
‡yaìÛa@æbäjÛ@òÈîÜ�@
 �ــ� ��ـ� ��ــ��ن �ـ��ــ� د������� 

 فلسـطين في قلوبنا وفي عيوننا إذا ما اســتدرنا إلى أي من الجهات ا�ربـع
الشهيد القائد 
 صدام حسين

 ٢٠٢٢ كانون األول


 	������د �� ��

 ����د 	���� 

 

���ب 	����ب 

� ���ج����	 

  � &�و$# 	"!� 

 

��# �*'(�ن �'��  +

�/ .-!,د  0�'!"	

 ز4�3 و.-!� 2-�د1 

 

 #�6��د 1	�6,.�	

 4�7, �,&د 

 #�$��,ن 	��'8

  �����	 �$	���	 

 

�,م 	��و"� �	

 "!;��-# 	�:�8د 

 

��د1 $=� 	���	ق $

��7/ .��?�ت 

 @�!"	 �-*�	 �!7A. 

 

	�*�C �� 	�8,د	ن: 

 	7:�ق 	�+�ر 

 ��� /4	��E6ب 

 

 �� ر�Fب

 �G���	 /+,�	 



  ٢٠٢٢كانون األول  /طليعة لبنان الواحد 

 

 كلمة الطليعة

  /�8F م	�H ��
 	�����د 	��6�� �� 
 �ـ�ـ�ــ�د 	���ــ�

&� ��%$�# ��"�د�! ��ـ�  �ـ�ـ�ـ�ـ�د �ـ��ـ� ��ـ�ـ��ق 

و�1�2 ����م /.ب ����, ����+ � *(�$�، و��ـ�ـ��ـ! 

��د   ;:�رق �748! ���56 �����ق و��2! ���ـ��ـ4ـ3!، ��� �

$�� ر@�ق ���رب �� ���?�7 �/.ب �7< �"�=! ��ـ>�ـ� 

5 �� �����F� GH E�E وB � C��� D(�ب.�I�� +���� 

���! D ��>���ن ���Kـ� �ـ�Jـ!،  �L� M7N� ن 6%� �/7>لH

 ��� �>م، ����� @��Q R7 و���ـ� H�ـPم ��ـ�ـ>#  
ً
�TN%ر �>��

�>UV �ـ7ـ4ـ�ـ�،  ����Lد�! ����7ق و��2! و����, C4N�N�� D و��

  W2$ـ� X4ـ� �/ـ�* !4Y8* E47� ت<[\� �� ]I�� �6ز���_

�ـ"ـ�D d �ـcـ�Qـ�bٍ �ـ6Jـ��ف  �� �= R�;34! �ر\�"\H Cٍ4� ��

�4�� �� Peل �"V<� b5ـ7ـ! =ـ�@ـ7ـ!  �cN� >�� f�� #WI��

  fـ�ـ��ـ4ـ3! ��ـL� gـ>��ـL� ��� >7� hو���� i�j��� k�[����

  D !وف =���ـ�l�� m�n� D o= E��� ر<j/� !د��� R4��

 =b�4 �_\"�ن و�5Y �2و��ن.  

@������ ��nم ="1، ��ـ%ي �ـC �ـ�ـ�دن ��ـ��k ��ـ�ـ��ق 

�ــ�وع L� قPــ�H D !ــcو�?ــ Eــ�ــ�;ــY� Rــ�\ــQو��2ــ!، و

��وع ���cNري �C� ،!�J �"�وم �7< Lي ����7ق، و�<j����

 E�4;ـ= �� b5e2� !lc7�� o= ���و��2! و m���� ���j�

�"�jcN �����وQ f�� !4��j��� �Vـ�ن �ـ�# D &ـ�ـ4ـ�ـ�ـ� 

 �ـ�Jـ! ��ـ�ـ��ـ4ـ3! وKـ�ـ�6ـ65ـ� �ـ� �rـ�ـ�ل 
ً
 و&�ر�

ً
�nPe

 .����N� و� d<��� 1�PN� � 

�D �4 �2��، =�و�W��" Rو�Fـ�ـ��"  ��� ]t���� uو� �����

�_���L� !4�Pد�! �7< ;��د ����@�� و�>��6، �ن ;"ـ�ـv �ـ�  

������ ��Y>ر���� b��K� b�$�w D E�� !8ـ�6ـ5، $�ـ8ـYـ4ـ!  

�ـTـ��ـ! و��ـ�ـ]ـ>�ـ! ور�ـ��ـ!  �� xـ�ـ�� �Q ��4@ �"TN; b%@

  D !ـ��zKش، و6> ��%ي �Qن د��j/� C>ر D �4ـ�د�ـ� �Lـ>��ـ

��ت ����Nل $�� �7< ���! ����Yع ��"�4|، وQـ�\ـe{ Rـ�  ��

�> ;Y�� !�$�cL� �V<& D E>رGH !V �ـcـ�$ـ�ـ! �ـP=ـNـPل  

وH@��ز�;f�� E �ـ�ر�ـQ Rـ� �*ـ{ـ�ل �Lـ>�ـ�ـ�ت ��"ـ4ـ��ـ4ـ!  

و� ��YNد�! و� �m�* �� !4���N ��ـ�ـ��ق ��ـ%ي ;ـ�ـ�ض  

  Mـ4ـIـ�ف ;ـ:ـ��u �\>�ع ���4I�N و����Cl�L� m ��و�;E �ـ�2

 و�ـ�ـ7ـE �ـ�ـ"ـ>ل  
ً
�V<و��� 

ً
�EN ��>��34! وH@��ره ��د��

ْ ُ
/ #��

  .E;و��r �<�� �b���"L ��� د��و� ��ر�;E و\

;�cL� M7و ت ��ـf �ـ%�ـR �ـ�ـ�ـ>Vـn Eـ>رb ��ـ��ـtـ[ 

�� ���]� ����j�! ����?4!، �>م ��ـ� [���  ،"E3N�[4*و"

�7< ر@��E و*��E و��EN و�_\"�\34!، ��4ـ�ـ! �ـ� �\ـ]ـ>ت 

 gـcـY�� Rـ! �ـ�ـ7ـ��T*و M���; �� E3N4Y8* E47�

 uـTـ*� Eـ\zـ� E:Y; C����� D #WIـ��ـ�ل����  �D ��ـNـ�رVـ

�n �� >:[Y� �4ـ��م ���n��L $�� وR:n =:�4ه ��

 .C����� D �:� uT*� E\z� 1"= 

 Cـ� W2$ـ� Xـ4ـ� �/ـ����� �%6�4Y8* >[�� D R! *ـ

��ده، �� Qـ�\ـR \ـNـ�3ج ���� R��� f�� !lc7�� �3جN\ �I�

���n! و�$�"�ب ;�{Pe �� Pل �"��j\ b5ـ4ـ! �زد�دت 

 fز ت ��ـ��L� ت و�> ت����<L� ���4ت� D 
ً

 و����!
ً
�%ر�

�� ���YـNـL� Eـ�وVـ! nـ�ـ4ـcـ! Fم د�<� ���� b5e2� R\�Q

 Rـ�د;ـ1، "�ـ�*ـ���L� �?2ـ�رכ و�ـ�ـ� ��ـ�ـ]ـ� �ـ���ـ

 ."!34����� !�2� R*�� ،!34��� b�= 1["7@ 

Hن ���jcNر @7"]1 و����� !�2��c$ !34?�ـ! �ـ>�ـ4ـ! 

�{� ��]�رD �6 } �[\ �� �e�E �����ـ� nـ��م ="ـQ ،1ـ�ن 

� �4$zN7�zن � 1["7@ !4j��� 4j� �6! &ـ�Vـ� �ـJرض 

و�_\"�ن، و�4j! ��2! �����34! �ـ�ـ� 6ـ� �jـ4ـ! ;ـ>=ـ4ـ� 

ور���! N"� ��\H ،b���e !34\�"\H>���ن ��E7 و�6wـE، و6ـ> 

 �ر�د ;>�E4 ر���! rPr D! ����6ت. 

 �ـ� ��ـ� @ـ7ـ"ـ]ـ1   � ��ه
ً
�4ـ��* �� E\� <6 ،2ول�

��ده �� ��� ��ـ�ـ��ق ���� #<N"� ]:�� ،!34����� !�2و�

��. و�> ��Q ��� M�%$ �I� Cن ��ـNـ�ـ�ف ;�\<I� �� ن<I�$

�EY8 ودوره $j��� 1;�6 k�<7� �ٍ��cـ4ـNـ1: ��ـNـcـ�Vـ� �

 .b�=<و�� 

\ E���Y>ت، Qـ�ن وnـ4ـ! �ـ�@ـ��ـE   � ��ه
ّ

����x، �ن �� دو

 D و�=ـ�b �ـ� 
ً
��4�* �� f�� b5"L� نz� ،ENو�� E��*و

�� ���4�n D !4��jـcـ! �2?ـ�، �ـm �ن ;ـ�ـ�ـ< ;�[c�

�"ــــn b5ـ��ـ�GH ،b �ن ;��cN �62ـــ��ف ��f �� ردح 

�3?� 7�2�� n D:>ف �/.ب و�>�L� u"ـ�و�ـ4ـ! �� E;�4=

 ��4�4l�N! و��"�4�D !4 4��6! �/.ب و���و�!.

�����,، �6 ر���ـ! 2�ـ��k ��ـ�ـ��ق و@ـ7ـ"ـ]ـ1   � ��ه

 
ً
و����� !�2� ،!�?�/� !34�zن ��Yـ��ع �ـ4ـ�ـ�ـ< �ـ:ـNـ>=ـ�

�PNe� >7� Cف ���ر��C و�ـ>��ـ�ـ�ـC، �ـ� nـ�ـ��ـ�ـ3! ��

و14��VW�H و*�>�14 و�># ر��4ـ! D �ـ>��ـu ��"ـ7ـ]ـ! 

�"(ون ��� GH �ن ;cNـ�ـ� � f�� �7>س�� R\�Q و��� ��و�eر�

 ���6ف �b�=<�� D !�2 و�/�V! و� *(�4$!. 

6%ه ������! ���NLدb �����وVـ�، ;ـ�ـ��ـ� �ـ�ـ�ـ� �ـ�ـ�?ـ7ـ>  

�/.ب �N"� >7># �����ق و��>�� ����+ ����3�Nر�6 ;>�ـ4ـ�ـ�  

�ـ� �ـ�ـ�6ـ5 ��ـ�ـ��ق و@ـ7ـ"ـ]ـ1  �� R7���;و ،E4=<� 
ُ

��
ْ

�
ُ
�

و���� ��]�ر � !�2���Nـ�ـ�3ر6ـ� eـ�ر�ـ! �ـ�Vـ�، ;ـ�;"ـC �ـ�  



      ٢٠٢٢كانون األول /طليعة لبنان الواحد     

 

Peل �"�ر�;�� ��� ��Pص ��J! و�6 �ـ>ض $ـ:ـ�=ـ�ـ�  

 ���NLد �2و�E و�2*{�ل ��cNر�6 و;����� و;>=��6.  

 Xـ4ـ� �/ـ��b���� >7 � ���م ��� �\]>ت �E47 ر���! *

 �7< �رض ��ـ�ـ��ق $ـ�ـ� 
ً
��V�� ن ���د�Q ،�Vو��� �� W$2�

�7< �رض @7"]1 وL�@ .+���� ��<�� �?�<= �Qـ�ـ�و�ـ! 

 Eـ�ـ�ـ� ��2ـ5$ـ� و;ـ>�NـcـL� ـ�� f34! ������4! ��ـ��<��

و�E;��c7 �ن �و�ر�6 �84ـ�ـ� �ـ�=ـ4ـ� �ـ:ـTـ�6ـ� و�ـ]ـ7ـ� 

��، �*Nـ� زeـ�ـ�ـ� و�;"ـ�ـR �"ـ�=ـ! �\ـ�ـ�ـ�ر6ـ� ;�4���@

و��R��[N �ن ;:�ض ��c"\ � �NcL� >7ب &ـR �ـ�ـ� 

���Tت ���Lو�1 ��%�� ��7>� �2رض ;�ـ4ـ� � 
ً

��Plم ����3

 .!7NcL� م ���>�ت���� R& 

6%ه ���Lو�! ��k���� �� f �����ق �\�� �N�Nـ�ـ� �ـ�وج 

 D ـ�Fـ7ـFـN�� �� x���_� م�l��� �
ّ

I� 5�2$� ��%ي� �NcL�

b�4/� �n�:� �Q ���ـ���ـ4ـ! و�ـ�ـ�ر�ـ! دور �LـcـNـ� �ـ� 

�� �ـW �\ـNـ:ـ�?ـ! ��j\ �� b���� !c:n RcN@ ،������

 ��"�=! =ـ��$ـ�ـ� و��ـ�ـ�ر�;ـ�ـ� 
ً

 و���34
ً
*��34! ��%ت ����

��ـf ��ــ7ــ�ـNــ�ــ� D و�ــE �ــ�ــlـ>�ــ! ��ــ:ـ"ــ�د ��"ــ4ــ�| 

 uي و�ـ%�� x���_� م�l��� ��و� ��YNدي و� ���N�� ور��4

 .!4$5�2� bد�ر_� u� �Y= ��$ ����N�� z[e D 

ت �ـ�   
ّ

Wـ� ،
ً
���L� !34ـNـ>�nـ7ـ! @Yـ> �� !?�:N\ � 6%ه

�� ���56 �����ق �� ��� �%ر ��<�� �6���cNـjـ�ر6ـ�  �Pe

�>�Vت ��]��ـ:ـ4ـ! و�Lـ%6ـ�ـ4ـ3!  K� !���<� D !34��<�� !V<�7�

و� 34�r!، و� D�jcNـ�ر6ـ� �ـ7ـ�ـ>Vـ! ��ـ�ـ>�ـ4ـ! D �ـ>��ـ�ـ!  

��>��TL� !34>�! ��/�� ���@1 ?� ��ـ�ـ�و�ـ! ��ـf �ـ�ـ<  ��

  Eق �ـ�ـPط �����ق و� \ـ]ـ���H لPe �� ������_ �6�����

�.��ـC ;ـ�رVـ8ـ4ـ! �ـ� �ـ�ـ� ��ـ�وم  � 
ً
_���ط ����� !�2�zr !34ر�

 و��:�س D ���5>כ و����د�4! و=]1.  

 D 
ً
و�ن �I>ن �����ق و@7"]1، �2$ـ� �ـ8ـ>\ـ! =ـ��ـ4ـ�

�2! ��%�� ����ـC ��ـ4ـ>م =ـ7ـB gـ5 � k���� u� !���<L�

 Eن �ـ7ـ4ـ�V<[�; ��� 1N=�"�� 1;�6 >[�� نJ@ ،س���

�� �� !4�6�4T4;�)!، 6> �ـ� �ـ4ـcـ"ـY�� Cـ��ع ��ـ%ي 

<4�Y�� g��cN�� �? !34����� !�2� E?<�-  ـ�ـ�ـ�ريNـ��

 .d<��� �e���� D !34�V�8N�� E;ه �_�1�47 و�دو�.��Qر �}� 

ـ�دb ;ـ>=ـ4ـ�ه �ـ7ـ< �2�ـ[   �Hل وPN= � �� ق����� �V�cN@

���4! �ـ7ـ>�ـ�  �� !��<��� !���= D �3ر ��وره�N� � �4�4� !34��<��

ـ�د�ـ!، و�ـ4ـ�ـ4ـ� �ـE دوره $ـ��@ـ�ـ!   ـ�ت �Lـ� ����+ �� � eـ(��

�7��وع ���>d �{� ����ده و�cN�� E3�4��jـ�رVـ! و��ـNـ�ـ��ـ4ـ!،  �

و�� E��N>د � >7� ! IN� !�2��� �M7N�� d< �ـ� ��ـ�ـ�ر�ت  

ـ�ض   �ـ�ز �ـPـ�ـNـ�ـ �E �� �ن  �I>ن ����b �ر;ـ{
ّ
I�� �� و�_�{�\�ت

����. و&��V @7"]1 6ـ> ��ـ%ي �"ـ�ـQ vـ� \ـNـ�3¡  �� d<���

  EـTـNـ� �\ـ �� � ��£N����Nري وE?�@ �� �Q �� و��u ;�"4ـ¢ و�

  D ـ� ��� D �ـ>��ـu ��"ـ7ـ]ـ! و�ـ�ـjـj�� !4��4� ز�ت��@H ��

  d<ب ��ـ�ـPN� � ر���N�� وع��� !��e D ���; ��7Qو ���eر�

  .E;�47� �� 
ً
�x<4 و�=��Y�� �4نI�� u� u4�[N�� �}� ��%ي �

�"m ��ـ�و�ـ! �ـ�ـ�6ـ5 ��ـ�ـ��ق �ـP=ـNـPل I; ،��6 ��

$ـm، �6ـ�ـ4ـ! D �ـ4ـ�ق �Lـ>��ـ�ـ!  -��$5�2
ّ

�_�ـ��L� xـ�

4! �����7!، $�� ���و�ـ! �ـ�ـ�6ـ5 @ـ7ـ"ـ]ـ1 ?ـ� �<���

 .x<4�Y�� لPN= � 

Hن ����و�! D �����ق ;��YN �ـ�\ـNـYـ�ر rـ>ر;ـE ?ـ� 6ـ%� 

 D !ـ�ـ4ـ!، و��ـ�ـ�و�ـ4ـ�"�� Eـ��ز�;ـ@H �}� m$
ّ

�L� لPN= �

@ �YN�; 1["7���YN\ر r>ر;�� ��f ��دت *ـ8ـYـ4ـNـ�ـ� 

���e �� !4��jـPل � \ـNـ:ـ�?ـ! ���ـ�ـ�ـ4ـL� !3ـNـ>�nـ7ـ! 

�� ��% �\�T/� !?�:Nرb و=o ;�رE8V و�Lـ:ـNـ>=ـ! ;�4���:�

�7< }@�ق ����N"L ��%ي ;�E7e ��4�2ل �7< و�u �� \ـ]ـ� 

�W$2� X/� �4 =>ل @ـ7ـ"ـ]ـ1، و�ـ� ردده ��ـ�ـ��ـ� * E�

  H ج�e� �� .¤ ر�م D �n<= ����� @�ت�� ���4 ������

 .
ً
��4�* 

ً
��4�* 

�ل �ـ� �ـ4ـ�ـn !3ـ��م ="ـ1 وVـ��ـ� 
َ

[
ْ
�

َ
z�ِ �e.; !�� نH

��دb، �6 ��ـ! =ـ4ـ! ��� o= !���<L� #<N"� ��@ت ر�@��

 hـ�ـ� D ق �ـ�ـ�ٍد���H �� E� ض��N; و�� ،b�4/�� h��;

�t� �=��L[ �># =��! ��@ـ4ـ! �ـ�ول �ـ.و�ل ��ـ�ـ��ـ�ـ� 

ل \ـNـY�� ¡�3ـ��ح YLـ7ـcـ! 
ّ

<& f�� #<��� �Vو;���� �>�ز

 ��2! و���و��� ���cNري. 

��، �ـNـNـ�ـIـ� ����� u� !7��* !���<� D �8ط�; 
ً

Hن ��!

 bـ>رr ـ4ـ�ت���@ E4@ ���}N; ر ��%ي����� ��@��6� �4�& ��

���PN= � �? �656ل �{� �*ـ{ـ��ـE و*ـ8ـ>nـE، و?ـ� 

�"7ـv �ـ7ـ< �� R�56 و��ر��K� !$�= R7
ّ
�$ f�� Cl���

 Rـ�\ـQ �wHـ�ت ��ـ�ـ��ـ!. وVـ�درت �/ـ�nر�ت ��2! و���

��=�N @7"]1 و�����ق،  ��6��n �N=ـ��ع �ـ�ـ�*ـ� ?ـ� 

� =PNل، @§ن ��=�ت ��2]�ر �f�� #�e2 ;ـ�ـtـU =ـ��ـ! 

��8ض r>ري ��E�� W �ـ�/ـ��כ ���ـ�ـ¨، 6ـ� �ـ�=ـ�ت 

��nع ���*� ?� �\�l! ���ـ�ـu و� �ـNـ�ـ��3د و��ـ��ـ�ـ4ـ! 

و��u4�[N. و�E47 �ن @�N ��=�ت ���Lو�ـ! �ـ7ـ< �ـ�=ـ�ت 

�/��כ 6> ?�ورN� !4��j\ b>=ـ4ـ� �ـ�ـ�6ـ5 ��2ـ! �ـ7ـ< 

 bـ�ـ�6ـ5ي، و�ـ7ـ< �ـ��ـ�K� ـ�ض���وع � ��Nـ� b����

����i�K� v �1 ���6ف ���V�cN و���6ف ��54FN. و����ـ� 
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  ٢٠٢٢كانون األول  /طليعة لبنان الواحد 

 

  بقلم المحامي حسن بيانبقلم المحامي حسن بيانبقلم المحامي حسن بيانبقلم المحامي حسن بيان
أقفل العام الحالي أيامه األخيـرة عـلـى جـلـسـة عـاشـرة 
للمجلس النيابي دون تصاعد الدخان األبيض الـذي يـبـشـر 
بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وهذه الحال ستستمـر مـع 
جلسات عشر أخرى وربما أكثر، في تكرار لمشهديات العـشـر 
األول. إذا ما استمرت المعطيات ذات الصلة بانتخاب رئـيـس 

 .للجمهورية على حالها
ولهذا فأن الشغور في موقع رئاسة الجمهـوريـة سـيـبـقـى 
قائماً، طالماً لم يتأمن النصاب السياسي الذي ينتج تسـويـة 
تفتح الطريق أمام انتخاب رئيس جديد للجمـهـوريـة. وهـذا 
النصاب السياسي أطرافه ليست داخلية بل خارجية تنـطـلـق 
في حساباتها في مقاربة هذا الـمـوضـوع مـن خـالل وضـع 
االتفاق على إنتاج تسوية رئاسية فـي مـيـزان مصـالـحـهـا 
الدولية واإلقليمية. لذلك ال ينتظرن أحـد انـتـخـاب رئـيـسٍ 
استناداً إلى معطى الوضع الداخلي حتى لو استـمـر الشـغـور 

  .اشهراً وسنوات وسبق إن حصل مثل هذا األمر
هذا الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لـحـظ الـدسـتـور 
آلية الستمرارية عمل المرفق العام في حال حصوله، وهو ما 

من الدستور التي نصت على أنه (فـي  ٦٢نصت عليه المادة 
حال خلو سدة الرئاسة ألية علة كانت تناط صالحيات رئيس 
الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء). علماً أن وثـيـقـة الـوفـاق 
الوطني التي جرى تعديل الدستور استناداً إلـى مـا انـطـوت 
عليه من بنود أناط السلطة اإلجرائية بمجلس الـوزراء الـذي 
يتولى رئاسته، رئيس الحكومة، وبالتالـي اجـتـمـعـت لـديـه 
صفتي رئيس المجلس والحكومة فـي آن. وهـذا مـا أكـدت 

من الدستور التي نصـت عـلـى أن رئـيـس  ٦٤عليه المادة 
مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم بـاسـمـهـا 
ويعتبر مسؤوالً عن تنفيذ السياسة الـعـامـة الـتـي يضـعـهـا 

  .مجلس الوزراء
إذاً، من يمثل الحكومة ويتكلم باسمها هو رئيسها، وهـذا 
ينسحب حكماً على صفته كرئيس لمجلـس الـوزراء، حـيـث 
يمثله ويتكلم باسمه، خاصة وأنه الـمـسـؤول عـن تـنـفـيـذ 
السياسة العامة التي يضعها المجلس. ومن يـكـون مسـؤوالً 
عن تنفيذ السياسة العامة، يكون مسؤوالً عن تنفيذ كـل مـا 
يقرره المجلس وما يصدر عنه من مراسيم وقرارات. وعندمـا 
تؤول صالحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء وكـالـة 
عند خلو سدة الرئاسة، فإن المركز القانوني لرئيس مجلـس 
الوزراء في هذه الحال، يكون ذاته فيما لو لـم يـكـن مـوقـع 
رئاسة الجمهورية شاغراً ألي سبب من األسباب. وعليـه فـإن 
من يوقع على ما يصدر عن مجلس الـوزراء مـن مـراسـيـم 
وقرارات هو من يمثله كهيئة اعتبارية، الذي هو رئيسه فـي 
حال انتقلت صالحيات رئيس الجمهورية لـمـجـلـس الـوزراء 

  .وكالة

ـــذا  ـــى ه وعـــل
األساس، فإنه لدى 
تفعيل نص المادة 

من الدسـتـور،  ٦٢
فــان الــمــراســيــم 
والــقــرارات الــتــي 
يصدرها مـجـلـس 
الــوزراء تــنــتــج 
مفاعيلها القانونية 

والعملية بإصدارها ونشرها ممهورة بتوقيع رئيس مـجـلـس 
الوزراء أصالة ووكالة وتوقيع الوزير الـمـخـتـص فـقـط. وان 
القول بإن المراسيم تتطلب تواقـيـع كـل أعضـاء مـجـلـس 

 ٦٢الوزراء كي تصبح نافذة، يناقض صراحة نـص الـمـادة 
التي تحصر الصالحية بالمجلس كمؤسسة دستورية ولـيـس 
بأعضائه. ولو كان المشرع قصد مجلس الـوزراء بـمـجـمـوع 
أعضائه لكان نص على ذلك صراحة وال كـان تـرك مـجـاالً 

  .لالجتهاد والذهاب بعيداً في تفسير أحكام المادة المذكورة
إن مجلس الوزراء كمؤسسة هو الذي آلت اليه صـالحـيـات 
رئيس الجمهورية في حالة الشـغـور ولـيـس إلـى أعضـائـه 
كوزراء، وبالتالي فإن من يوقع باسم المجلس أصالة أو وكالة 
هو رئيسه، وأما الوزير الذي يتطلب نفاذ المرسوم تـوقـيـعـه 
فهو الوزير المختص سواء كـان مـجـلـس الـوزراء يـمـارس 
صالحيته أصالة عن نفسه أو وكالة استناداً إلى نص الـمـادة 

. ومن يعتبر أن توقيع جميع الوزراء ضرورة ميثاقية، فهـو ٦٢
مخطئ في تقديره، ألن الميثاقية تتأمن في المشاركـة فـي 
إنتاج المراسيم وليس في متابعة تنـفـيـذهـا. فـالـمـراسـيـم 
والقرارات تمر في مرحلتين، مرحلة اإلنشاء ومرحلة اإلعـالن. 
وأما اإلنشاء فقد نص الدستور على شـروط إلقـرارهـا وهـو 

، وأمـا اإلعـالن ٦٥المحدد بنص الفقرة الخامسة من المادة 
الذي ينطوي على اإلصدار والنشر فال يوقع عليها إال الـوزيـر 
المختص إضافة إلى توقيع رئيس الجمهورية وتوقيع رئيـس 

  .مجلس الوزراء
إن اإلصرار على اعتبار توقيع جميع الوزراء عـلـى قـرارات 
مجلس الوزراء في حال شغور موقع الرئاسة، يـنـطـلـق مـن 
خلفية سياسية وليست دستورية، وبـالـتـالـي فـهـذه بـدعـة 
تضاف إلى البدع الكثيرة التي يعمل بها بعيداً عـن الـتـقـيـد 
بأحكام النصوص الدستورية. وإذا كانت حصلت سوابق فـي 
هذا المجال، فهذه السوابق لم تكن ترتكز على أية أسـانـيـد 
دستورية بل كانت تقارب من خلفيات سيـاسـيـة. وهـذا مـا 
يضيف تعقيدات إلى ما هو قـائـم كـونـهـا تشـكـل تـجـاوزاً 
وخروجاً عن صراحة النص فضالً عن كونها تشكل افـتـئـاتـاً 
على صالحيات رئيس مجلس الوزراء كـمـسـؤول عـن إدارة 

  .مرفق دستوري مناطة به السلطة اإلجرائية
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      ٢٠٢٢كانون األول /طليعة لبنان الواحد     

 

  نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
على إيقاع االتهامات المتبادلة بيـن اطـراف الـمـنـظـومـة 
الحاكمة وتخوين الطرف الواحد منها لآلخر، لم يعد يفاجـئـنـا 
هذا الكم من الفضائح التي تتكشف على الـمـأل كـل يـوم، 
حتى لتخال نفسك انك تعيش فـي غـابـة مـن الـعـصـابـات 
المافياوية المنظمة، قوامها وحـوشّ بشـريـة ال تـمـت إلـى 
األخالق واإلنسانية بأية صلة، تتاجر بكتب األديان السماويـة 
وتجير ذلك لتكريس فسادها الذي ال يميز بـيـن الـقـوانـيـن 
والخروج عليها، وجلّ ما ينزعون اليه هو تكبـيـر أحـجـامـهـم 
وتوسيع حظائرهم الطائفية وتحويل اللبنانيين إلى قرابـيـن 
جاهزة يضحون بها كلما دعت المصلحة التي تقرّها الحظيرة 

  . وتتوافق عليها باقي الحظائر
أي نوعٍ من اللصوصية تلك الخبرية الـتـي تـتـحـدث عـن 
أجهزة استماع يضعها رئيس سابق للجمهورية في مـكـتـبـه 
وهو يستقبل رئيس حكومته كي ينقل بالصوت مـا يـجـري 
بينهما إلى من يتنصت عليهما في غرفـة أخـرى، وفـي أيـة 

  ! خانة من عدم األخالق ما جرى، سوى الحضيض
هو الحضيض األخالقي والسـيـاسـي الـمـرادف لـجـهـنـم 
االقتصادي واالجتماعي الذي زج في أتونها اللبنانيون وبـاتـوا 
اقرب إلى العيش في مجارير الفساد التي تتحكم بها سـيـول 
المنظومة بوحولها وبقايا نتانتها حيث ال عـجـب أن يـتـبـرأ 

من مسؤوليتهم عن إغـراق األوتـوسـتـراد   الوزراء المعنيين،
اللبناني بشلّاالت المياه الهادرة كلّما أمطرت السماء متخذيـن 
من لون المياه الموحلة ذريعةً لرمي المسؤولية على بعضهم 
البعض وكلهم في التقصير سواء وحولوا حياتنـا إلـى طـيـن 

بكونها ممزوجةً  غير أنها تتمايز عن وحول البلديات، ووحول،
  . بشتى الوان العذاب والقهر والمعاناة

هي المنظومة المتكاملة في عهرها وفسادها، المـتـوزعـة 
األدوار بين مواالة ومعارضـة، تـثـرى األولـى عـلـى حسـاب 
الرشاوى والخوات، وتدافع األخرى عـنـهـا مسـمـيـةً الـرشـى 
اكراميات، والخوة هدايا، بينما القضاء تـحـول إلـى مـطـيـة 

عـازم عـن إنـهـاء (يتقاذفها الطرفان، بعضه (أي الـقـضـاء) 
اعتكافه مطلع العام المقبـل، والـبـعـض اآلخـر الـمـطـالـب 

 !! بتحسين معيشته مهدد بإحالته إلى مجلس القضاء
ومع ذلك، ترانا في وحول شتوة اليوم قبل األخير من شهر 
تشرين ثاني المنصرم، نرى ما هو أنظف من كل ما يلتصـق 
بسمعة المنظومة مجتمعة، فال تستثني فيها من يسـتـحـق، 
في بلد، ما عاد العهر فيه رذيلة، وال القوادة قمة العيب، أمام 
هذا الدرك القاتل من االنحطاط األخالقي المنظّـم والـمـوت 

  . المتدرج للقيم
هل هو النظام الذي يحتضر وقد فقد كل مـقـومـات بـنـاء 
الدولة، أم هي المنظومة المتمادية في انحدارها وتزيد مـن 
مشروعية قرب فنائها كلما استشعرت بقوتها المـجـردة مـن 

أم أن العلّة تكمن في شعـبـنـا  كل نوازع اإلنسانية واألخالق،

الذي أعاد تجديد الثـقـة 
بممثلـيـه الـفـاسـديـن 
داخل الندوة البرلمانيـة 
وجعلـهـم يـتـفـاخـرون 
بعديد نواب كـتـلـهـم، 
مما جعل المنظومـة ال 
توفر جهداً لـتـدجـيـنـه 
وتطويـعـه ومسـخ مـا 
ــن  ــا م ــه ــدي ــن ل ــك ام
شرائحه إلى ما اُصطُلح 

وال عجب في هذه الـتـسـمـيـة  على تسميته ب "ماعز يهوذا،
عندما نعلم أن بعض "المسالخ" تمتلك ماعزا يسمى "مـاعـز 
يهوذا "وهو مدرب ليقود المواشي بهدوء إلى المـذبـح حـيـث 
يرونه ويثقون به ويتبعونه معتـقـديـن انـه يـعـرف طـريـق 

  . الخروج لكنه يقودهم إلى الموت
لقد كانت هذه النظرية من أكثر ما استوقفني مؤخـراً مـن 
مطالعات، كمصطلح يعود منشأه إلـى الـواليـات الـمـتـحـدة 
األميركية، حيث يتم تداوله منذ زمن بعيد فـي بـالد الـعـم 
سام، بين القوتين الحزبيتين األساسيتين داخل الـمـجـتـمـع 

 : األميركي
لدى الحزب الديموقراطي وهو يتوجه عموماً نحو الشبـاب -

محدودي الثقافة والمعرفة، غير المتعلمين التعليـم الـعـالـي 
وجلّهم من فئات مفككة داخل المجتمع األميركـي والـكـثـيـر 

  منهم من األقليات،
أما القطيع اآلخر لدى الجمهوريين، فقوامهم من الطبـقـة -

المتوسطة والمهنيين والعمال المدربين، ولكن المتـشـدديـن 
 !!! وطنياً ودينياً

هكذا تستنسخ نظرية "ماعز يهوذا" وتطَبق في اكثر مكان 
من العالم ، كما هو حال اللبنانيين المنضوين داخل قطـعـان 

  . الطوائف والمذاهب أيها السادة
هي النظرية التي يتدرب عليها شعبنا المخدر كي يتـأقـلـم 
وجرثومة الطائفة التي تفتك به يوماً بعد يوم وهو يرى بـأم 
عينيه كيف تتبخر مدخراته وجنى عمره، ضائعاً بين جـيـوش 
المحلّلين االقتصاديين الذين يشبِعونه طحناً في تنظيراتهم 
وال يرى العجين سوى سراباً، وتراه عاجزاً عن الحصول عـلـى 
حبة دواء ويستحيل عليه دخول المستشفى، استحالة أبنـائـه 

ومـنـهـم  الحصول على وجبة غذاء ولو لمرة واحدة في اليوم،
من يفتش عنها في قمامة الميسورين وحـديـثـي الـنـعـمـة، 
التجار الكبار وتايكونات المال المتالعبين بالعملة الـوطـنـيـة 

وبات الشارع مالذاً لـلـجـريـمـة  وقوت الشعب وغذائه ودوائه،
والقتل في وضح النهار بقصد السرقة وسلب الناس وتصفية 
الحسابات الشخصية، ومن لم يمت بذلك، قضى على نفـسـه 
انتحاراً متهرباً من عناء حياة لم يعد يجد فيها مـا يسـتـحـق 

 . العيش دون كرامةٍ أو شرف
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  ٢٠٢٢كانون األول  /طليعة لبنان الواحد 

 

 ن. ز.ن. ز.ن. ز.ن. ز.
لعل أسوأ ما يمر على اللبنانيين من مهازل، أن تسـتـحـوذ 
مسألة النفايات حيزاً كبيراً غير مسـبـوق فـي يـومـيـاتـهـم 
وأوضاعهم الصحية في ظل وجود وزارة للبيئة تخالها تعمـل 
في البالد اإلسكندنافية وما من رابط لها بهذا الـبـلـد سـوى 

  . التسمية وحسب، لألسف
لقد عولنا كثيراً على وزير البيـئـة الـحـالـي الـمـتـخـصـص 
بشؤون البيئة وهو القادم من صرح الجامعة األميركـيـة فـي 
بيروت، ولطالما كانت له مداخالته القيمة في كل ما يتعـلـق 
بالبيئة، غير أنه، ومع تبوئه الوزارة تحول إلى رقمٍ في عديد 

  . وزرائها الذين تظنهم ولوهلة كبيرة، لزوم ما ال يلزم
لقد سبق وتوسمنا خيراً بوجود اكثر من وزير مـتـخـصـص 
على رأس وزارة البيئة وتوهمنا للوهلة األولى أن تكون هـذه 
الوزارة في مقدمة الوزارات الحيوية التي تسبق في أهميتهـا 
ما يسمى وزارات سيادية وخدماتية، وهذا مـا تـنـبـهـت لـه 
العديد من الدول المتقدمة التي جعلت مـن وزارة الـبـيـئـة، 
الدينامو الفاعل في ترسيخ مفهوم التـنـمـيـة الـمـسـتـدامـة 
والحفاظ على الطبيعة وتحديد معايير التخلص من النفايـات 

  . والفضالت المتأتية من مختلف األنشطة العاملة في البلد
لم نسمع أن الواحدة من هذه البلدان قد حولت أراضيها إلى 
مكبات لقماماتها، وان اجمل ما فيها من مسـاحـات عـقـاريـة 
تحولت إلى أراضٍ غير صالحة للسكن فحسب، وإنما تحـولـت 
إلى بؤرٍ ، تنشر األوبئة واألمراض وتزيد من أعـبـاء الـوطـن 

  . تلوثاً للجو والبر والبحر معاً
ماذا نقول في بلد ذي مساحة صغيرة كلبنان، مرشح يـومـاً 
الن يتحول برمته إلى مكب كبير للنفايات يمتد عـلـى طـول 
شريطه الساحلي، من صيدا إلى الناعمة والكوستابرافـا إلـى 
برج حمود فالجديدة وطرابلس، وكلُّ من هذه المواقع يحـوي 
مكباً كفيالً لوحده بتدمير صحة كل من يحيط به من سـكـن 
وحياة، وكلُها تجاوزت الشروط البيئية الـتـي أنشـئـت عـلـى 
أساسها وتجاوزت مساحاتها أضعاف أضعاف ما يجب أن تكون 
عليه، هذا دون التطرق إلى مئات المطـامـر غـيـر الصـحـيـة 
األخرى المنتشرة في أعالي الجبال اللبنانية وخطورتها عـلـى 
المياه الجوفية قدر خطورة مطامـر السـاحـل عـلـى الـثـروة 

ولنا في االنفجار المتقطع الحاصل هـذه  السمكية في البحر،
األيام مع مطمر طرابلس، ما يؤكد فشل السياسة الـبـيـئـيـة 
في لبنان وقد صار جبالً يقارب الخـمـسـيـن مـتـراً ارتـفـاعـاً 
بعرضٍ متمدد كفيلُ بانتشار أذاه على مدينـة كـامـلـة عـن 
بكرة أبيها، إلى مناطق الجوار أيضاً في الكورة والضنية، ومـا 
حصل مؤخراً من اشتعال الغازات الكامنة في هذا الـمـطـمـر 
ودخانها األسود المحمل بالسموم السرطانية، ما يسـتـدعـي 
دق ناقوس الخطر لعلّ وزارة البيئة اللبـنـانـيـة تـفـيـق مـن 

غفوتها وتتذكر انه قد آن األوان لمعالجات سريعـة وجـذريـة 
لما ينتظرنا من أخطار مستدامة بـدل تـحـقـيـق الـتـنـمـيـة 
المستدامة التي هي عمل ومهام وزارة البيئة أساساً في ظـل 
عدم وجود أية رؤية أو خطط بيئية تضع البلد عـلـى سـكـة 

  :السالمة الصحية ، وهذا ما يدفع إلى التساؤل
كيف أن بلداناً عرفت كيف تستفيد من قمامـتـهـا وجـعـلـت 
منها ثروة قومية ال يستهان بهـا سـواء بـتـدويـرهـا وإعـادة 
استخدامها أو حرقها وتحويلها إلى طاقة كـهـربـائـيـة تـوفّـر 
عليها شراء المشتقات النفطية، ونعجز عـن كـل ذلـك فـي 

  !! لبنان األخضر
إنه لمن نكد الزمان على هذا البلد، ما نشهده من تضـخـم 
في عديد من يطلعون علينا صباحـاً مسـاء، يـنـظّـرون فـي 
البيئة ويرمون شماالً ويميناً باقتراحاتهم البيئـيـة الـتـي لـم 
تثمر سوى المزيد من تـفـاقـم األزمـات وجـمـود الـخـطـط 
المطلوبة لمعالجتها، فال معامل التدوير عملَ بها واقتـصـرت 
على مبادرات خجولة في بعض القـرى، دون أن نـغـفـل أن 
مدينة كطرابلس تيسر لها يوماً إنشاء معمل كبير للـتـدويـر، 
تحول اليوم بدوره إلى مكب لخردته التي تحتاج لـلـصـيـانـة 

