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في دمشق، قلب العروبة النابض، ولد مؤسس البعث األستاذ ميشيل عفلق، كان طفاًل عندماا اطاقالارار  ارا   
الثو   العربية الكبرى، ويافعًا عندما خاض ثوا  سو يا الشرفاء معركة ميسلون، وفي خضم هذه األحادا  الاوطاناياة 
والرومية تفتح وعيه على ما تعاطيه أمتنا العربية، فاالستعما  استبدل ثوبه الاتاركاي بالابااب أو وباي، واساتا اد  
المشرط للرضاء على أماطي العرب في الوحد  والترد  من خالل تجزئة الوطن العربي، وتعمياق عاوامال الاتا الا ، 
واستهداف العروبة في وجودها وهويتها ومشروعها النهضوي عبر السعي إلقامة الكيان االغتصابي الصهيوطي عالاى 

 أ ض فلسقين.
وفي ضوء هذه المعقيات وتالحق األحدا  استوعب مؤسس البعث حركة الواقع بتناقضاته وآفاته وبتحليل علمي 
دقيق و مولي  سم معالم ال الص العربي عبر ثالثية الوحد  والحرية واال تراكاياة، هاذا عالاى ااعاياد الافاكار 
والنظرية، وأد ك برؤية مستربلية ثابتة أهمية األدا  أي التنظيم )الحزب( في ترجماة األفاكاا  والاماباادع مشاروعاًا 
 ساليًا على األ ض، وفق تصو   مولي تجاوز الترليدي إلى عمق المسائل وأسرا ها، فالرومية عنده لاياسار هاوياة 
واطتماء فحسب، بل هي جوهر العالقة اإلطساطية بين أبناء األمة الواحد ، فهي حب قبل  يء، وهي ليسر خاياا ًا بال 
قد  محبب، والوحد  عنده ليسر مجرد جمع ألجزاء متنافر  وتجميع لروى مبعثر  بل هي عملية خلق جادياد تافاجار 
القاقات الكامنة، وت لق قو  دفع غير محسوبة في إطا  السعي إلى استعاد  الدو  الرسالي للعرب وبناء مشاروعاهام 
النهضوي الجديد، وهي أي العروبة ومشروعها السياسي الوحد  ليس محصو ًا بعرق أو دين إطما الذين يعيشون علاى 

 هذه األ ض ويؤمنون بمشروعها وقد اتها وقد ها.
وفي موضوع الحرية فإن مفهومها عند عفلق يتجاوز ما هو معروف ومتداول من عناوين و عا ات فهي السابايال 
لبناء إطسان جديد في ظل مناخ تحر ي يرفع عن كاهله كل قيود االستغالل واالستعباد وعوامل الت ل ، فاي الاوقار 
الذي يؤمن لألمة حرية في قرا ها ومرد اتها وتررير مصيرها بعيدًا عن كل أ كال االستالب واالستعماا  واالحاتاالل 
أما اال تراكية فهي ليس إ باع البقون الجائعة وحسب بل هي تأمين فرص العمل والعلم والقبابة وكل ماراوماات 
الحيا  األخرى، هي السبيل لتفجر اإلبداع عند اإلطسان العربي الذي يمنع الجوع ظهو ه إلى الحيز الذي يجب أن يكاون 

 فيه وعليه.
ميشيل عفلق كان علميًا وعلماطيًا، علميًا في اكتشاف تناقضات الواقع العربي وأمراضه، وفي استانابااط الاحالاول 
لمعالجته، وكان علماطيًا في طظرته لشؤون الحيا  حتى عندما  دد على العالقة بين العروبة واإلسال  لم ير في هاذه 
العالقة بعدًا دينيًا أو طرسيًا بل طظر إليها في إطا  دو  األمة الحضا ي وقد تها على تجديد هاذا الادو  لاياس عابار 
استعاد   سلفية ولكن بروح عصرية تواكب التقو  وتد ك المتغيرات وتستجيب لروح العصر بإد اك واٍع أن األمة التي 
تملك  سالة لنفسها ولإلطساطية جمعاء قاد   باإل اد  والعمل والنضال على تجديد هذا الدو  عبر مراحل التا يخ وفي 

 كل األزمان فهي من خالل النضال تحرق تردمها وتجدد  سالتها وتواال دو ها اإلطساطي.
األستاذ ميشيل عفلق ومعه  فيق د به االح الدين البيقا  اط رطا في ميدان النضال من حركة طصار  الاعاراق 
إلى حركة األحياء العربي فالبعث العربي الذي أابح الحرًا حزب البعث العربي اال تراكي قدما الافاكار والاحازب فاي 

 مسير  جسدت طموحات الجماهير وأهدافها.
األستاذ ميشيل عفلق في ذكرى وفاته باٍق في األهداف والمبادع، باق في حزب ينتشر في كل أ ض الاعارب، فاي 
سواعد المناضلين وبنادق الثوا  الذين يراتلون من أجل تحرير أمتهم، من أجل الوحد  والحرية واال اتاراكاياة، ومان 

 أجل غد مشرق قريبًا مهما بدت الصو   مأساوية ومظلمة بنظر كثيرين إال الذين آمنوا بأمتهم وحزبهم.
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تحية لك من كل الرلوب التي عرفتاك مانااضااًل و فاياراًا 

وقائدًا وطنيًا وبقاًل قوميًا في كل سوح النضال عالاى مادى 

عمٍر ترك في كل يوٍ  من أياماه ماأثار  وفضااًل وتضاحاياة 

 وَ َممًا بمردا  ما سكب البعث في  وحك من مبادع وأفكا . 

تحية لروحك القاهر ، ولرلبك القيب أيها اإلطساان الاذي 

ألغى الموَت بروِ  حضو ه فيما أعقى وأطجَز وأبرى. فالاماوت 

لم يهدْ  منك سوى هيكل القين، وكذلك ال الدون في أماة 

تحمل في  وُحها وثرافُتها وسلوُكها  سالًة خالد . لرد حملار 

 سالة أمتك ال الد ، وكان الحمل ثارايااًل فاي زمان ااعاب 

هيمنر فيه اآللُة والماديُة واالستعما  والجشع علاى حضاا   

معاِار ، كان عليها أن تنرَذ اإلطسان مان االساتاغاالل ومان 

هيمنة الماد  على الروح، وأن تؤمن بحريته استجابًة لصاوت 

الرسالة ال الد : "متى استاعابادتام الانااب وقاد ولادْتاهام 

أمهاتهم أحرا ًا"، واستجابة للفكر العميق الُمواِئم بين الفاكار 

والسلوك، والذي يعني أن العروبة بما تحمل من ِقَيٍم وماثثار 

هي فوق الجميع، إاّل أن "الحق فوق العاروباة" إلاى أن ياتام 

التحا  العروبة والحق في إطجاز فكر إطساطي أعلى وأبعد مان 

 كل ما يلّو  إطساطية اإلطسان.

لرد كان عبد المجيد الرافعي اإلطساَن الذي طرَل الفكَر إلاى 

السلوك، من أجل هذا أحبه حتاى خصاوماه فاي السايااساة 

والفكر، لرد ظّل مضيئًا في قوله وفعله، لم ينحرف عّما آماَن 

به، ولم يس ِّْر موقعه لمصلحة فردية مغلرة، لم يغلق بااباه 

وال قلبه في وجه أحد، وكان يريم حاياث تاوجاد الاحاراياراة 

 والفضيلة والحب والوفاء.

عرفته طرابلس الفيحاء ابنًا باّ ًا، أحبها حتى الثمالة، وحتاى 

التَولُِّه في حبه لها، وكان يوميًا يردد حايان يارى طارابالاس 

وأهلها قول المتنبي :"وقّصرْت كل مصاٍر عان طارابالاس "، 

وعرف بيوت الكدح فيها، وكان طبيبها، وبسمَّاعته كان يسمع 

وجيب قلوب الفرراء والمرضى، وكان دواؤه الروحي الُمعاَقاى 

لهم ال يرلُّ تأثيرًا عن أدوية الصايادلاياة، لاراد كاان قالاباه 

ايدليًة، وكان بيته ايدليًة، ولن تجد طرابلسيًا يراول لاك: 

إن طبيب الفرراء أخذ بدل معاينة مناه، وكاان يارتااح وهاو 

يعقي، وكان ينقبق عليِه قوُل الشاعر أباي تاماا : "كاأّطاَك 

تعقيه الذي أطر سائُلْه". طعم كان يعقي، وكأطه يأخذ. لاراد 

كاطر  وحه معقاءً . ال تجد بيتًا طرابلسيًا إال وفيه مأثر  مان 

مثثر عبد المجيد القيب الرافعي. وكاطر عروبة تلك المديناة 

ترجمة لعروبته السمحاء ال الية من المكر والُعَرد. لاراد كاان 

فكره العروبي الملتز  أكثر ما يحضار ماناه فاي طارابالاس 

مدينًة وفرراَء وكادحين ومناضلين ومثرفين وأدباء. كان قلبه 

 فضاء  حبًا لتلك المدينة التي كاطر وفيًة له باستمرا .

في بغداد الر يد كاطر طرابلس أيروطته المردسة، وكاان 

يؤكد لكل من يراه أطه سيؤوب لمدينته، وسُيدَفن فيها، وكان 

يعترد أن طبيعة مدينته تعبق في أ جائها  وائح جنة األبرا . 

لرد كاطر مريمة فيه، وكاطر ال تبرح كياطه، وكاطر تبدو فاي 

لهجته القرابلسية الجميلة، والتي ُتشاعارك أطاك فاي "أباي 

سمرا"، وهي تروي لك حكاية هذا البير القاياب، والاذي ماا 

زالر حجا ته، وأزها  حديرته تحكي وتحكاي، وأطار تساماع 

 وتسمع..

غاد ها كبيرًا وعاد إليها كبيرًا، واستربلته بشيبها و بابها، 

وعرفه أطفالها كما عرفه  يوخها، ألن حبل السُااّر  ماا زال 

هناك. أحبته طرابلس حاضرًا وغائبًا، وكان غايااباه ياعاقاي 

معنى الحضو ، ألن بصمات حبه وفكره ومثثره ما زالار فاي 

 أطحاء تلك المدينة الجميلة.

ويو  عودته إلى ثراها مشر طرابلس في وداعاه البساًة 

ثوَب إحرامها، فرد مشى الفرير والغني جنبًا إلاى جاناب فاي 

جناز  المدينة، حيث سمعر أحد محبيه يجهش، وهاو يالاوُِّح 

لنعشه بين المتزاحمين على حمله، ويرول بصوت عاٍل: هاذا 

اليو  هو جناز  طرابلس، ولاياسار جانااز  عاباد الاماجاياد 
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الرافعي. لرد كان اادقًا في مشاعره. كان يحاس  أن  ايائاًا 

مات بموته، كان يعترد هذا الصوت أن أ ياء جميالاة مااتار 

في طرابلس بموت عبد المجيد القيب الرافعي. كاان ياراول 

ذلك، وبصوت يسمعه الجميع، على الرغم مان خالاود هاذه 

المدينة التا ي ية المملوء  خيرًا وطجباء وطيبين، طاعام إطاهاا 

طرابلس العصية على الفناء والرحيل من طبيعتها الاعارباياة 

وجوا  البحر الذي يغسل قدميها اباح مساء، والتي تاعاودت 

على مما سة الفضيلة منذ أول حجر ُبن َي فيهاا. لاراد باكاتاه 

طرابلس، ومشر معه إلى ضريح سيبرى مزا ًا لكل الناجابااء 

والفرراء واألحرا  والمؤمنين ب لود اإلطسان بعامالاه وفاكاره 

ومثثره، وسير  الموت مشدوهًا من ضعفه وعجزه عن إدمان 

الموت ومما سته على أولئك الذين يتحاّدون الاماوت بابانااء 

الحيا . كان الموت يد ك أن األ ض تحتفل بأبنائها العائديان 

إليها بعز  وكرامٍة ووفاء، وكاطر عود  عبد المجيد الارافاعاي 

 إلى طرابلسه تؤكد معنى ما قلُر فيه:

 من أابحْر يومًا طرابلٌس لُه     قبرًا يكْن في جّنة األبرا  

لرد  رب عبد المجيد الرافعي حليب عروبته من أااالاتاه 

واطتمائه، فأعقى عمره المديد ألمة حملر  سالتها الا االاد  

في أزمنة االطكسا ات والمؤامرات والتحديات الكابارى. وأ وع 

إخالص يما سه اإلطسان لفكره ياكاون فاي أزماناة أزماتاهاا 

واعوبة إطجازها، ووعو   القريق للسائرين على المؤمنيان 

بها. كان عبد المجيد الرافعي م لصًا لعروبته وعاماًل لها يو  

كاطر العروبة مستهدفاة مان أعادائاهاا، أعاداء اإلطسااطاياة 

المؤمنة بَكْوطية الفكر والرسالة والثرافة التي ال حدود لهاا إاّل 

إطساطية اإلطسان. كان يد ي وعاثااء الاقارياق وااعاوباتاهاا 

 فسلكها غير هّياب، وغير طاكٍص، وغيَر منرلٍب على عربيه:

 تسعين عامًا عشَر فينا  ائدًا      

 تلغي سراَب َمهاِمٍه وقفا      

 وظللَر تعقي والقريق طويلٌة    

 بإباِء أْاَيَد ذائٍد َاّبا      

لرد قلُر لك يو  وداعك: لكأطاك وأطار مالافاوٌف باو ااح  

بالدك آٍت توًا من حقين، ومن بغداد الجريحة، ومر ت بارابار 

االح الدين في دمشَق معاطرًا وداخاًل في بيروت الامارااو ماة 

العصية على كل ما يريده أعداء األماة، وكاان اساتاراباالاك 

موسى  عيب وتحسين األطرش وعبد األمير حالوي وحااتام 

المرلد وجموع الشهداء الذين يصعب حصر ماوكاباهام. كاان 

الشهداء يسألوطك عن الجراح الدوامي والضامااد والاوااول، 

وكنر تؤكد لهم حتمية الواول وحتمية اطاتاصاا  الاعاروباة 

 على أعدائها، وبشتى أ كالهم وأسمائهم.

كل منهم استشهد من أجل قايام عاروباتاه ياو  كااطار 

فلسقين وال تزال المؤ ر األول باتجاه العروبة ال الاياة مان 

 الزي  واالدعاء. وأطر كنر كما عرفناك باستمرا :

 لم َتْغُ  يومًا ال فلسقيٌن بِه     

 كم دوطها واجهَر من أخقا      

 وسألُر وجَهَك أي  د ٍب دوَطها    

 فأجْبَر إن الد َب محُض قرا      

 فالد ُب ليس مسافًة طمشي بها     

 الد ُب أن تمشي على اإلارا      

 فالردُب قد فتحْر لراكب  طاقٍة      

 أبواَبها وعصْر على القّيا      

لرد مرت تجا ب قاسية على أمتنا وقيمهاا وتاا يا اهاا، وفاي  

أزماتها، وكان الوفي ألمته عبد المجيد الرافعي يعي أن الصماود  

والعمل واإليمان سالح المواجهة. لرد امد وعاطى ودفاع ثامان  

اموده باستهداف بيته وفكره ووجوده في وطنه، وكاطر باغاداد  

وطنه الثاطي تسكب في حناياه لهب اإليمان، وظّل وفيًا وعااماالً  

على أداء  سالته التي آمن بها، ومع  فاق اادقاوا ماا عااهادوا  

األمة عليه، عمل ودأب وأعقى، وكان مثاالً في الوفاء وااللاتازا   

 وعشق األمة ذات الرسالة ال الد  طوال حياته. 

لرد جعل اإليمان سلوكًا، وال معنى لإليمان الذي ال يتاحاول 

سلوكًا. ترجمة اإليمان الفعل، إن إيماطه بعروباتاه جاعال لاه 

مكاطًا فسيحًا في قلوب خصومه. لرد احترموا فاياه اإلطساان 

الذي أابح سلوكه ترج مان أفكا ه. إطه لم يؤمن باالاثاراافاة 

السمعية، ألطها ال تنجز تردمًا، لرد اال وجاال فاي ماعاا ك 

أمته غير هّياٍب وال َوج ٍل. إطه لم يسرط عن اهو  جواده ألن 

الكبا  بأعمالهم ال يموتون، ويبرون أحايااء عاناد  اعاباهام 

ُيرَزقون. لرد كان المناضل عبد المجاياد الارافاعاي يالاماس 

بنضاله وإخالاه وتفاطيه  وَح  عبِه. و غم تواضاعاه الاجاّم 

فرد كان جريئًا باستمرا  في طرد األعاقااب األسااساياة فاي 

خاليا السلقة واألمة. إن أخالقياتاه كااطار فاياه أكابار مان 

سياسته. فرد اعتبر السياسة خادمة لألخالق. لرد كاان عاباد 

المجيد الرافعي طرقة ضوء في عتمِة ليٍل عربي  سمي. لراد 

كان عبد المجيد الرافعي ينتمي إلى مد سة فاكارياة ياؤمان 

أبناؤها أن الصراع مع الصهيوطية ليس في إزالة آثاا  عادوان 

، وأن فالاساقايان 7691بل أساب الصراع يكمن في  7691

عربية من النهر إلى البحر. وكان يؤمن أن الحزب االطاراالباي 

 هو الذي يعمل إلطجاز هذه الحريرة.

عبد المجيد الرافعي لم يكن أ عريًا في يو  من أيا  حياته 

المملوء  بالصيال والجيال، وكان دائمًا  عا ه: أطا لان أخالاع 

 ااحبي، وااحبه هو فكر أمته الواحد  ذات الرسالة ال الد .

ستبرى يا عبد المجيد حيًا في ضمير كل األحرا  فاي هاذه 

األمة، و مزًا للذين يموتون، وهم واقفون. فالساال  عالاياك 

 أيها الحاضُر فينا باستمرا .
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أكد  ئيس حزب طليعة لبنان العربي اال تراكي المحااماي 
حسن بيان، ان هزيمة المشروع االمبريالي الصهياوطاي، وأن 
وأد المشروع اإليراطي بكل تعبيراته وأذ عاه، ال ياماكان أن 
يحصل عبر تلرائية مرو  الزمن، بل ال بد من اماتاالك األماة 
لمرد اتها وثرواتها القبيعية وتوظيفها في خدمة الاتاقاويار 
االقتصادي واالجتماعي واإلطماائاي وتاعازياز ماناعاة األمان 
الرومي، فاالوطان ال تحميها الرواعد العسكرية وال المظاالت 
األمنية األجنبية، بل تحميها  عوبها التي ترد  التاضاحاياات 
ألجلها كما هو حاال اليو  في فالاساقايان واطاتافااضاتاهاا 
المستمر ، والعراق ومراومته الوطنية التي دحرت االحاتاالل 
األميركي وتتصدى الاياو  لاالحاتاالل اإلياراطاي وأطامااعاه 

 التوسعية.
وعن "افرة الررن" التاي ياروَّل لاهاا هاذه األياا ، قاال 

المحامي بيان: إطها ال تنقوي على أي عناصار مان عاناااار 
إعاد  الحروق وإطصاف الشعب الفلسقيني وإطما هي اإلعاالن 
الرسمي لتصفية الرضية الفلسقينية تحار عاناوان "الاحال 
السلمي" المفروض لمصلحة العدو الصهيوطي وبتواطاؤ مان 
بعض مواقع الناظاا  الارساماي الاعارباي تاحار الارعااياة 

 األميركية.
وأضاف: أن هذه الصفرة ما كان أحد ليجرؤ على طرحها لاو 
لم تكن األمة العربية على هذا الماساتاوى مان االطاكاشااف 
الرومي الذي ُأسس له باالاعادوان عالاى الاعاراق واحاتااللاه 
وت ريبه من قبل أميركا وإيران وقوى التكفير الديناي عالاى 
اختالف مسمياتهم، وهذا الذي تمر به األمة اليو  هو طتياجاة 
لسروط الرلعة  الرومية التي كان يمثلهاا الاعاراق فاي ظال 

 طظامه الوطني، طظا  حزب البعث العربي اال تراكي،
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كال  المحامي بيان جاء خالل احتفالية الرايااد  الاراوماياة 
لحزب البعث العربي اال تراكي وقياد  حزب "طليعة لاباناان" 
في الذكرى السنوية األولى لرحيل الاراائاد الادكاتاو  عاباد 
المجيد الرافعي طائب األمين العا  لالاباعاث، و ئاياس حازب 
طليعة لبنان العربي اال اتاراكاي، وذلاك باعاد عصار ياو  

الجا ي في قااعاة قصار األوطاياساكاو  8212/771ال ميس 
ببيروت بحضو  فعاليات قومية ولبناطية وفلسقيناياة جااءت 
لتحيي ذكرى الراحل الكبير الذي اساتاوطان قالاوب  فااقاه 
ومحبيه وكل من عرفه وتعايش معه، فريل فيه أطه طاباياب 
الفرراء، وأطه ابنًا لقرابلس الفيحاء والمسكون بهمو  النااب 
وقضاياهم، ولكن األهم من كل ذلك كما قال  فاياق د باه 

 المحامي حسن بيان:
إ ط ه   ك ا ن   ب ع ث ي اً   ب ه و ي ت ه   ا ل ن ض ا ل ي ة ،   ق ضاى   ساتاة   عاراو د   مان   
ا ل س ن ي ن   م ن ا ض الً   ف ي   ا ف و ف   ا ل ح ر ك ة   ا ل ت ا   ي   ي ة   ا ل ت ي   ا طاباثارار   
م ن     ح م   ا أل م ة ،   ح ا م الً     ا ي ة   ا ل ع ر و ب ة   و ا ل ر س ا ل ة   ا ل   ا ل د     ف ا س ت حاق   
ا ل م ك ا ط ة   ا ال ع ت ب ا   ي ة   ف ي   ا لاحاز ب   أل طاه   كاا ن   د ا ئامااً   فاي   خاط   
ا ل ش ر ع ي ة   ا ل ح ز ب ي ة   و د ا ئ م   ا ل ح ر ص   ع ل ى   د و     ا ل م ؤ س س ة   ا ل ح ز ب ياة   
ا ل م ح ك و م ة   ب ض و ا ب ق ه ا   ا ل م و ض و ع ي ة ،   ب ع ياد اً   عان   كال   أ  اكاا ل   
ا ل ش   ص ن ة   و ا ل ذ ا ت ي ة   ا ل ر ا ت ل ة ،   و ا ذ ا   ب د أ   ك ب ي ر اً   ف ي   حاياا تاه   فاأل طاه   
ت د   ل   م ن   م د   س ة   ا ل ح ز ب   ا ل ى   م و ق ع   ط ا ئ ب   ا أل م ي ن   ا ل ع ا     لاحاز ب   
ا ل ب ع ث   ا ل ع ر ب ي   ا ال   ت ر ا ك ي   و أ م ي ن اً   ل س ر   ق ي ا د     ا ل ح ز ب   ف ي   لاباناا ن   
ل ع ر و د   م ن   ا ل س ن ي ن   ا ل ى   أ ن   أ غ م ض   ع ي ن ا ه   ع ن   ا لاحاياا   ،   تاا   كااً   
ا أل م ا ط ة   ب ي ن   أ ي د ي     ف ا ق ه   و ه م   ياحاماو طاهاا   باا  افاا     ا لاعاياو ن   
و ح ر ص   ا ل و ف ا ء   ل ل م ب ا د ع   و ق س م   ا ل ع ه د   ع ل ى   ا س ت م ر ا     ا لاماسايار     
ا ل ن ض ا ل ي ة   م س ي ر     ا ل ب ع ث   و ا ل ر ا ئ د   ا ل م ؤ س س   ا أل ساتاا ذ   ماياشايال   
ع ف ل ق   ا ل ت ي   ي ر و د ه ا   ا ل ي و     ا ل م ج ا ه د   ا أل م ي ن   ا ل ع ا     ا أل س تاا ذ   عاز     
إ ب ر ا ه ي م   ا ل د و   ي   و ق ض ى   ف ي   س ب ي ل ه ا   ا ل ر ئ ي س   ا ل ش هاياد   ااد ا     

 ح س ي ن . 
وحول لبنان قال المحامي بيان: ان الناب لم تعد ماعاناياة 
بصيغ التشكيل الحكومي طالماا هاي ماحاكاوماة باراواعاد 
المحااصة القائفية، وإذا كان من مدخل للحال، فاهاو فاي 
إعاد  تركيب السلقة على أساب قاطون اطت ابي تاناعاكاس 
من خالله إ اد  التمثيل الشعبي براطون النسبية خا ل الراياد 
القائفي وعلى أساب الدائر  الوطاناياة الاواحاد  وعانادهاا 
يصبح الجميع تحر سر  الادولاة الاتاي تضاباط حاكاماهاا 

 المؤسسات الشرعية والشرعية فرط.

هذا وكان الحفل قد استهل بالوقوف لالاناشاياد الاوطاناي 
اللبناطي وطشيد البعث ودقيرة امار أل واح  اهاداء األماة 

ماتاحادثاة عان  اآلطسة طدى إبراهيمالعربية لتعتلي المنصة 
ااحب الذكرى وما كان يواي به في  هاطاه الادائام عالاى 
الجماهير حاضنة الثو ات ومصد  قوتها، لتعقي الكال  الاى 

بي المحامي  ع ش مر ال ت مؤ ل ل عا   أحمد النجداوي األمين ال
الذي قد  تعازيه الحا   للحضو  بالفراايااد الااكاابااياار  العربي

مستعرضًا محقات من طضاله الرومي الادؤوب فاي سابايال 
قضايا األمة والعروبة، وتشهد له ساحتنا النضالية في األ دن 
بعضًا من هذه المثثر وطحن الذين طكن له كل الحب والاوفااء 
سيما وأطه ما كان ليفوِّت عليه الفرص لالطمئنان على  فاقه 

 والسؤال عنهم فردًا فردًا.
كة ثم ألرى  حر ل األخ  فعر  ناعة عضو المجلس الثو ي 

مستذكراً في الذكرى السنوية فتح، كلمة الثو   الفلسقينية 
األولى لرحيل الرائد عبد المجيد، ماواقا  الاراحال ومازايااه 
وافاته وهو الذي عرف بصالبته وتمااساكاه فاي األزماات، 
يسابق الزمن كصاحب  سالة من أجل أن ياكامال  ساالاتاه 
وبالرغم مما أاابه من وهن ومارض عضاال فاي الافاتار  
األخير ، فذلك لم يرعده عن قول كلمة الاحاق الاتاي أعاتااد 
عليها منذ طشأته وخالل مسيرته في حزب الاباعاث الاعارباي 

 اال تراكي.
يةأما  فاراد ألارااهاا  كلمة األحزاب والروى التردمية العرب

ماتاساائااًل عان األسابااب  األستاذ طجاح اكيمالنائب السابق 
الجوهرية التي تمنع الدولة اللبناطية من تكريم أحد قاادتاهاا 
الوطنيين الكبا  كالدكتو  الرافعي وتب ل على ت ليد ذكاراه 
سواء بإطشاء مستشفى او بمد ساة تاكاون بااسام الاراحال 
لتتعلم األجيال الرادمة من مسير  هذا الرائد الكبير وما كاان 

 يمثل في حياته، من قيم ومبادع وأخالق.
وعن مدينة طرابلس والهيئات الشعبية واالجتماعية فيهاا، 

سرتكلم  ج الاذي قاال فاي  المحامي الدكتو  محمد طديم ال
الراحل الكبير، إطك في طرابلس إذا قلر عبد المجيد فاذلاك 
يعني لدى كل القرابلسيين عبد المجياد الارافاعاي، فاعاباد 
المجيد اسم علم، ولكنه بات في طرابلس مرادفًا للحكيم بل 
هو مرادف لإلطسان  القرابلسي الشجاع المردا  الغيو  علاى 
أاله وبلده، المعقاء دون ماناة، وهاو مارادف لالاسايااساي 
القاهر القوية طظي  الك  الاذي أحاب مادياناتاه ووطاناه 

 فبادلوه الحب بالحب والوفاء والذكرى العقر .
ينهذا، وبعد أن الرى  ت ياد ر ل مة ا  األستاذ حسن بيان كل

 الرومية والرقرية لحزب البعث العربي اال تراكي.
ك ا ط ر   ك ل م ة   ا ل   ت ا     ل ل ع ا ئ ل ة   ا ل ر ا ف ع ي ة   ف ي   ل ب ن ا ن ،   ا ل ت ي   تاحاد     

،   ا أل س ت ا ذ   ع ب د   ا ل ك ر ي م   ا ل ر ا ف ع ي     ر ي ق   ا ل ر ا ح ل   ا ل ك ب ي ر ب ا س م ه ا   
ف ش ك ر   ب ا س م ه   و ا س م   ا ل ع ا ئ ل ة   ك ل   م ن   ت ك ل م   م ن   ا ل   ق ب ا ء   ا ل ن ج ب ا ء   
ا ل ذ ي ن   أ   ا د و ا   ب أ خ ال ق ي ة   و إ ط س ا ط ي ة   ا ل ح ك ي م   ع ب د   ا ل م ج ي د ،   و حاتاى   
آ خ ر   ل ح ظ ة   ف ي   ح ي ا ت ه ،   م س ت ع ر ض اً   ع د د   م ن   ا ل م ح ق ا ت   ا ل ن ض ا ل ياة   
ل ل ر ا ح ل   م ن ذ   ط ع و م ة   أ ظ ف ا   ه   ح ت ى     م ر ه     ا أل خ ي ر   م ت نامايااً   عالاى   
ا ل ج م ي ع   م ت ا ب ع ة   ا ل   ق ى   ا ل و ط ن ي ة   و ا ل ر و م ي ة   و ا إل ط ساا طاياة   ا لاتاي   
س ا     ع ل ي ه ا   ح ت ى   ت ت ح ر ق   آ م ا ل   ا أل م ة   و أ هاد ا فاهاا   فاي   ا لاعاد ا لاة   

 ا ال ج ت م ا ع ي ة   و ا ل ت ر د     و ا ل ح ر ي ة   و ت ح ر ي ر   ف ل س قايان   و ا لاعار ا ق . 
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 أيها الرفاق والرفيرات، أيها األخو  واألخوات 

 الحضو  الكريم
باألمس   كان بيننا، واليو   حل ، والرحيل لم ي رجه من  
جمعنا، ألطنا ما زلنا طجد أطفسنا في حضر  ااحب الذكرى، 
لما كان يمثل وما اطقوت عليه   صيته من منظومة 
قيمية، اجتمعر فيها العصامية األخالقية المصداقية 

 والمبدأية الحزبية والسياسية.
 فيرنا الدكتو  عبد المجيد الرافعي الذي أحيينا ذكرى 
أ بعينيته تحر قبة هذا الصرح الثرافي الوطني الذي  
يضفي بعدًا معنويًا على التكريم، طحيي  اليو  الذكرى 
السنوية لوفاته تحر هذه الربة تكريمًا واستذكا ًا له، فشكرًا 
لمعالي وزير الثرافة الدكتو  غقاب خو ي، وللمشرفين 
على هذا الصرح وإدا ته وكل من ساعد وسهل إقامة هذه 
االحتفالية وأهاًل وسهاًل بكم مرحبين بكم وبما تمثلون وكل 
القي  السياسي وأادقاء ومحبي و فاق فريد الحزب ولبنان 

 والعروبة .
 فيرنا الدكتو  عبد المجيد الرافعي الذي استوطن قلوب 
 فاقه ومحبيه وكل من عرفه وتعايش معه تعددت عناوين 
التعري  به. قيل فيه أطه طبيب الفرراء، وأطه أبنًا با ًا 
لقرابلس الفيحاء، والمسكون دائمًا بهمو  الناب 
وقضاياهم والمعبر بصدق عن معاطاتهم والحامل لواء 
أحالمهم، لكن األهم من كل ذلك، أطه كان بعثيًا بهويته 
النضالية، قضى ستة عرود من السنين مناضاًل في افوف 
الحركة التا ي ية التي اطبثرر من  حم األمة حاماًل  اية 
العروبة والرسالة ال الد  لتحريق أهداف األمة العربية في 

 الوحد  والحرية واال تراكية.
الرفيق عبد المجيد الرافعي، استحق المكاطة االعتبا ية 
في الحزب، ألطه كان دائمًا في خط الشرعية الحزبية، ودائم 
الحرص على دو  المؤسسة الحزبية المحكومة بضوابقها 

بعيدًا عن كل أ كال الش صنة والذاتية  ،الموضوعية
الراتلة. وإذا بدا كبيرًا في حياته، فألطه تد ل في مد سة 
الحزب الى موقع طائب األمين العا  لحزب البعث العربي 
اال تراكي وأمينًا لسر قياد  الحزب في لبنان لعرود الى أن 
أغمض عيناه عن هذه الحيا ، تا كًا األماطة بين أيدي  فاقه 
وهم يحموطها بأ فا  العيون، ويحراون عليها حراهم 

على الوفاء للمبادع وقسم العهد على استمرا  المسير  
 النضالية .

