوي كل واحـدة مـنـهـا 
على رمزية اعتبارية، من إعالن انطالق ثورة فلسطين إلـى 
مشهدية استشهاد القائد صـدام حسـيـن وإلـى ضـم يـوم 

 الشهيد البعثي في لبنان إلى صدر هاتين المناسبتين.
قبل خمسة وخمسين عاماً، ُفتحت بوابة التاريـخ الـعـربـي 
أمام قادم إليها من أمة طال مخاضها عشرون عامـاً، حـتـى 
رأت مولودها الجديد ينطق في مهده، ها أنا آٍت إلـيـك يـا 

 فلسطين على صهوة بندقية.
وقبل ثالثة عشر عامًا، رنت األنظار إلى مشـهـديـة قـلـمـا 
وقفت البشرية على مثيٍل لها، يوم وقف إنسـان وفـي أشـد 
اللحظات حراجًة معلنًا وصيته الواجبة التنـفـيـذ وقـال قـبـل 
النطق بالشهادتين، أوصيكم بفلسطين وعاشت فلسـطـيـن 

 حرة عربية عاشت األمة العربية.
وأن يختار هذا اليوم، يوماً للشهيد البعثي في لبنان، فألن 
الشهداء أكرم منا جميعًا، وأفضل تكريم أن يكون يـومـهـم 
ليس كسائر األيام بل يوم التمييز بدالالته النضاليـة، وهـل 
هناك دالالت أهم من داللة بدء الكفاح الـمـسـلـح لـتـحـريـر 
فلسطين، وداللة تجاوز الذات اإلنسانية نحو االنصـهـار فـي 

 الذات الوطنية للشعب والذات القومية لألمة.

أن نلتقي إحياًء لذكرى هذه الثالثية التـي تـبـاعـدت فـي 
امداءاتها الزمنية والتقت في يوم واحد، فألن ثورة فلسطين 
ال تجد نفسها إال في حاضنتها القومية، وشخـصـيـة الـقـائـد 
الشهيد صدام حسين لم تجد نفسها واقفًة إال على أرضـيـة 
قضية فلسطين وهكذا هم شهداء البعث الذين هم شـهـداء 

 فلسطين كما شهداء فلسطين هم شهداء األمة.
إن مرور خمسة عـقـود ونصـف عـلـى انـطـالق الـكـفـاح 
المسلح، لم يخمد جذوة الثورة الفلسطينية رغم ما تعرضت 
وتتعرض له من عدوان وتآمر وتخريب واستثـمـار سـيـاسـي 
رخيص لها، بل بقيت مستمرة وتعبر عن نفـسـهـا كـل مـرٍة 
بطلٍة جديدة وآخرها انتفاضتها المتـواصـلـة. ومـرور ثـالثـة 
عشر عامًا على استشهاد القائد صدام حسـيـن، لـم يـخـمـد 
جذوة المقاومة ولم يطفئ نـارهـا، بـل بـقـيـت شـعـلـتـهـا 
متوهجة، وهي كما أثمرت اندحارًا لقوات االحتالل األميركي، 
فإنها تنتج اليوم ثورة شعبية عارمة ضد االحتالل اإليـرانـي 

 وكل تغوله في مناحي الحياة العراقية.
إن قوافل الشهداء من البعث وكل القوى التـي انـخـرطـت 
وتنخرط في مواجهة قوى االحتالل األجنبي وأنظمة الـقـمـع 
واالستبداد يتواصل مرورها عبر محطاتها الكثيرة، ومـعـركـة 
الطيبة هي واحدة منها. ففي مـثـل يـوم االحـتـفـاء بـهـذه 
الثالثية منذ خمسة وأربعين عامًا، سـطـر عـلـي وعـبـد اهللا 
وفالح شرف الدين ملحمة بطولية على تخوم فلسطين، ثـم 
أعادت إنتاج نفسها بعد عشرة أشهر في ملحمة كفركال مـع 
قائدها المناضل أبو علي حالوي، وهما شكلـتـا مـحـطـتـيـن 
عبرهما قطار الفعل الوطني المقاوم لالحتالل الصـهـيـونـي 

ومن معطى مقدماته، كـانـت ٦٥منذ انطالقة الثورة في الـ 
 استمراريته، التي أثمرت تحريرًا ناجزًا.

    أيها الرفاق والرفيقات، أيها األخوة واألخواتأيها الرفاق والرفيقات، أيها األخوة واألخواتأيها الرفاق والرفيقات، أيها األخوة واألخواتأيها الرفاق والرفيقات، أيها األخوة واألخوات
إن المناسبة بعناوينها الثالثة والتي نحييها اليوم، تـتـمـيـز 
عن سابقاتها ألنها تعبر الزمن، على وقع أحـداث وتـطـورات 

 هامة تعيشها أمتنا العربية في أكثر من ساحة،
إنه وقع انتفاضة جماهير فلسطين المتواصلـة، والـرفـض 
الفلسطيني الشامل لما يسمى بصفقة القرن وهـذه فـرصـة 
لتوفير أرضية سياسية إلعادة تموضع كافة القوى الوطنـيـة 
الفلسطينية والمقاومة في إطار تـمـثـيـلـي واحـد اكـتـسـب 
شرعية وطنية وعربية ودولية بتضحيات امتدت علـى مـدى 
عقود، وهي شرعية منظمة التحرير الفـلـسـطـيـنـيـة وعـلـى 

 الجميع أن ينضووا تحت لوائها بعيدًا عن الفئويات القاتلة.
إنه وقع انتفاضة جماهير العراق ضد مـنـظـومـة الـفـسـاد 
السياسي واإلداري واالقتصادي وراعيها اإلقليمي الـمـتـمـثـل 
بالنظام اإليراني، الذي أمعن تخريبًا من جـراء تـغـولـه فـي 
الواقع العراقي وسعيه لجعل العراق جرمًا يدور فـي الـفـلـك 
اإليراني. وأن تأخذ انتفاضة العراق بعدها الوطني من خـالل 
إطالقها شعار "إيران برا برا"، بغداد حرة حرة، فهذا تأكيد أن 
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شعب العراق بدأ يكتب الصفحة الثانية من مـقـاومـتـه ضـد 
محتليه التي بدأت بمقاومة االحـتـالل األمـيـركـي وتسـتـمـر 

 اليوم في مواجهة المحتل اإليراني بكل أشكاله وتعبيراته.
إنه وقع انتفاضة شعب لبنان ضد منظومة سلطوية أدى 
فسادها السياسي واالقتصادي والمالي إلى جعل البلد يـقـف 

 على حافة االنهيار الشامل.
هذه االنتفاضة تدخل العام الجديد بـذات اإلصـرار عـلـى 
تحميل الكل السلطوي مسؤولية ما آلت إليه األوضاع، وهي 
إذ استطاعت أن تسقط رهان السلطة على تعب الجمـاهـيـر 
ووهن إرادتها، فإنها استطاعت أيضًا أن تـحـقـق اإلسـقـاط 
األخالقي لهذه المنظومة وهذه مقدمة ال بد منها لإلسـقـاط 
السياسي من خالل جعل قضايا الفساد المتعدد األشكال في 
كافة مؤسسات المرفق العام وآليات الحكم قضية رأي عام، 
وهذا ما لم يشهده لبنان منذ تأسست دولتـه لـمـئـة سـنـة 

 خلت.
إننا ننظر بأمٍل كبير لهذا الحراك الشعبي الذي تختلـج بـه 
ساحتا لبنان والعراق، وهما إذ انطلقا في وقت واحد تقريـبـاً، 
فألن األوضاع التي تشكلت في ظلها معطيـات االنـتـفـاضـة 
هي متشابهة. ووجه التشابه أن البلدين يعانـيـان مـن أداء 
سلطة فاسدة ونهمٍة في سرقة المال الـعـام وفـي ارتـهـان 
لمواقع دولية وإقليمية في تحديد الخيارات السيـاسـيـة ولـو 

 كان على حساب المصالح الوطنية للشعب.
إن األهمية التي ينطوي عليها ُبعـد الـحـراك فـي لـبـنـان 
والعراق وقبله في السودان واستمراريته في الجزائر، هو أنه 
أعاد االعتبار للشارع العربي وحركة جماهيره فـي مـواجـهـة 
نظم القمع واالستبداد والفساد، وأهميته تكمـن أيضـًا فـي 
كونه يجري في وقت تتعرض فيه األمة الـعـربـيـة لـهـجـوم 
عدواني دولي وإقليمي متعدد المواقع والـمـشـارب لـفـرض 
أطباق على الواقع القومي من الشرق عبر المشروع اإليرانـي 
المجبول بالحقد الشعوبي ضد العروبة ومـن الشـمـال عـبـر 
الدور التركي بعد تمـادي تـدخـلـه فـي الشـؤون الـعـربـيـة 
وتهديده الواضح والخطير لـألمـن الـقـومـي الـعـربـي بـدءًا 

 بسوريا ووصوالً إلى ليبيا.
إن هذين الدورين باتا يبرران بعضهما بعضًا على حسـاب 
مصالح األمة واألمن القومي العربي وهما إذ يتمددان تحـت 
مظلة تفاهم دولي بركنيه األميركي والروسي، فـإن الـعـدو 
الصهيوني يبرز كمستفيد أكبر من النتائج التي تترتب عـلـى 
تغول هذه األدوار اإلقليمية والدولية فـي الـواقـع الـعـربـي، 
وهذا ما يعطي أهمية مضافة النتفاضات الجماهير العربـيـة، 
انطالقًا من إدراكها أن االستالب االجتـمـاعـي الـذي عـانـت 
وتعاني منه، ليس إال انعكاسًا لحالة االستالب القومي، وهنا 
ترتبط ارتباطًا جدليًا قضية التحرر االجتماعي بقضية التحرير 
الوطني، وال يمكن للـشـعـب أن يـحـقـق أمـنـًا اجـتـمـاعـيـاً 
واقتصاديًا ومعيشيًا إن لم يحقق كل الشروط الالزمة ألمنه 

 الوطني وهذا هو المدخل الصحيح للتغيير الشامل.
    أيها األخوة واألخوات، أيها الرفاق والرفيقاتأيها األخوة واألخوات، أيها الرفاق والرفيقاتأيها األخوة واألخوات، أيها الرفاق والرفيقاتأيها األخوة واألخوات، أيها الرفاق والرفيقات

إننا ونحن نقف على أبواب مرحـلـة جـديـدة مـن الصـراع 
السياسي واالجتماعي في لبنان، نقول وليسمعنا الجميع، أن 
التثقيل االقتصادي واالجتماعي للواقع اللبناني كما التثقـيـل 
السياسي هما اللذان أوصال الوضع إلى مسـتـوى االنـفـجـار 
المعبر عنه بمشهدية االنـتـفـاضـة الـتـي وحـدت الشـرائـح 
الشعبية على مضمـون خـطـاب وطـنـي عـابـر لـلـطـوائـف 

 والمناطق.
وإذا كان البعض يطلق على هذه االنـتـفـاضـة تـوصـيـف 
"الثورة"، فهذا التوصيف ينحصر في الـمـفـتـاح الـمـفـصـلـي 
الكامن في الخطاب الوطني والذي لو قيض لـه أن يـفـتـح 
الباب على مصراعيه للدخول إلى دار الـمـواطـنـة، لـوصـلـت 
االنتفاضة مستوى الثورة الكاملة األوصـاف ألنـهـا حـيـنـئـٍذ 
تكون قد فتحت الطريق لنقل لبنان من نظام المـحـاصـصـة 
إلى نظام المواطنة، ومن حـكـم مـنـظـومـة الـفـسـاد إلـى 
منظومة حكم الشفافية والحوكمة وحكم تطبـيـق مـعـايـيـر 
المساءلة والمحاسبة على الجميع بعيدًا عن أيـة انـتـقـائـيـة، 
وكلن يعني كلن ، ونحن إذ نشدد على أن يبـقـى الضـغـط 

 في الشارع قائماً وبالتعبيرات الديموقراطية فألننا:
نريد تأكيد حضور الدولة في كل المجاالت والميادين،  -١

وأن تكون دولة رعاية وحماية اجـتـمـاعـيـة، ولـيـس دولـة 
أمنية، أو دولة تتجاذبها قوى المحاصصة الطائـفـيـة. نـريـد 
دولة تكون صاحبة الحق الحصري في جعل الشرعية خـيـمـة 
يتظلل بها الجميع، على قاعدة الـمـسـاواة فـي الـمـواطـنـة 

 وفرض سيادة القانون.
نريد إسقاط النظام الطائفي وإقامة النظام الـوطـنـي  -٢

الديموقراطي الذي تحكمه قواعد الفصـل بـيـن السـلـطـات 
وتأكيد استقاللية السلطة القضائية بعيدًا عن أيـة وصـايـة 

 سياسية عليها.
نريد المصرف المركزي مؤسسة رقابية على المـصـارف  -٣

الخاصة وليس محابيًا لها، وهي التي تـحـولـت إلـى لـوبـي 
يتحكم بالسياسة االقتصادية وحماية مصالح هـذا الـقـطـاع 
على حساب مصالح الشعب الـذي يـدفـع ظـلـمـًا تـكـالـيـف 
السياسة االقتصادية وانعكاساتها االجتماعيـة لـلـمـنـظـومـة 
السلطوية التي حمت االقتصاد الريـعـي وخـربـت مـقـومـات 

 االقتصاد الوطني اإلنتاجي.
ألننا مع نظاٍم ضريبي عادل لتغذيـة واردات الـمـالـيـة -٤

العامة، لكن ليس على الطريقة العشوائية الـمـعـمـول لـهـا، 
والتي تحمل صغار المكلفين الـعـبء األكـبـر مـن الـواردات 
الضريبية، فيما يبقى كبار المكلفين وحيتان المال يمارسـون 
سياسة التهـرب الضـريـبـي ووضـع يـدهـم عـلـى األمـالك 

 العمومية والتمادي في نهب وسرقة المال العام.
إن تحقيق هذه العناوين اإلصالحية، ال يمكن أن يـحـصـل 
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في ظل سلطة تعيد إنتاج نـفـسـهـا وأن تـحـت مسـمـيـات 
مختلفة، سواء سميت حكومة اللون الـواحـد أو الـمـتـعـددة 
األلوان. أن هذا السلوك الحكومي ال يقارب المطـالـب الـتـي 
رفعتها الجماهير في الساحات والميادين في مواجهة سلطـة 
تشكلت استنادًا قانون انتخابـي هـو األسـوأ، وبـالـتـالـي ال 
يمكنها أن تحقق إصالحًا ألنه يناقض طبيعتها، وألن فـاقـد 
الشيء ال يعطيه. ولهذا فإن الـمـدخـل الـفـعـلـي لـتـحـقـيـق 
اإلصالح الجدي هو بـأحـداث اخـتـراق فـي بـنـيـة الـنـظـام 
السياسي، وهذا لن يتم إال بإعادة تكوين السلطة عبر إلغـاء 
الطائفية السياسية بدءًا من قانون انتخابي وطـنـي وعـادل 
وخارج القيد الطائفي، وهذا هو التشريع األهم الـذي يـجـب 
أن يتحقق كأولوية، وإال بدون ذلـك فـإن الـدوران يـبـقـى 

 ضمن الحلقة المفرغة.
على هذا األساس، نطالب بسن قانون انتخابي يكون مـن 
أولويات خطوات الحكومة، لكن ليست تلك الـتـي رافـقـتـهـا 
التباسات التكليف والتأليف، وهذا لـيـس لـكـونـهـا تـجـاوزت 
األصول الدستورية وحسب، بل ألن عملية التكليف والتأليـف 
إن لم تأخذ المعطى الجديد الذي أفرزته االنتفاضـة بـعـيـن 
االعتبار في إعادة تكوينها شكًال وبرنامجًا، فـهـذا سـيـكـون 
التفافًا على الحقوق الشعبية الـمـشـروعـة، ولـهـذا نـرى أن 
التشكيل الحكومي تكليفاً وتأليفًا يجب أن يكون مستندًا إلى 
عملية سياسية جديدة تـحـاكـي االنـتـفـاضـة بـمـشـروعـيـة 
مطالبها، وإال فإنها لن تنال الثقة الشعبية وسـتـسـقـط فـي 

  الشارع كما أسقطت سابقتها ومن هو على شاكلتها.
 أيها الرفاق والرفيقات، أيها األخوة واألخوة

إن الشعب الذي انتفض على وقـع اخـتـالجـات الـبـطـون 
الخائرة واإلجراءات الضريبيـة الـجـائـرة، وعـلـى وقـع اآلالم 
واألوجاع والموت على أبـواب الـمـسـتـشـفـيـات والـتـسـرب 
المـدرسـي وانـعـدام فـرص الـعـمـل والسـكـن، والـفـسـاد 
المستشري وتوفير الـمالذات اآلمنة لـلـفـاسـديـن ومـالحـقـة 
كاشفي عمليات التزوير واالختالس، إن هذا الشعب لن يرجع 
إلى الوراء من حيث وصل، وهو إذ يقف على أرضية مـوقـف 
وطني و يتظاهر في الشوارع ويعتصم في الميادين، فألنـه 
يريد أن يعيش حياة حرة كريمة، ولهذا بات التغيير ضـرورة، 
والشعب لم يعد لديه ما يخسره، ألنه خسر كل شـيء ولـم 
يعد يمتلك إال إرادته وإصراره على إنتـاج نـظـام سـيـاسـي 
جديد، تتوفر فيه كل شروط األمان االجتـمـاعـي والـوطـنـي 
مرورًا بمرحلة انتقالية، وألجل ذلك ندعو الستمرار الضـغـط 
السلمي من خالل الشارع، لفرض معطى المرحلة االنتقاليـة، 
التي تنقل البالد من نظام المحاصصة إلى نظام المواطنـة، 
وعليه لتتوحد كافة قوى التغيير الوطني بمخـتـلـف طـيـفـهـا 
السياسي والنقابي واالجتماعي لتأمين الرافـعـة السـيـاسـيـة 
لرؤيتها البرنامجية وجعلها قاعدة االرتكاز في برنامج وآليـات 

 الحكم.

في هذه المناسبة التي نوجه فيها الـتـحـيـة لـالنـتـفـاضـة 
الشعبية التي بدأت بكتابة مسيرة سـيـاسـيـة جـديـدة مـنـذ 
انطالقتها في السابع عشر من تشرين األول، والتي أفصحت 
عن نفسها في سياق النضال الجماهيري لـلـتـغـيـيـر، وكـان 
لتضحيات الشهداء الفضل األساس فـي تـحـقـيـق االمـتـالء 
التعبوي الذي انفجر طوفانًا شعبيًا على مـنـظـومـة الـحـكـم 

 الفاسدة، في هذه المناسبة نقول:
نعم للحراك الشعبي بتعبيراته الديموقراطية فـي لـبـنـان 

 وكل ساحات الوطن العربي.
نعم للدولة المدنية الديموقراطيـة وال لـلـدولـة األمـنـيـة 

 وحكم منظومات الفساد.
نعم لوحدة وطنية فلسطينية على قاعدة برنامج مـقـاوم 

 متوجه نحو التحرير.
ال لصفقة القرن ولدعاة التطبيع ومـروجـيـه مـن الـنـظـام 

 الرسمي العربي.
ال للصهينة واألمركة وال للتفريس والتتريك، وال للـقـواعـد 

 األجنبية على األرض العربية.
 تحية لروح الرفيق القائد المؤسس األستاذ ميشيل عفلق.

تحية لشهداء البعث في يوم تـكـريـمـهـم، وتـحـيـة لـكـل 
الشهداء الذين سقطوا دفاعًا عن قضية لبنان الوطنيـة بـمـا 
هي قضية تحرير وعدالة اجتماعـيـة وديـمـوقـراطـيـة حـيـاة 

 سياسية،
تحية لشهيد الحج األكبر، شهيد البـعـث والـعـراق واألمـة، 
الرفيق القائد صدام حسين وكـل رفـاقـه الشـهـداء الـذيـن 
سقطوا وهم يواجهون أعـداء األمـة الـمـتـعـددي الـمـواقـع 

 والـمشارب.
تحية للرفيق القائد عزت إبراهيـم األمـيـن الـعـام لـحـزب 

 البعث العربي االشتراكي، قائد جبهة الجهاد والتحرير.
تحية لالنتفاضة الشعبية في العراق ولشهدائهـا والشـفـاء 

 للجرحى، والحرية للمعتقلين.
تحية لثورة فلسطين ومطلق رصاصتـهـا األولـى الـقـائـد 
الشهيد ياسر عرفات ولشهدائها الذين رووا أرض فلسـطـيـن 

 بدمائهم الذكية.
تحية لكم على مشاركتنا هذه االحتفالية، وسنبقى عـلـى 
عهدنا، عهد الوفاء للشهداء، عهد الـوفـاء لـلـقـضـيـة الـتـي 
استشهد ألجلها المناضلون، مرددين بصوت عاٍل، من بغداد 
إلى بيروت، أمة واحدة ما بتموت، ومن ساحة الشهـداء إلـى 

 ساحة التحرير ستنتصر إرادة التغيير.
عشتم، عاش لبنان، عاش العـراق، عـاشـت فـلـسـطـيـن، 

 عاشت األمة العربية، والسالم عليكم.
 إلى ذلك، وقبل أن يعطى الكالم إلـى الـمـحـامـي بـيـان،
تولى األستاذ محسن يوسف إلقاء قصيدة شعرية للمـنـاسـبـة 
وبالنيابة عن الشاعر عمر شبلي الذي حالـت ظـروف قـاهـرة 

 دون حضوره االحتفال.
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بعد إفشال محاولة تكليف الـوزيـر السـابـق  ٤/١٢/٢٠١٨
محمد الصفدي للحكومة العتيدة، ثم الوزير السـابـق بـهـيـج 
طبارة بدأ الترويج لدعم ترشيح المهندس سمير الـخـطـيـب 
لرئاسة الوزراء أثر سلسلة من االتصاالت واللقاءات المكوكية 

 التي قام بها مع سائر األطراف المعنيين،
تعلن دوائر القصر الجمهوري عن استشارات الـتـكـلـيـف  -

 ٩/١٢/٢٠١٩النيابية المنتظرة ابتداء من يوم االثنين 
النائب سامي الجميل يعقد مؤتمراً صحافياً يرشح نـواف  -

 سالم لرئاسة الحكومة.
: وحيث أن المهمة المحددة لالستشارات لـم ٨/١٢/٢٠١٩

تكن قد انتهت بعد، ولم يجف حتى الحبر الذي طبع به البيـان 
 الرئاسي،

فوجئ اللبنانيون بزيارة المرشح الخطيب إلـى مـقـام دار 
اإلفتاء اللبنانية ليصدر على أثرها بياناً أعلن فيه أنـه تـبـلـغ 
من الدار أن مرشحها هو الرئيس المستقيل سعد الـحـريـري، 
ليبادر مباشرة إلى زيارة دارة األخير معلناً سحـب تـرشـيـحـه 

 لصالحه.
مساًء، وقبل أن ينتصف الليل، أصدرت دوائر قصر بعبدا  -

، ٩/١٢بياناً عاجالً تعلن فيه تأجيل االستشارات المقررة في 
 ١٦/١٢/٢٠١٩أسبوعاً كامالً أي إلى 

: الوزير جبران بـاسـيـل يـعـقـد مـؤتـمـراً ١٢/١٢/٢٠١٩
صحافياً يصرح فيه أن تياره ليس فـي مـعـرض االسـتـيـزار 

 وسيتحول إلى معارضة بناءه.
: رئـاسـة الـجـمـهـوريـة تـعـلـن تـأجـيـل ١٦/١٢/٢٠١٩

استشارات التكليف النيابـيـة ثـانـيـة، إلـى يـوم الـخـمـيـس 
بنـاء عـلـى تـمـنٍ مـن رئـيـس الـحـكـومـة  ١٩/١٢/٢٠١٩

المستقيلة وسط إصرار المتظاهرين في السـاحـات والـمـدن 
على رفض تكليف الرئيس المستقيل والـمـطـالـبـة بـوجـوه 

 نظيفة غير ملوثة بالفساد.
: بدء االستشارات النيابية لتكليف رئـيـس ١٩/١٢/٢٠١٩

للحكومة اللبنانية حيث برز خاللها اسم الوزير السابق حسان 
آذار مـع والـتـيـار  ٨دياب كمرشح متوافق عليه مـن قـوى 

الوطني الحر واللقاء التشـاوري وبـعـد أن أحـجـم الـرئـيـس 
الحريري عن الترشح كونه لم يحصل علـى عـدد كـاف مـن 

قـوات) مـن  -النواب المسيحيين لترشيحـه (تـيـار وطـنـي 
الممتنعين عن ذلك، فاعتبر أنه ال يريد أن يخل بالميـثـاقـيـة 

 اللبنانية.
 ومساًء أسفرت االستشارات النيابية الملزمة على ما يلي:

 صوتاً ذهبت لصالح حسان دياب ٦٩
 صوتاً ذهبت دون تسمية أحد ٤٢
 صوتاً ذهبت لصالح نواف سالم ١٤

 صوت واحد لصالح الناشطة حليمة قعقور ١
وقد اعتبر "المستقبل" أن التكليف غير مـيـثـاقـي بـحـكـم 
تسمية ستة نواب فقط من النـواب السـنـة لصـالـح السـيـد 

 دياب.
ليعمد رئيس الجمهورية في السـادسـة مـن مسـاء هـذا 
اليوم إلى استدعاء السيد دياب بـعـد الـتـشـاور مـع رئـيـس 
المجلس النيابي، وتكليفه بتأليف الحكومة العتيدة ولـيـخـرج 
بعدها المكلف الجديد بخطاب مقتضب أعـلـن فـيـه قـبـولـه 

موعداً لالستشارات النيابية غـيـر  ٢١/١٢المهمة محدداً يوم 
 الملزمة.

/ تشهد البالد أوسع حالة اعتراض شعـبـي ٢٠/١٢/٢٠١٩
النصار الرئيـس الـحـريـري حـيـث تـم مـواجـهـة الـجـيـش 
بالمفرقعات النارية وقطع الطرقات (بيروت) ورمي الـقـنـابـل 
(طرابلس) في ليلة من أسوأ ما شهدته الـبـالد انـحـداراً فـي 

 التعبير.
: االستشارات البرلمانية غير الملزمة تـتـم ٢١/١٢/٢٠١٩

بعد مقاطعة كتلة (اللقاء الديمقراطي) وقد خرج أغلب النواب 
ليؤكدوا أن الرئيس المكلف حريص على تشكيل حكومة مـن 

 المستقلين واالختصاصيين واعداً أن تمثل جميع اللبنانيين.
وليخرج هو بعد ذلك مؤكداً تلك الوعود وأنه مع الـتـحـرك 
الشعبي ومع حكومة مستقلين واختصاصيين وأن حـكـومـتـه 

 ٦  –  ٤لن تكون حكومة اللون الواحد محدداً فترة زمنية بيـن 
 أسابيع إلعالن التشكيلة الوزاري.
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دانت القيادة القطرية لحـزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي القمع السلطوي للمعتصمين السلميين في وسـط 

أن  بيروت وما قامت به مجموعات البلطجـيـة، وأكـدت عـلـى
تشكيل حكومة تتمتع بالمصداقية الـوطـنـيـة هـو مـطـلـب 

 .أساسي لالنتفاضة
 .جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية هذا نصه

عشية االستحقاق الدستوري ببدء االستشارات الـنـيـابـيـة 
الملزمة بنتائجها لجهة تكليف رئيـس لـلـحـكـومـة، أقـدمـت 
السلطة عبر أجهزتها األمنية مـن فـرق مـكـافـحـة الشـغـب 
وشرطة المجلس النيابي ومجموعات من البـلـطـجـيـة عـلـى 
االعتداء مساء يوم السبت على المعتصمين السلمـيـيـن فـي 
ساحة الشهداء ومحيط ساحة النجمة وصوالً إلى جادة شـارل 
الحلو. وقد نجم عن هذا االعتداء اآلثم جرح الـعـشـرات مـن 
جراء الضرب المبرح من القوى األمنية والبلطجية الـمـزوديـن 
بهراوات وحصول حاالت إغماء نظراً للقنابل المسيلة للدمـوع 

 .التي قذف بها المتظاهرون فضالً عن القنابل الدخانية
إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربـي إذ تـديـن 
هذا السلوك المليشياوي لألجهزة األمنية ضد المعـتـصـمـيـن 
ولجوئها للعنف المفرط للقوة دون أي مسوغ شـرعـي، تـرى 
بما أقدمت عليه السلطة مساء يوم السبت إنما يضعها تـحـت 
المساءلة القانونية لجهة محاسبة من قـام بـاالعـتـداء عـلـى 
المتظاهرين سواء كان منتسباً لألجـهـزة الـرسـمـيـة أو مـن 
اقتحم ساحات االعتصام وارتكب جرماً مشهوداً وهذا مـوثـق 
بالصوت والصورة. كما ان ما تعرضت له الجماهير عنـد فـك 
االعتصام بالقوة، إنما يضع السلطة أيضاً تـحـت الـمـسـاءلـة 
السياسية الن ما قامت به األجهزة األمنية إنما شكل انتهـاكـاً 
لحق دستوري، هو الحق بالتظاهر والتجـمـع وهـو مشـمـول 
بالحماية استناداً إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهـد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهذا ما يقدم دليالً آخـر 
على ان المنظومة السلطوية الـمـنـخـورة بـالـفـسـاد والـتـي 
أوصلت سياساتها البالد إلى حافة اإلفالس المالي واالنـهـيـار 
االقتصادي، هي سلطة قمعية وال تستـطـيـع تـحـمـل الـرأي 
اآلخر وهو الذي عبرت وتعبر عـنـه االنـتـفـاضـة الشـعـبـيـة، 
وبالتالي فإن الذي حصل مسـاء السـبـت أضـاف إلـى رزمـة 
المطالب الشعبية التي رفعت في الساحات والميادين مطلـبـاً 
جديد هو وجوب أن ال تكون الحكومة متمتعة بالـمـصـداقـيـة 
الوطنية وحسب بل يجب ان تكون حكومة تصـان فـي ظـل 

 .أدائها العام الحريات العامة وخاصة حرية االجتماع والتظاهر
إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكـي 

ــقــوى  ــر ب ــب ــك ــي ت ــت ال
االنتفاضة إصرارها عـلـى 
ـــراك  ـــح ـــة ال ـــي ـــم ـــل س
واستمرارها بـاالعـتـصـام 
والتعبـيـر عـن مـوقـفـهـا 
ــر  ــي ــب ــع ــت ــب ال ــي ــال ــأس ب
الديموقراطي حتى تحقيق 
األهــداف الــتــي انــطــلــق 
ألجلها الحراك ،تؤكد علـى 

ان الحكومة الجديدة المراد تشـكـيـلـهـا يـجـب ان تـتـصـف 
بالمصداقية الوطنية وان يكون برنامجها للحـكـم هـو الـذي 
يحاكي مطالب الحراك من إعادة تكوين السلطة استناداً إلـى 
قانون انتخابي وطني نسبي وخارج القيد الطائفي إلى إقـرار 
قانون استقاللية السلطة القضائية إلطالق يد الـقـضـاء فـي 
محاسبة الفاسدين واسترداد األموال المنهـوبـة وصـوالً إلـى 
توفير شبكة أمان اجتمـاعـي ومـعـيـشـي مـن خـالل رزمـة 

 .تشريعات تتناول كل ماله صلة باألمن االقتصادي والحياتي
فليستـمـر الضـغـط فـي الشـارع بـأسـالـيـب الـتـعـبـيـر 
الديموقراطي والذي يسجل لالنتفاضة هذه المظهريـة بـعـد 
شهرين على انطالقتها ولتكن األجهزة األمنية مولجة حمـايـة 
المعتصمين وفقاً ألحكام الـدسـتـور والـقـانـون ولـيـس أداة 
انقضاض عليها كما حصل مساء يوم السـبـت . واذا كـانـت 
القوى السلطوية تعتقد ان القمع سيوقف االنتـفـاضـة فـهـذا 
اعتقاد خاطئ الن نبض الشارع سيزداد زخمـاً والـمـشـهـديـة 
التي أعقبت ليل السبت هي الـرد الشـعـبـي عـلـى الـقـمـع 

 .السلطوي
 ١٥/١٢/٢٠١٩بيروت في 
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أكدت القيادة القطرية لـحـزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي أن التكليف الذي اعقب االستشارات النيـابـيـة لـم 
يحاك نبض االنتفاضة لجهة المواصفات المطلوبـة ونـوهـت 
بالموقف الوطني الذي اعلنه  النائب الدكتـور أسـامـة سـعـد 
عقب االستشارات . جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية في مـا 

  يلي نصه:
بعد نيف وشهرين على انطالق االنتفاضة الشعبية، أجريت 
عملية االستشارات النيابية لتتمخض عن تكليف احد الـوزراء 
السابقين مهمة تشكيل الحكومة. هذا التكليف وما لفـه مـن 
التباسات بمقدماته وسياقاته أعاد إنتاج االنقسام بين اطراف 
المنظومة السلطوية التي تتحمل المسؤولية عما آلـت إلـيـه 
األوضاع من تدهور اقتصادي ووضع مالي مأزوم مع ما لذلـك 

  من انعكاسات شديدة الوطأة على الواقع المعيشي.
إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتـراكـي  
 تعتبر  أن التكليف وبالطريقة التـي  اخـرج بـهـا لـم يـحـاك
مطالب االنتفاضة التي صدحت بها أصوات المعتصميـن فـي 
الساحات والميادين.  فقوى االنتفاضة بكل طيفها السيـاسـي 
الوطني وهيئات المجتمع المـدنـي والـتـي بـحـت أصـواتـهـا 
مطالبة بتشكيل حكومة جديدة فالنها ال ترغـب الـفـراغ وال 
تريده بل سعت ومنذ األيام األولى النطالق الحراك الستقالـة 
الحكومة  ومن ثم تشكيل حكومة جديدة ،تكـون مـن خـارج 
األطراف السلطوية  وتحاكي من خالل برنـامـجـهـا لـلـحـكـم 
المطالب الشعبية وهي حقوق واجـبـة عـلـى الـدولـة تـجـاه 
مواطنيها في حال كانت دولة رعاية وحماية اجتماعية وليـس 

   .دولة محاصصة للقوى الطائفية الممسكة بمفاصل السلطة
إن القيادة القطرية التي تنوه بموقف النائب الدكتور سعـد 
الذي اعلنه من القصر الجمهوري عقب االستشارات النيـابـيـة 
وما انطوى عليه من شفافية وصدقية وطنـيـة ومـعـبـر عـن 
موقف قوى التغيير الوطني، ترى أن إطالق عمليـة الـتـألـيـف 
الحكومي الذي اعقب التكليف  اذا كان من شأنه أن يضع حـداً 
للفراغ الحكومي ،اال انه ليس هدفاً بحد ذاته كمـا لـم تـكـن 
كذلك استقالة الحكومة . ولهذا ترى إن كل إجراء يتعلق بآلية 
إعادة تركيب المؤسسات السلطوية ومنها تشكيل الحكومـات 
تكليفاً وتأليفاً يتجاوز المتغير السياسي الكبير الـذي عـبـرت 
عنه مشهدية االنتفاضة، هو التفاف على رزمة الحقوق الـتـي 
انتفض ألجلها الشعب وهو الذي اختبر على مدى عقود عقـم 

 . األداء السلطوي للمنظومة الحاكمة بكل أطرافها
إن الشارع الشعبي الـذي لـم يـمـنـح ثـقـتـه لـلـحـكـومـة 
المستقيلة وكان على حق بذلك وأثبتت سياقات األحداث أنهـا 
غير مؤهلة لتلبية المطالب الشعبية ولـهـذا أسـقـطـهـا فـي 

الشارع، لن يمنح اليوم  ثقته ألي حـكـومـة تـكـون نسـخـة  
مستنسخة عن سابقاتها وان تغيـرت رمـوزهـا وشـخـوصـهـا 

  .واألطراف الذين تتشكل منهم
إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكـي، 
وهي تشدد على أهمية ان تشكل حكومة جديدة، إال ان هـذا 
التشديد ليس على قاعدة المفاضلة بين حكومة إدارة  أزمـة 
كالتي مقدر لها ان تتشكل  أو الذهـاب إلـى الـفـوضـى، بـل 
المطلوب للخروج من عنق الـزجـاجـة هـو اطـالق عـمـلـيـة 
سياسية جديدة تبدأ بتشكيل حكومة جديدة  تحاكي مطالـب 
االنتفاضة في رؤيتها وبرنامجها للبناء السياسي الجديد الـذي 
ال يستقيم إال بإعادة تكوين السلطة تكوينـاً وطـنـيـاً وأولـى 
خطواتها قانون انتخابي وطني نسبي وخارج القيد الطائـفـي  
وإقرار قانون استقاللية السلطة القضائية وقـانـون ضـرائـب 
عادل. وألجل تحقيق ذلك يجب استمرار نبض الشارع عـلـى 
زخمه وان يبقى صوته مرتفعاً، ال للطريقة التي ظهرت فـيـه 
عملية التكليف وال ثقة ألية حكومة تستنسخ من رحم نظـام 
المحاصصة الطائفية ألن الذين تناوبوا على السلـطـة تـحـت 
مسمى حكومات اللون الواحد أو ما يسمى حكومـات الـوحـدة 
الوطنية  كانوا عبئاً على  الشعب الذي اكـتـوى بـنـار الـغـالء 
وانعدام ابسط مقومات األمن الحياتـي  ولـذلـك ال يـمـكـن 
المراهنة على حصول تغيير بحده األقصـى وإصـالح بـحـده 
األدنى من هذه المنظومة سواء كانت منقسمة على نفسـهـا 

    .أو موحدة ألن فاقد الشيء ال يعطيه
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    نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
أكد رئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي الرفـيـق 
حسن بيان، أن الحل  المطلوب للخروج من األزمة اللبنانيـة 
الراهنة يكمن في تحقيق االختراق البنيوي في تركيبة هذا 
النظام الطائفي  وإعادة تكوين السلطة عبر إقـرار قـانـون 
انتخابي يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحـدة خـارج الـقـيـد 

الطائفي، فضالً عن تحصين القضاء بـاسـتـقـاللـيـتـه عـن  
الوصاية السياسية والتدخالت التي شوهت عمـل الـقـضـاء 
وجعلت البعض من القضاة في خدمة من أوصـلـوهـم إلـى 
مواقعهم، ال في خدمة من هم مؤتمنين عليه من واجـبـات 
وحقوق، دون  أن نغفل  تـوفـيـر حـزام أمـان اقـتـصـادي 
واجتماعي للشرائح الشعبية واستعـادة الـمـال الـمـنـهـوب 
المودع في المصارف الخارجية وخاصة في سويسرا، الدولة 
التي أعلنت مؤخراً سماحها للدولة اللبنانية االطالع على ما 

 .لديها من أرصدة لمودعين لبنانيين كبار
وأضاف الرفيق بيان: أن ما يجري اليـوم مـن انـتـفـاضـة 
شعبية ذات طابع ثوري، تعم كل أرض لبنان، ما كـانـت إال 
نتيجة حتمية للتثقيل االقتصادي واالجتـمـاعـي الـذي بـدأ 
يقض مضاجع اللبنانيين منذ سنوات عدة حـتـى تـراكـمـت 
الديون على الخزينة اللبنانية لتصل إلى المئة مليار دوالر، 
وهذه الديون ما هي في الحقيقة إال ديون ستتحول وتـوزع 
على الخمسة ماليين لبناني بمعدل عشرين ألف دوالر  لكل 
فرد من اللبنانيين حتى المولود الجديـد مـنـهـم والـرضـع 
واألطفال، وذلك ناتج عن الخدمات الـمـحـروم مـنـهـا كـل 
لبناني من طبابة وتعليم وصحة وسكن وغذاء جراء تحويل 
ما كان يجب أن يصرف على اللبنانيين إلى خـدمـة الـديـن 
العام، هذا باإلضافة إلى التثقيل السياسي اآلخر الذي تمثل 
في موقع لبنان ضمـن مـدى االسـتـراتـيـجـيـات الـدولـيـة 
واإلقليمية المتقابلة والمتصادمة كمـا فـي الـمـحـاصـصـة 
السياسية المعتمدة منذ اتفاق الطائف حتى يومنا هذا على 
األقل، حيث صارت كل مقدرات البالد رهناً لمـصـالـح هـذا 
السياسي وذاك اآلخر وكالهما يحتميان بـطـوائـفـيـة هـذا 
النظام فيقتسمون اإلدارة والمـصـالـح كـمـا اقـتـسـامـهـم 
للسلطة السياسية القائمة على قانون انتخابي تم اعتمـاده 
مؤخراً فكرس المذهبية والطائفية ووزع مقاعد الـمـجـلـس 
النيابي على القوى المستفيدة، كلٌ حسب حجمه وتـواجـده 

 .المناطقي
كالم الرفيق رئيس الحزب جاء خالل اللقـاء الـتـنـظـيـمـي  

الموسع مـع الـكـادر  
ــزب   ــح ــدم ل ــق ــت ــم ال
طليعة لبنان العربـي  
االشـــتـــراكـــي فـــي  
طرابلـس والشـمـال  
فــي فــرع الشــهــيــد  
تحـسـيـن األطـرش،  
بحضـور أمـيـن سـر  
الفرع وقيادته حـيـث  
حيا في هـذا الـلـقـاء   
ــة   ــي ــنــضــال ــروح ال ال
ــرفــاق   ــل ــة ل ــي ــعــال ال
والـــــرفـــــيـــــقـــــات  
الــمــتــواجــديــن فــي  
ساحات االعتصام في  
طرابلس وعكار وكل  
لــبــنــان عــلــى مــدى  

الستين يوماً الماضية، بقدر ما توجه في تحيته إلى طرابلس  
المدينة التي أثبتت أنها عروس الثورة اللبنانية وقد نفـضـت  
عن نفسها كل ما ألصقوها به من تعصب وتزمت، فإذا بـهـا  
الحاضنة األساسية لكل الطيف اللبناني الـذي يـرفـض كـل  
طائفية ومذهبية ومناطقية  ومعها استعادت دورها كحاضنة  
للنضال الوطني والقومي وتحولت إلى قدوة مثلى لـلـتـحـرك  
السلمي المطلبي المشروع، شأنها شأن حلبا عاصمة محافظة  
عكار التي رفضت الضيم وكان تحركها بمستوى معـانـاتـهـا،  
دون أن نغفل مشاركة الضنية والكـورة وزغـرتـا والـبـتـرون  
وسائر الشمال اللبناني، إلى جانب الحراك في النبطية وصور  
وكفر رمان وصيدا وبعلبك وزحلة وجل الديب والزلقا وجبيـل  

 .وساحات االعتصام المركزي في بيروت وغيرها 
 وختم الرفيق بيان مخاطباً الرفاق قيادة وقواعد

نحييكم ونشد على أياديكم وكلنا فخورون بما تقـومـون 
به من واجبات نضالية، تجاه شعبكم ووطنكم ونؤكد لـكـم 
أنكم لمنتصرون في تحرككم المشرق هذا، كـمـا انـتـصـر 
رفاقكم في السودان الشقيق وكما انتصر شعـب الـجـزائـر 
األبي، وسينتصر لبنان كما سينتصر العراق في تحرير إرادة 
الشعب التواقة إلى الكرامة والعدالة االجتماعية، وما النصر 

 .إال صبر ساعة
* * * * * 
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    كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي
تشـريـن األول،  ١٧منذ انطالقة االنتفاضة الشعبية فـي 

والتحليالت والتأويالت حول أسبابها وأهـدافـهـا، وإمـكـانـيـة 
 نجاحها أو فشلها، هي مثار جدل ونقاش سياسيين.