أما المحـارق، فـإن  والتأهيل بعد سنوات اإلهمال المتراكمة،
مجرد الحديث عنها هو بمثـابـة الشـعـور بـالـذنـب لـكـثـرة 
المعترضين عليه دون اإلشارة إلى أن دول أوروبية متـقـدمـة 
كالنمسا مثالً ، لديها اهم المحارق التي تتمتع بكل الشـروط 
البيئية في وسط العاصمة فيينا التي تستفيد مـن الـطـاقـة 
الكهربائية الناتجة عن إحراق النفايات، مع اإلشارة أيضـاً أن 
دوالً أخرى كالنرويج، ال تكتفي بنفاياتها فقط لالستفادة من 
حرقها، وإنما تشتري آالف األطنان من الدول المجاورة لـهـذه 

 .الغاية
فأي مصيرٍ بيئي قاتم ينتظرنا ونحن نـعـجـز عـن تـدبـيـر 
أمورنا بأنفسنا في ظل سياسات عامة تتحكم بنا، على أيدي 

 . نفايات الساسة
* * * * * 
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ــادة  ــي ــق ــي ال ــع ــن ت
الــقــطــريــة لــحــزب 
طليعة لبنان العربـي 
ــراكــي إلــى  ــت االش
مــنــاضــلــي الــحــزب 
وجــمــاهــيــر لــبــنــان 
ــة،  ــي ــرب ــع ــة ال واألم
الرفيـق الـمـنـاضـل 
محمود زعيـم الـذي 
وافته المنية صبيحة 

كانون األول بعد معاناة مع المـرض، وبـعـد  ٢٠يوم الثالثاء 
مسيرة حافلة بالعطاء النضالي، منذ انخرط في صفوف حزب 
البعث العربي االشتراكي منذ تفتح وعيه السـيـاسـيـة عـلـى 
قضايا الشعب واألمة في التحرر االجتماعي والقومي. وبفقده 
يفقد الحزب واحداً من خيرة مناضليه الذين لم يتوانوا يـومـاً 
عن تأدية واجب نضالي وطـنـي وقـومـي وكـان لـه شـرف 
المشاركة في الدفاع عن البوابة الشرقية لـلـوطـن الـعـربـي 
وقضى أسيراً عشر سنوات دون أن يفت عضده وتخمد جـذوة 
النضال في ذاته، فخرج إلى الحرية قابضاً على جمر المواقف 
المبدئية ومتصدراً الصفوف في كل فعاليات الحزب النضالية 

  .على كافة الصعد والمستويات
إن القيادة القطرية للحزب، وفـي هـذا الـمـصـاب األلـيـم 
والخطب الجلل بوفاة رفيق مناضل، تشعر بعـبء الـخـسـارة 
النضالية لفقدها رفيقاً عزيزاً تميز بالعصاميـة والـنـقـابـيـة، 

وتتقدم من األسرة الكريمة بأحر التعازي األخوية والرفاقيـة، 
وكلها ثقة بأن إرثه النضالي سيبقى دائم األثر في مسـيـرة 
الحزب التي أغناها وكان القدوة فـي تـعـامـلـه مـع رفـاقـه 
ومحيطه االجتماعي وأبناء مدينته بعلبك التي أحبهـا وبـقـي 
حتى الرمق األخير من حياته يعيش معاناة أهلها في مواجهة 

  .ظروف الحياة الصعبة
الرحمة للرفيق الفقيد العزيز محمود زعيم واسـكـنـه اهللا 

  .فسيح جنانه بجانب الشهداء والصديقين واألبرار
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بحضورٍ حزبي الفت يتقدمه الرفيق أمين سر القطر األسـتـاذ 

ــت  ــم ــان ت ــي حســن ب
المشاركة في تـأبـيـن 
الــرفــيــق الــمــنــاضــل 
مـحـمــود زعـيــم إلــى 
ــي  ــر ف ــواه األخــي مــث
بعلبك وقد تـم وضـع 
إكليلين مـن الـزهـور 
على ضريـحـه بـاسـم 
قــيــادة فــرع الــبــقــاع 
والقيادة القطرية رحم 
اهللا الـفـقـيـد والـبـقـاء 
للقيم والمبادئ الـتـي 

 حملها.
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ببالغ األسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره، ننعي إليكم وفاة الـمـرحـوم الـحـاج 
تغمد اهللا الـفـقـيـد بـواسـع      .الدفن يوم غد السبت بعد صالة الظهر "محمد شحادة "أبو عمرو

 ."و"إنا هللا وإنا إليه راجعون .رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته
مشاركة الرفاق في حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي يتقدمهم الرفيق المناضل أميـن 
سر القيادة القطرية المحامي حسن بـيـان مـع 
عائلة المرحوم الرفيق محمد شحادة في تقـبـل 
التعازي في جب جنين وكـان فـي اسـتـقـبـالـه 
الرفيق أحمد شحادة أخ الفقيد وأبـنـائـه عـمـر 
وإياد ورفاقه في البقاع الغربي وأكـد الـرفـيـق 

أمين السر على الدور النضالي الذي قام به الرفيق أبو عمرو وعن المكانـة الـتـي 
يتمتع فيها بين رفاقه وهو الذي واكب المسيرة لما يـزيـد عـن خـمـسـة عـقـود 
تعرض خاللها لألسر واالعتقال وما بدلت الحالتان ولم تهز قـنـاعـاتـه الـراسـخـة 

 فإلى جنان الخلد يا أبا عمر والبقاء للمبادئ والقيم التي حملت والبقاء هللا.
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في وفد ترأسه عضو القيادة القطـريـة لـلـحـزب الـرفـيـق 
توجه الرفاق في منظمة طـرابـلـس لـحـزب  رضوان ياسين،

طليعة لبنان العربي االشتراكي عصر اليوم الثالثاء إلـى دار 
الفتوى بطرابلس مهنئين سماحة المفتي الشيخ محمد إمـام 
بعد نجاحه في انتخابات المفتين يوم األحد الـمـاضـي عـلـى 
رأس اإلفتاء في طرابلس والشمال متمنين له التوفـيـق فـي 
مهمته الجديدة ومثمنين اإلجماع الكـبـيـر الـذي حـظـي بـه 
سماحته مما يعكس افضل األثر على الـمـديـنـة ومـواجـهـة 

 مختلف الظروف القاسية التي تعيشها .
ولمناسبة حلول عيد الميالد المجيد، تقدمت قـيـادة حـزب 
طليعة لبنان العربي االشتراكـي فـي طـرابـلـس والشـمـال 

بتهنئتها لرؤساء الطوائف المسيحية في شمالي لبنان ، حيـث 
زارت لهذه الغاية على التوالـي كـل مـن رئـيـس أبـرشـيـة 
طرابلس المارونية وتوابعها المطران يوسف سويف، وراعـي 
أبرشية طرابلس والكورة للروم األرثوذكس الـمـتـروبـولـيـت 
افرام (كرياكوس)، ومتروبوليت طرابلـس وسـائـر الشـمـال 

وذلـك فـي مـقـر  للروم الملكيين الكاثوليك أدوار ضـاهـر،
أبرشياتهم في طرابلس والكورة، متمنيـن لـلـوطـن ولـكـل 

ووالدة جديدة  اللبنانيين خالصاً حقيقياً من أزماتهم الراهنة،
 . كما هي والدة المخلّص

 
* * * * 
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    انانانانيــــــــــيــــــــــيــــــــــيــــــــــبببب
حيث أن نقابة المهندسين بمـا تمثل كواجهـة تعمل عـلـى 
تحصين دور المهندس لمـا يـخـدم مشـروع قيامــة الــوطـن 
ومـا تمثلـه كمنصـة للعمـل الـديموقراطي وصيـانـة مـبـــدأ 
الحريـات وضمان مستقبل المهندس التقاعدي أن جمعيتـنـــا 
تحمـل على عاتقهـا همـوم أعضائها بمـا ينسجم والمصلحـة 
الوطنيـة تـرى لزاماً عليهـا الوقـوف إلـى جـانـب أعضـائـهـا 
ومطالبهم التي يرفعونها باإلضافة إلى أن جمعيـتـنـــا تــرى 
فـي مطـالـب المهندسين المتقاعـديـن وجـمـيـع قـطـاعــات 

المـهـن الـحـرة قياساً مع معاناة الشعب اللبنانـي مـطـــالــب 
محـقـة تستوجب اإلنصاف فإننا نشجب ونستنكر مـا تعـرض 
له نائب رئيس الجمعية الزميل المهنـدس حيدر عثمـان مــن 
تعدي على يـد أمـن الـمـال فــي إدارة لـجـنـــة الصـنـدوق 
التقاعـدي السيد إدمون خـوري آملين إنـزال أشـد العـقـوبـات 
بحقـه مـع حفظ حقنـا بالمالحقة القانونـيـة ألن الـمـسـاس 

 بكرامة الزميل توازي المساس بأخالقيات المهنة.
 ودمتم للعمل النقابي

    الرئيس دكتور موسى خليلالرئيس دكتور موسى خليلالرئيس دكتور موسى خليلالرئيس دكتور موسى خليل
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وتأكيداً على القواسم المشتركة التي تجـمـع نضـال الشـعـبـيـن 
في نطاق لقاءاتهمـا الـدوريـة الـمـشـتـركـة،  اللبناني والفلسطيني

استقبلت قيادة حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي فـي الشـمـال، 
ممثلة بالرفاق رضوان ياسين أمين سر فرع الشمال ونبيل الـزعـبـي 
وعمر شميط، في مقر قيادة الحزب بطرابلس، وفد حركة الـتـحـريـر 
الوطني الفلسطيني (فتح) في الشمال برئاسة األخ مصـطـفـى أبـو 
حرب أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، مسؤول حـركـة 
فتح في منطقة الشمال وضم األخوة الدكتـور عـمـاد مـطـر عضـو 
قيادة المنطقة وأبو فراس الميعاري مسؤول العالقات العامة وجمـال 
الكيالي أمين سر حركة فتح بطرابلس وإبراهيم الخليل عضو قيادة 

شعبة البداوي، حيث ناقش الطرفان كافة الشؤون المشتركة قومياً ووطنياً ووقفوا أمام التضحـيـات الـتـي يـقـدمـهـا الشـعـب 
الفلسطيني دفاعاً عن حقه في تقرير المصير، كما تطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز الفعاليات المشتركة خـاصـةً فـي ذكـرى 

  .انطالقة المقاومة الفلسطينية واستشهاد الرئيس القائد صدام حسين في األسابيع المقبلة

كانون األول مقر االتحاد الوطني  ٢١زار صباح األربعاء 
  FENASOL لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

وفد من حزب طليعة لبنان برئاسة األسـتـاذ مـحـمـود 
  . (أبو قاسم ) واألستاذ أحمد ناصر إبراهيم

وكان في استقبالهم رئيس االتحاد الوطني الـنـقـابـي 
كاسترو عبد اهللا وقيادة االتحاد الوطني لنقابات الـعـمـال 

بحضـور كـل مـن  FENASOL والمستخدمين في لبنان
  . النقابي علي أيوب والنقابي شحادة المصري

وقد تداول المـجـتـمـعـون فـي األوضـاع السـيـاسـيـة 
واالقتصادية واالجتماعية الراهنة التي يمر بـهـا لـبـنـان 
وشعبه من إفقار وتـجـويـع ومـن فـرض لـلـمـزيـد مـن 
الضرائب والرسوم الجديدة والدوالر الجمـركـي وتـفـلـت 
كبار التجار والكارتيالت من عقال جشعهم واحـتـكـارهـم 

لكافة السلع الغذائية وسواها من دون حسيب أو رقيب ومواكبة كل ذلك مواصلة الدوالر لالرتفاع في السوق السوداء ليـالمـس 
الف ليرة للدوالر الواحد وأمام كل ما يجري وإمعان السلطة السياسية الفاسدة في مواصلتها لتجويع وإفقار شعب بأكملـه  ٤٥الـ 

أجمع الحاضرون على ضرورة استكمال كافة التحركات المطلبية في وحيث امكن وفي العودة في القريب العاجـل إلـى الشـارع 
والى كافة الساحات لوضع حد لالزمة السياسية واالقتصادية التي تتفاقم ولحكومة صندوق النقد الدولي ولرئيسـهـا الـنـجـيـب 

  . الذي ما زال يلبي كافة الشروط لجهة رفع الدعم عن كل احتياجات المواطن اليومية
كما كان االجتماع هو جولة أُفق بين المجتمعون حول كافة التحركات المطلبية السابقة وتم التأكيد علـى إعـادة الـتـواصـل 
وجمع كل القوى الوطنية والنقابية واألهلية والنسائية والطالبية والشبابية من أجل إعادة الزخم للتحركات المقبلة في الشـارع 
وخاصة مع اللقاء التشاوري النقابي الشعبي من أجل وضع رزنامة للتحرك المطلبي والشعبي في مطلع السنة المـقـبـلـة، وفـي 

  . ختام االجتماع كان هناك توافق حول خطورة المرحلة والقادم من األيام
  . وعلى ضرورة العمل سوياً والتصدي لألزمة المعيشية عبر التالقي والنزول إلى الشارع

 . ٢١/١٢/٢٠٢٢بيروت في 
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  ٢٠٢٢كانون األول  /طليعة لبنان الواحد 

 

عقد مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، مؤتـمـراً صـحـفـيـاً  
أطلق خالله رئيسه محمد صفا الموسوعة التي حمـلـت عـنـوان  
"أسرى فلسطين ولبنان والجوالن، االعـتـقـال اإلداري جـريـمـة  
حرب"، في مقر مركز الخيـام فـي كـورنـيـش الـمـزرعـة فـي  

  .٢٠٢٢ -١٢ -١٥ العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ظهر الخميس  
حضر المؤتمر الصحفي أمين سر حـركـة فـتـح وفصـائـل 
منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحـي أبـو الـعـردات 
على رأس وفد من قيادة الحركة وأمين سرهـا فـي بـيـروت 
سمير أبو عفش، رئيس الشبكة العالمية للدفاع عن الشـعـب 
الفلسطيني محمد صفا، نائب رئيـس الـمـجـلـس الـوطـنـي 
الفلسطيني علي فيصل، عضو المكتب السياسي لـلـجـبـهـة 
الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال، عضـو الـلـجـنـة 
المركزية للحزب الشيوعي اللبناني سالم أبو مجاهد، ممـثـل 
حركة الجهاد اإلسالمي محفوظ منور، المحامي حسن بـيـان 
أمين عام حزب طليعة لبنان العربي االشـتـراكـي، مـمـثـلـو 
األحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية، وحشـد مـن 

  .اإلعالميين وأعضاء المركز وأهل الصحافة
بدأ المؤتمر الصحفي بكلمة لرئيس الشـبـكـة الـعـالـمـيـة 
للدفاع عن الشعب الفلسطيني محمد صفا رحب في بدايتـهـا 
بالحضور، مفنداً لفصول الموسوعة التي تم إطالقها، عارضاً 

  .في الكتاب الموسوعة ١٤ألبرز ما تناولته الفصول الـ 
واعتبر صفا أن الموسوعة هي كتاب يتم وضعه أمام الـرأي 
العام والمجتمع الدولي ليخـرج عـن صـمـتـه وتـواطـؤه مـع 
االحتالل اإلسرائيلي، داعياً منظمة التحرير الـفـلـسـطـيـنـيـة 
وكافة فصائل الثورة الفلسـطـيـنـيـة والـهـيـئـات واألحـزاب 
الوطنية اللبنانية، وهيئات المجتمع الدولي إلى تسويق هـذه 
الموسوعة ودعمها ونشرها، مؤكّداً أن الكتاب هـو مـرافـعـة 

على جرائمـهـا بـحـق الشـعـب “  إسرائيل” تاريخية لمحاكمة 
  .الفلسطيني والعربي

وكانت كلمة ألمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير 
الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، وجه في بـدايـتـهـا 
التحية إلى فلسطين من داخل العاصمة المـقـاوِمـة بـيـروت، 
موجهاً التحية إلى أرواح شهداء الثورة الفلسطيـنـيـة، وعـلـى 

  .رأسهم الرئيس الشهيد ياسر عرفات
واعتبر أبو العردات أن ما يقوم به مركز الخيام مـن جـهـود 
على الرغم من اإلمكانيات المتواضعة للمركز يعتـبـر عـمـالً 
جباراً، ألنه يوثّق لحاالت االعتقال والجرائم اإلسرائيلية بحق 
الشعب الفلسطيني، مشدداً على أهـمـيـة الـتـوثـيـق لـهـذه 
الجرائم كي تطّلع عليها األجيال المقبلة لما لها مـن قـيـمـة 

  .كبيرة في ظل هذه الظروف الصعبة
وفي ختام كلمته بارك أبو العردات لمثل هذا العـمـل ألنـه 

  .يروي حكاية األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل
وكانت كلمة لنائب رئيس المجلس الوطني الفلـسـطـيـنـي 
علي فيصل، بارك فيها إطالق مثل هذا العمل، داعياً الجميـع 
إلى دعمه وتعزيزه ألنه لـيـس كـتـابـاً لـتـوثـيـق الـجـرائـم 

الصهيونية بحق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين فحـسـب، 
بل هو وثيقة تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لـمـحـاكـمـة 

  .الصهاينة على جرائمهم
وكانت كلمة لممثل حركة الجهاد اإلسالمي محفوظ مـنـور 
بدأها بتوجيه الشكر والتقدير إلى المناضل واألسير الـمـحـرر 
محمد صفا على جهده في كتابة معاناة األسرى والمعتقلـيـن 
خاصة وأنه نقل قضية األسرى إلى المحافل الدوليـة، داعـيـاً 
المجتمع الدولي إلى التـحـرك وإنصـاف األسـرى مـن خـالل 
إطالق سراحهم، مشدداً على ضرورة االستمرار في المقاومة 

  .حتى تحرير كافة األسرى
وكانت كلمة لرئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتـراكـي 
حسن بيان اعتبر فيها أن أهمية الكتاب أنه يـوثّـق لـجـرائـم 
االحتالل وكافة أشكال اضطهاده للشعب الفلسطيني، مؤكّداً 
أنه وثيقة دامغة يمكن الركون إليها إلحقاق الحق ومحاكـمـة 
الصهاينة وإنصاف األسرى والمعتقلين. ومـنـوهـاً بـالـجـهـد 
العظيم الذي بذله الصديق العزيز الرفيق محمد صفا إلنجـاز 
هذا العمل التوثيقي البالغ األهمية. ووجه التـحـيـة لشـهـداء 

  .فلسطين وأسراها ومعتقليها
وكانت كلمة لعضو المكتب السياسي في الجبهة الشعـبـيـة 
لتحرير فلسطين مروان عبد العال وجه في بدايتها الـتـحـيـة 
لألسرى والمعتقلين، داعياً إلى أوسـع حـمـلـة تضـامـن مـع 
األسرى والمعتقلين. ووجه عبد العال التحية للمناضل محـمـد 
صفا الرمح الذي لم ينكسر و على إنجاز هذا الـعـمـل، ألنـه 
يحفظ ذاكرة األسرى والمعتقَلين ويوثّق لجرائـم االحـتـالل، 
ودعا عبد العال إلى أوسع حملة تضامن مع المعتقلين وولـيـد 

  .دقة الذي يعاني من وضع صحي خطير
وفي نهاية المؤتمر الصحفي كانت كلمة لـعـضـو الـلـجـنـة 
المركزية للحزب الشيوعي سالم أبو مجاهد وجه في بدايتهـا 
التحية إلى المناضل محمد صفا الذي ومنذ لحظـة اعـتـقـالـه 
يبذل كافة الجهود لكشف الجرائم الصهيونية، معدداً الكـتـب 
التي أصدرها المناضل صفا في مـحـاولـة لـحـفـظ الـذاكـرة 
الوطنية العربية واللبنانية والفلسـطـيـنـيـة ولـتـبـقـى رايـة 
المقاومة. عالية وليرقى التـاريـخ إلـى تضـحـيـات شـعـبـنـا 

 ومقاومتنا من لبنان إلى فلسطين إلى الجوالن.
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بـتـاريـخ “  إسرائـيـل”االنتخابات اإلسرائيلية التي جرت في 
قد حملت عدة مفاجآت كـمـا أثـارت اهـتـمـام  ١/١١/٢٠٢٢

محلي ودولي وذلك بصعود اليمين المتطرف وحصوله عـلـى 
أربعة عشر مقعداً في الكنيست ممثالً بتسلئيل سموتريتـش 
زعيم حزب الصهيونية الدينية ممثالً بسبعة أعضاء كنيست، 
وايتمار بن غفير ممثالً لحزب عوتسما يهودت ممثـالً بسـتـة 
أعضاء كنيست وحزب نوعام العنصري ويمثله رئيـسـه أفـي 

 .ماعوز وله عضو كنيست واحد
وهناك نقاط عديدة في برنامج ايتمار بن غفير الذي تولى 
مسؤولية األمن القومي، الوزارة التي استحدثت له من األمـن 
الداخلي مع صالحيات واسعة على الشـرطـة وقـوات حـرس 
الحدود واهمها نقطتين، األولى منطقة النقب، حيث يخـطـط 
بن غفير لنقل جزء كبير من حرس الحدود الـمـنـتـشـرة فـي 
الضفة الغربية والقوات الخاصة التابعة لهـا مـن الـمـنـاطـق 
المتمركزة بها في الضفة الغربية إلى النقب لتقوية وتـعـزيـز 

، إضافة إلى صالحيات واسعة في مقدمتـهـا “ إسرائيل”قبضة 
إشرافه على قواعد اقتحام المسجد األقصى وقد قادت زوجته 
وهي تضع مسدس على وسطها االجتماع التحضيري لمناسبة 
عيد األنوار العبري الحانوكا مع شرطة االحتالل وهو ما يجعل 
المواجهة الشاملة انطالقاً من األقصى أمراً ال مفر منه، وهذا 

 .إضافة إلى المطالبة بتشديد اإلجراءات ضد األسرى
أما الخطة الثانية فتتضمن تغييرات تشريعية فـي مـجـال 
اطالق النار وإدخال الشاباك في الـتـحـقـيـق فـي األنشـطـة 
"اإلجرامية"، وخطة إنشاء حرس وطني وهذه الحكومة الـتـي 
يتم تشكيلها ستقول ال لكل الحلول، ال يوجد حل وال تـوجـد 
نية إلنهاء االبرتهايد، واالحتالل غير مـرتـبـط بـاألمـن بـل 
باإليمان بملكية اليهود لهذه البالد وبدوافع مسيحانيـة وقـد 
تم تكليف افي ماعوز رئيس حزب نـوعـام فـي الـتـشـكـيـل 
الجديد، وهو الحزب األكثر تطرفاً في ائتـالف الصـهـيـونـيـة 
الدينية ليكون مسؤوالً عن برامج التعليـم الـخـاصـة وبـنـاء 
الشخصية اليهودية في التعليم بالمـدارس والـذي يـمـارس 

 .عمله بصفته نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء نتـنـيـاهـو
جـاء إلـى بـن  ١٩٤٨كما وجب التذكير أنه في حرب عـام 

غوريون كل من دايان وشارون وأخبروه أنهم عبروا بآلياتهـم 
العسكرية من وسط بلدتي اللد والرملة واندهـاش السـكـان 
لهذا األمر فأجابهم بن غوريون ماذا عن السكان، فأجـابـوا ال 
زالوا في بيوتهم، قال لهم بن غوريون كأنكم لـم تـفـعـلـوا 

 .شيئاً فالمطلوب تهجير السكان
أما سموتريتش فيطالب بتمرير مبادرة قانون الـتـنـظـيـم 
إلضفاء الشرعيـة عـلـى الـوضـع غـيـر الـقـانـونـي لـلـبـؤر 
االستيطانية في الضفة الغربية، ويطالب إلى جانـب تـولـيـه 

لحقيبة المالية بتعيين وزير مفوض في وزارة الدفـاع يـقـوم 
هو بتعيينه مع فريق عمل من أجل التحكم بالفلسطينـيـيـن 

 .في الضفة الغربية
ومن أفكاره التي اعلن عنها في مقابلة تـلـفـزيـونـيـة مـع 
القناة الثانية اإلسرائيلية بعد وصوله إلى الكنيست في العام 

انه ليس هناك شعب اسمه شعب فلسطين، كما انـه  ٢٠١٦
ال يوجد احتالل إسرائيلي للضفة أو خط أخضر فاصل ما بين 

، وانه مع بناء الهيكل الثالث خالل “ إسرائيل“ الضفة الغربية و
سنوات على انقاض المسجد األقصى، كما يشرعن العمليـات 
اإلرهابية كـمـنـفـذ مـذبـحـة الـحـرم اإلبـراهـيـمـي بـاروخ 
غولدشاتين، وان مستقبل القدس التوسع نحو األردن حـتـى 

 .دمشق، ومع إعادة احتالل غزة
وما يجدر ذكره أن غولدا مـائـيـر فـي أحـد مـؤتـمـراتـهـا 
الصحفية عندما سئلت عن الفلسطينيين أجـابـت: ال يـوجـد 

 .فلسطينيين أنا فلسطينية
إن هذه التعيينات في حكومة نتنياهو إنما تظـهـر الـوجـه 
الحقيقي لهذه الحكومة القائمة على التطرف واالسـتـيـطـان، 
وتصفية المناضلين العرب، وتظهر الوجه الحقيقي لـلـكـيـان 

الظهور بـأنـهـا “  إسرائيل” الصهيوني وذلك بعكس ما تحاول 
 .دولة ديمقراطية وهي واحة الحريات في المنطقة

ومنذ البداية كانت النظرية الصهيونية تقوم على أسـاس 
أن فلسطين أرض بال شعب لتكون وطناً لشعـب بـال أرض، 
وتحالف اليمين المتطرف الذي أشرنا إليه إنما يعـيـد الصـراع 
إلى جذوره في تعزيز المستوطنات ومصادرة األراضي وهدم 

 .بيوت الفلسطينيين وتهجيرهم
وما يجدر ذكره أن اتفاقات أوسلو قسمت أراضـي الضـفـة 

% من مساحـة الضـفـة ١٨الغربية إلى مناطق أ وهي تشكل 
% من مساحة الضفة ٢١الغربية ومناطق ب التي تضم حوالي 

 .حيث تسيطر المنظمة على التعليم والصحة واالقتصاد
في كال الـمـنـطـقـتـيـن ج+ب عـلـى “  إسرائيل” وتسيطر 

السيادة واألمن، على أن تبحث مناطق ج وب في مـفـاوضـات 
الحل النهائي الذي لم ولن يأتي أبداً في وقـت يـطـالـب بـن 

 .“إسرائيل”غفير بضم هذه األراضي إلى 
إن التشريعات التي أقرها الـكـنـيـسـت اإلسـرائـيـلـي فـي 
المؤسسات األمنية وتحديداً فـي الـجـيـش واألمـن إلرضـاء 
حليفي نتنياهو بن غـفـيـر وسـمـوتـريـتـش سـوف تـؤجـج 

 .المعارضة الداخلية لهذه الحكومة
كما أن مخططات بن غفير وسموتريتـش فـي السـيـطـرة 
على األقصى وهدمه وإقامة الهيكل الثالث خـالل السـنـوات 
القادمة سوف يؤدي إلى انتفاضة ثالثة ربما تشعل المنطـقـة 

 .بأسرها
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عقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس  -بروكسل
دائرة شؤون المغتربين د. فيصل العرنكي سلسـلـة لـقـاءات مـع 
مسؤولين أوروبيين في عاصمـة االتـحـاد األوروبـي "بـروكسـل" 
بحضور السفير عادل عطية، السفير المناوب في بعثة فلسـطـيـن 
لدى االتحاد األوروبي ، واحمد عباس مسؤول ملف أوروبا في دائرة 

  .شؤون المغتربين
وخالل جولته التي استمرت ثالثة أيام استهلها بافتتاح فعاليـات 
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني التـقـى الـدكـتـور 
عرنكي مع السيدة مارغريت اوخن عضو البرلمان األوروبـي عـن 
مجموعة الخضر ونائب رئيس البرلمان األوروبي السيد ديميتريوس 
بباديموليس والسيد كارل هالغارد مدير دائرة الشرق األوسط في 
جهاز الخدمة الخارجية لالتحاد والسيد ايامون جيـلـمـور مـبـعـوث 
االتحاد األوروبي لحقوق اإلنسان وزير خارجية إيـرلـنـدا السـابـق. 
واستعرض عرنكي االعتداءات المتكررة ضد األماكـن الـمـقـدسـة 
اإلسالمية والمسيحية وحذر من عواقب استهداف الوجود المسيحي 
واإلسالمي في القدس المحتلة وطالب االتـحـاد األوروبـي اتـخـاذ 
خطوات عملية لحماية أمالك الكـنـيـسـة مـن الـمـصـادرة ووقـف 
االعتداءات التي يتعرض لها. كما واطلع المسؤولين األوروبيين على 

مجمل االنتهاكات التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيـلـي فـي 
فلسطين وسياسة اإلعدامات الميدانية واالعتقاالت اليومية الـتـي 
تشكل مخالفة واضحة للقوانين والمواثيق الـدولـيـة واالتـفـاقـات 

 .الموقعة بين الجانبين
وقال: إنّ "ممارسات االحتالل على األرض تتطلب تدخل أوروبـا 
للضغط على "إسرائيل"، لردعها عن مواصلة سـيـاسـاتـهـا الـتـي 
تستهدف حل الدولتين كخيار دولي يجب حمايته والعمل الجاد على 

 ."تطبيقه على أرض الواقع، انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية
وأكّد أهمية اعتراف دول االتحاد األوروبي بدولة فلسطين ودعم 
سعيها في الحصول على دولة كاملة العضوية في هـيـئـة األمـم 
المتحدة، مطالبا االتحاد األوروبي باتخاذ خطوات عـمـلـيـة لـوقـف 
سياسة االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيـنـي وأرضـه 
ومقدساته ومؤسساته وضرورة وقف سياسة الـكـيـل بـمـعـايـيـر 

  .“إسرائيل”مختلفة في التعاطي مع 
وأثنى على المواقف األوروبـيـة والـدولـيـة الـمـنـددة بـإقـدام 
"إسرائيل" على إغالق سبع مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية، 
في اعتداء على مؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بدورها فـي 

 .فضح جرائم االحتالل
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
في دراستين سابقتين تم تناول أسس وآليات مقاومة وإفشـال 
التطبيع مع العدو الصهيوني. وقد تم تناول حيوية شعبنا العربـي 
في فلسطين. تلك الحيوية هي الشعلة التي تحرك الجمود السائد 
على المستوى العربي والدولي، فتشعل الشارع الشـعـبـي أيـنـمـا 
كان، وهي التي تضع كل األنظمة الرسمية أمـام مسـؤولـيـاتـهـم 
التاريخية إزاء هذه األمة. وقد تم توضيح بعض العوامل الحاسمة 

 : والمتداخلة مع هذا الموضوع وهي
أوالً: تالقي مصالح الطبقات الحـاكـمـة فـي الـوطـن الـعـربـي 

 .ومصالح الرأسمالية العالمية
 .ثانياً: المخاطر الصهيونية على القضايا العربية والدولية

 : وفي هذه الورقة نستكمل هذه الحقائق الواقعية
  ثالثاً: فلسطين قضية قومية عربية وأممية معاً

كانت قضية فلسطين في مخطط مؤتمر كـامـبـل بـانـرمـان، 
محطة مفصلية في بداية التاريخ العربي الحديث والمعاصر، ليس 
لكونها قضية توراتية يهودية فحسب، بـل أيضـاً ألنـهـا قضـيـة 

  استعمارية يراد منها فصل مغرب الوطن العربي
عن مشرقه من أجل تسهيل السيطرة علـى الـوطـن الـعـربـي 

  .بكامله وإعاقة نهوضه من خالل التقسيم
وهذا بحد ذاته هدف استراتيجي ينال من حقوق الشعب العربي 
في ثرواته بكل أقطار األمة العربية. ولهذا اعتبرت الحركة الثورية 
القومية العربية قضية فلسطين قضية مركزية، والنضال من أجل 

  .تحريرها، هو حماية ألمن الوطن العربي بأكمله
وأما اعتبارها قضية قومية مركزية فألن المقصود منها لـيـس 
احتالل أرض فلسطين واقتالع الفلسطينيين من أرضهم فحسب، 
بل المقصود أن يكون احتالل فلسـطـيـن الـخـطـوة األولـى فـي 
المشروع الصهيوني الذي اتخذ من فلسطين ذريعة توراتية، تحت 

من الفرات إلى النيل)، لتنفيذ مشـروع “ إسرائيل”شعار (أرضك يا 
 .رأسمالي يحكم العالم بقطبية صهيونية واحدة

فالقضية الفلسطينية ليست قضية حقوق اإلنسان الفلسطينـي 
بقدر ما هي قضية الحق العربي في الدفاع عن نـفـسـه إلحـبـاط 
أكبر مشروع استيطاني يهدف إلى احتالل الهالل الـخـصـيـب مـن 
الوطن العربي، الذي يشمل فلسطين ولـبـنـان وسـوريـة واألردن 
والعراق، وصوالً إلى أرض النيل. ففلسطين هي البداية حيث لـن 
تتوقف أطماع المشروع الرأسمالي عند حدودها، بل على طـريـق 
الخطوة خطوة ستمتد لتضم كل المساحة الجغرافية المحددة فـي 

  .أهداف الصهيونية العالمية
من هذه الحقيقة تبدو خطورة المشروع واضحـة لـكـي تـنـبـه 
الغارقين في أحالم الحركات اإلسالمية السياسية فـي بـنـاء دول 
دينية أن يقلعوا عن مشاريعـهـم ألنـهـم سـيـعـطـون الـذريـعـة 
للصهيونية في بناء دولة دينية يهودية. وإلى الغارقين في أحـالم 

 –بناء دول قطرية تعمل على النأي بنفسها عن الصراع العـربـي 
الصهيوني بحجة حماية نفسها من الغضب الصهيـونـي. وكـذلـك 
إلى الغارقين بأوهام اعتبار القضية الفلسطينية مجرد قضية مـن 
قضايا حقوق اإلنسان، ألنها جريمة اغتصاب موصوفة، تصب فـي 

لالستيالء على العالم تـحـت  مجرى النهر الصهيوني الذي يخطط
 .ذريعة المبدأ التوراتي القائل بأن اليهود هم (شعب اهللا المختار)

إسرائيلي،  –إن قضية فلسطين ليست قضية صراع (فلسطيني 
بل هي قضية وجودية تنال بخطورتها كل المكـونـات الـديـنـيـة 
والطائفية والقطرية في الوطن العربي. وتأتي خطورة المـشـروع 
من أنه مشروع استراتيجي مفتوح أمام أهداف التوسع إلى أي جزء 
من أجزاء األمة العربية. ولهذا تصبح قضية أمة عربية بأكملها، إذ 
أنه عندما يكتمل بناء المشروع سوف تصبح قضية األردن ولبنـان 
وسورية والعراق ومصر. ومنه لن تتوقف عجلته بل تمتد لتشمـل 
الوطن العربي بأكمله وسوف يتحول إلى أرض وشعب مسـلـوبـي 
السيادة على الثروات ، وعلى القرارات السيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة 
والعسكرية واألمنية. وتشمل خطورته كل هذه القضايا، خاصة أن 
االستراتيجية الصهيونية ليست توراتية فحسب لبناء دولة دينـيـة 
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يهودية، بل أنها تعمل من أجل االستيالء على ثروات العالم، وفي 
 .المقدمة منها ثروات الوطن العربي

وألنها ممر استعماري للرأسماليـة الـعـالـمـيـة، وألن الـمـنـهـج 
الرأسمالي يمتاز بالتوحش، وينال بتوحشه من مصالح الـبـشـريـة 
كلها، نعتبر قضية فلسطين قضية أمـمـيـة مـن واجـب الـقـوى 

  .المناهضة للرأسمالية أن تنتصر لها وتؤيدها
  رابعاً: مقاومة التطبيع مهمة نضالية شعبية فلسطينياً، وعربياً

وألن األنظمة الرسمية بقصور منابـتـهـا الـفـكـريـة أو ضـعـف 
شعورها بالوطنية أو بانتماءاتها القومية أو شدة الضغوط الدوليـة 
عليها، حصرت اهتماماتها بحماية نفسها وثروات شرائح مـعـيـنـة 
ذات عالقة بالمشاركين فيها، وألن خطورة الـمـشـروع تـتـخـطـى 
الشعب الفلسطيني لتصل إلى الشعب العربي، وتتخـطـى األرض 
الفلسطينية لتصل إلى األرض العربـيـة، وألن مصـالـح الشـعـب 
العربي هي المتضررة من تحالفات األنظمة العربية الرسمية مـع 

االستعمارية، وأخيراً تطبيعها مع المشروع الصهيوني، لكل  القوى
 .ذلك نعتبر أن مقاومة التطبيع مهمة شعبية عربية بامتياز

ليست مقاومة التطبيع شعبياً مهمة نـظـريـة فـحـسـب، بـل لـهـا  
قواعدها وأسبابها الواقعية والملموسة التي يجب أن تالمـس مـدارك  
كل المستويات الثقافية للمجتمع العربي، وباألخص منها المستـويـات  
الشعبية. ولكي نترجمها إلى حالة ثقافية ، تقع عـلـى عـاتـق أحـزاب  
وقوى وتيارات حركة التحرر العربي مسؤولية صياغة أسس لـثـقـافـة  
شعبية تختص بإبراز مخاطر التطبيع على المصالح الشعبية استـنـاداً  

الصـهـيـونـي. وفـي هـذا    –إلى مخاطر المشروع الرأسمالي الغربـي  
 :اإلطار سنبرز بعض الجوانب، ومن أهمها ما يلي 

  خامساً: وسائل المقاومة الشعبية لمشاريع التطبيع وآلياتها
إذا كان الوجه النظري واضحاً أمام الشعب العربي، فإن تحديد وسائله  

 :والعمل على تنفيذها هو الوجه اآلخر، المكمل، ولهذا نرى ما يلي 
 المقاومة اإلعالمية -١

بداية، ومن أجل تعميم ثقافة رفض التطبيع على الـمـسـتـوى 
الشعبي، هناك العديد من الوسائل، تـبـدأ بـوسـائـل الـتـواصـل 
االجتماعي، كأبسط وسائل اإلعالم المتاحة، ومروراً بالبوسـتـرات، 
والمقاالت، ونقل أخبار جرائم العدو الصهـيـونـي، والـكـشـف عـن 
أكاذيب الدول االستعمارية، وغيرها الكثير من الوسائل والقواعـد. 
وربما استحداث صفحات خاصة لمخاطر التطبيع، وكل مـا يـنـتـج 
عنها من وسائل أخرى، خاصة من قبل المختصين بإعالم وسائـل 

  .التواصل االجتماعي
  المقاومة الشعبية السلمية -٢

باعتبار القضية الفلسطينية قضية عربية قومية، مـركـزيـتـهـا 
الساحة الفلسطينية، يمكن تحديد المـهـمـات وتـوزيـعـهـا عـلـى 

 .مستويين: فلسطيني وآخر قومي عربي
  على المستوى الفلسطيني: في الداخل، وفي الشتات-أ

كل ما سوف نقوم بتحديده أو اإلضاءة عليه، يـتـعـلَّـق بـعـامـل 
أساسي واحد، وهو وحدة القوى السياسية على األرض المحتلة، أو 
ما تسمى بمنطقة الحكم الذاتي. ولكن ما تجب اإلشارة إليه هو أن 
ال يؤدي أي خالف الى ضياع القضية الفلسطينية األم، واالنـتـبـاه 
إلى ضرورة عدم ترويج اإلعالم، بحسن نية أو بسوئها، باستخدام 
مصطلحات تفتيتية بابراز أجزاء من فلسطين (مثل التمييز بـيـن 
قطاع غزة والضفة الغربـيـة)، بـدالً مـن اسـتـخـدام (الـقـضـيـة 
الفلسطينية) كمصطلح جامع وذي داللة وطنية. وعن ذلك نـدعـو 
القيادات الفلسطينية المعنية إلى االتـفـاق لـرفـع الـلًـبـس عـن 

 .استخدام تلك المصطلحات
على مستوى الوجود الفلسطيني في الـداخـل وخـاصـة فـي  •

 الضفة الغربية وغزة
باإلضافة إلى حركة االنتفاضات الشعـبـيـة، وألن مـا أنـجـزتـه 
االنتفاضات المتواصلة منذ الثمانينيات من القرن الماضي وصـوالً 

إلى هذه اللحظة، نعتبر أن الشعب الفلسطيني خالَّق في ابـتـكـار 
الوسائل واألساليب. وألننا نعتبر أن تلك الساحة أسـاسـيـة ألنـهـا 
تجذب اهتمام وسائل اإلعالم الدولي، كما تجذب اهتمام الحركات 
المدنية واإلنسانية، نعتبر كذلك أن تجربة شعبنا في فلـسـطـيـن 
غنية وفعالة، وعليهم أن ال يغفلوا أهميـة دورهـم ومـركـزيـتـه. 
واعتبار أي دعم شعبي عربي أو دولي له دور فـي إسـنـاد نضـال 
الشعب الفلسطيني، مهم ولكنه ليس األساس. وكـلـمـا تـوفـرت 
عوامل اإلدامة واالستمرار والتجديد الـنـضـالـي بـكـل الـوسـائـل 
المتاحة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، كـلـمـا أصـبـحـت 

