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وطني يعلمني حــديــد ســالـســـــــــلـي
ــل ـ ــك
مــك تــن ـ ن ــلــل نن ـ ـ
ســدوع ــلــر عيــنــ ة ــي ــ ع ــ
تتب ع ـلـر عيـاـدةعن ةطـل يـ ـكطـتـي
عمــ ــك
وحــتــاأل يــكرســنــكن ةســم ـ
وعيــتــك ـ ـ ن ــلــر س ـ ـ مــنــك يــي
ــب ـ ــتــي
يــل يعــمــع ـ ع جب ـ ـ
أ ك جذع عحتاط لر صـلـ ـب ـبـك ـي

ــنــن عيــنــعــ ة وةطــ عيــمــتــتــك ــ ِ
ـــدعو ِ
ـــكصـــتـــ و ـــا
مـــ ـــال
ت ا ـي عيـبـلـب مـمـل م ـك ـ ِ
ــنــمــك ــلــر عيــاــدةعن مــا ســنــكي ـ
وتــتــبــ نلــنــ ــ عيــ ــال عيــاعحــ
ب يـــي
يـــل يـــتـــتـــ ـــ ع جب و ــــ
يل يبصاوع جب صــايا ســـالســــــــــــــلـي
مـــبـــك ـــ
طـــديعـــك يـــ
ســـأ ـــ
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منذ ع ت كء (عي اب عر ل ) ي يبنكن ،ويعد عإل ـ ـكا عيـذ
طان لر حات عيتغ ا عيممثَّل يأح عب عيـ ـاتـ عيـ طـنـ ـ
ن ذع ك ،يل يعد عيمـ سـل
عيلبنك  ،يع عم ذع نو خكة
يم طاعط  ،حتر يكي ك  .يـ
عب تخكيي يه طعل ،نو ةع
مُعخ عيديم طاعط  ،و َّي جير يم طاعط عيـ ـ ع ـن
يكمت ك ومن ون منك ل ،يتصكةع ك بط عيمت كصـصـ ن
عي كتم ن يكسل ط ع ت ل.
تكن ل كب نح عب عي ات عي طن عيلبنك  ،نو غ ب ك ،مـن
ن ل عينتك عيعلب يل اب لر عي ايكأل عيـديـمـ طـاعطـ ـ .
ك عي ك ت عيع ـكسـ ـ .
ي ث ن ه نخذ يصبُّ ي مصل
نمـاعء
بعد ذي عيغ كب ،وتأن حمال ثب ال طد ن يح ن تك
عي ع ن طديم ل و ديد ل ،بد خال عيا ي ل رن عي ـاتـ
ك ن ن ةعأل عيـنـ ـك
ي عي ح دة عيتي تك
عي طن
متل ياعم س كس ومـ ـلـبـ ـ
و عك ه .و ي عيتي تك
عتا ب يل كي عي طن  ،و تبنر مصكيح عيامك ا.
من ن ل عي بك ق عيتي سك أل مـاحـلـ مـك يـعـد (عيـ ـاب
لـ ـه
عر ل ) ،تكن ع ت كة عي ك ت ي ك ن مق ممك تك
عروضكع ي نوع عيعبع ن كأل من عيبان عيمكضي .ـبـعـد نن
تكن عب بعك ي ـن عيـ ـ ع ـن يـتَّـخـذ عي ـكـ عيعـ ـكسـي
عيعكم  ،نخذ عي اخ ي ع وينت ا ن ب ـك عخـ عيـ ـك ـتـ
عي عحدة ،أصب نما عيمعكةا دوة ي ن نينكء عيـ ـك ـتـ
ذع ك .وتك من ن ل وع ع ك عيتنك ل لر جمكةة عي ك ـتـ .
و ي ت ماَّة تك عيامك ا ي عيتـي ـد ـل عيـثـمـن مـن
نةوعح ك ونينك ك .وتكن عياعيح عرتبا ل عينـخـب عيعـ ـكسـ ـ
عيمتنك ع  ،وعيمتك اة يكي ك ت  .رن معكةت ك عي كحن تك ـ
نت ي ع مك يتع يكأل ي ن نماع ـ ـك ،ـلـر طـ ع ـد ـ يـل
مك ي ن ك .ومن ي ن ـذع وذعا ،تـك ـ
عي صص عيع كس
عي ات عي طن عيخكسا عي ح د ،ويـغـ ـكيـ ـك تـك ـ عيـ ـ ـكة
عيديم طاعط ي يبنكن عيخكسا عرتبا.
جن عرم عي طني ،ي ل عيماحل  ،عيذ تكن يضـيء ـي
آخا عينتق ،نطتأ ه متغ اعأل مك يعد (عي اب عر ل ) ،وتكن من
ي يبنكن يكيككم جير معا يل ك ت عيعـ ـكسـ ـ
ن م ك
يك مخكطا ك .وتك من نمد ك خ ـ ةة ـ ـ عيـبـ ع ـد
َّ عي بء يل ك ت يديـال يـلـ بء
عيبن ي عي طن يلبنك ن،
يل طن .ولاط عي ع ن ي متك كأل عيت ايض وعيـتـ ـايـض
يبن لر مـتـ ـا
عيمضك  ،حتر تك يبنكن ي نتثا من م
ضر كةم ي ل نطل ك عيت ديد ينصـب مـتـكةيـل (عيـ ـاب
عر ل ) من ديد .وطكيمك ظلَّ عي ك ت عيع كس ـ مـنـ ـاـك
ي تـ ُّ
يل كل ع ف يببر عيعلل عر لي م دَّ ع ي ت ي

ك نم اين جذع عختلتك لر بكسل مصل من عيمصكيح.
يدع ل عيلبنك ن ،ي ذه عيماحل  ،م سل ع تـخـكيـي آخـا
كء يعد مخكض ع ا ،تكن عي ع ـتـ ـ ن طـد ـد وع ـ ـه
ر تع ل مث ط ع ت ل ماة يعد ماة .و ي ت ماة تـك ـ ع
يعلِّل ن عيتاديد ي ا نمن تك ع ل منتا ك ومخا ـ ـك
ووعضع س نكةي ك ك ،وتكن آخا ـك خـال ـ ـل حـ وضـل
طك ن يال تخكب ،يع دون لر نسكسه عيتاـديـد ر ـتـعـ ـل،
ت كوةوع و نكوةوع يكي يأ ي طك ن متصَّ ـلـر مـبـكيـ ـل
مصكي ل ي حصد مبعد من نك نو مبعد من نكا.
ويكن مكءأل صدف عرخ كء عب ت ك ي ي عيبك ن عياديـد،
نن يبع ع ي خِّ عينعب يلماة عروير منذ عستبـال يـبـنـكن
حتر عآلن .ويكن لر عيالل من ن ك كءأل م َّ ـ جبَّ ن ـ ـك
ات منتذع ،وي ي ال (خا عإلياة) نمك عيـبـ و وعرحـ عب
وعي خص كأل عي طن عياع ض ين ك عيم كصصكأل عي ك ت ،
ككن من عي ع ب ل ل عيبنكء ل ه ،ـي صـ ـب ـبـ ـ يـ ،
بستعك ة ن وعة ك يلتأث ا ي مااو عب ـتـخـكيـكأل عيـنـ ـكيـ ـ
من نيكة من ذع عيعك .
عيمباة بد ك ي عيعك
ونمك عآلن ،عم ت طاف من نطاعف مل ـ عيـ ـك ـتـ ـ
لر عيتاديد ينتعه من ن عيببكء لـر تـاعسـي
عيع كس
عي كل .و عيمن عيذ يل يتغ َّا منذ حص يـبـنـكن ـلـر
عستباليه ي عيعك  .3491و ك يتان جمكةة تـ طـك ـتـ
من عينخب عيع كسـ ـ وعبطـتـصـك يـ ـ ـكيـ ـن
مام
كم ن يكسـمـ ـك ،ويـتـ َّ ـ ن عيـمـصـكيـح
عي ك ت تل ك.
يكسم ك ،وحتر يمكةس ن عيتعك يكسم ك.
وعرتثا لاعي نن مع ل عيب ع د عب تخكي ببر مخدو ـ
ل نن د ك (حمكي عيـ ـك ـتـ )
ي عكةعأل عينخب عيتي
وعيد كع ن ك و ن مصكي ك ،ي نمك يا ن ي ت عيـمـاعحـ
نن حب ب عي عكةعأل ي ع نتثا من (حمكي مصكيح عيـنـخـبـ )
وعيد كع ن ك .ونمك عيبا كن لر ذي  ،صبح نتثا وضـ حـك،
جذع مك طلبنك من ت ا من ن اع ك نن يكـ ـن ـن حـاـل
نم عيه عيعك ل  ،و ن حال عيعبكةعأل عيتي يملكـ ـك .ـذع ـي
عي ط عيذ ي صد ه عي عب عيلبـنـك ـي ،يـكـ مـكـ ـك ـه
عي ك ت  ،ت ن عع عإل مك وعيتبذيا ي نم ع عيدوي .
وجذع تنك ين عدِّ عرسبكب عيتي لر عي عب عيـلـبـنـك ـي نن
يا ض عين ك عي ك تي عيع كسي عيبك ل وينبلب ل ه و لر
نماع ه ،أل ك يكختصكة تلخص يأ ـل يـتـصـكة ـ ن ـلـر
ضمكن حصص ل ي مغك ل عي كل ،ويتات ن يلـ ـعـب ـل
ت ن عع عيمغكة  .جن عي عب يد ع ك ت يـ مـن صـ ـتـه
ه و ااة لذعأل نتبك ه يتأتل ل عيغايـ  ،و ـ ـ
وط أل

طليعة لبنان الواحد  /شباط 8102
عيعلعل و تضخل .ويع َّ عرخ ا من ي ن حلبك ك ،يبكء سلـل
يبنكن عر لي لر تن تاي  ،ويكك يص جير حك عي كوي
ندمك تعكير نص عأل عيت ايض وعي بن عي ك تي.
ـلـ ـ ـك
وجضك جير ذي  ،ومن حبك ق عيمبك ئ عيتي يب
ينكء عيدوي عي ديث  ،نن عيتبع ل عب ـتـمـك ـي يعـتـنـد جيـر
عيتاوطكأل ي ن عي ببكأل عب تمك  ،وي ل جير صـنـ ـتـ ـل
عي ك تي .نكا طببكأل لن من م ل عي ـ ع ـن ،وتـذيـ
ي ت عي ع ن .ونمك عيتـبـعـ ـل ـي
نكا طببكأل م تك
لر معت و تب ا من عيتخلن وعي ذوذ وعيبعد ـن
يبنكن
ـنـدمـك يـبـعـل ـ ـك
عيمبك ئ ذعأل عيم عصتكأل عإل عك
عي ك ت عيع كس عيلبنك ن لر ط ع د طك ت  .ـذع مـل
عيعلل ن ه ي ل نكا طك ت ب اة ،وطك تـ لـنـ ـ  .ووعطـل
عرما نن عيغنر عيتكحش يامل ت عرماعء عي كتم ن مـن تـ
عي ع ن ،وعيتبا ي م ت عآلخاين من ت عي ع ن نيضـك.
كرماعء متعكوون يكيغنر ،ون اع عي عب متعكوون يـكيـتـبـا
وعيماض .بد آن يتباعء عي ع ن نن يبتنعـ ع يـأن عب ـتـمـكء
يل ك ت ب ي مي نحدع وب ي بع ل يعد ع ،وب ي ـتـ ـ ـل
يعد ماض .وج مك عب تمكء يل طـن ـ وحـده عيـذ يـ ـمـي
عيام ل ويب ل ما عيا ع وعيماض.
جن ذع عي عطل ،عيذ يع ه عيلبنك ن ،يك ن عيغ كء ـن
خ ةة ك عي ك ت عيع كس ر ه نوب يـ ـمـي عيـنـخـب
م ع ك ،وي حد ك لر حمكي مصكيـ ـ ـك ،يـ ـنـمـك
عي ك ت
يتتِّ عيامك ا عي عب من ت عي ع ن ،وعيتي جذع ع ـ ـدأل
ـلـر نسـك
يكك نط و ونمد .و ذع مك يد ل جير عيـعـمـ
يت د ه باعء يبنكن ،من ت عي ع ن ،يـمـ ع ـ ـ حـ ـتـكن
عي ع ن تل ل.
و ن ي ذع عيعك لر ني عب عست بكق ع تخكيـي ـديـد،
ديدة ،ي ل ـلـر صـعـ ـد
ا ي عيعمق ص ة وطن
عب ،وج مك لر صع د عيماتمل عيمـد ـي
عرح عب عي طن
نيضك ،خكص ن ك نخذأل تا ل تع ك ي اعا مـد ـي يـتَّعـل
عيذ يعببه .وجذع تك عيص ة عي ـ يـ ـ
ن عي
ت ي
صاخ ي وع جذع تك مع وي ن ح عضن ك عي عب  ،يكن ك
جذع ا صدع ك ي عيماتمل عيمد ي ،ب يُـدَّ ونن ـدوِّ ـي
ن عء عي كتم ن و صدع ةؤوس ل ،و ذع مـك ـبـدو مـالمـ ـه
يكة ة منذ سن عأل طل ل .
لر حصكن ص ة ـديـدة يـبـ و
وجذع تك عيصاخ ن
عي ات عي طن ونح عي ك ،وط و عيماتمل عيمد ي وحـاعتـك ـه
عيمتعد ة ،إ ك ي ع عستثنكء تمك طد يت ـل نمـاعء ـ ـك
ـلـن
عي ع ن عيع كس  ،ي ي عيبك دة عيتي جن ع ـلـبـ
اد من يبدة لر جيبـك ـ ـك .ونمـك عيعـبـب ـألن عيـتـعـك
عيمعت ا ي عين ك عيذ يتايع ن لر تاعس ه ،يل يتاا
ذةع رحد من ل إل ك ة اط عه ،خكص يعد نن ع ك ن عيلثـك
ن سلعل تب اة من م ك ا عيتعك وي عطنه ي ت وعيـك
مؤسعكأل عيدوي عيلبنك  .نيل يتندة عيلبنك ن لر معـكوئ
ذع عين ك  ،حتر طكي ع ه ،ويأماع ه( :حتـر عيـنـتـكيـكأل يـل

علل من ك عيم كصص )؟
جن م د مك طب ن ع طل ل من عيص ة عي طن عياديدة،
ومن ع تتكض عيماتمل عيمد ي ،ي ل ذع ه مك طبلـ ـك .ـبـد
لر طايق عرين م ـ .
ع لب عيخ ة عروير حتر وي تك
وين ُا ب عيامك ا عيتي نخذأل عتع د و ـ ـ ـك صـايـ ـكأل
نص كب عيم ك وعيتكتالأل عي ك تـ ـ  ،ع ـمـ نن سـ ـكيـكأل
نص عأل عينكخب ن عت ل نن ذ ب نينمك مكءأل ،ويكن ك سـ ف
م ا ي صنك يق م ك ي ل و كتال ل و كيتك ل.
يبد عستنتذ ك عي ك ت عيع كس ت معكةع ه عيم يَّت
ي ماعح مك طب ص ة عيماتمل عيمد ي .ويل يبق يديه مـك
يدع ل يه ن تعه .يبد صـك ـدأل ةوع ـح عـك نطـاع ـه،
وع ت األ نخبكة ك ووطك ع ك .ت ذي  ،وطد ص ك تث اون ممن
تك ع مناا ن جير صب طك ت  ،و أتدوع ن ـك ب ُـغـنـي
من ع ،وب تي من ماض ،وب مـي مـن ـتـمـ  ،وب
ا حتا عي اطكأل ،وب لال سعا سلع وعحدة ،وب ضـمـن
مال يعكط ن عيعم .
وجن حك عي عب لر ذع عيمن ع من ت ن ين عرل ـ
عي ك ت  ،وع ت كة عإل مك ي ت متكص عيدوي  ،يؤتـد نن
م د عيص ة ين يع جير عي ةعء ،وجذع يل يثما عآلن ،ـإ ـه
يؤسل يمعتبب طايب وع د .خكص ونن عيمنخـاطـ ـن ـي
عي اعا عيمد ي يعمل ن لر جحبكط مـ ـكوبأل عحـتـ ع ـ ـك نو
د ن ك ،نو عختاعط ك من عيـبـ و عيعـلـ ـ يـ  ،نو مـ ـكويـ
جضعك ك ي ايب نو يأخاو.
م د عيم سل عب تخكيي ي يبنكن ،ـبـعـد
يبد غ َّا عي
يُخكض لر طك ـدة ـنـك ـل عيـتـكـتـالأل
نن تكن طب عي
ـ ـ َّ
عيكباو ،و لر ط ع د عي د وعياذب عي ك تي ،كي ـ
عيم د ،يتع عرح عب عي طن  ،وط و عي اعا عيمد ي ،جيـر
طك دة عيتنك ل ي ن عيباعم عب تخكي  .ويع َّ عياديـد ـ ـ ـك
وعيذ يث ا عإل اكب نن نكا يا كم م اوع وطني لمـك ـي
نخذ ي ق طايبه يلعلنُ ،لغر ه عبمتـ ـك عأل عيـ ـك ـتـ ـ ،
و د جير ب ق عيمبك ئ عي طن  ،و ي عيـ ـلـ ـعـ مـنـ ـك
عيد ة جير جيغكء عي ك ت عيع كس وعيع ة جير ع تبكة يبنكن
وطنك يك ط ع ته.
وجذع تك عي ببكأل عي كتم اـمـعـ ـك وحـدة عيـمـصـكيـح،
لر مبدن عيم كصص ي عي ـكـل ،ـإن ـ ـكةعأل
وعيم ك
عيتغ ا امع ك وحدة عيد كع ن حب ق م ل عيـلـبـنـك ـ ـ ـن.
و عيخط عيصك د عيبكة عآلن ،وس ـبـبـر مـتـصـك ـدع ـلـر
عيدوع  ،رن ط و عيتغ ا ب عتبا عيم سل عب تخـكيـي ـ ـكيـ
نحد وسك عيتغ ا .ونمك عيـ سـك ـ عرخـاو،
عيم كف ،ي
بد يدنأل طب ذع عيم سل يعن عأل ،وس ف عـتـمـا يـعـد
من نيكة عيبك  ،ن يعد نن بت صنك يق عبطـتـاعع،
عيعك
ويعد نن و حمر عيم سل عب تخكيي عيـاع ـن .ويـك ـتـ ـكة
من نيكة بن ط و عيتغ ا نمك عمت كن جثبكأل طدة ك
عيعك
لر ج اك كيتك ك و ك ـ يـ ع ـ ـ ـك وج عةة عيـمـعـاتـ
عب تخكي .
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كتب المحرر السياسي
بداية ال ُب َّد من استنكارنا الستخدام كل كل م نلافي لي
التخاطب بين البشر ،ويزداد استنكارنا لك ك م يصدر علن
مسؤول ضد مسؤول آخر يتشاركان ي عمليليلة سليلاسليلة
واحدة ،وتحت خيمة نظام طائفي سياسي واحلد لاللكل م
يعبر عن عجز ي اإلقناع ،وعن قية حيية لي تلبلريلر
النابي ِّ
يوجه يه صاحب الك م النابي شلتلائلمله ضلد
السبب الذي ِّ
اآلخر
آداف الك م سمة ليرزانة والتعق  ،كما هو سمة من أهل
سمات المتعارضين أو المتناقضليلن لي اللملواقلا واآلرا
الشتيمة تواجهها الشتيمة ،والك م غير الملهلذَّف يلواجلهله
ك م غير مهذَّف والحب ي الجدل يلملتلد عليلت اللوتليلرة
نفسها التي تتصاعد يه الشتائ والسباف
ولكن لو خرج المتحاورون عن أسس اللحلوار ،حلتلت بليلن
األشخاص العاديين ،يمكنه اليجو إلت الوسطا إلصل
ذات البين ،وإعادة الحوار إلت قواعده السليليلملة وإذا لل
يجدوا من يعيد المتحلاوريلن إللت جلادة اللحلوار السليليل ،
يمكنه اليجو إلت القانون ألن القانون كما حفل اللحل
بإبدا الرأي ،إالَّ أنه وضع له حلدودا إذا ملا تل َّ تلجلاوزهلا
يخضع ساعتئ يذ المسي إلت المحاك التي بلدورهلا تلحلدد
المسؤوليات وتتخذ الحك المناسب
نتكي عن قواعد الحوار ،أو اللتلخلاطلب بليلن
وإننا ،عندما َّ
أبنا المجتمع اإلنساني ،وخاصة بين أبنا المجتمع اللواحلد،
أو بين مسؤولي النظام الواحد ،ين نكون رومانسييلن لي
مجتمع تحكمه قواعد الدولة المدنية ولكننا سنلتلحلول إللت
رومانسيين إذا دعونا ما دعونا إليه لي ملجلتلملع يلنلخلره
سوس الطائفية ،خاصة وأن الطائفية السياسليلة هلي ملن
أشد عوام تفكيك المجتمع ألنه األكثر تعصبيلة ملن بليلن
أمراضنا االجتماعية رأس القي ي هلكلذا ملجلتلملع هلو
الد اع عن المذهب ،ظالما أكان أم مظيوملا ،عليلت حسلاف

الد اع عن الوطن والد اع عن رئيس المذهب السليلاسلي،
ظالما أكان أم مظيوما ،عيت حسلاف اللد لاع علن ملوقلعله
يخوله أن يكون رمزا لك المجتمع اليبناني أيا
الرسمي الذي ِّ
كانت الطائفة التي ِّ
يمثيها
نتعجب من أن يلثليلر
وألن هذا هو واقعنا االجتماعي ،ين
ِّ
ك م وزير خارجية لبنان ،الذي أسا يه إلت رئيس السيطة
التشريعية ،شارعا طائفيا دون غليلره ،ألنله يلعلتلبلره رملزا
سياسيا لطائفته هذا الشارع الذي أشعيه الكل م اللملسلي
رئيسي طائفته ،ما كان ليلتلحلرو للو كلانلت اإلسلا ة
ألحد
ْ
الحقة برئيس سياسي لطائفة أخرى
وألنها ليست الحادثة األولت ،ولن تلكلون األخليلرة ،لقلد
سبقتها حوادث أخرى ملع رسسلا طلوائلا أخلرى ،وسلو
بل(جرة رئيلس
دق (كوز الشتائ )
تتبعها أحداث مماثية كيما َّ
َّ
طائفي سياسي) آخر
لي السلابل  ،وملا
ما عسانا نقول ،متَّعظين مملا حصل
حص اليوم ،ومما سيحص ي المستقب ؟
حرام يا بيدنلا أن تلكلويلنلا نليلران اللطلائلفليلة ،ونليلران
المحاصصات الطائفية أما آن ليبنانليليلن أن يلعلودوا إللت
الوطن؟ أما آن له أن يثوروا جمعيا ليمحا ظة عيت كلراملة
ِّ
يمثليلون رملوزا وطلنليلة،
من يتبوأ الرئاسات الث ث ،ألنه
وليسوا رسوسا لطوائفه ؟
أما آن لنا أن نخرج من متاهة (تشعينا كليلملة وتلطلفلئلنلا
كيمة)؟
أما آن لنا أن نحاسب الجميع عيت مواقفه من حقوقنا؟
أما آن لنا أن نقفز وق العصبيات الطائفية ،وندخ رحلاف
الوطن؟
أما آن لنا أن نعتبر (خيار قومه أ ض من شرار قومنا)؟
وأخيرا،
ييخرج اليبنانيون من متاهة ( ُتشعينا كيمة ،وال ُيقعدنا إالَّ
اعتذار)
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ب يختلن يبنك كن لر نن طك ن عب تخكيكأل عين كي عياديـد
من نس ن عيب ع ن عيتي ا ك يبنكن ون بد ك لـر مـدو
عيعن ن عي ع عيتي ن بب عستباليه ي عيعك .3491
ويك تاعف عيبايب وعيبع د ،ن ه عيبك ن عيذ ي اّع تـ نيـ عب
ـبـا
عي عن وعيغدة عيذ يمكةسه حتر عي ل ن مل عي ل ن ،ذيـ
عيص أل عيتتض لي "عيلئ ل" عيذ نطا عيام ل يمـن ـ ـ ـل نمـاعء
عي ع ن وعيمذع ب ،ن ه ي ل سـ و "عيـبـك ـ ن عرةثـ ذتعـي"
عيماتب لر "عيبك ن عرتثا " ،متلبعك يغ كء عيـنـعـبـ ـ ـي
ـك ـر مـنـ ـك
"م دي " "عرتثا " عيـذ
تل عي ط  ،ويتت
عيلبنك ن مك مضر ،جير "ةع ع " عيب ـب عروحـد ويـكمـتـ ـك ،
وعيمتمث يان عيال عيعكم لر ـكـ ـلـ ـك مـن حعـكيـه
عيخكص ،ض ن ي عيمبك د عيخلت ياعحلته يعض عيم ع ي ن
ل ه نو "عيمعتن ي ن" أخذ من ل عرص عأل عيم ل ي يل ـكصـ
عب تخكيي ون نن يع ل من عرص عأل عيتتض ل يمـك يعـمـح
ي ل من عيناك  ،و ل ي عيبك دة عيعكم يـلـعـالطـ عيـاـديـ ـ
عيبك م ي ن عي كص عب تخكيي وعيص أل عيتتـضـ ـلـي ـي ـذع
ـا
عيبك ن ،وعيتي ستعا لر عيدوع ا عب تخكي عيخـمـعـ
يكستثنكء عيبل من ك عيتي ستت كل ي ك عيثنك كأل عيمذ ب ـ ـلـر
طايب "يك طك دة م عذ" تمك مت طل.
ويبد يكأل وعض ك من خال عر خكخ ل عرخاو عيتي وضعـ ـك
" كيذة" عيت ايل عيبايمك ي عيلبنك ي ي صلب م ع عيبك ـ ن
عب تخكيي عين كيي عياديد وثنـكيـكه ،نن ـؤبء ـ خـ ع نن ب
يتات ع يلبنك ن ني اص دي ي عيـتـغـ ـ ـا عيـ ـبـ ـبـي
 ،وح اوع عيامـ ـل نمـك حـك ـط
وعإلصال عيع كسي عيمن
معدو ب سب ي ل من عختاعطه وعي ص جير مبتغك ـل جب
ـلـر
ي اا عي كةع عيلبنك ي ،ونتثايته عيصكمت  ،يلعمـ
ح د ت نطاعف "عيماتمل عيمد ي" ،يمك يؤ ـلـه يـتـ ـبـ ـق
عبختاعطكأل عيم ل ي ي عيعديد من عيدوع ا عب ـتـخـكيـ ـ  ،نو
يعض ك ،وح ث يت عا يه ذي .
و ذع مك ياع عيمعؤوي تعكظل و كبا نمك ممثلـي ـذع
ـتـ ع ـبـ ع
عيماتمل ي ا ب ع جير معت و عيتض كأل عي طن
لر ي ع ح ممن ت ا يدي ـل مـاوط عر ـلـ ـ وعيـكـتـكءة
وعبمتدع عب تمك ي وعينبكيي وعيم ني ،جضك جيـر ـاعتـل
سن عأل عينضك عي عبي مل عيـنـك ومـك يـمـثـ ذيـ مـن
مصدعط ُ عب ي ل نمك عيم كيب ن يكيتغ ا.
ويمن ياد ي مك بد ن اع ي ل ا م له ؤتـد عيـبـ
ماد ع نن عبختاعطكأل ممكن وممكن دع وي ع م ك مـن
م كأل عيتمني نو عيخ ك  ،وج مك عي عطل عب تخـكيـي عيـاـديـد،
و ق عيبك ن عيمعتمد ،عتايه ثغاة كم دع لر عيـاـمـ ـل
من ممثلي عيب و عيتغ اي عبستتك ة من ك ،نب و ي عي كص

عب تخكيي عينك ل ن طعم مام ع عرص عأل عيـنـكخـبـ ـي
عيدع اة عي عحدة لر ديد عيمبك د عيمت اة ،و ذع عيـ ـكصـ
من عيممكن عيت ص جي ه يدون صـعـ يـ ـنـدمـك يـتـ ـبـق
عيتاك ل عيتكا وعينضكيي وعيتع ـد عر يـي نمـك عيـلـ ع ـح
عب تاعض و ع ق ن ضك ك لر خ ض معاتتـ ـل يـبـلـب
وعحد وجةع ة كمع  ،خكص جذع تك عيغكيـ مـن عب ـتـاعض،
ي جحدعث عبختاعق ـي مـ ع ـ ـ طـ و عيعـلـ ـ ونمـاعء
عيمذع ب وعيمك عيع كسي و ق عيث عي وعيمبك ئ.
ي نمك عيل ع ح عرخاو عيمعـاو ـ يـلـ ع ـح عيصـن عرو نو
عيعل  ،إ ك ستصب ـ ع ـتـمـكمـ ـك يـنـكحـ ـ عيصـ أل
عيتتض لي عيم ل ب ا اه سلتك ياع ي عيال ـ ـ ومـمـ ِّيـ ـك
وطك د عيبكطاة عيتي لر م ل من ك نن يعـبِّـح يـ ـمـده
ويعم ر له ،ويكيتكيي ين يع من وة ي ؤبء س و ك
ـذع
عياع ع عيعد ي رةطك عي ل ،ويكل تكن ل نك ـبـبـ
عي عطل ياحكي صدة ،مك ي تك عرم ة اا لـر نسـك
عيباعم عإل مك وعيم عطن عيع ك يـ عيـتـي ـلـر عيـنـكخـب
عبخت كة ي ن ك ،ب عبخت كة ي ن س كسـي وسـ ـكسـي تـال ـمـك
معؤو ن ا عي كة عيع كس عيلبنك جير عي ضـ ـض،
و ت ي عيتعك عيمن ل وعستت ك عيـنـ ـب عيـمـ ـاَّع ـلـر
ع ن نينك ـه صـتـ
عرخضا وعي كيل ي ذع عيبلد عيذ
عيم عطن ي ل ب ل يكي ك ت وعيمذ ب وعيمن ـبـ وعيـمـك
عيع كسي وعي ل عروحد .ويـكيـتـكيـي صـكة مـن عيـ ع ـبـكأل
ك عيل ع ح عيتي ضـل عيـنـكمـ ـ ـن
عي طن عيمبدس
عيمنكضل ن عيمعاو ن وعيمعتبل ن يخ ض معاتـ عيـدخـ
لر نسك عيباعم وعيـمـ عطـن و ـد
جير عيندوة عيبايمك
عياض خ جير ا ب و ال ب عيب و عيع كس عيمعؤوي ـن
معك كة عينك  ،و ذيا من يُعتخدم ن تاع عكأل يل ع ح ـذه
عيب و ح ث ين يك ن عيتعكمـ مـعـ ـل سـ و ـلـر ن ـ ـل
"عيك مبكة " نو عيديك ة عيعد رط كب عيبكطاة عب تخكيـ ـ
حعب عيبك ن عياديد ،ي ل جب.
من نك اد عيب ين ا جير نن عيم ـ عيـ مـنـ ـ عيـتـي
وعيع اين من م ـا آذعة عيـبـك  ،عيـمـ ـلـ
عبق عيعك
عرخ اة يت ك عيل ع ح عب تخكي ـ  ،صـكةأل ـلـر عريـ عب،
وعيمعكح يك من عيض ق مك يُل عيتغ اين ي ذع عيـبـلـد
لر حعن عبخت كة يمن ياو ه يـمـتـلـ مـاوط عيـتـامـ ـح
وعيبب من عينكخب ن ،ن ل وتتكءة و ـ ـك ـ تـن ،وعيـبـدء
يت ك ي ع ل عيعت دة ،كريك اا معا وعيـمـنـكوةة
ين ع تك يعد ك ،جن يل يخا ع لر عيلبـنـك ـ ـ ـن ـي
عريك عيبك م ي ه ديدة وع دة ،وي ع ح ب ا يكيمعتبب
عر م يمك مله من م كةيل و ـ ـلـعـكأل وخـ ـط ،ـلـر
عيماتمل عيمد ي نن يخ ي ك ةحل عرين م .

