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ر  كما في كل المعارك الخالدة في التاريخ العربي، التي حرَّ

فيها العرب أرضهم واستعادوا سيادتهم عليها، ستبقىق) مأ  

المعارك( الخالدة رمزًا لمعركة تحرير األمة مق  اسسقتقعقمقار 

والصهيونية وم  كل طامع خبيث. وهي لقم تق ق  األولق) 

ول  ت ون األخيرة، فىد سبىتها المعارك التي أسهقمقف فقي 

رسم معالم الت وي  الىومي العربي، لقاا كقانقف القمقعقركقة 

القوقورة  األول) التي غيَّرت وجه تاريخ المنطىة العربية هقي

اإلسالمية، التي قادها الرسول العربي. كانف كقالقأل ألنقهقا 

طردت إمبراطوريتْي الفرس والرو  م  أرض القعقرب. ولقم 

تىف تأثيراتها عند تلأل الحدود، بل واألهم مق  كقل كلقأل 

أنها ظلَّف الوورة المستدامة، إك غرسف في القرو  القعقربقيقة 

باور التحرر م  أية هيمنة أخرى كما حصل  فقي القمقعقارك 

الالحىة التي ألحىف الهزيمة بالمغول والتتار والصقلقيقبقيقيق  

 الاي  دنَّسف أقدامهم أرض العرب في غزوات متتالية.

وبققفققعققل نققتققااققر الققوققورة الققعققربققيققة األولقق) أفققل عصققر 

اإلمبراطوريات الطامعة بالمنطىة العربية لمئات م  السنيق  

حيث استمرت إل) الوقف الاي انهارت فقيقه اإلمقبقراطقوريقة 

العومانية بعد الحرب العالمية األول). وبفعل كلقأل اسنقهقيقار 

استفاقف م  جديد أطماع أوروبقا اإلمقبقراطقوريقة عقنقدمقا 

ألحىف أقوى دولها، فرنسا وبريطانيا، القمقنقطقىقة القعقربقيقة 

قمقيَّ حقيقنقااك بسقلقطقات  بممتل اتهما تحف سلقطقة مقا سَّ

اسنتداب. ولم يصمد اإللحاق أكور م  عىدي  ونصف العقىقد 

م  الزم  حيث خرجتا منه تي  م  نتاار الحرب القعقالقمقيقة 

الوانية، فورثتهما الوسيات المتحدة األميركية، كدولة ناشقئقة 

وقوية، التي استفاقف عندها نزعة القتقوسقع عقلق) حسقاب 

الشعوب األخرى، وفي المىدمة منها أمتنا العربية. ولما كقان 

هاا المتغير قد حصل في أعىاب الحرب العالقمقيقة القوقانقيقة، 

فيصح وصفها بالمرحلة اإلمبراطورية الجديدة، التي ابقتقدأت 

أميركا في رسم معالمها والتح م بمصاار دول العالم، جنبقاً 

إل) جنب استحاد السوفياتي، كدولة أخرى جديقدة نقاشقئقة. 

وهي المرحلة التي ما زال الوط  العربي يخوض فيها صراعاً 

ة.  مريرًا م  أجل تحرره وبناء دولته الموحدَّ

لىد خاضف أميركا حربًا مسعورة م  أجل تمهيقد القبقيقئقة 

العربية لىبول أطماعها، فخاضف حربًا شقرسقة بقالقواسقطقة، 

منا الخمسينيات م  الىرن الماضي، لتىويض الحلم العربقي 

بالوحدة والتحرر الاي عمل البعث والناصرية عل) تحىقيقىقه. 

قارة  7691ف انف حرب السادس م  حزيران م  العا   الصفَّ

األول) سنطالق معركة القتقرمقر ضقد القمقشقروع القتقىقدمقي 

مقيَّ بقمقرحقلقة  الوحدوي الاي حمله البعث والناصرية فيما سَّ

المد الىومي العربي التحرري. تلأل الهجمة اإلمبرياليقة القتقي 

قادتها أميركا مع الصهيونية العالمية استطاعقف أن تقخقر  

بواسطتها مصر م  ميدان الصراع بت بيلها باتفاقيات كامقب 

ديفيد التي اعترف فيها أنور السادات بال قيقان الصقهقيقونقي 

دولة لها الحق بالوجقود أوسً، وبقاسعقتقراف بقىقوة أمقيقركقا 

والرضوخ إلمالءاتها بوضع مكل البيض المصري في السقلقة 

 األميركية(. 

وإنه بعد تحييد مصر م  مقعقركقة األمقة، أخقات تشقهقد 

الساحة العربية بداية الفراغ في الىرار القعقربقي، هقاا عقلق) 

، عقمقلقف 7691تموز للقعقا   03  –  71الرغم م  أن ثورة 

جاهدة إلمالء الفقراغ السقيقادي القعقربقي. وبقهقاا القتقحقول 

استفردت قوى اإلمبريالية األميركية والصهيونية القعقالقمقيقة 

وخاضف معركة شرسة م  أجل إسىاط تلأل الوورة، وخاصة 

إسىاط ف ر البعث بما هو ف ر ققومقي تقحقرري، بقاعقتقبقاره 

الفتيل الاي يفجر الوورة الداامة ضد اسستعمار والصهيونية. 

وم  غير إبطال مفعوله عبوًا ست ون نتاار تلأل القمقعقركقة، 

الصهيوني مصوَّبة م    –لاا كانف أهداف التحالف األميركي 

أجل اجتواث ف ر البعث بش ل خاص، واجتواث الف ر الىومي 

 بش ل عا .

وعل) قاعدة تلأل األهداف اسستراتيجية، أدخل القتقحقالقف 

الماكور الوورة العراققيقة فقي حقروب اسقتقنقزاف مسقتقمقرة 

 ومتواصلة، وم  أهمها:

ابققتققدأت بققحققرب السققنققوات  الحرب العدوانية اإليرانيقة:-

(، التي شنها نظا  موسية الفىقيقه( 7611  –  7613الومانية م

في إيران، بالتواطؤ مع القغقرب، ضقد القعقراق لقلقتقأسقيق  

إلمبراطورية فارسية تعيد أمجاد كسرى التي قوَّضها القعقرب 

منا ألف وأربعماية سنة مضقف مق  جقهقة، والقتقي تصقب 

نتااجها في مصلحة الغرب والصهيونية في القىقضقاء عقلق) 

الحلم العربي بالوحدة الىومية م  جهة أخرى، ول نها بقاءت 

 بالفشل.

، وإعقالن 7667العدوان الوالثيني األطلسي في العا  -

بعد فشل العققدوان اإليققرانققي،  العراق خوض مأ  المعارك(:

وخرو  العراق منتصرًا فيها، تىوَّضف أحال  الفرس والقغقرب 

معًا. وألن الغرب بش ل عا ، وأمقيقركقا بشق قل خقاص، س 

تفوتهما البداال في وساال إسىاط آخر الحصقون القعقربقيقة 
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الرافضة لالستعمار في العراق. فىد أعدت أمقيقركقا نقفقسقهقا 

للىيا  بعدوانها العس ري المباشر ضده ف ان تنفيا العدوان 

. وألن القعقمقل القعقسق قري 7667الوالثيني في بداية العا  

الواسع باء بقالقفقشقل، كقان القعقدوان القبقديقل السقيقاسقي 

واسقتصادي جاهزًا. فحوصر حصارًا اقتصاديًا وسياسقيقًا دا  

ثالثة عشرة سنة. قابلها النظا  الوطني في العراق بإحبقاط 

 أهدافه بابت ار المزيد م  وساال الصمود والتحدي. 

ولما  :3330العدوان األربعيني واحتالل العراق في العا  -

فشلف كل أنواع العىوبات التي فرضها مجل  األم  الدولي 

بإمالءات أميركية ضد العراق، كان احتالل العراق القمقبقاشقر 

. 3330آخر وساال الشر األميركي. وهاا ما حصل في العا  

وفيها سطر العراق، بىيادة البقعقث، أروع مقعقارك القتقاريقخ 

وحيدًا في مواجهة اسحتالل الغاشقم، القتقي فقيقهقا شقهقدت 

الوسيات المتحدة أكور هزاامها مرارة، كانف م  أهم نتااجها 

، تقجقر 3377خروجها صاغرة م  العراق فقي أواخقر القعقا  

وراءها تداعيات خطيرة في اقتصادها التي ما تزال تقعقانقي 

 م  تداعياتها السلبية حت) اآلن، ولسنوات قادمة أخرى.

لىد سطر البعث، منا أول عدوان عس ري ضد العراق، في 

، أروع أش ال الصمود وأنواعقه. حقيقث كقانقف 7667العا  

أهداف العدوان العس ري الوالثيني ضد العراق، إسىاط ثورة 

البعث بىوة السال ، الاي إن لم ينفع كما كان العقدوانقيقون 

يحلمون، فإنه قد يقؤدي إلق) إخضقاع القنقظقا  القوطقنقي 

ه إل) طاولة المساومقات عقلق) ققاعقدة مإمقا  وتطويعه وجرِّ

 الخضوع للىرار السياسي وإما اإلسىاط بىوة السال (.

وألن النظا  الوطني في العراق كان يمول ثورة م  أجقل 

حق العراق واألمة العربية في تىرير المصير، ولي  م  أجقل 

المحافظة عل) شخوصه طمعًا بالح م، أصقرَّ عقلق) رفقض 

اإلغراءات بالخضوع مىابل اسستمقرار فقي القحق قم. وواجقه 

التهديدات بما تمليه عليه واجباته الوطنية والىومية العربية 

 بىرار اسستمرار بالمواجهة عل) شت) ألوانها وأش الها.

وإننا إك نحيي اآلن الاكرى السادسة والعشري  لقلقعقدوان 

الوالثيني ضد العراق، فل ي نعيد التأكيد عقلق) أن أهقداف 

العدوان لم ت   تريد إسىاط النظا  الوطني لااتقه، وإنقمقا 

كانف تريد إسىاط عىيدة النظا  الوطقنقيقة القعقراققيقة أوسً 

كخطوة عل) طريق إسىاط عىيدته الىومية ثانيًا. ولو فعلها 

النظا  ل ان م  المؤكد أنه قد كسب كاته، وحقافقع عقلق) 

كراسي شخوصه، ول ان في المىابل ققد ضقحق) بقالقعقراق 

واألمة العربية، وأسهم في إدخالهم في نفق العبوديقة مق  

جديد إلرادة م  يعملون عل) بناء إمبقراطقوريقاتقهقم عقلق) 

جماجم الشعوب وكراماتها. ول ان البعث، لوفعلها، ققد خقان 

التاريخ العربي المجيد الاي طرد الفرس والرو  مق  األرض 

العربية منا ألف وأربعماية سقنقة فقي مقعقركقتقي كي ققار 

واليرموك. ول ان قد خان التاريخ العربي المجيد القاي طقرد 

الصليبيي  في معركة حطي  منا ثمانماية سنة. ول ان ققد 

خان تاريخ الوورات الشعبية التي خاضها الشعب العربي فقي 

مواجهة كل أنواع اسنتداب التي فرضتها اإلمقبقراطقوريقتقيق  

 الفرنسية والبريطانية في النصف األول م  الىرن العشري .

في الاكرى السادسة والعقشقريق  لقلقعقدوان القوقالثقيقنقي 

الغاشم، نعيد التأكيد أنها كانف استقئقنقافقًا لقمقعقارك األمقة 

السابىة، وستبى) األنموك  لمعارك األمة الالحىة. وهاا مقا 

أكدته وقااع التاريخ الىديم، كما أكقدتقه وققااقع القتقاريقخ 

 المعاصر المستمر حت) هاه اللحظة الراهنة.

إن البعث منا تأسيسه بدأ يدمي عيون القطقامقعقيق  فقي 

استعباد األمة، وظل البعث يدمي عقيقون القطقامقعقيق  فقي 

ثرواتها وموقعها. وظل يمول ضميرها وقلبها وسيفهقا القاي 

لم تستطع أن تفلَّه ترساناتها الهاالة وأكقداس أسقلقحقتقهقا 

الفتاكة. وظل شامخًا يعمل عل) تحرير ثرواتها مقنقا وصقل 

إل) الح م في العراق، ويعمل عل) تحقريقرهقا مق  القجقهقل 

واألمية، وينتىل بها م  موقع المستهلأل المستسلم للسقلقع 

الخارجية إل) موقع المنتر الخالَّق. واألهقم مق  كقل كلقأل 

يعمل عل) تحرير إرادتها وغرس باور التمرد علق) إمقالءات 

 م  زعموا أنهم أسياد العالم.

لىد أعط) البعث األنموك  الخالق في إعادة بناء القعقراق 

بعد العدوان الوالثيني بأيد عراقية ومواد عراقية وتخقطقيق  

عراقي. وتجاوز كل أنقواع القحقصقار، وتقحقول مق  مقوققع 

المستنَزف م  قبل التحالف الشرير إل) موقع المستنِزف لقه. 

ولم ي   البعث رومانسياً، بل كان يحفر في األرض عمقيقىقاً 

سستنزاف إرادة المست بري  في العالم بمىاومة قلَّ نظيرهقا 

في التاريخ البشري، قا  بتمويلها م  دون مسقاعقدة أحقد، 

وفي مواجهة العالم كله. ونتيجة ل ل كلأل فىد ألحق أكقبقر 

هزيمة بأقوى قوة عل) هقاه القبقسقيقطقة، وهقي أمقيقركقا، 

 وأوصل اقتصادها إل) الحضيض.

إنها سر الوورة التي لم تضعقفقهقا ققلقة األصقدققاء، ولقم 

ترهبها كورة األعداء. إنها الرو  التي رسمف خقطقوات ثقورة 

تموز، وغرسف الصمود في مواجهة القعقدوان القوقالثقيقنقي، 

ىف المىاومة وأعطتها خصوصيتها المميزة في مواجقهقة  وعمَّ

. تلأل القمقىقاومقة القتقي 3330اسحتالل األميركي في العا  

استشهد فيها الىااد قبل األفراد. والتي نزل فيها الىااد إلق) 

 خندق الىتال جنباً إل) جنب المىاتلي  البواسل.

إن سر ثورة البعث، م  أبناء هاه األمقة القخقالقدة، القتقي 

نف الفرس والرو  والصليبيي ، وم  بعدهم األميركيقيق ،  لىَّ

والفرس م  بعد بعدهم، دروسًا في البطولة ستقبقىق) سقرًا 

ل  يدرك كنهه سوى البعويي  وكل م  آم  بالف ر الىومقي 

 المستند إل) إرادة الوورة بالتحرير.

إن الاكرى السادسة والعقشقريق  لققلقعقدوان القوقالثقيقنقي 

الغاشم، ستبى) أحد المشاعل المضيئة في كاكرة العراقيي ، 

وكاكرة كل الىوميي  العرب، وستبى) الرمز الاي ياكي فقي 

نفوسهم إرادة استعادة معركة الىادسية األولق) ومقعقركقة 

حطي ، ومعركة الىادسية الوانية، ومعارك جنوب العراق في 

مواجهة اسحتالل ألميركي، ومعارك مقطقار صقدا  حسقيق  

والفلوجة والرمادي، وكقل مقعقارك الشقرف القتقي خقاضقهقا 

 العراقيون في كل أنحاء العراق.
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بمناسبة وفاة الرفيق هشام النجداوي، العضع ع  
عل العرفعيعق  السابق في قيادة قعرعر ادند ، وه 
الدكت ن عبد المجيد الرافضي نئيس حزب طلعيعضعة 
لبنا  الضربي االشتراكي، وقيادة قرر لبنا  للحزب 

 برقية تضزية، هذا نصها:
 ادستاذ أحمد النجداوي وعائلة الفقيد

الرفيق أمين سر قيادة قرر ادند  لحزب البعضع  
الضربي االشتراكي وقيادة القرر وهميع البضثييعن 

 في ادند .
تلقى الدكت ن عبد المجيد الرافضي نئيس حعزب 
طليضة لبنا  الضربي االشتراكعي، وقعيعادة قعرعر 
لبنا ، نبأ وفاة الرفيق هشام العنعجعداوي بعبعالع  
ادسى والحز ، واعتبر أ  وفاتل خسانة لعلعسعاحعة 
الن الية الضربية في ظرف من أدق الظروف التي 
تمر بها أمتنا الضربية. وهي خسانة لرفعيعق نهعن 
مستقبلل وههده من أهل استمران مسيرة البعضع  

في ادند  وال طن الضربي ط ال عشرات السنين، لم يبخل فيها بتقديم كل الت حيات من أهل 
أ  تحيا أمتل الضربية، خاصة في أدق الظروف التي تتضرض فيها دكبر العمعمامعرات وأكعثعرهعا 

 حقدًا.
وإذ ندع  للفقيد بالرحمة والغفرا ، فإننا نت هل إلى والد الفقيد، ادستعاذ أحعمعد العنعجعداوي 
المناضل التانيخي في صف ف البض ، وإلى عائلة الفقيد داعين لهم بالصبر والسعلع ا  ععلعى 
خسانتهم الفادحة. ونت هل للرفيق أمين سر قيادة قرر ادند  لحزب البض  الضربي االشتراكعي، 
وإلى قيادة قرر ادند  وهميع مناضليل بأحر التضازي بفقدا  الرفيق هشام النعجعداوي، ناهعيعن 

 الم لى أ  يتغمده بفسيح هنانل هنبا إلى هنب مع شهداء الحزب وادمة الضربية.
 الدكت ن عبد المجيد الرافضي
 وقيادة قرر لبنا  
 لحزب طليضة لبنا  الضربي االشتراكي

 0217/ 1/ 02لبنا  في 



      7102كانون الثاني طليعة لبنان الواحد /  

 

 
 

 
–

  

في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يومم احدو  

، دعت قيادة قطور لواو واى  لو  7117/ 1/ 8الماقع في 

ادتفال في بل ة مزبمد ادوتوفواا بوالوالورش الو وا ورة 

 الستشهاد الرئيس ص ام دسين. 

لاى الشارع الرئيسي الممت  من لترمايا، وصمالً  لو  

مزبمد، مزدانًا بصمر الشهي  الكاير، وبالفتات الوتوةويوة 

لصادب الم اساة. وازدانت م اخل الواواعوة وداخولوهوا 

 بصمر الشهي  الكاير والفتات التةية لشهادته.

ممثولوم احدوزاا والواومش الوم و ويوة دضر االدتفال 

اللا انية، وممثلم فصائل الثمرة الفلسطي ية، وموموثولوم 

هيئات المجالس الال ية واالختيارية، وهيئات المجتوموع 

الم ني. وبةضمر الرفاق أعضواا الواويوادة الواوطوريوة 

 للةزا، وع د لاير من أعضاا الةزا ولمادره.

افتتح المهرجاى بال شي  الم  ي اللاو وانوي، ونشويو  

الا ث، لما دعت عريف الوموهورجواى، الورفويواوة نو ش 

ابراهيم، الةاضرين  ل  المقمف دقياوة صوموت  جوالالً 

 حرواح  ه اا احمة ال ربية. ثم قامت بتا يم الخطااا.

 

 
 

دعت عريف االدتفال احخ الةاج رف ت   اعة، عضوم 

المجلس الثمري لةرلوة فوتوح الواواا لولوموة الوثومرة 

 الفلسطي ية. وهاا أهم ما جاا فيها:

تمجَّه احخ   اعة في ب اية للمته بالتةية  لو  دوزا 
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 لي ة لا اى ال ربي اال ترالي، الاي هم دزا الواو وث 

ال ربي اال ترالي، بهاه الم اساة، متمجهًا بوالوتوةويوة 

لل لتمر عا  المجي  الراف ي نائب احمين ال ام للةزا، 

الاي اعتاره الا وة بال ضال، م ا الستي يات من الاورى 

الماضي، من أجل الاضايا الاوممويوة وخواصوة قضويوة 

فلسطين. لما ديا  ه اا وأسرش فلسطويون والو وراق 

 واحمة ال ربية.

وتمجَّه  ل  دزا الاو وث واحموة الو وربويوة بوتوةويوة 

فلسطين في ذلرش استشهاد الرئيس الاطل ووصوفوه 

بأنه  هي  فلسطين أيضاً، حنه لاى الوةواضون احهوم 

واحلار للثمرة والاضية الفلسطي ية. واعتار أى مماقوف 

الشهي  ال اعمة لانت استمرارًا لمماقف دوزا الواو وث 

باعتاار فلسطين قضية ال را المرلزية. ولهاا اعوتواور 

الرئيس الشهي  أى واجب ال عم والمشارلة في نضوال 

ور لوهوا  الش ب الفلسطي ي واجااً قممياً، ولهاا فا  وفَّ

لل أسااا ال عم الم  مي والسياسوي والوموادي. وموا 

استمرار رواتب الشه اا الفلسطي يين مثاًل، فوي أدولو  

الظروف، سمش مظهر من موظواهور دورر الورئويوس 

الشهي  عل   دامة ما أ الثمرة دت  تةرير فولوسوطويون 

 من ال هر  ل  الاةر.

وتابع احخ   اعة قائاًل:  ى المااومة الفلسطي ية التي 

دفظت قضية فلسطين من الضياع هي فو ول  يومواى 

دائم لن يتمقف ودعا الاين يراه مى عل  انتهائها أى 

يال ما عن أوهامهم. ولاا فاو  اعوتواور أى الو وشوا  

ال يالمماسي والسياسي في المسط الو ولوي هوم أدو  

أ كال المااومة، وق  داات ال ولة الفلسطي ية عولو  

هاا الص ي  اختراقات مهمة، وم ها اعتاار فولوسوطويون 

عضمًا مراقاًا في هيئة احمم المتة ة، ديث نال مشروع 

عضمًا من مجممع أعضاا الوهويوئوة  138الارار ممافاة 

 ال ولية، ولم ي ارضه سمش ثمانية أعضاا فاط.

ولاى آخر تل  االخوتوراقوات الوتوي أنوجوزتوهوا دولوة 

، الاي ص ر الشهر المواضوي، 7332فلسطين هم الارار 

وفيه داى مجلس احمن ما أ االستيطاى الاي توموارسوه 

 دكممة ال  و الصهيمني م ا آماد  ميلة. 

وأضاف قائاًل:  ى تل  اانجازات ن تارها مردلية ولون 

نتجاهل الما أ احساس الاي يامم عل  مهمة توةوريور 

 فلسطين لل فلسطين.

واختتم الةاج   اعة للمته الفتًا ال ظر  ل  أى م ظمة 

التةرير الفلسطي ية ستسمر فوي نشوا وهوا مون أجول 

التةرير الكامل. ودرصًا عل  ود ة الوفولوسوطويو ويويون 

ست ا  سلسلة من المؤتمرات فوي لواو واى مون أجول 

 تةايق ود ة الفلسطي يين ال ضالية.

 
 

 
ودعت عريف االدتفال ال لتمر ولويو  جوموال الو يون 

الااا للمة الامش الم  ية في م طاة الشومف، وهواا 

 نص للمته:

 أيها الةفل الكريم. 

السالم عليكم في هاا اليمم المجي . دويوث الوالورش 

ال ا رة الستشهاد الرئيوس الورادول صو ام دسويون. 

وهكاا أيها ااخمة، يردل احبطال عن ال نيوا توارلويون 
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ورااهم م هجًا وم رسًة نضاليًة و خطاً عروبيا مواواومواً 

يأب  الّضيم واالدتالل، وهاا ما عاش عولويوه الورئويوس 

الرادل ص ام دسين، دويوث لوّرس دويواتوه لوخو موة 

ال روبة، وأف   ديواتوه بوالو فواع عون قضوايوا احّموة 

ولوة لوّل  خصمصًا الاضّية الفلسطي ية التي هوي بومصة

م اضٍل  ريف، وأسس لفكٍر راسخٍ يكافح االسوتو وموار 

والتاسيم واالدتالل، فاالد الو ورا ال ولون تو ّنسوهوا 

  مٌا دخيلة اتخات من أرض ا فرا وا، ومون خويورات 

تربت ا غااًا، ومن مياه ي ابي  ا سااًا، هاا ما لاى يجمل 

في َخَل ة الرادل الكاير، فثارت برالين ال ضال في قلاوه، 

وج ل هم ال روبة نصب عي يه، ولما   ر الموةوتولومى 

بخطمرة المضع الاي سي ال من عرو هم ولراسّيوهوم، 

دخلما ال راق مةتلين، سارقويون الوخويورات، نواهواويون 

الماّ رات، آسرين احبطال، مستايةين الةرمات، قاتلين 

اح فال، هاتكيون احعورا ، فوارضويون الو واومبوات، 

وَمومة  ه فهم المصمل  ل  رقاة المةوّر  الوّرئويوس لةوهة

الشااا المتةمس الثائر. ولما في لّل زمواى وموكواى، 

يكمى للمرتزقة والخمنة دور بارز في زعزعة االستاورار، 

وم اونة الظالم للمصمل  ل  اه افه، فوموا لواى مون 

قمش الظلم والشر،  ال اى أع مت رمز الو وضوال الواوائو  

ص ام دسين، بم اونة الخمنة ال مالا، ظّ اً م هم انهم 

سي المى من عزيمة احبطال، ونسما اى صو ام لويوس 

جس ًا يمشي عل  احر ، وال رودوًا قو  فواضوت  لو  

خالاها، بل اّى ص ام   لة جهاٍد متومقو ة فوي أرواح 

من يئسما الةياة في ظل االدتالل، فمضو وما دموااهوم 

 عل  الّفهم وتاب ما مسيرة الةق وال ضال.

وأضاف ال لتمر جمال ال ين قائاًل: وفي مالوب آخور، 

لما لاى اله ف هم فسطين، تمد ت الامش، وجو ولوت 

ب ي صهيمى ه فها المدي ، ودلت دصومى االدوتوالل 

الثر من مرة، في ظل وجمد الا وات الوفوّاة والوّ وَخوب 

الايادية الفري ة، لكن، ع  ما غوابوت الورمومز، توفورق 

المتة وى، وتمزقت الامش، وتفّرعت الةرلات واحدزاا، 

لل ي تمي لطائفة ومرج ية سياسية او دي يه، ف واثوما 

في احر  فسادا، وخربما ودمروا لما يف ل االدوتوالل، 

وتض ضع خط المااومة واهتّز، حى اله ف بات مصالح 

الممجمدين في الميادين، ولم ي   اله ف، فلسوطويون 

 احبية. 

 ااخمة الةضمر. 

 ى الةرلة الم  ية التي لانت وقمدًا للوثومرة، لوانوت 

تةظ  ب عم الرئيس الشهي  ص ام دسين، لما لانوت 

تةظ  بتأيي  الرادل م مر الااافي، لكن، ع  ما خسور 

ال الم هاين ال لمين الشواموخويون، تويوتوموت الواومش 

الم  ية، ولأى اب ًا فا  اباه وهم في أمس الةاجة  ليه، 

خصمصا واى المشاريع الُصهيمصفمية ب أت باالنتشوار 

ب   رديل الايوادات الوفوريو ة، وظون أصوةواا هواه 

المشاريع أنهم سي ةروى احمة من وري ها لما اع موما 

السي  الرئيس في يمم ال ةر، لك هم نسما اى الشوهويو  

ص ام يري  م ا في ذلرش استشهاده اى نةيوي موجو دا 

تاريخ الةرلة الم  ية التي اذا موا توكواتوفو وا جومويو وا 

اديائها، قضي ا عل  المخططات الصهيمنية الفارسويوة 

ااماريالية، التي ما بردت ت خر في جس  احمة ال ربويوة 

 الهزيل.

 أيها الةفل الكريم، 

نتالر تل  المشاه  دتو  نو ويو  حموتو وا موجو هوا 

واستارار بالدها، ونغلق صوفوةوًة سومداا مون تواريوخ 

التمزق والتشتت،  ى روح الرادل الكاير ص ام دسويون، 

ت ادي قادة ال را، أى هلّمما  ل  فلسوطويون، واتورلوما 

مصالةكم الشخصية، فما تر  قمم ال وضوال ااّل خوارت 

 قماهم وتمزق  ملهم، 

ان ا في هاه الم اساة، نج د عوهو  الومفواا والومالا 

للرئيس الشهي  ص ام دسين، ونج د الاي وة لولواومش 

الم  ية والةرلات ال روبية التي لانت فتيل الثمرة فوي 

فلسطين، عس  اى تتةر  في ا ال زيمة مج دًا ل ت ال  

ونترّفع عن المصالح ونتة  تةت راية دولة فلوسوطويون 

وعاصمتها الا س الشريف، دموتوم فوي رعوايوة ا ، 

 والسالم عليكم،

 
 

 
 

 
 

وق مت عريف االدتفال الرفيق هشام س و  الواواا 

للمة دزا  لي ة لا اى ال ربي اال ترالي، وهاا نص 

 الكلمة:

احخمة والرفاق ممثلوم احدوزاا والواومش الوم و ويوة 

 اللا انية

 احخمة والرفاق ممثلم فصائل الثمرة الفلسطي ية

احخمة والسادة ممثلم هيئات الوموجوالوس الواولو يوة 

 واالختيارية، وهيئات المجتمع الم ني، 

 الةضمر الكريم

 أيها الرفاق والرفياات،

باسم دزب ا، دزا  لي ة لا اى ال ربوي اال وتورالوي، 

باسم رئيسه الرفيق الم اضل ال لتمر عواو  الوموجويو  

الراف ي نائب احمين ال وام لوةوزا الواو وث الو وربوي 

اال ترالي، والرفاق في قيادة الوةوزا ولومادره ولول 

م اضليه وأص قائه، وباسم  ه ائه الاين رووا هواه 

 احر  الطياة ب مائهم الالية.

باسم الاين سّطروا مالدم بطملويوة فوي موماجوهوة 

ال  و الصهيمني، وخاضما م ار  المماجهة الماوا ورة 

 م ه ودف ما أروادهم وأرزاقهم ف اا هاه احمة، 

نستةضر في هاه ال جالة  ه اا ملةموة الوطويواوة، 

أب اا  رف ال ين احبطال، احا و ب يه، الاين تةل هواه 
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احيام الالرش الثالثة واحرب مى الستشهادهم، وب  هوا 

ملةمة لفرلال وقائ ها الشهي  الاطل أبم علي دوالوي 

ولل  ه اا المماجهة في داخل فلسطيون الوموةوتولوة 

 وعل  تخممها من تملين  ل  ماروى الراس وال رقما، 

باسم لل الشه اا الاين ساطوما وهوم يواوارعومى 

االدتالل الصهيمني في داخل فلسطين وخارجها، وعل  

 رأسهم  هي  فلسطين الاائ  أبم عمار،

باسم  ه اا ال راق الاين تصّ وا لالدتالل احميرلوي 

والمت  د الج سية والاين يتص وى لالدتالل اايورانوي 

ولل الامش الماهاية والطائفية المةمملة عل  راف ات 

ال  واى ال ولي وااقليمي والتوي توموارس الوتورهويوب 

 السياسي واالجتماعي والتكفير ال ي ي،

باسم  ه اا ال روبة في احدوماز الوايون يواوامومى 

 االدتالل الفارسي باللةم الةي،

باسم  ه اا الرأي ودرية الت اير والم تفضيون ضو  

نظم االستا اد والظلوم واالرتوهواى لولوخوارج الو ولوي 

 وااقليمي،

باسم لل احسرش والم تالين عل  مسوادوة الوم ون 

 ال ربي الكاير، نمجه التةية لكم، 

أنتم الاين تةملتم عبا الةضمر  لو  دويوث نوةون، 

مكةلين عيمن ا برؤية هاه المجمه الطياة، التي ت وضوح 

بالم  ية وت شّ   ل  أصالتها الاممويوة، وهوي توةويوي 

ذلرش استشهاد قائ  عربي، لواى بو وثويوًا بوالوهوميوة 

الةزبية، با ر ما لاى عراقيًا بالهمية الم  ية وعوربويواً 

بالهمية الاممية، وفيه اجتم ت لل ع اصور الواوضويوة 

التي استه فت من خالل استه اف  خصيته ورمزيوتوه 

 وما لانتا تمثالى.

 أيها احخمة واحخمات،

 ّنا نلتاي و يالم في هاه الم اساة التي تالقت فيهوا 

ثالث مسارات في مةطة واد ة، مسيرة نضال دزا موا 

بخل يممًا بتضةياته، وخير مثال هاا الاي نةيي ذلورش 

استشهاده، ومسيرة   ب، خوا  ويوخوم  لوفوادواً 

مشّرفًا دفاعًا عن عروبته وود ته ودوريوتوه، مسوطورًا 

ملةمتين نضاليتين في تاريخه الومو واصور، مولوةوموة 

الاادسية الثانية التي ُهزةَم فيهوا مشوروع الشو ومبويوة 

الج ي ة التي أ لت برأسها مون الومو اخول الشورقويوة 

للم ن ال ربي، ومشروع ااماريالية االست مارية الوتوي 

 كلت أميرلا رأس الةربة فيها، وق ةمت  لو  الو وراق 

غازية وادتالالً فكاى أى تجرعت لأس االنو دوار لسوت 

 س مات خلت ، لما تجرع قالها آخروى لاس السم.

وأى يلتاي هؤالا الاين قو موما  لو  الو وراق غوزاة 

ومةتلمى من الغرا ال ولي والشرق ااقليمي، لولو ويول 

من ال راق وما يمثل، فال  حنوهوم أدرلوما، أهومويوة 

الممقع وال ور الاي يضطلع به ال راق في ظل دوكوموه 

الم  ي الاي ب   تجربة رائ ة فوي الواو واا الوم و وي، 

و كل راف ة لكل قضايا ال ضال الاومموي ضو  أعو اا 

احمة المت  دي المشارا والوموماقوع وخواصوة قضويوة 

فلسطين والتي لم ي سها  هي نا الكاويور فوي اقسو  

اللةظات دراجة في دياة اانساى ع  ما نطق بالةوريوة 

 لفلسطين قال ال طق بالشهادتين.

 أيها احخمة واحخمات،

في هاه الم اساة المت  دة ال  اوين، والوتوي دأبو وا 

عل   ديائها، نواومل أى صو ام دسويون، لوم يوكون 

مسته فًا لااته ودسب، بل لاى االسته اف، لموا لواى 

 يمثل في دزبه وعراقه وأمته وال راق. 

لم يكن ُيسته ف لااته ودسب، بل من خالله احموة 

وداله لةال فلسطين التي لم تكن مسته فة لوااتوهوا 

ودسب أيضاً، و نما احمة ال ربية بكل تاريخها و رثوهوا 

 الثاافي والسياسي والةضاري ومشروعها المد وي.

وه ا نامل،  ى االنتصار لشوهويو  الواو وث والو وراق 

واحمة، هم انتصار للةرلة الاممية ال ربية ولل قوماهوا 

التةررية، وهم انتصار لل راق ال ربوي الو يومومقورا وي 

الممد ، انتصار لألمة ولل قضاياهوا وخواصوة قضويوة 

فلسطين، لما قضية احدماز ولل أر  عربية مةتولوة، 

ونامل أيًضا، أى يكمى دزا الا ث،  لي يًا فوي بو واا 

تجربته الثمرية والتي اسوتوفوزت احعو اا بوانوجوازاتوهوا 

ودف تهم للتةش  ال  واني ضو هوا،  ذ هوم يسوتومور 

 لي يًا بايادته لمااومة أ لاها الاائ  الشهي  صو ام 

دسين، ويستمر بايادة مسيرتها، الرفويوق الومو واضول 

الاائ  عزة  براهيم احمين ال ام للةزا الاائو  احعولو  

لجاهة الجهاد والتةرير، وهاا ليس غريااً عن دور دوزا 

رفع   ار الكفاح المسلح لتةرير احر  ال وربويوة مون 

االدتالل، واعتار المد ة هي السايل للاضاا عولو  لول  

 أ كال االستالا الاممي واالجتماعي.

