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في عصر القطبية األميركييية اليدا يعد تعيعوال اليد  ي ال 
المتحعد األميركية خطة لتفتيت تقط ر األمة العربية، شيقتيت 
طر قه  للتنفيذ في الدطن العربي. وكي تيت ارارد اليييمييين 
األميركي المتطرف برئ سة جدرج بدش اإلبن قع مهوعال لهي ، 
بإطالق مزاعم اإلره ب والع كت تدر ة بعع مسر ية تفييييير 
برجي ج رفرر ه رر في تيد درك في شهر ت لدل مين اليعي   

.  ينذاك وللبعء بتنفيذ مخطط السيطرد على العي ليم 1002
تعلنت اإلرارد المذكدرد تن العراق ض لع في تصيع ير ارهي ب 
الق ععد المتهمة ب لتفيير، كذر عة   تياللي . وألتي  ميحيدر 
لعائرد محيطة ب  من تقط ر الدطن العربي واإلقليم الميي ور 
ل ،   سبة تت  اذا سقط هذا اليميركيز فسيتيتيعاعيى ت ييي ر 
األتظمة المحيطة ب  كم  تتس قط ت ي ر العومييينيد، قي ميت 

. ولكن لم  اتطلقت المق ومة 1002ب  تالل العراق في الع   
الدطنية العراقية، تيموعال عييالال اليميعيرود عينيع  يعور 
العراق. وتصيب معرود ا  تالل ب لفعل، و صلت الهز يمية 

 األميركية في العراق كم  تصبح واضحً .  
وتصبح من البع هي ال ت ضً  تن المق ومة الدطنية العراقيية 
هي التي عرقلت المعرود وجعلت سيقيا ا سيتيراتييييييية 
األميركية مكعدفً ، وتسقطت كل البراقع البراقة عن وجهيهي  
التقسيمي وتهعافه  الخبيثة، وتلحقت الهز مة ب  في العراق، 
وكبحت السرعة في تنفيذ  لق ت  في األقطي ر األخيرم مين 

 الدطن العربي. 
لم تنفع المس  يق التي   ولت ارارد توب م  تن تيمِّل بيهي  
وج  ا  تالل لتضفي علي  صفة العرعية العوليية، وكي تيت 
تلك المس  يق تتكدن من عنصر ن اثنين: عملية سيي سييية 
 ع ره  لصدص وخدتة، وتلز م ا  تالل للنظي   اإل يراتيي، 
هذا ت هيك عن تن بعض األتظمة الرسمية اليعيربييية اليتيي 
س ععال بعكل تو بآخر في ا تالل العراق لم تلتفت اليى مي  

  حمل  التعخل اإل راتي من مخ طر على تمنه  الدطني. 
وتم  تلز م ارارد العملية السي سية ألتيداد  وتشيكي ل مين 
السي سيين مم  ذكرت ، فألن مداصفي تيهيم ميتيطي بيقية ميع 
األ ع دلدجية ا ستعم ر ة لال تالل. وتمي  تيليز يم اليعيراق 
للنظ   اإل راتي فيعدر الى ع مل الثقة التي  تمتع بهي  ليعم 
اإلرارد األميركية. تلك الثقة مبنية على تطم د ذلك الينيظي   
ببن ء رولة امبراطدر ة ذاال تزعية تيدسيعييية عيليى  سي ب 
الدطن العربي، ومداصف ت  اإل ع دلدجية مط بقة ليميعيرود 
العرق األوسط اليع ع التقسييميي األهيعاف. وقيع اليتيحيق 
النظ   التركي   قً  بتنفيذ المعرود خدفً  مين تن  يفيدتي  

 القط ر فيخرج من رون  صة ل .
ولم تنفع المس  يق ألته  ف سعد ق ئمة عيليى عي ميلييين 

مض ر ن لبن ء رولة المداطنة التي تمتليك اليحيق ليد يعهي  
بتقر ر مصيره . وكالهم ، العملييية السييي سييية والينيظي   
اإل راتي،    ييعان ارارد رولة تو بن ئه ، بل  يييييعان سيلي  
ثرواته  وتهبه  وتفتيته . فأثبتت المس  يق فعيليهي ، ألتيهي  

 ق ئمة على تسس من الظلم والععوان وا تته ز ة والحقع.
فب لنسبة للعملية السي سية في العراق، فقع تثبتت ليييس 
فعله  فحسب، بل سقطت ت ضً  سقدطً  ذر عيً  تمي   اليرت  
الع   على شتى المستد  ال العراقيية العيعيبييية واليعولييية 
الرسمية ت ضً . وم  بق ؤه   تى اآلن في ظل ظروف اليرفيض 
الع مل له ، سدم مسألة وقت. فقع ض ق اليعيراقيييدن بيهي  
ذرعً ، خ صة تن فعله  على شتى المستد  ال، سي عيع عيليى 
تراكم   لة ا  تق ن عنع الععب العراقي، وهي الح لة اليتيي 
  ُبعو من تته  تعكل بعا ة  تفي ر ُمرَتقب. واذا عموت اليثيدرد 
الععبية العراقية، ألن شروطه  تصبحت ميكيتيميلية، فسيدف 
تأكل  ب س الدضع الق ئم، ألت  لم  بق فييي  ورقية خضيراء 

 تعفع  ستمراره.
وتم  ب لنسبة ليليعي ميل اإل يراتيي، فيقيع تليحيق بي إلرارد 

 األميركية خس رتين، وهم :
بعع تن تحدل روره من الت بع الى السيع المط د، اتيقيليب -

النظ   اإل راتي على ص  ب  األميركي ف  تكر سرقة ثيرواال 
العراق، و دول العور األميركي الى ت بع  ستيع   صت  مين 
السرق ال، األمر الذ  تروم الى متغيراال في المدقا األميركي 
تي ه ، وهذا م  تعلن عن  روت لع ترامب، الرئيس األمييركيي 
اليع ع، ق ئاًل: ان من رفع الع  والم ل   تالل اليعيراق، هيد 
من  حق ل  تن  ستدلي على ثروات . وم   ير  اآلن من قبيل 
تميرك  من تهع ع لذلك النظي  ، ليهيد مين ميظي هير تيليك 
المتغيراال. ولكن كم  تن في هذا المتغير وععًا ليليرت  اليعي   
العربي، ففي  الكثير من ا تم  ال التسد ا والتراجع عن  اذا 
م  تخطأ العرب وس ئل ا ستف رد الفعلية من هذه اليفيرصية. 
ومن تخطر ا  تم  ال تن تعمل تميرك   سترج د م  تسيرقي  
ا ران من العراق لمصلحة العيعيب األميييركيي، كيمي  وعيع 
ترامب، ت  لتستبعل س رقً  بس رق آخر، وهذا ليس فيي   ياًل 
لقضية ا تالل العراق. ف لحل الصحييح هيد فيي تن  يعيدر 
العراق سيعًا على ثروات ، وص  ب القرار بأوج  التصرف فيه  
بم   عدر ب لف ئعد على الععب العراقي، ولييس ليفي ئيعد ت  

 قدد تخرم، اقليمية ك تت ت  رولية. 
ك ن تلز م اإلرارد األميركية العراق ليلينيظي   اإل يراتيي، -

بعع هز مته ، وبعع سحب جندرهي ، قيع تثي ر ميخي وف رول 
الخليج العربي التي شعرال ولد متأخرد تن تمينيهي  اليقيدميي 
والميتمعي مهعوران ب لفعل، األمر الذ  ترم اليى ميداجيهية 
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تميركية، لم  نفع فيه  ترغيب توب م  تو تيرهيييبي .   –خلييية 
وهذا ع مل آخر من العدامل التي ترغمت اإلرارد األميييركييية 

 على ا عاث متغيراال في استراتيييته .
وب لنتيية الع مة، فب  تالل العراق، ليم تيخيسير تميييركي  
العراق فحسب، بل ت ضً  تصبحت صعاقة رول الخليييج عيليى 
محك التقد ض ت ضً ، في ء ترامب ليعلن تت    ن وقت ا ق ف 

 مسلسل الخس ئر.
ففي المعركة ا تتخ بية تعلن الحزب اليييميهيدر ، عيليى 
لس ن مرشح  لرئ سة اإلرارد األميييركييية، فعيل معيرود 
ا تالل العراق، ووصف  بأت  تسدت قرار في تي ر ي  اليد  ي ال 
المتحعد األميركية. وبفدز روت لع تراميب بي ليرئي سية تخيذال 
تصر ح ت  تنبئ بمتغيراال على صيعيييع اليعي ليم واليدطين 

 العربي واإلقليم المحيط ب .
لذلك، وقبل المراهنة على المتغييراال اليتيي تيليد  فيي 
األفق في هذه المر لة، اتتظ رًا لتعر لبنً  وعساًل على الدضع 
العربي والعراقي، على القدم العربية اليتيي تعيكيل ميحيدر 
القرار تن تسيل تم مه  عيليى ت ية طي ولية ليليتيفي و ، تن 
المتغيراال في المداقا األميركية، ليست ِمنوة مين ت يع، بيل 
 تخذه  العرب ِعندًد بفعل ع ملين عربيين تس سيين، وهم : 

الهز مة العسكر ة التي تلحقته  المق ومة  الع مل األول:-
 العراقية ب   تالل األميركي.

المم تعة الع بلدم سية التي تبعته  رول  الع مل الث تي:-
الخليج ضع سي سة ارارد توب م ، عنعم  ق مت بتلز م ا يتيالل 

 العراق للنظ   اإل راتي.
واذا ك ن العيء ُ بنى على مقتض ه، وتقيوم الحليدل عيليى 

 تس س النت ئج.
واذا ك تت المتغيراال في السييي سية األميييركييية تينيبيئ 
بمع لية توض د العراق العاخلية على تسس جع عد، كم  تعيع 
اإلرارد األميركية. كم  تته  تنبئ بمع لية اليخيليل فيي رفيع 
الخطر اإل راتي عن ا ستيميرار فيي خيرق األمين اليقيدميي 
العربي، كم  تعل ظداهر األمدر  تى اآلن.   ترم ميبيررًا تن 
 ضيِّع العراقيدن والعرب الفرصة في التف و . ولكين عيليى 
تن  كدن عع  تضييع الفرصة مرتبطً  بعي ميلييين ثي بيتييين، 
وهم : التمسك بأوراق القدد التي  متلكدته  ميمي  ورر ذكيره 
تعاله: تأثير الع مل العسكر  للمق ومة اليعيراقييية، وتيأثييير 

 الضغط السي سي لعول الخليج العربي.
ف لعخدل الى ت ة ط ولة مف وض ال،  تطلتب التمسك ب لعور 
المقرر للطرف العربي، ذلك العور الذ  فر  تيفيسي  عيبير 
السنداال الس بقة، وعبر عدامل القدد التي  متلكيهي  اليعيرب 
 تتفسهم. كم   تطلب عع  النزول رون سقا الثدابت الت لية:

اع رد العراق رولة عربية مد عد متك ملة السييي رد فيي -
 راخل العراق وفي خ رج . 

عع  النزول رون سقا ضم ن األمن اليقيدميي اليعيربيي -
 ك ماًل غير منقدص.

ان المح فظة على هذ ن الث بتيين  يقيع فيي غي  ية مين 
األهمية، ألت  لد تمو التفر ط بهم ، تو بأ  منهم ، سينعيكيس 

سلبً  على كل تقط ر الدطن العربي. وت ة ثغرد فيهم ، عيليى 
ق ععد اتخ ذ قراراال غ مضة، كم   صل فيي تييي رب األمية 
الس بقة سيقدر الى مت ه ال، تو الدقيدد فيي تفيخي ل، عيليى 

 العرب تن  ترقتبدا تصبه  من قبل اإلرارد األميركية ذاته . 
فعلى صعيع القضية العراقية، اذا لم  تيم رفين معيرود 
التقسيم الى األبع، فسدف تبقى جراثيم  م ثلة لالتتع ر في 
ت ة لحظة. وهي جراثيم ُزرعت ليس لتقسيم العراق فحسب، 
واتم  ك ن معرود تقسيم العيراق  عيكيل األتيميدذج اليذ  

اإل يراتيي عيليى   –الصهيدتيي   –سيعمل المعرود األميركي 
تعميم  في ترج ء الدطن العربي اتطالقً  من األقط ر األقيرب 
للعراق ف ألبعع. ان التركيز على هذا الي تب  دجب  الحذر من 
تن م  تعلن  ارارد روت لع ترامب، قع  كدن غير م   بطن . وم  
 خيا في  تبييت تدا   المح فظة على تظي   األقي ليييم فيي 
العراق التي ترمى هن  تو هن ك، كب لدت ال اختب ر، وليتيحيد يل 
تلك األق ليم  صصً  ط ئفية تو عرقية تدزد جدائز لتيرضييية 
هذه العولة تو تلك من رول الدطن العربي تو رول اإلقيليييم، 
وخ صة النظ مين اإل راتي والتركي. وان ابق ء تفخ ل تقسييم 
العراق ليس شأتً  عراقيً  فحسب، بل هد شأن قدمي عيربيي 
قبل ت  شيء آخر، ألت  اذا تيح فسيكدن األتمدذج لتطبيييقي  

 في كل العول المحيطة ب لعراق.
وعلى مقي س ذلك، تفد  روائح تق سيم اليميصي ليح فيي 
العراق بين تقط ر عربية واقليمية، وهي م   مكين تيمير يره 
من بين سطدر التقسيم، ومؤراه تبر ر ابيقي ء وتيع ليي جيحي  
اإل راتي( في جندب العراق. وفي هيذا مي  فييي  مين خيعاد 
إلخم ر الفتيل اإل راتي في العراق مر ليً ، ب تتظ ر التيدقيييت 

 المن سب من تجل اع رد تعغيل . 
وعن ذلك، فعلى العرب، في ظل اميتيالكيهيم توراق قيدد 
على ط و ال المف وض ال التي تنصب في السر تو في العلين، 
تن  حذروا من تن تقسيم العراق سيبقي  لغمً  ق باًل للتفييير، 
وفي هذا م  في  من استمرار المخ طر على األمين اليقيدميي 

 العربي برمت . 
ان ابق ء البدابة العرقية للدطن العربي معروضة لالختيراق 
من العرق،    ضمن على اإلطالق تمن األقيطي ر اليعيربييية. 
وكذلك ابق ء ت  بدابة تخرم في الغرب تو العم ل تو الينيدب، 
مفتد ة جزئيً  تو كليً  في  م    ُ طمئن ب ل، تو  هعِّئ خداطر. 
ولهذا فإن لحم  ة األمن القدمي اليعيربيي ثيدابيت وتسيس، 
وتوله  تن  حمي  قيرار عيربيي وا يع عيليى شيتيى الصيعيع 
العسكر ة والسي سيية وا قيتيصي ر ية، وتن  يكيدن عي ميل 
المق ومة العراقية في طليعة تلك الثدابت. وتن  يكيدن تمينيً  
عربيً  غير معفدد األجر أل  ك ن، ألن األمة العربية تيميتيليك 
كل تسب ب القدد لحم  ت  وعلى شتى الصعع، اذا مي  ت سين 

 العرب استخعامه .
وألن السي رد الدطنية ث بت  يتيني قيض ميع ا  يتيالل تو 
التعخل في العؤون العاخلية. فإن األمن القدمي العربي ت ضً  
 عكِّل كتلة وا عد   تتيزت  تن قض مع التعخل الخ رجي في 

 شؤون األمة القدمية، ش ماًل تمن كل األقط ر العربية.
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بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس حزب  الزبزعز  

العربي االشتراكي، ألقى الرفيق األمين العام خزازابزا  

 متلفبا ، وهذا نصه الحرفي:

 

 يا أبناء شعبنا العراقّي العظيم

 يا أبناء أّمتنا العربّية المجيدة 

 يا أحرار العالم وثّواره في كّل مكان 

تحّل علينا اليوم الّذكرى الّسبعون لتأسيس حزببزنزا  

حب  البع  العربّي االشتراكّي، وأّمتنزا الزعزربزّيزة تزمزّر 

بمنعاف تاريخّي خاير يهّدد وجودها بوصزفزهزا أّمزة 

عربّية واحدة ذات رسالة خالدة أبد الزّدهزر، لزقزد أّدت 

الّدور األساسّي في تقّدم اإلنسانّية وازدهزارهزا وبزنزاء 

حضارتها اإلنسانّية، إّنها تمّر اليوم بأخار الزّتزحزّديزات 

وأشّدها على اإلطالق، إذ تكالبز  عزلزيزهزا قزوى الّ زّر 

والّرذيلة في العالم واستنفرت كّل ما لديها من أحزقزاد 

وأضغان على العروبة ورسالتها وأبنزاهزهزا وخصزوصزا  

قواها الحّية الّنزاهضزة الزّئزاهزرة بزوجزه قزوى الزبزغزي 

 .والعدوان

إّن ما تعانيه األّمة اليوم من وضز  كزارثزّي يزرّتز  

واجبات ومهام إضافّية على حببنا، وعلى طالهز  األّمزة 

ومناضليها عموما  في ساحات المواجزهزة كزاّفزة، فزي 

العراق وفلساين وسوريا واليمن واألحواز وليبيا وفزي 

 .مناقة الخليج العربيّ 

 

 يا أبناء أّمتنا المجيدة،

 يا أحرار العروبة وقواها القومّية الّتحررّية، 

 يا جماهير شعبنا األبيّ  

إّنني أخاطبكم في هذه المناسبة العبيبة على قزلز  

كّل حّر عربّي أصيل لكزي أضز  أمزامزكزم واقز  األّمزة 

المخيف وما تعانيه، وأض  أمزامزكزم وبزيزن أيزديزكزم 

موقفنا وفهمنا لما يجري في وطننا الكبير، وذلز  مزن 

أجل الّتفاعل معكم واإلصغاء لصوتكزم، واالسزتزجزابزة 

إلرادتكم ألّنكم جميعا  تمّئلون مصدر قّوتنا وشرعّيزتزنزا 

وهدف نضالنا مئلما أّنكم تمّئلون في الزوقز  نزفزسزه 

معيار صوا  مواقفنا وسياستنا في المراحل الّصزعزبزة 

 .والحاسمة

أدعو قوى الّنضال والزّتزحزّرر فزي األّمزة إلزى لزقزاء 

المصارحة والمكاشفة حول فهمنا وتقييمنا لحقيقة مزا 

يجري ألّمتنا اليوم، والك ف عن تزعزقزيزدات األوضزا  

بتفاصيلها الّضرورّية، ثّم طرح خاط مواجزهزتزهزا ألّن 

ذل  ُيعّد من صل  مقّومات الّنصر ومتزازّلزبزاتزه، فزال 

نصر إالّ بالّلقاء المباشر وبزالزمزصزارحزة والزمزكزاشزفزة 

والحوار بين قوى والّنضال والكفاح والّتزحزّرر الزعزربزّيزة 

وتحديد األهداف المالو  الوصول إليها بدّقة عزالزيزة 

وفقا  إلرادة الجماهير الزعزربزّيزة صزاحزبزة الزمزصزلزحزة 

 .األساسّية في كّل تغيير ثورّي تحّرري تقّدميّ 

لقد اخترت هذه المناسبة لكي أخاطزبزكزم لزتزعزبيزب 

الّصلة بيننا وتمكينها من البدء بعملّية تحالف مصزيزرّي 

معنا وبيننا ولكي تعلم األّمة وجماهيرها أّن البع  قزد 

تحّمل الع ء األكبر مزن الزّتزضزحزيزات وال زال ي زعزر 

بالّتقصير اّتجاه األّمة وقضاياهزا األسزاسزّيزة، وي زعزر 

 .بالّتقصير اّتجاه قوى األّمة الّتحّررّية

 

 أّيها العراقّيون الّئاهرون الّن امى

لقد واجه حببكم حب  البع  الزعزربزّي االشزتزراكزّي 

ظروفا  بالغة القسوة والّتعقيد قبل االحزتزالل وبزعزده 

وأنتم تعرفون بعضا  منها بحكم الزّتزالحزم الزّتزاريزخزّي 

 .المصيرّي معكم

لقد كان من أهّم أهداف الغباة هو الزقزضزاء عزلزى 
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البع  بصفته طليعة مسيرة األّمة، ويمئل أهّم الزقزوى 

المناضلة المجاهدة، وهو المعّبر عن تاّلعها وتحقزيزق 

أهدافها، ولكن بإرادتكم وبصمودكم وبتضزحزيزاتزكزم، 

وبالتفافكم حول البع  ف ل االجتئاث، وخسئ الزغزباة 

وعمالؤهم، وبقي حببكم شعلة وّهاجة منيرة في وطن 

ساد فيه الّظلم والّظالم والقتل والزّتزدمزيزر والزخزرا ، 

واعلموا أّنه لوال هدف تدمير البع  واجتئاثه وإسزقزا  

الحكم الوطنّي بقيادة البع  وتدمير تجربته لما أقدم  

أميركا وبرياانيا ودول عظمى عديدة على غبو العزراق 

وتقديم تضحيات ب رّية ومادّية وسياسّية وعسزكزرّيزة 

هاهلة وصل  إلى أرقام قياسّية لم تصزلزهزا فزي كزّل 

 .حروبها العدوانّية الّسابقة

لقد خسرت أمريكا في غبو العزراق ع زرات األلزوف 

من القتلى، ومئات األلوف من الجزرحزى والزمزصزابزيزن 

والمعّوقين على يد شع  العراق ومقاومته الزوطزنزّيزة 

الباسلة حس  إحصاهّياتنا وإحصاهّيزات بزعزر مزراكزب 

البحوث الّدولّية، وفي إحصزاهزّيزة ن زرتزهزا مز سزسزة 

المحاربين القدامى في وزارة الّدفا  األمريكّية بزلزغز  

 3002إلى عام  3002خساهر الجيش األمريكّي منذ عام 

أكئر من ثالثة وسبعين ألف قتيل ومليزون وسزّتزمزاهزة 

ألف جريح ومعوّق نفسّيا ، ولزذلز  فزإّن عزدد قزتزلزى 

الجيش األمريكزّي وفزق هزذه اإلحصزاهزّيزة إلزى يزوم 

ال يقّل عن ماهة وثزالثزيزن  3022انسحابهم في نهاية 

ألف قتيل ومليوني جريح ومعّوق جسدياّ  ونفسّيا ، هزذا 

فضال  عن الخساهر الماّدّية الباهظة التي قّدرها الّرهيس 

دونالد ترام  م ّخرا  أّنها وصل  إلى ثالثة تزرلزيزونزات 

دوالر، وهذه الخساهر في األموال واألرواح لم تزتزعزّر  

لها أميركا في كّل حروبها العدوانّيزة الّسزابزقزة الزتزي 

 .تجاوزت عددها خمسين حربا  

إّن هذه الخساهر الباهظة هي التي دفع  أميركا إلزى 

االنسحا  من العراق، وإّن هذه الخساهر هي التي أّكدت 

للعالم ولألّمة عظمة شع  العراق ومقاومته الوطنزّيزة، 

وإّن الحقد األسود الّدفين لإلدارة األمريكزّيزة والزكزيزان 

الّصهيونّي على العراق هو الذي دف  اإلدارة األمريزكزّيزة 

 .لتسليم العراق إلى إيران

لقد حس  الغباة وبجمي  أشكالزهزم وألزوانزهزم أّن 

البع  سينتهي، وأّن شع  العراق سيستسلم ويتزحزّول 

إلى بقرة حلو  للغباة، لكن حب  الّرسالة وجزمزاهزيزره 

وفصاهل المقاومة الوطنّية والقومّية واإلسالمّية وقف  

كالّاود الّ امخ تتصّدى للغباة وتلحق بهزم الزخزسزاهزر 

الفادحة التي أجبرتهم على الهرو  من العراق، وهكزذا 

دفعهم حقدهم الّدفين على الزعزراق والزعزروبزة إلزى 

تسليم العراق إلى إيزران الزعزدّو الزّتزاريزخزّي لزلزعزراق 

 .والعروبة لكي ُتكمل مهّمة تدميره وتقسيمه

 يا أحرار العروبة، 

 أيها المقاتلون والمناضلون في عراق الّصمود والّتحّدي 

بالّرغم مّما تعّر  له حزببزنزا مزن قزتزل وت زريزد 

واضاهاد، إالّ أنه صمد في ساحات الزمزواجزهزة، وقزاد 

جنبا  إلى جن  م  بقّية فصاهل المقاومزة، والزمزاليزيزن 

من أبناء شعبنا العراقّي العظيم لارد االحتالل وإلزحزاق 

الهبيمة به، وهو اليوم بعد أن ضزّمزد جزراحزه وأعزاد 

تنظيم صفوفه وفق متاّلبات المرحلة يواصل الّنزضزال 

على جمي  الجبهات وفي كّل الميادين من أجل تزحزريزر 

 .العراق من الغبو اإليرانّي المباشر

ولقد خا  ظّن األعداء، فالحب  اآلن في العام الّرابز  

ع ر من الغبو األمريكّي الفارسزّي وهزو أقزوى عزلزى 

المستوى ال عبي داخل العراق وخارجه، وفزي الزوطزن 

العربي الكبير، وأكزئزر تزالحزمزا  وتزفزاعزال  حزيز  أدت 

التحديات غير المسبوقة التي واجهها وفي مقزدمزتزهزا 

حملة اجتئاث البع  إلى تعبيب بنيانه وتفعزيزل إرادتزه، 

واستنفار قواه، وقد حصل ذل  على قاعزدة الزحزكزمزة 

التي تقول إّن نزيزران األزمزات ُتصزلوز  عزود الزقزوى 

 .المناضلة بدال  من القضاء عليها

 أّيها المناضلون

 يا رجال البع 

إّن حببنا بهذا األداء واإلبدا ، وبزهزذه الزّتزضزحزيزات 

الّسخّية قد أعاد تأكيد ثوابزتزه الزوطزنزّيزة والزقزومزّيزة 

واإلنسانّية وعّمق ورّسخ في عقل الجماهير وضمزيزرهزا 

كونه ممّئلها الّ رعّي الّصادق األمين الّئاب  المزقزتزدر، 

ولذل  أثبت  مسيرة الّصرا  الّدامي مز  الزغزباة عزلزى 

مدى أربعة ع ر عام أّن عقيدة البع  الّنقّية الّازاهزرة 

قد جّسدت متاّلبات رسالة الّسماء الّروحّية والِقزيزمزّيزة 

واألخالقّية وضرورات الحياة الماّدّية الزمزتزجزّددة عزلزى 

األر  في آٍن واحد لدمجها وتفاعلها على نحو ُمزبزد  

خاّلق، فكان  عقيدتنا العربّية الزقزومزّيزة هزي األكزئزر 

واألصدق تعبيرا  عن واق  األّمة العربّية وتاّلعزهزا إلزى 

الّتاّور والّتجّدد والّتحّرر، واألقر  إلى نبر اإلنسزانزّيزة 

 .وتاّلعها إلى الحّرّية والّتحّرر

لقد تراجع  ب ّدة وانحسرت كّل الزعزقزاهزد األخزرى 

الّ رقّية والغربّية لف لها أو لسوء فهزمزهزا لزحزاجزات 

األمم والّ عو  الحقيقّية وخاّصة الّروحّية والزقزيزمزّيزة 

التي ت ّكل المحّرك األساس لحياة اإلنسان ولزعزازاهزه 

 .وإبداعه
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لقد تعّرت العقاهد المستغّلة لإلنسان عن طبيعتزهزا 

الّ ياانّية المتوحّ ة وسقا  كّل شعاراتها الزّباهزفزة 

حول حقوق اإلنسان والحّرّيات الفردّية والّديمزقزراطزّيزة 

والحّرّية والتي استخدم  على العكس مزن مزعزانزيزهزا 

ومراميها، واستخدمز  بزالّضزّد مزن مصزالزح أّمزتزنزا، 

واستخدم  لتدمير استقالل الّ عو  وتدمير ثقافاتزهزا 

الوطنّية وإنجازاتها الحضارّية، كزمزا نزرى الزيزوم فزي 

العراق وسوريا وليبيا واليمن وكئير من مناطق العزالزم 

 .األخرى

 

 أّيها الرفاق المناضلون

لقد خرج  عقيدة البع  اإليمانّية الّتقدمّية الّتحّررّية 

اإلنسانّية من بين أمواج األعداء المتالطمة ألّنها فهم  

الّناس وطباهزعزهزم وخصزوصزّيزاتزهزم وتزقزالزيزدهزم 

وأعرافهم وقيمهم، ولّب  احتياجزاتزهزم وعزّبزرت عزن 

تاّلعاتهم وفي مقّدمتها اإليمان باهلل الزواحزد األحزد، 

وحتمّية تحقيق العدالة االجتماعّية لزكزّل الزنزاس دون 

تفريق وتمييب، وإنهاء كّل أشكال االستغالل والزّتزمزيزيزب 

الّابقي والعنصرّي والّدينّي والّااهفي وإنهزاء الزّتزفزّرد 

 .والّتكّبر والّتعالي إلى األبد

 

 أّيها المناضل الّ جا  في صفوف البع 

 أّيها المقاتل المجاهد البال في صفوف المقاومة الوطنيّة 

 أّيها الجندّي الباسل في صفوف قّواتنا المسّلحة

إّن  اليوم وحدك صان  مفاخرنا وعّبنا حقا  في عصر 

االسترخاء العربي والّتراجز  واالنزحزازا . بزكزم أّيزهزا 

المناضلون والمقاتلون تقّدمنا حي  تزراجز  اآلخزرون، 

وبكم أنجبنا الكئير حي  ف ل اآلخرون، وبكم صزمزدنزا 

حي  انهار اآلخرون، فهنيئا  للمقاتلين المجاهدين فزي 

فصاهل المقاومة الوطنّية والقومّية واإلسالمّية، وهنيئزا  

للبع  المجاهد الذي يقف اليوم مبهّوا  فخورا  بعقيدتزه 

التي خرج  من تح  ركام نظام عربّي فاسد مزتزخزاذل 

خان ، يتالع  فيه الغزباة األشزرار، والزفزاسزدون مزن 

العمالء والخونة واألنذال، خرج  قوّية راسخة في وعزي 

 .الجماهير وضميرهم

 أّيها المناضلون والمجاهدون

تمّر علينا اليوم الّذكرى السبعون لميالد حببنزا وهزو 

يقود معركة المصير الواحد لألّمة، وهزو أصزلز  عزودا  

وأقوى شكيمة من المزاضزي، وإّن سزالحزه الزمزاضزي 

الفّتاك هي تجربة نضال متصاعد متعّدد األشكال عزلزى 

مدى سبعين عاما ، منها ثالثة عقود ونصف من حكمزه 

الوطنّي في العراق، حّقق فيه إنجازات عظيمة ل زعز  

العراق، وحّقق فيه انتصارات تاريخّية لزلزعزراق واألّمزة 

يتذّكرها اليوم العراقّيون، ويتذّكرها كّل عربّي حّر أبزّي 

 .شريف

إّن فخر البعئّي واعتبازه وزهّوه بحببه اليوم يسزتزنزد 

إلى اإلنجازات الّتاريخّية وتل  االنتزصزارات الزعزظزيزمزة 

 .المنظورة والمرهية مرأى العين

لقد كان من أهّم أهزداف االحزتزاللزيزن األمزريزكزّي 

والفارسّي للعراق هو اجتئاث البع  بمعانيه الزواسزعزة 

والعميقة، أي اجتئاث الوجود العربّي ليس في الزعزراق 

فحس  بل في كّل الوطن العربّي، وما نراه اليزوم فزي 

العراق وسوريا واليمن دليل قاطز  عزلزى مزا نزقزولزه 

 .ون ّكده على الدوام

فانظروا إلى العراق كيف فر  الغباة على مجتمعزه 

هوّيات فرعّية تجزاوزهزا الزّبمزن فزي عزراق الزّتزاريزخ 

والحضارات، مئل الّااهفزّيزة والزّديزنزّيزة والزعزنزصزرّيزة 

 .والع اهرّية والمناطقّية

ونتيجة لسياسة االجتئاث قّدم حببكم أكئر من ماهزة 

وسّتين ألف شهيد، وٌحِرم ع رة مالييزن عزراقزّي مزن 

الّتعليم وحّق العمل بسب  االجتئاث، لكّن الحب  بزقزي 

بفضل اهلل وبإرادتكم حّيا  قوّيا  عصّيا  متحّدّيزا  يزتزقزّدم 

الّصفوف وال يلتف  إلى الخلف، وهو اآلن أشّد تماسزكزا  

وأصل  عودا  وأرسخ جذورا  وأوس  انت ارا  فزي الزمزدن 

والقرى واألرياف من البصرة جنوبا  إلزى زاخزو شزمزاال ، 

وبالّرغم من أّن الّسنوات األربعة ع ر الماضيزة كزانز  

سنوات امتحان عسير وتمحيص، إالّ أّنها شهدت تحقيق 

الحب  انتصارات بزاهزرة فزي كسزر قزيزود االجزتزئزاث 

والحصار، وفي مقّدمتها محاوالت عبله وخزنزق صزوتزه 

وحرمان مناضليه وجماهيره حّتى من حّق العيش الزحزر 

 .الكريم

ولعّل الم تمرات والّندوات والفعالزّيزات الّسزيزاسزّيزة 

واإلعالمّية والّئقافّية التي عزقزدهزا الزحزب  وحزلزفزاؤه 

وأصدقاؤه ومناصروه وشهدتها الكئيزر مزن عزواصزم 

العالم والفضاهّيات ومنّصات الّتواصل االجزتزمزاعزّي، إالّ 

أمئلة على قدرته على إيصال صوته وتزأكزيزد حضزوره 

 .الفاعل عربّيا  ودولّيا  إضافة للّداخل العراقيّ 

ومّما يعتّب به البع  أّن شعبنا العراقّي هو الزمزمزّول 

والّداعم الوحيد للبع  ومقاومته، خزالف كزّل األحزبا  

الوطنّية والقومّية وحركات الّتحّرر في العالم، مّما جعل 

الكئير من دول العالم وأحبا  وجهات ومنّظمات أممّية 

وإقليمّية تعترف أّن ال حّل لم كلة العراق بدون البع ، 

 .وأّن أّي حّل سيكون مصيره الف ل
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 أّيها الّرفاق المناضلون