كان كبيرًا ألطه  فيق الرائد المؤسس ميشيل عفلق، 
و فيق  هيد األمة وقائد العراق ادا  حسين، و فيق 

 األمين العا  للحزب عز  إبراهيم.
الرفيق عبد المجيد الرافعي الذي طحيي ذكرى سنوية 
الرحيل األولى كان  فيق الشهداء،  هداء الحزب وحركة 
النضال الوطني والرومي في لبنان وفلسقين والعراق وكل 
أ ض عربية استشهد فيها مناضلون وهم يراومون  االحتالل 
األجنبي ويواجهون طظم الرمع واالستبداد والرجعية. هو 
 فيق موسى  عيب وتحسين األطرش، وأبو علي حالوي 
وابناء  رف الدين و هداء طرابلس في العرقوب وكل 
 هداء الحزب والحركة الوطنية والثو   الفلسقينية على 
مدى عرود من الكفاح ضد العدو الصهيوطي والروى القائفية 

 والمذهبية التي عبثر باألمن الوطني.
د. عبد المجيد الرافعي، استحق هذه المرتبة الرفيعة ليس 
ألطه أبنًا لعائلة كريمة ولمدينة وفية لعروبتها وحسب، بل 
ألطه كان  أيضًا واحدًا من أسر  قومية يغقي  مناضلوها 
ساحة الوطن العربي الكبير، وهو ترك إ ثًا طضاليًا عظيمًا، 

 وهذا اإل   هو وق  طضالي ل دمة المسير  واألجيال .
طعم هذا هو عبد المجيد الرافعي الذي كنا ط اطبه 
بالحكيم تحببًا،  حل ولم يكحل عيناه برؤية تغيير سياسي 
وطني في لبنان، ألن النظا  القائفي أعاد إطتال طفسه عبر 
قاطون اطت ابي جديد، قيل عنه أطه ينقوي على التمثيل 
النسبي، فإذ النسبية هي في إعاد  توزيع الحصص على 
ممثلي القوائ ، وفي االمعان بمما سة الفساد والهد  في 
المال العا  تحر عنوان مكافحة الفساد والهد  والتي ال تعدو 

 كوطها  سوى سرقة مواوفة.
إن التغيير لم يحصل، ولم يتم االقتراب منه حتى 
مالمسة، ألن الذي تغير اقتصر على األسماء في طظا  
المحااصة القائفية وبرير الملفات التي تشكل همًا يوميًا 
للمواطن  بعيد  عن أية مرا بة فعلية للحل على أسس 
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وطنية ومثالها مل  النفايات، واألمالك البحرية والكهرباء 
وملفات السكن والقبابة والتعليم واالطضباط تحر سر  
النظا  العا ، وإذا كاطوا يتلهون اليو  بتألي  الحكومة 
وعددها فنرول لهم، ان الناب لم تعد معنية بصيغ 
التشكيل الحكومي طالما هي محكومة برواعد المحااصة 
القائفية، وإذا كان من مدخل للحل فهو في إعاد  تركيب 
السلقة على أساب قاطون اطت ابي تنعكس من خالله إ اد  
التمثيل الشعبي وهو قاطون النسبية خا ل الريد القائفي 
وعلى أساب الدائر  الوطنية الواحد  وعندها يصبح الجميع 
تحر سر  الدولة التي تضبط  حكمها المؤسسات الشرعية 

 والشرعية فرط.
لرد  حل حكيمنا ولم يعش لحظة فرح  ؤية علم العروبة 

 يرفرف فوق الردب وكل حواضر فلسقين.
 حل ولم ير العراق وقد تحر  كليًا من م لفات االحتالل 
األميركي وو يثه المحتل اإليراطي الذي يمعن تدميرًا 

 وت ريبًا ببنى العراق وطنيًا ومجتمعيًا.
 حل حكيمنا، قبل أن تضع األزمات البنيوية التي عصفر 
بالعديد من الساحات العربية أوزا ها، وتدخل البالد في 
طقاق آليات الحلول السياسية التي تصون المرومات الوطنية 
األساسية مل صة بوحد  األ ض والشعب والمؤسسات وتعيد 
لهذا األققا  خااة في سو يا واليمن وليبيا استررا ها 
السياسي عبر إعاد  بناء مجتمعاتها ماديًا وسياسيًا استنادًا 
الى هيكلة الحيا  السياسية على قواعد المساوا  في 
المواطنة والتعددية السياسية وتداول السلقة وإطهاء تسلط 
المنظومات األمنية على مرد ات البالد والعباد والرضاء على 
 كل أ كال االستبداد والتو يث السياسي والتأبيد السلقوي.

طعم،  حل عبد المجيد  الرافعي واألمة العربية تتعرض 
الستباحة من مشرقها الى مغربها وذ و  هذه االستباحة هو 

 الذي يرد  تحر عنوان "افرة الررن"
هذه الصفرة التي يرول لها، ال تنقوي على أي عنصر من 

عناار إعاد  الحروق وإطصاف  عب فلسقين، بل هي 
اإلعالن الرسمي عن تصفية الرضية الفلسقينية تحر 
عنوان "الحل السلمي" والذي في أحسن حاالته ال يعدو كوطه 
ترتيبات تفرض لمصلحة العدو الصهيوطي وبرعاية أميركية 

وبتواطؤ من بعض مواقع النظا  الرسمي العربي المتهافر 
 طحو التقبيع.

هذه الكذبة التي تنقوي عليها التبريرات التي تعقي 
لصفرة الررن بأطها ستحمل السال  الى الفلسقينيين، هي 
كما الكذبة الكبرى التي أطلرتها أميركا عشية  ن عدواطها 
على العراق. فاطظروا ماذا حل بالعراق ، وكي  تحول في ظل 
االحتالل من بلد كان يشكل أطموذجًا في البناء الوطني 
واالستنهاض الشامل والرلعة الرومية، الى بلد تتحكم فيه 
المافيات القائفية والمذهبية وتنعد  فيه أبسط مرومات 
األمن الحياتي واالقتصادي واالجتماعي وتنهب ثرواته من 
قبل الشركات األميركية، مع استفحال التغول اإليراطي الذي 

 يضرب م البه في كل مفاال الحيا  العراقية.
 أيها األخو ، أيها الرفاق واألادقاء

 الحضو  الكريم،
هذه الصفرة ما كان أحد ليجرؤ على طرحها، لو لم تكن  
األمة العربية على هذا المستوى من االطكشاف الرومي 
والذي ُأسس له بالعدوان على العراق واحتالله وت ريبه من 
قبل أميركا وإيران وقوى التكفير الديني على اختالف 
مسمياته. لرد وقع طظا  مصر اتفاقية كمب دافيد لكن األمة 
لم تسرط ،ووقع األ دن اتفاق وادي عربة واألمة لم تسرط، 
ووقعر السلقة الفلسقينية اتفاق أوسلو،مع ذلك  األمة لم 
تسرط، لكن عندما أسرط العراق، أابحر  األمة على حافة 
السروط وهذا الذي تمر به األمة إطما هو طتيجة  لسروط 
الرلعة الرومية التي كان يمثلها العراق في ظل طظامه 

 الوطني طظا  حرب البعث العربي اال تراكي، 
ويكفي التذكير، بأن ما أقدمر عالاياه أماياركاا بااألماس 
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الرريب عندما طرلر مرر سفا تها الى الردب المحاتالاة، لام 
تجرؤ عليه  يو  تراجعر عن إعالطها قبل ستة وثالثين سناة 
بعدما أطلق الرئيس ادا  حسين مباد ته مع الملاك خاالاد 
برقع العالقات السياسية واالقتصادية مع كل  دولة تانارال 
سفا تها الى الردب المحتلة وتعترف بها عاااماة لالاكاياان 
الصهيوطي ويكفي التذكير ايضًا، ان العراق في ذ و  الحصاا  
الظالم عليه تراسم لاراماة الاغاذاء والادواء ماع جامااهايار 
فلسقين المحاار  وعندما طرحر عليه افرة فك الحصاا  
مرابل االعتراف بالكيان الصهيوطي كان الرد "تجوع الحر  وال 

 تأكل بثدييها".
طعم جاع العراق، مرض أبناؤه، لاكاناه لام ياتاناازل عان 
سيادته الوطنية وال عن مشروعه الاراوماي، ولاهاذا كااطار 
الحرب عليه األولى والثاطية والثالثة ثأ ًا منه ومان ماواقافاه 
وخااة قضية فلسقين. ففلسقين بالاناساباة لاألماة هاي 
قضية مركزية وهي بالنسبة للحزب هوية طضاالاياة، وهال 

 يتنازل المرء عن هويته!!!
وإذا كاطر قد برزت قضايا مركزية أخرى، وباألخص قضية 
العراق، فألن العراق هو قاعد  ا تكاز اساسياة ألي مشاروع 
قومي وبالتالي فإن إعاد  االستنهااض الاراوماي مارهاوطاة 
باطتصا  المشروع الوطني في الاعاراق، مشاروع الاتاحاريار 
وإعاد  التوحيد وإسراط كل إفارازات االحاتاالل األماياركاي 

 و ديفه اإليراطي وكي  السبيل لذلك؟؟
الصهيوطي الذي يرد    –إن هز  المشروع االمبريالي 

طفسه سياسيًا اليو  تحر عنوان افرة الررن، ووأد 
المشروع اإليراطي بكل تعبيراته وأ كاله وأذ عه، ال يمكن 
أن يحصل عبر تلرائية مرو  الزمن. بل ال بد من امتالك 
األمة لمرد اتها وثرواتها القبيعية التي هي ملك لألمة 
وتوظيفها في خدمة التقوير االقتصادي واالجتماعي 

 واإلطمائي وتعزيز منعة األمن الرومي.
إن هذه الثرو  الرومية هي ملك لألمة، وليسر ملكًا 

للحكا  واألطظمة وبالتالي ال يجوز ال بل مرفوض ومدان  
 هن ثرو  األمة ومرد اتها وخااة النفقية منها لالحتكا ات 
الدولية ،كما مرفوض المرايضة عليها لشراء األمن عبر 

ال ضوع لالبتزاز الدولي وخااة األميركي منه. فاألوطان ال 
تحميها الرواعد العسكرية وال المظالت األمنية األجنبية، بل 
تحميها  عوبها التي ترد  التضحيات ألجلها، كما هو الحال 
في فلسقين عبر اطتفاضة جماهيرها المستمر  وأبرز 
تعبيراتها الحالية مسيرات العود ، والمراومة الوطنية 
العراقية التي دحرت االحتالل األميركي وتتصدى لالحتالل 

اإليراطي أطماعه التوسعية وتضع العملية السياسية التي 
أفرزها االحتالل ويما ب النظا  االيراطي واايته عليها أما  
المأزق الحاد والتي كاطر مراطعة االطت ابات استفتاء على 
الحالة السياسية التي أفرزها االحتالل بقرفيه األميركي 

 واإليراطي.
في هذه المناسبة، مناسبة احياء الذكرى السنوياة األولاى 
لوفا   فيق د بنا طائب األمين العا  للحزب وأمين سر الرقار 
في لبنان، طرول، أن األمة قاد   على االستنهاض لكن لياس 
عبر اآلليات الترليدية للعمل السياسي وليس عبر آليات هاذا 
النظا  الرسمي العربي الذي بغالبية مواقعه ماتاواطاع ماع 
أعداء األمة من دوليين واقليميين ويوفر أ ضية  ويوفر غقاء 
 سميًا عربيًا لصفرات دولية يراد لها أن تمار  عالاى حسااب 
الحروق الرومية لألمة وخااة افراة الارارن وإدخاال دول 
إقليمية كإيران وتركيا في منظومة اقليمية تضم اسارائايال 
إلطتال تسويات سياسية ألزمات عربية بعدما وضاعار هاذه 

 األزمات تحر سر  التدويل السياسي.
من هنا، طرول إن الرهان  إطما هو  عالاى األلاياات الاتاي 
تعتمد على الجماهير الشعبية وعلى النضال الجماهيري ذي 
البعد الوحدوي وعبر تعبيراته الديماوقاراطاياة، والاماؤتامار 
الشعبي  العربي طموذجًا .وأطه مهما ُدفع من أثمان وتضحيات 
فإطها ستبرى أقل مما ستدفعه  األمة فيما لو مر ت اافاراة 
الررن، ومكن النظاا  اإلياراطاي مان ضارب ما االاباه فاي 
المكوطات الوطنية العربية، وغاض الاقارف عان الاتادخال 
العسكري التركي في العراق وسو يا والذي هاو احاتاالل أياًا 

 كاطر توايفاته ومبر اته.
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في الذكرى السنوية لوفا   فيرنا العزيز د. عبد المجيد 
الرافعي، طرول له وطعاهده، بأن حزبك في لبنان سيبرى 
يناضل مع  فاقه وأخوته وكل قوى التغيير الوطني إلسراط 
طظا  القائفية السياسية، وإقامة دولة المواطنة، دولة 
المؤسسات الشرعية دولة الراطون وضوابط االطتظا  العا  
عبر إعاد  االعتبا  للدولة ودو ها باعتبا ها المرجعية التي 
تتجسد فيها الشرعية الوطنية على حساب " رعيات" األمر 

 الواقع.

وطرول له، ان حزبك الذي تروده قياد  الحزب الرومية 
وعلى  أسها الرفيق األمين العا  للحزب والرائد األعلى 
لجبهة الجهاد والتحرير، سيبرى في خنادق النضال ألجل 
اطتصا  قضية فلسقين وقضية العراق بما هي قضية تحرير 
وتوحيد وديمرراطية سياسة وثو   األحواز واطتصا  طضال 
الحركة الشعبية ضد النظم الرجعية وطظم االستبداد 

 ومصاد   الحريات.
في ذكرى مرو  سنة على وفا   فيرنا وعزيزطا وحكيمنا، 
طرول له طم قرير العين، ألن أمتك العربية هي أمة حية، 
وسيبرى حزبك على عهد المبادع وأهداف النضال الرومي، 
وسيبرى  عا  أمة عربية واحد     ذات  سالة خالد ،  عا  
طصدح به لتحريق أهداف أمتنا في الوحد  والحرية 

 واال تراكية.
 تحية لكم على مشا كتنا أحياء هذه الذكرى،

تحية الى  وح من طحيي ذكراه، والى  وح  فيريه ميشيل 
 عفلق وادا  حسين.

تحية الى  هداء الحزب واألمة العربية على مساحة الوطن 
 العربي الكبير.

تحية الى المعترلين واألسرى في سجون ومعسكرات 
 االحتالل وأقبية سجون الرمع واالستبداد

تحية الى اطتفاضة فلسقين ومراومة العراق وثو   
األحواز وقوى الحراك الشعبي العربي بتعبيراته 

 الديموقراطية
تحية الى الرفيق األمين العا  للحزب الرائد األعلى لجبهة 

 الجهاد والتحرير الرفيق عز  إبراهيم

 عشتم، عا ر فلسقين حر   عربية من البحر الى النهر،
 عاش العراق حرًا عزيزًا عربيًا موحدًا ديموقراطيًا 

 عاش لبنان حرًا ديموقراطيًا
 عا ر األمة العربية

 والسال  عليكم
 المحامي حسن بيان
  ئيس حزب طليعة لبنان العربي اال تراكي

 األخر والرفيرة الفاضلة ليلى 2 عريلة  فيرنا الفريد
 األعزاء آل الرافعي الكرا 

الرفاق الحضو  من الرياد  الاراوماياة لالاباعاث الاعارباي 
 اال تراكي

 الرفاق الحضو  من قياد  وقواعد ققر لبنان
 األخو  والرفاق واألادقاء الحضو  في هذا الحفل الكريم
باسمي   صيًا وباسم  فاقي في األماطة العامة للمؤتمار 
الشعبي العربي وكل الرفاق والزمالء في المؤتمار الشاعاباي 

 العربي
طعزيكم وطعزي أطفسنا في الذكرى العقر  لمناسبة مارو  
عا  على غياب الرفيق الدكتو  عبد المجيد الرافعي. وها أطاا 
قد حضرت من الرقر األ دطي ألطرل إلياكام  ساالاة الاعازاء 
وطحن طعزي أطفسنا أواًل، هذا الرقر الاذي عارفار سااحاتاه 
 فيرنا الغائب منذ مقلع تسعينات الررن الماضي حياث بادأ 
آطذاك مسلسل افحات العدوان الادولاي األمارياكاي الاذي 
قادته إدا   بوش االبن الماجارماة عالاى عاراق الاباقاوالت 
واألمجاد بالتثمر والتواطؤ مع أحفاد أبو  غاال وابان مالاجام 
ومن يرعاهم في  رو هم واواًل إلى اافاحاات عادواطاياة 
أمريكية أخرى ترودها اآلن إدا   )ترامب( الصهيوطياة حاتاى 
الن اع لتهويد الردب وتنفيذ قاماة مشاا ياع وما اقاقاات 
الصهيوطية العالمية وبضمنها الاياو  ماا يساماى )اافاراة 

 الررن(.
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 األعزاء الحضو 
 فيرنا الغائب عنا الدكتو  عبد المجيد كاان يارحاماه ا  
وباعتبا ه عضوًا فاعاًل في الرياد  الرومية لفتر  طويلاه ماع 
كوكبة من المناضلين على  أسهم  هيد الحج األكبر والرائد 
الرمز الرومي ال الد ادا  حسايان... وقاد كاان  فااقاكام 
وأ راءكم في الرقر األ دطي يومها مباد ون في الدعو  إلاى 
عرد أول مؤتمر قومي للروى الشعبية العربية وكان من بيان 
 فاقنا الذين حضروا إلاى عاماان وعالاى  أب قاائاماتاهام 
المرحومين الدكتو  عبد المجيد وأمين الحافظ وسعد قااسام 
حمودي وآخرين حيث الرائمة تقول وهي من سنان الاحاياا  

 وقد قال  اعر البعث:
 ترضي الرجولة أن طمد جسومنا
 جسرًا فرل لرفاقنا أن يعبروا

فتلك الفيالق من  فاقنا البعثيين المناضلين ومن بيناهام 
الدكتو   فيرنا الغائب هم الذين غاد وطا منذ إ ها  الاباعاث 

إلى يومنا هذا سيبرون يعيشون فاي  7691في طيسان عا  
أعماقنا وفي ضمائر  رفاء األمه وهم جميعًا مشااعال طاو  
على طريق تحريق مشروع األمة النهضوي الراومايو وماناذ 
البداية كنا طد ك طحن البعثيون بحسنا الافاقاري والافاكاري 
العميق أن القريق إلى ذلك طاويال وماز وع باالاماصااعاب 

 والمتاعب والتضحيات.
 أيها الحفل الكريم ...

 فيرنا الغائب عنا اليو  والذي طلتري إلحياء ذكارى مارو  
عا  على غيابه كان يرحمه ا  مؤمنًا جريئًا  ادياد الاباأب 
في التزامه بالرضايا الرومية وبمصالح القباراات الافارايار  
والكادحة لذلك  أيناه وقد خاض في وقر مبكر آطذاك معركة 

االطت ابات النيابية في طرابلس متسلحا بمباادئاه والاتافااف 
مؤيدين فيحرق طتائج باهره ضد أعتى الروى وكاطر بداياات 

 االلتزا ...
 كان النضال طريرهم ولكوطهم

  فعوا مصائرهم عليه منائرا   
 هي قسمة األحرا  يعرفها الذي

 ال ُتجبه األيا  إال ثائاارا   
 إن كان يصمر بعضهم من عا ه

 فلرد تركُر لك الكال  اآلخرا   
 أيها الحضو  الكرا 

لرد الترير كثيرًا على د وب العمل النضالي مع الارفاياق 
الدكتو  عبد المجيد ولسنوات عديد  وفي أحالاك الاظاروف، 
واعترف هنا أطني كنر وفي مراحل عديد  أختل  معه أحياطاًا 
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الرفيق المناضل حسن بيان أمين عا  حزب طليعة لباناان 
العربي اال تراكي وعضو الرياد  الرومية لحزب البعث العربي 

 اال تراكي

 تحية العروبة والنضال
بمناسبة الذكرى السنوية لوفا  فريد البعث ولبناان واألماة 
العربية الرفيق المرحو  الدكتو  عبد المجيد الارافاعاي طاائاب 

 األمين العا  لحزب البعث العربي اال تراكي عليه  حمة ا .
ستبرى ذكراه العقر  وفكره النير فاكار الاباعاث األاايال 
مشعال ينير القريق لألجيال كلها وطضاله ومواقفاه الاراوماياة 

حافزا وقدو  للبعثيين والمناضلين من اجل الاوحاد  والاحارياة 
واال تراكية وا  طرجو أن يسكنه فسيح جناته ماع الانابايايان 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك  فيرا ولرفيرة د به زوجاتاه 
وألهله و فاقه ومحبيه طول العمر وحسن الصبر والسير عالاى 
طهج الفريد الغالي المرحو  بإذن ا  الرفاياق الادكاتاو  عاباد 
المجيد الرافعي بفكره النير المترد بشعلة النضال وبإطساطياتاه 

الراقية طصيرًا وداعمًا للفرراء والاماهاماشايان والاماظالاومايان 
وبعروبيته األايلة القامحة لتحرير فلسقين وكل ا ض عربية 
مغتصبة من الصهاينة واالستعما  األمريكي والاغارباي والاذي 
تحال  مع االحتالل الصفوي اإليراطي للعراق الذي كان الافاراياد 
يهفو قلبه لتحريره واستعاد  مجده و موخاه كاماا كاان زمان 
حكم البعث وحا سًا أمينًا على مصالح األمه والبوابة الشارقاياة 

المنيعة لصد الريح الصفراء للماللي الصافاويايان اإلياراطايايان 
وكان يتألم على ما أااب األمه وأققاا  الاعاروباة مان حاروب 
وخراب ودما  وكان  حمه ا  عينه وقلبه وأمله وعقاؤه معراود 
على المراومة العراقية البقلة برياد  البعث وقاائاد مسايارتاه 
الرفيق المناضل والمجاهد عز  إبراهيم األمين الاعاا  لاحازب 

 البعث العربي اال تراكي والرائد األعلى للجهاد والتحرير

 المجد وال لود لشهداء البعث واألمة
 
الرياد  العليا لحزب البعث العربي اال تراكي 
 األ دطي...عمان

كثير  حول بعض أساليب العمل والتنظيم وقد ياحاتاد 
ذلك ال الف أحياطًا وطحن كالطا عاناياد أو ماحاتاد فاي 
مواقفه، لكان ذلاك لام ياؤثار فاي عاالقاتاناا خاا ل 
االجتماعات الرسمية فرد كنا على اتفاق والتزا  مقلق 
بالمواق  األساسية، لذلاك وحاتاى وهاو فاي باعاض 
مراحل المرض كان باستمرا  يسأل لالطمئاناان عالاى 
ويرسل لي  سائل الود مع عضو الرياد  العليا لالاحازب 
في األ دن المرحو  هو اآلخر ابني هشا  الذي غااد طاا 
هو اآلخر قبل حوالي عا  مضىو وساباحاان ا  فاراد 
اطترل الرفيران كالهما إلى جوا   بهما وها آطذا الاياو  
أمامكم أق  لتأبينهما متضرعًا لهما ال لود مع  اهاداء 
الحزب واألمه وملتمسًا لررينة فريدطا الاراحال الصابار 

 وحسن العزاء.
 والسال  عليكم و حمة ا  وبركاته

 
 الرفيق المحامي أحمد النجداوي
 األمين العا  للمؤتمر الشعبي العربي



 8102حزيــران  طليعة لبنان الواحد /

 

 برلم محمد حالوي 
 عضو قياد  ققرية سابرًا 
عندما كنا طلتريه في لبنان أو في ال ا ل، لم ياكان يافاتاه 
قبل االجتماع الحزبي ،ان يسأل كاًل منا عن وضع الماناقاراة 
المتواجد فيها وأهلها، فضاًل عن السؤال عن أوضااع الارفااق 
الحياتية بم تل  مستوياتهم الاتاناظاياماياة، إذ أطاه  غام 
مسؤولياته الرومية المتعدد  كعضو في الرايااد  الاراوماياة 
وطائبًا لألمين العا  للاحازب وغايار ذلاك مان ماهاا  عالاى 
الصعيدين الرقري والرومي، لم يناس األاادقااء والارفااق 
سواء من غاد  منهم إلى دا  البراء  هيدًا أو فارايادًا أو مان 
بري منهم مناضاًل في اإلطا  الحزبي أو مان اطساحاب مان 

 ساحة النضال ، فالكل عنده بمردا  . 
كان عبد المجيد الرافعي في السبعين والثماطين والتسعين 

 وكأطه ما زال في بداية القريق،
في طرابلس والشمال في أعماقه ولبنان الذي يعاطي فاي  

خضم مصير األمة من المحيط إلى ال ليج الحاضر الدائم في 
أمسه وحاضره ومستربله، وفلسقين و عبها كاطا الاهااجاس 

 الدائم الذي لم يفا قه يومًا.
وعبد المجيد الرافعي أو الحكيم كما ياحالاو لاماحاباياه أن 
ينادوه لم يكن فرط طبيب الفرراء بل كان طاباياب اإلطساان 
ألطه جسد السياسية بمعناها السامي النبيل كعمال طضاالاي 
في خدمة البشر حيث الز  دائمًا بين الفكر والاعامال: فاكار 
حزب الثو   العربية حزب البعث العربي اال تراكي والاعامال 
المتواال البنااء باماشاا كاة  فااقاه فاي الاحازب وساائار 
المناضلين األحرا  في سبيل حرية االطسان وتاراد  الاوطان 

 و فاه  عبه.
ولم يكن عبد المجيد الرافعي عابرًا أو طاا ئاًا فاي عاالام 
السياسة والشأن العا ، فهو بريمه النبيلة وأخالقه الحاماياد  
وثبات التزامه بمبادع حزبه وقضايا  اعاباه كاان الاحااضار 
الدائم في وجدان أهل طرابلس والشاماال خااااة وساائار 

عان لاباناان   –أحياطًا   –اللبناطيين عامة،  غم غيابه الجسدي 
بسبب قساو  الظروف  التي كان يمر بها الحازب وماحاا باتاه 
في الداخل وال ا ل ، وما طيله في االطت ابات النيابية لالاعاا  

على أكبر عدد من  أاوات  الناخبين ماتارادماًا عالاى  /761
المر ح األبرز المنافس دولة الرئيس الشهيد   يد كاراماي 

بعد تغييباه الاقاويال  778/وكذلك أيضًا حصوله في العا  
عن لبنان على أكبر عدد من أاوات منت بي الالئاحاة الاتاي 
خاض من خاللها االطت ابات ،ليس إال دلياًل ساطعًا على هاذا 

 الحضو  في وجدان أبناء منقرته وعا فيه . 
لم يغب عبد المجيد عن الساحة النضالية يومًا، فاكاان لاه 
في كل حد   أي وموق ، وخااة في ظل الظروف الصعباة، 
حيث كان الصوت الامادوي والارجال الامارادا  إلاى جااطاب 
المعوزين والمضقهدين  وأاحاب الحروق المقالاباة بارفاع 
الظلم واالضقهاد المعيشي والسياسي متردمًا بالتظااهارات 
واالضرابات وم تل  االحتجاجات السلمية على مظالام أهال 
السلقة وأاحاب طفوذ المال  واالحتكا  كما كان دائاماًا إلاى 
جاطب المناضلين من أجل االسترالل والوحد  والت ّلص مان 

 االحتالل في كل أ ض عربية وفلسقين في القليعة .
و غم وضعه الصحي الذي أخذ بالتدهو  في سنواته األخير   
وهو على فراش المرض وحتى الرمق األخير من حايااتاه ظاّل  
على تواال دائم ومتابعة دؤوبة لرضايا الوطن واألمة، حاياث  
كان منزله مرصد الفعاليات السياسية والشعبية على اخاتاالف  

 فئاتها واطتماءاتها حتى غاد طا وكله عقاء للوطن واألمة . 
وفي ذكرى مرو  عا  على  حيل الرفاياق الادكاتاو  عاباد 
المجيد الرافعي الذي التحق بركب مان ساباراوه مان كاباا  
مناضلي هذه األمة ،يبرى التحدي قائمًا أما  الرفااق الاذيان 
يتابعون المسير  في المحافظة على ا ثه النضالي وتقوياره 
وتزخيمه، بغية تحريق األهداف التي أ ادها دائمًا فاي وحاد  
الوطن وتردمه واسترجاع الحروق وسياد  العدالة بين جماياع 

 أبناء األمة . 
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 طبيل الزعبي 
ليس أسوأ من مصقلح "الديمرراطية الاتاوافاراياة" ساوى 

مصقلح "الرئيس الروي" المستحد  مؤخرًا، واالطترال بالبلد 

إلى أن يحكمها ثالثة  ؤوساء أقوياء باثاالثاة  ؤوب تشاكال 

ترويكا  ئاسية جديد ، تنس  في مضموطاهاا كال  اعاا ات 

اإلاالح والتغيير ولبنان الروي التي أمضى أاحابها ساناوات 

قاسية من النضال المرير يرفعوطها أما  الالابانااطايايان، ثام 

تراهم اليو  وقد غقسوا في لعبة المصالح وتراسم النافاوذ 

لسلقة احتكا  التمثيل القائفي والمذهاباي وتاجايايار هاذا 

التمثيل في طفس الوقر لصالاح أفاراد وكايااطاات لا اصار 

 .بحضو ها الوطن كاماًل

فهل أد ك اللبناطيون الذين اقترعوا لغايار ااالاح الاراوى 

التغييرية الحريرية من مر حين أكفاء وأطرياء، أطهام باذلاك 

قد فوضوا ألمراء المذاهب والقوائ  أن ياكارساوا احاتاكاا  

تمثيلهم أل بع سنوات جديد  عبر إباراائاهام فاي حاظايار  

المذهب والقائفة، فال حّق لهم بعد الياو  مان وظايافاة أو 

خدمة عامة أو إطماء او توق مشروع لاماساتارابال أفضال إال 

بموافرة آمري الحظير  و ضاهم، بالتوافق والاتافااهام ماع 

أمراء الحظائر األخرى الممتد  على عديد دوائر االطت اب فاي 

 !األقضية والمحافظات

وهل يعلم أولئك الذين تراتلوا في سبيل "او  " الزعيام 

إلى حد التذابح المعنوي والمادي أبان فتر  االطتا ااباات، إطاه 

بمجرد فرز النتائج في الصناديق تحول األعداء إلى أاادقااء 

تجمعهم المصالح وال تفرقهم حماسة األتباع الذين علاياهام 

لوحدهم، دون غيرهم، دفع أثمان تداعيات تالاك الاعاداوات 

وتلك الجراح المعنوية التي من الصعوبة بمكان أن تلتئم في 

مجتمعات الجهل والت ل  واالطرياد األعمى وباالاتاالاي ااا  

عليهم أخذ العظة والعبر مما سوف ينتظرهم مسترابااًل مان 

أجواء مماثلة لن يدفع غيرهم أوزا ها ومواجهة ما ساتافارزه 

 .من أحراد وضغائن

ألم يتعلم اللبناطيون بعد أن مصاقالاح "الادياماراراطاياة 

التوافرية" التي خرل بها أمراء الامايالاياشاياات الاماذهاباياة 

والقائفية عليهم، منذ بعد اتفاق القائ ، لام ياكان ساوى 

اإللغاء التد يجي لكل ما يتعلق بالديمرراطياة وماراومااتاهاا 

األساسية التي ال تستريم إال بالمعاا ضاة وحاكاوماة الاظال 

 والمساءلة والمحاسبة،

فتراجعوا بالديمرراطية إلى اقتسا  "عادل" فيما باياناهام، 

كّل على قد  ما يمثل في البرلمان وعلى األ ض والامايادان، 

وبالتالي الغوا، وعن سابق تصو  وتصميام، كال ماعاا ضاة 

حريرية يمكن أن تساهم فاي ماراقاباة السالاقاة وأدائاهاا 

وتكوين البدائل لها فاي حاال إسارااطاهاا، لاياتاركاوا أماو  

االعتراض إلى الشا ع غير المنظم المحكو  بردات فعل غير 

منظمة يوامون بهاا قاوى االعاتاراض الاحاراياراياة غايار 

المشا كة في تراسم جبنة الحكم، من منقالاق تشاوياهاهاا 

وعزلها واواًل إلى حرماطها حتى من التفكير بتداول السلقاة 

 .من منقلق العمل السياسي المشروع والمنظم

 :إزاء كل ما ترد  يحق لنا أن طسأل

هل الرئيس الروي هو الذي يحااص غيره من "الارؤسااء" 

األقوياء على خيرات ومرد ات البلد لمصلحة الحازب والاتاياا  

 الذي يمثل؟

أ  أن الرئيس الروي هو الذي يحضن الجميع ضمن عابااء  

الوطن، في رل بدو ه من عباء  التكتل والحزب والاتاياا  إلاى 

 أفق الوطن وسماحة أبنائه وأ يج ترابه؟

 :والى كل من يعنيهم األمر طرول

لرد أجهضتم اإلاالح وهدمتام كال جاد ان الامامااطاعاة 

الداخلية لشعبكم على ماذاباح مصاالاحاكام ومشاا ياعاكام 

ال ااة، واا  التغيير على أيديكم بعيد الماناال، والسايااد  

 أضحر بال حرية واسترالل،

ولكم كنا طتمنى أن طكون على خقأ فنعتذ  ماناكام عالاى 

المأل دون أي حرل أو ا تجاف، لوال أن الفساد قاد "عشاعاش" 

في أدمغتكم و رايين دهاليزكم، األمر الذي يجعلنا طستعيذ 

من  رو كم وطواياكم، لندعو إلى قيامة الوطن من جادياد، 

بمؤسسات قوية ت ضعون لها، ال ت ضعوطاهاا لاكام، وذلاك 

ليس بالمستحيل على حركة اعتراضاياة  اعاباياة عاريضاة 

بعرض الوطن ومساحته ال قائمة لها إال بزطود الشارفااء فاي 

هذا البلد وأحرا ه وفي مردمتهم الشباب، المساتافاياد األول 

من التغيير، الذي اا  عليه  فع البقاقة الحاماراء فاي وجاه 

 ."كل الفاسدين ليرول لهم "كفى
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 كلمة المحر  السياسي 
ليسر المر  األولى التي يارتافاع فاياهاا الصاوت عاالاياًا، 
للمقالبة بوضع خقة أمنية، تضع حدًا للتفلار األماناي فاي 

الهرمل بعدما تكاثارت الاحاواد  األماناياة   –منقرة بعلبك 
 وباتر حدثًا إخبا يًا يوميًا.

