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 في إلغاء الطائفية بدءًا من قانون انتخابي خارج القيد الطائفي -1

إن الحزب يرى أن الطائفية بكل تعبيراتها وخاصة السياسية منها، هي العائق األساسي التي تحول دون انتتتقتال 

لبنان إلى مصاف دولة المواطنة، ولهذا فإن المدخل الجدي ألحداث اختراق في بنية النظام السياسي القتائتع ىت تى 

أساس المحاصصة الطائفية هو بإلغاء الطائفية من الحياة السياسية واإلدارة الوظيفية، وهذا يبدأ من إىادة تكوين 

الس طة االشتراىية، وهي الممر اإللزامي لتشكيل مرجعية الس طة التنفيذية والرقيب ى ى أدائها. وهذا لن يتحتصتل 

إال إذا تشك ت الس طة االشتراىية ى ى أساس ال طائفي، وهذا يقتضى سن قانون انتخابي تتنتعتكت  متن خت لت  

 إرادة التمثيل الشعبي.

ولما كان القانون النافذ من شأن  أن يعيد إنتاج النظام لنفس ، فإن التعامل مع  ال يعني القبول ب  بل ستيتبتقتى 

 الحزب يناضل ألجل سن قانون جديد يقوم ى ى القواىد اآلتية:

ستنتة نستن الترشتد  11أن يكون قانونًا خارج القيد الطائفي ترشحًا وانتخابًا، وتخفيض ستن االقتتترال إلتى  -أ

 القانوني(.

 أن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة. -ب

أن تعتمد النسبية في التمثيل مع حق التجيير بحيث توفر الظروف لكافة القوى إليصال تمثي ها إلى المجت ت   -ج

 النيابي إذا ما كانت لها حيثية شعبية وسياسية.

أن يكون الترشح ل نتخابات ى ى أساس انتماء المواطنة، وبما يقتضي مع  إسقاط المشروىية القانونية ىتن  -د

 األحزاب الدينية والطائفية والمذهبية انسجامًا مع مبدأ إلغاء الطائفية من الحياة السياسية  العامة.

 وبما يتع ق باآلليات الرقابية فإن األمر يتط ب:

 تشكيل هيئة قضائية لإلشراف ى ى العم ية االنتخابية. -أ

 اىتماد البطاقة االنتخابية في ىم ية االقترال. -ب

 االستخدام المتساوي لإلى م الرسمي في الدىاية االنتخابية. -ج

 وضع سقف محدد لإلنفاق االنتخابي. -د

 تشديد العقوبة ى ى جرائع الرشوة االنتخابية. -هت

 

يعتبر الحزب أن وحدة األرض والشعب والمؤسسات هي ثوابت وطنية، ويفترض أن تكون موضع إجمال وطني  -1

 ى ى كافة الصعد والمستويات، وسيبقى يناضل لتثبيت ركائز هذه القضية باىتبارها قضية وطنية بامتياز.

يعتبر الحزب أن الدولة بما هي هيئة معنوية اىتبارية هي صاحبة الحق الحصري في فرض سيادتها ى ى كامل  -2

يتط ب منها توفير اإلمكانيات ال زمة وهذا التراب الوطني وهي تستمد شرىيتها من أحكام الدستور والقانون. 

 ل جيش ال بناني، ول قوى األمنية الشرىية األخرى، لكي تستطيع أن تقوم بمهماتها الوطنية.

يعتبر الحزب، أن ما نصت ى ي  الفقرة نب( من مقدمة الدستور حول ىروبة لبنان هوية وانتماء، يفترض أن  -3

تترجع ىم يًا في كافة المجاالت والميادين، وخاصة في انخراط  اإليجابي في مواجهة أىداء األمة العربية أيًا 

كانت مواقعهع ومشاربهع، وى ى قاىدة أن األمن القومي العربي هو وحدة ىضوية، وأي تهديد ل  هو تهديد 

 ألمن المكونات الوطنية العربية ومنها لبنان.

انط قًا من التزام  بميثاق جامعة الدول العربية والموجبات التي تم يها مقتضيات الهوية واالنتماء العربيين،  -4

فإن الصرال مع العدو الصهيوني لي  وجهة نظر، بل هو موجب وطني وقومي، وأن مقاومة العدو ومواجهت  

 هي مسؤولية وطنية شام ة.
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واحد وسبعون عامًا، من النضال المستمر في سببب بر     
المخاطر عن األمة العرب ة، كاف ة إلثبات جدا ة البببعبي فبي 
حماية األمة العرب ة من التبع ة لالستعمبا  والهبوب بو ب بة، 
ومنعوا من الغرق في مشا يع قوى الظالم والتكبيب برم كبمبا 
هي كاف ة لكشف قوى التزوير اإلقل م ة التي تدَّعب  حبرًبًا 

 عل  العالقة ب نوا وب ن العربم
واحد وسبعون عامًا، من النضال فبي تبتب  ااتبتباهبات، 
كاف ة للبرهان عل  محو ية البعي فبي البتبهبدد ألهبدا  
القوى المعا ية لألمة العرب ة، والتي تتلخص ببالبمبواجبوبات 

 التال ة:
 ضد الهو و  ة في فلسط ن المحتلةم أوًا:-
ضد ااستعما  في مؤامرته احتوائوا وتببيببتبب ببتببوببا  ثا  ًا:-

 ومنعوا من التقدم وإبقائوا جاهلة ومتخليةم
ضد حركات اإلسالم الس اسي، من أجببر فببكببرهببا  ثالثًا:-

التكي رد وإعا ة األمة إل  عهو  التخلف، وتحبريضبوبا ضبد 
اليكر القومي، وخاًة أ ه يتم ااستثما  ف وا إقل م ًا و ولب بًا 

 عل  حساب األمن القومي العربيم
ضد قوى التبع ة للعولمة الرأسمال ةم ومببن أجببر  ابعًا: -

اا تياع بحق األمة في التنم ة الشاملة لبنبقبلبوبا مبن     
 ااستسالم لمنوج ااستوال  إل  سقف اإل تاجم

مواجوة الدعوات القطرية و عوتوا إل  المزيد من  خامسًا:-
االتهاق بالووية القوم ة، أل وا بوا وحدها يكتسب كر قطر 
قوة ومناعة من سقوطه واحدًا تلو اآلخر في أيدد الطامع بن 

 بثرواته، ومها  ة س ا تهم 
سنوات طوال كان البعي ف وا مهرًا عبلب  أن يبكبون أول 
المضح ن في سب ر ا تقا  األمة العرب ة ووحدتوا وحبريبتبوبا 
واتتراك توام فوو مهرٌّ عل  أن يحمر سالح اليكبر مبببشبرًا 
بأن القوم ة العرب ة لمنتهرة موما طال الزمن، وموما تكاثر 
أعداؤهام وعل  استخدام سالح المقاومبة فبي مبواجبوبة أد 
احتاللم ويخوض معا   المواجوة في الشا ع وعل  المبنبببر 
ضد فسا  األ ظمةم بر هو الحبزب الب د قباوم، وسب بببقب  
مقاومًا، كر المشروعات المعا ية ألهدا  األمة في البعب ب  
الكريم، وفي حقوا في تقرير مستقبلوام وقاوم كبر  عبوات 
ااجتثاث التي  فع في مواجوتبوبا مب بات اآلا  مبن حب باة 

 أعضائه، ق ا ات وقواعدم
كا ت البداية باعتبا  فلسط ن قض ة البعبرب البمبركبزيبة، 
فا خرط بالعمر اليدائي اليلسط ني من  ا طالقتبه األولب ، 
واستأ يه بتأس س جبوة التحرير العرب بة لبتبمبثبر البعبمبق 
القومي للمقاومة اليلسط ن بةم ومبرو ًا بباعبتبببا  البوحبدة 
العرب ة حقًا ضرو يًا فبا   إل  إعبالن البوحبدة بب بن مهبر 
وسو ية، واستأ يوا بالعمر من أجر الوحدة ب نومبا مضبافبًا 

إل وا العراقم واعتبر الثروة العراق ة ملكًا للعراق  ن والبعبرب 
فأمم النيطم واعتبر أن كر القومب بات األخبرى البمبتبواجبدة 
ضمن حدو  الوطن العربي من المكو ات األسباسب بة لبألمبة 

آذا  الب د قضب  بباحبتبرام  11العبربب بة فبأًبد  بب بان 
 الخهوً ات الكر ية في العراقم

كا ت مضام ن اليكر القومي، وتطب قاته العمل ة التي قبام 
الحزب بتني  ها في كر قطر عربي، وخاًبة فبي البعبراق، 
سببًا أساس ًا في إثا ة مخاو  الدول ااستعما ية التي أعبدت 
استرات ت اتوا الس اس ة وااقتها ية والعسكرية لبمبحبا ببة 
 القوم ة العرب ة، والعمر عل  إبقا  العرب ميتت ن متخلي نم 
وألن الحزب يؤمن بتلك األهدا ، أًبح  ظامه الوطني في 
العراق، بما يمثله من وعي عم ق لوا، تحت مرمب  السبوبام 
الهو و  ة وااستعما ية والبقبوى اإلقبلب بمب بة البمبعبا يبة، 
وحركات التكي رم وإذا لم تكن الظرو  الدول ة مؤات ة لتني   
عدوا وا ضد العراق حت  التسع ن ات من القرن البعبشبريبن، 
ولكن بعد أن أً ب النظام الدولي القديم بالخبلبر  بتب بتبة 
ا و ا  ااتحا  السوف اتي، فقد أخ ت تلك الدول تعد  يسبوبا 
لتني   مؤامراتوا بحها  العراق في أعقاب العدوان الثالث ني 

 م3002، ا توا  باحتالله في العام 1991في العام 
إ ه في الوقت ال د حسبت ف ه أم ركا أ وا ستدخر البعبراق 
ف ستقبلوا تعبه بالو و ، فقد تيتَّرت األ ض تبحبت أقبدام 
جنو ها، وجنو  حليائوا، وا يتحت أبواب جونم في وجوهوم 
كما عبِّر عن ذلك طو ي بل ر،  ئ س وز ا  بريطا  ا األسبقم 
ب نما كا ت و و   ب بسبان وأزهبا ف تبتبيبتَّبح تبحبت أقبدام 
المقاوم ن العراق  ن، وفي المقدمة مبنبوبم البقبائبد ًبدام 
حس ن، وال د تابع القائد عزة ابراه م،  ف ق   به الطويبر، 

 مس رة المقاومة التي ما زالت مستمرة حت  اآلنم
في   سان ه ا العام، وبعد هزيمة الت   األم ركي، ومبع 
استمرا  المقاومة ضد النظام اإليرا ي، الشبريبك البيبعبلبي 
لالحتالل األم ركي، فقد حهلت بعب  البمبتبغب برات عبلب  
الهع د الدولي والعربي، لتوة منع أم ركا من ق ا ة البعبالبم 
بقطب ة واحدة، أو لتوة البداية في ًحوة عرب بة، وإن أتبت 
متأخرة، إاَّ أ وا اكتشيت أ وا وقعت ضح ة احبتبالل البعبراقم 
وأًبح أمنوا الوطني مكشوفًا أمام التوديدات اإليرا  ة، فبي 
الوقت ال د أ ا ت ف ه أم ركا ظورها لوم، واضعة مهالحوبا 
في سلة إيرا  ة لسبب تشابه مشروع وما في إعالن البعبدا  
للعرب، ومنعوم من مما سة حقوم في الوحدة والتحبر  مبن 

 أد  يوذ خا جيم
لم تكن مرحلة مقاومة ااحتالل األم ركي وإلحاق الوزيبمبة 
به، تشكر اليهر األخ ر في برامج المقاومة، والتي وقبيبت 
وح دة في مواجوتوا، بر جا ت بعدها المرحلة التي سبلَّبمبت 
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ف وا أم ركا العراق للنظام اإليرا ي، ول لك أعلنت المقباومبة 
استمرا ها في منع فرسنة العراق بعد أن  تحبت فبي مبنبع 
أمركتهم وإذا كا ت المرحلة الثا  ة ما زالت تبتبوالب  فهبوًا 
حت  اآلنم وإذا كا ت قد تودت متغ رات في مواقبف ببعب  
النظام العربي الرسمي، باتتاف إ  ا  خطو ة الدو  اإليرا ي، 
عندها بدأت مرحلة جديدة تشكر  قطة ا طالق في مس برة 
المقاومة، أل وا المرة الوح دة من  العدوان الثالث بنبي البتبي 
تعر ف ه بع  النظام العربي الرسمي بخطو ة ما يبحبدث، 
وأعلن أن هدفه ااسترات تي األول هو قطع أذ ع األخطبوط 
اإليرا ي من التمد  أكثر باتتاف توديد األمن القومي العرببي 
برمته، وذلك كخطوة أول  عل  طبريبق اقبتبالع كبر تبلبك 

 األذ ع تمامًا ومنعوا من ااست ال  عل  الوطن العربي كلهم
وإذا كان   سان ه ا العام ما زال واعدًا في إحداث البمبزيبد 
من المتغ رات باتتاف إعا ة ً اغبة مبببا م حبمبايبة األمبن 
القومي العربي، فإ ه في الوقت ذاته يحتمر فشبلبوبام وأمبا 

 األسباب فكث رة، ومن أهموا:
مع الوثوق بمهداق ة الود  ااسترات تبي الب د أعبلبنبه -

بع  النظام العربي الرسمي، باعتبببا  البنبظبام اإليبرا بي 
يشكر الخطر األساسي عل  األمن القومي العربي، في هب ف 
المرحلةم إاَّ أن الخلر في الوسائر التي ُتعتمد في البوًبول 
إل  تحق قه قد يحمر اليشر ال  يع، األمر الب د يبقبتبضبي 
مراجعة تلك األ ظمة وسائلوام وأما السبب ف عو  إل   كو وا 

 في المراهنة في الحلول عل  عامل ن: 
الوعو  األم رك ة التي تشكر سرابًا ا يمكن ااطم بنبان -1

إل هم وأل وا ل ست المرة األول  التي تغدق اإل ا ات األم رك ة 
 وعو ها السراب ة، وتتراجع عنوا ف ما بعدم

ووعو  القوى والت ا ات الس اس ة البعبراقب بة البعبمب بلبة -3
لالحتالل ن، خاًة وأ وا ما ست الخ ا ة واليسا  والبتبريبمبة 
المنظمة، بحق العراق والعراق  نم فوي لبن تبكبون أمب بنبة 

 لعالقاتوا مع الدول األخرىم
ول لك فالمراهنة عل وما في وضع الحلول، أو البمبشبا كبة 

 بوا، لوو ضرب من ااستحالة والعبث ةم 
وإذا كان احتمال اليشر في الوسائبر وا  ًا، ببكبر مبا لبه 
عالقة بالتهدد ألهدا  النظام اإليرا ي الخب ثة في البعبراق 
أوًا، كخطوة ا ُبدَّ منوا لحماية األمن القومي العربي ثبا ب بًا، 
فإن الحزب وإن كان يعتبر الخطبوات واألهبدا  البمبرحبلب بة 
مشروعة في المما سة الس اس ة، إاَّ أ ه يخبطبط مبن أجبر 
تحق ق أهدافه بنا  عل  ثوابت استرات تة، وعن ذلبك، مباذا 

 يحمر   سان ه ا العام من وعو ؟
عل  المستوى العراقي، وباعتبا  تحريبر البعبراق قضب بة -

مركزية، فإن المقاومة العراق ة وإن كا ت تعمر لالسبتبيبا ة 
من المتغ رات عل  الهع د العربي، إاَّ أ وا تعتببرهبا إحبدى 
وسائر التحرير من ااحتالل اإليرا ي، ولب بسبت كبلبوبا، ببر 
تشكر جز ًا مرحل ًا منوا، عل  أن يكون مرتبطًا مبع البوبد  
ااسترات تي الُمعَلن: تحرير العراق بشكر تامر وكامر مبن 
كر احتالل موما كا ت ألوا ه وأتكالهم ل ا يحمر   سان هب ا 
العام، وكما هو الحال من  عشرات السن ن، بشائر اسبتبمبرا  
المقاوم ن العراق ب بن فبي البخبنبدق البمبواجبه لبلبتبهبدد 

لالحتالل ن األم ركي واإليرا ي فبي البعبراقم ويهبر عبلب  
اقتالع ج و  )العمل ة الس اس ة( التي تسبتبتب بب إلمبال ات 
ااحتالل المركِّبم وهي إذ حد ت أهدافوا بدقة مبحبسبوببة، 
وإن كا ت تراهن عل  تحوات س اس ة تبعبضبد مبعبركبتبوبا 
وترفدها بإمكا  ات إضاف ة، إاَّ أ وا تؤمن أوًا وأخب برًا ببأن 
سواعد المناضل ن في ًيوفوا، من تت  أط ا  العراق مبن 
الوطن  ن والقوم  ن، هي القوة األساس ة والقاعبدة األقبوى 
التي تقف عل وا، وتهر عل  متابعة النضال وح بدة فبريبدة، 
مدعومة بإيما وا بحق العراق بالتحر  وااسبتبقبالل، وببنبا  
 ظام وطني يع د تحه ن حدو  الوطن العربي الشرق ة من 

 أد اختراق أو أد عدوانم
وإذا كان الحزب عل  المستوى القومي، قبد اسبتبطباع أن -

يشق طريقه بثبات، ويعزِّز حركته التي لم تتوقَّف من  واحبد 
وسبع ن عامًا، فإن   سان ه ا العام يبحبمبر أزهبا ًا وو و ًا 
و ياح ن، تؤكد أن   سان البعي يبق  واعدًا بالعطا  مبوبمبا 
تكاثرت حوله العوائق والعراق رم وتبق  و و ف يا عة ملوَّ بة 
باللون األحمر القا ي بلون  ما  تودائه الب يبن قضبوا فبي 
خنا ق المقاومة العسكرية، ومعطَّرة ببعبببق البغبببا  الب د 
تطلقه حركة  ضال مناضل ه في الشوا ع وفي األزقة حب بي 
تكون التماه ر الكا حةم وفي المعتقالت البتبي ُيبزجي فب بوبا 
المناضلون المكافحون في سب ر حقوق العمال والكبا حب بنم 
وإن كنا سنخص بع  األقطا  بال كر فلسمات تتمب بز ببوبا 
في حركتوا اآلن، فو ا يشمر أيضًا أن ساحات البمبنباضبلب بن 
البعث  ن في كر أقطا  األمة ليي المستوى ال د  عتز به من 

 الحركة والنضالم
كما يحمر   سان ه ا العام بشائر التحدد الب د يبعبلبنبه -

البعث ون في السو ان ضد  ظام القمبع وااسبتبغبالل، وقبد 
أثبتت سنوات  ضالوم السابقة مبدى تبمبسبكبوبم ببأهبدا  
التماه ر السو ا  ة، وقد برهن حراكوبم عبلب  أن قبد ات 
التماه ر هي الكي لة بتحق ق األهدا ، و فضوا أد مساعدة 
خا ج ة، ألن كر مساعدة من الخا ج ا ُببدَّ مبن أن تبكبون 
مشبوهةم فكان األ موذج السو ا ي، في الحبرا  الشبعبببي، 
هو الرمز لكر الثو ات التي يتب أن تكون  ظ ية  ق بة مبن 

 أية تبوةم
كما يحمر   سان ه ا البعبام، بباقبات مبن البو و  إلب  -

البعث  ن في لبنان، خاًة أ وم يسبطبرون الب بوم ًبيبحبة 
جديدة في النضال الشعبي، وهم ببعبد أن مبألوا الشبوا ع 
مطالب ن باجتثاث اليسا ، والطائي بة السب باسب بة، فبإ بوبم 
يقتحمون اآلن بوابات الترت ح لال تخابات الن اب بة ببعبد أن 
كا ت مقيلة عل وم وعل  غ رهم مبن البوطبنب ب بن الب يبن 
ًدقوا الوعد وأوفوا به تتاف جماه ر العمال واليالح ن وكبر 

 طبقات المتتمع اللبنا ي المحتاجةم
و أ خ   ر اً ،   و م ن   أ ج ر       س ا ن   آ خ ر ،   و ح ت     أ ب د   ا ل د ه ر ،   س   ظ ر   ف ك ر   
ح ز ب   ا ل ب ع ي   ا ل ع ر ب ي   ا ا ت ت ر ا ك ي ،   ف ي   ك ر   مبكبا ن   عبلب    أ   ض   
ا ل و ط ن   ا ل ع ر ب ي   ا ل ك ب   ر ،    بو   اً   سبا طبعباً   لبن   تبطبيب به   أ حبقبا     
ا ل ح ا ق د ي ن م   و س   ب ق     ا ل و ف ي   ل و ع و   ف ،   ط ا ل م ا   ظ ل َّ ت   ع ر و ق   ب عبثبي   
و ا حببد   تببنببببب    بببنببسببا   أ هببد ا فببه   فببي   ا لببو حببد ة   و ا لببحببر يببة   

 و ا ا ت ت ر ا ك   ة م 
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بمناسبة ال كرى الحا ية والسبع ن لتأس س حزب البعبي 
العربي ااتتراكي، أًد ت ق ا ة قطر لبنان لحزب طل بعبة 

 لبنان العربي ااتتراكي، الب ان التالي:
في السابع من   سان من كر عام ُيح ي البعبثب بون عب بد 
تأس س حزبوم، وهم يتد ون العود عل  البقا  أمنا  عبلب  
مبا ئه، حريه ن عل  أن تبق  ثوابت النبظبريبة البقبومب بة 
العرب ة مهوِّبة لمسا اتوم النضال ة عل  الهعد البيبكبريبة 

 والس اس ة وااجتماع ةم 
وإذ يحتير البعث ون بو ف المناسبة عل  مسباحبة البوطبن 
العربي الكب ر في يوم واحد، فو ا ل س  سوى تبعببب بر عبن 
وحدة النضال القومي، وترجمة عمل ة علب  أن البببعبثب ب بن 
يخوضون ًراعًا لتحق ق الوحبدة ا بطبالقبًا مبن وحبدتبوبم 
التنظ م ة، وبو ا يقدمون األ موذج العملي فبي أن البوحبدة 
هي أمر األمة في اكتساب وحدتوا ومنعتوبا، وببوبا تبيبعِّبر 
قد اتوا وإمكا  اتوا الس اس ة وااقبتبهبا يبة والبعبسبكبريبة 
لتدافع عن وجو ها، وتثبت حضو ها كبواحبدة مبن البقبوى 
المؤثرة في الس اسة الدول ة، وعبر اا تقال ببوضبعبوبا مبن 
حال المتلقي إل  حال الياعر والمحد  لخب با اتبه البوطبنب بة 

 والقوم ةم
 أيوا البعث ون

ه ا ع دكم ال د تحتيلون به كر عام، أًبح  مزًا لبوحبدة 
النضال العربيم لو ا السبب تتواًر المؤامرات استب بهبال 
ه ف الرمزية من وجدا كم، واستخدام كر وسائر التبرهب بب 
والقمع اليكرد والس اسي وااجبتبمباعبي اجبتبثباث  مبزيبة 

 الوحدة القوم ة من وجدان الشعب العربيم
إن استخدام كر مير ات الخطاب البتبحبريضبي، طبائبيب بًا 
وعرق ًا، واتخاذف تعا ًا تلطَّت و ا ف الت ا ات الس اس ة البتبي 
تعتمد التكي ر الديني منوتًا وسلوكًا، كان الود  منه إيبتبا  
أ ض ة جديدة لواقع تقس مبي جبديبد يبتبتباوز البتبقبسب بم 

بب بكبو، إلب    –التغرافي ال د  سمته اتبيباقب بة سبايبكبس 
التقس م المتتمعي عل  أساس  يني وطبائبيبي ومب هبببي 
وعرقيم وكر ذلك بود  ضرب وحدة األمة، وإضعا  عوامبر 

 منعتوا ال ات ةم
في ه ف المناسبة تثبتون مرة أخرى أن أول ك األعبدا  لبن 
يستط عوا التسلر إل  ًيو  أبنا  األمبة، وإن اسبتبطباعبوا 
مرحل ًا ز ع ب و  التقس م الطائيي، ووضع خطوط التقس بم 
التغراف ة، وإضعا  الشعو  الوطني والقومي الوحدود، فبإن 
إيما كم وثقتكم بأن أبنا  الشعب العربي لن يير ِِّ طوا بمبزايبا 
الوحدة اليكرية بمبضبامب بنبوبا السب باسب بة وااجبتبمباعب بة 
وااقتها ية، وسو  يقيون ًيًا واحدًا في مواجوبة البنب بر 

 من تلك الوحدةم
لقد آمنتم أيوا البعث ون بأن البببشبر جبمب بعبًا مبتبسباوون 
بالحقوق والواجبات، غن وم وفق رهم، ضع يوم وقبويبوبم، 
كث رهم أو قل لومم وآمنتم بأن كر العرب لوم حق بالحب باة، 
ولوم حق بحرية ااعتقا ، وعل وم واجبات ببالبتبسباود فبي 
العمر من أجر وحدتوم وبنا   ولتوم الواحدة، كما هبو حبق 
لكر القوم ات األخرىم ول لك كا ت مواقيكم الموحدة أينبمبا 
كنتم،  ل ر إًرا  عل  تتس بدكبم آمبال األمبة البعبربب بة 
وطموحاتوا في أن يكون لوا موقع ب بن األمبم فبي سببب بر 
تمت ن أواًر المبا م والق بم اإل سبا ب بة، و سبالبتبكبم أن 
تنشروها في سب ر عالم جديد تحكمبه قبوا ب بن البتبعباون 
واإللية لتكون سدًا من عًا في مواجوة كر قوى العدوان البتبي 
تستخدم قواتوا العسكرية للس طرة عل  العالم، والوب بمبنبة 

 عل  ثرواته وحقوقه في الع   المستقر الكريم واآلمنم
 يا جماه ر لبنان األب ة

إن النضال في لبنان، كما يؤمن به البعث ون، حبلبقبة مبن 
حلقات النضال القومي العربي، عل  قاعدة أن النبضبال فبي 
التز  الوطني هو حلقة تتكامبر مبع البكبر البعبرببيم ومبا 
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المبا م التي تقوم عل  المطالبة بحق التماه ر في لبببنبان 
ل تماثر مع المطالبة بحقوق كر المواطن ن العرب فبي كبر 
األقطا  العرب ةم وما هدفا الحرية والعدالة ااجتماع ة سبوى 
هد  مشتر  تنشدف جماه ر لبنان كلوا، مبن تبمبالبه إلب  
جنوبه، ومن ترقه إل  غربه، تاماًل كر مكو اته البديبنب بةم 
فالحرية ا م هب لوا وا عرق، فتم ع اللبنا   ن يطبمبحبون 
إل  امتال  حريتومم وجم ع اللبنا   ن يطمحون ألن يتساووا 

 في الحقوق ااجتماع ة والس اس ة وااقتها يةم 
 أيوا المناضلون البعث ون في لبنان

في ه ف المناسبة التي تحتيلون ف وبا بب كبرى تبأسب بس 
الحزب، أثبتم أ كم تمتلكون أسباب البقا  أل كم تبمبتبلبكبون 
اإل ا ة بااستمرا م وإ ا تكم ثبتتوا مببا م حبزببكبمم تبلبك 
المبا م التي تحيب  كب بان األمبة البعبربب بة مبن الضب باع 
والسقوط في حقول األلغام التي ز عوا أعدا  أمتكبمم وكبمبا 
أكَّد  فاق لكم في العراق أ وم عه ون عل  ااجتثاث عبلب  
الرغم من كر أ واع التنك ر والمالحقة والستن وااغبتب بال، 
وعل  الرغم من أ وم  فعوا ثمنًا غال ًا من  موم وحريبتبوبم 
وأ واحوم والمعا اة من تظف الع  ، والتوتب بر البقبسبردم 
وإ ما ا تضوا أن يدفعوا الثمن الغالي، فإ بمبا لبكبي يبحبر وا 
وطنوم من كر أ واع ااحتالل، وفي المقدمة منوا ااحبتبالل 
األم ركي واإليرا يم وكما فعلوا البعث ون في تبتب  أقبطبا  

 الوطن العربي الكب رم
لقد أثبتم أ كم أوف ا  ألمتكمم فاجتزتم كبر البمبهباعبب 
و  وب اآلام، و تحتم فبي الهبمبو  أمبام كبر مبحباوات 
إخراجكم من خبنبا ق البنبضبال، وإليبقباعبكبم فبي ببراثبن 
ااستسالمم وها أ تم قد عدتم إل  مواقع النبضبال ببعبد أن 
تخ ر البع  أ كم أًبحتم في  فاتر النس انم وأثبتم أ كم 
عل  الرغم من كر ذلك أ كم أبنا  الح اة، ولن تستطع قبوة 
في الد  ا أن تعلن إ وا  وجو كم، فأ تم أكبر مبن أن يبنبال 

 منكم أحد من أعدا  األمةم
ها أ تم تعو ون ال وم إل  الساحة، بعد أن  خلتم إل وا من 
بوابة النضال من أجر جماه ر العمال واليالح ن، والشبعبب 
المقوو ، المودو ة حقوقه عل  أيدد حاكم بهم لبقبد عبدتبم 
بعزم وقوة إيمان لتقيوا في الشوا ع إل  جا ب البتبمباهب بر، 
خاًة وأ كم  فعتم من أجر المطالببة ببحبقبوقبوبا الشبي  
الكث رم كما أ كم عل  استعدا  ألن تستمروا في البدفبع مبن 
 احتكم وجودكم حت  تنال التماه ر حقوقوا بالكامرم فبمبا 

 لحق أن يموت طالما يقف و ا ف مناضر يرفع  ايتهم
 أيوا المناضلون البعث ون 

 أيوا المناضلون في ًيو  المتتمع المد ي
يأتي   سان ه ا العام، حاماًل فرًة من فرص البنبضبال، 
فرًة ااستيا ة من اا تخابات الن اب ةم والتي أتاح القبا بون 
التديد لكم ولكر الوطن  بن، عبلب  البرغبم مبن تبوائبببه 
الكث رة، ثغرة تدخلون منوا لتلعبوا  و ًا فب بوبام وحبتب  ولبو 

جا ت اليرًة بشكر  سب ة مبتو ة في قا ون ميهر عبلب  
مقاي س القوى السلطوية الطائي ة، وفي غيلبة عبن أعب بن 
أمرائوا ال ين قاموا بإقرا ف، لكنوا جديرة بااستيا ة مبنبوبام 
لكن لالستيا ة من ثغرة النسب ة، عل  ض ق  قعتوا، تروط 

 وقواعد، من أهموا ما يلي: 
االتيا  حول لوائح المتتمع المد بي، لبتبكبون أًبواتبًا  -

 افضة لكر مظاهر اليسا  وجبرائبم السبرقبة البمبنبظَّبمبة 
بقوا  ن، أو بغ ر قوا  ن، ولتشكر مومازًا ا ينساف من أسبا  

 أما ة تمث له للشعبم
واعتبا ها فرًة لكشف المزيد مبن مبظباهبر البيبسبا   -

وبواطنه، مستي دين من الحمالت اا تخاب ة لكر مبرتبحبي 
 المتتمع المد يم 

واعتبا  اا تخابات الن اب ة حلقة من حبلبقبات البنبضبال،  -
وأ وا ل ست كاف ة، إذا لم تستمبر ببعبد السبا س مبن أيبا  

 القا مم
اعتبا  معركتكم ضد أحزاب سلطة المحباًبهبة، وكبمبا  -

بدأت قبر سنوات من اا تخابات، مستمرة بعدهبا لسبنبوات 
وحت  لعقو ، ألن استمرا ها لن يدع ع نًا من ع و وم تغيبو 
وتستريحم فأًواتكم عل  قلَّتوا في ساحات ااعتهام، هبي 
بمثابة الضم ر ال د يريدون أن يقبتبلبوف بشبتب  البوسبائبر 

 والسبرم 
ول كن ًوتكم وأًوات اللبنا   ن الرافضب بن ببمبثباببة  -

الضم ر ال د يعلن أماموم جم عًا أن ًوت الحق لبن يبمبوت 
طالما ظر في ه ا الوطن فق ر أو جائع أو مري  أو عباطبر 
عن العمرم بر إن موته محتم طالما ظر البوطبن مبرببوطبًا 
بخ وط من الخا ج تتحكم بقرا اته وتعتدد علب  سب با تبه، 
وتعمر عل  مها  ة قرا ف المستقرم بر طالمبا ظبرَّ تبببر 

 واحد محتر في الوطن العربي الكب رم
تح ة إل  الرفاق المؤسس ن، وفبي طبلب بعبتبوبم البقبائبد 

 المؤسس األستاذ م ش ر عيلقم
تح ة إل  تو د الحزب والوطن واألمة الرف ق القائد ًدام 

 حس ن وكر  فاقه الق ا ي نم
تح ة إل   وح الرف ق عبد المت د الرافعي،  بائبب األمب بن 

 العام للحزبم
 تح ة إل  تودا  البعي عل  مساحة الوطن العربي الكب رم

تح ة إكبا  وإجالل إل  الرف ق األم ن العام للحزب، القبائبد 
 األعل  للتوا  والتحرير، القائد المناضر عزة إبراه مم

الحرية لألسرى والمعتقل ن في العراق وفلبسبطب بن وكبر 
 ستون أ ظمة ااستبدا م

 عاش لبنان، عاش العراق، عاتت فلسط ن،
 عاتت األمة العرب ة

 
 الق ا ة القطرية لحزب طل عة لبنان العربي ااتتراكي

 3012في السابع من   سان من العام 
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أكد رئي  حزب ط يعة لبنان العربي االشتراكي المتحتامتي 

ة بدماء الشهتداء  حسن بيان، أن مسيرة األمة العربية المعمدَّ

في ف سطين والعراق، هي مسيرة مستمترة طتالتمتا بتقتيتت 

األمة تدفع األثمان في ف سطين ىتبتر تضتحتيتات أبتنتائتهتا 

وآخرهع شهداء مستيترة التعتودة التكتبترى، وطتالتمتا بتقتي 

االحت لين األميركي واإليراني جاثمين ىت تى صتدر التعتراق 

وبقيت القوى الطائفية والمذهبية والتكفير الديني والترهيب 

السياسي واالجتماىي تعبث بتأمتن التعتراق وأمتن أبتنتائت  

 ووحدة نسيج  المجتمعي والوطني،

ق، جة ُتدَّ  وألن ل حرية الحمراء باٌب بكل يد مضرَّ

شدد المحامي بيان ى ى أن الشعوب ال يمكن أن تستعتيتد 

حريتها بالعويل والنحيب، وأن االستبداد ال يسقط باألحجتيتة 

والدىاء، ولذلك فأن ل حرية في ف سطين ثمن ول حرية فتي 

العراق ثمن، وأن ال خ ص لألمة العربية إال بإىادة االىتتبتار 

ل مشرول الوحدوي لها والذي حمل لواءه البعث منذ تأسيس  

 وما يزال.