رغم ظروف الحصار واالجتئاث فإّن حببنا في طريقزه 

إلى إكمال مالكاته القيادّية على المستويين الزقزومزّي 

والٌقارّي، وقد شر  بالعمل وبهّمة عالية على تزعزبيزب 

تقاليده الحببّية والّنضالّية وفي مزقزّدمزتزهزا الزقزيزادة 

الجماعّيزة حزيز  ال مزكزان لزلزفزردّيزة بزعزد الزيزوم، 

والّديمقراطّية المركبّية حي  ال مكان للزّديزكزتزاتزورّيزة 

بعد اليوم، ومبدأ الّنقد والّنقد الّذاتي حي  ال ِحْجر علزى 

الّرأي الحّر األصيل بعد اليوم، كما أّكد الحب  على مزبزدأ 

أن تكون األفضلّية فيه لمن يعمزل ويزبزد  ويزتزقزّدم 

ويتصّدر الّصفوف في الجهاد والزّنزضزال ويزكزون أّول 

المضّحين وآخر المستفيدين، ولذل  فزإّن الزحزب  قزد 

أعّد من اإلجراءات واالحتياطات واالستعدادات لمواجهزة 

مراحل أصع  وأشّد مّما سبق لكي يبقى طلزيزعزة فزي 

الّتصّدي ألعداء األّمة، ومّما أعّد لهذه المرحلة الم زرو  

الوطنّي للحّل الّ امل للقضّية العراقزّيزة الزذي يزمزّئزل 

حلقة من سلسلة من المحاوالت التي سبق ، وحزلزقزة 

أساسّية من سلسلة حلقات أقّرتها قوى وطنّية تحّررّيزة 

 .أخرى، وقد ُن ر قبل فترة على نااق واس 

 أّيها المناضلون 

 يا أحرار األّمة

لقد ارتكب  اإلدارة األمريكّية الّسابقة أكبر جزريزمزة  

بحّق العراق واألّمة العربّية وبحّق اإلنسانّية إذ سزّلزمز  

العراق إليران وأعانتها على كّل ما قام  به مزن قزتزل 

وتخري  وتدمير وتهجير وت ريد وتغيير ديزمزوغزرافزّي 

 .وسل  ونه  وسرقة أموال الّدولة وأموال الّ ع 

لقد ٌهّجر ثمانية ماليين عراقّي وشّردوا من وطنهزم  

وديارهم وٌقتل أكئر من مليونين من أبناء العزراق وٌزج  

بمئات األلوف في الّسجون والزمزعزتزقزالت الزّرسزمزّيزة 

 .والّسرّية

إّن ما أصا  العراق على مدى أربعة ع رة عاما  من  

الّصرا  الّدامي م  الغباة وض  العراق على كّف عفريز  

مّما دف  حببنا أن يكّرر م اريعه الّ املة إلنقاذ العراق 

وقد أعلن آخرها في هزذه األّيزام لزلزّنزقزاع الزواعزي 

والمخلص من قبل كّل الخّيرين في شعبنا وأّمتنا لبزنزاء 

در  وطنّي وجدار قّوي لصّد موجات الّتخري  والّت ريزد 

والّتقسيم والّتفتي  التي تهّدد وحدة العراق وهزوّيزتزه 

 .ومستقبل أجياله

إّن م زرو  الزحززب  مززبزنززّي عززلزى أسزاس إنزهززاء 

المحاصصات الّااهفية والعرقزّيزة الزبزغزيزضزة ووضز  

دستور وطني يقوم على قاعدة المواطنة الحّقة ووحدة 

العراق واستقالله والمحافظة على هزوّيزتزه الزوطزنزّيزة 

والقومّية وتحقيق مصالحة وطنّية حقيقّيزة بزيزن كزّل 

القوى الّسياسّية العراقّية وأبناء العراق الغيارى الزذيزن 

ي منون بالعراق أرضا  وشعبا  وتاريخا  وهوّية، ويجعلون 

 .االنتماء الوطنّي فوق كّل اعتبار

 يا أبناء العراق الّن امى

أؤّكد في هذه المناسبة العبيبة أّننا فزي الزحزب  ال 

نامح وال نفّكر في هذه المزرحزلزة فزي الزعزودة إلزى 

الّسلاة أو الم اركة فيها، وإّنما هّمنا األّول وهزدفزنزا 

األعّب واألسمى هو تحرير العراق من االحتالل الزفزارسزّي 

وإنهاء معاناة شعبه وتوفير األمزن واألمزان والزحزّرّيزة 

والعيش الكريم لكّل أبناهه، هذا ما تمليه علينا عقيدتنا 

الوطنّية القومّية اإلنسانّية التي تعتبر جزمزاهزيزر األّمزة 

غاية سامية ووسيلة حاسمة في تحقيق ما يصبو إلزيزه 

 .عراقنا وأّمتنا

إّن إنهاء م كلة العراق وإحالل الّسالم فيه ال يمّئالن 

ضرورة للعراق وحده، بل هما حاجة ماّسة وملّحة لزكزّل 

 .دول المناقة بل لكّل دول العالم

لقد أثبت  تجربة فلسازيزن وسزوريزا والزيزمزن أّن 

الّسالم واحد ال يتجبأ وإّن أي اضارا  وفوضى تزحزدث 

في أجباء مهمة من العالم تمتّد إلى بزقزّيزة مزنزاطزقزه 

 .وتهّدد أمن واستقرار وسالمة شعوبه

إّن القضاء على اإلرها  ومصادره يزبزدأ مزن إزالزة 

الّظلم والقهر والّتسّلط على الّ عو  سواء من حّكامها 

أم من جهات خارجّية طامعزة فزي خزيزرات الّ زعزو  

واألمم، أو معادية أو حاقدة عزلزيزهزا. فزهزلزّمزوا أّيزهزا 

المناضلون في أّمتنا إلى وحدة كفاح تحّررّية الستعزادة 

حّق أّمتنا الم رو  في تحّررها وحّرّيتها ووحدتها وبنزاء 

مستقبل أجيالها وذل  لنستعزّد ونزتزهزّيزأ السزتزقزبزال 

المتغّيرات الّدولّية واإلقليمّية لكي نستئمزر أّي فزرصزة 

تتاح لصالح قضّية أّمتنا العادلة، وعلينا أن نرتقي لزكزي 

نتاب  معا  وأن نتدارس المتغّيرات ونتعّمق فزي دراسزة 

وض  فلساين والعراق وسوريا واليمن وليبيا وأقاارنا 

المسلوبة وعلى رأسها األحواز وثورة شعبها المزبزاركزة 

على طريق الّنضال والكفاح من أجل الّتحّرر واالستقالل، 

وهذا ال يتّم على الوجه المالو  إالّ بتوحيد صزفزوفزنزا 

وتصعيد استعداداتنا للّتعامل إيجابيا  م  كّل الّتازّورات 

والمستجّدات التي ت ّدي إلى طزرد إيزران مزن الزعزراق 

 .وسوريا واليمن وتقليم أظفارها
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ولذل  أؤّكد أّننا في حب  البع  العربّي االشتزراكزّي، 

وفي القيادة العليا للجهاد والزّتزحزريزر، وفزي قزّواتزنزا 

المسّلحة على استعداد كامل م  أّي مسعى ألّي طزرف 

عربّيا كان أم إقليميا  أم دولّيا  لارد إيران مزن الزعزراق 

 .وبقّية الّدول العربّية

 

 يا أبناء أّمتنا العربّية المجيدة

كما كّنا نظّن ونتوّق  وننّبه أشّقاءنا مرارا  منذ بدايزة 

ونقول إّن ما يزتزعزّر  لزه الزعزراق  2691الئورة عام 

من عدوان فزارسزّي  2610وخصوصا  ما تعّر  له عام 

غاشم وطاهش وحاقد لن يكون مقتصرا  على الزعزراق، 

بل هو بداية للعدوان على األّمة العربّية، وأّنكم تزرون 

 .اليوم الحقيقية رؤيا العين

فمنذ االنسحا  األمريكّي من العراق، شهزد وطزنزنزا 

العربّي عدوانا  فارسّيا  مدّمرا  غير مسبوق يزهزدف إلزى 

تدمير الّدولة وتفكي  المجتم  بما يدّس من طاهزفزّيزة 

وعرقّية وإطالق فوضى هّدامة مخزّازط لزهزا مسزبزقزا  

لتهيئة الّظروف المالهمة للّتدّخالت الخارجزّيزة وإلطزالق 

العصابات والملي ّيات اإلرهابّية لكي تعي  في األر  

فسادا، وتخّر  وتدّمر كّل ما بزنزاه الزعزر  بزمزالزهزم 

 .وجهدهم على امتداد قرون من البمن

يكفي المرء أن ينظر إلى ما حّل في العراق وسزوريزا 

واليمن وليبيا لكي يدرك أّن الّنار قادمة إلى كّل األقاار 

العربّية شاء حكامها أم أبوا، فلزيزس لزهزم مزن األمزر 

شيء، لذل  ندعو إلى الّتسامي فوق الخالفات العزربزّيزة 

واإلسرا  إلى توحيد الموقف العربّي الّرسمّي من جهزة، 

وإقامة الجبهة العربّية الّتقزّدمزّيزة مزن جزهزة ثزانزيزة 

 .للوقوف بوجه الم امرات العدوانّية المدّمرة

 

 أّيها الرفاق المناضلون في حببنا

 يا جماهير األمة وأحرارها 

نحن في حب  البع  العزربزي االشزتزراكزي بزحزكزم 

عقيدتنا ومبادهنا واستراتيجّيتنا الكفاحّية بعيدة المزدى 

ننظر إلى كّل أقاار األّمة بمنظار واحد من حي  المبزدأ 

فهي عبيبة علينا بجزمزاهزيزرهزا وأرضزهزا ومزيزاهزهزا 

وثرواتها وتاريخها، وإّن تحّرر واستقالل وتقّدم وتزازّور 

أّي قار من أقاار األّمة يص  في مسزيزرة الزّنزهزو  

 .الحضارّي لألّمة

إّن ما حصل من تاّورات وتغّيرات وتحّوالت خازيزرة 

في العقدين األخيرين قد غّيرت مزجزرى الّصزرا  فزي 

 .وطننا

نحن اليوم ال نواجه الغبو الّصهيونّي االسزتزيزازانزّي 

لفلساين فقط علما  أّن حببنا أّول من تبّنى الزمزوقزف 

القومّي األصيل اّتجاه فلساين فجعلها قضّية الزعزر  

المصيرّية ودعا إلى توجيه كّل جزهزود األّمزة صزوبزهزا 

ودعمها قوال  وفعال ، أّما اآلن فلألسف لدينا أكزئزر مزن 

فلساين في وطننا العربي في كّل واحدة منزهزا تزحزّد 

يفوق ويتجاوز الّتحّدي في ساحزة فزلزسزازيزن، فزفزي 

العراق اليوم يجري تغيير هوّيته الوطنّية العربّية وذلز  

بتهجير الماليين من أبناهه وقتل الزمزاليزيزن وٌيزو ّطزن 

الماليين من الفرس واألفغان ومن قومزّيزات وبزلزدان 

أخرى مكانهم، أي أّن الفرس استنسخوا ما فعله الكيان 

الّصهيونّي في فلساين، ولزكزن عزلزى نزازاق أوسز  

وأعمق بحكم الفرصة التي أتيح  للفرس في الزعزراق، 

كما تتعّر  سوريا لذات المخّاط الزذي تزعزّر  لزه 

العراق واليمن وليبيا مّما يقتضي مّنا أن نولي االهتمام 

 .الّضروري لجمي  الّتحّديات التي تواجه شعبنا العربيّ 

إن قضايانا القومّية في فلساين والعراق وسزوريزا 

واليمن واألحواز وليبيا والخليج العربّي وفزي الّصزومزال 

والّسودان والمغر  العربّي كزّلزهزا قضزايزا أسزاسزّيزة 

ومتراباة عضوّيا  وال يمكن فصلها وتجبهتها ألّن ذلز  

يسّهل للعدّو االنفراد بكّل قضية على حدة لتصفيتزهزا 

لصالحه، وال يجوز الّتخّلي أو تقديم أي قضزّيزة عزربزّيزة 

فيها تحّد أو تهديد لألمن القومّي تح  أّي غازاء كزان 

أو تبرير وإالّ نكون قد تخّلينا عن إيماننا بزأّن األقزازار 

العربّية كّلها متساوية فزي الزقزيزمزة مزن مزنزظزورنزا 

القومّي، لذل  فإّن مزن ُيزفزّر  فزي عزروبزة الزعزراق 

وسوريا واليمن وليبيا واألحواز والّسودان والّصومزال ال 

يمكنه إطالقا  الّدفا  عن عزروبزة فزلزسزازيزن، ومزن 

يستخدم قضّية فلساين للّتغايزة عزلزى غزبو إيزران 

للعراق وسوريا واليمن واحتالل األحواز والجبر العزربزّيزة 

الّئالث وتدّخلها الّسافر في دول الخليج العربّي فزإّنزه ال 

يخدم الغباة فحس  وال يخدم إيران فقط بل سيزلزحزق 

أفدح األضرار بقضّية فلساين المركبّية ألّن عبلها عن 

العر  هدف صهيونّي يمّهد إلنزهزاء حزقزوق شزعزبزنزا 

العربّي في فلساين، فلنجدد هممنا ونصّعزد نضزالزنزا 

من أجل كّل قضايانا القومّية األساسّية وفي مقّدمتهزا 

قضّية العراق وفلساين وسوريا واألحواز واليمن وليبيا 

والدفا  عن عروبة الخلزيزج وإيزقزاف إيزران الزبزاغزيزة 

 .المعتدية عند حّدها

حان الوق  لنقف جزمزيزعزا  بزوجزه الزمزّد اإليزرانزّي 
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الّصفوّي، وحان الوق  لكي نعّبز الّلحمة الوطنزّيزة فزي 

كّل قار عربّي، حان الوق  النزازالق وحزدة الزّنزضزال 

والكفاح القومّي العربّي بوجه كّل الّتحّديات الزخزازيزرة 

 .التي تواجه األّمة

واعلموا أّيها الرفاق أّن التمس  باالنتماء الوطنّي في 

كّل قار من أقاار األّمة وتعبيزب الزهزوّيزة الزقزومزّيزة 

العربّية هما الّضمانتان األساسّيتان لزحزمزايزة الزوطزن 

والمواطن والهوّية ومن  الّتقسيم والّتصدي للّتزدّخزالت 

 .الخارجّية

 أّيها المناضلون األحرار

 يا جماهير أّمتنا العربية 

أقول ولألسف على أّمتنا وجماهيرها، إّن أغل  الّدول  

العربّية وبسب  الخنو  والخضو  إلرادة أميركا تتعامزل 

م  قضّية العراق العظيم المهّدد بالّدمار والزّبوال بزمزا 

يخدم المصالح األمريكّية، هذا هو ما جزاء بزه مز تزمزر 

القّمة العربّية األخير لألسف وبدأت تل  الّدول وحسز  

إرادة أميركا وأوامرها تزقزيزم الزعزالقزات الّسزيزاسزّيزة 

واالقتصادّية وحّتى األمنّية م  حكومة العمالة والخيانة، 

وبدأت تّتصل وتتواصل م  مزمزّئزلزي طزواهزف وأديزان 

وأعراق وتقّدم لهم الّدعم والمساندة وكّلهم غزارقزون 

في م رو  الّتقسيم والّتفتي  وتتناسى أّن العراق قار 

عربّي أساسّي في األّمة كان يمّئل الّسّد المنزيز  بزوجزه 

موجات الّ ّر القادمة من الّ رق التي استهدفز  األّمزة 

أجمعها ومتغافلة عن إرادة الّ ع  العراقّي المتمزّئزلزة 

بالمقاومة الوطنّية العراقّية، وبذل  فإّنها تقوم بتنفيذ 

أهداف المحتّل وإنجاح م روعه في العراق وفي الوطن 

العربّي وفي مناقة الّ رق األوسط صراحة ودون خجل 

أو وجل الذي ت ّكل العملّية السياّسية في العراق نواته 

 .األولى

إّن االعتراف بحكومزة الزعزمزالء والزخزونزة الزفزرس 

والّصفوّيين وتبادل الّسفراء معها م لم لنا ول زعزبزنزا 

ألّنه يضفي شرعّية عربّية رسمّية مبّيفة عزلزى احزتزالل 

إيران للعراق، وإّن من العزار عزلزى بزعزر األنزظزمزة 

العربّية، وعار على جامعتهم أّنهم يزرون الزّذبزح فزي 

العراق على الهوّية حي  يقتل الماليزيزن وال يزهزّبهزم 

 .داعي شرف أو ضمير أو نخوة عربّية

أقول في يوم واحد ٌقزتزل فزي الزمزوصزل وحسز  

إحصاهّيات دولّية أكئر من خمسزمزاهزة مزواطزنزا رجزاال  

ونساء  وأطفاال ، وفي بعر إحصاهّيات أهزل الزمزوصزل 

أنفسهم تجاوز عدد القتلى خمسة آالف قتيل في يزوم 

واحد، ولم نر قارا  عربيا  واحدا  يستنكر ويزديزن هزذه 

الجريمة الكبرى الب عة التي ارتكبتهزا إيزران، بزيزنزمزا 

يهر  الّنظام العربّي برّمته حين يقتل إنسان واحد فزي 

أوروّبا أو في أمريكا ي ج  ويدين ويعّبي دول القتلزى 

أو دول القتيل، إّنه استخذاء وانهيار قيمّي وأخالقّي لزم 

 .ت هده األّمة في تاريخها

 أّيها المناضلون واألحرار في كل مكان

إّن حببنا حب  البع  العربّي االشتراكّي وفق عقيدته 

القومّية اإليمانّية اإلنسانية يدعو إلى ضزرورة احزتزرام 

القيم اإلنسانّية وحّرّية اإلنسان وااللتبام بمبدأ الّرحزمزة 

والّتعاطف بين كّل الب ر ويدعو بقّوة لوض  حّد لزهزذا 

الّظلم والعدوان وازدواج المعايير في تعزامزل أمزريزكزا 

 .ودول أوروّبا م  قضايانا األساّسية

وإّننا اليوم ننتظر ما ستزفزعزلزه اإلدارة األمزريزكزّيزة 

الجديدة بعدما استقبلنا تصريحات الزّرهزيزس الزجزديزد 

دونالد ترام  قبل فوزه وبعد فزوزه بزكزّل إيزجزابزّيزة 

واحترام وخصوصا  في قوله بأّن غبو العراق كان أسزوء 

قرار اّتخذ في تاريخ الواليات المّتحدة األمريكزّيزة عزلزى 

اإلطالق، وقوله من يحكم الزعزراق لزيزسزوا عزراقزّيزيزن 

وكّلهم سّراق وفاسدون، وإّن إيران هي صاحزبزة الزيزد 

 .الّاولى فيه، وإّن إيران هي مصدر اإلرها 

إّن تاّلعنا أّن تنزّفزذ اإلدارة األمزريزكزّيزة الزجزديزدة 

وعودها وتارد إيران وميلي ّيزاتزهزا وعزمزالهزهزا مزن 

 .العراق، وتعيد العراق إلى أهله الّ رعّيين

إّن من مصلحة أمريكا وكّل دول العالم االسزتزجزابزة 

لدعوة القوى الوطنّية العراقّية وفي مقزّدمزتزهزا حزب  

البع  العربّي االشتراكّي إلعادة حقزوق الزعزراق الزتزي 

انتهكتها إيران وعمالؤها وميلي ّياتها ليزعزود الزعزراق 

دولة موّحدة قوّية تساهم في تحزقزيزق الزّتزوازن فزي 

العالقات الّدولية وتضمن المصالح الم تركة مز  كزّل 

 .دول العالم وتحافظ على األمن والّسلم الّدولّيين

إّن الّتجربة الّتاريخّية قد أثبت  أّن عراقا  موّحدا  قزوّيزا  

يحكمه نظام وطنّي ينتهج سياسة معتدلزة ومزتزوازنزة 

ونبيهة وقادرة على تنفيذ األمن واالستقرار وتزحزقزيزق 
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المساواة والعدالة االجتماعّية ويمل  قراره المزسزتزقزّل 

سيكون عامال  مهّما  لتعبيب الّسلم واألمزن واالسزتزقزرار 

 .في المناقة وفي العالم أجم 

إّن االستقرار يتحّقق في العراق وفي وطننا الزعزربزّي 

وفي المناقة بتنفيذ الم رو  الوطنّي للحزّل الّ زامزل 

الذي أعلنه البع  والذي ينّص عزلزى إنزهزاء االحزتزالل 

اإليرانّي وحّل ميلي ّياتها المسّلحة وتصفيزة نزفزوذهزا 

وإزالة مخّلفات االحتالل ونتاهجه وإنهاء الّتفّرد األجنزبزّي 

بكّل أنواعه، وعقد م تمر وطنّي تحضره جمي  الزقزوى 

العراقّية وبضمانات عربّية ودولزّيزة ُمزلزبمزة لزتزغزيزيزر 

العملّية الّسياسّية وإعادة كتابة الّدستور وإلغاء جزمزيز  

القوانين المنتهكة لحقوق اإلنسزان وإنزهزاء سزيزاسزة 

المحاصصة الّااهفّية وقزوانزيزن االجزتزئزاث والزحزظزر 

واإلقصاء والمالحقة غير القانونّية، وتزأسزيزس نزظزام 

إدارّي حدي ، ووض  خّاة شاملة إلعادة إعزمزار وبزنزاء 

العراق من خالل االستئمار األمئزل لزمزوارده خصزوصزا  

الّنفط وفق مبدأ الّنفط مقزابزل الزبزنزاء واإلعزمزار، أي 

بموارد الّنفط نعّمر بلدنا ومن غزيزر ذلز  سزيزفز زل 

م رو  الحّل، ألّن شع  الزعزراق سزيزقزاتزل ويزقزاوم 

االحتالل الفارسّي وأّي احتالل جديد بزكزاّفزة الزوسزاهزل 

 .المتاحة مهما طال الّبمن وغل  الّتضحيات

إّن الّظلم والعدوان والزفزسزاد واإلفسزاد واإلرهزا  

المسّلط على شعبنا سيكون دافعنا األساسّي الستزمزرار 

 .المقاومة والّئورة

 

 أّيها الّرفاق مناضلي حب  الّرسالة

تمّر علينا اليوم وعلزى شزعزبزنزا فزي هزذه األّيزام   

مناسبتان كالهما مّرة وحبينة على شزعزبزنزا الزعزراقزّي 

المجيد وهما جريمة غبو العزراق واحزتزاللزه عزلزى يزد 

أمريكا وحلفاهها، ثم الفزرس وعزمزالهزهزم، وجزريزمزة 

محرقة حلبجة التي ذه  ضحّيتها الزمزئزات مزن أبزنزاء 

شعبنا الكردّي من الّرجال والّنساء واألطفال دون ذنز  

اقترفوه، فإّننا في حب  البع  العربّي االشتراكّي ووفق 

عقيدتنا ومبادهنا الوطنزّيزة واإلنسزانزّيزة نزديزن هزذه 

الجريمة ب ّدة كاهنا  من كان فاعلها، كما ندين عملّيزة 

الغبو واالحتالل وما نتج عنه من جراهم ونعتبزرهزا مزن 

 .جراهم العصر الب عة ضّد اإلنسانّية

وفي الختام وفي هذه الّذكرى المجزيزدة لزتزأسزيزس 

حببنا الخالد أحّيي الّذكرى العارة للزقزاهزد الزمز ّسزس 

الّرفيق أحمد م يل عفلق ورفاقه الم ّسسيزن الزذيزن 

قّدموا لألّمة العربّية الّتنظيم الّاليعّي الّئورّي الّرسزالزّي 

الذي نفاخر به اليوم ونناضل في صفوفه والزذي غزّيزر 

مجرى الّتاريخ فقّبم الكبار المستبّدين الّاغزاة وسزحزق 

 ..الّصغار عمالههم وأذنابهم، فلتعش ذكراه الّسبعين

 ..وتحّية إلى روح القاهد الم ّسس

وتحّية عارة إلى أرواح القادة األحزّبزة الزّئزالث أبزي 

 ..هيئم وأبي عدي وأبي هدى

تحّية إلى أرواح شهداء الحب  أعضزاء الزقزيزادة ثزم 

 ..الذين يلونهم

تحية وتقدير واعتباز إلى الّرابضزيزن فزي الّسزجزون 

  ..ومعتقالت األعداء أعضاء القيادة ثم الذين يلونهم

تحّية إلى شهداء األّمة العربّية في فلسزازيزن وفزي 

 ..األحواز وفي سوريا واليمن وليبيا

 ..تحّية تقدير واعتباز إلى أباال المقاومة

 ..وإلى ملتقى الّنصر الم ّكد بإذن اهلل

 ..والّسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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أكد حب  طليعة لبنان العربي االشتراكزي أن قزيزام  

الجبهة ال عبية العربية القومية هي وحزدهزا الزقزادرة 

على ت كيل رافعة النضال العربي وقيادة الجماهير إلى 

بر أمانها السياسي واالجتماعي وطنزيزا  وقزومزيزا ، وأن 

الحاجة إلى قيام هذه الجبهة هي حاجة ملحة وأنه أمام 

ال خيار أمام األمزة إال   تحالف واهتالف القوى المعادية،

بوحدة نضالية ترتقي بالمواجهة إلى مستوى ال مولية 

والجماهير العربية أثبت  أنها تمل  من اإلمكانيزات مزا 

  .يمكنها من إثبات وجودها واستعادة زمام المبادرة

واعتبر حب  طليعة لبنان العربي االشزتزراكزي أن أي 

تهديد واحتالل ألر  عربية هو تهديد لألمن القزومزي 

العربي برمته وهذا يتال  إطالق موقف سياسي ينظزر 

إلى قوى االحتالل بمعيار واحد ولزيزس عزلزى قزاعزدة 

ازدواجية أو تعددية المعايير وأن على القوى الوطزنزيزة 

والتحررية العربية أن تتعامل مز  الزقزوى الزمزقزاومزة 

لالحتالل باعتبارها رأس حربة متقدمزة فزي مزواجزهزة 

  .المحتل في نااق تموضعه المكاني

وحول العراق، رأى حب  "طليعة لبزنزان" أن م زرو  

الحل السياسي الذي أطلقته قيادة البع  والزمزقزاومزة 

في العراق ي كل الم رو  الوطني الذي يمكون العزراق 

من تحرير أرضه من الزتزغزول اإليزرانزي ومزخزازازات 

االحتالل األميركي وإعادة توحيده على األسس الوطنيزة 

والديمقراطية وينهي كل إفرازات العملية السزيزاسزيزة 

من موبقات سياسية واجتماعية عبر إنزهزاهزه لزنزظزام 

المحاصصزة والزفزسزاد واالرتزهزان لزلزخزارج الزدولزي 

واإلقليمي، وقبل كل شيء إسقا  وإلغاء كزل قزرارات 

االجتئاث والحظر واإللغاء واإلقصاء وما ترت  على ذلز  

  .من نتاهج

وعن فلساين، ناشد حب  طليعزة لزبزنزان فصزاهزل 

المقاومة الفلساينية لتوحيد الموقف الفلسايني على 

قاعدة البرنامج الوطني الذي تجم  عليه كافة األطزراف 

وبما يخدم األهداف الوطنية المرحلية واالستزراتزيزجزيزة 

للقضية الفلساينية التي كان  وسزتزبزقزى الزقزضزيزة 

المركبية من قضايا النضال العربي والبزعز  هزو مزن 
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أطلق هذه المقولة وهذا ما ي كل ثابتزة مزن ثزوابز  

األدبيات البعئية وحضورا  داهزمزا  فزي مزقزوالت قزادة 

  .الحب 

وفي لبنان، دعا حب  طليعة لبنان إلى إطزالق أوسز  

ورشة عمل سياسي لألحبا  والقوى الوطنية والتقدمية 

والهيئات النقابية والمجتم  المدني والحراك ال زعزبزي 

من أجل ت كيل قوة ضغط شعبية تكون قادرة عزلزى 

الح ول دون تمرير م اري  إعادة توزي  الزمزحزاصزصزة 

الااهفية والمالية ومواجهة القوى الااهفيزة الزغزارقزة 

في خاابها الااهفي والمذهبي والتي ال يمكن لهزا أن 

تنتج قانونا  انتخابيا  وطنيا  وإنما ستعمل عزلزى قزانزون 

جديد للمحاصصة وإعادة ت كيل السلاة على قزواعزد 

مذهبة الحياة السياسية وأن الحل ال يكون إال بزقزانزون 

انتخابي خارج القيد الااهفي وعلى أسزاس الزنزسزبزيزة 

  .ولبنان داهرة واحدة

وفي نااق مواجهته لزقزوى الزتزرهزيز  السزيزاسزي 

والتكفير الديني أكد حب  طليعة لبنان على أن داعزش 

والح د ال عبي ليسا إال مسميات حركية لزهزا وبزكزل 

مسمياتها األخرى وم تقاتها وهما وجزهزان لزعزمزلزة 

واحدة وبالتالي فإن مواجهة هذه القوى التي تزمزارس 

اإلرها  المنظم، هي مزهزمزة كزل الزقزوى الزوطزنزيزة 

  .والتقدمية العربية

جاء ذل  في الكلمة القومية ال املة الزتزي ألزقزاهزا 

ناه  رهيس حب  طليعة لبنزان الزعزربزي االشزتزراكزي 

المحامي حسن بيان في المهرجان الجماهيري المركبي 

 29/2/3022الذي أقامه الحب  قبل ظهر يزوم األحزد 

الجاري في قاعة فندق الكومودور في بيروت لمناسزبزة 

حلول الذكرى السبعين لميالد حزب  الزبزعز  الزعزربزي 

االشتراكي والئانية واألربعين الناالقة جبهة الزتزحزريزر 

العربية وذل  بحضور ح ود بعئية من مختلف األعمزار 

ومن كل محافظات لبنان يتقدمهم ممئلون لفزصزاهزل 

المقاومة الفلساينزيزة واألحزبا  والزقزوى الزوطزنزيزة 

والتقدمية اللبنانية، وقد استزهزل الزحزفزل بزالزوقزوف 

للن يد الوطني اللبناني ون يد البع  ثم عر  فزيزلزم 

وثاهقي تناول مراحل تأسيس البع  وقياداته المتتالية، 

فكلمة للسيدة إلهام مبارك التي رحب  بالحزضزور فزي 

هذه المناسبة العبيبة على قلو  البعئزيزيزن فزي كزل 

أنحاء الوطن العربي متوجهة بالتحية إلى روح الزقزاهزد 

الم سس للحب  األستاذ مي يل عفلق ولل هيد صدام 

حسين ولقيادة الحب  وعلى رأسها األمين العام الرفيق 

  .عبة الدوري وناهبه الرفيق الدكتور عبد المجيد الرافعي

بعد ذل  أعاي  الكلمة لألستاذ نجاح واكيزم بزاسزم 

األحبا  والقوى الوطنية والتقدمية الزذي حزيزا ذكزرى 

تأسيس البع  التي ت كل واحدة من أهم روافد ذلز  

النهر العظيم في حركة التحرر العربية الزتزي حزقزقز  

بوجود البع  العديد من اإلنجازات واالنتصارات لزألمزة 

بالرغم من النكسات التي تصيبها هذه األيزام. مز كزدا  

على أهمية إعادة إنتاج حركة تحزرر عزربزيزة مزتزجزددة 

مستندة إلى تراث حركة الزتزحزرر الزعزربزيزة حزيز  أن 

التحديات كبيرة وال سبيل لمواجهتزهزا إال بزالزتزكزاتزف 

  والتضامن ووحدة الصف.

