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من مفاهيم أصحاب النزعات اإلمبراطورية التوسعية على  
حساب حقوق الشعوب في تقرير مصيرهىا  هىو أت تىعىيى  
تدميرًا في بنى  الىد،   ،تىقىزيىقىًا فىي شسىيى  الشىعىوب 
االجتقاعية  ،هذا ما تفعله الصهيوشية العالقية بالتحالف مى  
الواليات القتحدة األميركية ،بإسناد مىن الىنى ىاي اإليىراشىي 
،حركة اإلخوات القسلقين. ،أما بالنسبة لألهداف الصهيوشية 
فقن أجل إعادة بناء هيكل دا،،د  ،أميىركىا مىن أجىل بىنىاء 
إمبراطورية تحكم العالم بالقذهب الىرأسىقىالىي  ،الىنى ىاي 
اإليراشي بنزعته الفارسية لكي يشيىد إمىبىراطىوريىة  ،اليىة 
الفقيه(. ،ما م اهر التدمير الققنه   عىقىراشىيىًا ،تىفىتىيىتىًا 
اجتقاعيًا  الذي يقارسه هذا التحالف في مع م أقطار األمىة 

 العربية  سوى أحد ،سائل تنفيذ تلك األهداف. 
الرأسقالي الغربي في تىنىفىيىذ    –لقد ابتدأ التحالف الصهيوشي  

مشر،عه منذ اشهيار اإلمبراطورية العىمىقىاشىيىة بىوعىد بىلىفىور  
،اتفاقية سايكس بيكو في العشرية الماشية من القرت العشرين   
من أجل من  تكوين سياسي عربي موحَّد يطيح بأحالمهم فىي  

 السيطرة. ،تعمَّر استكقاله لعاملين أساسيين  ،هقا:  
بر،ز التيارات القومية التي شقَّت طريقها بزخم الفت فىي -

 بعض األقطار العربية ،من أهقها سورية ،مصر ،العراق. 
،،راثة الواليات القتحدة األميركيىة لىتىركىة االسىتىعىقىار -

 القديم  ،استئنافها تنفيذ مشر،ع تقسيم القنطقة العربية. 
لقد جق  الصهيوشية العالقية  م  القخططات األمىيىركىيىة  
هدف العداء لكل ما له عالقة بالفكرة القومية العربية. ،مقىا 
تؤكده ،قائ  التاريخ أت مشاري  اإلسىالي السىيىاسىي الىتىي 
كاشت حركة اإلخوات القسلقين  التي تىأسىسىت فىي الىعىاي 

  مقملتها الرئيسة في تلك القرحلة  عقدت أكمىر مىن 9191
اتفاق م  األ،ساط الرأسقالية العالقيىة مىن أجىل مىحىاربىة 
القومية العربية لقخاطرها عل  مشر،عهم السىيىاسىي فىي 

  بىرز 9191إعادة بناء د،لة إسالمية. ،بعد عقود  ،في العاي 
إل  الساحة مشر،ع ش اي ،الية الفقيه فىي إيىرات  ،هىدفىه 
بناء د،لة إسالمية من منطلقات أخرى  قد تقف عل  الىكىتىف 

 النقيض لقشر،ع حركة اإلخوات القسلقين. 
إل  ذلك الحين  ،ب هور تحالف كاشت معالقه غير ،اضىحىة 
أماي الرأي العاي العالقي ،العىربىي  كىاشىت مشىاريى  إعىادة 
تقسيم القنطقة عل  أسىس طىائىفىيىة جىاهىزة فىي أدرا  
الصهيوشية ،اإلدارات األميركية منذ بداية السبعيىنىيىات مىن 
القرت العشرين  ،لم ت هر إل  التنفيذ إالَّ بعدما تم اإلعىداد 
القحكم لتنفيذها. ،ألشها صعبة الىتىنىفىيىذ مىن د،ت ،قىود 
تضخه حركات اإلسالي السياسي  بشقيها. ،لقا اكتقل إعىداد 
القوى القستفيدة منه. ابتدأ تنفيذه اشىطىالقىًا مىن احىتىال  

العراق. ،في العراق باشت م اهره جلية ،اضحىة مىن خىال  
 الواقعتين التاليتين:

الصهيوشي االحتىال  الىعىسىكىري   –قاد التحالف األميركي -
 بكل إمكاشياته ،،سائله.

،حزب الدعوة تشىكىيىل   –،قاد تحالف اإلخوات القسلقين -
مجالس ،حكومىات  الىعىقىلىيىة السىيىاسىيىة(. ،قىيىادة كىل 
القؤسسات العسكرية ،األمنية ،االقتصادية... بتناغم ،اضح 
،مكشوف. عل  أت يتم إقصاء كل من ال يقسم يقين الوالء لى
  العقلية السياسية( ،ينفذ أ،امر أ،ليائها في أميركا ،إيرات.

بغض الن ر عن تباد  مواق  الضعف أ، القوة بين أطرافها 
ل ر،ف ،عوامل معر،فة. ،تحت خيقة الىتىحىالىف الىربىاعىي. 
جقعهم عامل العداء للقومية ،الوطنية. ،ألت حىزب الىبىعى  
يقمل القوة األساسية بين الحركات القومية ،الوطىنىيىة فىي 
العراق  حيكت ضده كل أشواع التهم  ،ُ،جَّهت إليه كىل أشىواع 
القحاربة ،االجتماث. ،ما حقالت اجتماثه باالسم إالَّ خىديىعىة 
يستر،ت بها عداءهم اإليديىولىوجىي لىكىل مىا هىو ،طىنىي 
،قومي. فالققصود من اجتماث حزب البع  هو اجتماث لفكره 
القومي ،الوطني  ،هذا ما عل  جقي  القوميين ،الوطنىيىيىن 
أت يدركوه  ألشه بتقرير اجتماث البع  اآلت هو اجتمىاث لىهىم 

 في القستقبل أيضًا.
،ألت حركة التحرر العربي هي التي تتقسك باستراتيىجىيىة 
تحرير األمة العربية من أدراشها ،م اهر تخلفها لتأخذ مكاشها 
في مصاف الد،  القتقدمة  ،لكي تحقي الىد،لىة الىعىربىيىة 
الحديمة من كل األخطار األجنبية  أصبحت تقمل الهدف األ،  
في استراتيجية القوى األجنبية الطامعة في األمة الىعىربىيىة. 
،ما يجري عل  األرض العربية في هذه القرحلة  ال يهدف إل  
إسقاط األش قة الرسقية ألشها باألساس سقطت في موازيىن 
الشعب الذي تزعم تقميله  بل يهدف إلى  إسىقىاط الىد،لىة 
القطرية بكل مكوشاتها الفكرية ،السياسىيىة ،االقىتىصىاديىة 
،األمنية  خاصة تلك األش قة التي تقسكىت بىحىل الشىعىب 

 العربي في الوحدة ،الحرية ،االشتراكية.
لم تكن خطط إسقاط األش قة سوى القدخىل لىتىنىصىيىب 
أش قة أخرى ال تحقل مشاري  الرضوخ إلرادة الخار  فحسب  
بل ألشها تحقل في عقائدها شقائض التقدي ،الوحدة ،التحرر 
أيضًا. ،لهذا اختارت الصهيوشية ،االستىعىقىار الىتىحىالىف مى  
حركات اإلسالي السياسي  تيارات ،أشى ىقىة  ،هىي األكىمىر 

 تخلفًا ،األكمر عداء للفكر القومي العربي.
إت القعركة الدائرة اآلت  ،التي ابتدأت بىاحىتىال  الىعىراق. 
،احتال  العراق ،الذي ُتوِّ  بإصدار القرار الرقم ،احىد تىحىت 
مسق   اجتماث فكر البع (  إالَّ أشه غير مىحىصىور بىالىبىعى  
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لوحده كقا يتخيَّل البعض  بل هو اجتماث للفكر القومي بكل 
أهدافه ،مراميه. ،هذا يعني أت سيف االجتماث سيطا  ليىس 
كل فكر يحقل هدفًا أ، أكمر من األهداف القومية  بىل أيضىًا 

 كل فكر يحقل تفصياًل من تفاصيل تلك األهداف.
لقد بدأ التنفيذ تحت شعار اجتماث البع  ألسبىاب تىعىود إلى   
موجة من العداء التي يكنها له أكمر من ش اي رسىقىي أ، تىيىار  
سياسي عربي شتيجة لتشويه فكره ،تاريىخىه السىيىاسىي عىبىر  
عشرات السنين  كقا حصل لىلىنىاصىريىة أيضىًا الىتىي اطىقىأت  
االستعقار ،الصهيوشية إل  تراجعها بعد ،فاة زعيقها جقا  عبىد  
الناصر  ،الذي بوصو  أشور السادات إل  السلطة حصلت النكسة  
الكبرى في مسار الناصرية بعد أت ُكىبِّىل السىادات بىاتىفىاقىيىة  
االعتراف بالكيات الصهيوشي أ،الً  ،بعد أت ،ض  بيض مصر كلىه  
في السلة االستعقارية األميركية ثاشيًا. ،هكذا سقطت مصر في  

 األميركي.   –هوِّة حفرها لها التحالف الصهيوشي  
،ألت الن اي الوطني في العراق كات كىل مىا تىبىقى  مىن 

األميركية  إل  حد كىبىيىر   -الققا،مين لإلمالءات الصهيوشية 
أسقطوه في قبضة االحتال   ،عقلوا عل  اجتمىاث قىيىادتىه  
،تدمير كل منجزات ش امه الىوطىنىي  ،تىفىتىيىت ،حىدتىه  
،تهجير شعبه  ،إغراقه في حر،ب داخلىيىة. ،مىا مىن هىدف 
لتلك الحر،ب سوى تعقيل التفتيت في شسيجه االجىتىقىاعىي 

 ،اجتماث عقيدته القومية ،الوطنية. 
،إذا كات تقزيل العراق يقمل الىبىدايىة  لىكىنىه لىم يىكىن 

 –األمىيىركىي   –النهاية  فراحت أيادي الحىقىد الصىهىيىوشىي 
الفارسي  تنهش في مجتقعات األقطىار الىعىربىيىة األخىرى  
،تعي  فيها غرسًا للطائفية ،األحقاد الطائىفىيىة. ،اجىتىمىاثىًا 

 لعقائدها الوطنية ،القومية.
،إذا كات اإلعالت الرقم ،احد هو اجتماث فكر البع   فلن يىكىوت  
النهاية  بل إشه ُيستكقل  ،سيزداد شراسة ضد كل مفهوي ،طني  
أ، قومي  ،ضد كل تيار ينبس بالفكرة الىوطىنىيىة أ، الىقىومىيىة.  
فالقعركة التي تشنها التحالفات الحاقىدة ،الىقىريىبىة ضىد حىزب  

 للفكر القومي ،الوطني.   ئية البع   هي معركة التصفية النها 
إت قسوة القرحلة الراهنة ضد حزب البع   ،التي ستعقبها 
حر،ب مقاثلة ضد التيارات ،األحزاب األخرى  فيها ما يجب أت 
يستفزَّ تلك التيارات  ،يحضها عل  القياي بصحوة قبل فوات 
األ،ات. ،هذا ما يستوجب التحىذيىر مىن خىطىورة الىقىراحىل 
القادمة التي قد يحسب البعض من التىيىارات أشىه سىيىكىوت 
بقنأى عن مخاطر اجتماثها  لنخلص إل  القو  بأت اجىتىمىاث 
البع  ليس سوى القرحلة األ،ل  عل  طريل تصىفىيىة كىل 
التيارات القومية ،الوطنية  ،إت البىدء بىتىصىفىيىة اآلخىريىن 
سيأتي د،رها بعد أت يطقئن با  جىوقىة أعىداء الىوطىنىيىة 

 ،العر،بة عل  أت البع  لن تقوي له قائقة.
إت ما شدعو إليه  هو القبادرة إلى  قىيىاي شىوى لىلىجىبىهىة 
الوطنية ،القومية  تشقل كل األحزاب ،التيارات الىقىومىيىة  
،كل التيارات الوطنية القطرية  ،كل الىتىيىارات اإلسىالمىيىة 
التي اعترفت بقياي أش قة مدشية في أقطارها ،عل  الصعيد 
القومي  ،كل التيارات األمقية الىتىي فىقىدت مىرجىعىيىاتىهىا 
السياسية ،الفكرية بعد اشهيار حلم قياي د،لة أمقية  ،كذلك 

كل الداعين إل  قياي د،لة مدشية من الشخصيات االعتباريىة 
،الُكتَّاب ،القفكرين  ،من كل الذين يتوجَّسوت من مىخىاطىر 
تفتيت القجتقعات إل  شلل طائفية  أ، من الذين يىرفضىوت 

 أش قة الطائفية السياسية.
إت كل من ذكرشا  ،قد يضاف آخر،ت إليها مقَّن يىحىسىبىوت 
أشهم متضرر،ت من األ،ضاع الىقىأسىا،يىة الىتىي تىقىر بىهىا 
أقطارهم ،التي يقف ،راءها دعاة السياسىة الىطىائىفىيىة  أ، 
الرضوخ إل  أ،امر من يتآمر،ت عل  سالمة مجتقعاتىنىا مىن 
القوى الخارجية ،يطقحوت لالستيالء عليها لتصىبىح تىابىعىة 
لقشاريعهم اإلمبراطورية  فعليهم جقيعًا أت يتقمَّىلىوا بىكىل 
ثورات الشعوب في التىاريىخ  تىلىك الىمىورات الىتىي اطىلىل 
صفاراتها األ،ل  أفراد  فجقاعات شخىبىويىة قىلىيىلىة الىعىدد  

 ،تحولت إل  ثورات عارمة غيَّرت مجرى التاريخ.
إت من يتوهم أت منطل القوة هو السيد الىذي ال ُيىقىهىر  
سيكتشف أشه ليس أكمر من ،هم. ،لنا في هذا القجا  أكىمىر 
من أشقوذ  ،مما . ألم تستط  الققا،مة العربية في الجزائىر 
،فلسطين ،لبنات  ،العراق أت يحرز،ا شتائ  ملقوسة  حىتى  
لو كاشت غير كافية  لصالح أ،طاشىهىمأ ألىم تسىتىطى  إرادة 
الققا،مين بأسلحتهم الفىرديىة أت يىواجىهىوا مىخىرز أكىبىر 

 ترساشات األسلحة في العالمأ
إشنا إذ شتوجَّه لكل الواقفين  عل  ضىفىاف الىتىنىاقىض مى  
أش قة الطائفية السياسية  ،األحزاب الديىنىيىة السىيىاسىيىة  
،القدركين لخطورة مشاري  تقسيم أقطار الوطىن الىعىربىي 
إل  د،يالت طائفية  شدعوهم إل  تأسيس تحالفات تقف في 
خنادق مواجهة التحالف القشبىوه بىأهىدافىه ،الىذي تىقىوده 
الرأسقالية العالقية  ،الصهيوشية العالقية  بتواطؤ ،مشاركىة 

 من القوى الدينية السياسية.
من ،ضوح صورة النكبة الكبرى التي تقر بها مع م أقطار 
األمة العربية  شحسب أت النضا  من أجل الديقوقىراطىيىة ال 
ينفصل عن النضا  من أجل محاربة التدخل األجنبي مىهىقىا 
كات شكله أ، لوشه  سواٌء أكات مجا،رًا للوطن العربي أي كىات 
بعيدًا عنه. ،إذا ما قرأشا شتائ  ما ،صلت إليه أ،ضاع األقىطىار 
العربية بعد غز،ها بأكذ،بة  الربي  العربي( الىواعىد بىجىلىب 
الديقوقراطية  ،بعد حرف اتجاهات االشتفاضات الشعبية عىن 
مساراتها التي كاشت من أبرز أهدافها تحقيل الديقوقراطيىة. 
،إذا قرأشا أي شوع من الديقوقراطية القستوردة مىن الىخىار  
يتم تطبيقه في العراق كأشقوذ  صارخ. لتوصلنا إل  شتيىجىة 
تعتبر أت ششر الديقوقراطية في بالدشا عليه أت يستنىد إلى  
شضا  داخلي دؤ،ب  ،أت ال يكوت مستوردًا من الخار  عىلى  
اإلطالق. ،هذا ما يؤكد أت العقل من أجل الىديىقىوقىراطىيىة 
،التحرر من االستعقار مهقا كاشت أشىكىالىه ،ألىواشىه  هىقىا 

 هدفات متالزمات ،متكامالت  ال يقكن الفصل بينهقا. 
،ألت القتواطئين عل  مصىلىحىة األمىة أعىلىنىوا تىحىالىفىًا 
إلسقاطها  فعل  قوى حركة التحرر العربي أت يبادر كل مىن 
موقعه في بناء من ومة من التحالفات الجبهوية تبتدئ مىن 
األقطار ،تلتقي عل  الصعيد القىومىي فىتىجىد لىهىا أشصىارًا 

 ،مؤيدين عل  القستوى الد،لي. 
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في الذكرى التاسعة ،الخقسين لقياي الوحىدة بىيىن 
القطرين القصري ،السوري  أصدرت القيادة القىومىيىة 

  :لحزب البع  العربي االشتراكي البيات اآلتي
  

 يا جقاهير أمتنا العربية 
 إل  كل القناضلين عل  امتداد الوطن العربي الكبير 

سنة خىلىت  كىاشىت   في ممل هذا اليوي لتسعة ،خقسين
أمتنا عل  موعد م  حدث تاريخي ع يم  أطلت مىن خىاللىه 
عل  جقاهيرها ،عل  العالم بحقيقة ما يختلى  فىي ذاتىهىا  
عبر إطالق أ،  تجربة ،حد،ية  جاءت استجابة لرغبة شعبيىة 
عارمة  كخطوة عل  طريل ،حدتها الشاملة  ،في سياق بع  
شخصيتها الحضارية  ،تقوية موقعها في مواجهىة األخىطىار 
،التحديات التي ،اجهتها ،هي تخوض شضااًل متعدد األشكىا  

  .ضد أعدائها عل  اختالف مشاربهم ،مواقعهم
  كىات يىومىًا 9191إت يوي الماشي ،العشر،ت من شبىاط 

أغرًا من أياي األمة  ألشه بتوقيته ،سيىاقىاتىه ،أطىرافىه أعىاد 
تصويب الوض  القومي العربىي شىحىو األهىداف األسىاسىيىة 
للمورة العربية ،التي لخىصىت بىمىالثىيىة الىوحىدة ،الىحىريىة 

  .،االشتراكية
،الوحدة إذ ،ضعها الحزب في سلم األ،لىويىات ،مىنىحىهىا 
األرجحية القعنوية  فألشه أدرك  بأت الوحدة هي مصدر القوة 
فيقا التجزئة هي عامل الضعف. ،هذه الحقيقة التي ،عىاهىا 
الحزب جيدًا يوي صاغ ش ريته النضالية  ،عتها أيضىًا الىقىوى 
القعادية  ،لهذا عقلت عل  فرض ،اق  التقسىيىم الىكىيىاشىي 
،التي لم تكن اتفاقية سايكس بيكو إال بىدايىة الىتىأسىيىس 
العقلي لتنفيذ القخطط االستعقاري لتقسيم الوطن العربىي  
،إضعاف عوامل القوة ،القنعة فيه  ،بالتالي فرض السيطىرة 

  .عليه ،عل  مقدراته
  جاء في ذر،ة القواجهىة 9191،إذا كات قياي الوحدة عاي 

بين القشر،ع القومي التحرري بركنيه البعىمىي ،الىنىاصىري  
حي  كات إعالت الوحدة أحد أشكا  الرد القومي عل  مشر،ع 
ايزشها،ر ،ما سقي يومذاك "بحلف بغداد"  فىإت األمىة الىتىي 
كاشت مهددة آشذاك من أطىراف ذاك الىحىلىف االسىتىعىقىاري 

،متكاءاته اإلقليقىيىة ،خىاصىة الىقىتىكىأ   –بقيادته األميركية 

اإليراشي  هي اليوي مهددة من ذات األطىراف الىتىي تىبىدلىت 
مسقياتها ،لم تتغير طبائعها  ،أت إعادة ذاك الحلف الىقىديىم 
إلشتا  شفسه تحت مسقيات جديىدة ،لىذات األهىداف  يضى  
األمة ،قواها التحررية أماي تحىد جىديىد  خىاصىة ،أت قىوى 

أميركي الفارسي  تعقل لخلل ،قىائى  -الحلف الجديد الصهيو
  .جديدة  تدف  بالواق  العربي للنز،  إل  د،ت ما هو قائم

إت التقسيم الكياشي الذي رسقت خطوطه الجغرافية فىي 
سايكس بيكو  ،ما عطف عليها من ،عود استعقارية ،أبرزها 
،عد بلفور لتمبيت ،اق  تقسيقي عل  األرض  تعقل الىقىوى 
القعادية عل  جعل هذا التقسيم يتجا،ز الحىد،د الىكىيىاشىيىة 
إلسقاطه عل  القكوشات القجتقعية ،إعادة فرزها عل  أسس 
طائفية ،مذهبية ،عرقية لرسم حد،د سياسية تكوت بحىد،د 
تقوض  الطوائف ،القذاهب ،العرقيات ،التي تندر  عىقىلىيىة 

  .التهجير ،التغيير الديقوغرافي ضقن سياقاتها
هذا القخطط الذي بدأ تنفيذه في فلسطين  ينفذ الىيىوي 
في العراق ،سوريا ،اليقن  ،هو ما كىات لىيىصىل إلى  هىذا 
القستوى من الخطورة لوال الد،ر الذي بات يىؤديىه الىنى ىاي 
اإليراشي في إطار تىكىامىل األد،ار مى  الىعىد، الصىهىيىوشىي 

  .،التحالف العد،اشي الذي قادته أميركا ضد العراق
إت القوى القعادية لألمة ،لقشر،عها النهضىوي  تىأتىلىف 
اليوي في حلف غير مقدس للنيل من األمة الىعىربىيىة ،هىي 
توظف قوى طائفية ،مذهىبىيىة ،تىكىفىيىريىة مىغىرقىة فىي 
ظالميتها  لضرب ،حدة النسي  القجتىقىعىي  ،هىذه الىقىوى 

تلك التي تقدي شفسها تحت مسقيات "داعىش" بىكىل   سواء
مشتقاتها أ، ما يسق  "بحشد شعبي" بكل مىكىوشىاتىه ،مىن 
يرتبط بقركز التوجيه ،التحكم اإليراشي  إشقىا هىي ،جىهىات 
لعقلة ،احدة ،هي إفرازات العد،ات الذي تتىعىرض لىه األمىة 
العربية في فلسطين ،العراق ،سوريىا ،كىل أرض عىربىيىة 

  .مهددة بهويتها القومية
من هنا  فإت مواجهة هذه القوى القعادية التي تىتىوغىل 
في العقل القومي من خال  ،اق  التجزئة  تىتىطىلىب حشىدًا 
للقوى العربية ،لكل إمكاشات األمة للتصدي لهذا األخطىبىوط 
القعادي الذي يسع  لغرز مخالبه في الجسم الىعىربىي. ،إذا 
كاشت القوى القعادية تتالق  في أد،ارها للنىيىل مىن األمىة 
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بوجودها ،تاريخها ،هويتها  فاألجدى باألمة أت تتوحد قواها 
  .التحررية للرد عل  القخاطر التي تتهددها

إت القيادة القومية إذ تشدد ،تؤكد عل  ذلك فىإلدراكىهىا 
بأت األمة العربية تقلك من اإلمكاشات ما يقكنها من أت تعيىد 
االعتبار لذاتها  ،كل ما تحتاجه هو استعادة المىقىة بىذاتىهىا  
،إيقاشها بأشها قادرة عل  حقايىة شىفىسىهىا بىاالسىتىنىاد إلى  

  .الققدرات الكامنة في ذاتها
األمة هي اليوي بحاجة إل  قىرار   ،عل  هذا األساس فإت

تاريخي يكوت عل  مستوى التحدي القومىي  كىقىرار إعىالت 
الوحدة  ،قرار اشطالق ثورة فلسطين ،قبلها ثورة الىجىزائىر  
 -،قرار إسقاط حلف بغداد  ،قرار تفجير ثورة السابى  عشىر 
المالثين من تقوز  ،قرار تأميم النفط  ،قناة السويس ،قرار 
ح ر النفط ،الغاز عن الد،  الىغىربىيىة فىي حىرب تشىريىن 

العراق ،السعودية بقط  العالقات مى  كىل   كقا قرار  9191
د،لة تنقل سفارتها إل  القدس القحتىلىة  ،قىرار الىتىصىدي 

آب /  1للعد،اشية الفارسية ،الذي تو  بإعالت االشتصار فىي 
ي ،قرار خوض القنازلة الكبرى في أي القعارك  ،قىرار 9111

مواجهة العد،ات ،الغز، ،االحتال  ،إطالق مىقىا،مىة ،طىنىيىة 
عراقية شاملة دحرت القحتل األميركىي  ،تىقىا،ي الىقىحىتىل 

  .اإليراشي ،كل إفرازات العقلية السياسية
إت هذه القرارات القومية ،هي عل  سىبىيىل الىقىمىا  ال 
الحصر هي شواهد حسية عل  أت األمة عندما تعقىد الىعىزي 
،تقتلك إرادة التقرير  تستطي  أت تفرض شفسها كىحىقىيىقىة 
موضوعية ،تجعل أعداءها يدفعوت أثقاشًا كبيرة في كل مىرة 
يحا،لوت النيل من األمن القومي العربي  في فلسطين كىات 
األمر أي في العراق ،اليقن ،األحواز ،سوريا ،الخلي  العىربىي 

  .،كل أرض عربية مهددة بالغز، باالحتال 
 يا جقاهير أمتنا العربية  

 أيها القناضلوت العرب في خنادق الققا،مة ،القواجهة 
إت حزب البع  العربي االشتراكي  الذي يستحضر ذكىرى 
الوحدة بين مصر ،سوريا  ،هو أحد صاشعيها يدعو جقىاهىيىر 
األمة ،قواها الحية  قواها الققا،مة للصىهىيىنىة ،الىفىرسىنىة 
،األمركة ،التكفير الديني ،الترهيب السياسي  ألت تستلىهىم 
معاشي الوحدة ،دالالتها  ،أت توجه بوصلة عقلها شحىو ،لىو  
طريل الوحدة عبر إعادة االعتبار للخطاب الوحد،ي ،تىوفىيىر 
الدعم ،االحتضات لقوى المورة الىعىربىيىة ،مىقىا،مىتىهىا فىي 
فلسطين ،العراق ،األحواز  ،تقديم الدعم السياسي ،القادي 
للقشاري  السياسية التي ترتكز عل  قاعدة مقا،مة الىعىد،ات 
األجنبي د،ليًا كات أي اقليقيًا ،حقاية الهوية القومية  ،اعتبىار 
الحلو  السياسية التي تحقي الققومىات الىوطىنىيىة ،تىعىيىد 
هيكلة الحياة السياسية عل  قواعد الديقوقراطية ،التعدديىة 
السياسية ،إعادة تأهيل القجتقعات تأهيىاًل ،طىنىيىًا شىامىاًل 
ضقن رؤية قومية في سوريا ،اليقن ،ليبيا هي األساس فىي 

القومي   تحصين األمن الوطني ،القجتقعي ،استطرادًا األمن
  .العربي

إشنا شدعو للوحدة ألشه من خاللها تستعيد مصر الىعىر،بىة 
د،رها القومي  ،تستعيد سوريا عر،بتها  ،يستعيد السىودات 

  ،حدته.
شدعو إليها ألشه بالوحدة يىخىتىصىر الىطىريىل الشىتىصىار  

القشر،ع الوطني في العراق ببعديه التحريري ،الىتىوحىيىدي  
،يتوفر العقل القومي لمورة األحواز   ،يصبح هىدف تىحىريىر 

  .فلسطين أقرب منااًل
شدعو للوحدة ألشها تحقي عر،بة الىخىلىيى  الىعىربىي مىن 
   مخاطر الفرسنة ،من سطوة القواعد العسكرية األجىنىبىيىة

،يعود القغرب العربي ليصبح أكمر اششدادًا لقضايا الىنىضىا  
   القومي ،قضايا تحرر األمة من التخلف ،االرتهات.

شدعو للوحدة كي شصوت أمننا القومي ،شحقل استقىرارشىا 
   البشرية ،القادية للنهوض باألمة.  ،شوظف إمكاشاتنا

،عليه فلتتوحد الجهود الشعبيىة فىي إطىارات مىنى ىقىة 
لتفعيل النضا  الجقاهيري ،صواًل لبلوغ أهدافه في الىتىحىرر 

  .،التقدي ،الوحدة
،ليعد االعتبار لشعار الوحدة العربية  ،يترجم بىخىطىوات 
عقلية للرد عل  أعداء األمة من خارجهىا ،داخىلىهىا  ،لىيىكىن 
البعميوت طليعيوت في شضالهم الوحد،ي كقا فىي شضىالىهىم 
في مقا،مة االحتال  ،إلقامة مجتقى  الىعىدالىة ،الىقىواطىنىة 

  .،تكافؤ الفرصة
،لتكن ذكرى الوحدة بين مصر ،سوريا  مىنىاسىبىة يىتىم 
إحياؤها باعتبارها ،احدة من القحطات القضيئة في الىتىاريىخ 

  .العربي
التحية لقناضلي الحزب عل  امتداد الوطن العربي ،على  
رأسهم القائد القناضل األمين العاي لىلىحىزب الىرفىيىل عىزة 

   إبراهيم
   التحية لألسرى ،القعتقلين ،الحرية لهم

التحية لشهداء األمة ،قادتها القوميين التاريخيين ،عىلى  
رأسهم القائد القؤسس األستاذ ميشيل عفلل رائد التىجىربىة 

   الوحد،ية   ،القائد الشهيد صداي حسين.
الىىتىىحىىيىىة لىىلىىقىىوى الىىوطىىنىىيىىة ،الىىقىىومىىيىىة الىىتىىقىىدمىىيىىة 

   ،الديققراطية.
،تحية لفلسطين ،ثورتها  ،العراق ،مقىا،مىتىه  ،األحىواز 
،اشتفاضتها  ،لجقاهير األمة في حراكها الشىعىبىي السىلىقىي 
الديققراطي ضد ش م القق  ،االستبداد ،االرتىهىات لىلىخىار  

   الد،لي ،اإلقليقي.
،عهدًا عل  النضا  لتحقيل أهداف أمىتىنىا فىي الىوحىدة 

   ،الحرية ،االشتراكية
 

 القيادة القومية لحزب البع  العربي االشتراكي 
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ناقشت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي 

االشتراكي األوضاا  الياياا اياة الاعااراة را  قارب 

اال تحقاق االنتخابي ورا ينطوي عليه رشرو  الموازنة 

  وخلصت إلى إصدار البيان اآلتي:

أوالً: توقفت الاقاياادة الاقاطارياة أراا  اليا اا   

الييا ي واإلعالري الدائر حالاياًا حاو  وضا  قااناون 

را    انتخابي جديد، فرأت بأن كل را ي ري التداو  به

رشاري  تحت عناوي  النيبية والماخاتالاطاة ال تاعادو 

كونها تدور في إطار راعاطاى ناااا  الاماحااصاصاة 

الطائفية الذي يميك أطارافاه بامافااصال اليالاطاة 

ال ينطلق را  قااعادة   قانون انتخابي  الييا ية فكل

اعتماد النيبية ربدئيًا في ناطااق الادائارة الاوطاناياة 

الواحدة وخارج القيد الطائفي، هو إعادة إنتاج للقاناون 

النافذ الذي هو قانون طائفي بطبيعته. وإذا لا  ياكا  

باإلركان اعتماد قانون وطني يعتمد وحدة الاماعاايايار 

في الترشيح واالنتخاب فليعد ال مي  إلى األخذ را نا  

عليه اتفاق الطائف والذي ين  على إجراء االنتاخااباات 

النيابية خارج القيد الطائفي وتشكيل ر لس للاشاياو  

  .ر  الد تور 22وفق را نصت عليه المادة 

وإنه أرا  رداهمة المهل الد تورية وأراا  تاعاذر 

وض  تشري  قانون وطني ياعاكاس إرادة الاتاما ايال 

الشعبي، فإن إجراء االنتخابات النيااباياة عالاى أ اا  

كخيار   لكنه  يء  القانون النافذ، يصبح خيارًا رفروضاً 

التمديد أو الذهاب إلى الفراغ التشريعاي نااارًا ألهاار  

اليلبية على  يار الامارفاق الاعاا  واناتاااا  عامال 

 المؤ يات الد تورية. 