 .عوامل الدعم العربي والدولي أكثر فاعلية
  على مستوى الوجود الفلسطيني في الشتات •

حيثما تسمح الظروف، وكي ال يهيمن التسابق اإلعالمي الفئوي، 
على شتى الفصائل الفلسطينية، أن تـعـتـمـد اإلعـالم الـمـوحـد 
المباشر في نشر ما يساعد على الكشف عن مخاطر التطبيع، هـذا 

مـن تـظـاهـرات  إضافة إلى استخـدام شـتـى وسـائـل الـتـحـرك
واعتصامات، وندوات، ومحاضرات من أجل منع الـتـعـتـيـم عـلـى 

 .الحقائق مما قمنا بتحديده في بداية هذه الدراسة
  على المستوى القومي العربي -ب 

عود على إعادة التذكير باعتبار القضية الفلسطـيـنـيـة قضـيـة 
قومية عربية مركزية، ال يسعنا سوى إلقاء عبء مسؤولية ترجمة 
هذا المبدأ االستراتيجي على حركة نضالية شعبية عـربـيـة فـي 
مواجهة مشاريع التطبيع الرسمي. ومن أجل توسيع بوابات ثقافـة 
الرفض الشعبية. ومن دون الخوض في تفاصـيـلـهـا ألن أطـراف 
حركة التحرر العربية لها تجاربها وأفكارها الـخـالَّقـة. ولـكـن مـا 

  .نتمناه هو إعادة تفعيل تلك الوسائل وهو أضعف اإليمان
  سادساً: من نتائج الدراسة -

نختم دراستنا بالقول: اذهبوا بتواقيعكم الرسمية أينما شئتـم، 
ظناً منكم أنكم ستحمون ثرواتكم من المرابين الصهاينة األكـثـر 
وحشية في التاريخ. ولكنكم لن تنالوا بتوقيعكم سـوى الـرفـض 
الشعبي، ألن الشعب العربي، إضافة إلى الرفض الشعبي العالمي، 
يحمون بذلك كرامتهم من العبودية للرأسمال الصهيوني، ويعملون 
على خالص دولهم من العبودية للصهيونيـة. وحـتـى ال تـتـهـم 
دراستنا بالتحريضة الخالية من المضمون الموضوعي، نضع أمـام 

 :الرأي العام الفلسطيني والعربي، بشكل خاص، األسئلة التالية
ألم تتساءل األنظمة الرسمية العربيـة: مـاذا سـتـجـنـي مـن  •

االتفاقيات الجديدة؟ وإذا لم يدركوا مآالت من سبقهم بـالـتـوقـيـع 
 :عليهم أن يضعوا نصب أعينهم اإلجابة على التساؤالت التالية

هل توجهوا إلى النظام المصري بالسؤال: ماذا جنى الشـعـب  •
المصري من اتفاقية كامب ديفيد؟ وهل يـجـهـلـون أن السـادات 
عندما قام بتوقيعها بزعم انه يريد توفير نفقات الحرب عن كاهل 
الشعب المصري؟ وإذا فليبحثوا عن تلك النتائج وليسألوا (القطـط 
السمان المصرية)، وفي عهد حسني مبارك، كـم جـنـى الشـعـب 

 المصري من فوائد؟
هل توجهوا إلى النظام األردني بسؤال: مـاذا جـنـى الشـعـب  •

العربي في األردن من فوائد اتفاق وادي عربة؟ وإذا كانوا يجهلون 
تلك النتائج فليسألوا: هل االقتصـاد األردنـي نـجـا مـن كـوارث 

 اهتزازه في أية لحظة؟
  وأخيراً،

وإذا كان تشيلوك قد طالب باقتطاع كيلو غرام من لحم أنطونيو 
اإليطالي ألنه عجز عن سداد دينه، فكم ستقتطـع الصـهـيـونـيـة 
العالمية من ماليين األطنان من لحم الشعب العربي لسداد الديون 

 التي تسلِّفها صناديق النقد الدولية ألنظمتهم الرسمية؟
إن الحل يكمن في المقاومة الشعبية التي هي السـالح األقـوى 

 –في مواجهة التطبيع من جهة، ومواجهة المشروع الصـهـيـونـي 
 .االستعماري الخبيث من جهة أخرى
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    كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي
مما ال جدال حوله، أن لعبة كرة القدم هي أكثر األلعاب 
الرياضية شعبية. وهذه الشعبية اكتسبتها من كونها لعبة 
مفهومة بقوانينها وأنظمتها وكانت متدنية التكلفة قبل أن 
تدخل حيز االستثمار من قبل كبار المتمولين، خاصة أولئك 
الذين يستثمرون في األندية الذائعة الصيت في أوروبا، 
وبدرجة أدنى في األميركيتين وبعدهما في قارتي آسيا 
وأفريقيا. وحتى هذه اللحظة ما تزال أوروبا تتحكم بنسبة 
كبيرة بالتأثير في سياقات هذه اللعبة، لجهة وضع األحكام 
الناظمة ونصاب عدد المشاركين في المباريات وأهمها 

  .مباريات كأس العالم التي تنعقد دورياً كل أربع سنوات
وإذا كانت مباريات كأس العالم الذي تشارك فيها فرق 
الدول وليس األندية، كانت تجري عادة في احدى الدول 
األوروبية أو في األميركيتين الشمالية والجنوبية، فإن قارتي 
أفريقيا وآسيا حظيتا باستضافتها مرة واحدة في جنوب 
أفريقيا، ومرة في الشرق اآلسيوي مشاركةً بين كوريا 

  .الجنوبية واليابان وأخيراً استطاعت قطر استضافتها
لقد أثار اختيار قطر الستضافة "المونديال" جداالً واسعاً 
حول قدرتها في توفير شروط نجاحها، ولهذا كان عقد 
الدورة الحالية، في بلد عربي محدود اإلمكانات البشرية 
موضع تحد كبير، وقد قبلت قطر الرهان ووفرت كل 
المستلزمات اللوجستية من مالعب وفنادق واستراحات 
ووسائط نقل. ويمكن القول جزماً، أنه بعد المقدمات التي 
سبقت انطالق الدورة الحالية "للمونديال"، والبدايات التي 
رافقت انطالقتها، أن قطر ربحت الرهان بتنظيمها وإشرافها 
على إحياء هذا المهرجان الكروي العالمي. ونتمنى أن تستمر 
فعالياته بنفس المستوى من التنظيم واالنضباط حتى 
اللحظات األخيرة منه وضرب موعد مع مهرجان كروي آخر 

  .بعد أربع سنوات
من خالل استضافة قطر لهذا المهرجان الكروي ونجاحها 
في تنظيمه وإدارته ال بد من التوقف عند بعض المعطيات 
اإليجابية التي تهمنا نحن كعرب غير تلك المرتبطة 

  .بالتنظيم واإلدارة
أولى هذه المعطيات، أن المهرجان الكروي انعقد في دولة 
عربية شكك كثيرون في قدرتها على توفير شروط نجاحه، 
وبعضهم كان مدفوعاً بخلفية سياسية من طبيعة النظام 
السياسي الحاكم. ونحن نعتبر أن انعقاد هذه الدورة، لكأس 
العالم في بلد عربي وبغض النظر عن طبيعة نظامه 
السياسي هي على قدر كبير من األهمية، لعدة أسباب، 
أولها، أن أنظار العالم ستبقى شاخصة إلى الوطن العربي 
بمتابعة ما يجري على مالعب قطر عربي فضالً عن عشرات 

األلوف ال بل مئات األلوف الذين قطعوا مسافات من كل 
القارات لتحط رحالهم في بلد عربي ينتمي بالتاريخ 
والجغرافيا إلى الحاضنة القومية األرحب. وثانيها، أن انشداد 
العالم من حضر منهم ومن لم يحضر إلى مواكبة هذا 
الحدث العالمي ذي الطبيعة الشعبية والتعرف على طبيعة 
العرب وقدرتهم على استيعاب تقنيات نظام المعلوماتية 
المتقدم، وثالثها وقد يكون شكلياً، لكنه على قدر من 
األهمية بدالالته المعنوية وهي ارتداء "الحطة" مع العقال 
العربي، واللذين كان ينظر إليهما انهما من عالمات التخلف، 

 .فإذ بهما يصبحان من عالمات التزين والتباهي
أما ثاني المعطيات، فهو التقدم الملحوظ الذي طرأ على 
المستوى الفني للفرق الرياضية من خارج أوروبا وأميركا 
الجنوبية، حيث برزت الفرق اآلسيوية واألفريقية منافساً 
قوياً واستطاعت أن تكون نداً لفرق عريقة ومتجذرة الخبرة، 
وهذا التقدم الحاصل على مستوى الفرق الرياضية ليس 
معزوالً عن التقدم العام في المجتمعات التي انبثقت من 
رحمها الفرق الرياضية. وهذا ما برز من خالل تمكّن فرقٍ لم 
يدرجها اإلعالم في مراتب التصنيف األولى، إلى التغلب على 
فرق، هي موضع المراهنة للفوز بالكأس، ومنها على سبيل 
المثال ما قدمته فرق السعودية مع األرجنتين، وتونس مع 

أما ثالث المعطيات،  فرنسا، والمغرب مع بلجيكا وإسبانيا،
فهي حجم المشاركة العربية في "المونديال"، حيث تمثلت 
األمة العربية بأربع فرق، اثنان آسيويان هما قطر 
والسعودية، واثنان أفريقيان هما المغرب وتونس. وقد أبلت 
هذه الفرق بالًء حسناً واستطاعت المغرب العبور بفريقها 
إلى الدور ربع النهائي بعد فوزها على إسبانيا وهي إحدى 

  .الدول المرشحة للفوز
أما خامس المعطيات، فهو الشعور القومي الذي خالج 

  .الجماهير العربية وهي تواكب الفرق العربية المشاركة
إن الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج كانت تتفاعل 
مع الفرق العربية المشاركة، وتتـمـنـى لـهـا الـوصـول إلـى 
المراحل المتقدمة من التصفيات. وهي فـي تـفـاعـلـهـا مـع 
الفرق العربية لم تتوقف عند طبيعة األنـظـمـة السـيـاسـيـة 
الحاكمة في أقطار الفرق المشاركة. فالجمـاهـيـر الـعـربـيـة 
ابتهجت لفوز السعودية على األرجنتين وإن كان البعض مـن 
أنصار الفريق األرجنتيني، في منافسته على الـكـأس، وكـل 
الجماهير العربية كانت مـع عـبـور الـفـرق الـعـربـيـة دور 
المجموعات. وعندما عبر المنتخب المغربي دور المجمـوعـات 

ووصل إلى دور ربع النهائـي، فـإن الـجـمـاهـيـر  ١٦ودور الـ 
العربية اعتبرت، االنتصار الكروي لفريق المغرب هو انتصـار 
لألمة العربية، وأن العرب هم الذين عـبـروا إلـى الـمـراحـل 
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المتقدمة من التصفيات. وهذا الشـعـور الـعـام لـم يـخـامـر 
القاعدة الشعبية العريضة وإنما خامـر الـنـخـب السـيـاسـيـة 
والفكرية وبعض من المرجعيات السلطوية. وهـذا مـا ثـبـت 
بالحس والملموس، أن العرب أمة واحدة وأن جرى تقسيمهـم 
إلى أطر كيانية قطرية، فالشعور القومي هـو واحـد، وكـمـا 
ثبت ذلك في محطات سياسية هامة في الـتـاريـخ الـعـربـي 
الحديث وخاصة عندما تكون األمة فـي مـوقـع الـمـواجـهـة 
والتحدي، ثبت ذلك في مناسبة رياضية ذات شعبية كاسـحـة 

  .هي فعاليات كأس العالم
أما سادس المعطيات، وهو األهم، فـهـو أن الـمـشـاركـة 
العربية على مستوى الفرق، والـتـفـاعـل الـجـمـاهـيـري مـع 
الحضور الرياضي العربي في "المونديال"، فرض زيادة عـدد 

. والفريق الثالث والثالثيـن كـان ٣٣فريقاً إلى  ٣٢الفرق من 
حضور فلسطين في كل فـعـالـيـات الـمـبـاريـات. فـالـعـلـم 
الفلسطيني وهو العلـم الـعـربـي، رفـع عـلـى الـمـنـصـات 
والمدرجات ولوح به في الساحات والميادين مع علم قطر في 
مبارياتها ومع علم السعودية ومع علم تـونـس وأخـيـراً مـع 
علم المغرب. وعندما كان فريق عربي يـحـقـق فـوزاً عـلـى 
فريق أجنبي، كان يهدي الفوز إلى فلسطيـن، وآخـرهـا فـوز 

المغرب على إسبانيا. ال بل أكثر من ذلك، فإن الجماهير التي 
حضرت من كل األقطار العربية التي كانت تهتف لفلسطـيـن 
على المدرجات، رفضت أن تجري مـقـابـالت صـحـفـيـة مـع 
وسائل إعالم صهيونية، وهذا ما دفع بالناطق باسم الجيـش 
الصهيوني الجنرال أدرعي ألن يقول بما معنـاه "بـعـد الـذي 
شاهدناه في قطر فإن التطبيع هو وهم وإن عقدنا اتفاقيـات 

  ."سياسية واقتصادية مع األنظمة الحاكمة
لقد خرجنا عن المألوف في كتابة االفتتاحيات، لكن الداللـة 
التي ظهرت من خالل سياقات التفاعل الشعبي العـربـي مـع 
فعاليات المهرجان الكروي في قطر، كانت استفتـاء شـعـبـيـاً 
على عمق االنتماء القومي وعلى موقع القضية الفلسطينـيـة 

  .في الوجدان العربي وعلى رفض التطبيع
نعم، إنها حقيقة ندركها ونؤمن بها، وهي أن الـعـرب أمـة 
واحدة، ومن يكابر وال يعترف أو يعي ذلك وال يقر ويجاهر، ما 
عليه إال التسليم واإلقرار بهذه الحقيقة التي عـبـرت عـنـهـا 
الجماهير العربية أصدق تعبير في مهـرجـان كـان عـنـوانـه 
رياضياً، لكن أبعاده كانت قومـيـة عـربـيـة، تـوجـت بـفـوز 

  .فلسطين بكأس العروبة

* * * * 
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    أحمد علوشأحمد علوشأحمد علوشأحمد علوش
األول من كانون الثاني عيد انطالقة الثورة الفلسطـيـنـيـة 

 ١٩٦٥وهو عيد حركة فتح، ففي مثل هذا اليوم من الـعـام 
أطلق عرفات ومجموعة من رفاقه الرصاصة األولى أو بضـع 
رصاصات أعادت تصويب المعادلة، وأنهـت مـرحـلـة لـتـبـدأ 
مرحلة أخرى من عمر القضية الفلسطيـنـيـة، فـقـد طـويـت 
صفحة النثر والعذابات واالنتظار الطـويـل، لـتـبـدأ مـرحـلـة 
استعادة زمام المبادرة ونقل القضية الـفـلـسـطـيـنـيـة مـن 
اإلهمال والنسيان إلى دائرة الضوء لتصبح قضـيـة الـعـصـر 

 وثورتها الحقاً إلى ثورة العصر.
وبين االنطالقة واليوم، مسيرة طويلـة مسـيـرة الـعـطـاء 
والتضحيات حملت اآلالم واآلمال، ومن هدف تحـريـر كـامـل 
التراب الوطني الفلسـطـيـنـي، إلـى شـعـار إقـامـة الـدولـة 
الفلسطينية المستقلة، كانت المنطقة مـتـسـارعـة األحـداث 
والتطورات والمتغيرات، ورغم السير في حقول من األلـغـام، 
وما واجهته هذه الثورة من تحديات عديدة ومصاعب جـمـة، 
استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة ومكاسب عـديـدة أبـقـت 
فلسطين في صدارة اهتمامات قوى الحق والحرية والـعـدالـة 
على مستوى العالم كله، خاصة وأنها حظيت بـالـتـفـاف قـل 
نظيره على مستوى الوطن العربي هز عروش وهدد أنظـمـة 

 بعد أن عراها من ورقة التوت.
وإذا استطاعت هذه الثورة أن تدق أبواب العالم، من األمـم 
المتحدة إلى كل الهيئات الدولية األخرى وصوالً إلى المحكمـة 
الجنائية الدولية، وحصول فلسطيـن عـلـى عضـويـة دولـة 
مراقبة تسعى لنيل كامل العضوية في المنظمـة الـدولـيـة، 
فإن التحديات ما تزال كبيرة وهي آخذة في االتساع ومـنـهـا 

 على سبيل المثال ال الحصر.
طبيعة المشروع االغتـصـابـي الصـهـيـونـي عـلـى أرض 
فلسطين المدعوم من كل قوى الشر والعدوان فـي الـعـالـم 
وفي مقدمتها الواليات المتحدة األميركية، زعيمة مـعـسـكـر 

 االستعمار في العالم.
جرائم العدة الصهيوني وممارساته تجاه الشعب الـعـربـي 
الفلسطيني ضمن محاوالته اليائسة القتالع الشعب العـربـي 
الفلسطيني من أرض والغاء هويته الوطنية تنفيذاً لمقولـتـه 
الثابتة والدائمة من أن فلسطين أرض بال شعب لشعـب بـال 
أرضه مع ما يغلف ذلك من زيف وتشويه للـتـاريـخ ومـزاعـم 
خرافية "لحق تاريخي غير موجود" وما يسـتـتـبـع ذلـك مـن 
ممارسات إجرامية على صعيد االستيطان ومصادرة األراضـي 
في محاولة لطمس هوية األرض مقتـرنـاً مـع كـل أشـكـال 
الجريمة بحق األطفال والنساء، والشيوخ والشباب فـي حـرب 

 على الوجود الفلسطيني برمته.
انسداد األفق السياسي للحلول المـرحـلـيـة، خـاصـة حـل 

الدولة الفلسطينية المستقلة بـعـد وصـول كـل الـخـيـارات 
التسووية إلى باب مسدود بعد أن تحول اتفاق أوسـلـو  إلـى 
عبء على الجانب الفلسطيني، وانتهت مفاعليه منذ أن تـم 
التوقيع عليه، وال تلوح في األفق أية عـالمـة ضـوء لـحـلـول 
سياسية من أي نوع، مما يجعل المراهنين علـى مـثـل هـذا 
األمر أمام طريق مسدود إذا استمر االعتماد على الـخـيـارات 
السياسية الراهنة دون السعي لفتح آفاق جديدة تعتـمـد أوالً 
قبل كل شيء على خيار الـمـقـامـة واالسـتـنـاد إلـى اإلرادة 
الشعبية الفلسطينية والصمود الفلسطيني الرائع الـذي أخـذ 
يتبلور في أشكال عديدة ومتنوعة معتمداً على مسـألـتـيـن، 
األولى المقاومة البطولية في الضفة الغربية المحتلة اآلخـذة 
في التصاعد والنمو رغم كل إجرام االحـتـالل وعـدوانـيـتـه، 
وعلى التمسك الفلسطيني في الشتات بحق العودة اسـتـنـاداً 

) وعـدم ١٩٤إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقـم (
 التنازل عنه مهما اشتدت المحن وتعقدت الظروف.

تحدي االنقسام المقيت إذ أن اتفاقات اسـتـعـادة الـوحـدة 
الوطنية الفلسطينية بما فيها اتفاق الجزائر األخـيـر بـقـيـت 
حبراً على ورق ودونها عقبات كثيرة وخطيرة مـنـهـا مـا هـو 
مفهوم وقد يحتمل النقاش ومعظمها غيـر مـبـرر، وهـذا ال 
يؤدي كما هو  معروف ألضعاف الموقف الفلسطيني فحـسـب 
والحاق ضرر كبير بالقضية الفلسطينية على الـمـسـتـويـيـن 
المرحلي واالستراتيجي، ويعطي في الوقـت نـفـسـه الـعـدو 
الصهيوني مبررات لتجاهل الطـرف الـفـلـسـطـيـنـي وعـدم 
التفاوض معه بحجة عدم وجود الشريك المناسب، علماً أنـه 
في األساس يدمر يومياً هذا الشريك أن وجد وهو ال يـرغـب 
بأي حل من الحلول ألن عينه على ابتـالع فـلـسـطـيـن كـل 
فلسطين وعلى الجميع إدراك أن االعتراف الصـهـيـونـي ولـو 
الجزئي بالحقيقة الفلسطينية هو مسمار في نعش المشروع 
الصهيوني القائم على الزيف والدجل والتـزويـر، وفـي ظـل 
صعود ما يسمونه باليمين الصهيوني المتطرف إلـى مـركـز 
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القرار في كيان العدو بدت أكثر وقاحة التعبيرات عـن نـوايـا 
العدو الصهيوني فإيتمار بـن غـفـيـر تـحـدث عـن تشـريـع 
االستيطان، وهو مشرع، كما تحدث عن هجمة استيـطـانـيـة 
جديدة تستهدف الضفة الغربية، جل ما قدمه للفلسطينييـن 
عزلهم في تجمعات خاصة بال حقوق وال امتيازات في صيغـة 
يتضح منها أنها أكثر سوءاً من نظام "االبرتهايد" في جـنـوب 
أفريقيا، ومعاملة الهنود الـحـمـر فـي الـواليـات الـمـتـحـدة 

 األميركية سابقاً.
في هذه األجواء التي تبدو سوداوية بل مأساوية واآلفاق 
المفتوحة على كل المخاطر تظل نقطة الضوء وقناديل 
األمل الفلسطيني مشرعة على المستقبل من خالل 
المواجهات التي تحدث في الضفة الغربية المحتلة، وارتفاع 
مستوى عدد ونوعية العمليات ضد قوات االحتالل وقطعان 
المستوطنين والتي بدأت شرارتها تمتد إلى فلسطين 

، وما حدث في كفرقاسم من عملية ١٩٤٨المحتلة عام 
مزدوجة ليس حدثاً عارضاً وال هي رد فعل، أنها تثير مخاوف 
كبيرة لدى العدو الذي تحسب لشكل من أشكال المقاومة في 
تلك المناطق، كانت بدايته في كفرقاسم وألنه مؤشر وهام 

 على شكل جديد من أشكال المقاومة في تلك المناطق.
أمام هذا الواقع المأزوم والمعقد ال بد وفي عيد انطالقة 
الثورة الفلسطينية، وعيد حركة فتح التي حظيت بشرف 
السبق والمبادرة في إطالق شعلة الكفاح المسلح عن غيرها 
من الفصائل الفلسطينية، ال بد من اإلقرار بحقيقة أن حركة 
فتح تحظى بالحيز األكبر من الوجدان الفلسطيني وهي 
على الرغم مما قيل عنها وفيها ما تزال القوة األكبر على 
المستوى الشعبي الفلسطيني أن كان في الضفة الغربية 
المحتلة أو في الشتات، وبتقديرنا هي األقوى في قطاع غزة 
على الرغم من سيطرة قوى االنقسام وقبضتهم على 
مقاليد األمور هناك، وفتح التي اعتبر البعض أنها تخلت عن 
الكفاح المسلح في لحظة ما لصالح الخيار السياسي في ظل 
تداخل المواقع والدور بين السلطة والثورة والمنظمة وأنها 
بعد أن فقدت قيادتها التاريخية الذين قضوا كلهم شهداء 
وفي مقدمتهم القائد الرمز ياسر عرفات، تثبت اليوم أن 

غياب القيادة التاريخية يتطلب استعادة تاريخية الحركة 
ودورها وهو ما يحدث اآلن في الضفة الغربية من خالل 
الدور الفاعل والناشط لكتائب شهداء األقصى أحد أهم 
أجنحتها العسكرية في الوقت الراهن، وهو الذي دفع العدو 
إلى إتهام السلطة وأجهزتها األمنية المطالبة بوقف حاسم 
ونهائي لكل أشكال التنسيق األمني مع العدو، وكذلك 
اتهامه لفتح بتصعيد العمليات ضد قواته وقطعان 
مستوطنيه، وبذلك تجدد فتح نفسها في الضفة الغربية 
وتعود إلى دورها النضالي واألساسي الذي يجب أن تكون 

 عليه وانطلقت في األساس من أجله.
وبموازاة استعادة فتح لدورها التاريخي ما تزال أمام 
مسؤولية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من خالل تحديد 
الدور وتوزيع الصالحيات بين السلطة كسلطة، والمنظمة، 
منظمة التحرير كقائده للنضال الوطني الفلسطيني وممثله 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه 
اتخاذ خطوات عملية وجادة إلجراء انتخابات رئاسية 

 وتشريعية، وللمجلس الوطني الفلسطيني.
وبموازاة الدور الذي تضطلع به حركة فتح، والملقى على 
عاتقها، فإن عرين األسود يقدم نفسه في الميدان نموذجاً 
وحدوياً مقاتالً ويجمع كل الفصائل ويرد من خالل مقاومة 
االحتالل على كل دعاوى ومزاعم االنقسام المقيت، مؤكداً 
أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي األساس وكل ما عداها 
هو باطل، وهي ال بد منتصرة، خاصة وأن التجارب السابقة 
من عمر الثورة الفلسطينية أثبتت أن الوحدة الوطنية 
الفلسطينية هي الثابت في كل المراحل والظروف وفيها سر 
من أهم أسرار القوة الفلسطينية، وهي باقية مهما حاول 
المعرقلون، وما تزال عرين األسود على الرغم من حمالت 
العدو وعمليات التصفية واالغتيال واإلعدام الميداني تتسع 

 ودائرة فعلها تكبر.
في عيد انطالقة الثورة الفلسطينية ال بد من التأكيد أن 
هذه الثورة باقية ومستمرة ومتصاعدة وستظل بفضل قدرة 
الشعب العربي الفلسطيني تنتزع النصر من عيون األعداء 

 ومتقدمة إلى أمام.
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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 
التآمر على عروبة العراق يتواصل فصوالً وآخـره مشـروع التآمر على عروبة العراق يتواصل فصوالً وآخـره مشـروع التآمر على عروبة العراق يتواصل فصوالً وآخـره مشـروع التآمر على عروبة العراق يتواصل فصوالً وآخـره مشـروع 
قانون الجنسية الذي يوفر تغطية قانونية لمخطط التغيير قانون الجنسية الذي يوفر تغطية قانونية لمخطط التغيير قانون الجنسية الذي يوفر تغطية قانونية لمخطط التغيير قانون الجنسية الذي يوفر تغطية قانونية لمخطط التغيير 
الديموغرافي مع ما ينطوي عليه من تهديد خطيرٍ لهويـة الديموغرافي مع ما ينطوي عليه من تهديد خطيرٍ لهويـة الديموغرافي مع ما ينطوي عليه من تهديد خطيرٍ لهويـة الديموغرافي مع ما ينطوي عليه من تهديد خطيرٍ لهويـة 
العراق الوطنية، ودعت للتصدي لهذا المشروع الخبيث ووأده العراق الوطنية، ودعت للتصدي لهذا المشروع الخبيث ووأده العراق الوطنية، ودعت للتصدي لهذا المشروع الخبيث ووأده العراق الوطنية، ودعت للتصدي لهذا المشروع الخبيث ووأده 

  ....قبل أن يشرع في مجلس نواب العملية السياسيةقبل أن يشرع في مجلس نواب العملية السياسيةقبل أن يشرع في مجلس نواب العملية السياسيةقبل أن يشرع في مجلس نواب العملية السياسية
جاء ذلك في تصريح للناطق الـرسـمـي بـاسـم الـقـيـادة 

 :القومية فيما يلي نصه
بعد مرور ما يقرب من عشرين عامـاً عـلـى غـزو الـعـراق 
واحتالله، ماتزال تداعيات هذا االحتالل تتوالى فصوالً. فبعـد 
قراري الحاكم األميركي بحل الجـيـش الـعـراقـي واجـتـثـاث 
البعث، وإطالق عملية سياسية تعمـل تـحـت إشـراف قـوات 
االحتالل، يأتي مشروع الجنسية الجديد المحال إلى مـجـلـس 
نواب المنطقة الخضراء ليشرع عملية تشويه الهوية الوطنية 
العراقية عبر توفير التغطية القانونية لـمـخـطـط الـتـغـيـيـر 
الديموغرافي للبنية المجتمعية العراقية، الذي بدأت خطواته 
التنفيذية بتوجيه من النظـام اإليـرانـي، الـذي مـارس دور 
المحتل المباشر بعدما أوكلت إليه قوات االحتالل األميـركـي، 
إكمال تدمير ما تبقى من بنية الدولة العراقية وإحداث تغيير 
في التركيب السكاني بهدف تغليب العنصر غير العربي فـي 

  .تكوين شعب العراق
إن مشروع قانون الجنسية الذي تسري أحكامه بعد إقـراره 
على من مضى سنة على إقامته علـى األراضـي الـعـراقـيـة 
بغض النظر عما إذا كانت هذه اإلقامة مستوفية شـروطـهـا 
القانونية أم ال، سيمكّن كل من دخل الـعـراق مـن مـعـابـره 
الشرعية وغير الشرعية من الحصول على الجنسية العراقيـة 
في تجاوز إلحكام قانون الجنسية النافذ والذي يحدد شروطـاً 

  .لمنح الجنسية لمن يستحقها
إن مسارعة حكومة المنطقة الخضراء لتمرير هذا القانون، 
يأتي في الوقت الذي أعيد فيه تعويم الـدور اإليـرانـي فـي 
العراق، وتشكيل حكومة ترتبط مباشرة بـمـركـز الـتـحـكـم 
والتوجيه اإليرانيين. وهذا ما يجعـل الـبـصـمـات اإليـرانـيـة 
واضحة المعالم في إقرار هذا القانـون كـرد مـكـشـوف مـن 
النظام اإليراني على الشعار الذي صدحت به الجماهيـر فـي 
الساحات والميادين "إيران برا برا، بغداد تبقى حرة". وهذا ما 
يجعل من هذا القانون، قـانـونـاً مشـبـوهـاً فـي تـوقـيـتـه 
واستهدافاته، كونه يرتبط بصلب استراتيـجـيـة الـهـيـمـنـة 
اإليرانية على العراق ومنه الى العمق القومي العـربـي، مـن 
خالل منح الجنسية العراقية لكل من تم اسـتـقـدامـه عـلـى 
حاملة التدخل اإليراني من جنـسـيـات إيـرانـيـة وأفـغـانـيـة 
وباكستانية وانضوائهم في تشكيالت ميلشياويـة لـتـنـفـيـذ 
أجندة األهداف اإليرانية في تخريب وتدمير المدن والحواضـر 

  .العربية

إن هـذا الـقـانـون فـي حـال 
إقراره ووضعه قـيـد الـتـنـفـيـذ 
سيوفر التـغـطـيـة الـقـانـونـيـة 
لعملية التغيير الـديـمـوغـرافـي، 
وهـذا سـيــكـون عــلـى حســاب 
التكوين الوطني لـلـعـراق كـمـا 

  .على عروبته
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتـراكـي الـتـي 
حذرت في وقت مبكر من مخاطر التغول اإليراني في العـراق 
كما في العمق القومي العربي، وتـهـديـده لـوحـدة الـعـراق 
وعروبته وتماسك النسيج المجتمعي العربي، ترى في إقـرار 
هذا القانون من مجلسٍ نيابي، يفتقر أساساً ألية مشروعـيـة 
سياسية وشعبية ووطنية محاولة من نظام الماللي تفـخـيـخ 
المجتمع العراقي بالغام موقوتة يفجرها متى يشـاء بـهـدف 
إبقاء العراق ساحة تستبطن عناصر الزمات بنيوية وإضـعـاف 
مناعته الوطنية وإبقائه في مـوقـع الـمـتـلـقـي لـلـمـؤثـرات 
الخارجية وأولها المؤثر اإليراني المجبول بالحقـد الشـعـوبـي 

  .الدفين ضد العروبة
إن القيادة القومية للحزب، وهي تحذر من مخاطر تـمـريـر 
هذا القانون، تدعو جماهير العراق التـي قـاومـت االحـتـالل 
األميركي وأطلقت ثورة شعبية ضد االحتالل اإليرانـي وكـل 
من يدور في فلكه من أطراف العـمـلـيـة السـيـاسـيـة بـكـل 
تشكيالتها المليشياوية المغرقة فـي فسـادهـا وارتـهـانـهـا 
وعمالتها، إلى االنتفاض مجدداً للـحـؤول دون تـمـريـر هـذا 
القانون ووأده في مهده، واالنطالق من هذه الخطوة إلسقاط 
العملية السياسية برمتها وكنـس الـوجـود اإليـرانـي بـكـل 
تعبيراته وشخوصه. وهذه بقدر ماهيُ مهِـمـة مـلـحـة أمـام 
جماهير العراق الصامدة الصابرة ،فإنها في الـوقـت نـفـسـه 
هيُ مهمة كل القوى الوطنية والديموقراطية الحريصة علـى 
تحرير العراق وإعـادة تـوحـيـده عـلـى األسـس الـوطـنـيـة 

  .الديموقراطية
إن عروبة العراق في خطر داهم كما وحدته أرضاً وشـعـبـاً 
ومؤسسات، وإنقاذه مما يخطط له في الدوائر االستعـمـاريـة 
واإلقليمية، هي مسؤولية كل العرب باإلضافة إلى مسؤوليـة 
جماهيره وقواه الوطنية والبعث في طليعتهـا. فـمـن بـوابـة 
العراق اندفع المشروع الفارسي الشعوبي إلى العمق العربي، 
وعلى أرضه يتم إسقاط هذا المشروع بدءاً بإسقـاط قـانـون 
الجنسية الجديد كخطوة على طريق حماية األمـن الـقـومـي 

 .العربي انطالقاً من حماية امن العراق الوطني
    الناطق الرسمي باسم القيادة القوميةالناطق الرسمي باسم القيادة القوميةالناطق الرسمي باسم القيادة القوميةالناطق الرسمي باسم القيادة القومية
  لحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكي
  الدكتور أحمد شوتريالدكتور أحمد شوتريالدكتور أحمد شوتريالدكتور أحمد شوتري

 ٢٠٢٢/١٢/٨في 
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    ناصر الحريريناصر الحريريناصر الحريريناصر الحريري
أثار مشروع قانون التجنيس سيء الصيت المقدم لبرلمـان 
المنطقة الخضراء رفضاً واسعاً لدى أبناء الشعـب الـعـراقـي، 
وطرح العديد من التساؤالت عن جدوى طرحه والـمـسـوغـات 
التي تبرر إعادة تقديمه إلى البرلمان مرة أخرى بعـد رفضـه 

 .سابقاً
إن مشروع القانون الذي قدمه حزب الدعوة العميل ممـثـالً 
بحكومة السوداني يشكل ضربة قاتلة لما تبقى من الـعـراق 

، ألن هـذا ٢٠٠٣بعد االحتالل األمريكي اإليراني لـه عـام 
المشروع يشكِّل قنبلة موقوتة سيؤدي انفجارها إلى إحـداث 
دمار ديمغرافي هائل ليس في العراق الذي سيقضـي عـلـى 
الهوية الوطنية والقومية له وحسب، وإنـمـا سـتـمـتـد آثـاره 

 .المستقبلية إلى أقطار عربية أخرى
حيث يضم مشروع القانون نصوصاً تسمح بتجنيـس مـن 
أمضى عاماً واحداً فقط في العراق أو من تزوج من عـراقـيـة، 
أو من قدم ما يثبت أنه من أصول عراقيـة، وكـل ذلـك مـن 
دون اية ضوابط تحصن البلد وهويته، وتحـمـي تـركـيـبـتـه 
االجتماعية ومستقبل أجياله أسوة ببقيـة الـدول سـواء فـي 

 .الوطن العربي أو في العالم
وبالتأكيد فإن هناك بعض الجهات التي تسعى إلى تمـريـر 
هذا القانون الذي يسمح لألجنبي بالحصول على الجـنـسـيـة 
العراقية بعد مرور سنة واحدة فقط، حتى وإن دخل الـعـراق 
بطريقة غير شرعية، وهو ما يعتبر تالعباً واستخفافاً صريحاً 

 .بقدسية الوطن وتركيبته ومعايير االنتماء إليه
وقبل كل ذلك فإن مشروع القانون بصـيـغـتـه الـمـقـدمـة 
لبرلمان المنطقة الخضراء يشكل تهديداً واضـحـاً وصـريـحـاً 
لكل ما هو عراقي، وله آثار سلبية مدمرة لحياة العـراقـيـيـن، 
فهو يهدد السـلـم الـمـجـتـمـعـي والـنـسـيـج االجـتـمـاعـي 
والديمغرافي للعراق، ويقيناً لم ولن يكون له أي أثر إيجـابـي 
مهما قُدمت له من مبررات ومسوغات مشبوهة، فـالـعـكـس 

 .هو الصحيح
فالمشروع ال يمكن أن يكون ذا فائدة للعراق والعراقـيـيـن، 
وبالتأكيد ليس لألمة العربية، ألنه يجعل من العراق سـاحـة 
(لكل من هب ودب) للحصول على الجنسية العراقية والتمتـع 
بكل الحقوق التي يكفلها له الدستور العراقي، وهو ما يـؤكِّـد 
أن هذا المشروع هو عبارة عن مخطَّط استراتيـجـي خـبـيـث 
تقف وراءه جهات محلية وإيرانية ودولية، مـنـهـا سـيـاسـيـة 
واجتماعية إضافة إلى ميليشيات متنفذة في الحكومة والؤها 
المطلق للنظام اإليراني وليس للعراق. وهو وسيلة خـبـيـثـة 
جديدة للعبث بأمن العراق ومقدراته ومستقبل أجيـالـه، مـن 
خالل التغيير الديموغرافي الذي تقوده طهران من أجل إنهاء 
وجود الشعب العراقي األصيل واستبدالـه بـأجـنـاس أخـرى، 
إيرانية وأفغانية وباكستانية وغيرها من الجـنـسـيـات لـكـي 

 .تفصل العراق تماماً عن حاضنته العربية

قراءة أولية لمـشـروع 
 :القانون

ومـن خـالل الـقــراءة 
األولية لمشروع القانون 
فإننا نالحظ التـسـاهـل 
الــمــريــب والــالمــبــاالة 
الغريبة والغير مسبوقـة 
في اي من دول الـعـالـم 

في منح الجنسية العراقية. وسنحاول تسليط الضـوء فـيـمـا 
يلي على بعض الفقرات الملغومة ذات العالقة، الـواردة فـي 

 .مشروع القانون، علماً بأنه يوجد غيرها العديد
 :فمشروع القانون يعتبر على سبيل المثال أن

من ولد خارج العراق وال جنسية له، عراقي الجنسيـة إذا ) •
 .(اختارها خـالل سـنـة مـن تـاريـخ بـلـوغـه سـن الـرشـد

إن وجود هكذا نص وخلوه من أي ضوابط، يـفـتـح الـمـجـال 
والفرصة لمنح مجهولين، ال معرفة بأصولهم، وتوجـهـاتـهـم 
الفكرية وقيمهم االجتماعية لـلـحـصـول عـلـى الـجـنـسـيـة 

 .العراقية
الجنسية العراقية ستمنح لمن ولد في العراق من أب أو ) •

 .(أم غير عراقيين، دون تحديد مدة إقامة مقدم الطلب
ولو قارنا هذا النص مع قوانين دول المـنـطـقـة والـوطـن 
العربي نجد أنه ال توجد أية دولة منهـا تـمـنـح الـجـنـسـيـة 
للمولود بعد والدته مباشرة، إذا كان أبواه غـيـر مـجـنـسـيـن 

 .بجنسية البلد
المشروع يمنح وزير الداخلية حق قبول تـجـنـس غـيـر ) •

العراقي وإن لم يقم بصورة مشروعة فـي الـعـراق إذا كـان 
 .مهجراً قسراً ومقيماً لمدة سنة واحدة)

إن هذا اإلجراء يشكل خطورة كبيرة ألنه يؤثر بشكل فعال 
في عملية التغيير الديموغرافي للشـعـب الـعـراقـي بـهـدف 
سلخه عن أمته العربية وإلى األبد. خاصة وأن وزراء الداخليـة 
في العراق هم إما من أحزاب والئية تخضع وبشكل مـطـلـق 
للنظام اإليراني، أو إنها تخضع لسيطرة المليشيات العراقية. 
وإذا ما تمت مقارنة صالحياتهم مع صالحيات وزراء الداخليـة 
في دول العالم نجد أنه ال يوجد قانون في تلك الدول يعطي 
صالحية لوزير الداخلية في قضية الجنسية من دون ضوابط 