ثم ألقى األخ سزرحزان مزوسزى كزلزمزة الزفزصزاهزل 

الفلساينية م كدا  على أهمية الم زاركزة فزي ذكزرى 

تأسيس البع  الذي سيبقى قويا  مهما يتعر  له من 

تحديات وم امرات، وسعيه في مواجهتها ومزحزاربزتزه 

للفكر الرجعي التكفيري وتصديه لمخاازات االحزتزالل 

الصهيوني متوجها  بالتحية إلى روح شهيد الحاج األكبزر 

صدام حسين وروح ختيار الئورة الفلساينيزة األخ أبزو 

عمار وقرأ على الحضور فحوى رسالة القاهد الفلسايني 

في سجون االحتالل الصهيوني مروان البرغوثي يزدعزو 

فيها إلى خو  معركة األمعاء الخاوية وإثزارة قضزايزا 

  .األسرى في معتقالت العدو من جديد

وألقى كلمة جبهة التحرير العربية األخ يزاسزيزن أبزو 

صالح الذي توجه بالتحية إلى األميزن الزعزام لزلزبزعز  

المجاهد عبة الدوري وإلى قيادة طليعة لبزنزان وعزلزى 

رأسها المناضل الدكتور عبد المجيد الرافعي. ناقال  إلزى 

الحضور تحيات أمين عام الجبهة عضو القيادة القومية 

للبع  المناضل ركاد سالم، متارقا  في كزلزمزتزه إلزى 

أهمية توحيد الصف الفلسايني فزي هزذه الزمزرحزلزة 

المصيرية، وداعيا  إلى االلتفات إلى أوضا  الزمزخزيزمزات 

الفلساينية في لبنان التي يجري العمل على إفزراغزهزا 

من ساكنيها تمهيدا  إللغاء حق العودة للفلسايزنزيزيزن 

وهذا ما جرى في مخيم البارد سابقا  ويجري اليزوم فزي 

  .مخيم عين الحلوة

 أيها الرفاق، أيها األخوة واألصدقاء

تحل الذكرى السبعون لتأسيس حببنا، حب  الزبزعز  

العربي االشتراكي، والذاكرة تعود بنا إلى يزوم الزتزقز  



      7102نيسان طليعة لبنان الواحد /  

 

كوكبة من المناضلين العر  فزي غزوطزة دم زقزيزة، 

لتعلن اناالق البع  كحركة قومية عزربزيزة، يزحزاكزي 

تركيبها التنظيمي وبنزيزتزهزا الزفزكزريزة وم زروعزهزا 

السياسي واق  األمة العربيزة وهزي تزواجزه تزحزديزات 

 .االحتالل والتجبهة والتخلف

هذا الحب  الذي سبق اإلعالن عن تأسيسه، التبز زيزر 

بأفكاره ومبادهه، كان ومنذ اناالقته يجد نفزسزه فزي 

كل ساحات النضال الجماهيري والكفاح ال عبزي بزكزل 

أشكاله. فهو وجد نفسه في قيادة الحركزة ال زعزبزيزة 

العربية حامال  قضايا الجماهير ومدافعا  عنها مزن أجزل 

الحرية وديموقراطية الحياة السياسية وإقزامزة نزظزام 

العدالة االجتماعية وتكاف  الفزر  وتزوفزيزر الزحزيزاة 

الكريمة لل راهح ال عبية التي تعزانزي مزن الزحزرمزان 

 .واالستغالل االجتماعي

وكما وجد نفسه في صل  النضال الجماهزيزري، وجزد  

نفسه أيضا  في طليعة القوى المقاومة لالحزتزالل عزلزى  

أر  فلساين ولبنان والعراق واألحواز، حي  البعئزيزون  

كانوا سباقين للتاو  والقتال في فلساين ضد الزعزدو  

الصهيوني، وكانوا سباقين في الزتزصزدي لزالعزتزداءات  

واالحتالل الصهيوني للبنان، وقرى العرقزو  وكزفزركزال  

والايبة وغيرها شزواهزد عزلزى ذلز . وهزذا الزمزسزار  

النضالي للحب  فزي مزقزاومزة الزعزدوان عزلزى األمزة  

واالحتالل ألرضها، كان عنوانه الناص ، قيادته للمقاومزة  

الوطنية العراقية التي تصدت ألعتى قوة عسكزريزة فزي  

العالم وفرض  عليها االنسحا  تح  ضغط ضزربزاتزهزا  

 .والخساهر التي مني  بها قوات االحتالل األميركي 

إن الحب  الذي برز حضوره في فزعزالزيزات الزنزضزال 

الجماهيري ألجل التغيير السياسي، وبرز في فزعزالزيزات 

الفعل المقاوم لالحزتزالل الصزهزيزونزي لزفزلزسزازيزن 

وتوسعاته، وفي مواجهة االحتالل األميركي والمزتزعزدد 

الجنسيات للعراق ومزن بزعزدهزا لزالحزتزالل اإليزرانزي 

واستمرار تغوله في العراق والعمق العربي، كان داهزم 

الحضور في فعاليات العمل الوحدوي بدءا  بزدوره فزي 

إقامة أول وحدة في التاريخ العربي الزحزديز ، وإعزادة 

استحضار اناالقة جديدة آلليات الوحدة بعد االنفصزال 

، مزن 2692والذي توج بإعالن الساب  ع ر من نيسان 

ثم إبقاء الدعوة للوحدة متصدرة خاابه السياسي يوم 

كان يقود السلاة الوطنية فزي الزعزراق عزلزى مزدى 

خمسة وثالثين عاما ، وفي دعوته المستمرة لزتزوحزيزد 

الجهد العربي النضالي في جبهة شعبية عربية تزكزون 

رافعة سياسية شعبية لقيادة النضال الجماهيزري ضزد 

 .أعداء األمة من داخل الوطن وخارجه

إن الحب  الذي نحيي وإيزاكزم الزذكزرى السزبزعزيزن 

لميالده كان همه األساسي وسيبقى الدفا  عن قضايا 

األمة وحماية هويتها القومية فزي وجزه مزن يزحزاول 

النيل منها. وهو على مدى سبعين عامزا ، اخزتزبزر فزي 

معارك النضال القومي والوطني والديموقزراطزي. وإذا 

كان  شاب  تجربته في سياقات النضال خارج السلازة 

وفي إدارتها، بعر اإلخفاقات ولم يصل إلى مسزتزوى 

الاموح الذاتي والتوق الجماهيري، فهزذه اإلخزفزاقزات 

تحصل عادة م  كل الحركات الزئزوريزة فزي الزعزالزم، 

وليس  خاصة بحركة الئورة العربية والحب  أبرز معزبزر 

 .عن أهدافها وهو قادر على تجاوزها

إن الحب  إذ يستمر حضورا  نضاليا  رغم كل ما تعر   

له من عدوان ومن اغتزيزاالت وتصزفزيزات واعزتزقزاالت  

وحصار ومحاصرة وآخرها قرار االجتئاث ومن ثم الحزظزر  

وتح  أي مسمى، فألنه حب  ولد من رحم أمة تزخزتزلزج  

 .بالحياة والحيوية وهي تسعى لإلفصاح عن ذاتها 

وهو إذ استمر ويستمر فزي أداهزه الزنزضزالزي قزبزل 

استالمه للسلاة وبعدها، فألنه حب  لم ي كل بزقزرار 

سلاوي، كي يذه  بذهابها بل جاء في سياق نضالزي 

وأطل على الحياة العربية يوم نضج  الظروف الذاتزيزة 

 والموضوعية لميالده.

 أيها الرفاق، أيها األخوة واألصدقاء

إن الحب  الذي انالق رافعا  شعار الوحزدة والزحزريزة 

واالشتراكية، انالق من وعي ثاب  وراسخ بأن الزوحزدة 

هي مصدر القوة لألمة والتجبهة هي عنوان لزلزضزعزف 

والهوان، فبالوحدة تتقدم األمة، وبزالزتزجزبهزة تزتزأخزر 

 .وتتراج  ويتم االستقواء عليها

ولهذا فإن األسبا  التي أمل  انبئاق حزركزة ثزوريزة 

عربية لسبعة عقود خل ، لقيادة النضال العربي نزحزو 

تحقيق أهداف األمة في التحزرر والزتزقزدم ومزواجزهزة 

االستعمار بنموذجيه الجديد والقديم، تفر  نفزسزهزا 

اليوم بقوة، حي  األمة تتعر  لمخاطر جزمزة تزهزدد 

أمنها القومي كما أمنها المجتمعي وفي ظزل ارتزفزا  

منسو  خاا  سياسي مغرق بمفزرداتزه الزمزذهزبزيزة 

والااهفية والذي بلغ حد الغلّو بعدما ك زف الزنزظزام 

اإليراني عن حقيقة ما يضمره ضزد الزعزروبزة كزأمزة 

وهوية قومزيزة، وبزات يزالقزي بزنزتزاهزج دوره الزدور 
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الصهيوني صاح  الم رو  األصلزي إلعزادة صزيزاغزة 

األوضا  السياسية العربية على قواعد الفرز المزذهزبزي 

والااهفي والتناحر بين المذاهز  والزازواهزف وحزتزى 

يبقى موقعه األقوى في مناقة يعيش أبناؤهزا حزالزة 

 .احترا  داخلي

لذل  فإن األمة العربية وهي تواجه تحزديزات جسزام،  

معنية بمواجهة كل من يهدد أمنها القومي والمجتمعي  

استعماري ومتكآته اإلقليميزة  -من قوى التحالف الصهيو 

التي تعمل على توظيف أدوار قوى الترهي  السزيزاسزي  

واالجتماعي والتكفير الديني في سياق الم رو  الهزادف  

إلى النبول بالواق  العربي تقسيما  وتفتيتا  إلى مزا دون  

ما هو قاهم حاليا  لتقدير أن تقسيمات سايكس بيكو لم  

تعد تلبي الحاجة ألمن الكيزان الصزهزيزونزي وأصزحزا   

 .الم اري  التي تضمر عداء  للعروبة 

ولهذا فإن الحب  يعيد التأكزيزد بزأن الصزرا  الزذي 

تخوضه األمة ضد أعداء الخارج وقوى تخريز  الزداخزل 

هو صرا  قومي بامتياز وبمضمون اجتماعزي تزحزرري. 

وهذا العدوان ال امل الذي يابق على األمة يزفزتزر  

أن يواج ه برد شامل وعلى قاعدة وحدة المعايير. فمن 

يحتل أرضا  عربية، عدو لألمة، ومن يعتدي عليزهزا أيزا  

كان  التبريرات هو عدو لألمة ومن يمعن تخريبا  وعبئا  

بأمنها االجتماعي هو عدو بابيعة الحال، ومن يزعزمزل 

على تغيير التركي  الديمزوغزرافزي ويزنزفزذ سزيزاسزة 

ممنهجة للتهجير القسري والترحيل والت زريزد والزفزرز 

على أساس مذهبي وطاهفي واثني هزو عزدو لزألمزة، 

وبالتالي فإن تابيق وحدة المعايير في التزعزامزل مز  

من يمارس مباشرة أو بالنيابة ضر  وحدة المكزونزات 

الوطنية هو موقف مبدهي يج  األخذ به للحز ول دون 

 .نفاذ الم اري  المهددة لألمة بوجودها وهويتها

إن الحب  الذي يجد نفسه حي  تزقزتزضزي ضزرورات 

النضال ذل ، هو اليوم عزلزى اسزتزعزداد وفزي حزالزة 

جهوزية تامة لالنخرا  في ورع الزعزمزل السزيزاسزي 

الوطني والقومي لبلورة م رو  قومي تزنزخزر  فزيزه 

كافة القوى العزربزيزة الزحزريصزة عزلزى وحزدة األمزة 

وتقدمها وحماية هويتها القومية. وهو إذ يالق نزداء  

إلى قوى األمة الحية التحررية لتوحيد قواهزا والزخزروج 

من حال ال رذمة إلى حال المأسسة، يزرى بزأن قزيزام 

الجبهة ال عبية العربية القومية هي وحزدهزا الزقزادرة 

على ت كيل رافعة للنضال العربي وقيادة الزجزمزاهزيزر 

 .إلى بر أمانها السياسي واالجتماعي وطنيا  وقوميا  

إن الحاجة لقيام هذه الجبهة هي حاجة ملزحزة، وأنزه 

أمام تحالف واهتالف القوى المعادية ال خيار أمام األمزة 

إال بوحدة نضالية عربية ترتقي بالمواجهة إلى مستوى 

ال مولية. والجماهير العربية أثبت  أنهزا تزمزلز  مزن 

اإلمكانات ما يمكنها من إثبات وجودها واستعادة زمام 

 .المبادرة

 أيها الرفاق أيها األخوة واألصدقاء

إننا في هذه المناسبة، مناسبة الزذكزرى السزبزعزيزن 

لميالد حببنا، حب  البع  العربي االشتراكي، والزذكزرى 

الئامنة واألربعين الناالقة جبهة التحرير العربية نقول 

أن األر  العربية هي بنفس المستوى من الزقزدسزيزة 

وكل انتهاك واحتالل لها وأيا  كان  هوية المحتزل هزو 

انتهاك لقدسيتها وحرمتها، سواٌء تجسد هذا االحزتزالل 

ماديا  على أر  فلساين أو العراق أو األحواز أو لبنزان 

أو سوريا أو الجبر وبزالزتزالزي، ال سزبزيزل إلنزهزاهزه إال 

بالمقاومة والكفاح ال عبي بكل أشكاله واناالقا  مزن 

اعتبار أن أي تهديد واحتالل أر  عربية هزو تزهزديزد 

 :لألمن القومي العربي برمته وهذا يتال 

أوال : إطالق موقف سياسي ينظر إلى قزوى االحزتزالل 

بمعيار واحد وليس على قاعدة ازدواجية أو تزعزدديزة 

 .المعايير

ثانيا : أن تتعامل القوى الوطنية والتحررية العربية مز   

القوى المقاومة لالحتالل باعتبارها رأس حربة متقزدمزة  

في مواجهة المحتل في نااق تموضعه المكاني، وهزذا  

يملي عليها تقديم كل وساهل الدعم السياسي والمزادي  

والتعبوي لها. وهذا ينابق ب كزل خزا  عزلزى واقز   

 .المقاومة في فلساين والعراق واألحواز 

إن الحب  وهو ي كد على هذين المزنزازلزقزيزن فزي 

التعامل م  المحتل، والمقاومة له، يز كزد عزلزى قزوى 

المقاومة العربية، أن تزقزرن م زروعزهزا الزكزفزاحزي 

المقاوم لالحتالل صهيونيا  كان أميركيا  أم إيزرانزيزا  أم 

تركيا بم رو  سياسي للبناء الوطني يكون أساسا  لحل 

سياسي وطني يتظلل الجمي  بخيمته، ويفسح الزمزجزال 

أمام إعادة التأهيل السياسي واالجتماعي على قزاعزدة 

المساواة في المواطنة والعدالة االجتماعزيزة وتزكزافز  

الفر . وهنا فإن الحب  وفي هذه المناسبة يرى فزي 

م رو  الحل السياسي الذي أطلقته قيادة الحزب  فزي 

العراق الم رو  الوطني الذي يمكن العراق من تحزريزر 

أرضه من التغّول اإليراني ومخلفات االحتالل األميزركزي 

وإعادة توحيده على األسس الوطنية والديمزوقزراطزيزة 

وينهي كل ما أفرزته العملية السياسية من مزوبزقزاٍت 

سياسية واجتماعية عبر إنهاهه لزنزظزام الزمزحزاصزصزة 

والفساد واالرتهان للخارج الدولي واإلقليمي، وقبل كل 

شيء إسقا  وإلغاء كزل قزرارات االجزتزئزاث والزحزظزر 

 .واإللغاء واإلقصاء وما ترت  على ذل  من نتاهج

وما ن كد عليه لجهة أهميزة الزمز زرو  السزيزاسزي 

الوطني الذي يرى فيه الحب  حال  لما يعاني منه العزراق 

ووض  حد لااحونة الموت وتتالي المجازر التي ترتكز  
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بحق شعبه وآخرها مجازر الموصل، فإننا ن كد عليه بما 

يتعلق بفلساين، إذ إن الحب  في الوق  الذي يزدعزو 

فيه إلى تصعيد الكفاح بكل أشكاله يدعو قوى الزئزورة 

الفلساينية إلى مغادرة وهم التسوية إن على أسزاس 

المبادرة العربية أو غيرها، ويناشد فصاهل الزمزقزاومزة 

إلى توحيد الموقف الفلسايني على قزاعزدة بزرنزامزج 

وطني تجم  عليه كافة األطراف وبما يزخزدم األهزداف 

الوطنية المرحلية واالستراتيجزيزة وتزوظزيزف الزتزحزول 

اإليجابي في الرأي العام الدولي ضد العدو الصهيزونزي 

وسلوكه العنصري إلى مادة لح د الرأي العام العالمزي 

حول الحقوق الم روعة ل ع  فلساين. وهزنزا ال بزد 

من توجيه تحية للمناضلة العربية ريزمزا خزلزف الزتزي 

فضل  االستقالة على سح  تزقزريزر "اإلسزكزوا" الزذي 

 .(يصنف "إسراهيل" دولة ابارتايد أي دولة فصل عنصري

إن الحب  وهو ي كد بأن قضية العراق بما هي قضية 

تحرير وتوحيد وحماية هويزة قزومزيزة بزاتز  قضزيزة 

مركبية لألمة وهي بات  معيارا  لتقويم المزواقزف مزن 

الذين يناصبون األمة العداء على مختزلزف م زاربزهزم 

ومواقعهم، ال يرى في ذل  انكفاء للموق  الذي تحتزلزه 

القضية الفلساينية من االهتمام الزقزومزي، بزل هزي 

كان  وستبقى قضية مركبيزة مزن قضزايزا الزنزضزال 

العربي والحب  هو من أطلق هذه المقولزة، وهزذا مزا 

ي كل ثابتة من ثواب  األدبيات البعئية وحضورا  داهمزا  

  .في مقوالت قادة الحب 

فالقاهد الم سس، ربط تحرير فلسازيزن بزالزوحزدة، 

والقاهد صدام حسين، الذي لم ينس فزلزسزازيزن فزي 

أقسى الظروف حراجة في حياة اإلنسزان، كزان يز كزد 

داهما ، بأن فلساين في قلوبنا وعيوننا إذا ما استزدرنزا 

إلى أي من الجهات األرب ، وهذا موقف مبدهي وأملنا أن 

ترتقي القوى األخرى إلى هذا الموقف المزبزدهزي الزذي 

يعتبر كل تهديد ألمن مكّون وطني عربي هو تزهزديزد 

لألمن القومي العربي وعليه تز سزس الزمزواقزف مزن 

 .األخرين

 أيها األخوة والرفاق واألصدقاء

في هذه المناسبة التي نحييها وإياكم، فزإن الزحزب  

يعود وي كد بأن الحلول السياسية لألزمات البنيوية في 

العديد من الساحات العربية هي السبيل الوحيزد الزذي 

يخرج هذه الساحات من اختناقزاتزهزا الزقزاتزلزة وهزذه 

الحلول يج  أن تكون منالقة  من حوار سياسي يكزون 

قادرا  على بلورة مخرجات سياسية وطنية ت كل أساسا  

لبناء سياسي جديد تصان مزن خزاللزه وحزدة األر  

وال ع  والم سسات ويعيد هيكلة الحياة السزيزاسزيزة 

على قواعد الديموقراطية والتعددية وحكزم الزقزانزون 

وينهي تسلط المنظومات األمنيزة عزلزى إدارة شز ون 

 .البالد والعباد

إن هذه الحلول السياسية، هي التي تض  حزدا  لزكزل 

أشكال التدخل الخارجي، دوليا  كان إقليميا ، وهي الزتزي 

تسقط حاالت االنك اف الوطني وتنهزي أدوار الزقزوى 

الااهفية والمذهبية التي بات  مجاال  خصزبزا  تسزتزئزمزر 

فيها القوى الدولية واإلقليمية خزدمزة لزمز زاريزعزهزا 

وأجندة أهدافها الخاصة وعلى حسا  أمن الزمزكزونزات 

 .الوطنية وأمن الجماهير االجتماعي

إن قوى الترهيز  السزيزاسزي والزتزكزفزيزر الزديزنزي 

واالجتماعي، هي من إفزرازات االحزتزالل وهزي خزازر 

مضاف إلى الخار الذي تزجزسزده م زاريز  الزتزحزالزف 

استعماري المتمزاهزي مز  م زاريز  الزقزوى  -الصهيو

ال عوبية، وبالتالي فإن مخاطرها بزاتز  تزرتزقزي حزد 

التهديد الجدي للمكونات المجتمعية الزعزربزيزة، وهزي 

 .تضر  حي  يال  م غلوها أن تضر 

وإن "داعش" والح د ال عبي لزيزسزا إال مسزمزيزات 

حركية لها بكل مسمياتهما األخرى وم تقاتهما وهزمزا 

وجهان لعملة واحدة. وبالتالزي فزإن مزواجزهزة هزذه 

القوى التي تمارس اإلرها  المنظم هزي مزهزمزة كزل 

القوى الوطنية والتقدمية العربية بالنظر إلزى الزخزازر 

الذي بات  ت كله على تماس  النسيج االجتماعي وعلى 

االستقرار المجتمعي. وإن أكزئزر األطزراف تضزررا  مزن 

سلوك هذه القوى هي الزقزوى الزوطزنزيزة والزقزومزيزة 

والتقدمية العابرة للاواهف والمذاه  فكرا  وتنزظزيزمزا  

وممارسة والحب  في طليعتها الذي كان وسيبقى فزي 

طليعة القوى التي تواجه التصدي لالحزتزالل وأصزحزا  

الم اري  التقسيمية على مستوى المكونات الزوطزنزيزة 

 .وعلى المستوى المكونات المجتمعية

وأما بالنسبة للبنان، فإننا ال نراهزن أبزدا  عزلزى هزذه  

الابقة السياسية في اجتراح حلول سزيزاسزيزة لزألزمزات  

المستعصية ومنها أزمة استيالد قانون انتخابي جزديزد،  

ألن ه الء الذين يتصدرون طرح م اري  حلول لمكافحة  

الفساد السياسي واإلداري والمالي فكيف لهم أن يفعلوا  

ذل ؟ وهم غارقزون فزي فسزادهزم وإفسزادهزم  وأن  

القانون االنتخابي الذي ي تد السجال حوله، لزيزس هزو  

القانون المرتجى الذي يعول عليه إلبراز حقيقة التمئزيزل  

ال عبي. إن القوى الااهفيزة الزغزارقزة فزي خزازابزهزا  

المذهبي والااهفي، ال يمكن أن تنتج قانون انزتزخزابزيزا   

وطنيا ، بل سيكون قانونا  جديدا  للزمزحزاصزصزة وإعزادة  

ت كيل السلاة على قواعد مذهبة الحزيزاة السزيزاسزيزة  

وتحويل الااهفية السياسية من نظام للحكم إلى نزظزام  

مجتمعي تتدرج فيه الااهفية من كونها ثقافة سياسيزة  

للابقة الحاكمة إلى ثقافة شعبية وإن الاريزق األقصزر  

 .للتغيير هو إلغاء الااهفية السياسية 
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ولذل ، فإن الحل ال يكون إال بقانون انزتزخزابزي خزارج 

القيد الااهفي وعلى أساس النسبية ولبنان داهرة وطنيزة 

واحدة، وكل ما عدا ذل ، هو مزراوغزة وكسز  لزلزوقز  

لتمديد األزمة اناالقا  من تمديد آخر للمجلس الزنزيزابزي 

وإن إقرار تعليق جلسات المجلس الزنزيزابزي لزم يزعزلزق 

اجتماعاته وحس  بل علق إقرار الموازنة ومعها سلسزلزة 

الرت  والروات  ولم يبق إال قوانين الت ري  الزعز زواهزي 

 . وأبرزها قانون اإليجارات التهجيري الظالم

وإننا في هذه المناسبة نزدعزو إلطزالق ورشزة عزمزل 

سياسي لألحبا  والقوى الوطنية والتقدميزة والزهزيزئزات 

النقابية وهيئات المجتم  المدني والناشاين في الحزراك 

ال عبي ألجل ت كيل قوة ضغط شعبيزة تزكزون قزادرة 

على الح ول دون تمرير م اري  إعادة توزي  المحاصصة 

الااهفية والمالية على الابقة التي تمزسز  بزمزفزاصزل 

السلاة وألجل بلورة م رو  وطني تنعكس فزيزه إرادة 

التمئيل ال عبي وت كل منزازلزقزا  إلدامزة الزمزحزاسزبزة 

والمساءلة ال عبية لرموز الفسزاد السزيزاسزي والزمزالزي 

 .واإلداري واالجتماعي

 أيها الرفاق، أيها األخوة واألصدقاء

فلنعد إلى المرجعية الجماهيرية التي هزي األسزاس فزي  

تصوي  المسار النضالي. ونحن كنا وسنبقزى نزقزف عزلزى  

الضفة التي يقف عليها ال ع  ضد االحتالل األجنبي، وضزد  

 .نظم القم  واالستبداد وضد قوى الترهي  والتكفير الديني 

تحية للبع  في ذكرى ميالده، وتحية لجبهة الزتزحزريزر 

 العربية في ذكرى اناالقتها،

تحية للرفاق الم سسين وعلى رأسهم القاهد الم سس 

 األستاذ مي يل عفلق

تحية لألمين العام للحب  الرفيق عزبة إبزراهزيزم وهزو 

يقود مسيرة المقاومة لتحرير العزراق وإعزادة تزوحزيزده 

 وحماية عروبته، 

وتحية للرفيق ناه  األمين العام للحب  الدكتزور عزبزد 

المجيد الرافعي ونتمنى له ال فاء وإلى كل الزرفزاق فزي 

كل مستوياتهزم الزقزيزاديزة وإلزى كزل كزوادر الزحزب  

 .ومناضليه في لبنان وعلى مساحة الوطن العربي الكبير

تحية ل ع  فلساين وثورته، وتحية ل زعز  الزعزراق 

 ومقاومته وتحية ل ع  األحواز ومقاومته،

تحية لل هداء الذين واكبوا مسيرة الحب  الزنزضزالزيزة 

 وعلى رأسهم ال هيد القاهد الرفيق صدام حسين،

تحية ل هداء األمة في لبنان و فلساين والعراق وكزل 

ساحة عربية سقاوا وهم يزقزاومزون االحزتزالل ونزظزم 

 .االستبداد والقم 

 .الحرية لألسرى والمعتقلين

ع تم، عاع البع ، عاش  جبهة التحزريزر الزعزربزيزة، 

 .. عاش  األمة العربية

 

أقام حب  ،"طليعة لبنان العربزي االشزتزراكزي"، 

لتأييس حب  "البع  العربي  20ولمناسبة الذكرى 

االشتراكي"، حفل استقبال بالمناسبة في استراحزة 

الوفاء في بلدة مببود، حضزره رؤسزاء بزلزديزات 

وأعضاء القيادة القارية ومخاتير وممئزلزون عزن 

األحبا  وشخصيات، وجرى خالله تكريم عدد مزن 

 .مناضلي الحب 

استهل الحفل بالن يد الوطني، ثم ن يد حزب  

البع ، وتاله تقديم وترحي  من رامي بزو عزرم، 

وألقى أمين سر فر  جبل لبنان الدكزتزور مزحزمزد 

نصر الدين كلمة،  فأكد علزى مزواصزلزة مسزيزرة 

الحب  بقيادة األمين العام عبت إبراهيم، ونزاهزبزه 

الدكتور عبد المجيد الرافعزي، عزلزى الزرغزم مزن 

التحديات الكبيرة، مزعزتزبزرا  أن هزنزاك م زروعزا  

فارسيا  يهدف إلى ضر  األمة العربية لزمزصزلزحزة 

 .الكيان الصهيوني

وألقى كلمة المكرمين الزرفزيزق زيزد الزحزجزار، 

فتناول تاريخ ومسيرة الحب  النضالية، الفزتزا  إلزى 

على يد األستزاذ  2622أن الحب  تأسس في العام 

مي يل عفلق وعدد من األساتذة في دم زق، ردا  

على احتالل فلسازيزن، م زددا  عزلزى مزتزابزعزة 

 .المسيرة والدفا  عن الحقوق العربية
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أحيا "حب  طليعة لبنان العربي االشتراكي" وبزلزديزة 

الهبارية وعاهلة شهيد المقاومة الزوطزنزيزة لزالحزتزالل 

الصهيوني شهيد حب  الزبزعز  الزعزربزي االشزتزراكزي 

المناضل سليم عبد اللايف بركات، الذكزرى السزابزعزة 

قضزاء  -والع رين الست هاده في عملية في كزوكزبزا

حاصبيا، في مركب يوسف نور الدين االجزتزمزاعزي فزي 

، بحضور أعضاء قيادة قار 6/2/3022البلدة يوم األحد 

لبنان للحب  ، رهيس اتحاد بلديات الزعزرقزو  مزحزمزد 

صع ، رهيس داهرة أوقاف حاصبيا ومرجعيون ال زيزخ 

جهاد حمد، مفو  النباية في ك افة التربية الوطنية 

القاهد شكي  سالمة على رأس وفد من الزمزفزوضزيزة 

األمين العام ل"الحب  الديمقراطي الزلزبزنزانزي" ولزيزد 

بركات، مس ول التئزقزيزف فزي مزنزسزقزيزة حزاصزبزيزا 

ومرجعيون في تيار "المستقبل" كرم إبراهيم ، ممئلون 

عن القوى واألحزبا  ورجزال ديزن، مزمزئزلزو األنزديزة 

والجمعيات، وح د من أهالي البزلزدة وقزرى الزجزنزو  

 . ورفاق ال هيد من كافة المناطق اللبنانية

بعد قراءة آيات من الذكر الحكيم، والن يد الزوطزنزي 

ون يد البع  ترحي  من عريف الحفل ودقيقة صزمز  

تحية إلى روح ال هيد وأرواح شزهزداء األمزة وشزهزداء 

البع ، ،وقصيدة لرفيق ال هيد محمد أبو علي تال ذل  

عر  فيلم وثاهقي ي رخ لحياة ال هيد تزحز  عزنزوان 

 .ال هيد سليم بركات من الوالدة إلى ال هادة

ثم ألقى عضو اللجنة المركبية في "الحب  ال يزوعزي 

اللبناني" رجاه  أبو همين، كلمة باسم األحبا  والقوى 

الوطنية، وجه فيها التحية إلى روح ال زهزيزد بزركزات 

"وكل ال هداء الذين منحونا التحرير من العدو الغاشم، 

وقد علمنا ال هيد بركات األحرف األولى من ال زهزادة 

 ."والمقاومة

 

كما وجه رهيس بلدية الهبارية أحمد بركزات "تزحزيزة 

محبة وفخر لكل شهيد قزدم روحزه لزيزحزيزا الزوطزن، 

فال هادة ثقافة حياة ال يفهم معناها إال مزن يزنزعزم 

بالحرية والكرامة وال ينالها إال الرجزال الزرجزال الزذيزن 

يهبون أنفسهم للذود عن مبادهزهزم". وتزوجزه لزروح 

ال هيد بركات بالقول: "إن دماءك أيها ال هيد سلزيزم 

بركات ودماء ال هزداء أمزئزالز  أتزاحز  لزنزا فزرصزة 

اإلحساس باألمل وال عور بالحرية، فكان  على طزريزق 

التحرير الكبير الذي نلنزاه بزعزد رحزيزل كزوكزبزة مزن 

 ."ال هداء

واختتم االحتفال بقصيدة شعرية لل اعر عمر شبلزي 

ثم توجه الحضور ووضعوا إكليل من الورد على ضريزح 

 . ال هيد

 

 أهل ال هيد وأبناء بلدته

 رفاق ال هيد
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 أيها الحضور الكريم

نجتم  اليوم إلحياء الذكزرى السزابزعزة والزعز زريزن 

الست هاد رفيقنا سليم بركات، الذي ارتزفزعز  ذكزراه 

تاجا  فوق رؤوسنا وكللتها بزالزغزار. نسزتزعزيزد ذكزرى 

 باوالته حي  ننعم اليوم بفيء أرضنا، ونعتب بكرامتزنزا

الزتزي لزم  وحريتنا. إن ما حصلنا عليه الكئير من النعم

تكن لو لم يقدم سليم وكل ال هداء أرواحزهزم مزهزرا  

م  الت ريعات الدينية والمزدنزيزة  لهذه األر . لقد كر 

ال هزداء بزمزا لزهزم مزن دور فزي إعزازاء الزحزيزاة 

لمجتمعاتهم، وعن ذل ، اعتبر القرآن الكريم ال هزداء 

أحياء  عند ربهم يرزقون. واعتبر الرسول العربي الكريم 

شهيدا  كل من يموت في سبزيزل الزدفزا  عزن أرضزه 

وعرضه.. وأخيرا  اعتبر صدام حسين، أن ال هداء أكزرم 

م حياته وحياة ولديه ثمنا  لتحرير وطنه  منا جميعا ، فقد 

 وأمته العربية.

لقد لبى الرفيق ال هيد، منذ نعومة أظافره، نداء ربه 

وحببه، فانضم إلى المقاومة الوطنية اللبنزانزيزة، بزيزن 

صفوف قوات التحرير لحب  البع  العربي االشزتزراكزي، 

 سالكا  منذ تل  اللحظة در  المقاومة.

 أيها الحفل الكريم 

لقد وض  البع  في لبنان المدامي  األولى للمقاومة 

الوطنية اللبنانية. وكان  كفركال والايبة انزازالقزتزهزا 

م 2696األولى منذ العام  ، فأينع  التجربة عزنزدمزا قزد 

الحببيون حياتهم في معارك خزاضزوهزا ضزد الزعزدو 

. فكان  عاهلة الرفيق عزلزي 2621الصهيوني في العام 

شرف الدين، األ  وولداه، أول العنقود فزي سزلزسزلزة 

ال هادة، وتالهم الرفيق عبد األمزيزر حزالوي الزقزاهزد 

 الميداني لبناء تل  التجربة. 

ع  عزنزدمزا انزخزر  فزي  لقد تعمق   التجربة وتوس 

صفوفها بعر الحركات السياسيزة وأحزبا  الزحزركزة 

ف  الوطنية اللبنانية، فدفعوا شهداء نعتب بهم ونزتز زر 

ب هادتهم. وكبرت أكئر وأكئر بعد اناالقتها الزئزانزيزة 

عندما احتل العدو الصهيوني معظم األراضي اللبنانزيزة 

، حينذاك انخر  فزي صزفزوفزهزا كزل 2613في العام 

الذين آمنوا بأنه ما ُأخذ بالقوة ال ُيسترد إال  بالمقزاومزة 

ال عبية، فعم   المقاومة كل شبر محتل فزي لزبزنزان، 

 وشمل  معظم أطياف لبنان الدينية والسياسية. 

منذ تل  اللحظة أصبح  المقاومة الزرقزم الصزعز ، 

فكان  الجام  الوطني، والجام  الم ترك، والمئال الذي 

ُيحتذى في حماية األوطان وبناهها. وهذا ما ندعو إلزى 

إعادة استذكاره في مناسبة إحياء ذكرى شهادة رفيقنزا 

البال سليم بركات. وإذا كنا نعيد التذكير بزكزل ذلز  

فمن أجل إعادة بناء لبنان الجديد الذي عليه أن يت زسز  

لكل أبناهه ويحتضنهم، فيفتزحزوا الصزدور والزقزلزو  

 الحتضانه وحمايته.