وحول لبنان حيث طرح الحزب آلتيتة لت تتتغتيتيتر التوطتنتي 

الديمقراطي استنادًا إلى بنود مشروى  السياسي متن أجتل 

 لبنان ىربي ديموقراطي،

أىاد المحامي بيان استحضاره لرؤية حزب ط يتعتة لتبتنتان 

العربي االشتراكي الوطنية ل نتخابات النيابية والتمسك بهتا 

أكثر من أي وقت مضى رغع قناىت  بأن التقتانتون التنتافتذ 

الذي تنتظع العم ية االنتخابية ى ى أساس  هو قتانتون قتد 

شوه النسبية وافتقر إلى وحدة المعايير ورسع حدود الدوائتر 

بحدود مصالح واضعي  وال بد من تغييره أو تعدي ت  وىت تى 

قاىدة النسبية الشام ة ل بنان ضمن دائرة انتخابتيتة واحتدة 

وخارج القيد الطائفي وتخفيض سن االقترال وفرض قتيتود 

شديدة ى ى اإلنفاق االنتخابي، وأن الحزب سيبقى محكتومتاً 

بالموقف المعارض لهذا القانون بالترغتع أنت  وفتي نتفت  

الوقت قرر االنخراط في العم ية االنتخابية ويشارك بفعالتيتة 

في كل المقدمات التي أفرزت لوائح وطنية بتعتضتهتا ضتع 

رفاق مناض ين وأخرى تتمتاهتى متعتهتا بتدون التمتشتاركتة 

 ترشيحًا.

ك م المحامي بيان، جاء خ ل الك مة القومتيتة التجتامتعتة 

الجاري في حفتل  82422411التي ألقاها مساء يوم الجمعة 

االستقبال الذي أقامت  قيادة حزب ط يعتة لتبتنتان التعتربتي 

بيروت لتمتنتاستبتة مترور   –االشتراكي في فندق الكومودور 

الذكرى الواحدة والسبعين لتأسي  حتزب التبتعتث التعتربتي 

االشتراكي والتاسعة واألربعين النطت قتة جتبتهتة التتتحتريتر 

العربية، بتحتضتور ومشتاركتة قتيتادات وطتنتيتة لتبتنتانتيتة 
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وف سطينية ووفود شعبية من مخت ف مناطق لبنان وحشود 

 بعثية من مخت ف األىمار واألجيال.

وقد توج  المحامي بيان في ك مت  بالتحيتة وبتاستع كتل 

الرفاق إلى األمين العام ل حزب والقائد األى ى لجبهة الجهتاد 

والتحرير المجاهد ىزت الدوري الذي يقود متعتركتة تتحتريتر 

العراق وإىادة توحيده وحماية هويت  العربتيتة كتمتا تتوجت  

بالتحية إلى القائد المؤس  ل بعث األستاذ ميشيتل ىتفت تق 

وسيد شهداء العصر القائد صدام حسين، دون أن يغفل ىن 

تحية روح الرفيق العزيز نائب األمين العام ل حزب المتنتاضتل 

الدكتور ىبد المجيد الرافعي الذي فارقنتا هتذا التعتام وهتو 

الذي واكب مسيرة الحزب منذ التختمتستيتنتيتات متن التقترن 

الماضي وكان دائمًا في صف الشترىتيتة التحتزبتيتة، وحتيتث 

سنبقى ى ى خطى مبادئهع التي حكمت س وكهع النضتالتي 

 وأدائهع التنظيمي.

 الحضو  الكريم،
 أيتوا األخوات واألخوة
 أيوا الرفاق واألًدقا 

في  ه ف المناسبة، العزيزة عل  قلوب البعث  ن، مناسبببة 
حلول ال كرى الواحدة والسبع ن لبتبأسب بس حبزب البببعبي 
العربي ااتتراكي، والتاسعة واأل بع بن ا بطبالقبة جبببوبة 
التحرير العرب ة،  وجه سالمًا إل  فلسط ن،  إل  تبوبدائبوبا، 
إل  أسراها، إل  ا تياضتوا إل  أقهاها وق امتوا، إل  مس رة 
العو ة الكبرىم  وجه سالمًا إل  عراق العروبة، إل  تودائبه، 
إل  أسراف، إل  مقاومته، إل  ا تياضة تعبهم  بوجبه سبالمبًا 
إل  كر حاضرة عرب ة يقاوم أهبلبوبا ااحبتبالل وااسبتبالب 

 والقمع وااستبدا م
في ه ف المناسبة التي يطود البعي ف وا عقبدف السباببع، 
 قف وإياكم لنستحضر المعا ي والداات التي  فعت كوكببة 
من المناضل ن العرب لتأس س الحركة التا يخ ة وإطبالقبوبا 
من غوطة  مشق ة كان أ يتوا ييوح في عموم بال  الشبام، 
يوم تيتحت تراي ن األ ض ف وا، وسرى في عروقوبا أحبمبر 
قا ي سق  الز ع وأتبع الضرع، فأخرج إل  البحب باة تبتبرة 
امتدت غهو وا عل  مساحة الوطن العربي الكب ر، غبا سبة 
ب و ها في تربة ه ا الوطن، التي أ بتت البعي الشب ه ل اته 
ح ثما تيتحت براعم الح باة فبي أ ض البعبروببة فبي كبر 

 حواضرها وبوا يوام
وهنا  قول للرفاق المؤسسب بن، الب يبن البتبأمبوا لبنب بف 
وسبع ن عامًا، إلعالن م ال  حزب الثو ة العبربب بة، أ به فبي 
الوقت ال د تنز  ف ه معظم األقطا  العرب ة  مًا، وتتعبرَّض 
للدما م  والبع  ي     معًا عل  ما يترد، فنحن ا    فبه، 
وه ا ل س ألن الدمع جفَّ في المآقبي، ببر ألن األوطبان ا 

تتحر  من ااحتالل بالبكا ، والشعوب ا تستبعب بد حبريبتبوبا 
بالعوير والنح ب، وااستبدا  ا يسقط ببكبتباببة األحبتب بة 

 والدعا م
إن األوطان تتحر  من ااستعما  والهو و  بة، والشبعبوب 
تستع د حريتوا، وااستبدا  يسقط بطرق باب الحرية ببالب بد 

ية المضرَّجة بالدما ، مستحضريبن كبالم تبوقبي:  حر ل ل و
 الحمرا  باب بكر يد مضرجة  يدقم

 عم ه ا هو سب ر  الحرية،  فللحرية في فلسط ن ثبمبن، 
وللحرية في العراق ثمن، وللحرية فبي كبر  حباب البوطبن 
العربي الكب ر ثمنم وه ا الثبمبن يبتبب أن ُيبدفبع، واألمبة 
العرب ة الميطو ة عل  الكرم ميطو ة عل  البب ل والسبخبا  
والتضح ةم إن  ه ف األثمان تدفع يبومب بًا فبي فبلبسبطب بن 
بتلقائ ة اا دفاع النضالي التماهب برد، وقبوافبر الشبوبدا  
ترود األ ض الط بة بالدما  الزك ة، وآخرها توبدا  مسب برة 
العو ة الكبرىم واألمة التي تدفع األثمان في فلسط ن عبببر 
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تضح ات أبنائوا،  فعتوا وتدفعوا في العراق، وقد ببلبا عبد  
تودائه  المالي ن وتودا  البعي فاق البمب بة وسبتب بن ألبيبًا 
و  توم تو د الحج األكبر الرف ق القائد ًدام حس نم ولو ا 
قال األم ن العام للحزب الرف ق المناضر عزة إبراه م، لبقبد 
أوقينا العد بالنسبة لشودا  الحزب، ألن تضبحب باتبنبا ثبمبن 
 دفعه لطر  ااحتالل وحماية العراق ووحدته وعروبته، وألن 
المس رة المعمدة بدم  الشودا  هي مس رة مستمرة طبالبمبا 
بقي ااحتالل ن األم ركي واإليرا ي جباثبمب بن عبلب  ًبد  
العراق، وطالما بق ت القوى الطائيب بة والبمب هببب بة وقبوى 
التكي ر الديني والتره ب الس اسي وااجتماعي تعبي ببأمبن 

 العراق وأمن أبنائه ووحدة  س ته المتتمعي والوطنيم
وال وم وفي ه ف المناسبة، مناسبة ذكرى تأسب بس حبزب 
البعي العربي ااتتراكي، وا طالقة جبوة التحرير البعبربب بة 
 قول  بأن األمة التي أ بثق ه ا الحزب من  حموا  إ ما تواجه 
ال وم تحديات كث رة، منوا ما هو قديم ومنوا ما هو مستتد، 
والتحديات بقديموا وجديدها هدفوا إببقبا  األمبة البعبربب بة 
مكبلة بق و  ااحتبالل وااسبتبالب وااسبتبببدا  والبتبخبلبف  
والتتزئة، وأس رة اا توان لمواقع التقرير في الخا جم وعل به 
فإن ا خالص لوا إا بإعا ة ااعتبا  للمشروع الوحدود وال د 

 حمر لوا ف البعي من  تأس سه وما يزالم
من هنا  ؤكد و شد ، بأن  تحبقب بق أهبدا  األمبة البتبي  
لخهوا الحزب في ثالث ة الوحدة والحرية وااتتراك بة، هبي 
سب ر الخالص لألمة وهي إن اجتمعت عل وا  قوى البعبدوان، 
فألن  ما تنطود عل ه من معط بات ذاتب بة   سبالب بة، ومبا 
تمتلكه من مكامن قوة يتعلوا  ائمة التأهب ا بعاث متتبد  
وإثبات وجو  من خالل فعلوا النضالي عبر امتشاقوا سالحبي 
الموقف والبندق ةم ألم يقر القائد المؤسس الرف ق م شب بر 
عيلق، )أمتي موجو ة ح ي يحمر أبناؤها السالح(؟ وها هبي 
قد أثبتت ذلك في فلسط ن والعراق ولبنان يوم ا طلق فعبر 
مقاوم لالحتالل وتكر حاضنة للثو ة اليبلبسبطب بنب بة يبوم 

 ضاقت مساحات ااحتضان العربي لوام
إن حزب البعي العربي ااتتراكي، حزب الوحدة والبحبريبة 
وااتتراك ة، حزب الرسالة الخالدة، أعط  القض ة القبومب بة 
ببعديوا التحريرد والوحدود أهم بة فبي سب باق مسب برتبه 

 النضال ة، حت  ذهب البع  إل  وًف خطابه بالخشبيم
وإذا كان يقهد بالخشبي الهبالببة، فبنبقبول لبوبؤا  إن 
خطابنا ليلسط ن والعراق وكر أ ض عبربب بة مبحبتبلبة هبو 
خشبي بهالبته، ألن التحديات التي تواجووا األمة، واألخطبا  
المحدقة باألمن القومي العربي، ا تواجه بخطاب مائع  ببر 
تواجه بخطاب فكرد واضح األبعا ، وبساعد ًبلبب ًبالببة 

 اليواذم 
وه ا الخطاب الهلب ال د  طرح عناوينه عل  المبسبتبوى 
القومي  طرحه  بنيس الهبالببة عبلب  مسبتبوى مشبا يبع 

التغ  ر في البن  الس اس ة للنظم القائمة وخاًة تلك التبي 
تديرها المنظومات األمن ة وقوى المحباًبهبة البطبائبيب بة 

 وح تان المال و ظم التو يي الس اسي والعائليم
فالحزب ال د يطرح الوحدة وتحرير األ ض، عل  مسبتبوى 
األولويات في النضال القومي، يضع قض ة التغ  ر البوطبنبي 
الديموقراطي في سلم أولويباتبه أيضبًا، وعبلب  قباعبدة أن 
النضال القومي التحر د ا يستق م إا ببإعبطبا  مضبمبو به 
الس اسي وااجتماعي بعدًا وطن ًا تقدم ًا ألجر بنا  مبتبتبمبع 
المواطنة، في  ولة مد  ة تنتظم الح اة ف وبا عبلب  أسباس 
المساواة ب ن أبنائوا في الحقوق والواجبات، وببمبا يبتبطبلبب 
إقامة  ظام اليهر بب بن السبلبطبات، وتبحبقب بق البعبدالبة 

 ااجتماع ة عل  أساس تكافؤ اليرصم
وعل  أساس ه ف المبا م العامة، كنا وسنبق  في لبببنبان 
منخرط ن في و تة العمر النبضبالبي والسب باسبي إلقبامبة 
النظام الوطني الديموقراطي ال د يسقط  ظام البطبائبيب بة 
الس اس ة التي جعلت البببلبد أسب بر اا شبطبا  البعبامبو د، 
وعطلت  ظام المسا لة والمحاسبة، وحولت اللبنا ب ب بن إلب  
 عايا هويات طائي ة بدل أن يكو وا مبواطبنب بن فبي  ولبة 
يحكموا القا ون وقواعد اا تظام العام البتبي  بص عبلب بوبا 

 الدستو م
 أيتوا األخوات واألخوة

إن الحزب ال د طرح آل ة للتغ  ر الوطني البديبمبوقبراطبي 
استنا ًا إل  بنو  مشروعه الس اسي من أجر لبببنبان عبرببي 
 يموقراطي وأعا  استحضا ف في مشروع  ؤيبتبه البوطبنب بة 
لال تخابات الن اب ة، يع د التأك د عل ه والتمسك به أكثر مبن 
أد وقت مض ، وهو ا يتر  فرًة ومناسبة إا وسب بوظبف 
معط اتوا ألجر تأم ن  أوسع التيا  س اسي وتعبي حبولبه، 
وضمن ه ا الس اق ينخرط  الحزب في العمل ة اا تخاب ة مبع 
اقتناعه بأن القا ون الناف  ال د تنتظم العمل ة اا بتبخبابب بة 
عل  أساسه، هو قا ون ا تنعكس من خالل تطب ق أحكبامبه 

 حق قة التمث ر الشعبيم
ه ا القا ون ال د توف النسب ة، وافتقر إل  وحدة المعاي ر، 
و سم حدو  الدوائر بحدو  مهالح واضع ه، ا بد من تغ  رف 
وإا تعديله وعل  قاعدة النسب ة الشاملة للبنان ضمن  ائبرة 
ا تخاب ة واحدة وخا ج الق د الطائيي، وتخي   سن ااقتراع 

 وفرض ق و  تديدة عل  اإل ياق اا تخابيم
إن الحزب ال د قر  اا خراط في العبمبلب بة اا بتبخبابب بة، 
وتا   بيعال ة في كر المقدمات التي أفرزت لوائح وطن بة، 
بعضوا ضم  فاقًا مناضلب بن وأخبرى تبمباهب  مبعبوبا  ون 
المشا كة ترتحًا )ترت حًا(، س ببقب  مبحبكبومبًا ببالبمبوقبف 
المعا ض للقوى السلطوية وقوى المحاًهة الطائي ة بكبر 
عناوينوا، إ  اكًا منه بأن الكر السلطود مشا   في اليبسبا  
وهد  المال البعبام، والبكبر مشبا   فبي تبثببب بت  بظبام 
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المحاًهة الطائي ة وإعا ة إ تاج النظام لنيسه وإن بآلب بات 
 القا ون اا تخابي التديدم

إن الحزب وبغ  النظر عن النتائج التي ستيرزها العمل ة 
اا تخاب ة، ا يعتبر أن معركته الس اس بة البتبي يبخبوضبوبا 
با خراطه في العمل ة اا تخاب ة، منعزلبة ومبنبيبهبلبة عبن 
مسا   ضاله العام إلحداث التغ  ر الوطني الديموقراطي عبر 
العمر النضالي الدؤوب، والمتواًر، استبنبا ًا إلب  تبوسب بع 
مروحة العالقات الوطن ة والس اس ة ألجر تيبعب بر البعبمبر 
الوطني واا تقا  به إل  المستوى المؤسساتي، ا طالقًا مبن 
توح د مير ات الخطاب الس اسي الوطبنبي، وإيبال  البحبرا  
الشعبي أهم ة باعتبا ف السب ر ال د يمكن الحركة الشعب بة 
من مما سة الرقابة والمحاسبة عل  األ ا  السلطود، وألجبر 
إعا ة ااعتبا  لمؤسسات الدولة الشرع ة وتيبعب بر هب ب بات 
الرقابة، ووضع حد لكر أتكال اا توا  لبلبحبريبات البعبامبة، 

 ومنوا حرية التظاهر والتعب ر وإبدا  الرأدم
 أيوا الرفاق، أيوا األخوة واألًدقا 

إن حزبنا، حزب طل عة لبنان العربي ااتتراكي، فبي هب ف 
المناسبة المت دة، مناسبة ذكرى تأس س البعي، وا بطبالقبة 
جبوة التحرير العرب ة، فإ ما  ح  وا ه ا العام وقبد فبا قبنبا 
 ف ق عزيز مبنباضبر واكبب مسب برة البحبزب مبنب  عبقبد 
الخمس ن ات وكان  ائمًا في ًف  الشرع بة البحبزبب بة، إ به 
الرف ق المرحوم الدكتو  عبد المت د الرافعي،  ائب األمب بن 
العام للحزب، و حن سنبق  عل  خط المبا م التبي حبكبمبت 
سلوكه النضالي وأ ائه التنظ مي، متد ين العود أن  بببقب  
عل  خط الوفا  للشودا ، تودا  الحزب واألمة، وعل   أسوم 
الشو بد البقبائبد ًبدام حسب بن، وأوفب با  لبقبا ة البحبزب 

المؤسس ن، وعل   أسوم الرف ق القائد المبؤسبس األسبتباذ 
 م ش ر عيلقم

وباسم كر الرفاق  وجه التح ة للرف ق القائد عزة إبراه م 
األم ن العام للحزب، والقائد األعل  لتبوة التوا  والتبحبريبر، 
ال د يقو  معركة تحرير العراق وإعا ة توحب بدف، وحبمبايبتبه 
هويته العرب ة، والعود  عل  مواًلة النضال لمواجوة أعبدا  
األمة المتعد د المشا ب والمواقع، وال ين يناًبو وا العبدا  
جوا ة ومداو ة، ويحتلون أ ضوا سوا  تمثر ذلك ببااحبتبالل 
الهو و ي، وكر محاوات التطب ع مع الك ان الغاًبب، كبمبا 
ااحتالل اإليرا ي وتغوله في العمق القوميم وأخ رًا ااحتبالل 
التركي، و عاة هؤا  من الغرب والشرق الدول  ن، وحب بي ا 
تستق م الح اة لو ف األمة إا بتبحبريبرهبا مبن كبر أتبكبال 
ااحتالات، وإسقاط النظم الرجع ة و ظم ااستبدا  والقبمبع 

 ومها  ة الحرياتم
 تح ة لكم، وتح ة ليلسط ن وا تياضتوا وتودائوام

 وللعراق ومقاومته، 
ولقوى الحرا  الشعبي المشدو ة إل  عبنباويبن البقبضب بة 
القوم ة، وقضايا التغ  ر الوطني الديموقراطي، في  ضالبوبا 

 التماه رد ال د تعرض لالختراق والتشويه، 
وتح ة إل  األحواز وا تياضة تعبوا وتح ة إلب  كبر قبوى 
التحر  في العالم التي تبقبف ببتبا بب قضبايبا با البقبومب بة 

 والوطن ةم
عشتم، عاش لبنان، عاتت األمة العرب ة، عباش البببعبي، 

 عاتت جبوة التحرير العرب ةم
 المحامي حسن ب ان
  ئ س حزب طل عة لبنان العربي ااتتراكي
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لمناسبة تأسي  حزب البعث العربي االشتتتراكتي أصتدر 

 مكتب الثقافة واإلى م القومي البيان التالي:

تمر اليوم الذكرى الحادية والسبعين لتأسي  حزب البعتث 

العربي االشتراكي، الذي جاء تعبيرًا ىن حاجة األمة العتربتيتة 

إلى تنظيع ط يعي يحقق ما كان يعتمل في صدور أبنتائتهتا 

من تط عات نبي ة نحو غد ىربي مشرق يحتقتق لتهتا ستبتل 

 النهضة والوحدة والتحرر والعدالة االجتماىية.

لقد تأس  البعث في حقبة تمكنت فيها قوى االستتعتمتار 

من بسط سيطرتها ى ى األمة فعاثت فيتهتا التفتستاد أرضتاً 

وإنسانًا وتمكنت من الجثوم ى ى صتدرهتا وتتكتريت  روح 

الضعف واالنهزام في أبنائها وأقامتت التحتواجتز التنتفتستيتة 

والعم ية بينهع فكرست االنقسام كأحد اهتع ركتائتز بتقتاء 

  .االستعمار وضمان استمرار نهب  لمقدرات األمة

في ظل هكذا أوضال نهضت ث ة من شباب وال متخت ت    

يتألع لما وص ت إلي  األمة من ضعف وتمزق وتخ ف، ل ختروج  

بأمتهع من هذا الواقع ونق ها إلى حالة التأهب لت تدفتال ىتن  

نفسها وطموحها في حياة حرة كريمة . فتداىوا ل نتضتال متن  

اجل خ ق جيل ىربي يعيد النبض إلى ىروق امتهع . فتقترأوا  

أمراضها بعيون فاحصة وق وب مؤمنة وثتقتة فتي أجتيتالتهتا  

التحتضتاري     القادمة، متكئين ى ى رصيدها الجهادي ودورهتا 

في انتشال البشرية من الظ مات والتخ ف الفكري و االنتهتيتار  

األخ قي. فاستنبطوا من ذلك شعار العمتل التنتضتالتي نأمتة  

ىربية واحدة ذات رسالة خالدة( واستولدوا من رحع المتعتانتاة  

أهداف وركائز النضال القومي المترابطة ترابطا ىضتويتا فتي  

نالوحدة والحرية واالشتراكية( وبدأوا النضال التمتنتظتع متنتذ  

م منط قين متن دمشتق ومتاديتن  1441 السابع من نيسان  

جسور الت حع النضالي مع أبناء األمة في كتل أرجتاء وطتن  

العروبة . فخاضوا معارك أحياء األمة وبعث نهضتتتهتا وإىتادة  

  مت يتيتن دورها اإلنساني ى ى مدى سنوات طوال بذل فيهتا  

البعثيين تضحيات جسام وحققتوا فتيتهتا صتورًا رائتعتة متن  

البطولة والتضحية ونكران التذات متا يتنتدر لت  متثتيتل فتي  

التاريخ، وأقاموا فيها نماذج ل بناء صارت منارات مشرقتة فتي  

 .تاريخنا العربي المعاصر 

د كان من ىوامل تميز "البعث" أن  لتع يتكتن فتكترًا أو لق

تنظيمًا نخبويًا أو حالماً، كما هو شتأن كتثتيتر متن األحتزاب 

والتنظيمات والتوجهات الفكرية التتتي كتانتت ستائتدة فتي 

الساحة السياسية العربية، فقد كان تنظيمًا جماهيريًا واقعياً، 

ربط النظرية الفكرية بواقع األمة، مستتتخت تصتًا فت تستفتتت  

السياسية والفكرية وممارسات  النضالية من صتمتيتع واقتع 

العرب ىبر التاريخ، فأجاب ىن كل التحتديتات التتتي تتواجت  

اإلنسان العربي وأمت ، رابطًا ى ى نحو رائع وخ ق ، وألول 

مرة في تاريخ العرب المعاصر ، بين وحتدة األمتة التعتربتيتة 

وقضية التحرر من االحت ل ومن النفوذ األجنبي متن جتهتة، 

مع قضيتي الديمقراطية والعدالة االجتماىية من جهة أخرى، 

فأكسب بذلك قضية الوحدة، التي كانت قضية  نتختبتويتة، 

دماًء جديدة من خ ل ربطها بنضتال التجتمتاهتيتر التيتومتي 

لتحقيق العدالة االجتماىية ، وبنضال األمة ك ها لتتتحتريترهتا 

 من قيود االحت ل والتبعية والنفوذ األجنبي.

م نتظتريتة  كما تميَّز "البعث" بأن  الفكر الوحيتد التذي قتدَّ

متكام ة واىية ىن الع قة بين التعتروبتة واالست م، وربتط 

بينهما ى ى نحو ىضوي شامل. حيتث نتظتر إلتى اإلست م، 

باىتباره الرسالة السماوية الخالدة التي حققت أىظع نتقت تة 

حضارية وإنسانية وقيمية في تاريخ العرب، ونظر إلى األمتة 

باىتبارها حقيقة راسخة خالدة، فتكتانتت رؤيتتت  لت تعت قتة 

بينهما، ونظرت  إلى الدين وااليمان، نظرة شمولتيتة واىتيتة 

مستمدة من طبيعة المجتمع العربي المؤمن، ومواكتبتة فتي 

 نف  الوقت لروح وحاجات العصر.

ولقد كانت إضاءات التقتائتد التمتؤست ، األستتتاذ أحتمتد 

ميشيل ىف ق، سّباقة في فهع هذه الع قة العضوية، التتتي 

تست هع اإلس م وتجع   باىثًا ى ى نهضة األمتة التعتربتيتة، 

وفي اىتباره أثمن ما يجب ان يحافظ ى ي  العربي، أيًا كتان 

دين ، فاىتبره زاده الثقافي والمعرفي والقيمي في مواجتهتة 

 مخططات اإللحاد ومسخ هوية األمة العربية.

وهكذا شكل مي د حزب العربي االشتراكي انعطاف  كبيرة 

في تاريخ العرب. ان  مي د أشرقت شمس  في ارض الشتام 

وانداحت إشراقت  لتعع أرجاء الوطن العربي من المحيط إلى 

الخ يج ، تخط لألجيال العربية مبادئ وقيع الحياة التي ت يق 

بأمة ذات رسالة ، وتؤس  لمدرسة نضالية غير مستبتوقتة 
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ستظل قندي  يهدي الثائرين لمئات السنين . فكان التبتعتث 

مولود قومي خال ، ولد من رحع المعاناة الذاتيتة فتوضتع 

ال بنات لمسيرة حاف ة بالعطاء مبنية ى ى نتظتريتة ىت تمتيتة 

استنبطت ىبر قراءة واقع األمة وحاجاتها والشروط النضالية 

الكفي ة بإىادة ىج تها إلى حيز الفعل والحياة والنتبتض متن 

 جديد، فكان بعث األمل وبعث العمل.

كان مي د البعث أول مشرول نضالي ىربي جتدي فتي  لقد  

فتربتط  العصر الحديث يتخذ من ف سطيتن قضتيتة متركتزيتة  

"البعث" بذلك ومنذ البدايتة بتيتن قضتيتة التوحتدة وتتحتريتر  

ف سطين، ف ع يجعل مسؤولية تحتريترهتا ىت تى أهتل ذلتك  

 القطر العربي فحسب، بل جع ها قضية مركزية لتكتل التعترب. 

وكانت باكورة انط قت  في ذلك دىتوتت  الشتبتاب التعتربتي  

ل تطول في مقاومة العدوان الصهتيتونتي وانتختراط قتيتادتت   

القومية متطوىين في صفوف المقاومة ل دفال ىن ف سطيتن  

وإيتمتانتًا متن التحتزب بضترورة التعتمتل  . م 1441 في التعتام 

المؤسسي لتحرير ف سطين، فقد أنشأ الحقاً جتبتهتة التتتحتريتر  

العربية، لتكون فصيً  مجاهدًا يضع مناض ي "البعث" التعترب   

 ليعم وا مع أبناء ف سطين لتحرير األرض المحت ة. 

لقد كان البعث أول حركة نضالية تجعل من كل التوطتن 

العربي ميدانا واحدا ل نضال وتجعل من قضايتا األمتة هتمتاً 

مشتركًا ، فتقبل الشباب العربي فكترة التبتعتث وفت تستفتتت  

النضالية القومية وانضع العديد متن أبتنتاء التعتروبتة إلتى 

كمتا  .صفوف  مناض ين في ساحات ىديدة من الوطن الكبير

قدم البعث نموذجا جديدا في التربية والس وك ى ى امتتتداد 

الساحة العربية حيث ربط الفكر بالممارستة وأوجتد تتجتربتة 

جديدة أنجبت أجياالً من نالمفكرين المناض ين( فكتان قتادة 

الحزب دومًا في مقدمة المسيرة التنتضتالتيتة وضتربتوا أرول 

األمث ة وأندرها في اإلقدام والشجاىة والشتهتامتة رافتعتيتن 

 شعار البعثي أول من يضحي.

ويسجِّل التاريخ بكثير من الفخر واالىتزاز المواقف القومية 

لحزب البعث العربي االشتراكي ى ى متدى ستنتوات نضتالت  

الطويل في مشرق الوطن العربتي ومتغتربت ، ووقتوفت  متع 

 قد ولدت ى ى يده أول وحدة ىربتيتة قضايا األمة الكبرى، ف

م ىندما قدم اكبر تضحية من اجل تحقيقها 1491في العام 

ثتع  .انسجاما مع قناىت  ووفاء لمبدئ  في الوحدة التعتربتيتة

استكمل البعث مسيرة الوحدة بتوقيع ميثاق الوحدة الث ثيتة 

بين العراق ومصر وسوريا، ثع توحيتد التقتوات التمتست تحتة 

 1483العراقية والسورية تحت قيادة ىسكرية واحدة ىتام 

لتشكل وألول مرة ، طوقا استراتيجيًا يطوق شمال التكتيتان 

  الصهيوني الغاصب.

وكان دىع "البعث" ل ثورة الجزائرية واضحًا وسريعاً، فتقتد 

بادر الحزب بوضع الثورة الجزائرية مع انتدالىتهتا فتي األول 

في متكتانتتتهتا التقتومتيتة  1494من تشرين الثاني2 نوفمبر 

الصحيحة، وقاد نضاالً شعبيًا واسعًا في متختتت تف الستاحتات 

العربية التي كان يتواجد فيهتا، ودىتمتهتا بتكتل األستالتيتب 

المتاحة، بل إن  فتح باب التطول ل لتحاق بصفتوف التثتوار، 

هادفًا في ذلك إلى حماية الثورة من جهة، والربط النضالتي 

بين مشرق الوطن العربي ومغرب  متن جتهتة أخترى. كتمتا 

احتضن "البعث" ثورة الشعب اإلرتتيتري ودىتمتهتا بتالتمتال 

والس ح والخبرات في كل المجاالت، فضً  ىن أوج  الدىتع 

 واإلسناد الشعبي األخرى.

وفي اليمن، كان حزب البعث العربي االشتتتراكتي التداىتع 

األكبر ل وحدة، والمدافع األمين ىنها ضد محاوالت التقستيتع 

واالنفصال، وهو اليوم يقف في صف "الشرىية" دفاىتًا ىتن 

وحدة اليمن واستق ل  ورفضًا ل مي يشيات الحوثية الطائفية 

المدىومة من إيران وىصاباتها في العراق وسوريا ولتبتنتان 

 ى ى نحو خاص.

أما في السودان، فقد كان دىع الحزب كبيرًا في مواجتهتة 

حركات االنفصال والتمرد التي هتددت وحتدة هتذا التقتطتر 

العربي الشقيق، وقد سجَّل التاريخ موقف قيادة "البعث" فتي 

العراق لدىع السودان في معركة مدينة الكرمك التي كانتت 

، كما كان ل حزب موقفت  1418أثيوبيا تسعى الحت لها ىام 

التاريخي في رفض انفصال جنوب الستودان ىتن التوطتن 

األم. وكذا ما قامت ب  قيادة "البعث" في دىع األشقتاء فتي 

موريتانيا التي كانت مدينة روصو فيها معرضتة لتغتزو متن 

جمهورية السنغال، حيث وفَّر كل أشكال الدىع حفاظاً ىت تى 

وحدة األراضي الموريتانية وسيادتها، وحتال دون ستقتوط 

 هذه المدينة العربية بيد المحت ين.