هانيًا: توقفت القيادة القطرية أرا  رشرو  الموازنة 

الذي يدور النقاش حو  بنود ، فأكدت باأن الاماوازناة 

لييت ر رد رقاربة حيابات رقاماياة بايا  الاواردات 

والنفقات، بل هي بأهدافها العارة، تعبير ع   ياا اة 

الحكورة في توجهها اإلنمائي فاي كاافاة الاما ااالت 

االقتصادية ر  إنتاجية وخدراتية واأله  ر  كل ذلك، 

أن ال تكون الموازنة عارل ت قيل بالضرائا  لالافا اات 

المتو طة والمحدودة الدخال. وإذا كاان هاناا  را  

 يا ة ضرائبية في   أن تعتاماد راعاياار الضارياباة 

التصاعدية، على كبار المكلفي ، وأن إعاادة الاتاوازن 

ألبواب الموازنة، يكون بالحد را  الاهادر فاي الاماا  

والفياد والرشوة ووضا  الاياد عالاى األراال    العا 

 البحرية والتشدد بمكافحة التهري  والتهرب الضريبي.

هال ًا: توقفت القيادة القطرية، أرا  تفاق  األوضاا  

االقتصادية والمعيشية واالجتماعية، وعد  تنا   الحد 

كلفاة  الاة الاخادراات   األدنى لألجور ر  االرتفا  في

واأل عار، فأكدت، بأن رف  الحد األدنى لألجور بقدر راا 

هو حاجة رعيشية، فإنه ضرورة لال تقرار االجتامااعاي. 

ورعه تندرج أيضًا قضية إقرار  ليلة الرت  والرواتا ، 

التي أدت عمليات التيويف والتميي  في التعارل رعها، 

إلى حرران ف ات وا عة ر  ذوي الدخل المحادود را  

الحصو  على حقوق ركتيبة. وأن التذر  بعد  تاوفار 

تغطية لليليلة، هو رحاولة للتهرب ر  إقرارها، وهاو 

را يزيد األرور صعوبة أرا  شرائح وا عة ر  الافا اات 

الشعبية في تلبية الحاجات األ ا ية لحياة كريمة ولاذا 

ي   إقرارها وفق را طرحته الهي ات النقابية كما إقرار 

التشري  الذي يعطي للمتعاقدي  ردر يا  ويايارها  

حقوقه  المشروعة التي باتت راكاتاياباة راماار اة 

  وتقادرًا.

رابعًا: توقفت القيادة القطرية، أرا  را انطوى عليه 

قانون اإلي ارات كما أقر  الم لس النيابي رؤخارًا را  

رخاطر على األر  االجتماعي، وت اوز  على حق اليك  

الذي كفلته الد اتير والمواهيق الدولية، والذي في حا  

تطبيقه  اياؤدي إلاى تشارياد عشارات األلاو  را  

العائالت فضاًل ع  فرز رناطقي وطوائفي، فتمنت على 

رئيس ال مهورية عد  توقيعه وإصدار  وإعادتاه إلاى 

الم لس النيابي، إلعادة النار به ، ووض  قانون جدياد 

يحمي حق اليك  ويلبي حاجة الميتاأجاريا  وصاغاار 

المالكي ، عبر ربطه بقانون اإلي ار التمليكي وتاوفايار 

الحماية القانونية لشايلي العقارات الماياتاأجارة را  

اإلخالء التعيفي، وربط زيادة البدالت بمعادالت زياادة 

  األجور والتضخ .

إن القيادة القطرية لحزب طليعة لاباناان الاعارباي 

االشتراكي، وهاي تاؤكاد عالاى أن تاولاى الاقاضاياة 

االجتماعية والمعيشية األهمية التي تيتحقها، لما لاهاا 

ر  تأهير إي ابي على اال تقرار الييا ي تؤكد على أن 

تأخذ الدولة دورها وإهبات وجودها باعتاباارهاا تاما ال 

الشرعية التي يفترض أن ينضوي ال مي  تحت لاوائاهاا 

في كافة الحقو  والم االت وعلى أن ال تقاد  الادولاة 

نفيها ا تنادًا إلى وظيفتها األرنية وحي ، بال أيضاا  

ا اااتاااناااادًا إلاااى وظااايااافاااتاااهاااا االقاااتاااصاااادياااة 

 يا ة اإلنماء الوطني الماتاوازن   باعتماد  واالجتماعية

والتي ي   أن تلحا  فاي الاماوازناة كاماا فاي كال 

 التشريعات ذات الصلة بالقضايا الحياتية والمعيشية. 

 

 القيادة القطرية
 لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي 

 22/2/2/22بيروت في 
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 الدكتور عبد املجيد الرافعي 
 ينعي املناضل واملفكر القومي د. رغيد الصلح

 
نعى الدكتور عبد المجيد الرافعي المناضل والمفكر القومي 
العربي رغيد الصلح الذي وافته المنية وهو في أوج عطائه الفكري 
دفاعًا عن قضايا األمة العربية وهي تتعرض لكل أشكال العدوان 

 والتخريب والتدخل في شؤونها.
إن مساهمات الفقيد السياسية والفكرية ستبقى تشكل مصدًا 
لكل دعاة التجزئة والتخلف ودعاة التجييش الطائفي والمذهبي 

 والمحمولة على رافعات القوى المعادية من قوى دولية وإقليمية.
الرحمة للفقيد العروبي الهوى والهوية والهم ذويه ومحبيه 

 . وأصدقائه الصبر واسكنه الله فسيح جنانه
 عبد المجيد الرافعي

 .نائب األمين العام لحزب البعث العربي االشتراكي
 ٧١٠٢في الثاني من شباط رئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي/ 

 ويـعــزي عائلتــه
هذا وقد أبرق الدكتور الرافعي إلى عائلة الفقيد معزيًا باسمه وباسم قيادة الحزب وفي ما يلي نص 

 البرقية 
 عائلة الدكتور رغيد الصلح المحترمون 

 أصدقاء الفقيد المحترمون 
له من قيمة  لقد تلقينا نبأ وفاة الدكتور رغيد الصلح بقلوب واجفة وحزينة على فقدانه، بما كان يمثِّ

 .وطنية وقومية، وباألثر الفكري الكبير الذي تركه للمكتبة العربية والقوميين والوطنيين العرب
لقد عاش الفقيد طوال حياته مناضاًل في سبيل نشر الفكر القومي والوطني، ولم تكّل همته ألن حب لبنان 

 .واألمة العربية كان هاجسه األول واألخير
وإننا إذ نعتبر ييابه خيارة ليس لعائلته فحي ، وإنما هو خيارة لنا ولكل رحبيه وأصحابه 

أيضًا، نتوجه إليك ، با مي وا   قيادة قطر لبنان، وكل أعضاء حزب طليعة لبنان العربي 

االشتراكي وكوادر ، وإلى كل ر  عرفه ر  خال  المنتديات الوطنية والقورية، وإلى كل ر  عر  

روقعه الفكري، بأحر التعازي، راجي  ر  المولى القدير أن ييكنه في جنان الخلد، ولك  ولكل ر  

 .عرفه الصبر واليلوان

، وفد من  حزب طليعة  لبنان العربي االشتتتراكتي فتي الشتمتال ٧١٠٢/  ٠/  0١قام مساء يوم االثنين في 
يتقدمه عضو القيادة القطرية الرفيق رضوان ياستيتن، بتتتقتديتم 
واجب العزاء بالراحل الشيخ الدكتور أسد عاصي رئيس التمتجتلتس 
اإلسالمي العلوي ناقاًل تعازي رئيس الحزب الدكتور. عتبتدالتمتجتيتد 

 الرافعي وأعضاء القيادة.  
وقد كان للزيارة صداها الجيد بالترحيب بالوفد الزائر حيث جترى 
التأكيد على العالقة التاريخية التي تربط أبناء المنطقة  بالدكتتور 
الرافعي المسكون بقضايا المدينة والتحتفتال عتلتى نستيتجتهتا 

 االجتماعي وكل ما يخدم أهاليها من خير وإلفة ووئام وإنماء.
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 رضوان يا ي : 

القناضل ،الكاتب ،القفكر ،األديب رغيد الصلح   يقشىي  -
  . هادئا إل  غيابه األبدي

قبل أت يأخذشا في ز،رق الصحافة ،كتاباته فىي الىحىيىاة   -
،الصحف األجنبية ،يرش عل  ،جوهنا قطرات من عطر ذاك 
الشغف الققهور بعشل بيىر،ت  ألىتىزي إلى  جىاشىب رفىاقىه 
قضاياها العربية كقا هويتها الوطنية  تابعناه حضورًا ،تألقىًا 
مدرسة في القيم ،القىمىل ،السىلىوك أدمىن رصىد الىغىابىر 

ماشة  ،جعل من حياته ال ،الزائل  ،حفظ الهوية كقا االشتقاء ،ا
كقتاب  محترف  مهنة قائقة بذاتها  كات أيضا لديه إحسىاس 
بالقرارة ،هو يراقب األزمنة تتحو   ،شقاط االرتكاز تىنىزلىل  
،القدينة تغير ،جهها ،االصطفاف يأخذها من هويتها  غالىب 
رغيد القوت حت  غلبه فطوى بهد،ئه القعتاد صىفىحىة كىقىا 
شسيبه القفكر الراحل منح الصلح ،سيبق  أسقهىقىا مىرادفىًا 
للحيوية العربية في بير،ت ،مشعاًل ،ضاًء ألجىيىا  تىفىتىقىد 

 . لقامات من الصعب أت تتكرر

 الدكتور على المو وي: 

 

رغيد الصلح برحيله األخير يمبت أت لىلىعىائىالت الىعىربىيىة 
حيمية تاريخية في حياة االمة  فعائلة الصلح مىن الىعىائىالت 
التي أعطت لالمة العربية قادة ،طنيين ،مناضلين ،مفكريىن 
أسهقوا إسهامًا كبيرًا في دف  مسيرة النضا  القومىي عىلى  
الساحة العربية  ،عقلوا عل  توأمة هذا النضىا  بىالىنىضىا  
الوطني  ،من هؤالء ،في مقدمتهم ال شىنىسى  الىقىنىاضىل 
،القفكر الكبير  منح الصلح( الذي غادرشا قبل سنوات بصقت 

 في ،قت تعيش فيه األمة بأسوأ ظر،فها النضالية. 
لقد أصبح الصقت الرهيب  الذي يلف األمة  سيىد الىقىوقىف  
فيغادرشا كبار مفكريها ،احدًا تلو اآلخر  ،اليوي يغادرشا مناضىل  

 ،مفكر كبير آخر هو القفكر ،القناضل  رغيد الصلح (.  
شحن شعلم أت الفراغ في حياة األمة كبير  ،كبير جدًا. ،ربقىا 
لع قة ،ضخامة هذا الفراغ يقر رحيل القناضلين ،القفكرين 
العرب بصقت  لكن هذا الصقت غير مبرر أماي التاريخ ،أماي 

 ما قدي هؤالء لالمة.
فرغيد الصلح مناضل ،مفكر تقرس النضا  ضقن صفوف 
حزب قومي  حزب البع  العربي االشتراكي  ،له من التجربىة 
ما أهله الت يكرس حياته للحرية التي عشقىهىا مىن مىبىادئ 
البع  ،مز  هذه الحرية بالكرامىة الىوطىنىيىة الىتىي كىاشىت 

 تتعرض للكمير من االشتهاكات.
،بعقله النير ،بذهنه الوقاد استطاع أت يربط ربطًا جىدلىيىًا 
بين الوطنية اللبناشية ،العر،بة بقفهومها التقدمي اإلشساشىي 

الحضاري. ،اعتبر أت العر،بة هي مفتاح العقل الوطني الىحىر 
القستقل ،الجدي البعيد عىن األطىر الىذاتىيىة ،الىقىطىامىح 

 الشخصية  ،الضامن للعقل الوطني بكل مقاييسه.
رغيد الصلح كات الصوت القرفوع دائقا ،الىقىدافى  األ،  عىن  
العر،بة التي أغناها بإشساشيته ،التي كلفته مغادرة لبنات لىيىكىقىل  

،ليعىود     مسيرته النضالية بالكلقة الحرة ساعيا ،راء حلقه العربي  
ليكحل عينيه بتراب هذا الوطن الذي حلم به ،طناً حىرًا مسىتىقىالً  

 ذات رسالة خالدة.    ضقن أحضات إمة عربية ،احدة 
 فإل  جنة الخلد أيها القناضل الكبير.

 الدكتور  مير حيدر: 

. 
 .رغيد الصلح  قهر القوت ليحيا فينا

منذ بداية شبابىه غىادر قصىر الىرئىاسىة  ،اخىتىار أكىواخ 
 الق لومين  حت  الرحيل  يداف  عن قضاياهم العادلة

بقناعة ،شراسة  فكات عل  رأس الت اهرات القىطىلىبىيىة  
 .كقا الوطنية  ،القومية كقا اإلشساشية

كرس كل حياته للحرية بكل تجلياتها ،الكرامة الىوطىنىيىة 
 .في كل أماكن ،جعها

استطاع الجق  بنوراشية مذهلة   ،عقل علقي بحمىي جىاد  
بين الوطنية اللبناشية ،العر،بة  في سىيىاق إشسىاشىي رائى   
،تقكن م  كوكبة من أمماله الربط الحيىوي بىيىن تىقىدمىيىة 
العر،بة ،حضاريتها ،مالءمتها للوطنية غير القتزمتة  ،بقىدر 
ما تكوت العر،بة بخير  يكوت لبنات بخير  ،بقدر مىا تىحىقىل 

 .من أمراض ،أ،هاي تكوت ،باال عل  لبنات
رغيد الصلح  اكتشف مكامن القوة في لبنات  فداف  عىنىهىا 

 بقوة  ،اغناها 
 فكات للحيز القحد،د من الحرية ،الديققراطية مكات الصدارة  
،اكتشف مكامن القوة في األمة فوقف معها بقوة  بل ،تىحىو   

يكلفه حياته، فاي باياروت،  سيفا بتارا دفاعا عنها  ،كاد ذلك  

فاختار ركانا اني  ال تكما  بحوهه، وإقارة الدليل عالاى  

 .صحة وعدالة قضايانا وفي اشهر ال ارعات العالمية 

 رييد الصلح... تحيا فينا را حيينا

 .تحيا في شوار  بيروت وصيدا وطرابلس وبعلبك وجبيل 

 .تحيا ر  المدافعي  ع  الوط  والكرارة على الحدود

وتحيا في طليعة طالب جارعاتنا وفي أزقة رخاياماات 

 .القهر على أرضنا

تحيا ر  اشهر الباح ي  العالمييا ، ورا  الابانادقاياة 

المقاورة حي ما وجدت، في بياروت وباغاداد ودرشاق 

 .ويزة والضفة واليم  وكل بقا  أرضنا

رييد أنت حي في احالرنا، وأنت ررز ريالد ارتنا، الاتاي 

 .تأبى أن تموت



      7102شباط  طليعة لبنان الواحد /  

 

، قام وفد من قيادة حزب طليعة لبنان العربي ٧١٠٢/  ٧/  5قبل ظهر اليوم األحد، بتاريخ 
االشتراكي فرع الجبل برئاسة عضو القيادة القطرية الرفيق واصف الحركة بزيارة إلى بلدية 

 مزبود.
والتقى الوفد رئيس 
بتتلتتديتتتتتهتتا وأعضتتاء 
المجلس وقدموا الشكتر 
الستضافتهم الذكترى 
العاشرة الستتتشتهتاد 
التتترئتتتيتتتس صتتتدام 

 .....حسين
كتتمتتا قتتام التتوفتتد 
بزيارة إلى التقتاضتي 
الشتترعتتي مصتتطتتفتتى 
 شحادة وقدم الشكر له.
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في سلسلة جولة عل  األحىزاب الىوطىنىيىة  ،الىفىعىالىيىات 
السياسية ،القوى ،الشخصيات الوطنية  قاي ،فد من قىيىادة 
حزب طليعة لبنات العربي االشتراكي  ظهر اليوي الىخىقىيىس 

  بزيارة للنائب فيصل الدا،،د. ضم الىوفىد 9199/  9/ 1في 
كاًل من الرفاق عقر شبلي ،الهاي مىبىارك ،صىادق شىعىيىب. 
،استعرض الطرفات الوض  عل  الساحة الوطنية اللىبىنىاشىيىة 
،العربية. ،تنا،  البح  قاشوت االشتخابات القعىر،ض حىالىيىًا 
عل  النقاش في األ،ساط السياسية  ،طالبا بقاشوت يىحىفىظ 
حقوق شت  التشكيالت السياسية في لبنات  ،الىعىقىل عىلى  
إلغاء أعراف القحاصصة الطائفية. كقا تنا،  البح  مى ىاهىر 
الفساد القستشري عل  صعيد مىؤسىسىات الىد،لىة ،،جىوب 
العقل عل  مكافحته بشت  السبل  ،لقد اتفل الطرفات على  

 اللقاءات القستقرة من أجل مالحقة القضايا القطر،حة. 

، التقى وفد ر  حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي، برئا اة الارفاياق عامار 2/22/  2/ 2قبل ظهر األربعاء في 

شبلي، عضو قاياادة قاطار لاباناان 

للحزب، بالوزير اليابق عبد الارحايا  

رراد، وتباحث الطرفان بالميت ادات 

األخيرة حو  قانون االنتخاب، وشادد 

الطارفاان عالاى ان الاحال ياكاون 

باعتماد قااناون اناتاخااب ياقاضاي 

بتطبيق النيبية الكارالاة واناتاخااب 

ر لس نيابي خارج القيد الطاائافاي، 

والخروج ر  هذ  الصيغ الاماباطاناة 

ونوايا إقصاء شريحاة وا اعاة را  

 القوى والشخصيات الوطنية.

هذا واتفق الطرفان على رواصالاة 

التحار  را  أجال الضاغاط عالاى 

الحكورة اللبنانية حتى إقرار قااناون 

 انتخاب ديموقراطي وعاد .

 وآخر يلتقي الوزير السابق عبد الرحيم مراد
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 قراءة يف أزمة صحافة ورقية
 منشؤها أبعد من التمويل الذاتي

 نبيل الزعبي
ك  لبناني ولبنانية اليو ، دون األرباعايا  رباياعااً، 

يعرفان شي ًا ع  صحف لبناناياة ذات رااضت وتااريا  

عريق ر ل "بيروت" و"المحرر" و"األحرار" و"ليان الاحاا " 

و"الشع "، إلى ييرها ر  قائمة طويلة تض  العشرات 

ر  المطبوعات اللبنانية، التي كانت ولعقاود طاويالاة 

ر  اليني  بعد اال تقال ، تصدر بشكل دوري، يورايااً 

كان أ  أ بوعياً، ه  اضطرت إلى التوقف ع  الصادور 

تحت ضغط ظرو  شتى، ال تشاكال الاحارب األهالاياة 

اللبنانية،  وى ال زء الييير راناهاا لاتاتاوز  األ ابااب 

 :األ ا ية لناحية أرري  اهني  وهما

التضييق الييا ي، والحقاًا األراناي، وراماار اة -2

الضغوط على عدد را  هاذ  الاماطاباوعاات باهاد  

إ كاتها، أو الحد ر  التعبيار عا  راواقافاهاا الاحارة 

الميتقلة التي يكفلها الد تور اللبانااناي را  جاهاة، 

وتقاليد اإلعال  "الليبرالي" التي كانت  ائدة فاي هاذا 

البلد، يتباهى بها أرا  كل صحاافاة الاعاالا  ودولاهاا 

 .الشقيقة رنها والصديقة في آن، ر  جهة أخرى

الشح المالي ونق  الموارد التي تياماح لاهاذ  -2

الصحف باال تمرار، وهذ  الميألة، وإن كانات تاعاناي 

وقف التمويل الخارجي لها، فإنما ألن القيمي  على هذا 

التمويل ل  ي ادوا فاي باعاه هاذ  الاماطاباوعاات 

ضالته ، التروي ية، فتوقفوا ع  دعمها، رياتاماريا  

في دع  ييرها ر  رطبوعات تتو   وتيتمر بافاضال 

اإلعانات، األرر الذي يطرح في نفس الوقت حاق تالاك 

التي ل  تنل ر  حاوظ الدع ، را يبقيها على طارياق 

اال تمرار، وأن تأخذ حقها ر  دولاتاهاا والاحاكاوراات 

المتتالية فيها، أقله احترارًا لهذ  الصحف وتقديرًا على 

رواقف أجبرتها على التوقف ع  الصدور ركتفية بذلك 

دون أن تمد يدها إلى اآلخري  فتدف  هم  ذلك المزيد 

ر  التنازالت والمواقف يير المني مة را  نااشارياهاا 

 .والمشرفي  عليها

ك  لبناني ولبنانية يعرفان اليو  أن الاباياان األو  

إلعالن العملية الفدائية األولى لل ورة الافالاياطاياناياة 

المعاصرة صدر في إحدى الصحف القورية الاتاي كاان 

يصدرها البع يون في العاصمة بيروت ر  رطل  العاا  

، فيما كانت ييرها ر  العواص  العربية ُرحارجاًة 2691

ورتحيبة أللف حياب وحياب دون أن تافاعال ذلاك، 

فكانت بيروت بحق عاصمة الحرية والتعبير عا  الارأي 

 .شاء ر  شاء وأبى ر  أبى

ك  لبنانية ولبناني يعرفان الاياو ، أن الاعااصاماة 

بيروت كانت المل أ األو  لكل المضطهدي  الييا يي  

العرب خاصة أول ك الذي  ل  يروا يير لاباناان وجاهاة 

له ، في زر  االنقالباات فاي خاماياياناياات الاقارن 

الماضي، وكان اللبناني يشاهد بأ  العي  أعداء األراس 

ر  طالبي الل وء الييا ي، وزراء وحكاراً، تغ  باها  

رقاهي الاروشاة والاحاماراء وشاوارعاهاا وشاقاقاهاا 

المفروشة، و ط تيليط الصحافة اللبنااناياة أعاياناهاا 

وألينتها على كل ذلك بالمزيد ر  اإلهارة والاتاشاوياق 

وألوان "اليبق" الصحافي التي ل  تيباقاهاا إلاياه أياة 

 .صحافة أخرى

ك  لبناني ولبنانية، يعرفان اليو  أن الزعي  الراحال 

جما  عبد الناصر، را كان ليبادأ ناهاار ، قابال قاراءة 

الصحف اللبنانية، على طاولته، وهي الصحف التي كانت 

تشكل على تنوعها واختال  وجهات نااارهاا، الامارآة 

الحقيقية لما ي ري في الوط  العربي، كال صاحايافاة 

تعبر ع  وجهة نارها التي تتطابق ر  هاذا الاناااا  

العربي أو ذا  دون حرج لما يربط أصحااباهاا باحاكاا  

هذ  األنامة ر  وشائج،  بق للرئيس الاراحال شاار  

حلو أن عبر عنها بطرافة وبنقد  ياا اي يايار خافاي 

عندرا ا تقبل يورًا رؤ اء الصحف اللبنانية ررحبًا به  

 .أهاًل بك  في بلدك  ال اني لبنان :بالقو 

اليورياة فاي   –وحتى في عز أيا  الوحدة المصرية 

، ورا تال  ر  أعوا ، وعلى الري  ر  قاوة 2611العا  

وتناري ناا  الوحدة آنذا  داخل الياحة الالابانااناياة، 
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وظهور العديد ر  الصحف والماطاباوعاات الاماؤيادة 

لذلك، ل  يمن  هذا الوض  ا تمرار صاحاف راعاارضاة 

للوحدة تنتقد وتهاج  وتتعرض لالاها او  اإلعاالراي 

المضاد والعنف اللفاي الكالري، فكانت لا"النااصارياة" 

صحفها، ولا"البعث" راطاباوعااتاه ولااغحالاف باغاداد  

رؤيديه، وللرجعية العربية أبواقها، لكل رنهاا إعاالراه 

يير المهادن أو المنبطح أرا  اآلخر، وا تمارت كاذلاك 

حتى عندرا خرق هذا الواق  حدهان أرنيان كبيران تم ل 

أحدهما بايتيا  الصحافي نيي  المتني صاح  جريدة 

التلغرا  واآلخر عندرا ايتيل الصحاافاي كاارال رارو  

 ."صاح  "الحياة

، لا  2629-2621وفي ذروة الحرب اللبنانية عاري 

تمن  االنتماءات الييا ية للمطبوعات الصحافاياة را  

أن تتضار  ر  بعضها البعه لدى كل تهديد أراناي 

أو رادي، فترى على  بيل الم ا  صاحايافاة "باياروت" 

تفتح رطابعها لغيرها ر  الصحف حرصًا علاياهاا را  

التوقف ع  الصدور أو الاتاأخار عاناه، يايار أن هاذ  

المبادرات ل  تشف  لا "بيروت" أن تكون أولاى أهادا  

قوات الرد  العربية بتشكيالتها اإلقليمية الاماعاروفاة، 

الدخو  إلى رقر ال ريدة واعتقا  راحاررياهاا وناها  

رحتوياتها ورصادرة رطابعها، و ط صمت الا امايا  

ر  الصحف الزريلة إال راا نادر، كاماا أن اخاتاطاا  

الصحافي اللبناني صاح  ر لة الحوادث  لي  الالاوزي 

شكل وصمة عار صارخة بحق األجهزة األرنية والطبقاة 

الييا ية ر تمعة خاصة أن كل ر  شار  في الخطف 

والقتل والتم يل بال  اة كاان راعاروفاًا وعالاى رأ  

 .اليطح

ورا تعرضت له جريادة "باياروت" حصال لا اريادة 

"المحرر" التي ُأوقفت ع  الصدور إلى يورنا هذا، وبدأنا 

نعيش أزرة الصحافة المهاجرة، وبروز صحاافاة أخارى 

تنمو وتتو   على حياب تغيي  زراياالتاهاا الالاواتاي 

قبلت التعايش ر  قوى األرار الاواقا ، وتاناا ات أن 

تمددها إنما كان على حياب تغي  ييرها. وا تامارأت 

هذ  الحا ، ول  تدفعها المناقبية الصحافية حتى نحاو 

إهارة قضايا ييرها الميتباحة، أقالاه الاتازاراًا باأدناى 

رقورات حرية التعبير التي بدأت تتالاشاى لاماصالاحاة 

الرأي الواحد والموقف الواحد، وإن تعددت الاوان هاذا 

الراي وذا  الموقف بتالوي  رذهبية وطائفية ل  تخرج 

جميعها ع  اليياق العا  لما يتطلبه الرقي  الييا ي 

واألرني بالترافق ر  تأري  ال هات المالاياة الا ااهازة 

لتمويل هذ  الصحيفة وتلك طالما أن اإليقا  ل  يتعاد  

حدود الوصاية الرابضة على الحياة الييا ية الداخلياة، 

ر  اليماح لمطبوعات بعينها على ا تمرار إرضااعاهاا 

المالي الخارجي وجل ه ر  الاماا  الاخالايا اي، باغاياة 

اال تمرار والتناري أيضًا طالما أن هذا الخاارج يشاكال 

 .المالة الييا ية الواقية للوصاية على الداخل

إن كل را تقد  ر  رعطيات ووقائ  رضى علاياهاا 

را يزيد ع  األربعي  عارًا حتى اآلن، ل  يياباق لاما  

يتباكون على الصحافة اللبنانية اليو ، اإلضاءة علاياهاا 

ولو ر  باب تيمية األشياء باأ اماائاهاا،  اياماا وأن 

اإلعال  اللبناني ترا  الاياو  يانادب راا تاتاعارض لاه 

الصحافة اللبنانية ر  تهديد بالتوقاف عا  الصادور، 

كانت باكورتها في إيالق إحدى الصحف المعروفة رناذ 

أشهر، وإقدا  أخرى على صر  كاتااباهاا وراحاررياهاا 

وروظفيها بال ملة، ركتفية بالقالايال تاحات ذرياعاة 

"تدوير" أزرتها المالية شأنها شأن ييرها التي تاتارناح 

باح ة ع  رمولي  صار البحث عنه  هذ  األيا  شبيهاً 

بالبحث ع  األبرة تحت أكوا  القش، النحدار تعبر عا  

قباحته وتفصح ع  جوهر األزرة الحقيقية التي تعاناي 

رنها الصحافة اللبنانية عندرا يأتيك ال واب: إن الادو  

النفطية يير قادرة على أي تاماويال إعاالراي بيابا  

انخفاض  عر البترو  العالمي وكأن هذ  األزرة تاقاف 

 .عند هذا الحد وال ر ا  بعدها ر  اجتهاد آخر

هذا االجتهاد اآلخر، تينى التطرق إليه على را يبادو 

ر  قبل الوزير ال ديد لإلعال  في الحكورة اللبانااناياة 

الحالية رحاوالً أن يالرس األزرة الميتعصية التي تامار 

بها الصحافة المكتوبة اللبنانية عبر جملة ر  األفاكاار 

التي ر  شأنها توفير الحد األدنى ر  االلتزا  الاماالاي 

المطلوب توفر  بغية ت نيبها كأ  اإلياالق وتشارياد 

 .رحرريها وروظفيها

ور  أهمية را تقد  فإن الوزير المعني رطال  بماا 

هو أك ر، وهو الملتز  الذي يم ل في الحاكاوراة تاياارًا 

 يا يًا يشار  في "كعكة" الحك  باعاد  اناوات را  

االضطهاد األرني والييا ي، ويدر  جيدًا ك  تعرضات 

و ائله اإلعالرية إلى المصادرة ووضا  الاياد األراناياة 

عليها، وبعضها را زا  يصار  ال تعادة رلكيتهاا فاي 

المحاك . ولذلك فهو أي الوزير ور  يما ال، يادركاان 

أك ر ر  ييرهما رقدار الضرر واألذى الاالحاق باقاوى 

وأحزاب وتنايمات رنعت ر  العمل الييا ي لاعاقاود 

ر  اليني  وُطوقت إعالريًا وجرى عليها الاحااار ولا  

يز  بشكل أو بآخر، بعدرا نا  اإلعال  في لبنان بادور  

 21را ناله االنقيا  العارودي الييا ي المشطور بي  

آذار. وصار كل ر  ال يلتحاق باهاذيا  الشاطاريا   1و

بم ابة الميتبعد والمحاور والملغى، وكأن كل طار  

رم  تقا   اللعبة الييا ية اآلذارية قد أصبح بحاجاة 

روضوعية لوجود اآلخر، يمع  كل رنهما في تعاماياق 

الخنادق المتبادلة التي ياراد لاهاا أن تاأخاذ الاطاابا  

 الطائفي والمذهبي ولأل ف.
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ر  هنا، فلايادلاناا أحادها  عا   ار 

ديمورة أياة صاحايافاة باارزة، تاوزياعااً 

وتموياًل، دون أن يكون ر  يرعى  قفهاا 

ر  هذ  القوى وارتدادًا ال هات والانااا  

وإن  .اإلقليمية التي تقف وراءها وتدعمها

أولى رتطلبات رعال ة األزرة الصاحاافاياة 

الورقية في لاباناان، تاكاما  فاي إعاادة 

االعتبار لحرية التعبير وعد  رصاادرتاهاا، 

وليطلق بعدهاا  اراح عشارات الصاحاف 

والم الت والمطبوعات اللبنانية المتوقفاة 

 ع  الصدور لينوات و نوات.