وألن تحرير لبنان من أي ترهي  صهزيزونزي ي زكزل 

منارة م رفة لكل اللبنانيين، وألنه ال يحمي لبنان شيء 

آخر غير زنود أبناهه، فعلى كل اللبنانيين أن يصزازفزوا 

إلى جان  عقيدة المقاومة ويت بعوا بها أجزيزاال  تزلزو 

أجيال، واعتبار أنه ال يضي  وطن وراءه مقاوم. وتنابزق 

هذه العقيدة في كل الظروف واألحوال التزي مزا يزبال 

فيها عدو صهيوني يحتل أر  فلساين، أو مستعزمزر 

يحتل أي شبر من أرضنا العربية من المحيط األطزلزسزي 

 إلى الخليج العربي.

 عاهلة ال هيد وأبناء بلدته

لقد أسهمتم بهذا الواج  الجزلزيزل، واجز  تزحزريزر 

األر ، فقد قدمتم سليم شهيدا ، فهو فخر لكم ولزنزا. 

وهو شمعة تضيء سماءنا التي رفض  الخضو  لمحتل 

أثيم. فهنيئا  لكم عندما تفخرون بابن لزكزم، أو بزأحزد 

م روحه قربانا  مقدسا  من أجل جزمزيز   أبناء بلدتكم قد 

 اللبنانيين.

 ويا رفاق ال هيد

لقد أتيتم من كل األصقا  لت دوا التحية إلزى رفزيزق 

لكم، كان المئال واألنموذج في النضال البعئي. لقد نذر 

كل منكم نفسه من أجل هذا الزواجز . أنزتزم نزذرتزم 
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أنفسكم لمقاومة كل محتل أثيم تجرأ عزلزى تزدنزيزس 

شبر ولو واحد على أر  العروبة المتزرامزيزة األطزراف. 

وإن تم تحرير معظم األر  اللبنانية بزاسزتزئزنزاء جزبء 

منها، سيبقى هذا الجبء عالمة لن تنسوها، بل سيزظزل 

الحافب أمامكم العتباره هدفا  مقدسا . وإن كنتم أصحا  

أر  محتلة، فإن هذا الهدف لن يكزون الزوحزيزد، بزل 

أمامكم ساحات فلساين المحتلة التي تسزتزنزجزد كزل 

العر  لتحريرها. أر  فلساين المغتصبة هي قضزيزة 

العر  المركبية، التي لو منعنا احتاللها لما كان  أر  

لبنان قد احتل  ، ولكي نحمي لبنان عليزنزا أن نضزمزن 

تحرير فلساين. ولو حمينا فلساين لما كزانز  أر  

العراق قد احتل  ، وإننا لن ننعزم بزحزمزايزة كزرامزتزنزا 

العربية وحماية أمننا القومي العربي، إذا بقزي الزعزراق 

محتال . فمنكم نرف  التحية إلى المقاومة العزربزيزة فزي 

 فلساين ولبنان والعراق.

لقد رف  حببكم شعار المقاومة منذ تزأسزيزسزه فزي 

، وآمنتم بالمقاومة طريقا  لكم طالما ظل  2622العام 

األطما  االستعمارية والصهيونية حية في مزخزازازات 

الصهيوني. فهي لم ت ب  نهمزهزا   –التحالف األميركي 

بل هي اآلن متجهة الحتالل غير فزلزسزازيزن ولزبزنزان 

والعراق، وهي تستخدم طرق الحر  العسكرية وغيزرهزا 

من الوساهل الخبيئة. فلتبقى شعلة المقاومة حي ة فزي 

قلوبكم كما عل مكم حببكم أن كل أر  عزربزيزة هزي 

أرضكم، وأي احزتزالل ألي أر  عزربزيزة هزو احزتزالل 

 ألرضكم.

 أيها الحضور الكريم

لقد عانيتم ثقل ع ء احتالل أرضكم، ولكنكم كنزتزم 

مئاال  للصمود في هذه األر  األبية كزإبزاهزكزم. لزقزد 

قدمتم المئال في الصمود في هزذه األر ، وكزنزتزم 

مئال المقاومين كل من موقعه، وحسز  إمزكزانزيزاتزه 

وقدرته. ونلتم جباء ذل  نعمة الحريزة بزعزد هزبيزمزة 

العدو. وإن حضوركم إحياء ذكرى شهادة أحد أبنزاهزكزم 

م  األوفياء، لهو حر  منكم على تكريم كزل مزن قزد 

م روحه  نقاة دم في سبيل التحرير، وخاصة كل من قد 

في سبيل بلوغه. وإننا ن عر وإياكم بالفخر بكل أولئ  

ال هداء من دون النظر إلى دين أي منهم أو معتزقزده 

السياسي. أولئ  وإن اختلف  أديانهم ومعزتزقزداتزهزم 

السياسية، فقد جمعزهزم هزدف تزحزريزر األر  مزن 

االحتالل. ونحن اليوم نتذوق طزعزم الزنزصزر بزمزعزنزاه 

اإلنساني والوطني والقومي المالق، فليكن هدفنا فزي 

بناء وطن تتعدد أديانه ومذاهبه وقواه السياسية، على 

أن يجمعهم هدف أساسي عابر لزلزازواهزف الزديزنزيزة 

والمعتقدات السياسية، هزو هزدف الزدفزا  عزن هزذا 

الوطن الذي يأوينا جميعنا تح  سقزف واحزد، وتزحز  

سماء واحدة، وأر  واحدة، ففي المقاييس اإلنسانزيزة 

كما نعتقد فال السماء لها نبعات دينية متعزددة فزقزد 

خلقها إله واحد، وال األر  تختزبن مصزادر لزلزعزيزش 

تنخرها النبعات الااهفية فاألر  سزو اهزا إلزه واحزد، 

 فكلنا سواسية لدى الخالق العظيم.

 يا شهيدنا البال

في الذكرى السبعين لميالد حزببزنزا، حزب  الزبزعز  

العربي االشتراكي، الذي احتفلنا بذكرى تأسيزسزه مزنزذ 

يومين، نرف  تحيتنا في هذه المناسبزة إلزيز ، ونزحزن 

 نقف خاشعين في محراب .

وأخيرا ، يعاهدك رفاق  في لبنان وكل أقاار الوطزن 

العربي الكبير، على أنهم يحملون األمانة، ويمت زقزون 

البندقية من المحيط األطلسي إلى الخليج العربي، حيز  

تق  أطراف وطننا العربي الكزبزيزر، يزمزتز زقزون قزوة 

اإليمان إلباال مفاعيل ما تتعر   له أمتنا من موجات 

الة والدامية التي يدف  فيهزا الزعزربزي  من الحرو  النق 

حياته في مواجهة العربي، ويخرو  فيها العربي بيزديزه 

بنية بالده التحتية. واألشد أسزفزا  مزن كزل ذلز ، أن 

المستفيد األول من كل ما يزجزري مزن خزرا  ودمزار 

وموت وتهجير هو التحالف األميركي  الصهيونزي الزذي 

يقتات من دماهنا وأرواحنا ليضمن مصالحه وحده علزى 

 حسا  مصالحنا وحقنا بالعيش بكرامة. 

وتحية لكم جميعا  والسالم عليكم ورحزمزة مزن اهلل 

 وبركاته.
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أقام حب  "طليعة لبنان العربي االشتزراكزي" احزتزفزاال  

تكريميا إحياء لذكرى شهداهزه طزالل الزعزتزري وعزارف  

العلي وسمير حمود وأحمد هوشر ومحمد ديز  الزتزرك،  

في دارة الناه  السابق رهيس الحب  الدكتور عبدالمجيزد  

الرافعي، في حضور ممئل الرهزيزس نزجزيز  مزيزقزاتزي  

خلدون ال ريف، ممزئزل الزوزيزر مزحزمزد كزبزارة زكزي  

مقصود، ممئل الناه  محمد الصفدي أحزمزد الصزفزدي،  

الوزير السابق أشرف ريفي، ممئل الوزير السابق فيزصزل  

كرامي عبداهلل ضناوي، رهيس تجم  الزلزجزان والزروابزط  

معن ب ور، النقي  السابق للمزحزامزيزن فزهزد مزقزدم  

وممئلي أحبا  وقوى وطنيزة وفصزاهزل فزلزسزازيزنزيزة  

 وأعضاء مجالس بلدية واختيارية وهيئات مجتم  مدني. 

بداية الن يد الوطني وكلمة لليلى الرافعي تزحزدثز  

فيها عن مبايا العتري "فهو من خيرة شبا  طرابلزس، 

ملتبم، حريص على مصالح الحب  وسالمة رفاقه وقدم 

 نفسه فداء للوطن واألمة والحب ".

وألقى الرفيق ه ام عبيد كلمة الرافعي رأى فيها أن 

"ليس غريبا  أن تتصدر طرابلس قزاهزمزة ال زرف وأن 

تقدم خيرة شبابها فداء للوطن. طالل العتري كزان لزه 

شأن كبير في العمل النضالي منذ ن أته، وقد ظزهزرت 

إمارات القيادة عزلزيزه بزاكزرا ، فزكزانز  لزه الصزوالت 

والجوالت. ترعر  هذا المناضل بيزن صزفزوف الزحزب ، 

حتى غدا الرجل الصادق واألمين على الكئير من األسرار 

الحببية، وكان الحلقة الراباة للكئير من المزجزمزوعزات 

الحببية التي نظمها في صفزوف الزحزب ، األمزر الزذي 

جعله قادرا  على القيام بالكئير من الن اطات الحزببزيزة 

األمنية وغير األمنية حفاظا  على سالمة الحب  والرفزاق. 

است هد العتري في مدينته دفاعا  عزنزهزا ولزحزق بزه 

رفيقه عارف العلزي. وأمزا ال زهزداء اآلخزرون حزمزود 

وهوشر والترك فاست هدوا في جنو  لبنان دفاعا  عن 

 ترا  الجنو  والمقاومة الفلساينية".

مززن جززهززتززه، أكززد 

ال ريف أن "طزرابزلزس 

كان  وستبقى رغم كل 

الصززعززوبززات وفززيززة 

للمبادئ التي أرضعتزهزا 

ألبناههزا وهزي مزبزادئ 

الززعززروبززة والززتززمززسزز  

بالحق. وفلساين هزي 

الحق المالق فزي هزذا 

البمن الغدار وفي هزذا 

البمن الجاهر، وهي قضية كل األحرار، كان  وسزتزبزقزى 

قضية العر  األولى والمركبية إلزى أن يزنزجزلزي هزذا 

 االحتالل الغاشم".
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وألقى ريفي كلمة قال فيها: "جئ  ألدلزي ب زهزادة، 

أن الدكتور عبدالمجيد الرافعي ضمير هزذه الزمزديزنزة 

وكان حكيمها وال يبال. نحن الجيل الذي عاع نضزاالت 

عبدالمجيد، كما ال يمكننا إال أن نذكر دور السيدة ليزلزى 

في هذا الم وار السياسي، ويحق لنا أن نزعزتزب بزكزم 

ألنكم عملتم بالسياسة ب رف وبأخالق عالية. نعم لقد 

كنتم نموذجا  لنا بأن التعاطي السياسي يج  أن يكزون 

بأخالق عالية. حافظتم على عروبة هذه الزمزديزنزة وال 

زال  هذه المدينة قلعة العروبة الصامدة وستبقزى إن 

شاء اهلل، واجهتم األطما  اإليرانية وصزمزدتزم ونزحزن 

سنكمل الاريق وسنواجه تل  األطزمزا  وسزنزصزمزد، 

 وسنئب  أننا عر ، شاء من شاء وأبى من أبى".

أضاف: "أوجه كلمة للدكتور عبد المجيد أن الزمزديزنزة  

تحفظ ل  صورة ناصعة، لقد طبب  كزل أطزفزال هزذه  

المدينة ليل نهار دون أن تتعز  أو تزتزذمزر، أنزا أذكزر  

عيادت  في السرايا العتيقة وأذكر هذا المنزبل الزكزريزم  

وآمل أن يبقى مفتوحزا  لزلز زرفزاء واألحزرار فزي هزذه  

المدينة. أن يكرم هذا البي  ثلة من ال هداء الكبار فهي  

رفعة اخالقية، وهذا تراث وثبوت لهذه المديزنزة، نزحزن  

ننحني معكم إجالال  أمام ثلة ال هداء هذه. است هزدتزم  

فداء لهذه المدينة، ونحن سنكمل الم وار إن شزاء اهلل  

 وسنئب  أننا ثابتون ومستمرون على هذه الاريق". 

وختم: "تهنئتي لكم يا دكتور عبدالمجيد، هذه المدينة  

فعال  تفتخر بكم وترى فيكم نموذجا  لزإلنسزان الزراقزي،  

لإلنسان اإلنسان وللسيزاسزي الزمزحزتزرم الزذي مزارس  

 السياسة طيلة حياته بنباهة وعفة وكرامة وكبرياء". 

ثم كان  كلمة الحب  ألقتها عضو القيادة القزازريزة 

إلهام مبارك قال  فزيزهزا: "فزي ظزل هزذه الزظزروف 

العصيبة التي تمر بها أمتنا العربية، ظزروف الزتزجزربزة 

واالمتحان، ظروف المحنة والمعانزاة، وفزي ظزل هزذه 

الهجمة الصهيونية اإلمبريالزيزة والزغزبوة األمزيزركزيزة 

الظالمة، واألطما  الفارسية المتجددة، أحوج ما نزكزون 

إلى التذكير واالستذكار بأباالنا العظزمزاء وشزهزداهزنزا 

الميامين، لنستمد من مواقفهم وتضحيزاتزهزم الزقزوة 

والصبر والعبيمة واإليمان والئزبزات، فزال زعز  الزذي 

يمل  أبناؤه إرادة الصمود والتصدي، إرادة الزتزضزحزيزة 

وال هادة، هو ال ع  الذي يمل  حتمية النصر والبقاء، 

وهكذا هم أباال شعبنا العربي في لبنان فزلزسزازيزن 

 والعراق، وفي كل بقعة من بقا  أرضنا".

أضاف : "أول متالبات الزذكزرى أن نزفزي شزهزداء 

ليرووا بزدمزاهزهزم  الوطن واألمة الذين تساقاوا طوعا  

الااهرة شجرة حرية األمة ونبتة كرامتها، ولزو قسزازا  

من حقهم من اإلجالل واالكبار، فهم أولزى بزالزذكزرى 

واالعتبار، لقد ضحوا بأغلى ما يمل  اإلنسان مزن أجزل 

 وطنهم وأمتهم".

وختم : "با  الرمل المناقة الوادعة الزتزي تزحزمزل 

البساطة والتواض  لكنها تختبن كنوزا  من الزتزضزحزيزة 

والعااء تتمئل بأبناهها المناضلين األشداء مئزل طزالل 

العتري الذي هو مئال للمناضل الذي حمل هم القضزيزة 

في كل مساحات الوطن فداف  حزتزى طزلزقزة الزغزدر 

األخيرة التي أودت به شهيدا  مقاوما  م  رفيقه ال هيزد 

عارف العلي ابن البع  الذي ما قصر في بذل روحه في 

سبيل عقيدته والقضية، أما ال زهزداء سزمزيزر حزمزود 

وأحمد هوشر ومحمد دي  الترك، ف كلوا البذرة األولى 

في أر  المقاومة الوطنية اللبنانية، وكزان خزيزارهزم 

البع  واالست هاد في معركة الزهزبزاريزة عزلزى أر  

 الجنو  في مواجهة م  العدو الصهيوني".
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، وبيععيدد 1022/  4/  12بعع ظهر  د  السبت الداقع في 
من  ركة  بعت  تح سب( في اليندب، التقى اليعيعيراال مين 
المداطنين والمداطن ال تم   قلعة صيعا البيحير ية، رافيعييين 
الي فط ال التي تستنكر تلكؤ الطبقة الح كيمية فيي ا تيفي ق 
على ق تدن لالتتخ ب. وضمن هت ف ال المعتيصيمييين، تليقيى 

 الرفيق ص رق علي بحلق الكلمة الت لية:
من تم   قلعته  الت ر خية، تحيي تهل  صيعا الكرا  اليذ ين 
تمّيزوا روًم  بمداقفهم الدطنية وك تدا روًم  السيّبي قييين فيي 
مس تعد ومؤازرد القض    المطلبيية، واليتيصّييع  ليليطيبيقية 

 .السي سية الف سعد
صيعا تيمعن  اليد  لنؤّكع على مطلبن  األس س وهد اقيرار 
ق تدن تسبّي ع رل خ رج القيع الط ئفي وتن  يكيدن ليبيني ن 

 .رائرد اتتخ بية وا عد
تط لب ب لنسبية ألته  تنهي رور المح رل الييي ثيمية عيليى 

 .صعورت 
 .تط لب ب لنسبية ألته  تقضي على المح صصة والفس ر

تر ع الق تدن النسبي الذ   حفظ  ّق المداطن وُ يخيرجيني  
من قيدر المذاهب و داجزه ، و عفن األ ق ر اليتيي غسيرسيت 

 .في تفدس تبن ء الميتمع الدا ع
سنتصّعم لكّل القداتين المطرو ة ألته  ميفيصّييلية عيليى 
قي س ال زعم ء الطدائا وسم سرد السلطية، و  تيعيّبير عين 

 .ارارد الععب و  مصلحِت  و  تعطي التمثيل الصحيح
 : تحن وا  كم اليد  تقدل

اّن الضييج "اإلعالمي" الذ  تعيع  ليس سيدم مضيييعية 
للدقت من تجل استنزاف المهل الق تدتية لترهيب اليميداطين 

 .من الفراغ والحرب األهلية
تحن تعيش الفراغ منذ لحظة التمع ع ألتهم ليم  يقيّعميدا 

 .للدطن شيًئ  تكثر من التمع ع والتأجيل تلد التأجيل

اّن اليتيهيد يل 
ب لفراغ وتأجييج 
النفدس ب لحيّك 
عيييليييى جيييرا  
الط ئفييية هيد 
تسييلييدب ليييييس 
بيييييع ييع ميين 
تس ليييب تميراء 
اليييييييحيييييييروب 
والييييطييييدائييييا 
الييذ يين بيينييدا 
زع م ِتهيم فيي 
اليييييييحيييييييروب 
الييعييسييكيير يية 

 ...وا قتص ر ة التي ك ن المداطن اللبن تي وقدره  وضحيته 
ت ه  السي سيدن كف كم تسلًط  وترهيًب ، فم  تعيع  اليييد  
لهد تصعب وتقسى من الحرب. لقيع توصيليتيم اليدطين اليى 

 .المي عة والَعَدز، توصلتمده الى شفير اله و ة
 .آن لبطدتكم تن تعبع من سرقة قدال الععب و ّق الععب

التمع ع لهؤ ء جر مة مدصدفة لن تمّر مرور الكرا . وتحن 
تععهم تتن  سنداج  هذا التمع ع  يي   يييب تن تيداجيهي ، 
وليعلمدا تن الخي راال كله  مفتد ة بدج  ا غتص ب اليييع يع 
  .لحق لمداطن اللبن تي بإ ص ل ممثلي  الى النعود البرلم تية

كف كم تلّهًي  بطر  قداتيَن كّل على قي س ، تخع  ميني فيع 
  !!من  طر ه  وتقضم  صة من هن  وتز ع مكسب هن ك

اليد  مثل األمس رتبن  تن تؤكع تن ميفيتي   اليحيل وا يع، 
فنط لب بق تدن اتتخ بي على قي س الدطن  تمثل ب  اليميع 

  و   لغي من  رفض ركدب مدجة الطدائا.
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، بيععيدد مين 1022/  4/  2 د  الثالث ء الداقع فيي 
لينة العف د عن  قدق المسيتيأجير ين فيي طيرابيليس 
والمين ء عقع في مقر منظمة كف   الطلبة، لق ء  ضيره 
ممثلدن عن القدم الدطنية والتقعمية وهيئ ال الميتميع 

 .. المعتي في طرابلس
وتدقا الميتمعدن تم   رر اليميييليس اليعسيتيدر   

للطعن في ق تدن اإل ي راال والذ  تقع  ب  ثالثة ععير 
ت ئبً  والسبل اآللية للدقدف والتصع  للق تدن التهيير  

 . واسق ط  في الع رد
كم  قرر الميتمعدن . التأكيع على  ق المستأجير ين  

في العف د عن  قدقهم المعروعة بحيقيهيم بي لسيكين 
 .. والمأوم الذ  كرس  العستدر والمداثيق العولية

كم  تم البح  في    المستأجر ن على الميعي ركية  
الفعي لية فيي اليميظي هيراال وا عيتيصي مي ال .وتبيقيت 
اجتم ع ته  مفتد ة تحسب  أل  تدج  قع  طرت في األ    

 واألس بيع المقبلة.

4/  10شيب  راك المتع قع ن اليد  الخميس الداقع في 
، في بي ٍن ل  تآمر بعض التي ر وبعض المسؤولييين 1022/  

الحكدميين الذ ن اغتنمدا فرصة التن  ر الط ئفي والتيني  ير 
ا تتخ بي ليرفعدا تسع ر المحروق ال ميعرًا ولترتفع صفيحية 

تليا ليييرد  وليييعفيع 14البنز ن  ته ر األربع ء  الى  يعور 
المداطن والمتع قع ثمن هذا ا رتف د اليميعيبيده فيي ظيل 
 رم ن المتع قع من بعل النقل كحق شرعي ميكيتيسيب لي  

 .على العولة

واستغرب البي ن تلك السرقة الرسمية المميهيدرد بيغيالف 
رسمي فترتفع األسع ر رفعة وا عد تليا ليييرد بييينيمي  اذا 

 .هبطت األسع ر ع لميً  تنخفض بمقعار مئة ليرد
وتدج  الحراك الى ا تح ر العيمي ليي اليعي   واليى كي فية 
الحرك ال المطلبية ب لتهيؤ وا ستععار للنيزول اليى العي رد 
في القر ب الع جل لررد ووقا هذه العص ب ال التيي تسيرق 

 .المداطن والممهدرد والمحمية من السي سيين الن فذ ن
 1022-4-10بيروال في 

  راك المتع قع ن الث تد ين

www.taleaalebanon.com 
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 محمع سيا 
عقع لق ء القدم الدطنية والنق بية واألهلية وا تح ر اليعيمي ليي 
في العم ل، اجتم ع  العور  في مقر "منظمة كف   الطلبة"، فيي 

  .طرابلس
آذار  12قّيم خالل  الميتمعدن ا عتص   الذ  تفذ  د  األ يع 

  .التل رفضً  للضرائب الي ئرد-الم ضي في س  ة جم ل عبعالن صر
وتم التع ور في جملة قض    مطلبية،  سيم  فيي السييي سي ال 

 .ا قتص ر ة وا جتم عية للطبقة الح كمة
 ":بعع ا جتم د تصعروا بي ت  ج ء في 

 تدج  اللق ء ب لتحية والتقع ر لكيل اليقيدم والعيخيصييي ال  -2
والمداطنين الذ ن لبدا رعدت  لالعتص   رفضً   للضرائب اليي ئيرد 

آذار الم ضي في س  ة جم ل عبع اليني صير "اليتيل"،  12 د  األ ع 
والذ  شكل صدتً  معو ً  للعف د عن  قدق الني س فيي ميداجيهية 

 .السي س ال الضرائبية وا قتص ر ة للطبقة الح كمة
 عتبر اللق ء تن الفض ئح وا ته م ال التيي  يتيبي رليهي  تهيل  -1

السلطة فيم  بينهم تؤكع صدابية العن و ن المطلبية ليليتيحيركي ال 
الععبية ليهة رفض الهعر والفس ر والسرق ال وتهج المحي صيصية 
وتق سم المغ تم وتدز ع تمدال الخز نة الع مية عيليى اليميصي رف 

 .ووضع اليع على مدارر العولة بصدرد معبدهة
 ط لب "اللق ء" بتعز ز رور ميؤسيسي ال اليرقي بية اإلرار ية  -2

والم لية واطالق  ع السلطة القض ئية للتحقيق بمليفي ال اليفيسي ر 
واعتب ر م  ج ء على لس ن بعض النداب اخب راال تحت ج الى  ميز يع 
من التحر  ال لكعا الحق ئق واتزال العقدب ال بمن استب  دا الم ل 
الع   واتهكدا ا قتص ر الدطني وراكمدا الع يدن اليتيي سيتيرهيق 

 .األجي ل اللبن تية الق رمة

إحياء لذكزرى يزوم األر  وبزدعزوة مزن 

األحبا  الوطنية والقومية في مدينة النبازيزة 

نظم المهرجان الجماهيري في ساحة النبايزة 

بحضور ممئلي األحزبا ، وشزارك رفزاق مزن 

حب  طليعة لبنان الزعزربزي االشزتزراكزي فزي 

المهرجان. وفيه رفزعز  أعزالم فزلزسزازيزن 

والفتات تدعو لزتزحزريزر األر  مزن الزعزدو 

الصهيوني. وألقي  فيه كلمات وقصاهد تمجد 

يوم األر  وتاال  بالحقوق الفلسزازيزنزيزة، 

وتدعو الفصاهل الفلسازيزنزيزة إلزى الزوحزدة 

والمقاومة. كما دع  الكلمات جمزيز  الزعزر  

إلى تحمل مس ولياتهم بالتحرير كحزق ثزابز  

 ومقدس. 
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 كتب المحرر السي سي 
خالفً  لالتي ه ال الع مة التي تضع وزر الداقع الفي سيع فيي 

لبن ن في رقبة المسؤولين، وتعفي الععب من الميسيؤولييية. 

وبن ء على تن العولة تعار على تسس العالقية بييين العيعيب 

والطبقة الح كمة. فكم  تت  من المنطقي تن تحمِّل اليحي كيم 

مسؤولية تقصيره في ضم ن  يقيدق اليميداطينييين، فيمين 

المنطقي ت ضَ  تن تحمِّل الععب وزر تقصيره في ميحي سيبية 

 الح كم. 

واستن رًا الى ذلك، تتس ءل: من  تحمل مسؤولية اليتيأجيييل 

والتسد ا في اقرار ق تدن ا تتخ ب، المعضلة العائمة اليتيي 

 تستعصي على الحل منذ ععراال األجي ل؟ 

علمً  تن المم  ك ال والتسد ا في اقراره ليست وليعد الع   

، بل هي تعور وتعور منذ الخمسييينييي ال مين اليقيرن 1022

الععر ن. فال الحك   تصيبدا ب لعوخ ن، و  الععب  ععر تتي  

 عول. وهن   كمن جدهر المعكلة. وألن الحك   اذا تصيييبيدا 

ب لعوخ ن فإتهم  قطفدن رائمً  ثمراال تيعيبيهيم وجيهيعهيم 

بقط ف وفير. وقط فهم هد فيي مي   يحيصيعون مين تيداب 

ُ تقندن رفع اإلصبع تأ يعًا ألميرهم، وتقع يرًا ليمي   يقيطيا 

تمراؤهم من مص لح، ومص لح األميراء تيكيدن رائيميً  عيليى 

  س ب مص لح الععب.

وألن اليعال والمس ومة  دل ق تدن ا تتخ ب بييين األميراء 

 عور في  لقة مفرغة،  عني تتهم لم  تفقدا على تيقيسيييم 

جبنة األصداال. فكل منهم  ر عه على مق  يس جسم . وألن 

ق تدتً  وا عًا    مكن تفصيل  على مق  يس تجس   ثيمي تييية 

ععر تميرًا من تمراء الطدائا، فعبثيً   يييع اليييهي بيذد فيي 

القداتين خي طً   ستطيع تن  نفِّذ المهمة. في  خي طي العي ليم 

 س ععوا الععب اللبن تي وتتقذوه من ورطت .

لم تكن الدرطة مدجدرد لد ك ن النظ   السي سي في لبن ن 

خ رج القيع الط ئفي السي سي. ف لقيع اليطي ئيفيي ليلينيظي   

السي سي في لبن ن  عدر ت ر خ  الى العصر العثم تيي، وليمي  

تصبح اللبن تيدن خ رج العصر كليً ، عليهم تن  عيعدا مر لية 

التحع   التي ابتعتال منذ تكثر من قرن وتصيا اليقيرن مين 

الزمن. عليهم تن  عيعدا رو  العيصير، خي صية تن اليعيصير 

العثم تي قع تي وزه العثم تيدن تتفسهم منذ م   ق رب القرن 

من الزمن تو تقل من  بقليل من جهة، وتن اتف ق الط ئا قيع 

تصو على الغ ء اليزء األكبر من  قبل ربع قرن من الزمن مين 

 جهة تخرم.

لقع ظلت العهع العثم تي  عكل رو  العصر في لبن ن عيليى 

الرغم من الزعم تن لبن ن اعتنق النظ   الع مدقيراطيي فيي 

كل من  ي  ي ت . تقدل ذلك مع تن الزعم هد  ع   خرافية. 

ألت  اذا ك تت الع مدقراطية   تستقيم من رون تظ   معتيي 

علم تي، فإن تظ   المح صصة الط ئفية ععوٌّ للع مدقراطية. 

فمعتية النظ   في لبن ن ميرر قعرد ر مدقراطيية تيغيطيي 

تحته  ر كت تدر ة الط ئفية. واذا ك تت ر كت تدر ة الط ئفييية 

 كرًا على تمراء الطدائا، فإن الععب اللبن تي هد الضيحييية 

األكبر ألت  من رون تن  ععر فيإتي   سيلِّيم رقيبيتي  ألميراء 

الطدائا تحت شع ر هعف زائا هد  م  ة الط ئفة. وان كي ن 

الععب اللبن تي  عر  هذه الحقيقة و تصرف على اليعيكيس 

 منه  فتلك مصيبة. وان ك ن    عر  ف لمصيبة تعظم.

ولكي تكدن اليم هير اللبن تية  ر صة على تن تكدن مالذًا 

آمنً  لمصلحته ، فعليه  تن تعرف من ت ين تيؤكيل  يقيدقيهي . 

وط لم  الععب اللبن تي  عرف تن تمراءه هم ذلك اآلكل اليذ  

   عبع، وط لم   دجِّهدن تص بع ا ته   اليى غيييرهيم مين 

األمراء، فإن هذه اليم هير ستبقى ععوًا لنفسه . وب لت ليي   

ُ ال  ذئ ب الطدائا في ععواتهم على  قدق من  مثلدن اذا 

 ك ن الععب  يهل تن الذئب سيبقى ععوًا للغنم.

ليس العيب في الع مدقراطية، بل العيب فيييمين  يييهيل 

 قدق . وليس العيب في الذئب اذا ك ن الععب  ؤ ع اليذئي ب 

التي تنهش بلحم  من رون تن  صرل مين األليم. وعينيعمي  

قيل: ان الق تدن    حمي المغفلين، كم  الذئيب لين  يحيميي 

الخراف، تقدل تحن: ان الععب اللبن تي  تيحيميل مسيؤولييية 

الهعر في  قدق  وا ستخف ف به ، ط لم  ظلت  ؤمن بأن ذئ ب 

الطدائا هم  م د  قدق الطدائفيين. وط ليمي  ظيلت اليحي ل 

على هذا المندال فعبثً   نتظر الععب  قدقً ، ألت  لن  حصل 

 على  ق و  على م   حزتدن. 

1022/4/22 
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 تبيل الزعبي  
م ذا ك تت هذه الحكدمة والميلس النيي بيي اليميميعر لي ، 

لينتظراه وقع تتز  على اللبن تيين ق تدتً  ج ئرًا لإل ييي راال   

 قل ضح   ه عن المليدن مداطن ومداطنة لين  يييعوا غييير 

الع رد مسكنً  لهم ولد بعع تسعة من السيتييين سيتيتيراكيم 

خالله  كل همد  العتي  عليهم والتيي ليم تيعيع ميحيصيدرد 

ب لسكن، واتم  تضيا اليه  سلسلة طيد يلية مين الضيرائيب 

الي ئرد وكل وا عد منه  كفيلة بإصعار  كيم اإلعيعا  عيليى 

المداطن في صمدره ومن عت  وهد  له  وراء لقمة عيع  و  

مفر تم م  سدم التآخي مع اليدد والفقر البيطييء اليميحيتيم 

  .وكل م   فقعه اإل س س ب  تتم ء لهذا الدطن

م ذا ك تت هذه الحكدمة والميلس النيي بيي اليميميعر لي ، 

لينتظراه، وقع سروب من سروب على الن س الق ئمة المدعيدرد 

للضرائب الي ئرد عليهم، فم  ك ن من تتي ئيج فيدر ية سيدم 

ا ستفزاز الع ر  الذ  الهيب معي عير اليني س فينيزليدا اليى 

العدارد والس   ال بكث فة غير معهدرد ليفرضدا عيليى هيذه 

الحكدمة التنصل من الق ئمة والتبرؤ منه  وهي التي لم تكن 

لتعر  تن وجع الن س قع ف ق كل ط قة من التحمل فيتيراهيم 

في الخ مس ععر من شيهير آذار اليمينيصير  قيع تيد يعال 

في مداجهة هذه السلطة ومن تمثيل مين  يييتي ن   كلمتهم

  .الم ل وميليعي  الطدائا والمذاهب وتمرائه 

تضا الى هذا وذاك، م ذا ستنتظر هذه الحكدمة والميلس 

الني بي الممعر ل  ت ضً  وت ضً ، من ارتعاراال سلبية عيليى رر 

الميلس العستدر  للطعن الص رر عن ععر من تيداب األمية 

عقب ق تدن اإل ي راال الي ئر، ليتسبب هذه اليرر بيدضيع مي  

 ق رب المليدن لبن تي على ق ئمة التعرر المحتمل ليعيييعيدا 

م   نتظرهم من قلق "مط طي"  تراو  بين التسعة وا ثنيي 

ععر ع مً  وليس غير الخ ليق بيعيعهي   يعيليم، ت ية شيدارد 

ستستدعب تطف ل الحقدق المغيبة للمستأجر ين اليقيعاميى، 

وت ة مدبق ال سترمي بهم في ميهدل التفكير ب ليخيروج مين 

هذا الداقع الي ئس، وكم من تفك ر جهنمية ستتلقفهم وتبني 

على مآسيهم تي راال متطرفة   تيع سبييياًل ليهي  ليليتيطيدر 

وا تتع ر سدم في البؤس اليذ   يعيييش راخيل اليييعران 

المته و ة وسقدف التنك والصقيع شت ء، و رارد القيظ صيفيً  

فال  عدر من جليلة تم   الضح    سدم المز ع من ا تفيكي ك 

المعند  والم ر  تم   كل م   ربطهم ب لدطن وب لمداطنييية 

و تى في تب رل المدرد و سن المعيعير بييين تبيني ء وطين 

   عيش تبن ؤه صيفً  وشت ءًا على سطح وا ع.