 ى هاه المااومة، التي استطاعت أى ت در االدوتوالل 

احميرلي، امتشات سالح الممقف والا  قية متوصو يوة 

لالدتالل احميرلي الماّ ع واالدتالل اايراني الومواوا ور، 

ولل  فرازاتهما السياسية ولل رممز الفساد وال وموالوة 

الاين يمضمى في تخريب الا ية الوم و ويوة وتوموزيوق 

اللةمة الش اية مون خوالل موموارسوات الوتوشوكويوالت 

الميليشاوية ذات الترليب الماهاي والطائوفوي والوتوي 

ت ار من مرالز التةكم والوتومجويوه اايورانويوة لوفور  

الفرس ة عل  هاا الاطر ال ربي احصيل فوي عوروبوتوه 

 وم ه  ل  ال مق الاممي ال ربي.

وب  ما بلغ الغلّم الفارسي د  االدعاا بأى  يراى باتت 

تسيطر عل  أرب ة عماصم عربية، وأى بغ اد سوتو ومد 

عاصمة امارا مرية فارس التاريخية  لو  لول هوؤالا 

الاين ائتلفما في دلف غير ما س ض  ال راق واحموة، 

من صهاي ة وأميرليين، ودول  قليمية وخاصة نوظوام 

  هراى، وقمش ماهاية عل  اختالف تالوي ها.

من "داعش" بكل مشتااته  ل  موا يسومو  بوةوشو  

  اي ولل مسّمياته، نامل لهم، بأنكم جمي وًا أعو اٌا 

لهاه احمة، أع اٌا لجماهيرةها، أع اٌا لتواريوخوهوا، أعو اٌا 

لمشروعها ال هضمي، وأى احمة وباالست اد  ل  قوماهوا 
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الةية والم اضلة لن ترضخ لمشواريو وكوم الو و وانويوة 

والتخرياية وسمف تاا  تااومكم وتتص ش لكم بوكول 

اامكانات المتادة، ودت  ي مد ال راق درًا عربياً ممدو ًا 

ديممقرا ياً، ودت  ت مد فلسطين درة عربية والا س 

عاصمتها ودت  ي مد َعَاق الةرية، ليُ ّم أرجاا الوم ون 

 ال ربي، من مشرقه  ل  مغربه.

 ن ا نامل ذل ، حن ا ن ي لم تختزى هاه احموة مون 

 اقات نضالية، خاصة ع  ما ت اثق من ردوموهوا ثومرة 

فلسطي ية نةيي الالرش الثانية والخمسين النطالقوهوا، 

نج د  خصيتها ال ضالية في انتوفواضوة جومواهويوريوة 

 متماصلة. 

نامل ذل ، حى هكاا أمة، ت طلق من ردمها مااومة 

و  ية عراقية، استطاعت ددر االدتالل رغوم الوةوصوار 

والتضييق عليها، وهكاا أمة، ي طلق من أرضها فو ول 

مااوم لالدتالل الصهيمني، وملةمة الطياة في الج ما 

المااوم واد ة من ع اوي ه وتستمر دت  تةرير احر  

 من االدتالل.

هكاا أمة، هي أمٌة دية ال تستطيع لل قمش الو و واى 

والهيم ة ونظم االستا اد والرجو ويوة أى توةومل دوى 

است ها  ذاتها، وليف ال، وهي أمة يشه  تواريوخوهوا 

أنها تختزى بااتها لول مواومموات الوتواو م والوتوةورر 

 والتمد .

و ذا ل ا نؤل  عل  ذل ، فاى هاا ال يوةوصول فواوط 

بةكم التلاائية التاريخية،  بل لومجومد  وتومفور احداة  

الثمرية الاادرة عل  تأ ير درلة الجماهير فوي سويواق 

المشروع الاممي با  يه التةرري والومدو وي، وهواه 

 احداة متمفرة باماه الطلي ية الثمرية.

ها نةن من ه ا، في هاه الم اساة التي ناف فويوهوا 

 جالالً حرواح الشه اا وعل  رأسوهوم  وهويو  الواو وث 

وال راق وال روبة، ن عم  ل  تمفيور دواضو وة قوممويوة 

للمشروع الم  ي في ال راق والاي  رده الةزا اعادة 

ب اا ال راق عل  احسس الم  ية ال يممقرا ية، وهواه 

الةاض ة،  ى لم تكن م طيات ال ظام رسمي الو وربوي 

متمفرة فيها بساب تما ؤ هاا ال وظوام والوتوةواقواتوه، 

فلتكن عار الةاض ة الش اية، وليكن أول ممقف   اي 

عربي م وي هم  ساا  مفاعيل قورار دوظور الواو وث 

و عادة االعتاار للمؤسسوات االرتوكوازيوة فوي الواو ويوة 

الم  ية ال راقية وخاصة مؤسسة الجيش الم  ي، حى 

قرار االجتثاث وقرار دل الجيش ال راقي لواى الوهو ف 

م هما  يجاد فورا  بو ويومّي توموهويو ًا اعوادة مولوئوه 

بم ظممات  ائفية وماهاية، س ًيًا وراا ج ول الو وراق 

ي ور في م ارات  قليمية ودولية عل  دساا مومقو وه 

 في الم ار ال ربي.

وبا ر ما يجب أى تمثل هاه الاضويوة أهومويوة فوي 

ال ضال ال ربي انطالقًا من المرلزية التي باتت تمثلهوا 

قضية ال راق الم  ية بما أنها هوي قضويوة الوتوةوريور 

والتمدي ، فان ا ن عم  ل  تمدويو  الومومقوف الوم و وي 

الفلسطي ي عل  قاع ة برنامج سياسي، ي ي  االعوتواوار 

لمد ة المرج ية الم  ية الفلسطي يوة الواوادرة عولو  

تف يل ال ضال الجماهيري واسوتويو واا لول مو وطو  

 يجابي لصالح الاضية الفلسطويو ويوة عولو  الصو ويو  

 ال ولي.

و ذا ل ا لم نتمقف ع   م ط  الماقع اللا اني فليوس 

حن ا ال نملي أهمية للشأى اللا اني بل حن وا ال نوراهون 

لثيرًا عل  هاه الطااة السياسية فوي  دو اث  صوالح 

ج ي  وهي  ت ي   نتاج نفسها عار تسوميوات فومقويوة 

وتروج لمشاريع قمانين انتخابية عل  أسس  وائوفويوة، 

ديث ال  صالح ج يًا  ال بالغاا الطائفية السياسية وسون 

 قانمى انتخابي و  ي خارج الاي  الطائفي . 

 ى  الاضية الكارش اليمم هي قضيوة احموة، قضويوة 

دماية هميتها الاممية لما هي دوموايوة موكومنواتوهوا 

المجتم ية من التفسخ والوتوفوتوت، قضويوة االنوتوصوار 

للةرا  الش اي الاي انتفض مطالاًا بالوةوريوة فوجورش 

االناضا  واا ااق وفر  ال سكرة عليه، لي ال يالغ 

 م اه الم شمد في التغيير الم  ي ال يممقرا ي.

في هاه الم اساة، ب  اوي ها الثالث والتي نوةويويوهوا 

في هاا ااقليم ال ريق فوي و و ويوتوه، احصويول فوي 

عروبته، والتي لانت جماهيره وتاا  داض ة لولو وضوال 

الم  ي بكل ت ايراته، وال ضال الاممي بكول أبو واده، 

نمجه التةية للمااومة الم  ية ال راقية ولايادة دزبو وا 

وعل  رأسها احمين ال ام للةزا الرفيق الواوائو  عوزة 

 براهيم الاائ  احعل  لجاهة الجهاد والتوةوريور، ولوكول 

المااومين الاين استشه وا والاين ما زالما يااضومى 

 عل  جمر المماقف الاممية.  

نمجه تةية لثمرة فلسطين وقائ ها التاريخي الشهي  

ياسر عرفات، ونةن عل  ثاة ألي ة، بوأى الو وراق لون 

يكمى ال حميرلا وال ايوراى و فورازاتوهوموا الوطوائوفويوة 

ال اعشية، وال دش  ماهاي، بل سيكمى لش اه ال ربوي 

والاي حجله ُدف ت احثماى غالية، وهاا عه  للشهو اا، 

وعل  رأسهم الشهي  ص ام دسين، وعه  لفلسطويون 

التي ست مد عربية، ال صر دليًفا، والمكوافوةوة سواويواًل 

 و ريًاا ل يل الةامق لافة.

 كرًا لةضمرلم، ونةن عل  أمل الولواواا بوكوم فوي 

م اساات قممية وو  ية عولو   وريوق االسوتو وهوا  

 الش اي الشامل. 

 هاا وألا  الرفيق عمر  الي قصي ة في الم اساة.

 
 

وب   انتهاا المهرجاى تةمل الةاضروى  ل  دلاات 

ال بكة، و  الق احهازيج تةية للشهي  الكاير، و ار  

فيها ال  ي  من الةضمر وبمشارلة من الرفياات 

والرفاق، هاتفين بال صر لل راق وفلسطين واحمة 

ال ربية في وجه لل أنماع ال  واى الاي يت ر  له 

 و   ا ال ربي الكاير.
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 يـُمناَك عاليــــٌة  

، وهععرحعفععا  فععيععنععا لععيععس يععنععدمععلف    عععام 
 عععام  م ععى، وهععراخف الععنععخععل  ناعععفععة  
،   أّدى الععمععراسععيععم  أبععنععاءف الععضععمعععععععع مععة 
 وقعععرّنوا أ  يسععيععروا فعععي هععنععععععععازتععععععل  
  وفاوض ا بععضعد خعلععلعع العضععفعقععلعل  أبعرهعةً 
ععهععم  وعععنععدمععا اسععتععفععحععلعع ل فععيععهععم هععزائععمف
، ومعععا أدنا  معععا نسعععلععع ل   أبععع  نٍعععال 

هعا   لألشعضعريععيعععن أععرععععع ل أمعتعي يععععد 
عععدل ععلعيعهعم فععي معخعابعععع عععععهعمل  عهف  أال ي 
 وهععل يععضعع د إلععععععى بععععععغععععععععداد  أسععمععرفهععا
 عععام  م ععى والععرهععالف الععخععالععدو  عععلععى
سععة    كععانعععععععععععع  بععأحععع اضععهععمل نععان  مععقععد 
 كععأنّعععهععمل لعععضعععععلعععععععع   فععي مععراتعععبعععععهععم
ن ادًا  كععأنّعععهععمف   حععامعع ا عععلععى الععععععمعع ت وف
 همف الذين إذا معا العمع تف نعازلع عهعععععععععععععمل 
 يععا لععلععزمععا  الععذي يععغععدو السعع خف بععععععل  
ععا  هععرخ  فععي  مشععتععضععلف   مععن يعع م  هععرح 
، لعع    أبصععرهععععععا  يعفععمععنععا   عععالععيععة 
 ها أن ، بعععل ععمعرف العمعخعتعانف  حعتعفععفع عمعا
 كععانعع ا إزاء   أقععزامععًا بععععععنععصععر هععععععمف 
، وقععد  حععانوا، ونهعع    فععي قععيععد  الععحععديععد 
عمف إالّ   ومعا تعععذكّعرتف وهععهعععًا منعا بعيعنعع عه 
 أدني عععتععابعفععا  مععرث والععحععديعع ف عععلععى
نا ط ائععف  يعقتاتف العجعمعيععف بععععهعععععععا   ععدل
 نعععععقعيمف آلهععًة ش هعععععاء  مععععن بشعر لععهعععم
 حععتععى إذا مععا شععبععضععنععا مععن مععع ائععععععدهععمل 
سعع هف لعععععععععنعععععا ععد   ونٍععم كععععععل ظعععععع م كعععع 
: قيل لعيعلعى فعي العضعععراق فععععمعن  مري ة 
عل    ما لععلعععضععععراقعيم مععععخعععععععذواًل بععأمع عتعع 
 يدن  معن العنعهعععععر ظعمعععععُنعا ويععخعذلفععععل
عععنل بععل انض الععضععععععراق وإ   حععبث ت  
عععف الععضععراقعععيم أدني حععيعععععن يعععنععفععضععلف   طععبعععل
عع ل كععرامععتعععفععل س   أدني، الععضععراقععععععيل لعععععع  مف
ععل ععب ععل ععلل نمعععل  الصععيعععععف، قعععع   كععأنععل ص 
ععل نععخععً ، وتعععضععصععبعععفععل  ويعععرتعععدي هعععععععععرحف
عععلعع عتعل    كانعع  إذا هعاءهعا يععععععزهعععع  بع عر 
عععن    منديعلف أخعتعا عععنعد الععععروم  معرتع عهعع 
، نفد  لعنا سيععععفعععععًا لععععمعععععضعتعععصعم    عععراقف
 تلعا العمعنعائعرف معن صعحعرائععنعا انعبعلعجع ل 
 ونفد  بغداد  مععثعععععل  ادمعس  صعادحععععععععععةً 
عععععلف   وكا  يضجبعفني في السيف شيمعععععععععععتععف
 والععنععخععلف يععروي حعع ععايععا ألععف  لععيععلععتععع ععهععا
 تععجعع ـ بععععععغعععععدادف تععضععرى ٍععيععر  آكععلععة  
عا  يعا بعغعدادف يععملع عمععفعنعععي  أنا ابعنف هعرح 
ععزلنععا عععن الععثععأن  الععجععمععيععل لعععل  دم  عععج 
  إّ  ال عضععيعف  وإ  أبعععععدى بععراءتعععععععععععععععل
 أفدينف كل  انعتعععععفعا   فعي معععععع اقععععفعععنعا
 ومععا خععلععضعع ف لععيعع م  صععاحععبععي، فععأنعععععععععا
 وكععنعع ف أعععرفف مععا يععضععنععي الععضععنععادف عععلععى
ععتعععععر  طععاٍععيععة     إ  لععم أمععزمقل بشععضععري س 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ثف في ذكعععرا   يعا نهعععععععععععععفعلف    ماذا أحدم
علععع ا  عععععععتعع    هل أ   كععععل  الضراقيين قد قعف

  والع ععراقف مثل عا  معذبععععع خ  ومضععععتعقعععععلف  
  مع الععذيعععععععن ععلعى أشع ئعل احعتعفعلع ا
 وال مععرععالعععععععععب  إاّل الشععاءف وا بععععععععععععلف 
ق  العجعععمعععععلف  ع   عنععل هم، واسعتعع    لفعل ا عباءات 
عبعع علف    فعيععل عععروبعتعفل، قعد  أخعرعأ  العحعععع 
 كم بايض ا ثم معن قعد بعايعضععععععع ا خعذلع ا
  أخع  ععراقعععععيععع عة  فعي ثععععععع بعععععل  نهعععلف 
 بالنصر  في ساحة العتعحعععععععععريعر يعحعتعفعلف 
 ادضحى الضراقعيم معا ضعنععلع ا ومعا بعخعلع ا 
  حياتهم في فععنععاء الجعسعم قععععد هعضعلع ا
  عن الص افن نٍم العمع ت معا نععععععععزلعععع ا
عضعع علف    طير  أبابعيعلف فععععي سعجععمعيعلعهعععا شف
د  عععن أحعع اضععهععم نععزلعع ا   إلععيععل لععلععذول
ععلعع ا   لععحععمععًا، ويععا لععذوي الععقععربععى وكععم نعع  

، معضي يمشي ويعنعععتعععقعععععلف   مضي يععقععيعمف
لف  عععع     في "قاعة الح م" لم يشعمع ل بعهعا ط 
عيععلعن  تععتعععصعلف  علعع  عبععل ة  بع عع  العحعع    ق يع 
  يا ب س  نععصر  بعل ادوطععا ف تعفعضععلعتعع عقعع علف 
  صضدت  أنع ، وهعم صع ب  العخعنعا نعزلع ا
عععلف  عضعع   وعانععععقعععنعععي مععععععن صعععدم   ش 
عععلف  حع عل خعج  ع ل   الرريق يا صاحعبعي فعي بع 
لف    ألععلععلف والعععنعععععفعععععوف والععععععدوالنف والعععععععععدو 

 نصععلععّعععي، لعععهععم نععععععدععع ، ونععبععتععهععلف 
علع ا  علععع ا يع معًا ومعن أفكع   ن ع  ف مععععععن أ كع 
ععلعع ا   البععد أ  نفععرهععع  الععفععجععر الععععععذي سععم 
  هعع  العععمعععععداوي وقععد أودت بععهععا الععضععلععلف 
  ومععععععا لعععلعععععيعع هف القععيععس  وال ٍععععععععععععزلف 
علف  ش    ويع عذب العنعععععهعععععععععرف ال معاء وال و 

 آوى إلععى ٍععععيعععرهعا ضعاقع  بعل السعبعلف 
  يعجععع د بعالعروخ لع  أهعلف العنعدى بعخعلع ا
  تشععبل فعععي دمععل نعععان  وتشععتعععععضععلف 
  سمث بععنععابععيعععلل  مععععحعععتععع م  بعل ادهعلف 
عهعا زلععلف  عععععععععة  معا مس    أخع   عععراقععععيعع 
ععبععع ععلف    هععرخ  ت ععمعععمععده مععن ثععغععر هععا الععقعععف
  وليععس يعععععرهععععععضعععععل إال   يعا بععرعلف 
عععععلع ا بععًا صعدقعفعل أنعبعاء  معن نع عع    م عععذم
عبعع علف    فما أذا   ععععععععععععععع  إاّل   هع ى هعف
  فيهعا السعيع فف معع ادشعضعان تععحعتعععفعلف 

 وأنعععل بعععرقعععاب العععبعععغعععي يعععغعععتعععسعععل 
  أٍصانعفعلف في ثنايا شضعععععععععرهعا خعفعصعع علف 
  بعثععديعع ها. إ   خعععععبعععز  العحعرّة  الععمععفعثععفعلف 
علع ا عت    ما أنع   فعيعل، وصعدني قعبعرف معن قعف
ا بعععيعععع م الععثععأن نحعتعفعععععلف    فعععليعع  أنع 
ععمععع ععلف    ال يععضععرف العععذئععبف إاّل أنعععععععععل حعععع 
  س ى بعععنععادق  ثعععّ ان  هعععععععفعمف ادمععععععععلف 
علف    على الععضعععنعععععاد وضع ء العجعععرخ أتع ع  
  دنب  بعععُخعععععععععره قععد يع عمعن العفعشعلف 
  فعععالشضرف وقععتعع ذ  مستعفعضعععععلعنل فععضعع علف 

 
 

  عمــر شبلي
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 حزب طليعة لبنان يف الشمال يبارك لألخوة يف حركة فتح 

 ذكرى انطالقة الثورة الفلسطينية

النطالقة الثمرة   27لم اساة ف اليات أدياا الالرش 

وف  من قيادة فرع الشمال لةزا   الفلسطي ية  ار 

 لي ة لا اى ال ربي اال ترالي برئاسة أمين سر الفرع 

الرفيق رضماى ياسين بتا يم التهاني لايادة 

المااومة في الشمال ولاى باستااال المف  أمين سر 

الفصائل الفلسطي ية احخ أبم جهاد مرداا بالمف  

الضيف الاي أبلغه تةيات الم اضل ال لتمر عا  المجي  

الراف ي ودعمته المخلصة الا اا عل  احخا بأولمية 

ال ضال دفاعا عن قيم الةق المتمثلة بالثمرة 

الفلسطي ية ومماجهة مخططات التهمي  واسته اف 

الا س الشريف وأسس المجمد الفلسطي ي لمصلةة 

 . مستم  ات الال وال ار

 حـزب طليعـة لبـنان يطالب بقـانون إيجــارات عادل 

هل هي ما مة لتهجير جماعي قسري ج ي  سمف 

يطال آالف ال ائالت اللا انية في الس مات الاليلة 

الاادمة تةت ذري ة تطايق قانمى اايجارات الج ي  

بت  يالته المستة ثة مؤخرًا في مجلس ال ماا 

اللا اني والتي لم تت  َّ الشكليات التجميلية للاانمى 

متجاهلة ااجرااات "الجرادية" المطلمبة في المضممى 

تج اًا للممت السريري للمريض الاي يمثل اليمم 

المستأجر الفاير والمؤجر المغامى م اً، ولالهما ضةية 

ال ظام اللا اني الفاس  عل  م ش عهمده المتمارثة، 

والاي عجز دت  اليمم عن  يجاد قانمى  يجارات عادل 

 ي صف المؤجر والمستأجر م ًا.

وهل ستشه  ال اصمة بيروت، قريااً، المزي  من 

عمليات ال زوح الجماعي باتجاه المجهمل الاي تمثله 

الشا  الت   والصايع والارد والايمت الاالستيكية 

الخالية من سامف احماى االجتماعي التي تةمي 

 المستأجر في أم ه وأمانه م ًا.

وهل سيتكفل قانمى اايجارات الج ي  بت  يالته 

التي أقرها مجلس ال ماا اللا اني يمم الخميس 

، بتمفير الةلمل الجارية للاضايا ال الاة 11/1/7117

 بين المستأجر والمؤجر اللا اني،

أم أنه سمف ي ي  ت وير احزمات االجتماعية من 

ج ي ، ديث لم ي   مهمًا خفض ب ل التأجير من 

خمسة  ل  أرب ة بالمئة من قيمة الشاة،  الما أى 

أس ار الشاق السك ية في ارتفاع ج مني واصاح مجرد 

التفكير في امتال   اة للسكن، من ضروا الخيال 

 والةلم المم مع.

وهل رفع ساف المستفي ين من الص  وق المالي  

المزمع  نشاؤه  ل  خمسة أض اف الة  احدن  لألجمر،  

من دخل احسرة مجتم ة، سمف يضع جميع أفراد احسرة  

في خانة واد ة، يم ع عل  أي م هم التفكير مستااالً  

في االستاالل بم يشته والةلم بتجهيز سك ي خار،  

 الما أى مصير ال ائلة مجتم ة أصاح مرتاطًا بالسكن  

الماد ، وال عزاا ب   اليمم للشااا اللا اني بأى يةلم  

 بمرق  ع زة تةت فيافي المستاال الااتم الممعمد. 

س ة  13وهل   الة دق المستأجر في الاااا لم ة 

 1في المأجمر بال ساة للمستفي ين من الص  وق و

 س مات للااقين،

سمف ي مل عل  دل احزمة االجتماعية ال ا ئة، أم 

أنه سيؤخر صاعق التفجير فيها، ريثما يتس   للشيطاى 

أى يتغلغل في لافة التفاصيل فيتةمل الص  وق  ل  

نسخة ج ي ة مكررة عن الص اديق احخرش التي ُج لت 

 لت فيع الم اصرين وابتزاز الم اوئين.

 نها جملة من احسئلة المشروعة التي نض ها أمام 

الرأي ال ام اللا اني، انطالقًا من مصلةة المؤجر 

والمستأجر في آى، لي ال يتةمل االث ين م ًا  ل  وقمد 

متفجر تتالعب به مصالح تجار ال اارات الكاار من 

 المافيات وأصةاا نا ةات السةاا.

ومن أجل لل ذل ، فان ا في دزا  لي ة لا اى 

ال ربي اال ترالي نضع أنفس ا في تصرف لل 

المتضررين والمغامنين من الاانمى الج ي  لإليجارات، 

سماا مستأجرين لانما، أم مؤجرين صغار هم ضةايا 

الاانمى أيضاً، وسمف نمالب لل التةرلات الاادمة 

ب   التشاور مع مختلف اح راف ال اابية وال مالية 

والش اية الم  ية بهاا الاانمى اقرار الخطمات 

الالداة المطلمبة م ا جمي ًا دفاعًا عن دق السكن 

ولتج ب الكمارث المة قة باآلالف من ال ائالت اللا انية 

 الفايرة جراا قانمى التهجير الاسري الج ي .

 دوزا  لي ووة لاووو اى ال ووووربي اال ووترالي

 المكتب المه ي االجتماعي –قطاع ال مال 

73/1/7117 



 7102كانون الثاني  طليعة لبنان الواحد /

 

 

 

الن السكن حق مقدس للمواطن أقرته مختلف العهعدعو  
والن  والمواثيق والقوانين الدولية والشرائع  السعمعةو عة  

قةنون اإل جةرات الجد د في لبنةن بتهد التعه االيعيعرال  ال 
 ؤمن الهدالة االجتمةعية للمستأجر ن و حمي حق السكعن 
للمواطنين  و حمل في طيةته مشعرو  تعدعجعيعر قسعر  

 جد د ضحيته الفقراء ومحدو   الديل في لبنةن
العجعةر  فعي  ١٢/٢/١/٢٢/التقى مسةء اليوم الجمهة

مركز منظمة كفةح الطلبة بطرابلس ممثعلعو العقعطعةععةت 
النقةبية والهمةلية واالجتمةعية والشهبيعة فعي طعرابعلعس 
وتدارسوا القةنون الجد د لإل جةرات بتعهعد عالتعه اةيعيعرال 
وتوصلوا إلى تحد د آليةت العهعمعل لعتعنعفعيعت العخعطعوات 

 :التصهيد ة التةلية
المشةركة  وم االثنين المقبل في االجتمة  النعقعةبعي -/

الهمةلي المركز  في بيروت الت  سعيعدرس العتعحعركعةت 
 التصهيد ة على مختلف اةراضي اللبنةنية.

الدعوال إلى لقةء عةم وموس   وم الثالثةء المقبل فعي -/
مقر االتحة  الهمةلي الهةم في الشمةل في مركزه بسعةحعة 
الكورال بطرابلس لدراسة الخطوات المزم  السير بدعة فعي 

 المد نة.
إعدا  متكرال قةنونية شةملة تفند اةسبةب العداععيعة -3

إلى رفض قةنون اإل جةرات الجد د وتهعبع عة العرأ  العهعةم 
 على أسةسدة.

منةشدال رئيس الجمدور ة اللبنةنية الهمعة  معيعشعةل -4
عون ممةرسة حقه الدستور  فعي رفعض اعتا العقعةنعون 

 وإعة ته إلى المجلس النيةبي.
الدعوال إلى توحيد جدو  كعةفعة اةطعرال العراف عة -5

للقةنون وتأطير عملدة المشترك في سبيل إعة ال النظر بعه 
بةلشكل الت   ؤمن التهو  ةت للمستأجر ن ومن  تشر عد 

 آالل الهةئالت اللبنةنية.
اتا وح ر اللقةء كل من السعيعدات والسعة ال العتعةلعيعة 

 :أسمةؤام
شهبةن بدرال رئيس االتحة  الهمةلي الهةم في الشعمعةل  
شة   السيد أمين سر االتحة  رئيعس نعقعةبعة السعواقعيعن 
الهموميين  غورنغ حمو . رئيس لجنة الدفة  عن حعقعو  
المستأجر ن  نبيل الهرجة رئيس تجم  المستأجر عن فعي 
لبنةن  مسؤول حزب طليهة لبعنعةن العهعربعي االشعتعراكعي 
رضوان  ةسين  مسؤول اللجةن والروابط الشهبية فعيعصعل 
 رنيقة  رئيس جمهية بيت اآل اب والهلوم معحعمعد   ع   

مسؤول المؤسسة الوطنية االجتمةعيعة نعبعيعل العزععبعي  
ممثل لجنة الدفة  عن حقو  المستأجر ن في طعرابعلعس 
والمينةء أمير الحمو   ممثلي حركة الشه  عبو  سليعمعةن 
ومحمد ملحم  ممثل نقةبة عمعةل العفعنعة   والعمعطعةععم 
بدجت السراج  رئيس لجنة المتعةبعهعة لعحعقعو  أصعحعةب 
المحالت التجةر ة في التبةنة معحعمعد ععلعي كعر وفعةكعي  
رئيس مركز طرابلس الدولي للدراسةت وحعقعو  اإلنسعةن 
المحةمي رامي اشراقية  ممثل المجتمع  العمعدنعي جعمعةل 
الدندشي  مسؤول منظمة كفةح الطعلعبعة د عة   رو ع   
والنةشطون. والنةشطةت  من بيطةر  عةئدال الخليل  نعد عم 
طرطوسي  سهيد شركس  فواد حةمد  مصطفى العخعة م  

 عفيف اةسمر  داير جركس وغيرام 
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 اتحاد نقابات العمال واملستخدمني يف الشمال

  ولجنة الدفاع عن حقوق املستأجرين يف طرابلس وامليناء

  دعوة للتحرك من أجل إسقاط قانون اإليجارات الظالم
بدعوال من اتحة  نقةبةت الهمةل والعمعسعتعخعدمعيعن فعي 
الشمةل ولجنة الدفة  عن حقو  المستأجر ن في طرابلس 

 . والمينةء
عقدت اي ة الدفة  عن حقو  المستأجر ن في الشمعةل 

اجتمةعًة معوسعهعًة وأصعدرت   في مقر االتحة  الهمةلي الهةم
  : البيةن التةلي

اتفق على توجيه كتةب إلى فخةمة رئيس الجعمعدعور عة  
) أبو الكل ( بر  قةنون اإل جةرات التدعجعيعر  اةسعو  إلعى 
مجلس النواب إلعة ال  راسته ليعكعون ععة الم ومعنعصعفعةم 
للجمي  حفةظةم على حق السكن للمواطنيعن العت  نصعت 

معن  5/عليه االتفةقيةت والمواثيق الدولية ال سيمة المة ال 
 . قةنون الميثة  الهةلمي لحقو  اإلنسةن

 ٢/كمة تقعرر إقعةمعة اععتعصعةم  عوم العجعمعهعة فعي 
بهد صالال الظدر في بةحة جةم  المنصعور   ١/٢٢/_/١_ 

الكبير ثم التوجه إلى سةحة التل المهروفة بسةحعة جعمعةل 

عبد النةصر وبنةءم على مة تقدم : ندعو جمي  المستأجر ن 
والمت رر ن وكةفة اي ةت المجتعمع  العمعدنعي واةحعزاب 
والفهةليةت إلى المشةركة الواسهعة فعي اعتا االععتعصعةم 
إلسقةط قةنون اإل جةرات اةسو  المشؤم التدجيعر  العت  
 خدم مةفيةت المصرفية والمةفيةت الهقةر ة وللحفةظ على 

 .حق السكن للمواطن وللفقراء

 
 

 

 

 بــدنــا نحاســب

 رقابة شعبية ملالحقة الفاسدين

 بــدنــا نحاســب

 تكشف املفسدين وحجم الفساد
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  وفد ٢/١/٢  /٢ 4/جر دال الندةر: اجتم   وم الثالثةء  في 
من تجم  المحةمين للطهن وتهد ل قةنون اإل عجعةرات ووفعد 
من ممثلي لجةن المستأجر ن في كةفة المنةطق  بةلبطر عرك 
المةروني الكةر  نةل مةر بشةرال بطرس الراعي  وشعرحعوا لعه 
الوض  الخطير النةتج ععن قعةنعون اإل عجعةرات العتعدعجعيعر  
والثغرات الت  ت منه  وطلبوا منه العتعديعل معبعةشعرال مع  

الت  ال  قبل بهدده أن  كون “ رئيس الجمدور ة ميشةل عون 
انةك قةنون تشوبه الثغرات و دجر مليون مواطعن لعبعنعةنعي 
بخةصة أن م ةت اآلالل من الهةئالت المتواضعهعة والعفعقعيعرال 
ستصبح في الشةر  نظرا للتهو ض المتنعةقعك كعل سعنعة 

بةلرغم من استفة تدم من الصندو   والت   سعتعطعيع   ٢1/
المةلك والشركةت الهقةر ة إيراجدم من منةدلدم بتعهعو عض 

سنعوات  وبعال أ   1رمز  بهد سنوات مهدو ال  ون االنتظةر 
 .”1تهو ض في السنة 

سعتعزول “ ولفت التجم  إلى انه من يعالل اعتا العقعةنعون 
الطبقة المتوسطة وتتحول إلى فقيرال   فةلهةئلة معدعمعة بعلعغ 

أضعهعةل أ   5عد  أفرا اة والت   ز د  يلدة الجمةعي عن 
ألف ليرال  ستكون مجبرال ععلعى تعرك  3٢5مال ين و 3حوالي 

منزلدة طوعة لهجزاة الحتمي عن  ف  بدالت اإل جةر الخيةليعة 
في الم ة من قيمة المعأجعور وكعةن ععد  معن  4الت  حد  بع

في الم ة  حيث اصبح اقل  /أو  /النواب قد طل  تحد داة بع
ألعف  ١١/ثمن شقة في المحةفظةت الكبيرال وال واحي بين 

 0١١١ والر والمليون  والر اميركي  أ  بدالت إ عجعةر بعيعن 
 4 والر سنو ة  اذا تم احتسةبدة على أسعةس  4١١١١ والر و

في الم ة  ومصير جمي  الت ن ال  ستفيدون معن الصعنعدو  
أ  عةئلة لبنعةنعيعة معتعواضعهعة “   موضحة أن ” التدجير الفور 

 والر أو  5١//أشخةص تتقةضى معبعلعغ  5أو  4مؤلفة من 
اكثر بقليل  كون مصيراة التشر  لعهعدم اسعتعفعة تعدعة معن 

 4الصندو  ولالرتفة  الخيةلي لبدالت اإل جةر وفق تخميندة بعع
في الم ة من قيمة المأجور  ولن  تمكن الشةب أو الشةبة معن 

 .”تأسيس أ  عةئلة لدفهدم بدالت إ جةر مرتفهة
اعل العنعواب العكعرام العت عن  شعرععون “ وسأل التجمع  

 ستطيهون أن  هيشوا ام وعةئالتدعم وأبعنعةئعدعم بعمعبعلعغ 
 والر أو اكثر  و دفهوا مندة أقسةط مدارس أوال اعم  5١//

وجةمهةتدم والطبةبة واالستشفةء وفواتير العمعةء والعكعدعربعةء 
والتلفون مرتين  والمأكل والملبس الوال ام  الم  فكروا أن 
الهةئلة اللبنةنية وشبةبدعة  عهعمعلعون ععدال وظعةئعف أحعيعةنعة 
ليستطيهوا ان  هيلوا عةئالتدم  واالن أضةفوا على العهعةئعلعة 
بأكملدة وحملوا كل فر  من أفعرا اعة وأوال اعم عع ء  فع  

 4١١١ والر و ٢١١إ جةرات ييةلية تتراوح في المنةطق بين 
آالل  والر شدر ة  لهدم استفة تدم معن الصعنعدو   فعكعل 
عةئلة تصةر  الغالء من اجل البقةء ولقمة الهعيع  و عتعجعةود 

ل.ل 33٢5أضهةل الحد اة نى لعججعور أ   5 يلدة الهةئلي 
ستتهرض حكمة لخطر التشر  مع  أوال اعة وكعبعةراعة والعى 

