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كتب المحرر السياسي
من ضمن ثوابت الحزب اجرزئاةزوزق ليزهز لزوز
لأعئافه النض لوق ،اجطاللق على ذكئى الزأزيسزوز ،
ب عأب ره المحطق األبئز في ي ريخه ،لالأي يزتزأزبزئ
نهطق االنطالق لمسوئة طويزلزق عزئي فزوز ز ز
الن يق مفأوح على البمن ،كزو
الب ايق للكن
البتث هو حئكق ي ريخوق انبثهت من إرادة شزتزبزوزق
في لحظق مخ ض األمق لشهت طئيهز ز الزأزي لز
يكن للن يكو يوم ً مفئلشق ب لورلد.
إ طئيق البتث صتب سلوك  ،لكن رغ هزه
الصتوبق ،ي السوئ علو ألنزه ال سزبزوزر غزوزئهز
الن يق لو بهو س الزغزازئافزوز
للوصول إلى
الزنز ز يزق
لاريس م طوط التئض لالطول بر
بمتنى االقأئا من يحهوق األه اي الزأزي انزطزلزق
ألرل البتث لهي الأي ينطوي على يمكوزن األمزق
من إثب ت لروده لحم يق نفس لامأالك لن صوق
قئاره في يح ي الزخزوز رات لامزأزالك اجمزكز نز ت
لالمه رات لالثئلات.
على م ى نوف لسبتق عهود ،مئت أرزوز ل مزن
المنأمون لزلزحزب مزنز ز انزأزمزى إلزى إطز رايزه
الأنظوموق ،لمن من انأمى إلى إط رايه الفزكزئيزق
لالسو سوق .لل ها فإ كثوئين لكثزوزئل رز ًا مزن
أبن ء هه األمق ه بتثوو ب لموقف لحأى للو ل
يكونوا بتثوون ب لأنظو  .لهها يتني أ البتث بزمز
يغس من أه اي هو أكبئ من الأنظو ب لزمزتزنزى
الأهني ،لهها م رتر مزن أهز افزه الزأزي رفزتز ز
أه اف ً لكر الحئكق الهوموق التئبوق ،للزكزر إنسز
عئبي لعى أ ال الص ل ه األمق إال بزوحز يز ز
لحئيأ ليه م االقأص دي لاالرأم عي.
على هها األس س ،فإ كر من انأمزى لزلزبزتزث
ب لفكئ أل ب لمم رسق ،هو من ضزر ،لكزر مزنز ضزر
يسأحق الأكئي .
لمنظم ت الحب على مخألف مسأوي ي يحزوزي
من سبق الأيسو السأحض ر المن سبق بكر مت نو ز
لدالالي لجثب ت أ البتث بم هو حئكق مزنزظزمزق
يأوقف عن هه المن سبق من كزر عز م ،لزوزطزلزق
لع ًا ليغ د ع اً.

لفي إطالق الوع ليغ ي الت  ،يغ البتثوزو
أنفس أن في ح ضئه يغس ل اسزأزمزئاريزق
لمسوئة نض لوق يحههت إنزغز زايز ز بزفزتزر رز ز
ليضحو ت المن ضلون على يت قب األروز ل ،الزهيزن
ك نوا يسلمو الئايق من رور إلى رور ،لبزأزواصزر
األرو ل ك الحب يتو إنأ ج نفسه ضمن ثزوابزت
المب دئ لسمو األه اي ليئاك الفتر النض لي.
هها الأغ ي للهات البتثوق ،ل ييت يله ةزوز ً بزر
بفتر من ضلون بهوا على الت لم ب لوا يزبز يزال.
من ه من قضى ش و اً ،لمنز ز قضزى حزوز يزه
من ضالً في صفوي الزحزب حزأزى رمزهزه األ زوزئ،
لمن من أقت البمن لنواةب ال هزئ ليز اعزوز ت
طول السنون ،لبتض سه لل يسأطع إكزمز ل
المسوئة ،سواء من سه من الموقزع السزلزبزي ،أل
سه بحزكز الزهز رات الزمزأز حزق لز يزه ،لهز الء
يخألفو عن الهين سهطوا من الموقع السلبي فزي
األداء لالمم رسق لالزخزئلج عزن ضزوابز الزحزب
لأعئافه ليه لو النض لوق.
لمن بهي ق بض ً على مب ةوق الموقف يزغزسز ت
فوه األص لق البتثوق ،لاألص لق النض لوق ،لحق عزلزى
الحب أ يأ اجطاللق الزمزتزنزويزق عزلزوزه .لهزه
اجطاللق هي الأكئي ب لأخزصزوزي فزي مزنز سزبزق
يتأبئه البتثوو هي األعب عن ه .
لعن م يكئم كوكبق من المن ضلون الزبزتزثزوزوزن
مح دة بيسم ة  ،ف ها ال يتني أ الهيزن لز يزئد
أسم ؤه في لواةح الأكئي ال يسأحهو ذلك ،أل
كر البتثوون في هها الحب المن ضزر يسزأزحزهزو
الأكئي  .لإذا ك نت المن سبق ال يأسع إلزى يزكزئيز
كر البتثوون في لبن له يسأحهو ذلزك ،فزإ
الأكئي سوط ل الغموع لفي كر من سبزق سزأزكزئم
كوكبق ر ي ة علم ً أن كل مكئمو ليزنز لزو
ال رلع الأكئيموق في المن سبق األعب عن البتثوون.
فلوطمئن البتثوزو لفزي كز فزق الزمزسزأزويز ت
الحببوق ،أ الأكئي ب لأتمو هو األسز س ألنز ز
بتثوو لب قو على الت  ،لالأكئي ب لأخزصزوزي
ح صر في لقأه.
*****
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أكدت القيادة القومية حلزب البعث العربي االشرتاكي ،أن اخليار املتاح أمام األمة العربية ملواجهة أعدائهاا
هو استنهاض مجاهريها وإعادة االعتبار لإلرادة العربياة واملاباادرة الاقاوماياة بااباعاادهاا الاو ادو اة
ومضامينها التحرر ة.
جاء ذلك يف بيان للقيادة القومية يف ما لي نصه:
يا جماهير أمتنا العربية ،أيها المناضلون على مساحة
الوطن العربي الكبير.
تحل الذكرى الثانية والسبعون لتأسيس حزبنا العظيم،
حزب البعث العربي االشتراكي ،واألمة العربية تنخرط في
صراع حضاري إنساني في مواجهة األطماع األجنبية وقوى
التخلف والتطرف .أنه نضال ضد اإلمبريالية وواجه االستعمار
الجديد والصهيونية والشعوبية ،وضد نظم االستبداد
والرجعية وتيارات التكفير الديني والمذهبي ،التي تستهدف
خلق حقائق مفروضة إلعادة صياغة الواقع السياسي والبنية
المجتمعية ،على قاعدة تقسيم المقسم لتكريس الهويات
الدينية والمذهبية والعرقية على حساب الهوية الوطنية
والقومية الجامعة.
لقد تبوأ حزب البعث العربي االشتراكي ومنذ تأأسأيأسأه،
طليعة النضال والكفاح العربي على أرض فألأسأطأيأن عأبأر
االنخراط في مقاومة االحتالل واغأتأصأاب حأقأوع الشأعأب
العربي فيها .كما لعبت المقاومة العراقية بكل أشكالهأا دورا
قياديا وحيويا لمواجهة االحتأالل األمأيأركأي والأبأريأطأانأي
للعراع وبما ينسجم مع القانون الدولي وإرادة الشعوب فأي
التحرر واالستقالل والسيادة ،فجسد بذلأ جأوهأر الأكأفأاح
العربي لمواجهة االحتالل والظألأم واالسأتأبأداد واألنأظأمأة
األمنية التي فرضت أشكال مختلفة للعبوديأة فأي السأودان
وليبيا والجزائر وتونس وسوريا ولبأنأان ،ولأمأواجأهأة الأدور
الخطير للنظام اإليراني الأفأاشأي فأي تأاأذيأة الصأراعأات
الطائفية في اليمن ولبنان والعراع وبأمأا يأعأمأق الأتأخألأف
والجهل واألمية وينشر الحروب الدمويأة تأحأقأيأقأا ألهأداف
نظرية والية الفقيه المبنأيأة عألأى الأتأدخأل فأي الشأ ون
السيادية للدول وانتهاك ميثاع األمم المتحدة.
وإذا كانت مسيرة الحزب على مدى العقود السابقة قد
عبرت محطات نضالية عديدة إال أن تجربة البعث في العراع
شكلت النموذج الثوري الذي استجاب بإنجازاته لتطلعات
الجماهير في توقها نحو التقدم والتحرر وإنهاء كل أشكال
االستالب القومي واالجتماعي .وإذا اشتد التآمر عليه من
الداخل والخارج ،فألن البعث نجح في الربط بين المبادئ
النظرية للقومية العربية والتطبيق في السياسة الخارجية

والداخلية للعراع بعد ثورة  ٠٣-٧١تموز ٧٦٩١م ،بوصفه
نموذجا لقاعدة التحرر والتقدم واالزدهار االقتصادي ،وكرس
استراتيجية شاملة للتكامل والتنسيق بين الفعل الوطني
والقومي والبعد اإلنساني العالمي من خالل حركة عدم
االنحياز لتوسيع إطار تكامل كفاح شعوب العالم الثالث من
اجل الحرية واالستقالل والتنمية الشاملة والمستدامة
والعمل لضمان حقوع األقليات القومية الثقافية والسياسية
عبر تشريعات قانونية وسياسات وطنية ،كما عبر عن ذل
بيان  ٧٧آذار لعام  ٧٦١٣وقانون الحكم الذاتي لألكراد
وتطور النظام السياسي نحو الالمركزية في الحكم ،ووضع
شعار بترول العرب للعرب موضع التنفيذ في قرار الأتأميم
التاريخي الذي استفز األبعدين واألقربين مما دفعهم ألن
يأتلفوا في حلف غير مقدس لشن العدوان التي تتالت
جوالته انتهاءً بالازو واالحتالل . 3٣٣٠
يا جماهير أمتنا العربية،
أيها المناضلون العرب في كل مكان
لقد تعرض حزب البعث العربي االشتراكي لمختلف أشكأال
الضاوط والعدوان من الداخل والخارج لكنه بقي عصيا على
االجتثاث واالحتواء والتطويع ،وتهاوت كل محاوالت تهأمأيأ
دوره الوطني والقومي من الحياة السياسية والديأمأقأراطأيأة
في األقطار العربية ،وهذا لأيأس ألنأه يأاأطأي بأانأتأشأاره
التنظيمي ساحة الوطن العربي الكبيأر مأن الأمأحأيأط إلأى
الخليج وحسب ،بل ألنه يجسد في بنيته وثقافتأه الأفأكأريأة
وأهدافه القومية في الوحدة والتأحأرر والأبأنأاء االشأتأراكأي
والديمقراطي التي يحملها ،شرعية ديمقراطية وسأيأاسأيأة،
وشرعية فكرية لكونه المعبر الحقيقي عن أهداف الجماهأيأر
العربية وطموحاتها في التحرر والتقدم.
أيها الرفاع المناضلون في الوطن العربي الكبير
اليوم ومع ازدياد ضبابية المأواقأف حأيأال قضأايأا األمأة
المصيرية ،فإن القيادة القوميأة تأرى إن وضأوح الأمأوقأف
العربي بات مطلوبا اليوم وأكثر من أي وقت مضى مأن أجأل
مواجهة المتايرات اإلقليمية والدولية ،وارتفاع وتيرة الأعأداء
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لألمة من القوى التي تستهدف االستحواذ والهأيأمأنأة عألأى
الشعب والثروات العربية ،بدعم مطلق من الواليات المتحأدة
األميركية التي فتحت بابا واسعا للتاول اإليراني في الأعأراع
والعمق العربي واعترفت بأالأقأدس صعأاصأمأة إلسأرائأيألص
وبالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن السوري المحأتأل ،وبأمأا
يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية لمجلس األمن الأدولأي
ذات الصلة بقضية فلسطين منذ عام ٧٦٩١م وحتى الأيأوم.
وإذا كانت قرارات اإلدارة األمريكية قد قوبلت بأاالسأتأنأكأار
والرفض من مجلس األمن الدولي والدول الكأبأرى واالتأحأاد
األوروبي ،فإن على األمة العربية التحرك السريأع لألأضأاأط
على اإلدارة األمريكية لفرض التراجع عن مواقفها بما يأوفأر
فرصة حقيقية الستعادة الشعب العربي في فلسطين حقوقه
الشرعية ،وعدم القبول بصفقة القرن التي تستهدف تصفيأة
القضية الفلسطينية وإقامة ما يسأمأى بأمأشأروع صالشأرع
األوسط الجديدص بما يضمن استأمأرار الأتأفأوع والأهأيأمأنأة
الصهيونية على المنطقة ،عسكريا واقتصاديا وتكنأولأوجأيأا،
بعد تدمير العراع وسوريا وتحييد الدور المصري وخروج ليبيا
من المعادلة وانشاال الجزائر وتونأس والسأودان ولأبأنأان
وسائر أقطار األمة في الهموم الداخلية.
وفي السياع ذاته تدعو القيادة القومية القوة الأحأيأة فأي
األمة التخاذ موقف متصدٍ للتداعيات السلبية الأتأي يأعأانأي
منها الوطن العربي بفعل السياسيأات الأكأارثأيأة لألأنأظأام
الرسمي العربي والتي أدت إلأى اتسأاع مسأاحأات الأجأهأل
والتخلف والفقر واألمراض والحروب وتشريد الماليين وتدمير
المدن العربية من أجل إحداث الأتأاأيأيأرات الأديأمأاأرافأيأة
الخطيرة.
كما أن وضوح الموقف مطلوب أيضا حيال الخطر القادم
من الشرع اإلقليمي الذي يمثله النظام اإليراني فإضافة لما
تقدم من تهديدات خطيرة لألمن واالستقرار ،فان التاول
اإليراني لدولة والية الفقيه آخذ في االتساع بفعل الحروب
والفراغ الكبير في البلدان العربية ،مما يبلور صراع وجودي
بطبيعته واستهدافاته األساسية وال يحتمل حلوال وسطا،
فالمطلوب اليوم تعزيز العمل العربي لمواجهة الخطر القادم
من طهران وما بات يمثله دور النظام اإليراني التدميري
والتدخل التركي السياسي والعسكري في الش ون العربية
من خطر على األمن القومي العربي ،بعدما استفادا من
االنكشاف القومي باحتالل العراع وانتشار شبكات الفساد
المالي واإلداري والسياسي ونشر المليشيات المتطرفة
المذهبية في العراع وسوريا ولبنان واليمن وأفاانستان
وارتباطها بالبنوك السوداء في ايران مما وسع من الفقر
والب س والتخلف والبطالة ،وهذا ما ي كد على الفشل الذريع
للنموذج االسالموي الفاشي لنظام والية الفقيه ،وحتمية
النهوض لالنتصار لقيم الحرية والديمقراطية بين الشعوب.
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي التي
ت كد على أن الصراع العربي – الصهيوني هو صراع وجودي

ومركزي لألمة ،ترى أن قضية العراع بما هي قضية تحرير
وتوحيد باتت أيضا قضية مركزية لألمة بالنظر للخطر الذي
يشكله التاول اإليراني على وحدة العراع واألمة العربية
أرضا وشعبا وم سسات وعليه يجب التأسيس إلطالع
الموقف الذي يستجيب والحاجة العربية لحماية األمن القومي
العربي.

أيها الرفاع المناضلون في الوطن العربي الكبير
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي وفي
هذه المناسبة المجيدة تعيد التأكيد بأن النضال الوحدوي
بقدر ما هو مطلوب ضد واقع التجزئة فإنه مطلوب أيضا
على مستوى فعاليات النضال التحريري ضد قوى االغتصاب
واالحتالل ،وضد قوى االستبداد و التخريب والتدمير للبنى
المجتمعية ألن الحزب الذي يعتبر أن الوحدة هي مبرر وجود
األمة يعتبر أيضا أن الحرية هي إكسير الحياة للجماهير
وهذه الحرية ليست شيئا شكلياً في حياة األمة كما يقول
القائد الم سس األستاذ ميشيل عفلق بل هي الوسيلة التي
ت كد األمة من خاللها أنها أمة حية تنبض بالحياة وتستحق
العي بحرية وكرامة.
ونظرا ألهمية الحرية في فكر الحزب ،كان مناضلو البعث
وما زالوا في مقدمة الصفوف وهم يقودون حراك الجماهير
بوسائط التعبيرات الديموقراطية وسيبقى دائما حيث تكون
الجماهير ،في نضالها الوحدوي والتحرري.
إن البعث الذي كان له شرف الريادة بإنجاز أول وحأدة فأي
التاريخ العربأي الأمأعأاصأر وتأحأديأد مأركأزيأة الأقأضأيأة
الفلسطينية من قضايا النضال الأعأربأي ،واسأتأطأاع جأعأل
العراع في ظل حكمه الوطني سأدا مأنأيأعأا فأي مأواجأهأة
المشروع الفارسي الشعوبي ودعمه قضايا النضال الأعأربأي،
واطلق مقاومة ضد االحتالل المتعدد الجنسية ،ها هم اليأوم
مناضلوه يدعون للديموقراطية والتايير الوطني ضأد نأظأم
االستبداد كما دعوا للوحدة والمقاومة والتحرير.
إن الحراك الشعبي العربي الذي انطلق لثماني سنوات،
وتعرض في بعض ساحاته لمصادرة شعاراته تارة واختراقه
تارة أخرى وفرض العسكرة عليه من موقع رد الفعل ،استعاد
اليوم حيويته ،وأعاد االعتبار للشارع العربي في مواجهة
أنظمة االستبداد والفساد والمحاصصة واالرتهان للخارج
الدولي واإلقليمي.
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي التي
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واكبت وتواكب الحراك الشعبي في السودان ودور الحزب
المحوري فيه ،تكبر في هذا الحراك قدرته على االستمرارية
والحرص على سلميته رغم كل إجراءات القمع السلطوي
وإعالن حالة الطوارئ ،وتخص بالتقدير الرفاع في قيادة
الحزب وكل كوادره ومناضليه بانخراطهم بهذا الحراك بكل
إمكاناتهم ومواجهتهم تعسف السلطة التي لم تنل من
عزيمة المناضلين ولم تفت من عضدهم رغم اعتقال
عشرات الرفاع وعلى رأسهم الرفيق المناضل األمين العام
المساعد للحزب أمين سر القيادة القطرية بحيث إن الدور
الذي قام ويقوم به الحزب في قيادة الحراك وتصويبه في
اتجاه تحقيق أهدافه التي انطلق ألجلها ،هو وسام تقدير
يعلق على صدور البعثيين في السودان كما على مستوى
الساحة القومية،

أيها الرفاع المناضلون في الوطن العربي والكبير
إن الحراك الشعبي في السودان ودور الحزب المحوري فيه،
وحراك جماهير الجزائر والتحرك الشعبي في لبنان واألردن
وفلسطين المحتلة وتونس وفي كل ساحة أفسح فيه المجال
لحراك شعبي لم يحاصر القوى السلطوية وحسب ،بل أعاد
االعتبار لدور الجماهير في أحداث االختراع السياسي
لمصلحة الطبقات الشعبية التي صودرت حرياتها
الديموقراطية ،ولهذا فإن القيادة القومية تدعو البعثيين في
كل ساحات نضالهم إلى إعادة المركزية لشعار الحرية
والديموقراطية في خطابهم السياسي ونضالهم الجماهيري
كما مركزية الوحدة .فإذا كانت الوحدة تصهر اإلمكانات في
بوتقة واحدة فإن الحرية تطلق طاقات الجماهير وتعيد لها
دورها في تحديد خياراتها السياسية.
على هذا األساس ،فإنه على البعثيين إعادة التأكيأد عألأى
ترتيب مضمون خطابهم السياسي علأى قأاعأدة الأتأكأامأل
والتفاعل بين سياقات النضال الوحدوي والأتأحأرري وقضأايأا
الحرية والديموقراطية والتقدم االجتماعي كي يبقى خأطأاب
الحزب دائما في موضع المحاكاة ألهداف األمأة ،ومأتأمأسأكأا
شعارات نعم لتحرير فلسطين كل فلسطين ،وال لكل الحلأول
االستسالمية وصفقات التصفية للقضية الفلسطينية .ونأعأم
لدحر المشروع الفارسي الشعوبي بكل تأعأبأيأراتأه وأذرعأه
السياسية واألمنية والعسكرية وال لكل ترويج وتسأويأق لأه
تحت العنوان المخادع ،عنوان صالأمأقأاومأة والأمأمأانأعأةص .ال
للتطبيع مع العدو الصهيوني ونعم الستعادة القرار الأعأربأي
في حل األزمات العربية وال لكل أشكال الأتأدخأل والأعأدوان
الدولي واإلقليمي في الش ون العربية من الأدور األمأيأركأي

إلى الدور الروسي ،ومن التاول اإليراني في شرع الوطن إلى
الدور التركي من شماله وعليه يجب إطالع ال قأويأة لأوجأود
القواعد العسكرية واألمنية األجنبية على األرض العربية.
إن الحزب الذي يستحضر كل عناوين القضية القومية فأي
صلب خطابه السياسي ،ليس غريبأا عألأيأه أن يسأتأحأضأر
القضية الديموقراطأيأة ،قضأيأة إقأامأة الأدولأة الأمأدنأيأة
العلمانية ،قضية احترام حأقأوع اإلنسأان ،وقضأيأة تأداول
السلطة وتحقيق اإلصالحات الجدية في بنية الأنأظأم عألأى
قواعد الحوكمة وإسقاط منظومات الفساد وقبل كأل شأيء
إسقاط حكم الدولة األمنية وإقامة دولة المواطنة والأحأريأات
العامة.
إن القيادة القومية للحزب وفي هذه المناسبة المجيدة،
وهي ت كد على موقفها الداعي إلى إنتاج الحلول السياسية
لألزمات البنيوية التي عصفت ببعض الساحات العربية
وخاصة في سوريا واليمن وليبيا ،فإن هذه الحلول يجب أن ال
تكون ضمن سياقات إعادة إنتاج النظم الحاكمة لنفسها وهي
التي تتحمل المس ولية األساسية في ما آلت إليه أوضاع
األقطار المتفجرة ،بل إنتاج الحلول التي تعيد هيكلة الحياة
السياسية على قواعد التعددية والديموقراطية وتداول
السلطة وإنهاء دور المنظومات األمنية ومنظومات الفساد
السياسي واالقتصادي ،وهذا يتطلب توحيد رؤية قوى
االعتراض السياسي ألجل التايير الوطني الديموقراطي.
في هذه المناسبة العزيزة على قلوب البعثيين ،تحية لكل
مناضلي الحزب في كل ساحات نضالهم ،في فلسطين
والعراع والسودان ولبنان واألردن والجزائر واليمن والبحرين
وأرتيريا وأقطار المارب العربي والخليج العربي ،وعهد قيادة
الحزب بهم أنهم كانوا وسيبقون أوفياء لمبادئ حزبهم
وأهدافه وقيمه وأعرافه النضالية.
تحية للقائد الم سس الرفيق أحمد ميشيل عفلق ولكل
الرفاع الذين شاركوا في انطالقة البعث والذي نحي هذه
األيام الذكرى الثانية والسبعون لتأسيسه ،وتحية للشهيد
األمين العام للحزب الرفيق القائد صدام حسين ،ولكل
الرفاع القيادين الذين بقوا على عهدهم النضالي حتى
الرمق األخير من حياتهم.
تحية لألمين العام للحزب والقائد األعلى للجهاد والتحرير
الرفيق عزة إبراهيم على رأس مسيرة الحزب والمقاومة
تحية لألمين العام المساعد للحزب الرفيق المناضل علي
الريح السنهوري والحرية للرفاع في قيادة قطر السودان
وكوادر الحزب ومناضليه المعتقلين،
المجد والخلود لشهداء األمة األكرم منا جميعا والحرية
لألسرى والمعتقلين،
عهدا أن تستمر مسيرة حزبنا ألجل تحقيق أهداف أمتنا في
الوحدة والحرية واالشتراكية
القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي
السابع من نيسان 3٣٧٦ /
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مبناسبة الذكرى الثانية والسبعني لتاسيس زب البعث العربي االشرتاكي ،وجه الاريايا
القائد عزة إبراهيم خطاب ًا مهم ًا إىل البعثيني ،وأصدقائهم و لفائهم يف الاعاراو ويف وناناناا
ص بالذكر مجاهري أمتنا العربية .وهذا أهم ما جاء يف اخلطاب:
العربي الكبري ،وخ َّ
ت

بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لتأتيستيتب
ت
البعث العربي االشأراكي ،وجه التريتيتل الت تاةت
إبراهيم خطاباً مهماً إلى التبتعتثتيتيتن ،وهمت تاةتهتم
وخص
و لفاةهم يي العراق ويي وطننا العربي الكبير،
َّ
بالذكر جماهير همأنا العربية .وهذا ههتم متا جتاي يتي
الخطا :
ايأأح خطابه اةالً :يي مثل هذا اليوم الستابتم متن
نيسان  7491نهض يأي ٌة من هبناي العروبة ،يتمتمتلتون
لى هكأايهم ويي لتوبتهتم هتمتوم اآمتة و المتهتا
ومعاناتها و مالها ،ويجس ون يي نهوضهتم التعت وم
إراد اآمة و مها لى الثور لى وا عها المتأتختلت
المأردي الفاس المريض.
يفي مثل هذا اليوم المبارك و بل اثنأين وسبتعتيتن
اماً انع المؤتمر الأيسيسي لم التبتعتث التعتربتي
االشأراكي يي سوريا العروبة ،ووضتم هتذا التمتؤتتمتر
المجي اآسب واآركان الأي ام ليها البعث ،ووضتم
المبادئ واآه اف الأي ول من هجل تم ي ها.
ام بنيان البعث لى مبتادئ
و ال اآمين العام :ل
ال يم راطية المرك ية يي ممارسة اآ ضاي لم و تهتم
ال وا تأترام لتلتعتال تا
بكل رية وإيجابية ،وبو ي ِ
يادا الم من مؤتتمتراتته .و تام
الم بية ،وانأخا
بنيان البعث لى هسب ال ياد التجتمتا تيتة ،والتنت ت
اإليجابي الهادف البناي والن الذاتي .يتأتكتون توا ت
الم شريكاً هساسياً يي منم تراراتته وتتوجتيتهتاتته
وموا فه ومتيتا تة بترامتجته التنتضتالتيتة وختطتطته
والتمتثتل
االسأراتيجية ،ووضم مجمو ة ال يم والمبادئ
ث
الأربوية واآخال ية إل اد متيتا تة متنتاضتلتيته ،بتمتا

يريعهم إلى مسأوى تيدية مهامهم الأاريخية الرسالية
اإلنسانية ،يي بناي وإ اد الطليعة التعتربتيتة التثتوريتة
ل ياد ثور اآمة الكبرى لأم يل هه ايها الكبترى يتي
والمرية واالشأراكية وتم يل مجأمعها العربتي
الو
ال يم راطي.
و د اآمين العام المبادئ واآهت اف التأتي ولت
البعث من هجل تم ي ها وترسيخها و تال :إن ت
ومتي تربتي يتعتأتبتر
البعث العربي االشأراكي
ال ومية العربية ٌل م س للعر يي كل الت توانتيتن
والشراةم والمواثيل.
وتابم اةالً :إن الوطن العربي ل ى التبتعتث يتمتثتل
سياسية وا تأتدتاديتة وجتةترايتيتة وتتاريتختيتة
و
و ضارية ال تأج ه .ولهم و هم ل الأدرف بشؤونته
وثرواته وإ ماره وتطويره واسأ تاللته و تريتأته .وإن
ثوري ان البي ،يثورته وان البه لتى وا تم
البعث
اآمة المأخل المهأرئ الفاس المريض ل لبه و تلتعته
من جذوره وبناي المجأمم الج ي ال يم راطي اإلنساني
المر المو الناهض نمو تم تيتل ههت اف اآمتة يتي
والمرية واالشأراكية.
الو

وهك اآمين العام لى اآسب والمبادئ الأالية:
َّ
 إن الشعب هو اية البعث المت ت ستة ووستيتلتأتهالماسمة يي الأةيتيتر والتأتجت يت والتأت ت م والتبتنتاي
والأمضر ،والشعب ن البعث هتو متا تب الستلتطتة
المطل ة وإليه ترجم اآمور كلها يتي تت تريتر مدتيتره
وتم يل مسأ بله .وهو التمتاضتنتة الت تويتة اآمتيتنتة
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ذلك ،نعي الأذكير بملممة الأد ي للةت و اإلمتبتريتالتي
الدهيوني الفارسي يي العراق وكيت تتطتاول شتعتب
العراق العظيم بم اومأه الوطنية ويي طليعأها التبتعتث
لى ه وى وهكبر جيوش العالتم وهكتثترهتا تتطتوراً يتي
هساليب ال أل والأ مير ،ي ألت خمسة وستبتعتيتن الت
همريكي ممأل ،وهلم ت به الخساةر اال أدادية الهتاةتلتة
الأي كاد تطيح با أداد همريكا والعالم.

المميمة لع ي ته ومبادةه وهه ايه ومسيرته النضالتيتة
وهو العمل االسأراتيجي واال أياطي السو تي التذي ال
ينضب للبعث ومسيرته النضالية الجهادية.
 وإن االشأراكية توير للشعب و ته وتدتونتهتا،ي هك اآمين العام هيضتاً تلتى هن التبتعتث ت
اشأراكي يؤمن هن االشأراكية العربية وطري ها الخاص
المالةم لظروف المجأمم العربي وتت تالتيت ه وه ترايته
و اجاته تمثل المل اآمو واآمثل واآسرع لنتهتضتة
اآمة وتطورها وت مها وتمضرها.
 اإليمان باهلل الوا  ،ال اةم لى التو تي والتعتلتموالمعرية.
تل متن
العربيتة هتي
 إيمان مطلل بين الوٌ
وق اآمة الم سة وهي ر اآمة ييها ثيدان شرف
اآمة ويأم ل ها ومج ها وريعأها مثلمتا هتي تل
لكل همم اآرض وهي هت ف التبتعتث اآول واآستمتى
واآ .
البعث ومي تربتي إنستانتي ،يتؤمتن بتين
اإلنسانية مجموع بشري وإنساني مأكامل مأضامن يي
هه ايه وتطلعاته ويي هداةه و طاةه ،يالعتر جت ي ال
يأج ه من اإلنسانية يأةذون وينهلتون متن تطتاةتهتا
ويفيضون ليها من طاةهم وإب ا هم ويةذونها.
ولكن البعث ،كما ال اآمين العام ،يؤمن هن كل متا
يعله الطةا الظلمة سفاكي ال ماي من إمتبتريتالتيتيتن
واسأعماريين ومهاينة ومفويين و كام طتةتا هتم
ض اإلنسانية و يمها ومثلها ومبادةها ي اتلهم البعث
بكل الوساةل المأا ة .يهم بيوا كل توى الشتر يتي
العالم لكي يجأثوا ي البعث ويكره يتعتجت وا تن
ذلك بإراد مناضليه ومجاه يه وبالأفاف الشعب وله
أى يسمل مليأهم السياسية المخابراتية الباةسة.
يالبعث ،كما ال اآمين العام ،ليب باً ت لي ياً بتل
هو ركة ومية ربية ثورية تاريخية رسالية إنستانتيتة،
ه يها اآسمى واآ لى واآ هو اإلنسان يتي التوطتن
واإلنسان يي اآمة واإلنسان يتي اإلنستانتيتة ،تتختدته
مسيرتنا الكفا ية بالأربية لى مبادئ و يتم اآمتة ثتم
الأ ريب واإل اد أى تريم مستأتواه إلتى متا يتؤهتلته
ل ياد اآمة .و رهيأم كي نهض البعث وثار وكتيت
تد ى ل وى الة و واال أالل يي العراق .وخير مثال لى

و ال اآمين العام :بهذا اإليمان التعتمتيتل التراست
البعث همام جتمتايتل الشتر
وبهذه اإلراد الدلبة و
والظلم والع وان سأة شر تامتاً لتم يتنتالتوا متنته،
وسيأمطم االجأثاث والمدار بإذن اهلل وسيظهر المتارد
العربي لكي ي ود الشعب إلى إن اذ العراق من بتراثتن
الفرس و مالةهم وهذنابهم.
وتابم اةالً :ل اسأعدى البعث لى وى الشر يتي
اآرض مجأمتعتة ،و ت تادتته متال تم الدتراع تو
ومالبةً ،ولذلك يلأعلم تلك ال وى ،وليتعتلتم التختونتة
والعمالي ،وكذلك النظام اإليراني هن البعث ليب ت بتاً
سياسياً ت لي ياً تجأثه هيران هو فتنتة متن تمتالةتهتا
وهذنابها بل البعث همة كريمة ظيمة ،هطفتي نتاركتم
و طمت روركم و وانكم يتي الت تادستيتة اآولتى،
وجر أكم كؤوس السم يي ادسية العر الثانية.

