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

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

 ٢٠٢١ آذار



  ٢٠٢١آذار   /طليعة لبنان الواحد 

 

 كلمة الطليعة


 	�� ����ن  ��� ر��� ���� �� ���د� ��� ����ن �
�������� ��� � ! ��%��$ 	#ب � �� ����� � و�� '��(� ��   '��(+#ب  ٧٤�� �� $��%� 

 :���-.� ! 	��� ��345�6 و2- 	#ب ���1 �� �-�0/� �.��د� ��
�89ل�����:�د و�����? و	#ب �<�د	�� �� �-�0/� �=>;� �@�� 

 
ً
( ��  )'&%$ ���#" �! رت �����د� ��ـ�ـ��ـ�ـ� �ـ�ـ���ـ�

 :+,� �-. 
ً
 )�ر0/��

� ������ ������� و������ن ��ـ��ــ� �ـ
ب ��ـ�ـ�ر� �
 ��
ب ����) ����' �&%$��#، و�! ـ� ��ـ�ـ��ـ�ـ� ،��������
 %��,� ��-2 ��1 0ـ�ـ/ـ. *ـ-ـ�ـ,ـ+ *(ـ�ـ� 

ً
�76 5و4+*+

 �� �Aد ����)، ;�م <+ن ���=> ��ـ�ـ�' ;ـ:ـ9 *ـ-ـ8 *ـ�ـ�ـ
 Bـ  Cـ:ـ��� DـE+�� �ـFـ�ـG)7 <  �H;HI �-��  JK �0لH��
�ر�7+م  �+�ST�� U+م ��ـHوR ��ـ�ي P5ـ�ز7ـE Dـ�ـ�+M� Nـ�ب 
�� ووD�V ���:ـ�ـ� *ـ-ـ8 �! ـ� �ـVWـ+ ـ� �ـ�ـ+ن �E+��� ��X+���

  .Z[�-P 8 5رض-* ]^+_ 
� ��aX/��ن ` _�=� د (:�ـ� *ـ-ـ8 -S7 ،م��כ ���c `
g4+ف ��د� �(ـ�ـ+ر "5 ـ� *ـ��ـ�ـ�� و��ـ�c �Hت ر�ـ+�ـ� 
�H�+0". و���*� ��lق 7ـ-ـ:ـgـ. Iـ/ـ+jـi �! ـ� وhـ�ـ,ـ+ 
 mـnـ,ـ+ 0ـ+ر=ـ� =ـ��ـP 1 ر5ت�� �H;Ho� ��*H�� �n�pg��
 Cب ��ـ:ـ�Aـ+ل �&�ـ�ـG5%ـ �Aq^,+ و�ـ�رjـ+  ـ> <ـ
� ���ـ�' ��ـ�ي �:��/-� +, A�5 ف��)rو�� ،#*+/�I&و�
 ،Uـ !� Zم �ـH:�X� +,�V�X ��;T]�ي *-5��7 8 �! � ������
و�7 #j�7�c (�� H,+ و�Kـ��ز jـ�nـ�ـ,ـ+ ��ـ:ـ� ـ�ـ�، وVKـ+ ـ� 
��� +, +SE���� t+�Hوي ��ـ�ي ;sـ/ـ> �ـ:ـ�ق �!Pـ��د 

 و�o/+*+ت و�unن �n�M+ت ���+ �.    
` �cכ ����م، ���ي <+P .E�B  H*�  8-* � !� D  �ـAد 
����)، �p; U> 0+ٍف، *-ـ8 ��ـ:ـ+د� �Xـ�vـ�ـZ، 5ن درب 
��sT+ل �> ;�pن �,� �����ر وy 9[V/+ره �ـ,ـ� �XـTـ+ل، 
!ن  �7ق �! � �-��zر و�����H و���:Hم ����V��/� DI+ت، 
��U��$�� <  B�+E +,s ���+رS-� {nـ��jـ� ���ـ-ـ�ـ�ـ�� ��ـ1 
���p� .:u�+ن �! � ��T�Xي، *-�H   8 ��:�ون و���ـ,ـ�د 

�  �� 7ـpـ�ن  > `  � !� BVو��{ |�0  ;]�5 *-8 و� ،���+~��
�!��Hث و��Mوب و����u*+ت ��V-�/�� و��Hو��� ر� ـ�ـ�  

  .��7�$�&� D�V�/�  �/�X� '���� <=��� 8-* +,�+:y�� 

ب و E� �T]ـ-ـJK m  �ـ�ح ��ـTـsـ+ل، M� �

ّ
�% H:�

 ��! ��ض ��1 ;�+�  ـTـ,ـ+ ��oـU ��ـ�ـ�'، و�ـHد �ـ�ـ
���Aج و �+رج �M-�ل I��X,� ��ـ�ـzـH;ـ+ت. و�cK <ـ+Eـ. 
�! ��ض ���o� .�+^5 1ـU ��ـ�ـ�' VـE� Hـ]ـ�ت *ـ-ـ8 

�� �P5زj+ ��ـ�ـ�ـ-ـ9 ���ـ�ـ+t و�&Iـ�ـ/ـ+*ـ# �7�c ت+V�� 
 ��و�&u�V+دي و������ي و�رg7+ع  ���� �! ـ�ـ� ` ��ـ�ـFـ�ـ
��aX/��� ������ـ��، PـWن �Xـ�ـ�Vـ+ت �Xـ�4ـ�*ـ�ـ� P5ـ�زjـ+ 
���Hو�ن �q+ر� وو�BV ��ـ�ـaـ
�ـ� ��ـ�ي Pـ�4ـ�ـD ��ـ:ـ�� 
�� E�pX+ت n�[Vـ� �E+�p�� ودHM� ./1 ر��� �nر+/���&�

 .H����� C�:�� ن�pX� ��48 5ر-* 
 ��Kن �&��,�Hف ��X+دي ��1 ���7ض �ـD �! ـ� ��ـ�ـ��ـ�ـ
�jه �!;+م، �-vzول   دون ���ـTـ,ـ+4ـ,ـ+ و7ـ��ـ�ـV Hـ��jـ+، 
 ��Pدر�כ ��:ـ�� �Xـ�ـ+د;ـ�، 5ن �! ـ� �ـ�ن ` 7�cـ,ـ+ <ـ
 +,�n7+ر D�-* ي�[T; +/� �ST�+� دHa�X� ث+��E&� ت+ �: 
 > �K+ز�ت �s+ر�n، وj# <ـ+Eـ. 5 ـ� ��ـH*ـ�� �ـ��ـ+�ـ� 
 Bـ/�a  <  U,�-:E+� ����ب، و��ر� ` �y .yH�5 �;H���7
�  > 5 � ��ـ�ـ�ب، 5 ـ� �I و�� ���يH�� B/�a  JK �-��:��
�+ -� X(�وع �s+ري ��Hت  �gد�D7 ` <ـ�  ـaـ+&ت 

 .���E+�E�� �+�M� 
 
ً
�i0ـ]ـ 

ً
�Hدي �� � ���ي ;��0 �ـ�ـ+�X� ف�H,��&� ��j

�ً+ دون  ـ+ ��g7و 
ً
+/��:7 C�:�� BV���+� ه �!;+م، �-�ول�j

 �Hـ�و Dـ�ن %ـ�ـ� �ـ/ـ�ـp/�   +,�-* �u�:; U� ،U�+V �j
�+ول و�ـ/ـ+ ;ـ
ل، ��ـ:ـ�� T7 ��uX+�� و�!�Hjف و��[، �
�X,��� و��:+در� *-V 8�+د� �! � و�&�E:+ل �,+ JK  �ـ�ـ�� 
�، و����) *ـ-ـ8 ر�5ـ,ـ+ �g�+� C�:�� +,E�p  �H�و m�:�
، ��DE �!د�� ��ـ1 *ـpـ�ـ. 

ً
+��+sE 

ً
 و��sر�

ً
+/�ST7و 

ً
��pP

 > A0ل ��7��,ـ+ ��ـ�ـFـ�ـ�ي �&=ـ+ر   ��ـ:ـ�M� Cـ+4ـ> 
.+jH��7و +, H:7و +jر�� ` �� !�Hjف �! � ������
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 Dـ,ـ�ـIـ-ـ8  ـ+ و�* �%v7 1�� ب
z-� �� �:�� +د��ن ��:K
�! � و + ز��.،  > G%5+ل  ـ�ـTـ�*ـ�  ـ> ��ـ�ـHو�ن، و ـ+ 

ب  > �7 � و��EK ،]n/ـ+ 7ـv%ـ� *ـ-ـ�ـ,ـ/ـ+ M� D� ��7ض
�+ر�z  AG% +/jرn> �ـ-ـuـ��ع ��ـ�ي �ـ�4ـD �! ـ� ��*+�

ب ` =-���,+  B �!*ـX� ��Hـ�ـ�ـHدي Mو� �nر���� +j��Vو

.BV��Xرب و�+)X� 
 BـVـ��X� ـ�زP 5*ـ+د D�*��u  8-* ح��gX� ع��u�� ��j نK
و�Tq+دق و�&^]P+g+ت ����+���. gP�/+ 7ـ:ـ9 ��ـ:ـ�� 

��,u��-  B  ��*�4�  ت+g�+� 8-*  ����gX�  ،���+nl 5
 Hـ:ـM+ـ�ـ��ـ� �ـaـ  �� (+ر-V�� ��:�� Bn�/��  K <;ـ��Eـ�ـ
��(��'  ��H4 ZPH  ����و�ـ�  و7ـ��ـ�ـ� �ـ+�ـ�ـzـsـ+رjـ+ 
 ` ��ZTM  +ٍض  *�/+�  -7�H ، 7:ـo� 9ـ/ـ+jـi ��ـ�ـ��ـ�ـ
� و+�X� +,7+E+G +� DI��7 #j�� jـ�� �Mـ-ـ9 �+:X� قHTq�
_H:X� iس ���ي ;���/� �:�� ���H�� igp;� و����ـ�nـ[ 
��gT7 1��  #�/�aX  دورX� +j(��ه *gT��� l+ر ��~���
n+ت 

  ���� و��n�,o و��:�-��، ��4+ف �XـTـ+*ـ� ��ـ�=ـTـ�ـ��j�X�
و�7,�� M� �n�/7-ـ�ل ��ـ�ـuـgـ�nـ� �ـ:ـsـ+;ـ+ �! ـ� و` 
=-���,+ sV�� Z[�-P و7/
�F�� mn�� ��I&/+*# ���ي 
�� وia,7 �ـGـ+Eـ,ـ+ ������ �4��Mن  و�HX� i H7 B  mP�$;
7
~�� �V�i ��ـ$�ـ�ـ[ ��ـH;ـ/ـ�_ـ��` ` ��ـ�ـ� �X� Z=�7و
�� و�/+ I �j+ٍر ` �����ق و��رnـ+ و��ـ�ـ/ـ> ������ ���/�aX�

  . �� و_V!� <  Uji]+ر ������
 i�p�� '���� <=��� ��+�  8-* ق+P��� +,;5 i�p�� '���� <=��� ��+�  8-* ق+P��� +,;5 i�p�� '���� <=��� ��+�  8-* ق+P��� +,;5 i�p�� '���� <=��� ��+�  8-* ق+P��� +,;5    

  ،ZT��� UP JK +,�Pد د��; �H�+q� ��+���� � 5 ،Up� 5 نK

ب ��ـ�ـ�ـ) ��ـ�ـ�' �&%ـ$��ـ# jـ� ` Vـ-ـ[ � ،Up�
و�
���+^M� �nij+/o� +j��:�  DI��7 � !+P  .�gـ�ـ�، Vـ�� 
�� �+nl�� ���X+�� و��uـ,ـ�ـ�Eـ�ـ�� و��ـgـ��ـTـ� و��ـ�ـ$nـ2 
� G%5+�,+ و��ـ]ـ+�ـgـ�ـ� �ـGـ�  �ـ/ـ�ـ+7ـ,ـ+، G� ��و��(����

 *> D�gE ودوره  
ً
+*+Pد  �- +% �,I��  `  ط��T; ب
Mو�

 ،Uـ�ـ,ـ�V+T و D�-4+T  ��A^ <  D�/n
 D7�V و*
ً
�H/�� 

وU,p�/7 �+!^�ل و5*��ف و�+:7�M� Hـ
ب ��ـTـsـ+�ـ�ـ�،  
و���-,+م روح ��ـgـ��H و��Vـ�Hم ��ـ�I 1ـjHـ+ ��ـ�Pـ+ق ` 
� و���/ـ�ت ����� ]:* D7i�  .:-[E� �T  U,��-�
�+� ���H*+uي  :zs��� � H�+ت ��oـ�ـ/ـ� ���� +,[0 `
��(��ت ��5ف ��(,H,)X+� �I��  ��H;� ���]����   ��ـ1 
 mـ�ـPـ��� lـ� �!�ـM� H�,%ق و����� H�+V +,�A0 <  �=5
 ���E+�Eو�� D� و� D��%و DV+P8 ر-* Z�� م�H^ �4+TX�

 ^���X� �4!� �z+رכ.     
Kن ����) ���ي ;: 8-* 9���; �P+�U� ،t+/�� D- ;ـpـ>  

�ً+ *> Kدر��K ،�SM Dن ���ـHو�ن و��ـ�ـ� ـ� *ـ-ـ8 �! ـ� ��+_
و-[�� +j��V���� ���� HT* 9V�K Hٍن �DI��; U �/ـuـ�Hت 
�n�V، و�! � & o� HuX� &K 2-/7ـ/ـ+jـiي ��ـ�ي y5ـ�ـ. 
��sره ` ���+�+ت و�X�+د;>. j+/o+Pـi ��ـ�ـ��ـ�ـ�� ��ـ1 
�-� .g�j��H و�5:]. �-9 �ـ~ـ�Hد و�Eـ�ـuـ�ت �ـ�ـ�ر� 

��� و�yر� �TIب ���/> و�yر� Z[�-P وH4 ��ـ�ـHو�ن o�
 i�~��+� م��دي ��+�T7 1�� #j ،8 �����ق-* ���Fo� دH��X�
وUST�� � +VK ����+��ـ� ��ـ1 �ـ+�ـ#  uـ+�ـ� ��(ـ�ـ[ 
 .�+�Mو� �=��� DT � ت+ �:  �> Z �7و ،D7+I+� ��و7-��
�  �BV ��ض P�D �! ـ� G� �u�F7 .E+> 1�� ij+/o� نK
 <ـ+Eـ. 

ً
 H4 �&���/+ر و�&��Aل �!�TI 5;ـ+

ً
+nر�� 

ً
&+sE

 ����T7 ،Dط ����م ` �ـ��כ %ـ�ـ�  �ـ�ـzـsـ�� <ـ�n�j
*s:�� �^+T�� ���T=�ـ�� ���ـ�ـ+�ـ�ـ� و�&Iـ�ـ/ـ+*ـ�ـ�، ` 
 H� ���ST  �,I +ت ���g+د ` �UpM و<� G%5+ل ��ـ�ـ��ـ�ـ

 و����رZn�[-��� (n وn�M� B/V+ت ���+ �.

�:H 5*+د ���Mכ ��(ـ�ـ� 7ـ�Iـ�ـD �ـ�^ـ-ـ� ��ـTـsـ+ل   
�ij+/oي �+�+ه و B4�A��A� Hٍب �&Iـ�ـ/ـ+*ـ# ��ـ�ي 
. و��M� ��jכ ��ـ�ي ��ـ�ـ]ـ+ع 

ً
An�= ij+/o� DT  .E+*

�K:+ط � UٍSE��+�� �u  ` وE�7� و����د�ن، و�K:+ط   
�+ن، ��7ض �ـ0Aـ$�ق Tو�� ���
o� ل+z� ت+ �p�ر �+� و
� ` ��رn+ و�����ق و���/> u� +/� ر+Tو�� H;HM+� B/:و��

 .��+� <  ¡�5 ` ��p���� JK رجHو��� ،+� و����

ب *H% + HTد *-8 7ـgـ�ـ�ـ� �Mـ��כ  M� ن+P ،+Tj < 

����/-��� D7�i���P ،در��D ��ن ���د *-X� ��:�� 8ـ�ـ+د;ـ� 
 �+! � ¢�+ج JK  ��ن ��V 0ـ+رج  ـgـ,ـ�م 

ً
��% 

ً
��/s7 1��

��M+�+ت ���:-����F� �;H ��7زن ��:��، و��j ��ـ�ـ��زن & 
�+^�� ��Vر�z�X� �M� +jر T� 2�/7 1�� ij+/o� &K DT v7

� G%5+ل �&����� و�&ر7,+ن. > <  
وE+> �cK. ��{ ���+�+ت HV ��7ض ���כ jij+/Iـ+   

 Dـ�ف *-ـ+g��&0$�ق و�A� �0| }�� `ي، و�[-��� B/:-�
 ���,Hف n�g7£ ��� � ��ـ�ـ~ـ�ـi  ـ>  sـ+ ـ�ـTـ,ـ+ ��ـ�=ـTـ�ـ
 
ً
� ���g7 1ض 7ـ]ـ�ـ�ـgـ+��H��� ز���� �����V�/;H=�� و���/
 *ــ-ــ8  ــaــ�� �Mــ�ــ+� ���ــ�ــ+�ــ�ــ� 

ً
 وIــ,ــ�nــ�

ً
و ــ�jــ�ــ�

و��/�aX��WP ،ن و*# �G); ij+/oـ� ��ـ�ـ/ـ� ��ـGـ+%ـ9 
 ���!��+د ��X]]+ت ��X+د;� و + �Hj5 <  �/s  �jف �0

��� B��ع ��- �=-�/B� 
F��ع و0-دي و�D�وع 6+�4� 

����ز��� H-� وع�D� ����I� 
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;��د �s� +j�n�/7ب ���Mכ ��(ـ�ـ� وK &Kدر�IـD 4ـ/ـ> 
"�vX� �n�SE ��". و�cK <ـ+ن VـH %ـ+ب �Mـ��כ ��(ـ�ـ� 
 �� Iـ�jـ�  ـ�VـgـD �!^ـ�ـ���{ ��(���[، P,�� �ـU ;ـTـ
 
ً
��SE ��/�ST��� ت+V+���� 8-* �u�V� �� ،�-��T�� DP�Hj5و

 Hـ�ـ�' ��ـ�ي %ـ,ـ�� Bـ/�a/-� ���+���� �-G�,�� 9�s�
، و�� E+G+ت ��+�X� �i�p�� ��X� ��:-+د;� �ـ-ـzـ��כ 

ً
+>���

  .��Iو0+ر ��د�0- <  


ب ���ي ر�K ` ij+/o� 8-* <j�ـ�Hث M� نWP ،+Tj < 
 *ـ-ـ�ـ,ـ+ 

ً
�  ��ز�   ��:�� <n��j��; 8:> د��/+;H�7و i�~���

�+ر+^ +j��� �~��� ` �z-uX�i، وj# �!�ـ+س ��ـ�ي ��*+�
 Bـ�4ـ� ،+ً��E+y C�:و�� 

ً
�+� ���uح ���=� 5و&T� ` D�-* ��;

��H�-� Hٍ*�+ت ���-���� *-8 �! �، و�:��A� � m و*ـ+�ـ,ـ+ 
��:�C ���ي ;��g�� #,Tغ ���ي ��7~-ـD ��ـ:ـ�� �Xـ�ـ+د;ـ� 
�-�~�ل و��ـ�ـ~ـ-ـ~ـ� ` ��ـ��VـB ��ـ�ـ�' و�ـ�nـ�ـ�D و4ـ�ب 

.+,�P ��:�� ت�
p7�  
Kن ����د� �-ij+/a و�&��:��� �,+ `  ����H*5 �,I �! ـ�  
  Zـ�ـE+/�* و��75כ Zn�g^ س�Pو ��T;+,^و Z��+nl K < 
  Hـ�ـ�ـ��� ������� �j ،�n�,Iو ���FyKو ����j� و ���F;د ��Vو
  }n���-� ،��-^ ��4ف *-8 5ر�V��� <  � !� <p/; ي���
*> ������ و�4ب  ���
 ��:�� ` �! �.  � H��P�����  uـ�  
  ��و�p7�V+g7+� +,-�+ت �/] دP�H، و�4ب ����ر� ��[�-g�F�ـ
و������ ����,ـ+ ���ـ�ـ+�ـ�ـ� �ـ�ـH �7ـgـ+Vـ�ـ� 5و�ـ-ـ�، �ـ-ـ£  
  Dـ�Aـ��و�ن *-8 �����ق و�H��� H�� D7روc C�:�� ف+)pE&�
  �Hم ���ـ� ر��ـ+V5 م ���ي+ST�� כ�c ،�=��� D +SE ط+:�Kو
���gـ
ت Vـ�� ��ـ~ـ�ب �&�ـ�ـ�ـ/ـ+ري و��(ـ�ق ��(ـ�ـ�'  
و��ST+م ���H4 .g-��� ،'���� #�Iه ��V ��(ـ� و��ـ�ـHو�ن  
�. cر��B و�j�� و<+��c. و�j+/oـi ��ـ1   

ً
+��� D�-* .T%و

 JK ر�ـ+ن  
ً
�ـ�ـ+ج د��ـ/ـ+ +jورH� ر+�
ب �*+د� �&*��M� �*H;

  iـ+=ـ¥ �! ـ+ن، و ـ> _ـ% JK +ل �ـ,ـ�^�-� +,�F�g� د�:;
� ���H�� 2 ـ+ 7(ـSـ. Vـ�� �ـ��ـ� ��ـ�ـzـ�ر  jv  ب
M�
� �� ��s,+، ود�0ل �ـ�ـ{ |0ـ� `  �-��� �������� �=���

ب وKن ���T/� <p; U *ـ> ��ـ�ـ�yـ�iت  M+P .���+0 ت+E+jر
�� ��1 5ر0. ¦ـ�Aـ,ـ+ ��ـ�ـ:ـ�ـ-ـ� *ـ-ـ8 و�VـB ��ـ:ـ��  ��-���
��، E5 &KـD ��ـ�ـ]ـ+ع 5ن ;ـ�ـaـ+وز  ������ �� H:و��� ���T=���

  +,7�iy�7-    ف�Hـ�ـ�ـ,ـAـ� 
ً
 �DE <+ن و + ز�ل �!�¡ 4��7+

ً
+/-*

�+ره �����H ���ي ;:ـHم Eـgـ�ـD *ـl  (ـ�وع  -��X+دي  ��*+�
�+� ���ST�§ و���pgي. T��� ����  8-* � +% C�V 


ب  � DE�P ،ن�H�X� ` ده�Iو .�yوم و�+Vو H/^ cK �jو
�m��E  > و�W� � !� BVر�د� %��ـ�ـ��، و�ـU ;ـrـ(ـGـ� �ـ:ـ��ر 
�-]�ي، �# ;�:¨ ��:�ط ���ـ-ـ]ـ� �cK  ـ+ �ـ:ـ]ـ. 
� *Hو�ن  > �q+رج 5و �ـ�nـ[ �g� +,7�
p7� 7,+ و+��v 
 ���:��&+� R+sT�� ره�s© �/��  �j 2���  .�0�H�� < 
�:�� �oـ/ـ+jـi ` ^ـ��ع ��ر�د�ت �ـ+*ـ�ـ�ـ�+رjـ+ �uMـ> 
�� �sT�� ��:� �T4+M+ل ���ـ�'، ª��� �P�; ي��� ZuM�
و�s:� «�H�� <sM+;+ �! � وsV �^+0ـ+;ـ+jـ+ �Xـ��ـ
nـ� 
� ر�¬ ��ل sV�Z[�-P 1 و��ـ�ـ��ق G)� ر�z/�7 1��

 .#=��V�/;H�� ل�zت ���+ � و���+n�M� ��sVو 
Kن ����� ��j�H �*+د� �&*���+ر �Hور �T�� ` ij+/oـsـ+ل 
 ` ������'، ;/-# K*+د� �����j�� 9nـ�Hف ��ـ�ـ�ر� ��ـ�ـ��ـ�ـ
�����H و��n�M و�&%$���� ` �i~�X� ��4ت ����+�ـ�ـ� 
و�P��X�� ��U� 1 و�> �p7ن �! � ���7�iy�7 <* �H,ـ+ *ـ-ـ8 

  .� +��� �+�M� ��a  
   ��
ب 5رzI��  �y ` �n�TـyAـ�ـM� +,zT  1�� �H���+P

�!�Hjف، ��� #j�7�c <* � !� +,�A0 <  l�7 1�� �Hـ,ـ+ 
��:ـ� ـ�ـ�، ` ¦ـ� EـSـ+م د�ـ�ـ�ري ��ـ+دي  ـ�ن ;ـ��*ـ# 
�u0^�+ت �E�pX+ت �&�I/+*�� �ـ��ـ¡nـ�ـ,ـ+ وV5ـ-ـ�ـ+7ـ,ـ+ 
��:� �� وP��*5,+ و�+:7�jH+. و*u7 + HTـ�ـ� �ـHود دو�ـ� 
���� #j �H�Hود P��~I�� ���=> ��ـ�ـ�' ;uـ�ـ� %ـ�ـ+ر 
، �j ��(�+ر ���ي ;�]�  ��gل <� ��(�ـ+ر�ت 

ً
����و�� 5و&

.�n�[:�� ���E+�p�� ����+,T�   ��0 ��1 �7وج!� 
P+���و�� ��1 �7ّ�ف �! � �gEـ,ـ+ �ـ,ـ+ jـ# ��ـ1 �ـ�ج  

��  > ��Hو��� �P ��^+zX�K ` +,=+ر ��ـHو�ـ� ������ ij+/o�
��:]�JK ،�n ر�+ب ��Hو�� ��:ـ� ـ�ـ� ��ـ1 7ـTـuـ,ـ� Pـ�ـ,ـ+ 
E+G K+ت �! � و=+V+7,+ وsV � H0 ` +,g¦�7+;+ �& ـ� ` 

      .#*+/�I&دي و�+u�V&� مH:و��� C�:�� �n�z��� 
 ��Hو��ـ iـ� ��ـ�ـ�ـ�ـn�� ` ij+/o� m� #,P ،�n�M� + 5
����ي وST�� � +VK+م ����+�H7 8-* U�+:�� tول ���ـ-ـ]ـ� 
 Zـ� ��� ;:�م SE+ ,+ *-8 �5+س ��ـgـuـ�EH  دو�� �¦ `
���-]+ت و��7ده ���H��� H*��V و��Xـ+و�� ` �Xـ��=ـTـ�، 
 �Hـ+*ـV 8-* ���+���� �+�z-� �/¦+E ��=��V�/;H�� ن�p7و
 ،Zـ�ـTـ+م و��ـ�&� ��ـ�=ـSـ�ـE&� ¨د;� 4/> 4ـ���ـH����
وK <* i����� <  ]�)�� Zp/7ر�دA0 <  D7ل ���E+�ـ+ت 
� ��(�ـ� ���/��� ��=��V�/;ود ��P+g)�� H*��:� � �pz 

�+ث و��uV+� و���~+�.  ��I&� ل+G%5 <* 
ً
�H��� 

و:)� �n�M� .E+> �cK���� +,�t+ و�&j #*+/�I#  ـ> 
�M:�ق ��]����� ��ـ1 7ـ/ـ+ر�ـ,ـ+ �! ـ� *ـ-ـ�X� 8ـ�ـ�� 
 Cـ:ـ��� mـM� نWـP .t+ـ�ع ���+/�I&� ق+[E ` #�/o�
�� � ;$UI ©:,+ ����+دي *-8 5ر4,+ وsP+�,+ و�yو�7,+، 
�H;H 0�+ر�7,ـ+ و7ـ:ـ�nـ�  uـjiـ+ و^ـ�ـ+_ـ�  ` +,:� +/�

 ��2�;J K-ر� �
ً
���M ر:.N ب#+�

 ?�.�� O�-د�ن �� ��
 P���:�د و�)��=>�م �

����ن  �� ���� D� �R�@�=��
�����->	 ?�.�� O� 
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  > �4ور�ت 
ً
+VA[E� §�-Vو�� RوH�� رج+q� B  +,7+VA*

 
ً
� ��5+ده ����+��� و=Tـ�ـ�ً+ وVـ� ـ�ـ+G� C�:�� +,T � �;+/�

 .��*+/�I&د;� و�+u�V&� D�T� +s و 
�.  ـaـ/ـ�*ـ� Vـ��*ـE HـSـ�nـ� � #,P ،����$%&� + 5
 � �aد�، �� V +/� #j+ل ��:+�j ��vX� Hـ# EـSـ+م %ـ+ ـ
�D و7-���� �ـ+Iـ+ت �ـ�ـ+� �;+g� '���� ن+�E�� �P�; �+�z-�
��l* ،�/n �7زBn *+دل �-¡و� ��:� �� و�p�% � +VK 5 ـ+ن 
 ��C�V و�H�� 2�/7 ،#*+/�Iو�� �cت ���¦�M� �gـ/ـ+�ـ�ـ
� �!�+��� �u�VA+د ��:�C و0ـ+^ـ� ^+gX+�   ��و���*+��
 ���F�+� و5=��ف 
��  +,�P ن�p; & (�� ،�����[�� و�¡��


 ��¡و�. ��/�� 
Kن HM� ��P #-/; ��jود و�K~+� �/+ت ��ـ0Hـ�ل وPـ�ـ� 
��ق ���/� ����' 5 +م <� �ZT=��X ����ب و4/+ن ��nـ� 
� �!%�+ص و�! ��ل وmP ��:ـ��Eـs�� Zـ+�ـ]ـ� �ـ,ـ+، :T7
وVK+ � ����ق �������� �X($�� و%�pـ� �Xـ��^ـAت ��ـ1 
ـTـ,ـ+، وو4ـB ��ـ$�7ـ�ـaـ�ـ� � +/�P ����7¨ �!^:+ع ������
���/T�� ���V � �H��X� �n�)�gT��� H��، و*jHTـ+ & ;ـ�ـ�د 
���X=> ����' ���ي ;�P <* (zـ�^ـ� *ـ/ـ� و& ®ـjHـ+، 
 ����م �! �  > =+�V,+��(�+�ـ�ـ D� و �I+,X� ق ���5ب�[;

.��/-��� +,7��+gو� ��I+��E�� 
    P��� +,;5+ق �TX+4-�ن P��� +,;5+ق �TX+4-�ن P��� +,;5+ق �TX+4-�ن P��� +,;5+ق �TX+4-�ن 


ب ����) ��ـ�ـ�' �&%ـ$��ـ#، jـ� �ـ
ب � ،Up�
Kن �

ب ��]�:+ت � �jو ،C�:�� H���� ت�c ت+,I��X� ` � !�
��ــGــ+د�ــ� `  ــ��Iــ,ــ� E5ــSــ/ــ� �&�ــ�ــ�ــ��Hد و��ــ�Iــ�ــ�ــ� 
��، و�,�� DEWP *ـTـH ـ+ �T !� و��H�� +j�;H7 1�� لA~��&و�

�ـ+ن *ـ+م E <  B�+��� ` D7�c <* <-*5١٩ ٤٧ Uـ� DـEWـP ،
 Dـ�ـgـE مHـV �;:Hم ���z� D�gE ��+��� 7:ـ-ـ�ـH;ـ�، �ـ
� Tn�p7,+ ��ـ:ـ�C. و*ـ-ـ8 G� � !� ��/7 ،���n7+ر ���z�
��j �!�+س -* B:7�v�  Dو��� 7+ر�n�� jـ#  �ـvو�ـ�ـ� 
�&�E:+ل �+! �  ـ> و�Vـ�ـ,ـ+ ��ـ��jـ> �Xـ�ـ:ـ� �ـ+&�ـ�ـAل 
�� وT  ¨-�7ـSـ� ـ+ت �MـpـU ��ـ�Iـ�ـ�ـ� �E+�p�� ��
aو���
 JK ،ـ+�ـ� ��ـ�ـ�ـ+دu د وAر�ت ��ـ�ـH:  8-* �;د�H�و�&���
  ـ> 

ً
 ���� �����C�:�� H و����zر �&�I/+*#. و�VA[Eـ+

 
ً
+VA[E� يij+/o� ل+sT�� ���g7 JK �*H; ��و�v�X� ه�j

� ��o,�ي �Z ��:�� �����ـ�ـ�� ��ـ�ـzـ�رnـ� /��� �n�[7 < 
 Hـ�ـ� *ـ-ـ8 ^ـ�ـ Hـ�ـ:ـX� £�u�� ����  JK +,� �+:7و�&ر
��� a +El�� �n�� ����X� +,;H�-ـ# و�&�ـ$�7ـ�ـ�، و*ـ-ـ8 
�+� ���ST�§ ���ي �j 9-7�7ه ��ـ:ـ�� ` �=ـ+ره، T��� H��^
�  �zر ���:]+ٍ' �ـ:ـ�ـ+د� �Mـ��ـ� �p)7 <  +,Tp/; +/و�

�� ` �z��� +,�+sEري ` <� ���+�+ت. ������ �nij+/o� 

ب ;�j5 R/�� �:�+م ��o,� ��ـ�ـ��ـ�ـ�� ��ـ:ـ� ـ�ـ� M� نK
  > *ـ�� ـ� jـ�ـGـ-ـ� 

ً
+��+�5 

ً
A +* �G)7 +,E�� ،�����)��

 D��&�I/+ع ����+��g�� H�� '���� tغ �Mـ+^ـ� ` �ـFـ�ـ�ـ
و���ي �����D ��7ض ���Mכ ��(�� �A����� و�&��gـ+ف 

*-�D ` ��{ ���+�+ت و�DV�$0 ` ��ـ�ـH;ـH ` �ـ+�ـ+ت 
 �Aـ�ـ � mـ�ـ:ـzـ:ـ,ـ+ �ـ�ـ:�K .��05ن �jه �q]�� ` �+ل 
�� ��aX/���، 7ـ�ـ:ـ8 *ـ�4ـ� �ـ-ـ/ـzـ+^ـ�� �T=��� �>+�,��
و�&s:E+ض *-�,+، Kن ��P��; U �,+ �ـ+4ـ> Vـ�C 7ـpـ�ن 

 .�nز+G7ه �&رH*��V و�����ق +nو��ر �u  

Hu  #j �u/P ����ب و7H*+Vـ,ـo� Uـ+�cـ�، و��ـ�ـ��ق  
U,�/a/I و�+C ����� و=T,ـU ��(ـ�Vـ�ـ�، و�ـ�رnـ+ jـ# 
 �  > �~�Hد 5و  > ��ـ:ـ+jـ�� �ـ�ـ/ـ

ً
��]+��� 5و �X]-��� د��/+

 �و�Hوي. و*-�WP Dن *-8 ��:�� �������� ����Hو�n 5ن �7/
Hٍ³ و �vو��� �# ���7��u  H دورj+ ��ـ]ـ-ـ�ـ�ـ# ��ـ�ي 
 mـ+�ـ� JK و5ن ;��د ��ـ�ـ��ق ،�n�^+T�� ��:M� ن+�K D�����
*,Hه ���=� ���K H:+ط ���/-�� ����+��� وو5د ���ـ~ـ�ل 
��g+رt ���ي ;��ـ) �ـ+! ـ> ��ـ�=ـ� وو�ـ�H ��ـFـ�ـ�ـ� 
�&�I/+*#. و�ن ��7د ��رV +n-[ ����و�� ��T+�{ �ـ�ـH ـ+ 
%�ه SE+م ���د� 7+ر�n,+ ���=� وI�05,+  ـ> �ـ+4ـTـ�ـ,ـ+ 
 ` �> ��:�� ��Hو��� و��V-�/��  ـ> ��ـ�ـ0Hـ

ّ
p و �� �:��

%vوE,+ و7/
n:,ـ+، وjـ# ��ـ1 7ـ�ـ/ـ� �ـ�jـ/ـ�ـ�  ـ�Vـ�ـ,ـ+ 
  .���,u�� '���� ع��u�� ��a  ` t+���o� 

Kن I�7�sT�� �-^�� D+ل  �ij+/oي ´� �7���g^ Hف 
 �H�و �P���  م�pz  ،

ً
 وK=+ر�

ً
�n ر ،�������� �����)�� ��:��

��u,��� �ـ+*ـ�ـ�ـ�+ره  –�9V�X ��ل  =���� ����uع ����' 
 Zـ-ـ�ـ]ـP �n��  > ��ن  (�وع 

ً
+VA[Eو� 

ً
 و�Iد;+

ً
+*��^

�+ز،  �ـ/ـ+ و�ـX� �Hـ�Vـ9  ـ> �� +� '�* C�V وع�)  �j
  *ـ-ـ8 

ً
  ـTـ]ـ�nـ+

ً
�)7��  ��Hور ��;ـ��� �ـ+*ـ�ـ�ـ�+ره دور�

�  �روy,+ ���+رn} و�n�j,+ ��:� �ـ� G� � !� H4 ���Eو�H*
،و�ن H��  ��jور  �/+ ��Hور ��$�# ��+ دورّي ���:��ر �ـ/ـ+ 
;�وج ����{ ، �� j/+ دورn> �ـ�nـ�ـ�ـZ و0ـ]ـ�nـ> *ـ-ـ8 

�! > ��:�C ����' ،وH�� B  +/jور ��uـ,ـ�ـ�� ;(ـGـ-ـ�ن  
�ـ.  Hـ;HـI §ـ�ـ-VK م+SE +م�:� ��ت ��(�ق 5و�]+ªp�X�

 �µ ��(�ق �!و�¨  �H;Ho ��ـ1 7ـ�*ـ+ه  �� ـnlـ+�ـ�ـ�  
.'���� C�:�� ن�pX� +ب��8 -* ���i !� 

���ب � ��ق  �R�@�=� 
 ��T�U� �+@F ?+�� 

V�<  ��ق �� W � X45�6 �� 
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ب *ـTـX� Hـ�ـ]ـ8 M� +,�P 9V��; 1�� ،������ ه�j `
��®+' ���ي �P5زD7 وPـ�4ـ�ـD  ـ�ـ]ـ�ـ+ت �&Eـ�ـgـ+4ـ+ت 
  yـ�ر� 

ً
�� ` ���I,+ ��ـ�ـ+Eـ�ـ��. ;ـ:ـHر *ـ+�ـ�ـ+������ �����)��

�ij+/o ` ����د�ن ��1 ��ـ�ـ]ـ+*ـ. 5ن �7ـ:ـ¨ EـSـ+م 
���/Zp و�&�����Hد و���g+د، و7:ـ�ـU �ـ-ـ]ـ� ��ـ�ـ�ـPAـ�ـ� 
�:�+د�  ��X��E&� �-:+��� وEK,+� ����ع ��Xـ-ـ�  ـB �ـ�ـ{ 
�+� ��ـ�ـ:ـ� و7ـ�Pـi  ـTـ+0ـ+ت T� ��-/* ` +,�+0دKت و+E�pX�
 �� j+g7 </4/+ت ��rـ(ـGـ^+M� �=و��� #-j!� U-���
�� ` �ـ�ـTـ�+ن ���)�� �4+g�E&� رH:; +/� ،�[-�-� H;Ho�
 ¶Aـ:ـ:ـ.  ���ـ:ـ+ط �!0ـ�و ،Z� �p�  .[:�5 1��
�-�-]� ��1 5د� �P+دu;K JK +jـ+ل ��ـ�ـ-ـE&� JK Hـ,ـ�ـ+ر 
� &g�E+�4 ��(ـ�ـ+ب a�nو ،R+/�� سAPدي و��+u�V&�
` �����ق ��jH+ ��ـ�=ـ� وK^ـ��رjـ+ *ـ-ـP 8ـ�ـ� ^ـgـzـ� 
 ���  ` 7+رS��� ]�)�� ��j ·n�U ���ي  Vـ+وم �Xـzـ�ـª�s 

  `  D�4+g�E� l* 
ً
+��+sE 

ً
��g� م��و=�ده و¸¨ �� #�i !�

 D�� ��;ـ��� �ـGـ� 5%ـGـ+ل 7ـ~ـ��ـD و*ـ/ـ-ـ�ـ�ـ�zX� � و+: 
(�+وnـ�  ـ�jـ�ـ�ـ�� Eـ,ـ�ـ.  -  ��V +j�;H7 1�� ���+����
�yو� �����ق وP5:�ت ij+/Iه ،وj# ����م z��� DI��7:ـ+ق 
 mـ© Uـ���ـo� ـ+بGـ. 4ـ~ـ¨ ��(ـ+رع �ـ+ر7ـ� +,=�:�
��Z[%+T و�Z/u��X ` ���ـ+�ـ+ت و�Xـ�ـ+د;ـ> و�ـ�ـH ـ+ 

��� ��ـ1 o� `و .� +)�� �=��� +jH�� �4+g�E&� �05ت
�H و����رn)،  + ز�ل %+ر*ـ,ـ+ ������ Up� H4 +,���� m-[E�
�vz-� Dول دون �&��g+ف *ـ-ـ8 ���ـ+ز�ت ��ـ1 �n��� 8-*

 .#=��V�/;H�� ل�z��� כ  �+ر�-� ` .::� 
Kن ���Mכ ��(�� ` �H;Ho� D���I، و�/+ ;ـ�Pـ�ـD  ـ> 
%�+ر�ت �y �+g^ #�+¢ +/EKر� ���+�/Z ` 7ـ�Eـ�، ��ـ1 
�  ـE� Bـ�ـgـ+4ـ� u� +/� "+,�E�05" �s,T�� ���� ول+�
 ` iـj+ـ/ـo� �4+g�E� #�+¢ �jو ،�u  ` �n�z��� ن�H� 

 ��رH;HM+� .�/V 1�� +n و��T+ر. 
 ،

ً
+n�V رع ����'  +ز�ل+)�� }�E כ ;�¹. 5ن��M� ��j نK

و�jه ر�+�� �! �  > 0ـAل Vـ��jـ+ �Mـ�ـ� و ـzـ�<ـ+7ـ,ـ+ 
�U�+��� JK ،�nij+/o و<� �0H�X-ـZ �(ـvوEـ,ـ+. و�cK  ـ+ 
<+X� }�� .E(ـ,ـH;ـ+ت ��ـ/ـ��ـ+وnـ� VـH =ـgـ. *ـ-ـ8 
���]�، WPن �! � �/+ ��DE  >  ـ�ـ]ـ�ـ+ت K®ـ+�ـ�ـ��،  ـ+ 
ز��. iº، و5ن  > ;/�-,+ �� EـSـ+ ـ,ـ+ ��ـ��ـ§ ��ـ�ـ�' 
�  > ;/�ـ-ـ,ـ+ � .ij+/a-� D�/Vو DE+,7و�ر D����Iق ` ر�~X�
g�TX� ]�)�� �j{ ���ي �7�H *-8 5ر4�� �Xـ�Vـ9  ـ> 

 .B��[��� <  9V�Xو� i�~��� 

 ،��` �jه ������ �aX�X �Hـ�ـAد �ـ
ب ��ـ�ـ�ر� ��ـ�ـ��ـ�ـ
sV �sz��7�� Pـ-ـ�ـ]ـZ ` ��ـ�Iـ�Hن ��ـ�ـ�ـ«، jـ�ه 
��:s�� ST�� <  ./-¦+م ��HوR و�7ـ�ـ�ـ/ـ� �ـ,ـ+ ��ـ:ـ�� 
��V-�/�� وST�� �^+0+م ��;��� و�+^�V +jـ�� ��ـTـSـ+م 

sT�� ` �nـ+ل ��ـ�ـ�'، ��  ��sV 8:��� ،'���� §����
وjij+/I JK +E �HE+ 5ن �p7ن  �+�� �yرj +,7ـ#  �ـ+�ـ� 
�+ X� +j��V JK:+و � T7�*ود ،�,T�� JK �z��� <  Z[�-P �>
5ن �7�R+sE � +E�� �H*+V 8-* +,P�g^ H  :ـ+وم ر�Pـ{ 
� G%5+ل ��rـ�ـ�nـ+ت و��ـ$7ــ�ـ�+ت �! ـTـ�ـ�� ��ـ1 ;ـ��د G�

  .���E��,u�� وط�)�� �-S  .� +j�n�/7 

Kن  jـ�ه �XـTـ+�ـ�ـ� ��ـ�E 1ـ�ـzـsـ�jـ+ �ـGـ� د&&7ـ,ـ+ 
 ،Zـ+4ـ-ـTـ  Zـ:ـ�ـPـ+ رEHـ:ـP HVو +j�sz��E ،���+sT��
 Hـ� �ـ�ـE+ـ !� Dـ�ـ�K .ـ�ي |�ـ�� U�j���K �
* H�+:�� m�P���
��r(,+د ��:+��H^ Hم ��Z و<+ن iq 9-0 i0 �-ـ9، 
 Zـ+د7ـ�ـ� ��ـ:ـs* ـ�يnـ~ـ��� H/u�� H�* �4+TX� m�Pو���
 Uـ+7ـ,ـ�ـ> 5ودت ©ـn0ـ�| ��
��:� �� و��:]��n، ورP+ق 5*ـ
�p�� �¼+Iرو�WP ،+E�z��+� DI��E U,��، وP��� �P+> JK+ق `  

ب ` ���=> ��ـ�ـ�' و0ـ+رIـD وE(ـH *ـ-ـ8 M� ت+/ST 
 ` Uـjـ�رs� ` و0+^ـ� R+sT�� U,د���� Zj�T  U,;H;5
�P+��+ت ���Mכ ��(ـ�ـ� و ـ:ـ+و ـ� �&�ـ�ـAل، وhـ� 

، V�+د� و���در وH*��V، وUj ��ـ�;ـ> n
���P+ق  ` �����ق ���
����y5 5ن �����ق �� �H*+V �رG7+ز�n �� � و�+C �����ـ,ـ+ 
 �H*+V �رG7+ز�n �ـ-ـzـ
ب ` 

ً
+s;5  �j ���(�V�� و��[، �

�  > و�D7H  و%�*���ST��� D�ـ/ـ�ـ� ��T�� ول+¢ <  �,I�� 
 .D�-4+T  ت+�zs7و D�nو7+ر Dyو���]+ول *-8 �ر 

�� ������ ����د� ������� ����� ��ـ
	ـ� �ـ��ـ�� �
 ��-�� ,�	� ���+* و)�' ر%�$# ��"!�  ��ـ�ـ��ـ� ��ـ��ـ
�89 �37�6 )�5 ، و�ـ�ـ� �3ـ$ـ��2 �1ـ0ب و. � :�;�<�
�  ������ ?��م 9ـ�. !"�� @�<� A1� ��$B #$;����
�� �3$��2 �>�� . ��+"�ق و!ـ�ــEـ� وDـ6 �ـ�9ـ�ت �و
 �Gـ��� �IJـ;ـ5ـ��ـ�ت ��3ـ+ـ�ـ�ـ�G ��ـ+ـ"Hـ�����Mل ��+"K و
وB$���$� و��P 2�53"�9,� و�1ـ"Oـ� �ـ+ـ;ـ�ـ�ـ�ـ$ـ� و�ـNـ6 
�>�"U و��+;��� . ��Tن �J;9Rل و�+;�Jت %IـQـ8ـ� 

 ���V8 و���G�;�Rد.  
 WـBو)ـ� �Gـ��#، )�WB �>�� ��ـ+ـ"HـQ+�� *+��� ش�(

  .����YBRو� �O"1��9 و���� . �$!��,% 
�+ن E <  B�+��� ٢٠٢١  

 �� �4Y��� ��U� Z.��� ����I�
��Uل � ��� و=:M- �-' �];.�و�� �

-	:� �� ��=��^ و[\ �.�وم� Z[_ 

 `+6 ��a �4b�>6ر� �:M�� ق�� �
 �4b�>6ر� �:Mو�� ����D� �/���-�
 �� c���I+#ب �� وe0 �+�و�ت �

e���M�� و	:e6 و
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 Zـ�ـ+ـ* و]ـ�� �7�ن )ـ�ـ� [ـ\�ـ7ـI �� VH��� .
:����د� � "E����Gن ��"���� ��;��� "� ��%  �!"�� 

 
 ،�Hـ�ـaـX� ـ+�ـ�ـ�TـX� ـ�هj ` Uـp�-* �[E ��  �> `

ب ���ـ�ـ) � ،U�S��� +�T�
M ������ ���c ���+T 
����' �&%$��#، T + 5 U�7�7+ ��-ـ��ـ� ��ـ�ـ+Eـ�ر� ـ�ـ� 
  > ��:ـ,ـ� 

ً
An�=  .E+* ،�ٍ ! ،{nق ���]�ر ���+ر+���

 � <ـ
ً
�&�I/+*# و�&��Aب ����+t، و�sz��7 د��/+

�H:X +ت ��� .E+> 1�sg�� 8-* U+� ��ـ�ـ�' *(ـ�ـ�  
..-0 �T� Zو��� Bن !ر�+�E <  B�+��� 

�jه �j�sz��E  ���+TX+ ����م، و<�ن ��
 > ��ـ�ـ�' 
 �;��gE Hـ�ـD ` دور� IـH;ـ�H، �*ـ+د� ��ـ�ـ��ـi �ـGـ
 ،DـE+ و&د� ����) ` ز .-�I 1�� ت+�[�Xوف و��S��
 +,7�c <* (z�7 .E+> ،�ٍ ! ��*�4�X� �I+M� �G);
 Aq^,ـ+ وو^ـ��ـ,ـ+ JK �ـ� 

ً
A���� H� U-P ،+,�Vو� `

�! +ن ��:�C ��� �-�כ =ـ�nـm ��ـ��ـ�H و��ـ�ـzـ�ر  
.#*+/�I&� مH:و��� t+���� 

Kن Kدر�כ �! � ��*�,+ ��7�c  ` < +G,+، 5ن �+�,+،  �/+ 

�� و�-9 و4ـ�ـ9 و��ـ�ـAب، EKـ/ـ+ � <  D�-* #j

��,+ و����]�� �&���/+رy 8-*  �nـ�و�7ـ,ـ+ � JK د��;
 ��و :Hر�7,+ و�g7��,ـ+ �ـ��ـ~ـ+م 7ـTـgـaـ� �ـZ ��ـgـ�ـTـ
 �و�!��0، ��4+ف  T+*�,+ و�P�)p  +,�+:�K 5 +م <ـ
���n+ح ���+7��� ����j ،+,� 9u�7 1 ���*#، ر�D:P و*# 
�، EK/+ ;ـpـ/ـ> ` sP5 BVو� JK +,�+:�E�  زم |�0، ��نA 
ْ�ـ:ـ¨ ��ـ�ـ�� ـ� ��ـ1 5*ـ+Vـ. 

ُ
�:��Hj!� mف ��1 7

 ،D�و�7�H:7 m ,+ و��j�u�0� 1+  ��ـ�ـ�ـ) ` yـyAــ�ـ
�� �����H و��n�M  و�&%$����.  �yAy 

  qـAص 
ً

A����  (����  +,�P �5ف ��1 ر�Hj!� ه�j
�  ��:ـ�� G� 

ً
+P�Hj5  .��� ،+,7A�p  <  �������� � !�

 �sT�� Zـ+ل 
ً
+��HI 

ً
�� ��1  ر�]. ر�]+������ �nوH����

��:��z��� Cري &� H4��Aل و�&���/+ر و��ـ�ـaـ
�ـ�  
و�sT�� Z+ل ��ـ�=ـ� �ـGـ�  sـ+ ـ�ـTـ�D ���ـ�ـ+�ـ�ـ� 
 Mـ��ـ� ��ـ�ـ�ر� 

ً
و�&�I/+*�� و%�z  .-Gـ�ّ� Pـpـ�nـ+

                                       .�������� 
و����) ���ي �Eـ�ـ�ـm  ـ> ��ر�د� ��(ـ�ـ�ـ�ـ�� �ـ� ـ� 
 ` ���n+ر��� ��و�v�X� �]* D:7+* 8-* 8:�5و ��������
 ` &K D7ـ�c Hـaـ�ـ> �ـp; U� ،+,4+,T��� وع�)  �/�
، Kن Eـ,ـ{ Eـ,ـsـ. 