في الم ة معن  4إيراجدم من منةدلدم لهدم القدرال على  ف  
قيمة الشقة  واي ف ة أ  ة كبيرال جدا  ولم  هد  سعتعطعيع  
المستأجر حتى أن  همل كنةطور بوطنه نظرا للم ةربة على 
اليد الهمةلية في كةفة القطةعةت وفي ظل وجعو  معلعيعونعي 
نةدح سور  على اةراضي اللبنةنية   تم استغعاللعدعم لعرفع  
أسهةر بدالت اإل جةر وأسهةر الشقق  فأصبحت الغرفة الواحدال 
تؤجر لهدال عةئالت بأسهةر ييةلعيعة  و عفع علعون تعأجعيعراعة 
لججنبي الستغالله بةلدف   وسول   ةل عليه اللبنةنعي فعي 
حةل لم  مةرس فخةمة رئيس الجمدور ة حقه بعر  العقعةنعون 
وتهد له ليصبح واقهيًة وقةبال للتطبيق على اللبنةنيعيعن  ون 

 .”تدجيرام  و نصف الجةنبين
حتى من  ستفيد معن الصعنعدو  جعزئعيعة “ وأضةل التجم  

معرات العحعد  3وتتقةضى الهةئلة مدمة بلغ عد  أفرا اة بين 
اة نى لججور أ  مليونين ويمسة وعشرون الف ليرال لبنةنية 

ل.ل  سعول تعكعون 33٢5مرات الحد اة نى لججور أ   3و
في الم ة من مجمو  الديل الهةئلي أ   ١/مجبرال على  ف  

الف ليرال لبنةنية  والكةرثة انعدعم اشعتعرطعوا أن  0١١حوالي 
معرات العحعد  5و 3 كون  يل كةمل أفرا  الهةئلة مة بعيعن 

اة نى لالجور  وليس  يل المستأجر اةسةسي وسيعوقعهعون 
بتلك أ  ة الهةئالت بهجز محتم  إذ ال  مكن أن تسعتعمعر أ  
عةئلة بدف  بدالت اإل جةر من مرتبةتدة التي ال تكفيدم أصال  
م  غالء المهيشة  وستتراكم الد ون عليعدعة  وإمعة سعتعتعرك 
المنزل طوعة او ولن تستطي  عند انتدةء مدال العتعمعد عد معن 
تأمين بد ل للمسكن الت  تشغله و كون مصيراة العتعشعر   
كل ذلك وستكون الهةئالت مجبرال على إصالح البنةء بكعةمعلعه 
على نفقتدة واته المبةلغ المعدفعوععة والعمعرتعفعهعة جعدا ال 
 غطيدعة الصعنعدو  والعتعي قعد تصعل إلعى عشعرات آالل 
الدوالرات  وتدجر الهةئلة الفقيرال فورًا  ولعو اسعتعفعة ت معن 

 .”الصندو 
اةيطر فدي اةبعنعيعة العتعي كعةنعت “ وأشةر التجم  إلى أن 
وأصبحت اآلن قعد عمعة واعي  ٢4و 0٢تهتبر فخمة في الهةم 

أغلبية اةبنية في اةشرفية وبهبدا والعحعمعرا وسعن العفعيعل 
وراس بيروت والهةصمة والمحةفظةت الرئيسة وغيراة  فدعته 
الهةئالت ال تستفيد مطلقة من الصندو  ولو كةنعت فعقعيعرال  
وستكون عرضة لترك منةدلدة طوععة  ون أ  بعد عل نعظعرا 

و  1بقةء المستأجر “   مهتبرا أن ” لبدالت اإل جةر المرتفهة جدا
  مطةلبعة بعةلعتعديعل ” سنة اي مجر  نظر ة على اةورا  //

الفور  بر  القةنون والطل  بتهد الت ذكرنةاة مرارا تحةفع  
على حق السكن وتمن  تدجير مليون مواطن لبنعةنعي  واعي 

 .”تهد الت ممكنة وقةنونية وعقالنية
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 ...الفساد
 محاولة للولوج إىل عامله اللبناني دون استئذان 

 نايل الزعاي
بهد انتخةب رئيس جد د للبال  وتشكيل حكعومعة جعد عدال 
فيدة ود ر لمكةفحة الفسة   وأنت تعتعطعر  إلعى معوضعوععة 
الفسة  وتشهبةتدة اته اة ةم سول لن تفعةجعأ بعأنعك  ايعل 
حتمًة إلى وكر اةئج من الدبةبير القةتلة  وأنوا  مقعنعهعة معن 
المتمسحين بأر  ة الهفة والنزااة والنقةء  قلَّ أن تعجعد فعي 
مظدراة الخةرجي مة  نبي عمة في  وايلدة المبطنعة  وربعمعة 
ستصةب بةلتاول عندمة تجد من  حدثك عن أ ة  دة البي ةء 
ومكرمةتدة التي ُأ يلت في السيرال المستحدثة لدؤالء والعتعي 
وجدت من ام على استهدا  ليكتبوا عندم  في سبيل تلميع  
صورام وايترا  مةٍض جد دًا لدعم  عمعحعو معة قعد سعبعق  
في يف إلى الحةضر مة  ج  أن ُ نس  من صعفعحعةت معزورال 
تهيد تقد مدم إلى النةس بصورال مغة رال لمة نشعأوا ععلعيعه  
ولنة في أ بيةت عصر االنفتةح المصر  أ ةم أنور السة ات  معة 
سلط اةضواء على الهد د من النمةذج الفةسدال التي تسلعقعت 
سر هًة أسوار المجتم  الجد د  وبةت مالهعر عةنم معنعدعة حعلعة 
مونسبًة وأيالقية  ذا اسم جد د  طل به على النةس مستهينًة 
ب هف ذاكرتدم من نةحية  وأوضةعدم االجتمةعية العيعةئسعة 
التي استطة  أن  نفت إلى الفعقعراء والعغعالبعة معن يعاللعدعة  
بةلقليل من المسةعدات حتى لو كةنت من اللحم العمعسعتعور  
غير المطةبق للمواصفةت الصحية من جدة أيرى  أو بةللعهع  
على فطرتدم وبسةطتدم وطيبتدم ببعنعةء مسعجعد اعنعة أو 
كنيسة انةك غير متور  عن المتةجعرال حعتعى بعبعيعوت ا   

 .واستغاللدة في سبيل طموحةته ومخططةته غير المشروعة
ولقد عةنى الشه  اللبنةني مثل مة تعقعدم معن ظعوااعر  

  1٢0/-1٢5/يةصة أ ةم الحرب اةالية الدايلعيعة ععةمعي 
حين اتختت كل منطقة مهينة من لعبعنعةن تعمعوضعهعدعة مع  
التطورات الالحقة بةلتهرل على طبقة جد دال معن محعد عثعي 
النهمةم التي مة كةن لدة أن تهرل تلك مالنهمةم لوال العحعروب  
فكيف إذن بحرب ضروس كحرب لبنةن  التي بسببدة اندحعرت 
الطبقة الوسطى اللبنةنية بمهظمدة  وتراجهت إلعى العخعلعف 
بينمة كةنت صمةم اةمةن االجتمةعي واالقعتعصعة   لعلعوطعن 
والشه  مهًة  لتتراج  مهدة أ  ًة كل مقومعةت العرأسعمعةلعيعة 
الوطنية التي ُ مَّرت مصةنهدة وتالشت مصةلحدة  وبعةلعتعةلعي 
تحول أركةندة إلى الخةرج بمة تبقى لدم من رأسعمعةل قعلعيعل 
وإرا ال للحيةال من جد د  ولتتس  الفجوال فيمة بهد  أكثر فأكثعر 
بين مة كةن  سمى أرستقراطية مةلية تمثلت بأربهة بعةلعمع عة 
من اللبنةنيين   ةل إليدم بهض أصحةب الرسةميل الوافعدال  
 قةبلدم كل الت ن تودعوا م  اةوضة  الجد دال على الغةلبيعة 
الهظمى ممن ُوِضهوا في يةنة الفقر  وتحت اته الخةنة ومعة 
 المسدة فقرًا  صهو ًا أو ابعوطعًة مع  ت عهع ع  العطعبعقعة 

 .الوسطى فيمة بهد

وصةر علينة بهداة أن نتهرل ععلعى طعبعقعة جعد عدال معن 
أصحةب الرسةميل الطةرئة غير المهروفة المصدر من اةبعنعةء 
الشرعيين للنيوليبرالية الحد ثعة العوافعدال العتعي لعم تعكعن 
لتتحلى بتةتًة بمة كةن للرأسمةلية الوطنية معن أيعال  وقعيعم 
وغيرتدة على اةرض أواًل  حيث عملت على االستعيعالء ععلعى 
اته اةرض بأريك اةثمةن  ولم  ستثنوا بهد ذلك الغةلبيعة 
الهظمى من الشه  اللبعنعةنعي فعلعم  عوفعروا أ عة وسعيعلعة 
لالستيالء على إرا تدم ومقدراتدم فأغرقواعم فعي وحعول 
المتابية والتخلف بهدمة كةنوا قد مددوا لتلك بإغراقدم فعي 
الوعو  البراقة مؤثر ن عليدم الحجر وتركوا القسعم اةكعبعر 
مندم  في مواجدةت سخيفة وتةفدة م  القسم اآليعر تعحعت 
مسميةت متابية ومنةطقية وتجةذبةت سيةسية ثنةئيعة يعرج 
الجمي  مندة كلدة يةسرًا. وتراام اليوم  لهعنعون العطعرفعيعن 
مهًة  اللت ن مة داال حتى السةعة  ستفيدان ممة توافقة ععلعيعه 
من اصطفةفةت  وأصبح كل طرل مندمة بحةجة مةسة للطرل 
اآلير  أقله  ليبرر بقةءه فعي قعيعة ال السعةحعة العتعي  صعة ر 
تمثيلدة  ضةربًة بهرض الحعةئعط  إرا ال العنعةس ومسعتعقعبعل 
أبنةئدم الغةرقين في حةضر بةئس لم  هد  عجعد معن تعربعة 

 الحت ةنه سوى التطرل والكفر بةلوطن والمواطنين مهًة.
ولقد بةت النةس  ترحمون على أ ةم اإلقعطعة  السعيعةسعي 
وأ واته البدائية  في استغاللدم مقةرنة بعأسعةلعيع  العنعدع  
المتطورال التي  شددوندة ععلعى أ عد  اعؤالء العمعمعثعلعيعن 
بةلشركةت القةب ة الهةبرال للحدو  والمتحكمعيعن فعي سعهعر 
صرل الهملة الوطنية  ام مةفيةت العهعقعةرات ععلعى حسعةب 
سكن الهي  للمواطن ولقمة عيشعه وحعبعة  وائعه وكعتعةب 
أبنةئه المدرسي. ووصلت حةالت استدتةرام إلى حد االعتعداء 
على البي ة اللبنةنية أن أحدًا ممن اعتبر نعفعسعه بعد عاًل ععن 
اإلقطة  السيةسي في تمثيله الشهبي للمواطنين على سبيل 

شجرال صنوبر بر  و  15/المثةل  لم  تور  مؤيرًا عن قط  
شجرال بطم  كل ذلك فعي سعبعيعل  55شجرال سند ةن و 50٢

فتح طر ق يةص لقصر  بنيه في أكبعر وأكعثعر معحعةفعظعةت 
لبنةن فقرًا وحرمةنًة متجةودًا كل الر و  والمواقف االعتراضيعة 
 .التي رف ت مة حصل  ون أن تحقق أ ة نتيجة إ جةبية تتكر

من انة  أليس من الهج  الهجةب أن ال  تصور أحعدنعة العيعوم  
شيطةنةً بكةمل قةمته وقيةفته كمة فعهعلعت تعلعك االمعرأال العتعي  
استح رت الجةح  أمةم النحةت مشبدة له بشيعطعةن فعيعرسعم  
النحةت الشيطةن على صورته  بينمة نهجز في نفس الوقت ععن  
رسم صورال متكةملة للفسة   إداء مة  مر علينة من نمةذج صةرية  
لشخصيةت وأفرا  بةتت بحد ذاتدة تمثل رمودًا صةرية لعلعفعسعة   
بكل تالو نه وأوصةفه ومسةوئه  وربمة سيهترض الشيطةن أمةم  
يةلقه  ومًة عمة سلبه منه اؤالء من مفةسد وأذى لم تخطر  ومةً  

 .على بةله وال حتى على بةل إبليسه اةكبر أ  ًة
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في الةمرا تجمع ع د من نا طي المجتمع الومو نوي 

وتةالف "برلماى لوكول الواولو "، ومو وهوم يسواريومى 

ونا طمى من دملة "ب نا نةواسوب"، وانوطولواوما فوي 

مسيرة  ل  ريا  الصلح للمطالاة باعتماد ال ساية في 

االنتخابات ال يابية الماالة و قرار قانمى انتخابي ج يو  

 .ورفضاً للتم ي  للارلماى الةالي

دمل المتظاهروى الفتات ت عم  ل   جراا االنتخوابوات 

في ممع ها ولال  "ب نا ال ساية دت  يصير الارلومواى 

 اهر"، و" ب نا ال ساية ل ةوارا الوفواسو يون"، ورددوا 

 .هتافات ض  الطااة السياسية

وال وا في بياى "ضرورة  قرار قانمى انتخابي جو يو  

يفسح المجال أموام الوكوفوااات الشوابوة، واى توكومى 

ال اا ات دمل قانمى االنتخاا مفتمدة وعل ية وتوةوت 

قاة الارلماى"، ع ا عن رفضهم لما سممها الو وسواويوة 

 .الما َّ ة

 هاا وق  ص ر عن المتظاهرين بياناً، هاا نصه:

 المما  مى والمما  ات

مسيرة "تةالف برلماى لكل الال " اليمم هوي لو واومل 

بالفم المآلى،  ى  عادة تكمين السولوطوة رهون وجومد 

قانمى لالنتخابات يضمن ع الة الوتوموثويول لولوشو وب 

اللا اني. ال مةاصصة بين فاس ين أم  ما االسوتوثوموار 

في التةريض الطائفي والماهاي لتأيي  باائوهوم فوي 

 السلطة.

مسيرت ا اليمم للضغط من أجل  قرار قانمى انتخابوي 

ج ي  يفسح المجال أمام الكفااات الشابة، ويةمل دوى 

استمرار است ساخ المجلس ال يابي دورة ب   أخرش. هي 

ناطة الا اية لتةرلات ا الماالة من أجل رفض التما ؤ 

السري بين أ راف السلطة السياسويوة عولو  صويواغوة 

قانمى انتخابي ت ي  من خالله  نتاج نفسوهوا، وتو ويو  

تااسم الةكممة واادارات ال امة، وتغطي صفواواتوهوا 

 وممبااتها وسطمها عل  المال ال ام.

مرت ثماني س مات عل  االنتخابات احخيرة في ال وام 

، ب   تم ي ين للمجلس ال يابي لو ورة لوامولوة 7111

دوى أي مسم  قانمني، تةججما باقرار قانمى ج ي  وما 

زال ال اس ي تظروى المعمد الم سملة، وها نةن عولو  

ماربة من ممع   جراا االنتخابات الو ويوابويوة وموا زال 

مصير الاانمى مجهمالً والمفارقة أنه، وعل  أهومويوتوه، 

لم ي رج عل  ج ول أعمال مجلس ال ماا، موا يوظوهور 

 ع م ج ية ت ا ي الامش السياسية مع هاا الملف.

 ى ب ض احدزاا السيواسويوة الوتوي توزايو  عولويو وا 

بمطالاها دمل ال ساية  نما هي تستو ومول الو وسواويوة 

لمرقة ضغط وتهميل عل  اآلخرين وهوي لوم توثواوت 

يممًا ج يتها في تا ي هاا المطلب. أما نةن فو وطولوب 

ال ساية ب وائر لارش حنها الو وظوام االنوتوخوابوي الواي 

 يت اسب مع صةة ودقة تمثيل اللا انيين واللا انيات.

وعليه، ومن أمام المجلس ال يابي، نطالب بأى تكومى 
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ال اا ات في هاا الممضمع مفتمدة وعل ية وتةت قاة 

الارلماى، وليس في اجتماعات سرية ت ي   نتاج قانومى 

الستين الجائر أو ما يشاهه، ولت لموما أى الو واس قو  

فا وا الثاة وأدرلما الخطايا ولن ياالما أى توغوتوصوب 

  رادتهم ب   اليمم.

من ه ا، نالرلم بأى ال   ال كسي اقورار الواوانومى 

يوممواً،  78، ما ي  ي أنه لي لم 7112ب أ في آخر ال ام 

 اا  )ممع  دعمة الوهويوئوات الو واخواوة ،  31أي دت  

للايام بماجاكم الاي فشلتم في  نجازه في الوثوموانوي 

 س مات الماضية.

 لاا، نطالب المجلس ال يابي بو:

 قرار قانمى انتخابي ج ي  يةاق ع الة الوتوموثويول  -

 بين المما  ين بمختلف فئاتهم السياسية.

 جراا االنتخابات ال يابية بممع ها من دوى توأخويور  -

دت  ليمم واد ، وسةب لل ما يمت للتم ي  أو التأجيل 

 أو ما  ابه من الت اول لليًا.

لما نصر عل  المطالاة ب ساية دايايوة، ال نسواويوة 

مشمهة وما  ة بألثرية تةاق لوكوم الو وتوائوج الوتوي 

 تري وى.

نري  قانمنًا يضمن ااصالدات لافة التي نطالب بهوا 

 م ا ألثر من عشر س مات، وهي:

 اعتماد ال ظام ال ساي ضمن دوائر لارش؛ -

 تشكيل هيئة مستالة ادارة وت ظيم االنتخابات؛ -

اعتماد لمائح رسمية ممد ة لضماى درية وسوريوة  -

 االقتراع؛

اعتماد الكمتا ال سائية ايصال نساة ال تواول عون  -

 الثلث من ال ساا  ل  الارلماى؛

ت ظيم ااعالم وااعالى، وسن قمانين تلةظ التطمر  -

 الاي  رأ عل  هاين الاطاعين؛

ت ظيم المال االنتخابي، ورفع السرية المصرفية عن  -

 دسابات المر ةين وأصملهم وفروعهم

 تخفيض رسم التر ح. -

أى يخضع الاانمى االنتوخوابوي حدوكوام الو سوتومر  -

ويساهم بشكل ت ريجي في  نتاج مجلس نيابوي خوارج 

 الاي  الطائفي.

 لما نطالب وزارة ال اخلية والةكممة بو:

تأهيل وتجهيز مرالز االقتراع بما يت اسب ودواجوات  -

اح خار ذوي االدوتويواجوات الوخواصوة والوموسو وات 

 والمس ين.

ت يين أعضاا هيئة اا راف عل  الةملة االنتخابويوة  -

بأسرع وقت ال سيما أى ممع  تشكيلها لاى في التاسع 

 عشر من الشهر الةالي.

لا  صارنا عل  التم ي  وتةمل وا الوفوشول ثوموانويوة 

أعمام، فلتكمنما عل  ق ر المسؤولية ولم لمرة وادو ة، 

 ولتاروا قانمناً عادالً وممثاًل للجميع.

 ب نا برلماى لكل الال  بيمثل لل الال .

 7117، 7  71سادة ريا  الصلح، في 
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 انتخابات رابطة األساتذة الثانويني

 تعليق ال بّد منه

 محمد الحجير 
بهد مة رست عليه انتخةبةت الدي ة اإل ار ة لرابطة أسةتتال 
التهليم الثةنو  التي جرت معؤيعرًا  بعفعود كعةمعل العالئعحعة 
المشّكلة من ائتالل اةحزاب المشةركة في السعلعطعة. وبعهعد 
التصر حةت التي قرأنةاة للرئيس المنتَظر للرابطة  اةسعتعةذ 
نز ه الجبةو   الت   هدنعة بعنعقعل معطعةلع  اةسعةتعتال إلعى 
المسؤولين. وتصر حةت اةستةذ عبده يةطر الرئيس السةبعق 
للرابطة )والت  مة دال  ستخدم حتى اليوم صيغة: العرابعطعة 
الحةلية  عن الدي ة اإل ار ة السةبقة(  الت   هدنة بأن  عكعون 
ندج الرابطة الحةلية استمرارًا للندج السةبق  النعةجعح حسع  
رأ ه  لكن الت   تم طمس إنجةداته والتهتيم ععلعيعدعة. فعإن 
السؤال البد دي الت  ال بد معن طعرحعه أواًل اعو: معة اعي 
الخطوات التي تهدنة بدة الدي ة اإل ار ة للرابطة في حةل لعم 
تل ِّ السلطةت المهنّية المطةل  التي سُترف  إليدة  مت عّمعنعة 
الحفةظ على الموق  الوظيفي لجستةذ الثةنو   واسعتعكعمعةل 
الحصول على د ة ال نسبة المةئة وإحدى وعشر ن في المةئعة 

 ؟//١/على روات  عةم 
وال اي مستهدال للعتعصعهعيعد فعي وجعه معرجعهعيعةتعدعة 

 السيةسية؟
 

 :تدجين الرابطة
إضةفًة إلى السؤال السةبق  انةك تسةؤل وتخّول  عخعطعر 
في البةل  واو التخّول من تدجين رابطة الثةنو  على معثعةل 
مة حصل م  االتحة  الهمةلي الهةم  وذلك من يالل الموافقعة 
على بهض المطةل  المرفوعة  والتي ال  مكن توق  سقفدعة  
لكن ربمة ستكون مقبولة من الدي ة اإل ار ة الحةلية للرابطة  
للقول بأن مة  حقق مطةل  اةسةتعتال اعو رابعطعة معوالعيعة 
للسلطة السيةسية  تكتفعي بعع منعقعل معطعةلع  اةسعةتعتالم 
للحكومة والمجلس النيةبي  وبأن أسلوب التصهيعد والعنعزول 
إلى الشةر   او أسلوب عبثي ال طةئل منه. واتا في العواقع  
مة توحي به تصر حةت يةطر والجبةو   وربمة بنعّيعة حسعنعة. 
وبةلتةلي تكون النتيجة توجيه ضربٍة قوّ ة إلى كل المحعةوالت 
التي تددل إلى بنةء رابطة مستقلة تمثل اةسعةتعتال وتعدافع  
عن حقوقدم بكل اةشكةل المتةحة  كوندة حقوقًة وليس ِمّنعة 
من السلطة السيةسية أّ ًة كةنت اته السلطة. فتترسخ صيغٌة 
للرابطة تشبه االتحة  الهمةلي الهعةم العت  فعرغعتعه أطعرال 
السلطة المهروفة بةةسمةء من فهةليته المهروفة تعةر عخعيعًة  
ولتصبح الرابطة مثله ومثل روابط أيرى مهعروفعٍة ا  عًة  ال 

تتحرك إال حين تر د لدة مرجهيةتدة السيةسية أن تتحرك وفقًة 
لجدول أادال سيةسية تختةره اته المرجهيةت السعيعةسعيعة  
و تحول الصرا  بةلتةلي إلى صرا  بين اته المرجهيعةت فعي 

 .من  كون المرجهية الحصر ة للرابطة
وإذا حصل ذلك  فإنه سيكون معحعةولعة لعطعمعس تعةر عخ 
اإلنجةدات التي تحققت في القطة  الثةنو   والتي لم تتحقعق 
 ومًة إال بفهل ن ةالت اةسةتتال  ولكتةبة تةر خ جد د  عقعول 
بأن مة  تحقق او مة تقدمه السلعطعةت طعوععًة إلعى رابعطعة 
تكتفي برف  المطةل  إلى المرجهيةت السيةسيعة العتعي اعي 
وحداة تقدر وتقرر مة تقدِّم ومة ال تقدِّم  وتتحعول العرابعطعة 
من اي ة ممشةكسةم تطةل  بمة تراه حعقعوقعًة  إلعى رابعطعة 

 .مدّجنة ال تتحرك إال حين ُ طل  مندة ذلك
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اعتبرت القية ال العقعومعيعة لعحعزب العبعهعث العهعربعي 
االشتراكي أن اةمة الهربعيعة إذ تعو   العيعوم معطعران 
فلسطين والهروبة  فدي إنمة تو   رمعزًا معن رمعوداعة 

 القومية.
جةء ذلك في تصر ح للنةطق الرسمي بةسعم العقعيعة ال 

 القومية  اتا نصه:
تو   فلسطين واةمة الهربية اليوم واحدًا من رموداة 
القومية. إنه المطران إ الر ون كبوجي  الت  ق ى ر حًة 
من حيةته مقةومًة لعالحعتعالل الصعدعيعونعي راف عًة كعل 

مسةومة على حقو  شه  فلسطين وحعقعه العتعةر عخعي 
بأرضه  وبقي ملتصقًة التصةقًة ن ةليًة بدته الق ية غيعر 
آبه بةالعتقةل والنفي  قةب ًة على جمر الموقعف إلعى أن 

 وافته المنية اليوم.
وإذ تو   فلسطين مطراندة الهربي  فدي لن تعنعسعى 
مواقفه المبدأ ة الصلبة  والتعي كعةنعت  ائعمعًة صعريعة 

مدو ة بوجه االحتالل والطغةال. واو كمة بعقعي  عهعيع  
ق ية شهبه في فلسطين المحتلة بكل جوارحعه  ععة  
ق ة ة اةمة  وحةصة ق ية شه  العهعرا  واعو  عقعةوم 
الحصةر والهدوان والغزو واالحتالل. واةمعة العهعربعيعة إذ 
تو عه اليوم  واي تهتز بمسيرته الكفةحية  فإندة سول 
تبقى تنظر إليه بةععتعبعةره معنعةرال ن عةلعيعة  ومعحعفعزًا 

 لجمةايراة لتفهيل ن ةلدة ضد االحتالل.
إن المطران كبوجي سيبقى حيةً فعي وجعدان أمعتعه  ةنعه  
بقدر مة كةن مطرانةً لفلعسعطعيعن والعهعروبعة  كعةن ععنعوانعةً  
للمقةومة الشهبية ورمزاً للوحدال الوطنية  والتي تجلت بأنقعى  
صوراة في موقف الكنيسة من معحعةوالت تعدعو عد العقعدس  

 عندمة حةول الهدو من  رف  اآلذان من مسةجد القدس. 

تحية لفقيد فلسطين والهروبة  وأمته ستبعقعى ععلعى 
عدداة بمواصلة الن ةل إلى أن تتحرر فلسطين و تحعرر 
الهرا   وتهو  را ة الهروبة لترفرل على مسةحة الوطعن 

 الهربي الكبير وطنًة حرًا عربيًة موحدًا.
 الدكتور أحمد الشوتر 
 النةطق الرسمي بةسم القية ال القومية 

 لحزب البهث الهربي االشتراكي
 ٢/١/٢ /٢ 3في 

 كبـــوجـــي
 مطران فلسطني

 أ. .
عةمًة رحل المطران ا الر ون كبوجي  مطران العقعدس     10 عن  

مطران فلسطين  بهد مسيرال شدد الهةلعم إنعمعوذجعًة ععن رجعل  
الد ن المقةوم  الت  نتر نفسه وحيةته لعقع عيعة وطعنعه ون عةل  

 شهبه من أجل حقه التةر خي الثةبت في كةمل ترابه الوطني. 
لقد وجدت إلى المطران المنةضل تدمة نقل السالح إلعى أيعوتعه  
الثوار في فلسطين  حكم عليه بةلسجن  وانعتعقعل لعلعهعيع  فعي  
الفةتيكةن  نتيجة تسو ة بين الكرسي الرسولي والهدو الصدعيعونعي  

 إال أنه ظل مصرًا أنه مطران القدس  صفة كةن  فتخر بدة. 
لم  تزعز  إ مةنه  ومًة بهدالة ق ية شهبه وال بحق أمته فعي 
الحيةال  كةن فلسطينيًة حتى الهظم  عربيًة حتى النخة   معقعةومعًة 

 حتى آير نبض في عروقه.
إنه د تونة فلسطينية  صخرال من صخور تلك اةرض الطيبة  
ورجل   ن انتمى إلى دمن المقةومة  وشةرك فعي فعهعةلعيعةتعدعة  
وظل إ مةنه اتا حتى الرمق اةيير  وظل مصرًا حعتعى بعهعد أن 
أبهد عن وطنه أنه مطران القدس  رغم ابتهة ه ععن العمعد عنعة 

 وعدم القيةم بمدمته الكدنوتية على رعيتدة.
أذكر أن أ   وصف أطلقه عليه أحد رجةل الد ن المسيعحعيعيعن 
في مدرجةن ت ةمني مهه في بيروت بهد اعتقةله بفترال قصيعرال 

 إذ بدأ اتا الكةان حد ثه بةلقول:
 من أنت؟ -
 ايالر ون بن عز الد ن القسةم. -
 مدنتك؟ -
مرتل أحيةنًة بةلصنوج وأحيةنًة بةلبعنعدقعيعة أم صعوتعي فعال  -

 استهمله إال نة رًا.
التقيته في فند  الرشيد في بغدا   عةصمة صعدام العهعرب  
قبل الهدوان الثالثيني على الهرا  بأسةبي   جةء مت عةمعنعًة مع  
الهرا  في وجه قوى الشر والهدوان  فوجدت فيه قعلعبعًة ععةمعرًا 
بةإل مةن  وعزمًة على مواصلة طر قًة ايتةره  كةنعت فعلعسعطعيعن 
تهي  في وجدانه  والقدس حد ثه وحلعمعه.. ععنعده امعتعزجعت 
الهفو ة بةلصالبة  البسةطة بةإلصرار  وكةن  ؤمن أنه عةئد إلعى 
كنيسة فةرقدة قسرًا ولو على جنةح مالك  عمع عي بعروحعه إلعى 
انةك  وأن أكف المالئكة ستطول به في شوارععدعة العهعتعيعقعة  
قةبل الرئيس صدام حسين مهلنًة انحيةده إلعى يعنعد  العهعرا  
مهلنًة إ مةنه في التصد  لكل قوى الشر  وكله ثقعة أن العهعرا  
سينتصر رغم الجراح والهتابةت ومعة قعد  عواجعدعه معن شعرور 

 الهدوان وجرائم حشد اةشرار.
تحية لمطران المقةومة شديدًا وعلمًة سيظل من أبرد وأععلعى 
بيةرقدة في اتا الزمن الصه  المطران الشديد كةن  عر   قعول 
السيد المسيح: حبوا أعة  عكعم و  عيعف أنعه لعم  عقعل حعبعوا 

 الشيةطين أو اةبةلسة.
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 قرار مجلس األمن الدولي 

  بتجريم االستيطان
 بالم رلاد سالم "أبم مةممد"

  أمين عام جاهة التةرير ال ربية
ت اياًا عل  قرار مجلس احمن ال ولي الصادر بتاريوخ 

صمتاً وامت اع أمويورلوا عون  12بأغلاية  73/17/7112

التصميت والاي تضمن تجريمًا لا واا الوموسوتوم و وات 

ووصفه بأنه عمل ض  دل ال ولتين وض  السالم. ألو  

 رلاد سالم أمين عام جاهة التةرير ال ربية ما يلي:

عامًا لم يصو ر  32 ى هاا الارار ي تار تاريخيًا فم ا 

قرارًا عن مجولوس احمون فوي موا يوخوص الواوضويوة 

الفلسطي ية ديث لانت أميرلا تلجأ  ل  استوخو ام دوق 

ال اض الفيتم ويظهر أى الماليات المتة ة احمويورلويوة 

ق  ضاقت ذرعًا بالسويواسوة ااسورائويولويوة فوي بو واا 

المستم  ات وه م بيمت الفلسوطويو ويويون وتوهوميو  

الا س ولل هاه احعمال ت اقض ميثاق احمم المتة ة 

 وقرارات الشرعية ال ولية.

لما أى الارار جاا ليوسوجول نصورًا لولو بولوممواسويوة 

الفلسطي ية ب   أى تخلت عن المفاوضات الومواوا ورة 

برعاية أميرلية ولجأت  ل  المؤسسات ال ولية لوادو ش 

 وسائل الصراع ض  ال  و الصهيمني.

لما أى هاا اانجاز يضاف  ل  اانجازات التي تةاات، 

وم ها اعتماد الجم ية ال مممية فولوسوطويون لو ولوة 

صومتوًا وبو و هوا قورار  138مراقب وبأغلاية دولويوة 

احونيسكم الاي أل  أى ال عالقة اسرائيل بالا س واى 

الا س م ي ة مةتلة. وأخيرًا قرار مجلس احمن تجوريوم 

ب اا المستم  ات، هاا  ل  جانب قامل دولة فلسطويون 

في ال  ي  من المؤسسات ال ولية ومو وهوا موةوكوموة 

 جرائم الةرا ومةكمة الج ايات ال ولية.

وما بج ر ذلوره  ى هواا الواورار يوموكون الواويوادة 

الفلسطي ية من  ضافته  ل  الملف الاي تواو موت بوه 

دولة فلسطين لمةكمة الج ايات ال ولية لمنه وثويواوة 

قانمنية صادرة عن أعل  مؤسسوة دولويوة وبوالوتوالوي 

تجريم ومالداة قادة  سرائيل الاين  رعما وساهوموما 

 في ب اا المستم  ات.

ورغم أى هاا الارار يضع  سرائيل ب مع مون الوموأزق 

من ال ادية الاانمنية لال  فاى علي ا ال مل مون اجول 

المصمل  ل  أى يتخا المجتموع الو ولوي الوموزيو  مون 

الارارات التي تلزم  سرائيل لالنصياع للاانمى الو ولوي 

وذل  بمرالمة قورارات دولويوة فوي موجولوس احمون 

 والجم ية ال مممية وباية المؤسسات ال ولية.

والتةر  دوليًا لوفور  عواومبوات عولو   سورائويول 

لمخالفتها للاانمى ال ولي و ذا لواى هواا االنوتوصوار 

يضاف  ل  االنتصار الاي دااته الايادة الفلسطويو ويوة 

ب ا  مؤتمر درلة فتح وبةوضومر دولوي لواويور فواى 

المطلما هم ال مل عل  عواو  الوموجولوس الوم و وي 

الفلسطي ي و نجاز المد ة الم و ويوة الوفولوسوطويو ويوة 

اساا  لل الارائع ال ولية وااقليمية التي تستمر فوي 

الل ب عل  الت اقضات ال اخلية الفلسطي يوة والو ومول 

عل  نجاح الماادرة الفرنسية وذلو  بواالسوتومورار فوي 

  ب اد أميرلا عن التفرد في رعاية التسمية السياسية.

أخيرًا ال ب  ل ا من توةويوة الو ول احربو وة فو وزويوال 

وماليزيا والس غال ونيمزيل  ا التوي توةو ت الضوغوم  

ال ولية وأعادت الارار  ل   اولة مجلس احمن وأصورت 

عل  م اقشته وص ور الارار في تجريم المسوتوم و وات 

وبأنها عمل يت اقض مع المماثيق ال وليوة والواوانومى 

  ال ولي.