وفي العراق كانت ثورة السابع ىشر من تمتوز التمتجتيتدة 

التي قادها البعث ردا حاسما ى ى االنعكاسات الس بية التتتي 

م في االمة،  فأصتبتحتت بتغتداد 1481خ فتها حرب حزيران 

ىاصمة ل صمود وقاىدة ل نهوض استترد ىتبترهتا الشتبتاب 

العربي الثقة في النف  فكان ىراق تتمتوز متنتارة ستامتقتة 

ل نضال العربي وقف بقوة فتي وجت  أطتمتال اإلمتبتريتالتيتة 

والصهيونية وصار البتعتث والتعتراق وقتادتت  ورمتوزه متن 

المجاهدين نموذجا ل حياة التي يتوق إليها العربي في حماية 

  وجوده وتحقيق أمنيات  في العزة والكرامة.

لقد كانت تجربة "البعث" في العراق، فرصة غنية لتطبيتق 

أهداف الحزب في الوحدة والحتريتة واالشتتتراكتيتة، فتجتاءت 

المنجزات التاريخية من خ ل م حع البناء والتنمية والتأميع 

وقانون الحكع الذاتي، ثع م حع الدفال الباسل ىن بتوابتة 

األمة الشرقية ضد األطمال التوسعيتة اإليترانتيتة، متحتطتات 

بارزة مشرقة في تتجتربتة التبتعتث التفتكتريتة والتنتضتالتيتة 

والتنموية . فكانت ثورة "البعث" في العراق صورة حقيتقتيتة 

 لغنى فكر الحزب وحيويت  واستجابت  لتط عات امت  .

ونظرًا ألهمية الدور االستراتيجي ل بعث في ىموم الوطتن 

لت تعتديتد متن متؤامترات واستتتهتداف العربي فقد تتعترض 

االستعمار وأدوات  في المنطقة ، وحورب التبتعتثتيتيتن  بت  

ف ع يواج  أي تنظيع ستيتاستي، ،  هوادة وطوردوا واىتق وا

ما يواجه  حزب البعث العتربتي االشتتتراكتي، وختاصتة فتي 

العراق، من مؤامرات إجرامية تواصل سعارهتا إلتى تتنتفتيتذ 

ىم ية الغزو واالحت ل األميركي الغاشع ل عراق، الذي أستفتر 

ىن استشهاد قائد مسيرة "البعث" وىدد كبير من منتاضت تي 

الحزب ى ى مستوى القيادة وى ى المستويات التتتنتظتيتمتيتة 
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ألف شهيد، وىشترات  244ال حقة، الذين زاد ىددهع ى ى 

إال أن ذلك لع يزدهع إال صتمتودًا  ألوف األسرى والمغيَّبين.

 وإصرارًا وتمسكاً بالمبادئ.

لقد كان "البعث" ولتيت  غتيتره، هتو متن واجت  خت ل 

السنوات الخم  ىشرة الماضية الثقل األكبتر متن إجتراءات 

المحت ين وىم ئهع، فكتانتت قترارات االجتتتثتاث واإلقصتاء 

والحظر والقتل واالىتقال ومصادرة األموال من نصيب  ومن 

نصيب مناض ي ، وما يزال مناض و الحتزب يتواجتهتون هتذه 

المخططات الشريرة بإيمان وص بة ويقين مستقر بنصر اهلل 

العزيز، يصطفُّ معهع الخيرون من شعب العراق في م تحتمتة 

 صمود باسل مجيد.

لقد فضحت مخططات "االجتثاث" و "اإلقصاء" و "الحظر" و 

ق بتهتا  "مصادرة األموال" فرية الديمقراطيتة التتتي يتتتشتدُّ

الغرب، والتي زىتمتت التواليتات التمتتتحتدة، التراىتي األول 

لإلرهاب في العالع، أنها جاءت لتحقيقها في العراق، كمسوغ 

الحت ل  ونهب ثروات  . حيث ظهر المحتل ىت تى حتقتيتقتتت  

متعطِّشًا لسفك الدماء وممارستًا ألقصتى درجتات اإلرهتاب 

 وتقييد الحريات ومحاربة األفكار وقطع األرزاق.

ورغع ان احت ل بغداد العروبة في التاستع متن نتيتستان 

م كان منعطفا خطيرا في التاريتخ التعتربتي، ويتومتا  2443

ادمى العين والق ب ووضع مصير األمة في اصتعتب واقستى 

امتحان شهدت  في العصر الحديث ، إال ان  رغع كتل قستوة 

التدمير الذي أحدث  الغزو وشراسة االستهداف ، بقي التبتعتث 

مؤس  المدرسة النتضتالتيتة التفتريتدة ومتفتجتر التطتاقتات 

فباحتت ل بتغتداد  . والبطوالت األسطورية في وج  العدوان

كان لنيسان والبعث وأبناء الرافدين موىد آخر متع التمتجتد، 

حيث بدأت صفحة أخرى من سفر البطولة والتحدي تستطتع 

في سماء الرافدين وأخذت فصتائتل التمتقتاومتة التوطتنتيتة 

العراقية الباس ة بقيادة البعث وقائده المجاهد الرفيتق ىتزت 

إبراهيع تكبد االحت ل األمريكي البريطاني خستائتر فتادحتة 

أدت إلى هروب  مهزومًا مخذوالً. واصبح البعث والتمتقتاومتة 

الوطنية العراقية شمسا تسطع نورًا ىت تى درب التخت ص، 

وترسع ىبر هذه الم حمة البطولية فجرًا جتديتدًا يت توح فتي 

األفق ويبشر المؤمنين أن النصر آٍت، والظ ع زائل، وما تزال 

شمعة البعث تهدي الثائرين حتى يتتحتقتق التنتصتر التمتؤزر 

ويرحل الفرس واتباىهع وكل أدوات االحت ل تحت ضربتات 

 . األوفياء المجاهدين ليبقى العراق أله   وامت

تمر ى ينا ذكرى تأسي  البعث هذا العام ومطالب الجهتاد 

ضد أىداء األمة ى ى اشدها، فساحات ىديتدة فتي التوطتن 

العربي تعيش احت الت متعددة . فسوريا االنتطت قتة تتئتن 

وستنتدان ، تحت مطرقة الدكتاتوريتة والتتتمتزق متن جتهتة

احت الت أجنبية ىدة من جهة أخرى. وفت تستطتيتن متاتتزال 

 .تواج  وحيدة القمع الصهيوني

يتتتمتدد،   واالحت ل الفارسي في كل من األحواز واليمتن

والخ يج تحت مطرقة التهديد الفارسي المستتتمتر ، ولتيتبتيتا 

تعيش الحرب بالوكالة، والصومال المقسع يعاني مخططات 

 إبقائ  قيد االىتقال األجنبي.

إن التحديات الجديدة الخطيرة التي تتتتعترض لتهتا األمتة 

العربية ، احت الً وتآمرًا وتقسيمًا وبتّثتًا لت تفتتتن التطتائتفتيتة 

التذي  الجامعوالعرقية، تعيد التأكيد ى ى أهمية فكر "البعث" 

يوحد األمة ويعّبئ صفوفها في مواجهة كل جيتو  التغتزاة 

والمتآمرين ودىاة التفتيت الطائفي والعرقي. إذ ال متنتاص 

من الفكر الوحدوي الشامل لمواجهة الشرذمة والتقسيع، وال 

مناص من الحرية في مواجهة االحت ل والتبعية لتألجتنتبتي 

واالرتهان لمخططات  اإلجرامية، والبتد متن ستيتادة فتكترة 

العدالة االجتماىية، ى ى مستوى القطر وى ى مستوى األمة، 

لمواجهة أساليب االستعمار والهيمنة الجديدة ممث ة بتآلتيتات 

العولمة وهيمنتها الفّجة من خ ل وسائل شتى لي  اقت تهتا 

الشركات االحتكارية العابرة ل جنتستيتات والتحتدود، وأدوات 

الغزو الثقافي التي تستبيح الخصوصيات الدينية والثتقتافتيتة 

 والقيمية ل مجتمعات.

إن األمة اليوم، وهتي تتواجت  التمتشتاريتع الصتهتيتونتيتة 

والفارسية واألميركية، بحاجة جّدّية إلتى التفتكتر التوحتدوي 

التحرري النهضوي الذي يتدافتع ىتن وجتودهتا وهتويتتتهتا 

 وتاريخها، ويضمن لها مستقب ها.

إن ما تتعرض ل  األمة اليوم يدىونا ألن نتتتوجت  بتنتداء 

صادق إلى كل القوى العربية المجاهتدة والتحتريصتة ىت تى 

وحدة األمة وحماية هويتها ومستقبل أجيالها لمغادرة ضيق 

االصطفافات السياسية، الفئوية والقطرية، إلى رحاب العمتل 

العربي المشترك الواسع، مؤكدين أن يتد التحتزب ستتتبتقتى 

ممدودة لكل القوى التي ت تقي معها ى ى قاىتدة متواجتهتة 

مصادر الخطر الموج  لألمن القومي العربي، وحماية هتويتة 

 األمة حاضرًا ومستقبً .

وهذا ُيوِجب ى ى قوى األمة الحّية أن تتخترج متن دوامتة 

انقسامها السياسي ى ى المستويين الرسمي والشعبي، كون 

هذا االنقسام بقدر ما يوفِّر بيئة لتنامي أدوار قوى التحتالتف 

استعماري المفتوح ىت تى ىت قتات ىتمتيتقتة متع  -الصهيو

المشرول الفارسي العنصري الطائفي، فإن  ُيخترج متبتادرات 

الح ول السياسية ل كوارث واألزمات، التي تعصف بتالتعتديتد 

من األقطار، من البيت العربي إلتى التفتضتاءيتن اإلقت تيتمتي 

والدولي ال ذين لع يقدما ألمتنا حً  ولع ينقذاها من أزمتة. 

إن تعريب الح ول السياسيتة ، يتتتطت َّتب تتوفتيتر األرضتيتة 

الداخ ية الوطنية المناسبتة، التتتي تتتتشتكتل متن التطتيتف 

السياسي القادر ى ى إط ق متبتادرات ومشتاريتع وطتنتيتة 

وقومية ى ى قواىد الديتمتقتراطتيتة والتتتعتدديتة والتتتداول 

تل متدختً   الس مي ل س طة. وإذا كانت التمتصتالتحتات ًتشتكِّ

لب ورة مشرول وطني ل حل واإلنقاذ، فإن هذا التمتشترول ال 

تحم   قوى طائفية ومذهبية تمارس التترهتيتب الستيتاستي 

والتكفير الديني وترتبط بمراكز إدارة وتحكع خارجيين، بتل 

تحم   القوى التي قاومت االحت الت والمشاريع الطتائتفتيتة، 

التي تشكِّل خطرًا مضافًا ى ى األمن القومي برّمت  كما ى ى 

أمن القطر المعني مباشرة، وى ى األمن المجتتتمتعتي أيضتاً، 

وهذا ما يست زم تفعيل المشرول التقتومتي الشتامتل، التذي 

يشكِّل حزب البعث العربي االشتراكي ركيتزة أستاستيتة متن 
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ركائزه، باىتباره كان وسيبقى في المتواقتع 

األمامية ل دفال ىن األمة وأمتنتهتا، ولتيت  

إط ق مشاريع طائفية أو ىنصرية تفتيتيتة 

 مضادة.

والن ىصرنا الراهتن مت تئ بتالتمتتتغتيترات  

التمتتتتستتارىتة فتإن حتزب التبتتعتث التعتتربتتي  

االشتراكي بعد سبعة ىقود ى ى تتأستيتست ،  

يؤكد من جديد أهمية مراجعة الذات وتقييتع  

التجارب التتتي ىتاشتهتا ىت تى مترِّ التحتقتب  

الماضية، مستندًا في ذلك إلى ارثت  التغتنتي  

بممارسة النقد التذاتتي بتاىتتتبتاره ىتنتصترًا  

أساسيًا لتتتجتدد التحتزب واستتتمتراره فتكترًا  

وتنظيماً ونضاالً.  وهو إذ يتمتارستهتا التيتوم  

ويدىو إلى ممارستها ى ى كافة المستتويتات  

وفي جميع المجاالت، إنما يؤكد ى ى حيويتت   

وثقت  كحزب رسالي ىظيع ، ورغتبتتت  فتي  

التجديد والتطوير، ودىع اإليجابيات والتبتنتاء  

ى يها ،ومحاربة الس بيات وفرز القائمين بهتا،  

من اجل االنط ق نحو مستقبل أكثتر ثتبتاتتاً  

 ورصانة وحيوية وتجددًا.  

اليوم ونحن نحتفي بإحدى وسبعين سنتة 

مرت من مسيرة البعث ، فأننا نترتشتف متن 

معانيها القوة، ونتزود بتمتزيتد متن التعتزم 

واإلصرار ى ى مواجهتة أىتداء األمتة ىت تى 

 طول الوطن العربي وىرض . 

ف ينهض شباب األمة وجيل المتستتتقتبتل 

في وج  األىداء، فان ذكرى متولتد التبتعتث 

ومسيرت  العم قة مدىاة لتهتذا التجتيتل ان 

يصنع منها التمتعتجتزات. ومترحتبتًا بتذكترى 

نيسان المعفرة بأريج التبتطتوالت، نتيتستان 

 التحدي ، نيسان الرجولة والشهامة  والوفاء.

تحية إكبار وإج ل لألمين العام لت تحتزب 

القائد األى ى لجبهة الجهاد والتحرير الرفيتق 

 ىزة إبراهيع .

تحية لكل الرفاق التذيتن ستاهتمتوا فتي 

تكوين فكر "البعث" وتأسي  الحزب، وفتي 

مقدمتهع القائد المؤس  المترحتوم أحتمتد 

 ميشيل ىف ق

تحية لشهداء الحزب واألمة العربتيتة وفتي  

ط يعتهع القائد الشهيد صدام حسين ورفاق   

 في القيادة القومية وقيادة قطر العراق. 

وىاشت األمة العربيتة، وىتا  نضتالتهتا 

 الوحدوي التحرري.

 

 مكتب الثقافة واإلى م القومي

 2411السادس من نيسان2 أبريل 

عاهد  ئ س حزب طل عة لبنان العربي ااتتراكي المحامي حسن ب ان، 
 ف قه القائد الراحر الدكتو  عبد المت د الرافعي عل  البقا  عل  خط 
المبا م، خط القا ة المؤسس ن لحزب البعي العربي ااتتراكي ال د قدم 
الشودا  وعل   أسوم تو د الحج األكبر القائد ًدام حس ن، وقال مخاطبًا 

  وح الراحر الكب ر:
أ ت الحاضر  ائمًا في وجدا نا،  نور من مع ن ذكريات النضال التي 
عشناها وأيا ، وأ ت ال د فا قتنا في وقت ًعب، لكن  فاقك ال ين واكبوا 
مس رتك يعاهدو ك عل  الس ر في الخط النضالي ال د اختطته، أوف اً  
لمس رتك وتضح اتك ولشودا  الحزب وسو  يبقون يستلومون  براس 
النضال ال د  ب توم عل ه وهم عل  خط المبا م وعل  سلوكك النضالي 

 وًوًا إل  تحق ق أهدا  أمتنا في الوحدة والحرية وااتتراك ةم
كالم المحامي ب ان جا  خالل زيا ته ظور يوم السبت في السابع من  
  سان، ذكرى تأس س حزب البعي العربي ااتتراكي الواحدة والسبع ن،  
ضريح القائد الرافعي، يرافقه وفد حزبي يضم كوا   وأعضا  من الحزب في  
فرع الشو د تحس ن األطرش يتقدموم عضو الق ا  القطرية أم ن سر اليرع  
األستاذ  ضوان ياس ن والمرتح ن للمعقد الن ابي في طرابلس الدكتو  من    
معال قي وفي عكا  الدكتو  كمال خزعر ح ي وضعوا أكل اًل من الزهو  عل   
الضريح وقرأوا الياتحة لروح اليق د الطاهرة ول توجووا بعد ذلك إل  زيا ة  
أضرحة تودا  الحزب والراحل ن تحس ن األطرش وطالل العترد وأحمد حاود  
وأحمد الحاج ل قرأوا الياتحة معاهدينوم عل  ااستمرا  في مس رة الحزب في  

 مواجوة التحديات ل بق  الحزب وتبق  األمة وتح ا  سالتوا الخالدةم 
وكان المحامي ب ان قد استور زيا ته لطرابلس بلقا  تنظ مي موسع مع 
ق ا ة وكوا   وأعضا  حزب طل عة لبنان العربي ااتتراكي في طرابلس 
والشمال بحضو  المرتح ن للمقعد الن ابي في طرابلس وعكا  الدكتو  
من   معال قي والدكتو  كمال خزعر ح ي قدم ترحًا واف ًا لرؤية الحزب 
الوطن ة لال تخابات الن اب ة والدوافع النضال ة والس اس ة التي أملت عل ه 
المشا كة في العمل ة اا تخاب ة عبر مرتح ن له في بعبدا وطرابلس وعكا  
بالرغم من مالحظاته المتعد ة عل  القا ون الحالي لال تخابات،  اع ًا 
الحضو  إل  اا خراط الكلي في  عم الرفاق المرتح ن وعبر مختلف 
الوسائر الما ية واللوج تس ة واإلعالم ة والمعنوية، ومت بًا بعد ذلك عل  
كر ما تم طرحه من أس لة واستيوامات حول العمل ة اا تخاب ة وإ تاح 

 الموام الملقاة عل  عاتق الرفاقم
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 تح ة  فاق ة،
 م    تح ة العروبة والنضال

في ال كرى الواحدة والسبع ن لتأس س حزبنا البعبظب بم، 
حزب البعي العربي ااتتراكي، ينّشد البعثب بون إلب  هب ف 
المناسبة المت دة بما تنطود علب به مبن مبعبا بي و اات 
 ضال ة، وهي التي كا ت إي ا ًا با طالق البببعبي كبحبركبة 
تا يخ ة أخ ت عل  عاتقوا ق ا ة النضال العربي لبتبحبقب بق 

 أهدا  األمة في الوحدة والحرية وااتتراك ة م 
في ه ف المناسبة  تقدم  منكم أيبوبا البرفب بق البعبزيبز 
وباسم ق ا ة الحزب في لبنان وكر كوا  ف ومناضل ه ببأحبر 
التح ات الرفاق ة، واألمر يحدو ا بأن األمة التي أ تبت قبا ة 
كبا ًا وا تقوا في تضح اتوم حت  الشوا ة، هي عل  موعبد 
مع ا بعاث متتد ، استنا ًا إل  اختما  التراكم النضالي ال د 
تختز ه ب اتوا و ال د أغنته تتربة الحزب في العبراق، يبوم 
كان يبن  الهرح الوطني الشامخ، ويبوم أطبلبق مبقباومبة 
وطن ة طر ت ااحتالل األمب بركبي، واسبتبمبرت تبتبهبدى 
لالحتالل اإليرا ي وكر   ائيه و تغوله في العمق البقبومبي 
العربي، وهي التي  تغن  بثو ة فلسط ن المبسبتبمبرة فبي 

 ا تياضاتوا،و ثو ة األحواز وتضح ات مناضل وام 
في ه ف المناسبة المت دة،  وجه التح بة لبكبم، و بتبد  
عود الوفا  لحزبنا وق ا ته المناضلة وأ تم عل   أسبوبا أن 
 بق  عل  خط  المبا م منخرطب بن فبي مسب برة البحبزب 
النضال ة وطن ًا وقوم ًا لتحق ق أهدا  األمة ووفا  للشبوبدا  

 ال د عّمدوا ه ف المس رة بدمائوم الزك ةم 
 عشتم، عاش حزبنا العظ م، عاتت األمة العرب ةم 

 الق ا ة القطرية لحزب طل عة لبنان العربي ااتتراكي
 أم ن السر / الرف ق حسن ب ان 

زا  وفد من حزب طل عة لبنان العربي ااتتبراكبي 
مقر التنظ م الشعبي الناًرد فبي  3012/1/2يوم 

ً دا ح ي التق  الدكتو  أسامة سبعبد أمب بن عبام 
 التنظ مم

الوفد ال د ضم الرف ق حسن غريب عضو الق با ة 
القطرية للحبزب والبرفباق أحبمبد عبلبوش، ًبا ق 
تع ب،  هرت ب ضاود و زيه ز توت استعرض مبع 
الدكتو  سعد األوضباع السب باسب بة البعبامبة عبلب  
المستوي ن الوطني والقومي وآخر تطوا ات البوضبع 

 ومعركة اا تخابات الن اب ةم
وقد أكد عضو الق ا ة البقبطبريبة تبأيب بد البحبزب 
ومسا دته ألم ن عام التنظ م الشعبي الناًرد فبي 

 جزينم— ائرة ً دا
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  المحامي حسن بيان

القانون االنتخابي الذي ستجري ى ى أستاست  التعتمت تيتة 

االنتخابية، يتع التعامل مع  باىتباره القانون النتافتذ، وهتو 

رأى النور بعد مخاض ىسير، وبعتد "قتدح وذم وتشتهتيتر" 

بقانون الستين الذي كان يرتكز ى ى النظتام األكتثتري فتي 

 .احتساب الفوز بالمقاىد النيابية

القانون الجديد الذي أىاد تقسيع الدوائر االنتخابتيتة إلتى 

خمسة ىشر دائرة، كانت دوائره أقل من محافظة وأكثر من 

قضاء، ومن خ ل قراءة مواده يتبين أن  مشوب بكثيتر متن 

العيوب، أولها أن  لع يعتمد وحدة المعتايتيتر فتي تتقتستيتع 

الدوائر االنتخابية مما يجعل الحاصل االنتخابي ل عتبتور إلتى 

الفوز بالمقاىد يتفاوت بين دائرة وأخرى، وبما يتفتقتد هتذا 

القانون مبدأ المساواة وهو موجتب تشتريتعتي ،فضتً  ىتن 

شوائب كثيرة انطوت ى يها أحكام هتذا التقتانتون وختاصتة 

الدىاية واألنفاق االنتخابي بحيث أخرج كتثتيترًا متن أبتواب 

 .األنفاق االنتخابي من دائرة المراقبة

إذا كنا نتوقف كثيرًا ىند التشتويت  التمتوصتوف لتقتاىتدة 

النسبية التي اىتمدها القانون كأساس الحتساب المحتصت تة 

االنتخابية ألصوات المقترىين، فإن هذا القانون جتمتع بتيتن 

لتزامتي لت تعتبتور إلتى إمواصفات القانون األكثتري كتمتمتر 

المنافسة ى ى المقاىد إذا ما تأمن الحاصل االنتخابي، وبين 

ميزة ما ىرف بالقانون األرثوذكسي الذي يمارس من خت ل 

الصوت التفضي ي. وإذا كتان التقتانتون لتع يتنت  ىت تى 

"مذهبية" الصوت التفضي ي، إال أن  يمارس ضمنًا في إطتار 

القضاء ضمن الدائرة االنتخابية الكبرى، إال إذا كانت الدائترة 

االنتخابية ليست موزىة مقتاىتدهتا ىت تى األقضتيتة التتتي 

 –التهترمتل، أو راشتيتا  –تتشكل منها الدائرة كمثل بع بك 

 .متتترجتتتعتتتيتتتون–التتتبتتتقتتتال التتتغتتتربتتتي، أو حتتتاصتتتبتتتيتتتا 

وفي ب د تحكع ىم يت  االنتخابيتة قتواىتد التتترشتح ىت تى 

أساس مذهبي، فإن الغالبية العتظتمتى ستتتمتنتح صتوتتهتا 

التفضي ي لمرشح المذهب، ألن الطائفية فتي ظتل ارتتفتال 

منسوب الخطاب المذهبي تحولت إلى ثقافة شعبتيتة وهتذا 

 .نone vote one men( ى ى قاىدة

إذًا هذا القانون الذي انبهر كثيرون ب  وختاصتة واضتعتوه 

ظنًا أن  سيشكل مدخً  لتشكيل الس طة ى ى متا ضتوء متا 

سيفرزه من نتائج، انفجرت أولى قناب   السياسية بهع قبتل 

أن ينفجر بغيرهع. فهذا القانون كان بمثابة الصاىتق التذي 

فجر االصطفاف والتحالفات السياسية وأىاد رسمهتا قتيتاستاً 

ى ى المصالح االنتخابيتة ولتيت  قتيتاستًا ىت تى مستاحتات 

االقتراب أو االقتراب السياسي. ومتن خت ل رصتد ختارطتة 

التحالفات يتبين، أن الشيء ونقيتضت  ىتمتل بت  متن ذات 

األطراف، فمن تحالف مع فريق في دائرة افتتترق ىتنت  فتي 

دائرة أخرى، وهذا ما يؤكد بأن  باستثناء القوى الستيتاستيتة 

التي تطرحًا مشروىاً وطنياً ل تغيير الوطني التديتمتوقتراطتي، 

فإن سائر القوى التي تمسك بالمفاصل الست تطتويتة، إنتمتا 

تخوض االنتخابات وتنسج التحالفات ال لتتترتتفتع بتالتحتيتاة 

السياسية إلى مدار جديد من الممارسة الديموقراطية ختارج 

الوالءات الطائفية، بل تخوضها لتحسن مواقعها السيتاستيتة 

 .وهي طائفية ومذهبية حتى العظع

وإذا كانت شوائب هذا القانون كتثتيترة، إال أنت  تستجتل 

إيجابية ل ، هو أن  ىبر مقدمات  كان بمثابة صاىق التفجيتر 

ل صطفات والتمحورات الكبرى. وأثبت أن ىترى التمتصتالتح 

االنتخابية أقوى من ىرى التحالفات السياسية. وإذا كان هذا 

القانون قد انفجرت أولى قناب   التي فخخ بتهتا فتي بتدايتة 

التحضير ل عم ية االنتخابية بواضعي  ىمً  بنتظتريتة طتابتخ 

السع آك  ، فكيف سيكون في ضوء النتائج التي سيتفترزهتا 

وهو الذي ضيق هامش العبور لقوى التغيير التوطتنتي متن 

 .اختراق هذا الجدار السميك لنظام الطائفية السياسية

إن هذا القانون وأن جرت العم ية االنتخابية ى ى أستاست  

لتفادي تمديد آخر أو فراغ تشريعي إال أن أولتى متهتمتات 

الحركة الشعبية هو استمرار النضال ألجل إىتادة تصتويتب 

أحكام  باالتجاه الذي يعك  إرادة التمثيتل الشتعتبتي متن 

خ ل اىتماد لبنان دائرة انتختابتيتة واحتدة وىت تى قتاىتدة 

النسبية وخارج القيد الطائفي. ألن القانون بأحكام  الحاليتة 

لع يشوه النسبية وحسب، ولع يمهد الطريق إلىادة إنتتتاج 

القوى الس طوية لنفسها أيضاً، بل تضمن شتائتبتة كتبتيترة 

وجوهرية هو أن من يصوت بورقة بيضاء من ضمن رغتبتة 

االنخراط في العم ية االنتخابية لكتن ىت تى قتاىتدة رفضت  

ل طاقع السياسي الموزل ى ى ال وائح الست تطتويتة يتدختل 

صوت  في الحاصل االنتخابي ليرفع ، ويكون فتي مصت تحتة 

لوائح القاطرات الس طوية في المنطقة التي تعتبر نتفتستهتا 

 .تمثل اتجاه طائفياً أكثرياً 

فمن يصوت بورقة بيضاء يكون قد صوت بطريقتة غتيتر 

مباشرة ل وائح الس طوية ى ى اختت ف ىتنتاويتنتهتا، وهتذه 

قنب ة موقوتة أخرى زرىها واضعو القانون لتتتنتفتجتر بتمتن 

يظن أن  يعارض بورقة بيضاء فإذ ب  يصوت لمن ال يتريتد 

أن يصوت ل  إن  الخدال المشرل بقانون . انتبهوا لتمتحتاذيتر 

 التصويت بورقة بيضاء
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أما ما يحصل في لبنان فيت خ  في أن األكثرية تتختتتار 

ممث يها، ولكن أولئك الممث ين هع، في أكثريتهع الساحقتة، 

ممن ال يبدون حرصًا ى ى مص حة األكثرية. فتكون الصورة، 

والحال كذلك، هي أن األكثرية تمارس الديموقراطية فتعتً  

في اختيار نواب الشعب ولكنها ال تستتتطتيتع التقتطتاف متن 

ثمارها. وهنا تبدو الصورة غريبة ومستتهتجتنتة. فتمتن هتو 

موكول إلي  أن يختار نواب البرلمان، ى ى قاىدة إيصال من 

يؤمن مص حة األكثرية، ال يستفيد منها. واألكثر استغراباً هو 

أن  ى ى الرغع من ذلك تعيد ت ك األكثرية انتتختاب متن ال 

 يمثل مصالحها، فهي بمثل ت ك الحال كمن يخون نفس .

فهل تنشأ ت ك الظتاهترة متن خت تل متا فتي التمتستألتة 

 الديموقراطية؟

ليست الديموقراطية بحثًا نظريًا يتتتحتول التمتواطتن إلتى 

ديمتوقتراطتي إذا متا قترأه أو حتفتظت  ىتن ظتهتر قت تب. 

ف  ديموقراطية وج  تطبيقي يت زم مع جانب  النظري. ذلك 

الجانب يتضمن أوج  الوىي ل حقوق والواجبات معاً، ى ى أن 

 يكون وىياً نظرياً أوالً وممارسة حقيقية ثانيًا.

ف  معنى لتثتقتافتة ديتمتوقتراطتيتة ُتت تعُّ بتالتحتقتوق متن  

معرفة ل واجبات. فالديموقراطية ُوضعت كمبتدأ  ت زمها ب  دون 

ل ذات ولآلخر. فطغيان أحد وجهيها ى ى اآلخر يؤدي إلى خ تل  

في الع قة بين طرفيها. فالديموقراطية اجتماىية ستيتاستيتة،  

أي ال يمكن تطبيقها إالَّ في مجتمتع، وألن أفتراد التمتجتتتمتع  

متعددو المصالح كان ال بدَّ ل مبدأ الديموقراطي من أن يوازن  

بين مصالحهع بالعدل والمساواة. وألن الديموقراطتيتة متبتدأ  

س يع فهو ال يتحمل وزر األخطاء في تطبيق . فالديموقراطية  

 ال يمكن أن تكون س يمة بدون أفراد ديموقراطيين. 

هنا ُتطرح إشكالية الع قة بين الديتمتوقتراطتيتة كتإنتتتاج 

فكري سياسي متوضتوىتي، والتديتمتوقتراطتيتة كتمتمتارستة 

إيديولوجية. فإلبراز التأثير اإليتديتولتوجتي ىت تى متمتارستة 

الديموقراطية وظيفة مهمة ال يتمتكتن فتهتع التخت تل فتي 

 تطبيقها من دون اإلشارة إلي  ومعالجت .

ف  ديموقراطية وج  إنسانتي اجتتتمتاىتي ىتام ال يتولتي 

االنتماءات الطبقية وال الدينية وال المذهبية وال العرقتيتة أي 

حيز من االهتمام. فإذا كانت الحرية قيمة إنستانتيتة ىتامتة، 

وإذا كانت الديموقراطية وج  تطبيقي متتت زم متع قتيتمتة 

الحرية، فيجب أن تكون ذات أوج  ىامة. ومن اكتسابها ت ك 

الصفات فهي تتعارض مع الممارسة اإليديولوجية في شتتى 

وجوهها. ولكي ال ن غي اإليديولوجيا كشرط لضمان تطبيتق 

ديموقراطي س يع يمكننا أن نقنن اإليديولوجيا، بمعنتى أن 

نبتعد ىن األحكام اإليديتولتوجتيتة فتي أثتنتاء متمتارستتتنتا 

ل ديموقتراطتيتة. ولتمتزيتد متن التتتوضتيتح يتأختذ ختيتارنتا 

الديموقراطي في االنتخابات مواصفات المرشحين األخ قيتة 

وليست انتماءاتهع، برامجهع المع نة وصدقهع في تطبيقهتا 

 وليست هوياتهع الدينية أو المذهبية أو العرقية.

فالسائد في المجتمع ال بناني أن يتع االختيار فتي ورقتة 

االقترال، في الغالتب األىتع، ىت تى قتاىتدة اإليتديتولتوجتيتا 

المذهبية من دون النظتر إلتى مصت تحتة اإليتديتولتوجتيتات 

المذهبية األخرى. وهذا ما يفسح الستاحتة لتواقتع التتتنتابتذ 

المتبادل. فينتج ىنها مبدأ الذرائعية في الدفال ىن المذهب 

أو الطائفة حتى ولو كان ى ى حساب المذهب اآلخر. وتتتتع 

ممارسة هذا الخطأ ى ى حساب ال حع الوطني متن جتمتيتع 

مذاهب لبنان وطوائف . فيصبح مبدأ الوطنية غتطتاء هشتاً 

 يدافع ىن  الجميع لفظياً من دون أية ممارسة ىم ية.

ولت ك المظاهر أسباب حقيقية يتغافل ىنتهتا التجتمتيتع وال  

يولونها أهمية ىم ية، فيتسابق الجميع في التكاذب المتبادل.  

وهكذا تتوالى األيام وتتزداد األحتوال ستوءًا، ويتجتب أن ال  

تخدىنا مظاهر الحرص ال فظي ألنها ال تحمل دوافع من أجتل  

الوصول إلى تشخي  حقيقي ل تمترض وإىتطتاء التمتريتض  

 ى جاً صحيحاً. فالمرض يكمن في ثقافة النخبة ومصالحها. 