م ذا تراه  الطبقة السي سية الح كمة ف علة بيعيع اليييد ، 

وقع تغلقت كل تبداب األمل ب لتغيير السي سي تم   العيعيب 

الذ  تتحكم ب ، فلم تترك ل   تى تقل الثغراال لينفذ مينيهي  

بعض من  حلمدن ب عتم ر النسبية في ق تيدن ا تيتيخي بي ال 

الني بية المدعدر، وهم  حلمدن بإ ص ل صدتهم اليى راخيل 

النعود البرلم تية علهم  حققدن اختراقً  متداضعً  فيي بينييية 

هذا النظ   ومؤسس ت  التعر عية والتنفيذ ة التي م  عي رال 

تعبر سدم عن مص لح "ا وليغ رشية الييع يعد" اليميتيميثيلية 

بتح لا هذه السلطة وم  تضم من ميييليييعييي ال طي ئيفييية 

ومذهبية مسيتينيعد اليى طيبيقية اليرتسيمي لييية اليييع يعد 

 النيدليبرالية( الدافعد على البلع منذ م  بعع اتف ق اليطي ئيا 

ولم تزل تتمعر و تعب  تفدذه  في الميتمع اللبن تي عيليى 

 س ب اتعث ر الرتسم لية الدطنية ومي  تيبيقيى مين طيبيقية 

وسطى لط لم  ك تت  صم   األم ن للبن ن في مختلا األزمي ال 

  .والمحن

م ذا  نتظر اللبن تيدن بعع هذا ذاك واألمدر الى مز يع مين 

التأز م في األشهر الق رمة و  شيء ص ر  ععد الى اليتيفي ؤل 

بععم  تيحت السلطة في اخم ر جيذود اليتيحيرك الينيقي بيي 

المط لب ب عتم ر سلسلة ع رلة للرتب والرواتب غير مرتبطة 

ب لضرائب الي ئرد التي تط ل الفقراء والمععمين ومتدسطيي 

الح ل بعكل تس سي، لتعمع بععه  الى ترك الن س  ضيعدن 

وسط معمعة المع ر ع المتبعلة والمععلة لقداتين ا تتخ ب ال 

الني بية، وتم ر  التضليل اإلعالمي في ميمي رسية سيطيدتي  

على العقدل مستخفً  بذك ء البيعير وليد اقيتيضيت مصي ليح 

األطراف ميتمعة الى التحكم بأقلي ال مأزومة ب تيت تيعيييش 

عماًل بمقدلة المتنبي "وتعظم في عين الصغييير صيغي رهي ، 

فترم كل ميمدعة تفتعل  روبه  الذاتيية الصيغيييرد راخيل 

بيئته  وك تتدته  الخ ص، فتعلن عن اتتص راال وهيمييية فيي 

مع رك "رون كيعدتية" تتيسع تي رد فيي صيراعي ال اليخيط 

الدا ع بين المدالي واألكثر مدا د للخط، تو ا تيقيالب عيليى 

 من ع ش 

وتربى وترعرد في البيئة التي  رفع لداءه ، ثم وجيع مين 

 كعا ل  تي وزات  وتعع  ت  على تبن ء هذه البييئية رون تن 

 صر ، ِلَم كل هذا السكدال عن هؤ ء "اليمي رقييين" طيدال 

العقدر المنصرمة من السنين، ت رد تخرم، في اليدقيت اليذ  

لم  يع المدقع األول في هيئة التعر ع اللبن تي  يرجيً  مين 
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التصر يح بيأتي  "ليد  اليطي ئيفية 

والمذهب "لم  بقي ت يع ميني  فيي 

  ."مداقع   تى اليد 

اته  سدر  لية المعهع السي سي 

اللبن تي المرتبك والمأزو ، بعع تن 

تفقعال هذه السلطة مداطنيه  كيل 

م   ربطهم ب لدطن واليميداطينييية 

عييلييى  سيي ب الييد ء لييلييطيي ئييفيية 

والمذهب، فتيراه اليعي ميل اليييد  

 ضيع في مداجهت  ليرب اليعيميل 

خ صة اذا ك ن هيذا األخييير تميييرًا 

للبيئة التي  نتمي اليه  الع مل في 

تفس الدقت، وب ال اإلتب د في هذا 

المقلب وذاك،    ميزون بيين مين 

 ستغلهم طبقيً  ومن  ستعبيعهيم 

مذهبيً  مستبعً  قداتييين اليعيميل 

والعقع ا جتم عي، بخط ب راخليي 

في  من السي سة والتيخيد يا مين 

اآلخر والحقن المذهبي م   يييعيل 

من هذا الخط ب رستدرًا للمر يلية 

 ييييي  بيي ال الييتييمييسييك بيي  ميين 

  .المقعس ال فدق ت  مقعس آخر

هذا المعهع الذ  زار في التقيزز 

وا شمئزاز ععية الذكرم الثي تييية 

واألربعين للث ل  ععر من تييسي ن 

المعؤو  بعع تهع عاال سييي سييية 

  رد ت يت في تفدس اللبن تييييين 

ت    تلك الذكرم اليليعييينية وهيم 

 تدجسدن شرًا من التمع ع الثي لي  

الذ  ك ر تن  يحيصيل ليليميييليس 

الني بي الممعر ل  ليميرتييين، ليد  

مين قيبيل  25اشه ر سال  الم رد 

الرئ سة األولى، لتعدر األميدر اليى 

المراو ة  تى الخ مس ععير مين 

ت  ر المقبل، على تمل تن    يحيفير 

ت  ر( فيي ذاكيرد  22هذا المدعع  

اللبن تيين اليد  م   فره في ذاكرد 

 2541الفلسطينيين العيرب عي   

 ييد  سيُيييلييبييت ميينيي  فييلييسييطييييين 

واسغتصبت وتحن لم تزل "تتن تش" 

وطنً  تمعن في  شرذمة وتقسيييميً  

  !وتبقين ه مصلدبً  على كا عفر ت

 

إن االست فاء هو عقد اجتماعي بين الدولة وشعبها، ويتحقق هذا مزن 

 المرير. -الابي   -خالل مكونات ثالث هي: المست فى 

والمرير هو العنصر والهدف األساس في عملية االست فاء، والزهزدف 

من ذل  العقد االجتماعي واي خلل فزي عزنزاصزر االسزتز زفزاء لزجزهزة 

المست فى أو الابي  يذه  ضحيتها العنصر الئال  وهو المريزر ولزم 

 يعد للعقد االجتماعي أي قيمة وفاعلية.

وحتى يسل  هذا العقد مجراه اإلنساني ال بد أن يحترم هذا العقد بقوة 

القانون ومصلحة المتعاقدين بحي  يلتبم كل طرف بما له مزن حزقزوق 

وعليه من واجبات. وهذا يدعو ألن نسلط الضوء على وض  االسزتز زفزاء 

 في لبنان 

مست فى مزعزتزمزد  202مست فى خا  مرخص منها  229في لبنان 

مسزتز زفزى لزإلقزامزات  31من وزارة الصحة بإقامة قصيرة ومتوساة و

 الاويلة التي تعالج اإلعاقات الجسدية والعقلية ودور العجبة .

مست فى تتوز  علزى اإلقزامزة  23أما المست فيات الحكومية فعددها 

القصيرة والمتوساة وهذه ميبة واضحة بين المست فيات الزحزكزومزيزة 

 والخاصة من حي  العدة والعدد. 

سزريزر بزيزنزمزا األسزرة فزي  1900عدد أسرة المست فيات الخزاصزة 

 سريرا  وهذا فرق واضح بين القااعين.  2300المست فيات الحكومية 

الجهات الضامنة لعملية االست فاء تغاي مليوني ونصزف الزمزلزيزون 

مريضا  وما تبقى من ال ع  اللبناني دون تغاية يعالجون علزى نزفزقزة 

وزارة الصحة. وهنا تبرز م كلة أن العالج هو تح  سقوف زمنية ومزاديزة 

وفيها الكئير من اإلرباك والتعقيد للمرير وتتهر  معظم المست فيات 

من استقباله. إلى جان  م اكل عديدة في هذا القاا  الذي ن زأ عزلزى 

المبادرات الفردية الهدف المعلن إنساني خدماتي اجتماعي وحقيقته عند 

 األكئرية تجاري يصبح فيه المرير كأي سلعة خاضعة للعر  والال . 

أما القاا  الذي استلمته الدولة وصل إلى حاهط مسدود من الزنزاحزيزة 

اإلدارية والمالية واالستمرارية واصبح وض  هذا القاا  كباقي القااعزات 

العامة خاض  للتجاذبات السياسية واالبتباز والمحسوبية والتخريز  عزلزى 

حسا  المرير لصالح مافيات المست فيات الزخزاصزة الزتزي ال تزرحزم 

 مريضا ، همها جم  األموال ولو على حسا  صحة المواطن.

والكالم حول هذا القاا  وم اكله تاول وتاول الن الم كلة لزيزسز  

في مكان واحد فهي في عدة أمزاكزن: هزي عزنزد الزدولزة اوال ، وعزنزد 

المست فى، وعند الابي  الذي لم يعد في مزعزظزم األحزيزان صزديزقزا  

للمرير، فاصبح المرير عنده كأي زبون في متجر. الم كلة عند نقابة 

األطباء التي نبل  من برجها العاجي فيما مضى لزتزرتزمزي فزي أحضزان 

المحسوبيات السياسية المبتذلة، ونسي  قسم أبو قرا  أن الابزيز  هزو 

في خدمة المرير، أي في الا  ال دين ال مذه  ال لون ال عزرق، فزقزط 

 هو إنسان أمام طبي  واجبه أن يعالجه حتى لو مجانا .

 لجنة األطباء المكت  المهني لحب  طليعة لبنان العربي االشتراكي
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منذ ك ن البع  ك تت العه رد وس مً   طرِّز را  ت . ومنذ تن 
 نتسب البعثي للبع   نذر تفس  شهيعًا في س   ال النض ل. 
وم  العه رد سدم ت ع مظ هر التضحية البعثية سداٌء تكي تيت 
بفعل العمل المق و  في س   ال الصراد مع الععو، ت  كي تيت 
بفعل مدال البعثي عنعم   حين مدعع المدال، و بقى ُميثيقياًل 
بهمد  تمت ،    غفد ل  جفن ط لم  ظلتت األمة هعفً  ألطمي د 
الط معين فيه  من خ رجه  من ا ستعم ر ين، ومين راخيليهي  

 من المستفيع ن من قدد السلطة ورتس الم ل.
ع  عتك    ك مل منذ اعتنقت فكر البع ، ومنذ تن  ميليت 
السال  في توائل السبعيني ال رفي عيً  عين عيروبية ليبيني ن، 

 وعروبة فلسطين، وعروبة العروبة.
لقع ظلتت صدرتك  ية في ذاكرتي عنعم  كنت تلبي تيعاء 
العف د عن لبن ن في مداجهة الععو الصهيدتي اليطي ميع فيي 
ترضن . وعنعم  رع ك الداجب القدمي للعف د عن اليميقي ومية 
الفلسطينية بعع تن تخذال تتعر  لعملييية اجيتيثي ثيهي  فيي 

 لبن ن، بعًءا من العرقدب، المنطقة التي كنت ت ع تبن ئه .
لقع ر لت    ك مل، ليس في س  ة النض ل العسكر  الذ  
التحقت ب ، وتلك ك تت تمنيتك. ولكنك ر يليت وقيع اميتيأل 
قلبك قيحً  مم  تتعر  ل  األمية اليعيربييية مين اليميحيييط 

 األطلسي الى الخليج العربي.
صدرتك لم تبر  الذاكرد، منذ توائيل السيبيعييينييي ال مين 
القرن الععر ن، عنعم  كنت تلبيي تيعاء  يزبيك فيي رعيم 
التيربة الفذتد التي بعته  في القيرم اليحيعور ية اليميحي ذ ية 
ألر  فلسطين المغتصبة.  ينذاك كنت تسهم في  يراسية 
كفركال الى ج تب فرس ته  بقي رد عبع األمير  الو . و مليت 
السال  في مداجهة الععوان الصهيدتي الذ  لم  نقطع مينيذ 
تن اتتزعت المق ومة الفلسطينية  قه  في الكف   اليميسيليح، 
اتطالقً  من تالل العرقدب وجبل العي . كل هذا بي إلضي فية 
الى قي مك بداجب العف د عن منطقة مرجعيدن ضع األطمي د 
الصهيدتية بعع تن ا تل الععو جع عد مرجعيدن ليعكل منه  

 ق ععد اتطالق لتأسيس م  سمي ب لعر ط الحعور    قً .
لم  كن ر يلك غير منتظير، ألتيني  كيليني  را يليدن. وليم 
تستعهع في مع رك العف د عن عيروبية ليبيني ن ألن ميدعيع 
شه رتك لم  أال. بل ر لت عن  في الدقت الذ  سبقك رفي ق 
آخرون، فك ن ر يلكم ب لنسبة لي شخصيً  مصعر تلم شع يع، 
خ صة تتني كنت تواكبكم فررًا فررًا، فحفرتم فيي وجيعاتيي 
وفي ذاكرتي من تض  تكم م   فخر بي   يزبيكيم. فعيكتيل 
ر يلكم تلمً  في قلبي بم  لم تعع تستطيع تن تتحملي . وميرر 

 هذا األلم هد تن تقد  بتأبينكم وتت  األكبر سنً  بينكم.
ب ألمس البعيع ر ل مئ ال الرف ق، ام  شهيعًا في اليميعي رك 
القت لية، وام  ترراه المر  صر عً ، وكنت تؤمن بأن كل ذليك 
ك ن ثمنً   تتم ئهم الى  زب العه رد. ولكنني في السينيداال 
األخيرد وجعتكم تسبقدتني في الر يل وتتتم تعضدن عيليى 
جذود البع  من رون تررر. فغصو وجعاتي بي ألليم العيع يع، 
وكنت تص ب ب لغصة عنعم  ك ن رور  تأبين الدا يع مينيكيم 
فيتبع  اآلخر. وتتدالى المع هع و  تجع محطية مين اليرا ية 

 النفسية تلدذ به .
ب ألمس ر ل تبد فؤار وعفيا وتبيد ابيراهيييم، وجيميييل 
وجم ل، وعبع األمير وعبع الكر يم، وغيييرهيم وغيييرهيم... 
فخلت تفسي ك ألب تو األل األكبر الذ   فقع تبن ءه تو  يفيقيع 
اخدت  وكأتهم  س بقدت  العه رد  تو الر يل من هذه العتيي . 
وهن  ك تت مأس تي العخصية في تتني تصبحت فيي ميدقيا 
من  ؤبن تو ره واخدت  في  ي ت ، بم   تعك س هذا المدقا 

 من قسدد اللحظة و رقة األلم.
ر لت    رفيق العرب،    رفيق البع ، وهذه ارارد اهلل فيي 
خلق  فم  علين  سدم التسليم بم  تراره. ولكن  من ج تب آخر، 
خلق فين  قدد اإل م ن واإلرارد في مت بعة النض ل في سبيييل 
األر  والعر ، وتلك تهم القيم وتكيثيرهي   ي جية ليبيني ء 
ميتمع متم سك. وتتت بقيت تعض على اليرو  التي تن ثرال 
في جسع ميتمعن ، وتعمل على تس س ميعاواتيهي  فيي كيل 
الدس ئل المت  ة لع ك. فم  قصورال وم  وهنت عيليى اليرغيم 
من المر  الذ  غزا جسعك. فبقيت مك برًا وعينيييعًا تيرفيع 
شع ر النض ل من تجل تخليص األمة من ترراته  اليعاخيلييية، 

 و م  ته  من المخ طر الخ رجية.
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تعليقً  على القصا األميركي لسدر ي  تصيعرال اليقييي رد 
  : القطر ة لحزب طليعة لبن ن العربي ا شتراكي البي ن اآلتي

 
ان م  ق مت ب  تميرك  صبيحة  د  اليييميعية السي بيع مين 
تيس ن، هد ععوان مدصدف بكل م  للكلمة من معينيى وهيد 
 عّكل استحض رًا لمعهع ة اليعيعوان عيليى اليعيراق قيبيل 

  .ا  تالل وبععه
ان القي رد القطر ة لحزب طليعة لبن ن العربي ا شتراكيي، 
اذ تع ن هذا الععوان بععد، تع ن في اليدقيت تيفيسي  كيل 
اليرائم التي ترتكب بحق شعب سدر   ب لسال  الكيمي و  تو 
غيره كم  تع ن اليرائم التي ترتكب بيحيق شيعيب اليعيراق 
وآخره  جر مة المدصل تععد لمداجهة هيذا اليتيمي ر  فيي 
الععوان على األمة من األطراف العولية واإلقليمية وم  تفعلي  

تخر بً  قدم الترهيب السي سي والتكفير الع ني، وب لت ليي   
بع من  لدل سي سية، تضع  عًا لح  ال ا تكع ف اليدطينيي، 
وتدفر ترضية إلع رد البن ء السي سي بم   حيفيظ اليميكيدتي ال 
الدطنية وعبر اطالق عملية سي سية تعيع هيكلة الميتمعي ال 
الدطنية على قداعع الع ميقيراطييية واليتيعيعر ية واليعيعالية 

  .ا جتم عية
وان هذا  تطلب رعدد اليميع للتعي ميل ميع كيل تشيكي ل 
الععوان الذ  تتعر  ل  األمة بمعي ر وا ع هد اعيتيبي ر كيل 
من  هعر األمن الدطني والميتمعي و معن تخر بً  وتيعميييرًا 
وقتاًل وتعر عًا وتغييرًا للتركيب الع مغرافي هد ععو ليألمية 
  . وب لت لي  يب مداجهت  والتصع  ل  بكل اإلمك ت ال المت  ة
 القي رد القطر ة لحزب طليعة لبن ن العربي ا شتراكي 

  2/4/1022في 

ال لفرض ضرائب جديدة 

 على الشعب

نعم لقانون انتخاب 

 نسبي ولبنان دائرة واحدة

 سلسلة الرتب والرواتب

 مطلب محق وعادل
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النزازالقزتزهزا    21 أحي  جبهة التحرير العربية الذكرى ال 

لتأسيس حب  البع  العربزي االشزتزراكزي    20 والذكرى ال 

في احتفال مركبي حاشد في قاعة ال ع  في مخيم بزرج  

عضزو الزقزيزادة بحضور    6/2/3022 البراجنة صباح األحد  

القومية لحب  البع  العربي االشتراكي الرفيزق حسزن 

عضو القيادة القارية لزحزب  الزبزعز  الزعزربزي  بيان، و

وعضو اللجنة المركبية لجبهزة االشتراكي قار فلساين  

التحرير العربية الرفيق حسين رميلي، عضو الزمزجزلزس 

الئوري لحركة فتح األخ رفع  شناعة، ممئزلزو فصزاهزل 

الئورة والقوى اإلسالمية الفلساينية، ممزئزلزو األحزبا  

والقوى الوطنية اللبنانية؛ مختار مناقة برج الزبزراجزنزة 

نبيل عبد العبيب الحركة؛ ممئلو اللجان ال عبيزة وقزوى 

األمن الوطني في بيروت؛ كوادر وأصزدقزاء ومزنزاصزرو 

 ورفاق جبهة التحرير العربية

بدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صم  وقزراءة سزورة 

الفاتحة عن أرواح شهداء الئورة الفلساينية واألمتزيزن 

العربية واالسالمية، تاله الن يدين الوطنيين اللبزنزانزي 

 .والفلسايني

وكان  الكلمة األولى لجبهة التحرير العربيزة ألزقزاهزا 

مس ول الساحة اللبنانية حسين رميلي جدد فيها عزهزد 

الجبهة في البقاء جنودا  للقضية الفلسزازيزنزيزة حزتزى 

تحرير كامل التزرا  الزفزلزسزازيزنزي وإقزامزة الزدولزة 

 .الفلساينية المستقلة وعاصمتها القدس ال ريف

وطال  رميلي فصاهل الئورة الفلسزازيزنزيزة بزإنزهزاء 

االنقسام الممي  بين الفصاهل لما فيه مزن مصزلزحزة 

لفلساين وال ع  الفلسايني ضمن اطزار مزنزظزمزة 

التحرير الفلساينية بصفتها الممئل ال رعي والزوحزيزد 

لل ع  الفلسايني كما دعا إلزى انزعزقزاد الزمزجزلزس 

 الوطني و إلجراء انتخابات رهاسية وت ريعية

وأدان رميلي األحداث التي ت هدها بعر المخيزمزات 

الفلساينية ماالبا  الضر  بيد من حزديزد لزكزل مزن 

تسّول له نفسه العب  في امن المخيمات ألنها الزمزمزر 

الوحيد للعودة إلى فلساين وارضها، داعيا  الزفزصزاهزل 

الفلساينية إلى التوقي  على ميئاق شرف لعدم العزبز  

بأمن المخيمات وطال  الدولة اللبنانية بزوضز  نزظزام 

يضمن الحقوق المدنية لزلز زعز  ومسزاواة الزعزامزل 

 الفلسايني بالعامل اللبناني في الحقوق والواجبات

وكان  الكلمة الئانية لعضو القيادة القومية المحامزي 

حسن بيان رأى فيها أن فلسايزن هزي الزتزي تزوحزد 

ال عو  العربية باعتبارها القضية المركبية لزالمزتزيزن 

 .العربية واإلسالمية

وأكد بيان أن النبوح القسري لل ع  الزفزلزسزازيزنزي 

يحتم على اللبنانيين احتضان ال ع  الفلساينزي فزي 

مخيماته، والوقوف إلى جانبه في محنته حتزى عزودتزه 

إلى أرضه فلساين، م كدا  إيمان حب  طليعة لزبزنزان 

العربي االشتراكي على ما كان يقوله الرهيزس الزراحزل 

، قام وفد من قيزادة جزبزهزة الزتزحزريزر 3022/  2/ 1في 

العربية في ال مال يتقدمه أمين سر الجبهزة الزرفزيزق أبزو 

عيسى ببيارة الدكتور عبد المجيد الرافزعزي، نزاهز  األمزيزن 

العام لحب  البع  العربي االشتراكي، رهيس حزب  طزلزيزعزة 

م له در  الوفاء بمناسبة الزذكزرى  لبنان العربي االشتراكي، وقد 

 21لتأسيس حب  البعز  الزعزربزي االشزتزراكزي والزذكزرى  20الز 

 الناالقة جبهة التحرير العربية.

وفي اللقاء تحدث الدكتور الرافعي عن دور طرابلس القومي في نصرة القضية الفلساينية، وخص بزالزذكزر 

المناضل القومي الكبير فوزي القاوقجي. ثم تكلم الرفيق أبو عيسى وشكر الدكتور وقيادة الحب  على الدور الذي 

 قاموا به في خدمة القضية الفلساينية..

وفي الختام قدم أمين سر جبهة التحرير العربية في مناقة ال مال الرفيق أبو عيزسزى در  عزربزون ووفزاء 

 للدكتور عبد المجيد الرافعي.
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صدام حسين من أن فلساين بحزاجزة إلزى الزحزضزن 

 .الدافئ أكئر من حاجتها للمال والسالح

واعتبر بيان أن مس وليزة تزحزريزر فزلزسزازيزن هزي 

مس ولية قومية وليس  مس وليزة الزفزلزسزازيزنزيزيزن 

وحدها، الن الوحدة هي مصدر قوة األمة العربية وفزي 

التجبهة انفرا  عقد االمة، الن مواجهة الزعزدو يزحزتزم 

 .الوحدة بين ال عو  العربية

وناشد بيان فصاهل الئورة الفلساينيزة إلزى الزتزوحزد  

حول البرنامج الوطني الن المستفيد الوحيد من ذل  هزو  

الكيان الصهيوني الذي يعمل يوميا  على طمس الهويزة  

الفلساينية؛ مدعوما  من مجزتزمز  دولزي مزنزحزاز إلزى  

 .إسراهيل على الرغم من كونها دولة للفصل العنصري 

وكان  الكلمة الئالئزة لزمزمزئزل مزنزظزمزة الزتزحزريزر 

الفلساينية عضو المجلس الئوري لحركة فتزح رفزعز  

شناعة حيا في بدايتها ال ع  الفلسايني في اناالقة 

جبهة التحرير العزربزيزة الزتزي آمزنز  بزأن الزقزضزيزة 

الفلساينية هي القضية المركبية لالمة العربية، وهزذا 

ما عّمق العااء والنضال والكفاح ال عبي للجبهزة فزي 

 .اإلطار الفلسايني

ورأى شناعة أن الزتزعزدد األيزديزولزوجزي والزفزكزري 

الفلسايني أعاى زخما  نضاليا  للقدس وفزلزسزازيزن. 

محذرا  من نجاح المحاوالت اليومية للصهاينة لمصزادرة 

القرار الفلسايني وإجبار ال ع  الفلسايني وقزيزادتزه 

على االعتراف بيهودية الدولة العبريزة. مز كزدا  عزلزى 

القرار الفلسايني وقيادته على حق ال ع  الفلسايني 

 .في فلساين على كامل الترا  الفلسايني

وطال  شناعة فصاهل الئورة الفلساينية إلزى إنزهزاء 

مأساة االنقسام الحاصل بيزن الزفزصزاهزل لزمزواجزهزة 

االعتداءات االسراهيلية، ماالبا  بتفعيل المجلس الوطني 

الفلسايني وانضمام فصاهل الئورة الفلساينية داخزل 

إطار منظمة التحرير الفلساينية باعتزبزارهزا الزمزمزئزل 

 .ال رعي والوحيد لل ع  الفلسايني

ودعا شناعة الفصاهل الفلساينية إلى ت كيل حكومة 

وحدة فلساينية ممئلة  بكافة الفصاهل الفلسزازيزنزيزة 

حتى تستاي  بوحدتها مواجهة التحديات اإلقزلزيزمزيزة 

والدولية؛ وتفعيل المجلس الوطني الفلسايني؛ وإجراء 

االنتخابات للمجلس الوطني؛ الختيار من يقود ال زعز  

 .الفلسايني سياسيا  على المستويين الداخلي والدولي

وأعلن شزنزاعزة أن مزا تزتزعزر  لزه الزمزخزيزمزات 

الفلساينية في لبنان وسوريا ي كل تهديدا  جديا  على 

القضية الفلساينية. وتارق شناعة إلى األحداث الزتزي 

ي هدها مخيم عين الزحزلزوة؛ مزعزتزبزرا  أن األشزكزال 

المفتعل ي رق األمن الفلسايني وأمن الجوار، مز كزدا  

أن القيادة الفلساينية لن تتراج  حتى إنهاء حالة بزالل 

بدر ومجموعته الخارجة عن اإلجزمزا  الزفزلزسزازيزنزي، 

 .واصفا  مجموعة المت دد بدر بالمصيبة الوطنية

 

 

 

ألقاها الرفيق حسن بيان ناه  رهيس حب  طزلزيزعزة 

 لبنان العربي االشتراكي

 أيها األخوات واألخوة

 أيها الرفاق واألصدقاء

عندما نلتقي بكم في مناسبات سياسية كالتي نحييها 

اليوم، وهي الذكرى السبعون لميالد البع ، والزئزامزنزة 

واألربعون الناالقة جبهة التحريزر الزعزربزيزة، أو فزي 

مناسبة ذات طاب  اجتماعي وإنساني، فزإنزنزا نزعزيزش 

لحظات انفراج نفسي رغم الضغط الزذي نزنزوء تزحز  

أعباهه من جراء تردي األوضا  السياسية واالقتزصزاديزة 

واالجتماعية واألمنية. ألنكم وأنتم الذين ح زرتزم فزي 

هذه البقعة الضيقة، ال نرى فيكم صفزة الزلزجزوء، بزل 

أنتم عينة من شعبنا العربي في فلساين فر  عليزه 

النبوح قسرا ، وحق على أمته أن توفر الحضزن الزدافزئ 

له. والمخيم الذي تقاس مساحته باألمتار، ال نرى فزيزه 

رقعة جغرافية معبولة عن عمقها الوطني الزلزبزنزانزي 

وعن عمقها القومي بل هي جبء من مساحزة الزوطزن 

العربي الكبير الذي تتساوى أرضه بالقدسية أيا  كزانز  

 الهوية الوطنية التي أضفي  على مكوناته.

وعندما ندخل إلى المزخزيزم الزذي تضزيزق زواريزبزه  

ويكتظ بقاطنيه، تتفتح صدورنزا بزعزكزس مزا يزظزن 

البعر، ألننا ن م منه راهحة أزهار بيارات ليمون يافزا، 

وأريج زهور الجليل ونحن إذ نزكزبزر فزيزكزم صزبزركزم 

ومصابرتكم وصمودكم، فألن هذه من ميبة ال زعزو  

المكافحة التي تكابد الحياة بكل شظفها، ألجزل حزيزاة 

 حرة كريمة.

نقول هذا الكالم، ألن فلساين أكزئزر مزن مسزاحزة  

جغرافية، ونرى في جماهير فلساين أكئر من سزكزان 

ينتمون بالهوية الوطنية إلى هذه البقعة الجزغزرافزيزة، 

إننا نرى في فلساين الجغزرافزيزا، جزبءا  مزن الزوطزن 

العربي الكبير، وفي فلساين ال ع  جزبءا  مزن األمزة 

العربية، ولهذا اعتبر البع ، أن فلساين هزي عزنزوان 

للقضية القومية العربية بأبعادها القومية ومضامينهزا 

 االجتماعية التحررية.

إن الحب  الذي أكد ومنذ اناالق مسيرته، على أهمية  

موق  القضية الفلساينية من قضايا النضال الزعزربزي، 

فألنه وعى جيدا  بأنها لم تكزن مسزتزهزدفزة لزذاتزهزا 

وحس ، بل األمة العربية برمتها. وقد جاءت سزيزاقزات 
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 األحداث لتئب  ذل .

إن قضية فلساين التي تبوأت موقعا  مزتزمزيزبا  فزي  

فكر الحب  وأدبياته وخزازابزه السزيزاسزي وسزلزوكزه 

النضالي، شكل  ثابتة من ثواب  الحب  المبدأية وهزذا 

ما بدا واضحا  في مقوالت القاهزد الزمز سزس األسزتزاذ 

مي يل عفلق عندما قال أن فزلزسزازيزن هزي طزريزق 

الوحدة، والوحدة هي طريق فلساين، وفزي مزا كزان 

ي كد عليه الرفيق القاهد ال هيد صدام حسين، عندمزا 

كان يقول داهما ، بأن فلساين هي بحزاجزة لزلزحزضزن 

القومي الدافئ أكئر من حاجتها للمال والسالح فالزمزال 

والسالح يمكن الحصول عليه من مصادر عزديزدة، أمزا 

الحضن الدافئ فال توفره إال األم. واألمة العربية هي أم 

لفلساين رضاعة وحضانة ورعاية، وعندما يزقزول أن 

فلساين هي في قلوبنا وعيوننا إذا ما استدرنا إلى أي 

من الجهات األرب ، ولم ينسزهزا فزي أقسزى الزظزروف 

حراجة عندما ناق بالحرية لفلساين الزعزربزيزة قزبزل 

الناق بال هادتين فهذه أدلة تئب  الموق  الذي تحتله 

 فلساين في الوجدان البعئي.

 أيها الرفاق، أيها األخوة واألصدقاء 

عندما انالق  ثورة فلساين أعاى البع  توجزيزهزا  

لكل مناضليه باالنخرا  في صفزوف الزئزورة وخزاصزة 

حاملي الهوية الوطنية الفلساينية، ولم يتوقزف عزنزد 

إشكالية األطر التنظيمية، ألن المهم بالنسبة إليه كزان 

ح د اإلمكانات لرفد مسيرة الئورة وبعيدا  عن حسابات 

 الكس  السياسي الفئوي.

وأن يكون ميالد البع  لسبعين سنة خل  جاء تبامنزا   

االستعزمزاريزة عزلزى -م  اشتداد وطأة الهجمة الصهيو

فلساين وهو الذي جعل القضية الفلزسزازيزنزيزة فزي 

صل  منظومته الفكرية والسياسية، فزهزذا كزان أحزد 

أشكال الرد من األمة على من أراد أن يجعل من احتالل 

فلساين وإقامة كيان غاص  على أرضهزا، مزنزازلزقزا  

لضر  مقومات األمة وتوقها نحزو الزتزحزرر والزتزقزدم 

 والوحدة.

وأن يبادر الحب  بعد اثنين وع زريزن عزامزا  عزلزى  

تأسيسه بإطالق جبهة التحرير العربيزة والزتزي نزحزيزي 

وإياكم الذكرى الئامنة واألربعين الناالقتها، فألن ذل  

كان انعكاسا  لرؤيته في اعزتزبزار الصزرا  مز  الزعزدو 

الصهيوني هو صرا  قومي بامتياز وأن مهمة تزحزريزر 

فلساين ليس  مس ولية فلساينية وحس ، بزل هزي 

مس ولية قومية، ولهذا جاء إطارها جبهزويزا  وبزعزدهزا 

 قوميا  عربيا .