مخاطباً اآنظمة العربية الرسمية ،يب هها بتالشتعتب
الكويأي والمكومة الكويأية ،ال:
 ل انأ نا هنفسنا بشجا ة ومب ةية الية ل خولهالكويت .يالكويت والعراق ج ي من متنتطت تة التختلتيت
العربي ،والخلي العربي ج ي متن التجت يتر التعتربتيتة
والج ير العربية ج ي من اآمة العربية .و ي البعتث
تمرم اسأخ ام السالح لأم يل الو
العربية تمتريتمتاً
هو الشعب التعتربتي،
مطل اً .وإنما الذي يم ل الو
يشعب الكويت هو الذي ي رر متو تفته متن التو ت ،
وكذلك شعب العراق وشعب مدر وشعب الج اةر .ودور
البعث يأم د باإل اد والأربية والأو ية وتعتبت تة
الشعب العربي يكرياً وسياسياً لأم يل و ته.
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وهما ن الخساةر ال ومية ،ي ال اآمين العام :خستر
العراق كل شيي إال إراد شتعتبته و تواه التمتر ويتي
البعث العربي االشأراكي .والكتويتت لتم
طليعأها
تخسر ال يي الرجال وال يي اآموال وال يي ال مار وا ت
باآل مما خسره العراق .وكتانتت التكتويتت وال تالتت
و لى امأ اد ما ي ر من الثالثين اماً تضم كل ث لها
مم ه اي العراق لم ي من الأ مير والأتختريتب لتمتيتا
العرا يين و ألهتم وتشتريت هتم ويتي مت ت متأتهتم
البعثيين ،كرد يعل لما دل لتهتا متن التعتراق ولتم
تأمسب ولم تنأبه الكويت لما دل ويمدل لتلتعتراق
واآمة العربية وللكويت نفسها اليوم بستبتب تت متيتر
العراق وإضعاف البعث من ته ي خطير يأعلل بوجتود
الكويت والعراق و موم منط ة الخلتيت التعتربتي .وال
ثيسأبع إطال اً إن سنمت الفرمة الت ولتيتة هن تتيختذ
إيران الكويت والبمرين وشترق التمتمتلتكتة التعتربتيتة
السعودية إلى اآب يي معادلة دولية ير تادر تتلتك
المعادلة لى ال ياع ن المنط ة كما هو اليوم.
ولهذه الم اةل المهمة تابم اآمين العام متختاطتبتاً
الكويأيين اةالً :ه ول آمير دولة الكتويتت لتيتب متن
مدلمة الكويت لى اإلطالق االسأمرار بمماربة البعث،
ييب ى البعث معب اً ض التكتويتت جتيتالً بتعت جتيتل.
يالبعث ليب باً سياسياً أى يتر تل هو يتجتأتث هو
هو يي اآجتيتال
يمو  ،وسيعود اليوم هو ًا هو بع
ال ادمة ليب يي العراق و سب بتل يتي كتل ه تطتار
اآمة هيضاً .. ،يال يجوت هن تظل الكويتت هت يتاً ثتيريتاً
للبعثيين وآبناةهم وذرياتتهتم ،وهت يتاً ثتيريتاً لتكتل
ياتهم بع اال أالل.
العرا يين الذين تضرروا ودمر

تال
يطوق جميم التعتر
و ن الخطر اإليراني الذي
ِّ
اآمين العام :ال ه يي الكون يسأطيتم إختراإ إيتران
من العراق ال همريكا وال هوروبا وال العالم كله ا شعب
العراق ب ياد الم وم اومأه المجي  .يتإن كتنتأتم
را بين يي طرد إيران و مالةها من العراق ومن ه طار
اآمة اآخرى وإنهاي خطرها لى منط ة الخلي يتمت وا
لم البعث العربي االشأراكي وم اومأه
ي المسا

وجيشه .ولو مأم للبعث  %7لما مأتمتوه لتلتيتمتن
النأدر اآمة به وبرجاله لى هختطتر ت و تتاريتختي
يه د وجودها ،آن الندر لى إيران سوف لن يأمت تل
إال من العراق.
واسأطرد منبهاً اد دول الخلي العربي يتمتذَّرهتم
من هن من مل لى تخريب العراق اليوم ،لتن يتأتورع
اً .آن للخارإ مدالمه التأتي
ن تخريب دول الخلي
من هجل تم ي ها يمرق اآخضر والتيتابتب ،و تال :إن
المماية الم ي ية آنظمة اآمة ولمدالمها العلتيتا هتو
شعب اآمة و واه الوطنية وال ومية واإلسالمية ي ط.
و ال اآمين العام هيضاً :هنكم تملكون و هتتاةتتلتتة
يي شعبكم لمواجهة الة و الفارسي لألمة وتمتطتيتمته
إلى الم تاومتة التوطتنتيتة
يم وا ي العون والمسا
العرا ية الأي ت اوم اال أالل إن كتنتأتم جتاديتن يتي
الفارسي.
مواجهة ال
مذكرًا اد دول الخلي العربي بفشل تجاربهم يتي
اليمن وسوريا ال:
جربأم كل الوساةل اآخترى يتي متجتابتهتة التةت و
الفارسي الدفوي لألمة يلم تفلموا ،لت ت استأتعتنتأتم
بالةر االسأعماري وباإلمبريالية اآمريكية و أى يتي
الكيان الدهيوني وكانت النأاة سلبية وكلها لدتالتح
تلتيته إيتران
الة و الفارسي .يهذا العراق ستيتطتر
سيطر مطل ة .وسوريا المبيبة طردتكم منهتا إيتران.
واليمن تأمول ضيأه بع امفة التمت م متن دولتة
شر ية إلى دابا دموية مأمرد .
و ن وا م الهيمنة اإليرانية ال اآمتيتن التعتام :إن
سبب الأم د اإليراني الدفوي يي اآمة واكأتستا تهتم
آربم دول ربية همران هساسيان ال ثالث لهما :
 اآمر اآول انهيار س البوابة الشر ية لألمة العربيةبس وط النظام الوطني ال ومي يي العراق وإن لم يع
بناي هذا الس يسوف لن يأو ت ت ت التفترس يتي
وطن العروبة.
 واآمر الثاني هو تتختلتي التنتظتام التعتربتي تنمسؤولياته اتجاه اآمة يهو يمامر وى اآمتة التمتيتة
وال م التعتلتنتي
المجاه ويم ي العون والمسا
والسري آ اي العراق واآمة .وبالم ابل إيتران تدترف
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اآموال الطاةلة آذر ها يي اآمة .وإذا اسأتمتر هتذه
المعادلة يسأمضي إيران ب ضتم التمت يت متن هرض
العروبة ولن تسأثني منكم ه اً.

إن ما دل يي مجلب الأعاون ل ول الخلي العربتي
من شرخ خطير يي و ته ال تمسبوه هيناً يهو ثيمتثتل
الج ي اآهم من المؤامر الكبرى لى اآمتة التعتربتيتة
ضاياها اآساسية بالدميم .واسأ رك اةالً:
ويضر
ال تال هملنا ييكم وي هن تعوا خطور هتذا التأت تاطتم
والأنا ر لى دولكم هوالً ثم تلتى كتل ه تطتار اآمتة
ودولها.
يباسم البعث وجماهيره وبتاستم اآمتة التعتربتيتة
وشعبها هد وكم للوةام والأآخي ولَم الشمل وتتعت يت
دول الخلي العربي وترمينها يتهتي التنتمتوذإ
و
اآمة العربية ،وهنا هذكر
المدةر والخطو اآولى لو
ي ط هنه سييتي يوم ال يوج ييه متن يتأتكتي تلتيته
النظام العربي من خارإ الوطن العربي تيتر الشتعتب
العربي ،يي وا لذلك اليوم ،وسيتيتتي التيتوم التذي ال
ت خل همريكا رباً ذرية مم إيران لتمتمتايتة التبتمتريتن
والكويت والخلي العربي وإنما سيأ اسمون المتدتالتح
معها يأكون همأنا ووطنها وثرواتها الضمية.

و ن المراك الشعبي ال اةر يي التجت اةتر والستودان،
إلتى جتانتب
د ا اآمين العام الجيوش العربية هن ت
الشعب المنأفض ض كل من يري هن ينال من و ت
الوطن واسأ راره كاماً كانوا هو ممكومين ميجتوريتن
يركبون موجة االنأفاضا الشعبية
آجن ا خارجية
كما دل يي ليبيا واليمن ويي سوريا ويي مدر ويي
الدومال ويي هريأيريا .ووجه تمية خامة إلى شتعتبتنتا
يي الج اةر يي انأفاضأه السلمتيتة التمتضتاريتة التأتي
هبهر العالم كله .وكذلك تمية خامتة إلتى شتعتبتنتا
وخص بالتذكتر
المنأفض سلمياً و ضارياً يي السودان
َّ
ريا نا يي السودان و لى رهسهم الرييل اآمين التعتام
لي الريح.
المسا

وخاطب اآمين العام الت ول اآوربتيتة تاةتالً :لت ت
انكشفت وراتكم يي العراق ويي سوريا ويي التيتمتن
وهثبأم هنكم مسأعب ين آمريكا هوالً ،وهثتبتأتم هنتكتم
كنأم مخاد ين يي د واتكم للمرية والت يتمت تراطتيتة
والأمضر.

وكش سكوتهم ن همريكا يتي ت وانتهتا تلتى
العراق ،و ما يعلأه وما تالت تفعله إيران متن جتراةتم
يي العراق منذ ا أالله إلى اليوم.

وخاطب الشعب السوري ،يا أبره المسأه ف الثانتي
بع العراق ،ودان اسأةالل انأفاضة الشعب الستلتمتيتة
الأي اتخذ منتهتا توى الشتر والتعت وان التعتربتيتة
واإل ليمية وال ولية باباً واسعتاً لتلتأت ختل التمتبتاشتر.
واسأةلها سم من تلك ال وى الأي تتمت التمت تاومتة
وتسلمها وتمأضنها خارإ سوريا ،و سم خر من تتلتك
ال وى ت م النتظتام وتتمت ه بتالتمتال والستالح ثتم
بالجيوش والميليشيا  .وهدخلوا دا ش كتطترف ثتالتث
لكي ي اتل الم اومة والنظام معاً .وكتان تلتى رهس
مشروع ت مير سوريا همريكا والكيان الدهيوني وإيران
الدفوية يث دمروا جيشها العربي التبتطتل ،ودمتروا
ا أدادها ودمروا بناها الأمأية ،وهتكتذا يتعتلتوا يتي
اليمن وهكذا يعلوا يي ليبيا وهكذا يعلوا من بل يي
الدومال.

و ن يلسطين ،و اآمين العام بأعب ة شعبنا لى
امأ اد وطننا الكبير لاللأمام مم شعبنا يي يتلتستطتيتن
إل باط مف ة ال رن وكل المشاريم التأتي تستأتهت ف
شعب يلسطين وهرضه الم سة.
وهنهى خطابه موجهاً تتمتيتة لتمتنتاضتلتي التبتعتث
الرابضين يي هرض التجتهتاد داختل التوطتن وتتمتيتة
للمناضلين الثابأين لى المبادئ خارإ الوطن.
 1نيسان 9174
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أكدت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي
االشتراكي ،على أهمية إعادة االعتبار للخطاب القومي
بأبعاده الوحدوية وتعبيراته الديموقراطية ومضامينه
التقدمية جاء ذلأأ في بيأأان للقيادة القطرية فأي الأذكأرى
( ) ١3لتأسيس حزب البعث العربي االشتراكي في ما يلي
نصه:
تحل الذكرى الثانية والسبعون لأتأأسأيأس حأزب الأبأعأث
العربي االشتراكي ،ولبنان ومعه أمته العربية يمران بمرحلأة
ترتفع فيها مستويات التحديات ضد تأطألأعأات الأجأمأاهأيأر
العربية في توقها نحو الوحأدة والأتأحأرر مأن كأل أشأكأال
االحتالل و االستالب القومي واالجتماعي.
وإذا كان تحدي االغتصاب الصهيوني لفلسطين يحتل
المرتبة األعلى في الئحة التحديات ،فإن العدوان األميركي
على العراع واحتالله بتناوب األدوار مع النظام اإليراني،
أحدث انكشافا في بنية األمن القومي العربي ،ووفر بيئة
للقوى الطائفية والمذهبية وقوى التكفير الديني ألن تمعن
تخريبا في بنى المجتمعات العربية وبدعم ورعاية من قوى
دولية وإقليمية لتقسيم المقسم في الجسم العربي وتمزيق
وحدة نسيجه االجتماعي.
إن هذا الذي تتعرض له األمة العربية راهنأا لأيأس أمأرا
جديدا على حياتها السياسية بل بدأت مع تأفأتأح بأواكأيأر
اليقظة القومية ،وهي إذ تشتد اليوم فأألن روح الأمأقأاومأة
تنتفض في ذاتها وها هي تقاوم االحتالل فأي فألأسأطأيأن
والعراع ولبنان وفي كل أرض عربية محتلة ،كما تقاوم نظم
االستبداد التي صادرت الحريات العامة والأنأظأم الأرجأعأيأة
العربية التي ال تجد نفأسأهأا إال فأي ظأل واقأع الأتأجأزئأة
واالرتهان للقوى الدولية واإلقليمية.
إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتأراكأي
وفي هذه المناسبة ،مناسبة ميأالد حأزب الأبأعأث الأعأربأي
االشتراكي ،ترى أن المرحلة الراهنة بكل معطياتها وطبيأعأة
التحديات التي تواجه األمة ،والعدوان الشامل الذي تأتأعأرض
له من أكثر من جهة وموقع ،تتطلب أوال وضوحا في المأوقأف
القومي من القوى التي تناصب األمأة الأعأداء مأن داخألأهأا
ومداخلها وثانيا بإعادة االعتبار للخطاب القومي الذي اطألأق
عشية التأسيس والذي شكل دليل عمل نضالي في سأاحأات
المواجهة ضد االحتالل والرجعية وحكم المنظومات األمنية.
إن الحزب الذي أكد على العالقة الجدلية بين أهداف الثورة
العربية في الوحدة والحرية واالشتراكية ،يعيد التأكيد عليها،

ألن الوحدة إذا كانت مبرر وجود هذه األمة وفيها تنصهر
إمكانات األمة وتفّعل في سياع نضالي ،فإن الحرية هي
إكسير الحياة ،وهي ليست شيئا شكليا في حياة األمة ،بل
هي األساس التي تمكن الجماهير من إطالع طاقاتها
وتمكينها من اإلمساك بناصية قرارها.
وعليه إن مناضلي الحزب في لبنان كما على المستوى
القومي والذين كانوا وسيبقون يتمسكون بالموقف المبدأي
حيال القضايا المصيرية لألمة فإنهم كانوا وسيبقون
يناضلون ألجل إسقاط المنظومات الرجعية والمنظومات
السلطوية التي تدير الدول األمنية ،وصوال إلى إقامة الدولة
المدنية الديمقراطية دولة المواطنة القائمة على المساواة
في الحقوع والواجبات ،الدولة التي تطبق فيها قواعد
الحوكمة والمحاسبة والمساءلة بكل ما يتعلق بإدارة الشأن
العام.
إن القيادة القطرية للحزب في لبنان وهي تحيأي كأوكأبأة
المناضلين الشهداء الذيأن سأقأطأوا فأي مأواجأهأة الأعأدو
الصهيوني والذين كأان لأهأم فضأل السأبأق فأي إطأالع
المقاومة الوطنية على أرض الأجأنأوب والأعأرقأوب ،تأعأيأد
التأكيد ،بأن النضال الجماهيري إلقأامأة الأنأظأام الأوطأنأي
الديموقراطي كان وسيبقى يتبوأ موقعا مركزيا في موقفه و
فعالياته النضالية.
وعلى هذا األساس فإن تأكأيأده عألأى أهأمأيأة الأوحأدة
والمقاومة ضد االحتالل بكل أشكاله ،ال يسقط أبدا تأأكأيأده
على التزامه بقضايا الحريأة والأديأمأوقأراطأيأة ومأواجأهأة
منظومات الفساد السياسي واالقتصادي والذي بات سمة مأن
سمات النظام اللبناني الذي قام على أسأاس الأمأحأاصأصأة
الطائفية ،و يعيد إنتاج نفسه دوريأا عألأى حسأاب مصأالأح
الطبقات الشعبية وذوي الدخل المحدود.
إن الحزب وفي هذه المناسبة ،حيث تشأتأد وطأأة األزمأة
االقتصادية واالجتماعية ،وتثقل الميزانية بمديونية عأالأيأة،
يدعو كل القوى المتضررة من تاول القوى السلأطأويأة فأي
فسادها ونهبها للمال العام ،إلى أن تبقى في حالة جأهأوزيأة
تعبوية على مستوى موقفأهأا وحأراكأهأا ،ألجأل مأحأاصأرة
وإسقاط هذه المنظومة التأي أوصألأت الأبأالد إلأى حأافأة
االنهيار الشامل.
إن مواجهة منظومة الفساد تملي على الأقأوى الأوطأنأيأة
والتقدمية وقوى الحراك المدني تصأعأيأد حأراكأهأا إلبأقأاء
ضاطها قائما ولممارسة الرقابة الشأعأبأيأة عألأى الأحأكأم
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التصفوية للقضية الفلسطينية.
في هذه المناسبة ،التي نجدد العهد فيها لشعبنا في لبنان
بأن نبقى أوفياء على العهد النضالي ،عأهأد الشأهأداء عأهأد
الوفاء ألهأداف الأثأورة الأعأربأيأة فأي الأوحأدة والأحأريأة
واالشتراكيأة ،عأهأد أن نأبأقأى نأنأاضأل ألجأل الأحأريأة
والديموقراطية وتداول السلطة ،وإسقاط منظومة الفساد.
تحية للقائد الم سس الرفيق ميشيل عفلق وكأل الأرفأاع
الذي أطلقوا وثيقة التأسيس تحت شعار أمة عأربأيأة واحأدة
ذات رسالة خالدة ،وتحية للرفيق الشهيد القائد صدام حسين
األمين العام للحزب وكل الرفاع الأذيأن اسأتأشأهأدوا وهأم
يقاومون االحتالل وجالديه ،وتحية إلى األمين العام لألأحأزب
القائد األعلى للجهاد والتحرير الرفيق عأزة إبأراهأيأم وإلأى
الرفيق المرحوم نائب األمين العام للأحأزب الأدكأتأور عأبأد
المجيد الرافعي وتحية إلى الرفاع في السودان وعلى رأسهأم
األمين العام المساعد للحزب الرفيق علي الريح السأنأهأوري
والحرية لكل الرفاع المعتقلين.
المجد والخلود للشهداء والحرية لألسرى والمعتقلين.

والحكومة ،والضاط بوسائط التعبيرات الديموقراطية إلعادة
تركيب السلطة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والسياسأيأة،
وهذا ال يتم إال بتصحيح تمثيل اإلرادة الشعبية عبأر قأانأون
انتخابي ،على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي والأدائأرة
الوطنية الواحدة وهذا ما يفرض سن تشريع انتخابي جأديأد،
إلن القانون النافد أعاد إنتاج الطبقة السياسية ذاتها ،وألنه ال
حرية فعلية وال ديموقأراطأيأة سأيأاسأيأة وال فصأل جأدي
للسلطات إال بإقامة الدولة المدنية دولة القانون والمساواة.
في هذه الذكرى المجيدة التي ندعو فيها إلى تصعيد
المقاومة ضد العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة ونحيي
صمود الجماهير التي تواجه باللحم الحي قوات االحتالل،
نوجه التحية إلى المقاومة الوطنية العراقية والى االنتفاضة
الشعبية ضد منظومات الفساد وإفرازات االحتالل ،كما نوجه
التحية إلى الحراك الشعبي في السودان ولدور الحزب
الريادي فيه ،كما في الجزائر الذي فرض أجندة أهدافه
بإصراره على مقاومة التمديد والتأبيد السلطوي.
ونعيد التأكيد على موقف أن ال للتطبيع مع العدو
الصهيوني ونعم لتحرير فلسطين كل فلسطين وال
لالستثمار السياسي بقضيتها ،وال إلعالنات ترامب حيال
القدس والجوالن ،وال لصفقة القرن وال لكل الحلول

القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي
السابع من نيسان 3٣٧٦

في كلمة قومية هامة وشاملة ألقاها في حفل االستقبال
الذي أقامه حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي ظهر يوم
األحد  ١/٩/3٣٧٦الجاري في بيروت ،في الذكرى الأ()١3
لتأسيس (البعث) والأ ( )0٣النطالقة جبهة التحرير العربية،
وحضرته وفود من األحزاب الوطنية اللبنانية وشخصيات
وطنية باإلضافة إلى ممثلي فصائل الثورة الفلسطينية
وحشد كبير من المناضلين البعثيين وأصدقاء الحزب.
أكد رئس الحزب المحامي حسن بيان ،أن كل الذين
يراهنون على تعب األمة ،سيخيب ظنهم ،ألن الشعب لن
تخمد جذوته النضالية طالما بقيت في هذه األمة قوة حية
تحركه وتحدد بوصلة نضاله وتنطلق من رؤية أن األمن
القومي العربي هو وحدة عضوية ،وأن مسارات النضال
العربي ضد االحتالل وضد التجزئة وضد التخلف واالستبداد،
إنما هي مسارات تتكامل ويرفد بعضها البعض.
وأضاف :أنه وفي كل مرة كانت األمة تستجمع قواها
وتستنهض ذاتها لدفع مسيرة تطورها إلى األمام ،كانت
القوى المعادية على اختالف مشاربها ومواقعها تستنفر
قواها لمحاصرة وضرب مواقع ومرتكزات القوة في الواقع

القومي العربي ،ولقد جسد اغتصاب فلسطين أبرز تحد
واجهته األمة وما زالت ،ثم جاء العدوان على العراع واحتالله
بتناوب المحتل األميركي في الظاهر مع المحتل اإليراني من
الباطن ليضيف تحديا قوميا جديدا ،بحيث تكاملت نتائج
االحتالل الصهيوني لفلسطين مع االحتالل المتعدد الجنسية
للعراع واللذين أديا إلى انكشاف قومي بتواط من النظام
الرسمي العربي الاارع في رجعيته وفي استبداديته والذي
بات مرتهنا إلرادة دولية وإقليمية تقوى تأثيراتها المدمرة
للبنية المجتمعية العربية بقدر ما تبدو ضعيفة عناصر
المناعة العربية ،وأنه لو توفر حضن قومي دافئ للفعل
العربي المقاوم وخاصة في فلسطين والعراع ،لما تمادى
العدو الصهيوني في عدوانه ولما وصل الوضع في العراع
إلى هذا المستوى من االنكشاف الوطني،
ولو تيسر فتح الحدود وقنوات الدعم للفعل العربي
المقاوم لما كان العدو الصهيوني أقدم على إغراع فلسطين
بالمستعمرات وتمادت أميركا في صلفها واتخاذها قرارات
ممهورة بالحبر الصهيوني مروجة لصفقة القرن التي هي
العنوان الراهن لتصفية القضية الفلسطينية باعترافها
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بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ،وإعالن ترامب اعترافه
بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن المحتل.
وحول لبنان ،قال المحامي بيان :إننا نقول للمنظومة
السلطوية على مختلف طيفها السياسي ،بأننا لن نمل من
مواجهة الفساد والمحاصصة مع رفاقنا في القوى الوطنية
وهيئات المجتمع المدني وبكل اإلمكانيات المتاحة في إطار
التعبيرات الديموقراطية.
وحول العراع ،أكد المحامي بيان أن البعث باع ألنه لم
يُشكل بقرار سلطوي كي يذهب بإسقاط السلطة ،وهو
سيبقى حيث تقف الجماهير ،وحيث اقتضى الواجب النضالي
وفعاليات المقاومة في كل ساحة تواجد فيها ،من لبنان إلى
فلسطين إلى العراع وفي أكثر من ساحة عربية كما في
السودان حيث يتصدر صفوف المناضلين في مواجهة النظام
السوداني ومنظومته الحاكمة ،وفي الجزائر حيث ينخرط
البعثيون في الحراك الشعبي ألجل التداول السلمي للسلطة.
وإذ توجه المحامي بيان بالتحية في كلمته إلى روح القائد
الم سس للبعث األستاذ ميشال عفلق وشهيد األمة الرئيس
صدام حسين ،توجه بالتحية إلى العراع وقائده المجاهد
الرفيق عزة إبراهيم وفلسطين وانتفاضتها وشهيد ربيع
شبابها عمر أبو ليلى داعيا األخوة في فلسطين إلى التوحد
على أرضية الموقف المقاوم ،والى الرفاع في السودان وعلى
رأسهم األمين العام المساعد للحزب األستاذ علي الريح

جانب القيمين على حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي
وجبهة التحرير العربية المحترمين
بعد التح ّية
تلقى فخامة رئيس الجمهورية العععمعاي معيعوعا ععون
يعوتكم لحضور حفل االستقبا الذي سيقعا بعمعنعاسعبعة
الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس حزب العبعععل العععربعي
االشتراكي والذكرى الخمسين النطالقة جعبعهعة العتعحعريعر
العربية ،الذي تقيمونه يو األحد الواقع فعيعه  7نعيعسعان
.9102
يسرنا أن ننقل إليكم شكر فخامعة العرئعيعس
وبالمناسبة ّ
على هذه الدعوة ،وتمنياته لكم بدوا التوفيع والعنعجعا ،
سائ ًال الله أن يمنحكم القوة والعز لمواصلة مسيرة العععمعل
والعطاء خدمة لقضايا اإلنسان والوطن.
مع الموية والتقدير.

السنهوري ،وكل شهداء األمة العربية ومقاوميها،
م كدا أن البعث باعٍ ،باعٍ ،باعٍ وهو اليوم أكثر انشدادا لواقعنا
القومي وأكثر تمسكا بأهداف الثورة العربية التي لخصها البعث
العظيم في الوحدة والحرية واالشتراكية وختم قائال:
نعم للمقاومة والتحرير ال للتطبيع والمطبعين ،ال لصفقة
القرن ،ال لالستبداد ،نعم للدولة الديمقراطية العادلة.

هذا ،وكانت قأاعأة االحأتأفأاالت الأكأبأرى فأي فأنأدع
الكومودور ببيروت قد غصت بالوفود الحزبية والشعبية التأي
شاركت في الذكرى يتقدمها ممثلو األحزاب والقوى الوطنأيأة
والقومية اللبنانية والفصائل الفلسطينية إلى بعأثأيأيأن مأن
مختلف المناطق اللبنانية واإلعمار وقفوا جميعا تحية للنشيد
الوطني اللبناني ونشيدي البعث والثورة الفلسأطأيأنأيأة ثأم
دقيقة صمت ألرواح شهداء األمة ،فإلى كلمة التقديم للرفيق
حسان قنبر الذي تحدث عن المعأانأي الأنأضأالأيأة الأذاخأرة
بالتضحية والعطاء التي تطل علينا مع كل سابع من نيأسأان
من كل عام،
وليعطي الكالم إلى رئيس الحزب المحامي األستاذ
حسن بيان الذي تولى بعد ذل تقديم ثمانية وثالثين درعا
تقديريا لمناضلين بعثيين منهم من قضى نحبه ومنهم من
استشهد ومنهم ما زال على عهد اإليمان بالحزب ومبادئه،
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أيها الرفاع والرفيقات
أيها األخوة واألصدقاء
الحضور الكريم
في كل مرة يتجدد اللقاء بكم في هذه المناسبة ،مناسبأة
إعالن تأسيس حزب الثورة العربية ،حأزب الأبأعأث الأعأربأي
االشتراكي ،ومناسبة انطالقة جبهة التحرير العأربأيأة ،نأجأد
أنفسنا أكثر انشدادا لواقعنا القومي ،وأكثر التصاقا به ،وأكثر
تمسكا بأهداف الثورة العربية التي لخصها البعأث الأعأظأيأم
في ثالثية الوحدة والحرية واالشتراكية.
في مثل هذه األيام إلثنتين وسبعين سنة خلت ،أفصأحأت
األمة عن ذاتها بانبثاع حركة تاريخية أعلن عنها كوكبة مأن
المناضلين العرب اجتمعوا عشية السابع من نيأسأان عأام /
 ٩١في غوطة دمشقية انعقد لواءهم تحت شعار أمة عربيأة
واحدة ذات رسالة خالدة.
لقد مرت مسيرة الحزب النضالية على مدى نيأف وسأبأعأة
عقود بمحطات نضالية هامة ،بعضها ترك بصماته الواضحأة
على صفحات سفر النضال العربي ،وبعضها جرى االنقضاض
عليه من داخأل الأتأنأظأيأم واألمأة ومأن الأخأارج الأدولأي
واإلقليمي.
في كل مرة كانت األمة تستجمع قواها وتستنهض ذاتأهأا
لدفع مسيرة تطورها إلى االمام ،كانت القوى المعادية عألأى
اختالف مشاربها ومواقعها تستنفر قواها لمحأاصأرة وضأرب
مواقع ومرتكزات القوة في الواقع القومي العربي.
إن الئحة استهداف األعداء لألمة طويلة ،لكنها تأمأحأورت
حول االحتالل وحماية التأجأزئأة واسأتأالب خأيأرات الأعأرب
ومقدرات وثروات بالدهم.
لقد جسد اغتصاب فلسطين أبرز تحدٍ واجهته األمأة ومأا
زالت ،ثم جاء العدوان على العراع واحتالله بتناوب الأمأحأتأل
األميركي في الظاهر مع المحتل اإليراني من الباطن ليضيف
تحديا قوميا جديدا ،بحيث تكاملت نتائج االحتالل الصهيوني
لفلسطين مع االحتالل المتعدد الجنسية للعراع واللذين أديأا
إلى انكشاف قومي بتواط من النأظأام الأرسأمأي الأعأربأي
الاارع في رجعيته وفي استبداديته والذي بات مرتهنا إلرادة
دولية وإقليمية تقوى تأثيراتها المدمرة للبنية المأجأتأمأعأيأة
العربية ،بقدر ما تبدو ضعيفة عناصر المناعة العربية.
إن المقاومة انطلقت في فلسطين والعراع ولبنان ،وعألأى
أرض عربية احتلت أو تعرضت لالحتالل ،ألجل تحأريأر هأذه
األرض وتأكيدا على الحق القومي لألمة بأن ما اغتصب منهأا

ال يمكن التنازل عنه أو التصرف به أو تأوقأيأع االتأفأاقأيأات
وإصدار اإلعالنات التي تمنح الأمأحأتأل شأرعأيأة الحأتأاللأه
واغتصابه.
إن اغتصاب فلسطين باطل ،وكل ما بني على باطأل هأو
باطل ومنه االعتراف الدولي بهذا الكيان الااصب.
واحتالل العراع باطل ،وكل ما أفرزه هذا االحتالل بأاطأل،
واالستيالء على أراض عربية أيا كانت هأويأتأهأا الأوطأنأيأة
باطل ،وهذه األرض ال تسترد بالمأنأاشأدة وال بأالأمأقأاوالت
السياسية وال باالستعارة واالستقواء بقوى الخارج ،بل تسترد
بالمقاومة والفعل النضالي الذي تحتشد فيه إمكأانأات األمأة
وفيه تثبت ذاتها وتثبت أنها موجودة حيث يأحأمأل أبأنأاؤهأا
السالح.
ها هي فلسطين تنتفض على رغم الحصار الصأهأيأونأي
والحصار الدولي وخاصة األميأركأي مأنأه وحصأار الأنأظأام
الرسمي العربي ،هذا النظام الذي يفتأح األجأواء والأقأصأور
أمام المس ولين الصهاينة ويقفل قنأوات الأدعأم واإلسأنأاد
للجماهير المنتفضة ،ويقفل الحدود على المقاومين وها هأو
العراع يقاوم االحتالل وإفرازاته ومنظومأات الأفأسأاد رغأم
الحصار الذي تعرضت له قواها الأوطأنأيأة الأمأقأاومأة وفأي
طليعتها حزب البعث.
ونقولها بصوت عالٍ لو توفر حضن قومي دافئ لألأفأعأل
العربي المقاوم وخاصة في فلسطين والعراع ،لأمأا تأمأادى
العدو الصهيوني في عدوانه ،ولما وصل الوضع فأي الأعأراع
إلى هذا المستوى من االنكشاف الوطني.
لو تيسر فتح الحدود وقأنأوات الأدعأم لألأفأعأل الأعأربأي
المقاوم ،لما كان العدو الصهيوني أقدم على إغراع فلسطين
بالمستعمرات ولما كانت أميركا تمادت في صلفها واتخأاذهأا

طليعة لبنان الواحد  /نيسان 9102

قرارات وإصدار إعالنات ممهورة بالحبر الصهيوني.
إن أميركا التي روجت لصفقة القرن والتي هأي الأعأنأوان
الراهن لتصفية القضية الفلسطينأيأة ،اعأتأرفأت بأالأقأدس
عاصمة للكيان الصهيوني ،وقبل أن يجف حبر هذا القرار جأاء
إعالن ترامب ليعترف بالسيادة اإلسرائيلأيأة عألأى الأجأوالن
المحتل في استحضار لوعد بلفور الذي جرى التأسيس علأيأه
النتزاع شرعية اعتراف دولي باغتصاب فلسطين.
فبأي حق يقتلع شعب من أرضه ،وبأي حق يقأوم رئأيأس
أقوى دولة في العالم على اعتبار نفسه مالكا ألرض عأربأيأة
ويتنازل عنها لمحتل بتوصيف األمم المتحدة التأي اعأتأبأرت
في قرارها  ٩٦١/١٧أن صإسأرائأيألص هأي سألأطأة قأائأمأة
باالحتالل بالنسبة الجوالن وأن قرار الكنيأسأت الصأهأيأونأي
بإخضاع الجوالن للقانون اإلسرائيلي هو باطل وال يأكأتأسأب
أية شرعية أو مشروعية.
إن هذا الذي جرى ويجري اليوم يستند إلى منطق القوة إال
أن القوة ما استطاعت يوما أن تسأقأط حأقأيأقأة الشأرعأيأة
التاريخية
فَلَو اعترفت كل دول العالم باغتصاب فلسطين ،وبأقأيأت
جماهير فلسطين واألمة العربيأة تأرفأض هأذا االعأتأراف،
سيبقى االحتالل أسير مأزقه ألنه يريد اعترافا مأن أصأحأاب
األرض والقضية وهذا ما يجب أن يحجب عنه وال سبيل لذل