وفي استعراض سريع لمحقات سابرة، طرحر فيها قضية 
التفلر األمني وتنفيذ خقط أمنية في البراع، يسجل العدياد 
من المحاوالت التي بو ر فيها تقبيق خقط أماناياة، لاكان 
دون أن تؤدي الغاية المنشود  لجهة توفير األمن الاماقالاوب 
والذي يعتبر من وظائ  الدولة األساسية، ويمكن الجز  باأن 
جميع ال قط األمنية ما طفذ منها، وما تاعاثار تانافاياذه لام 

 تفرض أمنًا من  أطه أن يوفر أماطًا لسكان المنقرة.
هذا الفشل لل قط األمنية السابرة ما كان يحصل لو جااء 
ضمن سياقات أخرى غير السياق الذي وضعر تحر عناويناه، 
ففي كل مر  كاطر تقرح فيه خقة أمنية، كان ياركاز عالاى 
الجاطب الترني عبر إكثا  الحواجز وبعض المداهاماات، لاكان 
كل ذلك لم يلغ استمرا  المشاكل، ألن المقلوبين بمذكارات 
وأحكا  وبالغات يمكنهم تجاوز الحواجز، كما أن المداهاماات 
ال يمكن أن تغقي منقرة بكاملها وهي  ادياد  الاتاراعاياد 
بتضا يسها ولها حدود طويلة مفتوحة مع سو يا وحتاى ولاو 
وضعر الحواجز على كل القرق الرئيسية والفرعية، وتامار 
المداهمات بيتًا بيتًا، كل هذا لن يحل المشكلة، ألن المعالجة 
ترا ب الموضوع من زاوية األمن بمعناه الترني ولاياس مان 
زاوية األمن بمعناه االقتصادي واالجتماعي. ولذلك فإطه لادى 
البحث عن خقة أمنية تضع حدًا للتفلر األماناي فاإن  هاذا 
يجب أن يكون من ضمن خقة  املة تنقاوي عالاى حضاو  
الدولة ليس عبر وظيفتها األمنية وحسب بل عبر وظايافاتاهاا 
االقتصادية واالجتماعية واإلطمائية. فالدولة ليسر وظيفتاهاا 

أمنية فرط بل وظيفتها األساسية توفر األمن الحياتاي كاماا 
األمن االقتصادي واالجتماعي وعنادماا تاتاوفار بايائاة أمان 
اقتصادي واجتماعي للسكان، تحاار بيئة التافالار األماناي، 
وتنعزل العناار الم لة التي ت رل عان قاواعاد االطاتاظاا  

وطاناياة  اامالاة،   –العا . وهذه المسؤولية هي مسؤولاياة 
مسؤولية الدولة بمما سة وظيفتها االقتصادية واالجتماعياة، 
ووظيفة الروى السياسية التي لاهاا ماواقاع فاي السالاقاة، 
التشريعية والتنفيذية، كي تفّعال خاقاط اإلطامااء وتاقارح 
المشا يع اإلطمائية الشاامالاة الاتاي تاوفار أ ضاياة إلطامااء 
اقتصادي واجتماعي، كما وظيفة الروى السياسية الاوطاناياة 
والفعاليات االجتماعية والشعبية لاتاكاون أدا  ضاغاط عابار 
أساليب التعبير الديموقراطي لفرض أجند  محدد  بعناوينها 
ومضامينها لإلطماء الشامل وعند ذلك تتكامل وظائ  الدولاة 
األمنية واالقتصادية واالجتماعية وتكاون الاعاامال األسااب 
لفرض أمن تكون أبعاده االقتصادية واالجتماعية هي الاحال 
المقلوب لجملة المشاكل التي تاعااطاي ماناهاا الاماناقاراة. 
فالمسؤولية ال ترع على المؤسسات الاعاساكارياة واألماناياة 
وحدها وال أحد يعفيها من الترصير إن  حصل، بل المسؤولية 
هي على من يعتبر طفسه مسؤواًل. وأن الحملة على الاجاياش 
واألجهز  األمنية األخرى وتحميلهم مسؤولية التردي األماناي 
ففي هذا ظلم لها، ألن الحل ليس أمنيًا بالماعاناى الاتاراناي 
فرط بل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعياًا. وإذا كاان الاباعاض 
يحمل الروى األمنية بم تل  تشكيالتها الاماساؤولاياة، فاإن 
هذه الحملة ال عالقة لها بفرض األمن وإطما لتحرياق أهاداف 
سياسية أخرى يتم النفاذ إليها مان خاالل الاوضاع األماناي 
المتردي في البراع والذي ا تفعر وتايارتاه ماؤخارًا بشاكال 
ملفر للنظر برد  ما كاطر الحملة علاى الاجاياش وقاياادتاه 

 ملفتة للنظر.
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 المحرر السياسي 

االنتخابات النيابية األخيرة، تتعرعرن نعتعا عقعاعا لع عرا ات 

مختلفة. فبرض أول رأى فياا تغييرًا في نصعا  األثعيعر عة 

الذي ثان سا دًا في ترثيبة المقلس الساب ة، وبرعض اعان  

لم  ر تغييرًا في نصا  األثير ة، ألن األثير ة واألقليعة فعي 

التمييل النيابي هي مسألة نظر ة وال تس ط على طعبعيعرعة 

التمييل الذي  ركس التمييل الطوا فعي لعلعمعكعونعات العتعي 

 تشكل مناا المقتمع اللبناني. وآخر من أدلعى بعدلعوي فعي 

هذا المضمار قاسم سليماني قا د ما  سمى بفيلق ال عد،، 

الذي اعتبر أن "حز  اهلل" أصبح  حوز علعى األلعلعبعيعة فعي 

. هعذا 821نا بًا معن أصعل  47المقلس وأن حصته باتت 

الموقف لسليماني آاار ردود فعرعل معن معواقعع سعيعاسعيعة 

مختلفة، وللب على ذلع،، اععتعبعاري تعدخعًا فعي الشع ون 

 .الداخلية اللبنانية

في السقاالت النظر ة حول األثير ة واألقلية في المقلس 

النيابي  صح ال ول بأن ما أفرزته االنتخابات من نتا ع  لعم 

 كن بسبب تغيير مواز ن ال وى التي أفرزت هكعذا نعتعا ع ، 

بل بسبب النظام االنتخابي الذي اعتمد النسبية في تحعد عد 

الحاصل االنتخابي. فلو ثانت االنتخابات النيابية جرت ععلعى 

أسا، ال انون األثيري الذي ثان مرمواًل بعه سعابع عاً، لعمعا 

ثانت النتا   تغيرت إال لقاة األسما  المنضو ة في اللوا عح 

، جرت 2002ولو ثانت االنتخابات الساب ة التي حصلت عام 

على أسا، ال انون القد د الذي جرت الرملية االنعتعخعابعيعة 

في ظل أحكامه لكان أفرز ذات النتا   التي أفرزتاا الرمليعة 

 .األخيرة

إذًا، التبدل الحاصل في النتعا ع  لعيعس بسعبعب تعبعد عل 

 .مواز ن ال وى بل بسبعب طعبعيعرعة الع عانعون االنعتعخعابعي

هذا ال انون القد د، ثما ال انون السابق، وأن أدخل تغيعيعرًا 

على نظام احتسا  األصوات، إال ألنه لم  حدث تبد ًا علعى 

طبيرة التمييل النيابي ألن الترشيح والفوز ثانا وب يا ععلعى 

أسا، التمييل المذهبي مع تغيير في الت عنعيعات الشعكعلعيعة 

للرملية االنتخابية، وطالما أن ال انون القد عد ومعا أفعرزتعه 

الرملية االنتخابية من نتا   استند إلى المرا ير العمعذهعبعيعة 

في الترشيح والفوز، فإن ثل الفا ز ن في االنتخابعات فعازوا 

باعتبارهم مميلين لمذاهبام وليس باعتبارهعم معمعيعلعيعن 

 .من الدستور 24للشرب وخافاً لنص المادة 

وعلى هذا األسا،، فإن طبيرة العتعشعكعيعل العطعوا عفعي 

للمقلس النيابي، تسع عط فعرعلعيعًا فعردعيعة وجعود معواالة 

ومراردة بالمرنى السياسي، ألن هذي المراردة أو المعواالة 

التي  كير الحد ث عناما إنما تترل ان بت اسم الحصص فعي 

ثركة الحكم. وحتى تتوفر شروط فرلية وح يع عيعة لعوجعود 

مواالة ومراردة  فترن تغيير األسا، ل عانعون العرعمعلعيعة 

االنتخابية، وسن قانون جد د خارج ال يد الطعا عفعي وععلعى 

أسا، النسبية ودمن الدا رة الوطنية الواحدة وعندها  تم 

الترشيح والفوز على أسا، البرام  السياسية وليعس ععلعى 

أسا، التمييل المذهبي. ولاعذا فعإن العمعقعلعس العنعيعابعي 

 تشكل اليوم ثما ساب ًا من األثير ة الساح ة أن لعم نع عل 

الشامل من مميلي الطوا ف والمذاهب وه ال  وأن اختلعفعوا 

إال أنام  ب ون محعكعومعيعن بعنعظعام العمعحعاصعصعة العذي 

 حافظون عليه طالما أن تشكياتام البنيو ة هي مذهبعيعة 

 .وطا فية

وأما وعن تصر ح سليماني، فاو ليس باألمر القد عد فعي 

إبراز ح ي ة الموقف اإل راني، ألنعه سعبعق ثعمعا لعيعري معن 

المس ولين اإل رانيين أن أدرجوا بيعروت دعمعن العرعواصعم 

الرربية األربع التي باتت تحت السيطرة اإل رانية. لكنه هعذي 

المرة حاول أن  خرج هذا الموقف بحعلعه جعد عدة، وهعو أن 

سيطرته تتكئ إلى مرتكز لبناني ح ق أللبية في االنتخابات 

النيابية، لكن القد د أ ضًا هعو أنعه قعبعل أن  عقعف حعبعر 

تصر حه رفرت البطاقات الصفرا  والحمرا  بوجاه من قعبعل 

أفرقا  لبنانيين ابت لام مرة جد دة طبيرة التدخل اإل راني 

في الشأن الداخلي اللبناني وإذا ثان سليماني بنى حساباته 

االفترادية على ما أفرزته االنتخابات فعرعلعيعه أن  عرعي أن 

ثيير ن ممن فازوا وهم دد نا  سياسي مرعيعن إال أنعاعم 

 .ليسوا في الم ابل مع ناقه ومع مشروع بادي السياسي

إن هذا التفسير لنتا   االنتخابات النيابية  قب أن  عكعون 

حافزًا لتصريد النضال السياسي الد موقراطي ألجعل قعانعون 

انتخابي جد د تنركس من خاله ح ي ة التميعيعل العوطعنعي 

على أسا، البرام  السياسية العوادعحعة، وععنعدهعا تعفعرز 

المواقف الموالية والمراردة على أسس سياسية فإذا حعكعم 

فر ق بالسياسة  رارن األخر بالسعيعاسعة، وععنعدهعا  صعح 

ال ول عن أثير ات وأقليات في العمعقعلعس العنعيعابعي وبعد  

 . الدخول فرًا في رحا  دولة المواطنة
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أصدر اليوم وز ر االقتصاد والتقارة في حكعومعة تصعر عف 

األعمال را د خوري، برد اجتماعات عدة معع وز عر العطعاقعة 

والمياي في حكومة تصر ف األعمال سيزار أبي خليعل، قعرارًا 

/  0831أ.ت. قضى بع"ترد ل ال رار رقم 80008حمل الرقم 

0أ.ت المترلق بآلية تصر ح أصحا  المولدات الكاعربعا عيعة 8

 :الخاصة لدى وزارة االقتصاد والتقارة"، هنا نصه

المادة األولى: تمدد المالة المرطاة في المادة األولى من "

، ألصعحعا  0210402084أ.ت" تعار ع  83108ال رار رقم 

المولدات للتصر ح لدى وزارة االقتعصعاد والعتعقعارة لعغعا عة 

، على أن  رتبر ثعل معولعد لعم  صعر  لعدى 808002081

مد ر ة حما ة المستال، أو مصالح االقتصاد والتقعارة فعي 

 .المحافظات مخالفا ألحكام هذا ال رار

 قب أن  تضمن التصر ح اسم المولد، ععنعوانعه العكعامعل، 

اسم صاحب المولد وعنوانه الكامل ورقم العاعاتعف، واسعم 

المس ول عن المولد في حال وجودي وعنوانه ورقم هاتفه. 

و مكن تقمع أصحا  المولدات الخاصة ت د م العتعصعار عح 

 .في ثل محافظة برد أن  وقراا أصحا  الراقة

المادة اليانية: تمدد المالة المرطاة ألصعحعا  العمعولعدات 

اللتزام ترثيب عدادات الكتروميكانيكية خالية من أي عيعو  

مطاب ة للمواصفات المرتمدة لدى شرثة ثاربا  لبنان وف عا 

للمواصفة التي ودرتاا م سسة الم ا يعس والعمعواصعفعات 

، على أن تكون ثلعفعة 808002081ليبنور( لغا ة (اللبنانية 

 .هذي الردادات على عاتق صاحب المولد

المادة اليالية:  حق لكل مشترك مطالبة صعاحعب العمعولعد 

 80002081بترثيب عداد خعال العفعتعرة العمعمعتعدة بعيعن 

. وفي حال تكفل العمعشعتعرك شعرا  العرعداد 808002081و

المطابق للشروط المحددة في المادة اليانية اعاي،  تعوجعب 

على صاحب المولد حسم امنه على دفرات متعسعاو عة معن 

 .فاتورة االشتراك الشاري خال مدة ال تتقاوز السنة

المادة الرابرة: على المشترثين توفعيعر معكعان معخعصعص 

لترثيب الرداد في األقسام المشترثعة لعلعمعبعنعى. و عمعكعن 

صاحب المولد أن  صل إليه في أي وقت، ععلعى أن  عكعون 

داخل علبة شفافة م فلة ب فلين،  مل، ثل من العمعشعتعرك 

 .)أو من  نو  عنه( وصاحب المولد مفتاحا الحد ال فلين

المادة الخامسة:  لتزم صعاحعب العمعولعد إععطعا  فعاتعورة 

0أ.ت، 83108وادحة وف ًا ألحكام المادة اليالية من الع عرار 

 .210402081تار   

المادة السادسة:  قب اسعتعبعدال جعمعيعع العرعدادات لعيعر 

المطاب ة للمواصفات المرتمدة في شرثة ثعاعربعا  لعبعنعان، 

والتي تم ترثيباا في تار   سابق لعاعذا الع عرار بعرعدادات 

تستوفي الشروط المنصوص علياا في المادة اليانعيعة معن 

 .هذا ال رار

المادة السابرة: تلغى العمعادة العرابعرعة معن الع عرار رقعم 

 .0210402084أ.ت، تار   83108

المادة اليامنة: ال  حق ألصحا  المولدات لير العمعشعروععة 

والتي تخالف ال وانين المرعية المطعالعبعة بعأي تعرعو ضعات 

الح ا من أي نوع ثان او أي ح وق مكتسبة باعتبعار انعاعم 

في ودع لير محمي قانونا ولير مشروع نظرا إلى حصعر عة 

 .إنتاج الطاقة الكاربا ية بم سسة ثاربا  لبنان

المادة التاسرة: ثل مخالفة ألحكعام هعذا الع عرار تعرعرن 

صاحباا للر وبات المنصوص عليعاعا فعي قعانعون حعمعا عة 

منه وللر وبة المعنعصعوص  882المستال، وال سيما المادة 

 .من قانون الر وبات 440علياا في المادة 

المادة الراشرة :  نشر هذا ال رار في العقعر عدة العرسعمعيعة 

 ."و بلغ حيث تدعو الحاجة

* * * * *  
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 قاسم فرحات
ل د حمل حز  البرث الرربي االشتراثي لوا  العمع عاومعة 

والتحر ر منذ تأسيسه، ولم تكن تل، مقرد شرارات دعا ّيعة  

وال نظرّ ات  فضفادة  ال  مكن تطبي اا على الواقع. فتار ع  

 .الحز  في الم اومة ناصٌع في أّي قطر  من األقطار الرربية

ولو استرردنا على سبيل العمعيعال ال العحعصعر الع عطعر 

اللبناني وما مّر به حز  البرث في هذا ال طر من تصعفعيعات  

لخيرة البرييين من ال يادات وال واعد اعت ادًا من المتآمر عن 

عليه من الظاميين والطا فيين أنام سي ضون ععلعى ثعّل 

م اومة ح ي ية وشر فة إذا تسّنى لام ال ضا  على ثعوادر 

 .البرث ورموزي

نعيعسعان  83ل د بدأت الحر  األهلية في لبنان بتار ع  

واندلرت الشرارة األولعى لعاعا معن خعال  8241من الرام 

الاقوم بال نابل على حافلة لقباة التعحعر عر العرعربعيعة فعي 

منط ة عين الرمانة وهذي بدا ة الم امرة باعتبار البرث هعو 

الحامي والحادن والمدافع ععن الع عضعيعة العفعلعسعطعيعنعيعة 

وم اومتاا با مواربة وال هوادة. لكّن البرييين لعم  عخعافعوا 

ولم  تخاذلوا بعل ثعانعوا العداععم العر عيعسعي لعلعمع عاومعة 

الفلسطينية وللحرثة الوطنية اللبنانية لعلعوقعوي فعي وجعه 

المشروع الت سيمي واالسعتعسعامعي فعي تعلع، العمعرحعلعة 

المش ومة من الّزمن، والتي ال تزال تداعياتاعا وارتعداداتعاعا 

مازمًة ليس للبنانيين فحسب بل لكل األقطار الرربية حتى 

 .اليوم

وبرد أن أنطلق قطار تصفية الم اومة الرربية من قعبعل 

الصايونية واالسترمار، وفي الوقت عينه، العتعي اشعتعرعلعت 

فياا قادسية صدام دّد نظام المالي في إ ران ومعنعرعاعم 

من االستيا  على الرراق. ثان في مخططاتام قطعع رأ، 

الحربة التي  ميلاا )حز  البرث الرربي االشتراثي( للع عضعا  

على ثل من  فكر في التصدي للردو الصايونعي أو معقعرد 

  .الحد ث عن تحر ر فلسطين

 8210لذل، بدأ مسلسل االلتياالت معع بعدا عة العرعام 

وثانت تصفية قيادات وثوادر البرث قد سبع عت االجعتعيعا  

شايدا على  300، خسر الحز  8212الصايوني للبنان عام 

أ دي من ثان  امام موت البرث، بسبب نظر ته ال ومعيعة، 

وإخاصه لكل قضا ا النضال الرربي. لعم تع عتعصعر معاعمعة 

ال وى المراد ة على ذل،، بل انركعس سعلعبعًا ععلعى واقعع 

  .الحرثة الوطنية وحرثة الم اومة الفلسطينية

م شادا  فعي معواجعاعة الع عوى  ونذثر هنا أن البرث قدَّ

المراد ة من شتى المراتعب العحعزبعيعة، بعد ًا معن الع عيعادة 

ال طر ة، نزوالً إلى أعضا  فعي قعيعادات العفعروع والشعرعب 

 والفرق، انتاا  باألعضا  الراملين والم  د ن واألصدقا .

 * * * * 
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أقامت الم سسة الوطنية االجتماعية إفطارهعا السعنعوي 

في مطرم مارمان في وادي الز نة بحضور أمين سر قيعادة 

قطر لبنان لحز  طليرة لبنان الرربي االشتراثي العمعحعامعي 

حسن بيان وأعضا  ال يادة ال طر ة، مميل النعا عب تعيعمعور 

جنباط الحاج فادي شبو، ر يس جمرية التنمية والبر الشي  

خالد داهر، ر يس جمرية الحكيم الخير ة اإلنسانية األستاذ 

احمد شحادة، مميل النقدة الشربية الدثتور معالع، حعدادة، 

 . وحشد من رؤسا  المقالس البلد ة والفراليات

برد ثلمة ترحيبية من الرفيق مصطفى العحعاق. ألع عى 

الرفيق إبراهيم الحاج ثلمة باسم مستوصف برجا رحب فياا 

بالحضور شاثرا تلبيتام الدعوة على ما دة اإلفطعار. وقعال: 

 طل علينا شار رمضان هذا الرام وبلدنا لارق في األزمعات 

االقتصاد ة واالجتماعية التي تنركس بالدرجة األولى ععلعى 

الطب ة الف يرة الكادحعة. فعرعسعى أن  عكعون هعذا الشعاعر 

 . الفضيل حاما في طياته المحبة والرحمة لربادي

وأداي الحاج: إن مستوصف برجا الشرعبعي مسعتعوصعف 

 8242الم سسة الوطنية االجتماعية ومنذ تأسعيعسعه ععام 

وعلى الرلم من قلة اإلمكانات والظروي الصربة استمر فعي 

الرطا ، مرتمدا على أ اد كم البيضا  التعي تسعاععدي ععلعى 

االستمرار من أجل مردى الكادحين في هذي البلدة الحبيعبعة 

 ... التي تحتاج إلى مستشفى وليس إلى مستوصفات ف عط

وعدد الحاج النشاطات الصحية واالجتماعية التعي قعام بعاعا 

 . المستوصف

وقد ال ى ر يس الم سسة الوطنية االجتمعاععيعة ثعلعمعة 

بالمناسبة أ ضًا جا  فياا: أتوجه بالشكر القز ل مع خعالعص 

المحبة والت د ر للرفاق واألخوة في العمع سعسعة العوطعنعيعة 

االجتماعية لألعمال الخير ة، الذ ن  تيحون لنا في ثل ععام 

فرصة التاقي مع هذي الوجوي الكر مة التي تأتي معن ثعل 

حد  وصو  لتلبي الدعوة على اإلفعطعار فعي هعذا الشعاعر 

الفضيل، شار رمضان الكر م الذي أنزل فيه ال رآن لعيعكعون 

هدا ة للرالمين، شار الرحمة والغفران، الشار الذي  عذثعرنعا 

بقوع المسعاثعيعن وحعاجعة العفع عرا  والعمعرعوز عن ولعواعة 

الملاوفين الذ ن  قب أن نتذثرهم ثل  عوم وععلعى معدار 

 .السنة، وليس لشار واحد ف ط

وقال الدثتور علي ال اق إن النظام االقتصادي العر عرعي 

في لبنان أدى إلى ادمحال العطعبع عة العوسعطعى واتسعاع 

الطب ة الف يرة التي أصبحت تميل مرظم شرا ح المعقعتعمعع 

الذ ن  رزحون تحت وطأة ل مة الريش، والذ ن أما  موتعون 

جوعًا أو على أبوا  المستشفيات، بعيعنعمعا تعتعراثعم رؤو، 

األموال بيد حفنة من تقار البنوك وبرض السماسرة وزعما  
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األحزا  المذهبية والطعا عفعيعة العذ عن  عمعيعلعون اإلقعطعاع 

السياسي القد د بكل ما في الكلمعة معن معرعنعى، والعذ عن 

 تحكمون في مصير الباد ورقا  الرباد منذ م تمر الطعا عف 

وإلى  ومنا هذا موصلين الد ن الرام إلى حدود المئة مليعار 

 .دوالر

وأداي إن الحرمان الذي تراني منه هذي الطب ة الف يرة 

ليس حرمانًا من ل مة الريش ف ط، وإنما حعرمعان معن ثعل 

شي  ت ر باً، فالطبابة لير م منة رلم األموال التي تعغعدق 

على مافيات المستشفيات، والم سسات الضامنة تكاد تناار 

بسبب سو  اإلدارة وناب المال الرام، والمدرسة العرسعمعيعة 

ماملة وخصوصًا للمسعتعو عات االبعتعدا عيعة والعمعتعوسعطعة، 

والقامرة اللبنانية  تأخر تطورها ونموها بسبب التعقعاذبعات 

السياسية لل وى المعتعحعكعمعة بعالسعلعطعة، بعيعنعمعا تعزدهعر 

الم سسات الترليمية الخعاصعة والعنعصعف معقعانعيعة والعتعي 

أصبحت أقساطاا ال تطاق، أما إذا حالف، الحظ واستاعلعكعت 

ثل ما جناي والداك واستطرت أن تعكعمعل تعرعلعيعمع، دون 

إخوت، فا تقد أمام، سوى أبوا  السعفعر معفعتعوحعة، ألن 

الوظيفة هي حكر على أبنا  المستفيد ن من هذي العطعبع عة 

الحاثمة أو باهظة اليمن ألناا تعبعاع معن قعبعل سعمعاسعرة 

تابرين لاذي الطب ة، حيث أصبح لكل وظيفة تسريرة ، بدل 

أن تكون الوظيفة حق لكل مواطعن، والعتعرعلعيعم العرسعمعي 

المقاني حق لكعل معواطعن، والضعمعان الصعحعي ودعمعان 

 .الشيخوخة حق لكل مواطن

وقال أ ضًا إن الحالة المزر ة التي وصل إلعيعاعا اإلنسعان 

في لبنان جرله مرتانًا لل مة عيشه، وقد تحول من مواطعن 

عليه واجبات وله ح وق في ظل دولة مدنية، الد عن فعيعاعا 

هلل والوطن للقميع، تحول فيعاعا هعذا اإلنسعان إلعى حعالعة 

مذهبية هماا الدفاع عن الزعيم والعردعوأل ألوامعري، ععلعى 

صوا  ثان أم على خطأ، تحرثه الغرا ز المذهبيعة وحع عوق 

الطا فة حين  وهمه الزعيم أناا أصبحت في خطر، وهذا معا 

رأ ناي في االنتخابات النيابية األخيرة، التي استنعفعرت فعيعاعا 

الغرا ز المذهبية، فأنتقت نفس ال وى المتحكمة بالسعلعطعة، 

ولو ببزات وربطات عنق جد دة، ولعوال بعر عق أمعل جعد عد 

تميل بالحراك المدني الذي  نتظري الكيير من القاد والرمعل 

لتطو ر أدا ه وتوحيد ومأسسة نشاطاته ل لنا علعى العدنعيعا 

 .السام

 :أ اا األخوة والرفاق، الضيوي الكرام

وأداي في الوقت الذي تبذأل فعيعه مع سعسعات العدولعة 

بما ين الدوالرات )ثما  رد في فذلكة الموازنات المتراقبعة( 

على القمريات الخير ة الوهمية، أو العتعي تعرعود لعزوجعات 

برض الزعما  السياسيين، تمنع عن م سستنا أي نعوع معن 

 الدعم. 

في ظل هذي المراناة للطب ة الف يرة وفي ظل اإلهعمعال 

المتراثم من م سسات الدولة عقزًا حينًا وبشكعل  مع عصعود 

أحياناً، نشأت الم سسة الوطنية االجتماعية لألعمال الخير ة 

في بدا ة الستينيات، وبدعم من أصحا  األ عادي العخعيعرة، 

ورلم الصرا  الكييرة التي ترردت لاا، حيث معنعرعت فعي 

برض المناطق وأقفلعت معراثعزهعا، ععادت وبعالعرلعم معن 

إمكانياتاا المتوادرة إلى تغطية جميع األرادي اللعبعنعانعيعة 

من الشمال إلى القنو  إلى برلب، وإلى هذا القبل األشعم، 

لت دم في مراثزها الخدمات الصحية واالجعتعمعاععيعة بعغعض 

النظر عن االنتما  المذهبي أو الطا في. وأفضل معيعال هعو 

مرثز جمال الغوش الطبي في مستوصف برجا الشربي الذي 

ورلم جميع الصروبات وبفرل دعمكعم  سعتعمعر بعتع عد عم 

الخدمات الصحية واالجتماعية للف را  والمحتاجين على معدار 

 .السنة

وختم قا ا أتوجه بالتحية إلى رو  الرفيق جمال الغوش 

في عليا ه، والف تحية للعرعامعلعيعن فعي مسعتعوصعف بعرجعا 

الشربي، ه ال  القنود المقاولون العذ عن  عرعمعلعون بعقعد 

ونشاط لخدمة الف را  والمحتاجين والعذ عن  صعرون ععلعى 

االستمرار رلم قلة الموارد المالية لد اعم، ولعكعن ال خعوي 

عليام وانتم ت فون بقانبعاعم، فعألعف شعكعر  لعحعضعورثعم 

 .ودعمكم وثل عام وأنتم بألف خير
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  ضوان ياسين
ال  ك أن سلوك القبرة السايااساياة وماجالاس اإلطامااء 
واإلعما  حيال طرابلس ومشا يعها بدأ يصيب أبناء المدياناة 
بحالة من اليأب جراء االست فاف في التعاطي مع العااااماة 
الثاطية ، فلم ينجز أي مشروع يحمل مواافات ضمن الماهال 
المحدد  . ويتجاهل المسؤولون الاحافارياات الاتاي تاجاتااح 
الشوا ع واألحياء منذ سنوات جراء األداء السيء ))لباا وطاات(( 
التعهدات وغياب كل مان ماجالاس اإلطامااء واإلعاماا  عان 

  . المتابعة والمراقبة
تبدو قضية توفير طاقة عمل كاملة لماحاقاة الاتاكاريار 

زالر تنتظر استكمال تاجادياد  اباكاة ال  مؤجلة ، والمحقة 
المجا ير العامة التي تلترط كال الاراسااطال ، والاماحاقاة 

%  7/بقاقتها ستبرى عاطلة عن العمل باستثناء ما طسبته 
من قد تها وذلك بحسب ما يصل إليها من مياه مبتذلة ، أماا 
عملها الكامل ومساهمتها الفعالة في الحفاا  عالاى بايائاة 
طظيفة وخالية من التلو  فيحتال إلى وقر طويل ، دائما ماع 
األداء السيء للقبرة السياسية تأتي العربة قابال الاحاصاان 
فإطجاز محقة التكرير من دون  بكة مجا ير،  يهدد منشثتها 

  . بالصدأ والعقب
 سا مشروع إطشاء محقة تكرير مايااه  772/ففي العا   

الصرف الصحي على  ركة فرطسية وتم افتتاحه في الاعاا  
أ رف مجالاس اإلطامااء واإلرعاماا   777/. وفي العا  776/

على تنفيذ مشروع تمديد  بكة ارف احاي جادياد  فاي 
المدينة، تحملر معه مناطرها ما سببه من زحمة سير خاطرة 
وعرقلة لحركة مواطنيها وأضرا  بمصالحهم ومؤسسااتاهام، 
وال يزال العمل مستمرا بالشبكة حتى اليو  خصواا مع بادء 

تحويل  بكات األقضية المجاو   فهل يعرال أن يساتاغارق 
 تنفيذ هكذا مشروع كل هذه المد  ؟؟. 