، 2622وأن يكون ميالد البع  في الساب  من نيسان/ 

هو زمن احتدام الصرا  على أر  فلساين، واناالقة 

، هزو احزتزدام 2696الجبهة في التاس  مزن نزيزسزان/

متجدد للصرا  م  أعداء األمة بعد عدوان حبيزران ومزا 

تولد عنه من نتاهج، فهذا ليس إال دليال  على أن األمزة 

قادرة على اإلفصاح عن نفسها بتجليات نضالية وكان  

 الئورة الفلساينية واحدة منها أيضا .

إن البع  الذي انالق رافعا  شعار الوحزدة والزحزريزة  

واالشتراكية، انالق من وعي ثاب  وراسخ بأن الزوحزدة 

هي مصدر القوة لألمة، والتجبهة هي مصزدر الضزعزف 

والهوان وبالوحدة تتقدم، وبالتزجزبهزة تزتزأخزر ويزتزم 

االستقواء عليها من داخل الوطن الزعزربزي ومزداخزلزه، 

وهذا الذي ي كد عليه الحب  بأهمية الوحدة الزعزربزيزة 

في تفعيل المسار التحريري لفلسزازيزن ولزكزل أر  

عربية أخرى محتلة، ي دد علزيزه أيضزا  بزمزا يزتزعزلزق 

بالساحة الفلساينية. فالعدو ال يمكن مواجهته وهبمه 

إال بوحدة وطنية فلساينية مفتزوحزة عزلزى عزمزقزهزا 

القومي، وأنه بدون هذه الوحدة على قاعدة البزرنزامزج 

السياسي المقاوم والمتوجه نحو الزتزحزريزر، سزيزبزقزى 

الت رذم قاهما  وسيبقى الصرا  على السلازة يزتزقزدم 

 على الصرا  م  العدو.

وأين هي السلاة التي يتم التصار  عزلزيزهزا، أنزهزا  

السقو  في فخ االنقسام الذي ي ت  القوى وينعكس 

سلبا  على الحركة الجماهيرية التي تجددت شخصزيزتزهزا 

النضالية من خالل االنتفزاضزة ولزم يزرتزق الزمزوقزف 

 السياسي إلى مستوى التوق والاموح الجماهيري.

ولذل ، فإننا ندعو ال بل نناشد كل فصاهل المقاومة  

وأيا  كان  إطاراتها التمئيزلزيزة أن تزغزادر ت زرذمزهزا 

التنظيمي لمصلحة التوحد على قاعدة البرنامج الوطني 

الذي يجد الجمي  أنفسهم فيه وإال فإن سياسية الزعزدو 

بقضم األر  وهضمها وفر  الزتزهزويزد عزلزى كزل 

معالم الحياة في فلساين ستتصاعد، وال تزجزد رادعزا  

لها في ظل الرعاية والدعم الدوليين لما يسزمزى أمزن 

الكيان الصهيوني، واستغالل قوى اإلقلزيزم لزلزقزضزيزة 

الفلساينية ألهداف وأجندات سياسية خاصة، وتزخزاذل 

ال بل تواط  النظام الرسمي العربزي ضزد الزمزقزاومزة 

 استمراريتها.

 أيها األخوة، أيها الرفاق واألصدقاء 

إننا م  فلساين وثورتها وليس على قاعزدة مزعزهزا 

ظالمة كان  أم مظلومة، ألن فلساين ما كان  يزومزا  

ظالمة، بل مورس عليها أقسى أنزوا  الزظزلزم وآخزره 

تحول "إسراهيل" إلى دولة أبارتايد. إن فلسزازيزن هزي 

عنوان للمزظزلزومزيزة الزقزومزيزة واإلنسزانزيزة. وهزذه 

المظلومية التي تجل  في الجان  السزيزاسزي بزوقزوف 

النظام الدولي م  الظالم ضد المظزلزوم، فزإنزهزا فزي 

الجان  االجتماعي تزتزجزلزى فزي تزحزمزيزل الضزحزيزة 

المس ولية عن إشكاالت تحصل هنا وهناك. وهنا نقول 
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وبكل صراحة بأن الحملة التي يزتزعزر  

لها الوجود الفلسايني في لزبزنزان هزو 

ظالمة متمادية تلحق بجماهير فلساين. 

وإذا كنا ومعنا الزمزرجزعزيزة السزيزاسزيزة 

الوطنية الفلساينية نرفر وندين كزل 

سلوك مخالف لزلزقزانزون، ونزرفزر أن 

تكون المخيمات مالذات آمنة للخزارجزيزن 

عن القانون، فإن على القانون أن يكون 

رحيما  ومنصفا  م  الوجود الفلزسزازيزنزي 

الذي يحرم الفلساينيين مزن مزمزارسزة 

 أبسط الحقوق المدنية.

إن جماهير فلساين ترفر التوطزيزن  

وتصر علزى حزق الزعزودة، والزى حزيزن 

حصول ذل  يج  وضز  حزٍد لزلزحزرمزان 

المتمادي من الحقوق المدنية وأهزمزهزا 

حق العمل والتمل  أسوة بالزمزواطزنزيزن 

العر  وبما يساعد على توفر الحد أدنزى 

من االستقرار واألمن االجتزمزاعزي، وهزو 

من الحقوق اإلنسانية التي نص  علزيزهزا 

المواثيق الدولية ذات الصزلزة بزحزقزوق 

 اإلنسان.

في هذه المناسبة، أتزوجزه بزالزتزحزيزة 

ل ع  فلساين وثورته وكل شزهزداهزه 

وتحية ل ع  العراق ومقاومته ول زعز  

األحواز ومقاومتزه وكزل مزقزاومزة ضزد 

 محتل أجنبي.

وتحية للقادة ال هداء من أمتنا وعزلزى 

رأسهم الرفيق ال هيزد الزقزاهزد صزدام 

حسين والقاهد ال هيد أبو عمزار وشزيزخ 

 المجاهدين أحمد ياسين.

وتحية للقاهد الم سس األستاذ مي يزل 

عفلق وكل الرفاق الذيزن أطزلزقزوا هزذا 

 الصرح النضالي الكبير.

وتحية لألمين الزعزام لزلزحزب  والزقزاهزد  

األعلى لجبهة الجهاد والتحرير الرفيق عزبة  

إبراهيم وهو يقود مسيرة الحب  لتحزقزيزق  

أهززداف األمززة فززي الززوحززدة والززحززريززة  

 واالشتراكية. 

عاع البع  وعاش  جبزهزة الزتزحزريزر 

 العربية.

ع تم وعاش  فلساين حرة عربية مزن  

 النهر إلى البحر. 

 6/2/3022بيروت في 

في العيع السبعين لتأسيس  زب البع  العربي ا شتراكي والث من 
واألربعين  تطالقة جبهة التحر ر العربية، وضعت قي رد اليبهة 
وكدارره  اكلياًل من الزهر على تصب العهعاء في مقبرد سيروب  د  

 .1022الث تي من تيس ن 
وفي ا  تف ل الذ   ضره ممثل التنظيم الععبي الن صر  وعضد 
مكتب  السي سي األل محمع ض هر وممثلد  زب طليعة لبن ن العربي 
ا شتراكي، ب إلض فة الى ممثلي الفص ئل الدطنية والقدمية واإلسالمية 
الفلسطينية وكذلك ا تح راال واللي ن الععبية تلقى الرفيق كم ل الح ج 

 مسؤول منطقة صيعا في اليبهة كلمة ج ء فيه :
تقا اليد  في  ضرد العه رد والعهعاء، تستلهم تضحي تهم تتذكر 
الدعع والعهع الذ  استعهعوا من تجل ، تيعر لهم القسم بدف ئن  للعم ء 

 الط هرد الزكية التي سقطت على طر ق الحر ة والعدرد وا ستقالل.
في تيس ن شهر التيعر والعط ء، شهر العه رد والمق ومة شهر الكرامة 
ررًا على ليل الهز مة واليأس، وقبل ت    ا تفل شعبن  ومع  ت رار تمتن  
بيد  األر  الخ لع في ذاكرد ووجعان شعبن  في وج  تبعع ا تالل على 

 وج  األر ، فتحية لعهعاء األر  في المثل  واليليل والنقب.
وفي هذا اليد  المييع من ت ر   تمتن   ي  تأسس  زبن  العظيم 
 زب البع  العربي ا شتراكي،  زب فلسطين،  زب الد عد والحر ة 
وا شتراكية، واتطالقة جبهة التحر ر العربية فصياًل قدميً  جسع عروبة 

 المعركة من تجل فلسطين.
ف لتحية لعهعاء البع  العظيم، تحية وسال  لرو  العهيع الرمز صعا  

  سين ورف ق  ق رد العراق العربي وللق ئع الرمز   سر عرف ال.
وبعع تن تدج  ب لتحية لعهعاء اليبهة مستذكرًا العهيع ن عبع الده ب 
الكي لي وعبع الر يم ت مع وكدكبة من العهعاء والق رد من مختلا 

 الفص ئل تدج  ب لتحية لكل شهعاء العروبة وفلسطين.
ثم تكع على تهمية اتي ز المص لحة الدطنية الع ملة وبن ء مؤسس تن  
الدطنية على قداعع العف فية والصعق و ق شعبن  ب لمق ومة بك فة 
تشك له   تتزاد  قدقن  ومضى  قدل بد عتن  وتال من  تنتصر، بصمدرت  
تنتزد  ق شعبن ، بتغليب المصلحة الدطنية العلي  لععبن  تحقق  لم 
العهعاء، بتدفير األمن وا ستقرار لععبن  تنيز تهعافن  وتحصن الس  ة 

 العاخلية في وج  ا ختراق ال المعبدهة.
 واختتم الحفل بدضع اإلكليل وقراءد سدرد الف تحة لألكر  من  جميع ً، العهعاء. 
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أحي  جبهة التحريزر الزعزربزيزة الزذكزرى الزئزامزنزة  

واألربعين الناالقتها والذكرى السبعون لتأسيس حب  

، بمسيرة في مخيم البداوي، ” البع  العربي االشتراكي“ 

شارك فيها ممئلو فصاهل المقاومزة الزفزلزسزازيزنزيزة 

واللجان ال عبية في ال مال، وم سزسزات الزمزجزتزمز  

 المحلي وفاعليات مخيمي البداوي ونهر البارد.

تقدم المسيرة الفرق الكز زفزيزة وحزمزلزة األعزالم  

والرايات، والوحدات العسكرية الم اركة الزتزي جزابز  

شوار  المخيم وصوال إلى مقبرة ال هداء، حيز  وضز  

 إكليل باسم األمين العام للجبهة ركاد سالم.

ثم ألقى عضو قيادة ال مال في الجبهزة إبزراهزيزم  

شهداء شعبنا وأمتنا العزربزيزة “ البهلول كلمة حيا فيها 

واإلسالمية، وفي مقدمتهم الرهزيزس ال زهزيزد يزاسزر 

عرفات، وشهيد العصر الرفيق المجاهد صدام حسزيزن 

سزوف تزبزقزى مزلزتزبمزة “ ، م كدا أن الجبهزة ” المجيد

 ”.بالمبادئ التي انالق  من أجلها

واعتبر أن ما يجرى في عين الحلوة مزن مزحزاوالت  

لضر  الخاة األمنية التي أجمع  عليها كافة األطزراف 

والفصاهل الفلساينية ما هزي إال جزريزمزة مسزتزمزرة 

ومتمادية بحق قضية األمة قضية فلساين وتص  في 

 المحصلة في خدمة أعداء القضية الفلساينية

كما حمل األونروا مسئولية التقاعس فزي عزمزلزيزة 

 اإلعمار من خالل سياستها التآمرية بحق أبناء شعبنا

بعد ذل ، تم  إضاءة ال علة ثم جرى تقبل التهاني 

 من الم اركين في مقر اللجنة ال عبية الفلساينية.

ورح  باسم اللجنة ال عبية الفلساينزيزة األخ أبزو  

رامي خاار بالحضور في رحا  البيز  الزفزلزسزازيزنزي 

، وقدم الزتزهزانزي ” اللجنة ال عبية الفلساينية“ الجام  

 والتباري  لقادة وكادر وأعضاء جبهة التحرير العربية.

وألقى األخ أبو عيسى البهلول كلمزة شزكزر فزيزهزا  

الحاضرين وعموم ال ع  الفلسايني على إحياء هزذه 

المناسبة، م كدا  أن الجبهة ماضية على الخاى والنهزج 

الذي انالق  من أجله حتى تحرير فلساين والزعزودة 

 إلى ديارنا المقدسة.
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أدلى مصدر مس ول في القيادة القارية لحب  

 :.طليعة لبنان العربي االشتراكي بالتصريح االتي

في يوم األسير الفلسايني نتوجزه بزالزتزحزيزة 

للمناضلين األسرى في سجون ومعتقالت الزعزدو 

الصهيوني وعلى رأسهم القاهد المناضل احزمزد 

سعدات والقاهد مروان البزرغزوثزي ونزدعزو إلزى 

أوس  حملة تضامن معهزم عزلزى الصزعزيزديزن 

العربي والدولزي وانزازالقزا  مزن أن اسزتزمزرار 

اعتقالهم ال ي كل انزتزهزاكزا  صزارخزا  لزحزقزوق 

اإلنسان وحس  بل يجسد جريمة موصوفة ضزد 

اإلنسانية وبما يجعل ال رو  المادية والقانونية 

متوفرة إلحالة ملف االعتقزاالت وكزل اإلجزراءات 

التعسفية بحق األسرى والتي يرتكبها العدو إلزى 

المحكمة الجناهية الدولية خاصة بعدما صزنزفز  

 .إسراهيل دولة ابارتايد أي فصل عنصري

إن االنتصار لقضية األسرى هو انتصار للقضيزة 

الفلساينية النهم باتوا عنوانا  نضاليا  والزواجز  

القومي واإلنساني والقانزونزي واألخزالقزي بزات 

يوج  توفير الدعم واالحتضان. وبعدما ثبز  أن 

االحتالل وما يفرزه من نتزاهزج مزدمزرة لزلزقزيزم 

اإلنسانية والوطنيزة هزو األخزازر عزلزى حزريزة 

ال عو . إن االحتالل الصهيوني ال ينته  حرمزة 

األر  وحس  بل ينته  أيضا  حزرمزة اإلنسزان 

التي ضمنتها القوانزيزن. الزوضزعزيزة وال زراهز  

السماوية وهذا ما ارتكب  أميركا مئيال  له في أبو 

غري . الحرية لألسرى وهم أسزرى حزر  ولزهزم 

الحق االستفادة من أحكام اتفاقيات جنيف حزول 

  . األسرى

  القيادة القارية

 حب  طليعة لبنان العربي االشتراكي

 

بتاريخ الساب  ع ر من نيسان والذي كرس يزومزا  

لألسير الفلسايني، وبدعوة من منزظزمزة الزتزحزريزر 

الفلساينية، أقيم  أمزام مزركزب الصزلزيز  األحزمزر 

الدولي في بيروت وقزفزة تضزامزنزيزة مز  األسزرى 

المضربين عن الاعام في سجون العدو، شارك فيها 

العديد من الفصاهل والمنزظزمزات الزفزلزسزازيزنزيزة 

واألحبا  الوطنية اللبنانية. وجرى من خاللها  إلزقزاء 

كلمات أجمع  على ضرورة الدعم الزكزامزل وبزكزل 

الوساهل المتاحة لألسرى األبزازال فزي مزعزتزقزالت 

وسجون الصهاينة. وقد جرى فزي نزهزايزة الزوقزفزة 

تسليم مذكرة إلى ممئلية الصلي  األحمر في لزبزنزان 

تتعلق بما يزعزانزيزه األسزرى مزن تزعزذيز  وقزهزر 

 وحرمانهم من أبسط حقوق اإلنسان.
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 ت مع علدش
عين الحلدد... ع صمة العت ال الفلسطيني، عب رد تق بيليك 

عنع معخل المخيم، بعع تن تيت ز   جز الييش اللبن تي مين 

جهة مستعفى صيعا الحكدمي، وهي تذكر ب لداقع المأس و  

للفلسطينيين الذ ن  عيعدن مرارد الليدء وشظا اليعيييش 

في ظل ظروف اقتص ر ة صعيبية، وسييي سي ال ليم تيعي ليج 

توض عهم اإلتس تية ومع كل الفقر واليبيطي لية اليميرتيفيعية 

وق ئمة  رم تهم من مم رسة المهن الكثيرد، كيمي  تيعيكيس 

مك تة المخيم النض لية والسي سية واألمنية بين الميخيييمي ال 

األخرم،  ي   عيش في  تكثر من ميئية تليا  جيئ و ييي  

الكث فة السك تية مرتفعة جعًا تظرًا لضيق الرقعة اليغرافييية 

 التي  متع عليه .

لهذه األسب ب وغيره  الكثير ا تل المخيم رائرد ا هتمي   

من قبل قدم عع عد ومتن قضة  ع التص رد، ورتال في  بييئية 

من سبة لتداجعه  وعمله ، سداء تلك التي تيقيا فيعياًل فيي 

خنعق الكف   الدطني الفلسطيني والى ج تب ، تو تليك اليتيي 

ترارال استخعام  من تجل خعمة تهعافه  ومع ر عه  اليتيي   

تمت لقضية فلسطين بصلة، ا  كدته  شع رًا تتستر خيليفي ، 

ورتال في  مدقعً   ؤمن له  الحم  ة فيي ظيل اليحيرب عيليى 

اإلره ب والتطرف والتكفير، خ صة بعع تن استط عت بيعيض 

هذه القدم ا ي ر مدطئ قع  له  راخل اليميخيييم وتيحيدليت 

مربع ته  األمنية   قً  الى مليأ لمطلدبين وه ربين من وج  

 الععالة، ومال قين من قبل األجهزد األمنية اللبن تية.

هذا الداقع، وفي ظل غي ب الحسم الميطيليدب مين قيبيل 

المرجعية السي سية الفلسطينية ربم  بسبب عع  اليقيعرد تو 

التررر تو بفعل عدامل كثيرد تخرم، جعل المخيم في   ل   

 حسع علي  اذ تحدلت العدارد واألزقة واأل ي ء الى ميربيعي ال 

تمنية على طر قة الك تتدت ال المغلقة مم  ترم الى الفيدضيى 

والفلت ن األمني وارتف د منسدب ا غتي  ال وا شتب ك ال شب  

اليدمية وخلق   لة من عع  ا ستقرار بعرال اليهيعوء راخيلي  

وشكلت تهع عًا لالستقرار والسليم األهيليي فيي اليميحيييط 

وب لت لي ا ستقرار في لبن ن برمت  في ظل توضي د ميعيقيعد 

ورقيقة جراء األوض د الخطرد التي تركت تعاعييي تيهي  عيليى 

الس  ة اللبن تية جراء م   ير  في المحيط خ صة في الييدار 

القر ب، وقع شكلت هذه الح لة من سبية ليقيدم عيع يعد تن 

تصدب ليس على السال  الفلسطيني فيحيسيب، بيل عيليى 

الدجدر الفلسطيني في لبن ن برمتي ، ووضيعيتي  فيي سيلية 

وا عد مع النزو  السدر ، وط لبت بسلة وا عد ت ضً  لمع لية 

الملفين متي هلة ألهعاف مقصدرد وغ   ال ليييسيت بير يئية 

 توج  ا ختالف في كل التف صيل والظروف والمعطي ال.

القي رد الفلسطينية التي ترركت منذ زمين ميخي طير هيذا 

الدضع وتعاعي ت    ولت قطع الطر ق على ت  اسيتيهيعافي ال 

مستقبلية للمخيم وكل المخيم ال األخرم عبر سليسيلية مين 

المداقا عبر عنه  الرئيس الفلسطيني محمدر عب س خيالل 

ز  رت  األخيرد لبيروال  ي  تكع على خضدد الفلسطيينييييين 

كل الفلسطينيين للق تدن اللبن تي وسلطة العولية بيمي  فيي 

ذلك راخل المخيم ال وتبعم رغبة واضحة في تنفيذ كيل مي  

تطلب  الحكدمة اللبن تية وتجهزته  األمينييية ميالمسيً   يتيى 

قضية السال  الفلسطيني راخل المخيم ال، مم  سي هيم فيي 

تنفيس ولد محعور ألجداء ا  يتيقي ن خي صية وتن األجيهيزد 

األمنية اللبن تية ض قت ذرعً  مم  وصلت الي  األوض د، وبعتال 

تضغط ولد بدس ئل ت عمة وتيبيرد عي لييية عيليى الييي تيب 

الفلسطيني لحسم األوض د الع ذد ا  تتهي  ظيليت تيتيصيرف 

بحذر واد ومسؤولية تي ه تعقيعاال الدضع الفلسطييينيي ميع 

المط لبة بتنفيذ قرار لبن تي    مكن التس هل في ، وهيد تن 

  تبقى المخيم ال مليأ للمطلدبين اليليبيني تييييين، وضيرورد 

تسليم المتداجع ن منهم راخل المخيم اليذ ين  يتيميتيعيدن 

بحم  ة قدم معروفة ومحعرد وفي مربع ته  األمينييية اليتيي 

 تكرست بفعل األمر الداقع..

في ظل م  تشرت  الي  من توض د ظيل مينيسيدب اليخيطير 
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 رتفع بدت ئر ع لية تي وزال كيل اليخيطيدح اليحيمير وسيط 

تس ؤ ال معلقة اإلج ب ال عن جعوم ا ستسال  لألمر الداقيع، 

وعم  اذا ك ن غي ب الحسم مرره الى تررر تو عيز ت    مبي  د 

تي ه ا  تم  ال، وك تيت اليتيسي ؤ ال تيحيميل اليميرجيعييية 

السي سية الفلسطينية ممثلة ب لقي رد السي سية الفلسطينية 

المسؤولية الك ملة منتقعد غي ب مدقفه  المد يع وبي ليتي ليي 

و عد تع طيه . وعع  اتخ ذه  خطداال   سمة لتفعيل الصيغ 

واألس ليب التي اعتمعته  خ صة القدد األمنية المعتركة التي 

لم تزور طيلة الفترد الم ضية بصال ية المضي في اليحيسيم 

 تى النه  ة وا كتف ء بحلدل تقد  على وقا هذا ا شيتيبي ك 

تو ذاك على طر قة "تبد س اللحى" و"عف  اهلل عيمي  مضيى"، 

ووضع كل   رث في خ تة الميهدل، علمً  تن األمدر واضيحية 

ومحعرد ومعخصية، وظيليت عصي بية بيالل بيعر تيتيصيعر 

مسؤولية م   قع من ت عاث وم   ترتب عليه  من تتي ئيج اليى 

تن تفلتت األمدر من عق له  في ا شتيبي كي ال األخيييرد اليتيي 

 وضعت وجدر المخيم برمت  على المحك.

تم   الداقع المستيع وجعال القي رد السي سية الفلسطينية 

تت    بع من الحسم واتخذال قراره  بهذا ا تييي ه وخي ضيت 

المداجهة على تس س  رافعة شع ر عع  التراجع عن تصيفييية 

عص بة بالل بعر وتسليم  لليه ال اللبن تية المخيتيصية وقيع 

تيحت ولد بعكل محعور في األولى، خ صة بعع رضدل قيدم 

معروفة لذلك علمً  تته  ك تت تقع  الععم واإلسيني ر ليبيالل 

بعر وتؤمن ل  التغطية المن سبة، واألكثر مع ركت  الميييعان، 

واتتهت األمدر عنع  ع اعتب ر بالل بعر ف رًا من وج  اليعيعالية 

واتتع ر القدد األمنية المعتركة في  ي الطيير  كيميقيعمية 

لفر  وجدره  في كل المخيم األمر الذ  ستكعيفي  األ ي   

الق رمة، مع اإلرراك تن بعر  حتمي في ظل قيدم ميعيروفية 

 راخل المخيم وهكذا اتتهت األمدر بنصا  ل.

وقع راعت القي رد السي سية الفلسطيينييية فيي قيبيدليهي  

لنصا الحل هذا مصلحة تبن ء المخيم وم  لحقهم من تضيرار 

على المستد ين البعر  والم ر ، وكذلك ضغدط ال اليحي لية 

ا قتص ر ة والهيرد الداسعة في المخيم بي إلضي فية اليى تن 

ا شتب ك ال بعتال تهعر ا ستقرار في الميحيييط خي صية فيي 

مع نة صيعا واتعك س ذلك ربم  على كل ليبيني ن وهيذا مي  

 رفض  اليميع خ صة القي رد السي سية الفلسطيينييية اليتيي 

تحرص على استقرار األوض د وعلى السلم األهلي في لبني ن 

برمت ، والتي ترجمت سلدكه  هذا عبر السنداال الم ضية في 

ا بتع ر عن الصراع ال العاخلية اللبني تييية، واليدقيدف عيليى 

مس فة وا عد من كل األطراف وبذلت جيهيدرًا  يثيييثية فيي 

التصع  لمح و ال استقط ب القدم اللبن تية للفلسطيينييييين 

 واستخعامهم لتعز ز توراقه  في العأن العاخلي.

اذًا لنقل تن تصا الحل الذ  تم التدصل الي  هيد خيطيدد 

في ا تي ه الصحيح   بع من تفعيله  ووضع آلييي ال تضيمين 

وصدله  الى ته   ته  المرجدد في ارس ء ا ستقرار فيي عييين 

الحلدد وغيره من المخيم ال الفلسطينية األخرم ب ليتينيسيييق 

والتع ون مع األجهزد اللبن تية المختصة التي تيتيصيرف كيمي  

تشرت  بدعي ع ل ومسؤولية كبيرد مع تعقيعاال األوض د فيي 

 المخيم ال و س سية الدضع الفلسطيني برمت .

كم  تن على القي رد السي سية الفلسطينية في ليبيني ن تن 

تظل واعية وق ررد على التصع  أل ة ميحي و ال معيبيدهية 

لبن تي من قبل قدم في الميخيييم،   –لخلق صعا  فلسطيني 

 عرك اليميع تن تداجعه  هد لتنيفيييذ معيروعي ال   تيميت 

لفلسطين بصلة وتن تعرك ت ضً  تن اليه ال اللبن تية المعنيية 

 سيم  الييش اللبن تي    مكن تن  قا مكتدف األ ع  تمي   

ت ة مح و ال لتهع ع ا ستقرار والسلم األهلي ميهيمي   يكين، 

ورس لة العم ر جدز ا عدن ق ئع الييش ك تت واضحة خيالل 

ز  رت  للمداقع العسكر ة ومع نة صيعا عينيعمي  قي ل بيكيل 

وضد  تن الييش سدف  تصعم بحز  أل ة مح ولة تستيهيعف 

مداقع  العسكر ة تو اليدار المحيط ب لمخييم، وهيد ميدقيا 

منتظر ومتدقع وليس جع عًا القدل تن هذا المدقا بمقعار م  

 مت ز ب  من مسؤولية وصدابي   لقى اجم عً  لبيني تيييً  عيليى 

المستدم الععبي اللبن تي لم   حظى ب  الييش من اليتيفي ف 

 وتأ يع من قبل كل اللبن تيين على اختالف مع ربهم.

في الخت  ، تستطيع القدل تن م  تحقق على األر  رغيم 

الخس ئر المؤلمة  عتبر خطدد فيي ا تييي ه الصيحيييح، ومي  

 ققت  القي رد السي سية الفيليسيطييينييية واليقيدد األمينييية 

المعتركة من تي   ال على األر  قع فتح الب ب واسعً  تمي   

اقف ل صفحة الفلت ن والفدضى في عين الحلدد على طير يق 

اقف ل هذا الملا واغالق  ته ئيً  والى األبع. ا  اذا ك ن اعتبي ر 

بعر ف رًا من وج  الععالة واخف ئ  من قبل بيعيضيهيم راخيل 

 المخيم ب لذاال ابق ًء للب ب مفتد ً  على الميهدل!؟
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،  3022/  2/  9ر ، وبزتزاريزخ ال لمناسبة ذكرى يوم ا

عقد في مقر دار الندوة ال مالية لقاء تضامنيزا  شزارك 

فيه وفد من حب  طليعة لبنان الزعزربزي االشزتزراكزي. 

سزتزاذ مزعزن ب زور رهزيزس ألوتحدث فيه كل من  ا

خ أبو جهاد فيا  أمين سر الفصاهل ألالمنتدى وكلمة ا

الفلساينية في ال مال. وكلمة حب  طلزيزعزة لزبزنزان 

شتراكي، ألقاها الرفيق رضوان ياسين، وهزذا ال العربي ا

 نصها.

عناق نحو بزدايزات الزدر  ألالذكرى حق علينا تتحول ا

شواك الملقاة جانبزا  ألتل  المسيرة رواها شهيد كومة ا

ما زال  مبللة بقارات الدماء، ذل  القنزديزل يسزتزمزد 

نتفزاضزة ومزا الضياءه من عرق الجباه، ما أحلى طريق ا

أصعبه ما أحاله حين تعمده التضحية وما أصعبه حيزن 

 يعود المعول والقلم بديال  للدم.

 أيها الح د الكريم. 

ر  ليس مجرد ذكرى وطنية احتفالية، بل هو أليوم ا

رمب ومأثرة كفاحية خالدة، ومعلم سياسي بارز، وحزدث 

تاريخي في سفر سجل النضال الوطني والسياسي الذي 

 نخوضه.

وإحياء الذكرى والت ب  بها داهما  ما يعكس الجزوهزر 

الحقيقي للصرا ، بين إرادة الهيمنة والصهينة وتهويد 

راضي وإرادة البقاء والتعلق باألر ، محامة بزذلز  ألا

حاجب الخوف والعجب وهاتفزة بصزوت عزاٍل ومسزمزو  

قزتزال  القاهلة لصنا  ومهندسي وراسزمزي م زاريز  ا

والتهجير والتهويد العنصرية. إننا هنا راسخون كالصبار 

والسنديان والبعرور والبيتون، وصزامزدون كزالزجزبزال 

والصخور، وباقون في حيفا ويافا واللد والرملة وزهزرة 

 ..المداهن.

ت كبرى كزمزحزازة الالعاما  خل  تحمل معاني ود 22

نزتزفزاضزة، ال فارقة في وجدان ووعي كل من عزايزش ا

جزيزال ألم كدين على أهمية نقل الزرسزالزة لزذاكزرة ا

بصفتها باولة أوصل  رسالة البقاء وحق الوجود علزى 

ر ، وكما في كل عام تزعزود هزذه الزذكزرى ال هذه ا

ن الليتذكر العالم الغارسة الصهيونية بالرغم من الخذ

 ..ر  الااهرة.ألوالتقاعس والمساومات على هذه ا

ر  يستعيد فيه الفلساينيون والعر  تاريزخ أليوم ا

نضال م رف، وفزي الزوقز  نزفزسزه يزدق ال زعز  

الفلسايني البال ناقوس الخار باسزتزمزرار الزقزضزم 

راضي الفلساينية، حتى وصل  نسبة ألستيالء على االوا

%من مساحزة فزلزسزازيزن،  11ستغالل الصهيوني لزالا

% منزهزا، وبزذلز   21فيما حصر التواجد الفلسايني  

نزتزصزار التتعاظم أهمية معركة الزبزنزاء والصزمزود وا

للم رو  الوطني الفلسايني فزي الزظزروف الزراهزنزة 

وأكئر من أي وق  مضى، وهذه بالاب  مس وليزة كزل 

راضي المزحزتزلزة، كزمزا أن ألوطني غيور داخل وخارج ا

نزتزمزاء الاللحظة تملي على كل عربي قومي التزوجزه وا

 خذ بأولوية الصرا  العربي الصهيوني كصرا  وجود. ألا

 العزن سزهزو وال ما نسيناك فلساين عن ان غال و

حتى عن تزكزالز  الزمزصزاهز  ال عن تجاهل وإهمال، و

ك يزا ال بتالءات التي ينسي بعضها بعضا... إالوتهاطل ا

فلساين... يا جرح القل  النازف الذي لم يقف نزبيزفزه 

 أبدا.. فالتبامنا نحوك هو العهد العمري، وما توقفنا إال

خجال  وحبنا  وعارا ، نتجر  الذل والعار م  كل ما يزأتزيزنزا 

ت أبناه ، فليس من حق األذالء المهانين أن المن باو

يفرحوا بباولة لم ي اركوا فيها.. بل وقفوا يتفرجزون 

نزقزا ، ولزو أن ألشزالء وجزبزال األعلى أنهار الدم وا

حتالل وحكامنا لم يزتزواطز وا الجيوشنا لم تحم حدود ا

على جيش البوابة ال رقية متفرغين للتنكيل بأبناههزم 

  ..نهيار.اللكان الكيان الصهيوني على وش  ا

يقول المقاوم الفلسايني الزمزتزمزاهزي مز  أرضزه: 

أجسادنا نجعلها قنابل نزدافز  بزهزا ال نمل  إال  أصبحنا 

عن أطفالنا، لم تعد القدس قدسا ، صارت شيئا  آخر في 

زمن الردة والحدود المفتوحة، صارت مرثزيزة بزكزاهزيزة 

جزلزهزا ألتبكي نفسها، وصرنا نحلم بالقدس ونهزتزف 

 .واق  مبمن ينب نبقا  وتهالكا  وبغضا .