وإذا كانت األسباب معروفة وترتقي حد البديهية، سواء تلـك  
المرتبطة بعوامل التثقيل االقتصادي واالجتمـاعـي لـلـشـعـب  
بشرائحه الواسعة أو تلك المرتبطة بعوامل التثقيل السياسـي  
التي باتت تشكل  عبئاً ضاغطاً على الوضع الـلـبـنـانـي، فـإن  
واحداً من هذين التثقيلين كاف لجعل ركائز سـقـف الـبـنـيـان  
الوطني  والمجتمعي ينهار، لعدم قدرة ركائزه عـلـى تـحـمـل  
هذين التثقيلين،  فكيف إذا اجتمعا سوياً؟ أن االنهيار سـيـكـون  

 بنتائجه كالزلزال الذي يضع الجميع تحت ركامه. 
لقد رفعت االنتفاضة منذ انطالقتها شعارات تعبر عن حقوق  
طبيعية وبديهية لشعب بات مفتقراً ألبسط مـقـومـات األمـن  
الحياتي بمضامينه االقتصادية واالجتماعية، وأهم ما أبـرزتـه  
مشهدية هذه االنتفاضة، أنها قدمت نفسها من خالل خـطـاب  
واحد حاكى القضايا المعيشية، كما حاكى القضايا السـيـاسـيـة  

 المتعلقة بإدارة المنظومة السلطوية للمرفق  العام. 
كما استطاعت االنتفاضة أن تميط  اللثام عن حجم الفساد 
السياسي واالقتصادي واإلداري وصوالً إلى المرفق القضائـي 

 وكله ساهم في جعل مؤسسات الدولة منخورة بالفساد.
هذا الفساد الذي كانت بعض عيناته معـروفـة، لـم يـكـن 
الرأي العام على بينة  من هذا المستوى المـسـتـشـري الـذي 
نخر جسم الدولة وعطل وظيفتها األساسية كـدولـة رعـايـة 
اجتماعية مهمتها األساسية تأمين شبـكـة أمـان اجـتـمـاعـي 

 لمواطنيها.
إن هذا االنكشاف لحجم الفساد، أوضح أن الكل السلـطـوي 
شريك فيه والكل السلطوي مستفيد من منافعه، ولهذا كـان 
شعار "كلن يعني كلن"، هو الشعار األكثر شـعـبـيـة واألكـثـر 

 صدى واألكثر مطابقة لواقع الحال.
هذا االنكشاف للكل السلطوي المشارك في الفسـاد بـكـل 
أشكاله وعناوينه جعل هذا الكل يتحصن في بدايـة الـحـراك 
الشعبي في مواقع دفاعية ال بل أكثر من ذلك، فـإن بـعـض 
أطرافه  أخذ يزايد على االنتفاضة، ويلقي تهمة الفساد علـى 

 الشريك اآلخر.
هذا التقاذف بين األطراف السلطوية حول الفساد لم تعـره 
االنتفاضة أي اهتمام، بل اعتبرته دليالً إضافياً على انغماس 
الجميع في موبقاته  الذي أوصل البالد إلى حـافـة اإلفـالس 

 المالي واالنهيار االقتصادي.
ولما لم تفلح عملية تقاذف المسـؤولـيـة عـمـا آلـت إلـيـه 
األوضاع والتي كانت تعتبرها األطراف السلطوية الخـطـة (أ) 
من استهدافها لالنتفاضة عبر جعلهـا تـدخـل فـي عـمـلـيـة 
المفاضلة والتحييد، بل بقى شعار "كلن يعـنـي كـلـن"، هـو 

الخطاب العالي النبرة اندفعت السلطة ألن تنتقل إلى الخطـة 
(ب). وهي ضرب االنتفاضة عبر الضغط عليها فـي سـاحـات 
االعتصام. وهذا الضغط مورس بداية عبر إنزال مجـمـوعـات 
إلى الساحات بهدف التشويش، ولم تستطع هذه المجموعات 
اإلمساك بناصية  الساحات، بدأت عملية الـتـعـرض األمـنـي، 
عبر اإلغارات الليلية، وحرق الخيم. وهذه لم تقـتـصـر عـلـى 
ساحة معنية بل شملت العديد من الساحات مما يـؤشـر إلـى 
أن ثمة خطة مرسومة تـرمـي إلـى تـفـريـغ السـاحـات مـن 
المعتصمين وخاصة بيروت. إما بأسلوب الضغط األمني عبـر 
اختراق ساحات االعتصام بعناصر بلطجية تمـارس االعـتـداء 
المكشوف على المعتصمين،  وإما عـبـر اسـتـعـمـال الـعـنـف 
المفرط للقوة من األجهزة األمنـيـة والـذي بـرز فـي األيـام 

 األخيرة.
هذا الضغط األمني الـمـتـصـاعـد عـلـى الـمـعـتـصـمـيـن 
السلميين، ترافق مع نزول مجموعات إلـى السـاحـات وهـي  
تردد شعارات مذهبية طائفية مما دلل بإن هذا النزول ليس 
بريئاً بل يندرج في إطار الخطة الهادفة إلى محاصرة ساحات 

 االعتصام من أكثر من جهة واتجاه.
وإذا كان الضغط األمني المتصاعد الفتعال اإلشكاالت مـع 
المعتصمين يهدف إلى اختراق ساحات االعتصام وتفريـغـهـا، 
فإن إنزال مجموعات  تحت شعارات طائفية، إنما يهـدف إلـى 
إعادة استحضار الخطاب الطائفي الذي أسقطته االنتـفـاضـة، 
وهو الذي شكل نقطة القوة  في حراكها ونقطة الضعف عند 

 الكل السلطوي.
إن كل هذا يبين، أن الكل السلطوي بدأ ينتقل مـن حـالـة 
الدفاع واالنكفاء أمام الزخم الشعبي، إلى حالة الهجوم عـبـر 

 نمطين يتكامالن في النتائج، وهما االختراق واألطباق.
وهذا ما يجب أن يكـون واضـحـاً أمـام قـوى االنـتـفـاضـة 
الشعبية والتي دخلت شهـرهـا الـثـالـث ووجـوب أن تـبـقـى 

 محافظة على حماية األساسية يتطلب:
أوالً: بأن تبقى محافظة على سلمية حـراكـهـا وأن ال تـرد 
على العنف بعنف مقابل حتى ال تستدرج إلى الملعب األمنـي 

 الذي يحد من قدرتها على االستقطاب الشعبي.
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ثانياً: بإبقاء الشعار الذي يضع الكل السلطـوي فـي سـلـة 
واحدة قائماً، باعتبار أن الحراك موجه ضد منظومة سلطويـة 

 بالجملة وليس بالمفرق.
ثالثاً: أن يبقى خطاب االنتفاضة مركزاً على تحقيق ثالثيـة 
ال يستقيم التغيير السياسي بدونـهـا وهـي إعـادة تـكـويـن 
سلطة استناداً إلى قانون انتخابي وطـنـي ونسـبـي وعـادل 
وخارج القيد الطائفي، وإقرار قانون اسـتـقـاللـيـة السـلـطـة 
القضائية إلطالق يدها  في محاسبة الفاسدين وناهبي المال 
العام، وسن قانون ضريبي عادل على أسـاس الـتـصـاعـديـة 

 واسترداد األموال المنهوبة.
إن تحقيق ذلك يعني أن االنتفاضة استطاعت أن تـحـقـق 
اختراقاً جدياً في بنية النظام وعليه سيؤسس للبناء الوطنـي 
الشامل، وأن لم يحصل ذلك، فإن تحول  قضية الفسـاد إلـى 

قضية رأي عام لم يعد باإلمكان تجاوزها والقفز فوقها وهـذا 
إنجاز هام يبنى عليه إلعادة االعتبار للمرفق  الـعـام وإدارة 
شؤون الدولة وفق قواعد الشفافية والحوكـمـة واألهـم مـن 
كل ذلك، أن يتم توظيف ما أفرزته االنتفـاضـة مـن ضـغـط 
على المنظومة السلطوية وتحول في الرأي الـعـام وارتـفـاع 
منسوب الخطاب الوطني في سياق المشروع الوطني للتغيير 
وهذه مسؤولية القوى الوطنية التي تقدم نفسها مـن خـالل 
خطاب وطني ومشروع عابر للطوائف والمذاهب وهادف إلـى 
إقامة الدولة العادلة، دولة القانون التي يحاسب فيها الفـاسـد 

 والمفسدين على السواء .
فليبق األطباق الشعبي على السلطة قائماً تمهيداً الختراق 
بنية النظام ،وهذا  هو الرد على محاوالت األطباق واالختـراق  

 سواء بالتخريب األمني أو بالخطاب الطائفي .

 
ً
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قبل أن تنطلق شـرارة الـحـراك الشـعـبـي الـذي غـطـى 
بفعالياته مساحة لبنان ،كانت العديد من المناطق اللبنـانـيـة 
تكتوي بحريق لم تعرف حتى اآلن أسبابه ولـن تـعـرف أبـداً 
حتى ولو تشكلت عشرات لجان التحقيق.   وفي غمرة الحـراك 
الذي شارف طي شهره الثاني هبت عاصفـة ضـربـت الـوجـه 
الغربي من الشوف المتاخم لضواحي بـيـروت ،فـانـقـطـعـت 
الطرقات الرئيسية والفرعية و تهاوت كثير من التـخـشـيـبـات 
على رؤوس ساكنيها واحتجز الناس ساعات فـي سـيـاراتـهـم 
وفي ظروف طبيعية صعبة. وكالعادة تشكلت لجان تـحـقـيـق 
لتحديد المسؤولية بإشارة من النيابة العامة الـتـمـيـيـزيـة أو 
بدونها. وقبل ان تضع اللجان تقاريرها هبت عاصفة  ثـانـيـة 
تفصلها أيام عن سابقتها، فأعيد من خالل مـا خـلـفـتـه مـن 
أضرار وإرباك نفس مشهدية العاصفة األولى لكن هذه المرة 
ليس في الشوف أو في تخومه بل في ضواحي بيروت حـيـث 
غمرت المياه البيوت وغرقت السيارات في الـبـحـيـرات الـتـي 
تشكلت على الطرقات وارتفعت صرخات االستغاثة لكن دون 
مجيب اللهم أصوات الذين يتقاذفون االتـهـامـات حـول مـن 
يتحمل المسؤولية. وزارة األشغال أو مجلس اإلنماء واإلعـمـار 
أو مجالس البلديات التي تدخل المـنـاطـق الـمـنـكـوبـة فـي 
نطاقها البلدي. وما بين الحريق الكبير والغريق األول والثاني 
ضاعت الطاسة ولم يعرف من هو المسـؤول، وكـل مـا فـي 
األمر ان  ال البلديات وال مجلس  اإلنـمـاء اإلعـمـار وال وزارة 
األشغال عملت من أجل  ان تـحـول دون تـفـادي الـنـتـائـج 
الكارثية التي تمخضت عن السيول والفيضانات التي غـطـت 
الطرقات العامة وأحياء شعـبـيـة فـي األوزاعـي والسـلـطـان 

  إبراهيم وقبلها في الناعمة وخلدة.
أن تحصل فيضانات وتندلع حرائـق وهـي تـنـدرج تـحـت 
عنوان الكوارث الطبيعية، ليس أمراً مستغرباً إذ يحصل مثـل 
هذا في كل بلدان العالم المتقدم منهـا والـمـتـخـلـف، لـكـن 

المستغرب أن تحصل مثل هذه الكوارث وتقف الدولـة شـبـه 
عاجزة عن تلقي النتائج باقل األضرار الممكنة واالنعكـاسـات 
السلبية على حياة المواطنين. وهذا لـيـس ألن الـدولـة لـم 
تنشء هيئة لمواجهة الكوارث تكون قـادرة عـلـى الـتـدخـل 
السريع عند حصول كوارث طبيعية بل ألنها وقـفـت عـاجـزة 
وكأن الحول لها وال قوة. وكل الذي قامت بـه هـو تشـكـيـل 
هيئة لإلغاثة، مهمتها  استكشاف المناطق المنكوبة ومسحها 
وإحصاء األضرار وتعبئة االستمارات التي بـاالسـتـنـاد إلـيـهـا 

   .تدفع التعويضات مع حبة (المسك) ألصحاب الحظوة
إن هيئة اإلغاثة تتعامل مع النتائج، فيما األسباب  تـبـقـى 
بعيدة عن التدقيق والتمحيص واتخاذ اإلجـراءات الـوقـائـيـة 
التي تحول دون حصول الكوارث أو على األقل التخفيـف مـن 

  انعكاساتها.
لقد كشفت الطريقة واأللية التي تعاملت بها الـمـؤسـسـات 
مع الحريق والغريق، ان العجز في مواجهة مثل هذه الكوارث 
ليس ناتجاً عن نقص في العنصر البشر والعـن نـقـص فـي 
التجهيزات بل ان السبب الحقيقي إنما يكمن في الفساد الذي 
ينخر جسم الدولة والذي تديره منـظـومـة فـاسـدة ال يـهـم 
أطرافها والمنتفعين توفير حزام أمن اجتماعـي ومـعـيـشـي، 
بقدر ما يهمها تقاسم الحصص في السلطة والـتـعـامـل مـع 
المالية العامة كالبقرة الحلوب التي جف ضرعـهـا مـن كـثـرة 

  االمتصاص السلطوي لحليبها.
من هنا، فإن المسؤول عن تفاقم األضرار الـنـاجـمـة عـن  

الكوارث الطبيعية ليست الكوارث وهي طارئ طـبـيـعـي بـل 
 السلطة الفاسدة التي تدير البلد بعقلية المزرعة.

وان تعطي االنتفاضة األولوية في شـعـاراتـهـا لـمـحـاربـة 
الفساد ومحاسبة الفاسدين فإلدراكها ان هـذه الـمـنـظـومـة 
السلطوية هي التي أحرقت البلد بفسادها قبـل ان تـحـرقـه 
النار وهي التي أغرقت البلد بالفساد قبل ان تغرقه السيـول.  

 .بين حريق الطبيعة وغريقها فساد السلطة هو األكثر فتكاً
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يطوي اللبنانيون سنتهم على معطى أزمـة لـم يشـهـدوا 
مثيالً لها  وعلى األقل منذ العهد االستقاللي. إنهـم يـلـجـون 
إلى عام جديد دون حكومة، تتولى إدارة شؤون البالد، ال، بـل 
أكثر من ذلك فإن تشكيل الحكومة تنتابه صعوبات بالشكـل 
والمضمون. أما صعوبة الشكل، فـنـاتـجـة عـن الـتـجـاذبـات 
القائمة حول توصيفها وعددها وتوزيع الحقائب فضـالً عـن 
المالبسات والطريقة التي تمت بها عملية الـتـكـلـيـف. وأمـا 
صعوبة المضمون، فناتجة عن كون البرنامج الذي تـطـرحـه 
الحكومة في بيانها الوزاري لن يكون خـاضـعـاً هـذه الـمـرة 
لتوليفة سياسية تحكمها  قواعد تدوير الـزوايـا وال األبـعـاد 
الثالثية للنص الذي يقرأه كل فريق من زاويته بمـا يـتـالءم 
 مع وجهة نظره كما جرت العادة في إنتاج الحكومات السابقة. 
وإذا كان االنقسام بين اطراف المنظومة السلطوية لـيـس 
جديداً على الحياة السياسية الـلـبـنـانـيـة ومـنـهـا تشـكـيـل 
الحكومات، إال أن الجديد  اآلن، هو أن استقالة الحكومـة ومـا  
استتبع تلك الخطوة من تطورات سياسية، إنما يحصل ليـس 
في ظل تجاذبات القوى السلطوية المنقسـمـة وحسـب، بـل 
يحصل أيضاً  تحت ضغط الشارع الذي يستمر حـراكـه بـعـد 
شهرين ونصف على انتفاضته ضد السلطـة الـتـي أوصـلـت 
البلد إلى حافة  االنهيار االقتصادي وانعكاساته علـى الـواقـع 

 االجتماعي والمعيشي.   
إن الصعوبة التي تواجه الحكومة الجديدة تفرضها طبيعـة 
األزمة، وهي من خالل عناوينها وتعبيراتها وانعكاساتها إنمـا 
هي أزمة استثنائية ،والمنطق يفرض أن تكون الـمـعـالـجـات  
استثنائية بالنظر لطبيـعـة األزمـة. أمـا أن تـقـارب األزمـة  
بأسلوب ومعالجة تقليدية، فهذا ال يعدو كونـه سـوى دوران 

 في الحلقة المفرغة.
إن أية مقاربة لحل سياسي ال تأخذ بعين االعتبار المتـغـيـر 
السياسي الذي أفرزته االنتفاضة الشعبية، ستكون مـقـاربـة 

 مغربة عن الواقع السياسي والشعبي المستجدين. 
فهذا المتغير الذي فرض نفسه عامالً ضاغطاً على البنـيـة 
السلطوية لم يعـد مـن السـهـل تـجـاوز تـأثـيـراتـه نـظـراً 
للمشروعية الشعبية التي انطوت عليها رزمة المطالب الـتـي 
رفعها الشارع والتي هي باألساس حقوق طبيعية حرم منـهـا 
الشعب أو حجبت عنه بفعل أداء سلـطـة حـكـمـت أطـرافـهـا 
قواعد المحاصصة الطائفية. وإذا ما حصل تجاوزه من  خـالل 
ما يطرح من معالجات، فإن األزمة ستبقى قائـمـة وسـتـزداد 
مضاعفاتها. وإذا كان القيمون على إعادة التشكيل السلطوي 

يظنون أن إطالق الوعود التي تحاكي مطالب الشارع يمكنهـا 
أن تهدئ من نبض الشارع ،فهذا الظن سيسقط كما سـقـط 
الوهم السلطوي على نظرتها لالنتفاضة بأنها سحابة صيـف 

 عابرة.
من الدستور بنـداً  ٦٩إن االنتفاضة التي أضافت إلى المادة 

جديداً هي اعتبار الحكومة مستـقـيـلـة إذا سـحـبـت الـثـقـة 
الشعبية منها، أصبح لها الحق بأن تكون طرفاً في التـكـلـيـف 

 ومن ثم  في التأليف شكالً ومضموناً.
وإذا كانت االنتفاضة قد حددت رؤيتها لشـكـل الـحـكـومـة  
رئيساً وأعضاء، فإن المضمون هو ما تنطوي عليه سياستـهـا  
من خطة عمل والتي ال تنطلق في معالجتها عـبـر مـقـاربـة 
سطحية، بل من خالل مقاربة فعلية تـرتـكـز عـلـى ثـالثـة 

 عناوين: 
العنوان األول، يتعلق بإعادة تكوين السلطة استناداً إلـى  -

 قانون انتخابي وطني ونسبي وخارج القيد الطائفي.
العنوان الثاني، إقـرار  قـانـون اسـتـقـاللـيـة السـلـطـة  -

 القضائية لرفع الوصاية السياسية عن القضاء.
 العنوان الثالث، إقرار قانون ضرائبي عادل. -
إن برنامج حكومة ال تشكل هذه العناوين الثالثة صـلـب  -

بيانها الوزاري وتمـنـح صـالحـيـات تشـريـعـيـة إلصـدارهـا 
بمراسيم اشتراعـيـة وتـعـالـج األزمـة الـنـقـديـة وإجـراءات 
المصارف التي مارست عملية احتيال وقرصنـة عـلـى أمـوال 
المودعين وتحويالت الرواتب وغيرها، سوف يدفع األزمة إلى 
مستوى أعلى من التأزم، وعندئذ لن يكـون هـنـاك ضـابـط 
لحراك الشارع الذي يعرف الجميع كيف بدأ وال يـعـرف كـيـف 
ينتهي. وحتى ال يصل الجميع إلى الخيارات الصعبة ال مـخـرج 
لألزمة إال بمقاربة المطالب الشعبية والتي بـاتـت مـعـروفـة 
وهي معالجة عوامل التثقيل السياسي واالقتصادية انطالقـاً 
من مصلحة لبنان الوطنية ومصلحة شعبه والتي تتقدم على 
المصالح الدولية واإلقليمية كمـا عـلـى مصـالـح الـطـغـمـة 
السياسية وقاعدتها االقـتـصـاديـة الـذي يـتـمـثـل بـلـوبـي 

 المصارف. 
علّ الجميع يدركون الحقائق الجديدة ويعبرون إلى الـعـام 
الجديد بمقاربة جديدة لمعالجة تـداعـيـات األزمـة وإال فـإن 
األيام القدمة ستكون اشد قسوة ليس  فقط عـلـى الشـعـب 
بشرائحه الواسعة وإنما أيضاً على الـذيـن لـم يسـتـوعـبـوا 

 حقيقة انتفاضة السابع عشر من تشرين األول.
الشعب  دفّع فاتورته وحان وقت المنظومة السلطوية  ألن 

 تدفع فاتورتها.
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    بقلم المحامي حسن بيانبقلم المحامي حسن بيانبقلم المحامي حسن بيانبقلم المحامي حسن بيان
بعد مرور شهرين على انطـالق الـحـراك الشـعـبـي الـذي 
يتواصل بأشكال مختلفة، ما تـزال األبـواب مـوصـدة أمـام 
االستقبال السلطوي للمطالب اإلصالحية التي رفعها الحراك، 
وإنه باستثناء استقالة الحكومة لم يسجل اختراق جـدي فـي 
جدار المنظومة السلطوية، وهذه االستقالة لم تـكـن هـدفـاً 
بحد ذاتها، بل مدخالً إلعادة تشكيل سـلـطـة تـحـاكـي فـي 

 برنامجها المطالب الشعبية التي رفعتها االنتفاضة.
إن اعتبار الحكومة مستقيلة ، الستقالة رئيسها لم يـفـتـح 
المجال أمام البدء بتألـيـف حـكـومـة جـديـدة وفـق اآللـيـات 
الدستورية، بل أضاف لألزمة البنيويـة الشـديـدة الـتـعـقـيـد 
أصالً، تعقيداً جديداً تمحور حول دوامة التكلـيـف والـتـألـيـف 

 وأيهما األسبق.
ـار الـنـص   وهذه مسألة ستبقى مفتوحة علـى الـزمـن الفـتـق
ـارات   الدستوري إلى تحديد المهل المتعلقة بالدعوة إلجراء االستش
النيابية الملزمة وتلك المتعلقة بالتأليف ولهذا ال يـمـكـن الـجـزم  

 بمواعيد زمنية محددة إلطالق آليات التكليف والتأليف. 
وحتى يتصاعد الدخان األبيض من مدخنة الموقد الحكومـي  
يبقى االشتباك السياسي قائماً بين االنتفاضة بما تطرحه مـن  
عناوين لإلصالح في بنية النظام، وبين المنظومة السلطـويـة  
التي تراهن على الوقت المتصاص زخم الشـارع الـذي فـاجـأ  

 الجميع بقوة نبضه وخاصة في أسابيعه األولى. 
لقد بات واضحاً أن المنـظـومـة السـلـطـويـة تـمـانـع فـي 
االستجابة للمطالب الشعبية علماً أنها في كثير من الـمـواقـع 
تزايد على الحراك وتطرح نفسها على أنها مـتـقـدمـة عـلـى 
الشارع في مطالبه لكن في الواقع الـعـمـلـي تـرى فـي مـا 
تعتبره  تنازالً عن مكاسبها سيفتح كوة في جدارها سـرعـان 
ما تتوسع فجوته عند استئناف الشارع لضغطه  مما سيـؤدي 
إلى هدم الجدار الـذي تـتـحـصـن وراءه وهـذا مـا تسـعـى 
المنظومة السلطوية تداركه تجنباً للتداعيات المستـقـبـلـيـة 

 على مصالحها وامتيازاتها.
لقد بات واضحاً، أن االنتفاضة بقواها التي تـتـحـرك عـلـى 
قاعدة برنامجها الوطني التغييري تـدرك جـيـداً، أن الـقـوى 
السلطوية تستند بمواقفها إلى كتلـة صـلـبـة قـادرة عـلـى 
تحريكها في اللحظة المناسبة. وأن هذه القوى التـي يـغـلـب 
على تركيبها البنيوي الطابع الطائفي والمذهبي، ليـس مـن 
مصلحتها حصول اختراق  في البنيان السياسي للنظام، وهي 
بالتالي تحمي بعضها  بعضاً، وتقدم التنازالت المتقابلة فيما 
بينها وال تقدم على تقديم بعض منها للحركة الشعبية التي 
حرمت من تأكيد حضورها في المشهـد السـيـاسـي بسـبـب 

 القانون االنتخابي األسوأ بين القوانين االنتخابية.
كما أن قوى االنتفاضة وخاصة كتلتها الصلبة التي يضبـط 
حراكها برنامج سياسي واضح، تدرك  جيداً، أن الـدولـة وأن 

كانت ضعيفة، إال أن النظام الطائفي القائم على المحاصصة 
الطائفية هو نظام قوي وعميق وإن حل عقده ال تتم دفـعـة 

 واحدة بالنظر إلى موازين القوى السائدة.
لذا فإن المقاربة الموضوعية لألزمة بأسبابها وتداعيـاتـهـا 
تملي األخذ بعين االعتبار عوامل التثقيل  األساسية  للـوضـع 
اللبناني والتي تندرج تحت عنوانين: األول تثقيل اقـتـصـادي 
اجتماعي، والثاني تثقيل سياسي. وإذا كان واحد من هـذيـن 
التثقلين كاف لتقويض الركائز للبنيان المجتمعي، فكيـف إذا 
اجتمعا وضغطا على بنيان  منخور بالـفـسـاد؟ أن الـنـتـيـجـة 
ستكون االنهيار الشامل ولذلك فإن تفادي الوصول إلى هـذا 
االنهيار ال يكون بإعادة إنتاج النـظـام لـنـفـسـه مـع بـعـض 

 التدوير للزوايا  بل بتحقيق رزمة من اإلصالحات تبدأ:
إقرار قانون انتخابي وطني عادل  نسبي وخارج الـقـيـد  -١

الطائفي يتم باالستناد إليه إعـادة تـكـويـن السـلـطـة بـدءاً  
 بالسلطة االشتراعية.

إقرار قانون استقاللية السلطة القضائية تأكيداً للمبـدأ  -٢
 الدستوري الذي ينص على الفصل بين  السلطات.

سن قانون استرداد األموال المنـهـوبـة ووضـع نـظـام  -٣
 ضريبي تصاعدي عادل.

إن هذه القوانين الثالثة فيما لو قيض لها اإلقـرار فـإنـهـا  
ستفتح المجال أمام الشعب ليدخل في عـمـلـيـة تـنـافسـيـة 
متكافئة في االنتخابات النيابية، وسيمكن السلطة القضائيـة 
بممارسة  وظيفتها  بعيداً عن أية وصاية سياسـيـة عـلـيـهـا، 
وبما يمكنها من البت بملفات الفساد والفاسدين والـقـوانـيـن 
اللبنانية النافذة تغطي بأحكامها إجراءات تنفيذ الـمـحـاسـبـة 

 وتفعيل األجهزة والمؤسسات الرقابية.
إن  قوى االنتفاضة التي تحمل مشروعاً وطنياً لـلـتـغـيـيـر، ال  
تريد تقويض ركائز النظام، ألن  اإلجماع السياسي يحـتـاج إلـى  
نظام بل تريـد إسـقـاط الـنـظـام الـطـائـفـي الـقـائـم عـلـى  
المحاصصة، وإقامة النظام الديموقراطي الـذي يـرتـكـز عـلـى  
 قواعد المساواة في المواطنة وتحترم في ظله  الحريات العامة. 

كما أن االنتفاضة ال تسعى إلسـقـاط الـدولـة، بـل تـريـد 
تمكين الدولة لتمارس دورها كدولة رعاية اجتماعية وحمايـة 
اقتصاديـة تـتـوفـر فـيـهـا كـل شـروط األمـن السـيـاسـي 
واالقتصادي واالجتماعي والمعيشي، كما تـوفـر لـلـمـواطـن 

 اللبناني كل مقومات االستقرار االجتماعي .
هذه اإلصالحات فيما لو تحققت، سوف تعـم مـفـاعـيـلـهـا 
اإليجابية على كل الشرائح االجتماعية ومنها الشرائح الـتـي 
تعتبرها القوى السلطوية بيئة شعبية حـاضـنـة لـخـطـابـهـا 
السياسي. وبدون ذلك أن الحراك وأن خمـد أو أخـمـد سـوف 
يعود لالشتعال وبزخم أقوى وعـلـى مـن هـم فـي مـوقـع 
السلطة أن يدركوا أن ثمة شيئاً جديداً قد حصل ويجب أخـذه 

 بعين االعتبار في رسم مالمح المرحلة السياسية الجديدة.
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    نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
في واحدة من أقذر وأبشع عمليات النصب عـلـى الشـعـب 
اللبناني في خضم  ثورة الشعب على فاسـديـه ومسـؤولـيـه 

 منذ ما يقارب الشهرين ونيف،
وفي تحد مباشر لوزير االقتصاد اللبناني الذي "شمر" عـن 
زنوده أمام الرأي العام مؤخراً مؤكداً أن سعر رغيف الخبز لـن 
يمس ولن يسمح برفعه تحت طائلة العقـوبـات والـقـوانـيـن 

 التي تسمح له بذلك،
المـالـي   –االقتصادي   –وأمام سوريالية المشهد االجتماعي 

 المتردي الذي بدأ يرزح تحته كل لبنان،
لجأ بعض أصحاب األفران، وتحـايـالً عـلـى قـرار االلـتـزام 

ليرة لـلـكـيـلـوغـرام  ١٥٠٠الرسمي للخبز األبيض المحدد بـ 
الواحد، إلى ما تم وصفه إعالمياً بـ (البدعة) المتمثلة بتسليم 
المحال التجارية والسوبر ماركت ربطات من الخبـز األبـيـض 

غـرام)  ٤٠٠غراماً) والـوسـط ( ٣٧٠من الحجمين: الصغير (
ليرة بدل ربطة الخبز العادية ذات الحجم الكبير  ١٠٠٠بسعر 

 غرام. ٩٠٠المحددة رسمياً بألف غرام ثم تقلصت إلى 
وبذلك فأن سعر األلف غرام أو الكيلو الـواحـد مـن رغـيـف 

ليرة وفق مـا أعـلـنـت  ٢٨٠٠و  ٢٥٠٠الخبز بات يتراوح بين 
عنه نائبة رئيس جمعية "حماية المستهلك" الدكـتـورة نـدى 
نعمة التي أشارت إلى تلقي الجمعية شكاوى تتـعـلـق بـعـدم 
توفر ربطة الخبز العادية في محال السوبر ماركت مما يجـبـر 

 المستهلكين على شراء ربطتي خبز من الحجم المتوسط،
وقد أشارت الدكتورة نعمة إلى أن الطحين الـمـدعـوم فـي 
الخبز األبيض هو نفسه المستخدم فـي الـربـطـات األخـرى، 
األمر الذي يعني أن أصحاب األفران يخالفون القانون ويجنون 
أرباحاً على حساب المواطنين، وهذه الممارسات لـيـسـت إال 
وسيلة لفرض الزيادة على األسعار الـتـي كـانـوا قـد وعـدوا 

 ).٢١/١٢/٢٠١٩بعدم اللجوء إليها (المصدر الوكاالت 
هذا على صعيد الخبز، وما يسحب نفسـه عـلـى مـخـتـلـف 
المواد الغذائية المكدسة في المحال والسوبر ماركت والـتـي 
لجأ التجار والمحتكرون إلى رفع أسعارها أيضاً بما يزيـد عـن 
الثالثين بالمئة من سعرها األصلي بحجة نفاذها، في حـيـن 
أن ما تم كشفه في هـذا الـمـجـال يـرتـقـي إلـى مسـتـوى 
الفضيحة المجلجلة إذ أن هذه المواد لـم تـزل مـخـزنـة فـي 
المستودعات في الوقت الـذي لـجـأ أصـحـابـهـا إلـى عـرض 
مثيالتها من المنتهية الصالحيات بإضافة تاريخاً جديـداً لـهـا 

 مستغلين حاجة الناس في هذه األيام العصيبة.
إلى ذلك، فوجئ اللبنانيون، أن السلطة التي تعلـن جـهـاراً 
نهاراً حرصها على إجبار الجميع للبيع بـالـلـيـرة الـلـبـنـانـيـة 

 ليرات، ١٥٠٧وبالسعر الرسمي المحدد للدوالر وسطياً بـ 
هي السلطة التي غضت النظر عن إدارة السوق الحرة فـي 
مطار بيروت التي وضعت إعالناً عاماً حددت فيه بيـع جـمـيـع 

لـيـرة لـبـنـانـيـة،  ١٧٥٠منتجاتها وفق سعر محدد للدوالر بـ 
األمر الذي يعتبر انتهاكاً فاضحاً لكـل مـا تصـدره السـلـطـة 
وإعالمها ووزاراتها المعنية من بيانات يوميـة عـلـى الـنـاس 

 ثبت أنها لم تعد تسمن وال تغني في شيء.
من هنا، فإننا نقدر عالياً ما أقدمت عليه المجاميع الشعبية 
الثائرة في أكثر من منطقة  لبنانية، وخاصة طرابلـس، لـدى 
قيامها بإعداد (كبسات) فجائية لعدد من المحـال الـتـجـاريـة 
الكبرى والسوبر ماركت مطلِّعة على ما رفـعـتـه مـن نسـب 
مئوية على المواد التي تبيعها، حيث أصرت هذه الـمـجـامـيـع 
على اصطحاب مندوبين من جمعية حماية المستهلك وأفـراد 
من القوى األمنية اللبنانية لمعاينة ذلك من قـبـل الـجـمـيـع 
وحيث أسفرت هذه المبادرة على تسطير العديد من محـاضـر 
الضبط والغرامات بحق المخالفين وهذا ما يدعونا إلى عـدم 
إيقاف هذه المبادرات واللجوء إلى التشهير بكل المـخـالـفـيـن 
وفضحهم أمام الرأي العام اللبناني، إضافة إلى تسمـيـة مـن 
يتعامل بنزاهة في عمليات البيع وتشجـيـع الـجـمـيـع عـلـى 

 دعمهم تقديراً لنزاهتهم وعدم استغاللهم لحاجات الناس.
إن الغذاء والدواء وكل ما يتعلق بالضرورات المادية للحـيـاة 
اليومية للناس، تندرج تحـت خـانـة الـخـط األحـمـر لـألمـن 
االجتماعي واالقتصادي والمالي للبنانييـن، والـمـس بـهـا ال 
يدخل سوى في خانة الثورة المضادة التي تلجأ إليها السلطـة 
وكل المتضررين من محاربة الفساد بغرض تيئيـس الـنـاس 
والتهويل بتجويعهم سواء بالتحكم بلقمة عيشهم أو الـتـذرع 
بالظروف األمنية لدفع نصف ما يستـحـق لـهـم مـن رواتـب 
وأحياناً الثلث كما فعلت بعض المؤسسات التربـويـة دون أن 
نغفل أن عشرات وعشرات المصانع والمؤسـسـات قـد بـدأت 
تقفل أبوابها وتسرح عمالها بينمـا وزارة الـعـمـل لـم تـزل 
مكتوفة اليدين إزاء ما يجري شأنها شأن وزارة االقتصاد وفوق 
هذه وتلك مصرف لبنان المركزي التي بدأ بمصادرة إيداعـات 
اللبنانيين ليسددها لهم عبر المصارف بالتقطـيـر وبـمـعـدل 
محدود جداً كل أسبوع، من المبالغ التي ال تسـد جـوعـاً وال 

 تكفي لشراء دواء أو تسديد قسط مدرسي أو سند مستحق.
فهل يتدارك كل المعنيين نذر شؤم الكارثة االقـتـصـاديـة 
القادمة إذا استمر شجع التجار المحتكرين واستغاللهم لقـوت 

 الناس، قبل سقوط الهيكلّ 
أم أن أمام الثوار الغاضبين مهمة عاجلة لمنع حصول ذلـك 
بتشكيل لجانهم الشعبية التي تراقب حركة السوق التجاريـة 

 يوماً بيوم!
إنها لقمة العيش التي ال صمود بدونها، فحـذار حـذار مـن 

 مصادرتها،
حذار حذار من صولة الكريم إذا جاع، فكيـف بشـعـب عـن 

 بكرة أبيه يجوع!
  ٢٧/١٢/٢٠١٩في 
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
باألمس، وكما قبله، كنت أستمع إلى أحد المعمـمـيـن فـي 
مناسبة اجتماعية، والذي استهلَّ كالمه معـتـرفـاً بـمـطـالـب 
المنتفضين والثناء على حركتهم. فاستبشرت خيراً، وحسبـت 
أن الفرج آت ال محالة. فهذا المعمم سيحث الحاضريـن عـلـى 
النزول إلى الشارع ليرفعوا الصـوت فـي وجـه ظـالـمـيـهـم 
الفاسدين الذي مألوا جيوبهم حتى التخمة، وأفرغـوا جـيـوب 
الفقراء إلى حدود اإلفالس والعجز عن توفير ثمن (منقوشـة) 
ألطفالهم. وحسبت أنه ممن يؤمنون بــ(أن أفضـل الـجـهـاد 

 كلمة حق تقال بوجه ظالم).
ولكنني صعقت بالمعمم وهـو يـتـابـع خـطـبـتـه قـائـالً: 

 (ولكن...)، 
ساعتئذ تعوذت باهللا من الشيطان الرجيم. وأصاب حدسـي 
ألنه بعد كلمة (ولكن..) استطرد بتحذير الجيـاع والـمـرضـى 
والمحتاجين من الوقوع في فخ المـؤامـرة الـتـي تـنـصـبـهـا 
سفارات الغرب وأجهزة المخابرات الصهيونية. وختم (الالكن) 
داعياً أصحاب الحقوق للعودة إلى منازلهم إلحباط الـمـؤامـرة 

الصهيونية. ومن بعدها نزل عن المنبر مبتسـمـاً  -األميركية 
وكأنه أدى وظيفة كُلِّف بها من السلطان الذي يـقـبـع تـحـت 

 خيمته.
ونتيجة لهذه الحادثة، ومثلها المئات التـي تـحـصـل عـلـى 
المنابر الطائفية، وعلى شاشات التلفزيون، أتوجه إلى فقهـاء 
السالطين ومثقفيهم مرة أخرى، طالباً أن ال يـخـونـوا صـوت 
الجائعين والمرضى والفقراء والمحتاجين، و... وعـلـيـهـم أن 
يخرجوا من تحت عبـاءة الـفـاسـديـن، ألن الـدفـاع عـنـهـم 
وبمنطقهم خروج عن حدود التعاليم الـديـنـيـة واإلنسـانـيـة 
واألخالقية. وعليهم أن ال يتنكروا لكلمة حق تقال فـي وجـه 
ظالم، وأن ال يتجاهلوا الدعوة الثورية التي أطـلـقـهـا اإلمـام 
علي بن أبي طالب التي تقول: (لو كان الفقر رجالً لقـتـلـتـه)، 
وهو أعلنها صريحة واضحة خالية من مصطـلـح الـتـضـلـيـل 

 الشيطاني الذي تتضمنه كلمة (ولكن...).
 يا فقهاء السلطان ومثقفيه

لعلَّ في تكرار، ما نقوله بشكل دائم، فائدة. لذلك نعيد ما 
 يلي:

بعد أن عجزت أحزاب الحكومة اللبنانية، ومثقفيها وبـعـض 
فقهائها، عن إطفاء الشعلة الثورية في الشـارع الـلـبـنـانـي، 

 وإسكات صوت الجياع والمرضى. 

