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بمادة وحيدة أقر المجلس النيابي مشروع قانون االنتخاب 

المحال إليه من الحكومة، ومع اإلقرار للمشروع الذي نشر 

في الجريدة الرسمية، قبل أن يطوي المجلس عقده الممدد 

له فتحت الحياة السياسية على معطى واقع جديد، استنادًا 

للقانون الذي شرع النبثاق سلطة تشريعية سبق أن مدد لها 

 أحد عشر شهرًا قبل أن يرى القانون النور.

هذا القانون االنتخابي الذي استمر الجدل حوله دورتين 

نيابيتين ولم يؤد مخاضه إلى والدة طبيعية، ولد بعملية 

قيصرية على حافة انتهاء المهل الدستورية وفي فترة عقد 

الدورة االستثنائية التي تنهي مدتها بانتهاء الوالية الشرعية 

 للمجلس الممدد له.

هذا القانون الذي توافقت القوى السياسية الممسكة 

بمفاصل السلطة عليه، بعضها وصفه بالمثالي وبعض آخر 

بأفضل الممكن، لكن ال الوصف المثالي وال أفضل الممكن 

هو التوصيف الذي ينطبق على هذا القانون الذي تم 

 استيالده تحت ضغط المهل.

ألن من أنتجه هي سلطة، أطرافها  مثاليًا،إنه ليس 

غارقون في الفساد واإلفساد. سلطة تنشد في أدائها 

السياسي إلى طائفية ومذهبية قاتلتين، ومن خالل سلوك 

قواها تحولت الطائفية والمذهبية من ثقافة سياسية فوقية 

إلى ثقافة شعبية ومن خالل خطاب سياسي يغلف بقشرة 

رقيقة من "العناوين الوطنية"، فيما ينطوي على مضمون 

مذهبي وجد ترجمته في جعل الترشيح والتصويت محكوم 

بضوابط مذهبية أعادت األمور أشواطًا إلى الوراء بدل أن 

تحدث نقلة نوعية تقدمية إلى األمام عّل الشعب  يستطيع 

من خاللها أن يعبر عن إرادته الوطنية وعلى قاعدة الصفة 

التمثيلية الشاملة  للشعب. فإذ بالقانون الجديد يستبدل 

النظام االنتخابي األكثري، بنظام انتخابي على قاعدة 

النسبية لكن ليس على أساس المواطنة كهوية وطنية، بل 

على أساس الطائفية والمذهبية كهوية سياسية وبذلك 

يكون القانون الجديد أسوأ من القانون القديم والمعروف 

بقانون الستين. كون المولود االنتخابي ، لم يعط بعدًا 

وطنيًا للعملية االنتخابية والتي على ضوء نتائجها يتم 

تشكيل السلطة، بل أعطى بعدًا طائفيًا ومذهبيًا من خالل 

طريقة تقسيم الدوائر االنتخابية التي رسمت حدودها 

بحدود تمكن القوى الطائفية من استمرار تحكمها بالنتائج 

وأن ببعض التعديالت الطفيفة والتي ال تؤثر كثيرًا في 

نصاب موازين القوى. وحتى ولو أحدث تعدياًل في النصاب، 

فإن محصلة النتائج ستكون طائفية ومذهبية بامتياز، 

وبغض النظر عن خسارة هذا الفريق مواقع هنا، وكسب 

 مواقع هناك.

إن اللبنانيين الذين يريدون إقامة دولة المواطنة، ال يرون 

في هذا القانون الجديد ما يبعث على االطمئنان لمستقبلهم 

السياسي ومستقبل األجيال القادمة. ألن ما انبثق عن أعمال 

السلطة بركنيها التنفيذي والتشريعي، ومن خالل ما انطوى 

عليه القانون، إنما يشكل تجديدًا للشخصية الطائفية 

للنظام الذي كانت تديره فيدرالية طائفية وبات اليوم على 

عتبة اإلدارة من فيدرالية مذهبية، بعدما حصر الصوت 

 التفضيلي بمرشح المذهب وفي نطاق القضاء.

وإذا كان تشريع قانون انتخابي هو مطلب سياسي 

وشعبي، وإذا كانت النسبية هي مطلب شعبي ووطني أيضًا، 

لكن تشريع القانون أي قانون ليس هدفًا بحد ذاته، وليست 

النسبية على األساس الطائفي هي الصيغة التي تنعكس 

من خاللها إرادة التمثيل الشعبي. بل تشريع القانون الذي 

يعتبر المساحة الوطنية دائرة واحدة، وهو الذي يعتمد وحدة 

المعايير وهو الذي تحكمه المساواة في احتساب األصوات 

الالزمة للفوز. وهذا ما يفتقره القانون الجديد نظرًا النعدام 

وحدة المعايير ولتفاوت عدد األصوات الالزمة للفوز في 

الدوائر وبحسب التقسيمات التي فصلت على مقاس القوى 

 التي توافقت على القانون.

وإذا كان النظام السياسي اللبناني الذي تحكمه قواعد 

المحاصصة الطائفية، كان يستطبن أزماته التي كانت تنفجر 

مع كل متغير داخلي أو خارجي، فإن النظام الجديد الذي 

تتشكل سلطته السياسية على أساس القانون االنتخابي 

الجديد، إنما يستبطن عناصر تأزم جديدة سرعان ما تنفجر 

عندما يختل نصاب التسوية الطوائفية والمذهبية التي 

أنتجته وهذا ما يحب أن يكون واضحًا أمام كافة القوى 

السياسية الوطنية بكل أطيافها وكل دعاة إقامة دولة 

المساواة في المواطنة. وهنا ما يطرح أمام قوى التغيير 

الوطني في حده األعلى واإلصالح السياسي في حده األدنى، 
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تحديات مواجهة هذا االنتظام السياسي الذي ستحكم 

قواعده النتائج التي ستفرزها العملية االنتخابية على أساس 

القانون الجديد. وعليه فإن تشخيص مثالب هذا القانون 

ومخاطره على الوحدة الوطنية ال تكفي إلسقاطه أو الحد من 

تأثيراته السلبية، بل ال بد من أن يواجه بحراك سياسي 

وشعبي وطني بأبعاده وديموقراطي بتعبيراته، كون هذا 

القانون بكل ما ينطوي عليه من سلبيات يوفر أرضية لنضال 

سياسي من كل المتضررين منه، وبالتالي فإن إدراجه ضمن 

برنامج الحراك الوطني كعنوان أساسي لنضال القوى 

الوطنية وكل المتضررين منه لما له من انعكاسات سلبية 

على مجرى الحياة السياسية، هو الذي يدفع باتجاه إنتاج 

حركة ضغط سياسية محمولة على رافعة شعبية عابرة في 

تكوينها واصطفافاتها وخطابها للطوائف والمذاهب 

والمناطق. وأنه بدون تكوين كتلة شعبية وازنة ألجل تعديل 

موازين القوى فعبثًا الحديث عن إصالح أو تغيير في بنية 

 النظام انطالقًا من إعادة تشكيل السلطة.

إن المسؤولية الوطنية بمواجهة تعسف هذا القانون، هي 

مسؤولية وطنية شاملة وأن التصدي له يكون بالشارع 

وبالمنتديات وكل أشكال التعبير الديموقراطي. وأن الحركة 

الشعبية تستطيع أن تفرض نفسها كقوة ضغط إذا ما 

استطاعت قواها  األساسية أن توحد رؤيتها وتنظر إلى هذا 

القانون بمنظار تقويمي واحد. وانطالقًا من ادراك أن هذا 

القانون الذي مرر، لم يمرر بسبب ما تملكه قوى السلطة 

بكل أطرافها من عناصر قوة سياسية ومادية وقمعية 

وحسب، بل مرر ألن حركة االحتجاج الشعبي ضده لم تكن 

بالمستوى المطلوب، وعندما يكون عدد النواب الذي اجتمعوا 

في ساحة النجمة لالحتفاء بالمولود الجديد أكثر من عدد 

المتظاهرين والمجتمعين في الشارع، فال ينتظرن أحد 

حزيران ولو كان  06نتيجة غير تلك التي أعلن عنها يوم 

عدد المتظاهرين في ساحة رياض الصلح وعلى مداخل 

المجلس باالالف، ساعة كان المجلس ملتئمًا لكان النقاش 

في الداخل تغير تحت ضغط الشارع، ولما كانت القوى 

األمنية استقوت على المتظاهرين وعمدت إلى قمعهم 

 واستعمال القوة المفرطة ضدهم.

نقول هذا الكالم ألن الحراك الشعبي اختبرت فعاليته يوم 

نزلت قواه إلى الشارع لمواجهة منظومة الفساد بكل 

ملفاتها، من النفايات إلى الكهرباء، ومن الفساد في اإلدارة 

إلى كل مؤسسات المرفق العام، وقد وجدت السلطة نفسها 

يومذاك أمام مأزق حقيقي، لكنها راهنت على عامل الوقت 

لضمور الحراك لتعود وتستأنف مسيرتها بتمرير الملفات 

 التي طرحت كعناوين لفساد السلطة بكل أطرافها.

نقول ذلك أيضًا  ألن ال سبيل للحد من تغول هذه الطبقة 

الحاكمة والتي تعيد انتاج نفسها وتجديد شخصيتها من 

خالل القانون االنتخابي الجديد، إال بحركة سياسية وطنية 

محكومة بوحدة قواها وبرنامجها وطول نفسها وتراكم 

إنجازاتها في مسارات النضال الوطني والديموقراطي 

 والمطلبي.

لقد مدد المجلس النيابي لنفسه أحد عشر شهرًا، 

واحتماالت إجراء االنتخابات ليست محسومة بل هي مفتوحة 

على إجرائها كما على التمديد في ضوء المتغيرات السياسية 

وخاصة التي تعصف بالوطن العربي. وعندها لن تجد 

السلطة ضيرًا من تمديد جديد طالما لم تعد واقعة تحت 

تأثير الفراغ التشريعي نظرًا لوجود قانون نافذ وهذه المهلة 

التي حددتها السلطة إلجراء االنتخابات سواء تحت مسمى 

التمديد التقني أو غيره هي مهلة استرخاء لها باعتبار أنها 

سنت قانونًا جنبها الفراغ التشريعي ولذا يجب أن نحولها 

مهلة يصعد خاللها النضال السياسي والشعبي ألجل تحويل 

الحملة السياسية ضد هذا القانون إلى قضية رأي عام وطني 

 وشعبي. 

إن هذا القانون الذي يصفه البعض بأنه نتاج مخاض جبل 

ولد فارًا، ليس صحيحًا نعته بهذا الوصف، ألنه في طبيعته، 

هو حوت سيبتلع الحياة السياسية على قواعد المحاصصة 

الطائفية والمذهبية الجديدة. وهو إذا كان قد أسقط ما 

يعرف بالمحادل االنتخابية، إال أنه من خالل رسم حدود 

الدوائر، إنما رسم خطوط تماس بين الطوائف والمذاهب 

ونموذجه الصارخ التقسيم االنتخابي لبيروت، حيث أعاد 

استحضار المشهدية السوداء لخطوط التماس التي فصلت 

بين شطري بيروت إبان األحداث، لكن هذه المرة ليس بالنار، 

وإنما بقوة القانون. وكأن بيروت التي هي عاصمة للبنان، 

وهي  رمز االختالط السياسي والوطني والسكاني لم يكفها 

قانون اإليجارات الذي شرعته حيتان المال ومافيا العقارات 

وحيث لن يطول الوقت طوياًل للوقوف على نتائجه الكارثية 

 على طبيعة االختالط السكاني .

قد يقول قائل، أن وجود قانون أفضل من عدمه، وهذا 

صحيح، لكن شرط  أن يكون القانون لمصلحة تعزيز دولة 

المواطنة القائمة على المساواة واالنصهار المجتمعي، ال أن 

يكون سببًا الستيالد أزمات جديدة ورسم خطوط تماس 

جديدة بين اللبنانيين وهم الذين  ذاقوا مراراتها وقادم 

األيام سيكون أكثر مرارة أن لم يتم تدارك األمور ويصحح 

 الوضع باتجاه إسقاط مثالب هذا القانون. 

هذا  القانون الذي ضخ  شحنة حياة جديدة في بنية هذا 

النظام، يجب مقاومته ليس ألنه سيء وحسب، بل ألنه يعيد 

ترتيب االصطفافات على قواعد مذهبة الحياة السياسية 

لهذا القانون ألن  ال مدويةالقاتلة. ولتكن الخطوة األولى 

الشعب يريد قانونًا تنعكس فيه صحة التمثيل الشعبي، ال 

 قانونًا يعيد إنتاج ذات الطبقة السياسية وإن بوجوه جديدة.
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 د. عبده شحيتلي
حيث  0101كانت الوالدة في حي الميدان في دمشق عام 

أنهى دراسته الثانوية وتشكل وعيه الوطني والقومي، قبببل 
سفره إلى فرنسا لمواصلة الدراسة في آداب السوربون  وهبو 
في الثامنة عشرة من عمره، وهناك انبخبرط فبي البنبشباط 

البثبقبافبي،  -الطالبي المنظم بطابعيه السبيباسبي واألدببي
واصبح عضوًا في جمعية الثقافة العربية والجمعية العبرببيبة 

 السورية.   
تببعببرف فببي ببباريببس عببلببى آراء نببيببتببشببه، ومبباركببس، 
وديستوفسكي، وتبولسبتبوي، وببرغسبون، وأنبدريبه جبيبد، 
وغيرهم، فتزاوج في فكره  االتجاه المعاصر البذي تبجبسبده 
كتابات هؤالء المفكرين والفالسفة مع شغفه بالتاريخ، وهبو 
مجال تخصصه فتبلورت عنده رؤية جبديبدة لبتباريبخ األمبة 
العربية وحضارتها، وواقعها، وما يحمله من إمكانيات للتبحبرر 

 والنهضة.
لقاؤه بالطلبة العرب من المشرق والمبغبرب، ومبحباوراتبه 
معهم عززت قناعاته بوحدة األمة العربية، وبضبرورة وجبود 
عقيدة واحدة، وعمل سياسي منظم يجسد وحبدة البوجبدان 

 العربي، ويتفاعل مع مشكالت الواقع السياسي العربي.
تعاهد مع صديقه صالح الدين البيطار، طالبب البفبيبزيباء 
في السوربون، على تجسيد هذه األفكار في عمل سبيباسبي 
وطني منظم، وعادا إلى سوريا ليتم تعيينهما فبي ثبانبويبة 
التجهيز األولى التي كانت أكبر مدارس المدينة وأهمهبا عبام 

. ومنذ تعيينهما شرعا في التبشير بأفكبارهبمبا البتبي 0190
 شكلت أطروحات الحزب األولى.

نشر عددًا من القصص القصيرة والقصائد البتبي تبببيبن 
مالمح إبداعية عنده في هذا الميدان، ولكنه انصبرف عبنبهبا 
إلى تكريس حياته للعمل الفكري والسيباسبي البذي يبببشبر 
بالقومية العربية ورسالة األمة واستبعبدادهبا لبلبدخبول فبي 

 مرحلة ثورية تحررية ذات آفاق حضارية وإنسانية.
القت أفكاره اسبتبجباببة واسبعبة مبن طبالب البمبدارس 
والجامعات والنخب الثقافية، األمر الذي سمح بتبأسبيبس أول 
جماعة سياسية ذات طباببع قبومبي، يبخبتبلبف عبن سبائبر 
التنظيمات القطرية السورية، باسم اإلحبيباء البعبرببي عبام 

. وقد استفاد هذا التنظبيبم البنباشبم مبن مبنباسبببة 0140
ليعبلبن عبن مبببادئبه  0149االنتخابات النيابية العامة سنة 

األساسية حيث أعلن األستباذ عبفبلبق عبن تبرشبحبه لبهبذه 
االنتخابات في بيان حمل ألول مرة شعار الحزب : أمة عرببيبة 

 واحدة ذات رسالة خالدة. 
كان ال بد لهذا االنخراط في العمل البفبكبري والسبيباسبي 
والنضال اليومي من التفرغ، لذلك قبرر األسبتباذان عبفبلبق 
والبيطار االستقالة من مهنة البتبدريبس والبتبفبرغ لبلبعبمبل 

، 0141الحزبي، وفتح أول مكتب للحزب فبي دمشبق عبام 
وفي هذا التاريخ تم تنظيم أول حفلة قسم حزبي حيث ببلب  

بدأ إصبدار  0146عدد الحزبيين المئات، وفي تموز من العام 
جريدة البعث اليومية، وكل ذلك مهد لمؤتمبر البحبزب األول 

حيث أقر دستور الحزب ونظامه البداخبلبي  0147في نيسان 
 وانتخب عفلق عميدًا له. 

قاد عفلق وزميله البيطار المتطوعيبن  0141وفي نيسان 
البعثيين في حرب فلسطين، وبعد عودته اعتقل وحكم عليه 
بالسجن لمدة ستة اشهر ليبدأ تباريبخبًا مبن البنبضبال ضبد 
الديكتاتورية العسكرية في سبوريبا حبتبى إسبقباطبهبا عبام 

، وبداية عصر نضالي متميبز لبلبحبزب فبي عبروببتبه 0114
ومشرعه النهضوي التحرري بمضمونه اإلجتبمباعبي، تبو جبه 

 . 0111عام مصر الحزب بالوحدة مع 
في الخمسينات بدأت أفكار الحزب وتنظبيبمباتبه تبنبتبشبر 
بشكل واسع  في األقطار البعبرببيبة، ولبكبن فشبل البوحبدة 

 0169و 0160وأحداث عهد االنفصال الممتدة بين العامين 
تركت أثرا سلبيًا على الحزب الذي حل تنظيمبه فبي سبوريبا 
من اجل الوحدة، وتعرض األستاذ عفلق ورفاقه لالبضبطبهباد 

، ولكبن 0169قبل ان يعود الحزب إلى الحكم في سوريا عام 
التكتل العسكري الذي نشأ في هذه الفترة ابعد البحبزب عبن 
مبدئيته وقيمه العقائدية ليجعل هبمبه البوحبيبد السبلبطبة 
ومنافعها، وذلك منع الحزب من تقويم تجربتبه واالسبتبفبادة 
من األخطاء التي وقع فيها، فبات السعي إلى السبلبطبة فبوق 
العقيدة والمبادىء، والنظام الداخلي وأحكامه، وفوق القبيبادة 

أطباح  0166القومية للحزب ورجاالته التاريخيين. وفي العام 
هذا التكتل العسكري بالعقيدة والمبادئ والحبزب وقبيبادتبه، 
فغادر األستاذ عفلق سوريا إلى لبنان لكي تبدأ مرحلة جديدة 
في النضال عنوانها حماية البحبزب مبن البمبؤامبرات البتبي 
تستهدفه من الداخل والخارج. ولم يطل األمر قبل أن يبعبود 
الحزب التاريخي األصيل إلى ساحة البفبعبل فبي السبيباسبة 

 .0161العربية والدولية بعد ثورة تموز في العراق عام 
كان األستاذ عفلق على صلة بالرفاق في البعبراق ولبكبن 
مقره بقي في بيروت، وبعد أن بات واضحًا أن السبلبطبة فبي 
العراق تعبر في سياستها وخططها وبرامجها عبن تبوجبهبات 
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الحزب غادر لبنان نهائيَا ليبسبتبقبر فبي 
العراق حبيبث مبركبز األمبانبة البعبامبة 
والقيادة القومية لحزب البعث البعبرببي 
االشتبراكبي. وهبو يبقبول إن قبرارات 
تاريخية ثالثة أقنعته بان عقيدة الحزب 
ومبادئه هي ما يبوجبه السبلبطبة فبي 
العراق وهبذه البقبرارات هبي تبأمبيبم 
النفط، وإعطاء الحكم الذاتي لبككبراد، 
وعدم التبردد والبمبشباركبة السبريبعبة 

 والفعالة في حرب تشرين.
مارس األستاذ عفلبق دوره البريبادي  
في األمانة العامة والبقبيبادة البقبومبيبة،  
ورافق النضال القومي والتحرري العرببي  
من خالل الدعوة إلى العمل البجبببهبوي،  
وجببعببل الببعببرق قبباعببدة ومببلببجببأ لببكببل  
المبنباضبلبيبن األحبرار وبشبكبل خبا   
تنظيمات الثورة الفلسطينية، وتبوجبيبه  
تنظيمات الحزب في األقطار إلى التالقي  
مع البقبوى البتبحبرريبة عبلبى اخبتبالف  
اتجاهاتها في مواجهة العدو الصهيبونبي  
وكل أشكال التدخل اإلقليمبي والبدولبي  
التي تستهدف نهبضبة األمبة البعبرببيبة  
وانبعاثها، وكانت محاضراته في مدرسبة  
اإلعداد الحزبي ومواقفه في المؤتبمبرات  
الحزبية، وخطابه السنوي، وحضوره فبي  
المناسبات، وزياراته البمبيبدانبيبة حبتبى  

دليبال    0111 وفاته في حزيران من العام  
وهاديًا للعروبة في نقائهبا وانبخبراطبهبا  
في النضال الذي يجسبد اإليبمبان البذي  
يزداد عمقا بنهوض األمة كبلبمبا ازدادت  
المؤامرات وبدا الظالم الحالك مسبيبطبرًا  
من كل الجهات. ولعل الفكرة المبركبزيبة  
التي تمحور حولها خطباببه األخبيبر فبي  
ذكرى تبأسبيبس البحبزب والبمبتبعبلبقبة  
بديمقراطيبة البعبروببة شبكبلبت رؤيبة  
مستقبلية يؤكدها كل من يناضل اليبوم  
 من اجل نهضة األمة العربية وتحررها.  

إنه القائد القدوة الذي علم البعثييبن 
والوطنيين بشكل عام أن البعبث حبزب 
يحكم ويدير السلطة في القبطبر البذي 
يحكمه باتجاه األهداف الكببرى لبكمبة، 
ولكنه ليس حزبًا للسلطة، لذلك كبانبت 
السلطة تزول أما الحزب فيبقى، ولذلبك 

 هو حزب عصي على االجتثاث.

 

 

ُسقل ل أ أ أن  قبل 

أا     للل أ الللل لللرو

اإلمللللبللللرا لللل  ُلللل أ

العثماني أف أالحلروأ

العالمي أا  لى،أكا أ

أللؤلحل   أ قدأنضملر

أ  للد أ أقلليللاد د  

أ لليلل أ سلليللاسلليلل 

أاللعلر ليل أ المك نات

الت أكانتأخلاضلعل أ

لتؤكأاإلمبلرا ل  ُل  أ

أفل أ ألللك  قدأجلا 

أملل  للمللرأ ملل للر ات

كامب أ انرما أاللي أ

شا كتأفيهأمعلمل أ

أا     لليلل  أ الللد  

 م أنه أماأجا أف أ

أالللملل للر ات،أ  للؤللك

اعتبا أالبحرأا  ليل أ

أننلهأ أهل  المت س أالشرُا أالحي  ألالستعما ،أ لك أاإلشكالي أفيه

)ُعيشأعؤىأش ا ئهأالجن  ي أ الشرقي أشعبأ ا دأ ت فرألهأ  لد أ

أهلي أ التا ُخأ الدُ أ الؤقا ( أليلكأقر أالمجتمع  :أ)إ  ا أشع و

المنط  أمفكك أجاهؤ أمتأخر ( أ  رمانهاأم أالدع أ م أاكتلقلاوأ

أفليلهلا(  فل أأ العؤ دأ المعا فأالت ني  أ )محا   أن أ  جهأ  د  

أا مل أ  ؤكأالم ر اتأنشهرتأالد  أاالستعما ُ أالعدا أالمطؤقأضلد

 العر ي  

أإللىأ  كا أقدأسبقأهياأاإلعال أ ع أالمفكرُ أالعروأ الدعل  

أاالسلتل لال أ أ لؤلب ال  مي أالعر ي ،أ إ أ صيغأمختؤف أ ترا حأ يل 

أاللدعل  أ أ  ليل  اليا  ألؤعروأف أظ أ ك أاإلمبرا   ُ أاإلسالمي ،

إلىأاالست ال أالكام  أ  ينماأكانتأالدع  أماأ زا أف أ   أ ك ُنهلاأ

أاللد لل أ النمر ،أ أسقتأا  زاوأالشي عي أالعر ي ،أ المنادا أ  ياد

الشي عي ألاتأا  عادأا ممي ،أ الت أكانتأف أم قعأالعدا ألؤ  مي ،أ

أمل أ إلىأن أاستد كتأخطأهاأ قامتأ تصحيحهأمنيأن اخرأالقتينيات

ال ر أالعشرُ  أ  أسقتأ عدهاأ رك أاإلخ ا أالمقؤمي أ هدفلهلاأ

أاللعلدا أ أ شلهلر أاللتل  إ يا أالخالف أاإلسالمي ألاتأا  عادأا ململيل 

لؤ  مي أالعر ي أنُضًا أ لكنهاأظؤَّتأمقتمر أف أعدائهاأ تىأال قلتأ

 الراه  
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أمليلشليل أ أعلاهلرهلا  ؤكأه أالبيئ أالقياسي أالتل 

أاللعلدا أ أُلكل ا عفؤق أ الت أكا أعؤيهأن أُ اجهأثال ثًا

أ ظل أ لؤ  مي أالعر ي ،أ ُح  أد  أقيادأ  د أعر ي  

أالشلعل  أ أ لاعلتلبلا  الحا أكيلكأإلىأن أن ؤقأن  أندا 

أهلدفلاًأ ال  م أم دساً،أ م أقيادأد ل أعر ي أم  لد 

أ أاللعلاد ُلكل  أأ7491ثا تًا أ  عدأ أسيسأالحزوأفل 

أإللىأ ميشي أعفؤقأقدأنز أ ال  مي أم أ رجهاأالنمر 

ميدانهاأالقياس أ العمؤ  أ نهبحتأنكثرأ ض  ًاأ علدأ

  طهاأ هدفْ أالحرُ أ االشتراكي ،أكأهدافأسليلاسليل أ

أاللجلملاهليلرأ  اقتصادُ أ اجتماعي أ عبِّرأع أمصلؤلحل 

أثل   أ أُشلكل  أاللحلزو، الشعبي  أ كا أإعال أ أسيس

أسلتلبل لىأ ق مي أعر ي أ ك أمعان أالث    أ  ؤكأث   

أاالسلتلعلملا أ أمشلا ُلع أ ل لا د أننلهلا مقتمر أ الملا

 الصهي ني أم أجه ،أ  الماأننهاأ عبِّرأع أ م  لاتأ

أمل أ الشعبأالعر  أف أال  د أ الحرُ أ االشلتلراكليل 

جه أنخرى أ   أهيُ أالشر ي أثا تي أفه أل أ نز أ

 د  أس فيهما 

فمنيأللكأالتا ُخأا تدنتأالم اجه أ ي أاللملشلا ُلعأ

المعادُ ألؤ  مي أكطرفأن  ،أ مشر عأالبعثأال  مل أ

الي أُرىأف أالنمرُ أال  مي أخالهًاألؤشعبأاللعلر ل أ

أاللرقل أ كطرفأثان  أفأهبحأالبعث،أ فكر ،أالمطلؤل و

 ا دألك أال  ىأ التيا اتأ الحركاتأالمعادُ أللؤلفلكلرأ

أاللتلحلالل أ أملنلهلا ال  م أالعر  ،أ ُأ  أف أالم دم 

أمل أ ا ميرك أالصهي ن ،أالي أُؤ ىأ جا  ًاأ مشا كل 

أ سل فأ مشر عْ أ فرُسأال   أالعر  أن أ لتلرُلكله،

أاللعلدا أ أمل قلع  ب ىأال  ىأاإلقؤيمي ،أف أنمرنا،أفل 

أاإلملبلرا ل  ُل أ أن لالملهلملا أعل  لؤعروأماأل أ  ؤلعلا

 العنصرُ  

أا لتلدنتأ أقلد  إلاأكانتأالم اجه أ ي أالمشر عليل 

أاللعلشلرُل ،أ أالل لر  فعؤيًاأمنيأن اخرأالنص أا   أم 

أا  للىأ فإنهاأشهدتأنعؤىأس  فهاأ د أف أالعشرُل 

أإسل لا أ أ لعلد أننلهلا أإل م أال ر أال ا دأ العشرُ ،

أاالسلتلعلملا أ أ لعلجلؤل  أمصلر النمادأالناهر أ إللحلام

 الصهي ني أف أالقبعينياتأم أال ر أالعشرُ ،أقلادأ

أاللعلرامأ أفل  التحال أالميك  أ إس ا أالنمادأال  ن 

أالل  لد أ3002ف أالعادأ ،أم أنج أإس ا أن أنم أفل 

أاللعلرام،أ العر ي  أ ليلكأكا أال را أا   ،أ عدأا لتلال 

أ لركلاتأ ه أاجتثاثأفؤقف أ زوأالبعث،أفانتصرتألله

أمل أ اإلسالدأالقياس ،أ  حالفتأمعأاال تال أا ميركل 

 نج أللك 

أاالسلتلعلملا ُل أ أاللمل لر ات أملع  إشها ًاألؤم اجه 

أالل ل مليل أ أنجل  أمل   الصهي ني ،أنعتبرأن أاللنلضلا 

أاللي أ العر ي أ   د أا م أالعر ي أُشك أالثا تأا   ،

أهلياأ أفل م أالصلعل د أن  أسل لفله الأُج زأالنز  أ حت

أ لحلرُلرأ أ لأ لل ُل  الق   أ هياأمر ب أا  با ًاأ ثي لًا

فؤقطي أ العرامأم أاال تال ،أ نهماأا تسالَّألمنعأقليلادأ

أفل أ أا خلرى ال  د أالعر ي  أ م أ عد أ أ  أالث ا لت

الحرُ أ االشتراكي ألتكقبانهأهفا هأالشعبي ،أالت أم أ

أالضلامل أ أمصلاف د نهاأل أُر   أالفكرأال  م أإللى

 لح  مأالشعبأالعر  أ ك أفئا هأ شرائحهأ نعراقه أ

دأ أُلجلدِّ فف أاليكرىأالقن ُ أل فا أم سسأالبعلث،

أنل لصلا  أ أد   أمل  البعثي  أ ال ه ألث ا تأ ز ه 

أاالسلتلعلملا أ أنلجلد  ليسأنكثرأدالل أعؤىأللكأم أنننا

أكل أ   ؤيفتهأالصهي ني أالعالمي أ عم أعؤىأ شلجليلع

أالل لطلرُل ،أ أد   أملا أن  النزعاتأاالنفصالي أال طرُل 

أاللعلا لر أ  كيلكأعؤىأالتحال أمعأك أالنزعاتأالدُنيل 

لؤ طرُ أ ال  مي أمعًاأمم أُ ف  أم ق أالعدا أمل أ

أاللي أ أعلد هلا العر   ،أ ُعتبر  أاستمرا هاأ ملثلا ل 

 ُح  أد  أن ماعهاأف أ شكي أننممتها 

 إلاأكانتأا م أالعر ي ،أاآل ،أ مرأف أنكثرأمرا ؤلهلاأ

خط   ،أفألنهاأ  اجهأمخا رأ فتيتأ  د أا قطا أإللىأ

أد ُلالتأ أفل  خالُاأ د ُالتأ ائفي ،أإلعاد أ جميعهلا

أالل  ل أ دُني أ فص أ ينهاأ) د دأالدد(،أ   رمأن نلا 

أ ا لد أ ال ا دأف أهراعاتأ ائفي أ   أماأ زعمهأك 

أاللتل أ م أ ركاتأاإلسالدأالقياس أننهأم أم دسا ها

أسلتلبل لىأ أ لليللك  دافعأعنهاأضدأم دساتأاآلخرُ  

أ لعل أ أُلتلؤلهلى خ أ الدد   د دأ ؤكأالد ُالتأمضمَّ

أاللملعلادُل أ أالل ل ى العروأ  ت أ عضه أاآلخر،أ ينملا

 قتفردأ قرق أثر ا ه ،أ القط أعؤىأسياد ه  أ هياأ

تأعؤيهأم ر اتأ انرما أمنيأنكثرأم أقر ،أكلملاأ ماأنصَّ

نصتأعؤيهأم ر اتأمشر عأالشرمأا  س أالجدُدأمنليأ

 نكثرأم أثالثي أسنً  

 إلاأكا أ نا أالد ل أال  مي أالمدني أالحدُث أُشك أ

أإللىأ أُلر ل ل  أ للكل  الهدفأا ساسألألم أالعلر ليل ،

أكلا أ مقت ىأالتعبيرأع أمصؤح أالشعبأالعر  ،أف لد

أ لنلا أ عؤىأالبعثأن أُناض أعؤىأجبهتي أمعاً،أ هلملا:

الد ل أالت أ هت أ ح  مأالشعب،أ  ماُتهاأم أن ماعأ

أللهأ  –الخا جأاالستعما  أ أمل  أكل  أ مل  الصهي نل ،

ن ماعأفيها،أ م أنهمهاأد  أاإلقؤي أالمجا  أج رافليلاًأ

أاإلُلرانل أ لؤ   أالعر  ،أإُرا أ  ركيا أ كا أالمل قل 

 ه أنشدهاأعد اني أ إهرا ًا 

أاللعلر ل أ  ع أهيُ أالهدفي أ شك أنقطا أال   

أمل أ أ ا نلململ  سا  أساخن أف أالصراعأ ي أالشعب

أمل أ أللهلا جه ،أ  ي أا م أكؤهاأضدأال  ىأالمعادُل 

أاللتل لقليل أ جه أنخرى أ ه أ تعرضأاآل أإلىأم امر 

أمل لر اتأ  التفتيتأ التجهي أ ا مي ،أكماأنصتأعؤيها

أ ملاأ  انرما ،أ م ر اتأمشر عأالشرمأا  س أالجدُد 

أا مل أ ُسنتلهلك كا أ نفييأ ؤكأالم ر اتأميق  ًاأل أل أ
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أُلعل دأ أ لل  أاللعلرام  ال  م أالعر  أ د ًاأم أا تال 