ً
+�P�^ 

ً
&�-� +,�P ��cت 5 ٍ�،  �

 �D، وKن �:¨ �:].   �D. و�j ر_V��X� U+ت ��1 
�*�+sT�� D7i�   .4$�� H/^  و���]+ع  �ـ+وزjـ+، 
 `  �+�+ت ��sT+ل ��
م  وu7/�ـU *ـ-ـ8 

ً
و�:# �+��4

 +,�P مHV ،
ً
+ +* Z5ر��� و��� �T  +j5H�  �ٍi�  ل+/�K

 UـSـE  �� �TI5 و<ٍ�z   �> �,I��  ` ��H,)�� �P��V
 1�� 2-7 �g-G7 +j¡�5و ،��
aد و����H�����I�� و�&���
 �+�r(,+د  5�Tـ�D ��ـ�ـ+م 

ً
�I��  ق����� ��+� ` +, HV

���P�m ��ـ:ـ+�ـH ^ـ�Hم ��ـZ و�ـ��ـ�ـٍ�  ـ> ��ـ�Pـ+ق 
 .D�-4+T  <  و*(��ت �!��ف Z;د+�:�� 


ب ���ي ��7ض  !�ـ¡  ـ> رد� 7ـTـSـ�ـ/ـ�ـ� M� نK
، <ـ+ن ��ـ�ـHو�ن *ـ-ـ8  ١٩٦٦%ـ�ـ+ط ٢٣وj�[05+ رد� 

�����ق و�K:+ط SEـ+ ـD ��ـ�=ـ� jـ� �V5ـــ8 *ـHو�ن  
 cK ـ�jـ�، و��+sT�� D7i�  <  د�:* �H  8-* D,Iو�
 Zـ�ـ-ـuـgـX� ZـyHـM�  <ـ�;ـj ت+�*�H7 HT* 9V��;
 Dـ�ـ+4ـ-ـT  Ã/[; ،ر+y| <  ه+g-0 + و D� +gu* <;�-��
وij+/I �! ـ� 5ن �&Eـ:ـAب *ـ-ـ8 %ـ�*ـ�ـ� �Mـ
ب 
�+A:Eب ��ـ�د� و�ـ�Wـ:ـ+ط �ـpـ/ـD ��ـ�=ـ� �ـ+Mـ�ب 
 ��+ه  *>  ��ح �M�sT�� �++���،  �ـ��~; U�  ،و�نHو���
�E� 1�� Dـ�ـuـ�ت *ـ-ـ8 ��ـ�د� ��*�% ��:� 

ً
��/��  #:�

  �,I��X� ت+�+� ` l�0�  ي��� R+sT�� ره�s�  ��:و�
 �:�� ��H*!� H4�Z �� � و��H*5 7:ـH ـ,ـ+ و�ـ�رjـ+ 

 .#*+/�I&و� t+���� 
Kن ����) ���ي <+ن V+دZ��vX� D7، =-��� ��ـ�;ـ> 
7]�*�� �-:�+ل *-8 5رض Z[�-P 4ـH ��ـ�ـuـ+�ـ+ت 
��، و<+ن V�+د;�ه   =-��� ��ـ�;ـ> �hـ�=ـ�� ` �E��,u��

�� ` ��ـ �F�[�-g�� ف ����ر��g^ـ+4ـ-ـ�ه ٦٥Tـ+ن  ـ>  ،
 �+�=-���  �X:+و H�-� Zو ��,u���  �To� `ب ��-�ـTـ
 Uـ�AـX� ـ> 5روعnـ-ـ8  �ـ]ـ�*!� ��-oب و��Vو����
 ��� و�A>�g و��g%��+ و��,�+ر�n و�Kـ��[�� `  ����[���


 	�� ����ن  ��� ر��� ���� �� ���د� ��� ����ن �
�������� ��� � ! ��%��$ 	#ب � �� ����� � و�� '��(� ��  
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��:/� "و �G+ف *+م" و_ji+  ـ>  ـ��VـX� Bـ��Iـ,ـ� 
. ��%+�X� 

�+� ���s,Tي T��� ` �VA/* ر��y د+V ي��� (���� ��j
` *��ق ����و��  وو5د �X(�وع ��gـ+رt ` ��ـ:ـ+د�ـ�ـ� 
 DـIو ` Hـ� و^ـ/ـ�ـyAو�ن ��ـ�ـHـ�ـ�� DـIوو� �����+E�ـ

و �ـ+� ـGـ+Eـ+ت �Xـ�ـ+�ـ�، ~-� �Hu7و U�+S�� ر+uM�
m-=5 وV+د  :+و � &� H4��Aل �! �i# ���]+ع  > 
 ��� �! �i# وy �zg^ ��gnـ+Eـ�ـ�zX� 5ن ;]�د +,�A0
� ��;��� ���ي 7~�ل ` �zX� H4 �� > �X:+و � ��(���
� �M�V����� �+�� و�+E5 .7(ـ�د� "K;ـ��ن �ـ�� ^+g  �>
 ��
و�I %���ـj5و ���T=د� و�)E5 " ��� 8:�7 د�H~� ���
o�  +jH)F7ـ/ـ+jـX� iـTـ�ـgـsـ� ` �ـ+�ـ+ت ��ـ�ـ��ق 
و�X�+د;> و�jه �!E(�د� �5Hت n�= m)7:,+  ��ـuـ�ـ� 
 +ً� K;ـ��Eـ�ـ

ً
&�~7 .,Iو� +/��� �������� ij+/a-�  د��)E5

 Uو0ـ+^ـ� ` ��ـ�ـ��^ـ  t+ـ�و��� ��)�� +,�Vو� `
��  ��ST�� Uj��; 1+م ��;���  E5ـD �ـ+ت ;�ـ�ـ]ـ� ������

.+,�-* 
 

 %	$� ��"!�ق، %	;$� ��"!���ت 
 K ،ـ��ـ� و�&%ـ$��ـnـ�Mو� �Hـ�ب ��ـ�
� ،Up�
ن �

  Cـ,ـ+ ��ـ�*ـ+� ��ـ:ـ�E! �H��-� �n�T�  ��zI5*]8  5ر
���ي ;�ـ�ـ�*ـ[ <ـ�  ـpـ�Eـ+ت �! ـ� ` ¦ـ� EـSـ+م 
د���ري ��+دي V+در *-� 8����� ����Tع �&�I/ـ+*ـ# ` 
�� ��:� �� ������H، و�j +j+[*5ه �!رzI�� E!ـ,ـ+ �F���
  ��
�z�� Cـ�nـ� Pـ-ـ�ـ]ـZ و<ـ� 5رٍض *ـ��ـ�ـ��� �/X�
 +jر+���*+�، �n�M� فHj 8-* دH%  cK ب
Mو� . �-�z 

  +,��K ل�^�-� �4+�T7 1�� � A� �����[�� ق�:M� < 
*ــ-ــ�X� 8ــ�ــ�� �oــ/ــ�ــ# �ــ/ــgــ�د�ت د;ــ/ــ��Vــ�=ــ�ــ� 
������iت ����+��� و�H7ول ���-]�   و*-8  �ـ�ـ�� 
 8-* H�5 ،H:��Xو�  i5ي و�������� �n��  د�ت�g/� د�g��
 P  JKـ,ـ�EK Uـ+�، 

ً
�+د�T���  ����$%A�  �^+q� D��n ر

  ` D��;+g� '���� ن+�E�� �P�;  �+�z-� ���SE +,E+م %+ 
 .��*+/�I&� ���H��� H*��V م ��7ده+SE �¦ 

، �ـ# 7ـ�ـ:ـ8 
ً
�:H رBP  ����ـ) ،%ـ�ـ+ر ��ـ�ـ�و�ـ� 5و&

 & Åـ�و ،i�p�� '���� <=��� ودH© � ���  +jودH�
� �! � JK  ��-� ��ض P�,+  ���� ��ـPHـ+ع *ـ> u7
 &K 9ـVـ�ـ�; & #�I��7 ل+�V `  +jودH� �و�Iدj+  د�0
 #g���[و�� �y�� ود ����زعH© D�+/7 ر�7+م 0]�ط+�
و��:�-# و�o,�ي �-��aX� <n�p/�# ����'، و�j ���ي 
 �+! � و��7,ـPHـ,ـ+ 

ً
��% �/s7 1�� ��:�� D��K  8��7

 .��/�:�� +,� �ST  ����Iدj+ و7+ر�n,+ و ��:�-,+ و<
 �و���WP 2ن �! � ��1  ���7ض �-/�+=ـ�  ـ> ��ـ0�Hـ
� 5 ـ+ ـ,ـ+ �ـHر� jـ�ه �Xـ�ـ+=ـ� ��ـ1 �0� & ��ـ�ـ�HXو�
H,�7د�E&+� &K +j:+ل  > ��PH+ع a,�� JKـ�م، وjـ��  ـ+ 
;�gض K*+د� �&*���+ر �ـ-ـ/ـ(ـ�وع ��ـ:ـ�C ��ـ��ـHوي 
 D+7ـ�و|� t+���� Da +Eي و���pg�� DE�/s/� ري�z���

.��-/��� 

 %	$� ��"!�ق و��"!���ت

ب ����) ��ـ�ـ�' �&%ـ$��ـ#، �ـ
ب  � ،Up�
Kن �

����+�� ��H�+q ور_Hz��� U;+ت ��D,I��7 1 و �و�� 
 ،UـpـTـªـ�ـ-ـ>، ;ـ]ـ/ـXو� +,T  �/sX� ،������� D��H*5
 �وDE�� ،D� 5 Ã/[n  �+ٍق  ` �+�+ت ��sT+ل،  �+ٍق �ـGـ
�D، وj +jـ# �ـ+�ـ+ت ��a� +,�-* ي�[T7 1��  �n��M�
 ��-qب  و��~X� ر+[V5ق و�)X� ر+[V5 �P+> `  ل+sT��
�  8-* H,)7�sـ�ره ` Pـ�ـ+�ـ�ـ+ت ��T�� وو�دي '����
  ` Dــ��=ــhل و�Aــ�ــ �&� Hــ� 4ــzــ �Xــ:ــ+و ــ� ��Xــ-
�&g�E+4+ت ��(ـ�ـ�ـ�ـ�� �ـGـ� 7ـ�ـ�ـ7�iـ,ـ+ ���ـ-ـ/ـ�ـ� 
��=��V�/;H��  �I��� �/SE!� H4�� وUSE �&���ـ��Hد 
�ـ� jـ�ه ��ـ��ـ��  cKـ�ي. و[-��� H�و����رn) و������
�aX���j �H  ���+م و�! � �������� ` *ـZ ��ـ�ـ+^ـgـ�، 
� و���n+ح  ���+7��� 7,[ *-ـ�ـD  ـ> <ـ� ^ـ�ب � +,EWP
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 ����ن ���د� ���  � ��ق
 صدر عن قيادة قطر العراق البيان التالي:

 لميالد البعث ٧٤بيان بمناسبة الذكرى 
 في السابع من نيسان المجيد

يحتفي العراقيون والعرب اليوم بالذكرى الرابعة والسبعين 
لتأسيس حزب البعث العربي االشـتـراكـي، الـذي عـبـر عـن 
الصورة الحية لنهضة األمة العربية وقدم، ومـا يـزال، عـلـى 

 .سبيل تحقيق رسالتها الخالدة أكبر التضحيات
لم يكن اإلعالن عن ميالد "البعث" ليشكل رقماً مضافاً إلى 
كم الحركات السياسيـة الـتـي كـانـت تـمـور بـهـا السـاحـة 
السياسية العربية في النصف األول من القرن العشرين، بـل 
كان التعبير األمين عن التطلعات السامية لقطاع واسـع مـن 
الجماهير بمستقبل أفضل لألمة تتحقق فيه مقومات الوحدة 

 .والتحرر والعدالة االجتماعية في تنظيم طليعي رصين
كما لم يكن مجرد حزبٍ جـاءت بـه ظـروف سـيـاسـيـة أو 
اقتصادية أو اجتماعية، وال حركة أنشأتها مجموعة مـغـامـرة 
تهدف إلى تسلم السلطة والحصول على مغانمـهـا، بـل هـو 
رسالة أمة وتعبير صادق عن عنفوانها ونـزوعـهـا لـألهـداف 
الكبرى، في مرحلة تاريخية فاصلة بين مرحلتي االسـتـعـمـار 

 .األجنبي المباشر وبدء مرحلة االستقالل الوطني
فالمرحلة التي سبقت والدة "البعث"، كانت على قدر كبـيـر 
من الخطورة على األمة، وجوداً وهويـة ومسـتـقـبـال، حـيـث 
االستعمار والتـجـزئـة واألحـالف األجـنـبـيـة، وبـدء احـتـالل 
فلسطين، وما كانت األقطار العربية تـعـانـيـه مـن مشـاكـل 
داخلية كالجهل والفقر والتخلف والتقليد األعمى لـألجـنـبـي، 

 .والتي شكّلت أهم مبررات نشوء "البعث" فكراً وتنظيما
من هنا تأتي العبقرية الفذة للقائد الـمـؤسـس، الـرفـيـق 
أحمد ميشيل عفلق، يرحمه اهللا، الذي حـمـل هـمـوم األمـة 
ومعاناتها وآمن بتحقيق أمانيها وأحالمها وأهدافها الـنـبـيـلـة 
التي تمخضت عن والدة حزب البعث العربي االشتراكي، الذي 
حرص القائد المؤسس ورفاقه المؤسسين على أن ال يـكـون 
تنظيماً نخبوياً أو فكراً حالماً، مثلما كان سائداً فـي الـوسـط 
السياسي والفكري العربي حيـنـذاك، وأصـروا عـلـى جـعـلـه 
تنظيماً جماهيرياً واقعياً، يستمد نظريته الفكرية وفلسـفـتـه 
السياسية وممارساته النضالية من واقع األمة، عبر الـتـاريـخ، 
ويلبي حاجاتها ونزوعها الفطري نحو األهداف العليا، ويعـالـج 

 .ما يواجه اإلنسان العربي من تحديات راهنة ومستقبلية
وألنه فكر واقعي حيوي فقد ربط الرعيل األول للبعث بـيـن  
قضيتي وحدة األمة العربية وتحررها من االحـتـالل واألحـالف  
والنفوذ األجنبي، وجعلوا ذلك مرتـبـطـاً عـلـى نـحـو عضـوي  

بفكرتي االشتراكية والديمقراطية، ومنحوا فكرة الوحدة، التـي  
كانت فكرة هائمة مجردة لدى النخب الفـكـريـة والسـيـاسـيـة  
العربية، منحوها نسغاً حيوياً جديداً وأضفوا عليها بعداً واقعـيـاً  
عملياً، وربطوا بينها وبين نضال الجماهير لتحـقـيـق الـعـدالـة  
االجتماعية، من جانب، وبنضال األمة كلها لتحريرها من قيـود  

 .االحتالل والتبعية والنفوذ األجنبي من جانب آخر 
وألن األمة العربية هي أمة الرساالت السماوية، كانت رؤية 
البعث ثاقبة وعميقة للعالقة بين العروبة واالسالم، ونظرتـه 
إلى الدين واإليمان بشكل عـام، نـظـرة شـمـولـيـة واعـيـة 
مستمدة من طبيعة المجتمع الـعـربـي الـمـؤمـن، الـرافـض 
لإللحاد من جهة والبعيد عن العنـصـريـة مـن جـهـة ثـانـيـة 

 .والمتمسك بقيم الرسالة الخالدة من جهة ثالثة
وكان القائد المؤسس سباقاً وبالغ العمق في فهم تلك العالقة  
العضوية ، التي تستلهم االيمان وتجعله باعثاً على نهضة األمـة  
العربية، وترى فيه أثمن ما يجب أن يحافظ عليه العربي، أياً كان  
دينه، والزاد الثقافي والمعرفـي والـقـيـمـي لـه فـي مـواجـهـة  

 .مخططات اإللحاد والعنصرية ومسخ هوية األمة العربية 
ومن هنا رفض "البعث" حصر الدين، في الجوانب التعبدية 
بل جعل منه روحاً حضارية وعامالً علـى الـنـهـضـة وبـاعـثـاً 
للتحدي والبطولة، واستلهمه في إطار منظومة قيمية شاملة 
في سبيل تحقيق نهضة األمة العربية باعـتـبـارهـا صـاحـبـة 

 .رسالة التوحيد وحاملة بشائرها إلى االنسانية
من هذا الفهم العميق لواقع العرب في تلك المرحلة، ومـن 
اإلدراك الحي لحاجات األمة في النهوض والتـحـرر والـعـدالـة 
االجتماعية، انبثق "البعث" فكراً وانتظم البعثيون في حزبهم 

 .الطليعي الرائد
وألن "البعث" ربط بين هدفي الوحدة والحرية، فقد كـانـت 
قضية تحرير فلسطين في صميم فكره وسياسـتـه، لـذا لـم 
يجعل مسؤولية تحرير أرض فلسطين العربية المـغـتـصـبـة، 
وغيرها، مهمة مواطني القطر المعني فحسب، بـل جـعـلـهـا 
قضية قومية مركزية لكل العرب، فـ "البعث" يرى أن مـهـمـة 
الدفاع عن أي قطر عربي يتعرض للعدوان مسؤولية أساسية 

 .لكل أبناء األمة على حد سواء
    أيها الرفاق المناضلونأيها الرفاق المناضلونأيها الرفاق المناضلونأيها الرفاق المناضلون

بين "البعث" والعراق أكثر من رابطة ووشيجة، فمنذ مرحلة 
التبشير في مطلع عقد األربعينات من القرن المـاضـي، كـان 
العراق حاضراً في ضمير "البعث" ومناضليه، لذا كانت "حركة 
نصرة العراق" أول إشهار لمناضلي البعث األوائل رافعة شعار 
"نفدي العراق" حيث نظّمت فعاليات جماهيرية متعددة عـلـى 

 .جميع المستويات
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ومنذ بداياتها في نهاية األربعينات، كانت تـجـربـة الـحـزب 
في العراق تجربة غنية حافلة بالممارسات الـنـضـالـيـة ومـن 
ذلك دور مناضلي الحزب في مـقـارعـة األحـالف األجـنـبـيـة 
واألنظمة العميلة والنضال للتخلص من النفوذ األجنبي وفـي 
رفض العدوان الثالثي على مصر، فضالً عـن دعـم الـحـزب 
وجماهيره لنضال أهلنا في الجزائر وفي فلسطين وغيرهـمـا 
من األقطار العربية، كـمـا كـان دور الـحـزب مشـهـوداً فـي 
التصدي للمد الشعوبي والدكتاتوري في أعقاب ثـورة تـمـوز 

، حيث قاوم قوى الردة واالنحراف والشـعـوبـيـة بـكـل ١٩٥٨
الوسائل ومنها اإلضرابات واالعتصامات الطالبـيـة وغـيـرهـا 
حتى تمكن من تفجير ثورة الرابع عشـر مـن رمضـان عـام 

، التي كانت بحق الثورة المعجزة، حـيـث جـاءت هـذه ١٩٦٣
الثورة االقتحامية الجسـورة الـبـاسـلـة بـعـد سـنـوات الـمـد 
الشعوبي الظالم لتعيد العراق إلى أمته عربياً محورياً فـاعـالً، 
ولتعلن ميثاق الوحدة الثالثية مع مصر وسوريا وتحقـق ألول 
مرة في التاريخ العربي المعاصر الوحدة الـعـسـكـريـة بـيـن 
القوات المسلحة العراقيـة والسـوريـة تـحـت قـيـادة واحـدة 
مشكلة طوقاً عسكرياً حول الكيان الصهيوني.  مما أدى إلـى 
استهدافها من قوى الردة واالنحراف التي لم تفسح الـمـجـال 
للبعث في أداء دوره كامال، فجاءت ردة تشرين الـغـادرة عـام 

وأعادت العـراق إلـى زمـن الـفـوضـى والـتـجـاذبـات  ١٩٦٣
السياسية والمغامرات االنقالبية، من هنا، وبعد هذا التـاريـخ 

تـمـوز  ١٧المجيد للحزب ومناضليه البواسل انبثقـت ثـورة 
العظيمة لتستكمل مسيرة البعث وتضيف لها وللعراق مـزيـداً 
من الغنى والنضوج. فحققت، عبر نظرية العمل البعثية أروع 
المنجزات التاريخية على كافة الصعد، وفي مقدمتها منجزات 
التنمية الواسعة في كل القطاعات، وإعالن تـأمـيـم الـنـفـط 
وتشريع قانون الحكم الذاتي وإنشـاء الـجـبـهـة الـوطـنـيـة، 
وتحقيق مجانية التعليم ومحو األمية وكـهـربـة الـريـف، ثـم 
مالحم الدفاع الباسل فـي حـرب تشـريـن الـعـربـيـة وفـي 

  .القادسية الثانية
كما كانت إسهامات دولة العراق الوطنية على الـمـسـتـويـن 
القومي واإلنساني التجسيد الحقيقي لفكر الحزب ونظـريـتـه 
في وحدة النضال القومي واالنسـانـي، ومـن ذلـك مـواقـف 
العراق في معارك األمة ضد العـدو الصـهـيـونـي، وتـقـديـم 
الدعم واإلسناد لحركات التحرر العربية والعالميـة، والـعـمـل 
على رفد أقطار األمة بالخبرات العراقية في كافة الـمـجـاالت 
لتحقيق نهضة عربية شاملة. فشكلت في مجملها أبرز معالم 

 .تجربة البعث الفكرية والسياسية والنضالية في العراق
لقد عبرت تجربة الحـزب فـي الـعـراق، عـن روح رسـالـة 
"البعث" وفكره المبدع، وجعلت من الواقع ميدانـاً لـتـطـبـيـق 
فكر الحزب ورؤاه في كافة المجاالت، فـكـانـت بـحـق أوضـح 
صورة تعبر عن حيويته واستجابته للتحديات والقيام بـمـهـام 

 .المراحل التاريخية التي تصدت لها
 يا أبناء شعبنا الصامد في العراق وجماهير امتنا العربية

لقد كانت تجربة حزبكم العظيمة في الـعـراق عـلـى قـدر 
كبير من الغنى والشمولية والعمق ما دفع كل قـوى الـتـآمـر 

المحلية واإلقليمية والدولية إلى العمل الجاد لتدميـر الـعـراق 
ووأد مسيرته في النهوض والتنمية، ومع أن قـيـادة الـحـزب 
والدولة كانت حريصة على تفادي كل ما واجهه الـعـراق مـن 
مؤامرات على كافة الصعد إال أن الحلقات التآمرية تصـاعـدت 

، لـتـبـدأ ٢٠٠٣لتصل ذروتها في غزو العراق واحتالله عـام 
مرحلة جديدة من نضال البعثيين الذين قـدمـوا مـئـات آالف 
الشهداء ومنهم عضو قيادة قطر العراق الرفيق نايف شنـداخ 
ثامر الغالبي، يرحمه اهللا، الذي استشهد مع كوكبة من رفاقه 
أثناء تصديهم لقوات الغزاة في محافظة النجف، كما قـدمـوا 

 .أعداداً ال تحصى من الجرحى واألسرى والمغيبين
وفي معركة التحرير والجهاد المجيد بعـد احـتـالل الـعـراق 
قدم الحزب صفوة قياداته، وفي مقدمتهـا الـرفـيـق الـقـائـد 
صدام حسين ورفاقه في القيادة التاريـخـيـة، فـداًء لـلـعـراق 
وأمته العربية، كما بذل شعب العراق أغلى ما لديه في هـذه 

 .الملحمة الخالدة وعلى مدى صفحاتها المتالحقة
لقد هزمت المقاومة العراقية التـي قـادهـا الـبـعـث والـقـوى  
الوطنية المحتل األميركي وقوضت أركان النظام الدولي القائـم  
على الغطرسة والقوة المتوحشة، وعززت النضال الـعـربـي فـي  
باقي الساحات ومهدت لمزيد من انتـصـارات اإلنسـانـيـة عـلـى  
العولمة الرأسمالية والصهيونية العالمية، وبذلك أثبت "الـبـعـث"  
من جديد أن صفته القومية ببعدها اإلنسـانـي لـيـسـت شـعـاراً  

 .نظرياً مجرداً، بل حقيقة راسخة وفعالً نضالياً يومياً
كما كشفت مرحلة ما بعد غزو العراق واحتالله، للجميـع أن 
العراق هو القطب المحـوري فـي قـوة األمـة وفـي ضـمـان 
سالمتها واستقرارها، وأن ما تعانيه كل أقطارنا العربية اآلن 
من وهنٍ ونكوصٍ وما يتعرض له األمن القومي العربي مـن 
تهديدات جدية عميقة وبالغة الخطورة لـن يـتـغـلّـب عـلـيـه 
العرب بدون العراق المحرر، إذ بدون الـعـراق الـقـوي اآلمـن 
المستقر ال أمل للعرب في تحقيق أمنهم القومـي والـحـفـاظ 

 .على منجزاتهم
وأكدت هذه المرحلة أن احتالل العراق كـان الـجـسـر الـذي 
شيده االحتالل األمـريـكـي لـفـرض الـتـطـبـيـع مـع الـعـدو 
الصهيوني على العرب بكل ما يـمـثـلـه ذلـك مـن مـخـاطـر 
حقيقية على حاضر األمـة الـعـربـيـة وهـويـتـهـا ووجـودهـا 

  .ومستقبلها
لقد تحول العراق من كونه البوابة األمينة لألمة والـحـارس 
القوي لها في مواجهة المشروع الفارسي الطائفي االرهـابـي 
التوسعي إلى بوابة تنفذ من خاللها كل الـفـتـن الـطـائـفـيـة 
وعوامل التخريب واالرهاب، لذا فإن مهمة تحرير العراق مـن 
االحتالل اإليراني والتخلص مـن كـل آثـار مـرحـلـة الـغـزو 
اإلجرامي، هي مهمة تقع على عاتق كل عراقي وكل عربـي، 
وهو السبيل الذي ال بديل له لحماية أمن األقطـار الـعـربـيـة 

 .واستقرارها ووحدتها الوطنية وسالمة نسيجها االجتماعي
    أيها الرفاق المناضلون أيها الرفاق المناضلون أيها الرفاق المناضلون أيها الرفاق المناضلون 

    يا أحرار العراق واألمة العربية المجيدةيا أحرار العراق واألمة العربية المجيدةيا أحرار العراق واألمة العربية المجيدةيا أحرار العراق واألمة العربية المجيدة
تطل علينا هذه المناسبة اليوم وقد فارقنا قائدنـا الـغـالـي 
األمين العام للحزب وشيخ المجاهدين، القائد األعلى للجـهـاد 
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والتحرير بعد أن أعطى أروع األمثلة في الشجاعة ومـقـارعـة 
المحتل والصبر والثبـات والـمـطـاولـة. وسـتـبـقـى قـيـادتـه 
وتوجيهاته السديدة منارة يهتدي بها الرفاق فـي جـهـادهـم 
ونضالهم على مر السنين ، وخـاصـة فـي هـذا الـظـرف إذ 
يخوض حزبكم العظيم بتاريخه العريق معركة وجود، وهـي 
معركة تاريخية ال يصلح لها إال معدن فريـد مـن مـنـاضـلـي 

 .الحزب
إن البعثيين اليوم أشد إيماناً وأكثر صالبة، فكلمـا اشـتـدت  

المنازلة بان المعدن األصيل للمناضليـن وتسـاقـط ضـعـاف 
النفوس ومهزوزو الضمائر وظهر جيلٌ جـديـد مـن صـمـيـم 
معارك الجهاد الملحمية وفصول المنازلة الشرسة لـيـرفـعـوا 
راية "البعث" ويسطّروا مالحم يومية على طـريـق تـحـقـيـق 

  .رسالة األمة الخالدة
لقد أدرك العدو قبل الصديق أن "البعث" ليس كياناً  يمـكـن 
اجتثاثه بقرار من المحتل او عمالء المحـتـل، بـل هـو فـكـر 
ونضال وتاريخ ومسيرة مناضلين، وقد أثبـت حـزب الـبـعـث 
العربي االشتراكي خالل تاريخه، وخـالل سـنـوات االحـتـالل 
على نحو خاص أنه يزداد قوة وصالبة مع شراسة التحديـات، 
وأن مناضليه اليوم أشد وعياً وإيماناً ورسوخاً، فالحـزب قـوي 
متماسك الصفوف يمضي في مسيرته بقيادة واعية والـتـزامٍ 
عالٍ بدستوره ونظامه الداخلي، وبكوادر وقواعد فـي غـايـة 
االنضباط والتماسك واإليمان، فال تهمكم الـتـشـويـهـات وال 
تعيروا أذناً للتسريبات واإلشاعات التي تهدف التشويش علـى 
مسيرتكم، وحافظوا على إرث وأسرار حزبـكـم فـهـي مـلـك 
التنظيم كله وليست ملك االشخـاص، وركّـزوا عـلـى هـدف 
إسقاط النظام العميل المجرم وكـل تـفـاصـيـل الـمـشـروع 
السياسي الذي صممه الغزاة، أميركيون وإيرانيون، وافضحـوا 
جرائم المشاركين فيه، وساهموا في ثـورة شـعـب الـعـراق 
المجيدة، وال تنشغلوا بأمورٍ القصد األساس منها هو إلهائكم 
عن تحقيق األهداف الوطنية والقومية النبيلة التي يـتـطـلـع 

 .إليها شعبكم الصابر األبي
إن ثورة تشرين المجيدة صفحة من صـفـحـات الـمـقـاومـة 

اإليـرانـي  -العراقية التي انطلقت بعد االحـتـالل األمـيـركـي
للعراق، وإذا كانت المقاومة الوطنية الـعـراقـيـة الـمـسـلـحـة 
هزمت الجيش األميركي وأجبرته على سحب قواته الـغـازيـة 

، فـإن ثـورة تشـريـن ٢٠١١التي ولت هاربة نـهـايـة عـام 
أسقطت المشروع اإليرانـي فـي الـعـراق وأسـقـطـت مـعـه 
الطائفية السياسية ودعاوى شرعية الـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة 
االحتاللية الفاسدة، وأكدت الوحدة الوطنية وفـتـحـت الـبـاب 
واسعاً لتغيير جذري ينهي حقبة االحتالل فـي الـعـراق بـكـل 

 .تبعاتها الكارثية
إن المنطق الثوري الذي نادى به شـبـاب ثـورة تشـريـن ال 
يختلف أبداً عن المنطق الثوري الذي ينادي به حـزب الـبـعـث 
العربي االشتراكي منذ تأسيسه وحتى اللحظـة، وأن الـفـكـر 
الذي انتشر بين شباب الثورة المعبر عن الـحـالـة الـوطـنـيـة 
العراقية هو فكر "البعث" الذي يعـيـش بـيـن خـلـجـات كـل 

 .العراقيين الشرفاء

لقد أيقن شعب العراق أن معركة التحرير ليست عملية مؤقتة  
أو تكتيكية وإنما استراتيجية شاملة متكاملة، ال يمكن الفـصـل  
بين مجاالتها وصفحاتها. وإذ يستعد النظام المجرم في العراق  
إلى إلهاء الشعب بمسرحية االنتخابات المزورة وغير الشـرعـيـة  
فإن حزبنا ال يرضى لنفسه ولتاريخه الـنـضـالـي الـعـريـق أن  

 .يشترك في مشاريع تديرها الدوائر المخابراتية األجنبية 
ويرى أن المشاركة في مسرحية االنـتـخـابـات، مـفـضـوحـة 
التزوير، إنما هو إدامة لمعاناة شعبنا المتواصلة منذ احـتـالل 
العراق وفسح المجال أمام السراق والقتلة والفاسدين لمـزيـد 

 .من العبث بالوطن وسرقة خيرات شعبه
ويؤكد الحزب على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وتـمـتـيـن 
أواصر العالقة بين الحزب والجماهير من ناحية وبين الـحـزب 
والقوى الوطنية من ناحية أخرى وفتح الباب مشرعاً لـجـمـيـع 
القوى والشخصيات المناوئة لـالحـتـالل والـنـفـوذ اإليـرانـي 
للتعاون من أجل إنقاذ العراق. وفي هذا الصدد يعمل الحـزب 
على االنفتاح الصادق عليها بهدف تنسيق المواقف والـعـمـل 
على إنقاذ الوطن وأبنائه من قَيد هذه العملية المخـابـراتـيـة 

 .واالحتالل اإليراني البغيض
وفي هذا اإلطار نجدد الدعوة إلى كل القوى والشـخـصـيـات 
الوطنية في العراق إلى االنضمام إلى عمل جـبـهـوي بـهـدف 
الوصول إلى تحرير الوطن ومحاكمة القتـلـة وسـراق ثـروات 
العراق والمال العام، وإدانة كل من ارتكـب هـذه الـجـرائـم، 
وتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف المجتمع لـبـنـاء الـعـراق 

 .وتحقيق أهداف الشعب
كما إننا وفي ذكرى تأسيس حزبنا العظيم، ندعـو شـعـبـنـا 
العربي الوفي وقياداته ونخبه وأحرار الـعـالـم والـمـنـظـمـات 
الدولية إلى دعم نضال شعب العراق ضد االحتالل االيـرانـي، 
والتصدي لكل محاوالت تبييض صحيفة العصابة الـمـجـرمـة 
المتحكّمة بالعراق، وأن يعملوا على إدامة الصلة الـحـيـة مـع 

 .مناضلي الحزب ومع كل الفعاليات الوطنية العراقية
ونكرر الدعوة لألنظمة الرسميـة الـعـربـيـة ودول الـعـالـم 
للوقوف مع شعب العراق وقواه الوطنية األصيلة للعمل علـى 
خالص هذا البلد العريق من العصابات الـتـي تـتـحـكّـم بـه 
وتستولي على السلطة فيه بقوة السالح والـدعـم اإليـرانـي 

 .ومن خالل سرقة أمواله وإفقاره
لقد تأكد للجميع أن استقرار العراق ليس حدثاً عابراً محدود 
التأثير على األسرة الدولية، فانعكاسات احتالل الـعـراق عـام 

على الوضع السياسي واالقتصادي واالجتـمـاعـي فـي  ٢٠٠٣
العراق والمنطقة والعالم كانت كارثية، وهذا يؤكد أن عـلـى 
الجميع مسؤولية تصحيح هـذا الـوضـع الشـاذ، وإن الـقـوى 
الوطنية العراقية تطَمئن المجتمع الدولي بـأنـه لـن يـكـون 
هناك فراغ سياسي أو أمني بعد إسقاط العملية السـيـاسـيـة 
الكارثية القائمة في العـراق، فـأبـنـاء الـعـراق الشـرعـيـيـن 
حريصون على بلدهم وهم بذات الوقت مؤمنون بـكـونـهـم 
جزء حيوي من المجتمع العربي والدولي، مما يتطـلّـب أعـلـى 
درجات الحرص على أمن واسـتـقـرار بـلـدهـم والـمـنـطـقـة 

 .والعالم
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إن القضية العراقية جزء من قضيتي العرب الكبرى الـيـوم، 
وهما قضية العدوان الفارسي على األمة العربية متمثالً بـمـا 
يعيشه أبناؤها في العراق وسوريا ولبنان والـيـمـن، وقضـيـة 
فلسطين العربية، مع التأكيد على أنَّ العدوان الفارسي عـلـى 
العراق له خصوصية وأهمية كبيرتين، كونه البوابة الشرقيـة 

 .لألمة والمحاذية لدولة فارس الصفوية
    يا أبناء شعبنا الحر الثائريا أبناء شعبنا الحر الثائريا أبناء شعبنا الحر الثائريا أبناء شعبنا الحر الثائر

إننا في هذه المناسبة نجدد الدعوة لتكون هـذه الـذكـرى 
نقطة انطالق جديدة لـمـثـابـة أعـلـى فـي نضـال الـحـزب 
مستفيدين من تجاربنا السابقة، فالحركة الثورية الحية هـي 
التي تواصل المراجعة والمواكبة واالستفـادة مـن الـتـجـارب 

 .واألخطاء
وإن انتشار فكر "البعث" بين الجماهير العربية من مشـرق 
الوطن العربي إلى مغربه يعود إلى طبيعتـه الـمـعـبـرة عـن 
تطلعات الجماهير العربية، وبسبب تنامي الشعـور الـقـومـي 
بعد احتالل العـراق وبـروز الـوحـش الـفـارسـي الـبـغـيـض 
والحمالت المحمومة لتطبيع العالقات مع العدو الصهـيـونـي. 
بعد أن وعت الجماهير حجم المؤامرة االسـتـعـمـاريـة الـتـي 
تتعرض لها أمتنا. وإن شراسة المرحلة لن تزيدنا إال ثقة بـأن 
النصر قادم بإذنه تعالى، وبما يمنحه للمناضلين مـن هـمـة 

 .وإصرار ووعي
لقد أصبح إنقاذ العراق من االحتالل اإليـرانـي والـعـمـلـيـة 
السياسية غير الشرعية والدستور البـائـس والـمـيـلـيـشـيـات 
المجرمة هدفاً مشتركاً لجميع العراقيين، وأصـبـح عـراقـيـو 
الداخل والخارج منخرطين في نشاطات اجتماعية وسيـاسـيـة 
تتمحور حول إنقاذ العراق من هذا النظام السياسي الفاشـل. 
وعندما يخرج شباب العراق بصدور عارية مطالبين بإسـقـاط 
مشاريع االحتالل السياسية وأحزابه الفاسدة ويرتقي مـنـهـم 

شهيد، فهذا دليل على أن شعب الـعـراق قـد  ١٠٠٠أكثر من 
اجتاز مرحلة الخوف والخشية من إرهاب العصابة الـمـجـرمـة 
وميليشياتها. وأن مرحلة المواجهة المبـاشـرة الشـامـلـة قـد 

 .بدأت
إن البعثيين بإرثهم ونزاهتهم وتضحياتهـم وتـجـربـتـهـم 
الفذة في بناء العراق، والتي يعبر شعبنا عن الحنـيـن إلـيـهـا، 
وفي الدفاع عنها وعن كل القضايا القـومـيـة يضـعـون كـل 
طاقاتهم مع أبناء شعبهم، من كل التـوجـهـات واالنـتـمـاءات 

 .الوطنية لتحقيق مستقبل أفضل لوطنهم
إن برنامجنا المستقبلي، واستناداً إلى المبادئ الـتـي بشــر 
بها البعث ونصت عليها وثائقه منذ التـأسـيـس، هـو إقـامـة 
عراق ديمقراطي تعددي يضـمـن قـيـم الـحـريـة والـعـدالـة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية وحقوق اإلنسان لجـمـيـع 
أبنائه دون تمييز أو إقصاء ونبذ جـمـيـع أشـكـال الـتـعـصـب 
العرقي والطائفي والديـنـي، وأن يسـاهـم الـعـراق ضـمـن 
محيطه العربي واإلسالمي والدولي في تعزيز السلم واألمـن 
الدوليين وبناء عالقات قائمة عـلـى احـتـرام مـيـثـاق األمـم 
المتحدة، وفي طليعتها مبـدأ مسـاواة الـدول فـي السـيـادة 
والتزام الوسائل السلمية لحل النزاعات واالستقالل السياسي 

للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخـلـيـة، ونـبـذ اإلرهـاب 
بكافة أشكاله وتحريم استخدام القوة ضـد سـالمـة أراضـي 

 .الغير
إن حزب البعث العربي االشتراكي بعد مرور عقود طـويـلـة 
على انطالقه وعمله بين جمـاهـيـر األمـة يـثـبـت أنـه ابـن 
المرحلة التي يعيشها، فالمرحلة التي تمر بها األمة الـعـربـيـة 
اآلن هي أكثر حاجة إلى فكره ونهجه، حيث أثبت انه يمـتـلـك 
مرونة وتكيفاً وحيوية ال تمتلـكـهـا غـالـبـيـة األحـزاب عـلـى 
الساحات الوطنية والقومية، كما انه لـيـس حـالـة مـرحـلـيـة 

 .ينتهي وجودها بانقضاء المرحلة التي ظهرت فيها
وختاماً تبدي قيادة الحزب استعدادها للـدخـول فـي حـوار 
وطني شامل على قاعدة تخليص العراق من نظام االحـتـالل 
وكل إفرازاته الطائفية والعنصرية وكل إجراءاته التدميـريـة، 
وتأكيد الوحدة الوطنية أرضاً وشعباً، وتضع يدها في يد كـل 
القوى الوطنية النزيهة الخيرة على هذا الـطـريـق الـمـشـرف 
الذي ال سبيل سواه إلنقاذ العراق، مؤكدة عـلـى أن الـعـمـل 
الوطني يجب أن يكون في أجواء سليمة خـالـيـة مـن تـغـول 
سالح الميليشيات وسطوة المال الحرام وهيمنة المـحـتـلـيـن 
وتوجيهات الدوائر المخابراتية، وبعيداً عن قوانين االجـتـثـاث 
واإلقصاء الجائرة، وبما يضع العراقيين جميعاً في مسار واحـد 

 .إلنقاذ بلدهم ورسم مستقبلٍ أفضل ألجيالهم القادمة
تحية لكل الرفاق من القادة المؤسسين الذين ساهموا في تحية لكل الرفاق من القادة المؤسسين الذين ساهموا في تحية لكل الرفاق من القادة المؤسسين الذين ساهموا في تحية لكل الرفاق من القادة المؤسسين الذين ساهموا في 
صياغة فكر "البعث" وتأسيس الحزب، وفي مقدمتهم القائد صياغة فكر "البعث" وتأسيس الحزب، وفي مقدمتهم القائد صياغة فكر "البعث" وتأسيس الحزب، وفي مقدمتهم القائد صياغة فكر "البعث" وتأسيس الحزب، وفي مقدمتهم القائد 

    المؤسس المرحوم أحمد ميشيل عفلقالمؤسس المرحوم أحمد ميشيل عفلقالمؤسس المرحوم أحمد ميشيل عفلقالمؤسس المرحوم أحمد ميشيل عفلق
تحية للرفاق القياديين اللذين قادوا مسيرة "البعـث" فـي تحية للرفاق القياديين اللذين قادوا مسيرة "البعـث" فـي تحية للرفاق القياديين اللذين قادوا مسيرة "البعـث" فـي تحية للرفاق القياديين اللذين قادوا مسيرة "البعـث" فـي 
العراق وفجروا ثوراته وحققوا منجزاته وصاغوا نظرية العمل العراق وفجروا ثوراته وحققوا منجزاته وصاغوا نظرية العمل العراق وفجروا ثوراته وحققوا منجزاته وصاغوا نظرية العمل العراق وفجروا ثوراته وحققوا منجزاته وصاغوا نظرية العمل 
البعثية بجدارة وإيمان وفي مقدمتهم الرفيقين أحمد حسن البعثية بجدارة وإيمان وفي مقدمتهم الرفيقين أحمد حسن البعثية بجدارة وإيمان وفي مقدمتهم الرفيقين أحمد حسن البعثية بجدارة وإيمان وفي مقدمتهم الرفيقين أحمد حسن 

    ....البكر وصدام حسينالبكر وصدام حسينالبكر وصدام حسينالبكر وصدام حسين
تحية إكبار وإجالل إلى روح األمين العام شيخ المجاهدين تحية إكبار وإجالل إلى روح األمين العام شيخ المجاهدين تحية إكبار وإجالل إلى روح األمين العام شيخ المجاهدين تحية إكبار وإجالل إلى روح األمين العام شيخ المجاهدين 
القائد األعلى للجهاد والتحرير الرفيق عزة إبراهيم في هذا القائد األعلى للجهاد والتحرير الرفيق عزة إبراهيم في هذا القائد األعلى للجهاد والتحرير الرفيق عزة إبراهيم في هذا القائد األعلى للجهاد والتحرير الرفيق عزة إبراهيم في هذا 

    ....اليوم الخالداليوم الخالداليوم الخالداليوم الخالد
الرحمة لشهداء الحزب والعراق وفي طليـعـتـهـم الـرفـاق الرحمة لشهداء الحزب والعراق وفي طليـعـتـهـم الـرفـاق الرحمة لشهداء الحزب والعراق وفي طليـعـتـهـم الـرفـاق الرحمة لشهداء الحزب والعراق وفي طليـعـتـهـم الـرفـاق 

    ....أعضاء قيادة قطر العراق، والحرية ألسرانا ومعتقليناأعضاء قيادة قطر العراق، والحرية ألسرانا ومعتقليناأعضاء قيادة قطر العراق، والحرية ألسرانا ومعتقليناأعضاء قيادة قطر العراق، والحرية ألسرانا ومعتقلينا
    عاش العراق عزيزاً قوياً وعاشت األمة العربية المجيدةعاش العراق عزيزاً قوياً وعاشت األمة العربية المجيدةعاش العراق عزيزاً قوياً وعاشت األمة العربية المجيدةعاش العراق عزيزاً قوياً وعاشت األمة العربية المجيدة

 ٢٠٢١السابع من نيسان 
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 وصدر عن قيادة قطر اليمن المؤقتة البيان التالي:

 وكيف يموت ميالد وجيل محال أن تموت وأنت حي
 فبعث الموت أمر مستطاع وموت البعث امر مستحيل

    يا جماهير شعبنا العربي األبي الثائريا جماهير شعبنا العربي األبي الثائريا جماهير شعبنا العربي األبي الثائريا جماهير شعبنا العربي األبي الثائر
    يا أبناء شعبنا اليمني العظيميا أبناء شعبنا اليمني العظيميا أبناء شعبنا اليمني العظيميا أبناء شعبنا اليمني العظيم

    أبها الرفاق البعثيون في كل مكانأبها الرفاق البعثيون في كل مكانأبها الرفاق البعثيون في كل مكانأبها الرفاق البعثيون في كل مكان
تطل علينا الذكرى الرابعة والسبعون لتأسـيـس حـزبـكـم 
المناضل، حزب البعث العربي االشتراكي حيث كان هناك في 
دمشق يوم المخاض النضالي الـعـظـيـم يـوم السـابـع مـن 

م حين أشرقت شمس العرب بتـأسـيـس ١٩٤٧نسيان/أبريل 



  ٢٠٢١آذار   /طليعة لبنان الواحد 

 

ووالدة حزب البعث العربي االشتـراكـي حـزب األمـة وحـادي 
 ركبهـا وعـنـوان شـرفـهـا وكـرامـتـهـا ورمـز تـطـلـعـاتـهـا،
أن تأسيس حزب البعث العربي االشتراكـي لـم يـكـن ولـيـد 
لحظته؛ بل جاء كمحصلة لـنـضـال دؤوب ضـد االسـتـعـمـار 
والقوى الرجعية والواقع المتردي الذي كانت ترزح تحته األمة 
العربية ورداً على االنقسام العربي وابتالع الحقوق العربـيـة، 
كما كان ترجمة لحاجة األمة لـتـنـظـيـم الـحـيـاة ولصـنـاعـة 
االستقرار والنهضة واالنتصار ولتنظـيـم يـوحـد اإلمـكـانـات 
والقدرات الكائنة في األمة ويواجه التحديات ويحقق النهضـة 

 العربية،
لقد جاء البعث كضرورة إلحياء الكفـاح الـثـوري وتـرجـمـة 
لمعاناة األمة بطرح مشاكلها وأوجـاعـهـا والـتـحـديـات أمـام 
المعالجة العلمية حيث شخص الحزب تشخيص واقعي دقيـق 
وأمين واقع األمة العربية السياسي اإلجتماعـي، واالقتصـادي 
وحدد سبل خالصها بتحقيق األهداف التي لخصها في ثالثيـة 
الوحدة والحرية واالشتراكية، والتي أفصحت فيما بـعـد عـن 
صدق ذلك التوجه من خالل الترابط المتكامل بين النظـريـة 

 والتطبيق وبين الفكر والممارسة،
وفكر البعث باعتباره فكراً قومياً مـتـطـلـع لـلـمـسـتـقـبـل 
المزدهر فهو فكراً عربياً ذا امتداد عميق يحاكي الـحـضـارات 
العربية في العصر القديم أيام بابل وحـمـيـر وغـيـرهـا مـن 
الحضارات القديمة، ويتصل اتصاالً صميمياً كـاتصـال الـروح 
بالجسد بالدولة العربية التي بدأت مـن الـمـديـنـة الـمـنـورة 
وشملت كل األمة لتوحدها في دولة واحدة مركزها المـديـنـة 
المنورة ثم دمشق وبغداد لتمضي تلك الدولة فـي تـحـريـر 
العرب وإطالق طاقاتهم اإلبداعية بعدما قضت على مظـاهـر 
الظلم والتمييز وحققت العدالة االجتماعيـة لـتـرتـقـي بـهـم 
كخير أمة أخرجت للناس لتنطلق لألمم األخرى حاملة رسالـة 
األمة الخالدة في الهداية وفي بناء اإلنسان وحـفـظ كـرامـتـه 

 .بإقامة العدل والحرية
وكون البعث اتخذ من فكرة الـقـومـيـة الـعـربـيـة ركـيـزة 
رئيسية لبناء اإلنسان فالقومية لديه تنطـلـق مـن االعـتـزاز 
بالدور العربي الخالد مع احترام القوميات األخـرى بـاعـتـبـار 
اإلنسان هو المقصود بالتحرر من كل المعـوقـات والـكـوابـح 
التي تعترض الحياة الكريمة للبشر وإنجاز أسـبـاب وعـوامـل 

 .النهوض واالنعتاق
إن حزب البعث هو حزب اإلنسانية لمحاكاته حاجـة الـفـرد 
وتطلعاته وحفاظه على حقوق المجتمع وتراثه والسعي نـحـو 
تحقيق العدل بكل السبل واإلمكانيات التي تنبثق فـي أطـار 
أهدافه المتمثلة في الوحدة والحريـة واإلشـتـراكـيـة، وحـدة 
الهدف والموقف ولـحـمـة األرض واالنسـان، حـريـة األرض 
واإلنسان بعدم االنحناء للظـلـم واالسـتـبـداد، واشـتـراكـيـة 
بمفهوم العدالة االجتماعية الشاملة بكل عناوينها وأبعـادهـا 

 .وأهدافها
لقد كانت أولى خطوات وليد األمة في حركة نصرة العـراق 
لتتوالى بعد ذلك مواقفه النضالية المشرفة تجـاه الـقـضـايـا 
المصيرية العادلة ألمتنا المجيـدة وعـلـى رأسـهـا الـقـضـيـة 

الفلسطينية والتي تعد الركيزة التي تتمحور حـولـهـا جـمـيـع 
أقطاب النضال العربي، كما كـان لـه دوراً مـحـوري فـاعـل 
تطبيقاً لهدفه المركزي المتمثل في الوحدة، حـيـث كـان لـه 

-١٩٥٨اليد الطولى في تحقيق وحدة سـوريـة مـع مصـر (
 م)،١٩٦١

فلم يكد يكتمل عقد الخمسينيات من القرن الـمـاضـي إال 
وحزب البعث منتشر تنظيمياً في معظم أقطار األمة وكان له 
السبق في تنظيم العمل الثوري على امتداد الوطن الـعـربـي 
الكبير متفاعل مع كل القوى الحية للتخلص من االسـتـعـمـار 

 واالستبداد،
كما كان له دوراً شعبياً في تثوير الجماهير متفاعالً معها ضـد  

م وعلى امـتـداد قـواعـد  ١٩٥٦ العدوان الثالثي على مصر سنة  
 البعث في الوطن العربي جعل من تلك القضية قضية أمة، 

ولقد كانت مسيرة الحزب على مدى العقود السابقـة هـي 
محطات نضالية عديدة إال أن تجربة البعث في العراق شكلت 
النموذج الثوري الذي استجاب بإنجازاته لتطلعات الجـمـاهـيـر 
في توقها نحو التقدم والتحرر وإنهاء كل أشـكـال االسـتـالب 
القومي واالجتماعي، وإذا اشتد التـآمـر عـلـيـه مـن الـداخـل 
والخارج، فألن البعث نجح في الربط بين المبادئ الـنـظـريـة 
للقومية العربية والتطبيق في السياسة الخارجية والداخـلـيـة 

م، بـوصـفـه نـمـوذجـاً ١٩٦٨تموز  ٣٠-١٧للعراق بعد ثورة 
لقاعدة التحـرر والـتـقـدم واالزدهـار االقـتـصـادي، وكـرس 
استراتيجية شاملة للتكامل والتنسيق بين الفـعـل الـوطـنـي 
والقومي والبعد اإلنساني العالمي مـن خـالل حـركـة عـدم 
االنحياز لتوسيع إطار تكامل كفاح شعوب العالم الثـالـث مـن 
اجل الحرية واالستقالل والتنمـيـة الشـامـلـة والـمـسـتـدامـة 
والعمل لضمان حقوق األقليات القومية الثقافية والسيـاسـيـة 
عبر تشريعات قانونية وسياسات وطنية، كما عبر عـن ذلـك 

م وقانون الحكـم الـذاتـي لـألكـراد ١٩٧٠آذار لعام  ١١بيان 
وتطور النظام السياسي نحو الالمركزية في الحكـم، ووضـع 
شعار بترول العرب للعرب موضع التنفيذ في قرار الــتـأمـيـم 
التاريخي الذي استفز اإلمبريالية وأذنابها ممـا دفـعـهـم ألن 
يأتلفوا في حلف غير مقدس لشـن الـعـدوان الـذي تـتـالـت 

 .م٢٠٠٣جوالته انتهاًء بالغزو واالحتالل لـلـعـراق الشـامـخ 
أيها الرفاق لقد تعرض حزب الـبـعـث الـعـربـي االشـتـراكـي 
لمختلف أشكال التآمر والعدوان من الداخل والخارج لكنه بقى 
عصياً على االجتثاث واالحـتـواء والـتـطـويـع، وتـهـاوت كـل 
محاوالت تهميش دوره الوطني والقومي من الحياة السياسية 

 .والديمقراطية في األقطار العربية
    يا جماهير شعبنا العربي األبي الثائريا جماهير شعبنا العربي األبي الثائريا جماهير شعبنا العربي األبي الثائريا جماهير شعبنا العربي األبي الثائر

إن الجماهير العربية اليوم ليكتبون مـجـدهـم وعـزتـهـم 
وكرامتهم من جديد، ويقفون على المسارات والمـسـتـجـدات 
الجديدة الحتواء ما حصل بعد احتـالل الـعـراق، ولـمـواجـهـة 

صفوي وتحالفهم مـع عصـابـات -التحالف اإلمبريالي الصهيو
إرهابية تكفيرية بهدف خلق شـرق أوسـط جـديـد أقـطـابـه 

صفـوي، وتـقـاسـم األدوار وبـرعـايـة دائـمـة مـن -الصهيو
اإلمبريالية العالمية تمحورت أركانه بين العدو الصـهـيـونـي 



       ٢٠٢١آذار  /طليعة لبنان الواحد     

 

في األرض العربية الفلسطينية المغتصبة، والدور الفـارسـي 
الصفوي اإلجرامي التخريبي في الـعـراق وسـوريـا ولـبـنـان 
واليمن بشكل جلي وفي الخليج العربي بشكل خفي وظـاهـر 
وامتدت تدخالته في الشأن السوداني والـلـيـبـي والصـومـال 

 .وغيرها من أقطار األمة العربية واألفريقية
    يا جماهير شعبنا العربي األبي الثائريا جماهير شعبنا العربي األبي الثائريا جماهير شعبنا العربي األبي الثائريا جماهير شعبنا العربي األبي الثائر

    أبها الرفاق البعثيون في كل مكانأبها الرفاق البعثيون في كل مكانأبها الرفاق البعثيون في كل مكانأبها الرفاق البعثيون في كل مكان
    ....يا أبناء شعبنا اليمني العظيميا أبناء شعبنا اليمني العظيميا أبناء شعبنا اليمني العظيميا أبناء شعبنا اليمني العظيم

إن استحضارنا لذكرى تأسيس حزبنا، إنما هو تأكيد عـلـى 
تمسكنا وإصرارنـا عـلـى وحـدة نضـال األمـة الـمـشـتـرك، 
واالرتفاع به إلى مستوى العمل التاريخي المطلوب لمواجـهـة 

 .التحديات بكل عناوينها
وأن الحديث التاريخي عن البعث لدليل على تطوره الذي يؤكـد  
تجدده وانبعاثه وقابليته للتعامل مع اإلنسان وحاجاته ويدلل علـى  
ـاريـخـي   أنه حزب إنساني شعبي أسهم وبقوة في صنع التحول الت
المتمثل بالتحرر ودحر االستعمار في الفترة الماضية وها هو اليوم  
يحمل الحس نفسه في تلمس أوجاع الشعب العربي ليسهـم مـع  

 .كل الخيرين في األمة للخروج من المأزق الراهن 
إننا في حزب البعث العربي االشتراكـي الـقـومـي نـدعـوا 
شعبنا العربي من المحيط إلى الخليج للوحدة شعبيا ورسميـا 
واالرتقاء لمستوى التحديات، وفي المـقـدمـة شـبـاب ثـورات 

صفوي وكـل -الربيع العربي ضد المشروع اإلمبريالي الصهيو
أذنابهم لدفن مشاريع الـهـيـمـنـة واالحـتـالل والـطـائـفـيـة 
والمذهبية، كما أننا نؤكد على المستوى الـوطـنـي الـحـاجـة 
الملحة إلى رص الصفوف لكل قوى الجمهورية والوقوف صفاً 
واحداً مع الجيش الوطني والمقاومة الوطنية ضد اإلمامـيـيـن 
الجدد، وتحرير ما تبقي من الوطن اليمنـي والـقـضـاء عـلـى 
االنقالب المليشياتي الحوثي ذراع إيران الصفوية في اليمـن، 
واستعادة مؤسسات الدولة لـالنـطـالق نـحـو بـنـاء الـيـمـن 
الجمهوري االتحادي الجديد وفق مخـرجـات مـؤتـمـر الـحـوار 

 .الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة
تحية عهد ووفاء للرفيق القائد المؤسس أحمد مـيـشـيـل تحية عهد ووفاء للرفيق القائد المؤسس أحمد مـيـشـيـل تحية عهد ووفاء للرفيق القائد المؤسس أحمد مـيـشـيـل تحية عهد ووفاء للرفيق القائد المؤسس أحمد مـيـشـيـل 
عفلق وللشهيد القائد صدام حسين وكل شهداء األمة الذين عفلق وللشهيد القائد صدام حسين وكل شهداء األمة الذين عفلق وللشهيد القائد صدام حسين وكل شهداء األمة الذين عفلق وللشهيد القائد صدام حسين وكل شهداء األمة الذين 

    فاضت أرواحهم الزكية دفاعا عن أمتهمفاضت أرواحهم الزكية دفاعا عن أمتهمفاضت أرواحهم الزكية دفاعا عن أمتهمفاضت أرواحهم الزكية دفاعا عن أمتهم
    تحية لمناضلي البعث أينما كانوا عـلـى ارض الـعـروبـةتحية لمناضلي البعث أينما كانوا عـلـى ارض الـعـروبـةتحية لمناضلي البعث أينما كانوا عـلـى ارض الـعـروبـةتحية لمناضلي البعث أينما كانوا عـلـى ارض الـعـروبـة

تحية النضال والجهاد للجيش والمقاومة الوطنية الـبـاسـلـة تحية النضال والجهاد للجيش والمقاومة الوطنية الـبـاسـلـة تحية النضال والجهاد للجيش والمقاومة الوطنية الـبـاسـلـة تحية النضال والجهاد للجيش والمقاومة الوطنية الـبـاسـلـة 
الذين يجاهدون المشروع الصفوي في اليـمـن ويـقـاتـلـون الذين يجاهدون المشروع الصفوي في اليـمـن ويـقـاتـلـون الذين يجاهدون المشروع الصفوي في اليـمـن ويـقـاتـلـون الذين يجاهدون المشروع الصفوي في اليـمـن ويـقـاتـلـون 
الميليشيات االنقالبية للقضاء على دعاة الكهـنـوت الـجـدد الميليشيات االنقالبية للقضاء على دعاة الكهـنـوت الـجـدد الميليشيات االنقالبية للقضاء على دعاة الكهـنـوت الـجـدد الميليشيات االنقالبية للقضاء على دعاة الكهـنـوت الـجـدد 

    ....وقطع اليد الصفوية في يمننا الحبيبوقطع اليد الصفوية في يمننا الحبيبوقطع اليد الصفوية في يمننا الحبيبوقطع اليد الصفوية في يمننا الحبيب
الرحمة والغفران للشهداء األكرم منا جميعا الذين فاضت الرحمة والغفران للشهداء األكرم منا جميعا الذين فاضت الرحمة والغفران للشهداء األكرم منا جميعا الذين فاضت الرحمة والغفران للشهداء األكرم منا جميعا الذين فاضت 
أرواحهم الزكية دفاعا عن الوطن ضـد اإلمـامـيـون الـجـدد أرواحهم الزكية دفاعا عن الوطن ضـد اإلمـامـيـون الـجـدد أرواحهم الزكية دفاعا عن الوطن ضـد اإلمـامـيـون الـجـدد أرواحهم الزكية دفاعا عن الوطن ضـد اإلمـامـيـون الـجـدد 

    ........والشفاء للجرحىوالشفاء للجرحىوالشفاء للجرحىوالشفاء للجرحى
اهللا أكبر وليخسأ الخاسئون اهللا أكبر عاش اليمن العربـي اهللا أكبر وليخسأ الخاسئون اهللا أكبر عاش اليمن العربـي اهللا أكبر وليخسأ الخاسئون اهللا أكبر عاش اليمن العربـي اهللا أكبر وليخسأ الخاسئون اهللا أكبر عاش اليمن العربـي 
العظيم اهللا أكبر عاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلـى العظيم اهللا أكبر عاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلـى العظيم اهللا أكبر عاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلـى العظيم اهللا أكبر عاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلـى 

    ........البحرالبحرالبحرالبحر
    اهللا اكبراهللا اكبراهللا اكبراهللا اكبر    …اهللا اكبراهللا اكبراهللا اكبراهللا اكبر    …اهللا اكبراهللا اكبراهللا اكبراهللا اكبر

 م٢٠٢١نيسان٧

����I� ��� ن ���د����� 
بمناسبة عيد تأسيس الحزب أصدرت قيادة قطر فلسطين بمناسبة عيد تأسيس الحزب أصدرت قيادة قطر فلسطين بمناسبة عيد تأسيس الحزب أصدرت قيادة قطر فلسطين بمناسبة عيد تأسيس الحزب أصدرت قيادة قطر فلسطين 

    البيان التالي:البيان التالي:البيان التالي:البيان التالي:
    يا جماهير أمتنا العربية المجيدة يا جماهير أمتنا العربية المجيدة يا جماهير أمتنا العربية المجيدة يا جماهير أمتنا العربية المجيدة 

يا جماهير شعبنا المقاوم  في عموم فلسـطـيـن وعـالـم يا جماهير شعبنا المقاوم  في عموم فلسـطـيـن وعـالـم يا جماهير شعبنا المقاوم  في عموم فلسـطـيـن وعـالـم يا جماهير شعبنا المقاوم  في عموم فلسـطـيـن وعـالـم 
    الشتات الشتات الشتات الشتات 

    أيها الرفاق والرفيقات أيها الرفاق والرفيقات أيها الرفاق والرفيقات أيها الرفاق والرفيقات 
تحل الذكرى الرابعة والسبعون لتأسيس حزبنا الـعـظـيـم،  
حزب البعث العربي االشتراكي، واألمة العربية تمر بـمـرحـلـة 
حرجة من تاريخها المعاصر، حيث ترفع وتيرة العدوان عليها، 
ويشتد التآمر على وجودها وهويتها القومية، تحت عـنـاويـن 
مشاريع االحتالل والتدمير البنيوي لمكوناتها المـجـتـمـعـيـة، 
والتهافت على التطبيع مع العدو الصهيوني، وتوفـيـر غـطـاء 
للتغول اإليراني في العمق القومي العربي، وكـل ذلـك مـن 
اجل الحؤول دون استنهاض األمة وهي الـتـي تـخـتـزن فـي 
ذاتها وبما ينطوي عليه تاريخها من معطيات حضـاريـة كـل 
مقومات التقدم والتحرر وما يجعلها تتبوأ  موقعها الطبـيـعـي 
كأمة حاملة لرسالة حضارية في بعدها اإلنساني وتـقـدمـيـة 

 في مضمونها االجتماعي.  
إن البعث الذي نحيي ذكره ميالده الذي يعود لنيف وسبـعـة 
عقود، انطلقت مسيرته النضالية المنظمة في الوقـت الـذي 

اسـتـعـمـاري، تصـعـد مـن -كانت فيه قوى التحالف الصهيـو
عدوانها على األمة والذي أدى إلى احتالل  فلسطين وإقـامـة 
كيان غاصب على جزء من أرضها التي وقعت تحت االحـتـالل 

. والـبـعـث الـذي حـدد الـمـوقـع ١٩٦٧الكامل بعد عـدوان 
المركزي للقضية الفلسطينية بـالـنـسـبـة لـقـضـايـا األمـة، 
فإلدراك ووعي منه ،بان فلسطين لم تكن مستهدفة لذاتهـا، 
وإنما كان ذلك خطوة على طريق استهداف األمـة الـعـربـيـة 

 برمتها.
لقد  نظر البعث إلى  قضية فلسطين ، باعتبـارهـا قضـيـة 
تختصر فيها كل قضايا األمة التحررية من استالبها القـومـي 
إلى استالبها االجتماعي. وهذا ما كان يؤكـد عـلـيـه الـقـائـد 
المؤسس األستاذ ميـشـيـل عـفـلـق، بـأن الـوحـدة طـريـق 
فلسطين، فلسطين طريق الوحدة وبقدر ما يقـتـرب الـعـرب 

 من تحقيق وحدتهم بقدر ما يقتربون من تحرير فلسطين.  
إن هذا الموقف المبدأي لحزب البعث من قضية فلسطيـن، 
ترجمه في سياقات عملية، فالقائد المؤسس والرفاق الـذيـن 
عايشوا مرحلة التأسيس، كانوا في طليعة المجاهدين الذيـن 
التحقوا بصفوف المقاومة الفلسطينية للقتال ضد العصابـات 
الصهيونية، وكان البعثيون من جماهير شعبنا الفلسـطـيـنـي 
في مقدمة من التحقوا بالثورة الفلسطينية عند انطـالقـتـهـا 

، دون الوقوف دون الحسابات التنظيمية والفـئـويـة  ٦٥في ال
 الضيقة.

إن البعث الذي كانت مسيرته النضاليـة مـتـمـحـورة حـول 
قضايا التحرير والوحدة والتحرر االجتمـاعـي، أعـطـى لـدوره 
النضالي على الساحة الفلسطينية بعداً جـديـداً، مـن خـالل 
اإلعالن عن تأسيس جبهة التحرير العربية إنفـاذاً لـمـقـررات 
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 .  ١٩٦٩المؤتمر القومي التاسع في التاسع من نيسان لعام 
إن جبهة التحرير العربية التي تعتبر ابناً باراً للبعث، وإطاراً 
أطل الحزب من خالله على مسرح العـمـل الـنـضـالـي عـلـى 
الساحة الفلسطينية، شكلت إضافة نوعيـة لـحـركـة الـثـروة 
العربية وطليعتها ثورة فلسطين. إن الجبهة ومنذ انطالقتـهـا 
كانت وما زالت محكومة بـثـوابـت الـمـوقـف الـمـبـدأي فـي 
ممارساتها  الميدانية وفي تعبيراتها السياسية. وهـي  مـنـذ 
وضع ميثاقها التأسيسي وإعالنها السياسي لم تغادر  مسـرح 
العمليات النضالية بكافة أشكاله المسلحة  والشعبية، وتشهد 
على ذلـك الـدور الـذي لـعـبـتـه فـي الـدفـاع عـن الـثـورة 
الفلسطينية عندما اشتدت الهجمة عليها فـي لـبـنـان وبـلـغ 

وفـي عـدوان  ١٩٨٢ذروته في العدوان الصـهـيـونـي عـام 
 .  ١٩٨٣النظام السوري عليها في طرابلس عام 

إن مناضلي الجبهة الذين كانوا دائماً في الصفوف األمامية 
في مواجهة العدو الصهيوني على طول الـحـدود الشـمـالـيـة 
لفلسطين المحتلة ونفذوا عمليات بطولية في الجليل األعلى 
في قلب المستوطنات الصهيونية في  "كفريوفال" ومسكـاف 
عام ونهاريا وفي العديد من الـمـواقـع، هـم الـيـوم يـؤدون 
دورهم النضالي حيثما تواجدا  في داخل األرض الـمـحـتـلـة 

 وفي عالم الشتات. 
    يها الرفاق الرفيقات يها الرفاق الرفيقات يها الرفاق الرفيقات يها الرفاق الرفيقات أ 

 أيها المناضلون على مساحة التواجد الفلسطينيأيها المناضلون على مساحة التواجد الفلسطينيأيها المناضلون على مساحة التواجد الفلسطينيأيها المناضلون على مساحة التواجد الفلسطيني
في ذكرى تأسيس حزب الثورة الـعـربـيـة، حـزب الـبـعـث 
العربي االشتراكي، وانطالقة جبهة التحرير العربيـة، نـعـيـد 
التأكيد على أهمية أن تبقى الثورة الفلسطينية ، مـلـتـصـقـة 
بجماهير شعبنا الصامد الصابر والذي ما بخل  يوماً بتقـديـم 
التضحيات التي تمد ثورتنا بزخم تعبوي على طريق تحقيـق 
أهدافه في استعادة حقوقه الوطنية المغتصبة. ولـهـذا فـإن 
القرار الذي اتخذته قيادة الحزب بعـودة الـرفـاق إلـى داخـل 
فلسطين، فلكي يبقى الرفاق عـلـى تـمـاس مـع شـعـبـهـم 
ويخضون نضالهم على أرضية الموقف الوطني على  مساحة 
الجغرافيا الفلسطينية ،ألن األرض الفلسطينية هي بالنسبـة 
إلينا، أرض واحدة ،"وإسرائيل "، هي سلطة قائمة  باالحتـالل 
على كل ارض فلسطين التاريخية ، وهي دولة "ابـارتـهـايـد" 
كون  ممارساتها العنصرية ال تقتصر على جماهيـر شـعـبـنـا 
في الضفة والقطاع فقط ، بل تطال كل شعب فلسطين مـن 

. وعليه فإن الـحـزب  ٦٧أو تحت احتالل  ٤٨وقع تحت احتالل 
الذي يؤكد على أن تبقى حركة النضال الوطني  الفلسطينـي 
قائمة على أرضية موقف فلسطين من البحر إلى النهر، فألن  
هذه الحركة النضالية ال تستـطـيـع أن تـرتـقـي بـالـمـوقـف 
الوطني إلى مستوى حضوره السياسي وفعاليته النضالية إال 
إذا كان موحداً ومتمسكاً بالثوابت الوطـنـيـة الـتـي ارتـكـزت 
عليها الثورة في منطلقاتها على مستوى إطارها الـتـحـالـفـي 
الذي سبق  وأكدت عليه منظمة التحرير الفلسطيـنـيـة  فـي 

 ميثاقها الوطني. 
على هذا األساس، نعيد التأكيـد عـلـى أهـمـيـة االرتـقـاء 
بالموقف الوطني الفلسطيني إلى مستوى الوحدة الـفـعـلـيـة 

سـيـاسـي، يـكـون فـي رأس   -على قاعدة برنامج  نضالي 
أولياته تفعيل حركة المقاومة بكل أشكالـهـا ضـد االحـتـالل 
الصهيوني، وانطالقاً من ادراك ، بأن المشكلة الفعلية تكمـن 
في االحتالل وكل ماعدا ذلك ال يعدو كونه سوى نتائج لـهـذا 
االحتالل الذي يمعن في فرض التهويد والصهينـة إلـى كـل 
معالم الحياة في فلسطين مستفيداً من الـدعـم األمـيـركـي 
الالمحدود وآخره اعترافه بـالـقـدس عـاصـمـة "إلسـرائـيـل" 
وفرض القوانين الصهيونية على الـجـوالن الـمـحـتـل، ومـن 
توسيع  مروحة عالقاته السياسية واالقتصادية واألمنيـة مـع 

 نظم وكيانات عربية تنفيذاً لما انطوت عليه صفقة القرن .  
إننا وفي الوقت  الذي  يتصاعد فيه الـعـدوان عـلـى األمـة 
العربية وقضيتها المركزية في فلسـطـيـن، نـقـول لـألخـوة 
والرفاق في فصائل الثورة بأنه ال يجـوز وبـاي  شـكـل مـن 
األشكال  أن تحكم العالقة في ما بينهم  مسألة الصراع على 
السلطة ، فيما األولية هي لمـسـألـة الصـراع مـع االحـتـالل 
الصهيوني . ولذلك فإننا في حزب البعث العربي االشتـراكـي 
وجبهة التحرير العربية ، نرى أن تقديم أوليات الصراع عـلـى 
السلطة على الصراع مع االحتالل ،يقدم خدمة مجانية للعدو 
وهو الذي لم يوفر فرصة إال واستغلها إلبقاء االنشطار قائمـاً 
بين فصائل المقاومة واللعب على تـنـاقضـاتـهـا الـداخـلـيـة  

 وعالقاتها مع الخارج. 
  أيها الرفاق والرفيقات. أيها الرفاق والرفيقات. أيها الرفاق والرفيقات. أيها الرفاق والرفيقات. 