إال بالمقاومة.
أيها الرفاع والرفيقات
أيها األخوة واألصدقاء
إن العدوان الشامل على األمة ،ال يواجه إال بأرد شأامأل،
ولهذا أكد البعث على الوحدة ،لأيأس عألأى مسأتأوى وحأدة
النظام السياسي وحسب وإنما أيضا علأى مسأتأوى الأوحأدة
النضالية .فالوحدة هي مبرر وجود هذه األمة ومصدر قوتهأا،
والحرية هي إكسير حياتها ،واالشتراكية التي تحاكي الأواقأع
العربي هي السبيل إلقامة نظام العدالة االجتماعية وتكأافأ
الفرص.
في الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الأبأعأث والأذكأرى
الخمسين النطالقة جبهة التحرير العربية كفأصأيأل مأقأاوم
بتكوين قومي وضع الصأراع مأع الأعأدو فأي إطأار بأعأده
الطبيعي ،نقول للذين يراهنون على تعب األمة  ،سأيأخأيأب
ظنهم ،ألن الشعب لن تخمد جذوته النضالية طالأمأا بأقأيأت
في هذه األمة قوة حية تأحأركأه وتأحأدد بأوصألأة نضأالأه
وتنطلق من رؤية أن األمن القومي العربي هو وحدة عضوية
وأن مسارات النضال العربي ضد االحتالل ،وضأد الأتأجأزئأة
وضد التخلف وضد االستبداد إنما هي مسارات تتكامل ويرفد
بعضها البعض.
ولهذا أكد الحزب على العالقة الجدلية بين أهداف الأثأورة
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العربية ،أهداف الوحدة والحرية واالشتراكية ،إدراكا منأه أن
أعداء الوحدة والمستفيدين من التجزئة وأعداء الحرية وأعداء
التقدم االجتماعي والمساواة ،إنأمأا هأم رديأفأون لألأقأوى
المعادية الخارجية التي تارز مخالبها في الواقع العربي.
على هذا األساس ،نعيد التأكيد على مقأولأة أن الأوحأدة
هي طريق التحرير ،والتحرير هو طريق الأوحأدة كأمأا قأال
القائد الم سس األستاذ ميشيل عفلق وأمأا الأحأريأة فأهأي
ليست شيئا شكليا في حياة األمة يمكن االستاناء عنها ألنأهأا
وكما قال القائد الم سس أيضا هأي أسأاس هأذه الأحأيأاة
وجوهرها الديموقراطية التي كانت وستبقى عمألأيأة إنأقأاذ
لألمة كما الوحدة.
في هذه المرحلة التي تتكالب فيها القأوى االسأتأعأمأاريأة
والصهيونية العالمية والشعوبية الجديدة على األمة إلسقأاط
مقومات حياتها ونزع هويتها وتدمير بنيانها المجتمعي ،ال بد
من العودة إلى البدايات ،بداية صفاء الخطاب القومي العربي
الوحدوي بأبعاده ،والديموقراطي بتأعأبأيأراتأه ،والأتأقأدمأي
بمضمونه.
في هذه المناسبة نقول ،ألهلنا في فلسطين المحتلة ،أن
توحأدوا عألأى أرضأيأة الأمأوقأف الأمأقأاوم ،ألن السأاحأة
الفلسطينية على ضيق مساحتها الجارافية هي واسعة علأى
مستوى مساحتها السياسية ،والكل سيجد نفسه عبأر اإلطأار
التمثيلي للشرعية الوطنية التي تمثلها مأنأظأمأة الأتأحأريأر
الفلسطينية ونقول للقوى الحية في هذه األمة التي تأرفأض
االحتالل وتقاومه وترفض االستبداد ونأظأم الأرجأعأيأة ،أن
وحدتها على قاعدة وحدة المشروع السياسي الأعأربأي الأذي
يتكئ على إرادة الجماهير وقوتها هي التي تأعأيأد االعأتأبأار
لذاتها وتشكل قوة الصد الفعلية لكأل مأن يأعأبأث بأاألمأن
القومي لألمة ،وكل من يهرول للتطبيع مع أعأدائأهأا أو مأن
يرتهن في خياراته السياسأيأة لأمأن يسأعأى لأالأسأتأثأمأار
السياسي بقضايا األمة وخاصة قضية فلسطين.
إن الحزب الذي انطوت مسيرته على إنجأازات وإخأفأاقأات،
والوقت ال يتسع لإلطاللة عليها لكن ما يجب التأكيأد عألأيأه،
أن البعث باع على عهده ،عهد النضأال دفأاعأا عأن قضأايأا
الوحدة والحرية والديموقراطية .فهو موجود حيأث اقأتأضأى
الواجب النضالي ذل  .هو موجود في فعاليات المقاومأة فأي
كل ساحة تواجد فيها من لبنان إلى فلسطيأن إلأى الأعأراع،
وهو موجود في صلب الحراك الشعبي الذي انطلق في أكأثأر
من ساحة عربية .وها هم رفاقنا فأي السأودان يأتأصأدرون
صفوف المناضلين والجماهير في مواجهة النظام ومنظومته
الحاكمة وألجل ديموقراطية الحياة السياسية وديموقأراطأيأة
الرغيف والحياة الحرة الكريمة.
وفي لبنان فإننا نقول للمنظومة السلطوية على مختألأف
طيفها السياسي ،بأنأنأا لأن نأمأل مأن مأواجأهأة الأفأسأاد
والمحاصصة  ،وسنبقى مع رفأاقأنأا فأي الأقأوى الأوطأنأيأة

وهيئات المجتمع المدني وكل المتضررين مأن تأاأول هأذه
المنظومة ونهبها لثروة البالد وإفقار العباد نأواجأهأهأا بأكأل
اإلمكانات المتاحة في إطار التعبيرات الديموقراطية.
في هذه المناسبة نقول أن البعث باع ألنه لأم يأتأشأكأل
بقرار سلطوي كي يذهب بإسقاط السلطة ،وهأو سأيأبأقأى
حيث تقف الجماهير ويناضل على قاعدة:
نعم للمقاومة نعم للتحرير وال للتطبيع والمأطأبأعأيأن ،ال
للحلول االستسالمية ولصفقة القرن وإعأالن تأرامأب حأول
القدس والجوالن.
نعم للوحدة وال للتجزئة.
نعم للحرية وال للقمع
نعم للديمقراطية ال لالستبداد
نعم لتداول السلطة وال للتأبيد والتوريث السلطوي
نعم للحراك الشعبي السلمي الديموقراطي وال للعسكرة
نعم للدولة المدنية العلمانية ،وال للدولة األمنيأة والأدولأة
الدينية ودولة الطائفية السياسية.
نعم للحلول السياسية التي تحفظ المقأومأات األسأاسأيأة
للمكونات الوطنية وال لتدويل أزماتها وأقلمتها.
في هذه المناسبة التي يجمع البعثيون على إحيائهأا بأكأل
جوارحهم،
نوجه التحية للقائد الم سس األستاذ ميشيل عفلأق وكأل
المناضلين العرب الذين اطلقوا هذه الحركة التاريخية عشيأة
السابع من نيسان،
وتحية للقائد الشهيد ،قائد العراع وأمين عام الحزب شهيد
الحج األكبر الرفيق صدام حسين وكل الأرفأاع الأقأيأاديأيأن
الذين سقطوا وهم يواجهون االحتاللين األميركي واإليراني
تحية النتفاضة فلسطين وشهدائها ونخص شهأيأد ربأيأع
شبابها المناضل عمر أبو ليلى،
وتحية للمقاومة الوطنية العراقية ومناضيلها وشأهأدائأهأا
والى قائد مسيرتها الرفيق األمين العام للحزب القائد األعلى
للجهاد والتحرير عزة إبراهيم.
تحية للرفاع في السودان وعلى رأسهم الرفيق علي الريأح
السنهوري األمين العأام الأمأسأاعأد لألأحأزب وكأل رفأاقأه
المناضلين والحرية للرفاع المناضلين المعتقلين من بعثييأن
ووطنيين ومهنيين.
تحية للرفاع في الجزائر وهم يأنأخأرطأون فأي الأحأراك
الشعبي ألجل التداول السلمي للسلطة.
تحية لكل فعل مقاوم وكل شهدائه على كل أرض عربأيأة
محتلة.
تحية لشهداء األمة العربية،
تحية وشكرا لكم على مشاركتنا هذه الأمأنأاسأبأة الأتأي
نختمها بما ردده م سسو الحزب قبل  ١3عاما.
أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
بيروت في 3٣٧٦/٩/١
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يف العيد الثاني والسبعني لتاسيس زب البعث العربي االشرتاكي ا تفلت تنظيمات البعث
يف خمتلف سا ات الونن العربي بهذه الذكرى العز زة على قلوب البعاثاياني وكاه مجااهاري
أمتنا العربية املناضلة من أجه الو دة واحلر ة واالشارتاكاياة ،وأصادرت قاياادات األقاطاار
بيانات بهذه املناسبة نستعرض أبرزها:
زب البعث العربي االشرتاكي
أمة عربية وا دة ذات رسالة خالدة
قطر اجلزائر
و دة ر ة اشرتاكية

ييسوسه لفي مه مأ رمب لق ة المغ ه عبت إبئاهو .
الئحمق على أرلاح ش اةه لش اء األمق أرزمزتزوزن لعزلزى
رأس اله ة الم س أحم موش ل عفلق لشز زوز األمزق
الخ ل ص ام حسون.

قو دة الهطئ
الغباةئ في /14//40/60

في الوقت الهي يواصر فوه األمزق الزتزئبزوزق مزهز لمزأز ز
للمش ريع االسأتم ريق في فزلزسزطزوزن لالزتزئاق لاالحزواز،
يواصر انأفز ضزأز ز الشزتزبزوزق ضز األنزظزمزق الزهزطزئيزق
االسأب اديق ،لالمئيبطق بألك المشز ريزع بشزكزر أل بزي زئ،
ليأئارع فوه شتبوق مخألف األحزبا الزهزطزئيزق لاألمزمزوزق
لالماط ة ب ل ين لفشل في ف يطلت ت األمق في الأزحزئر
لالوح ة لالن ضق .يبهى حب البتزث الزتزئبزي االشزأزئاكزي
لوح في الس حق يه ير في التئاق لاالحواز ،لفي طزلزوزتزق
المه لمون في فلسطون ،ليس ه بشكر فت ل في مزتزظز
الس ح ت التئبوق في االنأفز ضز ت الشزتزبزوزق ضز الزظزلز
لاالسأب اد ،ألنه يمثر ضموئ األمق الحي حأى يحزهزق األمزق
رموع أه اف  ،في الوح ة لالحئيق لالت الق االرأم عوق لمن
ث الن ضق الكبئى الأي يتو ه إلى الس حق الت لموق كزهزوة
يحهق الأواز في التالق ت ال للوق الأي عبث ب االسأتمز ر
لهئل ع ي ة.
إ البتث بمب دةه اجنس نوق لالئس لوق هو الم هزر الزوزوم
أكثئ من غوئ لهو دة األمق إلى بزئ األمز ضز مز يزحز ك
ض ه من يفأوت ليشئذم ب س ال يمهئاطوق أحو ن ً لب سز
الط ةفوق أحو ن أ ئى.
ف لبتث مشئلع أمق مأك مر يغ فوه كزر عزئبزي مز زمز
ا ألف مع أ وه ذايه لمص لحه ،لمن زاللزه يزحزهزق ذايزه
ليبئز ق رايه ليموب  .أل البتث ضموئ األمق الزحزي حزوزنزمز
يضتف التباة ليأمبق الصفوي.
حي اهلل البتث التظوز لررز لزه الزمزوز مزوزن فزي ذكزئى

بو ن ً ب لزمزنز سزبزق هزها

أص رت حئكق البتث في يون
نصه:
في ذكئى موالد الث ني لالسبتون ..
مسوئة البتث مأص ع ة رغ مزحز لالت االرزأزثز حزب
البتث التئبي االشأئاكي ،حب قومي عئبي يأزبزنزى الزفزكزئ
االشأئاكي لالن ج ال يمهئاطي اجنسز نزي ،قز أعزلزن فزي
م يمئ األلل من  /إلى  7افئير عز م  60/7عزن ثزالثزق
أه اي :النض ل ض االسأتم ر من أرر يحئيئ الوطن .التمر
على يوحو التئ في دللزق لاحز ة ذات سزوز دة .الزثزورة
الش ملق على الواقع التئبي الفز سز  .ليزئفزع حزب الزبزتزث
شت ر األصور "أمق عئبوق لاح ة ذات رس لق ز لز ة" .كزمز
أنه اشأ ئ بمب دةه الثالثق :الوح ة لالحئيق لاالشأئاكوق .لق
أك ت االثن لسبتو سنق الأي مئت من عمئ الحب ص ق
الئف ق ل ص قوق األه اي لالشت رات ،ق د كر مت رك التزئ
أل ش رك فو بف علوق ،لق م م ل يه مه أي حب أل كو
سو سي آ ئ من يضحو ت ،فغوشت اجمبئي لوق لالص وزونزوزق
ض الغووش ،لحبكت ض كر الم امئات ،ب ءًا بزمز امزئة
الئدة في سوريق سنق  6011ل ز ضزت ضز كزر أنزواع
الحئل لاالعأ اءات لصوالً إلى حئ االرأثز الزمزفزأزوحزق
منه ب ايق  ،0//2دمئلا يغئبأه في التئاق لفككوا منغبايزه
لقألوا مئ ت اآلالي من أعض ةه لعلى رأس أمونزه الزتز م
الش و ص ام حسون لثلق من رف قه ،للكن ظر حببن ث بأز
على المب أ ص بئًا رغ كر الغئاح ت ،بر هو الزوزوم يزهزود
النض ل الم ني ال يمهئاطي السزلزمزي فزي السزودا لفزي
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الغباةئ ،لينخئط بف علوق في متئكق اسأكم ل أه اي الثزورة
في يون لين ضر في أقط ر عئبوق أ ئى من أرر الحزئيزق
لال يمهئاطوق ل التوش الكئي … إلى ر نب كزونزه الزهزوة
المنظمق األللى لاألسز سزوزق فزي الزتزئاق الزأزي يزأزصز ى
لالسأتم ر األمئيكي لللحئ الشتوبوق الأي يخوض ز إيزئا
لمن هضق اجره لالط ةفوق .هو لو ط ةزئ الزفزنزوزق لال
غول لال عنه ء ،هو رمع من وئة المن ضالت لالمنز ضزلزوزن
التئ لمن كر الشئاةح التمئيق لالفئز ت الشزتزبزوزق آمزنزوا
بيمأ  ،لبحه في التوش موح ة حئة مسأهلق يس ه في
إعم ر األرض لبن ء مغأمع إنس ني مأواز مأت ل لعز دل.
فك هها اجيم الص دق زاده في كر محط ت الزنزضز ل
الأي يخوض األمق ليسأمئ البتث ق ة ًا لزلزنزضز ل الزتزئبزي
ليواصر البتثوو التط ء.
إ الحب الهي ك مب درًا ألكثئ من سبتون عز مز ً زلزت
جطالق المشئلع الهومي بيبزتز د الزوحز ليزق لالزأزحزئريزق
لاالرأم عوق الأه موق ي ك الزوزوم عزلزى دعزويزه لزبزلزورة
مشئلع قومي ينخئط فوه ك فق الهوى الزتزئبزوزق الزحزئيصزق
على لح ة األمق ليه م لحم يق هويأ الهوموق ليئى بي
قو م الغب ق الشتبوق التئبوق الهوموق الأه موق هزي لحز هز
اله درة على أ يشكر رافتزق لزلزنزضز ل الزتزئبزي لقزوز دة
الغم هوئ لأحهوق أه اف  .إ حببن في الوقت الزهي يز كز
في هه المئحلق على يصتو الكف ح الشتبي الفلزسزطزوزنزي
بكر أشك له لعلى يوحو الموقف الفلسطوني علزى قز عز ة
بئن مج لطني ُيغمع علوه ك فق األطئاي لبم يخ م األهز اي
الوطنوق لالمئحلوق لاالسأئايوغوق يز عزو الزهزوى الزوطزنزوزق
لالهوموق الأه موق التئبوق لأكو الئد الح س علزى إحزبز ط
كر الم امئات لالصفه ت المشبوهق الأي ين رج يحت حز لزق
الخهال لالضتف للح لق التئبوق الئاهنق.
لي ك حببن على الصتو الوطني على الثوابت األس سوزق
الأي أعلن عن موقفه من لهي :يحهوق ال للق االرأم عوزق
ال يمهئاطوق المأحئرة لالحفز عزلزى السزوز دة الزوطزنزوزق
لمك فحق قوى اجره لالأكفوئ لعلى ينفوه الئؤى لالبئامج
ب سأتم ل أدلات لطنوق صحزوزحزق لز زصزالح عزلزى كز فزق
المسأوي ت صق السو سوق لاالقأزصز ديزق لفزي مزخزأزلزف
المغ الت الأي يئفع من مسأوى متوشق المواطنون لمت لغق
مشكلق البط لق لالفهئ لغالء األست ر لالأخفوف مزن األعزبز ء
الضئيبوق المشطق الأي يثهر من ك هر أبن ء شتبنز لعز م
االعأم د على روو الفهئاء لالطبهق الوسطى لحر المش كر
االقأص ديق ل الأوره بغ يق لمح ربق الفس د لالزمزفزسز يزن
مزلزك الشزتزب مزن رزوزو
لإع دة أموال ال للق الأي هي
ا
الف س ين لإح لأ إلى الهض ء لالت الق لوكونوا عبئة لزمزن
يسول له نفسه ب سأاالل لظوفأه أل موقته الئسمي لنز زب
ّ
لسئقق أموال الشتب للضع ح ل ها الوضع المأزئدي الزهي
ينبي بم ال يحم عهب .

المغ ل الخلود لش اء البتث لاألمق من المحو للخلوج.
حئكق البتث يون في  7افئير ( نوس )0/60

 ...وأصدرت قيادة قطر فلسطين لحزب الأبأعأث الأعأربأي
االشتراكي البيان التالي:
أيتها الرفيقات ،أيها الرفاع ،يا جماهير شعبنا المناضل
النضال من أجل الحرية هي السمة األسأاسأيأة لألأمأرحألأة
الراهنة في مسيرة أمتنا الأعأربأيأة بشأكأل عأام وشأعأبأنأا
الفلسطيني بشكل خاص.
وفي الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس حزب البعث العربي
االشتراكي حزب األمة العربية ،يخوض حزبنأا فأي األقأطأار
العربية معركة حرية الشعب ضد االحتالل وضد االسأتأبأداد،
والطائفية والمذهبية ،فتحيأة إلأى قأائأد كأتأائأب الأجأهأاد
والتحرير الرفيق المجاهد عزة إبراهيم األمين العام لألأبأعأث
الذي يخوض معركة األمة العربيأة مأن أجأل الأحأريأة مأن
االحتالل الاربي للعراع ويواجه المأد الصأفأوي الأمأذهأبأي
بقيادة ماللي إيران وذل من أجل عودة العراع كما كان فأي
عهد الشهيد الرمز صدام حسين حصنا منيعا لألمة العربية.
كما نهنئ الرفيق علي الريح السأنأهأوري عضأو الأقأيأادة
القومية باإلفراج عنه من باستيالت الأبأشأيأر فأي السأودان
وذل لمقاومته الدكتاتورية والتسلط الذي يمارسه البشير.
وفي سوريا التي أصبحت تحت االحتالل المبأاشأر لألأقأوات
اإليرانية والروسية والتركية واألميأركأيأة والأاأربأيأة وذلأ
تمهيدا لسايكس بيكو جديد تقسم فيه سوريا والمنطقة الى
مناطق أمن ونفوذ إقليمية ودولية .وال ننسى مأا تأقأوم بأه
دولة االحتالل من محاولة شرعنة احتاللها للجوالن وضأمأهأا
لألراضي المحتلة وقرار ترامب باعترافه بسأيأادة إسأرائأيأل
على الجوالن.
وفي فلسطين حيث تحتفل جبهة التحرير العربية بيوبيلأهأا
الذهبي تخوض الجبهة معركة شعبنا الفلسطيأنأي بأقأيأادة
م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلأسأطأيأنأي مأن
أجل الحرية من االحتالل وتحقيق حق العودة وإقامة الأدولأة
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
في الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس البعث والأخأمأسأيأن
النطالقة جبهة التحرير العربية نتوجه بالتأحأيأة إلأى كأافأة
رفاقنا ومناضلي امتنا العربية المقاومين لقوى الدكتأاتأوريأة
واالستبداد ،وللطائفية والمذهبية والعاملين من أجل الحرية.
أيتها الرفيقات ،أيها الرفاع
تواجه أمتنا العربية خطرين ،األول :هو الخطر الصهأيأونأي
الذي جاء به الارب باتفاع بلفور عام  ٧٦٧١وأكدته اتفاقأات
الحلفاء ما بعد الحرب العالمية األولى في فرساي عام .٧٦٧٦
أما الخطر الثاني فهو المد المذهبي اإليراني الذي جأاء بأعأد
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غزو العراع من قبل أميركا وبريطانيا وتسليمه عألأى طأبأق
من فضة إليران وعمالئها في حزب الدعوة ،وإذا كان الخأطأر
الصهيوني استهدف فلسطين أرضا وشعبا ،ومثل عصا الارب
الاليظة التي تهدد بها الدول العربية ،فإن الخطر المأذهأبأي
اإليراني يستهدف الوحدة الوطنأيأة فأي كأل أقأطأار األمأة
العربية ،وهذا ما يحصل في العراع وسوريا واليمن والبحرين
ولبنان وما خفي كان أعظم.
لقد شكل حكم البعث في العراع تهديدا مباشرا للمأصأالأح
الاربية في المنطقة وذل بتأميمه النفط وامأتأالك الأعأراع
لثرواته كما شكلت نهضة الأعأراع وفأي كأافأة الأمأيأاديأن،
وخاصة التصنيع العسكري والعمل على امتالك القوة النووية
تهديدا مباشرا للكيان الصهيوني ومصالح الارب.
وإذا كان الخميني ومنذ مجيئه إلى الحأكأم فأي إيأران بأدأ
بتنفيذ المخطط الاربي بالعدوان عألأى الأعأراع فأقأد أدت
هزيمته في  ١/١/٧٦١١إلى أن تأخذ أميركا وبريطانيا زمأام
المبادرة بالعدوان المباشر على العراع وتأحأت ذرائأع أثأبأت
االحتالل نفسه أنها غير موجودة.
وقد بدأت الصفحة الثانية من العدوان على الأعأراع وذلأ
بتهديم م سساته واغتيال علمائه وقادتأه وتسألأيأمأه إلأى
إيران التي أذكت نار الفتنة المذهبية وقد ساعد ذلأ إيأران
في التاول بالمنطقة العربية فإلى جانب العراع امتد النأفأوذ
المذهبي اإليراني ليشعل نار الفتنة المذهبية في العديد من
الدول العربية.
وفي هذه األجواء التي اعتقد ترامب أنأهأا األفضأل طأرح
مبادرته صفقة العصر والتي تتلخص بأمور ثالث.
األول :إنهاء القضية الفلسطينية بتصأفأيأة كأافأة قضأايأا
الوضع النهائي باالعتراف بالقدس عأاصأمأة إسأرائأيأل إلأى
قضية الالجئين إلى الحدود ،إلى المستوطنات.
األمر الثاني :وهو الحصول على أموال النفط ،وقأد حصأل
عليها بعقود التسليح الخرافية والتي تأجأاوزت  ٩١٣مألأيأار
دوالر رغم ذل يطالب الدول الخليجية بثمن الأحأمأايأة مأن
التهديد اإليراني حيث أميركا المسبب األول لوجوده.
األمر الثالث :ما حصل في وارسو من لأقأاء بأعأض الأدول
العربية مع إسرائيل ومحاولة أميركا إيجاد حلف نأاتأو شأرع
أوسطي تلعب فيه إسرائيل دورا أساسيا .وقد فشل الم تأمأر
في تحقيق ما أراده ترامب فعدم حضور اغلب الدول العربيأة
وخفض مستوى تمثيل من حضر أفشل عمليا الم تمر.
وقد بدأت مواجهة خطة ترامب من فلسطين حيث أعلنأتأهأا
قيادة م.ت.ف بقيادة الرئيس أبو مازن برفض مبادرة ترامأب
جملة وتفصيال وقطعت العالقة مع أميركا وأنهت المفاوضات
الثنائية بالرعاية األميركية والمستمرة منذ اتفاقات أوسألأو.
والتوجه إلى الم سسات الدولية مجلأس األمأن والأجأمأعأيأة
العمومية وقد حققت في هذا المأجأال انأتأصأارات أحأرجأت
أميركا وعزلتها في المجتمع الدولي .مما دفع بالقمة العربيأة

التي عقدت في الظهران ،أن أكدت على أن فلأسأطأيأن هأي
القضية المركزية لألمة العربية وأن م.ت.ف هأي الأمأمأثأل
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلأى إقأامأة الأدولأة
الفلسطينية بعاصمتها القدس ،لذل لم يعألأن تأرامأب وال
مبعوثيه كوشنر وغرينبالت لحد اآلن عأن بأنأود الصأفأقأة
ويقال أنهم سيعلنوا عن الصفقة بعأد انأتأهأاء االنأتأخأابأات
اإلسرائيلية.
وإلفشال هذه المخططات ي كد الجميع على أولوية تحقيأق
الوحدة الوطنية وإعادة توحيد شطري الأوطأن ،فأهأذا ثأبأت
وعبر حوارات طويلة امتدت لعواصم عربية ودولية أنأه غأيأر
ممكن بوجود األيدي اإليرانيأة والأقأطأريأة داخأل السأاحأة
الفلسطينية .لذل فإن هأزيأمأة الأمأشأروع اإليأرانأي فأي
المنطقة العربية هو مقدمة إلنهاء االنشقاع وعودة الأوحأدة
الوطنية.
األمر الثاني :التأكيد على برنامج اإلجماع الوطني فأي حأق
العودة وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.
األمر الثالث :بناء جبهة قومية من األحزاب والقوى التقدمية
في الوطن العربي لمواجهة المشأروع األمأيأركأي اإليأرانأي
اإلسرائيلي الذي يشكل خطرا وجوديا على فلسطيأن واألمأة
العربية .والبدء بالم تمر الشعبي العربي الذي عقد مأ تأمأره
األول في تونس كنواة لهذه الجبهة.
رابعا :تعزيز العالقات مع القوى واألحزاب والدول الصديأقأة
التي وقفت دائما إلى جانب قضايا شعبنا الفلسطيني وخاصة
الصين وروسيا ودول أوروبا.
األمر الخامس :التأكيد على المأقأاومأة الشأعأبأيأة بأكأافأة
أشكالها ضد االحتالل الصهيوني لألرض الفلسطينية الأحأق
الذي كفلته كافة الشرائع الدولية .وال بد من اإلشارة إلأى أن
جماهير القدس استطاعت أن تسجل االنتصارات بفتأح بأاب
الرحمة المالق منذ العام  3٣٣٠وإجبار إسرائيل على تفكي
الكاميرات التي نصبتها على بوابات األقصى الشريف فتحأيأة
إلى شعبنا في القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين.
تحية إلى شعبنا المقاوم في كل مكان.
المجد والخلود للشهداء األبرار
الحرية ألسرى الحرية
وانها لثورة حتى التحرير
نيسان 3٣٧٦

وصدر عن القيادة العليا للحزب في األردن البيان التالي:
أيتها الرفيقات ...أيها الرفاع المناضلون
يا جماهير شعبنا األردني الصابر الوفي
يا جماهير امتنا العربية المجيدة
تحية العروبة والنضال
في السابع من نيسان من عام  3٣٧٦تمر علينأا الأذكأرى
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الثانية والسبعون لتأسيس حزب األمة العربأيأة الأواحأدة ...
حزب البعث العربي االشتراكي والتي شكلأت والدتأه رافأعأة
كبيرة لهذه األمة وبداية مرحلة جديدة فأي حأيأاتأهأا وظأل
الحارس األمين على رسالتها الخالدة ،كما هي تأأكأيأد عألأى
ديمومة وحيوية دوره الرسالي في حياتها منذ النشأة األولأى
لبعث الروح في مجتمعنا العربي بوصأفأه وحأدة سأيأاسأيأة
واقتصادية وقومية مما أصابه مأن االسأتأعأبأاد واالحأتأالل
واالستاالل والتجزئة  ...نعم لقد تبنى البعث مشروعا قوميا
عربيا نهضويا حضاريا ألن حزبكأم الأعأظأيأم هأو الأوريأث
التاريخي لحركة النضال العربي ،وسيبقأى رائأدا لألأنأضأال
القومي في حياة األمة الأعأربأيأة ورمأزا لأنأهأوض الأعأرب،
ووحدتهم ولذل اصطدمت هوية البعث الوطنية والأقأومأيأة
مع معظم الحكومات العربية ومع قوى االستعمار اإلمبريالأي
الصهيوني والقوى اإلقليمية التي تسعى للهيمنأة والأتأدخأل
في أقطارنا العربية وخاصة النظام الأتأيأوقأراطأي اإليأرانأي
الذي يشكل العدو األخطر لألمة العربية.
ونحن نحتفل اليوم بذكرى تأسيس البعث فإننأا نأحأتأفأل
بالبطولة والمقاومة والصمود التي تتجأسأد بأوضأوح عألأى
أرض الرافدين العزيزة حيث يقود البعثيون وحلفأائأهأم فأي
المقاومة ممثلة في جبهة الجهاد والتحرير والجبهة الوطأنأيأة
والقومية واإلسالمية و المجلس السياسي العام لثوار العأراع
وعددا من القوى الوطنية والقومية معركة األمة والأتأصأدي
للمشروع االستعماري اإليراني الصهيوني منذ أن وجه قأائأد
البعث وسيد المقاومة الشهيد المجيد صدام حسأيأن الأنأداء
التاريخي إلشعال وإطالع المقاومة بعد الازو مأبأاشأرة عأام
 ... 3٣٣٠لقد أدت تل الحرب العدوانية وتداعياتها الأتأي ال
زالت مستمرة إلى احتالل العراع وتدميره وقأتأل وتأهأجأيأر
شعبه واستهداف هويته ومسأتأقأبألأه واجأتأثأاث الأعأروبأة
والوطنية فيه ،حيث يشكل االحأتأالل الأفأارسأي الصأفأوي
وهيمنته على كافة مفاصل الدولة والمجأتأمأع فأي الأعأراع
التحدي األكبر ويحتل األولوية في هذه المرحلة مأن مأراحأل
النضال العربي حيث أن تحرير العراع من االحتالل والهيمأنأة
يمثل المفتاح المركزي لتحرير فلسطين واألراضي الأعأربأيأة
المحتلة وسيكون الجدار الصلب لألأوقأوف بأوجأه األطأمأاع
اإليرانية التوسعية في سوريا ولبنان واليمن ودول الأخألأيأج
العربي.
نعم لقد تم تحويل العراع إلى دولة فاشلة يتفشى فأيأهأا
الفساد وساحة شاملة للفوضى والقتل والتطرف والتخلف ومأا
معاناة أهل البصرة الشجعان في المياه والطاقة ومعاناة كأل
محافظات العراع من الفقر والبطالة والحقوع األساسيأة فأي
الصحة والتعليم والحياة الكريمة .وما فأاجأعأة حأادث غأرع
العبارة في جزيرة أم الربيعين الموصل األخيأرة والأتأي أدت
إلى استشهاد أكثر من  ٧3٣شخصا وفأقأدان الأعأشأرات إال
نموذجا من أعمال الفاسدين والأمأتأنأفأذيأن مأن مأافأيأات

العصابات المتحكمة في العراع وتأدل عألأى جشأع وفسأاد
المليشيات الطائفية التي تستولي على كل منأاحأي الأحأيأاة
االقتصادية .
وفي الذكرى السادسة عشر لألأحأرب الأعأدوانأيأة والأاأزو
األمريكي للعراع ن كد بأن المقاومة مستمرة بقيادة الرفأيأق
األمين العام للحزب عزة إبراهيم حفظه اهلل ورعأاه الأقأائأد
األعلى لجبهة الجهاد والتحرير حيث ال تأراجأع عأن تأحأريأر
العراع وطرد المحتلين وعمالئهم وتحقيق المشروع الوطنأي
العراقي كحل شامل متكامل للعراع الشقيق وال بأد مأن أن
تشرع شمس الحرية.
وفي أردننا العزيز ما زال اإلصالح السياسي واالقأتأصأادي
الحقيقي شعارا بال تطبيق ومضمون وأركان وأقطاب الفسأاد
في منأى عن المحاسبة والقضاء وأحوال الشعب المأعأيأشأيأة
واالقتصادية متردية نتيجة إمالءات صندوع الأنأقأد الأدولأي
والبن الدولي وزادت معدالت الفقر والبطالة نأتأيأجأة هأذه
التبعية االقتصادية والسياسية ...وما زال النأظأام ال يأ مأن
بالمشاركة الشعبية الحقيقية وتكاف الفرص حيث قأوانأيأن
اإلصالح السياسي وخاصة قانون االنتخابات أبعد مأا يأكأون
عن الديمقراطية واحترام الأتأعأدديأة السأيأاسأيأة وقأانأون
األحزاب ال يشجع على الحياة الحزبية وانتشارها وتأجأذيأرهأا
عالوة على عدم اإليمان بدور األحزاب وأهميتها فأي الأبأنأاء
الديمقراطي السليم ،باإلضافأة إلأى عأدم وجأود قأوانأيأن
وتشريعات تحمي وتبني وتعزز الزراعة والصناعة الأوطأنأيأة
ومصادر اإلنتاج.
إن تفاقم األزمة االقأتأصأاديأة فأي الأبأالد والأتأحأديأات
المصيرية التي يواجها األردن تستلزم تشكيل حكومة إنأقأاذ
وطني وحل مجلسي النواب واألعيان وإجراء انأتأخأابأات حأرة
ونزيهة ليكون مجلس النواب ممثال حقيقيا للشعأب األردنأي
ويمثل قواه السياسية واالجتماعية واالقتصادية خير تمأثأيأل
ويدافع عن حقوقه ومطالبه المشروعة.
يا أبناء شعبنا األردني الوفي
يا أبناء امتنا العربية المجيدة
تواجه األمة العربية في جميع أقطارها تأحأديأات كأبأيأرة
ومصيرية بالاة الخطورة فالقضية الفلسطينية ومأنأذ والدة
البعث هي قضيته المركزية األولى فالصهيونية مظأهأر مأن
مظاهر الازو االستعماري واالستيطاني األجنبي ،وهي كأيأان
غاصب وغير شرعي ويشكل خطرا يهدد األمة العربية وأمنها
وقد زرع هذا الكيان الااصب لخأدمأة اإلمأبأريأالأيأة وفصأل
مشرع الوطن عن ماربه وبالتالي فان مس ولية تأحأريأرهأا
هي مس ولية قومية يقع عبئها على جمأيأع الأعأرب ولأيأس
على الفلسطينيين وحدهم.
ويعاني شعبنا العربي في فلسأطأيأن األمأريأن مأن هأذا
الكيان الااصب المحتل من قتل يومي وتنكيل وتهجير وقمأع
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واعتقاالت ،ومعظم الحكومات العربية قد بأاعأت الأقأضأيأة
الفلسطينية ،ويأتي احتفال شعبنا الفلأسأطأيأنأي بأالأذكأرى
السنوية لمسيرات العودة وكسر الحصار ويوم األرض تأقأوم
قوات االحتالل الصهيونأي بأجأمأع الأحأشأود والأتأعأزيأزات
العسكرية على امتداد الشريط الحدودي مع غأزة الصأامأدة
المناضلة تمهيدا للعدوان وقتل المتأظأاهأريأن السألأمأيأيأن
بمنتهى الوحشية واإلرهاب.
إننا نتطلع إلى وحدة أشقائنأا فأي فألأسأطأيأن  ...وحأدة
الموقف والقرار والمقاومة بكل أشكالها مأن أجأل الأتأصأدي
لهذا العدوان الصهيوني المستمر ولدعم مشروع الأمأقأاومأة
في وطننا العربي وإفشال تمرير صفقة القرن إلنهاء القضيأة
الفلسطينية .
وفي الجزائر العزيزة يحيي حزبنا هبة الشأعأب الأجأزائأري
بكل أطيافه وفئاته في حراكه الشأعأبأي الأذاتأي مأن أجأل
الدفاع عن حريته وكرامته وحقوقه المسلوبة وضد الأفأسأاد
والرشوة واحتكار السلطة من قبل زمرة مستفيدة ويتعأاطأف
معه ويسانده من أجل بنأاء دولأة جأزائأريأة ديأمأقأراطأيأة
اجتماعية مستقلة.
وحول األوضاع الراهنة في القطر الأعأربأي السأوري فأإن
حزبنا ي كد على حماية كل المأقأومأات الأوطأنأيأة لألأدولأة
السورية أرضا وشعبا وم سسات وي كد أيضا بأن حل األزمأة
السورية هو حال سياسيا يعيد هيكلية الحياة السياسية عألأى
قواعد الديمقراطية والتعددية وتأداول السألأطأة وإسأقأاط
مفهوم الدولة األمنية بكل أجهزتها القمعية لمصلأحأة دولأة
المواطنة ويدعو إلى إخراج كافة القوات األجنبية من سأوريأا
سواء كانت إقليمية أو دولية.
ويجب العمل على عودة جميع المهجرين والنأازحأيأن إلأى
ديارهم وإطالع سراح كافة المعتقلين السياسيين.
وبهذه المناسبة فإننا نعلن شجأبأنأا واسأتأنأكأارنأا لأقأرار
الرئيس األمريكي ترامب باالعتراف بضم الجوالن السأوريأة
إلى الكيان الصهيوني الااصب ص صفقة ترامأب – نأتأنأيأاهأو
االنتخابيةص وأن هذا االعتراف هو خارج السياقأات الشأرعأيأة
وتحد لقرارات األمم المتحدة والشرعأيأة الأدولأيأة وإخضأاع
الجوالن أرضا وشعبا للقانون الصهيوني ويأعأتأبأر انأتأهأاكأا
صارخا للمواثيق واألعراف والقرارات الدولية.
وفي السودان الشقيق تتواصل انتفاضة شأعأبأه وحأراكأه
السلمي للمطالبة بتحسين الظروف االقتصادية والمعيأشأيأة
وتحقيق تطلعاته نحو الحرية والديمقراطية ومقارعة النظام
الدكتاتوري الدموي المتسلط على مقدرات البالد منذ ثأالثأة
عقود الذي أوصلت سياساته الفاشلة إلى حأروب وصأراعأات
داخلية وأدت إلى انفصال الجنوب.
إن حزبنا يشجب ويدين جرائم نظام الأبأشأيأر وأجأهأزتأه
القمعية بحق شعبنا العربي في السودان الشقيق والتي أودت
بحياة عشرات الشهداء واعأتأقأال اآلالف مأن الأمأنأاضألأيأن