وبعد أن فشلت أكاذيبهم بترهيبهم بالتخـويـن والـوقـوف 
على أبواب السفارات. والشعب يعرف أنهم وحدهم من مألت 

 السفارات جيوبهم حتى حدود التخمة.
وبعد أن انكشفت خدعهم بالتهـويـل بـانـتـشـار الـفـتـنـة 
وحصول االنهيار االقتصادي. والشعب يعرف أنـهـم وحـدهـم 
يمتلكون أدوات الفتنة ووسائلها وإمكانياتها. وأنهم وحـدهـم 
كانوا السبب في االنهيار االقتصادي لكثرة مـا سـرقـوا مـن 

 جيوب الناس ونهبوا.
وبعد تخويفهم باندالع حرب أهلية، متجاهلين أنـه لـيـس 
بمقدور جائع أو مريض أن يمتلك ثمن مفرقعة واحدة. بينمـا 
هم وحدهم يكدسون األسلحة بكل أصنافها وأحجامها وقـوة 

 تدميرها.
وبعد أن فرغت جعبهم وجعبكم من كل أدوات الـتـرهـيـب 

 النفسي والجسدي.
أخذتم يا فقهاء أحزاب الحكومة ومثقفيها تـلـتـفـون عـلـى 
أكاذيب أحزابكم وتبتلعونها. فكان أكثر مـا لـفـت االنـتـبـاه، 
انتقالكم إلى ضفة االعتراف بالمطالب ومشروعيتها بـعـد أن 
أشبعتموها تخويناً وتخويفاً وتهويال. يا ليتـكـم لـم تـردفـوا 
االعتراف بـ(ولكن..)، ألنكم باستخدامها ألغيتم اعـتـرافـكـم، 

 الذي كان يمكن أن يكون نبيالً من دونها.
لقد تحولَّت كلمة (ولكن..) إلى منهج شيطاني بـااللـتـفـاف 
على حقوق الشعب. وحقوق الشعب ليـسـت رمـاديـة، فـهـي 
حقوق كاملة وتحقيقها غير مشروط بأي سبب كان. المطالبة 
بها ليست تآمراً أو مشوبة بـالـتـآمـر، وإنـمـا الـعـكـس هـو 
الصحيح، فكل من ال يعترف بها بشكـل واضـح ويـعـمـل أو 
يساعد من أجل تنفيذها هو التآمر بحد ذاته. فال تسوية بين 
ظالم ومظلوم على اإلطالق. فـالـظـالـم يـجـب أن يـعـاقـب 
لظلمه، والمظلوم يجب أن يجزى باستعادة حقوقه. والساكت 
عن الحق شيطان أخرس. والمانع عن الحق هو من تلبـسـتـه 

 عفاريت المؤامرة، وليس المتآمر من يطالب بحقوقه.
وأخيراً، يا فقهاء السلطة ومثقفيها عودوا إلى ضمـائـركـم، 
ألنه عندما تنتصر صولة الحق، سيدفع الظالمون والفاسدون 
الثمن، فاتركوهم منذ اآلن وخلصوا أنـفـسـكـم مـن حـكـم 
دينونة الشعب، فتلفظكم كما لفظت أسيادكم. وتذكـروا أن 
فقهاء السالطين قد دانهم التاريخ، وأصبحوا أمثولـة سـيـئـة 
يضرب المثل بهم ولكل من يقلدهم ولكل من لم يتعظ من 

 تجربتهم السيئة والمدانة.
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    بقلم المحامي حسن بيانبقلم المحامي حسن بيانبقلم المحامي حسن بيانبقلم المحامي حسن بيان
في كل مرة يعيش لبنان أو يمر بأزمة سـيـاسـيـة، يشـهـد 
سوق التداول السياسي وبازاره الـكـبـيـر، حضـوراً لـمـقـولـة 
الميثاقية وكل من دخل هذا البازار  يعمل لتطويع الفكـرة أو 
المقولة وفق مقتضيات مصالحه السـيـاسـيـة إن لـم نـقـل 
الشخصية. وعن مفهوم الميثاقية تفتحت العقول السياسـيـة 
اللبنانية على مقولة األقوى في طائفته، وهذه تطرح لحـظـة 
اشتداد الصراع على تبوأ المواقع السلطوية في المؤسـسـات 

 الدستورية أو في اإلدارة بمختلف فئاتها. 
إن استحضار الميثاقية في "البزار السياسي" كـمـا األقـوى 
في طائفته، يردها الذين يتمرسون وراءها إلى نص دستوري 
هو البند (ي) من مقدمة الدستور الـذي نـص عـلـى أن: "ال 

 شرعية ألي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".
ـاً   ـادي إذاً، حسب نص البند (ي) نحن أمام عنوان أول يتمظهـر م
 وهو السلطة، وعنوان ثان يتمظهر معنوياً وهو العيش المشترك . 
العنوان األول هو مجموع المؤسسات الـتـي تـتـولـى إدارة 
المرفق العام سواء كان سياسياً أو امنياً أو قضائـيـاً أو إداريـاً 
وهو يخضع لقوانين وأنظمة تضبط أداءه وقواعده، وهو أحد 
أركان الدولة، فيما العنوان الثاني هو الشعب وهو أيضاً أحـد 

 األركان األساسية  لمكون  الدولة بمفهومها الحقوقي. 
وكما هناك تنوع في مـؤسـسـات السـلـطـة وهـي تـؤدي 
وظيفتها بالتكامل والتفاعل فيما بينهـا ألجـل حسـن سـيـر 
المرفق العام، فإن هناك تنوع بنيوياً أيضـاً بـيـن مـكـونـات 
الشعب وهذا التنوع أما أن يكون مبنياً على تعددية إثنيـة أو 
دينية أو طوائفية أو جهوية ونادراً إن وجد شعب على سـطـح 

 المعمورة ليس منطوياً على هذه التعددية أو التنوع.
وبحكم االختالف بين طبيعة التنـوعـيـن ،فـإنـه ال يـجـوز 
مقاربتهما من خالل معيار واحد خاصـة وأن السـلـطـة هـي 
وظيفة عامة وعرضة للتبدل والتناوب على شغل مـواقـعـهـا، 

 وهي متغير دائم فيما الشعب هو ثابت،
 ال بل هو الثابت األقوى في بنيان الكيان الوطني.  

في بلد كلبنان الذي يتشكل شعبه من موزاييك  طوائفي، 
اعتبر الدستور أن "الخط الوهمي" الذي يفصل بين مكوناته، 
هو خط الفصل بين المسيحيين والمسلمين، وهم بمجـمـوع 
مذاهبهم يشكلون الشعب اللبناني، وأن عيشهم علـى أرض 
محددة بجغرافيتها، هو ميثاق وطني، وأن أفراد هذا الشـعـب 
أياً كانت انتماءاتهم المعتقدية اإليمـانـيـة مـتـسـاوون أمـام 
القانون وعليه إن العيش المشترك هو المـيـثـاقـيـة األعـلـى 
وهي تستمد ثباتها التاريخي من ثبات الشعب في أرضه وأيـاً 

 كانت طبيعة السلطة التي تتولى إدارة الشأن العام. 
على هذا األساس، فإن ربط شرعية السلطة أي سـلـطـة، 
بالميثاق الوطني، هو ربط خاطىء، ألن السلطـة هـي إدارة 
فيما العيش المشترك تحكمه قواعد إرادة المصير الـوطـنـي 

 الذي يعبر عنه بالعيش  المشترك. 
وبحكم أن النظام السياسي اللـبـنـانـي تـحـكـمـه قـواعـد 
الطائفية السياسية (ونحن بطبيعة الحال ضده) ولكـن نـحـن 
هنا نوصف وال نتبنى ،فإن الميثاقية تـنـعـكـس مـن خـالل 

 تمثيل الطوائف، وليس من خالل تمثيل القوى السياسية،
) على أن الـنـواب ٩٥وهذا نص عليه الدستور في المادة (

المنتخبين عـلـى أسـاس الـمـنـاصـفـة بـيـن الـمـسـلـمـيـن 
والمسيحيين، كما أن البند (أ) الوارد تحت عـنـوان الـمـرحـلـة 
االنتقالية نص على أن تمثل الطوائف بصـورة عـادلـة فـي 

 تشكيل الوزارة. 
) ٩٥من خالل هذين النصين اللذين أشارت إليهما المادة (

يتبين أن الدستور لم ينص على  تمثيل القـوى السـيـاسـيـة 
الطائفية بل على تمثيل الطوائـف. وهـذا يسـقـط مـقـولـة 

 أحقية األقوى في طائفته في تبوأ المواقع في السلطة. 
فكما أن اللبنانيين متـسـاوون أمـام الـقـانـون الـوضـعـي 
ويستمدون شرعية تبوأ الموقع الـعـام اسـتـنـاداً إلـى هـذه 
المساواة فإنهم أيضاً  متساوون فـي شـرعـيـة ومشـروعـيـة 

 انتمائهم اإليماني المعتقدي. 
من هنا، فإن اعتبار ما يسمى باألقوى فـي طـائـفـتـه هـو 
الذي له الحق بالسلطة هو هرطقة  دستورية ألنها تنظر إلى 
الميثاقية ليس من خالل بعـدهـا الـوطـنـي بـل مـن خـالل 

 موازين القوى السائدة والتي تتغير بتغير األحوال.
لذلك، إن الكالم  عن إسقاط مفهوم األقوى في طـائـفـتـه 
على مفهوم الميثاقية يندرج ضمن اطار االستثمار السياسـي 

 وتطويع النص الدستوري لمقتضيات المصالح السياسية. 
إن القوى السلطوية والتي هي طائفية بطبيعتها، تتعايش 
في السلطة ويساكن بعضها بعضاً، ألن هذه المعايشة وهذه 
المساكنة ليست ميثاقاً وطنياً، بل هي  ميثاق سياسي يتغيـر 

 كلما تغيرت أنصبته التي ارتكز عليها.
ولذلك يجب التفريق بين الميثاقية الوطـنـيـة وهـو الـذي 
قصده البند (ي) من مقدمة الـدسـتـور، وبـيـن الـمـيـثـاقـيـة 
السياسية التي تروج لها القوى السـيـاسـيـة الـتـي تـفـرزهـا  

 موازين في لحظة سائدة أو عابرة . 
إن الميثاقية الطوائفية معمول بها  في لبنان وهي تسمـى  
خطأً  بميثاقية وطنية ألن العقد السياسي القائم هـو عـقـد 
طوائفي، فيما المطلوب وما يجب أن يعمل ألجله هـو إنـتـاج 
نظام سياسي يقوم عـلـى أسـاس عـقـد وطـنـي ال مـكـان 
للطائفية السياسية فيه، وعندها ال تعود مقولة األقـوى فـي 
طائفته هو صاحب الحق الشرعي بالموقـع وال تـعـود تـجـد 
مكاناً لها في سوق التداول السياسي ألن من يكـون صـاحـب 
الحق الشرعي للتمثيل وشغل المواقع هو الذي يمثل الشعب 
بكل طيفه وأياً كان انتماء أفراده اإليماني المعتقدي. فكـفـى 

 بدعاً دستورياً وهرطقات سياسية.
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
في هذه اللحظة، وبعد إنـجـاز مـرحـلـة تـكـلـيـف رئـيـس 
للحكومة اللبنانية، وبعد أن تباينت المواقف حولها، انـقـسـم 
تحالف أحزاب السلطة إلى فريقين متنازعين بشـكـل جـلـي، 
بعد أن كان انقساماً مستتراً في ظل ما زعموا أنها حـكـومـة 
الوحدة الوطنية. وكان سبب هذا االنكشاف يعود إلى التبايـن 
بين المصالح الدولية واإلقليمية الذي برز بشكل ظاهر علـى 
سطح هذه المرحلة. وترافق هذا االنكشاف مع حدة االشتباك 
بين اإلدارة األميركية كطرف أول والنظام اإليـرانـي كـطـرف 
ثاني. وكانت الساحة اللبنانية ميداناً ظاهراً لذلك االشتـبـاك. 
بحيث يعمل الطرفان على كسب الورقة الـلـبـنـانـيـة، بـعـد 
االشتباك على الورقة العـراقـيـة، المـتـالك أوراق قـوة فـي 
التحضير ألي مرحلة تفاوضية يعد لها الطرفان معاً من أجـل 
إعادة رسم حدود المصالح بينهـمـا عـلـى سـاحـات الـوطـن 

 العربي.
أي مظهر  -الصديقين   –لقد سبق االشتباك بين الخصمين 

من مظاهر الثورة في العراق، واالنتفاضة في لبنـان. وفـتـح 
حصولهما شهية إدارة ترامب، وإدارة خـامـنـئـي، لـتـحـويـل 
نتائجهما لمصلحتيهما. فالفائز بينهما يمكنـه الحـقـاً فـرض 
شروطه على اآلخر. ولذلك، وقـفـت إدارة خـامـنـئـي بشـدة 
وقسوة لمنع حصول أي تغيير في العراق، وحاول أصدقـاؤهـا 
ومؤيدوها إلحباطها في لبنان. وعلى العكس من ذلك، عملت 
إدارة ترامب، بمساعدة حلفائها وأصدقائـهـا فـيـهـمـا، عـلـى 
ركوب موجتي الظاهرتين من أجل تحـقـيـق مـكـاسـب لـهـا 
الستخدامها ورقة ضغط في مواجهة حليفها اإليراني. وذلـك 
من أجل إعادة قواعد االتفاق بينهما قبل أن يخلَّ بها النظـام 
اإليراني، تلك القواعد التي وقَّعها الـطـرفـان قـبـل احـتـالل 

، وبعد تسليمه للنظام اإليرانـي فـي ٢٠٠٣العراق في العام 
 .٢٠١١العام 

يعرف الشارع اللبناني المنتـفـض، والشـارع الـثـائـر فـي 
العراق، قبل غيرهما، أن أحـزاب السـلـطـة فـي الـقـطـريـن 
العربيين، ال تكترث بمصالح الشعب، سواٌء أكانوا متفقين أم 
كانوا مختلفين. وسواٌء أكانت الحكومة (حكومة وحدة وطنية)

 ، أم كانت (حكومة اللون الواحد).
من هذه المعادلة، يمكننا االستناد إليها لتفسير ما يحصـل 
في لبنان بعد مرحلة تكليف الدكتور حسان دياب بـتـشـكـيـل 
الحكومة اللبنانية. وما يمكننا من اقتـراح بـعـض الـمـبـادئ 

 والوسائل من أجل استمرار االنتفاضة بشكل مؤثر وسليم.
كان انضمام بعض أحزاب السلطة إلى االنتفاضة الشعبيـة 

انضماماً يراد منها باطل، وهو ركوب موجة االنتفـاضـة مـن 
أجل أجندات خارجية. وكذلك وقفت بعض أحـزاب السـلـطـة 
األخرى ضدها من أجل أجندات خارجية أخرى. ولذلك لم تكن 
المصلحة الشعبية تشكـل هـاجـس كـل مـن الصـديـقـيـن 
اللدودين. األول يناصرها ويشارك فيهـا لـتـقـويـة مـواقـعـه 
التفاوضية في اقتسام الجبنة، والثاني يـقـف ضـدهـا ألنـهـا 

 ستسلب منه أوراقاً سياسية كسبها في مراحل سابقة. 
فقبل التكليف استخدم الطـرف الـمـعـارض لـالنـتـفـاضـة 
وسائل التخويف من فتنة طائفية، بوسائل طائفية، ولـكـنـه 
فشل في إخمادها. وأما بعد التكليف فقد أخذ الطرف المقابل 
يمارس وسائل طائفية في معارضة التكليف، ولـكـنـه فشـل 
أيضاً في اختراق ثوابت االنتفاضة الالطـائـفـيـة. ورداً عـلـى 
ذلك، تبقى المحافظة على سلمية االنتفاضة، وال طائفيتـهـا، 
ضمانة إلبقائها نظيفة وبمنأى عن االختراق واالنحراف. ولمـا 
كانت وسائلها وشعاراتها سليـمـة ونـظـيـفـة فـقـد أثـبـتـت 
نجاعتها، وأثبتت استمراريتها، فليس لنا ما نقوله أكـثـر مـن 

 الحثِّ على المحافظة عليها.
وأما األمر الذي يمكننا التركيز عليه، فـهـو الـتـالـي: بـعـد 
إسقاط حكومة األحزاب الطائفية، كيف يمكـن لـالنـتـفـاضـة 

 إحراز المزيد من النتائج اإليجابية؟
بداية نقول: إن بداية الغيث قطرة. وتلك القـطـرة األولـى 
إسقاط حكومة أحزاب السلطة، وإرغـامـهـا عـلـى االعـتـراف 
الواضح والصريح بأحقية مطالبها. تلك الـمـطـالـب شـكـلـت 
محوراً أساسياً في الخطاب السياسي لتلك األحزاب، الـمـؤيـد 
ظاهراً لالنتفاضة، أم الرافض لها والعامل على إجـهـاضـهـا. 
وعندما أنجزت بعض األحزاب مهمة التكليف، وعلـى الـرغـم 
من األخطاء الكثيرة التي شابتها، تعددت الوعـود بـتـحـقـيـق 
مطالب االنتفاضة. وهذا يعني أن أصوات المنتـفـضـيـن فـي 
ساحات االعتصام، استطاعت أن تفتح آذانهـم الـتـي كـانـت 
مصابة بالصمم. ولهذا لن يستطيع أحد منهم أن يتجـاهـلـهـا 

 بعد اآلن. 
لقد أغدقوا الوعود، ورفعوا العهود، بأن أهداف االنتفـاضـة 
أصبحت أهدافاً ألحزاب السلطة. حـتـى ولـو كـان إعـالنـهـم 
كاذباً، وهو كذلك، فإنهم لن يجرؤوا بعد اآلن أن يتجاهلوهـا. 
وخوفهم ليس من الذيـن نـزلـوا إلـى الشـوارع والسـاحـات 
فحسب، بل خوفاً من أنصارهم أيضـاً. ألن أولـئـك األنصـار 
يعانون ما تعاني منه كل الجماهير التي نزلت إلـى سـاحـات 
االعتصام. لكنهم كبتوا صراخهم وامتنعوا عن الـنـزول إلـى 
الشوارع حساباً منهم أنهم سيضعـفـون مـواقـع أحـزابـهـم، 
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فالذوا بالصمت. وأما في المستـقـبـل، وفـي الـحـالـة الـتـي 
سيتراجع فيها زعماؤهم عن وعودهم وعهودهم، سيكونون 
أول المنتفضين، وإن من لم ينزل منهم إلى الشـارع الـيـوم، 

 فسوف يكون أول النازلين غداً. 
إن مشكلة الجماهير المنتفضة هي مع القيادات في أحزاب 
السلطة ومن المستفيدين منها. وأما اآلخرون فـإنـمـا سـبـب 
انتمائهم إليها، فلتعصب طـائـفـي أو مـذهـبـي، أو قـنـص 
مساعدة هزيلة ال تسمن وال تغني من جوع. وإنهم واصـلـون 
بال شك إلى مرحلة يدركون فيها أن التعصب الطـائـفـي لـن 
يصرفه أحد برغيف مـن الـخـبـز. وأمـا السـكـوت مـن أجـل 
مساعدة فسوف تنتهي عندما يجف المال السياسي الخارجـي 
عن أمراء طوائفهم. وحينئذ سـيـبـدأ الـعـد الـعـكـسـي فـي 
النكوص على مرحلة السكوت، وستبدأ األصـوات بـاالرتـفـاع 

 لمحاسبة قيادات أحزابهم. 
إن هذا الجانب، يقتضي االستمرار بالحـك عـلـى مـواضـع 
األلم التي تعاني منها جـمـاهـيـر أحـزاب السـلـطـة. وذلـك 
باإلصرار على تثبيت أهداف االنتفاضة المطلبية التي تـعـبـر 
عن أهدافهم. وهذا بالطبع لن يحصل سوى بـالصـمـود فـي 
ساحات االعتصام، لتبقى أهداف االنتفاضة سالحـاً مشـهـوراً 

 في وجه الفاسدين والمستأثرين بسمن السلطة وعسلها.
وإذا كان كل فريق سلطوي يستقوي بالـخـارج، مـن أجـل 
بقائه في السلطة ألنها تدر له اللبن والعسل أوالً؛ وتـعـطـي 
الخارج أوراقاً من القوة في مرحلة التفاوض عـلـى تـقـسـيـم 
الحصص في الوطن العربي ثانياً. يعني أن مصـالـح الـنـاس 

 ستبقى غائبة عن أهدافهم. 
ولذلك، فإن التواطؤ المشترك على مصـالـح الـجـمـاهـيـر 
اللبنانية بدا واضحاً، علناً أو باطناً، في المواقف مـن نـتـائـج 
مرحلة التكليف. وفيها أخذ يشعر البعض من أحزاب السلـطـة 
أنه منتصر، والبعض اآلخر شعر أنه من الخـاسـريـن. ولـكـن 
الجميع لم يشعروا أن الخاسـر األكـبـر إنـمـا هـي الشـرائـح 
الشعبية الواسعة، ومنها تلك الشرائح التي أغوتها قيـاداتـهـا 
الطائفية بشعارات فارغة تـحـت أهـداف مـزاعـم (حـمـايـة 

 الطائفة).
ولذلك، وإنه في معرض استخدام قسم من فقـراء لـبـنـان 
ضد االنتفاضة وأهدافها، تارة تحت شعارات طائفـيـة، وتـارة 
أخرى تحت شعارات ميثاقية، يجب أن ال ينسي المنتـفـضـيـن 
أن فقراء أحزاب السلطة أقران لهم في الفقر والعوز. وهذا ما 
يفرض عليهم تسديد سهامهم إلـى قـيـاداتـهـم الـفـاسـدة 
والمتخمة، وأن يعطوهم المثال في أن الحل يقبع في وحـدة 
صفوف فقراء لبنان كلهم، فـي مـواجـهـة أمـراء الـطـوائـف 
والفساد كلهم. والعمل من أجل لبنان وشعب لبنـان، ولـيـس 

 العمل من أجل مصالح الخارج وشعوب ذلك الخارج.
ورداً على اتهام االنتفـاضـة بـالـفـراغ الـقـيـادي، وقـبـول 

التمويل من الخارج. وحرصاً على منع الشرذمة بـيـن شـتـى 
مجاميع االنتفاضة. نتوجه إليهم ببضـع مـن األفـكـار الـتـي 

 تسهم في استمرارها، ومن أهمها ما يلي:
دعوة أحزاب السلطة إلى الخروج من عباءة القوى الدوليـة -

واإلقليمية، ألنها تريد تقسيم لبنان حصصاً لتوظيـفـهـا فـي 
 خدمة مصالحهم، غير آبهين بمصلحة الشعب اللبناني.

أن تكون أهداف المنتفضين واضحة، وسقفها يجمع بـيـن -
المبدئية والواقعية. إذ أنه ال مبدئية مطلقة لخطة مستحيلـة 

 التنفيذ.
ردم الهوة البارزة في الفراغ القيادي، وذلك بإبقاء ساحات -

االعتصام مفتوحة لكل اآلراء ومنفـتـحـة عـلـيـهـا، بـالـحـوار 
والنقاش. ومن أجل ذلك، وألن الكثيـريـن مـن الـمـثـقـفـيـن 
األكاديميين، من علماء في االقتصاد والسيـاسـة والـقـانـون، 
واإلعالميين والفنانين، ومن صفوة السياسيين الـوطـنـيـيـن 
الذين أثبتوا بمواقفهم مصداقية حملهم آلالم الناس و.. و.. 
وهم من الذين اصطفوا في ساحات االعتصام، وجعلوا منـهـا 
منبراً لهم، وأعلنوا ثقتهم بأهداف االنـتـفـاضـة، الـتـي هـي 
باألساس كانت هدفاً لهم. إن هذه الوقائع والحقائـق تـرتـب 
على المنتفضين االستعانة بهم من أجـل صـيـاغـة مشـروع 
سياسي واقتصادي واضح المعالم، ويلبي مطالب اللبنانيـيـن 

 ويعبر عنها. 
إن المشروع السياسي االقتصادي سيكون ممثل االنتفاضة 
الشرعي والوحيد، وهو الجامع فيما بين مختلف مجامـيـعـهـا، 
وهو ممثلها في التـفـاوض مـع مـن يـريـد أن يـفـاوضـهـا. 
فاالنتفاضة ليست بحاجة النتخاب أشخاص تستدعيـهـم أيـة 
سلطة ليتفاوضوا باسمها. ألنه يـكـفـي أن يـقـرأ الـرئـيـس 
المكلف ذلك المشروع، وأن يشكل دليالً له في صياغة بـيـان 
حكومته الوزاري من جهة، وأن يشـكـل حـكـومـة أعضـاؤهـا 

 مطابقون لمواصفات مشروع االنتفاضة من جهة ثانية. 
وأخيراً، ولكي ال تضيع جماهير االنتفـاضـة فـي مـتـاهـات 
تسمية أشخاص كفوئين وصادقين لتمثيلهم في الحـكـومـة، 
وتغرق في بؤرة الالءات المتناقضـة. فـلـيـأت إلـى كـراسـي 
السلطة ممن يتسمون بالكفاءة والـمـهـنـيـة والـمـصـداقـيـة 
والحيادية، وعلى أن تكون المشاركة في الحـكـومـة مـبـنـيـة 
على قناعة بالمشروع السياسي االقتصادي أوالً، والـحـصـانـة 
في رفض أية وصاية عليه من أي حزب من أحزاب السـلـطـة 

 ثانياً. 
وأما عن دور المنتفضين، فهو أن يـجـمـع بـيـن مـبـدئـيـة 
األهداف وواقعية الوسائل، وأن تكون سـاحـاتـهـم كـالـعـيـن 
الساهرة الجاهزة لتشكيل محاكم مهمتها مساءلة كل مقصر 

 في واجباته.
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    محمد مراد : باحث وأستاذ جامعي محمد مراد : باحث وأستاذ جامعي محمد مراد : باحث وأستاذ جامعي محمد مراد : باحث وأستاذ جامعي 
ثّمة منهجان اثنان يمكن اعتمادهما في تقديـم مـقـاربـة 

الظاهرة التي شهدها لبنـان السـيـاسـي،   –أولية لالنتفاضة 
تشـريـن األول (أكـتـوبـر)،  ١٧االقتصادي واالجتماعي في 

والتي ما تزال مدفوعة بزخم شعبي في غير سـاحـة وغـيـر 
منطقة لبنانية، وهـي تسـّجـل، وألول مـرة، تـطـورًا غـيـر 
مسبوق من حيث عبورها للـطـوائـف والـمـنـاطـق وألحـزاب 

من المذاهب، تطور غاب  قود  ع من عن لبنان ألكثر من أربعة  قود  ع من عن لبنان ألكثر من أربعة  قود  ع من عن لبنان ألكثر من أربعة  قود  ع عن لبنان ألكثر من أربعة 
العمودي الذي أفـرزتـه العمودي الذي أفـرزتـه العمودي الذي أفـرزتـه العمودي الذي أفـرزتـه         ––––الزمن أي منذ االنقسام الطائفي الزمن أي منذ االنقسام الطائفي الزمن أي منذ االنقسام الطائفي الزمن أي منذ االنقسام الطائفي 

، والـتـي ، والـتـي ، والـتـي ، والـتـي ١٩٧٥١٩٧٥١٩٧٥١٩٧٥الحرب األهلية مع انفجارها في ربيع العام الحرب األهلية مع انفجارها في ربيع العام الحرب األهلية مع انفجارها في ربيع العام الحرب األهلية مع انفجارها في ربيع العام 
استمرت فصولها المأساوية تتالحق ألكثر من خمس عشرة استمرت فصولها المأساوية تتالحق ألكثر من خمس عشرة استمرت فصولها المأساوية تتالحق ألكثر من خمس عشرة استمرت فصولها المأساوية تتالحق ألكثر من خمس عشرة 

  سنة متواصلة.سنة متواصلة.سنة متواصلة.سنة متواصلة.
، منهج علم االجتماع السياسي الذي يــعــمــل عــلــى األولاألولاألولاألول

دراسة الظاهرة في حالتها االستقراريـة أي بـعـد هـدوئـهـا 
واستقرارها وانقضاء مدة من الزمن على حدوثها، ذلـك ألّن 
الدراسة في حالة الظاهرة التطورية الثورية أي وهـي فـي 
زخم حركتها قد ال تأتي برؤية موضوعية معرفية تقويـمـيـة 
لها، السّيما من حيث الخروج بخالصات استنـتـاجـيـة ثـابـتـة 

 ونهائية. 
، المنهج االستنتاجي الذي يقوم على الربــط بــيــن الثانيالثانيالثانيالثاني

المعطيات (أحداث، وقائع، مواقف، تشّكالت، إلخ..) والنتائـج 
 التي تنتهي إليها الظاهرة المقصودة بالمقاربة والبحث. 

الظاهرة اللبـنـانـيـة األخـيـرة، ثـّمـة   –في حالة االنتفاضة 
إمكانية منهجية العتماد المنهجين المشار إليهما معاً، وذلك 
في ضوء الرصد التاريخي لسلسلة التداعيات والنتائج الـتـي 

، هذه التداعيات والنتائج ١٩٩٠ – ١٩٧٥تركتها حرب لبنان 
بحّد ذاتها راحت تتفاعل بعد الحرب محدثة تبّدالت عمـيـقـة 
في البنية المجتمعية اللبنانية على غير مسـتـوى سـيـاسـي، 

 اقتصادي، اجتماعي، فكري وثقافي. 
توّقفت الحرب األهلية ميدانياً مع تسويـة الـطـائـف الـتـي 
خرجت بميثاق وطني أتى بتعديالت مهمة عـلـى مضـمـون 

، ميثاق جديد لم يـلـبـث أن ١٩٤٣الميثاق االستقاللي لعام 
 بات دستورًا جديدًا للجمهورية اللبنانية الثانية. 

قبل كل شيء، من األهمية بمكان معرفـة بـنـيـة الـقـوى 
السياسية والحزبية اللبنانية الـتـي شـاركـت فـي صـيـاغـة 
مخرجات التسوية الميثاقية في الطائف وفي ظل رعاية  ال 
بل مشاركة فاعلة من ممثلي قوى إقليمية عربية (سوريـة، 
سعودية،...)، ودولية ممّثلة بـمـسـتـشـار الـبـيـت األبـيـض 
األمريكي آنذاك، األمر الذي يدفعنا إلى تسجـيـل اسـتـنـتـاج 
ينطوي على أكثر من دالـة سـيـاسـيـة، وهـي أّن مشـروع 
الشرق األوسط األميركـي الـجـديـد هـو والدة الـتـحـضـيـر 

والتخطيط في تلك اللحظة التاريخية أي نهاية الثمانينـيـات 
ومطالع التسعينيات من القرن المنصرم (القرن الـعـشـريـن)، 
وهي اللحظة الدولية الحاسمة التي كـانـت تـنـذر بـنـهـايـة 

األمريكـيـة والـتـهـيـؤ لـبـروز   –الثنائية القطبية السوفياتية 
 القطب األحادي األميركي وهيمنته على العالم. 

جاءت وثيقة الطائف لتؤسس لدستـور لـبـنـانـي بـنـظـام  
للدولة بمثابة تلغيم لهذه الدولة من الداخل، تلغيـم قـابـل 
لالنفجار في أية لحظة، األمـر الـذي يـبـقـي لـبـنـان دولـة 
ومجتمعًا أهليًا محكومًا باألزمات التي تحـول دون تـطـوره 
الوطني وتثبيت سيادته  الوطنية واالستقاللية. مـن هـنـا، 
يمكن القول بأّن النموذج الدستوري اللبناني الـذي اعـتـمـد 

، قد جرى اعتماده في إعـداد ١٩٨٩في وثيقة الطائف لعام 
دستور جديد للعراق في أعقاب االحتالل األميركي لـه عـام 

، والذي انبثقت عنه عملية سياسية أخذت العراق إلى ٢٠٠٣
تصّدر الدول الفاشلة فـي الـعـالـم مـن حـيـث االخـتـالالت 

 الخطيرة التي أصابت بنيته المجتمعية والوطنية. 
بعد انقضاء ثالثة عقود على تسوية الـطـائـف، أي مـنـذ 

وحتى اليوم، دخل الوضع اللبناني فـي دائـرة  ١٩٨٩العام 
األزمات المحكمة، وهي أزمات باتت عصـيـة عـلـى إيـجـاد 
حلول جذرية وناجعة، بقدر ما ظّلت عـبـارة عـن تسـويـات 
الضرورة ظرفية ومؤقتة ثّم تعود لتتطور إلى أزمة جديـدة، 

 –وذلك في إطار من الدورية القائمة على جـدلـيـة األزمـة 
 التسوية باستمرار. 

في توصيف موضوعي لمسار التراكمات السـلـبـيـة الـتـي 
حكمت لبنان منذ الطائف وحتى الـيـوم، يـمـكـن الـتـوقـف،  
وبإيجاز شديد، عند أبرز هذه التراكمات باعتبارها بـمـثـابـة 

الظاهرة الـحـالـيـة الـتـي قـد   –العوامل الحاملة لالنتفاضة 
تترّتب على تداعياتها نتائج بالغة األهمية على غير مستوى 

 سياسي، اقتصادي، اجتماعي ووطني. 
    أوالً، على المستوى السياسي وإنتاج السلطة: أوالً، على المستوى السياسي وإنتاج السلطة: أوالً، على المستوى السياسي وإنتاج السلطة: أوالً، على المستوى السياسي وإنتاج السلطة: 

أخذت وثيقة الطائف بنتائج الحرب ميدانياً، والتي تمـّثـلـت 
بتفّوق القوى اإلسالمية على القوى المسيحية، األمـر الـذي 
وجد ترجمته العملية في إعادة النـظـر بـتـركـيـب السـلـطـة 

. فـقـد أعـيـد تـوزيـع الـمـهـام ١٩٤٣الحاكمة منذ الـعـام 
والصالحيات لمثلث السلطة الرأسيـة رئـيـس الـجـمـهـوريـة 
الماروني، رئيس مجلس النواب الشيعي ورئـيـس مـجـلـس 
الوزراء السني. لم تلبث هذه اإلعـادة أن انسـحـبـت عـلـى 
التركيبة النيابية والوزارية على قاعدة المحاصصة الطائفيـة 
وعلى أسـاس الـمـنـاصـفـة الـعـدديـة بـيـن الـمـسـلـمـيـن 

 والمسيحيين: 
 مسيحيون.  ٥٤مسلمون و ٥٤نائباً :  ١٢٨نيابيًا:  

 )  ��� ��!"��� �#$� �%�&' � ٢٠١٩ ( 
 (�����6 �5و34)�����2 ����������� ��'0�1/�ت و��!'��-� 
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وزيرًا  ٣٠وزاريًا:  معظم الحكومات بعد الطائف تألفت من 
 موّزعين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.  