في هذه المناسبة المجيدة، التي يحييها البعـثـيـون بـكـل  
جوارحهم ، نقول لجماهير شعبنا في الضفة والقطاع وعـلـى 
مساحة أرض فلسطين التاريخية ومن يـتـواجـد فـي عـالـم 
الشتات واالغتراب، بأنهم بالنسبة إلينا على درجة واحدة مـن  
التقدير واالهتمام، فـمـعـانـاتـكـم اإلنسـانـيـة هـي واحـدة 
وطموحاتكم الوطنية واحدة، وكلم ترنون إلـى الـيـوم الـذي 
تتحرر فيه فلسطين ويعود علمها ، العلم العـربـي لـيـرفـرف 
فوق روابيها ومقدساتها من الجليل األعلى إلى النقـب، ومـن 

 جنين إلى بيارات حيفا.
إننا في هذه المناسبة، مناسبة تأسـيـس الـبـعـث، نـقـول 
لألخوة والرفاق في قوى الثورة علينا أن نرتقي إلى مسـتـوى  
طموحات شعبنا الذي تتوالى انتفاضـاتـه ويـقـاوم االحـتـالل 
باللحم الحي، بعدما فقد السند القـوي والـحـضـن الـقـومـي  
الدافئ الذي كان يجسده العراق في ظل نـظـامـه الـوطـنـي، 
نظام البعث، الذي تقاسم حبة الدواء ولقمة الغذاء واحـتـضـن 
أسر الشهداء في وقت كان ينوء تـحـت حصـار ظـالـم. هـذا 
الموقف الذي تعامل به العراق مع جماهير شعبـنـا وثـورتـه، 
كان ترجمة عملية الستراتيجية البعث في تعامله مع القضية 
الفلسطينية ، والتي قال فيها شهيد الـحـج األكـبـر، شـهـيـد 
العراق فلسطين واألمة والبعث، األمين العام للحزب الـقـائـد 
الرمز صدام حسين: "فلسطين في قلوبنا وعـيـونـنـا اذا مـا 
استدرنا إلى أي من الجهات األربع ". ولهذا فإن العدوان عـلـى 
العراق وإسقاط نظامه الوطني كان بأحد أسبابه األسـاسـيـة 
موقفه من القضية الفلسطينية ورفضـه الـمـسـاومـة عـلـى 
 الحقوق الوطنية لشعب فلسطين ولو كان ثمنها فك الحصار.
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    أيها الرفاق والرفيقاتأيها الرفاق والرفيقاتأيها الرفاق والرفيقاتأيها الرفاق والرفيقات
    يا جماهير شعبنا المقاومة يا جماهير شعبنا المقاومة يا جماهير شعبنا المقاومة يا جماهير شعبنا المقاومة 

في الذكرى الرابعة  السبعين لتأسيس الحزب، حزب البعـث 
العربي االشتراكي، والذكرى الثانية والخمـسـيـن لـتـأسـيـس 
جبهة التحرير العربية، نجدد العهد لـحـزبـنـا عـلـى مسـاحـة 
الوطن العربي الكبير ولجماهير شعبنا في فلـسـطـيـن وكـل 
ساحات العروبة، باننا سنبقى على العهد النضالي الذي وضـع 
أسسه القادة المؤسسـون الـذيـن اطـلـقـوا حـركـة الـبـعـث 
التاريخية، وان نترجم هذا االلـتـزام فـي مـفـردات عـمـلـنـا 
النضالي الميداني والسياسي متظللين دائماً بثوابت المبـادئ 
ومتمسكين بالقيم النضالية التي ميزت حزب الثورة العربـيـة 
على مدى مسيرته النضالية التي شق طريقها منذ انطالقتـه 

 .١٩٤٧في السابع من نيسان عام 
إننا وعلى مدى تاريخنا النضالي، سـنـبـقـى فـي  الـحـزب 
مشدودين  إلى األهداف الكبرى، أهداف التحريـر والـتـغـيـيـر 
وتقديم  األساسي في الصراع على الثانوي باعتبار ذلك كـان 
وسيبقى  قانوناً أساسياً  يحكم سلوكنا السياسي مع األطراف 
التي تقود النضال الوطني الفلسطيني. حيث لن نألـو جـهـداً 
لتوحيد  الموقف الوطني الفلسطيني ، وضمن هـذا السـيـاق 
شاركنا في لقاءات القاهرة وفي اتصاالتـنـا  الـثـنـائـيـة مـع 

 فصائل الثورة.  
في هذه المناسبة، الـتـي نسـتـحـضـرهـا بـكـل دالالتـهـا 
وأبعادها النضالية، نستحضرها ونـحـن نشـدد عـلـى إعـادة 
االعتبار للعمل الوحدوي العربي وبدرجة أولى بـتـجـسـيـدات 

 هذا العمل على ساحة فلسطين مشددين على ما يلي:  
أوال، التأكيد على مرجعية منظمة التحرير الفـلـسـطـيـنـيـة 
كممثل شرعي وحيد لشعب فلسطين مـع تـطـويـر بـنـاهـا 
التنظيمية كي تكون قادرة على استيعاب القوى والـفـصـائـل 

 التي لم تتموضع حتى اآلن في إطارها.
ثانياً ، توحيد المرجعية السياسية التي تتولى إدارة شـؤون 
جماهير في األرض المحتلة ، ألن االنقسام وتعدد المرجعـيـة 
السلطوية يخدم العدو ويمنـحـه مسـاحـة أوسـع لـلـمـنـاورة 
السياسية ، ويكشف الساحة الفلسطيـنـيـة أمـام اخـتـراقـات 
الخارج للموقف الفلسطيني واننا سنتعامل مع عمليـة إنـتـاج 
سلطة جديدة وفق مقتضيات مصلحـة شـعـبـنـا ومـا يـعـزز 
صموده االقتصادي واالجتماعي وأن مرونتنا في التعاطي مـع 
هذه القضية لن يكون على حساب ثوابت موقفـنـا الـمـبـدأي 
الذي ال يجاري الموقف الـذي يـدعـو النـتـخـابـات فـي ظـل 

 االحتالل. 
ثالثاً، اعتبار مقررات المجالس  الوطنية هي األساس الـذي 
تبنى عليه استراتيجية العمل الوطني الفـلـسـطـيـنـي وهـي 
تواجه تحدي االحتالل  الصهيوني وتحدي المحاصرة للموقـف 
الوطني الفلسطيني من النظام الرجعي العربي الذي يتهافت 
بعضه للتطبيع مع العدو الصهـيـونـي، والضـغـوطـات الـتـي 
تمارسها قوى دولية وخاصة أميركا لجهة إلـغـاء وتـخـفـيـض 

 التقديمات التي تقدم لجماهير شعبنا عبر "األونروا ".
رابعاً، دعوة األحزاب والقوى الثورة العربـيـة السـتـنـهـاض 

قواها وتأطيرها من ضمن مشروع قومي يكون قـادراً عـلـى 
تحشيد  الجماهير العربية لمواجهة األخطار المهـددة لـألمـن 
القومي العربي، بسمياتها الصهيونية أو والفارسية الشعوبية 
والعثمانية بحلتها التركية الحديثة وكلها تنشط تحت مظـلـة 
النظام االستعـمـاري الـجـديـد الـذي تـلـعـب دور الـقـيـادة 
االستراتيجية لمتكأته اإلقليمية ومنها "إسـرائـيـل". وعـلـيـه 
فإننا نجدد الدعوة إلحياء الجبهة العربية المشاركة في الثورة 
الفلسطينية، لتوفير حضن قومي شـعـبـي دافـئ لـثـورتـنـا 
وقضية شعبنا الذي يواجه المحتل الصهيـونـي بـاإلمـكـانـات 
المتاحة، ولحشد موقف شعبي عربي مقاوم للتـطـبـيـع الـذي 
شكل اختراقاً في العمـق الـقـومـي وهـي قـواعـد خـلـفـيـة 

 لفلسطين وثورتها. 
في هذه المناسبة المجيدة، التي نوجه بالتحية  إلى الرفاق  
في كل ساحات التواجد والنضال  وندعوهم  إلـى تـفـعـيـل 
حضورهم الجماهيري، نذكرهم  دائماً  أن الحزب الذي حمـل 
لواء الوحدة والحرية واالشتراكية، هو حزب ال يجد نفـسـه إال 
في ساحات  النضال بدًءا من فلسطين  التي تشكل قضيتـهـا 
اختصاراً مكثفاً لقضايا األمة العربية وتوقها لـتـحـررهـا مـن 
استالبها القومي واالجتماعي. في هذه المنـاسـبـة الـعـزيـزة 
على قلوب البعثيين نوجه باسـم كـل الـرفـاق فـي الـحـزب 

 والجبهة: 
تحية للقائد المؤسس الرفيق األستاذ ميشيل عفلـق وكـل 
الرفاق الذين كان لهم سبق الحضور النضالي انـطـالقـاً مـن 

 معط التأسيس لحزب الثورة العربية.  
تحية للرمز القومي  األمين العام لـلـحـزب شـهـيـد الـحـج 
األكبر، شهيد فلسطين والعراق واألمة القائد صـدام حسـيـن 

 وكل  الرفاق القياديين الذين سقطوا في ساحات المواجهة. 
تحية للرفيق األمين العام للحزب عزة إبراهيم الذي حـمـل 
لواء المقاومة الوطنية العراقية وأمانة الحزب بعد استـشـهـاد 

 القائد صدام حسين. 
 تحية للقائد الوطني ورمز ثورة فلسطين الشهيد أبو عمار  

تحية لكل قيادات البعث وجبهة التحرير الـعـربـيـة الـذيـن  
 واكبوا المسيرة النضالية منذ التأسيس واالنطالقة. 

تحية لشهداء الحزب والجبهة وكل شهداء فلسطين واألمـة 
 العربية.  

تحية لألسرى والمعـتـقـلـيـن فـي مـعـسـكـرات وسـجـون 
 واالحتالل الصهيوني والحرية لهم.       

 عاشت فلسطين حرة عربية 
 عاشت األمة العربية. 

 عاشت جبهة التحرير العربية 
 عاش البعث العظيم  وكل ميالد للبعث والجبهة وأمتنا  بخير.  

 .      ٢٠٢١السابع من نيسان 
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بيان صادر من القيادة الـعـلـيـا لـحـزب الـبـعـث الـعـربـي 
االشتراكي األردني بمناسبة  ذكرى السابع من نيسان ذكـرى 

 تأسيس حزب البعث العربي االشتراكي



  ٢٠٢١آذار   /طليعة لبنان الواحد 

 

    يا أبناء أمتنا العربية المجيدة يا جماهير  شعبنا العربي يا أبناء أمتنا العربية المجيدة يا جماهير  شعبنا العربي يا أبناء أمتنا العربية المجيدة يا جماهير  شعبنا العربي يا أبناء أمتنا العربية المجيدة يا جماهير  شعبنا العربي 
    أيها األحرار على امتداد ساحات الوطن العربي الكبيرأيها األحرار على امتداد ساحات الوطن العربي الكبيرأيها األحرار على امتداد ساحات الوطن العربي الكبيرأيها األحرار على امتداد ساحات الوطن العربي الكبير

بمناسبة الذكرى الخالدة  ذكرى تـأسـيـس حـزب الـبـعـث 
 العربي االشتراكي 

نزف  إليكم ازكى التهاني والتبريكات إلى كل الرفاق  رفاق 
البعث في القيادة القومية والقطرية في األقطار التي يتواجد 
بها الحزب أينما كانوا في ساحات النضـال والـمـقـاومـة فـي 
الداخل والخارج ونهنئ شعبنا العربي الثائر على الطغيان في 
فلسطين والعراق وسوريا واليمن واألحواز  المقاوم للهيـمـنـة 
الصفوية والى  شعب العراق شعب ثورة الـغـضـب الـعـراقـي 
الذي حطم رخامات االستسالم لقد اثبت  الـتـاريـخ أن حـزب 
البعث العربي االشتراكي هو حزب الشـعـب الـمـوحـد حـزب 
الجماهير الكادحة حزب الشعب المقاوم وحزب التحرير لـكـل 

 شبر من أراضي األمة حزب المقاومة حتى التحرير الكامل. 
 تحية إجالل وإكبار إلى شهداء األمة العربية...

 تحية إجالل وإكبار إلى شهداء البعث العظيم...
تحية الشرف والبطولة لرفاق العقيدة والمقاومة في حزبنـا 

 المقدام
    

تحية إجالل وإكبار إلى الرفاق المناضلون عـلـى امـتـداد تحية إجالل وإكبار إلى الرفاق المناضلون عـلـى امـتـداد تحية إجالل وإكبار إلى الرفاق المناضلون عـلـى امـتـداد تحية إجالل وإكبار إلى الرفاق المناضلون عـلـى امـتـداد 
    ساحة الوطن العربي الكبير ....ساحة الوطن العربي الكبير ....ساحة الوطن العربي الكبير ....ساحة الوطن العربي الكبير ....

    تحية إكبار وإجالل إلى المجاهدون في اإلعالم المقاوم..تحية إكبار وإجالل إلى المجاهدون في اإلعالم المقاوم..تحية إكبار وإجالل إلى المجاهدون في اإلعالم المقاوم..تحية إكبار وإجالل إلى المجاهدون في اإلعالم المقاوم..
تحية إلى كل الشرفاء وأحرار العالم بهذه المناسبة الخالدة تحية إلى كل الشرفاء وأحرار العالم بهذه المناسبة الخالدة تحية إلى كل الشرفاء وأحرار العالم بهذه المناسبة الخالدة تحية إلى كل الشرفاء وأحرار العالم بهذه المناسبة الخالدة 
وهذا اليوم  يوم الـتـأسـيـس ويـوم والدة األحـرار ووالدة وهذا اليوم  يوم الـتـأسـيـس ويـوم والدة األحـرار ووالدة وهذا اليوم  يوم الـتـأسـيـس ويـوم والدة األحـرار ووالدة وهذا اليوم  يوم الـتـأسـيـس ويـوم والدة األحـرار ووالدة 
المشروع التاريخي والفكري المتكامل في كل مفاصل الحياة المشروع التاريخي والفكري المتكامل في كل مفاصل الحياة المشروع التاريخي والفكري المتكامل في كل مفاصل الحياة المشروع التاريخي والفكري المتكامل في كل مفاصل الحياة 
للنهوض باألمة  إلى حالة االستقالل الكامل في كل جوانبه للنهوض باألمة  إلى حالة االستقالل الكامل في كل جوانبه للنهوض باألمة  إلى حالة االستقالل الكامل في كل جوانبه للنهوض باألمة  إلى حالة االستقالل الكامل في كل جوانبه 
والوقوف بوجه كل التحديات التي كانت ومازالت تسـتـهـدف والوقوف بوجه كل التحديات التي كانت ومازالت تسـتـهـدف والوقوف بوجه كل التحديات التي كانت ومازالت تسـتـهـدف والوقوف بوجه كل التحديات التي كانت ومازالت تسـتـهـدف 
األمة العربية واإلسالمية من أجل إيقاف النضال والمقاومـة األمة العربية واإلسالمية من أجل إيقاف النضال والمقاومـة األمة العربية واإلسالمية من أجل إيقاف النضال والمقاومـة األمة العربية واإلسالمية من أجل إيقاف النضال والمقاومـة 
ليبعث من جديد األمل في التحرير للشعب العربي والشعب ليبعث من جديد األمل في التحرير للشعب العربي والشعب ليبعث من جديد األمل في التحرير للشعب العربي والشعب ليبعث من جديد األمل في التحرير للشعب العربي والشعب 

    العراقي هذا الشعب الصابر الجريح.العراقي هذا الشعب الصابر الجريح.العراقي هذا الشعب الصابر الجريح.العراقي هذا الشعب الصابر الجريح.
أيها الرفاق أن حزبنا حزب الرسالة الخالدة حـزب الـنـضـال 

 والمقاومة والتحرير وهو الهدف منذ التأسيس
تحية اعتزاز وإكبار وإجالل للقائد المرحـوم  الـمـؤسـس تحية اعتزاز وإكبار وإجالل للقائد المرحـوم  الـمـؤسـس تحية اعتزاز وإكبار وإجالل للقائد المرحـوم  الـمـؤسـس تحية اعتزاز وإكبار وإجالل للقائد المرحـوم  الـمـؤسـس 
ميشيل عفلق الذي زرع بذور البعث ورسم مـعـالـم فـكـره ميشيل عفلق الذي زرع بذور البعث ورسم مـعـالـم فـكـره ميشيل عفلق الذي زرع بذور البعث ورسم مـعـالـم فـكـره ميشيل عفلق الذي زرع بذور البعث ورسم مـعـالـم فـكـره 

    ومعانيه القومية واإلنسانية العميقة ومعانيه القومية واإلنسانية العميقة ومعانيه القومية واإلنسانية العميقة ومعانيه القومية واإلنسانية العميقة 
وتحية اعتزاز وإكبار وإجالل للرفيق الشهيد الخالد صـدام وتحية اعتزاز وإكبار وإجالل للرفيق الشهيد الخالد صـدام وتحية اعتزاز وإكبار وإجالل للرفيق الشهيد الخالد صـدام وتحية اعتزاز وإكبار وإجالل للرفيق الشهيد الخالد صـدام 
حسين المجيد الذي عاش بطالً ومات شهيداً لـيـكـون رمـزاً حسين المجيد الذي عاش بطالً ومات شهيداً لـيـكـون رمـزاً حسين المجيد الذي عاش بطالً ومات شهيداً لـيـكـون رمـزاً حسين المجيد الذي عاش بطالً ومات شهيداً لـيـكـون رمـزاً 

    لألمة.لألمة.لألمة.لألمة.
    عاشت المقاومة العراقية والعربية أينما وجدت ..عاشت المقاومة العراقية والعربية أينما وجدت ..عاشت المقاومة العراقية والعربية أينما وجدت ..عاشت المقاومة العراقية والعربية أينما وجدت ..

والمجد والخلود لشهداء الحزب واألمة في وطننا الـعـربـي والمجد والخلود لشهداء الحزب واألمة في وطننا الـعـربـي والمجد والخلود لشهداء الحزب واألمة في وطننا الـعـربـي والمجد والخلود لشهداء الحزب واألمة في وطننا الـعـربـي 
    الكبير.الكبير.الكبير.الكبير.

    تحية لمناضلي البعث أينما كانوا على ارض العرب.تحية لمناضلي البعث أينما كانوا على ارض العرب.تحية لمناضلي البعث أينما كانوا على ارض العرب.تحية لمناضلي البعث أينما كانوا على ارض العرب.
تحية النضال والجهاد لفصائل المقاومة في  فـلـسـطـيـن تحية النضال والجهاد لفصائل المقاومة في  فـلـسـطـيـن تحية النضال والجهاد لفصائل المقاومة في  فـلـسـطـيـن تحية النضال والجهاد لفصائل المقاومة في  فـلـسـطـيـن 
والعراق وسوريا واليمن واألحواز  الذين يقارعـون الـنـظـام والعراق وسوريا واليمن واألحواز  الذين يقارعـون الـنـظـام والعراق وسوريا واليمن واألحواز  الذين يقارعـون الـنـظـام والعراق وسوريا واليمن واألحواز  الذين يقارعـون الـنـظـام 

    واإلرهاب معاًواإلرهاب معاًواإلرهاب معاًواإلرهاب معاً
    سالماً للشهداء األكرم منا جميعاًسالماً للشهداء األكرم منا جميعاًسالماً للشهداء األكرم منا جميعاًسالماً للشهداء األكرم منا جميعاً

    عاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر عاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر عاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر عاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر 

إلى روح فقيد األمة ورمزها األغر شهيـد األمـة وشـهـيـد إلى روح فقيد األمة ورمزها األغر شهيـد األمـة وشـهـيـد إلى روح فقيد األمة ورمزها األغر شهيـد األمـة وشـهـيـد إلى روح فقيد األمة ورمزها األغر شهيـد األمـة وشـهـيـد 
الحزب الخالد الرفيق صدام حسين المجيد أسكنه اهللا فسيح الحزب الخالد الرفيق صدام حسين المجيد أسكنه اهللا فسيح الحزب الخالد الرفيق صدام حسين المجيد أسكنه اهللا فسيح الحزب الخالد الرفيق صدام حسين المجيد أسكنه اهللا فسيح 

    جناته...جناته...جناته...جناته...
ونقول له إننا على العهد الذي قطعناه أننـا عـلـى قسـم ونقول له إننا على العهد الذي قطعناه أننـا عـلـى قسـم ونقول له إننا على العهد الذي قطعناه أننـا عـلـى قسـم ونقول له إننا على العهد الذي قطعناه أننـا عـلـى قسـم 
الشرف الذي قطعناه لن نتنازل أبـداً عـن االسـتـمـرار فـي الشرف الذي قطعناه لن نتنازل أبـداً عـن االسـتـمـرار فـي الشرف الذي قطعناه لن نتنازل أبـداً عـن االسـتـمـرار فـي الشرف الذي قطعناه لن نتنازل أبـداً عـن االسـتـمـرار فـي 
النضال من أجل الرسالة الخالدة وستبقى فـي قـلـوب كـل النضال من أجل الرسالة الخالدة وستبقى فـي قـلـوب كـل النضال من أجل الرسالة الخالدة وستبقى فـي قـلـوب كـل النضال من أجل الرسالة الخالدة وستبقى فـي قـلـوب كـل 
األحرار كعظمة العظماء في التاريخ اإلنسانـي واإلسـالمـي األحرار كعظمة العظماء في التاريخ اإلنسانـي واإلسـالمـي األحرار كعظمة العظماء في التاريخ اإلنسانـي واإلسـالمـي األحرار كعظمة العظماء في التاريخ اإلنسانـي واإلسـالمـي 

    والعربي والعراقي..والعربي والعراقي..والعربي والعراقي..والعربي والعراقي..
عاش نضال شعبنا في األردن من أجل سـيـادتـه وأمـنـه عاش نضال شعبنا في األردن من أجل سـيـادتـه وأمـنـه عاش نضال شعبنا في األردن من أجل سـيـادتـه وأمـنـه عاش نضال شعبنا في األردن من أجل سـيـادتـه وأمـنـه 

    وحقوقه الدستورية.وحقوقه الدستورية.وحقوقه الدستورية.وحقوقه الدستورية.
    وعاش نضال أمتنا العربية المجيدة  وعاش نضال أمتنا العربية المجيدة  وعاش نضال أمتنا العربية المجيدة  وعاش نضال أمتنا العربية المجيدة  

وعاش البعث الخالد  وأهـدافـه فـي الـوحـدة والـحـريـة وعاش البعث الخالد  وأهـدافـه فـي الـوحـدة والـحـريـة وعاش البعث الخالد  وأهـدافـه فـي الـوحـدة والـحـريـة وعاش البعث الخالد  وأهـدافـه فـي الـوحـدة والـحـريـة 
    واالشتراكية.واالشتراكية.واالشتراكية.واالشتراكية.

    والخزي والعار للمتآمرين والفاسدين والمتخاذلين.والخزي والعار للمتآمرين والفاسدين والمتخاذلين.والخزي والعار للمتآمرين والفاسدين والمتخاذلين.والخزي والعار للمتآمرين والفاسدين والمتخاذلين.
    واهللا اكبر اهللا اكبر وليخسأ الخاسئونواهللا اكبر اهللا اكبر وليخسأ الخاسئونواهللا اكبر اهللا اكبر وليخسأ الخاسئونواهللا اكبر اهللا اكبر وليخسأ الخاسئون

    القيادة العليا عمان القيادة العليا عمان القيادة العليا عمان القيادة العليا عمان 
 ٢٠٢١/٤/٧نيسان الموافق ..
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ــئ ــطــف ــن ــي ال ت ــت ــارة األمــة ال ــعــث مــن ــب ــقــى ال ــب  ي
 مهما غلت التضحيات

امتداد الوطن العربي الكبير وخارجه   يحتفل البعثيون على
ميالد حزبهم العظيم، حزب البعث الـعـربـي   كل عام بذكرى

كـل  -افـريـل-الذي يصادف السابع من نيسـان   االشتراكي،
 عام. 

القلـوب بـغـيـاب األمـيـن   العزيزة على  تأتي هذه الذكرى
الذي وافـاه األجـل   العام للحزب الرفيق العزيز عزة إبراهيم،

وهو يـجـاهـد جـهـاد األبـطـال   بشهور،  قبل حلول الذكرى
من اجل الحزب و العراق المـحـتـل واألمـة الـعـربـيـة   الكبار،

ليلتحق بالرفاق الكبـار: احـمـد مـيـشـيـل عـفـلـق   المجيدة،
اآلخـريـن   والشهداء  والشهيد صدام حسين،  مؤسس البعث،

طارق عزيز و طه ياسين رمضان، والرفيقين العزيزين الذيـن 
غيبهم الموت أيضاً الدكتور عبدالمجيد الرافعي واألستاذ بدر 
الدين مدثر و الدكتور الياس فرح، وغـيـرهـم الـكـثـيـر مـن 

لـحـزبـهـم وتـجـربـتـهـم فـي   أوفـيـاء  األبطال الذين ظلوا
وأمتهم العربية نتذكرهم وندعو لهـم بـالـفـردوس   العراق،
 و الصالحين.   إلى جانب الشهداء  األعلى

واألمة ما تزال تمر بالظروف الصعبة حـيـث مـا     تأتي الذكرى 
يزال العراق مـحـتـال بـعـد تـدمـيـر تـجـربـتـه وقـتـل شـعـبـه  

فلسطين وبقية األقطار العربـيـة     واستمرار التآمر على    ورموزه، 
البعث اليوم المنارة الـتـي تـكـاد     دون استثناء، ورغم ذلك يبقى 

األمة التي تـهـدي األجـيـال الـعـربـيـة     تكون الوحيدة في سماء 
التواقة للتحرر و الوحدة والعدالة، ألن البعث رسالة ومشروع يمتد  

بـبـرنـامـج     محكوماً   تقليدياً   لمئات السنين وليس حزباً  سياسياً
 محدود األفق في الزمان والمكان.  

إن إقبال الشباب العربي اليوم بقوة لالنتماء للبـعـث رغـم 
أن البـعـث مـا يـزال   الحصار والتشويه و التخويف دليل على
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األمة الـذيـن ارتـقـوا بـفـكـرهـم  المنارة الوضاءة أمام أبناء 
وعـلـيـه   التحديات التي تواجه األمـة،  مستوى  وعقلهم إلى

السـعـي الـحـثـيـث   ندعو مناضلي البعث في كل مكان إلـى
البعـث دفـعـا   استيعاب هذه الجموع من الشباب إلعطاء  إلى

وتحيط باألمـة فـي   جديدا للتصدي للمخاطر التي تحيط به،
ظل، المتغيرات الدولية الخطيرة التي تلقي بظاللها السـيـئـة 

 األمة ومستقبل أجيالها.   على
روح مؤسس البعث المرحوم احمد مـيـشـيـل   الرحمة على

 عفلق
الرحمة على روح شهيد، الحـج األكـبـر الـمـرحـوم صـدام 

 حسين
روح األمين العام للحزب الرفيق عزة إبراهيم   الرحمة على

 وألرواح كل الرفاق قيادات وقواعد 
والصحة و السالمة للرفيـق عـلـي الـريـح األمـيـن الـعـام 

وكـل مـنـاضـلـي   المساعد للحزب وكل الرفاق في القـيـادة،
 البعث

  عن القيادة الرفيق أحمد شوتريعن القيادة الرفيق أحمد شوتريعن القيادة الرفيق أحمد شوتريعن القيادة الرفيق أحمد شوتري
 ٥/٤/٢٠٢١الجزائر في 
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بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس حزب الـبـعـث 
العربي االشتراكي، وجه المؤتمر الشعبي العربي تهنئـة إلـى 
القيادة القومية للحزب، وعبرها إلى البعثـيـيـن فـي الـوطـن 
العربي والمهجر، عبر فيها عن أهمية تأسـيـس الـحـزب فـي 

 النضال القومي عبر عشرات السنين، وهذا نصه:
    الرفاق في القيادة القوميةالرفاق في القيادة القوميةالرفاق في القيادة القوميةالرفاق في القيادة القومية

    الرفاق البعثيون في كل العالمالرفاق البعثيون في كل العالمالرفاق البعثيون في كل العالمالرفاق البعثيون في كل العالم
بحلول الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس حزبكـم، حـوب 
البعث العربي االشتراكي، نتوجه بأحر التحيات والـتـبـريـكـات 
إليكم جميعاً، مكبرين فيكم استمرار النضـال، عـلـى شـتـى 
أشكاله العسكرية والسلمية، من أجل نهضة األمة الـعـربـيـة، 
وتحريرها من كل ما يعيق تحقـيـق أهـدافـهـا فـي الـوحـدة 
العربية، والحريات السياسية، واالشتراكـيـة الـعـربـيـة وفـي 

 المقدمة منها نشر مبادئ العدالة االجتماعية.
كانت المسألة القومية، قبل والدة الحزب، أفكاراً رومانسية 
قام بنشرها المفكرون القوميون منذ أواخر الـقـرن الـتـاسـع 
عشر، واتسعت رقعة أفكارهم وانتشرت بشكل واسـع بـعـد 
انهيار اإلمبراطورية العثمانية في الـربـع األول مـن الـقـرن 
العشرين. وبعد انتشـار مـبـادئ تـقـريـر الـمـصـيـر لـألمـم 
والشعوب، أخذت تلك األفكار تتعمق أكـثـر فـأكـثـر، وأخـذت 
بواكيرها األولى تشهد محاوالت ترجمتها إلى مبادئ سياسيـة 
واقتصادية وتحررية، إلى أن بلغت أعلى درجات نضجهـا فـي 
السابع من نيسان فـتـحـولـت إلـى حـزب الـبـعـث الـعـربـي 

 االشتراكي.
أعـلـن الـمـؤتـمـر  ١٩٤٧في السابع من نيسان من العام 

القومي األول الذي ضم النخبة من المؤسسيـن الـقـومـيـيـن 

الكبار والدة الحزب الذي وضعوا فيه المبادئ األساسية الـتـي 
عبر عـن أهـداف األمـة الـعـربـيـة فـي الـوحـدة والـحـريـة 

 واالشتراكية.
    أيها البعثيونأيها البعثيونأيها البعثيونأيها البعثيون

    يا أبناء األمة العربيةيا أبناء األمة العربيةيا أبناء األمة العربيةيا أبناء األمة العربية
كانت مبادئ حزب البعث منذ تأسيسه مبادئ كـل الـعـرب 
الذي يعبر عن حقهم في تقرير مصيرهم كـأمـة مـكـتـمـلـة 
الشروط، من لغة وثقافة ووحدة معاناة ووحدة مصير، وهـي 
المبادئ التي انتشرت في كل أنحاء العالم ونعمـت بـهـا كـل 
األمم. ولكن األطماع االستعمارية انقلبـت عـلـى كـل تـلـك 
المبادئ اإلنسانية فيما له عالقة في حق األمة العربـيـة فـي 
تقرير مصيرها. وهي ال تزال تعاني حتى اآلن من تـأثـيـرات 
هذا االنقالب، إذ رسـمـت خـطـطـه قـبـل سـقـوط الـدولـة 

 العثمانية.
في مواجهة كل تلك الخطط، وقف القوميون العرب، وفـي 
الطليعة منهم حزب البعث العربي االشـتـراكـي ألنـه صـمـد 
بفضل صالبة أهدافه وصالبة مناضليه. وهذه هي الحقيـقـة 
التي يجب تسجيلها شهادة للـتـاريـخ مـن دون مـجـامـلـة أو 

 تزييف.
    أيها البعثيونأيها البعثيونأيها البعثيونأيها البعثيون

لقد كنتم، عبر السنوات األربعة والسبعيـن، جـنـود األمـة 
العربية األوفياء. لم تلقوا سالحكم عـلـى الـرغـم مـن كـل 
الصعوبات التي حاصرتكم طوال السنوات العجاف. ولم تلقوا 
سالحكم، ال بالتهديد وال بالوعيد، ألن أمتكم كانـت بـحـاجـة 
إلى أمثالكم، وقد أثبـتـم كـفـاءتـكـم فـي الـتـصـدي لـكـل 
المؤامرات التي تجمعت كلهـا فـي مـواجـهـتـكـم فـي هـذه 
المرحلة، التي تكالبت فـيـهـا كـل أدوات الشـر اإلقـلـيـمـيـة 

 والدولية.
تمر األمة العربية، في هذه المرحلة، بأقسى أشكال التآمـر 
عليها، والتي تترافق مع موجة عاتية ضد حزب البعث العربي 
االشتراكي، والتي تتمظهر بمحاوالت (اجتثاث البـعـث) الـتـي 
افتتح بول بريمر، أول حاكم عسكري لالحتالل األميركي في 

للعراق، بوابتها بالقرار الرقم واحد تحت عنـوان  ٢٠٠٣العام 
(اجتثاث فلسفة حزب البعث) الذي صدر في األول من أيار من 

 .٢٠٠٣العام 
إن قرار بول بريمر، تحول فيما بعد إلى قانون (المسـاءلـة) 
في الدستور الذي وضعه قانونيو االحتالل األميركـي، ووجـد 
ارتياحاً عند نظام والية الفقيه في إيران. وهو القانون الـذي 
استخدمه النظام المذكور بكل قسوة في تجريم من ال يأتمر 

 بأوامرهم، وال يعلن نيته في العبودية لعقيدتهم المتخلفة.
بعد أن ارتفع بالفكر القومي من أرضيته الرومانسيـة إلـى 
عمقه التنفيذي والعملي، أثمر حزب البعث تـاريـخـاً نضـالـيـاً 
تراكم عبر أربع وسبعين سنة، كانت فصوله تتوالد سنة بعد 

 سنة، نذكر منها تلك التحوالت االستراتيجية التالية:
في بداية الفصول كان إطالق شعـار (فـلـسـطـيـن لـن -١

تحررها الحكومات بل الكفاح الشعبي المـسـلـح). ومشـاركـة 
 .١٩٤٨مؤسسيه في حرب العام 
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وجه مكتب الثقافة واإلعالم القومي برقية إلى الـرفـيـق وجه مكتب الثقافة واإلعالم القومي برقية إلى الـرفـيـق وجه مكتب الثقافة واإلعالم القومي برقية إلى الـرفـيـق وجه مكتب الثقافة واإلعالم القومي برقية إلى الـرفـيـق 

    علي الريح السنهوري وأعضاء القيادة القومية هذا نصها:علي الريح السنهوري وأعضاء القيادة القومية هذا نصها:علي الريح السنهوري وأعضاء القيادة القومية هذا نصها:علي الريح السنهوري وأعضاء القيادة القومية هذا نصها:
    الرفيق المناضل علي الريح السنهوري حفظكم اهللا  الرفيق المناضل علي الريح السنهوري حفظكم اهللا  الرفيق المناضل علي الريح السنهوري حفظكم اهللا  الرفيق المناضل علي الريح السنهوري حفظكم اهللا  

    األمين العام المساعد لحزب البعث العربي االشتراكياألمين العام المساعد لحزب البعث العربي االشتراكياألمين العام المساعد لحزب البعث العربي االشتراكياألمين العام المساعد لحزب البعث العربي االشتراكي
    الرفاق أعضاء القيادة القومية المحترمونالرفاق أعضاء القيادة القومية المحترمونالرفاق أعضاء القيادة القومية المحترمونالرفاق أعضاء القيادة القومية المحترمون

 تحية النضال والثبات
إن األمة التي تختزن في ذاكرتها مـحـطـاِتـهـا الـنـاصـعـَة 
المشرفة، فتستلهُم منها العزيمة واإلصرار والثبات، وتنـفـتـح 
في الوقت ذاته على العصر وتتطلع إلى المستقبل بكل ثقة 
ـت  وحماس، هي أمٌة ال يمكن أن تموت أو تنحني وإن ادلَهمَّ

 .في وجهها الخطوب والِمَحن
فأمتنا العربية تمتلُك من التاريخ القديم والـمـعـاصـر مـا 
يزيدها شرفًا ورفعًة، ومن الصفحات الناصعة ما يجعلها فـي 
مقدمة أمم األرض. ونستذكر اليوم واحدة مـن أبـرز تـلـك 

المحطات التي غّيرت وجه التاريخ، ومـنـَحـتـه دورًا مـفـعـمـاً 
 .بالحياة، وألقاً ينبض تجّددًا وجماالً سيستمر ما بقيت األمة

ففي هذه األيام َتِحلُّ علينا الذكرى الرابـعـة والسـبـعـيـن 
لـميالد مجد األمة وعنفوانها، حزب البعث العربي االشتراكي، 
الذي انبثق من رحم معاناتها و ضميرها الحي، ليعلن إيمانه 
بوحدتها، وحتمية تحررها، وسعى لتحقيق نـهـضـتـهـا الـتـي 
تليق بها بين اُألَمم. فسطَّر البطوالت واألمـجـاد بـاذًال فـي 
سبيل ذلك التضحياَت الجسام، مثبتًا أنه حزب األمة الرسالي 
الذي رفع راية سفرها النضالي التحرري عالية خـفـاقـة مـن 

  المحيط إلى الخليج.
وبهذه المناسبة الجليلة نتوجه إليكم بالتهنئـة الـقـلـبـيـة 
المقرونة باإلكبار واإلجالل لقيادتكم الحـكـيـمـة الشـجـاعـة، 
ومن خاللكم إلى كل رفاقنا البعثيين وجماهير أمتنا العربيـة 
في كل مكان، وفي طليعتهم شبابها الذين يسطِّـرون أروع 
مالحم البطولة، مبدين المواقف الجبارة، واإلرادة الفوالذية، 

/ ١/  ١احتضانه انطالقة المقاومة الفلسـطـيـنـيـة فـي -٢
 ، ومشاركة بعض البعثيين من جنوب لبنان فيها.١٩٦٥

بناء أول تجربة للمقاومة الوطنية اللبنـانـيـة فـي قـرى -٣
 .١٩٦٨الجنوب الحدودية منذ العام 

 -١٧بناء أول نظام وطني حديث في العراق عبر ثـورة -٤
. نظام بلغ مستواه سـقـف الـدول الـحـديـثـة ١٩٦٨/  ٧/  ٣٠

والمعاصرة بحيث شملت شتى الميادين العـلـمـيـة والـبـنـيـة 
التحتية الحضارية، وتعميم أسس العدالة االجتمـاعـيـة. هـذا 
إضافة إلى تأميم النفط وتوظيفه للمصلـحـتـيـن الـوطـنـيـة 

 العراقية، والقومية العربية.
، والذي حقق ١٩٨٠التصدي للعدوان الفارسي في العام -٤

. وكانت من أهم نتائجـه إقـفـال ١٩٨٨نصراً عليه في العام 
البوابة الشرقية في وجه أطماعه المرسوم امتدادها لتحـمـي 

 أمن الوطن العربي من تهديدات الغزو الفارسي.
٥

، بعد ٢٠١٢مواجهة االحتالل اإليراني للعراق منذ العام -٦
أن أصبح وكيالً عـن االحـتـالل األمـيـركـي. وقـد اسـتـطـاع 
البعثيون أن يصمدوا في وجه ميليشيات نظام والية الفقـيـه، 
تلك الميليشيات التي ارتكبت أكثر الجرائم وحشـيـة والـتـي 
تفوق جرائم المغول فظاعة بحق شعب العراق، والبـعـثـيـون 
في المقدمة منه. وكان الدور البطولي للبعثيين وحلـفـائـهـم 
من الوطنيين أكبر األثر في منع فرسنة العـراق، وذلـك مـن 

 أجل المحافظة على عروبته.

مشاركة البعثيين في كل ثورات (ربيع الشباب العربي)، -٧
وهم ال يزالوا مستمرين في إعطاء تـلـك الـثـورات عـمـقـهـا 
القومي، ذلك العمق الذي يعطيها زخماً وقوة. وهم حريصون 
على بناء جبهات التحالف الوطني والقومي في كل السـاحـات 

 مع كل القوى الصادقة بانتمائها للعروبة.

وإننا لكل ذلك، نقدر في المؤتمر الشعبي العربي تـقـديـراً 
عالياً نضال الرفاق البعثيين أينما حلوا في ساحات الـنـضـال، 
ومنها مشاركتهم في المؤتمر الشعبي العربي جنباً إلى جنـب 
التنظيمات والشخصيات الوطنية، بكل ما يمثلونه من القـيـم 
الوطنية والقومية واإلنسانيـة الـتـي يـبـذلـونـهـا مـن أجـل 
قضاياهم القطرية العادلة بشكـل خـاص، وكـل الـقـضـايـا 

 القومية بشكل عام.
تحية إلى مؤسسي البعث ومناضليه الـذيـن قضـوا عـلـى 

 دروب النضال.
تحية إلى القيادة القومية للحزب، وإلى كـل الـمـنـاضـلـيـن 

 البعثيين في الوطن العربي وخارجه.
 تحية إلى جماهير األمة العربية وشهدائها.

    
    األمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربي
    المحامي أحمد النجداويالمحامي أحمد النجداويالمحامي أحمد النجداويالمحامي أحمد النجداوي

 ٢٠٢١نيسان  ٦في 
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دين في كـل ذلـك حـبـهـم  والشكيمة التي ال تنكسر، مجسِّ
ألمتهم وإيمانهم الراسخ بحقها في الحرية والـكـرامـة وهـي 

 .تمر بمخاض بعثها الجديد
وفي هذه الذكرى العطرة نحيي وبـإكـبـار عـالـي الـقـادة 
المؤسسين وفكرهم النّير الذي شق لألمة طريقها الـجـديـد، 
ونستلهم من نهج الرفيق المؤسس أحمد ميشـيـل عـفـلـق، 
وتضحية شهيد األمة الرفيق صدام حسين، وثبات ومطاولـة 
الرفيق المجاهد عزة إبراهيم رحمهم اهللا جميعاً، كل معـانـي 

 .األمل والصمود للمضي في حمل رسالة البعث الخالدة
ونعاهدكم بهذه المناسبة الغالية على قلـب كـل عـربـي 
شريف، أن نبقى الجنود األوفيـاء لـفـكـر حـزبـنـا الـعـظـيـم، 
مدافعين عن شرف األمة وقدسية تـرابـهـا مـهـمـا عـظـمـت 
التحديات، التي لن تزيد مناضلي البعث إّال هـّمـة وصـالبـة 

 .وعنفوان
نسأل اهللا تعالى أن تكون راية النـصـر حـلـيـفـة الـرفـاق 

 .المناضلين و كل المخلصين ألمتهم ولبعثها العظيم
عاشت األمة العربية حرة كريمـة وعـاش الـبـعـث حـامـًال 

 رايتها عالية خفاقة لتنير سماء اإلنسانية.
٤/٤/٢٠٢١ 
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 (تهنئة بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين  

 لميالد البعث العظيم) 
    الرفق المناضل (أبو جعفر) حفظكم اهللا ورعاكمالرفق المناضل (أبو جعفر) حفظكم اهللا ورعاكمالرفق المناضل (أبو جعفر) حفظكم اهللا ورعاكمالرفق المناضل (أبو جعفر) حفظكم اهللا ورعاكم

    أمين سر قيادة قطر العراقأمين سر قيادة قطر العراقأمين سر قيادة قطر العراقأمين سر قيادة قطر العراق    
يسر مكتب الثقافة واإلعالم القومي أنْ يتقدم إليكم ومـن 
خاللكم إلى الرفاق المناضلين أعضاء قيـادة قـطـر الـعـراق، 
وكافة كوادر الحزب ومناضليه في تنظيـمـات الـقـطـر وإلـى 
جماهير شعبنا العراقي الشـجـاع، بـأحـر الـتـهـانـي وأزكـى 
التبريكات القلبية المقرونة باالعتزاز الكبير، وذلك بمناسـبـة 
ذكرى ميالد حزب الثورة العربية وطليعة كفاحها ونهضـتـهـا، 
حزب البعث العربي االشتراكي، متمنيـن لـكـم السـداد فـي 
مهماتكم النضالية، وانتم تخوضون ملحمة تـحـريـر الـعـراق 

 في هذا الظرف العصيب.
لقد كانت العالقة بين انطالقة البعث العظيم وبين 
العراق  ومنذ بداياتها األولى عالقة عضوية ساهمت في 
ميالده الميمون، فقد شكلّت المعارك التي خاضها شعب 
العراق العظيم والتحديات التي واجهها على طريق تحرره من 
النفوذ األجنبي ونزوعه نحو التقدم والرقي، عوامل أساسية 
عجلت بوالدة البعث الخالد وانبثاق تجربته. فال عجب أن 
يبقى البعث في العراق على مدى السنين واأليام  رافعاً راية 
النضال والجهاد مفعمة بكل القيم والمعاني واألخالقيات 
المجيدة،  مقدماً خالل مسيرته المظفرة كواكب متعاقبة من 

 الشهداء فداًء للعراق واألمة. 
لقد كان ميالد حزبنا المناضل، إيذاناً ببدء مرحلة تاريخية 
فاصلة  في حياة أمتنا، بعد أنْ وضع يده على جراحها وحدد 

بدقة استراتيجيات العمل لنهوضها وتطورها مستلهماً روحها 
 وخصائصها الحضارية وقيمها األصيلة.

لذا فإنَّ احتفاءنا بذكرى الميالد الميمون هو احتفاء بعصر  
التغيير الخالق لالرتقاء بالعروبة إلى مستوى المشروع 
النهضوي، وبما يعزز مكانة األمة العربية و يليق بتاريخها 

 . العتيد، وتراثها الثر 
لقد خطى البعث في العراق خطوات كبيرة على طريق 
تحقيق أهدافه العظيمة في الوحدة والحرية واالشتراكية 

المجيدة التي أعادت  ١٩٦٣فقاد  ثورة الثامن من شباط 
العراق إلى أمته العربية، وفي العام  نفسه انجز خطوات 
وحدوية أساسية بإعالن ميثاق الوحدة الثالثية مع مصر 
وسوريا، ثم تحقيق الوحدة العسكرية مع سوريا. كما تمكنت 

م  التي ١٩٦٨تموز عام   ١٧طالئع  البعث القيام  بثورة 
أنجزت عبر مسيرتها  الظافرة  مستويات متقدمة في البناء 
والتنمية الشاملة في القطاعات التعليمية واألكاديمية 
والصناعية والزراعية والخدمات االساسية، حاز فيها العراق  

 موقعاً متقدماً أخرجه  من إطار دول العالم الثالث.
ومع التحدي البربري المتمثل في االحتالل األمريكي 

فقد أبلى مجاهدو البعث في العراق  ٢٠٠٣الغاشم سنة 
بسالة فريدة في مقاومة المحتل واالنتصار عليه يتقدمهم 
الرفيق األمين العام للحزب القائد األعلى للجهاد والتحرير 
شيخ المجاهدين الشهيد عزة إبراهيم رحمه اهللا تعالى، 
فكانوا بحق الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه 

 واألمناء على حمل راية الرسالة الخالدة.
وبهذه المناسبة العزيزة على قلوب جماهير األمة 
ومناضلي البعث األوفياء ندعو اهللا تعالى أنْ يمن على عباده 
المؤمنين من مجاهدي البعث في العراق وشعبه الصابر 
بالنصر المؤزر والحاسم على الفرس الصفويين وأذنابهم 

 . ٤العمالء (ويومئذ يفرح المؤمنونَ بنصر اهللا)الروم،
وفقكم اهللا وسدد خطاكم في نضالكم وجهادكم البطولي 
على طريق الخالص وتحرير العراق من االحتاللين 
الغاشمين، األمريكي والفارسي الصفوي وكل عام وانتم 

 وامتنا العربية وحزبنا العظيم بألف خير. 
٥/٤/٢٠٢١ 
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الرفاق المناضلين في حزب البعث العربي االشتراكي  وفي 
 جبهة التحرير العربية

يسرنا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في منـطـقـة 
صور بأن نقدم لكم ومن خاللكم بأحر التحيات الـنـضـالـيـة 

لحزب البعث العـربـي االشـتـراكـي  ٧٤بمناسبة ذكرى ميالد 
لجبهة  التحرير العـربـيـة فـفـي هـذه   ٥٢وذكرى االنطالقة 

المناسبة المجيدة نتوجه بتحية إلى حزبكم وجبهـتـكـم لـمـا 
قدمته من تضحيات جسام على طريق التحـرر واالسـتـقـالل 
الوطني وكان وال زال لها دور  ريـادي وبـارز فـي سـبـيـل 
الدفاع الحقوق الوطنية لشعبنا وبتصدي لكافـة الـمـؤامـرات 
التي استهدفت وما زالت تستهدف النيل من وحدانية تمثيـل 
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منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنـا 
 الفلسطيني. 

وبهذه المناسبة المجيدة نتـمـنـى لـحـزبـكـم وجـبـهـتـكـم 
المناضلة مزيدا من التقدم  والنجاح لما فيه مصلحة لشعبنـا 
وامتنا العربية واإلسالمية آملين بأن تأتي هذه الـمـنـاسـبـة 
وقد تحرر شعبنا من رجس االحتالل الصهيوني ولـنـحـتـفـل 
وإياكم في ربي فلسطين وبتجسيد الدولة الـفـلـسـطـيـنـيـة 
المستقلة ذات السيادة وعودة الالجئين إلى ديـارهـم الـتـي 

 ١٩٤شردوا منها وفق القرار األممي 
 التحية لشهداء 

 الحرية لألسرى والمعتقلين 
 عاشت الذكرى المجيدة لحزبكم وجبهتكم المناضلين

    رفاقكم قيادة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني رفاقكم قيادة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني رفاقكم قيادة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني رفاقكم قيادة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني 
 ٣/٤/٢٠٢١منطقة صور منطقة صور منطقة صور منطقة صور 
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وجهت قيادة حركة فتح في منطقة صور جـنـوب لـبـنـان 
برقية تهنئة إلى الرفاق في جبهة التحرير العربية بمـنـاسـبـة 
السابع من نيسان ذكرى انطالقتها المجيدة، ومـيـالد حـزب 

 البعث العربي االشتراكي الرابعة والسبعين جاء فيها:
 الرفاق قيادة وكوادر الجبهة بالوطن والشتات...

 تحية العودة والوطن... 
بمناسبة انطالقتكم المجيدة تتقدم قيادة حركة فتح فـي 
منطقة صور، بأحر التحيات الـنـضـالـيـة، وبـبـالـغ الـتـهـانـي 
والتقدير لرفاق الدرب المناضلين في جبهة التحرير الـعـربـيـة 
وحزب البعث العربي االشتراكي بمناسبة السابع من نـيـسـان 
ذكرى انطالقة جبهتكم الميـمـونـة، ومـيـالد حـزب الـبـعـث 

 العربي االشتراكي المجيدة.
تأتي هذه الذكري المجيدة وقيادتنا الفلسطيـنـيـة وعـلـى 
رأسها فخامة الرئـيـس مـحـمـود عـبـاس أبـو مـازن وهـم 
يخوضون معركة الدفاع عن األرض والـعـرض ضـد كـافـة 
المؤامرات التي تستهدف قضيتنا الوطنية، ومعركـة الـدفـاع 
عن شعبنا ضد وباء كورونا الذي ينهش بأهلنا في الـوطـن 
والشتات، كما ويقودون معركة شعبنا الـفـلـسـطـيـنـي فـي 

 التحرير والعودة.
وبهذه المناسبة العطرة نؤكد علـى اعـتـزازنـا وتـقـديـرنـا 
بمسيرة الجبهة النضالية، واننا في حركة فـتـح نـعـاهـدكـم 
ونعاهد شعبنا على االستمرار بالنضال حتى تحقيق أهدافـنـا 
في التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية الـمـسـتـقـلـة 

 وعاصمتها القدس الشريف.
كما ونتقدم من كافة أسر الشهداء األبرار بالتحية والفخـار 
وبأجمل باقات التقدير والعرفان إلى أسـرانـا الـبـواسـل فـي 
سجون االحتالل، مؤكدين بـأنـنـا سـنـبـقـي عـلـي دربـهـم 
متمسكون بثوابتنا الفلسطينية التي رسمها الشـهـيـد الـرمـز 
ياسر عرفات رغم كل المؤامرات على قضيتنا والضـغـوطـات 

على قيادتنا ولن يهدأ لنا بال أال بإطالق سراح كافة األسرى 
 والمعتقلين.

 المجد والخلود لشهدائنا األبرار
 الشفاء العاجل لجرحانا األبطال

 الحرية ألسرانا البواسل
    اللواء/ توفيق عبداهللاللواء/ توفيق عبداهللاللواء/ توفيق عبداهللاللواء/ توفيق عبداهللا

أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، القائد أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، القائد أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، القائد أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، القائد 
    التنظيمي والعسكري لحركة "فتح" في منطقة صورالتنظيمي والعسكري لحركة "فتح" في منطقة صورالتنظيمي والعسكري لحركة "فتح" في منطقة صورالتنظيمي والعسكري لحركة "فتح" في منطقة صور
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الرفيق القائد ركاد سالم أبو محمود األمين العام لـجـبـهـة 
 التحرير  العربية.

 الرفاق قيادة وكوادر ومناضلي  جبهة التحرير العربية 
 الرفاق في حزب البعث العربي  االشتراكي 

 تحية الثورة والنضال 
 النطالقة  جبهة التحريـر الـعـربـيـة  ٥٣لمناسبة الذكرى الـ 

تتقدم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ممثلة بـقـيـادتـهـا   
في بيروت بأحر التهاني وأصدق التحيات للجـبـهـة، وجـمـيـع 
كوادرها وقياداتها ومناضليهـا، عـلـى أرض الـوطـن وفـي 

 اللجوء والشتات.
إن انطالقة جبهتكم  بمواقفها المبدئية الثابتـة  شـكـلـت 
 رافًدا هاًما للحركة الوطنية والثورة الفلسطينية الـمـعـاصـرة 

نهنئكم بهذه المناسبة الوطنية الـفـلـسـطـيـنـيـة الـغـالـيـة،  
ونتمنى لكم المزيد من التقدم والنـجـاح لـتـحـقـيـق أهـداف 
 شعبنا السامية في تحرير كل شـبـر مـن تـراب فـلـسـطـيـن 
معًا وسويًا حتى النصر والتحـريـر والـعـودة وقـيـام الـدولـة 

 الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
    
    أخوتكم في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  أخوتكم في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  أخوتكم في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  أخوتكم في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  

 ،٢٠٢١نيسان   ٣بيروت في  
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    محمد حالويمحمد حالويمحمد حالويمحمد حالوي
  عضو قطرية سابقاً 

مع اقتراب السابع من نيسان من كل عام تسترجع ذاكـرة 
ومـا تـالهـا  ١٩٤٧البعثيين حقبة تأسيس حزبهم في العام 

من حقبات مسـيـرة نضـالـيـة غـدا عـمـرهـا فـي األربـعـة 
 والسبعين.

لقد كان ميالد حزب البعث إيذانًا بحقبة جديدة في تاريـخ 
األمة العربية تركت آثارها العميـقـة فـي اإلنسـان الـعـربـي 
المتطلع إلى توحيد الوطن شعبًا حرًا وأمة عربية واحدة ذات 
 رسالة خـالـدة هـدفـهـا الـوحـدة والـحـريـة واالشـتـراكـيـة.