طليعة لبنان الواحد  /شباط 8102

ب

عي بي

ك  ،تك
يتكيل نينكء طاعيلل خكص  ،وعي مك ي ك
كاة ع تبكة طاعيلل كصم
عرخبكة عيمتدعوي ح
ذه
ي
عياعم جير
عيخكة
عطتصك ي يلبنكن ،وعي
عيتكاة جير وعطل ،و ي طل عت ك خص ص وي عيص ن مبلب
مل كة وبة جير يبنكن ،س ك ن ي اعيلل عي ص عرتبا
من ك ،يك تبكة عيمدين جحدو عيما ك عأل عبطتصك ي يم اوع
طايق عي ايا عيص ني عيعمالق عيذ اصد يه وي عيص ن
مئكأل عيمل كةعأل من عيعمل عيصعب ي دف جيصك منتاك ك
جير و عيعكيل ن مل.
ن عي ديث ن نن م اوع ج ك ة ج مكة س ةيك
ك
كم
معتببال ،مك ع يعتبا طاعيلل طك دة ي عت
ي تك ك عيم اوع ،س مك ونن ما أ طاعيلل وعيمعكحكأل
عياديدة عيمت اة حديثك ي م اوع سعته ،س ف ك ن
عيمثك عر ض يذي .
ي تل عي ط ومل ذع عي غن وعيتاطب ،يخ ر نينكء
ي م ب عيايح،
طاعيلل نن ذ ب ت ل عآلمك وعي
و ل عيذين يل ُمح من ذعتا ل حتر عآلن ،عيعاوض
عيص ن عيعخ عيعكيب عيمبدم جير عي ك م عيلبنك
يع ا سن عأل خل ح ع تبكة معاض ةم د تاعمي عيدويي
و
ي طاعيلل ،مات ع اكةيك ص ن ك كيم ك يال الق
عيمن ب عيعاي وح ض عيب ا عري ض عيمت سط ،وي م ك
نٌُ ض ذع عيم اوع ي ح نه ويب طاعيلل معتماة ي
ل ب يت ك عبطتصك ي وعإل مك  ،ويبي معاض ةم د تاعمي
بئك لر عبطتصك
ي
عيدويي نمبه يكيخاسك عيتي
ياعله يخعا نتثا ممك يايح ،وت ن يايح ذع عيمعاض
عي ت ل ويل عد كطك ه بتصا س و لر يعض عين كطكأل
عيم ل عيخا ي وصكةأل ككي ن ج ك ة أ له مكلت يعد نن
يد نن يك ن عيدع ل
بم لر عيخ ين عيلبنك
عيا عي ي ك.
ع الطك ممك بد  ،إن عيد ة جير ع تبكة طاعيلل
عطتصك ي وج مك
حك
كصم عطتصك ي  ،ي عي
عستاع ا ي ل ي اعيلل عب ،وج مك يل مك ويبنكن،
يل مك
ت يبنكن ،س مك ونن معكيل عين ض عبطتصك
عرخاو يت ك
صكةأل مكتمل عي  ،ايك ،يعد عي
ككة ويكيتكيي إن عبستتك ة من
م كة عيبل عكأل ي م ك
لر مكطئ
م طل طاعيلل عياغاع ي ،ت كضاة ماع
عيب ا عري ض عيمت سط وطاي ك من و ح ض ذع عيب ا
وخ ط م عصال ك عيتي عت ب ت و عي اق عيعايي
وخل اه ،يؤ ال ك رن لعب ذع عيدوة ويك ثب وعطتدعة ونن

وجيبك ك لر عي ةق و ي ط ة عيتن ا
ن جخال يكي
وعيتن ا وحعب ،س ف ي يد من جلاعق طاعيلل ي عيم يد
من معتنبعكأل عيتخلن وعإل مك وب يعني ذي س و عي كق
عيعكة يك عيب و عيع كس وعي عةي وعين كي
وص
عيلبنك  ،وممثلي طاعيلل وعي مك و ككة ي ك خكص،
وجصاعة من ؤبء نن عيم ل ب نن ب ع طاعيلل جير عي كة
ونن عتما لكةط ي ص تك ك "عيبند كةي " عي كيم ونن
ب يا ك نينكؤ ك من عيصاع كأل عيم ل عيعبث وعيمذ ب
عيمتنبل ي ن آنٍ وآنٍ ،وب يع نمكم ك س و عيتأطلل مل عيخاعب
وةمي نينك ك يكيامل ي آ ن عيت اف وعيكتا عر مر
يكي طن و ع ل جير عثنت ن من عرخ كة عيبك ل :
نمك عي اوب جير عيخكة يب عةب عيم أل عيم كط ل ا
عيتي بل ل جير ح ث ين دون عي د عر ر من
عي ا
ص يبم عيع ش ،م ن لاطك ي عيب كة ،وعختنكطك
ي عيص كةي عيمبتل  ،ون نن ع ّ عيدوي ي ل نو ياف ي ك
تن وضم ا.
وجمك نن يُبد ن يكيامل جير عيب كي  ،وعيب كي ي ن
عيم يبكأل وعياذع  ،وي ك ومع ك ،ب ةذيل وب م يب يمكن نن
تبد لر ذي س و عإلصاعة عيمتعمد لر معكطب طاعيلل
من خلن عطتصك وج بكة
وجيبك ك لر مك ي ل ه عي
وطني وعستبعك حك مي ين يتعبب ع ي ع كة
ظكيل و ا
عيب ل عي طن وحعب ،وج مك ستمتد عي اعةة ،ماعةة عيغضب
وعي بد عيد ن عيم اوع ،جير ت يبع من يبكع يبنكن عيتي
عك ي مث مك عك ه طاعيلل ،وس ببر عإل مكء عيمت ع ن
تذي تباو ب يضك ك س و تذي عيالمات ي عإل عةي عيتي
يب حباع لر وةق حتر ي منك ذع.
و عكي ك ك
جن نينكء طاعيلل ي ئك ك عيمد وعب تمك
عبطتصك ي وعي عب وس كس ك من نح عب و عب وو ةعء
يإ الء عيصاخ و ت يا ك
حكي ن وسكيب ن ،م كيب ن عي
جير ة ل عيغبن عيم من ن
عي ك
يكيت اتكأل عيم دع
ؤبء منتا ين ن
مدينت ل ،وت لكؤ ن ذي من طب
ماتمع ن ،س ف ين ي يد من عيدمكة عيذع ي عيدعخلي وحعب،
وج مك س ف يعتتبل يكيلعن نن يل يتعل ع وس ف يُ كة جي ل
يكيبنكن من طب ت نينكء طاعيلل يأ ل عيملع ن ي عيد ك
وعآلخاة وين يعكم ل عي عب تمك ين يعكم ل عيتكةيخ وين
اضر ن ل غاع عيبال وح عضا ك كب الق عي ب بي
يإل مكء عيمت ع ن ي عيبال ينبغي نن ين لق من طاعيلل،
ونن ب ق طاعيلل كصم عطتصك ي  ،س ف ين ك ن س و
عيبدعي  ،يدعي تض عيغبكة ن عيمدين وج ك ك جير عي كة
عي اة عيكايم و ذع نضعن عإليمكن.
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قاس

رحات

العولمة بمفهومها ّ
الشائع تعني أن يصبح اللعلالل قلريلة
كونية صغيرة ،أي توطيد الع قات اإلنسانية بليلن اللبلشلر
ّ
ولكنه اكتسب معنت خاصا عنلدملا ارتلبلم اللملفلهلوم ملع
مصالح الرأسمالية العالمية ،ساعتئذ أصبح ظاهلره إنسلانليلا
وباطنه استعماريا العوللملة لي اللملفلهلوم اللرأسلملاللي
اكتسبت معنت خضوع ّ
الشلعلوف واألنلظلملة ذات الل ّثلروات
ّبيعية إلت نظام اسلتلبلدادي علاللملي
والموارد البشر ّية والط ّ
بمقدراتها االقتصادية واالجتماعية والل ّثلقلا ّليلة
واحد يتح ّك
ّ
والحضار ّية وك ّ ما يعود عيت هذه األنظملة االسلتلبلداد ّيلة
بمنفعة ماد ّية عيت مختيا األصعدة
ّ
ليشعارات والمصلطليلحلات
المنم
والعولمة ورغ اإلخراج
ّ
استعمار بك ّ ما ليكيمة من معنلت
الّتي أطيقت بشأنها هي
ٌ
مرت عيلت
والتّاريخ يشهد عيت ذلك من خ ل الجيوش الّتي ّ
والصييبيين والعثمانيليلن
أرضنا كاإلغري والرومان والفرس
ّ
وغيره
معين ،تلتّلخلذ
أ ّما الطّائفة هي مجموعة أو رقة من ي
دين ّ
لقلهليلة
لنفسها منحت اجتهاديا خلاصلا ،لتلضلع قلوانليلن
ّ
قية وتليلزم ملن يلؤ ّيلدهلا بلهلذه
يسفية
و
وإنسانية وأخ ّ
ّ
ّ
القوانين وتكفّر من يعارضها وتحاربه بك ّ الوسائ اعتلقلادا
منها أ ّنها تنصر الح ّ عيت الباط وغالبا ما تعم الطائلفلة
الدينية عيت وضع مشروع سياسي لبنا دولة عيت مقاييس
تعاليمها ،وهذا ما أصبح ُيعر بل(التيارات السياسية الدينية)

أي تيك التي تستخدم الدين لمصالحها السيلطلو ّيلة ،للذللك
ليدين وإذا سادت ي مجتمعي م ّزقلت
تعتبر
الطائفية مفسد ٌة ّ
ّ
أوصاله وسيّمت أمواله ليصوصه وأق مه لمنا قيه وس حله
لتجاره
لجبنائه وسياسته ّ
الدين إذا وبعلد
وي ٌ أل ّم ية كثرت يها طوائفها وق ّ يها ّ
الطائفية وك ّ ما يرا لقلهلا أو يلنلتل
أن
يتبين ّ
ّ
هذا العرض ّ
عصبي ي
وإثلنليلة
قبيي ية وعشائر ّي ية
عنها أو يت زم معها من
ّ
ات ّ
ّ
بداية الطّري نحو تفتيت المجتمع اللواحلد وألن اللعلوللملة
الرأسمالية ،يمكن تحقيقها ي تفتيت المجتمعلات لليلسلهل
السيطرة عييها ،تظهر خطورة الطائفية أل ّنهلا تسلاهل لي
وعصبيلات ملتلنلاحلرة
والدول إلت مزارع
تحوي المجتمعات ّ
ّ
الرأسمالية ليلهليلملنلة
الدول
يسه
المهمة عيت ّ
وضعيفة ما ّ
ّ
ّ
بشك ي مباشر أو غير مباشر لذلك ن حل ازديلاد اللتّلطلر
ّعصب ليس ي منطقتنا حسب ،ب لي اللعلالل كليّله
والت ّ
المتطلر يلعلمل عليلت اللوصلول إللت
أيضا ،حيث اليمين
ّ
الغربية وأما ي الوطن العربي لي
الدول
السيطة حتت ي ّ
ّ
اللملبلنليلة
هذه المرحية قد ازداد انتشار الحركات واألحزاف
ّ
عيت ي
وطائفي ية وعشائر ّي ية مشحون ية وموتورة
مذهبي ية
أسس
ّ
ّ
والس  ،التلي هلي
ورغ ذلك ومهما حاولت ما يا المال ّ
من نتاج العولمة الرأسمالية ،ومهلملا وضلعلت ملن خلطلم
ومؤامرات ضد وطننا العربي ،ين تتمكّن من حك اللعلالل
والتح ّك بمصيره والدلي هو أنه ك من إمبراطور ّيات عبر
ظ َ شأنها ث ّ انهارت
التّاريخ َع ُ

ال لزيادة األقساط
على األهل
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:
من خ ل اليقا التشاوري الذي ت اليوم بحضور عدد ملن
الناشطين وجمهور الحراو المدني ي عكار وحمية عكار منا
مزبية وحمية وطني ليحراو المدنلي اللملركلزي وعلدد ملن
الفاعييات ي تاريخ 01شباط  8102تل اللتلأكليلد عليلت
انضمام حمية عكار منا مزبية ليحمية الوطلنليلة الليلبلنلانليلة
العامة (حمية وطني) وت التأكيد والتصميل عليلت خلوض
معركة االنتخابات النيابية ي علكلار واسلتلنلهلاض اللحلاللة
التغييرية ي عكار بوجه السيطة
إن تحركنا لن يتوقا عيت االنتخابات النيابية نحن نتطيع
إلت ما بعد االنتخابات لنص ليتحرر من عصر العبودية الذي
نعيشه ي لبنان وعكار أما ما كان ميفتا ي خ ل اليقا هو
الخو واالرتباو الحاص من إقدامنا عليلت هلذه اللخلطلوة
حم ت التشويه والتشويش الذي يتعلرض اللعلكلاري للهلا
كا ية لتعطينا كرة عن خو السيطة واتباعها من حراكنا،
بيانات تشويه ليحراو وخاصة حمليلة علكلار ملنلا ملزبليلة
انصبت عيت مواقع التواص االجتماعي قب يوم من اليلقلا
الهد منها الضغم المباشر الذي استعمل عليلت اللحلضلور
لمقاطعة اليقا
ك هذه األسباف كا ية لتزيد من ثقتنا بأنفسنا ،وتزيلدنلا
إصرارا عيت مواقفنا وصوابية مواقفنا وحراكنا
لن نكون بمعرض الرد عيت ما يسلملت اللحلراو اللملدنلي
العكاري ولكن نحن بصدد التأكيد لما جا ي بيانه
إننا حراو ي مواجهة السيطة هذا شر و خر لنا
نحن ال نزور الشخصيات السياسية وال نقدم الطاعة الحلد
من قب السيطة وال نستثمر ي مجال المجتمع المدني عيت
أوهام وأح م ال تتحق
أما بالنسبة لمن تعلرضلوا لليلضلغلوط واللتلشلويلش ملن
الجمهور العكاري الذي واجه السيطة باليح الحي ي مليلا

النفايات ،تقول حمية عكار منا مزبية التالي:
إن التغيير ممكن واالرتباو الحاص عيت مستوى السيطة واضلح
وكبير وهذه إحدى أثاره عميية التشويش والتشويه المعتمدة
ال يجب تسيي عكار عيت طب من ضة ليت تلقلاسلملهلا
يما بينه
إن واجبنا ي هذه المرحية هو خوض انلتلخلابلات و لرض
المعركة االنتخابية عيت السيطلة واللعلمل إليصلال صلوت
التغيريين لقبة المجيس
ال يوجد هناو شي لنخسره وإننا ال نميك شيئا ي علكلار
إال كرامتنا وإنسانيتنا
نطالب شعبنا العكاري أن ال يكون ملجلرملا بلحل نلفلسله
هناو رصة ليتغيير يجب استغ لها وخوضها
إن كان ليسيطة الكفة الرابحة انتخابيا نحن من يلتلحلمل
النتائ وهو عار لنا وألوالدنا ،ال أظن أن أحدا يستطليلع أن
يتحم عقباه  #يتكن معركة الكرامة والتحرر
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تأسس ري الطييعة ي  02228101وقد ض  53العبلا
وه :
س ا الحاج  ،أمين الغوش ،حسن الشمعة ،احمد الجنلون،
سيي سراج ،محمد دم  ،ب ل راشلد ،هلادي رحلال ،عل
شبو ،كمال حمية ،يوسا اعور ،جهاد شبو ،احمد يلاسليلن،
عيي الدقدوقي ،خضلر اللدقلدوقلي ،عليلي اللغلوش ،لؤاد
الخطيب ،محمد سعيفان ،محمد عزام ،محمد الغوش ،محلملد
الزغبي ،أحمد البراج ،عيي قدا  ،قاس معين سيلا اللديلن،
عصام معين سيا الدين ،ع سيا الديلن ،عليلي حلدادة،
عيست المولت ،عيي البقييت ،عمر الغوش ،عماد حمية ،انس
سعيفان ،أسامة عبداهلل ،منير عبداهلل ،محمد الشناتي
وقد ت تدريب ال عبين عيت م عب خاصة و ميلعلب
بيدية برجا
وقد استي قيادة الفري ك من السادة - :محملد جلملال
الغوش  -ع شبو (تدريب الفري )  -محمد سيا الديلن
(المسؤول الفني عن نق ال عبين)
وأبرز النشاطات التي قام بها الفري :
 حضور مهرجانات رياضية أقيمت ي برجا ملن قلبلنادي اليوا برجا ونادي الرياضي
 أقيمت عدة مباريات بين ري الطييعة ونادي الزماللكشحي عيت أرض ميعب بيدية شحي وميعب األنروا سبيين
 أقيمت عدة مباريات بليلن لريل اللطليليلعلة ونلاديالرياضي شحي عيت أرض ميعب بيدية شحي

 أقيمت مباراة بين ري الطييعة ونادي الرياضي برجاعيت أرض ميعب وكس صيدا
المشاركة ي دورة كرة قدم نظمهلا كشلا اللتلربليلةالوطنية عيت ميعب ستارز أكاديمي الجية
 المشاركة ي دوري برجا  8102الذى أقي عيت ميعبميعب ستارز اكاديمي الجية بمشاركة  01ري وقد لعلب
ري الطييعة  03مباراة عيت مدار شهرين تموز وآف وقلد
أحرز الفري المركز الثامن والتأه إلت كأس برجا والخروج
من النصا النهائي بشك مشر أمام نادي الليلوا بلرجلا
بنتيجة 325
وقد ت مؤخرا إقامة أكاديمية كرة قدم تحت عملر 03
سنة وقد بيغ عدد ال عبين  83العب تلتلراو أعلملارهل
بين  01و 03سنة
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طرابيس  -نبي الزعبي
عيت خطت ونه القائد الراح رائلد اللعلمل اإلنسلانلي
الدكتور عبدالمجيد الرا عي اللذي أسلس اللملسلتلوصلفلات
الشعبية ي طرابيس منذ منتصا الخمسينلات ملن اللقلرن
الماضي وأرست كرة أقامتها حيث باتت ال َْي ْو َم تنلتلشلر لي
ك مدينة وحي ومنطقة،
نظمت المؤسسة الوطنية االجتماعية لي مسلتلوصلفلهلا
الشعبي بطرابيس الزاهرية ملنلذ صلبليلحلة يلوم اللثل ثلا
052828102ولغاية ما بعد الظهيرة ،حمية حوصات طبليلة
ليكشا عن حاالت ترق العظام لمن ه وق اللخلملسليلن
زائر وزائلرة
عاما حيث استفاد من ذلك ما يزيد عن السبعين ّ
وذلك بإشرا طبيب المستوصا الدكتور يلحليلت اللرا لعلي

وبالتنسي مع شركة ينيسيا لألدوية وتراوحت إعلملار ملن
ت حصه بين الخمسين والخامسة والسبعين عاما
بدوره شكر األستاذ نبي اللزعلبلي مسلؤول اللملؤسلسلة
الوطنية االجتماعية ي الشمال
ك من شارو ي تنظي هذه الحمية وإنجاحهلا وخل
بالشكر األخصائيين حسين ومايا،
مثنيا عيت جهود الكادر الصحي واإلداري ي المستوصا
وعيت رأسه الدكتور يحيت الرا عي  ،ومؤكدا عيت اسلتلملرار
المؤسسة ي نشاطها وعطائها اللدائل ،سلوا علبلر لتلح
أبوابها ليمعاينات اليومية أو بالحلمل ت الصلحليلة اللدوريلة
انط قا من شعارها القائ عيت ملحلاربلة اللجلهل واللفلقلر
والمرض
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مالحظة :ننقل منها ما له عالقة بالمقاومة الوطنية اللبنانية
 ) 2في واقع الساحة الجنوبية:
إن ما ينطبق على الساحة اللبنانيةة يةنةطةبةق عةلةى
جنوبه المحتل باإلضافة لبقاعه الغربي وراشيا ويسحب
نفسه عليه بشكل تلقائي ألن القسم المحةتةل جةال
يتجالأ من هذا البلد.
ومع ذلك تبقى لساح أرضنا المةحةتةلةة ياةو ةيةا
ومالايا ناجمة عن مجاورة الكيان الاهيوني من جةهةة
ومعاناة هذا القسم العاليال مةن أرضةنةا مةن تة ةلة
وإهمال مالمنين رافقاً م تل العهود والحقب تاري ةيةاً
حتى أنه نايبه من ذلك أيضاً في العهد ا سةتةقةاللةي
من جهة أيرى.
إن المرحلة األولى من مراحل الاراع مع الةعةدو عةبةر
أرض الجنوب قد أضافت إلى اإلهمال التةارية ةي أتمةا
حادة نجمت عن حجم التدمير الهائل الذي لةحةق بةهةذ
األرض بسبب كثافة نةيةران الةعةدو وتةالواتةه الةبةريةة
والبحرية والجوية المتكررة وشبه اليومية عةلةى امةتةداد
السنين السابقة باإلضافة لعمليا ا جتياح التي تكةرر
مرا عدة كان آيرها ا جتياح الذي حاةل عةا 8791
في الفترة السابقة حيث استبقت فةيةه دولةة الةكةيةان
الاهيوني على احتاللها للشريط الحدودي الممتةد مةن
الناقورة إلى العرقوب متسترة ببعض عمالئها.
وقد استالاد ثقل هذا التدمير في المرحلة التالية التي ما
تالت متوا لة منذ اجتياح عا  8712واإلبقا على احتةالل
العدو للقسم المعروف من األرض اللبنانية رتةم تةواجةد
القوا الدولية وقرارا مجلس األمن الدولي المتعاقبة.
إن الكيان الاهيوني في ظل حالة التةغةيةر لةلةمةالا
الشعبي الحاضن في الجنوب للمقاومة الفلةسةطةيةنةيةة
نتيجة جملة من العوامل من بينها حالة اإلنهاك الذاتي
بشرياً واقتاادياً ووسط حالة الت لي اللبناني ،والت لي
القومي ،أقد على تنفيذ المرحلة الجديدة من الاةراع
معه بغالو المعروف لتفتيت شعبنا وضرب المةقةاومةة
الفلسطينية مقدمة قتالعها من ساحة لبنان.
لقد كان بتقدير العدو الاهيوني والقةوى الضةالةعةة
بالتآمر معه أن الجنوب اللبناني سيتحول نتيجة ظةروفةه
التاري ية الاعبة من موقع الحاضن للثورة الفلسطينيةة

إلى موقع الحامي ألمن مستعمرا العدو فةي الةجةلةيةل
بتشكيله حاجالاً بشرياً يحول دون توجيه الضربا لةهةذا
العدو وعلى رأسه والذي أرفق تةالوة بةمةجةاتر بشةريةة
واقتاادية ،وبنى معتقال جماعية في أناار ت بةهةا
عشرا اآل ف من المعتقليةن عةلةى تةرار مةعةتةقةال
"اوشفتال" في بولندة ومعتقال الهنود الحمر في أمريكا.
تير أن أ الة شعبنا وعمق التااقه بأرضه والةتةالامةه
بالثوابت الفكرية والقومية التي لم يالعالعةهةا اإلهةمةال
السابق والغالو الالحق أو الت لي من أي طةرف كةان بةل
تاد قناعاته رسوياً ،هذ األ الة في ا نتةمةا جةعةلةتةه
يلملم شأنه بسرعة ويتعاطى مع الاهيونية بمبادلتةهةا
العدا بالعدا ومقابلة تالوها وإرهابةهةا بةانةتةفةاضةا
مدنية ومسلحة توسعت في أقار مدى تمةنةي وعةمةت
كافة مناطق ا حتالل وإذا بالبوابا التي فتةحةهةا عةلةى
"الةطةيةب" تةتةحةول إلةى
الحدود في جدار "ال بيث"
بوابا حقد عليه وإذا برموت وأدواته الةعةمةيةلةة الةتةي
استوردها من يار المنطقة في بداية مراحل تةكةويةنةه
للشريط الحدودي تتحول إلى أدوا مغلةقةة ومةعةالولةة
ومستهدفة من جماهيرنا الجةنةوبةيةة الةمةنةاضةلةة وإذا
بالجنوب اللبناني الذي يحاول العدو أن يلةبةسةه الةثةوب
المذهبي عمالً بمقاسا الحرب األهلية اللبنانةيةة نةظةراً
لكون تالبية سكانه من لون مذهبي مةعةيةن إذ بةهةذا
الجنوب يتعامل مع العدو مواجها ورافضاً ومرتدياً ثةوب
األ الة وا نتما القومي الذي لم ي لعه في لحظة مةن
لحظاته التاري ية بأبهى واناع مةظةاهةر مةاليةنةاً إيةا
بالعبا ة الماليرفة بشتلة التبغ معتمراً كوفية المقةاومةة
الوطنية اللبنانية الممثلة لظاهرة من ظةواهةر نضةالةنةا
الاافية والمعبرة عن العنفوان القومي بأبهى أو افةه
وأنقاها في تاريخ راعنا مع العدو الاهيوني.
إن تضييق ال ناق من قبل العدو على القسم المحتل
عبر تعميم تجربة أناار ا عتقالية حول الجنةوب كةلةه
إلى معتقل واحد بأحكا قبضته على ممةرا الةعةبةور
منه واليه عبر بوابتي باتر وتالة فضةالً عةمةا يةالقةيةه
المواطن من عذاب يفوق الو
لدى مرور مةتةمةثةالً
باإلذ ل المقاود والةمةتةعةمةد الةمةقةرون بةاإلرهةاب
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والمالاجية الحادة لجنود العدو.
أيها الالمال المحترمون
على ضو ما تقد  ،وانطالقاً من كون مسؤولية الةدفةاع عةن
الجنوب وسائر األراضي اللبنانية المحتلة هي مسؤولةيةة عةربةيةة
بقدر ما هي مسؤولية لبنانية ،بالنظر إلى طبيعة الم اطر الةتةي
تهدد لبنان وعبر الماير القومي ،وانةطةالقةاً مةن كةون هةذا
ا تحاد يشكل إحدى أهم الفعاليا الةنةقةابةيةة عةلةى السةاحةة
العربية ،فإننا نرى وجوب أن يولي هذا المؤتمر قضية لبنان بمةا
هي قضية تحرير وتوحيد وحقوق إنسان األهمية التي يستحقها.
ويأتي في طليعة ذلك سعي المؤتمر إلطالق أوسع تحةرك عةلةى
الاعيدين العربي والدولي من اجل حشد الةجةهةود الةمةمةكةنةة
والمتاحة وتوظيفها في يدمة المعركة التي ن وض دفاعاً عةن
حرية األرض واإلنسان ووحدة األرض والشعب.
وإذا كانت األولوية توجب رفد معركة الةتةحةريةر فةإن الةجةانةب
المكمل لها يوجب المساعدة في عملية التوحيد .هذان الهةدفةان
إنما هما هدفان متالتمان ،فدعم وحدة لةبةنةان وعةروبةتةه هةي
الطريق الاحيح لحماية المقوما الوطنية األسةاسةيةة ،كةمةا ان
حماية الحقوق السياسية و يانة الحريةا الةديةمةقةراطةيةة هةي
المناخ الاحي الذي يأيذ الاراع فيه منحا الديمقراطي كةبةديةل
عن العن المسلح ،وهو السبيةل لةتةحةقةيةق حةكةم الةمةشةاركةة
الرامية لتجديةد الشة ةاةيةة
الديمقراطية في مواجهة المحاو
الطائفية للنظا اللبناني.
إننا إذ نشدد على ذلك ،فألن ذلك يساعد على تأمين المنايا
المالئمة لرفع وتيرة المقاومة الوطنية في مواجهة ا حتالل عبةر
تأمين العمقين الوطني والقومي لها.
وإذا كنا نعتبر هذ من لب مهما مؤتمرنا واتحادنةا ،فةإن
مهمة الدفاع عن حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة هي مهمة
مركالية في أنشطة عمل ا تحادا الحقوقية ونقابا المحامين،
ولذلك فإننا ندعو المؤتمر إلى تشكةيةل لةجةنةة دائةمةة تةكةون
مهمتها األساسية الدفاع عن حقوق المعتقلين في مةعةتةقةال
وسجون العدو وطرح هذ القضية في كافة المنتديا الحقوقية
الدولية وفضح ممارسا العدو واإلجرا ا التعسفية التي يقةو
بها والتي بلغت حد المجاتر الجماعية .واننا إذ نطرح ذلك فضةالً
عن مطالبتنا بوضع مشروع إنشا الاةنةدوق الةقةومةي لةدعةم
الجنوب موضع التنفيذ ،فالن ذلك يشكل المدايةل الةطةبةيةعةيةة
لتأمين أوسع مشاركة قومية في معركتنا ضد الةعةدو الةمةحةتةل
والتي تأيذ أبعادًا شمولية بالقياس إلى الهجمة الشمولية الةتةي
تشنها الحركة الاهيونية ضدنا والتي تستهدف انتةالاع عةروبةة
األرض بقدر ما تستهدف ضرب حقوق اإلنسان .واننا لعلى ثةقةة
كبيرة بأن هذا المؤتمر سيكون عند حسن ظن أولئك الاامدين
الاابرين في الجنوب والبقاع الغربي كما في فلسطين المحتلة،
وان التو يا التي ست ر عنه ستتحول فورًا إلى يغ تنفيذيةة
وتعطى نتائجها بأسرع وقت ممكن.
تونس في  2تشرين الثاني 8711 /