إالّ أّن المشكلة األكثر خطورة في التشكيالت والتـوزيـعـات 
السياسـيـة   –الجديدة للسلطة تمّثلت بقوى النخبة الطائفية 

التي أفرزتها الحرب، وهي قوى ميليشياوية عسكرية انتقلت 
من حواجز الحرب إلى السـيـاسـة، وراحـت تـمـسـك بـقـوة 
بمفاصل السلطة في غير مؤسسة سيـاسـيـة أو إداريـة أو 

السـيـاسـيـة   –حتى قضائية.  ربطت هذه النخبة الـحـربـيـة 
باستمرار بين بنيتها الطائفية من جهة، واالستئثار بحصتـهـا 
السياسية من منظور طائفي مـن جـهـة ثـانـيـة، واحـتـكـار 
امتيازاتها في تجميع الثروات وتكديسها على حساب التنمية 
البشرية المستدامة والتطوير الوطني اقتصادياً ومعيشياً من 

 جهة ثالثة. 
 –استمرت النخبة النيابية بعد الحرب ببنيتها االجتـمـاعـيـة 

السياسية تعمل على إعادة إنتاج نفسها كنخبة استئـثـاريـة 
لمقاعد العضوية النيابية في سائر الـمـجـالـس الـتـي جـرى 

، ٢٠٠٠،   ١٩٩٦، ١٩٩٢انتخابها بعد الحرب  (ستة مجالس: 
 ).٢٠١٨و ٢٠٠٩، ٢٠٠٥

    
 ))))    ١١١١الشكل البياني الرقم ( الشكل البياني الرقم ( الشكل البياني الرقم ( الشكل البياني الرقم ( 

    الحجم النسبي لتجدد النخبة النيابية الحجم النسبي لتجدد النخبة النيابية الحجم النسبي لتجدد النخبة النيابية الحجم النسبي لتجدد النخبة النيابية 
  في برلمانات ما بعد الحربفي برلمانات ما بعد الحربفي برلمانات ما بعد الحربفي برلمانات ما بعد الحرب

% عّما كانت عليه فـي ٨٢بلغت نسبة التجّدد  ١٩٩٢عام 
، وهذا يـدل عـلـى إحـدى ١٩٧٢آخر برلمان ما قبل الحرب  

أبرز النتائج التي أفرزتها الحرب، والـتـي تـتـمـّثـل بسـقـوط 
وانهيار القوى السياسية التقليدية  (قوى ما قبل الحرب) من 
جهة، وتراجع فصائل اليسار والقوى الوطنية والتقدمية مـن 
جهة ثانية. أّما مع النخبة النيابية الجديدة فلم تـزد نسـبـة 

% لمجلـس  ٢٠، وعن ٢٠٠٠% لمجلس العام ٢٨التجدد عن 
األخير، مع اإلشارة إلى أّن التجدد هـو فـي األسـمـاء  ٢٠١٨

فقط دون أن يأتي على مستوى الثقافة والفكر السـيـاسـي 
والبرنامج االنتخابي الجديد. تبقى إشارة مهمـة عـلـى هـذا 
الصعيد وهو أّن القوانين االنتخابية لدورات ما بعـد الـحـرب 
جاءت كّلها مفّصلة على قياس أهل السلطة للـتـمـّكـن مـن 
إعادة إنتاج انفسهم، وليس عـلـى قـيـاس الـديـمـقـراطـيـة 
الشعبية والمشاركة الموّسعة لنخب جديدة متخّصـصـة فـي 
السياسة واالقتصاد واإلدارة والتنمية والتـخـطـيـط وقـادرة 

على استيعاب حاجات المجتمع اللبناني إلى التطوير والعيش 
 الكريم. 

    ثانيًا: على المستوى االقتصادي: ثانيًا: على المستوى االقتصادي: ثانيًا: على المستوى االقتصادي: ثانيًا: على المستوى االقتصادي: 
لم تسع سائر حكـومـات مـا بـعـد الـحـرب إلـى اعـتـمـاد 
التخطيط االقتصادي على قاعدة تحفيز قـطـاعـات اإلنـتـاج، 
السّيما الزراعي والصناعي منها، في حيـن تـركـت لـقـطـاع 
الخدمات أن يبقى القطاع المهيمن على االقتصاد اللبنـانـي. 
ولّما كان هذا القطاع شديد االرتباط بـالـوضـعـيـن األمـنـي 
والسياسي لبنانيًا وإقليميًا ودولـيـاً، فـإّن االعـتـمـاد عـلـيـه 
كقطاع مركزي مهيمن في االقتصاد الـوطـنـي أصـاب هـذا 
االقتصاد بتراجعات انحدارية شديدة كانت تحصل مـع كـل 
أزمة أمنية أو سياسية محلية أو إقليمية (حروب  إسـرائـيـل 

، اغــتــيــال رئــيــس الــوزراء رفــيــق ٢٠٠٦،  ١٩٩٦،  ١٩٩٣
، انقسام سياسي حـاد ٢٠٠٨أّيار  ٧، أحداث ٢٠٠٥الحريري 

آذار، انفجار الحرب األهلية فـي سـوريـا  ١٤و ٨بين محوري 
، وكذلك في أقطار عربية عديدة)، كّل هذه السلسلة ٢٠١١

من األحداث األمنية والسياسية تركت تأثيراتها السلبية على 
 قطاع الخدمات، وبالتالي على االقتصاد اللبناني برمته. 

في مواجهتها تعّثر العملية اإلنتاجية والركود االقتـصـادي، 
لجأت حكومات ما بعد الحرب إلى االسـتـدانـة مـن الـداخـل 
ومؤسسات الدين الدولـي. فـبـعـد أن كـان الـديـن الـعـام 
اإلجمالي المتوجب على الدولة اللبنانية في السنوات األولـى 

مـلـيـارات دوالر  ٣,٧التي أعقبت الحرب األهلية ال يتجـاوز 
، أخذ هذا الدين مسارًا تراكمـيـًا خـطـيـاً ١٩٩٣أميركي عام 

 ).٢ليرتفع على النحو المبّين في الشكل البياني الرقم (
 

    ))))    ٢٢٢٢الشكل البياني الرقم ( الشكل البياني الرقم ( الشكل البياني الرقم ( الشكل البياني الرقم ( 
    ٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨    ––––    ١٩٩٣١٩٩٣١٩٩٣١٩٩٣تطّور الدين العام في لبنان بين عامي تطّور الدين العام في لبنان بين عامي تطّور الدين العام في لبنان بين عامي تطّور الدين العام في لبنان بين عامي 
    (مليار دوالر أميركي)(مليار دوالر أميركي)(مليار دوالر أميركي)(مليار دوالر أميركي)

وبذلك يكون الّدين العام قد سّجل خـالل ثـالثـة عـقـود 
على انتهاء الحرب ارتفاعاً خطياً متوقع أن يصل فـي الـعـام 

مرة عّمـا كـان عـلـيـه فـي الـعـام  ٣٣إلى أكثر من  ٢٠٢٣
%، األمـر الـذي بـات مـعـه  ٣٣٣٤، وبنسبة ارتفاع  ١٩٩٣

لبنان يتبّوأ المرتبة الثالثة بين الدول األكثر مـديـونـيـة فـي 
العالم. وبالتوازي مع حجم الدين الـعـام فـإّن خـدمـة هـذا 
الدين كانت هي األخرى تسّجل تصاعدًا تراكميًا مـتـواصـًال، 

مـلـيـار  ٨٢١٤سّجلت خدمة المديونـيـة   ٢٠١٨ففي العام 
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مليار $) علـى مـجـمـوع نـفـقـات  ٥٤٧٦ليرة لبنانية (قرابة 
حـوالـي   ٢٠١٨الموازنة العامة التي سّجلت بدورهـا لـعـام 

مليار $) ، وبـذلـك  ١٥,٩مليار ليرة لبنانية (قرابة   ٢٣٨٩١
% من مجـمـوع اإلنـفـاق  ٣٥تكون خدمة الدين تشّكل نحو 

في الموازنة، واألمر نفسه يكاد أن ينسحب على الـمـوازنـة 
، والتي رفعت في مشروع قانـون مـن ٢٠١٩المقترحة لعام 

مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي مـن أجـل تصـديـقـهـا، 
 ١٥,٤مليار ل.ل أي ما يـوازي قـرابـة  ٢٣١٠٥حيث بلغت 

مليار ل.ل وبما  ٨٣١٢مليار $، أّما خدمة الدين فيها فبلغت 
مليار $. هذه الخدمة المرتفعة لـلـديـن كـانـت  ٥,٥٤يوازي 

العبء األكثر ثقًال على الموازنة التي سّجلت بـدورهـا عـجـزًا 
مليار ل.ل  أي بما يـوازي مـا يـقـرب  ٤٣٢٢و   ٥٢٠٤بلغ  
  ٢٠١٩و  ٢٠١٨مليـار $ لـعـامـي  ٢,٩مليار $ و  ٣,٥من 

على التوالي. (المصدر: قانون الموازنة العامـة والـمـوازنـات 
 ).٢٠١٩و  ٢٠١٨الملحقة لعامي 

ولّما كان الشعب اللبناني هو المعني بسداد هـذا الـديـن 
مع خدمته ، فإّن هذه الشعب راح ينوء تحت ثقل المديونية 
التي كانت تتزايد باستمرار، وبالمقابل كان يـتـزايـد مـعـهـا 
نصيب الفرد اللبناني من جّراء تحّمله أعبـاء الـديـن وعـلـى 
حساب حياته المعيشية ومتطلباتـه مـن الـغـذاء والـكـسـاء 

 والصحة والتعليم وغير ذلك.  
لقد تزايدت أعداد السكان اللبنانييـن الـمـقـيـمـيـن عـلـى 

إلـى  ١٩٩٣مليون نسمـة عـام  ٢,٨األراضي اللبنانية من 
مـاليـيـن إلـى  ٤,٥ماليين،  ٤,١ماليين،  ٣,٧ماليين،   ٣,١
، ومن المتوّقع أن يرتفع هذا الـعـدد ٢٠١٨ماليين عام  ٤,٩
 . ٢٠٢٣ماليين نسمة في العام  ٥,٣إلى 

كان على السكان المقيمين من اللبنانيين أن يـتـحـّمـلـوا 
أعباء سداد الدين العام وخدمته، بحيث سّجل نصيب الـفـرد 

وفـقـاً  ٢٠١٨و ١٩٩٣الواحد من هذا الدين بـيـن عـامـي 
 ). ٣للشكل البياني الرقم  (

    
 ))))٣٣٣٣الشكل البياني الرقم (الشكل البياني الرقم (الشكل البياني الرقم (الشكل البياني الرقم (

    تطّور نصيب الفرد اللبناني المقيم في لبنانتطّور نصيب الفرد اللبناني المقيم في لبنانتطّور نصيب الفرد اللبناني المقيم في لبنانتطّور نصيب الفرد اللبناني المقيم في لبنان
    من مجمل الدين العاممن مجمل الدين العاممن مجمل الدين العاممن مجمل الدين العام

    (القيمة باأللف دوالر أميركي)(القيمة باأللف دوالر أميركي)(القيمة باأللف دوالر أميركي)(القيمة باأللف دوالر أميركي)

مساهمة الفرد اللبناني المقيم في تحــّمــل أعــبــاء كانت كانت كانت كانت 
الدين العام، وكذلك أعباء خدمته من خالل لجوء الحكومات 

المتعاقبة بعد الحـرب إلـى فـرض الـمـزيـد مـن الضـرائـب 
واالقتطاعات التي كانت تفرض على الرواتب واألجور وعلى 
السلع  والمواد الغذائية، األمر الـذي أدخـل الـمـواطـن فـي 
دائرة العجز، وأدخل، بالتالي، العديد من األسـر الـلـبـنـانـيـة 
تحت خطي الفقر المحسـوب والـمـدقـع. وقـد وصـل األمـر 
بالحكومة اللبنانية وهي تقوم بتحديد إيراداتـهـا السـنـويـة 
من أجل تلبية الحاجات اإلنفاقية المتوجبة عليها، أن تـأخـذ 
من كل مئة دوالر أميركي لتغطية مصارفاتها من المصـادر 

 ).  ٤المبّينة في الشكل الرقم (
    

    ))))٤٤٤٤الشكل البياني الرقم (الشكل البياني الرقم (الشكل البياني الرقم (الشكل البياني الرقم (
    كل مئة دوالر لتغطية اإلنفاق الحكوميكل مئة دوالر لتغطية اإلنفاق الحكوميكل مئة دوالر لتغطية اإلنفاق الحكوميكل مئة دوالر لتغطية اإلنفاق الحكومي

        ٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨وأيلول وأيلول وأيلول وأيلول     ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧بين أيلول بين أيلول بين أيلول بين أيلول 
    كانت تأتي من مصادر اإليرادات التالية  (%)كانت تأتي من مصادر اإليرادات التالية  (%)كانت تأتي من مصادر اإليرادات التالية  (%)كانت تأتي من مصادر اإليرادات التالية  (%)

 المصدر : بيانات وزارة المالية اللبنانية
   

) أّن الضرائب المفروضـة عـلـى  ٤ يتضح من الشكل الرقم ( 
األسر والسلع واألجور، والتي طالت بصورة مـبـاشـرة شـرائـح  
واسعة من الطبقتين الوسطى والدنيا، هي األعلى بين سـائـر  
المصادر اإليرادية األخرى، بحيث جاء هذا الضغط الضـرائـبـي  
ليزيد في حالة اإلفقار االجتماعي لـألغـلـبـيـة السـاحـقـة مـن  

، وحسـب أرقـام  ٢٠١٨ الشعب اللبناني. ففي موازنة الـعـام  
وزارة المالية نفسها،  وصـلـت مسـاهـمـة األسـر والـعـمـال  

ملـيـار    ٧,٤٨٦ والموظفين في القطاعين العام والخاص، إلى   
% مـن مـجـمـل إيـرادات    ٦٠,١٩ دوالر أي ما يشّكل نحـو   

 مليار دوالر موّزعة:    ١٩,٠٣٤ اإلنفاق الحكومي  البالغ   
 ٦,٨٧٦مليار دوالر،  والـبـاقـي   ١٢,١٥٨مصادر داخلية  

مليار دوالر ديون على الدولة. وهذه صورة عن المساهمات 
اإلجمالية لتغطية النفقات الحكـومـيـة خـالل عـام (أيـلـول 

 ) ٢٠١٨أيلول  – ٢٠١٧
 % )  ٦٠,١٩ مليار دوالر (   ٧,٤٨٦ ضرائب على األسر واألجور   

 %)  ١٤,٧٥مليار دوالر  (  ١,٨٣٥مصادر مختلفة  
 %)  ٩,٥مليار دوالر  ( ١,١٨٩الشركات  

 %)  ٨,٦مليار دوالر  ( ١,٠٧٠ودائع  
 % )  ٦,٨مليون دوالر (  ٥٧٨الملكيات العقارية  

    يتبع في العدد القادميتبع في العدد القادميتبع في العدد القادميتبع في العدد القادم
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كان الجنوب مستباحاً، حدوده مع فلسطيـن الـمـحـتـلـة 
سائبة، واألجواء مسرحاً لطيران العدو، أما أصحـاب الـقـرار 
في سلطة "قوة لبنان في ضعفه" فقد تركوه بـيـن فـكـي 
كماشة الحرمان واإلهمال من جهة، ومسـرحـاً العـتـداءات 
االحتالل وجرائمه من جهة أخرى، حتى خيل للبعض وكـأن 
الجنوب ليس قطعة من لبنان، وال جزءاً منه، فـي الـوقـت 
الذي كان يمارس فيه هذا الفالح أعلـى درجـات االنـتـمـاء 
لوطنه وأمته، فقد تمسك بكل حبة تـراب، بـكـل صـخـرة 
ترسم صورة من معاناته وصموده، بورقـة الـتـبـغ وحـبـة 
الزيتون التي تختزن قصة الظلم القديـمـة، وفـي الـوقـت 
نفسه، احتضن أخوته من أبناء الـثـورة الـفـلـسـطـيـنـيـة، 
وانخرط معهم وفي صفوفهم مقاتالً عابراً للحدود، وهـي 
حدود لم يعترف بها، ويعود بالذاكرة إلى سابق األيام حيـن 
لم تكن هذه األسالك الشائكة، وال حواجـز تـفـصـل بـيـن 

بيـكـو مـن -األهل والجيران على جانبي ما رسمه سايكس
 خرائط.

صراع اإلرادات كان مستمراً في التصاعد بـيـن الـعـيـن 
والمخرز، في ظل سلطة صامتة صمت القبور، وبدأ المـارد 
الجنوبي يخرج من القمقم مع بدء تنـفـيـذ حـزب الـبـعـث 
العربي االشتراكي خطة ثورية جريئـة وطـمـوحـة لـخـلـق 
أنموذج القرى المقاومة على طول الحـدود مـن الـنـاقـورة 
غرباً إلى أبعد نقطة في العرقوب شرقاً، وكانـت الـطـيـبـة 
هذه القرية الجنوبية التي تحاذي أرض فلسطين، ومـعـهـا 
أختها كفركال من بين أبرز وأنـجـح الـتـجـارب عـلـى هـذا 
الصعيد، صار الرجال عيناً وساعداً وبندقية تتصـدى لـكـل 
عدوان صهيوني، وترده خائباً مهزوماً يجر أذيال الـخـيـبـة 

 والهزيمة بعد كل مواجهة .
الطيبة كانت تلبس ثوبها المـقـاوم الـجـديـد، وكـانـت 
عائلة شرف الدين، علي وولديه عـبـد اهللا وفـالح، أسـود 
الليل وفرسان النهار، بالمقابل كان العدو الذي فقد صوابه 

أمام الحالة الجديدة يكيد ويخطط للنيل ليس من الطيـبـة 
وحدها، بل من كل قرى الجنوب، أراد أن يـالقـي الـحـالـة 
الجديدة ظناً منه أنه يستطيع القضاء عليهـا، ومـع بـدايـة 

، وبينما يحتفل العالم بدخول العام الـجـديـد، ١٩٧٥العام 
بطريقته المعهودة، كانت أرض الطيبة الـطـاهـرة سـاحـة 
الحتفال من نوع آخر، بطولة المـقـاومـيـن مـن آل شـرف 
الدين في مواجهة كل غدر العدو الصهيونـي الـذي حشـد 
قوة هائلة، ودارت معركة تجلت فـيـهـا الـبـطـولـة بـأروع 
صورها، والرجولة بأبهى مظاهرها، إذ خاض الـمـقـاومـون 
األبطال بسالحهم البسيط وعزمهم الذين ال يلين، واحـدة 
من المعارك التي شكلت منعطفاً حـاسـمـاً فـي الـتـصـدي 
للعدوان الصهيوني، وكبدوه خسائر فـادحـة بـيـن قـتـيـل 
وجريح أجبرته على االعتراف بعـنـف الـمـواجـهـة وحـجـم 
الخسائر، وارتقى علي شرف الدين وولديه عبد اهللا وفـالح 
ومعهم محمود قعيق إلى مرتبة الشهداء لتصبح الـطـيـبـة 
هي الحدث، وهي المحطة في مسيرة المقاومة الـوطـنـيـة 
اللبنانية وتكمل مع أختها كفركال قبل نهاية العام نـفـسـه 
حكاية البطولة في مواجهة أخرى خالدة اسـتـشـهـد فـيـهـا 
القائد عبد األمير حالوي (أبو علي) بعد ساعات من القـتـال 
العنيف ليظل الجنوب إلى يومنا هذا، يذكر الطيبة ويـذكـر 
كفركال، يشيد بإجالل بعظمة الرجال من أبـطـال الـبـعـث 
علي شرف الدين وولديه عبد اهللا وفالح، وينـحـنـي إجـالالً 
لروح الشهيد عبد األمير حالوي الذي أسس وسـاهـم فـي 
تجربة بناء القرى المقاومة في مـا اعـتـبـر بـدايـة لـزمـن 

 الجنوب المقاوم الذي حقق الحقاً إنجاز التحرير.
تحية للشهداء آل شرف الدين، علي وعـبـد اهللا وفـالح 
وللشهيد عبد األمير حالوي وكل الشـهـداء الـذيـن حـمـوا 
بدمهم الجنوب ويعود إليهم فضل ما يعيشـه الـيـوم فـي 

 ظل التحرير.
* * * * * 
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نعت القيادة الـقـومـيـة لـحـزب الـبـعـث الـعـربـي 
االشتراكي إلى مناضلـي الـحـزب واألمـة الـعـربـيـة  
الرفيق المناضل القومي ناصيف عواد (أبـو يـعـرب) 

 ٢٢/١٢/٢٠١٩الذي وافته المنية صبيحة يوم األحد 
بعد معاناة مع المرض وبقي حتى الرمق األخير مـن 
حياته قابضاً على جمر الموقف المبدأي لحزب الثـورة 
العربية الذي انخرط في صفوفه منذ تـفـتـح وعـيـه 
السياسي على قضايا امتـه فـي الـوحـدة والـحـريـة 
واالشتراكية وتبوأ اعلى المواقع القيادية في هرميـة 
الحزب من عضو قيادة قومية احتياط إلى أميـن سـر  
تنظيم فلسطين  لحزب البعث العربـي االشـتـراكـي 
فضالً  عن المسؤوليات التي توالها فـي مـؤسـسـات 
الحزب  القومية  حـيـث  كـان عضـواً فـي مـكـتـب 
فلسطين في القيادة القـومـيـة وتـولـى مسـؤولـيـة 
األمانة العامة لجبهة التحرير العربية كـمـا عضـويـة 

  .المجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني
وبوفاته يفقد الحزب  وحركة الـنـضـال الـعـربـي  

عامة والفلسطيني خاصة واحداً من خيرة المناضلين  
الذين  واكبوا مسيرة  الحزب والثورة العـربـيـة مـنـذ 

 .تبلورت في أطرها التنظيمية
إن القيادة القومية للحزب إذ تـتـقـدم مـن أسـرة  

الفقيد الكبير ومن رفاقه في تنظيم فلسطين لحزب 
البعث قيادة وقواعد ومن اللجنة المركزيـة لـجـبـهـة 
العربية وأمينها العام وكل  منـاضـلـيـهـا فـي داخـل 
فلسطين وخارجها باحر التعازي الرفـاقـيـة، تـعـاهـد 
مناضلي الـحـزب عـلـى مسـاحـة الـوطـن الـعـربـي 
وجماهير فلسطين بان يبقى العهد النضالي منعقـداً  
لتحقيق األهداف القومية التي قضى الفقيد الـكـبـيـر 

  .حياته يناضل ألجلها
المجد والخلود  للشـهـداء  وكـل مـن سـار درب  

الجلجلة مناضالً  ضد االستالب القومي واالجتمـاعـي 
وعلى رأسهم فقيد الحزب وفلسطين واألمة الرفـيـق  

 المناضل ناصيف عواد (أبو يعرب). 
اسكـنـه اهللا فسـيـح جـنـانـه بـجـانـب الشـهـداء 

 .والصديقين والهم ذويه ورفاقه الصبر والسلوان
  ٢٢/١٢/٢٠١٩في
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    كلمة قال فيها:كلمة قال فيها:كلمة قال فيها:كلمة قال فيها:    """"أبو محمودأبو محمودأبو محمودأبو محمود
نودع اليوم رجالً استثنائياً وهو 
القائد المناضل الوطني والقومي 
الكبير أبو يعرب جمع بين 
الوطنية والقومية فكان وطنياً 
مناضالً من أجل فلسطين عضواً 
في المجلس الوطني والمركزي 
الفلسطينيين، وكان مناضالً 
قومياً عضواً في القيادة القومية 

 .لحزب البعث العربي االشتراكي
كان سفير فلسطين في العراق 
وسفير العراق والقومية العربية 

 .إلى فلسطين
وهو الفلسطيني تبوأ موقع رئيس تحرير جريدة الثورة الناطقة 
باسم الحزب في العراق، فكانت صوت فلسطين في العراق بل 

 .صوت فلسطين إلى األمة العربية
كما كان رئيس تحرير مجلة الطليعة العربية التي حملت صوت 

 البعث، الصوت القومي إلى فلسطين.
آمن بالمقاومة طريقاً للتحرير وعمل من أجل هذا الهدف من 

 .موقعه كآمين عام لجبهة التحرير العربية
رفض أوسلو، وظل متمسكاً بفلسطين عربية من البحر إلى 
النهر. رافضاً التسويات السياسية التي وصلت إلى طريق مسدود 

 .كان صادقاً أميناً مخلصاً لمبادئه وألمته
ونحن في هذا الموقف األليم نتوجه باسمي وباسم رفاقي قيادة 
وكوادر وأعضاء حزب البعث العربي االشتراكي وجبهة التحرير 
العربية إلى عائلة الفقيد والى أبناء أمتنا العربية وشعبنا 
الفلسطيني بأحر التعازي سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع 

 رحمته ويسكنه فسيح جناته.

 )�'*�
 +,
)�
0
 و./ .$��- � 
12�3 ��3 4.5�6 78 



 ٢٠١٩كانون األول  /طليعة لبنان الواحد 

 

��م و�� �� ��ب ����0 ���
	 ������� #�"�ر  
 >F4?$� I ��
L يB�� ��� v�*2 ن�
*@� GE��@�
 ,��=3�CD و�� �>&���ل�k� TU ض
�)ردن و��Bي 8�
��ق I ��ب 
3�� ��yت و����78ت ���� G+=و ��
R�
����0 �}ب �� z�F4��# v�*2��GK ���3د ���; 

.
ً
 دوره �@3C4د و����� ً و����3

 }~����� �L��72
 -#3 ز"� و /+��
�� ��3�� nEو
 a2��� ف
�- ���
-z�Z2 ��+��د  ������ ���kب و��
 ;&�� 3Z2و m'�@� �.�+�� ����  د���3 Z2
 
ً
V.�� �"3 ز#- 
72 ���
�@�k�� /��kب ���y 0ث ��

 ��C4�م �$/ و���D �.�+�� ��C4�� ق��#�'n ر
=�j�D �32د و#�'n ��+��د  ������ ���kب و372م 


و	 ��Dم ��� �.�+�� ��C4�� ق��
�ن �
��� #�n ر*@� ���7�J�8ت ��5ب =&7� ��� z�F4�� Q��GK، ورد =���
 Gb I م��D ��C4��  3رD ��
8 0�� ��*$�F�� ;�4�� z���#- 372م h�� ,D�dي �, ���=, �2��� وB�و� /$�
 �C4?'� يB�� /$� م��M# و���2ز �
L�+8 �7L�+�� �3رع ��+�س� I و�� ���g�*$�F�� �7ت�l@و� h
�@�ن و��+

./*$�F� j&CL 3Pم و�L(� هBP Gf� I 
�� �����E ����0 و����� ر��ق ��Dم �$/.�b 
1 -��
�n و-���� 

 Ay�ر	 �'Bi�Bi� 0_>��ن D>� هللا 7'�

:��&�� �FkM�� X"
M&�� ���#
��� 
"
k&�� �C�K �2 ر�D:��&�� �FkM�� X"
M&�� ���#
��� 
"
k&�� �C�K �2 ر�D:��&�� �FkM�� X"
M&�� ���#
��� 
"
k&�� �C�K �2 ر�D:��&�� �FkM�� X"
M&�� ���#
��� 
"
k&�� �C�K �2 ر�D    

�; V2�#ن ���7�k@� �2 ����.��� ���و��� "��g# 38$3د�" #F&ـy Xـ+ـ�ـ� bـ��ـG #4ـ\ن �ر8ـ�ـ�ب ���ـ&ـVل =

X�kM�� ه�O�� I  ���#��U  3*d نV2^� �BP �&�=و ��&k@� ���g�*$�F�� ر��(� I ب
� n.�
K  13�CM��. 
Uن V2Uن �@�7�k ����.��� ���و��� �C�� ;�*&L �2م ��=��Mع ��Zـoـ3ط �)�ـ
"ـ�ـ�ـ� و��MـCـ�ـ3=ـ�ـ�� و�Uـ7ـ�ل 

�.n ��ول  �C.�FdU #�'&ـlـ��م K �� ��*$�F�� ������ �� لV&��� ,��83ل 5+�+� �� �رD3��  �ً��=���� ��+k&��

4
وz�Fd�# �2 �5+�.� و�8و"
 ��&�ر"�@� c< ;���'(� Gb .. 
 Gو��+&ـ n.�
��  �� cf��� ;�8ي  �رB�� 13�CM�� لV&��� �����  m��8 W�� ���&��� نV2U ;�*&8 ������� نU
و��&��c، و��3�� n�J�� nR�� 4�� >�2��F�� ;$*�� وو3Eح �W�� �+�+5 ��ول ���&Vل ��FdU  13�CMـ�.ـCـ� 


-ي ����م ���و��� G��Z8 I ,8دو�- Gb م�l&'و� . 
 TU 

ً
����� �2< �)رض  �&k+�� ������� و�M=Uف ������ ودn2 �ـ+ـ3�ـ,، وDـ�3 �7K
8 TU �Kو�� nC� نV2^�

.j"
 V&��� z�C=Uل وU���, دو�&��� �����g�*$�F �@$&+��  و�C&7D�2 ��+�س ��4

������� �A����� �,�L zA�Sc 
�9� ��+و��� ��I���c z �7ل g9��L ���7?ل  �'#�� �BT�Bi� ن?Da �7ل 



      ٢٠١٩كانون األول /طليعة لبنان الواحد     

 

    بقلم المحامي حسن بيان بقلم المحامي حسن بيان بقلم المحامي حسن بيان بقلم المحامي حسن بيان  
أن تأتي متأخراً أفضل من ال تأتي أبداً. هـذا مـا يـنـطـبـق 
على إعالن مدعي عام المحكمة الجنائـيـة الـدولـيـة "فـاتـوا 
بنسودا" بفتح تحقيق كامل بشأن جرائم حرب في األراضـي 
الفلسطينية المحتلة. علماً أن السلطة الوطنية الفلسطينـيـة 
رفعت إلى المحكمة الجنائيـة الـدولـيـة مـلـفـاً بـانـتـهـاكـات 
"إسرائيل" بما هي سلطة قائمة باالحتالل ألحكـام الـقـانـون 
الدولي اإلنساني وارتكابها أفعاالً من تلك التي نصت علـيـهـا 

) من النظام األساسي للمحكمة والتي تـدخـل فـي ٥المادة (
 :اختصاصها وهي

 .جريمة اإلبادة الجماعية -١
 الجرائم ضد اإلنسانية -٢
 .جرائم الحرب -٣
 .جريمة العدوان -٤

) ١١) مـن الـمـادة (١وقد نص نظام المحكمـة، الـبـنـد (
المتعلقة باالختصاص الزماني أن ليس للمحكمة اخـتـصـاص 
إال بما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظـام 

تـمـوز / ١٧األساسي والذي وضع بصيغته النـهـائـيـة فـي 
وسمي  بنظام روما األساسي للمـحـكـمـة الـجـنـائـيـة ١٩٩٨

بمقر  ١٩٩٨/ تموز / ١٧الدولية، وفتح باب التوقيع عليه في 
منظمة األمم المتحدة لألغذية والـزراعـة وحسـبـمـا نصـت 

من النظام، وبقي  باب التوقيـع مـفـتـوحـاً  ١٢٥المادة  عليه 
وبعد هذا الـتـاريـخ  ١٩٩٨تشرين األول /  ١٧في روما حتى 

يظل باب التوقيع مفتوحاً بمقر األمم المتحدة في نـيـويـورك 
) ١٢٦) مـن الـمـادة (١كما نص البند ( ٣١/١٢/٢٠٠٠حتى 

على أنه يبدأ نفاذ النظام األسـاسـي فـي الـيـوم األول مـن 
الشهر الذي يعقب اليوم الستين مـن تـاريـخ إيـداع الصـك 
للتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضـمـام لـدى األمـيـن 

 .العام لألمم المتحدة
وتجدر اإلشارة أن "إسرائيل" وقعت على النظام األسـاسـي 

إال أنهـا لـم تصـادق عـلـيـه ولـم تـعـلـن ٣١/٥/٢٠٠٠في 
انضمامها إلى ميثاقها أو الموافقة عليه حيث أن التوقيع يجب 
أن يقرن بالمصادقة وهذا ما لم يحصل، وبمعنى آخر أنها لم 
تنضم إلى النظام األساسي للمحكمة  بينما أقدمت السلـطـة 
الوطنية الفلسطينية على تـقـديـم طـلـب االنضـمـام إلـى  
النظام األساسي لهذه المحكمة في كانون الثاني من عـام / 

انضـمـام دولـة  ١/٤/٢٠١٥وأعلنت المحكمـة فـي  ٢٠١٤
فلسطين رسمياً إلى نظامها األساسي وبالتالي أصـبـح  لـهـا 
حق المقاضاة باعتبارها  باتت دولة طـرف و أن الـمـحـكـمـة 
عندما حدد نظامها األساسـي الـجـرائـم الـتـي تـدخـل فـي 

اختصاصها، إنما حصرها بالجرائم األشد خطورة والتـي هـي 
) مـن ٥موضع االهتمام الدولي، وهي التيُ حددت في المادة (

 .نظام المحكمة
) كافية لتوفـر ٥إن واحدة من الجرائم التي حددتها المادة (

شروط فتح التحقيق والمالحقة، فـكـيـف إذا كـانـت الـجـهـة 
 .موضوع المقاضاة قد ارتكبت كل هذه الجرائم

إن "إسرائيل"، بما هي سلطة قائـمـة بـاالحـتـالل، قـامـت 
بقتل جماعة في األراضي المحتلة وألـحـقـت ضـرراً جسـديـاً 
بأفراد الجماعة الواقعة تحت االحتـالل، وأضـعـفـت األحـوال 
المعيشية (الحصار االقتصادي والمالي)، وهذه األفعال تندرج 

 .تحت توصيف جريمة اإلبادة الجماعية
كما أن "إسرائيل" عمدت إلى أبعاد السكان ونقلهم قسرياً، 
وأقدمت على سجن أفراد من الجماعة الواقعة تحت االحتـالل 
وحرمتهم من الحرية البدنية بما يخالف القواعـد األسـاسـيـة 
للقانون الدولي، كما أنها ارتكبت أعمال التعـذيـب وجـريـمـة 
الفصل العنصري الذي جعل منها "دولة أبـارتـايـد" وأقـامـت 
الجدار الذي وصفته محكمة العدل الدوليـة بـجـدار الـفـصـل 
العنصري، وهذه األعمال تندرج تحت أفعـال الـجـرائـم ضـد 

 .اإلنسانية
كما أن "إسرائيل" ألحقت تدميراً واسعاً بالممتـلـكـات عـبـر  
االستيالء عليها بطريقة مخالفة للقانون وبطريـقـة عـاتـيـة، 
وأنشأت عليها مستعمرات ، أي أن االستيالء لم يكن  لضـرورة 
عسكرية مبررة. كما عمدت إلى توجيه هجمات ضد السـكـان 
المدنيين الذين ال يشاركون مباشرة في األعمال الحربية. أن 
كثيراً من المواقع التي تعرضت لهـجـوم لـم تـكـن تشـكـل 
أهدافاً عسكرية، كما استخدمت األسلحة الـمـحـرمـة دولـيـاً، 
وعاملت السكان معاملة مهينة والالئحة تطول وهذه األعمال 

 .تندرج ضمن األعمال التي تشكل جريمة حرب
وإذا كانت جريمة العدوان لـم تـدخـل حـتـى اآلن ضـمـن 
اختصاص المحكمة باعتبار أن الدول ذات العضوية الـدائـمـة 
تعتبر أن "العدوان" يدخل ضمن االخـتـصـاص  الـمـحـفـوظ 
لمجلس األمن وهو وحده القادر على التصدي المـبـاشـر لـه، 
ألنه يتمتع بقدرات على التعامل معه وتوصيفه، والـتـصـرف  
معه طبقاً للميثاق، بردعه وعقابه، وطبعاً هذه حجـة األقـوى 
على األضعف ألن الدول الكبرى أو المحمية منهـا هـي الـتـي 
تمارس العدوان وبالتالي فإنها حمت نفسها بالنص مـن أيـة 

 .مساءلة أو إحالة إلى المحاكمة الجزائية الدولية
إن "إسرائيل" هددت بالثبور وعـظـائـم األمـور فـيـمـا لـو 
أقدمت المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق بالجـرائـم 
التي ترتكب في األرض المحتلة فألنها تعي جيداً ما تقوم به 
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وما ترتكبه من أعمال وانتهاكات للقانـون الـدولـي وخـاصـة 
القانون الدولي اإلنساني إنما هي الجرائم التي تدخل ضمـن 
اختصاص المحكمة الجنائية الـدولـيـة وبـاعـتـبـار أن دولـة 
فلسطين أصبحت طرفاً في نظـام الـمـحـكـمـة، فـبـات لـهـا 
صالحية الطلب بفتح تحقيق بالجرائم التـي تـدخـل ضـمـن 
نطاق اختصاص المحكمة. وكـان سـبـق لـمـجـلـس حـقـوق 
اإلنسان في األمم المتحدة أن شكل بعثة لتقصي الـحـقـائـق 

، بـرئـاسـة ٢٠٠٩-٢٠٠٨بعد عدوان "إسرائيل" علـى غـزة 
القاضي في المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا ريتـشـارد 
غولدستون وفي التقرير الذي رفعته لجنة تقصي الحقائق أن 
"إسرائيل" ارتكبت أعماالً من تلك التي نصت عليها الـمـادة (

) من نظام المحكمة والتي جرت اإلشارة إلـيـهـا، وخـلـصـت ٥
اللجنة في توصيتها إنه توجد شكوك جدية حـول اسـتـعـداد 
"إسرائيل" إلجراء تحقيقات بطريقة نزيهة ومستقلة وعاجـلـة 
وفعالة، على نحو ما يتطلبه القانون الدولي، ومن رأي البعثـة 
أيضاً أن النظام اإلسرائيلي على وجه اإلجمال يتصف  بسمات 
تمييزية متأصلة  فيه تجعل من سجل العدالة أمام الضحـايـا 

 .الفلسطينيين آمراً بالغ الصعوبة
إن هذا التقييم لبعثة األمم المتحدة حول الوقائع الجرمية، 
وحول حقيقة الموقف الصهيوني، كان قـبـل عشـر سـنـوات 
وقبل أن تنضم  دولة فلسطين إلى نظام المحكمـة، فـكـيـف 

 بعد االنضمام.؟
 :إن ثمة عامالن برزا

األول، إن "إسرائيل" راكمت من انتهاكاتها ألحكام القانـون 
الدولي اإلنساني، وهذا يضيـف  أدلـة جـديـدة إلـى إثـبـات 
جرائمها التي ارتكبتها في األرض المـحـتـلـة، وهـي جـرائـم 
متمادية، وهذا يعزز من معطيات ملف التحقيق لجهة الوقائع 

 .وبالتالي توفر األركان المادية للتجريم
الثاني: إن دولة فلسطين أصبحت دولة طرفـاً فـي نـظـام 
المحكمة ويحق  لها حسب نظام المحكمة أن توجه طلباً إلـى 
المحكمة لفتح تحقيق وهذا يعزز  الموقف القانوني لـلـجـهـة 
التيُ ارتكبت بحقها أعمال جرمية من تلك التي نصت عليـهـا 