إن هذا الحدث التاريخـي شـكـل مـحـاكـاة لـمـاٍض مـجـيـد 
واستنهاضًا لشعب عانى من جراء سوء األوضاع السـيـاسـيـة 
واالقتصادية واالجتماعية المتأزمة، انـطـالقـًا مـن السـاحـة 
السورية وامتدادًا إلى سائر الساحات العربية، حـيـث كـانـت 
تلك تعيش بدورها أيضاً، تبدالت وتطورات وأزمات وطنيـة 
وقومية، كان أبرزها المشروع التقسيمي االستيطاني عـلـى 

 حساب شعب وأرض فلسطين.
لم تكد تمضي شهور سبعة على التأسـيـس حـتـى صـدر 

، وحتى كان عـدد ٢٩/١١/١٩٤٧قرار تقسيم فلسطين في 
من قادة الحزب وأعضائه يلتحقون بالمجاهدين للدفاع عـن 
فلسطين، بموازاة التظاهرات وإصـدار الـبـيـانـات الـمـنـددة 
بمواقف الحكومات العربـيـة وتـقـاعسـهـا وفضـح فسـادهـا 
وتواطئها مع القوى الخارجية واألحالف المتآمرة على مصالح 
األمة ، والدفاع عن حقوق المـواطـنـيـن ومصـالـحـهـم فـي 
الساحات واألقطار العربية أينما ومتى دعا الـواجـب. إذ لـم 
يكن الحزب ومنذ مهد االنطالقة مجرد جماعة مـفـكـريـن أو 
جماعة سياسية تطرح شعارات رنانة مـعـزولـة عـن هـمـوم 
الناس وقضايا المصير، بل كانت معادلتها الـثـابـتـة دائـمـًا: 

 الفكر والفعل توأمان ال ينفصالن.
وكما برز في صفوف الحزب الـمـفـكـرون الـكـثـر، شـهـدت 
المواقع النضالية تزاحم الفاعلين على أرض الواقع بالعـطـاء 
المادي والميداني واالندفاع في سـاحـات الـنـضـال، أوقـات 
السلم والحرب على السواء دون أي اعتبار لحسابات المنافـع 
والمصالح الشخصية أو الفئوية حتى بلغ الكـثـيـرون مـنـهـم 

 مرحلة التضحية باالستشهاد.
لذلك، في هذه الظروف الـتـي تـتـجـمـع فـيـهـا األخـطـار 
والتدخالت من القوى الخارجية من جهة وانصيـاع الـبـعـض 
في داخل الوطن لإلمالءات الصادرة من خارج الحـدود مـن 
جهة أخرى، يشعر البعثيون بـطـعـم رسـالـتـهـم اإلنسـانـيـة 
الجامعة الموحدة لمكونات األمة وبأهمية التمسك بالمبـادئ 
والمبررات والحيثيات لـنـشـأة حـزبـهـم واسـتـمـرار دورهـم 
الوطني والقومي في مـواجـهـة األعـداء، وتـجـسـيـد فـكـرة 
االنطالقة واالستراتيجية المرسومة ببيان التأسيس المـعـلـن 

في قـاعـة مـقـهـى  ١٩٤٧في السابع من نيسان من العام 

 الرشيد في دمشق.
وفي الوقت الذي شهدت فيه مسيرة البعثيـيـن إخـفـاقـات 
في بعض المواقع أو تخللها هـفـوات أو نـواقـص داخـلـيـة 
ذاتية، ناهيك عن المحاوالت والمؤامرات التي حاكتهـا قـوى 
خارجية لعرقلـة مسـار الـحـزب الـنـهـضـوي وتـقـدم األمـة 
وتطورها، يكون التحلي بشجاعة المؤمن بالعقـيـدة، دافـعـاً 
للتصحيح والتجديد باألسلوب الـديـمـقـراطـي الـذي يـلـيـق 
بالمناضلين وفق األصول النظامية الملحوظة اإلجراء، خاصة 
أن هذا المنحى ليس جديدًا على تاريخ الـحـزب وأدبـيـاتـه، 
فقد سبق ودعا إلى اعتماده الرفيق القائد المؤسس األستـاذ 
ميشيل عفلق في الحديث الذي ألقاه في بيروت في احتفـال 
القيادة القومية في الذكرى الثالثة عشرة لتأسـيـس الـحـزب 

 حيث قال: ١٩٦٠نيسان  ٧في 
"إن المجال الذي قّصر فيه الحزب هو البحـث االشـتـراكـي 
المنظم ووضع نظرية مفصلة لالشتراكية العربية. فلقد كان 
يكفي للحزب في السنوات األولى لتأسيسه أن يـعـلـن عـن 
مبدأ استقالل الطريق العربي االشتراكي وأن األمة العـربـيـة 
تبني لنفسها اشتراكية مسـتـمـدة مـن روحـهـا وحـاجـاتـهـا 
وظروفها. إال أنه كان من الواجب أن نتجاوز هذه الـمـرحـلـة 
االبتدائية ونطور فكرتها ونعمقها ونغنيها بتجارب الـبـلـدان 
األخرى. وهذا إحدى مسؤوليات البعثـيـيـن الـرئـيـسـيـة فـي 

 المستقبل القريب" (في سبيل البعث الجزء األول)
أيضًا، مع موعد السابع من نيسان موعد الوفاء، يستـذكـر 
البعثيون القادة األوائل بأزهى األهـبـة والـفـخـر واإلجـالل، 
مؤسسي المدرسة الفكرية التي تعلمت األجيال منها الكثـيـر، 
قديمها وجديدها، هذه المدرسة التي تدعو كما قال الـقـائـد 
المؤسس األستاذ ميشيل عفلق "إلى قيام الدولـة الـعـربـيـة 
التي تتيح لجميع المواطنين أن يعمـلـوا مـتـعـاونـيـن عـلـى 
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تحقيق إمكانيات األمة العربية في مـجـال الـروح والـمـادة، 
وذلك بتحقيق إمكانيات كل فرد من أفرادها دونـمـا عـائـق 
مصطنع. وبذلك تبعث القوى الكامنة فـي األمـة وتصـحـح 
القيم البالية ويستعيد كل مواطن حقه المقدس كامـًال فـي 
الحرية والمسؤولية". ومضيفًا: "فالدولـة إذن تـقـوم عـلـى 
أساس اجتماعي هو القومية وأساس أخالقي هـو الـحـريـة. 
وأفرادها يكونون مرتبطين بقوميتهم مسؤوليـن عـن أداء 
واجباتهم نحوها بقدر ما يكونون أحرارًا فيها" (فـي سـبـيـل 

الجزء األول) وذلك على نقـيـض مـا نشـهـده فـي   –البعث 
الحقبة األخيرة في منطقتنا العربية واإلقليمية مـن دعـوات 
ومواقف عنصرية أو طائفية أو مـذهـبـيـة تـودي بـالـدولـة 
والوطن والمواطنين إلى مزيد من التشرذم واالنقسام، مـمـا 
يسهل على أعداء األمة النفاذ إلى مجتمعاتنا وإضعاف بنيتنا 
الوطنية والقومية لتحل محلها الكيانات العرقية أو الطائفيـة 
أو المذهبية، حتى أصبح واقعنا العربي اليوم رهينة التنـاحـر 
واالنقسام والتشتت المناقض لطبيعـة الـمـنـطـق وصـحـوة 
العقل والضمير. وقد ساهمت النفوس االنهزامية لـلـطـبـقـة 
الحاكمة في معظم أقـطـار الـوطـن، بـالـتـراجـع إلـى هـذا 
المستوى من االنحدار، حيث بـات الشـعـب بـأشـد الـحـاجـة 
السترداد إرادته السليبة بتعاضد القوى الـحـيـة والـهـيـئـات 
الشعبية لتفعيل الحركة النضاليـة فـي مـخـتـلـف السـاحـات 
واالرتقاء فوق مختلف التصنيفات الفئوية واالنقسامية، كـمـا 

بات ملحًا على هذه القوى والهيئات وفي طليعتـهـا حـزبـنـا، 
العمل الستخراج الصيغ الواقعية والعملية لتفـعـيـل الـحـراك 
الجماهيري ولمواصلة التحـرك والـنـضـال لـنـيـل الـحـقـوق 

 المشروعة سواء على المستوى الوطني أو القومي.
وبالوقوف أمام مشهد هذا الحراك على الساحة اللبـنـانـيـة 

ورغم أنه أدى إلـى الـكـثـيـر مـن  ٢٠١٩منذ تشرين األول 
النتائج اإليجابية، اال أنه بقي دون الـتـّمـكـن مـن تـحـقـيـق 
أهدافه اإلصالحية، بفعل عوامل ذاتية لقياداته ومجموعاته 
أبرزها تشرذمها من جهة، وتصدي الطبقـة الـحـاكـمـة لـهـا 
بمختلف مكوناتها وبأساليبها السـلـطـويـة الـمـعـهـودة فـي 
أنظمة الحكم الفاسدة من جهة ثانية، األمر الذي يـقـتـضـي 
فيه على قوى ومجموعات الحراك، ومـن ضـمـنـهـا حـزبـنـا، 
توحيد الصفوف والمبادرة لتشكيل قـيـادة مـوحـدة وطـرح 
برنامج عمل متكامل لتجديد دورها في قيادة الـثـورة كـي 
يستمر لبنان ويتعـافـى مـهـمـا قسـت الـظـروف الـداخـلـيـة 
واإلقليمية والدولية، وحتى ال نردد الحقًا مقولة: "لن يـنـفـع 

 بكاء ُمْلٍك لم نحسن الدفاع عنه".
كل التقدير لكوكبة الرفاق المؤسسين الذين شـيـدوا هـذا 
الصرح الحزبي العظيم والتحية لسائر الرفاق الذيـن تـابـعـوا 
المسيرة وأبقوا الشعلة مضيئة إلكمال الـرسـالـة وتـحـقـيـق 

 األهداف.
* * * * 

    نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
لـنـاحـيـة (Biologyيختلف علم التأريخ عن علوم الحياة ( 

ل الوسطي للحياة البشرية، حـيـث تـوافـقـت  األعمار والمعدَّ
األنظمة االجتماعية في العالم على اعـتـبـار سـن الـرابـعـة 
والستين مثًال، وبعضها أقل من ذلك، عامًا لـبـدايـة تـقـاعـد 
الفرد والخلود للراحة من عمٍل وظيفي استهلك مـنـه مـا ال 

 يقل عن ربع القرن من الزمن،
فيما تتباهى دوُل العالمـيـن األول والـثـانـي، بـالـمـعـدل 
المتوسطي إلعمار أبنائها فـتـتـسـابـق الـمـتـقـدمـة صـحـيـاً 
واجتماعيًا وخدماتيًا فيها، على رفع هذا المتوسط عامـًا إثـر 
العام، بينما دوُل أخرى من العالم الثالث وما بعـد، يـكـاد ال 
يصل فيها المواطن إلى سن التقاعد حتى يكون إلى الـلـحـد 

 اقرب منه إلى التمتع بسنوات ما بعد التقاعد .
تلك إحصائيات علمية ال تحتاج إلـى دالئـل أو إثـبـاتـات 
وقرائن، كما تفرضه علوم التأريخ وتشعباته في مقاربـاتـهـا 
ل(اعمار) الحركات الفكرية والسياسية واالجتماعية التي منها 
من يستمر ألجيال وعقود ويتمدد، ومنها من يـحـمـل بـذور 
فنائه واضمحالله قبل ان يصلب عوده ويخلد اسمه فينـدثـر 

 إلى األبد .
في تجربة حزب البعث العربي االشتراكي الذي ُيحَتَفل فـي 
السابع من نيسان لهذا العام في الذكرى الرابعة والسبـعـيـن 

لتأسيسه، ما يجعله وبـدون مـنـازع، مـن الـحـركـات الـتـي 
استمّرت وستستمر لعقوٍد وعقود، يخـرج مـن مـرحـلـٍة إلـى 
أخرى ، فيبقى االصلب عودًا واألعمق خبرًة من التي سبقـت، 
وقد صقلته الظروف وعجنته الِمَحن وقّوت مـن شـكـيـمـتـه 
الزالزل الداخلية التي كانت لتقصمه قصمًا وتنـهـي وجـوده 
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إلى االبد، لوال ما بداخله من المناعة الذاتية الـتـي تـجـعـلـه 
كطائر الفينيق األسطوري الذي يتحـدى الـمـوت بـعـد كـّل 

 رزية،  وهو يتشبث بالحياة .
ما يجعل "البعث" قويًا انه يحمل سـر بـقـائـه فـي كـونـه 
"الفكرة" التي ال تموت سواء كان الحزب حـاكـمـًا لـقـطـر أو 
محكومًا فيه، بانيًا للسلطة أم قائدًا للمقـاومـة، فـي اعـلـى 
قمم المسؤولية أم تحت سنابك الـخـيـل، وفـي كـل تـلـك 
الحاالت ال يمكن ألي قوة في العالم أن تنكـر عـلـى الـعـرب 
انهم أمة واحدة لها الحق في أن تكون لها هويتها القوميـة، 
شأنها شأن األمم االخرى، األلمانية والفرنسيـة واإليـطـالـيـة 
واإلسبانية والبرتغالية واإلنكليزيـة والصـيـنـيـة والـهـنـديـة 

والروسية وغيرها من األمم التي كّونت دوالً قومية تـحـمـل  
مسمياتها ، فما الذي يمنع امة العرب ان تلم شملها وتجـمـع 
أقطارها في وحدٍة عربية تحاكي امل الـعـرب فـي مـالقـاة 
بعضهم البعض دون حدوٍد وحواجز وهم الذين ال تجمعهـم 
اللغة وحسب وإنما التاريخ والجغرافيا والمصلحة المشـتـركـة 
في اقتصاٍد عربي واحد يملك كل هذا الـكـم مـن الـثـروات 
واألرض والسواعد والعقول، ولماذا يحـق ألوروبـا " مـثـًال، 
القارة العجوز " بدولها ما فوق العشرين وأمـمـهـا ولـغـاتـهـا 
وحروبها البينية على مدى عقود من التاريخ، أن تـنـضـوي 
تحت اتحاد سياسي اقتصادي وعملة واحدة، وُيـمـَنـع ذلـك 
 عن العرب الذيـن مـهـمـا طـال تشـرذمـهـم ومـعـانـاتـهـم،

ستبقى "الفكرة " هي األمل في خـالـصـهـم مـن الـتـجـزئـة 
 واالستغالل مهما طال الزمن .

هذه الفكرة التي حملت بذرة التأسـيـس لـهـا فـي كـيـان 
تنظيمي حمل اسم "حزب البعث العـربـي االشـتـراكـي" فـي 

 ،  ١٩٤٧العام 
استطاعت أن تنمو وتتمدد في أقطار المشرق العربي كما 
أقطار المغرب، وحققت أولى التجارب الوحدوية العربية فـي 

ضـمـن  ١٩٥٨العصر الحديث بوحدة سـوريـا ومصـر عـام 
"الجمهورية العربية المتحدة ،" وحملت مسؤولية الحكم فـي 

 ،١٩٦٣قطري سوريا والعراق عام 
وبالرغم من كل ما تعرضت له تلك التجارب من تحديـات 
خارجية وداخلية ال يتسع المجال لذكرها والوقوف على كـل 
منها وكلها موثقة في أدبيات "نضال البعث" وكتابات القائد 
المؤسس ، عادت "الفكرة" لتتولى مسؤولية حكم العراق في 

وتبني تجربًة أخرى رائدة نقلت هذا القطر إلـى ١٩٦٨العام 
مصاف الدول المتقدمة حضاريـًا واجـتـمـاعـيـًا واقـتـصـاديـاً 
واقتدارًا عسكريًا واستقالالً سياسيًا وغيرها مـن الـمـنـجـزات 
التي اعتبرها الغرب الطامع تهديدًا مباشرًا لـمـصـالـحـه بـعـد 
تحقيق شعار "بترول العرب للعرب "واالنتصـار فـي مـعـارك 
محو األمية وبناء جـيـش مـرهـوب الـجـانـب لـكـل طـامـع 
ومغتصب لألراضي العربية خاصًة فلسطين السليبة ،فكانـت 
عمليات البدء في نصب األفخاخ لـهـذه الـتـجـربـة والـعـمـل 
الدؤوب النهائها، بعد أن شعر الغرب والصهاينة خـطـورتـهـا 

 على مصالحهم والمتمثلة ب:
حماية الكيان الصهيوني المغتصب لفلسطين والمزروع -١

 في قلب الوطن العربي لـمـنـع وحـدتـه وتـالقـي اقـطـاره،
ابقاء السيطرة على النفط العربي ووضعه تـحـت رحـمـة -٢

الغرب إنتاجًا وتسعيرًا وتصديرًا، ومنع أية دولة مـنـتـجـة لـه 
التحُكم فيه، وهو (الغرب) الذي يعلم تمامًا ان آخـر بـرمـيـل 
نفطي سينضب في المستقبل سيكون من بـتـرول الـعـراق 
 الذي يشكل واحدًا من اكبر مخـزون نـفـطـي فـي الـعـالـم.

لذلك كله ،هل كانت صدفًة أن يلجـأ الـمـحـتـل األمـيـركـي 
البريطاني الصهيوني في األيام األولى لغزو العراق أن ِيقِدم 
على جريمتين أساسيتين أضافهما إلى جرائمه الـمـوصـوفـة 

 في هذا البلد قبل وبعد االحتالل :
القيام بتدمير الضريح العائد لمـفـكـر الـبـعـث األسـتـاذ -١

ميشيل عفلق وجرفه، فلماذا يفعلون ذلك وما جريمته وِلـَم 
يخافونه وهو الذي غلبت عليه صفة المفّكر قبل أي صـفـة 
أخرى حيث لم يكن رئيس دولة أو زعيم عشيـرة أو قـائـدًا 
ميدانيًا يوجه بالسالح والمدفع، وإنما "األستاذ" الـذي حـمـل 
"الفكرة" وبقي ينافح عنها في كل مراحل االنبعاث الـقـومـي 
العربي والدعوة إلى استعادة العرب إلرادتهم المسلوبة على 
أيدي المستعمر والصهيوني الغاشم وأذرعهتم في الـداخـل 
 التي تمنع نهضتهم واستغالل ثرواتهم وإنمـاء أقـطـارهـم،

ولم يكتِف بذلك بل اقدم على اتخـاذ قـرار اجـتـثـاث حـزب 
البعث، الذي يحمل الفكرة وتراهم اليوم عاجزين عن قتـلـهـا 
ألن الحزب باٍق ويتملكهم الخوف حـتـى مـن ذكـر رمـوزهـا 
فلجأوا إلى سن القوانين التي تمنع ذلك في اعالمهم تـحـت 
اقسى العقوبات، ومع ذلك يمأل العراقيون اليـوم، السـاحـات 
ليل نهار منددين بسلطة العمالء ليصنعوا بحراكهم السلمي 
عصرًا جديدًا للعراق يعيده إلى حضن امته عراقاً عربياً واحـدًا 

 موحدًا من الجنوب فالوسط والشمال ......
بالرغم من تدميره لمؤسسات الدولة الـعـراقـيـة كـافـًة -٢

،وجريمة حّل الجيش العراقي النظامي ،ابقى المحتل الغاشم 
على وزارة النفط سالمًة وتوجهت قواته فور تدنيسها ارض 
العراق ،لحمايتها ومنع التخريب عنها كي ال يعيقه ذلـك مـن 

 وضع يده على النفط واستغالله بالسرعة الالزمة .......
وفي الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس "البعـث الـعـربـي 
االشتراكي"، ما أشبه هذه "الفكرة " بحـبـة الـحـنـطـة الـتـي 
حضنتها األرض لتخرج سنابل وسنابل ال تهز الرياح عطاءها 

 وبات تجّذرها في تربة الوطن أقوى من أي اقتالع.
إنها عظمة الحزب الذي يحمل سر كيـنـونـتـه مـن اسـمـه 
المرادف للقيامة كما هي قيامة طائر الفينيـق وقـد أثـبـتـت 
التجارب والمحن وحتى الزالزل السياسية والتـحـديـات الـتـي 
واجهت هذا الحزب انه القادر على القيامة من جديد ومـهـمـا 
امتدت به السنون فهو يحمل أكسير الـحـيـاة الـدائـم الـذي 
يجعله األكثر شبابًا ونضوجًا أمام كل ما تحيكه أيادي الشـر 
المتوثبة لقتل "الفكرة " في مهدها وإعاقته عن حـمـلـهـا أو 
التبشير لها لتبقى ديدن األجيال العربية التي ال خالص لـهـا 
سوى في الوحدة والحرية والعدالة االجـتـمـاعـيـة وال يـهـم 
بعدها مسمى من يحمل الراية طالما بقيـت "الـفـكـرة" هـي 

  ٧/٤/٢٠٢١األساس .                                            
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دانت  قيادة فرع الشهيد تحسين األطرش لحزب طـلـيـعـة 
لبنان العربي االشتراكـي األسـلـوب الـبـعـيـد عـن األصـول 
القانونية واألخالقية الذي تـعـاطـى بـه مـحـافـظ الشـمـال 
القاضي رمزي نهرا مع رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض 
يمق ودعت إلى إجراء تحقيق حكومي سريع وشـفـاف يـطـال 
المحافظ أوالً بأول ويفتح مـلـفـات تـعـامـلـه االسـتـعـالئـي 
والملتبس بحق مدينة طرابلس وإيقافه الفوري عن ممارسة 

 صالحياته في محافظة الشمال .  
جاء ذلك في البيان الذي أصدرته قيادة حزب طليعة لبـنـان 
العربي االشتراكي في طرابلس والشمال عـقـب زيـارة وفـد 
حزبي برئاسة عضو القيادة القطرية األستاذ رضوان ياسـيـن  
لرئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق  صباح االثـنـيـن 

الجاري متضامناً معه ومستنكراً لما حصل له مؤخراً فـي  ١/٣
مقر محافظة الشمال حيث عمد الـمـحـافـظ إلـى احـتـجـازه 

 وتوجيه مرافقيه لحجز حريته وترهيبه،
وقد أصر الدكتور يمق وهو يرحب بالوفـد عـلـى قـراءة  - 

الفاتحة لروح الدكتور عبدالـمـجـيـد الـرافـعـي الـذي أرسـى 
مؤسسة الحزب التي حـمـلـت لـواء الـدفـاع عـن الـمـديـنـة 

 وقضاياها العادلة . 
ثم تكلم بإسهاب شارحاً حيثية ما تـعـرض لـه مـن قـبـل 
المحافظ نهرا  ليشكر الوفد الـزائـر والـمـديـنـة وهـيـئـاتـهـا 
الشعبية التي كانت على قدر المسؤولـيـة فـي الـدفـاع عـن 
البلدية والوقوف في وجه من يعمل عـلـى مصـادرة دورهـا 
ومهامها،  إلى ذلك وضع الوفد إمكانياته بتـصـرف الـرئـيـس 
لناحية كل ما يحقق اإلنماء واالهتمام بطرابلـس وأحـيـائـهـا 

الشعبية التي تستحق كل عناية ورعاية دائمة وإزالـة كـافـة 
العراقيل التي تكبلها سواء لدى المحافظة أو وزارة الداخـلـيـة 

 ورئاسة الحكومة، 
 وجاء في البيان الذي أصدره الحزب عقب الزيارة : 

كيف يسمح لنفسه موظـف حـكـومـي بـرتـبـة مـحـافـظ، 
التطاول على رئيس ثاني أكبر بلدية في لـبـنـان ومـنـتـخـب 
شرعياً بعشرات آالف األصوات االنتخابية، وهذا بحد ذاتـه ال 
يمثل إهانة موصوفة لـرئـيـس الـبـلـديـة فـحـسـب، وإنـمـا 
لطرابلس ومجلس بلديتها وأبنائها الذين يمثلهـم الـدكـتـور 
رياض يمق بحكم موقعه الشرعي والقانوني سواء اختـلـفـنـا 
معه أم اتفقنا، وهذه حقيقة تجاهلها المحـافـظ وعـمـد إلـى 

 استمرار تحديه ألبناء المدينة في عقر مدينتهم وبلديتهم. 
اننا، ومن موقع الحرص على امن المدينة وتلبية مطـالـب  

أبنائها المحقة والمشروعة  نطالـب الـحـكـومـة الـلـبـنـانـيـة 
التحقيق بكل شفافية حول ما جرى في مقر محافظة الشمال   
على خلفية ما أقدم عليه  المحافظ من تصرف ال قانوني وال 
أخالقي  مع رئيس بلدية طرابلس واعتبار المؤتمر الصحافي 
األخير لرئيس البلدية حول هذا الحادث بمثابة اإلخبـار الـذي 
على الجهات المعنية اللبنانية االنطالق منه واتـخـاذ الـقـرار  
الفوري بكف يد المحافظ كبداية للوقوف علـى حـقـيـقـة مـا 

حين أُحرِقت بلديتها ومحكمتها  ٢٨/١جرى في طرابلس ليل 
الشرعية ، كما نجدد المطالبة بإعادة االعتـبـار إلـى بـلـديـة 
طرابلس في تسلُم زمام اتحاد بلديات الفيحاء الذي تم إبعاد 
طرابلس عنه بأوامر مشبوهة لعزلها  ووضع اليد عليها كـمـا 

 ١/٣/٢٠٢١جرى لبلدية الميناء .                                            
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    كتب المحرر السياسي كتب المحرر السياسي كتب المحرر السياسي كتب المحرر السياسي 
على وقع االنهيار السريع لسعر صرف الليرة في سوق 
التداول المتفلت من كل ضوابطه، اشتعلت أسعار السلع 
والخدمات، سواء كانت سلعاً استهالكية وخاصة الغذائية منها 
أو تلك الغير استهالكية. ومع هذا االنهيار تآكلت القدرة 
الشرائية ألصحاب المداخيل بالعملة الوطنية من موظفين 
وعاملين في القطاعات العسكرية واألمنية، كما العاملين في 
القطاع الخاص وكل من يجني قوت يومه من قوة عمله، 
بائعاً جواالً أو سائقاً أو مستخدماً. هذا االنهيار في سعر 
الصرف للعملة الوطنية يتهاوى بخطى سريعة، بعكس ما 

 كان قائماً قبل ولوج سعر الصرف عتبة التفلت السائد حالياً. 
فقبل أشهر كان سعر الصرف يستقر أسابيع أو أشهراً مع 
هامش محدود بين الشراء والمبيع للدوالر، أما اليوم ومنذ 
بداية شهر آذار أصبح سقف الدوالر مفتوحاً إلى األعلى دون 
حدود، ألن الهبوط بات دون قعر يهدأ عليه. هذا السعر 
للصرف هبوطاً الذي كان يتحرك ضمن هوامش "مئوية"، 
بات اليوم يتحرك ضمن هوامش "ألفية". وإذا استمر الحال 
على هذا المنوال في ظل االنسداد السياسي الحاصل فإن 
الهامش سيتحرك صعوداً ليس ضمن حدود األلف فألف، وإنما 

 بالخمسة آالف ليرة فالعشرة آالف وهلمجرا. 
إن سعر صرف الليرة بات في ظل معطيات الوضع السائد 
بدون قعر، ألن العناصر التي تقوي من موقع العملة الوطنية 
تجاه "العمالت الصعبة" والمعادن الثمينة باتت في 

 ى فيالحضيض. وهذا مرده توقف العجلة االقتصادية حت
ظل سيادة النظام الريعي، وجشع القطاع  المصرفي  
والهندسات المالية التي وضعت  وفق مقتضيات مصالح 
المصارف، وعجز مصرف  لبنان عن التدخل في سوق القطع، 
أضف إلى ذلك األزمة السياسية الناجمة عن معطى أسبابها 
الداخلية، وأبرزها الفساد السياسي واإلداري والمالي ونهب 
المال العام وغياب الرقابة والمحاسبة والمساءلة، واألسباب 
الخارجية  وأبرزها اتخاذ  لبنان منصة إلدارة مشاريع في 
اإلقليم أدت إلى تدمير بنيات وطنية عربية، ولبنان كان  ولما 
يزل ضمن مدى الهزات االرتدادية للزلزال الذي صدع من 

 ركائز العديد من المكونات الوطنية العربية. 
إن العملة الوطنية اللبنانية التي كانت تصنف من العمالت 
الثابتة في سوق التداول النقدي، وكانت تتمتع بقوة شرائية 
وتشكل مالذاً آمناً للمدخرين، هي اليوم عملة "هوائية"، 
تتالعب فيها الرياح والعواصف في كل االتجاهات، ومما زاد 
الطين بلة، أن كميات هائلة من األوراق النقدية اللبنانية 
تضخ في السوق دون أن يكون لها رصيد مواز من العمالت 
الصعبة والمعادن الثمينة، وهذا ما أدى إلى رفع مستوى 

 التضخم إلى مستويات خيالية.  
إن ما زاد األمور تعقيداً، هو أن االقتصاد اللبناني هو 
اقتصاد "مدولر"، فاالستيراد والتصدير والبيع في سوق 
الجملة والتجزئة وغالبية العقود تنظم على أساس الدفع 
بالدوالر. وتكاد تقتصر عملية الدفع بالليرة اللبنانية على 

مرتبات العاملين في القطاع العام ودفع الرسوم والضرائب، 
وما عدا ذلك، هو قطاع مختلط، األرجحية فيه لموقع الدوالر 
في التعامالت التجارية والعالقات العقدية، خاصة وأن قانون 
النقد والتسليف ال يحصر التعامل بالعملة الوطنية، بل يجيز 
اإليفاء وترتيب الحقوق في العقود عل أساس الدفع بعملة 

 غير العملة الوطنية.
إن الموجبات التي تنتج مفاعيلها استناداً إلى عقود منظمة 
على أساس الدفع بالدوالر لم تكن تثير إشكالية يوم كان 
سعر صرف الليرة شبه ثابت. لكن المشكلة برزت بعد انهيار 
سعر الصرف وأصبح للدوالر أكثر من سعر صرف حيث أصبح 
الناس "في حالة حيص بيص".  فسعر الصرف  الرسمي يتم 

ليرة وسعر المنصة حدد بـ  ١٥٠٠العمل به على أساس  بـ 
ليرة  والسعر الموازي في السوق الذي تحدد قيمته  ٣٩٠٠

عملية العرض والطلب  وبات هذا السعر هو الذي تحتسب 
على أساسه أسعار السلع والخدمات ومعه لم تعد ألسعار 
الصرف  األخرى أية تأثيرات على تكاليف المعيشة، كما أن  
بعض السلع التي قررت الدولة توفير الدعم لها، خضعت 
بداية للتصنيف  العشوائي ولم يحدد التصنيف  السلع األكثر 
ضرورية التي  تتشكل منها السلة الغذائية، واستمرت هذه 
العشوائية إلى اللحظة التي فقدت فيها  السلع المدعومة من 
السوق بسبب الجشع عند التجار والمحتكرين، إما ألنهم 
محسوبين على أطراف المنظومة السلطوية ومحميين منها 
أو هم جزء منها، وإما من جراء تهريبها إلى الخارج وفي كل 
الحاالت  فإن هؤالء  ساهموا في تفاقم األزمة المعيشية التي 
بدأت  تداعياتها  تدفع باتجاه الفوضى. وعندما يصل األمر 
إلى مستوى الفوضى ال يعود األمر يقتصر على قطع 
الطرقات، ولن يبقى الجائعون عند حدود توصيفهم 
للمنظومة السلطوية بالفساد والدعوة إلى إسقاطها وفق 
اآلليات الدستورية، بل سيكون نزولهم إلى الشارع نزوالً 

 يختلف في مشهديته عما سبق. 
بعد هذا الذي سيحصل هل سيعود ما هو مقترح من حلول  
إلدارة األزمة كاف الحتواء مضاعفات األزمة   ومنها تشكيل  
حكومة كالتي تتجاذبها الشروط والشروط المضادة.؟ وهل  
يعود "القبض" على ساحة لبنان لتوظيفها في بزار المقايضات  
السياسية قادر على توفير حماية للبنان من االنهيار الوطني  
 على كافة الصعد والمستويات.؟ ال نرى أن ذلك سيكون ممكناً. 

المأزق) هو بإزالة أسباب األزمة  -لذلك فان الخروج من (األزمة  
بعناصرها الداخلية والخارجية. وإذا كانت األسباب الداخلية  
تختصر بتغيير المنظومة السلطوية وإعادة تشكيل سلطة  
جديدة تحاكي مطلب الشعب وحقوقه المشروعة. فإن األسباب  
الخارجية تختصر بإسقاط كل عناصر التأثير والتثقيل األمني  
والعسكري واالقتصادي التي تستغل لصالح الخارج الدولي  
واإلقليمي، وإال فإن تداعيات هذه األزمة لن تبقي وال تذر،  
وعندها فإن الكل سيدفع ثمن ما جنت يداه من إثم على لبنان.  
وانهيار الليرة بالشكل الذي يجري هو مجرد عنوان نقدي  

 لالنهيار العام.  
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
لكي يكون توصيفنا موضوعياً لهوية الـنـظـام الـلـبـنـانـي 
الحاكم حالياً، سنمهد للتوصيف بمقدمة تاريخية موجزة لـمـا 
كان عليه هذا النظام قـبـل أن يـتـحـول إلـى نـظـام نـيـو 

 .ميليشياوي
عود على بدء نعيد التذكير بأن النظام الـلـبـنـانـي نـظـام 
للمحاصصة الطائفية بين أمراء اإلقطاع الطائفي التقـلـيـدي. 
وكانت المجالس النيابية، وكذلك الحـكـومـات الـمـتـعـاقـبـة، 

 ٦و  ٦تتشكَّل على قواعد التوزيع الطائفي حسب مـعـادلـة 
مكرر، أي تقاسمها بالتساوي بين المسيحيين والمـسـلـمـيـن. 
بحيث كان يشغل مـقـاعـدهـا نـخـب مـن أبـنـاء الـعـائـالت 
اإلقطاعية. تلك العائالت التي توارثت األلقاب مـن الـعـصـر 
العثماني. ولكن قواعد المحاصصات لم تشهد صراعـات فـي 
إشغالها سوى بين النخب اإلقطاعية في الطـائـفـة الـواحـدة. 

 .وعلى العموم لم تأخذ الصراعات الطائفية أشكاالً حادة
كانت الدولة اللبنانية تشكل سقفاً للجميع، ولـذلـك ظـلَّـت 
التسويات تطبخ على نار هادئة، اللهم باستثناء ما كان منهـا 
يخرج عن مسارات االتفاق الذي حصل بين الرئيسين بشـارة 
الخوري ورياض الصلح: أن ال يكون لبنان (لالستعـمـار مـمـراً 

حـيـنـمـا عـمـدت  ١٩٥٨وال مستقراً)، كما حصل في العـام 
  .أميركا إلى تغيير المعادلة من أجل تعميق دور حلف بغداد

نعم لبنان في عهد الرئيس الراحل فؤاد شهـاب، بـعـصـره 
الذهبي في النصف األول من الستينيات من القرن العشريـن 
أخذ يبني الدولة اللبنانية ببناء الـمـؤسـسـات الـبـعـيـدة عـن 
التأثير الطائفي، اللهم إالَّ أنها كانت تختار األكفأ بـيـن أبـنـاء 
الطوائف بواسطة المباريات التي ال يستطيع أحـد أن يـقـوم 
بتزويرها. ولم تكن تشكو سوى مـن إطـالق يـد (الشـعـبـة 
الثانية) للمخابرات في قمع الحريات العامة. ولكن على الرغم 
من القمع الذي كانت تمارسه انتـشـرت األحـزاب الـوطـنـيـة 

والقومية التي كانت تـعـمـل مـن أجـل اسـتـكـمـال الـبـنـاء 
المؤسساتي للدولة الحديثة، وتعميقها لبـنـاء دولـة مـدنـيـة 

  .تحكمها المبادئ الديموقراطية
 تأصيل تاريخي لتأسيس الميليشيات في لبنان؟

منذ بداية السبعينيات من القرن العشريـن، دخـل لـبـنـان 
نفق التناقضات بالنظر إلى القضايـا الـقـومـيـة، وكـان فـي 
طليعتها الموقف من المقاومة الفلسطينية المسـلـحـة الـتـي 

، أن تنطلق من لبـنـان. ١٩٦٨أجيز لها بقرار عربي في العام 
حينذاك، وخاصة بعد دخول مصر نفق عقد (اتفاقيـة سـالم) 
مع العدو الصهيوني، استنهضت بعض القوى السياسية فـي 
لبنان من أجل منع المقاومة الفلسطينية من االنـطـالق مـن 
لبنان في عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيـونـي، األمـر 
الذي أخذ يفرز الساحة إلى طرفين: الحركة الوطنية اللبنانيـة 
كطرف أول عمل على حماية حق المقاومة الفلسطينيـة فـي 
استخدام أية ساحة عربية. واألحزاب الطائـفـيـة السـيـاسـيـة 

  .المسيحية، كطرف ثاني، في منع هذا الحق
قاد هذا التناقض إلى حرب أهلية ابتدأت أول مـظـاهـرهـا 

. وكانت السبب في تأسـيـس ١٩٧٥نيسان من العام  ١٣في 
الحركة الوطنـيـة فصـائـل مسـلـحـة لـحـمـايـة الـمـقـاومـة 
الفلسطينية. وتحت هذه الذريعة أخذت تنشـأ مـيـلـيـشـيـات 
طائفية مسلحة في المناطق التي كـانـت تسـيـطـر عـلـيـهـا 
الحركة الوطنية. وبفعل تدخل النظام السوري بضوء أخضـر 

أميركي، تم العمل على إضعاف الحـركـة الـوطـنـيـة   –عربي 
اللبنانية. وكان البديل في تفعيل دور الميليشيات الطائفـيـة 
ألنها كانت أكثر استجابة لتنفيذ مخطـط الـنـظـام السـوري. 
وهكذا انتزعت تلك الميليشيات مهمة إدارة تلـك الـمـنـاطـق 

. وفـي الـمـقـلـب ١٩٨٢بعد االجتياح الصهيوني في الـعـام 
المقابل استمرت الميليشيات الطائفية السياسية المسيـحـيـة 
في بنيتها التي ابتدأت في أوائل السبعـيـنـيـات مـن الـقـرن 
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العشرين. وهكذا تنامى التأثير السياسي للحكم الميليشياوي 
على القرار السياسي للدولة اللبنانية، خاصة بـعـد تـرحـيـل 
القوات العسكرية للمقاومة الفلسطينـيـة مـن لـبـنـان بـعـد 
العدوان الصهيوني الواسع لألراضي اللبنانية في حزيران من 

 .١٩٨٢العام 
في تلك المرحلة االنتقالية، التي تعتبر مرحلة التأسيس 
للنظام الميليشياوي الطائفي، تم إقصاء عاملين أساسيين 
عن التأثير السياسي في تركيب النظام الجديد، وهما: تأثير 
الحركة الوطنية اللبنانية من جهة، وتأثير السياسيين 

  .التقليديين من جهة أخرى
وإذا كانت الحركة الوطنية اللبنانية قد أصبحت خارج دائرة 
التأثير كلياً، فإن تأثير السياسيين التقليديين قد أصبح 
شكلياً يستعان به لتوقيع االتفاقيات فقط، تلك التي كانت 
تصوغها أجهزة النظام السوري، وكانوا بحاجة إلى تواقيعهم 
لشرعنة تلك االتفاقيات، لسبب أنهم كانوا يشغلون المواقع 

 .السياسية واإلدارية في المؤسسات الرسمية
ولهذا اقتصرت الحركة السياسية على االستعانة 
بالمؤسسات الميليشياوية في رسم هيكلية السلطة 
الجديدة. واستمر الحال على هذه الشاكلة في كل المؤتمرات 
التي كانت أجهزة النظام السوري تجمعهم في سويسرا، 
وكانت المؤتمرات تلك مقدمة لتتويج نتائجها باتفاق الطائف 

. وباتفاق الطائف تم تأسيس الجمهورية ١٩٨٩في العام 
الجديدة التي احتل المواقع فيها أمراء الميليشيات مواقع 
السلطة في شتى أشكالها. وكان من أهم نتائج اتفاق 
الطائف أنه نقل الجمهورية اللبنانية من سلطة إقطاع 
العائالت الطائفية إلى العصر الطائفي النيو ميليشياوي؛ أي 
العصر الذي استلم فيه أمراء الميليشيات الطائفية السلطة 

 .في لبنان بكل مفاصلها
 ماذا كانت نتائج جمهورية العصر النيو ميليشياوي؟

كما أن اإلناء ينضح بما فيه، فإن الثقافة تنضح بالمبادئ 
التي تربى عليها أصحابها. وهل من نام على وسادة 
ميليشياوية طائفية، وقاد أزالماً ميليشياويين يمجدون 
زعيمهم الطائفي، وتنازل عن قرار لبنان السيادي للخارج 
ثمناً لوصوله إلى السلطة، أن ينضح مبادئ في بناء دولة 

 على قواعد وطنية، وبناء دولة العدالة االجتماعية؟
ولذلك، وعلى الرغم من أنه حمل بعض اإليجابيات، فقد 
أدت آليات تطبيق اتفاق الطائف، إلى تأسيس الجمهورية 

 ١٩٩٢النيو ميليشياوية، بواسطة انتخابات نيابية في العام 
بلوائح شكَّلها أمراء تلك الميليشيات، وفازت فيها باألكثرية 
التي تستطيع أن تفرض تشكيل حكومات على مقاييس 

 .مصالحها
وعلى مثال المناهج السياسية الوصولية ألمراء 
الميليشيات، استباح مؤسسو الجمهورية النيو ميليشياوية 
كل مفاصل الدولة، وبناء مؤسساتهم الطائفية على قواعد 
ميليشياوية. فهم إضافة إلى توزيع المؤسسات الرسمية 
حصصاً فيما بينهم، زرعوا فيها أزالمهم الموالين لهم في 
المفاصل الرئيسية، خاصة منهم أولئك الذين تربوا على 

التشبيح والرشوة والبلطجة. واألخطر من كل ذلك، أنهم 
تقاسموا المواقع القيادية في المؤسسات العسكرية واألمنية 
والقضائية، والتي لم يستطع الوصول إليها سوى من يدين 

 .بالوالء لهم ويأتمرون بأوامرهم
فعصر جمهورية النيو ميليشياوية نقل معه كل أمراض 
المفهوم الميليشاوي السابق وتمسك بها وطبقها على إدارة 

  .أجهزة الدولة
 :سمات النظام النيو ميليشياوي

باإلضافة إلى استئثار أمراء الميليشيات الطائفية 
بالسلطة، وبكل مؤسساتها، حيث قاموا بتعيين أنصارهم 
في شتى مفاصلها من قاعدة الهرم حتى أعاله، وذلك ضماناً 
لبقاء بيئة حاضنة تستند إلى أصواتها في االنتخابات 
النيابية، وحماية كوادرها ومقارها في شتى مناطق تواجد 
حاضنتها الشعبية، ولهذا فقد شرعنت امتالكها السالح 
الخفيف والمتوسط، وال تجد بيتاً من بيوتات أنصارهم خالياً 
من سالح مرخص أو غير مرخص. وهذا الواقع يوجب إبقاء 
اآلالف منهم على لوائح التفرغ أو المساعدات الهزيلة أو 
الموسمية كخيط يربطهم بتنظيماتهم الميليشياوية. هذا 
وقد تميزت بعضها بتفريغ عشرات اآلالف من أنصارها، 

 .وتقديم المساعدات إلى عشرات اآلالف اآلخرين
ولذلك جرى التنافس بين أمراء ميليشيات السلطة على 
الحصول على أكثر ما يمكن من أوراق القوة، كان من أهم 
وسائله الحصول على تسليح أكبر، وأرصدة مالية أكثر، 

 :اعتمد كل منهم إلى موردين رئيسين، وهما
اعتبار السلطة مزرعة للفساد، يتقاسم فيها أمراء -

الميليشيات السلطوية عوائد الرشاوى والكومسيونات، 
والتهرب الضريبي، والتهريب، وتلزيم المشاريع، والسطو 
على أمالك الدولة من أجل تكديس ثرواتهم الخاصة من 
جهة، وتوفير قسم منها لتمويل اآلالف من المتفرغين أو 

 .لعشرات اآلالف منهم
االستناد إلى مصادر التمويل من الخارج وهو المعروف بـ-

(المال السياسي) الذي يوفره الخارج، العربي أو األجنبي 
 .لقواعد إسنادهم من التنظيمات الميليشياوبة

وهذه الحقائق تؤكد أن من أهم سمات النظام النيو 
ميليشياوي الذي يحكم لبنان اآلن ال يكترث ببناء دولة، ال 
مدنية حتى وال دينية، أكثر من بناء دويالت تحكمها قواعد 
األعراف الميليشياوية. والغاية منها المحافظة على بقائهم 
على رأس سلطة تدر عليهم مئات الماليين من الدوالرات 
من جهة، وتضمن تدفق المساعدات الخارجية من جهة 

 .أخرى
وفي الخالصة، وإذا كان من الضروري المؤجل إسقاط 
النظام الطائفي السياسي ألنه يحتاج إلى وقت طويل؛ فإنه 
من المعجل، ومن أجل إنقاذ لبنان من هوة السقوط 
االقتصادي واالجتماعي في هذه المرحلة، يأتي هدف إسقاط 

 .النظام النيو ميليشياوي في مقدمة األولويات
 

  ٢٠٢١/ ٣/ ٢٣في 
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    عبد الحسين شعبانعبد الحسين شعبانعبد الحسين شعبانعبد الحسين شعبان
الـوجـه اآلخـر  -الـمـجـتـمـع الـمـدنـي« حين صدر كتابـي 

أهديته إلى ثالث شخصيات عراقية متميـزة هـي: »  للسياسة
عالم االجتماع علي الوردي مجـدد الـمـدرسـة الـخـلـدونـيـة، 
لشجاعته الفكرية وأبحاثه الريادية في سبر أغوار المـجـتـمـع 
العراقي والشخصية العراقية، وعبد الفتاح إبراهيم أحد أبـرز 
مؤسسي تيار جماعة األهالي اليساري لدوره في الدفاع عـن 
قيم المجتمع المدني، وأديب الجادر نـقـيـب الـمـهـنـدسـيـن 
العراقيين األقدم وأحد أبرز مؤسسي الـمـنـظـمـة الـعـربـيـة 
لحقوق اإلنسان ورئيسها الحقاً لدوره القيادي المتميز والنزيه 
في حركة المجتمع المدني العربي. والكتاب بقدر مـا يـدرس 
المجتمع المدني وسماته ومقوماته فإنه يسلط الضوء عـلـى 
بعض ألغامه واختراقاته، ولذلك حمل عنواناً فرعياً موسـومـاً 

أخذت فكرة المـجـتـمـع الـمـدنـي الـعـربـي  "بـ "نوافذ وألغام
بالتداول في ثمانينات القرن الماضي عـلـى نـحـو مـحـدود، 
وانتشرت واتسعت وتطورت، بعد انهيار الكتلة االشـتـراكـيـة 
وانتهاء الحرب الباردة، بصيغتها القديمة بين الـمـعـسـكـريـن 
االشتراكي والرأسمالي، وعلى نحو سريع تـأسـسـت عشـرات 
اآلالف من المنظمات على امتداد الوطن العربي مثلما حصـل 
في جميع أنحاء العالم، األمر الذي طرح أسئلـة حـول مـوقـع 
المجتمع المدني وفلسفته ودوره ومصـادر قـوتـه وعـنـاصـر 
ضعفه، علماً أن المصطلح ذاته ال يزال يثير التباساً وإبـهـامـاً 
يتوزع بين التوقير والتحقير وبين التقديس والتدنيس، وفـي 
أحسن األحوال ينظر إليه البعض بصفته أقرب إلى الكماليات 
والترف الفكري منه إلى الحاجة الـمـاســة فـي ظـل حـروب 
ونزاعات وعنف وإرهاب وتداخالت خارجية إقليميـة ودولـيـة، 
فضالً عن أزمات اقتصادية واجتمـاعـيـة وصـحـيـة وبـيـئـيـة 

 .طاغية
يمكن القول إن فكرة المجتمع المدني حـظـيـت بـمـكـانـة 

  خاصة في الدولة الحديثة، واألمـر يـتـعـلـق بـمـسـتـويـيـن،
نشأتها وتطورها، السيما موضوع الحريـة الـفـرديـة  -أولهما

وشرعية نظام الحكم ودرجة تمثيله للـنـاس وآلـيـة اخـتـيـار 
  .(المحكومين للحكام (أي تداولية السلطة

وثانيهما تطور فكرة الحداثة ذاتـهـا كـمـشـروع مـتـطـلـع 
للمستقبل، علماً أن العالقة بين الدولة والمجتـمـع الـمـدنـي 
عالقة معقدة ومركّبة ومتداخلة في الكثير من األحيان.. فهل 
هي عالقة استلحاق أم عالقة استحقاق؟ وهـل هـي عـالقـة 
عدائية أم تصالحية؟ وبالتالي هل هي عالقة تصـارعـيـة أم 
تكاملية؟ أي هل هي عالقة استتباعية أم تشاركية؟ وهو مـا 
يتحدد بطبيعة نظام الحكم ومدى قوة المـجـتـمـع الـمـدنـي 

 .ليكون تكميلياً وليس تبعياً
وحسب هيغل فإن العقد االجتماعي ينشئ مجتمعاً مـدنـيـاً 
يتمايز عن الدولة قوامه األفراد األحرار، فـي حـيـن يـرفـض 
ماركس الفكرة التي تقول إنه يمثل الحقل الثالث بين الدولة 

والفرد، انطالقاً من الحلم اإلنساني الـذي يـتـجـلـى بـإزالـة 
الفوارق بين المجتمع والفرد والدولة، وهو ما يجســد فـكـرة 
التحرر اإلنساني. أما دو توكفيل فيعتبر مـهـمـة الـمـجـتـمـع 
المدني المكون من جمعيات ومنظمات طوعية هـي حـمـايـة 
الدولة من االنزالق في التجاوز على حقوق األفراد، وقد سعى 
غرامشي إلعطاء مفهوم المجتمع المدني نكهة أخرى جديـدة 
ذات أبعاد معيارية، باعتباره الفضاء للتنافس اإليـديـولـوجـي 

 .من أجل الهيمنة بميله إلى التوسط بين الدولة والفرد
وهكذا فليس هناك مطابقة بين المجتمع المدني والدولة، 
وإنما هو أقرب إلى حالة مفاصلة، في إطـار جـدلـيـة تـمـثـل 
سيرورة حيوية يمكن مالحظتها في التطورات التي حصـلـت 
في العديد من البلدان في أمريكا الالتينية وأوروبا الشـرقـيـة 

 .وآسيا وإفريقيا في العقود الثالثة ونيف المنصرمة
لقد كانت لحظة تحرر المجتمع في أوروبا والغرب عـمـومـاً 
من أسر الكنيسة ومن تبعات نظرية الحق اإللهي في الحكم، 
الخطوة األولى على طريق قيام مجتمع مدني عـلـى أسـاس 
فكرة التعاقد بين الدولة والمجتمع وفقاً لإلرادة الحرة، وذلـك 
بالسعي إلى تأصيل نظرية اإلرادة االجتماعية القائمة عـلـى 
التعاقد، حيث يتنازل فيه األفراد عن حرياتهم الكاملة لصالح 
الدولة، وهو ما دعا مونتسكيو لتصور حالة من التوازن بـيـن 
الدولة والمنظمات االجتماعية والسيـاسـيـة، وهـذا الـتـوازن 
يجعل حكم القانون ممكناً، أي أن المجتمع المدنـي يـتـمـايـز 
عن السلطة ويكون خارجها في إطار حكم القانون، فهل مثل 
 هذا الدور واقع في ظـروف الـمـجـتـمـع الـمـدنـي الـعـربـي؟
إن المجتمع المدني العربي ما زال نـاشـئـاً وهـو فـي طـور 
التكون وفي بعض البلـدان ال يـزال جـنـيـنـيـاً وأقـرب إلـى 
اإلرهاص، وال يزال في بداية طريقه يسعى للحصـول عـلـى 
االعتراف والترخيص القانوني، حـيـث تـتـبـلـور مـطـالـبـتـه 
باإلصالح والمشاركة في عملية التنمية. وأعتقد أن ذلك جـزء 
من مسار كوني ال يمكن ألي بلد عربي أن يعزل نفسه عنـه، 
فالعالم العربي ال يعيش في جزر معزولة، وإنما يتفاعل مـع 

 .محيطه
ولكي يسلك المجتمع المدني الطريق الصحيح فإنه ينبغي 
عليه الفصل بينه وبين العمل السياسي واتباع نهج سـلـمـي 
مدني وعلني نابذ للعنـف وخـاضـع لـلـقـوانـيـن واألنـظـمـة 
المرعية، كما ال بد من وضع مسافة بينه وبـيـن السـلـطـات 
الحاكمة من جهة وبينه وبين المعارضات مـن جـهـة أخـرى، 
وللحفاظ على استقالليته يحتاج إلى حصانة وطـنـيـة لـعـدم 
اختراقه، السيما بتحديد أولوياته من العالقة بجهات التمويل 

 .الدولية، كي يصبح استحقاقاً وليس استلحاقاً
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    كتب الدكتور عبدو الشحيتلي  كتب الدكتور عبدو الشحيتلي  كتب الدكتور عبدو الشحيتلي  كتب الدكتور عبدو الشحيتلي  
يستمر إضراب األساتذة المتعاقدين الذيـن يـمـثـلـون مـا 
يقارب السبعين بالمئة من مجمل عدد األساتذة في الجامعـة 
اللبنانية في أسبوعه الخامس دون ظهـور أيـة بـوادر عـلـى 
انتهائه قريباً، بينما ينهي الطالب الفصل األول دون اإلكمـال 
التام لمناهجهم، وفي ظـل عـدم الـقـدرة عـلـى تـنـظـيـم 
االمتحانات الفصلية. وإن تكن تـداعـيـات انـتـشـار فـيـروس 
كورونا مبرراً لتأجيل هذه االمتحانات، إال أن واقـع اسـتـمـرار 
إضراب المتعاقدين سيؤدي إلى تعطيل انـطـالقـة الـفـصـل 
الثاني، وإجراء االمتحانات في وقت الحق. وإن تكن الجـامـعـة 
قد نجحت العام الماضي في إكمال العام الدراسي وتـنـظـيـم 
االمتحانات حضورياً، فاألرجح أن تعقيـدات الـعـام الـدراسـي 

 الحالي ستكون اشد وطأة على الجامعة وأهلها.                                                                                
وقد جاءت نتائج انتخابات الهيئـة الـتـنـفـيـذيـة لـرابـطـة 
األساتذة المتفرغين في الجامعة، التـي جـرت يـوم السـبـت 
الماضي، مخيبة آلمال كل الذين راهنوا على تـحـررهـا مـن 
الخضوع لالتفاقات التي تتم على صعيد المكاتب الـتـربـويـة 
ألحزاب السلطة التي تهيمن على قرار األداة النقابية األكـثـر 
أهمية في السهر على مستقبل الـجـامـعـة وأهـلـهـا. ولـعـل 
تصريح الدكتور يوسف ضاهر رئيس الـهـيـئـة الـتـنـفـيـذيـة 
السابقة الذي عبر فيه عن المرارة للحال التي بلغتها الهـيـئـة 
التنفيذية ، في اإلضراب  الذي نفذته العام الـمـاضـي، حـيـث 
التزم أكثرية أعضائها بقرار مكاتب أحـزاب السـلـطـة عـلـى 
خالف رأي رئيس الهيئة وأعضائها المستقلـيـن، األمـر الـذي 
ترتب عليه ما يشبه االنتفاضة في أوساط األساتذة التي تـم 
االلتفاف عليها بوعود لم ينفذ شيء منـهـا. وكـان مـن أبـرز 
نتائج فشل العمل النقابي انـتـهـاء خـدمـة الـعـشـرات مـن 
األساتذة المتفرغين الذين لـم يـتـم إدخـالـهـم فـي مـالك 
الجامعة، وحرموا نتيجـة لـذلـك مـن الـمـعـاش الـتـقـاعـدي 
والتغطية الصحية، وها هو العام الدراسـي الـحـالـي يشـارف 
على االنتهاء ليلتحق بهم عدد آخر ، وهذا واقـع إن اسـتـمـر 
سيترك تداعيات خطيرة على مستقبل الجامعة التي ستكون، 
على ما يبدو، أول قطاع سينفذ فيه مـا يسـمـى بـالـتـعـاقـد 

 الوظيفي كبديل للقطاع العام .
هذا الواقع في تقسيـم أسـاتـذة الـجـامـعـة إلـى مـالك، 
ومتعاقدين متفرغين، ومتعاقدين بالساعة، وتحرك كل فـئـة 
منهم دفاعا عن واقعها الوظيفي ومكتسباته، يعبر عن أزمـة 
عميقة في الوعي بأهمية الجامعة ودور األساتذة في حمـايـة 
موقعها الوطني؛ فما هي المعايير األخالقيـة الـتـي تـحـكـم 
المباالة األساتذة وأداتهم النقابية بمصير زمـالئـهـم الـذيـن 

يــعــانــون األمــريــن بــعــد 
بلوغهم الرابعة والسـتـيـن 
من العمر دون الدخول فـي 
المالك. وأي دور مستقبلـي 
للجـامـعـة حـيـن يسـتـمـر 
إضراب المتعاقدين ألسابيع 
دون مباالة حـقـيـقـيـة مـن 
زمــالئــهــم الــمــتــفــرغــيــن 
وأداتهم النقابية، وما هـي 
انعكاسات كل ذلـك عـلـى 

 الطالب وتحصيلهم األكاديمي؟
لم تكن نتائج انتخابات الهيئة التنـفـيـذيـة لـلـرابـطـة إال 
انعكاساً لواقع أن التفرغ في الجامعة يخضع للـوالء الـحـزبـي 
الذي يكون في أحيان كثيرة على حساب المعايير األكاديميـة، 

الـذيـن  ٢٠١٤وقد كان ذلك جلياً في تفرغ األسـاتـذة عـام 
يشكلون اليوم النسبة األكبر من متفرغي الجامعة. وقـد أدى 
تكريس مبدأ الوالء الحزبي كأساس للـتـفـرغ إلـى طـرح مـا 
يسمى "التوازن الوطني" الذي يعنـي اخـتـيـار الـمـرشـحـيـن 
للتفرغ تبعا النتماءاتهم المذهبية، ووالءاتهم الحزبـيـة، إلـى 
إقفال باب التفرغ لتتفجر مشكلـة الـمـتـعـاقـديـن وتـعـطـل 

 الدراسة جزئياً في الجامعة .                                           
ولو نظرنا إلى الواقع الوطني العام نجد أنه قد تكرس مـا 
يشبه المبدأ الذي يقول إن األداة النقابية للجامعة غير معنية 
به، وكأن دورها يختزل في الحفاظ على مكتسبات األساتـذة، 
رغم أن كل هذه المكتسبات تبخرت  بفعـل أزمـة السـلـطـة 
وتداعياتها االقتصادية. فـي هـذا اإلطـار تـبـدي فـئـة مـن 
األساتذة خجلها من الدور الذي يقوم بها أسـاتـذة الـجـامـعـة 
وأداتهم النقابية، إذا ما قيس بالدور الوطني الذي تقـوم بـه 

 نقابة المحامين مثالً.
ال نغالي لو قلنا إن هذا الدور الوطـنـي الـمـفـقـود لـألداة 
النقابية ألساتذة الجامعة هو نتيجة أكيدة لـهـيـمـنـة أحـزاب 
السلطة عليها، واستتباعها كما هي حال االتـحـاد الـعـمـالـي 
العام. وال شك بأن ذلك واحد مـن األسـبـاب الـتـي تـجـعـل 
الجامعة، التي يجهد أهلها لتحسيـن مسـتـواهـا األكـاديـمـي 
بإمكانيات متواضعة، والتي باتـت تشـكـل الـمـالذ الـوحـيـد 
للتحصيل األكاديمي ألبناء الطبقتين الوسطى والفقيرة، فـي 
واقع انحداري خطير. وغياب الدور الوطني المتعلـق بـالشـأن 
العام ألساتذة الجامعة يجعل الساعين منهم للمحافظة علـى 
المكتسبات كمن يقف على شرفة ،ويبحث فيها عـن األمـان، 

 بينما ينهار من حوله  البناء بأكمله.
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    عبدالمجيد عبدالرحمن الرافعيعبدالمجيد عبدالرحمن الرافعيعبدالمجيد عبدالرحمن الرافعيعبدالمجيد عبدالرحمن الرافعي
أحداث مؤلمة عاشتها مدينة طرابلس في اآلونة األخيرة 
جراء استغالل تحركاتها الشعبية المحقّة لغايات أخرى عمدت 
قصدا إلى تشويه سمعتها، وأدت هذه األحداث إلى النيل من 
البشر كما واستهدفت أيضا التاريخ والحجر.. وها هو مبنى 
بلديتها التاريخي، وقد أضرمت فيه النيران،  لتلتهم ما يحمل 
في قلبه من كنوز ثمينة توثّق عراقة هذه المدينة الضاربة 
في عمق الزمان.. وليس سوى كشف من وراء الفاعلين 
ومحاسبة من قام بالعبث بمدينتهم وأمنها، سيضمد، ولو 
نذرا يسيرا، من جراح هذه المدينة النازفة، ويشفي شيئًا من 
صدور أهلها، وشهدائها ومن هنا تحية لروح الشهيد عمر 
طيبة، وأمثاله من الشهداء الّذين دفعوا حياتهم ثمنا 
لمطالبتهم بحقهم، وحق إخوانهم من أبناء مدينتهم في 
العيش الكريم.. وما من شيء يمكنه أن يخفّف عن 
الطّرابلسيين وطأة آالمهم سوى كشف الحقيقة، ومحاسبة 

 من قام بالعبث بمدينتهم وأمنها.
 وء على واقع المدينة االقتصاديإذا ما أردنا أن نسلّط الض

 واالجتماعي فإننا نجده أشد إيالما..
لن نكرر اإلحصائيات الّتي عرضت في اإلعالم، إنما يكفي 
التذكير بالدراسة الّتي أشرف عليها األستاذ أديب نعمة، 
والّتي أعدتها اإلسكوا في تقرير لها عن الفقر في طرابلس، 

 كاشفةً األوضاع المأساوية فيها.
نقول: إنّ ما حدث وما يحدث مدان، لكنه رغم األلم، وضع 
واقع هذه المدينة تحت المجهر، وعساها تكون الخطوة 

 -األولى لتشريح مشاكل طرابلس، وتحليلها، وتحديد أسبابها
 -والّتي من الطّبيعي أن تبقى بجزء غير قليل منها تاريخية

وذلك بغية العمل على إيجاد سبل المعالجة، وهنا يكمن بيت 
 القصيد. 

لن نخوض في المسؤوليات اآلن، وبخاصة بعد أن قام 
اإلعالم "ووفّى" في ما يقوله أهل طرابلس ومجتمعها 

 المدني النشط منذ سنوات.
إنّ إحياء المرافق االقتصادية الّتي تضمها طرابلس، من 
مرفأ، إلى معرض، إلى مصفاة، إلى مطار ومنطقة اقتصادية 
وغيرها،  لهو الحجر المدماك لالنطالق من جديد، ومنه 
يكون، من البديهي، النهوض بالمدينة اقتصاديا. ومن هنا، 
 ،أن تتضافر جهود أهل المدينة، ومجتمعها المدني ال بد
للعمل بجدية، وإصرار على إحياء هذه المرافق، ولن يحصل 
ذلك إلّا بالمطالبة الفاعلة وبالضغط المستمر، ألنّ الطّريق 
لتحقيق ذلك، دونها عقبات مرتبطة بمصالح ضيقة، من 
الصعب تجاوزها إلّا من خالل النضال الشعبي النشط 

 الستعادة الحقوق.. 

