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قيام الكيان الصهيوني في الخامس عشر من أيار لسبعيعيعن  
سنة خلت، نقل المواجهة بين أمتنا وأععااهعهعا  لعت مسعتعو   
جايا، وقا تجسا هذا الكيان علت األرض بفيعل  سعنعال  عل  
قو  االستيمار ولعمها التي أضفت شرعية لولية عليه، ألنعهعا  

رالته قاعاة متقامة تاافع عن أهعاافعهعا ومصعالعيعهعا فعي  أ 
السيطرة علت أرض اليرب وثرواتهم، واسعتعهعاام ععمعقعهعم  
اليضاري ولورهم الرسالي ومشروعهعم العنعهعضعوي، فعكعان  
ترجمة أمينة لسايكس بيكو ولوعا بلفور،  ما تمثلت نتاهعجعه  
األولية في اقتالع الشيب اليربي الفلسطيني من أرضعه  لعت  
مخيمات اللجوء والتشرل وتيويل البقية الباقية  لت أقعلعيعة معا  

  .تزال تياني الياوان والينصرية واليقا 
لقا  شفت النكبة الفلسطينية الكبر  الوضع اليربي ععلعت  
حقيقته،  ذ فضيت وهعم االسعتعقعالل السعيعاسعي، وتعوا ع   
األنظمة وعجز الجيوش، واستفاقت الجماهير العيعربعيعة ععلعت  
هول الصامة، وانافيت باتجاه التغيير والتيعريعر، خعاأعة أن  
الير ة الشيبية اليربية وأحزابها ألر ت مينت النكبة ولالالت  
الياث ال سيما حزب البيث العيعربعي االشعتعرا عي فعاحعتعلعت  
فلسطين موقع الصاارة  قضية مر زية في النضال اليعربعي،  
وربط بين تيرير فلسطين وأهاام األمة التاريخيعة العكعبعر ،  
وشال علت اليالقة بين الوحاة والتيرير وأن الكفاح الشعيعبعي  
المسلح وحاه الذي ييول  مكانات األمة  لت قعارات فعيعيعقع   
التيرير والوحاة،  ال أن الير ة الشيبية اليربيعة بسعبعب معن  
حااثة تجربتها وضيف بنيانها الشعيعبعي لعجع ت فعي  حعااث  
التغيير المطلوب عبر امتاالاتها في الجيش لتكتشف بيا حين  
أنها ميكومة ال حا مة، و ان هذا التغيير في خواتمعه  عارثعي  
النتاهج من قبل أنظمة التوريث والت بيا العتعي سعقعطعت فعي  
االمتيان علت  ل المستويات وتيللت من أععبعاء العمعواجعهعة  
ومستلزماتها، وانخر عت فعي ععمعلعيعة تصعفعيعة العقعضعيعة  

ونعتعاهعج    7691 الفلسطينية، خاأة بيا حرب حزيعران ععام  
، وجاء مسار معا سعمعي بعالعتعسعويعة  7611 حرب تشرين عام  

السياسية.. ليسقط البراقع ععن العوجعوه والعمعواقعف، ولخعل  
  .النظام اليربي مرحلة التراجع ثم االنياار وأواًل  لت االنهيار 

لقا شها الو ن اليربي في هذا الياوان غعيعر العمعسعبعو   
والصراع الوجولي بين األمة وأعااهها  ل أشكال المعواجعهعات،  
وأثبتت تطورات األحااث ومجعريعات األمعور أن  عل األحعااث  
واليروب والتوترات علت أرض فلسطين وتخومها، و ذلك فعي  
قلب الو ن اليربي وعلت تخومه أنها ترتبط ارتبعا عًا وثعيعقعًا  
بمير ة تيرير فلسطين، وأن االستيمار وقاعاته العمعتعقعامعة  
في فلسطين يسييان بكل السبل والوسعاهعل لعيعصعبعح هعذا  

الجسا الغريب جزءًا من نسيج المنطقة يمتلك القوة والسيعالة  
والقيالة عبر خراهط جاياة ترسم بالام  يعانعات مصعطعنعيعة  

ومعن     وهويات مفتيلة علت حساب الهوية القومية الجعامعيعة، 
الصهيونية علت الو عن    –خالل سياسة السيطرة االستيمارية  

  .اليربي سياسيًا واقتصاليًا وثقافيًا واجتماعيًا
وعلت الرغم من حجم هجوم قو  الياوان وضخامتعه ومعا 
حققه هذا الهجوم استنالًا  لت نتاهج الليظة العراهعنعة، فع ن 
النتاهج االستراتيجية ميسعومعة لصعالعح األمعة وحعقعوقعهعا 
التاريخية وأهاافها الكبر ، فظعالمعيعة الصعورة ومع سعاويعة 
األوضاع الراهنة ال تغيب ما تيققه أمتنا من نعجعاحعات، فع ذا 
 انت األمة قا استطاعت في مرحلة، من مراحل الصراع الرل 
علت الياوان من خالل انطال  الثورة الفلسطينية المياأعرة 

 13-71وقيام ثعورة  7691في األول من  انون الثاني عام 
في اليرا ، بقيعالة حعزب العبعيعث  7691تموز المجياة عام 

اليربي االشترا ي، ف ن هذين الياثعيعن أععالا فعي حعيعنعه 
للنضال حيويته وحرارته، وأعالا للجماهير اليعربعيعة ثعقعتعهعا 
بنفسها وقاراتها، وهي تستييا زمام العمعبعالرة معن خعالل 
تكامل الو ني الفلسطيني والقومي اليربي وتالزمهما علعت 
قاعاة التمسك بالثابت القومي الذي ي  ا علت أن فلسطيعن 
هي ملك الشيب اليربي الفلسطيني ومعلعك األمعة، ومعلعك 
األجيال السابقة واليالية والالحقة فال يجوز وال يعيع  ألحعا 
التنازل عنها أو التفريط بذرة من ترابها،  ما أنهعا معتعالزمعة 
ومترابطة عضويًا باألهاام التاريخية الكبر  لألمة اليعربعيعة 
في الوحاة واليرية واالشترا ية، وقا تيزز هذا النهج وحعفعر 
عميقًا في اليقل والوجاان اليربيين عناما وحا عرا  البيعث 
خنا  الجهال من بغاال  لت القاس، وأ ا قاها ثورة العيعرا  
ومسيرته القاها أاام حسين أن "فلسطين في قلوبنا وفعي 
عيوننا  ذا ما استارنا  لت أي من الجهات األربع"، و ذلك وهو 
يشال علت التمسك بفلسطين عربية من النهر  لعت العبعيعر 

  .وهو ينط  بالشهالتين
 ن ما حققته أمتنا عبر قواها الطلييية والعيعيعة لفعع قعو   
االستيمار  لت تشايا هجومها علت الياالت العمعتعقعامعة فعي  
الو ن اليربي إلسقاط مواقع النهوض والمقاومة عبعر  لخعال  
الثورة الفلسطينية أو بيضًا منها في منزل  "التسوية" بيا أن  
تيذر عبر اليروب والمجازر تصفيتها، وتشايا الهعجعوم ععلعت  
ثورة البيث في اليرا  التي تجاوزت  ل الخطوط اليمر وعلعت  
 ل المستويات، فكان أواًل التمرل الكرلي وسيلة ثعم العيعاوان  
اإليراني وسيلة ثانيًا، وتوج بالعيعاوان األمعيعر عي األ علعسعي  

  .3331 واليصار وأواًل  لت غزو اليرا  واحتالله عام  

: 
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و ما في  ل مرة، لم تنطب  حسابات اليقل علت حسعابعات  
البيار فلم تكن أباًا النتاهج بيجم العيعسعابعات والعتعوقعيعات،  
واأطامت قو  الياوان بسا من المقاومة غير العمعسعبعوقعة  
فالشيب اليربي الفلسطيني وميه  ل الجعمعاهعيعر العيعربعيعة  

الجسعام معنعذ     والذي يخوض مواجهة لامية ويقام التضييات 
أ ثر من قرن ونيف واأل حعربعه ضعا االحعتعالل معن خعالل  
انتفاضاته المتتالية )انتفاضة اليجارة( )انعتعفعاضعة األقصعت(  
وحاليًا انتفاضة السكا ين، بقارة  بااعية خعالقعة تعيعبعر ععن  
نفسها هذه األيام ب ضراب األسر  والميتقلعيعن فعي سعجعون  
االحتالل في مير ة األمياء الخاوية، والتي تمثل أنموذجًا حعيعًا  
وحلقة مفصلية في  ري  تيقيع  العهعام األ عبعر معتعمعثعاًل  
بالثابت الستراتيجي، وهو تيرير فلسطين  عل فعلعسعطعيعن،  
وفي الجانب اآلخر استطاعت المقاومعة العو عنعيعة العيعراقعيعة  
بقيالة شيخ المجاهاين المناضل عزة  براهيم األميعن العيعام  
ليزب البيث اليربي االشترا ي أن تلي  الهزيعمعة بعالعواليعات  
المتياة األمير ية وتجبر جيشها علت االنسياب مهعزومعًا معن  
أرض اليرا ، وتنتزع أوهام النصر من أياي األمير يين الذيعن  
ظنوا في ليظة ما أن مفاتيح المنطقة أأبيت بين أيعايعهعم،  
هذه المقاومة البطلة التي تواأل  ل أشكال المواجعهعات معع  
النظام اإليراني وألواته وعمالهه بعيعا أن أو علعت العواليعات  
المتياة  لت  ل ه الء مهمة تامير اليرا  ونسيجه العو عنعي  
واالجتماعي، وهي بال شك أي المقاومة ستهزم  يران وتقعتعلعع  
 لت األبا سياسة اإلبالة وقوانيعن العيعظعر واالجعتعثعاث وبعاع  

  .الماللي وأوهامهم 
في الخامس عشر من أيار، ال با من اإلشارة  لعت أن قعو  
الياوان اليالمي علت اختالم مشاربها رأت في حالة التعراجعع 

ن فرأتها لتنفيذ معخعطعطعاتعهعا العخعبعيعثعة يوالضيف اليربي
وأهاافها الياوانية، في تجزهة المجزأ، وتفتيت المفتت، عبعر 
تغذية نار اليروب األهلية والفتن العااخعلعيعة فعي معيعاولعة 
مفضوحة إلعالة رسم خراهط الكيانات القاهمة ععلعت أسعس 
أثنية ومذهبية وعرقية، باليل ما يجري في أ ثر معن قعطعر 
عربي ال سيما سوريا وليبيا واليمن... مما يتطلب فياًل عربيعًا 
علت  ل المستويات إلغال  باب الفتن واليروب عبر مواجهعة 
 ل قو  التكفير واإلرهاب بكل أ رافها ومسمياتها لاعشًا أو 
حشاًا شيبيًا من خالل التصاي لكل أشكال التاخل األجنعبعي 
اإلقليمي والاولي، و نجاز حلول سياسة ت من انتقااًل سلعمعيعًا 
وليمقرا يًا للسلطة بمشار ة أوسع فئات الشيب، وتعيعزيعز 
الثقافة الو نية وروح الموا نة باياًل لما  فت علت السطعح 
من زيف ال ييبر عن روح األمعة وال يسعتعجعيعب لعتعطعلعيعات 

  .الجماهير وأهاافها
وفي الخامس عشر من أيار، ذ ر  النكبة الفعلعسعطعيعنعيعة 
ناعو الفصاهل والقو  العو عنعيعة والعقعومعيعة واإلسعالمعيعة 

  :الفلسطينية  لت
تيزيز الوحاة الو نية الفلسطينية في   عار معنعظعمعة  -

التيرير الفلسطينية، الممثل الشرععي والعوحعيعا لعلعشعيعب 
اليربي الفلسطيني في الااخل والخارج معن خعالل العيعمعل 
الجال والسريع والياسم إلنهاء حعالعة االنعقعسعام العيعاأعلعة 
وابتيال الجميع ال سيما الفصيلين األساس )فتح، حماس( عن 

والمياأصعة،  ذ سعقعطعت  عل العمعبعررات   عقلية الفئوية
وانكشفت  ل الذراهع، ولم ييا جاهزًا استمرار هذا االنقسعام 

الذي الي  ضررًا ال يمكن وأفه بالقضية الفلسطينية ععلعت 
  . ل المستويات وفي شتت المجاالت

مراجية شاملة ونقاية للسياسات الراهنة من قبل  عل    -
األ رام واالتفا  عل برنامج و ني فلسطيني شامعل يضعع 
النقاط األساسية لبرنامج مرحلي ععلعت قعاععاة العتعمعسعك 
بالثابت االستراتيجعي ععبعر تعفعيعيعل معنعظعمعة العتعيعريعر 
الفلسطينية بيا  عالة هيكلتهعا والعذهعاب  لعت انعتعخعابعات 

  .رهاسية وتشرييية
التصاي لسياسة االستيطان ومصالرة األراضي والقعيعام  -

ب وسع تيرك علت المستويات الو نية والقومعيعة والعاولعيعة 
  .لفضح هذه السياسة والضغط لوقفها

ت مين مستلزمات الصعمعول العجعاي لعلعشعيعب العيعربعي -
الفلسطيني لتمكينه من مواألة  ل أشعكعال نضعالعه ضعا 
االحتالل وفي مقامة ذلك المقاومة  ي  شعرععي ال يعجعوز 

  النيل منه أو التطاول عليه.
لعم أمول األسر  والميتقلين فعي سعجعون االحعتعالل  -

الذين يرفيون شيار تيسين أوضاع اعتقالهم، ورفعع سعقعف 
  .ذلك بالمطالبة بتيريرهم ومياملتهم   سر  حرب

  أما علت الصييا القومي:
تيزيز المقاومة وثقافتها وروحها علت مسعتعو  العو عن  -

اليربي عبر تقايم  ل أشكال الاعم واإلسنال للمقاومة فعي 
اليرا  والمقاومة في فلسطين وهما يقاتالن نيابة عن األمة 
علت قاعاة اإللراك الواعي أن فلسطعيعن  عانعت وسعتعبعقعت 
قضية اليرب المر زية، وأن قضية تعيعريعر العيعرا  تعيعتعل 
أهمية مر زية في هذا الظرم الخطير لييول اليرا  ععربعيعًا 
ليمقرا يًا موحاًا و ما  ان في الموقع األول لعلعافعاع ععن 
أمته خاأة وأن المقاومة الو نية اليراقية تواجه معخعطعطعًا 
يستهام تغيير شكل اليرا  سياسيًا واجتماعيًا وليمعغعرافعيعًا 
وأن الخطر اإليراني ال يقل عن مثيله في فلسطين، وأن هذه 
المقاومة التي تقاتل بليم ثوارها تقعاتعل لعيعس معن أجعل 

  .اليرا  فيسب، بل نيابة عن األمة  لها
الضغط علت النظام اليربي بعكعل السعبعل والعوسعاهعل    -

لتقايم  ل أشكال الاعم للمقاومة في اليرا  وفعلعسعطعيعن 
  . خنا  واحا ومتقام لألمة ضا أعااهها

قيام الجبهة الو نية في  ل قطر من األقطار وفعتعح أوسعع     -
حوار بين  ل الشخصيات واألحزاب والقو  الو نية والقومية علت  
مستو  الو ن اليربي لقيام جبهة قومية واسية وفع  بعرنعامعج  

  يستييا زمام المبالرة وي من مستلزمات المواجهة المطلوبة. 
في الخامس عشر من أيار ذ ر  النكبة الفلسطينية الكعبعر ،  
علت  ل الو نيين والقوميين االرتقاء  لت مستو  المعسع ولعيعة  
التاريخية في مواجهة األخطار التي تتيرض لها أمعتعنعا وأعاارة  
ذلك أن تكون قضية فلسطين  ما قضية العيعرا  معرالفعتعيعن  
لكل أشكال النضال من رغيف العخعبعز وحعبعة العاواء والعكعتعاب  
المارسي في تالزم ال لبس فيه بين الو ني والعقعومعي، بعيعن  
األوضاع القومية واألزمات الااخلية في  ل قطر، من معنعطعلع   
الفهم الواعي واليعلعمعي والصعيعيعح أن  عل قضعايعا العيعرب  
وهمومهم متالزمة ومتااخلة، وأن األولعويعة هعي لعلعمعقعاومعة  
والتيرير  بوابة خالص مما نيانيه ونتيرض له، وبذلك نعخعرج  
من لوامة الراهن  لت فضاءات المستقبل المشر ، فالعمعقعاومعة  

 .في اليرا  وفلسطين قناليل فجرنا المقاوم 



 7102أيـــار   طليعة لبنان الواحد /

 

صحيفة الشارع في لقاء صحفي مع سيادته، أجرته 

المغاربي، التي تصدر في تونس، تناول الرفيق األمين 

العام لحزب البعث العربي االشتتترا تي شتاوم األمتة 

د في اللقاء مواقف الحزب مما  العربية والعراق. وقد حدَّ

 يجري.

وبدورها تنشر )طليعة لبنام الواحد( أهم ما جاء في 

المقابلة تسلساًل عما جاء في التلتقتاء، بتعتنتاويتنت تا 

 الرئيسية.

 

أحبطت المقاومة هدفين للغزاة، وهما: البقتاء فتي 

العراق لمدة ال تقل عن خمسين عاماً، وتنفيذ مشتروع 

ال دف العام األساستي بايدم لتقسيم العراق. وأما عن 

الثالث هو نشر الفوضى ال دامة المدمرة فتي التعتراق 

لتمزيق شعبه ووحتدتته، وكلتإ بتءك تاء التطتائتفتيتة 

والعرقية والمناطقية والعشائرية ففشلت فشاًل كريتعتاً 

وبقي مخطط ا محصورا بين حتفتنتة متن عتمتالئت تا 

يتصارعوم ويتقتاتتلتوم عتلتى التمتائتدة الستيتاستيتة 

 المخابراتية.

قتال العدو اإليراني الذي  ام السبب فتي ببتقتاء -1

أمير ا في العراق، وهو من )أطمع ا بمحاولة التعتودة 

بليه ثانية(. وعن كلإ قال: )واصلت قيادتنا بتجتيتشت تا 

وحزب ا وبأبناء العراق القتال بلى اليوم وهتي متاضتيتة 

في طريق التتتحتريتر وطترد التغتزاة التجتدد التفتر  

وعمالئ م، .. وبقاء القتال قتائتمتًا بتعتد هتذا التزمتن 

الطويل يمثل مصتدر اعتتتزا نتا  تحتزب و تمتقتاومتة 

 و جيش و شعب(.

واصفًا العقبات التي تعيق مشروع التتحتريتر، قتال:  

)مع الحصار الخانق المضروب على الحزب والتمتقتاومتة 

الذي اشترك في تنفيذه علينا العالم الترستمتي بتدولته 

وجيوشه واقتصاده وفي مقدمت م التنتمتام التعتربتي 

لألسف، ...ورغم ما يحدث فقد حققت المقاومة تغييترا 
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جذريًا في معادلة الصراع من ا تحطيم جبروت الجتيتش 

 األول واألقوى في العالم(. 

وعن العمل على تقويض العملتيتة الستيتاستيتة، -2

قال: ) ما أن كنا عمليت م السياسيتة وهتي تتتت تاوى 

اليوم وتنذر باالن يار الكامل(، وتابع قائاًل ال يحصل هذا 

عاما من الصراع ا داد التتفتاف  11فحسب، بل بنه )بعد 

الشعب العراقي حول المقاومة، وحتمًا بنكم تسمتعتوم 

باالنتفاضات الشعبية العارمة التتي بتدأت فتي وست  

 العراق وغربه ثم عمت  ل مدم وقرى جنوبه(.

 

األول: )أؤ د لكم مرة أخرى وألبنتاء أمتتتنتا أم متا -

يجري في العراق اليوم ليس حرباً طتائتفتيتة... بم متن 

يتصارع اليوم هي أحزاب سياستيتة تستتتختدم التديتن 

والطائفية والعنصرية غطاء وخدعة لتمرير مخططات تا 

المشبوهة ومن يتحترك هتذا الصتراع ويتقتوده هتي 

 بيرام ...(.

الثاني: )وفق هذا الف م الصحيح لتلتدور اإليترانتي -

يلتّف شعب العراق متن شتمتالته بلتى جتنتوبته حتول 

المقاومة وحزب البعث الذي يضم مئات اآلالف من  تل 

مناطق العراق أ ترادا وعتربتا وتتر تمتام ومستلتمتيتن 

ومسيحيين ويزيديين وصابئيين وشيعة وستنتة، لتقتد 

 %(.06بلغت نسبة ش داء الحزب من الجنوب أ ثر من 

وهذام السببام، من ضمن أستبتاب أخترى، التلتذام 

أس ما في فشل العملية السياسية، دفع )الكتثتيتر متن 

العمالء من قادة ورمو  العملية السياسية المخابراتيتة( 

لالعتراف بت)أم حكم البعث قدم للعراقيين  ل ممتاهتر 

التقدم والتطور وحقق ل م الحياة الكريمة والتمتستاواة 

بين المواطنين ووفتر لت تم األمتن واألمتام والتعتزة 

 والكرامة(.

وبعد تقديمه التحية للمقاومة والشعب التعتراقتي، 

فقد أعلن عتبه )الشديد على نمام األمة الرسمي التذي 

أعطى ظ ره للبعث وللمقاومة وللعراق وشتعتبته ولتم 

يمد ل م يد األخّوة ولو بمليم واحد أو بطلتقتة واحتدة 

بل يشترك في حصار الحزب والمقاومة ويتتترمتر عتلتى 

 الحزب والمقاومة مع الغزاة ومع أعداء األمة(.

  

وعن سااله عن االنشغال بالعمل التمتيتدانتي عتن 

العمل السياسي، قال سيادته: )هذا غير صحيح، فقيتادة 

البعث والمقاومة تمتلإ من العلم والخبرة والتتتجتربتة 

والمعرفة والكتفتاءة والتوعتي التعتالتي والتتتختطتيت  

االستراتيجي ما يجعل ا تنمر بلى عمتلتيتة الصتراع متع 

الغزاة بمنمار شامل وعميق وبعيد المدى، مما يتجتعتل 

نضال ا و فاح ا يتمتتتد بلتى  تل متيتاديتن التحتيتاة 

العسكريتة والستيتاستيتة واالقتتتصتاديتة واإلعتالمتيتة 

واالجتماعية ثم ميدام العمل األمنتي واالستتتختبتاراتتي 

والمخابراتي ثم بلى ميدام اإلعداد والتعبئة(. وبترهتانتاً 

على كلإ، أوضح سيادته أم العمل السياسي التداختلتي 

رافق المقاومة )منذ اليوم األول النطتالقتتت تا  تءنشتاء 

الجب ة الوطنية والقتومتيتة واإلستالمتيتة والتمتجتلتس 

السياسي العام لثوار العراق ...ثم عدد  بير من مترا تز 

الثقافة واإلعالم ومن بنجا ات العمتل الستيتاستي هتذا 

 االلتفاف الجماهيري الواسع حول الحزب ومقاومته(.

وعلى الصعيد الخارجي، فقد )أعدنا عتالقتاتتنتا متع 

أغلب الدول العربية ومع  تل التمتنتمتمتات األمتمتيتة 

واإلقليمية وعلى رأس ا منممة األمم التمتتتحتدة ومتع 

الكثير من دول العالم، لنا عالقات التيتوم متع بتعتض 

الدول واألحزاب والمنممات في أوروبتا وفتي أمتريتكتا 

الالتينية وفي بفريقيا وآسيا ولدينا متكتاتتب متر تزيتة 

 قومية وقطرية متخصصة تعمل في هذا الميدام(.

وعلى الصعيد اإلعالمي، قال الرفيق األميتن التعتام: 

)بم البعث قتد حتقتق مستتتوى متن األداء اإلعتالمتي 

الواسع .. ولدينا شبكات بعالمتيتة متجتاهتدة أصتبتحتت 

مرجعًا لتكتافتة التدول ولتكتافتة التمترا تز اإلعتالمتيتة 

واإلعالميين في العالم مثل شبكة البصرة وشبتكتة كي 

قار وعشرات المواقع في الفيس بوك ولجام بعتالمتيتة 

تدافع عن العراق في الوطن العربي والتعتالتم وتضتم 

خيرة اإلعالميين التعتراقتيتيتن والتعترب ومتن  تافتة 

 االتجاهات السياسية(.

 

وعن نمرة الحزب حول مشاريع المصالحة الوطنيتة، 

أجاب الرفيق األمين التعتام: )قتدمتنتا وبتوقتت متبتكتر 

مشروعًا متكاماًل للمصالحة الوطنية بما في كلإ بعض 

من اشتر وا في العملتيتة الستيتاستيتة ثتم تتراجتعتوا 

واعترفوا بفشل ا، .. فالمصالحة بالنسبة للبعث تتقتوم 

على ثوابته الوطنية والقومية وفي مقدمت ا التحتفتا  

على هوية العتراق التوطتنتيتة والتقتومتيتة وستيتادتته 

واستقالله وبلغاء  ل ما فرضه االحتالل متن قتوانتيتن 

وأنممة وخاصة الدستور الذي  رع الطائفية والعرقتيتة 

والمناطقية والمحاصصة ثم رفض أي تدختل ختارجتي 

أجنبي في العراق(. واستطرد قائاًل: )أي مشتروع يتطتر  

للمصالحة باإلضافة لما سبق يتجتب أم يتا تد عتلتى 

عروبة العراق وأنه جزء ال يتجتزأ متن األمتة التعتربتيتة 

وبعادة أموال العراق المسروقة والمنت توبتة واعتتتمتاد 

مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات بغتض 
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النمر عن العرق والدين والتطتائتفتة وتتوفتيتر األمتن 

واالستقرار للعراقيين وأم ُيعقد ماتتمتر دولتي تتحتت 

رعاية األمم المتحدة والجامعة العربية ويضمن تنفتيتذ 

 مقرراته(.

  

عن رؤية الحزب للعراق المحرر أوضح الرفيق األميتن 

العام، قائاًل: ) نا أول من قدم مشروعاً للعراق التمتحترر 

وهو المن اج السياسي والستراتيجي للمقاومة العراقية 

ثم قدمنا مشتروعتاً  2662سبتمبر من عام   –في أيلول 

آخر بعنوام مشروع التحرير واالستقالل. وأ دنا في تمتا 

على أم تحرير العراق هتو الت تدف األول وأم التعتراق 

المحرر يجب أم يكوم ديمقراطيًا تعدديًا تمار  فتيته 

السلطة بعد انتخاب ا متن الشتعتب، انتتتختابتات حترة 

وشفافة، وقبل كلإ تتشكل حكومة ماقتة لمدة يتفتق 

علي ا تتولى خالل ا بعادة األمن واالستقرار والختدمتات 

وبناء ماسسات الدولة األساسية العسكتريتة واألمتنتيتة 

والخدمية، ثم تجري انتخابات النتخاب ممثلتي الشتعتب 

يتولوم تشكيل حكومة وفق نتائج االنتخابات. والبتعتث 

يرفض االنقالبات العسكرية ويعتمد في استراتيجتيتتته 

النضالية على الوسائل السلمية الديمقراطية في الحكم 

قدمنا مشروعا لتلتمتصتالتحتة  وتداول السلطة، وماخرًا 

 الوطنية ونشر في  ل وسائل اإلعالم(.

وعن العالقة مع األ راد، أوضح قائاًل: )شعبنا الكردي 

جزء عزيز وأصيل من شعبنا التعتراقتي ...ونتحتن فتي 

البعث نفتخر بأننا أول متن اعتتترف بتأم األ تراد فتي 

العراق شعب وقومية وأنشأنا ل م الحكم التذاتتي فتي 

حين أم الدول األخرى مثل بيرام وتر يا عملوا وال  التوا 

 على تفريس وتتريإ األ راد في دول م(.

وخصَّ الرفيق األمين بالتقدير )األخ الكبير مستعتود 

البار اني وعالقاتنا معه ومع اإلقليم عموما لم تنقتطتع 

بل تعز ت بعد االحتالل وكلإ لموقفته الشتريتف متن 

البعثيين عموماً، ومن البعثيين داخل اإلقليم خصوصتا، 

ولموقف اإلقليم من موجات الت جير ألبناء شعبنا حيتث 

أصبح بقليم  ردستام وخاصة أربيل مأوى للمتشترديتن 

والمملومين من أبناء العراق، فنحن مع األ تراد لتنتيتل 

حقوق م  املة  شعب و أمة في العراق وفي مناطتق 

 تواجدهم األخرى(.

أ د الرفيق األمين العام استتعتداد التحتزب )لتلتقتاء 

والحوار مع  ل من يريد كلتإ عتدا سبسترائتيتلس، وقتد 

التقينا مع أمريكا مرات عديدة ولكن ا ال تتريتد حتوارًا 

متوا نًا وملتزمًا يفضي بلى حل مشكلة العراق بتءنت تاء 

االحتالل ومعالجة آثاره بل تتريتد حتوارا يت تدف بلتى 

تكريس االحتالل وشرعنته والمضي في مشروع تأجتيتج 

الطائفية وتقسيم العراق وتفتيته. ونحن نتعتلتن أنتنتا 

نريد الحوار والتفاوض مع ... أمريكا باعتبارها المحتتتل 

الرئيسي للعراق على أم يجرى الحوار على األسس التتي 

ك رناها والتي تضمن سيادة العراق واستقالله وهويته 

 ووحدته(.

وأوضح أم الحزب طالب أمريكا وبريطانتيتا ألنت تمتا 

من قامتا بغزو العراق وتدميتره(،  تمتا طتالتبت تمتا بت

 )تقديم التعويضات(. 

وأ د الرفيق األمين العام وقوف الحزب )مع أي دولة 

عربية يت دد أمن ا الوطني والقومي بغض النمر عتن 

شكل النمام ولونه، حتى لو  ام معتاديتًا لتلتبتعتث ... 

ولذلإ فنحن مع  ل أقطارنا العربيتة ضتد التتت تديتد 

والغزو الفارسي ونحن مع  ل القوى العربية الرستمتيتة 

والشعبية التي تتصدى للتمدد الفتارستي فتي وطتنتنتا 

العربي الكبير، وعلى هذا األسا  أيدنا عاصفة التحتزم 

وأشدنا بموقف الملإ سلمام بن عبد العزيز وبموقتف 

الدول التي انضمت بلى التحالف العربي والبعث مستعد 

لتقديم الرجال المقاتلين على أي بقتعتة متن وطتنتنتا 

 العربي للتصدي ل ذا التمدد(.

 

وعن دور الحزب في تحذير األنممة التعتربتيتة متن 

الماامرات التي تحاك ضد األمة أوضح الرفتيتق األمتيتن 

العام، قائاًل: )بدأنا نحذر أنممة األمة منذ قتيتام ثتورة 

من وجتود متختطت   1601جويلية  -من تمو   11-26

استعماري يست دف األمة العربية ... وأ دنا ل م بتعتد 

قدوم الخميني بلى السلطة أم المخط  سيشتمتل  تل 

 الوطن العربي من مشرقه بلى مغربه(. 

أمتنا تخوض اليوم معر ة الوجود ... وأقول لألشقاء 

في دول المغرب العربي فليتعموا مما حصل ويحتصتل 

اليوم في مشرق الوطن من عدوام امبريالي استعماري 

 ص يوني فارسي صفوي سافر(.

وخصَّ الرفيق األمين العتام تتونتس وحتكتومتتت تا 

بالتحذير، طالبًا بأم )يلتحموا متع جتمتاهتيترهتم ومتع 

ثوارهم ومع قوى الشعب التونسي وال يستثنوا مواطتنتاً 

واحدًا ... ووجوب االستماع لصتوتته ومتعترفتة أحتوالته 

والمحافمة على حريتتته وحتقته فتي التحتيتاة التحترة 

 الكريمة...(.
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وأوضح )أم عدم االستتتمتاع بلتى نصتائتح التبتعتث 

وتحذيراته  ام سببه أم األنممة العربية عمومًا تعتقد 

أم عالقات ا مع الغرب ومع أمريكا ضمانة بقائ ا أمتام 

التحدي اإليراني .. مع أننا  نا بنفس الوقت نتحتذر متن 

غدر الغرب االستعماري اإلمبريالي ألم الغرب ال قتيتمتة 

عنده خارج قيم المصالح العليا .. وانمري  يف وقتفتت 

أمريكا أثناء رئتاستة أوبتامتا ودول أوروبتا متع بيترام 

تساندها في العراق وسوريا وفي اليمن وفي البحتريتن 

وتخلت عن حلفائ ا وأصدقتائت تا التعترب فتفتوجتئتوا 

 وُصدموا ...(. 

وأما عن األحزاب العربية القومية فقال: )لم يصتمتد 

من ا أمام المخط  االستعماري الص يوني الفارسي بال 

القليل، أغلب ا سق  أو وقع في حضن بيرام ... وتراهم 

يدافعوم عن سياست ا واجتياح تا لتلتعتراق وستوريتا 

واليمن ولبنام وت ديدها منطقة الخليج العربي برمت ا 

  بما في ا المملكة العربية السعودية(.