) من نظام المحكمة وبطبيعة الحال فإن التـحـقـيـق ٥المادة (
الذي سيباشر بطلب من المدعي العام في المحكمة سيـصـل 
إلى تكوين ملف كامل حتى ولو لم تتعـاون "إسـرائـيـل" مـع 
لجنة التحقيق المكلفة من المدعي العام .لكن بعد االنـتـهـاء 
من أعمال التحقيق وتكوين الملف، هل ستحال القضية إلـى 
المحكمة لتضع يدها على الملفات وتطلق المحـاكـمـة؟ هـنـا 
تبرز اإلشكالية الكبيرة، أوالً، ألن "إسرائيل" ليست طرفاً فـي 
النظام األساسي ألنها لم تصادق عليه، وثانياً، ألن" إسرائيل" 
محمية بدولة كبرى تملك  حق النقض فـي مـجـلـس األمـن 

) من نظـام ١٦الدولي. وهذه الحماية ناشئة عن نص المادة (
المحكمة التي تنص على أنه ال يجوز البدء أو الـمـضـي فـي 
تحقيق أو مقاضاة بموجب النظام األساسي للمحكمـة لـمـدة 

اثني عشر شهراً بناًء على طلب من مجلس األمن الدولي إلى 
المحكمة، واستناداً إلى  قرار يصدر عن المـجـلـس بـمـوجـب 
الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، ويجوز لـلـمـجـلـس 
تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها. وبمعنى آخر، فـإن إحـالـة 
ملف تحقيق وبالتالي مقاضاة الدولة التي  ليست طـرفـاً فـي 
نظام المحكمة يتطلب إحالة من مجلس األمن الدولي سـنـداً 
لصالحياته بموجب الفصل السابع، وهذا ليس ممكناً تمريره 

 .ألن الدول التي تملك حق النقض  تعطل هذه اإلمكانية
لكن أين تكمن أهمية هذا اإلجراء الذي أقدم عليه المدعي 
العام في المحكمة الدولية؟، أن أهمية هذا اإلجراء تكمن  في 
كونه يوثق في ملف ذي طبيعة قضـائـيـة يـتـنـاول جـرائـم 
"إسرائيل" التي ترتكبها في األرض الـمـحـتـلـة، وهـذه لـهـا 
بعدان: بعد أول قضائي وهو أن "إسرائيل" بما تقوم به إنـمـا 
ترتكب جرائم حرب وجريمة إبادة جـمـاعـيـة وجـرائـم ضـد 
اإلنسانية، وهذه الجرائم موثقة في مـلـف أشـرفـت عـلـيـه 
مرجعية قضائية دولية، وهذا يسـقـط عـن "إسـرائـيـل" مـا 
تدعيه لنفسها وتزعمه بأنها دولة قـانـون وتـحـتـرم حـقـوق 
اإلنسان، وطالما أن هذه الجرائم ال تسـقـط بـالـتـقـادم وأن 
كانت ال تمتد إلى مرحلة ما قبل إنشاء المحكمـة الـجـنـائـيـة 
الدولية، إال أنها ستبقى قائمة وستبقى سيفاً مسـلـطـاً عـلـى 
رقاب دولة العدو وتحت طائلة المحاسبة والـمـسـاءلـة إذا مـا 

 .تغيرت موازين القوى وتعدلت السياسات الدولية
وبعد ثان  سياسي، وهو أن توثيق جـرائـم الـحـرب الـتـي 
ارتكبتها "إسرائيل" ومن قبل جهة محايدة وذات مصـداقـيـة 
دولية، سيضع هذا الكيان ضمن دائـرة اإلدانـة السـيـاسـيـة، 
وتكون هذه اإلدانة مستندة إلى انتهاك "إسرائـيـل" ألحـكـام 
القانون الدولي، وبذلك تكون دولة فلسطيـن قـد اعـتـمـدت 
أسلوب الترميز المعاكس، أي إدانة "إسـرائـيـل" النـتـهـاكـهـا 
لحقوق اإلنسان، وهي التي تزعم أنها دولة حقـوق اإلنسـان، 
وهذه رسالة بقدر ما تكون موجهة لهذا الكيان، فإنها موجهـة 
أيضاً إلى الدول الحامية "إلسرائيل" والتي تـدعـي حـرصـهـا 
على حقوق اإلنسان، وتستعملها شماعة تعلق عليها أعمالـهـا 
العدوانية ضد من هم فـي دائـرة االسـتـهـداف السـيـاسـي 

 .المقابل، وهنا المقصود أميركا
فأميركا التي تقدم نفسها دولة حقوق إنسان بامتـيـاز وتشـن  
حروباً تحت هذا العنوان وطبعاً ألهداف ال عالقة لـهـا بـحـمـايـة  
حقوق اإلنسان تأتي قاعدة "الترميز المعاكس" لتثبت أن حمايتها  
لمن ينتهك حقوق اإلنسان في زمن السلم والحرب، سيـضـعـهـا  
في دائرة اإلحراج وضعف المنطق السياسي في الـدفـاع عـمـن  

 .ينتهك حقوق اإلنسان وفي هذا إدانة للفاعل والحامي والراعي 
وهنا تكمن أهمية الخطوة التي بدأتها المحكمة الجـنـائـيـة 
الدولية ألنها وإن لم تشق  طريقها إلى مآالتها النـهـائـيـة إال 
أنها تكون قد أدت وظيفة أساسية في إعادة تموضع قضـيـة 

 . فلسطين في ميزان العدالة الدولية، سياسياً وقضائياً
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    د. علي محمد فخرو د. علي محمد فخرو د. علي محمد فخرو د. علي محمد فخرو 
إنه صمت أخفت من صمت القبور، فيوميا تتحدث وسـائـل 
اإلعالم الصهيونـيـة عـن اتصـاالت بـيـن هـذا الـمـسـؤول 
الصهيوني وتلك الجهة الرسمية العربية، ويـومـيـا تـمـتـلـئ 
وسائل التواصل االجتماعي بصور الزائرين الرسميين وغـيـر 
الرسميين من الشخصيات الصهيونية، لهذا البلد الـعـربـي أو 
ذاك، حيث يزورون المواقع السياحيـة، ويـجـوبـون الشـوارع، 
ويدخلون دور العبادة، ويجلسون في مـقـدمـة الـمـؤتـمـرات، 
ويؤكدون استقبالهم والترحيب بهم من قبل هذا الـمـسـؤول 
العربي أو ذاك النجم الشعبي العربي، ويومياً تتحدث الدوائـر 
األمريكية الرسمية أو وسائل إعالمها عن قبول بعض القـادة 
العرب حضور اجتماع مشترك مع بعض القادة الصهاينة فـي 
واشنطن، من أجل ترتيب هذا الحلف الـعـسـكـري، أو تـلـك 
االتــفــاقــيــات االقــتــصــاديــة، أو ذلــك الــتــنــســيــق األمــنــي 

 االستخباراتي، مع المؤسسات الصهيونية. 
يحدث كل ذلك أمام شعوب عربية تتـسـاءل، بـاسـتـغـراب 
وغضب وحسرة، مدى صدقية األخبار التي تسمعها، والصـور 
التي تراها، وتنتظر أن تسمع أو تقرأ تعليقاً رسـمـيـاً عـربـيـاً 
واحداً ينفي، أو يؤكد، أو يستهجن، لكن تـلـك الـتـسـاؤالت ال 

 تقابل إال بصمت القبور وظالمها الداكن.
في الواقع، ليس ذلك بمستغرب.. ليس بمـسـتـغـرب، بـل 
ومنتظر، من قوى وشخصيات تفشل إبان حملها للمسؤولـيـة 
فشال ذريعا، في بناء تنمية إنسانية شاملة، لكن إعـالمـهـا ال 
يتعب عن الحديث عن اإلنجازات المـتـوهـمـة، وتـفـرط فـي 
استقاللها الوطني والقومي، لكن إعالمها ال يخجل من اعتبار 
ذلك واقعية في عالم عولمي، ال مكان فيه لكلمات من مـثـل 
الحرية أو االستقالل، أو حماية االقتصاد الوطني. وبـالـطـبـع 
فإن وسائل اإلعالم الرسمية تلك تغمض أعينها عن رؤية مـا 
تفعله دولة مثل أمريكا، عرابة العولمة وقائدتها، من حمـايـة 
القتصادها ودفاع عن استقـاللـيـتـهـا فـي اتـخـاذ الـقـرارات 
الكبرى، عندما تتعارض مصالحها الوطنية مـع مـتـطـلـبـات 
العولمة التي أسستها ورعتها. إنه الكبرياء الوطني والقـومـي 
األمريكي الذي ال تعيه وال تشعر به تلك الجهات اإلعـالمـيـة، 
التي ال تعرف إال مدح الدافعين وذم المخالفين، حتى لو كانـوا 
من أشد المحبين ألوطانها وشعوبهم، ومن القابضيـن عـلـى 
الجمر بصبر وتحمل، حتى تفهم اليأس والشـعـور بـالـمـذلـة 

والغضب الصامت عند الشعوب، ما عـادت تـمـارسـه عـقـول 
وقلوب القائمين على ذلك اإلعالم. من هنا ترديد الناس فـي 
مجالسهم الخاصة والعامة، بـأن السـكـوت هـذا، والصـمـت 
المريب ذاك، هما عالمة الرضى والمباركة، والتـمـنـي الـتـي 
تقبع وراء األقنعة السياسية التي تتميز بها مجتـمـعـات بـالد 

 العرب. 
هل يستغرب، إذن، المسؤولون العرب عندما يصل شـبـاب 
وشابات بلدانهم إلى أقصى حاالت التطرف فـي شـعـاراتـهـم 
وتحركاتهم الصاخبة المليئة بألف مأساة ومأساة؟ فـهـؤالء ال 
يرون برلمانات تناقش بحرية وصدق، أو تعـتـرض بـمـوقـف 
رجولي غير انتهازي، وهم ال يستطيعون أن يكونوا صادقيـن 
مع النفس عبر وسائل التواصل االجتماعي المتاحة لهـم، إال 
ومصيرهم السجن والنفي والتهميـش، وفـقـدان الـوظـائـف 
ورؤية دموع أهاليهم ومحبيهم، وهم ال يجدون، إال فـي مـا 
ندر، إعالماً مستقالً نزيهاً يـعـبـر عـن آالمـهـم وأحـالمـهـم 
وتطلعات مستقبلهم، وهم ال يسمعون من المـسـؤولـيـن إال 

 غمغمات التطمين والوعود المؤقتة المسكنة المخدرة. 
عند ذاك، وكما الحال مع المـريـض الـنـفـسـي الـمـتـوجـع 
اليائس، يفضلون الموت على يد المليشيات واألمن المجنـون 
والمندسين، على العيش في حاالت اليأس والقـنـوط، وقـلـة 
الحيلة والتـسـكـع فـي الشـوارع، والـخـجـل مـن أهـلـيـهـم 
وأصدقائهم ومجتمعاتهم. ال يستطـيـع اإلنسـان أن يـفـهـم 
غياب الوعي اإلنساني المتعاطف المتفهم، عند الكـثـيـر مـن 
المسؤولين واألنظمة. نقول غياب الوعي، تجنباً لـالتـهـام أو 
الشتم، أو قراءة النيـات. والصـمـت الـذي تـمـارسـه بـعـض 
الشخصيات وبعض قوى الحكـم هـو أقصـى غـيـاب لـذلـك 

 الوعي. 
فالتاريخ مليء بأنواع كثيرة من أنظمة حكم، حتى لـو لـم 
تستند إلى شرعية تعاقدية ديمقراطية واضـحـة مـقـبـولـة، 
لكنها تميزت بعقل واعٍ متوازن، وبحد أدنى من وخز ضـمـيـر 
إنساني مستيقظ. نحن ال نطلب الكثير عندما نـطـالـب بـأن 
تحترم الشعوب، وعلى األخص شبابها وشاباتها، على األقـل 
من خالل اإلجابة على تساؤالتها، والصدق مـعـهـا، وتـجـنـب 
الغمغمة البليدة عند التخاطب معها. فالشعوب أذكى كـثـيـراً 

 مما تتصورون. 
١٩/١٢/٢٠١٩  
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 هل تعلم لماذا؟
مليار دوالر هـو حـجـم االسـتـثـمـارات  ٣٠أن أكثر من 

داخـل األراضـي اإليـرانـيـة رغـم اإلعـالن “  اإلسرائيليـة” 
 .الرسمي عن عداوات متبادلة

 :"وتقول "يديعوت أحرنوت
على األقل تقـيـم عـالقـات “  إسرائيلية” شركة  ٢٠٠إن  

تجارية مع إيران، وأغلبها شركات نفطـيـة تسـتـثـمـر فـي 
 .مجال الطاقة داخل إيران

 ٢٠٠،٠٠٠عـلـى “  إسرائيـل” تجاوز عدد يهود إيران في 
يهودي يتلقون تعليماتهم من مرجعهم في إيران الحاخـام 
األكبر يديديا شوفط، المقرب من حـكـام إيـران، وهـؤالء 

، فـي الـتـجـارة “ إسـرائـيـل” اليهود لهم نفوذ واسـع فـي 
واألعمال والمقاوالت العامة والسياسة ونـفـوذ كـبـيـر فـي 

 .قيادة جيش
حلقة الوصل بين إيران وبين حاخـامـات الـيـهـود داخـل 

 .، هو حاخام إيراني يدعى أوريل داويدي سال“إسرائيل”
هم إيـرانـيـون مـن “  إسرائيل” كبار حاخامات اليهود في 

أصفهان ولهم نفوذ واسع داخـل الـمـؤسـسـات الـديـنـيـة 
 .والعسكرية ويرتبطون بإيران عبر حاخام معبد أصفهان

معـبـداً  ٢٠٠معابد اليهود في طهران وحدها تجاوزت الـ 
مـلـيـون،  ١,٥يهودياً بينما أهل السنة في طهران عددهم 
 .وليس لهم مسجد واحد في العاصمة طهران

وزير الدفاع اإلسرائيلي "شاؤول موفاز" إيراني من يهـود 
أصفهان وهـو مـن أشـد الـمـعـارضـيـن داخـل الـجـيـش 

 .اإلسرائيلي لتوجيه أية ضربة لمفاعالت إيران النووية
الرئيس اإلسرائيلي "موشيه كاتساف" إيراني من يـهـود 
أصفهان وتربطه عالقات ودية وحميمة مع أحـمـدي نـجـاد 

 .والخامنئي وقادة الحرس الثوري لكونه من يهود إيران
يحج يهود العالم إلى إيران ألن فيها جثمان "بـنـيـامـيـن" 
شقيق نبي اهللا يوسف وفاق حب اليـهـود اإلسـرائـيـلـيـيـن 

 .إليران أكثر من حبهم لمدينة القدس
اليهود يقدسون إيران أكثر من فلسـطـيـن ألنـهـا دولـة 
"شوشندخت" الزوجة اليهودية الوفية لـلـمـلـك "يـزدجـرد" 

 .األول ولها مقام مقدس يحج إليها اليهود من كل العالم
إيران بالنسبة لليهود هي أرض كورش مخلصهم وفيهـا 
ضريح "استير ومردخاي" المقدس وفيـهـا تـوفـي الـنـبـي 
"دانيال" وقبر النبي "حبقوق" وكلهم أنبياء مقدسون عـنـد 

 .اليهود
هم مـن يـهـود “ اإلسرائيلي”هل تعلم أن ثلثي الجيش 

إيرانيون، وأكبر المستوطنات على الحدود مع لبنان يـقـبـع 
 فيها يهود إيرانيين؟

أثناء الحرب العـراقـيـة اإليـرانـيـة،  ١٩٨١حزيران  ٧في 
) طائرات إسرائيلية بضـرب الـمـفـاعـل الـنـووي ٨قامت (

العراقي حيث كان صدام حسين ينوي اسـتـخـدام قـدرات 
العراق العسكرية في حربه ضد إيران وترجيح كفة الحـرب 

 ."لصالحه. والعملية أطلق عليها اسم "أوبرا
 أما بالنسبة لبريطانيا وفرنسا وأمريكا

يهـودي  ١٧،٠٠٠فمن بين يهود بريطانيا وفرنسا يوجد 
إيراني يملكون شركات نفطية كبرى وشركات تعمـل فـي 
مجال األسهم، ومـنـهـم أعضـاء فـي مـجـلـس الـعـمـوم 

 ."البريطاني "اللوردات
 ١٢،٠٠٠ومن اليهود األمريكيين في الواليات المتـحـدة 

يهودي من إيران ويشكلـون رأس الـحـربـة فـي الـلـوبـي 
اليهودي ومـنـهـم أعضـاء كـثـر فـي مـجـلـس الشـيـوخ 

 .والكونغرس
وإيران تستفيد من يهودها في أمريكا عبر هذا اللـوبـي، 
للضغط على اإلدارة األمريكية مـقـابـل تـعـاون مشـتـرك 

 .تقدمه إيران لشركات يهودية
معرفة الشيء أفضل من الجهل بـه، وهـنـاك كـثـيـرون 

 .يجهلون هذه المعلومات وغيرها
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دانت القيادة القومية لحزب البعث العـربـي االشـتـراكـي دانت القيادة القومية لحزب البعث العـربـي االشـتـراكـي دانت القيادة القومية لحزب البعث العـربـي االشـتـراكـي دانت القيادة القومية لحزب البعث العـربـي االشـتـراكـي 
المجازر التي ترتكب المتظاهرين في مدن العراق وآخـرهـا المجازر التي ترتكب المتظاهرين في مدن العراق وآخـرهـا المجازر التي ترتكب المتظاهرين في مدن العراق وآخـرهـا المجازر التي ترتكب المتظاهرين في مدن العراق وآخـرهـا 
مجزرة بغداد معتبرة ان هذه الـجـرائـم هـي جـرائـم ضـد مجزرة بغداد معتبرة ان هذه الـجـرائـم هـي جـرائـم ضـد مجزرة بغداد معتبرة ان هذه الـجـرائـم هـي جـرائـم ضـد مجزرة بغداد معتبرة ان هذه الـجـرائـم هـي جـرائـم ضـد 
اإلنسانية. جاء ذلك في بيان للقيادة القومية فـيـمـا يـلـي اإلنسانية. جاء ذلك في بيان للقيادة القومية فـيـمـا يـلـي اإلنسانية. جاء ذلك في بيان للقيادة القومية فـيـمـا يـلـي اإلنسانية. جاء ذلك في بيان للقيادة القومية فـيـمـا يـلـي 

    نصه: نصه: نصه: نصه: 
لم تكد تمضي أيام قليلة على المجازر الـتـي ارتـكـبـتـهـا 
الميلشيات التي تنشط تحـت عـنـوان مـا يسـمـى الـحـشـد 
الشعبي في النجف األشرف وذي قار، حتى أقدمت مجموعات 
من هذه الميليشيات على ارتـكـاب مـجـزرة رهـيـبـة بـحـق 
المتظاهرين سلميًا في بغداد وفي ساحتي التحرير والخالنـي 
وعلى جسري السنك واألحـرار مـمـا أدى إلـى اسـتـشـهـاد 
العشرات من المعتصمين وجـرح الـمـئـات فـي اسـتـحـضـار 
لمشهديات أبشع الجرائم التي ترتكب بحـق شـعـب الـعـراق 
الصامد الصابر منذ وقع تحت االحتالل لستة عشر سنة خلت 

 وتناوب على ارتكابها االحتاللين األميركي واإليراني.  
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشـتـراكـي وهـي  
تدين بشدة هذه الجرائم التي ترتكب بحق جمـاهـيـر الـعـراق  
المنتفضة على منظومة الـفـسـاد السـيـاسـي واالقـتـصـادي  
واالجتماعي وعلى التغول اإليراني، تـرى أن هـذه الـجـرائـم  
تنطوي على كل أركان الجرائم ضد اإلنسانية والتي تـفـرض  
مقاضاة مرتكبيها، محرضين ومنـفـذيـن ومـتـدخـلـيـن، أمـام  
المحكمة الجنائية الدولية وأمام كل قضاء دولي آخر يحتـفـظ  
لنفسه بالوالية الشاملة لمقاضاة كـل مـن يـنـتـهـك أحـكـام  
القانون الدولي اإلنساني كالتي تتعرض له جمـاهـيـر الـعـراق  
وهو انتهاك خطير لحقوق اإلنسان التي حـفـظـت الـمـواثـيـق  
الدولية وخاصة العهد  الدولي للحقوق المدنـيـة والسـيـاسـيـة  
حق الحماية لحرية التظاهر والتجمع والرأي والتعبير  وبالتـالـي  
ان منتهكي هذه الـحـقـوق هـم مـجـرمـون بـكـل األوصـاف  

 القانونية ويجب مقاضاتهم أشخاصًا كانوا أو كيانات.  
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتـراكـي الـتـي 
تدعو إلى محاكمة منـفـذي الـجـرائـم الـتـي تـركـب بـحـق 
المعتصمين والمـطـالـبـيـن بـأبسـط حـقـوقـهـم الـوطـنـيـة 
واالجتماعية  ترى أن البصمات اإليرانية هي شديدة الوضوح 
في تنفيـذ هـذه الـجـرائـم والـثـابـتـة مـن خـالل ارتـبـاط 
المجموعات الميليشياوية التي تركب أفعالها الجرمية بمـركـز 
التوجيه والتحكم واإليراني  والتي ازدادت وضوحًا بعد قدوم 
المجرم سليماني إلى العراق مع المئات من حرسه وإعطـائـه 
األمر بقمع الحراك بالحديد والنار  الذي  تجلى بأبشع  صوره 
في المجازر المرتكبة في مدن العراق وآخرها مجزرة بـغـداد، 

وعلـيـه فـإن الـنـظـام 
ــل  ــم ــح ــت ــي ي ــران اإلي
المسؤولية الكاملة عن 

المجازر التـي تـرتـكـب  
بــحــق شــعــب الــعــراق 
باعتباره سـلـطـة امـر 
واقع  قائمة باالحتـالل 
يـــقـــوم بـــتـــوجـــيـــه 

المنظومة السلطوية التي تنـفـذ إمـالءاتـه والـتـي عـمـلـت 
أجهزتها على تأمين التسهيالت التي مكنت الميليشيات مـن 
تنفيذ المجزرة األخيرة من فتح الطرق إلى قـطـع الـكـهـربـاء 
 وإعاقة وصول سيارات اإلسعاف إلنقاذ الجرحى والمصابين. 

إن القيادة القومية التي توجه التحية لجماهير العراق التي 
واجهت وتواجه باللحم الحي والصـدور الـعـاريـة عصـابـات 
القتل والغدر والعمالة تكبر  فيها صمودها وإصرارهـا عـلـى 
الوصول بانتفاضتها الثورية إلى مآالتها النهائية وهي  تـرى 
أن إنهاء حكم منظومة الفساد  وإنهاء التـغـول اإليـرانـي ال 
يكون إال عبر  إنتاج عملية سياسية جديدة تـنـهـي إفـرازات 
االحتالل وتعيد بناء العراق بناء وطنيًا  شامًال ال مكـان فـيـه 
لمحتل إيراني أو أميركي ولمنظومات الفساد  التـي نـهـبـت 
المال العام ووظفته في خدمة مشـروع الـنـظـام اإليـرانـي 

 التوسعي والتخريبي.   
إن القيادة القومية التي توجه التحية لكل القوى الوطنيـة 
في العراق وكل النخب السيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة وأشـراف 
العشائر وكل من شكل حاضنة شعبية واجـتـمـاعـيـة لـهـذه 
االنتفاضة المباركة، تدعوهم إلى توحيد الصـف والـمـوقـف 
لمواجهة المنظومة السلطوية براعييها اإليراني واألمـيـركـي 
وتأمين الرافعة الشعبية للمشروع الوطنـي اإلنـقـاذي الـذي 
ألجله انطلق حراك الجـمـاهـيـر إلنـهـاء اسـتـالبـه الـوطـنـي 

 واالجتماعي.  
وهي ترى بأنه بقدر ما هو ضرورة وطنية عراقية توحـيـد 
وتفعيل دور القوى الوطنية العراقية الشريفة بكل طـيـفـهـا 
السياسي واالجتماعي لمواجهة المشـروع الـجـهـنـمـي الـذي 
يستهدف العراق بوحدته أرضًا وشعبًا ومـؤسـسـات وبـدوره 
وهويته القومية، فإنه مطلوب وبنفس الـمـسـتـوى مـوقـف 
عربي رسمي وشعبي لدعم انتـفـاضـة شـعـب الـعـراق فـي 
مواجهة جالديه وسالبي إرادته الوطنية، ألن الـعـراق كـان 
وسيبقى صمام أمان لألمن القومي العربي برمته. ولـو لـم 
يسقط العراق بعد احتالله لـمـا كـان حصـل هـذا الـتـغـول 
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اإليراني في العراق والـعـمـق الـقـومـي وبـات 
 خطره يضرب في أكثر من ساحة عربية. 

إن إطالق حملـة دعـم عـربـي النـتـفـاضـة 
العراق المجيدة هي حق لشعب الـعـراق عـلـى 
أمته وهي واجب األمة تجاهه وهـو الـذي لـم 
يوفر جهدًا وإمكانية لدعم قضايا األمة وعـلـى 
رأسها قضية فلسطين في ظل حكـم نـظـامـه 

 الوطني.   
إن الـدعـم الـعـربـي عـلـى كـافـة الصـعــد 
والمستويات مطلوب إلفهام من يتـمـادى فـي 
استهدافه لشعب العراق، بان انتفاضته ال تعبـر 
عن نبض الشارع العراقي وحسب بل هي بكل 
أبعادها إنما تعبر عن نبـض الشـارع الـعـربـي 
والذي تشهد بعض ساحاته انتفاضات يحـاكـي 
بعضها بعضًا في مواجهات منظومات الـفـسـاد 
 واالرتهان السياسي للخارج الدولي واإلقليمي.  
إن القيادة القومية لحـزب الـبـعـث الـعـربـي 
االشتراكي التي تدعو إلى إطالق حركـة دعـم 
وإسناد عربية انتصارًا للجماهير المنتفضة فـي 
عراق العروبة تدعو المجتمع الـدولـي وخـاصـة 
مؤسساته ذات الصلة بقضايا حقـوق اإلنسـان 
لمساءلة ومحاكمة الذين ارتكبوا جـرائـم ضـد 

الـمـجـزرة الـتـي  -اإلنسانية وآخرها الجريـمـة 
ارتكبت في ساحات بغداد وميادينها. وهـذا ال 
يعفي أيضًا األمم المتحـدة مـن مسـؤولـيـتـهـا 
ومجلس األمن الذي عليه اتخاذ القرار بـإحـالـة 
الجرائم التي ارتـكـبـت بـحـق الـمـتـظـاهـريـن 
السلميين في العراق إلى المحكمـة الـجـنـائـيـة 
الدولية باعتبارها جرائم ضـد اإلنسـانـيـة وإال 
فإن الجميع سوف يكون في موقع اإلدانة عـن 
الجرائم التي ترتكب بحق شعب الـعـراق مـنـذ 

 االحتالل وحتى تاريخه.  
المجد والخلود لشهداء االنتفـاضـة الـثـوريـة 
في العراق العزيز على قلوب كـل أبـنـاء األمـة 

 العربية. 
الشفاء للجرحى وإلطالق سراح المعـتـقـلـيـن 
والكشف عن مصير المختطفين والـمـخـفـيـيـن 

 قسرًا.
وما النصر إال حليف الشعوب المكافـحـة مـن 
اجل استقالها وحق تقرير ومصيرها وإنهاء كل 

 أشكال استغاللها االجتماعي والسياسي. 
إنما النصر صبر ساعة. صبرًا يا شعب العراق  

 العظيم. 
 ٧/١٢/٢٠١٩في 

وحيت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشـتـراكـي جـمـاهـيـر وحيت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشـتـراكـي جـمـاهـيـر وحيت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشـتـراكـي جـمـاهـيـر وحيت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشـتـراكـي جـمـاهـيـر 
العراق الثائرة التي انتفضت  ضد االرتهان والفـسـاد وقـدمـت مـئـات العراق الثائرة التي انتفضت  ضد االرتهان والفـسـاد وقـدمـت مـئـات العراق الثائرة التي انتفضت  ضد االرتهان والفـسـاد وقـدمـت مـئـات العراق الثائرة التي انتفضت  ضد االرتهان والفـسـاد وقـدمـت مـئـات 
الشهداء وآالف الجرحى وهي التي تستمر في نضالها إلسقاط العمليـة الشهداء وآالف الجرحى وهي التي تستمر في نضالها إلسقاط العمليـة الشهداء وآالف الجرحى وهي التي تستمر في نضالها إلسقاط العمليـة الشهداء وآالف الجرحى وهي التي تستمر في نضالها إلسقاط العمليـة 
السياسية بكل رموزها وقواها على طريق استعادة السيادة الوطنـيـة السياسية بكل رموزها وقواها على طريق استعادة السيادة الوطنـيـة السياسية بكل رموزها وقواها على طريق استعادة السيادة الوطنـيـة السياسية بكل رموزها وقواها على طريق استعادة السيادة الوطنـيـة 
وإنهاء االستالب االجتماعي. جاء ذلك في بيان للقيادة القومية في مـا وإنهاء االستالب االجتماعي. جاء ذلك في بيان للقيادة القومية في مـا وإنهاء االستالب االجتماعي. جاء ذلك في بيان للقيادة القومية في مـا وإنهاء االستالب االجتماعي. جاء ذلك في بيان للقيادة القومية في مـا 

    يلي نصه:يلي نصه:يلي نصه:يلي نصه:
مرة جديدة تسطر جماهير العراق الثائرة مـلـحـمـة نضـالـيـة وهـي 
تخوض صراعاً مصيرياً ألجل استعادة سيادتها الوطنية وإنهاء استالبهـا 
االجتماعي. لقد واجهت هذه الجماهير منذ انطالقة انتفاضتها الـثـوريـة  
القمع السلطوي الميليشياوي بالصدور العارية والقبـضـات الـمـرفـوعـة 
واألصوات المدوية ضد التغول واالحتالل اإليراني ومنـظـومـة الـفـسـاد 
التي أنتجها االحتالل األميركي واحتواها النظام اإليراني ومعهـا تـحـول 
العراق إلى دولة فاسدة ونهبت ثرواته لتوظف فـي خـدمـة االقـتـصـاد 
اإليراني المتهاوي  وإمالء جيوب المتنفذين والعمالء على حسـاب قـوت 

 الشعب ورزمة حقوقه وخدماته األساسية. 
إن القيادة القومية لحزب  البعث العربي االشـتـراكـي الـتـي تـواكـب 
الحراك الثوري الذي تختلج به أكثر من سـاحـة عـربـيـة واهـمـه الـذي 
تشهده ساحة العراق نظراً لألهمية المركزية الـتـي يـتـبـوءهـا مـوقـع 
العراق في البنية القومية العربي توجه التحية لهذا الشـعـب الـعـظـيـم  
الذي قدم مئات الشهداء وآالف الجرحى ومـثـلـهـم مـن الـمـعـتـقـلـيـن 
والمفقودين السترداد حريته الوطنية وتـوفـيـر مسـتـلـزمـات عـيـشـه 
الكريم، وترى ان المجازر التي ترتكبها القوى السلطوية الموجـهـة مـن 
نظام طهران وآخرهما مجزرتي النجف األشرف وذي قار لن تـزيـد هـذا 
الشعب المتجذر بوطنيته والمشبع بعروبته إال تصميـمـاً عـلـى إكـمـال 
مسيرته النضالية التي يمشي طريق جلجلتها وصوالً لتحقيـق أهـدافـه 
في إكمال تحرير العراق من االحتالل اإليراني وبقايا االحتالل األميركي 

 وإعادة توحيده على األسس الوطنية والديموقراطية. 
إن القيادة القومية للحزب وهي تدين بشدة المجـازر الـتـي تـرتـكـب 
بحق جماهير العراق في المحافظات والمدن والـحـواضـر الـمـنـتـفـضـة 
وتدعو إلى محاكمة مرتكبي هذه الجـرائـم بـاعـتـبـارهـا جـرائـم ضـد 
اإلنسانية وأفظعها مجزرة ذي قار، تدين في الوقت ذاته عدم االكتـراث 
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      ٢٠١٩كانون األول /طليعة لبنان الواحد     

 

العربي والدولي الرسمي والشعبي لما يـتـعـرض لـه شـعـب 
العراق من قتل وقمع  وتنكيل وهو يمارس حقوقه الطبيعيـة 
التي حفظتها له المواثيق الدولية وخـاصـة الـعـهـد الـدولـي 

 للحقوق المدنية وأحكام القانون الدولي اإلنساني. 
إن القيادة القومية وهي تكبر بشعب العراق بكـل طـيـفـه 
السياسي واالجتماعي المنتفض  وأشراف عشـائـره وإصـراره 
على الوصول بثورته إلى مآالتـهـا الـنـهـائـيـة فـي إسـقـاط 
منظومة الفساد وكل أشكال التغول اإليراني فـي مـفـاصـل 
الحياة العراقية، ترى ان استقالة الحكومة تحت ضغط الشارع  
من ساحة التحرير إلى ساحات الجنوب والفرات األوسط وشط 
العرب ليست هدفاً بحد ذاته أو ألجل امتصاص ثورة الشـارع 
المنتفض، بل يجب ان ينظر إليها بأنها مجرد خـطـوة عـلـى 
طريق إسقاط إفرازات االحتالل بطرفيه األميركي واإليرانـي، 
وكمدخل ال بد منه إلنتاج عملية سياسيـة جـديـدة تـحـاكـي 
مطالب الشعب التي رفعها من خالل انتفاضته الثورية والتـي 
لخصها بشعاره الوطني :(إيران برا برا. بغداد حرة حرة) كـمـا 
بشعارات تتعلق ببناء العراق بناء وطنياً استناداً إلى دسـتـور 
جديد ينطوي على حماية المقومات األساسية وخاصة وحـدة 
األرض والشعب والمـؤسـسـات وإلـغـاء قـوانـيـن االجـتـثـاث 
واإلقصاء وإعادة بناء الجيش العراقي علـى قـاعـدة قـانـونـه 
األساسي الذي تنحصر فيه مهمة حماية األمن الوطني بـكـل 
أبعاده ومضامينه وإنهاء وجود التشكيالت الميليشياوية التـي 
عبثت بأمن البالد والعباد ولـم تـتـوان عـن ارتـكـاب أبشـع 
الجرائم بحق الشعب منذ قدمت نفسها تحت مسمى الحـشـد 
الشعبي المرتبط بمركز التوجـيـه والـتـحـكـم اإليـرانـي. ان 
العملية السياسية التي تلبي الحاجة الوطنية هي التي تضـع 
ثروة البالد في خدمة  إنماء االقتصاد الوطني وتوفر مقومات 
األمن الحياتي لكل شرائح المجتمع، وتـعـيـد لـهـذا الشـعـب 
سيادته على مقدرات بالده باعتبار ذلك حق وطني غير قابل 

 للتصرف به إال بإرادة الشعب الوطنية. 
إن القيادة القومية للحزب التي تعتبر ان احـتـالل الـعـراق 
وإسقاط نظامه الوطني  هو الـذي أدى إلـى انـهـيـار السـد 
القومي، ومكن النظام اإليراني من تخريب العـراق وتـدمـيـر 
بنيته الوطنية والمجتمعية مستفيداً مـن الـمـنـاخـات الـتـي 
وفرها االحتالل األميركي، تـرى ان وضـع حـد لـالنـكـشـاف 
القومي يبدأ من العراق. وعليه فإن تمكـن االنـتـفـاضـة مـن 
تحقيق أهدافها ببعديها الوطني واالجتماعي لن ينهي حـالـة 
االستالب الوطني واالجتماعي التي يعاني منهـا مـنـذ سـتـة 

عشر عاماً وحسب بل سيكون دفعاً لحركة النضال  الـقـومـي 
التي تواجه أعدائها الـمـتـعـددي الـمـشـارب والـمـواقـع مـن 
المشروع الصفوي المجبول بالحقد الشعوبـي الـدفـيـن ضـد 
العروبة إلى المشروع الصهيوني  الذي تغذى بشـحـنـة دعـم 
أمريكية جديدة بعد القرار األخير باعتبار الـمـسـتـوطـنـات ال 

 تخالف القانون الدولي.  
إن الغرب الدولي كما الشرق اإلقليمي استقوى علـى األمـة 
العربية واستباحها ألن أمنها القومي انكشف بانكـشـاف أمـن 
العراق الوطني. وعليه نعيد التأكيد ان األمن القومي العربـي 
سيعود للتظلل عندما يستعيد العراق أمنه الوطني وهذا مـا 
ترمي االنتفاضة الوصول إليه، وها هو شعب العراق بدأ يقف 
على األرض الصلبة التي رويت بدماء الشهداء وهو دم غـالٍ 
على جماهير العراق كما على جماهير األمة وقد أثبت شـعـب 
العراق من خالل ماضيه ان دمه ليس ماًء  وهـو لـن يـذهـب 

 هدراً بل سينتج ربيعاً عربياً جديداً. 
تحية لهذا الشعب الصامد الصابر ولتطلـق أوسـع حـمـلـة  

دعم سياسي وشعبي عربي انتصاراً ودعماً لهذا الشعب الذي 
يرسم مالمح مستقبل العراق الوطني كما مستقـبـل األمـة. 
والمجد والخلود للشهداء الذين رووا األرض الطيبة بدمائـهـم 
الذكية. الشفاء للجرحى و لإلفراج عن المعتقلـيـن والـكـشـف 
عن مصير المفقودين والخزي والعار للخونة والعمالء والذيـن 
ارتضوا أن يكونوا  أدوات تنفيذية لنظام ماللي طهران وكـل 
من يضمر شراً بهذا الشعب الذي يعيد االعـتـبـار لـلـقـضـيـة 
الوطنية العراقية بما هي قضية تـحـريـر وتـوحـيـد وعـدالـة 

 اجتماعية.   
 ٣٠/١١/٢٠١٩في
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وحول تطورات األوضاع الخطيرة في القطر العراقي أصدر وحول تطورات األوضاع الخطيرة في القطر العراقي أصدر وحول تطورات األوضاع الخطيرة في القطر العراقي أصدر وحول تطورات األوضاع الخطيرة في القطر العراقي أصدر 
    المؤتمر الشعبي العربي البيان التالي:المؤتمر الشعبي العربي البيان التالي:المؤتمر الشعبي العربي البيان التالي:المؤتمر الشعبي العربي البيان التالي:

    يا جماهير أمتنا المكافحة في مختلف الساحات العربية...يا جماهير أمتنا المكافحة في مختلف الساحات العربية...يا جماهير أمتنا المكافحة في مختلف الساحات العربية...يا جماهير أمتنا المكافحة في مختلف الساحات العربية...
تشرين األول /أكتوبر  من هذا العام انطلقت  بدايةمنذ 