 .صارمة
المشروع يمنح الجنسية لغير العراقي المتزوج من امـرأة ) •

 . (عراقية إذا أقام سنتين في العراق
إن إقرار هذه المادة دون ضوابط أكـثـر صـرامـة، يـفـتـح 
المجال واسعاً أمام التالعب القانوني والشرعي، واالستـهـتـار 
في قدسية األخالق والقيم االجتماعية، ألنه سيفتح الـمـجـال 
للمتاجرة في قضية مقدسة هي الزواج والمؤسسة الـزوجـيـة 
التي هي نواة المجتمع، ويجعلها عرضة للبيع والشـراء بـيـن 
طرفي الزواج، وهذا ستكون له آثار سلبية هائلة على القـيـم 
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األخالقية للمجتمع العراقي، ويقع وباالً على أسـس تـربـيـة 
 .النشء الجديد وطبيعة األجيال المستقبلية

 :قوانين الدولة العراقية ذات الصلة
إن هذا القانون ينسف كل القوانين التي أصدرتها الـدولـة 
العراقية الوطنية منذ تأسيسها قـبـل أكـثـر مـن قـرن مـن 
الزمان. وإذا ما تمت مراجعة القوانين السابـقـة ذات الصـلـة 
نجد أنها تتمتع بضوابط رصينة تقيد هذا الموضوع وتحفـظ 

  .للعراق هويته وانتماءه العربي األصيل
وفيما يلي نلقي نظرة سريعة على بعض القوانيـن الـتـي 
صدرت قبل االحتالل وحتى بعده، والتي حددت شروط مـنـح 

  :الجنسية العراقية وهي
) منـه ٨. تضمنت المادة ( ١٩٦٣لسنة  ٤٣قانون رقم  -١

أن للوزير أن يقبل تجنس األجنبي بشروط بلوغه سن الرشد 
ودخل العراق بصورة مشروعة وأقام فيه مدة ال تـقـل عـن 

 .عشر سنوات متتاليات سابقة على تقديم الطلب
، وبشأن المدة المطـلـوبـة ١٩٩٠لسنة  ٤٦قانون رقم  -٢

) الفقرة (ثانيـاً ٨لمنح الجنسية لألجنبي فقد تضمنت المادة (
وثالثاً) ما يلي : إذا دخل العراق بصورة مشروعة وكان مقيمـاً 

 . فيه عند تقديم الطلب مدة ال تقل عن عشر سنوات
الـذي تضـمـن ذات  ٢٠٠٦لسـنـة  ٢٦قانون رقـم  -٣

النصوص التي وردت في القانونين آنفاً، باستثناء تـعـديـالت 
هامشية غير ذات أهمية. وبالنسبة لتجنس األجنبي فقد ورد 

) الفقرة ( ب و ج ) : شـرط أن يـكـون قـد ٦في نص المادة (
دخل العراق بصورة مشروعة وأقام فيـه بصـورة مشـروعـة 
مدة ال تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة عـلـى تـقـديـم 

 . الطلب
  :قوانين العالم تحمي شعوبها وهوياتهم القومية

لدى مراجعة قوانين الجنسية في العالم سواء فـي الـدول 
العربية أو األجنبية، نجد أن الجنسية ال تمنح مـن قـبـل أي 
دولة في العالم لمن يقيم على أراضيها لمـدة سـنـة واحـدة 
فقط على اإلطالق، وإنما تشترط إقامة أطول بكثير مضـافـاً 
إليها ضوابط واضحة متعلقة بالهوية أو الـنـسـب أو تـوفـر 
ملَكات وكفاءات معينة يكون البلد في أمس الـحـاجـة إلـيـهـا 
وغير ذلك من الضوابط، وحسب طبيعة تلك الدولة وتاريخها 
وتركيبتها السكانية أو المخاطر والتحديات الـتـي تـواجـهـهـا 
سواء أمنية أو اقتصادية أو غيرها. مع وجود استثناءات قليلـة 
ونادرة كأن يكون المتقدم صاحب استثمارات ضخمة تـدعـم 
اقتصاد البلد، أو من أصحاب المؤهالت العلمية العالـيـة كـأن 
يكون عالماً في مجال نادر، فبعض الدول ال تمانع في مـنـح 

  .الجنسية لهؤالء لالستفادة من علمهم
والسؤال الذي يفرض نفسه هـنـا، لـمـن يـريـدون مـنـح 
الجنسية العراقية كيفما اتفق: ما هي الشهـادات والـخـبـرات 
العلمية للمرشحين لنيل الجـنـسـيـة الـعـراقـيـة وفـق هـذا 
القانون؟ وماذا قدموا للعراق من خدمات مـتـمـيـزة وفـائـقـة 

 القيمة؟
وحين نطّلع على كيفية تعامل دول العالـم مـع مـوضـوع 
منح الجنسية باستعراض بسيط ألمثلة من قـوانـيـن مـنـح 

الجنسية من قبل بعض الدول األجنبية مثل أميركا وروسـيـا 
وألمانيا وإنكلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلجيكـيـا 
والمجر والبرتغال واليونان وتركيا وغيرها، نجد أن ضـوابـط 
تلك القوانين صارمة، مع مالحظة بالغة األهمية وهـي أنـه 
على الرغم من قوة تلك الدول من كافة النواحي وتـمـتـعـهـا 
بحصانة أمنية قوية، فبعضها هي دول عظمى، وعلى الرغم 
من عدم وجود الخشية على لغتها وهويتها األم، نقول عـلـى 
الرغم من كل ذلك فإنها تفرض العديد من الشـروط الـتـي 
يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على جنسيتـهـا. وهـذه 
الشروط تبدأ من اشتراط اإلقامة الفعلية لفترات تتراوح مـن 
خمس إلى عشر سنوات حسب الـدولـة، إضـافـة إلـى وجـود 
شرط أن يكون أحد األبوين للمتقدم من رعايا تلك الدولة، أو 
أنها ال تمنح المولود فيها الحق إال بعد بلوغه سن الـثـامـنـة 
عشر، إضافة إلى عدم السماح بازدواجية الجنسية وحـتـمـيـة 
توفر إلمام كاف باللغة والحياة في تلك البالد، وغيـرهـا مـن 
الشروط التي ال يتسع المجال لها. وكل ذلك لضمان حـمـايـة 
أمنها وقيمها ومجتمعاتها وهوياتها الـقـومـيـة. فـمـا بـالـنـا 
والعراق يعيش في أضعف حاالته وأكثرها هشاشة وهو يمـر 

  !!في ظروف االحتالل األمريكي اإليراني المركب؟
إن مشروع القانون هذا يلحق ضـرراً بـبـنـيـة الـمـجـتـمـع 
العراقي وهويـتـه الـعـريـقـة، فضـالً عـن إحـداث تـغـيـيـر 
ديموغرافي يعود بالضرر على اللحمة االجتماعية بـعـمـقـهـا 

 .الوطني والقومي
ومن الجدير بالذكر أن هذه الحالة لن تكون محصورة علـى 
العراق فقط على المدى القريب والبعيـد. فـهـي تسـتـهـدف 
العراق بداية، ثم االنتقال بالتجربة إلى أقطار عربيـة أخـرى 

 .وتحت شتى الذرائع والضغوط والمسوغات
لذا فإن المطلوب على المستوى الشعبي العراقي والعربـي 
الوقوف بحزم ضد هذا المشروع، والتصدي لكل الـمـحـاوالت 
التي تسعى من خاللها األحزاب العميلة في العراق إلى إقراره 
بالصيغة التي تم تقديمها إلى البرلمان، ألن ذلـك سـيـؤثـر 
بشكل كبير على التركيبة السكانية، ويخلق مشاكل كـبـيـرة 
قد تقضي على الهوية العراقية وطـمـس الـعـمـق الـعـربـي 

  .للعراق
ومما يعمق الهوة ويزيد الكارثة هو أن الحدود مفتوحة مـع 
إيران مما يعني تدفق األعداد الكبيرة من الزوار اإليـرانـيـيـن 
الغير مسيطر عليهم وتسربهم بالتالي عبر العراق إلى أقطار 
عربية أخرى بشتى الوسائل، ولذلك فإن القانون سيـتـسـبـب 
بكارثة مجتمعية وديموغرافية هائلة للعراق ولألمة العربـيـة 

 .عموماً
ن إقرار هذا القانون، الفاقد للضوابط والمعايير الـوطـنـيـة 
الصارمة في اكتساب الجنسية، يمثل ضربةً فـي الصـمـيـم 
للهوية الوطنية والعروبية، ولمستقبل العراق كبلد عربي حر 
ومستقل، وللنسيج االجتماعـي واألمـن الـقـومـي الـعـربـي 

 .عموماً
    مكتب الثقافة واإلعالم القوميمكتب الثقافة واإلعالم القوميمكتب الثقافة واإلعالم القوميمكتب الثقافة واإلعالم القومي
٢٠٢٢-١٢-٦ 
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  إلى أبناء شعبنا العراقي العظيم
  أيها األحرار في كل مكان

تجددت هذه األيام صـرخـة الـعـراقـيـيـن األبـاة مـن خـالل 
تظاهراتهم السلمية في المحافظات العراقيـة ضـد السـلـطـة 
المجرمة والعميلة وريثة الغزو واالحتالل في الغـدر والـخـيـانـة 
مطالبين بحقوقهم المـشـروعـة والـمـسـلـوبـة، وتـأتـي هـذه 
التظاهرات المتزايدة يوماً بعد يوم امتداداً لـتـظـاهـرات ثـورة 
تشرين المجيدة والتي كان شعارها المدوي والمختصـر (نـريـد 
وطن) والذي عبر فيه العراقيون األحرار واألباة عن اعـتـزازهـم 
بوطنهم العظيم والذي تكالبت عليـه قـوى الـغـزو والـعـدوان 
والغدر والخيانة والعمالة وسلبت كل عناصر قوته ليصبـح فـي 

 .حالة من الضعف والهوان يصعب وصفها
إن سياسات الحكومات التي شكلها االحتالل وأعقبت انسحابه 
الشكلي تأتي امتداداً لسياسات قوى الغزو واالحتالل المعروفة، 
حيث نشرت الطائفية والمذهبية والفساد والعمالة في كل أنحاء 
العراق، وساهمت في تفتيت المجتمعات إلى كـتـل مـتـنـاحـرة 
تبحث عن مصالحها الذاتية والفئوية والحزبية بعيداً عن مصالح 
العراق العليا، كما أنها ساهمت في تبني منظور سياسي فاسـد 
ساهم في خسارة البالد من خيرة أبنائها ممن يمتلكون الخبرات 
العلمية والميدانية المتنوعة ويشكلون إرث الـعـراق الـوطـنـي 

  .والحقيقي
إن القوى السياسية التي زرعها االحتـالل خـلـفـه اسـتـغـلـت 
سلطتها للفساد ونهب المال العام وتبـديـد الـثـروة الـوطـنـيـة 
للشعب في مجاالت ال تخدم الوطن وأبناءه بـل ضـد مصـالـح 
البالد العليا، وهم بذلك ينفذون مخططات خارجية هجينة عـن 
تصرفات شعب العراق وال يمكن الركون إليـهـا... ولـذلـك فـإن 
ثورة شعبنا العظيمة في تشرين والتي حمل أبطالـهـا الشـعـار 
العظيم (نريد وطن) ال يمكن أن تركن إلى الـهـدوء وسـيـبـقـى 
شباب العراق هم أساس نضاله وصـانـعـوا مسـتـقـبـلـه وهـم 

  .المتضرر األكبر في الوقت الحاضر
  يا أبناء شعبنا العراقي العظيم

إن ما جرى خالل السنتين األخيرتين من انتخابات غير نزيهة 
وتشكيل حكومات هزيلة هو استمرار للسياسات السابقة الـتـي 
تميزت بالمحاصصة والطائفية، والذي ساد كل مفاصل الـدولـة 
بشكل يزكم األنوف، وقد انتشر بنطاق واسع بما يشكل فضائح 
ليس لها شبيه في التاريخ. كما أنها تميزت بالظـلـم وانـتـشـار 
المخدرات والبطالة والرذيلة وحاالت الفساد الـكـبـرى وكـل مـا 
ينافي أخالق وأعراف وتقاليد شعبنا .... إلخ، وكـذلـك تـمـيـزت 
بالسياسات العامة التي ال زالت تقود إلى تفرقة الشعب وإذاللـه 
وتمنح الطبقة السياسية الفاسدة مزيداً من الفرص لإلثراء على 

  .حساب الشعب المظلوم
 أيها األحرار في كل مكان

يعلم الجميع أن شعبنا العراقي اليوم يقف على عتبة جـديـدة 
فاصلة ويتطلع من خاللها إلى استعادة دوره العظيـم بـعـد أن 
آمن وبشكل نهائي في أن االنتفـاضـة الشـعـبـيـة سـتـسـتـمـر 
للخالص من العملية السياسية خليفـة االحـتـالل وتـبـعـيـتـهـا 
للنظام الفارسي وأن الصراع مع أعداء العراق وشعـبـه وتـوابـع 

األجنبي سيكون مضنياً وطويالً، وإن 
ثورة الشعب ونضاله ال يـمـكـن أن 
تـحـقـق مـبـتــغـاهـا وأهـدافـهـا إال 
بالتضحيات الجسيمة والعطاء غـيـر 
المحدود، ولذلك فإن علـى شـعـبـنـا 
الوفي األبي الصابر رص الصـفـوف 
للتخلص من هذا الوضع الشاذ فـي 
عراقنا العظيم وعلى كـل األحـزاب 

والتيارات والقوى السياسية الوطنية االلتحام مع الشعب الذيـن 
آمنوا بالعراق حراً ومستقالً ليتمكن من ممارسة دوره الحقيقـي 
وليتمكن من بناء دولته مجدداً على أسس وطنية صحيحة وأن 

 .يسترد حقوقه وسيادته
  يا أبناء شعبنا العراقي المجيد

إننا في حزب البعث العربي االشتراكي نـؤمـن بـأن الـحـراك 
الشعبي الفاعل والذي يجمع عليه أبناء الشـعـب جـمـيـعـاً هـو 
السبيل الحقيقي إلقامة دولة المواطنة المنشودة والتي تـؤمـن 
فرص الحياة المتساوية ألبناء الشعب وهو القادر على حـمـايـة 
ثروته والمحافظة عليها، ونرى أنه ال بديل عـن ثـورة الشـعـب 
التي يشترك فيها الجميع ويتكاتف معها كل الخيرين من أبـنـاء 
العراق وكل الوطنيين هي السبيل األفضل إلزاحة هذه الطبقة 
السياسية التي جثمت على صدور الـعـراقـيـيـن، وكـانـت مـن 
مخلفات االحتالل والغزو األمريكي الصفوي، وأن هذه الطـبـقـة 
السياسية بكل تأكيد لن تساهم إال في تدمير شـعـب الـعـراق 
األصيل وتفتيت لحمتـه الـوطـنـيـة وسـرقـة واهـدار ثـرواتـه 
المتنوعة وحرمان شعبه من العيش الكريم كواحد من الشعوب 
الحية التي تمتلك ارثاً مـجـيـداً وتـأثـيـراً واضـحـاً فـي مسـار 
اإلنسانية، وأننا مع الحراك الشعبي وقواه الطـلـيـعـيـة الشـابـة 
والثائرة همومها وآمالها فإننا ندعو الجميع إلى االنـخـراط فـي 
جبهة وطنية وفق برنامج يتفق عليه لتحـريـر بـالدنـا وإقـامـة 
نظام ديمقراطي تعددي تشارك فيـه كـل الـقـوى الـوطـنـيـة 
والجماهيرية الخيرة التي آمنت بالعراق حراً وسـيـداً وتـوحـيـد 
الصفوف والتكاتف لدعم ثورة الشعب التي تمتد على مسـاحـة 
الوطن بكل الوسائل المتاحة وتوجيه هذا الحراك بما يـوصـلـه 

 ..إلى أهدافه المنشودة
كما وندعو األنظمة العربية ألخذ دورها وتحمل مسئولياتـهـا 
القومية تجاه العراق والمحافظة على األمن القـومـي الـعـربـي 
والدفاع عن مصالح األمة واستقاللها من الـطـامـعـيـن، ودعـم 
شعب العراق الذي يتحمل األذى والقـهـر والـحـرمـان واإلجـرام 
طيلة السنوات الماضية وتبني مطالبه في المحافـل الـعـربـيـة 

 ..والدولية
تحية لكل العراقيين األباة الذين لم يقبلوا بالضيم والـظـلـم 

 ..والطغيان
والتحية إلى شباب العراق الثائر رجاله ونسائه وإلى كل مـن 

 ..آمن بالعراق واحداً موحداً ومستقالً
 ..والمجد والخلود لكل شهداء العراق الذين روت دماؤهم أرض العراق 

 .ومن اهللا العون والتوفيق
  ٢٠٢٢بغداد أواسط كانون األول 
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وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتـا بـل أحـيـاء (  
) فرحين بما أتاهم اهللا من فضـلـه ١٦٩عند ربهم يرزقون (

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خـلـفـهـم أال خـوف 
يستبشرون بنـعـمـة مـن اهللا ) ١٧٠عليهم وال هم يحزنون (

آل عـمـران. ))  ١٧١وفضـل وأن اهللا ال يضيع أجر المؤمنين (
 صدق اهللا العظيم

    بيان قيادة قطر العراقبيان قيادة قطر العراقبيان قيادة قطر العراقبيان قيادة قطر العراق
    لحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكي

 أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
 في ذكرى يوم الشهيد العراقي

 أيها الشعب العراقي العظيم
 يا أبناء أمتنا العربية المجيدة

تحل علينا هذا اليوم الذكرى السـنـويـة لـيـوم الشـهـيـد 
العراقي، الموافق في األول من كانون األول مـن كـل عـام، 

بـعـد  ،١٩٨٢/١٢/١والتي يخلدها الشعب العراقي الوفي منذ 
أن أمر السيد الرئيس القائد صدام حسين رحـمـه اهللا إبـان 
الحرب اإليرانية العراقية باستذكار شهداء الجيش الـعـراقـي 
الباسل الذين وقعوا في األسر لدى القوات اإليرانية، وقد تـم 

يوماً للشـهـيـد  ١٩٨٢تسمية األول من كانون األول من عام 
العراقي ألنه يذكر بارتكاب الجيش اإليراني وحرسه الـثـوري 
لجريمة تاريخية مخالفة لألعراف العسكرية ومعاملـة أسـرى 

، عندما أقدم عـلـى ١٩٢٩الحرب بموجب اتفاقية جنيف لعام 
) ضابط وجندي عراقي بطرق غاية في ١٥٠٠قتل أكثر من (

البشاعة واإلجرام وفي بلد يدعي اإلسالم تحت حكم خمينـي 
الدجال، فشكل ذلك اليوم جرحاً عميقاً في قلوب العراقـيـيـن 
وأصبحوا منذ ذلك اليوم يعلقون على صدورهم سنوياً شـارة 
الشهيد مطرزة بعبارة الرئيس القائد صدام حسـيـن رحـمـه 

 ."اهللا بحق الشهداء "الشهداء أكرم منا جميعاً
وما أشبه اليوم بالبارحة حينما استحضرت إيران الصفـويـة 
كل مكامن الحقد الفارسي ضد العرب عبر الـتـاريـخ وكـررت 
جرائمها التي يندى لها جـبـيـن اإلنسـانـيـة، وأقـدمـت مـع 
ميليشياتها اإلجرامية وحرسها الثوري اإلرهابي علـى إعـدام 

) ألف من المختطفين العراقيـيـن بـعـد دخـول ١١أكثر من (
داعش على الرغم من أنهم هربـوا مـن بـطـش عصـابـات 
داعش باتجاه العاصمة بغداد، وتشير المعلومات المؤكدة أن 
أبرز المليشيات التي شاركت في االختطاف والتغييب القسري 
واإلعدام لهؤالء الضحايا كل من (كتائب حزب اهللا الـعـراقـيـة 
وميليشيا بدر والعصائب وكتائب اإلمام علي وسيد الشـهـداء 
وسرايا الخرساني)، وجميع هذه الملـيـشـيـات شـاركـت فـي 
الدخول إلى الـمـنـاطـق الـمـحـررة، وكـانـت مـوجـودة فـي 
السيطرات بين المناطق التي كان يسيطر عليـهـا تـنـظـيـم 
داعش، وتلك المناطق التي تخضع للحـكـومـة الـمـركـزيـة، 

 ٢٠١٩/١٠/١وعندما انطلقت ثورة تشرين العظيـمـة فـي 

أقدمت ميليشيات إيران اإلجرامية وبإشراف مباشر من قـبـل 
الحرس الثوري اإليراني والمقبورين قاسم سلـيـمـانـي وأبـو 

) ثـائـر مـن ثـوار ٨٠٠مهدي المهندس على قتل أكثر من (
تشرين األبطال عن طريق القنص أو بواسطـة الـدخـانـيـات 

) ألف مـن ٢٥المميتة أو عبر االغتياالت، إضافة إلى أكثر من (
 .الجرحى والمعاقين ومئات المغيبين

إننا إذ نستذكر يوم الشهيد العراقي فإننا نضـع شـعـبـنـا 
العراقي العزيز في صورة الجرائم التي ارتكبتها إيران الشـر 
ضد الشيوخ والنساء والشباب واألطفال، لكي ال ننسى تـلـك 
الجرائم الوحشية مع تقادم الزمن خصوصاً بعد أن مـكـنـت 
أمريكا وحلفاؤها إيران من السيطرة على العراق بعد احتاللـه 

،  ٣١/ ١٢/ ٢٠١١، وهروب الغـزاة بـتـاريـخ ٢٠٠٣في سنة 
ونؤكد هنا على أبناء شعبنا وفي مقدمتهم كتابنا ومثقفـيـنـا 
وشبابنا الواعي على فضح دور إيران وسجلها اإلجرامـي فـي 
بالدنا ونشر جرائمها على أوسع نـطـاق داخـلـيـاً وخـارجـيـاً، 
باعتبارها مصدر اإلرهاب األول في العالم، وال تـتـردد مـن 

 .ارتكاب أبشع الجرائم ضد المواطنين العزل
الرحمة في عليين لروح شهيد الحج األكبر الـقـائـد صـدام 
حسين ورفيق دربه األمين شهيد الجهاد والمطاولـة الـقـائـد 

 .عزة إبراهيم رحمهما اهللا
 .المجد والخلود لألكرم منا جميعاً شهدائنا األبرار

 .الرحمة والغفران لشهداء ثورة تشرين األبطال
الخزي والعار للقتلة الملطخة أيديهم بدماء العراقيين مـن 

 .مليشيات إيران وذيولها، واهللا أكبر
    قيادة قطر العراققيادة قطر العراققيادة قطر العراققيادة قطر العراق
    لحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكي

 ٢٠٢٢-١٢-١بغداد في 
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     محسن يوسف محسن يوسف محسن يوسف محسن يوسف 
  ذكرى البطولة فُرصةُ األبرارِ منها نصوغُ المجد في األقدارِ

  ذكرى الوفاِء فال حزنٌ يؤرقُنا لقائد كلَّلَ التاريخ بالغارِ
  فنصر تلو نصرٍ كنا نشهده صنع البناء بعزمة الثُّوارِ
  نصر العراق الشامخِ أبداً فك الرموز بزمرة األشرارِ

  والحرب عندما خاضها جند العراق سكبت عليهم جمرةُ النارِ
  من يوم أطلقها بوجه جحافلٍ أعماها طيف الحقد بالجارِ

  سيف تجرب في خضم مسارها سلم العراق بمناعة األسوار
  خرج العراق بنصرٍ زاده ألقاً بقائد أعلى شأنه الباري

ال ليس مسموحاً ألمتي نصرها حسـابـهـا بـالـتـقـدمِ لـيـس 
 بالجاري

 وقفوا بوجهه نصبوا مكائدهم محرضين الحقد لألخذ بالثارِ
  فتحالفوا وتكالبوا تباً لهم متوز عين الحقد باألدوارِ

  شنوا علينا الحرب باأللوان وبعض العربِِ½ شارك بالقرارِ
  كونيةٌ حرب وشنها مفترٍ وال يرضى عراق العز بالعارِ

  مذْ اطلق السيف أعلنها مقاومةً من دهوك لبصرةَ األهوارِ
  من بابلٍ والسيف يحمي برجها لبغداد ،لفلوجة األنبارِ
  كتب الرفاق بالدماء مسيرةً تركت فلوالً للغزاة تواري

  كتبوا الهريبة في جبين جبانهم والنصر يبقى ديدنُ األحرارِ

  وقع الشهيد في شرك لمخونة وتكشفت كل كوامن األسرار
  قالوا بإعدامٍ سننهي عهده والناس تنسى القائد الضاري

  عينوا موعد اإلعدام في أضحى أعادوا بزخمٍ سيرة المختارِ
 وصدام أضحى في البالد حكاية يرويها اهلُ الدم باألسفارِ

  من عاش في كنف البطولة عمره سيظلُّ حياً طيلة المشوارِ
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    بقلم ركاد سالم " أبو محمود" بقلم ركاد سالم " أبو محمود" بقلم ركاد سالم " أبو محمود" بقلم ركاد سالم " أبو محمود" 
    أمين عام جبهة التحرير العربيةأمين عام جبهة التحرير العربيةأمين عام جبهة التحرير العربيةأمين عام جبهة التحرير العربية

 
صدام حسين الذي استمد من نقاء الصحراء وصفائها نقاوة 
 وصفاء ومن نهر دجلة الخالد عطاءه الدائم الذي ال يـنـضـب.

أعاد بناء بابل وكتب من صدام حسين إلى نبوخذ نصر بابـل 
تعود من جديد وأسد بابل في سلمان باك نفض عنه الغـبـار 
وعاد متحفزاً ليهزم قورش العصر الـمـتـمـثـل بـالـخـمـيـنـي 

 ٨/٨/١٩٨٨الدجال . باإليمان ورغم قلة العدد والعدة وفـي 
اعترف الدجال بهزيمته متـجـرعـاً سـم الـهـزيـمـة مـدحـوراً 

 مهزوماً.
وإذا كانت خيول نبوخذ نصر قد احتلت المنطـقـة وسـبـت 

ق .م وأعادت فلسطين إلـى  ٥٩٧اليهود ما قبل التاريخ عام 
أهلها الفلسطينيين وإذا كانت الجغرافيا لها أحـكـامـهـا فـي 
العصر الحديث فإن صواريخ الحق العراقية دكت المـدن فـي 
 تل أبيب، وأعادت إلى أذهان اليهود أيام السـبـي الـبـابـلـي.

حمورابي واضع أول شرعة قوانين في العالـم الـقـديـم مـن 
قانون, عاد يزهو في بالد الرافدين بعد أن بنى صـدام  ٢٨٢

حسين الجامعات في كل محافظة وكرم العلماء ولم يعد أمي 
في العراق. آمن بـالـبـعـث وبـأمـة عـربـيـة واحـدة ورفـض 
المساومة على فلسطين وأهلها احتشـدت قـوى الـطـاغـوت 
العالمي المتمثل بأميركا ورئيسها بوش عميل الصهـيـونـيـة 
للنيل من العراق وقائده والثأر من نـهـوض حضـارة الشـرق 
وتبعات هذا النهوض على األمة العربية إن لم يـكـن عـلـى 
العالم فالمنطقة مليئة بالثروات واليوم هـنـاك قـيـادة إلـى 
جانب القوة المتمثلة بالعراق وجيشه الذي اعـتـبـر الـجـيـش 
الثالث في العالم من ناحية العدد واذا كانت المنـازلـة أخـذت 

بعد حصـار  ٢٠٠٣والى عام  ١٩٩١سنوات عديدة منذ العام 
طويل فان النصر بالنهاية كان حليف العراقييـن وانسـحـبـت 

 قوات الطاغوت مهزومة أمام بسالة وشجاعة أبناء الرافدين.
صدام حسين وارث الحضارة والتاريخ أقام عدل عـمـر ولـه 
شجاعة جده علي بن أبي طالب وكرم حاتم الطـائـي, خـالـد 
في حياته, خالد في اخرته, فمثل القائـد الـمـجـاهـد صـدام 
حسين ال يموت ,سيبقـى رمـزاً لـألجـيـال وأنشـودة نضـال 

 يرددها المناضلين ضد قوى القهر واالضطهاد.
 فإلى الخلود في جنات عدن
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 .إلى أبناء شعبنا العراقي العظيم
شهدت اليومان الماضيان حملة مسعورة قامت بها األجهـزة 
األمنية وميليشيات الحشد الطائفي الصفوي التابعة لحكومـة 
العميل محمد شياع السوداني وزبانية حزب الدعوة العـمـيـل 
لنظام ماللي طهران المجرمين، مستخدمة الرصاص الـحـي 
وقنابل الدخان المحرمة دولياً ضد الشـبـاب الـمـتـظـاهـريـن 
السلميين في محافظة ذي قار وارتكبت مجزرة دمـويـة أدت 
إلى استشهاد وجرح العشرات من المـتـظـاهـريـن واعـتـقـال 

  .الشباب المنتفضين والمطالبين بأبسط الحقوق المشروعة
إن حزب البعث العربي االشتراكي إذ يدين هذه الممارسـات 
الالإنسانية ضد المتظاهرين السلمييـن الـتـي تضـاف إلـى 
سلسلة الممارسات والجرائم المسـتـمـرة الـتـي ارتـكـبـتـهـا 
الحكومات الطائفيـة الـتـي نصـبـهـا االحـتـالل األمـريـكـي 

إلى يومنا هذا. والتي تعـبـر عـن  ٢٠٠٣الصهيوني منذ عام 
حقدهم الدفين ونزعتهم الدموية وتنفيذهم ألوامر سيدهم 
الدجال المجرم خامنئي القابع في قم وطهـران، ضـد أبـنـاء 
شعبنا األبي وشبابه الثائر. كما نؤكد بأن هذه االنـتـهـاكـات 
والجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا سوف تزيـد الشـبـاب 

ـــن  ـــي ـــرافض ال
ــــم  ــــظــــل ــــل ل
والـــطـــغـــيـــان 
إصراراً وعـزمـاً 
النـــــــتـــــــزاع 
ـــم  ـــه ـــوق ـــق ح
ــروعــة  ــمــش ال
وإسقـاط هـذه 
ــــة  ــــط ــــل الس
الــطــائــفــيــة 
ـــة  ـــل ـــعـــمـــي ال
ـــا  ـــه ـــام ـــظ ون

 .الفاسد
 الرحمة والخلود لشهدائنا األبرار

  والشفاء العاجل للجرحى
 .والفجر قادم من جديد بعون اهللا

 
 ٢٠٢٢/ كانون األول / ٨بغداد في 
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مؤتمر البحر الميت لن ينجح في إطالة عـمـر الـنـظـام مؤتمر البحر الميت لن ينجح في إطالة عـمـر الـنـظـام مؤتمر البحر الميت لن ينجح في إطالة عـمـر الـنـظـام مؤتمر البحر الميت لن ينجح في إطالة عـمـر الـنـظـام 
    الميليشياوي الفاسد الذي يرفضه العراقيونالميليشياوي الفاسد الذي يرفضه العراقيونالميليشياوي الفاسد الذي يرفضه العراقيونالميليشياوي الفاسد الذي يرفضه العراقيون

عقدت في منطقة البحر الميت األردنية يوم العشرين مـن 
كانون األول الجاري الدورة الثانية لما يسمى "مؤتمر بـغـداد 
للتعاون والشراكة" بحضور عربي وتركي وإيراني وبـرعـايـة 

 .فرنسية
وقد بدا واضحاً من طبيعة جدول أعمال المؤتـمـر أن هـذا 
االجتماع يهدف إلى تقديم الدعم اإلقليمي للـسـلـطـة غـيـر 
الشرعية القائمة في العراق والتي تشكّلت مؤخراً، وتثبيـتـهـا 
بالضد من اإلرادة الحرة لشعب العراق ومصالحه الـوطـنـيـة، 
وبالضد من المصالح العربية العليا وبالضد مـن مـتـطـلـبـات 

 .األمن القومي العربي
إذ ال يخفى على أحد أن هذه السلطة التي تضم تـمـثـيـالً 
واضحاً وعلنياً للميليشيات اإلرهابية التي تقتل شعب العـراق 
وتسرقه جاءت بالضد من إرادة الـعـراقـيـيـن، وبـالضـد مـن 
مبادئ الديمقراطية المزعومة في مفارقة مثيرة باعتـبـار أن 
من شكّلها هو الطرف الخاسر في االنتخابات وليس الـطـرف 

 .الذي فاز فيها، مع رفض العراقيين لكال الطرفين

فقد رفض شعب العراق االنتخابات الصورية التي أجـريـت 
، وقاطعها بشـكـل واضـح ٢٠٢١في تشرين األول من سنة 

وصارم اعترف به العالم بكل منظـمـاتـه ونـقـلـتـه وسـائـل 
اإلعالم على نحوٍ ال يقبل شكاً أو تزويراً، وبعد أكثر من سنـة 
 على ذلك اإلعالن الشعبي الواضح وبعـد أشـهـر مـن الشـد
والجذب بين عناصر العملية السياسية حول تقاسم المصالـح 
والمكاسب والمناصب، وهم في حقيقة أمرهم طـرف واحـد 
مهما اختلفت تسمياتهم، جاء تشكيل هذه السلطة بتمـثـيـل 
أعتى الميليشيات اإلرهابية التي ال تمت إلى العراق وشـعـبـه 

 .ومصالحه بصلة
إن "البعث" الذي يرحب بأية جهود عربية أو دوليـة إلنـقـاذ 
العراق وإخراجه من المآسي التي سببها االحتالل األمـيـركـي 
واإليراني المشترك والتغول الصارخ للميلـيـشـيـات يـرى أن 
المقدمات التي قام عليها هذا المؤتمر لن تصل إلى مخرجات 
سليمة بالضرورة، إذ ال يمكن لمن كان جزءاً أساسياً وفـاعـالً 
في المأساة العراقية أن يكون بأي شكل من األشـكـال جـزءاً 
من الحل ومن فرص اإلنقاذ أو يسهم بتغيير المسار السلبـي 

 .إلى حالة إيجابية
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وانطالقاً من رؤية وطنية مخلصة يرى "البعث" إن استمرار 
تجاهل إرادة العراقيين ومطالبهم المشروعة الرافضة لـكـل 
أطراف العملية السياسية وما قامت عليه من مبادئ سقـيـمـة 
وما أدت إليه من نتائج كارثية ال تخفى على أحد لن يـحـقـق 
لهذا البلد أمناً وال استقراراً وال تنمية، ولن يوفّـر لـمـحـيـطـه 
العربي وجواره اإلقليمي وللمجتمع الدولي السلم المـنـشـود، 
فقد بات العراق بسبب هذه العملية السياسـيـة ومـع وجـود 
هذه األطراف التي تسيدت على العراق طيلة نحو عقدين من 
الزمن مصدراً إلثارة الفتن واالضطرابات وتـغـذيـة األحـقـاد 
العنصرية والطائفية ليس ضمن حدوده الجغرافية فحـسـب، 
بل تعدى ذلك ليشمل محيطه العـربـي وجـواره اإلقـلـيـمـي 

 .وليكون عامالً في تهديد السلم واالستقرار في العالم أيضاً
وإن الدعم الذي قدمه هذا المؤتمر، والـذي تـقـدمـه بـعـض  
الحكومات العربية وأطراف في المـجـتـمـع الـدولـي لـلـسـلـطـة  
القائمة في العراق، سواًء الحالية أو أية سلطة تقوم عـلـى ذات  
المبادئ المعمول بها منذ احتالل العراق، لن تغير مـن حـقـيـقـة  
أن شعب العراق بكل فئاته وعلى امتداد خارطتـه الـجـغـرافـيـة  
يرفض هذه األطراف كلها بجميع مسـمـيـاتـهـا واتـجـاهـاتـهـا،  
ويرفض مبادئ المحاصصة السياسية والطائـفـيـة والـعـرقـيـة،  
ويرفض تقديم الفاسدين واإلرهابيين لتبوء المناصـب الـعـلـيـا  
في الدولة، ويرفض كل العوامل التي تحول دون إعمـال اإلرادة  
الحرة للعراقيين كما عبرت عنها ثورة تشرين الـبـاسـلـة الـتـي  
جاءت تتويجاً لسلسلة رائعة من أعـمـال الـرفـض والـمـقـاومـة  

 .سنة بعد احتالل العراق   ٢٠ والتظاهر واالعتصام على مدى  
كما أن حضور النظام اإليراني في هذا الـمـؤتـمـر وفسـح 
المجال أمام وزير خارجيته ليقدم صورة زائفة عن طـبـيـعـة 
نظامه اإلرهابي بزعم أنه عامل أمن واستقرار فـي الـعـراق 
والمنطقة يؤكد الفشل الذريع لـهـذا الـمـؤتـمـر، فـالـنـظـام 
اإليراني يحتلّ العراق من أقصى شماله إلى أقصـى جـنـوبـه 
ويعبث بكل أركانه وينهب خيراته وتتغول ميليشياته مـالـيـاً 
وتسليحياً بشكل سافرٍ وقحٍ حتى باتت أكبر بكثير مـن كـل 
المؤسسات الرسمية األخرى في العراق، وحتى صـار الـعـراق 
رهناً إلرادة الجهات اإليرانية المسؤولة عن الملـف الـعـراقـي 

 .والحاكمة بأمرها في هذا البلد
إن المجتمعين يعلمون قبل غيرهم طبيعـة الـمـمـارسـات 
اإليرانية في العراق ويعرفون قبل سواهم ما يقوم به نظـام 
الولي الفقيه اإلجرامي من خالل أذرعه وأدواته (الـعـراقـيـة) 
من تهديد لألمن القومي العربي، وعليه فال يمـكـن لـنـظـامٍ 
يقتل شعبه بالطريقة البشعة التي رأينـاهـا ضـد الشـعـوب 
اإليرانية المنتفضة أن يحقق أمناً واستقراراً في العراق أو في 
جوار العراق، وهو نظام عنصري توسعي ال يخفي صـالفـتـه 
االستعمارية المعهودة بتهديـده الـدائـم بشـن االعـتـداءات 
العسكرية على األراضي العراقية دون رادعٍ ودون مـراعـاة 
مبادئ السيادة المزعومة التي يدعي المجتمـعـون فـي هـذا 

 .المؤتمر الدفاع عنها والحرص على صيانتها
لقد كان العراقيون ينتظرون من المجتـمـع الـدولـي ومـن 
األقطار العربية موقفاً آخر ينسجم مع مطالبهم المشـروعـة، 
ويتفق مع طبيعة الصورة الواقعية التي رسمها آخر تـقـاريـر 
بعثة األمم المتحدة في العراق التي أكدت أمام مجلس األمن 
الدولي في مطلع تشرين األول الماضي أن العراق يعاني مـن 
كوارث جدية خطيرة وعميقة تتعلق بالجـوانـب السـيـاسـيـة 
واالقتصادية واألمنية واالجتماعية والتربوية والصحية وبـمـا 

 .يتعلق بالحريات وحقوق اإلنسان وغيرها
إن العراقيين وهم يواصلون التعبير عن موقفهم الرافـض 

سـنـة  ٢٠لكل النظام السياسي المتسلط على رقابهم منذ 
ويرفضونه بشتى الوسائل، يعربون عن خيبة أمـلـهـم مـن 
قيام هذا المؤتمر ومن طبيعة ما دار فيه ومن النتائج الـتـي 
حملها بيانه الختامي، ويرون أن هذا كله يستـهـيـن بـغـزيـر 
دمائهم وبجسيم تضحياتهم حينما يعيد تثبيت أركان نفـس 
الميليشيات واألحزاب والشخوص التي جرى تدويرها طـيـلـة 

 .هذين العقدين المظلمين في تاريخه
ويشددون على أن الحلول الترقيعية التي تحاول تقديـمـهـا 
أطراف عربية وإقليمية ودولية مستفيدة من الواقع العـراقـي 
البائس لن تجدي نفعاً ولن تغير من طبيعة وحقيقة الوقـائـع 

 .كما يعيشونها على األرض
وإن شعب العراق يؤكد من جديد أنه ال أمل له بحياة آمـنـة 
حرة مستقرة تتوفر فيها الخدمات التي تليق به وبإمكانيـاتـه 
وبموارده وبقدراته إال بعودة هذا البلد المختطف إلـى أهـلـه 
وتخليصه من المجرمين الذين قتلوا أبناءه ونهـبـوا خـيـراتـه 
وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزاءهـم حسـب الـقـانـون، 
وليس بدعمهم وتثبيت بقائهم بالضد من إرادة العراقـيـيـن، 
وأن بقاء هذه التنظيمات والميليـشـيـات والشـخـوص وهـذا 
الدستور المحاصصي الملفق واستمرار كل مقومات العملـيـة 
السياسية االحتاللية لن يزيد إال من محنة العراقيين وسيعمق 
مهددات األمن القومي العربي، وإن العراقيين على ثـقـة أن 
هذا النظام بكل شخوصه وأركانه سيسقط بفعل رفضـهـم 
القاطع له وتصديهم المستمر لكل إجراءاته، وأن محاوالت هذا 
الطرف أو ذاك تزوير الحقائق لن يجدي نفعاً ولن يطيـل مـن 