 وهل هكذا مشروع بحاجة لكل هذه المد  لينجز؟
ولماذا لم يتم لغاية تا ي ه  بط كل المجا ير باالشاباكاة 

 الرئيسية؟
وكي  ألبناء المدينة تحمل ما يزيد عن السبع سنوات من 
الحفريات العشوائية والبقيئة والمكر   ألن في مادياناتاهام 

 وعلى واجهتها البحرية محقة تكرير مركزية؟
يتساءل ال براء كي  يمكن الجمع بين محاقاة الاتاكاريار 
وجبل النفايات ومعمل الفارز وساوق الا اضاا  والاماسالاخ 

 الحديث؟
وكي  يمكن معالجة مشكلة الاتالاو  الاماهايامان عالاى 
الواجهة البحرية للمدينة من دون إيجاد حل كامل لمشكلتاي 
إزالة جبل النفايات وتأمين جهوزية كاملة واياطة لاماحاقاة 

 التكرير؟
حتى ذلك التا يخ ليس أما  المواطنين سوى الاتاعااياش 
مع واقع أليم، باطتظا  بيئة طظيفة تلبي طموحات الاماواطان 
وتنرذ عياله من م اطر التلو  . اطه الاتاماادي الصاا خ فاي 
اإلهمال. فالروائح واألمراض تحاار المواطانايان والاتالاو  
يحط  حاله في كل برعة على امتداد الواجهة البحرية محاواًل 
األماكن التي كاطر موئاًل للزوا  ومتعاة لاألطاظاا  إلاى باؤ  
لألوساخ، ومرتع للحشرات. كما وبفعل اإلهاماال والاتاساياب 
تحول المكان الجميل إلى مرمى للنفايات ومصبا للاماجاا يار 
بعدما كان عنصر جذب للزوا  من كافة المناطاق، وماحاقاة 
لكل من يريد التنزه والتمتع بمنظر غروب الشماس وسامااع 

 . هدير األموال

 

 

 . 

www.taleaalebanon.com 
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  ضوان ياسين
تتدحرل طحو الهاوية أوضاع ال دمات الصحية في مادياناة 

طرابلس وتنتشر األمراض كالقفيليات فاي الاهاواء والامااء 

والتراب، يند  أن تجد مريما في المدينة يتمتع بصحة جياد ، 

األوساخ المنتشر  مرزز  وتبعث على الغثيان وجبل النفاياات 

الجاثم على ادو  أبنائنا اا  من يوميات الحيا  تتكي  معه 

وم اطره الفصول، وكأطه المعلم السايااحاي الاوحاياد الاذي 

أهدته القبرة السياسية في الامادياناة ألهالاهاا الاباساقااء 

القيبين، حتى المستشفيات لم تعد قاد   على تحديد أطاواع 

األمراض والفيروسات المتنرلة المولود  كل يو ، األماراض 

السرطاطية تتغلغل بين الناب بوتير  متصاعد  واالختناقات 

 .. والربو والحساسية المؤذية لألجسا 

األضرا  البيئية الناجمة عان الاماكاب ماعاروفاة لادى  -

الجميع، مجالس بلدية تعاقبر على المدينة منذ عرود ، ولم 

يستقع أي منها إطهاء معاطا  المدينة مع جبل طفاياتهاا الاذي 

أستمر بالتض م طواًل وعرضًا وا تفاعًا، وبالتالاي تافااقامار 

طتائجه البيئية السلبية على الهواء واإلطسان والثرو  السمكية 

والتنوع البيولوجي، إلى د جة أابح المواطن وحده الضحياة 

الوحيد  الذي يحاول بث أكسير مناعة ذاتية لحواسه وجساده 

  . مع إن كل محاوالته المتكر   لم يكتب لها النجاح

والنفايات المتراكمة تنفخ في احته أمراضاا ماتاناوعاة. 

وجبل طفاياتنا قنبلة بيئية وبائية تهدد باالطفجا  بأي لحظاة، 

القبرة السياسية في المدينة تتجاهل ما ااطاره وماوقاعاه 

الحساب بجوا  المسلخ الحديث وساوق الا اضاا  الاجادياد 

وبجوا  المنقرة االقتصادية الحر ، وعلى بعد أمتا  من مارار 

أتحاد بلديات الفيحاء ، الذي ال هم له ساوى أبارا  الاعاراود 

  .. والمناقصات

كلهم في المسؤولية سواء والجميع على بينة من واقاعاه  

المأزو ، وال زال على الرغم من المحاولة ال جولة لتشاغايال 

معمل الفرز، يستربل كل أ كال النفايات الصلبة الكيميائية 

والقبية والمنزلية وم لفات المصاطع التي تنتهي كلها عاناد 

هذا الجبل وتتقاير إضافة إلى ساحاب مصاحاوباة باروائاح 

كريهة وملوثات للبيئة واإلطسان ولصحته وماؤذياة لالاحاياا  

بشكل عا  كما ينزف باتجاه البحر سوائل وطفاياات االاباة، 

كمية غاز الميتان مع ا تفاعه المتزايد أابحر من ال اقاو   

التي تهدد السالمة العامة، ويهدد تناميها باطافاجاا  ما ايا  

للجبل، ومن أخقا ه إضافة إلاى تالاو  الشااطاع أطاتاشاا  

الروا ض واألفاعي والجرذان، أطه مكب من العواد  خصوااا 

مع بدء فرز جزء من النفايات الوافد  ، فإلى أي مدى يستامار 

استهتا  المسؤولين بحيا  المواطنين، لرد بلغ اإلهمال الزبى 

وال يمكن السكوت عنه فالنفايات تهدد باإباادتاناا بااألوبائاة 

 .. واألمراض وتلو   واطئنا

كفى سكوتا ولنعمل معا لت ليص طرابلس من الاكاا ثاة 

  البيئية وليكن قرا طا إزالة المكب الجاثم على اد  مدينتنا.

 . 
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 فضًا لكل حاالت إطالق الرااص العشوائي الذي يصياب  -
 المواطنين األبرياء دون تمييز بين مواطن وآخر،

وتوسيعًا لحملة الهناء ضد السالح المتفالار لاتاشامال كال 
األ اضي اللبناطية ت ليدًا لذكرى القالبة الجامعية التي قضار 
بهذا السالح  الشهيد  هناء حمود عضو قياد  منظاماة كافااح 

 .القلبة في لبنان
أقا  كواد  كفاح القلبة وحملة الهناء قبيل ظهر بو  األحاد 

من  هر حزيران الجا ي حاجز محبة في سااحاة الارئاياس 9/
جمال عبدالناار بمنقرة التل بقرابلس حيث جارى تاوزياع 
الو ود على الما   والسيا اًت مرفرة برصااات و قاياة طاباع 

المتعلق بتجريم إطالق عيا ات طاا ياة  17عليها الراطون  قم 
في الهواء وبنوده التي تبدأ بالحبس من سنتايان وثاال  إلاى 
األ غال الشاقة لعشر سنين وخمسة عشر سناة إضاافاة إلاى 

 .التغريم المالي وسحب السالح
وقد القر هذه المباد   االستحسان والاتاراديار مان أبانااء 
طرابلس الذين وقفوا مع أعضاء  الاحامالاة ماتاضاامايان ماع 
أهدافهم النبيلة وضرو   حث السلقات اللبناطية لاوضاع حاد 

 .طهائي للسالح المتفلر
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عشية عيد الفطر المبارك ووفاًء للقائد الراحل الدكتور عبدالمجيد الرافعي قام وفد يمثل قيادة حزب 
طليعة لبنان العربي االشتراكي في الشمال برئاسة عضو القيادة القطرية األستاذ رضوان ياسين بزيارة 
ضريح الراحل الكبير في مدافن باب الرمل بطرابلس حيث قرأوا الفاتحة لروحه الطاهرة معاهدين إياه 

 على الثبات على المبادئ والمواقف بعزيمة المناضلين وإرادة األحرار

  

فعلعسعطعيعن سعتععبع عى أم الع عضعا ععا 

والشادا  أثرم منا جميرا فعي العذثعرى 

السادسة واألربرين لمقزرة د ر الرشا عر 

التي اقترفاا الطيران الحربي الصايونعي 

الغاشم والتي ذهب دحعيعتعاعا عشعرات 

الشادا  قام وفد من حز  طليرة لبنان 

الرربي االشتراثي فرع العبع عاع بعودعع 

إثليل من الزهور على النصب التذثاري 

الذي أقيم تكر ما لا ال  الشادا  وثعان 

في است بعال العوفعد ر عيعس وأعضعا  

المقلس البلدي  وانت ل الوفد برعدهعا إلعى 

مبنى البلد ة م ثد ن عل درورة التواصل 

وإمكانية إقعامعة معاعرجعان سعنعوي بعاعذي 

الذثرى مع ثلمة لر يس البعلعد عة األسعتعاذ 

أحعمععد نصععر وثععلععمععة شععكععر ععلععى حسععن 

االست بال من قبل الرفيق محعسعن  عوسعف 

م ثدا أن أقل الواجب  كون في وقفعة معع 

مععن قععدمععوا أرواحععاععم فععدا  لععلععرععروبععة 

وفععلععسععطععيععن... وودعععنععا بععنععفععس حععفععاوة 

 االست بال ....

 د ر الرشا ر  الب اع الغربي ...
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ع دت لقنة الدفاع عن ح وق المستأجر ن في لعبعنعان 0

لقنة طرابلس والمينا  اجتماعاا العدوري فعي مع عر تعقعمعع 

المرأة اللبنانية 0شارع المدار، بحضعور ر عيعسعاعا لعورنعغ 

  .حموي والرضو الم سس األستاذ ردوان  اسين

تم خاله تناول أنشطة اللقنة واتصعاالتعاعا معع العنعوا  

القدد والمس ولين حيث تم طر  م ترحات لترد ل ال عانعون 

القا ر والمقحف بحق المستأجر ن وال  نصف صغار المالكين 

 : وقد تناولت الم ترحات ما  لي

االستفادة من الصندوق لمن دخله ال  تعقعاوز اعمعانعيعة  -

أدراي الحد األدنى لألجور )خمسة أدعرعاي فعي الع عانعون 

 (الحالي

 : ضاي إلى اللقنة ال ضا ية -

 عضو من االتحاد الرمالي   -8

 عضو من الم سسة الرامة لإلسكان -2

لاستفادة من الصندوق   عحعتعسعب العدخعل العرعا علعي -

 .للمستأجر ف ط دون أفراد عا لته

سعنعة قعابعلعة  82سنوات التمد د محددة للقعمعيعع    -

 . التمد د حتى تأمين البد ل السكني

 (%7%( بدل )8 حدد بدل الميل بنسبة ) -

% من قيمة العمعأجعور فعي 10ترو ض اإلخا  محدد    -

 . جميع حاالت اإلخا  ومن دون اي تناقص

اعتبار المأجور الذي ثان  صنف بالفخم ثباقي المآجعيعر  -

أي ال تخفيض للترو ض إلى النصف ثما جا  فعي الع عانعون 

 .الحالي

ال  س ط حق المستأجر اذا ثان  معلع، مسعكعنعًا خعارج  -

ثلم ثخط شراعي الن ال انون الحالي حدد المسافة 4نطاق 

 .ثلم ثخط شراعي 80  

 رفى المستأجر الذي  متل، المسكن الذي  شغله أو أي  -

مسكن آخر من دفع رسوم الفراغ والتأمين ورسعم العطعابعع 

وتكاليف المرامات المنظمة لشرا  المسكن ،ثذلع،  عرعفعى 

من دفع در بة األماك المبنية المتوجبة ععلعى العمعسعكعن 

 سنوات 80لفترة 

اقتصار اإلصاحات على األعمال الصغرى العتعي ثعانعت  -

وإلغا  التقايز والترميعم  800022واردة في ال انون ال د م 

 .البنا 

إلى  800022(  مدد الرمل بال انون ال د م 11المادة ) -

حين صدور هذي الترد ات الم ترحة ونشرها في العقعر عدة 

 .الرسمية

 رلق تطبيق هذا ال انون لحين إجرا  الترد عات ععلعى  -

قانون اإل قارات وعلى أن  صدر و نفذ بالتزامن مع قعانعون 

 اإل قار التملكي 

%( 8وترطى األفضلية في منح ال رون السكنية بفا دة )

من قبل ثل معن مصعري اإلسعكعان والعمع سعسعة العرعامعة 

لإلسكان لقميع المستأجر ن ال دامى ودون اشتعراط العرعمعر 

ثرا ق لمنح ال رون حيث برد وفاتام  نت ل ال عرن إلعى 

 . وراتام
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سنة مرت وأخرى حلت، ولحظات بسيطة فصلت المادي 

عن الحادر، وأدافت رقمًا جد دًا إلى عمر الزمن. ومعا بعيعن 

لحظة األمس ولحظة العيعوم شعر عط معن األحعداث تعرا ت 

صوري على شاشات الرالم، ودّوت وقا ره على هذي الرقعرعة 

الضي ة ليسمع صداها الداني وال اصي ولتنشد األنظار إلياا 

 مقددًا.

من تصور رحلة نزهة تحولت إلى أشغعال شعاقعة، ومعن 

لشه هدو  البحر فاجأي هبو  الراصفة، فاختلفت الحسابعات 

 واختلت الم ا يس وثانت المفاجأة.

المفاجأة حولت القنو  إلى برثان ها   في وجه العرعدو 

  ذي بحممه الصاا نة، فيحرق من  صيب و زرع الالع بمن 

ظن أن  نقو، وتكبر الحالة النضالية لتشمل الشيب والشبا  

األطفال والنسا ، المدرسين واألدبا ، رجال الد ن والرلعمعا ، 

الصحفيين الشررا ، الرمال والفاحيعن، العطعا  وصعيعادي 

األسماك. تكبر الحالة النضالية وتتسع لتشمل ثعل معد عنعة 

وقر ة ودسكري، لتشمل ثل زارو  وحي ومعخعيعم. وتعكعبعر 

الحالة النضالية لتشمل "جماور ة أنصار الرربية"، وفي ثعل 

 مكان  تواجد فيه منادلون مناهضون لاحتال.

من ثامد اللوز شرقًا إلى صور ومرعرثعة وصعيعدا لعربعاً، 

صوت واحد، ال لعاحعتعال، وهعدي واحعد: تعحعر عر األرن 

والدفاع عن عروبتاا. وفي لمرة المواجاة لم تقد اللحظعات 

مكان لاا لتفصل المادي عن الحادر، فتس ط التع عو عمعات 

السنو ة وتحل محلاا ت و مات المراحل. والعتعأر ع  ععنعدمعا 

  رأل  مر مرور الكرام على السنين و توقف ععنعد العمعراحعل 

ألن عمر الشرو  ال  ع عا، بعالسعنعوات وإنعمعا بعاألجعيعال 

 والمراحل.

واللحظات  التي نريشاا اليوم والتي عشعنعاهعا بعاألمعس 

ال ر ب هي لحظات من مرحلة هامة في حياة شربنا وأمتنعا، 

 –أناا المرحلة التي نخون فياا نضاالً مشرفًا دد االحتال 

الصايوني نضاالً وطنيًا وقوميًا تحرر ًا دعد معن  عر عد أن 

 دنس أردنا و نتزع عناا عروبتاا. إناا المرحلة التي أععيعد 

فياا االعتبار للكفا  الشربي بأشكاله المختلفة وأابت قدرته 

على التأاير والفرل وتح يق النتا   لير الخادرة للحسابعات 

 الت ليد ة.

ونحن عندما نودع عامًا ونست بل عامعًا آخعر بعمعفعاعوم 

التواصل الزمني، فإن هذي المحطات الزمانية ال تستوقف إال 

ب در ما ت رأل على إنقازات نضالية ح  تاا جمعاهعيعرنعا فعي 

مرحلة مرينة من مراحل ميزتاا التحرر ة. وهعذي اإلنعقعازات 

ستصبح وأانا  ثتابة التار   محطات نضالية  عنعظعر العمعر  

 إلياا ليحدد مامح مرحلة بكاملاا.

والكام الذي ن ول عن القنو  الم اوم، القنو  بمرنعاي 

السياسي وليس القغرافي ليس ثييعرًا ععلعيعه، ألنعه بع عرعة 

التوه  الوطني الوحيدة في هذا الظام اللبناني العدامعس، 

ألنه التصميم على الب ا  والتشبث باألرن، ألنه التعضعحعيعة 

والفدا  وتحمل ثل شظف الريش نصرة لل ضية العوطعنعيعة. 

أنه صيدا البطلة التي حولت شوارعاا م بعرة لعلعغعزاة، ألنعه 

صور ال لرة الصامدة في وجه جبروت الردو، ألنه النعبعطعيعة 

المكافحة، وثامد اللوز العمعحعاصعرة وسعحعمعر العمعنعادعلعة، 

وجبشيت البطلة، ومررثة المتحد ة، والغاز ة الرافضة للغعزو 

 بكل أشكاله.

هذا القنو  الذي أنبت موسى شريب وأبو علي حعاوي 

وحاتم الم لد وعشرات بل مئات المنادلعيعن العذ عن نعذروا 

حياتام دفاعًا عن قضا ا شربام وح ه في الحر ة والرعدالعة 

والريش الكر م، هو أرن طيبة، هو أرن معرعطعا ة، هعو 

 أرن خصبة، هو أرن عصية.

هذا القنو  بقماهيري الصامعدة الصعابعرة هعو معفعخعرة 

ألمتنا، وعامة مشرقة في تار خنا المراصعر ونعمعوذج حعي 

لح ي ة المكامن النضالية لشربنا التي تفقرت طاقات خاقة 

 وبأحلى تقلياتاا.

ونحن نودع عامًا لنست بل عامًا جد دًا نوجه التحية لاعذا 

القنو ، التحية للم اومة الوطنية اللبنانية التي أب ت جعذوة 

النضال متأجقة في النفو، وال لو ، التحية للشادا  الذ ن 

س طوا وهم  تصدون لاحتال، التحية للعمعنعادعلعيعن فعي 

مرسكرات الردو، التحية لعلعمعبعرعد عن وثعل العمعنعاهضعيعن 

لاحتال، التحية لكل من  مل، إمكانية وعلى محعدود عتعاعا 

و وظفاا في سياق المررثة المفتوحة مع قعوات االحعتعال. 

وم يا، الوطنية مرا يعري وادعحعة: أنعه العتعوجعه جعنعوبعاً 

لم ارعة الردو الصايوني وما عدا ذلع، تعدجعيعل وتعز عيعف 

وتفر غ النضال الوطني من مضامينه الح ي ة. ففي التوجعه 

جنوبًا توجه نحو التحر ر، والتوجه نحو التحر ر هو توجه نحو 

التوحيد، والتوحيد والتحر ر هعدفعان معتعازمعان ال  عمعكعن 

 الفصل بيناما.
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 ثلمة المحرر السياسي 
قبل أثير من خمسين عاماً، استفاقت األمة الرربية على وقع  

حدث ثبير، ثانت تتوقع حصوله، لكن لم تكن تتوقع العنعتعا ع   

التي أسفرت عنه، سوا  بالقانب الرسكري منه، أو بما أفرزي من  

نتا   سياسية ما تزال تداعياتاا الي يلة ترخي ظالاا العيع عيعلعة  

 على الواقع ال ومي برمته ثما على الواقع الفلسطيني. 

ثان القميع  توقع العحعر ، ألن العمع عدمعات ومعنعسعو  

الخطا  السياسي ثانت جميراا تشير إلى ذل،، لكن النتا   

شكلت صدمة قو ة ألن األمة ثانعت تعرعيعش تعحعت وطعأة 

خطا  سياسي تربوي، ولم  كن الر ل السيعاسعي العرعربعي 

والرام منه تحد دًا،  درك جيدًا حع عيع عة معرتعكعزات الع عوة 

الفرلية لطرفي الصراع. وإذا ثان المقال ال  تسع لعإلطعالعة 

المسابة على األسبا  العتعي أدت إلعى معا أسعفعرت ععنعه 

بعقعانعبعاعا  8204المواجاة في الخعامعس معن حعز عران 0 

الرسكري لكن أخطر ما في النتا   السياسية هو التراجع عن 

جوهر الخطا  السياسي الرربي، من س ف  دعو إلعى إزالعة 

الكيان الصايوني إلى مستوى  دعو إلى إزالة آاار الرعدوان. 

  8271وهذا  رني إس اط ما احتل من فلسطين عام 

من الحسا ، والدخول في تفاون حول األرادعي العتعي 

 . 8204احتلت عام 

 فإلى ماذا أدى هذا التراجع وإس اط شرار تحر ر ثل فلسطين؟ 

عندما تراجع "الرر " عن شرار تحر ر ثامل فلسطين إلعى  

شرار إزالة آاار الردوان ت دم الردو من موقف انتزاع اععتعراي  

،  8271 عربي بشرعية ثيانه على األرن التي احتلت ععام 0  

، واععتعبعار  8204 إلى موقف قضم وهضم ما احتعل ععام 0  

فلسطين ثل فلسطين بحدودها التار خية هي حدود ثعيعانعه  

في هذي المرحلة وطلب االععتعراي بعه ععلعى هعذا األسعا،.  

ون ول في هذي المرحلة، ألن استاداي فلسعطعيعن لعم  عكعن  

استادافاً لذاتاا وإنما استادافاً لألمة برمتاا، وطالما أن األمعة  

الرربية هي في حالة صراعية مع المشروع الصايعونعي بعكعل  

تقسيداته وشخوصاته، فإنه في ثل مرة تتراجع األمة، تكعون  

النتيقة ت دم للردو الصايوني أوالً على األرن واانياً دعمعن  

البيئة المقتمرية واالستيمار السياسي. وهعذا العذي تعرعيعشعه  

األمة الرربية في ظل واقراا الراهن، إنما   شعر ععلعى ذلع،،  

، لم  رد  ع عبعل  8204 فما ثان  مكن أن   بل به الردو قبل  

به اآلن، وما ثان   بل به قبل احتوا  مصر ععبعر اتعفعاقعيعات  

ثمب دافيد، لم  رد   بل به اآلن، وما ثان   عبعل بعه قعبعل  

در  قوى اليورة الفلسطينية، وتمزق قواها السعيعاسعيعة لعم  

 رد   بل به اآلن، وما ثان   بل به قبل  اسعتعفعحعال العدور  

الخطير والتغول اإل راني في الرمق ال ومي الرربي ومشروععه  

الخبيث في تطييف ومذهبة وتدمير المدن الرعربعيعة وتعغعيعيعر  

الترثيب الد مولرافي في البنى المقتمرية الرربيعة لعم  عرعد  

  بل به اآلن، وما ثان   بل به قبل تدمير سور ا واالستيمعار  

السياسي واألمني اإلقليمي والدولي في قوى التكفير الد عنعي  

 والترهيب المقتمري لم  رد   بل به اآلن. 

إن هذا التحول في الموقف الصايوني، لم  كن باالستناد 

إلى عناصر ال وة السياسية والماد عة العتعي  عحعوز ععلعيعاعا 

وحسب، بل بسبب الضرف في العمعوقعف العرعربعي وتعتعالعي 

الخطوات التراجرية والتي بدأت انطاقعًا معن العتعراجعع ععن 

 شرار تحر ر فلسطين واستبداله بشرار إزالة آاار الردوان.

، فعإن  8204 وعليه فإنه في الذثرى الخمسين لعرعدوان 0  

إس اط النتا   السياسية التي ترتبت على ذلع، العرعدوان ومعا  

تولد عناا من تداعيات،  ال  كون بال بول به ثأمعر واقعع  بعل  

بالرجوع إلى استحضار الشرار األصلي، شرار تحر ر فلعسعطعيعن  

ثل فلسطين. وعندما  راد االععتعبعار لعاعذا الشعرعار وتعرسعم  

االستراتيقيات الم ابلة الستراتيقية الردو بكل شبكة تحالفعاتعه  

اإلقليمية والدولية تبدأ مسيرة الرودة الصحيحعة، العتعي تعخعط  

طر  اا جماهير األرن المحتلة، وأخرها مسيرة العرعودة ععلعى  

 تخوم لزة مع أرادي فلسطين المحتلة قبل سبرة ع ود. 

إن األمة تنتصر عندما ُتب ي الصراع مفتوحاً، وإب ا  هعذا 

الصراع مفتوحًا  تعطعلعب أوالً، رفعض االععتعراي بشعرععيعة 

االحتال الصايوني ل سم من فلسعطعيعن أو ثعلعاعا. وهعذا 

طر  ه الكفا  الشربي بكل أشكاله المتاحة، وأن الشعرعو  

عندما ترفض المساومة على ح وقعاعا العوطعنعيعة وتع عاوم 

االحتال تفرن نفساا عبر شرعية ومشعروععيعة العتعمعيعيعل 

السياسي وتحد د الخيارات ،واألمة أابتت أناا  تقد نعفعسعاعا 

حيث  حملاا أبناؤها سا  الموقف والبندقية. إن هذا  ختبعر  

اآلن في فلسطين عبر انتفادة جماهيرها  واختبر في الرراق 

في م اومته لاحتال األميرثي ومن بردي االحتال اإل راني 

ثما اختبر في لبنان  وم انطل ت م اومته  العوطعنعيعة فعي 

 .8204األ ام األولى التي أع بت عدوان 

األسا،  إذن هو أن ال  منح العرعدو شعرععيعة االععتعراي 

باحتاله لقز  من فلسطين  ثما لكلاا، وعندما  درك العرعدو 

أن األمة قادرة على تحر ر ثل فلسطين  عبعدأ بعاالنسعحعا  

وأولاا من األرادي التي احتلت في الخعامعس معن حعز عران 

8204 . 

من هنا ن ول أنه في ذثرى ما سمي بعالعنعكعسعة لعيعرعد 

االعتبار إلى شرار تحر ر فلسطين ثل فعلعسعطعيعن ولعيعرعد 

االعتبار لشرار ال صلح ال تفاون وال تسو ة مع الردو علعى 

حسا  ح وق جماهير فلسطين وحق األمة العتعار عخعي فعي 

 فلسطين ليب ى الصراع مفتوحًا.

إن األمة وقواها الحية تر د إزالة آاار الردوان، لكعن ععن 

ثل فلسطين وليس عن جز  مناا وعلى هذا األسا، تبنعى 

 استراتيقية التحر ر واسترادة الح وق.
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هو مسمى أطلق لما   ال بأنه م تر  ودعرعه العر عيعس 

 -األمر كي دونعالعد تعرامعب إلنعاعا  الصعراع اإلسعرا عيعلعي 

الفلسطيني، حيث تادي هذي الصف ة لتوطين الفلسطينييعن 

 خارج األرادي الفلسطينية المحتلة، وإناا  حق الرودة.

ذثر موقع "ميد ل إ ست آي" البر طاني، ن ا عن مصعدر 

دبلوماسي لربي ومس ولين فلسطينيين، أن فر  ًا أميعرثعيعاً 

بصدد ودع اللمسات األخيرة على "االتفاق العنعاعا عي" العذي 

ودره الر يس دونالد ترامب للسام بين العفعلعسعطعيعنعيعيعن 

 ."وإسرا يل والذي  رري بع"صف ة ال رن

  :وبحسب الموقع البر طاني، أن االتفاق سيتضمن ما  لي

إقامة دولة فلسطينية تشمعل حعدودهعا قعطعاع لعزة -8

والمناطق )أ، و ( وأجزا  معن العمعنعطع عة )ج( فعي الضعفعة 

 الغربية.

مليارات دوالر إلقامعة العدولعة  80توفر الدول المانحة -2

وبنيتاا التحتية بما في ذل، مطار ومينعا  بعحعري فعي لعزة 

 واإلسكان والزراعة والمناطق الصناعية والمدن القد دة.

ودع ال د، وقضعيعة ععودة العاجعئعيعن سعيع جعان -3

 لمفاودات الح ة.

مفاودات حول محاداات سام إقليمية بين إسعرا عيعل -7

 والدول الرربية، ب يادة المملكة الرربية السرود ة.

وباختصار توجد مامح الصف ة وعناو عنعاعا العر عيعسعّيعة، 

 وهي:

 ال د، عاصمة إلسرا يل.-8

منح الفلسطينيين برض األحيا  التابرة لل د، وفياعا -2

 ثيافة فلسطينية باعتبارها ال د،.

شطب قضية الاجئين وبدأت أميرثا وإسرا يل حرباما -3

 على وثالة لوث وتشغيل الاجئين.

وب ا  إسرا يل في األلعوار  04ال انسحا  إلى حدود الع-7

 الفلسطينية.