ـ ــم ـ طــ و عب ــتــاعض وعيــتــغ ـ ــ ــا
عيديم طاعطي ي ع اة عيان ب عيثكيثـ  ،يـبـكء
كوةيك حكمدع ي طك ب تك  -عينب " ،من
ـي مـ ع ـ ـ
ع خ ض عب تخكيكأل عين كي
ط و عيعل  ،و ح د ت عطا عيتنع ـق يـ ـن
مــكــ ــكأل طــ و عب ــتــاعض وعيــتــغــ ــ ــا
عيديم طـاعطـي ،وج ـتـك مـعـكةعأل ويـا ـكمـ
م حدة ي عيـدع ـاة عيـثـكيـثـ
ع تخكيي وب
و أس ل ع تالف س كسي لر طك دة يـا ـكمـ
م تاا يلتغ ا عيديمباعطي" ،ي ـعـب يـ ـكن
صك ة ن عيماتمع ن.
وحضا عيلبكء عرم ن عيعك يل ب عي ـ ـ ـي
عيلبنك ي حنك لـايـب وو ـد مـن طـ ـك ة حـ ب
طل ع يبنكن عيعايي عبمتاعتي وطـ ـك ة ـاع
عيان ب يل ب.
يعد عين د عي طني ع تتكحك ،تلم ـاحـ ـب
و عاين من حع ن مكاون ،نيـبـر عيـدتـتـ ة
لعكن عتا تلم يكسـل عيـتـاـمـل عيـ طـنـي
عيديم طاعطي ي يبنكن ع لن ك "عن معكة ـك
معك يلتغ ا ،وص أل وعحد معك يلتـغـ ـ ـا،
عي
مؤيت مـن
و ن تتامل لر عستعدع تال
مكيك بك وعيدتت ة طكسل ني جياع ل ي ضـل
ن تعنك يتصاف ذع عيلبكء جمك جيبكء نو ع ع ـكيـك
عيتغ ا عيديم طاعطي".
يمتكيع طايبنك
ونيبر حم ة منص ة تـلـمـ يـكسـل يـاـنـ
عرسك ذة عيمتعكطدين عيثك ـ يـ ـن مـا ـ ـ ـك
يم او ل ي عي اعا وعينضك منـذ ـبـ ،
اله تلم ي ـدة طـديـح ـك ـ ـ ـك عيـبـ و
كين ع تـخـكيـي
عيع كس عي عكةي جير "ط ك
مت ن ضمن يا كم وعضح يبن ي ه عيعل ـ
عيعـ ـكسـ ـ يـتـ ـبـ ـق معـتـبـبـ ع ضـ ".
و دث تي طه د ك جير " ـغـ ـ ـا عيـنـ ـك
عيع كسي عيبك د ك عيتعـك وعيـمـ ـكصـصـ
و ب حب ق عينك " ،آمال من ذع عيـلـبـكء "نن
ياد كةيخ عيعم عيديم طاعطي".
سالم
وتك تلم ي سن سالم يكسـل "عيـ ـ ب
ي عيلبنك ي" ن لن ـ ـك تـ ـ ب "ع ـنـك
عي
حكوينك و كو و ععر يتام ـل تـك ـ عيـبـ و
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ي عطكة وعحـد
عيديم طاعط وط و عب تاعض لر عيعل
وم حد من ع خ ض ذع عبست بكق عب تخـكيـي ،وعيـ ـ ب
مكض ي ذه عيخ ة و يل يا ـض ن مـامـح ضـمـن
عرطا عيمتتق ل ك" ،م د ع لر "ضـاوةة ـ حـ ـد عيـبـ و
ن مـامـح
عيديم طاعط وعذع عطتض عيمعات يعد و
م حدة ومعـتـاضـ
ي ،لتكن نكا ب
من عي ب عي
ي سب ج اك يا كم ط و عيمعكةض ".
ي نيضك ،م ـد ع
و دث مك يدةعن يكسل عي ب عي
"ع نك ت ب م ي معتعدون يتبديل ن نك بأل ر مـ
عيعل و ي سب عيتغ ا وة ـل عيـ ـل
طك ة لر م ع
ن عينك وخدمت ل" ،م اع جير ع ه "ب م كل يدينـك نن ب
يك ن يدينك ن مامح ي ث د ل ب ـ ـ وعحـدة ـخـ ض
يا كمانك ،و ي عي ط تعه ن ـلـر ـ ـ يـ يـخـ ض
عب تخكيكأل ب 33مام ك ي عيان ب".
و دث عم يـدةعيـديـن ،ـانأل ن ـه " ـلـ ـنـك تـبـ و
يم طاعط نن ت حد ر ه يكست ك تنك نن دث خاطـك ـي
عب تخكيكأل ،و ل نك نيضك نن عـمـ ـي جطـكة وعحـد و ـد
ويمعؤوي ويد ك ممدو ة يادي ومعؤوي ـ مـل عيـاـمـ ـل،
و ال ك تلم يبكسل صعب يكسل ئ نينكء عيعاطـ ب ،مـد
دف وعحد يكي دث خـاطـك
ك لر "ضاوةة عيت حد ح
ي عب تخكيكأل".
و دث ك ب عرم ن عيعك يلمـاـلـل عيـثـبـك ـي يـلـبـنـكن
عيان يي بدعهلل ة ق ،د ك جير "عيت حد مـن ن ـ مـعـاتـ
حب ب وعيتخلي ن ن بكين نو ن مالح كأل كم ".
يدوةه ،دث م م طكسل يكسل ح ب طـلـ ـعـ يـبـنـكن
عيعايي عبمتاعتي ،انو ع ه "ياب نن ت ـا يـديـنـك عإلةع ة
يلتغ ا" ع ك ت عيب و وعرح عب عي طن "يبذ ت عياـ ـد
ي سب عيتالطي وعيت حد".
و دث سع د عر وعيدتت ة ك ي طـديـح عيـذ ن ـلـن
وطن م حدة ،اله تـلـمـ يـلـدتـتـ ة
ام ه ضمن ب
ك ي ك ك عيب و وعرح عب جير "نن ضـل تـ
ماعن
ط ع ك من ن خدم م اوع عيتغ ا".
وتك تلم يخل ةي كن يكسل عي ـعـكة عيـديـمـ طـاعطـي
يل ص
م
ع تبا ك "عن ذع عبست بكق عب تخكيي
جير حات غ اي مكمل يدنأل ي  7نيكة وستعتما".
تمك دث عحمد ةم د  ،أتد ع نك لر "ثب ع نك عت ـل
نن دث خاطك ي ع اة حكصب ك ما ع ن" ،آمال "عن ضـل
ك عك ".
عيمعكةض و
ب
جير "عب ـ ـالق ـ ـ
و دث عإل الم ك يك ي  ،ع
عيعم ب عيتن ا وتلنك يديه كةيخ و ـكضـ ضـد عيعـلـ ـ
وحكةب عيتعك و ل نك عن تغ و ضل عرصبل لر عيـاـا ،
كي ط يدع منك يعا ".
تمك تك تلمكأل يك من كطن مدع  ،نم ن صكيح ،كة
عي لبي وعيدتت ة مص تر يدةعيدين عيذ ع لن "ج نـك عيـ ـ
نمك معؤوي تب اة وعن طاةأل عيتامح لع مامـ ـك ـي
و ه نحد ون ك نحم ةسكي عي بكب عيتي حملت ك منذ نةيـعـ ـن
كمك وعضل تعي يخدمتكل".

و دث بك ماف عيديـن ـد ـك جيـر " ـكـاعة ـاـايـ
آ ـذعا طـ و مـ حـدة نن ـ ع ـه
ع  3471ح ث عست ك
ع ش ي ظ وي كمـلـ
عيعل و ايح عيمعات  ،وعي
و ك كم و م عنك يـأمـ عيـتـغـ ـ ـا وعر ضـ ر ـلـنـك
وي طننك".
ج الن م اوع عيلبكء
تمك دث نحمد تال يكسل حـاتـ عي ـعـب ،ثـل ن ـلـن
حع ن تايل "م اوع ج الن صـك ة ـن عيـلـبـكء ـكء ـ ـه:
" ن عيذين دع نك عي جير ذع عيـلـبـكء ،طـ و سـ ـكسـ ـ
و بكي ومد ومخص كأل يم طاعط معتبلـ ـي ع ـاة
ـبـ ـ  ،مـا ـعـ ـ ن
ينـ
عيان ب عيثكيث عيتي ضل عينب
وحكصب ك ،ي دو ك عرم عيكب ا ي عإلس ك ي مل عيتغ ـ ـا
عيديم طاعطي وينكء وي عيبك ن وعيمؤسعكأل عيـبـك ةة ـلـر
أم ن معتل مكأل ومب مكأل ح كة عيم عطن لر مختلن عيصعـد
عيع كس وعبطتصك ي وعب تمك و ا عي مكي ي ـعـبـنـك
ونةضنك وثاوع نـك ـي عيـاـنـ ب مـن عب ـتـدعءعأل وعرطـمـكع
ومن م طعنك عيمعكةض وعيمعتب ن تـك ـ طـ و
عيص
لر عمتدع عي طن علن :عن عب تخكيكأل عين كي ـ ـي
عيعل
عست بكق وطني ووس ل بست ضكة عيتمث عي ـعـبـي
م
وعيم كةت ي مل عيتغ ا عيديم طاعطي إل بكذ يبـنـكن مـن
ن ن م ت ـك
ك
ن مته عيع كس وعبطتصك ي وعب تمك
عيتعك وعيـمـ ـكصـصـ
لر
ي م كسب نطاعف عيعل
عي ك ت و دة عيمك عيعك وج بكة عيم عطن ن ،تمك نن خ نـك
ذه عت دف عستكمك امـ ـل طـ و عب ـتـاعض عيـ طـنـي
عيديم طاعطي ن يك و لر عمتدع معكح عي طن".
ومد لر "عيت ع عيلبكء عيعم لر ح د عيا يتـأمـ ـن
عيب و عي ـك ـتـ ـ
عي ض ة عيع كسي عي ع ن ي خدم م ع
وعيمذ ب وخ ض عب تخكيكأل عين كي يبا كم م تاا وب
م حدة ،و ب بك ي ذه عيغكي من عيمتتاض نن ـكـ ن ـمـ ـل
عيتام كأل ي خدم ن ـدعف حـكيـ عب ـتـاعض وعيـتـغـ ـ ـا
عيديم طاعطي وعن يعتا ب عيبا كم ي ك كأل ن لنك ي عيان ب
تعاع ري عن عي امكن و اع يمب مكأل عيع ش عيكايل".
و ك جير "عيت حد مل سك ا عيب و عيديم طاعط عيـ طـنـ ـ
ت نمكك عي لل وعيتعك وعيـمـ ـكصـصـ وة ـض
يم ع
عيخ كب عيع كسي عيممعن ي بع ل نوصك عيبلد و ع ـاـه
عب تمك ي ويكعا عحتككة عيعل و ب ثاوعأل عي طن".
وختل يإ الن عيلبكء ك يان متكيع من عيمـ ـكةتـ ـن
يم عتب عبست بكق عب تخكيي و ب ق ل عر دعف.
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تنعي القيادة القطرية للحلزف طليليلعلة للبلنلان اللعلربلي
االشتراكي إلت مناضيي الحزف ي لبنان واللوطلن اللعلربلي
والت جماهير لبنان واألمة العربية الر ي المنلاضل جلملال
شحادة عضو مكتب الع قات الوطنية القطري وأحلد كلوادر
الحزف الذي وا ته المنية صبيحة يوم السبت ي 83شلبلاط
إثر نوبة قيبية المت به
إن الحزف بفقدانه الر ي المناض جلملال شلحلادة إنلملا
يفقد واحدا من خيرة مناضييه وملن اللذيلن واكلبلوا مسليلرة
الحزف النضالية منذ تفتح وعيه السياسي عيت الحياة العامة
وإذ كانت تشهد ليفقيد الكبير ساحات النضال اللتلي لل
يفارقها طيية انخراطه ي صفو الحزف الذي يملتلد ألكلثلر
من أربعة عقود إن ما تشهد له عصلامليلتله وملنلاقلبليلتله
وتفانيه الذي ال حدود له بحيث كلان ملنلاضل ملن طلراز
خاص تميز بصفات قيما اجتمعت ي إنسان
إن القيادة القطرية ليحزف التي آلمها راق ر ي عزيز وترو
أبيغ االست لدى ر اقه وعيت كا ة المستويلات تلعلاهلد روحله
الطاهرة عيت العهد النضالي الذي كان يضبلم إيلقلاع علمليله
وتعزي نفسها وكا ة ر اقه وعائيته وك محلبليله وأصلدقلائله
بفقدانه وتدعو كا ة الر اق واألصدقا إلت المشاركة الكلثليلفلة
ي موكب التشييع ظهر يوم األحد  83شباط ي بيدة دورس
 -بعيبك الرحمة له وأله ذويه ور اقه الصبر والسيوان

شيعت بيدة دورس وبعيبك ظلهلر يلوم االحلد83شلبلاط
الر ي المناض جمال شحادة إلت مثواه األخير وقلد شلارو
ي التشيع و د القيادة القطرية لحزف طييعة لبنان اللعلربلي
االشتراكي وأعضا قيادتي رع الشهيد عدنان سنو -بيروت
 والشهيد محمد حرف  -البقاع-ور اق الفقيد الكبير ي كلالفرعين كما أعضا مكتب الع قات الوطنية القلطلري اللذي
كان الفقيد أحد أعضائه سار موكب التشييع الذي انلطليل
من منزل والد الفقيد بمشاركة شلعلبليلة واسلعلة وأعضلا
مجالس بيدية وهيلئلات اخلتليلاريلة و لعلالليلات سليلاسليلة
واجتماعية وعكس حج المشاركة الشعبية ي اللتلشليليلع
المكانة التي يتبؤها اللر ليل جلملال لي نلفلوس ر لاقله
وأصدقائه ومحبيه وهو الذي كان ملثلاال لي اللملنلاقلبليلة
األخ قية والمبدئية هذا وكان رئيس الحزف وأعضا القيادة
قد شاركوا أشقا الفقيد وعائيته تقبل اللتلعلازي ووضلعلوا
أكالي عيت ضريحه
هذا وقد تيقت القيادة القطرية برقيات تلعلزيلة بلاللر ليل
جمال شحادة من الر اق ي اللقليلادة اللقلومليلة وقليلادات
األقطار وتنظيمات خارج الوطن

س م عييك يا جمال
رحيت باكرا قب أن تودع ر اقك وملحلبليلك وهل كلثلر،
وكيا ال يكونون كثرا ،وأنت الخيي والندي وخفيا اللظل
والو ي ،وما أق هؤال ي هذا الزمن أنت يا جمال كلنلت

من الزمن الجمي وبقيت عيت عهدو ،ألن األصلاللة علنلدو
ل تكن اكتسابا ب ميكة ميزت طبيعة شخصيتك و لرضلت
نفسك عيت األقربين واألبلعلديلن ملن خل ل سليلوكليلتلك
ومصداقيتك ومناقبيتك وأنت كنت من الذين ال يتهلاونلون

طليعة لبنان الواحد  /شباط 8102
ي المبادئ وال يخشون لومة الئ ي قول الحل  ،وللذللك
كنت دائ الحضور بطيفك الكري وح وة النفلس ،وطليلب
المعشر
ومرها ،وانتسبلت ملبلكلرا
لقد عشت ظرو الحياة بحيوها ّ
إلت مدرسة نضالية كنت دائما طييعيا بين روداها
مع الط ف كنت طالبا ،ومع العملال كلنلت علامل  ،وملع
الكادحين كنت كادحا ،ومع السياسيين كنت مجادال سياسيلا
بامتياز ،و ي االعتقال كنت صيب العود ،شلديلد اللعلزيلملة،
و ي التشرد بقيت مشدودا إلت حيث بدأت تلتلفلتلح بلراعل
الحياة عندو
كنت توأما لر ي دربك مرشد ،وكنت من طينته وعريكلتله
أصبت معه برصاص غد ِر ،سلارعله اللملوت قلبليلك بلثل ثلة
وث ثين سنة ،والتحقت به وأنت عيت العهد الذي جمعكما ي
بوتقة واحدة مع مناضيين آخرين إن ُنسي غيرك إنلكل ال
ُتنسون أبدا ،ألنك كنت دائمي الحضور لي كل ملفلاصل
الحياة لمن عاشروك وقضيت وإياه أصعب األوقات
رحيت باكرا يا جمال ،ول يكن ذلك مقدر لك ألن تفاسللك
بالحياة كان أقوى من نوائب الدهلر ،لكلنلت تلقلوى عليلت
المرض وثقتك بأنك ستقهره ،لكن لحظة عابرة غدرت بلك،
وذهبت إلت حيث ل تعد تبقت معنا سوى ذكلريلات حليلوة
من عشرة طويية تمتد إلت عقود
شيعت منا يا جمال ،كنبتة انتلزعلت ملن تلربلتلهلا ،للكلن
جذورها ستبلقلت ملزروعلة بلتلربلة تسلقلت بلعلرق ودملا
المناضيين الذي كنت واحدا منه بامتياز
الديني أن الموت ح  ،لكن نقول أن الفراق
يقول الن
صعب ،وصعب عيينا راقك كما عيت أخوتك وأسرتك
الطيبة التي تعتز بك ،بقدر ما نعتز نحن بما قدمته خدمة
لقضايا الشعب واألمة
س م عييك وس م عيت ك الذين سبقوو وتركونا
نستحضره من خ ل الذكريات وس م عيت ك من ذر
دمعة عيت راقك

ارس آخر يترج ي عز صخب الميدان
وربان تخونه األشرعة وسم صرير العاصفة
برحييك شيعت منا قطعة من القيب
وقبس من وه الذاكرة
حقا سيبقت نهجك ينا
ألنك الطهر كيه
والسماحة كيها
واإليمان كيه
رحمك اهلل يا جمال

ر يقي جمال شحادة
غدرتك المنون وترجيت ،و ما حلان وقلت اللرحليل أنلت
الفارس العربي الذي حم رمح القضية منذ الطفولة منطيقا
بها من أزقة مدينة الشمس إلت سليلح شلوارع وسلاحلات
عاصمة الكيمة بيروت كنت كرسول لقضيته قضية علائليلة
وقضية شعب وقضية أمة ،حام طموحك وآالمك و آملاللك
والتاريخ و المستقب برو و سواعد ال تعر المي والتعب
بدأت يا ر يقي الرحية األبدية رحية العودة من بيروت إللت
مدينة الشمس ،والتقيت مع الشروق تاركا خليلوطله للعلتلملة
القدر العتمة التي تسي منها ميك الموت لينتزعك من تلعلب
السنين ودم الشهدا وعرق الف و أس اللعلامل سلعليلت
ليوصول إلت سما القضية وصيتها وحيدا لتنض إلت قا يلة
من كانوا ميح األرض أرض العروبة و شجرتها الخالدة لإللت
جنة الخيد يا ر يقي رحمك اهلل أيها الساكن ي قليلب األملة
منذ الوالدة وعزاسنا يك أنك كنت رمزا ليمناض الو ي للك
الرحمة و لر اقك وأمتك وأهيك الصبر والسيوان

قب أن يدخ ي احتفاالت الغس  ،و يشرف نخب دندنلة
ربيعية ،حم قيبه ،أودعه كلا لة أحلزانله ،ثل سلا لر لي
ابتهاالت الحي العربي "والقيب صدي غير مؤتمن"
بين خطوته األولت والبيلو ،،تلنلا سلت غلزارة الشلهلادة
وغزارة الحضور والثبات ،منح الوطن نصا عمره ث طاللبله
الوطن بالعمر كيه ،من يميك عمرا ائضا ييقرضه
كان نفي الهجرة من المدن إلت اللملدن ،صلارت اللملدن
تهاجر ي محيم صموده وثباته نلجلملا لي ملهلرجلانلاتلنلا
وندواتنا كانه ابتكر الخيود وتخطت الجنازة وازدحام اللوقلت
و ضول المقصية
جمال شحادة ،بعثي أنت تبتكر ليقلدر مصليلره وتلرتلجل
ليوقت نظامه ألنك حميلت اللتلفلاسل واللجلدارة وانلتلهلبلت
الجسارة وانتخبت النيزو سفيرا ي الجرا وانتزعت الوداعلة
ي الجمو و ي السفو الدامية ،لك تقاليد الشهادة وعيلت
نعشك ثمة نقطة حمرا تضي أحزان المظيومين لي كل
مكان من الوطن العربي

ر يقي جمال
أودعك و قد ال أقوى عيت الوداع
ال تق بعد الرحي أنك وحيد
ر يقي جمال
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اهلل معك
ليموت ج ل أيها الراحيون ،ولنا من بعدك انلتلظلار لي
محطات قد تطول وقد تقصر ،وقد تره وقد تصفلو ،وقلد
ُتضحك وقد تبكي حتت يأتي ب هيبة أو تردد ،يلخلتلارنلا
واحدا إثر آخر "ال يستأخلرون سلاعلة وال يسلتلقلدملون "
ي جنات الخيد ر ي دربي ومسيرتي جمال شحادة

الر ي جمال شحادة سل م عليليلك يلوم وللدت يلوم
ناضيت ويوم نيقاو من جديد
الر ي جمال شحادة ما هكذا يودع األحباف والر اق
ر يقي أنا ما جئت معاتبا أنا ال أتقن ن اللعلتلاف وللكلن
جئت أحم لوعة من راقك كما ارقنا غليلرو ملن اللذيلن
رسموا لوحة حب ي قيوبنا ونقشوا ي ضملائلرنلا نلقلوشلا
لألم
تفاجئت كما جميع من أحبوو وألن ل يكرهك أحلد بلأن
الفيسبوو ل ينق لنا الحدث مسبقا ي زمن التكنلوللوجليلا
تنذرنا بوقوع الكوارث والزلزال والعلواصلا واألملطلار ولل
تستطع أن تنبهنا لرحييك كي نتوادع ولو بنظرة ومع عيمي
أن طبع البعثيين من مآثره الرحي بصمت ولكن صمتهل
لوعة وحزن وال يتسي ي دواخينا وال نقدر أن نفارقه إال
حين نرح اليه وك كنت من خ لك أتذكر وجلهلك اآلخلر
أطال اهلل بعمره وال أعر إذا كلان تلوأم روحلك اللحلبليلب

شفي خريس أنتما كنتما وجهين لعمية واحلدة إذا رأيلت
أحدك كنت أتوقع رسية اآلخر شي وجداني كان يقول للي
هذا وكنت دائما وأنا أرح هنا أو هناو لي ملنلاسلبلة ملا
أعش أن ألتقي بك ر ي بعثي ل أره منذ زمن ولذا كلنلا
نيتقي هنا وهناو وآخر لقا كان ي طرابيس الفيلحلا لي
مهرجان لذكرى الشاهد والشهيد صدامنا العربي كلنلت وأنلا
جالس أراقب اآلخرين بطبعي وأراو تمر ببذلة زدتلهلا أنلت
جماال بهيبتك ووجهك والبسملة اللتلي ال تلفلارق ملحليلاو
وسيمنا عيت بعض ول أكن أعي أن هذا س م الوداع وللو
ر يقي أعي أنك رحيت من الجمي
قب ترة من الرحي
إلت األجم إلت جوار ربك ولقلا األحلبلة اللذيلن سلبلقلونلا
وسبقوو وأنت تحم ك س م ومحبة ودعا لهل وأعليل
أنك ستكون قرير العين بحمايه اهلل ألنك ل تؤذي أحد يوما
بفع أو بكيمة كنت جمي دائما وكنت ودودا دائلملا وهلذا
طبع البعثيين قم أصحاف الرسالة واعي أنك حلمليلت زادا
ألمتنا العربية وحي يسطين تحميه بين جناحيك وحليلملك
بيبنان واحد ب صراعات وحروف ألن حيمك علربلي بلعلثلي
وطني كما أنت
بئس حميت أح مك وتركلت
أردت الرحي إلت األكم
ينا ما يجعيك دائما بذاكرتنا ويكفليلنلا أنلك تلركلت ليلنلا
ابتسامتك التي لن تنمحي من قيوبنا وأرواحنا
ر يقي ن قرير العين وبيغ س منا ألحبتك وأحبتلنلا واللت
أن نيتقي ين أقول وداعا

من البرنامج االنتخابي لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي

إن الحزب يعتبر أن الثقافة التربوية الوطنية ،بأبعادها ومضامينها  ،هي العامل األساس لتوفير أرضية
صالحة لتنمية الوعي الوطني.
ولما كان النظام الطائفي قد أفسح المجال لكل طائفه أن تنشئ مؤسساتها التربوية على مختلف
مستوياتها ،فقد تحول التعليم من مجال للتنمية اإلنسانية إلى مجال لالستثمار والربح مع ضعف وضمور
قيام الدولة بوظيفتها األساسية كدور مرجعي في توجيه السياسة التربوية ؛ لذلك فإن الحزب سيبقى
يناضل ألجل:
أ -توفير الحماية لمؤسسة التعليم الرسمي وتنميتها وتطويرها.
ب-تطوير الجامعة اللبنانية وحمايتها من نظام المحاصصة الطائفية ،واعتماد معايير الكفاءة في
مالكاتها التعليمية واإلدارية ،وتعزبز حضورها في مجال التحصيل العلمي العالي ،وفي المجال البحثي.
ج -الحد من تفريخ المؤسسات الجامعية الخاصة التي تبغي الربح وليس رفع المستوى األكاديمي.
د -توحيد كتاب التاريخ وإخضاع مناهج المؤسسات التعليمية الخاصة للرقابة والتوجيه الوطنيين.
هـ-مراقبة مناهج المدارس الخاصة ذات البعد الطائفي ،والحد من تأثيراتها السلبية على الوحدة الوطنية.
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من عيت منصة مجيس األمن اللدوللي خلاطلب اللرئليلس
الفيسطيني محمود عباس المجتمع الدولي بعد قرار تلراملب
باعتبار القدس عاصمة لكيان العدو ،وإع نه نق السلفلارة
الفيسطينية إليها
عباس الذي سب وأن اعتبر الواليات المتحدة األميركية ل
تعد راعيا نزيها "لعميية الس م" دعا مجيس األملن اللدوللي
إلت تحم مسؤولياته ،والرئليلس اللملثلقل بلالضلغلوطلات
األميركية وسياسة العقاف التي تمارسلهلا واشلنلطلن تلجلاه
الفيسطينيين إلت درجة خفض مساهمتها بتموي األونلروا،
والذي يعاني من غياف موقلا علربلي جلدي يلرتلقلت إللت
مستوى الخطورة ي هذه المرحية حاول عبلر طلرق أبلواف
العال البحث عن آلية دولية جديدة
خطاف الرئيس الفيسطيني أكد عيت:
 التمسك بح الدولتين ،أي دوللة ليلسلطليلنليلة عليلتاألراضي الفيسطينية المحتية عام  12بما ي ذلك اللقلدس
الشرقية كعاصمة لهذه الدولة
 تمسك السيطة الفيسطينية بالمفاوضات كخيار لحركتهلاالسياسية مطالبا بآلية دولية لرعاية عميية المفاوضات ملن
خ ل مؤتمر دولي يضع إطارا ليح وجدوال زمنيا لتنفيذه
 قدم عرضا تاريخيا مفصل لليلقلضليلة اللفليلسلطليلنليلةومساراتها مطالبا بريطانيا بتحم مسؤولياتها بإقدامها عيت
وعد بيفور ،ورا ضا الخطوات األميركية بما يها قرار تراملب
األخير
 طالب مجيس األمن الدولي بح الفليلسلطليلنليليلن (05مييونا) أن يكون ل وطن
 ذكر مجيس األمن الدولي بمئات القرارات المتخذة حلوليسطين ي الجمعية العامة ( 213قلرارات) وبلأكلثلر ملن
ثمانين قرارا عن مجيس األمن متسائ علن أسلبلاف علدم
تنفيذ هذه القرارات