 .عمر هذا النظام اإلجرامي الفاسد إلى أبد اآلبدين
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    محسن يوسفمحسن يوسفمحسن يوسفمحسن يوسف
  في ذُرى المجد عراقي

  في جبين الشمس باقي
  في رحابِ اإلنعتاقِ

 يبقى عنوانُ التالقي في ذُرى المجد
  عراقي

  فيه باسم اهللا سمي
  حبه يمُأل دمي

  أهله خالي وعمي
  أرضه أرض الجهاد

  بالرجاالت تقاد
  كلُّ مغتصبٍ يعاد

 هذا عهدنا بالرفاقِ في ذُرى المجد
  عراقي

فيه للعلم صروح  
جروح فيه من حقد  

هو للوحدة روح  
بتغاهوالعروبةُ م  
  رايةٌ تعلو الجباه

  فيه بأي اتجاه
فلسطين في المآقي في ذرى المجد 

  عراقي
  أنت في األمة تسمو
  في ثراك الخير ينمو

مشوالتقدم فيك و  
 منك بغداد الرشيد
  فيك نهران الخلود
  منك صدام المجيد

خيلُه نجم السباقِ في ذرى المجد 
  عراقي

أنت من فجر الوجود  
فيك أسباب الخلود  

ابطالُ األسود منك  
الفرات ترتوي عذب  
  تجمع خير الصفات
  تطرِد منك الغزاة

  وأذالََّء النفاقِ في ذُرى المجد عراقي
 * * * 
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    أبو العروبةأبو العروبةأبو العروبةأبو العروبة
احتفل الشعب األحوازي الشقيق الذي يرزح تحت االحتالل 
الفارسي االستيطاني، منذ أن تآمر النظام الشاهنشاهي 
عليه وبمساعدة الغرب المستعمر وذلك بدعوة الشهيد 
خزعل الكَعبي أمير إمارة األحواز العربية المستقلة والذي 
كان مرشحاً ليكون ملكاً على العراق واألحواز، إلى بارجة 
بريطانية، حيث تم اغتيالَه وضم الشعب العربي في األحواز 
الشقيقة إلى دولة ايران، التي ضمت إليها شعوباً من الدول 

  .المحيطة بها، كاألكراد، والبلوش، واألذريين وغيرهم
احتفل شعبنا في األحواز بانتصار الفريق السعودي، 
وكانت فرحتهم الكبرى بانتصار المنتخب المغربي الشقيق. 
احتفلوا كما احتفل الشعب العربي الذي تسري في عروقه 
 الدماء اليعربية من المحيط إلى الخليج. احتفلوا النهم عرب
أقحاح. فشعب األحواز الشقيق هو امتداد للعشائرِ العربية 
في العراق والتي تعود باألصل إلى القبائلِ العربية في 
الجزيرة العربية واليمن الشقيق. فهناك يعيش السواعد 
وبني طرف وبني كعب والسودان وكنانة وغيرهم. وكانت 
األحواز الشقيقة مملكة تحكمها الدولة المشعشعية وحكامها 

 .من العرب قبل أن تتحول إلى إمارة هاجمها الصفويون
احتفل شعبنا العربي في األحواز كباقي العرب وفي 

مقدمتهم شعبنا الفلسطيني الذي يرزح تحت االحتالل 
  .الصهيوني االستيطاني البغيض

السؤال لماذا ال نرفع العلم األحوازي في مالعب العرب كما 
يرفع العلم الفلسطيني، ولماذا ال يركّز اإلعالم العربي على 
أن هناك شعب وأرض عربية محتلة في األحواز، مع العلم أن 
المحتل الفارسي االستيطاني هو أشد خطورة على األمة 
العربية وعلى الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، ألنه 

 يندس مستتراً ، يحاول االختباء تحت عباءة الدين؟
ومفهوم إن الوعي الجمعي العربي قد ترسخ فيه أن عـدو 
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األمة العربية هو العدو الصهيوني الذي زرِع في قلـبِ األمـة 
 دها. والذاكرة العربية تمتها وسيادتالعربية ليحولَ دونَ وحدت
إلى ما فعلَه الصهاينة الذين قـدمـوا مـن أوروبـا وأمـريـكـا، 
والمليشيات التي استحدثوها كالهجانة وغـيـرهـا، بشـعـبِـنـا 
األعزل في فلسطين، في دير ياسين وغـيـرهـا مـن الـمـدن 
والقرى الفلسطينية. لذا فإن األمر يختلف عن دولـة األحـواز 
التي لم يسلِّط عليها اإلعالم الضوء كقضـيـة عـربـيـة، فـال 
تعرِف أغلبية األجيال العربية التاريخ العربي لألحواز وكـيـف 
سلبت من الوطن العربي، وأهمية موقعـهـا االسـتـراتـيـجـي 
لتأمين األمن القومي العربي من الشرق ، كمـا ولـم تـنـقـل 
الكتب وال وسائل اإلعالم المجازر التي ارتـكـبـت مـن قـبـل 
الفرس بحق شعبنا العربي هناك وال معاناة شعبنا الـراهـنـة 

  .في ظل النظام اإليراني القائم
لقد أثار اعتزازي واعتزاز كلّ عربي رفْع العلم الفلسطينـي 
في مالعبِ المونديال، ودفعني للمطالبة برفع علـم األحـواز 

  .في المالعب والفعاليات العربية والدولية القادمة
إن العدو الذي عرفناه وتعاملنا معه منذ احتالل فلسـطـيـن 

، هو الكيان الصهيوني ودولته المسـخ ١٩٤٨وتقسيمها عام 
الفلسطينيـة هـي قضـيـة  في فلسطين، لذلك فان القضية

العرب األولى، وان فلسطين طريق الوحدة والوحـدة طـريـق 
 . تحرير فلسطين

ولم نكن نعرف أن هناك كياناً استيطانياً بشـعـاً سـيـخـرج 
علينا من ايران يلبس عباءة الدين اإلسالمي الحـنـيـف بـعـد 

، ليحتل أقـطـار عـربـيـة بشـكـل ٢٠٠٣احتالل العراق عام 
مباشر وغير مباشر كالعراق وسوريا ولبنان واليمن، ويسـقـط 

 . دولها بالتعاون مع أميركا والكيان الصهيوني
لم نكن نعرف ألننا لم نقرأ التاريخ المعاصر، أو مررنا عليه 
مروراً عابراً، فلم ننتبه إلى قطر عربي شقيق تعـداده أكـثـر 
من تسعة ماليين نسمة، يمتلك ثروات هائلة مـن الـنـفـط، 

ويطل على الخليج العربي من الضفة الشرقية، وفـيـه نـهـر 
الكارون الذي يصب في شط العرب، ويـعـيـش فـيـه شـعـب 

 . عربي أصيل قد احتلَّ من قبل الفرس كما احتلَّت فلسطين
فلسطين هي قضية العرب المركزية، وألنها كذلـك، وألن 
الكيان الصهيوني يعتمد نظام الـولـي الـفـقـيـه الـفـارسـي 
كذراعه الضارب اآلن، من خالل احـتـالل األرض الـعـربـيـة، 
وإفشال دولها ونهب مواردها وتفتيت األمة العربية بإشـاعـة 
الطائفية واألثنية وغيرها من عوامل التخلف، كما هو حاصل 
في العراق ولبنان وسوريا واليمن، لذا فـإن نصـرة شـعـبـنـا 
العربي في األحـواز هـي فـي صـمـيـم نصـرة الـقـضـيـة 
الفلسطينية اليوم. ألن التـصـدي لـنـظـام الـولـي الـفـقـيـه 
العنصري االستعماري، يعني قطع اليد الضاربة لـلـمـشـروع 

 .الصهيوني في الوطن العربي في زمننا الراهن
ولكي نحقق ذلك فعلينا دراسـة تـاريـخ الـمـنـطـقـة ذات 
العالقة بوطننا العربي بشكل جيد أي تفهم عواملَه وخلفيات 
أحداثه، منذ عهد كورش والدولة االخـمـيـنـيـة والسـالجـقـة 
والبويهيين ودولة الخروف األسود واألبيض ومعاهدات ارض 
روم األولى والثانية وغيرها. وان نـقـرأه بـمـنـظـار عصـرنـا 
الراهن، أي تحليل مدى ارتبـاط تـلـك الـعـوامـل واألحـداث 

بـالـواقـع  بواقعنا اليوم، ليكون فعلـنـا مـبـنـي عـلـى وعـي
وخلفياته ولنضع األولويات بشكل صحيح، ونـذكّـر الشـبـاب 

  . العربي بهذا التاريخ الغابر.. الحاضر
علينا أن نضع قضية شعبنا العربي في األحواز الـمـحـتـلـة 
نصب أعيننا لتكون قضيتنا جميعاً كما هي قضايانا المـلـحـة 
األخرى، فاالنتصار لألحواز العربـيـة، هـو ضـرب لـلـنـظـام 
الفارسي االستعماري وإفشال لخططه الهدامة في تـفـتـيـت 

 .. الوطن العربي خدمة للمشروع الصهيوني الكبير، ومن هنا
 .فاألحواز طريق الوحدة.. والوحدة طريق تحرير األحواز

 * * * * * 

 املوقع اإللكتروين  حلزب طليعة لبنان العريب االشتراكي، 

  ٢٠١٥ففي الرابع  من شهر كانون الثاين 

 بدأت  مرحلته الفعلية 

 تابعونا على العنوان التايل:

www.taleaalebanon.com 
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افتراق حزب البعث العربي االشتراكي عـن تـحـالـف قـوى  #
الحرية والتغيير الذين ساروا على طريق المصالحـة وشـرعـنـة 

 .أكتوبر ٢٥انقالب 
إسقاط االنقالب وإزالة آثاره، وتفكيك مـنـظـومـة نـظـام  #

  .اإلنقاذ البائد، شروط أساسية لبناء نظام ديموقراطي مستدام
ملتزمون بالعمل مع جماهير شعبنا وقواها الحـيـة لـبـنـاء  #

أكـتـوبـر بـتـصـعـيـد  ٢٥تحالف جديد من أجل إسقاط انقالب 
 .االنتفاضة وصوال لإلضراب السياسي والعصيان المدني

 .ندعو الستكمال بناء أوسع جبهة شعبية للديمقراطية والتغيير  #
 :يا جماهير شعبنا المناضل

ظل حزب البعث العربي االشتراكي، منذ اليـوم األول النـقـالب  
الجبهة اإلسالمية القومية على النظام التعـددي الـديـمـوقـراطـي  

أبـريـل    ١١ م، وحتى سقوطه سياسـيـا فـي  ١٩٨٩ يونيو    ٣٠ في  
م، ثابتا واضحا في مواقفه المناهضة لالنقالب، مثلما ظـل  ٢٠١٩ 

ملتزما بالعمل مع القوى الوطنية والديمقراطية وقتما التقت مـعـه  
في الموقف الوطني الصحيح، لتحقيق مطالب الجـمـاهـيـر أيـنـمـا  
وجدت. لم يغير حزب البعث هذا النهج الـوطـنـي الـثـابـت، رغـم  
المنعرجات والتطورات العديدة، على صـعـيـد جـبـهـتـي الـنـظـام  
والمعارضة، التي واجهت مسيرة النضال الوطـنـي طـيـلـة عـقـود  
نظام اإلنقاذ العجاف، والتي مثلت محطات افـتـراق بـائـنـة بـيـنـه  
وبين اآلخرين.. حدث ذلك عند نقل مركز المعارضة لـلـخـارج فـي  

من قبل أطراف في التجمع الوطني الديـمـوقـراطـي    ١٩٩٢ مارس  
بافتراق مع ما نص عليه ميثاق والئحة الـتـجـمـع الـمـوقـعـة فـي  

م، والتي قادت في مؤتمر أسمرا إلى تبـنـي تـقـريـر  ١٩٨٩ أكتوبر  
م، والـقـاهـرة وجـدة  ٢٠٠٥ )، واتفاقيات نيفاشـا  ١٩٩٥ المصير ( 

اإلطاري التي أشركت الكثيرين في مؤسسات النظام البائد، وعـنـد  
م،  ٢٠١٣ تسويق فكرة الهبوط الناعم بعد انتفـاضـة سـبـتـمـبـر  

وغيرها. احتفظ البعث في كافة تلك التطورات بمـوقـفـه الـثـابـت  
  .٢٠١٩ وسط الجماهير، التي واصلت نضاالتها حتى أبريل  

وبذات النهج الذي تأسست عليه مواقف الـبـعـث الـوطـنـيـة 
المشار إليها، ظل البعث فاعلًا ومتفاعلًا مع قوى إعالن الـحـريـة 

م، كأوسع مـظـلـة وطـنـيـة جـامـعـة ٢٠١٩والتغيير منذ يناير 
يونيو االستبدادي، وفق المبادئ واألهـداف  ٣٠مناهضة لنظام 

المجيدة في إسقاط النظـام  ٢٠١٨التي لخصتها ثورة ديسمبر 
وتفكيك مخالبة من مفاصل الدولة وتعزيز الوحـدة الـوطـنـيـة 
بإزالة أسباب الشعور بالغبن الجهوي والمنـاطـقـي وإزالـة آثـار 
الحروب.. وتوظيف موارد البالد االقتصادية والتنمية المتـوازنـة 
اجتماعيا وجغرافيا لمصلحة القطاع األوسع من جماهير الشعـب 
وقواه المنتجة، ودعم وتوفير التعليم والصحة، واالرتقاء بالبنى 
التحتية والخدمات، وانتهاج سياسة خارجية متوازنة تقوم علـى 
احترام استقاللية القرار الوطني للبالد وسيـادتـهـا، وتـحـقـيـق 

  .العدالة وسيادة حكم القانون، وبناء نظام ديموقراطي
م على السلطة االنـتـقـالـيـة، ٢٠٢١أكتوبر  ٢٥إال أن انقالب 

مثّل انتكاسة كبيرة لمسيرة التحول الديموقراطي التي عبدتها 
جماهير الشعب السوداني في الـعـاصـمـة والـواليـات والـمـدن 
واألرياف، بأرواح الشهداء، ودماء الجرحى والمصابين، وعـذابـات 

  .النازحين والالجئين، وتضحيات غالية ال تحصى وال تقدر بثمن

وبذلك ظل موقف القوى الوطنية والديمقراطية المـخـتـلـفـة 
رافضا ومقاوما لهذا االنقالب الذي لطخ يديه منذ يـومـه األول 
بدماء الثوار والثائرات. وأشاع الفرقة واالحتراب بين مـكـونـات 
الشعب، عاملًا بكل قواه لهزيمة الثورة واالرتداد على شعاراتهـا 
ومنجزاتها، باستعادة فلول النظام الـبـائـد لـلـسـلـطـة وإعـادة 
تمكينهم اقتصاديا، واستهداف قوى الثورة الفاعلـة سـواء فـي 
الحرية والتغيير، أو لجان المقاومة الـبـاسـلـة، أو لـجـنـة إزالـة 
التمكين، أو اللجان النقابية واالتحادات المهنية والديمقراطـيـة، 
واألجسام النسوية، وأسر الشهداء والمعتقلين. وتضييق معـاش 
الناس بانفالت السوق، والجبايات المتعددة، ومـالحـقـة صـغـار 
الكسبة والتجار والمنتجين بالضرائب الباهظة، وارتفاع معدالت 

  .تهريب الذهب والمنتجات الوطنية األخرى
على هذا األساس ظل ويظل الهـدف الـمـركـزي لـكـل الـقـوى  
الوطنية المخلصة لتطلعات الجماهير وأهداف انتفاضـة ديسـمـبـر  
الثورية؛ هو إسقاط انقالب الردة وإزالة آثاره وسـيـاسـاتـه وإلـغـاء  
قراراته وإجراءاته، كمدخل وحيد الستئناف مسيرة ثورة ديسـمـبـر  
المجيدة بشعاراتها وأهدافها المخضبة بدماء الشهداء والمصـابـيـن  

  .والمفقودين وبالتضحيات والمعاناة 
 :يا جماهير وقوى االنتفاضة الثورية

ديسـمـبـر  ٥إن التوقيع على ما عرف باالتفاق اإلطارى فـي 
م، يـؤدي إلـى ٢٠٢١أكـتـوبـر  ٢٥م، مع قادة انقالب ٢٠٢٢

شرعنة االنقالب وإطالة أمده، وإلى إرباك المشـهـد السـيـاسـي 
وإضعاف وحدة قوى ثورة ديسمبر.. وإن مشاركة أغلبـيـة قـوى 
الحرية والتغيير فـي الـتـوقـيـع عـلـى االتـفـاق اإلطـاري مـع 
االنقالبيين؛ يتناقض مع األهداف والمبادئ األساسية التي مـن 
أجلها نشأ هذا التحالف الواسع. وهو ما يـفـرغـه مـن مـحـتـواه 
الثوري بعد اصطفافه إلى جانب االنقالبييـن، وبـالضـرورة لـم 
يعد اإلطار المناسب لحشد وتنظيم أوسع جماهير شعـبـنـا فـي 

  .النضال ضد قوى االستبداد والفساد
لقد بذل حزب البعث قصارى جهده، دون جدوى، مع الـفـرقـاء 
في الحرية والتغيير لـلـحـيـلـولـة دون ارتـكـاب هـذا الـخـطـأ 
االستراتيجي، وكان هذا خيار أغلبيتهم الذي أدى إلى افتـراقـنـا 
عنهم وانحيازنا إلى القوى الحية في شعبنا لمواصلة الـنـضـال 
الدؤوب الصبور على طريق إسقاط االنقالب وإخراج بالدنا مـن 

 .األزمة الوطنية الشاملة والمتفاقمة
وإيمانا منا بالعمل الجماعي إلسقاط االنقالب وإخراج بالدنا مـن  
األزمة الوطنية؛ فسوف تتركز جهودنا على أولوية بـنـاء الـجـبـهـة  
الشعبية الواسعة للديموقراطية والتغيير لتوحيد وتنسيـق جـهـود  
وطاقات القوى السياسية واالجتماعية في الحراك الثوري السـلـمـي  

 .لتصعيد االنتفاضة وصوال لإلضراب السياسي والعصيان المدني 
المجد والخلود للشهداء األكرم منا جميعا والشفاء للمصابين  ½

 .والعودة للمفقودين
 .النصر حليف نضاالت شعبنا وانتفاضته الثورية المتجددة ½
الجيش جيش الشعب والثورة ثورة الشعب والسلطة سلـطـة ½

 .الشعب وال وصاية على الشعب
 والردة مستحيلة

    حزب البعث العربي االشتراكي (األصل)حزب البعث العربي االشتراكي (األصل)حزب البعث العربي االشتراكي (األصل)حزب البعث العربي االشتراكي (األصل)
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الناطق الرسمي لحزب البعث العربي االشتراكـي عـادل الناطق الرسمي لحزب البعث العربي االشتراكـي عـادل الناطق الرسمي لحزب البعث العربي االشتراكـي عـادل الناطق الرسمي لحزب البعث العربي االشتراكـي عـادل 
    :”:”:”:”الراكوبةالراكوبةالراكوبةالراكوبة““““خلف اهللا لــ خلف اهللا لــ خلف اهللا لــ خلف اهللا لــ 

افترقنا عن الحرية والتغيير واألولوية اآلن لإلتيان ببديل افترقنا عن الحرية والتغيير واألولوية اآلن لإلتيان ببديل افترقنا عن الحرية والتغيير واألولوية اآلن لإلتيان ببديل افترقنا عن الحرية والتغيير واألولوية اآلن لإلتيان ببديل 
  ديمقراطيديمقراطيديمقراطيديمقراطي

ال علم لنا بطلب أمريكي بابعادنا، وحزب البعث هو من ال علم لنا بطلب أمريكي بابعادنا، وحزب البعث هو من ال علم لنا بطلب أمريكي بابعادنا، وحزب البعث هو من ال علم لنا بطلب أمريكي بابعادنا، وحزب البعث هو من 
    يحدد مواقفه وخياراته وال يحتاج إلى تزكية أحديحدد مواقفه وخياراته وال يحتاج إلى تزكية أحديحدد مواقفه وخياراته وال يحتاج إلى تزكية أحديحدد مواقفه وخياراته وال يحتاج إلى تزكية أحد

االتفاق اإلطاري رسخ لسابقة، بمكافأة من يهدد التحول االتفاق اإلطاري رسخ لسابقة، بمكافأة من يهدد التحول االتفاق اإلطاري رسخ لسابقة، بمكافأة من يهدد التحول االتفاق اإلطاري رسخ لسابقة، بمكافأة من يهدد التحول 
    واالستقرار بالبقاء على سدة الحكمواالستقرار بالبقاء على سدة الحكمواالستقرار بالبقاء على سدة الحكمواالستقرار بالبقاء على سدة الحكم

في آخر لقاءاتنا مع الحرية والتغيير قلنا لهم هذا فـراق في آخر لقاءاتنا مع الحرية والتغيير قلنا لهم هذا فـراق في آخر لقاءاتنا مع الحرية والتغيير قلنا لهم هذا فـراق في آخر لقاءاتنا مع الحرية والتغيير قلنا لهم هذا فـراق 
    بيننا و(إنك ال تهدي من أحببت)بيننا و(إنك ال تهدي من أحببت)بيننا و(إنك ال تهدي من أحببت)بيننا و(إنك ال تهدي من أحببت)

كشف المتحدث الرسمي لحزب البعث العربي االشـتـراكـي، 
عادل خلف اهللا، عن تداعيات تأخر خـروجـهـم مـن الـحـريـة 

 .والتغيير على أعقاب التوقيع على االتفاق اإلطاري
وأفصح في الوقت نفسه عن محاوالت كـثـيـرة جـرت فـي 

 .مركزي التغيير إلثنائهم عن التوقيع
ويرى خلف اهللا، في مقابلة مـع "الـراكـوبـة"، إن االتـفـاق 
اإلطاري رسخ لظاهرة خطيـرة وهـي مـكـافـأة مـن يـهـدد 
الدستور واالنتقال الديمقـراطـي بـاالسـتـمـرار عـلـى سـدة 

 .المؤسسات العسكرية واألمنية والـتـوسـع فـي السـلـطـات
وتابع: لذلك في تقديرنا أن هذه الخطوة هـي شـبـيـهـة ب

(عطاء من ال يملك لمن ال يستحق)، وأن الحريـة والـتـغـيـيـر 
اقترفت خطأ استراتيجياً، بضرب جديد من مصالحـات تـمـت 

 .من بعض القوى السياسية والديكتاتوريات
 حوار: الراكوبة

المتتبع لمواقفكم المعلنة حيال االتفاق اإلطاري، يجـد أن ½
خطوة انسالخكم من إعالن قوى الحرية والتغيـيـر وفـق مـا 
أعلنتم باألمس خطوة متأخرة منـذ لـحـظـة الـتـوقـيـع فـي 

 الخامس من الشهر الجاري، فلماذا تأخرت الخطوة؟
في التاسع عشر من نوفمبر الماضي أصدر البـعـث بـيـانـاً 
أعلنا عبره رفضنا لالتفاق وعدم إقبالنا على التوقيع عـلـيـه، 
واعتبرنا أن هذه الخطوة تشـكـل انـتـكـاسـة فـي مسـيـرة 
االنتفاضة الثورية، وهي من ناحية عملية تعتـبـر مصـالـحـة 
بين الموقعين الذين يشكلون غالبـيـة الـحـريـة والـتـغـيـيـر 
والمكون االنقالبي وشرعنة له، وفي المنتهى يكون الفـريـق 
البرهان قد حقق خطته التي ظل يعمل عليها قبـل تـنـفـيـذ 
االنقالب وبعده، ومفادها إحداث تناقضات وانقسامات داخـل 
جبهة قوى الثورة والحراك السلمي لشراء الوقت والـتـشـبـث 
بالسلطة، ونعتقد أن هذا البيان، والبيان اآلخر الـذي تـاله أ. 
محمد ضياء الدين قبل لحظة التوقيع سيعمالن على توضيح 
الموقف بجالء، ولكن استمرت بعض التساؤالت مـمـا جـعـل 
قيادة البعث تصدر باألمس بيانا حول الموقف مـن االتـفـاق 

 . ومن قوى الحرية والتغيير
خالل الفترة منذ اإلعالن عن تفاهمات وحـتـى إعـالنـكـم ½

باألمس الخروج، ما الذي كان يدور بينكم داخل قوى الحريـة 
 والتغيير من محاوالت لإلقناع؟

مثلما أكدت بيانات الحزب إننا ظـلـلـنـا حـريصـيـن داخـل 
مؤسسات الحرية والتغـيـيـر، وداخـل الـحـوارات الـثـنـائـيـة 
والمتعددة األطراف في التعبير عن وجـهـة نـظـرنـا بـهـدف 
الحيلولة دون وصول بعض مكونات قوى الحرية والـتـغـيـيـر 
إلى ارتكاب خطأ استراتيجي فـي حـقـهـا، وفـى مسـتـقـبـل 
(البديل الديمقراطي) كمكونات خاصة الـحـزبـيـة مـنـهـا أو 
كتحالف يعد األوسع من نـوعـه فـي الـتـجـربـة الـوطـنـيـة 
السودانية، ولكن حتى آخر لقاء قـبـل يـومـيـن مـن الـوقـت 
المحدد للتوقيع على االتفاق اإلطاري شعرنا بـأنـه ال جـدوى 
من استمرار هذه الحوارات العتبار أن غالبية األطراف تصمم 
على المضي فيما قدرته، فقلنا لهم في آخر لقاء (هذا فـراق 

إنك ال تهدي من أحببت ولكن اهللا “بيننا) ونص اآلية الكريمة 
  .”يهدي من يشاء

منذ آخر لقاء في الثالث من ديسمبر الحالي، لـم تـنـعـقـد ½
بينكم أي لقاءات أخرى، ومـاذا كـانـت ردة الـفـعـل بشـأن 

 انسالخكم باألمس؟
لم تنـعـقـد أي لـقـاءات أخـرى، وتـوقـفـنـا عـن حضـور 
االجتماعات، وأوضحنا لهم أن هذا فراق بيننا وبـيـنـهـم، أمـا 
فيما يتعلق بردة الفعل إزاء االفتراق فال أعـتـقـد أن إعـالن 
الموقف هذا مفاجئ بالنسبة لهم، ألنهم أُخطروا به وختمناه، 
كما ذكرت لك سابقا، بأن قلنا لهم (إنك ال تهدي من أحبـبـت 

 .(ولكن اهللا يهدي من يشاء
 بماذا كانوا يجيبونكم؟

يجيبوننا بوجهة نظرهم المعلومة، في أن هـذا االتـفـاق 
سوف يؤدي إلى إنهاء االنقالب، ويجنـب الـبـالد الـمـخـاطـر، 
ويحقق جزء من أهداف الثورة بـحـكـومـة مـدنـيـة بـخـروج 
المؤسسة العسكرية من العملية السيـاسـيـة، وكـان لـديـنـا 
دفوعاتنا مقابل كل وجهة نظر، فالفارق بيننا نوعي ولـيـس 

 .جزئي أو هامشي
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 اال ترى أن تقديرات الموقف الذي تمر به البالد تتطلب الحكمة؟ ½
نحن لم نسمي االتفاق اإلطاري، بتقديرات مـوقـف، إنـمـا 
خطأ استراتيجي، ونعتقد انه ضرب جديد من مصالحات تمت 

 .من بعض القوى السياسية وبين الديكتاتوريات
دعنا نتفق على أن الحرية والتغيير تمـارس دكـتـاتـوريـة ½

أيضا، وقد بدا ذلك واضحاً من خالل تصريحات بعض قادتهـا 
 بشأن قائمة طلبات انضمام للتوقيع على اإلطاري؟

نحن ال ننظر لما حدث انه نـوع مـن الـديـكـتـاتـوريـة أو 
التسلط. ال يوجد حزب أو مجموعة أحزاب يمكن أن تـفـرض 
رأيها على حزب آخر خاصة حزب البعث العربي االشـتـراكـي، 
هذه تقديرات داخل الحرية والتغيير ونحن كحزب ال نـتـبـنـى 
مواقف سياسية تتناقض مع مبادئنا ومنطلقاتنا الـفـكـريـة، 
وفي ذات الوقت لن نكون جزء من عمل يعد خطأ استراتيجيـاً 
ويتعارض مع معاناة وتضحيـات شـعـبـنـا ومـبـادئ أعـظـم 
انتفاضاته، و ال يقدم حل ألنه حالً زائـفـاً، ورسـخ لسـابـقـة 

  .خطيرة
 ماهي؟

أن من يهددون الدستور واالنتقال الديمقراطي يـكـافـؤون 
باالستمرار على سدة المـؤسـسـات الـعـسـكـريـة واألمـنـيـة 
ويتوسعون في السلطات ويحصنون من المـسـاءلـة، ولـذلـك 
نحن في تقديرنا أن هذه الخطوة، إضافة لـمـا سـبـق، هـي 

وهو فك مـؤقـت لـطـوق  ((عطاء من ال يملك لمن ال يستحق
العزلة والخناق على االنقالبيين المفروض من قـبـل اإلرادة 
الشعبية داخليا أو إقليمياً ودوليا. وعندما نتحدث عن شرعنـة 
االنقالب، فإن ذلك منح ضوءاً أخضر لـقـوى إقـلـيـمـيـة فـي 
التعامل مع االنقالب، بل أن بـعـض األطـراف وصـلـت حـد 
التأكيد على ضرورة استمرارية البرهان، ما كان هذا ليـحـدث 

 .لوال هذه الخطوة
هناك حديث يدور همساً وعلناً بأن الـواليـات الـمـتـحـدة ½

األمريكية اشترطت بأن يكون حزب البعث العربي االشتراكي 
 خارج منظومة االتفاق اإلطاري؟

نحن نسمع عن هذا األمر عبر وسائط اإلعالم، لكن نـحـن 
كحزب ال نأخذ تزكية من أي جهة بخالف شعبنا، ونعتـقـد إن 
موقفنا هذا فيه مصالحة وانسجام مع شعبنا وتقدير وإجـالل 
لتضحياته، وتمسك بخياراته التي ال تتحقق إال عـبـر إرادتـه 

 .وتقاليده الراسخة في النضال السلمي الديمقراطي
 هل يمكن أن يعد االتفاق اإلطاري هزيمة للثورة؟½

ال توجد ثورة بقاعدة شعبية، مثل االنتفاضة الشعبية هذه 
التي قامت وتخضبت بالدماء وتسلحت بالوعي والـتـنـظـيـم، 
يمكن أن تنهزم. الثورة ماضية ومنـتـصـرة بـإرادة شـعـبـنـا 
وبعون اهللا، أما من يتخلى أو يسقط في مسيرة النضال الذي 
تقوده القوى الثورية، في محطة ما، أو في لحظة مـا، فـهـذا 
أمر طبيعي في مسيرة الصراع، وتأكيد بالمقابل على حيوية 
الثورة وعلى الجدارات الفكرية والنضالية المطلوبة توفـرهـا. 
الثورة باقية ومتجددة والدليل على ذلك انه أثنـاء الـتـوقـيـع 
على اتفاق ولد ميتا؛ كانت قوى الـحـراك السـلـمـي الـثـوري 
تواجه بالقمع والتنكيل في محيط الـقـصـر. وهـو مـا أعـاد 

الـبـرهـان فـي  -مشهدية لحظة التوقيع على اتفاق حمدوك 
  .٢٠٢١نوفمبر  ٢١
في ظل حديثك عن االتفاق الميـت، كـيـف تـنـظـر إلـى ½

تصريحات بعض قادة الـمـركـزي بشـأن طـلـبـات مـقـدمـة 
لالنضمام لالتفاق، والتي قابلتها اليوم تصريحات لـلـبـرهـان 
من المعاقيل بأن االتفاق يصب في مصلحة كل السودانييـن 

 وال يحق ألي جهة اختطافه لمصلحتها الذاتية؟
هذه تعتبر أحد تجليات االتفاق الميت الغامض مجهول كل 
الخلفيات، ثم من الذي يقـرر فـيـه، هـذا تسـاؤل!! حـديـث 
البرهان يتناقض مع هذا ويؤكد أنه لن يلتزم بأي اتفـاق، ال 
سيما أن هذا االتفاق تم في ظروف فيها اختالل فـي تـوازن 

 .القوى وعدم وضوح ودون مقبولية جماهيرية
 بمعنى؟

يعني في البداية كان الحديث عن أنها مبادرة ثم لـقـاءات 
غير رسمية، ثم تفاهمات ونحن في نقاشاتنا مع الرفاق فـي 
الحرية والتغيير أخبرناهم أن هذا توريط، يتبِع استراتيجـيـة 
السياسة التي وضعها أحد وزراء الخارجية األمـريـكـيـة وهـي 
سياسة الخطوة خطوة، ونحن اآلن قضيتـنـا ال تـكـمـن فـي 
الحرية والتغيير، قضيتنا وأولوياتنـا فـي االنـقـالب، وسـوف 
نظل نقاومه ونحشد إرادة القوى الحية إلسقاطه، وهذه هـي 
معركتنا الرئيسية مع شعبنا ولن نلزمه أو نشغلـه بـمـعـارك 

 .جانبية
ستتم مقاومته من خالل الجـبـهـة الشـعـبـيـة الـواسـعـة ½

للديمقراطية والتغيير وفق ما ستركزون عـلـيـه جـهـودكـم 
 بحسب ما جاء في البيان؟

نحن نعمل على صيغـة تـحـالـفـيـة تسـتـوعـب الـراهـن 
ومطلوبات المستقبل مع قوى أخرى سياسية واجـتـمـاعـيـة، 
وأحزاب ولجان مقاومة وتشكيالت نقابية ومطلبية ومـهـنـيـة 
وعمالية ومزارعين وحرفيين ونسوية وطالبيـة، وقـد قـطـع 
شوطاً في والية الجزيرة، ووالية نهر النـيـل وواليـة الـنـيـل 

واليات، لها مبادرات وتجارب حـيـة فـي  ٨األبيض، أكثر من 
هذا المضمار، والفكرة والتي ذكـرنـاهـا فـي الـبـيـان، هـو 
استكمال بناء الجبهة الشعبية العريضة ألن هـنـاك تـجـارب 
حية لها، وبذات المستوى فإن المصالحة التي تمت ستـعـمـل 
على استنهاض قوى شعبية، تعمل على تحفيز خـطـواتـهـا، 
وتوحيد جهودها في تشكيل الجبهة الشعبية العـريضـة فـي 
مختلف المدن وبقية الواليات، وهذا تأكيد عـلـى أن الـثـورة 

 .متقدة وسوف تزداد توهجا واشتعاال
 هل من الممكن أن نشهد تحالف مع الحزب الشيوعي؟½

المسألة ليست مسألة تحالف حزبي غض النظـر عـن مـن 
هي أطرافه، الراهن أداته صيغة جبهوية واسعة تضم قـوى 
سياسية واجتماعية، صيغة أوسع من التحالف الـحـزبـي، ألن 
األولوية اآلن هو إسقاط االنقالب واإلتيان ببديل ديمقراطي، 
وهذا البديل يتطلب جبهة واسعة ال تقوم على أساس فكـري 
أو أيديولوجي ضيق ومحدود، وإنما على أساس ديـمـقـراطـي 
واسع الستعادة الديمقراطية بتوفير ميزان قوى قـادر عـلـى 

 .إحداث التحول والتغلب على معضالته وحمايته
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االتفاق تم بطريقة وضع العربة أمام الحصان إرضاء الـقـوى 
 الخارجية ال ينتج حالً حقيقياً

 حوار: عماد النظيف
ـاق   وقعت أحزاب سياسية وتنظيمات نقابية ومهنية أمس على االتـف
اإلطاري الذي يمهد الستعادة مسار التحول الديمقراطي، وسط رفـض  
ـاومـة الـتـي رفـعـت   واسع من تحالف قوى التغيير الجذري ولجان المق

ال شرعية) مع المكـون الـعـسـكـري،    … ال شراكة   … شعار (ال تفاوض 
ـار يـخـدم   وتبحث المكونات المناهضة للتسوية السياسـيـة عـن مس

  . أهداف ثورة ديسمبر المجيدة ويحدث تغييراً جذرياً في شكل الدولة 
تباين وجهات النظر داخل عدد من األحزاب وخاصة حزب البعـث  
العربي االشتراكي األصل حول االتـفـاق اإلطـاري دفـعـنـا لـلـقـاء  
القيادي في حزب البعث العربي االشتراكي بروفسير صديـق تـاور  
للحديث حول هذا الموضوع وعدد من القضايا السياسية الـراهـنـة  

  :فأجاب على األسئلة بكل شفافية ووضوح فإلى مضابط الحوار 
في البداية ما هي مالحظاتكم على االتفاق اإلطاري الـذي  *

  وقع أمس وهل أنتم جزء منه ؟
حزب البعث قدم مالحظات جوهرية حول العملية الجاريـة،  -

وكلفت لجنة من المجلس المركزي لدراسة هذه المالحظات التي 
تمثل تباينات ال يمكن تجاهلها ، على أن تنقل اللجنة حصـيـلـة 
النقاشات للمجلس.. وهناك أطراف أخرى أيضاً لها مالحظات قيد 

  .الدراسة.. كلها ستحدد الشكل الذي سيكون عليه الحال
  لماذا ترفضون االتفاق اإلطاري ؟ *
أسباب رفضنا قدمناها في شكل مالحظات جوهريـة كـتـابـة   -

وسلمت لسكرتارية الحرية والتغيير وشرحت في أكثر من اجـتـمـاع  
للمكتب التنفيذي والمجلس المركزي.. ولم تؤخذ في حينها بعـيـن  
االعتبار و مع تمسكنا بها وإصرارنا عـلـيـهـا، أفـردت لـهـا لـجـنـة  
لمناقشتنا بخصوصها بعد أن تم تحديد موعد للتوقيـع.. جـلـسـت  

  .اللجنة معنا مرتين ولم تقنعنا بأن ما نطرحه يمكن التنازل عنه 
المسألة بالنسبة لنا في حزب البعث ليس موقفا متعنتا وإنما 
هي من وجهة نظرنا، خطوة يمكن أن تجر مصائب كبيرة علـى 
الشعب والبلد.. سبب األزمة الكبيرة التي دخلت فيها البلد هـي 

أكتوبر بقيادة عبد الفتاح البرهان والذي بـمـوجـبـه  ٢٥انقالب 
ضرب الثورة السودانية في مقتل، واستأنف نظام البشيـر مـن 

م، بكل سوءاته وبالويـه الـتـي ٢٠١٨حيث انتهى في ديسمبر 
جرها على أهل السودان.. فالتحدي الذي أمامنا كشعب سوداني 
هو إسقاط االنقالب وإزالة آثاره واستئنـاف مسـيـرة السـلـطـة 
المدنية ومحاسبة مرتكبي االنقالب واالنتهـاكـات الـتـي تـمـت 
عبره.. هذا االتفاق يمنح شرعية لالنقالبيين ظل يسعون لـهـا 
دون جدوى طيلة عامهم هذا.. وال يضعهم في الـمـكـان الـذي 
ينبغي أن يكونوا فيه، بل على العكس يكافئهم بإبقائهم علـى 
رأس القوات المسلحة . أضـف إلـى ذلـك أن تـعـمـد تـجـاهـل 
االستراتيجية المعتمدة للحرية والتغيير بأولوية بنـاء الـجـبـهـة 
الممثلة لقوى الثورة التي تسبق الخطوات الحالية، بـل مضـى 
التحرك باتجاه قوى هي محسوبة على النظام الـبـائـد وأخـرى 
مساهمة ومساندة لالنقالب.. فضال عن حصر األمر بيد مركزية 

  .الحرية والتغيير فقط وتخطي لفروعها في الواليات.. وغير ذلك
  ما رأيك في القضايا التي يتضمنها ؟ *
القضايا التي يتضمنها االتفاق اإلطاري عمومـيـات تـجـعـل  -

فكرة التسوية المشرعنة لالنقالب أمرا واقعاً دون أي مـقـابـل.. 
  .وهذا كل ما يطمح له البرهان

لكن البعض يرى أن هذه القضايا تلبي تطـلـعـات الشـعـب  *
  السوداني في تحقيق الدولة المدنية ؟

ليس هناك ما يلزم البرهان بتنفيذ هذه المطلوبات.. ومـع  -
إغراق العملية بالقوى المعادية للثورة وللديمقراطية من فلـول 
وأنصار االنقالب، سوف لن يكون ممكناً ال بناء مؤسسات معبـرة 
حقيقة عن الثورة، وال يمكـن بـهـذه الـقـوى تـفـكـيـك نـظـام 
(الكيزان) وال محاربة فساده وال يمكن بناء مؤسسات االنـتـقـال 

  .إلخ …الديمقراطي، وال ترتيبات السالم
كيف تنظرون لخطوة تطوير االتفاق وضم قوى سياسية له  *