االست را أإلىأمنط تناأإالَّأ قدأاختراقاتأهياأا م  أكماأ

أإالَّأ ل أُك  أميق  ًاأن أإهالح،أف أا قطا أالمؤتهلبل ،

 منعأالت قي أ إقفا أ  ا اتأالفراغأا من أالمفلتل  ل أ

أعل أ عؤىأمصراعيها أ م أنج أ ح يقأللك،أ لؤلدفلاع

أن أ أشل   أكل  أقلبل  ال  مي أالعر ي ،أعؤيناأن أنعتبلر

أاللملر لبل أ المحافم أعؤىأا م أال  م أُجبأن أُحت 

 ا  لىأ اهتمادأك أالعرو أ

فاخترامأا م أال  م أالعر  أليسألهأه ُ أ ب ي ،أ

أن أ  الأه ُ أدُني ،أ الأه ُ أقطرُ ،أ الأه ُ أ  دميل 

أ لدن،أ  جعي ،أفاختراقهأم أن أجه أن ى،أ ف أن أقلطلر

ه أاخترامأ م أالجميعأم أد  أاستثنا  أ إلاأل أُعم أ

أاالخلتلرامأ أمل  أنملنلهل  العروأ شك أم  دألحلملاُل 

أاآل أ الخا ج ،أفإ أ  د أا قطا أالت أل أ ق  أ لتلى

أملهلدد أ أفقلتلكل   أاللراهلنل ، ف أم اجه أالهلجلمل 

أعلر ل أ أقلطلر أكل   الق   أف أنُ ألحم أ الماأظ َّ

ُعم أعؤىأدفعأا لىأع أنفقهأ منما أقطر أ لليلسأ

  منما أق م  أ

أمقلتلهلدفل أ   أسيقًاأعؤىأللك،أ   أا م أالعر ي 

أهل أ كؤهاأ ا ساس،أ   أإس ا أع ام أا م أال  م 

أ اخلتلراقله،أ ن دأال سائ أالستالوأا م أالعر ي أنمنلهلا

أاللتل أ نجدأن أالأن ل ُ أاآل أ قبقأن ل ُ أسدأالث لرات

   أاختراقهاأف أجدا أهياأا م  أ

 فأُ أالعروأاآل أمماأُجر ؟

أنملادأ أملكلشل ف إ أنم أنقطا أا م أالعر ي أقا ب 

ال ز ُ أالد ل أ اإلقؤيم ،أ إ أكا أ نقبأملتلفلا  ل أ

م أالخط    أ كا أا تال أالعرامأ شرُعًاأ   ا هأنملادأ

ك أنن اعأالتدخ أالخا ج ،أ م أنهمهأالتدخ أا ميرك أ

أنمل أ  –الصهي ن أ  – اإلُران ،ألياأشك أ  ا  أالخلتلرام

أملنلهأ ك أا قطا أالعر ي أ ك أ صنيفا ها أ ماأ علانل 

أا كلثلرأ أاللد س  ع أا قطا ،أ خاه أالخؤيجي ،ألهل 

 ض  ًاألماأجا أنعال  أ ماأالتهدُداتأا ميركي ألبعل أ

أ ثليلق،أ أ  لحلالل  د  أاإلقؤي ،أ عدأ   أ دأ  نقيلق

أللؤل  ل أ أاللملجلا   س ىأد سأآخرأعؤىأد  أاإلقؤليل 

أنمل أ أاخلتلرام العر  أن أ تَّعظأمنه،أ ن أ تأكدأم أن 

العروأم أقب أالد  أالكبرى،أكا أ مهيدًاأالخترامأنم أ

أ لركليلا؟أ أملع د  أاإلقؤي أالمجا   أله أنل أُحص أهليا

  نل أُحص أهياأمعأإُرا ؟

أهل أ لك أللكأنعتبرأإ أاخترامأنم أقطرأعر  أ ا د

أا مل أ أ اخلتلرام أكلؤله  اخترامألألم أال  م أالعلر ل 

ال  م أالعر  أه أاخترامألألم أاإلقؤيم ،أ  نا أعؤليلهأ

أالأ فإ أد  أاإلقؤي أمدع  أإلىأالع د أإلىأ شدها،أ أ 

أاللكلبلرىأ  نجرفأف أاالسترخا أنمادأالتحال أمعأاللد  

 أ عدأم أ ؤكأالت أ  ض أ تباد أالمصالحأعؤىأقاعد أ

أالل ل مل أ أا مل  أخلرم أاعلتلبلا  التكاف ،أ عؤىأقاعد 

أنملنلهلاأ أاخلتلرام أُقلبلق لجا ا هاأسيك  أمر ؤ أن لى

 ال  م  

أاللعلر ل أ مقألتا أمترا طتا :أاخترامأا م أال  م 

أُلتل أ هدفأثا تأم أنهدافأاالستعما أ الصهيل نليل ،

أاخلتلرامأ  جزئتهأمر ؤيًاأف أاخترامأنم أقطر،أث أُلؤليله

أ كلامل أ أشلامل  نم أقطرأآخر،ألتك  أالنتيج أاخلتلرام

الخترامأا م أال  م أالعر   أ هياأُ تض أن الًأ قبل أ

أن أ أن  ن أش  أآخرأن أالأ ت أ جزئ أالمحافم أعلؤليله،

ُقت   أقطرأماأ    أخا جي ألمقاعد هأعؤىأ حصي أ

 نمنه،أظناًأمنهأن أ نسهأسينج أم أال طع أ

أ لد  أ ألل  أإلا  ا مرأُنطبقأعؤىأد  أاإلقؤي ،أالت 

مدىأخط   أالمشر عأا ميرك ،أ إلاأظؤتأملتلملقلكل أ

أاللكلعلكل أ أ ل لقليل  أفل   أ المهاأ أ أ ك  أشرُك 

أإللىأ أ  لعل د العر ي ،أعؤيهاأن أ  ؤعأع أ ؤكأا  لالد،

أهل أ أاللعلر ل   شدها،أ اعتبا أانكشافأا م أال ل مل 

أ نلهلاأ انكشافأ منهاأ اليات،أ ل أُط  أا مرأكثليلرًا،

ستتي مأالق أالي أنسهمتأف أ بخهألألم أاللعلر ليل أ

 الصهي ن  أ – التحال أ التنقيقأمعأالمخط أا ميرك أ

أقلدأ أاللعلر ليل   إلاأكانتأ ع أا نمم أالرسلمليل 

ند كت،أ ل أمتأخر ،أ ؤكأالح ائق،أفعؤيهاأن أ تلملقلكأ

أ لليلسأ  تحصي أا م أال  م أالعر  أ شك أشلامل ،

أن أ أقلبل  نمنهاأال طر أف   أ عؤيهاأن أالأ قلتلرخل 

أ لاسلمل أ أقلرا ات أإللى  ص أمعأك أالد  أاللملعلنليل 

أد  أ   اضح أف أ ضعأ دأنهائ ألك أاالختراقاتأم 

أدا لرأ أقلطلع استثنا ،أ ُأ  أف أالم دم أمنهاأمر ؤيلاً،

االختراقاتأاإلُراني أف أالعرامأن الًأعؤىأ رُقأ حصيل أ

أاللمل لدمل أ نمنهاأال  م أضدأك أال  ىأا خرى،أ فل 

أاللملتلحلد أ أللؤل الُلات منهاأاالختراقاتأاللملخلا لرا ليل 

 ا ميركي  

ألل أ أ إلا أ تىأاآل ،  إلاأكانتأد  أاإلقؤي أل أ تعظَّ

أ لحلصليل أ  د  أن أ حصي أا م أال  م أالعر  أه 

أمل أ أآجلاًل أند أعلاجلاًل  منها،أفؤتنتمرأا ترامأنها عها

أاللمل لا مل أ غضبأالشعبأالعر  ،أ عؤىأ نسهاأغضب

ال  ني أالعراقي أالت أنعؤنتأع أللكأمنيأانطلالقلتلهلاأ

 أ ماأُنطبقأعؤىأد  أاإلقؤي ،أُنطلبلقأ3002ف أالعادأ

أاللعلروأ أ لأ ض نُضًاأعؤىأك أالد  أالكبرىأالطاملعل 

أاللي أ أاللحلزو أ لأ   ثر ا ه  أ لك أه ال ،أن أُد ك ا

نقق أمنيأ أسيقهأعؤىأن أ ب ىأن ضأالعروألؤلعلرو،أ

أمصلؤلحل أ أفل   ثر اتأالعروألؤعرو،أ ن أالأ  أُصب

أا  ضأ العروأإالَّأاإلُما أ عر  ته ،أ أنهأل أُتر أ ؤك

ممرًاألم امرا ه ،أ ل أُدعهاأمقت رًاأله  أ ماأالد سأ

أ ل ملرأ أمل  الي أل نتهأم ا م أالبعثأف أالعرامأللكل 

 عؤىأا تالله،أس ىأالبرها أال اضحأ الكاف أله  
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تحل اليوم الذكرى الخمسين للعدوان الصبهبيبونبي فبي 

، البذي خسبرت األمبة 0167الخامس من حزيران/ يبونبيبو 

العربية بموجبه أراٍض عزيزة في فلسطين ومصبر وسبوريبا 

واألردن، في مقدمتها أولى القبلتين وثالبث البحبرمبيبن فبي 

القدس الشريف. وإنها مناسبة مهمة السبتبعبراض األوضباع 

العربية والبحث في حلوٍل لها، حيث تعيش أمتنا اليوم ظروفًا 

صعبة في العديد من أقطارها، كما أنبهبا يبجبب أن تبكبون 

مناسبة يتجدد فيها العهد على مواصلة الكفاح العبرببي مبن 

أجل تحرير األرض في فلسطين والعبراق واألحبواز وسبوريبا 

ولبنان، والمغرب وكل أرٍض عربيٍة محتبلبة، وصبدل البعبدوان 

الخارجي، وتحصين المجتمع العربي من االختراقات المعادية، 

ولحماية هوية األمة واطالق مشاريع البتبنبمبيبة والبتبكبامبل 

  .االقتصادي لمواصلة نهوضها الحضاري رغم كل التحديات

لقد شخ ص حزب البعث العربي االشتراكي، مبكرًا، أببعباد 

المخاطر التي تهدد األمن القومي العربي، وهو اليوم يبؤكبد 

أن حماية األمة لوجودها وهويتها ومسبتبقبببلبهبا، يبتبطبلبب 

االرتقاء بالموقف العربي إلى المستوى الذي تستطبيبع األمبة 

من خالله حشد إمكاناتها السياسية واالقتصادية والعسكريبة 

والتعبوية في إطار مشروع متبكبامبل يضبع حبمبايبة األمبن 

العربي وطنيًا وقوميًا، كما سياسيًا ومبجبتبمبعبيبًا، فبي رأس 

  .أولوياته

إن االرتقاء بالعمل العربي واإلسبالمبي البمبشبتبرك ببات 

اليوم أكثر ضرورة وإلحاحًا، خاصة أن أمتنا لم تبعبد مبعبنبيبة 

بقضية مركزية واحدة، هي قضية فلسطين فحسب، بل هي 

اليوم معنية بقضايا مركزية عديدة، أبرزها قضبيبة احبتبالل 

العراق الذي لم يكن وليد ساعته، بل هو حصيلة تبراكبمبيبة 

للعديد من المواقف والمؤامرات التي تبعبرضبت لبهبا قبيبادة 

، فجاء احتالله فبي سبيباق 0161البعث في العراق منذ العام 

استراتيجية متكاملة نظرًا لتنامي مشروعه النهضبوي ودوره 

 القومي، ووقوفه 

سدًا منيعًا ضد األطماع التوسعية االيرانبيبة، لبذا تبجباوز 

استهداف العراق، في ضوء الحالة النبوعبيبة البتبي جسب بدهبا 

حكمه الوطني، مساحة هذا القطر الجغرافبيبة إلبى البعبمبق 

القومي واإلسالمي برم ته. وقد أثبتت األحبداث تبأثبيبر ذلبك 

على األمتين العربية واإلسالمية، حيث بات العمبق البعبرببي 

واإلسالمي مكشوفًا أمام العديد من التهبديبدات البخبطبيبرة، 

وفي مقدمتها المشروع البفبارسبي البعبنبصبري البطبائبفبي 

التوسعي. وإن ما يزيد من خبطبورة هبذا االنبكبشباف ببكبل 

أبعاده، أن ما لم يستطع العدو الصهيوني تحقيقه بتبوظبيبف 

نتائج عدوانه في اختراق المجتمع العربي، يتم تنفيذه اليبوم 

بفعل االحتالل اإليراني للعراق والتغّول في العمبق البعبرببي 

واالسالمي، وهو ما صار يكمل مخططات العدو الصبهبيبونبي 

في تدمير بنية المجتمعبات البعبرببيبة واإلسبالمبيبة وإعبادة 

صياغة ورسم الخارطة السياسبيبة عبلبى أسبس مبذهبببيبة 

وطائفية وعرقية، وجعل هذه الهويات التجزيئية ببديباًل عبن 

الهوية الجامعة، األمر البذي يبثبببت وجبود البتبكبامبل ببيبن 

   .المشروعين الصهيوني والفارسي ضد األمة

وفي ظل هذه الظروف عقدت في العاصبمبة السبعبوديبة 

من شهر مايس/ مايو الفائبت ثبالثبة قبمبم،  00و 01يومي 

شارك فيها عدد من زعبمباء البدول البعبرببيبة واإلسبالمبيبة 

دولة، وحظيت باهتمام واسبع، نبظبرًا لبمبا  11وممثلون عن 

يواجهه وطننا العربي وأمتنا اإلسالمية والعالم من تبحبديبات 

خطيرة، في مقدمتها اإلرهاب والكساد االقتصادي والبحبروب 

  . والفتن الطائفية والنزاعات العرقية

إن الطبيعة االستراتيجية للقرارات وتبعات تطبيقها البذي 

سنوات، يحتلم أهبمبيبة البوقبوف عبلبى تبلبك  01يمتد إلى 

القرارات وتحليلها، والتنبيه إلى المخاطر المحيطة بها، بغض 

  .النظر عن توقيت انعقاد تلك القمم

لذا فإن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشبتبراكبي 

وانطالقًا من مبادئ الحزب التي جعلت الوحبدة أول أهبدافبه 

االستراتيجية، تؤكد دومًا على أهمية توحيد الصف البعبرببي 

واإلسالمي للتصدي للمخاطر المحبدقبة بباألمبة، وتبنبسبيبق 

المواقف وترصين الجبهات، وتنظر بعين االهتمام لما اّشرتبه 

القمة من تشخيص دقيٍق لبمبخباطبر البمبشبروع البفبارسبي 

التوسعي الذي يستهدف األمة كلها، ماضيًا حاضرًا ومستقباًل، 

وجودًا وهوية، وعزم األقطار العربية على محبارببة اإلرهباب 

ومكافحة النزعات الطائفية. ومن اجل مواجهة لك المبخباطبر 

 وللحيلولة دون أن يكون ذلك الجهد حشدا 

يفضي إلى ابتزاز ثروات العرب والمسلمين والتنبازل عبن 

قضاياهم المركزية ، فإنها تدعو إلى اعتماد اسبتبراتبيبجبيبة 

عربية مشتركة اقتصادية وعسكرية وثقافية وتكنبولبوجبيبة، 

لتحقيق األمن واالستقرار وإنهاء الحروب الدمويبة وتصبفبيبة 
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المليشيات والتنظيمات اإلرهابية، ووضع حد للتمدد والهيمنة 

اإليرانية، كما وتدعو إلى دعم كفباح وصبمبود جبمباهبيبرنبا 

العربية في فلسطين والتبمبسبك ببتبحبريبر كبامبل البتبراب 

   .الفلسطيني

وترى إن العدوان المتعدد األطراف على األمة، ال يواجه إال 

بوحدة موقٍف عربي شعبي أواًل ورسمي ثانيًا وعبلبى قباعبدة 

إدراك النظام الرسمي العربي، أن االستفبادة مبن مبؤشبرات 

إيجابية قد تبرز في الموقف الدولي، ال تكون بدياًل عن دعبم 

وتثوير قوى الفعل الذاتي لكمة واعتمادهبا عبلبى نبفبسبهبا 

  .بالدرجة األولى

ورغم إقرار اإلدارة األمريكية الحالية بخطأ غبزو البعبراق 

أواًل، واعترافها، ثانيًا، بخطأ االنسحاب غير المسؤول منه، بما 

جعل منه قاعدة انطلق منها نظام طهران الحتالل عبواصبم 

عربية أخرى، وممارسة األعمال اإلرهاببيبة فبي البمبنبطبقبة 

وزعزعة استقرارها، فإنها مطالبة بترجمة هبذه البتبوجبهبات 

إلى واقع عملي ملموس، من خالل إجراءات تنفيذية وتفعيلها 

عبر مجلس األمن الدولي، وإزالة كل اإلفبرازات السبيباسبيبة 

التي نجمت عن االحتالل. ذلك ان البواليبات البمبتبحبدة هبي 

أساس المشكلة القائمة في العبراق، والبنباتبجبة عبن غبزوه 

واحتالله وتسليم مقّدرات شعبه إلى حفنبة مبن البلبصبو  

والفاسدين والقتلة. فإذا كانت هذه اإلدارة جبادة فبعباًل فبي 

مواجهة االحتالل الفارسي ومعالجة اآلثار الكارثية لجريمبتبي 

الغزو واالحتالل، فعليها أن تبادر، باتخباذ خبطبواٍت عبمبلبيبٍة 

ومنهجيٍة واضحِة وعلى رأسها فتح صفحة جديدة من العالقة 

مع أبناء الشعب العراقي الرافض لالحتالل وفي مبقبدمبتبهبم 

  حزب البعث العربي االشتراكي والقوى الوطنية األخرى.

إن العراق يواجه اآلن احتالاًل مزدوجًا، أميركيبًا وفبارسبيبًا، 

وبقدر ما يخدم جماهيرنا اتساع مساحة التناقبض والصبدام 

بين الطرفين، إال أننا نؤكد إننا ال نعولل على هذا التبنباقبض. 

فالواليات المتحدة تسعى لتوسيع نفوذها مع تحجيم النبفبوذ 

اإليراني، وليس تصفيته وإنهاء أسبابه وامتداداته ومعبالبجبة 

آثاره، فهي تستخدمه لتأجيج الصبراع البطبائبفبي تبنبفبيبذًا 

للمخططات األميركية  والصهيونية، ودفع دول المنطقة إلبى 

مزيٍد من االرتماء في أحضان الغرب، وإشغالها عن االهتبمبام 

بقضية العرب والمسلمين األصلية المتمثلة بمواجهة البعبدو 

  الصهيوني وتحرير كامل التراب العربي الفلسطيني.

إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي وهبي 

تؤيد كل دور عربي فاعل في التصدي لبلبعبدوان البخبارجبي 

وقوى التخريب الداخلية، ترى بأن الحلول السياسية لبكزمبات 

البنيوية هي السبيل للخال  الوطني. وأن البمبببادرة البتبي 

طرحتها قيادة قطر العراق هي األساس الذي يمبكبن البببنباء 

عليه لتحرير العراق وضمان وحدته وإنهاء إفبرازات االحبتبالل 

التي أفسدت الحياة السياسية والمجتمعية وجبعبلبت البعبراق 

مسرحًا للعبث بأمنه من قبببل البمبيبلبيبشبيبات البطبائبفبيبة 

  .والمذهبية التي تعمل بإشراف إيراني مباشر

كما ترى القيادة بأن التكاتبف البعبرببي لبدعبم البحبلبول 

السياسية لكزمات البنيوية في سوريا واليمن ولبيبببيبا وكبل 

موقع عربي مهدد بأمنه الوطني، هي المدخل الوحيد لوضبع 

حد النكشاف هذه الساحات العربية. مع إعطاء أولوية لبوضبع 

حد والتصدي لما ترتكبه القوات األمريكية من مجازر بشبعبة 

ودمار في الموصل األبية والذي أدى إلى قتل وتهجير مبئبات 

األلوف من أبنائها وطال كافة البنى التحتبيبة والبمبؤسبسبات 

الحضارية والخدمية تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب وتحريبرهبا 

من داعش ، وإلنهاء معاناة الشعب البعبرببي السبوري، البذي 

يواجه آلة الدمار الوحشية لنظام بشار األسد والميبلبيبشبيبات 

اإلرهابية اإليرانية وداعش والقاعبدة، والبقبوة البتبدمبيبريبة 

الهائلة للجيش الروسي الذي يدُك بصواريخه بيوت اآلمبنبيبن 

على رؤوس ساكنيها، والتصدي لمخططات تقسبيبم سبوريبا 

  ومحاوالت تفتيت شعبها إلى طوائف وأعراق.

وتؤكد على ضرورة االهتمام بما يعانيبه شبعبب األحبواز 

العربية من جراء االحتالل الفبارسبي لبدولبتبه، وتبعبريبة مبا 

تمارسه سلطات االحتبالل مبن إرهباب حبقبيبقبي وتبغبيبيبر 

ديموغرافي يهدد بنية هبذا البقبطبر البعبرببي، فضباًل عبن 

استغالل موارده في تمويل آلة اإلرهاب التي يبنبشبرهبا فبي 

كل مكان. إضافة إلى وضع حد لما يعانيه اليمن مبن ظبروف 

مأساوية نتجت عن سيطرة ميليشيات الحوثي الطائفية علبى 

مقدراته، وانقالبها على الشرعية، بدعم مباشر مبن نبظبام 

الولي الفقيه اإلرهابي التوسعي، الذي يسعى إلبى تبحبويبل 

اليمن إلى قاعدة استراتيجية له في منطبقبة بباب البمبنبدب 

والقرن األفريقي. وتدعو إلى حماية وحدة اليمن وعروبته من 

  . مخاطر التقسيم

وتؤكد القيادة القومية على أن الرد على ما تخوضه األمبة 

من صراع واسع، يجب أن يتسم ببالشبمبولبيبة، وذلبك ببدءًا 

بتوحيد الجهد السياسي والعسكري، وتوفير الحريات وضمبان 

حقوق اإلنسان واتخاذ خطوات جادة نحو التحول الديمقراطي 

وإطالق مشاريع التنمية البشرية المبسبتبدامبة إلعبادة ببنباء 

وتأهيل ما هدمته الصراعات، موليًة االهبتبمبام ببالبطباقبات 

الشبابية العربية التي نزلت إلى الميادين مطالبة بالتبغبيبيبر. 
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ومن هنا وفي الوقت الذي تنبظبر البقبيبادة البقبومبيبة فبيبه 

باهتمام إلى ما نجم عن القمة من توجه نحو تنمبيبة قبطباع 

الشباب وإعادة المهجرين وتحقيق االستقرار واالزدهار، تؤكد 

على ضرورة أن يعتمد ذلك استراتيجيبة فبّعبالبة مبن خبالل 

برامج تنموية حقيقية، بداًل عن الوضع البحبالبي البمبتبمبّثبل 

   بإعمال آلة الدمار والقتل، واستهداف المدنيين.

وعليه وفي الوقت الذي تؤكد فيه القيادة القومية للحبزب 

على أهمية توجيه الثروات العربية لحمبايبة األمبن البعبرببي 

ودعم مستلزماته، فإنها تدعو الدول العربية واإلسالمية إلبى 

رفض االبتزاز األمريكي للمبوارد البمبالبيبة لبكمبة، وتبدعبو 

الستثمار الثروات الوطنيبة بشبكبٍل مبتبوازٍن مبع تبحبقبيبق 

االستقرار واالزدهار في المنطقة، لكي ال يؤدي ذلك إلى هدر 

موارد األمة في إدامة الحروب والنزاعبات البمبسبلبحبة البتبي 

تستهدف الماليين من أبناء أمتنا العربيبة ببزعبم مبكبافبحبة 

اإلرهاب. فالحديث عن تنمية وازدهار مجتمعاتبنبا البعبرببيبة 

سيكون بال قيمة حقيقية إن لم يتم االلتزام بتبحبقبيبق أمبن 

واستقرار المناطق التي تعاني من صراعباٍت وحبروٍب وفبتبٍن 

وبما يقطبع   طائفيٍة وعرقيٍة، وتوفير األمن والعدالة ألبنائها،

الطريق على المترّبصين والمتصّيدين وأصحاب البمبشباريبع 

المعادية لكمة. إنَّ ذلك يحتم على الدول العرببيبة أن تضبع 

حدًا، وبشكٍل سريٍع وحاسم، لما يجري في الساحة البعبرببيبة 

من اتخاذ اإلرهاب ذريعًة لقتل المدنيين األبرياء كمبا يبجبري 

اآلن في العراق وسوريا على وجٍه خا . كبمبا أن تبأسبيبس 

مركٍز عالمٍي لمواجهة الفكر المتطرف أمٌر بال  األهمية، علبى 

أن يستند إلى رؤية واضحة لتحديد معاني اإلرهباب والبفبكبر 

المتطرف، ليتم  الفرز الدقيق بيبن اإلرهباب والبتبطبرف مبن 

 جهة، 

والمقاومة وحق الشعوب في التحرر من جهة ثانية، ولكي 

ال يتم  حشر قوى المقاومبة البوطبنبيبة فبي خبانبة اإلرهباب 

  .والتطرف

إن الجماهير العربية وقواهبا البحبيبة تبطبالبب البتبوجبهبات  

المستقبلية للقمة التي تسعى إلى تجفيف مبنباببع اإلرهباب، أن  

تنظر إلى ما يمارسه نظام المنطقة الخضراء فبي البعبراق مبن  

تمويٍل لكحزاب والميليشيات البطبائبفبيبة، البتبي تبهبدد أمبن  

واستقرار المنطقة والعالم، وإنفاق هذا النظام البفباسبد مبئبات  

مليارات الدوالرات على هذه األعبمبال اإلجبرامبيبة، وتشبريبعبه  

قانونًا يحمي هذه الميليشيات ويسمح لعصبابباتبهبا اإلرهباببيبة  

بالعمل بكل حرية وبحماية كاملة من البقبضباء البفباسبد البذي  

  .تعتمده السلطة لتصفية حساباتها مع أبناء الشعب الرافض لها 

إن القيادة القوميبة تبرى أن أي تصبٍد جبدٍي لبلبتبوسبع 

االستعماري اإليراني في العراق وفي المنطقة، ال يبتبم دون 

االنفتاح عبلبى البقبوى البحبرة فبي هبذا البقبطبر البعبرببي 

االستراتيجي، والتوجه بقوة إلى المقاومة الوطنية العبراقبيبة 

وعلى رأسها حزب البعث العربي االشتراكي، كقوة عرببيبة ال 

غنى للعرب عنها الستعبادة أمبنبهبم واسبتبقبرارهبم. تبلبك 

المقاومة التي يشهد لها العالم دورها التاريخي في التبصبدي 

لالحتالل االجنبي، كما يشهد للعراق ومؤسساتبه البوطبنبيبة 

قبل االحتالل، وعلى رأسها جيشه الوطني، التي وّفرت نظامًا 

متكاماًل للدفاع عن األمن الوطني العراقي وتحقيق البتبوازن 

واالستقرار في المنطقة، وحماية الببواببة الشبرقبيبة لبكمبة 

العربية ضد األطماع اإليرانية ألكثر من ثبالثبة عبقبود مبن 

  .تاريخنا المعاصر

إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي لعبلبى 

ثقة بأن األمة التي تقاوم االحتالل الصهيونبي لبفبلبسبطبيبن 

العربية، وخاضت مقاومة وطنية عراقبيبة ضبد االحبتباللبيبن 

األميركي واإليراني، وتقاوم جماهيرها االحبتبالل البفبارسبي 

لكحواز العربية قادرة على استعادة زمام البمبببادرة والبببدء 

بعمل يعيد لكمة تماسكها وقدرتها على النهوض ببمبشبروع 

  .يوقف التداعي ويرصلن مستلزمات الصمود والبناء

تحية اعتزاز وتقدير للرفيق البمبجباهبد عبزة إببراهبيبم  

 األمين العام لحزب البعث العربي االشتراكي 

 المجد والخلود لشهداء األمة العربية 

تحية لجماهير األمة التي تقاوم العدوان والبغبزو ونبظبم 

القمع واالستبداد، وعهدًا أن تستمر مسبيبرة حبزببنبا، حبزب 

الثورة العربية لتحقيق أهداف األمة البعبرببيبة فبي البوحبدة 

 والحرية واالشتراكية

 

 القيادة القومية 

 لحزب البعث العربي االشتراكي 

1/6/0107   
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خال أ ج د أف أالنمقا،أنجرتأإ دىأال ن اتأالعر يل أأ

الت أ بثأم أ"فيينا"أ  ا ًاأمعأالرفيقأ ق أ يا ،أنلائلبأأ

أ لزوأأ أ ل    ئيسأ زوأ ؤيع ألبنا أالعر  أاالشتراك 

البعثأالعر  أاالشتراك أ ماأآ أإليه أ قدأنجرىأالم ا ؤل أأ

أ ل أأ أملا أن لرز أ مل  أاالسل انل  اإلعالم أا ستالأمحملد

التطرمأإليهأ  قؤي أالض  أعؤيهأظر فأ أسيسأاللحلزوأأ

أاللتلنلمليلمل أأ  المرا  أالت أمرأ هاأعؤىأمقت ىأ اقعه

  ا زماتأالت أعصفتأ هأ النمر أإلىأالمقت ب  أ

 

أننلهأ س:أمالاأع أمعطياتأالتأسيسأ ه أهحليلح

أفل أ نسسأانطالقًاأم أخالُاأف أالجامع أا مليلركليل 

  ير ت؟

ج:أإ أ زوأالبعثأالي أنعؤ أع أ أسيقهأ سمياًأف أ

،أكانتأ داُتهأف أدمشقأ ف أ7491القا عأم أنيقا أ

أ ليلر ت،أ أفل  جامعتها،أ ليسأم أالجامع أا ميركليل 

لك أ عدأالتأسيسأ انتشا أنفكا  أ شكؤتأخؤي ألؤحزوأ

م أالطالوأالعروأاليُ أكان اأُد س  أف أاللجلاملعل أ

ا ميركي أف أ ير ت،أ منه أالمر  دأالدكت  أسعد  أ

أاللبلحلرُل أ  ماد أم أالعرامأ الدكت  أعؤ أفخر أمل 

أهل ال أ أ إ  أللبلنلا    غيره أم أالطالوأالعروأ مل 

أعلملد اأ الطالوأ عدأ خرجه أ ع د ه أإلىأنقطا هل 

أفلاعلاًلأ إلىأ أسيسأخالُاأ ز ي ،أ اهبحألؤحزوأ جل دًا

أ خلاهل أ عؤىأالمقت ىأالجماهير أ خال أفتر أ جيلز 

ف أنقطا أالمشرمأالعر  ،أف أس  ُاأ العرامأ للبلنلا أ

  ا  د أ فؤقطي أ اليم  

 

س:أم أه أالشخصياتأالت ألعبتأد  ًاأف أ أسيسأ

  زوأالبعث؟

أ لأسليلسأ أفل  أد   ج:أإ أالشخصياتأالت أكا ألها

 زوأالبعث،أكثير ألك أن رزهاأا ستالأميشي أعلفلؤلق،أ

أ آخلرُل  أ إضاف أإلىأهالحأالبيطا أ شبؤ أالعيلقلمل 

أ/أ1 إلاأكا أالتأسيسأالرسم أنعؤ أف أ ،أ7491نيقا 

لك أالتبشيرأ أفكا أالبعثأ دنأف أنهاُ أالثلالثليلنليلاتأ

أ اللبلعلثأ   داُ أا   عينياتأ  حتأاس أ رك أالبعلث،

العر  ،أإلىأن أاست رتأالتقمي أعؤىأاس أ زوأالبعثأ

ف أالم  مرأالتأسيق أ ه أاعتبرأالم  مرأال  م أا   أ

  أاليُ أشا ك اأف أنعمالهأكان اأُنتم  أإلىأنقلطلا أ

عر ي أمختؤف أ كثير  أمنه أكان اأُتا ع  أد استه أ

ف أجامع أدمشق أ  عدأ   يدأ زوأالبعثأمعأاللحلزوأ

العر  أاالشتراك أالي أنسقهأالمر  دأنكردأالح  انل ،أ

نهبحأالحزوأُحم أاس أ زوأالبعثأالعر  أاالشتراك ،أ

 كانتأ جر أمفا ضاتأمعأالحزوأالت دم أاالشتلراكل أ

 رئاس أكما أجنبال أ  ي أالدمج،ألك أل أ ص أا مل  أ

 إلىأم ال هاأكماأ ص أمعأالحزوأالعر  أاالشتراك ،

 

 س:أه أُمك أاعتبا أ زوأالبعث،أ ز ًاأُقا ًُا؟

ج:أنناأالأاستقيغأهي أالتقمي أفحزوأالبعثأه أ زوأ

ث   أ  يير ،أانطؤقأم أ اقعأا م ،أمشخصًاأمشاكؤهاأ

أالل  لد أ  محددًاأسب أخالههاأ الت ألخصهاأ ثالثيتله،

 الحرُ أاالشتراكي ،أ هي أالعنا ُ أ ترا  أجدليًا ألك أ

أاإل لا أ الحزوأنعطىأن جحي أمعن ُ ألؤ  د ،أ اعتبا ها

الي أ ت  دأفيهأجه دأا م أ  نصهرأفيهاأإمكانلا لهلا،أ

أ إلاأ أالل ل مل   أ االسلتلالو لم اجه أالتجزئ أ التخؤ 

كانتأاليقا ُ أ عن أالت ييرأ الت ددأفحزوأالبعثأهل أ

 ُقا  أ امتيازأ



 7102حزيران  طليعة لبنان الواحد /

 

أن أ أسلرم أقلد س:أه أُمك أال   أن أعبدأالناهر

 هاد أنهدافأالبعث؟

أ لبلنلىأ ج:أال،أعبدأالناهرأل أُقرمأشعا أالبعث،أ ل 

أ أ لرُل  أن لل ُلا لهلا، أ لر ليلب  –نهدافأالبعثأ إعلاد 

أمل أ أ كل  أا مل  أنهلداف اشتراكي ،أ  د ،أ هي أهل 

أاللتلحلرُلرُل أ ُنخر أف أمشر عأق م أعر  أ أ لعلاد 

أإ لا أ أضلمل   التحر ُ أ الت  يدُ أس فأُجدأنفقله

أمصلاللحأ هي أا هداف،أ اعتبا هاأا هدافأالت أ حاكل 

 الجماهيرأ  عبرأع أ  قهاأنح أالت دد 

 

 س:أكي أ  يم  أالعالق أمعأعبدأالناهر؟

ج:أإ أالعالق أمعأعبدأالناهرأمرتأ مرا  أمختؤلفل ،أ

أكلا أ فف أالمر ؤ أا  لى،أ ه أمر ؤ أالخلملقليلنلات،

أللملصلرأ أنعلاد الحزوأُرىأف أعبدأالناهرأقائدًاأعر يلاً،

أاللعلر ل أ ) ضع(أم قعهاأالطبيع أف أمقير أالنلضلا 

أجلال ل أ  ه أكا أشخصي أ"كا ُزمي "،أ معنىأشخصي 

  شعبيتهاأكانتأق ُ أعؤىأمقت ىأال   أالعر   أ

أ سل  ُلا،أ أمصلر  عندماأ دنتأمبا ثاتأال  د أ ي 

أُلكل أ ألل  أ نله نهرأعبدأالناهرأعؤىأ  أ زوأالبعلث

ألللكأ أ ضلع أ قلد أ علملؤلهلا، ُقتقيغأ ج دأا  لزاو

"شر ًا" أ قدأ رزتأآنيا أ جهتاأنمرأف أالحزو،أ ا د أ

أالل  لد أ أ لحل ليلق أن  أ نت  فضتأ  أالحزو،أ نخرى

 خاه أ ي أمصرأ س  ُا،أ" يقتاه "أ ضحي أ لالليات،أ

أكلفل أ  هياأكا أ ن أا ستالأميشي أعفؤق،أ قدأ جحت

أالقل  ُل أ الرن أالثان ،أ   أالحزوأنفقهأف أالقلا ل 

أ لأ أ ف  أد  أسائرأالقا اتأالعر ي أا خرىأ نعتلرف

 قرا أ  أالحزوأكا أخطأأ غ أالمبر اتأال  ُ  

أفليلهلاأ أدو أاللتل  نماأالمر ؤ أالثاني ،أ ه أالمر ؤ 

الخالفأ ي أالحزوأ عبدأالناهر،أ نعترفأ أ أنتائجأهياأ

الخالفأكانتأسؤبي أأجدًاأعؤىأا م أالعر ي ،أ ل أكلانلتأ

العالق أ ي أعبدأالناهرأ  زوأالبعثأسا تأف أ لطل  أ

إُجا  أ صاعد ،ألكانتأظر فأا م أنفض أ كثيرأنمرًاأ

أ علبلدأ لتكام أا د ا أ ي أد  أالحزوأكحرك أشعلبليل ،

أكلانلتأ الناهرأك ائدأسياس  أ ن أشعبي أعبدأالنلاهلر

نق ىأم أشعبي أالحزوأ لهياأنثرأالخالفأعؤىأشعلبليل أ

أجلدًاأ الحزو،أ نمر أالحزوألعبدأالناهرأ ب ىأإُجلا ليل 

أ ليل أ  غ أإشكالياتأالخالفاتأالت أمرتأ هاأاللعلالقل 

 الطرفي  

 أ

س:أنل أُتبنىأعبدأالناهرأن زا ًاأنخرىأ قددأالدع أ

 لها؟

أعلمل أ ج:أقؤتألكأإ أعبدأالناهرأل أُك أُقتقليلغ

ا  زاوأ كا أُرىأ أ أالد ل أه أقائد ألؤمجتمع،ألك أ

ف أل   أخالفهأمعأالبعث،أانفتحأعؤىأ رك أال  ميليل أ

أاللعلروأ العرو،أ قدأظهرأ ينها،أ أ أ رك أال  ميليل 

أشل لؤله"أ أ"علد  ه أ زوأعبدأالناهر،أ كانتأجز ًاأم 

أعلبلدأ أ ليل  اإلعالمي أ  جهأالحزو ألك أهي أالعلالقل 

الناهرأ  رك أال  ميي أالعروأل أ قتمر،أإلأسرعا أماأ

أاال لحلادأ أ لزو  قعأالخالف،أ عدماأنسسأعبدأاللنلاهلر

أاللعلروأ االشتراك ،أ  عدماأ مركقتأ رك أال  ميليل 

أفل أ أاللنلملر  أا سلاس فكرًا،أ نهبحأالفكرأالما كق 

  نيتهاأالفكرُ ،

 

 س:أنل أُتأثرأفكرأ زوأالبعثأ الفكرأالما كق ؟

أفل أ أ خلاهل  أ"اللملركقل " أشليل ع ج:أف أمر لؤل 

أالقل فليلا ل أ القتينيات،أ عدأالد  أالي ألعبهأاال لحلاد

أ ا لتلضلانلهأ   ر ز أك   أاست طا ي أد لي ،أ  عاُتله

أاللحلركلاتأ لؤحرك أالشي عي أالعالمي ،أ أثرتأكثيرأمل 

أ لملنلأىأ القياسي أ هي أالم ج ،أ ل أُك أ زوأالبعث

ع أ أثيرا ها أ قدأ ا  أ ع أالبعثيي ،أ منه أعلؤل أ

أاللنلملرُل أ أإدخلا  أاللحلافلظ هالحأالقعد أ ُلاسليل 

أ لجلدأ الما كقي أإلىأمنم م أالحزوأالفكرُ ألكنهاأل 

أملعلا ضأ أا لجلا  الطرُقأسهاًلأنمامهاأ نهأكا أُ جد

أالل ل مل أ ليلك،أ اعتبا أن أفكرأالبعثأنبعأم أالل اقلع

أانلفلتلا لا لهأ العر  أ عبرأع أ  حأا م ،أ  التال أفإ 

أالأ عؤىأالمدا سأالفكرُ أا خرىأ المياهبأالقياسليل 

أنلل لىأ ُعن أإس ا أنمرُته،أ نهأل أ ص أفيك  أقلد

أاال لجلاهليل أ أ ليل  نفقه أ ف أغمر أالصراعأالداخؤل 

هد تأالمنطؤ اتأالنمرُ أع أنعما أالم  مرأال  مل أ

القادس،أ الت أ دتأ كأنهاأمقاكن أغيرأشرعي أ ليل أ

أاللعلالقل أ أ  ل ليلت منم متي أ مد ستي أفكرُتليل ،

أاللال ل ل أ أالل ل مليل  مؤتبق أإلىأن أقر تأالم  مرات

أاللفلكلر أ إس ا أالمنطؤ اتأالنمرُ أم أ راثأاللحلزو

أ لزوأ أفلكلر أملنلهلا  الع د أأإلىأا ه  أالت أانطؤلق

البعث،أكفكرأق م أمنفتحأعؤىأالتيا اتأا خرىأ للكل أ

د  أالمقاسأ ث ا تأمنم متهأالفكرُ ،أهياأإلىأكل  أأ

أُلتلؤل ل أ الحزوأل أُك أُعان أم أخ ا أأفكر أ لتلى

أ لكل  أ أ علنلدملا ألله  فكرًاأآخرًاأ ُعتمد أدلياًلأنمرُلًا

ال  مياتأه أالثا تأالتا ُخ أف أ شك أا م  أُلكل  أ

أالقليلاسل أ الفكرأال  م أه أالفكرأالي أُجقدأالفلكلر

 لألم أ الي أُح قأامتالً ألا ياًألها 

 