والقيادات النقابية والحزبية والجماهيرية ومنهأم الأعأشأرات
من رفاقنا في القيادة وكوادر الحزب وأنصاره وأصدقائه.
إننا ندعو القوى السياسية والنقابية والجماهيرية العربأيأة
إلى االنتصار لمطالب وتطلعات الشعب السأودانأي الأعأادلأة
والمحقة ورفع صوتها بإدانة ممارسات هذا النظام الأقأمأعأي
والدموي ،وتحية لألأشأهأداء والشأفأاء لألأجأرحأى والأحأريأة
للمعتقلين والنصر والمجد لالنتفاضة السودانية.
أيها الرفاع المناضلون
يا جماهير شعبنا العزيز في األردن
يا جماهير امتنا العربية المجيدة
إن ذكرى تأسيس البعث لأحأظأة فأخأر واعأتأزاز تأعأمأق
تصميمنا على مواجهة التحديات الخطيرة التي تعيشها كافأة
األقطار العربية وها هو البعث يواصل نضاله بال هوادة فأي
لبنان والسودان والجزائر واليمن وتونس وموريتانيا واألحأواز
واألردن وكل البقاع العربية وفأي الأمأهأجأر وديأار الأاأربأة
ويستلهم الدروس والعبر من التجارب الماضية وبتعأاون مأع
القوى الوطنية الشريفة والقوى القومية لتأوحأيأد الصأفأوف
وتعزيز العمل والنضال لتشكيل جبهة شعبية عربية قأومأيأة
تقدمية للمضي قدما بمشروع النهأوض الأقأومأي الأعأربأي
التحرري ...وانها لمناسبة جليلة لنتذكر فيها تضحيات شهأداء
الحزب واألمة العربية األبطال وكل الذين اعتقألأوا وواجأهأوا
التعذيب حتى الموت من أجل مرحلة جديدة في حياة األمة.
تحية إجالل وإكبار للقائد الم سس ميشيل عفألأق الأذي
زرع بذور البعث ورسم خأطأوط ومأعأالأم فأكأره وآفأاقأه
االستراتيجية ومعانيه اإلنسانية العميقة وإلأى كأل الأرواد
األوائل.
وتحية إجالل وإكبار لشهيد الحج األكبر القائد الخالد صدام
حسين الذي عاش بطال ومات شهيدا ليكون مشأعأال ورمأزا
لألمة
وتحية لكل المقاومين العرب فأي فألأسأطأيأن والأعأراع
واألحواز وكل البقاع العربية.
عاشت المقاومة العراقية والعربيأة أيأنأمأا وجأدت رمأزا
لبطولة األمة
وتحية نضالية للرفيق األمين العام لحزبنا قائأد جأبأهأة
الجهاد والتحرير عزة إبراهيم على أرض الرافدين الحبيبة.
المجد والخلود لشهداء الحزب األبرار في وطننا الأعأربأي
الكبير
وعاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر
واهلل أكبر  ...وليخسأ الخاسئون
ودمتم للنضال
القيادة العليا /عمان
١نيسان 3٣٧٦
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لق لت قو دة قطئ الومن الم قأق في بو ن :
ي أبن ء أ ّمأن التئبوق المغو ة.
أي المن ضلو البتثوو
أيأ المن ضالت البتثو ت.
الووم يحأفر البتث لرم هوئ األمق التئبوق مزن الزمزحزوز
إلى الخلوج ب لهكئى الث نوق لالسبتون لمزوزالد حزب األمزق،
حب البتث التئبي االشأئاكي ،الزهي شزكزلزت لالديزه فزي
الس بع من نوس ع م 60/7م ب ايق مئحزلزق رز يز ة فزي
حو ة األمق التئبوق.
ل يكن موال ُد البتث موالدًا يهلو ي ً ،بر ك ح لق مأموزبة
في الس حق التئبوق ،انطلهت من طموحز ت األمزق لآمز لز ز ،
لآالم  .لق عبئ الئفوق اله ة الم س أحم موشور عفلق
رحمه اهلل عن مئحلق الب ايق يلك حون ق ل :أن نشزتزئ بزي
مئحل ًق ر ي ًة يغب أ يب أ ،لأ يظ ئ فو األمق الزتزئبزوزق
على مسأوى ر ي غوئ المسأوى السلبي الهي ك نت علوه.
إ ّ ذكئى موالد الحب من سب اق ي ريخوقا ،نسأل فو مزن
لالتبئ؛ لنبدا َد ثب ي ً على ثب ت ،لإيزمز نز
رلس
فكئ الحب ال
َ
َ
السزوزئ عزلزى در الزوحز ة لالزحزئيزق
على إيم  ،ل َنزاُز اه
َ
لاالشأئاكوق ،مأغ لزين كر التثئات.
ي رم هوئ شتبن الومني األبي.
أي البتثوو في كر مك .
بع من نوسز هزو اسزأزهكز ار لزلزفزتزر الزثزوري،
إ ّ الس َ
المشخَّصق بز لزهز ةز الزمز سز
لاسأن ا
ض لل م الثوريقُ ،
الئفوق أحم موشور عفلق رحمه اهلل ،ل ُمزكزمزر الزمزسزوزئة
لنبئاس البتث لاألمق الش و الحي الئفزوزق الزهز ةز صز ام
حسون لرف ق دربه .له شكر الس بع من نزوزسز إشزئاقزق
ر ي ة في ي ريخ التئ نهلأ من مئحلق الضتف لالزأزئدي
إلى مئحلق الفتر الثوري.
حزب الزبزتزث الزتزئبزي
فمنزه الزوزوم األلل لزأزيسزوز
هوئ األ ّمق غ يأَه للسولأَه غ يزأُزه
االشأئاكي ،رتر البتث رم َ
في حفظ كئامأ ليحهوق حئيأ لعوش الكئي  ،للسولأُزه
الثوريق على طئيق الوح ة لالحئيق لاالشأئاكوق .لق ا زأز
البتث من ُه لالديه األللى من غ ً نض لو ً اريكب على يزحزهزوزق
لح ة الشخصوق التئبوق كمنطلق لبن ء المسأهزبزر الزتزئبزي،
لأمر الوح ة لعظمق النزضز ل فزي
فيحو قو َ ع البطولق
َ
لعزبزئ
سبور المب دئ؛ ألنه حب األمق الهي ئج من رحم ،
َّ
عن أم نو ليطلت ي في الوح ة لالحئيق لاالشأئاكوق ،لهو
األمون عن مص لح رم هوئه  ،لالمنه ُه ل من حز لزق
افع
ُ
الم ُ
الأشئذم لالضو ع في س ح ت الموار ق مع أعز اةز ز عزلزى
أرض التئاق لسوري لالومن ،لسوبهى صز مز ًا عزلزى در
الوف ء للمب دئ في س ح ت الموار ق مع أع اء األمزق ،يزفزهزي
كر هه الهم م ت البشزئيزق ،الزأزي اريضزت
بصمود
أعون َّ
َ

لنفس أ يأخن ق في صف أع اء الحب لاألمق .لقز ظزن
احأالل دللق البتث في الزتزئاق
َ
أع اء األ ّمق لأع اء الحب أ ّ
سوغتر ل الطئيق س لكز ً فزي يزمزبيزق األ ّمزق الزتزئبزوزق
لي موئه  ،لف ي أ رهلر البتث في األ ّمق عموه اق لثز بزأز اق
بثب ت رم هوئ البتث لقو ديه على المزبز دئ لقزوز الزحزب
التظومق.

أيأ الغم هوئ الومنوق الص بئة المغ ه ة:
إ ّ م يش َ سز حزأُزنز الزوطزنزوزق مزن لضزع مزيسز لي
يسبب فوه االنهالبوو  ،يمثر في يمبيق لح ة الصف لإث رة
النتئات الط ةفوق لالزمزنز طزهزوزق لالزتزئقزوزق لالزتزشز ةزئيزق
لالشت رات االنفص لوق ،يلك األلراق الأي يلتزب بز ز أعز اء
األ ّمق .ف لسو سق الماط ة بتب ءة ال ين لشت رات االنزفزصز ل
مت أع اء االمق ،ليسببت في ال م ر لالهزأزر لالزأزشزئيز
لاج ف ء الهسئي ،ليغويع الشتب لنز زب ثزئلايزه ،لقزطزع
مئيب ت الموظفون ،نأغت عن كر ذلك أزم ت عصفت بحو ة
لقضزت مضز رزتز ز  .لإ ّ حزب الزبزتزث الزتزئبزي
الن س َّ
االشأئاكي الهومي ي ك لقوفه في صف الغم هوئ الوزمزنزوزق
الك دحق الأي بئيه عبئ عهود من البمن ،لعئفزأزه مز افزتز ً
عن لمتبئًا عن مص لح لحهوق المشئلعق ،لي ك عزلزى
ُحمأنز
ضئلرة الأك يف لالأت ض الغم هوئي لحفظ لح ين لل َ
الوطنوق ،لااللأف ي حول الشئعوق م م كز نزت اال زأزالفز ت
مت ؛ لسئعق إن ء ح لق االنهال ليحسزوزن حز لزق الشزتزب
االقأص ديق ،ليطويئ التمر الثوري على الصتو ين الهزطزئي
لالهومي.
عزلزى
ليحهر االنهالبوون من مابق االسأمئار في انهالب
الشئعوق ،ليمئده على كر االيف قو ت لمأ رئي بيقزوات
الن س لمسأهبل  ،كم يط لب الشئعوق بأوضوح الئؤيق في
عالق ي ب لل الأح لف التئبي ،على أس س احزأزئام الزهزئار
الوطزنزي؛ لزأزحزهزوزق اسزأزتز دة الز للزق ،ليزطز لزب أيضز ً
دلل الأح لف التئبي ب حأئام الثوابت الوطنوق ،لعز م دعز
الهوى الخ ررق عن الشئعوق ال سأوريق.
ي أبن ء أ ّمأن التئبوق المغو ة:
حزب الزبزتزث
يييي الهكئى الث نوق لالسبتو لزأزيسزوز
التئبي االشأئاكي  -مع مئلر الهكئى الس دسق عشئ للت لا
ال مغي األمئيكي لالصفوي على عئاق التزئلبزق الزتزظزوز ،
الهي لف الماليون من الش اء ،لدمئ الم لن زب ثزئلات
التئاق ،لالمشئلع الصفوي المسأ ي لل ويزق الزتزئبزوزق- ،
لأثب رؤيق الحب للمخط اجمبئي لي الص ووني بمزصز درة
الحهوق التئبوق في ي وي اله س لالغوال التئبوأ قضوق
األمق التئبوق ،بمس ن ة راعزوزق اجرزئام لاجرهز الز للزي
أمئيك  ،ليس رع بتض األنزظزمزق الزتزئبزوزق فزي االنزبزطز ح
لالأطبوع مع الت ل الص ووني ،كم يثبت مزتز لز الزئعز يزق
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األمئيكوق للمشئلع الف رسي في الومزن عزبزئ أدلايز ز فزي
المنطهق ،ليواط ص رخ من قبر األم المأحز ة الزمزنزحز زة
للحوثي عبئ ممثلو لمنظم ي  ،الأي ايضحت فصول ز فزي
م يمئ إسأك ول لم بلق ينفوه بنود  ،لأم م هه األ زطز ر
المح قق بيمأن ي ك حببن أ المنطلق الهومي هو االيزغز
الصحوح ،ف لوح ة التئبوق الووم هي سالح امأن الوحو فزي
موار زق األعز اء مزن الصز ز يزنزق لاألمزئيزكز لالزفزئس.
ف لمشئلع الصفوي الف رسي ق يم دى في غزوزه لإرزئامزه
مأوافه في ذلك لأه اي الكو الص ووني.
لفي هه المن سبق التظومق نحوي انزأزفز ضزق الشزتزبزوزن
الغباةئي لالسوداني الأي يأص رهم رف قن المن ضلو ضز
أنظمق الهمع لاالسأب اد ،حوث أ يزلزك االنزأزفز ضزق يزتز
امأ ادا للحئاك الشتبي في الومن ،ليتبئ عن لح ة مزطز لزب
الغم هوئ التئبوق في الوح ة لالحئيق لالمس لاة..
ع شت األمق التئبوق المغو ة.
ع شت فلسطون حئ ًة عئبو ًق من الن ئ إلى البحئ..
لاهلل أكبئ للوخسي الخ سئو ..
قو دة قطئ الومن الم قأق
الس بع من نوس 0/60م

لر ء في بو قو دة الأنظو اجريئي:
يطر علون ذكئى انطالقق الس بع من نوس
لفكئ الثورة التئبوق الخ ل ة

الزمزغزوز ة

أي الئف ق المن ضلو :
الووم الس بع من نوس الخوئ يطر علون ذكئى االنطالقق
المغو ة لفكئ الثورة التئبوق الخ ل ة ،ثورة الغزمز هزوزئ عزلزى
امأ اد الوطن التئبي ،ض االحأالل لاالسأب اد لاالسزأزحزواذ
على مه رات األمق ،انطالقق فكئ البتث التئبزي االشزأزئاكزي
الهي انبثق في الس بع من نزوزسز عز م 60/7م ،إيزهانز ً
بمول الفكئ التئبي الثوري المه لم ،في مزئحزلزق يز ريزخزوزق
عصفت فو قوى االحأالل لاالسزأزال بزهزواةز الزنز زضزق
لاالنبت الهومي الحض ري لستت لشر مفز صزر الزحزئكزق
في الوطن التئبي الكبوئ ،عبئ زراعق مخ لب ع لانوق شزئسزق
في الس حق التئبوق لرتلت من سز حزق فزلزسزطزوزن األبزوزق
لمسغ ه األقصى لاله س الشئيف مخلب ً ع لانو ً مأزهز مز ً
ل مبئي لوق الت لموق لالص وونوق الح ق ة ،لأن ش في عضز
األمق لينفث فو بهلر الشه ق لالأمبق للوزشزكزر الزكزوز
الص ووني التنصئي شوكق س مق يصوب الغزسز الزهزومزي
بئمأه ب جعو ء ليشاله عن متئكق الزنز زوض ،للزهز كز
النطالقق فكئ البتث التئبي االشأئاكي في يزلزك الزمزئحزلزق
المفصلوق ال مق في ي ريخ األمق ،الأي يبامنت مع يفزهزوز
بوضق الحئكق الص وونوق لانبث ق (الزحزئبزش) الزهي سزتزى

للأم د لالأط لل إلى رس األمق لوصوبه اجعزوز ء لالزخز ر،
مابى ص فه ايس الفكئ التئبي الهومي لحبب الهز ةز ،
ب لمه لمق بكر أشك ل الثوريق ،حوث أطلق اله ة الم س
أحم موشور عفلق رحمه اهلل مهولأزه الزأز ريزخزوزق (أمزأزنز
يحمر أبن ؤه السالح) ،فزكز نزت فزلزسزطزوزن
مورود اة حوث
ُ
ارض المه لمق األللى الأي ش ت طوات من ضلي الزبزتزث
لاسأبس ل في مه رعق الحئكق الص وونوق ليه م م سز
لزمزسزوزئة
البتث صفوي طالةع الثورة التئبوق لهي ي س
مه لمق لمه رعق لالحأالل منه ييسو البتث الخز لز لالزى
ي ريخ الهكئى الث نوق لالستبون الأي يظللن الزوزوم لزأزتزوز
لهاكئة األمق مغ النزضز ل فزي زوض مزتزئكزق الزأزحزئيزئ
لالموار ق ض أع اء األمق الأ ريخوون في فلسطون لالتزئاق
لسوري للبن لالومن لاألحواز لإريئي لكر الم التئبزوزق
الأي يواره ب سأبس ل االحأالل لأعوانه لنم ذره المأزهزلزبزق
بيلوان لالمأت دة بيشك ل .
أي الئف ق:
إ فكئ البتث التئبي االشأئاكي ل يكن م رسزق فزكزئيزق
يضع األه اي لمسوئة الغم هوئ التئبوق ،لهو م دررت علوه
الكثوئ من الأو رات الفكئيق في المئحلق المت صئة النزطزالقزق
الس بع من نوس  ،لإنم كز بز لزفزتزر لالزواقزع مز رسزق
مسأح ثق في الفكئ التئبي يضع األه اي ليوضزح طزئيزهزق
ينفوهه ليم رس على األرض ،لبهلك فزهز شزق الزبزتزث
طئيهه المنفئد لأسلوبه الئاة في النض ل الهومي لموار زق
أشك ل االحأالل لاالسأال الفكئي لالابل الزثزهز فزي ..إلزخ،
لمن هن أضحى فكئ البتث الأو ر الوحو الهي ربز الزفزكزئ
ب لمم رسق التملوق على أرض الواقع ،لعلزى هزها الزمزنزوال
ر ءت ثورة البتث الخ ل ة في التئاق ع م  6011لأضع على
األرض التئبوق حغئ األس س النطالقق الثورة التئبوق الكبزئى
في فلسطون مئة أ ئى للأكو فلسطون هي مئكب الهضوزق
التئبوق ليكو طئيق الوح ة نزحزو بزبلج فزغزئ الزنز زوض
التئبي الش مر .لل ها ظر البتث لق ة الزمزفزكزئ الشز زوز
ص ام حسون المغو يم رس على أرض الواقع فكئًا لنضز الً
م مق يحئيئ فلسطون لدحئ الفلول الص وونزوزق لأعزوانز ز
الهين سطوا على قو د األمق لرئله إلى مسأنهزع الشزهز ق
لالأبتثئ لعئضوا فلسطون لباز اد لدمشزق لزلزوقزوع فزي
أيو مخ لب الت لانوون مزن اجمزبزئيز لزوزوزن لالصز ز يزنزق
لالمغوس الفئس.
أي الئف ق:
في الوقت الهي يمئ به األمق بمنتطف ح لك من ال زغزمزق
الشئسق لالأآمئ لمح للق السوطئة الكز مزلزق عزلزى ثزئلايز ز
لأرض  ،في هها الوقت م زالت طالةع الزبزتزث لمزنز ضزلزو
شب األمق ممسكو بغهلة المه لمق لل ي عوا للمحألوزن
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فئصق لأنس ل أعونز ز بز لزئاحزق لالسزكزوزنزق ،لمز زالزت
فلسطون لبا اد لالش م يزوارزه ألكز ر الزتز لا لمز زال
شب ب يخوض المن زلق ض المحألون لأعوان من الخونزق
األثزمز ،
لاألذالء الهين ب عوا شئي االنأم ء لالمق بزيبزخز
لعلى صتو آ ئ يهف من ضلو البتث في إريزئيز لزوزوارز زوا
النظ م الط ةفي الغ وى الهي م زال يشكر ظ وئًا لالحأالل
الص ووني لش طئ البحئ األحمئ الشئقي الزهي يزحزول إلزى
مئيع يأه ذفه الب رر ت المحألق للص ينزق لأعزوانز ز مزن
الخ ضتون لمص لح  ،لرغ م أفصح عنه النظ م اجريزئي
في أسمئا مزن مزتز داة لزلزتزئلبزق لاجسزالم لزج بزكزثزوزئ
المن ضلون الشئف ء في السغو دل مح كم ت لثالثق عهود
مأأ لوق يهئيب ً ،إال أ من ضلي البتث لالوطنون األحزئار مزن
اجريئيون يه رعونه بزال هزوادة السزأزئداد اسزأزحزهز قز ز
الأ ريخي لاالن م ج مع مسوئة األمزق الزمزغز هز ة ليزيمزوزن
ح لده على امأ اد الش طئ الائبي لزلزبزحزئ األحزمزئ الزهي
يحول إلى مئيع للهواع التسكئيق المأت دة.
أي الئف ق المن ضلو في س حق إريئي :
إنن لفي ذكئى االحأف ء بز لزهكزئى الزثز نزوزق لالسزبزتزو
لأيسو حببن نأوره إلى ك فق المنز ضزلزوزن الشزئفز ء فزي

س حق قطئ إريئي لالسأمئار في الزتزطز ء لالصزمزود بزورزه
الم امئات الم بئة ض إريئي لانأمز ةز ز الزهزومزي الزتزئبزي
لصو دلره لأكو س حق يواز لصو نق لألمزن الزهزومزي
التئبي في لرزه قزواعز االحزأزالل الصز زوزونزي لأذرعزه
المأه مق من دلل المنطهق لأ ال يأحول إلى منصق لثزبزق
للمخططز ت االسزأزتزمز ريزق الزمزأزغز دة جيزئا لالزكزوز
الص ووني.
يحوق مغ في ذكئى الأيسو للمغ ه ين الث بزأزوزن فزي
موار ق الهوى اجمبئي لوق لالص وونوق لالف رسوق في التزئاق
ليحوق االعأباز لالأ نئق للئفوق اله ة عبة إبئاهوز األمزوزن
الت م لحب البتث التئبي االشأئاكي لق ة رح فر المه لمزق
في التئاق الص م .
يحوق النصئ المبون لمن ضلي حببن في مخألزف السز حز ت
له يوار و في س ح ت المزنز زلزق عزلزى األرض فزلزول
أنظمق اله ئ لالت لا .
المغ لش اء األمق البواسر في كر السز حز ت الزتزئبزوزق
المن ضلق.
قو دة الأنظو اجريئي
74/40/60م
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كما تلقى الريي القائد عزة إبراهيم األمني العام
حلزب البعث العارباي االشارتاكاي والاريااو أعضااء
ال من الربقيات املهنئة باالاعاياد
القيادة القومية سي ً
الثاني والسبعني لتاسيس البعث:
اله ة

األعلى للغ د

الئفوق األمون الت م للحب
لالأحئيئ عبة إبئاهو المحأئم.
علي الئيح
الئفوق األمون الت م المس ع للحب
السن وري المحأئم.
الئف ق أعض ء الهو دة الهوموق للحب المحأئمون.
في ذكئى موالد حببن الزتزظزوز حزب الزبزتزث الزتزئبزي
االشأئاكي نسأحضئ الب اي ت الأي انبثق من متطو ي حب
الثورة التئبوق لالنأه ل ب ألمق من لاقع الأغبةق لالأخلف إلى
رح الوح ة لالأه م لإن ء كر أشك ل االسأال الزهزومزي
لاالرأم عي .له هو حببن لبت نوف لسبتق عزهزود عزلزى
الأيسو يغ نفسه في كر موقع نضز لزي يزنزخزئط فزوزه
الغم هوئ التئبوزق ضز قزوى االحزأزالل لنزظز الزئرزتزوزق
لاالسأب اد ليو رات الأكفوئ ال يني.
إ رف قك في لبن لالهين بهوا على الت ز الزنزضز لزي
لم ب لو يب يال ،سوبهو على الت النض لي ،ع الزوفز ء
للش اء الهين س رلا ليسوئل در الغلغلق النض لوق ،ع
االلأبام بيه اي الزثزورة الزتزئبزوزق فزي الزوحز ة لالزحزئيزق
لاالشأئاكوق ،لحأى يبهى رايق التئلبق ف قق يزحزت شزتز ر
أمق عئبوق لاح ة ذات رس لق ل ة.
إ الهو دة الهطئيق للحب في لبن يأه م منزكز أيز ز
الئف ق المن ضلون ب حئ الأحو ت الئف قوق بزمزنز سزبزق حزلزول
هه الهكئى المغو ة لكل امر بي األمق الأي يخأب فزي
ذاي كر عوامر االنبت المأغ د سأغ نفس ز مزورزودة
داةم ً حوث يحمر أبزنز ؤهز السزالح لزأزحزئيزئ األرض مزن
ماأصبوز ز لجقز مزق دللزق الزحزئيز ت الزتز مزق لالزتز الزق
االرأم عوق.
الهو دة الهطئيق
لحب طلوتق لبن التئبي االشأئاكي
بوئلت في 94/40/60

ي نئق إلى األسأ ذ عبة إبئاهو األمون الت م للحب
بمن سبق عو موالد البتث
بمن سبق الهكئى الث نوق لالسبتو لموالد حب األمق

التظو  ،حب البتث التئبي االشأئاكي ،يسئني ب سمي
لب س الئف ق في الغباةئ قو دات لقواع  ،أ أرفع إلوك
ي نون الخ لصق ،لمن اللك إلى كر الئف ق في الهو دة
الهوموق لمن ضلوه في الوطن التئبي ل رره ،لن عو اهلل
سبح نه ليت لى أ يم ك ب لصحق لالت فوق لطول التمئ،
لأبهى ق ة ا للحب لالثورة في التئاق حأى يحهوق رموع
مب دئ الحب في الوح ة لالحئيق لاالشأئاكوق ،ليحئيئ
التئاق لكر األرض التئبوق لالمحألق من فلسطون إلى
األحواز
لدمأ للنض ل
الئفوق أحم شويئي عضو الهو دة الهوموق
لأمون سئ الحب في الغباةئ
الغباةئ في /74//40/60

بسم اهلل الرحمن الرحيم
(حتىّ إذا استيئسَ الرُّسل ،وظنوّا أنهُم ق َد كُذبّوا ،جاءَهُم
ُد بأسُنا عَن القوَمِ المُجرِمين)
ي مَن نَشا ُء وال يرَ ُّ
َج َ
نَصرُناَ ،فن ُّ
الرفيق المجاهد عزة إبراهيم حفظكم اهلل ورعاكم األمين
العام لحزب البعث العربي االشتراكي القائد األعلى للجهاد
والتحرير
تحية العروبة والنضال ..
تحلُّ علينا في هذه األيام المباركة من شهر نيسان الخالد
الذكرى الأ ( ) ١3لميالد حزبنا العظيم حزب البعث العربي
االشتراكي  ،حزب القيم والمبادئ األصيلة التي ت َتطَلعّ إليها
الجماهير العربيةّ من المحيطِ إلى الخليجِ العربيّ .
وبهذه المُناسبة الجليلة نَتقدمّ لسيادتَكم بأزكى آيات
التهاني والتبريكات مُتضرعين إلى اهلل عزّ وجلّ أن يحفظَكم
بحفظِه الكَريم ،ويعزّكُم بنصرِه المُبين ،وأنتم تقودون
مسيرةَ الجِهاد دفاعا عن أهداف األمة العربية وتطلعُّاتِها
المَشروعة .
هذه القيادة التي تجُسِّد اليوم خيرَ تجسيد دلَاالت والدة
ث
حِزبنا المُناضل في السابع من نيسان من عام  ، ٧٦٩١حي ُ
انبثقَ الفِكر العربيّ الثوري مُنتفِضاَ لمواجهة الم ّد
االستعماري ،وتجزِئة األمة ،وتفشّي التخلفُّ ،واستِشراء
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الظُلم االجتماعي  .فكان قَدرَ البعث أن ين ِقذَ األجيال العربية
الصاعدة من الضياع بين العصبياّت المحلِيّة والثورات
ي
األمَميةّ ،ليقودهَا على طريقِ تحَقيق مشروعِها القوم ّ
م
النهضوي ،فكان ثورة حقيقيّة على طريقِ االستقالل والتقد ّ
والتحرُّر .
واليوم إذ تواجِه األمة العربية بأسَرها أعتى الهَجمات التي
تست َه ِدفُ هويتّها ووجودها  ،فإنها تتطلعَّ إلى البعث العظيم
كقوّة عربية ال غنى عنها ،لدحرِ المشروع التوَسعي اإليراني
الصفوي الذي يهُددّ األمة برمّتها  ،وإنهاء تاوّله الذي اخترع
سدَ القِيمَ ،
األمن القومي في الصَّميم ،واستبَاح الموارِد  ،وأف َ
ل من الوطن العربي مسرحا للعَبَث بأمنه واستقراره .
وجع َ
ي
كما وتتطلع جماهيرُ األمة إلى قيادة البعث أكثر من أ ّ
وقتٍ مضى ،لتبقى رايات نِضالها مَرفوعة  ،وشُعلَة كِفاحها
وهّاجة ،من أجل تحرير كلّ شِبر من األرض العربية ،مهما
طالَ زمن احتاللِها الااشم ،واالنتصار إلى حقِِّ الجماهير
العربية في نزوعِها نحو الحريةّ والتقدمُّ وتحقيقِ العدال ِة
االجتماعية .
نعاهدكُم وكافةّ الرفاع المناضِلين في القيادةَ القوميّة
وأعضاء القيادات في األقطار العربية ومن خال لِهم جماهير
األمُة  ،بالمضيّ قدمُا على طريقِ تحقيق أهداف البعث
العظيمة واألمة العربية المجيدة.
تحية إجالل وإكبار إلى الرفيق القائِد الم سِِّس أحمد
ميشيل عفلق ورفاقه القادة الم سِِّسين صرحمهم اهللص الذين
شقوّا لألجيال العربية طريقَ نهضَتهِم القوميةّ المُعاصِرة .
المجد والخلود لشُهداء البعث العظيم وعلى رأسهم الشَهيد
البَطل صدام حسين صرحمه اهلل  .ص
ل عام وأمتنا المجيدة بألف خير .
وك ّ
والنصر للبعَث العظيم أمل األمة وصان ِع مُستقبلِها .
مكتب الثقافة واإلعالم القومي
0 /نيسان3٣٧٦/

بمن سبق الهكئى الث نوق ل السبتون لموزالد حزب الزبزتزث
التئبي االشأئاكي حب الئس لق الزخز لز ة يزأزهز م الزلزغزنزق
الأنفوهيق لحئكق البتث يون ب لأ ني لألمون الت م للحزب
لألعض ء الهو دة الهوموق ل لكر قو دات ينظوم ت الحب في
األقط ر التئبوق لالبتثوون على امأ اد س ح ت الوطن التئبي
لالت ل الص بئين الث بأون على عهو يه الفكئيق لالأنظوموزق
لالسو سوق لاأل القوق مزن أرزر يزحزهزوزق أهز اي أمزأزنز
لطموح ت شتبن من المحوز إلزى الزخزلزوزج فزي الزوحز ة
لالحئيق لاالشأئاكوق ليأئح على أرلاح ش اةه األبئار لفي
مه مأ األمون للحب الش و البطر ص ام حسون الزهيزن
اسأبسلوا في ال ف ع عن المب دئ لق موا الأضحو ت الغسز م
في س ح ت التب لالشئي من أرزر شزتزبزنز لأمزأزنز لهز

يه رعو األع اء ل التمالء لالزخزونزق الزمزيرزوريزن لعزبز لا
بأضحو ي در النض ل ألحئار هه األمق.
المغ ل الخلود لش اء البتث ل األمق
التبة ل الشموخ للبتثوون الث بأون على المب دئ
اللغنق الأنفوهيق لحئكق البتث يون
في  7أفئير ( نوس )0/60

الئفوق اله ة عبة إبئاهو األمون الزتز م لزحزب الزبزتزث
التئبي االشأئاكي لاله ة األعلى للغ د لالأحزئيزئ حزفزظزك
اهلل لس د على طئيق الخوئ لالنصئ ط ك
يسئني بمن سبق الهكئى الث نوق لالسبتون لموزالد حزببزنز
التظو حب البتث االشأئاكي أ ابتث ب سمي لنو بزق عزن
الئف ق قو د لكوادر لأعض ء في ينظوم ت الحب بز لزهزطزئ
األردني ب لأ نئق التطئة لب حئ الأحو ت الئف قوق الزنزضز لزوزق
لشخصك الكئي رمبًا لق ة ًا لمن ضالً لق لة لمثالً سز مزوز ً
في البطولق لالصمود لالصبئ لالزأزضزحزوزق لالزهز رة عزلزى
المط للق المهأئنق ب لحكمق الأي صنتأ لأنضغأ سزنزوزن
النض ل الطوير في مه رعق أع اء األمزق الزهيزن ازعزغز ز
موالد البتث ألنه يمثر بفكئ لمشئلعزه الزنزضز لزي عز ز ا
ر ي ا لوح ة األمق التئبوق ليغ ي ًا لمت ل الحو ة الزتزئبزوزق
لبن ء ع البطولق في صنع لح ي لحئيزأز ز لنز زضزأز ز
ليه م لامأالك ن صوق التل ل زلزق الزمزغزأزمزع الزتزئبزي
الوح لي الأحئري ال يموقئاطي الأه مي.
لال يبال رغ كزر الزمز امزئات لاالعزأز اءات لإرز ز ض
يغئبأه الئاة ة في عئاق المغز الزأزي بزنز هز فزي ثزوريزه
التمالقق في الس بع عشئ من يموز ع م  6011الأي صنت ز
البتث لأكو اله ع ة لزنز زضزق األمزق لعزبيز ز لقزلزتزأز ز
الحصونق .له بت آم ل في ارأث البتث فكزئًا لنضز الً
لمن ضلون .له يح لفت قزوى الزتز لا األمزئيزكزوزق لمزن
ح لف لس ن ه على لره الخزصزوص إيزئا الزفز رسزوزق
الصفويق لالنظ م التئبي الئسمي الف س له عز ثزت إيزئا
لعمالة قأالً لنشئًا للط ةفوق الباوضق لأهسوز الزمزهزسز
ليغبةق المغبئ مق للمشئلع الص ووني لي موئًا لزلزتزئاق
لسوري لالومن للوبو لأحهوق أحالم الزمزئيضزق .لاشزتزر
البتث أسئع مه لمه ض المحألوزن بزهزوز دة حزب الزبزتزث
التئبي االشأئاكي الهي ل يزلزوزن لزه قزنز ة فزي مزهز رعزق
المحألون لأذن ب لسأسأمئ حأى الأحئيئ لالنصئ بإذ اهلل
بهو ديك المظفئة لسنبهى على الت لالزهزسز ثز بزأزو
ل لف قو ديك س ةئل لم ضو .
ع ش البتث التزظزوز حزب الزئسز لزق الزخز لز ة عز شزت
المه لمق التئاقوق الب سزلزق بزهزوز دة الزئفزوزق الزهز ةز عزبة
الزمزئحزوم
إبئاهو يحوق إرالل لإكب ر لزلزهز ةز الزمز سز
األسأ ذ موشور عفزلزق .
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المغ لالخلود لسو ش اء التصئ الئفوق ص ام حسزوزن رمزباً
للبطولق لالشموخ لالمغ لالخلود لش اء البتث لاألمق.
لدمأ للنض ل للئس لق أمأن المغ لالخلود .
الئفوق اكئم الحمصي أمون سئ قطئ األرد
لحب البتث التئبي االشأئاكي  4عم