   اكة الاصرة

  1238ربيع احول  72السات 

  7112 لانمى احول 72
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 تقليم أظافر مؤتمر باريس وتهذيب خطابه

 بقلم  . مصطفى  وسف اللداو 
بدا واضحًة أن مؤتمر بةر س لتحر ك عملية السعالم فعي 
الشر  اةوسط بين الفلسطينيين واإلسرائيليين  قعد ععجعز 
في تحر ك الهجلة المتوقفة منت سنوات  والعمعتعهعثعرال رغعم 
تهد  الوسطةء ونوا ة الفرقةء  والميؤوس منعدعة رغعم حعةجعة 
اةطرال والمنطقة لدة  كمة فشل في تقر   وجدةت العنعظعر 
بين الخصوم  ولم  تمكن من جعمع  طعرفعي الصعرا  بعيعن 
أروقته  وامة اةسةس في المبة رال والمحور في اللقعةء  رغعم 
أنه استطة  أن  جم  أكثر مةئة مشعةرك  معثعلعوا أكعثعر معن 
سبهين  ولة ومنظمٍة عربية وإقليمية و ولية  ممعن  عبعدون 
رغبتدم في المسةامة في إ عجعة  حعٍل لعلعصعرا  العهعربعي 
اإلسرائيلي  و رون أن الق ية الفلسطينيعة اعي لع  أدمعة 
منطقة الشر  اةوسط  وأنه بدون التوصل إلعى حعٍل ععة ٍل 
لدة  فإن المنطقة لن تستقر  وستتوالد فيدة جمعةععةُت ععنعٍف 
جد داٍل  وحركةُت مقةومٍة أيرى  قد تكون أشعد تعطعرفعًة معن 
سةبقةتدة  وأكثر عنفًة ممة اي عليه اآلن  ومعن شعأن ععدم 
التوصل إلى اتفة  سعالٍم معرضعي أن  عغعت  العهعنعف فعي 

  المتصةعد في  ول أوروبة. 
م  ذلك فقد أعلن المؤتمرون في بةر س مواقف عد عدال  
وأكدوا على ثوابت كثيرال  و عوا إلى تطبيق قراراٍت أمعمعيعة  
وأيرى صة رال عن مجلس اةمن الدولي  وأكعدوا ععلعى حعق 
الفلسطينيين في  ولٍة مستقلٍة كةملة السية ال ععلعى اةرض 

  بمة فيدة الشطر الشرقعي معن العقعدس 10٢/المحتلة عةم 
الت   نبغي أن  كون عةصمًة للدولة الفلسطعيعنعيعة  ضعمعن 
مشرو  حل الدولتين  واستنكر المؤتمر أ  تعغعيعيعراٍت ععلعى 
اةرض من طرٍل واحد  ورف وا أ  وقعةئع  جعد عدال تعفعرض 
بةلقوال وتنفت بةلقدر واإلكراه  وند وا بةالستيطعةن ومصعة رال 
اةراضي والحقو   وأشة وا بعقعرار معجعلعس اةمعن العدولعي 

 الرافض لالستيطةن.
قد تبدو اته القرارات البراقة لدى البهض جميلة وجعيعدال 
و مكن البنةء عليدة  فدي تقوم على حل الدولتين  وتعهعتعرل 
بحدو  الراب  من حز ران  وترفعض االسعتعيعطعةن ومصعة رال 
اةراضي  ولكن الحقيقة أن اته اإلعالنةت لم تكن مواقف أو 
شروط  بل جةءت على اي ة نصةئح وتعوصعيعةت  إذ حعرص 
المؤتمرون على رضة العكعيعةن الصعدعيعونعي وععدم إغ عةب 
حكومته  وعملت بر طةنية التي شةركت بصفة مراق  ععلعى 
الوقول ضد أ  قرار  د ن الكيةن اإلسرائيلي  ولدتا فقد  ععة 
المؤتمرون بنوٍ  من الخجل والتر    العطعرفعيعن إلعى اةيعت 
بةلتوصيةت والهمل بمقت ةاة   ون أن تسهى اةطرال العتعي 

شةركت في المؤتمر إلى رف  التوصيةت إلى معجعلعس اةمعن  
وطرحدة على شكل قراٍر  ولي  ليأيت الصفة الدولية و تمعتع  

 بقوال التنفيت اةممية.
أمة مة   هف قرارات مؤتمر بةر س فهاًل  او أن طرفعيعن 
أسةسيين من الت ن شةركوا في اتا العمعؤتعمعر  لعن  عكعونعة 
حةضر ن في المرحلة القة مة  ولعن  شعةركعة فعي صعيعةغعة 
السيةسةت الدولية  ولن  كون ةٍ  مندة أ   وٍر في معنعطعقعة 
الشر  اةوسط مدمة كةنت قنةعةتدمة  إذ أندمة سيرحالن ععن 
سدال الحكم قر بًة  فةإل ارال اةمر كية لم  تبق لدة سوى أ عةم 
قليلة  بينمة الرئيس الفرنسي فرانسوا أوالند قد أععلعن أنعه 
سيكتفي بوال ته اةولى  ولن  ترشح لوال عٍة جعد عدال  واعتا 
 هني أن اإل ارتين  صدران شيكةت  ولية  ون أن  كون لعدعة 
أ  رصيد فهلي  بل على العهعكعس معن ذلعك  فعإن اإل ارال 
اةمر كية القة مة قد أعلنت أندة لن تلتزم بعأٍ  معن قعرارات 
مؤتمر بةر س  وكةن الرئيس اةمر كي المنتخع  قعد حعض 
بر طةنية على عدم السمةح لمؤتمر بةر س بةالنزال  لعيعكعون 

 ضد الكيةن اإلسرائيلي.
لكن اتا الفشل التر   والخيبة العكعبعيعرال فعي معؤتعمعر 
بةر س للسالم في الشر  اةوسط  ال  هني أنه لم  نجح في 
توجيه رسةلة أوروبية قو ة وحعة ال إلعى اإل ارال اةمعر عكعيعة 
الجد دال بزعةمة ترام   تعحعتره معن معغعبعة العهعبعث فعي 
المنطقة  والله  فيدعة بعهعيعدًا ععن حعلعفعةئعه وأصعدقعةئعه 
اةوروبيين في المنطقة  وتنبده إلى يطورال المع عي قعدمعًة 
في تنفيت تدد داته بنقل السفةرال اةمر عكعيعة إلعى معد عنعة 
القدس  ولهل اإل ارال اةمر كية الجد دال قد أصغت كثيرًا إلعى 
الرسةلة اةوروبية التي صعدرت ععن العمعؤتعمعر  أكعثعر معن 
إصغةئدة إلى مقرراته وتوصيةته  يةصًة بهد أن بعدأ تعرامع  
بتسمية مسةعد ه ومستشةر ه في إ ارال شؤون البال   إذ بعدا 
أن لبه دم يبرال وتجربة واقهية وإن اتسمت بعةلعيعمعيعنعيعة  
ولد دم وجدةت نظر ورؤى مختلفة عن تصعر عحعةت تعرامع  

 المهلنة.
المؤتمر الت  أغ ع  العحعكعومعة اإلسعرائعيعلعيعة سعمعح 
لمصطلح الدولة اليدو  ة بةلمرور لترضى  وأبر  لدة رسعةلعًة 
مفة اة أننة لن نهترل بدولٍة فلسطينيٍة من طرٍل واحد  ولعن 
نقبل بقراراٍت فلسطينيٍة أحة  ة الجةن   وأكد لدة في ثعنعة عة 
أكثر من يطةب أندم  رف ون فرض أ  حٍل على حكومتدم  
واستنكروا عنف الفلسطينيين ضدام بينمة لم  تكروا عنعف 
االحتالل والمستوطنين واعتداءاتدم  وكعأنعدعم بعدعتا كعلعه 
 خطبون و  اإلسرائيليين  و طم نوندم لع عال  عخعةفعوا معن 
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المؤتمر  ول ال  شكوا في نعوا عة 
القةئمين عليه  إذ أن امدم ومة 
 شغلدعم اعو أمعن إسعرائعيعل 
ومواطنيدة في الدرجعة اةولعى  
ومة الحلول التي  طرحونعدعة إال 
وسةئعل السعتعمعرار وجعو اعم 

 وضمةن أمندم.
يةبت آمةل العت عن رااعنعوا 
على مؤتعمعر بعةر عس  العت عن 
انتظروا انهقة ه أشدرًا  وجدعزوا 
ملفةتدم لمداوالته قبعل سعنعة  
وسموا مبهوثيعدعم إلعيعه قعبعل 
فترال  وأععلعنعوا تعأ عيعداعم لعه 
وإ مةندم بعه قعبعل انعهعقعة ه  
وعلقوا ععلعيعه آمعةاًل ععر  عة  
وتوقهوا معنعه قعراراٍت اعةمعة  
تنتصر لدم وتقف إلى جةنبدعم  
وتععؤ عععداعععم فعععي حععقعععدعععم 
وتسةعدام في مفعةوضعةتعدعم  
وقد كثر الحد ث عنه والتحعت عر 
مععنععه  إذ يععةل مععنععه آيععرون  
واغتعةظعت معن انعهعقعة ه  وٌل 
وحكومةت  ترى أندعة العوسعيعط 
الحصعر  والعراععي العرسعمعي  
وند  الكيعةن الصعدعيعونعي بعه  
واسعتععنعكععر عععقعده  و ععة إلععى 
مقةطهته  وحرض على رف عه 
وعدم تسديل انهقة ه  ووصفعه 
رئيس حكومعتعه بعأنعه ععبعثعي 
ومفبرك  وأعلن عبعر معخعتعلعف 
مستو ةتدم السيةسعيعة معدعد ًا 
أندعم سعيعقعفعون ضعده  ولعن 
 ععهععتععرفععوا بععمععقععرراتععه  بععل 
سيهملون على ال عد معنعه  إذ 
أنه سي ر بمسةر المعفعةوضعةت  
وسيز د من حعجعم العهعقعبعةت  
وسيهقد الحلول  وسيبةعد بعيعن 
اةطرال  فدو في رأ دم منعحعةد  
معع  الععطععرل الععفععلععسععطععيععنععي  
وسيكون سببعًة فعي م عةععفعة 
ال ععغععوط عععلععيععدععم  ود ععة ال 

 عزلتدم ومقةطهتدم.
 

 0٢/٢/١/٢/في بيروت  

 الفصائل الفلسطينية:

 من مأزق الوحدة إىل وحدة املأزق

 مقدمة 
على الرغم من أن الحوار الفلسطيني الفلسطيني  قترب بخطى معتعسعةرععة نعحعو 
إندةء عقده الثةني  فمة دال  دور في حلقة مفرغة  لم  ترك مكةنًة إال وحل فيه  كمة أن 
التصر حةت المتفةئلة جفت إذ سرعةن مة تهو  اةمور إلى نقطة الصفعر  العحعر صعون 
على الوحدال الوطنية الفلسطينية وتجةود حةلة االنقسةم  طرحون أسع علعة وععالمعةت 
استفدةم كثيرال من بةب الحرص على مستقبل الق ية الفلسطينيعة وضعرورال يعروج 
المشرو  الوطني الفلسطيني من مأدقه فدل  كون حوار بيروت ومة قد  علعيعه بعدا عة 

 الطليهةتلمس طر ق الخروج أم سيظل في يةنة على من تقرأ مزاميرك؟ 
 نطبق على الحوار الفلسطيني الفلسطيني المثل الفلسطيني ميض المي بعيعظعل 
ميم  هو  الحوار بين طرفي الخالل فتح وحمةس منت حوالي ثمةنية عشر ععةمعًة ولعم 
 ستط  أحد التنبه إلى أامية الوحدال الوطنية الفلسطينية والعى يعطعورال العمعرحعلعة 
والمشرو  الصديوني وذلك في ظل غيةب أ دولوجية واضحة المهةلم تحعد  اةولعيعةت 
والثوابت  ون التنةدل عندة. و رج  أام اإلشكةلعيعةت بعيعن العطعرفعيعن إلعى أاعمعيعة 
مشروعية االعترال بمة  سمى بدولة مإسرائيلم فةلنسبة لفتح تهتبراة مصلحة دمنية 
وتكتيكية مؤقتة. ولم  درك الطرفةن أو أحدامة ععلعى وجعه العتعحعد عد بعأن العحعوار 

 والتفةام او مصلحة جوار ة واستراتيجية واضحة لتحقيق اةادال الوطنية.
وتدل الوقةئ  بأن مهظم الحوارات قد فشلت بهد لقةء الدوحة وتراج  حركة حمعةس 
عن االتفةقيةت السةبقة أامدة بمة  تهلق بةلموظفين والمجلس التشر هي واالنعخعراط 

 في مؤسسةت منظمة التحر ر الفلسطينية.
واتا مة أكده السيد إسمةعيل انية لقنةال الجز رال بأن حركة حمةس قدمت كعل معة 
من شأنه أن  سةعد اةشقةء في مصر على إنجةح الحوارات وأضعةل نعحعن ال نعحعمعل 

 المسؤولية ةحد.
بقدر مة أننة نشرح الموقف وذكر بأن انةك ثالث ق ة ة رئيسية أولدة أن نأيت بهيعن 
االعتبةر التهد الت الوار ال في الورقة المصر ة وثةنيًة ملف ال فة الغربية بمعة  عهعنعي 
وقف الحملة التي تقوم بدة أجدزال السلطة الفلسطينية واإلفراج عن جمي  المهتقعلعيعن 
والمسألة الثةلثة اي الترتيبةت المتكةف ة  ايل قةعة الحوار على قةعدال الجمي  شركعةء 
وأن الجمي   ج  أن  كونوا على مسةفة واحدال ومن جدة أيرى أكد سةمي أبعو داعر  
النةطق بةسم حمةس في غزال أن فتح اي من أفشلت الحوارات ويةصة لقةءات الدوحعة 

 وحمل حركة فتح المسؤولية على إفشةلدة.
ولم  درك السيد أبو دار  بأن مهظم الشه  الفلسطيني  ستغرب إصعرار حعركعة 
حمةس على حةلة االنقسةم ممة   ر بةلمشرو  الوطني الفلسطيني واتا معة أكعدتعه 
غةلبية الفصةئل الوطنية الفلسطينية التي  عت إلى إجراء انتخةبةت جد دال تشر عهعيعة 

 ورئةسية كةنت جميهدة ترف دة حركة حمةس.
فال بد أن  درك الطرفةن بأن عليدم إ جة  حلول وطنية شةملة على اةقل لعتعمعر عر 

 المرحلة الحةلية والمستقبلية على اةمد القصير.
 فأول حوار رسمي بين الطرفين بدأ في صنهةء وتاله أ  ًة حوار في الخرطوم.

وكةن الشديد  ةسر عرفةت  رغ  بديول حركة حمةس إلعى معؤسعسعةت معنعظعمعة 
التحر ر الفلسطينية والى المجلس الوطني الفلسطيني وعقد بهداة لقةءات عدال فعي 

 .113/واآلير أ  ًة في الخرطوم عةم  /11/تونس أواير عةم 
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كمة تبهدة لقةءات وحوارات بين فتح وحعمعةس ععةم  

حةولت فيه فتح إقنعةععدعة بعةلعمعشعةركعة فعي    115/ 

لغة ة انتعفعةضعة    110/ مؤسسةت المنظمة ومنت عةم  

ععقعدت أ  عًة ععدال    /١١/ اةقصى وفي فترال ععةم  

لقةءات في القةارال بين حركة فتح وحعركعة حعمعةس  

بمشةركة كةفة الفصةئل الفلسطينية لم تسعفعر ععن  

انعهعقعدت    ١١5/ أ  نتيجة وفي الشدر الثةلعث ععةم  

أ  ًة جولة أيرى من الحوار الفلسطيني الفلسطيعنعي  

بمشةركة فتح وحمةس تبنى المجعتعمعهعون بعرنعةمعج  

فلسطيني  نك على الحق في معقعةومعة االحعتعالل  

وعن اإلعالن عن تددئة تستمر حتى ندة ة الهةم وتعم  

االتفة  على إجراء انتخةبةت تشر هية وإعة ال وتنظيعم  

 مؤسسةت منظمة التحر ر الفلسطينية وإصالحدة. 

وأمة الحوارات التي تمت بعهعد فعود حعمعةس فعي 

االنتخةبةت التشر هية وبرغم توصلدة إلعى وثعيعقعة 

وبهداة أ  ًة اتعفعة  معة  ١١0/الوفة  الوطني عةم 

 ١١٢/سمي بوثيقة مكة الشدير في شعبعةط ععةم 

 فإن النتةئج لم تحترم ولم  همل بدة.

فكل الحوارات كةنت تكون إ جةبية ومتفقون على 

أغل  البنو  حس  تصعر عحعةت أبعو معردو  وأنعنعة 

حر صون على تنفت دة والمستجد أ  ًة مة صرح بعه 

نةئ  اةمين الهةم للجبدة الد معقعراطعيعة لعتعحعر عر 

فلسطين قيس عبد العكعر عم أن ق عيعة تعقعةسعم 

السلطة بين القطبين العرئعيعسعيعيعن فعي السعةحعة 

الفلسطينية فتح وحعمعةس اعي معن أبعرد ق عة عة 

الخالل التي تهو  وحدال الصف الفلسطيني وتعحعول 

 ون تحقق العمعصعةلعحعة بعيعن بعةقعي العفعصعةئعل 

الفلسطينية فمة  نتظر من حوارات معوسعكعو العتعي 

  عت إليدة من أجل التقةرب.

فةلمواطن الفلسطيني أن كةن بةلدايل أو الشتعةت 

 ر د ادل إندةء االنقسةم بأ  شكل معن اةشعكعةل 

ومهةلجة بةةيك المشةكل االجتمةعية واالقتصة  ة 

التي  هةني مندة بشكل يةص قطة  غعزال والعتعفعر  

لمقةرعة االحتالل وتفهيل مؤسسةت م.ت.ل للقعيعةم 

بدوراة بحمة ة الشه  الفلسطيعنعي بعكعل أمعةكعن 

تواجده ويةصة بهد الصراعةت الحة ال  ايعل العدول 

الهربية حيث أصبح الشه  الفعلعسعطعيعنعي ععرضعة 

للتدايالت والنكبةت فدل  ة ترى  سمعح لعمعوسعكعو 

بحل ق ية عةلقة بكل تشهبةتدة اإلقليمية والدوليعة 

بةلنجةح اتا مة تنتظره اة ةم القة مة في موسكو أو 

ال انةك أطرال  ايل حركة حعمعةس تعهعرقعل أ  

 اتفة  أو مصةلحة.

  ةسر رم ةن

 أم الحريان:

 نكبة جديدة أم مواجهات متجددة؟

  مةجد الّشيخ
في مثل اته اة ةم قبل يمسين عةمًة  أعلن رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية  ومتاك ليفي أشكول  في جلسة للدي ة الهةمة 
للكنيست عن يطة إلندةء الحكم الهسكر  الت  فرض على مة 
تبقى من مواطنين فلسطينيين في الجليل والمثلث والنق  منت 
أ ةم االحتالل اةولى وإعالن قيةم الكيةن الصديوني في أ ةر )مة و( 

  وذلك كنو  من ضمةن الديمنة على المكةن الفلسطيني 140/
  .والسيطرال على إنسةنه

وعلى رغم ذلك استمرت سيةسةت الديمنة الهسكر ة الفةشية  
ومخططةت السيطرال الدائبة عبر التطدير الهرقي والهنصر ة 
والهزل وإقةمة الجدران  واستخدام أقسى وأقصى اةسةلي  عنًفة 
وامجية  واة اي أجواء وسر  ةت النكبة  تتكرر مرال جد دال في 
الهد د من اةمةكن  ومة جرى في قر ة الهراقي  النقبية وتدمير 
بيوتدة أكثر من م ة مرال  ومة جرى و جر  على امتدا  اةرض 
الفلسطينية من تدمير للممتلكةت وادم للبيوت  سوى السيةسة 
الهسكر ة إ ةاة التي لم تنته بإعالن أشكول انتدةء الحكم 

 .الهسكر 
واة او نتةنيةاو رئيس حكومة االحتالل الحةلية   هتبر مة جعرى 
في قر ة أم الحيران غير المهترل بدة  من تدمير لبيعوتعدعة وقعتعل 
أحد أبنةئدة  وبأ وات عسكره وشرطتعه  ععمعال و عقعو  معة سعمعةه 

  حين اعتبر مقتل الشرطي اإلسرائيعلعي  اسعًة «عز مة إسرائيل»
جر مة إراةبية  بينمة لم  أت على ذكر مة قةمت به قواته من قتعل 
وجرح الهد د من أاةلي القر ة  ليّدعي في أعقعةب اعتا كعلعه  أن 

  قةنون احتالل إحاللي   عحعةسع  صعةحع  «إسرائيل  ولة قةنون»
المكةن  ال الت   حتل اتا العمعكعةن بعقعوال سعالح اة عد عولعوجعيعة 
اإللغةئية  عبر سر  ةت الخرافة واةسةطير الزائفة  وسالح العهعنعف 
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واإلراةب الت  تقف يلفه عقلية ال ترى بةلفلسطيعنعي صعةحع  
المكةن  سوى الخطر الوجو   المجسد  والخطر اةمني المعةثعل 

 « دو  عة العدولعة»اليوم وغدًا  وكمة كةن في اةمس  طةلمة أن 
لم تتحقق  بفهل قوال الح ور الفلسطيني الممسك والعقعةبعض 
على جمر او ته الوطنية  وتطو ره مجتمهة وطنيًة معتعمعةسعكعًة 
نسبيًة  على رغم محةوالت التشتيت والتفرقة والتمييز والسعلعخ 
الطةئفي المتواصل  منت جرى ايترا  الدرد ة ليس كعطعةئعفعة  
بل كقومية مزعومة  فيمة تجر  محةوالت حثيثة أيعرى لسعلعخ 
مسيحيي فلسطين عن شهبدم وتعجعر عداعم معن اعو عتعدعم 
الوطنية  إل مةجدم في مجتم  اإلسرائيليين  ومن ثم إجبةرام 
على التجنيد في جي  االحتالل  وآير تلك المحةوالت تعقعد عم 
إغراءات مة  ة لتسجيل المسيحيين الموارنة كقومعيعة آرامعيعة  

  .وإلحة  المسيحيين اآلير ن بتلك القومية المخترعة
واكتا مثلمة جرى ايتعرا  العقعومعيعة العيعدعو  عة والشعهع  
اليدو    في نو  من الدندسة الجينية العتعي اعيعمعنعت ععلعى 
جغرافية و  موغرافية الوطن الفلسطيني   جر  العيعوم تعكعرار 
تلك المحةوالت الدؤوبة لتصو ر كيةن العتعجعمعهعةت العيعدعو  عة 
الصديونية في فلسطين  وكأنه مجتم  تهد   متنو  المتاا  
والطوائف واةعرا ؛ وتلك قمة الز ف الكولونيةلي والعتعوظعيعف 

  .االستهمةر  للوجو  الصديوني في فلسطين

وإذا كةنت جرائم االحتالل اإلسرائيلي لم تتوقف عنعد حعدو  

  فدة اعي جعرائعم 140/بهد  منت إعالن الكيةن الصديوني في 

االحتالل على امتدا  أرض فلسطين التةر خية تتواصل  وكأندعة 

تملك جرعةت االندفة  اةولى للديمنة على كةمل ف ةء المعكعةن 

الفلسطيني وتشر د أصحةبه  ومة جر مة أم الحيعران العكعةمعلعة 

ومن قبلدة الهراقي  ومنةطق أيرى في القدس وال فة الغربية  

سوى محةولة تكرار ة لتمثيل نصف نكبة جد دال  بهد م ي معة 

 قةرب السبهين عةمًة على ارتكةب النكبة شبه الكةملة في المعرال 

السةبقة  وحتى اليوم لم تعجعد معن  عهعةقع  كعيعةن االحعتعالل 

  .اإلسرائيلي على جرائمه الموصوفة

اي محةولة أيرى لوصل النكبة اةولى بأشتةت معن نعكعبعةت 

جد دال   جر  من ياللدة استكمةل مة بدأه اتا الكيةن الغةصع   

اةمر الت   حتم مواجدة شةملة تختر  حواجز المستحيعل  فعي 

استهة ال الوحدال الكفةحية ةلق الكفةح الوطني التحرر  لعكعةمعل 

قطةعةت الشه  الفلسطيعنعي فعي كعةمعل أرض فعلعسعطعيعن 

التةر خية  في مواجدة عدو ال  سةوم على أادافه ومنعطعلعقعةت 

احتالله اةولى  وال  فر  بين المكةن الفلسطيني انة والعمعكعةن 

الفلسطيني انةك  مة  ستدعي تلك ال رورال العكعفعةحعيعة فعي 

وصل مة انقط  بين الفلسطينيين في كةمل أرض فعلعسعطعيعن 

التةر خية وفي الشتةت؛ فليس الفلسطينيون أقل من ععدواعم 

إجة ال وبراعة في تكتيل قواام وتوحيد جدو ام وإطال  لعغعة 

  التمر  والمواجدة والثورال على واقهدم المزر .

 كةت  فلسطيني *

 يف ظل متغري دولي خطري:
 العدو ُيصعد 

 سياسة االقتالع 
 ُأم الحريان إنموذجا  

 أحمد علو 
بةت على الفلسطينيين وام في قل  العهعةصعفعة أن 
 ستهدوا  وقبل ذلك أن  نتبدوا لإلعصةر االستعيعطعةنعي 
القة م الت   هد نقلة نوعيعة فعي سعيعةسعة العتعدعو عد 
ومصة رال اةراضي  كمة على اةقطةر الهربية وجةمهتعدعة 
أن تغة ر مواق  الهجز بعةتعجعةه االرتعقعةء إلعى مسعتعوى 
اةيطةر التي تتهرض له مد نة القدس وبعةقعي أراضعي 
فلسطين في ظل المتغير الدولي القة م جراء سعيعةسعة 
اإل ارال اةميركية الجد دال التي يةضت حملتدة االنتخةبية 
على أرضية عداء غير مسبو  للفلسطينيين وتأ يد غير 
مسبو  لسيةسة إقةمة المستعهعمعرات ونعقعل السعفعةرال 
اةميركية إلى القدس  وتأكيداة علعى اعته العمعواقعف 
حتى بهد تسلم ترام  منصبه بشكل رسمي وتعهعيعيعن 
سفير ومبهوث جد د ن من أكعثعر الشعخعصعيعةت ععداءو 
لفلسطين وانحيةدًا للسيةسةت آنفة التكر  وعلى العرغعم 
من أن بهض أوسةط اته اإل ارال لمحعت إلعى أن نعقعل 
السفةرال اةميركية إلى العقعدس معة دال فعي معراحعلعه 

 المبكرال.
قد  قول البهض أن الموقف اةميركي إل ارال تعرامع  
ليس مفةجأال ةحد  وال  هعنعي ععلعى اإلطعال  أن إ ارال 
أوبةمة السةبقة كةنت منصفة للفلسطينيين  كتلك كعل 
اإل ارات المتهةقبة منت قيةم اتا الكيةن  واتا صعحعيعح  
فةلسيةسية اةميركية  تتصف بتصهيد االنحيعةد لعكعيعةن 
الهدو م  مرور الزمن  وأن إ ارال أوبةمة عندمة امعتعنعهعت 

حعول  334/عن التصو ت على قرار معجعلعس اةمعن 
االستيطةن لم تكن غة تدة يلق نفسدة من التوادن  وأنه 
إلى جةن  طر  الدبلومةسيين الروس  يطوات اعدفعدعة 
وض  الهراقيل في وجه اإل ارال الجد عدال  إال أن روسعيعة 
استوعبت اةمر الثةني  أمة اةول فدعو غعيعر فعةععل وال 
 ملك الفلسطينيون اةم  االسعتعفعة ال معنعه  و عدلعل 
أصحةب اتا الرأ  على ذلك بةلقول أن ود ر العخعةرجعيعة 
اةميركي السةبق جون كيعر  سعبعق وأبعلعغ السعلعطعة 
الفلسطينية منت أكثر من سنة أن التسو ة وضهعت فعي 
ثالجة بةعتبةر أن مفةعيل اتعفعة  أوسعلعو قعد انعتعدعت  
بةإلضةفة إلى أن حل الدولتين لم  هد وار ًا ال اآلن وال 
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في المستقبل  وأبلغ الجةن  الفلسطيني أن ععلعيعه تعقعد عم 
تنةدالت تستجي  لكةمل شروط الهدو ععلعى كعل اةصعهعدال 
مقةبل وعد غير م مون بأن  همد نتنيةاعو إلعى تعحعسعيعن 
بععهععض اةوضععة  االقععتععصععة  ععة والععظععرول الععمععهععيععشععيععة 

 للفلسطينيين.
على ضوء اته المهطيةت  عمعكعن العنعظعر إلعى اةحعداث 
اةييرال التي جرت وتجر  على اةرض الفلسطينية المحعتعلعة 

  فمخططةت الهدو ال 0٢  أو تلك التي احتلت عةم 140/عةم 
تترك فرصة إال وتحةول االستفة ال مندعة  ومعة جعرى فعي أم 
الحيران في النق  أحد أبرد المؤشرات الخطيرال على سيعةسعة 
االقتال   فدي ليست المرال اةولى التي تزال قر ة عربية معن 
الوجو   فأم الحيران إنموذجًة لمة تهرضت له عشرات العقعرى 
الهربية في النق   ومة قد  نتظر م ةت القعرى اةيعرى  فعي 
إطةر سيةسة السيطرال الكةملة على أرض فلسطين ومحو أ عة 
أثةر لهروبتدة  ونفس مة واجدته وتعواجعدعه عشعرات العقعرى 
الهربية في الجليل والمثلث  ومة تتهرض له معنعطعقعة غعور 
اةر ن تحت ذرائ  أمنية أو البنةء غير القةنوني إلى غير ذلعك 
من الحجج التي  سوقدة الهدو لتبر ر استيالئه غير الشعرععي 

 على اةرض.
انة ال  صبح الحد ث عن الوقةئ  التي جرت ععلعى اةرض 
او الت   شد اةنظةر على أاميتدة بمة عكعسعتعه معن اعبعة 
جمةاير ة فلسطينية واسهة في عموم اةراضي الفلسطينية 

وسقوط الشدداء وعشرات الجرحعى بعمعة  140/المحتلة عةم 

    الجمي  فلسطينيًة وعربيًة أمةم مسؤوليعةتعدعم  سعلعطعة 
وفصةئل ويةصة الدول التي غةبت عن السم  منت دمن بهيد  

 وأصيبت ب هف البصر أن لم  كن الهمى التةم.
كمة أنه في ظل اته اةجواء أطلق الهدو مشروعًة إلقةمة )

( وحدال سكنية جد دال في مد نة القعدس  وقعةل نعةئع  500
رئيس بلد ة المد نة المسؤول عن إقةمة المعسعتعهعمعرات أو 
توسيهدة أن اتا المشرو  كةن قد جمد قبل حوالي شعدعر عن 
بنةءو على طل  من رئيس ودراء الهدو بنيةمين نتنيةاو لحيعن 
انتدةء االنتخةبةت الرئةسية اةميركية واستالم ترام  مدعةمعه 
وقد أصبحت اةجواء اآلن أكثر مالءمة و ج  االسعتعفعة ال معن 

 المهطيةت الجد دال.
مو كتمل النقل بةلزعرورم كمة  قول المثل إذا نظرنعة إلعى 
مة  نفته الهدو في ال فعة العغعربعيعة معن سعيعةسعة إقعةمعة 
المستهمرات أو توسي  المستهمرات القةئمة  فتظدعر صعورال 
المخطط الصديوني بكةمل أبعهعة ه واعو السعيعطعرال ععلعى 

 وحدال استيطةنية. 5١١/فلسطين كل فلسطين وآيره 
نهو  إلى البدا ة لنقول إذا كةن مجلس اةمن العدولعي قعد 

مهعتعبعرًا العمعسعتعوطعنعةت فعي اةراضعي  334/اتخت القرار 
الفلسطينية المحتلة غير شرعية ممة  ستوج  إدالتدة  فعإنعه 
والمجتم  الدولي أمةم مسؤولية إقرار اآلليةت لتنفيت مة صوت 
عليه إال أن أمرًا كدتا ال بد له من موقف فلسعطعيعنعي فعةععل 
على كل المستو ةت وموقف عربي ضةغط بعكعل العوسعةئعل  

 فدل  حدث ذلك أم نظل نمةرس سيةسة إلى الوراء  ر..؟؟!
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البريراني في فلسرين بدأت إدانة االنتداب مرحلة تسجيل ادناضي قبل  في فترة االنتداب
. خ ل تلا المرحلة تم االعتراف بمل ية الفلسرينيين البدو على 1491نهاية االنتداب عام 

أناضيهم وفق القان   الضشائري، بضد الن بة وقيام دولة إسرائيل نف   الح  مة ا سرائيلية 
 .االعتراف بمل ية ادناضي

س ن س ا  القرية في فترة االنتداب البريراني في منرقة وادي الزبالة وبضد الن بة تم 
 1411بأمر عس ري )حتى عام  1491 عام  تهجيرهم إلى منرقة وادي عتير على حدود الخو ادخ ر

منذ تلا الفترة وحتى الن سة كان  بي ت أهل  )إلى ح م عس ري 1491خ ع فلسريني  عام 
أصبح  البي ت من الخشب والزنا .لم يمنح للس ا  أيا من  القرية من بي ت الشضر، وبضد الن سة

الحق ق ادساسية، لم يتم تأمين المياه ولم يتم إيصال ال هرباء و لم يتم شق طرق مضبدة وت فير 
 .وسائل نقل إلى مدانس وبناء صندوق مرضى وهذا ال ضع قائم حتى الي م

وبسبب السي ل التي أدت إلى انجراف في  1441في عام 
القرية ناخ ضحيتل ث ثة أطفال من القرية، تم بناء البي ت من 
الحجانة وا سمن  بقران من وزير البنية التحتية انيال شانو . في 

ادع  دائرة انضي إسرائيل با  قرية أم الحيرا  هي  0221عام 
حاول  الدولة من خ ل مح مة  0222"عقبة خاصة " . في عام 

الصلح في ب ر السبع إصدان امر هدم هزء من قرية ام الحيرا  دو  
ادع  الدولة با  س ا  القرية ٍزوا  0222إب غ ادهالي، وفي 

، 1491المنرقة متجاهلة بأنها هي التي منحتهم هذا الم ا  عام 
وأثب  س ا  القرية عبر ادنشيف ا سرائيلي با  الدولة هي التي 
هجرتهم من وادي الزبالة إلى وادي عتير بأمر عس ري. وفي عام 

قرنت الح  مة ا سرائيلية إنشاء مست طنة إسرائيلية على  0221
ومنتجع القرية سي    على  انضي قرية أم الحيرا  باسم حيرا 

أناضي قرية عتير المحاذية إلى ام الحيرا . قرية ام الحيرا  هي 
 . قرية ٍير مضترف بها 21واحدة من 

ي هد ن عا  من ا هراءات القان نية ضد س ا  قرية أم الحيرا  
من قبل المدعي الضام ا سرائيلي: ادول يق ي بإخ ء القرية 
والثاني يق ي بهدم القرية نفسها. لجأ س ا  القرية إلى مح مة 

االلتماس بادعاء هاء من القاضي  الضدل الضليا والتي نف  
نوبنشتين بأ  س ا  القرية قدم ا االلتماس بحجة إقامة القرية 

عن  اليه دية حيرا . صرح  وزيرة الضدل ا سرائيلية أيلي  شاكيد
أ  قران إخ ء س ا  أم الحيرا  ليس على  حزب البي  اليه دي

 .أساس عنصري ضد الضرب ول ن بسبب ك   القرية ٍير مضترف بها
أخيرًا، أقدم الضدو على هدم القرية وإزالتها من ال ه د، وقض  
م اههة عنيفة بين الس ا  وق ات االحت ل، وهب كل أبناء 

 فلسرين المحتلة ت امنًا مع إخ تهم من أهلها.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.adalah.org/ar/content/view/9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1_%28%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%AA_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A
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لمنةسبة التكرى الهةشرال الستشدة  اةمين الهةم للعحعزب  
القةئد صدم حسين  أصدر مكت  تنظيم يةرج العوطعن فعي 
 القية ال القومية لحزب البهث الهربي االشتراكي البيةن التةلي:

تحل التكرى الهةشرال الستشدة  اةميعن العهعةم لعلعحعزب  
الرفيق القةئد صدام حسين  واةمة الهربية تواجه تعحعد عةت 

ضعد االحعتعالل  اةوجعه مصير ة واي تخوض صراعًة متهد 
لجرض الهربية من فلسطين إلى الهرا  وسعور عة واةحعواد  
وضد كل أشكةل الهدوان التي بلغت ذروتدة في ذلك المتهد  
الجنسية على الهرا   والمتواصل فصعواًل بعنعفعس اة وات 
والقوى التي تم ي تدد دًا لجمن الهربعي وتعخعر عبعًة ةمعن 

 المكونةت الوطنية.
إن ذكرى االستشدة  في عةمدة الهةشر بةتت بسعيعةقعةتعدعة 
السيةسية ورمز تدة الن ةلية  واحدال من المحطةت المفصليعة 

بدالالتدة ايعتعصعةرًا  في تةر خ الن ةل الهربي  بهدمة شكلت 
مكثفًة لكل المنظومة القيمية التي انطوت عليدة الشخعصعيعة 
الن ةلية  لرمز ة قومعيعة  ارتعقعت فعي ن عةلعدعة مسعتعوى 
الشدة ال  بهد أن حولت أرض الهرا  إلعى معقعبعرال لعلعغعزاال  
وجهلت من محةكمته الصور ة  محةكمة تةر خيعة لعالحعتعالل 
وتوابهه وإفراداته  فكةنت مشعدعد عة االسعتعشعدعة   وقعفعة 
بطولية فتال ال  ستطيهدة إال القة ال التةر خيون  الت ن  بقون 
حةضر ن في الوجدان الشهبي وفي الهقل العجعمعهعي لعجمعة 
وام  واجدون أعداء اةمة وجال  عدعة فعي أقسعى العظعرول 

 في الحيةال اإلنسةنية. حراجة 
إن اته المنةسبة التي تهيدنة إلعى  عوم أطعلعق العقعةئعد 
الشديد صريته المدو ة بأن عة  الهرا  حرًا عز زًا  ععةشعت 
فلسطين حرال عربية  عةشت اةمة الهربية مكرمة منتعصعرال  
بقدر مة جهلت اةمة الهربية ومنةضيلدة ويةصة العبعهعثعيعيعن 
مندم  هيشون لحظة قةسية وام  قفون على أبواب مرحعلعة 
جد دال من حيةتدم بدون صدام حسين الت  قة  الهعرا  إلعى 
تحقيق انتصةرات على أعداء الخةرج وقوى تعخعر ع  العدايعل 
وتةجدة القة سية الثةنية  فعإنعدعم بعةقعون معهعه معن يعالل 
المسيرال الن ةلية لحزب الثورال الهربية التي أغنيت تجربعتعه  

اةمعة العهعربعيعة  بت حيةت وعطةءات منةضليه  وم شعقعت 
طر قدة نحو التحرر واالستقالل منت بدا ةت التبشير بةلعفعكعر 
القومي والتأسيس للحركة التةر خية التي وضهت الصرا  م  
أعداء اةمة المتهد   المشةرب والعمعواقع  فعي إطعةر بعهعده 

 القومي الشةمل وم مونه االجتمةعي التحرر .