ت ك هي آفة الطائفية السياسية في لبتنتان. تت تك اآلفتة 

التي ورثها المجتمع ال بناني من المرح ة العثمانية. وتتاريتخ 

لبنان م يء بالشواهد واألمث ة. وألن الدولة الدينية لع تكن 

ىادلة مع شتى األديان والمذاهب، كان يحصل التخت تل فتي 

بنية الس طة وأدائهتا. إذ كتان التمتذهتب التحتاكتع يتولتي 

االهتمام بنخب  الدينية والسياسية حتى ى ى حساب العتامتة 

في . ولما جاءت مرح ة االنتداب الفرنسي، حاولت ست تطتاتت  

أن تقوم بتحديث ل بنى السياسية ى ى مستتتوى الست تطتة 

السياسية واإلدارة، ولكنها أبقت ىت تى التبتنتيتة التثتقتافتيتة 

الشعبية من دون أي تغييتر، فتأبتقتت التثتقتافتة الترستمتيتة 

ثت التنتظتام  والشعبية أسيرة الماضي. وبمعنى أدق فقد حدَّ

السياسي بت بيس  ثوبًا ديموقراطيًا ى ى قاىتدة أن يتختتتار 

الشعب ممث ي  وى ى أن يتولى الس طة من يختاره الشعتب. 

وهي ىندما لع ُتعن، بالتتتنتستيتق والتتتواطتؤ متع التنتختب 

االقتصادية والعائ ية ال بنانية، كما ورثتها تمامًا ىن التعتهتد 
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ألبستت الت تبتنتانتيتيتن ثتوب  العثماني، فقد

التحديث من دون أن ت م  البنية الثقافية 

 أدنى اهتمام. ل مجتمع ال بناني

وبمثل ت ك النق ة المتصتطتنتعتة التهتشتة 

استمرأت نخب الطوائف في لتبتنتان ونتختب 

العائ ت قواىد ال عبتة، فتتتوارث أقتطتابتهتا 

كراسي الحكع جيتً  بتعتد جتيتل وال تتزال. 

وبمثل هذا الواقع اكتسبت التديتمتوقتراطتيتة 

ال بنانية سمات خاصة، بمتعتنتى أن نتتتائتج 

ال عبة الديموقراطية ُوظِّفت لكي تصب فتي 

 مص حة النخب الطائفية والعائ ية.

وإذا كان لبنان، في تاريخ  المعاصتر، قتد 

أصاب بعض المتغيرات ى ى صعيد التنتختب 

فقد دخ ت النخب المالية واالقتصادية، متن 

الذين راكموا رؤوس األموال، دائرة التناف  

مع النخب الطائفية والعائ تيتة. لتكتن قت تمتا 

اصطدمت مصالتح هتؤالء وأولتئتك ألنتهتع 

كانوا يجدون تسويتة متا تضتمتن مصتالتح 

 الطبقتين معًا.

وإذا كان يمكننا أن نصف واقع حال النختب  

الحاكمة اآلن في لبنتان فتنترى إنتهتا تتقتوم  

. فينتج  تحالف بين الطائفة ورأس المال  ى ى 

ىنهما س طة تعيد إنتاج نفتستهتا بتاستتتمترار  

فتكون الديتمتوقتراطتيتة فتي لتبتنتان قشترة  

 يستغ ها التحالف المذكور من أجل مصالح . 

واستنادًا إلى ذلك تتبتقتى األكتثتريتة فتي 

لبنان خاضعة لمفاهيع إيديولوجيا الطتائتفتة 

المتحالفة مع س طة رأس المال. وال يتمتكتن 

أن نتصور أن يحصل تغيير ما في لبنان متا 

لع يتع الحفر في البنى الثقافيتة لتألكتثتريتة 

 التي يستخدمها وارثو الس طة.

ت ك مهمة طوي ة ب  شك، ولكنها ستبقى 

أبدية ما لع تبدأ حركات التغيتيتر فتي بتنتاء 

أس  ثقافية شعبية تترتتقتي بتواستطتتتهتا 

بالثقافة الشتعتبتيتة إلتى مستتتوى التوىتي 

واإلدراك ل حقوق والواجبات ى ى اتجتاهتيتن 

. الوىي الوطني والوىي الطبقي معاً  اثنين:

وال بدَّ من اإلشارة إلى أن  متن األفضتل أن 

تبدأ حركات التغيير إلنجاز مهمة طوي ة بتدالً 

من أن تنتظر إلى األبد الذي لن يتغتيِّتر متن 

 الواقع شيئاً من دون جهود ُتبذل.

بعد عام ن و هف عل  الغزو الهو و ي للببنبان، ا يبزال ااحبتبالل 
جاثمًا عل  التنوب والبقاع الغربي و ات ا، وان العدو يو ئ  يسه إلعبا ة 
 شر قواته في بع  مناطق التنوب اللبنا بي تبحبت تبعبا  تبحبقب بق 
ا سحابات جزئ ةم وان المياوضات التي جرت في البنباقبو ة لبم تبحبدث 
تعدياًل عل  الخطط اإلسرائ ل ة ح ال لبببنبانم إذ أن اا سبحباب الب د 
يطرحه العدو إ ما يطرحه عل  تروط ووفق تهبو ات تبخبدم أهبدافبه 
القريبة والبع دةم فوو يعا ض  شر قوات الطوا م الدول بة عبلب  طبول 
المنطقة الحدو ية، كما يعا ض  شر الت   اللبنا ي في منطقة تمبال 
الل طا ي،  اع ًا إل  إ اطة األمن في المنطقة الحدو ية ببالبقبوات البتبي 
تدو  في فلكه، وجعر القوات الدول ة تشكر فاًاًل ب ن مناطق ييترض 
أن تكون جم عوا تحت الس ا ة الوطن ة اللبنا  ة الكاملة وعماًل ببقبرا ات 

 م134األمم المتحدة وخاًة القرا  
تلك المياوضات التي  ا ت عل  مدى اثنتبي عشبرة جبولبة لبم تبؤ  
الغاية المرجوة من وجوة  ظر "إسرائ ر" البتبي أ ا ت لبوبا أن تشبكبر 
إسقاطًا للبنان المقاوم وعمل ة البتبيبا  عبلب  اا بتبيباضبة الشبعببب بة 

 المتهاعدة ضد قوات ااحتاللم
فعل  العكس من ذلك، ح ي المقاومة زا ت من عمل اتوا والتهبمب بم 
الشعبي عل  التهدد لالحتالل بلا مستوى متقدمًا ولم تؤثر عل به كبر 

 إجرا ات القمع الهو و ي من المحاًرة إل  األبعا  وااعتقالم
وبيضر ه ف المقاومة التي اتخ ت إتكاًا مختلية، بقب بت البقبضب بة 
اللبنا  ة بما هي قض ة تحرير لأل ض، قض ة ح ة ومتبوهبتبة، قضب بة 
يطر بوا لبنان عل  العالم من عل  منبرها، واستطاعت في ظرو  غ بر 
متكاف ة أن تؤكد حضو ًا وتأث رًا فعال ن، بح ي أًبحت بحق وحبقب بقبة 
إحدى حاات ااستقطاب الس اسي األساس ة والمحو  ال د يتمحو  حولبه 

 كر جود مب ول في مواجوة ااحتالل الهو و يم
ه ف المقاومة التي أعا ت ااعتبا  لق م النضبال البوطبنبي، تبكبلبت 
الحالة الهح ة الوح دة في التسم اللبنا ي المنخو  بسبوس البتبطب بف 
والتشر ق الم هبي واستمرت عل  مدى السبنبوات البمباضب بة جبزيبرة 
محاًرة بتعق دات الوضع الداخلي وتقبطب بع أوًبالبه وا بعبدام حبالبة 

 التوافق الس اسي عل  المقومات الوطن ة األساس ةم
ل لك واجوت المقاومة ظروفًا ًعبة، بعضوا  اتج عن حتم الضبغبط 
الما د والنيسي ال د ما سه العدو، والبع  اآلخر  اتج عن عدم تبوفبر 
العمق الوطني المطلوب لنضال المقاومة فضاًل عن األوضاع البقبومب بة 
السائدة عل  الساحة العرب ة، ومع ذلك لم ينتظر المبقباومبون تبوب ب بة 
اله ا التاهزة، بر ا طلقوا في عمل ات بطول ة بدأت فر ية وتبحبولبت 
إل  ظاهرة وت ا  تعبي عا م أًبحت المقاومة تع   في جبوا ح كبر 
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إ سان وطني وفي قلب كر إ سان استلوم تبراثبه البوطبنبي 
وتشبي بأ ضه وا خرط باا تياضة بما تسمح له إمبكبا باتبه 

 المتاحة والمتوفرةم
وهك ا وفي زمن يمكن اعتبا ف ق اس ًا استطاعت الحبركبة 
الشعب ة اللبنا  ة أن تلتقط أ ياسوا وتلبتبف بسبرعبة عبلب  
 تائج الهدمة التي خليوا ااجبتب باح الهبوب بو بي وتبحبول 
التنوب وسائر األ اضي المحتلة إل  مقبرة للغبزاة ومهب بدة 
للتنو  الهواينة وعامر استنزا  مستمر "إلسرائب بر" مبمبا 
أفقدها مياع ر خطتوا األًل ة التي كا ت تريد من خباللبوبا 
ترك ز األوضاع األمن ة في التنوب والبقاع الغبرببي و اتب با 

 كخطوة أول ة  حو فرض التطب ع الشامرم
لقد استطاعت المقاومة البمبتبهباعبدة أن تبلبعبب البدو  

أيا  كما أ وا كا ت بالمبرًبا   11األساسي في إسقاط اتياق 
ألية محاولة جديدة لتمرير اتياق جديد عل  غرا  اتياق أيبا  
وهي في الظرو  التي ا طلقت بوا تشبه الحالبة الشبعببب بة 
التي  افقت بروز ظاهرة الكياح المسلح اليلسطب بنبي ببعبد 

م كما أ وا في ظر األهدا  المعبلبنبة تبكبلبت 1921هزيمة 
قاسمًا مشتركًا التقت عل  تأي بدف وتبببنب به كبر البتب با ات 
الس اس ة التي ترف  التعامر مع البعبدو وا بخبرطبت فبي 

 المواجوة ضدفم
وإذا كا ت المقاومة الوطن ة قد استطاعت أن تحقبق هب ا 
اليعر المؤثر خالل المرحلة الماض بة، فبألن ثبمبة عبوامبر 
أساس ة لعبت  و ًا هامًا في ه ا المتال، بحب بي يبأتبي فبي 
طل عة ذلك، إسقاط التنوب  ن لبتبنباقضباتبوبم البثبا بويبة، 
وتقديم أ يسوم كوحدة تعب ة واحدة، وكان التقاؤهم علب  
خط التناق  األساس ضد عدو يشكر خطرًا عل  البتبمب بع، 
 قطة الثقر في  ضال المقاومة و قطة اا تكاز التي استنبد 

 إل وا اليعر الداعم والر يفم
 

 س اق الوتمة الهو و  ة:
لبم يبكبن  1923إن العدوان ال د حهر في ً ف عبام 

ًاعقة في سما  ًاف ة، وا أملته اعتبا ات ظبرفب بة، ولبم 
تكن مبر اته كما حباولبت أن تبوحبي ببه أجبوبزة اإلعبالم 
الهو و  ة، بر جا  في التطو  الحاًر عل  مشروع الحركة 
الهو و  ة التوسعي ااست طا ي وال د لم يكن ااسبتب بال  
عل  فلسط ن إا واحدة من محبطبات هب ا البمبشبروعم وإن 
الزعم الهو و ي بأن العمل ة البواسبعبة البتبي اسبتبوبدفبت 
األ اضي اللبنا  ة لم يكن ل نطلي عل  أحد ألن البعبدو أ ا  

 تحق ق جملة أهدا   فعة واحدة:
الود  األول: ضبرب البببنب بة البعبسبكبريبة لبلبمبقباومبة 
اليلسط ن ة والتي كا ت الساحة اللببنبا ب بة سباحبة البثبقبر 

 األساسي لوا أن لم تكن الوح دةم
الود  الثا ي: ضرب البن ان الوطني اللبنا ي عبر تقبطب بع 
أوًال لبنان وتدم ر اقتها ف وتسع ر النزعات ب بن فب باتبه 

 وأبنائهم
الود  الثالي: إ خال لبنان  ائرة البحبلبول البتبي تبكبرس 
اعترافًا بشرع ة ااغتهاب وجعله مدخاًل للتسلر الهو و بي 

 وبإتكاله المختلية إل  إ جا  الوطن العربيم
الود  الرابع: إ تاز حلقة من حلقات التوسع الهبوب بو بي 

 عل  طريق إقامة  ولة "إسرائ ر" الكبرىم
وبااستنا  إل  ذلك، فإن العدوان الهو و ي علب  لبببنبان 
كان س قع سوا  كا ت هنا  مقاومة فلسط ن ة أو لم تبكبن، 
ألن "إلسرائ ر" أهدافًا توسع ة ضد لبنان وه ا مببب بن فبي 
وثائق ومقر ات المؤتمرات الهو بو ب بةم كبمبا أن  سبائبر 
موتي تا يت وموتي  ايان إل   اف د ببن غبو يبون عبام 

ا تتر  أ    لبس في أبعا  المطامع الهبوب بو ب بةم  1942
والمسؤولون الهواينة أعلنوا مرا ًا وتكرا ًا بأ بوبم يبريبدون 
الس طرة عل  الم اف اللبنا  ة وأن أمن "إسرائ ر" الشمالي ا 
يتحقق حسب وجوة  ظرهم إا بالس طرة عل  قمبم جبببال 
لبنانم ومرو ًا بعشرات التها يح والبمبواقبف مبن مبخبتبلبف 
ااتتاهات الس اس ة في الك ان الهو و ي، فإن أو  يديبنبون 
يؤكد في تقرير له حبول اسبتبراتب بتب بة "إسبرائب بر" فبي 
الثما  نات بأن عل  "إسرائ ر" أن تقطع أوًبال البكب با بات 
العرب ة القائمة بشكلوا الحالي وأن تعب بد تبوزيبعبوبا عبلب  
األسس الدين ة وااثن ة، وحت  ا تهبح ه ف الك با بات فبي 
حال تطو  أوضاعوا مهد  خبطبر عبلب  "إسبرائب بر" وفبي 
تقريرف أن لبنان قطع توطًا في ه ا المضما  بالبنبظبر إلب  

 ك ا ات األمر الواقع القائمة عل  أ ضهم
وباإلضافة إل  وجو  ه ف الخطة األًب بلبة لبدى البكب بان 
الهو و ي فإن العدو واستيا  من جملبة مبنباخبات وظبرو  

 مؤات ة للق ام بغزوفم
فعل  الهع د الدولي منحته الوايات المتحدة األمب بركب بة 
تأي دًا كاماًل، وأن اإل ا ة األم رك ة كبا بت تبواكبب خبطبوات 
ااجت اح لحظة بلحظة كما أن القرا  اتخ  بمعرفة ومبببا كبة 

 وزير الخا ج ة  األم ركي آ  ا  الكسند  ه ام
الهو و ي كان واضحًا، ببحب بي أن   –والتنس ق األم ركي 

أم ركا أ ا ت توظ ف  تائج البغبزو فبي سب باق مشبروعبوبا 
األتمر  حو المنطقة العرب ة والتي عبرت عنه بمبا يسبمب  
ح ن ا  بمبا  ة  يغان لتسوية مبا يسبمب  ببأزمبة الشبرق 

 األوسطم
وعل  الهع د العربي، استيبا ت "إسبرائب بر" مبن أجبوا  
 –اا قسام العربي وخروج مهر من  ائرة الهراع البعبرببي 

الهو و ي بعد توق عوا اتياق ات كمبب  يبيب بد وا شبغبال 
العراق في الحرب الميروضة عل ه والدائرة عبلب  البمبداخبر 

 الشرق ة للوطن العربيم
كما عل  الهع د الداخلي، فإن ااختراقات األمن ة أ وبكبت 
الوضع الس اسي والشعبي، وتبعبثبر كبر مبببا  ات البوفباق 
الس اسي  فعت األزمة إل  الطريق البمبسبدو ، فضباًل عبن 
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وجو  أطرا   اخل ة  اهنت عل   و  "إسرائ ر" فبي لبببنبان 
لضرب المقاومة من جوة ولتحس ن مواقعوا الس اسب بة مبن 
جوة ثا  ة وًوًا إل  احتوا  الحكم والسلطة من طر  واحدم 
وقد اتضح ومن خالل البكبتبب البتبي تهبد  فبي البكب بان 
الهو و ي عن ظرو  ومالبسات الغزو بأن "القوات اللبنا  ة" 
لم تكن بع دة عن أجوا  التحض ر للغزو، ببر أن ااتهباات 
ب ن الطرف ن تعو  لسنبوات سباببقبة لبلبغبزوم وقبد ظبنبت 
"إسرائ ر" أن األجبوا  الشبعببب بة البتبي أببدت تب مبرًا مبن 
الضغوطات األمن ة والس اس ة التي تعرضت لوا، يبمبكبن أن 
تكون عاماًل إيتاب ًا في استقبال  تائج ااجت اح، لبكبن الب د 
حهر كان عكس ما تهو ته "إسبرائب بر" وأن البتبمباهب بر 
الشعب ة لم تتأخر كث رًا في تتاوز ًدمة ااجبتب باح وعبا ت 
لتنخرط في مقاومة تاملة ضد ااحتالل ومن يتعامر مبعبهم 
لكن هر كا ت المقاومة عببا ة عبن    فبعبر عبلب  واقبع 

 ااحتالل؟
من الطب عي القول، بأ ه لو لم يحهر احتالل لأل ض، لما 
كا ت هنا  مقاومة  ظرًا ا بتبيبا  البمبوضبوع، لبكبن مبن 
 البساطة القول بأن المقاومة جا ت في س اق    اليعر فقطم
فكما أن ااجت اح الهو و ي للبنان جا  في س اق البتبطبو  
الحاًر عل  مشروع الحركة الهو و ب بة وأطبمباعبوبا فبي 
لبنان، وكما أن العدوان لم يكن ول د الظرو  الطبا ئبة، فبإن 
المقاومة أيضًا، لم تكن ول دة الظرو  الطا ئة وإ بمبا جبا ت 
لتيهح عن تراث  ضالي لدى تعبنا وع  في وقبت مبببكبر 
إلبعا  الخطر الهو و ي ال د يود ف ومه رف الوطبنبيم وإن 
وجو ف عل  خط التماس المباتر جعر من وعب به البوطبنبي 

 المتقدم عنهرًا مساهمًا في بلو ة قرا  مقاومة ااحتاللم
من هنا، فإن قرا  المقاومة ولد من  حم الحالة الشبعببب بة 
التي خاضت عل  مدى العقو  الماض ة النضبال  فباعبًا عبن 
المقاومة اليلسط ن ة وأمنت لوبا كبر عبوامبر ااحبتبضبان 
والدعم الس اسي والشعبي، كبمبا لبم تبتبوان لبحبظبة عبن 

 التهدد للعدوا  ة الهو و  ة ضد التنوب والبقاع الغربيم
وهك ا، تكلت المقاومة الوطن ة وعبر ا طالقبتبوبا إحبدى 

تعبنا، وأفهحت عن المكامن   –المحهالت اإليتاب ة لنضال 
النضال ة التي أختز وا ه ا الشعب عبلب  تبعباقبب مبراحبلبه 

 التا يخ ةم
لكن ه ف اإليتاب ة لم تكبن مبكبتبمبلبة إذ ثبمبة ثبغبرات 
ومشاكر واجوت وا تزال تواجه المقاومة، وبعضوا  اتج عبن 
عوامر ذات ة، والبع  اآلخر  اتج عن عبوامبر مبوضبوعب بة 

 مرتبطة بالظرو  المح طة بنضال المقاومةم
فالمقاومة الوطن ة التي تقت طريقوا، واعتبرت الوس بلبة 
األفعر ا بر األكثر تمول ة لطر  المحتر وتحرير األ ض لن 
تتوحد النظرة الس اس ة الداخل ة ح الوا، كما أن المقاومة لم 
تطرح بر امتًا س اس ًا متكاماًل وا استطباعبت أطبرافبوبا أن 
تبلو  ً غة تنظ م ة في ما ب نوا، بر بق ت عنوا ًا س اسب بًا 
عامًا يند ج تحته كر فعر موجه ضد ااحتالل إضافة إل  أ ه 

 لم يحهر التبني الرسمي لوام
ل لك فإن المهلحة الوطن ة، ومهلحة الشعب في تحبريبر 
أ ضه وإعا ة الس ا ة الوطن ة إل بوبا تبوجبب تبوفبر جبمبلبة 
مستلزمات وً ا للعمر النضالي عل  الهعد البعبسبكبريبة 
والس اس ة وااجتماع بة تبكبون قبا  ة عبلب  ااسبتبتباببة 
لمتطلبات المومات الملقاة عل  عباتبق البقبوى البمبقباومبة 
لالحتاللم ويأتي في طل عة ه ف المومات وضع م ثاق لتبوة 
المقاومة الوطن ة، تتحد  بموجبه األهدا  الس اس ة القريبة 
والبع دة والعالقة ب ن أطرافوا وطب عة التعامر مبع البوضبع 
التماه رد والمستلزمات الالزمة لتطوير  ضبال البمبقباومبة 

 وتت ير الهمو  الشعبيم
ووضع الم ثاق ضرو ة ا بد منوا لتحوير البمبقباومبة إلب  
فعر وطني تمولي، ولحمايتوا من كر أتبكبال البمبتباجبرة 
بنضااتوا وأبعا ها عن الوقوع في فخ الهراع الي بود، وأن 
طب عة المومات المطروحة أمام جبوة المبقباومبة البوطبنب بة 
اللبنا  ة هي التي تحد  بر امتوا  الس اسي، خباًبة وإ بوبا 
أًبحت ترتبط ا تباط ج  يًا بح باة الشبعبب وتبوقبه  بحبو 

 تحق ق أهدافه في التحر  والتقدم والوحدةم
* * * * * 

www.taleaalebanon.com 
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  ب ر الزعبي 
ل س للمشترع الحق في حرمان المستأجر من حقه في 
السكن، وحت  إذا فعر، يكون القا ون ال د تبن  ذلك باطاًل 
قا و  ًا و ستو يًا، ويتعا ض مع اإلعالن العالمي لحقوق 
اإل سان ال د وافقت عل ه الدولة اللبنا  ة، بر تا كت في 
ً اغته آ  ا  بواسطة ممثلوا الدكتو  تا ل مالك )الحق 

 مبالمأكر والملبس والسكن(
وعل ه فإن الحق بالسكن بموجب ه ا اإلعالن يعلو عل  
أد حق آخر قد يتعا ض معه كما هو الحال مع قا ون 
اإليتا ات )اللبنا ي بنسخته األخ رة( فأحكام اإلعالن العالمي 
لحقوق اإل سان تعلو وتسمو عل  القوا  ن المحل ة، بما ف وا 

 مالدستو 
وعل ه أيضًا، وألن قا ون اإليتا ات الحالي ُيخرج اإل سان 
من مسكنه ال د ولد وترعرع ف ه، وأًبح كر ح اته، فإ ه 
يتعا ض مع ه ا اإلعالن، ما يعني أ ه باطر بطال ًا مطلقًا، 
يقتضي عل  المحاكم أن تمتنع عن تطب قه لمخاليته أحكام 
اإلعالن العالمي لحقوق اإل سان، وبالتالي عل  المشرع سن 
قا ون جديد ا يتعا ض مع الحق في السكن بر يكرس ه ا 

 م(الحق )ا تو  اقتباس النص
أمام ه ف المطالعة القا و  ة التي كان من الضرو د 
اقتباس بع  ما ف وا في النص أعالف، وهي )أد المطالعة( 

، 21/13/3012منشو ة في جريدة السي ر اللبنا  ة بتا يخ 
وأًرت لتان الدفاع عن حقوق المستأجرين في تمال لبنان 
باألمس عل  تعم موا عل  المشا ك ن في اجتماعوا المنعقد 
في مقر تتمع المرأة اللبنا  ة بطرابلس تحت تعا  ) حن 
المستأجرون، لن  تنازل عن حقوقنا في السكن والتعوي  
والخطة اإلسكا  ة( وحضرف حشد من فعال ات المناطق 
الشعب ة بطرابلس يتقدموم مقر  اللتان غو  ا حمود 
والعضو المؤسس ف وا  ضوان ياس ن والمحام ان عبد 
الناًر المهرد و امي إتراق ة واألب إبراه م سروج ح ي 
تم التداول بالخطوات الكي لة في مواجوة قا ون اإليتا ات 
التوت رد والمطالبة بخطة إسكا  ة تضعوا الدولة لمنع 
توت ر أكثر من مل ون لبنا ي من ب وتوم وأكثرهم في أ ذل 

، ح ي 120/93العمر من السن ن، أو إعا ة العمر بالقا ون 
أن إمكا  ة تطب ق القا ون الحالي غ ر ممكنة التحق ق سوى 
أ ه ولألسف س دفع المستأجرين إل  تر  منازلوم بالقوة 
وفق ه ا القا ون التائر ال د حد  لإلخال  مدة تسعة سن ن، 
ا قض  منوا حت  اآلن أ بعة وفق التباين الحاًر ب ن المدة 

و  3011الزمن ة التي يبدأ بوا التطب ق والخال  ب ن العام 
، ل بق  أمام المستأجر خمس سن ن ستكون 3011العام 

كي لة بتدم رف وتدم ر كر ما يتعلق باألمن ااجتماعي في 

ه ا البلدم حت  أن المواز ة اللبنا  ة لم تأخ  إمكا  ة تموير 
الهندوق العائد لو ف الغاية وا الظرو  المح طة بالحاات 
بوا، مما اضطر المحام  ن إتراق ة والمهرد إل  تنب ه 
الحاضرين من مغبة ااستوتا  باإل  ا ات التي توجه إل  
المستأجرين القدام  والمبا  ة إل  الر  عل وا مباترة ضمن 
المولة القا و  ة المسموح بوا، وه ا ا يعني مواجوة 
المؤجرين بقد  العمر عل  حماية حقوق المستأجر والحؤول 
 ون توت رف و م ه في الشا ع، فالمؤجر والمستأجر كالهما 
مظلومان جرا  تر  السلطات اللبنا  ة المتعاقبة معضلة 

خاًة بعد  1914اإليتا ات تكبر وتتياقم من  العام 
التضخم الكب ر ال د أًاب الق مة الشرائ ة أثر ا و ا  الل رة 
اللبنا  ة ل دفع ثمن ذلك المؤجر والمستأجر معًا، أما 
المستأجر ال د لم يتوان عن  فع إيتا  منزله لعقو  من 
السن ن  ون أن يخرَّ بالقا ون ال د ينظم عالقته بالمؤجر، 
فال يتوز أن ُيعامر كاللص ال د يسرق الب ت من ًاحبه، 
ف ما هنالك من احتلوا ب وتًا خالل األحداث ولم يتركوها إا 
بتعويضات باهظة والدولة لو أ ا ت أن تنشئ للمستأجرين 
القدام  مساكنًا ألمكنوا ذلك وساهمت في حر ه ف 
المعضلة وتم تحوير األموال المخههة للهندوق اإليتا د، 
إل  قروض سكن ة عل  غرا  اإليتا  التمل كي أو كما فعلت 
مؤخرًا في معالتة قض ة قاطني متمع خان العسكر في 
المدينة ح ي وفرت لوم مساكن تعب ة قبر إخالئوم مع 

 م فع بدات مقبولة لوا
إزا  كر ذلك، لم يخر ااجتماع الم كو  باألمس من 
توج ه جام غضب الحاضرين عل  من وقيوا و ا  القا ون 
الحالي لإليتا ات وسموا  وابًا معن  ن من المدينة تياخروا 
بإ تاز ما قاموا به، األمر ال د يستدعي فضح هؤا  و حن 
عل  أبواب ا تخابات   اب ة جديدة، ينبغي تحديد المواقف 
منوم، ووضع آل ات التحر  المطلوبة للضغط عل  الطبقة 
الس اس ة الحاكمة للتراجع عن ه ا القا ون، إما بتعديله 
بقا ون ُيرضي المستأجرين وًغا  المالك ن معًا، ف تنب 
هؤا  المالك ن الوقوع في براثن ماف ات العقا ات أو البد  
بخطة سكن ة تاملة تبدأ في ااستيا ة من مبلا المائة 
وثما  ن مل ا  ل رة المخههة للهندوق اإليتا د للبد  بو ف 

، وكلوا أفكا  120/93الخطة أو إعا ة العمر بالقا ون 
ومقترحات سو  يبدأ العمر لتحق قوا مع آل ة التحر  المزمع 
إطالقوا في اللقا  الموسع ال د  عا إل ه المتتمعون عهر 

في مقر ااتحا  العمالي العام في  11/2/3012يوم السبت 
الشمال لوقف التوديد الالحق بالمستأجرين القدام  وجلوم 
من كبا  السن، ل س حماية لوم فحسب وإ ما لترس خ األمن 

 مااجتماعي في البال  ومنعه من اا و ا 
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عقدت لتنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان مسبا  
أمس اجتماعًا موسعًا للمستأجرين في مقر ااتحا  البوطبنبي 
للنقابات حضرف عد  كب ر من كر المناطق اللبنا  ة وخباًبة 
لتان األح ا  بحثت ف ه قا ون اإليتا ات التوت رد المرفبوض 

  -:وأًد ت الب ان التالي
 أيوا المستأجرون

أ بعة أعوام مّرت عل  تهدينا لقا ون اإليبتبا ات األسبو  
الوا   إل  توت ر ا من منازل  خلناها وفق عقبو   سبمب بة 
و فعنا عل  الدوام كر ما يتوّجب عل نبا مبن ببدات إيبتبا  
وخدمات عامة، في وقت كافأت الدولة المحتل ن و فعت لوبم 
األموال الطائلة إلخال  األبن ة المحتلة في ب روت وغ رها من 

 مالمناطق اللبنا  ة
أ بعة أعوام و حن  واجه  ون كلر التعسف والبمبضبايبقبات 
و ر  التوديدات، أل نا أًحاب حق  ؤمن بما جا  في الدستو  
وما أقرته ترعة حقوق اإل سان التي أبرموا لبنان من أن حق 
السكن يشكر واحدا من الحقوق األساس ة، وأل بنبا  بطبالبب 
بتطب ق ه ا الحق عبر س اسة إسكا  ة عا لبة ببعب بدة كبر 
البعد عن تأث ر للمها   والشركات العقا ية، س اسة تبأخب  
بع ن ااعتبا  وضعنا كمستأجرين إل  جا ب ًغا  المالكب بن 

 م3001وفق خطة سبق أن وضعنا بنو ها من  العام 
 أيوا المستأجرون

يحاول، ال وم، بع  أًحاب المآ ب والبنبيبوذ البنب بر مبن  
ًمو كم ومن حقكم في الح اة الكريمة، عبببر البدعبوة إلب   

إمرا  بع  القرا ات الها  ة عن وزا ة البمبالب بة فبي ببنبو   
المواز ةم و حن  قول لوم أن  عواتوم ه ف ا ولن تخ ينام بر  

 مإ نا سنواجووا كما واجونا كر محاوات تشريد ا من منازلنا 
لن  ستسلم أو   أس، فوحدتنا وثبات حقوقنبا كبا با عبلب  

 مالدوام سالحنا في المواجوة
 ملن  سمح ألحد برمي عائالتنا في الشا ع

ل ا، أ تم مدعوون متد ا إل   فع الهوت والبتبحبر  ببكبر 
  مالوسائر من أجر وضع حد لكر محاوات التووير والشرذمة

وكا ت لتنة الدفاع عن المستأجرين القدام  في طرابلبس 
والم نا  والشمال قد عقدت  اجتماعبوبا البدو د فبي مبركبز 

بطرابلس بحبضبو   3012آذا   21تتمع المرأة اللبنا  ة في 
ممثل ن عن مختلف المناطق الشعب ة في المدينة و ئ بسبوبا 
غو  ا حمود والعضو المؤسس  ضوان ياس ن حب بي أجبرت 
تقويمًا لنشاطاتوا السابقة وتوقيت عبنبد تهبريبح  ئب بس 
الحكومة اللبنا  ة الش خ سعد الحريبرد ببا به ضبد قبا بون 
اإليتا ات الحالي فتمنت عل ه ان يقرن القول باليعر ويتبخب  
اإلجرا ات الالزمة لوقف العمًر بقبا بون اإليبتبا ات البحبالبي 
وحماية حقوق المستأجرين ومنع تشريدهبم ببمبوجبب هب ا 

 القا ون التائر ،
كما  اق  المتتمعون ك ي ة تيع ر تحركاتوم فبي األيبام 
القا مة وااتهال بمخات ر المناطق لمنع استببباحبة  بب بوت 
المستأجرين عبر لتان التخم ن بالتنس ق مع ممثلي البلبتبان 

 في المناطقم
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 محمد الحت رد
يحر ع ُد المعلم ه ا العام في لبنان في ظر ا تظام 
معقول للعام الد اسي ق اسًا باألعوام الماض ة، إذ جا  الع د 
العاَم الماضي واألسات ُة يمل ون الشوا ع مطالب ن بتطب ق 
سلسلة الرتب والرواتب، وذلك بعد حرا  وإضرابات استمرت 