وعندما نتحدث عن الشعب فإننا نتحدث في الواقع عن 
األجيال، وعن التنشئة الثّقافية، وثقافة التنشئة.. ولو دقّقنا 
قليلًا، أو أقلّ من قليل، ألدركنا بداهةً، أنّ العامل الرئيس 
الّذي أوصل المدينة إلى ما وصلت إليه اقتصاديا وإجتماعيا، 
والّذي انعكس بدوره واقعا أمنيا صعبا في المدينة، يتمثّل 
بشكل أساسي في الواقع المذري الّذي يعانيه قطاع التعليم 
الرسمي في طرابلس تحديدا، والنسب الكبيرة المحرومة 
 كّانية في المناطق الفقيرة، ذات الثّقل السمنه، وبخاص
الكبير والّتي ينطلق منها، وليس من غيرها، نهوض 
المدينة، وهذا ما يعكس بالطّبع التأخر في القطاعات األخرى 
كافّة مقارنة بباقي المناطق. إذ مما ال شك فيه، أنّ الحرمان 
من التعليم يؤدي إلى عواقب وخيمة أضعفها قلّة اإلنتاجية، 
ال سيما النوعية منها، ما يفضي إلى ضعف في التنافسية 
االقتصادية. فالحرب هي ما أول ما يجب أن تكون حربا على 
الجهل والحرمان من التعلّم، ومنها سيبدأ الطّريق نحو 

 الخالص. 
استنادا إلى ما تقدم، فإنّ محاربة الفقر على المدى  

المتوسط، وعلى المدى البعيد، تبدأ بزيادة االلتحاق 
بالتعليم، وتحسين جودته، بشكل متوازن بين هذين 
الهدفين، مع اإلشارة إلى أنّ تحقيق هذه األهداف هو منوط 
بشكل أساسي بوزارة التربية، ودورها عبر المديرية العامة 
للتربية، والمنطقة التربوية في الشمال. وللخروج من الواقع 
 ة  ال بدة واالجتماعيالمرير هذا وتخطّي العوامل االقتصادي
من اللّجوء إلى التكاتف، وإلى المعالجة العلمية الجادة، 
المبنية على أسس واضحة، في سبيل الوصول إلى التعليم 

 واستمراريته، وحلّ القضايا المذكورة. 
بـحـسـب  -ومع ارتباط هذه العوامل وتشـابـكـهـا، جـاءت

نسبة التسرب المدرسي في طرابلس، مـا تـزيـد  -الدراسات
% في المناطق الفقيرة، كـمـا ذكـر آنـفًـا (مـنـاطـق:  ٧٤عن 

السويقة...)، وذلك بسبـب الـظّـروف االقـتـصـاديـة  -التبانة 
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المتمثّلة بحاجة العائالت مثلًا إلى عمل أبنائها لتأمين قوتهم 
اليومي، ناهيكم عن أسباب أخرى تتجسد فـي عـدم تـوفّـر 
البيئة المشجعة أو المساعدة على التحصيل العلمـي، فضـلًـا 

.عليميعن ضعف الكفاءة في األداء الت 
وهناك عنصر آخر ال يقلّ خطورة عن سالفه، ويتمثّل لدى 
بعض شرائح المجتمع، وخاصة في البيئة األشد فـقـرا، فـي 

 -ترسيخ قناعة عدم اإليمان بجدوى العلم والتعلّم، باعتباره 
ال يؤمن مردودا مـاديـا  فـوريـا،   -بحسب آراء الشريحة هذه

وجلّ ما يتمناه هؤالء الفئة من المـجـتـمـع هـو أن يـلـتـحـق 
أبناؤهم في وظيفة ضمن القطاع العام لـتـأمـيـن ديـمـومـة 

 الدخل، وإن كانت براتب بسيط ومحدود.
كلّ هذا يعني أنّ المجتمع في المدينة يتجه نـحـو األمـيـة 
بمعناها العريض، وهنا تكمن الكارثة الّتي ينبغي الـتصـدي 
لها، ويتطلّب الموضوع حتما وضـع خـطّـة طـوارئ تـربـويـة 

 عاجلة، والمباشرة بها فورا،  للحد تدريجيا من آثارها.
وفي السياق فإنه عندما نقول تصـحـيـح واقـع الـقـطـاع 
التعليمي في المدارس فإننا نقصد ضمنا المعاهد المهـنـيـة. 
فاقتضى االنتباه لما للمعاهد هذه من فائـدة فـي مـواجـهـة 

 األزمة.
ومن الجدير ذكره، تلك الحاجة الملّحة إلـى تـطـويـر أداء  

الكادر التعليمي في الـقـطـاع الـرسـمـي، ورفـع جـهـوزيـتـه 
وفاعليته إلى الـحـد األقصـى، وذلـك مـن خـالل الـتـدريـب 
المستمر، وإخضاع الموارد البشرية فيه إلى دورات تأهيلـيـة، 
تتضمن تطوير كفاءات المعلّمين في المواد الّتي يدرسونهـا، 
وتجويد أدائهم كتربويين، يعملـون عـلـى صـنـاعـة أجـيـال 
صاعدة، قادرة على المنافسة، والبـروز فـكـريـا، وإنسـانـيـا، 
ومواكبةً للعصر ولمهارات القرن. وال بد، مـن الـقـيـام بـهـذا 

التأهيل المستمر السيما للمعلّميـن فـي قـطـاع الـتـعـلـيـم 
الرسمي، وألولئك الّذين هم بـحـاجـة إلـى امـتـالك شـهـادة 

 جامعية تعليمية و/ أو متخصصة.
 ربويهوض التنا بحاجة إلى  تفعيل النفي هذا المضمار إن
من جهة، وإنصاف المعلّمين، وتحسين ظروف عمـلـهـم، مـن 
جهة أخرى، من خالل تحفيزهم بشتى الوسائل، ليـتـمـكـنـوا 

 من االرتقاء بالمهمة وتحقيق المنشود.
 علـيـمـيهوض التوفي كلتا الحالتين، نرى أنّ كلفة هذا الن
في المدينة ليست باهظة من الناحية المادية، إذا مـا وجـدت 
اإلدارة الجيدة في تنظيمه، مشركـةً الـقـطـاع الـخـاص فـي 
دعمه، وخبراء التربية والمتخصصين في مجاالتها المتعـددة، 
وذلك للمساهمة في الـحـلـول الـنـاجـعـة، وإيـجـاد الســبـل 

 الستدامته.
 ة  أسـاسـيهين في أنّ دور الجهات المحليد هنا، منونشد
في العملية برمتها، ومن خاللها تتوفّر اإلستمرارية، وعـلـيـنـا 
عدم االعتماد فقط على الجهات المانحة الّتي ينحصر نـطـاق 

 وزمان عملها بمناطق محددة، ومدة تنفيذ محدودة. 
ختاما، ينبغي أال ننسى ما آل إليه الوضع نـتـيـجـة هـجـرة 
الشباب، وخصوصا المتعلّمين منهم، بحثًا عن حـيـاة أفضـل، 
األمر الّذي "زاد الطّين بلّة"، وخلق خلالً وفراغًا  ديـمـغـرافـيـا 
مخيفًا، ال يمكن تعويضه إلّا بتهيئة وصـنـاعـة جـيـل جـديـد 
متعلّم يمأل هذا الفـراغ، ويـعـيـد إلـى طـرابـلـس نـبـضـهـا 
وديناميتها وديناميكـيـاتـهـا اإلقـتـصـاديـة، واالجـتـمـاعـيـة، 

 والثّقافية المفقودة منذ سبعينات القرن الماضي، وما قبله.
من هنا، حبذا البدء في ذلك، بالـتـوازي مـع مـطـالـبـتـنـا  

 بتفعيل مرافقنا الحيوية لتنشيط اقتصادنا وتعافيه.
١٠/٢/٢٠٢١ 

    نبيل الزعبي نبيل الزعبي نبيل الزعبي نبيل الزعبي 
بعد سويعات قليلة على إحراق بلدية طرابلس ومحكمـتـهـا 

 ،٢٨/١/٢٠٢١الشرعية، ليل 
وردتني رسالة نصية وانا خارج لبنان ،من صـديـق ٍ عـزيـز 
تجمعني به (طرابلسيتنا) وثقافـتـه الـواسـعـة واهـتـمـامـنـا 

 المشترك بالقضايا العامة ،واننا أبناء منطقة نعتز بها هي
 (باب التبانة)، 

 فوجئت به يسألني:
 أظنك تتمنى أن تكون في طرابلس هذه األيام ! 

لم انتظر ألجيب عليه كتابةً وإنما اتصلت به عـلـى الـفـور 
مصبحاً إياه وُألفاجأ بكم االسى والقلق الذي يـعـتـريـه وهـو 
 يبلغني انه لم يستطع النوم وطرابـلـس الـحـزيـنـة تـقـض

 مضجعه ويكرر علي اكثر من سؤال منطقي ومشروع : 
 من تعتقد له المصلحة في إحراق المدينة ، -
ومن يريد كسـر إرادة أهـلـهـا وإلصـاق تـهـم الـتـطـرف -

 والهمجية بهم،
من استغل تحرك الجياع وهم يطالبون بـرغـيـف الـخـبـز -

وحليب األطفال والنظر السريـع فـي أوضـاعـهـم الـمـاديـة، 
والغالبية فيهم غير موظفين أو يتلقون رواتب دائمـة وإنـمـا 
يحصلون على قوت يومهم بعرق الجبين، كل يـوم بـيـومـه، 
إلى أن جاءت إجراءات إغالق البلد الجبـريـة دون أن تـلـحـظ 

 السلطة اللبنانية أي تعويض لهؤالء،
هل برأيك الدولة اإلقليمية هذه وتلك األخرى، هـمـا وراء -

 هذه األعمال التخريبية النهم ال يريدون الخير لهذا البلد ،
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وهل تعتقد أن الحزب الفالني أو التيار العلّـانـي يـريـدان  - 
تدفيع طرابلس ثمن وقوفها إلى جانب انتفاضة اللبنـانـيـيـن 

 ضد هذه الطغمة الفاسدة الحاكمة، 
وألنني ال املك إجابات سريعة وارتجالـيـة عـلـى كـل مـا  -

 تقدم، بانتظار ما سوف تسفر عنه التحقيقات األمنية، 
ومع انه من المتوجب  على كل تـلـك الـجـهـات ان تـحـدد 
مسؤولياتها تجاه  ما حدث، فتـقـدم اإلجـابـات الـمـنـطـقـيـة 
والمقنعة حول ما تريد أن تقولـه لـلـرأي الـعـام الـلـبـنـانـي 

 واإلقليمي،
فإن المسؤولية، ومن الناحية الواقعية والقراءة األوليـة لـمـا 

 حدث، 
يجب أن تتحملها السلطة اللبنانـيـة راعـيـة هـذا الـنـظـام 

 الطائفي أوالً بأول،
هذه السلطة المشغولة هذه األيام بصراعـاتـهـا الـبـيـنـيـة 
وبياناتها االستفزازية التي يرددها على مسـامـعـنـا صـبـاحـاً 
مساء، هذا المسؤول وذاك في المواقـع الـمـتـقـدمـة فـيـهـا، 
الرئاسية منها والحكومية والنيابية وأحزابهم المهيمنة عـلـى 
مرافق البالد والعباد، وكلها تنحو باتجاه الشـحـن الـطـائـفـي 
والمذهبي وادعاءات الحرص على المكاسب الضيقة والخاصة 
دون أي اعتبار لواقع اللبنانيين المذري والمتـردي، واإلصـرار 
على التعامل معهم كرعايا في مزرعة ورثوها عـن آبـائـهـم 
وجدودهم وقد جعلوا من مقدرات الوطن بقرةً حلوباً يصرون 

،على تجفيف (ضرعها) كل يومٍ وليلة 
ولما نفذ هذا الضرع، يلجأون اليوم إلـى تـقـطـيـع الـبـقـرة 
وتوزيع لحمها وجلدها وحتى عظامها فيما بـيـنـهـم دون أن 
يرف لهم جفن حياء أو تـرى مـنـهـم ذرة خـجـل وقـد أداروا 
ظهورهم لكل مصالح الشعب ومعاناته وصوالً إلـى الـتـآمـر 
فيما بينهم، بالتكافل والتضامن، لزهق كـل إرادة شـعـبـيـة 
تصبو للتغيير والتمرد على الواقع الفاسـد وهـذا مـا يـجـري 

 العمل عليه اآلن على كل قدمٍ وساق . 
شاركني محدثي في نقاشٍ طويل ال يـمـل مـنـه الـكـالم -

الموضوعي الغيور على المدينة وأهلها ليقطع ذلك انتباهتـه 

انه على موعد مع طبيبه المعالج في الـبـلـد األوروبـي بـعـد 
 قليل، فسألته: 

 أال تستطيع تغيير هذا الموعد! 
أجاب: رغم إنني مقيم دائم في هذا البلد ولـم ارغـب فـي 
الحصول على جنسيته مكتفياً بلبنانيتي هويةً، فإنني أتمتـع 
بضمان صحي شامل ومجاني يوجـب عـلـي إجـراء الـكـشـف 
الطبي بشكل دوري خاصة إنني صـرت فـوق السـتـيـن مـن 
العمر وهذا النظام الصحي واالجـتـمـاعـي يـوفـر ال مـثـالـي 
استقراراً وطُمأنينةً غير متوفـرة فـي لـبـنـان ومـن الـخـطـأ 
الجسيم أن انقطع عن هذا الموعد، ليضيف: أن نظام التأمين 

ال يشـمـل CMUالصحي واالجتماعي هذا والمعروف بقانون 
المقيمين فحسب وإنما يغطي كل حاالت الطوارئ حتى لـمـن 
ليس لديهم إقامات من المخالفين، إلى الـطـالب والـزائـريـن 
والفقراء وكل محتاج للعناية بغض النظر عن جنسه وهويتـه 

 والتغطية تشمل مئة بالمئة من التكاليف المطلوبة.
 أمام هذه اللحظة بالذات سألته قبل أن يغادرني: 

برأيك لو كان للبنانيين هذا االهتـمـام الـذي تـلـقـاه أنـت 
واآلخرون الغرباء في بلد المهجر، هل كانوا لـيـثـورون عـلـى 
حكامهم ويلجأون إلى كل أنواع العنف عندما يـفـقـدون كـل 
حيلة في أي تغيير حقيقي بـحـثـاً عـن حـيـاة كـريـمـة كـمـا 

 تعيشونها انتم؟ 
أال ترى يا صديقي أن الوجع والجوع في بلدنا توأمان وهـذه 
الحقيقة تقطع الشك باليقين عن المسؤول األول واألخير عن 
معاناتنا كلبنانيين ولتأخذ التحقـيـقـات الـجـديـة بـعـد ذلـك 
مجراها حول من خرب في طـرابـلـس ومـن هـو الـمـخـرب 
الحقيقي في نهاية المطاف الذي افسد دولةً عن بكرة أبـيـهـا 
ويدفع بشعبه إلى الشوارع والساحات واصفاً إياهم بالغـوغـاء 
والمخربين وهنا لعمري  اإلجابة الشافية التي تبـحـث عـنـهـا  
وفيها بيت القصيد والى اللقاء على أمل أن ال يقَيد ما حصـل، 

 ضد مجهول غداً. 
* * * * * 

 



       ٢٠٢١آذار  /طليعة لبنان الواحد     

 

في مشاركته إلى جانب فعاليات مديـنـة طـرابـلـس عـن 
 تحت عنوان : ZOOMطريق الـ 

جبل النفايات في  طرابلس "قنبلة مـوقـوتـة أو مصـالـح 
 وصراعات ممقوتة "،

كان للرفيق رضوان ياسين أمين سر فرع حـزب طـلـيـعـة 
لبنان العربي االشتراكي في الشمال، مداخلة مسهبـة أكـدت 
على ان المسؤولية تقع على عـاتـق الـطـبـقـة السـيـاسـيـة 
اللبنانية التي عالجت أزمة جبل النفايات األول بإنـتـاج جـبـل 
نفايات ثاني وصوالً إلى سلسلة من جبـال الـنـفـايـات عـلـى 

 ،٢٠١٨و٢٠١٦امتداد الخط البحري بين عامي 
وأضاف: لقد تحركنا وعلى نطاق واسع وشاركنا بـكـثـافـة 
في الدعوة إلزالة جبل النفايات األول ومـعـالـجـتـه بـالـطـرق 
العلمية الحديثة، إال أن نواب المدينة واتحاد بلديات الفـيـحـاء 
فرضوا الجبل الثاني وكل الشكاوى الصادرة اليوم تؤكد على 
ما سبق وحذرنا منه ولم نزل كي نتفادى القنبلة الـمـوقـوتـة 
المتمثلة بجبل النفايات الذي تعدى طولـه األربـعـيـن مـتـراً 

 والخشية أن ينفجر في ساعة ال تنفع معها الندامة.
 هذا وشارك في اللقاء بمداخالت كل من: 

 النائب علي درويش.  -
 القاضي نبيل صاري .  -
 د خلدون الشريف -
 د هند الصوفي -
 د جالل حلواني  -
 د عبد الرزاق قرحاني .  -
 د عمر حلوة -
 

 ومشاركة أعضاء من مجلسي بلدية طرابلس والميناء 
 م. نور األيوبي  - 
 باسم بخاش  -  
 رضا مراد  -  
 جميل جبالوي -  
 باسل الحاج  -  

 زياد حمودة  -  
 رغيد ادهمي  -   
 د. وهيب ططر   -   

 ومشاركة رئيس الرابطة الثقافية رامز فري.   
 إضافة إلى القائم مقام إيمان الرافعي .

 والسيد بول أبي راشد .
 والسيدة جنان مبيض .

المداخالت حول واقع أزمة جبل النفايات والمخاطر الـذي  -
تنتظر المدينة من جراء تفاقم مخاطر السموم المنبعثة مـن 
غاز الميتان المسربة والقابلة لـالـشـــــــتـعـال حـيـث شـرح 
االختصاصي الدكتور حلواني المشرف على البيئة في أتـحـاد 

 البلديات خصوصا وأنه اليوم تجاوز حدوده االستيعابية.
فيما تناول كل من القـاضـي صـاري وخـلـدون الشـريـف 
الدعوة التي أقاموها إلى جانب مجموعة من نشطاء الـحـراك 
على مجلس اإلنماء واألعمار  وشركة باتكو األول بـاعـتـبـاره 
الجهة التي أنشأته والثانية هي الجهة المشرفـة. فـي حـيـن 
طرحت الدكتورة هند صوفي أمكانية المشاركة في الـدعـوة 
وطرح رئيس الرابطة الثقـافـيـة عـقـد لـقـاء مـوسـع لـهـذا 

 الغرض .. 
وعلى أمل عقد المزيد من المناقشات انتهى اللقاء بدورنـا 

 نرى انه:
لو اعتمدت المعايير العلمية في إنشاء مكبـات الـنـفـايـات 
(الطمر الصحي)،  بوضع شبكة تصريف العصارة في أسـفـل 
المكب موصولة إلى محطة معالـجـة، و أنـابـيـب عـامـوديـة 
تسحب غاز الميثان نحو األعلى وتحويله إلى مـركـز احـتـراق 
لتوليد الطاقة لما حدثت أية نتائج سلبية ولتم االستفادة من 
المياه المكررة في المحطة إلعادتها إلـى دورة الـمـيـاه فـي 
األنهار أو البحر حسب موقع المكب ومن الطاقة الكهـربـائـيـة 
الناتجة عن حرق غاز الميثان المنبعث من المكب. ألمشـكـلـة 
هي في ضعف الخبرات في إنشاء المكبات،  واالستهـتـار فـي 
المتابعة و الصيانة واإلشراف. وهذه هي الحالة في المشاريع 

 المنفذة في لبنان.
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تنعي القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشـتـراكـي 
إلى مناضلي الحزب وجماهير لبنان واألمة العربية عضو مـكـتـب 
اإلعالم القطري الرفيق المناضل يوسف الوردانـي الـذي وافـتـه 

آذار بعد  معـانـاة مـع الـمـرض اضـعـف  ٢٧المنية يوم السبت 
جسمه دون أن يضعف إيمانه بحزبه الذي انخرط في صـفـوفـه 
في أوقات مبكرة من حياته وبقضية امته في التحـرر والـتـقـدم 
والوحدة .  وبوفاته يفقـد الـحـزب واحـدا مـن خـيـرة كـوادره 
المناضلة التي لم تبارح ساحات النضال وهو الذي بقي  قـابضـاً 

 على جمر المبادئ حتى الرمق األخير من حياته. 
أن الرفيق أبو الوليد الذي تميز  بدماثة الخلق وطيب  المعـشـر  
وحسن السيرة، كان صاحب  القلب الدافئ لرفاقه الـذي كـانـوا 
بالنسبة إليه  أسرته الكبرى. وصاحب القلم الذي لم يـجـف مـدد 
قلمه منذ كان يسكب خواطره على  صفحات "الثـائـر الـعـربـي"، 

والتي ما غادرت صفحات "طـلـيـعـة ”  "وجماهير لبنان" "والصمود
 لبنان الواحد" في إصداراتها الدورية . 

وإذ نفتقده اليوم فعزاؤنا انه باق في ذاكرة رفاقه ووجدانهم 
وهم الذين عايشوه مناضًال في أعالم الـثـورة الـفـلـسـطـيـنـيـة 
ومعايشًا بكل جوارحه لالنتفاضة الشعبية التي أطلـقـت شـعـار 

 التغيير.  
إن  القيادة القطرية للحزب وفي هذا المصاب األليم والخطب الجلل  تتقدم  من عائلة فقيد الحزب الـرفـيـق "أبـو 
الوليد" ومن رفاقه من البقاع الغربي ومن أبناء قريته التي أحبها وضم ثراها جسده الطاهر باحر التعازي الرفاقـيـة 

 واألخوية الحارة وتدعو لهم بطول العمر وللرفيق العزيز جنان الرحمة بجانب الشهداء واألبرار والصديقين. 
 قيادة قطر لبنان لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي قيادة قطر لبنان لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي قيادة قطر لبنان لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي قيادة قطر لبنان لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي 

 .٢٠٢١/٣/٢٧في
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    بقلم عمر شبليبقلم عمر شبليبقلم عمر شبليبقلم عمر شبلي
 سالمًا يا أبا يعقوب، أيها الـمـسـافـر بـال حـقـيـبـة!!

أال يحقُّ للمسافر أن يحـمـل حـقـيـبـة فـيـهـا أشـيـاؤه 
الحميمة؟ أال يحق له أن يحمل في حقيبته ثيابـًا تـلـيـق 
بما حمل في سجنه من ثياب حرة نظيفة المحتوى، لقد 
لبس أبو يعقوب يوسف الورداني ثياب السجن مـؤمـنـاً 
أن ثياب سجنه كانت خيوط ثياب الحرية التي ُسِجن من 
أجلها، نعم لبس ثياب السجـن واالعـتـقـال، ولـكـنـهـا 
تحولت بفعل صموده ثياَب الحر في األسير. لم تستطـع 
ثياب السجن وإرادة السجان أن تسلب ما كـان يـؤمـن 
به، ثياب الحر فيه كانت ترعب سّجانه، وفـي أعـمـاقـه 
كان سّجاُنه يتمنى أن ينـال شـمـم وإبـاء ثـيـاب أبـي 
يعقوب الحرِّ في األسر، ثيـابـه لـم ُتـَدّنسـهـا إغـراءات 
السجون، دخل حرًا وخرج حرًا، سجن ألنه مناضل وخـرج 

ليبقى مناضًال، دخل مؤمنا بأمته ونضالها، وخـرج مـن 
معتقله أكثر صالبة وأعمق فكرًا والتزاماً، وهـذه شـيـم 
الرجال الرجال. آمن بأمته يافعاً، وكـان يـأتـيـنـي إلـى 
قريتي المالصقة لقريته المنـارة، ويـلـحُّ عـلـّي بـإرادة 
االنتماء وحتمية قبول انتمائه، وكنت أشفق على شبابه 
المبكر من صعوبات مرحلة السبعينيات، وكان ال يـزال 
في بداية تفتح شبابه، ولكن إيمانه بأمته عبـر حضـور 
حزبها البعث العربي االشتراكي جعله أكبر من عـمـره، 
وكان يلزُّ عمره ليقنعنا بأنه شاب، فخجلـت مـن هـذه 
الرجولة المبكرة واحتضنته. وراح يعمل ليل نهار ليثبت 
أنه رجل، وأنه بمستوى تلك المرحلـة، مـرحـلـة حصـار 
الفاكهاني وطرقات الحرية وما كان فيها من عجـائـب، 
والتي كانت تنوء بأقوى الرجال، حيث الموت واالعتقـال 
كانا ينتظران على األبواب والمداخل كلَّ من رفع شعـار 

  ];��p 6;-ت ��c �1و�ن؟
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أمته. لقد كان جنديًا بعثيًا بامتياز. لم َيِزْغ يـومـًا عـّمـا 
آمن بِه، ولم ينحرف، ولم ُتسّجل عـلـى نضـالـه إشـارة 
آثمة. وكنت فِرحًا به إلى حدود االمتالء، وكان فرحي به 
يحمل خوفًا عليه من اندفاع حالة الشباب بـه. ولـكـن 
عقله الثاقب كان يوازي إيمانه بـأمـتـه وبـقـضـايـاهـا 
المحقة. فلم ينحرف ولم ُيصْب إيمانـه بَسـْوءٍة، وظـل 
يعمل كالكبار بمسؤولياتهم ووعيهم. إن وعيه فـرض 
له موقعًا في قلوب الجميع وعقولهم. لـقـد عـلـمـتـه 
وعورة الطريق على الَجَلد والتحمل، ألن صعب الـعـلـى 

 في الصعب والسهل في السهل.
عشنا معًا في ظروف صعبة، وكانت الظروف الصعبة 
تحتاج رجاًال بمستوى صعوباتها، وكان الرفيق يـوسـف 
الورداني من أولئك الرجال الذيـن احـتـاجـتـهـم تـلـك 
المرحلة الصعبة. وكنا نعتز به كـلـمـا صـمـد وتـقـدم 

 وأعطى وناضل.
في قريته المنـارة، والـقـرى الـمـجـاورة كـان رمـزًا 
للمناضل الصلب، وأحبه أهل قريته وانـتـخـبـوه نـائـبـاً 

لرئيس البلدية، وأخلص لقريته وعمل من أجلها، ولـم 
ُيَشْر إلى سلوكه في مهمته بانحراف. إن الـمـسـتـقـيـم 
 يظل مستقـيـمـًا فـي كـل مـواقـع نضـالـه وعـمـلـه.

وحين عدُت من أسري كان يسقي مهـنـئـيـه الـقـهـوة 
احتفاء بخروجي، وشعرت وأنا أراه بأن أصـالـتـه ظـلـت 
معه. كان يعمل وينال لقمته ولقمة أبنائه بشـرف، إن 
لقمة الكريم تبقى كريمة مثله، فالمنـاضـل الـمـلـتـزم 
يجعل األمانة مسلكًا له مهما كانت المغـريـات، وكـان 
أهل المنارة يضربون به المثل الصادق لإلنسـان الـذي 
عانى وقاسى ولوحق وسجن وظل واحدًا، وكانت حاالت 
الزمان عليه شتى، ولكن حالته ظلت واحـدة فـي كـل 

 حال.
رحمك اهللا يا رفيق األلم واألمل، ويـا رفـيـق الـدرب، 
وإلى مثواك األخير حيث تلتقي برفاقك، حـدثـهـم عـن 
جراحنا وسيصدقونك ألنك كنت صادقـًا فـي الـحـيـاة. 
وصادقًا في الممات. سنفتقدك مناضال، وستعيش فينا 

 . رغم رحيل الجسد. وستبقى ذكراك في قلوبنا جميعاً 

  �� N-م �.:כ �N ر��.�
    محسن يوسفمحسن يوسفمحسن يوسفمحسن يوسف

 
فقيدنا الكبير الرفيق المنـاضـل أبـو ولـيـد يـوسـف  

 الورداني في ذمة اهللا ...
 في يوم فقدك يا رفيقي ...

أخذَت مني قدرتي على صياغة الكـالم ، وتـركـتـنـي 
ٌد ُرقيِّها الذي عوَّدتنا  تائهاً خلف العبارات الحزينة ، أتوسَّ
عليه وأنت الذي كنت تختارها فـي كـّل واقـعـٍة عـلـى 

 امتداد الزمن ...
إرتحلت وأنت في الِق العـطـاء ..نسـتـزيـد بـكـالمـك 
الصادق بعقيقه العتيق ونغرُف من معيـنـه الـمـوقـف 

 الصائب الدقيق
 تعلمنا على يديك كيف يكون النضال

 كنت بيننا ذاك الرفيق الذي يرسم لنا معالم الطـريـق
لقد اختارك الموت ونحُن ال زلنا نـتـجـرع مـرارة فـراق 

 الفيصل األنيق ...
لكأننا في صراع الوجود يعشُق الموت رجالـنـا فـكـل 
يوٍم يخطُف منا رايًة خافقة ونخلـًة بـاسـقـة وخـطـوًة 

 واثقة
رحمًة بالرفاق أيها القدر فقد أخذت منا المزيد ولـن 

 يكون آخُر األبرار أبا الوليد
خمسة عقود ويزيد من العطاء ...ظاهٌر فيها االنتمـاء 

 واإلباء وللمبادئ كنت تزخُر بالوفاء...

نودعك وأنت خالٌد بحضورك الـنـضـالـي الـذي تـرك 
 بصماته وبالغ األثر عند الرفاق

رافقت بمسيرتك الوجودية كـل مـعـارك األمـة مـع 
أعدائها...مثاٌل البعثي الذي صقلته القيم وكنت تـرسـُم 
في مقاالتك الغنية بالثورة والعنفوان علـى صـفـحـات 
جماهير لبنان والثائر العربي وطليعة لبنان ما يعبر عن 

 صفاء الوجدان ونقاء الضمير
أيها الراحُل الكبير ستبقى فينا تـغـرد فـي مـدايـات 

 الوجود
رحمك اهللا وأسكنك فسـيـح جـنـانـه مـع الشـهـداء 

 والمناضلين الشرفاء
وخالص العزاء لألهل واألحـبـة والـرفـاق وإنـا عـلـى 

 فراقك لمحزونون.
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ينعي حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي إلى أبناء طرابلس ولـبـنـان واألمـة 
العربية المناضلة البعثية الكبيرة الرفيقة أميرة حروق (أم ثائر) وقد غرسـت فـي 
مسيرة حزبها وشعبها األمثولة الحيـة مـن الـنـضـال السـيـاسـي واالجـتـمـاعـي 
والمطلبي لرائدة من رائدات العمل النسوي والتربوي، لتحتذي بها األجيـال وكـل 

 السائرين على دروب التغيير والعدالة االجتماعية والنضال السياسي الوحدوي .  
إن الكلمات تعجز عن التعبير عن كل ما يخالج قلوب الرفاق والـرفـيـقـات فـي 
هذه اللحظة األليمة التي تغادرنا فيها رفيقتنا الكبيرة أم ثائر وهي التي تـركـت 
بصماتها في كل سطرٍ وصفحة مشرفة من نضال البعثيين في لبنان على مـدى 
يزيد عن نصف القرن من الزمن لم تهن لها عزيمة ولم تضـعـفـهـا الـتـحـديـات 
والمضايقات األمنية والنفي، وكانت الصورة الرائعة للمناضلة التي لم تكن لتميز 

 بين حزبها وعائلتها ومحيطها الشعبي واالجتماعي. 
إلى جنان الخلد أيتها الكبيرة أم ثائر وإننا على عهد الوفاء لـحـزبـنـا وشـعـبـنـا 
وامتنا باقون، كما تعلمناه من أمثالك الكبار الذين وإن يغادرونا اليوم فـهـم فـي 

 ذاكرة المناضلين أحياُء مهما ابعدهم عنا المرض والموت.                                                     
 

٢٨/٢/٢٠٢١ 
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ينعي تجمع المرأة اللبنانية إلـى الـلـبـنـانـيـيـن والـحـركـة 
النسوية اللبنانية المناضلة أميرة حروق (أم ثائر) التي وافتها 
المنية صباح اليوم بعد مسيرة نضالية حافلة بـالـدفـاع عـن 
حقوق المرأة اللبنانية ورفع الظـلـم والـمـعـانـاة عـنـهـا، وإذ 
نودعها اليوم فإنما نفتقد معها واحدة ممن  كان لهن الريـادة 
في تأسيس التجمع وكانت لها شرف المشاركة فـي مـعـظـم 
الهيئات والتجمعات النسائية اللبنانية وحملت قضيـة الـمـرأة 
في لبنان أمام المنابر العربية والدولية ومن أبرز من حـمـلـن 
مشعل الفكر طوال حياتها فكانت خير قدوة ألفراد عائـلـتـهـا 
ولكل من عرفها وعاشرها. مـقـدامـة، مـخـلـصـة، صـادقـة، 
متمسكة بالحق قوالً وفعالً لم تحد عنه في أصعب الظروف.. 
واكبت تجمع المرأة في أبرز محطاته، حيث كانت تعـبـر عـن 
تطلعاته مجسدة نموذج المرأة المـتـوهـجـة ذكـاًء ومـعـرفـة 

 وحضور.
رفيقة محبة، غيورة على كل رفيقاتها حيث كانت الجمعيـة 
بمثابة عائلتها وبيتها الثاني. كريمة، مضيافة، محبوبـة مـن 

 قبل كل من عاصرها.
اعتنقت الفكر  القومي الوطني الالطائفي وآمنت بأهـمـيـة 

مــكــانــة الــمــرأة فــي 
الـمـجــتـمــع وعــمـلــت 
ــر   ــوي ــط ــت ــدة ل ــاه ج
وتعزيز دور الـنـسـاء 
من خـالل مـكـانـتـهـا 
كــمــربــيــة لــألجــيــال  
ــة  ــب ــاح ــت ص ــان ــك ف
ــة  ــوي ــة ق ــي ــص ــخ ش
استثنائـيـة ال تـهـاب 

حاجزاً أو انتقاداً في لحظات الحق والحقيقة. نفتقدها ونفتقـد 
 حضورها شعلة حماس وحب يؤسفنا أن يخفت وهجها.

وإن كنا قد افتقدنا لعملها النضالي الميداني في مدينـتـهـا 
األحب طرابلس، فإننا اليوم  سنفتقد حضورك بيننا وسيبقى 
عزاؤنا األكبر هو أن نضالك مع باقي الـرفـيـقـات رسـم لـنـا 
الطريق األنصع لنكمل على دربك مسيرتنا النسوية، وشكّـل 

 خير نبراس لألجيال الطالعة.
ستبقين دوماً صورة ناصعة  من حضور بهي وراسـخ فـي 
ضمير  كل من عرفك . نفتقدها ونفتقـد حضـورهـا شـعـلـة 

 حماس وحب يؤسفنا أن يخفت وهجها.
الرفيقة أم ثائر، لروحك الرحمة ورجاؤنا أن يتغـمـدهـا اهللا 
في فسيح جنانه، لعائلتك الصبر والسلوان، وأحر التعازي من 

 رفيقات المناضلة الراحلة.

ينعي حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي (فرع الشهيد القائد  مـوسـى شـعـيـب)، إلـى 
مناضلي الحزب وجماهير لبنان واألمة العربية الرفيق المنـاضـل حسـن عـلـي حـالوي (أبـو 

، بعد مسـيـرة ٢٠٢١الذي وافته المنية يوم األربعاء الواقع في العاشر من شهر اذار  ) التحرير
حافلة بالنضال والعطاء والتضحية وصاحب الدور  المتميز في عمليات المـقـاومـة الـوطـنـيـة   
ضد العدو الصهيوني جنباً إلى جنب مع رفيق دربه الرفيق المناضل القائد عبد األمير حالوي 

 (أبو علي) .
وبوفاته يفقد الحزب واحداً من خيرة مناضليه الذين خبرتـهـم سـاحـات الـمـواجـهـة فـي 
كفركال وكل ارض الجنوب الذي حولته زنود مناضلي الحزب ورفاقهم في القـوى الـوطـنـيـة 
األخرى والثورة الفلسطينية إلى ارض محروقة للجنود الصهاينة. والحـزب إذ يـفـقـد هـامـة 

نضالية كبيرة، يعاهد روحه الطاهرة بإن تبقى المسيرة  النضالية التي انخرط فيها  على مدى خمسة عقود ومنذ  تفتح وعـيـه 
على فكر البعث، مسيرة صاعدة حتى تحقيق األهداف التي  امن بها وناضل ألجلها، وسيبقى رفاقه على عهد المناضلين  الذين 
من طينته  وخاضوا معارك بطولية  في مواجهة العدو الصهيوني من كفركال والطيبة إلى مارون الراس وكـل قـرى الـجـنـوب 
الصامد. التعازي القلبية الحارة للعائلة الكريمة، ولكل أهلنا في  كفركال بلدة الصمود التي سطرت أروع المالحم البطولية فـي 
التصدي للعدو الصهيوني، والرحمة له ولكل شهداء الحزب الذين سقطوا في ساحات المواجهة ضد العدو الصهيوني ومنظومـة 

 الفساد السياسي.  
    فرع الشهيد القائد موسى شعيبفرع الشهيد القائد موسى شعيبفرع الشهيد القائد موسى شعيبفرع الشهيد القائد موسى شعيب    ----حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي  حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي  حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي  حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي  

 ٢٠٢١/٣/١٠في 
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بمزيد من الحزن واألسى ينعي حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي إلى مناضلـي 
الحزب وأبناء طرابلس ولبنان الرفيق المناضل نهاد الحلبي (أبو سامر)، الـذي تـوفـاه 

عن عمر يناهز الثمانين من السنين عـرفـتـه طـرابـلـس ٣٠/٣/٢٠٢١اهللا مساء يوم 
خاللها واحداً من أنبل العاملين في الحقل العـام عـلـى صـعـيـد الـخـدمـات الـعـامـة 
والمستوصفات واللجان الشعبية، وعلى الصعيد الشخصي عمل وعائلته فـي مـهـنـة 
تجارة األقمشة في لبنان والمهجر ليحمل معه دماثة األخالق والطيبة أينما كان، ومـع 
ذلك كان عليه دفع ضريبة االنتماء للحزب كما سائر الرفاق المناضلين، حيث  طـالـتـه 
االعتقاالت التي شملت المئات من الرفاق في لبنـان وخـاصـة طـرابـلـس مـنـتـصـف 
ثمانينات القرن الماضي وألحقت به الضرر الجسدي فيما بعد، ولكنها لـم تـفـت مـن 
عضد إيمانه بالحزب ومبادئه وبقي محافظاً على تواصله التنظـيـمـي حـتـى الـرمـق 
األخير وتفاؤله بأن األمة ستتغلب على مآسيها وعثراتـهـا مـهـمـا اشـتـدت الصـعـاب 

 وازدادت التحديات، لروح الرفيق الراحل الرحمة وألمتنا الخلود والبقاء.
٢٠٢١/٣/٣٠ 
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في يوم المرأة العالمي أصدر تجمع المرأة اللبنانية البيان في يوم المرأة العالمي أصدر تجمع المرأة اللبنانية البيان في يوم المرأة العالمي أصدر تجمع المرأة اللبنانية البيان في يوم المرأة العالمي أصدر تجمع المرأة اللبنانية البيان 

    التالي:التالي:التالي:التالي:
إذ نحتفل بيوم المرأة العالمي في الثامن من آذار هذا العام 
في الوقت التي تعاني فيه المرأة في لبنان مـن انـعـكـاسـات 
الوضع االقتصادي واالجتماعي والصحي الكارثي الذي فرضته 
جائحة الكورونا، وفي الوقت الذي مـازالـت حـقـوق الـنـسـاء 
منقوصة وتمارس ضدها أبشـــع أنـــــــواع التمييز والقهر. إن 
الثامن من آذار يوم للمرأة، هو يوم لالحتفال بإنجازات المرأة، 
ولكنه أيضا لتســـليط الضـــوء على جميع العقبات والتحديات 
التي ال تزال قائمة أمــام تحقيق المسـاواة الـمـبـنـيـة عـلـى 
النـــوع االجتماعي، بالرغم من إحراز بعض التـقـدم، "إال أن 
التغيير الحقيقي كان بطيئاً بشكل مؤلم بالنسبـة لـغـالـبـيـة 

 ."النساء
إن المرأة في لبنان وفي هذه المرحلة المصيرية من تاريخ 
الوطن ترزح تحت أعباء الفقر والعوز والمعاناة، في ظـل مـا 
أنتجته سلطة سياسية فاسدة من أزمات ضاغطة ،لكن ذلـك 
ال يزيدها إال إصراراً وعزيمةً على االستمرار في مواجهة كـل 
أشكال الظلم االجتماعي والسياسي الـمـتـمـثـل بـالسـلـطـة 

الذكورية الحاكمة، والدليل على ذلك دور المرأة في انتفاضة 
 . الشعب اللبناني وثورته من اجل التغيير وإعادة بناء الوطن

إننا وفي هذه المناسبة ننتهزها محطة متجددة لـلـتـأكـيـد 
على أن المرأة ركناً رئيسياً في النضال الوطني واالجتمـاعـي 
من أجل بناء دولة المواطنة في ظل مجتـمـع تـحـظـى فـيـه 
المرأة بالمساواة والكرامة والعدالة االجتمـاعـيـة، وإذ نـؤكـد 
على استمرار الجهد المجتمعي "إلنهاء جميع أشكال التمـيـيـز 
ضد المرأة" على جميع الصعد بـوضـع اإلجـراءات الـكـفـيـلـة 

 . وضمان تطوير منظومة قوانين تكفل المساواة
إننا نؤكد في هذه الذكرى كنساء يقفن إلى جانـب الـمـرأة 
بشكل عام والمرأة العربية والفلسطينية بشكل خـاص مـن 
اجل التحرر والتغيير الديمقراطي نحو الحرية والعدالـة، ضـد 

  .قهر وتسلط األنظمة الفاسدة
إلى كل امرأة في كل مكان، كل عام وأنتن بخـيـر... وكـل 
عام وأنتن في مقدمة النضال من أجل التـحـرر والـمـسـاواة، 

بخير من أجل التقدم عـلـى طـريـق إنـجـاز  وكل عام وأنتن
 .المساواة والشراكة التامة

    ٢٠٢١آذار  ٨

 كما وجه التجمع تحية لألم في عيدها، هذا نصها:
يستقبل اللبنانيون عيد األم هذا العام، على وقع المآسي واآلالم 

تـفـاقـم األزمـة السـيـاسـيـة،  والفواجع التي حلت بهم من جراء 
االقتصادية واالجتماعية التي تعصف بلبنان وتتواصل فصولها في 
ظل االنسداد السياسي الذي يدفع الوضع نحو المستقبل القـاتـم. 
واذا كانت األزمة ترخي ظاللها الثقيلة على مجمل الشعب اللبناني، 
إال أن األكثر معاناة من أبناء هذا الشعب الصابر هم األمهات الالتي 
فجعن بفلذات أكبادهن وأزواجهن الذين ذهبوا ضحيـة الـمـجـزرة 
االقتصادية االجتماعية التي ارتكبتها منظومة الـفـسـاد، وكـانـت 

 جريمة تفجير المرفأ األكثر فظاعة في مشهدياتها .
إن دموع األمهات التي تذرف على فراق األبناء واألزواج واألخوة، أدمت  
قلوب كل اللبنانيين، إال من تحجرت قلوبهم وأعميت أبصارهم، وكـيـف  
ال يكونون كذلك وهم الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن المـجـزرة  
الرهيبة التي أودت بأرواح مئات الضحايا وشردت عشرات األلوف، وهـم  
مازالوا يصمون األذان عن سماع نحيب الثكالى وانين الجرحى وتساؤالت  

 األطفال عن الغياب الذي ال نهاية له لآلباء واألخوة واألعزاء. 
في عيد األم، الذي نستقبله هذا العام، نستقبله، وقلب الوطـن 
يعتصر ألماً على أبنائه الذين انتشلوا من تحـت األنـقـاض، كـمـا 
نستقبله، وقلب األم الحاضن يحل محل حاضنة الـوطـن بـعـدمـا 
تناتشته القوى التي مزقته إرباً إرباً إلشباع بطونها عـلـى حسـاب 

 لقمة الفقير.
إن هذا الحضن الدافئ لألم، تحول إلى حضـن وطـنـي جـامـع، 
بعدما اعتبرت كل أُم مفجوعة بعزيزٍ لـهـا أنـهـا أم واخـت لـكـل 
اللبنانيين، وهذا ما برز واضحاً من خـالل الـمـشـاركـة الـفـاعـلـة 
لألمهات واألخوات في الحراك الشعبي ألجل التغيير، وإدراكاً منهن 
أن حماية حقوقهن ال تكون إال بتوفير الحـمـايـة لـإلنسـان عـلـى 

 مستوى المكون الوطني كما على المستوى القومي الشامل.
إن تجمع المرأة اللبنانية، الذي يعيش مـعـانـاة كـل أم عـانـت 

وتعاني من مأسي الحياة اإلنسانية وخاصة تلك التي ينتجها ظلـم 
الحكم والحكام والقوانين الجائرة، ترى في المـوقـع الـذي بـاتـت 
تتبوأه المرأة في فعاليات المجتمع عامالً مهماً في تثويـر الـحـيـاة 
االجتماعية على طريق التحرر من القيـود الـتـي كـبـلـت الـمـرأة 
وعطلت قدرتها عن المساهمة في التغيير السياسي نحو مجتـمـع 

الـمـتـقـدم  اكثر عدالة وانصافاً، وهذا ما كان ليحصل لوال الوعي 
الذي بـاتـت تـتـحـلـى بـه األم والـتـي لـم تـعـد تـرى دورهـا 

بوظيفتها البيولوجية، بل أصبحت ترى دورها الطبيعـي  محصوراً 
 ينطوي على وظيفته االجتماعية بكل أبعادها الوطنية.

إن تجمع المرأة اللبنانية، وفي هذه المناسبة الذي يستحضرهـا 
المجتمع اإلنساني بكل قيمها اإلنسانية وتقديره لدور األم في بناء 
اإلنسان والمجتمع، يتقدم من جميع األمهات في لبـنـان والـوطـن 

بالتحية لدورهن في الصراع الذي تخوضه األمة العربـيـة  العربي 
من أجل تحررها وإنهاء كل أشكال استالبها القومي واالجتمـاعـي. 
والتجمع وهو يثمن دور األمهات اللواتي يحفزن أبـنـاؤهـن عـلـى 
تصدر االنتفاضات الشعبية في لبنان وفلسطين والعراق والسودان 
وسائر الساحات العربية ، يعتبر أن هذا الفعـل الـنـضـالـي يـؤدي 
وظيفته اإليجابية في رفع مستوى منسوب األمل بحصول التغييـر 
الذي يعيد لإلنسان مواطنيته ويضع حداً للمعاناة اإلنسانية الـتـي 

  كانت األم أول ضحاياها. 
في هذه المناسبة التي باتت اإلنسانية تحييها بكل االحتفائـيـة 
التي تستحقها، تحية لكل أم لبنانية وعربية بعيـدهـا، ونـنـحـنـي 
إجالالً أمام األمهات اللواتي فجعن بفلذة كبد ومعيل بفعل محتـل 
ومستغل وفاسد ومستبد، واننا في تجمع المرأة اللبنانيـة لـعـلـى 
ثقة بأن الدموع التي ذرفت على أرواح الضحايـا سـتـروي األرض 
التي ستنبت أجياالً تدرك معاني اإلنسانية وتعي أهمية أن يـكـون 

 الوطن حضناً دافئاً ألبنائه بقدر دفئ حنان قلب األم ألبنائها.
    ٢١/٣/٢٠٢١في 
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    نعمت بياننعمت بياننعمت بياننعمت بيان
مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق 
 اإلنسان في الدول اإلسكندنافية

    لمحة تاريخيةلمحة تاريخيةلمحة تاريخيةلمحة تاريخية
الثامن من أذار هو اليوم العالمي للمرأة الذي تـحـتـفـل بـه 

ة أمعظم دول العالم كداللة على احترام وتقدير وتكريم المر
لما حققته من إنجازات على الصعيد االجتماعي واالقتـصـادي 
والسياسي واإلنساني... وفي بعض الدول كالصين وروسـيـا 
وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.  وقد جاء هـذا 
االحتفال على أثر عـقـد أول مـؤتـمـر لـالتـحـاد الـنـسـائـي 

. ١٩٤٥الديمقراطي العالمي الذي عقد فـي بـاريـس عـام 
بينما يرجح بعض الباحثين أن  اليوم العالمي للمرأة بدايـاتـه 

عندما خرج اآلالف من النسـاء فـي شـوارع  ١٨٥٦كانت عام 
مدينة نيويورك لالحتجاج على ظروف العمل  الـال إنسـانـيـة 

 التي كن يجبرن على العمل تحتها.
األمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة إال عـام 

عندما أصدرت المنظمة الـدولـيـة قـراراً يـدعـو دول  ١٩٧٧
العالم إلى اعتماد يوم في السنة لالحتفال بـالـمـرأة، فـكـان 
اإلجماع على يوم الثامن من اذار، حيث اصـبـح هـذا الـيـوم 
رمزا" لنضال المرأة ، ومناسبة تحتفل بها معظم دول العالم.  
ولهذا السبب  أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة  "هـيـئـة 

، وهي إحدى كيانات األمم ٢٠١٠األمم المتحدة للمرأة"  عام 
المتحدة التي تهتم بالمساواة بين الجنسين وتمكين الـمـرأة. 
والغرض من إنشائها التعجيل بإحراز تقـدم فـيـمـا يـتـصـل 
بتلبية مطالب النساء واحتياجاتهن على الصعيـد الـعـالـمـي. 
تدعم هذه الهيئة الدول األعضاء في األمـم الـمـتـحـدة فـي 
وضع معايير عالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعمـل 
مع الحكومات والمجتـمـع الـمـدنـي لـتـصـمـيـم الـقـوانـيـن 
والسياسات والبرامج والخدمات الالزمة لضمان تنفـيـذ تـلـك 
المعايير بشكل فعال لتعود بالفائدة على النساء والـفـتـيـات 
في مختلف أنحاء العالم. وتكثف المنظـمـة جـهـودهـا عـلـى 
الصعيد العالمي لجعل رؤية أهداف الـتـنـمـيـة الـمسـتـدامـة 
حقيقة واقعة بالنسبة للنساء والفتيات، ولهذا وضعت الهيـئـة 

 استراتيجية من أربع بنود يشكلون أولوية لتحقيق األهداف:
قيام النساء بقيادة أنظمة الحوكمة، والمشاركة فـيـهـا،  -١

 واالستفادة منها على قدم المساواة.
تمتع النساء بتأمين الدخل، والعمل الالئق، واالستقـالل  -٢

 االقتصادي.
تمتع كل النساء والفتيات بحياة خالية من جميع أشـكـال  -٣

 العنف.
إسهام النساء في بناء السالم والصمود الـمسـتـدامـيـن،  -٤

واالستفادة على قدم المساواة مـن الـوقـايـة مـن الـكـوارث 
 الطبيعية والصراعات ومن العمل اإلنساني.

أين المرأة العربية من هذه الحقوق وما هي اإلنجازات التـي 
 حققت في هذا المضمار؟

في الدول  العربية وفي ظل واقـع الـتـمـيـيـز ضـد الـمـرأة 
والثقافة المجتمعية التي تنظر لها نظرة دونيـة تـقـلـل مـن 

يل الدستور كـونـه فعأهمية دورها ومكانتها، كان ال بد من ت
المرجعية القانونية األعلى الملزمة للجميع، بـإقـرار حـقـوق 
المرأة وتكريس مكانتها في المجتمع، وفـق مـا تـقـتـضـيـه 
االتفاقيات الدولية بهذا الشأن. وبذلت مؤسسات ومـنـظـمـات 
المجتمع المدني والحكومات جهوداً  كبيرة لـتـعـديـل األطـر 
التشريعية المنظمة للدور والحضور االجتماعي للمـرأة. هـذا 
دفع الكثير من الحكومات العربية إلى إدخال مواد دسـتـوريـة 
تهدف إلى تحقيق بعض اإلنصاف والمساواة بن الـجـنـسـيـن، 
وتكافؤ الفرص، وضمان حقوق المرأة في التعـلـم والصـحـة، 
وحقوق األسرة واألمومة والـطـفـولـة وحـمـايـتـهـا، وحـقـوق 
االنتخاب للمرأة، وحقها في العمل ......إلخ  وذلك لـتـكـريـس 
حقوق المرأة في المرجعيات القانونية لتكون منطلقاً إلشاعة 
ثقافة مساندة للمرأة وداعمة لها فـي كـافـة الـمـسـتـويـات 

 االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
لقد حققت المرأة العربية بعض اإلنجازات خـالل السـنـوات 
القليلة الماضية وشكلّت قفزة نوعية على مستوى تمكيـنـهـا 
في المجتمع، حيث استطاعت أن تتبوأ مراكز قيادية سياسـيـاً 
واقتصادياً واجتماعياً وغيرها من المجاالت  التي كانت حـكـراً 
على الرجل. وهذا يدل على كفاءتها ومقدرتها عـلـى تـولّـي 

 أعلى المناصب.
أمثلة إلنجازات تم تحقيقها لصالح المرأة في بعض الـدول 

 العربية:
تونس هي الرائدة بين الدول العربية فـي مـجـال حـقـوق 
المرأة حيث نص الدستور على أن "المواطنين والـمـواطـنـات 
متساوون في الحقوق والواجبات"، ويمنع القانون الـتـونسـي 
تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها، وحق إعـطـاء 
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الجنسية ألبنائها، والمساواة فـي الـمـيـراث والـزواج بـغـيـر 
 المسلم.

دور ريـادي تمكنت المرأة من لعـب  في اإلمارات العربية   
نظراً للتشريعات الداعمة لها من الدستـور ومـن الـقـوانـيـن 

 االتحادية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.  
في السعودية، استطاعت المرأة أن تشكل قـفـزة نـوعـيـة 
لتحصيل بعض الحقوق التي كانت تواجه بعوائـق  كـثـيـرة، 
حيث أصبح بإمكان المرأة السعودية قيادة السيارة، وســمـح 
لها باستخراج جواز السفر ومغادرة البالد دون الـحـاجـة إلـى 
موافقة ولي األمر، كما تمكنت من تولي منصب سفيرة (فـي 
الواليات المتحدة األميركية) التي كانت حكراً عـلـى الـرجـل، 
وإشراكها في العمل النيابي ألول مرة في تاريخ السـعـوديـة، 
إضافة إلى بعض الحقوق البديهية كالسمـاح لـهـا بـحـضـور 
مباريات كرة القدم التي كانت من الممنوعات عـلـى الـمـرأة 

 السعودية. 
الكويت : تمكنت المرأة الكويتية من تـبـوء عـدة مـنـاصـب 

 .٢٠١٩وزارية عام 
وزيرات في الحكومة اللبنانية، ريـا  ٦في لبنان : تم تعيين 

الحسن أول امرأة عربية تتبوأ منصب وزارة الداخلية، وزيـنـة 
عكر أول وزيرة دفاع عـربـيـة إضـافـة إلـى وزرات والـعـدل 
واإلعالم والشؤون اجتماعية واإلدارية ، سفيـرات ومـنـاصـب 
عليا في األمم المتحدة , أحدثها تعيين سوزان جبور رئـيـسـة 

 الوقاية من التعذيب لدى األمم المتحدة....
% من مقاعد الـحـكـومـة ٢٥في مصر، تمثلت المرأة بنسبة 

 ٩٠وهي النسبة األعلى في تاريخ مصر، كما حصلت عـلـى 
 % من إجمالي المقاعد.١٥مقعداً في البرلمان بنسية 

في البحرين، أول امرأه تترأس البرلمان البحريـنـي ، وهـو 
 اإلنجاز األول في تاريخ المملكة البحرينية.

في عمان، ارتفعت مشاركة المرأة العمانيـة فـي مـجـلـس 
 الشورى.