  قبل توقيع االتفاق النهائي ؟
االتفاق تم بطريقة وضع العربة أمام الحصان.. بمعنى أنـه  -

كان ينبغي قبل أي خطوة الصبر على عملية بناء جـبـهـة قـوى 
الثورة وعلى برنامج الثورة وعلى الخطوات التـنـفـيـذيـة الـتـي 

  .تحقق ذلك.. بدالً من إغراق العملية بقوى ال عالقة لها بالثورة
  ماذا يحتاج الطرفان للمضي إلى األمام في حل األزمة ؟ *
لألسف قوى االنقالب ال أمان لها وال يمكن الوثوق فيها مـن  -

خالل التجربة العملية ومن خالل تاريخها ومواقفها من الـثـورة 
السودانية وقواها وجماهيرها ومشروعها.. ثبت أنهم عدو لكل 
ذلك.. واعتبارهم طرفاً يمنحهم شـرعـيـة ال يـحـلـمـون بـهـا 
ويمنحهم فرصة اللتقاط أنفاسهم لمعاودة الغدر مـرة أخـرى.. 
يكفي ما ظل يردده البرهان في خطاباته شاهداً على طبـيـعـة 

  .النوايا الحقيقية لهؤالء
  هل االتفاق جاء نتيجة إلرادة وطنية خالصة أم تدخالت خارجية ؟  *
ليس بالضرورة أن يكون األمر كذلك.. ولكن التسليم بأن إرضاء   -

القوى الخارجية هو أساس للحل هذا أمر ال ينتج حالً حقيقياً يعـبـر  
  .م ٢٠١٨ عن ما ظل يسعى له السودانيون منذ اندالع ثورتهم في  

هنالك من يشير إلى أن االتفاق اإلطاري من شأنه أن يـدب  *
  الروح مجددا في قوى التغيير بعد أن لفظها الشارع الثوري؟

االتفاق يمكن أن يدب الروح فـي حـال تـوافـرت لـه شـروط   -
أساسية أهمها التريث والرجوع ألوسع طيف من مـكـونـات الـثـورة  
ليس فقط الطالعها بمضمونه وإنما إشراكها فعليـاً فـي الـفـكـرة  
وأهدافها ومحتواها وأدواتها من حيث المبدأ حتى تكون جزءا منهـا  
وليس طرفاً مشجعاً فيها.. فالشارع الـثـوري مـعـروف مـن خـالل  
مكوناته ومطالبه وفعله.. إضافة إلى وضوح المستهـدفـات مـنـهـا  
وضماناتها بمعنى إسقاط االنقالب ومنظومته ومتـرتـبـاتـه.. دون  

  .ذلك فالخطوة يمكن أن تمثل مغامرة غير محسوبة النتائج 
  ما هو مستقبل قوى الثورة حال إكمال التسوية ؟ *
كل طرف له منطلقه للموقف الذي اتخذه، الفلـول وأعـوان  -

االنقالب يهمهم استمرار حالة االنقالب واالستبداد ألطول فترة 
ممكنة ألنه المناخ الوحيد الذى يتنـفـسـون فـيـه.. ويـنـظـرون 

  .لمجموعة التسوية كمنافس لهم
أما لجان المقاومة باعتبارهـا الـوقـود الـحـقـيـقـي لـلـثـورة 
السودانية وبما لها من رصيد نضالي وتضحيات غالـيـة، عـلـى 
امتداد القطر .. ولقاعدتها الشبابية الواسعة، فإنها أكثر حـرصـاً 
وصاحبة مصلحة حقيقية في أن تبلغ الـثـورة أهـدافـهـا الـتـي 

 .اندلعت من أجلها.. لذلك لها حساسية عالية من الحلول الزائفة
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ديسمبر، واالنتفاضة الثورية تخطو نـحـو  ١٩مثلت ذكرى 
عامها الخامس بثبات وتصميم فوالذي للوصول لـغـايـاتـهـا، 
مناسبة للتعبير عن رفض المصالحة واالستكانـة بشـرعـنـة 
أسوأ االنقالبات، على اإلطالق، وغيرها من الحلول الـزائـفـة 

، ٢٠٢١أكـتـوبـر  ٢٥لألزمة الشاملة التي أفرزها انـقـالب 
خر، عزم الجماهير عـلـى إبـقـاء شـعـلـة ٱوتجديد، على نحو 

ثورتها متقدة حتى إسقاط االنقالب، بإرادتـهـا وتـقـالـيـدهـا 
الراسخـة فـي الـنـضـال السـلـمـي ذو الـطـابـع الشـعـبـي 
الديمقراطي، وإعادة رسم الحد الفاصل بـيـن مـن هـم مـع 
االنتفاضة وجماهيرها وتطلعاتها، ضد االنقالب وشـرعـنـتـه 
بالتطبيع والمصالحة، ومن هم في الصف المقابل لهـا. وقـد 
تزامنت الذكرى الرابعة مع افتراق حـزب الـبـعـث الـعـربـي 
االشتراكي عن تحالف قوى الحرية والتغـيـيـر، الـذي غـابـت 
بعض مكوناته، ألول مرة، عن شارع الثورة، عـن االحـتـفـاء 
بذكرى الثورة بااللتحام بـالـمـواكـب الـتـي جـابـت شـوارع 
العاصمة الخرطوم ومدن الواليات، إلحيـاء عـمـلـيـة الـثـورة 
وتجديد عنفوانها، مقابل العملية السياسية التي تعيد إنـتـاج 
واستنساخ تجارب المصالحات الفاشلة مـع الـدكـتـاتـوريـات، 
بالمزيد من العنفوان والـحـمـاس واالسـتـعـداد الـنـضـالـي، 
المخضب بالوعي والتنظيم والتضحية والفداء، علـى الـرغـم 
من أن السلطة االنقالبية لم تتخل عن نهجها الفـاشـي فـي 
قمع المواكب والتجمعات السلمية، مما يقدح في مصـداقـيـة 
دعاوى التسوية، في التزامها بقيم الديموقـراطـيـة وحـقـوق 
اإلنسان. وكما في كل مرة، تؤكد الجماهير أن ثوريتـهـا لـن 
تنهزم، وأن الردة مستحيلة، وأن الدكتاتورية بال مسـتـقـبـل 

  .وإن كلف التصدي لها الغالي من التضحيات
ويشكل افتراق البعث عن التحالف، في هذا الوقت بالـذات، 
إضافة عددية ونوعية لحراك الشارع الـثـوري، وهـو يـواجـه 
عنف السلطة، في طورها الجديد، فـي سـيـاق إعـادة فـرز 
للخنادق وتمايز للصفوف واصطـفـاف جـديـد، عـلـى حـراك 
غرباله للقوى. كما يجئ افتراق البعث تأكيدا لموقفه الثـابـت 
من الدكتاتورية، الـوجـه اآلخـر لـمـوقـفـه الـمـبـدئـي مـن 
الديمقراطية والتعددية، والذي عبرت عنه مسيرته النضاليـة 
في السودان، في االعتماد عـلـى إرادة الشـعـب وتـنـظـيـم 
صفوفه لمقاومتها، وفضح مشاريع إطالة أجلها بـالـتـصـالـح، 
وصوال إلسقاطها باالنتفاضة الشاملة، الـعـصـيـان الـمـدنـي 

، ١٩٦٤واإلضراب السياسي، والذي أرسته انتفاضة أكتـوبـر 
 .٢٠١٨، وديسمبر ١٩٨٥ومارس/ أبريل 

إذا ال يرى البعث مخرجا شعبيا ووطـنـيـا، لـتـجـاوز األزمـة 
الوطنية، وتحقيق التطلعات الشعبية، إال في إطـار الـنـظـام 
الديمقراطي، التعددي، المستدام بالتنمية الشاملة والسـالم 

  .والعدالة والمساواة
ديسمبر الثورية تمثل منعطفا مهما  ١٩إن ذكرى انتفاضة 

في التطور السياسي واالجتماعي لبالدنا، فهي تتزامن أيضـا 
مع بدء العملية السياسية للمصالحة مع انقالب قـوى الـردة، 
بعيدا عن االتفاق النهائي، في إغراق القضايـا الـجـوهـريـة، 
محل االختالف، في دوامة من االستشارات واللقـاءات وورش 
العمل، واألطراف، كغطاء إخراجي للقوى المتصـالـحـة عـلـى 
مسرح االتفاق اإلطاري، لتكوين حكومة، سلطتها الفعلية بيد 
قائد االنقالب، البرهان، تعبر عن رؤية الـوسـطـاء والـرعـاة، 
إقليميين ودوليين، وعن مصالـحـهـم ومصـالـح الـتـمـكـيـن 
ورأسماليته وفسادها، كأولوية تتقدم على مصالـح الشـعـب 
وقوى حراكه السلمي الثوري وعلى توافق وطـنـي عـريـض 
مؤسس على خـيـارات الـثـورة وجـمـاهـيـرهـا فـي جـبـهـة 

 .الديمقراطية والتغيير
إن اإلصالح العسكري واألمني، وتفكيك التمكـيـن واسـتـرداد  
المال العام ومكافحة الفساد، ومراجعة اتفاق جـوبـا، والـعـدالـة  
الجنائية واالنتقالية، وإصالح األجهزة العدلية، والتي تم تأجيلهـا  
وعدم تضمينها االتفاق اإلطاري، هي قضايا وطنية وجـوهـريـة  
للثورة وجماهيرها، وبدونها ال يمكـن الـحـديـث عـن عـمـلـيـة  
االنتقال الديموقراطي وتحقيق تطلعات جماهيره، ال سيمـا وان  
مثل تلك القضايا واألهداف ال يمكن أن تتحـقـق بـمـعـزل عـن  
الشعب وإرادته وفي نظام ديمقراطي. فاالتفاق اإلطـاري، بـعـد  
زهاء ثالثة أسابيع، والذي استوعب قوى ال عالقة لها ال بالـثـورة  
وال بأهدافها، إنما هو غطاء لشـرعـنـة االنـقـالب واسـتـكـمـال  
مخطط الردة. وهو ما يحفز القوى الحية على استنفار طاقـاتـهـا  
وجهودها، وبالتفاعل، لتخطي الحواجز، الستكمال بناء جبهـتـهـا  
الشعبية الواسعة إلسقاط االنقالب وإزالة آثاره، وهو مـا يـدعـو  

خر، من انخرطوا فيه، وقواعد مكوناتها، إلـى  ٱ أيضا، على صعيد  
إعادة النظر في هذا التـقـديـر الـذي لـن يـقـود إال لشـرعـنـة  
االنقالب، وحماية التمكين والفـسـاد، واإلفـالت مـن الـعـقـاب،  
واستمرار االستبداد السياسي واالقتصادي، الذى أزاحت مـواكـب  

ديسمبر الجاري القناع عن حقيقته، التي لم تخفـهـا أو    ١٩،٨،٥ 
 .تجملها مساحيق الموقعين 

السلطة سلطة الشعب والثورة ثورة شعب وال وصاية علـى 
 .الشعب

٢٠٢٢/١٢/٢٣ 
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أفادت وسائل اإلعالم الصهيونية والعالمية أن رئيس 
الكيان الصهيوني إسحاق هيرتسوغ سيقوم يوم غد األحد، 

 .، بزيارة لبالدنا البحرين٢٠٢٢الرابع من ديسمبر 
إن المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو 
الصهيوني وفي الوقت الذي تستنكر وترفض قيام رئيس 

 :كيان العدو بتدنيس تراب بالدنا، فإنها تؤكد على
أوالً: إن زيارة رئيس الكيان الصهيوني لبالدنا تعتبر 
اختراقا جديدا في جدار الصراع العربي الصهيوني وإساءة 
لشعبنا البحريني الذي يرفض التطبيع مع العدو الصهيوني 
ويعتبره كيانا مغتصبا ألرض فلسطين وقاتال لشعبها، كما 
يقف مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لحرب 

عاما وقد زادت وتضاعفت  ٧٤إبادة جماعية منذ أكثر من 
 .جرائمه بعد توقيع ما يسمى باالتفاقيات اإلبراهيمية معه

ثانياً: إن المبادرة الوطنية، والتي تمثل أغلب أطياف المجتمع  
البحريني ومؤسسات مجتمعه المدني وجمعياته السياسية،  
تدعوا الجانب الرسمي وحكومة البحرين إلى التوقف عن  
االستمرار في تطبيع العالقة مع عدو األمة العربية  
واإلسالمية، وتدعوها للتراجع عن اتفاقيات التطبيع التي تضر  

 .ببالدنا وشعبنا وتطعن الشعب الفلسطيني في خاصرته 
ثالثاً: إن تزاحم المسؤولين الصهاينة على زيارة بالدنا 
ينطلق من أهداف خطيرة تتمثل في سلخ بالدنا عن موقعها 
الطبيعي ومواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني وجرها إلى 
معسكر أعداء األمة، وهو األمر الذي يرفضه الشعب 
البحريني ويقف ضده ويعتبره مساسا باستقراره االجتماعي 
وسلمه األهلي، ذلك أن الكيان يسعى إلى تحالفات عدوانية 
ال أخالقية وال إنسانية تؤثر سلبا على الشعب الفلسطيني 

 .ومعه الشعوب والبلدان العربية، ومنها الشعب البحريني
وما قبل    ١٩٤٨ رابعاً: منذ تأسيس الكيان الصهيوني في العام  

ذلك، كانت السمات الرئيسية لهذا الكيان، وال تزال، أنه كيان  
مغتصب لألرض وسافك للدماء وال يتواجد في مكان إال وعاث  

 .فيه فساداً وخراباً، وقد تأكد ذلك من خالل الحقائق الواقعية 
ولحرصنا على بالدنا وشعبنا فإننا في المبادرة الوطنية 
نرفض زيارة رئيس الكيان ونعتبرها غرزاً لخنجر جديد في 
خاصرة األمة، ينبغي عدم اإلقدام عليه، بل العمل على وقف 

 .جرائم النازية الجديدة التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين
 المجد والخلود لشهداء فلسطين واألمة العربية واإلسالمية
 النصر لفلسطين وشعبها الذي يواجه آلة الدمار الصهيونية

 التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي -1
 جمعية األصالة اإلسالمية -2
 المنبر التقدمي -3
 الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني -4
 التجمع القومي الديمقراطي -5
 جمعية مناصرة فلسطين -6
 رابطة شباب ألجل القدس البحرينية -7
 جمعية المنبر الوطني اإلسالمي -8
 جمعية نهضة فتاة البحرين -9

 الجمعية البحرينية للشفافية -10
 جمعية أوال النسائية -11
 جمعية المرأة البحرينية -12
 االتحاد النسائي البحريني -13
 جمعية الصف اإلسالمي -14
 جمعية الوسط العربي اإلسالمي -15
 جمعية االجتماعيين البحرينية -16
 جمعية الشبيبة البحرينية -17
 االتحاد العام لنقابات عمال البحرين -18
 جمعية مدينة حمد النسائية -19
 جمعية الشباب الديمقراطي -20
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      ٢٠٢٢كانون األول /طليعة لبنان الواحد     

 

بعثت بدرية حسيني خامنئي، شقيقة المرشد اإليراني علي 
خامنئي، برسالة مفتوحة باللغتين الفارسية واإلنـكـلـيـزيـة، 

، تبرأت ” تويتر“ نشرها نجلها محمد مراد خاني طهراني، عبر 
، عـلـى حـد ” خالفته االسـتـبـداديـة“ فيها من خامنئي، ومن 

 .وصفها
وكتبت بدرية خامنئي في رسالتها التي نشـرت الـثـالثـاء، 

العديد من األمهات أصبحن ثكالى خـالل الـعـقـود األربـعـة “ 
الماضية، لذا أرى أنه من المناسب أن أقف إلى جانبهن عـبـر 
إعالن البراءة من شقيقي، وأعرب عن تعاطفـي مـع جـمـيـع 
األمهات الحزينات إثر جرائم نظام الجمهورية اإلسالمية مـن 
عهد الخميني إلى العصر الحالي للخالفة االستبدادية لـعـلـي 

 .”خامنئي
مثل كل أمهات اإليرانيـات، الـلـواتـي “ وأضاف في الرسالة، 

يعشن الحداد، أشعر بالحزن أيضاً البـتـعـاد ابـنـتـي عـنـي، 
فعندما يعتقلون ابنتي بالعنف، من الواضح أنهم يـمـارسـون 

 .”العنف آالف المرات على أبناء وبنات اآلخرين المضطهدين
يذكر أنه ألقي القبض على فريدة مراد خاني طهراني، ابنة 
شقيقة علي خامنئي، قبل أسبوع، عندما توجهت إلى مكتـب 
المدعي العام تلبية الستدعائها من قبل مـكـتـب الـمـدعـي 
العام لثورة في طهران، وكانت فـريـدة قـبـل ذلـك نشـرت 
مقطع فيديو دعت فيه المجتمع الدولي لقطع العـالقـات مـع 

 .النظام اإليراني الذي يقوده خالها خامنئي

شقيقي ال يستمع إلـى “وكتبت بدرية خامنئي في رسالتها، 
صوت الشعب اإليراني، ويعتبر خـطـأً أن صـوت مـرتـزقـتـه 

 .”وعمالئه هو صوت الشعب اإليراني
وفي إشارة إلى معارضة زوجها علي طهراني لعلي خامنئـي 

منذ سنـوات أوصـلـت أصـوات “وإلى أنشطة ابنتها، أضافت، 
الناس إلى آذان أخي علي خامنئي، كواجب إنسـانـي، ولـكـن 
بعد أن رأيت عدم استماعه ومواصلته طريقة الخمينـي فـي 

 .”قمع وقتل األبرياء، قطعت العالقات معه
نظام جـمـهـوريـة الـخـمـيـنـي “ وأضافت بدرية خامنئي أن 

اإلسالمية وعلي خامنئي لم يجلب إال األلم والمعاناة والقـمـع 
إليران واإليرانيين. أتمنى انتصار الشعـب وإسـقـاط نـظـام 

 .”االستبداد الحاكم في إيران
الـحـرس “ كما طلبت شقيقة المرشد األعلى اإليرانـي مـن 

، إلقاء أسلحتهـم ” مرتزقة خامنئي“ ، ومن وصفتهم بـ ” الثوري
أرضاً في أسرع وقت ممكن واالنضمام إلى الشعب قبل فوات 

 .األوان
يذكر أن رجل الدين علي مراد خاني أرنغة، المعروف باسـم 
الشيخ علي طهراني، هو صهر المرشد األعلى وكان متـزوجـاً 

تشـريـن األول  ١٩من شقيقته بدرية خامنئي، توفي فـي 
، ظل منتقداً لنظام الجمهورية اإلسالميـة اإليـرانـيـة ٢٠٢٢

 .حتى نهاية حياته

* * * * 
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  ٢٠٢٢كانون األول  /طليعة لبنان الواحد 

 

مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية     ––––نعمت بيان نعمت بيان نعمت بيان نعمت بيان 
    لحقوق اإلنسان في الدول اإلسكندنافيةلحقوق اإلنسان في الدول اإلسكندنافيةلحقوق اإلنسان في الدول اإلسكندنافيةلحقوق اإلنسان في الدول اإلسكندنافية

 الفساد، آفة صامتة تنهش في كيان الدول ، فما تعريفه؟
التفسير اللغوي لمصطلح الفساد هو "فسد"، ضد "صلح" أي 
لغة البطالن. ولكن عمليا"، ليس لمصطلح الفساد تعريف عالمي 
محدد، إال أنه يعد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة 
تمس وإن بنسب متفاوتة جميع دول العالم دون استثناء، وهو 
استغالل سلطة لمنفعة خاصة. وقد عرفه البنك الدولي بأنه شكل 
من أشكال خيانة األمانة أو الجريمة يرتكبها شخص أو منظمة 
يعهد إليها بمركز سلطة؛ أي إساءة استعمال السلطة العامة أو 
الوظيفة العامة من أجل الحصول على مزايا غير مشروعة. 
فالفساد الذي يشمل العديد من األنشطة التي تتضمن الرشوة 
واالختالس والمحاصصة والتهريب وغسيل األموال وعمليات 
االحتيال وغيرها من األعمال غير القانونية، يعيق سيادة القانون 
والمساءلة ويقوض أركان المؤسسات الديمقراطية ويسهم في 
زعزعة االستقرار السياسي ويؤدي إلى انهيارات مالية كبيرة، 

  .((لبنان مثال على ذلك
وألن ظاهرة الفساد استفحلت في شكل ملحوظ في العقود 
الثالث األخيرة وباتت تشكل آفة خطيرة على مكونات الدول 
والمجتمعات، ناهيك عن تأثيرها على حقوق اإلنسان، اعتمدت 

تشرين األول/أكتوبر  ٣١الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
)، ٤/٥٨، اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد (القرار ٢٠٠٣

طرفا" في أحكام االتفاقية، مما يظهر اعترافا"  ١٨٨والتزم 
عالميا" بأهمية الحكم الرشيد والمساءلة وااللتزام السياسي. 

كانون األول/ديسمبر يوما "دوليا"  ٩وعينت الجمعية العامة 
لمكافحة الفساد من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور 
االتفاقية في مكافحته ومنعه، وتسليط الضوء على حقوق الجميع 
ومسؤولياتهم في التصدي للفساد، بمن فيهم الدول والمسؤولين 
الحكوميين والموظفين المدنيين والقانونين وممثلي وسائل 
اإلعالم والقطاع الخاص والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية 
والجمهور والشباب. ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ في كانون األول/

 .٢٠٠٥ديسمبر 
تضم ظاهرة وأفعال الفاسد قائمة كبيرة من األعمال غير 

 :األخالقية، ويصنف على أنه نوعان
الفساد الصغير/الثانوي الذي يتميز بتأثيرات صغيرة على .١

عمليات اختالس األموال، أو التي تتعلق بأشخاص ال يمتلكون 
 .تأثيرا" قويا" في البالد

الفساد الكبير/الضخم، وهو الفساد السياسي الذي يتميز .٢
بالتأثير السلبي المباشر وطويل األمد، ويمارس هذا النوع من 
قبل مسؤولين كبار في الدولة وذات مكانة عالية في المجتمع. 
ويؤثر هذا النوع على مجمل القطاعات (سياسية، مالية، صحية، 

 .(.... تربوية، قضائية وغيرها
  الفساد وحقوق اإلنسان

حسب تحليل لمنظمة الشفافية الدولية، يظهر أن التمسك 
بحقوق اإلنسان هو موضوع محوري في مكافحة الفساد، حيث 
تسجل الدول التي تنتهك الحريات المدنية درجات أدنى على 
مؤشر مدركات الفساد، من قمع المعارضة إلى إغالق وسائل 
اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني، العنف المميت ضد 
المتظاهرين (السودان، العراق، لبنان، إيران...)، وقتل المدافعين 
عن حقوق اإلنسان. ويرى التحليل أن حقوق اإلنسان والديمقراطية 

% من الدول ركودا" ٩٠، شهدت ٢٠١٢تواجه تهديدا". فمنذ عام 

في درجاتها في مجال الحريات المدنية أو على األقل تراجعت. 
فالفساد يقوض قدرة الحكومات على ضمان حقوق اإلنسان 
لمواطنيها. وهذا حتما" يؤثر على تقديم الخدمات العامة، وتحقيق 
العدالة وتوفر السالمة للجميع عبر تفاقم القمع من خالل السماح 

 :للمستبدين بفعل ما يلي
التمتع باألموال العامة : من خالل استخدام مصرفيين .١

متواطئين، ومحامين ووسطاء عقاريين في مراكز مالية كبرى، 
يستطيع الفاسدون تخزين مكاسبهم غير المشروعة، ومكافأة 

 .أزالمهم والمقربين منهم وتركز السلطة في أيديهم بشكل أكبر
تبيض سمعتهم في الخارج، من خالل رشوة السياسيين .٢

األجانب واستخدام شركات عالقات عامة غربية وجماعات ضغط، 
 .مما يخفف الضغوط الدولية على سجلها في مجال حقوق اإلنسان

تجنب المساءلة، وذلك من خالل استخدام الشركات السرية  .٣
واالستثمارات مجهولة المالك المستفيد، حيث يمكن للفاسدين 

 .إخفاء مخالفاتهم عن أجهزة إنفاذ القانون أو الهيئات القضائية
 ما هو مؤشر مدركات الفساد؟

هو مؤشر تعده منظمة الشفافية الدولية، أطلق في العام 
، وهو مؤشر مركب يستخدم لقياس مدركات الفساد في ١٩٩٥

القطاع العام فقط، ويركز على البيئة التشريعية واإلجراءات 
والبيئة السياسية واالقتصادية ومستويات الحوكمة. ويعتمد 

مصدراً مستقالً، يتم إعدادها بواسطة معاهد  ١٣المؤشر على 
دراسات مستقلة أو جامعات، ويتولى تحليل هذه المصادر خبراء 
خارجيون تعينهم الشفافية الدولية، والعتماد إضافة أي دولة على 

من المصادر المعتمدة على األقل، وتمنح  ٣المؤشر يشترط توفر 
 ١٠٠، حيث صفر يعني األكثر فسادا و١٠٠الدرجة من صفر إلى 

 .األكثر نزاهة
  ماذا يقيس مؤشر مدركات الفساد؟

يستخلص الباحثون الذين عينتهم الشفافية من المصادر 
 :المعتمدة البيانات المتعلقة بالفساد والتي تغطي الجوانب التالية

 ١الرشوة.
 ٢اختالس المال العام..

انتشار ظاهرة المسؤولين الذين يستغلون المناصب العامة 
 ٣لتحقيق مكاسب شخصية دون مواجهة العواقب..

قدرة الحكومات على الحد من الفساد وفرض آليات فعالة  .
 ٤لتكريس مبدأ النزاهة في القطاع العام.

عبء اإلجراءات الروتينية والبيروقراطية المبالغ فيها التي من  .
 ٥شأنها زيادة فرص ظهور الفساد.

. التعيينات القائمة على الكفاءة والتعيينات القائمة على  
 ٦المحاباة والواسطة في الوظيفة العمومية.

 ٧مالحقات قضائية وجنائية حقيقية للمسؤولين الفاسدين. .
توفر قوانين كافية تتعلق بالتصريح بالممتلكات الخاصة .٨

والذمة المالية ومنع تضارب المصالح في صفوف كبار الموظفين 
 .العموميين

مدى توفر الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد والصحفيين  .
 ٩والمحققين لدى تبليغهم عن حاالت الرشوة والفساد.

السيطرة على الدولة من قبل أصحاب المصالح الشخصية  .
 ١٠الضيقة. 

قدرة المجتمع المدني على النفاذ إلى المعلومة فيما يتعلق  .
 ١١بالشؤون العامة.

الوصول إلى المعلومات بحرية، وسهولة، ومستوى االفصاح  .
 ١٢والشفافية.
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 ١٣احترام الدول لحقوق األنسان. .
المصادر الثالثة عشر التي اعتمدتها الشفافية في إعداد مؤشر 

٢٠٢١. 
مستويات الفساد على مستوى العالم حسب مؤشر مدركات 

 ./ منظمة الشفافية الدولة٢٠٢١الفساد لعام 
تتباين أشكال الفساد بين بلد وآخر، ولكن مؤشر درجات الفساد 

يكشف أن جميع دول العالم في حالة ركود (خاصة  ٢٠٢١لعام 
خالل وبعد جائحة كورونا) بما يتعلق األمر بمكافحة فساد القطاع 

، ٢٠٢١العام. فحسب ما أظهرته قمة مؤشر مدركات الفساد لعام 
تبين أن دول أوروبا الغربية واالتحاد األوروبي مستمرة في 

، ١٩-مصارعة الشفافية والمساءلة في استجابتها لجائحة كوفيد
.األمر الذي بات يهدد الصورة النظيفة لهذه المنطقة   

وفي أجزاء من آسيا والمحيط الهادئ واألميركيتين وأوروبا 
الشرقية وآسيا الوسطى، تسمح القيود المتزايدة على إجراءات 
المسائلة والحريات المدنية األساسية باستمرار الفساد دون 
ضوابط، وحتى ان بعض الدول التي أظهرت سابقا" أداء" جيدا" في 

 .هذا المضمار، بدأت بالتراجع
أما في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تستمر مصالح القلة 
القوية بالهيمنة على الفضاءين السياسي والخاص، حيث تعيق 
القيود المفروضة على الحريات المدنية والسياسية إحراز أي تقدم 

  .يذكر
وفي أفريقيا (جنوب الصحراء)، تجرد الصراعات المسلحة 
وعمليات انتقال السلطة العنيفة وزيادة التهديدات اإلرهابية 
المصحوبة بضعف إنفاذ التزامات مكافحة الفساد، المواطنين من 

 .الحقوق والخدمات األساسية
 مستويات الفساد على المستوى العربي

، الذي أصدرته "منظمة ٢٠٢١يكشف مؤشر مدركات الفساد 
الشفافية الدولية"، عن أرقام صادمة، تدق ناقوس الخطر في 
الوطن العربي، فكُرة ثلج الفساد التي تكبر وتتدحرج، على الرغم 
من القوانين التي سنتها أغلب الدول لمكافحتها والهيئات التي 
دشنت تحت مسميات براقة نحو مكافحة، ونزاهة، والوقاية، ألقت 
بظاللها على ملفات عدة، إذ تسرب الفساد إلى االقتصاد 

 .والسياسة والمجتمع
وتحت مسميات تجميلية عدة، نحو "اإلكرامية"، و"الواجب"، يجد 
المواطنون أنفسهم شركاء في دائرة الفساد، حيث دفع الرشوة عند 
التقدم للحصول مثال" على رخصة كهرباء أو اشتراك في شبكة 
المياه أو رخصة تتعلق بالبناء... إلخ، لتتفشى الظاهرة في الوطن 
العربي، وتتصالح الغالبية معها مكرهة أو متسامحة، مما يؤدي 
بدوره إلى تقويض عمل اإلدارات والمؤسسات العامة، وذلك من 
خالل نهب وسرقة األموال العامة والتهرب الضريبي والمحاصصة 
والتهريب عبر الحدود دون حسيب أو رقيب، أو حماية وتغطية 

 .الفاسدين خدمة لمصالح القوى التي تسيطر وتهيمن على البالد
يعض الدول العربية سجلت درجات متقدمة في مكافحة الفساد 
حسب مؤشر مدركات الفساد، مثل اإلمارات العربية وقطر 

، ٥٠/١٠٠والمملكة العربية السعودية حيت تجاوزت درجاتهم إلى 
  .ومع ذلك ال تعتبر كافية لمكافحة الفساد

أما الدول العربية التي سجلت أدنى المستويات في المؤشر 
فهي: سوريا، لبنان، العراق، السودان، الصومال، اليمن وليبيا، 

، ١٧٢، ١٧٨%، والترتيب  ١٧-١٣حيث تراوحت درجاتهم ما بين 
دولة. وجميع هذه الدول تعاني  ١٨٠على التوالي من أصل  ١٧٤

  .من عدم استقرار أمني وسياسي
وترى منظمة الشفافية الدولية أنه بعد احتجاجات الربيع العربي 
الذي اجتاح المنطقة، اليزال الفساد السياسي يعيق مكافحة 
الفساد والتقدم نحو الديمقراطيةـ وترى أن الفساد في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا ممنهج، ويضرب جذوراً عميقة سواء في 
المؤسسات أو في الحياة اليومية. وأهمها الفساد السياسي رفيع 

  .المستوى والواسطة واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان
ال شك أن الفساد هو مشكلة متعددة األوجه واألبعاد، وهي 
ظاهرة تسري على كل القطاعات ( مالية وسياسية وقضائية 
وصحية واجتماعية وغيرها من القطاعات..)، وحل هذه المعضلة 
ليس باألمر المستحيل، فمن أجل وضع حد لهذه لظاهرة المدمرة، 
خاصة بما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان والتراجع الديمقراطي، 
ينبغي على الناس أن يطالبوا ( حسب توصيات منظمة الشفافية 

 :الدولية) بأن تقوم حكوماتهم بما يلي
 ضمان الحقوق الالزمة إلخضاع السلطة للمساءلة.١

ينبغي على الحكومات رفع القيود عن حرية التعبير، كما يجب 
ضمان تحقق العدالة ضد الجرائم الواقعة على المدافعين عن 

 .حقوق اإلنسان أولوية عاجلة
استعادة وتعزيز قوة الضوابط المؤسساتية المفروضة على  .٢

 السلطة
يجب أن تكون هيئات الرقابة العامة مثل هيئات مكافحة الفساد 
والمؤسسات الرقابية العليا مستقلة، وتتمتع بالموارد الكافية التي 
تمنحها القدرة على اكتشاف المخالفات ومعاقبتها، كما ينبغي على 
البرلمانات والمحاكم أن تكون متيقظة أيضا" لمنع تجاوز السلطة 

 .التنفيذية لصالحياتها
 مكافحة الفساد العابر للحدود .٣

إن حكومات الدول المتقدمة بحاجة إلصالح نقاط الضعف 
الكامنة في منظوماتها والتي تسمح بحدوث الفساد العابر للحدود 
دون أن تتمكن من اكتشافه أو معاقبته. كما يجب أن تسد جميع 
الثغرات القانونية، ووضع الضوابط على الجهات التي تتمكن من 
ارتكاب الجرائم المالية، وضمان عدم تمكن الفاسدين 

 .والمتواطئين معهم من النجاة من العدالة
ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة باإلنفاق  .٤

الحكومي يجب على الحكومات الوفاء بالتعهدات الواردة في اإلعالن 
السياسي للجمعية العامة لألمم المتحدة بتضمين ضوابط مكافحة 
الفساد في عمليات المشتريات العامة. ألن تحقق أقصى درجات 

 .الشفافية في اإلنفاق العام يحمي حياة الناس وسبل عيشهم
الخالصة وباختصار، إن مكافحة ظاهرة الفساد تتطلب إرادة 
سياسية لتقوية المؤسسات، وتعزيز النزاهة، والشفافية 
والمساءلة. هناك مجموعة من القضايا التي تتوجب معالجتها 
لتمكين المواطنين وتحريرهم من الفساد. أهمها أن تبدأ 
الحكومات بترسيخ مبادئ ديمقراطية متينة تسمح بالمساءلة من 
خالل االلتزام باإلصالحات وحماية الفضاء المدني وبناء مؤسسات 
قوية ومستقلة، واحترام الفصل بين السلطات. كما يجب عليها 
أيضاً حماية وسائل اإلعالم والمبلغين عن الفساد، بحيث تتمكن 
جميع أجزاء المجتمع من االنضمام بشكل جماعي إلى جهود 

  .مكافحة الفساد
أما دون ذلك ستبقى آفة الفساد على اختالف مظاهرها المعوق 
األكبر لكافة محاوالت التقدم، والمقوض الرئيسي لكافة دعائم 
التنمية، مما يجعل آثاره ومخاطره أشد فتكا" وتأثيرا" على كل 

 .نواحي الحياة
 

 :المصادر
١. https://www.transparency.org/ar/press/2021-

corruption-perceptions-index-press-release 
٢. https://alshafafeyabh.org/index/ 

٣. https://www.annd.org/ar/publications/detailsF 
* * * * * 
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  لحقوق اإلنسان في الدول اإلسكندنافيةلحقوق اإلنسان في الدول اإلسكندنافيةلحقوق اإلنسان في الدول اإلسكندنافيةلحقوق اإلنسان في الدول اإلسكندنافية

ألف طفل يمني بين ضحايا الحرب وارتفاع أعداد  ١١أكثر من 
 المجندين 

More than 11,000 children killed or injured in Yemen 
في كل حرب تقع، يكون األطفال الضحية األولى لهذه الحرب. 
ففي البالد التي تشهد نزاعات وحروباً وخاصة في منطقة الشرق 
األوسط، يعاني األطفال من اآلثار المدمرة نتيجة هذه النزاعات، 
وتسلّط الميليشيات المسلحة، والعنف المجتمعي، والذخائر 
المتفجرة ومخلفات الحرب، واالضطرابات السياسية واالجتماعية. 
من بين هذه الدول، إيران والعراق وليبيا والسودان وسوريا 
وفلسطين واليمن، حيث يتعرض األطفال قي هذه البلدان ألبشع 
وأخطر االنتهاكات، من تجنيدهم من قبل المليشيات، واستغاللهم 
ألغراض غير أخالقية (استغالل جنسي وما شابه).. وغيرها من 
االنتهاكات التي تتعارض على ما نصت عليه اتفاقية حماية حقوق 

من االتفاقية على اتخاذ " جميع  ١٩الطفل، حيث تنص المادة 
التدابير بحماية الطفل من آفة أشكال العنف، أو الضرر، أو اإلساءة 
البدنية، أو العقلية واإلهمال، أو المعاملة المنطوية على إهمال 

  ."وإساءة المعاملة أو االستغالل، بما في ذلك اإلساءة الجنسية،
رغم أن معظم الدول وقعت على "اتفاقية حقوق الطفل"، إال أن 
العديد منها لم يلتزم بنودها، وما يتعرض له أطفال الدول التي 
ذُكرت أعاله من انتهاكات إال خير دليل على ذلك، وأطفال اليمن 
األكثر تعرضاً لهذه االنتهاكات ويدفعون ثمناً باهظاً منذ بداية 

  .الحرب ولتاريخ اليوم
    ::::تقرير اليونيسفتقرير اليونيسفتقرير اليونيسفتقرير اليونيسف

 " ألف طفل يمني ضحايا الحرب في اليمن 11"
اليمن، التي تعتبر حالياً في عداد أسوأ البلدان التي يمكن أن يعيـش  
فيها الطفل نظراً لما تواجهه من نزاع مستمر منذ عـدة أعـوام. وقـد  
تعرض اآلالف من األطفال إما للقتل أو اإلصابة فـي حـرب فُـرضـت  
عليهم، وفي ظل خطر مشترك ناجم عن النزاع المـسـلـح والـمـرض  

 .وسوء التغذية والذي يعد واقعا يوميا يعيشه هؤالء األطفال 
 ١٢وحسب تقرير منظمة اليونيسف الذي صدر يـوم اإلثـنـيـن 

، أن أعداد ضحايـا حـرب الـيـمـن مـن ٢٠٢٢كانون األول/أكتوبر 
قتيل، فـيـمـا  ٣٧٠٠ألفا بينهم أكثر من  ١١األطفال ارتفعت إلى 

 ٩١ازدادت أعداد األطفال المجندين إلى حوالي أربعة آالف بينهم 
فتاة، حسبما أظهرت إحصاءات قاتمة نشـرتـهـا األمـم الـمـتـحـدة 
االثنين. وبعد ثماني سنوت من النزاع على السلطة بين جـمـاعـة 
الحوثيين والحكومة، تواجه أفقر دول شبه الجزيرة العربية أكـبـر 
أزمة إنسانية في العالم، فيما تؤكد مـنـظـمـة األمـم الـمـتـحـدة 

 .للطفولة (اليونيسف) أنّ األطفال هم أكثر من يدفع الثمن
 "حياة األطفال اليمنيين باتت صراعاً من أجل البقاء"

 ١١٠٠٠وبحسب إحصاءات "اليونيسف"، قتل وأصيب أكثر من 
مع تدخل تحالف  ٢٠١٥طفل منذ تصاعد النزاع في آذار/مارس 

عسكري بقيادة السعودية لمساندة الحكومة لوقف زحف الحوثيين 
. وكانت المنظمة أشارت قبل أشهر ٢٠١٤الذي بدأ في منتصف 
آالف طفل. ومن بين الضحايا، تحدثت  ١٠إلى مقتل وإصابة نحو 

فتى  ٢٧٤٢طفالً ( ٣٧٧٤"اليونيسف" في تقريرها عن مقتل 
فتى  ٥٢٩٩طفالً ( ٧٢٤٥مجهوالً)، وإصابة  ٤٩فتاة و ٩٨٣و
طفالً بين نهاية الهدنة األخيرة  ٦٢بنتا). وقتل أو جرح  ١٩٤٦و

في اليمن في بداية تشرين األول/أكتوبر ونهاية تشرين الثاني/
شخصاً قتلوا  ١٦٤طفالً من بين  ٧٤نوفمبر. كما أن ما ال يقل عن 

أو أصيبوا بسبب ألغام أرضية وذخائر غير منفجرة بين تموز/يوليو 
 .٢٠٢٢وأيلول/سبتمبر 

وهذه أرقام تمكّنت األمم المتحدة من التحقق منها، لكن يرجح 

 .أن تكون األعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير، وفقاً للتقرير
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل في تقرير بعد 
زيارة لليمن هذا الشهر "بالنسبة إلى األطفال (...) أصبحت الحياة 
صراعا من أجل البقاء. لقد فقد آالف أرواحهم، وال يزال مئات 

 ."اآلالف غيرهم معرضين لخطر الموت
  تجنيد وعنف جنسي

إلى جانب مقتل وإصابة اآلالف، أشار تقرير المنظمة إلى تجنيد 
فتيان في القتال،  ٣٩٠٤طفال في اليمن، إذ تم تجنيد  ٣٩٩٥