 فصل لزة عن الضفة.-1

تحو ل ال ضية للبرد اإلنساني، والرمل ععلعى تعمعر عر -0

 الحل االقتصادي.
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أقام األأل لا  ميادمة "أبو عدي" حفل إفطعار ععن رو   

الشايد صدام حسين في دارته الرامرة في قر ة عع عربعا فعي  

الضفة الغربية في فلسطين حيث تز نت أبعوا  العدار بصعور  

الشايد الرمز صدام حسين وبحضور أمين عام جباة التعحعر عر  

الرربية رثاد سالم " أبو محمود" وعدد من قعيعادة العقعبعاعة  

 .وثوادرها إدافة إلى حشد من أبنا  ال ر ة وال رى المقاورة 

وبرد اإلفطار تحدث األأل ر يس بلد ة ع ربا أبو ال ر عاع 

مرحبًا باألمين الرام ووفد القباة والحضور وتحدث عن مآار 

الشايد صدام حسين رحمه اهلل وقدم الرفيق أبعو معحعمعود 

رثاد سالم الذي وجه الشكر لصاحب الدعوة أبو عدي والعى 

ر يس بلد ة ع ربا والى أبنا  ال ر ة جميرًا لتضامنعاعم معع 

الر يس الرمز الشايد صدام حسين وأداي ثم شربنا اليعوم 

بحاجة إلى الشايد صدام حسين في وقت  سع عط العمعئعات 

من الشادا  والقرحى وال ت دم لام من أصحا  العمعلعيعارات 

قادة وأمرا  دول العخعلعيع  أي دععم فعي وقعت  عكعنعزون 

المليارات في بنوك أميرثا وجنيف .أما الشايد الرمعز صعدام 

حسين ورلم ظروي الحصار المفرون على الرراق من قبعل 

أميرثا وأعواناا أجزل الرطا  ألسرى الشادا  والقرحى وأعاد 

بنا  البيوت المدمرة. ثما ثان   دم الدععم لعكعافعة الع عوى 

 .والفصا ل الفلسطينية

ومعن  8212وبرد خروج الم عاومعة معن بعيعروت ععام 

واشعتعداد العحعصعار ععلعى م.ت.ي  8213طرابلعس ععام 

الفلسطينية لم  قد الشايد الرمز أبو عمار إال صدام حسيعن 

الذي أمدي بالرون وبكل ما  د عم اسعتعمعرار م.ت.ي حعتعى 

 . 8217تقاوزت الحصار بر د المقلس الوطني عام 

وأشاد الرفيق رثاد سالم ب عرارات العمعقعلعس العوطعنعي 

الفلسطيني األخير وخاصة ما  ترلق بوقف التنسيق األمعنعي 

مع إسرا يل ووقف الراقات مع أميرثا وعدم است بال نا عب 

الر يس األميرثي بنس. والتوجه إلى الم سسات الدولية بما 

فياا مقلس األمن والقمرية الرمومية ومحكعمعة العقعنعا عات 

 .الدولية

وأخيرًا قدم درع الت د ر واالععتعزاز إلعى األأل أبعو ععدي 

لا  ميادمة ثما أل ى الرفيق محمود الصيفي ثلعمعة ععدد 

 .فياا مناقب الشايد
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مممممة تقممممم  شممممممالْلَفْحممممم   ُأمَّ ا مممممة همممممي مدينمممممة عربيَّ فمممممي  فلممممماطين التاري يَّ
حوالمي   الُقمد  تبعمُد عمن مدينمة   .الفلاطيني لواء حيفا منُه، ضمن الَشمالي   وتحديًدا الُمثلَّث منطقة  
مال إلى ك  021  .الش 

، "رودو  أو ما ُيعمر  بباتفاقيمة اأُلردن م  اتفاقية الُهدنة بُموَجب   م0191 عام إلسرائيل ُسلَِّمت 
ة دخلتها ار / مايو 21 في الُقَوات اإلسرائيليَّ ؛ وبقي أهُلها فيها ول  يهجروهما  ُتعتبمر م0191 عام أيَّ

ة داخل  ّ  األخمضراليوم ثالث ُكبرى الُمدن العربيَّ ممن حيمُث عمدد  ورهمّ الن اصمرة بعمد ممدينتي ال م
ان  .الُاك 

قمممضاء  كانمممت ُتعتمممبر ُأم  الفحممم  إحمممدى أكمممبر ُقمممرى
، وتبعممُد عممن االنتممداب البريطمماني علممى فلمماطين أثنمماء جنيممن
َمال الرربمي   باتجماه ك  22حوالي  جنين مدينة   ما اليموم  ،المشَّ أمَّ

التقممماي  اإلدار   حممماب  لمممواء حيفممما فهمممي إحمممدى ُممممدن
الَجُنوب  باتجاه ك  92حوالي  حيفا وتبعُد عن مدينة   الصهيوني

مما بيمن  سطح  البحمر ترتفُ  مدينة ُأم  الفح  عن ُماتوى .الشرقي  
األعلى فيها الَّمي    القم ة جبل إسكندر وُيشك ل .مترًا 221و 071

ل ُنقطة استراتيجية ُمهم ة  .ُيشر  على مناطٍق واسعة ويُشك 
ان مدينة ُأم  الفح  حوالي  حاب  نامة 223111يبلُغ عدد ُسكَّ

ات عام يبلُغ إجممالي   . الُمالمينوُمعظمه  من  م2102 إحصائيَّ
 091، بعمدما بلرمت حوالمي دونم  ألمف 22مااحتها حوالمي 

ممر  ابمن  وُمصادرة أراضيها في منطقتي النكبةقبل  دون  ألف
ممس المجلممس المحلِّممي فيهمما  .م0191 عممام والروحممة عممامر تأسَّ
برئاسممة   مدينممة أصممبحت م0119 ، وفممي عممام  م0121 عممام
د مة ُأم  الفحم  اليموم  .   هاش  ُمصطفى محاميد الايِّ يترأُ  بلديَّ

الحركُة  ، بعدما ترأستهاالشيُخ خالد حمدان إغباريَّة وللمرَّة  الثانية
ة   .عاًما 21ما يربو عن  اإلسالميَّ

ة لمدينة  ُأم  الفحم  لمدى الوسمّ  ة العامَّ ورة النمطيَّ ُتعر  الصُّ
مة األكمثرُ تطرًفما بمابب  ُصممود   اليهود   بكون ها المدينة العربيَّ

ممة   ة واحتفمما   أهُلهمما بالوطني  ممّ الفلمماطينيَّ ؛ لهمميا ُهنمماك ُم ط 
ها إلممى ة لممضمِّ كممان ُيقممام فممي ُأمِّ الفحمم   .الممُالطة  الفلمماطينيَّ

ا والَّمي  كمان يحمضرُه عمشرات  مهرجان األقصى في خطمر سنويًّ
اخل اآلال  ممممن ال ت لمممو ُأم  الفحممم  ممممن  .فلممماطينيي المممدَّ

نات   ُُ القاعمدةالمدينة ُمكوِّ مة االقتمصادية ؛ فهي تملم ، والتجاريَّ
ة في بمالرُغ  ممن عمدم  ؛الُمثلَّمث كما وُتعتبر إحدى الُمدن المركزيَّ

ة فمي المدينمة، إال  أن مه ُأقيممت ُمبمادرات   ُوجود منطقة صمناعي 
ة، كإنشاء الممصان  وور  العممل ال متي اسمتوعبت األيمد   ذاتي 

ة  .العاملة المحلي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_(%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9_1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%B7_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_(%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A_(%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A_(%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85_1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/1984
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88_48
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB
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 المحرر السياسي

، لعم 8242قرار تأميم النفط في األول من حز ران عام 0

 كن  ومًا عاد ًا في تار   الرراق واألمة الرربية، فاو اعتعبعر 

وما  زال محطة بارزة في مسار النضال الرربي التحرري دد 

الكارتات النفطية الدولية والتي ثعانعت تعتعحعكعم بعيعروات 

الشرو  إنتاجًا وتسو  ًا وتوظيفًا للمردود بما  عخعدم هعذي 

 .الكارتات والرؤو، الكبيرة فياا

إن قرار تأميم النفط لستة وأربرين سعنعة خعلعت، أععاد 

للرراق اروته النفطية التي نابت لرشعرات السعنعيعن ومعنعذ 

اثتشف الذهب األسود في باد الرافد ن. وأهمية هذا ال عرار 

ليس لكونعه أععطعى لعاعسعتع عال السعيعاسعي مضعمعونعه 

االقتصادي وحسب، بل ثونه ودع اروة الباد فعي خعدمعة 

اإلنما  الوطني الشامل وودع شرار بترول العرعر  لعلعرعر  

مودع التنفيذ. ان تمكين الرراق في ظل اعورتعه وقعيعادتعه 

الوطنية من ممارسة الحق الطبيري بالسيادة الوطنية ععلعى 

اروات الباد، ونقاحه في خون لمار هذي المنازلة الكعبعرى 

والخروج مناا منتصرًا، هو ما أخاي ال وى االسترمار ة العتعي 

ثانت تتمادى في ناب اروات الشرو  وما أخاي أثعيعر هعو 

أن النقا  في التأميم لقاة إنتاج النفط وتسو  ه، سيكعون 

حافزًا لشرو  أخرى تتررن اروات بادها وخاصة النفطعيعة 

 .للناب االسترماري تحت مسميات وأشكال مختلفة

، هو  عوم معقعيعد فعي  8242 إن  وم األول من حز ران 0  

تار   الرراق، ألنعه بعاالسعتعنعاد إلعى العنعتعا ع  السعيعاسعيعة  

واالقتصاد ة التي تمخضت عنه انت ل الرراق من دولة ف يعرة  

تريش على فتات ما "تتكرم" به الشرثات النفطية الرعمعاقعة،  

إلى دولة، م ارة في نطاقاا ال ومي ومعحعيعطعاعا اإلقعلعيعمعي  

وحضورها الدولي، ولوال تأميم النفط وتوظيف معردودي فعي  

توفير الشروط الماد ة لخطة الناون الوطني الشامل، لب عي  

الرراق دولة هامشية في صيالة الخيارات السياسيعة ولعبع عي  

دولة متل ية، ولير قادرة على ممارسة ح اا الطعبعيعرعي فعي  

السيطرة على موارد شرباا أوالً، وتحد د خياراتاا السيعاسعيعة  

 .المست لة بأبرادها الوطنية وال ومية اانياً 

ل د ظن ثييرون أن الرراق لن  ستطيع أن  حمي خطوته 

القبارة، وثانوا بذل،  ستحضرون تقربة مصدق في إ عران، 

وثان ثييرون  رتبرون أن مس النفط هو خط أحمر لعلعدول 

االسترمار ة وال  مكن ألحد أن   تر  منه إال وتلسره نيران 

هذي الدول، لكن الرراق، الذي اتخذ قعراري بعاالسعتعنعاد إلعى 

إرادة شربه ونقح في حما ة قراري، خيب فآل العذ عن ظعنعوا 

أن الحكم في الرراق سيس ط قبل أن  صل وفد الشعرثعات 

النفطية الذي ثان  فاون فعي بعغعداد إلعى لعنعدن، وهعذا 

الكام رددي ر يس الوفد اإلنعكعلعيعزي ععنعدمعا سعألعه أحعد 

الصحفيين في بغداد وهو  غادرها وبذهنه أن الرراق اتعخعذ 

قراري، ماذا ترت دون أنه سيحصل إذا ما نفذ الرعراق قعراري، 

 .أجابه ستستمرون بالخبر قبل أن أصل إلى لندن

ل د أمم النفط، وودع الرراق  دي على اروته النفعطعيعة، 

ولم  س ط الحكم، وهذا ما دفع ال وى االسعتعرعمعار عة ألن 

تكتم ليظاا وتبدأ األعداد لمررثة اأر  معن العرعراق، ثعانعت 

جولتاا األولى في رعا ة وحما ة التغعيعيعر فعي إ عران العذي 

أطلق حربًا استمرت اماني سنوات بعاعدي إسع عاط العرعراق 

وحكمه الوطني، ام جا ت القعولعة العيعانعيعة فعي العرعدوان 

الياايني، بردما أداي الرراق لرصيدي السيعاسعي العوطعنعي 

النات  عن تأميم النفط رصيد العنعتعا ع  السعيعاسعيعة العتعي 

أفرزتاا الحر  مع إ ران، وبردها الحصار الظالم في جولتعاعا 

اليالية ورابراا في الردوان الذي أدى إلى وقوع الرراق تحت 

االحتال، وثان أول إجرا  اتخذته سلطة االحتال هو إععادة 

سيطرتاا على اليروة النفطية، وتنصيب شلة في الفاسعد عن 

و المفسد ن وسراق المال الرام والحرامية علعى معا  ع عذي 

 .إليام من فتات

وإذ تستفر، الشرثات النفطعيعة فعي صعراععاعا إلععادة 

السيطرة على اروات الشرو  وخعاصعة العنعفعطعيعة واألمعة 

الرربية واحدة من هذي الشرو ، فألن هذي اليروة فيعمعا لعو 

تمت السيطرة الوطنية علياا ووظفت في خعدمعة الشعرعو  

وهي حق لاا، لتوفرت األسس الماد ة للتطعور االقعتعصعادي 

واالجتماعي ولكان تحع عق األمعن العوطعنعي واالجعتعمعاععي 

والحياتي للشرو ، ولما ثانعت العدول العنعفعطعيعة بعحعاجعة 

للمساعدات والابات، وال لشرا  األمعن مع عابعل العيعروة وال 

 .الستقدا  مظات أمن أجنبية لحما ة النظم الحاثمة

وإذا ثان الرراق ومره أمته الرربية  ستحضران هذا اليوم 
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فألنه من األ ام المقيعدة فعي تعار ع  

األمة الرربية، واستحضاري هو لتذثعيعر 

األجيال التي لم ترش لحظعات اتعخعاذ 

ال رار، بأن األمة التي استطاعت اتخاذ 

ذاك ال رار التار خعي واالسعتعراتعيعقعي 

قادرة على اتخاذ مييل له، ألنعه ثعان 

وجاًا معن أوجعه الصعراع معع أععدا  

األمة، وهعو بعأهعمعيعتعه  عوازي قعرار 

مواجاة الردوانية اإل رانية والردوانيعة 

المترددة القنسية التي قادتاا أميعرثعا 

وقرار إطاق الم اومة الوطنيعة العتعي 

فععردععت عععلععى الععمععحععتععل األمععيععرثععي 

االنسحا  وععلعى العمعحعتعل اإل عرانعي 

مواجاة اتساع العمع عاومعة العرعراقعيعة 

الشاملة لعتعغعولعه وتعخعر عبعه لعألمعن 

 .الوطني والمقتمري الرراقي

 وم التأميم، هو  وم مقيعد، وفعيعه  

الربرة، بأن االست ال السياسي ال قيمعة  

له أن لم   رن باسعتع عال اقعتعصعادي،  

 مكن الشرب معن معمعارسعة خعيعاراتعه  

باست ال وبرعيعدًا معن أي ارتعاعان أو  

 .تبرية او وصا ة 

إن قرار الحر  على الرراق لم  تعخعذ  

،  2008 برد الحادي عشر من أ علعول 0  

  8242 بل اتخذ  وم الياني من حز عران  

وتم تحفيزي بنتا   العحعر  معع إ عران،  

وبتحول الرراق إلعى قعاععدة لعلعنعضعال  

ال ومي الرربي وحادعنعًا ألهعم قضعا عا  

الرر  وفعي العطعلعيعرعة معنعاعا قضعيعة  

 .فلسطين 

فليبق الرر   رتبعرون هعذا العيعوم  

منصة من منصات اإلدعا ة الع عومعيعة  

ثما قرار تأميم قناة السو س، وتأميعم  

النفط أهم، وليبق الرر   تذثعرون أن  

ال ت دم لألمة دون معمعارسعة حع عاعا  

بيروتاا الطبيرية، وأن ال سيادة وطنية  

لشرب دون سيادة على م دراته، وأن  

األمن الوطني ال  شترى بعل  عتعحع عق  

بإرادة سياسية وطنية وهذا معا ثعانعت  

تفرله قيادة الرراق الوطنية ولاذا ثعان  

استاداي الرراق خيارًا استراتيقياً لل وى  

االسترمار ة المتحالفة مع الصايعونعيعة  

 .والشروبية القد دة 

 
 

إبر ل من    23 في هذا اليوم المبارك اليامن والرشر ن من شار رمضان الموافق  

انتفضت طا ع ال وات المسلحة إلس اط ان ا  العقعبعاعة اإلسعامعيعة    8220 عام  

تنفيذًا لميياق الدفاع عن الد م راطية الذي وقع عليه مميل ال وات المسعلعحعة فعي  

نوفمبر إلى جانب األحزا  السياسية والن ابية والتنظيمات الد م عراطعيعة ثعافعة    84 

باستينا  القباة اإلسامية وحرثة قرنق. والذي نص على إعان اإلدرا  السياسي  

 . والرصيان المدني في مواجاة االن ا  على النظام الد م راطي 

وقد جا  برد ال مع والرنف المفرط لير المسبعوق واإلرهعا  العذي معارسعه 

اإلن ابيون في مواجاة الحراك السياسي والن ابي وبرد إفشال العتعحعرك لعدر 

المتأسلمون ثرادتام في ن ض الراود والمواايق ب ياداتاا وارتكبعوا جعر عمعة 

االلتيال والتصفية الدمو ة ليمان وعشعر عن معن قعادة العحعرثعة ععلعمعا بعان 

الشايد ن اللوا  م. عيمان بلول والر يد م. محمد أحعمعد قعاسعم ثعانعا رهعن 

االعت ال قبل أسبوع من التحرك وبرضام لم  شارك في التحرك. وهي جر مة 

نكرا  ال تس ط بالت ادم . ل د ثان الشادا  محلل اعتزاز وفخعر فعي حعيعاتعاعم 

وإبطال في مواجاة االلتيال والتصفية الدمو ة وال زالعوا أحعيعا  ععنعد ربعاعم 

 .  رزقون . بينما آل حال ال تلة إلى ما آل إليه من درة وصغار

 21ل د جرت محاوالت عد دة خال هذي الر ود الياث للنيعل معن حعرثعة 

رمضان المقيدة وال زالت، وليس آخرها ما ورد من تصر ح للر يس عمر البشير 

الذي صر  بما  لي )سب نا ان ا  البرييين بيمانية وأربرين ساعة، وعاري بأن 

تنظيمام باسم الضباط الوطنيين است طب خيرة الضبعاط والعكعفعا ات داخعل 

القيش ،واستطرنا إدخال دباطنا فيه ،ولذل، ثنا على علم بمخطعطعاتعاعم...( 

وهو تصر ح مناي للح ي ة باستينا  وصفه لضبعاط العحعرثعة )بعأنعاعم خعيعرة 

 ) الضباط والكفا ات داخل القيش

إن االدعا  بأن دافرام لان ا  هو استباق بريي ليعس لعه أي أسعا، فعإن  

ميياق التنظيم الوطني لضباط وصف وجنود ال وات مسلحة قد نص على العدفعاع  

عن النظام الد م راطي والرمل على إجاان أي تعحعرك إلععادة العد عكعتعاتعور عة  

انطاقا من إ مانام بحق الشرب في ت ر ر شئونه وفق إرادته الحرة ومن قناعتام  

 . بان ال وات المسلحة هي الضحية األولى لان ابات الرسكر ة 

أما االدعا  بأنام قد زرعوا دباط في التعنعظعيعم ثشعفعوا لعاعم معخعطعط 

التنظيم فاو ادعا  فارغ بدليل أنام قاموا باعت ال الشايد ن ععيعمعان بعلعول 

ومحمد أحمد قاسم لورود إسمياما في التح عيعق معع دعابعطعيعن معن سعا  

 . الماندسين ممن ثانت لام مداخات مراما

وإذا ثانوا قد تمكنوا من اختراق الحرثة ثيف تسنى لعاعا السعيعطعرة ععلعى 

 . المدرعات والمظات وسا  الطيران والدفاع القوي والخدمات وليرها

لن  ن طع مسلسل الكذ  والمحاوالت البا سعة لعتعشعو عه حعرثعة رمضعان 

المقيدة وقادتاا وتظل الحرثة بيرقا للقرأة والعبعطعولعة واإلخعاص لعلعشعرعب 

العذي ثعان  12 عونعيعو  30وشاادة برا ة لل وات المسلحة من جر مة ان ا  

القيش هو دحيته األولى إذ ابتدر االن ابيون أعمالام فعي العلعحعظعة األولعى 

ن ابام بإحالة الضباط الوطنيين للت اعد وإدراي ال وات المسلحة وتاميش ال

 . دورها وهو ما  قري حتى  ومنا هذا

 . رمضان المقيدة 21المقد والخلود لشادا  حرثة 

التحية والت د ر ألسر الشادا  ولحراثام النتزاع ح وقام العمعشعروععة وفعي 

 . استام جيامين الشادا 

والنصر النتفادة شربنا المتصاعدة من أجل إس اط النظام وإحال بعد عل 

 . د م راطي ت دمي
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أاد ت قياد  ققر السودان، لاحازب الاباعاث الاعارباي 
اال تراكي، بياطًا حول الحوا  مع النظاا  الساوداطاي، هاذا 

 طصه:
 :يا بنات وأبناء  عبنا األوفياء

عندما يرفض حزب البعث العربي اال تراكي دعاو  مان 
حزب النظا  للحوا  معه، فإطه يجدد بشكل قاطع  فضه باأن 
يكون جزءًا من محاوالت إطالة أمد طظا  االستبداد والفاسااد، 
سواء من خالل تسوية تساومية أو اطت ااباات دياكاو ياة، أو 
مشا كة في مؤسسات السلقة،  التنفيذية، أو الاتاشارياعاياة 

 .تحر أي غقاء
و قد ظل حزب الاباعاث الاعارباي اال اتاراكاي يارفاض 
االستجابة لتلك المناو ات التي يدبجها النظا  برصد إطاالاة 
أمد برائه في السلقة واإلفالت من المساءلة، وتزيي  حالاول 

 .قضايا النضال الوطني
كان هذا  د حزب البعث على الهايائاة الاراياادياة لاحازب 
المؤتمر الوطني المتسلط، التي وجهر في الاعاشاريان مان 

 .دعو  للبعث للراء والتحاو  حول بعض العناوين 771/مايو 
وتأتي هذه الدعو  بعاد أن فشال الاماؤتامار الاوطاناي 
وسلقته الرمعية في الوفاء بالتزاماته بتنفيذ م ارجاات آخار 

والتي تعهاد باهاا  ايحات حوا اته الذي عرف "بحوا  الوثبة"،
مع  ركائه من "أحزاب الاحاوا ". وباعاد أن اتساعار دائار  
المراطعة الشعبية للنظا  ومؤسساتاه، طاتاياجاة اساتاشاراء 
الفساد في أواالها، وعجزها في أن ترد  ال دمات األساسية 

 .للمواطنين، وتحريق األمن واالستررا  والسال 
وحين يرفض حزب البعث أي حاوا  ماع السالاقاة، إطاماا 
يتأسس موقفه على أسس مبدئية وموضوعاياة، مان بايان 
ذلك إن تجا ب الحوا ات التي ال تحصى، التي أجرتها السلقة 
الديكتاتو ية مع الروى السياسية والعسكرية المعا ضة، منذ 
وفد مردمة المرحو  الشاريا  زيان الاعااباديان الاهانادي، 

 والتفاهمات واالتفاقيات الثنائية
على كثرتها( التي وقعها، مع العديد من الروى السياسياة  ( 

والحركات المسلحة واواًل إلى ما سمي باحاوا  الاوثاباة وماا  
إلاى أي   تم ض عن هذه التفاهمات من مشا كات، لم تافاض 

تحول في طهج وسياسات النظا ، ولم يتم تنفيذ أو إطاجااز أي  
من التعهدات التي خرجر من تلك الحوا ات، ولام ياحاد  أي  
تغيير على اعيد التحول الديمراراطاي، والساال ، واألوضااع  
االقتصادية واالجتماعية، والحارياات األسااساياة، وماكاافاحاة  
الفساد واستعاد  مؤسسات الرقاع العا  التي طهبر أو دمارت  

تحر *وابل من التمكين وال ص صة على طقاق واسع، إضافة  
إلى استمرا   الدولة  في عد   الريا  بواجباتها تاجااه الشاعاب  
عبر كفالة و عاية ال دمات وبااألخاص الاقاباياة والصاحاياة  

 .والتعليم ودعم السلع األساسية 
إن طتائج تجا ب الحوا  وتفااهاماات باعاض الاراوى ماع 
النظا  لم تتعد المشا كة في مؤسسااتاه واالساتافااد  مان 
امتيازات السلقة دون أن يكون للروى المشا كة تاأثايار فاي 
مركز انع الررا  السياسي، مما أدى إلاى اساتارداف باعاض 
المعا ضين خلفه لفك عزلته وكسب مزيد من الوقر وإضفاء 
طابع تعددي زائ  على طظااماه الاماوغال فاي االساتاباداد 

 .والفساد
وعلى النريض من األهداف المعلنة لسلاسالاة الاحاوا ات 
والتفاهمات فرد كاطر من طتائجها: فصل الجنوب، واستمارا  
الحرب، وتدهو  األمن واالستررا ، وتضييق هامش الحريات، 
وتردي األوضاع االقتصادية والمعيشية، واإلفاالب الاماالاي، 
واستشراء الفساد والتجنيب والتهريب لسلع الصاد  واألموال، 
وترهل جهاز الدولة، وتعدد األجهز  الرمعية، وزياد  اإلطافااق 
عليها، ومزيد من التفريط في الوحد  والسياد  واالساتاراالل 

 .وإفرا  الشعب .... إلخ
ولما كان حزب البعث العربي اال تراكي قد  اّياد خاقاه 
السياسي على آليات ووسائل  عبية في الناضاال مان أجال 
الديمرراطية والترد  والنهوض، فإطه يرى أن  عب السودان 
هو وحده الذي يحق له أن يرول الكلمة األخايار  بشاأن هاذا 
النظا ، وقد عبر عنها بمراطاعاتاه لاالطاتا ااباات الصاو ياة 

، وفي تعاباياراتاه الاماتاناوعاة 778/و 777/والمزيفة في  
الرافضة لنهج النظا  وسياساته، مارادماًا الشاهاداء وأغالاى 
 .التضحيات، والتي أدت إلى عزلة غير مسبوقة لنظا  اإلطراذ

إن إمعان سلقة  الرأسمالية القفيلية الاماتاأسالاماة فاي 
االست فاف بالشعب، واالستهاطة باألزمة الوطنية المتفاقماة، 
وإارا ها على التناصال مان كال االلاتازاماات الاوطاناياة، 
وإارا ها على مما سة االطتهاكات الجسيمة لحروق االطسان، 
والفساد السياسي والمالي، و هن إ اد  ومصير البالد للراوى 
الدولية واإلقليمية بصو   سافر ، كاطر كافاياة ألن ياجاماع 
 عبنا بأطه ال سبيل لتحريق أهدافه وطموحاته إال باإسارااط 

 .الدكتاتو ية ومؤسساتها وتصفية مرتكزاتها
إن حزب البعث العربي اال تراكي، اطقالقًا من الاتارايايام 
الموضوعي لتجا ب الحوا  واالتفاقيات مع النظا  من جاطاب، 
وموق  الشعب من طهجه وسياساتاه واساتاعاداده وتاحافازه 

 
 ... 
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للنضال من جاطب آخر، قد  فض دعو  الهيئة الريادية لحازب 
المؤتمر الوطني تعبيرًا عن وفائه لقموحات جماهير  عبناا، 
سيما في المناطق األكثر تأزمًا فاي دا فاو  والانايال األز ق 
وجنوب كردفان، وفي كل المدن والررى، واستاحاضاا ًا ماناه 
أل واح الشهداء الذين أزهرر الدكتاتو ية أ واحهم بد  با د، 
وامتثااًل لمبادئه في النضال، والتزاماته مع فصائل الاناضاال 
الوطني في قوى اإلجماع الوطنيو يرفض وبشكل قاطاع أي 

 .حوا  أو تفاوض مع السلقة وحزبها الرمعي الفاسد
وإن يرظة  عبنا وثبات ووضوح موق  طالئعه األايلة،  

لن تفسح المجال أما  مناو ات بعض الروى الدولية والنظا  
وأجهز  أمنه التي تهدف إلى إ باكه وققع القريق أما  
اطتفاضته وحراكه الشعبي المتصاعد، بإلهائه بمناقشات 

ت تر يح أو عد  تر يح البشير، واطت ابات العريمة حول مث

 .النظا  المزعومة بعد عامين
إن البعثيين وقوى اإلجماع الوطني و عبنا بقالئعه في 
ققاعات العمل والسكن، يواال طضاله الدؤوب الصبو  من 
أجل التعبئة واإلعداد الدقيق لإلضراب السياسي، والعصيان 
المدطي في إطا  االطتفاضة الشعبية الشاملة، إلسراط طظا  

 .االستبداد والفساد وإحالل البديل الديمرراطي التردمي
 مضان المجيد   1/التحية والمجد وال لود لشهداء حركة 

 .وحركة النضال الوطني
  .التحية للحركة القالبية السوداطية ولجان االطتفاضة

  .والنصر لشعب السودان
 
 )حزب البعث العربي اال تراكي )األال

 771/مايو  26قياد  ققر السودان2 

  

 .الرفيق ال ا د عزة إبراهيم المحترم

األمين الرام لحز  البعرعث العرعربعي 

 االشتراثي

 ال ا د األعلى لقباة القااد والتحر ر

بمناسبة حلول عيد الفطر المعبعارك. 

 ت دم مكتب تنظيم خارج الوطن فعي 

ال يادة ال ومية لعلعحعز  وثعل ثعوادر 

الحز  ومنادليه في ععالعم االلعتعرا  

من الرفيق ال ا د األمين الرام لعلعحعز  

باحر التحيات الرفاقية سا لين العمعولعى 

عز وجل أن  ريدي على قعا عد مسعيعرة 

الحز  النضالية وال ا د األعلى لقعبعاعة 

القااد والتحر ر بالخير واليمن والبرثة ووافر الصحة والرافية وعلى الرراق وقد تح ق تحر ري الناجز من ثعل معحعتعل 

ومدنس لترابه الوطني وأعيد توحيدي على األسس الوطنية وفق مخرجات مبادرة الحز  للحل السياسي ختام شعاعر 

  .مبارك وفطر مقيد رفي نا الرز ز وثل عام وانتم بخير

 

  مس ول مكتب تنظيم خارج الوطن

 الرفيق حسن بيان
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وألنه من أهم أهداي الرمل السعيعاسعي تعغعيعيعر العواقعع 

الفاسد الذي  تناقض مع مصلحة الفئات المستغلَّة، ثعان ال 

بد من تضافر جاود تل، الفئات في عمل جماعي، والعرعمعل 

القماعي  كون أشد تأايرًا وأسعرع فعرعالعيعة معن العقعاعود 

 الفرد ة.

و تدرج الرمل القماعي من الرمعل داخعل األنعد عة فعي 

المد نة أو ال ر ة، و مر بتشكيعل تعقعمعرعات ععلعى أسعا، 

المانة الواحدة تدر قياً من منط ة إدار ة واحدة وصوالً إلى 

الس ف الوطني وهو ما ُترَري بالن ابات على مستوى الرمال 

والفاحين وأصحا  المان الحرة، و نتاي بالرعمعل العحعزبعي 

المنظم وهو اإلطار الذي  قمع ثل تل، التقمرات و عنعسعق 

 جاودها.

 

النادي هو جماعة منتظمة   وم أعضاؤها بعنعشعاط حعر، 

وفي إطار هذي القمعاععة  عتعرعري األعضعا  ععلعى تعقعربعة 

عرة معن العرعمعل  د م راطية مصغرة، وعلعى تعقعربعة مصعغَّ

القماعي، و كتسبون فياا رو  المبادرة وحس المسع ولعيعة، 

و تدربون على مغالبة ميولام األنانية، وعلعى العرعمعل معع 

اآلخر ن، وتدبير الصالح الرام، وعلى التسعامعح، ونعبعذ ثعل 

تفرقة أساساا القنس أو الرمر أو الررق أو الد انعة أو اآلرا  

 السياسية أو البيئية االجتماعية. 

وقد  تخذ النادي تسميات أخرى، ميل: ندوة أو رابعطعة أو 

جمرية. وقد  قمع النادي نشعاطعات ععد عدة، ر عادعيعة أو 

اجتماعية أو ا افية. أو أن  كون متخصصًا بعنعشعاط واحعد. 

وأ ًا تكن أشكاله وأحقامه وتسمياته، فالنادي، أوالً وأخعيعرًا، 

 شكل حالة تواصل مامة بين أبنا  ال ر ة الواحدة، أو الحي 

الواحد. وهو أحد الوسا ل القماعية التي  مكعن االسعتعفعادة 

مناا في التغيير على مستوى ديعق، سعواٌ  أثعان تعغعيعيعرًا 

مطلبيًا تدفع بالقماعة الصغيرة إلى مراقبة أدا  أولعي األمعر 

ومسا لتام. أم على صريد التغيير في ا افة التخلف واألمية 

ورفع مستوى الوعي السياسي واالجتمعاععي واالقعتعصعادي. 

و مكن االستفادة منه على صريد النضال المطلبي المحعلعي 

 الخاص، وعلى الصريد المطلبي الوطني.

عادة تنحصر نشاطات األند ة على مستوى قر ة صغعيعرة، 

أو على حي من أحيا  المد نة. وعلى الرلم من ذل،، فعإنعه 

 شكل تقربة مامة للتدر ب على االنخراط في الشأن الرام، 

وهو خطوة أولى على طعر عق معمعارسعة العرعمعل العحعزبعي 

عرة لعرعمعل سعيعاسعي معنعظَّعم.  الشامل. وُ رتبر تقربة مصغَّ

والنقا  فيه  رطي م شرًا للنقا  في أعمال أثيعر تعرع عيعدًا 

وأثير حرثة، فمن هو عاجز عن ممارسة عملية التغيعيعر فعي 

وسط ديق سيكون أثير عقزًا من ممارسة عملية العتعغعيعيعر 

على المستوى األشمل. ولاذا  مكن ال ول: إذا ثعان  عقعب 

علي، أن تكون وطنيًا ناجحًا فرلي، أن تكون عضوًا نعاجعحعاً 

في وسط بيئت، االجتماعية التي فياا نشأت، أو التي فعيعاعا 

 تريش.

وهنا، ال بدَّ من اإلشارة إلى أن ععلعى العحعز  أن  ع هعل 

أعضا ي المنتسبين إليه لتمكينام ليس من اثتسا  ا عافعة 

الرمل النادوي وخبرة الرمل فيه فحسب، بل أن  عدفعرعاعم 

لانخراط في الرمعل العنعادوي أ ضعاً، وتعأسعيعس األنعد عة 

والقمريات األهلية في قراهم وأحيا ام. فاو  شكل حعلع عة 

وسيطة بين واقع النا، وهموماعم واهعتعمعامعات األحعزا  

 السياسية وحرثات التغيير االجتماعي واالقتصادي.