فلتكن اته المنةسبة  التي  عحعيعيعدعة العبعهعثعيعون وكعل 
المنةضلين الهرب في  ايل الوطن العهعربعي والعمعغعتعربعةت  
منةسبة  تجد  فيدة الهدد الن ةلي على مواصلة العمعسعيعرال 
التي استشدد ةجلدة شعدعيعد العبعهعث والعهعرا  والعهعروبعة 
واإلنسةنية   فةعًة عن وجو  اةمة وحمة ة لدو تدة العقعومعيعة 

استهمةر  ومن مشةر   العقعوى -من مطةم  التحةلف الصديو
الشهوبية التي تحةول فرض الفرسنة على الواقع  العهعربعي  
ومهدة كل مشةر   القوى الطةئفية والمتابية وقوى التكفيعر 

 الد ني والتراي  السيةسي والمجتمهي.
ولتكن اته المنةسبة  التي تالقت بعدعة ثعالثعة مسعةرات  
مسيرال االستشدة  وانطالقة ثورال فلسطين  وانعدحعةر قعوات 
االحتالل اةميركي  منةسبة  تجد  الهدد فيدعة أ  عًة بعأن ال 
يالص لدته اةمة وال تحرر لدة وإندةء كل أشكةل اسعتعالبعدعة 
القومي واالجتمةعي  إال بوحدتدة  وحعدال العنع عةل العهعربعي 
المتوجه نحو التحر ر وإقةمة المجتم  العهعربعي االشعتعراكعي 

 الد موقراطي الموحد.
تحية للشديد الكبير  شديد البهث والهعرا  وفعلعسعطعيعن 

 والهروبة  
تحية لشدداء اةمة الهربية في الهرا  وفلعسعطعيعن وكعل 

 أرض عربية رو ت بدمةئدم التكية.
تحية لكل المنةضلين الهرب  اةسرى والمعهعتعقعلعيعن فعي 
سجون ومهسكرات االحتالل وسلطة الهمةلة في الهرا  وفعي 
مهتقالت الهدو الصديوني وسجنةء الرا  والمواقف القعومعيعة 

 والوطنية في أقبية نظم االستبدا  والقم  للحر ةت.
العهعةم لعلعحعزب  تحية لقةئد جبدة الجدة  والتحر ر اةمين 

الرفيق عزال إبراايم واو  عقعو  مسعيعرال العحعزب والعهعرا  
لتحر ره من االحعتعاللعيعن اةمعيعركعي واإل عرانعي وإسعقعةط 
إفراداتدمة من قوى طةئفية ومتابعيعة وتعراعيع  سعيعةسعي 

 وتكفير   ني.
 عةشت فلسطين  عة  الهرا   عةشت اةمة الهربية 

ومة النصر إال حليف الشهوب المكةفحة ضد االحتالل بكةفة 
أشكةله وأطرافه  والمنةضلة ضد نظم االسعتعبعدا  والعظعلعم 

 واالرتدةن ةعداء اةمة الهربية .
 
 مكت  تنظيم يةرج الوطن
 في القية ال القومية لحزب البهث الهربي االشتراكي

 ٢/١/0//1٢/في 
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في التكرى السة سة والهشر ن للهدوان الثالثيني ععلعى 
الهرا  أصدر مكت  تنظيم يةرج الوطعن لعلعحعزب العبعيعةن 

 اآلتي : 
تحل التكرى السة سة والهشرون لعلعهعدوان العثعالثعيعنعي  
والهرا   الت  واجه تحةلفًة  ولعيعًة وإقعلعيعمعيعًة ضعد أععدائعه 
المتهد   المشةرب والمواق  مة  زال  قةوم ذاك االصعطعفعةل 
المهة    والتي أثبتت سيةقةت اةحداث التي أعقبت العهعدوان 
الثالثيني  أن الحرب التي حشدت لدة أمعيعركعة بعكعل قعوااعة 
الهسكر ة واالقتصة  ة واالعالمية  كةن قراراة متختًا قعبعل 
أدمة الكو ت  واال مة مهنى أن  ستمر العهعدوان بعهعد يعروج 

 الهرا  من الكو ت. 
إن الهدوان الت  قة ته أميركة لستة وعشر ن سنة يعلعت  
كةن  ستددل الهرا  ببنيته الوطنية و وره القعومعي وكعلعدعة 
استنة ًا إلى مبررات تبين أندة محض افتراءات وتقةر ر ملفقة 
وكةذبة وبةعترال اإل ارال اةميركية ذاتدة . فةلحصةر العظعةلعم 
الت  فرض على الهرا  لعمعدال  ثعالثعة عشعر ععةمعًة  كعةن 
استمرارًا للهدوان الثالثيني  والغزو الت  أوق  الهعرا  تعحعت 
االحتالل جةء في سية  المخطط الت  وسمت يعطعوطعه فعي 

أميركي  ل رب التجربة الفر دال التي  -أقبية التحةلف الصديو
يةض غمةراة الهرا  ووض  نفسه في مصعةل العدول العتعي 
تسير بخطى متسةرعة نحو التقدم وتثبيت ركةئز االستعقعالل 

 السيةسي واالقتصة   بكل أبهة ه الوطنية . 
إن تطورات اةحداث التي أعقبت الهدوان الثالثيني  بيعنعت 
بأن الحرب التي شنت على الهرا  بسعبع  تعداععيعةت أدمعة 
الكو ت  كةنت ستشن عليه على أرضية موقف آير  ةن قعوى 
الهدوان بقية ال أميركة كعةنعت تسعتعدعدل الصعرح العوطعنعي 
الهراقي. وأن قرار الحرب اتخت في اللحظة التي أعقبت يروج 
الهرا  من الحرب المفروضة عليه م  النظةم اإل رانعي أكعثعر  

 قواًل  واقتدارًا بهد حرب استمرت ثمةني سنوات. 
وإذا كةن الهرا  قد واجه ذاك االصطفةل العمعهعة   لعمعدال 
اثنين وأربهين  ومًة في معنعةدلعة أم العمعهعةرك  فعإن قعواه 
الوطنية وعلى رأسدة حزب البهث مة تزال تقةوم وتواجه قوى 
الهدوان التي تمهن تعخعر عبعًة وقعتعاًل وتعدعجعيعرًا  واعي إن 
استطةعت أن تدحر االحتالل اةميركي  فإندة العيعوم تعقعةوم 
اتا االحتالل الت  استهة  ح وره تحت حجة مواجعدعة قعوى 
االراةب  والتغول اإل راني الت  ارتقى حد االحتالل المبعةشعر 

أميركعي معن   –سهيًة لتحقيق مة عجزت قوى التحةلف الصديو 
 تحقيقه. 

من انة  فإن استهة ال الهرا  لوحدته وحعر عتعه  لعم تعهعد 
تستقيم إال بدز مة اتا االصطفةل العمعهعة   العت  تعقعو ه 
أميركة وبةالتكةء على الدور اإل راني الشد د الخعطعورال ععلعى 
اةمن الوطني وعلى او ة الهرا  القومية . ومن لم  ع   بعأن 
المهركة التي تخةض على أرض الهرا  اي معهعركعة اةمعة 
بأكملدة عليه أن  هي ذلك  بهدمة تكشفعت حعقعيعقعة اة وار 
للقوى المهة  ة ويةصة الدور اإل راني. وعليه  فعإن اعز عمعة 
المشرو  المهة   بقدر مة  هني شه  الهرا  البطل المقةوم 
  فإنه  هني اةمة الهربية برمتدة وعليه فإن اةمة العهعربعيعة 
بقوااة الحية مهنية مبةشرال بعمعواجعدعة اصعطعفعةل العقعوى 
المهة  ة والتي تهبث بأمن الهرا  الوطني والمجتم  لعفعرض 
واق  سيةسي  لبي حةجة اةمعن الصعدعيعونعي وأمعن العقعوى 

 الشهوبية المحمولة على رافهة التديل اإل راني. 
فلتكن اته التكرى  منةسبة الستيقةظ قومي عربي   ع  
الصرا  في الهرا  في إطةر بهده القومي الشةمعل  و عهعمعل 
على توفير الدعم واالحت ةن للمشرو  الوطني الت   صعون 
وحدال الهرا  وعروبته  و هيده إلى موقهه الطبيهي كعرافعهعة 

 للن ةل القومي.
فمن الهرا  انطلقت الحرب عليه وعلى اةمة  وععلعى أرضعه  
تسقط نتةئج اته الحرب وتدمر قوااة  ومن استطة  أن  عدعزم  
الهدوانية اإل رانية في القة سية الثةنية و قةوم الحصةر الظعةلعم   
و دحر االحتالل اةميركي وكل القوى المؤتلفة مهه  قة ر ععلعى  
از مة مشرو  الهدوانية الجد دال برأس حربتعيعدعة اةمعيعركعيعة  

 واإل رانية وكل قوى التراي  السيةسي والتكفير الد ني.  
تحية لشه  الهرا  الت  قةوم و قةوم العمعهعتعد عن بعكعل 

 أصنةفدم ومسميةتدم 
تحية للمقةومة الوطنية الهراقية العتعي  حعرت االحعتعالل 
 اةميركي  وتقةوم االحتالل اإل راني وكل إفراداته السيةسية 
تحية لقةئد الهرا  وقةئد مقةومته  اةمين العهعةم لعلعحعزب 

 والقةئد اةعلى لجبدة الجدة  والتحر ر عزال إبراايم  
تحية لشدداء الهرا  واةمة  ومة النصر إال حليف الشعهعوب 
 المكةفحة  فةعًة عن وجو اة وحقدة في الهي  الحر الكر م 

 عة  الهرا   عةشت فلسطين  عةشت اةمة الهربية .
 0٢/٢/١/٢/مكت  تنظيم يةرج الوطن ٢



      7102كانون الثاني طليعة لبنان الواحد /  

 

 هكذا تم تدمري العالم العربي 

 عاما   31خالل 

من طرابلس إلى عدن ومن  مشق إلى تونعس ومعن صعنعهعةء إلعى 

القةارال ومن بغدا  إلى بيروت... اكتا تم تدمير العهعةلعم العهعربعي... 

عةمًة لخصتدة العنعيعو عورك  3/الكةرثة التي حلت بةلهةلم الهربي يالل 

تة مز في عد  يةص ابتداءو من عدوان أميركة وبر طةنية ععلعى العهعرا  

 .١١3/واحتالله في عةم 

ذلك الهدوان واالحتالل اةميركي وحس  الجر دال لعم  عدمعر نعظعةم 

البهث الهراقي فقط   بل  مر الدولة الهراقية   ويلق الظرول المالئمة 

لوال ال  اع  وأمثةلدة من المنظمةت اإلراةبية   وق ى علعى العهعةلعم 

الهربي وحّوله إلى منطقة ملتدبة   ومصدر ةدمة الج ين عةلمية   كمعة 

أعطى إشةرال االنطال  لهصر اإلراةب الت    رب الهةلم اليوم و قض 

 .م ةج  البشر ة

 قدم الموق  حصيلة بةةرقةم الموثقة للخسةئر البشر عة والعمعةلعيعة 

التي سببدة الهدوان اةميركي على الهرا  بحجج وااية حس  الجر دال  

شعخعصعًة  ومعن  51١ألعفعًة و 455فقد قتل من الهراقيين معلعيعون و

جند ًة وضةبطًة   ومن حعلعفعةء العهعدوان  /40١الهسكر ين اةميركيين 

عسكر ًة. و  يف الموق  إن الكلفة المةلية للحرب علعى  340٢اآلير ن 

 .مليون  والر 050مليةرات و ٢١5الغةل  والمغلوب بلغت تر ليون و

الربي  الهربي واحد من النتعةئعج العمعتعوقعهعة والعدعزات االرتعدا  عة 

 03١للكةرثة   حيث تقدر مصة ر  ولية أن يسةئر الوطن الهربي بلغت 

مليةر  والرًا   اتا ف اًل عن الدمةر الحةصل في تونس وليعبعيعة ومصعر 

 .واليمن والهرا  وسور ة

انةك مرحلة من التةر خ الهربي وصفت بهصر االنحعطعةط   ولعكعن 

االنحطةط الت   شدده الوطن الهربي اليوم وحس  الجر دال  هتبر غير 

مسبو  في التةر خ   يةصة وأنه  حدث في عصر تحعرد فعيعه شعهعوب 

 .أيرى مز دًا من التقدم واالرتقةء

صحيفة نيو ورك تة مز لم تؤجل اإلصدار بحجة أن عملعيعة تعدمعيعر 

ععةمعًة  3/الوطن الهربي مة دالت مستمرال   وربمة تصدر عد ًا آير بهد 

 .آير من نكبة الوطن الهربي

الهرب  حةربون الهرب في اليمن و دمرون البال    والهرب  عحعةربعون 

الهرب في سور ة و دمرون سور ة   والهرب  حةربون الهرب في لعيعبعيعة 

و دمرون ليبية   والهرب  حةربون الهرب في الهرا  و دمعرون العهعرا . 

وم  أن اإلراةبيين  شنون حربدم على اإلنسةنية بةسم اإلسعالم فعإن 

 .%من ضحة ةام مسلمون٢١

إسرائيل كمة تزعم ليست مسؤولة عمة  فهله الهرب بأنفسدم ومعن 

حقدة أن تشهر بةلراحة واةمةن طةلمة أن الهرب تولوا بأنفسدم تعدمعيعر 

 بال ام... 

 مصدر: نيو ورك تة مز

 
 

 
  

 71-17-7112 

احستاذ علي الريح الس همري أمويون سور 

دزا ''الا ث'' في السمداى يخا ب  واواا 

الةزا في دماره مع ب ض  اواا الوةوزا 

دمل الراهن السويواسوي ودورا  الشواواا 

وال ا طين الفاعل، قال احستاذ عل  الريح 

  :الس همرش مخا اا الشااا

بصرف ال ظر عن أي مالدظات فا  عواور 

الشااا ب عمتهم لل صياى الم ني يمموي 

ديسماور؛ عون وعويوهوم  11نمفمار و  77

ب اض الشارع وبالرأي ال ام الواي تواولومر 

دمل احسلما الم اسب لمماجهة الو وظوام 

الفا ي ال ممي وبتا ير م امل الست  اد 

الش ب المتةفز اساا  ال ظام ب   ترالم 

نضالوي موموهومر بوتوضوةويوات وصومومد 

الم اضلين والتجم ات الش اية الاي تومج 

باضراا اح ااا وب ماا الشه اا احبرار فوي 

رمضاى الوموجويو ة وانوتوفواضوة  78درلة 

ساتمار والةورا  الوطوالبوي والومواواوموة 

الش اية السلمية والمسلةة حب اا  و واو وا 

عل  امت اد الاطر، وضةايا الوةوروا مون 

الطرفين وت اعياتها من المو نويويون فوي 

ج ما السمداى ودارفمر وج ما لوردفواى 

وال يل احزرق ولافة الشهو اا الوايون لون 

تختتم قائمتهم  الما لم تطمش صوفوةوة 

-نظام الاهر والفساد ب  ؛ لما تاين لهم 

تمفر عمامل نضج احزمة جراا  -أي للشااا 

ال جز التام لل ظام في  يجواد موخورج مون 

احزمة الم  ية المتفواقوموة ودخوملوه فوي 

مردلة التفسخ والتةلل واالنهيار ؛ بول أى 

تصريةات قادته_ بمن فويوهوم الورئويوس 

الاشير قو  لشوفوت مو ش غوطورسوتوهوم 

ولراهيتهم وع ائهم للش وب؛ وأدت  لو  

ت زيز قطي ة بين الطغموة الوموتوسولوطوة 

 . وبين أوسع الجماهير



 7102كانون الثاني  طليعة لبنان الواحد /

 

 

  . علي الموسو 
السالم او سالم اةقو ةء. اؤالء اةقو ةء الت ن  هتبعرون  -

ان امندم وسالمدم او بحعدو  معة تصعل إلعيعه معفعةععيعل 
أسلحتدم فةلت   ملك سالحًة نوو ًة   هتبر أن أمنعه وسعالمعه 

  متدان على حدو  كل الكرال اةرضية.
والت   ملك صةرويًة   هتبر أن أمنه وسالمعه ومصعةلعحعه  

 -والمدف   -تصل إلى حدو  مة  صل إليه مدى اتا الصةروخ 
 وغيراة من أسلحة  مةر شةمل. -والطةئرال  -والقةذفة 

والت  ال  ملك من اته اةسلحة شيء  كمة  هتبر اةقو عةء  
فال أمن وال سالم وال مصلحة له حتى  ايل حدو ه الوطعنعيعة 

 والمهترل بدة  وليًة.
اتا او السالم واةمن الهةلميةن المفقعو ان   إنعه سعالم 
وأمن اةقو ةء بأسلحتدم. وسيبقيةن مفقو  ن إلى أن تعمعلعك 
كل اةمم من أسبةب القوال مة  ؤالدة الن تحقق لتاتدة اةمعن 

 والسالم القوميين .
فهبر التةر خ وتحت ات ن العمعسعمعيعيعن اةمعن والسعالم 
انسةقت اإلمبراطور ةت الستغالل واستهبة  الشعهعوب ومعنع  

 وحدتدة وحر تدة وممةرسة مهتقداتدة .
فةإلسكندر المقدوني كةن  نظر لجمن والسعالم العقعومعي 
اإلغر قي من منظةر سية ال الح ةرال اإلغر قية على العهعةلعم 

 القد م.
وقيةصرال رومة نظروا ةمندم القومي وسالمدم العهعةلعمعي 

 على قةعدال أن على جمي  الطر   ج  أن تؤ   إلى رومة.
وأبععةطععرال فععةرس وجععدوا فععي امععنععدععم الععقععومععي 

السعيعطعرال ععلعى شعهعوب العمعنعطعقعة  وبسعط  وسالمدم 
 سيطرتدم إلى الحد الت  تصل إليه ييول كسرى.

وكتلك  وبهد أن انتز  الهثمةنيون الخعالفعة معن العهعرب  
وبداًل من أن  همموا الهدالة والمسةواال كمة نصت عليدة القيم 
اإلسالمية  وتصحيح أيعطعةء معن سعبعقعدعم معن العهعدعو  
اإلسالمية  وتطو ر إ جةبيةت حكمدم  فقد حعكعمعوا العهعةلعم 
الت  وصلت إليه الدعوال اإلسالمية  بةلظلم والعتعهعسعف معن 
يالل التمييز بين المكونةت اإلسالمية  والتمييز بعيعن اةسعر 
الحةكمة والطبقةت الشهبية. ولتلك ردح الهرب تحت سعلعطعة 
بني عثمةن يمسة قرون غةبت فعيعدعة اةمعة العهعربعيعة ععن 
التةر خ والفهل والتفةعل وعمت اةمية والعجعدعل وتعمعزقعت 

  المجتمهةت وعة ت إلى عصور يلت.
ولمة اندةرت آير إمبراطور ة في التعةر عخ   بعهعد العحعرب 
الهةلمية الثةنية  اتجدت مسةرات التحكم بمستقبل الشعهعوب 
بةلهو ال إلى نشوء االمبراطور ةت  ولكن بوجوه حد ثة  التعي 

بداًل من أن تطبق مبة ئ حقو  الشهوب في تقر ر مصيراة  
فقد أعدَّت مخططةت االستيالء على اةرض الهربية  وعليعدعة 
أيتت تبني مشةر هدة إلععة ال اسعتعهعبعة  العهعرب  وسعرقعة 
ثرواتدم  وتفتيتدم إلى  ول ومحميةت تخ   لنفوذ مصةلعح 
اةقو ةء في الهةلم الجد د. وبتلك صعحَّ العكعالم ععن سعالم 

 الهرب المفقو   وعن سالم اةقو ةء الموجو .
وفي اتا الوقت ال ةئ  نشأ على ال فة الغربية لعلعهعةلعم  

إمبراطور ةت جد دال بمفدوم جد د للحكم وللسيطعرال ععلعى 
الشهوب اةيرى وبمفدوم جد د لعجمعن العقعومعي والسعالم 
الهةلمي تحت مسمى جد د تحد عث الشعهعوب وتعطعو عراعة 

 )استهمةراة(.
وأول يطوال لدتا التحد ث تقةسم تركة الرجعل العمعر عض 
 ولة بني عثمةن ودر  كيةن سرطةني في قل  اةمة الهربيعة 
والتي كةنت ال ربة العقعةسعمعة لعجمعن والسعالم العهعربعي 

إلعى أن ظعدعر السعالم اةمعر عكعي  والهةلمي على حد سواء 
 حصدت اةمة نتةئجه في الهرا  وفلسطين ... الت  

أبنةء امتي كل اتا  قو نة لعلعقعول أن اةمعن العهعةلعمعي  
 الحقيقي والسالم الهةلمي الحقيقي ال  تحققةن إال بةلتةلي:

بوحدال الهرب أرضًة وشهبة واستقاللدم وتحر ر أراضيعدعم -
 من كل مغتص  وأولدة تحر ر فلسطين.

 وعدم التديل في شؤوندم الدايلية.-
إذن فوحدال الهرب وبنةء قوتدم التاتية امة الركن اةسةس 

 لتحقيق امن وسالم المنطقة أوال والهةلم ثةنية.
وأول من حةول تحقيق تلك اةاعدال اعو حعزب العبعهعث  

 الهربي االشتراكي  والراحل جمةل عبد النةصر.
وأمة البهث فقد تةب  طر قه لتحقيقدة انطالقًة من العهعرا   
واتا مة أثةر مخةول كل الطةمهين بأرض الهعرب وثعرواتعدعة  
فأغةرت جحةفلدم من أجل احتالله  ولمعة أنعجعزوا معدعةمعدعم  
انفرط عقد اةمعن والسعالم العهعربعيعيعن واةمعن والسعالم 

ويلف وراءه  و الت  ايل  و الت  وفرَّخ تنظيمةت  الهةلميين 
إراةبية مزقت اةرض والشه  والمجتمهةت وشر ت الشهوب 

 ودرعت الفوضى واإلراةب في المجتمهةت الهربية.
فية حكةم الهةلم لقد  ف  الهرب الكثير من الت حيةت أرضًة 
وشهبة و مةء وشدداء في مقدمدم قةئعداعم شعدعيعد العحعج 
اةكبر كل اتا  فهوه من اجل اةمن الهةلمي والسلم الهلمي 

 المفقو  ن اآلن.
فية حكةم الهةلم و ة جيران الهرب حكةمًة وشعهعوبعًة أععيعدوا 
للهرب امندم وسالمدم وفلسطيندم وكل مة سعلعبعتعمعواعم 

  لكي  هو  لكم أمنكم وسالمكم المفقو  ن.
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 مهام الجيوش الوطنية وأسباب استهدافها

 ال لتمر علي بياى
: تشير المثائق التاريخّية  ل  أّى جووانوواووًا موون  ما مة 

خصائص دياة اانساى الثابتوة عولو  مسوتومش احفوراد  

والجماعات هم الصراع الاي يأخا درجاٍت مختلوفوًة بو اًا  

من الت افس المشروع والمطلما لتا م الوموجوتومو وات  

وصمالً  ل  االغاا الاي من أد  أوجهه هم الاتول سوماَا  

لاى فردّياً أو َجماعّياً. لا  تجّلت الةالة احخيرة في لثويوٍر  

من احدياى في دروا بين الوجومواعوات والو ول. هواه  

الةاياة المّرة والسلاّية في تاريخ الاشرّية والومومجومدة  

بةكم احمر الماقع المسوتو و   لو  رغواوة اانسواى فوي  

السيادة والسيطرة عل  للٍّ ما دمله، وع م وجمد ساوٍف  

أعل  ا ااع رغااته، والخمف من المستاال الموجوهومل،  

وتص ير أزماته ال اخلّية دف ت  ل  التفتيش عن تأميون  

مصادر الاّمة سماَا عل  الص ي  الفردي أو الوَجومواعوي.  

لا  تمأسس ذل  ع   وصمل المجتوموع الواوشوري  لو   

مردلة ال ولة بانشاا أجهزة أم ّية نراها م ا أموٍ  بو ويوٍ   

ودّت  اليمم بصيغة جيمش م ا  بوهوا الوتو وامول موع  

المةيط الخارجي سماَا بالتمّسع وهاا ما أّدش  لو  نشوما  

اامارا مريات عار التاريخ، أو  ل  ال فاع ضو َّ احخوطوار  

الخارجّية، هاا  ضافًة  لو  مسوانو ة احجوهوزة احمو وّيوة  

احخرش المملجة بةفظ احمن فوي الو اخول لوأدو  أبورز  

مهاّمها. هاه الةالة ممجمدة اآلى في جميع دول ال الوم  

باستث اا ب ضها الاي ُصّ ف أو اختار  ريق الةيواد عو و   

وجمد قمتين أو ألثور توتوصوارع مون أجول االسوتوفوراد  

بالسيطرة عل  ال الم أو الةصمل عل  الةةّصة احلار مون  

السيطرة، وأبرز مثال عل  دالة الةياد هم دولة سوميسورا  

االتةادية التي لم تانة جيشاً و ّنما اقتصرت مؤسسواتوهوا  

 ال سكرّية عل  احجهزة احم ّية احخرش. 

ال مامل ال اخلّية والخارجّية الستوهو اف الوجويومش 

 ال ربّية

 ّى الصراع المجمدي بين احمة ال ربّية والصهيومنوّيوة 

ال المّية م عممًة من قال االست مار ال المي وخواّصوًة 

الماليات المتة ة احميرلّية، واست مارها االستويوطوانوي 

لفلسطين يضع الجيمش ال ربّية في ممقع االستهو اف 

يومجو  عوّ ة   الماا ر وغير الماا ر. و ضافة  ل  ذلو 

عمامل تسّاب ض ف أّي جيش وتخوفوض مون قو رتوه 

عل  دماية الم ن الاي ي تمي  ليوه، بو وضوهوا ذاتوي 

وداخلي وب ضها اآلخور خوارجوّي. وتوماجوه الوجويومش 

ال ربّية ب رجاٍت متفاوتة ب ض أو جميع تل  ال ومامول 

 ومن أهّمها:

:  ّى خلل في تكريس ال اي ة الم  ّية الجامو وة -1

المطلما مؤسساتّيًا وقانمنّيًا من الم ضمين في سلو  

الجيش أى يتصرفما بممجب صالدياتهم وما يكوّلوفومى 

به مع لل أفراد الش ب بم اييَر واد ة، وأى ال ُيسَتغوّل 

الممقع من قالهم لتةايق مكاسوب  وخوصوّيوة خوارج 

نطاق ااستةااق، أو تموريور موخوالوفوات، أو تسوهويول 

تمريرها.  ّى ض ف التأهيل علو  مسوتومش الو واويو ة 

الم  ّية الجام ة تض ف ثاوة الشو وب بوموؤسوسواتوه 

ال سكرّية مّما يؤّدي  ل  تراج ها مهما بلغت ق راتهوا 

ّ ة وت رياًا. وبما أّى الايادة السياسّية الو ولويوا  ع دًا وعة

هي المسؤولة عن تة ي  مهمات الجيش تا ًا لتاو يور 

احخطار الخارجّية وال اخلّية عل  احمن الم و وي فوهوي 

المسؤولة عن وضع الضمابط المفوصولوّيوة لوتوكوريوس 

الم هج الم  ي الجامع وذل  بمضع استراتيجّية دفاعّية 

تتالام مع لّل مردلة زم ّية توةوّ د الو و ّو أو احعو اا 

ومتطلاات المماجهة، أّما التطاياات فتاا  من موهواّم 

صة.  الايادات ال سكرّية المتخصِّ

خضمع االنتساا والترفيوع  لو  الوموةوسومبوّيوة   -7

 ّى خضمع االنتساا والترفوويووع والووتووكوولوويووف  والر مة:

بمسؤوليات ومهاّم قيادّية داخل المؤسسة ال سكورّيوة 

 ل  المةسمبّية والر مة التي ق  تصل  ل  درجة  وراا 

الرتاة ال سكرّية أو الممقع الايادي يض وف الوجويوش. 

فمن ي تسب ويتّم ت ّرجه است ادًا  لو  الوموةوسومبوّيوة 

سيكمى والؤه لمن عّي ه ورفع رتاتوه فو ولوّيوًا ولويوس 

لرؤسائه الماا رين في المؤسسة  اواوًا حنوظوموتوهوا 

وقماني ها، ومن ي تم  الر مة ساياًل لال  سويوخوضوع 

الداًا لم طق الفساد تمامًا لال ائب الاي يفمز بماو و  

في الارلماى بشراا احصمات وليس با اعة المما  يون، 

فيصاح الارلماى بال ساة له ساياًل لالستوثوموار ولويوس 

للايام بماجااته التشري ّية، ومراقاة ومةاساة السلطوة 
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الت فياّية، ومتابو وة قضوايوا الو واس لو ش الوجوهوات 

 المختّصة.

ض ف رعاية ومتاب ة الاويوادتويون السويواسوّيوة   -3

:  ّى ض ف وال سكرّية ال ليا لا ثات الت ليم والت ريب

الايادتين السياسّية وال سكرّية في رعايوة وموتوابو وة 

الا ثات التي ُتمف   ل  الخارج للت ليم أو التو ريوب قو  

يمقع ب ض احفراد في  اا  قمش م ادية،  ذ أّى لوّل 

دولة تةاول  د اث اختراقات ديثما تستطيع في الو ول 

احخرش فتةاول استمالة ب ض احفراد المشممليون فوي 

الا ثات وتج ي هم لصالةها بالترغيب والمعمد، أو أّيوة 

وسيلة أخرش مّما يمّدي  ل  زعزعة اسوتواواللويوة وأمون 

الجيش والمؤسسات احم ّية احخورش و و وّيوًا. لوموا أّى 

 عطاا أرجةّية للخاراا ال سكريّين الماف ين لولوتو ريوب 

عل  الخاراا الم  ّيين ي تار سمًة سولواوّيوًة فوي بو واا 

الجيمش خاّصًة وأى احمة ال ربّية بوجومويوع أقوطوارهوا 

تماجه ال  ّو الصهيمني الاي له أذرع أخطام وّيوة فوي 

ألثر من دولة في ال الم، ب ض تل  احذرع ق  توكومى 

 قادة أو خاراا عسكرّيين وأم ّيين.

: في لّل دولة من دول الوو ووالووم تسييس الجيش -2

أدزاا وقمش سياسّية تسيطر عل  قيادة الاالد وتتةمّل 

مسؤوليًة ب رجات متفاوتة سماا لانت في الوموماالة أو 

الم ارضة، وبصرف ال ظر عن  اي ة ال ظام يةاول لّل 

 رف سياسّي رفع عمامل قّمته التي يجب أى تو وتومو  

عل  لفااته في  ق اع ألار ع د من الش ب بمو وهوجوه 

السياسّي وبرنامجه ادارة الاالد، ولكن يةاول الواو وض 

أديانًا  ّ  والا أفراد من الامات المسّلةة  لو  جوانواوه 

ب ل المةافظة عل  نوهوج  بو وادهوم عون الوتوموةومر 

السياسي الفئمي، والتزامهم للّيًا باحوامر والت لويوموات 

دسب التسلسل ال سكري الهرمي وصمالً  لو  الواوائو  

ال اّم للاّمات المسّلةة الاي غالاًا موا يوكومى رئويوسواً 

للسلطة الت فياّية والمؤتمن علو  موتوابو وة تو وفويوا 

االستراتيجية ال فاعّية الوموةوّ دة مون قواول الواويوادة 

 السياسّية. 