ثورة جماهيرية شعبية عارمة في ساحات العراق كافة 
وبخاصة في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب والفرات 
األوسط وبعض المحافظات األخرى تقودها طالئع شبابية 
ثائرة تبحث عن وطن عزيز وعن حياة حرة كريمة بعد أن 
أقدمت السلطات الصنيعة الحاكمة واألحزاب السياسية 
الطائفية الممسكة بالسلطة والميليشيات العميلة التابعة 
للنظام اإليراني على تدمير بالدهم بمختلف مقوماتها 
البشرية واالقتصادية والقومية محاولة سلخها عن محيطها 
العربي ومازالت وستبقى هذه الثورة الشجاعة متوهجة 
تتفاعل وتتصاعد على الرغم من إجراءات القمع التعسفية 
والتضحيات الهائلة في األرواح التي ارتقت لبارئها تضحية 
لعزة الوطن والشعب العظيم وبفعل استخدام السلطات 
العميلة للقوة المفرطة وأدوات القتل اإلجرامية المتمثلة 
بتوجيه الرصاص الحي إلى صدور الثائرين والقنابل المسيلة 
للدموع والمحرمة دولياً والتي تعادل في قوتها وإماتتها 
عشرات أضعاف القنابل العادية المستخدمة في معالجة ما 
يعتبر حاالت شغب خصوصا وانها توجه لرؤوس الثوار 
والمتظاهرين عمداً وعن سابق تصميم ضمن سياسة 

 إجرامية مدروسة تشكل استجابة ألوامر طهران الشريرة. 
وإنه لمن الواضح أن النظام الفاشي اإليراني  وحرسه 
الحاقد والالثوري وأذنابه في عراق األمة العظيم يقفون 
جميعاً وبكل قوتهم الظالمة وراء كل هذه الجرائم التي  
يندى لها الجبين تجاه ثورة شباب أعزل مسالم يرفض بجرأة 
نادرة تدخلها وتواجدها وتدنيسها أرض العراق وهم ينادون 

 بأعلى صوت (ايران برة برة بغداد تبقى حرة..). 
ونحن إذ نستغرب بشده هذا  الصمت الدولي إزاء جرائم 
اإلبادة تلك ونطالب بسرعة تحرك وتدخل مجلس األمن 
والجامعة العربية ومنظمات حقوق اإلنسان  في العالم وكافة 
الهيئات الدولية واإلنسانية من أجل وقف شالل الدماء وردع 
المجازر المروعة التي ترتكب بحق أبناء الشعب العراقي الذي 
يرفض المزاعم عن الحلول الترقيعية ويطالب باستبعاد 
وشجب العملية السياسية الزائفة وإيقاف العمل بالدستور 
المزور باألصل أمريكياً وردع النظام اإليراني أو أي دولة  

 أخرى عن التدخل بشؤون العراق. 
في محاولة زائفة مكشوفة السـتـرضـاء الشـبـاب الـثـائـر، 
أعلنت رئاسة حكومة نظام المحاصصة الحاكم العميـل عـن 
مشروع قانون انتخابي جديد زائف لإليحاء بأنـهـم عـازمـون 
على إصالح الخراب الذي جلبه االحتالل المشترك األمـريـكـي 
اإليراني وعـمـل بـالـعـنـف والـتـزيـيـف عـلـى إدامـتـه مـع 

بمشروع القانون الجديد الذي ال يغير من حقيقة فسـاد  زيادة
النظام االنتخابي المفصل على مقـايـيـس أحـزاب الـنـظـام 
الفاسدة والذي يكفل عودتهم للحكم والقهر بأساليب ملتوية 

تمثل فكرهم الطائفي المريض فقد نص مشروع الـقـانـون 
الجديد في الفقرة (ثانياً) من الـمـادة الـثـامـنـة عـلـى مـنـع 
المشمولين بما أسماه قانون المـسـاءلـة والـعـدالـة (قـانـون 
االجتثاث الفاشي) من الترشح لعـضـويـة مـجـلـس الـنـواب، 
وبمعنى آخر حرمان ماليين العراقيين الـمـؤيـديـن لـلـحـكـم 

 ٢٠٠٣الوطني الذي أسقطه الغزو واالحتالل األجنـبـي عـام 
وكذلك المعارضين للنفوذ واالحـتـالل اإليـرانـي مـن أهـم 

 حقوقهم اإلنسانية والوطنية والقانونية الدستورية. 
ومع دخول االنتفاضة الشعبية شهرها الثاني ما يزال 
نبض الشارع يتصاعد على زخمه وجماهيره المحتشدة 
باستمرار في الساحات والميادين تواجه بإيمانها وبصدورها 
العارية الرصاص الحي الذي ترمى به من قبل األجهزة 
األمنية والتشكيالت الميليشاوية الطائفية المرتبطة بمركز 
التوجيه والتحكم اإليراني، والذي أدى إلى سقوط مئات 
الشهداء وآالف الجرحى في بغداد وسائر المدن والحواضر 
التي انتفضت ضد منظومة الفساد السياسي واإلداري 
واالقتصادي واالجتماعي والتي تدير البالد تحت إشراف 
الوصي الفارسي ومندوبة السامي المجرم قاسم سليماني 
الذي هو في حقيقته خلف للحاكم األميركي سيء الذكر 
(بريمر) الذي أسس لعملية سياسية أمريكية صهيونيه تنفذ 
اليوم اإلمالءات الطائفية اإليرانية في السياسة واألمن 

 واالقتصاد وكل مناحي الحياة.
إن المؤتمر الشعبي العربي وهو يكبر بجماهير العراق 
انتفاضتها البطولية يعتبر أن بلوغ هذه االنتفاضة مآالتها 
النهائية لتحقيق النصر في استعادة الهوية الوطنية وتغيير 
البنية السياسية التي أقامها الغزاة ومن ثم إعادة بناء العراق 
بناًء وطنياً وفق البرنامج الوطني لإلنقاذ لن تنعكس آثاره 
اإليجابية على ساحة العراق وحسب، بل تنعكس على 
امتدادات ساحة الوطن العربي برمته. فمع استباحة األمن 
الوطني العراقي استبيح األمن القومي العربي واخترقت 
البوابة الشرقية لوطننا وعبثت به قوى االحتالل األميركي 
واإليراني. وبالتالي، فأن العراق المحرر من االحتاللين 
األمريكي واإليراني والمليشيات الطائفية الحاكمة ال بد أن 
يعيد استنهاض العراق ودوره األصيل في حماية األمن 

 القومي العربي. 
فلتنتصر جماهير األمة العربية للعراق وانتفاضته الثورية 
الهادرة ولتطلق أوسع حملة دعم شعبي عربي ودولي 
لالنتفاضة المباركة حتى بلوغ أهدافها في أسقاط منظومات 
الفساد والعمالة وإقامة النظام الوطني الديموقراطي 

 المنتمي روحا ونهجا ألمته العربية.
 المجد والخلود في عليين لشهداء انتفاضة العراق المباركة.

 الشفاء للجرحى والنصر للمنتفضين الشرفاء.
الخزي والعار للخونة والعمالء الذي ينفذون أجندات القوى 

 المعادية وعلى رأسها النظام الفارسي العنصري الكريه.  
    األمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربي
    المحامي احمد عبد الهادي النجداويالمحامي احمد عبد الهادي النجداويالمحامي احمد عبد الهادي النجداويالمحامي احمد عبد الهادي النجداوي
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وحول ثورة الشعب العراقي ضد جالديه كان المؤتمر وحول ثورة الشعب العراقي ضد جالديه كان المؤتمر وحول ثورة الشعب العراقي ضد جالديه كان المؤتمر وحول ثورة الشعب العراقي ضد جالديه كان المؤتمر 
    الشعبي العربي قد أصدر البيان التالي:الشعبي العربي قد أصدر البيان التالي:الشعبي العربي قد أصدر البيان التالي:الشعبي العربي قد أصدر البيان التالي:

    
    يا ثوار العراق األشاوس...يا ثوار العراق األشاوس...يا ثوار العراق األشاوس...يا ثوار العراق األشاوس...

    يا شباب الثورة وشاباتها...يا شباب الثورة وشاباتها...يا شباب الثورة وشاباتها...يا شباب الثورة وشاباتها...
    أيها المناضلون من اجل حرية العراق العظيم...أيها المناضلون من اجل حرية العراق العظيم...أيها المناضلون من اجل حرية العراق العظيم...أيها المناضلون من اجل حرية العراق العظيم...

توقَّفت األمانة العامة للمؤتمـر الشـعـبـي الـعـربـي عـنـد 
التطورات الخطيرة المتصاعدة والناتجة عن ولوغ الـحـكـومـة 
العراقية المرتبطة بنظام الفرس الماللي في طهران بـدمـاء 
شعبنا العراقي عن طريق اسـتـخـدام كـل وسـائـل الـقـتـل 
والترويع ضد ثورة الشعب العراقي. وإدانة من المؤتمر لتلـك 
الحكومة وتعرية اجراءاتها، وانـتـصـاراً لـلـثـورة الـمـبـاركـة، 

 أصدرت األمانة العامة البيان التالي:
 

    أيها المناضلون من اجل حرية وكرامة العراق العظيم...أيها المناضلون من اجل حرية وكرامة العراق العظيم...أيها المناضلون من اجل حرية وكرامة العراق العظيم...أيها المناضلون من اجل حرية وكرامة العراق العظيم...
إذا كانت تضحياتكم اليوم بأرواحكم ودمـائـكـم سـتـكـون 
ثمناً لتحرير العراق، وإعادته وطناً مستقالً حراً عزيزاً معافـى 
من دنس االحتالل الفارسي األمريكي المـركـب، وبـاألخـص 
منه االحتالل اإليراني الكريه في هذه المرحلـة. فـإنـنـا فـي 
المؤتمر الشعبي العربي نعتبر أنفسنا معـكـم فـي السـاحـة 
الخلفية لثورتكم والداعم الصادق لكم في معركة المواجهـة 
الشريفة والرائعة التي قلما عرفتها أقطار وأوطان أخرى فـي 

 التاريخ القديم والحديث.
إننا ومن خالل متابعـتـنـا لـلـمـالحـم األسـطـوريـة الـتـي 
تسجلونها اليوم وكل يوم على صفحات تاريخ العراق المجيد 

 ٢٠٠٣الذي تعرض ويتعرض منذ الغزو الدولي الهمجي عام 
إلى أقذر وابشع أنواع االحتالل، كما نعتبر أنفسنا شركاء لكم 
خاصة في هذا العمل النضالي لكشف مخازي وجرائم حكومة 
عميلة أقل ما يقال فيها أنها ذيل حقير لعدو إيرانـي مـحـتـل 
غاصب يعمل على التنكيل بأهله، والنهب لثـرواتـه، واتـبـاع 
سياسات خبيثة لنشر الجهل واألمية بين أجياله الشابة خالفـاً 
لكل القيم الدولية واالنسانـيـة، كـمـا ولـتـفـتـيـت نسـيـجـه 
االجتماعي في أكبر مجزرة لتهجير شعبنا العريق مـن أرضـه 
بشكل يتماثل إلى مدى بعيد مع العصور الغابرة وبما فـعـلـه 
ويمارسه اليوم الـعـدو الصـهـيـونـي، ومـا زال عـلـى أرض 

 فلسطين الحبيبة.

لقد جاءت ثورتكم السلمية في هذه المـرحـلـة لـمـواجـهـة 
االحتالل اإليراني، بعد أن ألحقتم باألمس القريب الـهـزيـمـة 
العسكرية باالحتالل األميركي وأرغمتموه عـلـى االنسـحـاب 
يجر أذيال الخيبة، لكي تسجل ثورتـكـم الـبـطـلـة بـقـوتـهـا 
 وعنفوانها أكبر انتصار لمعركة المواجهة بين الحق والباطل.

واننا في مؤتمرنا إذ نكبر وسائل نضالكم السـلـمـيـة فـي 
مواجهات القمع العدواني بالنار والبارود الموجه إلـى صـدور 
المناضلين، فإننا نكبر أيضاً استعادتكم لوحدتكم الـوطـنـيـة 
العابرة للطائفية التي عمل االحتالل اإليراني جـاهـداً عـلـى 
تعميقها منذ بدايات تدخله في شؤون العراق الداخلية، حيـث 
كان وما زال العدو اإليراني يعمل من أجل تـحـويـل الصـراع 
ضده إلى افتعال صراعات وحروب أهلية بين مكونات العـراق 

 الدينية والعرقية واالثنية.
 

 ...يا ثوار العراق الشجعان من كافة التشكيالتيا ثوار العراق الشجعان من كافة التشكيالتيا ثوار العراق الشجعان من كافة التشكيالتيا ثوار العراق الشجعان من كافة التشكيالت
تعلمون أن االحتالل اإليراني لن يـتـخـلـى بسـهـولـة عـن 
العراق، ألنه يشكل بالنسبة له الرئة التي يـتـنـفـس مـنـهـا 
اقتصادياً وأيديولوجياً وسياسياً وعسكرياً في ضوء الـحـصـار 
الذي يعاني منه ذلك االحتالل إقليمياً ودولياً فـهـو قـد دأب 
على سرقة ثروات العراق المادية في محاولة لدعم اقتصـاده 
المنهار. مثلما يحاول استغفال بعض من الجماهير لـربـطـهـا 
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بمشروعه الطائفي الخطير، ليشكل منها ميليشيات عمـيـلـة 
يستخدمها في توسيع مشروعه اإلمبراطوري الفارسي عـلـى 
حساب عروبة العراق. كما يستخدمها كأوراق قـوة لـتـعـزيـز 

 نفوذه السياسي والعسكري في معظم أرجاء الوطن العربي.
إن االحتالل اإليراني اصبح يستخدم العـراق الـيـوم ورقـة 
قوة في مواجهة ما يزعمـون أنـه صـراع دائـر بـيـن إيـران 
وأميركا. وما يسمونه اليوم صراعاً بينهما يجب أن ال يدعونـا 
لالعتقاد أبداً بأن اإلدارة األمريكية جادة فعالً بتحرير الـعـراق 
من االحتالل اإليراني، ألن أمريكا ال تفـكـر إال بـمـصـالـحـهـا 
االستعمارية. ولذلك تعمل لمحاولة الدخول من الشبـاك مـن 

. ومن ٢٠١١جديد بعد أن تركته مهزومة ومرغمة منذ العام 
اإليراني، فـي هـذه الـمـرحـلـة،  -هنا، فإن الصراع األميركي

ليس سوى بعض جوانب مـؤامـرة جـديـدة إلعـادة تـوزيـع 
 الحصص بينهما.

ونتيجة لهذا الواقع، فلتكونوا يا ثـوار الـرافـديـن، حـزمـة 
واحدة موحده يستقوي البعض منكم بالبعض اآلخـر لـدعـم 
تالحم ثورتكم وعزة وطنكم. وأن ال تخدعكم الوعود البراقة 
والدعايات اإلعالمية الخارجية، ألن تلك الوعود ال ولن تكـون 
بريئة بل هي ملوثة بالطمع في نهب ثروات العراق وتحييده 
في معارك الصراع القومي. وإنكم في الوقت الذي تواجهـون 
مؤامرات وعدوان النظام اإليراني عليكم أن ال تنخدعوا بـهـا 
أو أن تركنوا إلى وعود من هنا أو هناك، وخاصـة مـا يصـدر 

 عن اإلدارة األميركية وأجهزتها األطلسية المتآمرة.
 

    أيها الثوار األشاوس يا أحرار الرافدين ...أيها الثوار األشاوس يا أحرار الرافدين ...أيها الثوار األشاوس يا أحرار الرافدين ...أيها الثوار األشاوس يا أحرار الرافدين ...
لقد واكبت األمانة العامة للمؤتمر الشعـبـي الـعـربـي، مـا 
حصل وما يحصل من مجازر بشعة بحق المعتـصـمـيـن فـي 
األيام األخيرة وعلى أكثر من جسر أو ساحة في بغداد وباقـي 
مكون الوسط والجنوب بشكل خاص. حيث استـخـدم فـيـهـا 
المأجورون الذين يأتمرون بأوامر ماللي طهران اآلالت الحـادة 
في طعن العشرات والرصاص الحي والمتفجر وبما أدى إلـى 
إزهاق أراوح أعداد كبيرة من المعتصمين، مثلما استـخـدمـوا 
الرصاص الحي في قنص أعداد آخرين. فيما هـم يـرفـعـون 
الهتافات تأييداً أو استثماراً ألسماء بعض المعمميـن. والـتـي 
كانت كلها تصب في مخطط خبيث يشرف النظـام اإليـرانـي 
على تنفيذه. بهدف الحصول على أكثر من عصفـور فـي آن 

داخلـي يـقـتـل فـيـه الـعـراقـي أخـاه   –واحد: اقتتال داخلي 
العراقي. وبالتالي فهم يحاولون استـفـزازكـم وجـركـم إلـى 
حمل السالح في مواجهة مسلحة غير متكـافـئـة مـع أحـزاب 

 السلطة العميلة وميليشياتها.
ومن أجل كل ذلك، نناشدكم أن تحافظوا عـلـى ثـبـاتـكـم 

وسلميتكم في التصدي لمحاوالت وممارسات المـيـلـيـشـيـات 
العميلة، وتشكيالت الحرس الثوري اإليراني، فإنهم يعمـلـون 
في الظاهر والباطن على استدراجكم إلى عسكرة ثـورتـكـم 
وتحويلها إلى حرب طائفية وعشائرية يقتل فـيـهـا الـبـعـض 

 منكم البعض اآلخر.
وفي غمرة تلك األحداث الدامية ال بـد مـن مـالحـظـة أن 
الحكومة العميلة تحاول أن تكون في موقع النأي بـالـنـفـس، 
حيث تركت أجهزة المخابرات اإليرانية تقود حرب المـواجـهـة 
معكم واستخدام مختلف الوسائل غير اإلنسـانـيـة الرتـكـاب 
مجازر كبرى، كما حصل في أكثر من محافظة عراقية، وكـان 

كانون الـجـاري وهـم مـدركـون ان  ٨آخرها في بغداد ليلة 
نيران ثورتكم المستعرة والشجاعة لن تخمد أوارها، بعـد ان 
تعمدت بالدماء واالرواح، لذلك فأنتم بحاجة اليوم دون شـك 
إلى حماية حقيقية، وهذا ما هو مطلوب تصعيده وإثارته في 
كل المحافل العربية والدولية، على كافة الصعـد الـرسـمـيـة 
والشعبية. وإن األمانة العامة لمؤتمرنا تناشـد الـرأي الـعـام 
العربي والدولي أن يقوم بواجباته األساسيـة تـجـاه حـمـايـة 
الثوار السلميين في العراق، والكشف عـن جـرائـم الـنـظـام 

 اإليراني التي يرتكبها في كل ساحات الثورة وميادينها.
وإذا كانت تجارب بعض محافظات الجـنـوب، فـي حـمـايـة 
الثوار، قد بدأت من بعض رؤساء العشائر وجموعها الغيـورة، 
والتي نجحت إلى حد كبير في تـوفـيـر قـدر مـن الـحـمـايـة 
للبعض من أقرانكم الثوار، فإننا نتوجه إلى رؤساء العـشـائـر 
وأبنائها األشاوس في باقي المحافظات ومـنـهـا الـعـاصـمـة 
بغداد، أن يحذوا حذو ما جرى في المحـافـظـات األخـرى مـن 
دعم الثورة واالنتصار للشـرفـاء أبـطـال قـوى الـثـورة فـي 

 معركتها الوطنية الحاسمة ضد الغرباء والدخالء والمتآمرين.
    يا جماهير العراق الثائرة...يا جماهير العراق الثائرة...يا جماهير العراق الثائرة...يا جماهير العراق الثائرة...

    أيها األبطال الميامين...أيها األبطال الميامين...أيها األبطال الميامين...أيها األبطال الميامين...
إن األمانة العامة تتوجه اليوم وكل يوم بـتـحـيـة اإلكـبـار 

 والتحرير واالعتزاز إلى: 
شهداء الثورة الذين دفعوا حياتهم مهراً لتحـريـر وطـنـهـم 

 وشعبهم.
جرحى ومصابو الثورة الذين بذلوا دماءهم رخـيـصـة فـي 
سبيل الحصول على ثمن أغلى وهـو بـقـاء الـوطـن عـزيـزاً 

 مرفوع الهامة.
الصامدين في ساحات الثورة والمدافعـيـن عـن جسـورهـا 

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

 ٢٠١٩/ ١٢/ ٨في 
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في خطوة غير مسبوقة أقدمت ما تسمى بـحـكـومـة 
السراج منتهية الشرعية والمشروعية في لـيـبـيـا عـلـى 

بيـان توقيع اتفاقيتين مع حكومة أردوغان حسب تأكيد  
صادر عن مكتب االتصال في الرئاسة التركية، تضمنـتـا 
أن حكومتي البلدين وقعتا على مذكرتي تفاهم: األولـى 
حول التعاون األمني والعسكري بين البلدين، والـثـانـيـة 
حول السيادة على المناطق البحرية، وذلك بهدف تعزيـز 

أشار وزير داخـلـيـة كما ، والتعاون بين الجانبين  العالقات
ما يسمى بحكومة الوفـاق، فـتـحـي بـاشـاغـا، إلـى أن 

االتفاقية األمنية بين حكومته والحكومة التركية جاءت االتفاقية األمنية بين حكومته والحكومة التركية جاءت االتفاقية األمنية بين حكومته والحكومة التركية جاءت االتفاقية األمنية بين حكومته والحكومة التركية جاءت "
من أجل فرض سيطرة تلك الـحـكـومـة عـلـى كـامـل من أجل فرض سيطرة تلك الـحـكـومـة عـلـى كـامـل من أجل فرض سيطرة تلك الـحـكـومـة عـلـى كـامـل من أجل فرض سيطرة تلك الـحـكـومـة عـلـى كـامـل 
ألراضي الليبية، وأن االتفاقية غـطـت كـل الـجـوانـب ألراضي الليبية، وأن االتفاقية غـطـت كـل الـجـوانـب ألراضي الليبية، وأن االتفاقية غـطـت كـل الـجـوانـب ألراضي الليبية، وأن االتفاقية غـطـت كـل الـجـوانـب 

وتـأتـي هـذه   "،األمنية التي تحتاجها حكـومـة الـوفـاقاألمنية التي تحتاجها حكـومـة الـوفـاقاألمنية التي تحتاجها حكـومـة الـوفـاقاألمنية التي تحتاجها حكـومـة الـوفـاق
الخطوة في وقت يمر  فـيـه الـقـطـر الـلـيـبـي بـوضـع 
استثنائي غير مستقر و في هذا الصدد فـإن الـمـؤتـمـر 

 الشعبي العربي  يؤكد ما يلي: 
المؤتمر الشعبي العربي بصفته منظمة شعـبـيـة أكد 

عربية يمثل مختلف الشرائـح الـفـكـريـة و الـثـقـافـيـة 
والسياسية والقانونية والشبابية والنسائية العربية مـن 
المحيط إلى الخليج رفضه رفضاً قاطعاً االتفاق التـركـي 

 مع حكومة السراج في ليبيا.
واعتبر المؤتمر أيضاً أن هذه االتفاقيات غير شرعـيـة 
وغير قانونية باعتبارها موقعة من حـكـومـة مـنـتـهـيـة 
الصالحية وال شرعية لها ولم يتم الـمـصـادقـة عـلـيـهـا 
للحصول على الشرعية الدستورية من مجلـس الـنـواب 

 المنتخب من الشعب الليبي ...
كما يعتبر المؤتمر هذه االتفاقيات المستنكرة تشكـل 
تدخالً مباشراً في الشأن الليبي ومثلما تشـكـل تـحـديـاً 

 وإعالن حرب على شعب ليبيا.
وأيضاً فإن هذه االتفاقيات وأمثالها مـن مـمـارسـات  

حكومة أردوغان إنما تقع ضمن محاوالت تلك الحكـومـة 
استعادة أمجاد اإلمبراطورية العثمانية المنـقـرضـة مـن 
خالل هدف السيطرة على ثروات القطر الليبي ومقدرات 
شعبه ومن خالله العبور والهيمنة على مقدرات  أقـطـار 
المغرب العربي كافة وفوق ذلك فإن إن هذه االتفاقيـات 
ومثيالتها مما تقدم عليه حكومة أردوغان تعتبر اعتـداءاً 
مباشراً على األمة العربية ما يوجب على كـافـة الـقـوى 
السياسية الوطنية والقومية والـفـعـالـيـات الـحـقـوقـيـة 
المناضلة وكل األحرار في المنطقة العربية التصدي لهـا 

 وإحباطها.
ودعا المؤتمر كافة األشقاء العرب وخـاصـة األقـطـار 
المجاورة للقطر الليبي إلى المبادرة للقيام بدور إيجابـي 
في مساعدة أبناء الشعب الليبي األحرار للـجـلـوس إلـى 
طاولة المفاوضات من أجل صياغة حل سياسي يؤسـس 

 لقيام نظام ديمقراطي تعددي.
    

    األمين العام للمؤتمر الشعبي العربي األمين العام للمؤتمر الشعبي العربي األمين العام للمؤتمر الشعبي العربي األمين العام للمؤتمر الشعبي العربي                                                                                                         
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
بعد أن انكشف اللثام عن خداع وكذب مبـدأ (الـدفـاع عـن 

 المذهب)، الذي ابتكرته أوهام نظام الماللي في طهران.
وبعد أن وعى أخيراً جزء من الشعب العراقي أن ذلك المبـدأ 
كان غطاء إيرانياً ظاهرياً من أجل التـعـتـيـم عـلـى أهـدافـه 
الحقيقية في بناء إمبراطورية فارسية يحكـمـهـا ديـكـتـاتـور 

 بلباس ديني.
أخذ المشهد على الساحة العراقية يتـغـيـر ويـنـقـلـب مـن 

 النقيض إلى النقيض.
فبعد أن شعر العراقي بالذل وهـو يـغـسـل أقـدام الـزوار 
اإليرانيين ويتبارك بها، كان الشعار الثوري األول الذي رفـعـه 
الشعب العراقي في ثـورة تشـريـن األول: (إيـران بـرا بـرا، 
والعراق تبقى حرة)، فكان شعاراً قومياً ووطنياً بامتياز. ومـن 
بعدها كرت سبحـة الشـعـارات السـيـاسـيـة األخـرى، الـتـي 

 تواصلت بعدها الشعارات المطلبية، وما أكثرها. 
إن تراتبية الشعـارات وأولـويـاتـهـا، والـتـي كـان الشـعـار 
السياسي مقدمة لها، ينفي ما أخذ يروِج له اإلعالم اإليرانـي، 
وكذلك اإلعالم العراقي المتواطئ مع إيـران وذيـولـهـا مـن 
أقطاب (العملية السياسية). وفيه وصف اإلعالم المذكور بـأن 
الثوار هم شلل شكت من الجوع، وراحـت تـطـالـب بـرغـيـف 
الخيز، وسيخرجون من الشوارع لقاء بعض إصالحات تحســن 
حياتهم المعيشية. واتهم قياداتهم بأنهم انتفضوا بتعليمات 
من الخارج وأوامر منه. وإنهم يستـهـدفـون االسـتـقـرار فـي 
العراق، وزرع الفتنة لـتـمـزيـق وحـدة الشـعـبـيـن اإليـرانـي 

 والعراقي.
بمزاعمهم، وأكاذيبهم تلـك، مـا دروا يـومـاً أن الشـعـب 
العراقي يرفض لقمة الخبز المغمسة بالذل، لذلك رفـع فـي 
الساحات ومن على الجسور شـعـار (هـيـهـات مـنـا الـذُلَّـة). 
ومفهوم الذُلَّة في قاموس الثوار مفـهـوم وطـنـي وقـومـي، 
وليس مفهوماً مذهبياً كما غرسه نظام الماللـي الـطـائـفـي 
الديكتاتوري، في عقول البسطاء من الـعـراقـيـيـن. ذلـك أن 
النظام المذكور بذل كل أحابيله وخـدعـه مـن أجـل غسـل 
أدمغة شريحة من العراقيين من كل ما يمت إلـى الـوطـنـيـة 
والقومية بصلة، وعمل على حشوها بكل مـا هـو طـائـفـي 

 مملوء بالتعصب والجهل. 
وعندما استراح نظام والية الفقيه، بعد ستة عشر عاماً من 
عمليات الغسل والحقن، واعتقد أن الشـعـب الـعـراقـي صـار 
مدجناً وخاضعاً إلمالءاته، استفاق على أن مـبـيـداتـه الـتـي 
استخدمها في عمليات غسل األدمغة، أصـبـحـت فـاسـدة، إذ 
كشفت نيران الثورة عن فسادها. وأخيراً، وبـدخـول الشـبـاب 
في الثورة، مزقوا كل أسس مـعـرفـة الـتـواكـل والـتـقـلـيـد 
واالستسالم، وكشفوا عن فسـاد مـبـدأ (نصـرة الـمـذهـب)، 

ورفضوا الطائفية، وأعلنوا مبدأ (نصرة الوطن). كـمـا أنـهـم 
كشفوا عن فساد فتاوي المعمميـن الـذيـن أرهـبـوا الـنـاس 
بدخول نار جهنم إذا لم يلتزموا بـ(تكليفـاتـهـم الشـرعـيـة). 
ولذلك ثاروا وحطَّموا القيود الخبيثة، والحقوا العمائـم الـتـي 
كانت تروج لها، وتغلِّفها بالنصوص الدينية، وباألخص منـهـا 

 النصوص المذهبية. 
ومن أجل نصرة الوطن، أحرق الثوار مراكز الـقـنـصـلـيـات 
اإليرانية ألنها أوكار لمخابرات وجواسيس نـظـام الـمـاللـي. 
ومن أجل الكشف عن ضاللة (نصرة المذهب)، وأمام قبضـات 
الثوار أخذت العمائم تتدحرج في الساحات والجـسـور وحـتـى 
في األزقَّة الضيقة. وهذا ما يفسر غياب تلك العمائم بشكـل 
شبه كامل عن أرض الثورة سوى قلَّة من العمائم الـتـي لـم 
تتلوث فتاواها بتمجيد وتقديس أصنام الملتحـقـيـن بـبـالط 
كسرى الجديد الذي ظهر بلباس مزركش بخيوط واهية مـن 

 النصوص الدينية.
كانت أولوية شعار األمر بـطـرد كسـرى الـجـديـد، ووضـع 
الشعارات المطلبية في المقام الثاني، بداية للثورة، وشـكَّـال 
مبدأً غطى على كل ما عداه. وهذا ما يذكِّرنا بالمبادئ الـتـي 
كانت الهادية المرشدة للقادسية األولى والثانية، وهي اقتالع 
الوجود الفارسي من األرض العربية في الـقـادسـيـة األولـى، 
وصد مبدأ (تصدير الثورة) الفارسي في القادسـيـة الـثـانـيـة 
ومنعه من اجتياز حدود العراق الجـغـرافـيـة وحـدود إيـمـانـه 
بالوطنية. وهذه القادسية الثالثة تسلك الصـراط الـتـحـرري 

 الجديد برفع شعار (إيران برا برا...).
القادسيات الثالث توحدت بـالـهـدف، ولـكـنـهـا اخـتـلـفـت 
بالوسائل. فكان الهدف من األولى طرد الفـرس مـن األرض 
العربية، فاستخدم العرب األوائل السيف كوسيلة لتحـقـيـقـه. 
وفي الثانية كان الهدف صد هجمة (تصدير الثورة) الفارسيـة 
عبر اختراق الحدود البرية للعراق، فكانت الطائـرة والـدبـابـة 

 ٣٠-١٧والصاروخ هم الوسيلة التي استخدمها نظـام ثـورة 
. وأما الهدف في الثالثة فـهـو تـحـريـر ١٩٦٨تموز من العام 

العراق من االحتالل الفارسي. وفـي هـذه اسـتـخـدم الـثـوار 
وسيلة (الثورة السلمية). فلماذا كانت السلمـيـة سـالحـاً فـي 

 قادسية العراقيين الثالثة؟ وهل يمكنها أن تحقق أهدافها؟
في القادستين األولى والثانية، كانت المواجهـة عسـكـريـة 
ألنها كانت مواجهة حدود بين العرب والفرس، معروفة فيـهـا 
مواقع العدو القادم القابع عليها فـي األولـى، والـقـادم مـن 
ورائها في الثانية. وأما في الثالثة فهـي حـرب مـتـداخـلـة ال 
حدود واضحة لها. طرفاها عراقيان: أحدهـمـا يـعـمـل عـلـى 
التحرير واآلخر عميل لالحتـالل يـقـاتـل مـن أجـل بـقـائـه. 
واألخطر ما فيها أن الطرفين عـراقـيـان، وإن أيـة مـواجـهـة 

 عسكرية بينهما، لها مخاطرها وخسائرها. 
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وإذا عرفنا أن خبث نظام الماللي كـان 
يعمل جاهداً مـن أجـل اشـتـعـال حـرب 

 أهلية فلكي يقتل فيها العراقي أخاه. 
وإذا عرفنا أيضاً أن الحرب األهـلـيـة ال 
تصل إلى نتائج حاسمة، بل تتكاثر فيهـا 
الخسائر بين الطرفين وتتعمق الـجـروح، 
وتتكاثر الثارات خاصـة فـي الـمـجـتـمـع 

 العشائري.
علينا أن نعرف مدى الوعي الذي تتميز 
به قيادات تنسيقيات الثورة، التي كـانـت 
شديدة الحرص  بالمحافظة على سلميـة 
الوسائل، بكل ما تتطلبه من جهد لمـنـع 
دخول الثورة في الفعل وردود الـفـعـل. 
وكان يحدوها بذلك المحافظة على الدم 
العراقي، والحرص على وحدة الثوار. لقد 
أدركت تنسيقيات الثورة أن الـثـوار هـم 
من الشريحة الفقيرة والـمـحـتـاجـة، وإن 
أفراد الميلشيات التي يستخدمها نـظـام 
الماللي هم من الشريحة الطبقية ذاتهـا 
للثوار، ولكن ما يربطـهـم مـع الـرؤوس 
العميلة راتب يتلقونه منهم، ولـكـنـه ال 
يسمن وال يغني من جوع، أو يدرأ عنهـم 
غائلة المرض والعتمة، وسـوف تصـحـو 
ضمائرهم في لـحـظـة مـن الـلـحـظـات 
وينضموا إلى أبناء طـبـقـتـهـم آجـالً أم 

 عاجالً. 
ففي ضـبـط األعصـاب الـتـي كـانـت 
تحض عليها تنسيقيات الـثـورة، كـانـوا 
يراهنون على يـأس مـخـابـرات نـظـام 
الماللي بعد الصمود الـمـذهـل لـلـثـوار 
خاصة بعد أن اجتازوا حدود الـخـوف مـن 
المـوت مـن جـهـة، ومـن جـهـة أخـرى 
المراهنة عـلـى صـحـوة ضـمـيـر أفـراد 
الميليشيات التي ال بـد مـن أن تـظـهـر 
عندما يجد هؤالء أنهم يقتلون جاراً لهـم 
أو أخاً أو قريباً لـقـاء حـفـنـة مـن راتـب 

 هزيل.
لكل هذا، نعتقد جازمين بأن القادسية 
الثالثة في العراق ضد النظام الـفـارسـي 
قد بدأت منذ األول من تشرين األول من 

، ولكن هذه المرة بـوسـائـل ٢٠١٩العام 
سلمية أثبتت حتـى اآلن مصـداقـيـتـهـا، 
واستمراريتها وتصاعد لهيـبـهـا واتسـاع 

 رقعتها.

أعربت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان عن عميق قلقـهـا إزاء تصـاعـد 
ناشطاً يحسـب  ٢٩جرائم اغتيال وخطف الناشطين المعارضين، والذي بلغ 

مصادر متنوعة، وفي مقدمتها المفوضية الـعـلـيـا لـحـقـوق اإلنسـان فـي 
 منهم، فيما نجا ثالثة من محاوالت اغتيالهم. ٢٦العراق، وراح ضحيتها 

وأكدت المنظمة على إدانتها لهذه الجرائم التي تقع في صميـم أعـمـال 
القتل خارج نطاق القانون، وتمثل جرائم إرهابية جسيمة يجب مكافحـتـهـا 
والتصدي لها، وتتحمل السلطات العراقية المسئولية عنها، خاصة وأن هـذه 
الجرائم تواترت منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، ولم تقم السلطات بـأيـة 
جهود لتوقيف المشتبه بهم في ارتكاب هذه الـجـرائـم، كـمـا لـم تـعـلـق 

ناشط مـعـارض بـخـطـر  ٧٠٠السلطات على التهديدات التي اُطلقت بحق 
 االغتيال في وقت سابق.

ناشطاً فـقـط  ١٢ويفاقم من قلق المنظمة المعلومات حول اإلفراج عن 
ناشطاً جرى اختطافهم منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، وهـو  ٧٧من بين 

ما يثير المخاوف على مصير هؤالء المختطفين، والذين لم تعلن السلطـات 
 أية نتائج بشأن التحقيقات في اختطافهم.