ُ رتبر الرمل الن ابي مرحلة أثعبعر معن ععمعل العنعادي أو 
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القمرية المحدودة جغرافيًا ووسطًا اجعتعمعاععيعاً، وأقعل معن 

الرمل الحزبي الذي  نتشر على المستوى الوطنعي وتشعمعل 

 نشاطاته ثل أوجه التغيير.

فالن ابة هي تنظيعم قعانعونعي،  عتعكعون معن أشعخعاص 

 تراطون مانة واحدة أو ماناً مت اربة أو صناععة أو حعرفعة 

مرتبطة برضاا ببرض، وهي تستعاعدي تعحعسعيعن ظعروي 

عملام قانونيًا وماد ًا. وترمل الن ابات المانية على تح يق 

 أهداي مترددة مناا:

تنظيم الرمال والموظفعيعن والعحعرفعيعيعن والعمعاعنعيعيعن -

 وتمييلام. 

االطاع على صروبات ومشاثل المنعخعرطعيعن العمعاد عة -

 واالجتماعية ودراستاا ام تحو لاا إلى مطالب.

حث أربا  الرمل والمس وليعن ععلعى تعلعبعيعة معطعالعب -

 المنخرطين.

ال يام بأنشطة اجتماعية  ستفيعد معنعاعا العمعنعخعرطعون -

 ثصناد ق الترادد والت اعد.

تشكيل الن ابة أمر تفعردعه بعيعئعة العرعمعل العخعاصعة إن 

بمقموعة من المانيين أو الرمال العذ عن  عتعشعارثعون فعي 

عمل محدد، وهدفاا األساسي إ قاد مرجعرعيعة تعدافعع ععن 

الح وق )الرمالية أو المانية( لا ال ، انطاقًا من التغعيعيعرات 

التي  ريشاا مقتمرام ماد ًا وا افياً، أو تل، التغييرات التي 

لح ت بمانتام نفساا وععكعسعت نعفعسعاعا ععلعى أدا عاعم 

إن الرمل الن ابي هو من أرقى الوسا ل العتعي   .وإنتاجيتام

تستخدماا الفئات المتضررة من هيمنة العنعخعب معن ثعبعار 

 االقتصاد ين والصناعيين والماَّك الكبار.

 

 ب ى ال طاع الطابعي، وهعو قعطعاع لعه خصعوصعيعاتعه 

ومميزاته، فاو  ميل الشر حة األوسع من ُصنَّاع المست عبعل. 

وألن منام سيتخرج ثل من سيشعغعل دوري فعي ععمعلعيعة 

اإلنتاج أو الخدمات في ال طاعين الرام والخاص، فحري بام 

أن  ستفيدوا من مراحل الدراسة ألجل تكو ن وعي سياسي 

سي ومون بتوظيفه في النضال الن عابعي بعرعد العتعحعاقعاعم 

بوظا فام مست بًا. وألجل الادي المست بلي، إدعافعة إلعى 

مواثبة هموم الطلبة بشكل خاص وتحسين أدا  العرعمعلعيعة 

التربو ة بشكل عام، ال بدَّ من تأسيس الروابط واالتعحعادات 

 الطابية. 

برد استرران موجز ومكّيف لدور النادي والن ابة،  تأثعد 

لد نا ثم هو مام توظيف البنى القماعية في النضعال معن 

أجل المطالبة بح وق الشر حة األوسع في المقعتعمعع. وهعذا 

سيصبح أثير تأايرًا إذا ما تم جمع تل، العبعنعى فعي بعنعيعة 

حزبية أشمل. وتوديح هذا القانب هو معا سعنعطعرقعه فعي 

 الف رة الاح ة.

الحز  هو أعلى درجات الرمل القماعي. وهعو العوسعيعلعة 

التي ت وم بالتنسيق المنظم بين شتى بعنعى ومع سعسعات 

التغيير القماعية، من أند ة ون ابات وجمريات، وتسعاععدهعا 

 على تخطيط حرثتاا، وتشارثاا.

في الحياة السياسيعة   ترتبر األحزا  إحدى الظواهر البارزة

في األنظمة الد م راطية وذل، لما ت وم بعه معن   وال سيما

تنافس على السلطة. ثما أنعاعا تعرعتعبعر تعقعسعيعدًا لعمعبعدأ 

المشارثة السياسية لكل أفعراد الشعرعب فعي إدارة شع ون 

دولتام، بمراقبة الحاثم ومسا لته. وإدافة إلى ثعل ذلع، 

 ال يام بالتربير عن إرادة المقتمع بكافة أطيافه ومصالحه.

وجا  في برض ترار ف الحعز  السعيعاسعي، أنعه  شعكعل 

مقموعة من األفراد  قمرام اإل مان وااللتزام بفكر مريعن. »

واصطا  الحز   ستخدم للداللة على عاقات اجعتعمعاععيعة 

فعه  .«تنظيمية ت وم على أسا، من االنعتعمعا  العحعر و عرعره

gorges burdeau  :مقموعة من األفراد   تنظيم  ضم«بأنه

بنفس الرؤ ة السياسية، ترمل على تنفيذ أفكارها بالعرعمعل 

في آن واحد على دم أثبر عدد ممكن من المواطنيعن إلعى 

صفوفاا، والرمل على تولى الحكم أو على األقعل العتعأاعيعر 

  .«على قرارات السلطات الحاثمة

جماععة اجعتعمعاععيعة »وجا  في ترر ف آخر، أن الحز  هو: 

تطوعية واعية ومنظمة ومتميزة من حيث الوعي السيعاسعي 

والسلوك االجتماعي المنظم، ومن حيث الطموحات واآلمعال 

وتعاعدي هعذي  .«المست بلية ولاا لا عات قعر عبعة وبعرعيعدة

إذا ثعانعت فعي »القماعة إلى االسعتعيعا  ععلعى السعلعطعة 

المراردة وإلى تغير سياسي واقتصادي واجتماعي وا عافعي 

 .«وحياتي  تساوق مع قناعتاا واتقاهاتاا

وعلى الرموم فإن االنضمام إلى جماععة حعزبعيعة تعنعادي 

بفكرة أو ع يدة ت من باا وتعرعمعل ععلعى تعحع عيع عاعا هعو 

واع    ترن فيه الوعي النظري مع االلتزام بعالعتعنعفعيعذ   التزام

 الرملي.

 

تختلف األحزا  من حيث طبيرتاا الرضو ة، ونستطيع هنا 

 : التمييز بين نوعين

 أحزا  الكوادر أو الصفوة:   -

تضم في الغالب أبنا  الفئعة العبعورجعواز عة. وتعرى هعذي 

النخب أناا تمتل، من الخبرة وال درة على إدارة العحعمعات 

االنتخابية ما  مكناا من ثسب األصوات وإ صال المرشحيعن 

 .إلى ثراسي الحكم

 

 أحزا  القماهير:   -

تست طب القماهير لتح يق لا ات سياسيعة واجعتعمعاععيعة 
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واقتصاد ة، وترمل على تي يفاا وتوعيتاا سياسيًا. وإععداد 

نخبة مناا لتولي المناصب السياسية واإلدار ة فعي العحعز  

والدولة إذا ثان الحز  حاثعمعًا. وتعنعدرج فعي هعذا اإلطعار 

 .األحزا  الشيوعية وال ومية والد نية

 

 وظيفة األحزا  السياسية

إن األحزا  السياسية تضطلع بأدوار بالغة األهمية داخعل 

المقتمرات. وهناك من  ميز بعيعن وظعا عف األحعزا  وفع عاً 

لطبيرة النظام السياسي السا د )د موقراطي أو شعمعولعي(، 

ثما  مكن التمييز بين وظا ف األحزا  العحعاثعمعة ووظعا عف 

 األحزا  خارج السلطة )المراردة(. 

و مكن أن نقمل أهم وظا ف األحزا  السعيعاسعيعة فعيعمعا 

 : لي

 ضمن أسلو  ععمعل األحعزا  أن تعكعون العنعظعر عات  -

 .واألهداي السياسية واالجتماعية في ودع قابل للتطبيق

 مار، الحز  وظيفة تقميع مصالح النا، معن خعال  -

م تمراته ثالشكاوى والمطالب الن ابية والرمالية والاعيعئعات 

األخرى، لي وم برد ذل، بودع سيعاسعة بعد علعة معن أجعل 

مطالبة القاات المرنية بتطبي اا، ثالعحعكعومعة أو أصعحعا  

الم سسات الخاصة. فاألحزا  تختار ال ضعا عا العتعي تعواجعه 

المقتمع وما  حتاجه، وت وم بترتيب ذل، تعبعرعًا لعألولعو عة 

 وتيير االنتباي إلياا عبر ثل وسا ل النشر واإلعام.

ومن أجل تنظيم حرثة فاعلة لعلعتعأاعيعر ععلعى العقعاعات -

المرنية، ت وم األحزا  باختيار أفراد لشغل أدوارًا من نسعق 

اجتماعي ما وتقنيدهم ل يادة تل، الحرثة. بحيث  كون ثل 

 فرد م هًا للنقا  في مقال نشاطه واختصاصه.

إن األحزا  السياسية هي بميابة م سسات تعرعلعيعمعيعة. -

فاي تي ف الشرب وتوجاه وتمدي بعالعمعرعلعومعات العازمعة 

بطر  ة مبسطة ووادحة، وهذا ما  ساعد في خلق العوععي 

لذا  .السياسي وبالتالي تكو ن رأي عام أثير فاعلية في البلد

ت وم األحزا  بالتنشئة الفكعر عة والسعيعاسعيعة ألعضعا عاعا، 

وخاصة من الم هلين ل يادة نشاط مريَّعن  عتعطعلعب وععيعاً 

فكر ًا وسياسيًا عامًا ألهداي حزبه من جاة، ووععيعًا معاعنعيعاً 

وتقربة مانية في مقال مرين من جاة أخرى. وقد ت عتعصعر 

هذي الرملية على مقرد ن ل الي افة السياسية من جيل إلعى 

جيل. وقد تستادي إحداث تغيير جز ي أو شامل في عناصعر 

ومكونات هذي الي افة. وترتبعر األحعزا  معن العمع سعسعات 

المامة التي ت وم بعاعذا العدور معن خعال تعكعو عن رؤ عة 

المواطن نحو المقتمع والسياسة عبر صحافتاا أو معا تع عوم 

به من نشاط تي يفي.
.

 

ت وم األحزا  بمراقبة تصرفات الحكومة وأعمالاا األمعر - 

الذي   ار علياا و منراا من التقاوزات والفساد، وعلى أقعل 

 .ت د ر فإناا تحد مناما

في البلدان النامية، وعبر مراثزها ومكاتباا العمعنعتعشعرة و-

في مختلف أنحا  الدولة، تحث األحزا  العمعواطعنعيعن ععلعى 

االنتسا  إلياا بغض النظر عن اخعتعافعاتعاعم العرعرقعيعة أو 

الي افية أو الد نية. وهذا ما  سام في إن اذ المعواطعن معن 

ي إلى المفاهيم الوطنعيعة الشعامعلعة.  الرصبيات الضي ة وشده

وفي حالة استحالة إجرا  التغيير المطلو  نتيقعة لعمع عاومعة 

الفئة الحاثمة أن ت وم برض األحزا  باستعخعدام قعدراتعاعا 

النضالية  لتغيير النظام بواسطة قواها الخاصة أو بالتحعالعف 

 مع اطراي داخلية أخرى.

 

 الحز  السياسي درورة نضالية

خاصة ال ول نرى أن العحعز   عأتعي فعي رأ، العاعرم 

الم سساتي للوسا ل التي ترمي إلى التغيير. ولاذا، في ظل 

نظام عام تترأسه وت ودي نخبة من الفئات االجتماعية الرليا 

التي  ترمل من أجل مصالحاا الذاتية  في الغالب، وحيث إن 

الفئات الف يرة، من عمال وفاحيعن ومعوظعفعيعن صعغعار...، 

ُترَتبر صاحبة المصلحة في التغيير،  لذا ال  مكناا أن تحع عق 

أهدافاا من دون االنتما  إلى أحزا  منظمة، وثذل، فانه ال 

 تتكون أحزا  جد ة من دون االعتماد على تل، الفئات.

ولخصوصية الرمل النضالي على ساحة الوطن الرربي، ال 

بدَّ ألي حز ،  رفع شرار الوحدة الرربية و عرعمعل معن أجعل 

تح ي اا، من أن تكون لعه فعروع ععلعى مسعتعوى األقعطعار 

 الرربية.
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 إعداد مكتب الدراسات 

 في حز  طليرة لبنان الرربي االشتراثي

الرابطة ال ومية هي الح ي ة الحية العتعي تعقعرعل هعدي 

الوحدة واقريا وقابًا للتح ق؛ فالدولة الرربية الواحدة هعدي 

استراتيقي قابل للتح ق ألناا تقسيد سعيعاسعي وقعانعونعي 

 لل ومية الرربية.

تشكل الوحدة الرربية الضلع األسا، في ميلث النعظعر عة 

ال ومية مع الحر ة واالشتراثية، وهذي النظر ة ال ومية التي 

تربط ربطًا عضو ا بين األهداي اليااة، وترطي األرجعحعيعة 

لادي الوحدة ، بنيت بأثملاا على ح ي ة ال ومية بوصعفعاعا 

 وجودًا حياً ال  حتاج إلى عنا  إابات ح ي ته.

ليست ال ومية ، ثما ذهبت إلى ذل، النظر ة المارثسيعة، 

مقرد مرحلة عابرة وطار ة في العتعار ع  العبعشعري  عرتعبعط 

قياماا وزوالاا بالظروي التار خية : السياسية، واالجتمعاععيعة 

،واإلقتصاد ة .إناا ثما   ول األستاذ عفلق "ح ي ة حعيعة ال 

 مكن تقاهلاا". وإذا ثان صحيحًا ال ول إن ال ومية "تتغذى 

بكيير من الروامل االقتصاد ة واالجتماعية، إال أنعاعا تعظعل 

أعمق وأرس  قدمًا وأبرد لورًا في التار   ، فاي من صعنعع 

أجيال وقرون، وهي نتيقة تراثم طو ل وتعفعاععل ععمعيعق 

أوصل إلى خلق صفات مشترثة وروابط روحية وماد ة بين 

مقموعة من البشر أصبحت هي الشخصية المربرة عن هعذي 

المقموعة، وهي المقال الطبيري والحياتي العذي تعنعطعلعق 

 منه في تح يق إنسانيتاا.".

ليس بين ال ومية واإلنسانعيعة فعواصعل أو تعفعاوت فعي 

الدرجة أو ال يمة ؛ فاي تربعة اإلنسعانعيعة والعمعقعال العحعي 

إلخصاباا ، فاإلنسانية مراف ة لل ومية وليست الح ة لعاعا . 

هذا الفام لل ومية عبر عنه م سس البرث منذ الخمسيعنعات 

،قبل انايار االتحاد السوفياتي باعتباري إمبراطور عة ععابعرة 

لل وميات  مار، الحكم فيعاعا ععلعى أسعا، العمعارثسعيعة 

اللينينية التي تنظر إلى ال ومية بوصفاعا ظعاهعرة ععاردعة 

مرتبطة ب يام الرأسمالية تزول عندما ترت ي العمعقعتعمعرعات 

إلى المرحلة االشتراثية. وقد أتت التطورات التار خية الحع عاً 

لتيبت عمق هذا الفام وأصالته. وهذي العنعظعرة اإل عقعابعيعة 

لل ومية ال ترني عزل األمم برضاا عن البرعض اآلخعر، بعل 

هي دعوة إلى "التفاهم والتراون الواقري والعمعقعدي بعيعن 

األمم، وسبيل للتكامل والتنافس اإل قابعي لعكعي  عكعتعمعل 

المرنى اإلنساني لاذا التنوع". إن ح ي ة وجعود شعخعصعيعة 

وادحة ومتميزة لألمة هي ما  بنى عليه التراون بين األمعم 

التي ت وم مقتمراتاا على الرابطة ال ومية ،وفع عدان هعذي 

الشخصية أو انطماساا ولموداا  عرعرقعل العتعرعاون ععلعى 

المستوى اإلنساني؛ فالشرب "الذي ال  عحعس بشعخعصعيعتعه 

وبالروابط التي تربط أفرادي برضًا إلى برض، من الربث أن 

 شرر بروابط تتطلب جادًا أثبر وترم ًا اثير. هذا هو فامنعا 

اإل قابي لل ومية، ثما   ول عفلق، بأناا المستوى النعادع  

الذي بلغته المقموعات البشر ة نتيقة تفاعل قرون طو علعة 

بين أفرادها وبين الظروي الطبيرية والتار خية العتعي معرت 

باا، والتي نسقت فيما بيناا روابط ماد ة وروحية مشترثة، 

 أهماا وأعاها رابطة الي افة.

إن الوجود ال ومي  رلن عن نفسه بنفسه ،وألن استعمعرار 

شرور الشرب به في مختلف المراحل التار خية التي تمر باعا 

األمة دليل على رسوخه وح ي ته التي ال  عمعكعن طعمعسعاعا 

رلم حدة المواجاة مع الغزوات الخارجية واالسترعمعار العذي 

عمل جاهدًا على طمساا وتفكيكعاعا، فعإن خعلعق العظعروي 

الم اتية لتفتح الشرور ال ومي ، وإتاحة الفرصة أمعام األمعة 

لتح يق ناضتاا وممارسة رسالتاا اإلنسانيعة لعيعر معمعكعن 

بدون النضال الذي  ضع هدي تحيق الوحدة العرعربعيعة فعي 

رأ، أولو اته. لذل، ما ثان لر بًا أن  سرعى العبعرعث إلعى 

ترسي  ذهنية الوحدة عند البرييين من جاة، والمبادرة إلعى 
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الرمل وانضاج الظروي من أجل تح يعق العوحعدة بعيعن أي 

قطر ن عربيين عندما  كون نظام الحكم فياما قا مًا ععلعى 

 الشرعية اليور ة التي تتميز بالتأ يد الشربي الواسع.

ظلت الوحدة الرربية ،بنظر البرث، "هدفاً اور اً "  عتعمعيعل 

بالتنظيم ال ومي ووحدة النضال من جعاعة ،والسعرعي إلعى 

تح يق  الوحدة السياسية بين األقطار الرربية حعيعث أمعكعن 

من جاة أخرى . وإذا ثانت ح بة التأسيس والمرحعلعة العتعي 

تلتاا قد تميزت بالنضال الحييث لتيبيت الفكرة الرربيعة فعي 

الفكر والسياسة الرربية، ليس من خال التبشير فحسب، بعل 

أ ضًا ومن با  أولى من خال النضال العمعتعمعيعل بعحعرثعة 

نصرة الرراق، والتطوع للمشارثة في حر  فلسطين ودععم 

حرثة التحرر الرربي للتحرر من االسترمار في مشرق الوطعن 

الرربي ومغربه. واعتبار الوحدة هدفًا اور ًا  عرعنعي ربعطعاعا 

عضو ًا بالشرب الرربي ونضاله للتحرر من االستعرعمعار معن 

جاة والتحرر الداخلي السياسي واالقتصادي والعفعكعري معن 

جاة أخرى ؛ لذل، أثد األستاذ ععفعلعق أن اعور عة العوحعدة 

الرربية ترني أناا " ال تتح ق من فوق، وعلى األسا، الذي 

قامت عليه جامرة الدول الرربية بل من أععمعاق جعمعاهعيعر 

الشرب، ممتزجة بصميم حاجعات هعذا الشعرعب، وبصعمعيعم 

 نضاله التحرري واالجتماعي ".

تبين ثتابات م سس البرث التي تعنعاول فعيعاعا أهعمعيعة 

النضال من أجل الوحدة فعي العخعمعسعيعنعات العمعدى العذي 

تكتسبه أهمية الوحدة في فكر البرث ونضاله. إن العنعضعال 

من أجل الوحدة هو نضال دد االسترمار ودعد العطعغعيعان 

الداخلي وهو أ ضًا تربير "ععن العنعضعال دعد االسعتعغعال 

 الطب ي ودد التأخر والقود الفكري".

وهذا الشكل من النضال  نبغي أن  قمع ثعل العحعرثعات 

القماهير ة التي تكتسب شرعيتاعا العيعور عة معن العتعأ عيعد 

الشربي الواسع، لذل، حين اتضح االتقاي العيعوري لعلعحعكعم 

العذي جعا   8210الناصري برد تأميم قناة السو س ععام 

ليكمل نضال الشرب المصري ب يادته اليور ة التي أدرثعت 

أهمية موقع مصر ودورها الطبيري فعي العوطعن العرعربعي، 

سارع البرث ثما   ول األستاذ ععفعلعق إلعى "طعر  شعرعار 

الوحدة بين سور ا ومصر منذ عيد القا  في نعيعسعان ععام 

8210 ." 

ل د رأى البرث أن االتقاي الرروبي الذي انترش وساد فعي 

الفضا  السياسي والفكري في مصر ثان نابرًا  من صعمعيعم 

الشرب الرربي الذي استرجع عفو ته والتع عى " معن جعد عد 

بشخصيته الرربية األصيلة" ، لذل، سارع البرث ثما  ع عول 

األستاذ عفلق، إلى ودع الوحدة مع مصعر هعدفعًا أسعاسعيعاً 

لنضاله . وفي سياق التخطيط من أجل الوحدة قعام العحعز  

قبل قياماا بإدخال مميلين عنه في الوزارة اال تافعيعة فعي 

للدفع بالحكومة نحو تعبعنعي  8210سور ا منذ حز ران عام 

مشروع االتحاد مع مصر والرمل على تح ي ه ، وثعان فعي 

تصور الحز ، ثما   ثد األستاذ عفلق، أن تح يعق العوحعدة 

بين مصر وسور ا  رجع إلى الرر  جميرام العيع عة بعفعكعرة 

الوحدة وقابليتاا للتح يق، و قرل من دولة العوحعدة سعنعدًا 

وقاعدة للنضال الرربي خاصة فعي العقعزا عر وفعلعسعطعيعن، 

و شكل الخطوة األولى للوحدة الرربية الشاملة. وفي الوقت 

الذي ذهب فيه األمين الرام للحز  ليبحث مع الر يس ععبعد 

الناصر مودوع االتحعاد تعمعاعيعدا لعذهعا  وفعد حعكعومعي 

الستكمال البحث فيه، أعلعن ععبعد العنعاصعر تعأمعيعم قعنعاة 

السو س، فتحول عمل الحز  في جميع فروعه الرربية معنعذ 

ذل، اليوم إلى الدفاع عن مصر في مررثتاا القعد عدة دعد 

اإلسترمار، ال ألن هذا الموقف هو ما تفرده وحدة العنعضعال 

الرربي فحسب، بل تمايدًا وتربيدًا لطر ق الوحدة وإشعرعارًا 

لمصر بح ي ة الوحدة وواقريتاا. و  ثد األستاذ ععفعلعق أن 

الحز  في سور ا فوجئ " أانا  مباحيات الوحدة حين اشترط 

عبد الناصر حل األحزا  في سعور عا، وحعيعن أرجعأ دراسعة 

طبيرة الوحدة إلى ما برد إعاناا". وقد قبل الحز  بشعروط 

عبد الناصر ألنه ثان  ر د الوحدة ألن باعا  عتع عوى العرعر  

 جميراً و تدعم نضالام في ثل مكان.

 

  تبع القز  الخامس واألخير
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 توحيد المصطلحات بين )الوطني( و)ال ومي(: 

لفتني عنوان الم تمر باستخدامه مصطلح )المعشعروععات 

ال ومية(، فحسبت بدا ة أنه  رني المشروعات التي  شعارك 

فياا أثير من قطر عربي، بينما أثدت مراجرتي لمعا  عرعنعيعه 

المصطلح الوارد في الدعوة إلى الم تمر، فوجدت أناا ترني 

المشار ع التي تنفذ في الع عطعر العمعصعري. ولعاعذا، نعظعرًا 

 حصل بين مصطلح )وطني( و)قومعي( فعي لالتبا، الذي 

اللغة الرربية، أتمنى على الم تمر أن  رمعل ععلعى تعوحعيعد 

المصطلحات في ال امو، الرربي. وهنا أقعتعر  اسعتعخعدام 

التي تتم على مستوى ال طر الرعربعي )المشروعات الوطنية( 

الواحد. واستخدام )المشروعات ال ومية( لعكعل معا  عتعرعلعق 

 بالمشروعات المشترثة بين أثير من قطر عربي.

وبنا  عليه، ُترتبر التنمية الوطنيعة خعطعوة أولعى ععلعى 

طر ق بنا  مشروعات تنمو ة على الصريد ال ومي الرعربعي. 

وإذ ذاك تزداد أهمية التنمية الوطنية إذا تحوَّلت إلى مناع  

فرل قومي، وذل، لضخامة الرمل العتعنعمعوي الع عومعي إذا 

أخذنا برين االعتبار التكعامعل االقعتعصعادي العرعربعي نعظعرًا 

لإلمكانيات الن د ة وثيرة اليروات وتنوعاا، واتسعاع رقعرعة 

 األرادي، وثيرة اليد الراملة، واتساع أسواق االستااك.

 

مفاوم التنمية على الصعرعيعد العوطعنعي شعمعولعيعة -8

 األهداي:

التنمية عنصر أساسي لاست رار والتعطعور االجعتعمعاععي، 

وهي عملية تطور شامل أو جز ي مستمر، وتعتعخعذ أشعكعاالً 

مختلفة تادي إلى الرقي بعالعودعع اإلنسعانعي إلعى العرفعاي 

واالست رار والتطور بما  توافق مع احتياجاتعه وإمعكعانعيعاتعه 

االقتصاد ة واالجتماعية والفكر ة، وترتبر وسعيعلعة اإلنسعان 

  .ولا ته

وفي هذا البحث، باإلدافة إلى فوا عدهعا االقعتعصعاد عة، 

تاتم التنمية الشاملة بالتنمية الي افية الوطنية والع عومعيعة، 

والتنمية البشر ة، والفكر ة والسياسية واالجتماعية. وبعكعل 

ما له عاقة بتحو ل الفرد من ثونه مستالكاً إلى فرد منتع  

في شتى الح ول. وألن التنميعة لعو تعوقعفعت ععنعد حعدود 

األهداي االقتصاد ة فإناا سوي تتوقف عند مامة نعفعرعيعة، 

تستفيد مناا قلة من أصحا  الرساميل ف ط معن دون أن 

تشمل إحداث التغيير في البنعيعة االجعتعمعاععيعة، لعانعتع عال 

بالمقتمع من صفة المستال، إلعى صعفعة العمعنعتع ، ومعن 

مصاي التخلف إلى مصاي الت دم. ولذل،  عقعب أن تع خعذ 

 التنمية بمرناها الشامل والمستدام. 

وأما التنمية الشاملة، فُترنى بش ون تنظيم العمعقعتعمعع، 

تبتدئ من التنمية البعشعر عة، أي بعنعا  العمعواطعن تعربعو عاً 

وترليميًا ومانيًا. وتمر عبر العتعنعمعيعة االقعتعصعاد عة زراععيعاً 

وصناعيًا. وتصل إلى تأسيس البنعى العتعحعتعيعة لعلعخعدمعات 

وتكييفاا لتتناسب دا ماً مع حاجات المقتمعع العوطعنعي معن 

جاة، وتسام في خدمة التنمية االقتصاد ة واالجتماعية من 

جاة أخرى. وألن التنمية الشاملة تعوفهعر ععوامعل العتعنعمعيعة 

 المستدامة فإناما  تكامان و خدم أحدهما اآلخر.

واستطرادًا، نقد تكامًا بين شتى أنواع التنمية. إذ أنه ال 
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 مكن قيام تنمية اقتصاد ة في ح ل الصناعة أو الزراعة أو 

التقارة من دون وجود خطط شاملة للتنمية، ومن أولو اتاا 

 الروامل التالية:

 

وذل، بتخر   االخععتععصععاصععيععيععن فععي  التنمية البشر ة-أ

الح ول اإلنتاجية والرمال الفنيين إلنقا  الرمعل الصعنعاععي 

والزراعي، وما  لحق باما من ماندسين وإدار ين وباحعيعيعن 

في شتى ح ول اإلنتاج، وهعذا  عتعطعلعب وجعود العمعدار، 

والمانيات والقامرات التي من أهم وظا فاا أن تردم الاعوة 

بين حاجة الم سسات اإلنتاجية وطاقة الم سسات التربعو عة 

على تخر   الردد الكافي إلدارة الم سسات التنمو ة. وهعذا 

ما قامت على أساسه خطط التنمية العبعشعر عة فعي الع عطعر 

الرراقي، قبل االحتال. وما قضية الرلما  الرعراقعيعيعن العتعي 

أصبحت منتشرة، والذ ن ثانوا هدفًا لساام ثل المشارثيعن 

في احتال الرراق، التياالً وإلرا ات للاقرة من أجل العرعمعل 

في القامرات األجنبية، سوى الشاهد األثير ودوحاً، واألثيعر 

إدانة لدور الدول الرأسمالية في عرقلة التنمية فعي العوطعن 

الرربي. وما السياسة التربو ة لع عوى االحعتعال، بعتعاعد عم 

القامرات والمانيات واألبنية المدرسية، ومنع تطو ر ما ب ي 

مناا، بنى تحتية ومناه  متخلهفة للترليم وإلغا  إلعزامعيعتعه، 

سوى أودح النماذج العتعي معارسعاعا االحعتعال األجعنعبعي، 

األميرثي واإل راني، لترميم القال في المقعتعمعع العرعراقعي. 

وهو  رسم صورة ما تر دي المخططات األجنبية من قضعا عا 

التنمية على شتى أشكالاا في المقتمع على امتداد العوطعن 

 الرربي.

 

وهي عبارة عن توفير شبكات  تنمية المرافق الرامة-بع

الطرق ووسا ل الن ل الرامة، والمياي لاستااك والري 

وبنا  السدود واستصا  األرادي، وترميم الكاربا  في 

جميع ال رى والدساثر النا ية، وطرق الوصول إلى 

المشروعات الزراعية والصناعية، وتسايل ن ل البضا ع بين 

مصانع اإلنتاج وأسواق االستااك. وإذا ثانت خطط 

المرافق الرامة، بشكلاا الت ليدي، ت تصر على الخدمات 

الرامة للمواطنين فإناا تكون مردة لاستااك القماهيري 

ف ط. وستكون بريدة ثل البرد عن المناه  التنمو ة 

اإلنتاجية. وهنا، وإذا راجرنا المصادر التي ُنشرت عن أسس 

التنمية في الرراق، فسوي نقد أن البنى التحتية والمرافق 

الرامة في الرراق قد تمَّ إنقازها بنا  على قواعد التنمية 

 الشاملة.

 

إذا اعتبععرنععا  المشروعات الكبرى للتنمية االقتصاد ة:-جع

أن أي تنمية، مما ذثرنا، تحتاج لتأسيساا إلعى إمعكعانعيعات 

مالية، فستكون المشروعات التنمو ة الصناعيعة والعزراععيعة 

من أهم مصادرها، إذا لم تكن الوحعيعدة العتعي تعدر تعلع، 

اإلمكانيات. وإذا اعتبرنا أن الرساميل الوطنية تشكل ععامعًا 

أساسيًا في تأسيس تل، المشروعات، وألنعاعا بعحعاجعة إلعى 

دمانات تطمئناا، وبرد دراسة التعقعار  االشعتعراثعيعة فعي 

دت علعى دعرورة إشعراك العرأسعمعالعيعة  الرالم، نرى أناا أثَّ

الوطنية في المشروعات التنمو ة. ونتيقة لذل، أصبح مبعدأ 

المشارثة بين ال طاعيعن العرعام والعخعاص معن العمعبعادئ 

االقتصاد ة الرا قة في أنعظعمعة العدول العحعد عيعة. وتعلع، 

الشراثة ت وم على مبدأ االعتراي بالملكية العخعاصعة، ععلعى 

 شرط أن تضبطاا مرا ير المصلحة الوطنية.