  

وعن سااله عن أي الحلول هو األنجع لألمة العربيتة، 

أوضح قائاًل: )ال حل لقضيتة األمتة بال فتي التمتشتروع 

القومي العربي التحرري التقدمي االشترا ي، لقد جترب 

العرب  افة الخيارات وخاصة التيار السياسي اإلسالمتي، 

لقد حكم التيار السياسي المتستر بتاستم التديتن فتي 

بيرام وحكم التيار السياسي اإلسالمي التقتلتيتدي التذي 

نكن له االحترام والتقدير في مصر وعند م في تونس 

وفي العراق فماكا  انت النتائج؟ ... لقد عّم فتي تتلتإ 

األقطار الفساد والتخلف والمجاعات وتمزيق المتجتتتمتع 

بلى طوائف وأعراق وتقسيم األوطام بلى أقاليم ومتدم 

ومناطق ثم القتل والت جير والتشريد وسقوط منمومة 

 القيم وتفكإ الرواب  االجتماعية في هذه الدول ..(.

وتساءل الرفيق األمين العام عما )حصل فتي مصتر 

من فوضى واضطراب ثم بشاعة اإلرهاب وتأجيجته ...(. 

وأما عن )تونس فال  الت تراو  في مكان ا ، .. وكلتإ 

بسبب فشل المشروع الستيتاستي اإلستالمتي رغتم أم 

اإلسالميين التونسيين منفتحين على الحياة أ تثتر متن 

غيرهم لكن النتيجة الن ائية لم تتمتثتل فشتاًل كريتعتاً 

للمشروع السياسي اإلسالمي فق  بل أقنعت األغلتبتيتة 

الساحقة من أبناء شعبنا العربي بأم الحل هو في قيام 

نمم وطنية قومية جامعة وممثلة لكافة أبناء الشتعتب 

 دوم تمييز طائفي أو ديني أو عرقي(.

وعن رؤيته للحل الصحيح قال: )نحن نرى أم يتكتوم 

ألي نمام عربي هوية فكرية عربية مامنة ومتنتمتومتة 

قيمية أخالقية تحكم الدولة والتمتجتتتمتع، وكلتإ ألم 

الماامرة متعددة األطراف، وستبقى قائمة تستتت تدف 

ن وض أمتنا وتقدم ا وحريت ا واستقالل ا وأنا أتحدث 

عن تجربة طويلة وعميقة وغنية خاض ا البعتث عتلتى 

مدى أ ثر من نصف قرم، فلما  ام في العتراق حتكتم 

وطني قومي تقدمي تحرري قائم على عتقتيتدة األمتة 

وفكرها ومنمومة أخالق ا وقتيتمت تا حتقتق بنتجتا ات 

 عميمة وانتصارات تاريخية اعترف ب ا العالم بأسره(.

وعن سااله عن اإلشاعات المخابراتية التي تزعم أم 

هناك عالقة بين الجيش الوطني التعتراقتي وتتنتمتيتم 

داعش، أوضح الرفيق األمين العام أم التحتزب يترفتض 

)بقوة من يقول عن جيش العراق الوطني بنته جتيتش 

الش يد صدام حسين، جيشنا معروف للعراقيين ولألمة 

العربية وألبنائ ا أنه جيش العراق واألمة(. ودعا )أبتنتاء 

األمة أم يتجنبوا هذه التسمية المفبر ة والتمتقتصتودة 

 للنيل من جيش م العربي البطل(.

وأوضح مستطردًا: )بم جيشنا الباسل  ام يضم أ ثر 

من مليوم مقاتل أغلب م لم يكونوا بعثيين ... و تام 

في الجيش اآلالف من الضباط غير البعثيين ... وتسلموا 

أعلى المناصب بدءًا من و ارة الدفاع بلى رئاسة أر تام 

الجيش وقادة الفيالق والفرق واأللويتة، وعتنتدمتا حتل 

الجيش بعد غزو العراق ... اختار الكثير من تم متواقتف 

سياسية خاصة ب م تتختتتلتف عتن متواقتف التبتعتث 

وسياسته ... ف ناك الكثير متنت تم متن انتخترط فتي 

التشكيالت العسكرية التي شكلت بعد االحتالل ... اليوم 

% من قادة وآمري الجيش الجديد للعملتيتة 66أ ثر من 

السياسية هم من ضباط الجيش الوطني وهتم التذيتن 

طاردوا المقاومة والبعثيين وقتلوا اآلالف من م...(. وأما 

)القول بام داعش هي ضباط الجيش العراقي مرفوض 

ألنه يراد به اإلساءة للبعث أوالً ثم للتجتيتش التعتراقتي 

العميم والنمام الوطني والتكتل يتعترف أم التجتيتش 

العراقي الوطني عندما  ام تحت قيادة النمام الوطنتي 

لم يكن أي وجتود لتهرهتاب وال لتداعتش والتقتاعتدة 

 والميليشيات الصفوية اإلرهابية(.

رته، قتال الترفتيتق  علمًا أم داعش هدرت دمه و فَّ
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عتدام ءاألمين العام بم ميليشيات بيرام وداعش قاما بت

العراقيين ولكن بنسب متفاوتة، فاقت أعداد التقتتتلتى 

على يد عمالء بيرام  ثيرًا عن أعداد التقتتتلتى التذيتن 

أعدمت م داعش. فءكا  انت داعش، حسب بحصائتيتات 

 الحزب، قتلت العشرات، فءم عمالء بيرام قتلوا اآلالف. 

أوضح الرفيق األمين العام: )بم بعادة العراق بلى متا 

قبل الدولة  ام أحد أهداف أمريكا والكيام الص يونتي 

قبل الغزو، ... وليس قبل الصناعة فق  وهتذا أختطتر 

بكثير مما وعد به بيكر فاليوم يخلو العراق تمامتًا متن 

  ل مماهر التصنيع ومماهر المدنية والتقدم(.

وعن است داف ثقافة المواطنة في المجتمع العربتي،  

واستخالص العبر مما يجري في الوطن العتربتي، أوضتح  

الرفيق األمين العام، قائتالً: )متن ال يتتتعتلتم التدرو   

والعبر مما يجري في العراق وسوريا والتيتمتن ولتبتنتام  

وليبيا ومصر وتونس ودول الخليج والستودام متحتكتوم  

عليه بالفشل...، ولذلإ فءم خير وسيلة إلنقاك األمة هتي  

استخالص الدرو  والعبر مما حدث ويحدث في أقتطتار  

األمة وأول الدرو  هو االنتتبتاه التعتالتي والتحتذر متن  

المخط  اإليراني المدعوم من االستعمار والص يتونتيتة  

العالمية والقائم على غزو األقطار العربية وتقتستيتمت تا  

 وتفتيت ا وبشعال الفتن الطائفية والعرقية في ا(. 

في رده عن ساال يتعلق بدعوته للدفاع عن مصتر، 

في خطاب السابع من نيسام الماضتي، قتال الترفتيتق 

األمين العام: )موقفنا من مصر  قطر عربي هتو متثتل 

موقفنا من  ل أقطار األمة، فنحن في البعث ...نتنتمتر 

بلى  افة األقطار العربية على أنت تا أجتزاء متن األمتة 

والدفاع عن ا واجب مقد  و ما دافعنا عن فلسطين 

واألحوا  وسوريا يجب أم ندافع عن  تل قتطتر عتربتي 

يتعرض بلى عدوام أجنبي أو ت ديد ومصتر التعتروبتة 

بسبب ثقل ا في األمة وتاريخ ا وتقدم ا تتتعترض ... 

بلى ترمر ص يوني غربي ولقد اشتد مع ظ ور ما سمي 

بالربيع العربي، و نا نعرف أم نتتتيتجتة هتذا التربتيتع 

ستكوم عكس بدايته، وهو ما تحقق فعاًل ورأينا مصتر 

ٌتَزجٌّ في أ مات هي في غنى عن ا، وبم أهم ما يت تمتنتا 

في البعث هتو عتروبتة مصتر ووحتدتت تا التوطتنتيتة 

واستقرارها وتقدم ا ... ثم لموقع ا ... في الدفاع عن 

األمة ولتاريخ ا وتقدم ا الحضاري والتقني على أقطتار 

األمة ثم لجيش ا الوطني القومي الكبير التبتطتل التذي 

 يمثل أحد أكرع األمة القوية واألمينة(.

  

ردًا على ساال عن تصدير المتطرفين بلى ليبيا بعد 

انت اء م ام م في العراق، أجاب الرفيق األمين التعتام، 

قائاًل: )المخابرات الغربتيتة والصت تيتونتيتة تستتتختدم 

منممات ...تنقل ا حيث تشاء للقيام بعمليتات ختاصتة 

وسريعة وم مة للغاية وبعد االنتت تاء تتنتقتلت تا بلتى 

ميدام آخر وبلى تنفيذ م مة أخترى ...إلثتارة التحتروب 

وخلق الفوضى ثم تمزيق المجتمعات وتقسيم األوطام 

والدول وهذه المكونات مكلفة بتقسيم المقتستم متن 

وطننا العربي وهي مدربة ومعدة بعدادا متقنا لتنتفتيتذ 

هذا الغرض(. واستطرد قائاًل: )سينقلون ا ويتتتنتقتلتوم 

ب ا مع قوات م الخاصة من العراق بلتى ستوريتا ومتن 

سوريا بلى اليمن وبلى ليبيا ولربما من ليبيا بلى تونتس 

والجزائر...(. ولذلإ نصح المتحاربيتن فتي لتيتبتيتا )أم 

يوحدوا صفوف م ويقطعوا صالت م بالخارج ويعتودوا 

بلى ليبيا الحرة المستقلة الموحدة، ويعودوا بلى شعب ا 

ويعيدوا بليه المساولية والقيادة لكي يختتتار قتيتادتته 

ونمامه وحكومته من م أو من غيرهتم وفتق األستس 

الديمقراطية الشعبية ووفق التعددية الحزبية وتتداول 

 السلطة(.

وعن تر يا ودورها في الوطن العربي، خاصة بتعتد 

فشل االنقالب ضد أردوغام، أوضتح الترفتيتق األمتيتن 

العام، قائاًل: )لألسف تر يا ا تشفت ماخرًا ... أم أمريكا 

 انت تترمر علي ا منذ  متن بتعتيتد ... ولت تذا متثتل 

االنقالب الفاشل نقطة تحول  بير في السياسة التر ية 

جعلت ا تعيد النمر في  ل سياسات ا العامتة وختاصتة 

الموقف مما يتجتري فتي التعتراق وستوريتا والتيتمتن، 

وأصبحت تامن اليوم بأم تتقتستيتم التعتراق وستوريتا 

سيكوم مقدمة لتقسيم ا، ويتضح كلتإ فتي التدعتم 

األمريكي الواسع والقوي لمجاميع  ردية انفصالية فتي 

سوريا .. وألم تر يا أصبحت اليوم تعرف تمامًا أم دعم 

أمريكا ل ذه المجاميع هو بداية لفصتل جتنتوبت تا ثتم 

االنتقال بعد كلإ لتقسيم ا، وليس لتر يا التيتوم متن 
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مخرج من هذا الت ديد الخطير بال التعاوم والتحالف متع 

 .جيران ا العرب ..(

وبسااله عن هذا المشروع، أجاب الرفتيتق األمتيتن  

العام بأن ا )نكتة العصر، وِفرية فارسية ...، من يتريتد 

أم يحارب سبسرائيلس ال يدمر العراق وستوريتا التلتذيتن 

يمثالم مع مصر القوة األساسية الضاربتة التمتنتاهضتة 

إلسرائيل ومحاربت ا وال ادفة بلى تحرير فلسطيتن، ..، 

فالعراق شنت عليه بيرام حرب الثماني ستنتوات ألجتل 

تدميره وتجريده من القتدرة عتلتى ب تمتال مشتروعته 

القومي العربي الن ضوي ...ثم بم اإلج ا  على التعتراق 

وتدميره وبخراجه من معادلة الصراع مع بسرائيل هدف 

بمبريالي استعماري ص يوني نفذته بيرام الخمتيتنتي... 

ولذلإ فءم تشكيل الجيش الفارسي الصفتوي ولتيتس 

الشيعي دجل وتضليل. وبم تشكيله وب ذه التتتستمتيتة 

هو لمقاتلة العرب في العراق وسوريا واليمن وغدا فتي 

 بقية أقطار األمة(. 

وبسااله عن القانوم المذ ور، وعن نتائجته، وعتن 

 موقف الحزب منه، أجاب قائاًل: )

توقيت بصدار قانوم حمر البعث في هذه المترحتلتة 

 11يا د وبشكل قاطع أم البعث وبعد ما يقترب متن 

عاما من الغزو واالحتالل ... ال يزال هو القوة الرئيتستيتة 

في العراق التي يبني علي ا الشعب العراقي آمالته فتي 

تحرير العراق(. وأما عتن أستبتاب بحتيتائته فتي هتذه 

المرحلة، فقد أجاب قائاًل: )بعد أم تفكتكتت وأنت تكتت 

أغلب التنميمات الصفوية وأدينت من قتبتل الشتعتب 

العراقي ... اعتقدت بيرام أم حمر البعث سياجل تدمير 

عمليت م السياسية ... ونحن في البعث والمقاومة لتم 

يحرك فينا هذا القانوم بال مشتاعتر التفتختر واالعتتتزا  

والقوة والتحدي واإلصرار على مواصلة النضال والج اد 

 حتى طرد الفر  وعمالئ م وتحرير العراق، ...(.

وبسااله عن التقرير المذ ور، أجاب: )ليس مت تمتاً  

االعتراف بخطأ غزو العراق ... فق ، بل األهم أم تشعتر 

بريطانيا وشعب ا بفماعة ... تعريض الشعب العراقتي 

بلى  وارث هائلة ...، وبناء على ما تقدم فتءم أمتريتكتا 

وبريطانيا تتحمالم المساولية القانونتيتة واألختالقتيتة 

 لكل ما حصل في العراق(.

واستطرد قائاًل: )االعتراف بالخطأ وهتي جتريتمتة ... 

يجب أم يقترم بموقف تصحيحي وتتعتويتض التعتراق 

والعراقيين ....أما نحن فسنواصل الدفتاع عتن حتقتنتا 

استنادًا بلى أنه )تتوفر لتديتنتا  .الكامل في التعويض ..(

ملفات تفصيلية عن خسائر العراق البشرية والتمتاديتة 

و افة الجرائم التي ارتكبت وهي وثائق م مة ودامتغتة 

تدين الغزاة ولكننا نرى بأم المرحلة الحالية ال تستمتح 

بتحقق كلإ ول ذا فءننا ننتمتر التفترصتة التمتنتاستبتة 

خصوصًا وأم حقوقنا ال تستقت  بتالتتتقتادم. وهتنتاك 

منممات صديقة للعراق تبحث اآلم بمتكتانتيتة بقتامتة 

دعاوى قضائية ضد بريطانيا وأمريكا بعد بصدار تقرير 

تشيلكوت وبعد بصدار الكونجر  األمتريتكتي قتانتوم 

حواضن اإلرهاب الذي أعطى المحا م األمريتكتيتة حتق 

مقاضاة دول كات سيادة بت م دعم اإلرهاب مما يعنتي 

أم أمريكا أسقطت حصانت ا أمام القضتاء فتي التدول 

 األخرى التي تضررت بسبب ا(.

وعن مدى تأثير التقرير على المستوييتن التعتربتي  

الرسمي والعربي الشعبي، أجتاب: )متع األستف أغتلتب 

الدول العربية بسبب ضعف ا وقصر نتمترهتا وبستبتب 

ارتماء بعض ا في حضن بنكلترا وأمريكا لتم ُتتعتر أي 

اهتمام لتقرير تشيلكوت  ما وأم الجتامتعتة التعتربتيتة 

بسبب تبعيت ا وانحراف ا و ون ا اليوم تغ  في سبات 

وفي غيبوبة عما يجري اآلم من ت ديد خطير لمصتالتح 

األمة العربية ولشعب ا ولمستقبل أجيال ا لذلإ لم نتر 

 رد فعل مناسبا ل ذا الحدث الم م(.

 وختم اللقاء بتوجيه التحية بلى الشعب التونسي.
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 يوسف الورلاني 
يتيح اليصر الرقمي للناس، في  ل أنياء اليالم العقعارة 

علت االتصال والتواأل بسهولة، فيعوفعر بعذلعك  معكعانعيعة 
تسهيل التماسك االجتماعي وبناء التفاهمات عبر الثعقعافعات، 
غير أن اليولمة المتزاياة لتكنولوجيعا االتصعاالت، أأعبعيعت 
عرضة إلساءة االستيمال مع انتشار خطاب الكعراهعيعة أ عثعر 

  .ف  ثر
منذ أسابيع ظهر  فل سوري نعازح، معغعرر بعه، يشعتعم 
الاولة اللبنانية، متهمًا  ياها بالتعقعصعيعر اتعجعاه العنعازحعيعن 
السوريين، فقامت الساعة، واشتيلت مواقع التواأل، فعكعان 
تشويه للنازح السوري، وتشويه لصورته، و ان معن العخعطع  
ربط المواقف الفرلية المرفوضة والماانة حعكعمعًا واألععمعال 
الجرمية بوجول النازحين السوريين، و ان هيجانعًا  ععالمعيعًا، 
استقامت ميه عاوانية البيض ضاهم، فاجتعاحعتعنعا معوجعة 
تيريض ضا اللجوء السوري، تصار أحيانعًا ععن مسع ولعيعن 
رسميين في نوع من تيميم الكراهية والعيعنعصعريعة، األمعر 

  .الذي ييم  المشا ل ويفاقمها
لقا اختبر الالجئون السوريون الواألون  لت أوروبعا،  عل 
أنواع األلم المتيل  بالقل ، فهم فعي  عثعيعر معن األحعيعان 
شارفوا علت الموت خالل عبورهم برًا أو بعيعرًا  لعت العاول 
األوروبية، ولم يتمكنوا معع وأعولعهعم معن االنعامعاج معع 
المجتميات الجاياة، وقارتهم علت اليمل و سب العيعيعش، 
  .بيا أن القوا من السكان الميليين مواقف رافضة لوجولهم

يتيول النازح السوري و) ل نازح(  لت رقم ينظر  ليه من 
خالل علم اليساب، تنزع عنه شخصيتعه، وتعغعيعب قعيعمعتعه 
اإلنسانية، فيغاو عبئًا في مياللة ليمغرافيعة، وفعي لعبعنعان 

يتيولون  لت أرقام، الهام منها تخويف اللبنانيين من "غعزو 
  ."النازحين

 ن لم نكن شيبًا واحاًا في بلاين، أو شيعبعيعن فعي بعلعا 
واحا، فنين  ذن شيعبعان فعي بعلعايعن، معع أن العمعفعهعوم 
الجغرافي، وبيض العتعاريعخ العمعشعتعرك، بعيعن السعوريعيعن 
واللبنانيين، وباقي األقطار اليربية، ي  ا أننا شعيعب واحعا. 
من هنا تصبح المفاهيم والتيابير، ماخاًل  لت توضيح مسعار 
اليالقة وتيايا الواجبات واليقو ، ويصبح الوجول السعوري 
في لبنان لجوءًا وليس نزوحًا من منطقعة  لعت أخعر  لاخعل 

  .الو ن الكبير
السوريون في لبنان  ما في  ل مكعان، يعتعيعولعون  لعت 
أرقام، والتيميم تغييب متيما للتفاأيل، وم ساة النازحعيعن، 
تكمن في تفاأيل مياناتهم، ومياناتهم جعلعجعلعة ال تعبعاو 
قيامتها قريبة. أن يصبح النازح السوري في لبنان، مشعكعلعة 
سياسية،  ما في أوروباع التي أوأات أبوابهعا... بعاسعتعثعنعاء 

لمانيا ... بوجهه، هو قضية  نسانية في المقام األول، بياجة أ
 لت عالج، من خالل سياسة ماروسة تنظم اللجعوء السعوري 
وتستفيا من اليا الياملة المتخصصة، التي فضلت العهعجعرة 

  . لت  ناا وأستراليا
يقول اليامل السوري  ريم "اللبنانيون غعيعر معرتعاحعيعن 
لوجولنا هنا، رغم أنه ال توجعا أرض قعلعمعت، ومعجعمعيعات 
سكنية بنيت، أال وأياي عاملة سورية شعار عت فعي العيعرث 

  ."والبناء، وهذا ما ي لمني
ليل اليالم، يستفي  يومًا لعيعشعرع قعانعونعًا لعع "حعقعو  
النازحين"  الما أن اليروب لن تتوقف، والصعراععات تعزلال، 

  .والسالم مشروع أقرب ما يكون من الرجاء
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بمناسبة األول من أيار، عيد العمال العالمي، أصدر مكتب العمال في حزب طليعة لبننناا النعن بني 
 االشت اكي، بيانًا، هذا نصه:

   يا عمال لبناا وفالحيه، يا صغار الكسبة، أيها المعلموا والموظفوا وأصحاب الدخل المحدود 
 أيها اللبنانيوا 

ال يم  يوم عليكم دوا أا تت اكم فيه الهموم وتتوزع عدالة المسؤولين فيما بينكم بالنتنسناوف، فنال 
يت كوا أحدًا يحسد اآلخ  على تدني مستويات المعيشة لكل منكم. والجوع صار يطال الجنمنينف، فنال 
يميز بين لبناني وآخ . والح ماا ال يت ك منطقة دوا األخ ى. وسقوف البيوت التي تظلكم باتت آينلنة 
لالنهيار على رؤوسكم لمصلحة زعماء المافيات الكبار الذين اشت وا ما استطاعوا من أبنننينة وعنقنارات 
قديمة بأبخس األثماا لمصلحة ناطحات السحاب المزمف إنشاؤها بعد تم ي  قانوا اإليجارات النجنا ن  
الذف سي مي أكث  من مليوا لبناني ولبنانية إلى الشارع بتواطؤ من تحالف مصالح ال أسمال المتوحن  

  .والطبقة السياسية الفاسدة
هذه الطبقة ومن يمثلها في المجلس النيابي لم تتواا مؤخ ًا عن المس بالصندوق الوطني للضماا 

في مش وع الموازنة العامة، حيث تعفي األولى أصحاب العمل  86و  45االجتماعي عب  إق ار المادتين 
من االستحصال على ب اءة الذمة المطلوبة لتسديد متوجباتهم للضماا، فيما تتضمن الثانينة فنقن ة 
تلغي الفوا د المت تبة للصندوق من المبالغ المتوجبة على الدولة. وتمنف فق ة أخ ى فتنح صنننادين  

  .الضماا إال بق ار من مجلس الوزراء
كل ذلك يعني إضاعة آالف المليارات العا دة لصالح المضمونين، وتدفف أصحناب النعنمنل إلنى 
الته ب من واجباتهم تجاه العمال المضمونين في ج يمة أخ ى تضاف إلى ج يمة الحكم في خفن  
هذه المستحقات منذ سنوات، حيث إا الضماا االجتماعي، وعلى هذه الحال، لن يجد غي  اإلفالس في 
السنوات القادمة، لتفتح الط ي  بعدها إلى ش كات التأمين الخاصة التي ال تخنتنلنف بندورهنا عنن 
الش كات العقارية الكب ى. تلك تصادر صحة المضمونين، وهذه تصادر حقوقهم في السكن والعين  
الك يم، بينما السلطة الفاسدة تسعى بهدف التمديد لمجلسها النيابي للم ة الثالثة وتماطل في سنن 

  .قانوا جديد وعادل لالنتخابات في واحدة من أكث  المس حيات المثي ة للسخ ية هذه األيام
 ويبقى السؤال إلى أين؟؟ 

إلى أين ونحن نعي  اليوم ذك ى العيد العالمي للعمال في األول من أيار. فال يشم عمال لبناا فني 
هذا اليوم را حة العيد، وال حتى الف ح بالحدود الدنيا من مكتسبات العمال المش وعة وحنقنهنم فني 

  !!السكن والعلم والشفاء والغذاء والعمل المستق  اجتماعيًا واقتصادياً 
إلى أين والسياسيوا يصادرا نقابات العمال ويمنعوا عنهم استقاللية الق ار وح ية الموقف، ولنننا 
في هدر النضاالت المطلبية على مذبح مصالح هؤالء خي  دليل، بعد أا غيبوا ومنا زالنوا حنتنى اآلا، 

  .سلسلة ال تب وال واتب، ووضعوا اليد على االتحاد العمالي العام وف ضوا تمثيلهم عليه
 إلى أين يا عمال لبناا، وما حك جلدكم مثل ظف كم. 

ولن يكوا هناك أف تغيي  إال بإرادتكم الح ة المستقلة التي بيدكم توحيدها واالرتقاء بمنواقنفنكنم 
إلى مواجهة من يستغلكم ويتاج  بقضاياكم، وقد آا لنا أا نحتفل بعيد العمال في لبننناا منثنلنمنا 

  .تحتفل بهذا العيد شعوب العالم قاطبة، لنف ح ونبتهج ونقول لكم جميعاً 
  .كل أول أيار وعمال لبناا في عيد حقيقي يعمه الخي  وتغم  فيه السعادة الجميف

 حزب طليعة لبناا الع بي االشت اكي
 المكتب المهني –/ قطاع العمال  7102في األول من أيار للعام 
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، ضم  اًل من حر ة الشيب، اليزب الشيعوععي  33710102 عقات بيض األحزاب والقو  الو نية اللبنانية اجتماعًا يوم  
اللبناني، التنظيم الشيبي الناأري، اليزب السوري القومي االجتماعي )حيار(، اليزب الايمقرا ي الشيبي، حزب  ليية  

 وفي أعقاب االجتماع أار النااء التالي نصه:   .لبنان اليربي االشترا ي، الير ة الو نية للتغيير، الهيئة الو نية للنسبية 
. تقارب مشاريع القوانين االنتعخعابعيعة 20103371 ن األحزاب الو نية التي اجتميت في مر ز حر ة الشيب بتاريخ 

المطروحة، انطالقًا من رؤيتها لمصلية البالل اليليا في تيزيز المناعة الو نية من أجل بناء لولة علمانية ليمقرا يعة 
الصهيونية المتصاعاة وتيرتها علت وقع التمهيا لعزيعارة تعرامعب   –مقاومة، قالرة علت مواجهة التهاياات األمير ية 

 لت المنطقة مع ما يترك ذلك من انيكاسات ومخا ر علت لبنان ينبغي التنبه  ليها، معن خعالل اإلسعراع بعمعيعالعجعة 
الملفات والقضايا السياسية واالقتصالية واالجتماعية وفي  لييتها ملف قانون االنتخابات النيابية تيعزيعزًا لعالنعتعمعاء 
الو ني واالناماج المجتميي، واحترام مبالئ المساواة وأحكام الاستور. ولذلك  رحنا مشروع النسبية الكاملعة خعارج 
القيا الطاهفي ولبنان لاهرة واحاة،  مشروع لبناء لولة ليمقرا ية مانية حايثة، مار ين في الوقت ذاته، أن تيقيع  
هذا المشروع يتطلب تغييرًا حاسمًا في موازين القو  السياسية واالجتماعية والثقافية في البالل، ما يسعتعوجعب معنعا 

  .اليمل علت توحيا قو  االعتراض والتغيير الايمقرا ي  افة في مواجهة قو  السلطة
ومع تمسكنا المباهي بهذا المشروع، وبناًء علت األرضية المشتر ة التي بلورها اجتماع األحزاب الو عنعيعة بعتعاريعخ 

، الذي أ ا علت أن االرتباك الياأل اليوم في البلا، مرله  ميان السلعطعة السعيعاسعيعة، ععلعت تعمعريعر 310203371
مشارييها المذهبية غير الاستورية وغير الايمقرا ية من الستين  لت الت هيلي والمختلط وسو  ذلك معن مشعاريعع 
من أجل التمايا لها ولاولتها الفاشلة، وااللتفام علت  رالة الشيب اللبناني في التغييعر وبعنعاء العاولعة ععلعت أسعس 

  .ليمقرا ية سليمة
من هذا المنطل ، ومن أجل أن ييظت قانون االنتخاب بصفة الشرعية، يجب أن يستنا  لت أحكام الاستور اللبناني، 

منه التي تنص علت انتخاب مجلس نواب علت أسعاس و عنعي ال  33خصوأًا الفقرة "ح" من مقامة الاستور والمالة 
 اهفي )أي خارج القيا الطاهفي(، ومن أجل القضاء علت االنقسامات بين اللبنانييعن، وتعيعقعيع  العوحعاة العو عنعيعة 

من الاستور التي تنص علت أن الناهب يمثل األمعة  31اليقيقية، بجيل لبنان لاهرة انتخابية واحاة وذلك  نفاذًا للمالة 
جمياء، أي مجمل الشيب اللبناني، ما ييني أن حل هذه األزمة بسيط وواضح، وهو االنطال  من الاسعتعور وااللعتعزام 

  .ب حكامه نصًا وروحًا
عليه نر  من الضروري تااعي األحزاب والقو  السياسية والشخصيات الو نية اللبنانية وغير الطاهفية  افعة، بعمعا 

فعي أقعرب وقعت لعلعتعااول   – ل من موقيه ورؤيته للعمعواجعهعة   –فيها جمييات وهيئات نقابية ومانية،  لت االلتقاء 
  :والتواف  حول  يفية المواجهة، بانفتاح علت  ل األفكار واالقتراحات وهي تتضمن جملة قضايا أهمها

أواًل: ضرورة  سقاط  ل مشاريع القوانين االنتخابية الرجيية والتقسيمية والتفتيتية التي تقوم علت أساس "الفصعل 
الطاهفي والمذهبي الم لي  لت قيام فيارالية الطواهف"، ال سيما تلك التي تيتما الت هيل الطاهعفعي األ عثعري ععلعت 

  .مستو  الاواهر الصغر 
ثانيًا: بلورة المبالئ والمساحات اليامة المشتر ة للقانون االنتخابي الذي ييزز فرص التغيير الايمقرا ي في البعالل 
مع األخذ في االعتبار واقع التنوع في وجهات النظر لكل هذه األحزاب والقو  والهيئات، لكي ال يبقت فقط لعلعسعلعطعة 

  .السياسية  مكانية المبالرة وفرض أو  قرار ما تراه في مصليتها
ثالثًا: التااول في نمط التيا ي المتاح والموقف المشترك  زاء أي قانون قا تتوأل  ليه أو تفرضه قو  السلطة فعي 
المرحلة القليلة الباقية قبل انتهاء ماة المجلس اليالي في اليشرين من حزيران، حسمًا لكيفية متابية المواجهعة معع 

  .قو  السلطة تبيًا للمضمون التفصيلي لهذا القانون
 ن بناء الو ن يتطلب تضافر جهول  ل مكونات حالة االعتراض الايمقرا ي في العبعالل، السعيعاسعيعة والعنعقعابعيعة 
والمانية والشيبية، ويستوجب المبالرة إلنقاذ البلا من هذه االستباحة التي تقوم بها السعلعطعة السعيعاسعيعة معثعلعمعا 
يستوجب أيضًا تيمل المس ولية الكاملة إلنقاذ الو ن من المخا ر المياقة به. لذلك نطل  اليوم هذا النااء لاععيعن 
شيبنا اللبناني للنزول  لت الشارع تزامنًا مع انيقال جلسة المجلس النيابي المخصصة للتمايا لسلطتهم، لفاععًا ععن 
الايمقرا ية، لفاعًا عن حقه بالموا نة، وليكن هذا التيرك تير ًا سلميًا حضاريًا متواأاًل ومعتعنعوععًا، حعتعت فعرض 
القانون االنتخابي اليالل الذي يفسح بالمجال أمام التغيير الايمقرا ي في البالل، من أجل بناء الاولة العقعالرة ععلعت 
تيقي  المطالب االقتصالية واالجتماعية وساهر الخامات اليامة التي رفضت هذه السلطة الفاساة تيقيقها وأمعيعنعت 

  في ضرب ا ون ب ا عبر نمام المحاصصة بين أطراف ا.
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عقات قيالة حزب  ليية لبنان اليعربعي االشعتعرا عي فعي 
مقرها ببيروت لقاء معع قعيعالة العيعزب السعوري العقعومعي 
االجتماعي ضم  ل من الرفا  ماير مكتب الرهاسة العرفعيع  
جهال الشمية وعميا الخارجية الرفي  هاني فياض وععمعيعا 
اإلذاعة الرفي   يلي خوري وو يل ععمعيعا اإلذاععة العرفعيع  

وقعا  .الياس القناج ومنفذ عام بيروت الرفي  وجعيعه خعوري
حضر اللقاء ممثلين ليزب  ليية لبنان اليربعي االشعتعرا عي 
 ل من: الرفيقة  لهام مبعارك، والعرفعيع  واأعف العيعر عة، 

 والرفي  ميمول قاسم ابراهيم، والرفي  أال  شييب.
بيث الطرفان عالًا من القضايا الو نعيعة والعقعومعيعة، وال 
سيما في القضايا المطلبية، من أجل بلورة مشعروع و عنعي 
تنيكس منه  رالة التمثيل الشيعبعي، العذي شعكعل العيعراك 
منطلقًا أساسيًا منه بتصويعب العمعسعار العنعضعالعي. وبعارك 
المجتميون هذا اليراك وتجربعتعه وخعاأعة لعيعمعلعة )بعانعا 
نياسب( والتي  انت أوتًا جايًا في الافاع عن حقو  الناس 
في مواجهة الفسال والسياسات العطعاهعفعيعة واالقعتعصعاليعة 

 واالجتماعية عنا الطبقة اليا مة. 
ولعا المجتميون  ل القو  الو نية  لت االرتفاع بمسعتعو  
فيلها وتوحيا قواها بالخروج من الشرذمة  لعت حعال قعيعالة 
الجماهير في عمل يرتقت بمستو  المواجهة لبلورة مشعروع 
و ني تنيكس فيه  رالة التمثيل الشيبي، والمطالبة بقانون 
انتخابي خارج القيا الطاهفي، وعلت أساس النسبية واععتعبعار 