وكما أن الحكورة البارياطااناياة الاتاي 

تفتخر رنذ را يقارب الا االهاة أرباا  را  

القرن، بإذاعتها الناطقة ع  هي ة اإلذاعاة 

البريطانية وروضوعيتها فتوفر لها الدع  

المالي الميتمر طوا  تلك اليانايا  دون 

وتفرض راقاابال  .الل وء حتى إلى المعل 

ذلك ضريبة خاصة علاى الابارياطاانايايا  

ليكون له  إعالره  المياتاقال عا  أي 

 .تدخل خارجي، رالي ويير رالي

فلماذا ال يض  الوزير ال ديد بعضاً را  

هذ  الت ارب وياتاو ا  بااالطاال  عالاى 

أحدهها وأك رها راواءراة بايا  رصالاحاة 

الناشر والمزاج الييا ي للقارئ فاياياعاى 

لمزج هذ  "الخلطة" عبر تشريعات تياماح 

بقبو  التبرعات المالية أو اقتطا  نيبة را 

ر  الضرائ  العارة لمصلحة الحفاظ على 

المؤ يات اإلعالرية اللبناناياة وتاقاديا  

أدنى رتطلبات الدع  لها، حافااظاًا عالاى 

ا تمراريتها وتحقيق األرا  االجاتامااعاي 

للعارلي  بها، واال تعاناة باماا تامالاكاه 

شركات اإلعالن ر  خبرات حو  ذلك بعاد 

درا ة  وق الصحافة الورقية وعديد را  

 .يقرأ الصحيفة اليورية ر  قهوة الصباح

ولعمري، لاو تاوفارت صاحاافاة حارة 

ريتقلة تشفي يليل القارئ راماا يارياد  

 راااا  رااااعاااارفااااة وحااااقاااايااااقااااة،

لتغير وض  هذ  الصحافاة إلاى األفضال، 

وأليق  ال مي  أن األزراة ريا  أن فاي 

 بااااعااااه ظااااواهاااارهااااا، الاااامااااا ،

فإن رنشأها هو يير رالي وإنما يعود إلاى 

الكلمة، والكلمة وحي ، هذ  الكلمة التاي 

 .ايتصبت حريتها في لبنان ول  تز 

 
، "تعليقًا على ما تعرضت له محطة تلفزيون "الجديتد

أصدر مكتب اإلعالم القطري في حزب طلتيتعتة لتبتنتان 
 : البيان اآلتي العربي االشتراكي، 

إن مكتب اإلعالم القطري في حزب طلتيتعتة لتبتنتان 
العربي االشتراكي، يرى أن ما تتعترضتت لته متحتطتة 
تلفزيون الجديد، إنما يتخترج عتن ضتوابتط التمتوقتف 
المسؤول ويتجاوز حدود التعبير عن المواقف السيتاستيتة 
بأساليب التعبير الديمقراطية. وهو إذ يعتبر مثتل هتذ  
األعمال التي ال تقرها أنظمة وقوانين، محاصرة لتحتريتة 
الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، يشدد علتى وجتوب 
احترام الحريات العامة وختاصتة اإلعتالمتيتة متنتهتا، 
المكتوب والمرئي والمسموع وحتى يبقى للديمقتراطتيتة 
متنفس تطل من خالله اآلراء المتباينة والتي يتجتب أن 
تبقى محكومة دائمًا بقواعد االنتظام التعتام والتعتمتل 

 .والتصرف تحت سقف القانون
 
 مكتب اإلعالم القطري
 في حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي

 ٠5/٧/٧١٠٢  في



 7102شباط   طليعة لبنان الواحد /

 

 

 

 نبيل الزعبي 
لطالما شكل اليعر العالمي لبرريل النفط في لبناان، 

العارل االقتصادي األك ر تأهيرًا على الحياة الماعاياشاياة 

واالجتماعية للمواطني ، صعودًا فاي هاذا الياعار أ  

هبوطًا تدري يًا له، فال يقتصر التحر  بماوجاباه عالاى 

البورصات العالمية، وحي ، وإنما ييح  نفيه حاتاى 

على  ائق التاكيي وبائ  اليانادوياش وراياكااناياك 

الييارة، كمتممات أخرى لاماا ياعااناياه الاناا  فاي 

االرتفاعات المماهلة التي تطا   ائر المواد الاغاذائاياة 

والطبية و عر رييف الخبز وفاتاورة الاكاهاربااء  اواء 

المنت ة وطنياً، أو الكهرباء األخرى الموزعة على األحيااء 

والمناطق، دون أن نغفل القيط الامادر اي الياناوي 

والكتاب التعليمي وفاتورة اال تشفاء والطابااباة، إلاى 

يير ذلك رما يتقنه الت ار الكبار المتحاكامايا  باحايااة 

النا ، بانتااره  ألقرب فرصة ُيعل  فيها ارتفاعاً ولو 

ض ياًل في  عر برريل النفاط، لاياشاحاذوا  اكااكايا  

جشعه  ويمعنوا فيها   لخًا وتقطيعاًا فاي األوصاا  

المعيشية واالقتاصاادياة لاكال لابانااناي   –االجتماعية 

ورقي  على األراضي اللبنانية، دون أن تر  لاها  ولاو 

جفنة ر  الحياء والور  وها ، ولاوقااحاتاها ، الاذيا  

يواجهون كل رطالبة شعبية لاها  بااعاتامااد الارأفاة 

 والرحمة أرا  رعاناة النا ،

ون دور المغلوبايا  عالاى أرارها  الاذيا   فيتقمصَّ

يتصرفون كم  ال حو  وال طاقة لاها  أراا  ارتافاا  

األ عار، حتى ليصورون أنفيه  فاي أحاياان كا ايارة 

وكأن المالورية أحق أن تلحق به  ال باغايارها  را  

عونه ر  تضحاياات  المعذبي  على هذ  األرض، لما يدَّ

وررؤة في  بيل توفير احتياجات النا  وعد  فقدانها 

 .ر  األ واق

ولطالما، ونح  نشدد على التعارل الالإنياني للفا اة 

 ال شعة ر  ت ار البلد وكبار الرأ ماليي  فيه،

كنا وعلى الدوا  نؤشر إلى الغياب المتعمد لليالاطاة 

التنفيذية اللبنانية المنوط بها وض  حد جذري وعلاماي 

ونهائي لكل هؤالء ورراقبته  ورنعه  را  الاتاماادي 

في ت ارته  يير المشروعة، بالمازياد را  الاتادابايار 

الوقائية واألخرى التأديبية الزاجرة التي تكفال حامااياة 

الااحااد األدنااى راا  اال ااتااقاارار األراانااي االجااتااماااعااي 

واالقتصادي للنا  والذي ال يقل خطورة أرا  المروحاة 

األرنية األخرى للبالد المتم لة باألر  الاوطاناي الاعاا  

أ ا ًا وحمايته ر  أية اختراقات اجتماعياة كاانات أ  

اقتصادية أ  هقافية وييرها، فالفقر عنادراا ياتاحاكا  

بحياة البشر، وفي ظل يياب القواني  والقي  واألخاالق، 

 يدف  بكل ر  فيه أدنى ا تعداد لل ريماة والاقاتال 

واليرقة والتشبيح وحتى الخيانة، أن ييوِّغ لنفيه كال 

را يبرر له ذلك، ولنا في انعكا  هذا الواق  عالاى راا 

تعرض له ويتعرض ورا زا  هذا البلد، ر  اضطاراباات 

أرنية وتطر  وتف يرات اجتماعية واكاتاشاا  راتاكارر 

لشبكات جوا يس رتعارلة ر  الاعادو ورا  الاخاارج، 

 .أصدق دليل واقعي على ذلك

وفي األشهر األخيرة التي  بقت قدو  العا  ال دياد، 

تفاء  ر  صار يعنيه   عر برريل النفط الاعاالاماي، 

وه  يشكلون الغالبية العامى ر  اللبنانيي  الفاقاراء 

ورحدودي الدخل، بالهباوط الاتادريا اي فاي الياعار 

العالمي للنفط والذي انعكس توفيرًا رلحوظًا ريتامارًا 

ورتدرجًا على الفاتورة الوطنية للنفط، رما ياعاناي أن 

هذا الهبوط ينبغي أن ينعكس بدور  تخفيضاً راقاابااًل 

في كل را له عالقة بالنفط، على رختلف الصعد اآلناف 

ذكرها وال  يما الغذاء والكهرباء، وتحديدًا  عر رباطاة 

رييف الخبز الذي فوج نا جميعاًا وتاحات الاماطاالاباات 

الر مية والشعبية األخيرة لاناقااباة أصاحااب األفاران 

 بإعادة النار في  عر الرييف،

فإذا بهذ  األخيرة تل أ، ولذر الرراد في العياون، إلاى 

اإلعالن على زيادة في وزن الربطة ل  تتعد العاشاريا  

يرارًا على الربطة الميعرة باأللف لايارة الالابانااناياة، 

وخميي  يرارًا للربطة األكبر، فاي واحادة را  أكابار 

عمليات اال تغباء، التي وأن شهدت على رادى تاأصال 

ال ش  المتحك  في هؤالء، فإنهاا تاؤشار فاي نافاس 

الوقت على انهيار يير ريبوق في راناااوراة األخاالق 

والقي  التي ولأل ف، ل  يعد هؤالء ُيحيباون عالاياهاا 

 .وقد ت ردوا ر  كل إنيانية وررؤة وشر 

أرا الحالة األخرى التي ينبغي اإلشاارة إلاياهاا، فاهاي 

الكهرباء بشؤونها وش ونها العارة والاتاي تاتاشاعا  

 :لناحيتي  أ ا يتي 

ا تمرار أصحاب المولدات لالشتراكات الخاصة في   -2

األحياء والمدن على التيعيرة العالية الاتاي فارضاوهاا 

على النا  في أوج ارتفا  أ عار النافاط، ولا  يازلاوا 

حتى اليو  يرفضون أي تخفيه عليهاا باالاريا  را  

المناشدة اليورية الر مية لها  لاإلقادا  عالاى ذلاك 
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وإصدار وزارة النفط وبشكل شهري األرقا  الحقياقاياة 

لتيعيرة االشترا  في الكهرباء عالاى ضاوء الاهاباوط 

الحاصل في  عر برريل النافاط، والاتاي يارراي باهاا 

أصحاب المولدات عرض الحائط فاال ياقاياماون وزنااً 

لمعاناة رواط  بييط أو رحدودي الادخال، وال حاتاى 

لتعمي  المحافاي  والبلديات الذي  ي   أن ال يباقاوا 

ركتوفي األيدي إزاء ذلك الواق  المعي  الاذي ال تصاح 

 .فيه  وى أنه ر رد ر  األخالق

إن الهبوط الكبير في اليعر الاعاالاماي لاباررايال  -2

النفط، ينبغي له أن يحر   الحكورة اللبنااناياة إلاى أن 

تيتغل هذا الواق  المريح وييار الاماتاوفار كال ياو ، 

لناحية التوفير في الفاتورة العارة لكلافاة الاكاهاربااء، 

فتل أ إلى ا تخدا  الاماتاوفار را  أراوا  عالاى هاذا 

الصعيد، إلى المباشرة في بناء رحطات إناتااج جاديادة 

للكهرباء. والتي  بق وت  اإلعالن عاناهاا راناذ هاالهاة 

أعوا  عندرا أطلقت البشرى بالوقف النهائي للتقانايا  

المنصر ، وال يابادو  2/21الكهربائي حتى صيف العا  

في األفق حتى اآلن، أية رعطيات خاصة وعارة، تدفعنا 

إلى التميك باألرل ر  جديد والتفاؤ  بماا يا ا  أن 

نفترضه رؤية اقتصادية ا تراتيا اياة ياناباغاي عالاى 

الحكورة ووزارة النفط فيها وشركة الكهرباء أن تعمال 

بها وت عل ر  األوضا  االقتصادية النفطية الياائادة، 

رنطلقًا لتحقيق را كان ي   تحقيقه رنذ أعوا  عديدة 

ولطالما كانت الذريعة األ ا ية لالاعارقالاة إال وهاي 

الفاتورة العالية للنفط، حيث ل  تعد الح ج هاذ  ذات 

جدوى اليو ، واللبنانيون ينتااارون وعالاى أحار را  

ال مر، تحينًا رلمو اً، ولو تدريا ايااً، فاي الاكاهاربااء 

والتخل  ر  آفة التقنيا  الامازرا  الاذي لا  ياعاد 

ينعكس على أوضا  البلد االقتصادية وحيا ، وإناماا 

يأكل ر  أعصاب اللبنانيي  ويؤرق رعاياشاتاها  لايااًل 

نهارًا، وصيفًا وشتاًء، والميؤولون المعنيون بكل ذلك، 

 كم  ال حياة له  عندرا تنادي،

ليفاج وننا باألرس ع  عزره  على فرض ضارياباة 

جديدة على النا  رقدارها خمياة آال  لايارة عالاى 

صفيحة البنزي  دون أن يخارجاوا عالاى الارأي الاعاا  

ليعلنوا ك  وفروا ر  رليارات رنذ بدأ اليعر العاالاماي 

 بالهبوط رنذ عا  ونصف العا  وأي  ذهبت؟

إزاء كل را تقد ، تأتي الدعوة الملحة اليو  إلى جمي  

الهي ات االقتصادية واالجتماعية والشعبية والناقااباياة 

في لبنان، أن تض  في حيبانها أن الزر  يامار، وإناناا 

وأن ل  نيتغل را يمك  تحقيقه ر  إي ااباياات هاذ  

األيا ، فيو  نع ز حتماً ع  تحقيقه يدًا، خااصاة إذا 

عادت أ عار النفط إلى تحليقها ال نوني ر  جديد، فال 

يبقى ر   الح لمواجهتها  وى يباء الحاماقاى الاذي 

 يشكل العارل المادي والمعنوي وربما شبه الاوحاياد، 

المتحك  في رعال تنا العارة لألرور، حياث لا  تاعاود 

المناورة األخالقية للقي  هي فقط الاماطالاوباة را  

ال مي  ال تعادة الاتاوازن فاي تاحاقاياق اال اتاقارار 

 المطلوب لألر  االجتماعي واالقتصادي لهذا البلد،

وإنما الاخاروج أيضاًا را  حاالاة الاغابااء والاحاماق 

الميتحكمة التي  ت عل رنا جميعًا رلعوني الاحااضار 

 .والميتقبل أرا  أبنائنا وأحفادنا

فالياكت ع  كل ذلك اليو  هو شيطان أخر  ر له 

ر ل المتحك  بحياة النا  وقوته ، وأن دق  نااقاو  

الخطر صار ر  المطال  الملحة اليو  حتى ال يأتي يو  

 :نقو  فيه

 ربَّ يو  بكيت فيه ولما صرت في يير  بكيت عليه

 * * * * * 
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 كتب القحرر السياسي 
إذا كان خبز ر لس النواب الالابانااناي را  عا ايا  

الطائفية الييا ية، فم  الميتحيل أن يأتاي باناااا  

انتخابي يتيح الفرصاة باالاوصاو  إلاياه لاغايار أراراء 

الطوائف. ولذلك فإن را يدور في العل ، وفاياماا وراء 

الكواليس بي  أقطاب العملية الييا ية الطائفية فاي 

لبنان، ليس ر  أجل عدالة وال را  ياحازناون. فافاي 

الحركة الناشطة بي  أرراء الطوائف، هاناائاياًا وهاالهايااً 

ورباعياً، و... لا  ناتاوقا  أن تاأتاي باباركاة قااناون 

ديموقراطي  لي ، بال را  أجال رصاادرة باركااتاه 

 لتوزيعها بي  أول ك األرراء.

بي  رهدد باالعتكا  واال تنكا  إذا ل  يأت قااناون 

انتخابي رفصل على رقاييياه، وآخار يارهاي حاقاوق 

طائفته ر   طو المحاد  الطائفية الكبرى علاى عادد 

أكبر لمم ليها، وبي  قضاة بالعد  بي  الاماتاحااوريا  

لتاهير القانون العتيد، الذي  ه  القضاة والمتهماون 

في آن واحد، تنشط الحركاة را  أجال إقارار قااناون 

 انتخابي جديد. 

ولتذكير اللبنانيي ، بمدى انحطاط العمل الياياا اي 

في لبنان، ال ُبدَّ ر  أن نيتعيد ريليل رلف النفاياات 

الذي دارت حلقاته شهورًا طويلة، وكان الاهاد  را  

تطويل الميليل هو توزي  الحص  بشكل عاد  على 

الطوائف. وهل هنا  ر  أ ف نبديه أكبر را  األ اف 

 على تلطي   معة الطوائف بح الة النفايات؟

فإذا حا  األرراء على أكوا  النفايات لاياقاتاياماوهاا، 

فهل ننتار رنه  النزاهة في إقارار قااناون اناتاخااب 

عاد ؟ وإذا كانت العدالة في االنتخاب ال تنفاصال عا  

ربادئ ديموقراطية االختيار الاواعاي، فاأراراء لاباناان 

الميتفيدي  ر  التحريه على االختيار الطائفي بايا  

المرشحي ، ل  يكونوا عادلي  على اإلطالق، و ياكاون 

 المولود يير عاد  أيضًا.

لينا رم  ينتارون الميتحيل، ولينا رم  ينتار خيارًا  

رم  ال خير فيه   وى ألنفيه  ولمصالحه  الخااصاة.  

وألننا نؤر  بأن أي حا  رهما  اءت الارو  ل  ياباقاى  

على حاله، فإننا  نال نرف  الصوت عالياً لنطال  بما هو  

حق، ورا هو عاد ، خاصة في كل را لاه عاالقاة باإقارار  

قانون انتخابي في لبنان يكون رعبرًا ع  الديموقراطاياة  

تعبيرًا روضوعياً وعلمياً بعيدًا ع  النازعاات الاطاائافاياة  

 والشخصية والحزبية والتقوق  المذهبي. 

وانطالقاً ر  إيماننا هذا، ال نرى في يايار إقارار ناااا   

انتخابي تكون النيبية رحور  األ ا ي، بحيث يت  تم يال  

كل التشكيالت الييا ية العارلة على الياحة اللابانااناياة  

رهما بلغ ح مها. ور  أجل الوصو  إلى هذا الهد  على  

ر  يناضل ر  أجله أن يتحلى بطو  النافاس، وصاالباة  

اإلرادة ر  أجل إبقاء ضمير الحقيقة حياً، ور  أجل أن ال  

يدب اليأ  في نفو  األقلية القليلة ر  الامانااضالايا   

 القابضي  على جمر حقوق اللبنانيي . 

نح  على يقي  بأن رابادأ الاناياباياة فاي الاناااا   

االنتخابي، وفي ظل هقافة طاائافاياة تا اتااح راعااا   

اللبنانيي ،  و  يأتي بمم لي  ُكُ ر لمحااد  الاطاوائاف  

االنتخابية، و تبقى إدارة الحك  بي  أيديه ، حتى يغيار  

اهلل را بأنفس ر قفي الطائفية، أراراء ورعااياا. ولاكا   

رطالبتنا بالنيبية لييت وهماً في أن قاوى الاتاغايايار  

الوطنية  و  تخترق جدران أ وار الطائفيي ، بال را   

أجل أن يبقى ولو صوت واحد في داخل البرلمان يلعالا   

خادشًا آذانه  الصماء فاي أن الاتاغايايار را  الاحاا   

 الطائفية إلى الحا  الوطنية قاد  رهما طا  الزر . 

وإذا كانت الديموقراطية نعمة االعاتارا  باحاق كال 

رواط  يرفه االنتماء إلى حض  طائفاي باالاوصاو  

إلى خيمة الم لس النيابي، فإنها في لبنان نقمة ألنهاا 

تأ ر الحق الديموقراطي فيم  يمَّ  وجهه إلى طائفته 

 واء أكانت ظالمة أ  رالورة، وينيى أنه عالاياه أن 

ييتبدلها بالوالء إلى الوط  الذي يشاكال الاحااضاناة 

الحنون لكل الطوائف. نع  نرفه الديموقراطية التاي 

يعتبر فيها أصحاب الحق بأن غشرار قوره  أفضل را  

 خيار قو  اآلخري  .

فانتاارًا لاهور رارد هقافة الوط ، وانتاارًا لغايااب 

 هقافة الطوائف،  نال نردد را يلي:

العمل ر  أجل تغيير هقافة الاطاوائاف، الاتاي هاي  -

هقافة التفتيت والتقييا ، با اقاافاة الاوطا  الاواحاد.  

والعبور ر  أعرا  قانون المتصرفية، المولود قبل قارن  

 ونصف القرن، إلى قواني  الدولة المدنية الحدي ة. 

العمل ر  أجل إلغاء الاطاائافاياة الياياا اياة را  -

 النفو  أوالً، ور  النصوص هانيًا.

العمل ر  أجل تطبيق ن  اتفاق الطائف الذي دعاا -

إلى إلغاء الطائفية الييا ية حي  ريارات كان عليها 

 أن تبدأ قبل رب  قرن ر  اآلن.

أخيرًا، تتويج كل تلك المراحل، بإقرار ناا  انتخااباي -

قائ  على النيبية الذي ييمح بتم يل كل التشاكاياالت 

الييا ية العارلة في لبنان، وخاصة رنها التي ياادرت 

 ضفة الوالء للطائفة إلى ضفة الوالء للوط .

 2/22شباط  1
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 "كفى جلدًا "بقانون الستني

  المحاري حي  بيان

ل  تح  قضاياة باالاناقااش واليا اا  الياياا اي 

واإلعالري، كما تحاى به قضية قانون االناتاخااب، وإذ 

كانت هذ  القضية تكتي  أهاماياة خااصاة، فاألناهاا 

األ ا  الذي ترتكز عليه عملية البناء الييا ي والاتاي 

 .تنعكس ر  خاللها إرادة التم يل الشعبي

في خض  تعدد رشاري  االقتراحات المطاروحاة فاإن 

القانون الذي يدار الاهر له وال ي د لاه راكااناًا عالاى 

طاوالت وكواليس اللقاءات بايا  قاوى الاماحااصاصاة 

اليلطوية هو قانون االنتخاب على أ ا  لبنان دائارة 

انتخابية واحدة، وعلى قاعدة النيباياة وخاارج الاقاياد 

الطائفي. فهذا القانون هو األر ل، ألنه يقد  الاناائا  

باعتبار  رم اًل للشع  وليس لمنطقاة أو طاائافاة أو 

  .22رذه  وكما ين  عليه الد تور في رادته غ

إن هذا القانون هو الذي يعكس حقياقاة االنصاهاار 

الوطني وهو الذي يعكس اإلرادة الصحيحة لالاتاما ايال 

الشعبي، وهو الذي يفيح الم ا  أراا  كاافاة الاقاوى 

الييا ية ألن تطرح نفيها أرا  اال تفاتااء الشاعاباي 

على أ ا  برار ها الييا ية وليس تم يلها الطائفاي 

والمناطقي فضاًل ع  اعتماد  على وحادة الاماعاايايار 

وهذا يتطل ، أن يكون الترشح لالنتخابات على أ اا  

حزبي، وأن تكون األحزاب يير طائفية وراذهاباياة فاي 

 .رعتقدها األيوبولوجي وهياكلها التنايمية

وإذا ل  تنا  العملية االنتخابية عالاى أ اا  هاذا 

القانون، فإن كافة القوانايا  األخارى، هاي قاوانايا  

رذهبية وطائفية وقانون اليتي  الذي ي لد يوريًا هاو 

 .األفضل بينها

أرا لماذا "قانون اليتي " هو األفضل بالقاياا  إلاى 

 ائر رشاري  القواني  التاي يا اري تاداولاهاا، وهاي 

النيبية الشارلة على أ اا  راذهاباي وطاائافاي، أو 

المختلط وييرها، فألن أي قانون يكون نتاج الامارحالاة 

التي أفرزته. ولو قارنا رعطيات المرحلة التي    باهاا 

قانون اليتي ، ر  المرحلة الحالية التي تحفل بنقاشات 

حو  قانون انتخابي جديد، لوجدنا، أن ررحلة الياتايا  

كانت أفضل بما ال يقا  بما هو  ائد حاالاياًا: فاياو  

   "قانون اليتي " كان لبنان يدخل ررحلة بناء دولة 

على أ س رؤ ياتية، را الاس الاخادراة الامادناياة، 

التفتيش المركزي، ديوان المحا بة، رصر  لبنان الا  

ر  المؤ يات التي كانت تشكل في حاياناهاا رادخااًل 

 .إلصالح جدي في بنية الناا  الييا ي اإلداري

كما أنه في تلك المرحلة، كان الوض  العربي المحيط 

بلبنان، في حالة نهوض ول  يك  لبنان باماناأى عا  

 . انعكا ات هذا النهوض

في تلك المرحلة، وإن كان الناا  الييا ي تحاكاماه 

الطائفية الييا ية إال أنها ل  تك  في ريتوى را هاو 

قائ  حالياً، حيث انشاطارت الاطاوائاف إلاى راذاها ، 

وأصبحت التعب ة المذهبية والطائفية هقافاة شاعاباياة 

تعمل القوى المهيمنة على رفااصال اليالاطاة عالاى 

 .تغذيتها بخطاب تعبوي رقيت

وإذا كانت رعطيات المرحلة الحالية هي أ وأ باكا ايار 

ر  رعطى ررحلة اليتي ، فهل ان ياعاقال أن تافارز 

تشريعات تكون أفضل ر  تلك المرحلة الاتاي  انات 

فيها تشريعات في عهد تلمس إصالح  يا ي وإداري 

 واقتصادي؟

إن كافة المشاري  المطروحة هي أ وأ را  "قااناون 

اليتي " على ري  الشوائ  الالحقة به التي ال تا اعالاه 

 .يعكس حقيقة اإلرادة الشعبية

وعليه إذا كان الذي  ي لدون "قانون اليتي " وناحا   

نريد إلغاء  لمصلحة قانون وطني ولياس راذهاباياًا أو  

طائفياً، فلماذا يت  التهرب ر  تطبيق راا نا  عالاياه  

  22 اتفاق الطائف والذي أصبح نصاً د تورياً في المادة غ 

إن كل ذلك ي بت أن الاذيا  يادعاون إلاى إ اقااط 

قانون اليتي  رت اوزي  راا نا  عالاياه الاطاائاف، 

يريدون النزو  تحت  قف هذا القانون و ا  قااناون 

أك ر طائفية ورذهبية حماية لمصالح القوى الطائفاياة 

 .والمذهبية التي أفرزتها األحداث

فكفى تكاذبًا على النا ، وكافاى جالادًا "لاقااناون 

اليتي " الذي هو أفضل رما هو راطاروح حاالاياًا ألن 

رعطيات المرحلة الاتاي أفارزتاه كاانات أفضال را  

 .رعطيات المرحلة الحالية وطنيًا وقورياً وديموقراطياً 
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التقت الهي ة اإلدارية لراباطاة راعال اماي الاتاعالايا  

األ ا ي الر مي في لباناان راعاالاي وزيار الاتارباياة 

والتعلي  العاالاي األ اتااذ راروان حامااد ، باحاضاور 

 ريتشارْيه األ تاذ أنور ضو واأل تاذ ييان شكرون. 

وبح ت رعه راواضايا   الايالاة الارتا  والارواتا  

ة لالاماعال امايا  وريااواة اإلجاازة  والدرجات الميتحق 

اات صاناادياق  ال ارعي ة باإلجازة التعليمي ة، ورياتاحاق 

المدار  والمتعاقدي  ، وتاعاوياه اإلدارة، وحااجاة 

التعلي  األ ا ي لمعل مي  في المال  وحال رشاكالاة 

التعاقد التي تكبر عارا بعد عا ،  يماا وان الاقااناون 

ينيط بوزارة التربية الطالا   اناوي اا را   2/22//21

ر لس الخدرة المدنية تناي  رباراة لاتاوفايار حااجاة 

 . المدر ة الر مية ر  المعلمي 

وقد أكد رعالي الوزير ،بما يخ   الايالاة الارتا  

والروات ، انه يتوق  إقرار الموازنة خال  شاهار شابااط 

وفيها المبلغ المرصود لليليلة، واذا لا  ياتا  ذلاك، 

 2/129يكون ال رناص ر  إقارار رشارو  الاقااناون 

الموجود في الم لس النيابي بعد إدخاا  الاتاعادياالت 

 .الالزرة عليه

كما أعل  عزره على تشكيل ل ناة تاكاون الاراباطاة 

رم ل ة فيها لدر  كل رشاكل الامادر اة الار اماياة 

واقتراح رشاري  القواني  الالزرة لتطويرها وتحيينهاا، 

وانه  و  يراج  وزارة الما  بخاصاوص رياتاحاقاات 

صناديق المدار  لإل را  بدفعهاا، كاماا اناه  او  

يعمل على تيري  رشاري  القواني  الاماوجاودة أراا  

الم لس النيابي ورنها تعاديال الاقااناون الاماتاعالاق 

بالمديري . كما اعل  نيته العمل عالاى حال رشاكالاة 

المعلمي  الميتعان به  ،وطل  ر  المناطق التربوية 

اإل را  في رف  جداو  المتعاقدي  لإل را  فاي دفا  

 .ريتحقاته 

 :هذا وقد جاء في المذكرة المرفوعة إلى رعاليه را يلي 

ُيؤ فنا أن يكون لقاؤنا األو  بك  في وزارة الترباياة 

والتعلي  العالي ر قاًل ب ملة رطال  رزرنة، ناأرال أن 

 .ت د حلولها في عهدك  وبرعايتك  الكريمة

أولى هذ  المطال   ليلة الرت  والروات ، الاتاي -2

أضحت بعد خمس  نوات ر  المطالبة باهاا وكاأناهاا 

حكاية إبريق الزيت، ر  أنها في الحقيقة لييات  اوى 

تصحيح لألجور بعد ت ميد بلغ عاقاديا  را  الازرا ، 

 .% /21ت اوز فيهما التضخ  نيبة الا 

إننا نتوق   ر  رعاليك  الطل  را  هايا اة راكاتا  

بندًا أو   2/129الم لس النيابي طرح رشرو  القانون 

في ال لية التشريعي ة الاقاادراة لالاما الاس، إلقارار  

نًا الدرجات اليت للمعل مي ،  يما وأن الاهايا اة  رتضم 

العارة كانت قد بدأت رناقشة هذا المشرو  رنذ العاا  

2/21. 