الئفوق اله ة المغ ه عبة إبئاهو أعب اهلل لنصئ .
لمن سبق الهكئى الث نوق لالسبتون لموالد حببن التظزوز ،
حب البتث التئبي االشأئاكي يسئ رف قك في قوز دة قزطزئ
الومن الم قأق ،لكوادر لأعضز ةزه لأنصز ر أ يزئفزتزو
إلوك  ،لمن اللك إلى رف قن المزغز هز يزن فزي الزهزوز دة
الهوموق لقو دة قطئ التئاق التظو  ،للك فق من ضلي البزتزث
في مخألف أقط ر الوطن الزتزئبزي لالزتز لز  ،أسزمزى آيز ت
الأه يئ لاالحأئام في هه األي م الخ ل ة ،الأي يشكر البتزث
عنوان الكبوئ..
لب ه المن سبق ن ك لزكز عزلزى االلزأزبام بز لزمزبز دئ
التظومق لحببن  ،لالأيكو على الأح مزنز بزخزوز ر الزمزهز لمزق
لالغ د الهي يهودلنه الوزوم فزي الزتزئاق الزتزظزوز  ،فزي
موار ق أعأى ع لا ظ ل مأت د األطئاي .لنحن لاثزهزو
بي رايق البتث سأظر ع لوق ف قق يحئس مب دئ الزبزتزث
لسووي المغ ه ين األبزطز ل ،أبزنز ء الزمز رسزق الزفزكزئيزق
لالغ ديق للئفوق اله ة الش و ص ام حسوزن ،الزهي يزتز
أنموذر ً فئي ًا ل نس نوق الغ ديق فزي مزوارز زق الزتز لا
لمه لمأه.
لنغ د لك الت بي نظر في ن ق األمق ،حوث يحمزر
أبن ؤه السالح ،ق بضون على رمئ مب دةزنز  ،حزأزى يزحزهزق
أه افن التظومق في الوح ة لالحئيق لاالشأئاكوزق؛ لزأزحزئيزئ
التئاق لفلسطون لكر األرض التئبوق المحألق..
لفهك اهلل لس د على طئيق النصئ ط ك .
لع شت فلسطون حئة عئبوق من الن ئ إلى البحئ
لالئحمق لالخلود لش اء البتث لاألمق لعلى رأس
ش و التصئ الئفوق اله ة ص ام حسون لرف قه األبط ل.
قو دة قطئ الومن الم قأق
لحب البتث التئبي االشأئاكي الهومي
الس بع من نوس 0/60م

فززي الززهكززئى ( ) 70جشزز زز ر بززتززثززنزز الززتززظززوزز
هي محطه نسأهكئ بثب ت لثهه الصفح ت النض لوق البتثوق
الئفوق األمون الت م لحب البتزث الزتزئبزي االشزأزئاكزي
المغ ه عبة إبئاهو اله ة األعلى للغ د لالأحئيئ حفظزه
اهلل
لالئف ق المن ضلو أعض ء الهو دة الهوموق المكئمو

يحوه نض لوه لبت ...
أررو أ يسمحوا لي ألالً أ أعبئ لك رموت ً عن ز لزي
االحأئام لاالعأباز بصمودك البطولي لمواقفك الغ ز ديزق
الئاةتق الأي لفئت للغموع مبي ًا من الثهق في مسأهبر امأن
المنشود لبت :
فإ الهكئى ( )70جش ر بتثن التظو هي محطه نأوقف
رموت ً عن ه لنسأهكئ بثب ت لثهه الصزفزحز ت الزنزضز لزوزق
البتثوق ليهوو م ك ق ي لم هو مأوقع يحهزوزهزه مزن
إنغ زات لب لأ لي اسأخالص التبئ لالمنطلزهز ت الزنزضز لزوزق
للأت مر لالأيثئ ب ألح ا لالأطورات لهي مس للو ت كبزئى
أ ه حببن على ع يهه الن وض ب ليحمر أعزبز ةز ز حزأزى
يحهوق األه اي الكبئى ألمأه التظومق.
رف قن األعباء...
أ انطالقق بتثك التظو ك نت لال يبال يزفزغزئ الزهزوى
الغم هوئيق في مخألف الس حز ت الزتزئبزوزق مز يز دي إلزى
الأغ ي ال اة لبلورة االعأب ر المأغ د ل رادة الهوموق بكزر
أبت ده الوح ليق لالأه موق لب لأ لي انخئاط في عملزوز ت
مبدلرق من الصئاع الحض ري لاجنس ني يص ي ً للمخطط ت
الئرتوق لاألطم ع التز لانزوزق لاالسزأزتزمز ريزق إلزى رز نزب
الأص ي لالأت مر النض لي مع المسزأزغز ات لمز يزوارز زه
رم هوئ األمق من قضز يز مزأزغزهرة ليزفز عزالت مزأزغز د
بموار ق مع قوى االسأب اد لالئرتوق لم ص حب ليص حب
من قبر الهوى الخ رروق الط متق من يييو ضمني لزلزهزوى
الئرتوق ليو رات ق ةمه من الأزكزفزوزئ الز يزنزي لالزمزههزبزي
لالشتوبي الأي أ هت ب لأن مي في التهود األ وئة ب لأزبامزن
مع ذلك ال ع الت لاني م شكر أ زطز رًا مزبدلرزق عزلزى
مص لحن الوطنوق لالهوموق.
أي الئف ق...
إ البتث لرغ كر الم امئات لالت دي ت الزأزي لارز زأزه
ليت مر مت بئلح الأح ي لالنض ل ك لسوبهى له الز لر
األس سي كطلوتق نض لوه في زنز دق الزأزصز ي الزهزومزي
المسأمئ ،لمن هها المنطلق فه انخئط فتالً مزنزه بز ايز ت
إش ر لوي ه دلر المأن سب لالمن سب لب شأئاك ليفز عزر
من قو دايه لعلى رأس في مئحله مأه مق الش و الزهز ةز
الم س كطلوتق لمث ل اعلى في الكف ح الزنزضز لزي عزلزى
ارض فلسطون لبهلك رس قوالً لعمالً حهزوزهزق الزأزصز ي
الفتلي لأل ط ر ال اهمق الأي ك نت لالزالت يحو ب لهض يز
األس سوق لألمه لعلى رأس الهضوق الفلسطونوق كزهزضزوزق
مئكبيق مب ةوق في الورود لالنض ل الهومي مزئلرًا بزكز فزق
الهض ي لاأل ط ر الأي داهمت رم هوئ لكونونق األمه دا لو ً
ل ررو ً في إصئاره لنض ل ال اة لأحهوزق طزمزوحز يز ز
للوح ة لالحئيق لالأه م لق ك في كر ذلزك يزتزأزبزئ أ
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الوح ة التئبوق هي مبئر لرود األمه لمصز ر قزويز ز لأ
الحئيق هي لاح من ث لو طموح ي لأه اف لالزمزتزوزن
الهي ال ينضب لتبي لمن ذلك ا ك لزه شزئي الزئيز دة
بإنغ ز ألل لح في الأ ريخ التئبي المت صئ.
الئف ق المن ضلو ...
لنحن نهف الووم على أبوا ع م ر ي من عزمزئ الزحزب
األب ي فإنن نسأهكئ النضز ل ألرزر الزهزضز يز الزغزسزوزمزق
لالصمود الئاةع الهي اثبأه المن ضلو في مخزأزلزف مزئاحزر
ذلك النض ل الهي ضه بتثك التظو اسزأزغز بزق داةزمزق
لن اء رم هوئ األمه المأغهر في لر ان لطموح ي  ،مثزلزمز
نسأهكئ ق رات لدلر البتث في مخأزلزف مزئاحزلزه الزثزوريزق
لبخ صق في ثزورات الزتزئاق األشز عزلزى طزئيزق قزوز دة
الغم هوئ التئبوق ب يغ يحهوق طموح ي النموذروق بأيمو
النف ليحهوق شت ر (بأئلل التئ للتئ ) لإيغ د الزحزلزول
الغم هوئيق الت دلق لهض ي الشم ل التئاقزي أللل مزئ فزي
ي ريخ المنطهزق بزمز يزأزفزق مزع الزحزهزوق لالزطزمزوحز ت
الغم هوئيق لكهلك بأوفوئ ليطويئ مزخزأزلزف لأرقزى كز فزق
أسب بن ء اجنس من حوث التن يق بز لصزحزق لالزأزتزلزوز
لالأصنوع لبن ء الس لد المأت دة لأوفوئ أرقى أسب الحوز ة
الكئيمق للمواطن ليتبيب قز رات الزئي لالسز لد لالزبراعزق
لالأطويئ في البنى الأحأوق إلى ر نب االهأمز م بز لزهزضز يز
الهوموق في مخألزف السز حز ت الزتزئبزوزق لعزلزى مزخزأزلزف
المسأوي ت األمئ الهي أث ر الحزهز لالزأزآمزئ الز للزي آنزهاك
لأيلوب الهوى األطلسوق اجمبئي لوق لالص وونزوزق لاألنزظزمزق
اجقلوموق لالف رسوق لم يسمى ب لئسمو ت التئبوق الض لزتزق
في مخط دع أع اء األمه لالنهض ض على نظ م الزثزورة
الهي اصبح يمثر آنهاك في يه يئه طزئًا كزبزوزئًا يز ز د
مص لح لالص وونوق لاجقلوموق.
الئف ق المن ضلو ...
إ م يمئن -الشتبي التئبي -الزهي نزئى فزي يزكزويزنزه
صفحه لأتبيب طموح ت الهوى التئبوق المن ضزلزق لالزئافضزق
لكر أشك ل الت لا على األمق في مخألف أمص ره للرز ز ً
من لرو مح لالت يتبيب نض ل يلك الهوى ب يغ مزهز لمزق
الت لا للموار ق المأاوئات اجقلوموزق لالز للزوزق بزمزوازاة
اريف ع ليوئة الأآمئ لالت اء لألمه ب ع مزطزلزق فزي هزه
المئحلق من إدارة (يئامب) األمئيكوق لالزأزي فزأزحزت الزبز
لاست ً للأاول اجيئاني الف رسي الصفوي لقئاراي المت ديزق
لمص لح أمأن التئبوق في الأحئيزض ضز هزه الزمزصز لزح
لال ع المطلق لالمنسق مع المش ريع الص وونزوزق بزنزهزر
سف ريه إلى اله س لمزحز لاليزه ضز الزغزوال لزلزكزوز
االحأاللي الص ووني لفئض الأطبوع مع الت ل على الزكزثزوزئ
من الئسمو ت في المنطهق التئبوق بم يشكزر ليز دي إلزى

مبي من األ ط ر بموار ق طموح ت امأن لستو لأزحزهزوزق
مشئلع الن ضوي الهومي.
أ م يمئن لق ي بع ب هأم مه لنش ط يه ك فزق الزحزئل
المتلنق لغوئ المتلنق لالحئاك ت الغم هوئيق في كزثزوزئ مزن
األقط ر التئبوق لاألدلار النض لوق لالهوز ديزق الز ز مزه الزأزي
حهه ليحهه رف قن لبخ صق الموار ت في قطئ السودا
لعلى رأس المن ضر الئفوق علي الزئيزح عضزو الزهزوز دة
الهوموق أمون سئ قطئ السودا لم يتئضوا له من االعأه ل
لالهمع إنم يشكر صفح ت نض لوه راةتق اثبت بحق م هزو
متئلي بي من ضلي البتث لعلزى كزر الزمزسزأزويز ت هز
قزوالً لفزتزالً لزمزحز كز ة
من ضلو حهوهوو نهرلا أنفس
قض ي لطموح ت رم هوئ األمه فزي الزأزتز مزر لالزأزصز ي
للهض ي الغم هوئيق الووموق إلى رز نزب الزنزضز ل الزهزومزي
بموار ق الهض ي الت مق لقض ي الأحئيئ الوطنزي لالزهزومزي
لرفض الحلول االسأسالموق لالأصفويق لصوالً إلى الوحز ة
لالحئيق لالأه م.
ليئى م يمئن أيض ً أ الأشخوي بضئلرة إع دة يزئيزوزب
مضمو الخط السو سي البتثي علزى قز عز ة الزأزكز مزر
لالأف عر بون سو ق ت الزنزضز ل الزوحز لي الز يزمزهزئاطزي
لاالرأم عي قومو ً ق ب ت ب لفتر ضئلري ً لمحز كز ة أهز اي
األمق مم أشئي إلوه في رس لزأزكز الزوافزوزق إلزى رز نزب
األهموق لخط قطئي مأك مر يأس لق مع مط لب الغم هوئ
الشتبوق في كر قطئ.
الأحوق لالمغ للمن ضلون األحئار في أمأن لالمغ الخزلزود
لش اء األمه لالبتث في علوون لعلى رأس الش و الخ ل
الف رس ص ام حسون لرف قه في الش دة.
األمون الت م للم يمئ الشتبي التئبي
الئفوق المح مي احم عب ال دي النغ الي
74/40/60
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تعي أمتنا العربية المجيدة هذه األيام على وقع ذكرى
عزيزة ومفصلية في تاريخها الحديث ،هي ذكرى تأسيس
حزبها الرائد العمالع حزب البعث العربي االشتراكي الذي
بزغت خيوط شمسه األولى في السابع من نيسان ،٧٦٩١
حيث شكل هذا الحدث موعدا فارقا ومميزا سطرته طالئع
نضالية وقامات فكرية باسقة من القادة الم سسين األوائل
يتقدمهم أيقونة النضال القومي والفكر اإلنساني الرفيق
أحمد ميشيل عفلق  ،كنتاج لمعايشتها العميقة لواقع األمة
والتصاقها بتاريخها وإلمامها الواسع وإدراكها الدقيق لألخطار
التي تترصدها والتي كان االستعمار يمثل ذروتها  ،كما كان
غرس كيان غريب هجين في قلب الوطن العربي سنامها.
لت سس وترشد الجماهير العربية للطرع واألساليب
والمناهج العلمية والعملية سياسيا وفكريا ونضاليا المتوجب
انتهاجها السترداد الحقوع العربية الماتصبة والسترجاع
األراضي المحتلة المنتهكة ولبسط السيادة كاملة غير
منقوصة على ثروات العرب ومواردهم المتنوعة ،ولتنحت
معالم الخالص وتجاوز المحن التي تعيق توحدها وتطورها.
ولقد تميز مشروع البعث الحضاري هذا بالواقعية من دون
أن يارع الجماهير في سيل من األحالم والوعود خدمة
لاايات سياسية ضيقة ،بل أكد للجماهير ومنذ اليوم األول
النطالقه على وعورة الطريق ،وشدد على مشقة المهام
التي ال مناص من تحملها في سبيل تفويت الفرص على
األعداء العازمين على إطفاء شعلة العروبة  ،والحيلولة دون
لعب العرب لدورهم الحضاري بين األمم وبما يتوافق مع
مخزونهم الفكري والثقافي ورصيدهم األخالقي والروحي،
ويمكنهم من اإلسهام بفعالية وحيوية في الفعل اإلنساني
في الزمن المعاصر .ويمكنهم بالتالي من مواجهة التحديات
المتمثلة بتنامي األطماع االستعمارية في الوطن العربي
وتجدد صياها البشعة.
هي ذكرى مفصلية وال ريب ،ذل أن تأسيس حزب البعث
العربي االشتراكي جاء م ذنا بانبالج فجر عربي جديد ،يعرب
فيه هذا المولود الكبير عن انتقال العرب من االستسالم
والتعامل السطحي والعاطفي مع واقعهم ،إلى عقلنة األفعال
وردود األفعال ،وي سس من خالل تشخيصه الدقيق لمعاناة
العرب ومكامن الخلل والوهن لديهم ،وأسباب التراجع
واالنتكاسة الحضارية الشاملة ،مضافا إليها استشرافه
الهادئ الرصين للحلول الجذرية التي من شأنها النهوض
بهذا الواقع و قلب المعادالت وإجهاض الم امرات وإفشال
المخططات الخارجية العدوانية .فحدد الطريق إلى النهوض

وصد األطماع ودرء االنتهاكات الجسيمة للحرمات العربية
التي استبيحت جميعها ألسباب مركبة وشديدة التعقيد
وضحها الحزب بإسهاب وبتشخيص دقيق فرز فيه الذاتي عن
الموضوعي كما حدد سبل تجاوزها حسب أولوية األهداف.
فما هي دالالت ذل التأسيس وانطالع فكر البعث في
عام ٧٦٩١م؟
لقد جاء حزب البعث العربي االشتراكي استجابة لتطلعات
الجماهير وانتظارها إلطار قادر على االستجابة لمتطلبات
الحقبة التي تمر بها واألوضاع والحاجات العربية األساسية
المعاصرة ،كما جاء ردا طبيعيا ومنطقيا على كل الدسائس
التي حيكت في األقبية العالمية المعادية ومراكز القرار
االستراتيجية ،فكان البعث بشعاراته المعروفة ومبادئه
المطروحة في تناقض جوهري مع مخططات التقسيم
والتجزئة واالستعمار فجاء حزبا مقاوما بفكره وتنظيمه
وبسواعد رجاله ،كما كان متصادما مع االستاالل واالضطهاد
المسلط على أبناء األمة العربية مهما كانت جذوره وأطرافه،
فباشر بنضاله الدؤوب ومناداته الثابتة بضرورة إقامة
المجتمع العربي االشتراكي حيث تسود العدالة االجتماعية
ويتفيأ العرب خيراتهم ومواردهم ويمارسون عليها سيادتهم
كاملة غير منقوصة.
بفكره المعاصر كسر البعث الجمود الحضاري وشكل
القاعدة الراسخة لنهضة األمة لقد كان العرب في السابع من
نيسان  ٧٦٩١على موعد تاريخي مع لبنة حقيقية متينة
وصلبة تشكل قاعدة مهيأة لرقي األمة العربية وتحقيق
نهضتها وضمان عزتها ومس ناصيتها بيدها بعيدا عن
مختلف أشكال الوصاية أو االستعمار أو اإلمالءات األجنبية،
وبما يخدم المصلحة العربية العليا ويضمن توحيد األمة بعد
تعرضها لم امرة التقسيم من قبل اإلرادات المعادية
ومصالح الدول االستعمارية الكبرى التي استهترت بحقوع
العرب المشروعة في توحدهم وبناء دولتهم وبما ينسجم مع
هويتهم وخصائصهم الحضارية المميزة.
وعليه ،فلقد استوفى البعث في مستهل بزوغه األول
مختلف األساسيات والممهدات الضرورية الضامنة لكسر
الجمود الحضاري والوهن والتخلف الذي عانت منه األمة
ولمعالجة مخلفات الحقبات االستعمارية المتتالية وما كرسته
من انقسامات وشق الصف العربي وتزييف الحقائق عبر بث
موجات هائلة من التشكي في التاريخ العربي  ،وإنكار
مقدرة اإلنسان العربي على الفعل .كل ذل بهدف إحباط
الجماهير العربية ومنعها من العمل إلحداث التايير الالزم

طليعة لبنان الواحد  /نيسان 9102
والمضي نحو مسيرة البناء والتعمير ومواكبة العصر.
بنشأته من رحم معاناة األمة عبّر بدقة عن حاجاتها انبثق
حزب البعث ونشأ من رحم معاناة األمة ونبع من تربتها،
فجاء مستملكا أيما استمالك لتاريخها وتراثها ومخزونها
الفكري والحضاري والثقافي ورصيدها األخالقي والقيمي،
ومدركا لمتطلبات التوفيق بين األخذ منه والبناء عليه،
وربطه ربطا تفاعليا خالقا مع متطلبات تحقيق نهضة األمة
الحديثة في ظل وضعها المأزوم العصيب.
البعث مصالحة حقيقية لألمة بين تحدياتها ومكامن
قوّتها ولذل فلقد تميز البعث بمصالحة حقيقية ومقننة
متجاوزا المآرب الحزبية السطحية أو المناورات السياسية
اآلنية ،مع ماضي األمة بعيدا عن التقديس أو الجمود ،ودون
أن يقع فيما وقعت فيه العديد من الحركات واألحزاب
السياسية في الوطن العربي من محاوالت التنصل والهروب
من متطلبات الفعل السياسي والنضالي على الميدان العربي
بخصوصياته وميزاته.
وعليه ،كان البعث معبرا عن أصالة األمة ومدافعا عنها،
منفتحا بإيجابية جليّة على هويتها وخصائصها ،منحازا
لالنتماء العربي انحيازا صلبا متينا وبروح إنسانية توّاقة
لإلبداع والتايير .كان اهم ما يميزه انه غير متصادم مع
ثوابت العرب سيما في البعد الديني والقيمي ،متجاوزا بذل
مع تعرضت له تل الثوابت من استاالل أو تشويه مزدوج.
فقد حرص قسم من األحزاب المتأسلمة على احتكار تل
الثوابت وتوظيفها بالنقيض من مصالح العرب العليا لتأبيد
االستاالل والجور واالجتماعي ولتدعيم مكاسب الفئات
المتنفذة والمرتبطة بدوائر السلطة أو بالخارج .فيما ذهب
قسم آخر من األحزاب العربية إلى التشكي في الثوابت
العربية القيمية واعتبارها حاجزا أمام تطور العرب فهاجموها
ودعوا القتالعها من جذورها في نسخ مرتب ومتشنج
للموروث الاربي ال سيما األوروبي منه.
ولقد استجلبت قراءة البعث وسبره ألغوار طاقات األمة
ومكامنها ،عداء الكثير من الحركات السياسية العربية ،فكفره
اإلسالميون ،واتهمه اليساريون بالرجعية دونما تبصّر وال
مقدرة على فهم الفلسفة البعثية القائمة على أن أمة العرب
لها من الطاقات والقدرة ما يمكنها من تسطير مسيرتها
الخاصة بها ،المتالئمة مع هويتها وتاريخها وفعلها ،والذي ال
ينكره إال جاهل أو عدو ،وعلى أنها أمة عظيمة منعتها
االعتداءات الخارجية المتكررة من استكمال بناء كيانها
القومي الجامع لشعبها وألرضها ولمواردها وثرواتها الهائلة.
تحرير األرض واإلنسان معا
تميز حزب البعث العربي االشتراكي عن األحزاب العربية
كافة بوضوح رؤاه وصدع برامجه ،وتفرده بالربط بين
النضال ضد االستعمار األجنبي وبين وحدة الجماهير
ونضالها لتحقيق العدالة االجتماعية وتوزيع الثروة فكسب
بذل زخم الماليين من العمال والفالحين العرب إلى قضية
الوحدة العربية التي كانت قبله حكرا على النخب العربية.
فلقد كان منهاجه النضالي االستراتيجي العام قائم رأسا
وبال مواربة ودونما مخاتلة على مقاومة االستعمار والتصدي

لمخططاته التوسعية واالستيطانية ،في الوقت الذي ربط
كل ذل بمشروعه الوحدوي التحرري الهادف لتحرير
األراضي العربية الماتصبة سيما في فلسطين التي اعتبر
تحريرها من الكيان الصهيوني الااصب هي قضية العرب
المركزية .وألنه أوكل قضية الوحدة والتحرر إلى دور
الجماهير الكادحة التي كانت تعاني من التهمي والجهل
والمرض ،لذا كان البد من النضال لالرتقاء باإلنسان العربي
لكي يتمكن بالنهوض بدوره .وعليه لم يتوقف المشروع
النهضوي في حزب البعث على تحرير األرض بل تعداها لما
هو أبعد من ذل ليعتني اعتناءً خاصا بتحرير اإلنسان
العربي من االستبداد واإلقصاء والتهمي والوصاية وتحريره
ومن كل مظاهر الدَجل والخرافة والشعوذة والطائفية
والشوفينية العنصرية وعوامل الشد إلى الوراء ،عامال نحو
تحقيق ذل من خالل بناء اإلنسان العربي الحر الواعي
والمس ول المعتزّ بانتمائه العربي والمحصن ضد مخططات
التاريب واالستالب بكل أنواعها.
طابع البعث الثوري والطالئعي الشامل
اختار البعث لنفسه طابعا ثوريا طالئعيا شامال ،حيث
رفض التعاطي مع الواقع العربي من خارج منطوع الثورة،
كما لم ينخرط في المشاريع اإلصالحية التي كانت في
جوهرها تخدم أعداء األمة ،وإن تدثرت في ظاهرها بلبوس
وطني مخادع .فتجلّت تل االنقالبية في فكره وتنظيمه
وتجسّدت في أبسط التفاصيل اليومية لسلوك مناضليه.
وانعكست بوجه خاص في مواقفه وبياناته وسياساته
المعروفة .فانخرط البعثيون مبكرا في كل المعارك العربية
المصيرية خاصة ضد العصابات الصهيونية وكيانها
العنصري في فلسطين ،كما رفض الحزب االنخراط في
سياسة المحاور واألحالف وعرّاها كاشفا مخاطرها ومهاجما
وفاضحا متبعيها .ويضيق المجال باستعراض البعد الثوري
األصيل نظرية وفعال وممارسة .ولقد كانت مساعيه
الوحدوية التي بذل في سبيلها ما بذل خاصة إبان إقامة دولة
الوحدة بين مصر وسورية في أواخر خمسينات القرن
الماضي من أهم المحطات ،ثم تتوج فعله الحقا بنضال
الحزب أثناء تجربة حكمه في العراع فكانت ثوريته عنوانها
األبرز على اإلطالع.
ومن نافلة القول إن هذه الثوابت البعثية القائمة على
محاربة االستعمار وتحرير األرض واإلنسان العربي خلفت
نقمة أعداء العرب وخدمهم في الداخل على حزب البعث
العربي االشتراكي ،فانطلقت حمالت تبشيعه وتشويهه
وتكفيره مبكرا جدا مع بدايات التأسيس ،لتحاك ضده
الم امرة تلو الم امرة ،وليتعرض لشتى أنواع المضايقات
والمحاصرة عبر التنكيل بمناضليه ومفكريه والطعن
بمشروعه الثوري االنقالبي الرسالي في محاوالت بائسة
لعزله عن قاعدته الجماهيرية وتنفيرها منه.
(يتبع).
مكتب الثقافة واإلعالم القومي
 / ١نيسان3٣٧٦//
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منذ تأسيسه ،اعتبر البعث فلسطين قضيته المركزية ،ورأى فيها خالصة محنة
األمة في سعيها للتعبير عن ذاتها اإلنسانية وتأدية رسالتها الخالدة وربط بين
أهم أهداف ثالثيته الوحدة والتحرير ،وأكد على أن أمتنا موجودة حيث يحمل
أبناؤها السالح"" ..وأن فلسطين لن تحررها الحكومات العربية إنما الكفاح
الشعبي المسلح.
ومن هذا المنطلق قاتل البعثيون األوائل وفي مقدمتهم الرفيق القائد
المؤسس على أرض فلسطين عام  8491وعمل في مطلع الستينات من القرن
الماضي إلنشاء جبهة تحرير فلسطين ،كما طلب من البعثيين الفلسطينيين عام
 8491االلتحاق بالمولود الجديد (حركة فتح).
في هذا السياق أطلق مبادرته لتأسيس جبهة التحرير العربية التي انطلقت في
السابع من نيسان عام  8494مؤكدًا قوة حضور األمة على أرض فلسطين.
جبهة التحرير العربية التي تحتفل بعيد انطالقتها الخمسين خاضت كل معارك
الكفاح الوطني الفلسطيني وكانت على الدوام في الخندق المتقدم دفاعاً عن
القضية والثورة والشعب ،حريصة على الوحدة الوطنية الفلسطينية ،ومتمسكة
بالشرعية الفلسطينية ،منظمة التحرير الفلسطينية.
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أحيت جبهة التحرير العربية ذكرى يأوم األرض والسأابأع
من نيسان الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس حأزب الأبأعأث
العربي االشتراكي والخمسين لجبهة التحرير العربأيأة وذلأ
في قرية الخان األحمر بوابة القدس والمهددة بأالأمأصأادرة،
وذل عنوانا لألأمأقأاومأة الشأعأبأيأة والأتأمأسأ بأاألرض
الفلسطينية في مواجهة مخططات االستيطان الصهيأونأيأة،
وقد حضر حشد كبير من أبناء شعبأنأا الأفألأسأطأيأنأي فأي
مقدمتهم األب عبداهلل يأولأيأو واألب إلأيأاس عأواد وقأادة
فصائل م.ت.ف وحشد كبير من شعبنا الفألأسأطأيأنأي الأذي
حضر رغم األجواء الماطرة.
وقد تحدث في المهرجان كل من الأرفأاع د .واصأل أبأو
يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية وعضو الألأجأنأة
التنفيذية والشيخ أبو خميس شيخ عشيرة الجهالين والأوزيأر
وليد عساف وزير هيئة مقاومة الجدار واالستيطان كما تحدث
الرفيق ركاد سالم أمين عام جبهة التحرير العربية.
وقد تحدث الخطباء عن دور المقاومة الشعبية في هزيمأة
مشاريع االستيطان إن كان فأي الأخأان األحأمأر أو الأقأدس
الشريف .كما حيوا شهداء يوم األرض الذين رووا بأدمأائأهأم
أرض فلسطين الطاهرة في تصديهم للمشاريع االستيطانية
ومصادرة األرض ،كما أشاد الخطبأاء بأدور الشأهأيأد الأرمأز
صدام حسين وبدور القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس أبأو
مازن الذي رفض صفقة القرن جملة وتفصيال وقطع العالقأة
مع أميركا وانهى المفاوضات الثنائية بالأرعأايأة األمأيأركأيأة
واتخذت القيادة مأجألأس األمأن والأجأمأعأيأة الأعأمأومأيأة
والم سسات الدولية ساحة لمواجهة أميركا وإسرائيل.
وفيما يلي كلمة الرفيق ركاد سالم أمأيأن عأام جأبأهأة
التحرير العربية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرة األب عبداهلل يوليو ،األب إلياس عواد ،األخأوة قأادة
فصائل م.ت.ف
أيتها األخوات ،أيها األخوة والرفاع
نلتقي اليوم على أرض الخان األحمر بوابة الأقأدس ،بألأد
الصمود والتصدي إلحياء مناسبات ثأالث تأجأمأع بأيأنأهأمأا
المقاومة ،األولى هي مناسبأة يأوم األرض ،حأيأث تأحأدت
الجماهير الفلسطينية في بلدات سخنين ،وعرابة وديأر حأنأا
وعرب السواعد إعالن والمنددة بقرار مصادرة  3٧ألف دونأم
تعود ملكيتها لفالحين مأن الأقأرى الأعأربأيأة فأكأان الأرد
اإلسرائيلي لكسر اإلضراب عسكري دموي بقأيأادة الأجأنأرال

رفائيل إيتان إذ اجتاحت قواته المدعومة بالأدبأابأات الأقأرى
والبلدات العربية الفلسطينية وشرعت بإطالع النار عشوائيأا
ليرتقي ستة شهداء وإصابة عدد كبير من الجرحى.
والمناسبة الثانية هي مناسبة السابع من نأيأسأان لأعأام
 ٧٦٩١ذكرى تأسيس حزب البعث العربي االشتراكي ،حأيأث
أعلن الشهيد الرمز صدام حسين في  ٦/٩/3٣٣٠المأقأاومأة
ضد االحتالل األميركي البريطاني وقد استطاعت الأمأقأاومأة
ضد االحتالل األميركي البريطاني بقيادة قائد كتائب الجهأاد
والتحرير األمين العام عزة إبراهيم أن تلحق الهزيمة بالقوات
األميركية التي انسحبت من العراع بأتأاريأخ ٧١/٧3/3٣٧٧
بعد ما تكبدت خسائر بلات  ٧٩٣٣٣الف قتيل و ٩٣٣٣مليار
دوالر.
والمناسبة الثالثة هي الذكرى الخمسين النأطأالقأة جأبأهأة
التحرير العربية التي مثلت توجه األمة العربية نحأو تأحأريأر
فلسطين وقدمت على هذا الأطأريأق مأئأات الشأهأداء مأن
مناضليها.
أيها الرفاع
تواجه امتنا العربية بشكل عام وشعبأنأا الأفألأسأطأيأنأي
بشكل خاص خطرين الخطر الصهيوني مأن الأاأرب والأذي
يستهدف فلسطين وشعبها والخأطأر الأفأارسأي الشأعأوبأي
الصفوي من الشرع والذي مثل خطرا وجأوديأا عألأى األمأة
العربية بشكل عام وعلى دول الخليج بشكل خأاص  ،هأذه
األخطار التي قامت أميركا وبريطانيا في إيجادهما واستالأت
من قبل ترامب بطرح صفقة القرن وتتمأثأل بأأمأور ثأالث:
األول :إنهاء القضية الفلسطينية وذل بإنهاء جمأيأع قضأايأا
الوضع النهائي من القدس إلى الالجئين إلى المأسأتأوطأنأات
والحدود وغيرها.
الثاني :سلب أموال الدول الأعأربأيأة وحصأل عألأى ذلأ
بالعقود الخرافية التي بلات ما يزيد عن  ٩١٣مليار دوالر.
الثالث :هو إيجاد حلف ناتو شأرقأي أوسأطأي مأن الأدول
العربية وإسرائيل.
واذا كانت صفقة ترامب بشرطها الفلسطيني قأد رفضأت
رفضا تاما من قبل الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطأيأنأيأة
والتي قطعت عالقاتها مع أمأيأركأا وأوقأفأت الأمأفأاوضأات
الثنائية بالرعاية األميركية وتوجأهأت إلأى مأجألأس األمأن
والم سسات الدولية وفي م تمر وارسو حيث أراد ترامب مأن
هذا الم تمر تحقيق هدفه الثالث بتطبيع العالقات الأعأربأيأة
اإلسرائيلية لكنه فشل في ذل .
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أقامت التحرير العربية مهرجانا جماهأيأريأا حأاشأدا عألأى
ملعب الشهيد خليل الوزير (أبو جهاد) في عين الأحألأوة يأوم
األحد  ٠٧/٠/3٣٧٦بمناسبة العيد الخمسيأن النأطأالقأتأهأا
وتحية ليوم األرض وصمود الشعب العربأي الأفألأسأطأيأنأي
حضره وفد من حزب طليعة لبنان العربي االشتأراكأي ،واأل
محمد ضاهر عن التنظيم الشعبي الناصري بأاإلضأافأة إلأى
ممثلي الفصائل الفلسطينية واالتحادات واللجان الشعبية.
وقد ألقى الرفيق حسن غريب عضو قيادة حأزب طألأيأعأة
لبنان العربي االشتراكي كلمة أشاد فيها بأجأبأهأة الأتأحأريأر
العربية وانطالقتها ودورها النضالي ثم قال:

أيها األخوة والرفاع
ممثلو الفصائل الفلسطينية
ممثلو األحزاب والقوى الوطنية اللبنانية
أيها الرفاع في جبهة التحرير العربية
بمناسبة تأسيس حزب البعث العربي االشتراكي ،وتأسيس
جبهة التحرير العربية ،ويوم األرض الفلسطينية،
باسم األرض أتينا ،وباسم األرض نتكلم ،وبأاسأم األرض
نتحدى
تجمعنا في هذا االحتفال ذكرى يوم األرض ،وهأي ذكأرى
على الرغم من أنها اكتسبت صفتها الفلسطينأيأة ،ولأكأنأهأا
قضية قومية عربية بامتياز .إن احتالل فألأسأطأيأن يأمأثأل
المرحلة األولى الحتالل األرض العربية ،فمن فلسطين بأدأت
م امرة احتالل الوطن العربي من مشرقه إلى ماأربأه ،ولأن
يحمي الشعب العربي أرضه ما لم يكتمل بتحرير فلسأطأيأن
بشكل ناجز وتام وكامل.
تتزاحم في هذه العام التحديات وتتكاثر .وفأي كأل يأوم
تطلع علينا فيه الصهيونية العالمية بوجه أقبأح مأن الأوجأه
الذي سبقه .وتضع العرب أمام احأتأالالت جأديأدة ،تأرتأبأط

السابقة فيه بالالحقة ،حتى تكاد البوصلة تضيع أمامهم مأن
أين يبدأوا بالتحرير.
إن كثرة القضايا الساخنة في الوطن الأعأربأي وتأداخألأهأا
وكثرة الالعبين من الخارج فيها ،خاصة منذ احتالل الأعأراع،
وضعت العرب على هام قضاياهم وأصبحوا على غاية من
العجز في وضع حلول لمواجهة األخطأبأوط االسأتأعأمأاري –
الصهيوني .وازدادت القضايا تعقيدا عندما ركَّب هذا التحالف
أدوارا مشبوهة لدول اإلقليم لتعبث بها وتعمل على تفصيأل
الحلول لها بما يتناسب مع مصالحها الضيأقأة عألأى حسأاب
مبادئ حسن الجوار ،وحساب كل المبادئ الدينية واإلنسانأيأة
واألخالقية.
في زحمة تل المشاريع وتداخلها تبقى األرض الأعأربأيأة،
بما فيها من ثروات ،وما عليها من بشر ،هي الهدف .وما يأوم
األرض الفلسطينية ،الذي نحتفل به اليوم ،سوى رمز واضأح
ليوم األرض العربية .وما وقوفأنأا الأيأوم مأعأا لأبأنأانأيأيأن
وفلسطينيين ،كما كان يحصل منذ عشرات السنأيأن ،سأوى
للتعبير عن أن فلسطين كانت البداية ولن تنتأهأي مشأاكأل
العرب ما دامت األرض الفلسطينية سليبة مأسورة .فالقضية
الفلسطينية تحتاج إلى جهأود عأربأيأة لأتأحأريأرهأا ،فأفأي
تحريرها إيقاف جذري لمسلسل األطماع التي تأجأتأاح األمأة
العربية من الشرع ومن الارب.
أيها الحضور الكرام
إذ نقف اآلن لنحيي هذه المناسبة ،فإنما لكي نجدد الأعأهأد
بأن األرض لن تضيع ما دام أبناؤها يحملون لواء المأقأاومأة.
ولكي نحذِّر األنظمة العربية التي وإن استكانت واستسلأمأت،
فإن في الشعب العربي لطاقات كبرى ما تزال كأامأنأة وهأي
كفيلة بأن تُبقي األرض مهتزَّة تحت أقدام الأاأزاة والأطأاأاة
والمستعمرين والصهاينة.
كانت السنة الماضية ،وهذه السنة أيضا ،حبلأى بأالأوعأود
األميركية ،والمشاريع التآمرية .ما إن ينتهي وعد حتى يتألأوه
وعد آخر .يهب فيها اإلمبراطور األمأيأركأي األرض الأتأي ال
يملكها إلى من يشاء .فمن تسليم مفاتيأح الأقأدس لألأعأدو
الصهيوني ،إلى (صفقة القرن) ،إلى ضم الجوالن ،تأتأواصأل
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الوعود والهبات في مسرحية اغتأصأاب ال مأثأيأل لأهأا فأي
التاريخ ،ضاربا عرض الحائط كل القأيأم اإلنسأانأيأة ،وكأل
القوانين الدولية .ألنه في األساس ال يعيرها اعتبارا .وتأكيأدا
على ذل  ،قال الرئيس جورج بوش اإلبن في غأمأرة غأروره
األجوف( :إن القانون الدولي هو شيء أركله برجلي).
أيها الحضور الكرام
إن من يراهن على محاكمة الرئيس األمأيأركأي إلرغأامأه
على احترام القانون الدولي ،سوف يحصد الريح .ومن يراهن
على إرغام الكيان الصهيوني على ذل  ،فهو كأمأن يأراهأن
على أن ال تلدغ األفعى من يضعها في حضنه.
واألمر الواقع كذل  ،فما هو الحل؟
لقد أغرقتنا المخططات األميركية والصهيونية بما يسأمأى
بحرب الجيل الرابع الذي تدفع فيه أميركا والعدو الصهيأونأي
(صفر نفقات) ،وهو ما تم تطبيقه في موجة مأا يسأمأى بأ
(الربيع العربي) .وفيه يتقاتل العرب في حروب داخألأيأة مأن
الصعوبة بمكان إيقافها .فوضعت الكل في مواجأهأة الأكأل،
في مسلسل دموي مستمر نلعق فيه دمنا من دون أن ندري.
شعب ضد الشعب ،ونظام ضد الشعب ،ونظأام ضأد نأظأام،
وفصيل ضد فصيل ،وحزب ضد حزب ،والأخأاسأر واحأد هأو
الشعب العربي ،والرابح الوحيد هو الأخأارج بأكأل أشأكأالأه
وألوانه.
وعليه وكي ال نحمِّل الخارج كل األوزار ،على الرغم من أنه
يحي الم امرة ضد العرب تلو الم امرة ،فعلينا نحن الأعأرب
أن نتحمل مس وليتنا بما يجري .ونحدد أخطاءنا ،ونعأالأجأهأا.
وكي ال يستمر مسلسل عبثنا بمصير أمتنا ،يمكننا المراهنأة
على ضمير شعبنا العربي واالحتكام إلى مصلحتأه فأي كأل
قضية .ففي ضمير الشعب العربي طاقات هائلة من العأطأاء
واالستعداد للتضحية .وعلى حركة التحرر العربية أن تسأيأر
في المقدمة منه ،تضع له الحوافز وكل ما يضعه على الدرب
الصحيح ،وكل ذل على قاعدة الوحدة في كأل الأنأضأاالت
والمواقف:
وحدة بين فصائل وأحزاب حركة التحرر العربية.وحدة النضال من أجل كل القضايا العربية التي تتأعأرضلها ساحات األقطار ،وما أكثرها.
وحدة العمل المقاوم في كأل سأاحأة قأطأريأة ،وعألأىمستوى الوطن العربي.
وحدة األهداف في اقتالع ورفض كل تدخل أجأنأبأي فأيقضايانا ،والتأكيد على أن أي تدخل يتستر بتقاعس األنظمة
العربية الرسمية ،أو يزعم أنه لمصلحتنا ،لن يكون له هأدف
غير مصالحه.
وحيأث إنأنأا فأي مأعأرض االحأتأفأال فأي يأوم األرض
الفلسطينية على كل فصائل المقاومة أن تتجاوز خأالفأاتأهأا
الم قتة ،وتنخرط في وحدة متينة تأحأت سأقأف مأنأظأمأة

التحرير الفلسطينية .وسوف تكأون تألأ الأوحأدة مأعأيأارا
وأنموذجا لحركة التحرر العربية .وكل إنجاز لها لن يصب فأي
مصلحة القضية الفلسطينية فأحأسأب ،بأل سأتأصأب فأي
مصلحة القضية القومية أيضا.
وحيث إن احتالل العراع كان من أجل تأثأبأيأت اغأتأصأاب
األرض الفلسطينية ،ومقدمة لتفتيت األقطار الأعأربأيأة إلأى
دويالت طائفية ،نعتبر أن تحأريأر الأعأراع مأن أي احأتأالل
يتعرض له اليوم يصب في مصلحة القضية الفلسأطأيأنأيأة،
وكذل في مصلحة الوطن العربي كله.
وإذا كنا نشارك ،ونساند الشعب العربي علأى أيأة سأاحأة
قطرية في استعادة حقوقه التي استلبتها األنظمة الرسميأة،
لكننا نرفض أي تدخل خارجي ،وخاصة من الدول التي تزعم
أنها تدعم حقوع الشعب ولكنها ال تريد سوى تعزيز نفوذهأا
ومصالحها على حساب الشعب العربي وقضاياه العادلة.
أيها الحضور الكرام
ليس من سالح أمضى من سأالح الأمأقأاومأة الشأعأبأيأة
عسكريا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا .فهو السالح الوحيد الأذي
تمتلكه جماهير الشعب العربي ،ولكنه السالح األكثر تأأثأيأرا
على إحباط ما يحيط بالقضية الفلسطأيأنأيأة مأن مشأاريأع
ومخططات .وهو السالح األمضى الذي أثأبأت نأجأاحأه فأي
مسيرة الشعب الفلسطيني عبر مسيرته لعشرات السنين.
باألمس القريب رفع الشاب الفلسطيني عمر أبو ليلى حأق
الفيتو في مواجهة الوعود األميركية الرعناء ،فكأان الأفأيأتأو
األكثر دويا في ذاكرة العالم ،وهو الذي يوازي مئات مذكأرات
االستنكار ألنه أردى عددا من الجنود الصهاينة قتلأى ،ودفأع
حياته مهرا من أجل إحباط قأرار ضأم الأقأدس والأجأوالن،
وألحق الخيبة في مسيرة صفقة القرن.
يا رفاع الدرب من أبناء شعبنا الفلسطيني ،لن تستأعأيأدوا
األرض في يوم األرض سوى بوحدتكم على درب المقأاومأة،
وهو الطريق األقرب للتحرير .فوهة بندقية واحأدة ،وصأوت
عاصف واحد ،وشهداؤكم شهداء لكل فلسطين ،ومأوقأفأكأم
موقف فلسطيني واحد .ولن تتحرر األرض باير قراركم ،وإذا
قبلتم مساعدة أحد فيجب أن ال تكون مشروطة باير عأدالأة
قضيتكم ،فال تدعوا الخارج يتدخل في ش ونكم تأحأت أيأة
مزاعم كانت ،فلن يحرر األرض سوى البندقية العربية ،التأي
تحملها زنود عربية سمراء .وثقوا أن األرض غنية بالأحأجأارة
ألطفال الحجارة .فحجر واحد تعطيه أرضكم بسخاء لهو أشأد
فاعلية وفتكا من كل األسلحة التي ترتهن قراركم وموقفكم
لمصالح من يقدمها.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ثم ألقى األ العميد ماهر شبايطة كلمة منظمة الأتأحأريأر
الفلسطينية موجها التحية إلخوتنا ورفاقنا في جبهة التحريأر
العربية أصحاب فكر الحركة العربية الثورية.
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وطالب العرب بقراءة جيدة لمواقف ترامب التي هأي أكأثأر
وقاحة وفجورا عن كل اإلدارات األميركية السابقة.
وأكد أن كل معارك منظمة التحرير الفلسأطأيأنأيأة كأانأت
وستبقى من أجل فلسطين داعيا إلى نبذ سياسأة الأفأئأويأة
وحذر من محاوالت السعي إلقامة دويلة فأي غأزة ألن ذلأ
يشكل ركن أساسي من صفقة القرن.
وتوجه بالتحية ألبناء الشعب العربي الفلسطيني فأي يأوم
األرض.
ثم القى الرفيق كمال الحاج كلمة جبهة التحرير الأعأربأيأة
متوجها بالتحية لحزب البعث العربي االشأتأراكأي فأي عأيأد
تأسيسه ولجبهة التحرير العربية في ذكرى انطالقتها.
وتناول بإسهاب مسيرة النضال الأوطأنأي الأفألأسأطأيأنأي
وصمود شعبنا في وجه كل المأخأطأطأات الأتأي تسأتأهأدف
القضية مذكرا بالعمليات البطولية والنوعية الأتأي نأفأذتأهأا
جبهة التحرير العربية وفصائل أخرى ضد العدو الصهأيأونأي،
ومنوها بصمود الشعب العربي الفلسأطأيأنأي فأي الأداخأل
وتمسكه بالمقاومة وحق العودة في الشتات داعيا إلى إنأهأاء
االنقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلأسأطأيأنأيأة فأي إطأار
منظمة التحرير الفلسطينية الأمأمأثأل الشأرعأي والأوحأيأد
للشعب العربي الفلسطيني مشددا على أن جبهأة الأتأحأريأر
العربية ستظل متمسكة بالوحدة الوطنية وداعمة للشرعأيأة
الفلسطينية.
وحيا الصامدين في يوم األرض الذي تحول إلأى مأنأاسأبأة
وطنية وقومية على امتداد الوطن العربي.
كما توجه بالتحية للشهيد عمر أبأو لأيألأى أحأد عأنأاويأن

المقاومة والبطولة في مواجهة قوات االحتالل.
كما حيا شهداء الثورة الفلسطينية والأمأقأاومأة الأوطأنأيأة
العراقية وشهداء البعث واألمة وفي مقدمتهم شأهأيأد الأحأج
األكبر صدام حسين والشهيد الرمز ياسر عرفات.
بعد ذل كرمت الجبهة بهذه المناسبة عددا من المناضلين
الفلسطينيين مقدمة لهم دروعا تكريمية.

للف ًء للش اء األبط ل الهين ضحوا بيرلاح ز مزن أرزر
يز يزوم  0/604/47فزي
كئامق لعبة شتب لأمأز ز
مخو عون الحلوة لبمسوئة رم هوئيق ش ركت فو فص ةزر
م .ت.ي .لاألخ محم ضز هزئ عضزو الزمزكزأزب السزوز سزي
للأنظو الشتبي الن صئي لاألمن الوطني لالهوة المشأئكزق
الفلسطونوق لممثلي االيح دات لاللغز الشزتزبزوزق للزغز
األحو ء لالهواطع لحش رم هوئي من أبن ء المخو لالغوار.
لعن لصول المسوئة إلى مثوى ش اء الثورة الفلسطونوق
ي لضع األك لور على نصب الغن ي المغ ول ب س األمون
الت م للغب ق عضو الهو دة الهوموق الئفوق رك د سز لز أبزو
محمود.
لبت ه قئاءة سورة الف يحق علزى أرلاح شز ز اء الزثزورة
لأمأن التئبوق ،ألهى الئفوزق رزودات مزوعز عضزو قزوز دة
الغب ق في منطهق صو ا كلمق لره فو الأحزوزق لزلزشز ز اء
الخ ل ل في ضموئ للر ا شتبن لعز هز هز بزمزواصزلزق
النض ل لالمه لمق حأى دحئ االحزأزالل هزبيزمزق الزمزشزئلع
الص ووني لاألموئكي ،كم أك عزلزى عزئلبزق فزلزسزطزوزن
لالغوال لرفض صفهق الهئ المشبوهق الزأزي يسزأز ز ي
النور من حهوقن لاالنحو ز الك مر للكو الص ووني.
حو الئفوق موع ش اء فلسطزوزن الزئمزب يز سزئ عزئفز ت
لش و عئلبزق الزتزئاق صز ام حسزوزن لالشز ز اء الزهز دة
لالمن ضلو من أبن ء شتبن لأمأن التئبوق.
لدع إلى إن ء االنهس م لع م الزأزسز لق مزع الصزفزهزق
المشبوهق يحت ذراةع إنس نوق لاحأئام إرادة لحزئيزق أبزنز ء
شتبن ب لأتبوئ عن مت ن ي .
لفي الن يق ي يوروه الشكئ لأل وة الحضور لزمزشز ركزق
الغب ق ب لفت لو ت بمن سبق الموالد لاالنطالقق.

تواصلت احتفاالت جبهأة الأتأحأريأر الأعأربأيأة بأالأذكأرى
الخمسون النطالقتها المجيدة والثانية والسأبأعأون لأمأيأالد
حزب البعث العربي االشتراكي .
حأاشأداَ
ً
وبهذه المناسبة أقامت الجبهة مهرجاناًجماهيأريأا
هذا اليوم الجمعة في قاعة الشهيد عمر عبأد الأكأريأم فأي
مخيم البرج الشمالي تقدم الأحأضأور الأرفأيأق أبأو حسأان
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مس ول الساحة اللبنانية والرفيق أبو يوسف الشأواف عضأو
اللجنة المركزية للجبهة واأل العميد توفيق عأبأداهلل أمأيأن
سر حركة فتح وفصائل م .ت .ف .وممثلي القأوى الأوطأنأيأة
واإلسالمية الفلسطينية واألحزاب والمشايخ والمخاتير وحشد
جماهيري كبير.
بداية رحبت عريفة االحتفال بالحضور ومأن ثأم الأوقأوف
دقيقة صمت وقراءة سأورة الأفأاتأحأة عألأى أرواح شأهأداء
فلسطين واألمة العربية وثم االستماع للنشيدين الوطنيأيأن
اللبناني والفلسطيني .
ألقى األ توفأيأق عأبأداهلل كألأمأة مأنأظأمأة الأتأحأريأر
الفلسطينية وجه فيها التحية للرفيق األمأيأن الأعأام عضأو
القيادة القومية للحزب الرفيق أبو محمود ركاد سأالأم وإلأى
مناضلي وشهداء الحزب والجبهة وحيا أرواح الشأهأداء يأاسأر
عرفات وصدام حسين وعاهدهم على استمرار النضال حتأى
دحر االحتالل وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها
القدس الشريف وعودة شعبنا إلى أرضه ووطنه.
وألقى الرفيق أبو إبراهيم الذهب عضو قيادة الساحة فأي
الجبهة كلمة وجه فيها التحية باسم األمين العام الرفيق أبأو
محمود ركاد إلى جماهير شعبنا في مخيمات الصمود.
أكد الرفيق أبو إبراهيم على التمس بالثوابت الأوطأنأيأة
والقومية وحيا أرواح شهداء النضال والحرية
عاهد الرفيق أبو إبراهيم جماهير شأعأبأنأا بأأن تسأتأمأر
الجبهة في نضالها مع إخوتنا في فصائل المنظمة الأمأمأثأل
الشرعي والوحيد حتى هزيمة المشاريع المشبوهة .
كما وجه الرفيق أبو إبراهيم التحية للمقأاومأة الأعأراقأيأة
الباسلة وقائدها الرفيق األمين العام للأحأزب عأزت الأدوري
وشهداء المقاومة والنضال في فلسطين والعراع.
بعد انتهاء المهرجان أضاء ممثلي الفصائل وقيادة الجبأهأة
شعلة الذكرى االنطالقة المجيدة.

احتفت جبهة التحرير العربية في منطقة الشمال بيوبيلهأا
الذهبي النطالقتها المجيدة *《 الخمسين  0٣والأذكأرى
السنوية لتأسيس حزب البعث العربي االشتراكأي》 بأإقأامأة
مسيرة جماهيرية حاشدة و زيارة ألضرحة الشهداء في مخيم
البداوي بحضور الفصائل الفلسطينية والألأجأان الشأعأبأيأة
واألحزاب اللبنانية واألندية الرياضية والروابط االجأتأمأاعأيأة
وجمع غفير من أبناء مخيمات الشمال .حيث جابت الأمأسأيأرة
الشوارع الرئيسية لمخيم البداوي مع حملة إعالم فلسأطأيأن
والبعث وصور الرئيس الراحل صدام حسيأن والأرمأز يأاسأر
عرفات وغيرها حيث انتهت عند مقبرة الشهداء.

 كأألأأمأأة جأأبأأهأأة الأأتأأحأأريأأر الأأعأأربأأيأأة ألأأقأأاهأأاالرفيق المأنأاضأل هشأام الأبأهألأول أبأو عأيأسأى حأيأث
نقل خاللها تحيات األمين العام ركاد سالم م كدا بأن حأزب
البعث كان من أول األحزاب العربية التي احتضنت المأقأاومأة
المسلحة أينما كانت حيث أثبتت المقاومة جدارتها فأي كأل
الساحات ،وان حزب بهذه الصفات هو عصي على اإللااء.
وأضاف بأن انطالقة جبهة التحرير العأربأيأة جسأدت قأوة
حضور األمة العربية على ارض فلأسأطأيأن حأيأث شأاركأت
الجبهة في كل مواقع النضال الوطني الفلسطينأي وبأقأيأت
على الدوام صاحبة دور رائد لتعزيز الوحدة الفلسطينية فأي
اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والأوحأيأد
لشعبنا متمسكة في الوقت نفسه في التحرير هدفا والكأفأاح
المسلح أسلوبا وحرب الشعب سبيال الستعادة كامل حقوقأنأا
التاريخية.
ودعا جميع الفصائل من اجل التمس بالوحدة الأوطأنأيأة
وتحقيق المصالحة لأمأواجأهأة الأاأطأرسأة واالسأتأيأطأان
الصهيوني الذي يمارس على أهلنأا فأي الأقأدس والضأفأة
وغزة ،ألن الوحدة هي السالح األقوى لمواجهة كل المشاريأع
الصهيونية ضد أبناء شعبنا األعزل،
كما أكد أن قرار ترامب بشأن إعالن القدس عاصمة لأدولأة
الكيان الصهيوني الااصب هو انأحأيأاز كأامأل وسأافأر فأي
الموقف األمريكي.
إن هذا القرار وضع الواليات المتحدة األمريكية في خأنأدع
العداء الكامل للشعب الفلسطيأنأي والأقأضأيأة الأمأركأزيأة
فلسطين
ودعا إلى توحيد الصف وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيأنأي
وفصائله من اجل التصدي للمشأروع األخأطأر الأذي يأهأدد
القضية الفلسطينية.
كما دعا البهلول إلى ضرورة توفير األمأوال الأالزمأة مأن
أجل إعمار مخيم نهر البارد بوتيرة أسرع..
وبعد انتهاء الكلمة أضيئت شعلة االنطالقة الأ  0٣للجبهة
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هذا وقد تقبلت قيادة جبهة التحريأر الأعأربأيأة الأتأهأانأي
والتباري بهذه المنأاسأبأة فأي مأقأر الألأجأنأة الشأعأبأيأة
الفلسطينية حيث كانت كلمة للرفيق أبو رامي خأطأار عضأو
أمانة سر منطقة الشمال للجان الشعبية حيأا فأي بأدايأتأهأا
الشعب الفلسطيني في انطالقة جبهة التحرير العربية الأتأي
آمنت بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لأألمأة
العربية ،وتوجه بالتحية لشهداء أمتنا العأربأيأة واإلسأالمأيأة
وفي المقدمة منهم الشهيد الرمز ياسر عأرفأات ولألأشأهأيأد
صدام حسين المجيد.

ضمن سلسلة فاعلياتها في الشمال في ذكرى انطالقتها
المجيدة  ،احتفت جبهة التحرير العربية بانطالقتها العظيمة
الخمسين  0٣والذكرى السنوية لتأسيس حزب البعث العربي
االشتراكي ووفاءً للشهيد المناضل القومي الدكتور عبد
المجيد الرافعي ،بإقامة مباراة في كرة القدم بين فريقَي
((نادي الوحدة الرياضي ونادي العودة الرياضي )) وذل
مساء يوم األحد الواقع فيه  3٩مارس آذار الجاري  3٣٧٦/م
على أرض ملعب مخيم نهر البارد ،بحضور ممثلين عن جبهة
التحرير العربية راعية االحتفال تقدمهم مس ول منطقة
الشمال للجبهة الرفيق ص ياسر بهلولص وممثلين عن القوى
السياسية الفلسطينية واللجنة الشعبية الفلسطينية واألندية
الرياضية وفعاليات و جمهور رياضي وجمع من أهالي مخيم
نهر البارد وغيرهم.
هذا وأقيمت المباراة الودية بين الفريقين على أرض
ملعب مخيم نهر البارد الجديد بروح رياضية وأخوية عالية
الهمة ،حيث قادها الحكم المتألق الحاج بشار نصار وانتهت
بفوز صفريق نادي الوحدة الرياضيص وألقى الرفيق إبراهيم
بهلول كلمة في الحضور وجه التحية في مستهلها للشهداء
األبطال ،شهداء فلسطين واألمة العربية واإلسالمية ووجه
التحية للشهيد المقاوم عمر أبو ليلى بطل عملية سلفيت
البطولية وشكر في كلمته الحضور الكريم والفريقين العودة
والوحدة اللذين عبّرا في المباراة عن معاني ودالالت األخوة
والمحبة والتعاون بين الرياضيين ،ومن ثم قام الرفيق ياسر
بهلول وأبو خالد فريجه عضو اللجنة الشعبية بتسليم الكأس
للفريق الفائز .ألف مبارك للفريق الفائز .

أحوت رب ق الأحئيئ التئبوق الهكئى  9/النطالقق الزغزبز زق
لالهكئى  70لأيسو حب البتث التئبي االشزأزئاكزي هزها
الووم في مخو بئج البئارنزق .حضزئ االحزأزفز ل مزمزثزلزو
لفص ةر فلسطونوق لأحبا لطنوق لبن نوق لمزمزثزر سزفزوزئ

دللق فلسطون في لبن لمخأ ر بئج البئارنق.
يخلر االحأف ل يئحوب ب لحضور من قبر عئيف االحزأزفز ل
الهي ق م البئن مج لالخطب ء ،لابأ أ االحأف ل بز لزنزشزوز يزن
الوطنوون اللبن ني ل الفلسطوني لالوقوي دقوهق صمت على
أرلاح الش اء.
يال ذلك كلمق حب طلوتق لبن التئبي االشأئاكي ألهز هز
الئفوق أبو ق س الهي اسأتئض فزوز ز عزمزلزوز ت نزفزههز
مه يلو من الحب لالغب ق ض قوات االحأالل الص وونزي،
كم أك على رفض الأطبوع لضئلرة الوح ة الفلسطوزنزوزق،
مزوزشزوزر
لأن ى كلمأه بأوروه الأحوق إلى اله ة الم سز
عفلق لالئةو الش و ص ام حسون لالئةو ي سئ عئفز ت
لالشوخ أحم ي سون ،لع د من الش اء ذاكئًا الش و عزمزئ
أبو لولى .لأك على الت في مواصلق الزنزضز ل لزأزحزهزوزق
األه اي.
لألهى كلمق رب ق الأحئيئ الزتزئبزوزق لمزنزظزمزق الزأزحزئيزئ
الفلسطونوق الئفوق أبو محمود حوث اسأحضئ محزطز ت مزن
الأ ريخ النض لي لحب البتث التئبي االشأئاكي.
ليضمن االحأف ل لصلق فنوق موسوزهزوزق-راقصزق قز مز ز
ع د من شب الغب ق.

لف ًء لإرالالً لش و التئلبق لفلسطون لبمن سبق الزهكزئى
الث نوق لالسبتو لموالد حب البتزث الزتزئبزي االشزأزئاكزي
لاالنطالقق الخمسو لغب ق الأحئيئ التئبوق ،يوره لف مزن
قو دة الغب ق على رأسه الئفوق أبو يزوسزف الشزواي عضزو
اللغنق المئكبيق لالئفوق ي سوزن أبزو صزالح عضزو قزوز دة
الس حق إلى المخأ رة لزي رة ضئيح الش و كمز ل رزنزبزالط
لقئاءة سورة الف يحق.
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كتب المحرر السياسي
بعد تسعة أشهر من المد والجزر والمشاكسأة السأيأاسأيأة
والصراع على الحقائب ونوعيتها ،أبصرت الأحأكأومأة الأنأور
واطلقت على نفسها حكومة إلى العمل .هذه الحكومة الأتأي
ظن بعض الموهومين أنها سوف (تشيل الزير مأن الأبأيأر)،
بدأت باكورة خطواتها (اإلنقاذية) بحملة على سلسلة الأرتأب
والرواتب وكأن ما طرأ على الرواتب مأن زيأادات هأو الأذي
أثقل الميزانية العامة وجعأل الأدولأة عأاجأزة عأن اإليأفأاء
بالتزاماتها وزيادة الدين العام إلى ما يقأارب الأمأئأة مألأيأار
دوالر .إن أصحاب ذوي الدخل المحدود الأذيأن اسأتأهألأكأت
رواتبهم ارتفاع فاتورة التكلفة المعيشية ظلأمأوا مأرتأيأن:
المرة األولى ،عندما حرموا لمدة طويلة من حقوقهم بالزيادة
الدورية ،والمرة الثانية ،عندما حملوا مس وليأة الأعأجأز فأي
الميزانية العامة ،علما أن من استأفأاد مأن السألأسألأة هأم
الفئات المكشوفة المداخيل وهم الذين يدفأعأون الضأرائأب
بانتظام كونها تقتطع من رواتبهم .أما الذين يتهربأون مأن
الضرائب فهم من المستفيدين من كعكة الحكأم مأبأاشأرة
وإما بتاطية من القوى الممسكة بمفاصل السلطة .وهأاتأان
الفئتان هما من يستفيد من الماانم دون أن تترتب علأيأهأم
الماارم .ومن غرائب األمور أن ه الء ياضأون الأطأرف عأن
النهب للمالية العامة تحت عناوين وهمأيأة أبأرزهأا شأبأهأة
التقديمات للجمعيات التي يصرف لها مبالغ خيالأيأة بأحأجأة
أنها تقوم بأعمال خيرية واجتماعية ورياضية وتولي اهتمامأا
لتأصيل نسل الخيل العربي!! .لقد كشفت أرقام التقديمأات
التي تدفع للجمعيات وكثير منها وهمي ،أنها تأفأوع قأيأمأة
السلسلة والتي ألجل تاطيتها فرضت ضرائب طالت أول مأا
طالت المستفيدين منها ،فيما الذين يراكمون ثرواتأهأم مأن
التهرب الضريبي بقوا بعيدين عأن الأتأكألأيأف الضأريأبأي.
والمفارقة الكبرى أيضا أن الذين يدعون إلأى إعأادة الأنأظأر
بالسلسلة ويحملونها ارتفاع المديأونأيأة الأعأامأة نسأوا أن
المديونية المست مستواها الحالي قبل إقرار السلسلأة ،وأن
الذين يحاضرون في عفة اإلنفاع العام يهدرون المال الأعأام
في اإلنفاع االستهالكي وفي تمرير الصفقات الأمأشأبأوهأة

وفي التوظيف السياسي ،وفي استاالل امأتأيأازات الأمأوقأع
للخدمات الخاصة ،ولو تم التقيد بقواعد اإلنفاع على قأاعأدة
الحاجات الضرورية وتقديم العام على الخاص ،لما كان العجز
في الميزانية العامة وصل إلى هذا المستوى والذي جعل كأل
موطن ومهما كان دخله مثقال بعبء الدين العام.
إن إعادة التوازن للميزانية العامة ال يكون بأتأحأمأيأل ذوي
الدخل المحدود تداعيات األزمة واستنباط الحلأول ال يأكأون
باالنقضاض السلطوي على السلسلة وهأي حأق مأكأتأسأب
ألصحابها ،بل بتطبيق حوكمة رشيدة عأبأر اعأتأمأاد نأظأام
ضريبي عادل على قأاعأدة الضأريأبأة الأتأصأاعأديأة عألأى
المداخيل ،وإيقاف مزاريب التنفيأعأات ومأنأهأا الأتأقأديأمأات
للجمعيات الوهمية ،ووقف الهدر للمال العام عأبأر تأفأعأيأل
األجهزة والم سسات الرقابية ،والحد من االقأتأراض ،وقأبأل
كل شيء رفع الاطاء عن سارقي المال العام وتطبيق مأبأدأ
المساءلة والمحاسبة وإلااء الزبائينية الوظيفية .أما إذا بقيأت
األمور على منوالها الحالي فعبثا الحديث عن إيقاف االنأزالع
إلى الهاوية االقتصادية والتي يريدون تحميل تبعاتها للحلقأة
األضعف وهي فئة أصحاب المداخيل المحدودة .فبدل من أن
تنتزع لقمة الخبز من أفواه الجياع وتحجب جرعة الأدواء عأن
المساكين ،ويالحق صاار المرتشين يجب مأالحأقأة حأيأتأان
المال وكبار المرتشين وسماسرة الصفقات الأكأبأرى الأذيأن
كانوا وما زالوا طليقي اليد والحركة وهم يعأبأثأون بأاألمأن
الحياتي واالجتماعي والمعيشي دون حسيأب أو رقأيأب .إذا،
لتصمت األصوات التي تحمل ذوي الدخل المحدود مس ولأيأة
االنهيار االقتصادي ،ولتصمت األصوات التي تحمل السلسألأة
مس ولية االنهيار المالي .فاألمور باتت مأكأشأوفأة والأذيأن
يتقاذفون التهم حول الفساد وهم في المواقأع السألأطأويأة
كلهم فاسدون وحالهم في محاربة الفساد كأحأال الأعأاهأرة
التي تحاضر بالعفة .وأن الحكومة التي انطلقت تحت عأنأوان
حكومة إلى العمل أثبتت أنها بعأد نأيأف وشأهأريأن عألأى
تشكيلها أنها حكومة العجز والكسأل ،والأعأهأد الأذي يصأف
نفسه بالقوي هو عهد االسأتأقأواء عألأى الضأعأفأاء الأذيأن
يدفعون الثمن باالنكفاء والذين لم يحاسبوا كما يأجأب عأنأد
استحقاع المحاسبة باالستفتاء.
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حقق الحراك الشعبي في السودان هدفا مهمأا فأي إجأبأار
عمر البشير على الرحيل ،ولكنه يواصل مسيأرتأه مأن أجأل
تحقيق هدفه األساس في تصفية النظام القائم ومرتكزاته.
وقد أكد الرفيق علي الأريأح السأنأهأوري األمأيأن الأعأام
المساعد لحزب البعث العربي االشتراكي ،أمأيأن سأر قأيأادة
قطر السودان ،أن الشعب يريد تشكيل مأجألأس تأأسأيأسأي
يشارك فيه الجي  ،وإقامة حكومة وطنية تضم كافة القأوى
السياسية والوطنية والشعبأيأة وكأذلأ جأمأعأيأة وطأنأيأة
تأسيسية.