ح ن لتأ  3011، مرو ًا بعام 3011لسنوات ابتداً  من عام 
وزير الترب ة آ  ا  ال اس بو ًعب إل  منح إفا ات مد س ة 
لطالب الشوا ات الرسم ة، فور باتت أمو  المعلم والترب ة 

 في لبنان عل  ما يرام؟ 
بدايًة ا بد من الت ك ر بأن الحرَّ ال د تم التوًر إل ه 
قبر توو  قد تم بعد مخاٍض عس ر استمرت ف ه التحركات 
ألعواٍم متتال ة، كان األسات ة والمعلمون  أس حربٍة ف ه، ثم 
جا ت السلسلة متحيًة بحق هؤا  األسات ة والمعلم ن 
تحديدًا، إذ ب نما جا ت الزيا ات في القطاع الثا ود في حدو  
الست ن أو السبع ن في المائة، جا ت تلك الزيا ات في 
القطاع اإل ا د بنسٍب تياوتت ب ن المائة والعشرين والمائة 
والست ن في المائة، وقب ر األسات ُة تلك السلسلة كمحطٍة 

 في الحرا  وكربط للنزاع ب نوم وب ن السلطةم
كما ا بد أيضًا من الت ك ر بأن أطرا  السلطة متتمعًة 
بكر تناقضاتوا قد وضعت يدها عل   وابط أسات ة التعل م 
الثا ود التي كا ت األ اة النقاب ة األكثر  يا ًة وفعال ة، 
قاطعًة الطريق عل  أطراٍ  ومناضل ن لوم تا يخوم 
وخبرتوم في العمر المطلبي، وتمو دًا إللحاق الرابطة 
بمه ٍر يشبه مه ر ااتحا  العمالي العام ال د أفرغته أيضًا 

 أطرا  السلطة من كر فاعل ة واستتبعته بالكامر لوام 
إضافًة إل  ذلك، فإن الحديي عن التعل م والمعلم ذو 
تتون كث رة، منه ما له عالقٌة بحقوق األسات ة والمعلم ن، 
ومنه ما له عالقة باألسات ة المتعاقدين، ال ين تبدأ 
قض توم ببضع م ات، لتهبح باآلا  بعد سنواٍت قل لة، مما 
يخلق حااٍت إ سا  ًة ألكثر من عشرة آا  أسرة تع   قلق 
التوديد بلقمة الع  م فو ف السلطة أو السلطات المتعاقبة 
ما تعو ت إا مراكمة المشاكر فوق بعضوا  ون أن تتد حاًل 
حق ق ًا ألدٍّ منوام وذلك  اتج عن تخبط وا تتال في األ ا  
في أحسن األحوال، وعن فسا  مقهوٍ  في الغالب، ل بق  
أ باب ه ف السلطة متحكم ن في مهائر الناس واستتباعوم 
س اس ًا، ألن التوظ ف من خالل القنوات القا و  ة تعطي 
الموظف حها ًة وتحر ف من الحاجة إل   ق أبواب أًحاب 

 النيوذم

سلطات متعاقبة تتشا   اليسا  وتتقاسم مراكز الدولة 
كمناطق  يوذ، ترتتر الحلول وتراكم المشاكر، تقير 
أبواب متلس الخدمة المد  ة وتستع   عنه بالتعاقد 
فتتراكم األعدا  باآلا  الكث رةم بعد ذلك إن هي لتأت إل  
توظ ف المتعاقدين واليائ  من السنوات الماض ة، حرمت 
الخريت ن التد  من فرص العمرم وإن هي فتحت أبواب 
متلس الخدمة المد  ة بعد أوا ه، خلقت مشكلة كب رة آلا  
المتعاقدين ال ين أمضوا سنوات طويلة من عمرهم في 
خدمة المؤسسات التي يعملون ف وا، ومنوم من أمض  ف وا 
ما يزيد عن عشرين عامًا، ل تدوا أ يسوم ب ن ل لٍة وضحاها 

 مرمّ  ن في الشا ع بغ ر عمرم
المشكلة األساس ة أن آخر هموم ه ف السلطة البحي عن  

إيتا  فرص عمر حق ق ة للشباب، ب نما المسؤولون يتلوون 
باليسا  ووضع ال د عل  مؤسسات الدولة بالحهص، ولم 
تسلم من ذلك حت  المؤسسات األمن ة، ب نما الدَّين العام 

 يتراكم ل هر إل  حدو  الكا ثة الوطن ةم
ومن مظاهر األزمات الكث رة في قطاع التعل م، إلحاق ما 
يقا ب  بع أسات ة المال  في التعل م الثا ود في جواز 
اإل تا  والتوج ه، وتتسا ل جريدة النوا  في مقال لوا ُ شر 

عن "ال د حهر حت  باتت الحاجة ملحة إل   3014عام 
ه ف األعدا  في اإل تا  والتوج ه؟ علمًا ان األوضاع 
القا و  ة لو ا التواز لم تكتمر في تحديد موماته الدق قة، 
فك ف يتم إفراغ مدا س من أسات ة اختهاص إللحاقوم 
بب"مملكة" اإل تا  والتوج ه؟" خا ج األطر القا و  ة " غم 
 عوة التيت   التربود إل  تطب ق القوا  ن واأل ظمة 
المتعلقة باإل تا  التربود، أو وضع تشريعات 

ب نما يتم إهمال أجوزة الرقابة عن  )جديدة" )جريدة النوا 
قهد، مثر التيت   التربود ال د يعا ي من تغو  تبه 
كامر، وتتم كف يدف عن المحاسبة بسبب "الغطا  الس اسي" 
للمخالي ن، وقد لتأت السلطة ه ا العام لقبول خمس ن 
ميتشًا تربويًا في كر ااختهاًات بعد أن ًا  من تبق  

 في ه ا التواز عل  وتك التقاعدم 
إن استودا  القطاعات التربوية الرسم ة المنتتة والناجحة ا  
يتم فقط بسبب اإلهمال أو اا تتال، بر تعزيزًا لدكاك ن  
التعل م الخاًة التابعة ألطرا  السلطة وللقوى الطائي ة: فكر  
طائية وكر جماعة أًبح لديوا مؤسساُتوا التربوية وترّبي  
"أبنا ها" عل  هواها، بد ًا من مؤسساتوا التامع ة ومدا سوا  
ومؤسساتوا الطب ة وغ رها، وفي ه ا اإلطا  يأتي التخريب  
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الممنوج للتامعة اللبنا  ة التي  
أًبحت مكا ًا لتوظ ف  
المحسوب ن عل  من هب و ب من  
أطرا  السلطة، عل  حساب  
المقاي س األكا يم ة وأًحاب  
الكيا ات ال ين تمنعوم كرامتوم  
 من الت لر عل  أبواب المسؤول نم  
تربط بع  األبحاث ب ن 
التقدم ال د أحرزته ال ابان وب ن 
ااعتبا  الما د والمعنود للمعلم، 
بح ي أن يكون  اتب األستاذ 
أعل  من  اتب الوزير أمرًا عا يًا، 
فضاًل عن التقدير وااحترام 

 الكب رين له في تلك الدولة
ح ن أ ا ت الدولة العباس ة أن  

تؤسس لنووٍض حضا د، أ شأ 
المأمون ب ت الحكمة في بغدا  
في النهف األول من القرن 
التاسع الم ال د، وجا  بخ رة 
العلما  والمترجم ن، مع خط ن 
تحت عبا ة "خ رة العلما  
والمترجم ن" وبالخط العري ، 
بع دًا عن أد مق اٍس آخر، وفي 
سرعٍة ق اس ة أًبحت بغدا  
عاًمة العالم وظلت تشع علمًا 
 وحضا ة عل  مدى أ بعة قرونم 

كر  وضٍة تبدأ كمشروع،  
والمشروع يتب أن ُتوّ أ له أ واُته،  
وأ وات المشروع الحضا د هم  
العلما ، وبنا  العلما  يتم في  
المؤسسات التعل م ة، باستقطاب  
 خبة الكيا ات إل  المؤسسات  
التعل م ة، وباألعدا  الكاف ة لوم،  
ثم ببنا  الهروح والمختبرات وأن  
تتحول التامعات إل  مؤسساٍت  
بحث ةم ل س في األمر معتزةم  
عل  السلطات الس اس ة أن تتخ   
قرا ًا، و تحدث هنا عن كر الدول  
العرب ة بال استثنا ، وتخه ص  
خمسة في المائة مما ي هب إل   
التسلح س كون كاف ًا لكر ل لك،  
بدًا من أسلحة مه رها إما  
الهدأ أو إلقا  قنابلوا عل   

 الشعبم 

 عما لتحر  األسات ة المتعاقدين في التامعة اللبنا  ة، أًد  مكتب المعلم ن في 
 الحزب الب ان التالي  هه:

أستباذًا فبي  3100اتخ  متلس الوزا ا ، قرا ًا بتيريا ما يزيد عن  3011في العام 
التامعة اللبنا  ة، وقد وًف ملف التيرغ يوموا بالملف األسو  أل ه غبلببب اعبتبببا ات 
اا تما ات الحزب ة والم هب ة عل  األهل ة والكيا ةم بعد إقرا  ذلك الملف لتأ عشرات 
األسات ة المستحق ن للتيرغ إل  متلس تو ى الدولة للطعن بو ا القرا م والمبتبلبس 
ال د قبر الدعاوى المقدمة بت باثنت ن منوا وطلب تيريا استاذيبن، فب بمبا ا يبزال 
ينظر بدعاوى أخرى حت  ال ومم وقد جا  في قرا  التيريا الم كو  أن متلس التامعبة 
ال د أع د تشك له بعد غ اب طوير سو  يعمد إل  تيريا عبد  مبن األسباتب ة مبن 

 أًحاب ااستحقاق سنويًا بما يتناسب مع عد  المتعاقدينم
ومن  حوالي السبعة أتور تكر متلس التامعة لتنة من العمدا  إلعدا  ملف لتيريبا  

، إضافة إل  المستحق ن لبلبتبيبرغ، أد مبن  3011 ال ين تم استثناؤهم ظلمًا في العام  
 ساعة عل  األقر، ومض  عل  تعاقدف أكثر من سنت نم   300 كان  هابه التد يسي  

قامت ه ف اللتنة بوضع معاي ر موضوع ة متيق عل وا من التم ع، وعند تطب قبوبا 
أستاذًا أعدت ملياتوم ببدقبة  410تبّ ن أن عد  األسات ة المستحق ن للتيرغ يقا ب ال

ح ي ًد  القرا  بتيريا األسات ة قبر إعبدا   3011وعناية، عل  عكس ما جرى عام 
 مليات عد  كب ر منومم

وعند عش ة طرح الملف للتهويت عل ه في متلس التامعة اًد  المكتب التبرببود 
للت ا  الوطني الحر ب ا ًا حا  اللوتة  عا ف ه إل  عدم إقرا  الملف ببحبتبة مبخبالبيبتبه 
لمقتض ات "م ثاق الع   المشتر " والمقهو  ب لك اا تما  الطائيبي والبمب هبببي 
لألسات ة، واقاهم في ذلك األب خضرا في مؤتمر ًحافي ا يقبر حبدة فبي لبغبتبه 
الطائي ةم وعندما طرح الملف للنقاش بود  إقرا ف في متلس التامعة في جبلبسبتبه 
األخ رة استتاب العمدا  ال ين يخضعون لتأث ر المرجع ات المعا ضة للملف إل  هب ف 

 الدعوة فسقط الملف بالتهويتم
إن ما جرى يدل عل  أن متلس التامعة ال د كان يعول عبلب به فبي اسبتبقباللب بة 
التامعة ل س سوى ًو ة عن الواقع الس اسي بكر تر ياته، وحاله ا يختلف عبمبا آل 
إل ه ااتحا  العمالي العام و وابط التعل م التي باتت تشكر الوجبه اآلخبر لبلبسبلبطبة 

 القائمة عل  المحاًهة والتواز ات الم هب ةم
إن مكتب المعلم ن في حزب طل عة لبنان العربي ااتتراكي، إذ يبدد أسبيبه لبوب ا 
التر د في مؤسسات الدولة عل  كر المستويات، يدعو متلس التامعة إلب  البقب بام 
بدو ف األكا يمي والوطني المستقر ال د يبعد التامعة الوطنب بة عبن هب ا البتبر د 
الم هبي البغ   ال د يع د ا إل  ما قبر اتياق الطائف، ويؤكد ان المعب با  البوحب بد 

والكفاءة، ومتا التتت تطتي وراء شتعتارات التتتوازن للتيرغ ينبغي أن يكون ااستحقاق 

الطائفي إال محاولة لتحويل الجامعة الوطنية التي تضع ما يزيد ىن السبتعتيتن التف 

طالب إلى مزرىة ل محاصصة وتبادل المنافع بتيتن أمتراء التطتوائتف ىت تى حستاب 

المستوى األكاديمي والدور الوطني. ويتؤكتد التمتكتتتب دىتمت  لتتتحترك األستاتتذة 

المتعاقدين المستحقين ل تفرغ الذين أى نوا اإلضراب لث ثة أيام ابتداء من اإلثتنتيتن 

المقبل، ويدىو رابطة األساتذة المتفرغين في الجامعة ال بنانية، والهيئات التنتقتابتيتة 

 لدىع هذا المط ب المحق والعادل. 
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بمناسبة حلول ع د المرأة العالمي، أًد  تتمع المرأة 
 اللبنا  ة، الب ان التالي:

أيتوا النسا ، لطالما كنتّن المحّر  األساسبي لبحبركبة 
المتتمع، فلقد أثبتت المرأة وعل  مّر األيام أ وا عنبهبر 
أساسي وفاعر في حركة البوجبو م إن البمبرأة حبقبقبت 
تقدمًا في مختلف المتاات التي خاضبت غبمبا هبام لب ا 
وا طالقًا من أهم ة  و  المرأة في مبتبتبمبعباتبنبا  بوّ  
التأك د عل  أن حقوقوا ل ست ِمّنة مبن أحبد، ببر هبي 
الحتر األساس لبنا  متتمع مبتبوازن، فبالبمبرأة كبائبن 
تريك في الوطن ول ست تابعًا كما تكّرسوا البقبوا ب بن 

 مال كو ية التي طمست حقوقوا
ًّبًة،  إن النسا ، في الوطن العربي عامًة وفي لبنان خا
أثبتن أ وّن القا  ات عل  النووض بالوطن، فلقد قّدمت 
المرأة عبر حقبات تا يخ ة متعد ة وما تزال حت  يومبنبا 
ه ا، تقّدم الغالي والني س من أجر الوطن ال د لطالما 
آمنت أ ه ح ن يكون سل مًا مبعبافب  تبكبون حبقبوقبوبا 

 ماإل سا  ة مها ة
 أيتوا المرأة اللبنا  ة

إ نا ال وم وفي مناسبة الثامبن مبن آذا  وعب بد األم، 
 تد  لكر النسا  عود ا ووعد ا أ نبا سبنبتبشبا   مبعبًا 
  وب النضال كما كنا  ائمًا حت  تحق ق البعبدالبة عبببر 

 متشريع القوا  ن التي تحي  كرامتنا اإل سا  ة
تشريع وتيع ر القوا  ن التي تبحبمبي البنبسبا  مبن -

 العنف األسرد والتحّرش واإلغتهاب؛
حقبوا في إعطا  جنس توبا ألوا هبا وزوجبوبا إسبوًة -

 بالرجر؛
 سنة؛ 12تشريع قا ون يمنع تزويج القاًرات  ون -
قا ون مد ي موحَّد لألحوال الشخه ة يحي  حقبوق -

 المرأة في اإل ث والزواج والحضا ة؛
 مممالمساواة في األجو -

 موكر عام و سا  بال د يعشن في عزٍّ وكرامة
كما أقام تتمع المرأة اللبنا  ة في البتبنبوب احبتبيباًا 
بمناسبة أع ا  الطيولة في مركز الب  ة في النبط ة تبم 
خالله إح ا  ه ف المناسبة وتوزيع هدايا علب  األطبيبال 

 المشا ك ن وعائالتومم

 

وج  رئي  حراك المتعاقدين الثانويين حمزة منصور دىتوة 

إلى جميع المتعاقدين المناض ين الذين سُيعتيتدون ويتحتيتون 

مناسبة ىيد المع ع وهع لع يقبضوا مستحقاتهع لتآلن متنتذ 

بداية العام الدراسي هذا، والذين يعيشون خارج حدود ودائرة 

اهتمام الس طة ورىايتها ،المحرومون من التتتثتبتيتت التعتادل 

والضمان وبدل النقل ، إلى المشاركة الوجدانيتة االىتتتبتاريتة 

في وقفة رد االىتبار واالحترام والكرامة ل شخصية االىتبتاريتة 

ل متعاقد الذي قت ت  الس طة، إلتى التمتشتاركتة فتي التوقتفتة 

 11النضالية أمام وزارة التربية في التاسع من آذار الستاىتة 

من أجل رد االىتبار ل متعاقد وتذكير الس طة ونوابهتا التذيتن 

يسنون أسنانهع لتمديد جديد ،أن هناك متعاقدًا اىتقد يتومتا 

ما، أو ىقدًا ما، أو ىقدين كام ين، أن نواب  ستيتكتونتون إلتى 

جانب أطفال  وضمان  وتثبيت  وكرامت ، لكنهع خذلوه ىنتدمتا 

أظهروا إف سهع وبأنهع مجرد سراب هتمتهتع األول واألختيتر 

   التنعع بالمسؤولية ولو كانت ى ى حساب إنسانية اإلنسان

 وبمناسبة ىيد المع ع أصدر حراك المتعاقدين البيان التالي:

ألف تحية لكع أيها الغيارى الذين  أبوا ى ى انفسهع ان يمتر 

 .ىيد أخر ل مع ع والمع ع من دون حقوق 

أثبتع اليوم قاىدة: نكع من فئة ق ي ة غ بتت فتئتة كتبتيترة 

 .بإذن اهلل(

 نعع، نزل معالي الوزير واستمع لهواجسكع وأكد مطالبكع التالية: 

العمل داخل الوزارة ى ى إىداد اقتتراح قتانتون متنتصتف -1

 . ل متعاقدين في الم كين الثانوي واألساسي

يوماً ى ى القديع، مع إرستال  19دفع مستحقاتكع خ ل -2

 .م حق الحق بفرق اجر الساىة ل فصل األول الحقاً 

لقد حاولتع النزول إلى ىين التتيتنتة إلبت غ الترئتيت  بتري 

هواجسكع لكن القوى األمنية أقف ت الشوارل. ولتمتا استتتمتر 

المتعاقدون باالىتصام،  حاول مسؤول القوى األمنية اىتتقتال 

الزميل حمزة منصور وتهديده في متحتاولتة لت تتتراجتع، لتكتن 

 . المتعاقدين أصروا ى ى البقاء لساىات من دون فائدة

كان ى ى دولة الرئي  أن يستمع لصوتنا، كون  يمثل كتل 

ال بنانيين، ونناشده بفتح تحقيق في م بستات متنتعتنتا متن 

 مقاب ت . خاصة وهو الذي ال تخفي ىن  هموم المواطنين.

لهذا نسأل :هل يخفي المستتتشتارون ىتن دولتتت  هتمتوم 

 المع مين المتعاقدين؟ 

وفي المقابل نشكر كل وسائل اإلى م التي واكبت تحتركتنتا 

 .وتابعت  منذ بدايت  بشكل مباشر أو غير مباشر

 .شكرًا ل رأي العام الذي أيد وبارك مطالبكع

ىهدًا ان تستمر مسيرتنا حتى أخر رمق ..بوركت سواىتدكتع 

 .وحناجركع وإصراركع ى ى االستمرار في النضال

 حمزة منصور2 حراك المتعاقدين الثانويين



  8102 طليعة لبنان الواحد / آذار  

 

آذا : يبوم  20 ور من الدم عند حافات غزة وأطيال يوتيون: عائبدون 
 األ ضم

يوم يعتبرف البع  محطة مم زة في النضال الوطني اليلسط ني وهبو 
، ضبد مهبا  ة 1912ال د ا طلق من األ اضي اليلسط ن ة المحتلة عام 

األ اضي ومحاوات ااقتالع وإلغا  الووية الوطن ة اليلسط ن ة، فيي العام 
خرج أبنا  فلسط ن في تلك المناطق ولسان حالوبم يبقبول "هبنبا  1911

باقون كاألزل" سقط عشرات الشودا  ومب بات البتبرحب  ومبثبلبوبم مبن 
المعتقل ن، إا أ وم  تحوا بدموم وبهبرهم وًمو هم في تحويله ع دًا 
وطن ًا فلسط ن ًا اتسع ل شمر كر أبنا  فلسط ن في البوطبن والشبتبات، 

 وكبر بعدها ل هبح يومًا من أيام فلسط ن عل  مستوى العالم كلهم
البع  اعتبرف، كما قلنا، محطة مم زة ب نما اعتبرف البع  اآلخر مبثبر 
كر األيام اليلسط ن ة لشعب جبا  يقاوم من  ثما  نات القرن التاسع عشر 
عندما بدأ اليلسط ن ون مقاومتوم األول  لمستعمبرتبي  يشبون لبزيبون 
وبتاح تكياف، من  ذلك الح ن تعب الدهر ولم يتف الدم اليلسط ني الب د 
ظر كريمًا يرود األ ض الط بة ويطورها ويحي  عروبتوا ببإيبمبان عبال 
أ وا ستستع د وجووا العربي وزيوا العربي وه  توا العرب ة، طبال البزمبن 

 أم قهرم
ه ا العام كان ه ا ال وم مم زًا، فيي ظر الحديي عن "ًيقبة البقبرن" 
ومحاوات يائسة لتهي ة القض ة اليلسط ن ة وأسدال الستا  عل وا، هبب 
اليلسط ن ون قاموا ق امة  جر واحد، حملوا خ اموم وع اباتوم ومبرا ات 
التشر  وعا وا باتتاف الوطن،  هبوا خ اموم عند حافات القطاع، واتتبكوا 
مع قوات ااحتالل في الضية الغرب ة، وأقاموا فعال اتوبم فبي مبخب بمبات 

 التشر  مؤكدين تمسكوم بحق العو ة و   وا بهوت واحد: عائدونم
عشرات الشودا  وم ات الترح  ومسلسر الدم يستبمبر مبا اسبتبمبرت 
اليعال ات حت  الخامس عشر من أيا ، ذكرى النكبة اليلسط ن ة الكبببرى، 
العالم كله كان حاضرًا في خ مة أق مت عل  أطرا  قطاع غزة، متضامبنبًا 
مع عزل ا يطالبون إا بالعو ة إل  ب وتوم ومد وم وقراهم، لم يطالبببوا 

(، سالحوم البحبتبر 191و 121بأكثر من تني   قرا ات الشرع ة الدول ة )
وإطا  مشتعر وًرخة أن عل  "ه ف األ ض ما يستحق الح اة" العالم كلبه 
وقف معوم إا ترامب وكالبه عل  أ ض فلسط ن من القتلة والبمبرتبزقبة 
والمستوطن ن الهواينة، يعاو وم في ذلك أول ك الهامت ن مبن البعبرب 
ال ين لم يترؤوا عل  تأي د ًيقة عهرف علنًا أل وم لم يتدوا فلسط ن بًا 

 واحدًا يقبر بوا أو يلتيت إل وام
فلسط ن تنتي  لب بس غبريبببًا وا ببتبديبد، فبوبي أ ض البثبو ات 

 واا تياضات والمقاومة، كما هي أ ض الديا ات والرسااتم
فلسط ن تنتي  وهي تؤكد ما كنا   هب إل ه باستمبرا  أن الشبعبب 
العربي اليلسط ني يملك قد ة هائلبة عبلب  اإلببداع، واببتبداع  سبائبر 
 ضال ة في اللحظة الراهنة تمتلك قد ة فائقة عل  إبقا  األفاق ميبتبوحبة 

 عل  ً ا  ضال ة جديدة في اللحظة التا يخ ة المناسبةم

لن  سوب كث رًا في الحديي عن البحبكبم 
ال د ًد  بحق عود التم مي بالستن لمدة 
ثما  ة أتور، وهي التي أثبتبت مبن خبالل 
ًيعة عل  وجه أحد التنو  الهواينة ومبن 
ثم وقيتوا بكر العنيوان أمام جال يوا كبمبا 
هي ًلبة ومناضلبة ومبقباببر  عبوة أحبد 
الهحي  ن الهواينة إل  قتر مبثبر هبؤا  
األطيال بطريقة ا تث ر الشببوبات وببعب بدًا 

 عن األع نم
حكاية عود مع مغتهبي أ ضوا ووطبنبوبا 
هي حكاية كر أطيال فبلبسبطب بن الب يبن 
يقتلون بدم با   في ظر إ ا ات عالمب بة ا 

 تتتاوز حدو  اللحظةم
م ات األطيال اليلسط ن  ن قتلبوا عبلب  
أيدد جنبو  ااحبتبالل ببدم ببا  ، ومب بات 
غ رهم يساقون يوم ًا إل  السبتبون وهبم 
عزل ذ بوم الوح د أ وم أبنا  هب ف األ ض 
وهم ي كرون عدوهم أ وم أًحباب البحبق 
ف هاب برعب القا م من األيام إ  اكًا مبنبه 
أ ه إذا كان الكبا  ا ينسون فإن الهبغبا  ا 
يغيرون، وأن ه ا الشعب المعطا  لن يقببر 
أبدًا أن يتخل  عن حقه التا يخي في الع   
في وطنه أو عن حقه في العو ة إلب  أجبزا  

 من ه ا الوطن اغتهبت منهم
عود التم مي، أيقو ة فلسط ن بة تبطبر 
من خلف قضبان الز زا ة عبلب  مسبتبقبببر 
واعد لكر أطيال فلسط ن ال ين يبد كبون 

 أن فتر جراحوم قا مم
تح ة لعود عندما ًيعت، وتح ة لوا عند 
وقيت بكبربا ، وألف تح ة لوا خلف القضبان 

 تواجه جال يوا بهبر وإبا م
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ح ت الق ا ة القوم ة لحزب البببعبي البعبرببي ااتبتبراكبي 
مس رة العو ة الكبرى في ذكبرى يبوم األ ض و عبت إلب  
تحويلوا ا تياضة تاملةم جا  ذلبك فبي تهبريبح لبلبنباطبق 

 الرسمي باسم الق ا ة القوم ة للحزب ه ا  ههم   
في يوم األ ض ال د تعبر ف ه جماه ر تعبنا في فلسط ن 
المحتلة عن تت   ا تباطوا باأل ض أضيت عل ه هب ا البعبام 
بعدًا  ضال ًا  وع ًا  ترجمته في مشبوبديبة مسب برة البعبو ة 

 الكبرىم    
إن ه ف المس رة التي احتشد ف وا م بات اآلا  مبن أببنبا  
تعبنا في فلسط ن أتت لتشكر   ًا جماه ريًا عل  استمبرا  
ااحتالل و فضًا تعب ًا تاماًل لكر مخططات ًو نة وتوويد 
معالم الح اة العرب ة في فلسط ن المحتلة وخاًة األقهب  
الشريف وكن سة الق امة وكر ما يعبر عن تا يخ ة البعبروببة 

 وكر منظوماتوا الق م ةم  
إن مشودية الحشد التماه رد ال د واجوه البعبدو ببالبنبا  
موقعًا العديد من الضحايا الشودا  وم ات الترح   بقبد  مبا 
هي استحضا  للموقف التماه رد ضد ااحتالل فأ وبا أيضبًا 
   وطني وتعبي عل  قرا  اإل ا ة األمريك ة بنقر سيا توبا 
إل  القدس المحتلة في ا توا  ًا خ ألحكام القا ون الدولي 
وتتاهر للحق القومي العربي  ومبا تبمبثبلبه البقبدس فبي 

 الوجدان العربي واإلسالميم  
إن الق ا ة القوم ة لحزب البعي العربي ااتبتبراكبي وهبي 
تكبر بشعبنا اليلسط ني مس رته البكبيباحب بة تبدعبو قبوى 
الثو ة والمقاومة في فلسط ن وعالم الشتبات إلب  تبوحب بد 
ًيوفوا عل  قاعدة الموقف المقاوم المتوجه  حو البتبحبريبر  
واا تقا  بيعلوا الس اسي والنضالي إل  مستوى التضحب بات 
التي تقدموا التماه ر وآخرها تودا  وجرح  مس رة العبو ة 

 الكبرىم  
كما تو ب الق ا ة القوم ة للحزب بتماه ر األمة البعبربب بة  
اطالق أوسع حرا  تعبي  عمًا لال تياضة المتواًلة فهوًا 
وتعزيز ًمو ها وتقوية مواقعوا في مبواجبوبة البمبؤامبرات 
اإلقل م ة والدول ة التي تحا  ضدها ولبتبحبهب بن البمبوقبف 
الشعبي من محاوات اختراقه تحت عنوان التطب ع والرضبوخ 
لألمر الواقع بعدما تالقت  تائج العدوان الهبوب بو بي عبلب  
فلسط ن واألمة مع  تائج المشا يع العدوا  بة البتبي تبوبد  
األمن القومي العربي وأولوا المشبروع الب د يبديبرف  بظبام 

 الماللي في ايرانم
تح ة ا تياضة تعبنا في فلسط ن المبحبتبلبة ولبمبسب برة 

 عو ته الكبرى تح ة لشودا  فلسط ن وأسراها ومعتقل وام
وعودًا أن  بق  أوف ا  لوً ة تو د الحبج األكبببر البقبائبد 

 ًدام حس نم
وفروا الحضن الدافئ ليلسط ن وثو توا ولمقبولبة البقبائبد 
المؤسس األستاذ م ش ر عيلق بأن فلسط ن لن تتبحبر  إا 
بالكياح الشعبي المسلح ولتأك د األم ن العام للحزب الرف بق 
القائد عزة إبراه م بأن ًراعنا مع العدو الهبوب بو بي هبو 
ًراع قومي وان تحرير فلسط ن هو مشروع قومي عبرببي 

 بامت ازم 
 عاتت فلسط ن في يوم أ ضوا

 عاتت األمة العرب ة
 الخلو  للشودا  والحرية لألسرى والمعتقل نم

الناطق الرسمي باسم الق ا ة القوم ة لحزب البعي العرببي 
 ااتتراكي

  م أحمد توترد      
 3012اذا  20في
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ردًا ى ى محاولة اغتتتيتال رئتيت  التوزراء 

الف سطيني ورئي  جهاز المخابرات، أصتدرت 

بيانًا استتتنتكترت فتيت  . جبهة التحرير العربية

 المحاولة، وهذا نص :

في التوقتت التذي تستعتى فتيت  التقتيتادة 

الف سطينية ، والفصائل الوطنية الف سطينية 

الستمرار التمتحتاوالت، وبتذل التجتهتود لت تع 

الشمل الف سطيني فتي مصتالتحتة وطتنتيتة 

حقيقية، وطي صفحة االنشقاق الف سطتيتنتي 

الذي خدم حتكتومتة اإلحتتت ل، والتمتشترول 

 . األمريكي المسمى صفقة القرن

في هذا الوقت تجتري متحتاولتة االغتتتيتال 

المجرمة الفاش ة في قطال غزة ، في التوقتت 

التتذي استتتتتطتتاىتتت التتحتتكتتومتتة والتتقتتيتتادة 

الف سطينية أن تجند الدول المتانتحتة لتدىتع 

مشرول تح ية المياه في قطال غزة ، وبمبت ت  

 . م يون دوالر 844

إن جبهة التحرير التعتربتيتة إذ تتديتن هتذا 

العمل اإلجرامي وتستنكره، إنما تؤكد أن متا 

يجري من تعطيل ل مصالحتة، ولتحتل كتافتة 

مشاكل أه نا الصامدين في قطال غتزة، هتو 

ضمن مشرول التآمر ى ى األمة العربيتة وفتي 

المقدمة منها ف سطين ق ب األمة وقضتيتتتهتا 

 المركزية.