 ّى ع م تسييس الجيش يا  ه عن الزاوية الواواتولوة 

 ذا ما أعتار داٍم لل ظام أو أ رافاً فيه وليس لما يوجوب 

أى يكمى داٍم للم ن.  ّى أعل  درجة من درجات  قةام 

الجيش في السياسة هي في ال ول التي ال تسوتوطويوع 

الامش السياسّية  دارة الواوالد، وأى  مسوا  الوجويوش 

بمفاصل السلطة، أو  ومومدوات لواوادة عسوكورّيويون 

للمصمل  ل  السلطة، تخضع ال ولة  ل  دكٍم عسوكورّي 

سماَا بصيغة االناالا أو  جاار الةالم الومو نوي عولو  

االستاالة. هاه الةالة تة ث ع   الوتوةوّمل الوتواريوخوي 

لل ولة من مردلة  ل  مردلة أخرش لاالسوتواوالل بو و  

انت اا أو است مار خارجّي، أو ارتفاع وتيرة االضطرابات 

ال اخلّية التي تهّ د ود ة الاالد واستارارها. وهواا موا 

يؤدي غالاًا  ل   استئثار الاطاع ال سكوري بوالسولوطوة 

دوى بال أّي جه  أو وضع أّيَة آلّية اعادة السلطة  لو  

دالتها الم نّية، واعتماد ما أ ت اول السلطوة الومواو وي 

عل  احلثرّية التمثيلّية الش اوّيوة الوتوي توةوظو  بوهوا 

احدزاا السياسّية سماَا في انتخابات نيابّية أو رئاسّيوة. 

هاا بشكل عام أما في الم ن ال ربي فواو  توفواوتوت 

ال ساة المئمّية التي تمال  فيها عسوكورّيومى قوادمومى 

ماا رًة من المؤسسة ال سكرّية عل  رئاسة ال ولة،  ذ 

 : صفر، وجوزر 7112-1177بلغت في لّل من جيامتي )

، 32 :  7112-1123، ولواو واى )2 :  7112-1172الامر )

 : 7112-1123، وسومريوا )38 : 7113-1128وال راق )

-1127، والويومون )88 :  7112-1122، والسمداى )22

، ومصر ب   اا ادة بةكم الومولو  فواروق 12 :  7112

: 1123دوزيوراى  18وعزل نجله أدم  فؤاد الثاني في 

. وبصرف ال ظر عن  نجوازات و خوفواقوات الوةوالوم 17

الاادم من المؤسسة ال سكرّية فاّى ذل  ال يشيور  لو  

دالة  اي ّية في ال ولة، حى الةكم ال سوكوري ومواو أ 

ت اول السلطة التي يجب أى ت اثق عن  رادة الش وب ال 

يتماهياى مهما لانت الماّررات. فاذا لانت الواوالد فوي 

دالة احزمات ال اخلّية أو التةّ يات الخارجّية تسوتو عوي 

ت ّخل الجيش لمضع احممر في نصابها فهاا ال ي فويوه 

من  عادة احممر  ل  دالتها الم نّية الطاي ّية ولويو ومد 

للايام بماجااته ال سكرّية احساسّية، وخضمعه للواورار 

السياسي واالستراتيجي الاي تةّ ده الايادة السيواسوّيوة 

 في الاالد.

من دّق أّي قائ  عسكرّي أى يتمّلو  أّيوَة مسوؤولوّيوة 

م نّية بممجب الاانمى بما فيهوا الومومقوع احول فوي 

ال ولة ب   تااع ه، ولكن ليس ماّررًا و  ّيًا أى يستأثور 

بسلطة لاى ق  تماّلها لضروراٍت و و وّيوة فوي فوتورٍة 

 انتاالية.

زّج الجيش في الصراعات ال اخلّية وع م الةفاظ  -2

: في ال ول ذات احنظمة الووتووي توو ووتووموو  عل  ديادّيته
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تمزيع السلطة بين مكمنات عرقّية أو دي ّية ولم تصول 

 ل  مردلة ال ولة الم نّية بمفهممها ال صري الواوائوم 

عل  ما أ المما  ة الف لّية، وخالل احزمات ال اخلّيوة أو 

االنتفاضات الش اّية لولوموطوالواوة بوااصوالح ورفوض 

ممارسات السلطة الام ّية وانتهالها لماواد  دواومق 

اانساى احساسّية ق  يت ّر  الجيش لوهوّزات لواويورة 

لانشطاره  ل  مجممعات تماجوه الومادو ة احخورش، أو 

خروج أفراد أو مجاميع ال ترش في ممارسات الجيوش موا 

يتمافق مع دامق أو مصالح الفئة التي ي تممى  لويوهوا 

في المجتمع سماا بالم ظمر السويواسوي والوفوكوري، أو 

 الهمّية ال رقّية أو ال ي ّية الفئمّية.

لا   ه  لا اى خوالل الوةورا احهولوّيوة واالدوتوالل 

الصهيمني للج ما ظاهرتين  التا ود ة الجيش هوموا 

جيش لا اى ال ربي الاي تماه  مع الةرلة الوم و ويوة، 

وجيش لا اى الج مبي المت اوى موع قوّمات اادوتوالل، 

وادتمش لال التشكيلين ع اصر أو مجاميع من الوجويوش 

اللا اني الم  ي. وفي سمريا ونتيجًة لوفوشول الو وظوام 

 7111والم ارضة في ادتماا احوضاع ماّكرًا فوي عوام 

والمصمل  ل  دّل سياسّي لمردلٍة انوتواوالويوة توموّهو  

لمردلة ج ي ة تتمّيز بواالسوتواورار والو يومومموة، أدت 

ت اعيات احزمة و دخال الجيش في قموع الوموظواهورات 

السلمّية  ل  انشااق ب ض المجوامويوع الوتوي  وكولوت 

الجيوش السومري الوةوّر، و لو  تو ويول احزموة عولو  

الص ي ين ال سكري والسياسي، ودخمل مويولويوشويوات 

ماهاّية يتم تمجيهها وتمميلها وتجهيزها من جوهوات 

ات في خانة ال ظام أو الم ارضوة. أو  خارجّية سماَا دسة

لها برنامجها الخاّر وارتاا ات متواوايو وة عولو  خوّط 

احزمة. ونتيجًة للةرا التي   ها الةلف اح لسي عولو  

ليايا وت مير قماتها المسلةة، و ساا  نظامها الم  ي 

ظهرت ميليشيات  ضافًة  ل  الوجويوش الواي يواومده 

خليفة دفتر والاي ال يزال خاض ًا لولوتوشوكويو  وعو م 

االعتراف به عل  الص ي  الم  ي الجامع من قال عو د 

لاير من اح راف السياسّية والمجاميع ال سكرّية موّموا 

يشكل مأزقًا مضافًا في تأخير المصمل  ل  دّل سياسّي 

 امل في الاالد.  ّى أعل  درجة مون درجوات دويوادّيوة 

المؤسسات ال سكرّية واحم وّيوة فوي فوتورات احزموات 

السياسّية تجّلت في تمنس خالل وب    سواوا  نوظوام 

الرئيس زين ال اب ين بن علي، مّموا لواى لوه توأثويور 

 يجابي عل  مسار التغيير ودال دوى ت ميق الشرخ بين 

أ راف السلطة الج ي ة، ود وث اقتتال داخلوي واسوع، 

وت مير، وتهجير وما  ل  ذلو  مون موظواهور لوارثوّيوة 

 ه تها أقطار عربّية أخرش وخواّصوًة لويواويوا وسومريوا 

واليمن. هاا  ى دّل عل   يا فاّنه ي ّل عولو  الو وهوج 

المؤّسساتي الاي اعتم ه الرئيوس الوتومنسوي الورادول 

 الةايب بمرقياة.

: لوواوو  دّل الجيش الم  ي وتأسيس ميليشويوات -2

ا هاا ااجراا في ع د من احقطوار الو وربوّيوة عو و   اتخة

د وث دروا أهلّية أو ت ّر  ال ولة لالدتالل من قاول 

دولة أخرش ت مل احخيرة عل  ت مير لل عمامل الواومة 

ل ش ال ولة المةَتّلة لتمك ها من السيوطورة، ومون ثوّم 

ترليب قمة أو قمش عسكرّية ب يلة أو رديفة تكمى  ّموا 

تاب ًة لها ماا رًة، أو عل  احقّل ال تشّكل خوطورًا عولو  

ديمممة ادتاللها. ففي السمداى أنشئ ال فاع الش واوي 

ب   استالم الرئيس الةالي عمر دسن الاشير السولوطوة 

َع باانمى فوي 1181دزيراى  31في  مون  7ت 2، وُ رِّ

ال ام نفسه لامة رديفة للجيش تتمتع بواسوتواواللوّيوة 

وتخضع لسلطة رئيوس الو ولوة. وفوي الصومموال توّم 

تسريح الاّمات المسّلةة في أعواواا الوةورا احهولوّيوة 

، 1111واا ادة ب ظام الرئيس مةم  سياد بري عوام 

ودّت  اآلى لم تستطع السلطة في ما يشم أى تواو وي 

جيشًا قمّيًا ال ع دًا وال عّ ًة لتأمين  عادة تمدي  الواوالد 

 أو دّت  دفظ احمن في م ا ق سيطرتها. 

أّى أعل  درجة من درجات استه اف الجيمش ال ربّية 

بطرياة الةّل د ثت في ال راق،  ذ ُدلَّ الجيش ال راقي 

 ضافّة  ل  وزارتي ال فاع وااعالم، وُألوغوي عو د مون 

احجهزة احم ّية بارار من الةالم احميرلي بمل بوريومور 

أي ب   أقّل من  هر ونصف الشهور  7113أيار  73في 

من االدتالل ولأّى الارار لاى مّتخاًا سلفًا. لا  لاى دّل 

الجيش ال راقي ماّ مّة لتف يل دور الميليشيوات الوتوي 

تجّلت بانشاا ما يسم  بو"الةش  الشو واوي" مو عوممواً 

بفتمش "الجهاد الكفائي" الصادرة عون الومورجوع عولوي 

، وهوم الواي رفوض 7112دزيراى  13السيستاني في 

ال عمة للجهاد خالل وب   ادتالل ال راق. وُاقّر الوةوشو  

 7ت 72الداًا باانمى صادر عن مجلس الو وماا فوي 

،  ذ جاا في الا   احول من الفارة الثانية للوموادة 7112

احول  في الاانمى ما يلي: " يكمى الوةوشو  الشو واوي 

تشكياّل عسكرّيًا مستاالًّ وجزاًا من الامات الوموسوّلوةوة" 

وأعفوي االنوتوسواا والوتورفويوع مون  ورو  الو ومور 

والشهادات. ورغم ااعالى عون أّى توكوميون الوةوشو  

الش اي هم من المتطمعين فاّى المقائع ت ل عل  أّنوه 

فصياًل من الميليشيات الوتوي ال موجوال  27يتكّمى من 

لالرها ه ا، والتي تشير أسماؤها وأسماا قادتوهوا  لو  

أّنها فصائل  ائفّية وماهاّية وليست تجسيو ًا لوةوالوة 

و  ّية جام ة لما يةاول الا ض الترويج له وتوغوطويوة 

 نشائه وممارساته في الوتو مويور والواوتول والسورقوة 

والتهجير، وتا ّية قراره ايراى عار مو و وبوهوا قواسوم 

 سليماني. 

ق  يكمى ضّم ع اصر الميليشيات ال ا ئة، في مرادل 
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احزمات الم  ّية والةروا احهلّية  ل  الجيش الوم و وي 

م طاّياً، ولكن بمجما أى يلتةاما  لو  ألوميوة وفورق 

الجيش وتشكيالتوه احخورش بشوكوٍل فورديٍّ مسوتواوّل 

ويمّزعما عل  الاطاعات ب    عوادة توأهويولوهوم وفوق 

ال اي ة الم  ّية الجام ة التي ت تار من أهم ماّمموات 

ب اا الجيمش. أما اعتاار الةش  الش اي تشكياًل عسكرّياً 

مستاآلًّ فانما ي ل عل  مخوطَّوط توهومويوش الوجويوش 

ال راقي ال ظامي دّت  بصيغتوه الوّتوي توكوّمنوت بو و  

االدتالل ما دام يشمل لل ال راقّيين. لوموا أّى  نشواا 

ت ظيمات ميليشياوّية ذات  ابع  ائفّي، أو ماهوّاوي أو 

أث ّي لالةش  الش اي، والةش  الم  ي، والايوشومورلوة 

يمّه  لتأسيس هيالل أم ّية تكمى ماّ مًة لوتواوسويوم 

ال راق است ادًا  ل  مشروع نائب الورئويوس احمويورلوي 

والاي صوّمت  7112احساق جم باي ى ألم لن ع ه عام 

، ولوأّى 7117الكمنغرس احميرلي عليوه فوي الو وام 

ال راق واليًة أميرلّيًة وليست دولة مستاّلة ذات سيوادة 

وعضم في احمم المتة ة. وق  اقتاس ال ظام السومري 

 7ت 77فكرة  نشاا تشكيالت ميليشياوّية فأعلن فوي 

 نشاا الفيلق الوخواموس اقوتوةوام. و ذا لوانوت  7112

التشكيالت الميليشياوّية في احقطار ال ربّية احخرش قو  

اقتصرت عل  مما  ي لل قطر فاّى الخطمرة في  نشاا 

هاا الفيلق في سمريا تكمن في ادتمال ضّمه عو واصور 

 غير سمرّية ودّت  غير عربّية  ل  صفمفه.

ظهمر درلات سياسّية وعسكرّية ال ت ترف بكوّل   -7

: لا  ظهرت في ال صف الثاني من الاوورى ما هم قائم

ال شرين ودّت  احى درلات سياسّية وعسكورّيوة تواوع 

ضمن خانة ما ُيسّم  "ااسالم السياسي" ترفض لّل ما 

هم قائم، وعملت وت مل عل   نشواا نوظوم جو يو ة، 

وبالتالي يكمى من أهّم أه افها ضرا ماّممات الواوّمة 

ل ش احنظمة وال ول المراد تو مويورهوا ومون أهوّموهوا 

الجيش.  ّى أبرز تل  الامش وضمدًا في هاا المجال هي 

داعش، التي، بصرف الو وظور عون اسوتواواللوّيوتوهوا أو 

ارتاا اتها الخارجّية المشامهة، تسوتوهو ف الوجويومش 

ال ربّية والمؤسسات احم ّية احخرش ديثما لاى للت ظيم 

تماج  لما في مصر )سي اا ، وليايوا )سورت ، وتومنوس 

)بن قرداى ، وفي أمالن مختلفة في الجزائور، واحردى، 

ولا اى، وسمريا، وال راق والس مدّية، والويومون، ودول 

أخرش غير عربّية. وفي لثير مون احدويواى ال يواوتوصور 

استه اف هاا الت وظويوم وموا  وابوهوه الوموؤسوسوات 

ال سكرّية واحم ّية المةسمبة لل ظام، بل أديوانوًا قومًش 

سياسّيًة وعسكرّيًة م ارضة، والتي ت تاورهوا مو وافسواً 

مستاالّيًا مةتماًل يشكل خطرًا علو  اسوتوراتويوجويوتوهوا 

الخاصة. وال تتمان  تل  الت ظويوموات عون اسوتوهو اف 

 الم نّيين لال .

: الجيش هم أد  أعم ة الم ن وضماى أم ووه خالصة

واستاراره، ولكي يتمّكون مون الوةوفواظ عولو  هواه 

السمات وتةايق احه اف الم ا ة به، ويةوظو  بوثواوة 

المما  ين، وااقرار ب وره، من الضروري أى تتةّمل لّل 

مكّمنات الم ن، بما في ذلو  عو واصور الوموؤسوسوات 

ال سكرّية في لل دولة مون الوم ون الو وربوي وفوي 

الما مة م ها احدزاا السويواسوّيوة سوماا لوانوت فوي 

المماالة أو الم ارضة، مسؤولّية الةفاظ علو  الوجويوش 

الم  ي من خالل: الةفاظ عل  ديادّية الجويوش وعو م 

تسييسه، وادترام ما أ الةكم الم ني وت اول السولوطوة 

است ادًا  ل  اارادة الش اّية التي ت واور عون نوفوسوهوا 

باالقتراع وفق قمانين انتخابية تؤمن ف لّياً تةاويواوهوا 

وااقالع عن م هج االناالبات ال سكورّيوة، وتوةوصويون 

الجيش الم  ي ض  االختوراق مون قواول الوموخوابورات 

الخارجّية واالعتماد عل  الخارات الم  ّية في الوتو ريوب 

ورعاية ب ثات الت ليم والت ريب ال سوكوري، وتوأمويون 

احسلةة الم اساة بما يت اسب مع التةّ يات الوخوارجويوة 

والس ي  ل  االعتماد عل  الاات في تص يوع وتوطوميور 

احسلةة، والتألي  عل  ال اي ة الم  ّية الجامو وة بوأّى 

الجيش هم داٍم للم ن وليس لل وظوام أو فوئوات فوي 

الم ن، واعتاار  نشاا أّي قمش عسكرّية رديفة للجويوش 

هي ذات  ابع مردلّي ومؤّقت وتطمعي وليس بصيغوة 

مؤسسات مستالة ذات صفة دائموة، وتوةوا وي ضوّم 

الميلويوشويوات بو و  احزموات الو اخولوّيوة أو الوةوروا 

لتشكيالت، و ّنما بفتح الوموجوال لوألفوراد لوالنضوموام 

للمؤسسة ال سكرّية و خضاعهم للت ريوب والوتومجويوه 

 ليتكامل دورهم في الجيش.

لتاسيم الو وراق لو ولوة  7112مشروع جمى باي ى 

في رالية عاصمتها بغو اد وموؤّلوفوة مون ثوالث دول: 

لردّية، وس ّية و يو وّيوة، الواي صومت الوكومنوغورس 

 7117احميرلي عليه في ال ام 
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  وسف الور اني
أمة عربية واحدال  ذات رسةلة يةلدال  مبعدأ أثعبعتعنعةه فعي 
حزبنة  حزب البهث الهربي االشعتعراكعي  كشعهعةر وفعةتعحعة  
وقنةعة قدمنةاة على مة سوااة  فكةنت فةتحة اجتعمعةععةتعنعة  
بل اي الشهةر الت  نر  ه لقوننة اته االجتمةعةت  وإضعفعةء 
الصفة الرسمية عليدة  ثم كةنت فةتحة أ بيةتنة ومراسالتعنعة  

 إصرارًا منة على استتكةراة كل حين.
والرسةلة الخةلدال في التهر ف الهةم  اي تلك العحع عةرال  
والقيم الهربية التي نهتز بدة  ونهمعل ععلعى نشعراعة بعيعن 
اةمم  لكن التهر ف الموضوعي لدة  او  اعتبةر اته الرسةلة 
حية  ائمًة  تحفز الهرب عل مهةلجة الحةضر مهةلجة جد ة من 
يالل التحسس بةلمفةسد واآلفةت التي تنتةب اةمة في حعيعةال 
مجتمهدة  اتا الحةضر الت  نحيةه كعأمعة ععربعيعة اعو بعدء 

 الرسةلة الخةلدال.
إن صمو  التات الهربية علعى امعتعدا  مع عةت السعنعيعن  
وتفوقدة غير مرال في تةر خ اةمم  تشكل مرجهية أسعةسعيعة 
لبنةء قومية عربية متحررال من كل إرتدةن  متطدرال من كعل 
تهص  أعمى  إال أن امتحةن التوات الوطنية  المكونة لعلعتات 
القومية في اةدمنة الحد ثة  ارتدى شكل االنتقةل من ظعلعم 
المحتل اةوروبي  إلى المستهمر اةميعركعي  والعمعسعتعوطعن 
الصديوني  والمهتد  الفةرسي  فكةن االكتشةل العمعشعتعرك 
بين مجةاد  ومنةضلي اته اةمة أن الظةلم  تغير و ستعمعر 

 الظلم.
إن قةنون قوال التحد    قةبله و كمله قةنون قوال التوحعيعد 
الهربي  وإذا كةنت قوال التحد  قد فعرضعت نعفعسعدعة ععلعى 

  وراحت ترتد  إشعكعةاًل 50//الهرب  منت سقوط بغدا  عةم 
متفةوتة  وم ةمين مختلفة  فإن عنصر التحد  الراان  إنمة 

مركبًة ثالثيًة: االستهمةر الهةلمي    –على اةقل   – تميز بكونه 
 والصديونية  والفرس المجوس.

لقد تمر  الشديد القةئد صعدام حسعيعن ورفعةقعه  ععلعى 
از مة اآلير ن  ورف وا استسالمدم  وانقية اعم لعلعغعرب  
ويرجوا بةةمة من  ائرال السعقعوط واالنعدعزام  إلعى رحعةبعة 
التحد  الكبير  فقد أثبت حعزبعنعة  حعزب العبعهعث العهعربعي 

االشتراكي  يالل الهقو  المنصرمة صحة راةنه علعى اةمعة 
 نخبة وجمةاير.

تبقى المهة لة الحةسمة  اآلن وغدًا: مةذا سنهمل لعتعكعون 
الرسةلة الخةلدال بمستوى التحد  القةئم  والعمعقعبعل  وكعيعف 
نتقدم إلى قية ال الوطن الهربي  العت  جعهعلعتعه بعغعدا  مع  
الشديد القةئد صدام حسي  طليهة جد دال لهةلم ثةن  عواجعه 

 عةلمًة أول  عةلم الشمةل والمةل.
فقدر اته اةمة  أن تبقي اةصب  على الزنة   وأن تعبعقعى 
متأابة في كل حين  لصد عدوان انة  أو غدر انةك  فدنعةك 
قوى تحد  منظورال  وأيرى مستورال  وبمة أن الهدوان ععلعى 
الهرا  واحتالله  ال  هني الهراقيين وحدام  وأن معة  عجعر  
في فلسطين ال  هني منظمة التحر ر أو حعمعةس وحعداعمعة  

 إنمة  هني جمي  المن و ن تحت لواء الدو ة الهربية.
صحيح أننة أمة  حملت إلى الهةلم  عومعةً  ح عةرال ععر عقعة   
وصحيح أننة أمة أنجبت صالح العد عن وععبعد العنعةصعر وصعدام  
حسين  لكن القيم التي نتغنعى بعدعة  وأمعجعة  اةجعدا  العت عن  
مثلواة  مطةلبون  ومًة بأن نكتشفدة معن جعد عد  وصعواًل إلعى  
القيم الكةمنة في ذات اةمة  التي نعولعد فعيعدعة وال ال جعد عدال   
ونكتشفدة اكتشةفةً جد داً  ففي ذلك استكمةالً للرسةلة العخعةلعدال   
 وللح ةرال الهربية التي قدر لدة أن تتغتى  ومةً بةآلالم والصهةب. 
اته الجروح الند ة  التي ت ن اةمة من آالمدعة  سعالحعدعة 
جيل عربي جد د  مؤمن  متسلح بهقيدال اةمعة  ورسعةلعتعدعة 
اةولى  مستوعبًة روح الهصر  ملبعيعًة مسعتعلعزمعةت العتعقعدم 
والتطور  جيل  حمل رسةلة ال سيةسة فحعسع   بعل رسعةلعة 
مبة ئ وأيال  وقيم   نشد وحدال اةمعة وتعحعرراعة   عحعمعل 

 رسةلة الهرب الثةنية إلى اإلنسةنية.
لقد رسم البهث منت نقطة البدا ة  يةرطة لدعتا العجعيعل  
كمة  حقق أادافه في الوحدال والحر ة والهدالة والتقدم  ومعة 
 ؤكد قدرال اته اةمة على االنبهةث عبر نخبدة  ومفعكعر عدعة  
ومبدعيدة  الت ن ام في الندة ة معن صعنعيعهعدعة اإلبعداععي 
والح ةر   وفي اتا نفي للموت  وإثبعةت لعتعجعربعة العهعرب 
الح ةر ة  ونزعتدم اإلنسةنية للوصول إلعى إنعجعةد العقعيعم 

 الهلية في فكرام وسلوكدم.
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 ل. ح.
عندمة نكت  عن قة ال من العتعةر عخ  أو قعة ال غعيعروا وجعه 
التةر خ  ال بد من الهو ال إلى اللحظة التةر خية التي مرت بدعة 
المنطقة الهربية  ومواكبة المتغعيعرات ال عخعمعة وسعيعولعة 
اةحداث الدةئلة التي طبهت بدة تلك الحقبة  ومة دالت تنق  
وراءاة وحتى عصرنة الحةلي ثوابت ال بد من اإلضةءال علعيعدعة. 
ومندة الهالقة التةر خية بين الفرس واليدو  والتي معة دالعت 

 مستمرال حتى الهصر الحةضر.
  .م /50-0١5نبويت نصر الثةني: ملك بةبل 

ازم الفراعنة في مهعركعة كعركعمعيع  واسعتعولعى ععلعى 
أورشليم عةصمة المملكة اليدو  ة  ونقل سكةندة أسرى إلعى 
بةبل وحكم سور ة وفلسطين امة اليدو  فقعد أععة اعم إلعى 
فلسطين ملك الفرس قور  المتزوج معن أمعيعرال  عدعو  عة 
تدعى أستير  وسةعدام على بنعةء اعيعكعل سعلعيعمعةن فعي 

م. بعقعيعة ال ٢1أورشليم. حيث  مره بهد ذلك الرومةن ععةم 
الجنرال تيتوس وشتتت اليدو  في جمي  أنحةء اإلمبراطور عة 

 بهد أن قتل اآلالل مندم.
  .م 350-3/3إسكندر المقدوني : مواليد مقدونية 

وحد الممةلك اليونةنية  احتل آسية الصعغعرى إلعى العدعنعد  
وق ى على الفرس في مهركة آسعيعوس  احعتعل الشعةطع  
الفينيقى   مر صور  وحكم مصر حيث بعنعى اإلسعكعنعدر عة 

 المد نة التي  فن فيدة فيمة بهد.
  .م 4٢/-03/انيبهل القرطةجي:  

ابن الجنرال اميلكةر برقة. قةار رومة وعدواة اللدو  ععلعى 
رأس جي  قو  جدام  اجتةد جبةل اةل  مالطر ق التي سلكدة 
فيمة بهد نةبليون بونةبرتم و يل اةراضي اإل طةلعيعة. اعزم 

 .م  في إ عطعةلعيعة  0// .م وقةنة ٢//الرومةن في الترابية 
ولكن لم  ديل رومة ةنه انتظر مهونة من قعرطعةجعة العتعي 
يةنته. ولمة اشتد الخطر على العقعرطعةجعيعيعن بعهعد أن قعةم 
الرومةن بإنزال في أفر قية استدعي إلى قرطةجة ولكن اعزم 
في مهركة مدامةم؛ حيث ق ى الرومةن ق ةءم ندةئعيعةم ععلعى 
قرطةجة. فّر انيبهل إلى آسية الصغرى لمتةبهة القعتعةل ضعد 
رومة لكن ملك اليونةن أرا  ان  سلمه إلى رومة ليحمي عرشعه 

 ولمة علم انيبهل بتلك شرب السم ومةت.
 ابو عبيدال بن الجراح: قةئد عربي

م. قعةل 504من السةبقين اةولين إلى اإلسالم ولعد سعنعة 
عنه الرسول الهربي محمد م لكل أمة أمينة وأميننة أ تدة اةمة 
أبو عبيدال عةمر الجراح. كةن حسن الخلق متبهًة ةمعر رسعول 

 ا  وعدده.
 م./00-م.  /51عمر بن الهةص: 

بهد إسالمه فتح مصر حيث قدر الروم وأصبح واليةم علعيعدعة 
وقد تم تهيينه من قبل عمر بن الخطةب  وأبرد مة عرل عنعه 
أنه كةن أ اى  اةال الهرب في عصره   افع  ععن العمعد عنعة 

الوليد ومهه أبو ععبعيعدال بعن المنورال ويةض بقية ال يةلد بن 
الجراح وغيرام مهركة اليرموك اعي العتعي غعيعرت مسعةر 
الجغرافية والتةر خ بدز مة جيو  الروم حيث تم فعتعح بعال  

وقهت بين العمعسعلعمعيعن والعروم. مهركة اليرموك: الشةم. و
سميت بدتا االسم نسبةم للوا   الت  وقهت فيه  واليعرمعوك 
اسم ندر  نب  من جبل حوران  جر  قرب الحدو  بين سور عة 

 وفلسطين
 م.0٢4 -م.511سهد ابن أبي وقةص: 

قةئد عربي فت و هتبر من الرمةال المةار ن في اإلسالم  قة  
الجيو  التي أشرل عليدة عمر بن الخطةب لعقعتعةل العفعرس 
وانتصر عليدم في مهركة القة سية. وأرسل جيشعةم لعقعتعةل 
الفرس بجلوالء فدزمدم واو الت  فتعح معدنعًة كعثعيعرال فعي 
الهرا . فكةن من قة ال الفتح اإلسالمي لفةرس وكةن أول والال 

 ٢/الكوفة التي أنشأاة بأمر من عمر بعن العخعطعةب سعنعة 
اجر ة. اعتزل سهد الفتنة  بين علي ومهةو ة وتوفي سعنعة 

 اجر ة و فن بةلمد نة. 55
 م.13// -م.30//صالح الد ن اة وبي:

من قر ة  و ن الواقهة شر  كر ستةن اةصل ومن معوالعيعد  
تكر ت في الهرا   من القة ال الهسكر ين المميز ن. كةن نز دة  

 رامًة. معن    ٢/ عفيفة فلم  ترك في يزنته عندمة مةت سوى   
أام المهةرك التي انتصر بدة مهركة حطين ضد الصليعبعيعيعن.  

للميال     0٢// حصلت في عدد اة وبيين سنة    مهركة حطين و 
لطر  الصليبين وسميت بدتا االسم نسبة للمكةن الت  وقهعت  

 عةم.   5٢ توفي صالح الد ن بقلهة  مشق عن  به.  
 نةبوليون بونةبرت : 

او ابن الثورال الفرنسية. عسكر  عبقر  ومعثعقعف كعبعيعر. 
يالل اجتيةحه لمصر شةرك في الند ة المصر عة العحعد عثعة 

 بف ل الهلمةء و المشرعين الت ن اصطحبدم مهه.
أول صحيفعة نشعأت  la decade egyptienneأسس جر دال 

في مصر و من ثم سةرت مصر في اتا االتجةه. وأثنةء حملتعه 
الهسكر ة نقل مبة ئ الثورال الفرنسية م المسةواال  العحعر عة  
اةيوال مإلى جمي  البلدان التي فتحدة رغم أن لحملته أاعدافعًة 

 استهمةر ة ليست يةفية على أحد.
من مؤسسي الوحدات االلمةنية  اة طةلية  واو أطلق فكرال 

 أوروبة الموحدال أو مة  سمى حةليًة االتحة  اةوروبي. 
أييرًا ليس المقصو  من اتا السر  التةر خي االنتقعةص أو 
التبجج من اؤالء القة ال  وإنمة إعطةء كل حعق حعقعه ضعمعن 
حدو  التمحك والمهرفة. وكل منة حق الر  أو اإلضةفة معمعة 
 ز د من مهرفتنة للتةر خ وأيت الهبر لن يعف إلعى تعطعورنعة 

 الفكر  مة  فيد شهبنة وأمتنة في بنةء مستقبل واعد.
بنةءم على ذلك  أن من  قةتل من أجل مبدأ وعقيدال البد أن  

 كون النصر حليفه فةلقةئد النةجح او من   حي بطموحةته 
 الشخصية من أجل شهبه وق يته.
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نشرت صةيفة الش ب الترليوة )مولويوت  لواواًا موع 

ال لتمر خضير المر  ي عضوم قويوادة دوزا الواو وث 

ال ربي اال ترالي ومسؤول ال القات الخارجية الامموي 

 للةزا. جاا فيه:

 أجرش اللااا الصةفي: أنس باباجاى 

دزا الا ث بايادة الرفيق الم اضل عزة  براهويوم -

أمين عام الةزا، يشكل ال امل الةواسوم والوموفوتواح 

المرلزي ل جاح أية ماادرة للةل والتسوميوة الشوامولوة 

 والكاملة وال ائمة لاضية ال راق.

يمكن أى يكمى دور ترليا مؤثرًا ومفويو ًا لو ولوة -

جارة مهمة، هوم فوي دعوم و سو واد قومش الوثومرة 

والمااومة في ال راق وسمرية و م ادهما بمستلزمات 

الصممد والمطاولة ليأخاا عل  عاتايهما عملية التةرير 

الشاملة من م ظممات االستا اد واارهاا والطائفويوة 

 والفساد وتةايق السيادة واالستاالل.

خطر  يراى ي اع من لمنها تةتل ال راق وتهيومون -

عل  أقطار عربية اخرش، وت ير ال ملية السياسية التي 

أنشأها احمريكاى في ال راق، وت تومو  فوي تو وفويوا 

مشروعها التمس ي عل  أدزاا وميليشيات ومرتوزقوة 

ممن يةملمى ) ج سية   احقطار ال ربية، ولكن والاهم 

 لم ظممة الملي الفايه !!!

 وفةي ما يلي ال ص الكامل للماابلة:

ماذا عن دزا الا ث في ال راق؟ لم نائاًا -1السؤال 

 ل يكم؟ وما ع د المشج ين والمؤي ين للةزا؟

 الجماا: 

دزا الا ث ال ربي اال ترالي في ال وراق والوم ون 

ال ربي يمثل التيار الش اي الم  ي والاممي اانسوانوي 

الماسع، وهم يمثل فكر وعاي ة وثاوافوة الو وراقويويون 

وال را، يةمل أه افهم ويس   لا اا نهضتهم وب ث 

أمتهم من ج ي ، ورغم ما أصاا الةزا بو و  ادوتوالل 

ال راق من أذش، وما ت ر  له مون تشوميوه وتوزويور 

واسته اف حفكاره وبرامجه وسياساته وم جزاته وفةوي 

ما متها قرارات االجتثاث والةظر وااقصاا وموالدواوة 

قيادته وأعضائه واعتاالهم وقتلهم وتهجيرهم، دوتو  

بلغ ع د من ُقتةَل من لمادر الا ث في ال راق الثر مون 

الف من أعضائه وأنصاره عل  أيو ي احموريوكواى  121

واايرانيين ومرتزقتهم، رغم ذل  فاى الا ث يوتوموتوع 

بةضمر وتأيي  جماهيري واسع بل ويتسع يومموًا بو و  

يمم ليس في ال راق، فةسب و نما في م ظم احقطوار 

ال ربية. والةزا له دضمره الم روف في مااومة قومش 

الطائفية واارهاا التي تمثولوهوا داعوش مون جوهوة، 

والميليشيات الصفمية المسلةة من جهة أخورش. وهوم 

يمثل ع صرًا أساسيًا في الم رلة المي انية والسياسيوة 

بايادة الرفيق الم اضل عزة  براهيم أمين عام الوةوزا 

وقائ  جاهة الجهاد والتةريور. و نوي بو وى مواوالوغوة 

استطيع الامل أى الةمار والتفاهم مع الوةوزا يشوكول 

ال امل الةاسم والمفتاح المرلزي ل جواح أيوة مواوادرة 

للةل والتسمية الشاملة والكاملة والو ائوموة لواوضويوة 

 ال راق.

الجماا عل  سؤال  دمل ع د ال ماا الاين يمثلمى 

 الةزا في الارلماى؟

فليس للةزا نماا في الارلماى الةالي في الو وراق 

بساب انه لم ي ترف بال ملية السياسية ولوم يشوتور  

بها، لمنها فاق ة للشرعية، وتمثل مشوروع االدوتوالل 

وتخ م مصالةه وأه افه وتاومدهوا ايوراى وأدوزابوهوا 

وميليشياتها، وهي الساب في ما وصل  ليه ال راق مون 

 ت مير وتفك  وتخلف و ائفية وفساد و رهاا.