ودعت المنظمة إلجراء تحقيق دولي بصورة عاجلة للكشف عـن الـجـنـاة 
وضمان محاسبتهم، وإجالء مصير المختطفين، وضمـان وقـف االعـتـداءات 
الخطيرة المتكررة على جماهير الحراك في الساحات المختلفة، والـتـي راح 

 ديسمبر/كانون أول الجاري. ٢٠محتجاً حتى  ٤٦٠ضحيتها أكثر من 
 ٢٠١٩ديسمبر/كانون أول  ٢٥القاهرة في 
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    د. علي بياند. علي بياند. علي بياند. علي بيان
لـقـمـة  ٤٠عقدت في العاشر من الشهر الحالي الـدورة   

دول مجلس التعاون الخليجـي فـي الـعـاصـمـة السـعـوديـة 
الرياض بعد أن كان مقرراً عقدهـا فـي اإلمـارات الـعـربـيـة 
المتحدة استناداً إلى مقررات المؤتمر السابق فـي سـلـطـنـة 
عمان. وقد سبق انعقاد القمة اجتماعات تحـضـيـريـة لـوزراء 
الخارجية، حيث بحثوا المواضيع المدرجة على جدول األعمـال 
بما في ذلك تقرير األمانة العامة حول ما تـم تـنـفـيـذه مـن 
قرارات المجلس األعلى والمجلس الوزاري، والخطوات الـتـي 
تم تحقيقها في التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي 
المشترك، إضافةً إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبـل 
المجالس المختصة واللجان الوزارية واألمانة العـامـة. ورغـم 
غياب أمير قطر فقد اعتبر أن االستقبال الحار لرئيس الـوزراء 
القطري الذي يرأس وفد بالده، وعدم التطرق مـبـاشـرةً فـي 
كلمة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى األزمـة مـع 
قطر داللةً متقدمةً في مسار تسويـة الـخـالفـات بـيـن دول 
المجلس بعدما كانت المملكة العربية السعـوديـة واإلمـارات 
والبحرين ومصر قد قطعت عالقاتها مع قطـر فـي حـزيـران 

شرطاً إلعادة العالقات معهـا. والـجـديـر  ١٣، ووضعت ٢٠١٧
بالذكر أنّ مشاركة السعودية واإلمارات والبحرين فـي كـأس 

) في تموز الـمـاضـي أعـطـى ٢٤الخليج لكرة القدم (خليجي 
مؤشراً على السير قدماً نحو تطبيع الـعـالقـات الـخـلـيـجـيـة 
والعمل على تطويرها بما يتوافق مع األهداف الـمـشـتـركـة 

 .١٩٨١أيار  ٢٥التي عمل عليها المجلس منذ تأسيسه في 
بحثت القمة عدداً من المواضيع السياسية واالقـتـصـاديـة  

واالجتماعية والدفاعيـة واألمـنـيـة إلـى جـانـب الـتـطـورات 
السياسية اإلقليمية والدولية، وانعكاس األوضاع األمنية فـي 
المنطقة على دول المجـلـس السـت. وقـد تـحـدث الـمـلـك 
السعودي عن التحديات التي تمر بها المنطقة، وأشار إلـى أنّ 
النظام اإليراني "يمارس األعمال العدوانية واإلرهابية"، وأكّد 
على أهمية تأمين مصادر الطاقة وسالمة الممرات الـمـائـيـة 
والمالحة البحرية، كما كرر موقف المـمـلـكـة مـن الـقـضـيـة 
الفلسطينية والحلّ السياسي في اليمن. وقد تم التأكيد فـي 
البيان الختامي الذي تاله أمين عام المجلس بـعـد أقـلّ مـن 
ساعة واحدة من بدء القمة على أن "يظلّ الـمـجـلـس كـيـانـاً 
متكامالً ومتماسكاً ومترابطاً، وقادراً على تجـاوز الـتـحـديـات 
والمخاطر"، والعمل بموجب المبادئ التي تضمنتها اتـفـاقـيـة 

مـن  ٢٠٠٠أيلـول  ٢١الدفاع المشترك التي تم إقرارها في 
"أنّ أي اعتداء على أي من الدول األعضاء هو اعتـداء عـلـيـهـا 
جميعاً". ومما يلفت النظر السقف العالي الذي وضعته القـمـة 

بما يتعلّق بالجوانب االقتصادية خاصةً العمل على تـحـقـيـق 
االتحاد الجمركي والسوق الخليجية المـشـتـركـة والـتـكـامـل 
المالي والنقدي وصوالً إلى تحقيق الـمـواطـنـة الـخـلـيـجـيـة 

. كما اعـتـبـر ٢٠٢٥الكاملة والوحدة االقتصادية بحلول العام 
األمن الغذائي هدفاً ثابتاً لمـجـلـس الـتـعـاون، إضـافـةً إلـى 
استغالل التكنولوجيا والعلوم في تـأمـيـن الـمـاء والـطـاقـة 
والزراعة، وإيجاد حلول لألمراض المعدية وغـيـر الـمـعـديـة، 
وتطوير آليات الـحـوكـمـة الـمـالـيـة واإلداريـة والشـفـافـيـة 

 والمساءلة.
إنّ عدم إثارة نقاط الخالف في العالقة مع قـطـر خـاصــةً 
عالقاتها مع إيـران وتـركـيـا وبـعـض مـنـظّـمـات اإلسـالم 
السياسي، والوصول إلى إيجاد مقاربات مشتركة حولها تبقي 
األزمة كالنار تحت الرماد، مما يستدعي المـتـابـعـة الـالزمـة 
وصوالً إلى مخارج تلحظ المصالح الخليجية خاصةً والعـربـيـة 
عامةً، وتقارب المواقف وتطبيقاتها بما له صلة بالعالقات مع 
األطراف الخارجية المؤثّرة في ظلّ االضـطـرابـات والضـعـف 
البنيوي واألزمات االقتصادية واالجتماعيـة واألمـنـيـة الـتـي 
تشهدها معظم األقطار العربية. كما أنّ عدم ربـط مـلـفّـات 
التكامل االقتصادي بين دول الخليج العربي وباقـي األقـطـار 
العربية تخفض احتماالت النجاح نظراً إلى التشـابـه الـكـبـيـر 
بين اقتصاديات دول الخليج وحقيقة تكاملها الطـبـيـعـي مـع 
األقطار العربية األخرى. كما أنّ األمن الخليجي ال يـمـكـن أن 
يحقّق مآالته دون تفعيل اتفاقية الدفاع العربي الـمـشـتـرك 
ودعم انتفاضة العراق ضد الهيمنة والتخريب الذي تـمـارسـه 
إيران الستخدام الجغرافية العراقية كما الـيـمـنـيـة مـنـصــةً 
الستهداف دول الخليج باعتبار أنّ األمن القومي العربي وحدة 
متكاملة ال تتجزأ. لـقـد تصـاعـد الـتـغـول اإليـرانـي ودوره 

 ٢٠٠٣التخريبي في الوطن العربي منذ احتالل العراق عـام 
، ٢٠١١وبشكل أوسع بعد االنسحاب األميركي نهاية الـعـام 

وسيطرة إيران بتدخلّها المباشر وعبر أذرعها من ميليـشـيـات 
الحشد الشعبي على مقاليد األمور، وبالتالي فإنّ أيـة جـهـود 
لمواجهة إيران ووضع حد لتدخلّ نظامها العدواني والتدميري 
ال يستند إلى مساندة انتفاضة العراق وصوالً إلى تحرره مـن 
االحتالل وعمالئه مصيرها الفشل، ولـن تـؤدي إلـى حـفـظ 
األمن القومي العربي وال بالطبع أمن الخليج العـربـي. ولـمـا 
كان مجلس التعاون الخليجي لم يقارب الخطر اإليـرانـي مـن 
بوابة الخاص العراقي، فهو بـذلـك يـكـون قـد قـفـز فـوق 
الحقائق الموضوعية واضفى على بيانه مـقـاربـةً سـيـاسـيـةً 
مجتزأةً فيما المطلوب مقاربة سياسية شاملة وفعالة وهذا ما 

 لم يقّر في البيان الختامي.
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لم يكن انخراط ماليين شباب وكهول ونساء شعب اليمن 
، ٢٠١١في قائمة ثورات وحراكات الربيع العربي سنة 

مفاجئاً لمن يعرفون قدرة شعب هذا القطر العربي على 
القيام بتغييرات مجتمعية كبرى. فانتفاضته ضد نظام حكم 
اإلمامة المتخلف المستبد في منتصف القرن الماضي، 
ونجاحه النضالي في توحيد شطري الشمال والجنوب من 
بالده، ثم انخراطه في حراكات الربيع العربي بسرعة وتميز 
سلمي وخروج على كل خالفات الماضي وعبثياته... كلُّها 
شواهد على حيوية نضالية متميزة. وكان من الممكن أن 
ينجح شعب اليمن الشقيق في انتفاضته األخيرة وينتقل من 
حكم دكتاتوري قبلي إلى نظام ديموقراطي يصهر في 
مواطنيته الجامعة كل تعدديات تكويناته القبلية ووالءاته 
االيديولوجية، لوال إدخاله في أتون وحرائق ثالثة انعطافات 
انتهازية تآمرية، ليصل إلى الجحيم المأساوي التدميري 

 .الالإنساني الذي يعيشه اآلن
المنعطف األول تمثل في إيقاظ حلم أقلية مذهبية 
بضرورة الرجوع إلى نظام الحكم اإلمامي السابق المستند 
على ادعاءات تاريخية تخطاها الزمن، وعلى أساطير فقهية 

 .تتناقض كلياً مع كل مقومات الدولة الحديثة
وهو حلم يحصر رئاسة الحكم وخلفائها في أفراد تلك 
األقلية المذهبية، وبالتالي يرفض األسس التي تقوم عليها 

 .الديموقراطية
وبهذا الطلب أراد هؤالء محو آخر ستين سنة من الحياة 
السياسية اليمنية الحديثة وإرجاع عقارب الساعة التاريخية 
إلى الوراء. وبه أيضاً أرادوا تهميش األكثرية الساحقة من 
القوى السياسية اليمنية ومن المواطنين اليمنيين، ونسفاً 
لدستور اليمن الجديد المقترح، وانتكاسة للتوافق الوطني 
المتوازن الذي ارتضته جميع القوى دون استثناء، بما فيهم 
ممثلو تلك األقلية المذهبية وذلك أثناء مناقشات المؤتمر 
الشعبي الوطني الجامع، الذي كان في طريقه لطرح دستور 
جديد واقتراح خطوات تنقل اليمن إلى مشارف نظام 

 .ديموقراطي فدرالي متوازن
أما المنعطف الثاني فهو محاولة االستعمال االنتهازي 
ألجواء المنعطف األول ومطالبه المذهبية التعجيزية من قبل 
الحاكم الدكتاتوري السابق، والذي أجبره الحراك الشعبي 
الكبير على التنحي عن الحكم، ولكن دون مس لثروته 
المالية الهائلة ولنفوذه القبلي الكبير. تمثلت تلك االنتهازية 
المجنونة في تسهيل استيالء ميليشيا تلك األقلية المذهبية 
على أسلحة الجيش اليمني الوطني وعلى مجموعة من 
معسكراته، وذلك في سبيل حصوله في المستقبل على 
دعم سياسي وأمني من قبل تلك األقلية ورجوعه إلى الحكم 
الذي فقده. لكن السحر انقلب على الساحر وانتهى بموته 

مقتوالً بدم بارد من قبل من ظن أن باستطاعته استعمالهم 
 .لتحقيق طموحاته الشخصية المجنونة

المنعطف الثالث تمثل في تدخـالت خـارجـيـة، إقـلـيـمـيـة 
وعربية ودولية، لصالح هذه الجماعة أو تلك السلطـة، األمـر 
الذي خلط األوراق، ونقل الموضوع اليمنـي مـن الـمـسـتـوى 
المحلي الوطني إلى المسـتـوى اإلقـلـيـمـي والـدولـي. وهـو 
المنعطف الذي قاد إلى فواجع الـتـشـريـد والـمـوت والـدمـار 

 .والجوع والمرض والفقر المدقع الذي نراه أمامنا
ليس الهدف هو سرد تاريخ المشهد اليمني المأساوي خالل 
أقل من عقد من الزمن، فالبكاء على اللبن الـمـسـكـوب لـن 
يفيد. الهدف هو إظهار مقدار تعقيدات الـمـشـهـد الـيـمـنـي 
وفداحة المصير المأساوي الذي وصـل إلـيـه شـعـب الـيـمـن 
العربي الشقيق بفعل عوامل كانت خارج إرادته وما طرحـتـه 

من شعارات وأهداف الحرية والكرامة  ٢٠١١ماليينه في سنة 
اإلنسانية والعدالة االجتماعية. اليوم وصلـت نسـبـة الـفـقـر 
المدقع إلى ثمانين في المائة، والبطالة إلى أكثر من خمسين 
في المائة. اليوم يوجد بلد عربي شقيق عزيز يعيـش بـأقـل 
القليل من خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والماء والـطـرق 

 .والمسكن ومن نشاطات االقتصاد التي تسد الرمق
في ظل هكذا دمار يجري الحديث عن التوقُّف عن الحل 
العسكري واالنتقال إلى الحلً السياسي الذي يراد له أن يعيد 
السالم إلى تلك األرض العربية المنكوبة. هذا استنتاج 

 .معقول ومطلوب
لكن، وهذا بيت القصيد، السالم وحده لن يكون كافياً مالم 
تصاحبه جرعة كبيرة من األمل. السالم في ظلً ذلك الدمار 

 .البشري والعمراني سيكون قابال لالنتكاس في أية لحظة
مفتاح جرعة األمل لن يكون في يد ايران أو أميركا أو دول 
أوروبا المتباكية، بل في يد مجلس التعاون الخليجي. واألمر 
يجب أن ال يقتصر على أعادة إعمار ما دمرته الحرب، ثم ترك 
اليمن يعود إلى العيش تحت ظلً فقره السابق ومحدودات 

 .قدراته التنموية والمعيشية والخدماتية األساسية
نحن هنا نأمل بأن تكون دول مجلس التعاون قد تعلمت 
من دروس ما حدث وتبدأ في التفكير الجدي بإدخال اليمن 
في منظومتها، وهو المطلب الذي نادى به الكثيرون طيلة 
عمر المجلس. ولن يكون هذا اإلدخال منة، فاليمن لديه 
إمكانات هائلة للتنمية لو توفرت االستثمارات الخليجية، 
ولديه شعب ذكي نشط منتج لو توفّرت فرص العمل. 

 .وبالتالي فانه سيكون إضافة للمجلس، وليس عبئاً عليه
عند ذاك، وعند ذاك فقط، سنكون قد ربطنا مشروع 
السالم المطروح ببناء األمل، من أجل أن يكون سالما دائماً، 
وليس مؤقتا. وسنكون قد استجبنا اللتزامات األخوة العروبية 
واالسالمية، وأبعدنا اليمن الشقيق عن أن يكون ورقة في يد 
قوى إقليمية مجنونة، أو في يد قوى صهيونية استعمارية 

 .متآمرة حاقدة
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دانت القومية لحزب البعث العربي االشتـراكـي الـمـجـازر  
التي ترتكب بحق الشعب في سوريا ودعت إلـى وقـف حـرب 
التهجير والتدمير وإلى إخراج كافة القوى األجنبية من أرضهـا 
واطالق عملية سياسية وطنية  تعيد سـوريـا إلـى مـوقـعـهـا 

  العروبي األصيل.
  جاء ذلك في بيان للقيادة القومية في ما يلي نصه:

تتعرض سوريا هذه األيام لجولة جديدة من جوالت الحرب 
التي تدور على أرضها منذ تسع سنوات. هذه الـحـرب الـتـي 
أفرزت نتائج تدميرية على البنية المجتمعية وأحدثت تغييـراً 
في التركيب الديموغرافي تستحضر مشهدياتها الـيـوم فـي 
المعارك التي تدور رحاها في إدلب ومحيطها مخـلـفـة مـآسٍ 
إنسانية شبيهة بتلك  التي شهدتها حمص و حلب والـغـوطـة 

  .ودرعا والقلمون  وكل الحواضر في الشرق السوري
إن العمليات العسكرية التي تنفذها قوات النظـام بـدعـم 
من الجيش الروسي والقوات اإليرانية النظامية والمليشياوية 
حولت منطقة إدلب إلى منطقة مـحـروقـة ودفـعـت عشـرات 
األلوف من المدنيين إلى النزوح بحثاً عن مالذات آمنـة وهـي  
لم تعد متوفرة بعدما  أصبحت المنطقة الـتـي حشـر فـيـهـا 

الذين استقدموا إليها نتيجة التفاهمـات األمـنـيـة  المقاتلون 
إلى منطقة منكوبة وباتت محرقة للبشر والشجر  أسوة بـمـا 
حل بكل المناطق التي كانت مسرحاً للمواجهات التي اندلعت 
منذ فرضت العسكرة  على الحراك السلمي وحسـم الـنـظـام 
لخياره باعتماد الحل األمني للتعـامـل مـع أزمـة سـيـاسـيـة 

 .بنيوية
إن القيادة القومية لحزب البعث الـعـربـي االشـتـراكـي إذ 
تدين بشدة ما تتعرض له إدلب ومحيطها مـن قصـف جـوي 
وبري وتدمير ممنهج للمرافق الحيـويـة والـحـيـاتـيـة والـذي 
تسبب بموجة تهجير جديدة ،ترى ان مـا يـجـري فـي إدلـب 
ومحيطها  له آثار خطيرة على االستقرار المجتمعي  كما على 
المحاوالت الرامية إلنتاج حل سياسي يضع حداً لهذه الجريمـة 
المتمادية بحق شعب سوريا الذي يدفع أثماناً  غالية تكالـيـف 
سياسات النظام على الصعد الوطنية والقوميـة والـتـي أدت 
إلى جعل سوريا تعيش تحت وطأة انكـشـاف وطـنـي ،مـكـن 
وافسح المجال للقوى اإلقليمية  وخاصة اإليرانية والـتـركـيـة 
منها كما الدولية بطرفيها األميركي والـروسـي الن تـعـبـث 
باألمن الوطني عبر استباحة األرض السورية لـكـل أشـكـال 
التدخل والتموضع األمني والعسكري ومعه تـحـولـت سـوريـا 
إلى موقعٍ متلقٍ تفرض عليـه اإلمـالءات وفـق مـقـتـضـيـات 

مصالح القوى التي باتت أطرافاً أساسيـة فـي إدارة الصـراع 
وتوجيهه وخاصة الدور اإليراني المباشر وعبـر اذرعـه الـتـي 
استقدمها إلى سوريا كما الدور الروسـي الـذي وفـر مـظـلـة 
حماية دولية للنظام وضبط تواجده استناداً إلـى الـتـفـاهـم 

  على قواعد االشتباك مع العدو الصهيوني.
إن القيادة القومية لحزب البعث الـعـربـي االشـتـراكـي إذ 
تدعو إلى وقف المجزرة التي تنفذ بحق شعب سوريا بذريعـة 
ضرب ما يسمى بالقوى اإلرهابية وقوى الـتـكـفـيـر الـديـنـي 
والتي هي باألساس منتج أميركي إيراني تم ويتم االستثمـار 
الدولي واإلقليمي  به لضرب المكون الوطني السوري ، تؤكد 
على  الحل الذي ينتج تغييراً سياسياً ينهي تسلط المنظومـة 
األمنية على حكم البالد والعباد ويفـتـح اآلفـاق أمـام إنـتـاج 
نظام جديد يحاكي مطالب الشعب فـي إنـهـاء كـل أشـكـال 
االستالب االجتماعي والقومي ويعيد سـوريـا إلـى مـوقـعـهـا 

 . العروبي األصيل
إن القيادة القومية للحزب  التي سبق ودعت إلى إخراج كل 
القوى األجنبية  من سوريا دولية كانت أو إقـلـيـمـيـة، تـعـيـد 
التأكيد على هذا الموقف، ألنه ال يمكن إنتاج حـل سـيـاسـي 
بإرادة وطنية في ظل  إطباق روسيا وأميركا وإيران وتـركـيـا 
على هذا القطر العربي األصيل في عروبته  وهـم يضـعـون 
خارطة سوريا على مشرحة تقاسم  النفوذ  والذي ينـدرج مـا 

 . يجري في إدلب  ومحيطها ضمن سياقاته
وإذا كانت مواقف األطراف التي ما تزال تغرق سوريـا فـي 
حمام الدم هي موضع اإلدانة الشديدة، فـإن اإلدانـة تـطـال  

عرباً كـانـوا أو مـجـتـمـع -أيضاً كل الذين يقفون متفرجين  
على حرب اإلبادة التي يتعرض لها الشعب في سـوريـا -دولي 

والتي توازي في فظاعتها وآثارها التدميرية ما تعرض  لـهـا 
   .وما يزال الشعب العربي في العراق وفلسطين

فليرتق الموقف العربي شعـبـيـاً ورسـمـيـاً إلـى مسـتـوى 
المسؤولية التاريخية في االنتصار لقضية الشعب في سـوريـا 
باعتبارها قضية وطنية وقومية بامتياز، ولتطلق أوسع حملـة 
شعبية ضد ما تتعرض له جماهير سوريا  من قتل وتـهـجـيـر 
ولتحل الجرائم التي تركب بحق المدنييـن إلـى الـمـحـكـمـة 

    .الجنائية الدولية ألنها جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية
تحية لشعب سوريا وهو يقاوم محتليه وجالديه والـخـلـود 
لشهدائه األبرار والشفاء للجرحى وصبراً شعـب سـوريـا ومـا 

  النصر إال صبر ساعة.
 ٢٥/١٢/٢٠١٩في
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لتأسيس جيش الـعـراق الـوطـنـي لتأسيس جيش الـعـراق الـوطـنـي لتأسيس جيش الـعـراق الـوطـنـي لتأسيس جيش الـعـراق الـوطـنـي     ٩٩٩٩٩٩٩٩لمناسبة العيد الـ لمناسبة العيد الـ لمناسبة العيد الـ لمناسبة العيد الـ 
أصدرت قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشـتـراكـي أصدرت قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشـتـراكـي أصدرت قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشـتـراكـي أصدرت قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشـتـراكـي 

    البيان التالي:البيان التالي:البيان التالي:البيان التالي:
يستذكر العراقيون في السادس من كانون الثاني من كل 
عام ذكرى تأسيس جيشهم الوطني األصيل مستـحـضـريـن 
تاريخًا مجيدًا حافـًال بـالـمـفـاخـر والـمـنـجـزات، إنـه جـيـش 

الذي لم ينكـسـر يـومـًا فـي سـفـره الـوطـنـي  األبي العراق
والقومي الحافل بالبسالة والشجاعة في دفاعه ضد الطـغـاة 
والغزاة الطامعين بأرض العراق وارض العرب.. فكـان بـحـق 
جيش العراق.. وجـيـش األمـة الـعـربـيـة جـمـعـاء. إن مـن 
يستعرض تأريخ جيش العراق يقف فخورًا ملؤه الزهـو أمـام 
سفره الخالد الغني باألمجاد ومالحم اإلباء التي سّطرها عبـر 
تاريخه الذي ُكتب بأحرف من نور. ذلك السجل الناصـع مـن 
الوفاء لتربة العراق و الدفاع عن حـيـاضـه ضـد كـل أنـواع 

فكان الحارس األمين ألمنـه والضـامـن   التهديدات الخارجية
األساس لسيادة العراق واستقراره وكان وعلى مدى تاريخـه 

 سور الوطن العالي وحصن األمة المنيع.
ـل عـلـى هـذا   ورغم تكاثر الخطوب والمحن فـلـم يسـجَّ

الجيش الباسل أي موقف شائن، فظّل عنوانًا لمجد الـوطـن 
ودرعًا متينًا لوحدته ووعاًء كبيرًا لكل أبنائه، فمـثـل بـذلـك 
كل العراقيين حتى بات مرادفًا للعراق، فال يـذكـر اسـمـه إال 
وُذكر معه جيشه الوطني. ولقد استند منذ تأسـيـسـه عـلـى 
عقيدة َسَمت إلى مستوى الخيمة الحاضنة لكل العراق تقـوم 
أعمدتها على األسس اإليـمـانـيـة والـتـاريـخـيـة والـقـومـيـة 
والوطنية مستلهمة من التاريخ الحضاري لـوادي الـرافـديـن 
مرورًا بتراث الجيش الـعـربـي اإلسـالمـي ومـآثـره الـخـالـدة 
ومنظومة أخالقه المثالية وصوال إلى تجاربه المتمـيـزة فـي 
العصر الحديث. حيث َتَجّسَد كل ذلك في أدائه ومـنـظـومـة 
عمله وتسميات تشكيالته التي استنارت بالرموز الالمعة في 
تراثنا الثّر، فكان فوج موسى الكاظم أول فوج تشكـل فـيـه 

لتتوالى فيه أسماء الـقـادة الـعـظـام والـمـعـارك ١٩٢١عام 
 الكبرى الفاصلة في تأريخ امتنا العربية.

وكما كان جيش العراق األبي عامًال أساسياً في تـرسـيـخ  
وحدتنا الوطنية فقد كان في نفس الوقت أروع نموذج لهـا، 
فلقد جمع عبر تاريخه كل أبناء الوطن في وحدة مـتـالحـمـة 
تستند إلى القيم السامـيـة واألهـداف الـمـشـتـركـة، فـكـان 

انبثقت من الشعب وضّمت في ثناياها كل   مؤسسة عمالقة
أبنائه، لتتساوى بينهم الحقوق والواجبات، ويـتـعـزز فـيـهـم 
االنتماء والوالء فتمكنوا من الـحـفـاظ عـلـى شـرف الـوطـن 
والذود عن كرامته. ولقد استمدت الجندية فيه سمو رسالتها 
وشرف مكانتها عبر التدريب والضبط العسكري الـذي مـّثـل 
األساس الراسخ في بناء القوات المسلحة العراقـيـة لـيـكـون 

واحدًا من أهم مقومات النصر و الضمانة األكيدة لـالقـتـدار، 
فنتج عن كـل ذلـك الـوالء الـكـامـل والـمـطـلـق لـلـوطـن 

 وللمؤسسة العسكرية.
ومن بين المفاخر المميزة في تاريخ جيش العراق الوطني 
األصيل أن قادته لم يجعلوا منه أداة للمغامرات السيـاسـيـة 
وتصفية الحسابات الشخصية أو الفئوية، فكان بحق جـيـش 
كل الوطن وكل الشعب. كما تميز أولئك القادة المـيـامـيـن، 
فضًال عن البسالة والبطولة، بالنزاهة والعفة والحرص عـلـى 

لبناء مؤسسة شامخة تتـمـيـز بـأعـلـى  المال العام وتسخيره
 درجات المهنية والرقّي.

ومن المؤكد أن كل هذا التاريخ الثر لم يكن ليحدث لـوال 
تموز المجيدة للمؤسـسـة  ١٧الرعاية التي أولتها قيادة ثورة 

العسكرية، عـلـى صـعـيـد الـتـجـهـيـز والـتـسـلـيـح والـبـنـاء 
حيث بذلت القيادة السياسية للثورة جهودًا كبيرة   العقائدي،

في تأمين األموال واإلمكانيات وامتالك األسلحة والـمـعـدات 
والتجهيزات الالزمة لعمل وتطويـر كـافـة صـنـوف الـقـوات 
المسلحة البرية منها والجوية والبحرية. كما وحرصـت عـلـى 
أن تحوز المؤسسة العسكرية العراقية على أفضل الـخـبـرات 
وارقى مستويات التدريب، من أجل النهـوض بـمـتـطـلـبـات 
األمن الوطني والقومي وصيانة الوحدة الوطـنـيـة وحـمـايـة 

 حدود العراق في مواجهة كافة المشاريع المعادية.
وإذ يستعيد العراقيون هذا السفر المشرق من مسيرة هذا 
الجيش العظيم تشمخ أمـامـهـم أروع الـمـالحـم وأعـظـم 
المنجزات يتقدمها دفاعه الدائم عن آمال وطموحات الشعب 
العراقي واصطفافه إلى جانب الحركة الـوطـنـيـة ونضـالـهـا 
المشروع فكان ظهيرًا وسندًا لها في كل المواقف النـضـالـيـة 
التي خاضها الشعب العراقي في تاريخه الـمـعـاصـر. فـعـلـى 
الرغم من أن هـذا الـجـيـش تشـكـل فـي ظـل االحـتـالل 
البريطاني، إال أنه لم يرضخ يومًا إلرادة المحتـل أو يـكـون 
تابعًا له. بل على العكس من ذلك تمامًا فقـد كـان جـيـش 
العراق في طليعة أبناء الشعب في قيادة انتفاضاته الوطنية 
م  وحركاته المسلحة ضد المحتل البريطاني وعـمـالئـه، وقـدَّ
في سبيل ذلك كوكبة من الشهداء في حركات مايـس عـام 

، كما واصل هذا الجيش كفـاحـه لـلـتـحـرر مـن كـل ١٩٤١
أشكال النفوذ األجنبي والدكتـاتـوريـة والـفـرديـة والـظـلـم 
واالستبداد كما ناضل لتحرير ثروات الـوطـن ومـوارده عـبـر 

         ثورات الجيش والشعب المجيدة.
والشك أن معارك الدفاع عن وحدة الوطن التي خـاضـهـا 
هذا الجيش العظيم في شمال العراق ومـالحـم الـقـادسـيـة 
المجيدة كانت من أهم محطاته الوطـنـيـة، فـكـان دفـاعـه 
األسطوري ضد األطماع اإليرانية في القادسية الثانية. ففـي 
الوقت الذي كان يعد فيه الخميني لغزو العراق ودول عربيـة 
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أخرى تحت ذريعة تصدير الثورة ، استطاع الجيش الـعـراقـي 
الباسل ان يصد هجمات الجيش اإليراني وما يسمى بحرسـه 
الثوري في حرب ضروس دامت ثمان سنوات، وأجبـر نـظـام 
الولي الفقيه على تجرع السم وقـبـول وقـف إطـالق الـنـار 
مرغمًا وصاغرًا. ولم تقف مساهماته في حدودها الـوطـنـيـة 
بل امتأل تاريخه المجيد بالمآثر القومية فكان جيـشـًا لـألمـة 
العربية جاعًال من فلسطين قضيته المركزية فارتبط اسـمـه 
باسمها وما تزال أرض جنين تحتضن بكل حب ووفاء رفـات 
شهداء جيش العراق، فيما يعبق دم الشهداء بـعـطـره أرض 

 الجوالن وجبل الشيخ وسيناء.
ولقد تتوج السفر الوطني الخالد ألبطال الجيش الـعـراقـي 
في مرحلة المقاومة الوطنية التي انـطـلـقـت إثـر االحـتـالل 

فـمـالحـم أبـطـال  .٢٠٠٣األمريكي الغاشم لـلـعـراق عـام 
المقاومة المجيدة لم تكن لتحدث لـوال اإلسـهـام الـمـبـاشـر 
لرجال المؤسسة العسكرية الوطنية على كافة الصـعـد مـن 
القيادة والتجهيز وإدارة العمليات وغيـرهـا، فشـكـلـت تـلـك 
المرحلة خبرات جديدة أضيفت إلى ما تراكم لدى رجاله عبـر 
تاريخه الطويل. فقاتل المحتل األمـريـكـي وحـلـفـاءه رافـدًا 
المقاومة الوطنية العراقية بعوامل الحياة والصمود والـنـصـر 
حتى تمكنت من إلحاق الهزيمة السـاحـقـة بـأقـوى جـيـوش 
العالم على اإلطـالق وفـرضـت عـلـيـهـا الـهـرب مـن أرض 

                                 .٢٠١١الرافدين عام 
واليوم إذ يواصل شعب العراق األبي كفاحـه األسـطـوري 
الستعادة حريته واستقالله وهويته الوطنية فيقف منتـفـضـاً 

جبارًا ضد النفوذ والهيمنة اإلجرامية اإليرانية وضد الـفـسـاد 
المستشري ويواصل نضاله إلسقاط الـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة 
المهترئة التي فرضها االحتالل األمريـكـي، فـلـقـد بـات مـن 
المؤكد أن االستكمال المأمول بإذن اهللا تـعـالـى لـمـرحـلـة 
التحرر الوطني وإعادة بناء الدولـة الـعـراقـيـة لـن تـتـم إال 
بإعادة بناء الجيش العراقي وتعزيز قدراته القتالية بـخـبـرات 
أبنائه األصالء الذين سيسخِّرون كـل خـبـراتـهـم الـمـّدخـرة 
الستعادة الوطن وتحريره من كل أشكال االحتالل والـنـفـوذ 
األجنبي وتعزيز مؤسسات الدولة التي دمر أسسها االحـتـالل 
المرّكب األميركي اإليراني لتعود القوات المسلحة الـعـراقـيـة 
الوطنية كما كانت عبر سفرها الخالد األساس الراسـخ الـذي 
تستند عليه قّوة العراق، وُتَشكِّل من جديد سـوره الـواقـي، 
وخيمته الوارفة. وليكمل الجيش العراقي الوطـنـي مـا بـدأه 

مسيرته الوطنية العمالقة، كـقـوة  ١٩٢١منذ تأسيسه عام 
ضاربة بيد الشعب ال تأتمر إال بأمره في ذودها عن حـيـاض 
الوطن وسيادته وحريته واستقالله وليبقـى جـيـش الـعـراق 

 مدد لكل العرب..  كما كان دوماً مدد لكل العراقيين كما هو
تحية إجالل وإكبار ألبناء ورموز القوات المسلحة العراقيـة 
عبر تاريخها المجيد، والمجد والخلود لشهداء الجيش العراقي 

 األصيل.
إبراهيم حـفـظـه   تحية تقدير واعتزاز للقائد المجاهد عزة

اهللا ورعاه وهو يقود مالحم المقـاومـة والـجـهـاد لشـعـبـنـا 
              العظيم.

 ٢٠٢٠/كانون الثاني/٥

    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
للدخول إلى تحليل ما يجري اآلن على الساحة العراقية 
خاصة على وقع التصعيد غير المسبوق في االشتباك بين 
اإلدارة األميركية والنظام اإليراني، تجدر اإلشارة والتذكير، 
بمضمون االتفاق بينهما قبل االحتالل األميركي وما بعده، 
مرورًا باتفاقهما األكثر وضوحًا الذي تمَّ توقيعه بينهما فيما 

، وصوًال إلى ٢٠١١قبل االنسحاب األميركي في العام 
المرحلة الراهنة التي يتصاعد في سمائها أدخنة التصعيد 
بينهما بما يوحي بالخطورة القصوى على الوضع في 

 منطقة الشرق األوسط.
    مقدمات ال ُبدَّ منها لتحليل وقائع ما يجري في العراق:مقدمات ال ُبدَّ منها لتحليل وقائع ما يجري في العراق:مقدمات ال ُبدَّ منها لتحليل وقائع ما يجري في العراق:مقدمات ال ُبدَّ منها لتحليل وقائع ما يجري في العراق:

ال يمكن تحليل وقائع االشتباك بين طرفين، أو الحرب 
بينهما، من دون تحديد أسبابها أوالً، ومستوى العالقات 
بينهما اختالفًا وتوافقًا بالدرجة الثانية. ومن أجل ذلك، نجد 
أن بين النظام اإليراني وإدارة دونالد ترامب، مساحات 
واسعة من التوافق، ومساحات أقل اتساعًا من االختالف. 

 وهذا ما تحدده الوقائع التاريخية التالية:
التصريح وليس التلميح هو أكثر إنباء من أي تحليل -١

آخر، كان ما جاء على أكثر من لسان من ألسنة مسؤولين 
كبار في النظام اإليراني، ونصه المشهور: (لوال طهران لما 
دخلت أميركا إلى كابول وبغداد).  وبناء على هذا االتفاق، 
والذي يفوق أهمية كل اتفاقيات إدارة جورج بوش االبن 
األخرى مع أربعين دولة، اتَّخذت إدارة جورج بوش االبن 

 قرار احتالل العراق.
تصريحات رامسفيلد، وزير الدفاع في إدارته، التي من -٢ 

 أهمها وأخطرها على اإلطالق تصريحان استراتيجيان، وهما:
(إن العراق يمثل نقطة االرتكاز في محيطه  األول:األول:األول:األول:----

الجغرافي، وإذا انهارت سينهار بناء المنطقة كله كانهيار 
 أحجار الشطرنج). 

ًا على سؤاله كيف ستمول أميركا تكاليف الثانيالثانيالثانيالثانيوأما - ، ردَّ
االحتالل، أجاب رامسفيلد قائًال: (سيتم تمويله من نفط 

 العراق وثرواته).
التصريح وليس التلميح هو أكثر إنباء من أي تحليل -٣

آخر، كان ما جاء على لسان دونالد ترامب بأكثر من مناسبة، 
ونصه المشهور: (لقد دفعت أميركا من مالها وأرواح 
جنودها الشيء الكثير، ولكن إيران استفادت وحدها من 
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ثروات العراق دون ن تدفع شيئًا). ولذلك، يستطرد ترامب 
قائًال: (يجب استعادة ثروات العراق لمصلحة الشعب 

 األميركي).
    مبدأ غريب في عالقات دولتين قائمة على النهب والسرقة:مبدأ غريب في عالقات دولتين قائمة على النهب والسرقة:مبدأ غريب في عالقات دولتين قائمة على النهب والسرقة:مبدأ غريب في عالقات دولتين قائمة على النهب والسرقة:

مات، هو أنها  إن أقلَّ ما يمكن استنتاجه من هذه المقدِّ
تعبِّر عن صياغة مبدأ عجيب وغريب في أهدافه ومراميه 
مما يصدم كل القوانين الدولية، هو تحويلها من مستوى 
سياسي رفيع ومشروع يأمر ببناء عالقات متكافئة بين 
الدول، وليس عالقات قائمة على نهب دولة لثروات دولة 

 أخرى، واستعباد شعوبها.
وإن أقلَّ ما يمكن استغرابه من تلك المقدمات، وهو ما 
أدركته قوى الثورة العراقية، هو أن كًال من الشريكين 
استخدم شريحة من الشعب العراقي لتنفيذ مبدئه. فكان 
الشعب العراقي بمعظمه يقوم بدور المنهوب والمقتول، 
بينما المستفيد األول كان التحالف القائم بين واشنطن 
وطهران. هذا علمًا أنهما اآلن ال يزال كل منهما يقاتل اآلخر 

 بواسطة عمالئه.
نستنتج من كل ذلك، أن األزمة التي تلفُّ اآلن كل  

، مرورًا بتنفيذ  ٢٠٠٣ منطقة الشرق األوسط، منذ العام  
مشروع الشرق األوسط الجديد تحت مسمى خادع، أطلق  
عليه مسمى (الربيع العربي)، وصوًال إلى مشاهد االشتباك  
الساخن بين الحليفين، قد ابتدأت في العراق. ولذلك ضبط  
 العالم كله ساعاته، في المرحلة السابقة، على توقيت بغداد. 

ل حتى اآلن: ل حتى اآلن:قواعد تحالفهما لم تتبدَّ ل حتى اآلن:قواعد تحالفهما لم تتبدَّ ل حتى اآلن:قواعد تحالفهما لم تتبدَّ     قواعد تحالفهما لم تتبدَّ
لم يقنع الحليفان أحدًا حتى اآلن، على الرغم من 
االشتباك الساخن بينهما، أن قواعد هذا االشتباك قد 
ان على أنهما لن يتركا  تغيَّرت. بل على العكس هما مصرَّ
العراق قبل االتفاق على تصحيح الخلل في تقسيم 
ة: أين تقع  الحصص بينهما. وهذا األمر يطرح السؤال بحدَّ

 مصلحة العراق في ظل هذا االشتباك؟
استباقاً، لهذا التساؤل، نستنتج أن الحليفين المشتبكين 
اآلن، ال يأبها بمصلحة الشعب العراقي بأكثر من أن كليهما 
يستغل عمالءه ليحارب بالنيابة عنه. وعمالؤهما، يجعلون 

 من أنصارهم وقودًا في االشتباك بين أميركا وإيران.
على العالم أن يضبط ساعاته على توقيت الثورة على العالم أن يضبط ساعاته على توقيت الثورة على العالم أن يضبط ساعاته على توقيت الثورة على العالم أن يضبط ساعاته على توقيت الثورة 

    العراقية:العراقية:العراقية:العراقية:
انطلقت الثورة العراقية بينما االشتباك بين الحليفين قد 
سبقها بأكثر من سنتين، ولكن االشتباك كان على نار 
هادئة، األمر الذي أوحى للكثيرين وأغرى آخرين ممن 
استهواهم شيطنة الثورات الشعبية، أن أميركا تقف وراءها 

 وتغذي أوارها.
ال يعني تزامن اندالع الثورة مع االشتباك بين الحليفين 
أنها موجَّهة ضد أحد الطرفين، وتأييدًا للطرف اآلخر، بل هي 
موجَّهة ضد اإلثنين معًا. ألن الثوار يعرفون ويدركون أن 
الئحة الحقوق التي أعلنوها، قد ُسرقت من المحتلين 
األميركيين، ومن بعدهم المحتلين اإليرانيين. ولعلَّ أهمها 

 انتهاك سيادة العراق.
فإذا أعلنت الثورة العراقية شعارها المرحلي (إيران، برا، 
برا) فألن النظام اإليراني مارس أكثر أنواع االحتالل خطرًا، 
ألنه ال يستهدف الثروات فقط، بل يستهدف أيضًا وطنية 

العراق وعروبته، ويستهدف زرع الفتنة الدائمة بين أطيافه 
الدينية، وأطيافه العرقية. وبالتالي ضمَّ العراق كجزء من 
اإلمبراطورية الفارسية، أرضًا وشعبًا. وفرض نظام سياسي 
يمتلك مشروعًا سياسيًا قائمًا على الغيبية والتخلف. ولكن 
كل ذلك، ال يعني استثناء االحتالل األميركي، ألن مقاومة 
ة به، وأرغمته الهروب  الشعب العراقي ألحقت الهزيمة المرَّ

 . ٢٠١١في أواخر العام 
وإذا كانت إدارة ترامب اآلن تصفي حساباتها مع حليفها 
اإليراني، ولكن تحت سقف إعادة توزيع الغنائم، وتقاسم 
األموال العراقية المنهوبة، بما يتناسب مع حجم التضحيات 
التي بذلها كل منهما. فهذا يعني، كما أكد ترامب في أكثر 
من مرة، أنه يريد أن يعوِّض الشعب األميركي عن الخسائر 
المادية والبشرية التي دفعها في العراق، ضاربًا حقوق 

 الشعب العراقي عرض الحائط.
 وإذا كان النظام اإليراني يريد إلحاق العراق بإمبراطورية فارسية. 