في األردن تمكنت المرأة من تحقيق مكاسب فـي مـجـالـي 
الصحة والتعليم ومن خالل الكوتا النسائية فـي الـبـرلـمـان، 

 إضافة إلى المجالس البلدية.
 م العنف ضدالدستور المغربي قانونا" يجر في المغرب ، أقر
المرأة، وسمح لها بالعمل ككاتبة عدل الذي كان مـحـصـورا" 

 على الرجل.
في الجزائر، يعزز الدستـور مـكـتـسـبـات الـمـرأة ويصـون 

 حقوقها وحمايتها من كل أشكال العنف.
أما في فلسطين المحتلة، فالوضع مختلف واستثنائي،  فقد  
فرضت ظروف االحتالل والتهجير القسري إلى مشاركة المرأة 
الفلسطينية مشاركة فعالة في كل مراحل النضال المختلفـة 
جنبا" إلى جنب مع الرجل،  إن كان في الداخل المحتل أم فـي 
خارجه، األمر الذي أسهم في خلق مناخ سياسي واجـتـمـاعـي 
لصالح المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسـيـة، ورسـخ  

هذا في الدستور الفلسطيني حيث أعطى لـلـمـرأة مسـاحـة 
شاسعة للمشاركة السياسية وتبوء مناصب عليا، إضافة إلـى 

 حق الترشح واالنتخاب. 
في السودان، رغم أن المرأة السودانية لـعـبـت دوراً بـارزاً  
ومتميزاً شهد له العالم في الثورة التـي أطـاحـت بـالـنـظـام 
الدكتاتوري ورغم تبوئها مناصب وزارية ، إال أنـهـا مـا زالـت 

 رى.  مهمشة في كثير من المجاالت األخ
الظروف تقريبا" متشابهة في معظم الدول الـعـربـيـة بـمـا 
يتعلق بحقوق المرأة مع بعض التباين بين بلد وآخر ومجتمع 
وآخر بما تقتضيه البيئة االجتماعية لـكـل بـلـد مـن عـادات 
وتقاليد وأعراف ليس من السهل تجاوزها أو إلغائها، إضـافـة 
إلى العامل الديني، حيث أن الـعـديـد مـن الـدول الـعـربـيـة 
تحفظت على بعض بنود اتفاقيات حقوق اإلنسان الـخـاصـة 
بالمرأة، ألنهم يعتبرونها تـتـعـارض مـع أحـكـام الشـريـعـة 

 اإلسالمية.
بالمحصلة يمكن القول إن المرأة  العربية قد استطاعت أن 
تخطو خطوات كبيرة إلى األمام  ولكنـهـا بـالـطـبـع لـيـسـت 

فالمسيرة النضالية طويلة وشاقة إلزالة كل العـوائـق  كافية،
التي تحول دون مشاركتها مشاركة فعالة في جميع مـجـاالت 
الحياة العامة والخاصة من خالل حصولـهـا عـلـى نصـيـبـهـا 
الكامل والمنصف في صنع القرارات السياسية واالقتـصـاديـة 
واالجتماعية...... ، وهذا يعني إقرار مبدأ تـقـاسـم السـلـطـة 
والمسؤولية   بين المرأة والرجل في البيت وفي مواقع العمل 

 وفي المجتمعات الوطنية والدولية.
هذه المسيرة  بدأت منذ زمن وبرزت بشكـل واضـح خـالل 
ثورات الربيع العربي التي كان للمرأة دور طليعي فيها جنبـا" 
إلى جنب مع الرجل إلعالء صوت الحـق وتـحـقـيـق الـعـدالـة 
االجتماعية  ليس لتحصيل حقوق المرأة بالمساواة فـحـسـب 
بل لإلنسان العربي عامة لـمـا يـعـانـيـه مـن ظـلـم وقـمـع 
وتهميش، وبناء الدولة المدنية التي تؤمن العـدالـة والـرفـاه 

 لكل مواطنيها دون تمييز.
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    كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي
 

كثيرون، ال يعرفون ماذا يعني يوم األرض، ولمن ال يـعـرف 
لماذا سمي الثالثون من آذار يوماً لألرض، نعيـده بـالـتـاريـخ 
إلى خمسة وأربعين عاماً. يوم أعـلـن الـحـاكـم الـعـسـكـري 
الصهيوني مصادرة آالف الدونمات من األراضي التي تسكنهـا 
أغلبية فلسطينية. وكرد فعـل شـعـبـي عـلـى هـذا اإلجـراء 
الصهيوني أعلن عرب األرض المحتلة من الجليل إلى النـقـب 
اإلضراب العام في عموم فلسطين المحتلـة. هـذا اإلضـراب 
فاجأ العدو الصهيوني الذي كان يعتقد أن الـفـلـسـطـيـنـيـيـن 
الذين يرزحون تحت االحتالل قد سلخوا من تاريخهم، وأن ال 
شيء يشدهم إلى أرضهم التي انتزعت منهم بـاالغـتـصـاب، 
فإذ بالدعوة إلعالن موقف مـن قـرار الـحـاكـم الـعـسـكـري 
الصهيوني تؤدي إلى رد فـعـل شـعـبـي، عـبـر عـن رفضـه 
باإلضراب العام، مما دفع العدو ألن يلجاً إلى محـاولـة كسـره 
بالقوة وبما أدى إلى سقوط ستة شهداء وعشـرات الـجـرحـى 
فضالً عن حملة اعتقاالت واسعة استهدفت كل مـن اعـتـبـره 
العدو محرضاً على اإلضراب. ومنذ ذاك التاريـخ تـحـول يـوم 
الثالثين من آذار إلى يوم من األيام الوطنية الفلـسـطـيـنـيـة 
وأطلق عليه "يوم األرض"، ألن جماهير فلسـطـيـن الـرازحـة 

  .تحت االحتالل وجهت رسالة انطوت على عدة دالالت
الداللة األولى، أن الجماهير الفلسطينيـة، تـتـحـرك عـلـى 
أرضية موقف وطني واحد، وهو موقف تشمل مفاعيله كامـل 

أو  ١٩٤٨التراب الوطني الفلسطيني مـا احـتـل مـنـه فـي 
. ففلسطين التي قسـمـت بـمـوجـب قـرار األمـم ١٩٦٧في

المتحدة، هي موحدة بالنسبة للحق الوطني الـفـلـسـطـيـنـي 
وبالنسبة لشعب فلسطين، وهذا الحق ال يقبل التقسيـم وان 
فرض بقوة األمر الواقع. ولذلك الداللة األولى لـيـوم األرض، 
هو أن األرض الفلسطينية واقعة كلها تـحـت االحـتـالل وان 
شعب فلسطين هو شعـب واحـد تـجـمـعـه وحـدة األهـداف 

 .واألماني سواء كان يعيش تحت االحتالل أو في عالم الشتات
الداللة الثانية، أن "إسرائيل"، بـمـا هـي سـلـطـة قـائـمـة 
باالحتالل تتصرف مع سكان األرض المحتلة تصرفاً ينم عـن 
عنصرية متجذرة بذاتها، وهذا ليس غـريـبـاً عـن طـبـيـعـة 

الحركة الصهيونية التي اعتبرت سنداً لقرار األمم الـمـتـحـدة 
بأن الصهيونية شكالً من أشكال العنصرية رغم التراجع عـن 
هذا القرار بضغط أميركي على الهيئة األمـمـيـة. فـكـمـا أن 
االعتراف الدولي "بإسرائيل"، ال يسقط الحق التاريخي لشعب 
فلسطين بـأرضـه، فـإن إسـقـاط الـقـرار األمـمـي بـإعـالن 
الصهيونية شكالً من أشكـال الـعـنـصـريـة ال يـنـزع صـفـة 

  .العنصرية عن الحركة الصهيونية وكيانها االستيطاني
الداللة الثالثة، أعطت "إسرائيل"، دليالً إضافياً بانهـا دولـة 
"أبارتهايد"، وهذا ليس لكونها أعلنت يهودية الدولة وحسـب، 
بل ألنها أفصحت عن طبيعتها األصلية في وقت مبكر وتقوم 
بكل ما يتناقض مع كل منظومات القيم األخالقية والمواثيق 
الدولية والدساتير الوطنية التي تؤكد على أن حق الـمـلـكـيـة 
هو في حماية القانون. "وبإسرائيل" بإقدامها علـى مصـادرة 

  األرضي تصرفت بعكس ما تزعم بانها دولة قانون.
إن األهمية النضالية التي انطوى عليها يوم األرض، أنـهـا 
أسست لفعل نضالي جماهيري اثمر بعد سـنـوات انـطـالقـة 
انتفاضة شعبية تحت عنوان انتفاضة الحـجـارة. ذاك الـيـوم 

، بـات يـومـاً خـالـداً لـن الذي يمتد إلى خمسة وأربعين علماً
تنساه جماهير فلسطين وال جماهير األمة الـعـربـيـة، وهـذا 
اليوم الذي يحتفى به سنوياً، شكل محطة هامـة فـي مسـار 
النضال الجماهيري الفلسطـيـنـي وعـلـيـه يـؤسـس إلعـادة 
االعتبار إلى الموقف المقاوم الذي ال يقتصـر عـلـى الـكـفـاح 
المسلح فقط، بل يشمل كل رفض ومقاومة لالحتالل تقض 
مضاجعه وتجعل األرض تميد من تحت أقدامه، ويوم األرض 

  هو شكل من أشكال المقاومة ضد االحتالل
من هنا، أن يوم األرض بما ينطوي عليه مـن دالالت هـو 
يوم لفلسطين، فلسطيـن، الـحـق الـوطـنـي بـكـل أرضـهـا 
المحتلة، فلسطين الموقـع األهـم فـي الـحـوض الـعـربـي، 
فلسطين ارض اليرموك وحطين، فلسطين األقصى والقيامة 
وأرض الخيرات من كروم الزيتون إلى البيارات ومن ال يـعـرف 
تاريخ فلسطين ليقرأ تاريخها من سجل أيامها ويـوم األرض 

         .واحد منها
 

٢٠٢١-٠٣-٢٩ 
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بمناسبة يوم األرض أصدرت جبهة التحرير العربية بيانـاً بمناسبة يوم األرض أصدرت جبهة التحرير العربية بيانـاً بمناسبة يوم األرض أصدرت جبهة التحرير العربية بيانـاً بمناسبة يوم األرض أصدرت جبهة التحرير العربية بيانـاً 
    سياسياً هذا نصه:سياسياً هذا نصه:سياسياً هذا نصه:سياسياً هذا نصه:

 أيها الرفاق، جماهير شعبنا المناضل
أثبت شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل أن فلسطـيـن 
ليست أرضاً بال شعب لتكون لشعب بال أرض وذلـك عـنـدمـا 

 ١٩٧٦من آذار لعـام  ٣٠انطلقت المسيرات الجماهيرية في 
ضد قرار الحاكم العـسـكـري الصـهـيـونـي بـمـصـادرة آالف 
الدونمات من األراضي ذات أغلبية سكانية فلسطيـنـيـة وقـد 
انطلقت المسيرات من الجليل إلى النقب واندلعت مواجـهـات 
أسفرت عن سقوط ستة شهداء وأصيب واعتقل المئات . لقـد 

من آذار يوم صدمة للكـيـان الصـهـيـونـي بـأن  ٣٠كان يوم 
شعبنا لن ينسى أرضه وتاريخه مهما طال الزمـن . ويـحـيـي 
أهلنا سنويا هذه المناسبـة كـعـنـوان لـمـقـاومـة االحـتـالل 

 . والتمسك باألرض
واليوم يمر شعبنا الفلسطيني في مرحلة مفصلية بعد أن 
أسقط مشروع صفقة القرن ويستعد اليوم إلجراء انتـخـابـات 
تشريعية ورئاسية ومجلس وطني ورغم الضغوط الـعـربـيـة 
والدولية التي تمارس على القيادة الفلسطينية فإن الـقـيـادة 
متمسكة بالـخـيـار الـديـمـقـراطـي لـتـجـديـد الـمـؤسـسـات 
الفلسطينية وإنهاء االنـقـسـام الـبـغـيـض وتـوحـيـد الصـف 

 .وعمالئها“ إسرائيل”الفلسطيني في مواجهة سياسية 
 أيها الرفاق

في يوم األرض نؤكد أوالً على ضرورة تنفيذ قـرار األمـم 
الذي ينص على حـق الـعـودة لـالجـئـيـن  ١٩٤المتحدة رقم 

الفلسطينيين والتعويض عليهم، هذا إلى جانب العديـد مـن 
قرارات األمم المتحدة ومجلس األمن والتي تؤكد عـلـى حـق 
شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته بعاصمتها القدس وتديـن 
كافة إجراءات العدو التي تعمل على التغيـيـر الـديـمـغـرافـي 
لألرض الفلسطينية ويقدم شعـبـنـا الشـهـداء فـي سـبـيـل 

إجـهـاض الـهـدف 
الصهـيـونـي فـي 
ـــان  ـــط ـــي ـــت االس
وتغيـيـر مـعـالـم 

 . األرض والسكان
ثـانـيـاً: نـؤكـد 
عـــلـــى ضـــرورة 
تشكيل حـكـومـة 
ــة  ــي ــن ــدة وط وح
يشارك فيها كافة 

الوان الطيف الفلسطيني تعمل على إنهـاء االنـقـسـام وحـل 
 .كافة المشاكل التي تواجه أبناء شعبنا

ثالثاً: نؤكد على ضرورة تعزيز المقاومـة الشـعـبـيـة فـي 
مواجهة إجراءات االحتالل التعسفية وتعزيز هذه الـمـقـاومـة 
وتشكيل مجلس قيادي موحد مـن أجـل إدامـة الـمـقـاومـة 

 .وتصعيدها
كما نؤكد رابعا على ضرورة إعـادة تشـكـيـل الـمـجـلـس 
الوطني الفلسطيني واستكمال بـنـاء مـؤسـسـات مـنـظـمـة 
التحرير الفلسطينية الممثل الشـرعـي والـوحـيـد لشـعـبـنـا 
الفلسطيني في الداخل والخارج وان تشكل السلطة الوطنيـة 

 .جزء من مؤسسات م.ت.ف
خامساً: وقعت كافة القوى والفصائل في القاهرة برعـايـة 
مصرية ميثاق شرف نؤكد على ضرورة االلتزام بكافة بـنـوده 

 .الخمسة والعشرين
أخيراً تحية إلى شهداء يوم األرض، تحية إلى أهـلـنـا فـي 
الداخل المحتل وفي كل مكان، تحـيـة إلـى شـهـداء الـثـورة 
الفلسطينية والعربية، المجد والخلـود لـلـشـهـداء والـحـريـة 

 .ألسرى الحرية
٢٠٢١-٠٣-٢٨ 

 ����� � �4�+�� �/�0 �M در�F ���� ن���� 
 �� �pـــ�' Nـــ-م �1رض
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    نعمت بيان نعمت بيان نعمت بيان نعمت بيان 
مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق 
 اإلنسان في الدول اإلسكندنافية

 
فــي الــثــالثــيــن مــن آذار مــن كــل عــام يــحــيــي 
الفلسطينيون ذكرى يوم األرض الذي ُيعتبر من أهـم 
وأبرز اإليام النضالية التي خاضها الشعب الفلسطيني 

 ورمزًا من رموز صموده.
، اشـتـعـلـت انـتـفـاضـة ١٩٧٦آذار/مارس  ٣٠ففي 

شعبية في أراضي الجليل والمثلث والنقب والسـاحـل 
احتجاجًا على مصادرة الكيان الصهيوني التعسفي مـا 
تبقى من أراضي الفلسطينيين لصالح إقامة الـمـزيـد 
من المستوطنات اليهـوديـة. ورفضـًا لـهـذا اإلجـراء 
التعسفي العدواني، خرجت من مـنـطـقـة الـبـطـوف 
(سخنين، عرابة ودير حنا) مسيرات شـعـبـيـة مـنـددة 
بمصادرة األراضي، فما كـان مـن جـيـش االحـتـالل 
والشرطة اإلسرائيلية إال إطالق النار على المتظاهريـن 
حيث استشهد الشاب خير الدين ياسين مـن عـرابـة، 
وما إن شاع خبر استشهاده حتى انفجرت الـجـمـاهـيـر 
الفلسطينية غضبا" واحتجاجا" في كل المدن والـقـرى 
الفلسطينية حيث واجهتها قوى االحتالل بإطالق النار، 
فوقع ستة شهداء والعديد من الـجـرحـى واعـتـقـال 

 المئات.
آذار عالمة فـارقـة فـي تـاريـخ  ٣٠لذا ُيعتبر تاريخ 

، من ناحية تمسـكـهـم ١٩٤٨الفلسطينيين منذ نكبة 
بأرضهم وانتمائهم وهويتهم. ورغم قيام سـلـطـات 
االحتالل بأعمال التهجير والتطهير، بقي فـي أراضـي 

فلسطيني امتلكوا نحو مـلـيـونـي  ١٥٠٠،٠٠٠نحو  ٤٨
دونم، ورغم فرض سلطات االحتالل عليهم المواطنـة 
"اإلسرائيلية" وبطاقات الهوية بيد أن ذلك لم يقـهـم 
شر عمليات السطو المسلح على أراضيهم التي بلغـت 

 .١٩٧٦ذروتها في مطلع 
    

    وثيقة كونيكوثيقة كونيكوثيقة كونيكوثيقة كونيك
أعد "متصـرف لـواء  ١٩٧٦في األول من مارس عام 

المنطقة الشمالية اإلسرائيلي" (يسرائيل كوني ) وثيقـة 
سرية، سّميت فيما بعد بـاسـمـه، تسـتـهـدف إفـراغ 
الجليل من أهله الفلسطـيـنـيـيـن واالسـتـيـالء عـلـى 
أراضيهم وتهويدها. وقدمت الوثيقة كتوصيـات إلـى 
الحكومة اإلسرائيلية، وتم اختيار عـنـوان لـهـا وهـو: 
"مشروع مذكرة معاملة عرب إسـرائـيـل". وقـد حـذر 
فيها من ازدياد تعداد الفلسـطـيـنـيـيـن فـي الـلـواء 
الشمالي، والذي أصبح مساوٍ  تقريبا لعدد اليهود فـي 
حينه، وأنـه خـالل سـنـوات قـلـيـلـة سـوف يصـبـح 
الفلسطينيون أكثرية سكانية، األمر الذي يشكل خطرًا 

 جسيماً على الطابع اليهودي للكيان الصهيوني.
وثيقة عنصرية تضم عشرات الصفحـات، دعـا مـن 
تقدم بها إلى تقليل نسبة الفلسطينيين في منطقتي 
الجليل والنقب، وذلك باالستيالء على ما تبقى لديهـم 
من أراض زراعية وبمحاصرتهم اقتصاديًا واجتماعيـاً، 
وبتوجيه المهاجرين اليهود الجدد لالسـتـيـطـان فـي 

  منطقتي النقب والجليل.
 

      أهم بنود الوثيقة:أهم بنود الوثيقة:أهم بنود الوثيقة:أهم بنود الوثيقة:
 تكثيف االستيطان اليهودي في الشمال (الجليل)-١ 

إقامة حزب عربي يعتبر "أخا" لحزب العمل ويركز  -٢
 .على المساواة والسالم

فع التنسيق بين الجهات الحكومية في معالجـة ر -٣
 .األمور العربية

إيجاد إجـمـاع قـومـي يـهـودي داخـل األحـزاب  -٤
 .الصهيونية حول موضوع العرب في إسرائيل

.التضييق االقتصادي على العائالت العـربـيـة عـبـر ٥
مالحقتها بالضرائب وإعطاء األولويـة لـلـيـهـود فـي 
فرص العمل، وكذلك تخفيـض نسـبـة الـعـرب فـي 
التحصيل العلمي وتشجيع التوجهات المـهـنـيـة لـدى 

 التالميذ.
. تسهيل هجرة الشباب والطالب العرب إلـى خـارج ٦

 :٩البالد ومنع عودتهم إليها، أرض المل: منطقة رقم
تقع هذه األرض ضمن مساحـات الـقـرى، سـخـنـيـن 

ألـف دونـم.  ٦٠وعرابة ودير حنا، وتبلغ مسـاحـتـهـا 

 N-م �1رض، 
����ن� Z�%N 
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 ١٩٤٤-١٩٤٢استخدمت هذه المنطقة بين السنـوات 
كمنطقة تدريبات عسكرية للجيش البريطانـي أثـنـاء 
الحرب العالمية الثانية، مقابل دفـع بـدل اسـتـئـجـار 

 ألصحاب األرض.
على نفـس الـوضـع “  إسرائيل” أبقت  ١٩٤٨بعد عام 

الذي كان سائًدا في عهد االنتداب البريطاني، إذ كـان 
يسمح للمواطنين بالوصول إلى أراضيهم لفـالحـتـهـا 

قامت السلطة بإغالق  ١٩٥٦بتصاريح خاصة. في عام 
المنطقة بهدف إقامة مخططات بـنـاء مسـتـوطـنـات 

 يهودية ضمن مشروع تهويد الجليل.
    

    خطة تهويد الجليلخطة تهويد الجليلخطة تهويد الجليلخطة تهويد الجليل
احتفظت منـطـقـة الـجـلـيـل رغـم كـل الـمـؤامـرات 
الصهيونية بأغلبيتها العربية مع أنها الـمـكـان الـذي 
أمعن فيه الصهاينة في تطبيق سيـاسـة الـتـهـويـد، 

 ١٩٧٥فأعلنت السلطات الصهيونية في أوائـل عـام 
عن خطة لتهويد الجليل تحت عنوان: مشروع "تطوير 
الجليل"، وهي الخطة التي تعد من أخطر ما خـطـطـت 
له حكومة الكيان الصهيوني؛ إذ اشتملت على تشيـيـد 
ثمان مدن صناعية في الجليل. مما يتطلـب مصـادرة 

ألف دونم من األراضي العربية ذلـك أن نـظـريـة  ٢٠
االستيطان والتوسع توصي بأال ُتقام مظاهر التطـويـر 
فوق األراضي المطورة، وإنمـا فـوق األراضـي الـبـور 
والمهملة، وهي التسميات التي ُتطلق عـلـى األراضـي 

 التي يملكها العرب.
وقد شّكلت عملية تهويد الجليل ـ وما تزال ـ هدفاً 
من أهداف الحركة الصهيونية وهاجسها، فقد حدد 
بن غوريون هذا الهدف بقوله: "االستيطان نفسه هو 

 الذي ُيقرر إذا كان علينا أن ُندافع عن الجليل أم ال".
وتطابقًا مع السياسة الصهيونية، تجاه األرض، فقد 

أقسامًا واسعة  ١٩٤٨احتل الكيان الصهيوني عام 
من الجليل، وأقام فيها العديد من المستوطنات، 
وبرر الصهاينة عملية االستيالء على األراضي، بأنها 
أراٍض للغائبين، ولكن االستيالء لم يقتصر على 
أراضي الغائبين، وإنما وضع يده على "أمالك" حكومة 

 ٣-٢االنتداب البريطاني، وتقدر هذه األراضي بحوالي 
مليون دونم، لكن الكيان الصهيوني لم يكتِف بتلك 
األراضي، وإنما امتدت يده إلى أراضي الفلسطينيين 
الذين بقوا في أراضيهم، وكان العرب يملكون حتى 

 ٢٧مليون دونم من أصل  ١٣حوالي  ١٩٤٨عام 
مليون دونم، بينما لم يكن للكيان الصهيوني سوى 

 مليون دونم، والباقي أراٍض مشاع. ٥,١
بسرقة األراضي  ١٩٤٨بدأ العدو الصهيوني منذ عام 

العربية، محاوالً إسباغ "الصفة القانونية" على عمليات 
المصادرة عبر إصدار قوانين متعددة األسماء 
واألشكال (قوانين الطوارئ المعروفة بقوانين 
التسوية واإلغالق)، إلى قانون أمالك الغائبين إلى 

مناطق األمن، إلى استمالك األراضي، إلى إرغام العرب 
على رهن أراضيهم، حتى تمكنت من تجريد العرب 
من حوالي مليون دونم من أخصب وأطيب أراضيهم. 
ولم يتوقف الكيان الصهيوني عن استصدار 
"قوانينه"، وممارسة سياساته، التي تتماشى وفقا 
لنظريته القائلة: "ما أصبح في يدنا هو لنا، وما يزال 

 في يد العرب هو المطلوب".
والهدف من هذا اإلجراء التعسفي هو تهويد الجليل  

وتضيق الخناق على الفلسطينيين حفاظا على الميزان 
الديمغرافي الذي سعت الحركة الصهيونية وسلطات 

 االحتالل اإلسرائيلي لتكريسه لصالح أغلبية يهودية.
وكان آخر القوانين في هذا المجال، هو الذي صدر 
عن مجلس وزراء الكيان الصهيوني بشأن مصادرة 
األراضي بحجة تطوير الجليل، وبعد أن زادت نسبة 

 بالمائة. ٥٠سكان العرب فيه عن 
إن شعبنا الفلسطيني الثائر والصامد والصابر ، الذي 
تعرض وما زال يتعرض  منذ احتالل فلسطين 
ولتاريخ اليوم ألبشع أنواع االنتهاكات من تهجير 
وسلب لألرزاق وانتهاك للحقوق وترويع وقتل 
وتشريد، ومحاولة تغيير هوية فلسطين العربية، 
وإضفاء الطابع اليهودي عليها ( كالذي تقوم به إيران 
في األحواز العربية)، ورغم كل المعاناة والقهر 
واإلذالل إن في الداخل لما تمارسه سلطات االحتالل 
أو في الشتات، وعلى مرأى العالم أجمع، بقي متمسكاً 
بهويته العربية، ملتصقًا بأرضه كروحه ولن يتنازل 
عن حقه مهما كلف الثمن، وحلم العودة يراه واقعا 

 محققاً عاجًال أم آجًال. 
ففلسطين، أرض القداسة ومنبع الرساالت السماوية، ففلسطين، أرض القداسة ومنبع الرساالت السماوية، ففلسطين، أرض القداسة ومنبع الرساالت السماوية، ففلسطين، أرض القداسة ومنبع الرساالت السماوية، 
فلسطين أم البدايات والنهايات، باقية ما بقي الزعتر فلسطين أم البدايات والنهايات، باقية ما بقي الزعتر فلسطين أم البدايات والنهايات، باقية ما بقي الزعتر فلسطين أم البدايات والنهايات، باقية ما بقي الزعتر 

    والزيتون.....والزيتون.....والزيتون.....والزيتون.....
    

 مصادر:
https://www.marefa.org/%D9%8A%D9%88%D9%

85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%
D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%

D9%8A%D9%86%D9%8A 
https://arabi21.com/story/1256992/%D9%8A%

D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%
D8%B6- 

https://www.alquds.co.uk/%D8%B0%D9%83%D8%
B1%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%
D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D8%
B9%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%84%D8%B3%

D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%
A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%
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    غسان شربلغسان شربلغسان شربلغسان شربل
 «الشرق األوسط»رئيس تحرير 

كان ذلك منذ وقت طويل. بذلت جهوداً غير عادية إلقناع  
في   «منظمة العمل الشيوعي »محسن إبراهيم األمين العام لـ 

لبنان بتسجيل بعض ذكرياته إذا تعذر عليه الذهاب إلى ما هو  
أبعد. وكان سبب إلحاحي مواصفات الشخص وخصوصية دوره،  
فضالً عن عالقات وثيقة ربطته بثالثة من رجال المنطقة  
وهم جمال عبد الناصر وياسر عرفات وكمال جنبالط. وعالقة  
إبراهيم بالزعيم المصري الراحل معروفة. وعالقته بالزعيم  
اللبناني كانت حميمة. وشاءت المهنة أن أعاين حجم تقدير  
عرفات إلبراهيم الذي كان يملك حق إدخال الصحافي الزائر  

 .إلى مكتب أبو عمار من دون استئذان أو شكليات 
وافق محسن إبراهيم وقمنا بزيارات متعددة لذاكرته 
الغنية والتي تشمل محطات وصداقات تمتد من الجزائر إلى 
عدن. بدأت إعداد الحلقات، على أن أحصلَ على موافقته 
المسبقة على موعد النشر. في الرحلة التالية إلى بيروت 
اتصل يريد أن يراني. توجهت مسروراً معتبراً أن موعد 

أعرف أن ما »النشر حان. فاجأني بكالم لم أتوقعه. قال: 
سأطلبه مزعج لك، وال يجوز أصالً أن يطلب من صحافي. 
لكنني أعتبرك صديقاً لهذا أطلب منك ليس فقط أن تنسى 
نشر الحوار، بل أن تعيد إلي أشرطة التسجيل ألحتفظ بها. 

 .«ومع الطلب وعد بأن نعود إلى النشر حين يتيسر ذلك
تضايقت وطالبت بمعرفة السبب وكانت المفاجأة. قال: 

لست مرتاحاً من الناحية األمنية. إطاللتي قد تعرضني «
لمتاعب. أنت تعرف أنني لست من الذين يخافون، لكن يجب 
التصرف بمسؤولية. أعرف هذه األنظمة وتجذر ثقافة 
االغتيال لديها. يكون ملفُّك على الرف ثم يتم إنزاله إلى 
الطاولة إلدخاله مرحلة التنفيذ. ومسكين من يعتقد أنه 
صاحب حصانة توفر له حماية ما. زعامة كمال جنبالط 
الدرزية والوطنية وعالقاته العربية والدولية لم تستطع 
حمايته من قرار االغتيال. ثم إنَّ إطاللة لي بعد صمت طويل 

سألته إن  .«يجب أن تكون لها جدوى وفي جو سياسي معين
كان لألمر عالقة باتهامات ألمحت إلى دور له في مواكبة 

 :من ينوي »مفاوضات اتفاق أوسلو إلى جانب عرفات، فرد
استهدافك يمكنه العثور على نقاط حساسة، ويمكنه أيضاً 

أعرف أنك ستحتفظ »وأضاف:  .«أن ينسب إليك ما لم تفعل
بمضمون األشرطة، لكنني أثق بأنك لن تنشرها في أي وقت 
غير مناسب. في المقابل نتابع حوارنا المفتوح، ولك أن 

 .«تسجل المالحظات إذا وجدت ما يستحق
أوضاع »استوقفتني في كالم إبراهيم عبارات من نوع 

 «ربما تكون األيام المقبلة أصعب»و «البلد ليست مطمئنة
الدولة »وأنَّ  «عدد القوى التي تؤمن بلغة العنف يتزايد»وأن 

«في لبنان هيكل هش ال يمكن الرهان عليه جدياً . 
انتخبوا إميل لحود »استوقفتني أيضاً عبارة قالها مازحاً: 

رئيساً لمساعدة (اللواء السوري) غازي كنعان في إدارة 
لم يصل ميشال »وعبارة أخرى سيقولها بعد سنوات:  .«لبنان

عون إلى الرئاسة باالنتخابات. ال قيمة لهذه اإلجراءات 
مايو  ٧الشكلية. وصل بسلسلة من االنقالبات بينها أحداث 

(أيار)، وضعت القوى السياسية أمام خيار قاتل، إما الفراغ 
وتحلل الجمهورية وإما االستسالم لمرشح اسمه ميشال 
عون. تقاضى عون ثمن الموقف الذي اتخذه من سالح (حزب 
اهللا) ومسلسل االغتياالت الذي أعقب اغتيال رفيق الحريري، 

 .«وكوفئ برئاسة الجمهورية
حاورت إبراهيم ذات يوم عن األيام التي تركت بصماتها.  

والثورة   «حرب العبور »وعن    ١٩٦٧ تحدثنا عن يونيو (حزيران)  
  ١٩٨٢ اإليرانية وخروج المقاومة الفلسطينية من بيروت في  

وغزو الكويت. وجدته مهتماً بيومين باهظين هما يوم  
  ٢٠ انقضاض الجيش األميركي على نظام صدام حسين في  

واقتالعه بعد أسابيع ويوم اغتيال رفيق    ٢٠٠٣ مارس (آذار)  
. اعتبر إبراهيم أنَّ قيام  ٢٠٠٥ فبراير (شباط)    ١٤ الحريري في  

الجيش األميركي بإسقاط نظام صدام وفّر إليران فرصة  
تاريخية للتدفق في اإلقليم كانت متعذرة مع وجود نظام  

بشار األسد لم يكن  »ولو محاصراً ومثخناً. والحظ أنَّ   «البعث »
إيراني الهوى في بداية عهده. خوفه من أن يكون الهدف المقبل  
للجيش األميركي المقيم قرب حدوده دفعه إلى مشاركة إيران  
في خطة منع قيام حكومة عراقية مستقرة موالية للغرب في  

رأى أيضاً أنَّ أجزاء واسعة من العالم العربي ستدفع   .«بغداد 
ثمن شطب العراق من المعادلة ومعه التحاق النظام السوري  

 .بالبرنامج اإليراني بعد انسحاب قواته من لبنان 
اعتبر إبراهيم أنَّ رفيق الحريري اغتيل على خط التماس  
اإلقليمي وفي المناخات التي أطلقها التوازن الجديد بعد  
إطاحة صدام. الحظ أنَّ اغتيال الحريري قد يكون أخطر من  
اغتيال كمال جنبالط وبشير الجميل، ألنه هدف إلى نقل  
لبنان إلى موقع مخالف لما كان عليه منذ قيامه. لفت إلى أنَّ  
النظام السوري أصيب بشدة في عملية االغتيال، ذلك أنه  
خسر أهم أوراقه وهي الوجود العسكري في لبنان الذي كان  

لحل مشكالته وضمان   «الساحة اللبنانية »يمكّنه من استخدام  
مصالحه. واعتبر أنَّ االنسحاب كان ربما من العوامل التي  

 .ساهمت بعد سنوات في االنفجار الرهيب الذي شهدته سوريا 
تذكَّرت كالم محسن إبراهيم بمناسبة ذكرى الغزو 

أخشى عليك »األميركي للعراق. وتذكَّرته أيضاً ألنه قال لي: 
من التقاعد المبكر. مشكالت لبنان أكبر من لبنان وأكبر 
بكثير من سياسييه. لن يتأخر اليوم الذي لن تجد فيه من 
تحاوره أو تسأله نشر ذكرياته. البلد ينحدر وميشال عون 
مشروع مشكلة وليس مشروع حل، ومشروع (حزب اهللا) أكبر 
من قدرة التركيبة اللبنانية على احتوائه أو تطويعه. 
والطوائف ال تتقن الربح وال تتقن الخسارة وال أفق أمام 

وتذكرت الكالم ألن لبنان يواصل انحداره  .«مشروع الدولة
فيما ترتفع أعداد المقيمين تحت خط الفقر في تلك 
المساحة الممتدة بين بيروت وبغداد. ومن حسن حظ محسن 
إبراهيم أنه غاب قبل أن يشهد الفصل األخير من حكاية 
لبنان. وتذكرت أيضاً أنني ذهبت إليه بعد اغتيال رفيقه 

ألم أقل لك؟ هناك من يغتال »جورج حاوي فبادرني بالقول: 
بسبب حاضره وهناك من يغتال بسبب مستقبله وهناك من 

تلك أيام تركت بصماتها على مصائر  .«يغتال بسبب ماضيه
 .شعوب وأفراد وخرائط
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ارتفاع صور صدام حسين في الميادين رأى فيها الـبـعـض 
ظاهرة ملفتة، وبدأوا يتساءلون عن السبب وهم يـعـرفـونـه 
جيداً. وهذه الظاهرة لم تقتصر على ساحة لبنان وحسب، بل 
شملت ساحات فلسطين التي كثرت النـصـب فـيـهـا لصـدام 
حسين في العديد من مدن الضفة الغـربـيـة، كـمـا سـاحـات 
وميادين في تونس وموريتانيا في أقصى المغـرب الـعـربـي 
والعديد من الحواضر العربية. وحيث ال يستطيع النـاس رفـع 
صور وإقامة نصب وخاصة في المناطق الشرقية في سـوريـا 
تكثر العائالت من تسمية أبنائها بصـدام. وهـذه الـظـاهـرة 
التي تشهدها العديد من األقطار العربية، شكلت استحـضـاراً 
لظاهرة الرئيس عبد الناصر الذي تسـمـى األبـنـاء بـاسـمـه 
وشيدت النصب له في المدن والحواضر العربية.  فماذا تعني 

 هذه الظاهرة وهل ثمة قراءة واحدة لها.؟ 
إن صدام حسين كان عراقياً بهويته الوطنية وكان عـربـيـاً 
بهوية انتماء العراق القومية، وكان بعثياً بهويتـه الـحـزبـيـة، 
والبعث حزب قومي له فروع في كافة األقطار العربية. ويـوم 
استشهد صدام حسين كان يشغل ثالثة مواقع: رئيس دولـة 
العراق، وأمين سر القيادة القطـريـة لـلـحـزب فـي الـعـراق، 
واألمين العام لحزب البعث. وقد سعت قوى االحـتـالل وتـلـك 
التي أفرزتها، أن "تشيطن" صورة صدام حسيـن فـي أعـيـن 
العراقيين أوالً، وفي أعين العرب ثانياً، فـعـمـدت إلـى إزالـة 
نصب ونزع صور للرئيس صدام من الساحـات والـمـيـاديـن، 
ظناً أن إزالة هذه المعالم ستزيل صورة صدام مـن نـفـوس 
العراقيين، وبعد وقوعه في األسر جرت له محاكمـة صـوريـة 
افتقرت إلى الـمـشـروعـيـة وأبسـط الـقـواعـد الـقـانـونـيـة 
والدستورية لمحاكمة عادلة عن الئحة تهم وضعها االحـتـالل 
كما وضع سيناريوهات المبررات التي اتخذتها أميركا ذريـعـة 

 لشن الحرب وأقرت الحقاً أنها مفبركة وكاذبة. 
إن المحاكمة التي أرادت أميركا وأدواتها أن تـجـعـل مـنـهـا 
منصة لمحاكمة قادة وطنيين ومرحلة بكاملها، غـيـر صـدام 
حسين مسارها وحولها إلى محاكـمـة لـلـعـدوان بشـخـوصـه 
الظاهرة وتلك المتلطية وراءه وتحت عباءته فكانـت جـلـسـة 
تنفيذ الحكم القضائي الـمـكـتـوب مسـبـقـاً صـبـيـحـة يـوم 
األضحى، جلسة اإلعالن عن حكم اإلدانة لالحتالل وأعـوانـه. 
إن تلك اللحظة التي نفذ فيها حكم االحـتـالل بـحـق صـدام 
حسين، كانت لحظة النطق بالـحـكـم الـوطـنـي الـذي أعـاد 
الرمزية القيادية لصدام حسين لـتـعـود وتـتـبـوأ مـوقـعـهـا 

 االعتباري في نفوس العراقيين أوالً والعرب ثانياً. 
إن الجماهير في العـراق انشـدت إلـى شـخـصـيـة صـدام 
حسين، كما جماهير األمة، ألنها شعرت وكأن شيئاً مهمـاً قـد 
انتزع منها، وهي تريد استعادته. فـكـمـا كـان جـمـال عـبـد 

الناصر شخصية قومية كاريزمية جاذبة وإليها انشدت النـاس 
بأحاسيسها وعواطفها وشـعـورهـا، تـكـرر األمـر ذاتـه فـي 
استحضار شخصية صدام حسين كشخصية كاريزمية حققـت 
امتالًء نفسياً وتعبوياً للجماهير العربية، واشتد الحنين إليهـا، 
حنيناً إلى وجود قائد قومي تناسباً مع اشتداد وطـأة الـفـراغ 
الذي بلغ ذروته بعد احتالل العراق وإسقاط نظامه الـوطـنـي 
والذي بانكشاف أمنه الوطني انكشف األمن الـقـومـي لـالمـة 

 العربية.  
بحصول هذا االنكشاف، أصبحت الساحة القومية مشـرعـة 
أمام كل طامعٍ وغازٍ، وأصبحت كل ساحة عربية تفصـح عـن 
مكنون شعورها تجاه صدام حسين بأشكال تـرمـيـزيـة كـي 
تعبر من خاللها عما كان يجسده صدام حسين بالنسبة لـهـا، 
وما تعاني منه من تداعيات الفراغ القومي ونتائج االستباحـة 
لألرض من قبل القوى التي تناصب األمة العداء من الـداخـل 

 والمداخل.
في العـراق الـتـي أراد الـمـحـتـل األمـيـركـي واإليـرانـي 
وإفرازاتهما السياسية واألمنية، أن يـغـيـبـوا صـورة صـدام 
حسين عن المشهد الشعبي كما غيب عن المشهد السياسـي، 
جاءهم الرد من البيئة الشعبية التي ظن كثيـرون أن صـورة 
صدام حسين قد محيت من ذاكـرة الـعـراقـيـيـن، فـإذ هـي 
حاضرة في الذاكرة الفردية، كـمـا فـي الـذاكـرة الـجـمـعـيـة 
للشعب، باستثناء من كان مصنفاً في خانة االرتهان والعمالـة 
ألعداء العراق وخاصة النظام اإليراني، ومـثـل هـؤالء كـانـوا 
قبل االحتالل األميركي والتغول اإليراني واستمروا مـعـهـمـا. 
وهذا ما برز واضحاً في هتاف الجماهير الـمـنـتـفـضـة الـتـي 
استحضرت تجربة الحكم الوطـنـي وإنـجـازاتـه وهـي الـتـي 
شكلت عامالً كاشفاً لفساد المنظومة السياسية واألمنية ذات 
البنية المليشيوية التي تدير السلطة بـتـوجـيـه مـن مـركـز 
التحكم اإليراني. ولهذا لم يكن مستغرباً أن تدعو جـمـاهـيـر 
العراق لطرد المحتل اإليراني وإسقاط عمليتـه السـيـاسـيـة، 
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وإعادة إنتاج عملية سياسية جديدة تعيد بناء الـعـراق عـلـى 
األسس الوطنية، وتعاد له سيادته الـوطـنـيـة الـتـي كـانـت 
موضع عز ومفخرة للعراقيين والتي انتهكت بفعل االحـتـالل 
األميركي واإليراني.  وإذا كانت األوضاع األمـنـيـة واإلرهـاب 
الميليشياوي ال تسمح برفع صور صدام حسـيـن وهـو الـذي 
كان عنواناً وطنياً في مرحلة الحكم الوطني، فإن الجمـاهـيـر 
أوصلت الرسالة لمن يعنيهم األمر، وهو أن مواجهة الـتـغـول 
اإليراني والفسـاد السـيـاسـي واالقـتـصـادي، ال يـواجـه إال 
باستحضار رموز القضية الوطنيـة وحـامـلـيـهـا مـن الـقـوى 
الوطنية استناداً لمشروع سياسي كالذي كان يـحـمـل لـواءه 
الحكم الوطني في ظل قيادة صـدام حسـيـن. ولـهـذا فـإن 
جماهير العراق عندما تحن إلى صدام حسين، فـإنـمـا تـحـن 
إليه، لكونه كان يجسد عنواناً للشخصية الوطنية الـعـراقـيـة 
التي مكنت العراق أن يخوض مواجهات مع أعداء العراق على 
أرضية هذه الوطنية ويحقق انتصارات لن يستـطـيـع حـكـام 
طهران نسيان آثارها مهما كابروا. وعليه كلما ارتفع منسـوب 
التغول اإليراني في العراق، كلما ارتفع منسوب اسـتـحـضـار 
رمزية صدام حسين بالنظر لما كان يمـثـل، والـعـراق الـذي 
أنتج قادة من طينة صدام حسين، قادر على إنتاج قـادة مـن 
طينته. ولهذا يضطرب اإليرانيون ومن يدور في فلكهـم مـن 

 بروز ظاهرة استحضار رمزية القائد صدام حسين.  
هذا االضطراب لم يقتصر على ساحة العراق، وإنمـا امـتـد 
إلى كل الساحات العربية التي رفعت صـور وأقـيـمـت نصـب 
لصدام حسين في ساحاتها وميادينها ومنها لبنان.  فـعـنـدمـا 
ترفع صوره في العديد من المنـاطـق الـلـبـنـانـيـة وتسـمـى 
ساحات باسمه، فألن الجماهير التي رفـعـت هـذه الصـورة، 
أرادت أن توجه رسالة ذات بعد سياسي واضـح، هـي أن مـا 
ينوء تحت أعبائه لبنان ال يـقـتـصـر عـلـى نـتـائـج سـلـوك 
المنظومة السلطوية وفسادها على كافة الصعد وحسب، بل 
جانباً أساسياً من األزمة يعود إلـى الـتـدخـل الـخـارجـي فـي 
شؤونه وخاصة الدور اإليراني الذي يتخذ من لبـنـان مـنـصـة 
 إلدارة مشروعه في الوطن العربي متكئاً على دور حزب اهللا.  
إن النظام اإليراني يتعامل مع ساحة لبنان باعتبـاره ورقـة 
بيده يوظفها في أية مفاوضات حول الترتيبات السياسية فـي 
اإلقليم لتحسين موقعه التفاوضي. وهو لم يخف سابقـاً إنـه 
يسيطر على بيروت إسوة بعواصم عربية أخرى. ولـهـذا بـات 
يشكل عامل تثقيل أمني وسياسي على الوضـع الـلـبـنـانـي.  
وهو ما كان يستطيع ذلك لو لـم يـكـن الـوضـع الـلـبـنـانـي 
واستطراداً العربي في حال انكشاف وفـراغ افسـح الـمـجـال 
للدور اإليراني ألن ينتفح ويصبح مصدر تهديد فعلي للوحدة 
الوطنية في العديد من األقطار العربية ومنها لبنـان. ولـهـذا 
فإن بيئات شعبية واسعة وقوى سياسية وازنة ترى أن الـدور 
اإليراني في لبنان هو دور معيق إلنتاج حل سيـاسـي يـعـيـد 
للدولة اللبنانية دورها في ممارسة سيادتها الحصريـة عـلـى 

األرض اللبنانية. وأمام ضعف الحالة السياسية االعـتـراضـيـة 
على الدور اإليراني والفراغ القومي على الساحـة الـعـربـيـة، 
اتجهت البيئات الشعبية التي تضع الصراع مع الدور اإليرانـي 
في إطار بعده القومي إلى استحضار الرمزية القوميـة الـتـي 
لعبت دوراً فعلياً في التصدي للمشروع اإليراني واستـطـاعـت 

 أن تصده في مواجهة استمرت ثماني سنوات.
إن الذين رفعوا صور صدام حسيـن فـي الـبـقـاع وصـيـدا 
وبيروت وطرابلس والشمال ينتمون إلى بيئات شعبية أدركوا 
بحسهم العفوي أن المواجهة من الدور اإليراني هي ذات بعد 
قومي، وأن صدام حسين وبما يمثل كـان رأس حـربـة فـي 
مواجهة هذا الدور، ولذلك فإنه في سياق المواجهة مـع هـذا 
الدور تبرز الحاجة الستحضار رمزيته، وهو إن ذهب جسداً إال 
أنه موجود في ذاكرة األمة قائداً تستـقـوي بـه الـجـمـاهـيـر 
استقواًء معنوياً هي بأمس الحاجة إليـهـا فـي هـذا الصـراع 

 المفتوح.
إن الشعب يحتاج دائماً إلى قائد وهو إذا لـم يـجـده فـي  

الواقع يبحث عنه في األسطورة. وصدام الحسيـن لـم يـكـن 
قائداً أسطورياً بل كان قائداً حقيقياً على أرض الواقع، ولهـذا 
ليس مستغرباً أن تستحضر رمزيته كلما اشتد الضـغـط مـن 
الطرف النقيض للمشروع الوطني والقومي الذي كان يـقـوده 
على رأس الحكم الوطني. كما أن ثمة عـامـل آخـر أدى إلـى 
رفع صور صدام حسين هو الرد الشعـبـي عـلـى رفـع صـور 
وإقامة نصب في العديد من الشوارع والساحات لشـخـصـيـات 
إيرانية، وآخرها لقاسم سليماني الذي اعتبر أن إيـران بـاتـت 
تحوز أكثرية نيابية بعد االنتخابات األخيرة. وكما حصـل فـي 
لبنان حصل شبيهه في فلسطين، وهذا كان استحضاراً لـدور 
العراق وقائده صدام حسين في تـوفـيـر الـحـضـن الـدافـئ 
لجماهير فلسطين يوم تخلى الجميع عنـهـا.  وإلـى تـونـس 
وموريتانيا فإن الخلفية واحدة هو الـعـودة إلـى اسـتـحـضـار 
القيادة القادرة على تحقيق االمتالء الـنـفـسـي لـلـجـمـاهـيـر 
والحاملة لـلـمـشـروع الـقـومـي بـكـل أبـعـاده السـيـاسـيـة 
واالقتصادية واالجتماعية. لكن الملفـت لـلـنـظـر أن الـقـوى 
األمنية اللبنانية التي طلبت إلى الذين رفعـوا صـورة صـدام 
حسين في الطريق الجديدة ببيروت، إنـزالـهـا ألن اسـتـمـرار 

 رفعها يستفز مشاعر جزء من اللبنانيين. 
لكن الم يكن أجدى بهذه القوى األمنية لو كانـت حـريصـة 
على تقديم نفسها بشكل متوازن غير منحاز (إال إذا كـانـت 
مغلوبة على أمرها وتنفذ إمالءات مفروضة عليها) أن تتوجـه 
بنفس الوقت إلى مناطق أخرى تـرفـع صـوراً لشـخـصـيـات 
إيرانية، أمنية وعسكرية ودينيـة، والـطـلـب إلـى رافـعـيـهـا 
بإزالتها، باعتبارها تشكل استفزازاً لمشاعر شـرائـح واسـعـة 
من اللبنانيين.؟ أم أن استفزاز المشاعر مقتصـر عـلـى فـئـة 
دون أخرى، وأن فئة مسموح لها أن تستفز مشاعـرهـا فـيـمـا 

 اآلخرين غير مسموح لهم وليس لديهم مشاعر.؟   
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    إبراهيم بيرمإبراهيم بيرمإبراهيم بيرمإبراهيم بيرم
 المصدر جريدة النهار 
فجأة ومن دون أية مقدمات، يتجمع عدد من األشخاص في 
ساحة تعلبايا في البقاع األوسط ويرفـعـون صـورة ضـخـمـة 
للرئيس العراقي الراحل صدام حسين وهو يحـمـل بـيـمـنـاه 
بندقية كالشينكوف ويعتمر قبعة أميركية، وقد كـتـبـوا فـي 
رأسها العلوي عبارة "صداميو تعلبايا"، ثم يـتـفـرقـون بـعـد 
عراضة سلمية ألكثر من ساعة تـاركـيـن خـلـفـهـم الصـورة 
الالفتة لألنظار. المشهد عينه تكرر قـبـل أيـام فـي إحـدى 
ساحات محلة الطريق الجديدة، إذ ظـهـرت مـجـمـوعـة مـن 
الشبان ترفع صورة مماثلة لصدام حسـيـن وقـد كـتـب فـي 
رأسها عبارة "صداميو الطريق الجديدة". ووفق معلومات فإن 
العراضة عينها قد حصلت في طرابلس كما في أحـد شـوارع 

 صيدا.  
المشهد المتكرر على هذا النحو ليس حدثاً عابراً بل يحمل 
دالالت مكانية وزمانية، إذ ثمة من يطرح السؤال عن الحوافز 
والخلفيات التي تجعل حفنة من األشخاص يتنادون ليرفعـوا، 
في أماكن محسوبة ديموغرافيا على طائفة بعيـنـهـا، فضـالً 
عن كونها مسرحاً لتحركات وتحشدات سيـاسـيـة، لـيـرفـعـوا 

عاماً،  ١٥صوراً لرئيس أعدمته سلطات بالده شنقاً قبل نحو 
، بـعـدمـا خضـع ٢٠٠٦كانون األول عـام  ٢٠وتحديداً في 

لمحاكمات طويلة إثر سـقـوط نـظـامـه عـلـى يـد الـقـوات 
، وهو صدام حسين الذي حـكـم ٢٠٠٣األميركية الغازية عام 

وحـتـى عـام  ١٩٨٠بالد الرافدين بقبضة حديد منـذ عـام 
٢٠٠٣  . 

والمفارقة أيضاً أن الصور التي رفعت لـهـذا الشـخـص قـد 
ذيلت بعبارة "صداميون"، علماً بأن الرجل كان قائـداً لـحـزب 
البعث العربي (فرع العراق) الذي كان له في حقـبـة طـويـلـة 
وجود وحضور ال يستهان بهما في مناطق لـبـنـانـيـة شـتـى، 
وهذا يعطي برهاناً على أن الذين كانوا قيميـن عـلـى هـذه 
الظاهرة شاءوا أن ينفوا أية عالقة نسب أو ارتباط تجمـعـهـم 
بالحزب الذي تولى صدام قيادته، ولكي يظـهـر واسـتـطـراداً 
أنهم حالة سياسية مختلفة ال تنتمي بـالضـرورة إلـى حـزب 
البعث، الذي اختارت قيادته التاريخيـة فـي لـبـنـان مـمـثـلـة 
بالنائب السابق الراحل من طرابلس عبد المجـيـد الـرافـعـي 
تقديم الحزب باسم جديد بعد سقوط النظام الـبـعـثـي فـي 
بغداد هو اسم حزب "طليعة لبـنـان الـعـربـي االشـتـراكـي"، 
ولكنها مع ذلك تتخذ من صدام رمزاً ريادياً لها كـمـا يـتـخـذ 

 الناصريون في العالم العربي من جمال عبد الناصر رمزهم.
ومع ذلك، فإن ثمة متضلعين من شؤون األحزاب القـومـيـة 

يربطون بين هذه الظاهرة السياسية وبين محـاوالت دؤوبـة 
مدعومة، برزت أخيراً إليجاد إطار سياسي يسـتـقـي الـتـراث 
القومي الحزبي ويتكئ على رمزية صدام صورة ونهجاً بهدف 
العمل على جبه التمدد اإليراني في لبنان ودول عربية أخـرى 

 مثل العراق واليمن وسورية.
هذه المحاوالت ربما تكون قديمة، لكن العنصر المسـتـجـد 
والمثير فيها هو أن ظاهرة استعادة صدام ولو رمـزاً وصـورة 
في الميادين، قد تكون مقـدمـة يـبـنـى عـلـيـهـا لـحـراكـات 
مستقبلية عملية، خصوصاً أن القائمين عـلـى األمـر يـعـون 
جيداً أن المهمة التي تصدوا لها ليست يسيرة وسلسة وأنـهـا 

 قد تأخرت سنوات.
وثمة أيضاً من يربط بين الظاهرة المستجدة وبيـن جـهـد 
آخر تبذل في مكان آخر الستعادة صورة صدام نهجاً وتـراثـاً، 
تقوده بشكل أساسي ابنته رغد صدام حسين التـي ظـهـرت 
قبل أيام ألكثر من ثالث ساعات على إحدى محطات التـلـفـزة 
المحسوبة على عاصمة عربية. وقد بذلت رغد جهداً لتلـمـيـع 
صورة والدها وتقديمه مجدداً بصورة "قائد مـقـاوم" تصـدى 

 مبكراً "الخطر اإليراني" وتبرير األخطاء التي ارتكبها نظامه.
وأبعد من ذلك، أكدت رغد أنه قررت المضي قدماً في جهد 
سياسي، في مقدم أهدافه اسـتـعـادة (الـمـلـك) السـيـاسـي 

 المقاوم لوالدها في العراق عبر شعار
 "استعادة العراق الضائع بعد صدام"،

ويذكر المرتابون من هذا التحرك (الصـور وظـهـور رغـد) 
برمته أنه عملية متدحرجة لتأمين أرض خصبة لبعـث الـروح 
في حزب البعث العراقي المنحل توطئة إلعـادتـه إلـى سـاح 
العمل ولكن على أسس جديدة قد ال تكون بعثـيـة ولـكـنـهـا 
تتكئ على تراث البعث ورمزية صدام، وبحسـب هـؤالء فـإن 
"طيف رغد قد حل في لبنان متنقالً بيـن عـاصـمـة الشـمـال 

 والبقاع األوسط، ومتخذاً مكان إقامة دائمة له في خلدة".
لكن لرئيس حزب "طليعة لبنان االشتراكي" االسم المتخـذ 
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والمرخص منذ أعوام لحزب البعث العراقي سابقاً الـمـحـامـي 
حسن بيان قراءة مختلفة لظاهرة الصور، وهو إذ ينـفـي فـي 
حديث إلى "النهار" أي عالقة رسمية لـحـزبـه بـهـذا الـفـعـل 
(ظاهرة الصور)، إال أنه يجد في عمق الظاهرة وبعـدهـا ردة 
فعل طبيعية على زحف النفوذ اإليـرانـي مـن جـهـة ومـالذاً 
للباحثين عن منصة أمان سياسي في ظـل هـذه الـفـوضـى 
الضاربة والمتفشية في عدد مـن الـدول الـعـربـيـة، والـتـي 
تواكبها حال فراغ سياسي تستغله طهـران لـإلطـبـاق عـلـى 
المنطقة وعليه، يضيف المحامي بيان "أن االستعادة الشعبية 
الكاسحة لصورة صدام القائد والشهيد في سـبـيـل مـبـادئـه 
وأمته إنما هي انعكاس لمزاج شعبي باحـث عـن شـخـصـيـة 

 نموذجية جاذبة مثل شخصية صدام".
إنها إذاً في رأي بيان "ظاهرة تعم من سلوك بديهـي لـمـن 
يبحث عن شخصية رمزية يستمد منها ويستقوي بها لـجـبـه 
أخطار مستقبلية داهمة". وال يفوت بيان أن يـقـلـل أهـمـيـة 
عملية الربط التي يجريها البعض بيـن ظـهـور رغـد صـدام 

حسين من جهة، وبين هذا الحراك المستجد لمحبـي والـدهـا 
على الساحة اللبنانية، ويقول إنه "ربط مبالغ فيه وال قـيـمـة 

 له".
ورداً على سؤال عن الجمود النسبي الذي يتصف به نشـاط 
الحزب في لبنان بعد رحيل رمزه المؤسـس الـرافـعـي، قـال 
"نحن ما برحنا على نشاطنا نؤطر قواعـدنـا ونـتـواصـل مـع 
جمهورنا ولنا نشاط إعالمي عبر مواقع التواصل، واألبرز أننـا 
رغم الصعوبات التي تواجهنا ورغم فقداننا العديد من رمـوز 
التأسيس إال أننا ناشطون في إطار الحراك الشعبي المنطلـق 
منذ العام ما قبل الماضي، إذ ننضوي في إطار "لقاء التغيـيـر 
الديموقراطي" الذي يـجـمـعـنـا نـحـن والـحـزب الشـيـوعـي 
والتنظيم الشعبي الناصري برئاسة الـنـائـب أسـامـة سـعـد 
والحزب الديموقراطي الشعبي، إلى ندوة الـعـمـل الـوطـنـي 
(أسسها الرئيس سليم الحص في مطلع التسعينات وتـخـلـى 

 عنها الحقاً) وشخصيات أخرى مستقلة.
٨/٣/٢٠٢١  

    كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي
 

لو عدنا بالذاكرة إلى األيام التي سـبـقـت الـعـدوان عـلـى 
العراق قبل ثمانية عشر عاماً، لما كانت األسباب الـظـاهـريـة 
التي استندت إليها أميركا لشن الحرب، أسباباً تبررهـا قـيـام 
دولة بشن حرب على دولة أخرى. فالعراق ليس دولة حدودية 
حتى يقال بأن ثمة نزاعاً حدودياً بين دولتيـن دفـع بـاتـجـاه 
الحرب. والعراق ليس دولة قطبية تتقاسم النفوذ الدولي مـع 
أميركا وفي حال تنافس معها على إدارة الـنـظـام الـدولـي، 
والعراق ال يحوز على ترسانة عسكريـة تـوازي تـلـك الـتـي 
تملكها أميركا وهي األقوى في العالم، من شـأنـه أن يـهـدد 

 .األمن األميركي في حال اندلعت حرب بينهما
إن أحداً من تلك األسباب لم يكن مـتـوفـراً لـتـبـريـر شـن 
الحرب التي انطلقت صبيحة الـتـاسـع عشـر مـن آذار عـام 

. ولذلك بحثت أميركا في أرشيف مراكزهـا الـبـحـثـيـة ٢٠٠٣
االستراتيجية عن مبررات لشن الحرب وتصـويـرهـا وكـأنـهـا 
دفاع عن األمن والسالم الدوليين. فكانت أن وقـعـت عـلـى 
شبهة عالقة مزعومة مع "القاعدة" وهي تنظيم مصنف فـي 
القاموس األميركي بأنها "تنظيم إرهابي"، كما وقعت عـلـى 
شبهة تقارير كاذبة تفيد بامـتـالك الـعـراق ألسـلـحـة دمـار 
شامل، وأميركا تعرف قبل غيرها أن العراق ال يمتـلـك مـثـل 
هذا السالح ولوكان يمتلكها لكانت ترددت كثيراً قبل إعـطـاء 
األمر بشن الحرب، وهذا ليس ألن سالح العراق يصـل مـداه 
إلى األرض األميركية، بل ألن هذا السالح قادر على إصـابـة 

أميركا بكعب أخيلها المستوطن في فلسطين المحتـلـة وقـد 
  اختبر قبل اثنتي عشرة سنة.