 س:أُعن أن أ زوأالبعثأل أُتأثرأ الما كقي ؟

ج:أقؤتأن ألحزوأالبعثأنمرُتهأالخاه أ ه،أ ه أف أ

أكل أ أعلؤلى ال قتأنفقهأ زوأغيرأمن ؤق،أ ه أأمنفتح

التيا اتأ الث  ات،أالت أ تالقحأف أماأ ينها،أ حيثأُنمرأ

أعلؤلىأ  إُجا ي أإلىأماأه أإُجا  أ خاه أ انعكاسلا له

  اقعناأال  م أ ُتجا زأماأه أسؤب  
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أاللبلعلثأأ س:أن أالتجا وأالقياسي أالت أُعلتلبلرهلا

 العر  أاالشتراك أ جر ته؟

أ لجلر لتلهأ ج:أإ أالتجر  أالت أُعتبرهاأ زوأاللبلعلث

أثل   أ أ لعلد الخاه أه أ جر  أ ك أالحزوأف أالعرام

أهلي أ  –القا عأعشرأ أخلال  أفلمل  أ لمل ز الثالثي أم 

أعلؤلىأ التجر  أ رج أالحزوأمشر عهأ إنجازاتأمتح  ل 

مقت ىأالعرامأ ا م أ العال  أ م أُعتبرأن أ لجلر لتلهأ

أأ7492ف أس  ُاأم أعادأ أننلمل لجأ7499 تلى أهل  ،

أاللفلتلر أ أهلي  أ   لحك أالبعثأفهياأكالدأغيرأدقيق،

كانتأمؤتبق ،أ كانتأ حكمهاأع ام أالصراعأالداخلؤل أ

أ شلكلؤلتأ  ي أالشرعي أالحز ي أ الؤجن أالعقكرُ أالت 

إ ا أال  د أ االنفصا ،أ كا أم أ ي أنعضائهاأ افظأ

أفل أ ا سدأ هالحأجدُدأ محمدأعمرا  أ إ أماأ ص أ

أاللحلز ليل أ7499شبا أ/أأ32 ،أكا أا  دادًاأع أالشرعي 

   التال أالأُمك أنقبأ ؤكأالتجر  أإلىأ زوأالبعث 

 

أفل أ أ لعلث أ لزو س:ألك أُ ا أن أهنا أ ز ا ،

 س  ُاأ  زوأ عثأف أالعرام؟

أ لحلكل أ ألل  ج:أإ أالت هي أغيرأدقيق،أ  أسل  ُلا

أالليُل أ أقلبل  فعؤيًاأم أ زوأالبعث،أ إنماأ كمتأم 

أخلؤلقأ أ جل  أ  لاللتلالل  ا  د اأعؤىأالحزوأ شرعيتله،

االلتباسأعندأالناسأ ُ ا أأإ أهنا أ ز ا أ  اللتلالل أ

أفل أ  ضيعأالم اُيسأ المعاُير أفماأ ص أف أس  ُلا

أمل أأ32 أاللحلزو أعلؤلى شبا أ ماأ عدهاأكا أم املر 

الداخ  أفه أُع  أن أُك  أالبعثأ اكمًاأف أس  ُلا،أ

أعلؤلىأ  ُشا  أالنمادأالقياس أف أالعد ا أالثالثينل 

أاللعلؤل أ أ لحلت العرامأ ُرس أق ا هأإلىأ فرأاللبلا ل 

أاللمل لا مل أ ألضلرو ا ميرك ،أن أن أُتدخ أف ألبنلا 

أاللبلعلثأ أ  لزو الفؤقطيني أ الحرك أال  ني أالؤبناني 

أملعأ أ لحلاللفلًا ن دأن كانها،أ ه أُك  أ عثيًاأم أُ ي 

أإ لا أ النمادأاإلُران أعؤىأ قاوأا م أال  م أالعر  

 الحروأ ي أالعرامأ إُرا أ  عدها؟

 

 

أداخل أ س:أه أُعن أن أ افظأا سدأكا أملز  علًا

 الحزو؟

ج:أنناأالأنق  أكا أمز  عاً،أ الأ  جدأهنا أمعؤ مات،أ

أظل أ أفل  لك أالمعر ف،أننهأ فرتألؤنمادأف أس  ُلا

أقل  أ  ك أ افظأا سدأ  طي أد لي ألحماُته،أ جعؤله

أ صل ،أ معطؤ ألمشر عأالعرامأ بعد أال  م أ هياأما

 إ أ افظأا سد،أكا أُدُرأنمامًاأ حتأممؤ أشعلا اتأ

أهلنلا أ أن  أالل هل   نهدافأ زوأالبعث،أ  تىأُقت ر

  ز ا  

أ نُضلًاأ س:أ    أإ أ افظأا سدأكا أُدُرأنمامًا،

 هدادأ قي أكا أُدُرأنمامًا،أماأالفرمأ ي أاالثني ؟

أ لافلظأ أ   أاالثلنليل ، ج:أن الًأالأ ج زأالم ا ن أ ي 

أ قليل ،أ أهلداد أنملا ا سدأه أنتاجأالرد أعؤىأالحزو،

أاللحلز ليل أ فه أا  أالشرعي أالحز ي ،أ هي أالشلرعليل 

أ لمل أ أاللي   رجمهاأف أمفرداتأالمشر عأالقيلاسل 

أ اللي أ العرامأل ا  ،أ كا أهدفًاألالستهدافأالملعلاد 

  3002 ؤغأل   هأف أالعد ا أعادأ

 

 س:أه أالحزو،أكحزوأكا أمقتهدفًا؟

ج:أ طبيع أالحا ،أإ أالحزوأ منيأ أسيقهأ انطالقتهأ

أاللي أ كا أعرض ألالستهدافأالمعاد ،أ اعتبا  أالحزو

أ هلياأ أشلا علهلا  أنلبل  أ ُلعلكلس ُمث أ  حأا م ،

أقلبل أ االستهدافأل أُت ق ألحم ،أم أداخؤه،أكماأم 

ال  ىأالخا جي أالت أ ضمرأعدا ألألم أ ُكف أالتدلليل أ

أ أعلاد ،أ7499عؤىأللك،أاالن الوأعؤىأالشرعي أالحز ي 

أإ أ  قرا أالحاك أا ميرك أ رُمرأ اجتثاثأالبعث:أ يلث

ن  أقرا ُ أا خيهماأهماأ  أالجيشأالعراق أ اجتثلاثأ

 البعث 

أاللجليلشأ أمل سلقل  فا   أكا أالهدفأمنه،أضلرو

أاللد لل أ  اعتبا هاأالم سق أاال  كازُ أا ه أف أ نيا 

أهلي أ أ ضلرو أإال العراقي ،أ الأُمك أفر أ ني أالد لل 

أاللبلعلثأ الم سق أ هياأماأ ص  أ الثان أكا أاجتثاث

أ لزوأ أ   أمقلملى، أن   م أث أ مر أ  ان  أ  حت

البعثأه أا دا أالت  يدُ ألشعبأالعرام،أ ه أاللعلا لرأ

أفلإ أ لؤمياهبأ الط ائ أ االثنياتأ المنا ق أ  التال 

أللحلملتلهأ أضل ا ل   ؤهأُهدفأإلىأ فؤتأالمجتمعأمل 

الشعبي أ ال  ني أ  التال أخؤقأن ضي أإل المأغرائزُل أ

أ ملنلا ل ليل أ أ علرقليل   محفزاتأميهبي أ  لائلفليل 

أ ضلروأأ أ  عشائرُ أ ه الًألجع أاال تراوأ ال أدائمل 

م  ماتأال  د أالمجتمعي أالعراقي ،أإالأ رىأماأُحصل أ

 الي دأف أظ أنفالأقرا  أالحاك أا ميرك !!

 

أملاأ س:أف أظ أهياأال اقعأال ائ أف أالعرام،أهل 

 ُزا أ زوأالبعثأم ج دًا؟

ج:أل أل أُك أ زوأالبعثأ عبرأمشر عهأالقليلاسل أ

أضلد  أ النهض  أم ج دًاألماأكانتأائتؤفتأهي أال  ى

فالحزوأل أُتشك أ  را أسؤط  ،أك أُق  أ ق ل  أ

أندأ القؤط  أ  التال أه أم ج دأس ا أكا أف أالقؤط 

أزاللتأ أفلإلا أا مل   أإ اد  خا جها،أ نهأ زوأمنبثقأم 

ا م أزا أالبعث،أ  الماأا م أم ج د أ  نب أ الحيلا أ

فقيب ىأالحزوأ يًاأ ُنب أ الحيا  أإ أالحزوأل أُثبتأ

أفل أ  ج د أم أخال أالمنا رأاإلعالمي أ  أاثبتأ ج د 
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أقليلاد أ سا اتأالنضا ،أ خيرأمثا أعؤىأللك،أد   أف 

أاال لتلال أ الم ا م أال  ني أالعراقي أالت أد رتأق ات

أالصلفل  أ أاإلُلرانل  ا ميرك ،أ ف أ صدُهألؤملشلر ع

أفل أ المدمرألؤبني أالمجتمعي أالعر ي ،أ ه أل أُ تصلر

أ اإلُلرانل أ أا مليلركل  د   أعؤىأم ا م أاال تاللليليل 

أ لحلتأ   قب،أ  أُ ا دأإفرازاتأهيُ أاال تلاللليليل 

أمشلر علاًأ أمل خلرًا مقمىأالعمؤي أالقياسي  أ قدأ رح

أالشلعلبأ   نيًاأإن الًُاأألح أسياس أُقتجيبأ  اجات

أ اللكلرُل أ  مطالبهأالمشر ع أ   هأف أالعيشأاللحلر

أاللمل ا لنل أ  ف أظ أنمادأسياس أُ  دأعؤىأنساس

  ق د أالعدال أاالجتماعي أ ُصيغأخيا ا هأالقيلاسليل أ

 ف أض  أم تضياتأمصالحهأال  ني  

أنلل فأأ هياأعؤىأسا  أالعرامأالت أقددأفيهاأعشرات

أعلؤلىأ أ نملا أ إفلرازا له الشهدا أأف أ صدُهألال تلال 

أضل  أ أفل  أ ُلنلاضل  أمل جل د القا  أال  مي أفلهل 

 معطياتأك أسا   

 

س:أه أُمك أال   أن أ جر  أالعرامأه أ لجلر ل أ

 هنعهاأهدادأ قي ؟

أاللحلزو،أ أا ل  أهل  أ قليل  ج:أال،أإ أالرفيقأهلداد

 التجر  أه أ جر  أ زوأالبعث أ الحزوأه أالملقل   أ

أ اللرفليلقأ ع أهي أالتجر  أ ك أإنجازا هاأ إخفاقا ها،

أ اللد لل أ أاللحلزو هدادأ م أخال أم قعهأف أهرمي 

 كا ألهأد  أف أهياغ أمعال أهي أالتجر   

 

 س:أماأالفرمأ ي أميشي أعفؤقأ هدادأ قي ؟

ج:أإ أاالثني أُكمال أ عضهماأالبع ،أ لك أمنهماأ

أ اكلبأ أعلفلؤلق، معطيا هأالشخصي ،أا ستالأمليلشليل 

أا   أ مقير أالحزوأمنيأ داُتهأالتبشرُ ،أ ه أالمنلملر

أهلياأ  مبؤ  أنسقهأالفكرُ ،أ هناأ كم أنهميته،أ فل 

القيامأه أا ه أ كا أ مزًاألؤشرعي أالحز ي أال  مليل  أ

أعل أ أفضلاًل أفلإنله أ قليل ، أهلداد نماأنهمي أالرفيق

أفلإ أ أاللحلزو، اإلضافاتأالفكرُ أأالت أنضافهاأألفلكلر

أفل أ أللؤلحلزو نهميتهأكمنتأف أ ؤ   أالفكرأالقياسل 

أاسلتلشلهلاد أ مفرداتأعمؤي أ قددأم أخال أمشهدُ 

 نم لجأال ائدأالبعث أا هي أ أ

 

س:أماأه أم ق أالحزوأم أال ضي أالفؤقطينليل ،أ

  ه أماأ زا أقضي أنساسي أعند  

أ  قلب،أ ج:أإ أقضي أفؤقي أليقتأقضي أنساسيل 

أإد ا أ   أه أقضي أمركزُ أ ه أا  لى،أ انطالقاًأم 

الحزوأ أ أفؤقطي أل أ ك أمقتهدف أليا هاأ  قب،أ

أللكل أ  إنماأا م أالعر ي أكؤهاأ ا م أال  م أ رملتله 

ف أسيامأالصراعأالمفت حأمعأا م ،أفإنهأ برزأم أخال أ

أالل ل مل أ أللألمل  سياقا هأقضاُاأنخرىأ شك أ هدُدًا

أ لهلدُلدأ أ لد العر   أ هي أالتهدُداتأعندماأ ر ل ل 

أ لدأ أ لر ل ل  ا م أال  ن أ ا م أالمجتمع أفلإنلهلا

ال ضاُاأالمركزُ أ نهأ النقب ألنا،أفإ أا  ضأالعر يل أ

أن أ أاللعلرام  تقا ىأف أقدسيتها،أف أفؤقطي أن أف 

 ف أس  ُاأ ا   ازأن أن أقطرأعر  أمهددأ اال تال  

 

 س:أكي أ نمر  ألؤد  أاإلُران ؟

أالل ل مل أ أا مل  أُلهلدد أكل نله ج:أإنهأد  أعدائ ،

أللألمل أ أ لهلدُلد  العر  ،أ هياأل أُعدأُ تصرأعلؤلى

أ لاتأ ال  ن أف أالعرامأ ا م أالمجتمع أ  قب،أ  

أخلال أ ُهددأالعدُدأم أالمك ناتأال  ني أالعر ي أم 

أ لنلىأ    لهأ مما س أك أنشكا أالتخرُبأالبني  أفل 

المجتمعأالعر  ،أ ه أ نتائجأعمؤهأُكم أنتائجأالعد ا أ

الصهي ن أعؤىأا م ،أ ماأل أُقتطعأالعد أالصهي ن أ

أُلتل ال أ أاللعلر ل ،  ح ي هأ اختراقهألألم أالمجتمعل 

أ لدأ أ لر ل ل  النمادأاإلُران  أ  التال أفإ أم اجهلتله

 المركزُ أف أقضاُاأا م  

 

 س:أمالاأع أم قفك أم أ"الر يعأالعر  "؟

أ قلمليل أأ أ نلهلا ج:أنناأالأن بأاستعما أهي أالمفرد 

أانلطلؤلق،أأ أاللي  أاللحلرا  أهليا أنقلمل  نميركي ،أنلحل 

أملعلهلاأأ  االنتفاضاتأالشعبي ألاتأالطا عأالث   ،أ نح 

أ  ل جلهلا لهلاأأ عؤىأقاعد أسؤميتهاأ دُم قلرا ليلتلهلا

أالل لملعأأ أملا سلت أاللتل  إل داثأالت ييرأف أ نىأالنمل 

أعلؤلىأأ  االستبداد،أ  ج أإعاد أهيكؤ أالحيا أالقيلاسليل 

ق اعدأالدُم قرا ي أ التعددُ أ  ماأُحفظأالمل ل ملاتأأ

ال  ني أ ه أ  د أا  ضأ الشعبأ الم سقات أ هلياأأ

الحرا أكانتأ ع أ  اعثهأنا ع أأم أداخ أالمجتمعلاتأأ

أ لملثلؤلتأأ أنخلرى أعل امل  أعل  الت أانطؤقأمنها،أفضلاًل

أعلد ا أأ أمل   ال ضبأالشعب أضدأماأ تعرضألهأا مل 

أللأللسل أأ أللكل  أاللعلرام، خا ج أ خاه أالعد ا أعؤلى

أاللملعلادُل أأ  عرضأهياأالحرا ألالخترامأم أقب أال  ى

أفل أأ أا قصلى م أالداخ أ الخا جأك أالأُص أإلىأملدا 

أالأأ أفلهل  إنجازأالت ييرأال  ن أالدُم قرا   أ  لنلملرنلا

أكلا أأ ُند جأضم أنمرُ أالم امر أكماأُرىأالبع أ ل 

 عرض ألؤم امر أعؤيهأم أخال أاختراقهأ عقكر ه أ

 

أقلدأ س:أنالأ رىأن أاليُ أقاد اأهي أاالنتلفلاضلات

  عرض األؤتنكي أ خاه أ رك أ"اإلخ ا أالمقؤمي " 

أخل أ ج:أإ أأاإلخ ا أالمقؤمي أدخؤ اأمتأخرُ أعؤلى

أمصلرأ أفل  أا  للى الحرا أالشعب ،أ ه أقطف اأثما  
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أ لنلمليلمليلاً،أ أا كلثلر أاللحلركل     نس،أ لاعلتلبلا هل 

أملتلدُل أ أاللعلر ل  أالشلعلب أكل   أعل   استفاد ه 

أاإلخل ا أ أ لركل   طبيعته ألك أالخطأأالي أ قعتأفيه

ف أمصر،أننهاأسعتأإلىأنخ ن أالد ل أ المجتمع،أ هياأ

أن أ ندىأإلىأ ر زأ رك أاعتراضأ اسع  أ نح أنعلتلبلر

أململثلؤل أ أنلفلقلهلا الحركاتأالدُني أس ا أكانتأ عتبر

أُلكل أ ألل  لال جا أا كثر أن أا قؤ  أه أ  قيمي أإ 

أاللملجلتلملعل  أ عؤىأالمقت ىأالكيان أفعؤىأالمقتل ى

أعلؤلىأ  ليلك،أفإ أالح أه أ الد ل أالمدني أالت أ   د

نساسأالمقا ا أف أالم ا ن  أ  التال أالأُمك أإقامل أ

أفليلهلاأ  ك أدُن أف أمجتمعأمتن ع أفا م أاللعلر ليل 

ألل لسلالدأ أاللنلملر أ ُلجلب المقؤم  أ غيرأالمقؤمي 

أاللملتلنل  ،أ  منم متهأالفكرُ أال رآ أ القن أ اللفل له

 أنهاأنكثرأأم أ حدُدأعالق أإُماني أ ي أاإلنقا أ اهلل،أ

أ لملخلتلؤل أ أاللعلرو أللكل    أ اعتبا  أث اف أق مليل 

أاللي أ أالل لملع انتما ا ه أالدُني أاإلُماني  أ نح أضد

أسل ل أ أ لحلت ُما سأضدأالعم أالقياس أالمنضب أ

أاإلخل ا أ ألله أُلتلعلرض ال ان  ،أ هياأُنطبقأعؤىأملا

 المقؤم  ،أكماأغيره أ 

 نح أإلأأنعا ضأإقام أالد ل أالدُني أاستنادًاأإلىأملاأأ

سبق،أ أس ا أكانتأ مرجعي أ" الُ أالف يه"أ نم لجلهلاأأ

أن أأ أللهلا النمادأال ائ أف أإُرا ،أن أ ؤكأالت أكا أُلراد

أ نمليلركل أأ أد لل     دأف أمصرأ  ميتأ داُ أ دعل 

أُلهل دُل أأ  شك أخاص،أفألنهاأ بر أ"إلسرائي "أمل قل 

ألل أأ أننله أإال أالل اقلع الد ل ،أالي أ إ أكا أقائماًأ حكل 

 ُض أعؤيهأالطا عأالدست   أ االعترافأالد ل أ ه أ

 

 س:أماأه أ سالتك ألؤرفامأالبعثيي ،أ الىأا م ؟

ج:أ سالت ألؤرفامأالبعثيي ،أ أ أهياأالطرُقأاخترنا أ

أالأ أ نله أسليلر    عاً،أ ه أمحف فأ المخا ر،أ عؤيلنلا

  ددألهي أا م أإالأ   د هاأ نضا أجماهيرهاأ اللتل أ

 حتاجأإلىأقياد أمؤتص  أ شعبها،أ  أالشعبأالأُ ل دأ

أكلا أ نفقه،أ الحزوأه أالم ه أل ياد أا م ،أ إالأللملا

ند جأضم أالئح أاالستهدافأم أال  ىأالمعادُ أالتل أ

  ضمرأشرًاأ ا م  أ

 الىأا م ،أن   ألها،أ أ أهي أالمر ؤ أأالحالي أهل أ

أللدُلهلاأ أ ا مل  أ لجلا زهلا، ظرفي ،أ ه أقاد  أعلؤلى

أ ثل   أ دُناميكي أخاه أ ها،أ إ أنم أ طؤقأمل لا مل 

أ  لفلرضأ أاللعلرام أفل  ف أفؤقطي ،أ  طؤقأم ا م 

الهزُم أعؤىأنعتىأق  أعا ي أف أالتا ُخأالمعاهر،أه أ

نم أ ي أ قاد  أعؤىأاالنبعاثأالمتجددأ ا م أ علرضلتأ

أ لجلا زهلا،أ ف أ ا ُخهاأإلىأ حدُاتأكثير أ استطاعلت

  ه أالأ دأمنتصر  

أ ا جل  ل أ هياأ م أضم أماأ طرقتأإليهأا سلئلؤل 

الم ق أم أ رك أالشرُ أ قي ،أ الي أ إ أخدعلتلهأ

أ لإُلجلا ليل أ ق ىأال روأالقياس ،أإالأن أأالحزوأُنلملر

أاللعلر ليل أ لحرك أفيص أا   أ محا ال هأإقام أالد لل 

 ُ دأانطؤ تأماأسميتأالث   أالعر ي أالكبرى 

 نماأ   أالم ق أم أا نمم أالرجعي أالعر ي ،أفإ أ

الحزوأُعتبرأهي أا نمم أإ دىأ االتأاإلعاق ألؤ  لد أ

أ  لكلافل أ أاالجلتلملاعليل   الت ددأ إقام أنمادأالعدال 

الفرص ألك أعندماأ ك  أا م أعرض ألؤخطرأ مهلدد أ

 أمنهاأال  م أ ه ُتهاأال  مي ،أ  أخيأهي أا نململ أ

م قفًاأمتصدًُاألهي أا خطا أالمهدد ألألم أال ل مل ،أ

فإ أالحزوأُأخيأم قفًاأإُجا يًاأم أالم ق أ ليسأمل أ

  ني أهي أا نمم أ  بيعتها 

 

 30/2/3071فييناأف أ

 
 

 
www.taleaalebanon.com 
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نهد تأقياد أ زوأ ؤيع ألبنا أالعر  أاالشتراك أ

 البيا أالتال أ   أقان  أاالنتخاو:

 عدأمخاضأ  ُ أ ج أإقرا أقان  أانتخا  أجدُلدأ

أفل أ أهل  أانلتلخلا ل  نقّرأمجؤسأال ز ا أمشر عأقان  

أالل لا قل أ   ي تهأقان  أإعاد أإنتاجأالطب  أالقياسي 

 أ:ف أالفقادأ اإلفقادأنفقها،أ  نا أعؤىأهياأال اقع

أاللفلقلادأ أُلنلخلرهلا أسلؤلطل  ُجبأن أن كدأن الًأن 

 الطائفي أ الميهبي أالأُمك أن أ نتجأقان ناأانتخلا ليلاًأ

أعل أ أُلعلبِّلر إالأعؤىأشاكؤتها،أ إلاأكناأنطالبهاأ  ان  

أالقلؤلمليل أ أ لاللطلرم ألل لهلالح إ اد أشعبي أ قلعلى

الدُم قرا ي أفإنناأ اهم  أ  أفاقدأالش  أالأُعطيه أ

أسلؤلطل أ أمل  أُلبلدن فاإلهالحأالقياس أف أن أمجتمع

أإللىأ  ك  أنا ج أع أإ اد أشعبي أغيرأمزّ   أن هؤتها

أ د  أ الحك  أفالقؤط أف ألبنا أفاسد أ اعلتلرافلهلا،

م ا    أ م أهياأالمنطؤقأجا أال ان  أاالنتخا  أا خيرأ

أالل لضلبأ  ثبيتًاألفقادأالقؤط أ محا ل ألاللتفافأعؤى

أ اإلهلالحأ أاللتل ليليلر أإللى أاللطلاملح الشعب أالعرُ 

أاللحلرا أ أُل ل دهلا أاللتل   الطرُ  أالشعبي أالقؤميل 

المدن أ ال  ىأال  ني أ ك أا  رأالم من أ اللتل ليليلرأ

 أ الدُم را  أالقؤم 

ال ان  أالجدُدأالصاد أع أالقؤط أالقياسي أُثّبلتأ

الطائفي أ ُعززأ ج دهاأ أساليبأالأُمك أسترهاأن لدًا،أ

 هياأ اضحأم أ  زُعأالد ائرأاالنتخا ي أ ن  أمجم ع أ

انتخا ي أم أدائر أإلىأنخرىأ طرُ  أ ف حأمنهاأ ائحل أ

أُلنل ليأ الطائفي أالم يت  أ نح أماأزلناأن م أن أاللي 

أقلانل  أ أهل  أاللفلقلاد مجتمعناأم أال  صأنكثرأفل 

أالل ليل دأ انتخا  أُ  دأعؤىأالنقبي أالكامؤ أخا جأكل 

الطائفي أ الميهبي  أالأُمك أن أُنه أمجتمعأ خضعأ

 أ فيهأكفا  أالفردألطائف أن أميهب

أ لأمليل أ إ أالقؤط أالشرعي أف أن أمجتمعأعؤليلهلا

أللؤلخلرُلجليل أ الحاجاتأالمطؤبي أ  أمي أفرصأالعمل 

 العا ؤي أع أالعم  أ كي أ   دأ هياأ ك م أ  ل دأ

عؤىأنهبأماأه أمؤكألؤشعب،أ لع أا مال أاللبلحلرُل أ

أ نزالملهلاأ أالقلؤلطل  أفقلاد أعلؤلى م أن ضحأاللدالئل 

أاللطلرقلات،أ أمل   ز انيتها أالشعبأُرُدأإزا  أالز الل 

 الحك م أ كّدسهاأنكثر،أ الشعبأُرُدأ أمي أالكهر ا ،أ

أ لملؤليلا اتأ أ لعلد  غ  أالكهر ا أنث  أالد ل أ دُل  

أاللد ا ،أ أنسلعلا  أ غلال  الد ال ات،أ ق أللكأف أالملا 

أ لنلاد  أ أللمل  أ ليلا  أال الشعبأُطالبأ ُناد أ لك 

أفلؤلتلا ،أ أ ا مل   القرقاتأنهبحتأعالني أ  الأخج ،

 أ  كأنناأف أغا  أ حكمهاأال   شأاآلكؤ أالكاسر 

إ أال ان  أالجدُدأه أه   أمز   أع أقان  أالقتيل أأ

أاللد ائلرأأ أعلبلر أاللطلائلفل   لعؤهأنكثرأس  اًأ إقرا أالصفلا 

 أ الجدُد أالم تر  ،أ كأنناأنتراجعأ دالًأم أن أنت ددأ

أإللىأ إ أ زوأ ؤيع ألبنا أالعر  أاالشتراك أُدعل 

أ للبلنلا أ إقرا أقان  أعصر أقائ أعؤىأالنقبي أالكام 

أسلؤلطل أ دائر أ ا د أخا جأال يدأالطائف ،أقان  أُنتج

أ اللملفلقلدُل أ أاللفلقلاد  خددأمصالحأالناسأ  لزُل 

 أ  الز ال أم أالطرقات

إنناأندع أكاف أال  ىأال  ني أ مجم عاتأاللحلرا أ 

المدن أ ا  زاوأالمنض ُ أ حتأ اُ أاإلهالحأال  لنل أ

 محا   أالفقادأإلىأن أنعم أمعًاألننجزأمشر عًاأ  نياًأ

ُك  أشعا  أإنجازأالم ا ن أالن ي أخالص أم أنملراضأ

أ ل  لد لنلاأ الطائفي أالب يض ،أ قتهاأنقتطيعأن أنبن 

  نًاأسؤيمًاأم أك أند ا أالقؤطاتأالفاسد ،أفؤنعلمل أ

معًاألكرام أالم ا  أ   هأف أه  أكرامتهأ الحلفلا أ

 عؤىأال ي أالعؤياأالت أ جمعناأجميعًاأ

 أ ال ياد أال طرُ أ                                      

  زوأ ؤيع ألبنا أالعر  أاالشتراك أأ                      

 3071 زُرا أأ72ف أ

 
 

 
أ الت دمي أ أال  ني  أ ال  ى أا  زاو أع دت كما

اجتماعًاألهاأف أم رأ رك أالشعبأناقشتأفيهأمشر عأ

أ نهد تأ أالن او أمجؤس أإلى أالمحّ   أاالنتخاو قان  

 أ:أالبيا أالتال 

أ اللململا لؤل ،أأ  عدأالعدُدأم أالمنا  اتأالقياسليل 

 إس ا أمعم أالمه أالدست  ُ ،أن ؤتأعؤيناأالحك مل أأ

الؤبناني أ ف أالؤحماتأا خير ،أ إقرا أقان  ألالنتخا لاتأأ

أاللملجلمل عل أأ النيا ي أ،أُ  دأعؤىأ أمي أمصالحأن لراف

أململّثلؤليلهلاأأ الحاكم ،أقان  أانتخا  أُخددأاهطفافلات

أ لعلدأأ أن َّ أ ُضلرو أ اللمليهلبليل     ازنا ه أالطائفي 

إهال  أ  ي  ،أ ُخال أن كادأالدست   أ إلاأكّنا،أ مل أأ

أفلّرغأأ م قعناأالمطالبأ الت يير،أضدأهياأال ان  ،أفألنله
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النقبي أم أمضامينهاأاإلهال ليل ،أأ

 كرسأال يدأالطائف أ عّم هأعلبلرأأ

أعلؤلىأأ   قي أالد ائرأاالنلتلخلا ليل 

نساسأالصفا أالطائف أ الميهب  أأ

فالنقبي أالت أاعتمدت،أه أنقبيل أأ

مش ه ؛أ عم أعؤىأ ماُ أالنلملادأأ

الطائف أ  كرسأال يدأاللطلائلفل أأ

م أخال أ صرأالص تأالتفضليلؤل أأ

أ  ل لقليل أأ عؤىأمقت ىأال لضلا ،

أاالنل لقلادأأ لؤد ائرأُزُدأم أ لالل 

أالل  لد أأ أملبلدن ال  ن ،أ الأُراع 

ال  ني أ،أأأماأُحردأال  ىأال  نيل أأ

 الت دمي أ الال ائفي أم أالتمثيل أأ

 م أخ ضأاالنتخا ات،أ لاإلضلافل أأأ

أملل أأ أ أنّ  أ ضللملليللنلله أعللدد إلللى

أاللملطلؤل  ل ،أأ اإلهال اتأاالنتخا ي 

أاللكل  لاأأ أن  كخف أس أاالقلتلراع

أاإلنلفلامأأ النقائي أن أ حدُدأسل ل 

    االنتخا  أن أغير أ

أالل  لنليل أ إ أا  زاوأ ال ل ى

 الت دمي ،أالت أنادتأ اللنلقلبليل أ

الكامؤ أمعأالدائر أال  ني أ خلا جأ

أعلؤلىأ ال يدأالطائف أ الت أ عمل 

أاللحليلا أ أفل  ن داثأن ؤ أن عليل 

القياسي ،أم أد ل أالملحلاهلصل أ

أد لل أ أإللى الطائفي أ الميهبليل ،

الم ا ن أ الدُم را ي أ اللعلدالل أ

أعلؤلىأ أملنلهلا االجتماعي ،أ  رهلًا

القؤ أا هؤ ،أ ل را هاأ تصلعليلدأ

أ جلهأ أفل  الم اجه أالدُم را ي 

أهلياأ أ ضلد أاللحلاكلمل ، القؤلطل 

أنقلر لهأ ال ان  أ ضدأال  ىأاللتل 

  اف تأعؤيه أم أهياأالمنلطلؤلق،أ

أالل  لنل أ   نفييًاألت هياتأالؤ ا 

التشا   أفإنهاأأ دع أكاف أال  ىأ

المعترض أعؤىأال ان  أاالنتخا ل أ

 المنمماتأالشبا ي أ الجملعليلاتأ

أ اال لحلاداتأ أ ا هلؤليل  الملدنليل 

أُل اكلبأ أاعلتلصلاد النقائي ،أإللى

نعما أجؤق أمجؤسأالن اوأ لللكأ

أ أفل  أ79/9/3071نها أاللجلملعل 

أسلا ل أ القاع أال ا د أظهرًاأأف 

   ُاضأالصؤح

 

 

لبنان الطائفية كالفالج الذي ال يمكن معالجته سوى بإلغاء الطائفية. 
والطائفيون سيخسرون مواقعهم إذا ألغيت، فمن يتنظر أن يقوم المستفيدون 
 من الطائفية أن يسنوا قانونًا إنتخابيًا يخسرون فيه، فذلك هو عين المستحيل. 
لقد قلَّب أمراء الطوائف قانون االنتخاب على أكثر من جمر فلم يتفقوا، وكانت 
خالفاتهم ال تتجاوز الهم الواحد الذي هو ضمان مصالحهم في كسب مقعد هنا، 
أو منع خسارة مقعد هناك، وكأن الدنيا ستنقلب رأسًا على عقب إذا لم يتوصل 
كل منهم إلى نتيجة تصب في مصلحته، وأما مصلحة اللبنانيين فال ضير من 

 أن تتضرر وتنتهك أعراضها.
وإذا كان حماس أمراء الطوائف لتفصيل قانون على مقاييس مصالحهم، وهو 
مبرر طالما أنهم يتقاسمون أقرا  الجبنة، فإننا نستغرب حماس القواعد 
الشعبية التي ال يمكنها أن ترى لبنان إالَّ من خالل مناظير أمرائهم الطائفيين، 
فسيصبح األمر أكثر اسودادًا ألن ترأف عين الذبيحة بحال الجزار الذي يوغل 

 ذبحًا بها أمام هيكل نظام الطائفية السياسية.
يبقى في هذا الليل األسود، بقية من ضمير عند بعض القوى واألحزاب 
الوطنية التي ال ترى لبنان إالَّ عبر مصالح الشعب أيًا كانت طائفته. وهؤالء 
الذين على الرغم من قلة عددهم، فإنهم يمثلون األمل والمرتجى في إعادة 
بناء لبنان الوطني مهما طال عمر  النظام الطائفي السياسي. ونفقد األمل إذا 
ما توقفت عجلة هذا الضمير عن الحركة. ولذلك نتفاءل في إصرار البقية 
الباقية من تلك القوى واألحزاب على رفع الصوت والذي سيسمعه أكثرية 
الشعب اللبناني الذي أعمته أضواء الطائفية. ألنهم عندما سيجدون أن االنحياز 
إلى نصرة المذهب على حساب نصرة الوطن تزيدهم تفتيتًا وفقرًا سيكتشفون 
كم هي المخاطر شديدة ومخيفة التي ُيغرقهم فيها أمراؤهم والحواشي 

 الملتحقة بهم طمعًا بفتات الحكم من هنا أو هناك.
وإذا كان انتظار خروج الدخان األبيض من مداخن الطائفيين سرابًا على 
الشعب اللبناني أن ال يراهن عليه، فعلى الشعب أن يحفر ولو في الصخر من 
أجل بناء مداخن الشعب التي وحدها ستطلق الدخان األبيض الذي يعبر عن 
مصالح الشعب في ممارسة الحياة الديموقراطية، واالمتناع عن انتظار الدخان 
األبيض من مداخن األمراء ألن بياضه سيكون خدعة من أخاديع سحرة الهياكل 
الطائفية. وأما السبب فانتظار قانون عادل لالنتخاب لهو سراب آخر، ألن حركة 
األمراء شبيهة بحركة األرض التي تعود دائمًا بعد حركتها إلى المحور الذي 
انطلقت منه لتدور في حركة النهائية منتظمة من دون أي تغيير. وهكذا تدور 
حركة األمراء منذ عشرات السنين لتفصيل قانون لالنتخاب، ولكنها تعود إلى 
محورها الذي لن يتغير، وهو محور استغالل الطائفية لتصب غالل حركتهم في 
طواحين مصالحهم، ولكي تصب أهداف قانون االنتخاب في إهراءات 

 مؤسساتهم االقتصادية والسياسية الخاصة.
والحال على هذا المنوال، فال انتظار يفيد. والبكاء على حقوق الطوائف كذبة 
أخرى. ومهما كانت هوية قانون االنتحاب إذا صدر، فسيقابله األمراء بالترحاب، 
ألنهم سيستقبلونه بالقول: كن كيفما شئت لكن أمطارك ستحيي من جديد 
نبات الطائفية السياسية، وسوف تنتعش مزروعات مصالحهم وتدرُّ الخير 
الوفير. وإلى اللقاء في مماحكة أخرى على حساب الشعب المخدوع في الفصل 

 0107/6/00الذي سيأتي كل أربع سنوات جديدة.                                          
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 كتبأالمحر أالقياس 