 لبنان لاهرة انتخابية واحاة.
واعتبر الطرفان أن الفضاهح واالتهامات التي يتباللها أهعل 
السلطة فيما بينهم ت  ا أوابية هذا العيعراك بعيعنعاويعنعه 
المطلبية لير ة )بانا نياسب(. وأ ا المجتميون أن اليزبين 
 ان لهما لور مميز في هذه اليملة، معن حعيعث العمعتعابعيعة 
والتخطيط والتنفيذ. و البوا بتيزيعز العلعقعاءات معع العقعو  
الو نية األخر  لكي تتيمل مسع ولعيعاتعهعا فعي اسعتعمعرار 

  اليراك.
 ما تااول المجتميون معوقعف  عل حعزب معن العقعضعايعا 
والمستجاات السياسة في المنطقة العيعربعيعة واإلقعلعيعمعيعة 
والاولية باءًا من القضية الفلسطعيعنعيعة والعيعرا  وسعوريعا 
واليمن، وأواًل  لت  ل المستجعاات السعيعاسعيعة واألمعنعيعة 

واليسكرية في الو ن اليربي، واعتبر اليعزبعان أن الصعراع 
هو أراع قومي بامتياز، وعلت  عل العقعو  االنعخعراط فعي 
تيالف لتوحيا قواها ضمن جعبعهعة تعرتعقعي  لعت مسعتعو  

  المواجهة.
وتيها اليزبان باستمرار االجتماعات واللقاءات لكي تعفعتعح 
األف  لوضع خطط وبرامج مشتر ة في معيعظعم العمعواقعف 
والتير ات الو نية والمناسبات، وأن يستمر التنسعيع  ععبعر 

  ممثلين لليزبين في  ل المنا   اللبنانية.
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وكاا ح اك المتعاقدين الثانويين  قد عقد  
/ 4/  71مؤتم ًا صحفيًا  نهار السبت، بتارين  

، في مق  االتحناد النعنمنالني النعنام 7102
 وبحضور ومشاركة ر يس وقيادة االتحاد

وأوضح الح اك أا هدف النلنقناء أواًل هنو 
وضف  قيادة االتحاد بمطالب المنتنعناقندينن 
وحقوقهم في سلسلة رتب عادلة تعطنينهنم 
حقهم في رفف ال    ألج  الساعة  باإلضافة 
إلى إظهار ح   المتعاقد بضماا صحي ينتنم 

 .تبنيه من قبل وزارة الت بية
وأعلن الح اك في المؤتم  الصنحنفني عنن 
عقبات والمباالة دفف مستحقات المتعاقدينن 

الدفعة الثانية، وتمييف القضية ما بين وزارة -
الت بية ووزارة المال بينما المتعاقد وحده منن 
يدفف ثمن ذلك فق ًا وبؤسًا وَديننًا وحن مناننًا 
وكانه ليس معلمًا أو مواطنًا أو إنسانًا، وكأنمنا 
هذه الحكومة ختمت بالشمف األحم  منظنالنم 
الناس وطلقت حقوقهم وأبادت إنسناننهنم، 
وهي بالفعل كذلك، وهل هنناك أكنثن  منن 
ح ماا المتعاقد حقه وتعبه وماله وضنمناننه 
وطبابته وبدل نقله وتنثنبنينتنه منن قنبنل 
مسؤولين تدعي إنها درست القانوا وحفظته 

 .ومارسته؟

 

بمناسبة عيد العمال أصدر حتراك التمتتتعتاقتديتن 

 الثانويين بياناً، هذا نصه:

يمر علينا عيد العمال اليوم،   ما مّر  عتلتيتنتا متن 

قبل عيد المعلم، خجوالً قلقًا ينتابإ األسى والتلتوعتة 

والحزم بمرورك هذا وقتد  تنتت تصتبتو بلتى حتمتل 

هداياك الثمينة التي ناضلت من أجل ا النتزاع   حقوق 

 .العمال والمعلمين

تمُر علينا ودولتنا ال  تزال جاحدة  ل حقوقنتا متن 

التثبيت بلى األجر الش ري بلى الطبابة واالستشفاء بلى 

ودولتنا هذه منعت عنا حقوقًا تعطتيت تا  ...بدل النقل

 .لمن تريد في أي و ارة شاءت أو رأت

نعم ،  افة  المتعاقدين في  افة الو ارات وحتتى 

و ارة التربية أعطاهم هذا النمام حقوق م متن دفتع 

الرواتب ش ريًا وصوالً للطبابة وبتدل التنتقتل، حتتتى 

عمال التنميفات في المدار  والثانويات أعتطتتت تم 

تلإ الحقوق باستثنائإ أنت أي ا المتعاقد التمتنتستي 

المملوم المضط د المسحوق من قبل سلطة تفتعتل 

بإ هذا  يدًا وقصدًا وعن سابق بصرار وتصميم، ومتا 

كلإ أال  رهًا بالعلم والتحضر والترغتبتة بتعتدم نشتر 

الوعي والمعرفة والتي من شأن تمتا اإلطتاحتة بت تذا 

النمام الطائفي الفاشل الذي ال يقوم وال يستتتمتر بال 

 .عندما )يعشش( الج ل والطائفية والتخلف

في عيد العمال: تحية لكل عمال لبنام المملومين 

المضط دين الصابرين المحترومتيتن متن التحتقتوق 

 .والكرامات

تحية لكل معلم ومتعاقد  ومستعانًا به. وع دًا أم 

نبقى في طليعة الر ب النضالي حتى تحقيق العتدالتة 

االجتماعية واإلنسانية  بانتزاع حقوق المعتلتمتيتن بم 

في التثبيت العادل أو بتاستتترجتاع  تافتة التحتقتوق  

 .ومحاسبة المساولين عن قتلإ ورمي م في السجوم

 

 2611-1-26بيروت في 

 حراك المتعاقدين الثانويين
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بقلوب خاشية أحزنها الفرا  وآلعمعهعا العمعصعاب العجعلعل، 

 فاستسلمت لمشيئة الخال  وقاره،

العجعاري  3301ولعت ماينة  رابلس عصر يوم السبعت 

ابنها البار المناضل الرفي  أحما ميمعا العيعاج )العنعاهعض( 

وسط حشا  بير من أبناء الماينة العمعشعيعيعيعن معن رفعا  

الفقيا وأأاقاهه وميبيه وععاهعلعتعه مسعتعذ عريعن العمعزايعا 

النضالية واإلنسانية والخامات التي قامها لليزب وللمعايعنعة 

 لون أن يبخل يومًا بذلك.

ولقا  انت من الليظات الم ثرة في ولاع العرفعيع  العراحعل،  

عناما وقف الرفي  الا تور عبا المجيا الرافيي نعاهعب األمعيعن  

اليام ليزب البيث، رهيس حزب  ليية لبنان، وهو ينعثعر أزهعار  

الغارلينيا علت مو ب الجنازة أثناء معروره أمعام معنعزلعه بع بعي  

سمراء حيث يوجا أيضًا مقر حعزب  علعيعيعة لعبعنعان العيعربعي  

االشترا ي الذي  ان بمثابة منعزل العراحعل ومعكعتعبعه العااهعم  

 وانطالقة شرارة نضاالته في مسيرته وحياته اليزبية الطويلة، 

و انت اليايا من الوفول الشيبية من معخعتعلعف معنعا ع  

 رابلس واألقضية المجاورة قا أمت مر ز اليزب بطرابلعس 

ميزية قبل الافن وبياه ويومي الثاني والثالث فعي قعاععتعي 

مسجا الوفاء بطرابلس خصصت أحااها للنساء حيث  عانعت 

الرفيقة المناضلة السياة ليلت الرافعيعي تعتعقعبعل العتعيعازي 

بالفقيا الراحل  لت جانب زوجته وابنته وأسرته، وفي القاععة 

األخر  عزت وفوّل، يتقامها ممثلون للرهيس نجيب ميقعاتعي 

الذي سب  واتصل بالا تور الرافيي شخصيًا  ميزيًا بالراحعل 

والوزراء السابقون ميما الصفاي وفيصل  رامي وقا حضعر 

ميزيًا وزير اليمل ميما عبا اللطيف  بارة والعنعاهعب خعالعا 

الضععاهععر والععوزيععران 

السابقان أشرم ريفعي 

وععععمعععر مسعععقعععاوي 

ورهيس اللقاء الو نعي 

الشععمععالععي الععا ععتععور 

أفوح يكن وأسعاتعذة 

جاميييعن ومعيعامعون 

وقضععععاة وأعضعععععاء 

مععجععالععس بععلععايععة 

واختيعاريعة ومعمعثعلعي 

أحزاب سياسية لبنانية 

وفصاهل فلسطعيعنعيعة 

ورجال لين وهيئات من المجتمع الماني ورؤسعاء جعمعيعيعات 

بطرابلس ووفول شيبية من مختلف العمعنعا ع  العلعبعنعانعيعة 

يتقامهم أعضاء و والر حزبيعة معن رفعا  العفعقعيعا جعاؤوا 

 خصيصًا لتقايم واجبات التيزية.

وفي اليوم الرابع، الذي أولم يوم الثالثاء حيث الصالعون 

المفتوح الذي يستقبل فيه الا تور عبا المجيا الرافيي فعي 

 منزله بطرابلس زواره وميبيه،

أمت الاار وفول أخر  قام بيضها من بعيعروت و سعروان 

وجبيل حيث عز  بالراحل رهيس أفعيعة قضعايعا "العنعهعار" 

الصيافي جهال الزين واإلعالمي أسعيعا العخعوري واألسعتعاذ 

رفي  أبي يونس ووفا قيالة الجبهة الايمقرا يعة لعتعيعريعر 

فلسطين برهاسة عضو اللجنة المر زية أر ان بار أبعو لع ي 

ووفا قيالة حر ة فتح في الشمال الذي ضم السياين جمعال 

الكيالي وأبو مروان  نيان، ورهيس بلاية  رابلس األسعبع  

الا تور نالر غزال، والقاضي نبيل أاري والميامي حسعيعن 

ضناوي واألستاذ ميما شلبي ورهيس تعجعمعع حعر عة أمعان 

الا تور ميما حزوري وم سس هيئة  نقاذ  رابلس الا تور 

ميما الباوي ومنسقة لجان الافاع ععن حعقعو   عرابعلعس 

السياة ناريمان الشمية وعضو لجنة  فتاء  رابلس الا عتعور 

باسم عسام والقاها الكشفي عبا العرزا  ععوال والعنعاشعط 

االجتماعي مروان اليسير والسيا زيا لاعي اإلسالم الشعهعال 

ورهيس رابطة المخاتير القاامت في  رابعلعس ربعيعع معرال 

 ووفول شيبية وناشطون اجتماعيون. 
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بقلوب مليئة باإليمان بقار اهلل، ننيي  لت جماهيعر األمعة 

اليربية الرفي  أحما الياج )الناهض( الذي وافعتعه العمعنعيعة 

 .3371أيار من اليام  76أباح يوم 

 ن الرفي  أحما قا وا ب مسيرة النضعال العيعزبعي معنعذ 

نيومة أظفاره، وشارك في ميظعم تعلعك العنعضعاالت وظعل 

 متمسكًا ب هاام اليزب وثوابته  لت أن وافاه األجل.

و ننا و ن  نا افتقانا عضوًا فاعاًل، ف نما ترك لنا أنمعوذجعًا 

في النضال سيسير علت هايه  ل العرفعا  ععلعت السعاحعة 

 اللبنانية،

 ما  ننا بهذه المناسبة األليمة و ذ نتعوجعه  لعت ععاهعلعتعه 

الصغر  من آل الياج، ف نعنعا نعتعوجعه  لعت جعمعيعع رفعاقعه 

وأأاقاهه وميبيه ب حر التيازي القلبية، راجيعن معن اهلل أن 

 ياخله جناته، ولياهلته ورفاقه وأأاقاهه الصبر والسلوان.

 الا تور عبا المجيا الرافيي وأعضاء القيالة القطرية

  330103371في 

 

تنيي قيالة قطر اليرا  ليزب البيث اليربي االشعتعرا عي 

الرفي  أحما الياج من تنظيمات القطر اللعبعنعانعي لعلعيعزب، 

والذي شغل موقع ماير مكتب الا تور عبا المجيا العرافعيعي 

 ناهب األمين اليام لليزب.

تغما اهلل الفقيا برحمته وغفر له، وفي هعذه العمعنعاسعبعة 

اليزينة تتقام قيالة قطر اليرا  بع حعر العتعيعازي لعلعرفعيع  

الرافيي والرفا  في اليزب في لبنان وعاهلة الفقيا وميبيعه، 

 و نا هلل و نا  ليه راجيون.

 قيالة قطر اليرا  

 ليزب البيث اليربي االشترا ي
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لمناسبة الخامس عشر معن أيعار أأعارت جعبعهعة 
 التيرير اليربية البيان التالي:

 

 يا جماهير شيبنا المناضل

يوم النكبة يوم تجسعا  7621الخامس عشر من أيار عام 

حقيقة واقعيعة بعيعا أن  7671نوفمبر  3وعا بلفور بتاريخ 

مارست بريطانيا  ل أنواع القعمعع واإلرهعاب ضعا شعيعبعنعا 

الفلسطيني وبالمقابل عززت هجرة الصهاينة  لت فلسطعيعن 

 وأماتهم بكل اإلمكانات.

ونعفعذت  7619بريطانيا من فرضت قانون الطوارئ عام 

اإلعاامات التيسفية ف عامت وقتلت المناضلعيعن معن أبعنعاء 

شيبنا وفي  لييتهم الثوار الثالثة ميعمعا جعمعجعوم وفع ال 

حجازي وعطا الزير وسجنت اآلالم و ارلت العثعوار وأععامعت 

 قالتهم وفي  لييتهم القاها الشهيا عز الاين القسام.

بريطانيا أاحبة التاريخ األسول في العذا عرة العجعمعيعيعة 

لشيبنا الفلسطيني. بريطانيا التي قامت فلسطين وشيبعهعا 

قربانًا علت مذبح مصاليها للصهيونية إلقعامعة لولعة غعيعر 

شرعية علت حساب شيب شرل في أأقاع اليالم، بريطعانعيعا 

وهي السبب المباشر لنكبة شيبنا الفلسعطعيعنعي ولعيعذابعات 

الماليين من شيبنا ترفض أن تيتذر عن جريمة اليصر التعي 

 ارتكبتها.

لقا سارع قطبا اليالم أميعر عا والسعوفعيعات بعاالععتعرام 

بشرعية القاتل ورسموا لولة بيقو  وامتعيعازات ولعكعن بعال 

 واجبات، وال عزاء للضيية.

شيب عربي يتطلع لنصرة الشيب الفلسطيني فيعتعطعوع 

األالم وفي مقامتهم قالة البيث الثعالث معيعشعيعل ععفعلع  

وأالح الاين البيطار وا رم اليوراني ولكن األسلية بااهعيعة 

وبيضها ال ييمل وجيوش عربية تتطعلعع لعمعقعاتعلعة العيعاو 

الصهيوني ولكن بال  معكعانعات وأنعظعمعة ععربعيعة حعايعثعة 

 االستقالل وبيضها ال يملك من أمره شيئًا.

فكانت النكبة، حيث اآلن معا يعزيعا ععن سعتعة معاليعيعن 

فلسطيعنعي مشعرليعن ععن أرضعهعم. واذا  عانعت العثعورة 

بعقعيعالة  7691الفلسطينية التي انطلقت في مطلع العيعام 

الشهيا الرمز أبو عمار قا حولت شيبنا العفعلعسعطعيعنعي معن 

الجئين  لت ثوار في سبيل قضيتهم وأأبيت م.ت.م الهوية 

الو نية لشيبنا الفلسطيني، لي خذ نضال شيبنا شعكعاًل آخعر 

 في المواجهة.

واليوم يخوض أسرانا البواسل مير ة اليرية والعكعرامعة 

التي هي احا  أوجه المقاومة ضا االحتالل الصهيونعي وقعا 

التف شيبنا الفلسطيني في الااخل والخارج  ما أحرار اليالعم 

لاعم أسرانا البواسل في مير تهم الياللة. فالمير عة هعي 

و نية واجتماعية بامتياز وهعي تعمعس  عل بعيعت وأسعرة 

فلسطينية. وهي مير ة  ل أأياب الضعمعاهعر العيعرة فعي 

شيبنا الفلسطيني وو ننا اليربي بل واليالم. وان شيبنا لعن 

يغفر للذين يمنيون فياليات التضامن مع أسرانا البواسل وال 

با أن نشير أن مير ة اليرية والكرامة جاءت معتعرافعقعة معع 

الهبة الشيبية التي يخوضها شعيعبعنعا فعي معواجعهعة قعوات 

االحتالل. وفي الوقت الذي تتصاعا المقاومة بكافة أشكالعهعا 

فان الياو الصهيوني يوغل في القتل والتصعفعيعات، وأخعيعرًا 

ربعيعيعًا  79 ما حصل للشهياة فا مة حجيجي الطالبة ابنة 

التي قتلت بام بارل حيث أمطرها الجنول الصهاينة بما يزيعا 

عن عشرين  لقة. والشهيا سب  عبيا الذي ا ل  النار علعيعه 

 وهو اعزل  ال من  لمة ح  ياافع بها عن أرضه.

لذلك نر  ضرورة تيزيز الخطوات المعسعانعاة لعمعيعر عة 

الكرامة واليرية ولاعم االنتفاضة الشيبية وذلعك بعتعيعزيعز 

المقا ية لكافة المنتجات الصهيونية ليس بالموال الغذاهعيعة 

فقط و نما في  ل شيء فالبضعاهعع اإلسعراهعيعلعيعة تعغعطعي 

األسوا  الفلسطينية، و سراهيل تيق  أرباحًا ما يزيعا ععلعت 

ثالثة مليارات لوالر سنويًا جراء احتاللها للضفة الفلسطينيعة 

وغزة.  ما ناعو  لت تطبي  القرارات التي اتخذها المعجعلعس 

في رام اهلل، و ععالة  10103371المر زي الذي عقا بتاريخ 

تشكيل الجبهة اليربية المساناة للمقاومة الفلسطينيعة معن 

القو  واألحزاب الثورية في الو ن اليربي، فالتاريخ يسعجعل 

أن شيبنا الفلسطيني ال يمكن أن يتيايش مع االحعتعالل وان 

مسيرة اليولة السنوية ألبناء شيبنا الفلسطيني في العااخعل 

 لت القر  المهجرة  نما هو ت  يا علت أن شيبنا مستمر فعي 

مختلف أشكال النضال حتت تيعقعيع  أهعاافعه فعي العيعولة 

و قامة الاولة الفلسطينية المستقلة بعيعاأعمعتعهعا العقعاس 

 الشريف.

 المجا والخلول للشهااء

 واليرية ألسر  اليرية

 وانها لثورة حتت التيرير

 جبهة التيرير اليربية

 11/2/2611األمانة اليامة 0 
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 و  األسر  العفعلعسعطعيعنعيعون فعي سعجعون االحعتعالل 

الصهيوني أفية من  ضرابهم عن الطيام وأعلنوا تيلعيعقعه 

بيا أن سجلوا انتصارًا علت مصلية السعجعون بعاالسعتعجعابعة 

 لمطالبهم اإلنسانية وتيسين ظروم اعتقالهم.

حتت الليظة األخيرة، ظلت مصلية السعجعون فعي  عيعان 

الياو ترفض االستماع  لت أوت األسر  أو البعيعث فعي أي 

من مطالبهم اإلنسانية ماعومة في هذا الموقف اليعنعصعري 

من حكومة نتنياهو، ولم تل  أذانًا أاغية للعمعخعا عر العتعي 

تهال حياتهم ونقل اليشرات منهم  لت المستشعفعيعات بعيعا 

تاهور حالتهم الصيية،  ما لم يير الياو في لعيعظعة آذانعًا 

أاغية لمشروعية مطالبهم و نسانيتها  ما لم تثعره حعمعلعة 

التضامن ميهم علت أ ثر من أييا سواء لاخل فعلعسعطعيعن 

التي شهات هبة شيبية يومية أععالت أجعواء االنعتعفعاضعات 

السابقة، خاأة في الضفة الغربية الميتلة أو علت مسعتعو  

منظمات المجتمع الماني وحقو  اإلنسان في عموم العو عن 

 اليربي وتيا ف من بيض المنظمات الاولية ميهم.

وعلت الرغم من القل  الخجول الذي أباته بيض األوساط 

الاولية الرسمية مثل االتيال األوروبي الذي أبا  قلقه ععلعت 

حياتهم ليس أ ثر فقا واأعل األسعر   ضعرابعهعم وأعيعا 

المناضل مروان البرغوتي أيامه عن الطيام عنعامعا أععلعن 

توقفه عن تناول الماء والملعح، زال العمعضعربعيعن فعي هعذا 

اإلضراب الذي استمر لياة أسعابعيعع. وأمعام هعذه العوقعاهعع 

رضخت مصلية السجون فبيا عاة أسعابعيعع معن اإلضعراب 

لخلت في مفاوضات مع البرغوتي وقعيعالة اإلضعراب لعمعاة 

عشرين ساعة انتهت برضوخها لمطالبهم، ف علنوا تعيعلعيع  

 اإلضراب.

أسعيعر  7133ومع أن اإلضراب  ان جعزهعيعًا بعمعشعار عة 

فلسطيني من أأل حوالي سبية آالم بسبب رلتعه مصعالر 

فلسطينية،  لت انيكاس أجعواء االنعقعسعام العفعلعسعطعيعنعي 

الياأل، فقا أثبتت اإلرالة قارتها علت تعيعقعيع  انعتعصعار 

حاسم علت عنصرية الياو وحقاه وشكلت معيعر عة األمعيعاء 

الخاوية ترا مًا  ضافيًا في مسار النضال الو ني الفلسطيني 

علت  ري  التيرير وح  اليولة، و ذا  ان تيعلعيع  اإلضعراب 

يطوي أفية من مسار  عويعل، فع نعنعا ال بعا أن نسعجعل 

 مالحظتين أساسيتين: 

 ن قضية تيسين أوضاع األسعر  والعمعيعتعقعلعيعن فعي  -

السجون الصهيونية أثبتت أن القيا انتصر علت أانيعه، وأن 

هذه المواجهة يجب أن توظف في سيا  نضال  ويل النتزاع 

مكتسبات جاياة، وفي نفس الوقت أن مثل هذا االنتصار  ذ 

يثبت قارة الشيب اليربي الفلسطيني علت ابتااع وسعاهعلعه 

النضالية في الليظة الراهنة، سيواأل علت  ل المستويعات 

توظيف هذه القارة في وساهل نضالية جاياة في العلعيعظعة 

 المناسبة.

 ن االنتصار في مير ة الماء والملح يجب أن يكون بااية  -

لمواجهة جاياة تطرح ضرورة اإلفراج عن ه الء الميتقعلعيعن 

استنالًا  لت المواثي  واألعرام الاولية،  ذ تنطعبع  ععلعيعهعم 

مواثي  أسر  اليرب حتت وف  اتفاقات القو  العتعي تعاععم 

الياو، ف ذا  ان الواقع الاولي قا أعطت شرعية لولية لكيعان 

الياو ف ن علت قو  هذا الواقع اليمل لإلفراج ععن األسعر  

خاأة وأنه ييتبر الضفة أرضًا ميتلة تنطب  عليها قعوانعيعن 

اليرب، وتفرض علت الياو مياملة السكان فيعهعا، معيعامعلعة 

المنا   الواقية تيت االحتالل، رغم تسجيلنا تقصير األمعم 

المتياة وتجاهلها لمياناة األسر  الفلسطينعيعيعن وبعيعنعهعم 

عشرات األ فال والنساء،  ما أن عالًا  بيرًا منعهعم يعخعضعع 

لقانون التوقيف اإللاري غير المياول ولون أي تهم وهعو معا 

 يتناقض مع أبسط المواثي  الاولية وحقو  اإلنسان.

تسععلععيععط الضععوء عععلععت قضععيععة اإلفععراج عععن األسععر  

الفلسطينيين يجب أن تتالزم مع قضية اإلفراج عن األسعر  

والميتقلين في سجون اليرا ، وهم العذيعن اععتعقعلعوا فعي 

ظروم مشابهة بيا غزو الواليات المتيعاة لعلعيعرا ، وقعيعام 

ميا م و أاار أحكام في ظل هذا االحعتعالل أو العيعكعومعة 

اليميلة القاهمة، أو نتيجة هيمنة االحتالل اإليراني العو عيعل، 

هو با ل قانونًا، عالوة علت معا ارتعكعب بعيع  هع الء معن 

تيذيب وممارسات ينا  لها جبين اإلنسانعيعة، وبعلعغعت فعي 

مئات الياالت اإلخفاء القسري والتصفعيعات، و أعاار أحعكعام 

 جاهرة وتنفيذ  عاامات با لة قانونًا من  ل األوجه.

أمام حالة الميتقلين واألسر  فعي العيعرا  وفعلعسعطعيعن 

يصبح لزامًا علت القو  واألحزاب والشعخعصعيعات العيعربعيعة، 

و ذلك علت منظمات المجتمع الماني وحعقعو  اإلنسعان أن 

تنظم أوسع حملة لولية من أجلهم في اليرا  وفعلعسعطعيعن 

يكون هافها األول اإلفراج عنهم واليمل ععلعت  غعال  هعذا 

 الملف بشكل نهاهي.
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أنهت حر ة "حماس" م تمرها األخير بانتخاب  سعمعاععيعل 
هنية خلفًا لخالا مشيل في خطعوة  عانعت معتعوقعيعة معنعذ 
الم تمر الساب ، وتقول بيض األوساط العفعلعسعطعيعنعيعة أن 
االنتخابات الااخلية حسمت في غزة لصالح الجناح اليسكعري 
)القسام( لون أن تغيب أي من الوجوه القيعاليعة األسعاسعيعة، 
وهي التي لفيت،  لت جانب عوامل أخر ، بهنية  لت رهعاسعة 
مكتبها السياسي، فيما روجت مصالر الير عة  لعت سعيعاسعة 
جاياة وانفتاح علت "فتح" ومصر ولول اإلقعلعيعم فعي ظعل 
الوثيقة السياسية التي أعلنتها الير ة وتضعمعنعت قعبعولعهعا 
بقيام لولة فلسطينية علت األراضي الفلسطينية العمعيعتعلعة 
في الضفة الغربية وغزة وعاأمتها القاس الشريف، وتشعال 
مصالر الير ة أنها قررت فعك االرتعبعاط بعيعر عة اإلخعوان 

 المسلمين.
الاخول في مناقشة  ل واحاة من هذه المساهل يتطعلعب 
بيثًا بيا ذاته، و ذا  ان من مالحظات علت عجالة ال بعا معن 

 اإلشارة  لت أبرز المساهل التالية:
انتخاب السيا  سماعيل هنية قا يكون نتاجًا  بييعيعًا  ذ  -

 ان اسمه األ ثر تااواًل في الم تمر الساب  الذي جال وقتعهعا 
للسيا مشيل خالفًا للنظام الااخلي، وأن الت جيل في حعيعنعه 
و ذلك التجايا مياولة للتعوفعيع  بعيعن أ عثعر معن جعنعاح، 
ولتسوية بين بيض القو  لاخل العيعر عة ورغعبعات معرشعا 
اإلخوان في حينه، فت جل الجسم  لت م تمرها األخعيعر العذي 

 لم ييمل نتاهج خارج الم لوم.
أما بخصوص اليايث عن االنفتاح ف نه بانتظار نعتعاهعج  -

عملية ملموسة علت األرض، فاالنقسام الفلسطيني معا زال 
قاهمًا ولم تسجل أي خطوة تشير  لت رغبة حمعاسعاويعة فعي 
اليمل الجال إلنهاهه، فيماس قا يت االنتخابات الميلية فعي 
الضفة الغربية،  ما منيت  جراهها في غزة، و يلعة سعنعوات 
وعشرات االتفاقات، وشيار  نهاء االنقسام ظعل حعبعرًا ععلعت 
ور ، والزمة للخطاب السياسعي فعي حعيعن أن األلاء ععلعت 

 الممارسة ي  ا تيزيزه وينفي أية نية للخروج منه.
وعلت الصفية األخر  ف ن السلطات المصعريعة معا زالعت 
توجه االتهامات عن تاريبات لإلرهابيين خارج الياول ومنهعا 
ميسكرات ما زالت موجولة في قطعاع غعزة العتعي تعمعسعك 

 الير ة قبضتها عليها.
وعن فك االرتباط بير ة اإلخوان المسلمين ومعراجعيعة  -

جاية للسياسات القاهمة فاألرجح أنها خطعوة تعكعتعيعكعيعة ال 
تمس الجوهر ألنها ترافقت مع  عالنات مماثلة تياثعت ععن 
فك ارتباط الجماعة اإلسالمية في لبنان وربعمعا فعي األرلن 
باإلخوان،  ما أن أوسا ًا مصرية تتياث عن سياسة جعايعاة 
لإلخوان لاخل مصر توحي و  نهم تخلوا عن ععولة معرسعي 
 لت السلطة وسييهم  لت االنفتاح علت أحزاب وقو  سياسية 

 مصرية تيضيرًا لالنتخابات الرهاسية القالمة.
اعتبرت بيض األوساط أن وثيقة حماس السياسية هعي  -

مياولة من جانبها لميا اة الواقع الاولي واإلشارة  لت متغيعر 
من قبل الير ة في   ار الموقف السياسعي، وهعي وأعفعت 
الواقع السياسي الفلسطيني وف  رؤيعتعهعا السعابعقعة معثعل 
الت  يا علت  سالمية الصراع،  ما ت  عيعاهعا ععلعت أنعه، أي 
اإلسالم، هو اليل في أي زمان ومكان انسجامًا معع نعهعجعهعا 
 ير ة سلفية، ومع تمسكها بالثابت االستراتيجي في تيرير 
فلسطين  ل فلسطين، وبالمقاومة   سلوب في العتعيعا عي 
مع الصراع اليربي الصهيوني أشارت  لت قبولها بقيام لولعة 
فلسطينية علت األراضي الفلسطينية الميتلة  ال أن ذلك معا 
زال بياجة  لت توضيح أ ثر يجا ترجمته الجاية واليقيعقعيعة 
في  نهاء االنقسام وتيزيز الوحاة الو نية الفلسطينية وفعي 
البااية استيالة وحاة الجغرافيا بين غزة والضفعة العغعربعيعة 

 بيا أن تيوال  لت  يانين فلسطينيين.
ولنا عولة في المستقبل لعمعنعاقشعة وافعيعة لعكعل هعذه 
المساهل علت ضوء المستجاات وتطعورات األوضعاع وتعغعيعر 

 المواقف  ن حصل.



 7102أيـــار   طليعة لبنان الواحد /

 

 الا تور خضير المرشاي
المشروع الصهيوني له جذوره التاريخية، ومراحل نشع تعه 

وتطوره، فنظريًا باأ هذا المشروع منذ زمن  ويل يمتا  لعت 

نهايات القرن التاسع عشر، لكن تنفيذه عمليًا قعا بعاأ ععام 

، ويمكن التر يز علت ثالثة مراحل من تعنعفعيعذ هعذا 7621

 المشروع :

 المرحلة األولت :  - 

مرحلة احتالل فلسطين اليربية، و عرل شعيعبعهعا بعقعوة  

السالح، واستخاام أبشع أنواع القتل والعبعطعش والعتعيعذيعب 

والتنكيل ضاه، وتم في هذه المرحلة تقعسعيعم فعلعسعطعيعن 

وت سيس الكيان الصهيوني وفصل مشر  األمة عن مغربهعا، 

 ومنع أية مياولة لوحاتها وتيررها ونهضتها وتقامها.

 المرحلة الثانية :  - 

مرحلة االعترام بهذا العكعيعان أو معا يسعمعت ا عتعسعاب  

الشرعية، وذلك عناما تمكن هذا الكعيعان بعاععم أمعريعكعي 

وغربي من  سب ميظم الميارك التي خاضعهعا ضعا العاول 

اليربية، واستطاع ضم أجزاء  بيرة من األراضي اليربية فعي 

سورية ومصر ولبنان، وأأبح قاعاة استيعمعاريعة معتعقعامعة 

تهال األمن القومي اليربعي بعرمعتعه، وتسعتعهعام العوجعول 

 والهوية اليربية.

 المرحلة الثالثة :  - 

مرحلة تيقي  النفوذ واالنتعشعار والعتعطعبعيعع واالنسعجعام 

و قامة اليالقات السرية واليلنعيعة لعيعس معع العمع سعسعات 

الرسمية اليربية فيسب، و نما أيضًا مع قطاعات مهمعة معن 

الشيب اليربي وتيت عناوين مختلفعة سعيعاحعيعة وتعجعاريعة 

 واقتصالية وأمنية وغيرها.