 

إذا ثانت للتنمية  تحو ل المقتمع إلى مقتمع تنموي:-د

ا افتاا االجتماعية بحيث تصبح مناقًا اجتماعياً،  لرب فعيعه 

المقتمع دورًا أساسياً، فنحسب أن لكل فرد في المقتمع دور 

 مكنه أن  لربه. وهنا، وباإلدافة إلعى رفعد العمعشعروععات 

الكبرى بالرمالة المانية المتخصصة، فإن للعفعرد دوري فعي 

إنشا  المشار ع العفعرد عة، أي العمعشعروععات العتعي  ع عوم 

بتنفيذها أفراد أو عا ات وذل، بإنشعا  مشعار عع صعغعيعرة 

إلنتاج السلع، صناعيًا وزراعياً، والتي ال تحتاج إلى رسعامعيعل 

ثبيرة. وعن ذل،، ستلرب الدولة دورًا في هذا العحع عل، إذ 

  ع على عات اا تشقيع تل، المبادرات وتوفعيعر تعمعو علعاعا 

بفوا د بسيطة. واستكماالً لاا ت وم الدولة بتشقعيعع إنشعا  

التراونيات التي تقمع إنتاج المشار ع التعنعمعو عة الصعغعرى، 

 وترمل على تسو  ه وحما ته.

وباإلجمال، ثلما ثانت التنمية أثعيعر اقعتعرابعًا سعيعاسعيعاً 

واقتصاد ًا واجتماعيًا من قضا ا القماهير، ثلما حازت ععلعى 

ا ة الشرب، وتصبح عا داتاا ال تصب في مصلعحعة تعراثعم 

األربا  للرساميل الوطنية فحسب، بل أ ضًا سيتم توظيفاعا 

 لمصلحة تنمية المقتمع بالتدر   التصاعدي.

 

 التنمية الوطنية ذات أبراد قومية: -2

إذا ثانت التنمية مسموحة من قبل الدول العرأسعمعالعيعة 

الغربية، وعلى أالَّ تتقاوز الحدود ال طر ة، مبنية على قواعد 

سياسية ترسماا تل، الدول. فإناا إذا تقاوزت هذا السع عف 

إلى أبراد قومية فاي أشد ما   ذي مصالحاعا. فعالعتعنعمعيعة 

القادة على المستوى ال طري  رعنعي إ عذا  جعز عيعًا لعتعلع، 

المصالح، وأما التنمية على الصريد ال ومي فعيعرعنعي إ عذا  

ثليًا. واستنادًا إلى ذل،  صبح من حعق الشعرعب العرعربعي، 

وواجب على الحكومات الرسمية، أن تأخذ العتعنعمعيعة أوسعع 

مقاالتاا في ال طر الواحد، على أن تكون خططاا ذات أبراد 

 وأعماق قومية.
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 حسن خليل غريب 
إن التطورات األخيرة التي تشادها المنط ة، برد ان ا  

دونالد ترامب، ر يس الوال ات المتحدة األميرثية، دد 

االتفاق اإل راني النووي، ال  دعو إلى االستغرا  ألنه ال  رى 

مصلحة تسبق مصلحة الطب ة الرأسمالية األميرثية. 

فالرأسمالية تبيع حتى مصالح حلفا اا إذا ما تراردت مع 

رت  مصلحتاا. وهي فرلتاا مع دول الخلي  الرربي عندما وقَّ

االتفاق النووي مع إ ران، ظنًا مناا أناا تستفيد من النظام 

اإل راني في مشروع ت سيم الوطن الرربي إلى دو ات 

طا فية. وهي تبيع اليوم حليفاا اإل راني على الرلم من 

أنه ثان حليفًا مواوقًا ألميرثا، وذل، من أجل استرادة 

 صداقتاا مع دول الخلي  برد أن ثادت تخسرها. 

وثييرون استغربوا، ومنام المس ولون اإل رانيون الذ ن 

اعترفوا )أنه لوال طاران لما ثان بوسع واشنطن احتال 

بغداد(، ثيف تن لب أميرثا دد ذل، النظام. وهم ال 

 قالون أن تحالف الذ ا  ُ بنى على االتفاق على قنص 

الفر سة. وإذا أراد أحدهم أن  ستفرد باا،  تررَّن لردوانية 

 حلفا ه. 

فاالن ا  األميرثي، باذا العمعفعاعوم، ثعان بسعبعب أن 

النظام اإل راني استفرد بالفر سة الرراقيعة، ععنعدمعا أصعا  

عر 2088الوهن حليفه األميرثي فعي العرعام  . ولعذلع، ثشه

دونالد ترامب عن أنيابه في وجه حليفه خامنئي، وهو  ر عد 

استرادة التوازن في توز ع الحصص بيناما بما  تناسب معع 

حقم التضحيات التي بذلتاا أميرثا، ولم تدفع إ عران معنعاعا 

شيئًا. وألن األميرثي، هو أثير من دعحعى بعخعسعارة حعيعاة 

عشرات اآلالي من جنودي، ومئعات اآلالي معن العمعرعاقعيعن، 

وصري الترليونات من خزانته، را  ترامب  عرعمعل معن أجعل 

استرادة ما نابه العنعظعام اإل عرانعي وودعرعه فعي خعدمعة 

األميرثيين. ولم   ف األمر عند حد الناب المعادي لعلعرعراق، 

بل إن النظام اإل راني وظَّف استفرادي بالرراق لي وم بأثعبعر 

لزو توسري في الوطن العرعربعي، األمعر العذي أخعذ  عاعدد 

 مصالح أميرثا عند أصدقا اا.

ل ا  ثل ذل،، ثانت أسبا  االن عا  األمعيعرثعي ععلعى 

التحالف وادحة، أراد مناا الر يس ترامب أن  ستعرعيعد معن 

النظام اإل راني ما سلبه منه من مكاسب ومصعالعح. وبعاعذا 

المرنى  كون الصراع بيناما صراع متحالفين اختلعفعا لعيعس 

على سرقة الرراق فحسب، ألناما اتف ا ععلعى سعرقعتعه، بعل 

اختلفا أ ضًا على أن األميرثي لم  ستفد معن السعرقعة بعمعا 

 تناسب مع حقم جاودي. وهو أ ضًا ليس صراع متناقضيعن 

ألناما متف ان على تفكي، الوطن الرربي وتفتيعتعه. ولعاعذا 

وإذا ثانت أميرثا قد ساععدت العنعظعام اإل عرانعي، وأمعّدتعه 

بأسبا  ال وة،  لما استطاع النظام المذثور أن  عطعأ أرن 

الرراق. فيكون على أميرثا، من هذا المنظار، خاصة برد أن 

اعترفت بخطئاا باحتال الرراق، أن تطرد النظعام اإل عرانعي 

 منه، ال بل أن  خرجا مراً وإعادة الرراق إلى أهله.

وإذا ثنا نرفض بالمطلق ثل مشار ع أميرثا، وثذل، 

ثل مشار ع إ ران، نرتبر أن ما  قري اآلن هو بين حليفين 

تراونا إللحاق األذى بالرراق وبالوطن الرربي، ولاذا لسنا 

مرنيين باذا الصراع بأثير من أن  تحرر الرراق، وودره 

بين أ د  أمينة تريد له وجاه المشرق الذي ثان عليه قبل 

االحتال أوالً، وأن نضمن حما ة األمن ال ومي الرربي دد 

ثل التاد دات الخارجية، والتي  أتي النظام اإل راني في 

 األولو ة مناا في هذي المرحلة.

 

لم ن ف مع أميرثا األمبر الية، ولن ن ف مراا، طالما ظلَّت 

تمار، دورها في استرعبعاد الشعرعو  واسعتعغعالعاعا. وإن 

األسبا  التي تدفرنا إلى ذل،، أثير من أن ُتردَّ أو ُتحعصعى. 

و أتي على رأساا أناا ترمل باستمرار من أجل مصعلعحعتعاعا 

حتى ولو ثان ذل، على حسا  العقعمعاجعم واألروا ، وحعق 

الشرو  في ت ر ر المصير. وألننا ثذل،، وليكن هذا وادحعاً 

لقميع من ودروا لطا  على عيونام، وأصموا آذانام ععن 

سماع الح ي ة. وألننا ن ف دد أميرثا لسبب واحد، أو ثعيعرة 

من األسبا ، التي ما أن  زول سبب حعتعى تع عوم بعإشعاعار 

سبب آخر. لكل ذل، على ثل المترامين عن العحع عيع عة أن 

 ررفوا أن البرث دفع امنًا ثبيرًا في مواجاتاا، ولرلَّ أهمعاعا 

في المرحلة الراهنة التي امتدت إلى أثير من خعمعسعة عشعر 

عاماً، ثانت البدا ة فيه احتال العرعراق وإسع عاط العنعظعام 

الوطني، وإصدار قرار )اجتياث فلسفة البعرعث(. ومعا  علعفعت 

االنتباي وعلى القميع أن  تذثروا أن البرعث  شعكعل مصعدر 

الخطورة األول على مصالح االسترمار، ولوال ذل، لما أععلعن 

ال رار الرقم واحد، وهو الذي أصدري بول بر مر في أ ار معن 

 ، اجتياث فلسفة حز  البرث.2003الرام 

نحن دد أميرثا األمبر الية، حتى ولو لبست جلد العخعروي 

الناعم الملمس، وصافحتنا بأ دي د بلوماسية ناعمعة، ثعمعا 

فرل أوباما الر يس السابق ألميرثا، ألنعاعا تعحعمعل بعيعدهعا 
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ًا لذبحنا. وهو األسلو  ذاته الذي اسعتعخعدم معع  سكينًا مردَّ

النظام اإل راني، الذي أعدَّ لذبحه برد االنتاعا  معن ذبعحعنعا. 

فالرأسمالية ال تستطيع أن ترى شيئًا  صب خارج مصلحتاعا، 

ومصلحتاا ف ط. ولكن انطلت أثاذ عب اإلدارة األمعيعرثعيعة 

على ثيير من الر ول، ومناا ع ل العنعظعام اإل عرانعي العذي 

عه إلعى  استفاق على حلم طالما راودي باحتال الرراق، لضعمه

اإلمبراطور ة الفارسية. ل د استفاق على تاد عدات تعرامعب، 

برد أن نام على فراش الحر ر الذي نقَّدي جورج بوش ومعن 

بردي أوباما. ومن لرا ب األمور أن النظام اإل راني لم  لفته 

أن مشروع الت سيم الذي ُأِعدَّ لت سيم الوطن الرربي،  نص 

 أ ضاً على ت سيم إ ران.

ونحن دد أميرثا عندما تادد إ ران، وت رع في وجااا 

طبول الحر ، ليس دفاعًا عن النظام اإل راني الراهن بل 

ألننا نرري أنه برد االنتاا  من ت ليم أظافري، التي طالت 

أثير مما رُسم لاا أن تطول، سيتابع خطته بذبح الرر . بل 

وألننا دد أن تكون أميرثا اآلمر والناهي في الرالم، ت ول 

للشي  )ثن فيكون(. وعندما  تواطأ اإلمبراطور األميرثي 

 دد دولة ما، فإنه لن  ستين أحدًا حتى أصدقا ه. 

 

هو الف  الذي وقع فيه النظام اإل راني، عندما برهن مرة 

أخرى، بتواطئه مع أميرثا، أنه عدو آخر للرر . وألننا نرري 

أن اإلمبراطور األميرثي  ر د أن  صطاد القميع، الوطن 

الرربي وإقليمه القغرافي، فمن بد ايات األمور أن تتم 

مواجاته بشكل جماعي من الدول الرربية، وثذل، من قبل 

دول القوار القغرافي للوطن الرربي، ألن القميع 

مستادفون. ولذل،، وإذا أخطأ القار فرلينا أن ال ن ف إلى 

جانب المرتدي ألنه  ر د أن ُ ب ي على القميع درفا  

متنافر ن. وهو وإن أدرف إ ران، فاو ال  ر د من الرر  أن 

 – كونوا أقو ا . وثل ما ترني لنا أبراد الخاي األميرثي 

اإل راني اآلن، هو أن أحدهما  ر د إس اط اآلخر لمصلحته 

وليس من أجل أي طري آخر. وما علينا، في هذي المرحلة 

سوى أن نستفيد من صراعاما في اليبات على مباد نا، 

وحما ة مصالحنا، ولرلَّاا األثير إلحاحًا في هذي المرحلة هو 

إس اط أحام النظام اإلمبراطوري الفارسي في تيبيت 

أقدامه على األرن الرربية، ومنره من الدخول إلى مخادع 

 األنظمة الرسمية الرربية.

نحن نرتبر أن أسبا  مررثتنا مع النظام اإل راني، ترود 

إلى طبيرته اإل د ولوجية، ال ا مة على التوسع اإلمبراطوري 

الفارسي أوالً، وألنه  وظهف اإلسام في تح يق أحامه اانيًا. 

فكان على الشرب اإل راني أن  غيهر بنفسه هذا النظام حتى 

  طع دابر الرداوة التي أرسى أسساا دد الوطن الرربي. 

وإذا لم  ستطع الشرب اإل راني أن  فرلاا، فرلى النظام 

الحالي أن  دفع ما لرسه من جرا م في مواجاة حليفه 

األميرثي، فاما تراونا على زراعة الشر، وعلياما أن  حصدا 

 ما زرعاي.

 

ولكن، نحن نوجهه االتاام إلى إ ران في هذي المرحلة، 

وقبل هذي المرحلة، سواٌ  أترلق األمر براقاتنا مع 

الشاهنشاي محمد ردا بالوي، أم مع خليفته المتميل بع

)نظام وال ة لف يه(، ألناما ثانا رأ، حربة للمخطط 

األميرثي منذ زمن بريد،  رود إلى مرحلة ما برد انتاا  

الحر  الرالمية األولى. ففي مرحلة الشاهنشاي، لن ننسى 

، الذي شكهل ن طة 8211ر ادته لع)حلف بغداد( في الرام 

الفصل بين ناا ة االنتدا  األوروبي، وبدا ة الايمنة 

األميرثية على الوطن الرربي. وأما في اليانية، فلن ننسى 

إعان الخميني مبدأ )تصد ر اليورة اإلسامية( الذي أعلن 

فيه بد  المررثة السترادة أمقاد اإلمبراطور ة الفارسية، 

تحت شرار بنا  )حكومة إسامية(، فأاار الفرقة وعزَّز عوامل 

الفتن الطا فية برد أن را   وزهع فتاوى التكفير شماالً 

و ميناً، مستغًا عواطف الشيرة الرر  وليرهم من 

اإلساميين المخدوعين. وقد أابت مبدأ تصد ر اليورة أنه 

من أخطر المبادئ التي ت دي إلى حالة التفتيت والتشرذم 

في ثل مفاصل الوطن الرربي، والذي على أساسه ثان 

سبب اندالع حر  السنوات اليماني دد الرراق. ولاذا لن 

 تكون إ ران بمنأى عن التفتيت والشرذمة.

من حلف بغداد الشاهنشاي، إلى تصد ر اليورة الفارسية 

من جد د، لم  ترك النظامان الشاهنشاهي والخميني فرصة 

لبنا  عاقات حسن القوار بين الوطن الرربي وإ ران. بل 

ثانت مواقفاما السلبية سيدة الموقف، ولذل، لم  دعا أمام 

الرر  سببًا للدفاع عناما. وسيستمر الحال على هذا المنوال 

إلى أن  أتي نظام إ راني جد د  كفُّ عن ممارسة األعمال 

الردوانية دد الوطن الرربي. و يبت ذل، باتفاقيات حسن 

جوار،  حرص الطرفان فياا على الدفاع عن أمنه، بحما ة 

 أمن الطري اآلخر.

 

ولاذا عندما تادد أميرثا إ ران، فنحن لن نكون مراا. 

رت على االتفاق النووي مع إ ران في الرام  فاي التي وقَّ

، ومحضته مواف تاا، ألن مصالحاا ثانت ت تضي 2081

، ألن مصلحتاا ت تضي 2081التوقيع. وألغته في الرام 

اإللغا . إذن، ما ثان  حدو التوقيع واإللغا  هو ما تتطلبه 

مصالحاا، وليست مصلحة أي طري آخر، حتى لو ثان من 

 حلفا اا.
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رت مصالحنا، وأميرثا ألغت التوقيع،  أميرثا وّقرت فتضرَّ

 فخوفاً من أن تتضرر مصالحاا.

رت مع إ ران، فألن إ ران حليف ألميرثا في  أميرثا وقَّ

أهداي ت سيم الوطن الرربي وتفتيته. وهذا شبيه باألسبا  

ع فياا الطرفان، األميرثي واإل راني، على احتال  التي وقَّ

بغداد، إذ )لوال إ ران لما استطاعت أميرثا أن تحتل الرراق(، 

وفي الم ابل )لوال أميرثا لما استطاعت طاران أن تمسَّ 

ذرة ترا  من الرراق(. وليس أثير داللة على هذا التحالف 

، 2088الوايق من أن أميرثا سلًّمت الرراق إل ران في الرام 

لي تاا بالنظام الحاثم فياا ومصداقية تحالفاما. ودافرت 

إدارة أوباما عن ذل، التوقيع فألنه ال  مكن تمر ر مشروع 

 الشرق األوسط القد د من دون دور إ راني أساسي.

، 2081وعندما ألغت أميرثا توقيراا، في أ ار من الرام 

فألن مصالحاا في الطري الرربي أصبحت ماددة بالخطر. 

وألن التوقيع وإلغا  التوقيع جا  استقابة لمصالح أميرثية. 

وألن أميرثا هي التي ثانت السبب في تسلل النظام 

اإل راني إلى الرراق، وألناا ثانت السبب في االستيا  على 

الرراق. فإننا نرتبر إلغا  االتفاق تصحيح لخطأ أميرثي سابق 

علياا أن ت وم به. وعلى إ ران أن تدفع اليمن ألناا وقرت 

في الحفر التي ُنصبت لاا، وهو اليمن الذي على النظام 

المذثور أن  دفره ل ا  تآمري على الوطن الرربي. وألن 

اإلانين أدمر ثل مناما الشر لآلخر، وقرا في الف  مراً، 

وعلياما أن ُ خلهصا نفسياما من الحفر التي عّم وها 

الصطياد الوطن الرربي، فذاقا شرَّ أعمالاما في الخداع 

 المتبادل.

 

مخطئ من  ظن أن التحالف األميرثي اإل راني سيتفك، 

بشكل سر ع، ألناما اتف ا على قضا ا استراتيقية تضر 

بمصالح الوطن الرربي، ولكناما اختلفا بالتفاصيل ثما هو 

حاصل في هذي المرحلة. وإن الصراع الذي  قري اآلن 

بيناما،  ترلَّق بإعادة توز ع الحصص، ولكن على شرط أن 

 كون ال رار األخير بيد أميرثا. وأميرثا اآلن تضغط على 

النظام اإل راني من أجل تحقيم دوري وإعادته إلى مربع 

المراحل األولى لاحتال األميرثي للرراق. وستظل الراقة 

 على هذا المستوى في حدود اابتين اانين، وهما:

طالما ب ي النظام اإل راني محافظًا على مبدأ  األول:-

)تصد ر اليورة اإلسامية( على أسس طا فية تحمل مراا 

جراايم تفتيت المقتمع الرربي. وهذا عامل توافق عليه 

أميرثا لكي  ب ى جمر الفتنة بين الرر  راقدًا تحت الرماد 

تشرله في الوقت المناسب والمكان المناسب. وليس هناك 

عامل أفضل من استمرار عامل سيف التكفير الذي  شاري 

النظام اإل راني، ومن عامل الدعوة لتأسيس دولة ما 

 زعمون أنه )دولة الولي الف يه(، ثف يه نا ب لإلمام 

ر اإلب ا  على النيران  المادي المنتظر. وهذا  شكل عامًا  بره

المشترلة، أو ال ابلة لاشترال، من التيارات الد نية 

السياسية األخرى التي ترمل على استرادة عاد الخافة 

الراشدة، ثما ت من باا تنظيمات )داعش( و)ال اعدة(. ولن 

 ح ق هذي الغا ة، في المنظار األميرثي، سوى وجود 

ع يدتين د نيتين متناقضتين،  ب ي المنط ة ثلاا على 

 فوهة برثان من الصراعات الدمو ة.

طالما ظلَّ نظام وال ة الف يه م تمرًا بأوامر أميرثا،  الياني:-

وظل راديًا بما تحددي له من حصص هنا أو هناك. ورادياً 

بأن  ب ى داخل حدود إ ران، شاهرًا سيفه دد وحدة الوطن 

الرربي، ولكن من دون استخدامه. وطالما ظلَّ عامًا 

للتحر ض دد ال ومية الرربية، من أجل نسخاا من الوجدان 

الشربي الرربي. ومحاربة الفكر ال ومي في شتى المنتد ات 

السياسية والفكر ة في شتى وسا ل إعاماا، وم سساتاا 

 الد نية واالجتماعية واألدبية.

 –دمن تل، اليوابت والحدود، سيب ى التحالف األميرثي 

اإل راني مستمرًا، وبنا  عليه  مكننا استشراي آفاق المرحلة 

الم بلة. والتي تتلخص بت ليص النفوذ اإل راني في ثل 

الساحات الرربية التي استطاع أن  صل إلياا، ولكن من 

دون ال ضا  عليه بالكامل، ألن البد ل سيكون مما ال تردى 

أميرثا بوجودي، وهو التيارات ال ومية والوطنية. وأما السبب 

فألن تل، التيارات ستنشر فكر الوحدة والتضامن على 

المستوى الرام، وفكر التنمية والت دم. ثما ستنشر فكر 

التحرر من االسترمار، وإلغا  عوامل التبرية للرأسمالية 

المتوحشة. وهذا ما  ريد استذثار تقربة أوا ل السبرينيات 

دت أن من  ستطيع مواجاة  من ال رن الرشر ن التي أثَّ

التيارات ال ومية والوطنية هو األ د ولوجيات الد نية التي 

ر برضاا البرض اآلخر، بد ًا من أعلى مستو اتاا في   كفه

بنا  دولة د نية، وصواًل حتى أدناها في بنا  أنظمة 

 المحاصصات الطا فية.

وإذا ثان برض النظام الرسمي الرربي، قد  ردى بميل 

هكذا حلول، وقد  شرر باالطمئنان إلياا، فإنه ثمن  ردى 

بأن  طفئ ألسنة النار المشترلة، لكي  دفن تحت رمادها 

 الكيير من القمر ال ابل لاشترال في اللحظة المناسبة.

وإذا ثانت المقتمرات مع قواها الت دمعيعة ثعفعيعلعة معن 

خال ترميم ا افة الحدااة المدنية، وتعلع، معاعمعة راهعنعة 

ومست بلية، فإن األنظمة الرسمية وثي ال ت ع في معطعبعات 

اإل راني، علياا أن   –استراتيقية في مرحلة الصراع األميرثي 

عع  تدرك ح ا ق تحالف المتصارعين وأهدافاما قبل أن تعوقه

على ما ست ول إليه نتا   الصراع، وأن ال تتنازل ععمعا هعو 

دون االقتاع الكامل للوجود اإل راني في العوطعن العرعربعي. 
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وأن ال تترك له )أحصنة طروادة(  تسلعل معنعاعا مسعتع عبعًا 

لت و ض األمن ال ومي الرربي، سواٌ  أثان مصدري ع عيعد عاً 

 أو عسكر ًا.

فال ُ درك النظام اإل راني هذي الح عيع عة و عيعو  إلعى 

 رشدي؟

نتمنى ذل،، ألنه إذا أدرك الح ي ة، وعري قوته وقعدري 

فوقف عندي، فإنه سيوفر على الشربين العرعربعي واإل عرانعي 

الكيير من المآسي العتعي لعن تصعب سعوى فعي مصعلعحعة 

الصايونية الرالمية واالسترمار الرأسعمعالعي، العذي تعمعيعلعه 

 أميرثا أفضل تمييل.

 

وإذا أصرَّ النظام اإل راني على ليهه، فاناك حع عيع عتعان ال 

 قوز ال فز فوقاما في مرحلة ترسم أميرثا فيه استراتيقيتاا 

ال ادمة، أي ت ليم أظافر النظام اإل راني، وإعادة السعيعطعرة 

على ال رار الرربي، خاصة الخليقي منه. نرود للتذثير باعمعا، 

 وهما:

ما ثان دونالد ترامب ليغير موقفه من النظام اإل عرانعي، -

لوال مرحلة الضغط الذي مارسته دول الخلي  الرربي. ولكنعه 

سيرود إلى المربع األول، الذي رسمه أوباما، إذا معا اشعتعمَّ 

را حة التراخي في الموقف الرربي. وعلى هذا الموقف أن ال 

 تنازل عن س ف تحر عر العرعراق معن ثعل نعفعوذ إ عرانعي. 

وإس اط الرملية السياسية التي قادها مرتزقة ال  عمعلعكعون 

من أمرهم شيئاً، فام  ن لون البندقية من ثتف إلعى ثعتعف 

آخر ثما ت تضيه مصالحام، وليس مصلحة األمعن الع عومعي 

 الرربي.

إن منااج الم اومة الرراقية، الذي هزم أمعيعرثعا، ثعفعيعل -

لت ألوانه وأشعكعالعه. وهعو  باز مة ثل احتال آخر، ماما تبدَّ

الكفيل وحدي بحما ة البوابة الشرقية من التسلعل اإل عرانعي. 

البوابة الشرقية إذا ما تمَّ إحعكعام إلعاقعاعا، سعتعظعلُّ دول 

الخلي  الرربي بشكل خاص آمنة مطمئنة. وسعيعبع عى أمعن 

 الوطن الرربي محمياً بشكل عام.

 هموم الشعب باقية
 والفساد مستمر

 انتهت االنتخابات 
 وعادوا للمحاصصة

 اإلصــــــــــالح 
 ليس مغانم سلطوية
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ساناة(،  7977منذ معركة الرادسية قبل ماا ياراا ب الاا)
والتي استقاعر الجيوش العربياة فاياهاا أن تاحار  األ ض 
العربية في العراق من هيمنة اإلمبراطو ية الافاا ساياة، ماا 
تزال األحراد تمأل م يالت الفرب اإليراطيايان، والاتا اقاياط 
للثأ  من العرب. ولذك، لم ت ل في التا يخ فراة مانااساباة 
لهم، إالَّ واستغلوها إلعاد  ملك باائاد. والاتاي كااطار تالاك 

 الفرص تتمثَّل بالمحقات التا ي ية التالية:
استفاد الفرب من فراة الصراع الذي كان دائرًا بايان -7

آل بير الرسول، وأطصا هم كقرف أول، وبين الدولة األموية 
كقرف ثاطي. حينذاك، وألن الفرب كاطوا يعيشون كاماوالاي 
في كن  الدولة اإلسالمية في العصر األماوي، اطاحاازوا إلاى 
ا  آل بير الرسول. واستمر التحال  بينهما، هذا باإلضاافاة 
إلى القرف العباسي، إلى أن اطها ت الدولة األماوياة، وواال 

 العباسيون فيها إلى السلقة، وبنوا الدولة العباسية.
لما اطرلب العباسيون على التحال  المذكاو ، وبساقاوا -/

طفوذهم على الدولة العباسية، على قاعد  حرهم باالا االفاة 
ألطهم أبناء عم الرسول، اطحاز الافارب إلاى جااطاب الادولاة 
العباسة، وتسلموا أعلى المانااااب فاي الادولاة الاجادياد ، 

 واطرلبوا على آل بير الرسول و يعتهم.
في العصر العباسي، تعرَّض آل بير الرسول للمالحراة -2

واالضقهاد، وكذلك  يعتهم. وقد  ا ك الفرب بالماالحاراة 
واالضقهاد. وعلى األقل أطاهاا كااطار تاحاصال تاحار ظال 

 سكوتهم وامتهم.
في ذلك الوقر،  كَّل المذهب السني في بالد فاا ب -9

األغلبية المقلرة للسكان، في المرحلة العباسية الاتاي كاان 
الفرب يشا كون في السلقة. ولكن الفرب، وبعد ساياقار  
العنصر التركي العثمااطاي عالاى مافاااال اإلماباراطاو ياة 
اإلسالمية، ضاعر فراة الفرب في التأثايار عالاى الادولاة 
الجديد ، فراحوا يتحينون الفراة المناسبة الستال  السلقاة 

، مفصااًل آخار، لابانااء الادولاة 7877من جديد، فكان العا  
الصفوية، وفيها كان أول تغيير حصل فاي االطاراالب عالاى 
الفكر الشيعي عندما طمع الشاه اإليراطي إسماعيل الصافاوي 
في بناء دولة  يعية، فوجد الحل عند أحد فرهاء جبل عاامال 
في لبنان، وهو العالم الكركي، الذي اباتادع طاظارياة والياة 
الفريه. وكان مضموطها أطه يجوز أن ُتبنى دولة  يعية قابال 
ظهو  )اإلما  المهدي المنتظر(، على  رط أن ياناوب عاناه 
فريه يفتي في الشؤون الدينية، وتكون له اليد القاولاى فاي 

 التشريع، على أن يتولى الشؤون الدطيوية الشاه اإليراطي.
بإطشاء الدولة الصفوية على األسس الماذكاو   أعااله، -8

بدأت مرحلة تشييع الدولة، وتم اضقهاد الُسنَّة، فااطارالابار 
الصو    أسًا إلى عرب، فأابح السنة هم األقلية، والشاياعاة 

هم األغلبية. وسا ت األمو  على هذا الاماناوال حاتاى زوال 
 ، على أيدي الُسنَّة األفغان.//71الدولة الجديد  في العا  

وأما في العصر الحديث، أي بعد اطتهاء الحرب العالاماياة -9
األولى، فرد تحوَّل الحكم في إيران إلى طظا  مدطي، تحاماياه 
أميركا وبريقاطيا، وتربع على العرش فيه الشاهنشاه محاماد 

. 7616، إلى أن سرط في العا  76/9 ضا بهلوي في العا  
وقبل سروطه كاطر إيران الدولة الرابعة في )حالا  باغاداد( 
إلى جاطب تركيا والعراق وباكستان، والذي أعالان عاناه فاي 

، والتي كاطر أهدافه معادية للعرب وماتاواطائاة 7688العا  
 79مع الدول االستعما ية، ذلك الحل  الذي أسرقتاه ثاو   

. وبعد سروط الشااهاناشااه 7681تموز في العراق في العا  
، تحوَّل طظا  الحاكام 7616على أيدي  جال الدين في العا  

إلى ثيوقراطي، بإعالن طظا  )والية الفريه( كنظرياة تاجاياز 
 بناء دولة إسالمية قبل الظهو . وقاد ال ميني ذلك النظا .

بعد استال  الماللي،  جال الديان الشاياعاة لالاحاكام، -1
ظهرت أول معالم العداء للرومية العربية بثوب ديني  يعاي، 
والتي أعلن عنها ال ميني بمبدأ )تصدير الثو   اإلساالماياة(. 
وكاطر أول مهماتها السيقر  على الاعاراق، باعاد أن أعالان 
ال ميني أهدافه الحريرية، ضا بًا عرض الحائط كل دعاوات 
النظا  الوطني في العراق لبناء عالقات جوا  تاتاكاافاأ فاياه 
مصالح الدولتين الجا تين. كان الرد علاى تالاك الامابااد ات 
إعالن الحرب على العراق، بدءًا بعمليات الت ريب في الداخل، 
واطتهر بحرب دامر ثماطي سنوات، استاجااب فاياهاا طاظاا  

. 7611الماللي لررا ات وقا  إطاالق مارغاماًا فاي الاعاا  
واستكاطر األطماع اإليراطية في الوطن العربي، وبارزت مان 
جديد بصو   تنسيق متكامل بين النظا  اإليراطي وأماياركاا 

 .772/قبل احتالل العراق في العا  
بعد احتالل العراق، أعاد طظا  المااللاي كال عاماالئاه -1

العراقيين تحر خيمة االحتالل األميركي، وكان من الاواضاح 
أطه يعمل ليكون  ريكًا كاماًل في عملية االحتالل السياسياة، 
وعلى  تى المستويات من سياسية وأمنية وعسكرية. وكاان 
من أبرز مظاهرها إطشاء الميليشيات العسكرية التاباعاة لاه، 
مستغاًل مزاعمه في حماية )الشيعة العراقيين(، وظال األمار 
هكذا إلى أن لزَّمته أميركا احتالل العراق بعد الهزيمة الكبرى 

. ومنذ ذلك الحين عاا  777/التي ُمنير بها في طهاية العا  
النظا  اإليراطي بالعراق تفتياتاًا، وطشار الاحاروب األهالاياة، 
واستفحل الفساد والنهب المنظَّم لثاروات الاعاراق. واألكاثار 
خقو   من كل ذلك كان ولاوغاه فاي تاقاباياق عامالاياات 
االستيقان، بعد العمل على تغيير التركياب الادياماوغارافاي 
للسكان، وتوطين ماليين اإليراطيين مكان ماليين العراقيايان 
الذين تم تدمير دو هم وتهجيرهم إلى أماكن أخارى داخال 
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 العراق، أو تهجيرهم إلى خا جه.