 فإن ثورة الشعب العراقي، ترفض المشروعين معًا. 
ولكن ألن هناك تالقيًا جزئيًا بين أهداف الثورة في 
التحرير الكامل والشامل، وفي المقدمة منه تحرير العراق من 
االحتالل اإليراني. وبين أهداف إدارة ترامب في تقليص 
نفوذ هذا االحتالل، وليس في إنهائه. لن يستطيع أحد أن 
يحرم تلك الثورة من االستفادة من كل العوامل التي تخدم 

% وصوًال إلى سقفها األعلى. ولهذا ال ١أهدافها ابتداء بـ 
يعني ثورة الشعب العراقي مما يجري بأكثر من أن ما 
يحصل هو اشتباك بين حليفين احتال العراق ويقومان 

 بتصفية حساباتهما.
اإليراني، ستضع   –وإذا كانت سخونة االشتباك األميركي 

المنطقة والعالم أمام متغيرات كثيرة، وفي المقدمة منها 
ش في رؤوس آيات اهللا في إيران،  إنهاء الحلم الغيبي المعشِّ
أو بإضعافه إلى حدوده الدنيا. فإن هذا يسدد جزءًا يسيرًا 
من أهداف الثورة العراقية. كما أن هذا ال يعني أن تستسلم 
تلك الثورة للمخطط األميركي الجديد. بل أن تتابع ثورتها 
وإمساكها بالساحات والجسور، إلى أن تحقق أهدافها كلها 
بدءًا من إسقاط العملية السياسية، سواٌء أكان األميركي 
راعيها أم كان غيره، وصوًال إلى بناء نظام وطني قومي 

 مدني مستقل بعيدًا عن إمالءات الخارج.
 وإننا، أخيرًا،

ندعو العالم لسماع صوت الثوار العراقيين الداعي إلى  
حماية مبادئ حرية الشعوب بحق تقرير مصير أوطانها. وبناء  
عالقات دولة مع دولة على قواعد التكافؤ بالحقوق والواجبات  
الدولية هذا من جهة، ومن جهة أخرى رفض العالقات المبنية  
على قواعد نهب دولة لدولة، كما هو حاصل في العراق بعد  

 ، ودفنها إلى األبد. ٢٠٠٣ احتالله في العام  
كما ندعو العالم إلى ضبط ساعاته ليس على توقيت 
عملية سياسية أميركية جديدة في العراق، سواٌء أكانت 
بالكامل، أم كانت بمشاركة النظام اإليراني فيها حتى ولو 
من موقع ضعيف ألنها ستكون مرفوضة رفضًا مطلقاً، ألنها 
ستعيد قضية العراق إلى نقطة الصفر، التي ابتدأت مع 

. ولكننا ندعوه إلى أن ٢٠٠٣االحتالل األميركي في العام 
يضبطها على توقيت الثورة العراقية بأهدافها الوطنية 

 والقومية، وليس أي توقيت آخر.
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لمناسبة الذكرى الثالثة عشر الستشهـاد الـقـائـد صـدام لمناسبة الذكرى الثالثة عشر الستشهـاد الـقـائـد صـدام لمناسبة الذكرى الثالثة عشر الستشهـاد الـقـائـد صـدام لمناسبة الذكرى الثالثة عشر الستشهـاد الـقـائـد صـدام 
حسين أصدرت القيادة العليا لحزب البعث العربي االشتراكي حسين أصدرت القيادة العليا لحزب البعث العربي االشتراكي حسين أصدرت القيادة العليا لحزب البعث العربي االشتراكي حسين أصدرت القيادة العليا لحزب البعث العربي االشتراكي 

    البيان التالي:البيان التالي:البيان التالي:البيان التالي:
 يا جماهير شعبنا األردني العظيم
 يا جماهير شعبنا العربي المكافح

 يا أحرار العالم في كل مكان
ها هي األعوام تمر علينا كأنها شهر والشـهـر كـأنـه يـوم 
واليوم كأنه ساعة ومشهد الشهادة لسـيـد شـهـداء الـعـصـر 
القائد صدام حسين  الشجاع ال يغيـب عـن أفـكـارنـا واأللـم 
يعتصر قلوبنا وال نقول إال بما يرضى خالقنا جلّ في عاله إنـا 

 هللا وإنا إليه راجعون.
إن رفاق الشهيد ومحبيه على ساحة الوطن العربي والعالـم 
يستلهمون من هذه الذكرى  دروساً في الشجاعة والتضحـيـة  
والفداء من أجل المحافظـة عـلـى أمـن الـوطـن وسـيـادتـه 
واستقالله وحريته وكرامته وتوفير الحياة الكريمة لـلـشـعـب 
هكذا يكون الثبات على المبادئ السامية المعاني وهكذا هـي 

 وقفة العز والمعالي.
يا جماهير أمتنا العـربـيـة: فـي هـذه الـظـروف الصـعـبـة 
والمريرة من فرقة واحتراب وتشظي لـلـعـديـد مـن أقـطـار 
العروبة يتناهشها األعداء من كـل حـدب وصـوب، يـفـتـقـد 
العراق واألمة العربية  القائد الشهيد صدام حسـيـن صـمـام 
األمان ألمن العراق وأقطار العروبة (وفي الـلـيـلـة الـظـلـمـاء 

 يفتقد البدر).

لكن البذور الصالحة من الوطنية والـمـبـدئـيـة والـثـقـافـة 
والوعي واإلنجازات في كافة الميادين تؤتي أكلهـا وثـمـارهـا 
الغضة النافعة في شعبك العراقي الـذي لـم يصـبـر عـلـى 
الضيم والظلم طيلة عهود التاريخ وها هو يخوض مـلـحـمـة 
بطولية لكنس االحتالل اإليرانـي الصـفـوي ودحـره لـخـارج 
الحدود وإلحاق الهزيمة به كما هزم  وطرد من قبله االحتـالل 
األمريكي الصهيوني وإن غداً لناظره قريب بـعـون مـن اهللا 
وهمة الثوار المرابطين في ساحة الـتـحـريـر وأحـيـاء بـغـداد 
وساحات المدن في البصرة والناصريـة والـديـوانـيـة وبـابـل 
والرمادي وكافة مـدن الـعـراق وأريـافـه وبـواديـه وهـاهـم 

 يصدحون بأعلى أصواتهم (إيران برا برا بغداد حرة حرة).
إن تحرير العراق من إيران وعمالئها في المنطقة الخضـراء 
مقدمة أساسية لتحرير فلسطين واألحواز وكل أرض عربـيـة 
محتلة إما بشكل مباشر أو عن طريق الميليشيات الـعـمـيـلـة 
التابعة لماللي طهران الفاسدين المجرمين في سوريا ولبنان 
واليمن وليبيا وتوفير األمن واالستقرار في العراق والـخـلـيـج 
العربي والجزيرة، والنهوض بـأحـوال الشـعـب واألمـة نـحـو 

 .التقدم واالزدهار
 عاش العراق حراً عربياً، عاشت األمة العربية

 وعاش البعث حامل لواء الوحدة و الحرية واالشتراكية
المجد والخلود لروح الشهيد صدام حسين ورفاقه الميامين 
وشهداء انتفاضة تشرين وشهداء فلسطين واألمة الـعـربـيـة 

 من المحيط إلى الخليج واهللا أكبر وليخسأ الخاسئون.
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يتجه العالم شيئاً فشيئاً إلى نظام دولي جديد، قد تظـهـر 
معالمه بعد سنوات قليلة، ريثما يسـتـقـر الـوضـع الـدولـي، 
وتبلور القوى الدولية الجديدة، فيصار إلى صياغة عقد دولـي 
جديد مثلما كان في نهاية الحرب العالمية الثانية، الـمـعـروف 
بوثيقة سان فرانسيسكو يعاد فيه صياغة العالقات الـدولـيـة 

 .حسب مصالح القوى الكبرى
في الوقت الذي تتسابق فيه الـقـوى الـدولـيـة لـتـثـبـيـت 
مكانتها في الصف األول، واإلقليمية كالهند والبرازيل وتركيا 
وإيران لرسم مجالها الحيوي، يبقى الـوطـن الـعـربـي خـارج 

 . التموقع، وأرضه ميداناً لصراع القوى الدولية الجديدة
أثبتت األحداث في العقدين الماضيين أن األنظمة العربيـة 
التي جاءت بعد االستقالل لم تعد قادرة على الحـفـاظ عـلـى 
الوحدة الوطنية وصيانة السيادة، واالستمرار في التنمية، كما 
أنها لم تخطو أية خطوة نحو الوحدة العربية، اإلطار الضامـن 
لالستقالل، وبناء اإلنسان القادر على الـدفـاع عـن هـويـتـه 

 .ومكتسباته، وعن السيادة الوطنية وتسريع وتيرة التنمية
إن تدمير القدرات العراقية واحتالل العراق كـان الـبـدايـة 
لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة األقطار العربية حسب متطلبـات 
النظام الدولي الجديد والمشروع الصهيوني العـالـمـي عـلـى 
أسس عرقية  ودينية وطائفية تحت مصوغات الـفـدرالـيـات، 

وخلق قوى متعددة في كل قطر عربي متـصـارعـة، ووالءات 
خارجية إقليمية ودولية وطي صفحة فلسطين لصالح الكيـان 
الصهيوني، حسب مشروع ترامب األخير  وإنهاء مشروع األمة 
الوحدوي النهضوي المـعـادي لـالـسـتـعـمـار واإلمـبـريـالـيـة 
والصهيونية،  وكان مع األسف لبـعـض األنـظـمـة الـعـربـيـة 
بشكل مباشر وغير مباشر دور في تنـفـيـذ هـذا الـمـخـطـط 
التدميري وفي مقدمتها دول الخليج العربي وإيران وتـركـيـا، 
ومعاداة الهوية العربية ثقافـة ولـغـة ورمـوزهـا الـثـقـافـيـة 

 .والسياسية
أمام هذا الوضع الخطير الذي تمر به األمة فـي صـراعـهـا 
مع هذه القوى االستعمارية، والقوى المحلية المتعاونة معـهـا 
يتطلب من أخيار األمة حكاماً وجـمـاهـيـراً وقـوى سـيـاسـيـة 
مختلفة اليقظة والتصدي لهذا المشروع الخبيث بالـتـضـامـن 
والتعاون للدفـاع عـن هـويـة األمـة الـعـربـيـة اإلسـالمـيـة 
ومكتسباتها الوطنية والقومية والدفـاع عـن مشـروع األمـة 
النهضوي التحرري التقدمي ورموز األمة الثقافية والسياسية، 
ونقطة االنطالق تبدأ من تحرير العراق وحـمـايـة تـطـلـعـات 
شعب فلسطين بدعم شعبيهما المكـافـحـيـن دون تـردد أو 

 . حسابات سياسية ضيقة
    د. أحمد شوتريد. أحمد شوتريد. أحمد شوتريد. أحمد شوتري
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    بقلم المحامي حسن بيانبقلم المحامي حسن بيانبقلم المحامي حسن بيانبقلم المحامي حسن بيان
كثرت التحليالت والتأويالت حـول الـتـمـدد الـتـركـي إلـى 
المغرب العربي وخاصة في ساحتي لـيـبـيـا وتـونـس. فـفـي 
العالقة مع ليبيا، ثمة حدثان يجدر التوقف عـنـدهـمـا. األول، 
هو ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين بعد زيـارة السـراج 
إلى أنقرة بحيث وصلت الحدود البحرية بيـنـهـمـا ولـم تـعـد 
هناك مساحات عازلة بين ما يعتبـر مـيـاه إقـلـيـمـيـة لـكـال 
الدولتين. والثاني، إبداء تركيـا اسـتـعـدادهـا إلرسـال قـوات 
عسكرية جوية وبرية وربما بحرية لدعم ما يسمى بحكـومـة 
الوفاق الوطني التي يرأسها السراج، علماً أن الـمـجـمـوعـات 
العسكرية التابعة لما يسمى حكومة الوفاق تـتـلـقـى دعـمـاً 
عسكرياً تركياً منذ مدة، لكن لم يكن بمستوى ما أعلن عـنـه 

 .مؤخراً
وفي العالقة مع تونس، لم يتأخر أردوغان بزيارة العاصمة 
التونسية بعدما برزت حركة النهضة قوة وازنة فـي الـحـيـاة 
السياسية بعد االنتخابات التشريعية وانعـكـاس ذلـك عـلـى 

 .تركيب السلطة التنفيذية بموقفها الرئاسي والحكومي
بطبيعة الحال أن زيارة أردوغان لتونس، وجدت طـريـقـهـا 
السلس نظراً لكون الحزب الحاكم في تركيا والحزب الحـاكـم 
في الظل في تونس يرتبطان بحبل سرة واحد، هو التنظيـم 
الدولي لحركة "اإلخوان المسلمين". وهذا قد ال يثـيـر كـثـيـراً 
من االستغراب حول العالقة بين الطرفين، لكن ما تثار حولـه 
الشبهة هو التوقيت الذي يرتبط بـرفـع مسـتـوى الـعـالقـة 
السياسية والعسكرية مع السراج وحكومته، وبهذا تـكـتـسـب 
زيارة أردوغان لتونس داللة خاصة، ألن األخيرة هي من دول 

 .التخوم لليبيا التي تشهد تطورات سياسية وعسكرية
وتساؤالً، إذا اعتبر البعض أن التدخل التركي فـي سـوريـا 
بأشكاله المختلفة السياسية والعسكرية واإلغـاثـيـة يـنـدرج 

ونحن ضد هذا التدخـل -ضمن ما تعتبره تركيا أمنها الوطني 
وندينه أياً كانت تبريراته ألنه يشكل تهـديـداً ألمـن مـكـون 

وهي دولة متاخمة لسوريا بالجغرافـيـا، والـى  -وطني عربي 
حد كبير بطبيعة التركيب السكاني لجهة تعدديـتـه وخـاصـة 

 .األثنية منها
فما هو المبرر لهذا التدخل التركي فـي لـيـبـيـا وهـمـا ال 
يتجاوران بالجغرافيا .؟ وإذا كان التدخل التركي فـي سـوريـا 
حصل استناداً إلى تفاهمات مع أميركا وروسيا واستطراداً مع 

الـدولـي)   –إيران ومعه باتت تركيا أحد "الثالثي" (اإلقليـمـي 
الذي يدير الصراع في سوريا مباشرة أو بالواسطة، فهل ثمـة 
تفاهم مع قوى دولية تتكئ عليه تركيا لـتـمـارس دوراً فـي 

األزمة الليبية لتـأجـيـج الصـراع اسـتـبـاقـاً إلنـتـاج تسـويـة 
 سياسية.؟ 

أن تقفز تركيا إلى ليبيـا، فـهـذا مـا كـان لـيـحـصـل لـوال 
تفاهمات معقودة تحت الطاولة مـع بـعـض الـذيـن يـرنـون 
بأنظارهم إلى ليبيا وهي البلد األغنى في المغـرب الـعـربـي 
بالنظر لثرواتها الطبيعية وخاصة النفط والغاز ،ونظراً لـعـدد 

 .سكانها وهو األقل بالقياس إلى دول التخوم
لقد سبق لتركيا أن كانت طرفاً في مؤتمر الصخيرات الـذي 
عقد في المغرب والذي أنتج تفاهماً سياسياً حظي بـاعـتـراف 
دولي، لكنه لم يستطع أن يشكل مرجعية وطنية جامعة لكل 
الشعب الليبي، وتركيا التي تعتبر نفسها طـرفـاً فـي إنـتـاج 
مخرجات مؤتمر الصخيرات ترى أن هذا التمثـيـل يـعـطـيـهـا 
مشروعية التدخل باعتبارها إحدى الروافع اإلقليميـة لـلـحـل 
الذي تعثر ولم يجد طريقه للتنفيذ رغم تبدل ممثلي األميـن 

 .العام لألمم المتحدة في إدارة الملف
إن التطورات التي أعقبت مؤتمر الصـخـيـرات لـم تـدخـل 

 :األزمة الليبية مسار الحل، وذلك لثالثة أسباب أساسية
أن األزمة الليبية بمقدماتــهــا وســيــاقــاتــهــا السبب األول، السبب األول، السبب األول، السبب األول، 

وترسيم الحلول لها هي أزمة مدولة، وهذا االهتمام الـدولـي 
الذي يرتبط بمخزونها النفطي وغيره من الموارد الطبيعـيـة، 
والنفط هو أبرز محاور الصراع في الوطن العربي وعليه كمـا 

 . في شرق المتوسط لم توازه حماسة دولية للحل
أن دول التخوم األساسية لليبيا والــفــاعــلــة السبب الثاني، السبب الثاني، السبب الثاني، السبب الثاني، 

غيبت عن المؤتمر وخاصة مصر وما تمثله من ثقل وتـأثـيـر 
في الوضع الليبي فضالً عـن السـعـوديـة واإلمـارات وهـمـا 
يملكان إمكانات مالية تمكنها من حجز مـواقـع لـهـمـا عـلـى 
طاولة الترتيبات. وهذا ما جعل المؤتمر ال يـحـظـى بـغـطـاء 
عربي وازن وخاصة الغطاء المصري وهو أساسي فـي إنـتـاج 
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 .حل ألزمة ليبيا
السبب الثالث: أن الوضع الداخلي المتشـظـي والصـراعـات 
الجهوية وعدم توفر أرضية سياسية داخلية تقف عليها قـوى 
الداخل المتصارعة، جعل الحل يفتقر إلى مرتكـزه الـداخـلـي 
وهذا ال يسقط أهمية إنجاز الوحدات العسكرية التـي تـقـدم 
نفسها تحت اسم الجيش الـوطـنـي والـتـي اسـتـطـاعـت أن 
تفرض نفسها قوة أسـاسـيـة فـي إدارة الصـراع وتـحـديـد 
مساراته، وتكتسب المشروعية من كونها تشكل استمـراريـة 
لمؤسسة الجيش الوطني، والذي تعرقل التدخالت اإلقليمـيـة 
والدولية ومنها التركية دون تمكنه من حسم الوضع لصـالـح 
هذه الوحدات . ان معطيات هذا الوضع المعقد تجعـل الـحـل 
السياسي لألزمة الليبية يتطلب توفر ثالثة تفاهمات داخليـة 
ومن دول اإلقليم والقوى الدولية التي يسيل لـعـابـهـا عـلـى 

 .النفط والغاز الليبيين
ونظراً لكون المنطقة تعيش في مـرحـلـة إعـادة تشـكـل 
نظامها اإلقليمي وهو الذي تسميه أميركا بـالشـرق األوسـط 
الجديد، فإن هذا النظام يعمل إلنتاجه انطالقاً مـن إضـعـاف 
المكون العربي فيه، باعتبار أن األمة العربية هـي الـحـوض 
األساسي لهذه المنطقة، وأن إضعافها وعبر أضـعـاف مـواقـع 
القوة فيها وخاصة مصر والعراق وسوريا سيفتح المجال أمـام 
إدخال مواقع إقليمية فيـه و هـي تـحـديـداً إيـران وتـركـيـا 

 ."و"إسرائيل
وإذا كان الحديث طال كثيراً حول الدور اإليـرانـي وتـغـولـه 
في العمق القومي العربي وتم توفير تسهـيـالت دولـيـة لـه 
وخاصة الحاملة األميركية له قبل ان تدخل في اشتباك مـعـه 
حول حجم النفوذ، كما "إسرائيل" التي يروج لتطبيع العـالقـة 
معها عبر ما يسمى بصفقة القرن، فإن تركيا، وهـي الضـلـع 
الثالث في هذا المثلث اإلقليمي، تريد ويراد لها أن تتـمـوضـع 
في النظام اإلقليمي الجديد وهذا لن يتم إال إذا مـكـنـت مـن 

 .لعب دورٍ في األزمات المتفجرة
لقد حاولت تركيا العبور إلى الداخل العربي في وقت مبـكـر 
ومن بوابة العالقة مع فلسطين خـاصـة بـعـدمـا سـيـطـرت 
حماس على غزة، محاولة االستثمار بالقضية الفلـسـطـيـنـيـة 
نظراً للموقع الذي تجسده فلسطين في الـوجـدان الشـعـبـي 
العربي وهذه حال النظام اإليراني، بـحـيـث أن فـلـسـطـيـن 
بالنسبة إليران وتركيا هي مجرد ميدان لالستثمار السياسـي 

 .والكتساب مشروعية التدخل في الواقع العربي
من هنا، فإن التدخل التركي في الشأن الـلـيـبـي وإن كـان 
يعبر تسلالً على خط العالقة مع قطر والتي أقـامـت تـركـيـا 
قاعدة على أرضها، فإن هذا العبور ال تستطيع توفيره قـطـر 
وبعض القوى التي تمول منها وال الـعـالقـة الـهـجـيـنـة مـع 
تونس، بل تحتاج إلى رعاية من جهة دولـيـة وازنـة، وهـذه 
القناة تريد أن تعطي لتركيا دوراً في إنتاج الحلول كي تـأخـذ 

 .موقعها في النظام اإلقليمي الجديد

إن تركيا التي تندفع للعب دور في اإلقليم إنمـا تسـتـفـيـد 
من ثالثة عوامل. األول، هي أنها تقع على تماس جـغـرافـي 
مع دولة قارية كبرى وهي روسيا، وهي ماتزال ترتبط بحلـف 
عسكري مع دولة عظمى وهي أميركا . وهي أن حـاولـت أن 
تلعب على حبل التناقضات بين الدولتـيـن، إال أن وجـهـتـهـا 
تبقى نحو الغرب السياسي . وهذا بقدر ما يشكل إرباكاً لـهـا، 
إال أنها تجد نفسها مطلوبة لكال الدولتين، لكنها في خياراتها 
االستراتيجية فهي طالبة للعالقة مـع أمـيـركـا وأن الـقـفـز 
التركي إلى ليبيا ال يمكنـه أن يـعـبـر دون إجـازة ضـمـنـيـة 

 .أميركية
العامل الثاني: أن تركيـا تـقـع ضـمـن قـوس دول شـرق 
المتوسط الذي يحتوي خزاناً هائالً من الـنـفـط والـغـاز. وأن 
تحسين مواقعها في اإلقليم سوف يعزز مـن نـفـوذهـا فـي 
القوس النفطي ،وأن وصلها للحدود البحرية مع ليبـيـا، إنـمـا 
يرمي لتقوية موقعها التفاوضي في عمليات استخراج النفـط 
والغاز وتسويقهما ومد خـطـوط اإلمـداد إلـى دول شـمـال 

 .المتوسط
العامل الثالث: إن تركيا باتت واحدة من الدول التي تـرعـى 
إنتاج حلٍ لألزمة السورية، وهذا الحضور التركي فـي دائـرة 
التأثير في مسار األزمة السورية سلماً وحرباً، والسعي إلبـراز 
حضورها في ساحة ليبيا بنفس السياقات ولنـفـس األهـداف 
من شأنه أن يقدمها كطرف في ترتيب الحلول لـألزمـات فـي 

فيه حفظاً لمصالحها فإنـه  دول اإلقليم وهذا ما بقدر ما ترى 
 .يحفظ مقعدها في النظام اإلقليمي الجديد

من هنا، فإن قراءة الحركة التركية األخيرة باتجاه ليبيـا، ال 
تستقيم إال إذا وضعت في سـيـاق مشـروع إعـادة تشـكـيـل 
المنطقة وإنشاء نظام إقليمي جديد يستبدل هرمه العـربـي، 
بهرم إقليمي غير عربي بحيث يكون الخاسر األول فيه األمـة 
العربية. ولذلك فإن ما تقوم به تركيا إنما يكمـل بـنـتـائـجـه 
الدور اإليراني ويبرره، وهنا تكمن خطورة هـذيـن الـدوريـن 
اللذين ما كانا لينتفخان ويبلغان هذا المستوى من الـتـدخـل 
في الشؤون العربية لوال الرعـايـة الـدولـيـة لـهـمـا وخـاصـة 
األميركية منها . وهذا ما يجب أن يكون واضـحـاً لـجـمـاهـيـر 
األمة العربية في المقاربة الوقائعية للتـحـوالت السـيـاسـيـة 

 .الكبرى الحاصلة على مستوى المنطقة
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    محمد نجيبمحمد نجيبمحمد نجيبمحمد نجيب
على أحد أسطح بغداد، جلس عاشق صوفّي على سـجـادة 

 صالته وراح يراقب آخر بدر لذاك العام... 
كانت سماء بغداد مّتشحة بوشاح قاتم كـأنـه نسـج مـن 

 خيوط الموت السوداء... 
وضياء القمر جاء يمشي على استحياء كالفتاة التـي سـقـى 
لها نبي اهللا موسى ذات مّرة، متسّترا بين الخطـوة واألخـرى 
بوشاح السماء األسود الذي كان بدوره يسـرع بـعـيـدًا عـن 

 بغداد...
كان صاحبنا الصوفّي ينظر إلى تلك الصـور الـمـتـسـارعـة 
وفي قلبه غّصة ال يدرك كنهها.. غصة تـعـّكـر عـلـيـه كـّل 

 شيء.. حتى جلسة الذكر الخاصة به.. 
كان وحيدًا يتمتم بتسابيـح وأوراد تـعـلـمـهـا مـن شـيـخ 
الطريقة في الحارة، وينتظر صـوت الـمـؤذن الـعـذب الـذي 

 سيدعوه وإخوانه المؤمنين للقاء الرحمن...
أعتقد أنه قد استوقفتك كلمة وحيدًا، ولعلك ترجـع سـبـب 

 تلك الغّصة إلى كون صاحبنا وحيدا.. 
واقع األمر ليس كما ظننت.. فهو معتاد أن يـجـلـس عـلـى 
سطح منزله وينتظر صالة الصبح لينادي على نصفه اآلخـر 

 أن حّي على الصالة...
حتى أن كلمة "وحيدا" ال تصح لوصف حال صاحبنا.. فـهـو 
في حضرة اهللا ووصاله.. وقلبه تعلق برجل يترنح اآلن بـيـن 

 الحياة والحياة... 
جرت العادة على صاحبنا أن يرى مؤذن المسجد يـمـر مـن 
أمام منزله قبل ساعتين أو ثالث من وقت الصالة.. يـذهـب 
 ليضيء المسجد ويتلو بعض األذكار ويقوم بأعمال أخرى...  

 كان صاحبنا.. 
 مهال! 

أظنك مللت من كلمة صاحبنا.. وأنا كذلك.. إذًا فلـنـطـلـق 
 عليه اسما.. سأسميه بخير األسماء.. محّمد..

كان محّمد قد جعل لنفسه سّنة جميلة تبعـث فـي قـلـبـه 

شعورًا بالطمأنينة.. فقد اعتاد أن يزيح بوجهه عـن الـقـمـر 
ويرسل بصره إلى طريق المسجد ليسرق نظرة أو نظـرتـيـن 
من وجه المؤذن لحظة مـروره، ثـم يـعـود إلـى حضـرتـه 

 ومناجاته...
اآلن حان الوقت.. أرسل محّمد نظراته خلسة إلى الطـريـق 

 ليرى المؤّذن.. 
وصلت نظراته إلى المكان المعهود وظّلت حـائـرة.. تـروح 
صوب منزل المؤذن تارة، وصوب المسجد تارة أخـرى.. ثـم 

 تعود إلى مكانها، خالية اليدين...
 لم تجد ما تسرقه...

تتالت اللحظات ونظرات محّمد لم تزل حـائـرة.. لـم يـمـّر 
 المؤذن.. ولكن شيئا ما سطع في السماء...

لعّلك ظننته بـرقاً.. أرجـو أن تعيد النظر فالغيوم تالشـت   
 عن سماء بغداد...

وقبل أن تعود نظرات محّمد إلى عـيـنـيـه سـمـع صـوتـاً   
عجيباً.. لم تكن نبرة الصوت بالشيء الغريـب عـنـه.. فـقـد 
 اعتاد على سماع ذلك الصوت طيلة ثمانية وثالثين عاماً... 
 "أشهد أن ال اله إال اهللا       وأشهد أن محّمدًا رسول اهللا" 

 ظّن محّمد أن قد فاته اآلذان... 
لكن ما هذا بآذان.. وقبل أن ينبس بـبـنـت شـفـة، سـمـع 

 الصوت نفسه يردد
 "أشهد أن ال اله إال اهللا     وأشهد أن محمدًا"

 ثم انقطع الصوت فجأة وسطع في السماء نور عظيم.. 
قرر محّمد أن ينهض لينظر في أمر هـذا الصـوت، إال أن 
قلبه لم يعنه على ذلك.. فقد أخبرتكم انه صوفّي عـاشـق، 

 وقلبه معلق بصاحب ذلك الصوت... 
بقيت عيناه تنظران إلى القمر، إال أن شيئًا ما سـطـع فـي 

 السماء...
بينما كان محّمد يرسل آخر نـظـراتـه إلـى الـقـمـر، كـانـت 
حبيبته تصعد السّلم بخطوات متسارعة كأحداث ذلك اليوم 

 تماماً...

��lG� �#1�� 
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لم أخبركم بأنها لم تكن نائمة يومها، فذاك الـفـجـر كـان 
فجر األضحى.. وكانت، كمحّمد، تتمتم ببعض األذكار الـتـي 
حفظتها عن والدتها.. كان لها حضرتها أيضًا داخل غرفتهـا.. 

 وكان كل شيء يسير على ما يرام... 
إال أن ذاك الصوت جعلها تحمل من في الحضـرة وتصـعـد 
بهم إلى سطح المنزل، حيث حبيبها محّمد.. حبـيـبـهـا الـذي 
اعتادت أن تجد فيه مالذًا آمنًا من كل األصوات التي توحي 

 بالمصائب المقبلة...
وما أن وصلت وألقت بطرفها عـلـى جسـد مـحـّمـد حـتـى 
أدركت كل شيء.. عـرفـت مـا الـذي جـرى.. إنـهـا قـلـوب 

 العّشاق... 
 ثم ماذا؟ 

 ثم سطع نور مالئكي في سماء بغداد...
لم يزل المؤمنون ينتظرون صوت المؤذن لـيـقـومـوا إلـى 
صالتهم.. واألطفال ينتظرون محّمد بشوق كبير، ليعطيـهـم 
"العيدية".. وينتظرون جدتهم لتجزل لهم العطايا التي غالبـاً 

 ما تكون أصنافاً متعددة من الحلوى التي يحّبون...
أعوام كثيرة مرت والمؤمنون علـى حـالـهـم.. يـنـتـظـرون 
صوت المؤذن.. مع أنهم يقيمون الصالة في وقتها.. لكّنهـم 

 ينتظرون صوت المؤذن...
واألطفال كبروا.. لكّنهم ما زالوا ينتظرون "العـيـديـة" مـن 

 محّمد والحلوى من حال... 
 حال.. إّنه اسم الجدة..

 ال زال الجميع ينتظر.. ولكن أّي انتظار؟
أشقى أنواع االنتظار أن تنتظر روحًا وأنت تعلم أنـهـا لـن 

 تأتي...
 كيف تأتي وقد سطعت في السماء ذات أضحى؟

لم تكن هذه اللحظات حكرًا على عائلة محـّمـد، وال عـلـى 
حّيه الصغير في بغداد.. فكل عائلة عربية مـؤمـنـة كـتـبـت 

 قصتها الخاصة ذاك اليوم...
منذ ذلك الفجر أمسك كل عاشق بفتات قلمه وراح يـدّون 

 قصته مع صاحب ذلك الصوت.. مع صّدام...

 ثالثة عشر عاماً واألقالم تكتب بال توقف...
ولعّلك تعجبت من هذه األقالم كيف تكتب بال توقف.. وأنا 
أيضًا كنت أشاطرك هذه الدهشة، فهـذا الـكـالم يصـطـدم 

 بجدار المحدود، إذ ال مطلق إال اهللا... 
أصابتني تلك الدهشة منذ اليوم األول الذي عـرفـت فـيـه 
بقّصة صّدام .. وبقيت على دهشتي تلك إلى الـيـوم الـذي 

 حملت فيه قلمي ومضيت إلى روضة أوراقي...
أمسكت القلم ولم يكن مرادي معرفة سـر تـلـك األقـالم، 
وإنما ألني أثق بأوراقي أكثر من أي شيء اخر، فحدثتها بمـا 

 لم يكن بمقدوري إخبار غيرها به...
وما هي إال صولة أو صولتين في الميدان حتى أدركت أن 
مداد تلك األقالم ليس كغيره من األمّدة.. نعم.. لقد كـانـت 

 دموع األرواح مدادًا لتلك األقالم...
واألرواح من اهللا، وأظنها قد تطّيبت من عطر المطلق قبل 

 أن تحل في أجسادنا... 

على أي حال، سأتـرك هـذا الـنـقـاش ألهـلـه وسـأمضـي 
 بقصتي...

بينما كان الناس يستعدون السـتـقـبـال الـعـام الـجـديـد، 
ومنشغلين بالتكبير والتهليل، كـان صـّدام يـنـقـش عـلـى 

 جدران التاريخ كلمات خالدة...
كان يسّطر على صفحات المجد أقدس الـمـالحـم وأشـرف 

 البطوالت وأسمى معاني التضحية والوفاء هللا ولألّمة...
لن أقول ليت الزمان يعود يوماً.. ليس ألّني أكره عودتـه.. 
كال.. فروحي وقلبي وعقلي وكّلي مشـتـاق لصـّدام، عـلـى 

 الرغم من أّني لم أره قط.. لكنه العشق...
لن أقول ليت الزمان يعود.. فالزمان توقف حين سـطـعـت 
تلك األنوار في سماء بغداد.. لقد كـان فـجـرًا لـم يـعـقـبـه 

 شروق...
لم أصدق أن أحلك ساعات الليل هي التي تسبق الـفـجـر.. 
هكذا يقول الجميع من حولي، لكّني لـم أعـد أصـدق هـذا 
المقال.. فلم أزل أعيش احلك ساعات الليل مذ رأيت صّدام 

 يّصّعد في السماء...
لم تكن مسرحية يجتمع كل أبطالها في النهاية، حتى مـن 

 مات منهم، ألنها مجّرد مسرحية...
لم تكن رواية نستطيع إنهاءها كما يحلو لنا، ألنهـا مـجـّرد 

 رواية...
 لم تكن أخبارا تكذبها الوكالة الرسمية...

لست قادرًا على توصيف ما جرى.. ففي مثل هذه األحـداث 
أقدر على فهم آهات القلوب ولكّني أعجز عن تدوينها علـى 

 الورق...
لعّل الذي شهد بعض جوالتي السابقة سيلحظ تشابها في 

 كالمي اآلن.. تشابها يبلغ حد التكرار...
أعذرني إن كنت منهم ولكن إحدى ضرباتي كانت "ال زال 

 صّدام معي كأّنه لم يرحل"...
لقد اعتدت في كل يوم أن أجلس أنا وصّدام في معبـدي، 

 وأحدثه ويحدثني...
ولعل الصدفة شاءت اليوم أن يكون موعد هـذه الـجـولـة 

 متزامناً مع جلستي وصّدام...
 مهًال!

في الواقع أنا ال أترك للصدفة منـفـذًا إلـى أوراقـي... لـم 
تكن صدفة.. فأنا وصّدام ال نفترق أبدًا.. هـو مـعـي حـيـث 
أكون.. حين أكتب.. حين أقرأ.. حـيـن أعـيـش.. وسـيـبـقـى 
صّدام في عقلي وقلبي إلى اليوم الذي سأكون فيـه حـيـث 

 يكون صّدام...
وكما هي العادة سيخبرني صّدام بعـض الـكـلـمـات الـتـي 
سأطرب لها، وأطير بها ألبلغ أعلى مراتب الـهـيـام.. وحـيـن 
أعود إلى جسدي سأشرع بتدوين ما يبقى في ذاكرتي مـن 

 كالم صّدام...
في الواقع سأكتب كل ما يخبرني به صّدام، ألّني ال أنسى 
حرفًا من كالمه.. فهو ينقشه في ذاكرتي نقشًا عصيًا عـلـى 

 النسيان...
واآلن سأجعل من كلمات صّدام ألوانًا أرسـم بـهـا أبـهـى 
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 اللوحات على ورقي هذا...
 سـأخبركم بأجمل ما عرفت في صّدام...

 لحظة!
 ماذا؟

 ما بك يا صّدام؟
 يا الهي! لقدد غضب صّدام مّني.. لقد أزاح بوجهه عّني... 

 يا الهي! أنا أكره أن اغضب الناس، فكيف بصّدام...
 لقد كان بجانبي يقرأ هذه الكلمات.. لماذا غضب يا ترى؟

سأترك قلمي وجسدي يكمالن هذه الـكـلـمـات وسـأذهـب 
 بروحي إلى صّدام وأسأله عن سبب غضبته...

 يا أبا عدي.. باهللا عليك أخبرني ماذا جرى.. أنظر إلّي..
 لماذا كتبت ما كتبت؟

 وهل فيما كتبت من بأس؟!
اسمعني جيدًا.. اسمعني وبّلغ هذا عّني.. صّدام حسين لـم 
يقدم نفسه قربانًا ليتوقف الزمان عند موته.. الزمن يمضـي 
قدماً، وصّدام حسين قاتل وقاوم واستشهـد حـتـى تـبـقـى 
أمتنا مجيدة وقوية وقادرة على المضي مع الزمن.. وصـّدام 
حسين يكره أن تتذرعوا بالحـب والـعـشـق، وتسـّول لـكـم 
أنفسكم أن تفكروا للحظة بأن الحياة تتوقف عـنـد شـخـص 
ما، سواء كان صّدام حسين أو غيره.. إن فهمت هـذا مـّنـي 

 فاذهب وبّلغ.

اعذرني يا صّدام.. لقد نطـقـت بـالـحـق.. سـأحـذف هـذه 
 الكلمات من عقلي وسأحّرم على قلمي أن يكتبها مّرة أخرى.

 عفية.
ها.. لقد عّدت إلى جسدي اآلن وسأخبركم بما جرى بيـنـي 

 وبين صّدام..
 آه.. لقد أخبركم قلمي بكل شيء.. حسناً... 

لعّلكم اآلن تسمعون صوتاً عذباً يدعو إلى الرحمن.. نـعـم! 
إّنه المؤذن.. لقد مّر من أمام منزل محّمـد وتـمـت السـرقـة 

 بنجاح...
ومحّمد عّلق جلسته ونزل إلـى األوالد يـقـسـم عـلـيـهـم 

 "العيدية"...
 وحال صنعت حلوى العيد وقدمتها لألطفال...

 و...
ليتني أستطيـع أن أقـول بـأن صـّدام عـاد مـن جـديـد 

 كالمؤّذن ومحّمد وحال...
لكّني أستطيع أن أخبركم بأن شيئًا واحدًا لم يتغّير.. ولـن 

 يتغّير.. وسيبقى خالدًا إلى األبد...
 إنها تلك الكلمات.. " يعيش الشعب     تعيش األّمة

 يسقط العمالء     يسقط الغزاة "
وذاك النور العظيم سيسطع في األرض كمـا سـطـع فـي 

 السماء ذات أضحى. 
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