هذه المرحلة الثالثة تيا من أخطر المراحل،  ونها أُُ نجعزت 

بيا  زالة القوة التي تيي  تعنعفعيعذ هعذا العمعشعروع، وذلعك 

بالياوان علت اليرا  واحتالله وتاميره وتصفعيعة وتعهعجعيعر 

 والره الو نية واجتثاث عروبته و نسانيته وفكره وعقيعاتعه 

و نجازاته المالية والمينوية. هعذه العمعرحعلعة تعمعت بع رالة 

أهيونية وتنفيذ أمريكي وغربي و يراني وبتوا   ومشار ة 

عربية حيث ساهمت أنظمة عربية بيينها مساهمات )سخية( 

في التيريض علت االحتالل والمشار ة فيعه وبعمعسعتعويعات 

 مختلفة.

فيناما تمكنوا من اليرا  األشم تيق  اللقعاء والعتعكعامعل 

واالنسجام والتواف  بين المشروع الصهيعونعي العيعنعصعري، 

وبين المخطط الفارسي الصفوي الذي  ان جاهزًا هعو اآلخعر 

القتناص الفرأة في التامير والهيمنة واالحتالل، وتم ذلعك 

فياًل من خالل  لارة وقيالة  يران لليملية السعيعاسعيعة العتعي 

أنش ها األمريكان والصهاينة  نواة لمشروعهم السياسي في 

 اليرا  والمنطقة. 

 ن الترابط والتالقي بين احتالل فلسطين من قبل الكعيعان 

الصهيوني باعم أمريكي ولولي وحتت عربي، وبين اليعاوان 

علت اليرا  واحتاللعه معن قعبعل أمعريعكعا و يعران وبعاععم 

وتيريض من الكيان الصهيوني ولول أخر  ومنهعا ععربعيعة، 

واليالقة التي بين الصهاينة و يران التي لم تنعقعطعع يعومعًا، 

ييطينا الي  أن نوّأَف هذا المشروع ب نه مشروع أهيونعي 

 فارسي أفوي بامتياز.

ولذلك ف ن من يقف مع الشيب الفلسطيني ضا االحعتعالل 

الصهيوني، سيجا نفسه مضطعرا لعلعوقعوم ضعا االحعتعالل 

اإليراني لليرا  واألحواز، وضا مخططاتها في سورية ولبنان 

 واليمن والبيرين وتهايااتها لبقية األقطار اليربية.

أما االلعاء ب ن  يران تناضل من أجل فلعسعطعيعن، بعيعجعة 

لعمها )المقاومة( في فلسطين ولبنعان، فعهعو الععاء نعفعا  

وضاللة، حيث لم يسجل التاريخ موقفًا إليران ضا االحعتعالل 

)اإلسراهيلي( لفلسطين، منذ احتاللها وليا اآلن، وليل عصعر 

الخميني وما تاله هو من ا ثر العيعصعور اإليعرانعيعة تعيعاونعًا 
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وتنسيقًا وشرا ة مع الصهاينة، فهو الذي قا شها  عمعا هعو 

ميلوم أ بر فضيية سياسية، هي فضيية ) ايعران  عونعتعرا( 

التي زولت  سراهيل بموجبها السالح لنظام الخميني ب شرام 

مباشر من المخابرات األمريكية أثناء  لارة الرهيس األمريكعي 

)ريغان (، بهام ضرب اليرا  أثناء اليرب التي باأتهعا  يعران 

وأأرت علت استمرارها لماة ثماني سنوات، رافضعة بعذلعك 

 افة القرارات والوسا ات والمبعالرات العيعربعيعة والعاولعيعة 

 إليقافها.

 ما أن  يران لولة ميتاية تاريخيًا، فعهعي تعيعتعل األحعواز 

مرة أ بر من مساحة فعلعسعطعيعن،  79اليربية التي مساحتها 

وشيبها يتجاوز اليشرة مليون نسمة، وثرواتها تشكل مصار 

غنت لالقتصال االيراني، وتيعتعل العجعزر العيعربعيعة العثعالث 

 وترفض حتت التيكيم الاولي بش نها !!

فكيف وهذه اليالة أن يستوي اليع  بعيعن احعتعالل أراض  

 عربية مع االلعاء بالنية لتيرير أراض  عربية أخر ؟؟؟

وال يخفت علت أحا، من  ن  يران  انت السبب العرهعيعسعي 

في ش  الصف الو ني الفلسطيني، و ضيام اإلرالة الو نية 

الفلسطينية الموحاة، ومصالرة ح  منظمة التيرير  ممثعل 

شرعي وحيا لشيب فلسطين، من خالل لعمها وتبّنيها لقو  

سياسية ميينة بالضا من قو  و نية فلسعطعيعنعيعة أخعر ، 

تمامًا  ما هو لورها في اليرا  وسورية واليمن والعبعيعريعن 

وِفي  ل مكان، حينما تسانا أحزاب وحر عات ومعيعلعيعشعيعات 

وعصابات  رهابية  اهفية فاساة بالضا من القو  واألحعزاب 

 والشخصيات الو نية واليروبية !!! 

قضية االمة، قضية واحاة التتجزء، فمن ييعاول تعنعظعيعرًا 

و يياءًا وموقفًا تجزهة الصراع اليربي تجاه  يران وحعلعفعاءهعا 

وألواتها وعمالهها، وتلطيف لورها من  نه )  يجابي هعنعاك... 

وسلبي هناك (، ف نه من حيث ييلم أو الييلم، يضع نعفعسعه 

مع لعاة تجزهة الصراع اليربي ضا االحعتعالل الصعهعيعونعي 

لفلسطين، ومن أن القضية تخعص العفعلعسعطعيعنعيعيعن لون 

غيرهم، وهذا هو الذي نجيت فيه )  سراهيل ( وانفرلت معن 

خالله باليرب واحاًا بيا اآلخر حتت باتت األبواب مفتوحة لهعا 

ومشرعة !!! وهو ذاته المخطط العذي تعيعمعل  يعران ععلعت 

 تيقيقه !!!

وليل أخطر ما يطرحه بيض اليرب اآلن هو اليعايعث ععن 

وجول خالم في وجهات النظر حول الاور اإليرانعي فعي هعذا 

القطر اليربي أو ذاك... وبيياًا عن الاوافع العتعي تعقعف وراء 

هذا الطرح... ف ن ذلك يمعثعل  عمعوح  يعران العذي تعهعام 

الوأول اليه، وهو تجزهة الموقف اليربي، و ضعيعافعه لعكعي 

ييجز أي قطر عربي عن مواجهتها منفرلًا، حتت و ن اتصعف 

لورها ب يجابية  اذبة وزاهفة في لعم هذا الطرم اليربي أو 

ذاك، والهام اليقيقي من وراء ذلك هعو تعقعويعة ععمعالءهعا 

وميليشياتها التي تمثل أذرعها وألواتها في تنفيذ مخططعهعا 

 في الفتنة والهيمنة واالحتالل!!!

لألسف لقا هان علت بيض اليرب ما فيلته  يران من قتعل 

وذبح وتهجير إلخوانهم ورفاقهم الو نعيعيعن والعيعروبعيعيعن 

والمسلمين من أبناء اليرا  وِفي مقامتهم منعاضعلعي حعزب 

البيث اليربي االشترا عي، و عوالر العاولعة العو عنعيعة معن 

 المانيين واليسكريين.

ف ذا  انت  يران تصا  فيما تقول وتاععي حعول تعيعريعر 

فلسطين، ف ن ذلك يباأ ب نهاء احتاللها لألحواز، واالنسعيعاب 

من اليرا  وسورية، والكف عن تاخالتها في الاول اليربعيعة، 

وحل ميليشياتها في اليرا  ولبنان واليمن والعبعيعريعن، وأن 

تباأ أفية من اليالقات الثناهية بينها وبين اليرب، قعاهعمعة 

علت أساس االحترام المعتعبعالل وععام العتعاخعل بعالشع ون 

 الااخلية والمصالح المشتر ة.

لكن التاريخ عّلمنا أن عذرها لومًا أقبح معن فعيعلعهعا، و ن 

قولها ال يتيا  باعة التقّية التي بنيت ععلعيعهعا لولعة واليعة 

 الفقيه !!!

ويبقت القول الفصل  ن تيرير فلسطين، يعبعاأ بع سعقعاط 

المشروع الصهيوني الفارسي الصفوي في اليرا ، وبتيريعره 

من قبضة  يران وألواتها وعمالهها ه الء الذين  عانعت أولعت 

جراهمهم بيا احتالل اليرا  هو قتل و رل الفلسطعيعنعيعيعن 

المقيمين ورميهم علت اليعاول بع شعرام العيعرس العثعوري 

اإليراني وأحزاب السلطعة وأزالمعهعا، معمعن يعقعيعمعون اآلن 

اليالقات السرية واليلنية مع الكيان الصهيوني ويعتعبعاللعون 

ميه الزيارات، والذي بات يعمعتعلعك العيعايعا معن العمعواقعع 

والشر ات االستثمارية والتجارية واليالقات اليامة في شمال 

 اليرا  وجنوبه. 

 ن ذلك ما  ان لييصل لوال احتالل اليرا  وتعامعيعره معن 

قبل الواليات المتياة األمريكية والكيان الصهيوني، وتهيعئعة 

الفرأة إليران باحتالله وتيويله منطلقًا لتعصعايعر اإلرهعاب 

والفسال والفتنة لبقية الاول اليربية... لي  ا حقيقة الترابط 

بين اليمين الصهيوني الينصري العمعتعجعال، وبعيعن العتعيعار 

الفارسي الصفوي الطاهفي المتيصب الذي ظهر بثوب جايعا 

لييكم بغاال بيا احتاللها وتاميرها ب رالة أهيونية وتنفيذ 

 أمريكي.

مما يرتب علت الشيب اليربي ب حزابه ومنظمعاتعه وقعواه  

وشخصياته الو نية الصالقة مس ولية توحيا المعوقعف فعي 

جبهة عربية واحاة لمقاومة هذا المخطط وهزيمته في  افة 

 الساحات وبمختلف الوساهل المشروعة.

* *  * * * 
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 بقلم الميامي حسن بيان
 مقامة:
، أأعارت العلعجعنعة االقعتعصعاليعة 3371آذار710بتاريخ 

واالجتماعية لغرب آسيا )االسعكعوا( تعقعريعرًا ععن  عبعيعيعة 
الممارسات اإلسراهيلية بي  العفعلعسعطعيعنعيعيعن فعي لاخعل 
األراضي الميتلة، وقاربت ما  انطبا  مفهوم نظام الفصعل 
الينصري )االبارتايا( المنصوص عنه في القانون العجعنعاهعي 
 الاولي علت السياسات اإلسراهيلية تجاه الشيب الفلسطيني.
التقرير أعاته لجنة م لفة من األستاذة فعرجعيعنعيعا تعلعي، 
والا تور ريتشارل فولك بناء علت تكليف و لب من اإلسعكعوا 

 قبل ستة شهر من أاور التقرير.
وقبل أن يصار التقرير بصيغته النهاهية أحيلت مسعولتعه 
 لت ثالثة اختصاأيين قانونيين لوليعيعن قعامعوا معن لون 
الكشف عن هويتهم، تقويمات  يجابية فضاًل عن اقعتعراحعات 
لتنقيح بيض النقاط. وقا تم  لراجها قبل  أعاار العتعقعريعر 

 بنصه النهاهي.
في غضون ساعات من أاور التقرير، واجعه رلول فعيعل 
متباينة، بيضها نظر  ليه ب يجابية، وبيض آخر واجعهعه بعرل 
فيل غاضب ليس فقط من قبل " سراهيل" المينية مبعاشعرة 
به وما توأل  ليه من خالأات بل أيضًا من قعبعل العواليعات 
المتياة األمير ية. حيث أبا  السفير األمير ي لعا  األمعم 
المتياة استهجانه لمضمونه و الب األمم المتياة بعرفضعه 

 والتنصل منه.
 ثر ذلك،  لب األمين اليام لألمم المتياة معن العمعايعرة 
التنفيذية "لالسكوا" سيب التقرير عن الموقع االلعكعتعرونعي. 
وقا رفضت المايرة التنفيذية لالسكوا  لب األمعيعن العيعام. 
وأمام  أراره قامت ريما خلف وهعي أرلنعيعة اسعتعقعالعتعهعا، 

 وسرعان ما جر  سيب التقرير عن موقع "االسكوا".
هذا الموقف األمير ي في التيامل مع تعقعريعر "االسعكعوا" 
حول ممارسات " سراهيل" تجاه شعيعب فعلعسعطعيعن، يشعبعه 
الموقف الذي اتخذته بالنسبة للتقعريعر العمعيعروم بعتعقعريعر 
غولاستون0تقرير بيثة األمم المتياة لتقصي اليقاه  حعول 

 (.3336-3331اليرب علت غزة )
 ما هو نظام "االبارتايا" 

 ن نظام "االبارتايا"، هو نعظعام يعقعوم ععلعت العفعصعل 
الينصري بين المجموعات البشرية بسبعب العيعر  والعلعون. 
وهو نظام اليكم والسياسة الينصرية التي اتبيتها "األقلعيعة 

. 7663حتت عام  7621البيضاء" في جنوب افريقيا من عام 
واستنات هذه السياسة علت مبالئ الفصل الينعصعري بعيعن 
المستو نين البيض اليا مين وبين السكان السول، أأيعاب 

 وسكان البالل األأليين.
 ن السياسة الينصرية التي تقوم ععلعت أسعاس تعفعضعيعل  
اإلنسان األبيض علت اإلنسان األسول فعي جعمعيعع العمعجعاالت  
والتي جر  تطبيقها في جنوب أفريقيا هافت  لت خعلع    عار  
قانوني ييافظ علت الهيمنة االقتصالية والسياسية لعألقعلعيعة  
ذات األأول األوروبية. فيناما حل االستيطان األوروبعي فعي  
جنوب افريقيا،  ان غالبية المستو نون من أأول هولعنعايعة  
وألمانية وفرنسية، وعرفوا باسم "البويعر" والحعقعًا أفعريعكعان.  
وخالل القرن التاسع عشر احتلت بريطانيا جنوب القارة، وبقيت  

ععنعامعا    7677 جنوب أفريقيا مستيمرة بريطانية حتت ععام0 
 حصلت علت استقاللها لكن بقيت ضمن لول الكومنوولث. 

واستيمال  لمة "االبارتايا "أو "االبعارتعهعايعا" بعاأ ععام0
خالل خطاب القاه جان  ريستان سميس والذي أأبح  7671

 )(.7676رهيسًا لوزراء جنوب أفريقيا عام0
 ن نظام االبارتايا  ذن هو نتاج االستيمار االسعتعيعطعانعي 
وهو في ظل السيطرة البريطانية علت  ثير من العمعنعا ع  
من اليالم، حصل مثيله للنظام الذي سال في جنوب أفريقيا، 
في أستراليا و الياونيا الجاياة. وأنه من ضعمعن العقعوانعيعن 
واألنظمة التي فرضهعا نعظعام العفعصعل العيعنعصعري بعيعن 
المستو نين وسكان البالل األأليين، تقييا حر عة السعكعان 
السول ومنع تنقلهم من منطقة  لعت أخعر  لون تصعاريعح 
مرور، وعام التواجا في الشوارع في مان مستيمرة العكعاب 
وناتال بيا حلول الظالم، وحظر المشي علت األرأعفعة فعي 

 بيض األحياء.
و ذا  ان نظام االبارتايا عمل به  نظام أمر واقع مفروض 

،  ال أنعه 7621وحتت  7671من قبل المستو نين من عام0
بيا هذا التاريخ أأبيت السياسة الينصرية التي اععتعمعاهعا 
النظام في جنوب افريقيا، نظامًا رسميًا أرييًا يستعنعا  لعت 
نصوص قانونية خاأة بيا وأول "اليزب الو ني" اليميني 
بطبييته والذي اتخذ من سياسة "االبارتايا" سياسة رسمعيعة 

 .7663ميلنة له  لت حين سقو ه عام0
 أسس نظام االبارتايا

 يقوم نظام االبارتايا علت األساس التالية:
 نه ييبر عن حالة استيطان استيماري معنعفعصعل ععن  -7

 الاولة االستيمارية األم.
تمارس الكتلة البشرية االستيطانية وعالة معا تعكعون  -3

أقلية في البااية سياسة التمييز اليرقي انطالقًا من اععتعبعار 
 نفسها األرقت بالقياس  لت سكان البالل األأليين.

تصوغ الكتلة االستيطانية منظومة حقوقية قعانعونعيعة  -1
علت قاعاة الفصل الينصري بييعث يعبعقعت األلنعت )وهعم 
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سكان البالل األأليين( في نطا  الاولة لكن يعيعرمعون معن 
ممارسة حقوقهم المانية والسياسية  ي  العتعنعقعل.. وحع  

 االقتراع.. الخ.
تسيطر الكتلة المسعتعو عنعة ععلعت معقعارات العبعالل  -2

االقتصالية وتضع ياها علت ثرواتعهعا، بعمعا فعيعهعا األرض، 
وتشرع هذه السيطرة باالستنال  لعت معنعظعومعة قعانعونعيعة 
وتتولت أجهزة الاولة تنفيذ ذلك فعي العيعقعول السعيعاسعيعة 

 واليسكرية واألمنية واالقتصالية واالجتماعية.
تتولت الاولة التي تايرها أقلية "الير  األرقت"، نشعر  -1

ثقافة سياسية ولينية تستنا علت نظرية التميعيعز العيعرقعي 
الذي تتبناه الاولة والكنيسة، وتشكل تبريرًا نظريًا وأخالقعيعًا 

 لنظام الفصل الينصري.
في ضوء تيريف االبارتايا وأسسه، أين تقع العمعمعارسعات  

 اإلسراهيلية؟
 في أوجه التشابه

 ن االبارتايا، قام عناما أقعامعت العكعتعلعة العبعشعريعة  -7
األوروبية علت استيطان منا   في جنوب القارة األفريقعيعة. 
 ذن، أن هذا النظام يفترض وجعول  عتعلعة بشعريعة غعالرت 
باللها األألية وقامت  لت بالل أخر  تستو ن فيها. وهعذا 
الذي قام بها المستو نون األوروبيعون فعي جعنعوب العقعارة 
االفريقية، قام به اليهول عناما باأت الير عة الصعهعيعونعيعة 
ب لارة مشروع الهجرة اليهولية من  ل بعقعاع العيعالعم  لعت 
فلسطين وأن اليهول الذين استقاموا  لت فلسطين اعتعمعاوا 
أسلوب االستيطان في المنا   التي حلوا بها وهنا يعتعشعابعه 
 ابع الوجول األوروبي في جنوب افريقيا مع  عابعع العوجعول 
اليهولي المستقام  لت فلسطين باعتبار أن االثنعيعن اتعخعذا 
 ابع الوجول االستيطاني وبالتيبير السيعاسعي )االسعتعيعمعار 

 االستيطاني(.
 ن نظام" االبارتايا" في جنوب افريقيا، مارس تميعيعزًا  -3

واضيًا في اليقو  المانية والسياسية تجعاه سعكعان العبعالل 
األأليين، واألمر نفسه انطب  وينطب  ععلعت العمعمعارسعات 
اإلسراهيلية في األراضي الفلسطيعنعيعة. حعيعث أن العنعظعام 
الينصري في جنوب افريقيا  ان يعخعصعص  عرقعًا خعاأعة 
لسكان لبالل األأليين، وهذا تيتماه " سراهيل" بتخعصعيعص 

  ر  خاأة للمستو نين ال ييبرها الفلسطنييون.
 ما يبرز التمييز في ما يعتعيعرض لعه العفعلعسعطعيعنعيعون 
الخاضيون لإللارة اليسكرية بالمقارنة مع العمعسعتعو عنعيعن 
اليهول الذين يتمتيون بالمنافع الكعامعلعة لسعيعالة العقعانعون 

 المطبقة في حالة الموا نين اليهول في " سراهيل".
يرتكز" نظام االبارتايا" علت التعمعيعيعز ععلعت أسعاس  -1

الير ، حيث المستو نون األوروبيون الذين استو نوا جنوب 
افريقيا اعتبروا أنفسهم من الير  األرقت فيما سكان العبعالل 
األأليين ينتمون بنظرهم  لت عر  ألنت. وهذا التعصعنعيعف 
اليرقي في نظام الفصل الينصري، اساسه التر يب الجينعي 

لإلنسان. وبالتالي ف ن التمعيعيعز العيعنعصعري معرله انعتعمعاء 
 الكتلتين البشريتين  لت عرقين متمايزين.

لكن الس ال هل اليهول وسكان فعلعسعطعيعن األأعلعيعيعن 
 ينتمون  لت عرقين بشريين متمايزين؟

 ن هذا التساؤل أجاب عليه تقرير "اإلسكوا" بكفاءة عالعيعة 
وبابتكار منهجي للتيامل مع "الير " بميزل ععن العتعر عيعب 
البيوجيني لإلنسان. فالتقرير وفي سيا  هذا التساؤل، وعمعا 
 ذا  ان مالهمًا اعتبار اليعهعول والعفعلعسعطعيعنعيعيعن ععرقعيعن 
متمايزين، وجا أن هناك أسبابًا وافية للقيام بذلعك. بعيعيعث 
يجري التيامل مع "الير " ليس استنالًا  لت التر يب الجينعي 
بل باعتباره فئة مبنية اجتماعيًا وسعيعاسعيعًا وتعيعال شعيعبعًا 
متمايزًا، وليست له عالقة بالضرورة بالوقاهع العبعيعوجعيعنعيعة 
الععتععي تععظععهععر فععي هععذه الععيععالععة تععااخععاًل بععيععن الععيععهععول 

 والفلسطينيين.
استنالًا  لت هذا التشخيص ب ضفاء  عابعع العيعر  ععلعت 
السلو ية اإلنسانية، خلص التقرير  لعت  سعنعال تعوأعيعفعه 
بمنظومة سلو ية متيالة األوجه وهي منارجة فعي أربعيعة 
نطاقات وقا انطل  العتعقعريعر معن االفعتعراض بع ن وجعول 
االبارتايا أو عامه يتوقف علت مياملة الشيب الفلسعطعيعنعي 

 في المجمل.
النطا  األول: التمييز في المياملة في المنا   الخاضعيعة 

 لإللارة اليسكرية
 ويتجلت هذا التمييز،

بالنظام القانوني المعزلوج، بعيعيعث يعخعضعع العيعهعول  -أ
المستو نعون لعنعظعام قعانعونعي معيعالعع فعيعمعا يعخعضعع 

 الفلسطينيون تيت االحتالل لنظام قانوني آخر.
تخصص  ر  للمستو نين غير الطر  التي ييبعرهعا  -ب

 الفلسطينيون.
الفصل الصارخ بين "الشيبين" في منا   معخعتعلعفعة  -ج

 علت أساس الير  وهذه من اليالمات الاامغة "لالبارتايا".
بالممارسات القميية التي حولت حياة الفلسعطعيعنعيعيعن  -ل

 الياليين  لت مينة يومية لاهمة.
بمياقبة من يقاوم نظام الفصل الينصري. والقعانعون  -هع

الاولي ييتبر أن فرض عقاب علعت معن يعقعاوم االبعارتعايعا 
 جريمة بيا ذاته.

 النطا  الثاني: وضع الفلسطينيين المقيمين في القاس 
 ن اليكومة اإلسراهيلية في تياملها مع الفلعسعطعيعنعيعيعن 
المقيمين في القاس، تقّوض أمنهم، وتتالعب بيقوهم في 
اإلقامة، وتمارس تمييزًا واضيًا في الميامالت الماليعة، وفعي 
 أاار تصاريح البعنعاء. وهعذا  علعه معن أشعكعال العفعصعل 

 الينصري.
النطا  الثالث: فعي معيعامعلعة العيعكعومعة اإلسعراهعيعلعيعة 
للفلسطينيين الذين يييشون في فلسطين المعيعتعلعة ععام0

7621: 
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 ن الكتلة البشرية في فلسطين الميتلة وان سعمعح لعهعا 
بتشكيل أحزاب سياسية واالشتراك في االنعتعخعابعات، وهعي 

% من مجموع السكان  ال أنه ممنعوع ععلعيعهعا 33التي تشكل 
بيكم القانون تياي الطابع اليهولي الميلن للاولة.  ضعافعة 
 لت خضوعها  لت مجموعة من قوانين الجنسية التعمعيعيعزيعة 
فضاًل عن ممارسات  لارية تعفعرض قعيعولًا شعايعاة ععلعت 
حقوقها،  ييازة األراضي والتملك والعهعجعرة وجعمعع شعمعل 
الياهالت واليرية الزوجية. وهذه  لها من أشكعال العتعمعيعيعز 

 القاهم علت أساس الفصل الينصري.
النطا  الرابع: التيامل مع الفلسطينعيعيعن العمعسعجعلعيعن  

 بصفة الجئ
أ ا علت ح  العيعولة  76207621 ن قرار األمم المتياة 

للفلسطينيين الذين  رلتهم وهجعرتعهعم " سعراهعيعل" معن 
( أ عا 1319، و ن قرار األمم المتياة )7621فلسطين عام0

علت أن ح  اليولة هو ح  ثابت وغير قابل للعتعصعرم وأنعه 
حتت تاريخه لم يسمح ألي فلسطينعي شعرل معن أرضعه أن 
ييول  لت بلاه ويقيم فيه من جايا، وأن امتناع " سعراهعيعل" 

هو "حرمان الفلسطينييعن معن  762ورفضها لتطبي  القرار 
حقهم الطبييي باليولة  لت البالل التي شرلوا منعهعا، وهعذه 

 جريمة من جراهم" االبارتايا".
هذه النطاقات األربية التي تنتهك فيهعا حعقعو  اإلنسعان 
الفلسطيني في فلسطين، تشكل منظومة معتعكعامعلعة معن 
الممارسات التي تقوم بها " سراهيل" وتقع تيت أحكام نظعام 
االبارتايا والذي تطورت مفاهيمه بيكم التطور اليعام العذي 
 رأ علت مجر  اليياة اإلنسانية، بييث لم يعيعا تعوأعيعفعه 
يقتصر علت التمييز اليرقي بتيريفه البيوجيني وحسعب بعل 
بات يشمل  ل الممارسات التي تنتهك من خعاللعهعا حعقعو  

 اإلنسان وتقع تيت مساءلة القانون الاولي اإلنساني.
 ذا  انت أوجه التشابه بين نظام "االبارتايا" في جنعوب  

 افريقيا "و سراهيل" عاياة فهل هناك أوجه اختالم؟
في أوجه االختالم بين نظامي "االبارتايعا "فعي جعنعوب 

 أفريقيا و" سراهيل":
 ن أوجه االختالم بين نظام االبارتايا الذي  عان معيعمعواًل 
في جنوب أفريقيا ونظام "االبارتايا" العذي حعال مضعمعونعه 
تقرير اإلسكوا عن ممارسات " سراهيل"، هعو أن األول  عان 
انيكاسًا لميتقا أيايولوجي بوجوب العفعصعل بعيعن األععرا  
واستنالًا  لت التر يب البيوجيني، فيما الثاني، هو انعيعكعاس 
للممارسات اإلسراهيلية في فلسطين والتي شكلت بمجملعهعا 
منظومة متكعامعلعة معن اإلجعراءات السعيعاسعيعة واألمعنعيعة 
واالقتصالية واإللارية والقانونية، جيلت الفصل العيعنعصعري 
قاهمًا بين اليهول والفلسطعيعنعيعيعن معن  عل األ عيعام وأن 
" سراهيل" التي ال تجاهر باعتمال سياسيعة العتعمعيعيعز ععلعت 
أساس الير  سقطت في اختعبعار تعقعايعم نعفعسعهعا "واحعة 
للايموقرا ية" وقامت نفسها بانها لولة عنصرية وأن قعرار 

باعتبار الصهيعونعيعة شعكعاًل معن  7612األمم المتياة عام0
أشكال الينصرية  ان انيكاسًا لطبيية " سعراهعيعل"  عاولعة 
رعت الير ة الصهيونية قيامها ب سعنعال لولعي اسعتعيعمعاري 

 واضح.
 "االبارتايا" والقانون الاولي اإلنساني:

 ذا  ان نظام الفصل الينصري، قا تجسا من خالل نظعام 
متكامل شمل  ل منعاحعي العيعيعاة، حعيعث وجعات أرضعيعة 
 لتطبيقاته ف ين موقيه من أحكام القانون الاولي اإلنساني؟
 ن التطور الذي  رأ علت مسيرة القانون الاولي اإلنسانعي 
جيل أحكامه تشمل  ل الجراهم التي تشكل انتها ًا أعارخعًا 

 ليقو  اإلنسان.
 ن جريمة "االبارتايا "التي فصلت عن أأولها التعاريعخعيعة 
في جنوب افريقيا. باتت اليوم جريمة ضا اإلنسعانعيعة وهعي 
جريمة قاهمة بذاتها  ذا ما توفرت أر انها المالية والقانونعيعة 
وهذا ما جيل "اإلسكوا" في تقريرها تيعتعبعر معا تعقعوم بعه 
" سراهيل"  نما هو جريمة "ابعارتعايعا،" وهعي جعريعمعة ضعا 
اإلنسانية وهذا ما جيل الميكمة الجناهية العاولعيعة تعيعفعظ 

 اختصاأها للنظر بها.
لقا عرم النظام األساسي للميكمة الجعنعاهعيعة العاولعيعة، 
"جريمة الفصل الينصري" في المالة السابعيعة0بعنعا ح معن 

ب نها أية أفيال ال  نسانيعة تعمعاثعل فعي  عابعيعهعا  3الفقرة 
( وترتكب في سيا  نظعام 7األفيال المشار  ليها في الفقرة )

م سسي قوامه االضطهال المنهجي والسيطرة المنهجية معن 
جانب جماعة عرقية واحاة  زاء جماعة، أو جمعاععات ععرقعيعة 
أخر  وترتكب بنية اإلبقاء علت ذلعك العنعظعام.  ن األفعيعال 

( والعتعي يع لي 1( معن العمعالة )7المشار  ليها في الفقرة )
ارتكابها  لت وقوع جريمة ضا اإلنسانية، وييصل ارتعكعابعهعا 
في   ار هجوم واسع النطا  أو معنعهعجعي معوجعه ضعا أيعة 

 مجموعة من السكان المانيين وعن علم بالهجوم تشمل:
 القتل عماًا. -أ
 اإلبالة -ب
 االسترقا  -ج
 أبيال السكان أو النقل القسري للسكان -ل
السجن أو اليرمان الشايا ععلعت أي نعيعو آخعر معن  -هع

 اليرية البانية. مما يخالف القواعا األساسية للقانون الاولي
وعناما اعتبر النظام األساسي للميكمة الجناهية الاولعيعة 
أن جريمة الفصل الينصري تعنعارج ضعمعن العجعراهعم ضعا 
اإلنسانية، فألنه استنا بذلك أيضًا  لت قرارات األمم المتياة 

 واتفاقياتها حول حقو  اإلنسان والتمييز الينصري.
( من اإلعالن اليالمي ليعقعو  اإلنسعان  3 لقا نصت المالة ) 

علت أنه لكل  نسان حع  العتعمعتعع    7307307621 الصالر في  
بجميع اليقو  واليريات المذ ورة في اإلعالن لونما تمييز من  
أي نوع وال سيما التمييز بسبب الينصر، أو اللون، أو الجنس، أو  
اللغة، أو الاين، أو الرأي سياسيعًا وغعيعر سعيعاسعي أو األأعل  
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 الو ني أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولا، أو أي وضع آخر. 
وفضاًل عن ذلك ال يجوز التمعيعيعز ععلعت أسعاس العوضعع 
السياسي أو القانوني أو الاولي للبلا أو اإلقليم الذي ينعتعمعي 
 ليه الشخص، سواء  ان مستقاًل أم موضوعًا تيت العوأعايعة 
أم غير متمتع باليكم الذاتي أم خاضيًا ألي قعيعا آخعر ععلعت 

 سياقاته.
 ما عرفت المالة األولت من االتفاقية الاولية للقضاء علت 
جميع أشكال التمييز الينصري الصالرة عن األمم العمعتعيعاة 

 :20707696وباأ نفاذها في  3707307691في 
يقصا بتيبير "التمييز الينصري"، أي تمييز أو استثعنعاء أو 
تقييا أو تفضيل يقوم علت أساس الير  أو اللون أو النعسعب 
أو األأل القومي أو االثني ويستهام أو يستتبع تيعطعيعل أو 
عرقلة االعترام بيقو  اإلنسان واليريات األساسية أو التمتع 
بها أو ممارساتها، علت قام المساواة في المياان السعيعاسعي 
أو االقتصالي أو االجتماعي أو الثقافي أو في مياان آخعر معن 

 ميالين اليياة اليامة.
استنالًا  لت تيايا األمم المتياة "للتميز الينصري"، ومعا 
أ ا عليه اإلعالن اليالمي ليقو  اإلنسان، والنظام األساسعي 
للميكمة الجناهية الاولية، يكعون تعقعريعر "اإلسعكعوا" حعول 
اعتبار " سراهيل" لولة "ابارتايا" واقيًا في ميلعه العقعانعونعي 
وبالتالي ف ن سيبه من الموقع اإللكتروني "لإلسكوا" نتعيعجعة 
الضغط وخاأة من أمير ا، لم يعكعن ألسعبعاب ععام تعوفعر 
ميطياته المالية والواقيية وثبوت االنعتعهعا عات الصعريعيعة 
لالتفاقيات الاولية حول حماية حقو  اإلنسان، بعل ألسعبعاب 