وهنا، وبعد استعراض تا ي ي للدو  الفا سي في األ ض 
العربية، سنرو  برراء  ألبعاده ومراميه وأهدافه من و اء كل 
ذلك، وسنرو  بعرض تلك االستنتاجات تبعًا ألهمياتاهاا فاي 
الكش  عن خقو   الدو  اإليراطي، التي لم تاتاغايار باتاغايار 

 األوضاع التا ي ية:
لم تستقع ذاكر  الن ب السياسية واالقتاصاادياة فاي -7

إيران أن تنسى أن العرب قوَّضوا إمبراطو يتهم، وأ غاماوهاا 
على التراجع عن احتالل األ ض العربية، والتي بدأها الرسول 
العربي في حياته، وتابعها أاحابه بعد مماته، والتي ماثَّالار 

 (، الاحاد  929 -هاا  78فيها معركة الرادسية في العا  )
الفاال للهيمنة اإلمبراطو ية الفا سية على األ ض العربية. 
خااة وأن )إيوان كسرى( حيث كان الشاه اإليراطي يريام، ماا 
زالر آثا ه ظاهر  بالررب من بغاداد. وأماا الابارهاان عالاى 
حريرة أهدافهم، فرد أتى على لساان كاباا  الاماساؤولايان 
اإليراطيين، عندما أعلناوا، بادون لاباس، أن اإلمابارطاو ياة 
الفا سية قد سيقرت عالاى أ باع عاوااام، وهاي )باغاداد 

 ودمشق وبيروت وانعاء(.
وعن تحال  الموالي الفرب مع آل بير الارساول فاي -/

العصر األموي، كان فرط من أجل الثأ  من األموييان الاذيان 
اضقهدوهم، بإسراط دولتهم. ولما حصل ما خاقاقاوا لاه، 
وطشأت الدولة العباسية. اطرلب بنو العباب على  يعة عالاي 
بن أبي طالب، وطسبوا حق بني العباب بال الفة ألطهم أبانااء 
عم الرسول، فاطرلب معهم حالافااؤهام الافارب. فشاا كاوا 
بالسلقة. ولما اضقهد بنو العباب  يعة عالاي،  اا كاهام 
الفرب باالضقهاد، منرلبين على وعودهم الاتاي أغادوقاهاا 
عليهم في مرحلة الثو   ضد األمويين. فإن دلَّ هذا االطراالب 
على  يء فإطما يدل على أطهم لم يتاحاالافاوا ماع آل بايار 
الرسول ألسباب قناعات عارايادياة، بال مان أجال مصاالاح 
سياسية ير  على  أسها استاعااد  أماجاادهام الافاا ساياة. 
والدليل على ذلك كان في أطهم لما والوا إلى أعلى ماراتاب 
السلقة في العصر العباسي، باستثناء موقع ال ليفة، حااكاوا 
المؤمرات ضد ال ليفة العباساي إلسارااطاه لالاوااول إلاى 
استال  سلقة ال ليفة. وما المحنة التي تعرَّض لها البراماكاة 
على أيدي ها ون الر يد، في أواخر الررن الثاطاي الاهاجاري، 
سوى مظهر واحد من مظاهر اراع الفرب مع العبااسايايان. 
ومن المعروف أن إيران في ذلك العصر كاطر تدين بالمذاهب 
السنيَّة، وكان الشيعة قلة قليلة، وهذا دليل ثاابار عالاى أن 
الفرب كاطوا ينتسبون للمذهب الذي يساعدهم على تثبايار 
أقدامهم في السلقة. وليس كما يزعمون أطه )حبٌّ آلل بايار 
الرسول(. وهذا بحد ذاته توظي  الدين أو المذهب لماصاالاح 

 سياسية، وليس ألسباب إيماطية.
تأتي مرحلة الدولة الصفوية في إيران، التي تاأساسار -2

، استكمااًل لتوظي  الدين ووضعه في خدماة 7877في العا  
السياسية. وفي سبيل عود  الفرب إلى الدخول في الاحاياا  

السياسية، بعد االطتاكااساات الاتاا يا اياة لاهام فاي باالط 
 (،  7/87 -ها 991العباسيين. ولمواجهة الدولة المملوكية )

التي حلَّر مكان الدولة العباسية، وحكمر بااسام الاماذاهاب 
السنية، فرد وظَّ  الشاه إسماعيل الصفوي المذهب الشيعاي 

، ل دمة أغاراضاه، ولاياساتا ادماه حصاان 7877في العا  
طرواد  لتأسيس دولة فا سية. وقد وظَّا  باعاض الاعالامااء 
الشيعة ليجيزوا له قيا  حكم سياسي في أثناء غياب )اإلماا  
المهدي المنتظر(. فكاطر طظرية والية الفريه. ولهذا اضقهاد 
المذاهب السنية في إيران التاي كااطار تشاكال الاغاالاباياة 

 العظمى من الفرب.
وإذا استرر األمر لألحال  الفا سية بالتاغاياياب بساباب -9

الدو  األفغاطي، كما مر معنا أعاله. وإذا كان من العسير عالاى 
الشاهنشاه محمد  ضا بهلوي أن يساتاعاياد أماجااد الافارب 
بعريد  النظا  المدطي، لسبب إغالق حدود الدولة الاحادياثاة 
أما  أطماع التوسع اإلمبراطو ي كالسابق، فرد كاطر طهايتاه 
على أيدي  جال الدين اإليراطيين، الذين تسلاحاوا باناظارياة 
دينية  يعية تسمح لهم بتجاوز عرد  الحدود الاجاغارافاياة، 
وعملوا على تنفيذها بشكل حصاان طارواد  تساماح لاهام 
بالرفز فوق تلك الحدود باالادعاو  إلاى بانااء دولاة )اإلماا  
المهدي المنتظر(. واستغلوا عواط  الشيعة اإلثناي عشارياة 
من الذين يؤمنون بها. ولذلك ُخدعر فئات كثير  من الشيعة 
بتلك األهداف، حتى فاتهم أن يكتشفوا الا اداع فاي إعاالن 
كبا  المسؤولين في دولة )والية الفريه( اإلياراطاياة، عانادماا 
أعلنوا البدء باستعاد  أمجاد اإلمبراطو ية الفاا ساياة، وذلاك 

 بالحصول على أ بع عواام عربية.
تلك هي النزعة الفا سية تظهر من جديد بثوب ديني، -8

يسترقب الماليين من المسلمين، وباألخص منهم الشاياعاة 
العرب. خااة وأطهم كاطوا لاياعاجازوا عان اخاتاراق الاجادا  
العربي، سياسة وأمنًا وعرائد دينية، مان دون ثاوب دياناي 
يتسترون به كما فعلوا في العصر العبااساي، وفاي مارحالاة 
الدولة الصفوية. وقد فعلوها من جديد، في ظل ماتاغايارات 
دولية وتشريعية وثرافية جديد . وإطما يعملون بكل جهدهم 
لمنع وجود مرجعية دينية  يعية عربية، وحصر تلك المهماة 
بفرهائهم، أو بمن يرتضي من الفرهاء الشاياعاة الاعارب أن 
يكون )فريهًا لإلمبراطو  الفا سي(، كما كاان الاعاثامااطاياون 
يوظفون )فرهاء السلقان( ممان كااطاوا يارتضاون اإلذعاان 

 لمصالح )السلقان العثماطي(.
بين هذا الفريه أو ذاك، بين ذلك المشروع السياسي 
اإلسالمي أو ذاك، تضيع المصلحة الرومية العربية تحر 
 عا ات وأهداف تعمل على الرضاء على الهوية العربية، 
ليعود التا يخ الرهررى إلى الو اء، ليصبح العرب لرمة سائغة 
للمماليك الجدد أو للعثماطيين الجدد، أو للصفوين الجدد، أو 
لكل من يعمل على الدخول إلى حر  الوطن العربي، 

 بتوظي  الوالء للدين أو للمذهب من أجل خدمة مصالحه.
وإذا كان من مصلحة هؤالء أو أولئك، االستيالء على الوطن  
العربي لمصالح قومياتهم ال ااة متلبِّسين برداء الدين، فماذا  

 يترتب على العرب أن يفعلوه من أجل مصلحتهم الرومية؟ 
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من قبيل الصدي أن تقتمع اااة مشاهد معتعفعرقعة، فعي 

أقطار عربية اااة في شار واحد.  عظعاعر معن معوادعرعاعا 

المكانية أناا لير متقانسة، وال  مكن الكتابة عناا بعمع عالعة 

واحدة. والمشاهد اليااة حصلت في لبنان والعرعراق بصعفعة 

الحالة االنتخابية، وفي فلسطين المحتلة بصفة ن ل السفارة 

 األميرثية من تل أبيب إلى مد نة ال د،.

وألناا حصلت في صدفة زمانية واحدة وععلعى العتعوالعي، 

األولى في الساد، من أ ار، واليانية في الياني عشر معنعه، 

واليالية في الرابع عشر من الشعاعر ذاتعه. وإن ثعان جعامعع 

الرامعل العزمعنعي  شعكعل صعدفعة، فعإن جعامعع العرع عيعدة 

األ د ولوجية ال تحكماا الصدفة على اإلطاق. وهذا ما دفعع 

 بنا إلى جمع المشاهد اليااة بم ال واحد.

فاالنتخابات النيابية في لبعنعان، ومعنعذ بعدا عة االنعتعدا  

الفرنسي عليه، منذ بدا ة الرشر نيات من ال رن العرعشعر عن، 

ثانت تتم على أسا، مناه  الطا فية السعيعاسعيعة، وذلع، 

بتوز ع السلطة بكل م سساتاا حصعصعًا ععلعى العطعوا عف. 

وألناا مناقية تغيهب الوحدة الوطنية، وإلدراك من وادعرعي 

الدستور اللبناني بخطورة هعذا العتعغعيعيعب، فع عد ورد فعي 

الدستور مادة ترتبر مبدأ المحاصصة الطا فية مرحلياً،  عقعب 

ترد له الح ًا. ولكن ألن الرا ات التار خية ثانت نافذة فعي 

الراد الريماني، وثانت تشمل ثل الطوا ف، وهعي معوزَّععة 

علياا، ثما نص عليه بروتوثول المتصرفية، فع عد حعكعمعت 

لبنان منذ ذل، التار  ، ووجعدت فعي تع عاسعمعاعا حصعص 

السلطة حًا  حفظ لاا حصصعاعا فعي العحعكعم معنعذ ععاعد 

 االنتدا  الفرنسي. 

وعلى هذا األسا، جرت االنتخابات النيابية فعي لعبعنعان، 

التي على الرلم من إقرار قانون االنتخا  مبدأ النسبية على 

د أمرا  الطوا ف ألنفسعاعم فعي  هزالته ومحدود ته، ف د جدَّ

م اعد السلطة، وثأن شيئًا لم  كن. وألن مبدأ المحعاصعصعة 

الطا فية أنت  ح نًا لير مسبوق للغرا ز الطا فية والتي هعي 

حة للمز د من الح ن، فكان ال ُبدَّ من االعتراي بخطعورة  مرشَّ

الدا  الطا في، والمطالبة بإلغا ه، وال  مكن إعادة العلعحعمعة 

إلى اللبنانيين سوى بإلغا  مبدأ العمعحعاصعصعة العطعا عفعيعة. 

 واعتباري وبا  ال  مكن مرالقته سوى باستئصاله.

وأما عن االنتخابات النيابية في الرراق، فعتعقعدر اإلشعارة، 

قبل تحليل أبرادها، إلى أن لبننة العنعظعام السعيعاسعي فعي 

الرراق، أي تطبيق األنموذج اللبناني فعي تعطعبعيعق معنعاع  

المحاصصة الطا فية، قد جا  برد االحتال األميرثي للعرعراق 

وبنوا ا مبيَّتة لزرع ألغام بين الطوا ف قابلة لعانعفعقعار فعي 

ثل لحظة، بما  تناسب مع مخطط الشرق األوسط العقعد عد 

الذي   ضي بت سيم ثل قطر عربي على قواعد طعا عفعيعة. 

وازداد برد الاز مة األميرثية عم ًا وانعتعشعارًا بعرعد إمسعاك 

النظام اإل راني بكل مفاصل الحياة فيه، وذل، ألن العنعظعام 

المذثور   وم على أسس طا فعيعة، وال  عمعكعنعه اإلمسعاك 

 بالرراق سوى بنا  على التفتيت المذهبي. 

واستنادًا إلى واقع الرراق تحت االحتال، جرت االنتخعابعات 

، ععلعى قعواععد العمعحعاصعصعة 2081أ عار  82النيابية في 

الطا فية، والتي ألرقت الرراق في بعحعر معن العدمعا  العتعي 

ُسفكت في الصراع بين الطوا ف، والعتعي لعم تعاعدأ طعوال 

خمسة عشر سنة حتعى اآلن. وهعي أبعرعد معا تعكعون ععن 

الد موقراطية السياسية ألناا تتم تعحعت إشعراي سعلعطعات 

االحتال أوالً، وسلطعات االحعتعال ال  عاعمعاعا العمعضعمعون 

الد موقراطي بأثير من أنعاعا تعرعمعل إل صعال معن  عخعدم 

مصالحاا. وألناا تقري في ظل قوانين االجتياث والمسعا لعة 

اانياً، فاي ت صي من تشا  وت رر شرعية معن تشعا . وألن 

ال سم األثبر من الرراقيين  ريش في مخعيعمعات العتعاعقعيعر 

الداخلية وشتى أص اع األرن اعالعيعاً، وهع ال  إمعا أنعاعم 

محرومون من التصو ت، أو أنام  خضرون للتاد د والوعيد 

من قبل سلطات االحتال وحكومتاا. واألثير خطعورة ألنعاعا 

تقري في ظل تاد د الميليشيات ووععيعدهعم رابعرعاً. إنعاعا 

انتخابات باختصار تتحكم باا مصالعح االحعتعال، ومصعالعح 

 النخب الميليشياو ة الطا فية الفاسدة.

وإذا ثانت األوداع اللبنانية، في ظل النظعام العطعا عفعي 

السياسي، ت ف باستمرار على شفير هاو عة االقعتعتعال، فعإن 

األنموذج الرراقي  ميهل المصير لما قد  كون ععلعيعه العودعع 

في لبنان. وثما أفرزت االنتخابات النيابعيعة تعقعد عدًا ألمعرا  

الطوا ف منذ أثير من نصف قرن حعتعى اآلن، فعإن نعتعا ع  

االنتخابات النيابية في الرراق تقدد، منذ خمسة عسر سعنعة، 

ألمرا  الطوا ف والميليشيات الطا فية. وسيب ى الرراق لارقاً 

في الدما  الطا فية، ما لم  تخلص معن االحعتعال بشعكعل 

عام، واالحتال اإل راني بشكل خاص. وأما السبب فاو بعدالً 

من أن  تم ترر ب لبنان، وترميم نظام الدولة المدنية فيه، 

ثما ثان حاصًا في مرظم األقطار الرربية، ف د أصبعح معن 

المخطط للوطن الرربي ثله أن  تم لبننعة تعلع، األنعظعمعة 

فياا. وما مصير ليبيا وسور ة واليمن ببعرعيعد ععن أنعمعوذج 

 لبننة األنظمة السياسية فياا.

وأما أبراد ما  قري في فلسطين العمعحعتعلعة بعرعد نع عل 

السفارة األميرثية إلى ال د، فليس ببريد ععن العمعخعطعط 

الخبيث الذي  رمي إلى ت سيم الوطن الرربي إلعى دو عات 

المحاصصات الطا فية، ومن أجل تشر ع دولعة االلعتعصعا  

الصايوني ثع)دولة  اود ة( مزروعة في ال علعب معن تعلع، 

الدو ات. وذل، لكي تكون العدولعة العيعاعود عة، ثعمعتعمعم 

 لخر طة الشرق األوسط القد د. 

إن انتشار، ونشر الدعوات الطا فية الع عا عم ععلعى قعدم 
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وساق في الوطن الرربي،  حمل أبرادًا خطيرة على العبعنعيعة 

االجتماعية في العوطعن العرعربعي، وتعبعر عرًا إلقعدام العرعدو 

الصايوني على الرمل من أجل قيام )دولعة  عاعود عة( لعاعا 

عاصمة تحمل بصمات  اود ة، وذل، أسوة ب يعام دو عات 

طا فية من أد ان أخرى لاا عواصماا العتعي تشعكعل رمعوزًا 

د نية. ولرلَّ أخطرها على اإلطاق تبر ر قيام دولة  اود عة 

في فلسطين، وهذا ما حدا بدونالد ترامب باعتعبعار الع عد، 

تار خيًا عاصمة لدولة  عاعود عة، وتعحعو علعاعا معن قضعيعة 

استرمار ة لاا أهداي سياسية واقتصاد ة، ثما نصت عليعاعا 

م ررات م تمر بانرمان، إلى قضية د نية أ د ولوجية ععلعى 

أ دي روَّاد اليمين األميرثي المتطري، ثما أخعذت طعر ع عاعا 

للرلن في عاد إدارة جورج بوش اإلبن، وطر  اا لعلعتعنعفعيعذ 

 في عاد إدارة دونالد ترامب.

إن ن ل السفارة األميرثية إلى الع عد،،  عحعمعل أبعرعادًا 

أ د ولوجية د نية. وهي قا مة على أسا، أنه معن واجعب 

الياود،  ساندهم تيار المسيحيين األميرثيين المتصاينعيعن، 

الذ ن  مادون لمررثة هرمقدون في فلسطين، العتعي ثعمعا 

 زعمون أنه باا  تم استرادة الايكل السعتع عبعال العمعسعيعح 

المنتظر، لكي  شكل الخاص األبدي للرالم. وتل، نعظعر عة 

اعت د باا أثير الرؤوسا  األميرثيعيعن ولعرعلَّ معن أثعيعرهعم 

 شارة، دونالد ر غن، وجورج بوش اإلبن، ودونالد ترامب.

إننا وعلى قاعدة المنا  الذي قمنا بتحليل أبرادي بتحليل 

 المشاهد اليااة، نخلص إلى النتا   التالية:

تحت خيمة مزاعم حما ة ح وق األقلعيعات العد عنعيعة، أو -

الررقية، تقد ال وى الدولية الكبرى ذر عرعة لعتعدخعلعاعا فعي 

ش ون الدول الرربية الداخلية. وهذا ما  ظار وادحاً بالرودة 

 إلى قرا ة وقا ع االنتخابات اللبنانية والرراقية.

وتحت خيمة المحاصصات الطا فية،  عتعفعتعت معواطعنعو -

الدولة الواحدة إلى مقموعة من الطوا ف، فتضرف العلعحعمعة 

االجتماعية فيما بينام، و تحولون إلى ثتل صغيرة دريفعة، 

فتحتاج إلى عامل حما ة من الخارج. وتتحول ساعتئذ الدولة 

إلى مناطق نفوذ للخارج، فتضيع وحدة المرجرية الوطعنعيعة، 

دًا لاهتزاز ثلما تناقضت المصعالعح  و صبح أمن الدولة مررَّ

الخارجية، فيابُّ ثل مواطن لحمل سا  الدولعة العخعارجعيعة 

 التي تحميه.

إن إعان  اود ة الدولة في فلعسعطعيعن،  عأتعي خعافعاً -

إلعان علمانية الدول في الغر ، تل، الدول التي لم ترعلعن 

مسيحية أنظمتاعا ععلعى العرلعم معن األثعيعر عة العرعدد عة 

للمسيحيين فياا. أو تل، التي لم ترلن بوذ ة الدولعة ععلعى 

 الرلم من األثير ة الردد ة للبوذ ين فياا. 

وإذا ثان اإلعداد الصايوني لتنفيذ ما  زعمون أنعه وععد 

إلاي بع)دولة  اود ة( تمتد من الفرات إلى النيل، فإن أقصر 

الطرق لبلوغ الادي  مر عبر تطييعف األنعظعمعة السعيعاسعيعة 

الرربية والمقتمع الرربي، بمعا فعيعه معن ععوامعل لعلعفعرقعة 

واالقتتال الطا في، فت ف عاجزة عن مواجاة )دولة  اود ة( 

موحَّدة ال وى متكاملة اإلمكانيات ومترددة أشكال اإلسعنعاد 

 الخارجي لاا. 

وأما لماذا تذعن الدول الغعربعيعة لعاععتعراي بعع) عاعود عة 

 الدولة( في فلسطين؟ 

وعن ذل،، نستنت  أن الم صود معن ذلع، االععتعراي ال 

 تخطى حدود المنط ة الرعربعيعة فعألنعاعا معلعوَّاعة بعالعوبعا  

الطا في. وألن في هذا الوبا  دوا  لتصفية عوامعل العوحعدة 

الرربية، أنظمة ومقتمرات قطر ة. لذا ثان اععتعراي الع عوى 

الخارجية بنماذج األنظمة الطا فية السياسية، أو صعنعرعاعا، 

أمرًا ال  قوز أن  مر مرور الكرام فعي بعرامع  أحعزا  وقعوى 

ر إصعرار   حرثة التحرر الرربي، بل ال ُبدَّ من وقفة جد ة، تفسه

المخططات الخارجية على )لبننة( األنظمة الرربية الرسمعيعة، 

 وإلراق المقتمرات ال طر ة في وحولاا.

وأخيرًا، ماذا ن ول عن االنتخابات النيابية التي جعرت فعي 

ثل من لبنان والرراق؟ ومعاذا نع عول فعي العنعتعا ع  العتعي 

 تمخَّضت عناا؟

إننا نرتبر أنه طالما نصَّ الدستور في الرعراق، أو طعالعمعا 

تحوَّل الرري في لبنان إلى قوة الدستور، في تشر ع نعظعام 

الطا فية السياسية، فعإن فعيعاعمعا معا  عخعدم العمعصعلعحعة 

الصايونية أمام الرأي الرام الرالمي، بأنه من حعق العيعاعود 

في منط ة تسود فيه األنظمة الطا عفعيعة أن  عكعون لعاعم 

دولتام الد نية، وذل، ألنام  معيهعلعون د عنعًا معن األد عان 

السماو ة اليااة. ثما من ح ام أن تعكعون لعاعم ععاصعمعة 

 زعمون أن ملكيتام لاا  رود إلى أثير من ألفي سنة، وثما 

ًا فياا، لام الحق   زعمون أنام بنوا في ال د، هيكًا م دسَّ

باسترادته وإعادة بنا ه. وإنام في ظل تل، المزاعم تضيع 

قضية التصا  أرن فلسطين معن قعامعو، العرأي العرعام 

الرالمي. والتي لن  ستوعب أبراد ذلع، االلعتعصعا  سعوى 

 ال لة ال ليلة من المي فين وذوي الضمير في الرالم.

على قسوة التشبيه، والم اربة، وألن تعفعتعيعت العمعقعتعمعع  

الرربي، في لبنان والرراق، والح اً في أقطعار ععربعيعة أخعرى،  

على قواعد المحصصات الطا فية، فيه خطر خعارجعي، وخعطعر  

داخلي، وفيه مس وليات تترتب ععلعى ععاتعق قعوى العتعحعرر  

والتغيير، أن  نادلوا بكل ما أوتعوا معن قعوة لعرفعع العخعطعر  

المحدق بوحدة دولام أوالً بنزع فتيل الوبعا  العطعا عفعي معن  

النفو، والنصوص. واانياً لكي  نعزععوا العذرا عع معن أ عدي  

الحرثة الصايونية في بنا  )دولة  عاعود عة(، أسعوة بعبع عيعة  

ثيانات طا فية تتشكل في الوطن الرربي، وبالتالي في انتزاع  

 ذرا رام التي من أجلاا قاموا بالتصا  أرن فلسطين. 

وفي مواجاة التحوالت التي تربهر عناا المشاهد العيعااعة، 

التي  قمراا نشر الوبا  الطا في في الوطن الرربي،  عبع عى 

الحل في التمس، بيوابت التحر عر معن االحعتعال، واعوابعت 

تحو ل المقتمع الرربي إلى مقتمع مدني. وتشمل العيعوابعت 

رفض قيام أحزا  د نية، أو أحزا  تتعسعلعق ععلعى سعالعم 

الطا فية السياسية. وفي هذا الحل  حمل الكيير مما  عحعبعط 

ألغام الم امرة المعزروععة فعي درو  العمعقعتعمعع العرعربعي، 

 والمحافظة على وحدته الوطنية وال ومية، رسمياً واجتماعيًا.
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لصدو  قرا  تأميم طافاط الاعاراق،  99بمناسبة الذكرى 
 أاد ت قياد  ققر العراق البيان التالي:

تحل علينا اليو  الذكرى السادسة واأل بعون لصدو  قارا  
والذي كاان طاهاباًا  /761-9-7تأميم طفط العراق ال الد في 

لشركات النفط االحتكا ية االستعما ية منذ اكتشاافاه. وهاو 
ما جعل  عب العراق، و غم الثرو  النفقياة الاهاائالاة، فاي 
وضع بائس. وجاء تأميم النفط إلطهاء هذا الوضع الالإطساطاي 

المالية لتحاراياق بارطااماج الاباعاث  فوظفر عائدات النفط 
النهضوي وخدمة مسير  التنمية والبناء اال تراكي. فشايادت 
آالف المشا يع الصناعية والز اعية ومشا يع الماء والكهاربااء 
وال دمات، وبنيار آالف الامادا ب والاكالاياات والاماعااهاد 
والجامعات، وأ سلر مئات البعثات الاعالاماياة إلاى الا اا ل. 
فتحرق أحد أهم أحال  العراقيين وأهادافاهام وهاو تاراد  
العراق وتمتع  عبه بما يستحره من حيا  حر  كريمة وإطاهااء 

 الت ل  والفرر والنهوض ألول مر  منذ مئات السنين.
العربي واإلقالاياماي  وطهوض العراق وتردمه وتعزز دو ه 

والعالمي اقلق معسكر أعداء طهضة العراق واألماة الاعارباياة 
وتردمهما ألطه مناقض ل قط االساتاعاماا  والصاهاياوطاياة 
الرائمة على إبراء العرب مت لفين وضعفااء وماناراسامايان، 

حارب خاماياناي  فكان الرد الكبير إقليميًا على التأميام هاو 
، والتي توجر بادحار اياران 7617الشاملة على العراق عا  

بإ اد   عب العراق وقواته المسلحة وقيادته الوطنياة الاتاي 
-1-1فاي  أجبرت خميني على تجرع سم الهزيمة الكابايار  

. ولكن قيا  الم قط المعادي على خقوات متعااقاباة 7611
زاد في إارا  الروى المعادية على مواالة التثمار وتانافاياذ 
خقوات أخرى مكملة أو معوضة لما فشل، فشنوا حارب عاا  

العدواطية الغا مة وما سبرها من حصاا  اقاتاصاادي  7667
جائر امتد ثالثة عشر عامًا هيأت لشان الاحالا  األماياركاي 
األطلسي الصهيوطي الفا سي عمليات غزو العراق فاي عاا  

وز ع  والذي افضى إلى تدمير الادولاة والاماجاتاماع  772/
الفساد والمفسدين وتقبيق اجتثا  البعث الفا ي األهاداف، 
وبعد ذلك أاد  عماالء الاماحاتالايان ماا ساماي ب)جاوالت 
التراخيص( التي أطهر التأميم وُسرق بموجبها طفاط الاعاراق 
من جديد حيث بلاغار حصاة  اركاات الانافاط األجاناباياة 

 % .17االحتكا ية أكثر من 
وهكذا اجهز المحتلون وعمالئهم عالاى ماناجازات ثاو   

العظيمة فاعاادت  7691-  1-71/27البعث في العراق ثو   
 بكات التجسس التي قضر عليها الثو   تتغلغل في العراق 
وهدمر الصناعة وسرقر المصاطع ودمرت الاز اعاة وهاكاذا 
أابح واجب البعث العود  للنضال والمراومة من جدياد مان 
أجل التحرير الشامل والعميق للعراق وتاحاراياق اساتارااللاه 

 االقتصادي والسياسي الكاملين.
إن طضال حزبنا هو في آن واحد : طضال من اجال تاحاريار 
كل العراق وإعادته ألهل العراق وطرد الاغازا  اإلياراطايايان 
وغيرهم والعود  لتوظي  موا د العراق المادية ومنها النفاط 
ل دمة العراق و عبه بإطهاء الفرر وحاالت التردي والاماعااطاا  
التي ظهرت بعد الغزو خصوااًا فارض األمان واالساتارارا  

عابار إسارااط  واألمان. وكل هذه األهداف لن تاتاحاراق إال 
والاتاي تصادعار   العملية السياسية الفاساد  والامافاساد 

واطحد ت إلى الحضيض خصواا بعد الضربة الراامة الاتاي 
وجهها أبناء  عبنا المجاهد بالمراطعة الشاملة لالطاتا ااباات 
المزيفة .وفي هذا السياق النضالي العظيم فان ذكرى تأميم 

ياراتارن  النفط كاطر وستبرى محركا جبا ا لنضال  اعاباناا 
عضويا ببرية األهداف الوطنية والرومية وفي مردمتها إطهااء 

بناء عراق طاهض وقوي ومتاحار  وياتاماتاع  االحتالل وإعاد  
 عبه بموا ده كما كان منهياا مار  أخارى الافارار واألماياة 

 والت ل  ليعود العراق عظيما كما كان وأكثر .
  771/في األول من حزيران قياد  ققر العراق2 
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–

آخر إحصائية منظمة هيموممن رايمتمس ووتم  
منظمة حقوق اإلناان عن األربعة عشر من األعموام 
الماضية فيها من اإلحصائميمات الممم لمممة عمن 

 --:العراق    إليك  نص اإلحصائية
 دولة    29 الف مهجر موزعين على    911 ماليين و   1  *
 . الف نازح داخل العراق 011ماليين و  9 *
  الف يعيشون في م يمات م تلفة   711 مليون و    0  *
الف يتي  ) أعماره  بين شهمر  211ماليين و 2 *

 عامًا (  07 -
 عامًا (  22 -02مليون أرملة ) أعمارهن بين  2 *
ماليين عراقي ال يجيد القراءة والكتابة )البصمرة    2  *

 .وبرداد والنجف وواسّ واألنبار في الصدارة( 
)األنبار والمثنمى وديمالمى    ٪10نابة البطالة  *

 وبابل في الصدارة تليها برداد وكربالء ونينوى( 
من العراقيين تحت خّ الفقر ) أقل ممن    12٪ *
 . ( دولر 2

معدل تعاطي الحشي  والمواد الممم مدرة    2٪ *
)برداد في الصدارة تليها البصرة والنجف وديالى 

 وبابل وواسّ(  
 عاماً  02نابة عمالة األطفال دون 1٪*

مرض ووباء أبرزها الكوليرا وشململ  11انتشار  *
األطفال والكبد الفايروسي وارتفاع نابة اإلصابمة 

 . بالارطان والتشوهات ال لقية
ممعممماًل ومصمنمعمًا  121المف و 01توقف  *

 . وم ساة إنتاجية
مليون  91تراج  مااحة األراضي المزروعة من  *

 . مليون دون 02دون  إلى 
ممن    ٪ 10من المواد الريائية و   ٪72استيراد  *

 . المواد األخرى
المف  09التعلي  األساسي في أسوأ حاالته )  *

 111مدرسة تاعة آال  منها ممتمضمررة و 221و
 الف مدرسة جديدة(  00طينية والحاجة إلى 

 . دولة 21مليار دوالر من 029الديون العراقية  *
( ألف مملميمار  2102-2111مبيعات النفّ )  *

دوالر ل  تاه  في حل أ  مشكلمة ممن مشماكمل 
 !! العراقيين
 : المصدر

 Human Rights 
Watches Organization 

 "هيومان رايتس ووتج"منظمة حقوق اإلناان 