ومن نبق السز ال إلزيز  يزا قزدس نزخزجزل، هزذه  

ر  تزحز  ألالمقاومة في عيوننا في قلوبنا.. نبوس ا

 ..نعال أباالها.
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 ".. سعوا علي الندر في زتزاتة   
 فتدهيت في القلب شمس مع علي

 كتبدا على اليعران رقم بط قتي
 فنم  على اليعران مرج سن بل
 و فرال ب ألسن ن رسمك راميً 

 محمدر ررو شوكتبت تغنية الظال  الرا ل"                      
هي صفحة جع عد من صفح ال تض لهم العامي،  خدضيهي  
األسرم الفلسطينيدن فيي سيييدن ا  يتيالل اليعينيصير  
الصهيدتي عبر اإلضراب عن الطع   الذ  اتسع ليعمل تكثير 

معتقل فلسطيني  ط لبدن بتحسين توضي عيهيم  2200من 
وظروف ا تي زهم في مداجهة سي سة عنصر ية تيمي رسيهي  
سلط ال ا  تالل فتضرب عير  اليحي ئيط بيكيل األعيراف 
العولية وميث ق األمم المتحعد وشرعة  قدق اإلتس ن،  ييي  
 ليأ الععو الى تس ليب التعمير الممنهيج مين خيالل اليعيزل 
ا تفرار  الطد ل، الحرمي ن مين اليطيبي بية واليعواء، مينيع 
الز  راال، مت بعة العراسة لمن  رغب، عع  تيدفييير اليكيتيب 
والمطبدع ال واألم كن المن سبة لمم رسة ذلك، تي هيل  يق 
السيين في الحصدل على تهد ة من سبة والتعر  للعمس 
في توق ال من سبة ومحعرد  الفسحة(، مم رسة ك فة تشيكي ل 
القمع والتعذ ب بحق المعتقلين وغي ب ت  رقي بية قضي ئييية 
وق تدتية لمح سبة السي تين و م  ية  يقيدق األسييير، بيل 
تعييع كل المم رس ال عبر تعر يعي ال قضي ئييية واجيراءاال 

 تتخذه  مصلحة السيدن محمية مم   سمى وزارد الععل.
من هن  صعع األسرم الفلسطينيدن تض لهم المستمر ضع 
مم رس ال ا  تالل، وهم اليد   ضعدن اليعي ليم كيلي  تمي   
مسؤولي ت  عبر خد  معركة األمعي ء اليخي و ية، واإلضيراب 
المفتد  عن الطع   الذ  رر علي  الععو بصلا وتعنيت ميمي  

  ضع  ي د المئ ال من المعتقلين تم   خطر شع ع.
هذه المعركة تتمحدر كم  تشرت ،  يدل تيحيسييين ظيروف 
ا عتق ل وهي لم تطر  في بعا  ته  و تى اآلن مي   يتيعيعم 
ذلك الى تسب ب ا عتق ل وتدعية التهم ووس ئل اليميحي كيمية 
وب لت لي تظ   العقدب ال وت ك م  التي تتي وز  عور اليعيقيل 
والمنطق وتنم عن عنصر ة   قعد   تيع مبرراتهي  ا  فيي 
طبيعة هذه ا  تالل الذ   م رس  رب اب رد و سيعيى اليى 
اقتالد شعب من ترض ، ورغم اعتراضن  على شرعية الكييي ن 
الصهيدتي الزائفة الذ   حدز على شرعية رولية مصطينيعية 

، فإن الميتميع 2541على األراضي الفلسطينية المحتلة ع   
العولي ومنظم ال  قدق اإلتس ن خ صة تلك المتفيرعية عين 
األمم المتحعد تصمت صمت تهل القبدر عنعم   تعلق األمير 
بأبن ء الععب العربي الفلسطيينيي، وتيتيني سيى عين عيميع 
مداثيقه  عن مع ملة المعتيين في ظيل ا  يتيالل، وكيذليك 
مع ملتهم تثن ء ا عتق ل بم  في ذلك اليميقي ومييين مينيهيم، 
ب عتب ر تن مق ومة ا  تالل معرعة بمدجب ميداثيييق األميم 
المتحعد واتف قي ال جنيا، ولم تح ول هذه المنظم ال في ت  
وقت من األوق ال ارس ل بعث ال متخيصيصية ليالطيالد عيليى 
ت دال السيدن في الكي ن الصهيدتي تو الدقدف ميعاتيً  عليى 

المع ملة الالاتس تية التي تم رس كسيي سية ثي بيتية تيليقيى 
التدجي  والتأ يع والتعييع من قبل تعلى المراجيع فيي هيذا 

 الكي ن بم  في ذلك الحكدمة والكنيست وهيئ ال القض ء.
واذا ك ن الحع      تسع لعر  التعر ع ال والميمي رسي ال 
الصهيدتية بحق الفلسطينيين فيكفي اإلش رد الى بيعيضيهي ، 
ف لكل  ذكر كيا شرعت  كدمة ا  تالل سي سية تيكيسييير 
العظ   اب ن ا تتف ضة الفيليسيطييينييية األوليى  اتيتيفي ضية 
الحي رد( وبأس ليب بعائية و عية، الى ج تب ق تدن ا عتق ل 
اإلرار ، وهد ق تدن تقر من قبل سلط ال ا تتعاب البر ط تيي 
و تيح للسلط ال اعتق ل ت  شخص بعون تهمة محعرد وألجل 
غير مسمى من خالل تيع عه بين فترد وتخيرم، بي إلضي فية 
الى اعتق ل األطف ل وتعرضهم للتيعيذ يب العيع يع واصيعار 
ت ك   ق سية وطد لة بحيقيهيم، تي هيييك عين ا عيتيقي  ال 
الععدائية وسي سة العق ب اليم عي، كم  تن سي سة األ كي   
الطد لة وهع  البيدال والطرر تو الحرم ن من اإلق مة وسحيب 
الينسية مع مص ررد األراضي واق مة المستعميراال  يعيطيي 
اتطب عً  عن جزء من الصدرد عن األوضي د فيي فيليسيطييين 

 المحتلة، وسي سة ا  تالل في مختلا المي  ال.
ان تظ   "ا ب رتيع" اليتيميييييز اليعينيصير  فيي اليكييي ن 
الصهيدتي  م رس بطر قة هي األكثر بع عة فيي اليعي ليم، 
و عدر ب لفلسطينيين الى عصر "الهندر الحمر" في اليد  ي ال 
المتحعد وزمن العبدر ة، في تر  العم س    ييي  اميتيليك 
الرجل األبيض التصرف بحي د الن س وقيتيل مين  عي ء رون 
مس ءلة تو  سيب تو رقيب، وهذا م   حعث فيي فيليسيطييين 
المحتلة في الدقت الح ضر اذ  حق أل  مستدطن اطالق الن ر 
على الفلسطيني تو ععد فلسطينيين وقتلهم وكأن شيئً  ليم 
 حعث تو ارتك ب مثل هذا األمر بأ  طير يقية ميني سيبية، اذ 
 ع مل كبطل في الكي ن الصهيدتي، و يكيفيي تن ميرتيكيب 
ميزرد الحر  اإلبراهيمي في الخليل  حظى بنصيب  يخيليعه 
 كبطل عنع معخل ا عم المستدطن ال القر بة من المع نة.

لقع خ   معتقلدن فلسطينيدن في وقيت سي بيق تضي ً  
ق سيً  ضع سلط ال ا  تالل من خالل اإلضراب عن اليطيعي  ، 
خ صة بعض المعتقلين اإلرار ين، وتجبروه  عيليى اليرضيدل 
لمط لبهم رغم مح ولته  تغذ تهم ب ليقيدد عيليى رغيم مين 
مخ طر هذه العملية ومع رضيتيهي  روليييً ، واليييد   يخيد  
المعتقلدن تض ً  عظيمً  وعميقً  ضع سلط ال عنصر ة   قعد 
في ظل قدم غير متك فئة، اذ    ملك األسير سيدم اليييدد 
 عهره في وج  جالر  ، ولكن على الرغم مم  تيبيعو عيلييي  
الصدرد فإن الضحية هد تقدم من الي تي الذ   تمتيع بيكيل 
وس ئل القدد والقمع والحقع وعقلية الير مة، بييينيمي  سيال  
األول  المعتقل( اإل م ن والعز  واإلرارد، وقيبيل ذليك كيلي  
الثقة بأن الفير آال، و  بع للضحية تن تنتصر عيليى اليييالر 
ألت  ارارد الحق في وج  الب طل وارارد الينيدر فيي ميداجيهية 
الظال  مهم  م رس الععو من تس ليب واتخذ من اجراءاال مثل 
تقل األسير المن ضل مروان البرغدتي من سييين اليى آخير، 

 ووضع  في العزل ا تفرار .
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 21وك تت تبعع عن مركز المحي فيظية ، 2541ت  ر،  20ا تلت قر ة ابل القمح من قبل ا  تالل الصهيدتي بت ر   

متر،  ي  ق مت عملية عسكر ية ضيع تهي ليي  220كم شم ل شرقي صفع، و بلغ متدسط ارتف عه  عن سطح البحر

 القر ة بزع مة  فت  ، والكتيبة المنفذد للعملية العسكر ة هي الكتيبة األولى للبلم ل/القدد الض ربة.

وتم  اليميعي د فيهيي مين  ,روتم 2،212روتم، والصه  نة  ملكدن 2،222 متلك الفلسطينيين من ملكية األر  

 روتم. 4،222روتم، و بلغ المععل اإلجم لي  221ميمل المس  ة 

تقيم على تراضي القر ة مستعمرد سميت كف ر دف ل وقع تفذ مق تلد جبهة التحر ر العربية عمليية اسيتيعيهي ر ية 

 ي  خ ضدا معركة بطدلية ترال الى استعه ر منفذ  العملية وسقيدح تعيعار  2522تيس ن  2راخل المستعمرد في 

 كبيرد من القتلى والير ى الصه  نة.

ك تت القر ة مبنية في منطقة كثيرد التالل شم لي سهل الحدلة، على بعع قليل الى العرق مين اليطير يق اليعي   

كلم تقر بً (، وجندبً  الى صفع. وك تت تبعع تحد كيييليدميتير عين اليحيعور  2المفضي شم ً  الى المطلة   التي تبعع 

 يد  ضيميت اليى  2512وظلت تعع جزءا من لبن ن  يتيى سينية  ,اللبن تية

فلسطين تحت ا تتعاب البر ط تي. ومن مع تيي اليقيسيم األول مين اسيم 

القر ة، المستمع من جذر س مي:  المرج( فك ن اسمه  مرج القمح. في مدقيع 

ق. . وظل كذلك تلفي عي   عيليى األقيل. وهيذا  1500ك ن آهال منذ سنة 

المدقع ك ن مدقع ا عم المعن التي استدلى تحتمس الث ل  عليه  في سينية 

ق. . ثم تحدلت في عهع راور، الى مدقع  صين استدلى اآلراميييدن  2421

مع ركي  .  -بي  -علي  في وقت   ق. وقع تش رال النقدش اآلشدر ة الى آبل

ق. . ثيم  224ق. . تو في سنة 222في جملة المعن التي ا تلده  في سنة 

 ظهر اسم آبل القمح بعع زمن طد ل في  معيم اليبيليعان( اليذ  وضيعي  

،  2252(. وفي سينية 2115اليغرافي العربي   قدال الحمد    تدفي سنة 

 242ك تت آبل القمح قر ة في ت  ية تبنين  لداء صفيع(، وعيعر سيكي تيهي  

تسمة وك تت تؤر  الضرائب على عيعر مين اليغيالل كي ليقيميح والعيعييير 

والز تدن، ب إلض فة الى عن صر تخرم من اإلتت ج واليميسيتيغيالال كي ليمي عيز 

وخال   النحل وكرو  العنب. في تواخر القرن الت سع ععر، ك تت آبل اليقيميح 

وك ن ثيمية كينيييسية فيي  .تقع قرب ت ع اليعاول، وتحيط به  تر  زراعية

ك ن للقر ة شكيل  ,القر ة وخرائب قع مة ب لقرب منه . وفي األزمنة الحع ثة

مثل   تم شى والتل الذ  بنيت علي . وك تت من زله  مبنية ب لحي رد والطين 

مسلم ،  120تو ب لحي رد واإلسمنت، تو ب إلسمنت. وك ن سك ته   تألفدن من 

 ,2542\ 2544مسيحي. وك تت الزراعة عم ر اقتص ر القر ية. فيي  200و 

مرو   تو مسيتيخيعمي   155روتم  مخصص  للحبدب،  1222ك ن م  ميمدع  

للبس تين. وك تت  قدل القمح المحيطة بمدقع القر ة، والمعهدرد بتربيتيهي  

الخصبة، تنتفع من وفرد المي ه، وهذه الدفرد جعلت سك ن المنطقة  يععيدن 

ت ي تً ، آبل المي   ت  برج المي ه(. وب إلض فة الى خيرائيب تخيرم فيي  ,القر ة

اليدار ك ن ثمة الى العرق من القر ة مدقع تثر   قع قرب مستعميرد كيفي ر 

غلع ر ، و حتد  على قبدر منقدرد في الصخر، وترواال صيداتييية وشيداهيع 

 .قبدر



      7102نيسان طليعة لبنان الواحد /  

 

 
 

تعليقا  على اعتقال الرفيق علي الريزح السزنزهزوري، األمزيزن  

العام المساعد لحب  البع  العربي االشتراكي، أمين سر قزيزادة 

قار السودان م  اثنين من رفاقه وقادة وطنزيزيزن مزن قزوى 

اإلجما  الوطني، أدلى الناطق الرسمي باسم القيادة الزقزومزيزة 

   الدكتور أحمد ال وتري بالتصريح اآلتي:

إن اعتقال الرفيق األمين العام المساعد لزلزحزب  مز  رفزاق 

مناضلين آخرين يقدم إثزبزاتزا  جزديزدا  عزلزى مضزي الزنزظزام 

السوداني بإجراءاته القمعية ضد القوى الوطنية والزتزقزدمزيزة، 

 وهي تخو  نضاال  شعبيا  بتعبيرات ديمقراطية.

إن القيادة القومية وهي تدين ب دة اعتقال الرفيزق األمزيزن 

العام المساعد للحب  م  رفاق مناضلين وقادة وطنيزيزن، مزن 

قوى اإلجما  الوطني أثناء وقفة اجتماعية سلمية لهم للماالبة 

باإلفراج عن المعتقلين من الحركة الوطنية، فإنها تدعو النظام 

إلطالق سراحهم فورا ، ووقف كل إجراءاته القمعيزة ضزد رمزوز 

 .الحركة الوطنية ومناضليها

وإذا كان النظام بممارساته التعسفية، يحاول صرف األنظار عمزا  

آل  إليه األوضا  السياسية واالقتصادية واالجتزمزاعزيزة مزن تزرِد،  

فهو مخائ بذل ، ألنه وحده من يتحمل المس ولية عن التفريزط  

بالحقوق الوطنية، بعدما عجب عن حماية وحدة السودان، ويستزمزر  

في توظيف مقدرات البالد لمصلحة الحاشية الممسكة بزمزفزاصزل  

السلاة، وعلى حسا  قوت الجماهير ولقزمزة عزيز زهزا وأمزنزهزا  

   االجتماعي وحقها في ممارسة حقوقها السياسية. 

إننا في الوق  الذي نكبر في الحركة الزوطزنزيزة السزودانزيزة 

وقفتها ال جاعة، انتصارا  للديمقراطية وحرية الرأي والزتزعزبزيزر 

ندعو القوى الوطنية والقومية والتقدمية العربزيزة ألن تزديزن 

اإلجراء القمعي التعسفي الذي نفذته أجهبة النظام ضزد رمزوز 

الحركة الوطنية السودانية واطالق أوس  حملة تضامن مزعزهزا، 

اناالقا  من كون االنتصار لقضايا النضال الوطني في أي ساحزة 

عربية هو انتصار للديمقراطية وانتصزار لزألمزة فزي نضزالزهزا 

 .القومي والوطني

تحية للرفيق المناضل األمين العام المساعد لزلزحزب  ولزكزل 

رفاقه ولكافة مناضلي الحب  في السودان، وتزحزيزة لزلزحزركزة 

ال عبية التي كان  وستبقى حاضنة لقوى الزنزضزال الزوطزنزي 

  والتحرر االجتماعي. والحرية للمناضلين المعتقلين.

 الدكتور أحمد ال وتري  

ي الناطق الرسمي باسم القيادة القومية لحب  البع  العربي االشتراك 

 

بمناسبة تحرير الفاو، وفي الساب  ع ر من 

، أصدرت قيادة قازر الزعزراق 3022نيسان 

لحب  البع  العربي االشتراكي، بيزانزا  مزن 

 أهم ما جاء فيه: 

تحل عليزنزا الزيزوم الزذكزرى الزتزاسزعزة 

والع رون لمعركة تحرير الفاو الخالدة بعزد 

ثماني سنوات حسوم في مجابهة الزعزدوان 

اإليراني الغاشم قدم فيها مقاتلو جزيز زنزا 

الباسل وأبناء شعبنا األبي التضحيات السخية 

والتي تكلل  بنصر العراق واألمة المبين فزي 

، والزتزي اشزرف 2611الئامن من آ  عزام 

عليزهزا الزقزاهزد ال زهزيزد صزدام حسزيزن 

ومزنزذ ذلز  الزنزصزر الزحزاسزم  مزبزاشزرة، 

واإليرانيون الفرس الصفويزون يزتزحزيزنزون 

الفر  لالنقضا  على العزراق والزعزدوان 

عليه وقد وجدوا ضالتهم الزمزنز زودة فزي 

العدوان األمريكي األطزلزسزي الصزهزيزونزي 

 ، 3002الفارسي واحتالل العراق في العام 

لقد خا  مجاهدو البعز  والزمزقزاومزة 

يحدو ركبهم الرفيق المجاهد عبة إبزراهزيزم 

األمين العام لحب  البع  العربي االشتراكزي 

القاهد األعلى للجهزاد والزتزحزريزر مزقزاومزة 

باولية متزواصزلزة كسزروا فزيزهزا ظزهزور 

المحتلين األمريزكزان األوغزاد فزي الزحزادي 

 3022 والئالثين مزن كزانزون األول عزام 

وطردهم شر طردة من العراق ... والتي على 

أثرها سلم  أمريكا الزعزراق إلزى إيزران ... 

ومازال قاهما محققزا الزهزيزمزنزة اإليزرانزيزة 

 مستهدفا األمن القومي العربي برمته .

ودعا البيان إلى استلهام الذكرى التاسعة 

والع رين لمعركة تحريزر الزفزاو دروسزهزا 

الغبيرة في تأجيج مسيرة الجهاد والزتزحزريزر 

الظافرة. ونستذكزر الزقزادة األبزرار الزذيزن 

حققوا النصر في ملحمة الفاو الخالدة وعلزى 

 رأسهم القاهد ال هيد صدام حسين.
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عقعال اليبهة الدطنية العراقية مؤتمره  الح ر  ععر في 

 1022تيس ن/افير يل 21 د  الثالث ء  ا ع البلعان العربية 

 :تحت شع ر

 اليبهة الدطنية  ير األس س لضم ن و عد شعبن  واتييي ز 

 مهمة تحر ر العراق(

ابتعت المؤتمر بدقفة استذك ر وتر م وقراءد سدرد الف تيحية 

على تروا  شهعاء شعبن  واألمة اليعيربييية ، وطير  اقيتيرا  

تعكيل لينة لرئ سة المؤتمر برئ سة األل األست ذ اليعكيتيدر 

  . عبع الك ظم العبدر  األمين الع   لليبهة

تضمنت جلسة ا فتت    ضدر ضيدف المؤتمر من ععر من 

 .اض فة الى تعض ء المؤتمر العخصي ال العراقية والعربية، 

ب شر المؤتمر تعم ل  بكلمة تلق ه  األمين الع   ليليييبيهية  

العكتدر عبع الك ظم العبدر  تن ول فييهي  بيإ ييي ز تهيمييية 

اتعق ر هذا المؤتمر ب عتب ره تقلة تدعية هي مية فيي تضي ل 

شعب العراق و ركت  الدطنية، ميؤكيعا ميداصيلية اليييبيهية 

تض له  الدطني من تجل تحر ر العراق واتته ج خطط جع يعد 

في عمله  المستقبلي لتحقيق برت ميييهي  السييي سيي عيليى 

 .المستد ين الدطني والقدمي

ووفق برت مج جعول اإلعم ل المقر من قبيل اليميؤتيمير ين 

تلقى العكتدر ضي ء الصيفي ر، عضيد اليميكيتيب اليتينيفيييذ  

كلمة األ زاب الدطنية المؤتلفة في اليييبيهية تكيع  لليبهة، 

خالله  عز  القدم الدطنية على التمسك ب ليبهية وتيطيد ير 

عمله  ب عتب ره  اتي زًا وطنيً  ت ر خيً  التحقيق مهم ال تحر ير 

العراق ، فيم  القي السيع ععت ن الط لق تي ت ئب األمين الع   

لليبهة كلمة لي ن تمثيل اليبهة في الخ رج، وتاله اليعكيتيدر 

علي  رج ن بكلمة الهيئ ال المهنية والععبية فيي اليييبيهية، 

الضيدف من الحضدر على اليتيداليي،   وتعقبت  كلم ال الس رد

كلمة تي بة عن ك فة الضيدف في اليميؤتيمير، وكيليمية   منه 

الدفدر العربية الح ضرد في المؤتمر، وكلمة اللي ن والهيئي ال 

تلت  كلمية عين   العربية والعولية المس تعد للععب العراقي،

المنظم ال والعخصي ال األ داز ة، وكي تيت كيليمية اليخيتي   

 .  لفلسطين العربية

وفي اليلسة الث تية ت قش المؤتمر تقير ير األمييين اليعي   

لليبهة وقرتال بقية تق ر ر النع ح السند  لليبهة في ك فية 

جداتب  ، كم  جرم عر  وتيحيع ي  وميني قعية اليبيرتي ميج 

السي سي، وتقييم عمل اليبهة خالل الفترد المنصرمة بييين 

 .مؤتمر ن

كم  ت قش المؤتمرون تق ر ر عمل اللي ن والهيئ ال المهنية 

في اليبهة و ظي التقر ر ا تييي ز  ليحيصيييلية األتعيطية 

ميكيتيب اليثيقي فية  وتقر ير   لممثلي ال لي ن وهيئ ال اليبهة،

التنيظيييميي  واإلعال  بمن قع ال مستفيضة لتطد ر النع ح 

 .والسي سي واإلعالمي لليبهة

ولعل من ابرز المن قع ال التي  ظيت به  تقي ر ير اليعيميل 

والنع ح هي المقتر  ال المتعلقة بتعع الال النظ   العاخليي 

لليبهة، ومنه  م  تقره المؤتمرون بتعع ل اسم اليبيهية مين 

 اليبهة الدطنية والقدمية واإلسيالمييية فيي اليعيراق( اليى 

 اليبهة الدطنية العراقية(، استي بة لمداكبة اليميسيتيييعاال 

 . السي سية

كم  تم اعتم ر خطة العمل السند ة وا قترا  ال اليعيميلييية 

لتنفيذه  ومت بعته  ، كم  تم تيع ع الثيقية بي ألمييين اليعي   

واألم تة الع مة لليبهة وتثبيت عضد ة المكتيب اليتينيفيييذ  

وز  رد ععر تعض ئ  ، وتكليا ا ع تعض ئي  بيميهيمية تمي تية 

 .  السر

وفي الخت   تررجت التدصي ال في تقر ر سيعلن فيي وقيت 
 .  ق
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 في اليد  األول لمؤتمر المغتربين العراقيين الح ر  ععر
ق ل مسؤول مكتب العالق ال الخ رجية القدمي لحزب البع  
العربي ا شتراكي العكتدر خضير المرشع ، ان اليعي ليم لين 
 تخلص من راعش واإلره ب م  لم  تحرر العراق من العملية 
السي سية وا ران وميليعييي تيهي  ومين ميخيليفي ال ا  يتيالل 
األمر كي وتت ئي  وشعر، خالل اليلسية اليثي تييية ليميؤتيمير 
المغتربين العراقيين الح ر  ععر المنعقع في مع نة اوفييعو 

، على تن المع رك الي ر ة في 1022/  4/ 1ا سب تية، بت ر   
العراق ضع تنظيم راعش ا ره بي،    عني اليقيضي ء عيليى 
هذا التنظيم اذا لم  تم وضع الحيليدل اليعي رلية والعي ميلية 
لقضية العراق وسدر ة وفلسطين واليمن وليييبييي  واأل يداز 

  وغيره .
ورع  المرشع  الى السعي ليعيل ميؤتيمير اليميغيتيربييين 
مؤسسة وطنية رائمة بقي رد كفؤد تعمل وفقً  لرؤ ة وتهعاف 
محعرد تبع  على ا مل، واط رًا ج مع   ستدعب المغتيربييين 
العراقيين والعرب بمختلا اتتم ءاتهم بمؤازرد األصعق ء مين 
ت رار الع لم ومن ضلي  اليرافضييين ليال يتيالل ومعي ر يعي  

 وا ستعم ر ومخطط ت .
وق ل تن من الداجب ال المهمة للمؤتمر في هذه اليمير يلية  

اتخ ذ قرار بتعكيل لي ن اغ ثة لالجئين والمهييير ين راخيل 
العراق وخ رج  وخصدصً  تبن ء مع نة الميدصيل اليمينيكيدبية 
وغيره  من المعن والمح فظ ال اليعيراقييية اليتيي تيعيرضيت 

 للتعمير.
ورتم المرشع  تن المأمدل تن  يكيدن اليميؤتيمير مينيبيرًا 
لمع رضة وطنية عراقية وعربية  قيقية خ رج الدطن العربي 
لرفض معرود ا  تالل ومخلف ت ، وتسيييييلي  فيي األميم 
المتحعد والمنظم ال العولية واإلقليمية بصفة ميراقيب بيعيع 
استيف ئ  العروح المطلدبة لذلك، وتأسيس شيبيكية رولييية 
تقدر  ملة مستمرد ومؤثرد لععم القض    اليعيربييية وفيقيً  
لخطة ش ملة، راعيً  الى تعكيل ميمدع ال ضغط في اليعول 
المهمة، وبخ صة رائمة العضد ة في ميليس األمين بيهيعف 
التأثير في سي س ال هذه العول ومداقفه  لصي ليح اليقيضي  ي  

 والحقدق العربية،
كم  رع  الى اق مة وتدطيع اليعيالقي ال ميع رول اليعي ليم  

ومؤسس ته  الرسمية والمهنية والععبية، بم   سهل تسيييل 
فرود لمنظمة المغتربين العراقيييين فيي اليعول اليتيي ليم 

 تكتمل فيه  هذه الفرود.
وتحعث المرشع  عن الصراد الذ   عهعه العراق مدضحيً  
تت   عور بين ارارد وطنية لم تنحن ولم تنكسر وبييين ارارد 

قدم معتع ة رولية واقليمية ومحلية اتفيقيت عيليى ا يتيالل 
العراق وتحطيم  مدجهة اه تة كبرم ل  ولععيبي  وتيأر يخي  
وقيم  وتخالق ، محعرًا هذه القدم بأطراف العملية السي سية 
وقدم الط ئفية واإلره ب، وا ران والكي ن الصهيدتي وتركييي  
وبعض العول العربية، والد   ال المتحعد والعول المتحي ليفية 

 معه .
وتش ر الى تن العراق تحدل بيفيعيل ا  يتيالل مين رولية  

مستقرد ذاال مؤسس ال  أمن فيه  اليميداطين عيليى تيفيسي  
وعرض  وم ل  وعمل  و تمتع بحقيدق اإلتسي ن، اليى سي  ية 
للفدضى واإلره ب والقتل المي تي، وبي ال رولية في شيلية   
 حكمه  ق تدن و  تظ   وتتحكم بهي  ميليييعييي ال مسيليحية 

 وت زاب وكتل وعص ب ال  قدره  تح لا ط ئفي ف سع.
وق ل المرشع  تن م   ير  فيي اليعيراق ليييس عيميلييية 
ر مقراطية كم   روج له  األمر ك ن واإل يراتيييدن وترواتيهيم 
وعمالؤهم وليس له  عالقة بأ ة قيمية مين قيييم اليعيعالية 
والحر ة و قدق اإلتس ن، واصفيً  مي   ييير  بيأتي  ميهيزلية 
ومسخرد وميزرد ترتكب  دميً  بحق شيعيب كير يم واهي تية 
 كبيرد لبلع عر ق علم اإلتس تية الكثير من القيم والمب رئ.

وتطرق الى الخطر اإل راتي على العراق ووصف  بأت  األول 
واألكبر، مؤكعًا تته  تحتل العراق فعيليييً  وتيقيدر اليعيميلييية 
السي سية التي تتعأه  األمر ك ن، وتهيمن عليى ميفي صيليهي  
ك فة وتسهمت في تهب ثرواال العراق، و ّمله  اليميسيؤولييية 
عن تغيير البنية ا جتم عية في تكبر عملية تغيير ر مغرافيي 
عرفه  الع لم شملت معظم المعن والمح فظي ال اليعيراقييية، 
وتدظيفه  ت زابً  ومليعي ال وخال   سر ة وعلنيية ليتيحيقيييق 
معروعه  التدسعي مستغلة تمدال العيراق اليمينيهيدبية فيي 
تمد له ، وا تضي تيهي  ورعيميهي  واسيتيضي فيتيهي  ليحيركي ال 
وميمدع ال اره بية ومنه  عني صير مين راعيش واليقي عيعد 
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لزعزعة األمن وا سيتيقيرار فيي اليمينيطيقية 
 والع لم.

و ذر المرشع  من تن اليتيليد يح بيإقي مية  
قداعع عسكر ة تمر كية رائمية فيي اليعيراق 
والسيطرد على مقعرات  وثيرواتي  سيييخيليق 
تزم ال جع عد و عقع ت  معرود للحل معيعرًا 
على تن شعب اليعيراق سيييبيقيى  يقي و  ت  

 ا تالل جع ع مهم  ط ل الزمن.
وق ل تن ثمة ثيدرد تيخيتيمير فيي الصيعور 
ستعيع العراق رولة  يرد ميد يعد  سيدرهي  

 الععل والسال  والتس مح والمداطنة الحقة.
وقلل المرشع  مين تهيمييية اليميعي ر يع  

المطرو ة للتسد ة وقي ل تن اليحيع ي  عين 
تسد  ال سي سية في ظل األوض د اليقي ئيمية 
من رون تغيير جذر  وش ميل هيد تيدد مين 
الخعاد والتضليل وا سيتيهي تية وا سيتيهيتي ر 
بعقدل الن س وتضحي تهم وميحي ولية إلرامية 
المع كل واألزم ال واط لته ، ميحيذرًا مين تن 
قبدل ومع ركة تطراف وشخصي ال وطنية في 
مثل هذه المع ر ع  مثل تيفير يطيً  وتيني زً  

 ومس ومة واتتح رًا وسقدطً  وطنيً  معاتً .
وتكع تن التسد ة الحقيييقييية   تيأتيي ا   

بتطبيق عن صر الحل الع مل والعائم لقضيية 
العراق وازالة العدائق الرئيسية اليتيي تيمينيع 
المص لحة وتعيييق اليحيل وفيي ميقيعميتيهي  
ا  تالل اإل راتي وميلييعييي تي  اليميسيليحية 
وقداتين العملية السي سية ورستدره  وفسي ر 
ت زاب السلطة وتجهزته  السير ية واليتيعخيل 
والنفدذ األجنبي متععر الينسي ال في العيراق 
والعور التخر بي لبعض اليعول ومينيهي  رول 
عربية   تهمه  عدرد اليعيراق رولية ميد يعد 

 مستقرد آمنة.
وشهعال اليلسة الث تية التي عقعال بعع ظهر   

اليد  معاخالال لعخصي ال عربية وعراقية هيي  
الس رد: منذر م خدس، بره ن غليييدن، عيعتي ن  
راور سلم ن، محمدر اسم عيييل، عيبيع اليييبي ر  
العور ، ت مع المدلى ممثل الثدرد األ داز ة، ر.  
عبع الك ظم العبدر  األميين اليعي   ليليييبيهية  
الدطنية والقدمية واإلسالمية في العراق، عيبيع  
األمير ا تب ر ، السيع شيدقيي السيييع ت يميع،  
العكتدرد  ميعد تعنع، طر دا خالل معاخالتهيم  
رؤاهم  دل اتق ذ العراق واتتع ل  مين األزمي ال  

 التي وضع  فيه  ا  تالل. 

 إسماعيل أبو البندورة

يواصل حب  البع  العربي االشتراكي (وهو في أوج مقزاومزتزه 

اإليراني وتداعياته ومواجهزتزه الزمزلزحزمزيزة  -لالحتالل األمريكي 

مزعزرفزيزا  دأ   -نقديزا  -لحملة االجتئاث الفاشية( تقليدا  سياسيا  

الحب  على اجتراحه ومواصلته منذ تأسيزسزه بزمزراجزعزة ونزقزد 

أفكاره ومواقفه وممارساته، ومعاينة تفاصيل ومفردات نضزالزه 

في الوطن العربي بما ي دي إلى ضخ أفكار ورؤى جزديزدة فزي 

سياقات ومسارات هذا النضال الصع  والزمزعزقزد السزاهزد فزي 

مرحلتنا الراهنة وترنو إلى تمكينه من االلتبام التواصلي بمبدهيته 

وأصالته وجذرية خاه القومي المقاوم ومن استيعا  اللحزظزات 

السياسية والتاريخية المخزتزلزفزة فزي الزواقز  الزعزربزي وإدراك 

التحوالت والتغيرات التي تارأ في الزواقز  الزمزعزازي وضزرورة 

ت خيصها واستيعا  معايزاتزهزا والزتزعزامزل مز  عزنزاصزرهزا 

 ومفرداتها.