 سياسية.
 ن التقرير اتهم " سراهيل" بت سيس نظام فصل عنصعري 
يهام  لت تسلط جماعة عرقية علعت أخعر  واسعتعنعال  لعت 
التيريف للفصل الينصري. وهو بما قامه من أللة وميطيات 
لم يترك مجااًل للشك ب ن " سراهيل" ارتكبت جريعمعة فعرض 
نظام "االبارتايا" علت الشيب الفلسطيعنعي ألنعهعا معارسعت 
سياسة التمييز الينصري في التيامل مع العفعلعسعطعيعنعيعيعن 
وبذلك تكون قا ارتكبت جريمة ضا اإلنسانية، بعاععتعبعار أن 
جريمة الفصل الينصري هي واحاة من أشكال الجريمة ضعا 
اإلنسانية، التي نص عليه العنعظعام األسعاسعي لعلعمعيعكعمعة 
الجناهية الاولية وحفظت لنفسها االختصاص للنظر بها متعت 
توفرت ار انها وهي متوفرة بعاالسعتعنعال  لعت العمعمعارسعات 

 اإلسراهيلية.
و ذا  انت أمير ا قا مارست ضغطًا ععلعت األمعيعن العيعام 
لألمم المتياة لسيب التقرير، ف واًل ألنهعا سعبع  ومعارسعت 
سياسة "االبارتايا" ضا سكان البالل األأليين وأقصتهم ععن 
اليياة اليامة بيا تهميشهم وحرمانهم من ممارسة حقوقهم 
المانية وثانيًا، ألن اعتمال هذا العتعقعريعر معن قعبعل األمعم 
المتياة، يشكل أساسًا قانونيًا وواقييًا لمقاضاة " سعراهعيعل" 
أمام الميكمة الجناهية الاولية لثبوت ارتكابها جعريعمعة ضعا 

 اإلنسانية.
 ن هذا الموقف األمير ي ليس مستغربعًا ألن أمعيعر عا لعم  
تتوان ليظة عن تيطيل أي قرار ياين التصرفات والممارسعات  
اإلسراهيلية في األراضي الميتلة. لكن رغم ذلك ف ن التعقعريعر  
الذي سيب بضغط أمير ي، ولم يتم وضيه قيا التعااول فعي  
م سسات األمم المتياة  ي يبنت علت الشيء مقعتعضعاة، لعم  
يسيب من التااول الواقيي والسياسي واإلعالمي بل سيبعقعت  
قاهمًا  يالة واقيية وبالتالي يمكن الرجوع  ليه فعي  عل معرة  
تلوح فيها  مكانية مقاضاة " سراهيل" ب قاامها ععلعت ارتعكعاب  
جراهم حرب وجراهم ضعا اإلنسعانعيعة. وأن تعقعام العمعايعرة  
التنفيذية "لإلسكوا" استقالتها رفضًا لالستجابة لطلب األمعيعن  
اليام لألمم المتياة سيب التقرير عن المعوقعع اإللعكعتعرونعي  
للمنظمة عع وقا سيب الحقًا عع فهذه خعطعوة جعريعئعة يعمعكعن  
الت سيس عليها مستقباَل ولليل علت السقوط األخعالقعي ععن  
من مارس الضغط وقام المصالح االقتعصعاليعة والسعيعاسعيعة  

 علت المبالئ األخالقية والقانونية. 
 ن التقرير أ ا علت وقاهع لامغة في  ثبات أن "  سراهعيعل" 
لولة "أبارتيا" وأهميته أنه قارب تيريف الفصل العيعنعصعري 
من منظار أحكام القانون الاولي اإلنساني وليس فعقعط معن 
منظار التيريف القاهم علت أساس التمييز اليرقي باالستعنعال 
 لت الوقاهع البيوجنية، بل االستنال  لت الوقاهعع السعيعاسعيعة 
واألمنية واالقتصالية واالجتماعية والمنظومات العقعانعونعيعة 
التي تسيت الاول التي اعتمات عليها لعتعشعريعع سعلعو عهعا 

 القاهم علت قواعا الفصل الينصري.
 ن التقرير أضام وثيقة للوثعاهع  العتعي تعثعبعت ارتعكعاب 
" سراهيل" انتها ها ألحكام القانون الاولي اإلنسعانعي وهعذا 
مهم ولكن األهم هو أن تتيول هذه التقارير  لت قضية رأي 
عام لولي نظرًا لألهمية التي تنطوي عليها وما توألت معن 
خالأات واستنتاجات. وهذه تشكل فاتية جاياة في تيريف 

 جريمة "االبارتايا".
و ذا  ان نظام االبارتايا الذي  ان معيعمعواًل لعه  عنعظعام 

، ف ن 7663رسمي في جنوب أفريقيا قا انتهت مفاعليه عام 
مفاعليه لم تنته بالنسبة " سراهيل"، وعليه يجب أن تعبعقعت 

 موضع مقاومة علت  افة المستويات.
وأن تتالقي  بيية " سراهيل" مع نظام جعنعوب أفعريعقعيعا 
الينصري قبل سقو ه وتسعتعمعر  عاولعة تعيعمعل بعنعظعام 
االبارتايا تجاه شيب فلسطين في الااخل وععالعم الشعتعات، 
فهذا يشكل لافيًا قويًا لفرض مقا ية عالمية عليها  عالعتعي 
 ان ينوء تيت و  تها النظام الينصري في جنوب أفعريعقعيعا 
ونامبيا، أنه التياي المطروح أمام المجتمع الاولي وهيعئعاتعه 

 ذات الصلة بيقو  اإلنسان.
  ن " سراهيل لولة "أبارتايا"
 وتقرير اإلسكوا  ثباتًا...

 10203371بيروت في 
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تقف اليوم في اللواء الجنوبي  .من أكب  وأقدم مدا فلسطين التاريخيةعسقالا  -  المجدل

المدينة في األلف الثالث قبل الميالد،  أسس الكنعانيوا .كم غ ب القدس 84على بعد  )اإلس ا يلي(
تقف إلى الشمال الش قي من غزة،  .القدماء على ساحل البح  المتوسط الفلسطينيين وكانت أحد موانئ

 012,005كم ق يبة من الشاطئ على الط ي  بين غزة ويافا. تبلغ مساحة أراضيها  74وتبعد عنها 
اليوم السواد األعظم من سكاا المدينة،  دونما. يشكل اليهود 0,058دونما بما فيها مساحة المدينة 

أقدمت بعدها  .الذين انتقل الكثي  منهم إلى قطاع غزة 0456بعد تهجي  أهلها الع ب في ح ب 
المنظمات الصهيونية المسلحة بعد احتاللها للمدينة في 

على أراضيها  على هدمها، وأقامت إس ا يل 0456نوفمب  
مدينة "اشكلوا". ويعتب  الجامف الكبي  من أب ز أثار المجدل بناه 

 .0011"سيف الدين سالر" من أم اء المماليك عام 
تعتب  مدينة مجدل عسقالا من أقدم مدا العالم وقد بنيت  
على ط ي  السهل الساحلي )"ط ي  البح "( الواصلة بين شمالي  

من معثورات الحف يات اآلثارية التي قام   .ومنطقة الجليل  سيناء 
 0464 األم يكية في   بها لورنس ستاغهار من جامعة هارف د 

سنة قبل   0111  يبدو أا أول ما أسس المدينة كاا الكنعانيين 
الميالد تق يبا. وقد عث  على بقايا المدينة الكنعانية في عم   

مت ا ويقدر حسبها أا عدد سكاا المدينة في ذلك الحين   04 
 .ألف نسمة، وأا المدينة كانت محاطة بسور ع يضة   04 بلغ  

قبل الميالد سكن الفلسطينيوا القدماء المدينة  0041في 
وجعلوها أحد أهم  قادمين من جزر البح  األبي  المتوسط

التوراة( تذك  المدينة م ات عديدة ( م اكزهم. في العهد القديم
كم كز فلسطيني كبي ، أما صيغة االسم الوارد بالعب ية التوراتية 

، وهي صيغة الكتابة )أف "أشقلوا" )باأللف بدال من العين
المقبولة اليوم في الدولة الصهيونية مف أا اللفظ بالعب ية 

 ."الحديثة هو "أشكيلوا
ب  اسة  قبل الميالد احتلت اإلمب اطورية البابلية 815في 

المدينة من الفلسطينيين، مف احتالل عموم أراضي  نبوخذ نص 
وبالد الفلسطينيين. فكاا تعامل الجي  البابلي  مملكة يهوذا

مف سكاا المدينة يشابه تعامله بسكاا المدا األخ ى في 
تم إعادة بناء  .المنطقة، حيث أح ق المدينة وأجلى سكانها

المدينة في الق ا الثالث قبل الميالد، أف في العهد الهيليني، 
قبل الميالد احتل الملك  0-وأصبحت ميناء كبي ا. في الق ا ال

محيط المدينة ولكن المدينة  إسكندر يناف اليهودف الحشموني
 .نفسها بقيت مستقلة من ناحية إدارية وثقافية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%AF
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AE%D8%B0_%D9%86%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%B0%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A&action=edit&redlink=1
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صر  الرفيق أبو علي األمين الناطق الرسمي باسم قيادة قطر  

 العراق لحزب البعث العربي االشترا ي بما يأتي :
اعترفت  ونداليزا رايس مستشارة األمن القومي السابقة فتي 

ع د الرئيس األمريكي األسبق جورج بتو  االبتن ختالل لتقتاء 

عقدته في مع د برو نز .. ام أمريكا وحلفائ ا اجتاحوا التعتراق 

لهطاحة بالرئيس العتراقتي صتدام حستيتن ال  2662في العام 

لجلب الديمقراطية ل ذه الدولة الشرق األوسطتيتة التمتحتوريتة.  

وأضاف الناطق الرسمي باسم قيادة قطتر التعتراق لتلتحتزب ام 

 ونداليزا رايس لم تخف صلف وعنج ية أمريكا بالتتتأ تيتد بتام 

بالدها اتخذت قرار غزو العراق مع حلفائ ا وهي على بيتنتة متن 

أن ا لم تجلب الديمقراطية وهي سعت في حقيقة األمر لهطاحة 

 بالرئيس العراقي حين ا صدام حسين .
وأشار الرفيق الناطق الرسمي باسم قيادة قطر العراق لتلتحتزب  

بام  ونداليزا رايس أ دت األسباب الحقيقية لغزو العراق بالتقتول  

بوضو  .. كهبنا بلى العراق بسبب مشكلة أمنية بتحتتته تتتتعتلتق  

بوجود صدام حسين فتي التحتكتم لتكتنتنتا لتم نتذهتب لتجتلتب  

الديمقراطية مضيفة لم يكن في خط  الرئيس بو  في حين تا  

استخدام الخط  العسكرية من اجل جلب الديتمتقتراطتيتة ال فتي  

 . 2661 وال في أفغانستام عام    2662 العراق عام  
وا د الناطق الرسمي باسم قيادة قتطتر التعتراق لتلتحتزب ام 

 ونداليزا رايس أفصحت عبر تصتريح ا هذا في الوقت كاته عن 

المقاصد العدوانية واألهداف الشتريرة لغزو العتراق والتذي أدى 

الى تدمير دولته وحل جيشه الباسل وتحطيم البنى االقتتصتاديتة 

واالجتماعية والثقافية بل تصدى لضترب المنمتومتة األختالقتيتة 

والتربوية في الصميم .وختم الرفيق أبو علي األمتيتن التنتاطتق 

الرسمي باسم قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشترا تي 

تصتريحه بالقول .. ام قيادة قطر العراق للحزب أ دت على أن تا 

تتفاعل مع المواقف األمريكية الجديدة للرئيس األمريكي ترامتب 

والتي أدام الغزو على العراق وعده أسوأ قرار في تاريخ الواليتات 

المتحدة األمريكية على اإلطالق وام قيادة قطر العتراق لتلتحتزب 

مع القرارات التدولتيتة والتمتتتغتيترات   تامن بالتعامل المتكافئ

الحاصلة على الصعيد العالمي بما يخدم دحر االحتتالل اإليترانتي 

للعراق وتصفية مخلفات االحتالل األمريكي والسير قتدمتا عتلتى 

طريق التحرير واالستقالل التام والن وض التوطتنتي والتقتومتي 

 واإلنساني الشامل .

 الد تور خضير المرشدي

اإلدارة األمريكيتة التجتديتدة بتعتد أم 

اعترفت بأم غزو العراق  ام أسوء قرار قد 

أتخذ في تاريخ الواليات المتحدة األمريكية 

وبم من يحكم العراق ليستوا  على االطالق،

بعراقيين، وبم بيرام صاحبة اليد الطتولتى 

فيه، فءم المساولية التاريخية والقانونيتة 

تفرض على الواليات المتحدة األمتريتكتيتة 

في أم تعترف رسمتيتًا بتجتريتمتة التغتزو 

واالحتالل وأم تتعتتتذر لشتعتب التعتراق 

وقيادته الوطنية، وأم تدفع التتعتويضتات 

المادية والمعنوية للعراق وشتعتبته جتراء 

تلإ الجريمة العممى التي ارتكبت ا بحقته 

والتي سق  ضحيت ا ا ثر متن متلتيتونتي 

ش يد من العراقيين وت جيتر التمتاليتيتن 

من م متع تتدمتيتر هتائتل فتي التدولتة 

 والمجتمع.

بم من مصلحة دول العالتم التقتريتبتة 

من ا والبعيدة، هي في أم يعتود التعتراق 

دولة حرة مستقلتة كي ستيتادة، تتحتقتق 

التوا م في العالقات التدولتيتة، وتضتمتن 

المصالح المشتر ة وتحافظ عتلتى األمتن 

 واالستقرار والسلم اإلقليمي والدولي.

بم التجربة التاريخية أثبتتت بم عتراقتاً 

مستقرًا وقوياً، يحكمته نتمتام  حرًا موحداً 

حا م ينت ج سياسة وطنية متوا نة، ناجتح 

في ضب  األمن وتوفير الخدمات وتطويتر 

االقتصاد وفق رؤيتة حتديتثتة، ويتحتقتق 

المستاواة والتعتدالتة، ويتمتتتلتإ التقترار 

المستقل، سيكوم مفيدًا لدول المنتطتقتة 

 وللعالم  له...

بم كلإ ليس مستحياًل، في ظل الواقتع 

المعقد حالياً، بل يتحقق بتنفيذ المشتروع 

الوطني للحل الشامل والعادل الذي اعلتنته 

حزب البعث العربتي االشتتترا تي، والتذي 
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ينص على ب الة  افة العوائق التي تتقتف فتي طتريتق 

االستقالل والحرية والبناء وِفتي متقتدمتتت تا االحتتتالل 

اإليراني وحتمية بن ائه بمختلف الوسائل التمتشتروعتة، 

وحل ميليشياته اإلرهابية المسلحة وتصفية نتفتوكهتا، 

وب الة مخلفات االحتالل األمريكتي ونتتتائتجته، ورفتض 

ومقاومة قوى اإلرهاب والطائفية، و ل أنتواع التنتفتوك 

والتدخل االجنبي، والسعي لعقد ماتمر وطني تحتضتره 

جميع القوى واألطراف العراقيتة وبضتمتانتات عتربتيتة 

ودولية ملزمة، التخاك قرارات شجاعة واستثنائية لتغييتر 

العملية السياسية الفاسدة وبعادة  تتتابتة دستتتورهتا 

الملغوم، والبدء بعملية انتقالتيتة جتديتدة، تتتتضتمتن 

تشكيل جمعية وطنية وحكومة متاقتتتة تتأختذ عتلتى 

عاتق ا ضب  األمن وتوفير الخدمات وتنفيتذ متا يتتتم 

االتفاق عليه في الماتمر بكا متا تتم انتعتقتاده، وِفتي 

مقدمت ا بلغاء القوانين المنت كة لتلتحتريتات التعتامتة 

والخاصة، وبلغاء سياسة المحاصصة وقرارات االجتتثتاث 

والحمر واإلقصاء والمالحقة، وبطالق سرا  المعتقلتيتن 

والسجناء ألسباب سياسية، وبتنتاء متاستستات التدولتة 

المدنية والعسكرية على وفق قوانيتنت تا وأنتمتمتتت تا 

وتقاليدها الوطنية، تم يدًا النتخابات برلمانية ورئاسية 

بعد انت اء الفترة االنتقالية، والمباشرة بتبتنتاء نتمتام 

سياسي وبداري حديث يستفيد من التجارب التعتالتمتيتة 

في بناء الدول ويحافظ على الختصتوصتيتة التوطتنتيتة، 

يفصل بين الدين والسياسة بشكل تام، ويتعامتل متع 

األديام والمعتقدات بطريقة متتوا نتة تتحتقتق حتريتة 

االختيار وبما ال يخل بأمن الفرد والدولتة والتمتجتتتمتع، 

ووضع خطة شاملة لبناء وبعتمتار التعتراق متن ختالل 

االستثمار األمثل لثرواته وخاصة النفطية متنت تا وفتق 

 مبدأ النف  مقابل البناء واإلعمار.

أما سياسة التلويح بءقامة قواعد عسكرية أمريكتيتة 

دائمة في ألعراق، والسيطرة على ثرواته، واإلصرار على 

ديمومة السلطة التي أنشأها المحتل، فءنت تا ستتتادي 

لمزيد من األ مات وتعرقل مشروع الحتل وتتزيتد متن 

 الفوضى والفساد والجريمة واإلرهاب!!!

بم الملم واالجتثاث والمالحقة والتفتستاد واإلفستاد 

والتج يل والتخلف واإلكالل المسل  على بلدنا وشعبنا، 

وبفتاوى مضللة وباطلتة يصتدرهتا عتمتالء التمتحتتتل 

واعوانه، سيكوم دافع ل ذا الشتعتب التمتقت تور فتي 

مقاومة البتاطتل مت تمتا تتنتوعتت مصتادره و تبترت 

 بمكانياته.

شعب العراق وبم  ثرت جراحه وتالطمت من حتولته 

االمواج، فءنه لن يسكت على من ظلمه وانت إ حقوقه 

وأهام مقدساته، ولن يرضخ إلرادة متحتتتل أو غتا   أو 

 معتد  أثيم.

هذا الشعب األبتي ستيتنت تض حتتتمتًا لتمتقتاومتة 

المعتدين وسيقدم مزيدًا من التضحيات من أجل نتيتل 

حريته واستقالله وبعادة  رامته، وسيقتلع جتذور وبتار 

 العمالة والتجسس والخيانة من أرض العراق الطاهرة.

وعلى قوى الباطل والعدوام أم تعلم بم الليل م ما 

 طال سيعقبه فجر جديد، فجر لألمل والحرية والحق.

ربما يتساءل أحد م ويقول عن أي أمل تتحدثوم؟  -

وعن أي انتصار تتوعدوم؟ في مثل هذا الواقع المتردي 

 الذي يعيشه العراق اآلم؟

نقول بثقة المامنين، بم ثورة شعبية عراقية أصيلة 

تعيد العراق دولة حرة موحدة وم ابة يسودها التعتدل 

واإلنصاف والسالم والتسامح والمواطنة الحتقتة، بتاتتت 

 ظروف ا م يئة وستنطلق حتمًا.

يبقى من واجب القوى الوطنية أم تتمسإ بحتقتوق 

العراق دوم مساومة أو تنا ل، وأم تعلتنت تا وتتتتحتدث 

عن ا وتطالب المجتمع الدولي لتالعتتتراف بت تا، وهتي 

من حق أحد  الخطوة األولى على طريق االنتصار، فليس

 ائن من  ام، وبأي عنوام  ام، أم يتنا ل أو يستاوم 

على هذه الحقوق من أجل مكسب في سلطة أو جاه أو 

 مال.

وبكا لم يستطع هذا الجيل أم يحقق المفر ال ستمتح 

اهلل بسبب ما هو مفروض عليه من واقع مزيف وبقتوة 

السال ، فءم جياًل من الشباب العراقيين الوطنييتن قتد 

ُوِلَد، وبنه سوف من يقود العراق نحو المجد والتكترامتة 

واالستقالل والحريتة والتوحتدة والتعتدالتة، وهتو متن 

 سيحقق ما لم يستطع جيل الحاضر تحقيقه.

www.taleaalebanon.com 
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في  تابه "الثورة بال قيالات" الذي ترجمه "فاضل جتكر"   
مارس    229  لت اليربية في سلسلة عالم الميرفة )اليال  

(، يتناول " ارن روس" الايبلوماسي البريطاني الذي  3371 
 ان مس والً عن مس لتي اليرا  وأفغانستان نيابة عن المملكة  
المتياة من ناحية واألمم المتياة من ناحية اخر ، حيث  

في  تابة الخطب واإللالء بالتصرييات     انخرط،  ما يقول، 
والسجاالت اليقيمة،  ما يصفها، التي تزعم ان عرا  أاام  
حسين يشكل مصار تهايا، وأن من ش ن اإل احة بنظامه أن  

األوسط.     تجلب االستقرار وتنشر الايمقرا ية عبر الشر  
 .3331 و ل ذلك هي  األجواء للياوان علت اليرا  عام  

وي  ا في الفصل األول من الكتاب أنه قيل للجنول 
األمير يين الذين لخلوا اليرا   ن عليهم أن يتوقيوا 
مواجهة جيش تقلياي م لف من وحاات مارعة ومافيية 
ومشاة، فالجيش اليراقي  ان ذات يوم يمتلك أعاالًا من 
الابابات القتالية أ ثر مما لا  جيوش أوروبا الغربية 
مجتمية. ويشير روس  لت انه بوأفه موظفَا  بان حرب 

 ان مكلفًا بين  7667الخليج األولت مع اليرا  في اليام 
مهمات اخر ، ب حصاء لبابات الجيش اليراقي وجنوله لت  يا 
الزعم القاهل  ن اليرا   ان يملك ثالث ا بر جيش في 
اليالم. ومثل هذا الزعم  ما يشير الكاتب ال يمكن  ثباته  ال 
 ذا ألخل االحتياط في اليساب، مع  غفال القوات االحتيا ية 
الموجولة لا  األ رام المنافسة لليرا  علت هذه المرتبة 

   الثالثة وهي الهنا والواليات المتياة وروسيا.
ويضيف الكاتب أن  الهع الجيشين األمير ي والبريطاني 
ما لبثت أن فوجئت ب ن الجزء األ بر من التصاي لم يكن 
متمثاًل باي مارعات أو ماافع هاوتزر، بل برجال في شاحنات 
أغيرة مجهزين بقذاهف اآلر بي جي والبنال  الرشاشة. 
وهذه المجموعات  انت تنصب الكماهن ألرتال التيالف 
المتقامة وتطل  القذاهف ثم تختفي، والفااهيون،  ما باتوا 
ييرفون في اليرا ، لم يباوا منتسبين،  ما يقول الكاتب 
 لت وحاات عسكرية عراقية؛ و ن  انوا  ذلك ف ن عناأرها 
 انوا قا تخلوا عن مالبسهم وشاراتهم الرسمية التي  انت 

 ترمز  لت والههم لوحااتهم اليسكرية. 
لم يواجه غزو التيالف،  ما ير  الكاتب،  ال القليل من 
التصاي؛ فالابابات األمير ية التي  انت في الطليية وألت 
 لت بغاال بالسرعة التي استطاعتها، وأمسكت قوات التيالف 
بزمام حكم البلا، واضية ياها علت المباني اليكومية 

 الرهيسية، واقتنيت بانها باتت مسيطرة. 
ولكن التصاي اليسكري الفيلي لالجتياح لم يباأ  ال في 
األيام التالية؛ فالهجوم االنتياري األول،  ما يصفه الكاتب، 
 ان قا حاث في أثناء الزحف علت بغاال حيث قال ضابط 
عراقي ارتا  ثيابًا مانية سيارة أجرة باتجاه حاجز قريب من 
مر ز ماينة النجف بتفجير السيارة وقتل أربية جنول. وناهب 
الرهيس اليراقي آنذاك  ه ياسين رمضان، حذر من أن فيضًا 

من "المهمات االستشهالية" اإلضافية سيياث، وقا  ان 
علت أواب فقا نجيت استشهاليتان بيا بضية أيام في 
قتل ثالثة من جنول التيالف  لت الشمال من بغاال، 

 )االستشهاليتان هما نور الشمري، وولال جميل(. 
وعلت امتاال الشهور الالحقة تزايات أعاال التفجيرات و ما  
جاء في مقال "ل ستر فيكلنز" في النيويورك تايمز ف ن ما يزيا  
علت تسيماية شخص قاموا بيمليات استشهالية في غضون  
األعوام الخمسة األولت من احتالل اليرا ،  ضافة  لت السيارات  
المفخخة التي  ان الساهقون يغالرونها قبل االنفجارات. و ان  

 ثمة اآلالم من هذه التفجيرات  ما يذ ر الكاتب.  
 ان استشهاليو التفجيرات يستخامون السيارات 
والشاحنات والاراجات النارية؛ و ثيرًا ما  انوا ي تون سيرًا 
علت األقاام،  ما علت الاراجات الهواهية أحيانًا. وأار 

 3331المقاتلون، أثناء  فرة القوات األمير ية في اليام 
أسطوانات غاز مملوءة  -يطلقون واباًل من الكتل النارية 

من فو  شاحنات   –بالمتفجرات ومقذوفة بصواريخ بااهية 
مر ونة في أمكنة قريبة من القواعا األمير ية. وقا ألت 
ضراوة الهجمات وفاعليتها مقابل عجز التيالف عن وقفها، 
 ما يقول الكاتب،  لت تقويض  رالة الواليات المتياة بالبقاء، 

، حين وعا 3331في   حتت قبل انتخاب باراك أوباما رهيسًا
في أثناء اليملة بسيب القوات األمير ية من اليرا ،  انت 

    لارة بوش قا أعلنت تاريخًا لرحيل تلك القوات.
ت تي شهالة الكاتب في سيا  نقاه للنظام الرأسمالي القاهم  
علت الربح والايمقرا ية التمثيلية حيث باتت الايمقرا ية  
مختطفة من قبل أولئك الذين يسطون علت ا بر األرباح. وما  
يهمنا هنا شهالته التي تشكل وثيقة هامة ت  ا بما ال يقبل  
الشك حقيقة االنتصار اليسكري الماوي الذي حققته المقاومة  
اليراقية بيا التيول من اليرب التقلياية  لت المقاومة التي  
تضرب لون أن تمسك باألرض. واذا  ان المنط  التاريخي  
يقول ان من ينتصر ييكم، ف ن ما منع قيام اليكم الو ني في  
اليرا  بيا انتصار المقاومة هو قيامهم بتسليم السلطة  
لألحزاب المذهبية الماعومة من  يران ليلمهم المسب  ان ذلك  

في     سي لي لتيويل الصراع مع الميتل  لت أراع مذهبي 
الااخل، األمر الذي سي لي  لت اليفاظ علت مكاسبهم  
السياسية في اليرا  واليولة عسكريًا بالطريقة التي  

قصيرة النظر     وقا نجيوا في ذلك بفيل السياسة    تناسبهم، 
التي اعتماتها القيالة اإليرانية التي ظنت أنها يمكن أن ترث  
االحتالل األمير ي في حكم اليرا . ومع تغير الظروم  
اإلقليمية والاولية يبقت علت المقاومة اليراقية ماعومة من  
القو  الو نية والقومية واإلسالمية أن تيق  الصفية الثانية  
من تيرير اليرا  بالسياسة واليمل اليسكري بيا أن تبين  
للقاأي والااني أن استقرار اليرا  هو نقطة ارتكاز االستقرار  
في  ل الشر  األوسط، وأن وحاة اليرا  وعروبته التي ال  

  .الر يزة األساسية لهذا االستقرار    هي    تستقيم لون البيث 

 إعداد مكتب الدراسات القطري
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 الا تور  اظم عبا اليسين عباس
اإلنسان والقاها القومي ينظر  لعت خعار عة األمعة  عاًل ال 
يتجزأ. و ذا لق  في التفاأيل ف نه يستيضر ثعقعل العفعيعل 
القومي وحضوره وممكنات االرتقاء به وسبل توظيف العثعقعل 
أينما حضر لتقايم اليون وفرش األرضيات ان  انت مفقعولة 

 أو مغيبة فقط لون أن يخل بالتقييم اليام.
 ذا أرلنا أن نجري مسيًا للمهام القومية ف ننا سنواجه فورًا 
بمهمة وحاة األمة في  ل ميانيها وقواهم ارتكازها وبعنعاهعا 
التيتية والفوقية. ووحاة األمة تينعي تعكعامعلعهعا العيعضعوي 
واليياتي بكل التصريفات الميروفة. والوحاة تتطلب تيعريعر 

 األرض اليربية الميتلة :
الجوالن.. األحواز اليربية ... جزر اإلمارات العثعالث،  عنعب 
الكبر  و نب الصغر  وأبي موست ... لواء االسكنارونة: ... 
سبتة ومليلة... فلسطين: ...اليرا : تيتله أمير ا وبريطانعيعا 

 م.3331و يران والكيان الصهيوني منذ عام 
 ل هذه األرض عربية وال يمكننا العيعايعث ععن قعومعيعة 
عربية ووحاة قومية  ال ان نضيها  لها  ع هعاام لعلعتعيعريعر 
فهام الوحاة ليس هافًا آليًا ميكانيكعيعًا يعقعصعا بعه جعمعع 
األجزاء بل هو هام أخالقعي وروحعي وليعنعي واجعتعمعاععي 
وسياسي واقتصالي يناضل األحعرار معن أجعلعه لعكعي يعيعز 
اإلنسان اليربي و تيال له  رامته وهيبته ولكي تصبح األمعة 
في مسارها ومكانها ولورها السليم والعمعيعمعول بعيعن لول 
اليالم. هذا ييني ان الوحاة في جوهرها مصممه لعإلنسعان 
وليس لألرض فقط وال يجوز للقاها أو المفعكعر العقعومعي أن 
يكرس رؤاه وجهاه لسوريا لون مصر وال للجزاهر لون ععمعان 
وال لليمن لون اليرا . النظرية القومية السليمة هعي العتعي 

 تينت باإلنسان اليربي وتسقط الهوية السايكس بيكوية.
وال يجوز للقوميين مناقشة تيرير فلسطين  ي  وواجعب 
ويسقطون ألسباب مزاجية أو سياسعيعة أو غعيعرهعا تعيعريعر 
اليرا  مثاًل. واليرا  بالذات له هنا أولوية وأرجيية لألسعبعاب 

 الموضوعية اآلتية:
أواًل: الن غزو اليرا  واحتالله قا تم بآليات لولية مختلعفعة 

 عن احتالل  ل األرض اليربية..
ثانيًا: ألن الاول التي غعزت العيعرا  قعا شعار عت بعارجعات   

متفاوتة في تمثيل نفسها بوساهل مباشرة أو غير مباشرة وتعم  
توزيع اليرا  بينها  ل حسب أهمية وخطورة الاور الذي لعيعبعه  
ويليبه في ترتيبات الغزو وما تبيعهعا. فعالصعهعيعونعيعة وقعواهعا  
المخابراتية واالستخبارية لها حصة األسعا رغعم أنعهعا لعيعسعت  
ظاهرة  ثيراً في المشها اليكومي أو البرلمانعي العذي أعنعيعه  
االحتالل واعتمات آليات اإلعالن التاريجي عن نفعسعهعا وأعوالً  
 لت جيل اليرا  اآلن ساحة ميلنه للنشاط الماسوني الصهيوني.  
تلي األلوات الصهيونية في احتالل اليرا  األلاة الفارسية لاولعة  
الولي الفقيه التي تتستر وتنفذ عبر العاء التمثيل لمذهعب معن  
مذاهب اليرب المسلمين وتيمل علعت السعيعالة ععلعت العيعرب  

وأرضهم ومقاراتهم من خالل سعيعالة معزععومعة ععلعت هعذا  
المذهب.  يران تستخام سلطتها المذهبية المزعومة للسيطعرة  
علت األرض اليربية تمامًا  ما تاعي الصهيونية حقها التاريخعي  

 المزعوم في فلسطين ووأوالً لما بين النيل والفرات.  
ثالثًا: الخصوأية األخر  التي تضع اليعرا  فعي معوضعع  

األرجيية القومية للتيرير هو الخايية الكبر  التي مارستهعا 
الاول الغازية لليرا  حيث نصبت  سلطة مانية لعالحعتعالل 
قو  وأحزاب وأشخاص يوأفون ب نهم )عراقيون( وهم فعي 
جوهرهم  ما من أأول فارسية ومنظمون )ععقعاهعايعًا( فعي 
جيوش وميليشيات  يرانية وتعقعولهعا  يعران. وآخعرون هعم 

 )و الء( للمخابرات األجنبية..
رابيًا: عمات لول الغزو  لت  جراء انتخابات أورية ومزورة  

وميسومة النتاهج سلفًا في اليرا  الميعتعل وهعي خعايعيعة 
خطيرة تكال تنطلي علت الكثير من اليراقيين وميظم اليرب 
و ل الاول التي لعمت الغزو وساهمت وال زالت تساهم فعي 
تكريس نتاهجه الكارثية في اليرا . ان تستر االحتالل خعلعف 
اليافطة الايمقرا ية هو منهجية احتاللية جاياة هي األخر  
ويرال لها ان تتماهت وتتناظر مع )الايمقرا ية الصهعيعونعيعة 

 المزعومة التي يتيالت بها المغتصبون علت اليرب(.
خامساً: ميزة أخر  من معيعزات احعتعالل العيعرا  هعي  لامعة   

الفوضت واالضطرابات والفسال ععبعر اإلرهعاب وقعو  اإلرهعاب  
المختلفة والفتن الطاهفية واليرقية والميعاأعصعات، األمعر العذي  
يجيل اليرا  عرضة للتشظي وضياع الهوية القومية اليربية بعل  
وحتت ضياع الاين والقيم والعمعنعظعومعات األخعالقعيعة. ونعزععم  
متيقنين ان الخراب واالقتتال األهلي الذي غعرسعتعه آالت وألوات  
االحتالل في اليرا  سيزلال  ذا أقام االحتالل علت تقسيم اليعرا   
 علت عكس ما يروج له اإلقليميون الفياراليون ومن يساناهم. 