 أشار إلت قراري الجمعية العامة لألم المتحدة ( )020و( )093ح ح العودة ومشكية ال جئين
 دعا القوى واألطرا الدولية إلت االعترا بلفليلسلطليلندولة كامية عضوية ي األم المتحدة وهي اللتلي تلتلملتلع
اآلن بعضوية دولة مراقبة
 استعرض مسار المفاوضات والمحلطلات اللدولليلة حلولالقضية الفيسطينية منذ مشاركة الفيسطينيين ي ملؤتلملر
مدريد مرورا باتفاق أوسيو إلت اليوم وبك أشكال التلعلاون
مع االحت ل
 غيب الرئيس الفيسطيني األوراق الضاغطة الفيسطينيلةوهي ح الشعب العربي الفيسطليلنلي لي ململارسلة كل
أشكال المقاومة مشددا ي هذا المجال عيت استبعلاد للغلة
الس ووجوده وعيت نبذ العنا واإلرهاف
 حذر من سياسة االستيطلان وخلطلرهلا عليلت اللحليلولالمستقبيية لكنه ترو الباف مفتوحا لتغييلرات عليلت األرض
ي إشارة غامضة إلت موضوع التبادلية
 لمح إلت إمكانية ح السيطة الفيسطينية ولو من بعليلدعندما تحدث أننا سيطة ب سيطة وأنه ي حلال اسلتلملرار
الوضع عيت ما هو عيه ييعد الكيان الصهيلونلي لليلملارس
دوره االحت لي المباشر ،وهو الدور الذي يقوم به بلاللفلعل
ولكن بغطا االتفاقات والتسويات ووجود السيلطلة خلطلاف
الرئيس الفيسطيني أمام مجيس األمن كان محاوللة للفلتلح
كوة ي الجدار المسدود ي مسيرة التسوية إال أنهلا تلظل
ي إطار المحاولة ليس إال إن ل تكن ي إطار استراتيجيلة
يسطينية تستند إلت إرادة الشعب العربلي اللفليلسلطليلنلي
وصموده وقدراته ي المقاومة واستنزا اللعلدو لليلصلبلح
االحت ل ب كيفة احت ل مكيفا ليعدو عيت ك المستويلات،
ع وة عيت أن نظرتنا ليصراع معه أنه صراع وجود ال مكلان
يها ليتسويات بشروط محسنة أو بدونها
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عندما يكون مصير الوطن ومستقب القضية ي الميلزان
تتراجع ك الحسابات األخرى ،وتسقم ك المشاريع األخرى،
عيت أهميتها بنظر البعض ،ألنها تصبح مجرد مشاريلع لي
الهوا إن ل نق أكثر من ذلك ،وتكون مدمرة لملسلتلقلبل
العم الوطني خلاصلة لي مسلأللة بلملسلتلوى اللقلضليلة
الفيسطينية التي تواجه بعد قرار تلراملب اعلتلبلار اللقلدس
عاصمة لكيان العدو ،وسعي االحت ل لتعريا هلذه اللقلدس
بأنها الموحدة غير القابية ليتفاوض أو اللتلقلسليل  ،وضلعلا
خطيرا يفوق بخطورته وأبعاده وعد بيفور ،وال يقا بتقلديلر
ك األوساط عند حدود المدينة المقدسة لليلبلتليلع كل ملا
تبقت من األرض الفيسطينية ،البقية الباقيلة اللذي يلراهلن
البعض عيت قيام سيطته ومن ث دولتله عليليلهلا ،بليلنلملا
يسعت اآلخر لفرض مشروعه عيت نفس الحليلز اللجلغلرا لي،
العمليل
وبك أل هذه هي الحال الفيسطينية حيث الخ
إلت درجة التناقض الحاد حول "جيد قب اصطياده حليلث
يتصر البعض وكأنه منتجع سياحي أصبح جاهزا ل ستثمار
ويسعت إلت تشغييه واستثماره و رسيته
إن الخطر الذي تتعرض له القضية الفيسلطليلنليلة ،أرضلا
وشعبا وهوية يفرض عيت الجميلع االرتلقلا إللت مسلتلوى
المسؤولية التاريخية التي هي مسؤولية يسطينية بالدرجلة
األساس دون أن يعفي اآلخرين ،عربا ومسيمين ورأي علام
دولي من مسؤوليته كنا نتوقع أمام هول المستلجلدات أن
يغي الفيسطينيون ك الميفات العالقة وأن يلذهلبلوا لي
جنازة االنقسام غير المأسو عييه ،باتجاه الوحدة الوطنليلة
الفيسطينية التي تتطيب جهدا من الصعب تحديلد ملديلاتله
من الكيمة والموقا إلت الطيقة وصوال إللت اسلتلراتليلجليلة
يسطينية جديدة تعيد الك إلت جادة الصلواف لي إطلار
جامعه األساس منظمة التحرير الفيسطيلنليلة ،خلاصلة أن

انط ق قطار المصالحة بعد الدور المصري األخير خي أجوا
من التفاسل حول إقفال ميا االنقسام بعد سنوات من ذللك
وعشرات االتفاقات التي ظيت حبرا عليلت ورق ،ولل يلكلن
أمامنا مث ك اآلخرين إال أن نبارو هذه الخلطلوة و ُنشليلع
أجوا التفاسل رغ إدراكنا لحج الميفات العالقة وصعوبتها
وازداد هذا التفاسل عندما اشتدت الضغوطلات خلاصلة ملن
الجانب األميركي الذي يبشرنا من خ ل مندوبته ي األمل
المتحدة أن "مشروع الس م" ي الشرق الوسم قد اقلتلرف،
وهو ليس بحاجة ال النتظار الكشا عن لحلواه أو ملعلر لة
مضامينه أو ترقب المواقا منه هو عيت الطريقة الترامبليلة
يعدنا بالكارثة ي هذا الجو القات والميبد بالغيوم الخانقلة
جا ت تصريحات بعض مسؤولي حماس للتلطليل رصلاصلة
الرحمة عيت جهود المصالحة وتعيد األمور إلت نقطة الصفلر
أسامة حمدان يبشر بأن الحركة بدأت تستعد للملرحليلة ملا
بعد الرئيس محمود عباس باعتباره مات سياسيا ويلتلنلاغل
معه آخرون لي اللدعلوة إللت ملحلاكلملة رئليلس اللوزرا
الفيسطيني وحكومته بته ال تلقل علن تليلك اللملوجلهلة
لنتنياهو ي كيان العدو ،ويذهلبلان بلاللدعلوة إللت درجلة
المطالبة بحكومة إنقاذ وطني تشير ضمنا إلت استثنا اآلخر
إن ل نق ك اآلخرين
التوقيت غريب والطر هو األغرف ولكي ال نستطلرد لي
التحيي والبحث عن الدوا ع نضع هذه التصريحات بلتلصلر
قيادة حماس إلع ن موقفها منها ،تلظل هلذه اللملواقلا
قابية ليمعالجة إذا كانت تعبر عن وجهة نظر جنا ال يلريلد
المصالحة ولكنها تبيغ أقصت درجات اللخلطلورة إذا كلانلت
تترج موقا الحركة
المصالحة تترنح ث تتراجع ه دخيلت غلر لة اللعلنلايلة
الفائقة مجددا أم أن األوان قد ات؟!
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ن لن معؤو عيعالطكأل عيدوي يـ «حمـك »نسـكمـ
حمدعن ،نن حاتته « عتعد يماحل مـك يـعـد ة ـ ـل
بك » ،يـعـدمـك ةنو ن ـه «ع ـتـ ـر
عيعل م م
س كس ك ».مؤتدع ـي صـايـ ـكأل نيـا ـك عيـمـ طـل
عإليكتاو ي إلذع عيبد  ،نن معؤو ـ ـكة عإلصـال
ي حات « تح »م مد حالن« ،يل يكن ويـن يـكـ ن
خ كةع من خ كةعأل عي ات ».وطك « :يدينـك ثـالث نوةعق
ط ة ياب نن ب غت ن ك :عيمبكوم  ،وطب ع عيبض ـ
عيتي ب يع ج كؤ ك ،وعيب ئ عإلطل م عيمت ـاتـ ».
ونضكف « :تح ب عك ي ممك عك ه ي ل ة ،ويكن تح
ـمـثـ ـلـ ـك
عيتع ي وسب ط وحدع
ي مأ ق
يل عب عيتلع ني».
ويكيت عمن مل ذي  ،ك ة ـل تـتـلـ «حـمـك »
عيبايمك »عيتغ ا وعإلصال »م م عيـ ـكة ن ضـكء
عيمالل عيت ايعي من عيكت وعيب ع ل عيبايمك جيـر
وعرخالط و بد ـلـعـ
« م عيمعؤوي عيبك
ك حك م ج بكذ وطني ،وت تـ ـ
طكة يمنكط
عياطكي ل ك ».وطك ي تلمته خال لع بـد ـ ـك
عيكتل يلمالل عيت ايعي ي ل ة نمل ،جن «حك مـ
ر ك يـل ـمـنـح عيـثـبـ مـن
عي مد عهلل ل ا ما
عيمالـل عيـتـ ـايـعـي و ـبـك يـلـبـك ـ ن عرسـكسـي
عيتلع ني وين ع تكق عيتصك عيتـلـعـ ـ ـنـ ـ ».
وطكيب عينك ب عيعك » يتـتـح ـ ـبـ ـق ةسـمـي« ـي
» عيتعك « مل عي مد عهلل وعيتايق عيعكم «ب تـ ـكيـ ـل
صت عي ك م وعي عةة ،وط كم ل يكيتصاف ي عيـمـك
عيعك خال ك يلبك ن عرسكسي وعرص ».
وعست ان ض عيمكتب عيعـ ـكسـي يــ «حـمـك »
م سر ني ما وق «حكي عيتعن عيعا ـبـ »مـن طـبـ
بك  .وطك ي ح عة مل وتـكيـ «مـ ـكب »عيـتـكيـعـ
يل ات جن «ل ة يل كن ي مك وين ك ن خـك ـمـك ـي
 ،ي عيـ ـد عيـتـي
جصبل ن مخص نو كصم نو
نخا عبحتال و دأل عي صكة ،و ي مخ ن عيكاعمـ
عي طن ».
عت عا عيمعؤوي عي طن اـكه
ونضكف» :حمك
معبنك ي ل ة ،وين بن ي م ضل عيم ك ـد يـ ـك
عيبت عيب يء عيذ يتعاض ي ك معبنك ،وب يمكننـك نن
بب يكستماعة حك م تح من ون نن ت م تـكمـ
معؤوي ك ك.

يدن عي ديث ي عروسكط عيص
عيذ ي ع ه

تن ك

ن ماحـلـ مـك يـعـد

مك يـكيـتـعـك  ،ونوصـ

ـ ـبـ ـبـكأل

عي اط يمالحبته.
عروسكط عيص

ب

نن تن ك ـ يـ ع ـه مصـ ـا ب

يختلن تث اع ن مص ا سلته عيعكيق نويـمـاأل عيـذ
عيعان يعد نن ن ين نمك عيم كم  ،و
صع ي وضل تن ك

خـ

ا ذه عروسكط جير

يعدمك نيدو نحـد تـبـكة معـتـ ـكةيـه

عستعدع ه يلتعكون مل عي اط وعإل بء يـمـعـلـ مـكأل تـك ـ ـ
مبكي حمكي منكسب و ده ي ك عيم بب ن مبكي

عكو ه.

نوسكط عيعدو تع ك وخكص عروسكط عإل الم
د و

خل ت م تم ينتن ك

ممك يخلـق ن مـ

وسط تت س كسي يألح عب وعيكت

اع ع معب ت ك ي ك مل ـ

ي عيـكـنـ ـعـ

و ـاو

عيـتـي

عرسـكيـ ـل

عيذ كب ب تخكيكأل مبكاة إل ـك ة ةسـل خـكةطـ

عيب و عيع كسـ ـ ومعـتـبـبـ

عيـتـ ـكيـتـكأل حـ ـث

عست ال كأل عياع جير اع ل حك
يب

ـكمـ

ـذه عروسـكط نن

عيخ كة عيما ح عيذ يتل دعويه وطد ينض خـال
عيبك م

لمـح جيـر

عيت كين عي كتل وتذي معب

عي اب ي بامكن.

ي معب عيلـ ـكـ
حل ـتـه عرسـك

ـ ـا
عيـذ
و يـا
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تضامنا مع ثورة الشعب الفيسطينلي ضلد قلرار تلراملب،
أصدرت األمانة العامة ليمؤتمر الشعبي العربي بيلانلا ،وملن
أه ما جا يه:
مع دخول عهد الرئيس األمريكي (ترامب) علامله اللثلانلي
تتوالت صول ممارساته العدائية ي الفضا العربي حليلث
وجد ويجد المجال واسعا لدع اللكليلان الصلهليلونلي هلذا
الكيان الذي يتقن انتهاز الفرص ليتوسع كقاعدة استراتيجية
ليدول االستعمارية مستفيدا من الدع والرعاية االمبرالية؛
وجا ي البيان ،أن دونالد ترامب ،مستفيلدا ملن ضلعلا
العرف ،أقدم عيت إعطا أبعاد جديدة من الدع والمكاسلب
غير المحدودة لحكومة الكيان الصهيوني ليحص بالملقلابل
عيت مزيد من رضا ودع المنظمات الصهيونية األمريلكليلة
لمواجهة االنتكاسات الكبيرة والعزلة والفش اللذريلع اللذي
منيت به اإلدارة األمريكية ي اليونسلكلو وملجليلس األملن
والجمعية العامة لألم المتحدة ربما ألول مره ي اللتلاريلخ
عيت مث هذا المستوى من العم ي الساحة الدولية
وجا ي البيان :أن ترامب أقدم ي ظل هلذه األجلوا ،
أعين ما يطي عييه (صفقة العصلر ؟!) ملعلتلر لا بلاللقلدس
عاصمة (دائمة) ليكيان الصهيوني ونق سفارة إدارته إللت
القدس غير عابئ بردود الفع الشعبية العربية واالس ميلة،
وعيما أن ما أقدم عييه من وجهة القانون اللدوللي اعلتلرا
اقد ليشرعية وهذا األمر الذي أدى وملا زال يلؤدي إللت
تفجيرات شعبيه واسعة النطاق قابيتها سليلطلات االحلتل ل
الصهيوني بما هو معهود يها من وسائل علنلصلريله لي
القمع والقت والهدم واالعتقال يما اقتصرت ردود أ لعلال
الحكومات العربية واإلس مية عيت التداعي إللت االجلتلملاع

ي (إستنبول) ليبحث والتشاور الذي ل ينت لجماهير األمة
ومصالحها األساسية سوى مزيد من الخيبة واإلحلبلاط ململا
زاد ي تفجير واشتعال حراو الشارع الفيسطيني والشعلبلي
العربي امتألت السجون والمعلتلقل ت بلاللرجلال واللنلسلا
وتزايدت أعداد الشهدا ي تصاعد مستمر حيلث للن تلجلد
هذه الثورة نهاية إال بالنصر ووأد تيك المخططات
واستطرد البيان :يتمادى (ترامب) لي ململارسلاتله غليلر
المتزنة وغير المتوازنة حيث أرس مؤخرا نائبه (بنس) إللت
المنطقة ي (محاولة ) لتسوي القرار األميلركلي وتلأكليلد
الدع ليكيان الصهيوني وحكومة نتنياهو وان يقدم اللوال
ألقطاف وأحزاف ومتديني وعرابلي تليلك السليلطلات وأدا
الطقوس التيمودية معه عند حائم البراق (المبكت ) ثل
العودة إلت واشنطن بعد مقاطعه كاميه وواسلعلة اللنلطلاق
من قب الجماهير والهيئات العربية الفيسطينية
وكردة ع عيت ك ذلك ،جا ي البيان ،أن ترامب قلرر
ر ع الدع عن وكالة الغوث الدولية (األونروا) وحجب الدع
عن السيطة الفيسطينية والشعب الفيسطيني بلملا يلفلرض
مزيدا من إجرا ات الحصار والتلجلويلع والضلغلوط تلنلفليلذا
ليمخططات الصهيونية واللعلنلصلريلة وللملزيلد ملن قضل
وصهينة وض األراضي الفيسطينية خدمة لتيك المخططات
تحت مظية الدع األمريكي غير المحدود
وأخيرا دعا البيان الجماهير العربية والفيلسلطليلنليلة ،إللت
النضال لتحقي وحدة القوى الوطنية الفيسطينية والعربليلة
لمزيد من الكفا والتضحيات حتلت اللنلصلر وقلهلر األعلدا
وانتزاع حقوقك الثابتة عبر االلتزام بلاللملبلادئ األسلاسليلة
لمشروعك الوطني ي التحرير الكام
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بقي د مصطفت يوسا اليداوي
واثقا جريئا رابض الجأش قويا كان تحت قلوس ملحلكلملة
الظي الصهيونية ،وأمام قضاة البغي اإلسرائيييين ،ل يخا
ٌ
محاط بسري ية من جنود االحلتل ل ،وملكلبل ٌ بلاللقليلود
أنه
وممنوع عييه الك م أو االقلتلراف ملن
والس س واألغ ل،
ٌ
أي ر يد من عائيته ،ورغ ذلك كيه قد كان بلاسل اللثلغلر
وضا المحيا ،يضحك بكبريا ويقا بزه يو وعييا  ،ال يلبلدي
ندما وال يظهر خو ا ،وال يستجدي قاضيا ،وال يطيب الصلفلح
مذنب إذ قاتيه  ،أو أنله
من الطغاة ،وال يعتر أمامه بأنه
ٌ
أخطأ إذ قاومه  ،وارتكب جريمة إذ قلتليلهل  ،وقلد وثلقلت
عدسات المصورين ِوقفته ،وسلجليلت كلبلريلا ه ،وأظلهلرت
ابتسامته ،وكانت شاهدة عيت استع ئه وشلملوخله ،وعليل ِو
صوته وإصراره عيت عمييته ،واعترا ه مفاخرا بلهلا ،ملزهلوا
بنتائجها
إنه الشاف عمر العبد ابن بيدة كوبر غربي مدينة رام اهلل،
منفذ عميية حيميش التي قت يلهلا ثل ثلة مسلتلوطلنليلن
وأصاف رابعة بجرا ي خطيرة ،وكان قلد نلجلح لي اللحلادي
والعشرين من يوليو2تموز علام  8102لي اللدخلول إللت
مستوطنة حيميش شلملال غلرف ملديلنلة رام اهلل ،لأثلار
بعمييته الرعب بين اإلسرائيييين ،وأربك األجلهلزة األملنليلة
وكبار ضابم جيش االحت ل ،إذ أرعبه كلثليلرا أن يلقلوم
شاف بمفرده بمث هذه العميية النوعية ،ينفذها بلحلر ليل ية
ٌ
عالي ية ،ويتأكد من نجاحه ي الوصول إلت أهدا ه ،قبل أن
يتوارى عن األنظار مبتعدا ،ويختفي عن العيون التي تراقلب
وت ح  ،وتنس وتتبادل المعيومات
لع الفيسطينيون يذكرونه جيدا ،هو أحد الذين هبوا من
أج القدس ،وثاروا د اعا عن حلرملة اللملسلجلد األقصلت،
وأبدى غضبه من االعتدا ات اإلسرائيييلة اللملتلكلررة عليلت
الفيسطينيين عموما وعيت حرمة المسجد األقصت ،لذا لقلد
وعزم وهلو يلعليل
عزم عيت االنتقام لشعبه ،ومضت بهم ية
ي
أنه قد يقت أو يعتق  ،ورغ ذلك ما تردد وال تلراجلع علن
عزمه ،عيما أنه ما كان يحم بيديله غليلر السلكليلن اللتلي
استخدمها ي طعن المستوطنين األربعة
غضب ليبرمان وزير حرف العدو وجنراالت االحت ل وأعضا ٌ
لدوهلا سلخلريلة ملنلهل ،
ي الكنيست من ابتلسلاملتلهَ ،و َع س
ي
اكتراث بحلكلملهل  ،لاغلتلاظلوا
والمباالة بمحكمته  ،وعدم
كثيرا منه وانتابه خو ٌ من ثلبلاتله ،وهلو اللعلنليلد رغل
بطشه  ،القوي بمفرده رغ كثرة عدده وو رة س حه ،
طالب الناقمون عييه ،تنفيذ حك اإلعدام يه ،ع َّ اإلعدام
يقت بسمته ويطفئ بري األم ي عينيه ،ويطمس حلقله
المتين وينهي حيمه المبين ووعده األمين
لكن قضاة محكمة االحت ل العسكرية ل يكتفلوا بلإصلدار

ي
مؤبدات ،ب ألزموه بد ع
حك ي بالسجن عيت عمر مدة أربعة
غرام ية مالي ية باهظة تتجاوز قيلملتلهلا نصلا مليليلون دوالر
أمريكي ،وذلك تعويضا لعائ ت المستوطنين الث ثة اللذيلن
قتيوا ،وليرابعة التي أصيبت بجرا ي خطيرة ،وأوصوا بأال يتل
أي علفل يو
اإل راج عنه ضمن أي صفق ية كانت ،وال أن يشميه ُ
قادم ،ورغ هذه األحكام القاسية ،إال أن البسمة ل تلغلادر
محيا عمر ،وكأنه يقول له سأخرج من سجنك  ،وسلللأنلزع
األغ ل رغ أنو ك  ،وسأنع وب دي بلاللنلصلر واللحلريلة،
وسترون قريبا بأم أعينك ما أعدك به يقينا
لعيه ليس الوحيد من بين المقلاومليلن اللفليلسلطليلنليليلن
األسرى ،الذين سب محاكمتهل  ،ووقلفلوا لي اللملحلكلملة
واثقين مطمئنين ،واستمعوا ساخرين لحك اللقلضلاة ،لملا
اهتز جنانه  ،وال ر َّ جفنه  ،وال قبيوا بأي مساوم ية بينلهل
وبين عدوه  ،ب تشهد السجون والمعتق ت اإلسلرائليليليلة
غيره الكثير من األبطال الذين أغاظوا القضاة بابتساملتلهل ،
وأغضبوه باطمئنانه  ،وأخرجوه عن طوره ليقينلهل
بالحرية القادمة والفرج القريب
وقد اعتاد قضاة المحاك العسكرية الطيلب ملن اللنليلابلة
العامة عرض صفق ية عيت المعتقيين ،والدخول إلت المحكملة
معتر ين بذنبه  ،ومقرين بلخلطلئلهل  ،لليلصلدر حلكلملهل
المخفا عييه  ،ولهذا اعتاد األسرى ر ض الصفقات ،وعلدم
الخوض ي مساراتها المهينة
وسج المعتقيون الفيسطينيون الذين كان آخلرهل علملر
العبد أنصع الصفات ،وأكثرها عزة وكرامة ،وأبهاها وطلنليلة
وقومية ،وأروعها بطولة وتحدي ،وهو األمر الذي كان يلغليل
اإلسرائيييين دوما ،عيما أن بعلض اللقلضلاة اللذيلن كلانلوا
يغتاظون من بسمة األسليلر مصلفلدا بلاللقليلود واألغل ل،
يضيفون إلت حكمه الصادر عيليله سلتلة أشلهلر علقلوبلة
االبتسامة ،أو عقوبة عباراته المستفزة ،ونلظلراتله اللواثلقلة
وآماله األكيدة بالنصر والعودة والتحرير وزوال االحت ل
أيام عامه التاسع عشر ،لملا
إنه عمر الشاف الذي أت قب
ي
أقعده صغر سنه وحداثة عمره ،وما صده قية خبرته وضعلا
إمكانياته وردا ة س حه ،ب مضلت واثلقلا ونلفلذ قلاصلدا
التح بعمييته الرائدة بركب األيلقلونلات اللفليلسلطليلنليلة
الخالدة ،والرموز الوطنية الباقية ،حفر بعمليليلتله اللجلريلئلة
اسمه بين المقاومين ،وخليلد ذكلره ملع األسلرى األبلطلال
والشهدا الكرام ،ح ليشعب الفيسطيني أن يحف اسلمله
وأن يذكر عيه ،وأن يفاخر بمقاومته ولليلعليل اللعلدو أن
أمثاله من شعبنا الكثير ،وأن أحدا من أبنا هذا الشعلب للن
ينست وطنه ولن يفرط ي قضيته ،ولن يتردد ي اللد لاع
عنها والذود عن حياضها الشريفة وبقاعها المقدسة وأرضهلا
الظاهرة وأقصاها المبارو
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بمناسبة ثورة الثامن من شباط من العام  ،0915أصدرت
قيادة قطر العراق لحزف البعث العربي االشتراكي ،بيانلا ملن
أه ما جا يه:
تح عيينا اليوم الذكرى الخامسة والخمسلون للثلورة
الثامن من شباط المجيدة عام  0915التي أسقطت الحك
الفردي الذي انحر بثورة اللرابلع عشلر ملن تلملوز علام
 0932وطمس هويتها والذي اغرق العراق ببحر من اللدم
عام  0939ي الموص وكركوو وبغداد وغيرها وخلاض
البعث وحيفاسه وجماهيره نضلاال ضلده ملا يلقلرف ملن
الخمس سنوات ،عبر اإلضرابات الشعبية :إضراف البلنلزيلن،
وإضرابات العمال واللفل حليلن ،واضلراف اللطليلبلة اللذي
اندلع ي شهر كانون األول من علام  0918واللذي تلوج
بثورة اللثلاملن ملن شلبلاط علام  ،0915تلجليلت ليلهلا
رو التعرض واالقتحام وقدمت كوكبة من الشهدا األبرار
وه قحطان عبد اليطيا السامرائي وخالد ناصر وسلعلدون
ييح وكام عيوان وإبراهي جلاسل وملؤيلد اللجلملاس
وعماد الجماس وعبد القادر النعيمي ومثنت حمدان العزاوي
ووجللدي نللاجللي وآخللرون للأعللادت الللوجلله الللوطللنللي
والقومي المشرق لثورة الرابع عشر من تموز عام 0932
وبعد تسعة شلهلور ملن اللثلورة اسلتلثلملر اللملرتلدون
السلليللبلليللات واألخللطللا الللتللي اكللتللنللفللت مسلليللرة
الثورة منفذين ردة اللثلاملن عشلر ملن تشلريلن اللثلانلي
السللودا  ،الللتللي مللارسللت شللتللت صللنللو الللقللمللع ضللد
الللمللنللاضلليلليللن الللبللعللثلليلليللن الللذيللن غصللت بللهلل
السللجللون والللمللعللتللقلل ت ومللراكللز الشللرطللة وبلليللغ
عدد المعتقيين اللبلعلثليليلن بلعلد 02111 0913 2 329
مللعللتللقل بللعللثللي  ،وواصل الللمللنللاضلليللون الللبللعللثلليللون
كفاحه ضد سيطة الردة التشرينية حلتلت لجلروا ثلورة
السابع عشلر – اللثل ثليلن ملن تلملوز اللعلظليلملة علام
 0912والللتللي أعللادت هللي األخللرى الللوجلله الللوطللنللي
والقومي المشرق واألصي لثورتي الرابع عشر ملن تلملوز
عام  0932والثامن من شباط عام 0915
ولقد حققت منجزاتها العم قة وابرزها تصفيلة شلبلكلات
الزراعي والثورة الزراعية وبيان الحادي
التجسس واإلص
عشر من آذار علام  0921اللذي حلقل اللحل السليلملي
الديمقراطلي لليلقلضليلة اللكلرديلة ،وإصلدار قلرار تلأمليل