إننا نخا  ربط اليليلة بالموازنة فذلك يتطل  إقرار 

الموازنة في ر لس الوزراء، ه  في را الاس الاناواب، 

وبعد ذلك ُتطرح اليليالاة  عالاى الاهايا اة الاعااراة 

للم لس، فيما والية الم لس النيابي الاحاالاي قااربات 

 .على االنتهاء

ا  الادرجاات -2 إن عد  إقرار اليليلة التي تاتاضام 

، 21اليت للمعل مي  الذي  ل  ُيعاي اناوا فاي الادرجاة 

ُيضاعف الال  الالحق به ، ذلك ان رواتبه  أصاباحات 
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أقل ر  روات  زرالئه  المعين ي  حديا ااً، را  أناها  

يحملون اإلجازة ال ارعي ة أو التعليمي ة عاياناهاا ولاها  

 نوات خدرة تفوق ال الهي  عاارااً، وياعامالاون عادد 

 .الياعات نفيها، وهذا را ال ُيقر   عد  أو قانون

إن از رشرو  قانون رياواة اإلجاازة الا ااراعاي اة -3

باإلجازة التعليمي ة، فقد  بق أن أبًلًغنا رعالاي الاوزيار 

اليا  بو صع  أن ر لس الوزراء وافق علاى رشارو  

قانون بهذا الخصوص ، وتم ت إحالته إلاى الاما الاس 

النيابي، لك  ل  نلح  أنه ُأحيل إلاى أي  را  الالا اان 

 .النيابي ة

حل رعضلة صنادياق الامادار  الار اماي اة فاي -1

التعلي  األ ا ي، حيث ينتهي العا  الدرا ي وال تصال 

ريتحقات هذ  الصناديق ، ر  أن الاماطالاوب راناهاا 

تغطية المصاريف المدر ي ة كارلة، ور  ضمنها الكت  

المدر ي ة لدوارْي قبل وبعد الاهر، هذ  الكتا  الاتاي 

يتأخر وصولها إلى الطالب، وبعضها ككت  الاروضاات 

 .تتأخر فصاًل كاراًل حتى تصل إلى المدار 

ان التعلي  األ ا ي الر مي يخير  نوي اًا قاراباة -1

رعل   ورعل مة بفعل إحالته  إلى التقاعد، كاماا  ///2

يخير الم ات ع  طريق االنتداب إلى التعلي  ال ااناوي، 

او اإلدارات الر مي ة، ويت  ا اتابادالاها  عا  طارياق 

التعاقد، الذي هو ضد المعل   المتعاقد وضد المدر اة 

الر مي ة، وبالتأكيد ضد رفهو  التعلي  الا اي اد الاذي 

 . ي   تأرينه ل مي  الطالب

إننا نأرل رنك  اتخاذ قرار واضح ونهائي  بوض  خط ة 

لوقف التعاقد عبر إجراء رباريات دوري ة ينا مها ر لس 

الخدرة المدني ة، وصوالً لتأري  الكادر التعليمي الكارال 

للمدر ة الر مي ة. كما نأرل رنك  اتخاذ قارار شا اا  

وتاريخي بمن  االنتداب ر  التاعالايا  األ اا اي، إلاى 

 . التعلي  ال انوي الر مي أو اإلدارات العار ة

ت الماد ة  ر  المر او  االشاتاراعاي  /2رالحاة: نص 

را  الاتاعادياالت عالاياه  22/9/2616تاري   231رق  

 :على 22/1/2/22تاري   /21وآخرها القانون رق  

خالفًا للنصوص الاعاار اة الاماتاعال اقاة باتاعايايا  -أ

ي  ع  طرياق االخاتاياار  الموظ في  يت  تعيي  المدر  

 :وفقاً لألصو  التالية

 -إدارة الموظف يا  -ُيعل  ر لس الخدرة المدني ة  -با

وز ر  كل  نة وكل ما دعت الاحااجاة، عا   في شهر تم 

عدد المدر  ي  الذي  تحتااج الاياها  وزارة الاتارباياة 

الوطني ة ر  يير حملة الشهادة التعليمي ة األولى، وذلك 

 .".بناء على طل  وزارة التربية الوطني ة

ات المعل مي  المتعاقاديا  دون -9 نأرل دف  ريتحق 

أي تأخير ، فليس رنطقي ًا أن يعمل المعل   الاماتاعااقاد 

 تة أشهر في ظل هذ  الارو  المعيشي ة الاقاا اياة 

 . دون أن يقبه ريتحقات ه الخ ولة

اعتبار المعل مي  الميتعان به  رتعاقديا  كاماا -2

ييره ، واتخاذ اإلجراءات المناا اباة لاتاوقايا  عاقاود 

 .التعاقد رعه 

ألف لايارة  21نطال  بتوحيد أجر  اعة التعاقد ب-1

لكل المتعاقدي  ر  المدار  التي تعل   النازحيا  اي ااً 

 .كان العمل الذي يقورون به

دة يتا  تاكالاياف رادياريا  باإدارة -6 أل باب رتعد 

ردار ه ، لك  تتأخر دورات إعداده ، رما ياحارراها  

ر  تعويه اإلدارة لينوات أحيانًا. نأرل رناكا  إقارار 

ربدأ دف  التعويه للمديري  فور صدور تاكالايافاها  

 .بأعما  اإلدارة

هنا  قواني  رضى علاى إصادارهاا اكا ار را  -/2

هالهي  عاًرا، لك  المرا ي  التنايمي ة لهاا لا  تصادر 

حتى اآلن أو ل  تطب ق، رما حر  المعل مي  ر  صنادوق 

المعل   ور  بيت المعل  ، فهل لنا ان ناأرال بصادور 

هذ  المرا ي  التنايمي ة في عهدك  وأن يكون افتتاح 

 .بيت المعل   برعايتك ؟

تعزيزًا للتعلي  األ اا اي الار اماي، وتاحافايازًا -22

لتطوير المعل مي  لمؤ هالته  العلمي ة، نطال  بتعديال 

  لُيعطى المعل ا  2//2/    311قانون إنصا  الم ازي  غ

ارب  درجات ُدفعة واحدة بد  تقييطها  عالاى رادى 

 تة عشر عاراً، كما ناطاالا  باإنصاا  الاماعال امايا  

ويير  ر  المرا ي  التي  /362المعين ي  في المر و  

ألحقت بعه الال  بالمعل مايا . كاماا نارى ضارورة 

إعطاء درجة لاما  ياحامال الامااجياتايار فاي رااد ة 

 .االختصاص ودرجتي  لم  يحمل الدكتورا 

إن وزارة التربية والتعلي  تحتاج إلاى هاياكالاي اة -22

ات الك يرة التاي تامات خاال   جديدة تتماشى والمتغير 

العقود األخيرة، ورنها على  بيل الم ا  ال الحصر الدور 

المفروض بالمناطق التربوية تأديته، ونح  نتطل  إلاى 

يا  كاراباطاة  إطالق هذ  الورشة في عهدك ، رتعهاد 

رعل مي  في التعلي  األ اا اي الار اماي أن ناقاد   

رياهمتنا واقتراحاتنا التي ا تخلصناها بعد رعايشتاناا 

 .الطويلة لقضايا المدر ة الر مي ة

                   2/22/ 2/   /3بيروت في   

 رابطة رعل مي التعلي  األ ا ي الر مي

 الهي ة اإلدارية 
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دعا  حرا  المتعاقدي  ال انويي  في بيان له كاافاة 

المتعاقدي  في التعلي  الر مي  ال ااناوي والاماهاناي 

واأل ا ي والميتعان به  إلى االنتافااضاة فاي وجاه 

تطنيش غبعه اليادة النواب  في تشري  عاد  يحفا  

له   نوات الماال  التي كان  اباباهاا يايااب وزارة 

 .التربية والحكورة ع  أداء ريؤولياتهما

ودان الحرا  را تصرح به را بي  الافاياناة واألخارى 

رابطة األ اا اي فاي تاها اماهاا الاالراقاباو  عالاى 

المتعاقدي  ويلفت نارها أن المتعاقد يملك الشهاادة 

العلمية والخبرة في ر االت التاعالايا  ووضا  أ ا الاة 

االرتحانات الر مية والتصحيح وأن وجود  في التعااقاد 

ي   أن ُيحمد عليه ال أن ُياذ  ألناه عاًوض  ناقا  

وهروب الوزارة والحكورة اللتان هما ر  ي   أن ُيداناا 

 .ال المتعاقد المناضل

وأضا : ارتحان ر لس الخدرة بماواد جااراعاياة ال 

تدخل في برارج التعلي  ال تقيس رياتاوى الاماعالا ، 

فالمتعاقد ر له كم ل األ تاذ ال ااراعاي، لامااذا األو  

يت اهله التشري ، بينما ال اني يدخل المال  الا ااراعاي 

 ر  دون ر لس الخدرة؟

ودعا البيان الرابطة إلى عد  تكرار ته اماهاا عالاى 

المتعاقد ألننا ل  نقف ركاتاوفاي األيادي أراا  تالاك  

 . التصرفات

ودعا البيان جمي  المتعاقدي  الا ااناوي واأل اا اي 

والمهني والميتعان به  إلاى راحاا اباة كال ناائا  

يتغاضى ع  ريؤولياته الوطنية ات ا  الاماتاعااقاديا  

والتي  تكون في صناديق االنتخابات داعياً إلى العامال 

ضد كل نائ  يتغاضى ع  هذ  الحقوق إلى أي كاتالاة 

 .انتمى أو تيار أو حزب على كافة األراضي اللبنانية

وأضا :  نعمل بكل قوانا نح  وأصدقائنا وعائالتنا 

وأحزابنا وعالقاتنا إلى دع  كل نائ  يقف ر  قضياتاناا 

ويصوت يدا في ال لية التشريعية لصالاح وضا  حاد 

لمعاناة المتعاقد عبر إدخاالاه إلاى  راال  الاتاعالايا  

 .والعكس تماراً هو الصحيح

وبار  الحرا  اإلضراب الذي دعا إليه الاماتاعااقادون 

في التعلي  المهني رعلنًا تضارنه ر  كل المطال  التي 

 .طرحتها ل نة التنييق للمتعاقدي  في التعلي  المهني

 2/22-2-/3بيروت في 

 حرا  المتعاقدي  ال انويي 

في بيان صدر ع  المتعاقدي  ال انويي  أعالا  

اإلضراب العا  في كافة ال انويات  نهار الخاماياس 

دعماً لحل رآ ي الاماتاعااقاديا   2/22-2-29في 

والحقوق المشروعة التي ترفعها رابطة الاتاعالايا  

 ال انوي، وهذا أه  را جاء في البيان:

أعل  حرا  المتعاقدي  ال انوييا  الاياو  فاي 

بيان له اإلضراب   العا  فاي جامايا  الا ااناوياات 

الر مية ا تنكارًا لييا ة المماطلة في راتااباعاة 

 . وحل قضية المتعاقدي  اإلنيانية والتربوية

إن حرا  المتعاقدي   يرف  إلى فخاراة رئاياس 

 ال مهورية 

 و اليادة النواب واليادة الوزراء

 ورعالي وزير التربية

 ول نة التربية النيابية

المطال  المصيرية المتوقفة رنذ  نوات وهاي 

 :التالية

إقرار اليادة النواب وفي أو  جلية تشريعاياة  -2 

ُتعقد  بحقوق المتعاقد الذي رن  ر  المشاركة فاي  

، حقه بالتا ابايات  11 والذي ت اوز        2/21 رباراة  

الفوري  ر  خال  فتح كلية التربياة ورا  باعادهاا  

 . إجراء رباراة خاصة بما تضمنته برارج هذ  الدورة 

ضرورة إنصا  جمي  المتعاقاديا  وتاوقايا  -2

 .عقود الميتعان به 

التوقي  الفوري را  را الاس الاوزراء عالاى -3

رر و  دف  ريتحقات المتعاقدي  وتحويل هاذ  

الميتحقات للمصار  في رهلة أقصاها أخر شاهار 

 .شباط

وفي ختا  البيان توجه حرا  المتعاقديا ، إلاى 

اليادة الميؤولي  بضرورة حي  هذا الملاف فاي 

أو  جلية تشريعية،  رحذري  الميؤولي  باعاد  

 . ت اوز حقوق المتعاقدي 

كما يتوجه الحرا  إلى كافة الزرالء المناضالايا   

باال تعداد للتحر  الميداني باعاتاصاا  راطالاباي 

 ُيحدد روعد  وركانه الحقًا ورا ذلاك إال خادراًة 

 .لحقوقنا ورطالبنا المهدورة رنذ عقود

  2/22-2-1بيروت في 

 حرا  المتعاقدي  ال انويي 
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 بيان صحايف صادر عن

 االتحاد الوطني لنقابات العمال واملستخدمني يف لبنان

عقد المكت  التنفيذي لالتحااد الاوطاناي لاناقااباات 

العما  والميتخدري  في لبنان اجتماعًا برئا ة رئييه 

كا ترو عبداهلل وبحضور األعضاء ورؤ اء الفارو  را  

المناطق ورندوبي القطا  العا  والمزارعي  وصدر عنه 

 بياناً صحفياً جاء فيه:

توقف المكت  التنفيذي أرا  رامااطالاة الاحاكاوراة 

بالتعاطي ر  قضايا اللبنانيي  وبخاصة العما  بشاكال 

أ ا ي ودان توجهات الحكورة الاتاي عابارت عاناهاا 

بمشرو  الموازنة الم اقلة بتحميل الفقراء وذوي الدخل 

المحدود الضرائ  لصالح تمويل صفقاته  الافاا ادة 

و رقته  للما  العا  باداًل را  أن ياكاون الاتاوجاه 

لتحميل الشركات العقارية والمصار  وأصحاب الارياو  

الكبرى أعباء الضرائ  ا تنادًا إلى الاناااا  الضارياباي 

التصاعدي، ور  المؤ ف أن نرى اإلعفاءات الضريباياة 

لأللما  واليخوت وييرها وتحميل ربطة الخبز والماواد 

 .وزيادتها على الفقراء TVA الغذائية ضريبة الا

وطال  ر لس النواب بعد  إقرار هذ  الموازنة التاي 

تزيد الفقراء فقرًا والفا دي  و ارقي وناهبي الاماا  

العا  ينى وهراًء وعلى رأ ه  الاماصاار  والشاركاات 

 .العقارية وحيتان الما 

كما أدان المكت  التنفيذي إقرار التعديالت الطفيافاة 

على قانون اإلي ارات الته يري األ اود وطاالا  را  

فخارة الرئيس إعادة كرة النار إلى الم الاس الانايااباي 

إلعادة إقرار قانون لإلي ارات عااد  ياناصاف قاداراى 

  .الميتأجري  وصغار المالكي 

ودعا المكت  التنفيذي الحكورة لإل را  باتاصاحاياح 

لايارة  /////22األجور وتعيي  الحد األدناى لاألجاور 

لبنانية يضا  إليه بد  النقل والمنح، وإقرار  الايالاة 

الرت  والروات  وزيادة يالء المعيشة للاعاارالايا  فاي 

القطا  العا  بما يوازي نيبة الاتاضاخا  وبامافاعاو  

رجعي، كما توقف المكت  التنفيذي عند تزايد عملياات 

الصر  التعيفي وا تبدا  العما  اللبنانيي  بالالج ي  

اليوريي  وا تغالله  بأبش  الطرق ووض  الفقراء ر  

عما  لبنانيي  ونازحي  في رواجهة بعضه  الباعاه 

والمطلوب التحر  الفوري ر  أجهزة الارقااباة لاوقاف 

 هذ  العمليات وتفعيل دور أجهزة الرقابة والتفتيش.

كما طال  المكت  الاتانافاياذي الاحاكاوراة بااتاخااذ 

اإلجراءات الالزرة لمعال ة روضو  النازحي  والتنياياق 

ر  الحكورة اليورية للتخفيف ر  هذا العا ء وإعاادة 

 .ال زء األكبر رنه  إلى المناطق األرنة في بالده 

وأكد المكت  التنفيذي وقوفه ودعمه لتحركات كافاة 

المتعاقدي  في القطا  العا  كما ودان رحاولة التمييز 

 بي  رتقاعد ورتقاعد ر  هذ  الوزارة أو تلك.

وتوقف عند رطال  المزارعي  وجدد تأييد  ودعاماه 

لمطال  المزارعي  وبخاصة رزارعي التبغ وييره  را  

المزارعي  ويطال  بشموله  باتاقادياماات الضاماان 

االجتماعي ر  الف ات المحرورة األخرى ر  عما  ورش 

البناء وعما  البلديات واألجراء والمياوري  في العادياد 

ر  المؤ يات بماا فاياها  الاعاارالايا  باالضاماان 

 .والمحروري  ر  هذ  التقديمات والخدرات

وفي الختا  دعا كافة الف ات المتضاررة را  عاماا  

وروظفي  ورتعاقدي  وأجراء ورزارعي  ورعطلي  ع  

العمل وريتأجري  وكافة القوى النقابية الحية وقاوى 

الم تم  المدني والهي ات النيائية والشبابية والاقاوى 

الييا ية تناي  صفوفه  وتناي  التحركات الشعبياة 

احت اجًا ودفاعاًُ  ع  رطالبنا المحقة ر  األجور والصحة 

واليك  والتعلي  وديماوراة الاعامال والاتاقادياماات 

االجتماعية والنقل والاكاهاربااء واالتصااالت وحامااياة 

 .الحريات الخاصة والعارة

 

 2/22بيروت في األو  ر  شباط 

 االتحاد الوطني لنقابات العما  

 ...والميتخدري  في لبنان

 الرئيس كا ترو عبداهلل
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اجتمعت قيادة التيار النقابي الميتقل في لبنان نهار 

 :وناقشت جدو  األعما  التالي 3/2/2/22ال معة في 

درا ة وتقيي  انتخابات الهيا اة اإلدارياة لاراباطاة  -

 .أ اتذة التعلي  ال انوي في لبنان

 .رناقشة انتخابات فرو  الرابطة -

 .وض  خطة وبرنارج للمرحلة القادرة -

 .رناقشة الوض  التنايمي -

البحث في إحياء حفل يداء بمنا بة عيد الاماعالا   -

 .ورنا بة ذكرى تأ يس التيار النقابي الميتقل

أوال": في روضو  انتخابات الهي ة اإلدارياة لاراباطاة 

أ اتذة التعلي  ال انوي، توقف الم تمعون أراا   ايار 

تحضير االنتخابات والنتي ة التاي أفضات إلاياهاا هاذ  

االنتخابات. بعد النقاش خل  الما اتاماعاون إلاى أن 

التحضير لهذ  االنتخابات تميز بالعمل ال اد را  قابال 

رناضلي التيار النقابي على الميتوى اللوجيتي وعالاى 

ريتوى نشر برنارج وخطة التيار النقابي الميتقل فاي 

كل لبنان نارا لوجود التيار النقابي وانتشار  فاي كال 

هانويات لبنان رتخطيا المناطق والاماذاها  لايا اياد 

 .المواطنة والوطنية بأبهى ت لياتها

على ريتوى قواعد اال اتذة، حصد الاتاياار تاأيايادا" 

كبيرا" ري  المعار  الكبيرة التاي خااضاهاا فاي وجاه 

تحالف كل أحزاب اليلطة ورا تملكه ر  و ائل تريي  

وترهي . أرا على ريتوى انتخاباات الاهايا اة اإلدارياة 

%، هذ  النيبة الاتاي  اياؤ اس 31فحقق التيار نيبة 

عليها التيار لبناء رعارضة بناءة را  داخال الاراباطاة، 

تتاب  وتراق  عمل الهي ة اإلدارية وكارل الهي ات فاي 

 بيل أحقاق الحقوق والحفاظ على المكتيبات وصاون 

كرارة األ اتذة وتأري  حماية الرأي اآلخار، أناناا ناعاد 

األ اتذة أننا  نلاتاز  قارارات الا اماعاياات الاعااراة 

و نحملها ونداف  عنها، كما أننا  ناحاا ا  الاهايا اة 

اإلدارية اذا أخطأت وفرطت بالحقوق والمكتيبات. كماا 

أننا نوجه التحية والتقدير إلاى كال األ ااتاذة الاذيا  

أولونا ال قة ونعادها  أناناا  اناصاون هاذ  الا اقاة 

و نعتبرها أرانة في أعناقنا،  كما األ اتذة الذيا  لا  

ينتخبوننا نعده  أننا  نقف رعه  ونناضل را  أجال 

الحقوق والمكتيبات والكرارة التي ت معنا ورا  أجال 

 . يادة القرار النقابي الميتقل

هانيا: على ريتوى انتخابات الفرو  قرر الم تماعاون 

خوض هذ  االنتخابات تحت عاناوان صاون الاحاقاوق 

والمكتيبات والكرارة وتأكيد  اياادة الادياماقاراطاياة 

والرأي والرأي اآلخر، وهنا نؤكد، كما أكدنا  ابقا، عالاى 

رد اليد لل مي  ر  أجل إنتاج عمل نقابي، ظناً راناا أن 

 .العمل النقابي بحاجة إلى كل ال هود

هال ا: أكد الم تمعون علاى الابارنااراج الاذي، عالاى 

أ ا ه، خاض التيار النقابي الميتقل االنتخابات والذي 

 :يؤكد على النقاط التالية

  :التأكيد على اليليلة العادلة والتي تقو  على اآلتي

%، قاياماة 222إعادة القيمة الشرائية لألجر بإعطاء  -أ

ولغااياة  2669التضخ  الحاصل رنذ ت ميد األجور  نة 

% ، ر  حافا  21% فيبقى 11غحصلنا على  2/22نهاية 

حقنا بالحصو  على تصحيح األجور نتايا اة الاتاضاخا  

 .ولتاريخه 2/22الحاصل رنذ نهاية 

التأكيد على الحفاظ على روق  كل ف ة ر  ف ات  -ب

روظفي القطا  العا ، وخاصة أ اتذة التعلي  ال اناوي 

 :وذلك بالتأكيد على األ س التالية

درجات كاماا  9الفارق ع  األ تاذ ال ارعي المعيد -  

كان الفارق قبل إقرار  ليلة أ اتاذة الا ااراعاة فاي 

 .2/22نهاية  نة 

  والاتاي 13/99% غالقاناون /9الحفاظ على نيبة -  

تميز األ تاذ ال انوي وذلك لقاء  اعات عمل إضاافاياة 

 .يقو  بها األ تاذ ال انوي كما جاء في القانون

 /2الفارق ع  المعل  فاي الاتاعالايا  األ اا اي -  

فاي  223درجات كما كان الفارق قبل إقرار الاقااناون 

 .2/22نييان 

الحفاظ على حقوق المتقاعدي  فاي اليالايالاة  -ج 

العادلة التي نيعى إليها وذلك بإعطاء المتقاعد كارال 
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الحقوق التي يتقاضاها زريله في الخدرة. كما ناطاالا  

التي خيرناها عند ناهااياة الاخادراة    ٪21با تعادة ا 

ليصبح رعاش التقاعد يياوي آخر رعااش ياتاقااضاا  

األ تاذ قبل تقاعد ، كما ناطاالا  شاماو  الاتاقااعاد 

وخدرات التعاونية كل أ تاذ وصل إلى    التقاعد أو 

تقاعد أل باب صحية قاهرة أو توفا  اهلل رهما كاانات 

 .  نوات خدرته، أ وة بما ُأقر للنواب وورهته 

رفه المال  الموحد را قبل ال ارعة، اننا نطالا   -د

بمال  روحد يشمل كل رراحل التعلي  حتى الا ااراعاة 

ضمناً، واال ليك  للتعلي  ال انوي رال  خاص على يارار 

 .التعلي  ال ارعي

 .تحويل الرابطة إلى نقابة -ج

التأكيد على القرار النقابي الميتقل وتحرير  را   -د

 .الوصاية الييا ية

التأكيد على قانون نيبي لالنتخابات يؤر  عدالاة  - 

التم يل ويشر  كل القوى المكونة لأل اتذة ريتقلي  

 .كانوا أو حزبيي  في القرار النقابي

التأكيد على وحدة التشري  لتأري  المياواة بايا   -و

 .كل األ اتذة ورف  الغب  الالحق بالبعه

الكف ع  التيويف والمماطلة الاتاي تاماار اهاا  -ز

اليلطة ر  قضية األ اتذة ال دد الذيا  نا احاوا فاي 

ارتحانات ر لس الخدرة المدنية والتأكيد على اإل ارا  

بإدخاله   إلى كلية التربية وتعزيز دورهاا، إلدراجاها  

في رال  التعلي  ال انوي، وإنصا  الناجحي  الفاائاه 

لوض  حد لبدعة التعاقد ، رما ييتدعاي  2/29و 1//2

في الميتقبل تحديد الحاجة وإجراء الامابااراة رياباقااً 

 .إلدراج الناجحي  في المال  عند الحاجة

التأكيد على تحيي  التاقادياماات فاي تاعااوناياة  -ح 

روظفي الدولة لتتنا   ر  أكال  الطبابة واال تشافااء  

 .صوناً لصحة األ تاذ وكرارته 

التأكيد على تطبيق قانوناي صانادوق الاماعالا   -ط

 .وبيت المعل 

التأكيد على تو ي  الشطور ر  المعاش المعفاة  -ي

ر  ضريبة الدخل غ آخذي  باالعتبار كل زياادات ياالء 

 .المعيشة التي حصلت  ر  أجل ضريبة عادلة

رابعا: تعزيز التعلي  الر مي بتعزيز راوقا  األ ااتاذة  

والمعلمي ، وبوض  خطط ردرو ة لتطاويار الامانااهاج  

وتعديلها دورياً في رهلة ال تتخطى الخمس  نوات را   

وضعها روض  التنفيذ درئاًا لاالرتا اا  والاعاشاوائاياة  

  .المدرري ، لتواك  هذ  المناهج التطور العلمي العالمي 

 .خارياً: ناقش الم تمعون في الوض  التنايمي للتيار 

 اد ًا: قرر الم تمعون إقارة حفلة يذاء بماناا اباة 

عيد المعل  وذكرى تأ يس التيار النقابي الميتقل في 

 ."آذار بموعد يحدد الحقا

وأخيرًا طال  الم تمعون الرابطاة باوضا  بارنااراج  

واضح وخطة للتحر  رحددة وواضحة غفيها كل أشكا  

التحر  الذي يضمنه القانون والاد اتاور را  إضاراب 

تحذيري واالعتصا   وتااهر وإضراب رافاتاوح وصاوال 

إلى رقاطعة التصحيح ، لعرضها على ال معيات العاراة 

والتصويت عليها را  أجال وضا  حاد لالامامااطالاة 

والتيويف ر  قبل اليلطة، خاصة أن التذر  باالافاراغ 

 .الد توري قد انتهى

أرا في خ َّ دعوة الرابطة لإلضراب التحاذياري ياو  

شباط، فان التيار النقابي الاماياتاقال  29الخميس في 

يوافق على هاذا اإلضاراب عالاى أ اا  الاماطاالا  

المرفوعة ر  قبل التيار النقابي ، كما يؤكد عالاى أن 

هذا اإلضراب ي   أن يكون خطوة أولى تليها خطاوات 

تصعيدية بما فيها اإلضراب المفتاوح حاتاى تاحاقاياق 

المطال  وهذا ييتدعي دعاوة الا اماعاياات الاعااراة 

 .لالنعقاد لمناقشة هذ  الخطة

www.taleaalebanon.com 
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 طرائق علمية 

 يف معالجة 

 أزمة النفايات يف لبنان

 الدكتور علي بيان

 

تشير المعلورات إلى أن آخر راا تاوصالات إلاياه 

ال هات الر مية التي تناقش ريألة وضا  خاطاة 

لمعال ة النفايات الصلبة هو الترويج لاطارياقاتاي 

 .الطمر والتحلل الحراري

ال شك أن طريقة التحلل الحراري ر  الاطارائاق  

األقل تلوي ا" للبي ة و لكنها عالية الكلافاة خااصاة 

"اذا ل  يت  العمل بخطوات تمهيدية هي الفرز ر  

المصدر والتيبي  و التدوير لخفه كمية النفايات 

 .والعواد  النات ة عنها

لذلك ر  الضروري التذكير بأن أية خطة جديادة 

 :لمعال ة النفايات الصلبة ال تتضم 

 الفرز ر  المصدر-2

  التيبي -2

 التدوير-3

هي خطة رشبوهة ويير اقتصادية ويير علماياة  

ل هة التنمية الميتدارة ألنها ال تتوافق ر  المبادأ 

الاابااياا ااي األ ااا ااي: دورة الااعااناااصاار فااي 

بحيث بد  أن تكون النفايات رصدرًا ر    .الطبيعة

رصادر الدخل للخزينة العارة تصباح رصادرًا را  

رصادر إرهاق الخزينة بأعباء إضافية عالية وتمانا  

إعادة رنت ات الطبيعة إليها في المادى الاقاصايار 

 .والمتو ط

 بعد حملة الوزير أبو فاعور

 عاد قطاع األلبان 

 واألجبان للفساد

 يو ف الورداني 

نفذ المزارعون، أصحاب األبقار الحلوب، في رحاافاااة 

البقا ، حراكًا اعتراضيًا على الدولة، رم لة في الاوزارات 

ال الث: الزراعة، واالقتصاد والت ارة، والصناعة، رتهميا  

  .الحكورة بعد  حمايته ، والحفاظ على لقمة عيشه 

يقو  الييد خيري ال راح، المتحدث با   المزارعايا ، 

أنه  تقدروا ر  الوزارات ال الث، بكت  تبيا  الافايااد 

  :الميتشري في قطا  الحلي ، وأوضح النقاط التالية

ط  ر  الحلي  الم فف، الذي  ///9ييتورد لبنان -2

يدخل في صناعة األلبان واألجبان، وصنااعاة الشاوكاوال 

  والم ل ات.

تقو  بعه المعارل بصناعة إنتاجها ر  األجاباان -2

واأللبان ر  الحلي  الم فف، وتاكاتا  عالاى الاماناتاج 

  ."رصنو  ر  الحلي  الطبيعي" وهذا ر ا  للحقيقة

تقو  هذ  المعارل با تخدا  الزيوت الماهادرجاة، -3

ة بالصحة العارة، ري  إصدار الحكورة أك ار را   المضرَّ

تعمي  يمن  ا تخدا  هذ  المواد في صانااعاة الاماواد 

  .الغذائية عارة

تقو  المعارل الصغيرة، بتيويق إنتاجها ركشوفاً، -1

دون تعلي  أو تغليف، را ياتاناافاى را  الاماواصافاات 

  الصحية.

باب التهري  ر   وريا، لأللبان واألجبان والحليا ، -1

رفتوح على رصراعيه، وهي تدخال إلاى لاباناان، يايار 

  رغلفة أو رعلبة.

الكياد الذي يصي  اإلنتاج المحلاي، الاذي ياراعاي -9

المواصفات المطلوبة في التصني ، وا تخدا  الاحالايا  

الطبيعي، را يعرض هذا اإلنتاج للكياد، نتيا اة لاعاد  

القدرة على رواجهة اليوق المتفلتة ر  كل قيد، ذلاك 

أن أ عار المنتج ال يد للمعارل األرينة على إنتااجاهاا ال 

يمك  أن تهبط إلى ريتوى األ عار المتداولة للمنت ات 

  األخرى، إضافة إلى رشكلة التصدير وإي اد األ واق.