ىاشت ف سطين حرة ىتربتيتة .... والتختزي 

 والعار ل متآمرين

 جبهة التحرير العربية

القت محاولة اغت ال  ئ س الوز ا  اليلسط بنبي  امبي البحبمبد   
ظالًا قاتمة عل  المهالحة اليلسط ن ة المتعثرة في ظبر البمبلبيبات 
العالقة والشائكة بسبب عدم قد ة األطرا  المعن ة عل  االتقا  عبنبد 

مشروع وطني جامع يواجه الضغوطات التي تضع القض ة اليلسط ن ة 
 أمام مخاطر ا سابق لوام

 قطة اافتراق تستند إل   ؤيت ن: األول  تريدها تبامبلبة وتبعب بد 
للوحدة الوطن ة اليلسط ن ة بريقوا، وأخرى تريدها خدمات ة في ظبر 
األوضاع المتر ية في قطاع غزة  ون التحر  ق د أ ملة عن مشروعوبا 
وما يستدع ه من تعزيز س طرتوا األمن ة والس اس ة والعسكرية فبي 

القطاع، و ون التخلي عن قوى إقل م ة مستقطبة ولعبت  و ًا أساسب بًا 

 في  يمومة اا قسام واستمرا ف ط لة السنوات السابقةم
السلطة اليلسط ن ة اتومت حماس بالوقو  و ا  المحباولبة والبتبي 
 يت ذلك وتحدثت عن اإلمسا  بطر  خ بط قبد يبكبون وًبر إلب  

مقتر المشتبه به الرئ س في   –أد الحركة   –حائط مسدو  مع إعال وا 
اتتبا  مع ترطتوا، إا أن ذلك ا يقلر من مسؤول توا خباًبة وأ بوبا 

بق ت مهرة في المياوضات إل تاز مليات المهالحة عل  عدم التخلي 
عن سالحوا وأجوزتوا األمن ة وس طرتوا الم دا  ة عل  األ ض، كبمبا 
أن المحاولة جا ت في أعقاب تهريحات افتة لبع  ق ا ي وا )أسبامبة 
حمدان، موس  أبو مز وق والزها ( اعتبرت الرئب بس البيبلبسبطب بنبي 
محمو  عباس مات س اس ًا وهي تتحضر لمرحلة ما بعد  وايتبه، كبمبا 
طالبت بإقالة حكومة الحمد ا  ومحاكمبتبه مبع وزا ئبه، كب لبك مبع 

محاوات حث ثة قطعت أتواطًا كب رة لتتديد تحاليوبا السباببق عبلب  
 المستوى اإلقل ميم

وعل  الرغم من أن أحدًا لم يترؤ عل  اإلعالن أن البمبهبالبحبة قبد 
اليلسط بنب بة   – خلت غرفة العناية اليائقة فإن العالقات اليلسط ن ة 

ب ن السلطة وحماس تمر بمنعطف خط ر قد تع د كثب برًا مبن األمبو  
 إل   قطة الهير، وأن كنا ا  تمن  ذلكم
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في الذكرى الواحدة والسبعين لتتتأستيت  حتزب التبتعتث 

العربي االشتراكي والتاسعة واألربتعتيتن النتطت قتة جتبتهتة 

التحرير العربية أقامت جبهة التحرير العربتيتة متهترجتانتًا فتي 

حضره بتاإلضتافتة التى  24112421مخيع ىين الح وة يوم 

ممث ي الفصائل الوطنية واإلس مية الف سطينية، االتحادات 

الشعبية الف سطينية وحشد جماهيري، وبعد أن قدم ىتريتف 

المهرجان الرفيق محمود أبو سويد تحدث ىن حزب ط تيتعتة 

لبنان العربي االشتراكي الرفيق أمين سر فرل الشهيد موسى 

شعيب نالجنوب( أحمد ى و  موجهاً التحية ل تجتبتهتة التتتي 

است همت مبادئ البعث وانط قت أثر مبتادرة متن متؤتتمتره 

القومي التاسع وخاضت الى جانب التفتصتائتل األخترى كتل 

معارك الكفاح الوطني الف سطيني وكان لها اسهاماتهتا فتي 

 المعارك القومية.

وأكد أن البعث هو حزب ف سطين، كما هو حزب العتروبتة 

والوحدة والحرية واإلشتراكية، إذ اىتبر ف ستطتيتن قضتيتتت  

المركزية وربط بين الوحدة والتحرير وكان ى ى أرضها متنتذ 

وصوالً الى خندق الجهاد الواحد  41كتيبة البعث األولى ىام 

الممتد من بغداد الى القدس وشعار قائد التبتعتث الشتهتيتد 

صدام حسين ىاشت ف سطين حرة ىربية من النهر الى البحر 

 الذي ردده مع النطق بالشهادتين.

وأكد أن المقاومة العراقية التي هزمت أمتيتركتا تتواصتل 

قتالها لهزيمة االحت ل المركب وتحتريتر التعتراق وإنتهتا متع 

المقاومة الف سطينية طريق تحرير ف ستطتيتن التتتي تتبت ت  

مستوى جديدًا في النضال من خ ل مسيرة العودة الحالتيتة 

التي تؤكد تمسك أبناء ف سطين حتى األطفال منهع بتحتق 

العودة وأن فعاليات مسيرة العودة هتي تتطتور فتي صتيت  

النضال الف سطيني المبدل والقادر ى تى اختتتيتار وستائت ت  

النضالية في ال حظة التاريخية الراهنة والتمتفتتتوحتة األفتاق 

ى ى صي  نضالية جديدة في ال حظة التاريخية التمتنتاستبتة 

مشددًا ى ى أن المقاومة في العراق والمقاومة في ف سطين 

ستظ ن معًا حتى النصر واىتبر أننا نقف التى جتانتب وفتي 

خندق الخيار الوطني الفت تستطتيتنتي حتتتى إقتامتة التدولتة 

الف سطينية المستق ة وىاصمتهتا التقتدس الشتريتف ىت تى 

 قاىدة توظيف المرح ي في خدمة الثابت االستراتيجي.

ودىا الى إنهاء االنقسام ألن الوحدة الوطنية الف سطينية 

ترتقي الى مستوى الضرورات كما دىا الى تعامتل إنستانتي 

مع القضايا المعيشية والحياتية لف سطينيين في لبنان وحيتا 

شهداء ف سطين والعراق واألمة وفي مقدمتتتهتع التختالتدان 



  8102 طليعة لبنان الواحد / آذار  

 

 صدام حسين وياسر ىرفات.

وألقى األخ ماهر شبايطة أمين سر حركة فتتح وفصتائتل 

منظمة التحرير الف سطينية ك مة المنظمة مثتمتنتًا لتجتبتهتة 

التحرير العربية نضالها ودورها في الساحة التفت تستطتيتنتيتة 

وتحدث ىن نضال الشعب العربي الف سطينتي وتضتحتيتاتت  

وهبت  في مسيرة العودة متوجهًا بالتحية ل شهداء ومشتددًا 

ى ى ضرورة إزالة العقبات من أمام المصالحة الف سطيتنتيتة 

وااللتفاف حول الشرىية الف سطينية ومتؤكتدًا فتي التوقتت 

 نفس  التمسك بحق العودة.

وأخيرًا القى الرفيق ياسين ابو ص ح ك مة جبهة التتحتريتر 

 العربية. 

حيت الك مات حزب البعتث التعتربتي االشتتتراكتي وجتبتهتة  

التحرير العربية ى ى دورهع في مسيترة التنتضتال متن أجتل  

تحرير ف سطين والدفال ىن شتعتبتهتا فتي وجت  التغتطترستة  

 واالبتزاز الصهيوني واالميركي ومعهع خونة ومتامرون االمة.  

وتع توجي  التحية والتقدير ألبناء شعتبتنتا التفت تستطتيتنتي  

بأسع االمين العام لجبهة التحرير التعتربتيتة وىضتو التقتيتادة  

القومية الرفيق القائد ابو محمود ركاد معاهدا شعبنتا وابتنتاء  

امتنا ى ى استمرار النضال من أجل تحرير ف سطيتن والتدفتال  

 ىن شعبها.  

كما تع توجي  التحية ل شهداء والمدافعتيتن ىتن كترامتة 

وشرف امتنا العربية واالس مية ل رئتيت  الترمتز ابتو ىتمتار 

والرئي  صدام حسين وكل شهداء المقاومة في ف سطتيتن 

 والعراق.

وحيت الك مة شهداء االرض في ذكراهع وشهداء مسيترة 

 العودة.

وتع التأكيد ى ى انهاء االنقسام الذي ساهع في اضعتاف 

موقفنا وتمادي العدو الصهيتونتي فتي استتتمترار متذابتحت  

 وانتهاكات  البشعة لحقوق اإلنسان الف سطيني. 

وتع توجي  التحية ل رفيق االمين التعتام لتحتزب التبتعتث 

العربي االشتراكي قائد المقاومة والتحرير ومقتاومتة االىتداء 

 والمحت ين من االيرانيين واالميركان وأىوان .

وبمناسبة الذكرى الواحدة والسبعون لمي د حزب التبتعتث 

العربي االشتراكي والتاسعة واألربتعتون النتطت قتة جتبتهتة 

التحرير العربية وتزامنتا ووفتاء لشتهتداء األرض، احتتتفت تت 

جماهير شعبنا الف سطيني وقتواه الستيتاستيتة والتنتقتابتيتة 

والشعبية بهذه المناسبة المجيدة في مخيع ىين الح وة يوم 

 . 2411الواقع في أول نيسان  األحد

انط قت مسيرة حاشدة تقدمها حم تة األكتالتيتل ورايتات 

الجبهة وأى م ف سطين وصور الشهداء التختالتديتن صتدام 

حسين وياسر ىرفات وصورة األمين العام لجبتهتة التتتحتريتر 

العربية، وىضو القيادة القومية الرفيق القائد أبتو متحتمتود 

  .ركاد سالع

شارك فيها كافة فصائل المنظمة والتتتحتالتف التوطتنتي 

وانصار اهلل وممث ي االتحادات النقابية والعمالتيتة والت تجتان 

  .الشعبية ولجان األحياء والقواطع وحشد جماهيري كبير

كما وشاركت األحزاب الوطنية والقومية ال بنانية، وحتزب 

 .ط يعة لبنان العربي االشتراكي، والتنظيع الشعبي الناصري

تقدم المسيرة الرفيق حسين رمي ة وأبو يوستف الشتواف 

أىضاء ال جنة المركزية ل جبهة وقادة ومتمتثت تي التفتصتائتل 

تع وضتع األكتالتيتل حيث  .الف سطينية الوطنية واإلس مية

  .وقراءة سورة الفاتحة ى ى أرواح الشهداء

ثع القى الرفيق ىبد العزيز الشولي ك مة باسع التجتبتهتة 

حيا فيها نضال حزبنا وجبهتنا وأكد ى ى أهمتيتة ومتركتزيتة 

ف سطين في فكر ونضال الحزب والتضحيات التي قدمها من 

  .اجل ىروبة القدس وف سطين

ووج  التحية إلى الشهداء األبطال الرئي  الشهيد صتدام 

حسين رمز الرجولة والكرامة العتربتيتة واإلست متيتة ويتاستر 

ىرفات واحمد ياسين وجورج حبش وأبتو التعتبتاس شتهتيتد 

ىروبة العراق والى كل الشهداء األمنتاء التعتامتيتن والتقتادة 

والمناض ين وىاهدهع باستتتمترار التنتضتال حتتتى التنتصتر 

والتحرير وكن  االحت ل الصهيوني واألميركي ىتن أرضتنتا 

  .ومقدساتنا الطاهرة

وفي النهاية وج  التحية إلى الرفيق األمين العتام لتحتزب 

البعث العربي االشتراكي قائد المقاومة والتحريتر و الترفتيتق 

 األمين العام لجبهة التحرير العربية 

وىاهد أسرانا البواسل بالعمل من أجل انتتزال حتريتتتهتع 

  .وتحريرهع

كما أقامت الجبهة احتفاالت مماث ة في الشمال وبتيتروت 

 وصور.
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 د. ى ي بيان

جرت معركة الكرامة في منطقة غور 1481آذار  21في 

نهر األردن بين قّوات العدّو الصهيوني وقّوات الثورة 

الف سطينّية، وُنِسَبت المعركة إلى قرية الكرامة التي تقع 

في الجزء الشرقي من النهر. كانت أهّع أهداف العدو 

الصهيوني: القضاء ى ى الفدائّيين الف سطينّيين وإنهاء 

العمل الفدائي، ووضع موطئ قدم ى ى أرض شرق نهر 

، وذلك 1481األردن بعد احت ل الضفة الغربية في حرب 

باحت ل مرتفعات الّس ط وتحوي ها إلى حزاٍم أمنيٍّ وتوسيع 

المناطق المحتّ ة، ومعاقبة األردن ى ى احتضان  العمل 

الفدائّي الف سطيني وزىزىة الّروح المعنوّية والّصمود ىند 

السّكان المدنّيين وإرغامهع ى ى النزوح من أراضيهع 

 وحرمان المقاومة الف سطينّية من وجود قواىد لها.

ت المعركة لساىات طوي ة وأسفرت ىن هزيمة  استَمرَّ

العدّو وانسحاب قّوات  من أرض المعركة، وكانت خسائرُه 

دّبابة  41جريحًا وتدمير  494جندّيًا قتيً  وحوالي  294

 11آلّية مخت فة، في حين كانت خسائر المقاومة  93و

شهيدًا وحوالي  49جريحًا أردنّياً، و 141شهيدًا وحوالي 

جريحًا ف سطينّيًا. وقد قال قائد معركة الكرامة في  244

الجيش األردني الّراحل الفريق مشهور حديثة الجازي: " ... 

وهنا أقول بكّل فخر، أّنني استطعت تجاوز الخ ف الذي 

كان ناشئًا بين الفدائّيين والس طة األردنّية، فقاتل الطرفان 

جنبًا إلى جنب وكقّوة موّحدة..."، كما صّرح وزير الدفال 

السوفياتي المارشال أندري  غريتشكو:" لقد شّك ت معركة 

 الكرامة نقطَة تحّوٍل في تاريخ العسكرية العربّية".

إذا ما قورنت معركة الكرامة بسواها من المعارك التي 

خاضها العرب مع االستعمار االستيطاني الصهيوني في 

ف سطين يظهر بوضوح أّنها معركة تحّقَق فيها الّنصر ى ى 

العدّو وهو ما كان ليتِّع لوال تضافر الجهود والمشاركة 

الفّعالة والتنسيق بين الجيش العربي األردني بغطاٍء ودىٍع 

وتوجيٍ  من القيادة السياسّية األردنّية من جهة والفدائّيين 

الف سطينّيين من جهة أخرى إضافًة إلى االحتضان الشعبي 

الف سطيني. ورغع تغّير الظروف والمعطيات -األردني

وموازين القوى بين العرب وأىدائهع بين زمن معركة 

الكرامة والزمن الحالي فإّن االستفادة من معركة الكرامة 

هي أكثر من ضرورة في استراتيجّية العمل العربي المشترك 

لمواجهة التحّديات المتصاىدة والمتراكمة وأبرز معالمها هو 

الخروج من ىقدة التخوين المتبادل، وإمكانّية تحقيق أّيَة 

أهداف من خ ل المسارات أحادّية الجانب، واإليمان بأّن 

هزيمة العدّو الصهيوني وغيره مّمن يضع نفس  في خانة 

العداء لألّمة ويعمل ى ى استهدافها من القوى اإلق يمية 

والدولّية هي ممكنة ىندما يستطيع العرب االستفادة من 

ىبر الماضي في إيجاد ح ول ىم ّية وواقعّية وهادفة 

لألزمات التي يمر بها الوطن العربي وهي واضحة وضوح 

الشم ، وفي وضع خططهع المستقب ّية. كّل ذلك ال يمكن 

أن يأخذ مساره الصحيح إذا لع تبَق ىبرة معركة الكرامة 

خاّصًة وغيرها من المحّطات المضيئة في التاريخ العربي 

نصب ىيون الجميع وفي ىقولهع بدل تخندق كّل طرف 

ى ى مستوى األنظمة واألحزاب والمنّظمات وغيرها من 

  التشكي ت المجتمعّية في وج  الطرف األخر.

http://www.palqa.com/wp-content/uploads/2015/04/karameh_battle_1968.jpg
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 ست كر ه ة اايام ًيحة من الهيحات البمبشبرقبة فبي 
التا يخ العربي المعاًر وهي معركة الكرامة الخالبدة البتبي 

حب بن حباولبت قبوات البتب ب   1922آذا   31وقعت في 
الهو و ي احتالل  ور األ  ن لتحق ق اهدا  استرات بتب بة م 
فتهدى لوا الت   العربي األ   ي عل  طول جبوة البقبتبال 
من أقه  تمال األ  ن إل  جبنبوب البببحبر البمب بت ببقبوة 
وبسالة م كما اتتبك الت   في قرية الكرامبة وببمبشبا كبة 
اليدائ  ن اليلسط ن  ن فبي قبتبال تبرس ضبد البتب ب  

سباعبة، مبمبا  12الهو و ي في عمل ة استمرت أكثبر مبن 
اضطر جنو  ااحتالل إلب  اا سبحباب البكبامبر مبن أ ض 
المعركة تا ك ن و ا هم وألول مبرة خسبائبرهبم البيبا حبة 
وقتالهم  ون أن يتمكنوا من سحبوام وتمكن ابطال التب ب  
األ   ي واليدائ  ن اليلسط ن  ن ب لك من اا تبهبا  عبلب  
القوات الهو و  ة وطر هم من أ ض المعركة  ون تحقب بق 

 م الك ان الهو و ي ألد من اهدافه
لقد كان من أهدا  العدو في ه ف المعركة، القضا  بشكٍر 
 وائّي عبلب  كبافببة البيبهبائبر والبتبشبكب بالت البيبدائبّ بة 
اليلسط نّ ة، والقضا  عل  حلم عو ة اهلنا اليلسطب بنب ب بن 
ال  ا ضوم ، ومحاولة الس طرة عل  األ ض البواقبعبة تبرق 
 ور األ  ن، لضمان امنه عل  طول خطب وقف اطالق النا  من 
خالل محاولة احتالل ُمرتيعات السلط وتحويلبوبا إلب  حبزاٍم 
أمنّي، والحهول عل  موطئ قدٍم له ترقّي  ور األ  نب، ومن 
ثم المساومة عل ه لتحق ق أهدافه التا يخبّ بة فبي تبوسب بع 

 م حدو ف احقًا
اا ا ه مني بوزيمة فا حة، وخسائر كب رة تمثلت ببمبقبتبر 

تخهًا بتراح، وتبدمب بر  140جندّيًا إسرائ لّ ًا، وإًابة  340
  مسّ ا ة مسلبحة وتاحنة 12 بابة و اقلة جنو ، و 22

لقد أثبتت تلك المعركة الخالدة قد ة القوات العرب ة عبلب  
تتاوز كافبة األزمات الس اس ة ، والتهدد وااستبسال وإبقبا  
الروح القتالّ ة العال ة، كبمبا اثبببتبت قبوة اإل ا ة وًبالببة 

  مالتهم م من أجر تحق ق النهر
لقد تم زت معركة الكبرامبة البخبالبدة ببدو هبا فبي  فبع 
المعنويات ب ن جم ع المقاتل ن في عموم البوطبن البعبرببي 

مم فبقبد 1921لمسح اآلثا  النيس ة لوزيمة حبزيبران عبام 
أثبتت قد ات المقاتل ن العرب ال كب بة فبي البحبرب والبتبي 
تتسدت بااضافة ال  استبسالوم ، في ااستخدام البحبرببّي 
الهح ح لأل ض ، و التحه ن، والتستر التّ د، وغب برهبا مبن 

 م فنون القتال الحديثة
ان اا تها  في معركة الكرامة، ُيتبسبد ا بتبهبا ًا لبألمبة 
العرب ة عل  هزيمة حزيران ، وتمو دًا لال تها  الالحق فبي 

م، بق ا ة ج   جموو ية مهر العبربب بة 1912حرب أكتوبر 
وبمشا كة فعالة لت وش البعبراق واأل  ن وسبو يبا وعبلب  
مختلف التبوات، ح ي تم تدم ر خبط ببا لب بف األسبطبو د 
وهزيمة جنراات الك ان الهو و ي واسترات ت ات العدو فبي 
التمد  والعدوان واحتالل األ ض بالقوة وا بتبوبا  البقبا بون 

 م الدولي اإل سا ي بشت  الوسائر
لقد كان لوحدة العمر والتنس ق العسكرد بب بن البتب ب  
العربي اا   ي و اليدائ  ن اليلسط ن  ن اابطال فبي هب ف 
المعركة الخالدة ، وب ن الت وش العرب ة احقًا ، الدو  البببا ز 
في تحق ق النهر في معركة الكرامة المت دة ، وفبي حبرب 

  مأكتوبر لتحرير س نا 
وان  ل ذلك عل  تئ فا ه يدل عل  ان ا مبنباص الب بوم 
من العو ة للعمر العربي المشتر  والتكاتبف البعبرببي فبي 
كافة المتاات من اجر مواجوة التحديات البتبسب بمبة البتبي 
تتتاح اامة العرب ة من حبروب  مبويبة خبطب برة ، واببا ة 
وتشريد مالي ن العرب ، وااحتالات الدول ة واإلقبلب بمب بة ، 

  مالتي تود  اامن القومي ومستقبر األج ال القا مة
ان ااج ال العرب ة الهاعدة اذ تست كر ه ف اايام النبهبر 
المب ن في معركة الكرامة ، فا وا تستلوم منه  وح البتبحبدد 

 م والثقة ومواًلة النضال لتحق ق اهدا  اامة العرب ة
تح ة اكبا  واجالل ال  ابطال البتب ب  البعبرببي اا   بي 
والمقاومة اليلسط ن ة الباسلة ال ين ًنعوا النهر المبتب بد 

 م في معركة الكرامة الخالدة
 عاتت فلسط ن حرة عرب ة
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توقيت ق ا ة قطر لبنان، لحزب طل عة لبنان العربي 
ااتتراكي، عند أبعا  القا ون وأهدافه ال د أًد ته حكومة 
ااحتالل في العراق، والخاص بمها  ة أمال  البعث  ن في 

 العراق، وأًد ت الب ان التالي:
ل س من التديد عل  مثالب وجرائم حكومة )العمل ة 
الس اس ة في العراق( ومتلس  وابوا، والمؤسسات الرسم ة، 
س اس ة وقضائ ة وإ ا ية، الملحقة بوما، أن تبرهن كر يوم 
عن ال وم ال د سبقه با تكاب التريمة تلو األخرى، بحق 

 العراق  ن بشكر عام، والبعث  ن منوم بشكر خاصم
لقد فات تلك المؤسسات، التي تالحق البعث  ن من  
ااحتالل، قتاًل وستنًا وتوت رًا وقطعًا للرواتب، أن تقطع 
أ زاق البعث  ن حت  آخر قطرة مما يمتلكون عل  قلتهم فقد 
ت كَّرت ه ا العام أن للبعث  ن  و ًا سكن ة تأويوم، أو تأود 
عائالتوم، وهو حق كيلته كر الشرائع الوضع ة والدين ة، 
فأًد ت قا و ًا غريبًا من  وعه عل  العالم المتحضر يقضي 

 بمها  ة تلك األمال م
لقد لتأت حكومة ااحتالل في العراق، وكر المؤسسات 
التي قام بترك بوا، وتوك ر متموعة من اللهوص والخو ة 
للتحكم برقاب العراق  ن، إل  ا تكاب جريمة أخرى، ا تخي  
أهدافوا ومرام وا، وهو الضغط عل  البعث  ن من أجر 
التأث ر عل  وعدهم ال د أعلنوف أمام العالم أجمع أ ه ا 
عو ة للبندق ة المقاومة إل  جرابوا قبر تطو ر العراق من 

 أقهاف إل  أقهاف من أد وجو  أجنبي عل  أ اض هم
ولكنه فات تلك الحكومة، وفات إ ا ات ااحتالل األم ركي 
واإليرا ي، أن البعي لو لم يكن عه ًا عل  كر توديدهم 
وترغ بوم، و افضًا لكر إمال اتوم، لما قدم عشرات اآلا  
من أ واح مناضل ه، وما يماثلوا من حرياتوم فُزجيوا في 
الستون، وُحرموا من المكوث في أ ضوم، فتوزعتوم تت  
بقاع األ ضم وعل  الرغم من كر ذلك أًروا عل  الهمو  
والبقا  يما سون كر أ واع النضال من أجر الكشف عن ا 
ترع ة ااحتالل، ال د يتلط  و ا  حينة من اللهوص 
والخو ة، من ال ين باعوا ترفوم وأ ضوم وقرا اهم ألعت  

 المترم ن في العالم ال ين تمثلوم إ ا ات أم ركا وإيرانم
إن أد جريمة ا تكبوا أول ا  حكومات ااحتالل، هو أ وم 
قاموا باحتالل أ ض عنوة عن إ ا ة سكا وا، مستندين إل  
أيدلوج ا  ين ة متطرفة تت ز لوم استعبا  العالم من أجر 
تني   وعو   سبوها زو ًا إل  )إ ا ة إلو ة(م فعاثوا ظلمًا 
وعدوا ًا بأ ض ل ست أ ضوم، وبشعب ل س تعبوم، 
وبأ زاق ا حق لوم ف وام وإ ه  ت تة إل  متموعة كب رة من 

الوقائع والمعط ات التي تؤكد أن ما يتم ا تكابه لوو جرائم 
إ سا  ة موًوفة، وجرائم حقوق ة  امغة، يقتضي أن تشد 

 ضمائر العراق  ن والعرب والعالم كلهم
 وإن ق ا ة قطر لبنان، مستندة إل  تلك األسباب، 

تدعو كر العراق  ن ال ين سلبوم ااحتالل األم ركي -
وااحتالل اإليرا ي حريتوم وقرا هم المستقر وسلبوم لقمة 
ع شوم وعا  بوم إل  مرحلة العهر الحترد ال د كا ت 

 ترائع الغاب ف ه هي السائدة ب ن البشرم 
كما تدعو كر العرب، أ ظمة  سم ة وه  ات مد  ة، إل  -

اعتبا  أن ما ُيرتكب بحق العراق من جرائم يندى لوا التب ن، 
س كون مه رهم مماثاًل إذا ما ظلوا ساكت ن عما يرتكبه 

 ااحتالل األم ركي واإليرا ي في العراقم 
وعل  العالم المتحضر أن يتهد  ًيو  الرافض ن لخرق -

الشرائع والقوا  ن األمم ة، ألن النظام ن األم ركي 
واإليرا ي يتهرفان في العراق أن لوما الحق في ااست ال  
عل  ما يريدان، ويرتكبان الترائم بالطريقة التي يشا انم 
األول يعمر من أجر س ا ة طبقة النخبة من العرق األب   
عل  العالمم والثا ي يعتبر أن من ا يط ع أوامر )ول ه اليق ه( 

 كأ ه يخالف أوامر ا  ويرتكب إثم معه تهم
وأما البعث ون، بق ا ة المناضر األكبر عزة ابراه م، األم ن 
العام لحزب البعي العربي ااتتراكي، ال ين يتعرضون كر 
يوم لالجتثاث في كر ااتتاهات، فوم كي لون، بما 
يمتلكو ه من قوة إيمان بحق تعبوم بالح اة الحرة الكريمة، 
أن يستمروا بمقاومة أعدا  العراق والعرب والعالم، ويقسمون 
بأ وم س تابعون  سالتوم بتحرير العراق والوطن العربي 
والعالم الحر، غ ر آبو ن بما يلقو ه من جرائم يندى لوا 
جب ن اإل سا  ة والديموقراط ة وحقوق اإل سانم وهم 
يؤمنون بأن من قرِّ  مها  ة وطنوم، لن يكترث بمها  ة 
أمال  ساكن هم وإ وم يؤمنون بأن  سالتوم تدعو إل  اعتبا  
تحرير أمالكوم عل  قلتوا لن يكون بأقر من تحرير وطنوم 

 كله من المها  ةم
وتح ة للبعث  ن والوطن  ن القابض ن عل  جمر تحرير 

 العراق واألمة العرب ةم
وتح ة إل  كر عربي، يتحر  من أجر استعا ة كرامة 

 العرب باستعا ة العراق إل  ًيه العربيم
وتح ة إل  كر من يمتلك ضم رًا في العالم ف نافح عن 

 حرية العراق إ قاذًا للق م اإل سا  ة واألمم ة العل ام
 ق ا ة قطر لبنان

 3012/ 2/ 2في 
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بمناسبة مرور خمتستة ىشتر ستنتة ىت تى غتزو التعتراق 

واحت ل ، أصدرت قيادة قطر لبنان لحتزب طت تيتعتة لتبتنتان 

 العربي االشتراكي، البيان التالي:

العشرين من شهر آذار من التعتام   –منذ ليل التاسع ىشر 

، وما قب   وحتى اآلن، ما زال العتراق يتتتعترَّض إلتى 2443

ىدوان متواصل من قبل التحالفات والدول التي تعمل ى تى 

إىاقة انتشار المشرول القومي العربي، بل واجتثاث التفتكترة 

 القومية وكل ما يمت إليها بص ة.

منذ قرار تأميع النفط، وحّل مشك ة األق تيتات التقتومتيتة 

آذار الخاص بأكراد العراق، والبدء بعمت تيتة  11بإصدار بيان 

تتمتوز  34  –  11التنمية الشام ة التي أىدتها قيتادة ثتورة 

، ووضع إمكانيات العراق في سبيل مص تحتة التوطتن 1481

العربي، كان التعتراق يشتكتل التهتدف األول فتي مشتاريتع 

 الصهيونية والدول االستعمارية. 

ولع يكن من الميسور أمام ذلك التحالف أن يقوم بتنتفتيتذ  

مشروى ، وذلك لوجود أكثر من ىائق ىراقي ودولي، إلى أن  

. ومستتفتيتدة متن التمتتتغتيترات التدولتيتة،  1444 أطلَّ العام  

انط قت الغريزة األميركية، فقررت تتنتفتيتذ مشترول احتتت ل  

العراق تحت شعار نإىادة العراق إلى ما قبل العصر الصناىتي(  

 الذي أط ق  جيم  بيكر، وزير خارجية جورج بو  األب. 

، حتتتى كتانتت 2441وما إن أطلَّ ىهد ابن  في التعتام 

الظروف الدولية واإلق يمية والعربية قد أصتبتحتت نتاضتجتة، 

واىتبرتها إدارة جورج بو  االبن أنها الت تحتظتة التمتؤاتتيتة 

لتنفيذ أكبر مشرول استعماري ل سيطرة ى ى الوطن العربي، 

ووضعها في خدمة الهدف االستراتيجي ننحو قترن أمتيتركتي 

األمتيتركتي،   –جديد( الذي أى نت  قوى التحالف الصهيتونتي 

واىتبرت أن احت ل العراق يشكل المحتور لتمتجتمتوىتة متن 

الدول المحيطة ب ، متا إن يتنتهتار حتتتى تتتتداىتى التدول 

 المحيطة ب  كأحجار الدومينو.

القديتع، مستألتة   –وما اىتبره المشرول األميركي الجديد 

في غاية السهولة، فقد تبيَّن أن  في غاية الصعوبة، ختاصتة 

بعد انط قة المقاومة العراقية الشعبية المس حة، والتي كان 

حزب البعث العربي االشتراكي يشتكتل متحتورهتا وىصتبتهتا 

األساسي. وكانت من أهع نتائج  ودالئ  ، هو هزيمة قوات 

 .2411االحت ل األميركي في أواخر العام 

، برزت بشتكتل 2411وبعد االنسحاب األميركي في العام 

واضح خيوط مؤامرة كبرى شاركت فيها التدول اإلقت تيتمتيتة 

المحيطة جغرافيًا بالعراق، وهي التي تولَّت وراثتة االحتتت ل 

األميركي بشكل أكثر خطورة وحقدًا، وذلك بعد أن تست َّتع 

نظام نوالية الفقي ( في إيران كتل متفتاصتل التمتؤستستات 

الحكومية من سياسية وىسكرية وأمنية وثقافيتة وديتنتيتة. 

وكان من أكثرها خبثًا استراتيجيًا هو القيام بغتستل أدمتغتة 

مجموىات كبيرة من العراقيين، وإح ل ثتقتافتة التتتعتصتب 

المذهبي مكان الثقافة الوطنية والقومية أوالً، والقيام بأكبر 

 مشرول تغيير ديموغرافي في العراق ثانيًا.

وإذا كان من الصعوبة بمكان أن تحتل أميركا العراق من 

دون موافقة ومشاركة ودىع إيراني، فإن  من المستتتحتيتل 

أيضًا أن يبقى النظام اإليراني في التعتراق متن دون دىتع 

أميركي غير محدود. ولذلك يأتي التحالف الوثيق بين أميركا 

وإيران ى ى قاىدة تماثل مشروىيهما، والذي يحكم  المتبتدأ 

العام، مبدأ اجتثاث الفكر القومي العربي وكل متن يضتمتره 

في ق ب  ومن يشهره ى ى لسان  أو يعمل ى ى تطبيق  فتي 

 مجاالت الفكر والعمل.

وإن قيادة الحزب في لبنان، إذ تضع هذه الحقائتق أمتام 

أنظار الرأي العام الدولي والعربي والتعتراقتي، تت تفتت نتظتر 

العراقيين واألنظمة الرسمية العربية إلى أن متا يتجتري فتي 

العراق ال ينال باألذى طائفة ما أو دينًا ما، أو ىرقًا متا، بتل 

ينال من كل العراقيين من شمال العراق إلى أقصى جنوبت . 

ومن شرق  إلى أقصى غرب . وأما بالنسبة لألنظمة الرسمية 

العربية، فقد آن لها أن تعي أن تتقتويتض التعتراق وإلتغتاء 

مفهوم الدولة في  كان البداية، ولن ينتهي المشرول بتأقتل 

من نقل تطبيق ما حصل في العراق إلى كل قطر من أقطار 

الوطن العربي من دون استثتنتاء. وأمتا بتالتنتستبتة ألحتزاب 

ن أحد منهع أن  سيتكتون  الحركة الثورية العربية، ف  يتوهمَّ

بمنأى ىن االجتثاث طالما أن  يحمل فكرًا ى مانياً، فت تعت َّتهتا 

تقف بما يم ي  ى يها واجبها ليت  فتي التدفتال ىتن حتزب 

البعث ومنجزات ثورت  في العراق فحسب، بل ى يها أيضاً أن 

تعتبر بأن تقويض االحت ل األميركي واإليراني في التعتراق 

هو دورها األساسي الذي يحتع ى يهتا واجتب التدفتال ىتن 

 نفسها وىن فكرها.