نفم العراق ي األول من حلزيلران علام  0928وأرسلت
مسيرة التنمية والبنا االشلتلراكلي بلملا أغلاض ملعلسلكلر
أعدا الثورة والعراق واألمة شنوا عدواناتهل اللغلاشلملة
العدوان اإليراني الغاش ي الرابع من أييول علام 0921
والذي دحره مقاتيلو جليلشلنلا اللبلاسل ملحلقلقليلن نصلر
العراق ي الثامن من آف عام 0922
واسللتللطللرد الللبلليللان :وبللعللد خللروج الللعللراق مللنللتللصللرا،
حص العدوان الث ثيني علام  0990وأعلقلبله اللحلصلار
الللجللائللر الللذي ومللن بللعللده قللام الللحلليللا األملليللركللي
الصهيوني الفارسي باحت ل العراق علام  8115واللذي
جابهه مجاهدو البعث والمقاومة يحدو ركلبلهل اللر ليل
المجاهد عزة إبراهي األمين العام ليحزف والقلائلد األعليلت
للليللجللهللاد والللتللحللريللر وحللتللت طللرد الللمللحللتلليلليللن
للي
األمللريللكللان وإلللحللاق الللهللزيللمللة الللمللنللكللرة بلله ل
الحادي والث ثين من كانون األول عام 8100
وقال البيان :يلواصل ملجلاهلدو اللبلعلث اللنلضلال ضلد
تللركللات الللمللحللتلليلليللن األمللريللكللان ووريللثلله ل االحللت ل ل
اإليراني والتوسع اإليراني الفارسي الصفلوي اللذي املتلد
عبر العراق إلت سوريا ولبنان واليمن والبلحلريلن وأقلطلار
الخيي العربي والذي يستهلد األملن اللقلوملي اللعلربلي
برمته وان االحت ل اإليراني الصفوي االستيطاني يلواجله
اللليللوم بللالللتللظللاهللرات الللحللاشللدة وسللتللتللصللاعللد هللذه
التظاهرات حتت تحرير العراق بشك كام
وأما عن العميية السياسية ،جا ي البيان :إن مجلاهلدي
الللبللعللث والللمللقللاومللة يللواصلليللون نضللاللله ل إلسللقللاط
العميية السياسية المتهاوية ،وه يتصدون لك عمييلات
القمع والتعسا واالضطهاد بح أبنا شعبلنلا علربلا وكلردا
وتركمانا ومن سائر أطيا ه المتآخية األخرى ي حين مضت
عم العميية السياسية ي ممارساته التي تروم اللنليل
من نضالية حزف البعث العربلي االشلتلراكلي اللذي يلر لض
العميية السياسية جمية وتفصي ويعم عيت إسلقلاطلهلا،
وإقامة حك الشعب التعددي الديمقراطي الحر المستلقل
واستئنا مسيرة البنا الثوري الشامل وتلحلريلر اللعلراق
وتحقي استقل لله اللنلاجلز وسليلادتله وتلعلزيلز وحلدتله
الوطنية ومواصية النهوض الوطني والقومي واإلنسلانلي
الشام إلع صر الحضارة اإلنسانية الشامخ
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عستنك ع جير صاي كأل د من عيمعؤوي ن عإلياع ن عيتـي
كصم يإلمباعطـ ةيـ عيـتـكةسـ ـ ،
عتبا نن يغدع نصب
نصدةأل ط ك ة ط ا عيعاعق ي ب عيبعث عيعايي عبمـتـاعتـي،
عيب كن عيتكيي:
يك نينكء معبنك عيماك د.
ت عص صاي كأل عيمعؤوي ن عإلياع ن وعيتـي ـتـنـكو
صاعح ع تاع ك ل يكحتال عياعن يلعاعق وذي ي سكيـبـ
ل ا مع ة لر عيتصاي كأل ،ومن نيـا ـل ـلـي عتـبـا
عإليـاع ـي
وبيتي عيمعت كة عر لر يخكمنئي وو يا عيخكة
عرسبق ح عيت كل يماايكأل عرحدعث ي عيـعـاعق ومـنـل
عرح عب عيمد من عيم كةت ي عي ـكـ مـ وعب ـتـخـكيـكأل
عيمببل  ،و صاي كأل آي عهلل ي عي عيتي ع تبا ك يـغـدع
كصم يإلمباعط ةي عإلياع  ،وةح مي عرخ اة عيتي يعتاف
ي ك يب ك جياعن يـ(ج دع ) م د عي عرتبا عيا ق عيـبـك ـد
صدع حع ن ةحمه عهلل ي عي ط عيذ علل ه يأن عياعن
و مالء ك ي عيعاعق ل عيذين علتكي ع عيبك د عي ـد و ـل
عيذين يت مل ن معؤوي علتـ ـكيـه نمـك عيـبـعـث وعي ـعـب
وعرم  ...ي ح ن صم مالء جياعن ي عيعـاعق ـن ـذه
عيتصاي كأل ر ل يؤيدو ك.
ن عستـعـدع
و ي عيمبكي ت عير عيتصاي كأل عرم ات
نم اتك يبنكء ط ع د عكاي لر عي دو عيعاعط عإلياع ـ
و يك ة عيب عأل عرم ات ي عيـعـاعق وعسـتـ ـ عذ ـك ـلـر
عيمنكطق عي دو ي مل س ةيك ،و كذع تصك د حـدة عيصـاعع
ي ن نم اتك وجياعن لر منكطق عينت ذ ي عيعاعق مل عطـتـاعب
عب تخكيكأل عيم م ي عيثك ي ا من نيكة ـك 1132
ع حدة مل ت ي يمضي يك اكه عبطتاعب مـن
وعيتي
ج اع ك.
ني ك عرحاعة ي ت مككن
ياا ذي تله وسط تكطل معك كة نينكء معـبـنـك عيصـكيـا
وعة تكع معت يكأل عيب كي
يعبب ع ختكض معت و عيمع
وعيتبا وع عدع خدمكأل عيمكء وعيك ايكء وعي ط ويعك ي نيـنـكء

معبنك ي عيم ص عرماين اعء عي ااة وعين و وعتـتـ ـكف
عر بكض ت يضع عيك  ،ي ذعأل عيـ طـ
مئكأل عياثث
ه عيام ة ي مـ ـك ـ ـكأل عيـعـاعق تـك ـ
عيذ عت ا
ويتصك د عيصاعع عيع ك ا ي عيبصاة وعيدي ع و تتكطـل
معك كة نينكء معبنك ي عر بكة و يكير وصال عيـديـن وعيـتـي
ك عيصاع كأل ي ن عيـ ـك جيـر معـتـ و عيـتـبـكيـ
يلغ
كةع كةع ي صاعع ع تخكيي م م .
يكيعال
يكيمبكي تصك د عيتصاي كأل عرم ـاتـ ـ عيـتـي ـتـضـح
ي عحتالي ك يلعاعق و ديد عرمن عيب مي
عيمخكطا عإلياع
عيعايي يامته وسط ع ص كع عيـ ـكـ مـ عيـعـمـ ـلـ إليـاعن
و نت ذ ك روعما عرس ك عإلياع ن مت سل ن يـإيـاعن ـل
لر عب تخكيكأل.
وعيمتصكة
تتل ل عيمت
عيماد جير م دعء عيبعث وعيمبكوم .
عيع وعيتخكة يلا ق عيماك د ة جياع ـ ـل عرمـ ـن
عيعك يل ب وعيبك د عر لر يلا ك وعيت ايا .
وعهلل نتبا وج ك يمنتصاون.

ط ك ة ط ا عيعاعق
19/1/1132
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يمنكسب ذتاو عيثكمن من مبـكط  3491ـي عيـعـاعق ،نيـاق
عيا ق حعن ي كن ،معؤو ن ل خكة عي طن ،جير عيا ق ة
عياع ل ،عرم ن عيعك ي ب عيبعث عيعايي عبمتاعتـي ،مـ ـنـئـك
يكيمنكسب  ،و ذع ص عيباط :
عيا ق عيبك د ة جياع ل عيم تا عرم ن عيعك يل ب عيـبـك ـد
عر لر ياب عيا ك وعيت ايا حت كل عهلل وة كتل
ة كط
عيعاوي وعينضك
عيذتاو عيخكمع وعيخمع ن يث ةة عيثكمن من مـبـكط3491
وعيعاعق ي ع ه د عبحـتـاليـ ـن عرمـ ـاتـي وعإليـاع ـي وتـ
ي عرمـد يـ ـن طـ و
ج اع ع مك عيع كس وعرمن ي م ع
عيت اةي ون دع ك عيمتعد عيم كةب وعيم عطل .
عرم عي
عيتي يتب ن عي ب ك م طعك طل ع ـك مـك تـكن
جن ذه عيم ع
ي عت ل ذي ي يل يكن يكتن عةثك ضكي ك اعتمـ مـعـ ـ ـك ـه
ـاو عيـثـ ةعأل وعحـدة مـن
لر مدو عي بب عيمكض وتك ـ
لر صع د ينكء عيعاعق ينكء وطن ك بدم ك
ج اك عأل عي ب عينضكي
ندمك صدو منكضل ه يمن حكو جخاع عيعـاعق مـن
يآ كق ط م
ضك ه عيب مي .
وعذع تكن يل يب ض ي ذه عيث ةة عن أخذ تكم مدع ك ـي جحـدعث
عين ي ي ين عيعاعق عيع كس وعيماتمع يعبـب ة ة
عيت
اين جب نن عي ب عيذو عسبط حكل طكسل و يـك ـ ـتـه عسـتـعـك
مك عيمبك ةة ندمك اا ث ةة  11-37م ونطك عيصا عيب مـي
عيذ عستت يإ اك ع ه ن دعء عرم من ص كين وط و عسـتـعـمـكةيـ
ومع ي صت ي وط و م ل مكةسـ تـ نمـكـك عيـتـخـايـب
وعيعبث يأمن عيعاعق عي طني وماتمعه ،وعن صد مبكوم عيعاعق
عي طن عيتي تب ؤون م طل ط ك ـ ـك وعيـتـي عسـتـ ـك ـ طـا
عبحتال عرم اتي و عتما ي مبكومت ك يالحتال عإليـاع ـي ومـك
يعمر يكيعمل عيع كس وعيب و عيم ل كوي عيمـذ ـبـ ـ ـلـر
مختلن معم ك ك ج مك عست ضكة يك عيم كأل عيمض ـئـ ـي
كةيخ عرم عيعاي ومن ك ث ةة عياعيل ا من ةمضكن .
يكسل مكتب ن ل خكة عي طن ي عيـبـ ـك ة عيـبـ مـ ـ وتـ
عيا كق عيمنكضل ن ي كيل عبلتاعب تبد منكل نيـ ـك عيـا ـ ـق
عيع ي يكحا عيت كأل عيبلب عيا كط و عك دتل عيببكء ـلـر خـط
عيمبك ئ عيتي يتاا ك ح ينك عيمنكض ي ظ ط ك كل عي ـكـ ـمـ
ج اك عأل ضكي مت بب .
تل و كش عيعاعق حاع اي ك م حدع
كم عمتنك عيعايـ ـ عيـخـلـ يـلـ ـ ـدعء وعيـ ـايـ يـألـسـاو
وعيمعتبل ن .
ة بكل حعن ي كن ض عيب ك ة عيب م
معؤو ن ل خكة عي طن ي عيب ك ة عيب م

و ه عيا ق حعن ي كن ة ل ح ب طل ع يـبـنـكن
عيعايي عبمتاعتي ياط ـ ـ ـنـئـ يـكسـل عيـبـ ـك ة
عيب اي يل ب جير عيا ق ـ ة جيـاع ـ ـل عرمـ ـن
عيعك ي ب عيبعث عيعايي عبمتاعتي وعيبك د عر ـلـر
ياب عيا ك وعيت ايا يمنكسب عيـذتـاو عيـخـكمعـ
وعيخمع ن يث ةة 39ةمضكن  3491و ذع ص ك:
عيا ق عيبك د ة جياع ل عيم تا .
عرم ن عيعك ي ب عيبعـث عيـعـايـي عبمـتـاعتـي.
عيبك د عر لر ياب عيا ك وعيت ايا .
ة كط .
عيعاوي وعينضك .
يمنكسب حل عيذتاو عيخكمع وعيخمع ن يثـ ةة
عيثكمن من مبكط  3491ث ةة  39ةمضكن عيـمـاـ ـدة
تبد منكل ني ك عيا ق عيبك د يكسمي وعسل طـ ـك ة
عي ب وت ت ع ةه ومنكضل ه يكحا عيت كأل عيا كط ـ
وع تل ب ون مع اة ح ينك عيع ـ ـل عيـذ عسـبـط
حكل بد عيكايل طكسل و ـاـكو نثـكة ة ة ـايـن
و اا ث ةة  11-37م ي ب ل صاحك ط م ك مـبـدمـك
ااي ةع دة ي عيبنكء عيث ة لر صع د عيـتـ ـ بأل
عيدعخل و لر صع د عيتصد يألخـ ـكة عيـخـكة ـ ـ
وعيتي يلغ ذةو ك ي عيتصد يلـعـدوعن عيـمـتـعـد
عيانع كأل عيذ طك ه نم اتك وذعط طعل عيـ ـ يـمـ
لي نيد عيمبكوم ن عيذين ع تلت ع ي ب ـ وعحـدة
ي ب عيا ك وعيت ايا عيتي تـبـ ؤون طـ ـك ـ ـك
ايا عيعاعق من عبحتالي ـن عرمـ ـاتـي
عيعل ك ر
وعإلياع ي وج ك ة ح ده و مك نه من عستعـك ة وةه
ي حمكي عيمدعخ عي اط يـلـ طـن عيـعـايـي مـن
مخكطا عيم اوع عيتكةسي عيصت تمك ي عستـعـك ة
د عيا د عيعايـي
وةه تاع ع يلنضك عيب مي و
ت مـن ـاعو ه
مك يلبض عيتلع ن وم ع
تعه ديد عرمن عيب مي عيعايي .
ي ذه عيمنكسب عيما دة عك دتل ني ك عيـا ـ ـق
عيبك د نن ببر لر عيع د عينضكيـي ـ ـد عبيـتـ ع
يكيمبك ئ عيث ةي ويـأ ـدعف حـ يـنـك حـ ب عيـ حـدة
وعي اي وعبمتاعت ح ب عي دعء وعيمبكوم ن .ح ب
ذتاع ـك عيـخـكمعـ
متاا عيث ةعأل من ل عيتي
وعيخمع ن ذه عريك وعيتي عاف يعاو عيـثـ ةعأل
جير ث ةة م عيما دة .
يكل وعينصا ي عب عيعاعق ومبكومته عيب ـلـ
وعيخ وعيعكة يلخ وت من عة ن ر دعء عرم
وعيماد وعيخل ي دعء عي ب وعيعاعق وعرم
عيا ق حعن ي كن/نم ن سا ط ك ة ط ا يبنكن
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د ل الح حسن شمخي
لقد نجح حزف البعث العربي االشتراكي ي تفلجليلر ثلورة
 03رمضان  ،0915والتي أطي عيليلهلا تسلمليلة (علروس
الثورات) ،الثورة تلملثل اللتلحلدي و اإلصلرار والشلجلاعلة
واإلقدام التي امتاز بها رجال البعث الذين تمكنوا من التغيير
عيت قية عدده وبالرغ من هيمنة القوى الشعوبية التي
ساندت قاس والتي تغيغيت ي صفو اللجليلش اللعلراقلي
وشكيت نسبة كبيرة بين ضباطه ومراتبه ،والقوى المعاديلة
لعروبة العراق التي قتليلت وشلردت أهليلنلا لي اللملوصل
وكركوو يما سملي بلل(قلطلار السل م) ،وكلانلت نلتليلجلة
شعاراته تيك هو تعيي شباف الموص ملن اللقلومليليلن
والبعثيين عيت أعمدة الكهربا و جثمان الشهيلدة اللعلملري
شاهد عيت همجيته والذي بقت معي أيلام عليلت علملود
الكهربا  ،وبذلك أسس الشيوعيون لدوامة العنا واللعلنلا
المضاد ي العراق والجدير بالذكر جريمته اللبلشلعلة علام
 0932م ي قت العائية الهاشمية وسحل رملوز اللنلظلام
الميكي ي الشوارع والتمثي بجثثه
حم البعث شر مواجهة القوى الشعوبية و لجلر علروس
الثورات مثيما ع ويفع رجال البعث الصناديد منذ العلام
 8115إلت يومنا هذا وه يواجهون االحلتل ل األملريلكلي
والفارسي بما يميكون من عدة وعدد وعيت الرغ من أنو
من ساند الغزو األمريكي من دول ذليية وخونله حلمليلتلهل
الدبابات وجيه من الشعوبيين الحاقدين عيت ك ملا هلو
عربي ي ارض العراق تد عه عقد كثليلرة ملنلهلا علقلدة
سقوط اإلمبراطورية الفارسية عيت يد القادة العلرف اللذيلن
حميوا راية السما راية اهلل اكبر
كللانللت ثللورة رمضللان الللمللبللاركللة ردا علليللت نللكللسللة

االنفصال 0910م وأعادت العراق إلت مكانه الطبيعي لي
حضن األمة العربية المجيدة ليقوم بدوره الوطني اللتلحلرري
ودوره القومي ي المبادرة لتحقي الوحدة اللثل ثليلة بليلن
العراق وسوريا ومصلر بلقليلادة ملعلركلة اللتلصلدي للكل
المحاوالت الشعوبية ال بعاد العراق عن دوره القومي
إن التحدي والرجولة واإلصرار الذي تمتع به رجال علروس
الثورات وشهدا ها  ،رجلال اللبلعلث ،هلو نلفلس اللتلحلدي
واإلصرار الذي يمتاز به رجال بقيادة حزف اللبلعلث اللعلربلي
االشتراكي بقيادة الر ي المناض عزة اللدوري حلملاه اهلل
اليوم ،المقاومة البعثية والعراقية اليوم تقوم بلاللتلصلدي
لك ما هو شعوبي والتصدي لك ما هو أمريكي صهيلونلي
يدنس أرض العراق واألرض العربيلة علبلر نضلال شلعلبلي
مسيح ،خيار كفاحي غير مرتد ،خيار المقاومة اللملسليلحلة "
المقاومة والتحرير "
إننا نشعر اليوم وبعد السنيين العجا بعد العام  8115م
و ي المدى المنظور إن البيان رق واحد واللذي سليلحلمل
ألبنا العراق وأبنا األمة العربية اللملجليلدة بشلارة اللنلصلر
المؤزر عيت ك ما هو أمريكي صلهليلونلي و لارسلي كلملا
استمعنا لبيان ثورة  2شباط  0915والذي حم لنلا بشلارة
انتها ك ما هو شعوبي من ارض العراق
ليكون البيان رق واحد حا زا لرجال البعث اليوم ودلليل
عيت عطا من سبقوه عيت طري النضال ،طري الشلر
ي الد اع عن العراق وعروبته ،الد اع علن مصلاللح األملة
العربية المجيدة ي أن تحيت حياة كريمة بين األم
رح اهلل شهدا البعث و ي المقدمة شهيد الح األكبر
عاش العراق عاشت األمة العربية المجيدة
عاش البعث وعاش قائد البعث الر ي عزة إبراهي
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بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لثورة الثامن من شلبلاط ،0915
وجه مكتب الثقا ة واإلع م القومي ،برقية تهنئة لير ي الملجلاهلد علزة
إبراهي  ،وهذا نصها:
الر ي المجاهد عزة إبراهي األمليلن اللعلام للحلزف اللبلعلث اللعلربلي
االشتراكي والقائد األعيت ليجهاد والتحرير حفظك اهلل
يسرنا أن نتقدم إلت سيادتك بأذكت آيلات اللتلهلانلي واللتلبلريلكلات
لمناسبة حيول الذكرى الخامسة واللخلملسليلن للثلورة اللرابلع عشلر ملن
رمضان  22شباط 0915م الخالدة ،التي أعادت العراق إلت أمته العلربليلة
حين انتفض شعب العراق األبي بقيادة حزبه الو ي ومن حوله ك القوى
القومية ،ضد طغيان المد الشعوبي الذي حاول بائسا سليلخ اللعلراق علن
انتمائه العربي ،ي ظ حك ردي دكلتلاتلوري ملارس وبشلكل غليلر
مسبوق ،أبشع الجرائ من سح وتعيي الجثث عيلت أعلملدة الشلوارع،
ومأل السجون بأبنا الشعب الذين كانت جريمته الوحيدة هي انتما هل
العربي وإيمانه بالقي السماوية السمحا أسس بذلك ،وألول مرة ي
تاريخنا المعاصر ،ألعمال العنا والعنا المضاد وا تع ي نفس الوقلت
شتت األزمات مع األقطار العربية ودول المنطقة ،مدخ العراق ي دوامة
من الفوضت الداخيية العارمة والعزلة اإلقييمية والدولليلة لجلا ت تليلك
الثورة المعجزة لتقضي عيت االستبداد والفردية ولتعليلد لليلعلراق وجلهله
العربي الناصع ،وتضع إمكاناته ي خدمة امته العربية ملفلعليلة مسلارات
وحدتها ،ومتوجة ذلك بميثاق الوحدة الث ثية بين العراق ومصر وسوريلا،
و توحيد القوات المسيحة العراقية والسورية تحت قيادة واحدة للتلشلكل ،
وألول مرة طوقا استراتيجيا حول شمال الكليلان الصلهليلونلي اللغلاصلب،
اتحة بذلك آ اق رحبة أمام حركة القومية العربية لتحقي أهدا هلا لي
التحرر و االستق ل وتحقي العدالة االجتماعية
ما أشبه اليوم باألمس ،حيث يشابه طغاة اليوم جل وزة األملس لي
إشاعة الموت والدمار ،متمادين ي تشريد الم يين ونهب ثروات الشعلب
وقوته
وإذ ينتفض اليوم شعب العراق األبي لمواجهة الظي واللفلسلاد لإنله
يستيه من انتصار عروس الثورات ي ظرو مشابهة ،الثقة واإليلملان
الراسخ بحتمية االنتصار عيت الظي وعودة الوطن إلت أمته العربية
إننا ي هذه الذكرى العطرة نجدد العهد لسليلادتلكل وألبلنلا أملتلنلا
المجيدة عيت المضي قدما لتحقي أهدا ها السامية ،سائيين اهلل تلعلاللت
أن يعزك بنصره المبين
تحية لقادة ثورة  2شباط العربية الباسية
والمجد والخيود لشهدائها األبطال
والنصر ليبعث العظي ام الجماهير وصانع مستقبيها
مكتب الثقا ة واإلع م القومي22 2شباط81022

الدكتور أبا الحك
ك حكومات العال  ،ومهملا طلال أملد
حكمها هو محكوم بتنفيذ حاجات الشلعلب
المادية واالعتبارية والحضارية لالشلعلب
مصدر السيطات وصاحب الح ي اللقلرار
بوجود الحلكلوملة أو ر ضلهلا بلملخلتليلا
الوسائ الممكنة بما يها اسلتلخلدام جلز
من سيطاتها المسيحة أو عن طريل قلوى
الشعب الوطنية
أن من أه واجبات الحكومات :تلو ليلر
األمن واالستقرار ،وتو ير األملن اللغلذائلي
وتو ير مستيزمات الصلحلة لليلملواطلنليلن
وتو ير متطليلبلات اللحلملايلة اللقلانلونليلة
والدستورية
كيا يحمي الشعب نفسه ملن اللقلتليلة
ومن السراق واليصوص وملن اخلتلطلا
أطفاله واغتصاف علائليلتله واالعلتلقلال
اللكلليللدي ومللن األمللراض ومللن جشللع
األطبا وملذاخلر األدويلة وملن األوبلئلة
العابرة ليلحلدود وملن سلملوم األغلذيلة
الللمللصللدرة و للاقللدة الص ل حلليللة ومللن
الللمللخللدرات بللأنللواعللهللا ومللن األمللراض
الفتاكة ومن دعوات االنفتا عيت التهتلك
األخ قي المصدر إلت الب د والعباد وملن
التيوث البيئي المستشلري أرضلا ومليلاهلا
وجوا وملن اللعلدوان اللخلارجلي وملن
األ كار الهدامة التي تفرقه وكيا يحلملي
نفسه ،ضامنا ألهيه وشلعلبله ومسلتلقلبل
أجياله
أين هي واجبات اللحلكلوملة؟ ملا هلي
وظائفها وهي محكومة أساسا بتنفيذ كل
هذه الوظائا؟
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ماذا نحك عيت حكومة ل تحق أي شي إلت الشلعلب
طيية أربعة عشر عاما؟
ه هي حكومة ناجحة أم مجرد عصلابلة تلملتليلك قلوة
البطش والتنكي  ،وال تمتيك أي قانون أو شرع أو مشلروع
طالما كان وما يزال شاغيها الوحيد ،سرقة المال العلام أوال،
وتكريس النفوذ ثانيا ،وخدمة دول االحت ل األجنبية ثلاللثلا،
والعم ليبقا ي الحك بتدوير الفساد والفاسدين وإحلكلام
التحالفات المنبوذة من الشعب رابعا ،وملحلاربلة أي اتلجلاه
وطني شريا ير ض االنحرا والفساد والفاسدين والعملاللة
لألجنبي
ومع ك هذا التهتك طيية هذه السنين ،ما تلزال أركلان
الحكومة ،ممثية بقوى العميية السياسية تحلاول أن تلجلري
بك ص ة انتخابات التزويلر واللفلسلاد اللملتلراكل تلحلت
يا طات ووجوه كالحة ال تمت ليوطنية بصية
عيت الرغ من أن الجماهير ي ك محا ظات العراق قلد
طردت المسؤولين باألحذية وحرقت مقراته ودكاكليلنلهل ،
وسفهت مرجعياتهل اللملراوغلة وداسلت بلأقلداملهلا صلور
الدجالين والكذابين والمنا قين اللذيلن يلعلتلملر بلعلضلهل
عمامات النصب واالحتيال والفس والفسلاد بلاسل اللديلن
وباس المذهب( ،أي مذهب ينخر قادته الغليلو واللتلعلصلب
والتزمت ويغرق قادته الفساد حتت نخلاع اللعلظل ) حليلث
جرف نوري المالكي -حزف الدعوة وجرف علملار اللحلكليل
وجرف ع وي وقادة الحشد الشعوبي والمطيك واللنلجليلفلي
والجبوري ،حظوظه العاثرة وتيقوا ردود الشعب باألحلذيلة
وقذ وه بالحجارة كما يحص اآلن للملرشلحلي ملجليلس
اليصوص ،حين يزورون مناط المحا ظات االنتخلابليلة بل
خج ومع ك هذا تصر حلكلوملة االحلتل ل عليلت إجلرا
االنتخابات ولديها ك وسائ التزوير التي يمكن إجلملاللهلا
باآلتي:
إرغام المواطن عيت است م هويلة اللنلاخلب للتلحلديلثالمعيومات والنتيجة تسجييه ألكترونيا ،حتت لو ل يحلضلر،
بأنه قد أعطت صوته ألحد أركان الحكومة العمييلة وتلتل
هذه العميية المبرمجة عينا وأمام أنظار العال
أما الذين يحضرون إلت مراكز االنتخابلات لإن وسلائلالتزوير كفيية بتفريغ األسلملا واألصلوات ،بلعلد ملحلوهلا،
وبطريقة معرو ة ،وميؤها بأسما تختاره للجلان األحلزاف
الفاشية المشر ة عيت االنتخابات
تهديد المواطنين بقطع الحصة التملويلنليلة لي حلاللةامتناعه عن التصويت ي االنتخابلات وتلعليلن حلكلوملة
العم بأن ي الب د ديمقراطية
تهديد الموظفين بطرده من وظلائلفلهل لي حلاللةمقاطعته االنتخابات وتدعي حكومة العمالة بأن أجوا هلا
ديمقراطية

إرغام القوات المسيحة عيت االنتخابات ي معسكراته ،و ي الوقت نفسه ي مناطقه مع عائ ته
كما أن نسبة عالية من المواطنين يسكنون اللعلرا ليمخيمات النزو من كوارث حروف السيطة العمليليلة بلحلجلة
(حرف داعش) يشكيلون طلعلنلا كلبليلرا وواسلعلا لي أي
انتخابات رسمية
استمرار بقا النازحين بالم يين ي المخيمات ألغلراضنهب أموال التسول ملن اللدول األخلرى بلل(علقلد ملؤتلملر
المانحين) بهد (إعادة إعمار ما خربته آلة الحرف األمريكيلة
واإليرانية لتواص شركات دول القلتل واللتلخلريلب نلهلب
األموال تحت يا طة اإلعمار)
يما تعم أحزاف القت والنهب والعمالة لي اللعلمليليلة
السياسية عيت تدوير عناصرها الفاسدة تحت ال تات وأسما
جديدة وأساليب جديدة ي التروي بلخليل أزملات بلوجلوه
الفقرا وظهور المرشح كل(منقذ) ي ح المشكية ليبسلطلا
الفقرا المعوزين  -كما حص ذلك ي مدينة صدام  -قبل
بضعة أيام هذا األسيوف الجديد جلا بلديل علن تلوزيلع
(البطانيات والتيفزيونات ولوازم المطبخ ليمواطنين وصلر
مبالغ ليمرتزقة عن طري اإلع م الرسمي الموجه ،كلإعل م
العمي (سعد البزاز) مثاال ،وقناته األمريكية – اإلسرائليليليلة،
التي تروج لعناصر الفساد ي ك حين
وخ صة القول المواطن اللعلراقلي بلات مسلؤوال علن
نفسه وعائيته ،يدا ع عنها ويحميها ،ول يلعلد لليلحلكلوملة
العميية ي العراق أي وظيفة هي تتحدى الشعب العراقلي
وتتحدى دول وحكومات العال وتتحدى األم المتحدة بكل
صراحة ووضو ووقاحة بأنها ،ومنذ أربعة عشلر علاملا ملن
االحت ل األمريكي واإليراني ،ال تحف بالشعب العلراقلي وال
تمارس وظيفتها البديهية ،التي دأبت عييها حكومات العال ،
ب هي تكترث قم النتخاف الفاسدين وتكترث الملتليلازات
أعضائها ولنفوذها وأحزابها واستلملرار حلاللة اللتلردي إللت
مستوى االنفجار الذي سيحرق األخضر واليابس
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ن . .تكظل بد عي ع ن بك
نرى ببساطة أن (الثورة) ي العراق قد صار لها معاني
ومضامين وأدوات وطرق مختيفة جزئيا عن الثورات التي
عر ها تاريخه المجيد الثورة اآلن تتطيب عم شعبيا واسعا
منظما تقوده قوى سياسية وطنية وقومية تحرو الشارع
وتعم عيت إشراو ك الشعب بك ئاته بعد أن ترس
هد ا أو أهدا ا يراها الشعب ومؤمن بواقعيتها وضرورتها
ومستعد ليتضحية من أج الخ ص منها إلنقاذ الوطن
وإنقاذ نفسه وهذه األهدا باتت اآلن واضحة جيية بعد
مرور قرابة خمسة عشر عام عيت االحت ل ومنتجاته
المدمرة ان العميية السياسية االحت لية قد صارت اآلن ب
لبس وال غموض هي الهد الذي ال جدال لشعبنا ي
منها لتحقي االستق ل والحرية والكرامة
ضرورة التخي
وإلنقاذ الب د من السيطة الفاشية والفاسدة ي ان معا ان
العميية السياسية هي المنتجة والوالدة لإلرهاف وليصوص
السيطة وعتات اإلجرام وهي الثقب الذي يص بين بغداد
وعواص االحت ل ي ايران والواليات المتحدة والكيان
الصهيوني وان هذه العميية ال تزول بثورة لنخبة من
العسكر مسنودة بقطاع من الشعب وال تزول بانق ف ألنها
محمية من أميركا وايران وت أبيب ولندن والشي والكيان
الوحيد الذي يستطيع أن يغيب ك هذه األطرا هو الشعب
ان اجتمع بك ئاته وعيت كام ساحة العراق وهو الطر
الوحيد القادر عيت تعطي منظومات الصواريخ وعيت إلغا
دور الطائرات وهو الوحيد القادر عيت تحجي الجيوش
والدبابات والشركات األمنية
ان دعاة الثورة ليس أمامه اآلن إال خيار واحد :هو
تجييش الشعب ك الشعب وذلك بالعم المتواص الدسوف
الصبور وبعقيية وطنية شمولية بين صفو ه وباستخدام
أدوات تثوير تنطي مما يراه الشعب من ش و ساد
وجريمة ترتكبها العميية السياسية دون توقا من يوم
صارت بدي لمجيس حك بريمر وبذات الشخوص واألحزاف
الخائنة العميية التي باعت العراق وشعبه إليران وألمريكا
ولبريطانيا وليصهيونية لكي تص إلت السيطة
ي صدوره
أما الذين يجزعون ويحبطون وتتشك
ردود أ عال غاضبة تتحول إلت شتيمة واستيا وتقييمات
سيبية لشعب العراق ه الذين ظنوا ان بوسعه تغيير ما
ال يروق له أو ما هو من وجهة نظره ضار بالوطن
وبالشعب والذين ظنوا ان بوسعه تفجير براكين الثورات
التي ال تتوقا حتت لو سقم الم يين برصاص المحت
وسيطته المجرمة والذين جالت بخواطره أوهام ان الشعب
سيتظاهر ب توقا ويعتص ب انقطاع ويضرف عن العم