في أي مستمش أو مردلة تضع الماواوموة -7السؤال 

ال راقية االى؟ وماذا ت مل في الصوراع ضو  أمويورلوا 

 ودلفائها؟ 
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 الجماا:

ب   أى أدت المااومة الم  ية والاممية واالسالمية، 

بايادة دزا الا ث ال ربي اال ترالي وباويوة فصوائول 

المااومة، واجااتها في مماجهوة االدوتوالل احموريوكوي 

ال سكري الماا ر ودلفائه، وانسةب في نوهوايوة عوام 

مهزوماً بساب الخسائر المادية والاشرية الكايرة  7111

التي تكا ها.. فاى المااومة اآلى في مردلة الوتوصو ي 

لمخلفات االدتالل وعمليته السياسية الواوائوموة عولو  

المةاصصة والفساد والش مذة، وفةي التص ي للو وفومذ 

واالدتالل اايراني وميليشياته المهيم ة عل  موفواصول 

ال ولة والمجتمع ويتلخص ممقف المواواوموة بواويوادة 

 الا ث في ال راق بما يلي:

المماجهة المي انية ض  لل أنماع االدتالل والت خل -

وال فمذ االج اي، والتص ي لامش اارهاا والوطوائوفويوة 

المتمّثلة ب اعش من جهة، والميلويوشويوات الصوفوميوة 

 المسلةة من جهة أخرش.

ال مل السياسي مةليًا وعوربويوًا ودولويوًا لوتوهويوئوة -

احرضية الم اساة للةل الشامل وال هائي لاضية ال راق 

مع التمس  الكامول بوالوةواومق الوم و ويوة واحهو اف 

 الاممية.

الت ائة الش اية عل  المستمش ال راقوي والو وربوي -

وال ولي وتةشي  مماقف الامش الم و ويوة والواوممويوة 

واليسارية والتةررية في مماجهة المشوروع احموريوكوي 

الصهيمني الفارسي الصفمي وأدواتوه وعوموالئوه فوي 

 ال راق واحقطار ال ربية. 

ليف تاّيم أو ليف ترش سياسوات دولوة -3السؤال -

ايراى ) الشي ية   في ال راق وفةي الم طاة؟ وموا هوم 

 الربط بين الةرا في سمرية وال راق؟

 الجماا:

خطر السياسة اايرانية في ال راق واحقطار ال وربويوة 

 ي اع من مص رين أو يرتكز عل  أساسين:

 ى  يراى تةتل ال راق وتووهوويووموون  المص ر احول:-1

عل  أقطار عربية اخرش، وتامد ال ملية السياسية الوتوي 

أنشأها احمريكاى في ال راق، وهي صاداة الواورار فوي 

لافة الشوؤوى احمو ويوة والو وسوكوريوة والسويواسويوة 

واالقتصادية واالجتماعية وغيرها، وفةي تغييور الواو ويوة 

االجتماعية ال راقية في ألار وأخطر عومولويوة توغويويور 

ديممغرافي عرفها ال الوم  ومولوت مو وظوم الومو ى 

والمةافظات ال راقية وآخرها موا يوجوري فوي بو وض 

م ا ق بغ اد اآلى، مستثمرة ما وفرته لها )داعش  من 

غطاا وماررات للتم د وت فيا مشروعها فوي عومولويوة 

التغيير السكانوي. لول ذلو  يوتوم بوماسوطوة أدوزاا 

 وميليشيات مرتاطة ماا رة بمكتب والية الفايه. 

في الخطر هم اعتمادها في ت فيا  المص ر الثاني-7

هاا المشروع الفارسي الصفمي عل  أدزاا وعصوابوات 

ومجاميع ومرتزقة وميليشيات من أب اا احقطار ال ربيوة 

ممن ي ي مى لها، بالمالا مستغلة الو يون والومواهوب 

والطائفة لتةواويوق مشوروعوهوا الواومموي الوفوارسوي 

 التمس ي.

ولكن ب ظرة واق ية لما يجري في ال وراق وسومريوة 

ولا اى واليمن وليايا وباية احقطار الو وربويوة، وقورااة 

متماض ة لطاي ة الصراعات ااقليمية وال ولويوة الوتوي 

تجري تةت ع ماى مةاربة ) اارهاا  ، نخورج بو وتويوجوة 

مفادها  ى ال جاح الاي ت تا  وتتمهم  يراى بأنها قو  

دااته في ال راق وسمريا واليمن، وفي مةاوالت أخرش 

لل فمذ في دول المشرق ال ربي ومغربه، ست فع ثمو وه 

غالياً، واى هاا ال ور الاي رسوموتوه ايوراى لو وفوسوهوا 

باالعتماد عل  مرتزقة لت فيا مشوروعوهوا سويوفوشول، 

 لسااين:

احول هم أى قمش الثمرة والماواوموة فوي احقوطوار -

ال ربية وخاصة ال راق وسمرية سمف ت وتوصور موهوموا 

  ال أم  الصراع.

وثانيًا حى هاا ال ور است زف  مكانواتوهوا الومواديوة -

واحم ية وال سكرية والسياسية واالقتصادية وغويورهوا، 

بما فيها ممق ها عل  مستمش ال القات ال ولية، وبو أ 

ال الم ي ر   نها دولة مارقة م ت ية تو عوم اارهواا 

وت شر التخلف أي ما دّلت.  ى ذل  يمثل عائًا استراتيجياً 

لايرًا عليها يالص دورهوا ويوهو د وجومدهوا لو ولوة 

ممد ة،  ال  ذا راج ت سياساتها وتخلت عن أهو افوهوا 

 التمس ية ال  وانية ض  ال را.

أما المشترلات بين الثمرة في ال راق والوثومرة فوي 

سمرية فهي لثيرة ومت  دة رغم اختالف الما موات... 

ديث  ى ادتالل ال راق وت مويوره مون قواول الوماليوات 

المتة ة احمريكية ودلفائها لاى الامابة التي ا ت ولوت 

م ها ال يراى لتمت   ل  سمرية وال ول ال ربية االخورش، 

و ى ما يجمع الثمرتين الشاياتين هم أنهما ض  الظلم 

واالستا اد وال مالة والتا ية ومن اجل الةريوة واحمون 

وال يش الكريم، ويافاى مو وًا بواوماهوموا الوم و ويوة 

والاممية المخلصة فةي مماجهة الوموشوروع احموريوكوي 

الصهيمني الفارسي الصفمي وأدواتوه ومويولويوشويواتوه 

ومرتزقته في لال الال ين الاي يسته ف وجومد احموة 

 وهميتها. 

ماذا يةصل في الممصل؟ ليف يمكن أى -2السؤال 

تأتي ترليا بامات مسلةة للممصل؟ هل يمكن للجيش 

الترلي وجيش رجال الطرياة ال اشا  ية أى يشكولوما 

 تةالفًا؟

 الجماا:

التةالف ال ولي بايادة أميرلا وم ها ألثر من ستين 
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دولة،،، تمجه نيراى أسلةتها لم ي ة الومومصول توةوت 

ع ماى تةريرها من داعش... وم ي ة الممصل تت ور  

اآلى لما ت رضت م ى ال راق احخرش لوتو مويور  وامول 

و بادة وتهجير سيطال ألثر من ملويومنوي نسوموة مةون 

 سكانها الاين يماجهمى مصيرًا مجهمالً.

أما دور ترليا ل ولة مةمرية مهمة، نرش أنوهوا بو الً 

من أى ترسل الجيمش وتتومر  بوةورا مواوا ورة قو  

تست زف  اقاتها وتض ها في مأزق سويواسوي لواويور، 

يضاف لما ت انيوه مون توهو يو ات وأزموات داخولويوة 

وضغم ات خارجية لولوةو  مون دورهوا واسوتوهو اف 

لمد تها واستارارها، فيمك ها أى تل وب دورًا موهومواً 

وأساسيا في دعم و س اد قمش الثمرة والماواوموة فوي 

ال راق وسمرية و م ادهوموا بوموسوتولوزموات الصومومد 

والمااومة ليأخاا عل  عاتايهما عملية التةرير الشاملة 

من م ظممات االستا اد واارهاا والطائفية والفوسواد، 

وبما يةاق احمن واالستارار في هاتين الاولو يون مون 

نادية، وي  كس  يجابيًا عل  مستاال ال القة مع ترليا 

ويضمن مصالةها الاممية ال ليا ويةاق أفضل درجات 

ال القة التاريخية م ها انطالقا من داياة ثوابوتوة أى 

 رادة الش ب في لل من سمرية والو وراق هوي الوتوي 

 ست تصر في نهاية المطاف.

أما سؤال  عن التةالف بين الجيش الوتورلوي وبويون 

جيش ال اشا  ية في ال راق فيمكن أى يتم وفق ذات 

الم هج الاي ذلرناه بتمفير ال عم وااس اد عل  لوافوة 

احص  ة المادية وال سكرية والسياسويوة وااعوالمويوة 

 وغيرها.

من الاي ضرا السفير الروسي لوارلومف -2  السؤال

 في ترليا؟ هل يمكن ربط ايراى الشي ية بهاا الف ل؟

الجماا: لس ا م  يين بالجماا عل  هواا السوؤال  ال 

بة ود الامل أى ترليا مسته فة من ا وراف عو يو ة 

تةاول  دراجها وتلميث أجماا ال القوات الوتورلويوة موع 

جيرانها وخاصة مع روسيا، أما الجهات التي تواوف وراا 

هاا ال مل المست كر والم اى،،، فاى هاا السؤال يمجوه 

 للةكممة الترلية والةكممة الروسية لإلجابة عليه. 

 هل ل ي   ضافة تمد التألي  عليها؟-2السؤال

 الجماا:

أود أى أضيف  يئًا مهمًا نومد أى يسومو وه احخومة 

احترا  ولل ال الم وهم: انه ال يمكن اى يوةوصول دول 

 لاضية ال راق  ال بتةايق ثالثة أه اف وهي:

 نهاا االدتالل اايراني لل راق ودل مويولويوشويواتوه -1

 المسلةة. و نهاا لافة أنماع ال فمذ والت خل احج اي.

تغيير جاري و امل في ال ملية السياسية والاو ا -7

بمردلة انتاالية ج ي ة وب سوتومر جو يو  موع  لوغواا 

قرارات اجتثاث ودظر دزا الا وث ونوتوائوجوه، و لوغواا 

سياسة المةاصصة الطائفية، وب اا مؤسسوات الو ولوة 

الم نية وال سكرية وفق قمانين وأنظمة وتاالي  عمل 

 و  ية.

 وضع خطة لا اا و عمار ال راق.-3

  كرًا جزيالً 

 7117لانمى الثاني  3
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بمنةسبة التكرى الهةشرال الستشدة  الرئيس القةئد صعدام 
حسين رحمه ا   أجرت جر دال الشرو  الجزائر ة لعقعةء مع  
الدكتور ي ير المرشد   مسؤول الهالقةت العخعةرجعيعة فعي 
القية ال القومية لعحزب البهث الهربي االشتراكي  ُنشِععرف فعي 

   وِفي مة  لي النك الكةمل للحوار:١/0/كةنون اةول  3١
عشر سنوات تمر على رحيل الرئيس صدام حسين  مة  -/

 اةثر الت  تركه رحيله  على المستوى الدايلي والخةرجي؟
برحيل القةئد بهععد احععتععالل الععهععرا  الدكتور المرشد : -

وتدميره  واجتثةث البهث  بردت ف تةن طةئفيتةن إراعةبعيعتعةن 
مجرمتةن ومنبوذتةن  امة ف ة  اع  والقةعدال من قعبعلعدعة  
وف ة الميليشيةت اإلراةبية الصفو ة. وغةبت بعغعيعةبعه  ولعة 
الوطنية الحقة واإلنجةدات الكبرى  بعغعيعةبعه ُقعِتعَل الشعهع  
وُأاينْت المةجدال  تشر  اليتيم وُسرقت العثعروات  تسعلعطعت 
ا ران وقطيهدة على الهرا   واشتهعلعت العنعيعران فعي ارض 
الهرب  سقطت  ول وااتزت عرو   وأصبح الهرا  معرتعهعًة 
لكل متآمر وسةر  وعميل  ووكرًا للجواسيس من كعل حعدب 
وصوب. عرا  النخوال والشدةمة والشرل الرفي  غةب بغيعةبعه  

 وال بد له من عو ال  وسيهو  كمة كةن قر بًة بهون ا .
 كيف  مكنك توصيف الرئيس الراحل صدام حسين؟؟ -/ 
رجل الدولة االستثنةئي والععمععنععةضععل الدكتور المرشد : -

الثور  اةصيل  قةئد البهث وعنوان ثورته ورمز رسةلته  لعن 
 ستكين في محةربة البةطل ولو وقف كل أاعل اةرض معن 
ورائه واتا الت  حدث  صةح  النخوال اليهربية  صة   فيعمعة 
 فهل و قول تجةه شهبه ورفةقه   عكعره العروتعيعن والعتعر   
والتخلف والتقليد   مقت الهجز والهةجز ن   عهعشعق اإلبعدا  
والمبدعين  صد قه كل مبد  وثةئر وشجة   ةنه كةن المبد  
والثةئر والشجة  في قية ال الحزب كعمعة فعي قعيعة ال العدولعة. 
قراراته نةبهة من وجدانه الت   نبض بح  الشعهع  واالمعة  
ظل وفيًة لمبة ئه ورفةقه متحماًل مسؤوليعة تعلعك العقعرارات 
التي بنى بدة الهرا  وواجه بدة اةعداء والجبنةء  لم  تنةدل أو 
 تدةون أو  خةتل  وظل  دتف بوحدال اةمة وتعحعر عر العهعرا  
وفلسطين حتى آير لحظة من حيةته  مةت واقفًة واو  هطعي 
كل حٍر  رسًة في الشجةعة  تحدى العمعوت بعبعسعةلعة فعر عدال 
ُمستقباًل إ ةه بةبتسةمة ال تليق إال بةلفرسةن  وفمفْن  كون غيعر 
الرفيق الشديد أااًل لدة... رحم ا  القةئد الشدعيعد  ورفعةقعه 
اةبرار وشدداء الهرا  والبهث واةمة اةكعرم معنعة جعمعيعهعًة  
وحف  ا  قةئد البهث الرفيق المجةاد عزال إبراايم ورفعةقعه 

 الصةبر ن في سجون الهمالء وفي سةحةت الن ةل.
ومةذا عمة  صدر من مهةرضيه  الم  كن  كتةتورا  غزا  -3

 ولة  وقة  بال ه للدالك بسب  كثرال الحروب  حتى أن جيشه 
 قد اندةر في السةعةت اةولى لديول القوات اةمر كية؟

من حق أ  إنسةن أن  صدر احكععةمععة  الدكتور المرشد : -
وربمة  كون الحكم معقعبعواًل ععنعدمعة  صعدر معن الشعرفعةء 
والمنصفين  لكن أن  كون صعة رًا معن يعةئعن أو فعةسعد أو 
عميل  فدتا مة ال  قبله عقل وال  هتعد بعه إنسعةن.. إن معن 
 سمون أنفسدم مهةرضيه  أثبتعت العوقعةئع  واة عةم انعدعم 
مجموعة من الخونة والهمالء والعفعةسعد عن والسعّرا  أذاقعوا 
الشه  المر وأاةنوا الهرا   وعةثوا في اةرض فسة ا برعة عة 
وحمة ة أسية ام الفرس واةمر كةن والصعدعة عنعة  بعهعد أن 

 سةقوا حزمة من اةكةذ   ليبرروا احتالل الهرا  وتدميره.
أمة جي  الهرا  فإنه لم  ندةر في سعةععةت كعمعة  شعيع  

عنعدمعة جعةء  10١/المتخةذلون  بل قةوم المهتد ن منت عةم 
الخميني إلى السلطة مستددفعًة بعثعورتعه السعو اء احعتعالل 
الهرا  واالمة  واستمر اتا الجي  البةسل في مواجدة قعوى 

بصعورال رسعمعيعة نعظعةمعيعة  وقعةوم  ١١3/الشر حتى عةم 
المحتلين مقةومة بةسلة ازمتدم شعر اعز عمعة سعيعبعقعون 

  دفهون ضر بتدة وثمندة لسنوات طو لة.
لمةذا كل اته الدةلة التي صةحبت حيةال صدام حسين  -4 

 حية وميتة؟
انةك مقولة تةر خية اي : إن الهظيم الدكتور المرشد : -

من  ختلف النةس في تقييمه وتختلف حوله ااّلراء  والعقعةئعد 
صدام حسين من الطراد الت  ايتلفعت حعولعه ااّلراء  ولعكعن 
أجمهت عليه مواقف الشرفةء في اةمة واالنسةنيعة  والصعفعة 
اةعم التي ُ جم  عليدة أحبةؤه وأعداؤه او صدقه ووطعنعيعتعه 
وشجةعته وانتمةؤه الحقيقي لعلعهعرا  ولعلعهعروبعة واإلسعالم 

 ووقوفه ضد كل متآمر ومهتٍد وعميل وفةسد ويةئن ومرتد.
 ظدر من اةحداث المتسةرعة في العهعرا  أن حعزب  -5 

البهث قد تجةودته اةحداث  فةلهنوان اةبرد اآلن فيمة  جر  
الحشد الشهبي و اع   م  متديلين إقليميين  أ ن او إرث 

 صدام ونقصد به حزب البهث؟
الحشد الشهبي و اع  ومة بينععدععمععة الدكتور المرشد : -

من قوى اإلراةب والطةئفيعة اعمعة ولعيعدتعة ظعرل صعنعهعه 
االحتالل  وامة ظةارتةن طعةرئعتعةن ععلعى شعهع  العهعرا  
وتةر خه وقيمه وأيالقه وفكره وثقةفته   رف دمعة الشعهع   
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والبهث في مقدمته  قدم التع عحعيعةت السعخعيعة معن اجعل 
الخالص. فال مجةل للمقةرنة بين العبعهعث واعته العظعوااعر 
الطةرئة  ةن البهث عنوان الوطنية والعهعروبعة فعي العهعرا  
واالمة  فدو حةمل فكر الهراقيين وعقيدتدم التعي امعتعزجعت 
فيدة الهروبة بةإلسالم والوطعنعيعة بعةلعقعومعيعة واإلنسعةنعيعة 
بةلمهةني الهةلية  وإن البهث والشه  أصبحة حعةلعة واحعدال ال 
تنفصم في مقةومة البةطل واست صةله مدمة اشتعدت العر عح 

 السو اء القة مة من واشنطن وتل أبي  وقم وطدران.
مة حقيقة انخراط القية ات الهسكر ة لحزب البهث في  -0 

 تنظيم  اع   وكيف تنظرون إلى اتا الكيةن؟
اته واحدال من اةكةذ   والبروبةغندا الدكتور المرشد : -

اإلعالمية المهة  ة للبهث ومقةومته الوطنيعة. والعدعدل معن 
ورائدة تشو ه موقف البهث واتدةمه بةإلراةب لتبر عر ضعربعه 
ومحةربته واستددافه واالستمرار في اجتثةثه وحظره.. البهعث 
في يند  واإلراةب و اع  في يند  آير  وامعة ضعدان ال 
 لتقيةن سواءًا على مستوى الفكر أو الهقيدال أو السعيعةسعة أو 
اةادال أو غيراة... و اع  حركة تكفير ة إراةبية متطرفة 
تستددل كل مة او وطني وقومي وح ةر  وإنسةني سعواءًا 

 كةن من البهثيين أو غيرام.
 ال  مكن أن تكونوا طرفة في تسو ة سيةسية؟ -٢ 
 مكن أن نكون طرفًة رئيسيًة في حععل  الدكتور المرشد :  -

 شةمل وكةمل وندةئي لق ية الهرا    هتمد على ثالثة أسس: 
طر  وإندةء االحتالل اإل راني للهرا . ورفض ومعقعةومعة -ا

كةفة أنوا  التديل االجعنعبعي  والعتعصعد  لعقعوى اإلراعةب 
 والطةئفية  وحل الميليشيةت المسلحة.

تغيير شةمل وجتر  في الهملية السيةسية العفعةسعدال   -ب
 والبدء بمرحلة انتقةلية جد دال وبدستور عراقي جد د.

 يطة شةملة لبنةء وإعمةر الهرا . -ج
أمة الحد ث عمة  سمى التسو ة السيةسية )التةر خيعة( كعمعة  
 سموندة والتي  عة اليدة من كةن سببعًة فعي تعدمعيعر العهعرا   
وسرقته ودر  الفتنة والطةئفية فيه  من مجموعة العفعةسعد عن  
والقتلة والسّرا   فإنه ال  هدو أن  كون حد ثًة مشبواًة  الدعدل  
من ورائه إعة ال تقةسم السلطة وتلمي  الوجوه  وتثبيت أركعةن  

 الهملية السيةسية االستخبةر ة المتدةو ة والمتسةقطة!! 
 كيف لك أن تصّد  فةسدًا عندمة  تحدث عن عفة ونزااة؟؟
وكيف أن تصّد  مخربًة وقةتاًل عندمة  دعو إلعى مصعةلعحعة 

 وتسو ة؟؟
مة الهالقة التي تجمهكم م  حزب العبعهعث السعور ؟  -0 

 وال انتم مهنيون بةةدمة السور ة كتلك؟
حزب البهث في الهرا  مهني بةلثورال الدكتور المرشد : -

السور ة و نظر على أندة ثورال شه  عربي مكةفح معن اجعل 
الكرامة والحرّ ة والخالص من الظلم واالستبدا  والعتعبعهعيعة  
ومن أجل الهي  الكر م  وال بد لدة من أن تعنعتعصعر معدعمعة 
امهن اتا النظةم الفةشي في قتل الشه  وتدجيره. إن حعزب 
البهث في سور ة كةن ضحية ممةرسةت النظةم العت  حعكعم 
سور ة بةسمه وحّمله تبهةت سيةسةته التهسفية ضد الشعهع  
السور  الشقيق  والحزب بر ء مندة  وبإمكعةن رفعةقعنعة فعي 

سور ة وفي الوطن العهعربعي العتعحعدث ععن اعتا العجعةنع  
ومعة  100/بةلتفصيل  إن التآمر على البهث قد بدأ منت عةم 

تالاة من مواقف مخز ة عندمة تحةلف اتا النظةم مع  إ عران 
الخميني بشنَّه الحرب الهدوانية ضد الهرا   وال دال متحةلعفعًة 
مهدة من جةن   واشتراكه م  اةمر كةن في العهعدوان ععلعى 

 من جةن  آير. /11/الهرا  عةم 
م  حل حزب البهث في الهرا   واةدمة التي  هرفعدعة  -1 

في سور ة  وقلة ح وره في الوطن الهربي  مةذا بقي معن 
 اتا الحزب أو المشرو ؟

ن حععزب الععبععهععث الععهععربععي الدكتور ي ير العمعرشعد : أ
االشتراكي في الهرا  وسور ة وكةفة اةقطةر الهربية تهرض 
و تهرض لحملة عدوانية كونعيعة واسعهعة اشعتعركعت فعيعدعة 
الصديونية الهةلمية وكيةندة المسخ الت   حتل فعلعسعطعيعن  
والوال ةت المتحدال اةمر كية وحلفةؤاة  والفةرسية الصفعو عة 
وا واتدة  وأنظمة االستبدا  والتسلط  وكةن ضعحعيعة ععدوان 
متواصل واحتالل واراةب  تمثعل فعي االجعتعثعةث واإلقصعةء 
والحظر واعتقةل المنةضلين وقتلدم حتى بلغ عد  معن ُقعِتعَل 

العف معن  0١/من كوا ر البهث في الهرا  فقط اكثعر معن 
أع ةئه وأنصةره ومؤ د ه تتقدمدم قيعة تعه وقعةئعده ععلعى 
أ د  اةمر كةن واإل رانيين ومرتزقتعدعم  ورغعم ذلعك فعةن 
البهث في أقطةر اةمة  نةضل و قةوم االستبعدا  والعجعر عمعة 
والطةئفية والهنصر ة واالراةب  وفي الهرا  ندض من بعيعن 
الركةم بهد االحتالل ليقو  مقةومة وطعنعيعة بعةسعلعة أذاقعت 
اةمر كةن وحلفةءام مر الدز مة  وال دال البهث  مثل الرقعم 
الصه  في المهة لة الميدانية والسيةسية بعقعيعة ال العرفعيعق 
المجةاد عزال إبراايم أمين عةم الحزب وقةئد جبدة العجعدعة  

 والتحر ر  وإن موقف الحزب اآلن  تلخك بثالثة اتجةاةت :
المواجدة الميدانية فعي رفعض ومعقعةومعة كعل أنعوا   -ا

االحتالل والتديل والنفوذ االجنبي  والتصد  لقوى اإلراعةب 
والطةئفية المتمّثلة بداع  من جدة  والميليشيةت الصفو عة 

 من جدة أيرى.
الهمل السيةسي محليًة وعربيًة و وليًة لتدي عة اةرضعيعة  -ب

المنةسبة للحل الشةمل والندةئي لق ية الهرا  م  التمعسعك 
 الكةمل بةلحقو  الوطنية واةادال القومية.

التهب ة الشهبية على المستوى الهراقي والهربي والدولي    -ج 
وتحشيد مواقف القوى الوطنية والقومية واليسةر ة والتحرر عة  
في مواجدة المشرو  اةمر كي الصديوني الفةرسي الصعفعو   

 وأ واته وعمالئه في الهرا  واةقطةر الهربية. 
أما عل  المستمش الاممي فاى دوزا الواو وث يوكواد 

يكمى الةزا المدي  الاي يتمتع بانتشار   اوي واسوع 

وت ظيم متجانس في ال  ي  من احقطار ال ربية وم ها 

الجزائر ال زيزة. و ى من الةاائق التاريخية الثابتة هوي 

جارت روح  ى ) ت الا ث ممجمد ديثما وج ت ال روبة و

احصالة، واى درلة لةرلة الا ث تستلهم ثمرة ااسالم 

الخال ة، وتستمعب روح ال صر، وتلواوي مسوتولوزموات 

التا م الة يث، لن ي ال م ها الزمن مهما ا ت  فويوه 

   .الصراع ولثر فيه احع اا
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ودمل سؤال من صةيفة )الممنيتر  احمريكويوة دومل 

وجمد )مساعي أردنية ا را  دوزا الواو وث الو وربوي 

اال ترالي ضمن التسمية التاريخية في ال راق و عوادة 

ع د من قياداته للماجهة السياسيوة بو و  رفوع أوامور 

قضائية أو عامبات فرضت عليهم من قواول الو وظوام 

 الةالي، وما هم الممقف م ها ؟

أجاا ال لتمر خضير المر  ي، عضم الايادة مسؤول 

ال القات الخارجية في الايادة الاممية لوةوزا الواو وث 

 ال ربي اال ترالي بما يلي:

ابت اًا  ذا ما دصلت مساعي من قال احردى أو مون 

قال أية دولة عربية  اياة في مسان ة الو وراقويويون 

لتمفير الظروف المالئمة لةل المشالل الوتوي خوّلوفوهوا 

االدتالل، فاى ذل  سيكمى مةط ترديب وتواو يور مون 

 قيادة دزا الا ث ال ربي اال ترالي.

لكن المهم هم  ى المشكلة الةايايوة فوي الو وراق 

ألار وأعا  وأعمق من  عادة ع د مة ود من الايوادات 

الةزبية للماجهة السياسية و)بصفتها الشخصية  بو و  

 لغاا ال امبات المفروضة عليهم من قال السولوطوات 

 الةالمة في بغ اد لما جاا في السؤال!!!

ذل  حى المضع الكارثي في ال راق يتوطولوب لويوس 

 رح مشاريع ته ف  ل  ترقيع الو ومولويوة السويواسويوة 

و عادة  نتاجها، و نما ياتضي الس ي والاةث الم وموق 

ايجاد دل  امل ولامل ونهائي لاضية ال راق يضمن 

ت فيا دامق لافة ال راقيين ب وى اسوتوثو واا، و نوهواا 

االدتالل احمريكي واايراني ولل أنماع الت خل وال فومذ 

احج اي في ال راق، ومخلفاته و عادة لتابوة الو سوتومر 

وتغيير ال ملية السياسية بما يوةواوق  لوغواا سويواسوة 

المةاصصة وب اا مؤسسات ال ولة الم نية وال سكريوة 

وفق قمانين وأنظمة وتاالي  عمل و  ويوة، ويضومون 

 لغاا االجتثاث وقانمى دظر الا ث، وقورارات موالدواوة 

قيادته واعضائه، و  الق سراح احسرش والم تالين من 

ال راقيين حسااا سياسية، وت ميض المتضررين مون 

االدتالل ماديًا وم  مياً،  ضافة لغيرهوا مون ااجورااات 

التي اذا ما أُتخات، فانها ستكمى لفيلة بتمفير ظوروف 

 الةل الشامل وتةايق المصالةة والتمافق الم  ي.

 الّ  ى ال ائق الاي ي رفه ال راقويومى ويوةومل دوى 

تةايق تل  االه اف، وي رقل لافة الةلومل الوم و ويوة 

ويم ع ألمصالةة أو أي تسمية دواويواويوة هوم ) يوراى 

وميليشياتها المسلةة التي تةتل ال راق وتسيطر عولو  

ما راته ،  ضافة ل ور ب ض ال ول الوتوي لويوس مون 

مصلةتها أى ي مد الو وراق دولوة مسوتواورة مومدو ة 

 وقمية.

وفي هاا اا ار ال ب  من التألي  عل  أى الوماليوات 

المتة ة احمريكية تاع عليهوا مسوؤولويوة قوانومنويوة 

وأخالقية وتاريخية، في االعتراف بخطئهوا الوتواريوخوي 

ل ولة مةتلة لل راق، وأى ت مل مع المجتمع الو ولوي 

عل  تصةيح هاا الخطأ الكاير الاي أوصل ال راق لهاا 

المستمش من الت مير والتفكو  والوفوسواد واارهواا 

  والتخلف.

* * * *  * * * 
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 ســتبقى 

 فــي 

 وجــداننا 

 عـلــما  

 يمسف المرداني

 

 روح ترفرف في  أم تمثال

 أم أنت عزة مم ن وف ال

 

الرجال الرجال، تلتاطهم  ا وة  الوةويواة، وبوهوم 

نتشاث التصاقاً، وهم يشخصمى أمام أعويون الوتواريوخ 

 عارة للزمن احب ي.

والرجال الرجال، ال تةجاهم الظلمة، بل يخوتوطوفومى 

الضما يأنفمى الخطم  ال عل  الصخر، ديث للوم ا أثور، 

أما ال ابروى عل  الرمل، فال أثر وال ذلر وال خيور، فواو  

 يلفظهم التاريخ خارج ديمممته.

ص ام دسين، اسم علم هم، أو دااة مون الوتواريوخ 

خفق فيها علم ال روبة، وعل  مالمةها أ رق الواو وث، 

وتالمرت ماممات الاممية ال ربية. هوم ذلو  السويوف 

الاا ع للج ل التاريخي الس مر، دمل الهمية واالنتمواا، 

هم ذل  الم تصب عولو  خوط الوتومواس بويون غوالة 

"الغربيين"، و همات "السلفيين"، بين الم  مجين فوي 

الغرا عمالة، والم  مجين في ال ين بوالوجوسو ، بويون 

 المهموسين بالتاريخ، والمهموسين بالجغرافيا.

في تل  المردلة ال صاية من تاريخ احمة، استشرت 

ال صايات، وتضاربت الم  يات، وتصوادموت الو ومازع، 

ولاى الم ن ال ربي، أمة ولياى،  تاتاً تتجواذبوه ريواح 

احلمية، وماهايوة الوماليوات، وتو و د الومالاات تولو  

المردلة لانت تفتش عن رجل، رجل المقفة والممقوف، 

والجرأة والثاة والميثاق، يج د عروبة الهمية، ونواوطوة 

المصل والفصل بين الشرق والغرا، وبين االسوتواوالل 

واالست مار، فكاى هم ص ام دسويون، أدو  الواواموات 

الطميلة، التي اختالت في أروقة التاريخ، واختال التاريوخ 

 بها.

لا  تمرد الاائ  ص ام دسين ورفاقه، عل  هزيموة 

اآلخرين، ورفضما استسالمهم، وانايوادهوم لولوموةواور 

ال ولية، وخرجما باحمة من دائرة السواوم  واالنوهوزام 

 التة ي ال المي. رداا ل  

الاين يتطاولمى اليمم، عولو  سويورة هواا الورجول 

الرجل، فألى مسيرته تةجمهم، والاين يةاولمى تمزيق 

صفةات من تاريخ ال راق، ال يستطي مى تمزيق صفةة 

الاالرة التي انطاع فيها ص ام دسين، فوأموة قوممويوة 

-أمويورلوي-عالية ال اصية، ناصات االست مار الصوهويوم

فارسي، ال  اا وخاضت الم ازالت عار مرادل مخوتولوفوة 

من تاريخ احمة، ص ام دسين، صادب عرش التوضوامون 

بين  رفاا احمة، لا ث مج ها وال ز، استه اف صو ام 

 دسين، لاى استه افاً لمج  احمة وعزها.

في ذلرش الكاير ص ام دسين، فليتوهويوب الو ورا، 

انهيار الايم والامم، و فالس الايادات والةكام، الاين 

 تجرهم أذيال الخيل في الليل.
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 لتب المةرر السياسي
كةن اإلراةب تةر خيًة ابتكعةرًا لعع)العمعةفعيعةت( العدولعيعة  أو 
الهصةبةت المحميعة معن أجعدعزال تشعكعل حعكعومعةت  ايعل 
الحكومةت الرسمية على المستوى الدولي  من أجل الحصعول 
على أربةح مةلية تدراة عليدة عمليةت التعدعد عد بعةلعقعتعل أو 
الخطف أو تدمير مصةلح لمؤسسةت وأفرا  بقصد ابعتعزاداعم 

 لقةء )يوَّات( ُتدف  لرؤسةء تلك الهصةبةت.
وتطوَّرت مفةايم اإلراةب ووسةئله لتصبح أ اال تستخدمدة 
الدول الرأسمةلية  أو تلعك العحعركعةت صعةحعبعة العمعشعةر ع  
السيةسية. ومن أام الدول والحركةت تلك التي تهمعل ععلعى 
تنفيت مشةر   سيةسية تتجةود حدو  نفوذاة المعهعتعرل بعدعة 
 وليًة وإنسةنيًة. ومن أشد تلك الدول والحركةت يعطعرًا تعلعك 
التي تؤمن بأ د ولوجيةت   نية  واتا مة  نطبق على تحةلف 

  ولي ربةعي القواعد  تمثَّل بةلمشةر   اةربهة التةلية: 
مشرو  اإلمبراطور ة اةميركية التي تستند إلعى العفعكعر -

 المسيحي المتطرل.
والمشرو  اإل د ولوجي الصديعونعي العت  تعهعبِّعر ععنعه -

 )بروتوكوالت حكمةء صديون(.
ومشرو  بنةء إمبراطور ة إسالمية شيهية الت  تهبِّر عنعه -

 نظر ة )وال ة الفقيه(.