بين ت ونات المواقف وفذلكات الحركات اليساريتة، وبتيتن 

اجتهادات األنظمة الرسمية ووسائ ها القاصترة فتي حتمتايتة 

أنفسها من الخطر اإليراني، ى ى التجتمتيتع أن يتدركتوا أن 

المقاومة العراقية ممر أساسي وس يع لحماية الوضع العربتي 

 من المزيد من االنهيار.

 تحية ألرواح الشهداء، وفي الط يعة منهع صدام حسين

وتحية ل مقاومين، وفي الط يعة متنتهتع ىتزة ابتراهتيتع، 

 األمين العام لحزب البعث العربي االشتراكي.

وتحية إلى كل من رفع هدف تحرير الوطن التعتربتي متن 

 االحت ل األميركي واإليراني في أولوية أهداف .
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ردًا ى ى القرار الجائر والمستغرب والمجرد من كل شعور 

إنساني، بمصادرة أم ك البعثيين وىائ تهع في العراق، 

 أصدرت قيادة قطر العراق البيان التالي:

يا أبناء شعبنا المجاهد توغل الحكومة العمي ة ممث ة 

االحت ل اإليراني ل عراق، وريث االحت ل االمريكي، في 

إجراءاتها القمعية ضد المناض ين البعثيين وىوائ هع وأبناء 

شعبنا المجاهد، ولقد سبق وان قام المحت ون بإصدار قانون 

اجتثاث البعث سيئ الصيت، الذي حرم المناض ين البعثيين 

من رواتبهع التقاىدية جراء خدمتهع الطوي ة في دوائر 

الدولة، تراوحت بين الث ثين ىامًا أو أكثر لكثيرين منهع، 

وهي مستقطعة من توقيفاتهع التقاىدية في إجراء غير 

مسبوق وصارخ في دالالت  ال انسانية التي تحرم 

 المناض ين البعثيين وىوائ هع من مصدر رزقهع الوحيد. 

واليوم تقوم الحكومة العمي ة بإصدار قرار بحجز األموال 

مناضل بعثي  4444المنقولة وغير المنقولة ألكثر من 

وىوائ هع، ويمثل هذا القرار الجائر دىاية انتخابية رخيصة 

وسرقة أخرى ألموال المواطنين، وتغطية مفضوحة ى ى 

 سرقاتهع، ودليل صارخ ى ى إف سهع.

وان الحكومة العمي ة بإصدارها هذا القرار السئ، 

المضاف إلى قراراتها المجحفة بحق المناض ين البعثيين 

وىوائ هع، تنحدر اكثر في مهاوي التخبط والسقوط 

الحتمي، ويتصاىد مع اقتراب  الصرال بين اطراف العم ية 

السياسية المخابراتي، والتي تتشظى وتتشرذم إلى كيانات 

 هزي ة. فتارة تتحالف انتخابيا وينفرد ىقدها طورًا آخر .

 يا شرفاء وأحرار العالع اجمع

إن الحكومة العمي ة، بإصدارها قرارات حجز األموال 

المنقولة وغير المنقولة ل مناض ين البعثيين، ال يمكن 

وصفها إال بأنها ىمل لصوصي يعبر ىن حقدها الدفين ى ى 

البعث ومناض ي . وتؤكد إيغالها في م حقتهع معتقدة بان  

سيضعفهع. ولكن الوقع يؤكد العك  تماما حيث انهع لع 

ت ين ىزيمتهع ولن تضعف إرادتهع الكفاحية سابقاً، 

وسيواص ون نضالهع البطولي ضد الحكومة العمي ة 

 وإجراءاتها التعسفية المقيتة. 

وتؤكد مسيرة البعث التاريخية بان  ك ما ازداد الضغط 

واالضطهاد ى ى البعثيين زاد إصرارهع ى ى النضال 

وأضيف محفز جديد يعمق تفاى هع مع أبناء شعبنا المجاهد  

وقواه الوطنية والقومية واالس مية، ورص صفوفها في  

جبهة نضالية كفاحية ضد العم ية السياسية وانتخاباتها  

المزيفة. وسيقدم رجاالت البعث األبطال الدليل المضاف ى ى  

انهع اقوى من كافة أنوال االضطهاد والتنكيل المادي  

والمعنوي، وكما واجهوا االجتثاث سيء األهداف العدوانية  

بص بة وتحمل متميزين بحرمانهع من رواتبهع التقاىدية  

ألف بعثي، فإن    184 هع وىوائ هع، واستشهاد اكثر من  

قرارات حجز أموالهع الحالية لن تضعف ىزمهع ى ى مواص ة  

 نضالهع إلسقاط العم ية السياسية المخابراتية برمتها. 

إن حزبنا العظيع يؤكد انسجاما مع تاريخ  وتقاليده بان  

سيبقى سائرا في خط المواجهة الحازمة ل غزو اإليراني يقود 

مسيرت  الكفاحية الرفيق المجاهد ىزة إبراهيع األمين العام 

لحزب البعث العربي االشتراكي، والقائد األى ى ل جهاد 

والتحرير، من اجل القضاء ى ى التمدد اإليراني الصفوي في 

كل الوطن العربي ولي  في العراق فقط، ولن يتوقف 

النضال حتى التحرير الشامل ل عراق وتحقيق استق ل  الناجز 

ونهوض  الوطني والقومي واإلنساني وتقدم  االجتماىي 

 وإى ء صرح الحضارة اإلنسانية الشامخ . 

 المجد لشهداء البعث والعراق واألمة األبرار اهلل أكبر .. 

 

 وإنا لمنتصرون 

  22411  23  9قيادة قطر العراق 
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بمناسبة الذكرى الخامسة ىشرة ل عدوان الغاشتع ىت تى 

قطر العراق لحزب التبتعتث التعتربتي قيادة العراق، أصدرت 

 االشتراكي، البيان التالي نص :

 يا أبناء شعبنا المجاهد 

تمر ى ينا اليوم الذكرى الخامسة ىشرة ل عدوان التغتاشتع  

ى ى العراق  التذي شتّنت   التحت تف األمتيتركتي األطت تستي 

وتتوج بتغتزو التعتراق.  2443الصهيوني الفارسي  في ىام 

وتعمد االحت ل تدمير البنى التحتيتة وهتيتاكتل ومتكتونتات  

دولة العراق  وابرزها حل جيش   الباسل وأجهزت   األمتنتيتة  

وإصدار قرار اجتثاث البعث ستيتئ الصتيتت  ذو التمتقتاصتد  

واألهداف الشريرة ،كل ذلك قاموا ب  إليجاد البيئة المناسبتة  

لتدمير العراق شعبا ووطنا ودولة وكانت النتيجة المرستومتة 

هي  تجويع   الشعب   وإفتقتاره وسترقتة أمتوالت  وثتروتت  

النفطية، فارتفعت معدالت البطالة والفقر وتدنتي مستتتوى  

خدمات الماء والكهرباء والوقود، وح ت الفوضى والت وث في 

كل مكان وكانت الفوضى هذه خير بيئة لهيمنة المي يشيات 

التابعة إليران ول حت ل األمريكي في ان واحد، والتي تولت 

ىم يات تعميع الفوضى واإلرهاب واغتتتيتال التنتاس ونشتر  

 الكوارث.

وت بية لنداء التوطتن التمتحتتتل قتام متجتاهتدو التبتعتث  

والمقاومة بالتصدي ل حت ل ومقاومتت  بتالست ح وكتانتت 

نتيجة تضحيات الشعب والتبتعتث والتمتقتاومتة هتي التحتاق 

الهزيمة المنكرة  بالمحت ين األمريكتان..  وحتيتنتذاك وكتمتا 

شخ   ذلك  بدقة  الرفيق المجاهد ىزة إبراهيتع  األمتيتن 

العام ل حزب  القائد األى ى ل جهاد والتحرير  قتامتت أمتريتكتا 

بتقديع العراق لقمة سائغة  إليران من أجل إكتمتال أهتداف 

االحت ل وأبرزها تدمير العراق تمهيتدًا لتتتقتستيتمت  وإلتغتاء 

 هويت  الوطنية .

وكما قاوم البعث ومقاومت  والقوى الوطتنتيتة التعتراقتيتة  

االحت ل األمريكي واجبروه ى ى سحب قوات  فتان الشتعتب 

وقواه الوطنية ومقاومت  قاوموا االحت ل اإليرانتي وتتركتات 

المحت ين األمريكان  والتمدد اإليراني  الفتارستي  الصتفتوي 

التوسعي  الذي اجتاح العراق وسوريا  ولبنان واليمن، ويهدد 

أقطار الخ يج العربي  بل  يهدد  األمة العربية  ك ها  وأمنهتا  

القومي  وما زال أبناء شعبنا يقتاومتون االحتتت ل اإليترانتي 

 ببسالة وإصرار ال ي ين.

 يا أبناء أمتنا  العربية المجيدة وأحرار  العالع  أجمع

بعد كل ما حل  بالشعب  العتراقتي فتإن أمتريتكتا وايتران  

وىم ءهما  يتصارىون  ى ى المصالح  ومنتاطتق  التنتفتوذ  

والسرقات مع اقتراب موىتد االنتتتختابتات  مصتريتن ىت تى 

المحافظة ى ى  امتيازاتهع ومصالحهع  غتيتر التمتشتروىتة، 

ولكي يظل أبناء شعبنا  يرسفون  في معتانتاتتهتع لشتظتف 

العيش وسوء الخدمات والتحترمتان متن ابستط  التحتقتوق 

وبنف  الوقت يعززون االحت ل اإليراني ل عراق .لكن شعبنا 

الذي قاوم االحت ل والمحت ين من كل صنف ولون  يتصدى 

اليوم ببسالة ل حكومة العمي ة  ويت حع مع مجاهدي البعتث 

والمقاومة  إلسقاط هذه  الحكومة  مستتت تهتمتيتن  دروس 

العدوان  الغاشع لكي  يتراصوا  في جبهة  نضالية متماسكة 

لتحرير العراق من التغتزو اإليترانتي وإقتامتة حتكتع الشتعتب  

الديمقراطي  التعددي الحر  المستقتل  ومتواصت تة مستيترة 

النهوض الوطنتي والتقتومتي  واإلنستانتي إلىت ء الصترح  

 الحضاري  لإلنسانية جمعاء.

 المجد لشهداء البعث والمقاومة والعراق واألمة  األبرار. 

 ولرسالة امتنا المجد والخ ود. 

 قيادة قطر العراق

 2411في العشرين من آذار 
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آذار، أصتدرت  11لصدور بتيتان  41بمناسبة الذكرى 

 قيادة قطر العراق البيان التالي نص :

 يا أبناء شعبنا المجاهد 

آذار ىتام  11لصدور بيان   41تحل ى ينا اليوم الذكرى  

الذي حقق الحل الس مي الديمتقتراطتي  لت تقتضتيتة   1414

الكردية بإقامة الحكع الذاتي ألبناء شعبنا  التكتردي وإقترار 

حقوقهع القومية والثقافية وتثبيتتهتا فتي دستتتور التدولتة 

العراقية وتطبيقها وكان بذلك  منجزًا تاريخيتًا  كتبتيترًا متن 

والذي أىتقتبت  قترار  1481-  1-11منجزات ثورة البعث في 

تأميع  نفط العراق وتوظيف ىائدات  المالية فتي تتحتقتيتق 

التنمية الشام ة والبناء االشتراكي بما في ذلك إىتادة بتنتاء 

منطقة الحكع الذاتي الكردية بصورة ت يق بكرامة وحتقتوق 

شعبنا الكردي، ففتح ذلك آفتاقتًا واستعتة أمتام االستتتقترار 

السياسي واالجتماىي كي تحقق ثورة التبتعتث فتي التعتراق  

تنمية ىم قة جذرية شم ت العراق ك   ومنطقة  كردستتان  

العراق بشكل خاص والتي تطور اقتصتادهتا  فتي التزراىتة  

والصناىة والخدمات  والتربية والتع يع والصحتة  وتتحتقتق  

ألبنائها الرفاه المعيشي  واالزدهار  التثتقتافتي  والتنتفتستي 

 والمعنوي أسوة بأبناء  شعبنا العراقي ك  .

وازدهار كردستان العراق وتقدمها ونيل أكتراد التعتراق  

حقوقهع القومية ،ى ى ىك  بقية أكتراد اإلقت تيتع، حتقتق 

انط قة شامت تة فتي كتل التعتراق فتي كتافتة التمتجتاالت 

االجتماىية واالقتصادية والتنموية والتعت تمتيتة وكتان ذلتك 

مانب  أىداء تحرر العراق واألمة وتقدمهما إلى ان العراق قتد 

تجاوز الخطوط الحمر التي وضعتوهتا فشتنتوا ىتدوانتاتتهتع 

 1414الغادرة وكان مقدمتها محاولة الغزو اإليراني في ىام 

الذي دحره مقات و جيشنا  الباسل وأبناء شعبنا المجاهد بعتد 

حرب ىدوانية دامت ثمانية أىوام فزاد ذلك إصترار األىتداء 

ى ى إىادة العراق ل خ ف فشنوا العدوان الث ثيني التغتاشتع  

وسبقوه وأردفوه  وأىقبوه  بتالتحتصتار التجتائتر  1441ىام 

ىامًا  وحتى التغتزو األمتيتركتي الصتهتيتونتي  13الذي  أمتد 

، والتذي كشتف ىتن األهتداف  2443الفارسي ل عراق ىام 

الحقيقية ل تحالف الشرير وابرزها تتدمتيتر التعتراق وإىتادتت  

 لمرح ة ما قبل الصناىة. 

ومن بين ما حاول الغزاة وىم ءه تخريب  منجتزات ثتورة 

آذار حتيتث أختذت التقتوى  11البعث في العراق ومنها بيان 

المتآمرة خصوصا ايران والحكومة العمي ة التابعة لها تمارس 

االضطهاد بحق أبناء شعبنا الكردي وىموم أبتنتاء شتعتبتنتا 

العراقي وس بهع حقوقهع الثابتة واالىتداء ىت تى متكتاستب 

بيان آذار وكان الهدف واضتحتًا وهتو إىتادة أكتراد التعتراق 

لمرح ة ما قبل االىتراف بحقوقهع التقتومتيتة كتي يتعتودوا 

لنف  حالة أكراد إيران الذين حرموا من ابستط حتقتوقتهتع 

القومية ورفض خميني كما رفض الشاه االىتتتراف بتوجتود 

قومية كردية ومنع استخدام ال غة الكرديتة فتي التتتعت تيتع 

 والحياة العامة .

 يا أبناء أمتنا العربية  المجيدة  

وتحقيقا لهدف مقدس وثابت وهتو إبتقتاء التعتراق حترًا 

ومستقً  واصل مجاهدو البعث  والمقاومة جهادهع  الحتازم 

ضد تركات المحت ين األمريكان ووريثت  االحتتت ل اإليترانتي 

بقيادة القائد المجتاهتد ىتزة إبتراهتيتع، ولتكتن التمتطتامتع 

التاريخية الفارسية أبقت هدف تدمير العراق وغزوه وتغتيتيتر 

هويت  الوطنية نصب ىينها فعززت احت لها ل عتراق وجتاهتر 

المسؤولون اإليرانيون باحت لهع العراق وإىدامهع لت ترفتيتق 

الشهيد  القائد صدام حسين ،واالن يتعتتترف التمتستؤولتون  

اإليرانيون بأنهع يح بون اقتصاد العراق وثروتت  التنتفتطتيتة  

%  من تجارة  العتراق التختارجتيتة ،وأن 18باستي ئهع ى ى 

رئي   الوزراء القادم في العراق  سيكون من ت مذة قاستع 

 س يماني .

وتأسيسًا ى ى ما تقدم ى ى القوى الوطنيتة والتقتومتيتة 

واإلس مية الحقيقية توحيد صفوفهتا متن اجتل التنتهتوض 

بمهمات جسيمة ابرزها المحافظة ى ى وحدة العراق وهويت  

الوطنية وس مة شعب  وأمن  وأمان  وتحريره من التكتوارث 

آذار وتتطتويترهتا  11والغزو األجنبي وى ى مكاسب بتيتان 

وضرورة الوقوف بوج  االنتخابات المزيفة والمضي إلى أمام  

ى ى طريق  النهوض  الوطني والقومي والتقدم  االجتماىي 

 إلى ء صرح الحضارة اإلنسانية  الشامخ.

آذار قتاىتدة  11ورغع أنف أىداء العراق سيبقى بتيتان 

 متينة لوحدت  وتقدم  وازدهاره.

 

 قيادة قطر العراق
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بمناسبة إقرار قانون مصادرة أم ك البعثيين في العراق، 

 أصدرت األمانة العامة ل مؤتمر الشعبي العربي البيان التالي:

 يا جماهير أمتنا العربية المجيدة

يومًا بعد آخر تواصل حكومة بغداد انتهاكاتها الصارخة 

ألبسط قواىد ومبادئ حقوق اإلنسان من خ ل إجراءاتها 

القمعية ضد اآلالف من العراقيين وىوائ هع. لقد سبق أن 

قامت حكومات بغداد المعينة من قبل المحتل األمريكي 

واإليراني في إصدار ىدد من القوانين والقرارات الجائرة 

التي تغ فها األحقاد واالنتقام، منها ى ى سبيل المثال ال 

الحصر، القانون سيء الصيت اجتثاث البعث الذي حرم ىددًا 

من أبناء شعب العراق من رواتبهع التقاىدية جراء خدمتهع 

الطوي ة في دوائر الدولة ومن ثع قانون الحظر، وتبع  

قانون التجريع، وآخرها قرار ما تسمى بتنالهيئة الوطنية 

الع يا ل مساءلة والعدالة(، سيئة الصيت، االستي ء ى ى 

الممت كات المنقولة وغير المنقولة آلالف العراقيين، الذي 

يعك  تفاقع األحقاد لدى الحكومة ورغبتها ال متناهية في 

 الثأر واالنتقام.

إن األمانة العامة ل مؤتمر الشعبي العربي إذ تدين 

وتستنكر ما قامت ب  حكومة بغداد بإصدار قرار بحجز 

مواطن  4444األموال المنقولة وغير المنقولة ألكثر من 

ىراقي وىوائ هع، والذين يمث ون شريحة وطنية كبيرة 

وثروة قومية من الكوادر الع مية والسياسية واالجتماىية، 

والذين ساهموا في بناء العراق الحديث، إن هذا القرار الجائر 

يمثل دىاية انتخابية رخيصة وسرقة أخرى ألموال 

المواطنين وتغطية مفضوحة ى ى سرقاتهع ودليً  صارخاً 

ى ى إف سهع، كما أن  يأتي نسفًا فاضحًا الدىاءاتهع 

 الكاذبة حول ما يسمى بالمصالحة الوطنية.

إن هذا القرار وتمرير مج   النواب ل ، يعبر بحق ىن 

حقد األحزاب والكتل السياسية التي أوجدها المحتل 

األمريكي والمدىومة من المحتل اإليراني ى ى بناة العراق 

والمخ صين ل  والمضحين من أج   وى ى ىائ تهع، كما 

يعبر ىن إف س هذه الطغمة الفاسدة التي جع ت بين 

الدول األكثر فسادًا، فضً  ىن ىجزها ىن تقديع أدنى ما 

ينفع العراقيين، بل قادتهع إلى الذبح واإلفقار والتجويع 

والتشريد، بما جعل العراقيين يجاهرون بالشكوى والتذمر 

من جميع ما اتخذوه من قرارات وما سنوه من قوانين أثرت 

س بًا ى ى حياتهع وحقوقهع، لذا تدىو األمانة العامة 

ل مؤتمر الشعبي العربي الحكومات العربية والمنظمات 

الحقوقية وهيئات حقوق األنسان الدولية كافة ل وقوف 

والتصدي لقرارات حكومة بغداد المنافية ألبسط قواىد 

الشرىية الدولية ومبادئ اإلى ن العالمي لحقوق اإلنسان 

من خ ل إصدارها قرارات حجز األموال المنقولة وغير 

المنقولة آلالف العراقيين ال يمكن وصفها إال بأنها ىمل 

لصوصي يعبر ىن حقدها الدفين ى ى شعب العراق وأبنائ  

( من إى ن 1المخ صين. كما أنها جريمة منافية ل مادة ن

حقوق اإلنسان العالمي التي تقول "ُيولد جميع الناس أحرارًا 

 ومتساوين في الكرامة والحقوق".

ونهيب بالمجتمع العربي والدولي بكافة هيئات  

ومنظمات  وأحزاب  ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات 

الحقوقية والعربية ومنظمات حقوق اإلنسان ل تحرك 

والتصدي لهذا القرار الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق أىداد 

كبيرة من كوادر الدولة الوطنية والذين قدموا خدمات 

كبيرة وج ي ة من أجل بناء العراق والدفال ىن  وحمايت  

ألنها باتت تهدد حياة ىشرات اآلالف من األبرياء وىوائ هع 

 الذين لع يرتكبوا جريمة أو يقترفوا ذنبًا.

ىا  الشعب العراقي العظيع وىاشت مقاومت  البط ة 

 لطرد المحت ين و العم ء

 

 األمانة العامة ل مؤتمر الشعبي العربي

 142322411تون  في 
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  األستاذ الدكتور كاظع ىبد الحسين ىباس 

نعيد لألذهان مجددا أن خطط غزو العراق قد بدأت فتي   

أوائل سبعينيات القرن الماضي وتحديدا بعد نتجتاح التعتراق 

في حل المشك ة الكردية بإصدار بيان آذار وقانون التحتكتع 

الذاتي وبعد نجاح قترار تتأمتيتع التنتفتط وطترد الشتركتات 

االحتكارية من العراق. فاحتواء التدولتة التوطتنتيتة ألستبتاب 

التمرد في الشمال قد قطع ى ى اإلمبرياليتة والصتهتيتونتيتة 

وأدواتها في المنطقة نست  التتتدختل فتي شتؤون التعتراق 

وامت ك مفاتيح إق ق أمن  واستقتراره وتتهتديتد ستيتادتت  

ووحدة أراضي  من جهة والتتتأمتيتع قتطتع دابتر االحتتتكتار 

االمبريالي لثرواتنا ووضعها في مسارات تطور الب د وخدمة 

المواطن العراقي خاصة والعربي ىموما تحت سيطترة دولتة 

يقودها حزب قومي يتصدى لتكري  مشترول التعترب فتي 

النهضة والوحدة والحرية والعدل االجتتمتاىتي متعتبترا ىتنت  

  .باالشتراكية من جهة أخرى

من هناك بدأت مراكز البحوث االستراتيجية وغرف العمل   

المخابراتي تشتغل إلسقاط النظام الوطنتي التعتراقتي ولتع 

تتوقف المحاوالت بصيغها المخت فة حتى اضتطترت أمتريتكتا 

لتجنيد ىشرات الدول معها إلنجاز المهمة بنفستهتا بتعتد أن 

شمال التعتراق وحتولتتت  إلتى متحتمتيتة  1441قطعت ىام 

التتي   أمريكية وجع ت من  منط قا لبناء وتنفيذ خطط الغزو

تمكنت القيادة العراقية وبعتد طت تب متن الستيتد مستعتود 

م، من تمزيق الكثتيتر  1441بارزاني ل تدخل في أربيل ىام 

وقد ادىت التواليتات  .من أوكارها وخ ياها وغرف ىم ياتها

 :المتحدة وح فها العدواني بأن لغزو العراق أسبابا أهمها

تحرير العراق من الدكتاتوريتة وتتحتويت ت  إلتى واحتة -1 

 يغبطها الشرق والغرب الزدهارها وديمقراطيتها .

ألن العراق يمت ك ويطور أس حة دمار شتامتل تتهتدد  -2 

أمن وس م العالع الذي تك فت أمريكا بحراست  بتتتفتويتض 

  .من وحدانية قطبيتها

ألن العراق يقيع ىت قتات متع متنتظتمتات إرهتابتيتة  -3 

 .كقاىدة أسامة بن الدن

غير أن أمريكا وح فاءها لع يجدوا ست حتا متحترمتا فتي   

العراق ولع تجد أمريكا مصنعا قادرا ى ى إنتاج هذا الست ح 

ألن فرق التفتيش التابعة لألمع المتحدة قد دمترت الست ح 

والمصانع والمواد األولية التي كانت تشكل قتدرات التعتراق 

الصناىية العامة ومنها العسكرية بشكل خاص والتي كتانتت 

باألىع األغ ب صناىات تق يدية. والعالع ك ت  يتعترف هتذه 

الحقيقة غير أن انهيار االدىاء بعد الغزو واالىتراف الضمتنتي 

بالفشل بالعثور ى ى س ح متحترم قتد أستقتط أحتد أهتع 

  .االدىاءات الكاذبة ل غزو المجرم

وباشرت أمريكا فورا بالسيطرة ى ى وزارة النفط العراقية  

التي بقيت الوحيدة خارج خطط التدمير الشتامتل لت توزارات 

والمؤسسات العراقية وسيطرت ىت تى كتافتة متؤستستاتتهتا 

اإلنتاجية وفتحت أنابيب النفط العراقي ل ضتخ بت  ىتدادات 

ثع باشترت بتإنتتتاج واحتتتهتا  .في إلغاء فوري لقرار التأميع

الموىودة ل ديمقراطية بمداهمة بيوت التعتراقتيتيتن التعتزل 

وقتل واىتقال مئات اآلالف بل الم يين متنتهتع وتتعتريتض 

األسرى والمعتق ين إلى شتى أنوال التعذيب الوحشي وباشتر 

جنودها بهتك أىراض العراقيين بعم يات االغتصاب ل نتستاء 

ثتع بتدأت بتتتأستيت  دولتة   .ول رجتال ىت تى حتد ستواء

 :ن الديمقراطية في العراق المحرر ( ى ى أس 

المحاصصة المذهبية والعرقية التي دمرت دولة العتراق  * 

 .تدميرا تاما ى ى ىك  ادىاءاتها

تمكين أحزاب إيران التي أدخ تها مع مي يشياتهتا بتعتد  *  

احت ل بغداد مباشرة من مسك رقاب التعتراقتيتيتن وثتروات 

الب د وكانت ت ك هي بداية تتمتكتيتن إيتران متن احتتت ل 

 . العراق

إصدار قوانين حل القوات المس حة التعتراقتيتة ووزارات  * 

 .متخصصة أخرى

إصدار قوانين االجتثاث التي شم ت م يين التعتراقتيتيتن  *

وخ قت شتروختا فتي التبتنتيتة االجتتتمتاىتيتة والستيتاستيتة 

 .واالقتصادية ل ب د

وبدأت م مح دولة الحرية المزىومة تظهر ج يا بتتهتجتيتر  

م يين العراقيين نتيجة قطع أرزاقهتع وتتهتديتد حتيتاتتهتع 

وىوائ هع ونشر الم يشيات الطائفية وخاصة إيرانتيتة التوالء 

  .لجعل العراق ن المحرر ( محكوما بالموت وبالفشل

وبانت م مح الحياة الهانئة المترفة المرفهة التتي زىتمتوا 

أنهع سيوفرونها ى ى أنقاض الدولة التوطتنتيتة متن خت ل 

تدمير مشاريع اإلنتاج وضخ مئات اآلالف من العاط يتن ىتن 

العمل ممن كانوا يشتغ ون فتي هتذه التمتشتاريتع وإنتهتاء 

خدمات م يين العراقيين لب تدهتع نتتتيتجتة قترارات التحتل 

  .واإلقصاء وانغ ق فرص التعيين والتشغيل آلالف الخريجين

ونجحت أميركا في إنتاج اإلرهاب وتهتديتع متدن التعتراق 
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وخاصة الغربية التي شهدت مقاومة بط ة ل غزو، كما نجحت 

نجاحا باهرا في بث أنوال الفساد األخ قي والمالي واإلداري 

  .في العراق

وإذا كان هذا هو حصاد الغزو األمريكي ل عراق قتتتل متا  

يزيد ى ى م يوني ىراقي وتهجير قرابة ستة م يين ونتزوح 

م يين أخرى بعد هدم بتيتوتتهتع ىت تى رؤوستهتع وهتدر 

ترليونات الدوالرات ى ى يد س طة فاسدة تنتجها وتتدورهتا 

انتخابات باط ة ومزورة وبث الفتن المذهبية والعرقية التتتي 

جع ت العراق ى ى حافات التشظية ومكنت إيران من احت ل 

العراق فإن ما نتج من غزو العراق ىت تى مستتتوى التوطتن 

العربي ال يقل كارثية ويتمتثتل أىت تى درجتات متا تتمتنتت 

 :الصهيونية أن يتحقق

فغزو ليبيا وتدميرها والحرب الدموية المستمرة في سوريا 

واليمن ما هي إال نتاج مباشر إلسقاط السد التعتراقتي التذي 

  .جاء بعده الطوفان

كما أن أحداث ما يسمى بتنالربيع التعتربتي( التتتي حتاول 

القائمون ى يها والممولون لتهتا إىتطتاءهتا صتبتغتات ثتورة 

شعبية ىربية قد هزت كيانات مصر وتون  وىبثت بأمنتهتا 

وىرضت سيادتها الوطنية ل خطر وما زالت. ونحتن نترى أن 

جميع هذه األحداث قد صممت الستكمال جريمة غزو العتراق 

لتشظية العرب وتمزيق ب دهع التي هي أص  ناتج تقسيع 

استعماري قهري جائر حصتل لتيتؤمتن التوجتود االحتتت لتي 

العنصري اإلجرامي لف سطين الحبيتبتة متن قتبتل التحتركتة 

  .الصهيونية العالمية المجرمة

ونحن إذ نتوقف هذه األيام ىند الذكرى الخامستة ىشترة 

لجرائع غزو العراق فإننا نقف باىتزاز وإكبتار أمتام بتطتولتة 

العراق وشعب  التي تمث ت بمقاومة الغزو مقاومة بتطتولتيتة 

شرسة قبل وبعد حصول  وهي التمتقتاومتة التتتي أفستدت 

وىط ت الكثير من خطط الغزو وأرغمت الجتيتو  التغتازيتة 

ى ى الهرب واحدة ت و األخرى وأجبرت أمريكا ى تى التركتون 

إلى الشريك الفارسي في إدارة العراق المحتل والمضي فتي 

قتل العراقيين وتدمير ب دهع وأجبرتها ى ى االختتتبتاء فتي 

  .قواىد محصنة ستدكها قبضات الشجعان بإذن اهلل

وإننا ى ى يقين بأن المقاومة العراقية الباس ة ستتتواصتل 

وتتصاىد مع العري الفاضح لمنتتجتات االحتتت ل والتفتستاد 

المخزي لمن وظفهع من العم ء والخونتة وجتاء بتهتع متن 

مواخير األزقة الخ فية المعفنة لعواصع العالتع وهتع ىتتتاة 

المجرمين والمرتزقة وىديمي األخ ق والذين صارت الرذي ة 

ديدنا لهع والفاحشة واالجرام ج دهع الثختيتن وستمتاتتهتع 

  .الرديئة

المجد في ى يين لشهداء العراق يتتقتدمتهتع بتطتل األمتة 

 .وصانع تاريخها الحديث صدام حسين رحم  اهلل

العز والنصر لقائد الجهاد والتحرير األمتيتن التعتام لتحتزب  

  .البعث العربي االشتراكي الرفيق القائد البطل ىزة إبراهيع

تحية لكل ىراقي لع ينسحب إلى شراك الغزاة وإلتى كتل 

ىراقي يستطيع اإلف ت منهتا والتعتودة إلتى حضتن ىتراق 

  .المجد والحضارة والذرى

هلل أكبر وإن فجر التحرير آت وقبر الباطل يتحتفتره األبتاة   

  .الشجعان الصامدون المؤمنون باهلل وبالعراق وباألمة

* * * *  * 
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 :جماهير شعبنا األبي

تداولت وسائط التواصل االجتماىي، وى ى نطاق واستع، 

شريط مصور نفيديو(، يعرض صورًا لمواطنيتن متن قتريتة 

يتتتتتعتترضتتون ألبشتتع   أرتتتاال بتتواليتتة وستتط دارفتتور

اإلذالل واإلهتانتة، أمتام ذويتهتع، تتحتت تتهتديتد   أشكال

م يشيات النظام الدكتاتوري، وهع بزي القوات النتظتامتيتة، 

بهدف الحصول ى ى مع ومات حول حيازة الس ح وأماكتنت ، 

بأس وب مهين وال يمت بص ة لقيع التوطتنتيتة الستودانتيتة 

 . والضمير الحي

تزامنت هذه االنتهاكات المدانة، مع ما حدث في األسابيع 

الماضية في كل من غرب كردفان وكست  وىتد التفترستان 

وسوق مستريحة، وسرف ىمرة، وأم شاالية، وأم دختن ..... 