قي أمنيأالعص  أال سطىأإ أالجّداتأن أا ّمهاتأكّ أ

أالأ ُر ُ أالحكاُاتألأل فا أقب أالن د،أإالأنّ أ عضهل 

أإللىأالحكاُ ُنادأمعأانتها أ أاللجلد  أن  أا د ،أفتضلطلر

أُلنلامل  أ أال الؤج  أإلىأمحا ل أإلضجا أا  فا أاليُل 

أ أللأل لفلا : أ لدكل أ“  قرع ،أفت   أا دأن أالجلد  ملا

أاللحلكلاُل أ”؟ كاُ أإ رُقأالزُتن كيؤك أ أ لكلرا  ،أ مع

 قتنفي أ اقاتأا  فا أ قد ا ه أعؤىأالتحّم أ ّتلىأ

 ُقتقؤم اأفينام ا 

أ نجلاد اأ   كاُ أإ رُقأالزُتأن  نهاأنمرا أ  ائفلنلا

ف أ ن ُمناأعؤىأال عد أ لك أالم س أ ا مرأه أننهل أ

ألليلقلتأ ليق اأنمها نا،أ نح ألقناأن فاله ،أفلؤليللك

أ علؤلىأ قؤ وأمصالحه أ نفطرأعؤىأقؤ وأمصاللحلنلا 

أ لتلكلر أ الرغ أم أللك،أماأ زا أ كاُ أقان  أاالنتخاو

أ لعلدأ أعلاملًا عؤىأمقامعناأكي  أ  ا أكي  ،أفنبتؤعهلا

عاد أ نماأالنتيجي أفقتب ىأهفرًاأل أُضي أإلىأقؤ وأ

أمل أ نمرائناأل  أم أعط أنمها نا أ ل أُرنف اأ طلفل 

ن فالناأ نه أسيب  نه أنسرىألؤخداعأ الرنف أالزائفل أ

فينام اأعؤىأ قعأال ع دأالكال  أ انتما ًاألقماعأخدع أ

 جدُد  أ

أن للئلكأ أهلد    متىأسنصح ،أإ أاهللأنعؤ أ ماأف 

أفل أ أهلد  هل ، أفل  ا مرا ،أفعقاناأنعؤ أنح أ لملا

أعشلراتأ أملنلي ال قتأالي أنقتطيع أفه أُخلدعل نلنلا

أ لتلىأ القني ،أ المرا  أف أننناأل أنؤت  أخدُعلتلهل 

 اآل ،أ ن   أإنهاأخدُع  

ل دأمدد اأ نفقه أمر ي ،أ نققم اأ الف أاللمل  أ

أ للكلنلهل أ ننه أل أُفعؤ هاأمر أثالث ،أ هدقنلاهل ،

أمل أ فعؤ هاأم أد  أن أُر ج أله أجف ،أ للأللسل 

أ لملصلداقليلتلهل  أ وأ نفقناأندنىأشلك د  أن أُتقرَّ

أ قلا أ فالعؤ أليقتأ ه ،أفؤنفتشأع أالعؤ أ أنفقنا 

أَملاأ ُسلَ ليِّلرس ا أ أَماأِ َ ْ ٍدأَ تَّى ُسَ يِّرس أالأ
َ
أاهللَّ اهللأالعمي أ)ِإ َّ

أملاأ ِ َأنفسِقِهْ (،أ نمراؤناأل أالأُ ير اأماأفينا،أ تىأن ير

ألللكأ أُلرُلد   أال  أنفقناأنح  أفؤيهنأأنمراؤناأ نهل 

أفل أ أسلتلصلب  الماأن أنتائجأن أإجرا أُتف   أعؤليله

 إهرا اتأمناهبه أ مصالحه  

 لك أم أُجه أكفا ا ه ،أفه أمبدع  أ التمثيل أ

 اإلخراجأكيلك أفبدالًأم أإظها أقان  ألالنتخاوأجدُد،أ

أ   أ أللؤلتلملدُلد  أإخلراج ف دأنظهر اأم د  ه أعؤلى

التمدُدأسيجعؤه أهانئي أعؤىأكراسيه أ م اقعهل ،أ

أاالنلتلخلاو،أ أقلانل   فق فأُكر   أ كاُ أإ رُقأزُت

   أالمحاهص أفيهأل أ ضم أمصالحأالعدُدأمنهل ،أ

أعلؤلىأ فق فأُعيد  أ مثي أمقر ي أالخالفألؤحص  

مكاسبأف أالم اعدأالنيا ي ،أفؤدُه أن دأعشرأشلهلرًاأ

 لي تتؤ اأم أجدُد 

إ أنس نأماأف أا مر،أه أننه أ نازل اأكماأُلزعلمل  أ

أُل لرقل اأ ع أ ع أ صصه أ نف أ الؤبنانيي أم أن 

أ لد ئلهأ أنملنلنلا  فتن ،أ ليلكأ داه أخطرأالفتن أعؤلى

 التجدُدأ التمدُد،أ ه أُعؤم  أ أ أم أُفجرهاأهل أ

أجللاهللز أ أالللتللحللرُلل  أند ات أفللؤللدُللهلل  ننللفللقللهلل  

 اهطففا ه أالطائفي أالت أُجيد  أ ثَّهاأف أهفل فأ

أمل أ أللدُلهل  أ للأللسل  أكلملا ننصا ه أ م ُدُه ،

أن  أ أُلنلتلملر   أفلهل ال  ُقتجيبأله أ لتحرُضه ،

 ه تألؤتحرُ أليرقص اأعؤىأنن امه 

هيا،أ إلاأل أُعأالشعبأم أنُ أُأك أا مرا أنكتافه،أ

أإ لرُلقأ فإنهأُ  أعؤىأنعتاوأمما ك أجدُد ،أ  كاُ 

أالل لادد أ أاللعلاد الزُتأالمكر  ،أ إلىأ مدُدأجدُدأف 

  ك أقان  أانتخاوأ الشعبأ خير 

أ نلامل اأ  إلاأكناأنخا بأالؤبنانيي ،أاليُ أاستلرخل ا

عؤىأ عدأسماعأ كاُ أنخرى،أفإنناأنناشدأمنه أن لئلكأ

أا ملرا أ اليُ أنعؤن اأ فضه ،أ اليُ أكشف اأن لا ليل 

أالشلعلبأ  نهدافه  أه ال أه أاليُ أُمثؤ  أمصلاللح

أاللتلشلا   أ الؤبنان ،أخاه أم أاليُ أجمعه أالؤل لا 

ال  ن أف أالمرا  أا خير  أ إلاأكا أننصا أالطائفليل أ

ل أُد ك اأمخا رأمما كاتأال  ىأالطائفي ،أفإ أا م أ

مع  دأعؤىأن اه أخي أال  نيي أاليُ أسيلتلا لعل  أ

 معرك أالرف ألك أن ا ي أنمرا أالط ائ أ نخادُعه  
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يعتبر اللقاء التشاوري الوطني أن البلبحبظبة البراهبنبة هبي  
لحظة تاريخية ببامبتبيباز، تبقبتبضبي مبن قبوى االعبتبراض  
الديمقراطي في لبنان، العمل معًا، من أجل إحداث خرق جبدّي  
في موازين القوى السائدة في البالد، من خالل مشروع قانبون  
جديد لالنتخابات النيابية يفتح باب التبغبيبيبر البديبمبقبراطبي.  

 :وينطلق اللقاء في تقديره هذا من عوامل عدة أهمها 
اتجاه مؤسسات السلطة السياسيببة الببقببائببمببة نببحببو أواًل: 

التفّكك بسبب التفاقم االستثنائي في أزمة النظام الطائفي، 
وفي منظومة العالقات القائمة بين أطرافه، وكذلك بسبببب 
تراجع دور القوى الدولية واإلقليمية الراعية ألطراف السلبطبة 

 .وتغّير أولوياتها واهتماماتها
تزايد القناعة الشببعبببببيببة بببفببشببل وعببدم أهببلببيببة ثانيًا: 

التشكيالت السياسية الحاكمة في تلبيبة البحبّد األدنبى مبن 
احتياجات اللبنانيين إلى الخدمات والمرافق العامة األساسبيبة 
االقتصادية واالجتماعية وإلى فر  العمل البتبي تبحبصّببن 

 .أحوالهم المعيشية
التنامي في قوة الحراك الشعبي والنقابي والمدنببي ثالثًا: 

خالل السنوات القليلة الماضية، بحسب مبا أثبببتبه تبعباقبب 
التظاهرات الجماهيرية، وما انطوت عليه كذلك االنبتبخباببات 
البلدية، وما أفرزته انتخابات العديد من نقابات المهن البحبرة 
وروابط األساتذة والمعلمين من نتائج هبامبة ضبد تبحبالبف 

 .الثنائيات الطائفية
وبعد النقاش والمداخالت واالقتراحات التي قدمها مبمبثبلبو 
القوى والشخصيات السياسية غير الطائفبيبة، والبجبمبعبيبات 
والهيئات النقابية والمدنية خلص اللقاء التشباوري البوطبنبي 

 :إلى إعالن التوصيات اآلتية
تثبيت التواصل الدائم بين األحزاب السياسية والقوى  أواًل:

النقابية والشخصيات الديمقراطية والبجبمبعبيبات البمبدنبيبة 
واألهلية المشاركة في هذا اللقاء التشاوري البوطبنبي حبول 
قانون االنتخابات النيابية وما بعده، مؤكدًا أهميبة ببذل كبل 
الجهود المطلوبة للحفاظ على ما يجمع بينبهبا مبن مبواقبف 
بهدف التمّكن من إحداث خرق في النظام السياسي الطائفبي 
المتوارث ومواجهة سياسات اإلقصاء واإللغاء، التي ال تبنبفبّك 

 .التشكيالت السياسية الطائفية المتنّفذة في ممارستها
متابعة التحرك إلسقاط كببل مشبباريببع الببقببوانببيببن ثانيًا: 

االنتخابية الرجعية والتقسيمية والتفتيتية التي تبقبوم عبلبى 
أساس "الفصل الطائفي والمذهبي"، لما تحبمبلبه مبن خبرق 

 .للقوانين والدستور
االنفتاح على كل مشاريع الببقببوانببيببن االنببتببخببابببيببة ثالثًا: 

والمبادرات التي تفتح باب التغيير الديمقراطي، التي قدمتهبا 
أطياف ديمقراطية وعلمانية متنوعة، من داخل مكونات اللقاء 
التشاوري الوطني ومن خارجه، على تنوعها وتبعبددهبا: مبن 

النسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة، إلى النسبببيبة 
على أساس المواطنة والدوائر الكبرى، إلبى تبلبك البداعبيبة 

من الدستور، مع تطبيق كل اإلصبالحبات  00لتطبيق المادة 
السياسية الضرورية )سن االقتراع، المبشباركبة البنبسبائبيبة، 
السقف االنتخابي...(؛ كونها تقع ضمن المبادئ والبمبسباحبات 
العامة المشتركة للقانون االنتخابي الهادف لتعديل مبوازيبن 

  .القوى لصالح القوى الديمقراطية والعلمانية
التأكيد على أن األولوية في الوقببت الببراهببن هببي  رابعًا:

عملية جمع غالبية القوى الديمقراطيبة والبعبلبمبانبيبة حبول 
خيارات مشتركة وجامعة. فالمسألة األكثر إلحاحًا وأهمية هي 
كسر نظام التمثيل الطائفي األحادي المبفبروض مبن قبببل 
التشكيالت الحاكمة. وأيضا مطالبة البقبوى البمبوجبودة فبي 
السلطة، والتي تطرح النسبية الكاملة، إلى التمسك بها دون 

  أي تشويه أو تحريف وترجمة مواقفها عمليًا.
في ظل ما يجري تداوله عن صيغة مرّجحة لقانون خامسًا: 

االنتخاب، توافقت عليها أطراف النظام السياسي البطبائبفبي؛ 
صيغة تفرغ النسبية من مضمونهبا اإلصبالحبي السبيباسبي 
واالنتخابي، فإن اللقاء التشاوري الوطني ال يسعه، على ببعبد 
أيام من جلسة مجلس الوزراء وانعقاد الجلسة النيابية يومبي 

حزيران الجاري، إال أن يعلن تصديه لكل المبحباوالت  06و 04
المشبوهة لاللتفاف على البعد اإلصالحي لخيار النسبية، مبن 
خالل ربطها بالجانب الطائفي أو بضرب صحة التمثبيبل فبي 
زيادة عدد الدوائر االنتخابية وتفصيلها على قبيباس البقبوى 
المتنّفذة، أو بنقل مقاعد نيابية من دائرة إلى أخرى تحقبيبقبًا 
لقدر أكبر من االستقطاب والصفاء الطائفبيبيبن )اسبتبلبهبامبًا 
بالقانون األرثوذكسي(، أو بباعبتبمباد هبنبدسبات لبلبصبوت 
التفضيلي تضمن الغلبة للقوى الطائفية البمبسبيبطبرة مبن 
خالل تضييق النطاق الجغرافي لتطبيبق تبلبك البهبنبدسبات 
)استلهامًا بقانون الستين األكثري(، أو بالتبالعبب ببمبوضبوع 
العتبات المعتمدة لتقرير اللوائح الفائزة ببحبيبث يصبار إلبى 

عبلبى أنبواعبهبا،  -تقليص فر  تمثيل األقليات االنتخابيبة
 .فضاًل عن العديد من محاوالت التحايل األخرى

أقر اللقاء التشاوري الوطني موقفاً موحدًا، بمتابعة سادسًا: 
معركة المواجهة ضد القوى السلطوية من الموقع المعبارض 
الديمقراطي المستقل عنها، إزاء أي قانون جديد قد تتوصبل 
إليه، أو تفرضه كأمر واقع في المرحلة القليلة المتبقية، مبن 
انتهاء والية المجلس النيابي الحالي، من خالل هيئة تبعبمبل 
على إجراء مروحة اتصاالت مبع قبوى وهبيبئبات سبيباسبيبة 
واجتماعية ديمقراطية بهدف تبجبمبيبع البطباقبات والبجبهبود 
لتوحيد قوى االعتراض في المواجهة. كما أقر ضرورة تبحبرك 
موحد، يجري اإلعالن عنه، فور إقرار القانبون فبي مبجبلبس 

 .الوزراء وقبل عرضه على المجلس النيابي
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  المحامي حسن بيان
رغم األزمات السياسية الحادة التي تعصف بلبببنبان وببالد 

العرب واإلقليم، خرجت "النهار" بعنبوان صبارخ لصبفبحبتبهبا 

"حبقبك رصباصبة، كبلبفبة  01/6/0107األولى يوم السبت 

العيش في دولة فاشلة"، لتعبر عن ألبم البمبواطبن ووجبعبه 

وانتهاك حرماته وزهق حياته، وهو ال حول لبه وال قبوة، إال 

انتظار أجل ليس قضاء وال قدرًا بل نتيجة رصبا  طبائبش 

ومتلفت، ال يميز بيبن صبغبيبر وكبببيبر وال ببيبن مبنبطبقبة 

وأخرى .وأن كانت النسبة األعلى هي من نصبيبب ببعبلبببك، 

"مدينة الشمس" بالتعريف وأصبحت مدينة الظالم واألشبباح 

 .بالواقع القائم حاليًا

إن البعض ينسب جرائم القتل البعبشبوائبي والبمبقبصبود 

والمدفوع بمصالح شخصية وعادات ثأرية إلى ظاهرة انتشبار 

السالح بين الناس، لكن هل حيازة السالح ظاهرة جديبدة أو 

 حديثة العهد عند اللبنانيين؟

إن ظاهرة حيازة اللبنانيين للسالح ليست ظاهرة حبديبثبة 

وأن كان قد اتسع مبداهبا، إذ أنبهبا مبوجبودة قبببل انبدالع 

األحداث .لكن ما كان يميز بين نتائبج حبيبازة السبالح قبببل 

األحداث وبعدها وصواًل إلى الوقت البراهبن، ان اسبتبعبمبال 

السالح كان يخضع لضوابط تحكمها مبنبظبومبات قبيبمبيبة، 

بعضها قانوني وآخر اجتماعي، وبالبتبالبي لبم تبكبن حبيبازة 

 .السالح لتصل حال التفلت السائد حاليًا

ولذلك، فإن المشكلة ليست بحيازة السالح ، بل ببالبحبالبة 

 .السببائببدة الببيببوم، وهببي حببالببة انببهببيببار الببنببظببام الببعببام

هذا النظام العام عندما ينهار، ال تعود هناك ضوابط وروادع 

قانونية وال دينية وال أخالقية سائدة، وبالتالي فإن المجبتبمبع 

يعود إلى ما مرحلة ما قبل قيام االنتظام االجبتبمباعبي ببدءًا 

بالنظام القبلي وانتهاء بالنظام الدولتي، وفي هبذه البحبالبة 

تعود الغرائزية تتحكم بالسلوكية اإلنسانية عبلبى مسبتبوى 

الفرد والجماعة وهذا ما يؤدي إلى تحقبق حبالبة االنبكبشباف 

االجتماعي العام، وبالتالي استفحال االسبتببباحبة لبلبحبقبوق 

 . االجتماعية العامة كما للحقوق الشخصية

وإذا كان البعض يذهب لتحميل األفراد مسؤولية االنتهباك 

لمنظومات الحقوق العامة والخاصة وما ينتج عبن ذلبك مبن 

تهديد لكمن االجتماعي والحياتي فإن هذا التحمل ال يبقبارب 

الحقيقة كليًا، ألن هذا االنتهاك عندما يصبح ظاهرة عامة ال 

يعود األفراد يتحملون وحدهم مسؤولية ذلك وأن كان هذا ال 

يعفيهم من المسؤولية والمحاسبة، بل المسؤول عبن ذلبك، 

هو من أوصل الوضع في البالد إلى هذه الحالة من االنكشاف 

الوطني وبالتالي تنامي ظاهرة االستباحة للبحبقبوق ومبنبهبا 

 .الحق األغلى وهو حق الحياة

إن المسؤولية تقع إذن على من غيب دور البنباظبم البعبام 

لالجتماع السياسي والمقصود بذلك الدولة بما هبي هبيبئبة 

اعتبارية مسؤولة عن إدارة الشبأن البعبام ببكبافبة مبرافبقبه 

 .وتوفير مظلة األمن واألمان للمواطنين

إن غياب الدولة وبتعبير أدق تغييبها، بما هي سلبطبة ردع 

ومحاسبة وضبط عبام، أحبدث فبراغبًا ببعبيبدًا عبن قبواعبد 

الضوابط القانونية والدستورية، ومع هذا الغيباب والبتبغبيبب 

برزت ظاهرة التفلت، وباتت الحوادث الفردية تشكل ظاهبرة 

عامة وتحصد أرواح الضحايا وتجعل المواطن يعبيبش تبحبت 

 .وطأة الخوف على حياته وأمواله في حّله وترحاله

من هنا فإن التصدي ال بل معالجة هذا التفبلبت ال يبكبون 

برفع األصوات بتشديد العقوبة على مرتكبي جرائم البقبتبل 

واالعتداء وفرض الخوات، وأن كان هذا ضروريًا عماًل بقاعبدة 

اإلسناد الشخصي للجرم، بل بوضع حد للحالة البتبي نشبأت 

 .فيها ظاهرة التفلت وباتت تتغذى من معطياتها

لذلك، فإن الحل، هو بإعادة االعتبار للدولة ليس بوظائفها 

األمنية وحسب، بل بوظائفها اإلدارية واإلنمائية واالجتماعية 

وهذا ال يحصل بالتمني، بل بإقدام البقبوى البتبي تبمبسبك 

بمفاصل السلطة، على الدخول الفعبلبي وااللبتبزام الصبادق 

بمشروع الدولة، وإال عبثًا الحديث عن أمن سياسي وحبيباتبي 

واجتماعي واستطرادًا وطني. وإذا لم يحصل ذلك، فإن أغنية 

فيروز التي غنتها على أدراج بعبلبببك، يبوم كبانبت مبديبنبة 

شمس، قبل أن تتحول إلى مدينة ظالم وأشباح،" بعلببك أنبا 

شمعة على أدراجك، أنا نقطة زيبت بسبراجبك، "سبتبصبببح 

بعلبك أنا رصاصة على دراجك، أنا نقطة دم بسراجبك" )ا  

يرحم بيار صادق(. وهذا بالطبع لن يقتصر على بعلببك ببل 

سيعم كل الربوع اللبنانية، وقبد عبم ألن هبذا البفبيبروس 

القاتل، فيروس غياب الدولة وتغيبها ال يعالج ببالبمبسبكبنبات 

النفسية والشعارات، بل بالمضاد الحيوي، وهو إعادة االعتبار 

للدولة التي تظلل الجميع بحضورها، وحسنًا فعلت "النبهبار"، 

بأن أطلقت هذا العنوان لتحويل ظاهرة التفلت وخطره عبلبى 

األمن الحياتي إلى قضية رأي عام كون القضية بباتبت أكبثبر 

 . من فلتان ...إنها استباحة
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 ُ س أال  دان أ 

 

لعؤهاأالعبا  أا كثرأشي عًاأف أالشا عأالؤبنان :أ ُل أ

أفل أ ه أالد ل ؟أُطؤ هاأك أممؤ د،أ م ب  أ معيو

 أ هياأال   ،أ الد ل أغائب ،أمعطؤ أن أمتعثر 

أُل ملاً،أ أقلر ت     أالر اُ :أآ أالحك م أاإلُطلالليل 

التصد أ خطرأالمافياتأالعالمي أف أجزُر أسردُلنليلا،أ

أ كلانلتأ فحشدتألهي أال اُ أق ىأعقكرُ أ نملنليل ،

أإل لالمأ قاوأق سي أن أندنىأم أ حدُدأساع أالصفلر

أإللىأ  مؤتها ألك أالمافياتأالت أعؤمتأ الحمؤ ،ألجلأت

أشل ا علهلاأ  عطي أجمعأالنفاُاتأف أالجزُر ،ألتتحل  

أدفلعلتأ أثل   سا ا هاأالعام ،أإلىأمكباتألؤنلفلاُلات،

أاإلُلطلالليل أ  ا هال أإلىأالتماهرأمطالبي أاللحلكل مل 

أقلر تأ  إُجادأالحؤ  أالمناسب ألهي أالمشكؤ ،أعنلدهلا

الحك م أاإلُطالي أ أجي أ مؤتهاأالعقكرُ ،أ انصرفلتأ

 أ لمعالج أالنفاُاتأف أالجزُر 

ف ألبنا ،أالأند  أم أه أالمافياأالت أنقفؤتأمطملرأ

أعصليل أ الناعم ،أقالف أ  جهأالحك م أمشكؤ أالأزاللت

أاللتل أ عؤىأالح ؟أ الأنعؤ أم أه أالقيد أالمدع مل ،

أقل ىأ  فضتأإقفا أمطمرأالك ستاأ رافا،أمدع م أمل 

أشل  ىأ سياسي أ ن زاو،أ غ أهد  أقرا أع أمجلؤلس

 أ الد ل أ إقفاله

نعؤ أف  ،أإ أجميعأالشرائحأاالجتماعي أالؤلبلنلانليل ،أ

نزلتأإلىأالشا عأمطالب أ إنصافها،أم أخال أ لحل ليلقأ

مطالبها:أمعؤم  ،أميام  ،أشا نات،أضما أاجتماع ،أ

مالكأ مقتأجرأ)   (،أ  ده أ جا أالقؤكأالعقكر أم أ

أالل لبل أ جيشأ ق ىأنمني ،أل أُتماهر ا،أ قدأ الهل 

 أ نُضاًأ

أد  أ أ لبلاعلاً،  الم س ،أن أهي أالتحركاتأانكلفلأت

أن أ  ح يقأن أم أمطالبها،أ  ماأ  أالد ل أاستطاعلت

أ  لا لنلهلاأ  شيط أ عضها،أفيك  أظاهرهاأمطؤبليلاً،

أن أ سياسياً،أإلأكي أُمك أ  زاوأ شا  أف أالقؤطل 

  تماهرأ  جههاألت صيرهاأ عجزهاأع أإُجادأالحؤ  ؟أ

أاال لتلجلاجلات،أ مشكؤ أالنفاُات،أ  دمتأعؤىأمقرح

 المماهراتأمنيأنشهر،أ كانتأ مؤ أ" ؤعتأ ُحتكل "أ

 أ لكنهاأك يرها،أانكفأتألتب ىأا زم أف أمر عهاأا   

أُل د،أ أكل  إ أالمماهراتأالت أ ج وأش ا عأ يلر ت

أاللد لل أ ه أعنا ُ أفرعي ،أ زم أنشدأخط   ،أ لهلدد

أ شلكل أ أعلنلدا الؤبناني أ االنهيا أالتاد،أ  أالحلكل مل ،

أاللمل ا دأ أ إُلجلاد عجزهاأع أ م ُ أهي أاللملطلاللب،

أ القلملقلرات،أ أالقلرقلات أ   المالي ألها،أه أمح  ،

أالصلنلادُلقأ أكل   الهد ،أقدأنفرغتأالخزُن ،أ جعلؤلت

أاللد لل ،أ خا ُ :أفالمرفأ،أ المطا ،أ ا نترنت،أ التخا لر

 أ    اخرأالكهر ا ،أه أالعنا ُ أا  رزأ سباوأاإلفالس

 الحك م أالؤبناني ،أالت أعجزتأع أالب ا أخا جأن   أ

أنل لطل أ الصراعأالدائرأف أالمنط  ،أ  جع أم أ ير ت

أسلؤلبلاًأ أ لأثلرت است طاوألرؤ سأا م ا أ االستثملا ،

 م جاتأالنز حأالق   أالي أ   أ تىأالي د،أف ض ُلاًأ

 عش ائياً،أُتقؤ أإلىأمفاه أالحيا أالي مي ألؤم ا ل أ

الؤبنان أ ُنافقهأف أعمؤهأ  جا  هأ هناعته،أ لليلزُلدأ

 أ الطي أ ّؤ 

أاللململاهلراتأ أللهلي  أملر لا ل  لع أالد ل أالؤبناني 

 اال تجاجات،أ نهاأ رىأفيهاأمؤها ألؤشعبأالؤلبلنلانل ،أ

أالقليلاسل ،أ أاإل لا  أفل   صرفهأع أمتا ع أماأُحدث

أجلدُلدأ  الصراعأال ائ أ ي أا قطاوأ   أإقرا أقان  

لالنتخا ات،أُحفظألهاأن جامهاأ م اقعهاأ م لا ا لهلا،أ

 ُصرفهأع أمحاسب أالد ل أعؤىأ  صيرهاأف أإهلدا أ

أا مل ا ،أ ألصلرف الم ازن أالعام ،أالت أ شك أالنلاظل 

  س أسياس أالد ل أالمالي ،أ عيدًاأع أال اعد أاالثنل أ

عشرُ أالت أشكؤتألعشراتأالقني أالممؤ ألعملؤليلاتأ

 أ القرق أ الهد 

إ أا  زاوأالؤبناني أعؤىأاختالفأمي لهاأالقليلاسليل ،أ

مطالب أ أ أ  اد أ يادها،أ ن أ تخؤىأع أمقا ما لهلاأ

أ زا   أ أن  لؤدخ  أإلىأالقؤط أم أخال أم قعأنليلا ل 

أاللملتلملاهلرُل أ عؤيهاأن أ حتض أالشا عأ  لحلتلضل 

أعل أ أاللملدافلع أاللملنلبلر   نم أله أ راكه ،أ  ك  

أمل ا  ل ،أ أد      قه ،أ ن أ قم أا شيا أ أسمائها

أنكلبلرأ   أا فكا أالنبيؤ أإلاأ هؤتأإلىأالجماهيرأ صبح

 أ نكثرأقد  أعؤىأالفع  

أن أ أُلملكل  إ أ را أ" دناأنحاسب"أه أالمثا أاللي 

ُشك أال اعد أالصؤب ألؤجماهير،أ الب هؤ أالت أنشا تأ

 أإلىأمكام أالفقاد،أ  ر تأالحؤ  أالمجدُ ألها 

أُقلرمأ نُ م اأالد ل أم أسبا ها،أ  أعام أاللزمل 

 أن المناأف أعيشأ رأكرُ  
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 نبي أالزعب أ

 

 ماأنسعدأ"إسرائي "أ أعدا أمثؤنا،أ 

 سرى،أنماأزلناأنكر أإسرائي أ أكثرأمماأُكر أ عضلنلاأ

 أ  عضاًأ

أاللعلر ل أ)أ أالل لدس ا دُب أغاد أالقما أ/أجرُد 

70/9/3071) 

أمل أ  أإلليله  داُ ،أ استباقًاأ  أاستنتاجألماأسي   

الأ دأم أالتأكيدأ  ماأالأُمك أن أأ خاله ألهياأالم ا ،

 ُتطؤبأنُ أشك  أف أللك،أ

أ لأزُل أ أمل  أالل  ليلد، أ   لملا إ أالمتضر أا كبلر،

أجلهل ،أ أمل  العالقاتأا خ ُ أ ي أ ع أالؤبنلانليليل 

أهل أ أنخلرى، أجلهل   الناز ي أالق  ُي أإلىألبنا أم 

أن ليلافلهلاأ التيا أال  م أالعر  أالممث ألؤعر   أ لكل 

الفكرُ أ القياسي أ الث افي أ االجتماعي أ مصاللحلهلاأ

أالل ل مل أ المشترك ،أ ال د أالي أه أمتضر أ ه،أالفكر

أاللتل أ العر  أ مختؤ أالمك ناتأالقياسي أالؤلبلنلانليل 

أ انلتلشلا  أ أنشلر ،  عتنقأهياأالفكرأ  جهدأف أسبي 

 أ  التال ألدىأن سعأشرائحأالمجتمعأالؤبنان 

أاللؤلبلنلانليل أ نماأالمق   أا   أ ا خيرأفه أالد ل 

أ اللمل لصلر أ أاللملتلردد   حك ما هاأا خير أالمتعاقب 

أ لرٍدأ أمل   المتقبب أ ك أماأآلتأإليهأن ضاعأالناز يل 

 أ  ف ضىأ انتشا أغيرأمنم أعؤىأك أا  اض أالؤبناني 

أسلا لعل أ أإعلالمليل ، أإضلا ات  ماأُجر أالي دأم 

أاللنلاز ليل أ المجهر،أعؤىأ ع أالحاالتأالشال ألت اجد

الق  ُي أف ألبنا ،أإنماأُشك أا شعأإسا  ألؤلعلر  ل أ

أاإلسلا  أ أهلي  أمل   فكرهاأماضيًاأ  اضرًاأ سيفاقل 

أهلي أ أمل  مقت باًلأ د  أن أشك،أ يثأا أال لاللبليل 

أجلي  هلاأ أمل  أا زمل  أ لنلا   أعل  اإلضا ات،أ بعدها

أمل قلعأ الح ي ي ،أسياسيًاأعؤىأا ق ،أ ضعأنفقهاأفل 

أ  لطل لىأ القؤبي أ "البر  اغندا"أاإلعالمي أغيرأالبرُلئل 

عؤيهاأ صماتأالت جيهاتأالمقب  أ ز عأا سافي أ ي أ

أ ملادُل أ الؤبنانيي أ الق  ُي أ افتعا أجراحأمعنل ُل 

أُلبلاد أ ألل  أن  ليسأم أالقه ل أ ضميدهاأمقت لبلاًل

أاللبلؤلد،أ أهليا أفل  أاللحلصليل  الع ال أ نهحاوأاللرن 

 االقتصادُ  أالكبا أ  جا أالما أ ا عما أ التلحلدُلد،أ

أملجلتلملعل أ أاللؤلبلنلانليل   عؤىأ نسأك أه ال أالد لل 

أ صلحليلحأ أإللى  م سقا هاأالتشرُعي أ اللتلنلفليليُل ،

أاإلعلالدأ أ لهلا أُل ليف أاللتل  الص   أالمقخأالمش ه 

المقتهترأُ ميًاأعؤىأالؤبنانيي ،أ الك أُعؤ أن ألبلنلا ،أ

أهل أ  معأن لىأ داُاتأالنهاُ ألألزم أالق  ُ أالداخؤي ،

الم ه أا   أعر ياًأ د لياًألت ل أمشا ُعأإعاد أاإلعملا أ

أا كلثلرأ أهل  ف أس  ُا،أ  را ؤسأ التحدُدأ مينا ها،

أاللجلدُلد أ نهؤي أليلك،أ ماأإنشا أالمنط  أاالقتصادُ 

فيها،أس ىأنكبرأدلي أعؤىأِعَم أهي أا همي أ مل لدا أ

 أ جد اهاأاالقتصادُ أعؤىألبنا أ شك أعاد

أاللتلأكليلدأ   نناألقناأف أهي أالعجال ،أف أمعلرض

أن لنلا أ أ لجلملع أاللتل  عؤىأالر ا  أال  مي أ اإلنقانيل 

فكليل ،أأ ال   أالعر  أال ا دأم أالمحي أإلىأالخؤيج،

إل ،أ ال شائحأالت أ تحك أ ماض أ  اضرأ  ا ُخأآالفأ

أاللددأ العائالتأالؤبناني أ الق  ُ أالت أ جمعهاأ ا لطل 

 يلكل أ- ه أن نا أعم م أفرقتأ ينه أخرائ أساُكس

أ ملزقلتلهل أ الؤعين أالت أ ضعتأ د دًاأفيماأ ليلنلهل 

جنقياتأمقتحدث أ  ي أال ضا أعؤىأك أانتما ألؤ   أ

أالل ا لد،أ أاللجلد العر  أا د،أ  عامؤتأمعأا ش ا أن نا 

أفصلا أ  حقبأالمنط  أالج رافي أالت أُقكن  أفيهلا،

ا  أمدُن أ مصأعؤىأسبي أالمثا ،أس   أالجنلقليل ،أ

أمل أ أُلكل   نخيهأا  أ را ؤسألبنانياً،أ هكياأفإنهأل 

أاللداخلؤليل أ أالقل  ُل  أا زمل  أقلبل  المقت رو،أ  تى

أملاأ لقن ات،أن أُدخ أإلىألبنا أ ُخرجأمنهأ ُ ي أفيه

أ هلياأ الأُ  أع أالمؤي  أس   أ العكسأ اللعلكلس،

ال اقعأالأُنطبقأعؤىأالق  ُي أ الؤبنانيي أف  أ إنملاأ

أا  ضلاعأ أ لتلطلا لق ُمتدأإلىأا  د أ فؤقطي أنُضلًا

المماثؤ أ  شا ههاأ يثأن أعائالتأكبرىأ لملجلملؤلهلاأ

أا  د ،أ أللبلنلا ، أ)سل  ُلا،  ت زعأعؤىأا قطا أا   عل 

ألل أ أ ليلنلهلا  فؤقطي (أ ل أ ز أن اهرأال ر ىأفليلملا

 أ  ن طعأإلىأُ مناأهيا

أالأ ، ألس َّ أقل د أعلزُلز    أل فأالدم عأالحزُن أعؤى

أالقل   أ  كف أل  دهاأعؤىأإ دا أن أ ضام أمعأالنازح

أاللنلازحأ إلىألبنا ،أ يثأننهأ  ال د أالي أُشعرأ هأهيا
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م أمرا  أ نسًىأل اقعهأالمز  أالتعيس،أ ال د أالي أالأ

أملاأ أعلؤلى ُضاهيهأس ىأماأُنتاوأالؤبنان أم أ عاسل 

أمل أ أن اضليله أعلؤلى لحقأ  ضي أالناز ي أالق  ُليل 

 جاه أ سم أمتعمدأ إُجادأالحؤ  أالجي ُ أللملعلانلا أ

أعلؤلىأ أنثل لاللهلا أ لكل  ه ال أفتركتأم سيه أ سلرملى

أفل أ أغلا قل  أكلانلت أاللد لل  الؤبنانيي أالبقطا أ ينما

خالفا هاأالقياسي أ ان قاما هاأالحاد أفتركتألؤحاالتأ

اإلنقاني أال رائزُ أالت أ فتكأ الحيا أالي مي ألؤبعل ،أ

ن أ طؤقأم أع الهاأك أماأُثيرأالشح أ الب ضا ،أكل أ

أاللملتلعلاقلبل أ أاللحلكل ملات أ مقلملع للكأنمادأملرنى

 مزاُدا ها،أفالأه أنممتأهياأالنز حأ الأه أضبلطلتأ

الحاالتأالت أ تطؤبأفيهاأالتمييزأ ي أم أ نطبقأعؤليلهأ

أ  ا أ أمل  هف أالنازحأ م أاست  أالمر فألؤتلكلقلب

للك،أ ينماأالؤبنان أال ا مأف أهم مهأاليا ي أالمزملنل أ

ُرىأ أدأالعي أكي أُتقا ىأالمقتحقأ غيرأالمقتلحلقأ

م أه ال ،أفضاًلأع أاختالمأنزماتأنشدأ  أ أ قلبلبلتأ

أاللؤلبلنلانليل أ  هاأنعدادأالناز ي ألبع أالبؤداتأ ال رى

أاللؤلبلنلانليليل أ أالقلكلا  أنضلعلاف  يثأفاقتأعشرات

أفل أ أاالسلتلملرا  أ لدا   الم يمي أ عجزأالبؤدُاتأع 

ألل أ أ  لاللتلالل    فيرأالخدماتأ البنىأالتحتي ألؤجميع،

ُك أ ه اتأاالعتراضأالداخؤ أإالأن أ تنامىأ  تفاق أ

ف أظ أالعجزأالفادحأف أمعالج ألبنا أالرسمي أللهلي أ

أاللعلمل أ أ ز ا ل  أ شلؤل  ال ضي أمعأالمجتمعأالد لل 

 الش   أاالجتماعي ،أنمامها،أإ ألنا ي أ نمي أالعلمل أ

لم أه أم أغيرأالحامؤي ألؤجنقي أالؤبناني ،أن أال  با أ

اإلدا  أالرسمي أالؤبناني أنمادأ شكي أإ صا اتأدقيل ل أ

أمل أ لؤناز ي أ  نم أنماك أ ج ده أ ضبطهاأ الحلد

 أ أمختؤ أا شكا أالقؤبي أ الشال أالناجم أعنها

إنه،أ معأالتأكيدأعؤىأن أنُ أم ا  اتأعالجي ألؤنز حأ

أا قل ،أ أعلؤلى الق   أإلىألبنا ،أاجتماعيًاأ اقتصلادُلًا

ُجبأن أالأ ك  أعؤىأ قاوأالؤبنانيي أ ملعليلشلتلهل أ

أالل قلت،أ أنلفلس  نمنه أاالجتماع أ االقتصاد ،أفف 

أاللنلاز ليل أ أ جل د فإ أشتىأنشكا أالتحلرُل أعلؤلى

أللهل أ الق  ُي أف ألبنا أ  هي أالعنصرُ أالم يلتل ،

أملاأ نم  أمرف ض أ مدان أ تماًأكماأه أمدا أمعهاأك 

 أ  ي أن نا أا م أال ا د أ ُز عأالشح أ الب ضا 

فه أ باد أالقؤطاتأالؤبناني أالمعني أإلىأ دا  أك أ

أا  ا ،أ ماأه أناج أع أسؤبياتأهياأالنز حأقب أفل ات

ندأ تر أا م  أعؤىأغا  هاأفتنح أإلىأالمزُدأم أالتأزدأ

أملجلددًاأ  الش امأفيصحأفيناأ عؤيناأ   اليناأالتلقلاؤ 

أ لأكلثلرأ  م أ يثأ دننا:أ" رى،أنماأزلناأنكر أ"إسرائيل "