أدرك الحب  منذ تأسيسه ووفقا  لمقوالت م سسه التأسيسزيزة 

بأن النقد والنقد الذاتي هو الاريق والمنهج المالزو  والزخزيزار 

الصحيح الذي يجدد الحيوية في فكر الحزب  وأنزمزا  نضزاالتزه، 

ويوقظ فيه سبل الفهم الواعي والواقعي للحلول ويجعل فزكزره 

معاصرا  للحظاته كافة، وال غرو في ذل  إذا ما عرفنا أن الزحزب  

وفكره قام منذ تأسيسه على النقد ومعاينزة الزظزواهزر بزكزافزة 

تمظهراتها وإدراك ووعي المستجدات والتحوالت وتزداعزيزاتزهزا، 

وتوليد االست رافات الضرورية لصياغة الحاضر والزتزقزدم نزحزو 

المستقبل، ولم يقبل الحب  منذ تأسيسه الزجزمزود الزعزقزاهزدي 

والضحالة الفكرية واالرتكاس والزمزنزوالزيزة وإّطزراح الزتزجزديزد 

والواحدية التي تقود إلى التكلس وتعسزف الزبزعزد والزمزنزظزور 

 الواحد.

ودأ  الحب  على الوقوف أمام ذاته ب جاعة واضحة وتزقزديزم 

تقييم دقيق لكل ما يارأ في مجاله وأحواله وصدرت عن الحزب  

في الماضي أدبيات وكتابات حمل  صيغا  وأشكال من هذا النقزد 

الذاتي إذ يتذكر الجمي  أقوال وكتابات م سس الزحزب  األسزتزاذ 

مي يل عفلق عما حدث ويحدث في سوريا ع ية انقال  شزبزا  

وفي الكئير من المناسبات، إضافة إلى ما كتبه أمزيزن  2699عام 

عام الحب  في تل  الفترة الدكتور منيف الرزاز في كتابه النقزدي 

(التجربة المّرة( الذي عاين بجرأة نقدية منقاعة النظزيزر مزوقز  

ومواقف الحب  في سوريا وعئراته، والعسكرتزاريزا الزتزي قزادت 

االنقال  على مبادئ الحب  وتقاليده الكبرى وأخرجته من موطزن 

 والدته.

أسس  هذه األدبيات أرضيات واضحة وعميقة وحافبة وجزريزئزة  
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للنقد والمراجعة وأنهض  وشزجزعز  الزكزتزابزات  

النقدية المتوالية التي تل  وتناول  تجربة الزحزب   

ومواقفه في معظم األقاار العزربزيزة كزمزا أنزهزا  

أسهم  في تعميق هذا البعد في عقل الحب  وفي  

آليات العمل الحببي بوضعها مسألة (النقد والنزقزد  

الذاتي( على برامج وأجندات االجتماعزات الزحزببزيزة  

بكافة مراتبها ومستوياتها، وكزان لزهزذا الزنزقزد  

الخالق (الذي ي من بضرورة تعميق مبادئ الزحزب   

الكبرى ومنالقاته النظزريزة الزمزكزّونزة ألنسزاقزه  

وسياقاته واالناالق من فضزاءاتزهزا إلثزراء فزكزر  

الحب  وتجديده وتمتين بنزيزتزه ومسزاراتزه( األثزر  

الكبير على ضبط حراكه السياسي وتحصين قراراته  

 ورؤاه وتعميق دوره وحضوره في الوطن العربي. 

ولعل في ما طرحه ويارحه أمين عزام الزحزب  

وقاهد الجهاد والمقاومة في العراق مزنزذ تزولزيزه 

مس ولياته التاريخية في الحب  والمزقزاومزة مزن 

رؤى نقدية جديدة وتقييمات سياسية نزافزذه أن 

تكون خاوات جريئة تستأنف عملية النقد وتعيزد 

االعتبار لفكرة النقد الجوهرية في عقيدة الزحزب  

وال تتوانى في الوقوف أمام محاات عمل الزحزب  

وأخااهه وتفتح اآلفاق أمام حضوره الفزاعزل فزي 

 العراق والوطن العربي.

أي نقد متوازن وجريء يتبدى ألولي األلبا  فزيزمزا 

قاله األمين العام في خاابة وأطروحاته األخزيزرة 

ال عودة إلى السلاة،، القيادة الجماعية ورفزر ( 

الفردية، الديموقراطية المركبية وال للدكتاتورية، 

(، إنه طراز إحياء م رو  النهضة والجبهة القومية

جديد من األفكار النقدية ال جاعة التي البزد مزن 

تلقفها في نااقات ومنظمات الحب  على صعيزد 

العراق والوطزن الزعزربزي ووضز  حزد لزألفزكزار 

والتقوالت اآلثمة الساهدة حول الحزب  ونضزاالتزه 

وكل صور االستهتار واالستخفاف بزتزجزربزة هزذا 

الحب  العريق الناقد لذاته والمتجدد في مواقفزه. 

وهي أفكار تتغيا في مآالتها أن تفتح أفقا  وزمزنزا  

 من المراجعات الضرورية.

وال ش  بان تواصل النقد في الحب  ومنزظزمزاتزه 

في الوطن العربي سيز دي إلزى اشزتزقزاق آفزاق 

جديدة يحتاجها العمزل الزحزببزي الزقزومزي فزي 

المرحلة الراهنة كما أنها خاوة البزد مزنزهزا فزي 

كافة األطوار والحاالت والمراحل ألننا بالنقد وحده 

نغير األحوال والوقاه  ونتجاوز األزمات ونزنزازلزق 

إلى اآلفاق المستقبلية التي ت سس لتاريخ عزربزي 

جديد يكون العر  فزيزه ذاتزا  لزهزذا الزتزاريزخ ال 

 موضوعات وهوامش شاردة على ضفافه.

–

 كتب المحرر السي سي 
منذ تن تصبح العراق هعفً  عسكر ً  آللة الحرب األميركييية، 

لم تعع المالجئ المعتية تعكل مالذًا آمنً  لألبر  ء من شييدل 

وتطف ل وتس ء. ففي من ظير الد عية الرتسم لية كيل شييء 

مستب   ط لم  تت   مأل جييدب اليرتسيمي لييييين مين اليذهيب 

والفضة. و  ضير في تن تس و   ي د طيفيل ميليغيراميً  مين 

الفضة في المن ظير الرتسم لية. و  ضير ت ضً  من تن  سي و  

تعمير تضخم المب تي التزا   اع رد اعم ره( بداسطة رتسم لي 

 جعع لم تعبع تهم  بال ين العو راال.

ومنذ تن وطأال تول قع  ف رسية تر  العراق تحت  يمي  ية 

تميركية، تفيورال ت ال    كم  و  ة الفقي ( لبن ء امبراطدر ة 

كسرم ث تية. فرا   ستبيح  رمي ء تطيفي ل اليعيراق وتسي ئي  

وشيدخ ، ولم تعع تس و   ي د عراقي في من ظيره تكثر مين 

 ص د تسهم في بن ء صر   اإلمبراطدر . فدسوع من جرائم  

على  س ب العراق والعراقيين ليبني من جم جميهيم قيداعيع 

 أل الم  اإلمبراطدر ة.

ومنذ تن استمرت العمالء والخدتة طعم السليطية، بيحيمي  ية 

تميركية وا راتية،  تى تفيورال براكين تطم عهم في تييميييع 

الثرواال من رم ء تهلهم وبني قدمهم، و  ضير بمن ظيييرهيم 

من تن تس و   ي د طفل تو امرتد تو مسنٍّ ررهمً  ُ ضي ف اليى 

 ثرواتهم  تى تكعوست ب لحيم الذ  لم  روه في ت المهم.

وتحن تستذكر تلك العق ئع التي ُجيبليليت عيليييهي  تيفيدس 

الثالثي األكثر اجرامً  في ت ر   الكدن، لم تعع اليرائم اليتيي 

ترتكب في المدصل لتف جيئيني  عيليى اإلطيالق. فيمين آمين 

ب لير مة ق تدتً  لتحقيق رغب ت ،  مكن  تن  يرتيكيب جيرائيم 

تفظع من اليرائم التي  رتكبيهي  اآلن، طي ليمي  تتيهي  تصيب 

 تت ئيه  في جيدب تي ر اإلتس تية والع ن واألخالق.

اإل راتيي   –لم تكن المي زر التي  رتكبه  التح لا األميركي 

في مع نة المدصل الميزرد األولى ولن تكدن األخييرد. فيقيع 

سبقته  جرائم مليأ الع مر ة، والحد ية والفلدجة واليرمي ر  

ور  لى.... وقع ترتكب جرائم تخرم تشع فظ عة واجيراميً ، مي  

لم  قا الع لم وقفة جر ئة ولد لمرد وا عد، ليقدلدا ألبي طيرد 

تميرك  وا ران: كف كم سفكً  لعم ء األبر  ء، وكيفي كيم سيفيكيً  
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بحقدق الععدب بتقر ر مصيره . وم  لم  قا العرب وقيفية، 

ولد وا عد، ليقدلدا لتح لا العر اليثيالثيي، تميييركي  وا يران 

وعمالؤهم : ان تر  العرب للعرب. وثرواال العيرب ليليعيرب. 

و م د العرب هم عرب. وتطبيق الع ميدقيراطييية فيي بيالر 

العرب لم  طلبه  ت ع منكم، بل ر مدقراطية العرب  يب تن 

تكدن صن عة عربية، واعم ر بالر العرب بيأ يع عيربييية، و  

 امبراطدر على العرب غير عربي.

واذا ك ن الع لم لم  هتز تم   هدل جر مة مليأ العي مير ية، 

ولم  هتز تم   جرائم الفلدجة والرم ر  والحد ية، فيهيد لين 

 هتز تم   هدل جرائم مالجئ المدصل، ولكن على ميييرميي 

العصر تن  تعظدا من رروس اإلمبراطدر  ال التي راليت فيي 

الت ر  ، من اإلسيكينيعر اليى اليرومي ن. مين هيد كيد اليى 

جنكيزخ ن وتيمدرلنك. من الحروب الصلييبييية اليى غيزواال 

ت بليدن بدت برال. من بر ط تي  وفرتس  الى تميرك  وغيييرهي . 

واذا ك تت محط ال تلك الهميي ال بعتال  في هذه اليمينيطيقية 

المقعسة، فهي اتتهت ت ضً  على تراضيه ، وبأ يع  تبيني ئيهي . 

وكم  رارال األ    على شيعيدب اليمينيطيقية، وراليت اليعول 

الط معة فيه ، فهي ستعهع رورد تخرم ليطيرر اليطي ميعييين 

 اليعر على ت ع  تبط ل عرب.

واذا ك تت تر  المدصل اليد  تعيهيع عير  مسير ييية 

جر مة تخرم، لتطد ع ارارد المدصليين، فلن تكدن تهي  يتيهي  

غير تلك التي عرفته  ته  ة مسر ي ال جرائم تخرم ُعيرضيت 

 على مسر  ترضن .

واذا ك ن الحق    ضيع ووراءه مط لب، فإن تحير ير األر  

 ق ط لم   قا وراءه مق تل. واذا ك تت امبراطدر  ال الت ر ي  

ُهزمت في مداجهة األبط ل العرب، فينيزعي ال األميييركييييين 

واإل راتيين اإلمبراطدر ة سُتهز  في مداجهة تبيطي ل عيرب 

 تذروا تتفسهم و ي تهم من تجل تمتهم.

وتخيرًا الى األميركيين الح لمين بعع ر  لكي تعمِّر عيليييك 

تن تعمِّر(. والى اإل راتيين الح لمين بعع ر  اذا سيطرال عليى 

تر  ف قتل تس ءه  وتطف له  وشيدخه ، واقيتيليع شيييرهي ، 

ورمِّر  يره (، تنذرهم بأتهم سدف  يعفيعيدن ميمي  جينيت 

ت ع هم كرهً  و قعًا من الضح    الذ ن فقعوا تبن ءهم، تو من 

األبن ء الذ ن فقعوا آب ءهم. كم  تتهم سيعفعدن اليثيمين مين 

لعن ال مداطنيهم ممن تستفيييق ضيمي ئيرهيم عيليى هيدل 

 اليرائم التي ترتكبه  ا  ر  تولي األمر منهم.

والى الذ ن خ تدا وطنهم، وقبضدا من ر  الضيحي  ي  مين 

تبن ء وطنهم ععر ن من الفضة، تت  لن  ستطيع ت ع تن  يرر 

 عنهم لعنة الت ر   وعن ذر تهم من بععهم.

والى تبن ء المدصل، والى تبن ء كل معن اليعيراق، تينيتيظير 

منهم تن تتع بك ت  ر هم، وتتراص صفدفهم، لليثيأر ميمين 

ك تدا السبب في كل الكدارث التي لحقت بهم، سداٌء مينيهيم 

الذ ن توغلدا في ارتك ب اليرائم بحق تبن ء جلعتهم، تو  تيى 

 ممن صمتدا على ارتك ب تلك اليرائم.

ات  العراق العربي  تى وان كب  لفترد مين اليزمين، فيإتي  

سينتفض من تحت رك   المالجئ واألبنية التي تهعمت على 

رؤوس األبر  ء. ات  شعب العراق العيربيي، اليذ  ان ارتيهين 

بعض من  إلرارد األجنبي، فإن األكثر ة الس  قية سيتيزليزل 

 األر  تحت تقعا  الغزاد.

1022/2/12 
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 يوسف الورداني 

، دخل  الزدبزابزات 3002يوم التاس  من نيسان عام 

األميركية إلى ساحة الفردوس في بغداد، لتعلن اإلدارة 

  .األميركية احتالل العراق

يومها، حمل األثير س اال ، حير الجمي ، أيزن الزجزيزش 

العراقي؟ ذل  الجيش الذي ظل يمتل  خزبزرة، وقزدرة 

قتالية عالية، ولماذا كان  المواجهات عند أسوار بغداد 

ضعيفة، بعد أن شهد ماار بغداد في المعركة األولى، 

أعنف المعارك، بقيادة ال هيد القاهزد صزدام حسزيزن 

 شخصيا ، ملحقة بالجيش األميركي أفدح الخساهر؟ 

في التاس  من نيسان، كان  القيادة الزعزراقزيزة قزد 

قسم  العراق إلى قااعات عسكرية غير نظامية، نزب  

الجندي العراقي فيها ببته العسزكزريزة لزيزنزضزم إلزى 

ت كيالت قتالية تأخذ طاب  حر  العصابات، وذل  بعد 

أن انته  مرحلة الحر  النظامية، وبزخزاصزة بزعزد أن 

استخدم األميركيون في معركزة الزمزازار، الزفزسزفزور 

  .األبير، وغيره من األسلحة المحرمة دوليا  

م  دخول الدبابات األميركية إلى سزاحزة الزفزردوس، 

بلغ الصلف األميركي أوجه، فسأل وزير الدفا  األميركي 

يومذاك دونالد رامسفيلد، قزاهزد قزواتزه فزي بزغزداد 

الجنرال سان يس، إلى أين تريد أن تتوجه؟ إلى طهران 

أم إلى دم ق؟ فالم رو  األميركزي هزو إن زاء شزرق 

أوسط جديد وأنظمة ال رق اليوم باتز  عزلزى مزرمزى 

نيراننا. غير أن هذه العجرفة، اصادم  بإصرار عراقزي 

 على مقاومة االحتالل ودحره ... 

ارتبك  القيادة األمزيزركزيزة، ووقزفز  عزاجزبة عزن 

التصدي لعمليات المقاومة الزتزي ألزحزقز  بزالزجزيزش 

األميركي آالف القتلى والجرحى، رغم النفي والزتزعزتزيزم 

  اإلعالمي، فلجأت إلى مجموعة من الخاوات:

استصدرت فتوى من المرجعية السيستاني بزعزدم -2

  .جواز محاربة الجيش األميركي المحتل

أعا  الضوء األخضر إليران لتحري  المجمزوعزات  -3

الموالية لها، لمساعدة الجيش األميركي. ونجزحز  فزي 

تئبي  إقدامها في أكئر المواق  السياسية والعسزكزريزة 

العراقية، عبر عمالهها الذيزن عزادوا إلزى بزغزداد مز  

المحتل األميركي، فبدأت منظمة بدر وغيرها بم اغزلزة 

  .المقاومة

استقدم  القاعدة إلى أر  الزعزراق، وبزدأ أحزد -2

أذرعها "أبو مصع  البرقاوي، بتنفيزذ عزمزلزيزات ضزد 

المقاومة ال عبية إلعااء المواجزهزة بزعزدا  طزاهزفزيزا  

ومذهبيا ، هدفه إضعاف الزمزقزاومزة، وإلزهزاهزهزا عزن 

 مهماتها القتالية ضد االحتالل.

قام وزير الدفا  األميزركزي رامسزفزيزلزد، بزبيزارة -2

ال هيد القاهد في سجنه عارضا  عليه حريزتزه مزقزابزل 

إلقاهه لخاا  ياال  فيه المقاومة بوقف عمزلزيزاتزهزا 

ضد الجيش األميركي، لكن ال زهزيزد الزقزاهزد رفزر 

  .العر  هازها  من الوزير األميركي

جمي  هذه المحاوالت بزاءت بزالزفز زل، واسزتزمزرت 

المقاومة، بإنبال أشد الضربات بالجيش األميركي، فلزم 

يكن أمام اإلدارة األميركزيزة سزوى اإلعزالن عزن بزدء 

  .انسحا  قواتها من العراق، منهبمة خاهبة

اليوم، وقد اخترعوا ظاهرة "داعش"، وأعاوهزا عزبزر 

حكومة المالكي دورا  كبيرا ، عنزدهزا اخزتزصزر الزحز زد 

ال عبي، جانبا  من الميدان، واختصرت "داعش" الجانز  

اآلخر، وأخذت المواجهات بين الارفين، اسزم "الزحزر  

على اإلرها ". وفي خضم ذل ، فإن المقاومة العراقية 

اليوم، باقية على جهوزيتها، إيمانا  منها بأن مستقزبزل 

العراق، الحر السيد المستقل، لن تصنعه سوى البندقية 

  .العراقية المقاومة

لقد أرس  المقاومة العراقية المجاهدة، ثقافة القتال 

للدفا  عن عروبة العراق وسيادته، وزرع  في نفزوس 

العراقيين، أن الابقة السياسية الحزاكزمزة هزي أدوات 

إيرانية لسزرقزة الزعزراق أرضزا  وثزروات، ولزم تزكزن 

المظاهرات الكبيرة التي انالق  في البصزرة، وبزغزداد 

  :وسواها والتي صدم  حناجرها

   بغداد حرة حرة ... إيران بره بره

إال تجاوبا  م  أهداف المقاومة. ولكن اخترع  اإلدارة 

األميركية داعش، وتبعم اليوم محاربتهزا، لزكزن هزذه 

اإلدارة ستجعل مزن الزحزر  عزلزى اإلرهزا  "داعزش" 

الرافدة التي ستعيدها إلى العراق مرة جديدة، وستكون 

  .المقاومة لها بالمرصاد

 * * * * * 
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 ت مع علدش
واهم من  عتقع تن النظ   العربي الغ رق في تزمي تي  قيع 

 تخذ خطدد ا ي بية تعيع بعضً  مين اليتيدازن اليى اليدضيع 

العربي تضع  على طر ق الخروج من الح لة الراهينية، وهيد 

في مداقف   بح  عن الخالص في خ رج مكي تي  الصيحيييح، 

و عتبر تن خعبة الني د تتدزد بين اإلقيليييم اليمييي ور رغيم 

الععاود الظ هرد، والره ن على توه   ميدقيا تميييركيي قيع 

 غير المع ر ال الق ئمة، وهد ره ن بنظر تصح ب  توً  قيبيل 

غيرهم كمن  قبض على الر ح وهد  عرك تت  لن  حصع ا  

الع صفة التي قع تذهب ب لعروش وتطيح ب لكيراسيي وهيي 

ذاهبة لتعمير المكدت ال وتفتيت اليكييي تي ال ورسيم خيرائيط 

بيكد جع ع  لعب األميركيدن في  اليعور األسي س –لس  كس 

 رون اغف ل  صة القيصر بدتين.

القمة مرال مرور الكرا ، وقراراته  الب هتة لم تثر اهتمي   

ت ع  تى المراقبين، فبي ن رفع العتب لم  تخذ مدقفً  واضحيً  

ومحعرًا من ت  قضية من القض    المطرو ة، وععا اليتيميتيع 

بمزا   النظر الى البحر الميت، تتيحيفيتيني  اليقيمية بيأصيداال 

مبحد ة وتتف س متقطعة في كيليمي ال ليزعيمي ء عيييزد   

 ملكدن القعرد على المعي كم   يفيتيقيعون اليقيعرد عيليى 

الكال ، وقع غ رال عيدتهم وتحلت تجس رهم تيحيت عيبي ءاال 

 تثمن من  بسيه .

قضيت ن  فتت ن في القمة، فلسطين والعراق بم  لهم  من 

مركز ة في هذه المر لة من  ي د تميتيني ، رون تن تسيقيط 

تهمية القض    األخرم، ففي ه تين القضيتين ك ن اليبيعيض 

 تدقع مداقا تكثر وضد ً  على األقل تستينيع اليى تيقيع يم 

الععم الالز  والضرور  للمق ومة في القطير ين عيليى كيل 

المستد  ال السي سية والم ر ة، واتخ ذ مداقا  ي سيمية مين 

المم رس ال الصهيدتية على تر  فلسطين، ومين اليعيعوان 

اإل راتي على العراق الذ     ختيليا فيي ميمي رسي تي  عين 

مم رس ال الععو الصهيدتي ان ك ن ليهة تعمير العراق وتهيب 

ثروات  واب رد شعب  ومم رسة سي سة استييطي تييية تيقيتيليع 

 السك ن العرب في تكثر من منطقة من تر  العراق.

الحصيلة ك تت مخيبية ليامي ل، في ليععيم كي ن غي ئيبيً ، 

والقراراال لم تبلغ مستدم الحبر على ورق، وفي اليحي ليتييين 

رقص المستيمدن على اإل ق د األميركي، رغم التأكيع عليى 

 ل العولتين في فلسطين بطر قة خيدلة   تيتيعيعم رفيع 

العتب، تم  في القضية العراقية، فقع تكيعوا وقيدفيهيم اليى 

ج تب ترك ن العملية السي سية من عمالء ا ران بحية مق ومة 

اإلره ب، واستي بدا بعع ذلك إلمالءاال تميرك  فيي ا تيفيتي   

على  كدمة الميرمين واع رد العالق ال العبلدم سية ميعيهي ، 

واستئن ف ا تص  ال معه  على كل المستد  ال ومب ركة  رب 

اب رته  ضع العراقيين فيي كيل تر  اليعيراق خي صية فيي 

 المدصل.

... وبعع،  خرج علين  البعض ب لقدل تن عقع القمة تفضيل 

من عع  عقعه ، وتن  لتقي الزعم ء العرب تفضل بكثير مين 

 عع  اللق ء... وجهة تظر اذا ك ن هؤ ء عرب؟!
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  .الرفيق العزيز عزة إبراهيم األمين العام للحزب والقائد األعلى لجبهة الجهاد والتحرير
تلقينا ببالغ االسى نبأ وفاة شقيقكم المغفور له الشيخ الحاج محمد إبراهيم المحسن الكبير وصاحب األيااد  
البيضاء والسيرة الحسنة وإذ كان يعز علينا أن ال نكون بقربكم في هذا المصاب األليم والخطب الجلل لاكاناناا 
معكم بأحاسيسنا وشعورنا بإسمي وباسم رفاقي ورفاقكم في قيادة قطر لبنان وكل كوادر الحزب ومناالالاياه 
نتقدم منكم أيها الرفيق العزيز ومن عائلة الفقيد الكبير باحر التعاز  القلبية سائلين الاماولاى عاز ونال أن 

  .يسكنه فسيح ننانه بجانب الشهداء والصديقين ولكم من بعده طول العمر
 نائب األمين العام للحزب 
 أمين سر قيادة لبنان  /  د. عبد المجيد الرافعي
21-04-2017 

، كانت قيادة قطر العراق لحازب الاباعاع الاعارباي 8102/  3/  82بمناسبة انعقاد القمة العربية في األردن، في 
 االشتراكي قد أصدرت بيانًا، أهم ما ناء فيه:

لقد تكرست لدى أبناء امتنا العربية قناعات سلبية راسخة عن مؤتمرات القمة العربية منذ مؤتمر القمة الاعارباياة  
إلى مؤتمر القمة العربية الحالي المنعقد في البحر الميات وذلا   0491األول الذ  انعقد في انشاص في مصر عام 

  . للطابع البروتوكولي العام لهذه القمة والتي دائما ما كانت نتائجها وقراراتها حبرا على ورق
ان مؤتمر القمة العربي الحالي الذ  ينعقد في البحر الميت في اصعب الظروف التي تمر بها األمة العربياة عالاى  

اإلطالق حيع االحتالل اإليراني للعراق ... وحيع التمدد اإليراني التوسعي الفارسي في ساورياا ولاباناان والايامان 
   .. واستهداف أقطار الخليج العربي بل استهداف األمن القومي العربي برمته

ودعا البيان المؤتمرين إلى االرتقاء إلى مستوى التحديات الجسيمة التي تجابه األمة العربياة وماا ياتاعار  لاه  
العراق ... ومخلفات االحتالل األمريكي وان يكون للقمة موقفها الوالح والحازم إزاء ما يتعر  له أبناء شعبنا األباي 
في العراق من عمليات اإلبادة الجماعية والتغير الديموغرافي .. وتهجير المواطنين األبرياء من دورهم وتحولاهام إلاى 

 نازحين في المخيمات وفي أولاع إنسانية بائسة بالغة السوء...
ودعا البيان القمة العربية االنتفا  بونه الواقع العربي المزر  واستنفار طاقات وإمكانات وقدرات األمة العرباياة 
االقتصادية واالنتماعية والسياسية والعسكرية والثقافية كافة لمجابهة وقهر التحديات الكبيرة التي تاواناهاهاا 
األمة عبر وقفة نهادية حازمة بونه التمدد اإليراني التوسعي والتدخل العسكر  للتحالف الدولي الاماتاواطا  ماع 

 ايران والحكومة في العراق... 
كما دعا لطرد ممثلي الحكومة العراقية من المؤتمر ... ومجابهة التمدد اإليراني في سوريا واليمن. وبانااء األساا  
المتين لتعزيز العمل العربي المشترك في مجابهة االحتالل اإليراني ومخلفات االحتالل األمريكي وفي الاماجااباهاة 

  . الحازمة والفعالة للكيان الصهيوني وبما يعزز مسيرة النضال العربي لخدمة األمة العربية واإلنسانية نمعاء
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يمر عام تلو آخر ويبقى السابع من نيسان، ياوم والدة 
البعع، الثابت الذ  تستقي منه األمة العارباياة نساغ 
الحياة كلما دبَّ الوهن في أوصال أبنائها. البعع ليا  
متخياًل عابرًا، وال سحرًا ينام المرء على وقع أوهاماه، بال 
البعع هو فكر وعمل، هو نضال مستمر ودائم، هو فاكار 
يف  طالسم الجاهلية في حياة العرب، وهاو بارنااماج 
عمل يتوخى العالج الصحيح ليعيد إلى األمة صاحاتاهاا 
كلما نخرتها األمرا ، وهو البلسم الاذ  ياخافاف آالم 
ت عليها الزالزل والعواصف وعصفت  نراحها كلما اشتدَّ

 بها رياح الخارج من الشرق والغرب والشمال والجنوب.
لم يشّذ السابع من نيسان هذا العام عن سااباقااتاه. 
وهو فعل إيمان مستمر، وهو البوصلة التي تتجه إبرتها 
دائمًا نحو قطب الشمال العربي، وذلا  لاكاي تاباقاى 
العروبة بخير. وطالما ظلَّت العروبة باخايار، فاالاباعاع 
سيبقى بخير أيضًا. فالبعع والعروبة قطب واحد، تتجه 
كل أصابع الشر للفصل بينهما، وإزالة الاتاراباي بايان 
حديها، وأثبتت التجارب مصداقية تاحالايال الاباعاع 
القائل بأنه إذا زال الباعاع تازول الاعاروباة، وأياقان 
البعثيون أنه طالما بقي البعع تبقى العروبة، وطاالاماا 
نجت العروبة من أفخاخ الشر فالبعع سياباقاى باألاف 

 خير. فالعروبة طريق البعع، والبعع طريق العروبة.
بيكاو، تاتاجااوز   –كما ديدنها، منذ اتفاقية سايك  

األمة العربية حقول األلغام التي ُتزرع في طريقها. فقد 
تمرَّدت على تل  االتفاقية المشؤومة عندما ُولد البعع، 
وأعلنها نهارًا نهارًا بأن العروبة هاي الاهادف وهاي 
المبتغى وهي طريق الخالص للعرب. ومن أنل أهادافاه 
بت إليه السهام من كل حدب وصوب، فاتاكاسارت  ُصوِّ
نصالها على النصال. وتل  حكاية النصال المساماوماة 
التي تعرَّ  لها البعع منذ الخمسيناياات مان الاقارن 

، 8113العشرين، ولم تهدأ ولم تستاكان فاي الاعاام 
واعتبر المتآمرون على األمة أن خالصهم من البعع ابتدأ 
عندما أصدر بول بريمر، أول حاكم أميركي على الاعاراق 
المحتل، قراره الرقم واحد باناتاثااز حازب الاباعاع. 
وكانت النتيجة أن البعع انتع لي  بول بريمر لوحاده 
بل اقتلع إدارته بشكل كامل، وألحق باهاا الاهازياماة 

. وهكذا انقلب السحر البعاثاي 8100المنكرة في العام 
 على الساحر األميركي.

بعد أن كان الاماتاآمارون، والاحااقادون، والاخاوناة، 
والفاشلون، والمرعوبون، يرفعون أعالم االستاساالم أماام 

الغزو األميركي معتقدين أن أميركا دخلت العراق ال لكي 
تخرج منه، فاإذا باهاا تاخارج صااغارة مادمااة، وإذا 
باقتصادها يشارف سقف اإلفال . ولم يكن الافااعال، 
الذ  احتال اإلعالم المعاد  على تجهيله، سوى البعاع. 
ولم يكن سوى البعع، وكل من رفع السالح إلى نااناباه، 
ل طريق الخالص لألمة العربية، فاناجات مارة  الذ  شكَّ
أخرى من أفخاخ مؤامرة الشرق األوسي الجديد على أيد  
البعع. فكانت سفر البعع الثاناياة، باعاد أن أباطال 

 بيكو األولى. –مفاعيل ألغام سايك  
وألن تنفيذ مشروع الشرق األوسي الجديد قد ولعتاه 
اإلدارة األميركية على طريق التنفيذ بدءًا مان الاعاراق، 
الذ  كان احتالله يشكل الحلقة األولى، كسار الاباعاع 
تل  الحلقة عندما طرد الجيوش األربعينية عان أرلاه، 
ار  ومنع تقسيم العراق كما تم التخطيي له. وهذا ما يفسِّ
الحقًا اختيار غير العراق إلعادة مشروع التقسيم. وألناه 
لو نجح احتالل العراق لكانت األنظمة األخرى ستتهااوى 
كأحجار الدومينو كما أعلنها عتاة الايامايان األماياركاي 
المتطرف، برئاسة نورج بوش اإلبن. ولم يكن الادخاول 
مت فيها وساائال  من بوابات أخرى غير العراق، التي ُعمِّ
)الفولى الخالقة(، بأقل فشاًل من الفشل الذ  ألحقتاه 

 البوابة العراقية بها.
و أ م ا   ا ل س ف ر   ا ل ث ا ل ع   م ن   أ س ف ا ر   ا ل ب ع ع ،   ه و   أ ن ه   ظ ل   حايااً   
ف ي   ك ل   ا أل ق ط ا ر   ا ل ع ر ب ي ة   ا ل ت ي   ت ج ذَّ ر   ف ي ه ا   ماناذ   ع شار ا ت   
ا ل س ن ي ن .   ل ق د   ظ لَّ   ح ي اً   ب ع د   أ ن   ن ع ا ه   ا لاكاثايار و ن ،   و خايال   
إ ل ي ه م   أ ن ه م   م ش و ا   ف ي   ن ن ا ز ت ه   و ا ح ت ف ل و ا   ف ي   ي و م   د فاناه .   
و إ ذ ا   ب ا ل ب ع ع ،   ف ي   ه ذ ا   ا ل ع ا م   و ا أل ع و ا م   ا لاتاي   ساباقاتاه ،   
ي ح ت ف ل   ب ذ ك ر ى   ا ل ت أ س ي     م ن   ن د ي د   ل ي ع ل ن   ع ل ى   ا لاماأل   أ ن   
ا ل ب ع ع   ل م   ي م ت ،   و ل م   يُ د ف ن ،   ب ل   خُ يِّ ل   لالاحاا قاد يان   كال   
ذ ل   ،   و م ا   د ر و ا   أ ن   م ا   أ ع ل ن و ه   كاا ن   عاباا ر ة   عاماا   كاا ناو ا   
ي ت م ن و ن ه ،   و م ا   ك ا ن و ا   ي ت خ ي ل و ناه   مان   أ و هاا م ،   و أ لاغاا ز   

 أ ح ال م . 
والسفر الرابع للبعع الذ  ما يازال قاياد الاتاكاويان، 
واألكثر صفعًا لكل هؤالء وأولئ  من الحالميان، كاانات 
بأنهم حلموا بإعادة ترتيب أولاع الوطن العربي عالاى 
مكاييلهم ومقاييسهم، فإذا بفار  الاباعاع وأماياناه 
العام، الرفيق عزة ابراهيم، يعلنها على المأل أنه مماناوع 
على اآلخرين، بل من المستحيل أن يرتبوا أولاع العراق 
واألمة بما تنزل سقوفه عن سقف الحال الاذ  أعالاناه 

 البعع للعراق والوطن العربي.