وأشار إلى أن الجي قد انحاز إلى جانب الشعب ،وأكد على
ضرورة المضي في ذل لعزل كل العنأاصأر الأتأي تأرتأبأط
بالنظام السابق والتي كانت تحاول تجميل االنتقال الشكألأي
للسلطة دون تايير في الجوهر أو المضمون.
إن الحراك الشعبي في السودان بسلميته وديأمأقأراطأيأتأه
سيواصل مسيرته من أجل إقامة نظام وطني يعبر عن إرادة
السودانيين وتطلعاتهم وهو الذي قدم إنموذجا رائعا للحراك
الشعبي العربي وأثبت وعيا عاليا في التعاطي مع كل حمالت
النظام الدموية من قتل وقمع واعتقاالت.
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المحامي حسن بيان

كتب هذا الموضوع قبل سقوط البشير  /عن مجلة الشراع
بعد أربعة أشهر على انطالع الحراك الشعبي في السودان،
ما زال على زخمه وضاطه المتصاعد على البنية السلطأويأة
التي ترفض االستجابة للمطالب الشعبية التي تتمحور حأول
القضايا المعيشية واالقتصادية ،كما قضايا الحريات العامة.
إن السلطة التي تكابر وتحاول المراهنة على تعب الشعأب
وعلى احتواء بعض قوى االعتراض ،فشلأت حأتأى اآلن مأن
الوصول إلى مبتااها .فالجماهير لم تتعب بل ارتفعت لديهأا
الحالة التعبوية التي يعبر عنها بالمسيرات المليونية ،كما إن
إقدام السلطة على توجيه رسائل لمن يشارك فأي الأحأراك
الحتواء موقفه عبر سياسة الترغيب الأتأي تأمأنأحأه بأعأض
االمتيازات والماانم السلطوية لم تأفألأح أيضأا .بأل بأقأي
الشارع منشدا إلى عناوين الخطاب السأيأاسأي الأذي ظألأل
الحراك منذ انطالقته ،و انضمام بعض القوى إلى فعأالأيأاتأه
بعد فترة من انطالقة لقطف الثمار بأقل الجهد عأبأر ركأوب
الموجة بقي دون تأثير قوي على القأوى الأمأحأركأة والأتأي
تشكل القوى الوطنية الم تلأفأة فأي إطأار قأوى اإلجأمأاع
الوطني وتجمع المهنيين عصبها األساسي.
بعد أربعة أشهر على الحراك الذي ارتفعت وتيرة تزخيأمأه،
يحاول النظام مرة جديدة احتواء الوضع المأزوم بالدعوة إلأى
الحوار علما أنه لم يقارب هذا الموقف سابقا ،بل عأمأد إلأى
تاييرات في المفاصل السلطوية من أجل تشديد الأقأبأضأة
األمنية ،عبر سلة من اإلجراءات والقرارات كأحأل حأكأومأات
الواليات وتعيين ضباط على رأسها وإعالن حالة الطوارئ.
ولما لم تسفر تل اإلجراءات التي رافقتها حملة اعأتأقأاالت
واسعة شملت القيادات السياسية الوطنية عن تهدئة الشأارع
دعا النظام إلى حوار مع قوى يسميها بنفسه ظنا مأنأه ،أنأه
بذل سيشق الحركة السياسية والشعبية والأنأقأابأيأة الأتأي
تدير الحراك وتضبط خطابه السياسي ،ولتقدير منه أيضا أن
ذل إذا ما أسفر عن نتائج سيكون بمثابة تعويم له وبمعنأى
آخر إعادة إنتاج نفسه وبما يمكنه من االستمرار في الأحأكأم
على قاعدة سياسته الداخلية والخارجية التي أوصلأت الأبأالد
إلى حافة اإلفالس المالي من جراء التضخم وارتفاع تكأالأيأف
المعيشية و هيكلة االقتصاد الوطني وفق إمالءات وتوجيهات
البن الدولي لالستثمار صأنأدوع الأنأقأد الأدولأي الألأذيأن
يضاطان لتحرير السوع االقأتأصأاديأة وإخضأاعأه لأقأاعأدة
العرض والطلب وبما يعني رفع الدعم عن سألأة الأخأدمأات

والضمانات التي توفرها النظم االقتصادية الوطنية لشرائأح
شعبية واسعة.
أمام هذا الوضع المأزوم ال بد من خأارطأة طأريأق ألجأل
إنتاج حل سياسي تصان من خاللأه الأمأقأومأات األسأاسأيأة
للدولة بالتأكيد على وحدة األرض والشأعأب والأمأ سأسأات،
ويحاكي الحاجات األساسية للأمأواطأن فأي تأحأقأيأق أمأنأه
الحياتي كما أمنه السياسي .أما األمن الحياتي فهأو يأتأنأاول
الجوانب االقتصادية واالجتماعية والمعيشية وسلة الخأدمأات
اإلنسانية ذات الصلة ،وأما األمن السياسي فيتطلب صأيأاغأة
مشروع سياسي ينطلق من ثوابت التعددية وديمأوقأراطأيأة
الحياة السياسية وتداول السلطة وإنهاء تسلأط الأمأنأظأومأة
األمنية على حكم البالد والعباد التي تأحأولأت إلأى مأقأاول
سياسي واقتصادي حول بعض من يتبوأ مواقع أمأنأيأة إلأى
طبقة سياسية تعمل في خدمة رجال أعمال منظورين وغيأر
منظورين عملوا على رهن مأقأدرات الأبأالد إلأى كأارتأالت
اقتصادية وتجارية خارجية حولت السودان من دولأة غأنأيأة
بمواردها الطبيعية الزراعية والصناعية الاذائيأة والأمأائأيأة
إلى دولة فقيرة في مستوى الدخل الوطني ودخل الفرد.
أما التحدي األكبر الذي يواجه رسم معالم خارطة الطأريأق
للتحول السياسي فيمكن أوال ،في النظام الذي تأبى طبيعتأه
وتركيبه االنفتاح على المشروع السياسي الوطني ،وبالتأالأي
ال إمكانية لذل بسبب تركيبته الحالية ورموزه كمأا يأكأمأن
ثانيا ،في عدم جهوزية المعأارضأة الأوطأنأيأة بأتأكأويأنأهأا
وإمكاناتها الستالم السلطة ومواجهة صعوبات جمة بعأضأهأا
مرتبط بمعطى الوضع الداخلي وبعض آخر مرتبط بمعأطأى
وضع اإلقليم والذي ينطوي على تعقيدات كثيرة.
من هنا ،فإنه أمام مأزع النظام وعدم قأدرة الأمأعأارضأة
على استالم السلطة إلنأجأاز عأمألأيأة الأتأاأيأيأر الأوطأنأي
الديموقراطي ،يبقى المطلوب المرور بمرحلة انتقالية تتوفأر
فيها الشروط الالزمة للتايير السياسي وتقوم عألأى أسأاس
إنهاء دور التاول السلطوي األمني فأي الأحأيأاة السأيأاسأيأة
واالجتماعية ،ووضع روزنامة زمنية إلعادة بناء سلطة جديأدة
على قاعدة المخرجات السياسية التي يتم التوافق عليها مأع
قوى الحراك والتي أثبتت أنها تملأ مأن الأحأس الأوطأنأي
والمصداقية الشعبية ما يمنحها مشروعأيأة دور فأعأال فأي
إعادة إنتاج نظام سياسي جديد.
أما من هي الجهة التي يمكن أن تلعب هذا الدور الوسيأط،
الذي يفتح كوة في جدار االنسداد السياسي؟ في ظل الأواقأع
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الراهن ال يبدو مهيئا لذلأ سأوى االتأجأاه اإليأجأابأي لأدى
الجي والذي يبدي انفتاحا على المطالب الشعبية سأواء مأا
تناول منها الجانب المطلبي أو ما تناول منها السياسي .وهذا
االتجاه اإليجابي باالنفتاح على الأمأشأروع الأوطأنأي بأقأواه
ومضامينه ،م شراته بادية في تعاطي الجي مأع الأحأراك
الشعبي.
إن مبادرة هذا االتجاه اإليجابي لدى الم سسة العأسأكأريأة
السودانية للعب دور في إنتاج حل سياسي يأجأب أن يأكأون
محكوما بشرطين :األول ،هو أن المرحلة االنتقالية هي فقط
لتحضير أرضية إعادة إنتاج الدول المدنية بنأيأة ومأمأارسأة،
والشرط الثاني هو الأعأودة إلأى الشأعأب إلعأادة هأيأكألأة
الم سسات الدستورية عبر انتخابات حرة ونأزيأهأة وضأمأن
اآلليات الدستورية وهذا ما يتطلب بأن يكون الحراك الشعبي
بقواه الوطنية والمهنية والنقابية جزءا مأن إدارة الأمأرحألأة

االنتقالية التي تمهد لوالدة نظام سياسي جديد .نظام تتوفر
فيه شروط المواطنة ،وشروط ممارسة السيادة الوطنية على
المقدرات ،وشروط حماية الأخأيأارات الأوطأنأيأة فأي نسأج
العالقات مع الخارج .إن شعب السودان الذي ضحى ويضأحأي
يستحق نظاما وطنيا ديموقراطيا ،وهذه ليست منة تمنح لأه
بل هو استحقاع جدير به ألنه بانتفاضته السلمية ،لم يأبأرز
حيوية هذا الشعب وجذرية وطنيته وحسب بل أعاد االعتأبأار
للحراك الشعبي العربي مستأفأيأدا مأن الأدروس ومأقأدمأا
الدرس الذي يجب أن يحتذى به ألجل إنتاج النظم السياسأيأة
التي تدير دولة مدنية على قاعدة المساواة في الأمأواطأنأة،
وعلى أساس تداول السلطة وهو الذي يضع حدا لكل أشكأال
التمديد والتأبيد والتوريث السلطأوي وحأكأم الأمأنأظأومأات
األمنية.
*****

ن عو شتبن إلى مواصلق ليصتو انأف ضق الحس لالنصزئ
حأي يحهق أه اف بإسه ط النظ م لمز سزسز يزه ،لبزنز ء
سلطق م نوق ،لأصفوق ركز ةزب السزوز سزوزق لاالقزأزصز ديزق
لاألمنوق ،لن غه الهي أدى إلى يزفز قز األزمزق الزوطزنزوزق
ليتهو ه بت أ فئط في لح ة البزالد لأفزئط فزي قزمزع
الشتب لإفه ر لإذالله.
ي رم هوئ شتبن الب سلق..
إ اج الص لمط لب الشتب في يفكوك دللق الزأزمزكزوزن
ليحهوق يطلت يه المشئلعق في بزنز ء حزوز ة حزئة كزئيزمزق
يأطلب ق ر ع ل من الوعي لالوهظق حزأزى ال يزلزأزف قزوى
الئدة على انأف ضق الشتب لإر ض أه اف ز فزي الزحزئيزق
لال يمهئاطوق لالت الق لالسالم لدللق الئع يق االرأزمز عزوزق.
إنن في حب البتث ن عو رم هوئ شتبزنز لزالزسزأزمزئار فزي
االنأف ضق بكر الوس ةر السلموق ،ب لأزحزشز فزي مزوز ديزن
االعأص م في الهو دة الت مق لح مو ت الوالي ت ،لالزأزمزسزك
بكر أه اف الملأبمق ببنود لمب دئ إعال الحئيق لالأاوزوزئ
بأسلو السلطق لحكومق م نوق انأه لوق يتبئ عن إرادة كزر
السودانوون جدارة *فأئة انأه لوق لم ة أربع سنوات يزهزوم
بوارب مت لغق قض ي فأئة االنأه ل ،لفي مه مأ يزفزكزوزك
سلطق اله ئ لاالسأب اد ليصفوزق مزئيزكزبايز ز السزوز سزوزق
لاالقأص ديق لاألمنوق ،للضع األس س لنظز م ديزمزهزئاطزي

لززحززر قض ز ي ز األزمززق الززوطززنززوززق الش ز مززلززق.
يز سز
المغ لالخلود للش اء.
قو دة قطئ السودا
حب البتث التئبي االشأئاكي
 66ابئير 0/60
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أص ر الأح لف الوطني للهوى السو سوق الومنوق بو ن ً ل ع
الشئعوق ،لفوم يلي ني البو :
اسأشتز رًا مزن األحزبا لالزهزوى السزوز سزوزق الزوزمزنزوزق
لمس للوأ الوطنوق ،ليتبيبا ل لره السزوز سزي فزي دعز
اسأت دة الشئعوق لإن ء االنهال لإع دة بزنز ء مز سزسز ت
ال للق لبس سلط ي على ك مر الأئا الومزنزي ،لقزوز مز ً
ب لوارب الوطني جنه ذ الزبزالد لانزأزشز لز ز مزن األلضز ع
االقأص ديق لاألمنوق لاالرأم عوزق الصزتزبزق ،فزهز عزهز ت
األحبا لالمكون ت السو سوق المنضويق في هزها الزأزحز لزف
سلسلق من الله ءات لاالرأم ع ت المأواصلق ،لالأي كزئسزت
لمن قشق مخألف الهض ي السو سوق المأتلهق ب لوضع الزئاهزن
في البالد ،لمئارتق أداء مخألف األطئاي الوطنوق ،لب أل ي
من دلر األحبا لالأنظوم ت السزوز سزوزق لمز ى أهزمزوزق
اسأت دي لمك نأ في الشئاكق كغبء أصور مزن الشزئعزوزق
ال سأوريق لالأوافهوق في هه اللحظق الأ ريزخزوزق الزحزئرزق
لالمفصلوق.
لق يكلر هها النش ط الهي رافهه رع يق كئيمق من فخ مق
رةو الغم وريق المشوئ عب ربه منصور هز دي بز لزخزئلج
ب ها الأشكور الهي يتلن األحبا لالمكون ت السو سوق عزن
إش ر الووم م ك ة على م يلي:
ألالً :إش ر يح لف سو سي داعز لزلزشزئعزوزق لاسزأزتز دة
ال للق لملأبم ب لمئرزتزوز ت لالزثزوابزت الزوطزنزوزق ،بز سز
"الأح لف الوطني للهوى السو سوق الومنوق".
ث نو ً :إقئار ك فق لث ةق الأح لزف ،الزمزأزمزثزلزق بز لزوثزوزهزق
السو سوق للأح لف لالبئن مج الأنفوهي لالالةحق الأزنزفزوزهيزق،
المسأم ة من رؤى المكون ت السو سوق لمأطلب ت المئحلق.
ث لث ً :ر ء يشكور "الأح لف الوطزنزي لزلزهزوى السزوز سزوزق
الومنوق" ن بت من منطق الضئلرة الوطنوق لاسأغ بق لح رزق
الس حق السو سوق لورود اط ر ر مع لزمزخزأزلزف الزمزكزونز ت
لالهوى السو سوق ب ز ي :دعز مسز ر اسزأزتز دة الز للزق،
لإحالل السالم لإن ء االنهال  ،لاسأت دة التملوق السو سوق
السلموق ،لينفوه مخئر ت الحوار الزوطزنزي ،لبزنز ء الز للزق
االيح ديق.
رابت ً :ييكو األحبا لالمكون ت السو سوق الوزمزنزوزق عزلزى
يمسك بخو ر السالم الهي يييي مزن الزأزبامز ز الزمزبز أي
ب لمئرتو ت الثال  ،لالهي يضمن إن ء االنهال لم يزئيزب
علوه.

مس ً :يحئص األحبا لالمكون ت المشكلق ل ها الأزحز لزف
على فأح الب أم م ك فق الهوى السو سوق لمكون ت الحئاك
الغنوبي السلمي لثورة الشب السلموق ،لزلزمزشز ركزق فزي
الأح لف على ق ع ة الشئاكق الوطنوق لاسأزتز دة الزتزمزلزوزق
السو سوق.
ص در عن الأح لف الوطني للهوى السو سوق الومنوق.
 .6الم يمئ الشتبي الت م
 .0الأغمع الومني ل صالح
 .2الحب االشأئاكي الومني
 ./الأنظو الوح لي الشتبي الن صئي
 .9الحئاك الغنوبي السلمي
 .1حب الت الق لالبن ء
 .7إيح د الئش د الومني
 .1حئكق الن ضق للأاووئ السلمي
 .0حب الأض من الوطني
 .6/إيح د الهوى الشتبوق
 .66الأغمع الوح لي الومني
 .60حب البتث التئبي االشأئاكي
 .62حب السل لالأنموق
 .6/الحب الغم وري
 .69حب الشتب ال يمهئاطي
 .61حب البتث التئبي االشأئاكي الهومي
يوم :السبت
ي ريخ 7 :شتب  6///الموافق 62 :أبئير 0/60
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حب البتث التئبي االشأئاكي
أمق عئبوق لاح ة ..ذات رس لق ل ة
بزززوزززززز
انطالق ً من موقفن المب ةي ال اعي إلى إزالق نظ م البشوئ
نتلن رفضن لبو ابن عوي لأعوانه..
أع د بو ابن عوي ن ةب عمئ البشوئ للزيئ دف عه ،يغئبزق
عمئ سلوم م يئ مخ بئات الئةو المصئى المخلوع حسني
مب رك في 0/60م ،إب الثورة الشزتزبزوزق الزأزي أطز حزت
ب أل وئ.
فه ضمن البو الب هت لئأس النظ م لبزهزوزق الزتزصز بزق
لضت ً آمن ً ،ل ال من أي إش رة لمط لب الغم هوئ المحأزشز ة
حول الهو دة الت مق ،بر إ أبل في السكئ لال قوق لم إلزى
ذلك .كم ل يشئ ألي حلول سو سوق لألزمق الأي اسأفحلزت
ب لمسأوى الهي حئك كر م السودا لقئا  .لل يأحز
عن مح ربق الفس د لرموز  ،لال الزكزأز ةزب لالزمزوزلزوزشزوز ت

الئفوق محم ضو ء ال ين الزنز طزق الزئسزمزي
ب س حب البتث الزتزئبزي االشزأزئاكزي-قزطزئ
السودا  ،يحئر من المتأهر عصئ يوم الخمو ،
لانطلق مغ دًا إلى س حق االعأص م

لصن ع الفوضى ،لقألق المحأغون السلموون غ راً .كزمز لز
يضف ر ي ًا للمش المحأهن سوى حظئ الأغوال ،ببسز طزق
أل ابززن عززوي هززو عززمززئ الززبززشززوززئ فززي ثززو آ ززئ.
إ هه الأمثولوق سوي لن ينطلي علزى الزغزمز هزوزئ الزأزي
انأصئت بسلموأ الواعوق على نظ م الحئاموق ليغ ر الز يزن
لأرب الفس د .لبمثلم أربئت رةوسه على الأنحي سأغزبزئ
هو لبهوق التص بق على االسأسالم جراديز ز لمزطز لزبز ز ..
ب العأص م المأواصر لالأزمزسزك بزخزوز رايز ز الزمزشزئلعزق
الواضحق..
الأحوق للص م ات لالص م يزن عزلزى مزوز ا االعزأزصز م
لهئابقاألسبوع ،له يه مو للت ل درلس ً في الزتزبزهزئيزق
لالبس لق.
قو دة ينظوم ت الت صمق
الخئطوم
 66أبئير 0/600م
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كشفت تصريحات نتنياهو األخيرة عن مسألتين في غأايأة
األهمية والخطورة تلقيان مزيدا من األضواء حول نوايا العدو
وأهدافه.
األولى :ضم المستوطنات في الضفة الاربية المحتلأة إلأى
كيان العدو واعتبارها جزءا منه في خطوة تمهد لضم كأامأل
الضفة الاربية لكيانه في مرحلة الحقة ،والمتابع لأمأجأريأات
األحداث ال يجد صعوبة في الوصول إلأى هأذا االسأتأنأتأاج،
فالعدو الصهيوني يصر عألأى تسأمأيأة الضأفأة صبأيأهأوداص
والسامرة ويعتبرها جزءا من صأرض إسرائيلص المزعومة ،وقد
أقدم نتنياهو على خطوته األخيرة في هذا الأوقأت بأالأذات،
ليس لحسابات انتخابية دون إسقاطها من الحسبان بأل فأي
إطار التمهيد لتمرير صصفقة الأقأرنص بأالأتأعأاون مأع اإلدارة
األميركية ،وإذا كان البعض يأعأتأبأر أن الأكأتأل الأبأشأريأة
الفلسطينية في الضفة الاربية قد تمنع مثل هذا األمر ،فأإن
مفهوم العدو ومن خلفه الحليف األميركي تختلف ،فمأا رشأح
عن صصفقة القرنص أن هذه الصفقة تسأعأى إلقأامأة كأيأان
فلسطيني في غزة يمتد إلى بعض أجزاء سيناء بأمأا يأتأسأع
الستيعاب خمسة ماليين فلسطيني مما يعني تهجير سأكأان
الضفة الاربية باإلضافة إلى عرب فلسطين الأمأحأتألأة عأام
 ٧٦٩١خاصة وأن صصفقة القرنص الأمأرفأوضأة أسأاسأا مأن
الفلسطينيين لم تلحظ مكانا لفلسطينيي لأبأنأان وسأوريأا
فيها كما تشير إلى استيعاب الفلسطينيين في األردن بعملية
دمج عبر إغراءات اقتصادية ومالية تقدم للنظام األردني.
ويصبح هذا االستنتاج أقرب إلى الواقع بأعأد إعأالن ضأم
القدس كعاصمة موحأدة لأكأيأان الأعأدو وفأرض السأيأادة
الصهيونية على مرتفعات الجوالن السورية المحتلة وتأبأنأي
الواليات المتحدة األميركية لهاتين المسألتين.
الثانية وتتمثل باعتراف نتنياهو أن تمرير األموال القطرية
لحركة صحماسص بموافقة حأكأومأتأه وإشأراف جأهأاز األمأن
الداخلي الصهيوني (الشاباك) هو في إطار اتفاع تم التوصل

إليه مع قطر يقوم على أساس تأكأريأس االنأقأسأام وعأدم
تحقيق المصالحة الفلسطينية ،وهأو الأهأدف الأذي يسأعأى
العدو من خالله إلى تدمير الشخصية الوطأنأيأة السأيأاسأيأة
للفلسطينيين واعتماد سياسة الشرذمة والأتأفأتأيأت وصأوال
للقول أنه ال يوجد طرف فلسطيني مأفأاوض ،وفأي الأوقأت
نفسه يصب في خدمة الهدف األكبر وهو كيان فلأسأطأيأنأي
في غزة وبعض سيناء ،ويفسر في جأانأب مأنأه فشأل كأل
محاوالت المصالحة وعدم التقدم ولو خطوة واحدة في تنفيأذ
أي من االتفاقات التي تم التأوصأل إلأيأهأا طأيألأة سأنأوات
االنقسام الذي كرس بانقالب صحماسص علأى السألأطأة عأام
 3٣٣١وإحكام قبضتها على قطاع غزة.
وفي هذا السياع قد يتساءل البعأض عأمأا إذا كأان هأذا
الوضع يتناسب مع التصعيد األخير الذي شهده الأقأطأاع مأن
خالل االعتداءات الصهيونية الأتأي بألأاأت مأئأات الأاأارات
وحمالت القصف أو عبر إطالع الصواريخ على كأيأان الأعأدو،
ومثل هذا األمر ال يلاي ما ذهبنا إليه ،فالتصعيد األخير كأان
محكوما بتأكيد الطرفين على عدم الرغبأة فأي الأتأصأعأيأد
وصوال إلى المواجهة الشاملأة ،وحأرصأهأمأا عألأى االلأتأزام
بالتهدئة التي تم التوصل إليها ومتابعتها من قأبأل الأدوائأر
المصرية ،وقد يكون على قاعدة التقاطع ال التفاهم أكثر من
مصلحة للطرفين في هذا التصعيد الذي استخدمه نتنأيأاهأو
لتعزيز رصيده االنتخابي على أبواب انتأخأابأات الأكأنأيأسأت
واستفادت منه حماس في مواجهة الحراك الشعبي مأن أجأل
الحرية ورغيف الخبز وفرصة العمل.
أمام كل هذا يبقى الس ال مطأروحأا أال يأدرك الأجأمأيأع
خطورة األوضاع ويبدأ بمأراجأعأة الأذات مأن أجأل الأوطأن
والقضية والعودة إلى خيارات جديدة تستنأد إلأى مصأالأحأة
حقيقية وإلى فعل مقاوم يعتمد على صمود الشعب العأربأي
الفلسطيني وقدراته النضالية العالية.
*****
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عمر حلمي الاول
في الحرب األميركية اإلسرائيلية المفتوحة على الشعب
والقيادة والمشروع الوطني الأفألأسأطأيأنأي ،لأجأأت إدارة
ترامب وحكومة اليمين المتطرف بقأيأادة نأتأنأيأاهأو إلأى
توسيع دوائر حربها على الدولة الأفألأسأطأيأنأيأة بأهأدف
تضييق الخناع والحصار المالي على السلأطأة الأوطأنأيأة،
وبدأت الم سسات األميركية ذات االختأصأاص بأالضأاأط
والمالحقة للبنوك العالمية لعدم تحويل األموال لأخأزيأنأة
وزارة المالية الفلسطينية ،وفي نأفأس الألأحأظأة ،أعألأن
نتنياهو عن نية حكومته على خصم أموال أسأر الشأهأداء
وأسرى الحرية من أموال المقاصة الفلسطينيأة .وهأو مأا
يعني عمليا ليس تجفيف أموال السلطة الوطنية فقط ،بل
الح ول دون التعامل فيما بينها وبين البنأوك الأعأالأمأيأة،
وتضييق الخناع على عمليات االستثمار والمستثمرين فأي
فلسطين ،وشل سلطة النقد الفلسطينية (البن المركأزي
الفلسطيني) من القيام بمهامها الأمأالأيأة عألأى الصأعأد
الداخلية والخارجية ،والهدف من الحصار اإلرهابي المجأرم،
هو الضاط على قيادة منظمة التحرير عموما ،ورئأيأسأهأا
خصوصا لالستسالم لمشيئة اإلدارة الترامأبأيأة ،وتأمأريأر
صفقة القرن المش ومة ،ومن الزاوية اإلسرائيلية يأتأمأثأل
الهدف ،بإلزام قيادة المنظمة على الأتأخألأي عأن أبأطأال
الحرية وذويهم ،وتحويل الكيانية الفلسطينية إلى أداة صال
وطنيةص ،ومرتهنة إلمالءات وسياسات محور الشر األميركي
اإلسرائيلي ومن لف لفهم.
ومن نافل القول ،أن إدارة تأرامأب ومأعأهأا الأقأيأادات
اإلسرائيلية االستعمارية في الحكم وخارجه تحألأم أحأالم
يقظة غبية ،حتى أنها باتت تعتقأد ،أن قأيأادة مأنأظأمأة
التحرير للحظة تأحأت كأل مأركأبأات الأحأرب والضأاأط
واإلرهاب المنظم األميركي /اإلسرائيلي يأمأكأن لأهأا أن
تتخلى عن هويتها ،ودورها ،وتاريخها ،وثوبأهأا الأوطأنأي.
وافترض أولئ المجرمون فأي أمأيأركأا وإسأرائأيأل ،أن
المرونة السياسية الفلسطينية ،وتمسكها بخأيأار السأالم،
ورغبتها ببناء جسور التعاي مع المجتمع اإلسرائيلي على
أسس ومرجعيات عملية السالم الأمأمأكأنأة والأمأقأبأولأة،
يدفعها ألن صتخلعص ثوبها ،وصتلقيص بأهداف الشعب وثوابته
الوطنية إرضاءً ألميركا وحليفتها االستراتيجية ،دولة الأعأار

والجريمة ،الخأارجأة عألأى الأقأانأون .وتأجأاهأل أولأئأ
المتاطرسون ،وأميو السياسة ،الأذيأن أعأمأتأهأم الأقأوة
العمياء ،وافترضوا أنهم عبر سياسة البلطأجأة ،والأحأصأار
يمكن تطويع إرادة القيادة الفلسطينيأة ،حأتأى نسأوا أن
الشعب العربي الفلسطيني واجه الحصار بألوانه وأشأكأالأه
ومسمياته ،وما زال خالل ما يزيد علأى السأبأعأيأن عأامأا
خلت ،ولن تثني إرادته قوة في األرض مهما بلغ جبأروتأهأا
ووحشيتها.
غير أن التأكيد على صالبة الموقف الرسمي والشأعأبأي
الفلسطيني في مواجه التحدي الماثل أمامها ،لأيأس كأل
المطلوب فلسطينيا بل أن الضرورة تتطلب اتخاذ مأواقأف
وإجراءات قانونيأة ومأالأيأة لصأد الأهأجأمأة األمأيأركأيأة
اإلسرائيلية ،والتوجه للمحاكم الدولية ذات الصلة إلفشأال
المخطط المعادي ،وقبل ذل وقف الأتأعأامأل بأاتأفأاقأيأة
باريس ،وقطع كل أشكال التنسيق مع إسأرائأيأل .وأيضأا
التوجه لألشقاء العرب ،السيما وأن الأقأمأة الأعأربأيأة قأد
انعقدت في تونس ،التخاذ ما يلزم من اإلجأراءات لأكأبأح
الجريمة الجديدة .غير أن الأدور الأمأركأزي يأفأتأرض أن
تتحمله األمم الأمأتأحأدة ،واألقأطأاب الأدولأيأة :االتأحأاد
األوروبي ،وروسيا والصين واليابان والهند واألرجنأتأيأن ...
إلخ من الدول والمنظمات القارية واألمميأة .السأيأمأا وأن
االعتداء والبلطجة األميركية تتنافى مع مأواثأيأق وأعأراف
األمم المتحدة ،كما أن ما تتخذه أميركا من إجراءات يعتأبأر
اعتداءً صارخا على دولة عضو في األمأم الأمأتأحأدة ،لأم
ترتكب أي سياسات خاطئأة ،أو مأتأنأاقضأة مأع مأيأثأاع
وقوانين ومعاهدات األمم الأمأتأحأدة ،بأل تأعأمأل عألأى
تطبيقها ،وااللتزام بها .فضال عن أن إدارة ترامب وحكومأة
إسرائيل تضربا الركائز المتبقية من خيار حأل الأدولأتأيأن
على حدود الرابع من حزيران عام . ٧٦٩١
حملة أممية رادعة
المطلوب من العالم تجيي
لإلدارة األميركية المأفونة والمارقة ،التي يقودها رجل
نرجسي وأهوج ،ال يفقه ألف باء السياسة إال وفق مصالحه
وحساباته الضيقة .ومن المفيد االستفادة من الحراك
األوروبي ،الذي تقوده إيرلندا لمواجهة صفقة القرن خالل
األيام القادمة في التصدي لقرار إدارته ،ووأد نزعات
االستعماري اإلسرائيلي نتنياهو ،وأركان حكومته المنحلة.
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د .علي بيان
تأسّست وكالة إغاثة وتشايل الالّجئين الفألأسأطأيأنأيّأيأن
(أألونروا )UNRWA ،في الثامن من كانون األول عام ٧٦٩٦
بموجب قرار األمم المتّحدة رقم  ،٠٣3وبدأت عمليّاتها فأي
األول من شهر أيّار  ،٧٦0٣حيث تسلّمت سجالّت الأالّجأئأيأن
الفلسطينيّين من اللّجنة الدوليّة للصليب األحمأر .وقأد بألأغ
عدد الالّجئين المسجّلين منذ عام  ٧٦٩١وذرّيتهم حتى عأام
 3٣٧١خمسة ماليين موزّعون بشكل أساسأيّ فأي الضأفأة
الاربيّة ،وغزّة ،واألردن ،ولبنان ،وسوريا .من بين األسأالأيأب
التي تعتمدها اإلدارات األميأركأيأة الأمأتأعأاقأبأة فأي دعأم
المشروع الصهيوني التوسّعي ،والأتأنأكّأر لأحأقأوع الشأعأب
الفلسطيني خاصّة والعأرب عأامّأة إعأالن اإلدارة الأحأالأيّأة
برئاسة دونالد ترامب وقف تمويل األونروا في  ٠٧آب 3٣٧١
مبرّرة ذل بزعم أنّ األونأروا صمأنأحأازة بشأكأل ال يأمأكأن
إصالحهص ،كما أنّها تعتبر أنّ عدد الالّجئين الفلسطينيّين هأو
نصف مليون فقط.
إنّ السعي إللااء األونروا التي تعرِّف الالّجئ في برنامجأهأا
بأنّه ص الشخص الذي كانت فلسطين مكان إقامته الطأبأيأعأي
خالل الفترة ما بين األول من حزيران  ٧٦٩٩وحتّى  ٧0أيّأار
 ،٧٦٩١والذي فقد منزله ومورد رزقه نتيجأة الصأراع الأذي
دار عام ٧٦٩١ص ومحاولة اعتماد المفوّضيّة الأعألأيأا لشأ ون
تأأسأسأت عأام  ٧٦0٣وبأاشأرت
الالّجئين ( )UNHCRالتي ّ
عملها في العام التالي ،وعُنِيَت بداية بالالّجئين داخل أوروبّأا
فقط لتوفير المساعدة والحماية بشكل أسأاسأيّ لأالّجأئأيأن
األوروبيّين بعد الحرب العالميّة الثانية ،ولكنّها شملأت فأيأمأا
بعد الالّجئين خارج أوروبّا من خالل إقأرارهأا الأبأروتأوكأول
اإلضافي لعام  ٧٦٩١والذي أزال الحدود الجارافيّة والزمنأيّأة
ال
الواردة في االتفاقية األصليّة ،التي بموجأبأهأا ال يُسأمأح إ ّ
لألشخاص الذين أصبحوا الجئين نتيجة لألحداث التي وقعأت
في أوروبّا قبل األول مأن كأانأون الأثأانأي  ٧٦0٧بأطألأب
الحصول على صفة الجئ .،يهأدف إلأى إلأاأاء حأقّ الأعأودة
استنادا إلى ما تضمّنه القرار  ٧٦٩للعأام  ٧٦٩١مأن خأالل
تحويل اللّجوء الفلسطيني من حالة خاصّة ذات أبعاد وطنأيّأة
تاريخيّة إلى حالة لجوء عامّة ذات أبعأاد إغأاثأيّأة وإنسأانأيّأة
فقط .وبذل يتمّ استهداف الهوية الوطنيّة الفلسطينيّة عأن