 أ مماأُكر أ عصناأ عضاًأ
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أإفلطلا هلاأ أاالجلتلملاعليل  نقامتأالم سق أال  ني 

أ لحلضل  أ ألل نلا القن  أف أ ؤد أ رجاأف أقاع أ لرجلا

أململثلاًلأ النائبأعال أالدُ أ ر ،أا ستالأ يم  أجلنلبلال 

أ لالقليلدأ  الحاجأفاد أشب ،أالنائبأنعم أ عم أممثلاًل

عبداهللأالقيد،أمدُرأعادأ زا  أالمهجرُ أا ستالأن مدأ

 م دأممثاًلأ المهندسأعؤ أجمع ،أممثؤي أع أال  ىأ

 الفصائ أالفؤقطيني ،أنعضا أقياد أقطرألبنا أللحلزوأ

أ لؤلدُلاتأ أ ؤسلا  أاالشلتلراكل ،  ؤيع ألبنا أاللعلر ل 

أ نعضلا أ  مخا ير،أ ئيسأالم سق أالدكت  أعؤ أال ام

أ لز ليل أ الهيئ أاإلدا ُ ،أالشاعرأننط ا أ عد،أفعاليلات

  أ اجتماعي أ  شدأم أنهال أالبؤد 

 خؤ أاإلفطا أكؤم أ ر يبي أم أالقيدأإ راهي أالحاجأ

ث أنل ىأالقيدأجما أسي أالدُ أكؤم أمقت ه أ رجاأ

 حدثأفيهاأع أ سال أالمقت ه أ ع أالخدماتأالت أ

أا نشلطل أ أمل  أسلؤلقلؤل  ُ دمهاألؤم ا ني أملعلددًا

أ لهلاأ أقلاد أاللتل  أ االجلتلملاعليل   الفعالياتأالطبليل 

أ دعلملهل أ أاللحلضل   المقت ه أ   جهأ الشكرأإللى

  ألمقير أمقت ه أ رجا

أالل لامأ كؤم أالم سق أنل اهاأ ئيقهاأالدكت  أعؤ 

أاالجلتلملاعليل أ أالل  لنليل  قا أفيهاأ جمعناأالم سقل 

أ هلياأ لألعما أالخيرُ أمجددًاأف أهياأاإلفطا أالقلنل  

أالل جل  أ أ لهلي  الشهرأالفضي أفتتيحألناأفره أالؤ ا 

أا خل  أ أمل  أململيلز الخير أ كماأف أك أعادأ  جلهلد

أالل ل شأ أجلملا  أ"ملركلز  الرفامأف أمقت ه أ رجلا

الطب "أالي أدنوأ عبرأعشراتأالقني أ  غ أإمكانيا هأ

أعلؤلىأ المت اضع أعؤىأمقاعد أالف را أ المحلتلاجليل 

الصعيدُ أالصح أ االجتماع ألقدأ ع أم أاللعلجلزأ

الي أ ركتهأم سقاتأالد ل أف أهي أا ُادأالعصليلبل أ

أعلبلرأ الت أ مرأ هاأمجتمعا ناأم أف رأ  رما أ لراكل 

أاللتل أ سن اتأ  ُؤ أ  دع أخاصأم أهي أالم سق 

أمل أ أاللؤلبلنلانليل  أا  اضل  استطاعتأن أ  ط أجميع

أ ليلر تأ الشما أإلىأالجن وأ الب اعأ الجب أ العاهم 

  أمتجا ز أك أالع ائقأالطائفي أ الميهبي 

أا خل  أ  نضافأال امأن دأن أنشكرأ اسمك أجميلعلًا

أُل اجلهل نلهلاأ  الرفامأاليُ أ غ أك أالمصاعبأالتل 

 اليُ أاهر اأعؤىأإقام أهياأاإلفطا أف أشهرأ مضا أ

أ لرجلاأ أ  ل ع أفل  الكرُ أفأ ا  األناأفره أالؤ ا أ ك 

أاللتل خل أ هي أالبؤد أالكرُم أ مزأالشم خأ العز أ  مز

أ لرجلاأ أاللملعلطلا ،  العيشأالمشتر أف أهياأاإلقؤليل 

أاللملنلاضلؤليل أ أ ل لدد المعطا  أالت أقدمتأ ماأزالت
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أعلر  ل أ أ عل  أالل  ل   الشهدا أدفاعًاأع أ راوأهيا

  أشعبهأ   د أن اضيه

أ لملر لؤل أ أُلملر أالل  ل   قا أال امأف أكؤمتهأن 

مفصؤي أم أ ا ُخهأفاإلدا اتأالعام أ   صأف أفقادأ

أمل أ مقتشر أُع أجميعأالمرافقأد  أاستثنا أ حماُ 

أخلال أ أمل  أنلفلقلهلا ن زاوأالقؤط أالت أ حا  أإنتاج

قان  أانتخا  أجدُدأمماأسي د أإلىأمزُدأم أا زماتأ

أنسلاسأ  المشاك أمعتبرًاأن أقان  أانتخاوأنقب أعؤى

دائر أانتخا ي أ ا د أخا جأال يدأالطائف أه أالقلبليل أ

  أال  يدأإلن الأال   

أنسل أ النائبأعال أالدُ أ ر أال ىأكؤم أ المناسلبل 

فيهاألؤ ضعأالعر  أالراه أ لالقتتا أ ي أالعروأسل ا أ

أمل أ أ غليلرهلا أسل  ُلا أن  ف أالعرامأن أليبياأن أاليم 

ا قطا أالعر ي أإضاف أإلىأماأُحص أف أالخؤيجأالليل دأ

أمشليلرًاأ  ي أقطرأ القع دُ أ  ع أا قطا أالعر ليل 

إلىأن أا م أالعر ي أالي دأ تخب أف أمشاكؤهاأ شلكل أ

ألل أ أالليل د مخي أ ا أهياأاالنحدا أالي أ عيشهأا مل 

  أ عرفألهأمثياًلأم أا ندلسأ تىأُ مناأهيا

أزا أ أملا  ع أقان  أاالنتخاوأقا أ ر أن أالم ض ع

أعلؤلىأ أدائلر  أعشلر متعثرًاأ اال فامأ ص أعؤىأخمق 

نساسأالنقبي أ لكنهأ  قي أهجي أ نقبي أملخلصليل أ

 لك أ  ماأُك  أهياأال ان  أا فض أ ي أالل ل انليل أ

أُلتل أ ألل  أا سل  أملع الت أ ر تأف أالقا قأ للكل 

أهلنلا أ أزا  أ ملا اال فامأ تىأاآل أ شك أنهائ أعؤيله

أن أ أ نلتلملنلى عثراتأ شيا ي أ كم أف أالتفلاهليل 

   زُرا أك أالأُدخ أالبؤدأف أالمجه  أ30 نته أقب أ

  أ  خؤ أاإلفطا أقصيد أشعرُ ألؤشاعرأننط ا أ عد
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  ض ا أُاسي 

أاللبلؤلدُل أ عؤىأ قعأال ع دأالصاد  أع أالمجلاللس

أملنليأ المتعاقب أكا أم أالمفر ضأن أ دخ أالمدُلنل 

أاللحلؤل  أأ3077العادأ  ا ُخأإنجازأمعم أالنفاُاتأعصر

  أالعؤمي ألمشكؤ أالنفاُات

أمل أأ أا     ل  كا أإنجازأالمعم أ تم ُ أم أاال حاد

ضم أعشر أمعام أم زع أعؤىأنمتدادأاال اض أالؤبنانيل ،أأ

أفل أأ قدأساعدأالبؤدُ أعؤىأاستيعاوأنزم أجب أالنلفلاُلات

 ناًأ كا أقدأسؤ أأأأ720أمر ؤتهاأا  لى أ  اقتهأاإلنتاجي أأ

   أ3072أ حادأ ؤدُاتأالفيحا أ تجهيزانهأعادأأا 

أدفلتلرأأ أ ليل   كانتأ داُ أالمعم أ داُ ألؤت لالف

الشر  أ نف لأالمتعهدُ أ ضع أالبؤدُاتأالمشرف ،أ

أشلركلاتأ  يثأجا أف أالر اُ أالرسمي أماأمفاد أ)ثالث

أ جلهلادأ أ)) لا لكل ((    دمتأ عر ضأ ه أالفلاجليلت

لبناني  أ  عدأقب  أالملؤلفلاتأ-العرو أ شرك أفرنقي أ

أاللتل أ إدا ًُاأفشؤتأشركتا أف أ  فيرأالشر  أالفنليل 

 ؤبهاأا     ي  أ ل أُك أممكنًاأف أالعلر ضأفل أ

أاللفلرنقليل أ أالشلركل  أ هل  أ ا لد ، ظ أ  ا أشركل 

 أ الؤبناني 

ألل أأ أاللتل  أاللنلفل ل،  ؤبأم أالشركاتأالمعر ف 

 قت فأمؤفا هاأالشر  أالمطؤ   ،أ عدُ أمؤلفلا لهلا،أ

  عدتأالبؤدُ أ إعدادأدفترأشر  أجدُدأ التعا  أملعأ

أللطلؤلبأ أ لنلا   زا  أالتنمي أاإلدا ُ ،أإلعاد أالمناقصل 

 أ أدُ ا أالمحاسب 

أ ضلمليل أأ أملع سا ألعاوأالشركاتأها ب أالنفل ل

أ شل ليل أ أكلؤلفل  أ لدفلع ع دأالجهاتأالمانح أ عهلدًا

أاسلتلفلاد أ أُلعلنل  المعم أف أالقنتي أا  ليي أململا

  أالشرك أالت أسترس أعؤيهاأالمناقص أم أهي أالميز 

 م أد  أالتزادأمق  لي أالبحثأع أ ؤ  أجي ُل أأ

 عيد أع أالمحاهص أ النف لأ ص   أ حم أالم ا ل أ

م أنخطا أاالنبعاثاتأال ازُ أ الر ائحأ التؤ ث،أ  فعل أ

أن أ أقلد   هياأالتجالوأالفاضحأاستمرأالتعطي أ علدد

أملعأ أاللملؤل  م أالجهاتأالمحؤي أالمعني أم أم لا  ل 

أ انلتلشلا أ أُل د   اه أا  فاعأجب أالنفاُاتأُ مًاأ عد

أإللىأ أإضلافل  أاللبلحلر أإللى أالقل دا  النفاُاتأالقائؤل 

هياأ قدأ جا زأالجبل أ أاالنبعاثاتأال ازُ أ سر انيا ها

النقب أالمقم   أمماأجع أمنهأقنبؤ أم ق   أمملكل أ

 أ أن أ نفجرأف أن ألحم 

أ كليللكأ كا أ ش ي أالمصانعأالتقع أاللململاثلؤل ،

أ لملاأ أ ل  أا لل  مصنعأهيداأالي أُ م أماأُزُدأع 

أاللبلؤلد أ أ شلملزُل  أمصلنلع فيهاأالتقبيخ،أ ه الًأإلى

أا ملرأ المجا   ألمدُن أ را ؤس،أكش أال اقعأالمأز د،

أمل أ الي أعرضأا حادأ ؤدُاتأالفيحا أإلىأض  أكبيلر

أ ل أ الد  أالمانح أ عبرأ زا  أالتنمي أاإلدا ُ  أ لليللك

 قؤي أالمصنعألؤشرك أالفرنقي أ أن أدأ أوأنيكل لليل  أ

أ لزُلرا أ أشلهلر أمل  الت أش َّؤتأالمعم أمنيأالثلاللث

 أ أالجا  

أافلتلتلاحأ نماأ   أالد افعأأالت أنسهمتأف أ لأخليلر

أفلتلبلد أ أالليل د، أ لتلى المعم أالمجهزأ ك أمعلدا له

أغليلرأ أهل  أملا أكل  مؤتبق ،أهياأعؤمًاأن أإنتاجهأُلفلرز

 لهياأماأ زا أالمدُن أ فت رأإلىأمعلمل أأ أعض  أف  

أاللملكلبأ أاسلتلخلداد ))ك مبقت((أمماأُعن أاسلتلملرا 

      ألؤنفاُاتأالعض ُ 
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أحيا أهل الفقيد وحزب طليعة لبببنبان البعبرببي االشبتبراكبي  
ذكرى مرور أسبوع على وفاة الرفيق مبحبمبد إببراهبيبم ونسبا،  
 وفيها ألقى الرفيق حسن خليل غريب كلمة الحزب، وهذا نصها: 

 أهل الفقيد وأصدقاؤه ورفاقه
 إيها الحضور الكريم

يشرفني أن أتكلم بمناسبة مرور أسبوع على رحبيبل أببي 
إبراهيم، ويحز في نفسي أن أقف مرة أخرى في تأبين رفيبق 
آخر يرحل من بيننا، واألكثر إيالمًا أنهم يرحلون الواحد ببعبد 

 اآلخر ليتركوا في النفس غصة وألمًا وحرقة.
في ذكرى مرور أسبوع على رحيلك أيها الرفبيبق البغبالبي، 
يتوالى على ذاكرتي الكثير من المواقف التي كنت تتميز بها، 
وتتفر د بها عن اآلخرين، وهي هدوءك البمبمبيبز، ونبظبرتبك 
الحزينة إلى كل ما تراه منتشرًا من مظاهر سبيبئبة ووقبائبع 
أليمة يمرُّ بها مجتمعك الصغير وكذلك مجتبمبعبك البكبببيبر. 
وكثيرة هي الوقائع السيئة في وطنك الصغير لبببنبان، وفبي 
وطنك العربي الكبير. وكثيرة هي الوقائع األليمة والبثبغبرات 
المؤسفة التي كنت تشير إليها باختصار، فبي البوقبت البذي 
كان يمتلم قلبك باأللم الكبير ويعتصره أسفًا ولبوعبة. فبمبا 
يحصل في لبنان كان في نظرتك وكأنه يحصل فبي ببيبتبك 
ويهمك شأنه، وينالك منه األلبم كبأنبه شبأن مبن شبؤونبك 
الخاصة، فكنت ال تميز بين الهم الشخبصبي والبهبم البعبام، 

 وهذه ميزة إنسانية بامتياز.
يا رفيقي لقد نهلت من مبادئ اإلنسبانبيبة مبن عبائبلبتبك 
الصغرى، تلك العائلة الكريمة والعزيزة النفس التي كافبحبت 
ألخذ دورها في المجتمع بعزة وكرامة وإباء. وتعم بقبت تبلبك 
المبادئ في نفسك عندما وجدت ضالتك فبي حبزببك البذي 
أعلن انحيازه للطبقات المضطهدة والمأكولة حقوقبهبا، كبمبا 
أعلن أنه ضد االستعمار والصهيونية ألنهما ابتلعا فلسبطبيبن 
كأرض عربية ويعمالن على إعادة تفتيت الوطن العربي، كما 

 هو حاصل اآلن. 
لم يوفر النظام في لبنان حقوق المواطنيبن مبن جشبعبه 
وأطماعه، فهو النظام الذي يقتات حتى على جماجم الفبقبراء 
والكادحين. وهو الذي يستغل عواطف اللبببنبانبيبيبن ببحبجبة 

 الدفاع عن طوائفهم. 
لقد تعم قت يا أبا إبراهيم أكثر عنبدمبا كبنبت تبعبتبببر أن 
صرخة متألم في لبنبان تبحبز فبي وجبدانبك، وأي صبرخبة 
تتصاعد من أي بقعة في الوطن البعبرببي هبي صبرخبتبك، 

 وكأنها نابعة من مشاكلك الشخصية.
 أيها الراحل الغالي

لقد واكبُت شخصيًا مسيرتك البعبقبيبديبة مبنبذ البببدايبة، 

وتمعنت بخصالك الذاتية منذ أصبحت فردًا مبن مبجبمبوعبة 
تؤمن باألفكار الوطنية والقومية، فوجدُت فيك اإلنسان الذي 
ال يشعر بهمومه الذاتية إال بالقدر البذي تشبكبل جبزءًا مبن 
مشاكل مجتمعه وأمته. وكانت كل مشكبلبة مبنبتبشبرة فبي 
مجتمعك تشكل همًا شخصيًا لبك، فبذاببت مشباكبلبك فبي 
مشاكل المجتمع الوطني الذي تعيش فيه، والمجتمع القومي 

 العربي الذي تحلم ببنائه.
لقد وقفت ضد انتشار الفقر والجهل والطائفية والشبرذمبة 
القومية المنتشرة في المجتمع العربي، فلم تقف حياديًا، ببل 

 نذرت نفسك لإلسهام في توضيح أسبابها، ونشر ثقافتها.
كنت أيها الرفيق الغالي في خندق الدفاع عن قضايا لبنبان 
واألمة العربية ضد األوبئة والمشكالت الداخلية، كبمبا كبنبت 

 ضد أي تدخل خارجي في شؤون الوطن واألمة. 
فأما على الصعيد الداخلي فقد كنت في خط البدفباع ضبد 
الفقر والطائفية، فآمنت بأن االشتراكية، على قاعدة التنميبة 
االقتصادية عالج للبطالة والفقر. وآمنت ببناء الدولة المدنيبة 
كعالج آلفة الطائفية. ولذلك وقفت ضد األنظمة البرسبمبيبة 
التي تقتات على حساب البعبمبال والبكبادحبيبن. وضبد دعباة 
الطائفية الذين يعملون على تفتيت المجتمع فبرقبًا ونبحبل. 
وآمنت بأنه ال حل سوى ببناء نظام يضبمبن البحبقبوق لبكبل 
المواطنين، بغض النظر عن دينبهبم ومبذهبببهبم، ألن ا   
تعالى خلق البشر جميعهم، فهم إما أخ في الدين، أو أخ فبي 
الوطن، أو أخ في اإلنسانية، فكلهم سواسيبة عبنبد ا ، وال 
يجوز ألي كان أن يبمبيبز ببيبن إنسبان وآخبر إالَّ ببالبتبقبوى 

 واإلخال  في خدمة المجتمع.
وأما على الصعيد الخارجي فقد كنبت مبن البمبنباهضبيبن 
لالستعمار والصهيونية، ومناهضًا لكل طامع في أي شبر من 

 أرض العرب. 
 ولذلك كانت فلسطين السليبة قبلة لنضالك. 

وكان تحرير لبنان هدفك فكنت من المقاومين لبالحبتبالل 
 الصهيوني، وكان محراب المقاومة قبلتك في النضال. 

وعندما احتلَّ العراق كان يشكل تحبريبره هباجسبًا دائبمبًا 
لديك، فلذلك كنت تواكب عمل المقاومة العراقية باهبتبمبام 

 بال  وتعلن تأييدك الستمرارها حتى التحرير الكامل. 
 أيها الرفيق الغالي

في ذكرى مرور أسببوع عبلبى وفباتبك، نبعباهبدك عبلبى 
االستمرار في طريق النضال من أجل األهداف البتبي آمبنبت 
بها. وال يسعنا في هذه المناسببة سبوى أن نبتبقبدم ببأحبر 
التعازي آللك وذويك، وأصدقبائبك ومبحبببيبك. ونبدعبو لبك 

 بالرحمة ولذويك الصبر والسلوان.
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أهلال أ أسلاملر  حض  أ ئيسأ ؤدُ أعي أقنياأالشيلخ

أملدُلرأ أعلملر، أن ل   دُف ،أعض أالمجؤسأالبؤد أننل  

أملدُلرأ أ لدُلفل ، المد س أالقا قأالشيخأننيسأعلؤل د

أسلعلقل ع،أ أنمليل  مت سط أ اهبياألؤصبيا أا ستلال

أاللملد سل ،أ ممث أالهيئ أاإلدا ُ أف أمجؤسأا ه أف 

أمل أ معم أالمعؤمي أ المعؤماتأف أالمد س أ،أ شلد

ا ه أ نقا وأالمكرم أ،أكرمتأإدا  أمد س أعي أقنليلاأ

أاللملر ليل أ المت سط أالرسمي أ الهيئ أالتعؤيمي أفيهلا

أسل أ الفاضؤ أسؤ ىأمحمدأن  أده أ مناسب أ ؤ غلهلا

  أالت اعد

أنكلدأ أ لدُلفل  كؤم أمدُرأالمد س أا ستالأسهليل 

أهل أ أاللملد سل  أفل  خاللهاأ أ أ كرُ أالمر ي أا  لى

 كرُ ألألدأ،ألألختأ،أاال ن أ،أالز ج ،أه أ كرُ ألز جهاأ

أشليلد أ المر  دأعؤ أ دُف أالي أنقتم أس  أ لنلا 

أاللد لل أ أ لكل  ألل   مر   هأ، كرمهأ نب أقصد أُل د

أالل لاد أ أُلكل  أ لل  أ،   م أن ني أهالح أللؤلتلعلؤليل 

أعليل  أ أ لفلتلح المخؤص  أُ  من  أعؤىأالتر ي أ نها

أهلي أ أ، أاللملعلرفل  أعلؤلى النش أ قؤ  ه أ قا ؤيته 

أعلؤلىأ أ  لحلرضله أا نقلا  المعرف أالت أ ر تأ  حر 

  أاالنتصا أعؤىأالجه أ ليسأاالكتفا أ ك أالمعا ف

 شددأمدُرأالمد س أف أكؤمتهأعؤىأشدأا ز أ ع دأ

أإعلملا أ أعلؤلى الخناهرأ م اكب أالجي أالصاعدأ  ّضله

الع  أ ه  أال ي أ مخالف أاله ى أم كداأعؤىأاللد  أ

الرُاد ألؤمد س أعم مًاأ مد س أعي أقنياأالمت سطل أ

  أالرسمي أخص هاأكأدا أمحافم أ ندا أ  يير

أن ل أ أملحلملد كؤم أالمكرم أالمر ي أالفاضؤ أسؤل ى

أ لدنأ أملي أاللجلهل  ده أجا أفيهاأ أكيدأعؤىأم اجلهل 

المر  دأعؤ أ دُف أ شييدأالبنا أ جمعأالمتلعلؤلمليل أ

أمل  لد،أ  المعؤمي أ حتأإشرافأإدا  أ كيم أف أ نلا 

أ قلهليل أ  نكدتأكيلكأعؤىأد  أالمرن أالمث ف أ لعلد

أ اعأ  قب  أ عؤيمهاأ مشا كتهاأالرج أف أ نا أمجتملع

  متكام  أ

أاللر ضل أ أققل  ث أكؤم أالمعؤمي أنل تهاأمق  ل 

أ ل  أ أفليلؤل  أعلرض المعؤم أعفافأ عدأ،أ عدهاأ ل 

نشا اتأالمر ي أالمكرم أ كؤماتأ المي هاأ   دُره أ

لهاأم أإعدادأالمرشد أالصحي أف أالمد س أالمعلؤلمل أ

أهليلفلا أ أاللزمليلالت أمل  هالأكب   أ أ كؤماتأ جداني 

  أ دُاناأ ناتأالمكرم 

أ ملعلؤلمل أ أإدا   أمل  أ ل لدُلرُل  أد ع   أ  دُل 

أاللتل أ أللؤلملكلّرمل  المد س ،أ نخرىأم أ ئيسأالبؤدُ 

  أقدمتأ د  هاأد عاألمدُرأالمد س 

 *أ*أ*أ*أأ*
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خمسون عامًا على هزيمة البخبامبس مبن حبزيبران عبام 
، تلك الهزيمة التي شكلت تداعياتها منعطفًا خبطبيبرًا 0167

في مجرى الصراع بأهدافه ومعطياته وأفاقه المستبقبببلبيبة، 
فإذا كانت السنوات التي أعقبت النكبة الفلسطينية البكبببرى 

، سنوات تثبيت الكيان االغتبصباببي عبلبى أرض 0141عام 
فلسطين ومده بكل أسباب القوة التي تضمن تفبوقبه عبلبى 
كل العرب، فإن األنظمة العربية التي ولدت مبن رحبم هبذه 
النكبة وردًا عليها، اكتفت من تأمين مستلزمبات البمبواجبهبة 

األمبنبيبة   –القادمة بالشعارات، وتطوير المنظومة العسكرية 
ألغراض القمع باإلضافة إلى بناء تنمبيبة مشبوهبة عبمبقبت 
الفقر وانتهت بضربة من ضربات البطبيبران البمبعبادي، ألن 
الذين تولوا السلطة في تلك المرحلة عطلوا الديموقبراطبيبة 
وغيبوا دور الجماهير، وتلطوا خلف الخطب الرنانة لتبعبطبيبل 
التغيير الحقيقي بوهم أن مثل هذا األمر يتبحبقبق ببقبرارات 
بيروقراطية وأوامر عسكرية شبيهة لبمبنبظبومبة البتبعباطبي 
الهرمي في الجيوش، ومارسوا التزييف المقصبود ببزعبم أن 
الكيان الصهيوني نجح في احتالل األرض إال أنبه فشبل فبي 

 هدفه األساس إسقاط "األنظمة الوطنية"؟!
وفي لحظة تمركز قوات العدو الصهيوني على ضفاف قناة 
السويس ونهر األردن وآخر حبدود البجبوالن، أخبذت األمبور 
توحي وكأن هذه األنظمة كانت تقرأ ثقل الهزيمبة البقبادمبة 
وتتحضر للتعاطي مع تداعياتها، وبدأت فبي البتبعباطبي مبع 
قضية فلسطين بمنطق يبخبتبلبف إلبى حبد البنبقبيبض مبع 
شعاراتها السابقة، والتناقض الحاد مع اندفاعبة البجبمباهبيبر 

في أقل من  0167و 0141العربية الغاضبة بعد زلزالي عام 
عقدين من الزمن، فعلى الرغم مبن وعبود هبذه األنبظبمبة 
بمواصلة الحرب على قاعدة أننا لم نبخبسبرهبا ببل خسبرنبا 
معركة فإن سلوكها كان يسير في اتجاه مغاير، فقد اخبتبفبى 
والى األبد شعار "تحرير فلسطين" من خبطباببهبا السبيباسبي 
وإعالمها وخطة تحركها على المستويين العبرببي والبدولبي، 
واستعيض عن ذلك بشعار إزالبة أثبار البعبدوان وانسبحباب 
"إسرائيل" من األراضي التبي احبتبلبت فبي حبرب حبزيبران، 
ونستطيع القول عن تلك المرحلة أن غطرسة العدو وصلبفبه 
وغرور النصر الذي حققه دفعها إلى ممارسات ميدانية توحبي 
وكأنها مستمرة في المعركة باإلضافة إلى حاجتها إلبى أوراق 
ضغط في إدارة عملية سياسية تحاول أن تلتف علبى غضبب 
الجماهير الملتفة حول المولود الجديد الثورة الفلسطبيبنبيبة، 
ولفت نظر المجتمع الدولي إلى ضرورة مساعدتهبا فبي حبل 

 من مأزق وجدت نفسها فيه.
وللتدليل على حقيقة مواقف هذه األنظمة من مسبتبقبببل 

الصراع العربي الصهيوني والبمبوقبف مبن قضبيبة تبحبريبر 
فلسطين هي قمة الخرطوم التي أعقببت البهبزيبمبة والبتبي 
حاولت امتصاها غضب الشارع العربي والحد من انبدفباعباتبه 
برفع شعاراتها الثالث "ال صلح" ال تفاوض، ال اعبتبراف، هبذا 

 في الظاهر أما الواقع فقد كان مغايرًا تمامًا.  
إن قراءة موضوعية لقمة الخرطوم بعد كل هذه السبنبوات 

 تفضي إلى الحقائق التالية:
مصالحة بين من يطلقون عبلبى أنبفبسبهبم "األنبظبمبة  -

 الوطنية" ومعسكر األنظمة الرجعية.
قدم معسكر الرجعية العربية مساعدات مبالبيبة ثباببتبة  -

 ومحددة ودائمة لدول المواجهة.
تخلي "األنظمة الوطنية" عن شعارها ومسباعبيبهبا فبي  -

السعي إلسقاط األنظمة المصنفة رجعيبة وإقبامبة عبالقبات 
 طبيعية معها.

تخلي أنظمة المواجهة عن شعارات تحبريبر فبلبسبطبيبن  -
وإحالة األمر إلى المعسكر اآلخر الذي يتولى حل القضية عببر 
التسويات بحكم عالقاته وتأثيراته على مركز القرار الدولبي، 
خاصة الواليات المتحدة القادرة على تولي تسويبق البحبلبول 

 المستقبلية وفرضها إذا استدعى األمر.
وبناًء على هذه النتائج االتفاقات كانت الحرب على البثبورة 
الفلسطينية بهدف تصفيتها أو على األقل تدجينها، وكبذلبك 
على كل الحاالت المتقدمة في الوطن العربي البتبي ببلبغبت 
ذروتها، ولو بعد سنوات طويلة بالمشاركة في العدوان عبلبى 

، كما أنها عبببرت 0119العراق وحصاره ومن ثم احتالله عام 
عن نفسها مباشرة من خالل قبول األنظمة العبرببيبة ببقبرار 

تشبريبن البثبانبي  00فبي  040مجلس األمن الدولي رقم 
الذي دعا إلى انسحاب "إسرائيل" مبن أراٍض احبتبلبت  0167
، وليس كل األراضي، وبحق جميع دول المنطبقبة 0167عام 

في العيش بحرية وأمان وضمن حدود آمنة ومعترف بها، فبي 
إشارة صريحة لالعتراف بشرعيبة االغبتبصباب الصبهبيبونبي 
لفلسطين الذي تطور الحقًا بقبول مشروع وزيبر البخبارجبيبة 
األميركية وليم روجرز في نقلة واضحة تعني اإلقرار ببالبحبل 

بالمبئبة  11األميركي الذي عبر عنه السادات الحقًا بالقول أن 
من أوراق الحل في يد الواليات البمبتبحبدة، ومبن ثبم حبرب 

، ومبا 0179التحريك ال التحرير في حرب تشرين أول عبام 
تالها من تطورات ميدانية وسياسية يدفع العرب حاليًا ثمنها 
باهظًا على كل المستويات دون أن ترف عيون حكام أدمبنبوا 
الخنوع واالستسالم بغض النظر عن التسميات أو التصنيفات 

 رجعية أم معارضة أم ممانعة.
* * *  * * 
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منذ أن كان تيارًا فكريًا اكتشف البعث عمق العالقة بين 
العروبة وفلسطين وتبنى شعار مركزية  القضية 
الفلسطينية، وربط بينها وبين أهم أهدافه 
"الوحدة" )فلسطين طريق الوحدة والوحدة طريق فلسطين 
انطالقًا من فهم علمي موضوع لطبيعة الصراع الوجودي 
على أرض فلسطين، بين األمة وأعدائها، وترجم إيمانه هذا 
عبر كل معاركه النضالية أن كان على المستوى القومي 
العام، وفي كل قطر، ألن معركة تحرير فلسطين ترتبط 
بالديموقراطية والتقدم، برغيف الخبز وحبة الدواء، ودفع عن 
طيب خاطر أثمانًا كبيرة وما زال متمسكًا بهذا الثابت القومي 
رغم كل ما يواجهه من تحديات وما يترتب على ذلك من 
تداعيات لعل أخطرها على اإلطالق ما تعرضت له تجربة 
حكمه الوطني في العراق التي دفعت كل قوى الشر في 
العالم، من التمرد الكردي العميل إلى الحرب العدوانية 
اإليرانية، فالعدوان الثالثيني الغاشم وما سبقه ورافقه من 
حصار ظالم استمر لحين غزو العراق واحتالله في العام 

، لتبدأ بعدها صفحة االحتالليين األميركي واإليراني، 0119
خاصة أن الحكم الوطني في العراق أثار حفيظة كل قوى 
األعداء ألسباب عديدة ومتعددة لعل في مقدمتها عندما وحد 
خندق الجهاد من بغداد إلى القدس، ورفع شعار نقتسم 
وشعب فلسطين رغيف الخبز وحبة الدواء وشعار مركزية 
القضية الفلسطينية الذي اكتشفه البعث وترجمه فكرًا 
وممارسة تحول إلى شعار كل القوى الوطنية والقومية 

العربية ومسلمة جماهيرية عربية للمؤمنين بتحرير 
 فلسطين وحق هذه األمة في الوحدة والنهوض والتقدم.