ومشرو  بنةء إمبراطور ة إسالمية ُسنِّية والت  تهبِّر عنعه -
 نظر ةت اإليوان المسلمين.

وأمة المحور اةسةسي الت  تدور حوله أاعدال العمعشعةر ع  
اةربهة  فدو تفتيت المجتمهةت على أسس   نية وطةئفعيعة  
كي تستطي  بواسطتدة الحصول على حصصدة  ومن بهداعة 
تستند مشةر   كل مندة على إضمةر الغدر بصةحبه من أجعل 
تنفيت مة تهتبره كل مندة )واجبًة إالايًة( ُكلِّفت من ا  بإجعراء 
مقت يةته. فةلحةل المبني علعى تعلعك اةسعس  عدفع  إلعى 
التأكيد بأن التحةلف الربةعي  كمة  حمل بتور العتعوافعق فعي 
إنجةد مشةر   تفتيت المجتمهةت   حمل أ  ًة بتور التنةقعض 
الت  تحتِّم وجو ه عوامل االست ثةر بنتةئج نجعةح العتعفعتعيعت 
الطةئفي والد ني  اتا طبهًة  ستند إلى مة  هعتعبعره أطعرافعه 
رسةلة إلدية ُكلِّف بإنجةداة من  ون غيره. واتا مة  ؤكعد  إذا 
مة نجح مشرو  التفتيت  أن حروبًة   عنعيعة معقعدَّسعة أيعرى 
تنتظر أقطةب التحةلف الربةعي المتكور. واكتا  واليك  وبمة 
 هني أن الهةلم سيبقى تحت رحمة الحروب العد عنعيعة العتعي 
ستستمر إلى مة ال ندة ة. وكأن أطعرال العتعحعةلعف العربعةععي 
 ستغلون مة اعتبرونه تكليفًة إلديًة من أجل إبقةء الكون العت  

 يلقه ا  لسهة ال اإلنسةن ليظل مصدرًا لتهةسته.
* * * *  * * * 

  ترامب: غزو العراق "قد يكون أسوأ قرار" يف تاريخ الواليات املتحدة

داى الرئيس احمريكي الم تخب، دونال  توراموب، قورار  

واصفا  ياه بأنه "ق  يوكومى    7113 غزو ال راق في عام  

 أسمأ قرار اتخا في تاريخ الماليات المتة ة عل  اا الق". 

جاا ذل  في سياق دو يوثوه عون أهو اف سويواسوتوه 

الخارجية في ماابلة مع صةيفتي التايمز الاوريوطوانويوة 

  وبيل  احلمانية.

ل  وقال الرئيس احمريكي الم تخب  ع جمم  ه ل  ى ا

ال راق ما لاى يجب اى يةصل في الماوام احول و ى 

"لل ذل  ما لاى يجب أى ية ث"، مش دا عل  الواومل 

 نه "لاى واد ا من أسمأ الارارات، وربما أسمأ قرار اتخا 

  في تاريخ بالدنا عل  اا الق"

مي وأضاف ترامب  بر اه  "لا  ا لا ا ال  اى...  نه أ 

أدجار عل  خلية نةل.  نوهوا وادو ة مون )لوةوظوات  

  الفمض  ال ارمة في التاريخ"

  12/1/7117بي بي سي 



      7102كانون الثاني طليعة لبنان الواحد /  

 

 

 

 عن ممقع الطلي ة االلكتروني:

تةت خيمة الت تيم ااعالمي الاي تموارسوه وسوائول 

الوفوارسوي،   –ااعالم المتما ئة مع المخطط احميرلوي 

وتةت خيمة التضليل الكارش الواي توموارسوه مو رسوة 

مشروع الشرق احوسط الج ي  بايادة أميورلويوة، يوتوم 

ت مير م ي ة الممصل بشكل لامل و امل، تو وال مون 

الاشر والةجر والا ية التةتية التاريخية والا ية الةو يوثوة 

 ومرافق ال ولة.

عن دالالت هاا الةواو  الواي يوموارسوه الوتوةوالوف 

المالمر، فا  ا لات أميرلا في ب اية ادتوالل الو وراق 

مصطلةات مثيرة لالنتااه، لمثل ) عادة  عمار الو وراق ، 

وهم مصطلح يةمل الم    الوةوضواري فوي ظواهوره، 

ولك ه مصطلح يجمل أقاع أنماع المدشية في بوا و وه. 

وفي هاا المصطلح ما يغري الشرلات احج اية الكاورش، 

وفي الطلي ة م ها الشرلات احميرلية التي يومولوكوهوا 

أبا رة الرأسمالية في الماليات المتة ة احميرلية. و ى 

من يتاةَّر بمصطلح ) عادة ااعمار  ال يوموكو وه  الَّ أى 

يربطه بشكل ماا ر ب ايضه ) د اث الو موار ، حنوه ال 

م    لإلعمار ب وى ال مار. وبالا ر الاي يكمى الت مير 

واس ًا ولايرًا تكمى عائ ات )ااعمار  وفيورة ولواويورة، 

وهي تصب في جيما ديتاى الرأسمالية. وبو واا عولويوه 

لجأت  دارة جمرج بمش االبن  ل    الق ذل  المصطلح 

من أجل  غراا ديتاى الرأسمالية في الو ول الوةولويوفوة 

للماليات المتة ة احميرلية الستو راجوهوا  لو  توأيويو  

ادتالله لل راق، والسكمت عما يرتكاه الجيش احميرلوي 

من جرائم وبشاعات في ت مير الاشر والةجر. استجابوت 

م ظم ال ول الرأسمالية فوي مشوارلوة أمويورلوا فوي 

ع وانها  م ًا بأى ت ال دصتها من  عادة  عمار ما قو  

ت مره قمات االدتالل من ب   مادية في ال راق. ولهواا 

لاى المصطلح ي  ي بال ساة ل ا بأنه نومع مون أنوماع 

اللصمصية التي تمارسها اامارا مريات الوكواورش فوي 

ال ول التي تةتلها. وهي مص ر )توجواري  ورعوي  فوي 

مفهمم الرأسمالية الم فلتة، لسرقة أممال الال  المةتل 

ونهب ممارده االقتصادية بتل  الطرق الملتمية. وتةوت 

خيمة تضليل   ار يمدي للرأي ال ام ال المي موفواده 

أى االدتالل جاا من أجول  عوموار الواولو  الواي يواومم 

بادتالله. وتةت هاا الش ار تامم أميرلا بت مير مم هج 

 لم ي ة الممصل.

واحلثر مأساوية من فظاعات ت مويور الوةوجور، هوي 

دالالت تهجير سكاى م ي ة الممصل، أو قتلوهوم، فولوه 

من وراا ذل  أه اف ذات عوالقوة بوتوموزيوق الو وسويوج 

االجتماعي للسكاى ال راقيين، وهم ه ف يشتور  فوي 

تةاياه أميرلا و يراى من أجل تمفير عمامل توطواويوق 

مشروع تاسيم ال راق. والمشروع المالمر ال يوموكون 

تةاياه من دوى وجمد دماجز بويون  وتو   ثو ويواتوه 

الماهاية وال رقية. ومن أجل تمفير هواه الومو واخوات 

دالت أجهزتهما المخابراتية مسوردويوة الصوراع بويون 

داعش والةش  الطائفي. ولال  ت ور أد اث المومصول 

تةت خيمة الاتوال بويون الوموكومنويون الومواهواويويون 

المتخلفين، ويتم ت مير الم ي ة ت ميرًا م هجيًا لوجو ول 

دياة المما ن جه مًا ال تطاق، في اب الت مير مومجوات 

لارش من تهجير المما  ين ب شرات اآلالف يوهويومومى 

عل  وجمههم في رمال الصةراا، ديث بالكاد تأويوهوم 

خيم ال ترد غائلة برد الشتاا، ولهيب در الصويوف، مون 

 دوى مألل أو ملاس أو غطاا أو داة دواا.

ومن يراجع سجل الةرلة اليممية للم ار  ال سكرية 

في الممصل، ولممجات الاتل  والجوردو  والو وزوح، ال 

يج  فيها سمش مجزرة لارش ترتكاوهوا أيوادي أمويورلوا 

و هراى. واحده  من لل ذل ، أى ضمير ال الم يغورق 

في ساات عميق، هاا ال الم لله ب الً من أى يسوتو وكور 

وي ين ويشجب تل  احعمال الاربوريوة فوانوه يصوفوق 

ابتهاجًا ولأى ما ي ور له عالقوة بواخوراج داعوش مون 

الممصل، مت اسيًا احه اف الةاياية من وراا لل ذلو . 

ومن أهم ما يغضُّ الضمير ال المي الوطورف عو وه، أى 

الا يل ل اعش في الممصل سيكمى الةش  الوطوائوفوي 
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الاي يرتكب أفوظوع الوجورائوم بوةوق لول 

ممصلي  م ًا بالغو وائوم واحسوالا الوتوي 

تشكل ر مة لكل مشار  في الم رلة.  ى 

مسووردوويووة داعووش والووةووشوو ، لوورمووزيوون 

 ائفيين،  ايه بابتكار خليط  ذا ما انخر ا 

في أي صراع سيكمى لوه آثوارًا تو مويوريوة 

واس ة في ب ية المجتم وات أيو وموا دولوت 

ل  اته، ولهاا استخ م في م رلة تفوتويوت 

 المجتمع ال ربي.

لا  امتألت صةارش الو وراق بوموخويوموات  

الهاربين من م ار  ) عادة ااعمار ، تارلين  

بيمتهم وأرزاقهم وأممالهم لةماية دياتهم  

ودياة نسائهم وأ فالهم، هواا  ذا أبواوت  

دكممات ال ملية السياسية لهم ما ياتاتومى  

به، أو موا يوأويوهوم مون صواويوع الشوتواا  

ويةميهم من لظ   مس الصيف. فكوانوت  

ممجات التهجير مص ر نهب آخر للمتااتلين،  

فظهرت بصمرة الجم يات اانسانويوة الوتوي  

ُوض ت بين أي يها ممازنات لت فاهوا عولو   

المهجرين، ويتايَّن الدااً أنهوا تواهوب  لو   

جيما ممظفي هيئات ااغاثة لي  موما بوهوا  

ويك سمنها في دساباتهم الشخصية. ومون  

ال يص ق ذل ، فليسأل عشورات اآلالف مون  

سين في خيوم الوال   أولئ  المسالين المك َّ

 والفار والجمع والمر . 

 ى الممصل اليمم ت وادي أخوماتوهوا فوي 

الفلمجة والرمادي والةميجوة، ولول أنوةواا 

مةافظات ال راق، وت عمهم  ل  االنتفوا  

والثمرة في وجه  رلات ااعمار احميرلويوة 

واايرانية، والثمرة في وجه ماتكري داعوش 

والةش  الطوائوفوي، والوتو و يو  فوي وجوه 

المؤسسات ال ولية التي تزعم أنهوا تواومم 

بماجاات ااغاثة ب الً من الصراخ فوي آذاى 

ال الم الصماا ايااف المجازر التي يرتكاها 

المجرممى، والطلب  ليهم أى يترلما ال راق 

حهله حنهم باحساس لوم يسوموةوما  لو  

أمثال داعش والةش  الطائفوي بوالوتوماجو  

عل  أي  ار في ال راق من  ماله وج مبه، 

و رقه وغربه. لما أى ال راقيويون لويوسوما 

بةاجة  ل  مؤسسات ااغاثوة، حى الو وراق 

لاى مؤسسة متكاملة يا م ااغاثة  ل  من 

يةتاجها من الو ورا، و لو  لول  و وما 

 ال الم المضطه ة.

 

 

 

 

 

بم اساة الالرش السادسة وال شرين لم ازلة أم الم ار  فوي  

، أص رت قيادة قطر ال راق لةزا الاو وث الو وربوي 1111ال ام 

 اال ترالي الاياى التالي:

 يا أب اا   ا ا المجاه  

تمر علي ا اليمم الالرش السادسة والو وشوروى لومو وازلوة أم  

الم ار  الخال ة، التي ان ل ت فجر السابوع عشور مون لوانومى 

، مع ب ا ال  واى الثوالثويو وي الوغوا وم عولو  1111الثاني عام 

ال راق، والاي   ته ثالثة وثالثمى دولوة وثوموانويوة وعشوروى 

جيشاً، واسته ف الا   االقتصادية والتةتية والطرق والوجوسومر، 

فأسته ف سمق الفلمجة وجسر ال اصرية وملجأ ال امريوة الواي 

 هي ًا. وتماصل الهجومم  211راح ضةية الهجمم عليه الثر من 

الغادر ليشمل ال راق لله ولم تسلم م ه دت  بيمت الش ور فوي 

يممًا ولسوخوريوة  27الصةراا. واستمر ال  واى الغا م الثر من 

المسميات فا  أسممه بالاصف التمهي ي والواي ال يسوتوغورق 

عل  وفق ال لم ال سكري اال ساعوات او أيوام قوالئول، ولوكون 

قصفهم التمهي ي الهمجي استمر الثر من أرب ين يممًا لويواو أ 

ب  ها هجممهم الاي لم يستغرق سمش أربو وة ايوام، خوتوموه 

المجرم بمش احا بمقف ا الق ال ار من جانب واد  فوي فوجور 

، لتاو أ بو و ه صوفوةوة 1111الثامن وال شرين من  اا  عام 

الغ ر والخيانة، وتسلل اايرانيمى  ل  داخل ال راق. ولاو  واجوه 

جيش ا الااسل ذل  ال  واى الغا م بضوراوة، ثوم  ون أبو واا 

  ا ا هجممهم الماابل، هجمم  عادة الا اا وااعمار والاي انجز 

خالل  هرين ب اا ما ته م و عادة خ موات الومواا والوكوهوربواا 

والمقمد والهاتف ... ولا  واصل أب اا   ا وا احبوي يواواومومى 

الةصار الجائر الاي ساق ال  واى ورافاه وامت  بو و ه ولومو ة 

ثالثة عشر عاما دت   ن الةلف احميرلي اح لسي الصهويومنوي 

الفارسي ع وانه في ال شرين من أذار والاي افض   ل  ادتوالل 

ال راق في التاسع من نيساى من الو وام ذاتوه، والواي قواوموه 

مجاه و الا ث والمااومة، ية و رلاهم الرفيق الموجواهو  عوزة 

 براهيم احمين ال ام للةزا والاائ  احعل  للجوهواد والوتوةوريور 

دت  لسروا ظهر المةتلين احمريكاى احوغواد و وردوهوم  ور 

 ردة من ال راق مةااين نصر ال راق واحمة التاريخي الوكواويور 

..، وضومون  7111في الةادي والثالثين من لانمى احول عوام 
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التما آت احميرلية اايرانية سلمت أميرلا ال راق ايراى 

لامة سائغة ولرست الهيم ة اايرانيوة الوتوي فوتوةوت 

الااا واس ًا أمام التم د اايراني التمس ي عار الو وراق 

 ل  سمريا ولا اى واليمن وأقوطوار الوخولويوج الو وربوي 

  واسته اف الم ن ال ربي لله.

فوي  وخا ب الاياى أب اا ال راق واحموة الو وربويوة:  

الالرش السادسة وال شريون لومو وازلوة أم الومو وار  

الخال ة يماصل جالوزة ال ظام اايراني وميليشويواتوهوم 

ال ميلة في ال راق ممارسات الفساد الشوائو وة ونوهوب 

ثروات ال راق وفي ما متها ثروته ال وفوطويوة، وأمومال 

أب اا   اه، ودرموانوهوم مون ابسوط خو موات الومواا 

والكهرباا، بل ويماصلومى موموارسوات الواوموع بوةوق 

المتظاهرين مما فاقم من م اناة أب اا  و واو وا وادش 

 ل  تصاع  السخط الش اي وتزايو  أعو اد الو وازدويون 

والمهجرين ومالداتوهوم بوالواوموع واابوادة وفور  

ااتاوات المالية عليهم ومالداتهم من قال الةوكومموة 

ال ميلة وأجهزتها الام ية والميليشيات ال ميلة ايراى 

  ... لما صرَح بال  عل اً نماا من الممصل

و ى ذل  لله أدش  ل  تص ي  جهاد أبو واا  و واو وا  

بمجه تةالف اح رار والهيم ة اايرانية والتي تارز عولو  

نةم وقح في تصريةات جالوزة ال ظام اايورانوي دومل 

استاادة ال راق وب اا الاماع  اايورانويوة فوي سومادول 

سمريا واليمن، واجتياح الميلشيات ال ومويولوة لسومريوا 

وني مش والممصل ولت زيز الهيم ة اايرانية قام ال ظام 

اايراني بت يين لاير مستشاري قاسم سليماني )) قائ  

الةرس الثمري اايراني    سفويورًا ايوراى فوي الو وراق 

ليمثل دور الم  وا السامي اايراني الاي تأتمر بأوامره 

الةكممة ال ميلة والميليشيات ال ميلة لهم لويوماصولوما 

عملية تفتيت ال راق وتاسيمه عار الس ي الوموةومومم 

لتاسيم ني مش والممصل تةت دعاوش التةرير الوزائوفوة 

التي أضةت الشماعة التي ي لامى عليها بول يواورروى 

عارها ممارسات الفساد وال هب والامع ... وقو  بوانوت 

ال يات السمد لتةالف اح رار وعمالئهم احخسواا عواور 

تصريح لمسؤول أمريكي أى ه ا  داجة لولواواواا فوي 

ال راق ب   ما اسماه است ادة الممصل، في ذات المقت 

الاي يرف مى فيه الفتة موا يسومومنوهوا " الوتوسوميوة 

التاريخية" زورا وبهتانا، فهم للهم ض ها عمليوًا لوموا 

عا وا ما يسم  )مؤتومور دومار بوغو اد  الواي رادوما 

يتااروى في  رح مشاريع موا يسومومنوه الوموصوالوةوة 

والمفاق عار مماقف مت اقضة ال تفضي  ل  أي نتويوجوة 

عملية في ا ار الم افسات والماالغات غير الوماقو ويوة 

  .والمضللة

و زاا ذل  لله فاى أب اا   واو وا احبوي وموجواهو و  

الا ث والمااومة ومااتلم جيشو وا الواواسول واحصويول 

يستلهممى دروس الالرش السادسة وال شرين لم ازلة 

أم الم ار  الخال ة لمماصلة جهادهم الملةمي ودوتو  

التةرير الشامل وال ميق لل راق وتةايق استاالله التام 

وال اجز ومماصلة نهمضه الم  ي والاممي والةوضواري 

  ولخ مة ال راق واحمة ال ربية واانسانية جم اا.

المج  لشه اا م ازلة أم الم ار  الخالو ة و وهو اا  

  الا ث وال راق واحمة.

  .والخزي وال ار لتةالف اح رار وعمالئهم احذالا

  .ولرسالة امت ا المج  والخلمد

 

 قيادة قطر ال راق

 م 7117في السابع عشر من لانمى الثاني 
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 تصريح الرفيق أبو علي األمني الناطق الرسمي باسم قيادة قطر العراق لحزب البعث

 حول جرائم املليشيات العميلة إليران بخطف وإعدام الشباب يف الطارمية ونينوى

صر  الرفيق أبو علي األمي  الناطق الرسمي باسم قيادة 

 قطر العراق لحزب البعث العربي اسشتراكي بما يأتي:

يومًا أثقر آخقر يقزداد افقتقضقا  عقمقالء ايقران وجقرااقم 

ميليشياتهم العميلة إليران والتي تجلف باختطاف المواطني  

األبرياء في الطارمية ونينوى وإعدا  الشباب فقي مقنقاطقق 

عديدة م  العراق واعتراف العبادي بالأل وإعقالنقه عق  مقا 

سماه اسنتهاكات والجراام المرت بة م  قبل جالوزة مالحشقد 

الشعبي( وقا  بتش يل لجان للتحىيق فيقهقا ويقتقعقمقد هقو 

وبطانته تسويف امر هاه اللجان حت) يطويها النسيان كقمقا 

جرت العادة م  قبل العبادي وم  قبل المال ي قبله والقاي 

صر  المسؤولون األمري ان بأنه كان مسؤوسً عما يجري م  

جراام بشعة وهو المسؤول ع  ماحتالل الموصل( وممارسة 

اإلرهاب والاي هو صناعة إيرانية أمري ية بقامقتقيقاز والقاي 

تىاومه المىاومة العراقية الباسلة مع مىاومتها للميليقشقيقات 

 المجرمة العميلة إليران.

وأضاف الناطق الرسمي باسم قيادة قطر العراق لقلقحقزب: 

بأن الميليشيات العميلة إليران تقطقبقق أوامقر القمقحقتقلقيق  

اإليرانيي  الاي  م نتهم أميركا م  احتالل العراق وققدمقتقه 

لىمة سااغة لهم بعد طرد مجاهدي البعث والمىاومة لىقوات 

المحتلي  األمري ان م  العراق والحاق الهزيمة المن رة بقهقم 

كما أكد كلأل بدقة ووضو  الرفيق المجاهد عقزة إبقراهقيقم 

 األمي  العا  للحزب والىااد األعل) للجهاد والتحرير.

وأكد الرفيق أبو علي األمي  الناطق باسقم ققيقادة ققطقر 

العراق للحزب بان الميليشيات العميلة تطبق أوامر أسيقادهقا 

اإليرانيي  وتصريحاتهم الوقحة حول توسيع رقعة اسحقتقالل 

اإليراني عبر العراق وسوريا واليم  وأقطار الخليقر القعقربقي 

 كلها واستهداف األم  الىومي العربي برمته.

وشدد الناطق باسم ققيقادة ققطقر القعقراق لقلقحقزب بقأن 

التصريحات الوقحة تجلف فقي تصقريقحقات راقيق  هقيقئقة 

األركان اإليرانية الاي دعا علنًا جهارًا ونقهقارًا وعقلق) القمق  

لتأسي  الىواعد اإليرانية في سوريا والقيقمق  وتصقريقحقات 

نااب قااد الحرس الووري اإليراني بتوجيه ما يسميه ضقربقة 

قاصمة إل) البحري  بقعقد حقلقب وهقاا مقا يقؤكقد جقرااقم 

الميليشيات اإليرانية والقعقمقيقلقة إليقران ومقنقهقا حقزب ا  

وعصااب مأهل الحق( والحق منها براء وكتااب أبو القفقضقل 

 العباس وم  يسمونهم بالنجباء وغيرهم في حلب.

وًخلص الناطق باسم قيادة قطر العراق للحزب إل) الىول  

بان جالوزة النظا  اإليراني يريدون أن تمقتقد القمقمقارسقات 

اإلجرامية لهاه الميليشيات القعقمقيقلقة إليقران إلق) القيقمق  

والبحري  وباقي أقطار الخلير العربي ودعا الناطق الرسقمقي 

باسم قيادة قطر العراق للحزب أبناء األمة العربقيقة أنقظقمقة 

وجماهير إل) التصدي الحاز  للقتقمقدد اإليقرانقي القفقارسقي 

التوسعي ونصرة مجاهدي العراق البواسل لمجابهة اسحتقالل 

اإليراني وطرده م  العراق ومواصقلقة القنقهقوض القوطقنقي 

 والىومي للعراق واألمة العربية جمعاء.

 الرفيق أبو علي األمي 

 الناطق الرسمي باسم قيادة قطر العراق للحزب

  3371في السادس والعشري  م  كانون الواني 
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  ة أبنةء شهبنة المجةاد  
  ة مقةتلي جيشنة البسالء  
تمر علينة اليوم التكرى السة سة والتسعهعون لعتعأسعيعس  

 //1/جيشنة البةسل في السة س من كةنون العثعةنعي ععةم 
والت  بدأت أولى وحداته من فوج موسى الكةظعم فعي يعةن 
الكةبولي ببغدا  وتتةلت تشكيالته اةيرى. ولقد كةن جيشعنعة 
البةسل منت بدا ة تأسيسه جزءًا حيًة و فعةععاًل معن الشعهع  
بتركيبه االجتمةعي من أبنةء الهمةل والفعالحعيعن والعكعسعبعة 
والمثقفين الثور ين ... وبتلك كةن جيشنعة العبعةسعل جعيعشعًة 
وطنيًة وقوميًة بةمتيةد. فلقد سةام مسةامة فهةلة في ثورات 

تعمعود ععةم  4/وثورال  /14/شهبنة اةبي ثورال مة س عةم 
وثعورال السعةبع   103/وثورال الثةمن من شبةط ععةم  150/
العتعي بعنعت العجعيع   100/الثالثين من تمود عةم   –عشر 

الهقةئد  المدني الوطني والقومي. فلقد توسهت تشكيالتعه 
وتطورت تجديزاته وتطور تدر به كثيرًا عن ذ  قبعل. ولعقعد 
شةرك جيشنة البةسل في مهةرك الهرب م  الكيةن الصديونعي 

... فلقد صعةلعت اةلعو عة  1٢3/و10٢/-  140/في اةعوام 
المدرعة السة س والثةني عشر والثالثين في تل ععنعتعر مع  
ألو ة المشةال اآللي  وحمت  مشق من يطعر السعقعوط بعيعد 
الكيةن الصديوني ... كمة صةل صقور الجو البواسل صوالتدم 
المهروفة في ذرى الجوالن  ورووا بدمةئدم الطةارال العزكعيعة 
رمةل سينةء ..  كمة ندض جيشنة البةسل بدوره المشدو  فعي 
الدفة  عن كرامة وعزال الهرا  ضد الهدوان اإل راني الغعةشعم 

عبر ثمةني سعنعوات حسعوم  10١/في الراب  من أ لول عةم 
مترعة بنجي  الدم الطدور تكللت بتحقيق نصر الهرا  واةمة 

  .. 100/المبين في الثةمن من آب عةم 
ولقد واجه جيشنة البةسل ببطولة مشعدعو ال  وت عحعيعةت  

وعدوان الحلف  /11/جسيمة  الهدوان الثالثيني الغةشم عةم 
اةميركي اةطلسي الصديوني الفةرسي  واحتالل الهرا  عةم 

وسةام مقةتلوه اةشداء مسةامة فهةلة في معقعةومعة  ١١3/
االحتالل اةميركي وكسر ظعدعور العمعحعتعلعيعن اةمعر عكعةن 
وطر ام شر طر ال من الهرا  في الحة   والعثعالثعيعن معن 

  معحعقعقعيعن نصعر العهعرا  واةمعة //١/كةنون اةول عةم 
التةر خي الكبير  ممة حدا بأمر كة  وللتغطية على از عمعتعدعة 
المنكرال وفي اطةر التواطآت اةميركية اال رانية  إلى تسلعيعم 
الهرا  لقمة سةئغة إل ران كمة شخكف ذلعك بعدقعة ووضعوح 
الرفيق المجةاد عزال إبراايم اةمين الهةم للعحعزب والعقعةئعد 

  . اةعلى للجدة  والتحر ر والقةئد الهةم للقوات المسلحة
  ة أبنةء شهبنة الصةبر المكةفح  

  ة مقةتلي جيشنة البةسل 
  ة أبنةء قواتنة المسلحة البةسلة  

  ة أبنةء امتنة الهربية المجيدال 
في الوقت الت   حيي فيه أبنةء شهبنة العمعجعةاعد العتكعرى   

السة سة والتسهين لتأسيس جيشنة البةسل  فعةن معقعةتعلعيعه  
اةبطةل  واصلون جدة ام الملحمي لعتعحعر عر العهعرا  كعلعه  
تحر رًا شةماًل وعميقًة  وب منه تحعر عر نعيعنعوى والعمعوصعل   
وتحقيق االستقالل التةم والنةجعز  ذلعك ان تعحعةلعف اةشعرار  
والحكومة الهميلة  سهون على نعحعو معحعمعوم إلطعةلعة أمعد  
المهركة في الموصل  التي صرحف قةئد قوات التحةلعف العدولعي  
بأندة ستستغر  عةمين  ور  عليه الهبة   بأندة ال تستغر  إال  
ثالثة اشدر  وام في ذلك كله  سهون لجهل مهركة الموصل  
غطةَءًا لتصةعد حدال تنةق ةت الهملية السيةسية المخةبعراتعيعة   
بل وتصةعد حدال الصرا  بين اطعرال معة  سعمعى )العتعحعةلعف  
الوطني( ذاته بةلتزامن م  العتعرو عج لعورقعة معة  سعمعونعدعة  
) التسو ة التةر خية( التي  هدوندة وسعيعلعة الجعتعيعةد العمعأد   
الخةنق القةتل الت   مرون به ... وذلك كعلعه تعنعفعيعتًا ةوامعر  
أسية ام اإل رانيين لترسيخ الديمنة اإل رانيعة ععلعى العهعرا   
والتمد  اإل راني الفةرسي التوسهي بعةتعجعةه سعور عة ولعبعنعةن  
واليمن وأقطةر الخليج الهربي  والت   ستددل اةمن العقعومعي  
الهربي برمته. واتا مة أفصحت عنه العتعصعر عحعةت العوقعحعة  
لجالودال النظةم اإل راني والتي تؤكد على ضرورال بنعةء قعواععد  

  .. إ رانية في سواحل سور ة واليمن 
  ة أبنةء شهبنة المجةاد اةبي  

  ة مقةتلي جيشنة البةسل 
  ة فصةئل المقةومة الوطنية والقومية واإلسالمية 

لنستلدم جميهًة مهةني العتكعرى السعة سعة والعتعسعهعيعن 
لتأسيس جيشنة البةسل ومسيعرتعه العكعفعةحعيعة والعوطعنعيعة 
والقومية لتوظيفدة في مسيرال الجدة  والعتعحعر عر العظعةفعرال 
السةئرال قدمًة على طر ق النعدعوض العوطعنعي  واسعتع عنعةل 
مسيرال البنةء الثور  الشةمل ومعواصعلعة مسعيعرال العنع عةل 
القومي وحتى تحقيق أادال امتعنعة العهعربعيعة فعي العوحعدال 

  والحر ة واالشتراكية.
  المجد والخلو  لشدداء جيشنة البةسل في مهةرك الشرل والكرامة  

  .المجد لشدداء البهث والهرا  واةمة
  والخز  والهةر لتحةلف اةشرار وعمالئدم اةيسةء.

تحية الهز واإلجالل واإلكبةر للرفيق المجةاد عزال إبرااعيعم 
اةمين الهةم للحزب والقةئد اةعلى للجدة  والتحر ر والعقعةئعد 
الهةم للقوات المسلحة في التكعرى السعة سعة والعتعسعهعيعن 

 لتأسيس جيشنة البةسل.
 .ولرسةلة امتنة المجد والخلو 

 قية ال قطر الهرا  
 ١/٢/في السة س من كةنون الثةني 
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يرحل الي م نسعر آخعر 
مععن نسعع ن الععضععروبععة، 
فتفتقده ادمة الضربعيعة 
في عصر العظع م العذي 
يلف أنهاءهعا معن كعل 
حعدب وصع ب. ونسعع ن 
الضروبة الذين يعرحعلع   
واحدًا تعلع  ارخعر هعم 
الذين ترك ا لعنعا العنع ن 
الساطع في آخر النعفعق، 
وهم ار  يعنعيعرو  دنب 

ادمة التي لن تيأس، بل ستزيد الهمة، وتصر على 
تجاوز المحنة كما كان  تتجاوزها في كل معراحعل 

 التانيخ.
كان  أمتنا الضربية مح نًا دائمًا ل عل العغعزوات 
ارتية من أونوبا ٍربًا، وارتية من أقعاصعي آسعيعا 
خيل فيها للغزاة أنهعا  شرقًا، وكان  في كل مرة يف
اندثرت فإذا بها تنتفض وتث ن في وهل كل قادم 
ٍريب. ودنها كذلا فهي أمة لن تم ت مهما حفر 
لها أعداؤها من قب ن. وأما السر في ق ة هذه ادمة 
فإنما ي من في أنها تحمل الث نة في أحشائعهعا. 
وأما الث نة فلها هناحا : هناخ العرمع ز ادبعرعال، 
عز شعضعبعهعا معنعذ  وهناخ الضزة وال رامة التي تميم

 أقاصي صفحات التانيخ.
وبرحيل المررا  كب هي، ابن فلعسعرعيعن وابعن 
الضروبة، فقدت ادمة نمزًا من نمع زهعا العذيعن إ  
نحل بض هم فإ  بر لتهم تبقى معنعانة لعهعا. 
والمررا  كب هي كا  مضلمًا من مضالم العمعقعاومعة 
التي وضض  ثقلها في م اههة حادة مع العضعدو 
الصهي ني من أهل أ  تبقى فلسرين عربية معن 
النهر إلى البحر. كما أنل، با ضافة إلى ذلا، فقعد 

الغربيعة العتعي   –خرق س اتر الممامرة الصهي نية 
ج إلى أ  الضروبة فقو هي للمعسعلعمعيعن،  كا  تروم
فجاء مررا  فلسرين ليثب  أنل مرعرا  لعلعضعرب 
أي ًا، ومقدسات المسيحيين هي مقدسات للضرب 

أي ًا. وبم قفل هذا فعقعد 
ل المتُمرين هعمعيعضعًا  سف 
وهتف بالفم العمع   أ  
الضروبة هي ل ل أبنائهعا 
 من كل ادديا  والر ائف.
لقد كشف المررا  الثائعر 
والمقاوم أنعل معثعل معا 
انقلب السيد المسيح على 
اليه د دنهم ت اطأوا في 
الظلم مع الروما  من أهل 
حياتهم الدني يعة، فعقعد 
عر  وقف النبي محمد ضد عدوا  الفرس والروم وطعه 
ادنض الضربية منهم. وبمثل هذا ادمر فقد اهتمع 
المسيح ومحمد في شخصية العمعرعرا  كعبع هعي، 
وأعرى الرمز الذي لن تنساه ادمة الضربية فعي أ  
النبيين الضربيين قد اهتمضا في نبي واحد يعدافعع 
عن حياض ادنض الضربية، ويدافضا  عن كرامتهعا 
في وهل كل عدوا  تتضرض لل سع اء  أهعاء معن 
الغرب، أم هاء من الشرق. وهاء مرعرا  العضعروبعة 
ليثب  أ  أنض الضرب هي للضرب وحدهعم بع عل 
أديانهم دو  شريا مهما كان  ه يتل الدينعيعة. 
وأ  مقدسات أديا  الضرب هي مقدسات ععربعيعة 
منذ مقام النبي إبراهيم وص اًل إلى مقامات بعيع  

 المقدس في فلسرين.
نحل  أيها المررا  الضظيم، وستبقعى دعع تعا 
نمزًا ل ل الضرب. وستبقى الرمز الضربعي ٍعيعر آبعل 
بال ثيرين ممن صغرت نف سهم فعتع اطعأوا معع 
الروم والفرس والصهي نية ضد أمتهم ومقدساتها 
وحقها بال ه د، ومن الذين حسب ا أ  من تحالفع ا 
قهر. بلى، أيها الراحل ال بعيعر قعر   مضهم ق ة لن تف
قهر وتضع د  عينًا بأ  أية ق ة ٍزت أنض الضرب ستف
أدناهها إلى حي  أت  ت حقها الهزيمة وي للهعا 
الضان مما فضلتل أياديهم تدميرًا في بعنعى ادمعة، 
قهر طعالعمعا أ   ومهما ذبح ا وقتل ا فيها. بلى ستف

 ضمير ادمة لن يم ت.