و ذا  ان بيض )األخوة القوميون( ال ييولون علت تعقعيعيعمعنعا  
ليال اليرا  بيكم  وننا ميارضين ومقاومين لالحتالل وعمليته  
السياسية المجرمة ف ننا نييلهم  لت بعيعض )رمعوز( االحعتعالل  
الناشطين في عمليته السياسية ومنهم مثاًل أيال عالوي وغعيعره  
 الذين ييلنون يومياً تقريباً ان القرار في اليرا  تصاره  يران. 

 ذن: رسالتنا مجالًا.. ال قومية تاافع عن جزء من العهعويعة  
والوجول القومي بل ان القومية ورجالها تقع عليهم مس ولية 
شاملة للو ن اليربي بكل جغرافيته وبكل بشره. فعلعيعغعالر 
المجزهون المشها القومي الذي يياولون تشويهه بتشعظعيعة 
الو ن واألمة واإلنسان. ال قومية وال نعظعريعة قعومعيعة وال 
فياليات قومية  ال التي تشمل  ل األمة و ال ف نعنعا نعقعولعهعا 
 قوميين عرب بال عناوين  نانة ورنانة ان من يهمل اليرا  
وياير ظهره ويغض  رفه عن حقيقة اليرا  الميتعل لعيعس 
قوميًا. وليس قوميًا وال جالًا وال أالقًا في الععاءات تعيعريعر 

 فلسطين من ال يجيش اليرب لتيرير اليرا  أواًل.
اليرب  لهم يار ون اآلن ان ال أرض عربية ستيرر بعاون 

 عولة اليرا  حرًا سياًا عربيًا.



      7102أيـــار  طليعة لبنان الواحد /  

 

 

لعوة  لت  جراءات عملية وقا ية لوضع حا لهيمنة النظام 
اإليراني في اليرا    هم قاعاة لعلعمعاللعي لعتعهعايعا أمعن 

 المنطقة واليالم
مياربة اإلرهاب وتاخالت النظام اإليراني العيعبعثعيعة فعي 
المنطقة هي من أهم المفرلات المطروحة في م تمر القمعة 
في الرياض. الماللي اليا مون في  يران وب ثارتهعم العفعتعن 
واليروب و شاعة الطاهفية ولعمهم للميليشيات العمعسعلعيعة 
وتغذية اإلرهاب، أأبيوا التياي الرهيسي لألمن واالستقعرار 

 3331في المنطقة. اليرا  الذي  ان قبل احتالله في اليام 
أهم سا أمام النظام اإليراني في المنطقة، بعات اآلن أهعم 
قاعاة لاعم النظام األساي وخطًرا علت لول المنطقة بعيعا 
ما سلطت الكيانات والميلشيات الموالية لماللي  يعران ععلعت 
اليكومة و ل األجهزة اليسكرية واألمنية فيه. بعيعنعمعا قعال 

 3331الرهيس ترامب أن الغزو اليسكري لليرا  في العيعام 
و ذلك الخروج غير المس ول للقوات األمعريعكعيعة معنعه فعي 

بقرار من  لارة أوباما  ان عمًلا خا عًئعا معا أل   3336اليام 
  لت سلطة النظام اإليراني علت اليرا .

في الرياض من المهم أن ال تخصص  ل العجعهعول ععلعت 
مياربة لاعش فقط. قطع لابعر  عامعل العنعظعام اإليعرانعي 
وعمالهه في اليرا ، يجب أن يكون موضوًععا معيعورًيعا فعي 
جاول أعمال الرياض. وفي حالعة غعيعر ذلعك فع ن العنعظعام 
اإليراني سيكون الرابح من هذه اإلجعراءات ويسعو  العيعرا  
نيو التقسيم واليروب األهلية ويتيول  لت مر عز لعزععزععة 

 األمن واإلرهاب في المنطقة.
النظام اإليراني ينفذ أجناته لمرحلة ما بيا لاعش وهعو قعا  
أسس اليشا الشيبي وشّكل ذراعه اليسكري ب ضفعاهعه  عابعع  
الشرعية في مجلس النواب اليعراقعي، ويعخعطعط لعلعفعوز فعي  
 االنتخابات اليراقية المقبلة بتيزيز المالكي والكيانات التابية له. 

المستشار األول لقاسم سليماني القاها المجرم « مسجاي»
لفيل  القاس لليرس الثوري الذي عّين م خًرا سفيًرا للنظام 
اإليراني في اليرا  هو مكلف تنفيذ هذه العخعطعة.  عمعا ان 
منظمة بار التي أسسها اليرس في  يعران، تسعيعطعر ععلعت 
وزارة الااخلية اليراقية من خالل منتسبيعهعا بعمعئعات اآلالم 
ووزير الااخلية قاسم األعرجي الذي هو رهيعس  عتعلعة بعار 
ومن أقرب عناأر موالية لقاسم سليماني.  عمعا  ن جعمعيعع 
األجهزة األمنية اليراقية تيمل تيت سيطرة حزب الاععوة أو 

 ساهر الكيانات الموالية للنظام اإليراني.
هناك مساحات شاسية للمنا   العمعيعررة معن لاععش، 
تسيطر عليها ميلشيات تابية لليرس الثوري اإليراني حعيعث 

 تمنع عولة ماليين المشرلين  لت مانهم.
وهناك حعاالت  عثعيعرة معن هعمعجعيعة تصعرفعات هعذه  

 الميليشيات الصفوية منها:
 شف  يال عالوي ناهب الرهيس العيعراقعي فعي مع تعمعر · 

أيفي بميافظة بابل أن  يران تمنع عولة العنعازحعيعن  لعت 
ليارهم بيا مرور أ ثر من عامين ونصف اليام معن تعيعريعر 
جرم الصخر من سلطة لاعش. وقال عالوي فعي العمع تعمعر 
نقال عن قالة في اليشا الشيبي ان األمعر بعيعا  يعران وأن 
قاهاا في اليشا الشيبي توجه  لت  يران لمناقشة معوضعوع 

 (.3371أيار  1النازحين. )قناة الجزيرة 
اتهم الناهب الكربولي  تاهب "حعزب اهلل" العيعراقعي وهعو 
فصيل شييي مسلح، ضمن اليشا الشيبي التابع لليعكعومعة 

موا ن سني من األنعبعار وليع لعت  3633اليراقية، باختطام 
وبابل، وذلك خالل اليمليات اليسكرية التي شارك اليشا  لت 
جانب القوات اليكومية الرسمية فيها ضا لاععش اإلرهعابعي 

 (.3371أيار 73في تلك المنا  . )ميال ايست اونالين
 تاهب )حزب اهلل( هعم وراء ععمعلعيعة «وقال الكربولي،  ن 

اختطام المانيين السنة، وعناأرها يسيطرون أيضعا ععلعت 
ناحية جرم الصخر شمالي بابل ويمنيون عولة األهالي  لعت 

 .»منازلهم بيا أن استيوذوا عليها بالقوة
 ذا  عانعت جعراهعم «أيعار:  71 تبت أييفة اليرب فعي 

االختطام في اليرا  تنتهي لاهما ب همال القعضعايعا و قعفعال 
الملفات لون مياقبة الجناة، فذلك ألن من يرتكب العجعريعمعة 
هو ذاته من يتوّلت زمام األمن في البالل ومن تعو عل  لعيعه، 
بشكل غير مباشر، مهّمة تخليص العمعخعطعوفعيعن وتعيعّقعب 
الخا فين ومياقبتهم. و ثيرا معا يعثعيعر ععراقعيعون مسع لعة 
استيالء أ رام حزبية شييية تمتلك ميليشيات قعوّيعة ععلعت 
مناأب ووزارات سيالية في العاولعة فعي معقعّامعتعهعا وزارة 
الااخلية، قاهلين  ّن تلك الميليشيات تكون في قضايا  ثعيعرة 
مثل قضايا االختطام بمثابة الخصم واليعكعم، فعهعي العتعي 

 .»تختطف وتساوم
واعترم أبو مهاي المهناس قعاهعا العيعشعا الشعيعبعي ·  

اليراقي في مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون حعكعومعي  يعران 
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ب نه جناي لعقعاسعم سعلعيعمعانعي  3371أبريل  7في  »أف «
 وينفذ أوامر علي خامنئي الولي الفقيه للنظام اإليراني.

قال قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصاهب أهعل العيع  ·  
الذي ينضوي تيت اليشا الشيبي اليراقي: ان الميليعشعيعات 
التابية له واليرس الثوري اإليراني وميليشيات اليوثيين في 
اليمن وحزب اهلل في لبنان واليشعا الشعيعبعي فعي العيعرا  
سيشكلون ما وأفه بالبار الشيعيعي. انعه قعال ان رهعيعس 
الوزراء لمستقبل اليرا  يجب أن يكون من اليشا الشعيعبعي 

 أيار(. 77)قناة اليربية 
اليشا الشيبي والميليشيات التابعيعة لعلعنعظعام اإليعرانعي 
ييتزمون االستيالء علت اليكومة من خالل تشعكعيعل أحعزاب 
وهمية.  ما ان المالكي وعناأر تابيعة إليعران يسعيعطعرون 
علت مفوضية االنتخابات في العيعرا  ولعهعذا السعبعب فعان 

شبعاط0 73اليراقيين قا  البوا في تظاهرتهم الياشاة في 
 بتبايل مفوضية االنتخابات. 3371فبراير 
ان الخطعة «بهذا الصال:  3371أيار  7 تب فارين افيرز ·  

اإليرانية في الوقت اليالي هي التر يز علت اليصعول ععلعت 
موقع مسلط في اليرا  ولبنان وسعوريعا.... هعنعاك معمعران 
بريان في جميع أنياء بالل الشام )واحا في الشعمعال وواحعا 
في الجنوب( يربط  يران بالبير األبيض العمعتعوسعط. وهعذه 

ميل معن العيعاول  133المسارات ستيبر مسافة ال تقل عن 
اإليرانية الغربية عبر واليي لجلة والفرات والبالية الشاسيعة 
للصيراء في اليرا  وسوريا، مما يوفر ألة  يران بيزب اهلل 
في لبنان، وينتهي أخيرا علعت حعافعة معرتعفعيعات العجعوالن. 
وسييمل الممران  سالسل لنقل اإلماالات العيعسعكعريعة أو 
الميليشيات عنا الياجة. في اآلونة األخيعرة، ذ عر ععال معن 

جهولهم لنعقعل الميليشيات الشييية التي ترعاها  يران علنا 
مقاتليهم علت  ول هذا الطعر . وأ عات مصعالر  يعرانعيعة 
رفيية ان الخطة هي أن تو ل المراقبة علت هذين الممريعن 
لقوات تيمل بالنيابة ]إليعران  معثعل حعزب اهلل العلعبعنعانعي 
ومختلف الميليشيات الشييية الماعومة من  يران في اليرا  
وسوريا لكي ال تضطر  يران  لت استخاام قواتها اليسعكعريعة 
للسيطرة علت هذين الممرين. الميليشيات التي تيمل تيعت 

 33.333و 713.333أمر  هران يمكن آن تعيعشعا قعرابعة 
 2333-1333من الشييعة األفعغعان و 71333مقاتل، منها 

من الشيية البا ستانيين وعال قعلعيعل معن العمعيعلعيعشعيعات 
 .»المسييية والاروز

أيار أن فيعلع  العقعاس  7أفالت أييفة الشر  األوسط ·  
التابع لليرس الثوري اإليراني فتح اليشعرات معن العمعقعرات 
اليسكرية والسياسية تيت غطاء اليشا الشيبي في الجانعب 
األيسر من ماينة الموأل. ويقول خبراء ان  يران تسيت  لت 
فتح  ري  بري عبر الموأل  لت األراضي السعوريعة لعاععم 
نظام بشار األسا وميلشيات حزب اهلل بعاألسعلعيعة واألععتعاة 

 والمقاتلين.

وأف أوباما، نوري المالكي قاهاًا منعتعخعبعا  3377في عام 
لبلا ليمقرا ي ولكن في واقع األمر انه  عان العرجعل األول 

سنوات فعي  1للنظام اإليراني في اليرا  حيث  انت واليته لع
اليرا  غارقة في الفسال وجراهم ضا اإلنسانعيعة حعيعث قعال 
اليرا   لت حرب أهلية. وانه قا تمكن من مواأعلعة رهعاسعة 
اليكومة في والية ثانية نتيجة التواف  بين أوباما وخامنئعي. 
 ما انه وباعم النظام اإليراني وتغاضي  لارة أوباما قا قمعع 

االحتجاجات الجماهيعريعة العواسعيعة 3371في نيسان0ابريل 
في اليرا  التي  انت تطالب بمياربعة العفعسعال واسعتعيعالة 
حقوقهم. أعمال القمع والقعتعل العتعي  عالعت العتعظعاهعرات 
السلمية في الميافظات التي يقطنعهعا السعنعة ألت  لعت أن 

 يستولي لاعش علت ثلث من األراضي اليراقية.
وفي الوقت الياضر تيرقل األحعزاب العمعوالعيعة لعلعنعظعام 
اإليراني تنفيذ أي نوع من اإلأالحات فعي العيعرا . فعيعلعت 
سبيل المثال لم يتمكن حيار اليبالي العذي هعو معن حعزب 
الاعوة وميظم قالته موالون إليران، معن تعنعفعيعذ أي معن 
وعوله لإلأالحات. منها برنامجه لإلأالحعات حعيعث  سعب 

و عذلعك  عان  3372ثقة البرلمان عليها في أيلول0سبتمبر 
 3371عاجزا في تنفيذ خطة اإلأالحات فعي آب0اغسعطعس

 ما مني بالفشل في تشكيل حكومة تكنوقراط الستبعاالعهعا 
 بالوزراء الفاساين.

 ن قمة الرياض والم تمر اليربي اإلسالمي األمريكي علت 
علم اآلن باألخطار واليواقب الناجمة عن األخطعاء السعابعقعة 
في اليرا ، ولذلك يتوقع  ثيرا معنعه أن يضعع فعي جعاول 
أعماله  جراءات عملية قا ية لوقف نفوذ النظام اإليراني في 
اليرا  وفي المنطقة ب  ملها وحعل معيعلعيعشعيعاتعهعا و لراج 
اليرس الثوري للماللي الذي ييا الذراع الرهيسي لعتعصعايعر 
اإلرهاب وزعزعة األمن في المنطقة، في قواهم المعنعظعمعات 
اإلرهابية الصالرة عن األمم المتياة والعواليعات العمعتعيعاة 
واالتيال األوروبعي ولول العمعنعطعقعة،  ضعافعة  لعت رسعم 
استراتيجية جاياة لمياربة لاعش واجعتعثعاث شع فعة نعفعوذ 
النظام اإليراني و عالة  عمار اليرا . السيما يجب العتعر عيعز 
علت  يجال نظام سياسي متوازن بييا عن سعلعطعة العنعظعام 
اإليراني و ال سييول اإلرهاب  لت اليرا  بصيغ مختلفة بعيعا 
القضاء علت لاعش وأن ظاهرة هي األخطر ععن لاععش أي 
الميليشيات التابية إليران ستتيزز أ ثر، مما سيتطعلعب لفعع 
ثمن أ ثر ليل قضية سعوريعا والعيعمعن ومعيعاربعة اإلرهعاب 

 وزعزعة األمن.
الذي تقاعا  عان عضعو العبعرلعمعان   سترون  ستيفنسون 

 3336.  ما  ان معن ععام 3372حتت  7666األوروبي من 
رهيس لجعنعة العيعالقعات معع العيعرا  فعي  3372حتت عام 

البرلمان األوروبي وهو حاليًا رهيس الجميية األوروبية ليريعة 
 اليرا .

 3371أيار
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  سماعيل أبو البناورة
نس ل لاهمًا ب لم وحرقة واناهاش  الم ستبقت اآلفا  
اليربية مساولة، والمقتلة الااهرة في ليارنا مستمرة واليجز 
والقصور والجزر عنوانًا لوجولنا، وغياب واغتيال اليقل 

 حا مًا لثقافتنا ومامرًا لها؟
ونكال ال نيثر في هذه األيام علت أجوبة يقينية حاسمة 
فيزلال لاينا اليسر في التشخيص واشتقا  الرؤ  وتخلي  
االحتماالت وليل ذلك ما يفاقم أزمتنا ومتاهتنا الوجولية 
واليقلية في المرحلة الراهنة ويذهب بنا  لت الخمول 

 والتكلس واالرتكاس.
وعلت الرغم من انبثا  هذه اليالة المتساهلة والياهرة في 
التقاط الخراهط والباايات  ال أن  امنًا فينا وفي تاريخنا ال 
يرتضي هذه الم زقية والت زم المستاام وييثنا علت 
المواألة وابتااع الممكنات واالحتماالت ويياول بكل السبل 
لفينا  لت اخترا  هذا االنساال والنفاذ  لت مستويات جاياة 
من الوعي واإللراك تروم الوأول  لت نقاط بااية أفرية أو 
متياية ليالة الصفر علها تكون نزوعًا جاياا وممكنا لتجاوز 

 حالة االستنقاع المرّوعة الراهنة.
نس ل في الليظة الراهنة عن غياب النخب والمجتميات 
وانيسارها، ونياور األزمة بقل  و قال  بكافة عناأرها 
ومفرلاتها علنا نجا  ريقًا نافذًا يستطاع اال الل منه علت 

المستقبل، ونمضي في  ر  ومناهج متيالة عّلنا نستخرج 
منها لليل عمل أو رؤية تقول نيو النور والضياء والممكن 
المغاير، وما ييزي أننا لم نفقا هذه الروح وهذا األمل ولم 
نتخلت عن مهماتنا ومس ولياتنا التاريخية في  ل الظروم 
وذلك قا يكون فضاءًا ونهجًا ممكنًا لالستنهاض والتيريك 

 ومناخًا إل ال  مبالرات واحتماالت  يجابية مخصبة.
ونين ممن يرون ان في األمر أسئلة واحتماالت ال با من 
ترتيبها أمام عقلنا اليربي وأن هناك آفاقًا ممكنة ومتاحة 
ولكنها غاهبة راهنًا عن اليقل ونطمح لاهمًا  لت استيضارها 
ووضيها في مجال الرؤية والنظر  ذ  لما نجينا في ذلك 
اقتربنا من تيايا نقاط البااية ومضينا  لت حالة عقالنية 
نر  من خاللها التيايات والخيارات بشكل واضح يغري في 
خل   لرا ات واستبصارات مخصبة تقول  لت أفيال تاريخية 
وتكسر حالة الجمول والخمول واالستيصاء وتنتشل األمة من 

 مهاويها ومتاهاتها.
ولذلك لعونا لاهمًا ن مل ونمضي في  ري  خل  وتخلي  
فضاءات جاياة لوجولنا ألننا بغير ذلك سوم نرتضي 
اليامية واالنياام وسنكون مجرل موضوعات للتاريخ وسوم 
يغلبنا  وفان االستيمار والصهينة واالستكبار اليولمي 
وسنكون من األمم المغلوبة والمقهورة التي تييا في 

 الظالمية واليتمة وعلت هامش التاريخ أو قفاه!

ال لفرض ضرائب جديدة 

 على الشعب

 سلسلة الرتب والرواتب

 مطلب محق وعادل
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  الميامي حسن بيان
 شفت االنتخاب الرهاسية الفرنسية فعي لورتعهعا األولعت 
عن حقاه  أالمة لم يكن  ثعيعرون يعتعوقعيعون حصعولعهعا 
وخاأة لجهة عال األأعوات العتعي نعالعهعا معرشعح العيعزب 
  .االشترا ي وهو الذي  ان ياير السلطة منذ خمس سنوات

لقا أعطت الفرنسيون العنعسعبعة األععلعت معن األأعوات 
لمرشح يسار الوسط ما رون، ومرشية الجعبعهعة العو عنعيعة 
ماري لوبن، وما أن ظهرت النتاهج األولية حتت بعالر العيعزب 
الايغولي والعيعزب االشعتعرا عي  لعت لععوة معيعازبعيعهعمعا 
وأنصارهما التصويت لما رون. و ذا ما جميت نسبة االقتعراع 
لما رون مع تلك التي نالها مرشيًا "الايغولي" واالشتعرا عي، 
لرجح أن النتاهج في الاورة الثانية ستكون لمصلية لما رون 
وتقايرنا أنه سينال النسبة العتعي تع هعلعه لعلعوأعول  لعت 

 :وذلك لألسباب التالية .الرهاسة األولت
السبب األول، أن الشيب الفرنسي يتمتع بييوية سياسعيعة،  
تميزه عن ساهر الشيوب األوروبية، وهعذه بعرزت فعي نسعبعة  

% وهعي  11 التصويت المرتفية في الاورة األولت والتي بلغت  
سترتفع في الاورة الثانية ألن نتاهجها ستكون حعاسعمعة، وأن  
المترللين في الاورة األولت لن يبقوا علت ترللهم في الاورة  
الثانية. وه الء المترللون يكونون عالة وسطييعن، وهعم لعن  
يذهبوا  لت تطرم في تيايا خياراتهم السياسيعة وبعالعتعالعي  
سيصوتون لالستقرار ضمن ضوابط السياسة اليامة لعفعرنسعا  
في ميالجة الملفات الااخلية واليالقة مع الخارج، وبالتالي لعن  
يذهبوا  لت الخيارات السياسية لمرشية الجبهة الو نية والتعي  

 .تمثل بنظرهم انقالبًا علت سياسة فرنسا التقلياية 
السبب الثانعي:  ن فعرنسعا وهعي  حعا  لول العيعوض 
األوروبي والتي تشكل مع ألمانيا أبرز ر اهز النظام األوروبي، 
تيكم سلو ها السيعاسعي معع العخعارج اسعتعمعراريعة العاور 
األساسي لفرنسا في رسم الميالم اليامة للسياسة األوروبية 
في جوانبها السياسية واالقتصالية، ولها مصلية ب ن تعبعقعت 
ألوروبا شخصية اعتبارية ضمن تياملها مع العقعو  العاولعيعة 
الكبر  خاأة تلك التي لها ثقل اقتصالي أو عسعكعري. وأن 
الخطاب السياسي الذي رفيه ما رون ييا عي هعذا العتعوجعه 
وهو القت أا  م ياًا وسرييًا في ألمانيعا، وبعالعتعالعي فع ن 
األوروبيين عامة واأللمان خاأة سيكونون ناخبين سياسييعن 
في تيايا اتجاهات مسار السياسة الخارجية الفرنسعيعة وأن 

 . انوا ال يالون ب أواتهم في أنالي  االقتراع
السبب الثالث: ان الخطاب الشيبوي لعمعرشعيعة لعجعبعهعة 
الو نية، وهو  ن حا ت مزاجًا شيبيًا ارتفع معنعسعوب رفضعه 
لمن يصنفون في خانة الوافاين،  ال أن هعذا العخعطعاب، ال 

يستطيع أن يبطل مفاعيل العمعوروث العيعمعيع  لعلعثعقعافعة 
السياسية االجتماعية للمجتمع الفرنسي العمعشعبعع بعمعبعالئ 
الايموقرا ية وحقو  اإلنسعان ومعغعالرة تعاريعخ العيعقعبعة 
االستيمارية الفرنسية. وبالتالي ف ن هعذا العخعطعاب ورغعم 
تمكنه من الت ثير علت شريية واسية من الفرنسيين،  ال أنعه 
ما يزال عاجزًا عن اخترا  المنظومة العقعيعمعيعة العفعرنسعيعة 
والمبالئ التي أ لقتها الثورة العفعرنسعيعة. ويعيعول السعبعب 
الرهيسي الذي جيل الخطاب السياسي لعمعرشعيعة العجعبعهعة 
الو نية ييصا هذه النسبة من األأوات  لت وجول عامليعن: 
األول، هو ضيف عملية اناماج الوافاين ب  ثريتهعم ولعيعس 
 لهم بالشخصية الو نية الفرنسيعة، بعيعيعث بعاا الشعيعب 
الفرنسي ومع تفاوت النسب و  نه يتكون معن تشعكعيعلعيعن 

معا  مجتمييين مختلفين في المظهعر وفعي السعلعوك، وهعذا
شكل مالة للخطاب الشيبوي الذي اعتعمعاتعه معاري لعوبعن، 
والثاني، ان الخارج الذي ال يريا استقرارًا لفرنسا علت قواععا 
ثوابت سياستها األوروبية، ذهب  لت االستثمار فعي العيعمعل 
األمني . ففي  ل مرة  انت فرنسا تنيو نيو انتهاج سيعاسعة 
ال ترضي الالعبين الكبار في السعيعاسعة العاولعيعة وخعاأعة 
السياسة الشر  األوسطية  ان الشارع الفعرنسعي يعتعيعرض 
لهزة أمنية، وآخرها حالث جالة الشعانعزلعيعزيعه والعتعي يعر  
المستثمرون في مثل هذه األعمال أنها ستيمل علت الت ثعيعر 
علت الناخب الفرنسي وجيعلعه يصعوت لعمعن يعرفعع شعيعار 

 .""اليصبية الو نية الفرنسية
هذان اليامالن وأن  انا ي ثران بشكل أو بآخر علت المزاج 
الشيبي واألول أ ثر من الثاني،  ال أن ت ثيرهما يبقت مياولًا 
في الزمان والمكان ولن يستطييا أن يزعزعا ر اهز العنعظعام 

االجتماعي في لولة عريقة، تيعكعمعهعا ضعوابعط   –السياسي 
اليمل الم سساتي. وبالتالي ف ن فرنسا لن تذهب بيياًا فعي 
خياراتها الااخلية والخارجية التي أرسعت ر عاهعزهعا العنعهعج 
الايغولي. والشيب عناما ييطي أرجيية نسبعيعة لعمعا عرون 
فهو يكون قا اختار مسبقًا استباال المنظومات السعيعاسعيعة 
التقلياية التي تناوبت علت السلطة لعكعن ضعمعن ضعوابعط 
و نية تبقت هي الثابت في تيايا الخيارات الكبر  ألن فيها 

 .تكمن مصلية فرنسا الو نية
المهم أن يتيلم الجميع أن الايموقعرا عيعة هعي أ سعيعر 

أيار ستكون فرنسا أمعام يعوم آخعر،  1اليياة السياسية وبيا 
والكل سييترم النتاهج وسيظلل بالخيمة الو نية الفرنسعيعة 
والفرنسيون لن يكون عنعاهعم فعراغ وال تعمعايعا، ألنعهعم 
يقترعون لمصلعيعة العو عن أواًل." أيعن العلعبعنعانعيعون معن 

 "ليمقرا ية أمهم الينون؟
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 ذا  انت التشرييات الاينية تستنا  لعت أأعول نصعوص 

مقاَّسة نا قة باسم اهلل، ييني أنها تشرييات  لهية مطلقعة، 

 ما يصفها رجال الاين، فال يجوز للبشر أن يتاخلعوا فعيعهعا، 

وأن ال يجتهاوا فيها ألنهم بذلك يخالفعون األوامعر اإللعهعيعة. 

وألن لكل لين، سماويًا أ ان أم  ان غير سماوي، له نصوأه 

المقاسة. وألن ميظم المجتمعيعات ععلعت مسعتعو  العاولعة 

الواحاة متيالة االنتماءات الاينية، بل  ن التياليعة وأعلعت 

 لت لاخل التجميات البشرية الصغر  علت مستو  المعايعنعة 

أو اليي أو الشارع أو حتت المبنت السكني الواحا، وهذا ييني 

أن تااخل المقاسات المتناقضة يقول  لت أن تقوم  ل عاهلة 

بمفرلها ببناء لولتها الاينية لكي تيافظ علت معقعاسعاتعهعا 

الخاأة. هذا غني عن القول يقول  لت ما يشبه ليس تفتيعت 

الكتلة  لت ذرات، بل تفتيت الذرات  لت أقل منها، األمر العذي 

ي لي  لت ما يشبه التفجير النووي في لاخل المجتمع األ بعر، 

فكيف يكون اليال  ذا حصل هذا التفجير في لاخعل العكعتعل 

 األأغر؟

من البايهي القول باستيالة بعنعاء العاول ععلعت قعواععا 

وأسس الفكر الايني وتشريياته. وهنا، ال ُباَّ من اللجوء  لعت 

المفاهيم الوضيية اليايثة واالستيانة بها من أجل بناء لولة 

موحاَّة التي لن تتم سو  بتوحيا التشرييات العتعي تسعاوي 

وتيال بين شتت مكونات المجتمع مهما  ان عالها، ومهعمعا 

 بلغ حجم  تلة هذا المكون أو ذاك.

من أجل التفتيش عن حل لتلك العمعيعضعلعة، و ذا رحعنعا 

نفتش في ذا رة الفكر اإلنسانعي وفعي تعجعارب العبعشعريعة 

اليايثة والمياأرة، فلن نجا حتت اآلن معن حعل آخعر غعيعر 

االستفالة من الفكر اليلماني، وتجارب الاول العتعي  عبَّعقعت 

اليلمانية. وألننا لن نلج  للتفتيش عن مفهوم لليلمانية ألنعه 

 تب الكثير عنها، بل نختصرها ب يجاز أأبح منتشرًا، وهعي 

أن اليلمانية هي نتاج الفكر السياسي اإلنساني الذي يفعصعل 

وظيفة رجل الاين عن وظيفة رجعل السعيعاسعة، أي فصعل 

الاين عن الاولة، بمينت االعترام بالاين من لون  قعيعامعه 

في المياان السياسي. وفصل وظيفة رجعل السعيعاسعة ععن 

وظيفة رجل الاين. وباختصار لكل منهما حقله الذي يعيعنعت 

 بش ونه.

وهنا، وبما يينينا الكتابة عنه في هعذا العمعيعاان، وبعمعا 

تقتضيه أأول الاراسة المينونة بالبيث عن الايموقرا ية، 

ستقتصر علت تعوضعيعح العيعالقعة بعيعن العايعمعوقعرا عيعة 

 واليلمانية.

من بايهيات العقعول، وبعيعا أن بعيعثعنعا ععن معفعهعوم 

الايموقرا ية في ميزان الفكر الايني، ووألنا  لت نتيجة أن 

الفكر الايني، بما هو فعكعر معقعاَّس، ال يعيعتعرم بعالعفعكعر 

الايموقرا ي أ ثر من حرية االجتهال التي لن تقبعل معن أي 

 ان  ذا لم يكن منتسبًا للم سسة الاينية، أو  ذا لعم يعكعن 

ميترفًا به منها. ففي الاولة الاينية ال مكان للايموقعرا عيعة 

علت اإل ال ، ألنه  ما يعزععم رجعال العايعن، ال يعجعوز أن 

تستوي أحكام اهلل مع أحكام البشر. ومهما قام رجال الاين أو 

فقهاؤه بتزوي  مينت الشور  أو تجميله، فال يجوز أن يعنعوب 

نصان أو أ ثر عن عشرات اآلالم معن األبعيعاث والعاراسعات 

 والرؤ  الفكرية لمئات السنين.

وألن الايموقرا ية نتاج الفكر الوضيي،  يف نراه بمنظار 

 اليلمانية ذات النتاج الوضيي أيضًا؟

بنتيجة  ل األبياث والاراسات وجانا أن تعيعسعف العفعكعر 

الايني أل   لت  نتاج فكر جايا بييا عن التيسعف واإل عراه، 

وهو الفكر اليلماني الوضيي. و ذا  نا نبغعي العوأعول  لعت 

مباأ الياالة والمساواة بين  ل مكونات المجتعمعع العايعنعيعة 

باليقو  والواجبات في تشرييات معوحعاة، فعفعي العنعظعام 

اليلماني سنجا اليل. ولكن، المساواة بين مكونات المجتعمعع 

الاينية قا ال تيق  المساواة بين  بقات المجعتعمعع. ععاالعة 

هنا، واعتااء هناك. وهذه  شكالية من  شكاليات اليالقة بين 

 الايموقرا ية واليلمانية. فكيف ننظر  لت تلك اليالقة؟

أواًل أأبح من الميتم القول  ن الايموقعرا عيعة والعفعكعر 

 الايني خطان متوازيان ولن يلتقيا.

ثانيًا أأبعح معن العواضعح العقعول  ن العايعمعوقعرا عيعة 

واليلمانية خطان يلتقيان في نقاط، وقا يفترقان في نعقعاط 

أخر . و ن نقاط االلتقاء تتلخص بعيعريعة اخعتعيعار الشعيعب 

للاستور الذي يوحِّا، الذي علت أساسه تتم أياغة القوانعيعن 

والتشرييات التي تخضع لها وترتضيها مكعونعات العمعجعتعمعع 

الاينية علت اختالم مشاربها. وأما نقاط االفترا  فقا تكعون 

ماثلة بيامل تيسف السلطة بي  الطبقات االجتماعية، وألن 

لهذا بيث آخر، نوجز نتاهج هذا الجزء من الاراسة بالقول:  ذا 

الشَّيئان، أي َتيلَّقا تعيعلاعقعًا ال تالزم  ان مينت التالزم لغويًا )

انفكاك فيه(، ف ن مفهوم الايموقرا ية متالزم مع معفعهعوم 

اليلمانية،  ذ ال وجول لايموقرا ية خارج النظام اليعلعمعانعي، 

 ذا غاب هذا النظام تغيب الايموقرا يعة. وأمعا  شعكعالعيعات 

اليالقة في الجوانب األخر  فلن تفسا لعتعالزمعيعة العيعالقعة 

 بينهما ولًَّا.