وفي خضم األحداث الراهنة وما يتعرض له الوطن العربي 
من تحديات ومشاريع مشبوهة، وما تشهده ساحاته من 
أحداث خاصة في سوريا وليبيا واليمن بهدف تفتيته 
وتقسيمه على أسس طائفية ومذهبية وعرقية، وما يتعرض 
له العراق في نفس السياق في ظل حرب إبادة على مقومات 
الحياة من قبل التكفيرين )داعش والحشد( تتقدم قضايا إلى 
مستوى عال في سلم األولويات ويصل بعضها إلى مستوى 
قضية مركزية، خاصة قضية تحرير العراق، ألن عراقًا عربيًا 
ديموقراطيًا موحدًا هو ضرورة قومية الستعادة األمة توازنًا 
مفقودًا، وواحد من أهم استعادة العرب لزمام المبادرة 
وارتباط ذلك ارتباطًا حتميًا وثيقًا بتحرير فلسطين، ومنعًا 
للجدل وتساؤالت بعض المشككين نجزم بالقول أن تقدم 
قضية تحرير العراق إلى مرتبة القضية المركزية، أو 
استعمال هذه المفردة في بعض البيانات أو المقاالت ال 
يعني أبدًا االنتقا  من مركزية القضية الفلسطينية بل 
تأكيدًا عليها وتمسكًا بها، فالبعث هو حزب فلسطين التي 
ستظل في قلب نضاله وتضحياته والدم الطهور الذي يقدمه 
في كل ساحات الوطن العربي وخاصة في العراق حيث 
يخوض مناضلو البعث هذا النضال البطولي الدامي ومعهم 
كل ثوار المقاومة بقيادة الرفيق األمين العام عزة إبراهيم 

 وعينه على فلسطين.
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ضمن حدود بلدية البيرة، حيييق قيام  9191في عام  مخيم األمعريقام الصليب األحمر بتأسيس 
بتوفير الخيام لالجئين الذين قدموا من مدن اللد ويافا والرملة، باإلضافة إلى الذين لجأوا من قرى بيت 
دجن ودير طريف وأبو شوش ونانا وسادون جانزه وبيت نباال. ومثل باقي مخيمات الضفة اليريربييية، 

 .فقد تأسس المخيم فوق قطعة من األرض استأجرتها األونروا من الحكومة األردنية
وعملت على بناء وحدات سكنية ذات أسيقيف  9191وقد تسلمت األونروا مسؤولية المخيم في عام 

، كانت األونروا قد أتمت استبدال كافة الخيام بالمساكن االسيمينيتييية  9191اسمنتية. وبحلول عام 
حيق حصلت العائالت التي ال يزيد عدد أفرادها عن خمسة أشخاص على مسكن مؤليف مين فيرفية 

 .واحدة فيما حصلت العائالت األكبر على مساكن من فرفتين
كيلومتر    1910 واليوم، فإن المخيم يرطي مساحة من األرض تبلغ  

مربع، ويفصل بين معظم المساكن مساحة تقل عن نصف ميتير   
األمر الذي يجعل التهوية داخل المخيم ضعيفة للراية. وييرتيبي   

 .المخيم بشكل كامل بشبكتي الماء والكهرباء البلدية 
، 9119وفي أعقاب إعادة نشر الجيش اإلسرائيلي في عيام 

 .أصبح المخيم واقعا تحت سيطرة السلطة الفلسطينية
 .%71وتبلغ نسبة البطالة في المخيم 

وقد فاز فريق كرة القدم في المخيم بالبطولة الفلسيطييينييية 
لكرة القدم مرات عديدة، وتمت تسميته لتمثيل فلسطيين فيي 

 .المسابقات اإلقليمية والدولية
الجي  مسيجيل اليتيوزييع  919911إحصائيات أكثير مين 

 :الديموفرافي
 مدرستان، تعمل مدرسة اإلناث االبتدائية بنظام الفترتين

 .مركز توزيع أفذية واحد
 مركز صحي واحد تابع لألونروا

 وحدة عالج طبيعي واحدة
 مركز إعادة تأهيل مجتمعي واحد

 مركز أطفال واحد
 مركز برامج نسائية واحد

 البرامج العاملة في المخيم
 التعليم

 اإلفاثة والخدمات االجتماعية
 شبكة األمان االجتماعي، اإلقراض الصرير، الصحة

برنامج المال مقابل العمل، برنامج الرذاء الطارئ والمساعيدة 
النقدية، المشاكل الرئيسة بطالة عالية نيقيا اليميسياحيات 

 الفارفة مدارس مكتظة تهوية سيئة.
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أعلثلملا أ أن لملد جا أهياأف أ  ا أنجر هأمعهأغاد 

 لمجؤ أنل ا أالق داني ،أ هياأنصأالح ا :

 

أ صلفليل أ *كا أن أاعترفتأاإلدا  أا مرُكي أ خلطلأ

أفل أ الرئيسأهدادأ قي ،أه أ ت قعأ د ثأ  ليليلر

 القياس أا مرُكي أ جا أالشرمأا  س أ قالس ؟*

أ ل أ أالشلهليلد، ه أل أُعترف اأ خطأأاغتيا أالل لائلد

اعترف اأ أ أدخ له ألؤعرامأل أُك أالهدفأمنهأإ لال أ

أاللتلجلر ل أ نمادأدُم را  ،أ إنماأكا أالهدفأ صفيل 

أاالشلتلراكل ،أ أاللعلر ل  ال  مي أالت دمي ألحزوأالبعلث

أُلؤلزملهل أ أ هليا  هي أه أالح ي  أالت أاعترف اأ ها،

أاللملقل  لليل أ ليسأاالعتيا ألؤعرامأف  ،أ إنماأ حمل 

ال ان ني أف أ ع ُ أشعبأالعرامأع أك أماألحقأ هأ

 م أنضرا  

 

أ لعلدأ أالل لادمل  *كي أسيك  أشك أ حاللفلا لكل 

 التط  اتأالقياسي أالت أ دثت؟*

أملدىأ  ؤُ أالبعثألؤتحالفاتأف أالق دا أ   دأعؤى

ال روأن أالبعدأم أالبرنامجأال  ن ،أ ف أمر ؤ أمعين أ

ه أ رنامجأإس ا أالنملادأأ- الأُزا -كا أهياأالبرنامجأ

أ ُصلفل أ أآثلا    إ ال أ دُ أدُم را  أ  ن أُلزُل 

أ اللململالل أ مر كزا هأ ُبق أالعد أ ُؤ  أالتماُلزات

أللتلنلمليل أ أ ُل سلس الت أ دثتأف أإ ا أهياأالنماد،

مت ازن أج رافيًاأ اجتماعياً؛أ  أغياوأهي أالتنمي أكا أ

أن أ أالقلؤلمل  ه أالقببأف أالممال ،أ الحرا أالشعب 

 المقؤحألبع أالمنا قأا كثرأ خؤفًا 

أاللعلهلدأ  أملنلي أاللتلملاُلز أهليا أالقل دا  أ  ث ل د

أاللمل لفل لل أ االستعما  أ تطبي هألقياساتأالمنلا لق

أملنليأ  إهما أا  راف،أكماأن أالحك ماتأالملتلعلاقلبل 

أاللتلملاُلزات،أ االست ال أ تىأُ مناأهياأل أ عالجأ لؤلك

أفل أ أ قل   هي أم أن ل ُاتأال ضاُاأالت أ حتاجأإلى

أعلؤلىأ  ا أإس ا أهياأالنماد،أ ُنصأالبرنامجأال  ن 

أاللدسلتل  أ أنملاد أاللمل ا لنليل  الدُم را ي أ  قلا  

 ال ان  ،أ الفص أ ي أالقؤطات،أ التنمي أالملتل ازنل أ

أفل أ أ الشلفلافليل  ف أالبالد،أ اإل اد أالحر أالمقت ؤ ،

أاللعلادأ المحاسب ،أ إعاد أم سقاتأالد ل ،أ الل لطلاع

أاللتل لددأ أ لركل  أُل ل د أاللي  أالل لطلاع  اعتبا  أه 

 االقتصاد أف أالق دا  

 

أ لتل افلقأ أسليلاسليل  أقل ى أهلنلا  أن  أ لرى *ه 

  رامجك ؟* معأ

م أُ تروأم أهياأالبرنامجأ ُ افقأعؤيهأفقنتحال أ

أا خلرى،أ معه،أ هياأنساسأ حالفناأمعأال  ىأالقياسي 

 ُتفا تأللكأالتحال ،أفهنا أق ىأ ؤت  أمعناأفل ل أ

أ لعلدأ أملا    أإس ا أالنماد،أ نخرىأ تفقأمعناأعؤلى

أاللتل أ إس ا أالنمادأ صدم،أ  ع أال  ىأالقياسيل 

 تفقأمعناأعؤىأ رامجأنجدهاأ  مجردأماأُتح قأالهدفأ

أمل أ أ قلعلتله أململا ا   أ ه أإس ا أالنمادأ تمؤص
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أ أ-م اثيق،أ  أ  عضها أظلهل   ملتل ليلراتأ   لدعل ى

 تراجعأ تىأقب أس   أالنمادأعماأ قلعلتأ أ-سياسي 

أاللي أ عؤيهأم أ رامج،أمث أ رنامجأالبدُ أالدُم را  

  اف تأعؤيهأق ىأاإلجماعأال  ن   أ ُمك أال   أإننلاأ

ف أق ىأاإلجماعأاآل أنشك أكتؤ أمنقجم أف أ ؤُتهلاأ

أ فل أ أاللنلملاد لؤ اقعأالق دان ،أف أإ ا أإس ا أهيا

  رامجأماأ عدأإس ا ه 

 

أا زمل أ *ما أنُكأف أالحك م أالجدُد أ ه أستحل 

 الق داني ؟*

أ ليل أ أفلرم أ هلنلاللك ه أنفقهاأالحك م أال دُم 

أكلؤلهلا؛أ الحك م أ القؤط ،أ ا خير أالأ زا أ يدأالبشيلر

أهلا تأ القؤط أالقياسي أ التشرُعي ،أ  تىأالل لضلا 

 سؤط أ حتأعبا  أالرئيس 

نماأالحك م أفه أندا أ نفييُ أ ليقتأه أالقؤط ،أ 

أ لأ أ أعلؤلملا أللؤلحلكل مل ،  معا ضتناألؤقؤط أ ليقت

الحك م أالحالي أليسأفيهاأجدُد،أفرئيسأالحك م أه أ

أ أمل  أأ20عض أمجؤسأقياد أالثل    د،أ7494ُل نليل 

أ قل أ  المقاعدأالرئيق ألؤقيدأعمرأالبشيرأه أ كر 

أ هل أ أالل ز ا  هالحأ قدأقادأ تعيينهأ ئيقاًأللملجلؤلس

أ لل أ قرُ أ ئيسأالجمه  ُ ،أليلكأليسأهنالكأجدُد

أهل أ أ لرح أ ملا أللؤلحلكل مل ، أجلدُلدًا ُطرحأ رناملجلًا

 الأنكثر  محاهصاتأجدُد أ

 

*لك أعؤ أالحاجأنكدأعؤىأن أهنالكأ شرُاتأسيراهاأ

 الناسأقرُبًاأم أالحك م ؟*

نقمعأم أعؤ أالحاجأ البشيرأ ك أهي أالزمر أ منليأ

دأع أالبشرُات،أ ه أ مخضتأع أ شطيلرأ7494عادأ

أاللبلشلرُلاتأ لؤق دا أ ع أخراوأف أك أمكا   أ هل 

ه أاالنبطاحأنمادأا مرُكا ؟أ هياأالنمادأالي أ اللملاأ

أ ننصلا  أ أهل    نىأ دن أالعياوأ مرُكاأاآل أُبلتلهلج

أ ُلتلملنل  أ  المطبؤي ألهأ  ب  أنمرُكاألهياأاالنبطاح

 ال روأم أالقيدأ رامب 

 

أانلفلراجأ أإللى أسليل د  أالل لرو *ه أاالنفتاحأعؤى

 اقتصاد أ  ح يقأالرفاهي ألؤشعبأالق دان ؟*

لدُناأ جر  أالمر  دأمحمدأنن  أالقادات،أالي أقلددأ

أعلر ل ،أ أزعليل  أن   مرُكاأ لؤصهي ني أماأل أُ دمله

  افقأعؤىأن أُخرجأعؤىأاإلجماعأالعر  أ عؤىأث ا لتأ

أ غليلرهلا،أ أ اللدُلنليل  مصرأ عؤىأالم دساتأال  نيل 

أا لفلاقليلتل أ  ُ ب أ زُا  أمنفرد ألؤ دسأ عدأ  قيلع

أ)القلالد(،أ أا لفلاقليل  كامبأدُفيدأ ُيهبأ ُ قعأعؤ 

أ لملطلرأ  معأ ع دأنمرُكي أكا أُم أن أالقما أس ف

عؤىأمصرألهباً،أ لك أمالاأ دثأف أمصر؟أه أقلاملتأ

نمرُكاأ دع أمصرأ حيثأُح قأنن  أالقاداتأالرفاهليل أ

الم ع د ألؤشعب؟أندأن أالي أالحدثأكا أه أالن ي أ

أالقلاداتأ ليلك؟أإلأ عدأ  قيعأا فاقي أ)القالد(أنضلطلر

إلىأن أُرفعأك أا سعا أ ماأفيهاأنسعا أالخبز،أمماأندىأ

أعلؤلىأ إلىأانتفاض أمصرأالشهير أضد ،أ الت أنجبر له

اعت ا أك أنل ا أالطي أالقياس أ الدُن أمقيحليليل أ

أعل أ أعلزلله  مقؤمي أ ق ىأسياسي ،أ ه أماأقادأإلى

جماهيرأشعبهأ اغتياله،أفه أُقتطيعأالبشيرأن أُ لددأ

 لؤ الُاتأالمتحد أا مرُكي أنكثرأمماأقدمهأالقادات؟

أاللملجلتلملعأ  كماأننه أُتباه  أ أنه أقدأاخلتلرقل ا

الد ل أ  ح ُؤهألمجتمعأمقاندأل ن ال،أ هي أنكلي  ل أ

أ71كبير ؛أفف أ أا دنلىأ3079ملاُل  أالشلرم أد  ُل  د

أ"نلاُلتأ أُقلمل  أُلمليلنل  ا مرُكي أكتبأفيهاأكلا لب

أفل أ أقلر ت فيرجق  "أ قا أ)إ أالد ائرأا مرُكي أقلد

أ لللكأ أالقل دا ، أ لجلا  هي أالمر ؤ أ  ييرأسياستها

ألليللكأ  عددأ كرا أنم لجأالجن وأف أشما أالق دا ،

  ر أ فعأالع   اتأاالقتصادُ ،أ  شجيعأد  أاللخلؤليلجأ

عؤىأمقاعد أالق دا أاقتصادُاً(،أ هياأكا أقب أ داُ أ

 الح ا أمعأن كا أالنماد 

 

أملعأ *ه أ  صدأن أماأ دثأم أ  ددأ جا أالعالق 

نمرُكاأكا أمخططًاألهأ ليسأنجا ًاأللؤلد لؤل ملاسليل أ

 الق داني ؟*

أاللد ائلرأ إ أماأجرىأكؤهأكا أعبا  أع أ نفييألخط 

ا مرُكي أالنافي أ جا أالق دا ،أ ليسأنتيج ألبط التأ

أنملرُلكلا،أ أاخلتلرام  كفا  أالد ؤ ماسي أالق داني أفل 

أفل أ  اآل أه أُتصا ع  أ   أم أكا ألهأالد  أا  رز

أملنلفليُل أ اخترامأالقياس أا مرُكي ،أ ينماأه أمجلرد

أقليل أ لؤقياس أالت أنقر هاأنمرُكا،أ  أ  الحرفأال ا د

أملاأ  أ أ فعأالع   اتأُت أ  اسط أالقيدأا  اما،أ هيا

أ ملنلحأ  دثأ الفع ،أعؤىأا ق أ فعأال را ُ أا  ليل 

أن أ أكلملا أالل لرا ات  أهلي  الق دا أست أنشهرألتنفيي

أا ملنل أ أالصلعليلد التعا  أ ي أالق دا أ نمرُكاأعؤى

أنلفليأ أ ل  أجلدُلدًا، ألليلس  االستخبا  أ االقلتلصلاد 

الق دا ،أ  جا زأ  شت أهند مأالن دأالد ل أ تصفي أ

أ خلروأ أاللد لل  م سقاتأال طاعأالعاد،أ مل سلقلات

أ جلنل و،أ أشلملا  المجتمعأالق دان ،أ شطرأالبؤدأإللى

أاالسلتلخلبلا  أ خض عًاأل مال اتأا مرُكي ،أ اللتلعلا  

أ د ،أ أ ل  أنسلامل  مقتمرأ دً اأم أعرضه أ قلؤليل 

  قؤي أكا ل سأ  قؤي أجماعته أم أاإلسلالمليليل ،أ

أللؤل لا أ  قدأكا أق شأُقافرأ مرُكاأ شك أمنلتلمل 

أخلؤلفله أ  المخا راتأالمركزُ أا مرُكي ،أ كيلكأُفع 

 ن أالقيدأمصطفىأعثما أعندماأكا أ زُرًاألؤخا جليل أ

أإُله(أ أن  هرحأ أ أالق دا أُشك أسمعأ  صرأللأ)س 
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أن أ أاآل  ف أالمنط  ،أليلكأفاالنبطاحأقدُ ،أاللجلدُلد

قبؤتأنمرُكاأ يلكأاالنبطاح،أ اعتمدتأسياس أالهبل  أ

أكلبليلر أ الناع أم أقب أعامي أن أثالث ،أ  يلتأجه دًا

أقل ىأ م أخال أال سي أا فرُ  ،أ نقنعتأملجلمل عل 

أللملخلطل أ أ صلدت ندا أالق دا   أ لك أق ىأاإلجماع

أ الشللعللبأ أإلجللهللاضلله، أ سللعللت أالللنللاعلل  الللهللبلل  

 المخط أا مرُك أإل ال أنمدأالنماد  ُرف أ

أُلنلفلعأ ألل  نماأن أُتح قأ حق أف أاالقتصادأفهيا

أ الشلعلبأ الحك م أ  أعؤىأالعكسأسي   أالمعا ض 

  ف أالنضا أضدأالنماد 

 

أللألزمل أ أُلنلتلبله ألل  *ه أهحيحأن أ زوأاللبلعلث

 الق داني أإالأ عدأن أاستفحؤت؟*

أ ليلثأ *ُبد أننهاأاستفحؤتأمنيأالي دأا   أل ن لال؛

أُقلتلنلدأ ن أالبعثأنهد أ يانًاأقا أفيهأ)إ أهياأالنملاد

ألل أ عؤىأ رنامجأالجبه أاإلسالمي أال  مي أ ه أ رنامج

ُزُدأهي أا زم أإالأ ع يدًاأ  فاقماً(،أ  دنأُعم أإلقناعأ

ال  ىأالقياسي أ تنفييأميثامأالدفاعأع أالدُم را يل أ

أ ل أ7492ن فمبرأعادأأ71الم قعأف أ د،أ قددأميكلر 

أثل أ7494 عدهاأاعت ا أست أم أعناهرأالبعثأف أ د،

أجلانلبأ أإللى لعبأد   أالطؤيع أف أال  اتأالمقؤلحل 

ال  ىأا خرىأف أالتنمي أال  ن ألضبا أ ضبا أه أ

أ لزوأ أ لأخلر ال  اتأالمقؤح أف أ رك أ مضا ،أفهل 

أ ضلعل أ البعثأف أم اجه أا زم ؟أنجد أقدأ أخرأف  

أ ليلا أ أإعلال  أ ليل  ساعات،أ ه أالقاعاتأالفلاهلؤل 

أاللعلر ل أ أاللبلعلث أ لزو أ ليلا  أهلد   اإلن ال،أ  ي 

أفل ل ؛أ االشتراك ،أ البعثأل أُالمسأا زم أال  لنليل 

أهلي أ  إنماأكا أه أالم شرألصح أاال جا أف أمعالجل 

ا زم أ ليلكأ ق أضدأخر جأقياد أالمعا ض ألؤخلا ج،أ

أ أ لأنله أُلد   أ نله ن أ-  ق أضدأاالست  ا أ ا جنب 

كا ألهأالد  أا ساس أف أان الوأالثلالثليل أأ-ا مرُك 

أنلملادأ أقليلاد أفل  م أُ ني ،أ ننهأالأمصؤح ألألجنب 

أشلعلبأ دُم را  أف أالق دا ،أن أف أ فاهي أ  حلر 

أملنليأ الق دا أ  أ  زوأالبعثأه أالي أفضحأ  صلدى

دألم ر اتأم  مرأاسمراألؤ ضاُاأالمصيرُ أ7442العادأ

أالنلفلصلا أ أ لملهليلدًا  الت أنقرتأ قأ  رُرأالملصليلر

الجن و،أ ه أالي أقا دأهياأالنمادأ ك أ ط ل أ قلددأ

أُلزا أ أ ال التضحياتأم أ ي تأا شباحأإلىأالمعتل لالت

أخل أ ُ اه أنضالهأ سيقتمرأ ل أُبد أ بدُاًلأضمل 

 مبدئ أ اضحأ ثا ت *

 

أ لطلرمأ أ لملت أالل ز ا  *ال متأن أ رُ  أاختليلا 

أآخلر  أ أ غضلب أاللبلعل  أاعلتلي  أ ليلث مفاجلئل ،

 الستبعاده ؟*

القؤط أ صيدتأالمتطؤعي ألؤمناهبأ طبيع أالحا ،أ

أ  فل ،أ أالل زا    ل أنسمعأ أ أشخصًاأعرضتأعؤليله

أاللحل ا أ أفل  أشلا   أمل   ه أمجردأمحاهصاتألك 

أا خليلرأأ7200  أ فل  اس أعرضتألؤ زا اتأ غليلرهلا،

  شكؤتأ ك م أمتضخم  

 

 *لمالاأ  أاالختيا أ تؤكأالطرُ  ؟*

  أال ضي أليقتأقضي أ رنامجأن أسياسات،أ  أه أ

أالشلعلبأ أ قلاو أعلؤلى قضي أمحاهصاتأ ه أ ملت

أ كلا أ أاللحليلا ، الق دان أالي أُعان أف أك أمنا ل 

ال عدأ ت ؤيصأإنفامأالد ل أ  رشيدأنجهز ها،ألك أملاأ

أ) أو أاإلدا    دثأه أالعكسأ يثأ  أ ضخي أالجهاز

أعلؤلىأ11 ألللك (أ زُرا،أعداأع أال ز ا أال الئيي ،أ كل 

أاللملعلاكلسأ  قاوأالشعب،أ لهبأالنمادأف أاال جلا 

  دالًأع أإزال أالعب أعنه أ

 

  #الهدف

  صد أع أ زوأالبعثأالعر  أاالشتراك أ"ا ه "
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 أاأ أعأتأأأاألأ أيأاأدأ أأأاألأ أ أمليل أأأللحلزأوأأأاأللبلعلثأأأاأللعلرأ ل أأأ

اأالأشأتأرأاأكأ أأأ أاأهأتأمأاأدأأأ أاأنأشأ أاأ أأأ لاألل ليل أأأنأ لدأاأثأأأاأ أزأمل أأأ

األأمأ أسأفأ أأأاألأتأ أأأنأشأبأتأأأ أيأ أأأعلدأدأأأمل أأأنأقلطلاأ أأأاأللخلؤليلجأأأ

األأعأرأ أ أأأاألأشأ أيأ أ أ،أأأفأهأيأ أأأاأ أزأمأ أأأاأنأدألأعأتأأأفأ أأأ أقلتأأأ لملرأأأ

اأ أمأ أأأاألأعأرأ أيأ أأأفأ أأأمأرأ لؤل أأأ لاأسلمل أأأفلل أأأملل أاأجللهلل أأأ

ُأرأاأ أأأاأإلأ أهلاأ ل أأأاأللتل أسلعل أأأاألأصلفل أ أأأاألليأ أأأ مأشأرأ أعأأأاأ

ُأقأتأهأدأفأأأاأ أمأ أأأاألأعأرأ أيأ أأأكأؤأهأاأ أأأفأاأ أمأ أأأاألأتأ أأأعأاأنأتأأأاألأكلثليلرأأأ

ُأكأ أأألأؤأعأرأاأمأأأ أمأ أأأاأسأتأمأرأاأ أأأاأللهليلملنلل أأأ مأ أأأاأالأ أتأالأ أأأاأ أمأرأ

ُأرأاأنأيأ أأأعأؤأيأهأأأ أعلؤلىأأأسل أ أُل أأأ أاألليلمل أأأ أاأللملشلرأ أعأأأ اأإلأ

األأعأدأ أاأنأ أأأاألأصأهأيأ أنأ أأأ أ أكأاألأبأأأاألأ أ أىأأأاألأعأمأمأىأأأفأ أأأ أقلتأأأ

ُأزأأأاألأتأضأاأمل أأأ أاأللتلكلاأ لل أأأ هأ أأأ أأأمأسأأأاألأحأاأجأ أأأاألأيأ أدأأألأتأعأزأ

 أاألأتأعأاأ أ أأأفأ أأأ أجأهأأأاألأتأحأاألأ أأأاأإلأمأبلرأُلاألل أأأاألأصلهليلل أنلل أأأ

ُأقأتأهأدأفأأأ أ أدأ أأأاأ أمأ أأأ أ أضأاأمأ أأأنأقأطأاأ أهلاأأأ األأفأاأ أسأ أأأاألأيأ أأأ

 أ أ أعأاأ أنأهأاأأأ أ أكأاأ لفلهلاأ أ

أاالشلتلراكل أ أاللعلر ل  ليلكأفإ أقياد أ زوأالبعث

 عتبرأماأ ص أف أمنط  أالخؤيجأالعر  أ ي أا قلطلا أ

أاإلملا اتأ أ د لل  الش ي  ،أالممؤك أالعر ي أالقع دُل 

العر ي أ ممؤك أالبحرُ أم أجه أ د ل أقطرأم أجه أ

أالل  لنليل أأ نخرى  ط  ًاأسؤبيًاأُشك أ هدُدًاألؤمصاللح

 أ ألهي أا قطا أالش ي  أ ل  د ها

إ أقياد أالبعثأالت أ دع أخاددأالحرمي أالشرُفي أ

المؤكأسؤما أ  أعبدأالعزُزأآ أسع دأ نش ائهأالمؤلكأ

أد لل أ أ نمليلر  مدأ  أعيقىأآ أخؤيف أمؤكأالبحلرُل 

أ ل أ قطرأالشيخأ مي أ  أ مدأآ أثان أ الشيخأمحلملد

عؤلىأأ الحكم أ رهاًأأ زاُدأ ل أعهدأن  أظب أإلىأالتزاد

أملنلطل ل أ أفل  المصالحأال  مي أالعؤياألشعبناأالعر ل 

أإللىأ الخؤيجأالعر  أ الياتأ عم دأا م أالعر ي أ تطؤلع

أنخل  أ أسلؤلمل  جؤ سه أعؤىأ ا ل أالح ا أإلُجادأ  

أالليُل أ أا مل  أنعلدا  أنملاد لؤخالفاتأُ ؤقأن أملنلفلي

أ لجلر ل أ ُخطط  أ ُمن  أننفقه أالمرُض أ لنلقل 

أالأ مجؤسأالتعا  ألد  أالخؤيجأالعر   أفه ال أا علدا 

أعلاهلفل أ ُر مأله أ عا  أهي أا قطا أالش ي  أفل 

أ شلجلاعل أ أ  لزد الحزدأالت أ صدتأم أخاللهاأ  ل  

أُقلتلهلدفأ أال أاللي  لمشر عأإُرا أاإل ها  أالت سع 

أا مل أ أنقلطلا  أ كل  أاللعلرام أ إنلملا أفلحلقلب اليم 

ف أهمي أ ج دهاأ مصالحهاأال  مي أالعؤليلاأأ العر ي 

 أ  ه ُتهاأالحضا ُ 

 الرفيقأالدكت  أا مدأالش  ر 

 النا قأالرسم أ اس أال ياد أال  مي 

 3071/أ9/أ79ف ألحزوأالبعثأالعر  أاالشتراك /

 

 
أالي دأ أ شهدها أالت  أالخطير  أا  داث أإثر عؤى

أ ليبياأ أ مصر أ اليم  أ س  ُا أالعرام أم  أك  سا ات

م أقت أ  دميرأ شا  أفيهاأال  ىأالد لي أ اإلقؤيمي أ

أالبشرُ أ ألؤخقائر أاعتبا  أد   أاإل هاو، أمحا     اس 

أللكأ أ انعكاسات أا قطا  أ هي  ألح ت أالت   المادُ 

 عؤىأالؤحم أاالجتماعي ألؤم ا ني أالعرو 

هرحأالنا قأالرسم أ اس أال ياد أال  مي ألحزوأ 

 البعثأالعر  أاالشتراك أ ماأُؤ :

إ أالت اجدأا مرُك أعبرأال  اعدأالثا ت أ المتحركل أ

أفل أ أ لكل   أ قلد ف أك أم أالعرامأ س  ُاأ قلطلر،

ال قتأال رُبأف أاليم أن أليبيا،أ ماأُ ا ؤهأم أ  اجدأ

أ الليلمل ،أ أ اللعلرام   س أ إُران أ  رك أف أس  ُلا

  دخ أعقكر أههي ن أ)إسرائيؤ (أمباشرأف أمعا  أ

العرامأ س  ُاأُ كدأن أهي أا قطا أالعر ي أ تجهأإللىأ

أنسلسأ منزلقأخطيرأُني أ تطبيقأمخط أالتفتيتأعؤى

أاللكليلا أ أ غلبل  أعلنلد أنلز ال عرقي أ دُني أ  ائفليل 

 الصهي ن أها بأالمشر ع 

أفل مأ إ أالت اجدأالمباشرألؤ  ىأالكبرىأ اإلقؤيمليل 

ا  ضأالعر ي أه أالحام ألهياأالمشر عأالخطير،أاللي أ

ُيكرناأ تطبيقأمخط أساُكسأ يك أف أ داُ أالل لر أ

أآنليا  أ الماض أالي أ  أ نفيي أ ت اجدأال  ىأالكبلرى

أللألقلبلا أ أاسلتلهلداف إ أماأُجر أالي دأف أمصرأم 

ألليلسأ أاللمل لرو   حر أالمعا ض أاالنفصالي أشملا 

 بعيدأع أإعاد أ س أالخا   أالعر ي أم أجدُدألمحل أ

 اله ُ أالعر ي أمشرقاأ م ر ا

أ لالل  ل أ  نمادأهي أا خطا أالت أنهبحتأمحدقل 

أد للتلهأ أ  لدمليلر أاللعلرام العر  أالت أ دنتأ ا لتلال 
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أ لرمل ز أ أ اللتلنلكليل   إس ا أنمامهأال  ن أال  م 

أاالشلتلراكل أ   ز هأال  م أالث   أ زوأالبعثأالعر  

أ ن لزاوأ ُ جبأعؤىأن نا أا م أالعر ي أ كامًاأ جماهير

 ق ىأالتمع أجيداأفيماأُجر أم أن داثأف أالقلا ل أ

أ لكل أ أاللملخلطل  العر ي أ العم أس ُاأإلجهاضأهيا

أ اللملصلاللحأ القب ،أ التقام أع أالخالفاتأالثلانل ُل 

أاإلملبلرُلالليل أ الضي  أ  أاآلل أالجهنمي أالت أ   دهلا

 الصهي ني أ  ؤفاؤهاأف أاإلقؤي أالأ قتثن أن دًاأ تىأ

أاللحلرُل أ ن لئكأاليُ أُ ر أ ه أم أن نا أا م أ لاسل 

     مأاإلنقا  

إ أالصمتأ الالمباال أالت أ عيشهاأالقا  أالعر ي أ

 س أهي أا  داثأالت أنهبحتأ ني أ ت سعهاألتشم أ

أإلىأ أنُضًا أ ُدع  أال ؤق أإلى أُدع  أكؤه أالعر   ال   

التحر أسرُعاأال خالأم ق أ سم أ شعب أمماأُجر أ

أالمهدد أ أال  مي  أ ه ُتها أا  ضأالعر ي  أع  دفاعًا

أال  ني أ أالد ل  أع  أنُضا أ دفاعا أقب   أل  أم  نكثر

 عامًا أ20 المكتقباتأالمح   أف أظؤهاأمنيأنكثرأم أ

 الدكت  أن مدأش  ر 

النا قأالرسم ألؤ ياد أال  مي ألحزوأالبعثأ

 07/09/3071العر  أاالشتراك /

 

 
 دًاأعؤىأ صرُحأ قي أده ا ،أ زُرأالحروأف أالنملادأ

أاإلُلجلا ل أ أإُلرا  أ لد   رأفيهأنميركا اإلُران ،أالي ألكَّ

 ا تال أنف انقتا أ العرام،أندلىأالنا قأ اس أال ياد أ

 ال  مي أ التصرُحأالتال :

أفل أأ      أملفلر  أ ل  أملتل لطلرس، القؤ  أالفا س 

أاللنلملادأ ال طرس أإلىأد ج أن أالمق  لي أالكبا أف 

أ قليل أ اإلُران أُنق  أمبادئأالقياس أ  ق أاللجل ا 

أ لتلىأ أ ُلهليلنل   أ ل  أُلتلحلدثل  ، اإلسالدأ ليلنلملا

أ سليلاسليليل أ أ لكلاملًا المتعا في أمعه أم أالعرو

 أ  ن باع

عندماأُبال   أف أقد ا ه أ إمكانيا ه أ  زنلهل أ

أ لاللعلرو أ الح ي  أف أاإلقؤي أ العال ،أ ُقتهليلنل  

أعلؤلىأ أُلرد   أ هل  غطرس أ عميه أع أاللحل لائلق

أعل أ خص مه أفيأ  أالردأغيرأمت از أ سخي أكاشفلا

أدهل لا (أ  ع أخيانته ألؤعروأ المقؤمي  أ)فحقي 

أ لراملبأ أزُلا   أعلؤلى أُلرد أ هل   زُرأالحروأاإلُرانل 

لؤقع دُ أُكش ،أ  أُ كدأعؤىأخيان أإُرا أاللملاللل أ

 ف انقتا أ العرامألصالحأال الُاتأالمتحد أا مرُكيل أ

أ لتلخلؤل أ أُليكلر أ كلأنله  الصهي ني أ ال روأعم ملا،

أفل أ أللهل  أقلدمل   أملا أكل  أ غل  ا مرُكا أعنلهل 

 أ نف انقتا أ العرام

أاُلرا أ نماأالحدُثأع أالشهيدأهدادأ قي ،أ كلأ 

أهلدادأ ه أالت أانتصرتأعؤىأالعرام،أ ه أالت أنسرت

أفلعل أ أهل  أ قلتل  أدملا   قي  أفماأ  أ العرامأم 

نمرُك أ رُطان أههي ن أهرف،أنماأد  أإُرا أفلكلا أ

أملاأ أفلكل  د  أالؤصأالجبا أالي أُتحر أف أاللملالد،

أسلكلا أ أمل  قامتأ هأه أإهدا أالفتا ىألش أمالُي 

أعلؤلىأ أ اإلهلرا  العرامأ منعه أم أم ا م أالعد ا ،

أللؤلملجلردأ إعدادأالشهيدأهدادأ قي أ   دُ أ شل  

  شأقد تأ أ  ع أمؤيا اتأد ال أسؤمهاأالم ب  أعلبلدأ

أهلدادأ العزُزأالحكي أم ا  أ قؤي أنمرُكاأللؤلشلهليلد

 قي أإلعدامه أ استكما أالد  أالتخرُب ألؤعرامأ لعلدأ

أضلر لاتأ أ لحلت انقحاوأال  اتأا مرُكي أالملهلز مل 

الم ا م أالعراقي أالبطؤ أ ف أم دمتهاأفرسا أهلدادأ

 أ قي أ  مهأاهلل 

نماأاالدعا أ أ أاُرا أمنتصر أ ا أالعروأُنهلزمل  أ

أ لأملرُلكلاأ فانهأادعا أفا غ،أفالعرامأكماأالحقأالهزُم 

أاللحلامأ أعلؤلى أقلاد   كانتأاُرا أ دعمهاأ ك أق  هلا

أالل  لنليل أ أ  لد له الهزُم أ اال تال أاإلُران أ فضل 

أ اللعلرقليل أ الجامع ألك أن يافهأالدُني أ اللطلائلفليل 

أفل أ أا  لداث  م ا متهأالباسؤ ،أ إلاأل أُتا عأها بنا

أالل لتلؤلىأ العرامأُ مياأفعؤيهأمراجع أللكأليكتش أن 

 أ اإلُرانيي أ عمالئه أ المئاتأُ ميًا 

أإلخلافل أ أاإلُلرانليل  نماأاستعراضأال   أالعقكرُل 

أ لهلا،أ العرو،أفد ل أكالعر ي أالقع دُ أالت أُقتخل 

أملاأ أ هل  أثلاللثل    دهاأقاد  أعؤىأاستحضا أقادسي 

أللجلهل أ أغليلر أاللي  ُعرفهأده ا أ سيد أخلاملنلئل ،

أ زُلرأ أملثل  أ جلالله أ نخلي التهدُداتأال قح ألؤعلرو،

أُلتل سلال أ أاإلُلرانل  الخا جي أ  ئيسأمجؤسأالش  ى

أا خليلرأ أ فل   القع دُ أك أ ؤجأألؤح ا أ د أاللحلرو 

أالل ل  أ ن   أ)لده ا (أن أغطرستك أهي أالأ د أعؤى

أنُلد أ أ علؤلى إنماأ عبرأع أضع أ  عبأمماأقدأُأ  

أ لإ اد أ العروأمر أنخرىأفا م أالعر ي أ جدتألتلبل لى

أمل أ أشلعلبلهلا إلهي أ  نضا أ الئعهاأالث  ُ أ ن لنلا 

أ لكلاللبلتأ أملهلملا المحي أا  ؤق أإلىأالخؤيجأالعر  

أ لكلاملهلاأ أضلعل  عؤيهاأال  ىأالمعادُ أ مهماأكلا 

 أفالخيرأف أن نائهاأإلىأُ دأالدُ  

كؤم أنخير أن  لهاألبع أالعروأاليُ أماأُلزالل  أ

أشلكأ ُأمؤ  أخيراأم أ كادأإُرا أ:أه أماأُزا ألدُك 

م أ جا زاتأعؤلىأأ فيماأسمعتم  أعؤىألقا أالده ا 

أ لأسلؤل وأ أ ل لد ا لهلا ا م أالعر ي أكؤهاأ استخلفلاف

 عنصر ؟أ

 النا قأالرسم ألؤ ياد أال  مي أ

 لحزوأالبعثأالعر  أاالشتراك أ

 د أن مدأش  ر أ/الجزائرأ

 03/09/3071ف أ
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 هالحأالمختا 

كتبتأاكثرأم أمر أع أخ أالحيا ألؤمشر عأال  مل أ

أاللخل أأ الفا س أف أالقن اتأا خير  أن  نكدتأفليلهلا

أهل أ الرا  أ ي أ هرا أ  ير تأ الما أ ب دادأ دمشق

ألل أ  ب أ   أالمشر عأاإلمبرا    أالفا س أ الي أالا

أالل لليلدأ أُلمل ت  ضم أإُرا أالقيطر أعؤيهأن أان طع

أ ل سلسأ أ لل  أاللر ل  أفل  أ هل  ال  م أاللفلا سل 

أانلهأ أهل  اإلمبرا   ُ أالفا سي أعؤىأاال الم،أ القبلب

أفلعلددأ أ غليا هلا ُمدأ ؤفا أإُرا أالعروأ ددأالحليلا 

إنشا أ ضما أهياأالخ أُ د أإلىأز ا أ ؤفا أاللفلرسأ

ف أال   أالعر  أخص هًاأف أالعرامأ س  ُاأ لبنلا  أ

الخ أا ساسي أه أالمحافم أعؤىأ رمأإملدادأ  ظيف أ

أا قلطلا أ أغلز  أمل اهلؤل   ؤفا أالفرسأ ك أمتطؤبات

أاللتل أ أالقلكلانليل  العر ي أ المحافم أعؤىأالت يليلرات

أ كلامل ،أ نفي هاأ  نفيهاأإُرا ،أ دع أنمرُك أشامل 

أ هل أ أضلملا  أخلال  أمل  ف أالعرامأ س  ُاأ لبنلا 

المد أ ال رىأ الطرمأ ي أ ير تأ  هرا أ  د  أنُل أ

 ع ائقأ  طعأالمددأاإلُران  أ

أاللؤلبلنلانليل أ أدُلبليلت ف أ  رُرأنشر هأشبك ألبنلا 

  دأماأُؤ أ:أ)الم اجه أالت أُمضل أأ3071-2-39أ ُ د

 هاأن كا أ"إعال أالرُاض"أ عبِّرأع أ  ييرأاسترا ليلجل أ

أقلطلعأ أهل  أاللهلدف ل  اعدأالنزاعأف أالشرمأا  س ،

أ لخل ضأ أ لأنلهلا أ شلعلر ن اهرأالنف لأاإلُران ،أإُرا 

"معرك أ يا أن أم ت"أعؤىأمقت ىأنف لهاأاإلقؤيم ،   أ

 لهي أال اُ ،أ تّ أالي دأعمؤياتأالقيطر أعؤىأالحلد دأ

أفلاللخل أ أ ا  د   الق  ُ أمعأك أم أالعرامأ لبلنلا 

أاللحلد دأ المفت حأم أ هرا أإلىأ  دادأسين طعأعنلد

معأس  ُا    أ لهياأُخ ضأ ؤفاؤهاأف أاليم أ العرامأ

   س  ُاأ لبنا أمعرك أ يا أن أم تأنُضًا (أ

أاللعلرامأ أغلز  أملنلي أإُلرا  ليسأسرًاأن أماأ   دأ ه

أعلادأ أفل  أا ملرُلكليل   خص هاأ عدأانقحاوأال  ات

ه أ أسيسأخ أ ا  أ ي أ ير تأ  هرا أ ُمرأأ3077

أفل أ أاللفلرس عبرأ  دادأ دمشقألتأمي أالمددألحؤفلا 

أو)اللبلد أأ هياأالخ ،أ اسما  أمل خلرا قيسأالخلزعلؤل 

أ)اللهلال أ الشيع (أ قبؤهأاسما أالمؤكأا  دن أعلبلداهلل

أ)اللبلد أ أ قلمليل  أ قلتلهلا الشيع (أ ينماأا ؤ تأعؤيه

الفا س (أال أال اقعأُثبتأا أإُرا أ قتخددأالطائفليل أ

أا قلطلا أ لخدم أنهدافأق مي أفا سي أ ه أاستعلملا 

 العر ي  

أاللخل أ أللهليا  اال أ حا  أإُرا أ  فيرأخيا اتأمرنل 

 الي أُعدأ شكيؤهأالشر أالمقبقأإلقام أاإلمبرا   ُ أ

أ ل ل دأ أفلؤل  أعلؤليله الفا سي أفماأل أ نشئهأ  حافظ

أاللجليل شأ إمبرا   ُ أفا سي أن دًاأ نهأمث أخ أإمداد

أإللىأ عندماأ يهبأ عيداأع أ  نهاأفتحتاجأالحلكل مل 

أعلددأ ألضلملا   رُقأام أإلُصا أإمدادا هاألجيشلهلا

أ اللعلرامأ خقا  أالحرو،أ لهياأ ركزأالصراعأف أس  ُا

   أالمنا قأالت أ شك أجز ًاأم أهلياأأ3077منيأعادأ

أجلملاعليل أ أإ لادات أعلملؤليلات أ جلرت الخ أالمصيلر 

أملنلا لقأ   هجيراتأققرُ أعرقي أ  ائفي ألؤعروأف 

أاللعلرامأ أدخل   هياأالخ أمث أدُالىأالت أ عدأمنط  

أفليلهلاأ أ   لنلت م أقب أإُرا أف امتأ تهجيرأالعرو

غر ا أم أخا جأالعرامأ م أداخؤه،أ   دمتأإلىأ  لدادأ

أسلاكلنليلهأ فضر تأمحيطهاأالقكان أالعر  أ هلجلرت

أالقلكلانل أ أا هل   حتأغطا أمحا   أداعشأ غليلرت

لمدُن أ  دادأ ض ا يهاأ   دمتأنح أا نبا أفضلر لتأ
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أا نلبلا أ أعل  الفؤ ج أ غيرهاأ فصؤتأمنط  أالنخليلب