إن أميركا التي استندت إلى هـذيـن السـبـبـيـن لـتـبـريـر 
عدوانها، لم تنس أن ترش عليهما مـا تـيـسـر لـديـهـا مـن 
"بهارات" ديموقراطية، لتجعل المذاق السـيـاسـي لـطـبـخـة 
العدوان أكثر تلذذاً لمن تستهويهم مفاهيم "الديموقراطـيـة 
األميركية "وحقوق اإلنسان وقد اختبرت في "أبو غـريـب" أو 
أولئك الذي منوا النفس بالجلوس على طاولة اقتسام الجبنة 

  .العراقية بعد احتالل العراق
إذاً، إن أميركا شنت الحرب استـنـاداً إلـى األسـبـاب الـتـي 
أعلنتها بعدما افتقرت إلى األسباب التي ترى فيـهـا مـبـررات 
قوية إلعالن الحرب، ولهذا شنتها على أرضية األسباب الـتـي 
أعلنتها، وهي التي عادت وأكدت بأن كل ما استنـدت عـلـيـه 
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لتبرير العدوان كان يستند إلـى تـقـاريـر كـاذبـة وادعـاءات 
مزعومة سواء ما تعلق منها بالعالقة مع القاعدة أو بامـتـالك 

  .أسلحة الدمار الشامل
هذا االعتراف الالحق للعدوان، لم يدفع بـأمـيـركـا لـتـالوة 
فعل الندامة، وال اإلقدام على االنسحـاب مـن الـعـراق بـعـد 
السقوط األخالقـي وهـي الـتـي تـعـتـبـر نـفـسـهـا راعـيـة 
الديموقراطية في العالم والـمـدافـع الـعـنـيـد عـن حـقـوق 

  .اإلنسان
بطبيعة الحال ما كانت لتقدم على هكذا خطوة لمجرد أنها 
اكتشفت أن كل ما استندت إليه كان مـجـرد تـقـاريـر تـمـت 
"فبركتها " في دوائر القرار األميركي، وما أعـلـن عـنـه مـن 
أسباب مبرِرة، كان للتضليل ولذر الرماد بالـعـيـون وهـذا مـا 
أكدته سياقات األحداث التي عصفت بسـاحـة الـعـراق بـعـد 

 .احتالله
لقد أفصحت أميركا من خالل النتائج التي افرزها احتاللـه، 
عن األسباب الفعلية لشن الحرب، وهذه األسباب تندرج تحـت 
ثالثة عناوين، أمن "إسرائيل"، وأمن الـنـفـط، وإعـادة رسـم 
خارطة المنطقة وفق النتائج التي أفرزها سـقـوط الـنـظـام 
الدولي الذي كان قائماً على ثنائية االستقطاب الدولي. ولهذا 
فإن القرار األميركي بالحرب على العراق بما يـتـعـلـق بـأمـن 
النفط اتخذ بعد قرار التأميم فـي األول مـن حـزيـران عـام 

، وتأخر تنفيذه احدى وثالثين سنة، والقرار األميـركـي ١٩٧٢
بالحرب بما يتعلق بأمن "إسرائيل"، اتخذ بعد انتهـاء الـحـرب 
اإليرانية العراقية وخروج العراق منها على درجة كبـيـرة مـن 
القوة واالقتدار ورفع سقف خطابه السياسـي فـي انـتـصـاره 
لثورة فلسطين واحتضان انتفاضتها ولم يتأخر تنفيذه كثيراً. 
والقرار بالحرب على العراق اتخذ بما يتعلق برسم الـخـارطـة 
الجديدة للعالم ومنها الشرق األوسط وحوضه العـربـي بـعـد 

  .انهيار النظام السوفياتي وتفكك كيانه القاري
كل هذه األسباب تجمعت لشـن الـعـدوان عـلـى أرضـيـة 
الموقف من أزمة الكويت. ولو لم تنـشـأ هـذه األزمـة بـكـل 
الظروف التي أحاطت بها، لكانت الحرب قد شنت على أرضيـة 
موقف آخر. والدليل على ذلك أن الحرب الثالثينية الـتـي لـم 
تستطع إسقاط النظام الوطني اسـتـمـرت عـلـيـه بـأشـكـال 

  مختلفة وأبرزها الحصار الظالم،
ولو كان مبرر الحرب على العراق هـو إخـراج قـواتـه مـن 
الكويت، لوجب إنهاء مفاعيل الحرب بانـتـهـائـهـا، أمـا وأنـهـا 
استمرت لتصل إلى العدوان الذي انطـلـقـت صـافـراتـه فـي 

آذار، فهذا يؤكد بأن القرار األميركي بالحرب كان مـتـخـذاً ١٩
منذ بدأت ثورة البعث في العراق تشق طريقها لبناء الـعـراق 
الوطني المتحرر من كل أشكال االستالب الوطـنـي لـثـروتـه 
النفطية والساعي لجعل العراق قاعدة ارتكازيـة لـلـمـشـروع 
القومي التحرري باالتكاء على التحول النوعي الذي أحـدثـتـه 

  .الثورة في البنية الوطنية والمجتمعية

على هذا األساس فإن استهداف أميركا للعراق هو استهـداف  
للمشروع السياسي بقاعدته الوطنية العراقية وببعده القومـي  

،  ٢٠١١ الشامل. وهي إذ أقدمت على االنسحاب فـي نـهـايـة  
فانسحابها لم يكن بسبب سقوطها األخالقي، بل بسبب الـدور  
الذي اضطلعت به المقاومة الوطنية العراقية وجعلت االحتـالل  
يدفع غالياً ثمن احتـاللـه ومـا أفـرزه مـن نـتـائـج. وإذا كـان  
انسحابها أفسح المجال للنظام اإليراني للتـغـول فـي الـواقـع  
العراقي، فإن العودة األميركية تحت مظلة مقاومة ما يسـمـى  
القوى اإلرهابية، فضح المستـور وكشـف عـمـق الـتـنـسـيـق  
والتفاهم اإليراني على االستثمار بالقوى الطائفية والمذهبيـة  

إيراني بشقها "الداعشي" أو شـقـهـا    -وأثبت أنها منتج أميركي  
"الحشدي" بكل مسمياته وألجل تحقيق ما رمت إليـه أمـيـركـا  
من جراء احتاللها، وهو إضعاف بنية الدولة الوطنية وتـطـيـيـف  
الحياة السياسية وإفقار العراق بالتنـاوب عـلـى نـهـب ثـروتـه  
الوطنية وتقاسم المغانم بينهما وتحويل الـعـراق إلـى دولـة  
فاشلة ومفلسة، تستدين من البنـك الـدولـي لـتـدفـع رواتـب  

  .القطاع العام والموظفين في إدارات الدولة 
هذه الدولة التي كان نظامها الوطني يحمل لـواء مشـروع 
نهضوي عمالق تحولت إلى دولة تنغرز في جسدها األنـيـاب 
اإليرانية واألميركية لتجعل العراق في حـالـة نـزف دائـم ال 
يقوى على الوقوف على قدميه لتلبية حاجات شعبه األساسية 
وال لمواجهة التحديات التي تهدد أمنه الوطني والمجتـمـعـي. 
وإذا ما حصل تباين أميركي إيراني حول إدارة شأن الـعـراق، 
فهذا التباين تمليه االختالفات حول الحصص وحـجـم األدوار 
وال يتناول جوهر الموقف من العراق الذي ينطوي على إبـقـاء 
العراق دولة ضعيفة في بنيانها المؤسساتي ويحكمها نـظـام 
طائفي يقوم على المحاصصة وتفعيل قـوانـيـن االجـتـثـاث 
والمساءلة بحق حزب البعث باعتباره الطرف الـمـؤهـل الـذي 
يملك إمكانية إعادة بناء العراق وتوحيده وتحريـره وإسـقـاط 

  .كل ما أفرزه االحتالل من نتائج
من هنا يجب عدم الوقوع في فخ المراهـنـة عـلـى خـالف 
جذري بين الرؤيتين األميركية واإليرانية حـيـال الـعـراق ألن 
كال الرؤيتين تحكمها قواعد التماهي مع أهداف "إسـرائـيـل" 
التي تقوى بقدر ما يضعف العرب والعراق في طليعة المواقع 

  .العربية التي يراد إضعافها
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في ضوء ذلك، فإن الرهان على تخليص العراق من براثـن 
االحتالل اإليراني واألميركي وما أفرزه هذا الفريق الـمـركـب 
من فساد سياسي وإداري واقتصادي واجتماعي، هو الشـعـب 
الذي حضن ثورته على مدى خمسة وثالثة عاماً، ووفر ظهيراً 
قوياً لجيشه في القادسية الـثـانـيـة، وصـمـد فـي مـواجـهـة 
العدوان الثالثيني وصبر على الحصار الظالم متسلحاً بـمـبـدأ 

هذا الشعب الذي وفر بـيـئـة  .""تجوع الحرة وال تأكل بثدييها
حاضنة للمقاومة الوطنية ضد االحتالل األميركي، يـنـتـفـض 
اليوم ضد التغول اإليرانـي ومـنـظـومـة الـفـسـاد ويـعـطـي 
لمعركته بعدها الوطـنـي الشـامـل، وهـو مـوضـع الـرهـان 
األساسي لهزم مشـروع االحـتـالل بـكـل أطـرافـه وألـوانـه 
وإفرازاته. وهذا الذي تشهده ساحات العراق ومـيـاديـنـه مـن 
محاصرة لمنظومات الفساد ورفع منسوب التعبئة الشـعـبـيـة 
ضد النظام اإليراني ما هو إال نتاج المخزون النـضـالـي الـذي 
تراكم على مدى عقود من إنجازات الـحـكـم الـوطـنـي ومـا 
ضخته المقاومة من شحنات تعبوية، وما أعطته المـشـهـديـة 
التي أطل من خاللها القائد صدام حسين على شعبـه وأمـتـه 
من دالالت نضالية وبما انطوت عليه من بـطـولـة وكـبـريـاء 
وعزة وطنية وإنسانية، وما مثلته التضحيات الجسيمـة الـتـي 

 .قدمها شعب العراق دفاعاً عن وطنيته وعروبته
إن كل ذلك يعيدنا للتأكيد في ذكرى العدوان، بأن الصـراع 
الدائر على ساحة العراق هو صراع بين مشروعين، المشروع 
الوطني بكل مضامينـه االجـتـمـاعـيـة وأبـعـاده الـقـومـيـة، 
والمشروع المعادي لالمة بأطرافه الصهيونية واالستعمـاريـة 
والفارسية الصفوية وكل من يناصب األمة العربية مـن دول 

اإلقليم وقوى التجزئة والرجعية والتخلف والتخريب والتكفير. 
وهذا المشروع مداه الطبيعي الوطن العربي وإحدى سـاحـات 
تصادماته هي ساح العراق وبما يجعل شعبه رأس حربة فيه، 
كما شعب فلسطين هو رأس حربة في مواجهة هذا التحـالـف 

  .على أرض فلسطين
من هنا فإن انتصار المشروع الوطني في الـعـراق يـقـوي 
المشروع الوطني في فلسطين، ومن يـنـتـصـر لـلـمـشـروع 
الوطني في العراق ضد االحتالل األميركي والتغول الفارسي، 

  .إنما ينتصر للمشروع المقاوم على أرض فلسطين
إن الحرب شنت على العراق بسبـب مـوقـفـه مـن قضـيـة 
فلسطين وحمله لواء المشروع القومي التحرري. ولـهـذا فـإن 
المواجهة ستبقى مفتوحة بين المشروعين، والمنتصر فـيـهـا 
هو الذي يمتلك مقومات إرادة الصمود واالسـتـمـراريـة فـي 
المواجهة وهو الذي يمتلك عمقاً تاريخياً حـافـالً بـإنـجـازاتـه 
ويرنو إلى مستقبل يرى تحقيق ذاته من خـاللـه وهـذا هـو 
البعد الحقيقي للمشروع القومي الـذي كـان يـحـمـل لـواءه 

  .العراق وسيبقى الرهان القومي على هذا المشروع
هكذا يفترض أن تقرأ أبعاد العدوان عـلـى الـعـراق، هـذا 
العدوان الذي لو لم يقع في التاسع عشر من آذار لـثـمـانـيـة 
عشر عاماً لكان وقع في وقت آخر، ألن القوى المعادية لـألمـة 
العربية على مختلف مشاربها ومواقعها لم تعد تحتمل عراقـاً 
قوياً مقتدراً ويحمل مشروعاً نهضوياً، ولهذا ائتلفت في حلف 

 .غير مقدس بين أطرافها وكان الذي كان
 

٢٠٢١-٠٣-٢٢ 
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في الذكرى الثامنة عشرة لغزو العراق أصدرت قيادة قطر في الذكرى الثامنة عشرة لغزو العراق أصدرت قيادة قطر في الذكرى الثامنة عشرة لغزو العراق أصدرت قيادة قطر في الذكرى الثامنة عشرة لغزو العراق أصدرت قيادة قطر 
    العراق لحزب البعث العربي االشتراكي البيان التالي:العراق لحزب البعث العربي االشتراكي البيان التالي:العراق لحزب البعث العربي االشتراكي البيان التالي:العراق لحزب البعث العربي االشتراكي البيان التالي:

 يا أبناء شعب العراق األبي، يا أبناء أمتنا العربية المجيدة
ثمة أحداث جسيمة شهدها سفر الـبـشـريـة، بـدت وكـأن 
الباطل قد حقق فيها النجاح والفالح، مثلما سـادت الضـاللـة 
وعم الكفر لحقب زمنية، إال أن النتـائـج أتـت الحـقـاً طـبـقـاً 
لمعايير اإليمان بأن الباطل زاهق زائل، وأن ما يـمـكـث فـي 
األرض إن هو إال الحق األبلج بمضمونه المطـلـق ومـعـايـيـر 
عدالة رب العزة جلّ في عاله، مؤكدة حتميـة انـتـصـار إرادة 

 .الشعوب الحرة
وهكذا هي جريمة غزو العراق واحتالله التي تـمـر عـلـيـنـا 
اليوم الذكرى الثامنة عشر لها. فرغم كل المزاعم واألكاذيب 
التي روج لها المعتدي لتبرير جريمته الـنـكـراء، إال أن أحـرار 
العراق وكل أبنائه البررة تعاملوا مع مجريات األحـداث مـنـذ 
وقوعها على أن الغزو لن ينتصر، وإن مخرجاته اإلجرامية لـن 
يقَر لها قرار على األرض، وإن ما تحاوله القوة الـغـاشـمـة إن 
هو إال زبد ستطويه األمواج العاتية في بحر صمـود شـعـبـنـا 
الجبار وصراعه الشرس مع الحالة الـبـائسـة الـتـي فـرضـهـا 

 .الغزاة
لقد اتضح لكل ذي بصر وبصيرة أن غزو العراق واحـتـاللـه 
لم يكن لإلجهاز على ما بناه شعب العراق من بنـاء عـمـالق، 
وما أنجزه من منجزات تاريخية في ظل قيادة حكيمة جسورة 
لحزب البعث العربي االشتراكي ومن شاركه من أحزاب وقوى 
وطنية وقومية مخلصة تجاوزت كل ما هو سـائـد ونـمـطـي 
فحسب، بل كان الهدف هو تمزيق ثوابت شعبنا الـوطـنـيـة، 
وإنهاء نهضة العراق كبقعة محررة لألمة العربية فـي مسـار 

 .مشروعها الوحدوي التحرري االشتراكي
إن رفض شعبنا العظيم لـلـغـزو وغـزارة الـدم الـعـراقـي 
للشهداء األبطال الذين استشهدوا وهم يقاتلونه، لـم يـكـن 
رفضا لالحتالل المباشر فقط، وإنما لكل مشروعه و صفحاته 
اإلجرامية التي تستهدف شعب العراق العظيم بالصميم، مـن 
الطائفية السياسية التي يحاول المحتل أن يفرضها كـمـركـبِ 
سقم لمجتمعنا ولوحدته، و اعتماد المحاصصة كبوابة واسعة 
للفساد ونهب موارد الشعب، وطغيان المـصـالـح واألنـانـيـات 
الفردية والفئوية وإحاللها كبـديـل لـلـدولـة ومـؤسـسـاتـهـا، 
وإطالق المليشيات الطائفية لقمع شـعـبـنـا ونشـر اإلرهـاب 
والفوضى بديالً لألمن والسـلـم الـمـدنـي، والـتـي تشـكّـل 
بمجملها دالئل على المنهج العـدوانـي لـالحـتـالل الـغـاشـم 

 .وتعري كل مزاعمه الباطلة
إن استذكار مرور سنة أخرى من سنوات الـغـزو واالحـتـالل 
تعيد لألذهان بطوالت العراق وقيادته وحزبه وشعبه في صد 
العدوان ساعة بدئه، ثم عبر مقاومة أسطورية لم يـر سـفـر 
الشعوب مثيالً لها، في سرعة انطالقهـا واعـتـمـادهـا عـلـى 

نفسها، وما أنـجـزتـه 
من مآثـر بـطـولـيـة 
قصمت ظهر الـغـزاة 
وكبـدتـهـم خسـائـر 
فادحة، وكانت سبـبـاً 
أساسيـاً فـي إدخـال 
أميركا المعتدية فـي 
عصر جـديـد اتسـم 
بتراجع هـيـمـنـتـهـا 
االقتصادية واألمنيـة 
عـــلـــى الـــعـــالـــم، 
وانفضاح تـخـبـطـهـا 

السياسي، وظهور قوى دولية جديدة تتحدى نفوذها وترسـم 
 .سياسات التوازنات الجديدة في العالم

 يا أبناء شعبنا العظيم
مع حلول الذكرى الثامنة عشر للـغـزو يسـتـمـر االحـتـالل 
اإليراني الفارسي تحت خيمة االحتالل األمـريـكـي لـلـعـراق، 
حيث تهيمن إيران على القرار السياسي فيه وعلى اقـتـصـاده 
وثرواته وتعمل على تحويله إلى سوق لمنتجاتها، وتـحـريـك 
المليشيات المجرمة إلنجاز عمليات تمزيق المجتمع العـراقـي 
عبر ممارسات طائفية مقيتة وعمليات إبادة وجرائم اعتقاالت 
مليونية وتعذيب وتهجير ونزوح من خالل ممارسات متـفـردة 

 .في ظلمها وطغيانها وإجرامها
كل ذلك مع استفحال الفشل اإلداري والفساد الذي تفشـى 
في كل مفاصل حكومات االحتـالل وأدى إلـى هـدر ثـروات 
العراق الهائلة، وإلى توقف تـام ألي مـظـهـر مـن مـظـاهـر 
التنمية، وانهيار الخدمات، وتفشي األوبئة، وزوال الصـنـاعـة 
العراقية وضعف الزراعة وارتفاع معدالت البطالـة، وسـقـوط 
التعليم بكل مراحله بين مخالب متوحشة أدركت أن تـدمـيـر 
التعليم هو طريق التجهيل وتغييب الوعي إلخضاع الشـعـب 

 .وفق مخطط فارسي معادي لئيم
 وصل إلى جـرف العراق األبطال أن العراق شباب ولقد أيقن

اإليراني وعمـالئـهـمـا  -هارٍ بفعل االحتالل المركب األمريكي
وأدواتهما، فتنادوا بروحٍ وطنية عالية إلنقاذ الوطن، فـكـانـت 
ثورة تشرين الثمرة المباركة التي أثبت الشعب العراقي مـن 
خاللها أنه شعب حي ال يمكن ألي قـوة غـازيـة مـحـتـلـة أن 
تقضي عليه، فخرج في مواجهة العملية السياسية االحتالليـة 
ومحركيها في أمريـكـا وإيـران كـمـا خـرج أبـطـال الـعـراق 
يتقدمهم بعثنا العظيم لمواجهة جيـوش الـغـزو األمـريـكـي 

 .البريطاني الصهيوني عبر مقاومته الباسلة
إن حزبنا المناضل، حزب البعث الـعـربـي االشـتـراكـي، إذ 
يستحضر في هذه الذكرى المشؤومة دماء شهـدائـه األبـرار، 
يتقدمهم شهيد الحج األكبر الرفيق األمـيـن الـعـام لـلـحـزب 
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صدام حسين ورفاقنا أعضاء القيادتين القوميـة والـقـطـريـة 
وشهداء البعث من الكـادر واألعضـاء واألنصـار واألصـدقـاء، 
ويستحضر روح رفيقنا العزيز شهيد الثبـات عـلـى الـمـبـادئ 
وشرف الموقف والمقاومة األمين العام للحزب والقائد األعلـى 
للجهاد والتحرير الرفيق عزة إبراهيم رحـمـهـم اهللا تـعـالـى 
وأسكنهم فسيح جناتـه، ومـن غـادرونـا وهـم يـمـسـكـون 
ويقبضون على جمر الصبر والثبات في ديار الغربة والـنـزوح 
والتهجير القسري، فإنه يؤكد ثباته في مسيرة تحرير العـراق 
واستقالله بكل السبل المتاحة وثباته في قيادة جهاد ونضال 
شعبنا ضد االحتاللين األمريكي واإليراني، وضـد الـعـمـلـيـة 
السياسية المولودة من رحم االحتالل حتى يتحـقـق الـنـصـر 
بالتحرير الكامل من أية هيمنة أجـنـبـيـة، وإنـتـاج عـمـلـيـة 

ديمقراطية تعددية وطنية حقيقية ويعود أحرار العراق إلدارة 
 .وطنهم وتحقيق نهضته ورفعته

المجد والخلود لشهداء الـبـعـث، وشـهـداء الـعـراق واألمـة 
 .العربية المجيدة، والعز والنصر المؤكد للعراق وشعبه

تحية فخر واعتزاز لشباب ثورة تشـريـن األبـطـال الـذيـن 
 .قطعـوا عـلـى أنـفـسـهـم عـهـد الـوفـاء والـوالء لـلـعـراق

والعار كل العار لالجتثاث والحل الباطل لمؤسـسـات دولـتـنـا 
  .الوطنية، وفي مقدمتها جيش العراق الباسل األبي

وعهداً لدماء شهدائنا أن تستمر الـمـقـاومـة روحـاً وفـعـالً 
 .ومنهجاً حتى االستقالل الناجز

 
١٩/٣/٢٠٢١ 

    كما أصدرت  األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربيكما أصدرت  األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربيكما أصدرت  األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربيكما أصدرت  األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي
في الذكرى الثامنة عشرة للغزو الهمجـي الـدولـي عـلـى في الذكرى الثامنة عشرة للغزو الهمجـي الـدولـي عـلـى في الذكرى الثامنة عشرة للغزو الهمجـي الـدولـي عـلـى في الذكرى الثامنة عشرة للغزو الهمجـي الـدولـي عـلـى 

    العراق واحتالله بياناً فيما يلي نصه:العراق واحتالله بياناً فيما يلي نصه:العراق واحتالله بياناً فيما يلي نصه:العراق واحتالله بياناً فيما يلي نصه:
    يا جماهير أمتنا العربية الماجدة...يا جماهير أمتنا العربية الماجدة...يا جماهير أمتنا العربية الماجدة...يا جماهير أمتنا العربية الماجدة...

    يا جماهير شعبنا في العراق العظيم...يا جماهير شعبنا في العراق العظيم...يا جماهير شعبنا في العراق العظيم...يا جماهير شعبنا في العراق العظيم...
الغزو البربري الذي قادته إدارة بوش األمريكية المنقرضـة 
قبل ما يقرب من عقدين زمنيين كان وسيبقى واحداً من ابرز 
ظواهر الغزو الهمجي في العصور الزمنية المعـاصـرة حـيـث 
وفي غياب التوازن الدولي بعد غياب أي قوى دولية مكافئـه وفي غياب التوازن الدولي بعد غياب أي قوى دولية مكافئـه وفي غياب التوازن الدولي بعد غياب أي قوى دولية مكافئـه وفي غياب التوازن الدولي بعد غياب أي قوى دولية مكافئـه 
للواليات المتحدة األمريكية وجدت إدارة بوش االبن آنذاك أن للواليات المتحدة األمريكية وجدت إدارة بوش االبن آنذاك أن للواليات المتحدة األمريكية وجدت إدارة بوش االبن آنذاك أن للواليات المتحدة األمريكية وجدت إدارة بوش االبن آنذاك أن 
الظروف مواتية لضرب عراق الثورة وتحطيم تـلـك الـقـوة الظروف مواتية لضرب عراق الثورة وتحطيم تـلـك الـقـوة الظروف مواتية لضرب عراق الثورة وتحطيم تـلـك الـقـوة الظروف مواتية لضرب عراق الثورة وتحطيم تـلـك الـقـوة 

والتي كانت أثبتت أنها من الثقة واإليمان  الجماهيرية الناميةالجماهيرية الناميةالجماهيرية الناميةالجماهيرية النامية
بقدرات الجماهير العربية قد استطاعت أن تبني قوة علمـيـة 
اقتصادية تقنية وعسكرية مثلت نموذجاً لـطـمـوحـات األمـة 
العربية في إنتاج وتعزيز مشروعها النهضوي القومي ما كـان 
يهدد مصالح كافـة اطـراف الـمـعـادلـة الصـهـيـوامـريـكـيـة 
والمتواطئة والمنسجمة كلياً مع مستوى االندماج في معظـم 
الرسميات العربية الحاكمة والمتناغمة مع أطمـاع الـتـحـالـف 
الصهيوني األمريكي العالمي الذي ينسجم من حيث النتيجـة 
مع تطلعات نظام خميني في بناء نظام طـائـفـي إقـلـيـمـي 
متطلع إلى التفوق الفارسي وقادر على التصدي للطمـوحـات 
القومية العربية الصاعدة، فكان أن التـقـت مصـالـح جـمـيـع 
أولئك الفرقاء مع مخططات اطراف المعادلة العدوانـيـة ضـد 
ذلك األنموذج القومي العربي الصاعد لإلطاحة به بـكـل مـا 

 يمثله من آمال وطموحات قومية.
واليوم إذ تمر الذكرى الـثـامـنـة عشـرة لـجـريـمـة الـغـزو 
التوافقي التآمري بين جميع األطـراف الـعـدوانـيـة وأدواتـهـا 
الدولية واإلقليمية بكل ما تمثله من مخططات تآمرية فإنـنـا 

نستذكر بألم بالغ مع جماهـيـر 
امتنا مختلف جوانب ومالبسات 
تلك الحرب العدوانية المؤامـرة 
مــتــعــددة األطــراف واألهــداف 
والقدر الكبير من مخرجاتها إن 
على عراقنا العظيم األشـم أو 
على ما يمثله في حاضر امـتـه 
العربية ومستقبلها وذلك بـعـد 
أن أودت تلك الحرب العدوانـيـة 

بآالف الشهداء والمصابين والمشردين وتدمير لكافة منجزات 
وكفاءات ثورة العراق العظيمة على خارطة المعمورة كـنـتـاج 
لتلك الجريمة العدوانية التآمرية النكراء والـتـي أعـادت إلـى 
أذهان العالم حروب األشرار أمثال هوالكو وجنكيز خان وكـل 

 من مر من أمثالهم عبر ذلك النفق اإلجرامي الكبير.
    يا شرفاء امتنا العربية الواحدة...يا شرفاء امتنا العربية الواحدة...يا شرفاء امتنا العربية الواحدة...يا شرفاء امتنا العربية الواحدة...

    يا رموز النضال والتضحيات في شعبنا...يا رموز النضال والتضحيات في شعبنا...يا رموز النضال والتضحيات في شعبنا...يا رموز النضال والتضحيات في شعبنا...
إن النظر اليوم إلى الوراء بالمقارنـة مـع الـحـاضـر ال بـد 
يعطي مزيداً من الوعي الـنـضـالـي ضـد اطـراف وحـقـائـق 
وأسباب ومسببات تلك الحروب اإلجرامية الكونية التي نزعت 
عن أمتنا مرحلياً الغطاء مثلما نزعت عن جمـاهـيـر شـعـبـنـا 
العراقي األبي كل أسباب األمن الحيـاتـي واإلنسـانـي حـيـث 
رهنت مصائره وطموحاته لدى قوى الشر الغازية أو نقـلـتـهـا 
إلى أيدي عمالئها من القوى اإلقليمية الحـاقـدة والـطـامـعـة 
والحاقدة ... فكانت جريمة العصر التي لم يشهد لها الـعـالـم 
المعاصر مثيالً من قبل بـمـا فـي ذلـك جـرائـم الـحـربـيـن 

 العالميتين السابقتين.
ونحن إذ نقف معكم اليوم في هذه المرحلة التاريخية مـن 
معاناة شعبنا وعلى أعتاب عام جديد آخـر مـن ذلـك الـغـزو 
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الهمجي البربري العنصري االستعماري فإننا على ثـقـة بـأن 
أشقاءكم أبناء الرافدين األوفياء لـلـمـبـادئ الـتـي آمـن بـهـا 
وضحى من أجلها األبطال التاريخيون وعلى رأسهم في هـذه 
المرحلة شهيد الحج األكبر البطل والـفـارس الـخـالـد صـدام 
حسين ونائبه حامل راية الجهاد للتضحيات والفداء الشـهـيـد 
عزة إبراهيم الدوري ورهط كريم من باقي الشهداء الـرفـاق 
أبطال تلك المرحلة الذين ما عرفوا الهوان وال التـخـاذل فـي 
مقارعة المعتدين وأدواتهم القذرة فاثـبـتـوا بـأنـهـم أحـفـاد 
أبطال القادسية األولى واألبناء الشرعيون األوفـيـاء ألبـطـال 

 القادسية الثانية.
    يا أبناء شعبنا المكابدون ...يا أبناء شعبنا المكابدون ...يا أبناء شعبنا المكابدون ...يا أبناء شعبنا المكابدون ...

    أيها الصامدون المؤمنون بغد مشرق لشعبنا وامتنا...أيها الصامدون المؤمنون بغد مشرق لشعبنا وامتنا...أيها الصامدون المؤمنون بغد مشرق لشعبنا وامتنا...أيها الصامدون المؤمنون بغد مشرق لشعبنا وامتنا...
نخاطبكم اليوم في هذه المرحلة الخطيـرة والـهـامـة مـن 
مفترق الطرق ونحن على ثقة بأنكم كنتم ومازلتم ترفضون 
االستجابة لكل محاوالت التطويع أو قبول المهانة رغـم كـل 
ما حاق بكم وبالعراق من التآمر والبطش واالستعانة بالقـوى 
الطامعة ومن خالل كل أسباب الخـداع والـتـآمـر والـتـعـبـئـة 
الطائفية العفنة فأنتم أوالً وآخـراً أبـنـاء الـرافـديـن األشـداء 
وأحفاد المجاهدين الشرفاء برغم كل ما سلطته عليكم قـوى 
الغزو واالحتالل وعمالئها من عـنـاصـر الـتـمـزيـق واإلفـقـار 
والتواطؤ مثلما عناصر المجرمين وشذاذ األفـاق مـن عـمـالء 
الفرس للسطو على مكتـسـبـاتـكـم وأرزاقـكـم ومـيـاهـكـم 
وثرواتكم النفطية وما تختزنه أرضكم الطاهرة من عـنـاصـر 

ضي القوة والثروات المعدنية  ت ق ضي فالمعركة طويلة ومريرة وت ت ق ضي فالمعركة طويلة ومريرة وت ت ق ضي فالمعركة طويلة ومريرة وت ت ق فالمعركة طويلة ومريرة وت
مزيداً من القوة والعزم والتالحم بصرف النظر عـن الـواقـع مزيداً من القوة والعزم والتالحم بصرف النظر عـن الـواقـع مزيداً من القوة والعزم والتالحم بصرف النظر عـن الـواقـع مزيداً من القوة والعزم والتالحم بصرف النظر عـن الـواقـع 

وانتم األهل النتزاع عــراق  السيء والمؤلم فقد طفح الكيلالسيء والمؤلم فقد طفح الكيلالسيء والمؤلم فقد طفح الكيلالسيء والمؤلم فقد طفح الكيل
المجد من براثن المحتلين والطغاة الغاصبين لمكتسـبـاتـكـم 
والعراق في هذه المرحلة من المعاناة القاسية يستصرخـكـم 
وانتم أهله وأهلنا وما الفرس وعنـاصـرهـم ومـمـارسـاتـهـم 
العدوانية باسم التدين والتشيع إال بعضاً من الـتـعـبـيـر عـن 
عدائهم التاريخي وروحيتهم الطائفية النتنه الهادفـة دائـمـاً 
الحتالل واستعمار أرضكم الطهور وانتم ومعكم الـيـوم كـل 
شرفاء األمة ومجاهديها على مزيد من مفارق دروب الـكـفـاح 
لقهر وكنس ذلك العدو العنصري الطائفي الغاصب وأعـوانـه 
محترفي الفساد واإلفساد والسـرقـة حـيـث تسـتـمـر أفـواج 
العناصر الشبابية من أبنائكم بتقديم التضحيات بصدورهـم 
العارية إال من اإليمان بعدالة قضيتهم القومـيـة والـتـصـدي 

 لقهر المعتدين المجرمين وأعوانهم الفاسدين.
وحدوا صفوفكم وانهضوا فالمجد للعراق والنصر ألبـنـائـه 

 األوفياء في معركتهم الشريفة يتطلعون للحرية والتحرير،
والموت للمعتدين المجرمين الخونة وعمالئهم وأعوانـهـم  

 المارقين.
    واهللا أكبر ... اهللا أكبر وليخسأ الخاسئونواهللا أكبر ... اهللا أكبر وليخسأ الخاسئونواهللا أكبر ... اهللا أكبر وليخسأ الخاسئونواهللا أكبر ... اهللا أكبر وليخسأ الخاسئون

    
    األمين العام المحامي أحمد عبد الهادي النجداوياألمين العام المحامي أحمد عبد الهادي النجداوياألمين العام المحامي أحمد عبد الهادي النجداوياألمين العام المحامي أحمد عبد الهادي النجداوي
٢٢/٣/٢٠٢١  

أصدرت قيادة قطر العراق بياناً حول زيارة قداسة الـبـابـا أصدرت قيادة قطر العراق بياناً حول زيارة قداسة الـبـابـا أصدرت قيادة قطر العراق بياناً حول زيارة قداسة الـبـابـا أصدرت قيادة قطر العراق بياناً حول زيارة قداسة الـبـابـا 
    للعراق وفيما يلي نص هذا البيان:للعراق وفيما يلي نص هذا البيان:للعراق وفيما يلي نص هذا البيان:للعراق وفيما يلي نص هذا البيان:

حلّ بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، ضيفاً على العـراق فـي 
زيارة طال انتظارها لبلد شهد والدة أبـو األنـبـيـاء، سـيـدنـا 
إبراهيم عليه السالم وظهرت على ترابه وعلى ضفاف نهريه 
أولى الحضارات البشرية التي قدمت لإلنسانية عـلـمـاً وأدبـاً 

 .وفناً وقانوناً
وقد عبر شعب العراق من خالل تلك الحفاوة التي استقبـلـه 
بها عن احترامه لما يمثله البابا من مكانة روحية لدى أتـبـاع 
الكنيسة الكاثوليكية األكبر في العالم، وال شك أن زيـارتـه، 
وزيارة كل الرموز الروحية في العالـم، مـرحـب بـهـا، إال أن 
القطاع األكبر من شعبنا أبدى مخاوفه مـن أن تـكـون هـذه 
الزيارة عامل تعزيز لتسلط العصابة الغاشمة التي اسـتـولـت 
على العراق وشعبه، وتعمل بجد على محو تاريخه الـمـجـيـد 

 .وتراثه الروحي واإليماني العميق

وإذا كان البابا فرنسيس قـد 
لمس معاناة أبناء شعبنـا مـن 
أتباع الديانة المسيحية، بـكـل 
طوائفها، فإنـنـا نـرجـو أن ال 
يكون قد أغفل الحقيقة الـتـي 
تؤكدها وقائع الحاضـر وهـي 
أن مـعـانـاة مسـيـحـيـي بـالد 
الرافدين إنما هـي جـزء مـن 

معاناة كل شعب العراق، بأطيافه وأعـراقـه جـمـيـعـاً، وهـي 
المأساة التي تسبب بها االحتالل الغاشم الذي قامت به قـوى 
الشر ممثلة باإلدارة األميركيـة والـحـكـومـة الـبـريـطـانـيـة، 
تدفعهما في ذلك الصهيونية المجرمة، بعد أن ضربت تـلـك 
الجهات الشريرة عرض الحائط كل مساعي السالم الـخـيـرة 
التي حاول العالم من خـاللـهـا ثـنـي األشـرار عـن ارتـكـاب 

 .جريمتهم في غزو العراق

 :���� ���د� ��� � ��ق �� ����ن /� 	-ل �4bر� �
....�>I ��ق ��	W �/�، و ���� �4bر� �



  ٢٠٢١آذار   /طليعة لبنان الواحد 

 

لقد كان غزو العراق، الذي لم يعمل الفاتيكان على مـنـعـه 
ولم يعلن رفضه له وما تبعه من احتالل تدميـري طـال كـل 
مناحي الحياة، والذي لم يجد من الفاتيكان استنـكـاراً لـه وال 
رفضاً، هو الجريمة األكبر التي حلّت بمهد الديانات السماويـة 
وضربت أسس العيش المشترك ألبناء العراق ودمرت نسيجه 

 .االجتماعي المتماسك
وال شك أن بابا الفاتيكان يدرك أن ما عاناه أبناء العراق مـن 
أتباع الديانة المسيحية، بكـل طـوائـفـهـا، ومـا عـانـاه كـل 
العراقيين على يد تنظيم داعش اإلرهابي والـمـيـلـيـشـيـات 
الطائفية اإلرهابية المدعومة من إيران إنما كان نـاتـجـاً عـن 
روح الشر وإرادة السوء التي أوجدها االحتالل في العـراق، وال 
يفوته أن مسيحيي العراق، كما كل أبنائه، كانوا يتـمـتـعـون، 
في ظل العهد الوطني قبل احتالل العراق، بالرعاية الـتـامـة 
ولهم حريتهم، التي يكفلها الدستـور، فـي أداء طـقـوسـهـم 
الدينية وممارسة حقوقهم الثقافية واالجتماعية في انسجـام 
فريد ما كان له أن يتحقق لوال روح المواطنة المؤمنـة الـتـي 
كانت تسود بين أبناء الوطن الواحد وبرعـايـة رسـمـيـة مـن 

  .دولة العراق الوطنية
إن العراق ليس بحاجة إلطالق نداء لتعايش أتـبـاع األديـان 
السماوية، فقد كان العيش المشترك متحققاً بينهم بالفعـل، 
ولكنه بحاجة إلى إطالق دعوات واضحة ترفض مـن خـاللـهـا 
الكنيسة الكاثوليكية ما حلّ بالبالد مـن تـدمـيـر وتـخـريـب 
متعمد لكل مناحي الحياة، واستهدف، أوالً، اإلنسان العـراقـي، 
حيث ذهب ضحية هذا االحتالل المجرم وما نفذته عصـابـات 
السلطة الغاشمة من جرائم متعمدة أكثر من مليوني إنسـان 
فقدوا أرواحهم، وفقد مئات اآلالف حـريـتـهـم، فـيـمـا يـزال 
الماليين من أبناء شعبنا يعانون مآسي التهجير المتعمد الذي 
ترفض الميليشيات اإلرهابية الممولة من النظام عـودتـهـم 

 .إلى ديارهم، وبينهم الكثير من أتباع الديانة المسيحية
إن تاريخ شعب العراق ال يمكن اخـتـزالـه بـهـذه السـنـيـن 
العجاف التي تسيدت فيها عصابات مجرمة جاء بـهـا احـتـالل 
أجنبي غاشم وسلّمها مقدرات البالد والعباد، وإنـمـا تـفـصـح 
عنه عراقته وجذوره الضاربة عميقاً في بطون التاريـخ مـمـا 
يؤكد وحدة أبنائه وانسجامهم وعملهم المشترك في سبـيـل 

 .نهضته وتقدمه
إن شعبنا الذي رحب بالبابا فرنسيس في زيارته إنما يرسل 
عتبه البالغ على قداسته، إذ مرت من أمام عينيه صور أكـثـر 

ألف جريح سقطوا على مـذبـح الـحـريـة  ٣٠من ألف شهيد و 
وهم يهتفون بالسلم وحب الوطن، بل أن قداسته الـذي زار 
مدينة أور األثرية في محافظة ذي قار، حيث ولـد نـبـي اهللا 
إبراهيم (ع)، لم يكلّف نفسه عناء زيارة ساحة الحبوبـي فـي 
مدينة الناصرية، وهي على بعد كيلومترات معدودة، والـتـي 
شهدت على مدى أكثر من سنة ونصف مجازر دمـويـة، كـان 
آخرها قبل بضعة أيام من زيارته، نفذتها ذات الجهات الـتـي 

كانت في استقباله راسمة على وجوهها الكالحة ابـتـسـامـات 
مزيفة تتصنع المحبة وتخفي وراءها وحشية قاتلة طالت كل 

 .أبناء العراق
إن هذه الميليشيات التي كان بعض رموزها في اسـتـقـبـال 
بابا الفاتيكان هي من نفّذت أبشع عملية اغتياالت وتـهـجـيـر 
للمسيحيين في العراق، شماله ووسطه وجنوبـه، وهـي مـن 
استولت على أمالكهم وصادرت موارد عيشهم، ولـم تـتـرك 
لهم خياراً سوى الهجرة من الوطن، وهو ما لمسه البابا الـذي 

 .تحدث عن تناقص أعداد المسيحيين في العراق
وإن شعبنا ليبدي استغرابه أن لم يجد شباب العراق الـثـائـر 
المطالب بحقوقه في الحياة الحرة الكريمة فسحة في جـدول 
أعمال بابا الفاتيكان على مدى األيام األربعة التي مكث فيهـا 
في العراق للقائه وشرح ما يعانونه وما يطالبون بـه لـعـراق 
حر واحد وشعب سيد في أرضه يملك موارده ويسخرها للبناء 

 .والتقدم
لقد بدا من خالل جدول أعمال الزيارة، وما تحقـق خـاللـهـا 
بالفعل، إن زيارة بابا الفاتيكان التي كان ينتظر مـنـه إنـهـاء 
مفاهيم اإلقصاء واالجتثاث والتفرقة الطائفية والعرقية التـي 
فرضها االحتالل إنما جاءت لتكريس سلطة مرجعية طائفـيـة 
ال عالقة لها بالعراق وال تنتمي له، وكانت لها مواقفها بالضد 
من تطلعات شعبه، وهو المخطط الذي ما كنا نرجو أن يـقـع 

 .البابا فرنسيس ضحية له
إن الرسالة التي ينتظرها كل العراقيين من بابا الفاتيـكـان، 
بمكانته االعتبارية والروحية فـي الـعـالـم، هـي مـخـاطـبـة 
المجتمع الدولي للقيام بواجبه إزاء العراق، وإنهـاء الـمـعـانـاة 

عاماً، وتطال كـل أبـنـائـه،  ١٨التي تتواصل في ربوعه منذ 
باختالف أعراقهم ودياناتهم وطوائفهم، وهو ما ال يمكـن أن 

العراق إلى أهله، وإنهاء االحتالل األميـركـي  يتحقق إال بعودة
واإليراني المشتـرك الـذي يضـرب كـل مـقـومـات السـلـم 
المجتمعي واألمن واالستقرار في الـعـراق وفـي الـمـنـطـقـة 

                                  .عموماً
 م٢٠٢١ /٨/٣
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    د. علي بياند. علي بياند. علي بياند. علي بيان
تميزت الفترة التي تولّى فـيـهـا الـبـابـا فـرنسـيـس سـدة 
الكرسي الرسولي في الفاتيكان بالتركيز عـلـى رفـع شـعـار 
السالم والسعي إلى تحقيقه، وهذا ما تم التأكيد عـلـيـه فـي 
البيان الصادر في السادس من هذا الشهر خالل زيارتـه إلـى 
العراق حيث تضمن الدعوة إلى "السالم في الشـرق األوسـط 
وفي العالم". سبق وان زار البـابـا دولـة اإلمـارات الـعـربـيـة 
المتحدة وتم توقيع "وثيقة األخوة اإلنسانية من أجل السـالم 
العالمي والعيش المشترك" مع شيخ األزهر أحمد الطيب فـي 

. ما نفّذ عملياً كانت خطوات متتالـيـة ٢٠١٩الرابع من شباط 
للتطبيع بين اإلمارات والكيان الصهيوني تـوجـت بـتـدشـيـن 

 .السفارات
بصرف النظر عن الحيثيات الداخلية العراقية، وتأثّر العراق  

بالتدخالت اإلقليمية والدولية بشؤونه الـداخـلـيـة، وضـرورة 
خروجه من األوضاع المتردية عـلـى كـلّ الصـعـد األمـنـيـة 
واإلقتصادية، وغياب العدالة، وانتهاكات حقوق اإلنسان الـتـي 
ال شك أنّ البابا يعرفها، وسوف يلحظها مباشرةً خالل جوالتـه 
بين الجنوب والشمال، ولقائه مع أطراف عـراقـيـة مـتـنـوعـة 
ومتعددة فإنّ الهدف الضمني الذي يصبو إلى تحـقـيـقـه هـو 
الحصول على موافقة ضمنية أو فتوى مـن الـمـرجـع عـلـي 
السيستاني في النجف تدفع العراق نحو مسار التطـبـيـع مـع 
الكيان الصهيوني تحت سقف لقاء الديانات والتي أُريد تمريـر 
مضمونها من خالل زيارة مسقط رأس النبي إبـراهـيـم فـي 

  .مدينة أور
قد ينجح البابا في مسعاه، السيما وأنه قد ارتفعت أصـوات 

إلقامة عالقات طبيـعـيـة  ٢٠٠٣في العراق بعد االحتالل عام 
مع الكيان الصهيوني، وقامت شخصيات عراقية مشاركة فـي 
السلطة التي أسسها االحتالل بعد اجتماع برئاسة بريمر فـي 
مدينة أور نفسها بزيارة الكيان الصهيوني، كما قامـت وفـود 
من الكيان الصهيوني بزيارة مناطق متـعـددة فـي الـعـراق، 
وشاركت المخابرات الصهيونية جنباً إلى جنب مع المخـابـرات 
األميركية واإليرانية في استهداف عـلـمـاء الـعـراق وضـبـاط 
الجيش الوطني. إنّ النجاح بهذا الخصوص وأي نجاح مشـابـه 
مع دول عربية أخرى لن يحقّق السالم في المنطقة، ألنـه إذا 
كان الهدف هو وضع حـد لـلـحـروب والصـراعـات واإلرهـاب 
المتعاظمة بين دول المنطقة، وبين الـمـكـونـات الشـعـبـيـة 
والسياسية في كلّ دولة، فإنّ ما سوف يتحقّـق لـيـس أكـثـر 
مسكّنات لبعض نتائج السـبـب األسـاسـي لـتـلـك الـحـروب 
والصراعات. ذلك السبب وبكلّ بساطة ووضوح هو االحـتـالل 
 الصهيوني لفلسطين وما نتج عن ذلـك مـن جـريـمـة ضـد

اإلنسانية لحقت بالشعب الفلسطيني أدت إلى تهـجـيـره مـن 
أرضه واستيطانها التدريـجـي مـن قـبـل أقـوام وأشـخـاص 
استقدموا من بقاع األرض برعاية ودعم مـن دول أوروبـيـة 
وأميركية سيـطـرت عـلـى الـعـالـم، مـا عـرف بـالـمـرحـلـة 
االستعمارية. هذا كان السبب في عدم استقـرار الـمـنـطـقـة 
وعسكرتها وإخضاعها لإلرهاب واالضطرابات متعددة األوجـه 
سواء بغالف ديني تحت مسمى "أرض الـمـيـعـاد" و"ظـهـور 
السيد المسيح بعد معركة هرمجدون"، أو لوجيسـتـيـاً تـحـت 
مسمى "الشرق األوسط الجديد" و"الـفـوضـى الـخـالّقـة"، أو 

 .قيمياً تحت شعار نشر الديموقراطية واحترام حقوق اإلنسان
    

    : : : : الخالصةالخالصةالخالصةالخالصة
إنّ جميع دول العالم باستثناء الواليات المتحدة األميركـيـة  

تقر بضرورة تطبيق قرارات األمـم الـمـتـحـدة ومـجـالسـهـا 
المتخصصة ذات العالقة بالقضية الفلسطينية والتـي إذا مـا 
نفّذت سوف تبطل كثيراً من الصواعق التي تسبـب الـحـروب 
والصراعات في المنطقة وتأثيراتها عـلـى الـعـالـم خـاصــةً 
الهجرة القسرية واإلرهـاب. لـذلـك فـإنّ الـطـريـق األقصـر 
لتحقيق السالم في المنطقة هو بحلّ العقدة حيثما هي مـن 
خالل التوجه إلى واشنطن وليس أية عاصمة أخرى، وعنـدمـا 
يتلقّى البابا تعهداً موثّقاً ومعلناً من اإلدارة األميركية بـأنـهـا 
سوف تلتزم بالعمل مع دول المنطقة والعالم علـى تـنـفـيـذ 
القرارات الدولية، عندها فقط تبدأ الخطوة األولى في مسـار 
تغيير الوضاع في المنطقة بما يخدم شعوبها والعالم أجـمـع، 
وعندها تتحقّق مصداقية ما يرد من إعالنات ووثائـق تـؤكّـد 
على حوار األديان وقبول اآلخر الـمـخـتـلـف عـقـيـديـاً، وبـمـا 
ينعكس ذلك على األمن والسلم الدوليين، وتحقيق الـعـدالـة 
التي بشرت فيها األديان منذ انطالقتها. هكذا يكون البابا قد 
حمل أهم ما نادى به السيد المسيـح: "السـالم والـمـحـبـة"، 

 .وحقّق إنجازاً مفصلياً في التاريخ اإلنساني
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    د. علي بياند. علي بياند. علي بياند. علي بيان
بعد مرور أكثر من ست سنوات على انقالب الحوثيين على 
الحلّ السياسي الذي تم التوصل إليه فـي الـيـمـن، وتـعـثّـر 
العديد من المبادرات الالّحقة الهادفة إلى وضع حـد لـلـحـرب 
أعلنت المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربـي 
لدعم الشرعية مبادرةً جديدةً تضمنت البنود التـالـيـة: وقـف 
إطالق نار شامل تحت رقابة أممية، وفـتـح مـطـار صـنـعـاء 
الدولي لعدد محدد من الوجهات اإلقليمية والدولية المباشرة، 
وإيداع اإليرادات والضرائب الجمركيـة لسـفـن الـمـشـتـقّـات 
النفطية بميناء الحديدة في حساب مشترك للبنك الـمـركـزي 
اليمني، فرع الحديدة، بناّء على اتفاق ستوكـهـولـم (كـانـون 

)، وبدء مشاورات سياسية بين األطراف اليمنيـة ٢٠١٨األول، 
للتوصل إلى حلّ سياسي لألزمة الـيـمـنـيـة اسـتـنـاداً عـلـى 

، والـمـبـادرة ٢٢١٦مرجعيات قرار مجلـس األمـن الـدولـي 
الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. وشملـت 

 .دعوة الحكومة اليمنية والحوثيين لقبول المبادرة
قوبلت المبادرة بترحيب الحكومة اليمنيـة، ودول عـربـيـة 
وأوروبية، والواليات المتحدة األميركـيـة، والصـيـن وروسـيـا 
واليابان، ومنظّمات عربية ودولية وفي المقدمة منهـا األمـم 
المتحدة، حيث قال المتحدث باسمها فرحان حق "أنّ المنظّمة 
الدولية ترحب بالمبادرة السعودية إلنهاء حرب اليمن والـتـي 
تتسق مع جهود األمم المتحدة" كما أكّد ذلك األمـيـن الـعـام 
أنطونيو غوتيريش. كما رحب التحـالـف الـوطـنـي لـألحـزاب 
والقوى السياسية اليمنية بالمبادرة. من جهة أخـرى رفضـت 
المبادرة من قبل إيران حـيـث أعـلـن ذلـك سـفـيـرهـا لـدى 
الحوثيبن حسن إيرلو الموجود في صنعاء خالفاً لكلّ األعـراف 
الدبلوماسية، وتميز رد الحوثيين بالتخبط، فمن جهة يعلنون 
"استعدادهم للحـوار مـع الـواليـات الـمـتـحـدة األمـيـركـيـة 
والسعودية واألمم المتحـدة"، ومـن جـهـة أخـرى يـعـلـنـون 
رفضهم للمبادرة انسجاماً مع موقف النظام اإليرانـي، حـيـث 
قال المتحدث بإسمهم، محمد عـبـد السـالم أنّ "الـمـبـادرة 
السعودية ال تتضمن أي جديد، وأننا ال يمكننا أن نقبل وقـفـاً 
 ار مع مقايضتنا بـالـجـانـب اإلنسـانـي"، واسـتـمـرإلطالق الن
تصعيد الحوثيين في الداخل اليمني، وأطلقت بعد يوم واحـد 
من إعالن المبادرة طائرة مسيرة على مطار أبهـا السـعـودي 
المدني. تتركّز طروحات الحوثيين عـلـى مـتـكـآت يشـوبـهـا 
الغرور وانعدام الموضوعية والرشد السـيـاسـي مـن جـهـة، 

 :والالّمسئولية الوطنية من جهة أخرى، وأبرز مؤشراتها
بعد اجتماع ممثّلين للحوثيين مع مندوبين أميـركـيـيـن  -1

برعاية عمانية في مسقط في الثالث مـن الشـهـر الـحـالـي 
اعتقدوا أنهم وحدهم من يمثّل ويتـفـاوض بـاسـم الشـعـب 
اليمني دون كلّ المكونات األخرى، رغـم أنّ الـعـالـم أجـمـع 
يعرف، وهم في قرارة أنفسهم، يعرفون أنهم ينفّذون أجندةً 
إيرانيةً عدوانيةً وتوسعية ال تستهدف الـيـمـن فـقـط وإنـمـا 

عموم الوطن العربي، بصرف النظر عن حـقّـهـم الـمـشـروع 
كأحد مكونات الشعب اليمني كما الـمـكـونـات األخـرى دون 
تمييز أو إقصاء. وارتفـعـت وتـيـرة ذلـك بـعـد قـرار اإلدارة 
األميركية الجديدة برفعهم عن قائمة المنظّمات اإلرهـابـيـة. 
كما أنهم يعملون على تثبيت معادلة التفاوض بينهم وبـيـن 
المملكة العربية السعودية معتبرين أنّ الـحـرب هـي بـيـن 
اليمن، وهم من يمثّلوها حسبما يعتقدون، وبين السـعـوديـة 

 .وليست بين المكونات اليمنية
يحاولون فصل الضرورات اإلنسانية عن وقف األعـمـال  -2

العسكرية بالحصول على ما ينادون به من فتح مطار صنعاء 
وموانئ الحديدة رغم أنّ الـتـجـربـة الـتـي أعـقـبـت اتـفـاق 
ستوكهولم أثبتت أنهم ال يلتزمون بتطبيق اإلتفاقيات، حيـث 
استخدمت الموانئ للحصول على األسلحة خـالفـاً لـلـقـرارات 
 ة، وصرف إيرادات ميناء الحـديـدة فـي غـيـر مـا يـتـمالدولي

عقد اتفاق وتـرتـيـبـات  ٢٠٢٠االتفاق عليه. ففي بداية عام 
بين الحكومة اليمنية والحوثيين بإشراف المـبـعـوث األمـمـي 
مارتن غريفيث وفريقه وأُدخلت السفن إلى الـمـيـنـاء، وأُودع 

مليار ريال يمنـي فـي الـبـنـك الـمـركـزي، فـرع  ٣٥حوالي 
الحديدة، لكن الحوثيين قاموا بـعـد شـهـريـن مـن سـريـان 
االتفاق بسحب األموال وصرفها في "مجهـودهـم الـحـربـي"، 
حيث طالب المبعوث األممي الحوثيين ب "إثبات أيـن ذهـبـت 
األموال التي كان من المفترض أن تكـون جـزءاً مـن رواتـب 

 ."٢٠١٤المدنيين على أساس قوائم 
في الحوارات التي تتم عـبـر وسـائـل اإلعـالم يـؤكّـد  -٣

اإلعالميون الذين يعكسون موقف الحكومة اليمنية الشرعيـة 
والمـبـادرة الـخـلـيـجـيـة  ٢٢١٦على التمسك بالقرار األممي 

ومخرجات الحوار اليمني، في حين يكون الرد من قـبـل مـن 
يعكس وجهة نظر الحوثيين أنّ تلك األسس عفا عليها الزمن 
وتجاوزتها األحداث والوقائع على األرض، مما يتماهى تمـامـاً 
مع ما يطرحه محاورون من الـكـيـان الصـهـيـونـي وبـعـض 
مؤيديهم األميركيين عندما يذكّر الفلسطـيـنـيـون بـقـرارات 
األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي ذات الصلة بـالـقـضـيـة 

 .الفلسطينية
الخالصة: من حيث المبدأ ال يوجد وطني يمـنـي واحـد وال 
عربي أصيل ال يتمنى لليمن الخروج من دوامة الحـرب الـتـي 
يدفع ثمنها الشعب اليمني بكلّ مكوناته، وتستثمرها جهـات 
خارجية وأطراف داخلية ميليشياوية ألجنداتها الذاتية ولـيـس 
الوطنية. ومن حيث الوقائع على األرض ثبت أنّ حسم الحرب 
لطرف من األطراف غير قابل للتحقيق وبالتالي فإنّ استـمـرار 
النزاع المسلّح سوف يزيد من معاناة اليمنيين وإثقالهم بدفع 
أثمان باهظة إلعادة إعمار ما تهدم، وتجاوز األحقـاد ورفـض 
اآلخر، وارتفاع وتيرة استغالل أطراف خارجية استمرار الحـرب 
لتحقيق غاياتهم على حساب حقوق الشعب اليـمـنـي. أألمـل 
معقود بأن تسود الحكمة والعقالنية والمقاييـس الـوطـنـيـة 
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وجه فرع حزب البعث العربي االشتراكي القومي بمحافظـة 
مأرب رسالة خاصة أشاد فيها بانتـصـارات أبـطـال الـجـيـش 
الوطني البواسل والمقاومة الشعبية األبـيـة وتضـحـيـاتـهـم 
الكبيرة في سبيل الـزود عـن حـيـاض الـوطـن مـن رجـس 

 .االنقالبيين الحوثيين اذرع الفرس المجوس في المنطقة
وأكد فيها استمرار روح التالحم واالصطفاف والمرابطة من 

 .قبل الجميع حتى استعادة العاصمة وكل تراب الوطن
 نص الرسالة

إلى المرابطـيـن فـي قـمـم الـجـبـال وبـطـون واألوديـة. 
 والسهول،

أبطال جيشنا الوطني الباسل.، ورجال المقاومة الشـعـبـيـة 
 األبية، وقبائل اليمن الشجعان، دون استثناء،

إلى قادة األلوية إلى كل الضباط وصف والجنـود فـي كـل 
مواقع جبهات القتال. يامن رفعتم رؤوسنا بالعزة والـكـرامـة 
والشموخ. وانتم تذودون عن حياض أرض اليمن الغالية مـن 
رجس االنقالبيين الحوثيين اذرع الفرس المجوس. بـوركـت 

 .سواعدكم، ومنصورين بعون اهللا
رفاق السالح األبطال نؤكد اليوم وغداً والى يوم الدين أننا 
معكم من أول وهلة بدون منه أو فضل معكم قلبـا وقـالـبـا. 
معكم بالفعل. وليس بالكالم لقد واهللا بلغ السـيـل الـزبـى، 
وطفح الكيل، وال مجال ألي مصالحة بعد مرور سبع سـنـوات 
من القتال دمروا فيها وقتلوا واحرقوا وهجروا وسطـوا عـلـى 
كل مقدرات البالد ولم يعد هناك باب ألي حلول أخرى عـلـى 
اإلطالق سوى تحرير البالد من العصابات الـحـوثـيـة وكـبـح 
جماح المد الصفوي اإليراني من بالدنا هـو الـحـل الـوحـيـد 

للتخلص من طـغـاة الـعـصـر. 
الفرس المجوس. وخـدامـهـم. 
االنقالبين الحوثيين. الدعيـيـن 
بالحق اإللهي في الحكم. ظلمـا 
وعدوانا على أرضنا وشـعـبـنـا. 
دون وجهه حق لتلك العصابـات 

 …على اإلطالق
أيها األبـطـال فـي جـيـشـنـا 

الوطني واألمن البواسل، والمقاومة وكل الغيارى على امتداد 
ربوع الوطن الكبير عليكم مواصلـة انـتـخـائـكـم الـعـروبـي 
ومواصلة جهادكم المقدس ألجل الدين اإلسالمي الـحـنـيـف 
وألجل عروبتكم وهويتكم العربية. بل وكرامة شعبنا وأمتنـا 
وتحرير بالدنا من المد الصفوي والحقد الـفـارسـي الـدفـيـن 
والخالص من أذرعتهم من الخونة والـعـمـالء .إذآ الـتـحـريـر 

 خيارنا الوحيد
 ثم التحرير

 . ثم التحرير واهللا من وراء القصد
 أخيراً

 ..الرحمة والمغفرة لشهدائنا األبرار األكرم منا جميعاً*
 .الشفاء العاجل للجرحى الميامين*
 واهللا اكبر*

 .وليخسأ الخاسئون
 احترامي الكبير للجميع .دون استثناء

 ……ودمتم بود
 ١٢/٣/٢٠٢١الجمعة .
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للسير نحو وقف الحرب وتحقيق السلم األهلي وإطالق ورشة 
حوار جاد ومسئول للحفاظ على وحدة اليمـن واسـتـقـرارهـا، 
واستثمار ثرواتها بما يخدم الشعب، ألنه واهم من يعتقد أنه 
قادر على تغيير المواقع العسكرية التي وصل إليها كلّ طرف 
في مختلف مواقع االشتباك من حجة شماالّ وحتى تعز جنوبا"، 
وعلى مشارف مأرب وسطاً. المبادرة السعودية تـفـتـح آفـاقـاً 
عمليةً للبدء بمرحلة بناءة للخروج من الـحـرب والـولـوج فـي 
مسيرة السالم والتنمية والتقدم، خاصةً وأنها تحظى بتـأيـيـد 
من قوى عربية ودولية مؤثّرة خاصةً األمم المتـحـدة والـدول 
دائمة العضوية في مجلس األمن، والحكومة اليمنية وأحـزاب 
وقوى سياسية وشعبية يمنية مما يسـاعـد عـلـى نـجـاحـهـا، 
وتستطيع كلّ األطراف أن تطرح هواجسها ومطالبها ورؤيتهـا 

 .على طاولة الحوار وليس على خطوط التماس العسكرية
إنّ وقف الحرب وتحقيق السـالم واالسـتـقـرار والـتـنـمـيـة 
والعدالة يشكّل الخطوة األولى الصحيحة لـلـوصـول إلـى مـا 

عرفناه: "اليمن السعيد" والحديث. لكن بعد الترحيب العـربـي 
والدولي والوطني اليمني بالمبادرة السعودية يـبـقـى سـؤال 
يطرح نفسه: هل يستطيع الحـوثـيـون اعـتـمـاد الـمـصـالـح 
الوطنية اليمنية بوصلةً لهم وينخرطون في الحوار أم أنـهـم 
سوف يستمرون بتنفيذ أجندة النظام اإليـرانـي مسـتـخـدمـاً 
إياهم ورقة تفاوض في ملفّه النووي وبرنامجـه الصـاروخـي 
ودوره التخريبي العدواني في اليمن والوطن الـعـربـي؟ فـي 
الحالة األخيرة وهي المرجحة ال خيار سوى الـحـصـول عـلـى 
قرار جديد من مـجـلـس األمـن الـدولـي يـدعـم الـمـبـادرة 
السعودية ، خاصةً وأنً جميع الدول الدائمـة الـعـضـويـة قـد 
رحبت بالمبادرة وبالتالي لن تستخدم حق النقض إلسقاطـه، 
ومواصلة الضغط السياسي والعسـكـري عـلـى الـحـوثـيـيـن 
والسيطرة على حصولهم على األسلحـة لـكـي يصـلـوا إلـى 

 قناعة بأنّ الطريق الصواب هو الدخول في المسار السلمي
٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١----٠٣٠٣٠٣٠٣----٢٤٢٤٢٤٢٤    
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    نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
في يوم كئيب من أكثر أيـام أمـتـنـا كـآبـة، يـوم أطـبـق 
المستعمر الفرنسي احتالله على كامل تراب بـالد الـجـزائـر، 
مستكمالً ذلك بفرض اللغة الفرنسية على أبناء هذه الـبـالد 
تحت مسمى "الفرنسة"، بهدف قطع أية صلة لـلـجـزائـريـيـن 

 بعروبتهم ولغتهم األم،
كان علماء الجزائر ومثقفوها على أهبة المواجهة الفكـريـة 
والثقافية، متوجهين ومعهم أبناء البالد إلى المساجـد بـغـيـة 

 تحقيق هدفين أساسيين:
أولهما إيماني ديني يحقق تواصلهم الروحي التعـبـدي مـع 
الخالق عز وجل وما فرض عليهم من صـلـوات خـمـس فـي 

 اليوم، والصالة الجامعة ظهيره يوم الجمعة من األسبوع،
وثانيهما إيماني قومي في تعزيز تواصـلـهـم مـع الـقـرآن 
الكريم المنزل بلغة الضاد حيث كان العامـل األسـاسـي فـي 
تماسك لحمة اإلبقاء على روابطهم القومية الحية من خـالل 
لغة الكتاب ومفرداتها التي شكلت ولم تزل، الوطن الثقـافـي 
األول الذي يصنع وجدان األمة ويعزز أواصر الـتـواصـل بـيـن 

 ماضيها وحاضرها وتراثها وحضارتها .
ولقد كان من حق أبناء العروبة في أقطار المغرب الـعـربـي 
وال سيما بلد الجزائر، أن يفخروا بقوميـتـهـم بـالـقـدر الـذي 
يفخرون بالمليون شهيد الذين سقطوا دفاعـاً عـن الـجـزائـر 

 وحريتها ونيلها االستقالل بعد طول عناء وقتال مرير.
حينها كانت األمة في خطر، استشعرته في أحد أقـطـارهـا 
البعيدة في المغرب العربي، وكانت اللغة الـعـربـيـة وسـيـلـة 
تواصل الفرع باألصل، يبحثون عنها فـي بـيـوت اهللا حـيـن 

 منعهم المستعمر من التواصل المباشر معها ،
فما أدراك بما تعانيه األمة الـيـوم مـن مـخـاطـر أمـنـيـة  

وعسكرية وزالزل فكرية وثقافية، جعلت مـن الـمـسـتـحـيـل 
التنكر لحقيقة ما تعانيه في نفس الـوقـت مـن ضـعـف فـي 
لغتها التي يصعب عليها أن تكون بأفضل حال أيضاً، السيـمـا 
وأن التغريب قد بدأ يفعل  فعله في (تصحـيـر )هـذه الـلـغـة 
وإبعاد أبنائها عنها بتضاؤل المام الشباب العربي بها. (الحيـاة 

٢٦/٧/٢٠١٢( 
إنها معركة المواجهة لـمـا صـار مـفـروضـاً عـلـيـنـا  مـن 
(التفرنج ) والتغريب وتكريس اللهجات العامية المحلية عـلـى 
حساب لغة العرب وفصاحتهم، ورواد هذا المنطـق كـثـر لـم 
يبدأوا مع سعيد عقل في لـبـنـان ولـم يـنـتـهـوا مـع دعـاة 
األمازيغية في المغرب العربي مروراً بكل إسقاطات الـلـغـات 
المحكية المحلية األخرى، خاصة في مصر العـروبـة ومشـرق 
الوطن ومغربه بما فيها دول الخليـج الـعـربـي أيضـاً، تـلـك 

األخيرة التي بدأت تستدرك مدى الخطر الذي يداهم لـغـتـهـا 
األم والتقهقر الثقافي المرافق لها، بعد أن زحفت على السنـة 
أبنائها اللغات األسيوية التي تعج في قصورهم ومـنـازلـهـم 

سكسونـيـة -وحتى خيامهم، ، إلى جانب اللغة األخرى األنجلو 
المطعمة باللهجة األميركية كعرفان جميل للدولة العـظـمـى 

 وربيبتها بريطانيا العجوز.
بدورها، الثقافة الفرنكوفونية التي تبحث عن مواقع قـدم 
ثابتة لها في أرض الخلـيـج والـمـغـرب الـعـربـيـان تـعـزيـزاً 

 لمصالحها التجارية وطمعاً بخيرات هذه البالد،
تراها اليوم ترتاح إلى اإلرث المتراكم الـذي تـركـتـه فـي 
بعض هذه األقطار وتعمل على تعزيزها في البعض اآلخـر، 
دون أن تخفي سرورها المتعاظم بما حـقـقـتـه مـن اخـتـزان 
هائل في العمق الثقافي الذي تركته لغتهـا سـواء فـي كـل 
دول المغرب العربي أو في شريحة واسعة من الـلـبـنـانـيـيـن 
أيضاً الذين ال يخفون تعلقهم "الحضاري والفكري" بلغة بـالد 

 اإلفرنسيس على حساب لغتهم العربية األم.
إنها لمفارقة تاريخية حضارية حقاً أن ترزح باديـة الـعـرب، 
التي قيل فيها أنها الصانعة األم للغة العربية، تحت كل هـذا 

 التهديد للسانها الفصيح المبين،
وإن بالد المغرب العربي التي استعانت باللغة العربية يوماً 
على مواجهة الفرنسة والتغريب مستنجدة بالقرآن الـكـريـم، 
تعيش بروز نزعات عنصرية انفصالية ، واجِـهـتـهـا الـتـنـكـر 
للعربية ، بإحياء أمازيغية جديدة ال قواعد إمالئية نهائية لـهـا 
وال جذور ضاربة في األرض ومتنكرة لتاريخ مـجـيـد صـنـعـه 
اإلسالم الحنيف على أيدي قادة وفاتحين عرب وبـربـر كـبـار 

 أبرزهم طارق بن زياد.
أما لبنان، الذي يعيش اليوم حالة غير مسبوقة من التهديد 
للغة البيان، فكأنما دعاة التغريب قد تـنـكـروا لـكـل جـهـود 
البساتنة واليازجيين الذين حفظوا العربية فـي أحـلـك أيـام 
محاوالت إلغائها وهي تواجه التتريك بمختـلـف مسـتـويـاتـه، 
دون أن ننسى عمل الرهبان واألديرة في حفظ الكـثـيـر مـن 
األدبيات العربية عبر كتابتها بالحرف السرياني وفق ما سمي 

 باللغة (الكرشونية).
أن لغتنا األم  اليوم ،ليست بأفضل حـال، وأن الـمـطـلـوب 
راهناً هو االنكباب على العوامل المؤدية إلى ضعفها، بـحـثـاً 
عن وسائل ناجعة للنهوض في آن، فأين الخلل، وكيف يكـون 

 االستنهاض؟
إننا ونحن نتكلم ونجهد في تحديد ما تتعرض له  الـلـغـة 
من تحديات تجعل األجيال الجديدة في موقع الضـعـف أمـام 

 دراستهم لها،



       ٢٠٢١آذار  /طليعة لبنان الواحد     

 

نجهل أو نتعامى عن أننا نمارس بدورنا بعضاً من أشـكـال 
اإلضعاف  لها عندما نلجأ للكتابة بعامية وركاكة  نـاجـمـتـيـن 
عن تأثرنا بما يضخه اإلعالم المتنوع يومياً في مسامعنا مـن 
عاميات محلية ولهجات ال تلتقي وفصاحة العربية وبـالغـتـهـا  
وبيانها، دون أن نغفل الخطر األكبر  الـنـاجـم عـن أسـالـيـب 
التخاطب عبر مواقع التواصل االجتماعي  حيث باتت الكتـابـة 
ب(العربيزي)  تنافس  كل ما للغة العربية من قواعد  وصرف 
ونحو وتكاد تتغلب عليها في ميادين عدة، مستفيدة بدورهـا 
من شتى حاالت االنكباب الجماعي على الـلـغـات األجـنـبـيـة 
واالستفادة من مفرداتها العلمية والثقافية في ظـل تـراجـع 
الدور العلمي والثقافي للغتنا األم وانعكاس حـاالت االنـهـزام 
السياسي والعسكري الذي تعانيه األمة، علـى لـغـتـهـا أيضـاً 

 بشكل عام.
وإن لم تبادر األمة إلى استنهاض نفسها بقواها الـذاتـيـة، 
وهي قادرة على ذلك، فإن يوماً عالميـاً لـلـغـة الـعـربـيـة أو  

مؤتمراً لغوياً من هنا، وندوة أدبية من هنالك، لن يفيدا فـي 
توفير عوامل النهوض المطلوبة، حتـى وإن واظـب الـعـرب 
ومنظمة األونيسكو واألمم المتحدة على االحتفال في الثامن 
عشر من شهر كانون أول من كل عام بما تم تسميته بـيـوم 

 ١٩٧٣اللغة العربية، هذه اللغة التي تم االعتراف بهـا عـام 
كلغة رسمية من بين اللغات المعتمدة فـي مـنـظـمـة األمـم 
المتحدة، وبدالً من أن تتقدم في هذه الميادين تراها تتراجـع 
وتتكبل بالمزيد من اإلضعاف والهوان التي لـخـص أحـدهـم 
أسباب تدهورها بجملة مفيدة اعتبر فيها أن اللغة الـعـربـيـة 
التي كانت فيما مضى لغة العالم األول، لم تتأهل لـذلـك لـو 

 لم يكن العرب كأمة، هم العالم األول أيضاً.
واألمة التي تعيش في خطر داهم يهدد مقومات وجـودهـا 

 وهويتها، يستحيل على لغتها أن تكون بحالٍ أفضل كذلك.
هذه اللغة التي تحتاج إلى من يحمي سور حديقتها الـيـوم 

 قبل أي شيٍء أخر.