وفي لقاء ض  المزارعي  إلى راعاالاي وزيار الازراعاة 

يازي زعيتر، أعطي المزارعون وعدًا بمتابعة رالافاها ، 

ورراعاة رطالبه  وحقوقها  وقاد هادد الامازارعاون 

 بالل وء إلى التصعيد في حا  التيويف والمماطلة.
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رفضًا لقاشوت اإليجارات ،بدعوة من اتحاد شقابات الىعىقىا  
،القستخدمين في الشقا  ،هيئة الدفاع عن القىسىتىأجىريىن 
جابت مسيرة شوارع مدينة طرابلس اشطالقا من الىقىسىجىد 
القنصوري الكبير مر،را بساحة الكورة فساحة الىتىل فشىارع 
القصارف ،صوال إل  سراي طرابلس حي  شفذ القت ىاهىر،ت 

 : اعتصاما رمزيا الق  خالله
أمين صند،ق اتحاد شقابات الشقا  شادي السيد كلقة قىا  
فيها أت قاشوت اإليجار الجديد الذي أقره مجلس الىنىواب د،ت 
دراسة ،اقعية تنصف القالك ،تراعي إمكىاشىيىة الىقىسىتىأجىر 

 . القادية سيؤدي إل  رمي القستأجر في الشارع ..
أضاف: إشنا من هنا شطالب بزيادة األجىور ،لىيىس ربىطىهىا 
بنسبة مئوية من القيقة البيعية للقأجىور الىذي يىؤدي إلى  
اللجوء إل  لجات تخقىيىن تىكىلىف مىاال ال طىاقىة ألكىمىريىة 
القستأجرين تحقلها كقا أت الصند،ق القزم  إششاؤه سيكىوت 
حبرا عل  ،رق ،ال يؤدي إل  حلو  في حين ات فلسفة إلىغىاء 
العقود ال تفي بالغرض د،ت تامين البديل لذلك شرى ضىر،رة 
اإلسراع في إقرار قاشوت اإليجار التقلكي في مجلس الىنىواب 
عقال بخطاب القسم الذي يؤكد عل  حل السكن الىدسىتىوري 
كقا شتقسك بقطالبة فخامة رئيس الجهورية لرد هذا القاشوت 

 . إل  القجلس النيابي إلصالحه بقا يتناسب م  الدستور

 

 إشــــــراقية
كقا ألق  القحامي رامي إشراقية كلقة لفت فيىهىا إلى  أت 
القاشوت الجديد سيؤدي إل  أزمة اجتقاعية ،شعبية خىطىيىرة 
سيقا ،أت الحد األدش  لألجور سيصبح مىتىسىا،يىًا مى  بىد  
قاشوت اإليجار األمر الذي ستعجز الطبقات الشعبية كافة عىن 
 .تحقله ليصبح القاشوت سببا لتشريد الناس ،تخريب حياتهم

ثم اشتقل ،فد من القت اهرين إل  مكتب محافىظ لىبىنىات 
الشقالي القاضي رمزي شهرا الذي تسلم مىذكىرة مىطىلىبىيىة 
موجهة لرئيس الجقهورية العقاد ميشىا  عىوت ،تضىقىنىت 
إشارة إل  حجم القستأجرين القدام  البالغ مليوت ،مئة ألىف 
من اللبناشيين ،اشه بقوجب القاشوت الجديد لإليجارات سيصار 

إل  إلحاق ال لم بأكمر من ثل  الشعب اللبناشي ،ما سىيىؤدي 
إل  فرز طائفي ،مذهبي ،إدخا  القضاء في د،امة األحىكىاي 

 . القتضاربة ،تفريغ القدت من الناس القتوسطي الدخل
كقا تضقنت القذكرة إشارة اللي أت ششر القاشوت جاء خالفًا 

بنشره خار  الىقىهىلىة  9/4/9119تاريخ  646للقاشوت رقم 
القاشوشية ،إل  أت مسالة الصىنىد،ق مسىألىة ،اهىيىة ،غىيىر 
مضقوشة ،مرهقة ،ات اآلفىة الىكىبىرى هىي أت الىقىجىلىس 

من القىاشىوت أي أبىطىل الىلىجىنىة  9الدستوري أبطل القادة 
،مفاعيلها  ،التقست القذكرة من الرئيس ميشىا  عىوت رد 

 . القاشوت ،إعادته إل  مجلس النواب بقا له من صالحيات

 

 املحافظ نهرا
من جهته ،بعد تسلقه شسخة من القذكىرة رد الىقىحىافىظ 
شهرا بكلقة قا  فيها : استقبلنا ،فد االتحاد العقالي ،الىدفىاع 
عن حقوق القستأجرين ،كقا يعلم الجقي  أشنا بصدد قىاشىوت 
أقره مجلس النواب ،كسلطة إدارية ال يقكننا أت شىقىف فىي 
،جهه لكننا شستق  إل  صرخة القستأجرين القعترضين عل  
هذا القاشوت ،قد تقدموا بكتاب موجه إل  فخىامىة الىرئىيىس 
ميشا  عوت ،شحن سنقوي بد،رشا بإيصا  صوتهىم ،الىقىرار 
النهائي الدستوري يعود له ،هو له الىحىل الىدسىتىوري بىرد 
القاشوت إل  مجلس النواب ،هو الوحيد الىذي يىقىتىلىك هىذا 

 الحل ،هو يرى ما هو مناسب في هذا القجا .
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 بوش وترامب وخيار الدولتني

 ركاد  ال  "أبو رحمود" 

  أري  عا  جبهة التحرير العربية

أعل  الرئيس األريركي ترار  في رؤتمر  الصحفاي 

اناه يادعا   21/2/2/22ر  نتنياهو في البيت األبيه 

اليال  بي  الفليطينيي  وغاإل ارائايالايايا  ، ولاياس 

بالضرورة أن يكون بحل الادولاتايا ، وقاد أهاار هاذا 

الحديث نقاشًا حادًا حو  تراج  أريركا عا  خاياار حال 

 .الدولتي 

وبالعودة إلى الوهائق ن د أن الرئاياس األراياركاي  

بوش االب  وفي راوجاة تصااعاد االناتافااضاة داخال 

قارر تاغايايارًا  2//2األراضي المحتلة، وفي ربي  العا  

جذريًا في  يا اته، حيث دعا في حديث له في حديقة 

الورود في البيت األبيه إلى دولتي  تعيشان جنبًا إلاى 

جن ، وبأنه الطريق الوحيد إلن ااز الياال . كاماا دعاا 

الشع  الفليطيني النتخاب قيادة جديدة، قيادة لييت 

رتورطة باإلرهاب على حد زعمه، وبنااء دياماقاراطاياة 

ربنية على التيارح والحرية، واذا الشع  الفلياطاياناي 

أن ز هذ  األهدا  فان أريركا والعال   او  ييااعاد 

جهوده . وكما يقو  هو في رذكراته بأنه وض  خطاة 

جري ة تياعد كال الطرفي  غاإل رائيلي  والفلياطاياناي 

 .التخاذ الخيارات الصعبة الضرورية لليال 

ويتاب  الرئيس بوش االب  أن الافاكارة أشاعالات  

نقاشًا حادًا بداية في اإلدارة األريركية، فبياناماا كاانات 

كونداليزا رايس و تيف هدلي إلى جان  الفكرة فاقاد 

عارضها ديك تشيني ورريفليد. وكان رصدر قلقاها  

أن دع  أريركا لقيا  دولة فالاياطاياناياة فاي أجاواء 

االنتفاضة  يبدو وكأنه ركافأة لاإلرهااب. كاماا كاان 

كول  باو  قلقاً ر  الدعوة لقيا  قيادة فلاياطاياناياة 

جديدة، وان هذا  و  يربك "أبو عمار" ويقلال فارص 

ن اح رحادهات اليال ، وفي قاماة الادو  الصانااعاياة 

ال مانية فإن رقترحات بوش االب  وبا ت ناء توني بلير 

الذي أيدها فان رؤو اء الدو  األخرى قد عارضت فكرة 

 .التخل  ر  أبي عمار الحائز على جائزة نوبل لليال 

بالنهاية وعلى ضوء حديث الرئاياس باوش االبا   

قا  كول  باو  بصياية خارطة طريق وتحاتاوي عالاى 

 هالث رراحل:

على الفليطينيي  وقف اله مات  المرحلة األولى:-

اإلرهابية ورحاربة الفايااد وإنا ااز اإلصاالح الاماالاي 

واإلداري في رؤ يات اليالاطاة، وإنا ااز اناتاخااباات 

ديمقراطية. وفي المقاابال تاناياحا  إ ارائايال را  

 الميتوطنات يير الشرعية.

يبدأ الطرفان رحادهات هنائية  وفي المرحلة ال انية-

 تؤدي إلى قيا  دولة فليطينية رؤقتة.

يتفاوض الفليطاايااناايااون و وفي المرحلة ال ال ة-

غاإل رائيليون  لحل قضايا الوض  النهائي ورنها وضا  

القد ، حق العودة، والحدود. وبعد ذلك عالاى الادو  

العربية أن تدع  المحادهات وتعمل على بناء عاالقاات 

 "طبيعية ر  "إ رائيل

 نة  21وإذا ا تعرضنا خطة الطريق األريركية بعد 

عليها يتضح أن هدفها كان إنهاء االنتفاضة، كاماا أن 

شارون وبالتنييق ر  الرئيس بوش االب  قاد اجاتااح 

رناطق أ في الضفة الغربية وحاصر الرئيس الارراز أباو 

عمار الذي ا تشهد ريمورًا بقارار را  باوش االبا  

 وبتنفيذ ر  شارون.

والديمقراطية الفليطينية التي أصر علاياهاا باوش 

فقد جاءت االنتخابات التشريعية بحركاة حاماا  إلاى 

اليلطة وراا تابا  ذلاك را  أحاداث درارااتاياكاياة، 

عارًا ر  الرعااياة  23ورفاوضات الوض  النهائي وبعد 

األريركية ل  تصل إلى أية نتي ة، بل هاناا  راطاالا  

إ رائيلية بضا  أراضاي يارب ناهار األردن "األياوار" 

والميتوطنات وبقاء المعياكارات اإل ارائايالاياة فاي 

الضفة إلى جان  الييطرة األرنية اإل رائيلية الميتمرة 

في الضفة الغربية، كما أن هنا  تأكيدًا صهيونيًا علاى 

ضرورة ا تمرار اال تيطان. وقرار را  ماي بااليامااح 

الذي يشرع  الميتوطاناات الاقاائاماة عالاى أراضاي 

فليطينية، وييمح بمصادرة أراضي فليطينية خاصاة 

لبناء الميتوطنات جاء لينهي أية فرصة، لحل  ياا اي 

للصرا  الفليطيني اإل رائيلي وهو ات ا  واضاح كاماا 

 .يقو  الرئيس أبو رازن لقيا  دولة واحدة بنااري 

وإذا كان البعه قد اخذ ر  خطة طارياق كاولا   

باو  فقط، دعاوة اإلدارة األراياركاياة لاقاياا  دولاة 

فليطينية رت اهاًل الشروط التي تدر  أريركا خاطاورة 

تطبيقها واألهر الذي تخلفه على القيادة الفليطاياناياة 

والوض  الفليطيني بررته، وبماا ياخاد  راخاطاطاات 

غإ رائيل . لذا فان كال  ترار  لاياس تاراجاعاًا وإناماا 

رتابعة لما انتهى إليه ال مهوري باوش االبا ، حاياث 

عاش شعبنا الفليطيني في عهد  اشد أزراته وعرفات 

 .ارتنا العربية أقيى رصائبها
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أكد حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي أن المرحلاة 

الشاقة والصعبة التي تمر بها أرتناا الاعارباياة الاياو  

بالمزيد ر  الشطط والتخبط وشيو  التفاهة وهاقاافاة 

االنهزا ، لهي الدليل على كل را صنعاتاه قاوى الشار 

الصهيوني التي تمددت واختارقات   –العالمي األريركي 

كل الياحات العربية رنذ الغزو الغاش  الذي ا تاهاد  

العراق األش  واختال  التوازن في رواجهة الاعادواناياة 

الصهيونية، ولقد بات الرهان اليو  قائمًا عالاى قاوى 

الشع  وقدراته في تبني أطر الماواجاهاة وا اتاعاادة 

الكرارة المفقودة يير هيابي  بالموت الاذي هاو قادر 

النا ، أرا اال تيال  فهو المرفوض وال خيار لشعباناا 

بعد اليو   وى تخطي حواجاز الاخاو  والانااار إلاى 

الميتقبل نارة األحرار ال وريي  الاذيا  ال ياباخالاون 

بالتضحيات  وهذا را تؤكد عليه إرادة الحياة عند أبانااء 

شعبنا العربي الفليطيني ري  قياوة وررارة االحتال ، 

وأصرار  على المواجهة، تأكيدًا لهويته الوطنية ورفضاً 

 لييا ة تهويد األرض وطمس هوية شع  فليطي .

جاء ذلك، في الكلمة التاي ألاقااهاا عضاو الاقاياادة 

القطرية لحزب طليعة لبنان الرفيق رضوان يا ي  فاي 

االعتصا  ال ماهيري الذي دعت إليه قاياادة راناطاقاة 

الشما  لحركة التحرير الوطني الفليطيني غفتح  قابال 

أرا  رقر الصلي  األحمر  23/2/2/22ظهر يو  االهني  

بطرابلس تضارنًا ر  األهل الصاراديا  فاي األراضاي 

، ورفضًا ليياا اة 2611الفليطينية المحتلة في العا  

رصادرة األراضي ر  قبل االحتال  الصهياوناي، حاياث 

حضر  رم لون ع  األحزاب الوطنية اللبنانية والفصائل 

الفليطينية والهي ات اإل الرية والفعاليات الشعاباياة، 

وتحدث فيه بداية ريؤو  اإلعال  لاحاركاة فاتاح فاي 

الشما  األ  رصطفى أبو حرب الذي رح  بالمشاركيا  

 رؤكدًا على وحدة النضا  اللبناني الفليطيني.

ليعطي الكال  إلى المحاري طوني الخوري الذي تكل  

با   نقابة المحاري  في طرابلس رشددًا على أهمياة 

النضا  والصمود الفليطيني داخل األراضي الماحاتالاة، 

واضعًا كل إركااناياات الاناقااباة فاي خادراة األخاوة 

 الفليطينيي  وقضيته  العادلة المشرفة.

ه  تكل  الدكتور رحمد الحزوري، رئيس ت ما  أراان 

روجهًا  ليلة ر ائل إلى األخوة الفليطيانايايا  فاي 

الداخل وفي لبنان ولحكا  العرب والم اتاما  الادولاي، 

داعيًا إلى توحيد البندقية والاماوقاف الافالاياطاياناي 

وتحصينه ر  أية اختراقات رعادية وتفويات الافارص 

على كل المراهني  علاى شارذراة الافالاياطايانايايا  

وانقياراته  رطالبًا الم تم  الدولي باتخاذ الاماوقاف 

الحا   ت ا  العدو الصاهاياوناي الاغااصا ، وراديانااً 

الصمت العربي القاتل ت ا  را يحدث اليو  علاى أرض 

 فليطي .

وقبل أن يتوجه الحضور بتقدي  رذكرة شارلة حاو  

را ي ري في فليطي  المحتلة ر  قض  لألراضي، إلاى 

 رم ل الصلي  األحمر الدولي في لبنان.
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، وبمنا بة الاذكارى  الا ااناياة 2/22/  2/ 29بتاري  

وال الهي  لتحرير ردينة صيدا، ناَّمات جاماعاياة غبايات 

األ رى  رهرجانًا تكريميًا لالاشاهاداء واأل ارى الاذيا  

اعتقله  العدو الصهيوني أهناء احتالله لبنان في الاعاا  

. هذا وقد أقي  االحاتافاا  فاي بالادياة صايادا، 2612

وبحضور رما الايا  عا  األحازاب والاقاوى الاوطاناياة 

واإل الرية، ورم لي الفصائل الفليطينياة، وقاد حضار 

الرفيق صادق شعي  رم اًل حزب طليعة لبنان الاعارباي 

االشتراكي. وفي االحتفا  تا َّ تاوزيا  درو  لاعاائاالت 

األ ااااااااااااارى 

والشهداء. وقد 

ُكاارِّ  الاارفاايااق 

الشااااهاااايااااد 

 ليمان الباوظ 

وعااادد رااا  

الرفاق اآلخري  

راا  الااذياا  

كااانااوا أ اارى 

في رعاتاقاالت 

 العدو. 

ألقى أري   ر حركة فتح فاي الشاماا  األ  

أبو جهاد فياض كلمة الختا  التي اعتبر فياهاا 

أن را تقو  به حكورة االحتال  الصهيوني ر  

عمليات هد  جماعي ور  ته ير ألهلاناا فاي 

فليطي ، إنما يأتي في إطار  يا ة الييطرة 

على أكبر المياحات ر  األراضي إلبقاء أبانااء 

شع  فليطي  ياعاياشاون فاي كااناتاوناات 

رتفرقة تحيط بها الميتعمرات رماا ياقاضاي 

على حل  إقارة الدولة الفليطينية وعاصمتها 

 القد  الشريف.

وأضااا ، أنااه فااي ظاال هااذا الااتااصااعاايااد 

الصهيوني الذي ييتهد  اإلنيان الفليطيني 

وأرضه، اصبح واجبًا عليناا، إناهااء االناقاياا  

وتشكيل حكورة وحادة وطاناياة باماشااركاة 

ال مي  وإجراء االنتخابات التشريعية والرئا ياة 

والم لس الوطني الفليطيني لمواجاهاة كال 

التحديات المحدقة بشاعاباناا الافالاياطاياناي 

 ورشروعه الوطني.

وع  الوض  في لبنان، أكد أبو جهاد فيااض 

أن أر  المخيمات الفليطينية ر  أر  لباناان 

ول  نيمح ألي كان أن تكون رخيماتنا خنا ارًا 

في الخاصرة األرنية اللبنانية والتمياك باحاق 

العودة ورفه كل رشاري  التوطي ، رطاالابااً 

األونروا بضرورة اإل را  في إنهاء أعمار رخي  

البارد والعودة إلى خطة الطوارئ التاي تاقاد  

الخدرات تخفيفًا لمعاناة الشع  الفليطاياناي 

وضرورة زيادة التقديمات ألهلنا النازحي  را  

رخيمات  وريا لحي  عودته  رشاددًا عالاى 

رطالبة األونروا بالتعاقد ر  ريتشفى جارعي 

ييتطي  تقدي  خدرات ا تشافاائاياة أفضال 

 لفليطينيي الشما .
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 إقرت وكفر برعم
 

 عكامهّجرة مسيحية كانت تابعة لقضاء عكا، وتبعد عن مدينة  فلسطينيةهي قرية  إقرثأو  إقرت
م 55١كيلومترًا إلى الشمال الشرقي. تواجدت القرية على تل شديد االنحدار، على ارتفاع  ٧555حوالي 

عن سطح البحر، يبعد بضعة كيلومترات عن الحدود اللبنانية. كان من المقرر أن تكون جزءًا من التدولتة 
، إال أن اإلسرائيليين استولوا عليها خالل ٠49٢سنة  األمم المتحدةالعربية في التقسيم الذي اعتمدته 

وإلى القرى الفلسطينية المجاورة بتعتد أن طتردتتهتم  لبنان، وقد لجأ سكانها جميعًا إلى ٠491حرب 
، أما ٠40٠منزاًل عام  5١. بلغ عدد منازل قرية إقرت ٠45٠و ٠491العصابات الصهيونية بين عامي 

  .٠495نسمة عام  94١، و ٠40٠نسمة عام  004عدد سكان القرية فبلغ 
كنيسة الروم الكاثوليك هي المبنى الوحيد المتبقي من القرية حتى اليوم. من المهم اإلشارة إلى أن 
أهل قرية اقرث لم يتنازلوا عن حقهم في العودة إلى البلد ويبادروا دائما على إقامة المظاهرات ضد 

سياسة دولة إسرائيل في نهب األراضي وعدم إعطاء الفلسطينيين 
بشكل عام واالقارثة بشكل خاص حق العودة إلى بلدهم. يتم 
إقامة مخيم ألوالد البلد كل سنة في اقرث لتعليم األوالد أهمية 

 .الصمود وعدم التخلي عن حقوقهم ولكي يقربوهم أكثر إلى البلد
 

حترب من أشهر القرى التمتهتجترة ختالل  مارونيةقرية  كفر برعم
وهجر أهلها على وعد العودة ومنذ ذلك الزمن ما زال أبناؤها  .٠491

يطالبون بالعودة، إال أن السلطات اإلسرائيلية ال تسمح لهم بالعودة 
بالرغم من صدور قرارات من الهيئات القضائية تتقتر لتهتم بتحتق 
العودة إليها. وال زالت محاوالت أهاليها لتلتعتودة مستتتمترّة لت ن. 

)الحارس الفتي( وتقتيتم  "هشومر هتسعير" وتقطن فيها اليوم فرقة
في منازل أهلها األصليين. وقد عدها الشيخ سليمان ضاهر من قترى 

 .حسب التقسيمات القديمة جبل عامل
متترًا عتن ستطتح  ٢5١كان مركز القرية في منطقة جبلية ترتفع 

كلم شمال غرب مدينة صتفتد  ٠٢البحر في الجليل األعلى على بعد 
كلم عن الحدود اللبنانية. ومر بها طريق من صتفتد وعتكتا  9وتبعد 

والتي يتابع طريقه إلى الحدود اللبنانية حيث كتان لتهتا نتقتطتة 
جمارك. وصفت في القرن التاسع عشر بانها قتريتة متبتنتيتة متن 
الحجارة ومحاطة بالبساتين وشجر الزيتون وكروم العنب. وكان عتدد 

نسمة أغلبتيتتتهتم متن  5١١و 0١١سكانها في تلك الفترة ما بين 
. أتتى ٠491عتام  ٠١5١المسيحيين. وصل عدد سكان القرية إلى 

 .معظم سكانها العرب من جليل فلسطين وجنوب لبنان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/1951
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B1_%D9%87%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
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 بيان قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشرتاكي

 يف ذكرى ثورة الثامن من شباط 

 

 2693لمنا بة قيا  هورة ال ار  ر  شابااط عاا  

أصدرت قيادة قطر العراق لاحازب الاباعاث الاعارباي 

 االشتراكي البيان التالي:

 يا أبناء شعبنا المقدا 

تحل علينا اليو  الذكرى الرابعة والاخاماياون لا اورة 

التي قضت علاى الاحاكا   2693ال ار  ر  شباط عا  

الفردي الديكتاتوري القا مي بعد نضاا  جامااهاياري 

رتواصل لما يقرب ر  خمية  نوات قادُ  حزب البعث 

العربي االشتراكي والذي افضى إلاى تاالحا  الاطاالئا  

المدنية والعيكرية ال ورية لتنفيذ هورة الا اارا  را  

والتي قد  فيها الحزب كوكاباة را   2693شباط عا  

شهدائه العيكريي  والمدنيي  غ وجدي ناجي وإبراهي  

جا   وكارل علوان و عدون فالاياح وخاالاد نااصار 

وقحطان عبد اللطيف ورؤيد وعماد الا اماا  وعاباد 

القادر النعيمي و ها  المتولي  وأفصحت هورة ال ار  

ر  شباط ع  وجهها الوطني والقوري األصايال راناذ 

اليو  األو  النب اقها و اه  العراق رياهماة فاعاالاة 

في صدور ري اق الوحدة ال الهية بي  العاراق و اورياا 

 ..2693ورصر في الياب  عشر ر  نييان عا  

ولقد اكتنفت رييرة ال اورة باعاه األخاطااء الاتاي 

ا تغلها المرتد والناكر لل مايال عاباد الياال  عاار  

والذي جاء به المناضلون البع يون ر  دار  ونصاباو  

رئييا لل مهورية، ليرتد ع  ال ورة وينفذ ردة ال اارا  

، وقاد شا  2693عشر ر  تشاريا  الياوداء عاا  

المرتدون حملة قم  وا عة ضاد رانااضالاي الاباعاث 

واعدروا كوكبة رنه  غرمتاز قصيرة وصاح  الرراحاي 

وعبد األرير نوري  وييره  ر  الشهداء األبرار ، ولاقاد 

تصدى رناضلو البعث للردة رنذ يوراهاا األو  وحاتاى 

 2691تف ير هورة الياب  عشر ال الهي  ر  تموز عاا  

التي عبرت ع  الوجه الوطني والقوري والديماقاراطاي 

واالشتراكي واإلنياني ل ورة ال ار  را  شابااط عاا  

ُرًشيدة بمن زاتاهاا الاعاماالقاة عالاى الصاعاد  2693

الييا ية واالقتصادية واالجاتامااعاياة والاعاياكارياة 

والنفيية والمعنوية كافة، القلعة الانااهضاة لاحاركاة 

ال ورة العربية المعاصرة والتي ا اتاهادفاهاا تاحاالاف 

، والاذي /261األشرار بالعدوان اإليراني الغاش  عاا  

دحر  رقاتلو جيشنا الاباا ال وأبانااء شاعاباناا األباي 

بم ابهته  الحازرة على ردى هماني  اناوات حياو  

تكللت بنصر العراق واألرة المبي  في ال ارا  را  آب 

راماا أيااض الاقاوى الاماضاادة لالا اورة  2611عا  

وتحالفه  الشرير ، فشنوا عدوانه  ال الهيني الاغااشا  

رترادفا ر  الحصار ال ائر الاذي اراتاد  2662في العا  

هالهة عشر عارا حتى شنوا العدوان األرريكي األطلاياي 

،  3//2الصهيوني الفار ي واحتلوا العراق في العاا  

والذي جابهه ر اهدو البعث والمقاورة يحدو ركاباها  

الرفيق الم اهد عزة إبراهي  رنذ يوره االو ، رحققيا  

هزيمة األرريكان المنكرة وطردها  را  الاعاراق شار 

طرد  رحققي  نصر العراق واألرة التاريخي الكبير فاي 

 . 2/22الحادي وال الهي  ر  كانون األو  عا  

 يا أبناء شعبنا الصابر الم اهد

 يا أبناء ارتنا العربية الم يدة

 يا أحرار وشرفاء العال  اجم 

بعد دحر االحتال  األرارياكاي كاان وريا اه االحاتاال  

اإليراني بفعل التواط ات األرريكية واإلياراناياة غغالاتاي 

 لمت خاللها أرريكا العراق لقمة  ائغة إليران  ، على 

حد تعبير الرفيق الم اهد عزة إبراهي  األرايا  الاعاا  

للحزب والقائد األعلى لل هاد والتحرير، وبذلك تاكار  

االحتال  اإليراني والهيمنة اإليرانية على العراق بما فتح 

الباب وا عا للتو   واالرتداد اإليراني الافاار اي إلاى 

 وريا واليم  فتتاالات تصارياحاات جاالوزة الاناااا  

اإليراني التي تعل  جهارا ع  تكريس االحتال  اإليراناي 

للعراق وتأكيده  عبر هذ  التصريحات عالاى ضارورة 

بناء القواعد اإليرانية في  وريا والياما ، وان باغاداد 

عاصمة اإلربراطورية الفار ية، وضرورة ضرب البحري  

بعد ضرب حل ، وراا إلاى ذلاك را  الاتاصارياحاات 

العدوانية الفار ية ضد أقطار الخليج العربي واألقاطاار 

العربية كلها ، ولقد اعتر  ترار  الرئياس األرارياكاي 

ال ديد غبان يزو العاراق هاو أ اوأ قارار فاي تااريا  

الواليات المتحدة األرريكية على اإلطالق والذي تيابا  

في إطالق يد قوى اإلرهاب والتطر  والتو   اإلياراناي 

 .في العراق والذي يزداد يورا بعد اخر  على حد تعبير 

وإزاء ذلك كله يتصاعاد كافااح را ااهادي الاباعاث  

والمقاورة بفصائلها الوطنية والقاوراياة واإل االراياة 

ريتلهمي  الروح االقتحارية التعرضية ال ورياة لا اورة 

فاي ذكاراهاا الاراباعاة  2693ال ار  ر  شباط عاا  

والخميي  لتأجيج هورة التحرير الاافرة وتحقيق نصار 

 . العراق واألرة المبي 

الم د لشهداء هورة ال ارا  را  شابااط ولشاهاداء  

 البعث والعراق واألرة األبرار .

 والخزي والعار لتحالف األشرار وعمالئه  األخياء

 ولر الة ارتنا الم د والخلود

 2/22في ال ار  ر  شباط قيادة قطر العراق/
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في بيان فضخت فيه  ياا اة الافايااد واالرتاهاان 

وخدرة المخططات اإليرانية قالت ال اباهاة الاوطاناياة 

 والقورية واإل الرية في العراق.

إن أكبر المخاطر التي كر تاهاا حاكاوراات الافايااد 

المتعاقبة هو التفريط ب اروات الاعاراق عالاى جامايا  

الميتويات، وبشكل ال ر يل له، خصوصًا الهيمنة علاى 

ريزانيات الدولة ورواردها، التي باتت رقيمة وروزعاة 

وفق ربدأ المحاصصة بي  حيتان وكبار الامايا اولايا  

واللصوص وزعماء الكتل الطائفية على رياتاوى كال 

الوزارات والمؤ يات حتى أعل  العراق كاأحاد الادو  

المفلية تمارا، يعتاش على القروض وارتهان الا اروة 

النفطية وروارد صادرات البالد لتلبية صفقات و رقات 

الم موعة الحاكمة وأحزابها وتمويال رايالاياشايااتاهاا 

الطائفية التي ارتدت أيادي وأذر  إخطبوطها اإلجرارية 

إلى بي  األراضي العراقية والتناز  ع  حاقاوق الاعاراق 

التاريخية المعروفة في حدود  البرية ورياهه اإلقليمية 

الم بتة تاريخيا، وهي  يا ة باتت هابتة في ريالايال 

التفريط بالحقوق العراقية وفي ريتويات خاطايارة ال 

 يمك  و مها إال بالخيانة الوطنية الكبرى.

تنف ر هذ  األيا  فضيحة التفريط بأراضي عاراقاياة 

ورمرات رائية في رنطقة ال اناوب الاعاراقاي لصاالاح 

الكويت و ط يليان شعبي وحركة احت اجات وطاناياة 

ريتنكرة لهذ  األفاعاا  الاماشاياناة فاي راماار اات 

اال تهتار الحكوري والبرلماني ر  خال  التواطؤ عالاى 

بي  خور عبد اهلل والتنااز  عاناه ر اماياا وبااليامااح 

للحكورة الكويتية أن تمتد بماناشاآت رايانااء راباار  

المشؤو ، بما يضر ريتقبل العراق ورحاصرته باحارياا 

تمارا ووض  الييطرة التارة لكل ر  ايران وحاكاوراة 

الكويت في قضايا اإلبحار والتواصل البحري بي  العراق 

وريا  الخليج العربي والعال ، وهو را يشكل فعال حالاة 

انتحار  يا ي واقتصادي وأرني  يؤدي إلاى اشاتاداد 

األزرات الميتقبلية حو  الممرات المائية اآلرنة للعراق 

الذي بات رحاصرا فعال بفعل إقرار ر ل هاذا الاتانااز  

الذي قدرته حكورتا نوري المالكاي وحايادر الاعاباادي 

بتش ي  وتدبير ر  أ يادهما فاي الاناااا  الصافاوي 

الفار ي لغايات وأهدا  ورراري  تكشف عنهاا أياا  

 الميتقبل القري  والبعيد.

إن الييطرة والتميك بوزارة النقل في الاحاكاوراات 

العراقية المتعاقبة ر  قبل عمالء ايران وريلشايااتاهاا 

الصفوية في العراق، المم لة في فيلق بدر والما الاس 

اإل الري األعلى، ل  تك  صدفة؛ بل هو قارار إياراناي 

رلز  بالتفريط بالبي  وبالرشوات الاكابارى، كاي ياتا  

التناز  ع  رواق  اقتصادياة وا اتاراتايا اياة وأراض 

وهروات نفطية حدودية وريا  إقليمياة لصاالاح اياران 

والكويت، في الوقت الذي جرى تخري  رتعمد وإهماا  

لموانئ العراق الرئييية في البصرة وأ  قصر، والتراج  

 الكلي ع  تنفيذ بناء وتو عة ريناء الفاو اال تراتي ي.