طريق نقل القضيّة من مستوى قضيّة شعأب إلأى مسأتأوى
مجاميع وأفراد تعرّضوا كما غأيأرهأم فأي بأالد أخأرى إلأى
انتهاكات واضطهاد أجبرهم على اللجوء ،ويأمأهِّأد الأطأريأق
لخطواتٍ الحق ٍة في تنفيذ المشروع االستعماري الصهيوني.
من جهة أخرى ،وبصرف النظر عأن األسأبأاب وتأراتأبأيّأة
وتسلسل األحداث فإنّ استهداف المخيّمات التي تضمّ الأعأدد
األكبر من الالّجئين الفلسطينيّين مثلما حدث في مأخأيّأمأات
تلّ الزعتر ونهر البارد في لبنأان ،والأيأرمأوك فأي سأوريأا،
واختراع المخيّمات األخرى خاصّة مخيَّم عين الحلوة من قبأل
مجاميع عسكريّة أو ميليشياويّة بهدف االستثمار السأيأاسأي
والتي تزعزع األمن واالستقرار في المخيّمات ،وتسأيأئ إلأى
آليّات التعاون بين الفلسطينيّين واللبنانيّين على الصعيأديأن
الرسمي والشعبي ،وتساعد في السعي الخبيث إللااء األونروا
خدمت وتخدم العدوّ الصهيوني وداعأمأيأه الأدولأيّأيأن فأي
مشاريعهم الهادفة إلى تصفية القضيّة الفلسطأيأنأيّأة وآخأر
صياها الترويج لأ صصفقة القرنص الماألَّأفأة بسأمّ اإلغأراءات
االقتصادية والمشاريع التنمويّة ،ونقل الصراع مأعأهأم إلأى
صراع بين الفلسطينيّين أنفسهم ،وبينهم وبين محأيأطأهأم
من خالل الترويج لخطّة الوطن البديل في األردن و/أو سيناء
ضمن االستراتيجية االستعمارية الصهيونأيّأة الأهأادفأة إلأى
تحقيق مشروع ص إسرائيل الكبرىص من الفأرات إلأى الأنأيأل،
وتقاسم األرض والموارد والنفوذ في الأوطأن الأعأربأي مأع
بعض دول اإلقليم.
إنّ الحفاظ على األونروا من خالل الأمأسأاهأمأة الأعأربأيّأة
الماليّة اإلضافية لتعويض وقف المساهمة األمأيأركأيّأة فأي
تمويلها ،ومستلزماتها المتنامية مع الوقت ،والحأفأاظ عألأى
أمن واستقرار المخيّمات داخليّا ومع المحيط ،وإعادة إعمار مأا
تهدّم منها هو مسار هامّ في مقاومة المشروع الصأهأيأونأي
الذي ال يستهدف فقط فلسطين والدول العربيّأة الأحأدوديّأة
مباشرة وإنّما كل العرب من المحيط إلى الخليأج شأأنأه فأي
ذل شأن المسارات األخأرى السأيأاسأيّأة والأدبألأومأاسأيّأة
والعسكريّة وغيرها .وبذل فإنّ ذل ال يجب أن يأاأيأب عأن
األذهان في م تمر القِمّة العربيّة العاديّة المنعقد حاليّأا فأي
تونس.
******
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بقلم ركاد سالم ص أبو محمودص
أمين عام جبهة التحرير العربية
أوال :سياسة االستيطان ومصادرة األراضأي وتأرحأيأل
العرب كانت سياسة حزب العمل.
واليوم هذه السياسة هي سياسة حزب الليكود وقأوى
اليمين التي فازت في انتخابات الكأنأيأسأت ،فأي وقأت
أصيب حزب العمل بنكسة بحصأولأه عألأى  ٩مأقأاعأد
وحزب ميرتس على  ٩مقاعد.
األمر الثاني :إن تعطي نأتأيأجأة االنأتأخأابأات الأثأقأة
لنتنياهو لتشكيل حكومة يمينية رغم قضأايأا الأفأسأاد
التي يواجهها ،هذا دليل إضافي أن المجتمع اإلسرائيلأي
هو مجتمع من القتلة والأعأصأابأات وال يأعأطأي قأدرا
للقضايا األخالقية التي يدعيها.
ثالثا :إن قادة كحول الفان بقيادة بيني غانتس وجابي
اشكنازي وموشي يعلون قادة األركأان السأابأقأيأن لأم
يخسروا االنتخابات فقد حصلوا على  ٠0مقعد كنأيأسأت
أي بالتساوي مع الليكود .ألن ه الء لهم تأاريأخ حأافأل
بالقتل والعدوان والتنكيل بالشعب الفلسطيني والعرب.
رابعا :من هزم عمليا هي القوى التي تدعي الأيأسأار،
والتي ت من بحل الدولتين واالنسحاب من أراضي احتلت
عام  . ٧٦٩١فحزب العمل حصل عألأى سأتأة مأقأاعأد
وحصل حزب ميرتس على  ٩مقاعد فقط ،أي أن قأوى
الوسط واليسار قد حصلت على  3٣مأقأعأدا فأي وقأت
حصلت قوى اليمين على  ٠٣مقعدا.
خامسا :الصوت العربي تراجع من  ٧٠عضو كنأيأسأت
عندما كان موحدا في القائمة المشتركة إلى ما مجموعه

 ٧٣مقاعد عندما انقسم إلى قائمتين الجبهة الأعأربأيأة
للتايير ،واتحاد التجمع والمأوحأدة .فأبأيأنأمأا حصألأت
القائمة المشتركة على  ٧٠عضو كنيست في االنتخابات
السابقة بنسبة تصويت في المجتمع الأعأربأي بألأاأت
حوالي  ،%٩٠أما في االنتخابات الحالية تأراجأع الصأوت
العربي في وقت وصلت فيه نسبة التصويأت الأيأهأودي
إلى  .%١٧ولو كان األمر نفسه في المجتمع العربي لكان
توزيع القوى داخل الكنيست مختلف تأمأامأا .وربأمأا ال
يعود تدني نسبة التصويت العربي لأوجأود قأائأمأتأيأن
وحسب وإنما انتشر في دوائر االنتخابات في الأمأنأاطأق
العربية يهود يضعون كاميرات تصوير وبشأكأل ظأاهأر
لتخويف الناخب العربي.
سادسا :إن وجود حكومة بقيادة نتنياهو في إسرائأيأل
لن ياير الصورة السياسية السابقة ،فأقأد قأدم وعأودا
أثناء حملته االنتخابية بأنه سوف يضم المستوطنات في
الضفة الاربية ويقوم بتهديم الخان األحأمأر ،يسأاعأده
في ذل وجود ترامب في الأبأيأت األبأيأض الأذي أيأد
سيادة إسرائيل على الجوالن والمتوقع أن ي يأد سأيأادة
إسرائيل على المستوطنات وهو اعتراف بأاألمأر الأواقأع
كما ي كد ترامب.
أخيرا ،إن موقف القيادة الفلسطينية برفأض صأفأقأة
العصر وقطع العالقة مع أميركا والتوجه إلى الم سسأات
الدولية وتعزيز المقاومة الشعبية سوف يسقط مأ امأرة
ترامب ومخططات نتنياهو فنحن عألأى أرضأنأا وبأيأن
أهلنا.
*****
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استقبلت قيادة حزب طليعة لبنان العربي االشتراكأي فأي
الشمال ممثلة بأمين سر الفأرع الأرفأيأق رضأوان يأاسأيأن
والرفاع رشيد دياب وعليا محفوظ ونبيل الزعبي قبل ظأهأر
اليًوم في مركز الحزب بطرابلس ،قأيأادة حأركأة الأتأحأريأر
الوطني الفلسطيني( فتح) في شمال لبنان ممثلة بأاأل أبأو
جهاد فياض واألخوة جأمأال كأيأالأي وأبأو سألأطأان حأيأث
استعرض الطرفان العالقات المشتركأة وسأبأل تأفأعأيألأهأا
وتطويرها على مستوى طرابلس والشمال ،ومواجهة الهجمة
الشرسة التي تستهدف الشعب الفألأسأطأيأنأي بأمأكأونأاتأه
ومصيره وحقه في العأودة وبأنأاء الأدولأة الأفألأسأطأيأنأيأة
وعاصمتها القدس الشريف وأدانوا صفقة العصر المشبأوهأة
التي تهدف إلى إلااء الوجود الفلسطيني وقضيته المقدسة.

عقدت لجنة الدفاع عن حقوع المستأجرين في لبنان (علم
وخبر  )٧3٩٣اجتماعا موسعا برئاسة رئيس اللجنة النقأابأي
كاسترو عبداهلل وبحضور عدد من أعضأاء الألأجأنأة اإلداريأة
بحثت خالله التحركات التي يقأوم بأهأا مأمأثألأو الشأركأات
العقارية والمحاوالت الرامية إلى اإليحاء بأن قانون اإليأجأارات
األسود وضع موضع التنفيذ.
يهم لجنة الدفاع عن حقوع المستأجرين أن تأ كأد أن مأا
يطرح ليس أكثر من إشاعات وأوهام .فالقانون األسود غأيأر
نافذ ،وال يمكن ألي مجلس نواب أن يعمد إلى تنفأيأذه الأذي
سي دي إلى رمي بمأئأات آالف الأمأواطأنأيأن الألأبأنأانأيأيأن
وعائالتهم في المجهول.

لذا ،وانطالقا من أن الدولة هي المس ولة األولى واألخأيأرة
عن حياة ومعيشة مواطنيها ،كل مواطنيها وليس فقط حفنة
منهم ،وانطالقا من أن الم سأسأات الأرسأمأيأة لأم تأعأمأد
حتى اآلن إلى وضع سياسة إسكانأيأة مأتأرافأقأة مأع خأطأة
تنفيذية تأخذ بعين االعتبار أوضاع المستأأجأريأن الأقأدامأى
ومصلحة المالكين الصاار الذين أصبحوا قلة بعد أن استولت
الشركات العقارية على أمالكهم ،تأرى لأجأنأة الأدفأاع عأن
حأأقأأوع الأأمأأسأأتأأأجأأريأأن فأأي لأأبأأنأأان فأأي الأأعأأودة إلأأى
إقرار القانون  ٦3 / ٧٩٣الحل الوحيد بأانأتأظأار أن يأبأحأث
مجلس النواب مشروعا جديدا لإليجارات السكنية الأقأديأمأة
وفق مشروع تقدمت به لجنة الدفاع عن حقوع المستأجريأن
بانتظار ذل  ،ستتابأع الألأجأنأة تأحأركأهأا بأكأل األشأكأال
الديمقراطية المتاحة ،وفق خطة ملموسة أقرتها الأجأمأعأيأة
العامة للمستأجرين .كما وستعقد عند الساعة الثانية عشأرة
من يوم الثالثاء المقبل ،الواقع فيه  ٧٩نأيأسأان ،مأ تأمأرا
صحفيأا فأي مأقأر االتأحأاد الأوطأنأي لأنأقأابأات الأعأمأال
والمستخدمين في لبنان لشرح موقفها مما يجري.
لجنة الدفاع عن حقوع المستأجرين في لبنان
الهيئة اإلدارية
بيروت في  ٧٣نيسان 3٣٧٦
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جتمع املرأة اللبنانية

في حفل تكريم األمهات على مسرح الرابأطأة الأثأقأافأيأة
بتاريخ  ٠٧/٠/3٣٧٦بالتعاون مع مجمأوعأة مأن الأهأيأئأات
النسائية الشمالية وبمشاركة وفد من تجمع المرأة اللبنأانأيأة
برئاسة مس ولة فرع الشمال د  .عليا محفوظ عبأر تأكأريأم
ن
عميدات له في النضال النسوي والوطأنأي والأقأومأي وهأ ّ
المناضلتين أميرة حروع (أم ثائر) وميسر األطأرش .وخأالل
التكريم قدمت الدكتورة محفوظ نبذة مختصرة عأن سأيأرة
كل من المناضلتيأن األطأرش وحأروع قأبأل أن تأتأسألأم
المناضلة ميسر األطرش درعها التكريمي وتتولى الأمأربأيأة
األستاذة رشا حروع استالم الدرع التأكأريأمأي لشأقأيأقأتأهأا
المناضلة أميرة حروع التي توجه بعدها وفأد مأن الأعأائألأة
والتجمع ورفاع الدرب في قيادة حزب طليعة لبنأان الأعأربأي
االشتراكي في الشمال لزيارة المناضلة أم ثائر (شفاهأا اهلل)
مقدمين لها درع التكريم:
وقيما يلي نبذة عن السيرة الذاتية لكل من:
الرفيقة أميرة حروع:
بدأت نضالها وهي بعمر الصبا واندفاع روح الشأبأاب ،لأم
يقتصر نضالها على الجانب النقابي والنسوي بل اتسع حأتأى
بلغ منتهاه في النضال الوطني والقومي.
مع بداية الحرب األهلية البايضة لعبأت الأمأنأاضألأة دورا
فاعال إلى جانب المناضلة المرحومة عصمت األدهأمأي فأي
التجمع الوطني للعمل االجتماعي.
في أواخر السبعينات ومع اشتداد االنقأسأام فأي الأوطأن،
تداعت األميرة المناضلة مع مجموعة من السيدات يأتأوزعأن
على مساحة الوطن وأسسن تجمع المرأة اللبأنأانأيأة كأإطأار
لعمل نسوي فاعل في مواجهة التهمي واإلقصاء الذي كأان
سائدا في تل الفترة.
لقد شاركت في م تمرات ومنتديات عربية وعالمية ولعبت

دورا فاعال في تل المحطات واستحقت التكريأم والأتأقأديأر
من كل مكان حلت به.
يفتخر تجمع المرأة ويسمو بتكريم احدى عميداته وواحأدة
من أميرات النضال في صفوفه ،هي األميرة فأي أمأومأتأهأا
وأعمالها وتاريخها النضالي المشرّف.
أنها المناضلة أميرة حروع.....
أم ثائر ..أنت معنا دوما وإن كنت غائبة بالجسد لظروفأ
الصحية
فتتفضل شقيقتها السيأدة رشأا حأروع السأتأالم الأدرع
التكريمي عنها
وجاء في سيرة الرفيقة ميسر األطرش:
بدأت حياتها النضالية في العام  ٧٦0١حين كانت قضأيأة
التحرر الوطني همّ كل عربي شريف وألنهأا مأنأاضألأة مأن
طراز اللواتي حملن قضايا الوطن واألمة على كواهلهن لأقأد
شاركت في مظاهرات التنديد بالعدوان على قناة السأويأس
وهتفت لتحرير الجزائر ودحر المحتل وإطالع كل المعتقليأن
من سجون االحتالل الفرنسي ،شاركت مأع رفأيأقأاتأهأا فأي
إسعاف المصابين فأي حأرب  ،0١كأمأا شأاركأت فأي كأل
الساحات مع الثائرين اعتراضا عألأى الأتأزويأر فأي نأتأائأج
االنتخابات إلسقاط نيابة المرحوم الدكأتأور عأبأد الأمأجأيأد
الرافعي.
شاركت في العديد من الدورات التدريبيأة والأتأطأويأريأة
لألونيسكو كما أسهمت مع المناضالت الطرابلسيأات خأاصأة
واللبنانيات عامة في خدمة التجمع.
تجمع المرأة اللبنانية يفخر بكل منأاضأالتأه وعألأى وجأه
الخصوص المناضألأة الأمأعأطأاءة ،األم والشأقأيأقأة لأكأل
المناضلين بعطائها وتضحياتها ،رئيأسأة الأتأجأمأع لأدورات
سابقة أنها المناضلة الماجدة الرفيقة ميسر األطرش.
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بقلم عمر شبلي

ك يا عمر،
ت تُشبِهُ بالدَ َ
َلكَمْ كن َ
ت تُخفي سِكِّينَ َ بجرحِ ً.
وأن َ
***
يا عُ َمرْ:
على الجرحِ تعبرُ بينَ الشظِيَّةِ،
ظرْ.
والوطنِ المنت َ
ف تظهرُ يا سيِّدي،
متى سو َ
ظرْ؟
أيُّها الوطنُ المُنْت َ
ت تمل ُ حتى تعود به
ت لتأتي به ،وما كن َ
خرج َ
سكّينةٍ يا عمرْ
غيرَ ِ
وتعرفُ أ ّن َ سوف تمرُّ على مذأباتِ الطريق،
وتعرفُ أنّ َ سوف تمرُّ على حاجزٍ عربيٍّ،
ش َ الحاجزُ العربيُّ،
وسوف يفتِّ ُ
وتعرفُ أنّ سوف تمرُّ على صالعلقميص وابن ِه
وتعرفُ أنَّ الحواجزَ مملوء ٌة بالوجوهِ الاريبةْ
ولم َت ُ تمل ُ تأشيرة للعبور عليها،
سوى أنْ تمرّ عليها بهندا ِم َ المدرسيِّ،
وقَصَّةِ شَ ْع ِر مراهقْ.
هدُهُ
تخبئُ جرحا بصدركَ ،كانت تُهدْ ِ
وأنت ِّ
أم َ القرويّ ُة منذ الوالدةِ في صالزاويةْص
ُّ
ن فيها،
بأغنيةٍ ال تجفُّ فلسطي ُ
إلى أنْ غدا عندَ مدخلِ صسِلْفيتَص
جرحا بصدر العدو.
خرجتَ ،ولم ت ُ تمل ُ إالّ عنادَكْ،
وسِكِّينة لم تجدْ غيرَها
من أقاصي الخليج،
ألقصى المحيط سالحا.
وكانت مخازنُ أسلحةِ العربِ العاربةْ
مُكدَّسة في المخابئْ.
ونعرفُ من يشتريها
بأعمارِنا،
وأموالنا الهاربةْ
***
ت تحتاجُ ضوءا،
أن َ قد كن َ
وأعرفُ َّ
وتحتاجُ ليال،
ق وبينَ العدوّ.
لتعبرَ بينَ الصدي ِ
وكلُّ الحواج ِز مُثْخَنَةٌ بالجراحِ
ل ُمطْفَأةٌ
وتعرفُ أنَّ القنادي َ
بع َد قتلِ الوطنْ.
بأمرٍ من الحاكمِ العسكري،

وأمرٍ من الحاكمِ العربيِّ.
ن تُحاكَمَ حتى السكاكينَ،
قدِ اتفقا أ ْ
خوفا من البرتقالْ،
ودفعا أليِّ احتمالْ
العربي
َّ
ظ الزمنَ
ت فيها ،فمن يُوقِ ُ
ل ال زيْ َ
والقنادي ُ
من النومِ؟
من يُوقِظُ األمّهاتِ من الحزن والدمع؟
من يُشْعلُ النارَ؟
ل والدِها،
إنّ صاليمامةَص تعرفُ قاتِ َ
ل مشاول ٌة
إنّ ُه خالُها ،وأخو أمِّها ،والقبائ ُ
بأ صالبسوسص.
وأفيالُ صأبرهةٍص بأالحجازِ تجوس.
ب مملوءةٌ بالرجال.
والمضار ُ
ف بأغمادِها،
والسيو ُ
وقري تفاوضُ صأبرهةص كي يردّ الجِمالَ
باي ِر قتالْ.
***
سألتُ أبي كيف ال تخلعُ الخيلُ أرسانَها؟
ف بأغمد ٍة من ذهبْ.
والسيو ُ
قال :إنَّ السيوفَ لها طبعُها ،ليس تَل َمعُ
إال إذا جُرّدتْ.
ق الذهَبْ.
ف يا ولدي ال يلي ُ
وبالسي ِ
قلتُ :يا أبتي ،كيف يَحترعُ البيتُ،
وهو حجرْ؟
س تحتَ الحرائقِ
وهل يعرفُ النا ُ
أسبابَ هذا الحريق؟
ن يأتي الذي يُحرِعُ البيتَ،
ومن أي َ
يا أبتي ،بالحطبْ؟
حطَبْ.
القوي َ
ِّ
كل لحومِ الضِعافِ لنارِ
قالُّ :
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ن الذي
م تعرفُ أ ّ
غدا سوف تكبرُ ،يا ولدي ،ث ّ
ال يعي ُ ألجلِ الوطنْ،
ويموتُ ألجلِ الوطنْ،
يضنُّ عليهِ الوطنْ
بشاهد ٍة أو كَفَنْ.
ث األرضَ أبناؤها
ويا ولدي ،إنّ من ير ُ
ي تعرفُهمْ.
وه َ
بينَها من ُذ كانت ،وبينَ بنيها نسبْ.
وفي البدء كان الوطنْ.
فهو يشبهُنا،
كل ما فيهِ،
ويُشبهُنا ُّ
أشجارُهُ ،والطيورُ ،وصوتُ عواصفِهِ ،والرعود،
ويعرفُنا فيهِ حتى الكفنْ.
ويشبهُنا حين نب ُعدُ عنهُ،
ونحملُه في المطارات ،يعرفُهُ الناسُ في كلِّ
ما نحن نحملُهُ من حنينٍ،
وحين المفتِّ ُ يسألُنا في المطاراتِ
نُعطيه نصفَ البطاقةْ،
ويبقى بحوزتِنا نصفُها للرجوع إليهِ،
ولو في كفنْ.
م من الموتِ ،يا ولدي ،كيف تبني الحياة.
تَعَلَّ ْ
م في فلسطينِنا
لقد جعل المعتدون له ْ
وطنا مستحيال
علي من اآلنَ ،يا ولدي ،أن تحبَّ الذين يموتون
ن مستحيل،
مث َل َ في وط ٍ
م مستحيال.
لكي ال يكون به ْ
م يستطيعون تحديدَ أعمارِهمْ،
م وحدَه ْ
هُ
وتحديدَ عمرِ العدوّ
قلتُ :كيف؟
قالَ في حِدَّ ٍة وحُنُوٍّ:
ن سِكِّينة ،أنت تحملُها
تموتُ ،ولك ّ
سوف تبقى ،ولو متَّ ،ماروزة
أبدَ الدهرِ فيهمْ
ن للمعتدي
ليعرفَ من شاءَ أنَّ فلسطي َ
وطن مستحيل،
وأنت الذي سوف تجعلُ ُه مستحيال
ت
ن مُتَّ ،يا ولدي ،لم تم ْ
وإ ْ
ألن سوف تعودُ ،وفي بطلٍ آخرٍ ال يموت،
لتقتلَهُ ،وتعودَ إلى صالزاويةْص
ت قات ُل َ المُتَبَجِّحُ أ ّن َ مُتَّ.
لقد ما َ
يقولون ، :يا أبتي ،إنّ بعضَ القبور
بباطنِها ليس يوجدُ موتى.
ت يَجِئْنَ إلى جدَثٍ
فلماذا إذن نحفر القبرَ ،واألمَّها ُ
ال فقيدَ بهِ،
ويذْرِفْنَ أكبادَهنّ عليه؟
قال :الصدو ُر قبور لهمْ
ألنّ القبو َر ستُح َف ُر في األرضِ

للميِّتين ،وأمّا الشهيد فسوف يظلُّ،
ع حيّا،
ويُرزَ ُ
حي على األرضِ ،حيٌّ لدى ربِّهِ في السماء.
هو ٌّ
أبتي ،دُلّني أين تل القبور التي ليس فيها جُثَثْ؟
م هذا؟
ومقبرةُ القريةِ اتّسعتْ ،كيف أفه ُ
م تعرف أنّ القبورَ شواهدْ،
ستكبُر ،يا ولدي ،ث ّ
ن نمشي عليه ،تكوَّنَ منّا،
والترابُ الذي نح ُ
ومن أهلنا الراحلين وأجدادِنا
ربما يجرفون القبور،
ولكننا سوف نجعلها في الصدور.
لكل شهيد.
ل صدؤٍ سنحف ُر قبرا ِّ
ففي ك ّ
وحين تصير الصدو ُر هي المقبرةْ
يقومُ الوطنْ،
ويجيءُ الوطنْ.
تأخرْ.
ولو في المجيء َّ
ويا ولدي ،ال يخافُ من الموتِ
م هاربين.
إالّ همُ ،تَاَمَّ ْلهُ ُ
م من الخوفِ،
ت معه ْ
بنادقُهمْ هرب ْ
ت بندقيّةْ!
فاعجبْ لسكِّينةٍ هزم ْ
***
ح َ يلمعُ في وجههِ
كان جر ُ
ُتهَم بالوطنْ،
قتلوكَ أل ّن َ م َّ
ل حتما.
تهمةٌ توجِبُ القت َ
ك يا ع َمرُ العربيُّ.
س إالّ َ
كانَ ال يُشْبهُ القد َ
وأم َ يجه ُ في مُقلتيْها العرب
ُّ
أم َ يا ع َمرُ العربيُّ
ولم ت ْب ِ ُّ
ط شعرَكْ.
إن َ اآلنَ في حضنها ،وتمشِّ ُ
َّ
ت تطلبُ إذْنا مع الفجرِ منها،
وها أن َ
وقد ودَّعتْ َ بدمعٍ،
وما كلُّ دمعٍ يُذاعْ
***
العربي
ُّ
ت مث َل َ ،يا عمرُ
وال يُ عبُ المو ُ
دع اآلخرين يموتون فوع الكراسي
ت في حضن هذا الوطنْ
ومتْ أن َ
لتصبحَ أعلى ،وأكبرَ منهمْ
ْسي َ اآلنَ كلُّ القلوبِ
ف ُكر ُّ
فيا أيُّها الشهداءُ
م تستحقّون أن تخلعونا،
وحدَك ْ
وال يخلعُ المرءُ صاحبَهُ دونما سببٍ
ونحن بال صاحبٍ يا عمرْ.
وسكِّينُ مطبخِ أمِّ َ لما شحذْتَ
على دمعِها قدرَكْ
ال تمُتُّ بأيِّ صلةْ
ألسلحةِ الزمن العربيِّ الجبانْ
ش سجّادة من د ِم ْ،
سأصلّي ،وأفر ُ
ألنّ د َم ْ
وحدَهُ صالح لنقيم عليه صالةَ الجنازةْ،
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ونقيمُ عليه صالةَ الحياة.
ب ودعاءْ.
مآذنُنا ليس فيها سوى تع ٍ
مساجدُنا ليس فيها غضبْ،
عواصمُنا ليس فيها سوى حاكم
من ذهبْ.
مخازنُنا ليس فيها سوى أوسمةْ،
ف خشبْ.
وسيو ِ
ك من بعدِ مو ِت ْ.
ويا عمرُ العربيُّ عرفنا َ
وما قيمةُ المعرفةْ،
ن أمٌّ وأبْ.
ولكنْ ،ترابُ فلسطي َ
وهل نسَب بيننا حين تبقى وحيدا؟
وكل العربْ.
ُّ
يقولون :نحن ساللةُ عمْر ٍو ومعدي كربْ.
ن أمَّ الجميعْ
وتادو فلسطي ُ
حرّةْ
من النهر للبحرِ ُ
خطَبْ
بم تمرٍ من ُ
وأسلح ٍة من ذهبْ.
وكنتُ أصيحُ وأغ ِم ُد صوتي
ت دون لهبْ
فمن بعدِ مو ِت َ ال يُقبَلُ المو ُ
ت دونَ لهبْ
حَذا ِر من المو ِ
ثمرُ العم ِر نصنعُ ُه من لهبْ
ح َ أجعلُ ُه قِبلتي
وسوف أصلِّي ،وجر ُ
ل صالتي
فيا أوّلَ القِبلتيْنِ تَقَبَّ ْ
ل صالتي
ويا آخرَ القِبلتَيْنِ تقبّ ْ
ع ركعتيْن بايرِ إمامٍ
أصلّي بال راد ٍ
ح المبتسمْ،
سوى جر ِ
على أن يكونَ وضوئي بدمْ.
م سقطْتَ بالدَكْ.
وكم كنتَ تشبهُ يو َ
وتشبهُ خارطة ال يُحَدِّدُها اآلخرون
ل ضحكتِ َ استعمرتْني،
نفاصي ُ
فكيف تُحرِّرُني بعدَها من إسارِكْ،
أنا العربيُّ الذي قتلوه على النهروانْ
ويومَ الجملْ
لقد مُتَّ عنّا جميعا،
ت شهيدا باير كفنْ
سقط َ
م من القمرْ
فتقدّ َ
ثم صار الكفنْ
***
ألم َ أنْ تتألّمْ،
ِّ
ن عليها إذا ما اعترِتْها ابتسامةُ ثارِكَ
ولك ْ
أنْ تتَبسَّمْ
وأمُّ َ قد زغردتْ ،وثيابُ الحدادِ عليها
م الذين
ت مقلتيْها أما َ
وال دمع ٌة كشف ْ
جدَثا
م جعلوا صدرَها َ
بأحقاده ْ
ك كالجرحِ قاسيةٌ
وتعرفُ أنَّ ابتسامةَ ثارِ َ
حرْقةٍ في دمِ األمِّ عرسا ومأتمْ
وتُ َجِّجُ من َ
وتعرفُ أنّ ابنَها لو رأى حزنَها يتألَّمْ
ب كي
فتاسلُ أحزانَها بالدموع التي تدخلُ القل َ

ال يراها.
فيخبرُها قلبُهُ أنّ ُه سيعودُ بال جرحِهِ
ع إلى حضنِ مريمْ،
كيسو ٍ
وأم َ عاتبةٌ يا عمرْ
ُّ
لم تمُرَّ عليها مع الفجر لمّا نَ َويْتَ السفرْ
م على الجرحِ
عتبُ األمّهاتِ يحو ُ
مثلَ الضماد.
ح َ كانت تقولُ لها:
ورو ُ
إخلعي الموتَ ثم ارتديني.
إخلعي الحزنَ ثمّ ارتديني،
سأحضرُ في غزّةَ صالمونديالص
وعرسا ألحمدَ في صيَتْسَهارص
م في صأريئيلْص
وعرسا لعب ِد الكريم المقاو ِ
***
سالم على الشهداء
وأهليهمُ الفقراء،
ظل من دمهم سوف يكفي
وما َّ
لرسم العَلَمْ
ن شهيدا
كل منتظ ٍر دورَه ليكو َ
سالم على ِّ
ت حين أصبحتَ أنتَ القصيدة.
جميعُ قصائدِنا انهزم ْ
ف جبانٌ إذا لم يكن جارحَا
كل حر ٍ
ُّ
ل سِكِّي ِن الحاقد ْة
مث َ
وفي الحق ِد نُبْلٌ إذا ما توجَّ َه للفئةِ الفاسدةْ
***
وما قتلوكَ ،وما صلبوك،
م هبطوا لجهنّمْ
ت صعدتَ ،وه ْ
ألن أن َ
أم َ ،قد أخبرتْنا على الفوْرِ:
ت في حضن ِّ
لقد نم َ
أ ّن َ عدْتَ إليها.
َمدْهُ
ح َ العربيَّ الذي لم ُيض ِّ
البسا جر َ
في نزفه غضب عربيٌّ.
ب في الجهة الثانيةْ.
لقد كان ياض ُ
أم ْ.
ال تصاريحُ ِّ
لم يكن في محطّاتنا العربيّ ِة إ ّ
لقد ضمَّدتْ جرح َ العربيَّ بِضَمٍّ ،وشَمّْ،
وما كان في بوْحها من شِيَمْ.
ت تُطلُّ عليها
وكنتَ أنيقا ،وأن َ
بصورت المدرسيّةْ،
وقَصّ ِة شع ِر فتىً
ياازلُ في الصفِّ أحلى صب ّي ْة
ل مدرسةٍ،
ولم َن ُ نعلمُ هل كنتَ تلبسُ مريو َ
أم قضيّة.
حب َ يا عُ َمرُ العربيّ،
حكاي ُة ِّ
ط بها أبجد ّيةْ.
ال تحي ُ
ل كلَّ القصائدِ
ن منها ،وأمُّ تُخجِ ُ
ب اآل َ
كيفَ أقتر ُ
في اللاة العرب ّيةْ.
فيا عمرُ العربيُّ توكّأْ على صوتِ أمّ َ
حتى ُتكَوِّنَ أرحامُنا عُمَرا آخرا،
س ممتطيا ناقة،
يجي ُء إلى القد ِ
آذار 3٣٧٦
ال على ظهر دَبّاب ٍة عربيّةْ.
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البعل؛ قا الرفاق في فرع
بمناسبة عيد تعأسعيعس
في طرابلس بوضع إكليعل
الوهيد تحسيعن األطعر
القائد العمعنعاضعل ععبعد
من العوري ععلعى ضعريع
األمين العا للحزب أمعيعن
المجيد العرافعععي نعائعب
لبنان العربي االشعتعراكعي
سر قياية حعزب طعلعيعععة
تحسعيعن األطعر  ،وفعي
وإكليل على ضري الوهيد
الفرع إكلي ًال علعى ضعريع
بيروت وضع العرفعاق فعي
الرفي راضي فرحات نائب أمين السر ،أما في الجنوب فقد وضع الرفاق في الفرع إكعلعيع ًال
على ضري الوهيد موسى شعيب وآخر على ضري الرفي ظافر المقد وثالل على ضري
وفاء واستذكار ًا للوهداء على امتداي الوطن.
الوهيد علي قنبر ً
ال أبكيك وال أرثيك فأنت في قلوبنا وضمائرنا وفي نضالنا اليومي من أجعل العمعبعاي
واألهداف وفي العهد الذي قطعناه أن نظل في خندق الدفاع عن أمة الرساالت
ال أبكيك وال أرثيك ألنك األكر منا جميع ًا وأنت الذي ارتقيت من مرتبة معنعاضعل إلعى
منزلة شهيد
فقدمت أثمن ما تملك وأغلى ما عندك لتعوي كل عا في وروي نيسعانعنعا وفعي عوعب
أرضنا الطيبة
تعزف لحن الحياة المتوهج من الوهاية
لك كل الوفاء والتقدير مهما تعديت األسماء تنوعت وما أعجز من كعلعمعة فعي حضعرة
شهيد
ولكم كل الرفعة واإلجال وأنتم في عليين.