 موريتانيا –نواكشوط 
، نظّم حزب "ضياع لغة أمة يعني اندثارها""""تحت شعار 

الصواب الموريتاني مساَء اإلثنين في األول من آذار/مارس 
بمقره المركزي في نواكشوط ندوةً سياسيةً احتفاًء  ٢٠٢١

باليوم العربي للغة العربية، حضرها عدد كبير من 
الشخصيات الوطنية والفكرية والنواب والوزراء السابقين 
 دوة بكلمةوعشرات من مناضلي وأنصار الحزب. افتتحت الن
ألقاها أمينه العام د. محمد المختار محمد أكّد فيها أنّ المادة 

نصت على أنّ  ١٩٩١تموز/يوليو  ٢٠السادسة من دستور 
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية، وقد حصل ذلك 
 بعد أكثر من ثالثة عقود على قيام الدولة. وبفضل نضاالت
مريرة خاضتها أجيال من المناضلين آمنت بأنّ بقاَء هذا 
الكيان مرهون باحترام قيمه وثوابته األساسية وفي 
مقدمتها اللغة العربية التي تشكّل الوعاء الجامع لمقتضيات 
ثقافته والناظم لقيمه الروحية. واعتبر أنّ حزب الصواب قد 
جعل منذ التأسيس هوية هذا البلد واستقراره وانسجام 
مكوناته أهدافاً ساميةً ال يمكن ألية تنمية أن تتحقّق دونها. 
كما أكّدت الكلمة أنه بمناسبة اليوم العربي للغة العربية 

 :يدعو الحزب إلى
) من الدستور ٦التفعيل الرسمي لمقتضيات المادة ( -

وإقرار العمل باللغة العربية في كافّة الدوائر الرسمية 
للجمهورية تجسيداً لتلك المادة، ودعم وتعزيز تطوير اللغات 
الوطنية ودمجها الفوري في النظام التربوي الوطني، وجعلها 
مادةً أساسية في مدارس اإلدارة والقضاء ومعاهد التكوين 
المخصصة إلعداد األطر العليا في الدولة. إن التضحيات التي 
بذلت على مر األجيال بهدف تحقيق هذا المكسب الدستوري 
ينبغي أن تحثّ على مزيد من التضحية وبذل الجهود لجعله 

واقعاً حقيقياً، وإن كنا على يقينٍ بأنّ تضحيات كبيرةً ما تزال 
مطلوبةً لتحقيق ذلك نظراً لكثرة العراقيل التي تختلقها 
قوى مضادة كثيرة تعزف على أوتار متعددة، غير أنّ إيماننا 
بعدالة النضال لتمكين اللغة العربية من حقّها دون ظلم او 
إقصاء يجعلنا واثقين من قدرتنا على تحقيق هذا الهدف 

 .مهما كانت التحديات
وتحدث في الندوة ممثلو المرصد الموريتاني للغة 
العربية، واللجنة الشعبية لدعم القضايا العادلة، وقُدمت 
بحوث وتعقيبات من األستاذة زينب بنت الهادي، والدكتور 
النان ولد المامي، والشيخ ولد الشواف والدكتور ديدي ولد 
السالك، والدكتور احمد محمود ولد افاه، والدكتور الخليل 
النحوي. اختتمت الندوة بكلمة لرئيس حزب الصواب الدكتور 
عبد السالم ولد حرمة أكّد فيها على االستمرار في الجهود 
الداعمة لتمكين اللغة العربية رغم ضآلة الدعم الرسمي 
وشبه الرسمي للجهود المقدمة من المنظّمات المهتمة باللغة 
العربية مقارنةً مع ما يقدم للغة الفرنسية. كما ناشد في 
كلمته رئيس الجمهورية بضرورة احترام الدستور والحديث 

  .باللغة الرسمية لبالده في خطاباته الموجهة لشعبه وللعالم

���ّ�� � �9I ��� �-م ��� y�@�	� 



  ٢٠٢١آذار   /طليعة لبنان الواحد 

 

  د. علي محمد فخرود. علي محمد فخرود. علي محمد فخرود. علي محمد فخرو
بينا في مقال األسبوع الماضي مقدار العجز وشبه الشـلـل 
اللذين أصيب بهما النظام القومي واإلقليمي العربي، ممـثـال 
بالجامعة العربية، والنظام الـتـكـافـلـي اإلسـالمـي، مـمـثـالً 
بمنظمة التعاون اإلسالمي، تجاه أي مسـاهـمـة فـي إطـفـاء 

  .الحرائق التي يعيشها الوطن العربي حالياً
ولما كانت غالبية سلطات الحكم العربيـة الـوطـنـيـة هـي 
األخرى قد فشلت في حل مشاكل دولها الداخلية والخارجيـة، 
فقد قاد كل ذلك إلى وجود فراغ سياسي وأمـنـي فـي طـول 
وعرض الوطن العربي، األمر الذي أفضى إلى أن تمأله قـوى 
أجنبية خارجية، ممثلة فـي الـغـالـب بـالـواليـات الـمـتـحـدة 
األمريكية وروسيا، وبعض دول أوروبا، والكيان الصـهـيـونـي 

  .في فلسطين المحتلة، وإيران وتركيا
اليوم أسأل عن األسباب التي تمنع وجود مـحـاوالت جـادة 
لحل األزمة االقتصادية والسياسية المستفحلة في لبنـان، أو 
إنهاء الجحيم الكارثي الذي يعيشه الشعب العـربـي السـوري 
الشقيق، عبر العشر سنوات الماضية، أو مـواجـهـة األزمـات 
المتباينة التي تواجهها أقطـار، مـثـل مصـر أو السـودان أو 
العراق أو ليبيا أو بعض أقطار الخليج الـعـربـي، مـع أن فـي 
جميعها حكومات وقوى سياسية مدنية، قادرة على مـواجـهـة 
تلك األزمات، والسعي لتقديم حلول متوازنة معقولة. اسـأل 
عن األسباب لتجد أن الجواب في جميع األحوال هو واحد: نحن 
بانتظار الضوء األخضر، الذي لم يصدر بعد من هذه الـدولـة 
الخارجية المعنية، التي لها مصالح استعمارية، أو تلك الدولـة 

  .اإلقليمية التي لها أطماع، أو لديها أوهامها الخاصة بها
نحن أمام تراجع مفجع لإلرادة السياسية الوطنيـة واإلرادة 
السياسية القومية الجمعية، بحيث أصبح الوطن العربي أرضا 
مستباحة لكل مـن هـب ودب. والـغـريـب أن قـبـول تـلـك 
االستباحة المخجلة، بدأ يستقر في الوعي السياسي الجمـعـي 
في المجتمع المدني العربي، وفي وعي الماليين من األفـراد، 
الذين يتغذون يوميا باالفتراءات على هذه األمـة، وتـحـقـيـر 

تاريخها ومستقبلها، التي تنشرها آلة الدعاية االستـعـمـاريـة 
الصهيونية، في ألف شكل وشكل. ليس بمسـتـغـرب إذن أن 
يكون العربي الذي حارب وقاسى ومات طيلة القرن المـاضـي 
في سبيل حريته وحرية وطنه وخروجه من قبضة الـهـيـمـنـة 
العثمانية، وبعدها من هيمنة الـقـوى االسـتـعـمـاريـة، هـذا 
العربي يقبل اليوم بدون صوت رافض، أو مقاومة احتجاجيـة 
خطابات الوزراء أو الرؤساء األجانب، وهم يتلفظون بكـلـمـات 
التدخالت والتوجيهات والتقريعات واالستهزاءات بشـأن هـذا 
الوضع العربي القطري أو ذاك. قمة هذا القبول المبكـي هـو 
ما سمعنا عنه هذا األسبوع، من انقسام القائمة الفلسطينية 
العربية االنتخابية في فلسطين المحتلة، بين قابل للـتـعـاون 
والتنسيق مع "حزب الليكود" وزعيمه في االنـتـخـابـات الـتـي 
جرت منذ يومين، ورافـض ألي اقـتـراب مـن ذلـك الـحـزب 
الصهيوني الفاشي. حتى أمام األسياد الذين يتعاملون مـعـنـا 
كعبيد وأذالء ومواطنين من الدرجة الثـانـيـة، نـقـبـل بـإرادة 
سياسية عاجزة ومنقسمة على نفسها. نحن إذن أمام ظاهـرة 
االستعداد لقبول العبودية االستعمارية، الـتـي كـتـب عـنـهـا 
مالك بن نبي منذ عقود، والتي بين فيها أن هـنـاك شـعـوبـاً 
لديها هذه القابلية أكثر من غيرها. ال بـد أن هـذا الـكـاتـب 

  .العربي المغاربي الرائع، يتعذب في قبره حسرة ولوعة
نحن إذن أصبحنا أمة االنتظار أمام أعمدة الـنـور األحـمـر، 
بانتظار أن تتصدق علينا جهة خارجية وتضغط على زر النور 
األخضر المخبأ في واشنطن أو موسكو أو تل أبيب أو طـهـران 

  .أو أنقرة أو باريس، والقائمة ستطول وتتعاظم على ما يبدو
نحن ال نتوجه إلى الجيل العربي السـابـق، الـذي يـجـلـس 
معظم مناضليه القدامى في كراسي العجز والبالهـة، وهـم 
يتفرجون ويتحسرون، فقد فقدنا األمل في وعيهم وتـعـاضـد 
مؤسساتهم وتجمعاتهم وإرادتهم والتزامهم العضوي. وإنمـا 
نتوجه إلى جيل المستقبل، إن كان يريد أن يمشي في وطنـه 

  .العربي وهو مرفوع الرأس
٢٥/٣/٢٠٢١  
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    فؤاد الحاج فؤاد الحاج فؤاد الحاج فؤاد الحاج 
كثيرون هم الكتاب السياسيون واالجـتـمـاعـيـون الـعـرب 
داخل وخارج بالدهم نعوا الوحدة العربـيـة مـنـذ أكـثـر مـن 
عقدين من الزمن، كما نعت بعض الصحف الغربية والشرقية 
الشيوعية السوفياتية، بعد انهيار االتحاد السـوفـيـاتـي فـي 
بداية عقد التسعينات من القرن الماضي. وهنا يمكن الـقـول 
بأن الصحيح هو نعي وحدة الصـف الـعـربـي أو الـتـضـامـن 
العربي المستند إلى قرار من األنظمة العربية، إنـمـا الـقـول 
بنعي الوحدة العربية فهذا قول خطأ وخطأ كبير ألن الـوحـدة 

 العربية من صنع الجماهير وهي أداتها وغايتها. 
كما يمكن القول أيضاً بأن الوحدة العربية لـم تـؤجـل أو 
تلغى في يوم من األيام من فكر الجماهير العربية حتى فـي 
أسوأ الظروف العربية، وإنما قرار إلغاء الوحدة العـربـيـة كـان 
وال يزال قرارا رسميا من أنظمة الـذل والـهـوان الـمـرتـهـنـة 
بالتبعية لإلمبريالية ولمحافل الشر العالمية. والدلـيـل عـلـى 
ذلك أنه منذ ما قبل العدوان الثالثيني األمريكي األطـلـسـي 

 ١٩٩١وبمشاركة أنظمة عربية ضد العراق في بـدايـة عـام 
كلها ودون استثناء بنسب متفاوتة حتى الصامتون منهم كان 
لهم دور في تدمير العراق ومن ثم احتالله من قبل تـحـالـف 

األطلسـي مـعـاً، فـإن -األمريكي-فارسي-قوى الشر الصهيو
حركة الجماهير العربية لم تتـوقـف عـن الـعـمـل والسـعـي 
لتحقيق الوحدة العربية المرجوة بكافة السبل، رغم الـفـشـل 
المتعاقب في تحقيقها بسبب األنظمة الناطـقـة بـالـعـربـيـة 
وجامعتهم وقممهم التي صارت أداة لـتـكـريـس االنـقـسـام 

بيكو" القديم ومشـروع "إعـادة -وتحقيق "منجزات" "سايكس
شـرق أوسـطـي الـجـديـد، -رسم خارطة المنطقة" الصـهـيـو

 وبذلك باتوا سبة للجماهير في كل مكان. 
مقابل ذلك ماذا يمكن أن نسمي هذه الحقبة من التـاريـخ 
العربي؟ باختصار إن الذي نعيشه ومنذ بداية تسعينات القرن 
الماضي يصح أن نسميه (العجز العربي)، هذا الـعـجـز الـذي 
يتسم بالتشرذم والتفكك، وأدخل البالد العربية مـرة أخـرى 
في النفق المظلم، وكما ذكرت أن السبب هو مواقف األنظمة 
العربية وليس بسبب الجماهير العربية المؤمـنـة بـحـتـمـيـة 

 الوحدة العربية. 
وأشير هنا إلى أن البالد العربية لم تعرف فترة نقاهة فـي 
تاريخها المعروف والمقروء فهي ومنذ سقوط مدينـة بـغـداد 
عاصمة الدولة العباسية وحاضرة الخالفة اإلسالمية على يـد 

م ١٢٥٨شباط/فبراير سنة  ١٠قائد المغول هوالكو بتاريخ 
عندما استطاع الصفويون احتـالل  ١٥٠٨والذي استمر لغاية 

العراق بقيادة إسماعيل الصفوي الذي اسـتـمـر حـتـى سـنـة 
م، حيث استولى العثمانيون عـلـى بـغـداد فـي تـلـك ١٥٣٤

السنة بقيادة سليمان القانوني سلطان الدولة العثمانية التي 
دامت أكثر من أربعمائة عام، وصوالً إلى غزوة هوالكو القرن 

وتـبـعـه فـي ذلـك كـل  ٢٠٠٣العشرين بوش الصغير سنة 
اإلدارات األميركية المتعاقبة الذين سلموا العراق إلى مـاللـي 
الفرس الصفويين وإلى اليوم لم يخرج العراق من ذلك النفق 
المظلم. فهوالكو األول اندحر تلحقه لعنة التاريخ، وهـوالكـو 
القرن العشرين كما ماللي الصفويين ستلحقهم ليس لـعـنـة 
التاريخ فحسب بل ولعنة الشهداء وكل أيتام وأرامل ومعوقي 

 العراق واألمة العربية. 
من هنا أرى أنه من واجب مثقفي األمة العـربـيـة األمـنـاء 
على روح الوطنية وأصالة القوميـة الـعـربـيـة، أن يـتـصـدوا 
للوضع المؤسف الـراهـن كـل بـحـسـب قـدرتـه وطـاقـتـه، 
مسترشدين بتاريخ األمة وحضارتها وتجاربها عبر الـعـصـور، 
ألن تعاضد المثقفين أصبح اليوم أمراً ملحاً أكثر من أي وقـت 
مضى من أجل النهوض بمستقبل األمة التي لـم تـركـع إال 
للخالق عز وجل. ولزيادة التوضيح نقصد بالمـثـقـفـيـن هـنـا 
ليس كل من حمل قلماً أو عرف الكتابة أو القراءة، ألن الكثيـر 
منهم خاصة بعض الذين يحملون ألقاب أكاديمية باتـوا هـم 
في حقيقة األمر عالة على المجتمع العربي وسبباً في تفكـك 
عرى ترابطه. وبما أن اختالط الرؤى وأبعادها حول الـقـضـايـا 
العربية، ومنها قضية العرب الشرفاء المركزية فـلـسـطـيـن، 
إضافة إلى قضية العراق، وبروز قضية الطائفية والـتـفـتـيـت 
المذهبي، كل ذلك يؤشر إلى المهمة الشاقة المـلـقـاة عـلـى 
عاتق المثقفين الشرفاء واألحرار تجاه العمل الـمـنـظـم مـن 
أجل تحقيق الوحدة العربية ودعم النضال الوطني والقـومـي 
والترابط بينهما مقابل العجز الرسمـي الـعـربـي. وأنـه مـن 
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الواجب علينا جميعاً عدم التغاضي عن حقيقة مطالـب األمـة 
والتعبير عنها في سبيل تحقيق آمالها وطموحاتها، والتأشـيـر 
إلى أسباب حقيقة العجز العربي ال التغاضي عن أسبـاب هـذا 
العجز تحت أعذار واهية مثل "الواقعية" و"الشرعية الدولـيـة" 
كما يسميها البعض، ألن الواقع الحـالـي مـفـروض عـلـيـنـا، 
والسياسات العربية الراهنة ال يمكن وصفها إال بـالسـيـاسـات 
الذيلية أو التابعة للمحافل الصهيونية العالمية التي تقـودهـا 
اإلدارات األميركية المتعاقبة، كـمـا أدارهـا أوبـامـا والـيـوم 
يديرها خليفته بايدن ألن الرئاسة األمريكية لـيـسـت سـوى 

 حجر شطرنج على طاولة "لعبة األمم". 
إن مضمون العجز العربي الراهن مجسد أساساً فـي عـدة 
ظواهر واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، أهمها العجـز 
عن مجابهة الصهيونية العالمية ورمزها الكيان الصـهـيـونـي 
الغاصب لفلسطين المحتلة الذي يعمل ليل نهار على ضـرب 
مفهوم الوحدة العربية وتوسيع الفجوة بين صفوف الجماهير 
العربية، خاصة في الدول التي تم تأسـيـس مـجـمـوعـات أو 
لجان فيها لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهم فـي 
ذات الوقت يرددون كلمة (إسرائيل) وهذا بحد ذاته تـرسـيـخ 
في األذهان للكيان الصهيوني. بينما بـعـض الـمـجـمـوعـات 
المناهضة للتطبيع األخـرى فـهـي فـي الـواقـع ال تـرفـض 
التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل مـبـدئـي وعـام وإنـمـا 
ترفض التطبيع من أجل الحصول على مكاسب معينة، عـلـى 
سبيل المثال: (الحصول على الـقـدس الشـرقـيـة عـاصـمـة 
لفلسطين) أي أن هذه اللجان شبـيـهـة مـواقـفـهـا بـمـواقـف 
األنظمة العربية التي قبلت باستبدال جملة الصراع الـعـربـي 
الصهيوني بـ"الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي" وهكذا دواليك 

 وال داعي هنا للتفنيد أكثر من ذلك هذا أوالً. 
وثانياً إن الغياب الكامل لمشروع قومـي عـربـي صـحـيـح 
مبني على ثوابت وأسس راسخة رغم كـل الـظـروف، الـذي 

 يحمل صفة المشروع الحضاري العربي. 
ثالثاً وهو األهم في هذا المجال كيف العمل على تحقـيـق 
هذا المشروع ضمن حالة تبعية األنظمة العربية لإلمبريالـيـة 
األميركية المتمثلة في جامعة الدول العربية والتي ال تسـمـح 
وبأي شكل من األشكال الخروج من إطار الواقع الـمـفـروض، 
وكل يوم تخلق بعض األنظمة قضية جديدة تحت مسمـيـات 
ثقافية كما حصل ويحصل في عدد من الـبـلـدان الـعـربـيـة، 
حيث بات هم مثقف السلطان الدفاع عن مـواقـف األنـظـمـة 
التي طبعت عالقاتها مع الكيان الصهـيـونـي عـلـنـاً بـيـنـمـا 
المطبعون سراً هم أغلبية إن لم يكن كل األنظمة المتحكمة 
برقاب البالد والعباد دون استثناء، بينما المثقف التابع فكـريـاً 
ومادياً وعقائدياً وأينما كان يحاول أن يركب موجـة "تـحـريـر 
القدس" خدمة إلى ماللي الفرس الصفويين في قم وطهـران 
كي يحتفظوا بأوراق مساومة يلـعـبـون بـهـا عـلـى طـاوالت 

 المباحثات وفرض شروطهم. 

إن األمثلة على العجز العربي الراهن كثيرة، والشلل الـذي 
أصاب الجسد العربي له أبعـاده السـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة 
واالجتماعية والثقافية، ففي حين كنا في الماضي نقاتل مـن 
أجل إزالة الحدود المصطنعة التي خلفها االستعمار الفرنسـي 

بيكو) وتـحـقـيـق -والبريطاني تحت مسمى اتفاقية (سايكس
الوحدة العربية والقضاء على ثالوث الفقر والجهل والـمـرض، 
فقد أصبحنا اليوم نتقاتل من أجل مسـمـيـات ال صـلـة لـهـا 
بحقيقة وأصالة األمة العربية، وتاريخها ووحدتها، بـل عـلـى 
العكس من ذلك أصبحنا نتقاتل من أجل تثبيت الحدود التـي 
فرضها علينا االستعمار الفـرنسـي والـبـريـطـانـي، وآخـرهـا 

 اللبنانية! -الصراع التبعي والذيلي ترسيم الحدود السورية
كما أن العجز العربي الراهن هو حصيلة غياب الـمـشـروع 
النهضوي القومي الصحيح الذي استبدله معظم المـثـقـفـيـن 
إلى ما يسمى بـ(األمن القطري) أو (المـنـهـجـيـة الـقـطـريـة) 
بصيغة "األردن أوالً" و"غزة وبس" و"مصر أوالً" و"لبنـان أوالً" 
وهكذا، وهو المعمول به حالياً في البالد العربية مـع األسـف 
الشديد، على الرغم من وجود مجـلـدات فـي أدراج جـامـعـة 
الدول العربية وفي مراكز البحوث والدراسات غير الـرسـمـيـة 
وفي مكاتب األحزاب والمنظمات العربية كـلـهـا تـدعـو إلـى 
"العمل على تنفيذ اتفاقية الدفاع العربي المشترك"، وكـلـهـا 
بقيت حبراً على ورق، وتحولت إلى مؤسسات "ندين ونشجـب 
ونستنكر وندعو ونطالب" وما إلى هنالك مـن كـلـمـات فـي 
قواميس اللغة العربية. فعلى سبيل المثال وبقراءة سـريـعـة 
لمجريات الوضع في لبنان نجد أنه تعرض إلى هـجـومـات ال 
تحصى من العدو الصهـيـونـي واحـتـلـت أرضـه وحـوصـرت 
عاصمته، دون أن نرى أي دفاع عربي مشترك سوى بـيـانـات 
اإلدانة واالستنكار التي لم ولن ترمم منزالً أو تبني جسـراً أو 
محطة لتوليد الطاقة تم قصفهم وتدميرهم من قبل الـعـدو 

 الصهيوني! 
كذلك تعرض السودان إلـى قصـف وتـدمـيـر مـن قـبـل 
طائرات وصواريخ الواليات األميركية المـتـحـدة، والصـومـال 
تعرض لالحتالل األميركي، وأرتـيـريـا تـعـرضـت لـلـعـدوان 
والجماهيرية الليبية تعرضت للعدوان والـقـصـف األمـيـركـي 
وتم تدمير األحياء السكنية وقتل األبـريـاء فـي مـنـازلـهـم، 
والعراق تعرض للغزو واالحتالل وإلى قصف وتدمـيـر وقـتـل 
األبرياء اآلمنين في منازلهم وفي المصانع والـمـدارس وفـي 
الحقول الزراعية، وإلى قصف بأسلحة تفني البشـر والـحـجـر 
من اليورانيوم المنضب إلى قذائف النيوترون، التي وبحسـب 
الخبراء ال تزول آثارها لمدة تزيـد عـلـى الـخـمـسـيـن سـنـة 

سنة! كـل ذلـك انـطـالقـاً مـن أراض  ٥٠٠وبعضهم يقول 
عربية في الخليج العربي ومن قواعد في الجزيـرة الـعـربـيـة 
وبالد نجد والحجاز، إضافة إلى قاعدة "انجرليك" في تـركـيـا. 
وبالطبع ال ننسى فلسطين التي تتعرض يوميـاً ومـنـذ عـام 

لعدوان يومي وقصف وقتل األطـفـال واألبـريـاء فـي  ٢٠٠٠
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الشوارع وفي القرى والبلدات الفلسطينية دون أن يـحـرك أي 
من أنظمة الهوان العربية وال حتى جامعتهـم سـاكـنـاً حـتـى 
تحت مسميات (الواقعية)! فما هـو دور الـمـثـقـف الـعـربـي 
األصيل في هذا الصـدد غـيـر تـحـقـيـق آمـال وطـمـوحـات 

 الجماهير العربية؟. 
لقد ثبت ضعف قدرة معظم المثقفيـن الـعـرب ومـعـظـم 
أحزابهم وتنظيماتـهـم، فـي الـوعـي بـمـخـاطـر الـهـجـمـة 
اإلمبريالية الصهيونية اإليرانية األميـركـيـة الشـرسـة مـنـذ 
العدوان الثالثيني الغادر في السابع عشر من كانون الثـانـي/

، كما ثبت عقم األنظمة العربية، على الرغم من ١٩٩١يناير 
الوعي المتقدم للجماهير العربية التي انطلقت عفويـاً أكـثـر 
منه تنظيمياً من هذه الفئة أو تلك، فقد انطلقت الجـمـاهـيـر 
في كل الميادين من أجل مواجهة العقم العربي واالنـطـالق 
نحو آفاق الوحدة العربية، وما زالت هذه الجماهير في انتظار 
زوال هذا العقم العربي بكافة وجوهه، كمـا هـي بـانـتـظـار 
المثقف العربي الوطني والقـومـي األصـيـل، الـواعـي لـدور 

 الجماهير وقدرتها على تحقيق المعجزات. 
وكي ال يقال أنني أنظّر من بعيد وأن كـالمـنـا هـو كـالم 
جرائد، أقول إنه ليس من السهل تحقيق مطالب وطمـوحـات 
الجماهير وأحالمها وآمالها في ظل استبداد األنظمة وطغيـان 

األمريكي، وفي ظل اسـتـشـراء -فارسي-ثالوث الشر الصهيو
حالة المذهبية والطائفية في كل الديـانـات، ألن الـمـعـركـة 
تتطلب أكثر من حسن النوايا، وأكثر من وعي المثـقـف الـذي 
يتعرض للتشهير والذم والضغوط االقتصادية واالجتماعـيـة. 
ولكن ليس من المستحيل على المثقـف الـواعـي، الـوطـنـي 
والقومي قبول التحدي والمجابهة، ألن المعركة الـحـقـيـقـيـة 
تتطلب إضافة لقبول التحدي، مجابـهـة الصـعـاب، وأهـمـهـا 
إعداد مقومات الصراع الثقـافـي أوالً، وثـانـيـاً إعـداد سـبـل 
الصراع السياسي المنظم مع تحالف قـوى الشـر الـعـالـمـيـة 
وأسباب نجاح هذا الصراع قبل اإلعداد العسـكـري مـع قـوى 
الشر والطغيان، وذلك باالعتماد على الجماهير المنظمة التي 
صارعت وال زالت تصارع للقضاء على ثالوث الفقر والـجـهـل 

والمرض، وهي اليوم على استعداد لمواصلة دورها من أجـل 
تحرير فلسطين وكل األراضي العـربـيـة الـمـغـتـصـبـة مـن 
المحيط إلى الخليج في حال توفير مستلزمات هـذا الصـراع، 

 وهنا يكمن دور المثقف العربي الوطني والقومي األصيل. 
فالمطلوب اليوم من أجل مواجهة حالـة عـجـز األنـظـمـة 
العربية، العمل من خالل الجماهير العربية التي هي بـحـاجـة 
إلى عمل منـظـم وكـفـوء لـمـواجـهـة تـحـالـف قـوى الشـر 

 الصهيونية واإلقليمية. 
ويبقى هناك سؤال عام يطرح نفسه: كيف يمكن تصحيح 
حركة العمل العربي المنظم بعد غزو العراق واحتـاللـه، فـي 
ظل وجود أنظمة عربية اللسان إسالمية االسم، الـتـي كـمـا 
يبدو أنه ليس لديها من صادق الدافع ما يحملهـا عـلـى حـل 
المشاكل والنزاعات اإلقليمية فيما بينها، فاخـتـارت الـهـروب 
إلى األمام فاستدعت العدو لحمايتها وحماية مصالحها، وهـي 

 في هذه الحالة مثلها كمثل من استدعى الذئب لحراسته. 
من هنا يمكن القول إن األزمات المتالحقة التي تعرض لهـا  
الوطن العربي الكبير من المحيط إلى الخليج، أثبتت أنه ال بـد  
من العمل على تحقيق الصـدق مـع الـذات، والـعـمـل عـلـى  
التوصل إلى موقف عربي موحد بين المثقفين العرب الشـرفـاء  
في مواجهة العجز العربي من أجـل مـجـابـهـة تـحـالـف الشـر  
اإلمبريالي الصهيوني الـفـارسـي األمـيـركـي وأذرعـهـم فـي  
المنطقة العربية، الذين يعربدون دون رادع ال عربي وال دولي.  
وأن دور المثقف األصيـل الـواعـي يـكـمـن فـي تـأديـة دوره  
الطليعي في معركة إعادة البناء العربي، والتزامه أمانة الكلمـة  
والصدق مع الجماهير العربية وتوعيتها، بالحرص على إثـبـات  
حضورها الفاعل في صنع القرار الوطـنـي والـقـومـي، بـإرادة  
تستشرف آمال األمة العربية، بذلك فـقـط يـمـكـن تـحـقـيـق  
االنتصار، فإن صحت العزائم استبشرنا خيراً بمستقبل األمـة،  
ألن جذوة الثورة والتغيير يبدأ في كـلـمـة واعـيـة، ولـنـا فـي  
مقاومة الغزاة عبر التاريخ في عراق التاريخ والحضارات أسـوة  

 ألنها تبشرنا بأن الجماهير هي صانعة التاريخ.  
١/٣/٢٠٢١  
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    د. علي محمد فخرو د. علي محمد فخرو د. علي محمد فخرو د. علي محمد فخرو 
بينا في مقالة األسبوع الماضي األهمية الوجودية القصـوى 
للبدء في الخروج من الحالة التجزيئية القطرية العربية، إلـى 
الحالة التضامنية التوحيدية القومية للوطن الـعـربـي، إذ ال 
مكان في العالم وفي اإلقليم، لدول صغيرة ضعيفة، قـابـلـة 
لالختراق وللتهميش الحضاري. وتوجهنا للشبـاب والشـابـات 
العرب، بأن يجعلوا هدف وشعار الوحدة العربي ضمـن، وفـي 
مقدمة مـا يـطـرحـونـه مـن شـعـارات، إبـان حـراكـاتـهـم 

 الجماهيرية. 
لكن االنتقال إلى تحقيق ذلك الهدف يتطلب الـكـثـيـر مـن 
خطوات التهيئة التنسقية والتضامنية العربية، التي تـتـغـلـب 
على العقبات، وتوجد حالة االطمئنان لدى جميع الفرقاء. فـال 
يمكن الحديث عن أي خطوات توحيدية، وحتى تضامنية، إذا 
لم نراجع ونجدد الحيوية والعافية للنظام اإلقليمي الـعـربـي 
السابق، المتمثل في جامعة الـدول الـعـربـيـة. والـواقـع أن 
الجامعة العربية، التي ولدت تحت مظلة شـروط ومـحـددات 
بعض الدول االستعمارية األوروبية، قد عـانـت مـنـذ بـدايـة 
قيامها من وجود نقاط ضعف في ميثاقـهـا وآلـيـات عـمـلـهـا 

 وصالحيات أجهزتها. 
فإن ينص ميثاق الجامعة العربية عـلـى أن مـن أهـدافـهـا 
صيانة استقالل الدول األعضاء، وعدم المساس بسـيـادتـهـا 
الوطنية، أو أنظمة الحكم، بدون ذكر ألي نوع مـن األهـداف 
النهائية التوحيدية ما بـيـن األعضـاء، فـإن ذلـك قـد أفـرغ 
الجامعة من هويتها العروبية، ومن روحهـا الـقـومـيـة، ومـن 
ثقافتها الجمعية، ومن وجود هدف حضاري يخرج األمـة مـن 
تخلفها التاريخي. ولذلك فليس بمستغرب أن ال يرى أحد فـي 
إخفاقات توحيد االقتصاد، أو الدفاع المشترك، أو الموقف مـن 
األعداء الوجوديين، مثل الكيان الصهيوني، والطارئين مـثـل 
أمريكا، خروجاً على الميثاق، ذلك أن قداسـة تـوحـيـد األمـة 
والوطن الكبير كانت غائبة في نصوص إنشاء ذلـك الـكـيـان 
اإلقليمي العربي. من هنا ظلت السيادة الوطنية تعـلـو فـوق 
السيادة القومية في كثير من الحاالت، التي مرت على األمـة، 
والتي وصلت في العشر سنوات األخيرة إلى أعلى مـراحـلـهـا 
وأشكالها، وهذا كما رأينا الجامعة تبارك سقوط أنظمة حكـم 
عربية على يد جيوش أجنبية، وتتجاهل قيام حروب دمـويـة 
مدمرة ما بين بعض أعضائها، وتقـبـل أن تـكـون الشـاهـد 
المراقب العاجز في المحاوالت الدولية المشـبـوهـة، إلطـفـاء 
حرائق األرض العربية. وكما فعـلـت الـحـكـومـات الـعـربـيـة 
باألمانات العامة للتجمعات اإلقليمية الجزئية الـعـربـيـة فـي 
المشرق والمغرب، من ناحية اعتبارها سـكـرتـاريـات تـدعـو 
لالجتماعات، وتسجل محاضر الجلسات، فعلت األمـر نـفـسـه 

بالجامعة العربية، وجـردتـهـا مـن أي قـدرة عـلـى اقـتـراح 
المبادرات، أو معارضة المواقف الوطنية المضرة بالـمـصـالـح 

 القومية الكبرى. 
وعليه أصبح إجراء تغييرات إصالحيـة كـبـرى فـي أهـداف 
ووسائل عمل الجامعة، وفي تركيبـتـهـا وفـي األدوار الـتـي 
ستلعبها مستقبالً أحد الخطوات الضرورية للتهيئة لالنـتـقـال 
من مشاكل القطرية إلى قوة وأمن الوحدة، الـتـي ذكـرنـاهـا 

 في مقال األسبوع الماضي. 
تتكون عملية التغيير اإلصالحي للجامعة من قائمة طويلة، 
ال يسمح المجال لذكرها. لكن، على سبيل المثال، يـجـب أن 
تشمل تعديل الميثاق، أو التوقيـع عـلـى مـالحـق مـكـمـلـة 
للميثاق لتشمل أهدافاً مرحلية، وأهدافاً تـوحـيـديـة بـعـيـدة 
المدى، وإصالح نظام التصويت، وإعطاء الجامعة حق اقـتـراح 
المبادرات واالعتراض على ما يمس ميثاقها، وسلطة متابعـة 
قرارات مؤتمرات القمة العربية، والتأكد من تنفيذهـا وعـدم 
الخروج عليها (مثلما حـدث مـؤخـراً بـالـنـسـبـة لـلـمـوضـوع 
الفلسطيني) وبناء تركيبة برلمانية عربية مماثلة للبـرلـمـان 
األوروبي إلعطاء المجتمعات العربية المدنية، حق المشـاركـة 
في اتخاذ القرارات، وإنشاء محكمة عربية تابعة لـلـجـامـعـة، 
للنظر في الخالفات العربية، وقيام حلف عسـكـري مشـتـرك 
للدفاع عن أي جزء من األمة مهدد بالخطر، وتفعيل القرارات 
االقتصادية المشتركـة السـابـقـة، مـن أجـل قـيـام كـتـلـة 
اقتصادية عربية قادرة على التنمية وولوج عصر التكنولوجيا 
والمنافسة في المجال العولمي. من حقنا أن نأمل في وجـود 
دولة عربية أو أكثر، تخرج عن حاالت العجز والناي بالـنـفـس، 
وتتبنى أمر وضع تصور إلصالح الجامعة، وطرحه للمناقشـة، 
والدفاع عنه، والنضال من أجل تحقيقه، وتثق في إمكانـيـات 

   ٢٥/٢/٢٠٢١أمتها الهائلة وفي المقدمة شبابها.                 
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    د. علي بياند. علي بياند. علي بياند. علي بيان
تتوالى حلقات مسلسل "الديموقراطية وحـقـوق اإلنسـان" 
من إنتاج وإخراج اإلدارات األميركية المـتـعـاقـبـة. تضـمـنـت 
الحلقة التي تم تظهيرها وعرضها مـؤخـراً مـن إعـداد إدارة 

 :الرئيس الحالي بايدن مسألتين بارزتين
رفع الحوثيين في اليـمـن عـن قـائـمـة الـمـنـظـمـات   -1

اإلرهابية بحجة تأمين الحاجات اإلنسانية لـلـيـمـنـيـيـن فـي 
مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، رغم أن ذلك مؤمن كما في 
المناطق التي تدار من قبل الحكومة الشرعية، خاصــةً بـعـد 

) الذي لم يـنـفّـذ ٢٠١٨كانون األول،  ١٣اتفاق استوكهولم (
منه سوى فتح موانئ الحديدة التي استغلها الحوثيون للتزود 
باألسلحة بغض نظر إن لم يكن بتواطؤ دولي، رغم تضمين 
االتفاق بنداً يحظر ذلك. وقد استغلّ الحوثيون هـذا اإلجـراء 
لتصعيد الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسـيـرة 
على مأرب والمدن السعودية منذ أيام، إضافة إلـى األعـمـال 
العسكرية الميدانية على مشارف مأرب. والهدف هو تحسيـن 
شروط إيران، التي بإيعاز وتوجيه منها انقلب الحوثيون علـى 

ألمستند إلـى مـخـرجـات  ٢٠١٤االتفاق السياسي في أيلول 
، فـي ٢٢١٦الحوار اليمني والمبادرة الخليجية والقرار األممي 

المفاوضات المستقبلية مع أميركا، وكذلك تحسـيـن شـروط 
الحوثيين في أي حلّ سياسي جديد يـحـصـلـون فـيـه عـلـى 
مكتسبات فئوية أكبر من حجمهم التمثـيـلـي ديـمـوغـرافـيـاً 

 .وجغرافياّ وثقالً سياسياً
تفعيل ملف مقتل جمال الخاشقجي وهي جريمة مدانة  -2

بكل المقاييس والمطلوب محاسبة المـتـورطـيـن ألنّ الـرأي 
والموقف يواجهان بالرأي والموقف وليس بالتعذيب الجسـدي 

ت ذات عالقـة بـتـوريـد األسـلـحـة إلـى اوالقتل، واتخاذ قرار
السعودية، علماً أن تلك األسـلـحـة هـي مـدفـوعـة الـثـمـن 
وتستطيع السعودية الحصول على مـثـيـالتـهـا مـن مصـادر 

  .أخرى، إضافةً إلى إعادة دراسة نمط العالقات معها
إنّ الدفاع عن حقوق اإلنسان على الصـعـيـديـن الـوطـنـي 
واألممي واجب إنساني وأخالقي، والـعـمـل عـلـى تـطـبـيـق 
الديموقراطية في النظم السياسية يعمق ويـفـعـل مسـارات 

االلتزام بتلك الحقوق. لكن سؤاالً أساسياً يبـقـى مـاثـالً فـي 
األذهان: هل تتوافق الدعـوة الـمـحـقّـة والـمـطـلـوبـة إلـى 
الديموقراطية واحترام حقوق اإلنسـان مـع االسـتـنـسـابـيـة 
واالنتقائية التي تتميز بها اإلدارات األميركيـة فـي مـقـاربـة 
ملفّات متشابهة مع اختالفات شكلية بين إدارة وأخـرى، ولـم 
تخرج عن سياقاتها اإلدارة الحالية؟. وفي هذا المـجـال نـورد 

 :األمثلة التالية
لماذا ال تفتح اإلدارة األميركية الجديدة ملف الـتـعـذيـب -1

واالنتهاكات في سجني غوانتنامو (كوبا) وأبو غريب (ألعراق) 
ومعاقبة من ارتكبوا الفظائع هناك وهي موثّقة في األرشيف 

 .األميركي وغيره
لماذا ال يفتح ملف استهداف ملجأ العامرية في العراق ( -2

)، واستخدام أميركا األسلحة المحرمة دوليـاً ١٩٩١شباط  ١٣
( الفوسفور األبيض واليورانيـوم الـمـنـضــب) فـي حـربـهـا 

، التـي شـنـت ٢٠٠٣الالّشرعية والالّقانونية ضد العراق عام 
بحجة امتالك العراق أسلـحـة دمـار شـامـل، ويـتـعـاون مـع 
القاعدة، حيث أعلن المسئولون األميركيون أنفسهم بـطـالن 

 .تلك االتهامات
لماذا ال تفتح اإلدارة األميركية ملف السجون النظامـيـة  -3

العراقية خاصةً "سجن الحوت" في النـاصـريـة حـيـث يـنـفّـذ 
التعذيب واإلعدامات بعد محاكمات صورية تفتقر إلى أبسـط 
المعايير المتعارف عليها في العالم، والسجون السريـة الـتـي 
تشرف عليها ميليشيات الحشـد الشـعـبـي الـتـابـعـة إليـران 
وتمارس فيها كل أنماط اإلنتهاكات، وأبرزها فـي مـنـطـقـة 
جرف الصخر بين بغداد وبابل والتي يمنع الدخول إليها حـتـى 
من قبل جهات رسمية عراقية وأممية وشعـبـيـة اعـتـبـاريـة، 

ناشطاً في العراق منـذ  ٦٠٠واالغتياالت التي طالت أكثر من 
 .٢٠١٩ تشرين األول

بأي حق واستناداً إلى أي قانون دولي أو بند في شـرعـة  -4
حقوق اإلنسان يصادق مجلس الشيوخ األميركي في الـرابـع 

على قرار نقل السفارة األميركية مـن تـلّ ٢٠٢١من شباط 
أبيب إلى القدس رغم تصويت األمم المتـحـدة فـي كـانـون 

صوتاً مقابل تسعة أصوات فـقـط  ١٢٨بأغلبية  ١٩١٧األول 
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دولة عن التصويت ضـد قـرار الـرئـيـس  ٣٥مؤيدة وامتناع 
األميركي األسبق دونالد ترامب باعتـبـار الـقـدس عـاصـمـة 
ل"إسرائيل" ونقل السفارة األميركـيـة مـن تـلّ أبـيـب إلـى 
القدس وذلك بهدف تكريس االحتالل وبما يتناقـض مـع مـا 
صدر عن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنّ إدارته تعتـبـر "أنّ 
حلّ الدولتين هو األفضل ال بل هو الحلّ األوحد". أليس ذلـك 
انتهاكاً لحقوق اإلنسان ليس بإطاره الفـردي وإنـمـا بـإطـاره 
الجمعي وخروجاً على الشرعية الدولية، وانّ ذلك هو اعـتـداء 
على شعب بأكمله تعرف اإلدارة األميركية الحالية وما سبقهـا 
أنه تعرض للظلم واالضطهاد منذ أكثر من مئة سنة. لماذا ال 
يصدر قرار واضح من اإلدارة األميركية عبر وزارة الخـارجـيـة 

ت األمم المتحدة ذات الصلة بالقضية hبااللتزام الكامل بقرار
الفلسطينية واألراضي العربية المحتلّة إذا كـانـت الـواليـات 
المتحدة األميركية تقدم نفسها حريصةً على الديموقراطـيـة 

 .واحترام حقوق اإلنسان؟
لماذا ال يتم فتح ملف أعمال القتل على أساس الشبـهـة  -5

للموطنين الفلسطينيين، واالستمرار فـي هـدم مـنـازلـهـم 
وتشريع وتنفيذ االستيطان الذي ينقضه قرار مجلـس األمـن 

)؟، وهـل اإلدارة ٢٠١٦كانون األول  ٢٣( ٢٣٣٤الدولي رقم 
ت األمم المتـحـدة الـمـوقٍّـعـة hاألميركية تلتزم بتطبيق قرار

عليها؟ أم أنها تستخدمها بانتقائية واستنسابية بـمـا يـخـدم 
المصالح األميركية وإمالءات اللوبي الصهيوني، وليـس بـمـا 
ينطبق مع معايير الديموقراطية وحقوق اإلنسان والـقـانـون 

 الدولي وقرارات األمم المتحدة ومجالسها المتخصصة؟
إنّ االستنسابية والحصرية، وكذلك التوقيت فـي  :الخالصة

ما صدر عن اإلدارة األميركيـة بـمـا يـتـعـلّـق بـالـحـوثـيـيـن 
والعالقات مع السعودية تشير بمـا ال يـقـبـل الـجـدل بـأنـه 
استهداف جديد للعرب عبر السعودية، ورسالة غير مـبـاشـرة 
إليران بما يخدم التحضيرات لـلـمـفـاوضـات الـقـادمـة الـتـي 
يستخدم فيها كلّ طرف أوراق القوة واإلغراءات لديه لتحسين 
شروطه والحصول على أعلى المكتـسـبـات، والـعـمـل عـلـى 
تكريسها، وهذا ما يجب أن يؤخذ بالحسبان من قبـل الـعـرب 
وفي المقدمة األنظمة التي حان الوقت لكي تخرج من قوقعة 
أحادية التحالفات الدولية، واالعتماد على األمـن الـمـسـتـعـار 
بدل االستناد إلى قدرات الشعب غير المحدودة وبناء القدرات 
العربية الذاتية التضامنية والتكاملية والتكافلية علـى كـافّـة 
الصعد العسكرية واالقتصادية وغيرها لـتـحـقـيـق الـخـطـط 
واألجندات العربية على األقل في الوطـن الـعـربـي بـدل أن 
تفرض عليها أجندات إقليمية ودولية، وتخضع لالبتزاز مـمـن 

  .تعتبرهم حلفاء قبل أن يكون ذلك ممن تعتبرهم أعداء

وقدره وبمزيد من الحزن واألسى تنعـى   تسليماً بقضاء اهللا
قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشـتـراكـي الـعـالـم 
الجليل األستاذ الدكتور منذر إبراهيم أحمد الشاوي أحد أبـرز 
علماء العراق واألمة العربية في علم القـانـون، وعـلَـمـاً مـن 
أعالمها في ترسيخ العدالة والثبات على الحق، حـيـث وافـتـه 
المنية في العاصمة األردنية عمان بعد أن أرغـمـتـه ظـروف 
الغزو  واالحتالل على مغادرة الـعـراق الـذي أحـبـه وخـدمـه 
ليعيش بعيداً عنه حياة كفاف وهو الثري بـعـلـمـه وعـطـائـه 
لوطنه وألمته. فقد سجل له التاريخ بحروف من نور أنه كـان 
الموسوعة القانونية الفذة والظاهرة النادرة التي جمعت بين 
السياسة الوطنية النزيهة والقدرات الـعـلـمـيـة الـمـتـمـكـنـة 

  .والخبرات اإلدارية النادرة
مـن عـائـلـة عـراقـيـة  ١٩٢٨ولد المرحوم في بغداد عام 

عريقة، وتعلم في مدارسها حتى نال شهادة البـكـالـوريـوس 
ثـم واصـل  ١٩٥١من كلية الحقوق بجامعـة بـغـداد عـام 

دراسته العليا فنال العديد من الشهادات فـي الـقـانـون مـن 
 ارقى الجامعات الفرنسية .

وقد خدم فقيد العراق الكبير بالده من خالل تولـيـه وزارة 
العدل  ثم التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى إشـرافـه 

 على الدائرة القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية.
كما خدم العراق من خالل العمل االكاديمي فكان سـجـلّـه 

العلمي حافالً بالـعـطـاء 
العميق والغـزيـر، وقـد 
أهله كل ذلك لشــغـلِ 
العديد من الـمـنـاصـب 
األكاديمية حتى ارتقـى 
إلى عضوية الـمـجـمـع 

 .العلمي العراقي
إن قيادة قطر العراق 
إذ تنعى فقيـد الـعـراق 
الكبير فإنها تـؤكـد إن 

التاريخ سيخلد العمالقة من أمثاله إلنجازاته العظيمـة الـتـي 
جعلته رائداً من رواد القانون في العراق عـلـى الصـعـيـديـن 

 . الفكري والعملي
إن وفاة الفقيد بعيداً عن أهله في العراق وهو يعيش حيـاة 
ال تتناسب بأي حال من األحوال مع كونه رمزاً وطنياً وعالـمـاً 
جهبذاً، تشكِّل إدانة واضحة لغزو العراق واحتالله وما فـرضـه 
على البالد من عملية سياسية حاقدة ال تجيد غير الكـراهـيـة 

 .والبغضاء لكفاءات العراق ونخبه الوطنية الفذّة 
الرحمة والغفران وجنات الخلد للـفـقـيـد الـراحـل والصـبـر 

 والسلوان لعائلته وأهله وطالبه.
 م٢٠٢١/ ٢٧/٢وإنا هللا وإنا إليه راجعون.                        
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بمزيد من الحزن واألسى ينعى مكتب الـثـقـافـة واإلعـالم 
القومي رحيل المفكر العروبي خير الديـن حسـيـب بـعـد أن 
صدق ما عاهد اهللا عليه بأن يبقى مدافعاً عن أمته العـربـيـة 
ومتمسكاً بحتمية وحدتها، ساعياً في طريق تحقيقها بنضـال 

وبغيابه خسرت األمة العربـيـة، أحـد أعـمـدة الـفـكـر  .حثيث
القومي الوحدوي، دون أن ترحل آثاره وسجاياه ومواقفه التي 
ستبقى منارة تضيء درب الوحدة العربية لألجيال الصـاعـدة 
كما هم أعالم األمة األخرين الذين سلكوا هذا الدرب وبذلـوا 

 حياتهم في سبيله. 
رحل فقيد األمة بعد أن نهل من أرض الرافدين المعـطـاءة 
ومن الموصل الحدباء كل القيم والـمـبـادئ الـتـي رســخـت 
المنهج القومي في عقول وضمائر شبابها فعشقوا األمة مـن 
منظور تقدمي تحرري بعـيـداً عـن الـنـظـرة الـقـطـريـة أو 

 العنصرية الضيقة.
لقد تميز الفقيد رحمه اهللا باالنتماء الصمـيـمـي لـقـضـايـا 
أمته، والعطاء الثر لتحقيق أملها المـنـشـود والـحـتـمـي فـي 
تحقيق وحدتها بكل ما أوتي من معرفـة ومـقـدرة جسـدهـا 

في شتى المجاالت االقتصادية والسـيـاسـيـة ثراءه  المعرفي 
   .واالجتماعية والثقافية والفكرية

لقد تميز الفقيد بالربط بين التـأطـيـر الـفـكـري لـلـعـمـل 
الوحدوي وبين النضال الفعلي لشـق وتـرسـيـخ الـخـطـوات 

فساهم في قيام عدد من المؤسسات العربية فـي الوحدوية، 
ورغم وعيه وإدراكه لحجم التحديات الجسـيـمـة هذا المجال. 

التي تمر بها امتنا العربية، ومدى االستهداف الذي تـتـعـرض 
له فكرة وحدتها، إال أن كل ذلك لم يثبط عزيمته أو يـعـيـقـه 
عن مواصلة النضال، فبقى يبحث بصبر عن الحلول، فـاتـحـاً 
آفاقاً جديدة للعمل الوحدوي، ساعياً بكل حماس وثـقـة بـان 

 المستقبل هو لصالح النهوض القومي لالمة العربية. 
ومن أجل التعمق في دراسة كل مـا تـواجـهـه األمـة مـن 
تحديات فقد كان من بين المؤسسات الوحدوية التي سـاهـم 
في تأسيسها هو مركز دراسات الوحـدة الـعـربـيـة، وإصـدار 
مجلته الشهرية (المستقبل العربي) لتستـقـطـب الـدراسـات 

والبحوث االستراتيجية للمفكرين والباحثين العرب، مشـكِّـلـة 
خطوات عملية على طريق تحقيق الوحدة العربـيـة وتـنـويـر 

 األجيال بها وبما تتطلبه من آليات ووسائل وآفاق مستقبلية.
وبالرغم من إصداره العديد مـن الـمـؤلـفـات الـثـقـافـيـة  

والفكرية والعلمية من خالل هذا المركز الحيوي، إال أنـه لـم 
يكتف بالجانب االكاديمي والنظري، بـل سـاهـم فـي بـنـاء 
األسس للمشروع النهضوي العربي والتوعية بـه مـن خـالل 
نشاط  واسع تضمن العـديـد مـن الـمـؤتـمـرات والـلـقـاءات 

 والندوات والزيارات في عموم الوطن العربي.
وقد ازدادت وتائر نضاله الـمـبـدئـي مـع ازديـاد شـراسـة 
العدوان على األمة العربية في اكثر مـن قـطـرعـربـي، فـي 
مصر ولبنان وغيرها. واندفع بكل قوة ليقف وينتصر للعـراق 

 مـن خـالل١٩٩٠ضد الحصار الجائر الذي فرض عليه سنـة 
قيامه بتنشيط دور المنظمات الشعبية العربية والـعـالـمـيـة. 
ثم وقفته المـشـهـودة ضـد االحـتـالل األمـريـكـي ودعـمـه 
للمقاومة العراقية الباسلة، وفضح األكاذيب واألساليب الـتـي 

 .انتهجها العدوان األمريكي بمختلف السبل المتاحة
لقد شكل النشاط الدؤوب للدكتور خـيـر الـديـن حسـيـب 
رسالة وحدوية راسخة مفعمة بالحـيـاة، وسـيـبـقـى عـطـاؤه 

أجيال األمة الصاعدة في نضالها نحـو  طريقاً رحباً تسير عليه
 تحقيق أهدافها في الوحدة والنهضة والتحرر.
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