ودعت ال بهة شعبنا العراقي في كل أرجااء الاوطا  

للوقو  الحاز  والمواجهة بكل اليبل الممكنة لفاضاح 

وإجهاض هذا المشرو  الخياني المدرر، تاتاوجاه فاي 

ذات الوقت إلى أبناء شعبنا في الكويت أن ياتاناباهاوا 

ويحتر وا له  ولميتقبله ، ودعت أيضاًا إلاى ر ا  

الحدود بي  العراق والكويت، وليس با تغاال  قارارات 

دولية جائرة ورتعيفة تدعمها  يا ة توزي  وتقديا  

الرشى وشراء ذر  خونة حكورة العراق، للوصو  أخيارا 

إلى قرار بصيغة التناز  المشؤو  ويير المبرر أخاالقاياا 

وال قانونيا وال  يا يًا وهو تافارياط صاار  باحاقاوق 

 العراق في أرضه ورياهه اإلقليمية.

26//2/2/22 
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نقاًل ع  روق  الخزانة األراياركاياة، صارح تارارا  

الرئيس األريركي أنه  يصادر األروا  المي لة باا ا  

الميؤولي  العراقيي  الاذيا  ياتارأ اون غالاعامالاياة 

الييا ية ، تلك األروا  التي نهبوها ر  العراق، وكاان 

قد صرح  ابقا بانها  تكون حصة الشع  األرارياكاي 

وجيشه. ولك  فات ترار  أن  رقات هاؤالء هاي را  

حق الشع  العراقي أوالً. كما فاته أن ياناشار قاائاماة 

بأ ماء اللصوص األريركيي  الذي   طوا على هاروات 

العراق رنذ عهد بو  بريمر، وعليه كرئيس ألريركاا أن 

يعيد هروات العراق التي نهبها أريركيون تحات خاياماة 

االحتال  إلى العراقيي  المعتدى عليه ، وليس ألريركاا 

المعتدية، وال لل يش األراياركاي الاذي ارتاكا  أقاذر 

 ال رائ  التي يندى لها جبي  اإلنيانية.

وفات الرئيس األريركي أن يوجِّه إصب  االتها  إلاى 

الميؤولي  اإليرانيي  الذي شاركوا بازخا  فاي ناها  

هروات العراق بالتعاون ر  ر  ييميه  الاماياؤولايا  

تلك اليرقات التي وظَّفها الناا  اإلياراناي  العراقيي .

ر  أجل رشروعه التو عي على حياب األر  القاوراي 

العربي. وأن يطال  بمحاكمته  ب ريمة  رقة هاروات 

الشع  العراقي، وبمشاركته في االعتداء على الاعاراق 

بالضد ر  ربادئ حي  ال وار، وبالضد ر  ربادئ حاق 

 الشعوب في تقرير رصيرها.

 تعديل الحد األدنى لألجور

 ضرورة ملحة

 أنصفوا األجراء

 يف كل القطاعات

 سلسلة الرتب والرواتب

 مطلب محق وعادل



      7102شباط  طليعة لبنان الواحد /  

 

فيفري من كل سنة يومًا تاريىخىيىًا لىكىل أبىنىاء  99يقمل 
ي تىم 9111القغرب العربي  ففي ممل هذا اليوي من سنىة 

اإلعالت عن ميالد اتحاد القغرب العربي  مجسدا بذلك حىلىم 
جيل كامل من مناضلي الحركات الوطنية ،االستقالليىة فىي 
ربوع مغربنا العربي الكبير  ،استجابة لهدف المورة الجزائرية 
في تحقيل ،حدة الشقا  اإلفريقي فىي إطىاره الىطىبىيىعىي 
العربي اإلسالمي الذي شص عليه بيات أ،  شوفقبىر  ،عىلىيىه 
فإت حزب البع  العربي االشتراكي فىي الىقىطىر الىجىزائىري 
يغتنم هذه القناسبة بتذكير جقاهير شعبنا ،قواه الىوطىنىيىة 
في الجزائر ،سائر أقطار القغرب العربىي الىكىبىيىر بضىر،رة 
أحياء هذه الذكرى  ،يح  القوى الوطنية ،من قات القجتقى  

فيفري( يومًا ،طنيىًا لىلىقىغىرب  99القدشي بجعل هذا اليوي  
 .العربي حت  يبق  حيا في ،جدات األجيا  الصاعدة

،بهذه القناسبىة أيضىًا يسىجىل حىزب الىبىعى  الىعىربىي 
االشتراكي أسفه الشديد لقا آلت إلىيىه أ،ضىاع االتىحىاد مىن 
تشرذي ،تجقيد مؤسساته بسبب تعنت قادته ،غياب اإليقات 
بالقصير القشترك ألبنائه مقا يعد خيىاشىة لىنىضىا  األجىداد 
،اآلباء الذين ،ضعوا ،حدة مىغىربىهىم الىعىربىي فىي صىلىب 
شضالهم الوطني منذ الحرب العالقية األ،ل . إت حزب البىعى  
العربي االشتراكي ينبه بألم أت منطقىة الىقىغىرب الىعىربىي 
تشكل اليوي القنطقة األقل اشدماجا اقتصاديا ،تىجىاريىا فىي 
قارتنا اإلفريقية حي  ال يتجا،ز التباد  التجاري بيىن د،لىه  

%( بين بىلىدات مىجىقىوعىة غىرب 91%( بينقا شجده يفوق  1
%( بين مجقوعة التنقية إلفريقيىا الىجىنىوبىيىة  91إفريقيا ، 

،في الوقت الذي تشهد القجقوعة االقتصادية لشرق إفريقيىا 

تطورات جد مهقة تتقمل في إقامة مشاري  مشىتىركىة بىيىن 
د،لها ،د،  القجقوعة االقتصادية لغرب إفريقيا تقوي بخلىل 
فضاءات حرة لضقات حرية اشتقا  األشخاص ،الىقىقىتىلىكىات 
،رؤ،س األموا  بهدف تحقيل قدر أكبر للتنقية لشىعىوبىهىا  
لكن د،  اتحاد القغرب العربي تبق  في آخر الركب عىاجىزة 
عن فهم ،ادراك مغزى التطورات التي تجري في الىقىنىطىقىة 

 .،العالم
لذا فإت حزب البع  العربي االشتراكي في الجزائىر يىدعىو 
شخب القغرب العربي ألخذ العبرة مقا يجري في هىذه الىد،  

من تطورات إيجابية أ،ال ،يدعوها ثاشيىًا ألت تىجىعىل ،حىدة 
القغرب العربي هدفا استراتيجيا في شضالها الىقىسىتىقىبىلىي  

 : ،اشطالقًا من كل ذلك فإت البع 
يؤكد مجددًا أت ،حدة القغرب العربي ضر،رة استراتيجية  -

 ،مطلبا تاريخيا ،،طنيا
يحيي كل إرادة سياسية ،حد،ية تعقل عل  الىتىجىسىيىد  -

 الفعلي لالتحاد ،أهدافه
يحقل أصحاب القرار في القغرب العىربىي الىقىسىؤ،لىيىة  -

 ليه أ،ضاع االتحاد ،القنطقة ككل.إالتاريخية لقا آلت 
يدعو النخب الوطنية الفكرية ،السياسية ،الىقىنى ىقىات  -

الجقاهيرية ،النقابية ،الشخصيات الوطنية إل  النضىا  مىن 
 .أجل تحقيل هذا القطلب االستراتيجي الهاي

يعتبر ،حدة القغرب العربي خىطىوة مىهىقىة فىي مسىار  -
 العقل العربي القشترك

 
 قيادة القطر الجزائر 

 99/19/9199في 
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 املوقف والسلوك القومي

 أ. د. كاظ  عبد الحيي  عبا  

نح  ن ِصْف الناا  الاعاراقاي الاذي اياتاالاه الاغازو 

  بأنه ناا  قوري. هاذا الاوصاف 3//2األرريكي عا  

اعتر  به أعداء الناا  رم  وظفه  األرريكان، ال بال 

واعتبرو  ر لبة عليه، وبعضه  اعتبر اليلو  القاوراي 

للناا  الوطني العراقي القوري جارياماة. و ااد فاي 

  رصاطالاح غالاقاورا اياة  3//2العراق المحتل بعد 

كمصطلح شتيمة لحزب الباعاث الاعارباي االشاتاراكاي 

وقيادته التاريخية، وللناا  وكل ر  يؤيد . الاماوقاف 

واليلو  القوري للناا  العراقي الاذي أعايا  عالاياه 

 :تندرج تحته المعطيات القورية اآلتية

تقدي  المياعدات المختلفاة لاألقاطاار الاعارباياة  -

المحتاجة بغه النار ع  التوافق الييا ي را  تالاك 

 .األنامة

تقدي  المياعدات العيكرية في ر االت التادريا   -

 .والتيليح والدفا 

ا تقبا  أبناء األقطار العربية لالادرا اة والاعامال  -

واإلقارة في العراق ورنحه  كارل االرتيازات الممنوحة 

  .للعراقيي 

التمييز الكارل بي  الشع  فاي أي قاطار عارباي  -

والموقف اإلي ابي المطلق رنه وبي  الخال  ر  الناا  

إن حصل هكذا خال . ل  يت  قطعًا راعاارالاة عارباي 

 لبيًا بناًء على روقف  لبي ر  نااا  الاقاطار الاذي 

 .ينتمي له ذلك العربي

ولعل الك ير ر  النقاط اإلضافية يمكا  ألي عارباي 

إضافتها هنا يير أن األه  بل واألخطر ر  كل را ذكرنا 

 :هو

ل  يحصل أبدًا أن تعاون الناا  الاوطاناي الاقاوراي 

البع ي العراقي ر  أي بالاد أجاناباي ال  اياا اياًا وال 

رخابراتيًا وال عيكريًا وال اقتصاديًا ضد أي ناا  عرباي 

آخر ري  أن هنا  العديد ر  التقاطعاات والاخاالفاات 

الحادة التي كانت تفعل فعلها في العالقة بي  العاراق 

وبي  بعه تلك األنامة. وكان ناارنا الوطني ياديار 

الخالفات العربية العربية ضم  المنااوراة الاقاوراياة 

ويتصر  رباشرة بقدرات عراقاياة خاالصاة لاتاعاديال 

المعوج وإصالح الفا د ورد  المرتد أو المتخاذ  أو في 

 اتخاذ قرارات رصيرية لألرة.

ولذلك.. ل  نيم  ناارًا عربياً، أيًا كان وصفاه، وأيااً 

كان عداء  ر  الناا  العراقي يوجه اتهارًا قط لناااا  

القائد الخالد أحمد حي  البكر وال لخلفه القائد الشهيد 

المخلد بإرادة اهلل صدا  حيي  بالتعاون أو اال تاقاواء 

باألجنبي على عربي بشخصه أو ب غرافية الوط  ريا  

ك رة االتهارات وأدوات الاتاباشايا  والشاياطاناة وروح 

  .البغضاء والعداء الشخصي للبعه

لماذا ل  ييتع  ناا  البعث في العراق بأجنبي ضاد 

 عربي؟

ال واب ببياطة ألن الموقف القوري ورا يفرز ويبناى 

عليه ر   لو  قوري ال يقتاصار عالاى اإلنياان بال 

يشمل األرض والميا  واليماء. فاال تقواء باألجنبي قد 

يحقق إزالة ناا  لكنه  اياؤدي إلاى فاقادان األرض 

  .واإلنيان

ها هي األرة العربية ت   بف ائ  وكاوارث باخاياارة 

أرض وإنيان العراق ل  تحصل لها حتاى را  فاقادان 

أرض عربية في فليطي  ألن الصاهاياوناياة كاحاركاة 

ا تعمار ا تيطاني اناكافاأت عاناد حادود راعاروفاة 

لعدوانها على العرب. أرا االحتال  األرريكي للعراق قاد 

فتح األبواب وا عة للتو   والتمدد االحتاللي اإلياراناي 

على إنيان وعلى أرض العرب وبفليفة و ياا اات ال 

تنحصر في قطر عربي واحد بل بمخال  رتوحشة تمتاد 

  .لكل األرض العربية بدًءا ر  رشرق األرة

را يأرله اإلنيان العربي في هذ  الحقبة األخطر التي 

يعيشها أن تمار  أنامة األرة التي تيمي نافاياهاا 

وتبث إعالرها على أنها عربية أن تادر  الامافاهاو  

البييط جدًا للقورية روقفاً و لوكاً و يا ات وتخل  

 :إلى

العالقة ر  األنامة بينها البي  أرر واألرض واإلنيان 

العربي أرر آخر والحرا  المطلق أن يتعااون أي ناااا  

عربي ر  ناا  يير عربي إل قاط ناا  عربي آخر ألن 

األرة ل  تتوقف خيائرها حين ذ عالاى الاناااا  الاذي 

 قط بل ألن األجنبي  يميك األرض العربية ويادرار 

  .اإلنيان عليها

ندعو إلى رراجعة عربية صادقة لوض  ري ااق شار  

بي  العرب يحر  اال تقواء باألجاناباي ألن را ال هاذا 

اال تقواء يحدث أضرارا فادحة بكال األطارا  وأولاهاا 

 .الطر  المتعاون أو الميتقوي باألجنبي على أشقائه

 * * * * * * 
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 د. أبا الحك 
 :المقدرة

رقيا  قوة عامى ورحدداتها.. والمرونة التكتيكية 

للدو  اإلقليمية في ضوء واق  التداخل بيا  الادولاي 

 :واإلقليمي

ر  الصع  حل رشكالت إقليمية دون تاوافاقاات -2

.. وذلك في ضوء طبيعة التداخالت القائمة بياا  دولية

الياحتي  اإلقليمية والدولية.. لضرورات الحفااظ عالاى 

المصالح والنفوذ ر  جهة، ورمكنات التعاون في إطاار 

  األرريكي الرو ي ر  جهة هاااناايااة، العمل المشتر غ 

 . والذي يتحدث عنه فريق ر  قادة أرريكا

حل المشكالت أو غالملفات  ال ياأتاي عا  طارياق -2

  تااقااتااضاايااهااا رتدرجةغ   الصفقة الواحدة، إنما بصورة

ا تراتي ياة الاتاعاارال، باكال أباعاادهاا الياياا اياة 

واالقتصادية والعيكرية واألرنية واال تخباراتية، وعلى 

: رااباادأ أولااهااماااوفااق رااباادأياا  أ ااا اايااياا ، 

: رابادأ الابادائال.. الامابادأ األو   هانيهماو األولويات، 

يتضم  غاأل ا يات ، كما يتضم  غال انويات  فاي آن، 

وهنا قد تر   الييا ة اال تراتي ية للدولة األرريكاياة 

خطواتها األولى في الن اح، إذا كان اختيارها صحاياًحاا.. 

فاألخطبوط اإليراني يضعف ك يًرا حي  تقط  أطارافاه 

 الخطرة، ه  يت  دفعه إلى الميا  الضحلة ليختنق.!!

وغالتدرج  في أرر حل الماشاكاالت اإلقالاياماياة أو  -3

رعال تها أو رن  اتياعها يشترط توافًقا بي  راو اكاو 

وواشنط .. وهذا التوافق يدخل في عمل غرشتر   را  

تحيي  العالقات االقتصادية ر  الصي .. ألن ر ل هذ  

الشراكة اال تراتي ية للعمل الاماشاتار  ال تياتاخاد  

أ لوب اال تفزاز والتحرش الغبي بالم االت الاحاياوياة 

للدو  الكبرى.. كما ال تد  ر االً للتمدد اإلقليمي الاذي 

يربك ويمن  خطوات رعال ة القضايا والمشكالت الاتاي 

تهدد األر  واليل  الدولييا  كاقاضاياة فالاياطايا  

 المحتلة وقضية العراق المحتل. 

األرريكي المشتر ، الذي تاعاكاس  -العمل الرو ي-1

رالرحه التحوالت ال ارية، ال ينفي الصرا  بينهما، إناماا 

العمل المشتر  ي م  بي  غالصرا  والاتاناافاس  فاي 

وحدة الصرا  والتناقه.. وهو األ لاوب الاذي يامانا  

االقتراب ر  حافة الهاوية ويبقي حالة الرد  المتابااد  

قائمة ورحددة وتحت إشرا  صار .. ورا ينطبق عالاى 

العاصمتي  رو كو وواشنط  ال ينطبق علاى باكايا ، 

التي ر  الصع  اال تغناء ع  قاوتاهاا االقاتاصاادياة 

وأ واقها.. إذن، را يحك  العمق اآل يوي نحو الصايا  

فاياماا ياحاكا  الشارق  غGeo- Economy هو  ياا اة

.. كما أشرنا غGeo- Politic األو ط وأورا يا هو  يا ة 

 إلى ذلك في رقاالت  ابقة. 

ور  أه  واجبات غالاعامال الاماشاتار   وأهادافاه  -1 

اال تراتي ية، ت بيت ريزان تعاد  القوى اإلقليمي، ورانا   

اختالله ألي  ب  كان.. ألن ال ر ا  للحديث عا  تاوازن  

دولي دون توازنات إقليمية ييتند إليها.. حاياث أخ الَّاْت  

أرريكا بتوازن القوى في الماناطاقاة بااحاتاال  الاعاراق  

وتدرير ، طيلة واليتي  رتتاليتي  هما غوالية بوش االب   

وأوبارا ، اللتي  ا تمرتا أك ر ر  عقاديا  را  الازرا   

واللتي  خلقتا تدهورًا فايًعا لألرا  وتاراجاًعاا خاطاياًرا  

لال تقرار بيب  التمدد اإليراني.. إذ لوال اختال  الاتاوازن  

اإلقليمي، الذي تتحمل ريؤوليته أرريكا وبريطاناياا، راا  

كان بمقدور أو با تطاعة إيران التمدد خاارج حادودهاا  

اإلقليمية بالضد ر  قواعد القانون الدولي وشرعة األر   

الماتاحادة واألعارا  الادولاياة.. ولاماا كاان الاتاوافاق  

اإليراني   بًبا في انهياار األرا     -اال تراتي ي غاألرريكي 

واال تقرار في المنطقة والعال .. فاألرر يقتضاي إعاادة  

يران  توازن القوى اإلقليمي إلى را كان عليه   بة إ بمحا 

وفًقا للقانون الدولي وربادئ ري اق األرا  الاماتاحادة  

 وإرجاعها كليا إلى را وراء حدودها اإلقليمية.  

  

 محددات التغيري يف السياسة الخارجية األمريكية:

را هي حدود ورديات التغيير في الييا اة الاخاارجاياة  

األرريكية ت ا  أزرات المنطقة وتوافقاتها اال تراتي ياة،  

 والتي قد تشكل بم ملها غعقيدة ترار  ؟: 

إن أي  يا ة خارجية حي  يعل  عنهاا، تاكاون  -أوالً 

قد خضعت لمحددات غداخلية  وأخرى غخارجية ..  اواء 

كانت روجهة إلى رنطقة بعينها أ  أنها روجاهاة إلاى 

العال .. ويت  ذلك فاي ضاوء تشاخايا  الاتاحادياات 

والمخاطر الداخلية والخارجية على حاد  اواء.. وعالاى 

وفق هذا تبني الدولة رواردها المالية والاباشارياة را  

 أجل األهدا  المر ورة. 

إن أحداث العال ، وأحداث أي رنطقة  اخنة أو  -هانًيا

رحتقنة، كالمنطقة العربية على وجه التحديد والشارق 

األو ط بوجه عا ، تؤهر في ر   الييا ة الاخاارجاياة، 

ليس فقط للدو  الكبرى والعامى، إناماا لاماخاتالاف 

الييا ات الخارجية لدو  العال  بقدر أو باأخار.. وفاي 

رقدرة هذ  الييا ات، الييا ة الخارجية األرارياكاياة 

 ونايرتها الرو ية أيضا. 

أرريكا دولة رؤ يات ولييات دولاة فارد يصانا   -

القرار.. فعملية صن  القرار في أرريكا هي نتاج غتفاعل 

وتوافق  بي  المؤ يات األرريكية الاماعاناياة بصانا  
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وزارة   –وزارة الخارجياة   –القرار غر لس األر  القوري 

 –راراكاز األباحااث   –الخازاناة   –الكونغر    –الدفا  

 وجماعات الضغط . 

إن عملية غالتوافق  بي  هذ  المؤ ياات الاخااصاة  -

بصن  القرار، رشدودة إلى ات اا  ياقاضاي باتافاعايال 

الموارد البشرية والطبيعية والتكنولاوجاياة، را  أجال 

ترري  را تهد  جراء  يا اة باوش االبا  و اياا اة 

أوبارا.. لكي تيتطي  أن تعيد ترتي  أوضاعها لتالاعا  

هكذا يقو  البعاه  -دورها في الناا  الدولي ال ديد 

ويعد هذا االت ا  أحد غالمحددات  الذي يكباح جامااح  -

أرريكا في عد  الم ازفة في صراعات إقليماياة، وهاو 

ات ا  أوباروي، وجزء رنه، را يزا  يشكل ضايًطا عالاى 

 اإلدارة ال ديدة لاللتفات نحو الداخل األرريكي. 

أرا الخارج فتعتمد الييا ة الخارجية األرريكية عالاى -

غربدأ ترار   الذي يقو  على برايماتية تتعارال عالاى 

أ ا  المناف  والمكا  ، التي تقو  هي األخرى علاى 

 حيابات الربح والخيارة. 

إال أن رفهو  المصالح اليياا اياة اال اتاراتايا اياة -

للدولة، ال تقو  على حياب المنفعة فحي ، إنما علاى 

غالمصالح اال تراتي ية المشتركة .. فإذا كانت أرارياكاا 

غوالية أوبارا ، قاد رفضات  ااباًقاا رابادأ غالشاراكاة 

اال تراتي ي  ر  رو يا.. ألن رو يا تريد أن تياتاعاياد 

ركانتها في قطبية هنائية يصع  قاباولاهاا فاي ظال 

التحوالت التي ت ري في العال  الراه .. فاهال تاقابال 

 -أرريكا غوالية ترار   ربدأ العمل المشتر  األرارياكاي

الرو ي حيا  رلفات العال  المختلفة ورنها اإلقليماياة، 

غضبط الصراعات  و غرن  اتياعها ؟ بياد  أن الاتايااؤ  

المه ، هل إن غالعمل الاماشاتار   أو هاذ  الشاراكاة 

تيتطي  أن تغلق رلفات إقليمية  اخنة؟ أ  تاباقاياهاا 

رفتوحة كنزيف ريتمار يياتاهاد  إناهاا  األطارا  

المتصارعة وتدرير قواها وارتصاص هرواتها، وإبقائهاا 

بؤرًا للتدخل، ي ني ر  خاللها الطرفان الاماتاشااركاان 

 الك ير في لعبة الصرا  اإلقليمي؟!

 :رالرح ربدأ غالعمل المشتر   

أرريكا ال تريد أن تغلق رلًفا  اخًنا وال رحتقًنا.. -2

وهي تريد هذ  الملفات رفتوحة تمكنها ر  التدخل 

وتكيبها ررونة  يا ية في التعارل على أ ا  

المقايضة.. وتاريخها يشهد على ذلك غقضية الصحراء 

المغربية وقضية  بته ورليلية وقضية األ كندرون 

وقضية ال زر العربية ال الث طن  الكبرى والصغرى 

وأبو رو ى في الخليج العربي وقضية فليطي  

المحتلة وقضية العراق المحتل وقضايا أخرى .. إذن.. 

ولكون أرريكا هي الميتفيد األو  فل  تغلق رلًفا 

  اخًنا في المنطقة أبًدا. 

رو يا تريد أن تياه  في رافااوضاات الامالافاات -2

الياخنة في إطار غشراكة ا تاراتايا اياة  را  أرارياكاا 

للتخل  ر  ع ء االنفاقات العياكارياة فاي  اورياا 

وأوكرانيا والقر ، فضاًل ع  نفقات نشر راناااوراتاهاا 

الصاروخية القريبة ر  التخو  األوروبية، ولكاي تارفا  

ر  شأنها كقوة غرتكاف ة  ر  القوة األرريكية، اعتقاًدا 

رنها بأنها يمك  أن تتمك  ر  العودة إلى راوقاعاهاا 

في هنائية الصرا  الدولي.. وهذا يشكل تاعاارًضاا را  

 إركاناتها وقدراتها االقتصادية المتواضعة. 

وعلينا أن ال ننيى ونح  في خض  الاحادياث عا  -3

الييا ة الخارجية األرريكية، التفريق بي  أهدا  هاذ  

الييا ة وو ائلها وآلياتها.. فالمتغير ال يمس ال وابت 

إنما الو ائل واآلليات التنفيذية فضاًل ع  احتما  خياار 

الحرب وخيار العقوبات االقتصادية رًعا.. والخيار األخيار 

يعد خياًرا رهًما ييبق خيار ا تاخادا  الاقاوة ولاياس 

رنفصاًل عنه كما انتهج غأوبارا  هذا المنهج الاماخااتال 

في تعارله ر  إيران على أ ا   يا ة غالتغيايار را  

الداخل  وهي  يا ة عقيمة خلقت كوارث وزادت را  

 تمدد إيران وعدوانيتها وإرهاب ريليشياتها. 

ال ر ا  أرا  الناا  اإليراني.. إرا الحرب أو التراج  إلى 

 :را وراء حدودها

ألن  يا ة األرر الواق  اإليرانية بفرض الملياشاياات -

في يير أراضيها هي  يا ة ال ت دي نفًعا وليس لاهاا 

ريتقابال، ألناهاا تاباقاي االضاطاراباات والاتاوتارات 

واالنتهاكات واخاتاال  األرا  وعاد  اال اتاقارار فاي 

ية المنطقة..  ن يرا ية اإل ف ئ طا ل يات ا ش فيح  الملي

الميلحة شرط أ ا  إلحال  األر  واال اتاقارار فاي 

 وريا والعراق على وجه الخصوص، وباقي االناتاشاار 

 الطائفي اإليراني في المنطقة. 

 :الياحة اإلقليمية تشهد تحركات ركوكية رهمة - 

تاركاي بشاأن  اورياا ال ياخاد   -تقارب رو اي-2

المصالح اإليرانية المتميكة بخيار حرب الامالاياشاياات 

 الطائفي التي تهدد رصالح العال . 

 خلي ي يشكل ضغطًا كبيًرا على طهران.    -تقارب تركي -2 

تناز  إيراني رخاتل، تقترب ر  خااللاه طاهاران -3

ر  الكويت وريقط، يحمل بايا  طايااتاه الاتالايايا  

والتهديد المبط  وعارل دق إ في  النزاعات في بانااء 

 ر لس تعاون دو  الخليج العربي. 

ضغوط أرريكية شديدة وجدية لطاهاران ناتايا اة  -1 

لت اوز األخيرة لحدودها وتدخلها اليافر في شؤون ييرها  

ر  الدو  وانتهاكها لألعرا  الدولياة وحاقاوق اإلنياان  

وارتكاب ريليشياتها الميلاحاة را اازر ضاد اإلنيااناياة  

 وتعريه األر  واال تقرار اإلقليميي  إلى الخطر.  

.. األرر الذي يااقااتااضااي المشرو  اإليراني رحاصر-1

روقًفا عربًيا روحًدا يأخذ أبعاد  اليياا اياة واألراناياة 

والعيكرية التعبوية واإلقتصادية، تتضمنه ا تراتي ياة 

دفاعية على قدر عا ت ر  ال دية وبما يتالء  ر  حا ا  

 المخاطر. 

المصالح ال ابتاة كاأهادا .. واآللاياات والاو اائال 

 الخاضعة للتغيير: غيتب  ...
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 ح. غ.

 احتمال حصول متغريات يف السياسة الدولية 

 بني املوضوعية والعبثية

إن هدفنا ليس رتوجهًا لمعرفة را يدور في أريركاا 

ألنه شأن أريركي داخلي. بل إن هد  االهتما  بما قاد 

يحصل ر  رتغيرات في أريركا على صعيد  ياا اتاهاا 

الخارجية يكم  بمدى عالقته بتقريار رصايار الاوطا  

العربي الكبير. وألن أريركا بيب  أهدافها اال تعمارية 

هي عدو للعرب، يترت  علينا أن نعار  كاياف يافاكار 

العدو، ورا ُيحتمل أن يل أ إليه ر  و ائل في رعاركاة 

 تحقيق أهدافه على أرضنا.

ولذلك، وألن هنا  إدارة أريركية جديادة، فاهاناا  

احتما  حصو  رتغيرات قد تطرأ على  يا تاهاا كاماا 

تشير إلى ذلاك باعاه الاتاقااريار. وإذا كاان وضا  

االحتماالت فعاًل رشروعاً، يبقى ر  المبكر أن ناتاكالا  

ع  رتغيرات فعلية على الصعيد األريركي اتكاًء عالاى 

تصريحات، وخط  انتخابية، لهذا الرئيس أو ذا ، لهذ  

الحكورة أو تلك، قبل أن نرى باأ  الاعايا  الافااحصاة 

قرارات يت  اتخاذها، بحيث ال نضايافاهاا إلاى الئاحاة 

دة قبل أن تحصل فاعااًل. وكاذلاك ال  المتغيرات المؤكَّ

ن يز التأكيد على أنها رتغيرات بالفعل قبل أن نطم   

إلى اآلليات التنفيذياة الاتاي تشاار  فاياهاا األطارا  

المعنية بها في  ياق رخطط تنفيذي فيه الحد األدناى 

ر  الوضوح وال قة في رآالته. ويأتي الوط  الاعارباي 

 في الدرجة األولى ر  تلك األطرا . 

وألن المتغيرات على صعياد وطاناناا الاعارباي لا  

تحصل باليهولة التي قد نتصورها بيب  ر  المعاناة 

الكارهية التي تتعرض لها رعا  أقطار األرة، بال ألن 

ضخارة المأ اة جعلت المواط  العربي يحل  بالخالص 

رنها، ليأخذ ا تراحة ييتعيد فيها وعيه، ولاو باأقارب 

الحلو  التي تريحه شخصياً، وليس ر  المه  أن تكون 

 األك رها ن اعة. 

لقد انعكيت الكاوارث باؤ اًا وحازناًا وألامااً، بال 

وانيحاقاً، عند األك رية الياحقة ر  شعباناا الاعارباي 

التي راحت تنشد اليالرة وبعه الهدوء. فقد أصبحات 

تلك األك رية كاأليتا  على روائد الل ا ، بدءًا ر  روائد 

القوى الدولية نزواًل إلى راوائاد الاقاوى اإلقالاياماياة، 

ا تقرارًا عند رائدة أصغر خلية تخريبية تيه  را اانااً 

في عملية التخري  والتفتيت والتدرير في بنية األقطاار 

العربية المادية، انتهاء بتدرير الاباناياة االجاتامااعاياة 

 للشع  العربي.