فتاة للمشاركة في فعاليات أو في نقاط تفتيش. وكانت  ٩١و
 .طفل ٣٥٠٠األرقام السابقة تشير إلى تجنيد 

وفي تقرير أممي قُدم إلى مجلس األمن الدولي ونشر في كانون  
الثاني/يناير الماضي، قال خبراء األمم المتحدة إنهم يملكون الئحة تضم  

عاماً، جندهم الحوثيون    ١٧ و   ١٠ أطفال تراوح أعمارهم بين    ١٤٠٦ 
طفال" جندهم    ٥٦٢ ، إضافة إلى  ٢٠٢٠ ولقوا حتفهم في الحرب سنة  

  .٢٠٢١ الحوثيون العام الماضي ولقوا حنفهم في المعارك سنة  
طفالً في النزاع،  ٤٤٥وقال التقرير، إنه جرى اعتقال 

طفال لعنف جنسي مرتبط  ٤٧، فيما تعرض ١٥٢واختطاف
هجوماً على منشآت  ٦٧٢فتاة. ووقع  ١٨فتى و ٢٩بالنزاع، هم 

 .على مرافق صحية ٢٢٨تعليمية، و
وأضاف التقرير: "وثق الفريق حاالت من تهديد الحوثيين لألسر 
المستفيدة من المساعدات اإلنسانية، من خالل شطب أسمائهم 
من قائمة المستفيدين، في حال رفضت السماح ألطفالها 
باالنضمام إلى قواتها". وقال إن "الحوثيين يعرقلون وصول 
المساعدات اإلنسانية في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم 
ويحاصرون الشعب من خالل وضع شروط معقدة أمام المنظمات 

سنوات يتدربون على  ٧الداعمة". وأشار إلى أن "أطفاال في عمر 
السالح بداخل مراكز تابعة لجماعة الحوثي، ويواصلون حملتهم 

 ."إللزام السكان بأيديولوجيتهم
مليون  ٢٣،٤منذ ما يقرب من ثماني سنوات، يحتاج أكثر من 

مليون طفل، إلى  ١٢،٩مليونا)، بينهم  ٣٠شخص (من بين 
مليون طفل  ٢،٢مساعدة إنسانية وحماية. ويعاني ما يقدر بنحو 

ألف  ٥٤٠في اليمن سوء تغذية حادا، بما في ذلك ما يقرب من 
 .طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد الشديد

مليون  ٩،٢مليون شخص، بما في ذلك  ١٧،٨ويفتقر أكثر من 
طفل، إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة. وفي الوقت 
ذاته، يواجه اليمن أزمة تعليمية حادة، إذ إن هناك مليوني طفل 

ماليين طفل في  ٦خارج المدارس، وقد يرتفع هذا العدد إلى 
المستقبل ألن مدرسة واحدة على األقل من بين كل أربع مدارس 
في اليمن تعرضت لتدمير أو أضرار جزئية. وتحتاج "اليونيسف" 

مليون دوالر لالستجابة لألزمة اإلنسانية  ٤٨٤،٤بشكل عاجل إلى 
 .، وفقاً للتقرير٢٠٢٣في عام 

وقالت راسل "في نهاية المطاف، وحده السالم المستدام سيتيح  
 ."للعائالت إعادة بناء حياتها المحطمة والبدء في التخطيط للمستقبل 

ختاماً، ومن أجمل حماية األطفال من عواقب الحروب والنزاعات، 
يجب أن تلتزم الدول األطراف الموقعة على "اتفاقية حقوق 
األطفال"، (واليمن إحدى الموقعة على هذه االتفاقية)، بتنفيذ 
بنود االتفاقية التي تنص على توفير الحماية لألطفال وضمان 
حقهم في حياة آمنة وسليمة، خالية من االستغالل على كافة 
أنواعه. أما إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه من تجاوز وضرب 
بعرض الحائط كل االتفاقيات األممية والقوانين التي تنص على 

  !"حقوق الطفل"، سيكون لدينا جيل مشوه لمستقبل مجهول
وكما قالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف كاترين راسل:" إذا  
كانت ألطفال اليمن أي فرصة لمستقبل الئق، فيجب على أطراف النزاع  

 ."والمجتمع الدولي وجميع من لهم نفوذ ضمان حمايتهم ودعمهم 
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  د. علي محمد فخرود. علي محمد فخرود. علي محمد فخرود. علي محمد فخرو
لم يكن موندياالً كروياً فحسب وإنما كان أيضاً موندياالً 
عروبياً قومياً شعبياً وحدوياً بامتياز. كانت الجماهير الشعبية 
الموحدة في ساحات المونديال في الدوحة تهتف بصوت 
واحد، فرحاً وتهنئة وأمالً في المباريات القادمة وتضرعاً هللا 
العلي القدير، لكل نجاح، من قبل أي فريق كروي عربي. 
وكانت تلك الجماهير تعبر عن الحزن والمواساة والتشجيع 

  .وتجفيف الدموع لكل خسارة من قبل أي فريق كروي عربي
ومن خالل تلك الزغاريد أو تلك اآلهات كان موضوع 
احتالل فلسطين وآالم شعبها يرتفع عالياً في السماء، لكأن 
الجموع أرادت أن تقول بأن آمال وآالم الشعوب العربية في 
كل بقعة من أرض الوطن العربي هي نفس اآلمال وذات 

  .اآلالم، وأننا شعب واحد ألمة واحدة في وطن واحد
قد يبدو أن ما رأيناه كان مظهراً رمزياً، يبرز في وقت 
محدد، إبان مناسبة مؤقتة، بعفوية ال ديمومة فيها. لكن 
األمر غير ذلك، إذ أنه الدليل القاطع على أن االنتماء لهوية 
واحدة سيظل يتحرك كشالل هادر عندما تحين الفرصة، 

  .وذلك بالرغم من شكوك ومؤامرات أعداء تلك الهوية
ذلك المشهد المونديالي الكروي يجب أال يمر مرور الكرام 
بل يجب أن يعاود طرح سؤال مفصلي طرحته أجيال عربية 
عديدة عبر أكثر من قرن، وظل يمثل أمالً للماليين وبوصلة 
مستقبل لهذه األمة، وعلى األخص لشاباتها وشبابها الواعي 
الحاملين الجمر في أياديهم ولاللتزام النضالي من أجل 
نهضة عربية شاملة في قلوبهم وعقولهم. ذلك السؤال 
المفصلي هو: هل شعار وحدة األمة شعار وجودي نهضوي 
ومفتاح لكل الحلول األخرى، أم أنه حلم يقظة جميل بعيد 
المنال كما يدعي األعداء والمتعبون؟ فإذا كانت الدولة 
العربية القطرية المستقلة قد جربت عبر عشرات السنين 
االعتماد على الذات وانتهت إلى كونها غير مستقلة وال نامية 
وال مندمجة في العصر، وإذا كانت األنظمة السياسية العربية 
ال يهمها إال البقاء في الحكم بعيداً عن تعقيدات الخطوات 
القومية الوحدوية، فما الذي يبقى من طريق لتسلكه هذه 
األمة من أجل أن تخرج من تجزئتها وضعفها واستباحتها 
وتخلفها؟ بل أكثر من ذلك: هل تستطيع هذه األمة أن تحل 
مشاكلها السياسية واالقتصادية ومشاكل تخلفها العلمي 

  والتكنولوجي خارج إطار نوع معقول من الوحدة؟
إذا كان الجواب بالنفي فهل آن األوان إذن لعودة هذا 
الشعار ليتصدر المشهد السياسي النضالي الشعبي العربي 
كما كان في الخمسينيات من القرن الماضي وليقود النضال 
في سبيل تحقيق كل الشعارات األخرى التي لن ترى النور إال 

  من خالل تحقق شعار الوحدة الوجودي؟
لعله من قبيل الصدفة الموضحة لما نقول أن تحتفل دولة 
اإلمارات العربية المتحدة بعد يومين بعيدها الوطني: عيد 
وحدة أعضائها السبعة الذي قاد إلى أن تصبح إمارات صغيرة 
فقيرة هامشية، من خالل وحدتها، دولة يشار إليها من قبل 
العالم كمثال في الصعود االقتصادي المذهل وفي 
إمكانياتها المتنامية إلى الدخول بقوة في عوالم المعرفة 
والتكنولوجيا، وفي لعب دور سياسي متنام. إننا هنا أمام 
درس وحدوي يهز الواقع ويبشر بالكثير وتحتاج بقية 
الشعوب العربية أن تتعلم من كل جوانب تطوراته اإليجابية 

  .والسلبية
هنا نحتاج أن نستذكر األهمية الكبرى لوجود قيادة حكيمة 
شهمة عروبية تؤمن بالوحدة، كما كان الحال مع المرحوم 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان أبرز المؤمنين 
بوحدة اإلمارات التسع، وليس السبع فقط، وأكثر المتشبثين 
بقيام كيان سياسي واقتصادي واحد لها. اليوم هناك حاجة 
لوجود أمثاله من المؤمنين الصادقين بهوية العروبة 

  .الجامعة الموحدة ومن الذين يقلبون األحالم إلى واقع
هناك عدة مقترحات مطروحة في الساحة المدنية 
السياسية العربية بشأن هذا الموضوع سنبرزها في مقاالت 
قادمة، إذ آن أوان طرح هذا الموضوع على نطاق واسع، 
وبموضوعية عقالنية، وروح عروبية جامعة إلقناع شباب 
وشابات األمة بأن تكون الوحدة العربية على رأس كل 

  .الشعارات الثورية التي يطرحونها حالياً وفي المستقبل
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قلنا في مقالين سابقين، بأهمية وضرورة إبعاد شعار 
الوحدة العربية عن أن يكون ليس أكثر من تعبير عن مشاعر 
وأحالم ومقوالت نظرية، خصوصاً في أذهان شابات وشباب 
األمة العربية، الذين يتعرضون لحملة استعمارية ـ صهيونية 
من الخارج، ولتشويه متعمد من بعض أصحاب المصالح في 
الداخل، بقصد الحط من أهمية هذا الشعار القومي وإماتته 

  .في ذاكرة األمة الجمعية

من هنا الضرورة القصوى لربط شعار الوحدة بمنطلقات 
وأهداف ووسائل، ترتبط أشد االرتباط بواقع األمة، وقد 
تحدثنا في مقال األسبوع الماضي عن أهمية منطلق الهوية 
العروبية كمدخل لعوالم الوحدة العربية. في اعتقادنا أن 
المنطلق الثاني هو االتفاق على إبعاد شعار الوحدة العربية 
عن التزمت والجمود في الزمان والمكان، وإدخاله في لعبة 
التفضيل واألولويات التي ال تقدم وال تؤخر، من أجل ذلك 

  :نحتاج للتركيز على ما يلي

مراجعة ونقد التجارب الوحدوية السابقة من أجل  - 1
استيعاب دروس إخفاقاتها، وليس من أجل، كما يريد أعداء 
الوحدة العربية، الكفر بها واالبتعاد عن النضال من أجل 
تحققها بصور أفضل. كثيراً ما يكون الفشل في تطبيق 
األفكار والشعارات الكبرى في الواقع يعود إلى نواقص في 
إرادة ووسائل من حاولوا تطبيقها في الواقع، وليس بسبب 

  .عيوب في صحة وسالمة وأهمية تلك األفكار والشعارات

االتفاق على اإلطار األنسب واألكثر واقعية للوحدة  - 2
العربية المنشودة، وهناك تجارب وحدوية عالمية كثيرة 
لألخذ بأصلحها وأجداها، وأكثرها قبوالً من قبل المجتمعات 
والشعوب. وقد تبين أن هناك مصاعب واقعية كثيرة في 
بعض الوحدات القومية االندماجية الشاملة، وتبين أن 
الوصول إلى ذلك النوع من الوحدة، كما كان يطلبها 
القوميون العرب في الماضي القريب وال يقبلون بغيرها، 
يجب أن يسبقه قيام الدولة القومية االتحادية، مع تفضيل 
كبير لالتحاد الكونفيدرالي في بادئ األمر. وهذه النقطة لها 
أهمية كبيرة لنا، نحن العرب، بسبب وجود الدول العربية 
القطرية الراسخ في الواقع العربي، الذي بنى عبر السنين، 
مصالح وأوضاع محلية تحتاج أن تؤخذ بعين االعتبار عند 
الحديث عن أي نوع كان من الوحدة، لكن أخذ المصالح 
واألوضاع المحلية ال يتحقق بشكل معقول ومقبول إال في 
الدولة الكونفيدرالية، حيث توجد سلطات محلية (قطرية) 

مسؤولة عن الكثير من الخدمات المحلية وسلطات 
كونفدرالية مركزية مسؤولة عن بعض الخدمات والمصالح 

  .والممارسات المشتركة بين األجزاء

وحتى قبل الوصول إلى الوحدة الكونفدرالية تلك،  - 3
هناك مداخل وخطوات مساعدة يجب أن ال تغفل ويجب 
النضال من أجل تحققها، مثل التضامن أو التنسيق أو 
التعاون أو التوحيد الجزئي في بعض جوانب االقتصاد 

  .والسياسة واألمن والعلوم والتكنولوجيا وغيرها

ولذلك فإن تحقيق الوحدة العربية هو مشروع ممتد  - 4
في الزمن العربي والجغرافيا العربية، وتوفر اإلرادة العربية 
المستقل غير المخترقة من قبل الخارج أو الداخل. وبمقدار 
ما سيحتاج ذلك إلى استعمال الواقعية في المراحل 
التطبيقية المتعاقبة التراكمية، سيحتاج أيضاً إلى قوى 
سياسية ونقابية ومهنية ومدنية أخرى كثيرة، تناضل من 

  .أجل التوجه والتحقق التراكمي نحو ذلك الشعار

من دون ذلك النضال المنظم العنيد، واندماج شباب 
وشابات األمة فيه، سيكون من السهل ألعداء الوحدة 
العربية، وعلى األخص القوى االستعمارية والصهيونية 
الكارهة ألي وحدة عربية، بل العاملة على تمزيقها، أن 
يمنعوا تحققها بشتى الصور، تماماً كما فعلوا ونجحوا طيلة 

  .القرن الماضي
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تواجه األمة العربية في كافة مناحي حياة شعبها، استهـدافـاً 
متوحشا عبر عن نفِسه بفرض تحديات غير مسبـوقـة، تـهـدف 
كلها إلى ضرب ومحو األمة مـن الـوجـود، وطـمـس هـويـتـهـا 

 .وحضارتها
لذا تواجه حركة النضال القومي العربي عـقـبـات ومصـاعـب 
متزايدة منذ أكثر من ربع قرن، خاصة بعد أن ضـربـت الـقـوى 
المعادية لألمة العربية ولحركة تحررها ووحدتها ونـهـضـتـهـا، 

م،  ٢٠٠٣قلعة النضال القومي التحرري في العراق، بغزوه عام 
فقد تكالبت قوى االحتالل الغربي والكيان الصهيـونـي وإيـران 
على األمة وأمعنت في التنكـيـل بـحـركـة الـنـضـال الـقـومـي 
ومراكزها وقواها الوطنية، في العراق وفلسطين ولبنان واليمن 
والسودان وليبيا وغيرها، وكان تشويه ومحاصرة الفكر القومي 
العربي وبالذات الوحدوي، من أبرز مظاهر العدوان والـتـعـدي، 

 .وفي نفس الوقت كان من ابرز أدواتها
وشاركت في تلك المؤامرة قوى محلّية مرتبـطـة بـاألطـراف 
المعادية لألمة العربية. فأوغل الجمـيـع، وبـجـهـود آخـذة فـي 
التوسع واالزدياد، بتسفيه الفكر الـقـومـي وشـعـارات الـوحـدة 
والتضامن العربي والنضال القومي والتحرري. كما أمعنـوا فـي 
هدم إرادة األجيال العربية الصـاعـدة، وتـكـريـس الـتـوجـهـات 
المفتتة لألمة العربية وألقطارها. فـلـم يـكـتـفـوا بـالـتـيـارات 

توجهات تهدف لتمزيق وحدة وتماسك  القُطرية بل راحوا يبثّون
المجتمع في القطر الواحد على أسس عنصرية ودينية وطائفية 

 .ومناطقية ضيقة
كل هذه التحديات تلقي مسـؤولـيـات جِسـام عـلـى عـاتـق 
العروبيين المناضلين من أجل تحرر ووحدة األمـة، وتـحـقـيـق 

  .نهضتها، على اختالف انتماءاتهم العقائدية والفكرية
إن شراسة النضال والمقاومة في داخل كل قطر عربي قـد أدت  
إلى تركيز الجهد النضالي (بشقيه العملي والثقافي) في ذلك القطر  
على القضايا المحلية، على حساب الفكر والثقافة القومية، لذا فـإن  
كل هذه العوامل تستوجب العمل المكثف العتماد اسـتـراتـيـجـيـة  
لتعزيز الوعي القومي الوحدوي، وإبقاء راية العقيدة القومية الموحدة  

 .مرفوعة لدى األجيال الجديدة الصاعدة 
ويتطلب ذلك قيام المفكرين والكتاب والصحفيين والمـثـقـفـيـن  
والمبدعين في كل قطر عربي، المؤمنين بـانـتـمـائـهـم المـتـهـم  
العربية، بتكثيف اإلنتاج الفكري والـثـقـافـي سـواء بـالـكـتـابـة أو  
باألنشطة اإلبداعية األخرى، وتوجيهه إلبراز حقيـقـة وحـدة أبـنـاء  
األمة، والتي تعبر عن نفسهِا كل يوم في شتـى مـجـاالت الـحـيـاة  

 . السياسية واالجتماعية والثقافية والفنية و الرياضية 
ويتصدر كل ذلك ضرورة إبراز الصفحات المضيـئـة فـي نضـال  
الساحات العربية من أجل تحررها ونهضتها، مثل مظاهر الصمـود  
والتحدي لالحتالل الصهيوني في فلسطين، وانتفاضة شعبنا فـي  
السودان ونضاله من أجل ترسيخ الديمقراطية، واسـتـمـرار ثـورة  
تشرين الوطنية في العراق، والبطوالت التي يقوم بها شعبنـا فـي  
اليمن ضد مليشيات الحوثي والتمدد اإليراني هناك، وكـل صـيـغ  
صمود ورفض شعبنا في لبنان، لهيمنة العصابات الموالية إليـران،  
ونضاله من أجل إدامة عجلة الحياة ضد كل مـحـاوالت إيـقـافـهـا،  
ومواقف الجماهير في تونس لتعزيز استقاللها، وغيرها من بلـدان  
الوطن العربي، وربط كل منها بنضال األمة جمعاء ونزوعهـا نـحـو  

حمالت االستهداف الشرسـة، لـوجـودهـا   الحرية والتقدم ومواجهة 
وإلرادة الحياة فيها، وربط كل ذلك بـتـعـزيـز فـكـرة وحـدة األمـة  

 .ووحدة النضال القومي 

كما انه من الضرورة بمكان قـيـام الـكـتـاب والصـحـفـيـيـن 
والمثقفين والمبدعين في األقطار العربـيـة بـفـضـح الـفـسـاد 
المحمي من السلطات، فهو لم يأت اعتباطـاً وإنـمـا تـم نشـره 
وإرساء بناه التحتية لتحقيق هدف نهب الموارد العربية، لذا فإن 
فضحه وكشف االرتباط بينه وبين خطط استهداف األمـة مـن 
قبل األعداء الخارجيين هو من أمضى األسلحة إلفشـال واحـدة 

 .من أكبر آليات أضعاف األمة وسلبها ثرواتها وإرادتها
وبالنظر للدور الهام والحيوي للثقافة والفنون فـي الـحـفـاظ 
على تراث المجتمع وهويته الثقافية وتعزيز القيم والمفاهيـم، 
فمن الضروري دعوة األدباء والفنانين العرب لتجسيد ما يـجـري 
يومياً في األقطار العربية من مـواقـف رائـعـة، تـجـسـد إرادة 
الصمود والتحدي والثورة المشار إليها أعاله، وذلـك فـي مـواد 

 .أدبية وأعمال فنية يتم التعبير عنها ضمن اطار قومي وحدوي
ولعل من أولى مهام المثقفين والخبراء والمـتـخـصـصـيـن هـي  
التأكيد على أهمية الوحدة العربية لحياة وأمن األقـطـار الـعـربـيـة  
وتحقيق تقدمها في هذا العالم الذي تتسارع فـيـه خـطـى الـدول  
الكبرى للهيمنة على الدول الصغرى وابتالعها. وتوظيـف شـواهـد  
واقعية كثيرة تؤكد صحة ذلك ومنها : ميل األمم والدول المتقاربة  
جغرافيا في عالم اليوم، للتوحد والتـضـامـن فـي شـتـى الصـيـغ  
االتحادية. ومن اكبر األمثلة على ذلك هو االتحاد األوربـي، حـيـث  

دولة من أمم وقوميات وأديان مختلفة، سبق وان    ٢٧ اجتمعت فيه  
جرت بينها بحار من الدماء عبر التأريخ، كان آخـرهـا فـي الـحـرب  

  .العالمية الثانية من القرن الماضي 
فقد أضحى العالم يعيش في عصر ال مكان وال مستقبل فيـه 
للتجمعات الصغيرة، فبعض هذه التكتالت يقوم اليوم بين أمم 
وجماعات مختلفة، شهدت فيما بينها صراعات عـنـيـفـة، لـكـن 

من أشكال الـوحـدة  رغبتها بالبقاء والتقدم فرضت عليها شكالً
االقتصادية أو األمنية أو السياسية، نـتـيـجـة لـوجـود الـرغـبـة 
والحاجة الملحة في البقاء، التي تدفعها إلى ذلك في عالم يعلن 

 .زعماؤه جهاراً بانه يقوم على المصالح، ال على المبادئ
كما أن تعاون الدول العربية في الميادين االقتصادية وفـتـح 
الحدود أمام التجارة البينية وحركة الجماهير ورؤوس األمـوال 
والتعاون في التعليم وسواه من المجاالت يعود بالنفع على كـل 

 .الدول العربية ويعزز حركة التنمية في كل منها
إن إشاعة الوعي القومي العـربـي لـدى األجـيـال الصـاعـدة 
وتأكيد ضرورة وأهمية الوحدة لمستقبل الـعـرب وتـقـدمـهـم، 
يعززان التوجهات الوحدوية في األقطار العربية، والـتـي تصـب 
في مصلحة كل أبناء األمة العربية. فالقوميـة الـعـربـيـة وعـاء 
جامع شامل لكل مواطني األقطار العربية، عرباً وغـيـر عـرب، 
ألنها ال تقوم على أساس عنصري، وإنما تحتضن كل مواطـنـي 
الوطن العربي من غير العرب الذين ينتمون إلى األمة وجدانـيـاً 

 .وثقافياً وحضارياً
ففي ظل هذا االستهداف الظالم للوطن العـربـي، واإلمـعـان 
في تفتيته وتقسيمه، ينبغي أن ال تترك فكرة الوحدة والـهـويـة 
القومية، تذوي وتموت بسبب شراسة مـخـطـطـات األعـداء أو 

 .بسبب التحديات والمشاغل القطرية
فلتكن كافة الفعاليات واألنشطة والمنصات والـمـواقـع مـنـابـر  
تتناول القضايا العربية برؤية وحدوية، وان تـتـنـاول وعـلـى نـحـو  
متواصل ومنهجي فكرة الوحدة الـعـربـيـة، وسـبـل تـحـقـيـقـهـا،  
والتحديات التي تواجهها، كي تبقى راية الوحدة ومبادئها مرفوعـة  

 .يتناقلها أبناء العروبة من المحيط إلى الخليج عبر األجيال 
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ـ رحل مجلس النواب انتخاب رئيس الجمهوريـة بـعـد عـقـد 
جلسته العاشرة. وقد أورد موقع "ليبـانـون ديـبـايـت" أنـه 
لوحظ حضور تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثـيـيـن خـالل 
الجلسة، رغم وجود شكوى ضدها أمام القضاء لوقف البـثّ 

 .من بيروت
وزيـراً  ١٧ـ عقدت جلسة لحكومة تصريف األعمال بحضـور 

بعد إصدار تسعة وزراء بياناً يعلنون فيه " عدم قـبـولـهـم 
بعقد جلسة لمجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي، 
وعدم قبولهم بأي من قـراراتـهـا". رد عـلـيـهـم رئـيـس 
الحكومة قائالً: "من لديه بديل آخر فليتفضل بتـقـديـمـه". 
حضر الحقاً وزيران من موقّعي البيان الجلسة بينهما وزيـر 
الصناعة جورج بوشكيان الذي أصدرت اللجنة الـمـركـزيـة 
لحزب الطاشناق قراراً بفصله من كـتـلـة "نـواب األرمـن" 

" OTVلعدم التزامه بقرار الحزب.. سمت قناة "أوتي فـي، 
الجلسة ب: "أركان التحالف الـربـاعـي الـحـكـومـي الـذيـن 
يكرسون خرق الدستور وانتهاك الميثاق"، وورد على موقـع 

" أنّ "حزب اهللا يساهم بتـطـبـيـع Tayyar. org"تيار. أورغ، 
 الفراغ واالنقضاض على موقع رئيس الجمهورية".

ـ دعت نقابتا بيروت وطرابلس والشمال القضاة المستنكفيـن 
إلى العودة عن استنكافهم وإالّ تقديم اسـتـقـاالتـهـم. لـم 
يستجب القضاة، وأكّد مجلس القضاء األعـلـى أنّ "تـوقّـف 
القضاة. لم يكن خياراً بل واقعاً مفروضاً عليهم فـي ظـلّ 
عدم إقرار قانون استقالل السلطة القـضـائـيـة، وتـدهـور 
أوضاعهم المعيشية والماديـة، وافـتـقـار الـمـحـاكـم إلـى 
المقومات التجهيزية األولية والضرورية". يحدث كـلّ ذلـك 
مع علم الجميع بالظلم الذي يلحق بالموقوفين والسجنـاء، 
سـات  وتوقّف إنجاز معامالت المواطنين الملّحة في الـمـؤسـ

 القضائية.
لـلـكـتـاب،  ٦٤ـ أُقيم في بيروت المعرض العربي والـدولـي 

 وافتتحه رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي.
ألف ليرة، وبدأ اعتماد الـدوالر  ٤٨ـ تخطّى سعر صرف الدوالر 

ألف ليرة، ورفع حـاكـم مصـرف  ١٥الجمركي على أساس 
 ألف ليرة للدوالر. ٣٨لبنان سعر صيرفة إلى 

ـ في ظلّ غياب القرار الحكومي الرسمـي الـمـوحـد، رفضـت 
شركتا "توتال" و"بريتيش بتروليوم" تزويد طائرات شركـة 
الخطوط الجوية الروسية "إيرفلوت" بالوقود بحجة الخشية 
من العقوبات، وحذّرتا لبنان من أي خطوة أو قرار معـاكـس 

 لقرارهما.
ـ في إطار زيارته إلى لبنان، التقى مساعد وزيـر الـخـارجـيـة 
األميركي السابق، ومدير "مركز ويلسون" في واشـنـطـن، 
عدداً من المسؤولين ورؤساء األحزاب. وفي محاضرة له في 
وزارة الخارجية وحضور الوزير عبداهللا بـو حـبـيـب عـرض 
السياسة األميركية في الشرق األوسط، وقـال أنّ "مـركـز 
 بما يجري في لبنان، ولديه برنامـج خـاص ويلسون" يهتم
له...، وأنّ لبنان كان حاضراً في لقـاءاتـه مـع األوروبـيـيـن 

 والخليجيين.
ـ زار مساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون الشرق األدنـى، 
والمسؤول عـن مـلـف لـبـنـان وسـوريـا واألردن، إيـثـان 
غولدريتش لبنان، حيث حصرت زيـارتـه داخـل السـفـارة 
األميركية، وكان له لقاء مع وزير الـخـارجـيـة عـبـداهللا بـو 
حبيب الذي كانت السفيرة األميركية قد دعته لغداء مـعـهـا 

 تزامن مع وجود ألمبعوث غولدريتش.
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ـ عمت احتجاجات شعبية مدينة الناصرية في محـافـظـة ذي 
قار بعد إلقاء  القبض على الناشط حيدر الـزيـدي وإصـدار 
حكم قضائي ضده بالحبس ثالث سـنـوات بسـبـب نشـره 

 ."انتقادات إلى بعض الشخصيات الدينية و"الحشد الشعبي
ـ تفاقمت الخالفات بين الحزب الديمقراطـي الـكـردسـتـانـي 
واإلتحاد الوطني الـكـردسـتـانـي وذلـك بـاتـهـام الـحـزب 
الديموقراطي الكردستاني باالستـئـثـار بـقـرار اإلقـلـيـم، 
وحصة اإلقليم من المـيـزانـيـة اإلتـحـاديـة، والـمـنـاصـب 
المخصصة لألكراد في حكومة المحاصصة المعتمدة بـعـد 

  .2003 االحتالل عام
ـ قُتل ضابط وجنديان وجرح خمسة آخرون بانفجار عبوة فـي 

 .منطقة الطارمية شمال العاصمة بغداد
ـ قًتل تسعة من عناصر الشرطة في هجوم استـهـدف آلـيـة 
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تنقلهم في محافظة كركوك، واتـهـمـت مصـادر أمـنـيـة 
تنظيم الدولة {داعش} بالهـجـوم. كـمـا قـتـل ثـمـانـيـة 

 .مواطنين في ديالى شمال شرق بغداد
ـ انفجرت عبوة ناسفة في مركبـة عسـكـريـة فـي قضـاء 
مخمور بمحافظة نينوى أسفرت عن مقتل جندييـن وجـرح 

 .آخرين
 

��
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ـ نعت منظمة التحرير الفلسطينيـة وحـركـة فـتـح الـقـائـد 
الوطني سليم الزعنون {أبو األديـب}، ألـرئـيـس السـابـق 
للمجلس الوطني الفلسطيني، وعضو اللجـنـة الـمـركـزيـة 
لحركة فتح بعد مسيرة طويلـة مـن الـعـطـاء فـي نضـال 

 الشعب العربي الفلسطيني.
ـ التقى عضو اللجنتين التنفيذية والمركزيـة فـي مـنـظـمـة 
التحرير الفلسطينيـة، والـمـشـرف الـعـام عـلـى السـاحـة 
اللبنانية، عزام األحمد رئيس مجلس الـنـواب نـبـيـه بـري 
وأمين عام األمن العام عباس ابراهيم، حيث تـم الـبـحـث 

 معه في شؤون المخيمات في لبنان.
ـ أًصيب ضابطان من قوات االحتالل بإطالق نار ودهس فـي 

 كفر قاسم، واستشهد منفّذ العملية محمود نعيم بدير.
ـ حملت منظمة التحرير الفلسطينية والـفـصـائـل سـلـطـات 
االحتالل المسؤولية عن استشهاد األسير ناصر أبو حـمـيـد 
من مخيم األمعري برام اهللا لتعمدها عدم تقـديـم الـعـالج 
الطبي له. عم مدن رام اهللا والبيرة وبـيـت لـحـم وجـنـيـن 
والخليل إضراب شامل، وأعلن األسرى في سجون االحتـالل 
اإلضراب العام لمدة ثالثة أيام. للشهيد شقيق تم اغتـيـالـه 

، وأربعة أشقاء أسرى حكم عـلـيـهـم بـالسـجـن ١٩٩٤عام 
 المؤبد.

ـ استشهد عطا شبلي وطارق الدمج وصدقي زكـارنـه خـالل 
مواجهة قوات االحتالل أثناء اقـتـحـامـهـا مـديـنـة جـنـيـن 

 ومخيمها.
ـ استشهد مجاهد محمود حامد من بـلـدة سـلـواد بـعـد أن 
طاردته قوات االحتالل لالشتباه بتنـفـيـذه هـجـومـاً عـلـى 
الجنود بالقرب من مستوطنة "عـوفـرا". وقـال أحـد أفـراد 

عـامـاً فـي السـجـن  ١١عائلته أنّ الشهيد كان قد قضـى 
 وأُطلق سراحه قبل نحو عام.

ـ استشهدت الطفلة جنى زكارنه نتيجة إصابـتـهـا بـرصـاص 
 االحتالل خالل تواجدها على سطح منزل ذويهـا فـي حـي

 البيادر في جنين.
ـ استشهد العب كرة القدم في نادي طولكرم، أحمد عـاطـف 
دراغمه من مدينة طوباس نتيجة إصابته بـرصـاص قـوات 

آخرون خالل قيامها بـتـأمـيـن دخـول  ٣٧االحتالل وأُصيب 
 مستوطنين إلى "مقام يوسف" في نابلس.

فـلـسـطـيـنـيـاً  ١٥٠ـ ذكرت تقارير استشهاد ما ال يقلّ عن 
 ٢٠٢٢من قوات االحتالل والمستوطنين عام  ٢٦ومقتل 

عامـاً عـلـى صـدور  ٧٤كانون األول مرور  ١١ـ يصادف يوم 
 .المتعلّق بحق العودة ١٩٤القرار الدولي 
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ـ ذكرت منظمة األمم المتحدة للطفولة {اليونيسف} مـقـتـل 

، ٢٠١٥طفل منذ تصاعد النزاع الـمـسـلّـح عـام  ١١٠٠٠
طفالً خالل شهرين منذ انتهاء الهدنـة األخـيـرة  ٦٢ومقتل 

 .، وذلك بسبب رفض الحوثيين تمديدها ١في بداية ت
ـ سادت في مدينة إب ظاهرة عمليات الدهس التي تقوم بها 
عناصر ميليشيات الحوثي، حيث أُعلن عـن مـقـتـل ثـالثـة 
مواطنين وإصابة آخرين، مما دعا األهـالـي إلـى تـنـظـيـم 

 .احتجاجات واجهتها الميليشيات باستخدام العنف
ـ استهدفت ميليشيات الحوثي مدرسة "السالم" في محافظة 
حجة بطائرة مسيرة نجم عنها مقتل طفل وإصابة إثـنـيـن 

 .آخرين
 

�
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لكرة القدم  ٢٠٢٢ـ اختتم في العاصمة الدوحة مونديال 

بحلول الفريق األرجنتيني بالمرتبة األولى بعد فوزه على 
، ٣ـ٣؛ بعد التعادل ٢ـ٤الفريق الفرنسي بركالت الترجيح 

وحلّ الفريق المغربي بالمرتبة الرابعة بعد خسارته أمام 
 .0ـ٢الفريق الكرواتي 
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ـ زار الملك األردني عبداهللا الثاني الجزائر والتقـى الـرئـيـس 
عبد المجيد تبون وكبار المسؤولين. تـم تـوقـيـع خـمـس 
اتفاقيات متعلّقة بالمشاورات السياسية الثنائية، ومشـروع 
اتفاقية حول اإلعفاء المتبادل لتأشيـرات حـامـلـي جـوزات 
السفر الدبلوماسيـة، ومـذكّـرة تـفـاهـم بـيـن الـمـعـهـد 
الدبلوماسي والعـالقـات الـدولـيـة الـجـزائـري والـمـعـهـد 
الدبلوماسي األردني، ومشروع برنامج تعاون مشترك بيـن 
وكالة األنباء الجزائرية ووكالة األنـبـاء األردنـيـة {بـتـرا}، 
ومشروع االعتراف المتبادل للشهادات األهلية لـلـمـالّحـيـن 

 .ومستويات التدريب البحري
}، كشـف ١ك ٩ـ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفسـاد {

األمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفـسـاد 
ومكافحته، شغلول موالي العربي، أنه تم إصدار أكثر مـن 

إنابة قضائية دولية السترجاع األمـوال الـمـنـهـوبـة  ٢٠٠
والمهربة للبنوك األجنبية، وأنّ هناك عدداً من الـدول قـد 

 .استجابت لتلك اإلنابات
 

���$% 
ـ اقتحم متظاهرون مبنى محافـظـة السـويـداء الـحـكـومـي 
وأضرموا النار داخله. أطلقت قوات األمن الـرصـاص مـمـا 

آخرين بجروح حسبـمـا  ١٨أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 
" . وطالب المحتجون بتحـسـيـن ٢٤أفادت شبكة "السويداء 

األوضاع المعيشية واالقتصادية والتربوية، وتطبيق القـرار 
. هذا وقد أثار رفع أسعار المحروقات للمرة الـرابـعـة ٢٢٥٤

 .هذا العام استياءاً شعبياً في معظم المناطق
ـ في موازاة التهديد التركي بالتوغّل في الشـمـال  إلقـامـة 

كم المرفوض أمـيـركـيـاً وروسـيـاً،  ٣٠حزام أمني بعرض 
سيرت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الواليات المتحدة مـع 
قوات سوريا الديموقراطية {قسـد} دوريـات فـي شـمـال 
شرق البالد، وعززت أميركا قواعدها وتواجدها العـسـكـري 

 .في المنطقة
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 �)ردن
ـ قُتل نائب مدير شرطة محافظة معان جـنـوب الـمـمـلـكـة، 
العميد عبد الرزاق الدالبيج إثر تعرضه لإلصابة بالرصاص 
في الرأس خالل احتجاجات شهدتها المنطقة بسبب ارتفاع 
أسعار المحروقات، كما قُتل ثالثة عناصر من قوات األمـن 
وجرح آخرون عند مطاردة الجناة، حيث تم قـتـل الـجـانـي 

 .واعتقل عدد آخر من المشاركين
ـ بدعوة من الملك عبداهللا الثاني وبالتنسيـق مـع الـرئـيـس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محـمـد 

لـلـتـعـاون  ٢شياع السوداني، عقد في عمان مؤتمر "بغداد 
" في بغداد في آب ١والشراكة" بعدما انعقد مؤتمر "بغداد 

. حضر المؤتمر دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ٢٠٢١
وتركيا وإيران، واألمم المتحدة، واألمين العـام لـلـجـامـعـة 
العربية. وشارك في الجلسة االفـتـتـاحـيـة سـفـراء الـدول 
العربية واإلتحاد األوروبي ومجموعة العـشـريـن واألعضـاء 
الدائمون في مجلـس األمـن الـدولـي الـمـعـتـمـدون فـي 
المملكة. انعقد المؤتـمـر تـحـت عـنـوان: "دعـم الـعـراق 
وسيادته وأمنه واستقراره". وأصدرت الـقـيـادة الـقـطـريـة 
لحزب البعث العربي االشتراكي في العراق بيانـاً اعـتـبـرت 
فيه أنّ المؤتمر يدعم السلطة السياسية التي أُنشئت بـعـد 
اإلحتالل، وتـغـطـيـةً لـلـتـدخـل اإليـرانـي، ومـمـارسـات 
الميليشيات بالضد من تطلّعات الشـعـب الـعـراقـي الـتـي 

، ٢٠١٩عبرت عنها في السنوات الماضية انتفاضة تشرين 
 .والمصالح العربية العليا ومتطلّبات األمن القومي العربي

ـ وقّعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع الشركة الـعـربـيـة 
شهراً للتنقـيـب عـن  ١٢للتعدين مذكرتي تفاهم مدتهما 

الليثيوم في منطقة فينان بوادي عربة، وعن الذهـب فـي 
 .منطقة جبل مبارك بمحافظة العقبة
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ـ بدعوة من الملك سلمان بن عبد الـعـزيـز زار الـرئـيـس 
الصيني شي جينبينغ المـمـلـكـة لـثـالثـة أيـام، وعـقـدت 
مباحثات بينه وبين الملك وولي العهد محمد بن سـلـمـان، 
حيث تم توقيع" اتفاقية الشراكة اإلستراتيجية الشـامـلـة". 
حضر الرئيس الصيني قمة خليجية ـ صينية وقمة عربية ـ 
صينية. حضر لبنان بوفد برئاسة رئيس حكومة تصـريـف 
األعمال نجيب ميقاتي الذي الـتـقـى كـالً مـن الـرئـيـس 
الصيني وولي العهد السعودي. ألجدير بالذكـر أنّ الـزيـارة 
األولى للرئيس الصيني إلى السعـوديـة كـانـت فـي عـام 

 .، تالها زيارة ولي العهد السعودي إلى الصين٢٠١٩
 

�+� 
ـ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قـراراً بـتـرسـيـم الـحـدود  
البحرية مع ليبيا من جانب واحد، بعدما وقّعت مصر اتفـاقـيـات  

، ومع اليونان وقـبـرص عـام  ٢٠١٦ ترسيم مع السعودية عام  
. رفض رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" في طرابلـس،  ٢٠٢٠ 

عبد الحميد الدبيبة اإلجراء المصري، واقترح رئيـس حـكـومـة  
"االستقرار" في بنغازي، فتحي باشآغا إجراء مفاوضات مع مصر  
وتركيا واليونان بما يخدم مصالح الجميع. من جهة أخرى حثّـت  