أ صلبلحأ أكل     طتهاأ كر ال أ ه أمحالُ ألؤقع دُ 

 منط  أ حشيدأعقكر أضخ  

أنلحل أ أ ل لدملت أدُلاللى أضلرو  كانتأ هرا أ علد

محافم أهالحأالدُ أ هجرتأالكثيرأم أسكانهاأ جل أ

ال ه  أإلىأ ؤعفرأال رُب أم أالحد دأالق  ُ ألتل فلرأ

أدُلاللىأ أإللى أ لهلرا  خيا ًاأآخرًاألخ أالحيا أُمتدأمل 

أ هل أ أ لتلؤلعلفلر أ اإلمقلا  هع داأإلىأشما أالعرام

أاللحلشلدأ أ ليل  أاآل  العمؤي أالت أُجر أهراعأ ل للهلا

الشع   أ  ركياأ ا رافأعراقي أ عا ضأالقيطر أعؤىأ

  ؤعفرأ نهاأمنط  أ ركماني أعر ي  

 القببأالي أُجع أإُرا أ ؤجأألؤخيا أالثان أمعأإ  لا أ

أا نلبلا أ أن  أهل  الخيا أا   أ ه أخ أالحيا أعبرأا نبا 

أعلر ليل أ   غ أك أالت ييراتأالخطير ألقكانهاأماأزالت

أن أ   حم أ ي  أ هدُدأخ أالحيا أالفا س أإضاف أإلى

أ اللملعلاد أ أالل لاز أمل ا د نمرُكاأ ضعتأعينيهاأعؤلى

ا خرىأفيهاأمبكراأ ه أماأُعيقأالت ؤ  أاالُران ،ألهياأ

الق  ُل أ-فا أال تا أالجا  أاآل أعؤىأالحد دأالعراقي أ

ا  دني أه أمحا ل أإُراني ألضما أإكما أملتلطلؤلبلاتأ-

أ لهلرا أ خ أالحيا ،أ اهمهاأ أمي أالخ أال اه أ يل 

أ لهلرا أ أعلبلر أن  أ دمشلق   ير تأعبرأ  دادأ ا نبا 

  دُالىأ  ؤعفرأدمشقأ ير ت 

أاللعلرامأ   إُرا أ نمرألؤ تا أاآل أف أ ؤعفرأ شملا 

أ للملشلر علهلاأ أللهلا  س  ُاأعؤىأانهأمعا  أمصيرُ 

أ  –اإلمبرا    أ أدُلبليلت أللبلنلا  أ-كماأاعترفتأشبكل 

أفل أ   حشدأكاف أإمكانيا هاألكقبأمنا قأ ا تالللهلا

أُلعلنل أ أهليا العرامأ س  ُاأ االأفا أقطعأخ أالحيلا 

الخنقأالحاس أ الكام أالنصا أإُرا أف أس  ُاأ العرامأ

أاللنلفل لأ أ  لدمليلر  التحجي أالكبيرألحؤفائهاأف ألبنا 

أمل أ أ لهلرا  أقلدملتله اإلُران أعم ماأ خقا  أك أما

أعلؤلىأ  ضحياتأ ج أ مهيدأالطرُقأالرئيسألؤقيطلر 

أفل أ أاإلملبلرا ل    منط  أقاعد أاالنطالمألمشر عها

ال   أالعر  أ العال أكؤهأ ه أ شم أالعرامأ س  ُلاأ

  لبنا  

أاللؤل ل أ أكل  الم ق أا مرُك أ اضحأد  أشكأ غ 

أا  للىأ اإلعالم أالفا غأ ُ  دأعؤىأ كيز ي أ:أالركيلز 

أجل هلرُل أ إنها أعر   أالعرامأ إجرا أ  ييراتأسكانيل 

أاللعلروأ   د أإلىأزُاد أالعناهرأغيرأالعر ي أ ان لاص

ف أالمنا قأال اقع أف أخ أالحيا ،أ ه أماأُجر أاآل أ

أاإلُلرانل أ  نرىأفيهأنمرُكاأداعم أ الأغم ضألؤمخط 

  شجعهأ  أننهاأ زُدأعؤيهأ دع أانفصا أنكرادأس  ُاأ

أخلبلراتأ  تقؤيحه أ  د ُبه أ   فيرأفرصأاكتلقلاو

عقكرُ ،أستقتخددأ تماأف أ ح يقأاالنفصا أال ل لاً،أ

أن أ عبرأ  كيؤه ألؤ تا أضدأداعشأف أس  ُاأ  ف 

أا ملرُلكل أ د  أ رك أف أ ردهاأ!أ ُأ  أهياأالم قل 

أاإلعلدادأ أ هل  ف أا ا أهدفأس  رسترا يج أملعلر ف

 لت قي أا قطا أالعر ي أعؤىأنسسأعنصرُ أ  ائفي  

أللؤلحلشلدأ  لع أدع أنمرُكاأالعقكر أ المخلا لرا ل 

أشلملا أأ3079الشع   أمنيأعادأ   الياتأف أملعلا  

أاآل أ العرامأالحالي أخص هاأف أالم ه ،أ ه أماأنلرا 

أقلدُلمل أ   ض ح،أخيرأ أكيدأعؤىأ ج دأخط أنمرُكيل 

أ ملنلحأ أاللعلر ليل  أا قلطلا  أهل ُل   ثا ت أ ه أ  يير

أاللعلروأ ألل ليلر الجنقياتأالق  ُ أ العراقي أ الؤبناني 

    ينه أف أالد  أالعر ي أالثالث  أنماأالركيز أالثاني أ

فه أن أنمرُكاأ  نفسأال قتأالي أ دع أفيهأالقعل أ

اإلُران ألت ييرأاله ُ أالعر ي ألألقطا أالعر ي أ تمقلكأ

أ لهلرا ،أ أ لليلس أهل   إ  ا أإُرا أف أنطامأ حلدد 

أفل أ أملعليلنل  أ لد د  ُتضم أهياأمنعهاأم أ لجلا ز

أ صلفلتلهلاأ الت سعأاالستعما  ،ألكنهاأ دع أ  سعها،

الرافع أا ساسي ألؤمخط أالصهي امرُك أاللملعلتلملدأ

أنهلدافأ أنهل  عؤىأ  ييرأاله ُ أالعر ي ،أ ج أ ح يلق

الصهي ني أا مرُكي أف أهي أالمر ؤ ،أ عدهاأ عندملاأ

 كم أإُرا أالت ييراتأالقكاني أالمطؤ   أس فأ لحلددأ

نمرُكاأنطامأ  سعهاأليك  أخادماألؤت سعأاالستعما  أ

 ا مرُك أ ليسأالعكس 

 الركيز أالثاني أ فقرأل أُبد أالم ق أا مرُك أم أ

أاللتل أ إُرا أداعماألهاأ أ لراملب أإدا   أظل  أفل   تلى

هدد هاأكثيراأ ا ؤ تأ صرُحاتأمناهض ألهاأللكلنلهلاأ

أللتلنلفليليأ ف أال اقعأل أ تحر أخط  أ ا د أفلعلؤليل 

 هدُدا هاأ تىأاآل  أنماأالتحال أالعر  أاإلسالم أفملاأ

زا أُصدمأال ع دأا مرُكي أ غ أننهاأل أ نفيأ ليلنلملاأ

أ غلر لهأ أاللعلرام إُرا أ ح قأ  دماأف أمنا قأشملا 

أخلطليلر أ  ف أمحي أ  دادأ ف أس  ُاأ ه أ لحل الت

أفلملاأ عؤىأام أد  أالخؤيجأالعر  أخص هاأالقع دُ ،

أاإلُلرانل أ ل أ نفيأخط اتأعمؤي ألكبحأجماحأاالنلدفلاع

أالل لدأ أفلا  أاللنلفلس المدع دأنمرُكيًاأ االعتمادأعؤى

 ممؤ أ النقب ألد  أالخؤيجأالعر  أ الجزُر أالعر ي  
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 الم ا أاالفتتا  ألم قعأالجبه أال  ني أالعراقي 

ُخ ضأشعبلنلاأأ3002منيأال ز أ اال تال أا مرُك أ

العدُدأم أالمعا  أد  أهدن أن أه اد ،أفماأانلتلهلتأ

أنلملرًاأ أ  لعل ليلدًا معرك أإالأ  دنتأنخرىأاكثرأشراسل 

أشلعلبلنلاأ أعلؤلى لطبيع أالت مرأ  كالبأ حالفاتأا عدا 

 أ  امتنا

م أهناأالأُمك أإ المأعؤىأماأُجر أف أالعرام،أأإالأ

أهلفل أ  ال أ رو،أأ ك أمعنىأالكؤم ،أ قدأ دتأ لأخلي

أاللتلداخلالتأ أ لجل  عالميتها،أكماأُحدثأاآل ،أأ قبلب

أا هلدافأ أ نغلراض الد لي أفيها أأ مهماأكانتأنسملا 

لك أا  رافأالمت    أف أهراعاتأال ضي أالعراقليل ،أ

فا أالعرامأه أمركزأالحدثأ ضحيتهأالراهن ،أفاللتل ملرأ

أ لإُلرا أ أ ملر  ا أاللملتلحلد  أالل الُلات ل أُت ق أم 

  مشا كاتأمتفا   أم أالد  أاإلقؤيمي أالمتصا ع أن أ

  المتحالف أ عنا ُ أ شعا اتأشتى

أاللمل لا مل أ   س ألج أهياأالصراعأكانتأ ستب لى

أللال لتلال أ العراقي أ ال  ىأال  ني أالعراقي أاللرافضل 

 العمؤي أالقياسي أالمشب ه ،أه أالرق أالصعبأعؤلىأ

التدجي أ اال ت ا ،أمهماأ عرضتأإلىأهن فأالتعلقل أ

 أ  الت مرأم أهياأالطرفأنأ ألا 

أسليلاسل ُل أ أ  لكلتلالت   الم ا  أ تشك أجماعات

أ لكل أ أاللنلفلعليل  عراقي أمشب ه ،أ عم ألمصالحلهلا

أمل أ ال سائ ،أ تىأ ا تأكأ صن أ ر اد أأ خددأاكثلر

أاللد  أ أاكلثلر أملع أملفلر ل  ا تال ،أ  ر ب أ لعلملالل 

أالقليلاسليل أ أاللطلبل ل   التدخالتأالد لي أ  ي أ ماُ 

أ ليلتلا أ الفاسد أأالت أ شكؤتأ  رعرعتأ  ح لتأإللى

أنضلحلتأ أ  ليلدهلا لؤفقادأالقياس أ اإلدا  أ المالل ،

أا  ضأ  متؤكأالما أالقياس أ االعالم ،أ دعمهاأعؤى

أ ملافليلاتأ أ عصلا لات المؤيشيات،ألتشك أمعاأأند ات

أا هلؤليل أ أاللحلرو أ لجلا  ضا   أمقؤح أ متحالف أمل 

 المتطؤعي أإلىأ شكي أكانت ناتأ إما اتأاللتل لقليل أ

أاثلنليل أ أ مقلمليلات أعلنلا ُل  المر  بألؤعرام،أ حلت

    ائفي 

أ لرنلاملجلهلاأ عندماأ ر تأالجبه أال  ني أالعراقي 

 نكد لهأأ3079القياس ،أمنيأم  مرهاأالعاشرأف أ  يعأ

أاللمل  لملرأأ أفل   تعدُالتأأهام أأ ج هرُ أ اضافليل 

أملر أأ3071الحاد أعشرألؤجبه أف أ  يعأ فإنهاأسلعلت

نخرى،أأ  أ  ضحألشعبناأ مقكهاأ خيا أالم ا م أ ك أ

أالشلرعليل ،أ اشكالها،أ ستب ىأأهي أالم ا م أال  نيل 

 أ  الماأكا أهنا أا تال أ  دخ أ نف لأاجنب ألؤعرام

أاللعلراقليل أ  ف أال قتأالي أنعؤنتأالجبه أال  نيل 

أ قل  أ استعدادهاألؤح ا أال  ن أالشام أمعأن أفصي 

أاللعلرام،أ  شخصي أعراقي أأم من أ است ال أ مقت ب 

أ اللحلفلا أ  إلُجادأ  أسياس أُضم ألؤعرامأسياد ه،

عؤىأ  د ه،أأ ا ترادأأ رُ أ اعت ادأم ا نيه،أ العمل أ

أ اللعلدالل ،أ عؤىأمعامؤ أك أالعراقيي أ ر حأالمقلا ا 

أمل أ   فعأالممال أالكبرىأالت أمقتأجماهيرأ اسلعل 

أاللتل أ أا مل   ن نا أالعرام،أ  صفي أنسباوأ جي  أأك 

أ لاللبلالد،أ ندتأإلىأالمأسا أ الكا ث أال  ني أالت أ حل 

أاللالد لل أ أ ضلع أ قليلاد  أاللفل ضل ُل ،  مملاهلرهلا

 الالقان  ،أ  شردأالمالُي أم أالمهجرُ أ الناز ليل أ

ع أ  نه أ  ي  ه ،أ استمرا أدما أالمد أالعلراقليل أ

أالل لملعأ أإللى  حتأال ص أأالتخرُبأالمتعمد،أأإضافل 

أ  ضلعأ  التقؤ أال مع أ قط  أالمؤيشياتأالطائفيل 

أمل أ أ اللملر لزقل  القؤط أأكؤياأ يدأ فن أم أالعملال 

  خدادأاال تال أا مرُك أ اإلُران 

أالل  لنليل أ أ قل اهلا  الاأكا أقد أانتصا أالم ا مل 

أاللطل ُل أ ُكم أف أمدىأامتالكهاأالممانع أ النلفلس

أللؤل أ أاللملطلؤل و  قد  هاأنُضًاأعؤىأالتقامحأال  ن 

الشم أالعراق ،أك أ  طعأالطرُقأعؤىأأدعا أاللفلرقل أ

 التشرلدأ مشا ُعأالت قي أ االنفصا أا ال،أ لفهمهلاأ

أ اللتل جلهلاتأ أاللعلراقل  ل اقعأالمت يراتأف أالمجتمع

 أ:أالقياسي أالعالمي ،ثانيا،أفإنهاأل أ  ف أ ل ألحم 

أللؤلعلرامأأ إ أال ه  أإلىأنصرأعراق أ اس أُعليلد

أللدىأ أالل عل  د لتهأ هيبتهأ است را  ،أأُكم أ لملدى

قياداتأالحرك أال  ني أالمخؤص أ استعدادهاألؤل  لد أ

  إُمانهاأ إمكاني أأ حرُرأالعرام 

أ اللملقلؤلحل أ  الأشكأن أ ق أالمعا  أالقياسليل 

أمل أ أ ل  أ ا لد ، ال ادم أالأُت أف أمنعط أن أ قف 

أالأ خال أم اهؤ أعد أمعا  أعؤىأك أالمقت ُات،أألليا

 دأم أاالستعدادألهاأ الت قعأ هاأأ فرزأق اهاأالفاعؤ ،أ

إلد ا أ  جها هاأعؤىأك أالمقت ُاتأف أالمقلتل لبل أ

  ال رُبأ المنم  

أفل أ أاللجلا   إ أالمالمحأالممهرُ ألؤصراعأالدمل  

أ ملتلصليلد أ العرام،أ كماأأُحا  أالعمال أ اللملر لزقل 

أ لزا ل أ الفرصأالقياسي أ ص ُرهاأ انهاأأمجردأ لالل 

أ اللجلملاعل أ   دافعأأإل ال أالدُ أ الميهبأ الطائفل 

االثني أ  ضعهاأف مأالمصالحأالعؤياألؤعرام،أمتجاهؤي أ

أاال لتلال أ  رك أاال تال أاالمرُك ،أ  بعيتهأاللملكلملؤل 

أكلحلالل أ الفا س أالصف  أاإلُران أ نف ل أ استفحاله
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أاال لتلال أ أعل د  أ أ لبلاشليلر أملع استعما أاستيطانل ،

ا مرُك أ شر عهأف أ نا أ   سيعأال  اعدأالعقكرُل أ

أن اضل أ   الت اجدأالعقكر أ المخا را  أالفعؤ أعلؤلى

أاللهليلملنل أ أهلراعلات أ سل  العرامأ الد  أالمجا   ،

 النف لألؤد  أالكبرىأف أالمنط  أ  حالفا هاأالمحؤيل أ

   اإلقؤيمي 

ألليلسأ  ف أالم ا  أ  شخيصاأدقي األك أماأُجر ،

أد  سأ أمل  أاالسلتلفلاد  أإال نمادأن نا أالعرامأاال را ،أ

أعلزللتلهل أ أعل  الماض أالبعيدأ ال رُب،ألك أُخرجل ا

أفل أ   راجعأم اقعه ،أليشكؤ اأالرق أالصعبأ الفاع 

ال  ىأالت أست ر أمصيرأالعرامأأ مقت بؤه،أ الأ دأمل أ

الشر عأ إ مادأأالخط  أا ه ألتجا زأنتائجأاال تال أم أ

أ اسلتلملرا أ خال أم اجه أ  ي ي أ مراجع أمعأالليات،

أ ن لزاوأ فضحأند اتأاال تال أالت أظهرتأ م سلقلات

  كتالتأ كياناتأماأُقمىأ"أاإلسالدأالقياس "أ ش يهأ

الطائف أ   اجها هأ"الشيعي أ القني أ"أالت أعاثتأفل أ

  قي أال  ىأ الفئاتأاالجتماعي أالعراقي أ انلتلهلجلتأ

 كرُسأالفقادأم أخال أأ مقكهاأ م انمهاأاللملالليل أ

أاللملحلاهلصل أ  القؤط ُ أالت أ فر هاأله أهفل لات

   التحالفاتأالمشب ه ،أأالقرُ أمنهاأ العؤني 

 ا أ ق أهياأاالنحدا أالكا ث أف أالعرامأُقت جلبأأ

 جا زأخالفاتأالماض أ الشر عأ ت  يدأالجهدأال  نل أ

 ضمهأ فقأ رنامجأسياس أ  عب  أاشم أف أجلبلهل أ

أالل  لنليل أ   ني أعراقي أشامؤ ،أ جع أأم أاللجلبلهل 

العراقي أمنطؤ ها،أ ماأ  فرتألدُهاأم أ جر  أ ك اد أ

 هيئاتأ نميمي أ  قتفيدأأم أهي أالجبه أالل لائلمل أ

أ قلد اتأأ3002منيأ أاكلبلر كن ا أهؤب ألالنطالمأ عزد

أاللملقلتل لبل أ أ نخلطلا  ن سعأألم اجه أال اقعأالحالل 

  ال رُبأ البعيد

أاللعلرامأ إ أ جر  أا ع ادأا   ع أعشر،أ ماأُعيشله

أاللتل أ أاللجلملاعلات أ لؤلكل  الي دأ  كدألؤجميعأس   

أا لتلاللليل أ  قؤطتأف أ ك أالمنط  أالخضرا أ حماُ 

أ ل لمل أ أ لا لت أ انلهلا  دع أاجنب أنمرُك أ اُرانل ،

أن أ أد لل  أ لنلا  أعل  فاسد أ تىأالنخاع،أعاجز أ ماملا

  فيرأم سقاتأ ك أ شيد،أ ه أ نزلقأُ ماأ عدأُ دأ

إلىأمصيرهاأالمحت د،أ س   هاأمحك دأعؤيهأعلراقليلاأ

أللكل أ أللهلا،  د ليا،أأ غ أك أالدع أالخا ج أالمت فلر

أإللىأ أ ا  لهلانلهلا  خؤفهاأالقياس أ الفكر أ عمالتها

أ لالل أ الخا ج،أجعؤتهاأ تح  أإلىأ ال أمافي ُ أ عيش

أخلال أ أمل  الالد ل أ ه أ قتفيدأم أ ضعأالالأقانل  

أُل ل دهلاأ أاللتل   حك أ استبدادأالمؤيشياتأالطائفليل 

 أ  ُشرفأعؤيهاأالحرسأالث   أاإلُران أمباشر 

ل دأ اتأالدُ أ مماهر أ    سهأ  دعهأالميهبي أ

أاللعلراقل ،أ  الطائفي أالمتخؤف أندا أ  قي ألؤمجلتلملع

 ُما سأالمنتفع  أمنه،أ م أخال أخطا هأالملحلرضأ

أاللرجلعل أ عؤىأ كرُسأالب ضا أ ال ت أ إشاع أالفكلر

أاللعلؤليلا،أ  المالم ،أ  ت جيهاتأم ص د أم أمراجعه

أ اللعلقلكلرُل أأ أا ملنليل   مما ساتأقيادا هأالميدانيل 

   فيرأ اجها هأالقياسي أ االجتماعي أ االعالمي ،أفه أ

أاللفلرقل أ أ لكلرس أ أ دمل ُل  خطاوأ مما س أقمعي 

أ االثلنل أ  اال تراوأ إشاع أالب  أالطائف أ الجه  

  تىأالعشائر أ ال بؤ ،أأ مهيداألت قي أالعرامأ فلقأ

أ فل أ أ اإلقلؤليلمليل   طؤعاتأ مخططاتأالد  أالكبرى

  م دمتهاأالنمادأاإلُران أالفا س 

 ا أال قتألك أُعترفأكثيرأم أالعراقيي ،أ خاه أ

أ االكلادُلمليليل أ أ اللعلؤلملا  أ اللكلفلا ات م أالنلخلب

أالقلليللاسلل ،أ أالللرن  أ قللاد  أ الللكللتللاو،  اللمللثلل للفلليلل 

 المناضؤي أالشجعا ،أنُنماأ  اجد اأف أسا اتأالعم أ

القياس أ النضال ،أداخ أالعرامأ خا جه،أن أسليلاسل أ

أ لعلدأأ أ لل  االنتما أ ال ق فأعؤىأالت ،أل أ عدأنسؤ ،

م ب ل أ مبر  ،أ ا أالنا أالت أ حرمأالعرامأ ا تأ ؤته أ

أعلؤلىأ ا خضرأأ اليا س،أكماأن أالتع ُ ،أعندأالبع ،

أاللملتلحلد أ أا مل  أ عل د أن  مباد اتأالد  أا جنلبليل 

أ لدثلاأ أ صلنلع أقلد   صرُحاتأممثؤ أمكا بهاأ ب داد

مقتحيالأُجمعأن نا أالعرامأإلىأ ا ل أالح ا أألؤتفلكليلرأ

   مقت ب أالعرام

 ماأل أ ت  دأق ىأالم ا م أ الممانع أ ك أال  ىأأ

أغليلرهلا،أ  الشخصياتأأالعراقي أالرافض ألال تال أقبل 

لتك  أ   د هاأ  حالفهاأالقياس أ االجتماع أعن انلاأ

عراقياأم  دا،أُك  أممثالأشرعياأ  نا أالعرام،أ  خالفأ

أ ملرا ل أ للك،أفا أالمقؤق أالدام أسيقتمرأ   لائلر

أخلرا لاأ أ نكلثلر متصاعد ،أستك  أالحال ،أا شعأدم ُل 

  لؤعرام

أُلجلر أ  هناأالأ دأن أنحي ،أ ف أهياأالمجا ،أأن أما

أكل الليلسأ أفل  الي د،أ م أخال أمتا عتنا،ألماأُلطلبلخ

أمل أ أالل لرا ، أهلنلع أ ملراكلز  ا صاالتأالد  أالكبلرى

أشلتلىأ أ محا التأاستمال أالبع أم أالعراقيي أعلؤلى

أ اللرضلاأ مشا  ه أالقياسي ،ألجره أإلىأ ال أالخنل ع

أفل أ أ  ل ا ات  ا مرأال اقع،أأ ماأُجر أم أم  لملرات

أ ل ا اتأ  ع أالع اه ،أ ف أداخ أالعرامأاُضا،أمل 

أ  لجلا أ أالل كلال  أ لعل  أعلبلر معؤن أأ نكثرهاأسرُل 

أللجلملاعلاتأ الصف اتأالقياسي ،أ أخيأ عضهاأعنا ُ 

أعلنلا ُل أ أ فلق أاللعلرام، مشب ه أأ دع أ مثي أن نا 

أقلي  أ أنسلالليلب أإال أهل   ائفي أ جه ُ أ اثني ،أ ما

أ ملراقلبل أ  إدا  أالمحت أا مرُك أ   ا عهأ  تلقليليلر

أاللعلملال أ أ  لجلنليلد مخا را هأالمتخصص أف أاالخترام

ال دامىأ الجددأ  شرا أاليم أ إشاع أال ع دأالكال ل ،أ

  صدأأ  قي أالص أال  ن ،أ  جنيبأإمكانياتأالح ا أ
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أالل ل ىأ ال  ن أالعراق أالصادمأ الؤ ا أ يل 

ال  ني أالم هؤ أفعاًلأل ياد أ   جيهأ  هلؤل أ

أ لتلحل ليلقأأ أاللمل هلؤل  العرامأمقت بال أ ه 

المصالح أال  ني أالح ي ي ،أأالستعاد أهيلبل أ

الد ل أ ال ان  أ ضما أام أالعرامأالداخلؤل أ

أاللعلرام،أ  االقؤيم ،أأ الشر عأف أ نا أ إعما 

أ اللنلفل لأ   صفي أمخؤفاتأاال تال أا مرُك 

الفا س ،أ االنطالمأ تنمي أالعرامأ استعاد لهأ

   راأ مقت الأإلىأشعبهأ امته

أفل أ أ لرى أاللعلراقليل  إ أالجبه أال  نليل 

أُقلتل جلبأ التحضيرأالدقيقألؤمر ؤ أال ادمل 

أالأ ن الًأ قب أك أش  أخؤقأ  د أه أعراقي 

أمل أ أ لبل لى   ب أالمنا  اتأ االستفاد أمملا

أالل  لنل أ أاللجلهلد ال قت،أ الأ دأم أ ل فليلر

 مصداقي أ مق  لي أعراقي أمخؤص أم أاج أ

أاللتل أ  جنبأ  جا زأ ال أاالن قادأ التشلرلد

ُكرسهاأالبع أم أاج أغاُاتأمرُض أمنهلاأ

خؤقأزعاماتأ همي أفا غ ،أأ محا ل أالبعل أ

أخلال أ أمل  أ اللزعلاملات  ؤميعأ ع أال ج  

أاللملا أ إ ا  أفرصأالمه  أاإلعالم أ   فليلر

أ خلؤلقأ القياس ألهاأ نشرأالتصرُحاتأعنلهلا

أفل أ نج دألؤند اتأاإلعالمي أالمدف ع أالثم 

  ع أالفضائيات أ

أاللملجلهل  أ أالقليلاسل  كماأُحا  أاللملا 

المصاد ،أ منهأماأُفتضخأمصد  أ شك أجؤ أ

أالل  لنليليل أ أعلؤلى هي أاالُاد،أف أن أُمؤل 

زعاماتأسياسي أأفا غ ،أأليسألهاأم أ هيلدأ

    ن أن أ ا ُخ 

أهل أ إ أالطؤيع أال  ني أالعراقي أال ادمل 

الت أ قه أ تضحي أ نكرا ألاتأإلنجازأ  نلا أ

الجبه أال  ني أالعرُض أالشامؤ أالت أنقعلىأ

أ نضلا أ أ جل د أمل  أانلطلالقلًا إلىأانجلازهلا،

 استمرا ُ أ  ض  أأالجبه أال  ني أالعراقيل أ

أهلياأ ف أالقا  أالعراقي أ الد لي ،أسنلحل لق

أ ل قل ،أ أد   أإلليله أ نلدعل  الهدفأالنلبليل 

 سيتح قأللكأ إل أاهللأ ا أال قتأندأقصر،أ

أفلتلحأ أإللى ألللك أاجل   نح أمقتعد  أمل 

قن اتأالح ا أال  ن أ التنقيقأأمعأك أال  ىأ

أاللتل أ  الشخصياتأ النخبأالعراقي أالمخؤص 

أ هلدفلهلاأ  ضعأمهم أ حرُرأالعرامأمطؤبلهلا

اال  ،أأ س فأُحتردأالعال أإ اد أالعراقليليل أ

  الم  دُ أالصادقي أمعأانفقه أ شعبه 

  ا أغدًاألناظر أقرُب

 
  

   
 

صرَح الرفيق أبو علي األمين الناطق الرسمي باسم قيادة قبطبر 
 العراق لحزب البعث العربي االشتراكي بما يأتي:

الكثير من وكاالت األنباء والمواقع الخبرية والفضائيات أخببباراً     تداولت 
واحبتبالل     البولبيبد البحبدودي    تتحدث عبمبا يسبمبى تبحبريبر مبنبفبذ 

قوات الحكومة العراقبيبة     وسوريا من قبل    الحدودي بين العراق    الشريط 
البغبرببيبة مبن     الحشد الشعبي التي تمركزت في المناطبق    وميليشيات 

الحدود العراقية السبوريبة فبي البببعباج وتبلبعبفبر ومبارسبت البكبثبيبر  
 .    األبي في تلك المناطق    أبناء شعبنا    والجرائم بحق    االنتهاكات    من 

الشائنة تبجبيء فبي البوقبت البذي   وأضاف: أن هذه الممارسات
جرائمها المنكبرة   العميلة والميليشيات  تمارس فيه قوات الحكومة

والببتببي   الببتببحببريببر الببكبباذبببة  فببي الببمببوصببل تببحببت دعبباوى
 اآلالف من أبناء نينوى.  وتهجير مئات  بمقتل  تسببت

بين البعبراق وسبوريبا   الحدودية  المناطق  واكد على أن اجتياح
من قبل الميليشيات العميلة إليران تجيء تنفيذا للمخطط اإليراني 

اإليراني الذي روج له البعبمبيبل   لتجسيد ما يسمى بالبدر  الفارسي
ان ببؤرتبه   قائد عصابات أهل الباطل والبذي َعبد  قيس الخزعلي

ايران وامتداده إلى سوريا ولبنان واليمن والخليج العربي كبلبه فبي 
 العربي برمته.  لكمن القومي  مباشر  استهداف

لما جرى فبي   الشائنة هي امتداد  وأشار إلى أن هذه الممارسات
والبذي   عبببر االحبتبالل األمبريبكبي فبي البعبراق  0119العبام 
فببي   الببرئببيببس األمببريببكببي دونببالببد تببرامببب أسببوأ قببرار  عببده
الواليات المتحدة األميركية على اإلطالق وما كان يبجبب ان   تاريخ

فالديمير ببوتبيبن )ببأن   صرح مؤخرًا الرئيس الروسي  يحدث فيما
 كان قرارًا خاطئًا(.   نظام صدام حسين  غزو العراق وإسقاط
االحتبالل   على استثمار االحتالل اإليراني لنتائج  وسلط األضواء

والببتببمببدد   اإليببرانببيببة  فببي الببهببيببمببنببة   األمببريببكببي لببلببعببراق
اآلن إعالنات البحبكبومبة   الفارسي التوسعي والذي تؤكده  اإليراني

عبلبى   وإحكام البطبوق  الوليد الحدودي  احتالل منفذ  العميلة عن
فاعلبة مبن البمبيبلبيبشبيبات   السورية وبمساهمة  الحدود العراقية
تصبعبيبد   وبدعم مباشر منها. وشدد على ضبرورة  العملية إليران
قبدرات وطباقبات البقبوى   واسبتبنبفبار  والبتبحبريبر  إرادة  الجهاد
والببمببواقببف   الببمببعببطببيببات  السببتببثببمببار  جببمببيببعببًا  الببوطببنببيببة
بعدم شرعية احبتبالل البعبراق   تعترف  التي  الدولية  والتصريحات

وحتى   الظافرة  ثورة التحرير  تغيير موازين القوى لتأجيج  من اجل
 النصر المؤزر المبين.
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 د. يوسف مكي
تستمر الدهشة وتتراكبم األسبئبلبة، حبول أسببباب هبذا  

الطوفان العاتي، الذي يعصف ببأجبزاء كبببيبرة مبن البوطبن 

العربي، نظم سياسية تتهاوى، وهويات غابرة تبطبفبح مبن 

جديد، باندفاعات صاروخبيبة، ال تبببقبي وال تبذر. والبدولبة 

القطرية، التي أخذت مكانها في الواقع العربي، كواحبدة مبن 

نتائج القسمة بين الكبار، في الحرب العالبمبيبة األولبى، ومبا 

أعقبها من أحداث جسام، والتي تم النظر سلبيا لها، من قببل 

المؤمنين بأن قدر هذه األمة، ومستقبلها هو فبي وحبدتبهبا، 

أصبح بقاءها أمنية وضرورة، ومطلبا لبكبل مبن يبتبسبرببل 

 .بالخوف على مستقبل هذا الجيل، واألجيال القادمة

ويقينا أن تجاوز ما يجري من انهيبارات، وإعبادة االعبتبببار 

للهويات الوطنية، التي ارتبط حضورها مع مرحلة االنبفبكباك 

عن االستعمار، تقتضي تشخيصا دقيقا لما يجري، باعتبار أن 

معرفة الداء، هو مقدمة الزمة لتحديد الدواء. لكن التشخيص 

ليس باألمر السهل، ودونه كثير من المتاهات واألسئلة. هبل 

ما يجري حقا هو صراع هويات؟! أم هو مؤامرة خبارجبيبة، أم 

 .!شيخوخة نظم؟! ولماذا في هذه المرحلة بالذات؟

وربما ال يكون هناك جوابا واحدا، يمثل المفبتباح لبإلجباببة 

عن كل التساؤالت. ولعله يكون مركبا، ويحمل أببعبادا عبدة، 

 .بحيث يصعب حصره في إجابة واحدة

كنا في قراءات سابقة، قد تعرضنبا لضبعبف البتبشبكبيبالت  

االجتماعية، كعامل رئيسي للتشرنق في مبرحبلبة مباضبويبة،  

والعجز عن اللحاق بالتطور التاريخي، الذي يجري مبن حبولبنبا.  

ناقشنا تأثيرات ذلك على أوضاعنا االقتبصباديبة والسبيباسبيبة  

واالجتماعية. واعتبرنا أن شرط الولوج في النهضة، هو تحقيق  

تنمية حقيقية، بقوى محركة ذاتية، بأبعاد مختلفة، تسرع مبن  

 .تغيير بنية مجتمعاتنا العربية، وتنقلها من حال إلى حال 

لكن األسئلة تداعت مرت أخرى؟! وما الذي يمنع من ذلبك؟! 

وكما تداعت األسئلة تداعت األجوبة. إال أن ما حدث في الست 

سنوات المنصرمة كان شيئا آخر، مختلف عن كبل البظبواهبر 

 .السابقة. ظاهرة انتعاش الهويات الصغرى، وتفتيت األوطان

وحين نأتي للمؤامرات الخارجية والبتبدخبالت فبي شبؤون 

الوطن العربي، فليس باإلمكان نفبي ذلبك. فبالسبيبف كبان 

مسلطا على هذه األمة، منذ جاء التتار لعاصمة العبباسبيبيبن. 