لقاء كل ذلك، ل  يك  ر  الميتغارب أن ياناتااار 

المواط  المكلو ، بعي  األرل، أي تغيير في  اياا اة 

البنية الدولية حتى ولو بالشكل ألنه ينتار الخالص ر  

رعاناة هي أكبر رما يتحمله. ور ا  ذلك، كما حصل ر  

وصو  دونالد ترار  رئييًا جديدًا للواليات الاماتاحادة 

األريركية، إذ رنذ تلك اللحاة صر  اآلال  ر  الكاتااب 

عشرات اآلال  ر  التوقعات واالجتهادات حو  رصايار 

الوض  الدولي بعد تغيير الارئاياس األراياركاي. وإناناا 

نضيف إليها را نحي  أنه قد يتحقق عالاى الصاعاياد 

األريركي خاصة، وعلى الصعيد الدولي عارة. وإننا فاي 

الحلقة ال ال ة ر  هذا البحث، وبعد أن حاددناا  اقاف 

االحتماالت بحدها األقصى، وبحدها األدنى،  ننار إلاى 

ارتداداته على الوض  العرباي بشاكال عاا ، الاذي إن 

حصل لنرى را يتوج  علاى الا اانا  الاعارباي، عالاى 

الميتوى الر مي والحزبي، أن يقو  به. وفي أولوياات 

الواج  القوري أن ال ياباقاى باعايادًا وهاارشاياًا وراء 

الكواليس، بل أن يكون الطر  الفاعل الذي ال ي وز أن 

يتر  تحديد ريتقبل الوط  لآلخري  لكي يافاصالاو  

 على رقاييس رصالحه  الخاصة.

 

 اخرتاق األمن القومي العربي 

 من البوابة العراقية شكَّل الثغرة االسرتاتيجية

يمكننا أن نعتبر حماية األر  القوري العربي الهد  

الرق  واحد على أية طاولة  يا ية ُتناصا  را  أجال 

إعادة ترتي  وض  المنطقة، ألن الينوات الفاصلة عا  

تاري  احتال  العراق أهبتت أن الاهاد  اال اتاراتايا اي 

األريركي ليس ا تهدا  أر  العراق لاذاتاه، بال كاان 

ا تهدافًا لألر  القوري العربي بررته. وهذا را ُأطالاق 

عليه رخطط  ايكس بيكو ال ديدة، أو راخاطاط بانااء 

شرق أو ط جديد، تتفكك فيه كال عاوارال الاوحادة 

القطرية التي على الري  ر  أنها كانات قااصارة عا  

اليير بات ا  الهد  الوحدوي العربي، إالَّ أناهاا تاما ِّال 

الحلقة الو يطة بي  إعادة إنشاء الادوياالت الادياناياة 

وهد  الوحدة العربية. فتفتيت الدولة القطرية كاانات 

ر  بي  أه  األهدا  التي حاكاتاهاا أطاماا  أراياركاا 
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بالتعاون الوهيق ر  دو  اإلقليا  الاماحاياط باالاوطا  

 العربي.

ر  كل ذلك، كان رشرو  الشرق األو اط الا ادياد 

غحدود الد   يشكل الخطر األكبر على األرا  الاقاوراي 

العربي. ونحي  إن المشرو  المذكور قد بدأ ييير إلى 

 نهايته كما تد  الوقائ  التالية:

كما تد  االحتماالت أن هنا  ات اهًا أريركاايااًا  أوالً:-

بالعزو  ع  هذا المشرو  للفشل الذري  الاذي لاحاق 

 به، كما أشرنا إليه في الحلقتي  اليابقتي . 

المشرو  الرو ي يااتااناااقااه راا  رشاارو   هانيًا:-

التفتيت القائ  على أ س دينية ورذهبية، ألك ار را  

اعتبار لعلَّ ر  أهمها أنه يهدد األر  القوري الرو ي، 

بحيث تتخو  الدولاة الارو اياة را  اناتاقاا  نازعاة 

التقيي ، إلى الداخل الرو ي، وألن هاذا كاان هادفااً 

 رهماً ر  أهدا  رشرو  الشرق األو ط ال ديد. 

أخذ المشرو  يلف  أنفا ه بعد الااتااحااوالت  هال ًا:-

األخيرة في الييا ة التركية، فاإلرهاب بدأ يطرق أبواب 

األر  القوري التركي، خاصة بعد أن احاتاضانات إدارة 

 أوبارا المشرو  الكردي االنفصالي في شما   ورية.

ظلَّ الناا  اإليراني الطر  الوحيد بإصاارار   رابعًا:-

على ا تاكاماا  الاماشارو ، إالَّ أن الاريااح الادولاياة 

واإلقليمية بدأت ته  على عكس را تشتهاياه  افا  

 الناا  المذكور. 

وأرا المواقف الرو ية والتركية فهي واضاحاة باماا 

ذكرنا  ر  براهي . ولك  الاخاشاياة را  أن تاكاون 

المواقف األريركية خادعة. فلعالقتها بمعال ة الملفات 

الياخنة ر  دو  الخليج العربي، وتأتاي قضاياة األرا  

الوطني الخلي ي في المقدرة راناهاا، وتاكااد تاكاون 

القضية الخالفية الوحيدة بينها وبي  أراياركاا. وذلاك 

لخطورة االختراق اإليراني لهذا األر . وهذا راا يانابائ 

بشيء ر  رصداقية التحوالت في المواقف األرياركاياة 

ر  العالقة ر  إيران. وياهر أن اإلدارة ال ديدة رفعت 

 قف تحذير الناا  اإليراني إلى التهديد فإلاى الاقارار 

 التنفيذي. 

وأرا الرياح الرو ية، التي على الري  ر  حاجتها 

لمياعدة الناا  المذكور المرحلية في  ورية، فقد 

ظهرت بعه رؤشرات التناقه بينهما في  ورية 

ذاتها. وقد يكون هنا  رؤشرات أخرى فيما يتعلق 

بميتقبل المصالح الرو ية ر  أقطار الوط  العربي. 

فرو يا لو ُوضعت بي  خيارات التفضيل بي  رصالحها 

ر  إيران ورصالحها ر  الوط  العربي لكان عليها أن 

 تختار ال انية. 

ولكل تلك األ باب فالناا  اإليراني، فلنتصور ك  

 يتحط  رأ ه عندرا يناطح أك ر ر  صخرة في وقت 

 واحد؟

 احتماالت التغيري تبقى غري موثوقة

 أما ثوابت املواجهة فتبقى األساس

وكي ال ناناا  عالاى حاريار ناعاوراة االحاتامااالت 

وإي ابياتها. تبقى الحقيقة راهلة فاي أناه لا  ياحاك 

ال لد العربي يير الافر العربي. وإن الافر العربي، في 

 هذ  المرحلة يتم َّل بعارلي  رتكارلي ، وهما:

، التي لوال العارل األو : المقاورة الوطنية العراقية-

تضحيات أبطالها لما حصلت كل تلك المتغيرات، وهاي 

التي ل  تقف بأقل ر  خروج كل أشكا  االحتاال  را  

العراق، وحرق أصاب  اإلقلي  المتآرر، كما ن َّ رنه هاا 

الييا ي اال تراتي ي الذي أعلنتاه فاي الاتاا ا  را  

، والذي أكد علياه باياان قاياادة 3//2أيلو  في العا  

. وهاو 3//2قطر العراق في تشري  األو  ر  الاعاا  

المنهج الذي تبنا  إعالن التحرير واال تقال  الذي صادر 

ع  غال بهة الوطنية والقورية واإل الرية  فاي الاعاا  

2//1. 

إن تحرير العراق ، بدأت نتائا اه تاااهار فاي طارد 

. 2/22االحتال  األريركي في كانون األو  را  الاعاا  

وأرا حرق أصاب  الناا  اإلقليمي اإلياراناي فاقااد  ال 

رحالة، وهو الذي إن احترقت أصابعه،  يصبح كال راا 

 تبقى ر  االحتال  الحلقة األضعف. 

العارل ال اني: الممانعة العربياة لادو  الاخالاياج -

وألنها واجهت إدارة أوبارا ر  أجاال حاامااايااة  العربي:

أرنها الوطني المهدد ر  قبل ناا  غتصديار الا اورة  

في إيران، ال نعتقد أنها  تتراج  عنها في عهاد إدارة 

دونالد ترار ، وذلك ألنه را ل  ينز  فاتايال االخاتاراق 

اإليراني لألر  القوري العربي فكأنه ل  يفعل شايا اًا. 

ورا المااهر التي تيربت حتى اآلن لهاي دلايال أولاي 

ع  التحو  اال تراتي ي في رواقف إدارة تارارا  را  

الناا  اإليراني. فقد أعلنت أن إيران تشكل اآلن رصدر 

اإلرهاب األ ا ي، كما أن هنا  نواياا إدراج غالاحار  

ال وري اإليراني  على لوائح اإلرهاب، ألناه يشاكال أداة 

الناا  األ ا ية للتدخل في شؤون األقطار الاعارباياة، 

وتأتي الياحتان العراقية واليورياة فاي رأ  األدلاة 

 ال بوتية. 

إن را نعتبر  رتغيرات في روقف إدارة ترارا ، حاو   

هذا ال ان ، كانت نتي ة حالة الممانعة التي أعالاناتاهاا  
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دو  الخليج العربي يير عاب ة باوعاد إدارة  

ادت إدارة   أوبارا وبوعايادهاا. لاذلاك تاأكَّ

ترار  أنها لا  تصادق باوعاودهاا فاي  

ا تعادة صداقة تالاك الادو  را  دون  

إريا  الناا  اإليراني عالاى اإلقاال  عا   

رشروعه. وهي تعمل على ذلك فعالً، را   

خال  قرارات التصدي إليران ورنعهاا را   

الييطرة على المضاائاق اال اتاراتايا اياة  

خاصة في بااب الامانادب. وهاذ  دعاوة  

لوجوب صمود تلك الدو  على راواقافاهاا  

حتى يت  الاتاطاباياق الاحااز  لاإلجاراءات  

اد الاتازا    األريركية ال ديدة، وحتى ياتاأكَّ

الناا  اإليراني التزاراً روهوقاً بالمحافاااة  

 على األر  القوري العربي. 

 

 املقاومة العراقية واملمانعة العربية

 ترفعان نسبة املناعة 

 يف مواجهة املتغريات القادمة

في خض  روجة ال نون الااهرة في 

صورة التدرير الممنهج للوط  العربي، ال 

ُبدَّ ر  الخروج ع  تفاصيل را ي ري هنا 

أو هنا ، وإيالء األهمية لمواط  الوج  

العربية اال تراتي ية ر  أجل تحديد 

العناوي  الرئيية التي على العرب، بشتى 

أشكا  تصنيفاته ، أن يركزوا على حلها 

في هذ  المرحلة. ولذلك، فإننا نوجزها 

 بعناوي  هالث، وهي: 

بشكل  حماية األر  القوري العربي-

يير ر تزئ، ألنه ال أر  قطريًا ر  دون 

أر  قوري شارل يتعهد المعنيون 

 بااللتزا  بشروطه وروجباته. 

 المحافاة على وحدة الدولة القطرية-

كقاعدة ال ي وز النزو  تحتها بغه 

النار ع  تصنيف الناا  الحاك  لهذ  

 الدولة أو تلك.

 المحافاة على هد  الوحدة العربية-

كيقف أعلى ال ي وز الصعود فوقه، 

 وحدة يتالل تحت خيمتها كل العرب.

وألن التفصيل فيها يحتاج إلى رياحات 

أك ر، نكتفي باإلشارة إليها إلى حي  توفر 

 فرصة لذلك.

 ح. غ.

ال شك بأن دونالد ترار ، الرئيس ال ديد، قد ظاهار با اوب 

جديد، وخطاب جديد، ونقد جديد، وتوجيهات جاديادة، وأوارار 

تنفيذية جديدة. وعلى الري  ر  كال ذلاك، ظالَّات الشاكاو  

تياورنا في ردى جديته في التغيير. وليس هذا فحي ، بل راا 

تزا  الشكو  تياورنا في ردى ا ت ابة القوى اإلقالاياماياة ألي 

تغيير رحتمل هذا إذا حصل. وبالتالي تياورنا الشكو  أيضًا في 

إركانية عودة عفاريت الفوضى التي عمَّت رعا  أقطار الوطا  

العربي إلى قماقمها. واألك ر أهمية رما ذكرنا هو ردى ا تعداد 

القوى الرافضة لكل را ي ري ال تقبا  أي تغيير إذا حصال فاي 

رصلحتها،  ورا هو ردى ا تعدادها لمواجاهاة أي جاماود فاي 

 الوضعي  الدولي واإلقليمي.

وإذا كان ر  يير المنطقي أن نض  كل الاباياه فاي  الاة 

احتماالت التغيير بالييا ة األريركية، فم  يير الواقاعاي أن ال 

ر  نض  بعه البيه فيها. ألن وض  البيه كله يمك  أن يتكيَّ

إذا خابت اآلرا  في حصو  تلك المتغيرات، وإذا حصلات ناكاون 

جاهزي  لتوظيفها في خدرة قضايا األرة اال تراتي ياة. ولاكا  

 هل هنا  احتماالت في بعه التغيير؟

نقو  ع  تلك االحتامااالت اخاتاصاارًا، إن صانااعاة الاقارار 

األريركي لييت روكولة لرئيس، بل هي ر  صالحيات الحكوراة 

الخفية الحاكمة. وكانت آخر طبعة لها قاد ظاهارت فاي هاوب 

اليمي  األريركي المتطر  تحت خيمة جورج بوش اإلبا ، ورا  

أه  رهماتها أن تيتولي على كر ي حك  العال  بعد اناهاياار 

االتحاد اليوفياتي، ولك  بدأ حلمها باألفو  على يد الماقااوراة 

الوطنية العراقية. وبأفو  الحل   قطت إدارة جورج بوش اإلب ، 

لتاهر بماكياج آخر بصورة أوبارا. وليس ر  الاماياتاغارب أن 

نعتقد بأن رئييي  أحدهما جمهوري واآلخر ديموقراطي يمكا  

أن يعمال على تطبيق ا تراتي ية واحدة، فألنهاماا صاناياعاتاان 

للمذه  الرأ مالي، ويعمالن لمصلحته. وألن اليلف ا تمر فاي 

ة ولاكا  بااخاتاال  الاو اائال، أي  تطبيق اال تراتي ية الموحدَّ

باالنتقا  ر  و يلة غالصدرة والتروي   إلى و يلاة غالاقافاازات 

الناعمة ، أي باالنتقا  ر  ضفة الوعيد الخش  إلى ضفة الوعيد 

الناع . وكل هذا كان يعني أن جورج بوش وأوبارا رئيس واحاد 

رأرور بتنفيذ  يا ة الواليات المتحدة األرياركاياة. وقاد فشال 

اإلهنان في إيصا   فينة أريركا إلى الشاطئ اآلر . فقد ارتألت 

ال عبة األريركية باإلشكاالت والمشاكل، ول  يياتاطا  أي را  

الرئييي  أن يحتوى رنطقة الشرق األو ط كما ت َّ الاتاخاطاياط 

 لها قبل احتال  العراق.
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وإنه بمراجعة رلفات قارات إدارة جورج بوش الاتاي 

ا   لت ريؤولية ارتكاب األخطاء ال تطعنا أن ناخامِّ ُحمِّ

إلى أي ردى وصلت فيه الحركة النقدية فاي صايااياة 

خططها التصحيحية. وهنا يمكننا ا تعراض عانااويا  

 اال تراتي ية العارة التي وقعت فيه األخطاء، وهي:

فااقااد  على صعيد ا تراتي ية الصدرة والترويا :-2

دفعت أريركا نتي ة تطبيقها باليي  الدوالرات، ور اات 

اآلال  ر  القتلى وال رحى والمعاقي  جيديًا ونفييااً. 

ولما كانت حيابات البيدر أقل بكا ايار را  حيااباات 

الحقل فقد أعلنت إدارة أوبارا أنها لا  تاد  أراياركاا 

تنزلق ررة أخرى في حروب خارجية بشكل رباشر. وأبرز 

ر ا  على ذلك هو يزو أفغانيتان الذي أ قطوا فاياه 

ناا  غالقاعدة ، ر  دون كي  أفغانيتان ألناهاا راا 

تزا  تعيش فصوالً رتواصلة ر  التدريار والافاوضاى. 

وكانت رغاررة احتال  العراق هي األشد كارهاياة عالاى 

الوض  األريركي، إذ دفعت أريركا ال اما  الاباالاغ را  

أروالها وأرواح جنودها وأجياده  وقواه  الاعاقالاياة 

والنفيية. وأرا النتي ة فهي أنها  لَّمت العراق للناا  

اإليراني على طبق ر  فضاة. وقاد اناتاهاز الاناااا  

المذكور أهم  فرصة ُأتيحت لاه، واعاتابار أن باواباات 

تصدير را زع  أنها غهورة إ الرية  قد ُفتحت له عالاى 

رصراعيها. ورنها ابتدأت روجة الارعا  تا اتااح دو  

الخليج العربي بصاورة رئاياياياة، األرار الاذي أطااح 

بعالقات الصداقة القديمة بينها وبي  أريركا. وكاانات 

النتي ة النهائية أن أريركا دفعات كال شايء، ولاكا  

 إيران هي التي حصدت كل شيء.

 على صعيد تنفيذ رشرو  الشرق األو ط ال ديد:-2

 فقد باءت بالفشل الذري ، لأل باب التالية:

، في تنفيذ المرحلة األولى في تونس ورصر وليبياا-

فيما يخت  بإيصا  حركة اإلخوان الامايالامايا  إلاى 

الحك  في كل ر  تونس ورصر، فقد احتفالات اإلدارة 

األريركية بالنصر أشهرًا رعدودات، را فت ت أن خارجات 

صفر اليدي  بعد إ قاط حك  الحاركاة فاي كال را  

تونس ورصر. هذا نااهاياك عا  أن إ اقااط ناااا  

القذافي في ليبيا قد عاد بفوائد  على باعاه الادو  

 األوروبية، بينما خرجت رنه أريركا صفر اليدي .

، فقد انعكيت في تنفيذ ررحلته ال انية في  ورية-

القضية اليورية بشكل رأ اوي إلاى حاد ال ُياوصاف 

تدريرًا وخرابًا وقتاًل وته يرًا، ع زت فيه أراياركاا عا  

الحصو  على تقيي  فعلاي لالادولاة الياورياة. وراا 

ا تطاعته هو ا تغال  الحركة الكردية للقيا  باعامال 

انفصالي األرر الذي أهار روجة العداء ر  تركيا. وتوفيار 

أ باب اليقاة الرو ية وجرها إلى ريدان رلء الافاراغ 

 الذي تركه انهيار االتحاد اليوفياتي.

: فااقااد كااان في تنفيذ ررحلته ال ال ة في الاياما -

 كوت اإلدارة األريركية ع  التدخل اإليراني في اليم  

أحد العوارل الرئييية في خيارة صداقة الياعاودياة. 

ا  الاياما ، والاوضا   وعلى الري  ر  ذلك، ل  يتقايَّ

األرني فيه حتى اآلن ينذر بالكوارث. وهاذا خاطاأ آخار 

ارتكبته إدارة أوبارا في رغاررة تنفيذ رشارو  غحادود 

 الد  .

 على صعيد حك  العال  بقطبية واحدة: -3

بعد أن اطمأنت اإلدارات األريركية المتعااقاباة عالاى 

انهيار االتحاد اليوفياتي، الذي يعني انهيار آخر عاائاق 

أرا  االجتياح األريركي للعال ، أعل  فوكوياراا باا ا  

األريركيي  ال دد نهاية التاري . ونتي ة لما حصل، فقد 

ا تفاقت رو يا على المخاطر التي  تواجهها، وياأتاي 

في األولوية رنها األر  الرو ي الداخالاي والاخاارجاي. 

وبدالً ر  ا تمرار إدارة أوبارا في تنفيذ رشرو  جاورج 

بوش، فقد وفَّر لرو يا ظرو  يقاتها. وهذا فشل آخر 

ذري  أشارت إليه حركة الحزب ال مهوري، والذي أعالا  

ح بوجوب تصحيحه.  عنه ترار ، وصرَّ

را قمنا باإلشارة إليه أعال ، كانت رحطاات تاوقافات 

عند  الحركة النقدية ال ديدة التي ياما الاهاا دوناالاد 

 ترار .

ا  الاحاركاة  ور  أجل توضيح الصاورة أكا ار، ناقايِّ

النقدية داخال الاحازب الا اماهاوري، إلاى الاقاضااياا 

 اال تراتي ية التالية:

التي شوَّ   الحركة النقدية ال تراتي ية غنهاية التاري  

تيار األريركيي  المحافاايا  راعانااهاا الاذي ر اماه 

فوكويارا، والذي قصد فيه أن تلك الاناهااياة تاعاناي 

وقو  العال  عند حدود الديموقراطية األريركية الاتاي 

إذا  ادت  ينع  العال  بااليالا  الادولاي باحامااياة 

الرأ مالية العالمية بقيادة أرياركاا. وباعاد أن ُصاد  

ب رائ  االحتال  األريركي في العراق، انفصال عاناها . 

 وهذا را فعله يير  ر  أقطاب  يا يي  وعيكريي .

المقاربة بي  الحركة النقدية را  الشاعاارات الاتاي 

 أعلنها دونالد ترار :

لاالااحاازب ظلَّ شعار رصلحة غأرياركاا أوالً  هااباتاًا -

ال مهوري، ولك  التغيير الذي حصل هو باالنتقا  را  

تنفيذ رشرو  غالاقارن األراياركاي الا ادياد  باالاقاوة 

العيكرية، بالتدخل على قاعدة الخدرات الامادفاوعاة 

األجر التي تعود على األريركيي  بالمنفعة. وهاذا وإن 

اختلف تنفيذ الشعار اال تراتي ي بالو ائل إالَّ أنه ظال 

شعارًا رركزيًا وا تراتي يًا أريركيًا. وبدالً ر  تصاديار  

بقاوة الياالح، ياماكا  تصاديار  باقاوة الياياا اة 

واالقتصاد. ويأتي في هذا االفتاراض الصاوري، خاو  

أريركا ر  الغرق ر  جديد في حروب خارجية خيارت 
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فيه تريليونات الدوالرات وعشرات اآلال  ر  الخاياائار 

البشرية ر  دون الحصو  علاى أربااح را ازياة. هاذا 

باإلضافة إلى خيارة أصدقائاهاا را  دون أن تارباح 

 أصدقاء آخري . 

وإ نادًا إلى خروج اال تراتي ية األريركية را  نافاق 

الخيارات المتتالية،   يكون ر  أه  رعال  الاتاغايايار 

االفتراضية، االنتقا  ر   يا ة تغييار األناااماة فاي 

الخارج على قاعدة الصدرة والاتارويا ، الاتاي أهاباتات 

فشلها الذري ، إلى  يا ة المحافااة عالاى أصادقااء 

 أريركا، وتوفير حمايته  لقاء أجور ردفوعة.

وا تنادًا إلى إقال  أريركا عا   اياا اة الصادراة -

والتروي  بالخروج ر  نفق الحروب الخارجية، يعني هذا 

أيضًا الخروج ر  نفق ا تراتي ية الفاوضاى الاخاالقاة، 

اال تراتي ية التي كانت إدارة جورج بوش تيتخادراهاا 

في تنفيذ رشرو  الشرق األو ط ال ديد. وأرا اليابا  

فهو أن أريركا قد خيرت أصدقاءها ر  أجل تنفاياذ ، 

ولكنها ل  تربح ناارًا واحدًا ر  األناااماة الاتاي تا  

تطبيق ا تراتي ية الفوضى الاخاالقاة فاياهاا. ولاهاذا 

اليب  فقد أعلنت الحركة النقدية، كما تد   ايااقاات 

األحداث، وكما تد  البراهي  االفاتاراضاياة را  قاراءة 

تصريحات ترار  وقرارته التنفيذية، على أن الفاوضاى 

الخالقة التي ا تدعت توظيف اإلرهااب الادياناي فاي 

ت  لبًا ليس علاى  الدو  المشمولة بالمشرو ، قد ارتدَّ

الدو  المشمولة لوحدها، بل وصلت إلى قالا  الادو  

الغربية، ورنها القل  األريركي. وإالَّ راا هاو تافايايار 

الداف  الذي جعل ترار  يصدر قرار حار دخو  رعااياا 

 ب  دو  إلى األراضي األريركية. خاصة أنه ال ييتطيا  

رنطق  يا ي أو ت ااري أن يافاتارض باأن تارارا ، 

والرأ مالية األريركية، يهوى قط  العالقة را  را اات 

الماليي  ر  الميتهلكي  للمنتوجات األريركية عندراا 

 يحار على رعاياها الدخو  إلى أريركا؟

إن فشل رشرو  الشرق األو ط الا ادياد، ياعاناي -

فشل التحالف ر  الدو  الميتافايادة راناه  اياا ايااً 

وأيديولوجيا، عندرا فتاح باوش وأوبااراا كال أباواب 

تيهيالت المشاركة ر  الناا  اإليراني فاي تانافاياذ . 

فماذا كانت النتي ة؟ والا اواب عالاى ذلاك جااء فاي 

تصريحات ترار  عندرا اعتبر أن أريركا دفعت، وإياران 

هي التي جنت األرباح الطائلة،  واٌء أكان فاي الاعاراق، 

أ  كان على صعيد رزيد ر  انتشار النفوذ اإليراني في 

دو  عربية أربعة، هذا ناهيك ع  تيلالاه را  أباواب 

وشبابيك رعا  الدو  العربية. وهذا يعني أن أرياركاا 

حصدت الخيائر الييا ية واالقتصادية، بينما رباحاهاا 

الناا  اإليراني الذي أعل  ن اح رشروعه اإلرباراطاوري 

 في الوط  العربي.

وبي  هذا اإلخفاق أو ذا ، وبي  احتما  رتغير فاي -

الييا ة األريركية ال ديدة، في هذ  الزاوية أو تالاك، 

فل  ننيى اإلخفاق الذري  في تطبيق ا تيالء أراياركاا 

على العال  بقطبية حاكمة واحدة. ألن شاباق الاغارور 

األريركي قد أهار رخاو  الدو  الاكابارى وا اتا اارهاا 

لتيري  خروجها ر  نفق تيلايا  رقاباتاهاا ألراياركاا 

بالكارل. ولهذا ولكبح المزيد ر  الصراعات ر  العالا  

اآلخر، فقد أعل  ترار  رواقفه اإلي ابية ر  الاتاعااون 

 ر  رو يا. وإن هذا األرر را يزا  قيد االختبار.

 

 استنتاجات

بعد ا تعراض عوارل المتغيرات االفتراضية في 

الييا ة األريركية، التي را تزا  ري لة في القيود 

النارية،  وبانتاار خروجها إلى دائرة التطبيق العملي، 

يمكننا على أ ا ها االنتقا  إلى البحث ع  أن   

اليبل التي على الناا  العربي الر مي أن ييلكها 

لال تفادة ر  هذ  الفرصة. وكذلك على القوى 

العربية ال ورية، وفي المقدرة رنها قوى المقاورة 

العربية في العراق وييرها، أن تدر  فرص اال تفادة 

ر  المتغيرات إذا جصلت، وتحصي  رناعتها في 

 الخندق المقاو  إذا ل  تحصل. 

* * * * * 
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 حي  خليل يري 

 قراءة في تكوي  ترار  الييا ي واإليديولوجي.

في ررحلة التنافس على رقعد الرئا ة األرياركاياة، 

وفي وقت ربكر، أعل  روبارت دي نايارو،  الاماما ال 

كون والمنتج األريركي: غ ي دونالد ترار  ي   أصال أال 

 . في الموق  الذي هو فيه اآلن. فالايايااعادناا الارب

خف، وأضا : غ إن را يقوله حقيقة هو جنون كارل و 

 . تلك عيِّنة واحدة رما قيل في دونالد إنه ر نون تماراً 

ترار  قبل االنتخابات الرئا ية، وكذلك بعاد اعاتاالئاه 

كر ي الرئا ة. وقد جارى دي نايارو الاكا ايارون را  

المحللي  والكتاب على الميتوى األراياركاي والادولاي 

واإلقليمي والعربي. وقد ياصت تلك الكتابات والتقارير 

في أعمق أعماق تفصيالت الحياة الشخصية لالارئاياس 

المنتخ . وتكاهرت دعوات التعب ة وكأن الكون أصاباح، 

بوصو  ترار ، على فوهة بركان يكاد أن ينف ار، وإن 

ر   يف ر  هو دونالد ترار  لوحد ، وكاأن الاعاالا  

كان يعيش في  كينة واطم نان تحت ظل خيمة جورج 

 بوش اإلب ، وتحت خيمة خلفه أوبارا.

في تلك الحملة را يلفت النار فاي الاحاكا  عالاى 

رئيس أريركي جديد رنتخ  ر  الشع  األريركي وقا  

حزبه ال مهوري بتزكيته والعامال را  أجال وصاولاه 

لكر ي الرئا ة. هذا في الوقت الذي ال ننيى فاياه أن 

و ائل اإلعال ، ر  الغرب ور  الشرق، طبَّلت لاوصاو  

جورج بوش اإلب  على حصاان الاحازب الا اماهاوري، 

واعتبرت أن غالرب  اختار  ر  أجل خالص البشرية. فإذا 

ر العراق كخطوة أولى لتف ير العال  را  أدناا   به يف ِّ

إلى أقصا  في  بيل بناء غقرن أريركي جدياد . وباعاد 

أن أتى أوبارا على حصان الحزب الدياماوقاراطاي، دأب 

على ا تكما  تف ير العال  بتف ايار رهايا  وكاارهاي 

 لمعا  أقطار الوط  العربي.

وألن دونالد ترار  إب  بار للرأ مالية، خااصاة أناه 

ر  كبار الرأ ماليي ، فهو لا  ياخارج عا  الاماياار 

المر و  له ر  قبل الحكورة األريركية الخفية. وهاناا 

يت  اليؤا : إذا كان األرر كذلك، فلماذا قارت قايااراة 

الشار  األريركي ول  تقعد وكأن فوز ترارا  قاد جااء 

خالفًا للد تور األريركي، وخالفًا لتوجيهات الاحاكاوراة 

 الخفية؟

لقد فاز ترار ، بأصوات األك رية المطلوبة لن احاه، 

وجاء فوز  رمهورًا بقبو  الحزب ال مهوري الاذي قاا  

بترشيحه. وعلى الري  ر  كل ذلك، فقد هااج الشاار  

األريركي وراج ضد فوز ، وهذا را لاقاي صادا  عالاى 

الصعيد الدولي،  يا يًا وشعبيااً، عالاى شاتاى أناوا  

و ائل اإلعال . وإذا كان ترار  هاو ابا  الاماؤ اياة 

الرأ مالية، ورم اًل للحزب ال مهوري، ورم اًل ألكا ارياة 

الشع  األريركي، فاإن ذلاك يافارض رفا  عاالراات 

اال تفها  والتع  ، بي  ر  ُيطاما ا  األراياركايايا  

والعال  بوصوله إلى الرئا ة، وبي  ر  يا ايار الاخاو  

على أريركا واألريركيي  بذلك الوصو . وكذلك انقي  

الرأي العا  الدولي بي  ربار  وزار  للخو  را  هاذا 

الوصو . ول  تشذَّ رواقف الناا  الر ماي والشاعاباي 

 العربي ع  تلك المآالت.