ب عودة لمجرد أن األخوة المتوهمين يظنون ان
منشوراته عيت الفيس بووو أو تويتر أو المقاالت التي
ينشرونها عيت مختيا وسائ اإلع م كا ية لتحقي رساه
ونصائحه وخططه لتحرير الوطن بكيمة أخرى ان الذين
يطفح كييه يشتمون الشعب ه ي جيه ال يعميون مع
الشعب عيت األرض وال يتعمقون ي عوام تثويره أو حتت
تحريكه باتجاه ما يطرحونه من آرا ونظريات وما يروجون
له من ساد وإخفاقات و ش وخيانة وعمالة
إن دعاة الثورة والتغيير والمقاومة الذين يطيقون
قناعاته عيت وسائ االتصال االجتماعي ه عيت ح
ويركبون الصواف وال شي غير الصواف لكن تعوزه
وتنقصه الواقعية واألدوات ي األع األغيب ولنأخذ اآلن
دعواتنا إلت إ شال االنتخابات القادمة ونضع مجتمعنا تحت
مجهر دقي ونحاول استخراج الصورة التي تعاوننا ي
إصدار التقيي السيي ورس النتائ المرجوة دون ردود
أ عال آنية ويغيب عييها االنفعال وضي األ النات عن
قصور ي شمولية الرسية ونجد سب تحوي هذا المطيب
الح إلت ثورة شعبية شامية
العم الميداني:
اإلع م بك أنواعه يجب أن تكون لديه ركائز شعبية ي
الميدان واال انه لوحده سيكون قيي التأثير والفعالية
اإلع م يجب أن ال يعبر عن رأي األ راد حسب ب يجب أن
يكون معبرا عن رأي قوى سياسية حية اعية مؤثرة تتحرو
عيت الساحة ويكون اإلع م معبرا عن خم سيرها ومؤشرا
مهما من مؤشرات ثقيها ب ونزع ان اإلع م يجب أن
يكون منتجا من منتجاتها وهي التي ترس مساراته وتحرر
كيماته مع كام متطيبات االنفتا والتفاع مع القناعات
وخطوط العم الشريفة والمخيصة ردية كانت أم جماعية
ان المغردين والكتاف الذين يفتقدون لصيغة التأثير
السياسي واالجتماعي والثقا ي الجمعية المنتشرة ي
مختيا أماكن جغرا ية األهدا والغايات الموضوعة قيد
العم ه الذين عادة ما يصابون باإلحباط ويحاولون بك
الوسائ إسقاط اليأس المتشك ي صدوره عيت الشعب
وهو بك تأكيد إسقاط غير مو وال يرتكز عيت أسس
نقول قولنا هذا ألننا نؤمن جدال وتاريخيا أن الشعب ال
أو قاصر
يخطئ وال يقصر وال يجوز تعمي أي ع ناق
عييه بصيغة التخطي الجماعي الشعب هو الصيغة
العضوية لوجود الفرد والجماعة وهو من يغذي قوة الفرد
وقوة الجماعة وهو الجهة الوحيدة التي يمكن ليثوار والدعاة
االعتماد عييها بعد اهلل
إن العم الجماعي بصيغة حزف جماهيري واسع التفاع
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والتأثير أو بصيغة ائت ات حزبية وشعبية هو الطري
األمث لنق األ كار التي يطرقها ويطرحها المثقفون
والمفكرون وأق م اإلع م الوطني و رش األرضيات
المطيوبة النتشارها و تح القنوات الفاعية النتقالها عموديا
وأ قيا إن اإلع م هو أداة ثورية وعيت القوى السياسية ان
تجيد استخدامه وهي تسير ي طري تفجير الثورة الشعبية
التي أشرنا إليها
:
من نا ية القول ان نقر بان ليعام الديني والمذهبي
تأثيرات اعية ي عمييتي النط أو السكوت عند شعبنا
وليس من الحكمة بشي ان ندين هذا التأثير دون أدلة
تعادل أو تزيد عيت قوة نفاذه وليس من الحكمة بشي أن
نعتبره عام سيبيا ي مجتمعنا دون أن نجد وسائ إثبات
لسيبيته وبدائ ليرموز الفاسدة التي حولت الدين إلت تجارة
رابحة دنيويا وبعيدا عن اهلل وعن الدين
ونحن ي الواقع نمتيك ليس قم منط تخطيئ هذا
التأثير ب نمتيك مطارق لتفتيته لو أجدنا استخدامها
وأهمها و ي أولها ان التأثير القائ اآلن ومنذ احت ل العراق
هو ليس ( ديني وال مذهبي ) بالمعاني والدالالت واألسس
التي نعر ها وعر تها األمة ليدين وليمذاهب ب هو تأثير
(سياسي صر يستغ الدين والمذهب) وهو أداة تشظية
وتفتيت ليشعب وليدولة وما حدث ي العراق وليبيا وسوريا
وعدد آخر من أقطار أمتنا لدلي قاطع عيت صحة ما نقول
:
يجب أن نتمكن نحن ومفكرونا ومثقفونا ورجالنا ي
الميدان وإع منا أن نقنع ك الشعب بان الدين الذي ينتمي
له ساسة ما بعد الغزو هو السياسة والمناصب والمال الحرام
والقت اإلجرامي وليس الدين الذي نؤمن به كينا والذي
نزل بوحي ورساالت ورس وأنبيا من اهلل سبحانه هذا
التوجه ممكن اآلن جدا بعد أن قدمت الفئات الضالة آال
األدلة عيت جورها و سقها وسقطت أحزاف الدين السياسي
كمث حزف الدعوة اإليرانية من عيون من خدع بها وظن
أنها حسينية أو عيوية أو شيعية ويجب أن يكون العاميون
عيت هذه الجزئية الخطيرة منزهين من الطائفية وبعيدين
عن أية نزعة مذهبية الن أي استخدام مذهبي ي مواجهة
المذهبية سيقت الثورة ي مهدها وييغي دور الشعب
ه نستطيع إقناع شعبنا ان المذاهب التي حكمت بعد
عام  8115والتي قاتيت ي عديد أقطار امتنا هي ليست
مذاهبنا ب هي أحزاف سياسية تمث مصالح أشخاص
ودول وعوائ
هذا النجا سيتحق ي حالة واحدة هي أن نتمكن من
إلغا الطائفية ي نفوسنا أوال ونعبر وقها اجتماعيا ودينيا
وسياسيا ونيغيها د عة واحدة من قواميس استخدامنا
والبعثيون عموما ومعه الكثير من شركا المقاومة الباسية
مؤهيون تماما لهذا الدور ،ب نكاد نقول انه نواة الشعب

الرا ض عمييا ونظريا ليمذهبية السياسية وعييه إن البعث
هو نواة الثورة المتشكية أص يتحق النجا حين نسقم
الطائفية ونسح تأثيراتها الذاتية التي يفرضها الجه
واألمية و قر الصية باهلل واديانه ،والموضوعية التي تفرضها
تدخ ت األجنبي ومصالح تجار السحت والفجور واإلجرام
:
أ رزت حقبة االحت ل المجرم بك ما نت عنها من قوانين
وأنظمة وإجرا ات وجرائ مجموعة خطيرة من عوام
التشظي ي مجتمعنا وكيها مشخصة ومعر ة ومحددة عيت
الثوار الساعين إلت تثوير الشعب طبقا لفهمنا المتجدد ليثورة
الشعبية الشامية وإشراكه ي تشكي مكوناتها التي تجع
الشعب كيه ي مواجهة العميية السياسية االحت لية المجرمة
أن يتساموا عييها وأن يبعدوها من قواميس لغته المجاهدة
ال اتهامات جمعية ب التوجه إلت القانون ي محاسبة من
أخطأ أو أجرم
من
ال تخوين لطائفة وال لمذهب الخائن المشخ
الشعب له المحاك
ال تخوين عرقي وال عشائري وال اتهامات ي مرحية
اإلعداد ليثورة
إلغا التعاطي بأي مصطيح أدخيه االحت ل
تجري ممارسات المحاصصة
تجري االنتخابات باعتبارها أداة احت لية دمرت الب د
والعباد
اإلع ن المتواص المعبر عن قناعات مطيقة بوحدة شعب
العراق ووحدة أرضه
يقدم الثوار من أبنا الشعب أنفسه إلت شعبه عيت
أنه حمية رسالة وليس ط ف سيطة وان السيطة سينتجها
الشعب الثائر بانتخابات حقيقية نزيهة وممثية إلرادة
العراقيين وتفضي إلت تشكي حكومة تقر الدستور الوطني
وتؤسس لنظام ديمقراطي وتعددية حزبية تنبذ وتعاقب
العمالة والخيانة وتفتح آ اق العم ي ك ما يراه الشعب
ي صالح البنا واإلعمار وعودة األمن واألمان االجتماعي
ال تنابز بالقاف وال مسميات ،ونتعالت عيت جراحنا ي
شهدائنا وبيوتنا المهدمة ،وبنانا المخربة ،لنثأر لك ما
حص بإعادة اإلعمار وإعادة السير الحثيث ي طرق التحضر
والتمدن والتطور ونثأر إلجرام من أجرم والستهتار من
أستهتر ولخيانة من خان ولعمالة من تاجر بمقدراتنا
بالقانون والقانون لوحده
الذي نؤمن به ونراه وننصح
هذا هو خم الفوز والف
باتباعه لتحقي ثورة الشعب (ك الشعب) التي ال بدي لها
ال انق ف وال ثورة حزف يمث بعض الشعب
ونحن عيت يقين بأن البعث وشركاه سائرون عيت هذا
الدرف بعميه الصبور مع الشعب من الفاو إلت دهوو
والشعب يستجيب ألنه قد أيقن ان ما حص بعد 8115
كان جريمة يجب أن تتوقا
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–

حعن خل

لايب

نتَّدأل كةيخ عيعالطكأل عيعاي – عيعاي يك سلب ك ـك،
لر ن ك ك ثغاة علَّل من ك عيمـ ـاو ـكأل عيـمـعـك يـ
عم ق عم عيتتاطـ ـلـر
ر دعف عرم عيعاي من ن
حعكب عم عي حدة .ويل يخا من ك نحد عرط كة عيـعـايـ ـ
ي ل سكيمك من عرذو عب ،ي وص عيام ل جير حـكيـ ب
صن من عيدمكة وعيتتع خ وعيتتت نيضك .وطلَّمك اد ط ـاع
من ك ب ت ُّ نةتك ه من ط ة عيع عصن وعي ب عيتي ع تـكحـ
عي طن عيعايي ،ومك ع أث اع ه د عيام ل يكيخ ا.
يصح نيضك ـلـر
ُّ
ن الطكأل عر م
ومك يصحُّ من ط
الطكأل عيب و وعرح عب عي عكةي وعيب م وعيـ طـنـ ـ  .وجذع
تكن عد عرح عب جلنكء ي ات عيتغ ا عيديم طاعطي ،وجلنـكء
ي عر ككة وعب اك كأل ،إن خض ع الطك ـ ـك ـي عيعـكيـق
ي ل ا ص ي.
وعآلن يلعلب ،
و ذع عيب من عيممكن جياك ه ،يأن عيب و عيمعك ي يألم
عيعاي طد وحَّدأل صت ك إليبكع عيـمـ يـد مـن عيـتـخـايـب
وعيتدم ا ،ي نمك ب ي ع عيتبك د وعيتاط سك دين ي صـتـ ف
عيعاب ن م وحاتكأل ح ي  .وي ل ذع ـ ـعـب ،يـ جن
عيبعض من ك ي كةا ي دم ا عيبعض عآلخا نيضك.
ةيمك ك ن نسبكب عيتبك د ن ج ةعا عي بك ـق ـي ـلـ
الطكأل عي عحـد مـنـ ـل
ع
عيتنكطضكأل عيثك ي عيتي تك
يكآلخا .وجذع تك عيتنكطضكأل عيثك ي ي ن نينكء عرم عي عحـدة
كمال طب ع ك ،لر نن ك ن حل يه ي ع اة عبختالف عخـ
عي ص يكرمـ جيـر
عي حدة ،ن نن بك د عياؤو وعي ل
طايق عيخالص .كيك اب ،وعيك يعم من و ـ ـ ـاه
ي سب مصل عرم عيعاي  .وج ه تـبـديـ يـلـمـنـك عـ
عيتئ ي  ،طلَّمك تك وسك عي عة سب ال يلتبكةب .ـتـ ـ َّيـ
عيتعد ي جير سب يلتاط وعيتبك د.
ـه تـ
ويكن و ن لر ني عب ماحل ديدة تل ك ،ككيب
لر عيعاب ،و آيت و كيـتـ و ـكةتـ .
ط و عي ا عيخكة

وعيتي لر عيالل من عختالف م كةي ك ون ـدع ـ ـك ومصـكيـ ـ ـك
 ،بد ع ـتـبـ
ومن لبك ك عيع كس وعبطتصك ي وعريدي ي
لر نن ي ك مصكيح عستاع ا م تات ي وطـنـنـك عيـعـايـي،
َّدأل ماحل ك ت مك يتاط ك وي تت ـك ،و ـكةتـ ـي ج ـ ع
ه ،وعيعم لر بكسل عيمصكيح.
عيكث ا من عيتدم ا وعيتتت
ونمك ن ،بدب من نن امـعـنـك عيـمـصـك ـب وعيـكـ عةث
يل ط ف ي م ع ت ك ،او ن نك غاق ي عيم يد من عيتنـكحـا
وعيتنكوة وعيخصك  .ومن نلاب عرم ة ن نك يل غ َّا ـي آيـ ـكأل
تك ا ك ،و غ ا معكي ا ك ومبكي عنك ،ي مك يـنـك ـي وضـل
عيام  ،ويل تغ ا آي كأل تك ا ك لر عيـالـل مـن حصـ
ينك .ونلـاطـنـك
متغ اعأل تث اة ي عرحدعث وعي طك ل عيم
لر مككي ومعـكيـ ـا عيـمـكضـي
ي ط ك م كتلنك عي كي
عيبع د ،ومك ينك ت ه ي خال كأل عيـمـكضـي ،و عـتـعـ ـد ـك،
ن تاـك حـ
لر نسكس ك .ت ينك جير ي
و تبك
ـ نمـك
هي
نل عيمال ك  ،ي عي ط عيذ نصب
مخكطا م دط و ع م  .وحتر عآلن يل اد من يدق عيـاـا
م ذةع من ن نك ع ش صا عيعتع  ،و ب ـث ـن ـنـل
مال ك عيخال كأل عيعكيب  ،ي نمك ت عيب و وطت لر نسـ عة
دت ك تك ،وعيبعض عآلخا د نس عة ك و يبتلنك
ي
ي م عة ك يأيدينك.
من ص ةة مك او يأ عيع ن ،ي ذه عيماحل  ،يـمـكـنـنـك
عبستنتك  ،حتر عآلن ،نن عيكث اين يل يعت ع ع نن يـخـا ـ ع
من لبكب عيمكضي ،ويبي ت من ل نس ا ع عه ومخكو ـه
من عآلخا .وتذي خ ه من م معؤوي بد ذع ه ياانة،
وعإلطدع لر ع خكذ عيباعة عياديد ياانة .ويأ ي ـي نويـ يـ
عيباعةعأل عياايئ عإلطالع ن ن عء عيتنك ـل عيـتـئـ لـ ـا
عيم اوع ،تمك تكن ي عيمكضي ،و د عيبـدةة ـن عـ ـكن
نخ كء عآلخا عيماحل .
ج ه من عيمؤسن نن ت د عيم عطن عيعلبـ ـ مـن عآلخـا،
كمك ةسم ك نتكن ن ح يك ،حعب معكي ا مـك طـبـ (عيـايـ ـل
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عيعايي) ،ي عيم عطن ت د ينكء ـلـر مـك
حكص ي من عكوو ي دف عب تثـكث
عر م تل ك ،وعرح عب عي ـعـكةيـ تـلـ ـك،
وخكص عرح عب وعي اتكأل وعيب و عيب م ـ .
ونمك عر م عياسم الستبـدعيـ ـك طعـاع
يأ م س ـكسـ ـ يـنـ ـ  ،ونمـك عرحـ عب
لتكا ك عيدع ي يـلـتـغـ ـ ـا خـكصـ ـلـر
عيمعت و عبطتصك وعب تمك ي وعيتـكـا
وعيعبك د .
جن ن دعف عيب و عيمعك ي يألم عيعاي
نةتكن مك
عت دف نمن عيام ل ،ي
ع طب (عياي ل عيعايي) لر
تكن م
عيالل من ت عيثغاعأل وعرخ كء ه.
ج ك ة عي ضل جير
كي دف عبستاع اي
عك ه عرم
مك طب عيصتا عيذ تك
عيعاي طب سكيكل – ي ك  .و ب
ج ك ة عيدوي عيب اي عي ديث
عيصتا
جير حكي عيتتك عب تمك ي ،و ديل مك
أسل من ينر ت وخكص عيصنك
إل ك ك جير مك طب صا عيصنك  .ويكن
ذع ب يعني نن عيصنك تك م اة ،ي
يب ل مالمح عرم ي حات عإل تك عيتي
ي يعض عرط كة عيعاي  .تمك نن
م
عيصتا يكينعب رح عب عي ات
ب
ج ك ك جير (ماحل
عي طن وعيب م
وعي ع ب) ي تنكحاوع ،وي ل
عيببك
ج ك ة عيتكا عي طني
ي تعكة ع .وعينت ا
جير ماحل مك طب ماحل عرح عب عياكمع ،
جير ماحل عيعصب عي ك ت عيمتتت .
ك ةن
ج ك ماحل طكس  ،م ل ب
ك
عيام ل يكيب ل ،ل كن دف ت
ايي ةسمي ،نو ح ب س كسي ايي نو
مخص وطن  ،نن ي ك ظ ت من ل لر
ةنسه وي م ه من عيب ل ،ومن ثل يعببه
ماحل عيع ة جير عي ي وعيتتك ا يع دع
ن حب عيم نب .
ثك ي ونمك
ورن خال ك نك عيدعخل
كستاع ا  ،يذي
خال ك نك مل عيخكة
ب يكيص أل عيمآلن يك من يأذ ه صمل:
سال لر تتا ي حد ك ،ون ال وس ال
يعده لر نل.

الدكتور خضير المرشدي
رغ أن الدول تمتيك قوى تقييلديلة عسلكلريلة وأملنليلة وسليلاسليلة
واقتصادية تستخدمها ي بنا سياستها الخارجية وإقامة عل قلاتلهلا ملع
الدول والشعوف االخرى ،وهي من أهل األسلس اللتلي بلنليلت عليليلهلا
الع قات الدولية لقرون عديدة ،لكن هذه الدول ي العصر الحديث بدأت
تفتش عن وسائ حديثة و عالة ،وتبحث علن مصلادر جلديلدة لليلقلوة
الستخدامها ي بنا وتعزيز ع قاتها الدولية بدون االعتماد عيت اللقلوى
التقييدية التي تمتيكها والتلي تسلملت بلاللقلوى (الصليلبلة) أي اللقلوى
العسكرية واألمنية والسياسية واالقتصادية ،إيلملانلا ملنلهلا بلإن حسل
النزاعات بين الدول بالقوة الصيبة لوحدها بات أمرا مستحليل وأثلبلتلت
األحداث أن استخدام القوة الصيبة ال يمكن أن يت بمفرده دون االعتماد
سميت بالقوى الناعمة من أج كسب حيفا وأصدقلا
عيت وسائ أخرى ُ
ليس عيت المستوى الرسمي حسب ب ومن ئات الشلعلب اللملخلتليلفلة
أيضا
إذا كانت الدول بحاجة إلت استخدام القوى الناعمة بلدال ملن اللقلوى
الصيبة إلقناع دولة ما وإقامة ع قات مع حكلوملتلهلا وشلعلبلهلا ،وبلنلا
سياسة ناجحة معها ،أو ي أسو األحوال بدم القوتين ملعلا ،و ل ملا
يسمت مفهوم (القوة الذكية) ،أي عندما يت استخدام القوة اللتلقليليلديلة
لتحقي هد ما ،يصاحبها وضع استراتيجية من القوى اللنلاعلملة شلرط
تطبي القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني
إن األحزاف والحركات وحتت األ راد إضا ة إلت ما يجب أن يو روه من
عناصر القوة الصيبة ،ه أحوج ما يكونوا إلت استخدام القوى اللنلاعلملة
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والتي يمتيكون الكثير منها سوا ا ي المجاالت اللفلكلريلة أو
الثقا ية أو اإلع مية أو اإليمانية أو الروحية أو األخ قيلة أو
االجتماعية أو السياحية أو التراثية واآلثاريلة أو األدبليلة أو
الفنية ،أو القي االعتبارية والموروث التاريخلي واللنلضلاللي
والشعبي لها والعادات والتقاليد ي اللحليلاة اللعلاملة ،و لي
استخدام المعيوماتية ووسائ التواص والتقنيات الحديلثلة،
أو ي مجال االتصال المباشر مع قادة الشعوف والمجتمعات
لعقد الميتقيات والمؤتمرات واللنلدوات اللدولليلة وتلنلظليل
حيقات النقاش ،وإقامة المهرجانات اللثلقلا ليلة واللريلاضليلة
والشبابية أو النشاطات المتعيقة بالمرأة ،أو ي مجلال نشلر
الديمقراطية وحقوق اإلنسان والحريات اللعلاملة واللتلنلمليلة
البشرية والتربية والتعيي والصحة والخدمات االجلتلملاعليلة
والبيئة وغيرها ،لتوظيفها من أج تحسين صورة الحلزف أو
الحركة أو الفرد أمام شعلوبلهل وشلعلوف اللعلالل األخلرى
بالعم والنضال المشترو مع قادة اللملجلتلملعلات وقلواهلا
السياسية والشعبية والمهنية المؤثلرة ،وبلملا يلعلزز ملوقلع
وموقا الحزف ي مواجهة التحديات واللحلمل ت اللملضلادة
ويعاونه ي الد اع عن مصالحه المشروعة
لقد أصبحت القوى الناعمة اليوم نمطا من أنماط اللحليلاة
الحديثة وباتت وسيية عالة لكسب الشعوف واال راد ،ومملا
زاد من أهميتها تنوع أنماطها وتعدد أشكالها
كيا نشأ هذا المفهوم؟ وما هي آثاره عيت الع قات بليلن
األم والدول والشعوف واألحزاف والحركات واأل راد؟
إن مفهوم القوى الناعمة هو مفهوم حديث ي السيلاسلة
الدولية ،وضعه المفكر األمريكلي (جلوزيلا نلاي) ،األسلتلاذ
الباحث ي جامعة هار ارد ،ومساعد وزير الد اع االمريكلي،
ي عهد الرئيس بي كينتون ،للوصلا قلدرة اللدول عليلت
اإلقناع واإلغرا والجذف بدون إكراه واستخدام ليقوة الصيبة
المتم ّثية بالقوة العسكرية أو االقتصادية أو السياسية ولقلد
صا ،جوزيا ناي هذا المصطيح لي كلتلابله الصلادر علام
 0991بعنوان ( مقدرة القيادة ،الطبيعة الملتلغليلرة لليلقلوة
األميركية) ،وقام بتطوير هذا الملفلهلوم لي كلتلابله اآلخلر
الصادر عام  8113والذي أصدره بعنوان ( القوة اللنلاعلملة،
وسائ النجا ي السياسة الدولية )
وحسب المؤلا ،إن القوة الناعمة هي القدرة عيت جلعل
الناس أو الدول ترغب يما أنت راغب يه ،وأن ال تستخلدم
الوسائ القسرية لجعيه يتبعوو ،أي أن القوة الناعمة هي
القدرة عيت االعتماد عيت قوة اللجلذف واإلقلنلاع واللتلأثليلر
والتواص والتفاع بدال من إجبار الدول والشعوف بلاللقلوة
التقييدية العسكرية واالقتصادية عيت اتباع سياسات معينة
ومن أه وسائيها ،استيعاف أولويات الطر اآلخلر ،بلحليلث
تتماهت رغباته مع رغبات اللطلر األول ويلتلحلقل ذللك
بسبب ما يمثيه من نجا أو ما يمثليله ملن صلنلع نلملوذج

يحتذى به
إن مصادر القوة الناعمة هي:
المصدر األول :الفكر والثقا ة واآلداف والفنون والموروثالحضاري ،كيما كان جاذبا ل هتمام كيما زاد تأثيره
المصدر الثانلي :جللاذبلليللة الللمللؤسللسللات والسلليللاسللاتوالنشاطات الدبيوماسية الناتجة عنها ،وشرعية ممارسلاتلهلا
تعزز القوى الناعمة
وكأمثية عميية عيت اهتمام الدول بلملوضلوع اسلتلخلدام
القوى الناعمة ،إن الصين لجأت إلت زيادة قوتها اللنلاعلملة
من خ ل ابتكار مجاالت لها وإبرازها ويقال إنهلا تسلتلثلملر
مييارات الدوالرات لزيادة قوتها النلاعلملة بلإنشلا ملعلاهلد
ليثقا ة الكونفوشية ي مختيا دول العالل  ،بلحليلث إنلهلا
تخطم إلنشا  0111مركز بحيول علام  ،8181واللتلوسلع
ي استقدام طيبة من مختيا دول العال ليدراسة
و ي أميركا التي تعتبر مركز انط ق كرة القوة اللنلاعلملة
إن وزير الد اع األميركي األسب روبرت غيتس تحدث علن
الحاجة لتعزيزها عن طريل زيلادة اإلنلفلاق عليلت األدوات
المدنية ،واالتصاالت االستراتيجليلة وتلقلديل اللملسلاعلدة،
وإعادة اإلعمار والتنمية ي عدد ملن دول اللعلالل ونشلر
النموذج والثقا ة والعادات والقي االمريكية ،رغل اللنلزعلة
األمريكية باستخدام القوة الصيبة العسكرية التي استخدمتها
اإلدارات األمريكية وآخرها العدوان العسكلري عليلت اللعلراق
واحت له ،إضا ة إلت اللهلزيلملة اللعلسلكلريلة والسليلاسليلة
واالقتصادية التي تلكلبلدتلهلا أمليلركلا جلرا تليلك اللحلرف
العدوانية
وو قا لمسح معهد مونوك ليقوة الناعلملة علام ،8103
إن الواليات المتحدة تلبلوأت اللملركلز األول لي اعلتلملاد
استراتيجيتها لتلحلسليلن صلورتلهلا أملام اللعلالل وإلعلادة
مصداقيتها التي قدتها أمام الشعوف بسلبلب علدوانليلتلهلا
وتدخ تها العسكرية خارج اطار القانون الدولي كملا حصل
ي العراق تييها ألمانيا والتي تعتبر دولة رائدة لي ملجلال
استخدامها من خ ل الع قات واللقليل اإلنسلانليلة وشلعلار
(صنع ي ألمانيا) و ي مجال الرياضة والسياحة والموسيقت
والرس واالبتكار ،وملن ثل تلأتلي بلريلطلانليلا والليلابلان
والبريستي الفرنسي والحياد السويسري وأستراليا والسلويلد
والدنمارو وكندا
ويرى الكاتب أن مصدر قوة أمريكا ليس القوات المسيلحلة
واالقتصاد والسياسة واإلع م قم ،وإنملا ملجلملوعلة ملن
العناصر الداعمة لهذه القوة ،ويعطي أمثية عيلت ذللك بلأن
الواليات المتحدة تجتذف أكبر نسبة ليمهاجلريلن ،واللطليلبلة
الدارسين الذين سيحميون لبيدانلهل اللكلثليلر ملن اللقليل
والمبادئ األمريكية ويمكن أن يلكلونلوا سلفلرا لليلثلقلا لة
األمريكية ويحتيون ي دوله مراكلز اللقلرار كلملا تلحلتل
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لي