 7102أيـــار   طليعة لبنان الواحد /

 

في خطابه الذي ألقاه في الذ ر  السعبعيعيعن لعتع سعيعس 
، أعطت الرفيع  األمعيعن العيعام 03371  02  1البيث، بتاريخ 

مس لة الايموقرا ية أهمية تستيقها لما لها من أهمية فعي 
حياة اليزب الااخلية. وألنها ليست نصًا ُيتلت وُييفظ، بل هي 
مسيرة سلوك نفسي واجتماعي وعملي، فال يستطيع البيثي 
أن يكون ليموقرا يًا من لون توفر عوامل تلك العمعسعيعرة. 
ومن خصاهصها أن تنصهر في ثقافته علت قعاععاة االلعتعزام 
الذاتي بها لتصبح جعزءًا معن شعخعصعيعتعه. و ذا ععجعز ععن 
ممارستها في سعلعو عه وفعي حعيعاة العيعزب ععلعت شعتعت 
 المستويات، فسوم يكون مباأ الايموقرا ية لغوًا من الكالم. 
وألن الايموقرا ية منهج حياة للمجتمع المنشول في فعكعر 
البيث، وهي ضرورة وحاجة لبناء مجتمع ليموقعرا عي يعيعي 
واجباته وحقوقه، ي تي ح   عل فعرل فعيعه بعيعريعة العقعول 
والتيبير والكتابة في أولوية أهاام بناء المجتعمعع السعلعيعم. 
فيري بالبيثي، الذي رهن حياته من أجل السير بمعجعتعمعيعه 
نيو التغيير، أن يكون مثااًل وأنموذجًا في وعي تلك العيعقعو  
والواجبات، وأن يكون المثال في تطبيقها في حعيعاة العيعزب 

 الااخلية لكي يستطيع أن ينقلها  لت مجتميه نقاًل سليمًا.
واستنالًا  لت النظام الااخلي، والتقاليا واألعرام اليعزبعيعة 
في ممارسة الايموقرا ية. وتيصينًا لعلعيعزبعيعيعن وبعيعض 
القيالات من الوقوع في أخطاء تسيء لليياة الايموقرا عيعة، 
فقا جاء الرفي  األمين اليام في خطابه لي  ا علت أهعمعيعة 
تلك التقاليا الايموقرا ية في اليزب، ويصعنعفعهعا بع ربعيعة 

 مستويات:
 المستو  األول: )القيالة الجماعية(:-

تياُّ القيالة الجماعية من جنوح الفرلية، أي عنامعا تع خعذ 
الم سسات اليزبية لورها، تتكامل فيها ألوار األفرال.  فتيل 
القيالة مكان الفرل. و ذا ُ عبِّع  هعذا العمعبعاأ ععلعت شعتعت 
المستويعات العقعيعاليعة، فعيعيعنعي ذلعك تعيعمعيعم العيعيعاة 
الايموقرا ية في اليزب أيولًا من ألنت  لت أعلت، ونعزواًل 
من أعلت  لت ألنت. وفي هذا التيميم ما فيه معن العتعفعاععل 
بين أعضاء اليزب، بييث يمارسها  عل فعرل معن معوقعيعه. 
وليس هذا فيسب، بل تشكِّل التكاملية حالة رقابية متباللعة 
بين القيالات والقواعا اليزبية. و ذا  ان هناك معن شعروط، 
ف نما ي تي الوعي الايموقرا ي، ثقافة وممارسة، معن أولعت 
تلك الشروط، بييث تشكل الضمان من الوقوع فعي أفعخعاخ 
اليالقات الشخصية. و ذا جاز للبيض أن يتخطت القيالة ععبعر 
أحا أعضاهها لميالجة خلل ما، فيلت هعذا أو ذاك أن يعيعيعا 
تصييح الخلل ب عالة المشكلة  لت القيالة لعتعقعوم بعاورهعا 
مجتمية في وضع اليالج المناسب. فالقيالة الجماعيعة،  عمعا 
ييني بها الرفي  األمين اليام، تعنعطعبع  لعيعس ععلعت أحعا 
المفاأل القيالية فيسب، بل أن تنيكس ت ثعيعراتعهعا ععلعت 

 المستويات القيالية  افة. 
المستو  الثاني: في )ظل الايموقرا يعة العمعر عزيعة ال 

 مكان للايكتاتورية(:
أن يكون القرار الجماعي علت مسعتعو  العقعيعالة معفعتعوحعًا  
باتجاهات ليموقرا ية تيفظ حقو  القاعاة اليزبيعة الحعقعًا،  
وأن ال تنفرل القيالة باتخاذ قرارات سو  في العظعروم العيعالة  
والياسمة، و ذا فيلتها فيلت مس وليتها الالحقة أمام القعواععا  
التي تقول. وفي هذا بااًل من ترجيح المر زية، التي تيني فعي  
 ثير من األحيان ليكتاتورية القيالة  بايل لايكتاتورية الفرل،  
أن تيما القيالة حينما تزول الظروم اليالة  لت وضع قراراتهعا  
أمام القاعاة اليزبية وتفسح المجال لمناقشتها ععلعت أسعس  
النقا والنقا الذاتي ب هاافه التقويمية. وألن الايعمعوقعرا عيعة  
هي من أهاام اليزب األساسية، ت تي المر زية لكي تضعبعط  
اإليقاع الايموقرا ي، فتكون األولوية  ذن لعلعايعمعوقعرا عيعة،  

 ومن هنا تكون المر زية أفة لضبط اإليقاع. 
 المستو  الثالث: )ال حجر علت الرأي الير األأيل(:-

والهام منه هو تصييح الخلل في مواقف القيالة السلبية، 
التي أحيانًا ما تغر  نفسها بيقها في المر زية، فتهمعل آراء 
اآلخرين. واعتباره أنه )ال حجر علت الرأي العيعر(، يعيعنعي أن 
ييل التفاعل ب يجابية مع آراههم  بايل لليجر عليها. وذلعك 
يتم ليس برفضها تيت ذريية مخالفتها لرأي القيالة، بل أن 
تتيا ت القيالة ميها بانفتاح اليرص علت مصلعيعة العيعزب 
الذي يبايه أأياب اآلراء اليرة. وبااًل معن  هعمعال آراهعهعم 
بذريية أن فيها شبهة، عليها أن تهتم بعهعا وتع خعذهعا ععلعت 

 ميمل المصااقية  لت أن يثبت أن فيها شبهة. 
 المستو  الرابع: )األفضلية لمن ييمل ويباع(: -

 لت أن نصل  لت بناء حزب علت المعسعتعو  األفضعل معن 
حيث نوعية المنتسبين  ليه، وعيًا وثقافة وسعلعو عًا ونضعااًل. 
وألن الواقع ي  ا أن مستويات المنتسعبعيعن و معكعانعيعاتعهعم 
ليست متساوية، بل هناك فروقات فرلية بين حعزبعي وآخعر، 
تتميز فئة منهم باإلبااع النضالي. وألن لإلبعااع العنعضعالعي 
حقول شتت، فمنها الثقافي والفكري واليسكعري والعمعهعنعي 

 واليلمي والسياسي وغيرها. 
لكل ذلك، فقا نوَّه الرفي  األميعن العيعام بعالعمعبعاععيعن، 
وخصَّهم بالتنويه علعت شعتعت مسعتعويعاتعهعم العنعضعالعيعة، 
وأعطاهم أفضلية في التقييم لكعي يعيعثَّ اآلخعريعن ععلعت 

 سلوك  ري  اإلبااع  ل في حقله.
وأخيرًا أشار الرفي  األمين اليام  لت أهميعة معبعاأ العنعقعا 
والنقا الذاتي الذي ال تطوير وال تغيير في البنت اليزبية معن 
لون ممارسته بوعي ومس ولية. وتيول أهميتعه  لعت أنعه ال 
تجايا وال تطوير في شتت اليقول التي يينت بها اليزب من 

 لون عقل نقاي يهام  لت التغيير والتطوير والتجايا.
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أ دت القيادة القوميتة لتحتزب التبتعتث التعتربتي 

 االشترا ي دعم ا ألسرى ومعتقلي فلسطين وقالت:

في اليوم الثاني والعشرين لهضتراب التذي اعتلتنته 

أسرانا أبناء شعبنا الفلسطينتي التبتطتل فتي ستجتوم 

االحتالل الصت تيتونتي متطتالتبتيتن بتحتقتوق األسترى 

والمعتقلين  ما نصت عليت تا االتتفتاقتيتات التدولتيتة 

خصوصا اتفاقية جنيف تتابع القيادة القتومتيتة لتحتزب 

البعث العربي االشترا ي بقلق بالغ تعاظتم التمتختاطتر 

هاالء األسرى من جراء بصرار سلطتات  التي ت دد حياة 

االحتالل على عدم االستجابة لمطاليب تم التمتشتروعتة 

وهي بسيطة ومشروعة وفقا لكافة المعايير القانونيتة 

واإلنسانية وتتمثل في تحسين معتامتلتتت تم واحتتترام 

 افة حقوق األسرى وفقا للمعاهدات التدولتيتة والتتتي 

 ت مل ا سلطات االحتالل الص يوني .

وتحمل القيادة القوميتة لتحتزب التبتعتث التعتربتي 

االشترا ي الماسسات الدولية والحتقتوقتيتة خصتوصتا 

األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر مساولية 

تدهور حالة األسرى واحتمال وفتاة بتعتضت تم فت تي 

المنممات المساولة عن متابعة ورصتد خترق قتواعتد 

معاملت م والمكلفة برعاية األسرى في اطتار ضتمتام 

تطبيق  افة القواعد المقرة عالميا ، والقتيتام بصتورة 

دورية باالتصال بستلتطتات االحتتتالل ألجتل تتنتفتيتذ 

مطاليب م والتع د بتحسين شتروط اعتتتقتالت تم الم 

تتنتفترد بتحتق  يتارتت تم  أحداها وهي الصليب األحمر 

 واالطالع على حالت م ومعرفة شكاواهم .

وترى القيادة التقتومتيتة لتحتزب التبتعتث التعتربتي 

االشترا ي ام تقصير المنممات اإلنسانية في واجبات تا 

تجاه أسرانا في سجوم االحتالل الصت تيتونتي تتفترض 

تدخال دوليا رسميا يقوم به ما يستمتى ب)التمتجتتتمتع 

الدولي( لحماية األسرى والمعتقلين الفتلتستطتيتنتيتيتن 

والتعامل مع قضيت م على أن ا قضية دولية وجريتمتة 

ضد اإلنسانية، ليشمل األسترى بتالتحتمتايتة التدولتيتة، 

ويطمئن كوي م على سالمت م وصحت م متن جت تة، 

التراجع وتنفيذ متطتالتيتب   وبجبار سلطات االحتالل على

 األسرى من ج ة ثانية . 

للمطتالتبتة بتاحتتترام  فلنحشد  ل قوانا ونوحدها 

 حقوق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

 

 القيادة القومية لحزب البعث العربي االشترا ي

 2611-2-1مكتب الثقافة واإلعالم/ 
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استقبل نائب األمين العام لحتزب التبتعتث التعتربتي 

حتزب طتلتيتعتة لتبتنتام التعتربتي “ االشترا ي رئيتس 

الد تور عبد المجيد الرافعي، في دارته فتي ”  االشترا ي

طرابلس، وفدًا قياديًا من حتر تة التتتحتريتر التوطتنتي 

في لبنام ضم أمين سر بقليم لبنتام ”  فتح“الفلسطيني 

رفعت شناعة، المساول عن منطقة الشمال أبو جت تاد 

فيتاض، قتائتد األمتن التوطتنتي أبتو عتمتاد التونتي، 

قيادة منطقة صور محمد البقاعي، وأعضتاء متن  عضو

 القيادة. 

 

أم  يارة الد تور الترافتعتي “ وأ د شناعة خالل اللقاء 

هي لالطمئنام على صحته وتتحتيتتته عتلتى متواقتفته 

النضالية القومية والوطنية ووقوفه بلى جانتب قضتيتة 

فلسطين. فنحن ننمر بليه  مناضل فلسطتيتنتي أيضتا 

و مرجعية  بيرة بدأت عالقاتنا به منذ الستينات عندما 

 نا نستمل بمواقفه المشرفة مع القضية الفلسطينية، 

وهذا ما صرنا نعيشه أيضا متع بتدايتات حتكتم حتزب 

البعث العربي االشترا ي في العراق التذي لتم يتتتوام 

طوال فترة قيادته ل ذا القطر، عن االهتمام بشتعتبتنتا 

الفلسطيني ودعم قضيتتنتا التعتادلتة بتالتدم والتمتال 

 ”. والسال 

بننا نسعى بلى توحيد الصف الفتلتستطتيتنتي “ أضاف: 

فوحدتنا أقوى من الطائرات والصواريخ، وقتوتتنتا هتي 

في برادتنا الوطنية الصلبة وسالحنا األبيض ، فمعر تنا 

في الداخل آتية وستكوم شرسة ألن ا تمتثتل متعتر تة 

برادات يتطلب النجا  في ا استن اض وضعنا التداختلتي 

 ”.والمعالجة الجذرية له

أم قضية فلسطيتن “ من ج ته، ا د الد تور الرافعي 

تجري في دمنا وعروقنا وفكرنتا وأجستادنتا، و تل متا 

أتمناه في هذه الدنيا أال نرحل عن ا بال ونكوم جميعتنتا 

نصلي في رحاب المسجد األقصى بتعتد تتحتريتره متن 

رجس الص اينة، وأم هذا التحرير لتن يتتتم متن دوم 

توحيد القوى الفلسطينية وتوحيد اإلرادة العربية حتول 

فلسطين وقضيت ا. فطريق الوحدة العربية  تام ولتم 

يزل هو الطريق بلى فلسطين، و تلتمتا تتقتربتنتا متن 

فلسطين  لما  ادت بمكانات وحدتنا، وسنبتقتى حتتتى 

الرمق األخير نردد ونقول عاشت فلسطين حرة عتربتيتة 

 ”. من الن ر بلى البحر

أم أبناء طرابلس تربوا على حب فلسطتيتن “ وأضاف: 

التي قال في ا القائد الماستس متيتشتيتل عتفتلتق: ال 

ينتمرم العرب المعجزة، فلستطتيتن لتن يتحتررهتا بال 

الكفا  المسلح. وهذا ما يجب أم يتتترجتم عتلتى أرض 

الواقع ، فال سبيل للخروج من حالة االنقسام والتشتركم 

سوى في الوحتدة ألنت تا التطتريتق األستلتم واألقصتر 

الستن اض ال مم وتتوحتيتد الصتف والتتتوجته نتحتو 

 ”. التحرير

و ام الد تور الرافعي استقبل في منزله أيضا وفتدا 

في الشمال برئتاستة ”  الحراك الشعبي الفلسطيني“ من 

درع وفاء وتقدير لمواقفته “ علي عوض الذي قدم بليه 

الوطنية والقومية المشرفة تجاه الشعب الفلستطتيتنتي 

 ”.وقضيته العادلة
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  تب نبيل الزعبي:
في واحاة من أروع المشهايات اليربية التي غعابعت ععن 

اللبنانيين وأبناء  رابلس منهم بشكل خاص، لسنين  ويلة 

 جاًا،

شهات ماينة  رابلس في الفترة الواقية ما بعيعن األول 

والسالس من شهر أيار لهذا اليام أسبوع الاعم لفلسعطعيعن، 

القضية المر زية األولت ألمة اليرب، معن خعالل االنعتعصعار 

لثورة األسر  الفلسطينيين ععلعت السعجعانعيعن الصعهعايعنعة 

واعتمالهم اإلضراب عن الطيام  وسيلة نضاليعة معبعتعكعرة 

تافع الميتل الغاأب  لت تيسين ظروم اعتعقعالعهعم ععلعت 

األقل في المير ة التي تواف  الجميع ععلعت تسعمعيعتعهعا بع 

 "األمياء الخاوية".

و ان أسبوع الاعم لفلسطين وأسراها، قعا تعقعرر قعبعل 

 قامته بيومين أثر المبالرة التي أ لقها ناهب األمعيعن العيعام 

ليزب البيث اليربي االشترا ي، رهيس حزب  لييعة لعبعنعان 

اليربي االشترا ي المناضل الا تور عبا المجيعا العرافعيعي، 

فالتقت في لارته بطرابلس أ ثر من سبيين ممثلة ومعمعثعاًل 

ألحزاب ومنظمات وفصاهل لبنانية وفعلعسعطعيعنعيعة وأعضعاء 

مجالس بلاية ومخاتير وشخصيات وناشطين في العمعجعتعمعع 

الماني في  رابلس والشمال توافقوا علت تعوحعيعا العرؤيعة 

الميبرة عن التضامن مع فلسطعيعن وقضعيعتعهعا  عبعوأعلعة  

للنضال العيعربعي العراهعن، والعاععم والعمع ازرة لعألعسعر  

الفلسطينيين لاخل معيعتعقعالت العيعاو الصعهعيعونعي وهعم 

يخوضون مير ة األمياء الخاوية فعي معواجعهعة العغعطعرسعة 

 الصهيونية وجبروتها.

وقا خلص المجتميون  لت تشكيل لجنة متابية لعتعنعفعيعذ 

المقترحات والتوأيات التي تم مناقشتها عبر أ ثر من ثعالث 

 وعشرين مااخلة حول ما تقام، 
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لتيقا هذه اللجنة اجتماعها في اليوم التالعي فعي معر عز 

منظمة  فاح الطلبة بطرابلس وتباأ بسلسلعة معن العيعراك 

الميااني تيت مسمت )لقاء  رابلس التضامني مع فلسطين 

واألسر ( عبعر   عال  أسعبعوع العتعضعامعن معع العقعضعيعة 

الفلسطينية التي هي قضية  عل العيعرب واألحعرار وقعبعلعة 

الم منين ومها سيانا عيست ومسعر  رسعول اهلل معيعمعا 

عليهما السالم، وألن األسر  الفلسطينيين المضربعيعن ععن 

الطيام هم الميبرين في تير هعم ععن نعبعض األمعة فعي 

المقاومة والجهال، لفاعًا عن اليقو  واألرض والعمعقعاسعات، 

حيث أن الواجب القومي والنضالي يفرض علت  ل الم منين 

به أن يكونوا  الجسا الواحا في معيعر عة العمعصعيعر والعام 

 اليربي الواحا،  ما جاء في البيان األول الصالر عن اللقاء.

وألجل ذلك، ُنصبت في ساحة الرهيس الخالا جمعال ععبعا 

الناأر في ميلة التل بطرابلس خيمة االعتصعام العتعي تعم 

بمشار عة شعبعه جعمعاععيعة  701افتتاحها عصر يوم االثنين 

لبنانيًا وفلسطينيًا، ليتياث بااية ويقام الخعطعبعاء معنعسع  

حر ة شباب لبنان الميامي رامي  شراقية العذي اععتعبعر أن 

 ضراب األسر  في فلسطين هو  ضرابنا، وجوعهم جعوععنعا، 

ووجيهم وجينا وقضيتهم قضيتنا، وب مثالهم من المناضلين 

ب مياء خاوية وأاور عارية تبقت قضية فلعسعطعيعن قضعيعة 

 اليرب األولت،

لُييطت الكالم  لت ممثل حزب  لعيعيعة لعبعنعان العيعربعي 

االشترا ي عضو القيالة القطرية األستعاذ رضعوان يعاسعيعن 

الذي اعتبر أن مير ة الصمول في األمياء الخاوية، وأعرخعات 

النساء الماافيات ب جسالهن عن أولعت العقعبعلعتعيعن وثعالعث 

اليرمين الشريفين،  انت الصوت الذي قطع الصمت الاولعي 

 وش  الصمت اليربي.

ثم  انت  لمة حر ة التيرر الو ني الفلسطينعي )فعتعح( 

في الشمال التي ألقاها األخ مصعطعفعت أبعو حعرب مسع ول 

اإلعالم الذي لعا  لت أوسع تضامن عربي ولولي مع األسعر  

األحرار والستيالة وحاة الصف الفلسطعيعنعي فعذلعك يعيعيعا 

القضية  لت موقيها الطبييي في أاارة العنعضعال العيعربعي 

 ويساعا في تيقي  وحاة الضفة وغزة.

و انت  لمة الختام للميعامعي ععبعا العنعاأعر العمعصعري 

مس ول الم تمر الشيبي اللبناني في الشمال العذي أ عا ان 

قضيتنا اليوم مع فلسطين وأسراها هي فيل  يمان ب همعيعة 

وجاو  خيار المقاومة والجهال، فمعع األععااء الصعهعايعنعة ال 

 سبيل سو  المواجهة وال لغة تيلو علت لغة القوة.

 ... برقية من الا تور الرافيي:

وقبل أن يتم اإلعالن عن العبعرنعامعج العيعومعي ألسعبعوع 

التضامن والتوقيع علت اليريضة التضامنية، ألعقعت األسعتعاذ 

رضوان ياسين علت اليضور البرقية المرسلة معن العا عتعور 

عبا المجيا الرافيي التي حيا فيها جهول المشار يعن لعاععم 

األسر  األبطال الياملين علت انتزاع مطالبعهعم معن العيعاو 

الصهيوني، ولييث فيها الميتصمين علت  رسال العبعرقعيعات 

 لت األحزاب اليربية والجامية اليربية لت خذ لورها في لععم 

 هذه القضية الو نية والقومية اإلنسانية الكبر .

وباستمرار فياليات أيام األسبوع األخر  التي تلت افتعتعاح 

اللقاء التضامني الواسع ُترك المجال لكل األ رام المشعار عة 

من فصاهل وتنظيمات وجمييات لبنانية وفلسطعيعنعيعة يعوم 

الثالثاء للكالم والتيبير عن تضامنها ومواقفها، ليعسعتعكعمعل 

يوم األربياء باعتصام حاشا أمام مقر الصليب األحمر الاولي 

في  رابلس أباحًا تكلم فيه عضو مجلس بلاية  رابعلعس 

األستاذ ميما تامر والميامي عبا الناأر المصري ومسع ول 

حر ة فتح أبو جهال فياض والمس ول الاوري للفصاهعل فعي 

مخيم البااوي أبو عانان عولة، ثم  لت اللقاء الشعيعري فعي 

المساء الذي أحياه الشعيعراء سعيعا العايعن شعلع ، شعيعالة 

الخطيب، لينا السيمراني وهشام ييقعوب وأسعمعاء قعاللون 

وليتبع ذلك في اليوم التالي لقاء شيري آخر لشعيعراء شعبعاب 

نظمته السياة علياء ميفوظ تكلم فيه شاعر الميناء الشيبي 

مصطفت غنوم والشيراء ميما اليسن، رنا رسعالن، حسعن 

اليلي، ميما حبلص،  يمان عثمان، معيعمعا العيعلعي، أحعمعا 

خلوم، والطفلة سيارا التي ألهبت مشاعر اليضور بكلماتعهعا 

ونبراتها وحماستها، وليستكمل النشاط يوم الجمية ب نشطة 

مميزة للجمييات الكشفية وفرقة الوعا االنشالية،  لت اللقعاء 

الشيري اآلخر للشيراء الشباب عالل حيار، ف ال البنعا، ثعاهعر 

اليبار، رياض مليم وأية ناأر  ضافة  لت براعم من الفعتعيعة 

الذين القوا علت اليضور من اليماسة والينفوان ما ي  ا أن 

عروبتنا بخير وأن أمتنا واّللة ال ميال، وأن فلسطيعن بعاقعيعة 

في القلب والوجاان  لت األبا، وقعا تعجعلعت  عل ذلعك فعي 

الوقفات التضامنية األخر  التي عمت الجامية اللبنانيعة فعي 

 رابلس والماارس والثانويات والمهنعيعات فعيعهعا وانعتعقعال 
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النشا ات  لت األقضية األخر  التي  ان لها النصيب العوافعر 

 من المشار ة.

ومن الجاير ذ ره في هذا المجال هو الوقفة العتعضعامعنعيعة  

المميزة لجمييات نساهية فلسطينية ولبنعانعيعة شعار عت فعي  

االعتصام بيضور وفول من جميية التضامن الفرنسي واالتيال  

اليمالي اليام حيث  انت قصياة ميبِّرة لشاعرة األسر  أسماء  

قالوون، و لمات لكل من خعايعجعة تعلعيعس بعاسعم االتعيعال  

الايمقرا ي الفلسطيني، ونيمت الياج باسم تعجعمعع العمعرأة  

اللبنانية ونوال اليسن بعاسعم قعطعاع العمعرأة فعي العجعبعهعة  

الايمقرا ية لتيرير فلسين وأفاء نابلسي بعاسعم نعاشعطعو  

اللواء أشرم ريفي، وآمال اليلو باسم مكتب المرأة في حعر عة  

فتح واإلعالمية ليلت تيشوري، ووفاء شتلي عن لعجعان العمعرأة  

الشيبية الفلسطينية وبهية اليسن باسم المنعتعا  العقعومعي  

 اليربي وعبير الياس عن م سسات الم تمر الشيبي اللبناني، 

وشالت الكلمات التي تولعت العتعيعريعف ععن أأعيعابعهعا 

الناشطة السياة ناريمان الشميعة، ععلعت ضعرورة تعفعيعيعل 

التير ات المتضامنة مع األسر  األبطال لرفع الظلم عنعهعم 

وميا مة الياو الصهيوني علت جراهمه العمعسعتعمعرة بعيع  

 الشيب الفلسطيني.

هذا وشهات خيمة االعتصام خالل أيام   القها سعلعسعلعة 

من الزيارات لقيالات حزبية لبنانية وفلسطينية  انت أبرزهعا 

الزيارة التي قام بها وفا القيالة القطرية ليزب  ليية لبنعان 

اليربي االشترا ي الذي تكلم باسمه ناهعب رهعيعس العيعزب 

الميامي حسن بيان ناقاًل  لت الميتصمين تييات العمعنعاضعل 

الا تور عبا المجيا الرافيي الذي يييش فلسطين وقضيتهعا 

بكل جوارحه وأخذ زمام العمعبعالرة إل عال  هعذه العيعمعلعة 

التضامنية المبار ة مع األسر  األبعطعال العذيعن يعواجعهعون 

 االحتالل الصهيوني وغطرسته ب مياههم الخاوية.

وأ ا الميامي بيان أن فلسطين التي اسعتعشعهعا العقعاهعا 

أاام حسين وهو يقول عاشت فعلعسعطعيعن ععاشعت األمعة 

اليربية قبل أن يرلل الشهالتين، ستبقت في ضمير ووجعاان 

البيثيين حتت تيريرها من رجس الميتل العغعاأعب وتعيعول 

 لت حضن األمة حرة مستقلة، وأن العمعطعلعوب معن األخعوة 

الفلسطينيين اليوم الوحاة ثم العوحعاة معن أجعل تعوحعيعا 

الموقف الفلسطيني والبناقية الفلسطينية المعتعجعهعة نعيعو 

 التيرير والنصر الم زر.

 ما زار خيمة االعتصام األسير الفلسطيني الميرر أعالح 

الاين اليواولة الذي خرج لعلعيعريعة فعي أعفعقعة العجعنعاي 

اإلسراهيلي جليال شاليط،  ما شارك الميامي العمعتعخعصعص 

في مالحقة الياو الصهيوني أمام الميا م الاولية زيال تبعال 

 وهو من جنوب أفريقيا.

وألقت األسير الميرر اليواللة  لمة وجه فعيعهعا العتعيعيعة 

ألبناء  رابلس ألن هذه الوقفة التضامنية تشكل لعمًا مهمًا 

لألسر  الصاماين الذين يمثلون عنوان اليريعة والعكعرامعة، 

وعرض لمياناة األسر  في سجون الياو الصهيونعي العذيعن 

خاضوا اليايا من اإلضرابات عن العطعيعام وسعقعط معنعهعم 

 الشهااء وأأيبوا باألمراض وُضربوا وُعذبوا.

 ما ألقت الميامي الجنوب أفريقي تبال  لمة اعتبر فيعهعا 

أن الياو الصهيوني يمارس الجراهم البشيعة بعيع  األسعر  

و ل الشيب الفلسطيني وهذا الياو هعو   عيعان ععنعصعري 

  رهابي.

 ما  انت  لمة لمس ول الش ون الاينية فعي العمع تعمعر 

الشيبي اللبناني الا تور أسيا السيمراني استعلعهعم فعيعهعا 

مياني الجهال والصمول البطولي التي يجب أن نتيلمها جمييًا 

 من أمول األسر .

ومن زوار الخيمة، األخ أبو جهال فياض أمين سر الفصاهعل 

الفلسطينية في الشمال مس ول حر عة فعتعح، العذي شعكعر 

الا تور عبا المجيا الرافيي علت مبالرته تجاه األسعر  فعي 

فلسطين وشكر  رابلس الوفية ليروبتها وهذا ليس غعريعبعًا 

 عليها وعلت تاريخها النضالي المشر .

 ما  انت للسيا أحما األساي مس ول ملف األسعر  فعي 

حر ة حماس  لمة في االعتصام شكر فيها أبنعاء  عرابعلعس 

علت احتضانهم هذه المبالرة القومية الراهية المعيعبعرة ععن 

 التالحم اللبناني الفلسطيني.

 ما ألقت ممثل حر ة الجهال اإلسالمي في الشعمعال أبعو 

لواء موعا  لمة حيا فيها أبناء  عرابعلعس ععلعت وقعفعتعهعم 
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التضامنية وقال أن األسر  قاموا زهرة أعمارهم وحرياتهعم 

 واليوم يقامون أرواحهم من أجل حريتنا و رامتنا.

وتكلم أيضًا مس ول الجبهة الشيبية لتيرير فلسطين في 

الشمال األخ أحما غنومي مثنيًا ععلعت  علعمعات رفعاقعه فعي 

 الفصاهل الفلسطينية واألحزاب اللبنانية.

هذا و ان قا تكلم في اللقاءات المتتالية التعي شعهعاتعهعا 

خيمة االعتصام  ل من أمين أناو  االتيال الو ني لليمال 

والمستخامين في الشمال النقيب شالي السيا العذي حضعر 

علت رأس وفا من االتيال والسعيعا لرويعش معرال مسع ول 

التنظيم القومي الناأري، والسيا بسام مرحبا باسم اللجعان 

والروابط الشيبية واألخ أبو رامي خطار من اللجنة الشيعبعيعة 

الفلسطينية في مخيم البااوي والسيا  الل ناا الذي ألعقعت 

 لمة جميية شباب اليزم، والسيا علي أبية باسعم شعبعاب 

اللواء أشرم ريفي، واألخ عمر المصري ععن اتعيعال الشعبعاب 

الو ني،  لت السيا ف ال رنو باسم الكشام العفعلعسعطعيعنعي  

ورهيس رابطة المخاتير القاامت السيا ربيع مرال والعطعالعب 

 الل اليتري عن ثانوية مواهب اسطت العرسعمعيعة والسعيعا 

بسام مرال عن اليملة األهلية لاعم فلسطين وقضايا األمعة 

 لت غيرهم من الذين شار وا وتكلموا ومعنعهعم معن أععلعن 

اإلضراب عن الطيام واال تفاء بالماء والعمعلعح لعثعالثعة أيعام 

  مبالرة تضامنية  نسانية مع األسر .

أضف  لت  ل ما تقام، التيميعم العذي أأعاره سعمعاحعة 

مفتي  رابلس والشمال الا تور الشيخ مالك الشيعار ععلعت 

خطباء الجمية ييثهم فيه علت ضرورة توحيا خطب الجميعة 

لعمًا لقضية فلسطين واألسر  المضربين عن الطيام، األمر 

الذي لفع وفاًا من أعضاء اللقاء التضامني  لت زيارة المفعتعي 

 لشكره علت هذا الموقف.

 

و ان الا تور عبا المجيا الرافيي قا استقبل في منعزلعه 

بطرابلس وفا اليملة الاولية للافاع عن األسر  في سجعون 

االحتالل الصهيوني والذي ضم األستاذ فها اليسين المنس  

اليام لليملة واألستاذ ميما أبو شعقعرا مسع ول العيعالقعات 

اليامة والشيخ ميما اليج أمين عام هيئة علماء فلعسعطعيعن 

في الخارج  ما ضم الوفا األسير الفلسطيني الميعرر أعالح 

الاين اليواولة الذي تياث عن مياناة األسر  لاخل سعجعون 

الصهاينة ومقارعتهم لصنوم التيذيب النفسي والعجعسعاي، 

وقا أعرب الوفا عن عظيم مولته وسروره للعمعبعالرة العتعي 

أ لقها الا تور الرافيي بمشار ة قو  وفياليات الماينة في 

أسبوع التضامن، وقا أعرب الرافيي بعاوره ععن اسعتعيعااله 

لبذل  ل جها يساعا علت جيل قضية األسر  فعي سعجعون 

االحتالل في منزلتها التي تستيع  شعا عرًا لعلعوفعا زيعارتعه 

ولرمزية الهاية التي قامها له والتي تمثلت بعلعوحعة فعنعيعة 

 لخار ة فلسطين.