لذلك  نغارر بقراءة لما يحصل في داخل الحكوراة 

الخفية في أريركا. و اتاكاون قاراءتاناا لاياس رصادًا 

لمعلورات أو تقارير، بل  تكون ا تنتاجات تيتند إلى 

الشق النقدي الذي أعلنه ترار  في خاطااب ا اتاالراه 

لكر ي الرئا ة في العاشاريا  را  كااناون الا ااناي 

الماضي. كما تشكل ا تنتاجات وفرضيات ربنية عالاى 

تصريحات بعه أركان إدارته رم  كانوا أقطابًا كاباارًا 

رعلني ، أو يير ظاهري  في وض  رشرو  غناحاو قارن 

أريركي جديد  والعامال عالاى تانافاياذ  راناذ أواخار 

التيعينيات ر  القرن العشري .  تكاون راغاارارتاناا 

ريتندة إلى عنوان رئاياس، تاحات احاتاماا  رئاياس، 

ونلخصه باليؤا  التالي: هل هنا  انقياا  قاد جارى 

في داخل الحكورة األريركية الخفية، وقد جااء تارارا  

رم اًل ل ناح رافه لما جرى في عهدْي بوش وأوبااراا؟ 
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وهل هنا  رتغيرات في ا تراتي ية التنفيذ كما ياراهاا 

 ال ناح الذي يم له ترار ؟

أرا ع  االحتما  األو ، وألن ترار  لا  يصال إلاى 

الرئا ة، ول  ييتطي  الوصو  إليها ب هد  وإركانياته 

الذاتية، ور  دون رباركة ودع  الا انااح االفاتاراضاي 

الرافه لنتائج را قا  به الرئييان بوش وأوبارا. كاماا 

أن الشار  األريركي، وكذلك أو اط الحزب ال ماهاوري 

ل  تختار في االنتخابات التمهيدية ر نونًا لاتارشاياحاه 

للرئا ة، فنرى أن الحالة النقدية التي نض ت في داخل 

ال ناح الذي أيَّد وصوله لالارئاا اة، قاد ظاهارت فاي 

تصريحات ترار  في المرحلة التمهيدية الختيار ررشاح 

الحزب ال مهوري ، وقبل االنتخابات الرئا اياة، والاتاي 

يصدر اآلن قرارات تنفيذية بيرعة ل  يك  يتوق  أحاد 

صدورها قبل أشهر. هذا إذا را أضفنا إلاى فارضاياتاناا 

ببروز جناح داخل الحكورة األريركاياة الاخافاياة، تالاك 

التقارير التي تصدر ع  أو اط كاانات رشااركاة فاي 

تنفيذ رشرو  القرن األريركي ال ديد، ر   ياا ايايا  

وعيكريي  وأرنيي  ورفكري ، وها  كا ار را  دون 

 شك. 

ولعلَّ أقرب النماذج هي تالاك الاتاي أشاار إلاياهاا 

ر باناهااياة  فوكويارا، بعد أن انيل  عنه ، وعندرا بشَّ

، فقاد أشاار 1//2ررحلة المحافاي  ال دد بعد العا  

إلى أنه  غ يتواجدون دوراً، و يبقى له  أنصاار فاي 

 اإلدارة ونفوذ فيها على نحو را .

ور  أر ا  هؤالء، ر  الذي  أقيلوا أو ا تقالوا، را  

الييا يي  والعيكاريايا ، والاذي تاحادهاناا عاناها  

بالتفصيل في الفصل ال اني ر  كتابنا المنشور تاحات 

 عنوان غتهافت األصوليات اإلربراطورية :

ألنه ا اتاخافَّ باتاقاديارات ريتشارد بير    قوط-أ

ال نراالت العيكريي  حو  القوة الالزرة لتنفيذ الحرب، 

ووقف هو وراريفيالاد ووولافاوياتاز ضاد تاقاديارات 

وا على أن  ألف جنديًا أريركيااً  /9العيكريي  حيث أصر 

 فقط تكفي لتحقيق االنتصار، في يضون أيا .

بعد را تكشف ر  رلفات  قوط بو  وولفويتز: -ب

التي اتهمه بأنه اختر  و ائل جديدة لتاعاذيا   FBI  الاا

المعتقلي  في جوانتانارو، وهاي اتاهااراات كافايالاة 

بإقصائه ع  تلك الوظيفة إن ل  تؤهله لالاماحااكاماة 

 .  ال نائية

بعد أن اتااهاامااه تااقاارياار  قوط دويال  فيث: -ج

أعدته وزارة الدفا  األريركياة، باتاقاديا  راعالاوراات 

ا تخدرت لدع  ربررات ش  الاحارب عالاى  «رغلوطة»

 العراق.

نتي ة ر موعة األخطاء  قوط دونالد راريفيلد: -د

المتراكمة واليلبيات الييا ية التي  اهامات بشاكال 

 رباشر في إيراق واشنط  في ريتنق  العراق.  

رنيت إدارة بوش بنكيااة  قوط جون بولتون: -ها

دبلورا ية كبرى، ر  إعالن تنحيه، فهو رندوبها لادى 

األر  المتحدة. ويعاد  خروجه  قوط راريفيلد، وهاو 

را قد يكون بم ابة انتصار لألرا  الاماتاحادة الاذي ال 

 يعتر  بها، وييخر ر  وجودها.

وكااان راا  أهاامااهااا  قوط الفريق العيكاري: -و

ا تقالة ولي  فالون، قائد المنطقة الو طى، أو أقيال، 

، نتي ة افتراقه ع  إدارة جاورج 1//2في أوائل العا  

بوش، ورعارضته ال تخدا  القوة العيكرية األريركياة 

 في العال .

  قوط المفكري ، فوكويارا وبري نيكي:-ز

وهو الذي اشتهر فرانييس فوكويارا : فبالنيبة لاغ-

بمقاله الذي تحو  إلى كتاب رعنون باغنهاية التااريا  ، 

إذ اعتبر في وقت صدور  المنهج اال تراتي ي ل مااعاة 

غاليمي  األريركي المتطار  . ولاكا  باعاد أن أخاذت 

جرائ  االحتال  األريركي تص  اآلذان، تلقى المحافاون 

ال دد ضربة قا ية بانيحاب فوكويارا، إذ تراجا  عا  

أراياركاا عالاى « أفكار  ونارياته اليابقة في كاتااباه 

فاهر في كتابه ال ديد وكأناه يا اري  .«رفترق الطرق

جردة حياب بعد فشل وهزيمة ناريته فاي الاعاراق. 

تاحات »ور  ظهور كتابه األخير، بات المحافاون ال دد 

ولكنه على الري  ر  أنه بشر  .«رررى النيران الصديقة

، فقد 1//2بنهاية ررحلة المحافاي  ال دد بعد العا  

أشار إلى أنه   يتواجدون دوراً، و يبقى له  أنصاار 

 في اإلدارة ونفوذ فيها على نحو را.

ريتشار األر  الاقاوراي زبغنيو بري ينيكي:  وأرا-

األريركي اليابق، فاعتبر أن النموذج األرريكاي الاباراق 

ل إليه في كتابه  فارصاة »قد فقد لمعانه. هذا را توصَّ

  .«هانية: هالهة رؤ اء وأزرة القوة العامى األرارياكاياة

رنذ انتصار الواليات المتاحادة فاي »ور  أه  را قاله: 

الحرب الباردة، صار الرئيس األرريكي أه  العا  عالاى 

الياحة الدولية في أك ر قضايا العال  أهمية، ور  ذلك 

وقاد عابَّار  .«ل  يك  هنا  رؤية ا تراتيا اياة واحادة

بري نيكي ع  افتراقه ع  إدارة جورج باوش، قاائااًل: 

لقد أضحى البيت األبيه قلعاة رااالاماة راهاوو اة 

باألر  والييطرة، ورصابة برهاب االرتايااب، وقااربات 

ر  حدود النزعات العنصرية الاتاي تالاقاي بااااللاهاا 

 اليوداء المخيفة على العال  ر  حولها. 

وبعد أن فقد الا اماهاورياون اليالاطاة ناتايا اة 
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إخفاقاته  الذريعة، وخياارتاها  ألها  

المخططي  لمشرو  غالاقارن األراياركاي 

ال ديد . لا  ياناياحاباوا را  رايااديا  

المنافية في الوصو  را  جادياد إلاى 

اليلطة. ولعلَّ إقالة أو ا اتاقاالاة أها  

رروزه  الفكرية والييا ية والعيكرياة، 

يدفعنا إلى فرضية نارية تقو  إن تالاك 

األ باب يمكنها أن تكون قد دفاعاتاها  

إلى القيا  باغحركة تصحيحية  في داخال 

المؤ ية الحزبية. ولذلاك جااء تارشاياح 

دونالد ترار  للارئاا اة والاوصاو  إلاى 

كر يها نتي ة حركة رتاغايارات جاديادة 

على شتى الصعد، ولك  على أن تاباقاى 

ا تراتي ية  يادة أريركا عالاى الاعاالا  

هابتة،  ولك  علاى أن ياتا  تانافاياذهاا 

بأدوات وو ائل جديدة ريتافايادة را  

األخطاء اليابقة التي أعلناهاا أها  را  

 ا تقالوا ر  إدارة جورج بوش.

 

 ا تنتاجات

وألن را جاء في رقدرتنا عا  الاباعاد 

ال مهوري الذي أتاى باتارارا ، رئايايااً 

ألريركا، على قاعدة تصحيح األخطاء را  

أجاال ا ااتااعااادة رااا خيااروا فااي 

ا تراتي اياتاها . وإذا حصال الاعاكاس 

فييكون ر  الميتغرب، ألن حاركاتاها  

النقدية للمرحلة اليابقة ل  تك  لعب ياة 

ر  أجال الاوصاو  إلاى تارؤ  اإلدارة 

األريركية ر  جديد فقاط را  دون أي 

تغيير في و ائل الوصاو  إلاى الاهاد  

اال تراتي ي، بل ناحايا  أناها  قااراوا 

بمرحلة نقدية را  أجال أن ياؤ اياوا 

 لمراحل أك ر ا تقرارًا له  في اليلطة.

وإذا را قمنا بمراجعة را أعلنه تارارا  

ر  تصريحات قبل وصوله إلى اليالاطاة 

وبعد وصوله إليها، وقمنا بمقاربتها را  

را جمعته رؤ ية الحزب ال مهوري را  

أخطاء اإلدارات اليابقاة الكاتاشافاناا أن 

ترار  جاء رم اًل لحركة تصحيحية قائماة 

على إصالح را ارتكبته إدارات  ابقيه ر  

 أخطاء. 

* * * * 

 كت  المحرر الييا ي 

، عندرا اعتر  الرئيس الفرنيي 1//2أيلو  ر  العا   21في 

جا  شيرا  قائال غلقد فتحنا أبواب جهن  فاي الاعاراق، وإناناا 

عاجزون ع  إيالقها ، كان يعناي الاماأزق الاقااتال لاالحاتاال  

األريركي الذي أوق  فيه جورج بوش أريركا أوالً، والعال  هاانايااً، 

في نفق ليس في آخر  بصي  ر  نور الخالص. وبعد ررور را 

يقرب ر  هالهة عشر عارًا را يزا  العال  عاجزًا ع  إيالق أبواب 

 جهن ، ليس في العراق فحي ، وإنما في العال  أيضًا.

أرا الرئيس األريركي جورج بوش اإلب ، عندرا اقتن  باأن ناار 

جهن  تحرق أجياد جاناود ، وتالاتاها  الابااليايا  را  أرزاق 

األريركيي ، فقد كان يراه  لاياس عالاى إعاادة الاعاراق إلاى 

العراقيي ، وهذا را ا تكمله الحقه الرئيس أوباراا، باأناه كاان 

يراه  على تيلي  العراق إلى اللصوص الاماحاتارفايا  راما  

 هرت أريركا على تدريبه  وتربيتها  عالاى فاناون الاناها  

واليرقة والتشبيح والقتل ر  دون أن ير  لضمايارها  جافا  

 واحد.

حي  الرئيس أوبارا، الذي وعد األريركيي  لطمأنتاها  عالاى 

عودة أبنائه ، بأنه  يعيد العراق إلى أهله، وباأناه باقافاازاتاه 

الناعمة  و  ين ح فيما فشل به  لفه، وذلاك عابار راماريا  

 تيتطي  أريركا أن تبقي العراق تحت االحتال ، وهما:

تأهيل عملية  يا ية تتق  ف  غإ رق ودعني أ تفاياد را  -

  رقاتك .

ورريمة قارت بتوكيل إيران، بإدارة شؤون تلك العملية على -

أن يتقا ما نفط العراق بينهما. فإذا بإيران تنكاث باوعاودهاا، 

وتيتأهر ب روات العراق عبر راليي  العبيد الذي  كبَّلته  بأيال  

الوالء لها، على قاعدة ا تيفااء أجاورها  را   ارقاة هاروات 

 بلده .

ح دونالد ترار ، الرئيس األريركي ال ادياد،  ور  أجل ذلك صرَّ

أنه كان على أريركا أن تييطر على نفط العراق، يعني أنها لا  

تحي  ا ت مار هذا النفط لمصلحتها، ولكنها باداًل را  ذلاك، 

 فقد وق  تحت هيمنة إيران واللصوص الذي  يعملون بإررتها.

ح باه عاداء إلياران، وال عاداء  ل  يعل  ترار  إذن راا صارَّ

لعمالئها الذي  ه  بأك ريته  ر  عمالء أراياركاا، بال أعالا  

رعادلته على أنه على أريركا أن تعيد  لطتها على النفط، وهي 

التي عليها أن تحدد حصة هذا أو ذا  ال أن تنتار ر  إياران أو 

 ييرها، ر  ال عال ، أن تحدد حصة األ د ر  الغنيمة.

هذ  الحقيقة، التي أعلنها ترار  بتلقائيته العفوياة، تاحامال 

الك ير ر  الدالالت والمعاني والمقاصد الحقيقية. والاتاي عالاى 
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أ ا ها يمكننا الوقو  قلياًل ر  أجال فاك ألاغاازهاا، 

وقراءة لما يمك  أن تاحامالاه األياا  الاقاادراة را  

 احتماالت. وهنا  نقرأ خطاب ترار  ببعه الفرضيات:

إذا كان تصريح دونالد ترار  فااي  الفرضية األولى:-

إعادة اال ت  ار بنفط العراق، هو الحقيقة التي يعنيهاا، 

ليس أرارنا ر  ُبدٍّ في أنه يريد إعادة ت ربة الايامايا  

األريركي المتطر ، بزعارة جورج بوش اإلب ، ياعاناي 

إعادة احتال  العراق رباشرة وصر  بد  أتعاب إلياران 

ار نافاياه  بما يوازي خدراتها، فما عليه إالَّ أن ياحاضِّ

إلعادة إيراق ال يش األراياركاي فاي وحاو  الاعاراق، 

وإيراق دباباته في رراله. وال ضير ر  إعادة الاتا ارباة 

التي  بقه جورج بوش إلى تطبيقهاا. وفاياهاا إعاادة 

ة.  لت ربة أك ر ر  ُررَّ

إذا كان يقصد ر  تصريحه إرهاب  الفرضية ال انية:-

الناا  اإليراني لتحيي  حصة أريركا في نفط الاعاراق 

على أ ا  البقاء فيه. وألن الناا  اإليراني ل  ياقاد  

لترار  خدرات ر انية في حماية قواته فاي الاعاراق، 

على ترار  أن يوافق على بقاء النااا  اإلياراناي فاي 

العراق أوالً، وأن يدف  فاتورة الحماية له هانياً، ألنه كما 

أن إليران ل  تك  تيتطي  الدخو  إلى العراق ر  دون 

حماية أريركا، فإن أريركا ل  تيتطي  البقاء في العراق 

ر  دون حماية إيرانية. وهذا أيضًا  اياواجاه تارارا  

بمآزق جديدة، لعلَّ أهمها إبقاء عارل التهديد اإليراني 

المباشر ألر  دو  الخليج العربي. وهذا را  و  يحاو  

ح  ابقًا.  دون ا تعادة صداقتها كما صرَّ

بي  عرض عضالته لرف  راعاناوياات األراياركايايا  

بتصريحاته التعبوية، وحل رشاكل الماناطاقاة باكاباح 

جموح أحال  الناا  اإلياراناي را  أجال رفا  نياباة 

 رقاته ر  نفط العراق، ريافة فاراغ كابايارة عالاى 

دونالد ترار  أن يمألها بكاال  رياؤو ، وعالاياه أن 

يعود إلى وعود  بتغيير  يا ة اإلدارات األريركية التي 

 بقته، وذلك بإعادة تصحيح أخطائها، ولعلَّ أكبر تلاك 

األخطاء وأك رها إلحاحًا للتصحياح هاي إعاادة الاعاراق 

ألهله، وإعادة نفط العراق للعراقيي ، ألنه ليس رالاكااً 

 ألحد ييره .

إن ا تعادة حقوق العراق لييت ِرنَّة را  أحاد، بال 

 يعود الفضل فيه للمقاورة الوطنية العراقاياة الاتاي 

فتحت أبواب جهن  في وجه االحتال  األرياركاي، وهاي 

المقاورة التي  ُتبقي تلك الناار الهاباة حاتاى خاروج 

أريركا والناا  اإليراني ر  العراق. ولياعاتابار تارارا  

وخارن ي أن هذ  ر الة واضحة ال ري  فيهاا، وفاياهاا 

ر  الوضوح الذي يكفي أن يكون لذة لذوي الاعاقاو  

المنفتحة، ور  دون ذلك فإن أبواب جهن  ل  ُتاقافال 

بعد. كما على كل عميل وخائ  وقااتال و اارق را  

ر حقائبه لالاهارب، وأن  أول ك العمالء الصغار أن يحضَّ

يقل  ع  أوهاره في البقاء علاى كارا اي غالاعامالاياة 

 الييا ية  تحت ذريعة حماية أريركا وإيران له.

 2/22شباط  3
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  االجتماع التأسيسي لالتحاد العربي لخريجي الجامعات واملعاهد العراقية

 رســــــــالـــــــة
  إىل املقاومة العراقية الباسلة املمثل الشرعي للعراق

 وإىل قائدها الرفيق املناضل عزة إبراهيم املوقر

 تحية عربية

ر  روق  الميؤولية القورية والعرفان باالا امايال 

إليك  ناحا   للعراق شعبًا وأرضًا وقيادة وطنية، نتوجه

الم تمعون في االجتما  التأ ييي لاالتاحااد الاعارباي 

لخري ي ال ارعات والمعاهد العراقية رعلني  تأيايادناا 

تم لون القيادة الشرعية لالاعاراق،  الكارل لك  كونك 

ونعل  وقوفنا إلى جانبك  لمواجهاة كال الاماشااريا  

الطائفية التفتيتية التي تتعر ض لها األراة وياتاعارض 

لها العراق، ونح  رعك  ريتمرون بما نيتطي  حاتاى 

الاعارباي الاطاباياعاي  ييتعيد العراق العاي  روقاعاه

بإ قاط كل إفرازات االحتالليا  األرارياكاي واإلياراناي 

الافاار اياة، -أراياركاياة  -ورواجهة المؤاررة الصهيو 

وتحرير العراق وا ترجا  الدور الذي كان يلاعاباه زرا  

باعتباار  حااضاناة لالاماشارو   الحك  الوطني العربي

القوري العربي، رؤكدي  أننا على الاعاهاد كاماا كاناا 

في تصرفك  وناحا  جااهازون  واضعي  كل إركاناتنا

 أبدًا أن نكون  يفاً بيدك  لمواجهة األعداء.

 ودرت  للعقيدة وال هاد

المشاركون في المؤتمر التأ ييي لالتحاد العربي 

 لخري ي ال ارعات والمعاهد العراقية

 2/22شباط  22بيروت في 

  

  

هذا وقد صدر في نهاية االجاتاماا  الاذي ا اتامار 

ليوري  إعالن  مي بإعالن بيروت للمؤتمر التاأ اياس 

لخري ي ال ارعات والمعاهد الاعاراقاياة فاي األقاطاار 

 العراقية وِفي را يلي نصه:

للمؤتمر التأ ييي لخري ي ال ارعات  إعالن بيروت

 والمعاهد العراقية

في ظل األحداث المتالحقة واله مة اال تاعاماارياة 

اال تهدا  المباشار  التدريرية على وطننا العربي وبعد

والممنهج الذي ا تهد  العراق بيليلة عدوانية بدأت 

تااال  حصااار ا ااتااماار  2662  اانااة راانااذ الااعاادوان

ر   ورا نتج عنه 3//2 عاراً، إلى االحتال  عا  22 لمدة

ضرب الناا  الوطني وتآرر تحالفت فيه القوى الدولياة 

الحضاري الذي شكله العاراق  واإلقليمية لضرب النموذج

عاالااى كااافااة الصااعااد خصااوصااًا عاالااى الصااعاايااد 

 والتربوي والقوري. العلمي

هذا المنهج العلمي والتربوي الميتهد  لا  ياكا  

لكل أبناء األراة  رتاحًا ألبناء العراق فقط، إنما كان رلك

العربية حيث فتح العراق أبواب رؤ يااتاه الاعالاماياة 

العروبة فاكاانات تاأتاي جاحاافال  والتربوية لكل أبناء

الطالب ر  كل حدب وصوب را  األقاطاار الاعارباياة 

ر  هذا المعي  العلمي دون رن ة أو جميل. ولماا  تغر 

هاو إ اقااطاه  كان واحدًا ر  أ باب ا تهدا  العاراق

كحاضنة للمشرو  القوري العربي وواحدًا ر  ت الاياات 

المؤ يات العلمية والتارباوياة وقاد  هذ  الحاضنة هو

تحقق ذلك بحياث لا  ياعاد الاعاراق هاو الاحااضاناة 

 ألبناء األرة جمعاء. العلمية

وألننا نك  بالعرفان وال ميل للعراق وشعبه وأرضه 

الاعالا  والاماعارفاة.  كونه حملنا كأبنائه في  فينتاي

تأ يت في األقطار العربية جمعاياات وناوادت ورواباط 

 والمعاهد العراقية. لخري ي ال ارعات

والن العراق كان يحمل رشروعًا قوريًا لاكال أبانااء 

كاان ال باد را   األرة العربية ر  المحيط إلى الخلياج

إنشاء اتحاد عربي لخري ي هذ  ال ارعات والاماعااهاد 

 العراقية.

وبناًء عليه تداعى كل ر  نادي خري ي الا ااراعاات 

وجمعيات الخري ي  فاي  والمعاهد العراقية في األردن

كل ر  فليطي  ولبنان وتونس وال زائر، وروابط فاي 

و وريا ورصر إلى رؤتمر انعقد فاي باياروت  اليودان

 تحت شعار:  2/22 شباط 22-22 ر 

 غوفاًء للعراق أرضاً وشعباً وفكرًا رقاوراً 

حاد ووافق الم تمعون على إنشاء اتحاد ا مه: غ ت اال

 ، على أن العراقية العربي لخري ي ال ارعات والمعاهد

يكون رقر  الادائا  فالاياطايا  والاماقار الاماؤقات 

وأقروا الناا  األ ا ي لالتحاد على أن يابااشار  بيروت.

يمك  تي يله  في تي يله في لبنان وفي األقطار التي

 فيها.

وفي الختا  أقروا هذا البيان وقرروا عاقاد راؤتامار 

 نوي للخري ي ، ورفعوا برقاياة تاأياياد إلاى قاياادة 

المقاورة العراقية، وانتخبوا رئييًا وأرينًا للير وأرايانااً 

 للصندوق واختت  االجتما .

 2/22 شباط 22 بيروت في
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، صرح الرفق أبو علي األري ، الناطق الر مي باا ا  قاياادة قاطار 2/22شباط  21كانون ال اني إلى  29را بي  

 العراق، روضحاً رواقف الحزب ر  عدد ر  القضايا، وهذا أه  را ورد فيها:

ح بما يلي:  وع  ذلك صرَّ

يورًا إهر آخر يزداد افتضاح عمالء ايران وجرائ  ريليشياتها ، والاتاي تا الات 

باختطا  المواطني  األبرياء في الطاررية ونينوى، وإعدا  الشباب في رناطق 

عديدة ر  العراق، واعترا  العبادي بذلك، وإعالنه عما  اماا  االناتاهااكاات 

 وال رائ  المرتكبة ر  قبل جالوزة غالحشد الشعبي ، ...

وأكد الناطق الر مي أن الميليشيات العميلة تطبق أوارر أ يادها اإليارانايايا  

وتصريحاته  الوقحة حو  تو ي  رقعة االحتال  اإليراني عبر العراق و وريا واليم  وأقطار الخليج العارباي كالاهاا 

 وا تهدا  األر  القوري العربي بررته.

وشدد على تصريحات رئيس هي ة األركان اإليرانية الذي دعا علنًا جهارًا ونهارًا وعلى المأل لاتاأ اياس الاقاواعاد 

اإليرانية في  وريا واليم . وًخل  إلى القو  بان جالوزة الناا  اإليراني يريدون أن تمتد الممار اات اإلجاراراياة 

 لهذ  الميليشيات إلى اليم  والبحري  وباقي أقطار الخليج العربي.

ودعا أخيرًا أبناء األرة العربية، أنامة وجماهير، إلى التصدي الحاز  للتمدد اإليراني الافاار اي الاتاو اعاي ونصارة  

 ر اهدي العراق البوا ل لم ابهة االحتال  االيراني، ورواصلة النهوض الوطني والقوري للعراق واألرة العربية جمعاء. 

   2/22في الياد  والعشري  ر  كانون ال اني 

 

 وجاء في تصريحه را يلي : 

تداولت بعه المواق  الخبرية واألو اط اإلعالرية أخبارًا ع  حضور الادكاتاور 

رحمد طاقة وبصفته رم اًل لحزب البعث العربي االشتراكي اجتماعاً ر  الياياد 

إياد عالوي و فيرة العراق في عمان ووفد يم ل اليالاطاة الافالاياطاياناياة 

 وبحضور ردير المخابرات العراقية اليابق وييره  لبحث رلف المصالحة.

 وهنا البد ر  التوضيح بان الدكتور رحمد طاقة ل  يكلف بذلك ..... 

وأضا  الناطق الر مي: أن الحزب حي  يحضر أي اجتما  فانه يصارح باحاضاور   

ع  طريق الناطق الر مي لقيادة قطر العراق. كما أن للحزب روقفه المعرو  ر  العملية الييا ية التي يرفضها جملاة  

وتفصيال ... كما أن له هوابته المبدئية إزاء عملية المصالحة بما يؤكد ا تقاللية الحزب ورواقفه التي تؤكد على التاحاريار  

 الشارل للعراق وا تقالله التا  والناجز والمضي إلى أرا  على طريق النهوض الوطني والقوري واإلنياني الشارل. 

وخل  بالقو  : إن الحزب حي  يحضر رم ل عنه ألي اجتما  فانه يعلنه بو ائله المعروفة ع  طارياق الانااطاق 

الر مي بكل وضوح على وفق توجهاته وبما ي يد رعاني ورضاري  حضور  ألي اجتما  كان وبما يخد  راباادئ 
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 وع  ذلك قا : 

تناقلت بعه المواق  الخبرية وو ائل اإلعال  خبرًا رفاد  حضور رم لي  ع  

حزب البعث العربي االشتراكي في العراق لما أ مو  غرؤتمر  نة العاراق فاي 

جنيف  ... وهنا ال بد لنا ر  التأكيد بانه ل  يحضر أي رم ل للاحازب فاي هاذا 

المؤتمر، وحزب البعث العربي االشتراكي ليس بوارد الحضور فاي را ال هاذ  

 . المؤتمرات التي تعقد تحت ريميات طائفية أو عرقية

  .وأضا  بأن حزب البعث العربي االشتراكي هو لكل أبناء الشع  واألرة رتفاعالً ر  كل القوى الخيرة في العال  أجم  

وخل  إلى أن الحزب يواصل جهاد  ونضاله الييا ي صوب تحقيق تحرير العراق الشارل وا تقالله التا  والنااجاز،  

وال يدخر جهدا في التفاعل ر  ال هود الخيرة المخلصة والتي تص  في ر رى التحرير واال تقال  واليياادة وتاعازياز  

الوحدة الوطنية، وتعزيز رييرة النضا  القوري لالرة العربية، ولخدرة اإلنيانية جمعاء ،.... وإناناا ناعالا  راواقافاناا  

الواضحة في التفاعل ر  القوى الوطنية الخيرة والقورية واإل الرية كافة باال رازايادات عالاى أحاد، وباال رانااورات  

 .والتفافات يير ر دية. فيبيل البعث هو طريق التضحية وال هاد والفداء وحتى تحقيق الافر الحا   والنصر األكيد 
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 بقلم: عمر شبلي 
فقد لبنان، وفقدت العروبة أحد أركانها، فقدت  

رغيد الصلح الذي عاش كبيرًا، وقضى كبيرًا، لقد 
حمل لبنان إلى العرب، كما حمل العروبة إلى لبنان 
بوطنية، تحتضن قوميته احتضانًا ال تنفصم 
عرا ، ظل يؤمن أن لبنان والعروبة ينموان في 
اللبناني نموًا تكوينيًا، ألن اللبناني الحقيقي هو 
بكينونته وثقافته ووعيه ونضاله عروبي دون 

 مواربة وزيغ. 
لم يجد حدودًا وفواصل بين لبنانيته وعروبته، 
لقد كان يؤمن إيمانًا راسخًا أن مشكلة العروبة في 
لبنان هي مشكلة تقدمية العروبة. فعندما تمارس 
العروبة ممارسة تقدمية يكون اللبناني في 
طليعتها، والسر في ذلك أن أعلى الروابط في 
النظرية العروبية التي كان يؤمن بها فقيدنا 
الحاضر في كل ما مارس وكتب وسعى إلى إنجاز  
هي الثقافة، فالثقافة هي أعلى روابط أبناء هذ  
األمة الواحدة، ولذا كانت العروبة في تقدميتها 
ثقافة قبل الجغرافية والتاريخ، حتى النضال 
القومي لم يستطع بناء إنسانه العربي لو لم 
ينطلق من مفاهيم ثقافية. لوال الثقافة فقدت 
العروبة مسوغات بقائها. ولم تكن ارتباطًا عرقيًا 
عنصريًا. ولم تكن أيضًا جغرافية خالية من الروح 
العميقة التي خلقتها العروبة في أبنائها، ومنهم 

  .المفكر العروبي رغيد الصلح
الثقافة العربية عبر تاريخها الضارب في عمق 
إنسانها كانت إنسانية المحتوى والمدى والداللة. 
وهذا ما جعلها عصية على التالشي. إن الفكر 
اإلنساني يحارب وقد يهزم، ولكنه ال يموت ألنه 

 منطلق من اإلنسان نفسه. 
هكذا آمن رغيد الصلح، وهكذا ناضل، وهكذا 
فكر، وسكب تجربته في ثقافته الملتزمة التي 
ظلت مستمرة في رحلة فقيدنا من بيروتيته إلى 

عروبته التي فرضت وجودها الثقافي، وهو يدرس 
في الجامعات األوربية. كان أنموذجًا للمفكر 
العروبي األصيل الذي يستطيع الربط بوعيه 

  .المتجذر بين التراث والمعاصرة
لم يخلع رغيد الصلح وعيه وإيمانه بأمته طوال 
حياته. ألن إيمانه بأمته كان إيمانًا يجعل الروح 
والفكر معًا يقودان توجهاته وهو يطوف في 
العالم مثقفًا عروبيًا يعطي الصورة الحقيقية عن 
العربي الملتزم بنضال أمته ضد الغزو الصهيوني 
المدعوم بكل قوى االستكبار العالمي، كان قلمه 
سالحه في وجو  مشوهي فكرنا القومي في 
جامعات االستكبار العالمي. لقد كانت عروبة رغيد 
الصلح ابن العائلة البيروتية المعجونة والمترعة 
بالثقافة والوعي سمحاء كالنور ال مكر وال عقد. إن 
العروبة الواعية هي سالحنا القوي لمواجهة من 
يحاول تشويه رسالتنا القومية التي حملت 
رسالتها العظيمة التي قال فيها المستشرقون: "لو 
حذف العرب من التاريخ لتأخرت نهضة أوروبا 
ألف سنة" بالثقافة انتصرت عروبة رغيد على كل 

  .أسلحة التآمر