الواليات المتحدة المرتبة األولت ي الفوز بجوائز نوبل
الطب والفيزيا والكيميا واالقتصاد
أمريكا عندما غزت العال و لرضلت مصلاللحلهلا ونلملم
حياتها عيت كثير من اللدول لإن ذللك لل يلتل بلاللقلوة
العسكرية المباشرة قم ،وإنما قب هذا كان بالقوة الناعمة
التي تمتيكها مث السينما وأ ل م هلولليلوود وملنلظلوملة
إع مها الرهيبة وقوة اقتصادها ومرونلتله ،وتلأثليلر ملراكلز
دراساتها وأبحاثها ،وذلك يت و خطم استراتيجية بعيدة
ومدروسة
وكينا نذكر كيا أن أميركا ،قب غزو العراق وتمهيدا ليغزو
ّلت ملا
واالحت ل ،اتهمت النظام الوطني باالرهاف ،قد شلن ْ
أسمته (حرف العقول واللقليلوف) وكلان اللملقلصلود ملنلهلا
استخدام القوى الناعمة ي اإلع م والدبيوماسية والترغيلب
والترهيب ومنح المساعدات والتسهيل ت للتلطلويلع اللعلرف
والعال وكسبه لكي يتقبيوا مخططاتها اللعلدوانليلة ،كلملا
ونعر إن مراكز الدراسات األمريكية هي التي مهدت لتنفيلذ
هذا المخطم الذي أدى إلت إسقاط دولة العراق اللوطلنليلة،
وخي َ الصراعات ي األقطار العربية االخرى
وبنا ا عيت ذلك إن الدول اللعلربليلة بلدون اسلتلثلنلا
وخاصة المحورية منها تميك رصيدا كبيرا من القوى الناعمة
المهمة يما لو تل اسلتلخلداملهلا و ل خلطلم ملدروسلة
واستراتيجيات بعيدة األمد ي بنا عل قلاتلهلا وسليلاسلتلهلا
الداخيية والخارجية لكان وضع هذه األقطار ي حال أ ضل
مت شعبها من حم ت االسلتلهلدا
ولح ْ
عيت الساحة الدولية َ
والعدوان ،ولما تعرضت لموجات التدمير والخراف
إن هذا العام يعتبر من أه العوامل اللتلي يلجلب أن
تشجع الدول العربية إلت اسلتلخلدام قلواهلا اللنلاعلملة لي
مواجهة حم ت التضيي والتشويله ،وإللت تلقلديل صلورة
حقيقية أمام العال عن أوضاعها وما تلواجلهله ملن ظليل
وتحديات
و ي هذا المجال لع تجربة اإلمارات العربيلة اللملتلحلدة
تستح التوقا عندها واالقتلدا بلهلا علنلدملا أُعليلن علن
تأسيس مجيس (القوة الناعملة للدوللة اإلملارات اللعلربليلة

المتحدة) وربطه بأعيت سيطة ي الدولة ليعم عيت تعزيلز
سمعة الدولة إقييميا وعالميا وترسيخ احترامها ومحبتها بيلن
شعوف العال  ،ويخت المجيس برس السليلاسلة اللعلاملة
ووضع استراتيجية القوة الناعملة لليلدوللة ،واللعلمل عليلت
صياغة منظومة وطنية متكامية تشم الجهات اللحلكلومليلة
والخاصة لنق تجربة اإلمارات إلت العال بطريقة جديدة
أما األحزاف والحركات الوطنية والقومليلة وملنلهلا حلزف
البعث العربي االشتراكي إضا ة المت كه إملكلانلات ملاديلة
وبشرية مهمة و اعية ي المقاومة ،إنه يمتيك الكثيلر ملن
(القوى الناعمة) الفكرية والثقا ليلة واإلعل مليلة واللثلوريلة
والروحية واألخ قية والعيمية ،والثقا ة اللعليليلا لي ملجلال
السياسة واألدف والفنون ،والثقا ة الشعبية وتقاليد اللعلمل
الراسخة ي الميدان ،واللرسى االقلتلصلاديلة واالجلتلملاعليلة
والخدمية ،ومن الرصيد والموروث التاريخي المميز ،والتجربة
الواسعة ي بنا ورس مبادئ الع قات والسياسة الدولليلة،
و ي القابيية عيت التواص والتفاع ملع الشلعلب اللعلربلي
والشعوف األخرى ومن هنا تأتي أهمليلة اسلتلثلملار هلذه
القوى ي إعادة بنا ع قات الحزف عيت المستوى اللعلربلي
والدولي بوسائ عيمية حديلثلة وملبلتلكلرة يلملتلزج ليلهلا
التخطيم الواعي مع التنفيذ واإلصرار عيت اللنلجلا  ،وذللك
بتنظي الميتقيات وما تتضمنه من عاليات كرية وسياسية
واقتصادية واجتماعية وثقا ية وإع مليلة وأدبليلة و لنليلة
وسياحية وتراثية ،وعقد الحيقات النقاشية مع قادة المجتملع
الدولي ومنظماته لمناقشة قضايا ومواضيلع ذات اهلتلملام
مشلتلرو ،وإقلامللة الللملؤتللملرات والللنلدوات اللتللخلصللصليللة
والمهرجانات العربية والدولية ي مجال مناهضلة االحلتل ل
وإ شال مشاريعه ومخططاته ،و ي مجال حلقلوق اإلنسلان
وقضايا الشباف والمرأة والتربية والتنمية البشريلة واللبليلئلة
والصحة والخدمات وغيرها وأهمية دع وتشجيع وتسهيل
وإسناد هذه الفعاليات من قب كا ة القلوى والشلخلصليلات
الوطنية ،وتو ير ما يمكن من وسائ الدع واإلنجاز ،والتي
ستكون مفتاحا لتحقي ع قات وسياسات ناجحة وملتلوازنلة
يطمح إليها الجميع

www.taleaalebanon.com
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د عيي بيان
تاريخية
لمحة
ّ
إن جامعة الدول العربية هي المنظمة العربية األشم لي
َّ
الوطن العربي ،حيث تض لي عضلويلتلهلا جلمليلع اللدول
العربية ال  88التي تبيغ مساحتها مجتمعة  03مييون كل ،8
وبذلك تحت المرتبة الثانية دوليا بعد روسليلا اإلتلحلاديلة،
وعدد سكانها أكثر من  531مييون نسمة محتيلة اللملرتلبلة
الرابعة دوليا بعد الصين والهند واالتحاد األوروبلي إذا ملا
أخذنا البعد التاريخي والموقع الجغرا ي واللثلروات وخلاصلة
مصادر الطاقة والمعادن ،والتنوع الثقا ي والبيئي نستطليلع
االستنتاج كيا سيكون دورها واي موقع عالمي ستتبوأه إذا
تمكنت هذه الدول أن تحق وحدتها والتعاون المنهجي بين
مكوناتها بصر النظر عن شك الوحدة (مركزية ،يدراليلة،
كونفدرالية) ،ولماذا تستهد بد ا من االحت ل الصهليلونلي
ّ
االستيطاني لفيسطين مدعوما من اللملراكلز االسلتلعلملاريلة
الدولية ،وإخضاع الدول األخرى ل ستعمار واالنلتلداف بلعلد
تقسيمها تطبيقا التفاقية سايكس-بيكو ،ومحلاوللة اعلتلبلار
التنوع الديني واإلثني وغير ذلك من التلنلوع اللملجلتلملعلي
قاعدة لإلمعان ي التجزئة حتت بين المكونات المجتلملعليلة
داخ ك قطر من أقطار الوطن العلربلي واللذي تسلتلغليله
والدولية الستهدا العرف وتحقي الهيملنلة
اإلقييمية
القوى
ّ
ّ
عيت مقدراته البشرية واالقتصادية وزعزعة االستقرار مملا
ينعكس سيبا عيت التنمية والتطور الطبيعي البنّا
تأسست جامعة الدول العربية ي العلام  0933واسلتلنلد
ميثاقها الذي يتكون من مقدمة و 81مادة وثل ثلة مل حل
الت بروتوكول اإلسكندرية ( ،)0933و ضمت حينذاو سلبلع
دول هللي مصللر ،والللعللراق ،وسللوريللا ،واألردن ،ولللبللنللان،
والسعودية واليمن ،بعدها تواللت انضلملام اللدول األخلرى
حتت بيغت  88دولة إضا ة إلت ث ث دول أعضا مراقبليلن

هي أريتريا ( ،)8115و نزوي ( ،)8111و اللهلنلد ()8112
وقد حدد الميثاق ي المادة  8الغرض من الجامعة بتوثليل
الص ت بين الدول المشتركة ليلهلا ،وتلنلسليل خلطلطلهلا
السياسية ،تحقيقا ليتعاون بليلنلهلا وصليلانلة السلتلقل للهلا
اللعلربليلة
وسيادتها ،والنظر بصفة عامة ي شؤون اللبل د
ّ
ومصالحها هذا وقد سب بروتوكول اإلسكندر ّيلة ومليلثلاق
الجامعة العربية دعوات عديدة ليوحدة
إنجازات محدودة وتراجع متصاعد
رغ مرور  25عاما عيت نشأة جامعة الدول العربية إ ّنها
ل تحق ما هو مأمول منها ي المسلاهلملة لي تلطلويلر
لاعليلة،
العم العربي المشترو ي جلمليلع اللملجلاالت اللد
ّ
واألمنية ،واإلقتصاد ّية ،واالجتماعية والتربو ّية وغيرها وهذا
ّ
هيكيية ي بنية الجامعة ،وتنفليلذ ّيلة
عوام
إلت
يعود
األمر
ّ
مث عدم االلتزام ببنود ميثاقها ،وإجرا تطوير نلوعلي لي
أدا منظماتها المتخصصة والتي بيغ عددهلا  02ملنلظلملة
موزعة عيت الشك التالي :خمس ي مصر ،ث ث لي كل
من السودان والكويت ،إثنتان ي ك من تونس والمغلرف،
وواحدة ي ك من سوريا والسعود ّية واإلملارات اللعلربليلة
منصة إلدارة الخ ات والصراع
المتحدة ،واستخدام الجامعة ّ
العربية ،وغطا لتشريع التدخ األجنلبلي بلدل
بين األنظمة
ّ
أن تكون موقعا لتنظي الخ ات ،وإيجاد الحيول اللنلاجلعلة
العربيلة
لها ،والحؤول دون التدخ األجنبي وتدوي األزمات
ّ
داخ ك قطر ،وكذلك بين األقطار ي هذا السياق يمكلن
التوقا عند النقاط التالية:
 -0لقد توالت عيت األمانة العا ّمة ليجامعة منذ تأسليلسلهلا
وحتت اآلن ثمانية أمنا عا ّمون ،سبعة من مصر وواحد ملن
تونس ،الشاذلي القييبي الذي انتخب أمينا عا ّما لليلجلاملعلة
بعد انتقالها من القاهرة إلت تلونلس وذللك بلعلد تلعليليل
عضوية مصر ي الجامعة لتوقيعها اتفاقية كامب ديفيد ملع
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العدو الصهيوني عام  0929وقلد تلراوحلت اللفلتلرة اللتلي
شغيها األمنا العا ّمون من خمس سنوات (نبي العربي) إللت
حسونة) وهنا ي ح مسألتان ال بلد
 81سنة (عبد الخال
ّ
اللعلام،
اللزملنليلة للألمليلن
من التطرق إليهما وهما اللملدة
ّ
ّ
المقر (مصر) بنا ّ عيلت ذللك
وحصر ّية األمانة العا ّمة بدولة
ّ
اللزملنليلة للألمليلن
إن تطوير الجامعة يفرض تحديد المدة
ّ
ّ
العام بدورة واحدة مدتها خمس سنوات كما هو معتمد حتت
ّ
اللملدة ،إضلا لة إللت
هلذه
خفلض
وحتت
تجديد
دون
اآلن
ّ
العربية ،وأن يخضلع
المداورة ي األمانة العا ّمة بين األقطار
ّ
اختيار المرشحين لألمانة العا ّمة الذين يلتل الحلقلا اخلتليلار
أحده أمينا عاما من قب مجيس الجامعة إللت جليلسلة أو
جيسات مسا لة وتقيي من قب لجنة تض ي عضويلتلهلا
ِ
اللملتلخلصلصلة
أألمنا العا ّمين السابقين ورسسا المنظمات
التابعة ليجامعة
 -8رغ اتخاذ مجيس الجامعة ي عام  0931قرارا بعدم
جواز التفاوض أو عقد صيح منفرد أو أي اتفاق سيلاسلي أو
عسكري من قب أي دولة من دول اللجلاملعلة ملع اللكليلان
الصهيوني دون الرجوع إلت الجامعة قد ت خرق هذا القرار
من قب مصر (اتفاقيلة كلاملب ديلفليلد ،)0929 ،واألردن
الفيسطينيلة
( اتفاقية وادي عربة ،)0993 ،ومنظمة التحرير
ّ
(أوسيو )0995( 0وأوسيو ،)0993( 8إضا ة إلت العديد من
العربية والكيان الصهليلونلي،
االتفاقيات بين عدد من الدول
ّ
المجانلي خلارج
وتبادل الزيارات وغيرها من جوانب التطبيع ّ
مسار تحقي حقوق الشعب العربي الفيسلطليلنلي ،وتلحلريلر
العربية األخرى ،ورغ الر ض الشعبلي عليلت
أراضي الدول
ّ
مستوى الوطن العربي وإذا ما ت ّ ربلم هلذه اللملحلطّلات
باألوضاع العا ّمة لي اللوطلن اللعلربلي ،والصلراعلات بليلن
بأن هذا التراجع ما كلان
األنظمة
العربية إ ّنه يمكن التأكيد ّ
ّ

ليحدث لو استطاع العرف إحداث تطوير حقيقي ألنظملتلهل ،
واإلجتماعية،
والسياسية ،واإلقتصاد ّية،
اعية،
ّ
ّ
وخططه الد ّ
والتربو ّية ،وقيام الجامعة
العربليلة بلدور ل ّعلال ومسلتلقل ّ
ّ
اللعلربليلة
ومسؤول ي معالجة النزاعات بين بعض األقطار
ّ
القومليلة اللعليليلا ،وتلفلعليل
وحصرها تحت سقا المصالح
ّ
العربية
التكام بين األقطار
ّ
 -5لقد تضمن البروتوكول اإلضا لي للملعلاهلدة اللد لاع
أي علدوان
المشترو والتعاون االقتصادي ( )0931اعلتلبلار ّ
عربية موقعة عيت البروتوكول عدوانلا عليلت
عيت أ ّية دولة
ّ
باقي الدول ،وتيتزم جميعها بمساعدة المعتدى عليليله لي
أن درجلة االللتلزام بلملعلاهلدة اللد لاع
هذا السياق يظهر ّ
لاسليلة
المشترو وبصر النظر عن النتائ العسكر ّية
والسلي ّ
ّ
مرت بث ثة مسارات:
ّ
أ -تطبي المعاهدة ي حروف  ،0932و ،0912و0925
خاصة عدم التدخ الف ّعال لمساعدة لبنان
ف -عدم االلتزام بها ّ
ي مواجهة العدوان الصهيوني ي  0922و 0928و8111
ج -اإلخ ل بالتطبي وحتت العم عكس ما تن عليليله
تجسد ذلك ي انفراد سوريا بلاللوقلو
بنود المعاهدة لقد ّ
إلت جانب إيران خ ل الحرف بينها وبليلن اللعلراق (-0921
السليلاسلي ملع
 )0922حيث غيّب النظام السوري اللخل
العراق عيت االلتزام ببنود معاهدة الد اع المشترو ،وكذللك
ي حربي  0990و 8115عيت العراق ،حيث بدل أن تسلانلد
العربية العراق ي مواجهة العدوان ،وقيام اللجلاملعلة
الدول
ّ
العربية بالتحرو السياسي والدبيوماسي عيت الصعيد الدولي
ّ
العربية
الدول
بعض
إن
ة
سياسي
حيول
وإيجاد
الحرف،
لمنع
ّ
ّ
ّ
شارو مباشرة مع قوات التحالا الدوللي بلقليلادة اللواليلات
ولوجستية دعما
مالية
ّ
المتحدة األميركية أو قد ّمت تسهي ت ّ
برر البعض مشاركته لي حلرف  0990ضلد
ليعدوان وإذا ّ
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العراقية من الكويلت لملا هلو ملبلرر
العراق بإخراج القوات
ّ
أي
مساندة الحرف عام 8115؟ ال يستطليلع لليلس لقلم ّ
أي طر محايد أن يجد تبريرا لذلك وخ ل األزمة
عربي ب ّ
ّ
الييبية التي بدأت ي شباط  8100بدل أن تبذل الجلاملعلة
ّ
سليلاسلي رأيلنلاهلا
حل
إليجاد
ة
د
وجا
حثيثة
جهودا
ة
العربي
ّ
ّ
ّ
ّ
تطالب ي - 8100-5-08استنادا إلت ملطلاللبلة ملجليلس
جلوي عليلت
التعاون الخييجي ي  8100-5-2بفرض حظر ّ
ليبيا رغ أن االتحاد األوروبي كان قد ش لي اللتلوصل
مشددا عيت ضرورة ملوا لقلة
إلت إجماع حول هذه المسألة
ّ
العربية عيت هذه الخطلوة للقلد شلكل قلرار
جامعة الدول
ّ
عربيا رسميا للملجليلس األملن
العربية غطا
مجيس الجامعة
ّ
ّ
الجوي عيي ليبيا ي 8100-5-02
ليتخذ قرار رض الحظر
ّ
بذريعة حماية
المدنيين ،ولكنه كان البداية لتسريلع تلدخل ّ
ّ
األميركية عسكلر ّيلا
الحيا األطيسي بقيادة الواليات المتحدة
ّ
ما أوص ليبيا إلت ما هي عييه اآلن من تشرذم وصلراعلات
داخليليلة ملتلنلاحلرة
سياسيلة
وقبائيية وتيارات
ميييشياو ّية
ّ
ّ
ّ
خارجي عجز حتّلت اآلن
خارجية ،وتد ّخ
ومدعومة من قوى
ّ
ّ
سياسية لألزمة وتردداتهلا عليلت الصلعلد
عن إيجاد تسوية
ّ
وتكرر سيناريو شل
والدولية
ريقية
والعربية واإل
الوطنية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اللعلربليلة لي سلوريلا،
األزمات
احتوا
ي
ة
العربي
الجامعة
ّ
ّ
واليمن ،وداخ مجيس التلعلاون اللخليليلجلي ،وبليلن مصلر
والسودان ،وبين الجزائر والمغرف ،واألزمات الثل ث األخليلرة
العلربليلة
تشك قناب موقوتة تنتظر القوى المعادية لألمة
ّ
نلهلائليلا عليلت األملة
الوقت المناسب لتفجيرهلا للإلطلبلاق
ّ
اللعلربليلة
ومرتكزات وجودها وديمومتها كما أن اللجلاملعلة
ّ
اللدولليلة
قدت دورها حتت كعضو مراقب ي اللملؤتلملرات
ّ
التي تعقد بإشرا األم المتحدة والمتعيّقة بييبيلا وسلوريلا
واليمن وغيرها من الميفات ذات الع قة بالوطن العربي
العربية عيت أن "
 -3أشارت المادة  2من ميثاق الجامعة
ّ
تحترم ك دولة من الدول المشتركة ي اللجلاملعلة نلظلام
الحك القائ ي دول الجامعة األخرى ،وتعتلبلره حل ّقلا ملن
وتتعهد بأن ال تقوم بعلمل ي يلرملي إللت
حقوق تيك الدول،
ّ
تغيير ذلك النظام يها" لكن ما حدث منذ استقل ل اللدول
التحول ملن
مما أ ّدى إلت
ّ
ّ
العربية وحتت األن هو عكس ذلك ّ
ي
نلزاعلات
العربيلة إللت
الدول
بين
اعي
م
والج
الثنائي
التعاون
ّ
ََ
مستمر ية ومكيف ية ليجميع ،حتت أ ّنه ي كثير من األحيان تل ّّ
ّ
بذرائع شتّلت كلانلت نلتلائل ذللك
ة
أجنبي
دول
مع
التحالا
َ
ّ
إنلملا لليلدوللة كليِّلهلا
ن
معي
قطر
ي
تدمير ّية ليس لينظام
ّ
ّ
العربية
سيبيا عيت جميع الدول
وانعكس ذلك
ّ
ّ
اللعلربليلة
 -3لقد شميت القضايا التي تناولتها جامعة الدول
ّ
واللملالليلة
واألمنيلة واالقلتلصلاديلة
السياسية
جميع النواحي
ّ
ّ
ّ
واالجتماعية والتربوية واإلع ميّة وغيرها ،وتم ّثل ذللك لي
مقراتها عيت عدد ملن
المنظمات العربيّة
ِّ
المتخصصة المو ّزعة ّ
الدول العربية حققت تيك المنظّملات علددا ملن اإلنلجلازات

ولكن الخي األساسي ي عميها تجيّت ي تلغليليلب اللنلظلرة
ّ
اللملقلر للتليلك
دول
ل
استغ
يت
إذ
نشاطاتها،
ي
ة
ي
القطر
ّ
ّ
ململا
المنظّمات ليتروي لسياسة نظام الدولة التي توجد يها ّ
أدى إلت عدم تحقي جميع األهدا اللملعليلنلة اللتلي عليلت
إساسها ِ
حلد
أنشئت ك منظّمة كما ّ
أن الصراع بين األنظمة َّ
من عاليّتها وتطويرها ،إذ بدل االستفادة من التلبلايلن بليلن
الدول العربيّة من حيث مساحة ك دوللة وعلدد سلكلانلهلا،
وإمكانيّاتها اإلقتصاد ّية ،وقدراتها البشر ّية لتحقي اللتلكلامل
إيجابيا عيت الصعيدين القطري والقلوملي اسلتلخلدملت هلذه
ّ
التباينات كمصدر قوة من قب نظام ك قطر لي ملواجلهلة
سليلبليلا عليلت اللملزاج
أنظمة أقطار أخرى ،وانعلكلس ذللك
ّ
والقومية المتكا ئة والمسؤولة
اإلنسانية
الشعبي ،والنظرة
ّ
ّ
العربية وعدم تحقي مللا
إن تع ّثر جامعة الدول
الخ صةّ :
ّ
ومقررات مؤتمراتها عيت األصعدة المختيفة
جا ي ميثاقها،
ّ
منذ نشأتها حتّت اآلن يعود لسببين اثنين:
للملكلونلاتلهلا أي اللدول
األول هو أ ّنها انعكاس
 السبب ّّ
العربية التي ل تص أنظمتها إلت الدرجة اللملقلبلوللة ملن
ّ
تحقي انبثاق السيطة عن إرادة الشعب ،وغيلاف أو ضلعلا
المؤسسات،
التمثييية وسيادة الش ّخصنة عيت
المؤسسات
ّ
ّ
ّ
والسبب الثاني هو عدم قلدرتلهلا عليلت اللحلفلا عليلت
ّ
ليتها عن مراكز القوى المتمل ّثليلة بلبلعلض األنلظلملة
استق ّ
تتغير من ترة إلت أخرى ،إضا ة إللت تلأثليلر
العربية والتي ّ
ّ
مراكز القرار الدولي عيت نشاطات منظّماتها وهيئاتلهلا بلملا
العربية العييا هلذا
يتناقض ي معظ األحيان مع المصالح
ّ
العربيلة بلقلرار
يخص مجيس الجامعة
الواقع يستدعي أن
ّ
ّ
خاصة إلجرا مراجعة شلامليلة
من مؤتمر القمة القادم دورة ّ
لتحديد مكامن الخيَ والضعا ،ووضع خطّة علمل جلديلدة
التخبم واالضلطلراف
خاصة لمواجهة
هاد ة ليمرحية المقبية ّ
ّ
اللعلربليلة،
تمر بهلا بلعلض األقلطلار
ّ
والتدخ األجنبي التي ّ
وتعم التباين والنزاعات بين بعضها البعض كل ذللك ال
س
إيجابية إذا ل تتمكّن الجلاملعلة ملن
نتائ
يعطي
أن
يمكن
َ
ّ
ليتها ،والدعوة إلت االلتلزام بلمليلثلاقلهلا
الحفا عيت استق ّ
التحديات المصير ّية التي تلواجلهلهلا
وتطويره وذلك لم قاة
ّ
العربية
األمة
ّ
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(من إعداد مكتب الدراسات ي حزف طييعة لبنان العربي االشتراكي)

برزت ي مؤلفات الكتاف المسيمين وغير المسيميلن لي
النصا الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشريلن
إشكاليات الموقا من النظريات العيمية الجديدة والطلريلقلة
المناسبة لمعالجة االنحطاط ي المجتمعات اإلس مليلة ملن
أج النهوض بها وبعثها لتسه بدورها ي ركب الحضارة
و ي هذا اإلطار جا ت كتابات محمد عبده تيمليلذ جلملال
الدين األ غاني اليذين يمث ن تيار (الجامعة اإلس مية) الذي
تميز بعق نيته ،ونخبوتيه واخت ه عن تيار اإلص الديني
الذي نشأ ي القرن الثامن عشر (الوهابيلة والسلنلسلوسليلة
والمهدية) ودعا إلت التمسك بظواهر النلصلوص اللديلنليلة
و ي حقبة الحقة كان األ غاني وتيميذه محمد عبده يبحثان
عن معالجة االنحطاط ي المجتمعات اإلس مية بالطلريلقلة
التي يظ المجتمع يها إس ميا ،ويواجه لي اآلن نلفلسله
ليلهلا بلطلريلقلة ال
األحكام والقضايا والمعاصرة والتصلر
تخالا جوهر الدعوة الدينية وقد طرحت أ كار محمد علبلده
ي مصر ي مرحية كان التطور يها قد بيغ حدا بات واضحا
ليعيان حيث أقرت ي عهد إسماعي "سيسية من القلوانليلن
الجديدة ،وأنشأت مدارس من الطراز الجديد ،كما را الناس
يتحدثون عن مؤسسات سياسية جديدة"
وأخذت تبرز ي جميع حقول اللحليلاة قضلايلا لل يلكلن
باإلمكان معالجتها من خ ل الشريعة وحدهلا ،بلحليلث بلات
وضع قوانين جديدة حقيقة يفرضه التطور الذي رأى محلملد
عبده أنه "ال مرد له وأنه ي صالح مصر ولكنه كان يلعلي
الخطر الكامن يه خطر انقسام المجتمع إلت دائرتين بلدون
اتصال حقيقي يهما :وهي الدائرة التي تسودها شلرائلع
اإلس م ومبادئه األخ قية ودائرة نتسلع يلوملا بلعلد يلوم،
وهي الدائرة التي تسيلطلر عليليلهلا اللملبلادئ اللملسلتلملدة
باالستنباط العقيي من المصالح الدنيوية بتعبير آخلر ،كلان
الخطر متأتيا من نمو النزعة إلت تلوطليلد اللعليلملانليلة لي
مجتمع يتعارض بجوهره مع تبنت العيمانية تماما"
وإذا كان محمد عبده قد رأى أن ال تناقض بين اإلسل م
والعي والمدنية وقد وضع ي ذلك كلتلابلا يلوضلح وجلهلة
نظرة هذه ،يؤكد أن سبب تخيا المسيمين ليلس اإلسل م
ذاته ولكن جمود المسيمين الذي كانت له نتائ سيبية عيت