الخ، مما يؤكد أن هذا النظام المستبد قد رسخ ىقيدة القمع 

والتنكيل وتعمد اإلساءة لقيع الشعب، في بنيتة ومتمتارستة 

القوات النظامية ولتكتون فتي حتراستة وختدمتة ست تطتتت  

وفسادها، وهو ما يؤكد متختاطتر بتقتاء هتذا التنتظتام فتي 

الس طة، ى ى وحدة الب د وسيادتتهتا واستتتقترارهتا، وىتزة 

 . وكرامة إنسانها

 :جماهير شعبنا الباسل

إن سكان قرية أرتاال قد تعرضوا ألبشتع أشتكتال اإلذالل 

والقمع متنتذ تتجتدد االقتتتتتال فتي دارفتور بتيتن ىتامتي 

م، كامتداد لنهج النظام التمتعتادي لت تشتعتب 244322444

وتط عات ، حيث أجبروا ى ى النزوح إلى المعسكرات، تاركين 

منطقتهع الجمي ة ذات األراضي الزراىية الخصبتة وكتمتركتز 

تجاري وم تقى الطريق القاري المؤدي إلى كتل متن تشتاد 

ىتامتاً  14وأفريقيا الوستطتى، وبتعتد أن متكتثتوا حتوالتى 

العودة إلى منطقتهع، في إطتار دىتوة   بالمعسكرات قرروا

النظام ل عودة الطوىية وجمع الس ح، ى ى أمل أن تطتيتب 

لهع الحياة فيها مجددًا، ويستأنتفتوا حتيتاتتهتع التطتبتيتعتيتة 

اإلنتاج كما كانوا في السابتق، ويتتتجتاوزوا بتذلتك   ويزاولوا

معاناتهع اإلنسانية كنازحين بالمعسكرات، إال إن ما تعرضوا 

ل  بدد كل أح مهع، وأكد أن النظام لن يخرج ىتن جت تده، 

 . ونهج  المعادي لتط عات الشعب، واألمن واالستقرار

واجب جديد، يضيف  هذا النهج العدائي لت تنتظتام، ىت تى 

جماهير الشعب وقواها، أينما كانت، لتتتنتظتيتع صتفتوفتهتا، 

والدفال ىن حقوقها بالغالي والنتفتيت ، وبتكتافتة وستائتل 

النضال الس مي، واضعين في االىتبار أن النظام وخيتاراتت ، 

قد أوص ت  إلى طريق مسدود، ولي  لدي  ما يقدم  ستوى 

  . المزيد من القهر، كتعبير ىن الضعف والعجز واإلف س

 : ى ي ، فإن حزب البعث العربي االشتراكي يطالب باآلتي 

القيام بإجراء تحقيق فوري من قتبتل حتكتومتة واليتة 12

وسط دارفور حول الشريط المصور نالفتيتديتو( التمتنتشتور، 

يشارك في لجان  مختصين من بينهع من أهل التمتنتطتقتة 

ومن غير المنتمين ألجهزة النظام وحزب ، وتحديد متن هتع 

 .الجناة وتقديمهع إلى العدالة

 -بناًء ى ى تقرير ال تجتنتة  -أن تصدر وزارة الداخ ية   22

بيانًا حول اإلجراءات القانونتيتة واإلداريتة التواجتب ىت تيتهتا 

اتخاذها إزاء الجناة والمتورطين في هذه الجناية وتتمت تيتك 

 .الحقائق ل شعب

القوى السياسية والتنظيمات الشتبتابتيتة والتطت بتيتة  32

ومنظمات المجتمع األه ي والمدني مدىوة لتنظيع حتمت ت 

مناهضة ل تعذيب واالىتقال، والمطالبة بتمت حتقتة التجتنتاة 

 .وتقديمهع إلى العدالة

إحكام التنظيع والتنسيق الشعبي الس مي في التمتدن  42

واألحياء والفرقان وفي متواقتع التدراستة والتعتمتل بتكتافتة 

األشكال التمتمتكتنتة، وبتمتا يضتمتن تتنتوىتهتا واتستاىتهتا 

واستمراريتها، حول مخت تف التقتضتايتا والتحتقتوق، وبتأفتق 

االنتفاضة الشام ة والعصيان المدني واإلضتراب الستيتاستي 

حتى إسقاط النظام التفتاشتي وإقتامتة التبتديتل التوطتنتي 

 .الديمقراطي

 .النصر لشعبنا والخزي والعار ل نظام ومي يشيات  - 

 .النصر ح يف نضاالت شعبنا وانتفاضت  الظافرة -

ال ل ىتقال، والحرية لكتافتة التمتعتتتقت تيتن والستجتنتاء  -

 .السياسيين

 

 .م2411مارس  12قيادة قطر السودان  

  
 - . 

 - . 

-  . 
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 مكتب الدراسات والنشر 

 في  حزب ط يعة لبنان العربي االشتراكي 

العرب أمة واحدة، تربطهع رابطة القومية التتتي تستمتو 

وتتقدم ى ى كل الروابط األخرى، وهي رابطة ثقافية تقتوم 

ى ى ال غة والقيع والمعتقدات واألىراف والعادات المستتمتدة 

من تراث كل الثقافات التي تعاقبت وتفاى ت حضتاريتًا فتي 

هذه المنطقة من العالع التي باتت تسمى الوطن العربي أو 

"العالع العربي" . ت ك مس مة انط ق منها فكر التبتعتث فتي 

النصف األول من القرن العشرين ليدىو إلى العمل لتجتستيتد 

 هذه األمة في دولة ىربية واحدة .

لع يعترف التتتاريتخ دولتة ىتربتيتة واحتدة ختارج إطتار 

اإلمبراطوريات التي كانت تتنازل السيتطترة ىت تى التعتالتع، 

وحيث كانت حدود كل منها مرتبط إلى حد بتعتيتد بتالتقتوة 

العسكرية التي تجعل حدود الدولة اإلمبراطورية ىند المتدى 

 األبعد لقدرة جيشها ى ى السيطرة . 

بدأ ت شي ىصر اإلمبراطوريات بفعل ىوامتل تتاريتختيتة 

متعددة من بينها التقدم الع مي والمتنتاهتج التجتديتدة فتي 

التفكير الع مي والف سفي، وصعود الطبقة البرجوازيتة بتعتد 

الثورة الصناىية في أوروبا ى ى انقتاض التحتكتع التوراثتي 

ل م وك والنب ء اإلقطاىيين في المجتمعات التي تعتمد ى ى 

الزراىة وتتضافر في حكمها مصالح الم ك مع النب ء ورجتال 

الدين. وبعد الحرب العالميتة األولتى التتتي أدت إلتى زوال 

اإلمبراطورية العثمانية التي كتانتت تستيتطتر ىت تى األرض 

العربية وى ى الس طة التي كان ينتظتر إلتيتهتا بتاىتتتبتارهتا 

استمرارًا ل خ فة، برزت الدىوة إلى دولة ىربتيتة فتي بت د 

الشام، وبعد الحرب العالمية الثانية باتتت مصتر التنتاصتريتة 

 موضع تط ع العرب إلى دولة واحدة ىاصمتها القاهرة.

يظهر تفاىل الجماهير العربية اإليجابي إلى أبعد التحتدود 

مع الدىوة إلى الوحدة العربية حقتيتقتة االنتتتمتاء إلتى أمتة 

واحدة ترتبط برابطة القومية، والتي منعت من التجسد فتي 

دولة ىربية واحدة بفعل القوة الطاغية ل دول االستعمتاريتة 

التي فرضت سيطرتها ى ى الوطن العربي بعد انتصارها فتي 

الحربين العالميتين األولى والثانية. لذلك كانت الدىوة إلتى 

الوحدة العربية تشكل أساسًا ال غنى ىن   لتنتهتضتة التعترب 

 ولتحررهع من االستعمار في اآلن نفس .

كان المآل الذي انتهت إلي  حقبة االستعمار فتي التوطتن 

العربي هو الدولة القطرية التي كانت أقصى ما يتمتكتن أن 

تسمح ب  المصالح الفرنسية واإلنك يزية التي تركت مكانهتا، 

إلى حد بعيد ل هيمنة األميركية بعد الحرب العالمية التثتانتيتة 

بحيث بات واقع التجزئة، وواقع ارتباط مصالح فئات تس مت 

الحكع برىاية قوى اإلستعمار، مضتافتًا إلتى واقتع تتثتبتيتت 

الكيان الصهيوني بعد الحرب العالمتيتة األولتى ىت تى ارض 

ف سطين ل فصل بين مشرق األمة ومغربها واستتنتفتاذ كتل 

مواردها من خ ل الصرال العسكري، بات كل ذلتك التواقتع 

يشكل حالة مركبة من التحديات التي تتطت تب متواجتهتتتهتا 

 نضاالً ق ما ىرفت  أمة من أمع العالع.

تميزت الحقبة الممتدة بين خمسينيات وسبعينيات التقترن 

العشرين بالنضال العروبي التذي حتمتل رايتتتي التنتهتضتة 

والصرال مع االستعمار والعدو الصهيوني، فكانت ل  إنجازات 

وإخفاقات تفسر بأسبابها الذاتية والموضوىية. ولكن المسار 

الذي راكم  النضال العروبي في هذه الحقتبتة بتدأ اتتجتاهتاً 

انحداريًا مع صعود حركات اإلس م الستيتاستي فتيتمتا ىترف 

بت"الصحوة اإلس مية " حيث سيطرت هذه التحتركتات ىت تى 

المشهد الشعبي بعد سياسة الرئي  المصري التراحتل أنتور 

السادات الذي استعان باإلس م السياسي فتي صتراىت  متع  

خصوم  ى ى الس طة، واغتيل ى ى أيديهع الحقاً، وانتتصتار 

الثورة اإلس مية في إيران التي صادرها التمت لتي وذهتبتوا 

 باتجاه تأسي  دولة والية الفقي .         

بات حال العروبة مع حركات اإلس م الستيتاستي كتحتال  

الكرام ى ى مائدة ال ئام حيث  الخطاب السياستي التمتعتادي 

ل فكر القومي ىامة يغالي فتي ىتدائت  لت تعتروبتة إلتى حتد 

مساواتها بالصهيونية، ويتج  هم  األساسي إلى البحث فتي 

تطبيق الشريعة اإلس ميتة، وطترح ستيتاستات قتطتريتة أو 

إق يمية تابعة فكريًا وسياسيًا لمشاريع تتعدى فكرة العروبة، 

وتنادي باألمة اإلس مية التي تعني أن رابتطتة التديتن، ال 

الرابطة القومية هي ما يربط أبتنتاء األمتة والتدولتة، لتكتي 

تكون تجسيدا لهذه الرابطة ال بد لها من تطبيتق الشتريتعتة 

 اإلس مية.

إن هذه االتجاهات التي ستادت ىت تى متدى أكتثتر متن 

ث ثين ىامًا ىززت القتطتريتة والتنتزىتات التتتابتعتة لت تدول 

اإلق يمية ى ى المستتتوى الستيتاستي، وىتززت االتتجتاهتات 

المضادة ل عق نية والتنوير والحقوق السياسية واالجتماىيتة 

المستندة إلى القوانين الوضعية، فباتت مرجعية التنتصتوص 

وكتب التراث هي الحاكمة ل فضاء الفكري والسياسي. وكتان 

المآل الحتمي لذلك انهيار الدولة الوطنية التتتي متا ىتادت 

محمية بالتوجهات القومية، وتمزق النسيج االجتماىي التذي 

ىادت كل شياطين الصرال  المذهبي ل تحكع ب  من جديتد  

لذلك يغدو رفع الصوت بالتدىتوة إلتى التعتروبتة والتوحتدة 
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العربية مسألة وجودية بالنسبة لكل العرب من المحيط إلتى 

الخ يج. وال شك بأن العروبيين، وفي ط يعتهع البعثيون هع 

 أول المعنيين بهذا النضال.

لقد أىطى البعث ل وحدة أرجحية خاصتة ىت تى أهتدافت  

األخرى، والسبب في ذلك كمتا يتؤكتد التتتقتريتر الستيتاستي 

ل مؤتمر القومي الثاني ىشر الذي انعتقتد فتي بتغتداد ىتام 

هو " أن تحقيق الوحدة أمر يتتتعت تق بتكتيتان األمتة  1442

العربية، ولي  بقضية النظام السياسي أو االقتصادي التذي 

تريد تحقيق  فحسب. وبعبارة أخرى إن تحقيق التوحتدة أمتر 

يتع ق بالوجود، والوجود ال بد أن تكون ل  أرجحية ى ى متا 

ىداه ." رغع أن أهداف الحزب فتي التحتريتة واالشتتتراكتيتة 

 تتساوى في أهميتها مع هدف الوحدة .

أن هدفنا في هذه الدراستة هتو التبتحتث فتي التوحتدة 

العربية من خ ل معالجة أمرين: إشكتالتيتة التدولتة التدولتة 

القطرية في ى قتها بدولة الوحدة، والشكل الممكن لتدولتة 

الوحدة الذي يجسد مشرول النهضة العربية الشام ة، وسوف 

ننط ق في ذلك من التقرير السياسي الذي أقتره التمتؤتتمتر 

 القومي الثاني ىشر لحزب البعث  العربي االشتراكي.   يتبع

 د. ىبد الستار الراوي2مركز أمية ل بحوث والدراسات

 م2411دار ىمار ل نشر والتوزيع 

"ان إيران تريد نشر نفوذ اإلس م في العالع"، ى ى حد 

(، الذي حكع إيران في 4تعبير آية اهلل روح اهلل خميني ن

م، ثع أضاف مؤكدًا ان 1414-م1414الفترة من ىام 

طهران: "ال تجبن أمام اتهامها بالتوسعية، وبأنها تح ع 

بإقامة إمبراطورية إس مية كبرى"، وانط قًا من هذه 

المبادئ، حدد اإلمام خميني ث ثة أهداف أساسية 

لجمهورية إيران، تتمثل بت: القضاء ى ى الصهيونية، 

 والرأسمالية والشيوىية في العالع.

 

يفترض ابتداًء، التمييز بين ث ثة مراحل هامة في الثورة 

 اإليرانية، 

م 1414شباط  1إس مية ليبرالية، بدأت في  األولى:-

لغاية إقالة مهدي بزركان رئي  الوزراء، بعد الهجوم ى ى 

 م، 1414تشرين الثاني  4السفارة األمريكية في طهران في 

إس مية اشتراكية، تبدأ منذ احتجاز الرهائن في  الثانية:-

السفارة األمريكية وتستمر لحين تصفية الحزب الشيوىي 

 م، حيث بدأت المرح ة الثالثة.1414اإليراني ىام 

الشمولية االستبدادية اإلس مية، والتي تميزت  الثالثة:-

بالتطرف المذهبي وباالحتكار المط ق ل س طة من قبل 

 رجال الدين.

لقد تعايشت في المرح ة األولى، ذات الطابع ال يبرالي، قوى  

التحالف ال يبرالية واليسارية واإلس مية التي حققت الثورة،  

وبالرغع من ىدم حصول تغيرات جذرية ى ى صعيد السياسة  

الداخ ية فإن السياسة الخارجية شهدت تحوالً هاماً ىندما تخ ت  

إيران ىن استراتيجية التحالفات التق يدية: فهي لع تعد القوة  

المسؤولة ىن أمن الخ يج العربي، وال الح يف االستراتيجي  

ل دول األوربية والواليات المتحدة االمريكية، بل الدولة المنتمية  

 لحركة ىدم االنحياز والمؤمنة بمبادئ االستق ل.  

لقد اىتبرت الدول األوربية الغربية والواليات المتحدة 

، 1414األمريكية، بعد االحت ل السوفيتي ألفغانستان ىام 

ان اإلس م ح يف استراتيجي موضوىي في مجابهة اإللحاد 

ال ينينية، لكن  اكتشف في -الشيوىي والنظرية الماركسية
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، Simon Jargyالثورة اإليرانية كما يبين سيمون جارجي 

وجها آخر: أي اإلس م المضطهد الذي ُيحمل اإلمبريالية 

األمريكية المسؤولية األساسية في است ب  واذالل ، فهو 

ذلك اإلس م المبني ى ى اىتبار كل س طة زمنية ى ى 

أرض اإلس م غير شرىية. لذا يجب ال جوء إلى المقاومة 

الس مية داخ ياً، والتي تتحول ىند توفر الشروط إلى هجوم 

 شعبي وثورة مس حة إلح ل الس طة الدينية. 

 

إن األيديولوجية الدينية األممية إليران، تسند ى ى 

االىتقاد بأن إيران مؤه ة لتكري  جهودها وزىامتها 

الرائدة، لتحقيق هدفها االستراتيجي في بناء نظام دولي 

إس مي. ويجسد اإلمام خميني مفهوم  ل دور اإليراني 

ىندما يطرح فكرة: "إن اإلس م مسؤولية مقدسة من اهلل 

ألنفسنا، ويجب أن ينمو بقوة وثبات حتى ُيكرم اإلس م 

بشمول  ل عالع. أي أن الدور القيادي إليران ُيعد بمثابة 

واجب وتك يف سماوي، "فالحكومة اإليرانية في الظرف 

الراهن، هي النموذج الوحيد الذي ال يماث   أي نظام في 

ب دان العالع الثالث"، كما يعتقد اإلمام خميني: "حيث يحتل 

الفقي  موقع السيادة في الدولة ومن  ُتستمد الس طات 

التشريعية والتنفيذية والقضائية وشرىيتها، أي: من سيادة 

 دين اهلل".

بناء ى ي ، يفترض تصدير النموذج اإليراني بإضفاء سمة 

الشمولية والكونية والشعبية ى ى األفكار واأليديولوجية 

اإلس مية اإليرانية، ويتع نشر النموذج اإلس مي اإليراني 

من خ ل البعثات التبشيرية الدينية والمذهبية ل شبيبة 

اإليرانية إلى ب دان العالع لنشر الدىوة اإلس مية الشيعية 

 في المجتمعات العربية واألفريقية واآلسيوية.

وفي هذا المجال، شدد األمام خميني في حديث  لسفراء 

إيران في العالع ى ى وجوب ىدم استخدام السيوف لتصدير 

األيديولوجية اإلس مية الىتقاده: "بان تصدير األفكار 

بالقوة ال ُيعد تصديرًا، ُيمكننا تصدير اإلس م فقط ىندما 

نساىد اإلس م والنظع اإلس مية ى ى النمو في هذه 

الب دان. هذه هي مسؤوليتكع وهذا هو واجبكع الذي 

يفترض ان تنجزوه، يجب الترويج لهذه الفكرة باالىتماد 

ى ى نهج يقود الدىاية لإلس م من خ ل المطبوىات 

والصحف والصور ىن الجمهورية اإلس مية، هذه الحم ت 

 هي التي تؤدي لنشر اإلس م ى ى الصعيد الدولي.

فاالىتقاد الديني األممي والرؤية اإلس مية ل عالع، ُيمثل 

خ صة األيديولوجية اإليرانية إلىادة بناء األمة اإلس مية 

واىتبار إيران محورها المركزي، وترتكز هذه األيديولوجية 

 نظرياً وىم ياً ى ى مجموىة المبادئ اآلتية:

لذا يجب تكوين الحكومة اإلس م ظاهرة سياسية،  1.1

اإلس مية بما يتطابق مع نموذج النبي محمد ن( واإلمام 

ى ي، أي الممتدة من إندونيسيا إلى المغرب العربي إضافة 

ل جمهوريات اإلس مية في آسيا الوسطى والمناطق 

 اإلس مية في ألبانيا ويوغس فيا.

لكي الثورة اإلس مية، يجب ان تكون شام ة  1.2

تؤس  الدولة اإلس مية بناء ى ى األحكام اإللهية، حيث 

تتجسد في رئي  الجمهورية المصالح القومية، اما األمة 

اإلس مية فيجسدها اإلمام، لذا يفترض العمل لبناء هذا 

 النموذج ل دولة في جميع الب دان اإلس مية. 

بناء ى ى ما تقدم، يجب إزالة جميع النظع الُمنح ة التي 

تقود الب دان العربية واإلس مية وإح ل نظع إس مية 

فاض ة تكتمل بظهور اإلمام المهدي الذي يقيع "حكومة اهلل 

العالمية، وىندما ينجز هذا الهدف، سيكون من الممكن 

تحقيق االنتصار ى ى الغرب الرأسمالي والعالع الشيوىي، 

 ىندها تعود القدس كواحدة من المدن اإلس مية المقدسة.

 

من الثوابت الجيوستراتيجية لمكونات إيران الحديثة، 

التفاىل والتداخل بين القومية والدين اإلس مي الذي تب ور 

بعد إى ن الجمهورية في أيديولوجية دينية شمولية 

كونية، تتوج  نحو الشعوب اإلس مية، ونحو جميع 

المستضعفين حيث ُتطرح كواحدة من األيديولوجيات 

 التحررية في العالع الثالث.

ويعتقد اإلمام خميني، ان مفهوم الدولة القومية 

نالوطنية( الحديث ناق  ف سفيًا ألن  من صنع العقل 

البشري الضعيف، كما يؤمن بان النظام الدولي المعاصر هو 

نظام جائر، بسبب تقسيم  ل عالع إلى أقوياء وضعفاء. 

ىم ياً، لع تتمكن األيديولوجية اإلس مية اإليرانية من 

تحقيق نجاحات هامة ى ى الصعيد اإلق يمي أو الدولي بفعل 

 الطبيعة الراديكالية ل سياسة الخارجية اإليرانية:

المعارضة لف سفة القومية العربية لتناقضها مع  2.1

 األممية اإلس مية.

المعارضة ل سياسة السوفيتية التوسعية  2.2

 ولأليديولوجية الماركسية الم حدة.

 المعارضة لإلمبريالية الغربية ولألممية المسيحية. 2.3

وهذا ما أكد، الطبيعة المتطرفة ل جمهورية اإلس مية 

الثيوقراطية ودفعها ل تعارض مع الف سفات والنظريات 

المخت فة ل نظع السياسية المعاصرة، ول تناقض مع قواىد 

القانون الدولي والمجتمع الدولي، مما يعني: رفض اإليمان 

بمبادئ التعايش الس مي والوفاق بين الدول ى ى اخت ف 

أنظمتها السياسية والثقافية واالقتصادية، وهو ما يتناقض 

أيضا مع مبادئ وأهداف حركة ىدم االنحياز ل عمل 

 المشترك من أجل بناء الس ع واألمن والتعاون الدولي.

حيث يبدو التناقض واضحًا بين المثالية اآليديولوجية، 

ل حديث ىن مواجهة ومعاداة الشيطان األكبر والشيطان 
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األصغر، واالدىاء بدىع ورىاية الشعوب المضطهدة 

والمظ ومة في العالع الثالث، وبين الواقع الذي فرضت  

المصالح االقتصادية والسياسية اإليرانية، التي حولت 

االتحاد السوفيتي إلى ح يف استراتيجي لبناء المفاى ت 

النووية ومنظومات الصواريخ والقوة الجوية، بجانب 

التعاون مع الصين واليابان في مجال استثمار حقول النفط 

والغاز وبناء المؤسسات االستراتيجية، لكي تتحول لقوة 

ىسكرية ل هيمنة اإلق يمية ى ى الخ يج العربي والشرق 

األوسط وشمال إفريقيا، حيث حولت الدىع الُمفترض 

ل ب دان النامية، من معونات مادية لضمان التنمية إلى 

أشكال مخت فة من األس حة وتدريب المي يشيات اإلرهابية، 

لتحقيق الهيمنة األيديولوجية اإليرانية الثيوقراطية، ىبر 

إثارة أىمال العنف والحروب األه ية، من خ ل استغ ل 

وإثارة التنول الديني والمذهبي في المجتمعات، مما ُيعد 

شك  من أشكال التدخل العسكري والسياسي السافر في 

 الشؤون الداخ ية ل دول ويهدد األمن اإلق يمي والعالمي. 

مما يعني، ان االستراتيجية السياسية اإليرانية، استهدفت 

التحول إلى قوة ىسكرية ت عب دورًا أساسيًا في المجال 

اإلق يمي واإلس مي، وهذا يتط ب استبعاد النفوذ 

 اإلمبريالي ل قوى الدولية. 

نستخ  ، ان اإلس م السياسي األيديولوجي في النظام 

الثيوقراطي اإليراني، يحاول الجمع بين اإلنسان والمجتمع 

بهدف االنتصار ى ى التخ ف ورفع االضطهاد ىن الشعوب، 

وادىاء العمل ل كفاح من أجل إنهاء اإلمبريالية في ب دان 

آسيا وإفريقيا وأمريكا ال تينية، مما يعني باختصار: بناء 

قوة ثالثة تعتمد ى ى ىناصر التاريخ والمجتمع والثقافة 

والعوامل الروحية اإلس مية مع المحافظة ى ى الخصائ  

 القومية ل شعوب.

إن تمسك اإليرانيين، "بطرح نظريتهع لعالع أوسع من 

حدود إيران ن....(، ىن طريق القوة المس حة"، يؤدي إلى 

تعميق روح التعصب بين الشعوب، ويرى ليونيد 

 Леонид Ивановичيدكو ڤيتش ميدڤانوڤاي

Медведько  ان مفهوم "تصدير الثورة" ُيشكل خطورة

ى ى األمن القومي لب دان الشرق األوسط ولجمهوريات آسيا 

الوسطى، لذا لن تثق الدول العربية بالسياسة اإليرانية، 

وستتصاىد نفقات التس ح في الب دان العربية لمواجهة 

االستراتيجية اإليرانية التوسعية المعادية لألنظمة العربية 

المدنية والوضعية. ويعتقد ليونيد ايفانوفيتش ميدفيدكو: 

اإليراني، وارد مستقبً  ألهمية إيران -إن التفاهع األمريكي

في مواجهة االتحاد السوفيتي ولتحقيق التوازن في منطقة 

 الشرق األوسط والخ يج العربي.

لقد أدت الخسائر الفادحة التي ُمنيت بها إيران بفعل 

سياسة الدب وماسية غير الواقعية، إلى تق   التظاهرات 

والتأييد الشعبي المؤيد ل حرب والتوسع، حيث أكدت صحيفة 

نيويورك تايمز: إن التظاهرات في طهران والمدن األخرى 

تحولت ل مطالبة بوقف نزيف الدم أو ل حتجاج ى ى 

األوضال االقتصادية الصعبة. وهذا ما آثار جداًل واسعًا حول 

ضرورة إىطاء األولوية لإلص حات االقتصادية والضغط 

 ى ى القيادة ل تفكير جدياً بإنهاء الحروب.

لقد أخذت السياسة الخارجية اإليرانية، طابعًا شمولياً 

وكونياً، في إطار نظرية ثيوقراطية إس مية تستهدف 

التمهيد لظهور دولة والية الفقي ، إلحقاق العدل والس ع 

واألمن، وهذا يعني: رفض األنظمة الوضعية الدستورية 

المدنية، بوصفها غير شرىية، مما يوجب ى ى المس مين 

شن الحروب لتقويض الجمهوريات والممالك واالمارات، 

واإلى ن ىن تأسي  الجمهوريات اإلس مية التابعة لدولة 

 والية الفقي  في إيران.

ولتحقيق األهداف االستراتيجية اإليرانية، يفترض تغيير 

النظام المعاصر ل ع قات الدولية، الذي تأس  بعد الحرب 

العالمية الثانية، مما يعني: إن إيران مضطرة التبال سياسة 

خارجية تتصادم وتتقاطع أيديولوجيًا واستراتيجيًا مع 

العالمين االشتراكي والرأسمالي، ىبر شرىنة الحروب والعنف 

المس ح لتحقيق المقاصد واألهداف المتوخاة، إلى ن ظهور 

الجمهورية اإلس مية العالمية التي يقودها اإلمام المهدي. 

وتأخذ نظرية الحرب في األيديولوجية اإليرانية، معنى 

جهاديًا راديكاليا، لتبرير مواجهة الظ ع والطغيان السياسي 

واالقتصادي إلىادة تقسيع العالع وفق منظور ثيوقراطي 

 مذهبي إقصائي متطرف.

ومن المؤكد، ان الحرب والعنف المس ح، لن يكون األداة 

الجذرية إلىادة صياغة المضمون الحضاري ل ع قات 

الدولية، بل وى ى العك ، سيقود سباق التس ح اإلق يمي 

والحروب لتكري  أشكال جديدة من األزمات والتطرف 

وتنامي ظاهرة اإلرهاب والتمييز الديني والمذهبي مما 

 يعمق التعسف والعنصرية واالستبداد.

لذا يبدو إن مستقبل إيران يرتبط بالعمل ى ى بناء دولة 

مدنية، غير ثيوقراطية، تمثل وفاقًا قوميًا بين األديان 

والقوميات والثقافات المكونة ل جمهورية اإليرانية، ى ى أن 

يكون الرئي  رمزًا ل وحدة الوطنية ولي  مركزًا ل س طة، 

 السياسية والمذهبية.

أي بناء دولة دستورية، غير منحتازة لتمتذهتب ولتجتمتيتع 

اإليرانيين، دولة قادرة ى ى ضمان أمنها الداخ ي والخارجي، 

ىبر تحقيق العدل االجتماىي والمساواة الدينية والمذهتبتيتة 

وازدهار الحريات السياسية واالقتصاديتة والتديتنتيتة، دولتة 

تنتهج سياسة ختارجتيتة تستتتمتد متبتادئتهتا متن التتتاريتخ 

والجيوبوليتك وتحترم تقاليد التتوازن والتتتعتاون متع دول 

الجوار الجغرافي وتؤمن بحسن الجوار وىتدم التتتدختل فتي 

الشؤون الداخ ية لدول الخ تيتج التعتربتي والشترق األوستط 

 وشمال إفريقيا.
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ولما كان نفاذ القانون االنتخابي مترتتبتطتًا بتمتوافتقتة  

المستفيدين من نظام الطائفية السياستيتة، ويضتعتونت   

استجابة لمصالحهع االنتخابية. وى تى الترغتع متن أنت   

يخضع لمعاييرهع وهو مفصل ى ى قواىد ىدم الستمتاح  

لغيرهع بالوصول إلى قبة المج   النيابي. يمكن لقتوى  

التغيير أن تستفيد من بعض الثغرات التي ىادة ما توجتد  

في أي قانون، ولعلَّ مرح ة ما قبل التوصتول إلتى قت تع  

االقترال تشكل فرصة لقوى التغيير فيما يسمتى حتمت ت  

الدىاية االنتخابية، في اإلط لة الواسعة ى تى جتمتاهتيتر  

المنتخبين، لكشف الحقائق أمامها فيما يتتعت تق بتفتستاد  

نظام المحاصصة االنتخابية. وبناء ى ي  يتمتكتن لتتت تك  

القوى األساسية، وخاصة األحزاب الوطنية وقوى التغيتيتر  

األخرى الرافضة لس طة أمراء الطوائف وتتابتعتيتهتع، أن  

ينخرطوا في العم ية االنتخابية، ترشيحاً مباشرًا، أو دىتمتاً  

منهع ل مرشحين من قوى الرفض. والتحترص ىت تى أن  

تجمعهع لوائح مشتركة في أي فسحة ل نسبية يتتتيتحتهتا  

 .2411 أي قانون كالذي تستند إلي  انتخابات العام  

بين هذا التصور أو ذاك، وألن قوى التتتغتيتيتر ىت تى 

الصعيد ال بناني تجمعهع وحدة الموقتف متن التنتظتام 

القائع، وخاصة ىجزه ىن معالجة الم فات التمتطت تبتيتة 

التي تنال من حقوق كل الجماهير الشعبتيتة متن دون 

تمييز بين طائفة وأخرى، يمكنهع أن يتفتصت توا بتيتن 

مواقفهع السياسية وبتيتن متواقتفتهتع متن التقتضتايتا 

المط بية، وتنصب جهودهع ى ى تمتين أواصر ىم هتع 

الجبهوي المط بي. وألن وحدة المعتانتاة ىتنتد الشتعتب 

ال بناني بكل أطياف ، ستتترتتفتع فتوق كتل التنتزىتات 

الطائفية، ستكون البيئة الحاضنة لكل قتوى التتتغتيتيتر 

واالستجابة الشعبية لبرامجها واسعة وشام تة، وإن لتع 

يكن ى ى المستوى المنظور، ف  ُبتدَّ متن أن تتحتصتل 

 مهما طال الزمن.

إن الحزب وفي ضوء رؤيت  لطبيعة الصرال وحجع االصطفاف الطائفي والمذهبتي التذي تتبتدو قتواه 

مخت فة في الظاهر فيما هي متفقة ومتحالفة في الباطن، يرى أن مواجهة هذا االصطفاف ل قوى التتتي 

تمسك بمفاصل الس طة وتفرض هيمنتها ى ى كل مفاصل الحياة، ال يمكن أن يحتصتل  إال بتتتوحتيتد 

جهود القوى الوطنية والديموقراطية المنفتحة ى ى ى قات حوارية مع هيئات المجتمع التمتدنتي ألجتل 

توحيد جهودها في خوض هذا االستحقاق، وتقديع نفسها كناخب قوي قادر ى ى إثبات وجوده بآلتيتات 

العمل الديموقراطي، وهو وأن لع يتمكن من إيصال ترشيح ، فإن  بوحدتت  يشتكتل ست تطتة رقتابتيتة 

شعبية ى ى األداء الس طوي بكل مؤسسات . وى ي  فإن الحزب منفتح ى ى ى قات تحتالتفتيتة وبستقتف 

ىال لي  في خوض هذا االستحقاق وحسب بل أيضًا إلىادة إنتاج حركة وطنية تقدم نفسها من خ ل  

رؤية سياسية واحدة،  وتعمل ى ى صياغة برنامج موحد لإلص ح السياستي، وبتذلتك تتعتود التحتركتة 

الوطنية لتثبت وجودها كركيزة ل ستقطاب الشعبي وكرافعة شعبية لخطتاب ستيتاستي وطتنتي يتعتيتد 

اإلمساك بمفاصل الحراك الشعبي والمط بي، وبما يخدم قضايا الجماهير والقطاىات العتمتالتيتة وأولتهتا 

  تحرير الهيئات النقابية من هيمنة القوى الس طوية الطائفية.
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