وامتشق الشعب العربي سالحه، في وحدة قل أن يوجبد لبهبا 

نظير، دون التفاتة منه لتنوعبه وطبوائبفبه وعشبائبره، فبي 

مواجهة الغزو الخارجي. وكان الغزو مبحبرضبا عبلبى تبالحبم 

شعبي أكبر بين مختلف مكونات النسيج العربي، بمبا أفشبل 

الشعار االستعماري المعروف، فبرق تسبد. ببمبا يبعبنبي أن 

التدخالت الخارجية، لوحدها، ال يمكنها أن تكون سبببببا فبي 

 .تفرقنا وتمزقنا

وضعنا فرضية انهيار النظام العالمي الذي ساد بعد الحرب 

الكونية الثانية، والذي سبادت فبيبه البحبرب الببباردة، ببيبن 

العمالقة، صناع القرارات األممية، كعامل رئيسي لما نعانبيبه 

اآلن من انهيارات. وال شك أن المحرض عبلبى ذلبك مبا هبو 

أقرب للقانون العلمي، الذي يوصف مرحلة انتبقبال األجسبام 

 .من حال إلى حال

في مرحلة الحرب الباردة، حدث ترصين للعالقات الدوليبة، 

وبعد سقوطها سادت الفوضى، وتغول قطب واحد ببتبوحبش 

وغطرسة على صناعة القرار األممي. ونحن اآلن فبي ببدايبة 

مرحلة جديدة، من نهاية األحادية القطبية. ومبا يبجبري اآلن 

هو نتيجة انزياح مرحلة وبروز مبرحبلبة أخبرى، لبم يبتبركبز 

 .حضورها بقوة، حتى هذه اللحظة على أرض الواقع

ورغم وجاهة تأثير هذا التحول في الخارطة الكونية، لكنه 

ال يمكن أن يكون بمفرده مبررا لصراع الطوائف والبقبببائبل، 

صراع داحس والغبراء المحتدم في منطقتنا، وببروز هبويبات 

من خارج التاريخ، وفي أحسن األحبوال عبلبى هبامشبه فبي 

منطقتنا العربية. واألنكى أن هذه التغيرات، لبم تبببرز فبي 

صيغة طفوح هويات ما قبل تاريبخبيبة فبقبط، ببل صبيبغبة 

حضورها، الذي ارتبط ببروز ظاهرة اإلرهاب، التبي تبحبولبت 

 .في الثالثة عقود المنصرمة إلى ظاهرة دولية

تقدم الكاتبة األمريكية ثيدا سكوكبل في كتباببهبا البدول 

م، جبواببا رببمبا 0171والثورات االجتماعية، الذي صدر عام 

يساعدنا على فهم ما يجري. خالصة أطروحاتها أن البثبورات 

االجتماعية، ال تتحقق بسبب الفقر أو وجود معارضة سياسية 

قوية، ولكن بسبب شيخوخة النظم السياسية، فبي البببلبدان 

 .التي تشتعل فيها الثورات
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وهي في هذا السياق، تشير إلى 
أن الثورات الكببرى فبي البتباريبخ 
المعاصر، سواء تلك التبي حبدثبت 
في فرنسا أو روسيا أو الصيبن، مبا 
كان لها أن تفلح فبي اسبتبيبالئبهبا 
على السلطة، لو كانبت األنبظبمبة 
السياسية السائدة فبيبهبا، فبتبيبة 
 .وقادرة على اإلمساك بزمام األمور
وإذا سلمنا بهذا التنظير، فإن مبا 
يجري حالبيبا مبن حبروب أهبلبيبة 
وصراعات بالوطن العربي، لبيبس 
مرده صراع الهويات بل تضعبضبع 
النظم في البلدان التي اشبتبعبلبت 
فيها حروب التفتيت. لقد عشبعبش 
الببفببسبباد واالسببتبببببداد فببي هببذه 
البلدان، ونخرها السوس. ونسجبت 
األنظمة البيروقراطية حباال قويبة، 
حببالببت دون اإلبببداع والببمبببببادرة. 
وفقدت تلك النظم مشروعبيبتبهبا، 
بسبببببب عببجببزهببا عببن مببقببابببلببة 

 .استحقاقات الناس
وألن التجريف السبيباسبي كبان 
شببامببال، فببي شببرق وجببنببوب 
المتوسط، لجأ الناس إلى حيبلبهبم 
الدفاعيه، فاستنهضوا مورثباتبهبم 
القديمة، كتعببيبر انبفبعبالبي عبن 

العجز عن فعل إي شبيء. فبكبان 
اللجوء لثقافة المبوت، ببديبال مبن 

 .عشق الحياة
كل ما جرى الحديبث عبنبه مبن 
تببدخببالت خببارجببيببة واخببتببراقببات 
لببكنسبباق واألعببراف الببقببديببمببة، 
صحيح. ولكنه لم يبكبن ببمبفبرده 
قادرا على تشويه مجتمعاتنبا إلبى 
الحد الذي وصلت إليه، لو لم تبكبن 
البيئة مستعدة الحتضان، البتبغبول 
المعمد بالدم للهبويبات البجبزئبيبة 
القديمة. وستظل فبتبوة البنبظبام 
وحيويته رهبنبا ببمبأسبسبة هبذه 
البلدان، وشيوع مببدأ البمبواطبنبة 
بديال عن صراع الهويات، وحمبايبة 
للنظم السياسية من البتبضبعبضبع 

 .واالنهيار

 
 

 د. عبده شحيتلي 
جمعنا محسن اليوم حول جراح األمة الغائرة ليكون آخر الكالم : إن األحبالم، وإن 

  .قاربت المستحيل، فإن اإلرادة ال تنكسر
لم يدع ، منذ عرفناه ، أنه كاتب أو شاعر ، وجاءنا بهذا الكتاب ، علبى حبيبن غبرة، 
ليوقظ فينا مشاعر تشبه تلك التي تتولد عند اللقاء بوجوه أو أمكنة من مسارح الحبب 

  . األول
جمع محسن خواطره التي تمازج فيها دفق الوجدان مع العقل المنفتح علبى مبدى 
يزيد عن العشرين عامًا ليشاركنا معاني الصدق في الموقف، والحرارة في االلتزام. من 
الضيعة ، موطن السكينة واألرض المفعمة بالحب ومواسم الخير، الى ضبفباف دجبلبة 
حيث تعرف إلى أعمق معاني العروبة والرجولة والعطاء ، أخبذ مبحبسبن مبوضبوعبات 

جميل هذا الوفاء عندما يتجه إلى أعزة  خواطره ، فازدهرت القصائد ، وتلونت بالوفاء .
  .قوم ذهب سلطانهم وبقيت قيم البطولة والرجولة

وكتابة محسن فعل تعبيري يتجاوز أساليب البالغة . والبيان عنده ال يعتمد كثبيبرًا 
على الكناية والتورية ؛ فصدق الموقف ، والجرأة في إعالنه يقتضيان البمببباشبرة فبي 
التعبير عن الحب لغمام جبل السيخ ، واألرض والغالل والناس ، وللجدار الذي يبحبكبي 

  . سيرة وعد بلفور والنكسة والمقاومة واألمل بوالدة جديدة
قصائده التي خطها بالفصحى او المحكية هي مرآته ؛ إنها أشبه مبا تبكبون ببفبيبض 
تلقائي يخرج من أعماق الوجدان ليتحول نصًا تفوح منه رائحة الزيبت البمبعبتبق فبي 
الخوابي حين تحضر الضيعة وناسها ، وتتوهج فيه معاني البغبضبب البمبقبدس أمبام 
الجوع والجرح والهزيمة لينادي كل رفيق قائاًل " "احمل الجرح ببعبزم، إنبك لبلبنبصبر 

                                                                                                           عابر.
حلمك يبا رفبيبقبي هبو حبلبمبنبا   إنه عبور الحلم الذي سيتحول باإلصرار إلى حقيقة . 

بوطنية تستظل فيء العروبة لتحمي نفسها من غيالن البطبائبفبيبة والبقبببلبيبة وحبراس  
المذاهب ، وبأمة عربية واحدة تتجسد في واليات عربية متحدة تحمي مجبتبمبع البعبروببة  
بكل ألوانه وتكاوينه ، في إطار دولة مدنية عمادها الحريات والحقوق المدنية والسيباسبيبة  

  . ،والتنمية االجتماعية واالقتصادية ، والقوة التي تحرر األرض وتردع العدوان 
   إذا لم نلتق على ارض العروبة ، فأي أرض تتسع لحلمنا ؟

قف على ناصية الحلم وقاتل " ، قالها محمود درويش يومًا، ونصوصك يا رفيقي  "
تؤجج فينا إرادة التمسك بهذا الحلم ، مع علمنا أن تحقيبق األحبالم البجبلبيبلبة دونبه 

  . األهوال، وهي تحاصر حاضرنا من كل الجهات
أنهارنا اصطبغت بدماء أين منها هوالكو وما رواه المؤرخون ، ومدننا أمست غبارًا ، 
وأشالء األطفال والكرامات المسفوحة في مخيمات اللجوء تحفر في الوجدان لتبالمبس 
  عمق جرحنا المتمادي في فلسطين ؛ فعلى أي جانينا نميل ، ودون الروم خلفنا روم ؟

تجمعت الذئاب حولنا من كل حدب وصوب ، ومن حمل علبمبنبا طبعبنبنبا ببغبمبده ،  
وفلسطين المقيمة على نار العدوان المتمادي على األرض والبشر تقاوم وحدها باإلرادة  
واألمعاء الخاوية ، فهل بقي لنا إال اإلصرار على الدعوة إلى االنفتاح والتسامح والتنبازالت  
المتبادلة التي تحمي الوحدة والسلم االجتماعي في الداخل؟ وهل بقي لنا إال االعتبصبام  
بعروبة هويتنا وثقافتنا لنغسل عار هذه الدماء وهذا الدمار؟ وهل بقي لبنبا إال البوفباء  

 لبطوالت مقاومينا والشهداء الذين جسدوا اسمى معاني الوطنية والحس اإلنساني ؟  
تحية لعروبتك الصافية يا رفيقي التي ازهرت في نصو  هذا الكتاب ، وجمعتنبا فبي  
 . هذا اللقاء الجميل . لروحك السمحة وقلمك الحر ولحضوركم الكريم كل المحبة واالحترام 
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  د أعبد أشحيتؤ 

أاللعلر ل أ  ضعأد اس أخالدأكم ن أ"أفؤقف أالصلرف

أمل أ د اس أف أالممهرأالشيم ألؤكين ن أ"أ*مجمل عل 

 ر  أالصرفأأ لتقتخرجأمنهاأخالهاتأهام أ الفرضيات

أجلهل أ  الع  أالعر  أم أجه ،أ  ال اقعأالمعيشأم 

 نخرى أ

أمل أ أُلملاثلؤلهلا أللملا  هي أالد اس أ شك أامتداداًأ

أاإلسلالمل أ أاللعل ل  أن  د اساتأ تنا  أالع  أالعر ل ،

 أ  منتجا هأم أف هأ كالدأ فؤقف أ عؤ دأل  ُ  

منيأثمانيناتأال ر أالعشرُ أشاعتأالد اساتأاللتل أ

أمل أ  تنا  أالع  أالعر  أن أالع  أاإلسالم أانطلالقلًا

أ لأ ل أ أاإل لا  أهليا أ فل  منتجا هأالؤ  ُ أ الث افيل ،

د اساتأمحمدأعا دأالجا ر أ محمدأا ك  أ نصرأ امدأ

ن  أزُدأ غيره أ يثأنمرأإلىأالنمادأالؤ   أاللعلر ل أ

م أخال أثالث أمر كزات:أالعالق أ ي أالؤفظأ المعلنلى،أ

  النح ،أ النم  أ

أللتليهلبأ أالقليلام أهليا  قدأن تأد اس أكم ن أف 

أاللؤلفلظأ عمي ًاأف أمعالج أمقأل أالدالل أ العالق أ ي 

  المعنى،أ ا  با أك أللكأ ال اقعأالمعيش أ

أاللعلر ل أأ  قدأ دد غاُتهأم أد اس أماهي أالصلرف

أاللعلالقل أ  أنهاأ"أالع  أالتفكر أ"أ هدفأإد ا أن عيل 

أ علنلاهلرأ أالليات  ي أاإلنقا أ محيطه،أ ي أعلنلاهلر

أداللل أ أإال ال اقع،أ نشا أالىأن أالقع أالؤفمي ألليلقلت

أا ملثلؤل أ عؤىأان ماسأالياتأالعر ي أف أ يئتها،أ مل 

أ ن أ عؤىأللكأ ج دأثماني أإسمًاألؤمطر،أمخالفًاأ يلك

أن أ أاعلتلبلر الجا ر أف أ"أ ك ُ أالع  أالعر  أ"أ يلث

أا للفلا  أفل  علؤلىأأ هي أالقع أالؤفمي أا أالفلائل 

أكلانلتأ المعان أسببهأجمعأالؤ  أم أعددأم أال بلائل 

  أسما أمختؤف  أأ  قم أالش  أال ا د

أململهلرًاأأ عالجأكم ن   أ لاعلتلبلا هلا مقال أالصرف

 النطق أ افترضأن أفه أ لؤعالق أاإل داعي أ ي أالفكر

أننلتلجلتلهأ الصرفأالأُت أإالأم أخال أفه أالع ؤي أالت 

 أ عؤماًأليسأف أالؤ  أف  أ  أف أالحيا أنُضاًأ

إ أماأُحك أالبنا أالصرف أالعر  أه أق اعدأعؤمليل أ

أإالأ نساسهاأفؤقف أالياتأالعر ي ،أ ماأا  كادأالؤ  ُل 

أ جل د ،أ شرحألكين ن أاإلنقا أف أال ج دأن أم تضلى

  ممهرأهياأال ج دأف أآ  أ

أ لكلمل أ ف أهياغ أالعروألؤكؤم ،أكماأُرىأكم ن ،

أاللعلر ل أ أالصلرف  ؤُتهأإلىأالك  أعام  أم أهناأفإ 

 اق أضر  ُ أإلعاد أاالعتبا ألعالق أاإلنقا أ الح ي  أ

أا قلاعأ  ال ج د؛أفف أ مك أالياتأم أل تهاأُلتلجلؤلى

أفل أ الفه ألم اضيعأال ج د  إ أالصرفأ ص  ألؤمعنى

أ ليل أ أاللملتلأ جلحل  الؤفظ،أ الكؤم أمجم عأم أالرؤى

أملعلرفليليل ،أ أفلعلؤليل  اليه أ ال اقع أ العالق أ يل 

التقمي أم أجه ،أ الدالل أم أجه أنخرى،أه أعلالقل أ

أ لنليل أ أ لحلدُلد أفل  جدلي ،أإلأإ أاشترا أالمقلا ُل 

المفه دأالصرف أُجع أالتصرُ أنداً أفؤقفيًاأُفلرضأ

نفقهأعؤىأالؤ  أ اإلنقا ؛أفالصرفأ غير أم أالعؤل دأ

أ الل اقلع،أ الت عيدُ أليسأإالأممهرًاألؤعالق أ ي أالؤ  

أكل أ أ  ل  أ قلد  ي أمك ناتأالع  أ مك ناتأال اقلع 

أ صلرُل أأ للكأ المفه دأالجدُدأالي أن ىأ ه  عمؤيل 

أفلعل أ ليل  أفلالشَّ ليل ؛ أالشَّ إ داعي أ عبرأعنهأ مصطؤح

أملرجلعليلتلهأ أفل   ج د أعندأاإلنقا ،أ حثأكلمل نل 

أ لهأ أُل ل د أفلعل  التص  ُ ،أفرنىأننهأم ج دأف أك 

 العر   أ

ي ،أكماأُحدد ،أُحت  أإمكا أالعل د أ إ أمفه دأالشَّ

إلىأزم أمضى،أ إمكا أالم  أالكام ألؤحاضر،أ إمكلا أ

ألهلنليل أ الترقبأل نبعاثأف أالمقت ب  أ ا ساسأف 

أ ليل أ العروأالشيمي أغياوأالت ق ؛أفالقك  أمر لؤل 

متحركي ،أ الأسك  أإالأم أنج أالحرك ،أ  لاللنلتليلجل أ

أفل أ ال ه أالح ي  أه أالت ا أالماض أ الملقلتل لبل 

 لحم أالحاضر أ

أعل أ  الشيمي أالت أُتحدثأعنهاأه أإمكا أالكشل 

أللفلعل أ منت جأالترقبأف أالؤفظ؛أفالطاق أاالستيعا ي 

أملعلاً،أ الشي أ جعؤهأُحم أاإلظها أ اإلخفا ،أ الت لدُلر

أمل أ أالل جل دُل   فيهأُحضرأاليه أالعر  أف أ  ؤته

 خال أاهتمامهأ الزم أ محا لتهأالقيطر أعؤيه أ

أهل أأ  الخالهاتأالت أسعى أإلليلهلا البحثأال هل  

 أ:أاآل ي 

أللؤلنلهل ضأأ- إ أالصرفأالعر  أه أالعؤ أالمقلا م

العر  أ  أف أ نا أالهيئاتأالؤفمي أُتشك أماأُقميهأ

 أ ""اليخرأالمعن  أال اد أعؤىأ ثأ ؤىأجدُد ألؤك  

أا ملرأأ- أاللدائلمل ، ال اعد أف أالحيا أه أالصيلر   

أ ضل  نلاأ أإثلبلات أإللى أاللدؤ و الي أُ تض أالقعل 
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أإللىأ أ لحلاجل  أنلحل    ض  أا شيا ،أليلك

أاللتل ليلرأ أمل  أ لا   صرُ أدائ أ نناأفل 

 الدائ  أ

ألليلسأأ- أاالشلتل لام أظلاهلر  أإللى النمر

 اعتبا هاأظاهر أهرفي أفحقبأ  أظاهلر أ

أفل أ أ ل لؤليلب أن  أن   ج دُ أشامؤ ،أللك

أد  أ أا  لبل ، م اضعأالحرفأداخ أاللؤلفلظ،

 شك،أ تجر  أمعيش أاستدعتأالتعدُ  أ

إ أالصرفأه أعؤ أ حدُثأعادألؤعر ي ؛أأ-

فاالشت امأ اق أ نائي أمطؤ  أف أالعر ي ،أ

 لكنهأالتزدأ ماأاشت تهأالعروأ سا تأعؤيه،أ

 نهبحأقا ًاأعؤىأنح أمعر ف،أنماأالتصرُل أ

أ اللتل ليليلرأ أللؤلزُلاد  فه أقا ؤي أمنهجليل 

أ قلدأ أاشلتل لاقلاً،  التح ُ ،أفه أقدأُك  

ُك  أإ داثًاألبني أجدُد أف أالؤفظأاستنادًاأ

 إلىأ ني أم ج د أنهاًل أ

إ أالنما أالن ع أف أالؤفظأالي أُلنلتلجلهأ

فع أالصرفأه أاإلجرا أالنفع أالي أُمكل أ

أن أ أن  أمقلتلملر  الؤ  أم أن أ ب ىأ اج 

  ب ىأ ي  أ

أعلا لر أأ- أهل  الأ نت  أنلفا أالؤ  أكلملا

أكلؤلهلاأ الزما أ المكا أ اإلنقا ؛أفلاللؤل ل 

أإ أ ألليللك؛ أاللكل  ، مفه دأ اه أ شليلا 

أهلياأ أللهلا، أ لا ُلخل   صرُفهاأه أامتلداد

االمتدادأ  ا  أمره  أ المعرف أن أ لإ ل لا أ

 مفاهيمهأف أسا  أالحرا أالفكر أالدائ  أ

أاللؤل ل ،أأ- أفل  الأ دأم أال فزأإلىأا ماد

أملعأ  لك أللكأالأُك  أ  طيع أملعلرفليل 

 ا ُخهاأ  أ ا تكا أالطرائقأ ال سائ أاللتل أ

 ص أماضيهاأ حاضرهاألضما أمقت بؤهلا،أ

أجلهلاتأ أهلنلا  أُلكل   أن   للكأُ تضل 

ألليلكل  أ أاللتل لليلد، مق  ل أ ضعأض ا ل 

أللؤلتلجلدُلدأ الصرفأ مثا  أالمفاع أالحي  

أكلمل نل ،أ أُقلمليله الؤ    أ ُت أ جا زأما

أُلتلطلؤلبأ أ لللك المحن أالؤ  ُ أالح ي ي ،

الجرن أف أ ط ُرأعؤ أالصرفأ الؤ  أعم ماًأ

لك أ ت أمطا   أا لفا أمعأال اقعأ حيثأالأ

أ ل أ ُك  ألدُناأنلفا أغيرأضر  ُ ألعيشنا،

أ ليل أ أاللعلالقل  ُك  أالؤفظأنضحًاألص   

 اإلنقا أ  اقعهأالمعيش 

م أالمداخؤ أالت أال يتأف أند  أعل أأ-*

أأ-الكتاوأف أدا أالند  أ أ32 ير تأ لتلا ُلخ

 أ نُا أالماض 

 

 

"  

 ُ س أال  دان 

نقرن أفانحازأإليه،أ نهأ في  ،أ هدُ  ،أكبرناأمعاً،أناضؤناأ

أ لل أ أنلهلاد ، ألل  معاً،أمعًاأ حمؤناأم أالعيا اتأالكثير،أ ننا

أاللعلر ل أ نقا دأعؤىأمبادئأ عؤمناهاأف أ ز نا،أ زوأالبعلث

أملحلقل أ أنقلرن االشتراك ،أ ماأزلناأ أفكا أالعر   أمل ملنليل 

أ لأ أ أإُلملا ، أفلعل  ُ س أفانحازأإليه،أ  أاالنحيازأهنا،أه 

أفل أ أ شلكل  أاللي  أاللملخلز    راكماتأالزم أالماض أهل 

 أ كتا ا ه

أُلعليلدأ أثل  أاللكلؤلملات، ف أ اقته،أسيعبرأمحق أُ سل 

أدملعل ،أ أن  أهلملقل  هياغتها،أه   أن أفكر ،أهدا أن أ ثاً ،

 أ فيأ  أآخرأالكالدأم أن  أالقطر

ُعت  أالؤحم أُقتنط هاأفيجدهاأمث ؤ أ ه أ  ن ،أ آخرأ

أفليلهلاأ أفسلطل لت أنمل ، ق م ،أ بك ألهأ  نًاأُحتضر،أ  شك 

أ قل أ أملحلا اًل ا لق ،أ ا عي أمث ؤ أا جفا ،أُقتنهضلهلا

أاللزمل ،أ النزف،أ  رمي أآثا أالجراحأالت أن دثهاأ باد أملرا ل 

أ لافل أ ف مأجقدأال   أالمتش ق،أفتأ  أكتا ا هأن يانًاأعؤى

 أ الدمع

أاللتلملردأ ف أكتا  أمحق أُ س ،أ أ  أالمفرد أ ر ،أ ر 

أ قلراقل أ أ  ل  ًا  االنعتامأم أالفص  ،أُطؤ هاأمد ُ أ ا  ،

 أ ك طر أندى

أاللنلاسأ أن لالد أانلكلقلا  أخلؤل  ف أشعر ،أُشع أقندُاًل

العادُي ،أمح الًأ ر فأكؤما هأإلىأ اق أم أن  أ ض  أ  اُاأ

عت أا  داثأالدائر أعؤىأمقا  أال   أالي أا تؤتأخا  لتلهأ

 أ ال الف

 ُكتبأعؤىأقؤق:أ"ماأعدتأانتمرأالر يعأ نن أ

 أ"ف أغفؤ أمن أسي د ن أالشتا 

أ  لدأ الكؤم أ الطؤ  أف أكتا اتأمحق أُ س أهلنل ا ،

أُشلعلرأ أ ل ح أشلعلر  أ فل  الحرفأكحدأالقي أندىأ مضا ،

أنخلرجلتأ أنمل  أ"خليلر  ت قد،أ فيهأنُضًاأ ني ألزم أكناأفليله

 أ "لؤناس

أإضلافل أ أللعلؤلهلا  اقن أماأقرنتأف أ اق أمحق أُ سل ،

أملؤلتلزملاًأ جدُد أك  مأعؤىأنغصا أدُ ا أالعرو أكا أفيهلا

أاللرد أ  ع يد أ  أسؤ وأنضال ،أ  فه أان ال  أعؤىأم   ث

 أ  النك ص
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 ُ س أال  دان أ

  ...ال شيء لي
 إال فؤاد يزرع الصبوات 

 واإليمان 
ره رصاصات الرزاة   في حقل تسوِّ

 فتستبيح سنابلي الخضراء 
 ألوية الزؤان 

 ترتاد حقل القلب مني 
 قافلة من الرجر الحفاة 
 تجيء من كل الجهات 

 فتموت خضرته لتحفر المدافن 
 والسجون 

 لمن السجون؟ 
 لمن المشانق والجنون؟ 

 لمن الحواجز فوق أهداب العيون؟ 
  ...ال شيء لي

 وحدي وليس معي 
 سوى أمي 

 اآلن أبدأ بالرحيل إليَّ 
 اآلن أبس  ضوء قلبي 

  ..نجمة
 اآلن أفتح في حصاري 

 كّوة 
 اآلن أوقد روحي شعلة 

 ذكرى لمن ضحى ومات 
 من أين أبدأ بالرحيل؟ 

 قلبي   ويمامة حطت عل
 تتمتم في خشوع بالصالة 

 من أين أبدأ بالرحيل؟ 
 ومن الجهات األلف يأتيني 

 يهددني الحواة 
 من أين يبدأ حادث التكوين 

 في قفا الحياة 
 سوف أبدأ بالرحيل إليَّ 

 وأنا المدجج بالندى 
  بحليب كل األمهات.

 

 

ال لفرض ضرائب جديدة 

 على الشعب

 سلسلة الرتب والرواتب

 مطلب محق وعادل
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 ُاأن نا أشعبناأالمجاهد

ألصلد  أ أعؤيناأالي دأاليكرىأالخامق أ ا   عيل   ح س

أ لزُلرا أ أمل  أا    قرا أ أمي أنف أالعرامأالخالدأف 

أ لراثل أأ7413عادأ أمل  الي أ ر أثر  أالعرامأالنفطي 

أن أ أ لعلد أ الل لر ليل  اال تكا اتأالنفطي أا مليلركليل 

أنلفل أأ92است ؤتهاأ  ا أ عامًاأ  يلكأمثَ أقرا أ أمي 

أالقلا لعأ العرامأ ط  ًاأن عيًاأ الغأا ثرأف أمقير أثل   

الثالثي أم أ م زأالعميم أ عدأ ح يقأ صفيل أ  –عشرأ

أاللرُل أ أفل  شبكاتأالتجقسأ  ح يقأالث   أالز اعي 

أ إقلامل أ  الح أالقؤم أالدُم را  ألؤ ضي أالكلردُل 

أاللملأثلر أ أ  لكلمل  الحك أاليا  أ  نا أشعبناأالكرد  

التا ُخي أالنهض ُ ألؤتأمي أف أانهأقدأسمحأ ت ظليل أ

أ اللبلنلا أ أاللعلملالقل  عائداتأالنف ألتح يقأالتلنلمليل 

أ اللفل لرأ أاللتلخلؤل  االشتراك أ ن  أالعرامأم أ لالل 

  ا مي أإلىأالت ددأ النهض أ العدال  

أاللثل لافل أ أ االزدهلا  ل دأ ح َقأالرفا أاللملعليلشل 

أاالشلتلراكل أ  المعن  أ  نا أشعبناأعبرأمقير أاللبلنلا 

أالصلنلاعل أ عؤىأالصعدأاالقتصادُ أ الخدمي أكاف أف 

أاللتلحلتليل أ أاللبلنلى أ فل   الز اع أ الخدماتأ التعؤي 

أ اللجلاملعلاتأ اال  كازُ أكاف أفت سعأإنشا أاللملدا س

أقلبل أ أل  أعل   المقتشفياتأ الطرمأ الجق  أكثيلرًا

 نهبحأالعرامأف أ ؤيع أالبؤدا أالنامي أالمت دم أفل أ

المحي أالعر  أ اإلقؤيم أ الد ل أ عدأن أ  قأالمحل أ

 الشام ألألمي  

أالقلا لعأ أثل     ل دأنهضتأث   أالبعثأف أاللعلرام

 د  هاأالمشهل دأأ7499الثالثي أم أ م زأعادأ  –عشرأ

أ  ل لدُل أ ف أ صعيدأمقير أالنضا أال  م أالعلر ل 

أنثلا أ الدع أالفّعا ألؤم ا م أالفؤقطيني أالباسؤ أ لملا

أكل أ أفلجلملعلت  فيم أنميركاأ الد  أاالستلعلملا ُل 

معقكرأنعدا أالث   أ العرامأ ا م أفكانتأالعلد انلاتأ

المتتالي أالعد ا أاإلُران أال اش أالي أد ر أمل لا لؤل أ

جيشناأالباس أ ن نا أشعبناأالمكافحأعبرأثمان أسنل اتأ

أ ا مل أ أاللعلرام أنصلر م أالتضحياتأالكبرىأفتلحل لق

  7499المبي أف أالثام أم أآوأعادأ

أشل أ أإللى ك أللكأدفعأنعدا أالث   أ العرامأ ا مل 

أ أسلبل لهأأ7447العد ا أالثالثين أال اش أعاد  اللي 

  اف هأ امتدأ عد أالحصا أالجائرأعؤىأمدىأثالث أعشرأ

أالصلهليل نل أ عامًاأ تىأش أالحؤ أا مرُك أا  ؤق 

أ أعلاد أاللعلرام أ3002الفا س أعد انهأال اد أ ا لتلال 

 الي أن جهأإلىأ دميرأد ل أالعرامأ   أجيشهأالبلاسل أ

 استهدفأالبعثأ) االجتثاث(أس  أا هدافأ الم لاهلدأ

أ لالشلر عأ  ل أُنسأاستهدافأقرا أ أمي أنف أالعرام

أ)جل التأ  قرق أنف أالعرامأم أجدُدأعبرأماأنسلمل  

أ لائقل أ التراخيص(أالت أاست ؤتأنف أالعرامأ أسلعلا 

أاللنلفل أ أضلخ أزُلاد  أ لمل املر  خص هًاأاقترا أللك

أإفل لا أ أ ل ليل    حطي أهيك أنسعا أالنف أم أجدُد

أ لهل أ أا لى أمل  العرامأ  ج ُعأن نائهأ إلحامأالمزُلد

  الحيؤ ل أد  أ ط  أالعرامأ   دمه 

 ُاأن نا أشعبناأالمكافحأالصا ر

 ُاأن نا أنمتناأالعر ي أالمجيد 

 إزا أللكأكؤهأفإ أمجاهد أالبعثأ الم ا م أُلحلد أ

أاللعلادأ أا مليل   كبه أالرفيقأالمجاهدأعز أإ لراهليل 

أُل اهلؤل  أ أ اللتلحلرُلر لؤحزوأ ال ائدأا عؤىألؤجهلاد

أا ملرُلكلا أ جهاده أالمؤحم أ  جهأ ركاتأالمحتؤيل 

 عدأد ره أ إلحامأالهزُم أ ه أف أالحاد أ الثالثي أ

كماأُ اهؤ  أمجا هتلهل أأ3077م أكان  أا   أعادأ

أاال لتلال أ أ  ُلث أاإلُلرانل  الجهادُ أالحازم ألال تلال 

ا ميرك أمقتنفرُ أ اقا ه أالكفا ي ألمجا هتهأ عدأ

أ ُقلتلهلدفأ ن أاجتاحأالعرامأ س  ُاأ لبنا أ الليلمل 

أا مل أ أُقلتلهلدف أ ل  البحرُ أ نقطا أالخؤيجأالعر  

 ال  م أالعر  أ رمته 

أ ا ُخناأ أم  أالحاسم  أالتا ُخي  أالمر ؤ  أهي  ف 

ُقتؤه أن نا أشعبناأالمجاهدأُت دمه أمجاهد أالبعثأ

أ أمي أنف أالعرامأالخالدأ أقرا   الم ا م أمعان أنصر

ف ألكرا أالخامق أ ا   عي ألي ظف هاأف أمقير ه أ

أالقياسي أ ألؤعمؤي  أ تصدى أالت  أالمافر  الجهادُ 

أ لميؤيشيا هاأ أإلُرا  أالعميؤ  أ الحك م  المخا را ي 

أالعمؤي أ أفإ  أالحازد أالتصد  أهيا أ  فع  المجرم 

أ يثأ أالنهائ  أالق    أقاع أف  أانحد ت القياسي 

أالي أ أاال تراو أ د أن رافها أ ي  أالتناقضات  صاعدت

 ا أعؤىأنشد أ ي أا رافأماأُقمىأالتحال أال  ن  أ

أنمادأ أ اسعًا أالطرُق أُفتح أالقياسي  أالعمؤي    داع 

أ خص هاًأ ألؤعرام أ العميق أالشام  أالتحرُر  ح يق

أالقياس أ ألؤتحر  أالفاع  أالمضم   أاالقتصاد  التحر 

أجدُدأ أم  أعائدا ه أ   ظي  أالنف  أ أمي  أإعاد  عبر

لخدم أاستئنافأمقير أالبنا أالث   أ النه ضأال  ن أ

  ال  م أ اإلنقان أالشام  أ

ستب ىألكرأ أمي أالنف أمحركًاأجبا ًاألنضاالتأشعبناأ

م أنج أ حرُرأ  نهأ ثر ا هأ إعاد أ قخيرهاألخدمتهأ

   ح يقأنه ضهأ  فاههأ است اللهأال  ن  أ

أالتأمي أ أعمؤي  أمهندسأالتأمي  أالبعث أل ياد   حي 

أالبكرأ أ ق  أن مد أال ائد أا و أ نخصأ اليكر الخالد 

  الرفيقأال ائدأهدادأ قي  

 د3071ف أا   أم أ زُرا أعادأقياد أقطرأالعرامأ
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وصلت إىل مواقع التواصل االجتماعي رساال  ماا الااء ا  

العراقيني يف سءا ال اصري  الاي  داريرع عااا اا فاة يا  

ما أدواا العملي  الاياسي  يف العراق، وللكاف  عاا باي  

مااعاعم ب  مرار اا  ابر ااا ،  ي مااا  ااب ابر ااا يو ،    اال 

 ا ا على الرغب ما أ  ا دفكل جع ًا ما مليو  ماا الءراةاب 

 التي دردكب ا دلك العاا اا  رق الفعب العراقي. 

 
 

هبحأ اضحًاأ اقعأالقج  أالمأسا  أ ماأُتعرضألهأن

ُخفلىأعؤلىأن لدأ  المعت ؤ  أفل أسلج أالناهلرُ أ ال

ن شعأه  أالتعليُبأ اإلهانلاتأ انتهلا أالكرامل أفل أ

سللج  أ ا للتألهلل أكالم للا رأدفنلل اأفيهللاأ ُبتؤعهلل أ

الصمتأ  جاهؤه أاإلعلالدأ منمملاتأ  ل مأاإلنلقا أ

أن أنغؤلبأاللنزال أاعت ؤل اأ  شك أمعيلبأ مخلز أعؤملًا

نتيج أالدع اتأالكيدُل أ المخلبرُ أاللقرُي أ التهل أ

المؤف  أ اعترف اأ الجرائ أ حتأالتعيُبأ  كم اأظؤماًأ

 الي دأ نح أ لقج أالناهلرُ أ قلدأهلد تأا  كلادأ

أنعانيللهأملل أ أ الللقج أالم  للدأ اإلعللدادأ مللا عؤينللا

مضاُ اتأم أالتعيُبأ اإلهاناتأالنفلقي أ الجلقدُ أ

أ  لتىأالأن يل أ نهبحناأنتمنىأالم تأاليل دأقبل أغلدًا

عؤيك أفألكرألك أنق أماأنعان أمنهأفل أهلياأاللقج أ

 :أالؤعي 

الأُرسلؤ  أالمرضلىأمل أاللنزال ألؤطبا ل أملعأأ*أن الً:

 العؤ أن أنغؤبه أُعان  أم أنمراضأمزمن  

ُضع  أالجامع أ)ال ي د(أ أُدُناأ تىأ نح أأ:أ*أثانياًأ

 داخ أالزنزان أ شك أمقتمر 

عددأ  فيرأالما ألالستحمادأ لتىأن أ علضناأ:أ*أثالثاًأ

 كثرأم أشهرأل أُقتحم اأ فل أهلي أا جل ا أالحلا  أ

 جدًا 

ُ  م  أ ي أالحي أ اآلخرأ تعليُبناأجلقدُاًأ:أ ا عاًأ*أأ

أالكللالوأالب ليللقي أن أ أ للتىأُللدخؤ  أعؤينللا  نفللقيًا

ُخبر نناأن أكتبأ نفييأاإلعدادأقدأ هؤتأإللىأاللقج أ

  ه أنخبا أكال  أُعي  نناأ هاأنفقيًا 

ازد ادأالزنزان أ النزال أ لتىأُكل  أن منلاأ:أ*أخامقاًأ

  هال ناأ الد   

 الطعادأالم ددألناأ د  أ غيرأهالحألألك  :أ*أسادساًأ

أن*أسللا عاًأ أ  أالمللبرداتأ: جلل ا أالزنزانلل أ للا  أجللدًا

 الم ج د أالأُز د نهاأ الما  

 النقب ألؤحان تأُلقت ؤناأ ُبيلعألنلاأ مباللغأ:أ*أثامناًأ

 ص أإلىأعشراتأا ضعافأع أا سعا أالطبيعي أفمثاًلأ

الفانيؤلل أالرجاليلل أسللعرهاأ عللشر أآالفأدُنللا أعراقلل أ

  كيلكأالحا أ النقب ألؤقكائرأ الف اكه 

عددأإُصا أالمبالغأالت أُبعثهاألناأنهؤناأ  أ:أ اسعاًأ*أ

 ُجبر نناأ الشرا أ هاأم أالحان ت 

 النقب ألؤتشميسأكا أثالثأساعاتأُ مي أ:أ*أعاشراًأ

اآل أنهبحأخمسأن أعشرأدقائقأف  أ ُ يد  أن جؤنلاأ

 نُدُناأ ُطؤب  أمناأالهر ل أملعأضلر ناأ لتىأُلق  أ

 نغؤبناأن ضاًأ كأنهاأنهبحتأع    ألنا 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D8%AC%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AA?source=fe
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%AB%D9%88%D8%A7_%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%86?source=feed_text&story_id=467493286919863
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7?source=feed_text&story_id=467493286919863
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7?source=feed_text&story_id=467493286919863
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7?source=feed_text&story_id=467493286919863
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7?source=feed_text&story_id=467493286919863
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7?source=feed_text&story_id=467493286919863
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7?source=feed_text&story_id=467493286919863
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7?source=feed_text&story_id=467493286919863
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7?source=feed_text&story_id=467493286919863
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7?source=feed_text&story_id=467493286919863
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7?source=feed_text&story_id=467493286919863