وفي اليوم األخير لالعتصام، استقبل الا عتعور العرافعيعي 

أعضاء لجنة المتابية للقاء  رابلس التضامني مع فلسطعيعن 

واألسر  الذي حياه علت   القه أسبوع التضامن معع أسعر  

فلسطين األبطال الذين يواجهون الصعهعايعنعة بع معيعاهعهعم 

الخاوية ومواقفهم النضالية الصلبة التي عجزت األنظمة ععن 

تيقيقها فكان اإلضراب عن الطيام أ بر أعفعيعة فعي وجعه 

هذه األنظمة المتخاذلة المنبطية أمام الكيعان الصعهعيعونعي 

الذي ًيمين في قضم األراضي الفلعسعطعيعنعيعة وتعهعويعاهعا 

 مقامة إلنهاء القضية الفلسعطعيعنعيعة ومعنعع حع  العيعولة 

 ألبناهها.

باوره شكر الرافيي الوفا علت الجهول الخيرة التي ُبعذلعت 

في سبيل  نجاح أسبوع التضامن حيث فا  العنعجعاح العالفعت 

الذي تم تيقيقه  ل التوقيات، ليس بمشار ة أبناء الماينعة 

وحسب، و نما أيضًا في انتقال أسبوع التضامن  لت الجاميعات 

والثانويات والماارس والمهنيات وتوسع التيرك التعضعامعنعي 

 لت باقي أقضية الشمال، وهذا ما ي  ا أن قضية فلسعطعيعن 

لم تزل حية تنبض في قلوب ووجاان اللبنانيين بالرغم معن 

 ل مياوالت التيئيس والتشويه التي ال تعنعفعك قعو  الشعر 

األمير ي الصهيوني تمارسعهعا لعفعك ارتعبعاط أبعنعاء األمعة 

بقضيتهم المر زية األولت وتامير  ل أمعل فعي معواأعلعة 

النضال في المواجهة واستمرار الفيل اليربي الفلعسعطعيعنعي 

 المقاوم.

وأضام قاهاًل، أن ما يثلج أاورنا أن فلسطعيعن لعم تعزل 

هي البوألة لكل أحعرار العيعروبعة وشعرفعاهعهعا وأن اإلرالة 

اليربية المصممة علت القتال والتيرير هي التعي سعتعيعقع  

التوازن في الصراع اليربي الصهيوني وهي العتعي سعتعيعرر 

فلسطين  ما سيتيرر اليرا  و ل أرض عربية ميتعلعة ولعن 

 يهاأ لنا بال حتت تيقي  ذلك.
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من منطلق حرص ا على تكريم رعيل ا األول، أقامت جمعيتة 

التنشئة الو نية في عكار اليتيقة حفاًل تكريميًا ليال من منتسعبعيعهعا 
األول، حضره حشا من أبناء البلاة وأعضاء العجعمعيعيعة. وععلعت وقعع 
النشيا الو ني اللبناني وقصياة الشاعر ميما حسين  عانعت  علعمعة 
رهيس الجميية األستاذ مرعي يييي، الذي تناول جهعول العمعكعرمعيعن 
وعطاءاتهم والاور الفيال للجميية منذ تع سعيعسعهعا بعطعاقعات خعيعرة 
وفاعلة مياهاًا الجميع علت االستمرار والمزيا من الت ل  واإلبااع لعمعا 
فيه خير المنطقة وأبناهها ،  ما ألقت الا تعور حسعن خعلعيعل  علعمعة 

 . المكرمين شا رًا جهول المنظمين ولورهم
 . وختامًا وزعت الاروع علت المكرمين

الا تور حسن خليل، األستاذ  امل الشيار، األستاذ حسن العنعاظعر، 
األستاذ شيالة عباس، الا تور ميما األسيا، األستاذ ععلعي األسعيعا، 
الا تور ميمول سليمان، األساتذة ميما خليل الشعيعخ، أحعمعا ععبعا 

 المجيا الزعبي. 

 ما تم تكريم الش يد علي بطيخ بصفته ماسس ورئتيتس 

فخري دائم للجمعية، وبدوره نوه رئيس ا بمزايا الش يد ودوره 

 ... الريادي في انطالقت ا

  
قام امس وفد متن التحتزب يتتتراسته 

الرفيق عمر شبلي بزيتارة التى التختيتمتة 

التضامنية التي تقيم ا جبت تة التتتحتريتر 

العربية في مخيم برج البراجنة وقتد ا تد 

الرفاق موقف الحزب واعتتتزا ه بصتمتود 

وارادة المقاومة لدى اهلنا في فلستطتيتن 

وفي طليعت م االسترى فتي متعتتتقتالت 

العدو    ما ا د الرفاق في التوفتد عتلتى 

اولوية تحقيق الوحدة الوطنيتة  ضترورة 

حتمية في المواج ة المستمرة متع هتذا 

العدو الغاصب  ما ا دو عتلتى متر تزيتة 

فلسطين وقضيت ا لدى التبتعتث وك تروا  

بكلمات الش يد صدام حسين وهو مقدم 

على الش ادة :عاشتت فتلتستطتيتن حترة 

 .عربية من الن ر بلى البحر

 تـنـويــه
 

تعتذر أس ة تح ي  طليعة لبناا الواحد 
عن أخطاء فنية ومطبعية تقف أحياننًا 
بغي  قصد، وهي تبذل جهدًا لنتنجناوز 
هذه الحالة، فعلى سبيل المثنال فني 
العدد الماضي فني منوضنوع حنزب 
طليعة لبناا في ط ابلس أحيا ذكن ى 
شهدا ه لم تتم اإلشارة إلى الندكنتنور 
عبد المجيد ال افعي كنا نب لنيمنينن 
العام وك  يس حزب طلينعنة لنبننناا 
الع بي االشت اكي، كما لم تتم اإلشارة 
إلى الصفة النضالية لل فيقنة لنينلنى 
ال افعي، وعليه نعتذر كما في الصفحة 

ورد في السط  ال ابف من العنامنود  78
األول كلمة الستين والصحيح السنين.. 

 فاقتضى التنويه واالعتذار. 
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، لعا الرفي  ميعسعن يعوسعف  3371 أيار من اليام    71 في  
 لت حفل توقيع  تابه )جراح غاهرة في أمة حاهرة(. وقعا رععت  
اليفل عضو اللقاء الايمقرا ي الناهب واهل أبو فاععور.  وقعا  
حضر حفل التوقيع الناهبان أنطوان سيا وأمين وهبي، و عيعل  
لاخلية التقامي رباح القاضي الشاعر عمر شبلي ممثاًل رهيعس  
حزب الطليية في لبنان الرفي  الا تور عبا المجيا العرافعيعي،  
ومستشار اليالمة الراحل ميما حسين فضل اهلل الياج هعانعي  
عبااهلل، الا تور عباه شييتلي، الا تور سيا  موني، الشاعر  
جميل فرحات، هالي مغامس ممثاًل رهيس اتيال بلايات جعبعل  
الشيخ، أالح أبو منصور، وحشا من األلباء والعكعتعاب ومعاراء  
الجاميات والثانويات والماارس ورؤساء البلايعات والعمعخعاتعيعر  

 .وأهالي بلاة قليا في البقاع الغربي 

تياث في االحتفال ماير ثانوية  و با الشاعر رفي  أبعو 
الكتاب قافلة من الخوا ر واألحاليث والقصاهعا ”  غوش فقال:

الملونة، تمر في حنايا هذا المشها المروع من االنعكعسعارات، 
يروي قلمه  كل الناهضين، يييش لاهرة الجراحات العنعازفعة 
عله ير  في تضاعيفها لون الشقاه ، وأضام  نت أحعب لعو 

ففي اليرا  جوع ”.  جراح غاهرة في أمة خاهرة“أسميت  تابك 
علت ما يقول السياب، وفي سوريا واليمن ب س وجعوع وفعي 

 .لبنان ذل وانكسار

 لمة الا تور الرافيي ألقاها ممثله الشاعر عمر شعبعلعي 
ميسن ليس أشيريًا، وال يخلع عقياته ألنعهعا ععمعره ” فقال: 

اليقيقي،  يفما لخلت فيه رأيت اليروبة تيتله، وهو سيعيعا 
بهذا االحتالل، ألنه يفسر مينت أن يكون، أو ال يعكعون. فعي 
ميسن بسا ة الثوري وأالبة ابن البقاع الجنوبي، جغرافيعة 
قليا الصاماة باستمرار، التعي تعر  فعيعهعا بعغعاال ولمشع  

قالهعل هعم “والقاهرة، وا ثر ما تر  فيها فلسطين، وأضام: 
الذين يشبهون مبالههم في هذا الزمن الصعيعب، وقعلعتعهعم 
تجيل مس ولياتهم اعلت وتضيياتهم ا ثر غعزارة ويعوسعف 
من هذا النوع من الرجال. فلم تستطع وحوش المذهبيعة ان 

 .تلقت مكانا لها في أاره النقي

جمع ميسن خوا عره العتعي ”  الا تور عباو شييتلي قال:
تمازج فيها لف  الوجاان مع اليقل العمعنعفعتعح ععلعت معا  
اليشرين عاما ليشار نا مياني الصا  في الموقف والعيعرارة 
في االنفيال،  تابته فيل تيبيري يتجاوز أساليعب العبعالغعة، 
والبيان عناه ال ييتما  ثيرا علت الكناية والتعوريعة، فصعا  

الموقف والجرأة في  عالنه يقتضيان المباشرة في العتعيعبعيعر 
عن اليب لغمام جعبعل الشعيعخ واألرض والعغعالل والعنعاس 

 .والمقاومة واألمل بواللة جاياة، فقصاهاه مرآته
 

ثم  انت مااخلة للمستشار اإلعالمي والسياسي لليالمعة 
الراحل السيا ميما حسين فضل اهلل هاني عبااهلل، فعقعال: 

يغاو ميسن المختلف ميك في الشعكعل أعايعقعا لعك فعي “ 
اليم  والجوهر، يسكن في فضاءات الهموم اليامة، ييطيعك 
آخر الكالم من أول السطر، يسافر بجناح مكسعورة فعي أمعة 
مهيضة الجناح، هي مياولة تجربة، نفيات، نفثات من أعار 
 .مفجوع، ولكنها  شارات حاسمة، فمن سار علت الارب وأل

 

أحعمعل فعيعمعا أحعمعل جعراحعًا ”  أما ميسن يوسف فقعال:
مترا مة منذ الواللة ، أثخنت جسم وقلب األمة منذ النكعسعة 
وال زالت تتخبط فيها وبااخلي، وأحمل معع جعرحعي العغعاهعر 
حقيبة السفر الااهم في و ن ال مو ن فيه ألبناهه، حعقعيعبعة 
مهاجر من ذاته  لت ذاته، وال تيتوي  ال بضع وريقات ملعيعئعة 
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بكلمات مبيثرة ، تراها ملطخة باماء الجراح الساخنة في أمة 
عاجزة عن تضمياها في زمن ال استرجاع الماضي يعخعرجعهعا 
من لوامة األلم وال استيضار اليصر الذي نييا ينب نا بعيعالج 
ناجع، لست متشاهما واألمل ميقول علت جبين العيعيعاة، ثعم 
شكر يوسف الناهب أبو فاعور علت رععايعتعه ووجعه العتعيعيعة 

 .للرافيي وللمياضرين واليضور، ووقع  تابه لقراهه

 

أحيي  لمة ميسن يوسف وفكرته “ الناهب أبو فاعور قال: 
التي تصبح مس ولية أ بر عناما تكتعب، ألن العقعلعم يعاون 
والور  ييفظ،  ثر يفضلون الكالم في الهواء ال الكالم علعت 
الور  خوفًا من اإللانة ومن التاريخ ومن الريح، ربعمعا جعرت 

، وتعابعع ” الرياح بما ال يشتهي الور ، وبما ال تشتهي الكلعمعة
أحيي  لمة ميسن يوسف وشجاعته في زمن بات الواحا منا “ 

ييتاج  لت شجاعة فاهقة لكي يجاهر بيروبته، وهذا عنال معا 
بياه عنال، أنه ال زال ينتمي  لت زمن القناعات، ال  لعت زمعن 
المصالح، يقنع نفسه باالنتماء  لت زمن األفكار، ال  لعت زمعن 

 .”الغراهز
ما مينت أن تعكعون ععربعيعًا؟ أو أن :”  وتساءل أبو فاعور 

تكون بيثيًا أو قوميًا بميناها الواسع اليوم؟ ميناها أن تعرذل 
خارج الزمن، وأن ينظر  ليك  ل هذا المجتمع اليربي نعظعرة 
استخفام واستهزاء ونظرة تخبث، انك ال زلعت تعيعيعش فعي 
زمن ما عال موجولًا، في زمن بتنا فيه شييًا وقباهل و واهعف 

ال با وان نعجعا   ومذاهب حتت في نفس المذهب أو الطاهفة
 .”سببًا للخصام وللفتنة

أحيي شجاعتك وعنالك، ولو  ان لهعذا الشعيعب “ وأضام: 
اليربي أن يمتلك هذا الينال لما وألنا  لت ما نين فيه اليوم 
من زمن سيء ومن مزمن أسول.  نا عربًا و عنعا مع زومعيعن، 

 .”لكن  ان لنا ما يجمينا،  انت فلسطين توحانا
اليوم أس ل نفسي أين نين وأين هم اليرب وأيعن “وتابع: 

اليروبة؟ اليروبة ضاعت بين الايكتاتوريات وبعيعن األفعكعار 
الشمولية، ظلم من بيض األنظمعة واسعتعغعالل لعلعيعروبعة، 
فالايكتاتوريات اليربية أتلفت فكرة اليروبة عناما استغلتهعا 
لقمع شيوبها، ولكن  لت أين قالنا هذا األمر؟ هل قالنعا  لعت 
ما هو أفضل وأرحم؟  نا نقول يا عرب فلسطين تيتعاجعكعم، 
اليوم أقول يا عرب أنتم تيتاجون فلسطعيعن، أبعنعاء العيعرب 
 انوا ي تون وييبرون البقاع، وهعذا السعهعل معن  عل لنعيعا 
اليرب، ييبرون والي التيم وحاول فلسطين  لت فلعسعطعيعن، 
ليقاتلوا، وهنا في بلاة الصويري ال يزال رجعاًل يعمعنعيعًا جعاء 
ليقاتل مع الثورة الفلسطينية فاستو عن وبعقعي فعي هعذه 
البالل. أين نين اليوم؟ وفلسطين فلسطينيان ال نستطيع أن 
نوحا حماس وفتح، هل يمكن أن يييش شيب نكبة  النكبة 
التي نييشها اليوم؟ يمكن ان نخسر حروبًا ونقع في نكعسعات 

نستطيع أن نعطعلع   .ونكبات، ولكن  ان يمكن أن نبقت عربا

ما نشاء من تيابير واتهامات لإلمبريالية واإلستيمار، نظعريعة 
الم امرة، جاء الغرب وقسمنا، جاء االستيمعار بشعر  أوسعط 

 .”جايا، لكن اليلة والااء والاواء فينا نين
نظرية اليروبة قعامعت ععلعت روابعط العام   و ذ اعتبر أن

والير  والتاريخ، ولم تقم علت أسس العيعقعو  والعواجعبعات 
واإلأالح السياسي، فوألنا  لت ما وألنا  لعيعه تسعاءل أبعو 
فاعور: اآلن  لت أين؟ ال أحا ييرم، وال ألعي أني أعرم. لكننعا 
ننيار من عم   لت عم ، من منزلة لنيا  لت معنعزلعة لنعيعا. 

االقتتال هو سيا الموقف شيعيعة وسعنعة أ عثعريعات “ وأضام 
ربما تبقت أخ ميسن وهذا الذي لفيني  لت “ وقال: ”.  وأقليات

أن أ ون اليوم بين هذا اليضور المتنوع أن ارغب أل ون فعي 
لكن يجب أن يبقت بينعنعا  -هذا اللقاء ليس اليالقة الشخصية

الشيب اليربي تعخعطعفعه العيعوم وسعاهعل  .من يغامر وييانا
فعهعل هعنعاك  .التواأل االجتماعي، وفكرة سهعولعة العيعيعاة

مشروع عربي جايا ومثقفون عرب جعال يعطعلعقعون فعكعرة 
نين في أيراء ما بياها أيراء، ولكن ال بعا ”.  ال“ اليروبة؟ 

أن يبقت هعذا “ من أن ي تي جيل يييا ت  يا االساسيات، آمال 
عّل في يوم من ”  الصوت الصارخ في برية هذا الفراغ اليربي

 .”األيام ي تي جيل يييا استنباط ما يجمع بين اليرب
وقع يعوسعف  عتعابعه ”  غو  عانان حمالي” وبيا قراءات لع

 .لليضور، وأقيم حفل  و تيل بالمناسبة
* * * * * 
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 قصيدة للشاعر  عمر شبلي ألقاها في مناسبة تكريم الش يد سليم بر ات

 الحبُر في ا من دم الش داِء                   هذا ضريحإ يا سليُم رسالةٌ 

   ها أنَت بين ُم من األحياءِ        فان ْض َوَحيِّ رفاَق دربَإ، واحتفلْ 

دوا هذا الثتتتتتترى      لم يسلكوا بالموِت درَب فناءِ             بمَّ الذين توسَّ

 بم الصدور مقابتتتتتتُر الش داء            لم يبعدوا، ها هم حضوٌر بيننتتتا

 وغدت طرابتتلس حمى صيداء                   لوالهُم لغدا الشماُل جنوَبنتا

، و ام بقاعتتتتتتتتتتته    ُيزجي الجنوَب بألِف ألِف فدائي          قلبي جنوبيٌّ

 والن ر ليس يسير صوب وراء         قد عّلم الن ُر البقاَع مسيتتتتتتتتتتره

 ال، لسَت محتاجاً هنا لنداِء                 ارتفعْ   يا أي ا البطُل الجنوبي  

 يأوي العطاُ  بليه مثل المتتتاِء             هذا ضريُحَإ مشرئِتتتتتتبٌّ شامخٌ 

  !!!ويقاُل تلتتتإ خطيتئتتتة الش داءِ         والموت في حرم المكتتتام ش ادةٌ 

 أيدي الضعاف و مرة الطلقتاِء          حرم المكام يزول حين يكوم في

 يا ابَن البقاع مدينٌة ألداِء           ُرْ  للجنوِب فكل  أرض  دونتتتتتتته

 منا وغاروا في الحضور النائي       يا ن ُر ال تحفْل بمن سرقوا الضحى

 بوفاِء   أقتتوالتتتتته قد ُصّدقتْ         أشتاُق أم ألقى  عيماً واحتتتتتتتتتتداً 

 وبدوم تصريتتح من األعداِء        يأتي لغزَة، وهتتتتتتتو ليس بحائض  

 والمتخموم بلقمتتتتتتِة الفقراِء          السارقوم جراحتتتتتتَتتتنا وضماَدها

 عبروا الحيتتتاَة بأبشع األسماِء         والجائعوم لمجِد غيِرهُم وقتتتتتتتتد

 وعلى مقتتادرنا جثوم التتتتداِء            والجاثموم على الكراسي عنتتتوةً 

 وقداسُة المعتتتتتراج واإلسراِء        والقد  ما للقد ، أيتن ُبتراقُت تا

 أسرى النبتتتتتي محمتتٌد لسماِء           أْسرْت مواجُدنا لوج تتتتتِإ مثلمتا

 تل و بقصتة صختتتتترة صّماِء            ما بين بسرائْين راحتت أمتتتتتتتتَّة

 للقد  فوق الناقتتتة العجفتتاِء         نا سماناً، والخليتتتتتتتتتتتتتتفة قادمٌ 

 غرثى أماَم حقيتقتتتتِة النعماِء        ِنَعُم الموائِد ال تدوُم، ألن تتتتتتتتتتتتا

 ُتسبى العقيدة مثل سبيِ نساِء       ليس السبايتتتتتتتتتتتا من نساء  دائماً 

 ما لم ُيَصْن بالقوة الحمتتتتراِء         بيماُم أهل األرض ليس بنافتتتتتتع  

 وأكاُم مكَة رجُع غار حتتتراِء         لوال الشجاعة ما المتتدينتتتتة يثربٌ 

تْته مجذومتتتتتاً يدا َسيْتنتتتاِء             والسامري  بعجلتتتتتتتتتته وخواِرهِ   ردَّ

                                                 ***   

ْج على بغداَد واسأْل نخلَتتتتتت ا  عن  لِّ مخضوب الرداء فدائي           عرِّ

 بيني وبينإ  تتام ع د وفتتتتاِء         بغداد يا ابنة والتتتتتتدي ال تبعتتدي

 ونخيتتتتتتتتله يمتد في أعضائي           ما  ال ن تتتترك في عروقي ماؤه

دت النخيتتتتتتتتتتتَل بفتية    هم آمنتتتتوا بقيتتتتتتتتتام سامراء        بغداُد ضمَّ

 من  ربال للموصِل الحدبتاِء           هزمت جيو  المعتدين بفتتيتة   

 وارتدَّ سبوُ س ملمتَّعًاس بحتذاِء        قْل للغتتتتزاة لقتد حصدتْم وهَمكم

   لم تكُب من جر   وال بعيتتتتاءِ          بغداد ظلت م رًة عربيتتتتتتتتتتتتتتةً 

 وترددين قصائدي وغنتتتتتتائي          البّد يا بغداُد يوماً نلتتتتتتتتتتتتتتقي

                                                                            ***  

ْعُت من أشالئي       من أين تكتمُل الخريطتتتُة في دمي  وأنتتتا التتذي جُتمِّ

 وتبيت في صدري وفي أحشائي         تتسامر األوجاع فوق وسادتتتتتتتتي

 بالّ جتتتتتتواُ  عروبتتتتي وببتائي       سافرُت في جرحي، وليس بحو تي

 من  تتتلِّ داميتتتة الحصى  أداِء           وعلى الطريق وعورٌة ومسالتتتتٌإ 

 عجتفتتاُء من سفر  ومن وْعتتثاِء        ومشيت في غسق الدروب، وناقتي

 ال لتلتتضماد يحُتد  من خيتتتالئي           جرٌ  ويبقى عاريتتتتتتاً، وأصونتُته

 غَدِت التتتتدروُب  ثيرَة األخطاِء          عاٌر بكا اختلّتْت ج اتتتتُتتإ  ّلمتا

     تأبى  تابتتتتتتتَة غيِر ما أنا رائي            ربطوا يدّي وال تزال أناملتتتتتتي

 تمتد  من  اختتو بلتتتتتى صنتعاِء        متسربتتتتاًل بقصائتتتتتتتتد  ممنوعة  

   والعيُش مثُل الموت في الجبناءِ                 والموت عند الخالديتتن قيامتتتتتةٌ 
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 ت يياًا، العتصام األسر  الفلسطينيين في سجون الياو الصهيوني، أأارت قيالة قطر اليرا  بيانًا، أهم ما جاء فيه:
في ليظات حاسمة من نضال شيبنا اليربي الفلسطيني ضا االحتالل الصهيوني يقف أسرانا في سجون االحتالل مطالبين 
حكومة االحتالل بتطبي  ما تنص عليه االتفاقيات الاولية من حقو  لألسر  والميتقلين. وقيالة قطر اليرا  ليزب البيث 
اليربي االشترا ي ورغم جراحات اليرا  و وارثه وخوضه ميارك وجول وهوية والمرتبطة عضويا بكارثة فلسطين ف نها تيلن 
وقوفها اليازم مع أسرانا في فلسطين الميتلة وتاعو جماهير البيث وأأاقاهه و ل الشرفاء في الو ن اليربي واليالم لكشف 

 االضطهال الذي يتيرض له شيبنا الفلسطيني في أرضه وو نه ومنهم أسرانا األبطال . 
ولان البيان جراهم االحتالل الصهيوني ضا الفسطينيين، وحمَّل المنظمات الاولية مس ولية تاهور حالة األسر  وتواأل 
قتل وتيذيب واعتقال شيبنا الفلسطيني وسط تجاهل الاول الكبر  واألمم المتياة لما يجري في ممارسة شاهنة لميايير 
مزلوجة في الصراخ اليويل عناما يتيرض موا ن غربي أو أهيوني واحا لمشكلة بسيطة بينما يمارس الصمت المطب  

يرض اآلالم للموت والتيذيب يوميًا مثلما يياث لشيبنا اليربي في فلسطين واليرا  وسوريا تعناما يضطها شيب  امل وي
 واليمن ولبنان وليبيا وغيرها .   واألحواز

ولعت قيالة قطر اليرا  ليزب البيث اليربي االشترا ي  افة المنظمات اإلنسانية والقو  الو نية والقومية واإلسالمية 
والقو  اليالمية الميبة للسالم للوقوم مع األسر  الفلسطينيين في مينتهم لفاعا عنهم وضغطا علت سلطات االحتالل 

 الصهيوني من أجل تنفيذ مطاليبهم المشروعة والتقيا باالتفاقيات الاولية الخاأة باألسر  والميتقلين . 
 قيادة قط  الع اق لحزب البعث الع بي االشت اكي

 7102-4-6مكتب الثقافة واإلعالم / 

، وتيليقًا علت تصاعا حاة الخالفات بين أ رام اليملية السياسية في اليرا ، أأارت قيالة 3371أيار من اليام  77في 
 قطر اليرا  بيانًا، أهم ما جاء فيه:

تتصاعا الصراعات بين ا رام اليملية السياسية المخابراتية حيث تطورت من حرب التصرييات بين الصار والمالكي  لت حا 
فيما أسفرت ميليشيات اليشا الشيبي اليميلة إليران عن وجهها عبر مطالبة اليميل قيس الخزعلي برهاسة الوزراء.  ،االحتراب

 ما أرح ب ن اليشا الشيبي سيسيطر علت اليرا  وسوريا لكي يتيق  ما يسميه بع)البار( الطاهفي الذي هو في حقيقة أمره 
  يرانيًا فارسيًا عنصريًا توسييًا.

وهكذا تتضح الخطط المريبة لمجابهة واستبا  أي تغيير ثوري في اليرا . وتجيء تصرييات اليميل الخزعلي والمالكي الذي  
لعا  لت تشكيل ما اسماه حكومة الطوارئ المسنولة بجهات أجنبية. وهو بذلك يشير  لت المتغيرات الياألة علت الصيا الو نية  

 والقومية واإلقليمية. ومن أهمها تياظم السخط الشيبي ضا اليكومة اليميلة وافتضاح فسالها وعمالة القاهمين عليها، ...  
وفي المواجهة يقف الاور الو ني للقو  السياسية المناهضة لليملية السياسية ولعوة اليزب لهذه القو  باالضطالع 
بالمشروع الو ني الذي ييال مهمات المرحلة المقبلة ويرسم الطري  لت مين مستلزمات النهوض بها علت أيياي الجهال 
والتيرير، والمضي بهما أوب لحر االحتالل اإليراني المقيت وتصفية تر ات الميتلين االمريكان، علت  ري  تيقي  التيرير 

 والنهوض الو ني والقومي واإلنساني الشامل واالستقالل التام .
وأشار البيان  لت أن ذلك  له ال يتيق   ال باالعتمال علت لور اإلرالة الو نية الصلبة التي تتيق  عبر تيقي  المشروع 
الو ني الذي  رحه حزب البيث اليربي... وهذا ما يستاعي من القو  والتجميات السياسية  افة خارج اليملية السياسية  لت 
رص الصفوم وتوحيا خطابها الو ني والجهالي والتفاعل المتكافئ مع المواقف الاولية الجاياة، بما يخام تطلياتها 

 المشروعة لتيقي  التيرر واالستقالل والنهوض اليضاري والتقام االجتماعي .
ولعا البيان  لت توظيف المتغيرات ووضيها في خامة مسيرة جهالنا الو ني والقومي واإلنساني استثمارًا امثاُل بما يستجيب  

 لمتطلبات لحر االحتالل اإليراني وتصفية تر ات االحتالل األمير ي والتصاي اليازم للميليشيات اليميلة إليران ...
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في الخامس عش  من أيار من كل عنام تنتنصندر 
البيانات والتحليالت مش وع تقسيم فلسطينن، وهنو 
مبني على أساس وعد بلفور. ووعد بلفور هو عبارة عن 

تشن ينن  7رسالة وجهها وزي  خارجية ب يطانيا، في 
،  إلى اللورد روتشيلد، يشنين  0402الثاني من العام 

فيها إلى تأييد الحكومة الب يطانية قيام وطن قومي 
لليهود في فلسطين. وكاا ذلك الوعد بمثنابنة قن ار 
 –تنفيذف لمق رات مؤتم  بان ماا، واتفاقية سايكس 

بيكو. واستنادًا إليهما ُوضعت فلسطين تنحنت إدارة 
دولية يتم التشاور حولها بين فن نسنا وبن ينطناننينا 
وروسيا. وبعد انتهاء مفعول صك اننتنداب هنين نة 

، 0456أيار من النعنام  05األمم على فلسطين في 
ج ت مس حية ح ب التقسيم التي انتنهنت بنبننناء 

 دولة يهودية على أرض فلسطين.
ال يمكن ق اءة ما حصل في فلسطنينن منن دوا 
ق اءة أبعاد المؤام ة التي حيكت للمنطقة النعن بنينة 
بعد فصلها عن اإلمب اطورية العثمانية بعد انتنهناء 
الح ب العالمية األولى. ومن ق اءة الوثا   الخناصنة، 
كانت فلسطين جزءًا من مؤام ة أكبن  ضند النعن ب. 

بيكو النتني   –واحتاللها جزء متمم التفاقية سايكس 
قضت بتقسيم المنطقة الع بية إلى كيانات قط ينة 
تفصل بينها خطوط جغ افية. وتنلنك االتنفناقنينة 
كانت ق ارًا تنفيذيًا لمق رات مؤتم  كامبل. ولذلنك ال 
تنفصل ق اءة وعد بلفور الخاص بتقسيم فلسنطنينن 

بيكو الخاصة بتقنسنينم  -عن ق اءة اتفاقية سايكس
المنطقة الع بية. وحسب مق رات مؤتم  كامبل، كناا 
تقسيم المنطقة الع بية هو الهدف االسنتن اتنينجني 

الصهيوني التنلنمنودف.   –للتحالف الغ بي ال أسمالي 
 فما هي مق رات مؤتم  كامبل؟

 مؤتم  هن ف كامبل بان ماا انعقد في لندا
 . 0412 – 0414من العام 

شاركت فيه ب يطانيا وف نسا وهولندا وبنلنجنينكنا 
وإيطاليا وإسبانيا والب تغال. وخ جنوا فني ننهناينة 
المؤتم  بوثيقة س ية اعنتنبن ت أا مصندر النخنطن  
الحقيقي على الدول االستعمارية، إنما ينكنمنن فني 

كما اعتب ت أا  .المنطقة الع بية من الدولة العثمانية
خطورة الشعب الع بي تأتي من عوامل عّدة يملكها: 
وحدة التاري  واللغة والثنقنافنة والنهندف واآلمنال 
وتزايد السكاا... ورأى المؤتم  ض ورة النعنمنل عنلنى 

استم ار إبقاء وضف المنطقة الع بية منتنأخن ًا، كنمنا 
اإلبقاء على عوامل التفكيك والتجز نة واالننقنسنام 
وإنشاء دويالت مصطنعة، على أا تتبف أننظنمنتنهنا 
السياسية للدول األوروبية وتكوا خاضعة إلمالءاتها. 
ولذا أكد المؤتم وا على فصل الجزء األفن ينقني منن 
المنطقة الع بية عن جز ها اآلسيوف، وض ورة إقنامنة 
الدولة العازلة بينهما، على أا تدين  الصنهنينوننينة 
العالمية نظامها السياسي ألنها عدو لشعب المنطقة 

 وصدي  للدول األوروبية.
 تقسيم فلسطين الحلقة األولى
 من تقسيم الوطن الع بي:

الصنهنينونني   –عندما أعلن التحالف االستعمارف 
منذ أكث  من ق ا ح بًا مفتوحة ضد القومية الع بية، 
فقد وعد ووفى. إذ أا حكاية تقسيم الوطن النعن بني 
ُولدت مف التحالف وستبقى قبلة مؤام اته. وفي كنل 
م ة يبتك  أسلوبًا جديدًا إلبقاء عنامنل النتنقنسنينم 
متح كًا، فتتغي  وسا له ولكن الهدف يبقى ثنابنتنًا. 
باألمس كانت فلسطين، ومن بعدها تبعهنا مشن وع 
تقسيم الع اق، واليوم تقسيم ألقطار عن بنينة أخن ى. 

 وغدًا يأتي دور البقية الباقية. ولكن...
طالما ظل الع ب، أو قسم منهم، يعوا أا المؤام ة 
الخارجية فعل مستم ، ويقفوا في مواجهتهنا فني 
تحالف مقاوم ال تنطفئ ننين اننه، فسنتنبنوء تنلنك 
المشاريف بالفشل. وسوف يفشل مشن وع تنقنسنينم 
فلسطين والع اق وكل قط  يتع َّض له، طالما ظنلَّنت 
المقاومة الع بية مستم ة تكوف جنبات القادمين منن 

 الخارج والطامعين بقطعة من أرض الع ب.