 .تركيا مصر وليبيا على بدء الحوار والمفاوضات حول المسألة 

 ���$د�ن
ـ وقّع المكون العسكري وبعض األطراف في المكون المـدنـي 
ما سمي "االتفاق اإلطاري" الذي أيدته بعض قوى الـحـريـة 
والتغييرـ المجلس المركزي ـ، ورفضته قوى أخـرى أبـرزهـا 
حزب البعث العربي االشتراكي والحزب الشـيـوعـي ولـجـان 
المقاومة باعتبار أنّ االتفاق ال يتوافق مع تحـقـيـق أهـداف 

. وفي الذكرى الرابعة لالنتفـاضـة ٢٠١٨/ديسمبر ١ثورة ك
التي أطاحت بنظام عمر حسن البشير ويومين على توقـيـع 
"االتفاق اإلطاري" نظّمت تظـاهـرات وصـلـت إلـى تـخـوم 
القصر الرئاسي ومبنى البرلمان، حيث ندد الـمـتـظـاهـرون 

وعـبـروا عـن رفضـهـم لـالتـفـاق  ٢٠٢١  ١ت٢٥بانقالب 
مدنياً حتفـهـم عـلـى  ١٢٠اإلطاري. هذا وقد لقي أكثر من 

أيدي قوات األمن منذ االنقالب الذي قاده رئيس المـجـلـس 
العسكري عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حـمـدان دقـلـو 

حميدتي}}.  
ـ إطالق سراح الرفيق وجدي صـالـح، عضـو تـحـالـف قـوى" 
الحرية والتغيير"، وعضو لجنة إزالة الـتـمـكـيـن ومـحـاربـة 

 .الفساد واسترداد األموال بعد حوالي شهرين من السجن
ـ أعلنت الطوارئ في والية جنوب دارفور بعد نزاعات قبـلـيـة 

 .قُتل فيها العشرات وشرد اآلالف وأحرقت عدة قرى
 

,�$� 
 ١٦١ـ أُجريت انتخابات نيابية في الخارج والداخل الخـتـيـار 

نائباً، وأعلنت الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات أنّ نسـبـة 
نائباً في الدورة األولى  ٢١%، وتم فوز ٨,٨المشاركة كانت 

الحالية، على أن تجري الدورة الثانية الحقـاً. وفـي الـوقـت 
الذي وصف فيه الرئيس قيس سعيد إجراء االنتـخـابـات ب 
"اليوم التاريخي"، دعته بعـض أطـراف الـمـعـارضـة إلـى 
التنحي، وكان أمين عام االتحاد العام للشغل نـور الـديـن 
الطبوبي قد قال سابقاً: "أنّ االنتخابات القادمة ال طعم لهـا 

 .وال لون، وهي نتاج دستور لم يكن محلّ توافق
 

������ 
ـ سلّم ضابط المخابرات السابق والمتهم بتحضير الـقـنـبـلـة 
المستخدمة في تفجير طائرة "بان آم" األمـيـركـيـة فـوق 

، مـن قـبـل حـكـومـة ١٩٨٨لوكربي في اسكوتالندا عام 
"الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس 
إلى السلطات األميركية رغم أنّ ملف القضية كان قد أُغلق 
بعد دفع ليبيا تعويضات لـذوي الضـحـايـا، وعـدم وجـود 
اتفاقية تبادل متهمين بين أميركا وليبيـا.، ودون الـرجـوع 
إلى القضاء الليبي، حيث صرح النائب العام أنه لم يكن لـه 

 .علم بعملية التسليم
 

 �/ .�ب
ـ أفاد المجلس االقتصادي االجتماعي البيئي أنّ عدد المغاربة 
المسجلين لدى شبكة قنصليات المملكة عبر العـالـم بـلـغ 

% مـن عـدد ١٥، ما يمثّل ٢٠٢١مليون حتى نيسان  ٥,١
ـ  ٦السكان، ويقدر إجمالي الجالية المغربية بالخارج ما بين 

 .مليون ٦,٥
* * * *  
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ـ أعلنت المفوضية األوروبية أنّ االتفاق على تحـديـد سـقـف 
دوالراً للبرميل يتضمن فتـرة  ٦٠سعر النفط الروسي عند 

إنتقالية، ولن يجري فرضه على شحنات النـفـط الـروسـي 
التي يتم تحميلها على الناقالت قبل الخامس مـن الشـهـر 

من العام القادم. من جـهـة  ٢ك ١٩الحالي، وتفريغها قبل 
أخرى قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفـاك أنّ 
بالده لن تبيع النفط أو المواد البترولية إالّ لـلـدول الـتـي 
تعمل وفق شروط السوق حتى لو تسبـب ذلـك بـخـفـض 

 اإلنتاج.
ـ في تصعيد نوعي للحرب، تعرضت ثالثة مطـارات روسـيـة 
في منطقتي كورسك على الحدود مع أوكرانيا وسـاراتـوف 
الجنوبية، ومدينة ريازان قرب العاصمة موسكو إلستهـداف 
بطائرات مسيرة أوكرانية. وذكرت صحيفة "كوميرسـانـت" 
الروسية أنّ أوكرانيا استخدمت مسيرات مـن طـراز "تـو ـ 

" عند استهداف قاعدة إنغلز التـي تـحـتـوي قـاذفـات ١٤١
كـم مـن الـحـدود  ٥٠٠استرتيجية، وتقـع عـلـى بـعـد 

األوكرانية. من جهة أخرى أدى القصف الروسي إلى تدميـر 
جزء كبير من البنية التحتية وانقطاع الكهـربـاء فـي عـدة 

 مدن من بينها العاصمة كييف.
ـ عقد في مدينة آليانكتي اإلسبانية الساحلية قمـة أوروبـيـة 
مصغرة اقتصرت على الدول المطلّة على البحـر األبـيـض 
المتوسط، وتناولت مواضيع ذات عالقة بـأزمـة الـطـاقـة، 
والحرب الروسية األوكرانية، ومحاولة تخفيف التوتـر بـيـن 
فرنسا وإيطاليا حول ملّف الهجرة غـيـر الشـرعـيـة. خـالل 
ترتيب لقاء بين الرئيس الفـرنسـي إيـمـانـويـل مـاكـرون 
ورئيسة الوزراء اإليطالية جيورجيا ميلوني اشترط الرئيس 
الفرنسي زيارة رئيسة وزراء إيطاليا باريس، في المـقـابـل 
أعلنت روما أنّ انشغال ميلوني يحول دون تحـديـد مـوعـد 
اللقاء وحضورها القمة التي حضـرهـا  وزيـر الـخـارجـيـة 

 أنطونيو تاجاني وترأس الوفد اإليطالي.
ـ عقد في العاصمة القرغيزية بيشكك اجـتـمـاع الـمـجـلـس 
األعلى ل "اإلتحاد االقتصادي األوراسي" الذي يضم روسيـا 

وبيالروسيا وأرمينيا وكازخستان وقرغيزستـان، وتـأســس  

على أساس "اتحاد جمركي". قال الـرئـيـس الـروسـي أنّ 
"التكتل سيشرع بإنشاء آلية جديدة لتمويل الصناعـة فـي 
دوله"، وأنه سيكون من الضروري فـي نـهـايـة الـمـطـاف 

 الوصول إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا.
ـ عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل قمـة لـدول االتـحـاد 

ومجموعـة رابـطـة جـنـوب شـرق آسـيـا  ٢٧األوروبي الـ 
 دول. غابت ميانمار {بورما} التـي  ١٠{آسيان} التي تضم

. ٢٠٢٠لم تدع إلى القمة بسبب االنقالب العسكري عـام 
عاماً على بدء عالقات التـعـاون  ٤٥تزامنت القمة مع مرور 

بين المجموعتين األوروبية واألسيوية. هدفت أوروبـا مـن 
االجتماع دفع المجموعة األسيوية لالبتـعـاد عـن روسـيـا، 
ودعم أجندة الغرب فـي الـحـرب الـروسـيـة األوكـرانـيـة، 

 ومواجهة تنامي الدور الصيني.
ـ عقدت في العاصمة األميركية واشنطن القمة األمـيـركـيـة 
اإلفريقية الثانية بعد ثمان سنـوات مـن انـعـقـاد الـقـمـة 

رئيس وزعيم إفريقي، وغياب خمـس  ٤٩األولى، وبحضور 
دول لم توجه إليها الدعوة. علّل البيت األبـيـض أن عـدم 
دعوة السودان وغينيا ومالي وبوركينا فاسو بسبب تعليـق 
عضويتها في اإلتحاد اإلفريقي، وعدم دعوة أريتريا بسبب 
عدم وجود عالقات دبلوماسية بيـن الـبـلـديـن. تـعـهـدت 

مليار دوالر على مـدى ثـالث سـنـوات  ٥٥أميركا بتقديم 
لتمويل مبادرات تتعلّق باألمن الغذائي، والرعاية الصحية، 
والبنية التحتية، والتكنولوجيا الرقمية، واألمن والحوكـمـة، 
ومكافحة التغيير الـمـنـاخـي، والـطـاقـة. وقّـع الـرئـيـس 
األميركي مذكّرة تفاهم إلنشاء منطقة حرة بين الـواليـات 

تـريـلـيـون دوالر.  ٣,٤المتحدة والقارة اإلفريقية بإجمالي 
تأتي هذه القمة في سياق الصراع بين أمـيـركـا وروسـيـا 
والصين على النفوذ والمصالح في القارة بعد تـراجـع دور 
دول اإلتحاد األوروبي، وهذا ما أكّده تصريح وزير الـدفـاع 
األميركي لويد أوستن بقوله: "نـرى جـمـهـوريـة الصـيـن 
الشعبية توسع بشكل يومي موطئ قدمها في إفـريـقـيـا، 
وبينما يفعلون ذلك، يوسعون أيضاً تأثيرهم االقتصـادي". 
وعن روسيا قال: " إنّ موسكو تبيع األسلحة للمـتـحـاربـيـن 
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في إفريقيا، وتوظّف الـمـرتـزقـة فـيـهـا". وخـتـم قـائـالً: 
 "ممارسات روسيا والصين تزعزع االستقرار في إفريقيا". 

ـ زار وفد أميركي ضم مساعد وزير الخارجية لشـؤون شـرق 
آسيا والمحيط الهادئ، ومديرة قسم الصين وتـايـوان فـي 
مجلس األمن القومي األميـركـي الصـيـن، ونـوقـش مـع 
المسؤولين الصينيين سبل تحسين العالقـات الـثـنـائـيـة، 
ومسألة تايوان، وأمور تتعلّق بكوريا الشـمـالـيـة والـحـرب 
الروسية األوكرانية. تأتي تلك الزيارة تحضيراً لزيارة وزيـر 
الخارجية األميركي أنتوني بلينكن للصين العـام الـقـادم، 
بعد تعهد الرئيسين الصيني واألميركي بإصالح العـالقـات 
بين بكين وواشنطن خالل اجتماعهما على هامـش "قـمـة 
العشرين" الشهر الماضي في جزيرة بالي بـأنـدونـيـسـيـا، 
وزيارة الرئيس الصيني إلى السـعـوديـة وقـد قـمـتـيـن ـ 
خليجية صينية وعربية ـ صينية. تبع ذلك تصاعد الـتـوتـر 
بين كوريا الشمالية وكوريا الـجـنـوبـيـة، وإجـراء الصـيـن 
مناورات عسكرية ضخمة شارك فيها الطيران في مـحـيـط 

 جزيرة تايوان وخرق المجال الجوي للجزيرة. 
ـ كشفت السلطات األمنية األلمانيـة شـبـكـةً مـن الـيـمـيـن 
المتطرف المنتمية إلى "جماعة الرايخ"، واعتقلت عدداً مـن 
المشتبه بهم، حيث كانت الشبكة تعد لتنفيذ انقـالب فـي 
البالد. من بين األهداف المرسومة كان الهجوم على مبنى 
المجلس التشريعي {البوندستاغ} استناداً إلى ما أعـلـنـتـه 

 أجهزة األمن األلمانية.
ـ سجنت نائبة رئيسة البرلمان األوروبي، إيفا كايلي احتياطياً 
في بروكسل بتهم فساد في تحقيق أجراه قاض بلجيـكـي 
بشأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر لـلـتـأثـيـر عـلـى 
قرارات البرلمان األوروبي، وأكّد مصدر قضائي أنّ كـايـلـي 
وثالثة آخرين سجنوا بعد يومين من توقيفهم، وأنّ كايلي 
ال تستطيع االستفادة من حصانتها البرلمانية ألنها أُوقفـت 
في حالة التباس. في المقابل هددت قطر بقطـع إمـدادات 
الغاز إلى أوروبا رداً على اتهامها في القضية، حـيـث نـفـى 
مسؤولون قطريون أي مسؤولية لبـلـدهـم فـي فضـيـحـة 

 "المال مقابل النفوذ".
شـخـصـاً تـبـيـن مـن خـالل  ٤٤ـ أوقفت السلطات التركية 

متابعتهم أنهم كانوا يراقبون أفراداً ومؤسسات وتنظيمات 
آخرين، وذلك  ١٣فلسطينية في تركيا، ويجري البحث عن 

لعملهم لصالح الموساد مقابـل الـحـصـول عـلـى أمـوال. 
جـاسـوسـاً  ١٥وكانت السلطات التركية قد قبضت عـلـى 

للموساد يجمعون معلومات عن الفـلـسـطـيـنـيـيـن الـعـام 
 الماضي.

ـ تصاعدت االحتجاجات في البيرو خاصةً في مـدن الشـمـال 
وجبال األنديز بعد عزل البرلمان الرئيس بيدرو كاسـتـيـلـو 
وتعيين نائبته دينا بولوارت مكانه مما أدى إلـى سـقـوط 
قتلى وجرحى، وتعليق حركة التنقّل بين بعض المنـاطـق. 
دعا البابا فرنسيس إلى سلوك طريق الحوار لتجاوز األزمـة 

 العنيفة.
ـ صوت المجلس االقتصادي االجتماعي التابع لألمم المتحـدة 

على مشروع قرار يقضي بطرد إيـران مـن لـجـنـة األمـم 
 المتحدة المعنية بوضع المرأة.

ـ أورد تقرير ل "مراسلون بال حدود" أنّ عـدد الصـحـفـيـيـن 
، زبذلك تحتل إيران الـدرجـة ٤٧اإليرانيين المعتقلين بلغ 

الثالثة بعد الصين وميانمار بعدد الصحفيين المعـتـقـلـيـن 
 .٥٣٣في العالم والذي يبلغ عددهم اإلجمالي 

ـ دخلت االنتفاضة الشعبية في إيران شهرها الرابع شـامـلـةً 
معظم أرجاء البالد والمكونات المجتمـعـيـة. تـجـاوز عـدد 

، ونفّذت أحكام إعدام بعدد من الـنـاشـطـيـن ٥٠٠القتلى 
وأعتقل اآلالف، واستناداً إلى "الرابطة الدولية لألكاديمييـن 

. وسـعـيـاً ٦٥٠اإليرانيين" فإنّ عدد الطالب المعتقلين بلغ 
لاللتفاف على االحتجاجات أعلنت السلطات اإليرانية إطالق 

معتقـالً، وإلـغـاء "شـرطـة األخـالق"، ودعـا  ١٢٠٠سراح 
المرشد علي خامنئي خالل اجتماعه مع مـجـلـس ثـقـافـي 
تابع للنظام إلى "إعادة بناء ثورية للـنـظـام فـي الـبـالد". 
صدرت مواقف مناوئة للنظام ومؤيدة لـالحـتـجـاجـات مـن 
قبل مقربين للخامنئي ورموز سابقة في الـنـظـام، حـيـث 
أعلن الرئيـس السـابـق مـحـمـد خـاتـمـي عـن تـأيـيـده 
لإلحتجاجات، ووصف شعارها "إمرأة، حياة، حرية" بالـرائـع. 
وقالت شقيقة الخامنئي في رسالة نشرها ابنهـا مـحـمـود 
مرادخاني والمقيم في فرنسا: "أنا أعـارض أفـعـال أخـي 
وأعبر عن تعاطفي مع جميع األمهات الالتي صرن ثـكـالـى 
إثر جرائم النظام من عهد مؤسسه الخميني إلى الـعـصـر 
الحالي للخالفة االستبدادية لعلي خامنئي". وأفاد مـحـمـود 
مرادخاني أن شقيقته فريدة مرادخاني قد أعلنت اإلضراب 
عن الطعام بعد شهر من اعتقالها احتجاجـاً عـلـى ظـروف 

 مكان االعتقال وعدم نقلها إلى سجن "إيفين".
ـ منعت حركة طالبان الفتيات من ارتياد الجامعات والمكـتـبـة 
العامة بعدما منعهن سابقاً من التعليم في الـمـرحـلـتـيـن 
المتوسطة والثانوية، ومنع عمل النساء فـي الـمـنـظـمـات 
الدولية العاملة في البالد بحجة منع االخـتـالط مـمـا دعـا 
بعضها إلى تعليق أعمالها. أعلنت عدة أطراف وشخصـيـات 
أفغانية ودولية، ومنظمة التعاون اإلسالمي، ومفتي األزهر 

 رفض وإدانة القرار.
ـ أعلنت حكومة الكونغو الديموقراطية أنّ حصيـلـة ضـحـايـا 

وفـاة فـي  ١٢٠الفيضانات الناجمة عن األمطـار بـلـغـت 
 ١٤١العاصمة كنشاسا، وأفاد وزير الصحة أنه تم إحصـاء 

 قتيالً.
ـ اجتاحت الواليات المتحدة األميركية وكندا واليابان عاصـفـة 

شخصاً وإلغاء آالف رحـالت  ٤٨قطبية قوية أدت إلى مقتل 
الطيران وانقطاع الكهرباء فـي عـدة واليـات أمـيـركـيـة، 

 شخصاً في اليابان. ١٧ومقتل 
ـ رغم تراجع اإلصابات بجائحة كورونـا ورفـع اإلغـالق فـي 
العالم، تصاعدت نسبة اإلصابات في الصين خـاصــةً فـي 
العاصمة بكين ومدينتي شنغهاي وجيجيانغ والتي بـلـغـت 

 عدة ماليين. 
* * * * * 
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    محسن يوسف محسن يوسف محسن يوسف محسن يوسف 
  ذكراك في الرفقاِء واألعوامِ

  ذكرى المهيبِ القائد الضرغامِ
 ذكراك مسرى الحب في دمنا

  كتبت نهايةُ أجملِ األحالمِ
  سيظلُّ إسمك للعراقِ مرادفاً

  إسم يكض مضاجع األزالمِ
  كان العراق بمثلكم ال ينحني

  أعليت فيه مواقع اإلقدامِ
  وكنت في أرض العروبة بيرقاً

  يعلو وتخفق راية اإلسالمِ
  فوقفت في وجه الرياحِ مقاتالً
  وصنعت نصراً خافق األعالمِ
نى بشجاعةالد واجهت أشرار  
  وكنت في ساحها ملك الزمامِ
  فكتبت مجداً ال يطاله غيركم
  ويسجلُ التاريخ أمجاد العظامِ

  أحييت في ارضِ العراقِ دماً
  وعضضت جرحاً غائر اإليالمِ

  الويت عنق الموت محتسباً
  لما رأيت الجور في األحكامِ

مواقف الشهادة في خضم لتن  
  ليثاً يجوب منصة اإلعدامِ

  وصبيحةُ األضحى ستبقى موعداً
  ذكرى تبلسم جرحنا الدوامِ

ماذا نحدثُ في ذكـراك عـن 
بلد  

عــاث فــيــه الــغــزاة وزمــرةُ 
 الخدامِ

باعوا العراق بإرثه وترابه  
  صاروا ذيولَ الغدرِ واإلجرامِ

عم الـفـسـاد عـراقـكـم يـا 
  سيدي

  وطغى مع التزوير باألختامِ
وخرابهم عم العراق بأسره  
  رعب وموت فعلةُ االصخامِ

أطلقتَ  سيفك والعراق محاصر  
  واهللا يبقى الحافظُ الحامي

 يبقى العراق عصياً في مرابعه
  سيعود حتماً موئلَ اإلكرامِ

  ها أنت باقٍ قدوةٌ لرفاقنا
  ستظلُّ فيهم مصدر اإللهامِ

في العراقِ نخيلُه ينهض ال بد  
  ينهي بعزمٍ زمرة األقزامِ

  حتى وإن طال الظالم بليله
  جمالُ البدر يظهر بالتمامِ

½ّال يزالُ أبا عدي فسيفك  
  يهابه الحقد في القوم اللئامِ

ك خالدالعين إن قرير نم  
  تحيا غرةَ األعياد واأليامِ
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هو الشهيد العراقي، رمز الفداء، وعنوان العطاء، ونـمـوذج 
الكبرياء. هو المنار والفنار الذي قاتل في سوح الوغى عـلـى 
تراب الوطن العربي، واستشهد دفاعا عـن األمـة بـأسـرهـا، 
فارتقى إلى عليين بعد أن روى بدمائه الغالية ترابها، ليرشـد 
اآلخرين منها إلى طريق العز والشموخ والكرامة دون ذل أو 
هوان. هو القامة والهامة والعمالق األشـم الـذي تـرفـع لـه 
القبعات وتنحني له الرقاب لما قدمه من تضحيـة وإبـاء فـي 
جنين واألردن وسوريا ومصر، فهي أرضه دون تمييز، حـيـث 

 .وحدة األمة أمله ومآله في ذاته وروحه التي ارتقت إلى بارئها
وإذ نستذكر وردة الشهيد المطرزة بشقائق النـعـمـان ذات 
اللون األحمر المعبر عن دمه الغالي، والتي كنا نحملهـا فـوق 
صدورنا وفواح عطرها في رحيق قلوبنا، وإذ نـتـأمـل تـلـك 
الدقائق التي كنا نصمت فيها بعد أن يوقف شرطـي الـمـرور 
قوافل السير، وتتوقف الحـيـاة فـي الـمـصـانـع والـمـدارس 
والشوارع، وتصدح الجوامع بسورة الفاتحة، وتـقـرع أجـراس 

الكنائس، ذلك الذي اضحى تقليداً عراقياً خالداً في األول من 
كانون األول ديسمبر من كل عام، فإننـا نسـتـحـضـر قـيـم 
الشهادة للعراقيين والعرب بكل تـأريـخـهـا الـمـجـيـد عـلـى 

العروبة برمتها.. وقبل أن نتذكر ونذكّر بذلـك الـجـرم  ارض
الفارسي الذي يندى له جبين اإلنسانية جمعاء بـمـا فـعـلـوه 
بأبطالنا الذين وقعوا أسرى في منطقة البسيتين إبان الحرب 
اإليرانية العراقية، دعونا نعود قليالً إلى أرض فـلـسـطـيـن 
الحبيبة، إلى جنين، حيث تلك الشواهد الشاخصة الخالدة في 
مقبرة الشهداء العراقيين الذين قاتلـوا الـعـدو الصـهـيـونـي 

  .وألحقوا به شر الهزائم
وإذ يزور أهالي جنين الكرام تلك الـمـقـبـرة فـي األعـيـاد 
كتقليد اعتادوا عليه ليتلوا سورة الفاتحة على قبور الشهداء، 
واحداً تلو اآلخر، حيث أسماؤهم ثبتت على لوحات الـمـرمـر، 
يجذبهم ذلك القبر الذي كتب عليه (الشهيد مجهول الهوية)، 
وحينما يرفعون أيديهم لقراءة سورة الفاتـحـة عـلـيـه، فـان 
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لسان حالهم يحدثونه بأن أهله في العراق يعـرفـونـه وهـم 
بخير وأوفياء دوماً لنبل تضحياته، وهو خالد في ضمـائـرِهـم 
بالرغم من الجراح العميقة التي أصابتهم بعدما وطأت أرض 

 .العراق الطاهرة أقدام الغزاة األمريكية والصفوية
وفي حارة قريبة من جنين، وبين شـجـرتـي زيـتـون فـي 
 ،بستان من الكروم، يتوسط ذلك الشـهـيـد سـكـنـه األبـدي
شابكاً يديه على حفنة من ترابِ فلسطين، فقد سـقـط فـي 
معارك العز لتحرير فلسطين، ودفن في بستان مواطـن فـي 
حي من أحياء المدينة القديمة، وان أهـل الـدار والـبـسـتـان 
والحي يعرفونه وتجري زيارته في األعياد لقـراءة الـفـاتـحـة 
واستذكار دور الجيش العراقي في الدفاع عـن فـلـسـطـيـن. 
الجندي العراقي الشهيد ليس وحيدا هناك في أرض بسـتـان 
المواطن الفلسطيني، انه وغيره من شهداء الجيش العـراقـي 
في أنحاء الوطن الكبير، ال زالوا في سرايا الجهاد يـقـاتـلـون، 

 .وأحياء عند ربهم يرزقون
حين ودع أهله في قريته بالعراق ذاهباً من اجـل الـدفـاع 
عن األرض هناك في فلسطين، لم يشعـر فـي قـلـبِـه انـه 
سيودع أرضاً عربية ألخرى تنتـظـره شـهـيـدا، هـذا خـيـاره 
وانتسابه وهويته الجامعة بين معنى الوطن الكبـيـر وداللـة 
الفداء في سبيله، أنها لحظة والدة ثانية في ارض عـربـيـة، 
والدة ال يمكن إال أن تكون بداية لنهاية حـتـمـيـة عـنـوانـهـا 
 بندقية في يديه، وخـتـم التحرير. إنه الشهيد الذي جاء حامال
بشهادة أن ال اهللا إال اهللا ليدافـع عـن أرض عـربـيـة تـهـدد 
باالغتصاب والغربة عن الجسد العربـي الـذي غـرسـت فـي 

  .أركانه آنذاك خناجر االحتالل والهيمنة
وهو الشهيد الذي رقد بعد أن أدى واجـبـه، ال زال هـنـاك 
ينتظر أن يأتي بقية فصيله وحضيرته الستكمـال الـمـهـمـة 
التي كلف بها للدفاع عن مدينة جنين العربيـة مـن الـغـزاة، 
وتحريرها. فهو الزال يحتفظ باسمه ورتبته العسكرية مـنـذ 

، وال يشغله أمر السـنـوات الـتـي مـرت واسـمـه ١٩٤٨عام 
المحفور على الشاهد مازال يعلو ضريحه، وال من سيأتي في 
عيد الجيش لزيارته، وال حتى من يتذكر أين نزفت دماءه آخر 
مرة. هو يحمل أسماء كل العراقيين والعرب، وال يخشى مـن 
رحيل اآلخرين بعيداً عن سكنه األبدي، وهو يعرف تماماً أنـه 
ليس وحيداً، ففي أرض العراق والوطن العربي كـلّـه جـنـود 
مقاتلون قد يكونوا اآلن في فترة استراحة مقاتل، لكن يومـاً 
ما سيأتون ويكملون مشوار التحرير. فـاهللا تـعـالـى بشــرنـا 

 ..بذلك اليوم في قوله سبحانه
{  جِـدسلُوا الْمخديلو كُموهجوُءوا وسيل ةرالْآخ دعاَء وفَإِذَا ج

 .{ كَما دخلُوه أَولَ مرة وليتبروا ما علَوا تتبِيرا
نعم سيأتي جند من جيشه الجرار الذي لم ينكـسـر يـومـاً 
ولم تثبت عليه ثلمة في سفره الوطني والقومي الخالد عـبـر 
سني كفاحه المسلَّح ضد الطُغاة والغزاة، ضـد الـمـعـتـديـن 

 ..والطامعين بأرض العراق وارض العرب
إنه جيش العراق.. جيش األمة العربـيـة أيـنـمـا اقـتضــت 
ضرورات قتاله.. سيبقى كما كان رغم الكبوة التـي أصـابـتـه 
في صميم فؤاده عندما أمر ذلك الغريب الشرير بحل كيانـه، 
خشية منه ورهبة، بعد أن وطأت أقدام الغزاة أرض الـعـراق 

م، معتقداً انه بذلك سيـحـطـم تـلـك الـروح ٢٠٠٣في عام 
بانطالق كوادر هذا الجيش العظيـم    األبية، فخسأ فعله ذاك

في أعظم مقاومة 
شهـدهـا الـعـالـم 
انــتــهــت بــهــروب 
الغازي من العـراق 
جـــــاراً أذيـــــال 
الهزيمة والـهـوان. 
وسيبـقـى جـيـش 

بالرغم من  العراق
 ددكل ذلك هو الم
ــعــرب..  ــل ال ــك ل

فعقيدته راسخة وتأريخه عريق، وتدريب مقاتليه وخبرتـهـم 
 .ال مثيل لها بين جيوش األرض في عصرنا الراهن

وهكذا هو الجمع بين معنى الجندية والعقيـدة الـقـتـالـيـة 
واستراتيجية القوة المعبرة عنهما، محاولـة ال تـبـتـعـد عـن 
المشهد العربي اإلسالمي، بل أنها تعيد إنتاج مـعـنـى ذلـك 
الزمن الذي ارتبط فيه معنى حمل رسالة اإلسـالم والسـالم 

 .إلى شعوب األرض، والشواهد كُثُر تقف شامخة عبر الزمن
وعودة لشم نسيم وردة الشهيد ورحيق العطر الذي تحمله 
من معان. فالعدو الفارسي الذي قام باإلبادة الجماعية لثالثة 
آالف من أسرانا في البسيتين بيوم واحد، وبأبشع صور القتل 
كربط األسرى بين سيارتين تسيران باتجاهين متعـاكسـيـن 
فيمزقونه أو يربطونه بحبل ويسحبونـه مـن عـلـى األرض 
بسيارة مسرعة، وغيرها من وسائل القتل واإلجرام الـبـشـع 
التي تم توثيقها فيلماً وتصويرا، بل أنهم أخذوا يـتـفـاخـرون 
بهذا النمط من الجرائم، حتى أن أحـدهـم، وهـو الـمـجـرم 
المدعو نادر قاضي بور وأثناء الترويج لحملته االنتخابية كان 

أسـيـر  ٨٠٠يقول انه قائد مجموعة قامت بقتل أكثـر مـن 
عراقي في يوم واحد في البسيتين. وذلك لكـسـب األصـوات 

 .للترشيح النتخابات برلمانهم المزيف
انهم هم وميليشياتهم الذين يتحكمون الـيـوم بـأرضـنـا 
الحبيبة ومقدرات شعبنا الصابـر الـمـحـتـسـب فـي الـعـراق 
العربي. بل أن بعضهم من العمالء والخونة هـم أنـفـسـهـم 
الذين قاتلوا مع األعداء مدعين عراقـيـتـهـم!! وهـم الـذيـن 
ساهموا في تعذيب وقتل األسرى العراقيين، وهم أنفسـهـم 
الذين استهدفوا شباب تشرين الثائر في ثورتهم الـمـجـيـدة، 
فأسقطوا ثمانمائة شهيد وعشرات آالف الجرحى والمعوقـيـن 
من خيرة شباب العراق، وهم أنفسهم الذين هدموا وحطمـوا 
وهشموا وأعدموا البشر والشجر والحجر في األنبار ونـيـنـوى 

 .وصالح الدين وديالى
تباً لهم بما فعلت أيديهم، وسيأتي اليوم القريب بإذن اهللا 
الذي يلقون حسابهم العسير على أيدي شعبنا الذي سينفض 
عنه غبار المعاناة واأللم، فينتفض كاألسد الجائع ضـد هـذه 

فـاهللا  الطغمة والشرذمة من القتلة والمجرمين والفـاسـديـن،
تعالى يمهل وال يهمل، وهو عز وجل القائل {لـيـحـق الـحـق 

 .{ويبطل الباطل ولو كره المجرمون
 ...رحم اهللا شهداء العراق واألمة العربية المجيدة

وسيبقى الشهداء نبراساً ومنهاجاً لمعنى التقدم والـتـحـرر 
  ..والثورة ضد الطغيان والعدوان
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    محسن يوسف محسن يوسف محسن يوسف محسن يوسف 
جبحها ال ينور موسقلنا : ش  

  صدامنا أغنى العراق مواقفاً
بشرالبطولة ي طهر من كفِّه  

  فالمجد إبن للعراق مدلَّلٌ
كتبحتماً ي بالدم تاريخه  

بروحه أعطى وجاد ثلُهم من  
ضربأضحى مثاالً للبطولة ي  
  رجلٌ بوجه الموت اقبلَ واقفاً

رعباإلعدامِ إسمها م ةومنص  
  قد جاءها صدام طوداً شامخاً

طلبوةً ال ينذُ عؤخي والعز  
  يا كاتب الصفحات هذا فخرنا
ال تغرِب ههذا شهيدنا شمس 

بتهغض هذا صنو... هذا العراق  
غلبال ي عراقنا فارس إكتب 
أبا الشهيدين ثالثهم حفيد  

سبني صاروا نشيداً للشهادة  

  عرضوا عليه مفاز ةً بحياته
ال يهرب العروض ومثله رفض  

  قالوا : اعترافاً بالكيان موقَّعاً
رفض المذلَّة بالشهادة يرغب  

  فالقدس مسرى ال يساوم عنده
بالعروبة من دمائنا تخض ارض  

غالب ههذا أبو الليثين طبع  
عند الشدائد يصلب هودع  

في ذكراك السادسة عشرة نراك تجوب العراق وتتجول في 
أحيائه وتنتقلُ بين مدنه وقراه مثلما نراك تجوب فلسطين 
ومواقعها المقاومة تقاتلُ مع أبطالها نراك في كل احتفاء 

  بهذه الذكرى على مستوى األمة من مغربها إلى مشرقها
  بطالً ورايةً خفاقة لك المجد في العلى

نستذكرك سيفًا للحق ال يثلم وخيالً مسروجةً ال تنام على 
  ضيم

  باقٍ ما بقي الوفاء ومنكم تعلمنا كيف يكون الكبرياء
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  نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
في مثل هذه األيام الكانونية من كل عام، تشرئب أفئـدة 
األحرار في العالم إلى واقعة اغتيال القائـد الشـهـيـد صـدام 
حسين ومشهدية وقوفه أمام حبل المشنقة الـغـلـيـظ وهـو 
يواجه من امسكوا الحبل وهم يغطّون وجـوهـهـم بـأقـنـعـة 
الخوف والذعر الذي اعتراهم، فيما أياديهم تـرتـجـف أثـنـاء 
ارتكابهم جريمة إنهاء حياة هذا القائد البطل الذي أبى إالّ أن 
يستقبل الموت بوجهه السافر وابتسامته الساخـرة ، هـازئـاً 
بالحبل ومن يمسكون به، وكأنه ال يرى فيه سـوى أرجـوحـة 

 . األبطال
هذا هو صدام حسين، األسد الهصور الذي حشّدت عـلـيـه 
اعتى قوة وترسانة عسكرية على القارة األرضية، تـدعـمـهـا 
ثالث وثالثون دولة بهدف إخافة العالم اجمع والدول السائـرة 
على دروب التحرير بشكل خاص، من نهـايـة هـذا الـفـارس 
المكبل اليدين والرجلين وقد خابت كل أمانيـهـم فـي تـلـك 
اللحظة التاريخية التي نادراً ما تتكرر، وهم يفاجؤون برباطة 
جأشٍ  وصالبة موقف لقائد، يعكس مشهدية الموت بالتحدي 

  : وهو يواجه قاتليه بعبارته الزاجرة
  "هاي هي المرجلة"

ويقلب في ذات اللحظة ، مشهدية االغتيال إلـى تـوجـيـه 
الضربة المعنوية للقتلة في آنٍ  واحد ، وهم يظهِرون جبنهم 
وارتعابهم مما لم تستطع كاميرات التصويـر إخـفـاءه وهـي 

  . تسجل تللك اللحظات بكل دقة وتفصيل
لقد غاب عن تفكير هؤالء أن مشهديـة الـبـطـولـة هـذه، 
سوف تتمدد وتنتشر على أثـيـر الـفـضـاء بسـرعـة الـبـرق، 
وتتحول إلى شهادة حياة يتناقلها، ولم تزل، الـمـاليـيـن مـن 
األحرار في أنحاء العالم، لتبقى وثيقة بطـولـة وفـداء يـعـود 
إليها العراقيون والعرب وقوى التحرر العالمي، كلما ادلـهـمـت 
عليهم ظروف المطاولة والتحدي، وتعود بهـم الـذكـرى إلـى 
مثل ذلك اليوم من كل عام حين صنع القائد بـاسـتـشـهـاده 
سفراً جديداً لالمة ال تكتب سطوره سـوى عـلـى أيـدي مـن 

  . صدق االنتماء لها بأحرف الدم القاني والفداء الال محدود
 ! ماذا تعني هذه المشهدية من البطولة النادرة-
وماذا لو جرى عكسها وظهر علينا الرئيس بغير صورته التي  -

  ! ترسخت فينا وإخالصه لمبادئه وقيم الرجولة التي يمثلها 
وهو المدرك تماماً إلى الالمشروعية القانونية واألخالقيـة 
لالحتالل األميركـي لـلـعـراق، والـالمشـروعـيـة الشـعـبـيـة 
والدستورية لكل العملية السياسية وأطرافها الـذيـن دخـلـوا 
العراق على دبابات المحتل الـغـازي وأعـادوه إلـى الـقـرون 
الوسطى من التخلُف بتبعيتهم لنظام الماللي فـي طـهـران 
وسلخه عن عروبته وتغييبه عن كل نشاط حضاري فاعل لـه 

  . بين األمم
لقد ظهر صدام حسين للجميع وهو يترقـب الـمـوت فـي 

 : لحظات العمر األخيرة حيث لم يكن إالّ هو

صدام الـبـطـل، الـفـارس 
العربي والمنـاضـل الـبـعـثـي 
الذي لم ولن تهتز فيه صـورة 
القائد التاريخي يوماً، فـتـراه 
يصـر وهـو أمـام الـلـحـظـة 
التاريخية من الـزمـن، لـيـس 
على نفح األمل فـي نـفـوس 
رفاقه وشعبه وحسب، وإنـمـا 
يوجه الجميع كـيـف يـهـزأون 

بالموت وهم يتسلحون بصالبة المؤمنين وشهامة األبـطـال 
الذين يرون في الشهادة تأكيداً لالنتماء لألمة ولـعـقـيـدتـهـا 
الثورية، واستحضار كل عوامل النهـوض بـهـا إلـى مصـاف 
األمم التي تأبى الخنوع سوى للخالق عـز وجـل ّ ورسـاالتـه 
 د للعرب حين جعل منهم خـيـر أمـةالروحية وإسالمه الموح
أُخرِجت للناس، وكان "البعث" بمبادئه وأهـدافـه خـيـر مـن 
يحمل رسالة العروبة في سبيل وحدتها وحريتهـا وتـحـقـيـق 

  . العدالة االجتماعية ألبنائها
إنه، ومن منطلق هذه اللحظات التي تختصر كل مـعـانـي 
البطولة العربية وفروسيتها، اطلق الرئيس الـقـائـد األمـيـن 
العام لحزب البعث العربي االشتراكي وصيته األخيرة لشعبـه 

 :ورفاقه
إن العراق هو للعراقيين ولن يكون مقراً أو ممراً لمحـتـل -

وغازٍ، ولن يكون إال الموحّد والموحد ألبنائه جنـوبـاً ووسـطـاً 
وشماالً لتبقى رايته مرفوعةً كما أرادها نبوخذ نصر وصـالح 
الدين وصدام حسين، حين بقيت األعين وعلى مدى الـزمـن، 
شاخصةً نحو فلسطين التي ال يمكن أن تكون إال حرةً محررةً 
من النهر إلى البحر، وها هـم الـيـوم أشـبـال فـلـسـطـيـن 
يتفاجؤوننا أن ما زرعه القائد من بذور عطاء لن تذرها ريـاح 

- التسويات الدولية أو يكسرها الجبروت الصهيوني العالمـي،
أما النطق بالشهادتين فهذا شأن المبشرين بالجنة والشهداء 

ولعمري أن فـي ذلـك  الذين هم، أحياءاً عند ربِّهِم يرزقُونَ،
المقطع األخير من وصية القـائـد الـتـي ابـتـدأهـا بـالـعـراق 
وفلسطين، ولم يشأ أن يختمها إال في العودة إلى الـبـدايـات 
التي اطلّت فيها أمة العرب على العالم حين نشـرت رسـالـة 
التوحيد الناطقة بالشهادتين بواسطة الرسول العربـي خـيـر 

وكأنـنـا الـيـوم  البشرية وأصحابه وأصفيائه والمصدقين له،
أمام روح الشهيد تخاطبنا أن حافظوا على الحزب وشرعـيـتـه 
ووحدة تنظيماته بأشفار عيونكم، وال تتركوا الـعـراق بـيـن 
مخالب الطامعين به وأعيدوه "جمجمة" العرب كما كان، دون 
أن تنسوا أن العراق إذا ذُلّ، فقد ذُلَّت العرب، ولتكن فلسطين 
بــيــن أعــيــنــكــم، إلــى أي جــهــة مــن الــجــهــات األربــع 

ولتبقى راية اهللا أكبر التي خطّت بدمـاء الشـهـيـد  استدرتم،
واهللا  على علم العراق بنجومه الثالث مرتفعةً إلى أبد الدهر،

 . أكبر ..اهللا أكبر
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