اليغة العربية والنظام واالجتلملاع اإلسل مليليلن والشلريلعلة
وأهيها وعيت العقيدة أيضا والح هو بالعودة إلت االجتهاد
وأعمال العق لكي يت تناول القضايا المعاصرة ليمسيمليلن
بجرأة وإيجاد الحيول المناسبة لها ي ضلو لهل اإلسل م
هما عق نيا هذا االتجاه العق ني ما كان وا يا وقاب لحل
مشك ت المجتمعات اإلس مية بنظر دعاة العيمانيلة اللذيلن
دعوا إلت "مجتمع قومي عيماني يكون اإلس م يه مقلبلوال
ومحترما ال ب مساعدا عيت شد الروابم اللعلاطلفليلة بليلن
المواطنيلن ،دون أن يلكلون مصلدرا للقلواعلد الشلريلعلة
والسياسة" ومن أبرز هؤال الشدياق والبسلتلانلي وجلرجلي
زيدان الذيلن أصلدروا ملجل ت "اللجلنلان" ،و"اللملقلتلطلا"
و"اله ل" وأظهروا يها اهتماما بتعريا العرف عيت العليلوم
واأل كار واآلرا الغربية باعتبارها من الوسائ التي ال غلنلت
عنها لتقدمه ألن العي إنما هو أسلاس اللملدنليلة ،وألن
العيوم األوروبية ذات قيمة عالمية " ،بامكان العق العلربلي
ومن واجبه تحصييها بواسطة اليغة اللعلربليلة ،وبلاإلملكلان
استخراج نظام خيقي وسياسي ليمجتمع يستند إلت اللعليلوم
وأساسه "التحسس بالمصيحة العامة أي الوطنية ،التي هلي
حب الوطن والمواطنين الذي يجب أن يلعليلو عليلت جلمليلع
الروابم األخرى حتت الدينية منها"
إن تعمي األ كار القائية بأن المدنية خير بحد ذاتها ،وأن
العي هو أساس المدنية ،وأن اللعلقل اللعلربلي بلإملكلانله
تحصي العيوم األوروبية ،وما إلت ذلك من األ كار أصبحلت
تشك أساس الدعوة العيمانيلة علنلد بلعلض اللملفلكلريلن
المسيحيين ومنه بشك خاص رنسيس المراش (-0251
 ،)0225وشبيي الشميل ( )0902-0231و لر انلطلون
حيث برزت الدعوة إلت التحرر من الديانات القديمة القلائلملة
عيت األنانية" ،وعن حب السيطرة من قب رسسلا اللديلن"
والقول بأن الشرائع السييملة ال تسلتلملد إال ملن اللعليلوم
اإلنسانية الصحيحلة" ،ولليلس اللحلكل اللديلنلي واللحلكل
االستبدادي اسدين حسب ،ب هما غير طبيعليليلن وغليلر
صحيحين" ،كما يرى شبيي الشمي
وهكذا ال بد من تعمي النظريات العيمية كنظرية التطور
لداروين وتعمي الحريات الفرديلة ،واعلتلبلار اللخليلر اللعلام
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والتعاون أساس الحياة االجتماعية ،وينبلغلي أن ال تلعلتلبلر
القوانين والمؤسسات معصومة وغير قلابليلة لليلتلغليلر ،ألن
وظيفتها الوحيدة هي تدبير الحياة االجتماعية وال بلد ملن
ص الدين عن الحياة السياسية "إذ أن الدين هلو علنلصلر
تفرقة ،ال بحد ذاته ،ب ألن رسسا الدين يبلذرون الشلقلاق
بين الناس ،مما يبقي المجتمعات ضعيلفلة ،واألمل تلقلوى
بقدر ما يضعا الدين"
إن الدعوة إلت العيمانية والرابطة الوطنية لدى هذا التيار
تسند إلت اعتبار النموذج الغربي ي بنا المجتمع واللدوللة
وسياق تطوره قاب ل حتذا والتعمي وقد القت دعوتلهل
النتهاج سبي التقدم والنهلوض بلاللملجلتلملعلات اللعلربليلة
اإلس مية و قا لينموذج األوروبي ردة لعل علنليلفلة ملن
الحركات السياسية اإلس مية التلي نشلأت لي عشلريلنلات
القرن العشرين وتبنت كرة الحاكمية أو الدولة اإلسل مليلة
و ي هذا اإلطار جا ت نشأة جماعة اإلخوان المسيمين اللتلي
أسستها الشيخ حسن البنا ي مصر عام 0982
وإذا كانت جماعة اإلخوان المسيمين ي همها لإللسل م
وطرحها "الحيول اإلس مية لمشك ت العصلر لل تلبليلغ ملا
بيغته حركة (الجامعة اإلس مية) التي بيوز كرها األ لغلانلي
ومحمد عبده عق نية تيار (الجامعة اإلس مية) ال نلجلدهلا
عند اإلخوان" إال أنها ما كانت حركة صفوة تتجه إللت لئلة
محددة من الناس ،وإنما حركة تتجه إلت العامة والجلملهلور،
وألن نشأتها جا ت ي "حقبة تعاظ ليلهلا خلطلر حلركلة"
التغريب عيت عقيدة األمة وعيت تمايزها اللحلضلاري" لقلد
ر ض اإلخوان العيمانية والفص بين الدين والدولة " كانلوا
أقرف إلت دعاة "الدولة الدينية" أو السيطة الديلنليلة ،عليلت
الرغ من قوله بنياية الحاك عن األمة ،ألنه ي النهاية
يجردون األمة من السليلطلات السليلاسليلة واللتلشلريلعليلة،
ويتحدثون عن "قانون الهي" جاهلز للقلد غلدوا لي هلذه
القضية دون وعي شيعة يقولون "بالحك بلاللحل اإلللهلي"
رغ أنه "سنة" وليسوا بشيعة؟! كما د عه هذا الملوقلا
إلت موقع المدا عين عن خ لة آل علثلملان ،كلملا يلؤكلد
الدكتور محمد عمارة
لقد غدا شعار "الحاكلمليلة" علنلد اإلخلوان اللملسليلمليلن
باعتبارها أقدم الحركات السياسية الدينية السنية تلجلسليلدا
لفكرة اكتساف السيطة التي تدير اللملؤسلسلات السليلاسليلة
ليدولة مشروعيتها انط قا من النصوص اللديلنليلة (اللنل
القرآني والحديث والسيرة والنبوية) وهذه النصوص تفلسلر
أو تؤول بطريقة مختيفة عند التيارات السياسليلة اللديلنليلة
ولكن المشترو بينها هو اعتبارها السيطة مسألة اللهليلة ،ال
وضعية ،مقدسة ومطيقة ال متغيرة ومتناسبة ملع اللتلطلور
االجتماعي
يؤكد سيد قطب أن "قاعدة الدعوة قبول أن شلرع اهلل
وحده أيا كان ،ور ض ك شرع غيره أيلا كلان ،هلو ذاتله

اإلس م وليس لإلس م مدلول سواه" المجتمع اللملسليل
ينبغي أن يستند إلت شرع اهلل وأن يقوم عيت المبدأ القائل
عيت اإلقرار بعقيدة "أن ال اله إال اهلل ،وأن الحاكمية لليلسلت
إال هلل ،وير ض أن يقر بلاللحلاكلمليلة ألحلد ملن دون اهلل،
وير ض شرعية أي وضع ال يقوم عيت هذه اللقلاعلدة" إن
المسيمين اليوم ،كما يرى سيد قطب ،ي جاهليليلة كلتليلك
التي عاصرها اإلس م ب هل لي جلاهليليلة أظليل ملن
الجاهيية األولت ،ك ما حولنا جلاهليليلة ،ويلنلطلبل هلذا
الوصا برأيه عيت "تصورات الناس وعقائده وعلاداتلهل
وتقاليده وموارد ثقا ته و نونه وآدابه  ،شلرائلعلهل
وقوانينه حتت الكثير مما نحسبه ثقا ة إس مية ،وملراجلع
إس مية ،و يسفة إس مية ،وتفكيرا إس ميا هلو كلذللك
من صنع هذه الجاهيية"
وعيت الحركة السياسية اإلس مية أن تلتلجلرد ملن كل
مؤثرات الجاهيية التي تعيش يها ،وأن تلعلود إللت اللنلبلع
الخال الذي استمد منله رجلال اإلسل م أول ملرة ،وهلو
القرآن الكري لكي تستمد منه تصوراتها ليلحليلاة وقليلملهلا
ومناهجها "ليحك والسياسلة واالقلتلصلاد وكل ملقلوملات
الحياة" القرآن هو دستور المسيمين وال ينبغي أن يقلبليلوا
دستورا سواه وقد جا القرآن ليكون له بلملثلابلة ملنلهلاج
الهي خال عييه أن يتيقوا تعاليمه لليلتلنلفليلذ واللعلمل
ليفعيوا اليوم كما ع الجي األول "أن القاعدة التي يقلوم
عييها النظام اإلس مي تختيا عن القواعد التي تقوم عييهلا
أنله يلقلوم عليلت أسلاس أن
األنظمة البشرية جلملعلا
الحاكمية هلل وحده هو الذي يشرع وحده ،وسائر األنلظلملة
تقوم عيت أساس أن الحاكمية لإلنسان هلو اللذي يشلرع
لنفسه وهما قاعدتان ال تيتلقليلان وملن ثل لاللنلظلام
اإلس مي ال ييتقي مع أي نظام وال يجوز وصفه بغير صفلة
اإلس م"
والنظام اإلس مي كما يلراه سليلد قلطلب يلقلوم عليلت
كرتين أساسيتين ،األولت :وحدة اإلنسانليلة لي اللجلنلس
والطبيعة والمنشأة و كرة أن اإلس م هو النظام اللعلاللملي
العام ،الذي ال يقب اهلل من أحد نظاما غيره ،ألنه ال نلقلبل
من أحد دينا إال اإلس م والدين ي المفهوم اإلس مي كما
يراه سيد قطب هو النظام العام الذي يحك الحياة
أما البشر الذين يقومون بوضع أنظمة الحكل وشلرائلعله
وقوانينه من عند أنفسه إنه  ،كما يلرى سليلد قلطلب،
ير ضون الوهيه اهلل ويدعون ألنفسه خصائ األلوهية
"وهذا هو الكفر الصرا "
وإذ يرى سيد قطب أن "سياسة الحك ي اإلس م" بلعلد
التسيي بقاعدة الحاكمية تقوم عيت ث ثلة أسلس :اللعلدل
من الحكام ،والطاعة من الحكومين ،والشورى بين اللحلاكل
والمحكوم ،إنه يدعو إلت التفري "بين قيام الحاك بتنفيذ
الشريعة الدينية ،وبين استمداده السيطان من صفة دينليلة
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لشخصه ييس ليحاك سيطة دينية يتيقاها ملبلاشلرة ملن
السما [ ] إنما هو يصبح حاكما بلاخلتليلار اللملسليلمليلن
الكام وحريته المطيقة [ ] ث يستمد سيطته بعد ذلك
من قيامه بتنفيذ شريعة اهلل دون أن يدعلي للنلفلسله حل
التشريع ابتدا بسيطان ذاتي له ،إذا ل يرضه المسليلملون
ل تق له والية ،وإذا رضوه ث ترو شريعة اهلل لل تلكلن
له طاعة ومن هنا ندرو [كما يقول سيلد قلطلب] حلكلملة
يعين خييفة من بعده"
النبي (ص) ي أنه ل
ِّ
بليلن
ولكن مسألة الخ ة هذه كلانلت أسلاس اللخل
السنة والشيعة ،ما يعتبره سيد قطب واقعة ثابتة يلنلبلغلي
البنا عييها يما يتعي باختيار صاحب اللملوقلع األول لي
حراسة الدين وسياسة الدنيا ،يجمع لقلهلا الشليلعلة عليلت
ر ضه ،وه إذ يقولون بأن الحاكمليلة هلل تلعلاللت لقلم،
إنه يؤكدون أن مبدأ اإلمامة يلقلوم لي جلوهلره عليلت
التفويض اإللهي " النبي ل يكن له ح الحك إال بلعلد ملا
وض اهلل إليه ذلك ،واألئمة أيضا قد انتخبوا من قب النبي
بأمر اهلل تعالت" كما يؤكد أية اهلل منتظري ولو تجاوزنا هذا
الجانب العقائدي المرتبم بالخ ة بين السنة والشيعة يملا
يتعي بمسألة االمامة ،إن التاريخ اإلس مي يبيلن للنلا أن
مشروعية السيطة التي يتوالها الخييلفلة أو السليلطلان لل
تستند إلت مبدأ واحد يمكن اعتماده والقياس عليليله و لي
واقع األمر ،إن الحركات السياسية اإلس مية التي اسلتلنلدت
إلت كتابات "سيد قطب" و"المودودي" اللتلي تلتلحلدث علن
"الرسية الشامية لإلس م ،والتلي ال بلد أن تلتلجليلت بلكل
قسماتها ي دولة" ،انتهت إلت القول بأن "المطيوف تطبي
الشريعة" والشريعة هي عند المطالبين بتطبيقلهلا اللحلدود
المذكورة ي القرآن ،وبع الجزئيات األخرى مث الحلجلاف
ليمرأة ،وقمع الفساد بمظاهرة الغربية المستوردة"
ولكن الشريعة ليست قانونا يطب  ،وع وة عليلت ذللك،
هي "تشرذم المجتمع وتقسلمله ملن اللداخل كلملا أثلبلت
السنوات األخيرة والقول بلاللدوللة اإلسل مليلة قلول بلأن
اإلس م غير موجود اآلن ألنه ال دولة له بينما اإلس م كلان
منذ البداية ي الجماعة التلي خلاطلبلهلا اللقلرآن وأسلسلهلا
وحفظه اهلل سبحانه وتعالت بها و يها" وإذا كانلت اللدعلوة
إلت إعادة الخ ة ودولتها قد اقتصرت عيت "حزف اللتلحلريلر
اإلس مي" ،إن األمة وليست الخ ة هي ما يحف اإلس م
ألن هذه األخيرة هي إطار سياسي يتأثر بالظرو المتلغليلرة
لألمة ،والمعنت "الوحيد الباقي لوجدنا نحن العرف يكمن ي
اإليمان بوجود األمة ،وضرورة توحدها وسيادتهلا بلالشلكل
والطريقة الكفييين بالحفلا عليلت تلجلربلتلنلا اللحلضلاريلة
والسياسية العظيمة"
إن الميدان الرحب لإلس م ،وليلديلن بشلكل علام ،هلو
المجتمع أو بتعبير األستاذ عفي "حياة األ راد واللملجلتلملع"،

علام

و ي أخ ق المجتمع وعاداته وتقاليده وثقا ته بشك
ما يعبر عن واقع األمة التي ينتمي إليها هذا المجتمع
و ي هذا الميدان تتجسد الع قة بين العلروبلة واإلسل م
باعتباره الرسالة التاريخية الحية والخالدة التي حميها اللعلرف
إلت اإلنسانية ،وما هو حيوي و اع ي هذه الرسالة يلحليلا
ويتفاع ي المجتمع العربي وهذا المجلتلملع اللذي حلفل
هذه الرسالة صا ،هويته الحضارية وحا عييها رغل ملا
تعرض له من أهوال الحلروف واللغلزوات اللتلي أدت ملرارا
وتكرارا إلت إزالة أشكال السيطة المختيفلة لي اللملجلتلملع
اإلس مي ،ولكنها عجزت عن إلغا هويته الحضارية العربليلة
باعتبارها هوية مجتمعيه ترتكز إلت الترابم العضلوي بليلن
العروبة واإلس م أما الدولة يمكن أن يكون لهلا هلويلة
دينية ،ب مدنية تقوم عيت أساس كرة المواطنة وحملايلة
الحريات الطبيعية والسياسية ،وتستلملد مشلروعليلتلهلا ملن
رضت المواطنين وموا قته عيت سياسلتلهلا ذات اللطلابلع
الوطني الذي ال يقب التمييز بين المواطنيلن عليلت أسلاس
ديني أو طائفي أو قبيي ،والساعية إللت تلحلقليل نلهلضلة
شامية بأ توحيدي يجع األمة تنسجل ملع طلبليلعلتلهلا
وتاريخها تكون قادرة عيت تأمين مصالح الناس ،وحلملايلة
أرضه وحقوقه
إن العيمانية السياسية ،التي تبناها عفي مبكرا ،تلحلفل
هوية المجتمع بك مكوناته التاريخية والثقا ليلة ،وتسلملح
بتأسيس دولة المواطنة والحريات التي تدير المجتمع عليلت
أساس الدساتير والقوانين التي تحف اللحلريلات ،وتسلاوي
بين المواطنين ي الحقوق والواجبات ولو تأمينا قيي لي
البرام التي باتت الحركات اإلس مية تتبناها وتطرحها لي
أدبياتها وبرامجها السياسية لوجدنا يها شيئا من االنقلطلاع
عن بداياتها حيث كانت تدعو إلت الدولة الديلنليلة ،وطلرحلا
خجوال لمسالة تطبي الشريعة ،واقترابلا ملن طلر اللدوللة
المدنية ،وهو ال يختيا كثيرا عن طر العيمانية السياسية

ما كان تبني البعث لمدنية الدولة ،وهو ما يشكل أسلاس
العيمانية السياسية التي تبناها مؤسس البعث ي كلتلابلاتله،
مظهرا لفيسفة مادية أو عيموية تقوم عيت موقا سيبي ملن
الدين ب عيت العكس من ذلك كلان اللبلعلث واضلحلا لي
ر ض اإللحاد واعتبار اإليمان من الملحلفلزات اللتلي تسلهل
إيجابا ي نضال األمة ،وما تقتضيه من تضحيات تصل إللت
حد االستعداد لإلستشهاد و ي هذا اإلطار جا التمليليلز بليلن
الظاهرة الدينية والظاهرة الدينية -السياسليلة لي ملقلررات
المؤتمر القومي الثاني عشر لكي يكم اتجاها ي المؤتملرات
الحزبية يكرس العيمانية ،بمعنت الدعوة إلت الدولة اللملدنليلة
ي إطار مشروع النهضة العربية الشلامليلة ،و لي ملواجلهلة
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الحركات السياسية الدينية التي ر عت شعار تطبي الشريلعلة
اإلس مية في المؤتمر القومي الرابع المنعلقلد علام 0911
أقرت توصية تدعو إلت عيمانية الحزف ي مواجهة اللرجلعليلة
الدينية التي تهدد االنط قة التقدمية ي المجتمع اللعلربلي،
وخاصة ي األقطار التي تشلوه ليلهلا اللطلائلفليلة اللعلمل
السياسي ،وحيث تبرز التناقضات بين الفئات المتاجرة باللديلن
والجماهير الشعبية ،وحيث أنه ي للبلنلان تلحلديلدا تلقلتلرن
بلد
الفكرة العربية ي أذهان جز أبنا الشعب بالطائفية،
من تأكيد عيمانية البعث الستقطاف قاعدة شعبية ال طائفليلة
من ك ئات الشعب وطبقاته
ي ح المتابع لتقارير المؤتمرات القلومليلة أن إشلكلالليلة
الظاهرة السياسية -الدينية ل تفرض ذاتها قب الثورة عليلت
نظام الشاه التي أدت إلت الحك الديني الذي يتلبلنلت شلعلار
عموم والية الفقيه ي إيران عام ،0929وقد أشلار اللتلقلريلر
السياسي ليمؤتمر القومي الثاني عشر إلت ذلك حيث أكلد أن
المؤتمر القومي الحادي عشر اللذي انلعلقلد علام  0922لل
يتعرض ليظاهرة السياسية الدينية ألنها ي ذلك الحين لل
تكن بارزة الت الحد الذي يسمح بالتوقع أنها ستكون علنلوانلاَ
اساسيا ليعدوان عيت الع قة بين العروبلة واإلسل م ،وعليلت
المعاني الحضارية لتراثنا القلوملي اإلنسلانلي وللكلن ،رغل
ذلك ،جا التوجيه الحزبي ي اجتماع مكتلب اإلعل م قلبليل
المؤتمر القومي ي حديث ليرئيس الشلهليلد صلدام حسليلن
ليؤكد أن البعث ليس حياديا بين اإللحاد واإليمان ،وإنملا هلو
مع اإليمان دائما ،ولكنه ليس حزبا دينيا وال ينبغي أن يلكلون
كذلك ألن عقيدته هي عقيدة اللحليلاة لليلعلرف ،وهلي ضلد
تسييس الدين من قب الدولة و ي المجتمع
و ي بداية الثمانينات ،وبعد شيوع الكتابات علملا يلعلر
بالصحوة اإلس مية ،وانتعاش الحركات السياسيلة اللديلنليلة
التي طرحت شعارات تعادي القومية واالشتراكية والعيمانيلة
والدولة المدنية ،بات التصدي إلشكالليلة تسليليلس اللديلن
يحتاج إلت الوضو ي الموقا والبحث عن الوسائل اللتلي
تحمي المجتمع من تداعيات الصراع بين االتجاهات الدينليلة
والقومية والوطنية و ي هذا اإلطار عال الفص السلادس
من التقرير المركزي ليمؤتمر القطري اللتلاسلع لليلحلزف لي
العراق المنعقد عام  0928المسألة الدينية مبينا أن اللحلزف
أعطت هذه المسالة اهتماما بارزا ي عقيدته و ي سيلوكله
السياسي واإلجتماعي ،غير أنه ل يدع إلت بنا دولة دينية،
وإنما دعا الت بنا دولة عيت أساس الرابطة الوطلنليلة لي
إطار الوطن العربي الكبير و ي هذا المنحت جا ت المعالجلة
المستفيضة ليظاهرة الدينية والظاهرة السياسية  -الديلنليلة
ي التقرير السياسي الذي أقره المؤتمر القومي الثاني عشلر
المنعقد ي بغداد عام  ،0998والذي اعتبر اللتلمليليلز بليلن
هاتين الظاهرتين منطيقا أساسيا ي معالجة القضايا الهامة

والحادة التي تطر نفسها عيت الساحة العربية وبعد تحيي
األسباف التي تؤدي إلت حالة المد أو الجزر التي تعرضت لهلا
الظاهرة الدينية ليس بوصفها حالة إيمانية وإنما بلوصلفلهلا
ظاهرة سياسية  -دينية ،ينبه التقرير إلت ضلرورة اللتلمليليلز
بين الظاهرتين لمنع استغ ل الدين ألغراض دنيوية وتبني
شعارات دينية ألغراض سياسية ،والتفري الصلحليلح بليلن
مقتضيات السياسة وأهدا ها ووسائيها ،ومقتضيلات اللديلن
وشعائره ووسائيه وقد أكد التقرير ان الحلزف يلمليلز بليلن
حقيقة الدين وحقيقة القوى الرجعية التي تسلتلغل اللديلن
والشعارات الدينية د اعا علن مصلاللحلهلا وملوقلعلهلا لي
المجتمع؛ لذلك ال ينبغي محاكمة هذه الحركات عيت أسلاس
ما تدعيه من شعارات وطروحات دينيلة بل عليلت أسلاس
توجهاتها السياسية واالقتصادية والعميية
التعام مع الحركات السياسيلة اللديلنليلة عليلت أسلاس
برامجها ،باعتبارها برام سياسية ديلنليلة ونلزع أي صلفلة
قداسة مزعومة عنهلا يضلعلهلا لي السلويلة ملع األحلزاف
والحركات السياسية التي ينبغي أن تمارس دورها ي إطلار
الديمقراطية السياسيلة اللتلي تسلتلنلد إللت اللملشلروعليلة
المستمدة من صنادي اإلنتخاف ،وهي مشلروعليلة قلائلملة
عيت أساس والية األمة عيت نفسها التي تسلتلبلعلد تلملاملا
كرة الحاكمية اإللهية التي تترج باللدعلوة إللت تلطلبليل
الشريعة ،والنظر إلت النصوص المقدسة باعتبارها قلوانليلن
ليتطبي  ،سوا كانت مستندة إلت عقيدة والية اللفلقليله أو
إلت آرا سيد قطب والمودودي والندوي
وعيت أساس هذه البرام يمكن لتلح األبلواف لليلحلوار
واليقا بين التيار القومي الذي يسعت إلت نهضة شامليلة ال
يمكن ان تتحق أال ي دولة مدنية يتساوى ليلهلا جلمليلع
الناس ي الحقوق والواجبات التي تحددها قوانين وضلعليلة
تضعها مجالس نيابليلة ملنلتلخلبلة ،واللتليلارات واللحلركلات
السياسية والقومية والدينية والماركسية ي الوطن العربي
و ي هذا اإلطار جا ت دعوة مؤسس البعث األستاذ ميشيل
عفي ي خطابه األخير عام  0929والتي تبنلاهلا اللتلقلريلر
السياسي ليمؤتمر القومي الثاني عشر بهد نقل اللعل قلة
مع التيار اإلس مي من الصراع إلت الحوار ،ما أملكلن ذللك،
ت يا لوضع اإلس م ي وجه العروبة اللذي "يلقلدم أكلبلر
خدمة الصهيونية واإلمبريالية والشعوبية" ،وتوضيحا ليرسيلة
البعثية العق نية التي تيتقي مع " التيارات الدينية المتلنلورة
" ي النظر إلت التراث " كك بالمعنت اللحلضلاري ،اللذي ال
يقتصر عيت التدين وال عيت التشريع " ،واألصالة والشخصية
الحضارية لألمة ،والعدالة اإلجتماعيلة ،ودور اللعلروبلة لي
قيادة النضال ،وحسب هذه النظرة ال يتعارض ملفلهلوم "
األمة اإلس مية " مع المشروع الحضاري لألمة العلربليلة بل
يكون مكم له
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طكم عيعل ـكأل عرمـنـ ـ نمـل يـإطـالق سـاع يـعـض
عيمعتبل ن عيع كس ن عيذين ل ع تـبـكيـ ـل ـلـر خـلـتـ ـ
عبحتاك كأل عرخ اة ،يعد مؤ ما ص ك ي يـمـعـك ـد ة ـ ـل
عيام ةي  ،حُ دأل يه ن ة عإل ال عيمختلت يت ث ـق ذيـ
عي دث.
ه عرمنـ ـ ـلـر صـنـك ـ حـدث
جن ك عين ك ون
ج المي ،يكستثمكة طاعة جطالق ساع عيمعتبلـ ـن و ـ ظـ ـتـه
عيدوع ل ،يـأ ـي ـي جطـكة
س كس ك يخدم ن دع ه عيمك
يعب عيمنكوةعأل عي ك ع يكعب عي ط  ،ـي مـ ـكويـ إل ـبـكذ
عين ك من عب كة عيم ت نمك نكمي جةع ة عي عب وع عكع
عحتاك ك ه ي مك يعد عآلخا لر طايق عب تتكض عي كمل ..
ويمثلمك ت ت عبحتاك كأل عي عب تعخ عين ك وع كةه
عيمتعكةع يعد نن وص جير طايق معدو  ،نتدأل نيضك ـلـر
ي خ كة عيتع ي عيع كس وعي عة مل عين ك عيذ اع ن
ل ه يعض عينخب عيع كس وعيمعن من عيـبـ و عيـدويـ ـ
وعإلطل م عيتي يخد يبكء عين ك مصكي ك عبسـتـاع ـ ـاـ ـ
ي يال ك وعيمن ب .

جن ح ب عيبعث ي عي ط عيذ ي ي ه صم عيمعتبالأل
وعيمعتبل ن ،يؤتد عستماعة ضكينك مـن ن ـ جطـالق سـاع
تك عيمعتبل ن ،وجيغكء تك عيب ع ن عيمب دة يل ايكأل و ـي
مبدمت ك ط ع ن عرمن وعيص ك  ...عيخ
ن ـ ـل
ه ت عيا
من ديد ؤتد لر ن م
وح د طدةعأل معبنك ي م عطل عيعكن وعيعم وعيدةعس لر
طايق عب تتكض عي كمل يك تبـكة ـك عيـبـك ةة ـلـر ج ـك ة
عيمعات يم دع ك عيص ح ،وجير ط ع ك عي بـ ـبـ ـ صـكحـبـ
ي جسبكط ك عبستبدع وعيتعك وجطكم عيبديـ
عيمصل
عي طني عيديمباعطي عيتبدمي.
يصم عيمعتبل ن ..وين عص عيتصع د حتر ـايـا
عيت
آخا معتب ..
ج ال و بديا يامك ا معبنك و ر عبا ن ة ضـ ـك
يع كسكأل عين ك حتر عينصا.

ح ب عيبعث عيعايي عبمتاعتي (عرص )
ط ك ة ط ا عيع عن
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لقد تمادى نظام اإلنقاذ
المـتـأسـلـم فـي ـيـه
وضالله مـمـا أدى إلـى
استفحال األزمة الوطنيـة
الشاملة واالنحدار بالبـالد
إلى هاوية سـحـيـقـة ال
مخرج منها إال بزواله ،إذ
بعد أن فرَّط فـي وحـدة
البالد وسيادتها وأمنـهـا
واسـتـقـرارهــا ،وا ـعــل
الــحــروب وأفــرط فــي
الفساد والنهب والعسف
والتعالي على الشـعـب،
ومصادرة حقه األصـيـل
في تقرير ؤونه ،وفـقـد
كل مبرر لوجوده وألستمراره ،ودخل فـي مـرحـلـة
التحلل والتفسخ ،أعلـن عـن مـيـزانـيـة أ ـاعـ
الفوضى المالية واالقتصادية وأدت إلـى ارتـفـاع
أسعار السلع والخدمات إلى عنان السماء مع تآكـل
العملة الوطنية يومي ًا حتى أضح بال قيمة مـمـا
أدى إلى حالة من الركود االقتصادي لم يشهد لهـا
السودان مثي ًال في تاريخه الطويل وبإصرار وعـنـاد
ضارب ًا عرض الحائط بنصائح الخبراء االقتصاديين
وحلفائه والمشفقين عليـه مـن داخـل نـظـامـه
المهترئ ،تزامن ذلك مع استخفافه باالحتجاجات
الشعبية التي عم البالد واعتماده على األجـهـزة
القمعية واألمنية في معالجة أزمـة لـيـسـ مـن
اختصاصها دون تبصر أو اسـتـفـادة مـن دروس
حركة النضال الوطني في السودان ،مما يدل علـى
ان نظام الرأسمالية الطفيلية المتأسلم قـد فـقـد
الحيلة في مواجهة األزمة وأسند ظهره إلـى جـدار

مائل متـهـالـك .وان
كان هناك نـتـيـجـة
إيــجــابــيــة إلجــراءات
نـــظـــام الـــفـــشـــل
والــفــوضــى فــإنــهــا
تتمثل في تعبئـتـهـا
للشعب بكافة طبقاته
و رائحه للتحرك الجاد
من أجل إسقاطه كحل
وحيد للخالص الوطني
وإحـــالل بــــديــــل
ديمقراطي للسير علـى
طريق معالجـة األزمـة
التي ظل تتفاقم منذ
العام 9191م ،وذلـك
عبر تصعيد الحراك الشـعـبـي السـلـمـي وصـو ًال
لإلضراب السياسي والعصيان المدني واالنتفاضـة
الشعبية الشاملة.
وإنني أدعو البعثـيـيـن بـكـافـة قـطـاعـاتـهـم
وتنظيماتهم وقـوى اإلجـمـاع الـوطـنـي وقـوى
المعارضة السياسية والنقابية وتنظيمات المزارعين
والحرفيين والشباب والنساء ومنظمات الـمـجـتـمـع
المدني ومكونات الشعب كـافـة والشـخـصـيـات
الوطنية أن يواصلوا نضالهم بوتائر أسـرع وسـط
الجماهير لتوسيع أطر التحالف في مجاالت العمـل
والدراسة والسكن على امتـداد الـبـالد وتصـعـيـد
الحراك الشعبي السلمي إلنجاز اإلضراب السياسـي
والعصيان المدني عندما يعلن من تـحـالـف قـوى
المعارضة وإن النصر قريب بإذن الله وتوفيقه.
والتحية للمعتقالت والمعتقلين ،والمجد والخـلـود
لشهداء الوطن.

